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جالل خالقی مطلق
حدیث زاهد دم سرد ،بسته گوشت را
ترانۀ من آتش زبان چه میدانی!
حزین الهیجی

در اساطیر یونانی  Erosپسر  Aresخدای جنگ

 Aphroditeبانوخگدای

عشق زیباییست خود ا خدای عشق است .اِر س به پیکر نوجگوانی زیبگا
بالدار تصور شده است ،با اندامی لخت ،تاجی از گل سرخ بر سر ،دارندة کمال
ترکش ،خسته از زخم تیر سوخته از آتش عشق ،لی آماده تا هر دم تیر ناپیدای
عشق را به سوی خدایان مردمان رها سازد.
برابر ار س در اساطیر ر می  Amorاست که پسر مارس خگدای جنگ
نوس ایزدبانوی عشق زیبایی ست.
در ادبیات فارسی بهرام یا مریخ برابر مارس ،ناهید یا زهره برابر نگوس
اند .برای مثال:
شگگکر بگگادام بگگه هگگم نکتگگه سگگاز
به یاد بزم تو ناهید را به کف بگرب

1

زهگگگره مگگگریخ بگگگه هگگگم عشگگگ باز
2
به کین خصم تو بهرام را به بر جوشن

 ایرانشناسی ،سال  ،8شمارة ( 1بهار  ،)1375صص .54-15
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گویا برابر گرفتن ناهید زهره با نوس ،بهرام مریخ بگا مگارس ،تگاثیر
اسطورة ر می در ادبیات فارسی عربی ست .هر د ت (کتاب یکگم ،بنگد )131
آناهیتا را که سهواً میترا نامیده است ،مانند بانوخدای آشوری  Uraniaبانوخدای
تازی  Alilatبا آفر دیت یونانی برابر میکند ،لی ایگن برابگر سگازی در هگر سگه
مورد تنها محد د به مؤنث بودن این خدایان است نه هگم صگیتی آنهگا .گون
آناهیتا ،یعنی اَردی سور آناهیتا که یشت پنجم ا ستا ،یعنگی آبگان یشگت ،بگه نگام
ا ست ،اگر ه بانو خدایی زیبا خوش اندام با سینههای برآمده خوش جامه
خوش آرایش توصگیف گردیگده کگه آب مگردان را پگاک زادن زنگان را آسگان
میسازد لی بر خالف بانو خدایان یونانی ر مگی ،یعنگی آفر دیگت

نگوس

ارتباطی با عشق شهوت ندارد ،بلکه بیشتر بانوخدای نگهبان آبهگا بگار ری
فرا انی پاکی ست در اقع به بانو خدای یونانی  Artemisبرابگر ر مگی آن
 Dianaنزدیکتر است .در عوض پری در ا سگتا ( )pairikāیعنگی زن زیبگایی کگه
مردان را میفریبد با آنها همخوابگی میکند 3،در صگیت زیبگایی شگهوت بگه
آفر دیت

نوس نزدیکتر مینماید 4.از این ر برابرگیری ناهید با نگوس بایگد

یک تأثیر متأخر از اسطورة ر می باشد .همچنین برابرگیری زهگره بگا نگوس در
ادب فارسی تازی (اگر ه پیشینة زهره ،یعنگی زنگی کگه هگار ت مگار ت را
فرییت ،در اساطیر سامی غیر از پیشینة ناهید در اساطیر ایرانی است) بایگد ماننگد
ناهید متأخر متأثر از اسطورة ر می باشد.
امر زه از ار س «ایزد عشقِ عشق» نه صرفاً عشگق افالطگونی معنگوی
ر حانی فهمیده میشود ،نه صرفاً عشق جسمانی ظاهری مجازی نه صگرفاً
نظر بازی حس جمال .بلکه معنویت دادن به زیبایی تن خواهش تگن اسگت،
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عش ی ست آمیخته با هم آغوشی همخوابگی زیباشناسی که نگارنگده در ایگن
5

گیتار از آن به «تن کامگی» یاد کرده است.

از تعریف باال ر شن میگردد که نظر ما از تن کامه سرایی آثار الییه شلییه
نیسگگت ،آثگگار الییگگه شگگلییه ،یعنگگی صگگرف توصگگیف نمگگایش عمگگل جنسگگی
( )pornographyکه در گذشته برای طب ة اشراف تهیه پنهانی در گگردش بگود،
در سربستهترین جوامع نیز نیگو خگود را داشگت .در حگالی کگه بگرای پیگدایش
تنکامهپردازی در ادبیات هنر باید در جامعگه در مناسگبات مگردم ر یگه آسگان
گیری ر ش سازگاری اخالق مدارا ( )Toleranceر اج یافته باشد کگه خگود
بد ن پیشرفت نسبی آزادی زنان که منجر به آزادی معاشگرت زن مگرد گگردد،
میسر نیست.
تا آنجا که قرائن برخاسته از شعر فارسی نشان میدهنگد ،در د رة پگیش از
اسالم ،برخی مراحل جامعة اشکانی ،یعنی جامعهای که در آن اثری ون یس
رامین به جود آمده بود ،در د رة اسالمی محی اصیهان در نیمه نخستین سدة
پنجم هجری یعنی در زمان فرمانر ایی خاندان کاکویه سپس طغگرل سگلجوقی
(زمان فخرالدین گرگانی سرایندة یس رامین) برخگی از شگهرهای ایگران در
همسایگی مسیحیت (گنجه در زمان نظامی مهستی ،شر ان در زمگان عگارف
اردبیلی) ،کما بیش دارای شرای باال بوده اند.
این مسأله را میتوان یک بار نیز در تیا ت انگوا ادبگی بررسگی کگرد :در
ادبیات داستانی ما ،خواه منظوم خواه منثور ،تا آن جگا کگه بنمایگة داسگتانها از
ادبیات پیش از اسالم گرفته شده است ،عشق ،یک عشگق زمینگی دیگگر جگنس
گرایی ( )heterosexualityاست که در آن کوشش جنسگی نیگز د سگویه اسگت.
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لی هر ه به جلوتر میآییم از یک سو این پیوند ادبی با ادبیات باستان بریگده
میشود از سوی دیگر جهان اندیشه

ق در ایران به د منط ة نیو شریعت

طری ت ت سیم میگردد ،در ادبیات داستانی غیر عرفانی(عاش انه حماسی) ،با
آن که عشق هنوز به ت لید از الگوهای پیشین زمینی دیگر جنس گرایگی سگت،
لی یک سویه ،یعنی تنها مرد کوشه ،توصییها پیچیده استعارات اسگت ،در
شعر غنایی که این پیوند ادبی با ادبیات باستان باز هم کمتر یگا بگه کلگی بریگده
است ،عشق یا یک عشق افالطگونی شگبه عرفگانی سگت یگا شگاهد بگازی
همجنس گرایی ( .)homosexualityاز این جا ر شن میگردد که در ادبیات د رة
اسالمی ما که بازتاب اجتما آن یا دست کم در زمینگة مگورد بحگث مگا مبلگ
اخالق رسمی ست ،آنچه به اصطالح امر ز تابو اسگت ،زن اسگت نگه توصگیف
عمل جنسی ،حتی به رکیک ترین اژهها ،به سخن دیگر :با ف گدان تگدریجی زن
از ادبیات جنسی ما ،این نو ادبیات نابود نگشته است ،بلکه منحگرف زمخگت
شده عنصر زیباشناسی خود را باختگه اسگت .مگا در ایگن گیتگار ،تحگول شگعر
ار تیک را در شعر کالسیک فارسی در پنج بخش :منظومگههای عشگ ی ،قصگیده،
غزل ،رباعی نیز ترانههای عامیانه بررسی میکنیم.
-1در منظومههای عش ی ،زیباترین توصییهای تگن کگامگی را در یگس
رامین مییابیم .یکی از این توصییها مربوط به صحنه ای ست که یگس در یکگی
از شبهای زمستان دایه را در کنار شوهر مست خود موبد به جای خود میخواباند
خود بر بام کاخ پیش دلدار خود رامین میر د در آن جا جامه سنجاب خگود
را از تن کنده بر زمین گل آلود بام میافکند با رامین ر ی آن میخوابند تگا
سپیده دم به عشق بازی میپردازند .در زیر ند بیتی از این صحنه را میآ ریم:
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به دایگه گیگت « :گار مگن تگو دانگی
که ا خیته سگت ،اگگر بیگدار گگردد
اگگگگر تنهگگگا در ایگگگن خانگگگه بمانگگگد
تگگو را بگگا ی ببایگگد خیگگت نا گگار
بد کگن پشگت ر از ی بگگردان
تگگن تگگو بگگر تگگن مگگن نیگگک مانگگد
بدان مستی بیهوشی همی کا سگت
بگیت این راغ از خانگه برداشگت
به پیش د ست شد سرمست خگرم
برآهخگگت از بگگر سگگیمینش سگگنجاب
زمگگین پگگر اللگگه بگگود از ر ی ایشگگان
گهگگی بگگودی ز دسگگت یسگگه بگگالین
بپیچیگگده بگگه هگگم گگون مگگار بگگر مگگار
لگگا انگگدر لگگا نهگگاده ر ی بگگر ر ی

مگگرا از دسگگت موبگگد گگون رهگگانی
سراسگگر کگگار مگگا دشگگخوار گگگردد
شگگگود بیگگگدار حگگگال مگگگا بدانگگگد
برآیینگگی کگگه خسگگپد یگگار بگگا یگگار
که ا مست است باشد مست نادان
اگگگگر بپسگگگایدت ،کگگگی بازدانگگگد
گونگگه بازدانگگد پوسگگت از پوسگگت»
به اره دایگه را بگا شگوی بگذاشگت
به بوسگه ریگش ا را سگاخت مگرهم
بگسگگگتردش میگگگان آن گگگگل آب
هگگوا پرمشگگک بگگود از بگگوی ایشگگان
گهگگی از دسگگت مهرافگگزای رامگگین
ه خوش باشد که پیچد یار بگر یگار
6
نگنجیگگدی میگگان هگگر د ان مگگوی

یک نمونة دیگر از توصییهای تن کامگی داستان صحنه ای ست که رامگین
برای دیدار یس ،دزدانه خود را به باغ کاخ موبد رسانده است ،لگی موبگد قگبالً
درهای کاخ را بر یس بسته است تا نتواند از کاخ بیر ن ر د یگس بگه محگ
آگاهی یافتن از آمدن رامین ،کیش از پای در آ رده بگه کمگک ریسگمان پگرده،
خود را به بام از بام به باغ میرساند سپس در آن جا با پگای برهنگه جامگه
دریده گردنبند گسسته دست پای مجر ح ،سر به جستجوی رامین مینهد.
در این توصیف مهیج ،به یژه گیتگوی یس با نسگیم در نهایگت سگادگی ،در
بیان شور در نی یس بسیار استادانه است:
یکی سر بر زمگین ،دیگگر بگه کیگوان،
سگگراپرده کگگه بگگود از پگگیش ایگگوان
گ یکایک یس را درمگان تیمگار گ
بگگر ا بسگگته طنگگاب سگگخت بسگگیار
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فگند از پگای کیگش آن کگوه سگیمین
ون پرّان شد ،ز پرده جست بگر بگام
برهنگگگه سگگگر ،برهنگگگه پگگگای مانگگگده
شکسته گوشگوارش پگاک در گگوش
پس آن گه شگد شگتابان تگا لگا بگاغ
قصا ادرش را در گوشه ای بست
گگگرفتش دامگگن انگگدر خشگگت پگگاره
اگر گگه نگگرم آسگگان بگگود جگگایش
گسسگگته بنگگد کُسگگتی بگگر میگگانش
نگگه جامگگه بگگر تگگنش مانگگده نگگه زیگگور
برهنگگگه پگگگای گگگگرد بگگگاغ گگگگردان
هم از شمش ر ان خون هم از پای
کجگگگا جگگگویم نگگگگار سگگگعتری 8را؟
همگگگان بهتگگگر کگگگه بیهگگگوده نپگگگویم
بگگه حگگق د سگگتی ای بگگاد شگگبگیر
اگگگر بگگا بیگگدالن هسگگتی نکگگورای
کگگه پایگگت گگگر جهگگانی برنگگوردد
نگگگه کگگن تگگا کجگگا یگگابی کسگگی را
هگگزاران پردگگگی را پگگرده برداشگگت
ببگگگین حگگگال مگگگرا در مهرکگگگاری
به صد گونه بال بیهگوش بگی کگام
پیگگگام مگگگن بگگگدان ر ی نکگگگو بگگگر
از ا مشگگک آر بگگر گلنگگارم آالی
بگگگگگگو ای نوبهگگگگگار بوسگگگگگتانی
بگگگگگگو ای آفتگگگگگاب دلربگگگگگایی
مگگرا ،آتگگش بگگه جگگان انگگدر فکنگگده
مگگگرا گیتگگگی گگگرا ایگگگدر نیگگگایی
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بگگد بگگر رفگگت گگون پرّنگگده شگگاهین
7
ربگگودش بگگاد از سگگر لعگگل اشگگام
گسسگگگته ع گگگد درش برفشگگگانده
ابگگی زیگگور بمانگگده ر ی نیکگگوش
ر انگگش پگگر شگگتاب دل پگگر از داغ
در ا زد دست از بگاره فر جسگت
قبگگا شگگد بگگر تگگنش بگگر پگگاره پگگاره
به درد آمگد ز جسگتن هگر د پگایش
و شگلوارش دریگده هگر د رانگش
دریگگگده بگگگود یگگگا افتگگگاده یکسگگگر
به هر مرزی د ان د سگت جویگان
همی گیتی« :از این بخت نگون ای
کجگگگا جگگگویم بهگگگار دلبگگگری را؟
بگگه شگگا خورشگگید تابگگان را نجگگویم
بگگگرای مگگگن زمگگگانی رنگگگج برگیگگگر
مگگنم بیگگدل ،یکگگی بگگر مگگن ببخشگگای
و نگازک پگای مگن خگونین نگگردد
که رسوا کگرد همچگون مگن بسگی را
ببگگگگرد در میگگگگان راه بگذاشگگگگت
بگگگدین سگگگختی رسگگگوایی زاری
به صگد گونگه جیگا بگی صگبر آرام
کگگه خگگوبی انجمگگن دارد بگگد بگگر
ز من عنبگر بگر بگر سگنبلش سگای
سگگگگگزای خرمگگگگگی شگگگگگادمانی،
بگگگه خگگگوبی یافتگگگه فرمگگگانر ایی،
بگگه تگگاری شگگا بگگه بگگام در فکنگگده
مگگن اینگگک آمدهسگگتم ،توکجگگایی»..
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اما رامین هوسباز ،در گوشه ای از باغ در انتظار یگس بگه خگواب رفتگه
است .با درآمدن ماه از میان ابر ر شن شدن باغ ،شم یس به رامین میافتد:
مگگگگه تابنگگگگده از خگگگگا ر برآمگگگگد
گگگو نیمگگگه سگگگپاه شگگگا درآمگگگد
9
و دست ابرنجنی در دسگت حگورا،
گگو سگگیمین ز رقگگی در ژرف دریگگا
نان ون یسرا ازجان ر شست
هگگگوا را د ده از هگگگره فر شسگگگت
میگگان گگگل بگگه سگگان گگگل شگگگیته
پدیگگگد آمگگگد مگگگر ا را یگگگار خیتگگگه
ز نسگگگرین بنیشگگگه کگگگرده بگگگالین
بنیشگگه زلگگف نسگگرین ر ی رامگگین
بهگگگاری بگگگاد مشگگگکین از گلسگگگتان
مه از کگوه آمگد یگس از شبسگتان
بگگه بگگالین دیگگد سگگر ی یاسگگمین بگگار
ز بگگوی یگگس ،رامگگین گشگگت بیگگدار
پس آن د زلگف گو عنبگر گگرفتش
بجسگگت از جگگای انگگدر برگگگرفتش
گهگگی از لعگگل ا شگگکر فشگگان کگگرد
گهگگی از زلگگف ا عنبگگر فشگگان کگگرد
بگگر هگگر د بگگه سگگان سگگیم بگگر سگگیم
لگگا هگگر د بگگه س گان مگگیم بگگر مگگیم
گگو د دیبگگا نهگگاده ر ی بگگر ر ی
بچیچیدنگگد بگگر هگگم د سگگمن بگگوی
یا گلنار سوسن بگر هگم آ یخگت
تو گیتی شیر بگاده درهگم آمیخگت
همگگه شگگا عشگگق ایشگگان را سگگتایان
هگگگزار آ ا ز شگگگاخ گگگگل سگگگرایان
بگگه دسگگت انگگدرش یگگاقوتین پیالگگه
ز شگگادی شگگان همگگی خندیگگد اللگگه
10
بگگه خوشگگی کگگام یکگگدیگر بدادنگگد
گگو راز د سگگتی بگگا هگگم گشگگادند
یا این توصیف کوتاه از هم آغوشی رامین یس:
گذشگگگته حالتهگگگا بگگگا هگگگم بگیتنگگگد
زان پگگس هگگر د ان بگگا هگگم بخیتنگگد
و زرین طگوق گگرد سگر سگیمین
درآ رده بگگه یسگگه دسگگت رامگگین
همگگه بگگالین پگگر از مشگگک ز عنبگگر
همه بسگتر پگر از گگل بگود گگوهر
درافکنده به میگدان از خوشگی گگوی
لا انگدر لگا نهگاده ،ر ی بگر ر ی
د تن بودند در بستر گو یگک تگن
ز تنگگگی د سگگت را در بگگر گگگرفتن:
بباریگگدی ،نگشگگتی سگگینه شگگان تگگر
اگگگر بگگاران بگگر آن هگگر د سگگمنبر
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و در میگدان شگادی سرکشگی کگرد

