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 توصیف معشوق در تغزالت قصاید مدحی حکیم سنایی

 دکتر مهدی رضایی

 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی

 بشیر علوی

  دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی

 چکیده

بند، ترجیع بند، های قصیده، ترکیبهایی در قالباست بر سروده زده هزار بیت مشتملدیوان حکیم سنایی غزنوی با بیش از سی

گاه شاعر را به خود مشغول های آن، گاه و بیهای عاشقانه و جاذبهسرودن تغزل و گرایش به مجادله. مسمط، غزل، قطعه، و رباعی

دست نیست و غالباً شمار ابیات، یك مقدمۀ قصاید مدحی سنایی که به توصیف معشوق پرداخته است، هرچند که از لحاظ. داردمی

ی شده است ضمن در این مقاله سع. بیت است ولی جایگاهی درخور در قصاید مدحی وی به خود اختصاص داده است 23تا  1بین

، . . .معشوق از قبیل ساحت اباحی و معنوی یا گزارشگر صورت و تشبیهات حسی و عقلی و های مختلف توصیفمعرفی اجمالی جنبه

ترین رویکردهای سنایی ترین و ویژهو تحلیل شود؛ بنابراین ابتدا مهمای معشوق سنایی با تأکید بر تحول فکری شاعر، بررسی سیم

ها و ارائۀ نمودار، بسامدیابی واژه بندی شده است و سپس با مطالعه ووق، استخراج و در هشت گروه، دستهدر ترسیم سیمای معش

آفرینی سنایی از سیمای معشوق در تغزالت قصاید مدحی وی آنها و نحوة تحول فکری در تصویر اهاهمیت، چگونگی کاربرد و جایگ

عشوق هایی از تحولی که بعدها چراغ راه شاعران در زمینۀ پرداختن به مهای سبك خراسانی و رگهضور مشخصهح. تحلیل شده است

 . ن پژوهش به آن پرداخته می شودهای تغزالت قصاید مدحی سنایی است که در ایمی شود از برجستگی

 . سنایی، تغزل، قصیده، معشوق، عشق :واژگان کلیدی

 مقدمه_4

همانطور که از اشعارش پیداست او . سنایی یکی از شاعران ارجمند اواخر قرن پنجم و ششم هجری و بنیانگذار شعر عرفانی است

اینکه وی گشایندة راه شعر عرفانی است و . از خود شد کسی است که باعث تحول شگرفی و عظیمی در شیوة گفتار و بیان پس

شخصیّت چند بعدی وی تا اواخر دوران »راهنمای شاعران عرفانی دوره های بعد از خود یعنی سبك عراقی شده است و این نیز که 

بخش اعظم دیوان وی  .مورد تأیید جمهور ادیبان می باشد( 13، 4931شفیعی کدکنی، ) .«زندگی و شاعری با وی همراه بوده است

قصاید . قصاید است که مملو از موضوعات متنوعی چون حکمت، پند، توصیف، مدح، عرفان، شکایت، مرثیه، تعزیت و توحید است

از نظر مضمون و محتوا در سخن وی تنوع دیده می شود از نظر قالبِ شعری و »وی به زبانی یکسان سروده نشده است همانطور که 

  (2، 4922طغیانی، ) .«نیز تنوع چشمگیری دارد. . . ها، الگوهای دستور وقافیه، ردیف، کاربرد آرایهنظیرِ عناصر آن 

و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین  ها داشتهده، جایگاه مهم و ثابتی در قصیدههای قصیترین بخشل به عنوان یکی از اصلیتغز

سرایان به این بخش در دوره های تمایل قصیده. حضور داشته است قسمت های قصیده، از آغاز ظهور در گسترة شعر فارسی

های دیگر قصیده، برای سازگار کردن این بخش با بخشمختلف، آنان را بر آن داشته تا متناسب با مفاهیم هر دوره و همچنین 

های قصاید، توصیف د در مقدمهترین موضوعات موجواخصیکی از ش. تحول و تغییراتی متناسب با شرایط سرایش در آن ایجاد کنند

 . توان در قصاید سنایی یافتقصاید را میهای تحول در تغزالت نخستین بارقه. معشوق بوده است

نگاه شاعران قبل از سنایی به معشوق در تغزالت قصاید، نگاه یکسانی است و تا آن زمان شیوه ای ثابت در برخورد با معشوق 

طور که در این پژوهش به آن پرداخته شده است می توان در تغزالت قصاید مدحی که به جاری و ساری بوده است ولی همان

معشوق پرداخته است، شیوه ای هرچند ضعیف یافت که سنایی در پی آن بوده تا در تغزالت خود نیز تغییراتی ایجاد کند که بعدها 

دست یابی به . به معشوق و توصیف آن پرداخته اندهمین اندک تالش و کوشش، راه روشنی را در پیش روی شاعرانی گذاشت که 

  . برون دادِ این پژوهش است، این  تالش و تغییرات

در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی جنبه هایی از چگونگی توصیفات معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی و دادن آمار 

ی دست یافت و اینکه پرداختن به ساحت معنوی در کنار ساحت اباحی و ارقام و تحلیل آنها به رگه هایی از تحول در تغزالت و
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معشوق تا چه میزان توانسته است باعث تحول فکری در توصیف معشوق شود؟ و دیگر اینکه آیا شخصیّت دو بُعدی سنایی ارتباطی 

 با نگاه های مختلف وی به توصیف معشوق در تغزالت قصاید مدحی اش دارد؟

 زمینة تحقیق _1

در این میان، قصایدی هستند که با مقدمه آغاز نشده اند و . قصیده یکی از قصیده سرایان بنام ایران است 219یی با داشتن سنا

قصیدة آن، مدحی است که در مدح افراد  11قصیدة سنایی  219از . سنایی بدون آوردن مقدمه، به سراغ تنۀ اصلی رفته است

ل ابیات این تعداد ک. هایی است که در توصیف معشوق استن قصاید مدحی دارای مقدمهه از ایقصید 46. مختلفی سروده شده است

بیت آن، مقدمه است که به توصیف معشوق و مالئمات آن پرداخته است و  219باشد که از میان این ابیات، بیت می 364قصیده  46

مهم تغزالت وی است نیاز به بررسی وی در قصاید مدحی از آنجا که  معشوق یکی از عناصر . گیردمیبراین قسمت، پژوهش ما را در

 . سنایی احساس شد
بیت است که در مدح خواجه محمد بن خواجه عمر  23طوالنی ترین مقدمۀ قصیدة مدحی سنایی که به معشوق پرداخته است

مقدمۀ قصاید مدحی که خاص بیت است که در مدح دولتشاه آمده است و میانگین تعداد ابیات  1سروده شده است و کمترینِ آن، 

مقدمۀ آن قصایدی که در مدح بهرامشاه سروده است طوالنی است هرچند که خودِ قصیده . بیت می باشد 42توصیف معشوق است 

 . ، نشر نگاه می باشد4913مأخذ این پژوهش دیوان سنایی به اهتمام پرویز بابایی، . هایی که در مدح وی سروده غالباً کوتاه می باشد

