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چکیده
هاي برساختۀ آدمـی از خـدا بـه وارهاین پژوهش به توصیف و تحلیل روند جایگزینی بت

دهـد. هـاي آن را در غـزل عاشـقانه نشـان مـیپردازد و نمونهسلطان و از سلطان به معشوق می
ترین شکلِ آن، به خداوند چشـم داشـته اسـت. از یش، در متعالیانسان درپی یافتن گمشدة خو

و نظر بـر روي آوردههاي وي در هستی،آنجا که درك ذات خداوند برایش میسر نبوده، به جلوه
بُت، ممدوح و معشوق دوخته است. شاعران و نویسندگان در مسـیر تـاریخ ادبـی، پـس از نگـاه 

یز خود را نخست به پادشاهان، به عنـوان برگزیـدگانآمنظر ستایشنگر خویش به خداوند،کلی
انـد و همـان نگـرش را و سپس به ممدوح و معشوق افکنـدهاي باورهاي دیرین)وي(مطابق پاره

الگوي کامل، بدو نسـبت یابی بهنسبت به پرستش، در قالب آرزوهاي آرمانی خویش براي دست
توانـد،و این معشوق آرمانی هـم نمـیاند و چون هیچ موجودي در روي زمین کامل نیستداده

موقعیت معشوق آرمانی در قلب عاشـق متزلـزل بینیممیکهکم چنانکمعاشق را خرسند کند،
شود. این پژوهش، گزارشی از این رویکرد است.می
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مقدمه 
ي بشر به پرستش خداوند، به عنـوان منبـع همیشـگی در این پژوهش، نخست به نیاز فطر

کـه مقتـدر گـاه بـه حضـور ممـدوحانآنبراي دست یافتن به آرامش اشاره شده است؛قدرت، 
و در پی، نشـان هاند، پرداختتا مقام خدایی نزدیک کردهشاعران در توصیفات خویش گاه آنها را

تن یا سـهیم شـدن در قـدرت اسـت؛ ورزي نیز کوششی براي دست یافکه عشقداده شده است
کنـد و قدرتِ زیبایی. عاشق در این کار، معشوق خویش را با صفاتی قدسی و خداگونه وصف می

نشـان از فـراهم شـدن داند؛ نقدناپذیري معشوق، خـودنقد میهمچون خدا و شاه، او را مبرا از 
تغییر سبک دارد. تدریجی مقدمات 

معشـوق حـافظ «پایـان ناپـذیر حـافظ، در مقالـۀ اسالمی ندوشـن، در کتـاب مـاجراي 
)113-79: 1374(اسـالمی،است.هاي معشوق در غزل حافظ پرداختـه به بیان ویژگی» کیست؟

در شـعر امیـر معـزي و برخـی را تطبیقی ممـدوح و معشـوق صورتاي به ها نیز در مقالهیلمه
ه بـه بیـان سـیر تحـول ) اما پژوهشی مستقیم ک262-243: 1390(بررسی کرده است.شاعران 

ممدوح و معشوق با تکیه بر غزل حافظ پرداخته باشد، چاپ نشده است. معبود،
پرستش، نیازي درونی است. فطرت آدمی گرایش به وجودي دارد آرمانی و کامل تا او را 

ش را سبب آفرینش هسـتی بپرستد و جان خویش را در پاي وي فدا کند. خداوند پرستش خوی
در حدیثی قدسـی از اشـتیاق نیز) 56(ذاریات/»االنس إال لیعبدون.ما خلقت الجن و و «داند: می

وقًا.«رانـد: خویش به بنـدگان سـخن مـی »لـو عَلِـمَ المُـدبِرون کیـفَ اشـتیاقی بِهِـم، لَمَـاتُوا شـَ
او اشتیاق خـویش را بـه پرسـتش پاسـخ پرستش یک امر دوسویه است؛)357: 1371(میبدي،

اي است که حافظ هـم بـدان اشـاره و ما با پرستش وي، احتیاج خود را. این همان نکتهدهدمی
)207: 1373(حافظ، »حتاج بودیم او به ما مشتاق بود.ما به او م«دارد:

خواهد با پرستش خداوند به عنوان منبع الیـزال قـدرت، نقـص خـویش را بـه آدمی می
چون «بهره بردن از قدرت اوست.شریک شدن،وییکمال برساند. حاصل او از این پیوند، اگر نگ

: 1384(هـابز،» شـوند.ها برآورده و همۀ چیزهاي منفور از ما دور میبه نیروي قدرت همۀ رغبت
گرایش به قدرت، تالشی اسـت آورد.پس آگاهانه، براي رسیدن به قدرت به پرستش روي می)9

خص به تنهایی بتواند استعدادهاي خـود براي پر کردن جاي خالی چیزي در زندگی. تا وقتی ش
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نیاز است. قدرت تنهـا در را از قوّه به فعل درآورد، از گرایش به قدرتی بیرون از وجود خویش بی
توان یافت.آید. قدرت را در زیبایی، هنر، علم، دین و ثروت نیز میسایۀ شمشیر به دست نمی

معبود، تجسم نیاز پرستش
شـود. خویش است. اما چنین وجودي در هستی یافت نمـیانسان در پی یافتن گمشدة

تواند فراتر از وجـود قابل سنجش است. این موجود آرمانی چقدر می»من«زیرا هر چه هست، با 
شود، حقیقی باشد؟ وقتی که موجودي قابل پرستش در حقیقتِ تاریخی جهان یافت نمی»من«

ی کـه بتـوان حقـایق تـاریخی را بـازآفرینی و جوي آن بود. جایباید در اسطوره و دین در جست
اي، او را قابـل کرد، و رفتار و گفتاري را به معشوق نسبت داد که با بـرانگیختن کششـی افسـانه

ممکن است در گیرد، پس از خداوندبه پرستش وقتی در وجود آدمی اوج میستایش سازد. نیاز
ارج از دایرة درك حواس و شـناخت مـا جا که خداوند خاز آنبت، معشوق یا ممدوح تبلور یابد.

