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چکیده
نظامـی یکـی از بزرگتریـن شـاعران ادب غنایی بشـمار میرود که عالوه بر سـرودن داسـتانهای 
عاشـقانه، در غزلگویـی بـه سـبک عراقی نیـز مهارت زیادی از خود نشـان داده هـر چند که توجه 
کمتـری بـه آنهـا شـده اسـت. او در غزلیاتش همـان خصوصیات سـبک عراقی را بـرای مخاطبان 
در توصیـف عشـق بـکار میگیـرد و نـزاع بیـن عقـل و عشـق را بـه خوبی بیـان میکنـد. در میان 
محتـوای غزلهـای نظامـی، عشـق زمینـی و مادی بیشـتر جلوه گر اسـت. کـه ایـن از خصوصیات 
سـبک خراسـانی اسـت و میتـوان گفـت که وی سـبک عراقـی و خراسـانی را در غزلهایش تلفیق 
کـرده اسـت. نظامـی در غزلهایـش بـه توصیفات جسـمانی معشـوق اهمیـت میدهد و بـا آوردن 
وصفهایـی، بـه تعریـف و تمجیـد آن میپـردازد. عـالوه بـر ایـن ،خصوصیـات اخالقـی عاشـق و 
معشـوق را در غزلـش بطـور کامـل تبییـن کـرده کـه بـا اسـتفاده از شـواهد ابیـات آنها را شـرح 
داده ایـم .در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از منابع معتبـر، کتابخانـه ای و بـا روش تحلیلی-توصیفی، 
نمودهـای سـبکی عشـق در غزلیـات نظامـی را شناسـایی کـرده و جلوه هـای توصیفـی آن را در 

قالـب سـبکی نمودهای عشـق بـرای مخاطبـان بیان نمـوده ایم.
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مقدمه
بـدون تردیـد اشـعار غنایـی هیـچ ملّتـی از آهنـگ دلنواز عشـق کـه برآمـده از جوهـر عواطف 
انسـانی اسـت، بی بهره نیسـت. زیرا عشـق مایة زندگی اسـت و هسـتی، بی آن به تعالی و کمال 
راه نخواهـد یافـت. در گفتگـوی عشـق، از نقـش جمـال نمیشـود غفلـت کـرد. "از همیـن روی 
اگـر دامنـة عشـق و جمالگرایـی را گسـترده بنگریم، باید توجه داشـته باشـیم که جمال پرسـتی 
ظاهـری و معاشـقه و مغازلـه بـا معشـوقان مایـة نخسـتین غـزل اسـت، تـا آنکـه کـم کـم دکان 
مدیحه گویـی از رونـق افتـاد و جایـش را بـه غـزل عاشـقانه و جوالنگـری الهـة عشـق داد" )آفاق 
غـزل فارسـی، صبـور: 309(.  بنمایـة اصلـی غـزل، عشـق و عاشـقی اسـت  و مضامینـی دیگر از 
قبیـل عرفـان، حکمـت، سیاسـت و غیره در درونمایـه ای از تغّزل بنا شـدهاند. بدیـن ترتیب غزل 
فارسـی چـه مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم بـر مـدار معشـوق دور میزنـد. بـه عبارت دیگر هسـتة 
مرکـزی غـزل، معشـوق اسـت."اما این معشـوق در تغـّزل، حقیقـی ودر غزل، موهوم اسـت و اگر 
احیانـاً حقیقـی بـوده اسـت در غـزل بایـد تبدیـل به اسـطوره شـود.") سـیری در شـعر فارسـی 

،زرین کـوب: ص 61(.
در غزلیـات نظامـی کـه نماینـده تمـام عیـار سـبک عراقـی اسـت، معشـوق دارای وصفهـای 
ظاهـری اسـت کـه میتـوان از روی آن معشـوق مـورد نظـر نظامـی را تـا حـدودی پیـش چشـم 
آورد و ایـن معشـوق دارای اخـالق و رفتـاری اسـت کـه در غزلیاتـش بـه خوبی نمایان اسـت؛ اما 
سـوالی کـه در اینجـا مطـرح میشـود این اسـت که، نظامـی در توصیـف معشـوق در غزلیاتش به 
چـه جنبه هایـی پرداختـه و عاشـق و معشـوق در ایـن اشـعار، دارای چگونـه خصلتهایی هسـتند 
و جایـگاه آنـان در ایـن اشـعار چگونـه اسـت، کـه بـا آوردن شـواهدی از غزلهایـش، بـه تببیـن 
ویژگیهـای عشـق و خصوصیتهـای اخالقـی عاشـق و معشـوق پرداخته ایم .شـایان ذکر اسـت که 
نظامـی در توصیـف عشـق و جلوه هـای اخالقـی عاشـق و معشـوق، کمتـر بـه توصیفـات ظاهری 
پرداختـه بلکـه اخـالق و منـش آنـان را مـد نظـر داشـته اسـت و حتـی آنجـا کـه از توصیفـات 
ظاهـری آنـان صحبـت میکنـد، نـه تنهـا از وصفهـای کلیشـه ای دوری میگزینـد بلکـه در وصف 
ظاهـر و اخـالق و منـش رفتـاری آنـان، نوآوریهـای خاصـی را بـه وجـود آورده اسـت کـه در نوع 
خـود قابـل توجـه اسـت. دربـارة خصوصیات عاشـق و معشـوق الزم به ذکر اسـت کـه خصلتهای 
اخالقـی عاشـق و معشـوق در غزلیـات نظامـی بسـیار بـا هـم متفـاوت اسـت بطـوری کـه خـود 

گویـای جایـگاه آنان اسـت.
پیشینه تحقیق:

آقایـان اسـحاق طغیانـی و محسـن محمدی فشـارکی بـه همراه خانـم مریم ایرانمنـش در یک 
پژوهـش مشـترک بـا عنـوان "سـازه های هنری عاشـق و معشـوق در دو اثـر نظامی" به بررسـی 
انـواع نمادهایـی مانند)سـرو سـهی- مـاه- شـمع ، نرگـس و...( در دو اثـر نظامی)لیلـی و مجنون 
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و خسـرو و شـیرین( پرداخته انـد کـه نـه تنهـا بـا مقالة مـورد بحث)نمودهـای عشـق در غزلیات 
نظامـی( همپوشـانی نـدارد بلکـه پژوهش انجـام شـده اینجانب، در غزلیـات نظامی انجـام گرفته 
اسـت نـه در خمسـه. بنابرایـن نـوآوری ایـن مقالـه در ایـن اسـت کـه اوال: در غزلیات پژوهشـی 
انجـام نشـده و ایـن اولیـن پژوهـش جامع دربـارة غزلیـات نظامی اسـت، ثانیا: بررسـی نمودهای 
عشـق بطـور گسـترده در ایـن مقالـه به انجام رسـیده اسـت و از این حیـث جامع بـودن، در نوع 

خـود جدیـد و بکر اسـت.
1. عشق و ماهیت آن

هـر شـاعر یـا نویسـندهای بنابر دیـدگاه و نگاه خـود به مقولة عشـق، از آن تعریفهـای متفاوتی 
ارائـه میدهنـد، شـاعران سـبک عراقـی نیـز از عشـق تعاریفـی خـاص ارائـه داده انـد و غـزل و 
عشـق را بـه همـان معنـای اصلـی خود یعنـی« مطلـق شعرعاشـقانه و معـادل ادب غنایـی بکار 
برده اند«)سبک شناسـی شـعر، شمیسـا:ص202( و نظامـی هـم بـا تعاریفـی که از عشـق میکند، 
بـه سـتایش عشـق میپـردازد و خصیصـه اصلـی فکری سـبک عراقی را زنـده و پویاتر جلـوه داده 
اسـت. وی بـا تعاریفـی  متنـوع بـه سـتایش عشـق پرداختـه و آن را گرانبهاتـر از طـال میدانـد و 