11

کلیگگد کگگام در قیگگل خوشگگی کگگرد

ه زیباست توصیف کوتاهی که شهر مگادر یگس از زیبگایی د ران جگوانی
خود میکند:
ندیگگگدی تگگگو مگگگرا ر ز جگگگوانی
همگگی بگگر رسگگته همچگگون سگگر آزاد
ز عمگگر خگگویش بگگودم در بهگگاران
همگگی گگگم کگگرد از دیگگدار مگگن راه:
بسگگا ر یگگا کگگه از مگگن رفگگت آبگگش
اگگگر بگذشگگتمی یگگک ر ز در کگگوی
جمگگالم خسگگر ان را بنگگده کگگردی
کنون عمرم به پگاییزان رسگیده اسگت
زمانه زرد گگل بگر ر ی مگن ریخگت
ز ر یگگم آب خگگوبی را جگگدا کگگرد

میگگگان کگگگام نگگگاز شگگگادمانی
همگگی بگگرد از د زلیگگم بویهگگا بگگاد
گگو شگگاخ سگگر بیگگد از جویبگگاران
به ر ز پاک خورشید بگه شگا مگاه
بسا شما که از مگن رفگت خگوابش
بگگدی آن کگگوی تگگا سگگالی سگگمنبوی
نسگگگیمم مردگگگگان را زنگگگده کگگگردی
بهگگار نیکگگوی از مگگن رمیگگده اسگگت
همان مشکم به کگافور انگدر آمیخگت
12
بلگگورین سگگر قگگدم را د تگگا کگگرد

پس از یس رامین 13دیگر ما زنی با این جوش کگوش عشگق کگه در
یس است ،در منظومههای عش ی فارسگی نمگیبینیم .زن در دیگگر منظومگههای
عش ی ما ون الماسی ست درخشنده لی سرد بگی جنگبش ،فرشگته ای سگت
زیبا ،لی در رگهای ا به جای خون برف جاری ست .بگی گمگان در میگان ایگن
زنان ،شیرین نظامی استثناست ،هر ند در م ایسه با یس ،زنی پرده نشین است.
لی این صیت بدان کیییتی که نظامی در شیرین آفریده است یک عیت تحمیلی
نیست ،بلکه میوة سرشت غر ر آمیز شیرین است.
نظامی در هیت پیکر نیز شیرینهایی در قالبهای کو کتری آفریگده اسگت
که مهمترین آنها فتنه است .لی در کنار آنها زنانی نیز کگه خدا نگد آنهگا را مثگل
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هند انه برای تمتع مرد آفریده است کم نیستند ،یعنی نمونگههایی از «زن مسگتوره
محجوبه » .در هر حال نظامی مانند گرگانی استاد توصگییهای تگن کگامگی سگت.
برای مثال به این ند بیت از افسانة بانوی گنبد سپید در هیت پیکر توجه کنیم:
بگگگا سگگگهی سگگگر در عتیگگگا آمگگگد
خواجگگه کگگز مهگگر ناشگگکیا آمگگد
گیگگت :شگگم بگگد ازتگگو؟ گیتگگا :د ر
گیگگت :نگگام تگگو یسگگت؟ گیتگگا :نگگور
گیت :شیوه ت ه شیوه؟ گیتگا :نگاز
گیت:پرده ت ه پگرده؟ گیتگا :سگاز
گیت :هان قت هست؟ گیتا :هسگت
گیت:بوسگگه دهگگیم؟ گیتگگا :شسگگت
گیگگت :بگگاد ایگگن مگگراد گیتگگا :بگگود
گیگگت :آیگگی بگگه دسگگت؟ گیتگگا :ز د
شگگرم رعنگگایی از میگگان برخاسگگت
خواجه را جوش از استخوان برخاست
در بگگگگر آ رد گگگگون دل تگگگگنگش
زلگگف دلبگگر گرفگگت گگون گگنگش
از یکگگگی تگگگا ده ز ده تگگگا صگگگد
بوسگگگه گگگگاز بگگگر شگگگکر مگگگیزد
داد گرمگگگگگی نشگگگگگاط را تیگگگگگزی
گگگگرم شگگگد بوسگگگه در دل انگیگگگزی
14
مهگگگر از آب حیگگگات بگگگردارد ...
خواست تا نگوش شگمه را خگوارد
در توصیف باال ،در عین استادی بی مانند نظگامی در سگخنوری ،جگوش
کوش عشق نان که در یس رامین دیدیم ،د سویه نیسگت .هگر نگد شگیوه
پرسش پاسخ در بیتهای نخستین ،تا حدی این ن گص را برطگرف کگرده اسگت،
لی باز کنش تنها از سوی مرد است از سوی زن اکنش .در حالی که ،درست
این د سویگی کوشندگی درکار عشق است که در هنر تن کامه سرایی عنصگری
تهییج زاست .مثال دیگر
سگگرا بگگود خگگالی معشگگوقه مسگگت
شگگبی خلگگوت مگگاهر یی نگگان
گگگگوزن جگگگوان را بییگنگگگد شگگگیر
بگگه صگگید حواصگگل درآمگگد ع گگاب

عنگگان رفگگت یکبگگاره دل را ز دسگگت
از ا گگون تگگوان در کشگگیدن عنگگان
بگگگه تاراجگگگگاهش درآمگگگد دلیگگگر
بگگگه مهمگگگانی مگگگاه رفگگگت آفتگگگاب
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زمگگانی گگو شگگکر لگگبش میگزیگگد
بگگه بگگر در گرفگگت آن سگگمن سگگینه را
نخگگگورده میگگگی دیگگگد ر شگگگنگوار
ع ی گگی نیگگازرده بگگر مهگگر خگگویش
نچیگگده گلگگی ،خگگار بگگر یگگدهای
ز شگگگیرین زبگگگان شگگگکر انگیختنگگگد
بگگه هگگم درخزیگگده د سگگر بلنگگد
گو لؤلگگؤی ناسگگیته را لعگگل سگگیت

زمگگگانی گگگو نیشگگگکرش میمزیگگگد
ز در مهگگگگر برداشگگگگت گنجینگگگگه را
یکگگی بگگاغ دربسگگته از سگگیا نگگار
نگینگگی بگگه المگگاس ناگشگگته ریگگش
بگگه جگگز باغبگگان ،مگگرد نادیگگدهای
گگو شگگیر شگگکر در هگگم آمیختنگگد
بگگه بگگادام ر غگگن درافتگگاده قنگگد
15
هم آسود لولگو هگم لعگل خیگت

پیش از این در شعر گرگانی دیدیم که یس گونه برای دیگدن دلگدار بگا
رسن خود را به بام میکشاند از باغ به بام میرساند سر پا برهنه مجر ح
دنبال دلدار میگردد
در یکدی

ون به هم میرسند .گونه میان گل خار گگل الی

میپیچند .برعکس در برخی از توصییهای نظامی مثل توصگیف بگاال،

خانه همیشه خالی امن است هیچ خطری دلدادگان را تهدیگد نمیکنگد زن
در این سرای امن ون آهوی سردر کمند ،حتی امکان جست خیز هگم نگدارد،
بلکه منتظر است تا مرد

ون شیری ا را بگدرد .یگا گون حلگوایی گرب

شیرین منتظر است تا مرد شکمو ون قحطی زدگگان ا را ببلعگد .علگت اصگلی
ضعف برخی از توصییهای نظامی این است که این زنان جز پیکرههگای اصگلی
داستان نیستند ،بلکه این فرشتههای برفی همیشه د شیزه مانند گلهگای رنگگین
میوههای شیرین جز تزیینات کاخ به شمار میر نگد از ایگن ر عمگل جنسگی
(برعکس صحنههای مشابه لی کوتاهتر در یس رامین) نگه برخاسگته از یگک
عشق د سویه بلکه آبی بر شهوت یک سویة مرد است لی گون بگه پیکرههگای
اصلی داستان به یژه به شیرین میرسیم ،توصییها رن

بویی دیگر میگیرنگد
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از این نمونه است توصیف بوس کنار پنهانی شیرین خسر در بیتهای زیگر.
در این توصیف خسر

شیرین منتظر فرصت نشسگتهاند تگا بگه محگ

آن کگه

شمی به سوی آنها نباشد ،یکدیگر را در آغوش کشند .در این فرصتها خسر
نان را در آغوش میکشد که پوسگت گون قگاقم سگیید ا بگه سگرخی پرنیگان
میگردد ،ا را نان گاز میگیرد که گونههای سرخ ون نیلوفرش به کبگودی
بنیشه میگراید شیرین از شرم از نگاه دیگران ،همیشه سپیداب در دسگت دارد
تا بر جای کبود گازهای خسر بمالد:
گگو یگگک دم جگگای خگگالی یافتنگگدی
ه دزدی کا به گگوهر دسگت یابگد
بگگه شگگمی پگگاس دشگگمن داشگگتندی
و فرصت درکشیدی خصم را میگل
نان تنگش گرفتگی شگه در آغگوش
ز بگگس کگگز گ گاز نگگیلش بگگر کشگگیدی
ز شگگگرم آن کبودیهگگگای بگگگر مگگگاه
اگگگر هشگگیار اگگگر سرمسگگت بگگودی

گو شگیر مگی بگه هگم بشگتافتندی
پگگس آن کگگه پاسگگبان را مسگگت یابگگد
بگگه دیگگگر شگگم ریحگگان کاشگگتندی
ربودنگگدی یکگگی بوسگگه بگگه تعجیگگل
کگگه کگگردی قگگاقمش را پرنیگگان پگگوش
ز نیلگگگگوفر بنیشگگگگه بگگگگر دمیگگگگد
کگگه مگگه را خگگود کبگگود آمگگد گگگذرگاه
16
سپیدابش و گل بگر دسگت بگودی

یکی دیگر از توصگییهای تنکگامگی مشگهور نظگامی ،صگف شستشگوی
شیرین در شمه است .نظامی در ایگن توصگیف ماننگد مثالهگای فگرا ان دیگگر در
خسمهاش ،در نگارهسازی نه سخنوری که جاد گری میکند .شاهین خیال را با این
دست تا آسمان هیتم پر از میدهد با آن دست در یک شم به هم زدن به زمین
میآ رد پایش را به ریسمان لیظ ،نگه بگه پرنیگان سگخن میبنگدد .نتیجگه همگین
جاد گری رنگارهسازی ست که در آثار نظامی گاه بیتهگایی پیچیگده گشگتهاند بگه
سبا آنها شاعر به نادرست به پیچیده گویی شهرت یافته اسگت ،گرنگه نظگامی گ
ح ی تی که تاکنون کمتر بدان توجه شده است گ در کنار سگعدی بزرگتگرین اسگتاد
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سبک سهل ممتنع اسگت .در زیگر بیتگی نگد از توصگیف شگیرین در شگمه یگاد
میگردد:
سگگگپیده دم گگگودم بگگگرزد سگگگپیدی
هگگزاران نگگرگس از گگرخ جهگگانگرد
شگگگتابان کگگگرد شگگگیرین بگگگارگی را
پدیگگد آمگگد گگو مینگگو مرغگگزاری
ز شگگگرم آب آن رخشگگگنده خگگگانی
ز رنگگگج راه بگگگود انگگگدام خسگگگته
بگگه گگگرد شگگمه جگگوالن زد زمگگانی
فر د آمد ،به یک سگو بگارگی بسگت
و قصد شمه کرد آن شگمة نگور
پرنگگگدی آسگگگمانگون بگگگر میگگگان زد
تگگگن صگگگافیش میغلطیگگگد در آب
عجا باشد که گل را شگمه شگوید
در آب از گیسگگوان انداختگگه شسگگت

سگگگیاهی خوانگگگد حگگگرف ناامیگگگدی،
فر شگگد تگگا برآمگگد یگگک گگگل زرد،
بگگگگه تلخگگگگی داد دل یکبگگگگارگی را
در ا ون آب حیوان شمه سگاری
شگگگده در ظلمگگگت آب زنگگگدگانی
غبگگگار از پگگگای تگگگا سگگگر برنشسگگگته
ره انگگدر ره ندیگگد از کگگس نشگگانی
در اندیشگگگه بگگگر نظگگگارگی بسگگگت
فلگگک را آب در شگگم آمگگد از د ر
شگگد انگگدر آب آتگگش در جهگگان زد
و غلطگد قگاقمی بگر ر ی سگنجاب
غل گیتم که گگل بگر شگمه ر یگد
نه ماهی ،بلکگه مگاه آ رد در دسگت...

اکنون خسر از راه میرسد نگاهش به شیرین میافتد:
نظگگر ناگگگه در افتگگادش بگگه مگگاهی
زهگگر سگگو کگگرد بگگر عگگادت نگگگاهی
که پگیش آشگیته شگد تگا بیشگتر دیگد
و لختی دید ،از آن دیدن خطر دیگد
کگگه باشگگد جگگای آن مگگه بگگر ثریگگا
عر سگگی دیگگد گگون مگگاهی مهیگگا
گگو مگگاه نخشگگا از سگگیماب زاده
نگگگه مگگگاه ،آیینگگگه ای سگگگیماب داده
پرنگگگدی نیلگگگگون تگگگا نگگگاف بسگگگته
در آب نیلگگگون ،گگون گگگل نشسگگته
گگگل بگگادام در گگگل مغگگز بگگادام
همگه شگگمه ز جسگگم آن گگگل انگگدام
بنیشگگه بگگر سگگر گگگل دانگگه میکگگرد
زهگگر سگگو شگگاخ گیسوشگگانه میکگگرد
فلگگک بگگر مگگاه مر اریگگد میبسگگت
و بر فرق آب میانداخت از دسگت
ز بسگگگتان نگگگار پسگگگتان در گشگگگاده
کلیگگگد از دسگگگت بسگگگتانبان فتگگگاده
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دلگگگی کگگگان نگگگار شگگگیرینکار دیگگگده
سگگگگمنبر غافگگگگل از نظّگگگگارة شگگگگاه
گگو مگگاه آمگگد بگگر ن از ابگگر مشگگکین
ز شگگگرم شگگگم ا در شگگگمة آب
جگگز آن گگاره ندیگگد آن شگگمة قنگگد
سگگوادی بگگر تگگن سگگیمین زد از بگگیم
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ز حسگگرت گشگگته گگون نگگار کییگگده
که سگنبل بسگته بگد بگر نرگسگش راه
بگگه شاهنشگگه درآمگگد شگگم شگگیرین
همی لرزید گون در شگمه مهتگاب
که گیسو را و شا بگر مگه پراگنگد
17
که خوش باشد سواد ن ش بر سگیم

در گرشاسپنامة اسدی نیز توصییی تگن کامگه در عگین حگال ر انکا انگه
هست .د کبوتر عشق بازی میکننگد از دیگدن آن جمشگید دخترشگاه زابگل
تهییج میشوند:
هنگگگوز از زمگگگانی فگگگز ن ،شگگگادکام
که جیتگی کبگوتر گو رنگگین تگذر
نگگر مگگاده کگگا ان ابگگر یکگگدیگر
فر هشگگگته پگگگر ،گگگگردن افراختگگگه
بگگه هگگم هگگر د من گگار بگگرده فگگراز
پریگگرخ بگگه شگگرم آمگگد از ر ی جگگم