اند تا جلـوة او را در هسـتیِ قابـل ادراك بجوینـد و اي به زعم خود برآن شدهبنابراین عدهاست،
بیفکنند که این تجسم نیاز آنهـا اسـت و ايوارهتر، بر بتمیل فطري پرستش را در شکلی پایین

است. جان باختن در پاي وي، جان باختن در پاي نیاز درونی 
وجودي بوده است که باورداشته جويویابیم که آدمی در جستهی به تاریخ، درمیبا نگا

دانسـته اسـت. بـراي او صـفاتی را فـرض،از ایـن رو.تواند کامل کنندة وي باشداین موجود می
بـا اش بجوید، قدرت اسـت. بـاقی صـفات،نخستین صفتی که خود ندارد و آن را باید در گمشده

د آمد.به دست خواهی به قدرت یا تقرب بدان،یابدست
جعـل منهـا «آدم آفرید تا سبب انس او باشـد: قرآن، خداوند حوا را از نَفَس بیانمطابق

ق دیـد، بـر آدم، چون در جمال حوا نگریست، پرتو جمال ح) «188(اعراف/»زوجَها لیسکُنَ الیها.
نخستین بار چهرة قدسـی را کـه قـبالً) او براي91: 1373(نجم رازي، »مشاهدة حوا ظاهر شده.

که شـیطان استهاي دینی آمدهدید در جمال حوا معشوق خویش بازیافت. در روایتدرخدا می
یـن دلیـل بـه اممنوعـه القا کرد که نهی و تحذیر خداوند از نزدیک شدن به میـوةبا اغواي حوا،

ا و سـپس آدم را برانگیخـت تـا خواهد آدمی جاودانه شود. این سخن، نخست حواست که او نمی
یابی به جاودانگی که قدرتی همیشگی است، به میوة ممنوعه دسـت برند.(سـورآبادي، براي دست
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هـاي گونـاگونش او ین ترتیب، در طلب جاودانگی به زمینی قدم نهاد که با جلوهبه ا)1381:58
دا دور شـد و بـه نیـازي گـرم، برد. آدمی با قدم نهادن در زمین از خرا تا گریبان در خود فرو می

کـم بـا پیـدایش و گسـترش بتواند جاي خالی خدا را برایش پرکند. کـمخواست که کسی را می
آمد هایی الزم میها فاصله گرفته بود، واسطهزندگی جمعی، براي انسانی که از خداوند، کهکشان

رگزیـدگان خـدا بودنـد. هایی از نور خدایی، وجود ایشان را روشـن کـرده باشـد. آنـان بکه جلوه
داشت. قـدرت مطلـق را از ذات اقـدس بـه شان، روح را از هر آالیشی بازمیعصمت و پاکی درون

میراث برده بودند؛ ارادة آنان به سبب پیوندي که از طریق وحی با عالم قدس داشت، ارادة الهـی 
الیلـی بـه همـراه آمد. پیغامبران االهی براي اثبات حقانیت و مشـروعیت خـویش، دبه شمار می

. ایـن اعجـاب در قالـب داشـتمـیداشتند؛ رفتار و گفتاري که دل و دیدة مردم را بـه اعجـاب وا
آمد. آدمی تا آن روز با چنگ زدن به ریسمان پیغـامبران، بـه عـالم معجزه، نور و گاهی کتاب می

پیوست. قدس می

جست و جوي قدرت، در وجود شاه
به مدیري نیاز داشتندکه آنان را اداره کنـد. شـاهان، هاي کوچک و بزرگ اجتماعی گروه
خـداي، «کنـد کـه هاي اجتماعی را بر عهده گرفتند. بیهقی بر این نکته تأیید مـیمدیریت گروه

است و قوة دیگر به پادشاهان؛ پس قوة پیامبران ... معجزات آمد؛ تعالی، قوتی به پیامبران ... داده
مانند آن عاجز آیند؛ و قوة پادشاهان، اندیشۀ باریـک و درازي یعنی، چیزهایی که خلق از آوردن

هـاي ایـزد، و ظفر و نصـرت بـر دشـمنان، و داد کـه دهنـد موافـق بـا فرمـان]استطاعت[دست 
)1375:153(بیهقی، »تعالی.

داشـتند تـا مشـروعیت تأییـدي در دسـت مـیپادشاهان نیز باید همچون پیامبران مُهر
پیش و پـس از اسـالم، کشـوري دینـی بـوده اسـت، از آن جا که ایراند. ایشان را به اثبات رسان

بدیهی است که همۀ نهادهاي اجتماعی از جمله شهریاري باید از مشروعیت دینی الزم برخوردار 
حکومـت بـدون باشند تا بتوانند حمایت و اطاعـت مـردم را برانگیزنـد؛ زیـرا، در جوامـع دینـی

این مشروعیت فرّ نام گرفت.مشروعیت قدرت اعمال نفوذ ندارد.
: 1371اوشـیدري، »(که بر دل هر که تابد، از همگان برتري یابـد.«، فروغی ایزدي استفرّ
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تافـت. نشانۀ تأیید الهی گشت و در قالب نوري آشکار شد که از چهرة ایشان برمـیهمین،)369
ت یابنـد و سـزاوارِ گـاه پادشـاهی توانستند به فرّ دسـشاهان با رفتار، گفتار و منش شایسته، می

گویی، خرق عادت و رام کردن دد و دام شوند. فرّ در فرد، در صفاتی چون دانایی و رازدانی، پیش
خورد، یافت. وقتی شاهِ غیر قدسی به زعم زیردستان با عالم قدسی پیوند می... ظهور و بروز میو

شد. هی قلمداد میکنش او نیز در نظر زیردستان، المنش و
شـاهان را نیـز خداوند و پیامبران، سبب شد تـا اوسابقۀ ذهن آدمی در نگرش قدسی به 

