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 چکیده
از ادوار نخستین شعر و ادب پارسی تاکنون شاعران به مضمون عشق عالقۀ بسیاری نشاان داده و اشاعار فراوانای نیا  در ا ان      

تدر ج پیمود و در دوران سبک ا ن مضمون از قرن چهارم به بعد مسیر رشد و کمال خود را به .اندزمینه از خود به  ادگار نهاده
عراقی به اوج شکوفا ی خود رسید. شاعران پس از دورۀ عراقی، ج  تکرار مضامین پیشینیان و در مواردی باازگو ی ترربیاات   

ران سبک هندی است که در زمینۀ مضمون عشق غ لیااتی  اند. زاهد تبر  ی  کی از شاعخود، گام مهمی در ا ن زمینه برنداشته
دالو   از خود به  ادگار نهاده است. در شعر وی عالوه بر تکرار مضامین گذشاتگان در زمیناۀ عشاق و عاشاق و معشاو ، در      

با توجه به ا ن که در زمینۀ توصیف عشاق و عاشاق و معشاو  در شاعر      .مواردی ترربیات خود شاعر نی  منعکس شده است
ای، پس از توضیحی مختصار در بااب سایر    زاهد تبر  ی پژوهشی انرام نشده است در ا ن جستار بر آنیم تا با روش کتابخانه

هاا ی کاه   بینی و نگرش زاهد تبر  ی را پیرامون سه مقولۀ عشق و عاشق و معشو  با اوصاا  و و ژگای  مضمون عشق، جهان
 برای آنها برشمرده است، نشان دهیم.

 
 .غ ل سبک هندی، زاهدِ تبر  ی، عشق، عاشق، معشو . :یدیواژگان کل

 
 مقدمه

برده و در مضمون عشق اشعاری شورانگی  از خود به  ادگاار نهااده،    کی از شاعرانی که در روزگار صفو ه به سر می
نشین است. از سال تولّد، زادگااه،  و زاهد خلوت زاهد تبر  یمعرو  به  میرزا محسن تأثیر تبر  یفرزند  میرزا قاسم

و د اوان  تحصیالت و دوران آغاز ن زندگی وی اطالعات مسلّم و روشنی در دست نیست. از زاهد تبر  ی عالوه بر 
و د گر ائماه از   )ع(نی  به  ادگار مانده است. از اشعاری که در مدح و منقبت حضرت علی النّراهسفینه، مثنوی منشآت

آ د که وی بر مذهب شیعۀ دورازده امامی بوده است. زاهد در د وان به و اژه در  ت، چنین برمیوی بر جای مانده اس
غ لیات خود از شاعران پیشین همچون خواجه حافظ شیرازی تأثیر پذ رفته است، چنانکه او حتی پارداختن باه ن ام    

 داند:غ ل را از شو  حافظ می
 (98:1:07به شو  حافظ شیراز طرح آن انداخت )             برگ ن م غ ل نداشت زاهد ما ساز و

د وان غ لیات زاهد تبر  ی ماالمال از مضمون عشق است و درواقع اند شۀ محوری غ لیاات وی را هماین مضامون    
 گو د:  دهد، چنان که خود نی  میتشکیل می

 (:11 مرا چو غنچه شود گر تمام د وان سرخ  )همان:  ز بس که خون چکد از حر  عشق نیست عرب
 (.80داند )همان: زاهد شکوفا ی طبعش را نی  نتیرۀ سخن گفتن در باب ز بارو ان می

تنها به نگرش شاعر پیرامون سه محور اساسی شعر عاشقانه؛ عشق و عاشق و معشو ، بای آن کاه   در پژوهش حاضر 
ا ام، ز ارا ا ان    ، پرداختهبخواهیم تفکیکی بین دو جنبۀ عشق  عنی عشق مرازی و حقیقی در غ لیات وی قائل شو م
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-سهولت از هم قابل تفکیک نیست، در هد  نی  فرقی بین آنهاا د اده نمای   دو جنبۀ شعر عاشقانه گذشته از آن که به

 شود:
 (7:1:09عاقبت ما را بدان سر رهبر است )مولوی،              عاشقی گر ز ن سر و گر زان سر است

هر که را دوست داری، او را دوست داشته باشی و به هر چاه روی  »که:  و همچنین فخرالد ن عراقی نی  معتقد است
(. بناابرا ن شاعر عاشاقانه باا هار دو جنباۀ خاود از        10:1:91)عراقای،  « آوری، روی بدو آورده باشی و اگار نادانی  

شاو   آال ش مرازی نی  سرانرام عاشق را باه مع آورد و عشق پاک و بیموضوعات و مطالبی مشابه سخن به میان می
شود. خود شاعر نی  معتقد است که در ورای حیرانی در مقابل صورت ظاهر، دلاش محاو جماال    حقیقی رهنمون می

 مطلق است:
 نگه جای دگر مشغول و دل جای دگر دارم       ن ر حیران صورت گشته و دل محو صورتگر

 (171: 1:07)زاهد تبر  ی،           
از عوامل دشواری تشخیص معشو  در شعر شاعران از جمله زاهد تبر ا ی  نبودن جنس دستوری در زبان فارسی نی  

