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چکیده
در تاریخ ادبیات فارسی ،پدیدهی عشق با رویکردهای گوناگونی مورد التفات شاعران و نویسندگان واقع شدده اسد ب بندابرای
میتوان گف که «عشق» در آثار شاعران و نویسندگان متفاوت ادب فارسی ،پدیداری در راستای جهانبینی آنها داشته اس و
درواقع با قرارگرفت در زاویهی نگاه هر شاعر و نویسندهی فارسی ،پدیدهی عشدق و سدایر مومومدات آن در راسدتای دیددگاه
همان شاعر و نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفته اس  .نمونهای از ای رویکردهای دوگانه به عشق در نگرش دو شاعر فارسدی،
«مولوی» و «فرخی» ،نمود یافته اس  .از ای رو نگارندگان ای مقاله بر آنند تا با بررسی شواهدی از آثار هدر یدا از اید دو
شاعر ،دوگانگی رویکرد آنها به «عشق» را بررسی کند و جهانبینیهای مطابق با حدوزهی فکدری هدر یدا از اید دو شداعر
درباره ی ای پدیده را تحویل نمایند .ای مقاله با روش توصیفی تحویوی بهپیش رفته ،در روند آن ،ای نتیجه حاصل شده اسد
که عشق ،بهعنوان متعوق شناخ فرخی و مولوی متناسب با گفتمان اجتماعی عصر هر یا از ای دو شاعر نمود یافته اس .
واژگان کلیدی :پدیدارشناسی ،عشق ،مولوی ،فرخی.

مقدمه
امروزه ای عقیده پذیرفته شده اس که هنر هر جامعه تدابع اقتاداتات آن جامعده اسد  .ادبیدات بدهعندوان یکدی از
نمودهای فرهنگی و هنری همچون آینهای اوضاع اجتماع را باز میتابد .شعر بهعنوان بخشی از فرهنگ پدیددهایسد
اجتماعی ،و با جامعه که هنر و هنرمند ،از جموه شعر و شاعر را در دامان خود پرورده و میپرورد پیوندی ناگسستنی
دارد (ترابی .)01 :0731 ،هنرمندان به خصوص شاعران احساسات عمومی و کوی زمان خود را با بیانی که مقبول عدا
باشد شرح میدهند.
پیروی شاعران از شرایط اجتماعیای که جامعهشناسان به آن روح زمان مدیگویندد باعدپ پدیدآمددن شاخصدههدای
خاص در هنر آن عصر میشود و تکرار ای شاخصهها دیدگاه مخاطبان را نیم به همان سم سوق میدهدد و باعدپ
میشود که مخاطب هنری را که دارای ای شاخصه هاس بپذیرد و پذیرفت هنری که فاقد آن اس بدرای او دشدوار
مینماید .از ماکس وبر نقل شده« :ای تصویر را ببرید و اال م یواشیواش از آن خوشم خواهدد آمدد» اید مطالدب
متام معنای عمیق تری اس  .یا زبان صوری که در اول ممک اس ناهنجار بهنظر آید ،پدس از مددتی ،کراهد
خود را از دس میدهد (شوکینگ .)17 :0737 ،اوضاع اجتماعی با گذر زمان و تحوالت شدرایط سیاسدی ،اقتصدادی
و ...دچار دگرگونی می شود و ای دگرگونی در شرایط اجتماعی ،دگرگونیهای فکری و نوجوییها و نوآوریهدا در
شعر و ادب را سبب میشوند .ای نوجوییها تنها منحصر به آفرینشگر اثر ادبی نیس  ،بوکه موجب دگرگونیهدایی
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در ذوق و پسند ادبی مخاطبان ای آثار نیم می شود .دگرگونی در ذوق و پسند ادبی با دگرگدونی در اضداع اجتمداعی
خوانندگان پیوندی نمدیا دارد (لوونتال.)37 :0731 ،
کنش هنری کنشی در تولد فاایی کامال ویژه اس زیرا هنرمند باید چیمی را که از پیش وجود داشته اس به چیمی
که کامال وجود دارد بدل کند ،چیمی که پیش از دخال هنرمند در انتظار پیداشدن خود بوده اس  .بنابری سدویقههدا
همچون مجموعه انتخابهایی که یا فرد خاص انجا میدهد محصول گرد هم آمددن یدا سدویقهی عیندیشدده و
سویقهی مصرفکننده هستند (بوردیو.)38 :0733 ،
روح زمان در آثار هر هنرمند جووهگر اس و هنرمند شاعر یا نویسنده ،خود را مکوف میبیند که آثدار خدویش را در
راستای ذاتقهی عمو بیافریند .در ای راستا عشق گرچه احساسی درونی و فدردی اسد و اید تصدور را بدهوجدود
می آورد که شاعران در سرودن اشعار عاشقانه ،تنها تحد تدثثیر عواطدف و احساسدات خدویش هسدتند امدا شداعران
عاشقپیشه در هر دوران ،اشعار عاشقانهای آغشته به رنگ و بوی جامعهی زمان خویش سرودهاند.
تحویلهای متفاوت از پدیدهی عشق در طول تاریخ ،بیانگر ای اس که شاعران و نویسندگان از دیدگاههای متفداوتی
به عشق نگریستهاند .بهتعبیر پدیدارشناسان ،ما بهطور طبیعی چیمها را میبینیم ،اصوات را میشدنویم و حتدی قدادریم
آنها را بدون پیش داوری و صرفاً بر حسب آنچه در معرض دید و شنید ما قرار میگیرد ،توصیف کنیم .بدهاصدطالح
میتوانیم به قدر طاق خود به چیمها ،اشخاص و متون اجازه دهیم تا خودشان سخ گویند .البته چنی کاری در بدو
امر نیم طبیعی نیس که همه با دیدن چیمی واحد به توصیفی واحد برسند .بهعندوان مادال :شداعر ،درخد سدرو را
همانگونه توصیف نمیکند که گیاهشناس .چهبسا برای اهالی روستایی پرتافتاده ،درخ سرو عاموی برای بدرآوردن
حاجات باشد و برای شخصی دیگر ،سایهساری برای استراح (جمادی .)611 :0738 ،ای وضع دربدارهی پدیددهی
عشق نیم صدق میکند .عشق بسته به دیدگاه هر فردی ،جووههایی متفاوت داشته اس  .شاعر ،عشدق را از دیددگاهی
مینگرد که فیوسوف قادر به درک آن نیس و یا متشرع ،بعددی از آن را مدیبیندد کده بدرای یدا مدوره ،مدبهم و
مغشوش اس  .شاعری وقتی از عشق سخ میگوید آن را پدیدهای همراه با شادی مییابد و دیگری عشق را همدراه
با اشا چشم و خون جگر د ساز می بیند .شاعری ،معشوق را بهعنوان انسانی زیردسد خدود توصدیف مدیکندد و
دیگری خود را بندهی معشوق مینامد .ای تفاوتها بهدلیل دیدگاههای متفاوتی اس که شعرا و نویسندگان دورههدا
و جوامع مختوف در اعصار متفاوت و شرایط اجتماعی گوناگون به آن رسیدهاند.
«یکی از فصول عمدۀ کتاب پدیدارشناسی هگل ،با عنوان «ای  -اینجا -اکنون» اس  .یعنی پدیدار ...در مکان و زمانی
که ساح و بعد و نحوهی شناخ فاعل شناسا را نشان میدهد ،مورد مطالعه قرار میگیدرد( ».ندوالی.)223 :0731 ،
پدیدارشناسان میگویند ما از طریق فعالی های ذهنی گوناگونی بهسوی یا ابژه رهنمون میشدویم .هرگداه کده مد
سعی میکنم ابژهای را از نو دریابم ،ای عمل با درکی جدید صورت میگیرد و بنابرای ابژهای جدید بهسداح فهدم
م میآید .بهدلیوی مشابه ،غیرممک اس که چندی سوژه ،یا ابژه را بدهطدور همسدان تجربده کنندد ( Zahavi,
 .)2003: 15ای بدان معناس که بسته به اینکه هر یا از شاعران ،از چه ساح و بعدی به عشق بنگرند و اینکده
چه چشماندازی را برای خود اتخاذ کنند ،درک متفاوتی را تجربه خواهند کرد.