کل  ایدسناییقص

 قصاید

تعداد قصاید  قصاید مدحی

مدحی دارای مقدمه 

 توصیف معشوق

تعداد ابیات قصاید 

مدحی با مقدمۀ 

 توصیف معشوق

تعدادابیات مقدمۀ قصاید 

مدحی با مقدمۀ توصیف 

 معشوق

21 تعداد

9 

11 46 364 219 

 %94/19 ______ %23/24 %12/91 __ درصد

 مدحی سنایی سیمای معشوق در تغزالت قصاید _9

از آن جا که تحلیل جایگاه معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی تنها با بررسی آثار او ممکن است؛ در این قسمت، ابتدا اجزای 

نموداری که در ادامه خواهد آمد با . شودسیمای معشوق بسامد یابی شده و سپس به دسته بندی و چگونگی جایگاه آنها پرداخته می

ضور هر یك از اجزای سیمای معشوق در تغزالت قصاید، ما را در قضاوت بهتر دربارة سیمای معشوق سنایی یاری می ارائۀ بسامد ح

نخست؛ توصیف . توصیفات مربوط به معشوق در تغزالت مدحی سنایی را در یك نگاه کلی می توان به سه بخش تقسیم کرد. دهد
مانند  اندام کلی تر معشوقبخش دوم، اجزائی را شامل می شود که به . آن مانند لب، چشم، روی و مالئمات ملموس و جزئی معشوق

او مانند  کلیت سیمای معشوق و حسن و زیباییبخش سوم؛ مرتبط با تصاویری است که در آنها تنها به . قد و قامت می پردازد

 . تشبیه وی به بت، صنم، ماه تمام و غیره توجه شده است

بار استفاده  16توصیف جزئی و ملموس در تغزالت مدحی سنایی در مجموع با : شوقتوصیف ملموس و جزئی مع: 9_4

 «روی»در این دسته، واژة . کل توصیفات از نظر اهمیت، نخستین دسته از جلوة معشوق را به خود اختصاص داده است از% 92/12و

بار  و  9با  «دهان»آیند و واژة  عضو این دسته به شمار میترین بار اشاره، مهم 3با  «چشم»بار و واژة  49با  «زلف»بار و واژة  41با 

خط »و  «بر»و  «سینه»و  «بوی»و  «غبغب»و  «خال»بار و واژه های  2هر کدام «مژگان»و  «زنخ»و  «مژه»و  «موی»واژه های 

عشوق در تغزالت مدحی های مترین حضور را در توصیفبار کاربرد، کم 4هرکدام با  «عذار»و  «بناگوش»و  «میان»و  «مشکین

 . سنایی دارند

 کرده رخ و زلف او را بی منت روز وشب        دین           داده لب و خال او را بی خدمت کفر و                 

 (61، 4913سنایی، )

 ما در هوس چشم تو چون چشم تو بیمارف تو پیچان                    ما در طلب زلف تو چون زل

 (412، 4913سنایی، )
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 چون بدیدم جگرم خون شد و خونم چو جگرکافور نهاد                خط مشکینش بر آن عارض 

 (464همان، )

-هایی یافت میبهات کلی معشوق جای دارد و مشبهدر این بخش، توصیف :کلیّت سیمای معشوق و حسن وزیبایی او: 9_1

در جایگاه دوم قرار % 14/23بار کاربرد و با  21دسته از سیمای معشوق با  این. اندمعشوق به آنها نسبت داده شده شوند که کلیت

سنایی در تغزالت قصاید . هایی مانندِ بت، صنم، ماه، پری، تنگ شکر، شمع، نگار، خرمن گل، ترک خندان، کبك دریبهمشبه. دارد

 . مدحی خود هنوز در بند توصیف معشوق زمینی است

های در سده دبیات ما نتوانسته است خود را از زمین جدا کند و تقدس و آسمانی بودنِ خود راهای نخستین امعشوق در دوره

نیز شاعر است و ک»این معشوقی که در سبك عراقی بسیار مورد احترام عاشق است در دورة غزنوی، . کندششم به بعد تجربه می

محجوب، ) .«ترکی لشکری یا شاهدی ختنی بوده است»اهی هم گ( 11، 4922شمیسا، ) .«خواندو آواز مینوازد برای شاعر رود می

ت خود برداشته حرکتی برای معشوق نیمه مقدس در تغزال «پری»هرچند سنایی با تشبیه معشوق به واژه هایی مانند ( 314، 4931

در تغزالت قصاید خود » تر، از آنِ معشوق زمینی است و این آغاز می شود برای شاعران بعدی چون انوری کهاست ولی بسامد کلی

های کهن ستایش می یکی از ایزدان بوده که در زمان» پری (46، 4923کرمی، ).«بیشتر به معشوق نیمه مقدس روی آورده است

ولی بعدها به دالیل سیاسی و اجتماعی، این باور کمرنگ شد هرچند خاطرة ایرانیان آن را در ( 231، 4914الهیجی، ).«شد

بار  2با  .«ماه»در این دسته واژة  (2، 4926حسینی، ).«در شعر موالنا پری الهۀ شعر شد»راند و حتی ناخودآکاه خود پرو

بار در جایگاه سوم و  2با  «بهار»و  «تنگ شکر»بار جایگاه دوم و واژة  9هرکدام با  «بت»و  «ترک خندان»پربسامدترین و واژة 

و  «کبك دری»و  «خورشید»و  «پری»و  «پیکر رخشنده»و  «ن تازهسم»و  «خرمن گل»و  «نگار»و  «شمع» :واژهایی مانند

 . بار در رتبۀ آخر این دسته جای گرفته اند 4هرکدام با  «صنم»

 کافور بناگوش مهی مشك عذاری خورشید نمایندة بتی ماه جبینی                   

 (913، 4913سنایی، )

 کرده ست کناره زپی بوس و کناری    اینك که یکی هفتست کان ماه دو هفته             

 (949همان، )

دستۀ دیگر از توصیف ها که در تغزالت مدحی سنایی چندان پر بسامد نیست تصاویری : تر معشوقتوصیف اندام کلی: 9_9

انیان و غزنویان این گونه از توصیف ها در تغزالت سام». می پردازد «قامت»و  «قد»است که به معرفی اندام کلی تر معشوق او مانندِ 

و این عجیب است که سنایی هرچند در آن زمان می زیسته است ولی ( 691، 4931محجوب، ) .«با بسامد قابل توجه دیده می شود

در جایگاه سوم % 31/4مورد و با  2دراین دسته با ذکر . توصیف اندام کلی تر معشوق وی در تغزالت مدحی، بسامد بسیار کمی دارد

 . شوق قرار داردتوصیف سیمای مع

 قد چو سرو که دیدست که روید به چمن               آفتاب و شکر از سرو بن غاتفری

 (949، 4913سنایی، )

مورد بر توصیف های ملموس و جزئی تر معشوق داشته  16سنایی در تغزالت مدحی خود در توصیف معشوق، بیشترین نگاه را با 

مورد نظری  21است و در مرتبۀ دوم به توصیف کلیت سیمای معشوق و زیبایی او با  «یرو»است که پرکاربردترین عضو آن واژة 

بار 2در رتبۀ سوم توصیف اندام کلی تر معشوق است که با  ذکر . پرکاربردترین عضو می باشد «ماه»انداخته که دراین مورد واژة 