های صوفیان مذهب عشق نبود جانس دساتوری در   بی شک  کی از عوامل مؤثر در چندپهلو ی تصو رپردازی»است. 
توان میآورد و بد ن ترتیب شعری عاشقانه را های دلنشین عامدانه فراهم میزبان فارسی است که زمینه را برای ا هام

)صافی،  « اشارتی به همسر شاعر، معّلمی روحانی، پیامبر اسالم، خداوناد  اا حتای هماۀ ا نهاا در آن واحاد دانسات       
تاکنون پژوهشای انراام نشاده اسات، در     « بررسی عشق در غ لیات زاهد تبر  ی»(. از آنرا ی که در باب 170:1:08

 موضوع بپرداز م. ا ن پژوهش بر آن آنیم تا برای رفع چنین کمبودی به ا ن 
 
 . بحث و بررسی2

 . عشق6-2
 (221:1:02شنوم نامکرّر است )حافظ، ک  هر زبان که می    ک قصه بیش نیست غم عشق وا ن عرب

گو د ترربیات شخصی و آور، چرا که هر که در ا ن زمینه سخن میپذ ر است و نه ماللسخن گفتن از عشق نه پا ان
آورد. اگر ا ن سخن از زبان شاعران بیان شود به دلیال هماراه باودن سخنشاان باا      می منحصر به فرد خود را بر زبان

احساسات رقیق و عواطف عمیق که با مصالح وزن و قافیه و رد ف نیا  هماراه اسات، جاذابیدتی دوچنادان خواهاد       
آورده و از  داشت. از ادوار نخستین شعر و ادب فارسی سخنوران و صوفیه در زمینۀ عشاق ساخنان ز اادی بار زباان     

زدند... از قرن پانرم باه بعاد    تا قرن پنرم هرری قمری، صوفیه بیشتر از محبدت دم می»اند. منتها خود به  ادگار نهاده
عشق در عرفان و آثار من وم و منثور عرفانی وارد شده که از آن جمله آثار خواجه عبداهلل انصاری و ساخنان من اوم   

 منسوب به ابوسعید ابوالخیر است.
-عشق در اشعار قرن چهارم و پنرم صوری و مرازی است و تمام جهات و اوصا  آن، به صورت ظاهر تعبیار مای  

شود و چشم و خط و خال و زلف و رخسار همه صورت طبیعی دارد... اما از قارن ششام، عشاق در عرفاان و آثاار      
)سارادی،  « را صادچندان کارده اسات   عرفانی، عنوان خاص  افته و مورد بحث قرار گرفته و لطافت و کمال آن آثار 

گامی سنا ی عشق با هر دو جلوۀ مراازی و حقیقای خاود در شاعر     (. در واقع از قرن ششم به بعد با پیش209:1:92
ای، سلمان ساوجی، عماد فقیه کرماانی، خواجاو،   اوحدی مراغه»و ژه در شعر حافظ و شاعران گروه تلفیق: شاعران به

شاود. شاعر زاهاد تبر ا ی نیا  از ا ان قاعاده        (. د ده می288-282: 1:02)شمیسا،  «ناصر بخارا ی و کمال خرندی
 مستثنا نیست و در د وان غ لیات وی ابیاتی که در آن شاعر عشق خود را به حق ابراز داشته است، ن یر:

 به هرجا که رفتیم آنرا تو بودی  انیس وطن  ار صحرا تو بودی
 (229: 1:07غ  جنون شور سودا تو بودی )به م   تو بودی به زلف بتان دلربا ی

و ابیاتی که بیشتر بر معشو  مرازی قابل حمل است تا معشو  حقیقی، مانند ابیات آغاز ن ز ار از  کای از غ لیاات    
 وی، هر دو وجود دارد: 
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  اد مژگان تو کردم خاطرم افگار شد  ات مو بر تنم زنّار شد           از خیال طرّه
حر  زلفش در میان افتاد و صد طومار شاد ... )هماان:     م  ک نکته از موی کمر انشا کنم            خواست            

1:1) 
هاای  تر ن قالب شعری باوده اسات و شااعرانی کاه در قالاب     دانیم از قرن ششم به بعد قالب غ ل، را جچنان که می

اناد، باه عناوان    لب از ا ن قالب شعری غافل نباوده اند نی  اغسرودهکرده و شعر میآزما ی مید گری غیر از غ ل طبع
سرای ادب فارسی در قرن ششم قابل ذکرند که با وجود ناامبرداری در  نمونه خاقانی و انوری دو شاعر توانای قصیده

رساد و  اند. غ ل در دورۀ سبک عراقای باه کماال خاود مای     سرا ی، غ لیات ز با ی نی  از خود به  ادگار نهادهقصیده
اند، اغلب همان صاورت و مضاامین غ لیاات    د گری که پس از شاعران سبک عراقی به شاعری روی آورنده شاعران