 : ید میگو
ننماییـــمعشـــق مـــا خوبتـــر ز زر و طالســـت عیـــار  بـــی  زر  مـــا 

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی ،بیت 8431(
معتقـد اسـت کـه مقولة عشـق در هرجایی سـاکن نمیشـود بلکـه در دلی جای میگیـرد که در 

بند دیگری نباشـد:
نگنجــد یکتــا  دل  بــر  جــز   کــه رخــت عشــق در هــر جــا نگنجــد غمــت 

)همان 458(
و ایـن عشـق تنهـا در در دلهـای خالـی از غیر جـای میگیرد که بـا وجود آن، باید بـه همه چیز و 
همـه کـس پشـت پا زد کـه این میتواند از خصیصه اصلی سـبک عراقی و ویژگی عشـق شـاعران 

غزلسرای آن بشمار آورد:
 چون تو با عشــق آشــنایی، از همه بیگانه شو عشــق زحمت برنتابد کآشــنای خلوت اســت

)همان، بیت0051(
و تنها کسانی این را درک میکنند که عاشق راستین باشند:

 هــر زمــان آشــفتگی بــر عاشــقان انداختــم عاشــقان داننــد قــدر عشــق را از ســر عشــق
)همان، بیت2811(

او بـه خوبـی بـه اهمیـت عشـق واقف اسـت و بـه بیـان زیبایـی، آن را به سـوره ای از سـوره های 
کتاب قـرآن تشـبیه میکند:
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بســی بخوانــدم  تــو  عشــق  ــخن ســورة  ــک س ــوام ی ــق ت ــد از عش ــل نش  ح
)همان،بیت 4631(

و ارزش و قدرت عشق را به حدی واال و برتر میپندارد که باعث شکستن توبه میشود:
ــد ــراب میکن ــق خ ــه را عش ــای توب ــاز بن ــاب میکنــد ب  روزه گشــای عاشــقان از مــی ن

)همان،بیت059(
بنابرایـن تعریـف و دیـدگاه نظامـی از مقولة عشـق بسـیار زیبا و اهمیـت این امر در غـزل نظامی 
بـه خوبـی جلوه گر اسـت. الزم به ذکر اسـت که مفهوم و محتوای عشـق در غزل شـاعران سـبک 
عراقـی بیشـتر عرفانـی اسـت امـا دیـدگاه نظامی بـه غزل یـادآور زبـان غزلهای مکتب خراسـانی 
اسـت و از بُعـد مـادی و زمینـی بیشـتر مورد توجـه وی بوده اسـت و تنها در یک مورد به عشـق 

عرفانی پرداخته اسـت :
 کـی توانـد هـر دلـی اسـرار جانان داشـتن؟
 ســر"اال اهلل" نبینـی تــا ز دنــیا نگـذری
 شـرط فرمان بردن اندر عاشقی دانی که چیست؟

 سـّر جانان همچنان مستور و پنهان داشتن؟
 کــی روا باشـد مقلـد را مسـلمان داشـتن؟
 همچـو اسـمعیل جان خویش قربان داشـتن

)همان، ابیات8041-5041(
2. جدال عشق و عقل 

جـدال و تعـارض میـان عشـق وعقـل، از دیربـاز مـورد توجه شـاعران بـوده اسـت و از مباحث 
اصلی سـبک عراقی بشـمار میرود. “ شـاعران سـبک عراقی به تفوق عشـق بر عقل اعتقاد راسـخ 
دارند و آن را از خصیصه فکری شـعر خویش برمیشمارند)سبک شناسـی شـعر، شمیسـا:ص247(  
کـه ایـن تعـارض در غـزل نظامـی نیز کامال مشـهود اسـت.وی نیـز مانند دیگـر شـاعران، معتقد 
اسـت کـه  عشـق و عقـل در تعـارض یکدیگرند و هـر دو در یک مـکان نمیگنجنـد و این تعارض 

و جـدال را ایـن چنین بیـان میکند:
 ای دیـــده تـــو را بـــه ما نظر نیســـت
نـگـاریــــــن آن  هــــوای  راه   در 
 از دیــــده و عــــقل تــــا چــــه گویم

 ای عقـــل تـــو را به مـــا گذر نیســـت
 دیــــوانه شــــدم تــــو را خبر نیســـت
 کین رفـــت ز دســـت از آن اثر نیســـت

)همان،ابیات718-518(
و ایـن عشـق اسـت کـه باعـث توبـه شکسـتن میشـود و صبـر و شـکیبایی را از انسـان میگیـرد 

بطـوری کـه عقـل تـرک جـان میکند:
بگشـــاد توبـــه  بنـــد  و  آمـــد   صبـــرم شـــد و عقـــل رخت بر بســـت عشـــق 

)همان،بیت 686(
بخوبـی اذعـان میکنـد کـه در هنـگام عشـق ورزیـدن، لباس عقـل را از تـن درمـی آورد چراکه با 

هم سـر ناسـازگاری دارند:
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عریـــان عقـــل  لبـــاس  ز  رســـت مانـــدم  خـــرد  تفکـــر  ز   جانـــم 
)همان،بیت986(

3.عشق یکسویه
"عشـق در  آثار سـبک خراسـانی دارای ارزش خاصی نیسـت و بیشـتر خرد جای آن را گرفته 
است)سبک شناسـی شـعر، شمیسـا: 248( و در اشـعار منظـوم نظامـی مانند خسـرو و شـیرین و 
لیلـی و مجنـون، نیـز عشـقی دو بـه چشـم میخـورد که بـا توجه بـه مسـائل و مشـکالتی که در 
خـالل داسـتان پیـش می آیـد به وصـال نمی انجامد. امـا در غزلیـات نظامی ویزگی سـبک عراقی 
بگونـه ای متفـاوت خـود را نشـان میدهـد، به این صـورت که در غزل سـبک عراقی معشـوق ناز 
میکنـد امـا گریـزان نمیشـود ولـی  در شـعر نظامـی بـه این صورت اسـت که معشـوق از عاشـق 

گریـزان اسـت و به سـوی غیر گرایـش دارد:
 مــن از تو فخر میــدارم، تو از من عار میداری تو را من دوست میدارم،تو میداری مرا دشمن

)همان، بیت4161(
و میبینیـم کـه ایـن عشـق یـک طرفـه ره بجایـی نمیبرد و معشـوق همچنـان کینه و عـدوات از 

عاشـق در دل میپروراند:
انــدر جســت و جویــت ســرنهاده  تــو الحــق روز و شــب بــا مــن بکینــی مــن 

)همان، بیت8171(
و حتـی ایـن عشـق یـک طرفـه، بـه حدی شـدت دارد که معشـوق بـرای عاشـق بـه خونریزی و 

مـرگ او می اندیشـد:
 او همــه شــب بخــون مــن روز شــمار میکند مــن همــه روز میکنــم یــاد شــب وصــال او

)همان، بیت469(
و بـا وجـود ایـن همـه دشـمنی و بیمهـری، بـاز هـم عاشـق از عشـق یـک طرفـة خـود دسـت 

نمیکشـد و پشـیمان نمیشـود:
 مــرا بیــن کــز پشــیمانی، پشــیمانی نمی آید ز بد مهریت هر ساعت پشیمان گردم از مهرت

)همان، بیت3301(
یـک طرفـه بـودن عشـق در غزل نظامـی به گونه ای اسـت که معشـوق، عاشـق را نفریـن میکند 

و پـا را از حـد خود فراتـر مینهد:
 گفت: هر ســر که چنین، چاره او دیوار اســت گفتمــش: بــر ســر کویــت ســر مســتی دارم

)همان، بیت047(
و عاشق خود به این عشق یک طرفه اعتراف میکند و میگوید:
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ــو جــز درد نفروخــت ــر عشــق ت ــه مــن ب میفروشــد ب درمــان  کــه  بــر   ندانــم 
)همان، بیت719(