نپیمگگوده بگگد شگگاه بگگا مگگاه جگگام،
بگگه دیگگوار بگگاغ آمگگد از شگگاخ سگگر
کشگی کرشگگمه کگگن جلگگوه گگگر
بگگه ّ
گگو نگگایی دم انگگدر گلگگو سگگاخته
گگو یگگاری لگگا یگگار گیگگرد بگگه گگگاز
18
ز بگگس نگگاز آن د کبگگوتر بگگه هگگم

در شعر فارسی ،نسبت دادن عشق بازی نه تنها به جانوران که امگر طبیعگی
ست ،بلکه به گیاهان حتی عناصر بی جان طبیعت ،مثالهگای فگرا ان دارد .مگثالً
فرد سی ر ز شا را فرا ان به مرد زنی مانند کرده است که میگان آن رابطگة
عش ی جنسی ست .برای نمونه در د بیت زیر ،شا با دمیدن سپیده ،گادری
از ابریشم نازک گرانبها (شَعر) بر سر میکشد ر ی از خورشگید میپوشگاند،
لی خورشید به دنبال ا ر انه میگردد .یعنی گذشت ر ز را از پی شا ،به رفتن
دلداده ای از پس دلداری مانند کرده است که با رفتار فریبای خگود عاشگق را بگه
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دنبال خود بکشاند:
سگگپیده گگو از کگگوه سگگر بگگر کشگگید
ز خورشگگید تابگگان نهگگان کگگرد ر ی

شا آن گادر َشگعر بگر سگر کشگید
19
همی رفت خور از پسِ پشگت ا ی

یا این د بیت که نگارنده پیش از این در ارتباطی دیگر از آن یگاد کگرده
است:
گگو از کگگوه بیر خگگت گیتگگی فگگر ز
از آن گگگادر قیگگگر بیگگگر ن کشگگگید

د زلگگف شگگا تیگگره بگرفگگت ر ز،
20
به دندان لگا مگاه در خگون کشگید

از میان عناصر طبیعت ،به یژه نسیم در شعر فارسگی جگایی یگژه دارد
غالباً نماد جوانی زن باره هوسران است که دمی از کامجویی آرام ندارد .از میان
صدها بیت که در شعر فارسی بر سر این توصیف سر ده شده انگد ،بگه بنگدی از
مسم بهاریة قاآنی بسنده میکنیم ،هر ند بیر ن از منظومههای عش ی ست:
نرمک نرمک نسیم ،زیر گالن میخزد
غبغا این میمکد ،عارض آن میمزد
گیسوی این میکشد ،گردن آب میگزد،
گه به من می مد ،گه به سمن می زد،
گاه به شاخ درخت ،گه به لا جویبار21
پس از گرگانی نظامی بسیاری از سرایندگان منظومههای عش ی به ت لید
از یس

رامین خسر شیرین ،به توصییهای تن کگامگی پرداختگه انگد ،لگی

کارشان نگی به دل نمیزند .برای مثال زیر را از منظومة گل نور ز خواجوی
کرمانی ن ل میکنیم.
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شاهزاده نور ز میر د که با گل عش بازی کند ،لی بگا دیگدن ا بیهگوش
ن ش برزمین میگردد .گل ا را به هوش میآ رد:
برفت از دست در پگای گگل افتگاد،
و دید آن سر سیمین را که ون باد
و شگیر انگبگین بگا ا در آمیخگت
ز خاکش برگرفت در ی آمیخگت
ز َش گعر مشگگک ریگگزش حُلّ گه پوشگگد
شگگگرابی دادش از لگگگا تگگگا بنوشگگگد
بگگگه خلوتگگگگاه قربگگگت داد بگگگارش
کشگگید از بحگگر حیگگرت بگگر کنگگارش
در آن تاریگگگک شگگگا پر انگگگة نگگگور
و حاصل کرد شه زان شمع منظگور
به یک مو خویشگتن را بگر سگر آ رد
سگگر زلیگگش گرفگگت سگگر بگگر آ رد
گون دل
بر ن رفتگه قگرار از نگ
ر ان در بر کشیدش تنگ جگون دل
برافگنگگد از قمگگر شگگبگون پرنگگدش
بگگه دلبنگگدی گگگره زد در کمنگگدش
گگو طگگوطی کگگرد شگگکرخایی آغگگاز
سگگوی شگگکر شگگد از ا ل بگگه پگگر از
شگگکر ریگگزان مصگگری را خبگگر داد
نبگگگگگگات مصگگگگگگر را آ ازه در داد
گگگل افشگگان کگگرد بگگر طگگراف بسگگتان
گگو بگگاد صگگبو شگگد سگگوی گلسگگتان
بهگگاری یافگگت گگو بتخانگگة گگین
نسگرین
من را دیگد پگر گلبگر
بنیشگگگگه ریختگگگگه پیگگگگرامن گگگگگل
سگگهی سگگر ی بگگه سگگان خگگرمن گگگل
سمن می ید ریحان دسته میبسگت
بگگه پگگای گگگل درآمگگد الگگه مسگگت
بگگه نگگازش لعگگل بگگر یگگاقوت میسگگود
به سحرش دیده بر هگار ت میسگود
گهی از خال مشکین مهره میسگاخت
گهی با مگار زلیگش مهگره میباخگت
گهگی ع گرب ز پگر ین میگشگگودش
گهگگی پگگر ین ز ع گگرب مینمگگودش
گهگگی برمیکشگگیدش زیگگور از بگگر
گهگگی برمیگگگرفتش افسگگر از سگگر
گهگگی در پگگای سگگر آرام میجسگگت
گهی از سیا سیمین کگام میجسگت
بنیشگگگه مگگگیدر د اللگگگه می یگگگد
گهگگی از اللگگه بگگر ژالگگه می یگگد
گه از مشک سگیاهش خگال مییافگت
گهگگی از عنبگگرش خلخگگال مییافگگت
گهی میشگد بگر ن از گنگلش بگاز
گهگگی میشگگد کبگگوتر صگگید شگگهباز
گهگگی میبسگگت شگگه پیرایگگه بگگر مگگاه
گهگگی میجسگگت مگگاه از نبگگر شگگاه
گهی میریخگت ریحگان بگر حگدایق
گهگگی میسگگود سگگنبل بگگر شگگ ایق
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گهگگش در نبگگر دلگیگگر میجسگگت
گهگگش انگشگگت مگگیزد بگگر طبگگرزد
گهگگی بگگودش از آن زلگگف سگگیه داغ
گه از لعلش شگکر در پسگته میکگرد
گه از شا سگایه بگان بگر مگاه مگیزد
شدی بیگانگه هگر دم بگا دل خگویش
بگگه لگگا لعلگگش شگگراب آلگگود کگگردی
قصگگا برداشگگتی از طگگرف مگگاهش
زمگگانی سگگر بگگه د شگگش بگگر نهگگادی
دگر سگر بگر گرفتگی همچگو مسگتان
گرفتگگی شگگمع پگگیش ر ی بگگردی
طلگگا هگگر دم کگگه آمگگد بیشگگتر بگگود
و شیر مست بود آن لحظگه بسگتش

دل شگگگوریده در زنجیگگگر میبسگگگت
که این تن شگکر یگارب گه ارزد؟
که این هند ه ره دارد در این باغ؟
به دسگتان ضگیمرانش دسگته میکگرد
ز عنبگگر گگگرد مگگه خرگگگاه مگگیزد
کگگف دسگگتش نهگگادی بگگر دل ریگگش
رطگگا یگگدی شگگیتالود خگگوردی
برفتگگی از خگگود کگگردی نگگگاهش
گگو شگگاخ سگگبز بگگر گگگل تکیگگه دادی
به گل یگدن شگدی سگوی گلسگتان
گگو شگگمع صگگبحدم پیشگگش بمگگردی
فصگاد شگهوت نیشگتر بگود
غرض ّ
بگگه نگ آمگگد غزالگگی شگگیر مسگگتش

سرانجام نور ز پس از این همه رجه رجه کردنها به راز در ن پا ین پی
میبرد:
گگو بلبگگل کگگرد پگگر از از سگگر شگگاخ
ریاضگگت یافگگت از ی ر ضگگهیابی
ز سگگگیم خگگگام برجگگگی در گرفتگگگه
زده قیلگگگی بگگگر آن از گگگگوهر کگگگان
نگگه بگگر گگگنجش فتگگاده شگگم مگگاری
نگگه آن مخگگزن کَسگگش در بگگاز دیگگده
ز بهگگر قیگگل ر میکگگرد بگگر سگگاز
کمیت سرکشش ون پیگل میرفگت
گو بگاد آن قگگت در فرمگان ا بگگود
پگگری بگگر خ گ حکمگگش ر ی بنهگگاد

در افتگگگاد از هگگگوا در ر زن کگگگاخ
زاللگگگی دیگگگد از ا کگگگوثر شگگگرابی
ز لعگگگل نگگگاب درجگگگی سگگگرگرفته
زده مهگگری بگگر ا از جگگوهر جگگان
نه بگر اطگراف بگاغش رسگته خگاری
نگگه مرغگگی بگگر سگگر بگگامش پریگگده
کلیگگدی آهنگگین تگگا گشگگت در بگگاز
به هر یک گام ،ره یک میگل میرفگت
هگگگوا مرکگگگوب شگگگاد ران ا بگگگود
نگگگین مملکگگت در دسگگتش افتگگاد
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همگگان دم مگگاجرای خگگویش بنوشگگت
گگو در علگگم سگگیاقت بگگود مگگاهر
به انگشت آن عگدد را ع گد بگرفگت
حساب جملگه را در جمگع بنگاشگت
و کلکش بر حریگر آمگد در افشگان
ز آب آتشگگگی تگگگر شگگگد بسگگگاطش
طبرزد در گگالب افگنگد بگگداخت
یکگگی دال آمگگد آن یگگک دگگگر الم
د نسرین بر د گل در یک گلسگتان
ر انگگگی یافگگگت در سگگگر ر انگگگی
شگگبانر زی نپردختنگگد بگگا خگگواب
عسل در پیش می شان در میان بود
شگگبانر زی دگگگر در عگگالم خگگاک
گگو مدهوشگگان ز جگگام بگگادة نگگاب
شگگ ایق در کنگگار گگگل در آغگگوش
سگگحر گگگه گگون تگگذر آتشگگین بگگال
گگو نگگرگس سگگر ز بسگگتر برگرفتنگگد
به مشک آب گگل تگن را بشسگتند
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هر آن سیمی که بودش پیش بنوشگت
کسگگور از حشگگو بگگارز کگگرد ظگگاهر
هگر آنچگگش بگگود بگگاقی ن گگد بگرفگگت
قیاس از دخل خرج خویش برداشگت
نهگگگاد آن گگگگه قلگگگم را در قلمگگگدان
بگگر ن جسگگت آتگگش از آب نشگگاطش
به کام جان شگیرین شگربتی سگاخت
یکگی گشگگته شگگراب دیگگگری جگگام
د سیمین تن د سر در یک گربیگان
جهگگانی یافگگت از جگگان جهگگانی
که در جنّگت بگود دیگدار یگا خگواب
رطا در دست شکر در دهان بگود
نبودنگگگگد آگگگگگه از د ران افگگگگالک
نیامگگگگد یادشگگگگان از آتگگگگش آب
شگگده احگگوال گیتگگی شگگان فرامگگوش
خرامگگان گشگگت بگگا زرینگگه خلخگگال
صگگگنوبر را بگگگه زیگگگور در گرفتنگگگد
22
پرستشگه بگه سگجده ن گش بسگتند

خواجو در این توصیف دراز ،همة جزئیات را یاد کرده است ،حتگی غسگل
فردای آن شا نماز پس از غسل را ،لی در م ایسه با نمونههای کوتاه پیشگین،
از این ساز ناکوک جز نغمه ای مالل انگیز نساخته است .همه یز را گیته ،لگی
هیچ نگیته است .شاعر از یک سو عطشی شدید در شرح جزئیات عمل جنسگی
نشان داده است ،لی از سوی دیگر ،شاید به علت مالحظگات اخالقگی دینگی،
نان سخن را به استعارات پیچانده است که به کلی بی لطف مگالل آ ر گشگته
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است.
همچنین آن یک سویگی در مناسبات عش ی جنسی ن گش تگزینین زن
که در برخی از توصییهای نظامی دیدیم ،پس از نظامی ر اج کامل مییابد .نگان
که مثالً در همین توصیف شصت پنج بیتگی خواجگو ،نخسگت در هگار بیگت
نخستین سخن از سوی زن ،یعنی گل ،رانده شده است آن هگم از ایگن ر کگه
مرد ،یعنی نور ز ،از هوش رفته است پس از آن تنها در مصراعی از بیتهای 22
 23جنبشی نیز از سوی زن میبینیم.
پس از نظامی ،در میان منظومگههای عشگ ی تنهگا فرهگاد نامگه اثگر عگارف
اردبیلی ،از این بابت در یک مورد مستثنی ست .از آ ن جا که این منظومه شهرتی
ندارد ،ما نخست آن را کوته معرفی میکنیم.
عارف اردبیل شاعری ست سنی مذها که در سال  711هجری در اردبیل
به جهان آ مد منظومه خود فرهاد نامه را در سگال  771هجگری در  4339بیگت
سر د .23شاعر درباره مأخذ ر ایت خود نین می گوید که هنگامی کگه از شگهر
خود اردبیل به خواهش کا س شاه شر ان برای تربیت فرزند ا بگدان جگا رفتگه
بود ،در نزد یکی از نوادگان فرهاد که کار ا سنگتراشی بوده ،کتاب میبیند دربارة
افسانة فرهاد که با ر ایت نظامی در خسر

شیرین تیا ت کلگی داشگت اسگت.
24

شاعر افسانه را میپسندد آن را به نظم میکشد نام آن را فرهاد نامه مینهد.

فرهاد نامه دارای د بخش است .بخش نخستین شگرح دل بگاختن فرهگاد
شاهزادة ینی به دختری ترسا به نام گلستان است .سرانجام پس آن که فرهگاد از
بت پرستی به دین ترسایان میگر د ،با گلستان ازد اج میکند .بخگش د م شگر
عشق بازیهای فرهاد شیرین است پس از مر

گلستان .در این بخش ،شگیرین،
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دیگر آن ز ن عییف با فایی که نظامی ساخته است نیست ،بلکه زنی شگهوت-
پرست که به خسر خیانت میکند پنهانی با فرهگاد بگه عشگقبازی میپگردازد.
شاعر با آن که به استادی نظامی در سخنوری خستوست ،لی ند بار بر ا ایراد
میگیرد که از شیرین فرهاد خسر

یز دیگگری از آنچگه بگوده انگد سگاخته

است.
با توجه به جزئیات داستان نین بر نمیآید که شگاعر ر ایگت را از خگود
ساخته باشد به یژه بت پرست بودن فرهاد سپس در آمدن ا به دین ترسگایان
نه به دین اسالم ،سخن گیتن از دیر راها دیرنشینی گلستان دیگگر
دیگر ،نشان میدهند که شاعر همان گونه که خود گیته است ،داسگتان را از یگک
ر ایت نگارش یافته گرفته است.
همچنین در این نظر ا که منش پیکرههای داستان خسر

شیرین نظگامی

بسیاری از ر یدادهای داستان ساخته خود نظامی (برخی از ر ی الگوی یگس
رامین) هستند نیز درست است ،ه خود نظامی نیز بدین شیوة کار خود بارهگا
اشاره کرده است 25.همچنین از ر ایت شاهنامه نین بر میآید که شیرین پیش از
26

آ ن که زن خسر گردد ،آ ازة خوبی نداشت.
به ع یدة عارف اردبیلی ،در خسر

شیرین نظامی ،خسر

فرهاد بیشگتر

زن اند تا مرد ،شیرین ا بیشتر مرد است تا زن .عارف بر خسگر نظگامی ایگراد
میگیرد که این ه مرد ست که هنگامی که ا شیرین را لخت در شمه میبیند،
27

به جای آن که « ستی»کند «سستی» میکند.
28

«به باال کرده تا عیوق یته»

یا این که شیرین مست افتاده

لی خسر از ا کام بر نمیگیگرد یگا ایگن کگه

شیرین بی هیچ بهانه ای به محل کار فرهاد در بیستون میر د در آن جگا اسگت
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ا میمیرد فرهاد شیرین را به د ش گرفتگه بگه کگاخ مگیآ رد نظگامی ادعگا
میکند «که مویی بر تن شیرین نیازرد» .29لی ح ی ت کگار ایگن بگوده کگه گون
کاری از دست خسر ساخته نبوده .فرهاد به جای ا تالفی کرده است:
کگگس دسگگتی نیارسگگتی بگگد سگگود
و شیرین گوهری بگس قیمتگی بگود
نان سیتش کگه حیگران مانگد اسگتاد
بییتگگاد آن گهگگر در دسگگت فرهگگگاد
30
درآیگگگد گگگگا کگگگوهی را دلیگگگری
و نایگد قگت کگار از شگیر شگیری
به ع یدة شاعر همچنین حکمت بستن نظامی به شیرین نار است ،ه زنان
را برای الیبهخوانی ساختهاند:
ر ا مگگگگیداری ای مگگگگرد سگگگگخنور
از آن کگگا الییگگه خوانگگد شگگا ر ز
فر خگگوان الییگگه ،ای مگگرد پُگگر فگگن

که بر شگیرین کنگی حکمگت م گرر؟
ارسگگطویی بسگگازی حکمگگت آمگگوز؟
31
اگر خواهی کگه دانگی حکمگت زن

به گمان شاعر ،زنان شوخ شن

در پی الییه شلییه اند اگر الزم باشگد

از خود شبی ده بار د شیزه میسازند 32.شاعر سپس برای تحکیم سخن از تجربة
شخصی خود با زنی مثال میآ رد که به «مسگتورة عیییگه» «صگالحة معصگومه»
شهرت داشت ،لی در مواقع یک ر سپی حرفه ای بود کگه مگردی را از ایگن در
بیر ن میکرد مرد دیگری را از آن در میپذیرفت 33.شاعر در ند جگای دیگگر
34

کتاب خود نیز از ر ابظ خود با زنان ،از جمله زنان مسیحی سخن میگوید.