ای نشان می دهد که عشق ،بسته به دیدگاه هر شاعری ،جووهای متفاوت داشته اس  .بنا بر مطالب یادشدده مدیتدوان
ادعا کرد که آنچه در تعیی کیفی عشق ،نقش مهم و اصوی را ایفا مدیکندد ،تعامدل بدی مدورد شناسدایی «عشدق» و
تجربهی فاعل شناساس « .وجود ای نسب یا رابطه میان آگاهی و ابژه یا موضوع آگاهی را «هوسرل» ،حیپ التفداتی
مینامد» (ضمیران .)32 :0731 ،پدیدارهای زیادی از هر پدیده وجود دارد که بستگی به چشدماندداز فاعدل شناسدایی
دارد ( .)Cerbone, 2006: 33بنابرای میتوان عشق را پدیده و درکهای بیشماری که از آن به عمل آمده اس
را پدیدار نامید.
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پدیدار ،امر واقعی متحرک اس  ،گذری از امر واقع به امر واقع دیگر اسد کده لحظده بده لحظده خدود را دگرگدون
می سازد .یعنی عشق به عنوان یا پدیده ،ابعاد مختوفی دارد و هر کسی بسته به چشمانداز خود میتواند تنها یا بعد
از آن را ببیند.
به اعتقاد پدیدارشناسان ،در حقیق اشیا بهخودیخود چیمی را آشکار نمیکنند ،ای انسانها هستند کده بدا نگداه بده
اشیا و طریقهی ورود به روح جهان ،آن را درمییابند (کورب  .)20 :0711اید وضدع دربدارهی پدیددهی عشدق نیدم
صدق میکند .درکی که هر شاعر از عشق تجربه میکند به همان صورتی اسد کده آن پدیدده در تعامدل بدا دیددگاه
آگاهی او ،خود را جووه داده اس  .بنابرای در فوسفهی پدیدارشناسی ،نی و ارادهی فردی ،کدانون شدناخ و درک
او میشود .اساس نظریهی ادموند هوسرل بر ای اس که اشیای موجود در جهان ،تنها در فهم و درک ادراککنندهی
آنها دارای معنیاند و به همان صورتی که او آنها را تجربه میکند ،برای او وجود دارد.
بیان مسأله
دگرگونی هنرها تح تثثیر عواموی همچون تحول و چگونگی محیطی اس که انسان در آن زندگی میکندد و از آن
تثثیر میپذیرد ای اصل به ویژه در هنر و ادبیات به خصوص شعر محسوستر اس زیدرا محتدوای شدعر کده همدان
اندیشه های شکل گرفته و محسوس درون اس  ،بازتابی اس از عواطف و احساسات شاعر درمقابل عوامدل محدیط،
اوضاع اجتماعی ،اقتصادی ،عقاید و سن ها و اخالق و  ....وجود تفاوتهای سیاسی و دگرگدونیهدای اجتمداعی در
دورههای مختوف مسبب پدیدارهای گوناگون از پدیده ی عشق در ادبیات فارسی بوده اس  .از ای رو نگارندگان در
ای مقاله که با روش تحویوی-توصیفی به پیش رفته اس بر آنند تا با بررسی نمونههایی از اشدعار فرخدی و مولدوی
تثثیر ای دگرگونیهای اجتماعی را در تغییر زاویهی دید شاعران نسب به ای پدیده مورد واکاوی قرار دهد.
پیشینهی تحقیق
بر اساس بررسیهای انجا شده ،تحقیقاتی در حوزهی پدیدارشناسی و ادبیات صدورت گرفتده اسد کده از جمدلی
آنها میتوان به ای موارد اشاره کرد« .0 :پدیدارشناسی و سنخشناسی ،مخالفخوانیهای احمد شاموو» که مقالهای از
سینا جهاندیده کودهی ( )0710اس ب  .2مقالهای با عنوان «پدیدارشناختی هرمنوتیکی شعرب بازخوانش شدعر «دیدوار»
اثر احمد شاموو» از حسا دهقانی ( .)0733در ای میان ،تنها مقاالتی کده بده رویکدرد پدیدارشناسدانهی نویسدنده یدا
شاعری پرداخته اس  ،شامل ای موارد اس « .0 :رویکرد پدیدارشناختی در شدعر سدهراب سدپهری» (سدا خانیدانی،
)0712ب « .2نقد رویکدرد پدیدارشدناختی هوسدرلی در قصدههدای مجیدد» (سدا خانیدانی و موسدوی نیدا)0717 ،ب .7
«مؤلفههای پدیدارشناسی هوسرلی در شناخ شناسی مانوی معنوی» (سدا خانیدانی .)0712 ،در حدوزۀ ارتبدام میدان
عشق در آثار فرخی و مولوی و ارتبام آن با آرای پدیدارشناسی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته اس .
حیث التفاتی فرخی و مولوی
مفهو عشق ،بسته به جایگاه نظر و نقطهی دید هر هنرمندی ،جووهای متفاوت داشته اس  .بنا بر اید مدیتدوان ادعدا
کرد که آنچه در تعیی چگونگی تبوور عشق ،نقش مهم و اصوی را ایفا میکند ،تعامل بی مورد شناسدایی « عشدق» و
تجربه ی فاعل شناسا اس  .وجود ای نسب یا رابطه میان آگاهی و ابژه یا موضوع آگاهی را هوسرل ،حیدپ التفداتی
مینامد (ضمیران .)32 :0731 ،التفاتیبودن آگاهی بیانگر نوعی بازتاب و رؤی درونی در آگاهی اس که بندا بدر آن،
ما نه به خود ابژه ،بوکه به تجربهی آن ابژه دس مییابیمب ابژهها در ای تجربده همچدون داده پدیددار مدیشدوند ،بده
همی دلیل آنها پدیدار نامیده میشوند (خاتمی.)32 :0732 ،
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بر اساس ای اعتقاد پدیدارشناسان که پدیدارهای زیادی از هر پدیده وجدود دارد کده بسدتگی بده چشدماندداز فاعدل
شناسایی دارد ،میتوان «عشق» را پدیده و تفاسیر بیشماری که از آن به عمل آمده اسد را پدیددار نامیدد .چیمهدای
یکسان برای هر شخص به شیوهای متفاوت پدیدار میشود و ای پدیدارشدن مطابق اس با مکانهدای متفداوتی کده
هر کس برای دیدن آن چیم واحد ،اتخاد میکند .اشیاء دارای (جهات) عقب ،جوو ،باال و پایی هستند و آنچده (بدرای
م در حکم) جوو اس ممک اس برای دیگران (در حکم) عقب باشد و مانند آن  ...اما آن (شیء) یا شیء واحد
اس با خصوصیات یکسان ...اگر دو نفر جای خود را با یکدیگر عوض کنند یا تصور کنند که جایشدان بدا یکددیگر
عوض شده اس  ...آنگاه هر دو شخص پدیدارهای یکسانی را در آگاهی خود خواهند یاف که پیش از آن ،آن را در
آگاهی دیگری یافته بودند ( هوسرل ،بیتا .)13 ،پدیدار ،امر واقعی متحرک اس  ،گذری از امر اقع به امر واقع دیگدر
اس که لحظه به لحظه خود را دگرگون میسازد (نوالی )13 :0731 ،ای به آن معناسد کده عشدق بده عندوان یدا
پدیده ،ابعاد مختوفی دارد و هرکسی بسته به چشمانداز خود میتواند تنها یا بعد از آن را ببیند.
دلیل ای امر که تا کنون همهی هنرمندان نتوانسته اند به تفسیر واحدی از عشق دس یابند ،آن اس که ای پدیده ،به
خودی خود حقیقتی را مطرح نمیکنند و ای آفرینندگان آثار ادبی هستند که با نوع نگاه خود ،به آن معنا میبخشند.
هر یا از دو شاعر مورد تحقیق ،گفتمانی مخصوص به خود دارد و حیپ التفاتی هر یا از آنها نسب به پدیددهی
عشق ،متناسب با ایدتولوژی های گفتمان مربوطه شکل گرفته اس  .برای آشدنایی بدا حیدپ التفداتی هدر یدا از دو
شاعر ،نسب به متعوق شناخ  -که در اینجا عشق اس  -آشنا شویم باید به مساتوی پرداخ که جهدانبیندی آندان را
شکل بخشیده و اندیشهی آنان را به سم و سویی خاص سوق داده اس .