و ژه غ لیات شااعران سابک هنادی کاه     اند، بهدستی از خود به  ادگار گذاشتهگذشتگان را تکرار کرده و غ لیات  ک
عشق و وصال و فرا  و امید و حرماان و  های نواختی عمومی آنها در بیان حالتشمار  کهای بیخاصیت ا ن غ ل»

 (.1:11::18)صفا، « خور مها بازمیهای گوناگون بود که طبعا در شعر غنا ی بدانگونه عاطفهشو  و  أس و ا ن
آورتر ن شاعران ا ن عرصه نیا  در ا ان روزگاار باه     گرچه دوران اوج رواج مضامین عاشقانه دورۀ عراقی است و نام

ا ا ن وجود در ادوار بعد نی  شعر عاشقانه گفتن بازاری گرم داشاته اسات، چناان کاه در شاعر دورۀ      اند، ببردهسر می
باازار عشاق نیا  در غ لیاات ا ان دوران      »شود. باه هار حاال    تیموری و صفوی نی  ا ن مضامین به وفور مشاهده می

د گری است، جا  آنچاه در    گر در غ ل ا ن دوران از دستها و سوز و سازهای جلوه]صفوی[ گرم است ولی عشق
-ها و غ لیات آنان مترلّی شده است و بادون ترد اد آن ساوز و حاال و دل    ها و حافظعواطف و احساسات سعدی

ها نی  مانند زنادگی آن دوران خااموش و هماه جاا باا  اأس و       توان  افت، عشقانگی ی را در ا ن گونه غ لیات نمی
ای چنان که شا سته سخن عشق است در خوانناده  ست، بی آن که انگی هناامیدی و بدبینی و شکوه و شکا ت همراه ا

(. غ لیات زاهد تبر  ی نی  از ا ن اوصا  نامبرده خالی نیست، گرچاه گهگااهی شاور و    1:1:21:1)صبور، « بیافر ند
بارای آن  اناد اوصاافی نیا     خورد. کسانی که در باب عشق سخن راندهالی ا ن غ لیات به چشم میامیدی نی  در البه

شود اغلب در ادبیات اند. اوصافی که در شعر زاهد تبر  ی پیرامون عشق، همچنین عاشق و معشو  د ده میبرشمرده
فرسود شاعران ادوار پیش از اوست. در ذ ل به اوصاا  عشاق در شاعر زاهاد     کهن مسبو  به سابقه و درواقع دست

 کنیم.تبر  ی اشاره می
 سرّ عشق راه بردتوان به از راه گفتگو نمی -

عشق امری ماورا ی و پی بردن به سرِّ عشق از راه ترارب عرفانی است و از راه قال نمی توان به کیفیت آن پای بارد؛   
عرفا نی  بر مبنای نگرش و بافت ز ستی و ترارب شخصی خود از عشق و اوصا  آن ساخن باه میاان مای آورناد.      

تاوان باه ساّر عشاق راه بارد و از حقیقات آن مطّلاع شاد )زاهاد          زاهد تبر  ی معتقد است که از طر ق گفتگو نمای 
 (.212و  :10: 1:07تبر  ی،

 عشق در همۀ موجودات ساری و جاری است -
دانند و معتقدند که موجودات با کششی ناشای از عشاق   عارفان عشق را در وجود همۀ موجودات ساری و جاری می

قه، پا ه و اساس زندگی و بقاء موجاودات عاالم اسات. شاکی     محبدت و عشق و عال»به سوی مقصد خود رهسپارند؛ 
نیست، ز را تمام حرکات و سکنات و جوش و خروش جهانیان بر اساس محبدت و عالقه و عشق است و بس؛ حتای  

(. حکایم ن اامی قبال از زاهاد     7::297:1)سارادی،  « وجود افالک و حرکات آنها به واسطۀ عشق و محبدات اسات  
 دانسته است:نش را بر اساس عشق میتبر  ی ا ستادگی آفر 

 (1:0:1:01به عشق است ا ستاده آفر نش )ن امی،             گر اند شه کنی از راه بینش
: 1:07) داند که درکام هماۀ موجاودات ر ختاه شاده اسات     زاهد تبر  ی نی  گردش افالک را ناشی از جام عشق می

111) 
 ازلی و ابدی بودن عشق -
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 (281آن چنان ربط که دارند حوادث به قد م )همان:           و خط و خال بود ربط عشق من و آن حسن
 (120)همان:  رسدداغم از ا ن جهت کاه ابد زود می           عشق تو تا ابد نرود از سرم برون      

 دشواری راه ِعشق  -
خاود نگرد اده   زمانی که مست و بای  کند که تاداند که به مخاطبش توصیه میزاهد راه عشق را چنان راه دشواری می

 است، از بادۀ عشق معشو  نخورد:
 (  121)همان:  هشیار از ا ن میرد و مخمور بسوزد                تا مست نگردی مخور از بادۀ عشقش

-داند، چنانکه قبل از وی عاین درواقع زاهد تبر  ی همسو با عارفان راه رسیدن به کوی عشق را، گذشتن از خود می 

در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را »لقضات همدانی معتقد بود که: ا
خاودی و تارک عال اق    (. بنابرا ن عشق با منیدت و خودخواهی سازگار نیست و تنها با بای 79تا: )بی« ا ثار عشق کند