بـا آنکـه معشـوق در غزل سـبک عراقی دارای ارزش واالیی اسـت امـا بی وفایـی، خصیصه اصلی 
او اسـت و نظامـی کامـال به این امر اشـاره کرده اسـت:

ــرود چــون کــه وفــا طلــب کنــم، از دل آهنین او ــکار می ــه دل، ســنگ ب ــن آبگین ــر م  ب
)همان، بیت069(

و فـرد عاشـق نیـز از این عشـق یـک طرفه و عدم وفاداری معشـوق بـه روز قیامت امیـد دارد که 
خداونـد انتقامش را از معشـوق بگیرد:

 دانــم کــه نیــک و بــد را فــردا شــمار باشــد چنــدان کــه میتوانــی، امــروز جــور میکــن
)همان، بیت119(

4.توصیفات ظاهری معشوق
بنابـر سـنتی کـه در ادبیـات گذشـته وجود دارد، هر شـاعری از معشـوق به شـیوة خاص خود، 
بـه توصیـف ظاهری و جسـمانی آنان میپـردازد و برای این امـر، از تشـبیهات و تمثیلهای زیبایی 
بهـره میبـرد. ایـن پیونـد بـرای بهتر نشـان دادن اشـعار عاشـقانه بـکار میـرود؛ بطوریکه تشـبیه 
چهـرة معشـوق بـه ایـن عناصـر در آثـار شـاعران و نویسـندگان بطور قابـل محسوسـی مالحظه 
میشـود؛ و بـرای نمونـه میتـوان آن را در آثـار نظامی از جمله خسـرو و شـیرین و لیلی و مجنون 
مشـاهده کـرد کـه بارهـا چهرة لیلی و شـیرین را بـه عناصر موجـود در طبیعت  مانند ماه، سـرو، 
و....تشـبیه میکنـد. امـا معشـوق نظامـی در غزلیاتـش دارای چهـره و اندامی دیگرگونه اسـت که 
مشـخصه سـبک عراقـی را بازگـو میکنـد کـه به صـورت زیر بـه توصیف و تشـبیه آنهـا پرداخته 

است:
4-1.چشم

در غزلیات نظامی گاهی اوقات چشـم معشـوق به گل نرگس تشـبیه شـده که جزء تشـبیهات 
کلیشـه ای محسوب میشود:

 مــن به خدا که صابرم، عشــق شــتاب میکند نرگس تو به غمزه گفت:کان تو ام تو صبر کن
)همان، بیت359(

و گاهـی بـه بـادام ماننـد شـده کـه نـه تنها کمتـر از این تشـبیه اسـتفاده شـده بلکه بسـیار زیبا 
و دالنگیز اسـت:

ــبی ــد لـ ــم و شـاهـ ــادام چشـ ــت بـ  نقل مسـتان خوش بود بادام و شکر تا به روز لـعبـ
)همان،بیت 8701(

4-2.توصیف ابروان
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نظامـی ابـروان یـار را بـه خمیدگـی هـالل مـاه در چهـرای ماننـد مـاه که بـه صـورت کامل و 
درخشـان اسـت تشـبیه میکنـد کـه در ایـن تشـبیه آوردن هـالل بـرای ابـروان و بـدر کامل ماه 

بـرای چهـره در نـوع خـود بینظیـر اسـت و میگوید:
 زین ســبب بدر و هاللت فرخ و میمون شــود ابروانــت گــر هالل اســت، روی تــو مانند بدر

)همان، بیت 999(
و  یـا ابـروان را بـه طاقـی ماننـد کرده که به نظر میرسـد طاق آسـمان باشـد و خورشـید درمیان 

آنها نمایان اسـت: 
ــدن دارد در طــاق دو ابرویــش، خورشــید نهان گشــته ــوت ع ــر رخ، یاق ــی ب ــا صنم  زیب

)همان،بیت688(
و انحنای آن را به کمانی مانند میکند که به وسیلة آن معشوق را مورد هدف قرار میدهد:

خـــود ابـــروی  کمـــان  وســـمة  تیــرم از  بــه  بــزن  مکــش،  گــوش   تــا 
)همان، بیت9621(

4-3.مژه
از دیگـر تشـبیهات زیبایـی کـه در غزلیـات نظامی وجـود دارد، تشـبیه مژه به تیر کمان اسـت 
کـه بـا آن عاشـقان را هدف قـرار میدهد که این نوع تشـبیه در ادبیات، کلیشـه ای و تکراریسـت:

 طرفــه تــر آنکــه بــر دلــم، نــازده کار میکنــد تیــر مــژه همــی کشــد، میکشــد و نمیزنــد
)همان، بیت859(

4-4.اشک
زیباتریـن وجالبتریـن تشـبیهی که از سـیمای معشـوق در غزلیـات نظامی وجود دارد، تشـبیه 
اشـک بـه لعـل اسـت کـه در دیوان شـاعران دیگـر کمتر دیده میشـود چرا کـه معموال دنـدان را 

بـه لعل تشـبیه میکنند نه اشـک چشـم:
 لعــل نــاب از دیــده و ُدر از دهــان انداختــم ای نظامــی، هــر زمــان بر پــای آن زنده دالن

)همان،بیت3811(
4-5.گونه

از دیگـر نـکات جالـب در توصیف سـیمای معشـوق، آوردن مشـبه به لعل اسـت  کـه دوباره از 
آن اسـتفاده میکنـد امـا ایـن بـار برای مشـبه گونـه بکار میـرود کـه در نوع خود بکر اسـت:

ــار بینــی روزی کــه از دو لعلش،افتــد طمــع ببوســی ــاش چشــمش،خون در کن  از دورب
)همان،بیت2271(

و یا در بیت زیر با تشبیهی زیبا و درخور توجه، گونة یار را به خوشة گندم تشبیه میکند: 
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ــن خوشــه او ســنبله گــردون اســت گونـــة گنـــدم او ســـنبل تـــر دارد بار  کمتری
)همان، بیت 167(

نمونـة ایـن نـوع تشـبیه از گونـة یار، بسـیار زیبـا و از نوع تشـبیهات نو محسـوب میشـود که در 
سـایر غزلها دیده نمیشـود.

4-6. لب
نکتـة دیگـری کـه در توصیـف معشـوق وجـود دارد تشـبیه لـب یار به یاقوت اسـت کـه چنین 

تشـبیهی کم نظیر اسـت:
ــروی ــا می ــدر تماش ــوت لب،کن ــت یاق  همچــو بلبــل در فــراق گل به صحــرا میروی ای ب

)همان، بیت5271(
و در جایی دیگر، لب یارش را به عود تشبیه کرده که بسیار نادر است:

 زهی عود و شکر سوزان، مرا مجمر چنین باید لب و خال جهان سوزت، چو عود و شکرند ای جان
)همان،بیت0101(

بنابرایـن میتـوان گفـت نظامـی بـرای تشـبیهات خود در توصیف معشـوق حـد و مـرز و قاعده و 
قانـون نمیشناسـد و هـر جا کـه بخواهد از مشـبه به هایی اسـتفاده میکنـد که غیر متعارف اسـت 
و ایـن از خصوصیـات غزلهـای او محسـوب میشـود. چـرا کـه در بیـت زیـر، در یـک لـف و نشـر 

مرتـب، لـب را بـه نبـات، دهـان را بـه پسـته و چشـم را به بـادام مانند کرده اسـت:
ــادام لــب و دهــان و دو چشــم تو ای بــت گل فام ــوم ب ــته و س ــات و دوم پس ــی نب  یک

)همان،بیت  3411(
4-7.زلف معشوق

از دیگـر زیباییهـای توصیـف سـیمای معشـوق در شـعر نظامـی، توصیف زلف معشـوق اسـت.
چنیـن توصیفی در دیگر آثارش نیز مشـاهده میشـود بطـوری که برای نمونـه در لیلی و مجنون، 