به ای منظور به صورت جداگانه به بررسی شرایط اجتماعی و اوضاع تاریخی و عوامل مؤثر در شکلدهدی شدناخ
هر یا از ای دو شاعر نسب به ای پدیدده مدی پدردازیم .سدپس بازتداب اید حیدپ التفداتی در مفهدو دهدی بده
عاشقانههای ایشان را بررسی میکنیم.
حیث التفاتی فرخی
فرخی متعوق به قرن  8و از شاعران سبا خراسانی اس ب ای سبا به لحاظ تاریخی سوسوههای طاهری ،صفاری ،و
بهخصوص سامانی و غمنوی را در بر میگیرد .شعر ای دوره ،شعری شاد و پدر نشدام اسد و روحیدهی تسداهل و
خوشباشی را تبویغ میکند و از محیطهای اشرافی و گردش و تفریح سخ میگوید .از عول ای امر میتوان به رفداه
اقتصادی و پیشرفتگی فرهنگی در زمان سامانیان اشاره کرد .درباره ی رفاه اقتصادی ای دوران سخنان فراوانی وجدود
داردب به اشاره ی نرشخی تنها از بخارا و نواحی اطراف آن در سال ،یا میویون و صد و شصد هدمار درهدم خدرا
برای سوطان فراهم می آمد سامانیان با آن که در اخذ مالیات ،عدال و انصاف را رعای میکردند ،اما بهسدبب روندق
اقتصادی و رفاه اجتماعی در حال عادی از سراسر مموک  ،چهل میویون درهم جمع آوری میگشد کده در سدال،
دو نوب و هر بار ،بیس میویون گرفته میشد ( صفا.)222 :0713 ،
در زمینهی رشد مناسبات اجتماعی که در تواریخ و اسناد مربوم به عهد سامانیان بهنحو بارزی بده چشدم مدیخدورد،
باید گف که اصوال روابط اجتماعی در آسیای مرکمی از پیش از اسال بهگونهای بود که نسب به عقاید و پسدندهای
مختوف نوعی روحیهی گذش و تساهل وجود داشته اس و هیچ انگاره و عقیدهای نمیکوشید که خود را بهعندوان
عقیده ی اجتماعی غالب و برتر بر دیگر روابط اجتماعی بقبوالند .بهنظر مدیرسدد کده چندی خصوصدیتی در روابدط
اجتماعی دورهی سامانیان بی تثثیر نبوده اس  .بر اثر تساهل و گذش از طرف سامانیان ،جوی از امنی اجتماعی بده
وجود آمده بود که هر صاحب عقیدهای میتوانس مکنونات قوبی خود را دربارهی هر کسی حتی بمرگان کشور نیدم
بر زبان آورد و به ای ترتیب نوعی دموکراسی در جامعه سامانی وجود داش .
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دوس داری و حمای شاهان سامانی و سایر شاهان که در دورهی روا سبا خراسانی حکوم میکردند از دیگدر
خوش اقبالیهای شاعران ای سبا اس  .شاهان شاعران را تشویق و تکریم میکردند و گداهی بده آنهدا صدوههدای
گران میدادندب به همی دلیل شعر ای دوره ،با دربار پیوستگی تنگاتنگ داش  .با روی کار آمدن غمنویدان ،نخسدتی
شاهان غمنوی به دالیل سیاسی و اقتصادی ابتدا مجال چندانی برای توجه به شدعر و ادب نداشدتندب امدا ،از پادشداهی
محمود ،در پی لشکرکشیهای وی به هندوستان به شیوه ی خوفای بغداد دربار با عظم و پرشکوهی بر هم زدندد و
برای تبویغ و نا آوری به جوب و تشویق شاعران و دانشمندان پرداختند.
فرخی نیم که در ابتدا از فقر رنج می برد برای امرار معاش راهی دربار چغانیان شد و پس از آن که در دربدار صداحب
جایگاهی شد ،حیات تازه ای آغاز کرد و به آدمی نازپرورده تبدیل شد .وی پس از چندی توانس به دربدار غمنویدان
راه یابد .فرخی از حدود سال  711هجری قمری در خدم سوطان غمنه میبینیمب جایی که در آن فرخی از نعمد و
ثروت و حرم بسیار برخوردار گردید خوشگذرانی و کامجویی با سرش او عجی شده بود و خدوی ستایشدگری
و خوشآمدگویی جمتی از منش فردی او بهشمار میآمد.
ویژگیهایی که دربارهی برههی تاریخی و شرایط اجتماعی فرخی گفته شد :رفاه اقتصادی ،تساهل فرهنگی ،عالقدهی
شاهان به شعر و ادب و اراتهی پاداشهای گرانبها به شاعران ،و نیم شخصی فرخی که در همی اجتماع بالیده بدود:
کامجویی و دنیاطوبی ،خوی ستایشگری -حیپ التفاتی وی را دربارهی پدیدهی عشق شکل میدهد که ذیالً شدرح آن
خواهد آمد.
از مهمتری منابعی که میتوان نشانههای رابطه ی عاشقانه مربوم بده دوران نخسد را دریافد  ،تغدملهدای ابتددای
قصاید مدحی اس  .برخی از ویژگی های مطرح شده در ای تغمالت و غدملهدای عاشدقانه در اید دوران پدیددهی
عشق و مومومات آن به شرح ذیل نمود یافته اس :
الف :زمینیبودن معشوق
شعر ای دوره ،شعری واقع گراس ب زیرا اوضاع دربارها ،محیط زندگی ،روابط اربداب و کنیدم و غدال  ،تفریحدات و
اتفاقات لشکرکشیها و جنگها را منعکس میکند .بدرای نمونده مدیتدوان از برخدی اشدعار عنصدری ،لشکرکشدی و
حوادث آنرا به نحو دقیق تاریخی استخرا کرد .و درحالیکه از امور ذهنی و خیالی خبری در آن نیسد قصدیدهی
معروف او به مطوع زیر:
چنی کنند بمرگان چو کرد باید کار»(شمیسا)11 :0733 ،
«چنی نماید شمشیر خسروان آثار
همچنان که میدانیم معشوق شعر فارسی در سدههای آغازی یعنی در سبا خراسانی معشوقی زمیندی اسد  .شداعر
سبا خراسانی واقعگراس و دوس دارد به آنچه در طبیع و اطراف خود میبیندد .بپدردازد توجده بده توصدیفات
طبیعی و ساده و محسوس و عینی از ویژگیهای شعر محسوب میشود .و کمتر اتفاق میافتدد کده شداعر بده شدرح
یافتهای ژرف و درونی و ذهنی رو آورد .عشق ای دوران ،هدف طبیعی و واقعی دارد که در لباس مبالغدهی شداعرانه
به ویژه در تغملهایی که همراه با وصف معشوق اس بهگونهای رمانتیا جووهگر میشودب چنی عشقی همدهجدا در
مرزهای وصال و هجران و بوس و کنار و وصف اعاا و اندا و جمال ظاهری معشوق محدود میشود و با حقیقد
قابل لمس حیات و زندگی آدمی ،دمساز اس .