نکه سنایی در توصیفات معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی، سرانجام ای. کم ترین بسامد را از آنِ خود کرده است «میان»و  «جمال»

 . هنوز خود را از توصیفات بیرونی و زمینی سبك خراسانی رها نکرده و همچنان در وصف معشوق بیرونی و مالئمات آن است
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 زنانه یا مردانه بودن معشوق _1

-از اجزای سیمای معشوق، ظرافتی میهای او توصیفنانه دارد و نیز در مجموعِ هرچند در اغلب نمونه ها معشوق سنایی سیمای ز

با این حال، گاه توصیف هایی نیز ، وکار دارد؛ مثل پری، زلف، لب، بناگوش و بوی و مژه توان دید که بیشتر با معشوق مؤنث سر

لقاب مشخصی چون اش، وی را با اشوق در تغزالت مدحیسنایی در توصیف مع. یافت می شود که بر مذکر بودن معشوق داللت دارد

ه عالوه بر نشان دادن کند و این نکتاستفاده می .«پسر» روشن از لفظ یوسف مصری، نام برده است و حتی در دو مورد به طور کامالً

معشوق در تغزالت قصاید مدحی او عالوه بر . گونی معشوق او را نیز یادآور می شودهای تغزالت عاشقانۀ سنایی، گونهوجود ویژگی

یوسف »و  «ترک»اش، از بر این اساس در تغزالت مدحی. گونی درخوری داردنیز گونه در جنسیت، در شخصیت و ماهیتتنوع 

فرخی سیستانی  «ترک»و  «بچه روستایی»این نگاه سنایی به معشوق مذکر، یادآوردِ . شوددیده می «پری»و  «هندو»تا  «صریم

 . است که خاصّۀ سبك خراسانی است

 با یکی پیرهن زورقئی طرفه به سر             پسرارین من آن طرفه دوش سرمست نگ

 (461، 4913سنایی، ) 

 آنچنان کز دل و از عقل شدم جمله بری     پری                  همچون هندوکیشیفته کرد مرا 

 (949، 4913سنایی، )

 پسرر و آنت شکر بوسه آنت شرمنده نگا     بوسه بر دو لب من داد همی از پی عذر              

 (462، همان)

 ویژگی اخالقی و رفتاری معشوق_0

سنایی بیشتر وقت خود را در توصیف معشوق به توصیف سیمای ظاهری آن قرار داده است و بیشتر نگاه خود را صَرفِ ویژگی های 

ی معشوق خود ارائه می دهد که ظاهری کرده است، با این حال در خالل تغزالت مدحی، توصیف هایی نیز از ویژگی های رفتار

  . بسیاری از آنها با سیمای ظاهری او پیوند دارند

هایی است که جنبۀ منفی دارند و الزمۀ د به معشوق نسبت داده است؛ ویژگیهایی که سنایی در تغزالت مدحی خوویژگی

های رفتاری و اخالقی مورد به ویژگی 9در  گونه تغزالت سنایی در این. معشوق زمینی اند مانند بی وفایی، کُشندگی و سرگرانی

 . معشوق پرداخته است که وی را کُشنده و بی وفا و سرگران معرفی کرده است

 ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادارریم ازیراک               ندا  چشم  تو این  ز  خود ما 

 (412همان، )

 من سبك پای ندیدم که گران دارد سر   سرگران از می و چون باد همی رفت و جز او             

 (464، همان)
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سنایی در کنار ویژگی های یاد شده که هرسه باری منفی دارند، در هیچ تغزلی یادی از ویژگی های مثبت معشوق خود نکرده 

شوقی که نیاز ندارد عبینیم که در سبك عراقی نسبت به معشوق آغاز شده است؛ یعنی من منظر، او را آغاز همان راهی میاز ای. است

بنابراین می توان گفت . کند و عاشق به او نیاز داردبیند بلکه بی وفایی میوفایی نمیکشد بی کند، نمی میرد بلکه میبلکه ناز می

از  ن معشوقو ای( 919، 4911ستّاری، ).«افتقار، نیاز و تسلیم و هواداری عاشق در همۀ کارها است. .  »که این دوره، آغازی برای 

 :بدارد رسد که عاشق محکوم است که هواداران کویش را چو جان خود دوستدید عاشق به مقامی می

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم      بدن دارم          مرا عهدیست با جانان که تا جان در

 (421، 4929حافظ، ) 

 :و این را مقایسه کنید با این بیت فرخی

 پس از جنگ دراز                   هم بدان شرط که دیگر نکند با من ناز آشتی کردم با دوست

 (412، 4969فرخی، )

 عناوین شاعرانة معشوق _6

های صوری و ظاهری معشوق بر تشبیه، استعاره، اسناد مجازی و تشخیص است؛ شاعر با دیدن محور و تکیۀ اصلی توصیف زیبایی

ها و حیات دوبارة د فصل بهار که تجلی انواع زیباییپردازد؛ ماننود به توصیف معشوق مییعت اطراف خهای طبها و شگفتیزیبایی

از  _که برگرفته از احساس و تخیل اوست _های خیالی، تصویر و ایماژی رآن داشته که با استفاده از صورتطبیعت است شاعر را ب

هر . ترین تصویر پیرامون خود تشبیه کندبه زیباترین و حسیهای معشوق را در بیان زیبایی معشوق بیافریند؛ یعنی احساس خود

تر و تخیل آمیزتر ی که انگیختۀ خیال اوست، شاعرانهتر باشد تصویرتر و عمیقحیط پیرامون خود، ظریفچه نگاه و دید شاعر در م

او در بازآفرینی و به تصویر کشیدن های خیالی بیشتر باشد قدرت رتهرچه دایرة استفادة شاعر از صو»خواهد بود؛ به عبارت دیگر 

  (2، 4926چرمگی، ) .«معشوق، نمود بیشتری خواهد داشت

مورد را در بر می  44های خیالی در تغزالت قصاید مدحی خود متنوع است که حدود گیری سنایی از صورتدایرة وسعت بهره

است و همین گستردگی باعث شده که سنایی در نام گیرد و این به آن معنا است که استفادة شاعر از صورت های خیالی زیاد 

گذاری القاب و عناوین معشوق در تغزالت قصاید مدحی دستش بازتر باشد؛ باالترین القاب به کار رفته در تغزالت قصاید مدحی 

ر و بهار که تمام این ترین عنوان؛ ابر حسن، شمع سرای، بهشت، صنم، سیم تن، سروغاتفبار و پایین 6با  .«ماه»سنایی برای معشوق، 

 . بار به کار رفته اند 4عنوان ها هرکدام فقط 

 با مدد چون عمر سال و ماه باد            من          ماه مدت حسن و بقای 

 (21، 4913سنایی، )

 همگی خویش کمربند چو خرگاه کنیدخرگاهی                  سیمتن   آن    خدمت از پی 

 (423، همان) 

 آفتاب و شکر از سرو بن غاتفری  دیدست که روید به چمن              قد چو سرو که                          

 (949، همان)

ها در ادبیات ما بار معنایی خاصی دارند، یعنی یا صرفاً عرفانی اند؛ مانند حبیب و بعضی از القاب و عنوان»گر اینکه نکته دی