 (.78و  01: 1:07)زاهد تبر  ی،  توان به وادی عشق قدم گذاشتمی
 ارزشمندی و اعتبار عشق -

داند که معتقد است عشق معشو  در سر هر کسی که جای شاعر وجود عشق را در عاشق چنان معتبر و ارزشمند می
 بختی است نی  سعادتمندتر خواهد بود:گرفته باشد، آن شخص از بال هما که م هر سعادت و نیک

 (191)همان:  سودا ش چو زاهد در سر هرکس که جا کرده است        به اقبال سعادت بهتر از بال هما باشد
 (.181داند )همان: اعتبار میعشق را دلی بیو در جای د گری دل بی

 عشق رایض نفس است -
عشق را ض نفس سرکش است و از آنرا که عاشق در راه عشق مربور است مطابق میل معشو  رفتار کند و درواقع 

ود هیچ اختیاری ندارد، از ا ن رو شاعر معتقد است که عشق و محبدات او را سار باه راه کارده     در برابر معشو  از خ
 است:

 (71)همان:  همچو نقش پا محبدت سر به راهم کرده است       را ضی چون عشق با د نفس سرکش را به کار
 (.71داند )همان: و در جا ی د گر راه بردنش در طر ق انسانیت را از عشق و محبدت می

 عشق اکسیر است -
 کند:ها پاک میعشق اکسیری است که صاحب خود را از غل و غش و ناخالصی

 بر وجود عاشقان غش کیمیا ی کرده است       خودی کامل عیار خو ش راام از بیکرده
 (72رو ان مس ما را طال ی کرده است )همان: عشق مه         از پذ رنده است تغییر اثر اکسیر را

 راحتی با عشق میسر است -
خرد و در ا ن صورت د گر دغدغاۀ دنیاا   اند شد و در راه عشق او هر آزاری را به جان میعاشق ج  به معشو  نمی

 را ندارد، زاهد معتقد است:
 (192)همان:  رود ا نرا به سعی طوفان پیشسفینه می         خی  حوادث، رهاند عشق مرا  ز موج

 (.191 د عشق معشو ، شاعر را از غم دنیا رها ی بخشیده است )همان: گودر جا ی د گر می 
 آوردعشق جمعیت خاطر می -

چون تمام همد و غمد عاشق، معشو  است، پس شاعر بر آن است که دلش با عاشق شدن از پراکنادگی خااطر رهاا ی    
  افته است:  

 (191جا مرا خالص )همان: عشق آمد و نمود به  ک            دل در شکنج تفرقه صد جا اسیر بود
 (197خاطری شد کار جمع )همان: با پر شان             ها شد به زلف  ار جمعباز دل

 عشق سوزنده و سازنده است -
هاا و  آورد، با وجود ا ن چاون سرشات عاشاق را از ناخالصای    ها ی که برای عاشق به وجود میعشق با همۀ سختی

 دمد:ای در کالبد او میکند، گو ی حیات تازهها پاک و مبرّا میخودخواهی
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 (121)همان:  ها را بر کنار آوردهمان ا ن موج آخر تخته       شکست اودل اگر موج محبدت کشتی دل را
 (179برنیا د چو شمع آوازم )همان:               کشتی و زنده ساختی بازم              

 تر است تر، اثربخشعشق کهنه -
 (171)همان:  امتر گردد دماغ از بادۀ د ر نهتازه        هر قدر گردد محبدت کهنه، دل گردد جوان 

 غمِ عشق -
ای جو، بنابرا ن عاشق نه تنها از غام عشاق واهماه    کی از متعلّقات و مالزمان عشق، غم است، البته غم مثبت و کمال

 داند:عین راحتی میندارد، بلکه آن را برای خود 
 (227ک  خستۀ تو نام دوا نشنود کسی )همان:      ای درد عشق با تو ندانم چه راحت است

(. حتی بر آن است که دل به واساطۀ داغ عشاق از   08داند )همان: انتها میشاعر در جا ی د گر درد عشق را نعمتی بی
 (.129شود )همان: سرّ غیب آگاه می

 گریزیعقل -
عقال  »گر  ی و ژگیِ خاصِّ اوست. به طاور کلاید   اند ش و دنیاطلب است؛ درواقع عقلمقابل عقل معاش عشق نقطۀ

د دند و آن را ج  اب ار مفیادی  ها ]غیب[ حائ  شرا ط نمیاستداللی را صوفیان برای رفتن به جستروی دنیای نامرئی
اند ش در طی (. ا ن عقل حسابگر و معاش1:01::0کوب، )زر ن« آوردندبرای پیشرفت در ا ن جهان به حساب نمی

زند و وی را اداماۀ مسایر   طر ق عشق نی  از آنرا که از ادراک عوالم ماورا ی عاج  است و پیوسته به عاشق نهیب می
دارد، مورد مالمت صوفیه و عرفاست. مضمون تقابل عشق و عقل، در شعر شاعران بسیاری از جمله خود زاهد بازمی