هم بدان شرم که با م نکند دیگر ناز
آشتدددددددددی کرد با دوس پس از جنگ دراز
عذر پذرفتددم و دل در کف او داد باز
زانچه کرده اس پشیمان شد و عذر همه خواس
به مدددددددراد دل او باشم از امروز فراز
گر نبود به مدددددددددددددددراد دل او دی و پری
چدددون مرا دید بخندید و مرا برد نماز
دوش ناگاه رسیدددددددددددد به در حجره ی او
چه شوی رنجه به خم دادن باالی دراز
گفتددددم ای جان جهان خدم تو بوسه بسس
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تددددددددددو زمی بوسه مده خدم بیگانه مک
شادمان گش و دو ره چون دو گل نو بفروخد

مر ترا نیس
زیر لب گف

بدی خدددم بیگانه نیاز
که احسن و زه ای بنده نواز (فرخی ،بیتا)011 :

ب :سهلالوصولبودن معشوق
غالمان و کنیمکان ترک و روا غال بارگی و مغازلهها و عشقورزی با آندان در دورهی غرنویدان ،امدری رایدج بدوده
اس  .ای کنیمکان در دستگاه امیران و رجال و ثروتمندان حاور داشتهاند و گاه حتی به حدر سدرای آندان نیدم وارد
میشدهاند و حتی بسیاری از آنان به عنوان صوه از طرف پادشاهان و امیران سدامانی و غمندوی بده شداعران بخشدیده
میشدهاندب وجود ای کنیمکان زیباروی ترک تثثیری شگرف بر شکلدهی مفهو عاشقانههای ای عصر داشدته اسد
که بهراحتی نمیتوان از آن گذش  .نکتهی قابل توجه ،وجود رابطهی مالا و ممودوکی میدان آندان اسد ب شداعر از
معشوقی که در حقیق ممووک اوس  ،نافرمانی و بیمهری نمیبیند ،وصال همیشه دمساز چندی شداعری اسد کده
معشوق هیچگاه از وی روی برنمیتابد و او را در آتش هجر خویش نمیسدوزاندب شداعری چدون فرخدی در ابیدات
بسیاری ،به وضوح به خاطرات خود از وصال جسمانی با معشوق اشاره میکند:
گه به بوسه لب م با لب او گفتی راز ( فرخی ،بیتا)033 :
گه به صحب بر م با بر او بستی عهد
خوشا شبا که مرا دوش بود با ره یار
شبی گذشتها دوش خوش به روی نگار
میانه مستی و آخر امید بوس و کنار
شبی که اول آن شب شراب بود و سرود
نه بیم آنددکه به آخر تباه گردد کار
نه شر آنکه ز اول بکف نیاید دوسدد
بتی بپیش م اندر چو تازه روی بهار (همان)012 :
میی بدس م اندر چو مشکبوی گالب
ج :بیارزشبودن معشوق
در عاشقانههای ای عصر که غالباً در تغمل ابتدای قصاید به چشم مدیخدورد ،قهرمدان اصدوی ،عاشدق اسد  ،و اید
موضوع با دانست ای مطوب که معشوق مطرح شده در ای اشعار ،نوکر یا کنیم شاعر بوده اس  ،روش تر مدیشدود،
بنابرای کسی که در ای اشعار عاشقانه در محوری قرار می گیرد خود شاعر اس  .طبیعی اس که ممووک نمیتواند
بر مالا حکم براند .در اشعار رتالیستی ای دوره فیالواقع ،معشوق ،همان شاعر اسد و تدرک بدرده را بایدد عاشدق
محسوب داش زیرا شاعر اس که به او جفا کرده و به او (ممووک ) فرمان میدهد و حتی او را مدیآزارد (شمیسدا،
 .) 68 :0731در ای اشعار اگر رنجی هم هس برای ممووک مجبور اس  ،نه برای مالا مختار (همان .)611
ای مطوب را میتوان در ماالهای زیر جس :
شاعر ای دوران به بنده بودن معشوق خود به طور واضح اشاره میکند:
پرسد که چگونه س کنون یار مرا کار
ای دل تو چه گویی که ز م یاد کند یار
گوید که مرا بندددددددگکی بود وفادار
گوید که مرا چاکرکی بدددددددود وفاجوی
اندیشه برد کددددو بر م بود همی پار (فرخی ،بیتا.)016 :
اندوه خورد ،کدددو غم م خورد همی دی
گاه عاشق از معشوق به راحتی دل بر میدارد و روی از او بر میگرداند:
مرا نیم همچون تویی کم نیاید...
مرا گر چو م دوستداری نباید
که پیوسته نامهربانی نددددماید
چرا مهددددربانی نمایم کسی را
که دل زو همه درد و رنج آزماید (همان.)607 :
چرا دل نهم بر دل جنددگجویی
و ای رابطه ،گاه بدانجا میرسد که در اشعار ای دوران ،مواردی به چشم میخورد که در آن ،ای معشوق اسد کده
در فراق عاشق میگرید:
با بنهی میر قددصد رفت داری؟
نرما نرما مرا به شر همی گف :
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گر تو مرا دس باز داری بی تو زیر
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چون به ره انده گسار تو نباشد
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گف به غمنی مرا همی بگذاری؟
نباشد چو م به زردی و زاری...
تا نشود روز م ز هجر تو تاری
انده و تیمار خویش با که گساری؟

د :مرد بودن معشوق
در قرون نخستی اسالمی از منطقهی ترکستان قدیم که شامل شهرهای حس خیم نوشاد ،خوخ ،چگل ،قرقیم و ...بدود،
کنیم و غال به ایران می آوردندب غالمان به عو چابکی و رشادت و نیرومندی ،بیشتر به سدازمانهدای لشدگری روی
میآوردند و نظامی میشدندب از طرف دیگر ،پادشاهان سامانی و غمنوی ،توجه بسدیاری بده شداعران داشدتند و غالبداً
بخشیدن غال و کنیم ،جمو صالت آنان بوده اس  .در تغمل یا غملهای نخستی  ،اوصاف اید کنیدمان و غالمدان بده
حد وفور به چشم می خورد ،اما اکاری با وصف غال یا به اصطالح شاعران قدیم ،پسران و کودکان زیباروی اسد
که غالباً جنبهی نظامی داشتند (شمیسا .)62 ،0731 :وجود نمونههای فراوانی در اشعار و تغمالت عاشقانهی ای دوره
که در آنها از خط لب و عذار شاهد سخ رفته اس نشانگر مذکر بودن معشوق اس .
باری ندانم که چه خواهی ای پسر تانیستی مرا و ترا هیچ دردسر (فرخی ،بیتا.)030 :
ای پسر جنگ بنه بوسه بیار ای همه جنگ و درشتی به چه کار (همان.)070 :
ه :میسربودن وصل جسمانی
در بسیاری از اشعار عاشقانه ی ای دوران ،تمایل جنسی به معشوق به طور واضح مطرح شده اس ب عشق متجودی در
اشعار غملگونهی ای دوران (ق0تا  )8عشقی سطحی و ساده و در حد مسایل ظاهری جنسدی اسد  ،خواسدتههدای
عاشق به درخواس بوس و کنار از معشوق محدود می شودب در اکار موارد اید درخواسد رندگ فرمدان بده خدود
میگیرد:
وان کسی را که دلم خواهد گیر در بر (همان.)017 :
می ستانم ز کف آنکه مرا چشم به دوس
گاه شاعر ،صراحتاً به وجود معشوقان بیشمار اشاره میکند و ای روی آوردن بده معشدوقان متعددد ،داللتدی صدریح
اس به وجود خواستههای جنسی شاعر از مسثلهای که عشق مینامدش:
میهمی خوردمی به رطل و به جا
دوش تا اول سپیدددددهی با
مدددددددددددرغ را پایدا و دل را دا
با سماعددی که از حالوت بود
که از ایشددددددان هوای م به کدا
با بتانی که میندانم گف
همددددددددده با زلفهای غالیه فا ( ...همان.)211 :
همه با جعدهای مشکی بوی
و :تالزم عشق و شادی
شادخواری و لذّتجویی ،نظریهای اس که در آن افدراد بشدر ،بهبدود زنددگی خدود را در لدذّتجدویی مدیدانندد و
خوشباشی و اغتنا فرص را پیشه خود میسازند .لذّتگرایی و شادخواری در طدول تداریخ ،سدابقهای طدوالنی در
بی مرد دارد .اپیکور فیوسوف یونانی مکتبی با افکار لذّتگرایی را بهوجود آورد معتقدند زندگی انسان ،منحصدر بده
همی دنیاس  ،پس انسان تا زمانی که در ای دنیاس باید شاد باشد.
ای افکار ،در آثار و اشعار شاعران سبا خراسانی مانند فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی بیشتری تثثیر را داشدته
اس ( .مصطفیزاده :0718 ،چکیده).
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در مفاهیم عاشقانهی تغملها و غملهای ای دوران روح شادکامی و کامیدابی غوبده دارد زیدرا شداعر عاشدق ،اوضداع
اقتصادی مناسبی دارد ،از نعم عالقهی شاهان سامانی به وجود شاعران در دربار بهدرهمندد اسد و بابد سدرودن
اشعار مدحآمیم برای آنان صوه دریاف میکند تا جایی که دیگدان از زر و سدیم مدیسدازدب اید شداعران در دورهای
زندگی می کنند که گاه پادشاه ،کنیمکان زیباروی تدرک را بده عندوان صدوه بده او مدیبخشدد و در بسدیاری از اشدعار
عاشقانه ی ای عصر ،شاهد ای هستیم که معشوق وی کنیمی از میان همان کنیمان زیباروی ترک اس  .وجدود چندی
شرایطی ،بینشی به شاعران ای عصر میدهد که بر آن اساس به سرایش اشعاری منطبق با همان بیدنش مدیپردازندد.