این شاعر اردبیلی نان زن شییته است که حتی یک بار هوس میکند کگه
به یکی از زنان داستان خود تجا ز کند .داستان از این قرار است که هنگگامی کگه
زنی به نام مهین بانو ،فرهاد گلستان را در شا زفاف دست به دست میدهد
خود شبستان را ترک میکند ،شاعر در هرة مهین بانو آرز ی دل ا را میخواند

73

تن كامه سرايي در ادب فارسي

هوس میکند که ای کاش آن جا بود بد حمله ر میشد:
به دست خویشگتن در دسگت فرهگاد
نهاد آن گاه (مهین بانو) دست سر آزاد
در آن پایگگان مسگگتی رفگگت از دسگگت
ز تخت آمد به زیگر شگوخ سرمسگت
غم هر یک به نوعی خوب میخگورد
بگگه عیگگاری نظگگر هگگر سگگوی میکگگرد
ز مهگگگر دلبگگگران پگگگا بسگگگت گشگگگته
جوانگگان دیگگد بگگر پگگا مسگگت گشگگته
شبسگگتان را بهشگگت آسگگای کگگگرده
بگگه خگگدمت شگگمعها بگگر پگگای کگگرده
و زلف از تاب دل بر خگود بپیچیگد
بدان گرمگی گو تگاب شگمعها دیگد
پگگی مالیگگدنش گگون مگگوم دل نگگرم
شد از تاب در ن ون شگمع دلگگرم
نمیدانم که ا ون رفت دل گون
در آن حال از شبسگتان رفگت بیگر ن
35
کگگه تگگا داد مهگگین بگگانو بگگدادی
کجگگا بگگود آن زمگگان عگگارف نهگگادی
پیداست که از شاعر تا این اندازه گرفتگار تگن شگییتگی ( )erotomanieبگا
نان نظری سخیف دربارة زن ع یده ای سبک دربارة داستان عاش انه که لطف
آن را صرفاً در شرح عمل جنسی میبیند ،نه داسگتانی همتگا هگم ارز خسگر
شیرین بر میآید نه داستانی همسن

همچند یس رامین ساخته است ،امگا

دست کم از ا انتظار میرفت که در داستان خود توصییهای تن کامگی هنرمندانه
ای بیافریند .مثالًٌ در بخش نخستین داستان توصییی دارد از جشنی در خانة استاد،
پدر گلستان که فرهاد هم در آن شرکت دارد.
ساعتی بعد ،گلستان مست از باده به سراغ فرهاد میر د که مسگت تنهگا
در باغ کاخ خیته است 36.این صحنه ماننده است به صحنة دیدار یس بگا رامگین
در باغ کاخ که پیش از این ن ل کردیم ،لی برخالف آن فاقد توصیف شوریدگی
تن کامگی ست .سپستر نیز هنگام توصیف همخوابگی فرهاد گلستان در شا
37

زفاف ،جز مشتی استعارات سرد یزی ندارد.

یا همگان توصگیف شگوریدگی
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مهین بانو پس از دست به دست دادن فرهاد گلستان که در باال بدان اشاره شگد،
اگر ه از دید ر انکا ی پیکرههای داستان لحظة جالبی ست ،لی شاعر به جگای
آن که این صحنه را استادانه بپر راند ،به بیان تن شییتگی خود پرداخته است .تنها
در توصییی که پیش از آن از گرمابه رفتن گلستان دارد ،این یک بیت زیباست:
38
ر ان مشک مگذاب از نگاف آهگوی
ز آب افشگگاندش بگگر مگگوی دلجگگوی
در بخش د م داستان نیز در توصیف نخستین همخوابگی فرهاد شگیرین
د شیزه ،39سخن ا خشن بیشتر از نو الییه است .اتیاقاً خود شاعر نیز در ایگن
جا به درشتی سخن خود اشاره کرده اسگت ،لگی اردبیلگی بگودن خگود را بهانگه
ساخته است .باز از همین نمونه است توصییی که شاعر از همخوابگی فرهاد
شیرین در خیمه میکند در صمن آن باز به نظامی گوشه کنایه میزنگد 40.تنهگا
یک مورد از توصییهای ا دارای مایه ای از هنر تن کامه پردازی ست :شیرین بگه
بهانة شکار به محل کار فرهاد به بیستون میر د

ون بدان جا میرسد ،شگیرین

از رنگگج راه فرهگگاد از رنگگج کگگار غگگرق خگگاک خگگیس عرقانگگد ،لگگی هگگوس
همخوابگی در آنها نان تیز است که نه تنها فرصت شستشو ،بلکه قگت لخگت
شدن را هم ندارند .تنها بیت آخر این توصیف سخنی زشگت عامیانگه اسگت
پس از آن نیز باز کنایه ای بی مزه به کار نظامی زده است:
در آن نخجیگگر کگگرد آهنگگ فرهگگاد
بگگگس نخجیگگگر کگگگرد آن سگگگر آزاد
ز نعلش کوه آتگش بگر کمگر ریخگت
سگگگمند بادپگگگا از جگگگا برانگیخگگگت
سگگمند تیزتگگک را کگگرد پگگی گگگم
پری سان شگد نهگان از شگم مگردم
کس آگه نه ز حال ا که ون رفگت
عنان پیچیگد سگوی بیسگتون رفگت
فر زان گشت ر یگش همچگو آتگش
سگگگوی فرهگگگاد رانگگگد از راه ابگگگرش
شده در تگاب گون میخگواره از مگی
تنش از گرم رانگدن غرقگه در خگوی
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فتگگگاده در گالبگگگش نافگگگة مشگگگک
در آن حالگگت کگگه آمگگد سگگر آزاد
طریگگگق نگگگازکی را داده از دسگگگت
شگگگده انگگگدام ا از کگگگار خسگگگته
طگگگراق نعگگگل اسگگگا یگگگار بشگگگنید
ز شادی کوهکن را دل شگد از جگای
سگگگم اسگگگبش ز گگگگرد راه بوسگگگید
بگگه زیگگر آ رد هگگم بگگر جایگگگاهش
هنوزش کیش قربان بگر میگان بگود
مجگگگال کگگگیش بگشگگگادن نگگگدادش
سخن گیتتن ه حاجا با سگخندان:
نگگگدادش مَهگگگل نگگگدانی از آغگگگاز

ز عطرش نافه در ین گشته لا خشک...

بگگه کگگار کگگوه کنگگدن بگگود فرهگگاد
لبش کف کگرده همچگو اشگتر مسگت
غبگگگار سگگگنگها بگگگر ی نشسگگگته
بگگه بگگاال کگگرد سگگر ،آرام جگگان دیگگد
نمانگگدش تگگاب ،میلرزیگگد بگگر پگگای
پس آن گگاهی رکگاب مگاه بوسگید...
و مردان خواست عذر از گرد راهش
هنگگوزش در میگگان تیگگر کمگگان بگگود
هنگگوز آسگگیا تگگرکش بگگر میگگانش،
حگگدیث تشگگنه بگگود آب حیگگوان
41
که سیمین ساق ترکش را کند بگاز...

اگر در یس رامین علت خیانت یس به شوهر ،بی مهری بگد

عشگق

به معشوق است نه بیوفایی اتی ،در فرهاد نامه علت خیانت شیرین به شگوهر،
صرفاً تن کامه خوبی تن کامه جویی ا ست .لی دست همین موضو خیانگت
به شوهر ،شیرین فرهاد نامه را به یس نزدیکتر میکند ،در حگالی کگه میگان ا
شیرین خسر

شیرین هیچ صیت مشترکی نیست .همچنگین خسگر در فرهگاد

نامه بییشتر به موبد در یس رامین میماند ،به یژه از این نظر که هگر د عنگین
هستند .باز همچنین فرهاد در فرهاد نامه به رامگین در یگس رامگین نزدیکتگر
است تا به فرهاد در خسر

شیرین که مجنون بی آزاری است که به جای آن که

به بیابان گریزد به کوه گریخته است.
بدین ترتیا پیکرههای اصگلی فرهگاد نامگة عگارف در مجمگو بیشگتر بگه
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پیکرههای اصلی داستان یس رامین نزدیکتر اند تا به پیکرههای اصلی مت ابل
خود در خسر

شیرین نظامی .بنابراین اگر فرهاد نامه عارف اردبیلی بگه اصگلی

کهتر از داستان خسر

شیرین نظامی بر گردد ،آن اصل به یس رامین نزدیکتر

بوده است این نکته در شناخت داستانهای عش ی ادبیگات پهلگوی بگی اهمیگت
نیست.
در این جا بدین نکته نیز توجه میدهم که از میان داستانهای کالسیک ادب
فارسی ،ه حماسی

ه عش ی ،در آن دسته که به اصلی کهگن بگر میگردنگد،

زنان ه در ن ش مادر ،ه در ن ش همسر

ه در ن ش معشوقه ،خواه با فا

فداکار خواه بیوفا خیانتکار ،همه در یک صیت شریک اند آن برخگورداری
از خود آگاهی کوشایی نیست.
برعکس در آن دسته داستانها که اصلی کهن ندارند بیشتر سگاختة تخیگل
داستانسرا هستند ،زنان بی اراده ف

سیلة ارضاء هوس جنسی مرداند .این نظر

نه تنها دربارة منظومهها ،بلکه دربارة منثورهها نیز درست است .ما در اینجا بگرای
معرفی نمونه ای از زنان خود آگاه کوشا در داستانهای منثور اصیل ،به مثگالی از
داراب نامة طرسوسی که با موضو گیتار ما نیز ارتباط دارد بسگنده مگیکنیم .بگه
ر ایت کتاب د خواهر به نامهای عنطوسیه طمر سیه برای همخوابگی کردن با
داراب که در زندان به سر میبرد ،هر یگک جداگانگه زنگدانبان را بگه هگزار دینگار
میخرند تا داراب را شبی در اختیار آنها گذارد .این د خواهر هنگام همخوابگی
با داراب نیز سکان عمل را در کف با کیایت خود دارند:
...طمر سیه عنطوسیه هر د پگیش دارا آمدنگد خگدمت کردنگد .بسگی
برنیامد که طمر سیه گیت« :بیا تا جامة خگواب بییگنگیم بخسگبیم » ز د جامگة
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خواب بینداختند داراب را بخوابانیدند ایشان نیز با ا بخیتند .یکی بر راست
یکی بر پ .اگر داراب ر ی بدین سوی کردی آن یکی پشگت ا گزیگدی،
اگر پشت بدان سوی کردی آن دیگر پشت ا گزیدی؛ داراب سیزده ساله بود
هنوز به حد مردم نرسیده بود نمیدانست که ی میباید کردن .تا آن گگاه کگه
سپیدی بدمید .زندانبان بیامد در بکوفت .طمر سیه گیت« :کیست؟»گیت« :منم،
در بگشای داراب را به من ده» .طمر سگیه برخاسگت در بگشگاد داراب را
بد داد .زندانبان دست داراب بگرفت به زندان برد بازداشت هم برین سان
میبودند تا سه شبار ز بعد از آن.42
یکگگی از منظومگگههای عش گ ی در ادب فارسگگی داسگگتان پگگدما ت از مگگال
عبدالشکور بزمی گجراتی است که به سگال  1028هجگری سگر ده شگده اسگت.
موضو داستان عاشق شدن رتن سین پادشگاه تگور اسگت بگر پگدما تی دختگر
گندر سین پادشاه سیالن ،پس از شنیدن صف زیبایی دختر از زبان طوطی ا که
گریخته است .اصل داستان یک ر ایت کهن مشهور هندی سگت کگه نخسگتین
نظم آن به زبان هندی از شاعری ست به نام ملک محمگد جائسگی بگه سگال 947
هجری .همین منظومه است که مأخذ ندین داستان منظوم منثگور بگه فارسگی
شده است ،ازجمله همین داستان پدما ت از بزمی دیگر منظومة شمع پر انگه
از میرعسکری عاقل خان رازی به سال  1069هجری.
از داستان پدما ت سر دة بزمی ،در توصیف صال رتن سین بگا پگدما تی
د نکتة نو در توصییهای تن کامگی هست .یکی آن که دختر برای آن کگه آتگش
عشق شهوت شوهر را تیزتر کند ،نخست خود را پنهان میکند .در اینجگا زنگی
مشّاطه نیز در ماجرا شرکت دارد:
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مشگگگگاطه بگگگگه شگگگگیوة حرییگگگگی
«کگگای شگگاه عگگر س تگگو کجگگا شگگد؟
آن یگگار کگگه داشگگتی تگگو بگگا خگگود
کگگان گمشگگده را بگگه صگگد تکگگاپوی
جهگگگگدی بکگگگگنم اگگگگگر تگگگگوانم
دلخسگگته کگگه گگگوش کگگرد ایگگن راز
حیگگگرت بگگگه دلگگگش نگگگان بییتگگگاد
مشگگگگاطه گگگگو دیگگگگد بی گگگگرارش
گیگگت« :ای صگگنم از بگگرای خگگونریز
بیگگگداد ر ا مگگگدار از ایگگگن بگگگیش
ظلمیسگگت بگگه حالگگت جگگگر تگگاب
برخیز ،ه جگای غمگز نگاز اسگت

بگگگاز آمگگگد گیگگگت از ظرییگگگی،
ز تو بگه گه ناخوشگی جگدا شگد؟
گگگو تگگا بگگه کگگدام جگگای گگگم شگگد؟
من نیز نهگم بگه جسگت جگو ر ی
گگگم کگگردة تگگگو بگگه تگگو رسگگگانم»
حیگگران تگگر گشگگت دم نگگزد بگگاز
کگگش خنگگده گریگگه رفگگت از یگگاد
شگگد خنگگده کنگگان بگگه سگگوی یگگارش
شمشگگیر کرشگگمه بگگس مکگگن تیگگز
جگگان بخگگش بگگه نگگیم کُشگگتة خگگویش
از تشگگگگگنه دریگگگگگ داشگگگگگتن آب
مشتاق تگو بگی تگو در گگداز اسگت»