 شود، مانند:ینۀ عرفان نی  اشعاری به سلک ن م کشیده است، د ده میکه در زم
 (88:1:10:عاقلی کار بوعلی سیناست )سنا ی،     عقل در کوی عشق نابیناست

 (221:1:01عشق کار عقل مادرزاد نیست )عطّار،                        عقل در سودای عشق استاد نیست    
 (  212:1:19)مولوی،  هر عقل کرا پرّد آنرا که جنون باشد             حل باشدآن جای که عشق آمد جان را چه م

)صااائب،  اوصااا   وسااف از لااب اخااوان شاانیدن اساات                 صائب ز اهل عقل شنیدن حد ث عشق
780:1:91  ) 
 مکن بر خود ز راه عقل مشکل کار آسان را               خودی آسان شود طی وادی مرنونبه پای بی

 (11: 1:07)زاهد تبر  ی،                     
 (10)همان:  ر خت از سختی کلید سعی ما دندانه را              سوده شد در عقدۀ دل ناخن تدبیر عقل

 عشق نهفتنی نیست -
در و رسواکنندۀ عاشق است. زاهاد  ماند و همواره پردهعشق همچون شمعی سوزان است که روشنا ی آن پوشیده نمی

 توان پنهان داشت:تبر  ی معتقد است که عشق را با ترفند و حیله نمی
 (78)همان:  خو شتن را گل درون پرده رسوا کرده است      عشق را نتوان به دستان داشت پنهان در لباس

 شدنی نیسات )هماان:  توان کرد، عشق معشو  نی  در سینه پنهانو همچنان که گوهر خورشید را در صد  پنهان نمی
111.) 

 
 . عاشق2-2

های خاصی در شعر شاعران نمود  افته است، با ا ان تفااوت کاه در آغااز دارای     عاشق نی  در ادب فارسی با و ژگی
گیری مقام معشو ، رفته رفته از ارج و من لت تدر ج و با اوجمناعت طبع و دست برتر نسبت به معشو  بوده ولی به

ای نیسات، ز ارا   پیرامون عاشق در شعر زاهد آمده است، اغلب حاوی نکتاۀ ناگفتاه  عاشق کاسته شده است. آنچه که 
زاهد شاعر عصر صفوی است، عصری که ترربۀ شعری سبک عراقی را که مملو از مضامین عشق و عاشقی اسات و  

 رود، پشت سر گذاشته است.در واقع  کی از دال ل پیدا ش سبک هندی نی  به شمار می
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  زاهد عشّاق مطرح در شعر
در شعر زاهد تبر  ی به مناسبت از عشّا  ز ادی، واقعی و نماد ن، سخن به میان آماده اسات، عشّاا  واقعای ن یار:      

(، 112(، لیلی و مرنون )هماان:  120(، محمود و ا از )همان: 81(، شیر ن و فرهاد )همان: :8 وسف و زلیخا )همان: 
( و عشّا  نماد ن در سنّت ادبی مانناد: شامع و پرواناه )هماان،     1:9(، منصور حلّاج )همان: 90وامق و عذرا )همان: 

(، که برای پرهی  از اطنااب از  1:1(، شبنم و آفتاب )همان: 229(، آفتاب و ذرده )همان: 181(، گل و بلبل )همان: 182
 شود.پرداختن به ج ئیات آنها صر  ن ر می
ها ش اختصااص دارد؛ زاهاد تبر ا ی    ن عاشق و و ژگیسرا به توصیف پیراموبخشی قابل توجه از شعر شاعران غ ل

 نی  به فراخور حال و مقام و ژۀ خود، توصیفاتی در ا ن زمینه دارد:
 داشتن عشق ثابت و پابرجا و اتّحاد با معشوق -

 تاوان از کاوی  اار مناع    داند که معتقد است ما را مانند پرتو صبح نمای شاعر تعلّق خود را با معشو  چنان استوار می
 کرد:

 (18آ یم ما )همان: در چو شد مسدود از د وار می    پرتو صبحیم نتوان منع ما از کوی دوست       
گو د که ا ن که  اک لح اه از   آورد و میو در جا ی د گر نی  از عشق پابرجا ش نسبت به معشو  سخن به میان می

 (.81است )همان:  شود، برای اثبات اتّحادش با معشو  کافیخود میند دن معشو  بی
 ضعیف شدن از عشق -

شود، پیکری نحیف و ضعیف داشته باشاد، شااعر   طبیعی است با ر اضتی که عاشق در راه وصال معشو  متحمدل می
 معتقد است که از سوزش آتش عشق معشو ، از پیکرش ج  غباری بر جای نمانده است:  

 (  189)همان:  ن رهیچ ج  غباری نیستز پیکرش به     ز بس که آتش عشق تو سوخت زاهد را     
 تابیبی -

همین خاطر از د گر تبعات عشقِ معشاو  بارای   تواند دوری محبوب خود را تصودر کند، بهای نمیگو ی عاشق لح ه
 تابی است، شاعر معتقد است که عاشق در ز ر آسمان آسودگی ندارد:عاشق، بی