د و از ایـن نکتـه غفلـت ورزیـد کـه ممکـن اسـت دا و در ارتباط با عـالم قـدس بدانـبرگزیدة خ
پادشاهانی باشند که هیچ حلقۀ اتصالی با عالم باال نداشته باشند. این نادانستگی، آدمی را بـدانجا 

گونه نیز همان رفتاري را در پیش گرفت کـه ضحاكهاي غیر قدسی نید که در برابر حکومترسا
کنون ز قدرت. این رفتاري بود کـه او تـابا خداي قدسی و برگزیدگان وي داشت: اطاعت محض ا

در برابر خدا و فرستادگانش آموخته بود و در پی آن، این عقیده رواج یافت که راي پادشـاه، راي 
مقدمۀ بندگی و بردگی را فراهم آورد. . این انحرافاستاطاعت از وي، عبادتخداست و 

اي از خود نداشت. ارادة شاه، ارادة او بود و هیچ کس را یاراي چنین موجودي هیچ اراده
برتـري مطلـق «ارادة خدا بود. چنان که باید گفـت: ؛ زیرا که ارادة او،نبودایستادگی در برابر آن 

چـون و ) پـذیرش بـی74: 1359(آرنـت، »هاسـت.ن، به شرط اطاعت از فرمانحکومت بر مردما
، اطاعت از خداست، ارباب لوح و قلـم را بـر آن داشـت تـا اي این اعتقاد که اطاعت از سلطانچر

، در هإسـمآفریدگارنـد، عـزَّملوك سـایۀ«پادشاهان را موجوداتی فرابشري بخوانند و بگویند که 
وج و جـان و مـال رعایـا ایشان نور ندهد و احکام ایشان در دماء و فـرآفتاب عدلزمین؛ عالم بی

-بـیگري را بر ذهـن بنـدگانبا این تعبیر راه هر گونه پرسشو)4: 1367(منشی، »نافذ است.
هر چه پادشاهان کنند، رعایا را بر آن وقوف نیست و استکشاف شرط نیست و «تدبیر ببندند که 

)  و بدین ترتیب سالطین را 256: 1367(همان، »ي ایشان بیند.س بدان نرسد که راخاطر هر ک
چـون و در نظر مردم، معصوم و عاري از هر گونه خطا و اشتباه جلوه دادند تا اطاعت مطلق و بی

چراي خاص و عام را بر ایشان برانگیزند.
یـابی بـدان کرد. آرزویی که دستآدمی گمشدة خویش را در پادشاهی قدرتمند پیدا می

اي اجازة رشـد بـه به مثابۀ گسترش قلمرو وجود و حفظ تمامیت ارضی آن بود. در چنین جامعه
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ن که به صدا بدل شود، در زیر شد. بارقۀ هر فکر مخالفی پیش از آمخالفی داده نمیهیچ اندیشۀ
االشـیاءُانـد: تُعـرَفُشد و این رفتار، مانع اصلی شناخت بود؛ زیرا کـه گفتـهجمود دفن میخاك

گـاه انتخـابی آگاهانـه بِأضدَادِهَا. ولی، ضدي نبود تا خوبی و بدي پادشاه، با آن سنجیده شود. آن
اي کـه نـه پادشـاه را در صورت پذیرد. پس، اندیشۀ غالب، اندیشۀ حاکم بر جامعه شـد. اندیشـه

ي گزینش آن، آزادي و اختیاري بود نه مردمان را. آدمی در نبـود آگـاهی کامـل، سـلطان را بـرا
کـرد و شد، به سرعت بدو پشت مـیگزید. اما همین که از ضعف او آگاه میمیبندگی براطاعت و 

پادشاه براي کامرانی بر چنین مردمی، بـه فَـرّ نیازمنـد ساخت.قدرتِ غالب را قبلۀ آمال خود می
و از بود تا نقص بشري خود را بپوشاند و خود را در هیأتی فریبنـده بدیشـان عرضـه دارد. البتـه ا

گونـه بسـازند و بـه دور و خـدايايمتملقان و مداحانی که از انسانی سراپا عیب و ضعف، چهـره
ها بر باور ایران و ایرانـی سـایه افکنـد کـه نیاز نبود. پس، این اندیشه قرننزدیک صادر کنند، بی

یکی. نیزخدا، یکی و شاه 
هـاي از فـرو خفـتن شـعلهمدح سلطان، باب بزرگی را در ادبیات ما گشود که حتی پس 

هـاي بشـريروشن مانـد. آنـان ضـعفـاگر چه بسیار محدودـسرکش قصیده، باز هم در غزل
رعیـرك ادب شــه تــهـایی کـه گـاه بـو اغراقردة مبالغهـس پـقدسیت را در پپادشاه مدعی

دانست بـا اه با آن که میگذاشتند. پادشهی به نمایش اي الانجامید، پنهان کردند و از او چهرهمی
متعـارفی کـه هـا فاصـله دارد، ولـی در اوصـاف ناوصف شده، فرسنگنقص آرمانی بیآن موجود 

بقـاي ـکردندکم وادار به باور آن میو با تکرار، او را کمـ راندندمیمتملقان در وصف وي برزبان
ز رازهـاي درون پـردة وي آگـاه یافتنـد و اجست. زیرا اگر بندگان به خلوت او راه مـیخود را می

مـدعی، بـه هـدف تیر تدبیر شـاهآوردند. هرگاهشدند، هرگز در برابر وي سر تسلیم فرود نمیمی
هـی همچـون رسید، تقـدیر و قضـاي الهاي خودکامانۀ او به بن بست میکرد و آرماناصابت نمی

کند. نهان شد تا همۀ ناتوانی پادشاه را در خود پیوغی بر گردن او افکنده می

عشق، ابزار قدرت طلبی
هايِ پیاپیِ قومِ متمدنِ ایرانی در برابر هجـوم ترکـان نیمـه وحشـی، به تدریج با شکست