زلـف لیلـی را فقـط از نظـر سـیاهی مد نظـر داشـته  و ان را به شـب مانند میکنـد و میگوید:
چراغـــی رخـــش  چوشـــبی  زاغــی زلفـــش  چنــگ  بــه  مشــعله ای   یــا 

)کلیات نظامی،تصحیح وحید دستگردی، بیت16(
حـال آنکـه در غزلیـات، جوانـب دیگـر تشـبیه را مد نظر داشـته بطوری کـه در بیت زیر، تشـبیه 
زلـف بـه شـب یلـدا آن هـم از نظـر سـیاهی و درازی را پیش چشـم مخاطـب قرار داده اسـت. او 
زلـف یـارش را به سـیاهی شـب و درازی آن را به شـب یلدا ماننـد کرده که بر روی چهرة سـفید 

همچو روزش کشـیده شـده است:
ــدابشــد از دلم نگاری که نداشــت مثــل و همتا ــو یل ــف او چ ــب زل ــور، ش رخ روز او من

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت406(
و یا در بیتی دیگر، زلف یارش را به چتری از جنس عنبر خوشبو مانند کرده:
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 با چتر و سپاه امشب، مهمان که خواهی شد؟ بــاالی ســر ز عنبــر، چتــر ملکــی داری
)همان،بیت029(

و یا مانند حلقة دام صیادان میماند که با آن شکار)عاشق( را به دام می اندازد:
دام در حلقـــة زلـــف تـــو چـــو صیـــدی در  فـتــــاده  شــــده  پــــای   بـــی 

)همان،بیت 4311(
و گاهی اوقات آن را به کمندی مانند کرده که عاشق به وسیلة آن گرفتار شده است:

ــاوا ز کمند زلف مشکین، دل من ببرد و این بین: ــت م ــم او گرف ــان جــان شــیرین غ  بمی
)همان،بیت606(

کـه بـا توجـه به شـواهد باال مشـاهده میکنیـم که نظامـی در غزلیاتش، بـه صورت کلیتـر و همه 
جانبه تـر بـه ترسـیم و توصیف چهرة معشـوق پرداخته اسـت که ایـن خود میتواند نشـان دهندة 

مقام واالی معشـوق در غزلیاتش باشـد.
4-8.ُرخ  و ُرخسارمعشوق

توصیـف دیگـری کـه از سـیمای معشـوق در ایـن غزلیات هسـت، دربارة تشـبیه ُرخ و ُرخسـار 
اسـت. او روی یـار را  بـه گل و لبـش را بـه شـیرینی شـکر میخوانـد کـه عـالوه بـر آن دارای قد 
بلنـدی همچـو درخـت سـرو اسـت و گونه ای سـرخ رنگ همچـو الله و چهـره ای درخشـان مانند 

دارد: مشتری 
 ســرو قدی،الله خدی، مشــتری رخســارهای گل رخی، شکر لبی، سنگین دلی، سیمین بری

)همان،بیت7351(
گاهی اوقات نظامی از چهرة یار به ماه مانند میکند و اینگونه تشبیهات در دیگر آثارش هم به وفور 

یافت میشود. برای نمونه در خسرو و شیرین در توصیف چهرة شیرین چنین میگوید:
ســیاهشخــرد سرگشــته بــر روی چــو ماهــش زلــف  بــر  فتنــه  جــان  و  دل 

)کلیات نظامی، تصحیح وحید دستگردی، بیت25(

و در غزلیاتش چنین تشبیهی نیز مشاهده میشود:
عرضـه کنند، عاشـقان، حال تبـاه خویش راچون ز نقاب برکشی، روی چو ماه خویش را

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت626(

امـا تشـبیه رخسـار یـار بـه مـاه در غزلیاتـش بـه اینجـا ختـم نمیشـود بلکـه در ابیـات دیگـری 
نمـود دگرگونه تـری  دارد. وی در غزلیـات، تنهـا زیبایـی مـاه را مد نظـر ندارد بلکه تمـام جوانب 
و خصوصیـات آن را در برابـر مخاطـب قـرار میدهـد بطـوری کـه میتـوان گفـت کـه نظامـی در 
غزلیاتـش از تشـبیهات کلیتـر و فراگیرتـری بهـره بـرده چنان که در بیـت زیر مشـاهده میکنیم 

کـه او بـه مـاه شـخصیت داده کـه از نظـر شـاعر دارای اخالقـی با ایـن خصوصیات اسـت: 
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ماهرویـی، مهوشـی، مه چهـره ای، مه پاره ایخوش نوایی، خوش لقایی، خوش وصالی همچو ماه
)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت0451(

و گاهی ُرخ معشوق را به خورشید مانند میکند:
را خـــور  چـــو  رخ  آن  مکـــن  بمیـــرمپنهـــان  شـــب  بـــه  صفـــت  ذره  تـــا 

)همان، بیت4721(
و در جایی دیگر ُرخسار یار را به گلستانی پر از گل الله تشبیه میکند:

وز رشــک اللــه زارش، در ســینه خــار بینــیبــر عارضــش نگــه کــن، تــا اللــه زار بینــی
)همان، بیت0271(

و گاهی اوقات سیمای معشوق را به یک پری)فرشته( مانند کرده و میگوید:
ــودگــر تــو پــری رخ شــبی عــزم نظامــی کنــی ــلیمان ش ــک س ــو مل ــوری ز ت ــة م خان

)همان، بیت899(
و تأثیـر ایـن زیبایـی ظاهـری تـا جایی اسـت که اگر بـر جام َمـی بیافتـد، پیالة َمی را به مسـتی 

وامیدارد:
می بجام  فتد  عکس  چهره ات،  جمال  ز  مسـتی چشم مسـت تو، مسـت کند پیاله راگر 

)همان، بیت356(
و معتقـد اسـت کـه حوریان بهشـتی اگر بـه وصال یارش برسـند، از لب او برای فرشـتگان مقرب، 

تحفـه و هدیه میبرند:
ــه راحــور ز خــوان وصل تو، چاشــنیی اگر چشــد ــو نوال ــب ت ــرد، از ل ــه بقدســیان ب تحف

)همان، بیت 456(
4-9.نحوه راه رفتن معشوق

از دیگـر توصیفـات سـیمای معشـوق در غزلیـات نظامـی، نحـوة راه رفتن معشـوق اسـت.او راه 
رفتـن معشـوقش را بـه خرامیـدن توصیـف میکنـد که حتـی بلبل شـیدا را نیز به وجـد می آورد:

چــه غلغل؟غلغــل بلبل،چه بلبل؟بلبل شــیدااگــر در بــاغ بخرامــد، دو صد غلغــل برانگیزد
)همان،  بیت416(

4-10.توصیفات کلی
نمونـة دیگـر از ایـن توصیفـات ،توصیفاتـی هسـتند که به شـکل ظاهـری و آن هم بـه صورت 

جزئـی نپرداختـه بلکـه به صـورت ُکلنگری معشـوق را وصـف میکند.
در بیـت زیـر میبینیـم کـه دیگـر اندامهـای معشـوق را یـک به یـک توصیـف نمیکنـد بلکه به 

صـورت کلی بـه وصف معشـوق میپـردازد:
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تویــی لولوی عمانــی، تویی بســتان و گلزارمتویــی لعــل بدخشــانی، تویــی یاقــوت رمانی
)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت7221(

و یا به طریقی ُکلیتر، اورا مانند زلیخا معرفی میکند و میگوید:
هــزاران مثــل یوســف عاشــق چاه ذقــن داردزلیخایی که من دارم، بعالم نیسـت همتایش

)همان، بیت 288(
و یـا از او بـه عنـوان یوسـف ثانـی اسـم میبرد کـه خود نظامـی ماننـد یقـوب، در آرزوی وصالش 