نان که میبینیم ،شاعر نتوانسته است این صحنة قایم موشک عشق بگازی
را خوب بپر راند .در هر حال ،اکنون دختر از همخوابگی با شوهر ترس دارد تگا
آن که مشاطه با زبان بازی ا را رام میکند:
در لگگگگرزه فگنگگگگد سگگگگر بگگگگن را
بشگگنید پگگدم گگو ایگگن سگگخن را
بگگا شگگیر شگگود گونگگه همخگگواب؟
ترسگگید ،کگگه خگگود غگگزال بگگی تگگاب
بندیگگگگد بگگگگه مکگگگگر بگگگگیم را راه
مشگگگاطة حیلگگگه گگگگر گگگو ر بگگگاه
نگگگازک تنگگگت از کمگگگال خگگگوبی،
زد بانگگگ کگگگه «ای نهگگگال خگگگوبی
نگگه شکسگگته شگگود ز بگگار بلبگگل »
شگگاخ ار گگه بگگود بگگه نگگازکی گگگل
شگگگگد جانگگگگا شگگگگاه ناشگگگگکیبا
برخاسگگگت ز جگگگا عگگگر س زیبگگگا
مسگگگتانه عنگگگان فگنگگگد از دسگگگت
گگون شگگه بگگه عگگر س بگگاز پیوسگگت
ز اغیگگگگار بکگگگگرد خانگگگگه خگگگگالی
دریافگگگت ز بخگگگت نیگگگک فگگگالی
بگگگر پگگگای صگگگنم نهگگگاد تگگگارک
ان گگگگگاه بگگگگه سگگگگاعت مبگگگگارک
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نکتة نو دیگر ناز کردن دختر است تا شوهر نگاز ا را نمیکشگد ،تگن بگد
نمیسپارد .در این توصیف نیز یره دستی ندانی دیده نمیشود ،لی بی لطگف
هم نیست:
ون خواهش شه ز حد فز ن یافگت
ز زیگگگگر ن گگگگاب مگگگگاه طنگگگگاز
«کای شگوخ گگدا بگه جگوش مسگتی
پوشگگگگگیده لبگگگگگاس پادشگگگگگایی
آن ر ز کگگگه ای گگگگدای بگگگی بهگگگر
ایگگن تگگاج کگگاله تگگو کجگگا بگگود؟
غگگرّه گگه شگگوی بگگه لگگبس شگگایی؟
هگگگان دسگگگت ز دامگگگنم جگگگدا دار
مگگگن آهگگگوم تگگگو کهنگگگه گرگگگگی
رت گیگگگت بگگگه نگگگازنین ر پگگگوش
تگگا بگگی تگگو بگگدم بگگه حالگگت سگگخت
اکنگگون کگگه بگگه نگگزد تگگو رسگگیدم
گگگگر شگگگاه گگگگر گگگگدا کنگگگی نگگگام
گگون شگگه بگگه فر تنگگی سگگخن کگگرد
آن گگگگه گهگگگرین حمایگگگل خگگگویش
پس شاه ز بس کگه شگوق زد جگوش
برداشگگت گگو مگگرد اشگگنی گیگگر
گگون تگگرک شگگرابخواره شگگد مسگگت
پگگگس کگگگار غزالگگگه را نگگگان کگگگرد
میجسگگگت اگر گگگه آهگگگو از زیگگگر
یکچنگگگگد خگگگگراب بگگگگادة صگگگگاف
گگگون بگگگاده بریخگگگت از سگگگبویش
آن گگگگاه شگگگیده شگگگربت نگگگاب

نازنگگگده عگگگر س ر از ا تافگگگت
بگشگگگگاد زبگگگگان بگگگگه نگگگگرم آ از
بگگگا مگگگن گگگه کنگگگی دراز دسگگگتی؟
فرمگگگوش مکگگگن ز خگگگود گگگگدایی:
تگگن برهنگگه آمگگدی در ایگگن شگگهر،
ین شگوکت جگاه تگو کجگا بگود؟
بگگگگگگگذار طریگگگگگگق بیحیگگگگگگایی
بگگا توسگگت هنگگوز بگگوی خگگون کگگار
بگگر مگگن گگه زنگگی دم بزرگگگی؟»
«کگگای جگگز تگگو مگگرا همگگه فرامگگوش،
دریگگوزه گگگر تگگو بگگودم از بخگگت
کمتگگگگگر ز غگگگگگالم زر خریگگگگگدم
نگگگگوبردة تگگگگو مگگگگنم ،تگگگگرا رام »
زد خنگگگده عگگگر س نگگگاز پگگگر رد
بخشگگگید بگگگه عاشگگگق فگگگا کگگگیش
بگرفگگگت عگگگر س را در آغگگگوش
سگگگرپوش ز سگگگاغر مگگگی شگگگیر
بگشگگگاد خگگگدن تیگگگر از شسگگگت
کگگز نافگگة مشگگک خگگون ر ان کگگرد
نگذاشگگگت لگگگی رمیگگگدنش شگگگیر
لگگا بگگر لگگا سگگود ،نگگاف بگگر نگگاف
در سگگگگگینه بخیگگگگگت آرز یگگگگگش
کردنگگد بگگه هگگم د نگگار ن خگگواب
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گگون بگگاد سگگحر فگگراخ زد گگگام
ز غلغلگگگگگگگگگة هزاردسگگگگگگگگگتان
شسگگتند بگگر آب گگگل تگگن خگگویش
در شگگگکر خگگگدا زبگگگان گشگگگادند

شگگد کُشگگته گگراغ مگگاه بگگر بگگام،
از خگگگگگواب برآمدنگگگگگد مسگگگگگتان
کردنگگگگد لبگگگگاس تگگگگازه را پگگگگیش
43
بگگر خگگاک ،جبگگین خگگود نهادنگگد

در منظومههای عاش ی ،از این ند نمونه که در باال ن ل شد بگذریم ،دیگر
به توصییهای تن کامگی قابل توجهی بر نمیخوریم تا میرسیم به ر زگار مگا بگه
«زهره منو هر» سر دة ایرج میرزا .ایرج شاعری ست که هم به سگر دن هگزل
دلبستگی دارد هم به توصییهای تن کامگی ،لی این هر د را دقی اً از یکگدیگر
بازشناخته است ا در حالی که در هزل ،سوزنی ار از توصیف صحنههای زشت
باکی ندارد ،در توصییهای تن کامگی خود در «زهره

منو هر» با آن که از همة

سرایندگان پیشین پیشتر رفته است ،سخن را به اژههای رکیک یا استعارات سرد
آلوده نکرده اسگت .ایگرج بگن مایگه «زهگره منگو هر» را از داسگتان « نگوس
آد نیس» سر دة شکسپیر گرفته است ،لی از ترجمة فرانسگوی آن در زیگر نگد
بیتی از آن را ن ل میکنیم:
زهگگره دگگگر بگگاره سگگخن سگگاز کگگرد
«کگگای پسگگر خگگوب تعلگگل مکگگن
مهگر مگگرا گ ای بگه تگگو از مگگن در د
صگگبو بگه ایگگن خرمگگی ایگگن مگگن
حیگگف نباشگگد کگگه گرانگگی کنگگی؟
آن کگگه تگگو را ایگگن دهگگن تنگگ داد
داد کگگه تگگو بوسگگه فشگگانی همگگی
گگگاه بگگه ده ثانیگگه بگگی بگگیش کگگم
گگگاه یکگگی بوسگگه ببخشگگی ز خگگویش
بوسگگگه ا ل ز لگگگا آیگگگد بگگگه در

زمزمگگگگة دلبگگگگری آغگگگگاز کگگگگرد
در عمگگگگل خیگگگگر تامگگگگل کگگگگن
بینگگگی از اسگگگا نیگگگایی فگگگر د؟
بگگا مگگن آرا صگگنمی همچگگو مگگن،
صگگابری سگگخت کمگگانی کنگگی؟
ان لگگا جگگان پگگر ر گلرنگگ داد،
گگگگه بگگگدهی ،گگگگه بسگگگتانی همگگگی
گیری سگی بوسگه ز مگن پشگت هگم
مگگدّتی از مگگدت سگگی بوسگگه بگگیش
بوسگگه ثگگانی کشگگد از نگگاف سگگر»
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باز گو ایگن گیگت جگوابی ندیگد
دسگگت زد بنگگد رکگگابش گرفگگت
خگگواه نخگگواه از سگگر زیگگنش کشگگید
هگگر د کشگگیده بگگه سگگر سگگبزه دراز
عارض هر د شگده گلگگون گگرم
عشگگگگق بگگگگه آزرم م ابگگگگل شگگگگده
زهگگگرة طنگگگاز بگگگگه انگگگوا نگگگگاز
تکمه به زیگر گلگویش هگر گه بگود
یافگگت گگو بگگا بیکلهگگی خوشگگترش
رفگگگت کگگگه بوسگگگد ز رخ فگگگرّخش
بگگرد کمگگی صگگورت خگگود را ع گگا
زهگگره از ایگگن اقعگگه بگگی تگگاب شگگد
هگگر رطبگگی را کگگه نچینگگی بگگه قگگت
گیگگت« :ز مگگن رخ ز گگه برتگگافتی؟
دل بگگگه هگگگوای دگگگگری داشگگگتی؟
خوب ببین ،بگد بگه سگراپام هسگت؟
هیچ خدا ن گص بگه مگن داده اسگت؟
ایگگن سگگر سگگیمای فگگرح زای مگگن
این لا ایگن گونگه ایگن بینگیام
این سر این سینه ایگن نگاف مگن
این سر ایگن شگانه ایگن سگینهام
بگگگاز مگگگرا هسگگگت د یگگگز دگگگگر
راز در ن دل پگگگگگا ین مپگگگگگرس
هسگگت در ایگگن پگگرده بگگس آ ازهگگا
مشت خود از شمه پگر از آب کگن
غصه مخور گر تگن مگن خگیس شگد
آب بپگگاش از سگگر مگگن تگگا بگگه پگگا
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ز ر خگگدایی بگگه تگگن انگگدر دمیگگد:
ریشگگة جگگان ر خگگوابش گرف گت
در بغگگل خگگود بگگه زمیگگنش کشگگید
هگگر د زده تکیگگه بگگر آرنگگج نگگاز
این یکی از شهوت آن یک ز شگرم
بگگر د طگگرف مسگگأله مشگگکل شگگده
کگگگرد بگگگر ا دسگگگت تمتّگگگع دراز
بگگا سگگر انگشگگت عطوفگگت گشگگود
کج شگد برداشگت کگاله از سگرش
رنگگگ منگگگو هر پریگگگد از رخگگگش
طُرفگگگه دلگگگی داشگگگته یگگگا للعجگگگا
بوسگگگه میگگگان د لگگگبش آب شگگگد
آب شگگود بعگگد بگگه شگگاخ درخگگت
بلکگگگه ز مگگگن خگگگوبتری یگگگافتی؟
یگگا لگگا مگگن بگگی نمگگک انگاشگگتی؟
یک سر مو عیا در اعضگام هسگت؟
هگیچ کسگگی مثگگل مگن افتگگاده اسگگت؟
ایگگن فگگرح افگگزا سگگر سگگیمای مگگن
بینگگگی همچگگگون قلگگگم ینگگگیام
این کف نگرم ،ایگن کیگل گاق مگن
سگگگگگینة صگگگگگافیتر از آیینگگگگگهام
کگگگت نگگگدهم هگگگیچ از آنهگگگا خبگگگر
از صگگیت نگگاف بگگه پگگایین مپگگرس
نغمگگگة دیگگگگر زنگگگد ایگگگن سگگگازها
سگگر بگگه پگگی مگگن نگگه پرتگگاب کگگن
رخگگت اتگگو کگگردة مگگن کگگیس شگگد
هست در ایگن کگار بسگی نکتگه هگا:
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نگگازک تنگگ اسگگت مگگرا پیگگرهن
پسگگت بلنگگدی همگگه پیگگدا شگگود
کشگگگفِ بسگگگی سگگگرّ نهانگگگت کنگگگد
گگگاه بکگگش دسگگت بگگر ابگگر ی مگگن
گگگاه بیگگا پگگیش کگگه بوسگگی مگگرا
گگگر گگگذر از بوسگگه کنگگد مطلبگگت
گگگر ببگگری دسگگت بگگه پگگایین مگگن
نگگاف بگگه پگگایین نبگگری دسگگت را
گگگر ببگگری دسگگت تخطگگی بگگه بسگگت
گگگاه بیگگا ر ی زمگگانی بگگه زیگگر
گگگه بگگه لگگا کگگوه بگگر آریگگم هگگای
سگگبزه نگگگر تگگازه بگگه بگگار آمگگده
سرسگگگگره فصگگگگل بهگگگگاران بگگگگود
همچگگو د پر انگة خگگوش بگگال پگگر
دست به هم داده بگر آن ُسگر خگوریم
بلکگگگه از اجگگگرام زمگگگین رد شگگگویم
سگگگگیر نمگگگگاییم در آفگگگگاق نگگگگور
باش تو ون گربه مگن مگوش تگو
گربگگه صگگیت رجگگه گگگازم بگیگگر
طیگگل شگگو خسگگا بگگه دامگگان مگگن
از سگگر زلیگگم طلگگا مشگگک کگگن
رجگگه شگگادی کگگن بشگگکن بگگزن
دسگگت بکگگش بگگر شگگکم صگگاف مگگن
مگگاک کگگگن از سگگگینه سگگگیمین مگگگن
همچو گلم بو کن ون مُل بنگوش
زهره پی بوسه گو رخصگت گرفگت
همچگگو جگگوانی کگگه شگگبانگاه مسگگت
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ترکگگه شگگود نیگگک بچسگگبد بگگه تگگن
آنچگگه نهیتگگه سگگت هویگگدا شگگود
راز پگگگگس پگگگگرده عیانگگگگت کنگگگگد
گگگاه بگگه مگگن زن سگگر گیسگگوی مگگن
رخ گگو بگگرم پگگیش تگگو اپگگس گگگرا
مگگی زنگگم انگشگگت ادب بگگر لبگگت
ترکگگه خگگوری از کگگف سگگیمین مگگن
نشگگگگکنی از بیخگگگگردی بسگگگگت را
ترکگگه گگگل میزنمگگت پشگگت دسگگت
گگگگاه بگگگده کگگگولی کگگگولی بگیگگگر
تگگگا بگگگه دل کگگگوه بچپیگگگد صگگگدای
صگگگافی پیوسگگگته ر غگگگن زده
ز پگگی سگگر خگگوردن یگگاران بگگود
داده عنگگگان بگگگر کگگگف بگگگاد سگگگحر،
گگگاه بگگه هگگم ،گگگاه ز هگگم بگگگذریم
هگگر د یکگگی ر ح مجگگرّد شگگویم
از نظگگگر مگگگردم خگگگاکی بگگگه د ر
مگگگوشِ گرفتگگگار در آغگگگوش تگگگو
ل ده پگگرتم کگگن بگگازم بگیگگر
شگگیر بنگگوش از سگگر پسگگتان مگگن
بگگا نیگگس مگگن عرقگگت خشگگک کگگن
گگگل بکگگن از شگگاخه بگگر مگگن بگگزن
بوسگگه بگگزن بگگر دهگگن نگگاف مگگن
گگگگاز بگیگگگر از لگگگا شگگگیرین مگگگن
بیکگگن لخگگتم کگگن بگگازم بپگگوش»
بوسگة خگود از سگگر فرصگت گرفگگت:
کگگوزة آب خنگگک آرد بگگه دسگگت،
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جست گرفت از ع ا ا را بگه بگر
داد سگگگرش را بگگگه دل سگگگینه جگگگا
دسگگت بگگه زیگگر زنخگگش جگگای داد
تگگار د گیسگگوش کشگگیدن گرفگگت
زهگگره یکگگی بوسگگه ز لعلگگش ربگگود
بوسگگگهای از نگگگاف درآمگگگد بگگگر ن
هگگوش ز هگگم بگگرده مگگدهوش هگگم

کرد د پگا حل گه بگر ا گون کمگر،
بگگگگه بگگگگه از آن متکگگگگی متّکگگگگا
دسگگت دگگگر بگگر سگگر د شگگش نهگگاد،
لا به لبش هشت مکیگدن گرفگت
بوسگگه مگگگو آتگگش سگگوزنده بگگود
رفگگت دگگگر بگگاره بگگه نگگاف انگگدر ن
44
هگگر د فتادنگگد در آغگگوش هگگم ...