ریزي و کشتارهاي وحشیانه، قتل عام چندبارة برخی شهرها، گرفتن اجازة مبـارزه بـا اقـوام خون
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کـوي و بـرزن سـالحمردم بـیتر ازمهاجم از مردم و سپردن آن به قواي شاهی که گاهی ناتوان
دوختند. تهاجمات چشم به سپاه شاه و دشمن میگروهی منفعل ساخت که دربودند، از ایرانیان 

کرد. این ستاند و به ظاهر ایشان را محافظت میهرکه قدرت بیشتري داشت، از ایشان مالیات می
آمیـز تند تا از مضامین اغراقپادشاهان شایسته ستایش نبودند و از طرفی با زبان ما آشنایی نداش

سرایی و مداحی رو به افـول نهـاد و قالـب کم قصیدهآن در وصف خویش مسرور گردند. پس، کم
نشـین و واپـس گراییـده را بـر واژه واژة خـود جـاريدیگري رونق یافت که درد دل مردم گوشه

پرداخت. ران دیده میدرد کشیده و هجمردمیالضمیر کرد. قالبی که به بیان مافیمی
در پـی یـافتن نیـروي مردمـان نـاگزیر، بر همه روشـن شـدلیاقتی شاهان بیگاه کهآن

. از دیر باز براي رفـع نیازهـاي جسـمی و روحـی، ندآمدقدرتمند دیگري، براي تکمیل خویش بر
اشـت و هم نظایر فراوانی ددر گرو معشوق بود. ولی این معشوق بردة زرخریدي بود کهآنهاقلب 

گذشت، یـا زة او از حد میـر شود؛ اگر ناز و غمـهم شکوهی ستودنی نداشت که به روزگاران سم
کرد، عاشق، سر زلف دیگـري را در دسـت ناك خواجه درنگ میهاي هوسرآوردن خواهشـدر ب
گرفت. می

هم بر آن شرط که دیگر نکند با من نازآشتی کردم با یار پس از جنگ دراز
)203: 1380(فرخی،

ها صعود کرد و به معشـوقی بـدل با رواج تصوف و عرفان اسالمی، این معشوق به آسمان
اي آسمانی و گاه در میانۀ این دو، در آمد و شد بـود. شد که گاه رنگ زمینی داشت، گاهی چهره

توانست آن مهر دیرین را بـر شـاهی عاشق میشد.این معشوق با تعالی یافتن، شایستۀ ستایش 
خاطر، دل خویش را بدو تقدیم کند. توانست آسودهها بود، و او میرقیب دلفکند که حاکم بیبی

شاعران، از دیر باز، شاهان خویش را که راهبران سپاه نیز بودند، همواره با زیـن ابـزار و پوشـش 
کردند؛ پس، از همین زاویه به معشوق هم نگریستند. زلـف، خـال، مژگـان، و جنگی توصیف می

دیدند. معشوقی که به شرم، حیـا، ادب و دانـش، قلـب چون زنجیر و تیر و شمشیر ه او را همنگا
شد، زین ابزار در دست، سوار بر اسـب، عاشق را تسخیر کرده بود، با معیار سپاهیی سنجیده می

شد کـه چهـار آمد؛ یا با پادشاهی قیاس میتر از در صلح در میریزي، که کمآمادة جنگ و خون
بـراي او هـم نشـانۀ هـی. ایـن فـرّالنهاده، بر تخت سلطنت تکیه زده بود، برخوردار از فـرّبالش
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معشـوق هاي باطنی. نشانۀ ظاهري خالی بود، بر گونۀ یـار. اگـرآورد و هم نشانهظاهري الزم می
نگاشتند تا از قـدرت داشت، که هیچ. اگر نداشت، در میانۀ توصیفات، خالی هندو بر چهره او می

دیگر نشانۀ ظاهري، نـوري بـود کـه یدند. بخشنکاهد. آنگاه سمرقند و بخارا را به خال او میوي
شد. رخ او، یا مـاه تراوید. مشکل این نور هم با تشبیهی از پیش پاي برداشته باید از چهرة او می

و اگر نبود، شمع و چراغ یا پرتوي از آن بود. ،بود یا خورشید
آفتابی است که در پیش، سحابی داردپردة زلفماه خورشید نمایش ز پس 

)125: 1373(حافظ، 

هاي باطنی فرّ، راز دانی و آگاهی از اسرار غیب بود. این آگاهی نیز، از طریق پیوند اما نشانه
شد. با جام جم که همان پیالۀ شراب بود، فراهم می

خاك ره دانستجم از نقشرموز جامهرآن کـه راز دو عـالم ز خـط سـاغر خوانـد
)47: 1373(حافظ، 

توانسـت هاي یک پادشاه مـدعی قدسـیت را در اختیـار داشـت و مـیحاال او همۀ نشانه
مندانه و خودکامانه بر عاشق خویش حکم راند و هر چه جور و ستم و بیداد که خواهد، بـر قدرت

کامه بود. اکنون باید رسوم و تجمالت ظاهري نیز یک به او جاري سازد. او نیز چون سلطان، خود
و نشستن به تظلم، قربانی و ... .شد: آیین بار، آیین شکار، آیین بزمیک براي او فراهم می

اي نیسـت، امـا همـان خشـونتی کـه از رفتـار و گفتـار گرچه عشق را با خشونت رابطـه
گرفتـار کـرد. او بـراي رسـیدن بـه ق را شد، در ادب غنـایی، عاشـپادشاهان، بر رعیت جاري می

شد. چـون در نگـرش شـاعران بـه معشوق ناگزیر از تحمل خشونتی بود که بر وي روا داشته می
پرستش تغییري حاصل نشده بود، آنان همۀ آرزوهاي آرمانی خویش را بدو نسبت دادند و همان 

شیوة تشبیه و توصیف، دربارة معشوق نیز تکرار شد. 
تر رنگرنگ قدسی پادشاهان را در گذر زمان کمغور کنیمدر کتب تاریخیتر هرچه بیش