 (3، 4926چرمگی، ).«شاهد و یار و بهشت و روح؛ یا صرفاً زمینی یا مادی است؛ مانند بت، ترکدوست؛ یا نیمه عرفانی است، مانند 

القابی که صرفاً عرفانی اند و برای معشوق معنوی و عرفانی به کار می روند در تغزالت قصاید مدحی سنایی به کار نرفته است؛ عنوان 

باالترین بسامد عنوان های معشوق از آنِ القابی است که صرفاً زمینی و . بار به کار رفته است 4فقط ( 21ص)نیمه عرفانی بهشت 

 . مادی اند مانند صنم، سیم تن، بهار، سرو غاتفر، شمع سرای و ماه
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 گزارشگر صورت معشوق_1

ی سیر رت طبیعی معشوق در طبیعتخوانندة شعر صو. اند یا صورت معنوی معشوقورت طبیعی معشوق را در نظر داشتهشاعران یا ص

یعی، رنگارنگ، طرب کند که شاعر، آن را به تجربۀ حسی آزموده و در لحظۀ سرودن به آن اندیشیده است و همۀ عناصر آن طبمی

 :اند؛ مثالً تغزل فرخی سیستانی با مطلع زیرانگیز و دیدنی

 اندر آمد به خیمه آن دلبر دوش مُتواریَك به وقت سحر

 (421، 4969فرخی، ) 

طبیعت دیگر به معنای حسی و واقعی خود . اندازی که بنگری دگرگون شده استمعشوق، همه چیز از هر چشم معنوی در صورت

مخاطبِ شاعر نیز کسی نیست که اندیشۀ شاعر را به جانب دلخواه خود بکشد و آن را به هوای خود از . جایگاه آشکار و مؤثر ندارد

نی از آن و های دیگر، اندیشه و نگاه تازه و مستغ، شخصیتی است با آموختهون گویندهبلکه چ»شناخت و دریافت شاعر خالی کند 

( 412، 4929عابدی، ) .«بیند که شنونده را به روشنایی جهان دیگر، جهانی قدسی و بیکران، راهبری کنداین، خود را ملتزم می

 :مانند تصویری که در این شعر عطار وجود دارد

 نعره زنان آمد و درهم شکست                مست   نیم  برم  سیم شبی   نیمه

 جوش بخاست از جگرم کو نشست     رسید                کو  من  دل  از  بشد  هوش

 نوش کن این جام و مشو هیچ مست     گفت                 و  پیش    مرا   می آورد جام    

 گشت و خرد زیر دست عقل زبون   عشق    یافت               چون دل من بوی می 

 ازخودی خویش به کلّی برست       ی خویش به کلی بسوخت           چون خود                           

 خاک شد و در بر او گشت پست               ندید          بلندی     عطار    بر   در                            

 (39، 4962عطار، ) 

سنایی که شعر فارسی را به عالمی دیگر . ر تغزالت مدحی قصاید سنایی با هر دو گونۀ صورت معشوق استنمود این قسمت د

کند که مورد فضایی ایجاد می 1اش در یابد در تغزالت قصاید مدحیبی میبرده و در شعر او ظهور معشوق، ظهور و تجلی شاهد غی

تغزالت قصاید مدحی وی به  تجربه یعنی تجربۀ روحانی و عرفانی در عرصۀ تصرّف او از تنگنای چشم و حس، بیرون است و این

خورد؛ هرچند سنایی به طور عمیق مانند عطار و مولوی وارد فضای معنوی نشده است ولی در جایی وقتی از عشق سروده چشم می

 :است آن را بر عقل ترجیح داده و فضای معنوی ایجاد کرده است؛ مثالً

 عقل با حفظ است کو را کار جز تدبیر نیست  تقدیرش چه کار               رعشق عیار است بر تزوی

 زانکه غمزة یار یك دم بی گشاد تیر نیست      دار ار عاشقی           هرزمان بر دیده تیری چشم

 مرد عشق ار صد هزاران دل دهد یك دم به دوست  حال اندر دستش از تقصیر جز تشویر نیست

 (21، 4913سنایی، )

دیگر، کشتن عاشق به گونه ای . هایی هرچند ضعیف در تغزالت قصاید است برای رهایی از ساحت طبیعی عشقاین نگاه، تالش

 :توان در فضایی طبیعی ترسیم کرد ناگزیر باید آن را در ساحتی معنوی به ذهن کشیدبدون تیغ را نمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

261 
 

 الی اثری نیستکز خون یکی عاشق ح   کشتند در این راه بسی عاشق بی تیغ  

 کاندر صدف عشق به از غم گهری نیست  در بحر غمان غوطه خور از روی حقیقت  

 (22همان، )

یا اینکه جفاهای وی را با جانِ دل، وفا شمردن و روی در کشیدن از قبول غم معشوق، نابودی در پی داشتن و وفا شمردن قهر و  

ری کرد ناچار باید ذهن را به ساحت غزل های عرفانی قرن هفتم و هشتم توان در فضای طبیعی تصویر پذیرا نمی غیرت معشوق

 . بُرد

 گر زو دمی ز راه مرادش جفا کشد     ازو          نشمرد   وفاآنکه   باشد   نامرد

 اقبال آسمانش به پیش فنا کشد       هر دل که از قبول غمش روی در کشد                                

 با روی تازة ساغر برّ و وفا کشد         زهرآب قهر و غیرت او را زدست دوست                             

 (412همان، )

حضور و وجود . ولی بسامد بیشتر صورت معشوق همان صورت طبیعی است؛ یعنی صورت مرسوم معشوق در تغزالت قصاید

خط مشکین، جعد ژولیده، سیکی، تنگ . مدحی وی را در بر گرفته استاند دور تا دور فضای آغاز بیشتر قصاید عناصری که طبیعی

شکر، خرمن گل و بوسه بر دولب که در قصیدة مدح خواجه محمد بن خواجه حضور دارند برای سنایی چنان واقعی و ملموس و 

 :زیبایند که شاعر یارای شماردن بوسه هایش را ندارد

 تا چه برداشتم از بوسه و هر چیزی بر          یمشب از مستی او   خود که داند که در آن ن

 (         462همان، )

 :یا در تغزل قصیده ای در مدح بهرامشاه با مطلع زیر

 وی مانده زآزار تو ما سوخته و زار      رفته به آزار              ای بی سببی  از بر ما 

 (         412، 4913سنایی، )

 :وق در این قصیده، ابیات زیر استکه شاهد مثال صورت طبیعی معش

 در لطف لبان تو لطیفی است ستمکش                      وزقهر میان تو ضعیفی است ستمکار

 از زهر میاالی دو یاقوت شکربار      سمن بوی                  گلنار   دو از چنگ میازار                        

 یکر                      حقا که دریغست به خوی بد و پیکاردو پ  جرم کان پیکر رخشنده تر از 

 (         412همان، )

و  412ص)و مدح بهرامشاه ( 22ص)و مدح یوسف بن احمد مسعود شاه  (21ص)در تغزالت قصاید مدح بهرامشاه  صورت معنوی

و مدح خواجه محمد بن ( 412صو  412و ص 423و ص 61ص)و صورت طبیعی معشوق در تغزالت قصاید مدح بهرامشاه ( 419