 .2بیشتر قصاید فارسی آغازی غزل گونه دارند که آن را نسگیا نشگیا
مینامند .هر ند موضو این آغازهها غالباً عشق است ،لی سرایندگان بیشتر بگه
توصیف زیبایی دلدار پرداخته اند کمتر به بیان رابطه ای یا اقعه ای میان دلدار
دلداده .توصیف زیبایی دلدار نیز بیشتر توصیف زیبایی اعضای سگر ا سگت،
همچون گیسو ،شم ،ابر  ،مژه ،بینی ،لا ،دندان ،زنگخ ،گونگه خگال .خیلگی
کلی توصیف سر اندام موی میان ،به ندرت نار پستان .لی در هر حال میان
سراینده دلدار ا رابطه ای نیست ،اگر هست یکسویه است شگرح هجگران
است گله از عدههای فا نشده بوسههای ناگرفته که غالباً بر سر تعداد نرخ
آن دلداده با دلدار در عالم خیال انه میزند .زن در ایگن توصگییها بگه مجسگمة
پشت یترین میماند :زیبا ،بیجان د ر از دست .با این حال شاعر همیشگه از
دست رقیا شکایت دارد .برای مثال در توصیف زیگر از قطگران تبریگزی ،دلگدار
خود را آراسته به سراغ شاعر رفته اسگت ،لگی میگان شگاعر ا هگیچ اتیگاقی
نمیافتد ،مگر گلة شاعر از بیوفایی یار:
اگر بتگر نو داند نگاریدن یکی پیکر
ر ا باشد اگر دعوی خالّقی کند بتگر...
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به گل برتافته زلیش ،به هم بر بافته زلیش
فر
به عنبر یافته زلیش ،به شمّ زیا رن
پری خوبی ستاند ز مه خیره بماند ز
همی فریاد خواند ز ر ان مؤمن کافر
به دل مانندة آهن ز شّی کرده پیراهن
به پای اندر کشان دامن ،همی آید بر اکر
قبای زرد پوشیده به رخ بر ماه جوشیده
خمار خواب کوشیده هم اندر دل ،هم اندر سر
د شم از خواب شبگیران به سان شم نخچیران
در ا ون شعلة نیران ،شکسته زلف ون نبر
نگار مجلس افر زی ،دالرای ر ان سوزی
همی دارد مرا ر زی ز غم سالی به رنج اندر...
شرن آمیز شد کامم ،ز کام خویش ناکامم
که شاید بردهد کامم ،جدا گشته ز خواب خور
تو خورشیدی من ماهم ،تو افر زی من کاهم
45
به رخ مانندة کاهم ،گشاده بر رخ از غم در
ا ج توصییهای تن کامگی در دیوان قطران این سه بیت است در توصگیف
این عادت برخی از دختران که سر گیسوی خود را میجوند:
هگگر زمگگان انگگدر آ ری بگگه دهگگان
سگگر آن زلگگف کینگگه خگگواه سگگیاه
یگگن یکگگی را بگگه سگگان غالیگگه دان
آن یکگگگی را بگگگه سگگگان غالیگگگه دان
46
بگگر دهگگان تگگو هسگگت بوسگگه زنگگان
گرنه عاشگق تگر از مگن اسگت ،گرا
بسیاری از قصاید امیر معزی دارای آغازههایی هستند در توصگیف عشگق،
لی مایة تن کامگی آنها اندک است دلدار نیز در بیشتر آنها پسر است .د بیت
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زیر بهتریت توصیف تن کامگی ست که نگارنده در همة دیوان ا دیده است:
سینة نرمش و میسا م به زیر دست خویش
47
بینم آن سینه به نرمی پرنیانی دیگر است
دیگر این بیت در توصیف لا گزیدن یار:
از لا شیرین ا هر گه که خواهم بوسه ای
48
برفر زد ر ی دندان بر لا شیرین زند
بیشتر توصییهای تن کامگی در قصاید فارسی یا ناتمام اند یا بگا الیگاظی
رکیک به شرح جزئیات عمل جنسی پرداخته اند ،بگه یگژه در قصگاید انگوری
سوزنی . 49این د تن ،از سرایندگانی هستند که د شرط را برای تن کامه سگرایی
دارند :توانایی گستاخی .لی یک شرط را ندارنگد :لطافگت

ق .درسگت بگه

علت همین عدم شرط سوم ،ما در دیوان آنها به جای توصییهای تن کامگی ف گ
هزلهای رکیک مییابیم.
در دیوان خاقانی بیتهای بسیاری در شرح گاز گگرفتن اعضگای تگن دلگدار
50

هست

51

هم اشعاری در هزل

لی توصییهای تن کگامگی در دیگوان ا یافگت

نمیشود ،مگر بیتهایی تک توک:
ون ماه سی شبه که به خورشید در خزد
52
اندر خزم به بزمت در بستر آیمت
یا این بیت که بسیار پرمایه لطیف است در نازک خیالی معنگی یگابی بگه
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سبک هندی میماند:
تو کشان زلف من و گربه بگر آن

53

سگگگگگنبل دلنگگگگگواز مگگگگگیغلطم

نیز زیباست این قطعة کو ک از مسعود سعد ،در توصیف پایکوبی یار:
تنگت از لطگف گگردد همچگو جانگگت
و کوبی پگای گون گیگری پیالگه
نگگگدارد اسگگگتخوان گگگگویی متانگگگت
نگگان گگگردی پیچگگانی میگگان را
54
نمایگگد پُ گر مگگی از عکگگس رخانگگت
ز مگگی گگگر گگه تهگگی باشگگد پیالگگه
شاعری داریم به نام ابوالمحامد محمودبن عمر متخلص به جوهری زرگگر
که در سدة پنجم هجری میزیسته است .از دیوان این شاعر ،تنها اشعاری نددر
تذکرهها جنگها بر جای مانده است .از جمله یکی هم قصیدة کوتگاه زیگر کگه
اگر ه توصییهای تنکامگی در آن مایة ندانی نگدارد ،لگی شگاعر آن را بگد ن
آا ده به الیاظ رکیک ،خوب پایان رسانیده است:
افتگگگگگگگاد پریرخگگگگگگگی برابگگگگگگگر
بگگگا مگگگن ز قضگگگا ،نمگگگاز دیگگگگر
شگگگیرین صگگگنمی لطیگگگف دلبگگگر
خگگوبی ،سگگتی ،ظریگگف مگگوز ن
از گوشگگت :نگگه فربگگه نگگه الغگگر
از قامگگت :نگگی بلنگگد نگگی پسگگت
55
بگگگر د ش فگنگگگده گگگگوش گگگادر
در پگگای کشگگگان کشگگان سگگگراغُچ
از شگگگگوخی تگگگگاب داده معجگگگگر
گگگگه بگگگر زنگگگخ بگگگر بنگگگاگوش
بگگگر سگگگاعد سگگگاق زیگگگور زر
بگگگر گگگگردن گگگگوش گگگگوهر دُر
بگشگگاده لبگگی ،گگو شگگهد شگگکر
بر بسته رخگی ،گو مگاه خورشگید
بگگگر هگگگر رسگگگنی هگگگزار نبگگگر
از مشگگگک سگگگیه رسگگگن د دیگگگدم
انگشگگت گگو سگگم کگگرده احمگگر
از خگگگگون دل حریگگگگف عشگگگگاق
تابنگگگده گگگو سگگگیم سگگگینه بگگگر
پیگگگراهن َشگگگعرِ لعگگگل بگگگر تگگگن
56
بگگگا خشگگگک لبگگگان دیگگگدة تگگگر،
آهسگگگته فگگگراز رفگگگتم گیگگگت
هگگم زهگگره مشگگتری نگگه در خگگور،
ای با تگو بگه حسگن مگاه خورشگید
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داری سگگگر آن کگگگه از سگگگر لطگگگف
تگگگا بگگگر تگگگو کگگگنم نثگگگار جگگگان را
گگون کبگگک دری همگگی خرامیگگد
گیتگگا کگگه :سگگخن بگگه راه بگگر گگگوی
ال صگگگگه ،گگگگو در ثگگگگاقم آمگگگگد
شگگگد حجگگگره ز ر ی آن نگگگگارین
نرمگگگگک نرمگگگگک سگگگگالم گیگگگگتم
ز بگگاده سگگرش گگگران گگگران شگگد
ز شگگگگمة نگگگگوش ا شگگگگیدم

بخرامگگگگی تگگگگا ثگگگگاق گگگگاکر؟
ز دیگگگگده ع یگگگگق دُرّ گگگگگوهر
آن فتنگگگة شگگگهر شگگگور لشگگگکر
م صگگگود طلگگگا ،ز قصگگگه بگگگگذر
بگگگا یگگگار زدیگگگم سگگگن بگگگر در
همچگگگگون گیتگگگگی ز مگگگگاه انگگگگور
گیتگگا کگگه :علیگگک ،جگگان خگگواهر
آرامگگگش خگگگواب کگگگرد در خَگگگور
57
پگگیش از اجگگل ،آب حگگوض کگگوثر

 .3آنچه پیش از این دربارة قصیده گیتیم ،دربارة غزل نیگز درسگت اسگت،
ون در غزل نیز میتوان نمونههای ندی نشان داد که شاعر توصییی تگن کامگه
را آغاز کرده ،لی به انجام نرسانیده است .برای مثال به این غزل منو هری توجه
کنیم:
شبی دراز ،می سرخ ،من گرفته به ن
میی به سان ع یق گداخته ون زن
به دست راست شراب به دست پ زلیین
58
همیخوریم همی بوسه میدهیم به دن
نبیذ بوسه تو داتی همی ه نیک بود
یکی نبیذ د صد بوسه شراب زرن
گهی بتازد بر من ،گهی بد تازم
به ساعتی در ،گه آشتی گاهی جن
به گاه مستی ونان شود د شم بتم
59
که نرگسینی غرقه شود به خون پلن
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آیا در این غزل مطلا ناتمام نیست؟ حاال شاید این غزل اقعاً ناتمام مانده
باشد یا ب یة بیتهای آن از دست رفته باشد .لی به ایگن غگزل عثمگان مختگاری
توجه کنیم که آن را در همان موضو آغاز کرده است آن را زیباتر از منو هری
هم سر ده ،باز همچنان مطلا را ناتمام گذاشته است:
گره زده سر زلیین برنهاده به گوش
و صد هزار نگار از درم در آمد د ش
خمارناک به شم به لا خمارشکن
شرابجوی به طبع به سرسما نیوش
شبانه اندر مغز مُغانه در دیده
60
غانه اندر دست مانه در آغوش
دژم د نرگس جاد فریاِ ر حافزا
خُرم د الله عاشق نواز نوش فر ش
مرا ز ر ی شکرفی به خود کشید که بوس
پیاله از سر مستی به من نمود که نوش
مزیدم آن شکر آرای لعل غالیه بوی
61
کشیدم آن شبه کردار شاخ مرزنگوش
مرا شراب گه از جام داد گاه از لا
62
از آن به عاقبت ا مست گشت من مدهوش
گویا شاعر پنداشته است که اگر پیش از این اندازه به توصیف خگود ادامگه
دهد ،باید به شرح جزئیات عمل جنسی بپردازد .از این ر پس از گرفتن بوسهای
کشیدن گیسویی ،از غایت مستی از هوش رفته است توصییی بدین زیبایی را
ناتمام گذاشته است .به همین گونه زیبا ،لی ناتمام است این غزل از عبدالواسگع
جبلی:
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یا رب ه عیش بود که من د ش داشتم
کافاق را ز مشغله پُرجوش داشتم
تا ماه برنیامد پر ین فر نشد
پر ین به دست ماه در آغوش داشتم
دل آسمان ماه قدح گیر ساختم
جان بوستان سر قبا پوش داشتم
هر ند کا به ا ل شا مست گشته بود
من بر نشاط ا همه شا هوش داشتم
هر گز کسی نداشت نان خلوتی که من
62
با آن نگار زهره بنا گوش داشتم
حافظ نیز غزلی مشابه دارد که آن را بسیار زیبا آغاز کرده است ،لی پگس
از سه بیت موضو را عوض کرده است:
زلف آشیته خوی کرده خندان لا مست
پیرهن اک غزل خوان صراحی در دست،
نرگسش عربده جوی لبش افسوس کنان
نیم شا د ش به بالین من آمد بنشست،
سر فراگوش من آ رد به آ از حزین
64
گیت کای عاشق دیرینة من خوابت هست؟
سعدی نیز غزلی در همین موضو دارد:
امشا مگر به قت نمیخواند این خر س
عشاق بس نکرده هنوز از کنار بوس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
ون گوی عاج در خم وگان آبنوس
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یک شا که شم فتنه به خواب است زینهار
بیدار باش تا نر د عمر برفسوس
تا نشنوی ز مسجد آدینه بان صبو
یا از در سرای اتابک غریو کوس،
لا از لا و شم خر س ابلهی بود
65
برداشتن به گیتة بیهودة خر س
غزل سعدی هم کوتاه است هم مایة تگن کگامگی آن انگدک ،لگی مطلگا
ناتمام نیست به یژه بیت د م آن شگاهکار صگنعت تشگبیه در توصگییهای تگن
کامگی ست .در م ابل در غزل زیر از سراینده ای که نام ا را نمیدانم ،شاعر مایة
تن کامگی را زیاد گرفته بیت آخر نیز عامیانه فاقد ظرافت است .با این همگه
این غزل که از فرط نگاره سازی یستان گونه گشته است ،در موضو خود بگی
نظیر است:
ای ن ش د ران تو به سان سم آهو
هر کس که نزد بر سُم آهوی تو آه ا
من بر سُم آهوی تو بسیار زدهستم
در این سُم آهو نبود رهای آهو
زیر سُم آهوی تو دیدم کیل گور
بیند کیل گور که زیر سُم آهو؟
ون بیضة سیمست کش ازنیمه کنی دَرج
66
با غازه کشی نیم خطی بر شکم ا
از ح ه سیمین تو یک مو ندمیده ست
از ح ّة سیم آری ،هرگز ندمد مو
هر گه که نشینی ه گل از خنده شود باز
انگه که خرامی به هم آید لا هر د
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یا میرسی از ر ضة مهمانی حوران
د بر گل آ رده ای از ر ضة مینو
یا گندم صحرای بهشت است که دارد
خطی به میان ز د برخطش د پهلو
خورد آدم از آن گندم بیر ن زجنان رفت
من خوردم از این گندم رفتم به جنان تو
این غزل از حبیا خراسانی با غزل سعدی پهلو میزنگد بیگت ششگم آن
تالی بیت د م آن غزل است:
ه خوش بودی که شبی در کنار من خسبی
به بستر اندر ،یکتای پیرهن خسبی
قدح بنوشی سرمست گردی از می ناب
نان که بیخبر از حال خویشتن خسبی
گهی به رقص و شمشاد نار ن خیزی
گهی به بزم و نسرین نسترن خسبی
صبا ز شرم تو از گل سحر گالب کشد
شبی که مست تو در ساحت من خسبی
تو ون به باغ در آیی ،ز پا در آید سر
مگر به سایة شمشاد نار ن خسبی
پریش سازی گیسو به ر ی یشم سرین
و یک من گل یک باغ یاسمن خسبی
عجا خیال محالی حبیا در سر داشت
67
که با سُرین سَمین در د اج من خسبی
لی شاهکار توصییهای تن کگامگی در غگزل ،ایگن غگزل از بگانو سگیمین
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بهبهانی ست که بی گمان یکی از استادان بزر