-تی که شاعران، نویسندگان و تـاریخاز مقایسۀ توصیفایابیم.تر میو حضورقدسی معشوق را قوي
سـرا بـه معشـوق اند و آنچه کـه شـاعران غـزلنگاران تا قرن هشتم از پادشاه به نمایش گذاشته

توان به صفات مشترکی دست یافت. این صفات مشـترك کـه از نگـاه اند، میخویش نسبت داده
نگر ایرانی سرچشمه گرفته است، عبارتند از: کلی
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نشینی، قربانی گرفتن، تملـکگزینی و پردهقانونی، خلوتانگیزي، خودکامگی و بیهراس
، جنایـت، گـريجان و مال رعیت، خشم، تلخ زبانی، به تازیانه یاد کـردن از زیردسـتان، سـپاهی
تـوجهی از حـال جنگ، غارتگري، کشتار، به اسارت بردن، زورگویی، توجیه رفتـار ، غفلـت و بـی

مندي و قرار گرفتن در هاله از نور و روشنایی، اتکا به اراده خداوند در رفتـار و گفتـار، رعیت، فره
ی، ورزي خواهشـناك و پنهـان بـا لعبتـان سـرایگونـه، عشـقمیل به ستایش و پرسـتش خـداي

توجهی به زنان، دادگري، امر و نهی دیگران و اسـتبداد فکـري و عملـی، نقدناپـذیري، نسـبت بی
اي که حافظ نیـز از معشـوق، در چهرهتقدیرگرایی براي شانه خالی کردن از بار فکر و مسوولیت.

توان به همـین صـفات مشـترك رسـید. نـاز و دالل دلبرانـه بـا صـفاتی کـه ازتصویر کرده، می
آمیخت.برد، درو رفتار شاهانه، بهره میگري سپاهی

اند. چنان کـه در وصـف معشـوق نیـز شاعران در توصیف پادشاه از صفاتی کلی یاد کرده
هـاي ظـاهري، روگرفتـی از اند. شاید بدان دلیل که همۀ پادشاهان جز اندك تفاوتنگر بودهکلی

شد. از آن جا کـه صـفات هاي تاریخی یک به یک تکرار مییکدیگر بودند و به دست آنان جریان
پایـه، پادشـاه ایـنبرشد.تر براي خدا برشمرده میمتصف به شاهان، غالباً صفاتی است که پیش

شـد. وقتـی شد و صفات خداوند عیناً به او نسـبت داده مـیسایۀ عنایت خدا بر زمین قلمداد می
نقـص دیگـري بـر اریکـۀ سـلطنت بید، باید موجودرنگ شقدرت شاه در صحنۀ شعر فارسی کم

ع زبالمنـازد تا دیگران، سر به سروري او بسپارند. او در زمین کسـی نبـود جـز سـلطانمیتکیه 
چه دست در دسـتان شد. او اگرمعشوق نیز باید با صورتی مثالی و آرمانی توصیف میها. پسدل

ر جسـتجوي معشـوقی مثـالی بـود؛ زیـرا، هـا دیار زمینی خویش داشت ولی نگاهش در آسـمان
که از عیب و خواست گمشدة خویش را در وجود معشوق بیابد؛ ولی،این وجود ضعیف زمینی، می

شد تا عاشق همـۀ کمـاالت را توانست کامل کنندة او باشد. آن چه سبب مینقص مبرا نبود، نمی
هاي رسیدن بـه ناآگاه بود و هم راهدر وجود معشوق بجوید، ناآگاهی بود. او، هم از وجود خویش 

شناخت. معشوق نیز، ابزارهاي انسانی الزم را براي شناخت خـویش در اختیـار این آگاهی را نمی
کوشید تا عاشـق داد. او که تشنۀ پرستش و مهروزي بود به کمک بندهایی ناپیدا، میاو قرار نمی

را در دام افکنده و براي خویش حفظ کند.  
ها را از یک منظر و یک چشم ببینیم و تصویري کلی از آنها عرضـه معشوقوقتی ما همۀ
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ورزي ما با واقعیت سر و کار کنیم، دیگر عیب و نقص آنان را نخواهیم دید. در این حالت از عشق
ورزیم. دست در دست معشـوق واقعـی داریـم ولـی، دل در اي مجازي عشق مینداریم و به گونه

: 1383،کدکنیشفیعی(شود.ین صورت فردیت و شخصیت عاشق لگدمال میگرو معشوقی خیالی. در ا
زید، حقیقت گردد. عاشق وقتی با حقیقت وجود معشوق میچشم حقیقت بین او کور می)24-23

عاشـقانش کند. ولی وقتی معشوق، آرمانی و خیالی اسـت،وجود خود را نیز در برابر او آشکار می
شـوند. رمانی بردارند. پس، عاشقان نیز همه با یک چوب رانده مـیهایی آنیز باید در عشق او گام

شـود و روب در یار مـیشوند و غالم حلقه به گوش او. چشمشان خاكهمه، خاك در معشوق می
گوششان به راه تا خبري از او در رسد. غبار در او که اگر در چشم دیگري رود آفت دیـد اوسـت، 

افزاید. میشود و بیناییعاشق را سرمۀ چشم می
کامل، به آدمی چنـان قـوتی مانیآرنیز اینجاست: اندیشیدن به معشوقاما نکتۀ دیگري

تواند رود خروشان را به هواي دیدن او پـس پشـت بگـذارد؛ ولـی، همـین کـه بخشد که میمی
-331: 1368گردد. (سنایی، دیدگانش به نقص او بینا شد در میان امواج خروشان رود غرق می

س، آگاهی زمینۀ مرگ او را فراهم خواهد کرد. عاشـق، معشـوق زمینـی خـویش را بـه پ)332
ورزي او، آگاهانه نیست، و از دیگر سوي، معشـوق دیگـري نیسـت بیند. عشقچشمی آرمانی می