برون نگری شاعران شعر خراسانی همراه با نوعی نشام و سرخوشدی و شدادخواری و بدادهپرسدتی هدم هسد  .جدم
مواردی اندک که شاعران ابراز غم کردهاند ،در سایر موارد ،نشام و فکر غنیم شمردن زندگی فاای شدعر شداعران
را فراگرفته اس  .دالیل ای امر سببهایی متفاوت اس که از جموه :حوادث غمانگیم ادوار بعد هنوز اتفاق نیفتاده و
دیگر اینکه ادامه ی فرهنگ ایران پیش از اسال در خراسان و ماوراءالنهر آن روزگاران قابل تشدخیص اسد زیدرا در
فرهنگ ایرانیان باستان ،غم ،اهریمنی اس و مبنای زندگی بر شادی و نشام اس « .شاعر عاشقپیشدهی اید دوران،
به عمل نمینشیند ،از خود نمیگریمد و در دریای مکاشدفه ،غوطده نمدیخدوردب راه فندا را بده امیدد بقدای جاویدد
نمیسپارد ،بوکه همه در اندیشهی دمسازی و ادراک حاوری جسمانی و فراهم سداخت لدذت و نشداطی اسد کده
معشوقهی صاحب جمال ،در آن با پایکوبی و دس افشانی و غملخوانی ،صراحی بگرداند و شاعر را در عیش دنیدایی
که در آن زندگی میکند به نهای مراد برساند» (صبور.)038 :0736 ،
حیث التفاتی مولوی
مولوی ادیب و عارف قرن هفتم ،و از فعاالن سبا عراقی اس  .سیر تحولی که در همه پدیدهها جاری اس از قدرن
ششم به بعد رفته رفته چهرهی عشق و احوال عاشق و معشوق را دگرگون کرد و ناگمیر ،عشق با کیفی تدازهای کده
بهمرور زمان مییاف  ،جووه ی دیگری در غمل آغاز کرد و آن را رنگ و بویی دیگر بخشدیدب از اید دوران بده بعدد،
اندکاندک غمل ،لح حمنانگیم و شکس خوردهای مییابد و بهطدور کودی از آن نشدام و سدادگی تغدمل و اشدعار
عاشقانهی دوران نخس دور میشود .در قرن ششم سوجوقیان به حکوم میرسند از ای رو اوضاع تا حددی تغییدر
میکندب بهرغم وجود قصیده سرایان زبردستی همچون انوری وظهیر و کمال و ...در ای دوران ،از شدت و حدت آن،
نسب به قرون پیش ،کاسته میشود .سوجوقیان بر خالف غمنویان که حامی شعر و شاعری بودندد ،مردمدی بددوی و
بی عالقه به فرهنگ و ادب بودند .در ای دوران ،شعر درباری از رونق افتاد ،برخدی از سدالطی و امدرای سدوجوقی،
حتی سواد خواندن و نوشت نیم نداشتند و درباریان باسواد نیم عالقهای به شعر نداشتندب شداعران ،نسدب بده دورهی
قبل ،صوه های گماف و گاه حتی مناسب دریاف نمیکردندب ای شاعران ،رفته رفته از نعم های فراوانی که شداعران
دوران پیش از آن برخوردار بودند محرو ماندند و در نتیجه احساسات آنان دیگدر همدهجدا بدا شدادکامی و کامیدابی
همراه نبود و اندیشه های آنان به احوال خویشت مشغول شدب به ای ترتیب ادبیات ای دوره بر خالف ادبیات سدبا
خراسانی ادبیاتی اس درونگرا ،عشق گرا ،محمون و غیر رتالیستی که بیش از آن که به آفاق نظر داشته باشد به انفدس
نظر دارد (شمیسا.)213 :0738 ،
مهم تری دلیل تغییر سبا در ای دوره ،حموهی مغول اس  .هجو مغوالن بهعندوان یکدی از مهمتدری حادثدههدای
تاریخ ایران ،تمامی ارکان و بنیانهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن روزگاران را تح تثثیر خدویش قدرار
داد و نقطهی عطفی شد که اهمی خود را تا سدههای آتی حفظ نمود.
آثار عومی و اجتماعی حموهی مغوالن ،البته چند دهده بعدد ،بدروز یافد  .نگارنددهی تداریخ جهانگشدای دردمندانده
میگوید« :به سبب تغییر روزگار و تثثیر فوا دوار و گدردش گدردون دون ،اخدتالف عومدا بوقومدون ،مددارس درس
مندرس و معالم عوم منطمس گشته و طبقهی طوبه در دس لگدکوب حوادث پایمدال زمانده غددار و روزگدار مکدار
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شدند و به صنوف صروف فت و مح گرفتار و در معرض تفرقه و بدوار سدیوف آبددار شددند و در حجداب تدراب
متواری مانند( ».جوینی .)7 :0732 ،برخی از نتایج شو ای حادثه از ای قرار اسد  .0 :مدر اهدل عودم و فادل و
خراب گشت مدارس و مراکم تعویم ،باعپ رکود و انحطام بازار عوم و دانش گدشب  .2روحیدهی ایرانیدان را کده بدا
غوبهی عناصر ترکنژاد و شیوع تدریجی عرفان و تسوط کال اشاعره خود پیش از ای  ،روی بده ضدعف نهداده بدود،
یکسره نابود ساخ و ای قو سوحشور و جنگاور در برابر حوادث دهشتناک مغوالن ،خود را کامال باخ و ضعف
و رخوت بر مرد حاکم گش ب  .7شدت حوادث و پیاپی بودن آن ،قدرت تدبیر و چارهگری را از مرد گرف و فکر
تسوط بیچون و چرا و قهرآمیم قاا و قدر را در اذهان مرد جایگیر ساخ و فکر تسویم بال شدن و هر چه بادا بداد
که از قرن پنجم به بعد بهتدریج در اذهان مرد راه مییاف  ،بهعنوان فکری مسوم ،جای خویش را در افکار و اذهدان
گشودب  .6بیثباتی اوضاع و آشوبها ،جامعه را از اعتدال بیرون برد و مرد را بهسوی انحطدامهدای شددید اخالقدی
سوق دادب  .8کارت و شدت بالها و بهتبع آن تعالیم متصوفه ،مرد را به خود فروبرد و نوعی روحیهی دروننگری و
درون گرایی در مرد ایجاد شد .در نتیجه ،اذهان از عقل و منطق دور شد و خرافهپروری و افسانهپردازی و تخیلهای
دورپرواز و تعصبهای جاهالنه و روحیهی تقوید شایع شدب  .1مرد آشوبزده و بالیافتهی ای قدرن ،در جسدتجوی
پناهگاهی درونی بودند و ای پناهگاه را در محار خانان مغول و خدمتگماران بومی آنان نمییافتند .تعدالیم متصدوفه
که بنیان آن بر بیاعتباری روزگار و فانیبودن آن گذاشته اس  ،هواداران بسیار یاف و عمو مرد را با اهل تصدوف
مرتبط ساخ .خانقاهها در شهرها سر برآورد و در هر گوشه و کناری ،شیخی و مرادی با داعیهی ارشداد ،بده میددان
آمد و نظا خانقاه نشینی گسترش یاف و نذورات و موقوفات و صدقات و فتوح به خانقاههدا سدرازیر شدد و گدروه
کایری از بیکاران و گدایان دوره گرد را که مدعی سیر و سووک بودند ،در پناه خود گرف و آمد و شد سایران نیم بده
خانقاهها افمونی یاف .