غزل است در شاعری د هنگر

سازندگی آفرینندگی را با هم دارد .در این غزل ،سراینده همچنگین بگا گگزینش
زنی خوش ضرب بر شور مضمون افز ده است:
شبی همرهت گذر ،به طرف من کنم
ز تن جامه برکنم ،ز گل پیرهن کنم
به دست ستیز تو ،سپارم زمام دل
به پای گریز تو ،ز گیسو رسن کنم
به قهرم گذاشتی ،مرا با تو آشتی
به ت دیم جان نشد ،به تسلیم تن کنم
بر د ش سینه را ،به لبهات بسپرم
سپید شکوفه را ،کبود سمن کنم
به اعجاز یک نگه ،دلت رام اگر نشد
سرانجام اره را ،به سحر سخن کنم
غر ر بنیشه را ،به شم تو بشکنم
سر زلف خویش را ،شکن در شکن کنم
ه میگویم ای خدا ،ه غافل از خود شدم
جوانی ه کس کند ،به پیری که من کنم؟
دگر خسته آمدم ،ز بس رنگها زدم
که کافور خویش را ،و مشک ختن کنم
به پنجاه منزلی ،سه منزل نمانده بیش
غریبانه میر م ،که آن جا طن کنم
ه جز آن که لعنتی ،کنم بر ح ی تی
68
در آیینه خلوتی ،و با خویشتن کنم؟
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قصد من این بود که این گیتار را به شعر کالسیک محد د کنم ،گرنگه در
شعر معاصر قطعات ار تیک باز هم هست .از سوی دیگر اشعار ار تیک شگاعران
زن را که ندان هم زیاد نیست ،نمیتوان نادیده انگاشت از این ر بستن ایگن
بحش بد ن اشارهای به شعر فر غ فرخزاد ر ا نیست.
اگر اشعار نخستین فر غ اعترض برخی از مردان را برانگیخت ،نگه از ایگن
ر بود که زنی ادعای شاعری داشت ،را که ادبیات ما زنان شگاعر کگم نداشگته
است ،بلکه از این ر بود که زنی بیپرده از احساسگات جنسگی یگک زن سگخن
میگیت .البته نمیتوان گیت که تنها به علت این شگجاعت ،اشگعار ا هنرمندانگه
است .لی این شگجاعت کگه از نگگاه کسگانی جسگارت بگه شگمار میآمگد ،بنگد
استعدادهای زنان ایران را گسست ،اغراق نیست اگر بگگوییم بسگیاری از زنگان
هنرمند سه دهه اخیر ایران ،نمود خود را به نوعی مدیون فر غ هستند این تأثیر
اجتماعی فر غ مهمتر از تأثیر ادبی ا ست ،اگر ه تأثیر ادبگی ا کگه ف گ مثبگت
نیست -فعالً بزرگتر مینماید .لی اشعار آغگازین فگر غ در مجموعگة اسگیر کگه
ار تیک موضو اصلی بسیاری از آنهاست ،ندان استادانه نیسگتند ،پگس از آن
نیز هر ه به جلوتی میآییم ،ن ش ار تیک در شگعر ا کمتگر میشگود جگای
خود را به موضوعهایی میدهد ون درد جهان شمول ،در آمیخگتن بگا طبیعگت،
سیر به جهان قصه ،خاطرات کودکی نوجوانی در خانه کو گه ،انگد ه گرایگی
توصیف هیچ پوک زندگی ،اعت اد به نیر انای مر  ،اعتراض تا حگد عصگیان
«تابو» شکنی :که همه با یک صداقت دل سوزندان بیان شده اند .این صداقت
مر

نابه هنگگام تنهگا رشگتههایی هسگتند کگه فگر غ پگر ین را در شگاعری

سرنوشت به یکدیگر میپیوندانند ،دیگر هر ه هست دیگریّت است.
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اما اشعار ار تیک فر غ هر ه از مجموعة اسیر به جلوتر میآیم ،نه تنها
کمتر میشوند ،بلکه از تن آنها کاسته میشود به ر ان آنها افگز ده میگگردد تگا
سرانجام به یک عرفان زمینی بدل میشوند به موضوعات دیگر اشعار بعدی ا
میپیوندند .با این همه در د مین مجموعة ا به نام دیوار ،قطعهای با عنوان «آب
تنی» هست که در عین ر انی لیظ ،ار تیک آن هم تن دارد هم ر ان:
لخت شدم تا درآن هوای دل انگیز
پیکر خود را به آب شمه بشویم
سوسه میریخت بر دلم شا خاموش
تا غم دل را به گوش شمه بگویم
آب خنک بود موجهای درخشان
ناله کنان گرد من به شوق خزیدند
گویی با دستهای نرم بلورین
جان تنم را به سوی خویش کشیدند
بادی از آن د رها زید شتابان
دامنی از گل به ر ی گیسوی من ریخت
عطر دال یز تند پونة حشی
از نیس باد در مشام من آ یخت
شم فر بستم خموش سبک ر ح
تن به علیهای نرم تازه فشردم
همچو زنی کا غنوده در بر معشوق
یکسره خود را به دست شمه سپردم
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ر ی د ساقم لبان مرتعش آب
بوسه زن بیقرار تشنه تبدار
ناگه درهم خزید راضی سرمست
جسم من ر ح شمه سار گنهکار
آیا این قطعه توصیف گریز زن از مرد به شمه نیست؟ در میانه زنیسگت
که در همخوابگی بیش از هر یز گرمی آغوش دسگت نگوازش لگذت نجگوا
میجوید .از یک سوی زن گ این انگاشت هنی ماست از بطن شگعر گ مگردی
ست که گویی هر د دستش افتاده است زبگانش الل آغوشگش سگرد تنهگا
هدف همخوابگی ا به گیته گرگانی «کلید کام در قیل خوشی کردن» است .از
آن سوی زن گ این برداشت عینی ماست از متن شگعر گ شگمه ای سگت کگه
آغوشی باز سینه ای گسترده دارد گوش غم شگنیدن دسگت نگوازش مگوج
همراه با زمزمه نسیم بوی هوش ربای گیاهان :زن از مرد میگریزد به آغوش
شمه پناه میبرد که با هزار پنجة نرم نوازشگر در انتظار ا ست...
 .4در رباعی نیز غالباً موضو تن کامگی از همان توصیف اعضای هره
به ندرت پستان میان بیر ن نمیر د اگر بر د فوراً به هگزل میانجامگد بگرای
مثال به این رباعی از کمالالدین اصیهانی توجه کنیم:
امشگگا بگگر مگگا نمیخگگزی پنهانگگک؟
دی گیگت مگرا ز زیگر لگا خنگگدانک
ندین همه لطف از دهنی ندانک؟ 69
سگگبحاناهلل کگگه گگون فگگر میبگگارد
پس از بیت نخستین خواننگده گمگان میکنگد شگاعر میخواهگد مضگمونی
تنکامه را به شعر کشد .لی با خواندن بیت د م درمییابد که باز برای صدمین
هزارمین بار سخن از همان دهن تن

است .یا باز از همین شاعر:
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دل رفت به سوی آن دهگن خنگدانک
گیتا که شکر نیست ،لی گر خگواهی

تگگگا بسگگگتاند ز شگگگکری پنهانگگگک
70
جایی که نهان شوی ،خم زلف آنگک

گویی دلدار با آن که این سگر ر ان غالبگاً دارای ران هیگون کیگل گگور
است گ پناهگاه دیگری جز خم گیسو ندارد ،اگر دارد ،شاعر برای پنهان کگردن
دل هیچ جای دیگری جز پیچ خم مگوی ا نمیشناسگد ،بگا آن کگه در آن جگا
هزاران دل دیگر نیز پنهان شده اند.
یا این که همین شاعر آر ز میکند که یک شا معشوق را مست خراب
به ن آ رد:
یک شا خواهم خگراب ناپر ایگت

تگگا ر ز مگگن انگگدر بگگر سگگیم آسگگایت

لی اگر به آرز یش برسد ه خواهد کرد؟ کیران نعمت:
71
ون زلف تو میفتم به سر در پایت
ون خ تگو گگرد دهنگت میگگردم
شاید گمان ر د که قالا رباعی برای توصییهای تن کامگی کو ک است.
نمونههایی زیر که نگارنده گستاخانه از خود مثال میآ رد ،نشان میدهگد کگه در
همین قالا کو ک میتوان مضمونی تن کامه را بگد ن آلگوده سگخن بگه الیگاظ
رکیک پر رد پرداخت:
گگگر جگگام گرانگگی از شگگرابی کهنگگت
نگگدان بگگزنم بوسگگه بگگه گلگگزارِ تنگگت

از خود بَرَد کنگد در آغگوش مَنَگت،
کگگز داغ لگگبم بنیشگگه گگگردد سگگمنت

:
در پرتگگگو مگگگاه رفگگگتن آمگگگوختمش،
ان گه که نسیم غنچه را گل میکرد

بی جامه به سبزه خیگتن آمگوختمش،
بوسگگان بوسگگان شگگکیتن آمگگوختمش
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:
سخنی
در نیم شبان که نیست بان
برخیگگز ر یگگم تگگا بگگه کگگنج منگگی
:

نرگس نگشوده شم غنچه دهنگی،
در شگگمة مهتگگاب بشگگوییم تنگگی

بگگر مگگن بگشگگا بهشگگت آغوشگگت را،
آن مسگگت کبگگوتران گگگل در من گگار

گیسگگوی شگگا صگگبو بنگگا گوشگگت
آن تپگگة سگگیم شگگمة نوشگگت را

با این همه ،در میان رباعیهای فارسی نمونههای جالبی نیز با توصگیف تگن
کامگی یافت میشود .ما در زیر ندتایی از آنها را ن ل میکنیم.
خاقانی در رباعی زیر پریشان شدن گیسوی سیاه دلبر را بررخسار ا
توصیف کرده است:
ون زاغ سگر زلگف تگو پگر از کنگد
در بگگاغ تگگو ز آن زل گف پَرانگگداز کنگگد

نین

در بگاغِ رخگت بگه کبگگر پگر بگاز کنگگد
72
تگگا بگگر گگگل تگگو بغلتگگد نگگاز کنگگد

یا این د رباعی از سرایندگانی که نام آ نها را به یاد ندارم.
یا نی که جوابم به سخن خواهی داد؟
گیتم :شکری از آن دهن خواهی داد؟
تا خود نخوری آنچه به من خواهی داد
لا را بگزید ،گیتمش :سگخت مگگز
:
گیتم کگه دمگی بگا تگو تگوانم دم زد؟
گیتم که َشم شرابِ صلت ر زی؟
این رباعی از جمالالدین اصیهانی:

ابگگر ز ره شگگرم خگگم انگگدر خگگم زد
لعلگگی بگزیگگد نرگسگگی بگگر هگگم زد

98

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 22 /

د شم ه شبی بود ،ز دل تاب شگده
تا ر ز مرا د د سگت در گگردن یگار

صگگل آمگگده فگگراق را آب شگگده
73
لا بر لا ا نهاده در خواب شگده

از فرزند ا کمالالدین است:
یگگار آمگگد د ش کگگردمش مهمگگانی
می خورد بخیت مست در دربستم

هگگگر ش گیگگگتم نکگگگرد نافرمگگگانی
74
آن گه با ا ه کرده باشم دانگی؟

باز از ا ست:
در حیلگگه ری هگگزار رن گ آ رمگگت
هر نگد کگه در پگردهای از مگوز نی

تا ون دهن خویش به تن آ رمگت
ر زی به ترانهای به نگ آ رمگت

از ابوالیرج ر نیست:
از گرمگگیِ خورشگگیدِ رخ ر شگگنِ ا
یک ر ز که فرصگت بگود از دامگنِ ا

رنجورتر اسگت از دلِ عاشگق تگنِ ا
ون سایه در ن شوم به پیگراهن ا

75

76

با مطایبه ای سیاه آمیخته است این رباعی از عثمان مختاری:
یگا شگگوی تگگو میگگرد زن مگگن ر زی
یا خصم من تو در دهد تگن ر زی
77
تو شوی رها کنی مگن زن ر زی
یا بر سازیم هگر د یگک فگن ر زی:
رباعی زیر از سعدی ،همچنین یکی از نمونههای بسیار از عشگقِ نرگسگین
( )narcissismیا خود دلباختگی ( )autoerotikدر شعر فارسی ست:
آن کام دهان لا دندان لذیذ،
ون صورت خویشتن در آیینه بدیگد
79
بس جان به لا آمد که بدین لا نرسگید
میگیت گ نان که میتوانست شگنید
از سلمان سا جی ست که در مصرا

هارم گیتنی ناگیتنی را در نگیگتن گیتگه
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است:
خواهم شبکی نان که تو دانی من
من بگر سگر بسگترت بخوابگانم تگو

بزمی که در آن بزم تو ا مانی مگن
د نرگس مست را بخوابانی مگن

80

در میان رباعیسرایان ،مهستی گنجهای بیپر ایگی بیشگتری در توصگییهای
تنکامگی دارد که البته برخگی از آنهگا هزلانگد .ربگاعی زیگر آمیختگهای سگت از
توصیف تنکامگی مبارزه برای حق نیاز جنسی زن که نگارنده پیش از ایگن در
81

گیتاری دیگر از آن سخن گیته است.
در خانة تو آنچگه مگرا شگاید نیسگت،
گویی همه یگز دارم از مگال منگال

بنگگدی ز دل رمیگگده بگشگگاید نیسگگت،
82
آری همه هست ،آنچه میباید نیست

رباعی زیر مانند آن رباعی که پیش از این از عثمان مختاری ن ل شد ،جز
نمونههای اندکی ست که در آن زن شوهردار موضو توصیف تن کامگی ست:
گرمابگگه زده ،آب کگگان از مگگویش
دیدم گو مگه مهگر میگان کگویش،
83
زینسو زن من رسید زان سو شویش
گیتم که یکی بوسه دهم بگر ر یگش:
:
شه کنگده نهگاد سگر سگیمین تگن را
افسوس که در کنده بخواهگد سگودن

زین اقعه شیون اسگت مگرد زن را
84
پایی که د شاخه بود صد گردن را

زرد اسگگت ز عشگگق خگگاکبیزی ر یگگم
این طرفه که خاکبیز زر جوید مگن

ین نادره را به هر کسی ون گویم،
85
زر در کگگف خگگاکبیز را میجگگویم

100

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 22 /

رباعی زیر با جود گرایش سراینده به کار بردن صنعت جنگاس ،توصگییی
تن کامه است در عین حال نشانی از برخورد مسلمانان مسیحیان در سرزمین
اران 86نیز هست.
این برخورد بی گمان در اخالق برخی مسلمانان طب ة اشرافی جامعگه بگی
تأثیر نبوده است:
ای بت بگه سگر مسگیو اگگر ترسگایی
گه شمِ ترم به آستین خشگک کنگی

خواهم که به نزد ما تو بی ترس آیگی
87
گه بر لاِ خشکِ من لاِ تر سگایی

در تک بیتهای بازمانده از ر دکی سگه بیگت هسگت کگه بگه نظگر میرسگد
مضمون د بیت نخستین آنها همین مضمون باال در رباعی مهستی بوده است:
تگگو بگگر ا خگگوار خوابنیگگده سگگتان
یادت کن :زیرت انگدر ن تگنِ شگوی
ببریگگگگده بگگگگر ن تگگگگو پسگگگگتان
جعگگد مویانگگت جعگگد کنگگده همگگی
89
د لگگگت ا مگگگرا بکگگگرد جگگگوان
پیگگر فرتگگوت گشگگته بگگودم سگگخت
شاعر در د بیت نخستین خطاب به زنی میگوید :به یادآ ر کگه شگوهرت
خوابیده بود تو ر ی ا به پشت خوابیده بودی موهایت پریشان پستانهایت
از د سو آ یزان بود.
این بیتها بی گمان از قصیده ای بوده اند که تنها همین سه بیت از آنهگا بگه
جای مانده است .در آن قصیده د بیت نخستین دنبال هم بوده اند لی بیت سوم
باید از ا اخر قصیده ( یا اصالً از قصیدة دیگری بگه همگین زن قافیگه) بگوده
باشد .اما از مطلا ناقص د بیت نخستین میتوان دنبالة آن را نین حدس زد
90

که شاعر نیر سومی بوده که در این همخوابگی شرکت داشته است.
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اما موضو بیتهگای ر دکگی موضگو آخگرین ربگاعی مهسگتی ،یعنگی
همخوابگی یک زن با د مرد (با این تیا ت کگه در شگعر مهسگتی مگرد جگوان
بیگانه در س قرار گرفته هم فاعل است هم میعول ،لی در شگعر ر دکگی
زن در س قرار گرفته هر د مرد فاعل اند) نیز موضو مثالی که در بخگش
نخستین این گیتار از داراب نامه ن ل شد ،یعنی همخوابگی د زن با یک مرد ،در
اصطالح جنسی  Triolismنامیده میشگود .مثگال تگاریخی مشگهور ایگن رفتگار
جنسی ،رابطة همخوابگی میان تزار ر س پطر کبیگر (در گذشگته  )1725زن ا
کاترین ا ل جوانی به نام منچیکوف است.
بیگمان هم از ر دکی هگم از مهسگتی اشگعار دیگگری در موضگو تگن
کامگی جود داشته که به دست ما نرسیده اسگت .بگرای مثگال بیتگی هسگت کگه
میگویند مصرا نخستین آن را سنجر گیته بود مصگرا د م را مهسگتی پاسگخ
داده بود ،لی محتمل تر این است که بیتی باشد از شعری بلنگدتر از مهسگتی کگه
بیتهای دیگر آن از دست رفته اند:
یست پنهان زیر دامان تو ای سیمین بگدن؟