شناسد و او را با هیچ چیز حتی بهشـت و حـوران که بر او ممتاز باشد؛ پس، عاشق تنها او را می
که یکـی «شود و به مصداق این وصف معشوق به وجودي آرمانی بدل میکند وآن معاوضه نمی

سـت کـه حـافظ اشود. اینجانزدیک می)9: 1369هاتف اصفهانی، »(ت جز اوهست و هیچ نیس
گوید:می

به عالمی نفروشیم مویی از سر دوستما راخردچیزي نمیبهدوستاگرچه
)61: 1373(حافظ،

اي نیست.کند که عاشق را با پند و اندرز میانهیو تصریح م

با خاك کوي دوست به فردوس ننگریمکه ماشوریدگاننصیحتمکنواعظ
)374: 1373(حافظ،

انـد. پـس همـه داراي صـفاتیبستۀ خودکامه رشد کـردهها در یک جامعۀمعشوقهمۀ
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گرا. پس از معشوق، تصـویري آرمـانی در ذهـن لقطلب و مطمشترك هستند: خودکامه و قدرت
اي از خیـال پیچیـده شـده اسـت. کنیم که در هالهو خود را فداي جسمی میکشیمنقاشی می

زیـرا خـورد؛ توان در پاي این معشوق جان داد. این معشوق به درد زندگی حقیقی نمـیحاال می
ن او را در برگرفت. او برخوردار از ی، فاقد جسمیتی است که بتواکه حقیقت ندارد. معشوق خیال

است. او آرمانی است که تنها باید در پاي او جـان داد؛ زیـرا، عاشـق و خیال هاي ذهنیت ویژگی
ریـزي کنـد و زنـدگی در کنـار او را مـدیریت کنـد. تربیـت تواند براي زیستن بـا او برنامـهنمی

فرسـتد کـه نظربـازان در کمـین فرزندانش را بدو سپارد و با آرامـش او را بـه میـان اجتمـاعی
ورزي همه چیز آرمانی شـد، حقیقـت در غبـار آرمـان خـواهی چهـره اند. وقتی در عشقنشسته

ها تا آرمان فاصله دارد.کنیم که کهکشانپوشاند. اما ما در واقعیتی زندگی میمی

عشق، آگاهی و آزادي  

از صـفات باشد، شـاهان و معشـوقان،مایۀ عاشقان و بندگاناگر شناخت و اختیار دست
انبـوه شم آگاهی و دست اختیـار آنـان را از میـانحقیقی برخوردار باشند و مشتریان آنها، با چ

برگزینند، روایت عشق از لونی دیگري خواهد شد. عشق کور، جاي خود را به عشـقی آگاهانـه و 
عشقی که دیگرخـواهی شود.فعال خواهد سپرد که آدمی را در رسیدن به سرمنزل کمال یار می

کنـد. وقتـی ، سـر بـر »مـن«کند تا جایی که انسانی دیگر از درون را در وجود آدمی تقویت می
همۀ آدمیان در مسیر دیگرخواهی به این مرحله از شکوفایی برسـند، دسـت یـافتن بـه جامعـۀ 

آرمانی میسر خواهد شد.
اب بگـذارد، آن گـاه معشـوق را در وقتی عاشق به نیروي آگاهی و اختیار پا در راه انتخـ

ها سربلند برآمد، خواهد پذیرفت. جرأت نقـد معشـوق، نهد و پس از آن که از آزمونبوتۀ نقد می
هـا و دهـد و چشـم او را بـه دیـدندر غزل غنایی بـا تـأثیر شـراب در جـان عاشـق دسـت مـی

آالیش هیچ نقصـی، بـر . معشوقی که تاکنون به واسطۀ تقدس، گَردگشایدهاي دیگر میشنیدن
هـاي او کـه در چشـم دامن او ننشسته بود، ناقص به تصویر کشیده شده است. از نخستین عیب

وفایی و نامهربانی اسـت. معشـوق، صـیادي اسـت کـه گري، بیشود ستمعاشق، حسن تلقی می
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دارد.عزت صید حرم را نگاه نمی
صید حرم نداشتوکشت و عزتافکندیارب مگیرش ار چه دل چون کبــوترم

)80: 1373(حافظ، 
که وضع مهر و وفا نیست روي زیبا راجز این قدر نتوان گفت برجمال تو عیب

)6: همان(
سازد؛ بازار خود را گـرم و  آتـش شـوق را در گسترد و عاشق را گرفتار میمعشوق، دام می

پیماید. دلی میکند و رهِ سنگال، وي را در دام رها میکند. در این حعاشق تیزتر می

بازم از پاي درانداخته اي یعنی چه؟نه سر زلف خود اول تو به دستم دادي؟
)421: همان(

عاشق، در لعـل شـیرین اوسـت ولـی آن را از لبـان تشـنۀ عاشـق دریـغ اگر چه درمان درد
خوار است؛ با این حال، دادخواهی عاشق ره به جایی نخواهد بُرد؛ زیرا زیبـایی او دارد. او خونمی

ة زنـده غرامـت شـاهانه، پادشـاه از بـردصحیح داور خواهـد بـود. اگـر در عـرفمانع از قضاوت 
برد:ستاند و از او به داور شکایت میکرد، معشوق از کشتۀ خویش غرامت میستاند و آزاد میمی

و قاتلی شاکی؟ضطربت قتیالًانااياي و غریب حادثهاقعهعجیب و
)462: همان(

شـمارد.گرچه تندخویی رقیب ربطی به جمال یار ندارد، ولی شاعر آن را مخل زیبایی او می
با تأثیر شراب در جان عاشق و معشوق، نقاب خودخـواهی و خودکـامگی از چهـرة هـر دو کنـار 

کـه هسـتند، نـه آن را در رفتار و گفتار به نمـایش خواهنـد گذاشـت رود. پس همان چیزيمی
چیزي که باید باشند. 