پدیدار عشق و ملزومات آن در حیث التفاتی مولوی
ای عوامل و البته عوامل دیگری همچون روا تصوف ،اختالم مرد خراسان و عراق و تغییر پایتخ از خراسان بده
عراق عجم و درآمیختگی زبان ،تثسیس مدارس دینی و روا عربی و فرهنگ و معارف اسالمی ،شاعران و نوابغ اید
سرزمی را با مساتل و مفاهیم عرفانی و همچنی بینش عاشقانهی شاعران عرب ،آشنا کدرد .از طدرف دیگدر بدهدلیدل
نفوذ مسایل مذهبی ،زن روزبهروز از اجتماع دورتر میشد و رفتهرفته بر استتار او افموده میگش ب همی امر باعدپ
شد که شاعر عاشق ای عصر ،غم فراق و درد هجران را تجربده کندد و بدیش از آن ،اثدری از روحیدهی شدادکامی و
کامروایی که در عاشقانههای دوران پیشی روا داش  ،نباشد .برخی از ویژگیهای معشوق در اشعار عاشقانهی اید
عصر عبارتند از:
الف :آسمانیبودن معشوق
عشق در عرفان مولوی مساوی با هوا و هوس نیس ب بوکه عشق عامل رست از بند هوا و هوس و در نهای خالص
خواص اس .
ورنه کی وسواس را بسته اس کس (موالنا.)211 :8 ،0738 ،
پوزبند وسوسه عشق اس و بس
کم بود آف بود اغوب خالص (موالنا.)233 :6 ،0738 ،
عشق چون کشتی بود بهر خواص
معشوق در غمل عارفانه مولوی به او میرسد و گاه جووهی آن آمیمهای از معشوق و ممدوح و معبود اسد کده در
غمل توفیقی که او کمال آن حافظ اس  ،ره مینماید (شمیسا.)231 :0731 ،
در اندیشهی مولوی عشق مجازی یا ظاهری و جسمانی و غیرحقیقی زود گذر است و عاملل آن چیلزی نیسلت
جز انفجار عقدهی جنسی .نمونهی بارز آن ،فرجام داستان زرگر و کنیزکی است که موالنا سرگذشت آنان را در
دفتر اوّل مثنوی خود بیان داشته است .
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چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد
عشقهایی کلز پلی رنگللللللللی بلو

انلدک انلدک در دل او سرد شد
عشلق نبللود علاقبت ننگی بود(موالنا.)08 :0 ،0738 ،

دیگر اینکه او عشقهای صوری و مجازی را عشق نمیداند و برایش ارجی قائل نیست و این معنا را در داسلتان
پادشاه و کنیزک به بهترین وجهی توصیف کرده و نتیجه می گیرد .او عشقی را واقعی و درخور ستایش میدانلد
که راه ایجاد رابطه بین کل و جزء و خالق و مخلوق را هموار کند.
مولوی معشوق حقیقی را خدا و منمل نهایی او را وصول به همو میداند و از ای روس که مدر را اول زنددگی و
پایندگی میداند.
کای مموکت از موا الموت رهاند)موالنا ،:0733 ،غمل )163
استیمه مک مموک عشق طوب ک
در گور کجا گنجی چون نور خدا داری(همان ،غمل)2816
از مر چه اندیشی چون جان بقا داری
چون رهم زی زندگی پایندگی اس
آزمود مر م در زندگی اس
ان فی قتوی حددددددیاتاً فی حیات)موالنا.)263 :7 ،0738 ،
اقتودددددددونی اقتوونی یا ثقات
مهمتری ویژگی عشق در نمد مولوی الهی بودن عشق اس  .در اندیشهی مولوی هدف و مراد حقیقی عاشق حقیقدی،
خداس .
عرضه کرده بود پیش شیخ حق
گنجهای خاک تا هفدددتم طبق
گر بدددجویم غیر تو م فاسقم
شیخ گفتا خدددددالقا م عاشقم
ور کنم خدم م از خوف سقر
هش جندد گدر در آر در نظر
زانا ای هر دو بود حدددظ بدن
ممنی باشددددم سدالم جوی م
صد بدن پیشش نیرزد تددرهتوت
عاشقی کم عشق یمدان خورد قوت
چیم دگر گش کم خدوانش بدن
وی بددددن که دارد آن شیخ فط
جبددددددرتیل مؤتم وانگاه دزد
عاشق عشدددددددق خدا وانگاه ممد
موا عالم پیش او یددا تره بود (موالنا.)032 :8 ،0738 ،
عاشق آن لیوی کددددددددور و کبود
عاشقان را مذهب و مو خداس (موالنا.)767 :2 ،0738 ،
مو عشق از همه دی ها جداس
عاقب ما را بدان سر رهبر اس (موالنا.)1 :0 ،0738 ،
عاشقی گر زی سر و گر زان سر اس
ب :تقدس معشوق و خفت عاشق
شرایط اجتماعی دورهی دو  ،عشقی دیگری میآفریند ،عشقی که در آن ،سخ از شدوریدگی عاشدقان اسد  .شداعر
عاشق پیشه ی ای عصر ،از خاکساری خویش و عوو معشوق میسرایدب در ای رابطدهی عاشدقانه ،اسداس بدر «فندای
عاشق» و «بقای معشدوق» اسد  .تجربده ی دوری ،شداعر عاشدق را در تجسدم صدفات و انددا معشدوق ،بده تخیدل
وامیداش و او را بهسوی رمانتیسم سوق میداد .او معشوق را در خیال ،آنچنان میدید و میپرداخ که آرزوهدای
طالیی او می خواس  .در چنی عشقی ،هرچه عم و جباری و استغنا و کبریاس  ،صفات معشوق مدیشدود و هرچده
مذل و ضعف و خواری افتقار و نیاز و بیچارگی اس  ،نصیب عاشق می گردد و ای هم از آن روس کده معشدوق
در حوصوهی عاشق نمیگنجد (مختاری .)038 :0733 ،معشوق ساخته و پرداختهی اشعار ای عصر که شدباهتی هدم
به معشوق عرب دارد ،بانویی گرانقدر اس  .ای بانو گاه آنچنان رفیع و متعالی اسد کده گدویی عاشدق در برابدر او
چون عبدی بینوا که در برابر سوطانی بایستد بی اختیار و افتاده اس و در آنچه بر سر او مدیرود چدارهای جدم رضدا
ندارد (یارشاطر .) 071 :0776 ،تنها احساسی که معشوق در عاشق افتادهی خاکسدار برمدیانگیدمد ،شدوق پرسدتش و
نیایش اس ب از ای رو شاعر ،خود را برده و بندهی بانو میخواند (ستاری )31 :0731 ،و برخالف فاای عاشدقانهی
دوران پیش که اگر رنجی در کار بود ،مربوم به معشوق -ممووک -بدود نده شداعر عاشدق ،در اید دوره اشدکباری،
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بی خوابی ،نماری و ...عالتم مشخص عاشق اس که بهدالل آنها از بیماری خویش آگاه میگردد و دیگران نیدم بده
درد درون وی که عشق اس  ،پی میبرند .عاشقی نیس که تندرس باشد .ویرانی تد  ،اشدکباری و ندماری عاشدق،
نشانههای گویای عشق اس (همان .)37 ،در ای عصر عقیدهی پذیرفتهشده دربارهی عاشق ،ای اس که عاشقی کده
نسوخته باشد ،مدعی عشق اس نه عاشق و هراندازه که عشق عاشق بیشتر باشد ،سوز و گدداز او بیشدتر اسد  .او
خف شاعر (عاشق) در برابر معشوق در اشعار زمان شاهره دیده می شود ...در ای عصر مقا معشوق از حد معمول
و متعارف باالتر رف درعوض ،عاشق ،بسیار پس و حقیر گش و کار بده جدایی رسدید کده حتدی بده سدگ کدوی
معشوق نیم حسد برد (یارشاطر.)081 :0776 ،
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیس کفر اس در ای مذهب خودبینی و خودرایی (حافظ.)0736 :716 ،
در اندیشهی مولوی ،عاشق خود را در مقابل معشوق کالعد دانسته و برای خود در مقابل او جایگاهی قاتل نیس .
زنده معشوق اس و عاشق مردهای(موالنا.)6 :0 ،0738 ،
جموه معشوق اس و عاشق پردهای
همچنی مولوی عاشق را در مقابل معشوق ،چنان کممنمل میداند که صف عد را هدم در مقابدل معشدوق ،بدرای
عاشق زیاد میداند.