است:
از فــراق خــود مرنجــان، یوســف ثانــی مــرایوســف ثانــی تویــی، یعقــوب کنعانــی منــم

)همان، بیت146(
و شاید از همین ابیات است که چنین نتیجه ای میگیرد:

ــو ــال ت ــن جم ــا حس ــداران ب ــة دل ــمدر صف ــازار نمیبین ــم ب ــه عال ــه هم ــس را ب ک
)همان، بیت8231(

5.جلوه های عاشق
  در شـعر سـبک عراقـی سـوز و گـداز عاشـقانه حاکـم اسـت و عاشـق در جایـگاه نیـاز قـرار 
دارد)سبک شناسـی شـعر پارسـی، غالمرضایی:ص151(این نیاز عاشـق در شـعر نظامی نیز دارای 
اخـالق و ویژگیهـای متفاوتـی اسـت کـه روحیـات خـود را در طلب رسـیدن بـه این نیـاز مقصر 
میدانـد. بطـور مثـال میتـوان از مجنون سـخن به میـان آورد که خود به معشـوق نمیرسـد و این 
عـدم رسـیدن بـه معشـوق را در ویژگیهای روحـی و روانی خـود میداند و معتقد اسـت که لیاقت 

همسـری لیلـی را ندارد:
رمیـــده خویی مـــن  بـــه چـــون  را   او 
دادن بــــاد  بــــه  نــتــــوان  را   ُگل 
مـــــا کجـــا طوافســـت را ســــوی  او 

رویــــی هیــــچ  بـــه  ندهـــد   مـــادر 
دادن زاد  دیــــو  بــــه  زاده   مــــــه 
دیــــوانه و مـــاه نـــو گـــــزاف اســـت
)کلیات نظامی، تصحیح وحید دستگردی، ابیات501-701(

و دارای ضعـف و کوچـک جلـوه دادن شـخصیت خود اسـت، و بـه دلیل همین ضعـف و خود کم 
بینـی، او را بـرآن میـدارد تـا از موضـع ناتوانـی با پیشـامدها برخـورد نماید و لذا خطـاب به لیلی 

چنیـن میگوید:
فرامـــوشگـــر بـــا دگـــری شـــدی هـــم آغوش مکـــن  زبـــان  بـــه  را  مـــا 

)همان، بیت741(
یـا در لحظـات حسـاس مجنـون بـه عنوان یک عاشـق، شـکیبایی خـود را از دسـت میدهد و در 
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جایـی کـه امیـد وصـال نمبینـد، داد و فریاد سـر میدهد:
 چــــون شیفته گشـــت قـــــیس را کار
دالرام آن  جمــــــــال  عشــــــــق   از 
 در صحــــــــــبت آن نـــــــگار زیبـــا
یکبـــــــاره دلــــــش ز پــــا در افــتاد

 در چنبـــر عشــــــــق شــــد گرفتـــار
آرام منـــزل  هیـــــــچ   نگـــــــرفت 
ناشــــــــکبا لیــــک  و   مــَــــیبود 
هـــم خیـــک دریـــد و هـــم خرافتـــاد
)همان، ابیات 76-46(

بنابرایـن چنیـن میتـوان تصـور کرد کـه جلوه های عاشـق در دیگر آثـار منظوم نظامی)خسـرو و 
شـیرین و لیلـی و مجنون(بـه عنـوان یـک شـخص پویـا جلوه گر اسـت و دائما در تکاپو و جسـت 
و خیـز اسـت و بـرای رسـیدن بـه وصـال به هر کاری دسـت میزنـد اما فـرد عاشـق در غزلیاتش 
نمـود دیگـری دارد. او بسـیار بـه خـود اعتماد بـه نفس دارد و دارای شـخصیتی ایسـتا جلوه گری 
میکنـد کـه هـر چنـد به اقدامـی عملی دسـت نمیزند اما از عشـق خـود عقب نمینشـیند و خود 
را برتـر و واال میبینـد و بـه همیـن دلیـل بسـیار به عشـق خـود پایبند اسـت و بر درگاه دوسـت 

سـکنی میگزینـد بطـوری که خواب در چشـمانش جایـی ندارد:
کنـــم مقـــام  درت  بـــر  بــر چشــم خــود حــرام کنــمهرشـــبی  خــواب 

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت 6131(
و بطور واضح به عاشق بودن خود اعتراف میکند و داد سخن سر میدهد که:

مســـلمانان ای  عاشـــق،  کنــم؟عاشـــقم،  حــرام  چــرا  خــود  بــر  عشــق 
)همان، بیت7131(

امـا بایـد توجـه داشـت که ایـن فرد عاشـق، دارای خصوصیاتی اسـت کـه گاهی مقام او را پَسـت 
میکنـد و اخالقـی را داراسـت کـه نشـان دهندة عالقه شـدید عاشـق به معشـوق میباشـد که به 

این شـرح است:
5-1. غیرت و تعصب  عاشق

عاشـق در شـعر نظامـی نسـبت بـه معشـوق غیـرت میـورزد و ایـن همـان واالیـی و عظمـت 
معشـوق در شـعر سـبک عراقـی اسـت کـه تمامـی اشـعار ایـن سـبک را متاثر سـاخته کـه عدم 

تحمـل غیـر توسـط عاشـق زمینـه سـاز مضمـون سـازی در ذهـن شـاعر شـده از جملـه:
جــز خویش نخواهم که کســی ســوی تو آیدجــز پــرده نخواهــم که کســی روی تــو بیند

)همان، بیت3201(
گاهـی اوقـات، ایـن تعصـب و غیـرت عاشـق بـه معشـوق، تا جایی اسـت کـه جمال یـارش را در 
پـِس پـرده نهـان میکنـد و حاضر نیسـت هیچ موجـود زنده ای قادر بـه دیدن آن شـود مگر اینکه 

بـا دو چشـم درونـی و از روی چشـمان عقل به معشـوق بنگرند:
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نبیند چشم در پرده، مگر دو چشم پندارمجمالت هست در پرده، ز هر زنده نهان کردم
)همان، بیت6221(

و به خاطر تعصبی که به معشوق دارد، به زیبایی خورشید و ماه توجهی ندارد:
نــه در آفتــاب بینــد، نــه بــه ماهتــاب گــرددشــب و روز عاشــق تــو بــه تعصــب جمالــت

)همان، بیت168(
و در پایـان بـا توجـه به اینکه عاشـق اعتـراف میکند که دوسـتداران معشـوقش زیاد هسـتند اما 

ادعـا میکنـد که کسـی مانند نظامـی، او را دوسـت ندارد:
ــد ــار باش ــیار ی ــن بس ــه از م ــو را ب ــم ت ــددان ــتدار باش ــم دوس ــادم ک ــه اعتق ــن ب لیک

)همان،بیت809(
5-2. وفاداری

وفاداری از دیگر خصوصیات انسان عاشق در غزلیات نظامی است که نسبت به آن پایدار است 
بطوری که حتی با وجود اینکه از طرف معشوق وفاداری نمیبیند باز هم وفای به عهد دارد:

ــمدل مسکین من باری، خجل گشت از وفاداری ــاداری نمییاب ــن، وف ــم، لیک ــاداری کن وف
)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت 4611(

5-3. وصال به هر طریق
"در شـعر سـبک خراسـانی وصال بر فراق برتری دارد و در شـعر سـبک عراقی بیشـتر از فراق 
یـار سـخن بـه میـان می آید")سبک شناسـی شـعر، شمیسـا: 246( امـا نظامـی در غـزل خویش 
بـه نوعی سـنت شـکنی اقـدام کرده و در پی وصال معشـوق اسـت. بنابراین فرد عاشـق در شـعر 
وی، در برابـر عشـق خـود کامـال آمـاده اسـت و حاضر اسـت با هر وسـیله ای به معشـوق برسـد، 