 (1:1رود از گرد کلفت در وطن باشد )همان: که هرجا می     کرا عاشق به ز ر آسمان آسودگی دارد
گو د: عاشق کسی است که از اشک چشم و سرگشاتگی، دسات و   داند و میتابی را الزمۀ عاشقی میبا وجود ا ن بی

 (.:22پا ش از حرکت بازمانده باشد )همان: 
 عاشق در بند جاه و مال نیست -

به عشق وی را از هر قید و بنادی آزاد و از ماال و مناال و جااه و مقاام       ای ج  عشق ندارد و پرداختنعاشق اند شه
 کنند:کند، چنان که شاعر معتقد است که دلبستگان عشق معشو  حتی به شاهی نی  اعتنا ی نمینیاز میدنیوی نی  بی

 (08زنریر زلف سا ۀ بال همای ماست )همان:    کننددلبستگان عشق تو شاهی چه می
های دنیوی نی  ننگ دارد )هماان:  افتادۀ کوی  ار است اما با همین افتادگی در کوی معشو  از اوج بلندیو با ا ن که 

289.) 
 ها و موانعامید وصال با وجود سختی -

خوش اسات و از ا ان رو   ها و موانعی که در راه خطیر عشق وجود دارد، به عنا ت معشو  دلعاشق با وجود سختی
 دارد:را سرزنده نگه میامید به د دن  ار، وی 

 رسدام از شانه فال دلگشا ی مید ده                  در شکنج زلف کار دل نماند در گره
 رسد...عاقبت دست دعا بر مددعا ی می                ای محروم نیستاز در احسان او جو نده

 (127رسد...  )همان: های دل آواز پا ی میاز تپیدن                کوته است از دامنش دستم ولی دانم که باز
 غیور بودن -

 داند:شاعر خاموشی و سکوت خود را از جفای محبوب، دلیلی بر غیرتش می
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 نشنید ز غیرت کسی آواز دو رنگم   بشکست دل از سنگ جفا ت به صد آهنگ
 (:28: شود از سینۀ تنگم )همانفر اد نفس می    ای از من نشنیده استدر عشق کسی شکوه

 باکی از مرگبی -
دهد، زاهد نی  بر آن است که بااکی از مارگ نادارد و تنهاا     عاشق در راه وصال معشو  باکی از مرگ به خود راه نمی

بخش اسات، او را تارک کناد. تنهاا     اش ا ن است که پس از مرگ، غم عشق معشو  که برا ش شیر ن و لذّتواهمه
 خوش است:به همین غم دلبهرۀ عاشق از معشو  غم است؛ ناگ  ر 

 (  188ترسم که بعد مرگ غمش ترک من کند )همان:            کندباکم ز مرگ نیست که جان ترک تن 
 از د گر موارد مرتبط با عاشق در شعر زاهد نکات ز ر درخور ذکرند:

(، 117ت )هماان:  (، و با تمام وجود، عاشق معشو  اس:18خواهد )همان: عاشق در هر دو جهان فقط معشو  را می
(، دل عاشاق  182(، وی با تمام وجود با د به ساوی دوسات بارود )هماان:     18سینۀ او جا گاه معشو  است )همان: 

(، 180و 181کناد )هماان:   (، تعلّق به معشو ، عاشق را از هر قید و بندی آزاد می118رواست )همان: مسردِ حاجت
خاوش اسات و   (، عاشق باه آزار معشاو  دل  192و 111و  :18ن: افتادگی و ناالنی راه رسیدن به معشو  است )هما

(، عالج عاشقان خنرر بیداد معشو  است )هماان:  :11و  12و  87خواهد )همان: مرگ خود را به دست معشو  می
(، عاشاق شاو  د ادار معشاو  دارد     182و  08و  18کناد )هماان:   خود می(، خیال معشو ، عاشق را از خود بی11

 (.92و  11طع تعلّق از  ار دشوار است و میمنت ندارد )همان: (، ق18)همان: 
روزگار خود که خود را ن د نکتۀ قابل توجده در باب عاشق در شعر زاهد ا ن است که وی برخال  برخی شاعران هم

 شمردند و از نامیدن خود به عنوان سگ کوی معشو  نیا  اباا ی نداشاتند، باا وجاود     معشو  بسیار خوار و ذلیل می
داشت مقام معشو  و گله و شکا ت و ناله از هرران  ار، از چنین توصیفاتی پرهیا  کارده اسات؛ شاا د بتاوان      ب رگ

شاود، از  های عارفانه که در جای جای غ لیات وی نی  مشااهده مای  گفت که مناعت طبع شاعر و پرداختن به اند شه
 دال ل ا ن مسأله باشد.