نمودار زیر برتری . است( 913ص)و مدح شرف الملك امیر زنگی محسن( 261ص)و مدح نصراهلل داود سرخسی( 461ص)خواجه عمر

 :صورت طبیعی معشوق را نشان می دهد

 
 عشق به معشوق _2
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در حوزة معنوی، شاعر همواره . سیم کردعشق را می توان به دو حوزة معنوی و اباحی تق: ساحت معنوی یا ساحت اباحی _3_4

در این ساحت، خودخواهی . به ویژگی های معنوی معشوق می پردازد و اگر خواسته ای از معشوق دارد آن خواسته نیز معنوی است

 نیست و معشوق نه تنها آماج تیر تهمت و دشنام نمی شود، بلکه برای همیشه چون تندیسی مقدس در خلوت شعر باقی می ماند

اما در حیطۀ اباحی، شاعر معشوق را با اعضای بدنش توصیف می کند و اگر او را می ستاید به دلیل  (61، 4921ابومحبوب، )

در . اگر او را توصیف می کند بیشتر به جنبۀ جسمانی او توجه می کند تا ساحت روحانی و معنوی. جذابیت های جسمانی او است

این خصیصه را می توان در اشعار امروزی به ویژه شاعران عرب نیز . شوق بسیار نام می بردنتیجه در بیان عشق از اعضای بدن مع

 :یافت

در جستجوی وطنی برای / من از آغاز آفرینش. . . عَن شَفَهٍ أَمرأَهٍ/ عَن شَعر أَمرَاه/ اَبحَثُ عَن وطَن لجَبنی/ َانامن بَدءَ التَّکوینِ

 (499، 4936قبانی، ). در جستجوی لبان زنی/ زنی در جستجوی گیسوان/ پیشانی خود بوده ام

هر دو ساحت با کَمیت های مختلف در تغزالت قصاید مدحی سنایی که به معشوق پرداخته است وجود دارد و این به آن معنا 

دی، چند بع»است که سنایی دارای شخصیتی خارج از شخصیت های افراد حاضر در آن زمان بوده به طوری که وی شخصیتی است 

 (49، 4923فتوحی، ).«هم اهل تغزل و هم اهل تعبد، هم اهل شرع است و هم اهل شك، هم شعر زاهدانه دارد و هم شعر قلندرانه

که هر دو در  .«درون»و  .«برون»حضور هر دو ساحت اباحی و معنوی در تغزالت قصاید مدحی، جدال سنایی است میان دو دنیای 

سنایی در این تغزالت نتوانسته است به صورت عمیق و ژرف . رت اباحی بسامد بیشتری داردآثار وی شناور است هرچند که صو

نگری به ساحت معنوی معشوق نگاهی بیاندازد اگر ساحت معنوی دیده می شود نه به صورت کامل و عرفانی محض، بلکه تقریباً به 

تیم که تالش دارد خود را از تمامیت ساحت اباحی صورت نیمه معنوی است و انگار ما در این محدوده با شخصیتی مواجه هس

معشوق بگذراند و به صورت معنویت این ساحت برسد ولی اندک بودن بضاعت و آغازی بودن این مسیر، به او این اجازه را نداده 

، «شکر»، «یاکبر»در مدح بهرامشاه با حضور واژه هایی چون  412است که عمیق به این ساحت نگاهی بیاندازد؛ مثالً درصفحه

تا حدودی معشوق را از ساحت اباحی فراتر برده است ولی هنوز مثل  «غیرت او»و  «های پاکجان»، «قدس»، «روح»، «عشق»

البته این نکته را . تمایالت ناب موالنا یا عطار یا حافظ یا حتی بعضی از غزلیات خودِ سنایی، عرفانی محض و معنویت ناب نشده است

 :ت که تالش هایی دارد تا محیط این تغزل را در این قصیده به ساحت اباحی محض نیاالیدحداقل می توان گف

 این غم نه کار ما که این غم کیا کشد        قش چو هر دو زو است     ما را یکی است وصل و فرا

 زالل بقا کشد هرلحظه جام جام      دوست         زدست  که دم دم   شریف  بود جان  آن                    

 (412، 4913سنایی، )

است شواهد و قراین نشان می دهد که معشوق این تغزل زمینی است ( 423ص)در قصیده ای دیگر که آن هم در مدح بهرامشاه

اندازد هرچند که باز هم نتوانسته به ولی توقعات و توصیفات معنوی از معشوق دارد و به لوازم اباحی و جسمی معشوق نگاهی نمی

، «نماز»در تغزل این قصیده، حضور و وجود واژه هایی چون . ورت عمقی به کنه و ذات ساحت معنوی و عرفانی معشوق بیاندیشدص

معلوم می دارد که تالش شاعر این بوده که معشوق تغزل را از ساحت اباحی جدا کند و به  «آفت آینه»و  «دل»، «قبله»، «بهشت»

 . آسمان برساند

 به درد و غم او                       ناکسان را زغم آه چه آگاه کنید آه را خامش دارید

 آریدش                      پیش کز کاهلی بیهده بیگاه کنید  نماز اول وقت نماز است 

 (423همان، )

 :در جایی دیگر سنایی، گذر کردن از زلف و رخ معشوق را اساس قرار می دهد و آن را پیشنهاد می کند

 ها را شب و شبگیر نیستگرچه بی این هر دو جان      در گذر چون گرم تازان از رخ و زلفین دوست                      

 اندر این ره شرط این شوریدگان زنجیر نیست          از آنك              یار    زلف   زنجیر   بستۀ  تا نمانی     

 هرکجا چشم افگنی تیرست یکسر میر نیست              عاشقی با خواجگی خصمست زان در کوی عشق   

 (21، 4913سنایی، )
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ساحت اباحی معشوق که معمول و مرسوم عصر قبل از وی و تقریباً زمان وی بوده است در تغزالت قصاید مدحی سنایی نیز 

یك خواستۀ اباحی و جسمی است جایگاه کامل و وافری دارد و معموالً فضایی که ایجاد می شود یك فضای جسمی و خواسته ها 

البته با اختالف کمیّت؛ به طور مثال در تغزالت قصیده ای که در مدح سید عمیدالشعرا ابوطالب محمد ناصری دارد بسامد باالی واژه 

ی کرشمه، لب، عارض، به شب خفته، بالین، بستر و نگار من، فضایی را که تصویر سازی کرده است یك فضا: ها و ترکیباتی چون

 :اباحی و جسمانی است

 زسیم شکر و روی لب آن کند با من                     نکرد بر سیم و شکر آتش و آب

 (      462همان، )

، «لب تو»، «رخ تو»، «دوبادام»سروده است واژه های ( 261ص)یا در تغزل قصیده ای که در مدح نصراهلل بن داود سرخسی

 :فضای اباحی را در رابطه با معشوق، کامالً مشخص کرده است ،«روی تو»، و«میان تو»، «دهان تو»

 چون به میانت رسید بیش نماند سخن            چون به دهانت رسید هیچ نبیند خرد    

 مردمك چشم من بر گل و بر یاسمن         رود          غلتان غلتان  در چمن روی تو

 (         261همان، )

 می سرکه بخواهد شد چندان نمك اندر لب           ما ترشست آری     میگون لب شیرینش بر    

 کو آب گره بندد مانند حباب و حب            دیدی رسن مشکین بر گرد چَه سیمین                          

 (62همان، )

( 464ص)جه محمد بن خواجه عمریا اینکه به صورت ناب و محض از نوع اباحی را می توان در تغزل قصیده ای که در مدح خوا

واژه ها و ترکیباتی چون بوسه ربای، سینه و بر، خط مشکین، جعد ژولیده، کنار، بوسه، تنگ شکر، تنگ . سروده است مشاهده کرد

 :به بر، نیمشب و بوسه بر دولب، حال و هوای ساحت اباحی را نمودار کرده است

 همچو تنگ شکر و خرمن گل تنگ به بر  کنار       گرفتمش   ذر و شادمان گشتم از آن ع

 خواب مستانه در آن لحظه در آورد حشرمستی وشرم           نازکی و اندرین بود که از. . . 