چـه از راه جنـگ و چـه از راهـی که بـه رسـوایی اش بیانجامد:
رســوایی؟عاشــق شــده ام بــر تــو، تدبیــر چــه فرمایی؟ ره  از  یــا  آیــم  ســالح  راه  از 

)همان، بیت6771(
5-4.بی قراری

عشـق، انسـان را بیقـرار میکنـد و فـرد عاشـق هیچـگاه دارای آرامـش خاطـر نیسـت و چنیـن 
ویژگـی از عاشـقان در دیـوان غزلیـات نظامـی بـه خوبـی نمایان اسـت:

ــرار دارم ــو، دل بیق ــم ت ــز غ ــت ک صــد ســال اگــر بجویــی، بــا ایــن قــرار بینیعمریس
)همان، بیت3271(

5-5.پرهیزگاری
نظامی، شرط عاشق شدن و رسیدن به عشق واقعی را در پرهیزگاری میداند و میگوید:
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ــددر مذهــب نظامــی، شرطســت پاکبــازی ــزگار باش ــق، پرهی ــرد عاش ــه م ــد ک بای
)همان، بیت912(

5-6. در وصال پا برجا
عاشـق در رسـیدن بـه وصـال، سـختکوش و پابرجاسـت و بـه هیـچ قیمتـی دسـت از وصـال 

برنمیـدارد:
ــنبــاز نــدارم بــه تیغ،دســت مــن از زلــف تــو ــان م ــد گریب ــو، بن ــت ت ــود دس ــا نش ت

)همان، بیت1436(

و دائم در طلب وصال میکوشد تا به هدف خود دست یابد:
مکانـــی هـــر  بـــه  دوان  ســـرانجامپیوســـته  تـــا  تـــو  طلـــب  در  مـــن 

)همان،بیت2311(
5-7.تسلیم معشوق

فـرد عاشـق در غزلیـات نظامـی، انسـانی اسـت کـه دائـم گوش بـه فرمان معشـوق اسـت و هر 
خواسـته ای را اجابـت میکند: 

اگــر تســبیح میخوانــی، وگــر زنــار میــداریبه هر رنگی که خواهی شد، به همرنگ تو خواهم شد
)همان، بیت5161(

چنیـن انسـانی بـا توجـه بـه اینکـه در برابـر کسـی فرمان پذیـر نیسـت امـا در برابر معشـوق، از 
ایـن قاعـده خارج اسـت:

دســـت بـنـــدی بـزنم، پـای گشـــایی بکنمپیش کس مرده نیم پیش تو حکمی دگر است
)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت7031(

عاشـق بـه حـدی گـوش به فرمان معشـوق اسـت که حتـی از آبـروی خود نیـز میگـذرد، چراکه 
این خواسـت چشـمان معشـوق است:

ــتیمبــی آبــی مــا نرگس شــوخ تو همی خواســت ــت بُِشس ــش از آن دس ــروی خوی از آب
)همان، بیت6331(

در غزلیات نظامی،از عاشق به عنوان یک فرد کامال تسلیم در برابر معشوق یاد میشود:
انـداخــتـــم جگــــر  انـــدر  دل   بــــاز 
چشــم تــو چــون عزم بــه خــون راســت کرد

انـداخـتـــم ســـر  ز  عـشقـــت   شیـــوه 
انـداخـــتم پــــیش خـدنـــگش ســـپر 
)همان، بیت1711(

او حتـی اذعـان میکنـد کـه بـا توجه به اینکـه در جهـان بینظیر و بیهمتا اسـت و در برابر کسـی 
تسـلیم نشـده ، بـاز هـم تـاب و تـوان رویارویـی بـا معشـوق را نـدارد و در برابـر او بـا آن همـه 

توانایـی، تسـلیم محض اسـت.
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بینظیـــرم چـــه  اگـــر  عالـــم  اســـیرمدر  تـــو  دســـت  بـــه  امـــروز 
)همان، بیت8721(

5-8.رو سیاهی عاشق
نظامی خود)عاشق( را انسانی قلمداد میکند که در برابر معشوقش، روسیاه و شرمنده است:

پیــش درت نهــاده ام روی ســیاه خویــش رانوبت عشـق و عاشقی چون به نظامیت رسید
)همان، بیت236(

و گاهی این روسیاهی را از جانب معشوقش میداند و او را مقصر میشمارد:
ــررنــگ رخــم همین بود کز تو ســیاه رو شــدم ــیاه کارت ــو س ــر از ت ــنید کارگ ــس نش ک

)همان، بیت 4601(
9-5.خود را فدای معشوق کردن

معشـوق در غـزل نظامـی از آن چنـان جایـگاه واالیـی برخوردار اسـت که عاشـق در راه وصال 
وی از جـان خـود میگذرد:

نــی نی، کــه با کاله ســر انداختن خوشســتانداختــن خوشســت، بپــای تــو در کاله
)همان، بیت 257(

و یا در جایی دیگر میگوید:
در خدمــت ایســتادن و بگداختن خوشســتپیــش خیــال روی تــو چون شــمع هرشــبی

)همان، بیت057(
5-10 .ناکام از عشق

از دیگر نمودهای عاشـق در شـعر نظامی، عدم وصال به معشـوق اسـت. در داسـتان خسـرو و 
شـیرین و لیلی و مجنون، فرد عاشـق سـعی در رسـیدن به معشـوق را دارد که موانع و مشـکالت 
موجـود در جامعـه باعـث عـدم وصال میشـود در حالی که در غزلیات چنین نیسـت، فرد عاشـق 
در غزلیـات نظامـی کامـال بـر ایـن امر واقف اسـت کـه به معشـوق وصـال نمییابد و ایـن را خود 

عاشـق بـه خوبـی دریافته اسـت، چـرا که بـه اخالقیات و روحیـات او آگاهی یافته اسـت:
نـــه نیـــک دلـــی، نـــه نیـــک خوییبـــا تـــو بـــه چـــه دل زیـــد نظامی؟

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت9971(
و خـود را مخاطـب قـرار میدهـد و سـفارش میکنـد کـه به گوشـهای بـرود و از غزلگویی دسـت 

بـردارد نـاکام بماند:
نظامـــی مگـــو  غـــزل  بیـــش  نـــاکامزیـــن  ُکنـــج  و  گیـــر  خلـــوت  رو 

)همان، بیت5311(
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5-11.عقب نشینی از عاشقی
در شـعر نظامی فرد عاشـق پس از شکسـت عشـقی دچار بحران روانی میشـود که حتی نمونة 
آن در خسـرو و شـیرین و لیلـی و مجنـون دیـده میشـود و ایـن خصوصیـت عاشـق در غزلیاتش 
نیـز بـه خوبـی نمایـان اسـت، چـرا که فرد عاشـق پـس از ناکامـی از عشـق، از آن به عنـوان یک 

واقعـة مشـکل نـام میبرد کـه پـس از رهایـی از آن دیگر به سـراغش نرود: 
زیــن واقعــة مشــکلم ایــن بــار برآیــدزیــن پــس نشــوم عاشــق و کــس را نــده دل

)همان، بیت3501(
5-12. دعای عاشق

در پایـان عاشـق بـا آن همـه رنـج و سـختی کـه کشـیده بـاز هم بـرای معشـوق عمـر جاودانه 
آرزو میکنـد:

همچــو یوســف زار گشــته بــر زلیخــا میرویعمر چون نوح و چو قارون از خدا میخواهمت
)همان، بیت0371(

و از خداونـد میخواهـد کـه در روز قیامـت، بـه خاطـر جـور و جفایی که از معشـوق به او رسـیده 
درگذرد:

هــر چنــد هســت خــون دل من بــه گردنشیــا رب بــه روز محشــر مگیــر از پــی منــش
)همان، بیت0111(

بنابرایـن، فـرد عاشـق در غـزل نظامـی، دارای اخـالق و ویژگیهایـی اسـت کـه در مـوارد بـاال، با 
آوردن شـواهدی، آنهـا را بیـان کردیـم. در مقابـل، معشـوق نیـز از اخـالق و ویژگیهـای رفتـاری 

خاصـی برخـوردار اسـت کـه نمونه هـای ذیـل، گویـای ایـن مطلـب در غـزل نظامی اسـت:
6.جلوه های اخالقی معشوق

دسـتة دیگـر از توصیفاتـی که در غزلیات نظامی دربارة معشـوق وجـود دارد، توصیفات اخالقی 
اسـت کـه در ذات معشـوق جلوه گر اسـت. اما باید توجه داشـت معشـوقی که در غزلیـات نظامی 
وجـود دارد، بـا دیگـر آثـارش متفـاوت اسـت. در دیگـر آثـار نظامـی بـه خوبـی متوجـه حضـور 
معشـوق در کنـار عاشـق یـا در حوالی داسـتان میشـویم اما در غزلیات، معشـوق از عاشـق دور و 
دسـت نیافتنـی اسـت و این همان خصیصه سـبک عراقی اسـت کـه معموال فـراق را در پی دارد. 