ن شسمآهوی ین است بربر

سمن

 .5در ترانههای عامیانه نیز به توصییهای تن کامگی برمیخگوریم .در زیگر
ند نمونه از آنها ن ل میگردد:
قگگدِ شگگیدایِ شگگنگولت مگگرا کشگگت
به سینه جیگتِ لیمویگت نگه نگد ن
:

به سگینه جیگتِ لیمویگت مگرا کشگت
و عنبر زلفِ خوشبویت مرا کشگت
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اال دختگگر کگگه موهگگگای تگگو بگگگوره
بگگه حمگگوم مگگیر ی ز دی بیگگایی

بگگه حمگگوم مگگیر ی راه تگگو د ره
کگگه آتگگش بگگر دلگگم مثگگل تنگگوره

:
اجل آن گگه شگود بگر مگن فرامگوش
نهگگم لگگا بگگر لبگگانش جگگان سگگپارم
:

کگگه گیگگرم نگگار پسگگتانی در آغگگوش
بییتم همچون گیسگویش بگه پهلگوش

اگگگگگر زر داشگگگگتم ِلِ میگگگگگرفتم
بگگگگگه ر ی سگگگگگینة نگگگگگرم دالر م

جو ن خوب خوشگل میگگرفتم
کبگگگگگوتر ار منگگگگگزل میگگگگگگرفتم

:
بگگه قربگگون مگگیر م زلگگف نگگگارم
بگگگه ر ی سگگگینهاش گنگگگدم نمیشگگگه

بگگگه ر ی سگگگینهاش گنگگگدمِ بکگگگارم
همین بس حاصگل ا ن جیگتِ انگارم

:
ِلم 92گل از تو گگل یگدن از مگن
د پسگگتونت بگگده ِر دسگگتِ عاشگگق

لگگا لعگگل از تگگو بوسگگیدن از مگگن
93
تحمگگل از تگگو مالیگگدن از مگگن

نگارنده قتی از یک شاعر محلی غزلی در صف سرین یار شنیدم که تنها
بیت نخستین آن را به یاد دارم:
فدای قُنبلکت مگن شگوم کگه غلتونگه

به هر طرف که تواش میدهی به فرمونه

به اقلیدس ،هندسه دان یونانی که در سدة سوم پیش از مگیالد میزیسگت،
نسبت میدهند که گیته بود :زیباترین خ هندسی خ سُرین زن است مگا ایگن
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گیتار را به یاد اقلیدس به پایان میبریم:
ن اشِ ازل بسی خگ ِ راسگت کشگید،
لگگیکن گگو خ گ ِ ُس گرین زن آغازیگگد

کج نیز کشید هر ه میخواسگت کشگید،

این خ ِ شگیت بی کم کاست کشید
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 .5در  -30-29سپتامبر  1994از سوی انستیتوی زبان شناسی دانشگاه گراتس در اتریش یک سمپوزیوم
در موضو  :ار س ،عشق محبت در ادبیات هند ژرمنی برگگزار گردیگد .م الگة حاضگر صگورت
گسترش یافتة گیتاری ست که نگارنده برای آن سمپوزیوم تهیه کرده بود ،لی بگه علگت گرفتگاری
شخصی نتوانست در آن شرکت کند.
 .6فخرالدین اسعد گرگانی ،یس رامین ،به تصحیو م تگود ا -ا گواخاریگا ،تهگران  ،1349ص ،228
بیت  182به جلو.
 .7اشام به معنی «ر بنده م نعه» است .لعل اشام یعنی «ر بندة سرخ».
 .8سعتری یعنی «دلیر ،بی باک».
 .9دست ابرنجن دست برنجن ریختهای کوتاه دست آ ر نجن اند به معنی «دستنبند».
 .10گرگانی ،یس رامین ،ص  ،284بیت  83به جلو.
 .11همان جا ،ص  ،165بیت  ،89به جلو.
 .12همان جا ،ص  ،39بیت  18به جلو
 .13در داستان بیژن منیژه که مانند یس رامین به ادبیات پارتی د ران بیژن (شگاخه ای از اشگکانیان
که در مر فرمانر ایی میکردند) بر میگردد ،اشاراتی هست که نشان میدهند که این داستان نیز در
اصل از توصییهای تن کامگی خالی نبوده است ،لی با راه یافتن به میان داستانهای حماسی ،برخی
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از عناصر غیر حماسی خود را از دست داده است .این نظر تا حدی دربارة داستان زل ر دابه بگه
نیز درست است .نگاه کنید به م الة نگارنده با عنوان« :بیژن منیگژه

ریگس رامگین» ،در ایگران

شناسی  ،2/1369ص .298-273
 .14نظامی ،هیت پیکر ،به کوشش ه.ریتر-ی.رپیکا ،استانبول  ، 1934ص  ،252بیت  152به جلو.
 .15نظامی ،شرفنامه ،به کوشش  . .علیزاده ،باکو  ،1947ص  ،473بیت 155به جلو.
 .16نظامی ،خسر

شیرین ،به کوشش ل ،خه تاقور ف ،باکو  ، 1960ص  ،235بیت  30به جلو.

 .17همان جا ،ص  ،144بیت  59به جلو.
 .18اسدی طوسی ،گرشاسپنامه ،به کوشش حبیا یغمایی ،اپ د م ،تهران  ،1354ص  ،29بیت ،148
به جلو.
 .19شاهنامه  ،داستان رستم اسیندیار( ،تصحیو نگارنده ،دفتر پنجم زیر اپ) بیت 346به جلو.
 .20شاهنامه ،دفتر سوم ،ص  ،176بیت  172به جلو .نگاه کنید به م الة نگارنده با عنگوان «آزار کگامی
خود آزار کامی در شعر فارسی» کارنامة  ،1 /1373ص ..33-19
 .21قاآنی شیرازی ،دیوان به کوشش محمدجعیر محجوب ،تهران  ،1326ص .820
 .22خواجوی کرمانی ،گل نور ز ،به کوشش کمال عینی ،تهران  ،1350ص  ،237بیت  4به جلو.
 .23عارف اردبیلی ،فرهاد نامه ،به کوشش عبدالرضا آ ر ،تهران .2535
 .24همان جا ،بیت .207-139
 .25نگاه کنید به م الة نگارنده« :از گِل شعر تا گُل شعر ،در :ایران شناسی  ،3/1370ص  503به جلو.
 .26شاهنامه ،اپ مسکو 3437/214/9به جلو.
 .27عارف اردبیلی ،فرهاد نامه ،بیت .2766
 .28همان جا ،بیت .2787
 .29همان جا ،بیت .2811
 .30همان جا ،بیت  3043به جلو.
 .31همان جا ،بیت  2843به جلو.
 .32همان جا ،بیت 3314
 .33همان جا ،بیت  2888به جلو.
 .34همان جا ،بیتهای .1022-1025-1640-1645-1656-1667 -830-827
 .35همان جا ،بیت  1581به جلو.
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 .36همان جا ،بیت  808به جلو.
 .37همان جا ،بیت  1597به جلو.
 .38همان جا ،بیت .1488
 .39همان جا ،بیت  3201به جلو.
 .40همان جا ،بیت  3601به جلو.
 .41همان جا ،بیت  4006به جلو .ضمناً این شاعر نظامی سگتیز ،فرد سگی خگواه ایگران د سگت نیگز
هست .نگاه کنید به :ایران شناسی  ،1-1373ص .42 35
 .42ابوطاهر طرسوسی ،داراب نامه ،به کوشش بیو اهلل صیا ،تهران  ،2536ج ،1ص  104به جلو.
 .43مال عبدالشکور بزمی ،داستان پدما ت  ،به کوشش امیر حسن عابدی ،تهران  ،1350ص .165-162
 .44ایرج میرزا ،دیوان به کوش محمدجعیر محجوب ،اپ پنجم ،امریکا  ، 1365ص  ،100بیت ،595
به جلو ،ص  ،104بیت  ،686به جلو ،ص  ،117بیت  1000به جلو.
 .45قطران تبریزی ،دیوان ،به کوشش محمد نخجوانی ،تبریز  ،1333ص .105
 .46همان جا ،ص .253
 .47امیر معزی ،دیوان به کوشش ناصر هَیری ،تهران  ،1362ص .117
 .48همان جا ،ص .684
 .49نمونه ای از توصیف رکیک در دیوان سوزنی سمرقندی قصگیده اسگت بگا مطلگع :در راه مگرا دی
صنمی در گذر آمد (دیوان ،به کوشش ناصرالدین شاه حسینی ،تهران  ،1338ص  )28که ایرج میرزا
در قطعة  :دیشا د نیر از رف ا آمده بودند (دیوان ،ص  )196از آن متگأثر اسگت .دیگگر قطعگه ای
ست از انوری با مطلع :ر زی از بهر تماشا سگوی دشگت (دیگوان ،گاپ دهلگی  ،1889/1306ص
 )411از این گونه هزلیات که بیشتر الییه شلییه اند در دیوان بسیاری از شاعران هست.
 .50نگاه کنید به م الة نگارنده «آزارکامی خود آزار کامی در شعر فارسی» ص 21
 .51خاقانی شر انی ،دیوان به کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،بی تاریخ ،ص .808 ،738 ،711
 .52همان جا ،ص .573
 .53همان جا ،ص .626
 .54مسعود سعد سلمان ،دیوان به کوشش رشید یاسمی  ،تهران  ،1339ص .637
 .55سراغچ یا سراغوک سرآغوش سراگوش ،پار ة گیسوپوش زنان است.
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 .56در اینجا گیت بجای گیتم به کار رفته است ،یعنی شناسه به قریبنگه ضگر رت زن حگذف شگده
است.
 .57به ن ل از م دمة دیوان عمق بخاری ،به کوشش سعید نییسی ،تهران  ،1329ص  65به جلو.
 .58دن

اژه ای ست آ ایی به معنی صدای به هم خگوردن د

یگز در ایگن جگا بگه معنگی «بوسگة

صدادار» است که ر دکی در بیتی آن را به صدای شکستن پسته مانند کرده است(دیوان ،به کوشش
سعید نییسی ،تهران ،1341 ،ص )528
منم خو کرده بر بوسش ،نانچون باز برمُسته
نان بان

آرم از بوسش ،نانچون بشکنی پسته

در مصرا یکم مسته به معنی « اشنی ست که به باز شکاری میدهند ».به گمان نگارنده فرد سگی
نیز از «بوسِ اک» منظورش «بوسة صدادار» است( .شاهنامه ،دفتر د م :)277 /221
سرش تن

بگرفت یک بوس اک

بگگداد نبگگود آگگگه از شگگرم بگگاک

اژههای بوسه ماک نیز اژه آ ایی هستند.
 .59منو هری دامغانی،دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،اپ د م ،تهران  ،1338ص .223
 .60در این بیت شبانه به معنی «شراب د شین» شاید هم به معنی «ماجرای د شین» باشگد مغانگه بگه
معنی «می منسوب به مغان» است غانه به معنی «سازی در موسی ی»

مانه به معنی «جگام مگی»

است.
 .61مرزنگوش نوعی گیاه است که در این بیت گیسوی شبه کردار ،یعنی «گیسگوی سگیاه رنگ » بگدان
مانند شده است.
 .62عثمان مختاری ،دیوان ،به کوشش جالل الدین همائی ،تهران  ،1341ص .557
 .63عبدالواسع جبلی ،دیوان ،به کوشش بیو اهلل صیا ،تهران  ،1339ص .548
 .64خواجه شمس الدین محمد حافظ ،دیوان ،به کوشش پر یز ناتل خانلری ،اپ د م ،تهگران ،1262
ص .60
 .65شیخ مصلو الدین سعدی ،کلیات ،انتشارات خیام ،تهران ،بی تاریخ ،ص .280
 .66بیضة سیم یعنی «تخم ن ره» غازه یعنی «سرخاب».
 .67حاج میرزا حبیا خراسانی ،دیوان ،به کوشش علی حبیا ،اپ سوم ،تهران  ،1313ص .214
 .68سیمین بهبهانی ،خطی ز سرعت از آتش ،تهران  ،1360ص .27
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 .69کمال الدین اصیهانی ،دیوان به کوشش حسین بحرالعلومی ،تهران  ،1348ص .934
 .70همان جا ،ص .935
 .71همان جا ،ص .945
 .72خاقانی ،دیوان ،ص .718
 .73جمال الدین اصیهانی ،دیوان ،به کوشش حسن حید دستگردی ،تهران  ،1320ص .500
 .74کمال الدین اصیهانی ،دیوان.836 ،
 .75همان جا ،ص .915
 .76ابوالیرج ر نی ،دیوان ،به کوشش محمود مهد ی دامغانی ،مشهد  1347ص .167
 .77عثمان مختاری ،دیوان ،ص .634

 .78بنا بر اساطیر یونانی Narkissos ،فرزند خدای ر د ،پسر بچه زیبایی بود ،لی در کار مهگر رزی بگا
زنان ناتوان ،تا آن که ر زی که در کنار جویی خوابیده بود ،عکس خگود را در آب دیگد دلباختگه
خود شد به سبا این خود دلباختگی به عشق دختر اقیانوس پاسخ نداد ،تا دختگر از انگد ه جگان
سپرد از ا جز نوفهای سست در جنگل بر جای نماند .از این ر خدایان بر جوان خشم گرفتند
خود دلباختگی ا را به خودشییتگی آرامش ناپذیری تبدیل کردند ،تگا سگرانجام مگادر زمگین بگر
جوان بخشود ا را به گل نرگس بدل ساخت.
در شعر فارسی ن ش آب جوی در اسطورة یونانی را آیینه دارد نرگس تنها نگاره ای برای شگم
به یژه شم دلدار است .از میان گواههای فرا ان آن به ایگن د بیگت بسگیار زیبگا از ر دکگی
حافظ بسنده میکنیم:
نظر گونه بد زم ،کگه بهگر دیگدن د سگت

ز خاک من همه نرگس دمد بگه جگای گیگاه
(ر دکی ،دیوان ،ص  ،510بیت )482

گشت بیمار که ون شم تو گردد نگرگس

شگگیوة ا نشگگدش حاصگگل بیمگگار بمانگگد
(حافظ ،دیوان ،ص )366

 .79سعدی ،کلیات ،ص .423
 .80سلمان سا جی ،دیوان ،به کوشش ت ی تیصلی ،تهران  ،1336ص .635
 .81نگاه کنید به  :ایران شناسی  ،1/1372ص 94
 .82مهستی گنجه یی ،دیوان ،ص  ،175شمارة .47
F.Meier, Die schöne mahsatr, Wiesbaden 1963.

 .83مهستی ،دیوان ،ص  ،270شماره .154
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 .84همان جا ،ص  ،129شماره 3
 .85همان جا ،ص  ،297شماره 187
 .86مهستی خود یک جا از ارّان نام برده است (دیوان ،ص  ،304شماره « :)192در گنجگه د درزیگگر
استاد جوان /رفتند به دا ری بر شاه جهان /فرمد ملک به درزیان ارّان.»...
 .87مهستی ،دیوان ،ص  ،365شمارة .255
 .88همان جا ،ص  ،262شمارة .145
 .89ر دکی ،دیوان ،ص  ،509بیت  458به جلو.
 .90این سه بیت گویا از قصیده ای است که ر دکی در پیری در شرح ر زگار جوانی خود سر ده بوده
است ،مانند همان قصیدة معر ف ا با مطلع« :مرا بسود فر ریخت هر ه دندان بود »...ر دکگی
در این قصیده نیز بیتهایی مشابه دارد که گمان ما را دربارة مضمون آن د بیت نیر میدهد (دیوان،
ص  ،499بیت  203به جلو)
بسا کنیگزک نیکگو کگه میگل داشگت بگد

به شا ز یاری ا نزد جملگه پنهگان بگود

به ر ز ون که نیارست شد به دیگدن ا

نهیا خواجگة ا بگود بگیم زنگدان بگود

 .91مهستی ،دیوان ،ص  ،277شمارة .271
 .92ل که در این جا پیش از این آمد به معنی «دلبر»

ر در همین ترانه به معنی «بر» است.

 .93حسین کوهی کرمانی ،هیتصد ترانه ،تهران  ،1327ص .141 ،133 ،98 ،76 ،42 ،31