 
 . معشوق9-2

ما ۀ آفر نش مضامینی دلنشین در ادب فارسی گشته، معشاو  اسات. در    لیات عاشقانه که دستاما قهرمان بالمنازع غ
معشو  تغ ّل بسیار پست بوده است و درواقع حکام باردۀ   »... باب سیر تحودل مقام معشو  در غ ل گفتنی است که 

- ابد. به طوری کاه در غا ل  زمیشاعر را داشته است ... بر اثر تحودل غ ل اندک اندک معشو  مقام شا سته خود را با

-رود، باه های عهود اودلیه و وسطای عراقی، معشو  دارای مقامی متعادل است، البته مقام معشو  بعدها بسیار باال می

)شمیساا،  « کند که سر در قدمش به خاک نهد  ا جاان را در راه او از دسات بدهاد   طوری که شاعر  ا عاشق آرزو می
 زاهد تبر  ی نی  جا گاهی واال دارد که در ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت: (. معشو  در شعر212:1:98

 تجلّی معشوق در همه جا )نگرش وحدت وجود( -
(. و عالوه بر ا ن معتقد اسات کاه   281: 1:07داند )زاهد تبر  ی، ای از معشو  میعاشق سراسر وجود خود را جلوه

 (.181و  :0کند )همان: گری میمعشو  در همه جا جلوه
 سختیِ وصال معشوق   -

 خوش است که با تیغ معشو  سرو کار دارد:عاشق پس از ناامیدی از وصال معشو ، تنها به ا ن دل
 (1:0به همین تیغ تو مانده است سروکاری چند )همان:    از سراپای تو شد قطع امید عشّا 

  برای تجلّی معشوق در دل قابلیّت باید -
 (79آتش عشق شعلۀ طور است )همان:     یست  هر دلی قابل ترلّی ن

 بخشِ معشوقنظر حیات -
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بخش است که حتی اگر ن رش بر جسد عاشق بیفتد، مانناد باادام کاه    شاعر معتقد است که ن ر معشو  چنان حیات
 زند، وی نی  زنده شده و از کفن بیرون خواهد آمد:شکافد و جوانه میپوست را می

 (288صفت از کفن پوست برآ م )همان: بادام               تو افتدبر کشتۀ من گر ن ر لطف 
 کوی معشوق بهشت عاشق است  -

 (1:9اند )همان: عشّا  را به کوچۀ دلدار داده   اند به زاهد بهشت را       راهی که داده
 (181نوبهار و سب ۀ من نیست غیر از حسن و خط        در بهشت جاودانم هرکرا دلبر بود )همان: 

 های معشوقزیبایی -
هاا  اند. ا ن تشابیه های معشو  جستهآمی شان، همانندها ی در عالم طبیعت برای ز با یشاعران در بیان مخیدل و اغرا 

ای و تکاراری در شاعر   که محصول ذو  و قر حۀ شاعران ادوار نخستین ادب فارسی است، بعدها به صورتی کلیشاه 
اند، راه  افته است. از آن جمله است ماواردی  خود را مصرو  اشعار عاشقانه داشتهاغلب شاعرانی که ذو  و قر حۀ 

هاای معشاو  باه    ن یر تشبیه چشم معشو  به نرگس، قد به سرو، رخسار به برگ گل و ... . از موارد تشابیه ز باا ی  
  افت، مانند:توان ها ی میعناصر طبیعت در شعر زاهد نی  نشانه

 (80نیست در آغوش کس جا سرو گلپوش ترا )همان:              اندامی ولیگل بدن گلروسرو باال گل
 (119چو موج آب حیات است لطف تحر رش )همان:                    شکرلبی که دهد جان به مرده تقر رش

 صفات معشوق -
ت. ا ن اوصا  نی  در شعر ها و مقام واال و نیازی که عاشق به وی دارد، دارای اوصافی اسمعشو  به مناسبت ز با ی

فرسود شاعران ادوار اودلیۀ ادب فارسی اسات. گفتنای اسات اغلابِ ا ان      ای و دستشاعران قرون متأخّر اغلب کلیشه
پسات و  »... گیری مقام معشو  است وگرنه معشو  در اشعار تغ ّلی آغاز ادب فارسای  اوصا  مربوط به دوران اوج

رساد کاه   کند تا آنراا کاه بادانرا مای    کم ارج و قربی پیدا میشعر است که کم حقیر است و بعدها با تحودل و تکامل
هرحاال اوصاا    (. باه 88:1:98)شمیساا، « شاعر حاضر است در عوض  ک نگاه او بمیرد و سر را فدای قدم او سازد

نیا  راه  افتاه   دلی و... به شعر زاهاد تبر ا ی   وفا ی، سنگانگی ی، بیمعمول در باب معشو  همچون جفاگری و فتنه
 است:

 انگیزیجفاگری و فتنه -
داند که معتقد انگی ی است، شاعر معشو  خود را چنان جفاکار میاز صفات معشو  در شعر فارسی، جفاگری و فتنه

 کنند:است از شددت جفای معشو  حتی دشمنان هم به حالش رحم می
 (12: 1:07آزار مرا )زاهد تبر  ی، دشمنی با من دلکاش بودی            کننداز جفا ش دشمنان هم رحم بر من می

و در جا ی د گر معتقد است که ا ن که در کوی معشو  کشتگان بسیاری بر زمین افتاده است به ا ن دلیل اسات کاه   
 (.00کوی معشو  صحرای قیامت است )همان: 

 وفاییبی -
 (118خو نگر )همان: گل طبیعت، آتشآن گل آتش          عهد سوختن با ما نکرد امدا وفا 