 صد شب اندر غمش از اشك دو چشم چو شمربود         که  تازه  سمن  نهاد آن   سر بر آنجای        

 دو چشم ودو لبش تا به سحر جفت سهبر         از بوسه زدن    رام ومن او شده طاق به آ. . . 

 تا چه برداشتم از بوسه و هرچیزی بر       مستی او    خود که داند که در آن نیمشب از                          

 الله برگش چو گل نم زده در وقت سحر       رویش از خاک چو برداشتم از خوی شده بود                        

 آنت شرمنده نگار آنت شرمنده پسر   عذر         از پی   داد همی   من لب  بوسه بر دو                     

 (  469، 4913سنایی، )

تر توان روشنبا نمودار زیر می. گیردباحی معشوق را در بر میقصیدة مدحی وجود دارد که تغزالت آنها ساحت ا 41چیزی حدود 

 . ر تغزالت قصاید مدحی سنایی پی بردبه اختالف این دو ساحت د
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یکی از لوازم عشق که شاعران تغزل سرا بسیار به آن توجه کرده اند شادی ها و دردهای راه : شادی یا گرفتاری عشق: 3_1

شادی هایی که نتیجه تجربیات شیرین راه عشق است و در مقابل آن درد و غمی که وقتی وارد حوزة عرفان می شود . عشق است

 . یگر نه تنها درد وغم نیست؛ بلکه پسندیده و مقبول استد

نسبت گرفتاری ها و دردهای راه عشق و معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی بسی بیشتر و فراوان تر از شادی آن مسیر 

ز یار خود سنایی در این گونه تغزالت از گرفتاری و درد راه عشق و خود معشوق سخن می گوید؛ دردی که عاجزانه ا. است

سنایی دردمندانه وصال معشوق خود را می طلبد و . او خشم و عتاب معشوق را سبب درد و رنج می داند. درخواست فریاد رسی دارد

در این بحث، ما شاهد این هستیم که ویژگی های معشوق در تغزالت قصاید . خواهان دیدار اوست و از اعمال و دوری او رنج می برد

زمینه، بیشتر کشش به سبك عراقی دارد زیرا انگار شاعر با حال و هوای شادی و خوشگذرانی سبك خراسانی  مدحی سنایی دراین

کشش سبك خراسانی به طرف شادی عشق و . نسبت به معشوق جدا شده و اینك، آنچه او می بیند رنج و درد این مسیر است

شاعر کمتر از معشوق تغزالت قصاید مدحی خود،  (13_12، 4914مدی، )تالش سبك عراقی به طرف درد و گرفتاری عشق است 

شادی و خوشی دیده است و این شادی را به ندرت می توانیم در مدح خواجه محمد بن خواجه عمر یافت آن هم همانطور که 

 . ه استتحلیل شد روی شاعر به توصیفات و توقعات جسمی و جنسی معشوق است که با تکیه بر ویژگی سبك خراسانی برآورده شد

 آنت خوش و خرمی و عیش که من دیدم دوش         چه حدیثی است که امروزم از آن خرم تر

 (462، 4913سنایی، )

ولی در دیگر تغزالت مدحی سنایی آنچه دیده می شود رنج و گرفتاری راه عشق است و رابطه ای که با معشوق ایجاد می کند از 

 . سر فراق و درد و رنج است

 چو ابر و شمعم در چشم و بر سر آتش و آب  آن ابرحسن و شمع سرای           ز درد فرقت 

 (63همان، ) 

 :اگر درد و رنج هم می کَشد برایش شیرین و جانفزا است

 هر دل که از قبول غمش روی در کشد                 اقبال آسمانش به پیش فنا کشد

 با روی تازه ساغر برّ و وفا کشد         زهرآب قهر و غیرت او را زدست دوست        

 (419همان، )

 :از دوری معشوق سر از پا نمی شناسد و کفش از دستار

 نی پا ز سر داند و نی کفش و زدستار        بی تابش روی تو دل ما همی از رنج               

 (412همان، )

 :در قفای معشوق خون گریه می کند

 من دوان از پس او زار به خونابه گری               ریشخندی بزند زین صفت و پس برود

 (941همان، )

بار به رنج  31به طور دقیق  911، 941، 913، 224، 464، 419، 412، 412، 62، 63سنایی در تغزالت قصاید مدحی صفحات 

رد و گرفتاری راه عشق برای ها و دردهای راه عشق و معشوق اشاره کرده است و این تمایل سنایی را می رساند به آماده سازی د

 . سبك عراقی و گریز از این خصیصۀ سبك خراسانی

 در پرداختن به معشوق تشبیه حسی و عقلی _3

. خود و اجزای مواد آن با حواس ظاهری دریافت می شود مثل دریا»از جهت محسوسیت و مقبولیت، حسی یا محسوس آن است که 

 (942، 4991تفتازانی، ) .«مواد آن با حواس ظاهری دریافت نشود مثل خرد وجان عقلی یا معقولیت آن است که خود و اجزا و

-مهم»نقش تشبیه در دستگاه بالغی . تشبیه حسی، رایج در سبك خراسانی و تشبیه عقلی، رایج در سبك عراقی به شمار می آید

پور ) .«و کنایه از آن ناشی می شودترین عنصر سازنده است که صورت های دیگر خیال مانند استعاره، تشخیص و حتی رمز 

( 1، 4912شفیعی کدکنی، ) .«بنای شعر را بر تشبیهی خوش بنیاد نهاده اند»اهمیّت آن در حدی است که ( 92، 4921نامداریان، 

وری آنان را در هر صورت تأمل و تدبر در تشبیهات شاعران همانگونه که تقلید آنان را از مضامین دیگران آشکار می کند، ابتکار و نوآ
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وقتی سبکی دچار دگرگونی شود ساختار های تشبیهی جزء نخستین محمل هایی است که این تحول را نشان . نیز نشان می دهد

 . می دهد

کل . در آن تغزالتی از قصاید مدحی سنایی که معشوق در آن به چیزی تشبیه شده است به ندرت با مشبهٌ به عقلی سروکار داریم

مورد است که دربیشتر موارد، اندام معشوق در محور تشبیه قرار  31بحث توصیف معشوق صورت گرفته است تشبیهاتی که در 

 .«دوزخ»و  .«بهشت»در جایی مشبهٌ به، . سهم مشبهٌ به عقلی در تغزالت مدحی سنایی چشمگیر نیست. گرفته است تا خودِ معشوق