تو خود دانی که م بی تو عد باشم عد باشم عد خود قابل هس اس از آن هم نیم کم باشم
(موالنا :0733 ،غمل )0672
البته باید ای نکته را در نظر داش که با اینکه جایگاه عاشق در مقابل معشوق در نمد مولوی عدد و حتدی کمتدر از
عد اس  ،اما خود ای جایگاه برای عاشق باالتری منمل بوده و او را به ابدی میرسداند .مانندد وجدود قطدره در
مقایسه با دریا که در عی کالعد بودن قطره در مقابل دریا ،ابدی  ،بقاء و جاودانگی قطره مدیون دریدا اسد و اید
بهماابه شروع زندگی عاشق با وصول به معشوق اس .
گمان مبر که مرا درد ای جهان باشد
به روز مر چو تابوت م روان باشد
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
برای م مگری و مگو دریغ دریغ
مرا وصال و مالقات آن زمان باشد
جنازها چو ببینی مگو فراق فراق
که گور پرده جمعی جنان باشد
مرا به گور سپاری مگو وداع وداع
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
لحد چو حبس نماید خالص جان باشد
تو را غروب نماید ولی شروق بود
چرا به دانه انسان ای گمان باشد
کدا دانه فرورف در زمی که نرس
(موالنا :0733 ،غمل )100
ج :دور از دسترس بودن معشوق
در اشعار عاشقانه ی ای عصر ،شاعر عاشق خواستار معشوق غیر قابل وصول اس (ستاری .)11 ،0731 ،نفوذ مساتل
مذهبی ،زن و عشق او را رفتهرفته دیریابتر میساخ  .در نتیجهی پدردازش چهدرهای چندان واال و متعدالی بدهعندوان
معشوق ،عاشق بینوا خود را هرگم درخور وصل نمیداند .چنی عشق شورانگیمی همیشه با فراق همدراه اسد  ،اید
درد هجر و فراق اس که به شورانگیمی ای عشق دام میزند .نیرو و جاذبهی جسمانی که در عشق نوع پیشی بدا
وصل میسر میگش در ای دوره ،تبدیل به درد هجران گشته اس .
باشد که چو خورشید درخشان به در آیی
جان میدهم ز حسرت دیدار تو چون صبح
وق اس که همچون مه تابان به در آیی
در تیره شب هجر تو جددددددانم به لب آمد
تابو که تو چون سدددرو خرامان بهدر آیی(حافظ.)231 :0736 ،
بررهگذرت بستها از دیده دوصددد جوی
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موالنا وجه تراژیا زیس آدمی در ای جهان را «فراق» میداند .ما همده روزگداری جمیدی از «دریدای مسدتور امدر
الوهی» بودهایمب اما اکنون قطره ی کوچا وجود ما دور از آن دریا در بیابانِ ای جهانِ وهمآلود افتداده اسد  .از نظدر
مولوی زندگیِ اصیل ،آن اس که متصل به امر الوهی باشدب از ای رو زندگی ما تا زمانی که «جدا از اصدل خدویش»
اس  ،اصیل نیس  .نوای نی بهطرز شورانگیمی غمبار اس چون از «جداییها شکای میکندد» و شدورانگیم اسد ،
چون شرحدهنده ی اشتیاق عمیق به وصال مجدد محبوب اس  .از دیدگاه موالنا حدس پریشدانی همدواره در ژرفدای
روح آ دمی حاور دارد و روح ما در ای جهان هرگم آرا نخواهد بدودب زیدرا همدواره ندوعی «درد فدراق» را تجربده
میکند .از ای رو ،شکای نی ،آوای غمانگیم روح ماس وقتی بهیاد منملگه راستی و گذشتههای خوشش میافتد.
از نظرگاه موالنا زندگی در ای دنیا همواره با فراق عجی گشته اس و تنها با رهایی از ای زندگی میتوان به وصال
یار ناتل شد و ای رهایی تنها با مر حاصل میگردد.
گمان مبر که مرا درد ای جهان باشد
بهروز مر چو تابوت م روان باشد
به دوغ دیو درافتی دریدغ آن باشدددد
برای م مگری و مگو دریغ دریددغ
مرا وصدال و مالقات آن زمدان باشددد
جنازها چو ببینی مگو فراق فددراق
که گور پرده جمدعی جددنان باشددد
مرا به گور سپاری مدددگو وداع وداع
غروب شمس و قمر را چدرا زبان باشددد
فروشدن چو بدیدی برآمددددن بنگر
لحد چو حبس نماید خالص جان باشد
تو را غروب نماید ولی شددددروق بود
چرا به دانه انسان ای گمان باشدددددد
کدا دانه فرورف در زمی که نرس
ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشددتدد(موالنا :0733 ،غمل )100
کدا دلو فرورف و پر بددددرون نامد
د :همراهبودن عشق با رنج و اندوه
معشوق در اشعار ای دوران ،عویرغم زن بودنش بسیار سنگدل اس  .او بدا کمدان ابدروان و تیدر مژگدان خدویش دل
عاشق را میخود اما ای سنگدلی به مذاق عاشق بینوا خوش مینشیند .هرچه معشوق بر سنگدلیاش بیفماید ،عاشدق،
ناگمیر از فرمانبرداری بیشتری اس  .هرچه عشق شدیدتر باشد سنگدلی معشوق بیشتر اس از طرف دیگدر معشدوق
حتی گوشهی چشمی به عاشق خود نشان نمیدهد و اینگونه عاشق را در آتش بیتوجهی و درد فراق خود میگدازد
و ای خصیصه ،شاعر عاشق را بر آن میدارد تا او را جفا کار و خونخوار بخواند.
همانطور که عشق سرکش و خونی اس  ،عاشق نیم به همان نسب میباید متحمل و شکیبا باشد .در حقیق عاشدق
راستی کسی اس که بر لطف و قهر معشوق به یا اندازه عشق میورزد.
وز کر آن جور را کمتددددر کند
نالم و ترسم که او باور کدددند
بوالعجب م عاشق ای هر دو ضد(مولوی.)18 :0 ،0738 ،
عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد
موالنا تحمل رنج معشوق از سوی عاشق را به تحمل کودکی مانند می کندکه از مادر خویش سدیوی مدیخدورد ولدی
هرگم آن را نشان دشمنی مادر خود در حق خود نمی داند که بالعکس نشان مهر و محب مادر میداند .لدذا آنکده بده
صید میارزد تنها عشق اس و بس .ولی ای عاشق نیس که عشق را صید میکند بوکه ای عشق اس که آدمدی را
شکار می کند و البته ای صید گشت نعمتی بس گران بهاس  ،زیرا عشق صداحب نداز و اسدتکبار و رعندایی اسد و
حریفانی صبور و وفادار میطوبد ،پس اگر کسی از جانب عشقی انتخاب گردد به توفیق بمرگدی دسد یافتده اسد ،
حال چگونه زخم دوس برای او رحم و نعم نباشد.
مهمتری نشان عشق از خود برخاست اس  ،مولوی بر ای مهم سخ تثکید میورزد که آنگاه کسی از موهب عشق
برخوردار میگردد که از پوسته ی خویش به در آمده باشد و اوصاف بشری را در خرابات معرف ویران کرده باشدد،
سپس خود عشق را مقدمهی فنای ذاتی میداند.
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او در دفتر پنجم مانوی داستان وصال عاشقی را به معشوق خویش می آورد کده بندا بدر آن داسدتان چدون عاشدق بدا
معشوق خویش رو به رو گردید ،خدمات و مصاتب خویش را یا به یا بر میشمرد ،و از دردی کده کشدیده بدود
شکای میکرد ،چون همهی رنج خویش به تفصیل بازگف  ،معشوق به او روی کرد و گف  :ای همده کدردی ولدی
آنچه اصل عشق و محب اس نکردی عاشق پرسید اصل عشق چیس ؟ گف  :اصل آن مردنس و نیسدتی او نیدم
در د بر زمی دراز کشید و جان داد.
واژه ی غم که مخفّف غمّ (با میم مشدّد) اس  ،لفظی عربی و کومهای قرآنی میباشد .ای واژه در پارسی بده تخفیدف
میم استعمال می شود و در هر دو زبان تازی و پارسی در معنای اسمی و مصدری بهکار میرود مهمتری برابرهای آن
عبارت اس از  :غمگی کردن ،غمگینی ،حمن ،اندوه ،کرب ،تیمار ،خَدوک ،حَمَن و ...اما غم و حمن در کتب صدوفیه
حکایتی دیگر دارد .دربارهی غم گفتهاند که غوبات احوال معشوق بر عاشق اسد و یدا حدالتی اسد کده عاشدق در
مقابل هجو خیال معشوق دارد .درنگرگاه صوفیان ،عشق را با حُمن پیوندی اس ژرف.