قدر که رقیبان تندخوي دارياینجزآن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفتدر
)447: همان(

ممدوح و معشوق در ترازوي نقد
خصـیت شعاشق و بنده را هویت مستقلی نیست. آنان در ذیل نام معشـوق و پادشـاه

شوند. صفات مشترکی را که بشر، نخست زیند و در پاي آنان فدا میدر سایۀ آنان میویابندمی
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داد، در ستایش پادشاهان نیز به کار گرفت و سپس در وصـف معشـوق نیـز از به خدا نسبت می
واسطۀ پیوند و ارتباط عاشقانه، با بسامدي بسیار اندك به عاشـقبهآن سود جست. این صفات،

است. به عنوان نمونه، عاشق نیز همچون شاه و معشوق پـرده نشـین اسـت؛ نیز نسبت داده شده
ولی تا زمانی که معشوق به جلوه در نیامده، یا نسیمی از کوي او وزیدن نگرفته باشد. 

او بدریدمخونین به بويدلپرده برکهگذشت نسیمیاوکويازسرمبرغنچهچو
)322: همان(

نشیند:و بر تختِ بخت می

با جام می به کام دل دوستان شدمدر شاهراه دولت سرمد به تخت بخت
)321: همان(

کند کـه عکـس معشـوق بـر او نیز همچون شاه و معشوق انگشتري در دست دارد و آرزو می
وصل میسر شود:یعنی،نگین انگشتري او بیفتد؛ 

نقش نگینم چه شود؟برعکس توگر فتدتم جمشید همایون آثارآخر اي خا
)228: همان(

برد: به حیله دست میو براي آن که گوهر مقصود را برباید،

درآن هوس که شود رام آن نگار و نشدهزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر
)168: همان(

کشـاند کـه زنـان و ي صفات از عاشق به معشوق ما را به سوي این مضمون قرآنی میتسرّ
پس، عاشق بـه )187(بقره/» لَهُنَّلباسٌلکم و أنتُملباسٌهُنَّ«مردان پوششی براي هم هستند: 

جملـه «آید؛ چرا که همه اوسـت و عاشـق در برابـر تجلـی او هـیچ نیسـت: رنگ معشوق درمی
چنان که وقتی بندة مـؤمن در وجـود حـق )96: 1379(مولوي، »اي.پردهاست و عاشقمعشوق

شـود. نما میخدايخیزد و آیینۀ دلش، آینۀشود، حجاب جسمانی او از میان برمیمستحیل می
همچون سی مرغ عطار که پس از پاك شدن، تصویر خویش را در آینه دیدند. 
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خواص این بوده اسـت کـه عمـالً حـق بـا اي ازیکی از باورهاي شایع در میان عوام و پاره
زیرا، نفْسِ قدرت براي شاه، مشروعیت بـه همـراه دارد و کسی است که قدرت در دستان اوست؛

تا عالمان دینی(غالبا علماي اشعري مسـلک)، با مشروعیت نباید درپیچید. همین باور سبب شد
کشند و اجازه دهند تـا پادشـاه که از نیروهاي تحدید کنندة قدرت سیاسی بودند، خود را کنار ب

شـود انجـام داد ایـن ترین کاري که میبکند. به تصریح امام محمد غزالی مهمخواهدهر چه می
بـراي نصـیحت پادشـاه است که او را به خیر و نیکی دعوت کنند و از بدکرداري پرهیز دهند. او

کردن، سخن درشت گفتن شود: شناساندن معروف، پند دادن و اخطار درجات مختلفی قابل می
وي بر آن است کـه بـا سـلطان از درجـۀ دوم، (تخشین القول)، توسل به قهر و ضرب و عقوبت.

نتوان فراتر رفتن. سخن درشت گفتن در صورتی جایز است که جز شخص گوینـده، دیگـري را 
د در خطر قرار ندهد. در این صورت انجام آن مستحب است و اگر در این راه کشته شـود، شـهی

خواهد بود. ولی به سبب آشوب و شرّي که توسل به قهر در پی دارد، زیـانش بـیش از سـود آن 
دانستند که برانداختن شـاهی و روي کـار آنان می)30: 1379است؛ پس جایز نیست. (سروش، 

هاي سیاسی فقـط جـایگزینی مسـتبدي بـه آوردن پادشاهی دیگر بدون تغییر در مبانی اندیشه
شاعران نیز به تبع تقدیس خداوند و قداست بخشـیدن بـه شـاه، بـه ر است.جاي مستبدي دیگ

کار اند و از خطاه زده است، پرداختهرویان است و بر مسند دل تکیتقدیس معشوق که شاهِ خوب
و معشوق را همچون خدا و سلطان، مقدس شمرده و هیچ نقدي را بـر او روا دانستن او اباورزیده

اند؛ اما گاهی دور از دسترس مقام قدسی قایل شدهنشینپردهبراي معشوقاند. آنان غالباًنداشته
سـلطۀ ایـن اندیشـه، انـدکی از سـر تفکـر شـعري کنـار خوریم کـه سـایۀبرمیهم به مواردي

سراید: رود؛ چنان که، ناصر خسرو میمی
یـارد چخیـدنولیـکن کـس نمیخدایا ایــن بــال و فتنـه از تست

)366: 1372(ناصر خسرو،

در بسیاري از ابیات هیچ گناه و عیبی بـراي معشـوق متصـور نیسـت و سرايشاعر غزل
ر دوش ـکند و یا گناه آن را خود، پذیرفته و بـها را به سوي بخت حواله میها و رنجهمۀ کاستی

سـخن تلخـی دارد. اگر سخن بگویـد، جـان، فـداي کشد؛ همیشه حق را به جانب او نگاه میمی
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اگر از سر تکبر با عاشق سخن نگوید، جـان را فـداي شـکرین .کند که بر لبان او جاري استمی
شمرد. بشنوند، ناسزا را زیبندة لعل شیرین یار می» سخن سخت«کنند. اگر پستۀ خاموشش می