 :است

 بادافره باد ساحت پاداش و   چون بهشت و دوزخ است آن زلف و رخ

 (21، 4913سنایی، )

 :قرار داده است  .«. . .توبه ای»و در جایی دیگر 

 ای بود برو از همه سوها گنهیتوبه او   عارض   بر آن زلف    از  هر شکن  آن  گفتی 

 (911همان، )

مشبهٌ به قرار دادن امور . بسامد باالی تشبیه حسی در تغزالت قصاید مدحی سنایی نمودار قابل توجهی را به خود گرفته است

حسی به اندام یا خودِ معشوق در دستور کار سنایی در این محور بالغی بوده است و نتیجه گرفته می شود که سنایی هنوز چشم به 

تشبیهات حسی سبك خراسانی داشته است و چون گروهی از غزل های خود نتوانسته است از دامنۀ سبك خراسانی رها شود؛ مانند 

 :تشبیه کرده است «آیینه»را به  «روی»یر که بیت ز

 آفت آینه آهست شما از سر عجز                       پیش آن روی چو آیینه چرا آه کنید             

 (423همان، ) 

 :که از امورات حسی هستند در تشبیه ساحت معشوق «خرمن گل»و  «تنگ شکر»حضور  

 همچو تنگ شکر و خرمن گل تنگ به بر  ر                شادمان گشتم از آن عذر و گرفتمش کنا

 (462همان، )

 :که به زلف و روی معشوق مانند شده است «عاج»و  «تاج»یا 

 کرده آن زلف چو تاج از بر آن روی چو عاج                خود نداند چه کند از کشی و بی خبری

 ( 941همان، )

مورد تشبیه امورات عقلی به معشوق یا اندام وی در تغزالت  9اندام وی در برابر مورد تشبیه امورات حسی به معشوق یا  11

 :قصاید مدحی سنایی، گویای گرایش وی به امورات طبیعی که مشخصۀ سبك خراسانی است می باشد

 
 عاشقانه و قلندرانه _45

ترین عشوق، از بیشترین میزان حضور تا کمدر یك نگاه کلی، تغزل های قصاید مدحی سنایی را بر اساس بسامد تکرار توصیفات م

ترین بخش تغزالت که چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت، مهم تغزل های عاشقانه: الف. استفاده، می توان به دو بعد تقسیم کرد

که ها  عارفانه قلندریات یا تغزالت شبه: ب. قصاید مدحی سنایی است که شامل مدح، معاشقه، عشوه گری، ناز و نیاز معشوق است

نوعی تقابل  ویهای قلندرانۀ  در غزلاندیشۀ قلندرانه در غزل های سنایی نیز دیده می شود . بی ارتباط با غزلیات قلندرانۀ وی نیست
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های رایج در غزلیات قلندرانه  واژگان و مفاهیم مطرود شریعت از اندیشه»به کار گرفتن . وجود داردبا آنچه در قصاید زهدی آورده، 

با اطمینان می توان گفت که . حتی نقطه کمال و اوج» سرآغاز است وسنایی  غزل قلندرانه،در( 2، 4912جاللی، ) .«سنایی است

 :(462، 4926شفیعی، ).«در حدی است که بزرگان بعد از او بهتر از او و بلند تر از او پرواز نمی کننداو غزل های قلندری 

 دیده حمال کنم بار جفای تو کشم  کشممن که باشم که به تن رخت وفای تو 

 جز وفا نشمرم آنگه که بالی تو کشم  تو کنم    هوای   که  آنگه   بوی جان آیدم

 (111، 4913سنایی، )
توان ادعا کرد که تغزالت قلندرانه سنایی چون نمی. ترین میزان حضور را در تغزالت قصاید مدحی وی دارداشعار قلندرانه، کم 

رانۀ وی عمیق و ژرف است چون فقط رگه هایی ضعیف را می توان در مقدمات قصاید مدحی وی یافت که بوی قلندرانه غزلیات قلند

می دهد؛ ولی این حضور نه چندان زیاد، گواه تحولی در تغزالت قصاید است که راه را برای حضور عرفان و تفکر قلندری در دامنۀ 

 :مانند: پهناور ادبیات فارسی باز می کند

 جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود      گشت روان   چون به میدان تو پیکان بال

 او به جز بر فرس خاص به میدان نشود      موکب جان ستدن چون بزند لشکر عشق

 (429، 4913سنایی، )

 دار خواهی سوی منبر برو خواهی به سویآنِ تو ما را                ما آن توییم و دل و جان          

 یا کیست تن ما که از او گیری آزار از او گردی راضی               تا کیست دل ما که 

 در بنگه ما زن نه گنه مان  نه گنه کاربرافروز                       لطف از   یکی آتش   ترکانه

 (412همان، )

 ف جوانمردی مزنناجوانمردی کنی ال          معشوقت بده        انصاف   عاشقی دعوی کنی

 گور من در کوی خود کن دلق خود سازم کفن           مردة هجرم حیات من به وصل روی توست              

 (266همان، )

ابعاد هایی از این  اشعار او جلوه مجموعۀانب دیگر تا پایان عمر حفظ کرد و در وسنایی این جانب وجودی خود را در کنار ج

شعرهای درخشانِ حیرت آورِ خود در قلمروِ زهد و عرفان، به »و این که چگونه سنایی با داشتن  شود میجودی او دیده و مختلف

به همین جانب وجودی او بر می ( 211، 4934شفیعی، ).«ستایش بهرم شاه یا هجو و بدگویی از فالن معاصر خود پرداخته است

. قصاید مدحی سنایی، ساحت عاشقانه، حضور فعّال و چشمگیری داردرنگِ تفکراتِ قلندریه در تغزالت در برابر حضور کم. گردد

 :پرداختن به امورات حسی، ذهنی طبیعت گرا و حس گرایی را می طلبد که زیبایی را با زیبایی های حسی و دیدنی مقایسه کند

 من سبك پای ندیدم که گران دارد سرباد همی رفت و جز او            سرگران از می و چون 

 زلف شوریده و پژمرده زمستی عبهرالله                  زسیکی   پرورده   و   ژولیده   جعد

 سی و دو تابش پروین و زسهیل و زقمر           هر ساعت      طرب   و سر مستی   می نمود از

 (64همان، )

 : یکی دیگر از لوازم این ساحت است «عشوه گری»در بیت زیر نیز 

 خود بهاری که شنیده است بدین عشوه گریبر این عشوه دهد             خنده زند گاه  گه براین         

 (941، همان)

مورد قلندریات است و این، یعنی باز هم برتری مشخصه های معشوق  1مورد از تغزالت قصاید مدحی سنایی عاشقانه و  24

 . به تحول، تفکر، تغییر و راهی نو سبك خراسانی بر سبك عراقی در تغزالت سنایی و حرکت و کشش سنایی
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 نتیجه_44

سنایی در توصیف معشوق اعم از اندام و سیما و کلیات وی در تغزالت قصاید مدحیِ خود مثل سایر معاصران خویش، معانی یا روش 

آمیز به معشوق از الم و نیز نگاهی متحول ک لیکن از حیثِ پختگی و سالست و روانی و طراوت. تاس چندان تازه ای ایجاد نکرده