 (2:8وفا بلکه تو باشی )همان: گل هست بسی سست         گو ند که بو ی ز وفا با تو نباشد
 دلیسنگ -

 (117محبدت هست پنهان همچو آتش در دل سنگش )همان:  نیم نومید از او هرچند با من سرگران باشد          
 نیازیبی -

تار بیاا یم بار    نیازی اوست. هرچه از رونق و رواج و اوج غ ل به ا ن ساوی بیاز د گر اوصا  معشو  غ ل فارسی 
شود تا بدانرا که چنان که پیشتر نی  نیازی معشو  اف وده و متقابال بر نیازمندی و خاکساری عاشق اف وده میدامنۀ بی

حماد غ ّالای   خواناد. ا رد ف سگان کاوی معشاو  مای   اشاره شد عاشق خود را سگ کوی معشو  و در مواردی هم
چون عاشق نیازمند معشو  است و معشو  به هیچ چی  نیازمند نیست، الجرم افتقار صفت عاشق و »معتقد است که: 



 3/       بررسی عشق در غزلیاتِ زاهدِ تبریزی 

نیازی صفت معشو  است. پس از آنرا ی که معشو  خود به همه حالی معشو  است، پس استغنا صفت اوسات،  بی
عاشق را همیشه معشو  دربا د، پس افتقار همیشه صفت او عاشق به همه حال عاشق است پس افتقار صفت اوست، 

 (.98:1:10« )بود و معشو  را هیچ چی ی درنبا د که همیشه خود را دارد، الجرم استغنا صفت او بود
 (19: 1:07برد زلف نگار ن را )زاهد تبر  ی، به پاانداز با خود می           باالخرامد آن سهیز استغنا به هرجا می

 
 تیجه. ن9

عشق مطرح در شعر شاعران سبک هندی از جمله زاهد تبر  ی دارای شور و حاال و غناای غ لیاات سابک عراقای      
پردازی شاعران سبک هنادی  توان به اوج رسیدن ا ن مضمون در دورۀ سبک عراقی و مضموننیست. از دال ل آن می

شکوفا ی مضمون عشق در دورۀ سبک عراقای   پردازی شاعران سبک هندی از نتا جرا عنوان کرد که در واقع مضمون
بینند بَرِ باغ مضامین از جملاه مضامون عشاق را شااعران     است؛ بد ن معنی که شاعران سبک هندی پس از آن که می

ای ج  جستن مضامین بکر و نو از محیط اطرا  و در ماواردی  آوری چارهاند، برای شعرگو ی و نامپیش از آنها رُفته
های زاهد تبر  ی از غ لیات سبک عراقای،   ابند. وجه ممید ۀ غ لیات سبک هندی از جمله غ لنمیعوالم خیال خود 

گو ی و نوجو ی و جامۀ نو پوشاانیدن بار   بیتهمراه بودن اغلب آن غ لیات با تمثیل است که حکا ت از اند شۀ تک
غلب غ لیات شاعران دورۀ صفوی حاکم گو ی در ابیت ابی و تکگفتۀ قدما دارد. گرچه اند شۀ مضمونمضامین پیش

البته نه به انسرام اشعار سابک خراساانی    –پارچه است، با ا ن وجود غ لیات ا ن شاعران نی  از مضامین متّحد و  ک
دهد خالی نیست، چنان که اند شۀ محوری اغلب غ لیات زاهد تبر  ی را همین مضمون عشق تشکیل می –و عراقی 

مضامین قدما و در مواردی نادر نی  ذکر ترربیات خاود شااعر اسات. از راه گفتگاو باه سارّ       که اغلب بازگو ی همان 
هاای بسایار داشاتن،    عشق راه نبردن، ساری و جاری بودن عشق در بین همۀ موجودات، ازلی و ابدی باودن، ساختی  
تن باا عقال از جملاۀ    را ض نفس و اکسیر بودن، راحتی با عشق میسدر بودن، سوزنده و سازنده بودن و منافاات داشا  

های عشق در غ لیات زاهد تبر  ی به شمار می آ ند. سخنان زاهد نه تنها در باب عشق بلکه در باب عاشاق و  و ژگی
ای است که در مواردی روحیات عاشاق و معشاو  را در دورۀ صافوی    معشو  نی  اغلب همان تکرار مضامین کلیشه

-مقامی واال دارد و عاشق چااره  -سبک عراقی  –نما د. معشو  در غ لیات ا ن دوران همانند دورۀ پیش از آن بازمی

هاا و  تابی، در بند جاه و مال نبودن، امید وصال با وجود ساختی ای ج  سر نهادن بر آستان کو ش ندارد. ضعف و بی
سوختۀ مطرح در شعر زاهاد اسات.   ای ا ن عاشق دلهموانع، غیور بودن و باکی از مرگ نداشتن، از صفات و و ژگی

دلای و  وفا ی، سانگ انگی ی، بیهای جفاگری و فتنههای منحصر به فرد و و ژگیمعشو  نی  در شعرش دارای ز با ی
 نیازی است.بی
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