. او عـین لطـف و داد داشـتواند بمیدر نظر عاشق، کوتاهی و قصور متوجه هر کس جز معشوق
ت و عاشق با وجود آن همه ناله از هجران و خون جگر، در این ویژگی هیچ تردیـدي نـدارد و اس

خواهـد و شمرد و از وي عذر مـیکار میهمواره شکرگزار معشوق است. حتی گاهی خود را گناه
گوید.کند و او را دعا میبه سبب جرمِ نکرده، طلب عفو می

پرسـرا بـاجـن و مـفو کـرده عـکـرم نـجخلق کریم توستوشامللطفکهجازآن
)575: 1373(حافظ، 

اي فروتـر، قـدم از دایرة نقد ناپذیري معشـوق، بـه پلـهبا این همه، در ابیاتی بسیار اندك،
دهد. کشد و گناه یا نقصی را بدو نسبت میواپس می

وي وحشی از آدمی برمیدمکه من چو آهگناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه
)322: همان(

معشوق را به دست آورد، آن گاه گام فراتر نهـاده، درت نقدهمین که عاشق، به واسطۀ آگاهی، ق
کند که وي همۀ حشمت خـویش را وامـدار عاشـقان و و یادآوري میگشایدزبان به اندرز او می

بندگان است:
ما دم همت بــر او بگماشتیملفروزگلبن حسنت نه خود شد د

)370: همان(
تـوجهی نیسـت.  اگـر حاال که او در به کمال رساندن معشوق سهیم بوده است سزاوار بـی

خواهد راز عشق را برمال کند:دهد، سبب آن است که نمیهمه چیز را به بخت حواله می
دار خود باشماي رازاگر کنم گلهسامانبیخواب و کارز دست بخت گران

)338: همان(
-کـننازکم«شمرد: و در پی آن ناز معشوق را خوار داشته و براي وي نظایر فراوانی را برمی

.)81: همان(»بسی چون تو شکفتباغایندرکه
ن از عدول او از هنجارِ نقد ناپذیري معبود/ ممدوح / معشوق، در همین چند بیـت، نشـا

کـه جانشـین پادشـاه، در ادب هنجارگریزي سبکی در دورة بعد دارد. معشـوقیهايبروز زمینه
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گوید و هر چه کند، نیکوست، در مسیر تعـالی، پـیش از آن کـه سلطانی است و هر چه خواهد، 
ماننـد، کـه روزي عاشـق، گردد؛ معشوقی بیسبک دچار بازگشت ادبی شود، گرفتار بازگشت می

غلتد که همراه با رقیبان بسیار بـر سـر کرد، به مقامی فرو میرا در پاي وي نثار میجان خویش 
گیرد. چنان که اگر عاشـق را برنجانـد، در فراوانـی ربودن دل عاشق با یکدیگر در رقابت قرار می

نعمت و نه در قحط وفا، دست صائب دستکش زلف دیگري خواهد شد.
اي دل ما قحط پریشانی نیستاز برسر زلف تو نباشد، سر زلف دگري

)799: 2،ج 1371(صائب، 
اند، بـا هـر دورة هاي مختلف ادبی ساختهبُتی که شاعران در دورهـبدین ترتیب، معشوق

شـود. ولـی از دیگري متفاوت است. در هر دوره، به تناسب نیاز فکري آن دوره، بتی تراشیده می
هاي شود و از شکستهنیاز فطري آدمی را برآورده سازد، شکسته میتواندآن جا که این بت نمی

کنـد، این بت در سـلطان تجسـم پیـدا مـیشود. گاهاین بت، در دورة بعد، بتی دیگر ساخته می
گاهی در معشوق. پس کار بشر در تمامی ادوار تاریخی ساختن و شکسـتن بـت بـوده اسـت تـا 

طش و اشتیاق او نکاهـد و بـراي همیشـه او را سـیراب سرانجام به بتی دست یابد که هرگز از ع
گرداند. 

ز خود ببریدم و بر غیر بستمهـزاران ســال در فطـرت نشستم
تراشیدم، پرستیدم، شکستمولیکن حاصل عمرم سه حرف است:

)1368208(اقبال، 

نتیجه
نـدة او و انگیخـت تـا کامـل کنمیل به پرستش، آدمی را به جست و جوي موجودي برمـی

جویانۀ او باشد. او براي تکمیل خویش، نخست نگاه خود را به خداوند دوخت. برآورنده نیاز کمال
را بـر هسـتی، جسـت و جـو هاي قابـل ادراك اوولی از آن جا که ذات او قابل درك نبود، جلوه

مقدس توانست ناشد و جلوة مقدس نمیکرد. با این نگرش همۀ هستی جلوة خدا شمرده میمی
منـد از صـفات الوهیـت. پـس از باشد. پیامبر، برگزیدة خدا بـر روي زمـین بـوده اسـت و بهـره
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مند از همان صفات قدسی دانسته شـدند. شـاعران نیـز پیامبران، شاهان نیز برگزیدة خدا و بهره
در پی توصیف گمشدة خویش، نخست به مدح شـاهان روي آوردنـد. در گـذر تـدریجی زمـان، 

ان گمشدة آدمی، جاي شاه را گرفت. ولی توصیف معشوق به همان شیوة توصیف معشوق به عنو
عاشق باشد که با صـفات قدسـی کامل کنندةتوانستشاهان ادامه یافت. زیرا، معشوق وقتی می

خسـته، همـه، سراي متملـق و عاشـق دلبتواند رنگی آسمانی به خود گیرد. بندة مؤمن، مدیحه
گونۀ معبـود، ممـدوح و معشـوق خـویش، در پـی یل توصیف خدايخودآگاه یا ناخودآگاه، در ذ

ویـژه هکسب هویت و قدرت براي خویش هستند. قدرتی براي جاودانه زیستن در ذیل نـام او. بـ
دهـد کـه آنـان در پـی سـهیم سراي در ستایش ممدوح و معشوق، نشان میتالش شاعران غزل

شدن در قدرت قدسی معشوق آرمانی هستند. 
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