بطـوری کـه نظامی چنیـن دربـارة او میگوید:
بــه کرشــمه دل ربایی، نــه نهــان و بلکه پیداصنمــا، کجایــی آخــر؟ کــه تــو در بــرم نیایی

)همان، بیت806(
اما با تمام این موارد، باز هم نمود معشوق در غزلیات، به شرح زیر مشاهده میشود:

6-1.عظمت معشوق
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معشـوق در غزلیـات نظامـی دارای مقامـی عظیم اسـت و همانطور که در باال به آن اشـاره شـد 
ایـن علـو مقـام از خصیصـه های اصلی شـعر سـبک عراقی اسـت که نمـود خـود را در این بخش 
از غزلهـای نظامـی چشـمگیرتر کرده اسـت. وی مقام معشـوق را بـه حدی واال میسـازد که آن را 

هم ردیف پادشـاهان قـرار میدهد:
چــون مثــال  دلبــران چیــن به یغمــا میرویقیصــر و فغفــور گــردد بنده، خاقــان چاکرت

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی ،بیت9271(
و گاهی فراتر از پادشاهان است، بطوری که پادشاهان بر درگاه معشوق، برای گدایی می آیند:

ــیای رفتــه گدایــان تــو را دعــوی شــاهی ــر گدای ــه درت به ــاهان ب ــده ش وی آم
)همان، بیت4571(

معشـوق نظامـی بـا توصیفاتـی کـه دارد بـرای او برتـر و فراتـر از همه اسـت و از آن به شـاه بُتان 
تعبیـر میکنـد و آن را برتـر از همـه میداند همانگونه که ارسـالن را بر همه پادشـاهان ارج مینهد:

امـــروز تراســـت  بتـــان  راشـــاهی  ارســـالن  عالـــم  شـــاهی  چـــون 
)همان، بیت 156(

و گاهـی مقـام او را برتـر از همـه چیـز و همـه کـس میدانـد بطـوری  کـه حتـی لیاقـت سـجده 
کـردن را داراسـت:

ــوار خدایــی ــه عشــاق ســزاییای ُحســن تــو یــک شــعله ز ان ــدت هم ــر ســجده برن گ
)همان، بیت3571(

و با داشتن چنین خوی و خصلتهایی، نظامی وصال به یارش را چنین بزرگ جلوه میدهد:
رقص کنان فدا کنند، خیل و سپاه خویش راگر تو دهی شبی به وصل، خلعت خود به عاشقان

)همان، بیت826(
6-2.معشوق پشت و پناه عاشق

   نظامـی از معشـوقش بـه عنـوان پشـت و پناهـی نـام میبـرد که در صـورت تمایـل او، حاضر 
نیسـت کسـی دیگـر را بـه عنوان یـار و پنـاه خویش معرفـی کند:

کز تو به دیگری برم، پشـت و پناه خویش راچون به تو پشت داده ام، خیره کشی چنان مکن
)همان،بیت126(

ویا:
تا نبرم به هر کســی پشــت و پنــاه خویش راچون بتو کردم التجا، شـفقت و رحمتی بکن

)همان،بیت926(
و شاید به همین خاطر است که بریدن از معشوقش را بسیار سخت میداند:
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گــر کســم نمیدانــد، تــو میدانــی مــرااز تــو نتوانــد بریــدن، کــس بــه آســانی مــرا
)همان،بیت 836(

6-3.معشوق واال و عاشق پست
معشـوقی کـه در غزلیـات نظامـی وجـود دارد دارای مقامـی بسـیار واالسـت و سـبک عراقی را 
بازگـو میکنـد.و عاشـق بـر خـالف دیگـر آثـار نظامی ماننـد خسـرو و شـیرین کـه دارای جایگاه 

واالیـی اسـت، بسـیار حقیـر و بیچاره اسـت. 
در خسـرو شـیرین، نظامـی از خسـرو بـه عنوان خورشـید یـاد میکند کـه به ماه)شـیرین( نگاه 

: میکند
راه کـــز  بـــود  خســـرو  آرای  مــاهجهـــان  در  خورشــید  چــون  نظرمیکــرد 

)کلیات نظامی، تصحیح وحید دستگردی، بیت09(
و این تشـبیهی که نظامی از خسـرو به عنوان فرد عاشـق بکار میبرد، نشـان از واالیی عاشـق در 
برابـر معشـوق اسـت چرا کـه از نظر قدما خورشـید از ماه برتـر و دارای جایگاه واالتری اسـت. در 
حالـی کـه میبینیـم نظامـی بارها در غزلیات خود، معشـوق را به حد واال رسـانده و خود)عاشـق( 
را بـه پایینتریـن درجـه سـوق میدهـد. او از خود به عنوان سـگ یاد میکند و معشـوقش را شـیر 

میکند: خطاب 
من ســگ کــوی تــوام، از چــه در میرانی مراای شــده شــیران عالــم صیــد دام زلــف تــو

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت246(
و در جایـی دیگـر مرتبـة او را برتـر از همـه معرفـی میکنـد و او را بـه عنـوان سـلیمان و خـود را 

مـور درگاه او میخوانـد:
عشــقت بــزم  در  غمــت  شــد  مــورتندیمــم  همچــو  مــن  و  تــو  ســلیمانی 

)همان، بیت186(
و حتی این را در مرتبة عشق و عاشقی میبیند:

عشـــقت؟مپندار غـــم  بـــا  برآیـــدبرآیـــم  ســـلیمانی  بـــا  مـــوری  کـــه 
)همان، بیت9101(

او از معشوق به عنوان بزرگی و مهتری یاد میکند و خود را در برابر اوخوار میدارد:
به پیش من تو عزیزی، منم که نزد تو خوارمبـه نزد من تو بزرگی، منم که پیش تو ُخردم

)همان،503 بیت1421(
او در جایـی دیگـر نـه تنهـا بـاز هـم خـود را سـگ کـوی یـار میدانـد و معشـوقش را آهـو بره ای 
معرفـی میکنـد بلکـه حتـی خـوی و خصلـت خـود را نیـز در برابر معشـوق خوار میکنـد و خوی 

خـود را گـرگ صفـت معرفـی میکند:
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چــون درآیــم بــه گلــه، گــرگ ربایــی بکنــمگــر چــه زاهد ســگکم، پیش تــو آهــو بره ای
)همان، بیت8031(

و یا:
یــک ذره تــرا بــا خــود، غــم خــوار نمیبینــمتــا چنــد ز بــد خویی؟ای من ســگ کــوی تو

)همان، بیت0331(
معشـوقی کـه نظامی از آن یـاد میکند مرتبه ای مانند پادشـاهان دارد و خـود را همردیف گدایان 

میشمارد: درگاهش 
تو به چشــم پادشــاهی نظری بریــن گدا کننکننــد پادشــاهان بجــز از گــدا نــوازی