غور سنایی در توصیفاتِ متفاوت از معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی اش بی ارتباط با . بین تمام معاصرین خود ممتاز می باشد

 . شخصیت دوبعدی وی نیست

درصد و بعد از آن به کلیت سیمای 92/12سنایی در توصیف سیمای معشوق بیشتر به توصیف ملموس و جزئی تر معشوق با _4

 . درصد پرداخته است31/4درصد و سپس به توصیف اندام کلی تر معشوق با  14/23عشوق و حسن و زیبایی او با م

در توصیف مردانه یا زنانه بودن معشوق، هرچند که در مجموعِ آنچه شواهد و قراین نشان می دهند توصیف زنانگی معشوق  _2 

 . یده می شوداست توصیف معشوق مرد نیز در مقدمۀ قصاید مدحی وی د

 . مانند بی وفایی و کُشندگی و سرگرانی: دهد منفی اندکه سنایی به معشوقِ خود نسبت می ویژگی های رفتاری _9

عناوین شاعرانۀ معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی وی، زمینی و مادی اند و توصیف عرفانی محض ندارد و در یك مورد نیمه  _1 

  .«بهشت»عرفانی دارد؛ 

خواهد صورت طبیعی و معنوی معشوق را ترسیم کند گرایش وی، چون شاعران قبل از خود به صورت وقتی میسنایی  _3 

هایی چون لب، خط مشکین، جعد ژولیده، بوسه و کنار مواجه هستیم ولی ر این راستا با بسامد باالی واژهطبیعی معشوق است و د

هایی از تحول نگاه وی به معشوق در تغزالت ل کرده است که رگههایی حاصنوی معشوق نیز موفقیتدر پرداختن به صورت مع

 . قصاید مدحی وی به شمار می آید

ساحت اباحی و ساحت معنوی ( الف: مورد دیگر برخورد سنایی است با عشق به معشوق که به دو بخش تقسیم می شود _6  

معنوی نگاهی بیاندازد؛ ولی وی در این زمینه، آغازگر و معشوق که در این تغزالت نتوانسته است به صورت عمیق و ژرف به ساحت 

مورد ساحت اباحی در مقدمۀ قصاید مدحی اش سنگینی نمودار را  41سنایی در این مورد با  داشتن . روشن کنندة راه عظیمی شد

ها و در دوره ای ریفتاشادی یا گرفتاری راه عشق است که در دوره ای به گر( ب. در این قسمت به طرف ساحت اباحی کشانده است

ها و دردهای راه عشق و معشوق، بسی بیشتر و قصاید مدحی سنایی نسبتِ گرفتاری در مقدمۀ. اندهای آن پرداختهدیگر به شادی

 . فراوان تر از شادی آن مسیر است و این نسبت، کشش به راهی و تفکراتی جدید است

تشبیه حسی، رایج سبك . ود است گروهی حسی و گروهی عقلی استتشبیهاتی که در مقدمۀ قصاید مدحی سنایی موج _2 

 . در تغزالت سنایی، بسامد باالی تشبیه حسی، نمودار قابل توجهی دارد. خراسانی و تشبیه عقلی، رایج سبك عراقی است

که عاشقانه، مدح شود ه عاشقانه و قلندرانه تقسیم میدر یك نگاه دیگر، تغزالت قصاید مدحی سنایی بر اساس بسامد تکرار ب_3 

مورد هم قلندریات  1مورد از تغزالت قصاید مدحی سنایی، عاشقانه و  24. گری است و قلندرانه، نیمه عرفانی استو معاشقه و عشوه

 . هرچند قلندریات اندک، ولی کششی و حرکتی است برای راهی و روشی نو. است

 :منابع 
 کتاب ها: الف
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 . ثالث: تهران. های و هوی باد در (4921). احمد. ابو محبوب_

 . مکتبه الدوره: قم. المطول (4991). مسعود بن عمر. تفتازانی_

 . سخن: تهران. در سایۀ آفتاب (4921). تقی. پورنامداریان_

 . پیام عدالت: تهران. ، خوشنویسی اشرفی، چاپ ششم،دیوان حافظ (4929). شمس الدین محمد. حافظ_

 . نشر مرکز: تهران. شق صوفیانهع، (4911). جالل. ستّاری_

 . نگاه: تهران. ، به اهتمام پرویز باباییدیوان حکیم سنایی غزنوی (4913). سنایی غزنوی_

 . فردوس: تهران. چاپ نهم. سبك شناسی شعر (4922). سیروس. شمیسا_

 . آگه: تهران. چاپ پنجم. صور خیال در شعر فارسی (4912). محمدرضا. شفیعی کدکنی_

 . آگه: تهران. چاپ یازدهم. تازیانه های سلوک (4931). _______________

 . زمانه _اختران: تهران. زمینه های اجتماعی شعر (4926). ______________

 سخن. تهران. رستاخیز کلمات (4934). ______________

 . علمی فرهنگی: هرانت. چاپ سوم. ، به اهتمام تقی تفضلیدیوان عطار (4962). فریدالدین. عطار نیشابوری_

 . زوار: تهران. چاپ سوم. ، به کوشش محمد دبیر سیاقیدیوان فرخی سیستانی (4969). فرخی سیستانی_

 . سخن: تهران. شوریده ای در غزنه (4923). محمود، علی اصغر محمد خانی. فتوحی_

 . توس: تهران. کار، ترجمۀ غالمحسین یوسفی و یوسف حسین بداستان من و شعر (4936). نزار. قبانی_

 . روشنگران: تهران. شناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش از تاریخ (4914). شهال وکار مهر انگیز. الهیجی_

 . انتشارات دانشسرای عالی: تهران. سبك خراسانی در شعر فارسی (4931). محمد. محجوب  _ 

 ات و تحقیقات فرهنگیمؤسسۀ مطالع: تهران. عشق در ادب فارسی (4914). ارژنگ. مدی _

 مقاالت: ب
و  62شماره  _زمستان  و بهار  مندرج در نشریۀ علوم انسانی دانشگاه الزهراء، .«پری در شعر موالنا» (4926). مریم. حسینی _

63  

مندرج در مجموعۀ مقالت همایش بین  المللی بزرگداشت سنایی،  .«زل های قلندرانهسنایی و غ» (4921). یداهلل. جاللی پندری_

 . دانشگاه الزهراء، دی ماه

مندرج در مجلۀ پیك  .«القاب و نام های شاعرانه معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی وسعدی» (4926). مرتضی. چرمگی عمرانی_

 . نور، سال هشتم، شمارة دوم

پاییز و )1و  9مندرج در مجلۀ فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی، شمارة  .«از زمین تا آسمان» (4929). محمود. عابدی_

  (زمستان

مندرج در مجلۀ علمی پژوهشی دانشکدة  .«تأثیر مخاطب بر قصاید سنایی» (4922). اسحاق، محمد حسن زعفرانی. طغیانی_

 . رم و سی پنجمادبیات و علوم انسانی اصفهان، دورة دوم، شمارة سی و چها

مندرج  در پژوهش نامۀ ادب غنایی،  .«بررسی سیمای معشوق در غزلیات انوری» (4923). محمد مرادی. محمد حسین. کرمی_

 . 43سال هشتم، شمارة 
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