در برخی آثار صوفیه مامونی وجود دارد که شرح آن چنی اس  :عشق ،پدیش از آنکده بده جدای درآیدد ،حدمن را
می فرستد تا جایش را تمیم کند و چنانکه در کتاب «مونس العُشّاق» سهروردی آمده اس که :حدمن وکیدل در عشدق
اس (سهروردی )2 :0733 ،زیرا حمن و اندوه و غم میتوانند سینه و آیینهی دل را صاف کنند.
ناصحم گف بهجم غم چه هنر دارد عشق گفتم ای ناصح مشفق هنری بهتر از ای (حافظ.)266 :0736 ،
سددهروردی ،در همددان کتدداب معتقددد اسدد کدده آفددرینش بدده سدده اصددل حسدد  ،عشددق و حددمن برمددیگددردد.
اصوالً باید گف که غم و شادی از «انفعاالت و کیفیّات نفسانی» محسوب میشوند .غم «نتیجهی تثثر نفدس اسد از
حصول امری مکروه و غالباً غیرمنتظر و بیرون از تحمّل» و شادی «زادهی تثثر آن از امری مطووب و بیشتر نابیوسان و
شگف انگیم و در کتابی مانند «نفحة الروح و تحفة الفتوح» آمده اس که« :حمن حالتی اسد کده چدون بدر سدالا
غالب شود و قایم گردد ،او را از غیر و اشتغال به غیر فدانی گرداندد و نتیجدهی آن اشدفاق اسد » (جنددری:0712 ،
.)271
به اعتقاد مولوی یکی از دالیل غم و اندوه بشر دوری از معشوق اس :
کدی فدراق روی شداهان زان کدم اسد )موالندا.)738 :2 ،0738 ،
چدون نتیجدهی هجدر همراهدان غدم اسد
و در جای دیگر بیان میدارد که:
ما بری درگه مووالن نیستیم تا ز بعد راه هر جا بیستیم
دل فرو بسته و موول آن کس بود کم فراق یار در محبس بود(همان.)011 :7 ،
موالنا در کویات شمس به غمهایی اشاره کرده اس که منبعپ از عشق اس  .توأمید غدم عشدق حکدم خویشدی و
همنسبی عاشق را دارد:
هرطاتفه با قومی خویشی ونسب دارند م با غم عشق تو خوشی و نسب دار (موالنا)0686 :0733 ،
و گاهی داشت چنی غم را هم ردیف نماز وروزه می داند که بوکه استمرار دارد .چنانچده در بیتدی ازکویدات شدمس
میخوانیم:
چو نماز اس و چو روزه ،غم تو واجب و موم
بده آن آب از کوزه ،که نه عشقی اس دو روزه
(همان ،غمل .)0107
موالناشناسان بدی باورند :هجده بی آغازی مانوی که با داستان «نی» آغداز مدیشدود ،عصدارهی مجمدوع ماندوی
موالنا اس  .ای «نی» سمبول روح انسان اس و نوای غمناک آن قوب غم و روح انسدانی را نشدان مدیدهدد کده از
منشاء خود دور افتاده اس  .لذا او عاشقی اس که همواره از غمی که از کوی یار فرا میرسد ،خود را غدرق شدادی
می بیند .به سخ دیگر ،ای یار و ای محبوب ازلی ،هم محر اوس و هم محر عشق او:
هم محر عشق تو هم محر تو جانا(همان ،غمل .)11
ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا
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موالنا در بیتی وانمود میکند :غمی که از سوی معشوق فرا میرسد ،وی خود را مهیای آن میداند تا شوقمندانده بده
استقبالش برود .زیرا او به ای باور اس که غم ،لطف و عنایتی اسد از سدوی محبدوب ازلدی .جدایی کده لطدف و
بخشش الهی جووهگر شود ،ورود پدیدههایی بهنا رنج و بال نیم برای عاشق گوارا و شیری اس  ،چه جدایی کده او
را از آزار و اذی چنی پدیدهها نگرانی پدید آید و زبان عاشق را برای شکوه فرا خواند.
مدددددددنگر جور و جفا را بنگر صد نگران را
منگر رنج و بال را بنگر عشدددددق و وال را
هم ازای خوب طوب ک فر وام وامان را(همان ،غمل .)012
غم را لطف لقب ک زغم و درد طرب ک
مفهو ای ابیات بیانگر ژرفای رضامندی از دوس اس و بهنحوی هم حاصدل راز و نیداز روز و شدب عاشدق .از
ای جه اس اگر غمی بهخاطر معشوق به دل وارد میشود ،موالنا آن را غذایی میداند تهیه شده در مطبخ رضدای
معشوق که سیرشدن از آن ناممک اس :
چگونه گردد ای بیدل ز غم سیر؟(همان ،غمل .)271
همی بینم رضای در غم ماس
موالنا در جای دیگری تصریح می کند :ای دنیا جای زندگی برای عاشقان راه خددا نیسد  ،جهدان اصدل ،آن سدوی
دیگر اس :
وی عالم بی اصل را چون ذرهها برهم زند(همان ،غمل )823
گر جان عاشق د زند آتش به ای عالم زند
هرگم نکُشد غم را هرگم نکشد کی را (همان ،غمل)30
ای باده بهجم یکد دل را نکددند بی غم
نتیجه
انسان و هرچه از مادیات و معنویات پیرامون او قدرار دارد محکدو تطدور و تحدول اسد  ،روابدط انسدانی افدراد بدا
یکدیگر ،اندیشهها و عواطف آدمیان ،معیارهای زیبایی شناسی و ...در مسیر تاریخ ،ناگریم از پیدروی نداموس تطدور و
دگرگونی اس  .دگرگونی هنرها تح تثثیر عواموی همچون تحول و چگونگی محیطی اس که انسان در آن زندگی
میکند و از آن تثثیر می پذیرد .ای اصل به ویژه در هنر ادبیات به خصوص شدعر ،محسدوستدر اسد زیدرا عوامدل
محیط ،اوضاع اجتماعی ،اقتصادی ،عقاید و سن ها و اخالق در آن منعکس میگردد.
عشق از مهمتری و گسترده تری مفاهیمی اس که در اشعار شاعران فارسی زبدان از گذشدته تداکنون وجدود داشدته
اس ای موضوع بخش اعظم اشعار غنایی فارسی را تشکیل میدهد .سیمای دوسویهی رابطهی عاشقانه و اوضداع و
احوال آنها در گذر تاریخ دچار تحول و دگرگونیهای فراوانی گشته اس و عامل ای دگرگونیها شدرایط متفداوت
اجتماعی در دوره های مختوف اس  .در ای پژوهش با بررسی حیپ التفاتی مولوی و فرخدی بده بیدان تفداوتهدای
پدیدار عشق در اندیشه و شعر هر یا از ای شاعران پرداختیم .در عاشدقانههدای فرخدی سیسدتانی کده از نخسدتی
سرودههای عاشقانهی فارسی در سبا خراسانی محسوب میگردد ،پدیدار عشق با ای ویژگیها همراه اسد  :الدف:
زمینیبودن معشوقب ب :سهلالوصولبودن معشوقب  :بیارزشبودن معشوقب د :مردبودن معشوقبه :میسربودن وصل
جسمانی .عشق در اندیشهی مولوی نیم با ای ویژگیها همراه اس  :الف :آسمانی بودن معشوقب ب :تقدس معشدوق
و خف عاشقب  :دور از دسترس بودن معشوقب د :همراهبودن عشق با اندوه.
منابع
بوخی ،موالنا جاللالدی ب غزلیات شمس تبریز ،مقدمه ،گمینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخ .0733 ،
بوردیو ،پیرب درسی در بارهی درس ،ترجمهی ناصر فکوهی ،تهران :نشر نی.0733 ،
ترابی ،عویاکبرب شعرنو؛ هنری در پیوند با تکامل اجتماع ،بیجا :نوبل.0731 ،
جمادی ،سیاوش؛ زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی؛ جستاری در زندگی و اندیشههای هوسرل و هایدگر ،تهران :ققنوس.0738 ،
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