)همان، بیت 5141(
و این پادشاه، موال و خود نظامی، بندة درگاهش است:

او میر و من موالی او، من بنده او سلطان منسرو است آن باالی او،رضوان ندارد پای او
)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی ، بیت1441(

و در پایان خود نظامی به وضوح به عظمت معشوق معترف است و میگوید:
به پیش من تو عزیزی، منم که نزد تو خوارمبه نزد من تو بزرگی، منم که پیش تو ُخردم

)همان، بیت1421(
4-5. معشوق دین را از عاشق میگیرد

از دیگـر خصوصیاتـی کـه در اخالق معشـوق هسـت، میتوان، از دیـن خارج کردن عاشـق و به 
کفـر انداختن او اشـاره کرد:

ــت ــت پرس ــرا ب ــرد م ــان او، ک ــف پریش زاهدیــم شــد بــه باد،این چــه پریشانیســت؟زل
)همان، بیت797(

چنیـن معشـوقی خطرنـاک و دلرباسـت و زاهـد درگاه خداونـد را بعد از مدتها بندگـی درگاهش، 
رسـوا میسازد:

ــدم ــدا بُ ــد پی ــالگی، زاه ــل س ــه چه ــا ب پنهانیســتت کافــر  کنــون،  پیــدا  زاهــد 
)همان، بیت208(

و چـه بسـا ایمانـی کـه بـه آن اطمینـان داشـته، اکنـون بـه انـدازة مویی نـازک شـده و احتمال 
بریدنـش نزدیک اسـت:

تـا پیـش زلف کافـرت، روزی دو زنـاری کندایمان که بُد حبل المتین، اکنون بموییست آویخته
)همان، بیت649(
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ایـن معشـوق باعـث میشـود که عاشـق سـجاده را که مظهر مسـلمانی اسـت را به دیگر سـو نهد 
و راه کفـر، برگیرد:

نیــم شــب ســجاده در کــوی مغــان انداختممن که شــور عشــق بازی در جهــان انداختم
)همان، بیت7711(

نظامـی اعتـراف میکنـد کـه بـا یـار خود بـودن ارزش ایـن را دارد کـه نه تنهـا دین، بلکـه دنیا را 
هـم به سـوی دیگـر نهد:

خــوش بــود با یار محــرم، دیــن و دنیا باختندیــن و دنیــا با تو خواهم، ای مــرا دنیا و دین
)همان، بیت1041(

واین کافر شدن را به امید وصال و دست زدن بر زلف معشوق معرفی میکند:
زلفــش بــه میانــم بر،زنــار شــود روزیکافر شــدم از دستش،باشــد که بدین دستان

)همان، بیت4361(
امـا بـاز هـم معشـوقی کـه در دیـوان غزلیـت نظامـی وجـود دارد نسـبت به عاشـق، بـی توجه و 

بـی رغبت اسـت:
ــی ــای نظام ــه غزله ــی ب ــت از آن ــی رغب کــز ســنگ دلــی، رغبــت گفتار منت نیســتب

)همان، بیت418(
5-5. جفا کاری و بیوفایی معشوق

از دیگـر خصوصیـات اخالقیـی که معشـوق در غزلیات نظامـی دارد، جفاکاری و سـتمکاری در 
حق عاشـق است:

بجـــورم؟ بتـــا  کشـــی،  چنـــد  زارم؟تـــا  و  خــوار  کــه  بسســت  نــه  اینــم 
)همان، بیت3321(

و این معشوق نسبت به همه مهربان است به غیر از فرد عاشق:
در کار همــه شــفقت و در کار منــت نیســتداری چــو مــن ســوخته صد ســوخته خرمن

)دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، بیت118(
و معشوق در خونریزی از فلک هم بدتر است:
ــن ــون ریخت ــه در خ ــن ک ــر ک ــور کمت افــزوده ایج گام  هفتــاد  فلــک  بــر 

)همان، بیت2351(
و از دست جفاکاری معشوق، ِشکوه دارد:

باری تو با من هم بساز، این زخمها بس کن زدندر چنگ غم مانده اسیر ناله کنان از هر طرف
)همان، بیت6531(
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و تحمل این همه بیوفایی و جفاکاری را منوط به قیامت و امید انتقام از در گاه خدا میداند:
ــروز جــور میکــن ــی ام ــدان کــه میتوان دانــم کــه نیــک و بــد را فــردا شــمار باشــدچن

)همان، بیت119(
عالوه بر جفاکاری معشوق، بیوفایی او نیز به خوبی مشاهده میشود:

پیونــدیندهــم مــن به تــو دل، گــر چه بــت دلبندی بــا دگــری  ببــری،  را  دل مــا 
)همان، بیت7651(

اما باز هم معشوقش را دوست دارد هر چند که او نظامی را خوار میدارد:
تو معشــوقی، ترا زیبد کــه او را خوار میدارینظامــی در همــه وقتــی، عزیــز خود تــرا داند

)همان، بیت7161(
نتیجه 

عشـق در غـزل نظامـی  هماننـد دیگر شـاعران صاحب سـبک در این حوزة شـعری، سرشـار از 
توصیـف عشـق و بیـان ویژگیهای آن است.عشـق در غزل نظامی بسـیار ارزشـمند و گرانبهاسـت 
و ایـن ارزشـمندی آن از ویژگیهـای سـبک عراقـی در این برهه از زمان اسـت که تنهـا در دلهای 
خالـی از غیـر جـای میگیـرد. در اشـعار وی بیشـتر به جنبة زمینی و مادی عشـق پرداخته شـده 
اسـت و ایـن خصیصـه عشـق را در سـبک خراسـانی میتوان مشـاهده کرد امـا نظامی بـا زیبایی 
بینظیـری توانسـته عشـق سـبک خراسـانی و سـبک عراقـی را بـا هم تلفیـق کند و تنهـا در یک 
مـورد بـه عشـق روحانی توجـه میکند. در غزلیـات نظامی مانند دیگر شـاعران غزلسـرا، نزاع بین 
عقـل و عشـق مشـهود اسـت کـه بـر طبـق معمول عشـق بـر عقل غلبـه میکنـدو اینجاسـت که 
غـزل سـبک عراقـی خود را بـروز میدهد. برخالف توصیفات فراوان شـاعران غزلسـرا از زیباییهای 
جسـمانی و روحانـی معشـوق، نظامـی تنهـا به شـکل کلیشـه ای به ایـن توصیفـات پرداخته ؛ هر 
چنـد در ایـن توصیفـات انـدک نیـز ابداعـات و نوآوریهایـی" هـر چنـد بسـیار ناچیـز" از خود به 
نمایـش گذاشـته اسـت، ماننـد تشـبیه لـب بـه نبات یا تشـبیه اشـک به لعل که در سـایر اشـعار 
شـاعران دیده نمیشـود. او به توصیف اخالق عاشـق و معشـوق هم پرداخته اسـت و خصوصیات 
اخالقـی آنـان را در غزلیاتـش تبییـن میکنـد کـه با برشـمردن خصوصیات عاشـق و معشـوق در 
غـزل نظامـی، میتـوان گفـت که فرد عاشـق در غزلیات نظامی دارای ُمقای پسـت، و بسـیار مورد 
ظلـم معشـوق قـرار میگیـرد و جایگاهـی در خور نـدارد و در مقابل، معشـوق در غزلیـات نظامی 
یکـه تـازی میکنـد و جایگاهـی واال را در اختیـار دارد کـه ایـن از خصوصیـات بارز سـبک عراقی 
اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه برشـمردن خصوصیـات اخالقـی عاشـق و معشـوق، سـبک عراقـی 
نسـبت به سـبک خراسـانی در غزلیات نظامـی نمود قابل توجهـای دارد و ایـن از خصایص اصلی 

شـعر این دوره اسـت.
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