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 ناز معشوق در شعر حافظ هايجلوه

∗پورهادي عدالت

 دانشگاه فردوسي مشهد

 چكيده
خود را بـر عاشـق،گوناگون هايمعشوق اين است كه به جلوه هاييكي از ويژگي

مي داردعرضه مي بيانگر نـاز معشـوقهاگرياين جلوه. دل او را بربايد كندو سعي

به صورت عشـق انسـاني عشق الهي،حاصل اين پژوهش اين است كه گاه. هستند

ميكند؛ بنا تجلي مي گفت كه ناز برخاسته از زيبايي انسان نيز تجلـي نـاز توان براين

و بين جلوه و هاي الهي است و رابطـه وجـود دارد،انسـاني معشـوق ناز خداونـد

و صـفات قهـر معشـوق،صفات لطف معشوق انساني تجلي صفات جمال خداوند

گاه زميني اسـت؛،در شعر حافظ، معشوق. تجلي صفات جالل خداوند است،انساني

و جلوه،در اين صورت مي هايبا اوصاف و كندمعشوق زميني ناز و گـاه آسـماني

ناز او با مفاهيم معنوي خاص خود بيـان هايوهمعنوي است كه در اين صورت، جل

و هم آسماني كه در اين،و گاه شوندمي ناز او نازي است،صورت هم زميني است

و نـاز معشـوق زمينـي بيـان  و قالب جلـوه و رازهاي معنوي كه در صورت با رمز

و،در اين پژوهش. شود مي و عارفانـه ضمن بيان مفاهيم نـاز در ادبيـات عاشـقانه

و خداوند، جلوها ناز معشوق حافظ را تحت دو عنوان هايرتباط بين معشوق زميني

مي هايكلي جلوه و تحليل و خفي بررسي نـاز هايدر كنار انواع جلوهو كنيمجلي

و علت ميها از ديد عرفاآن هايمعشوق زميني، مفاهيم .شودبيان

.ناز هايحافظ، معشوق، مفاهيم ناز، جلوه:يكليد هايهواژ

 مقدمه.1

و مشتقات آن از جمله موضـوعاتي اسـت كـه در ادب فارسـي بـه طـور موضوع عشق
و جلوه. گسترده به آن پرداخته شده است از،قـمعشوق در برابر عاش گريموضوع ناز

و ادبيات فارسي∗  hadiedalatpoor@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان

22/6/93:تاريخ پذيرش مقاله14/8/92:تاريخ دريافت مقاله
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و و عرفـاني، مفـاهيم، علـل جمله مباحث مربوط به عشق است كـه در ادبيـات غنـايي
در هايجلوه و عرفـانيو گـاه در نتيجـه گيردميبر خاص خود را ،پيونـد بـين عشـق

و معنـوي، همچـون راكاتي بين اين دو حاصل گشته است؛اشت يعنـي معشـوق آسـماني
و مادي بر عاشق جلوه معشوق زميني بـه سـبب زيبـاييو نيز شودميگرمعشوق زميني

مي«. شودمي نيافتنيآسمانيش، دست دردهاي شـاعريهمه كند؛او گوهري آسماني پيدا
در بختنگون مي را بي كرد؛ توانمان م. اسـت بشـريو غير اعتنااما عشـوقي كـه چنـين

و همانند نشئ و خلسهسخت دوردست ست كه آدمـي از شـعر، موسـيقي،يا ملكوتييه
و عرفـان مـي  خاكسـاري، تنهـا احساسـي كـه در عاشـق افتـاده طلبـد خاطره، مي ناب

و برمي و بنـده معشـوق از اين نيايش است؛انگيزد، شوق پرستش رو شاعر خود را برده
و دلدادگي به چنين معشوقي از جهتي، در نظر شـاعر، هـم. مي خواند و قابـل ارزعشق

)86:1379ستاري،(».قياس با عشق الهي است
و وظيفـه دارريشهايگروهي بر مبناي انديشه عاشـقيو كهن، كار معشوق را ناز

مي.را نياز مي دانند به«: گويدبراساس همين انديشه است كه احمد غزالي معشوق خود
و عاشق به همه حال، معشوق است؛ همه حال عاشق اسـت؛، پس استغناء صفت اوست

در« كه مريـد نيز آمده مرصادالعباددر)22:1359غزالي،(».پس افتقار صفت اوست بايـد
و اگرچه در مقام ناز هيچ مقام ، خود را به تكلف با عالم نياز افتدمي، نياز از دست ندهد

و نـاز،كه نياز آوردمي )145:1352رازي،(».مقـام خـاص معشـوق،خاص عاشق است
؛ ولي بـار نـاز معشـوقي او سنايي در اين باره معتقد است خداوند در هستي تجلي نمود

:به قدري سنگين بود كه حتي يك عاشق هم او را به تحقيق نيافت
دلاز روي نياز او ره شدههمه را روي نمايد يك ز  ناز نيابداو را

)842:1385سنايي،(
معشوق را به طـور هايويژگي،لمعاتو عراقي در سوانح العشاق احمد غزالي در

به طـور موشـكافانه ايـن بحـث را بيـان-خصوصا غزالي-دو اين.اندمفصل بيان كرده
ذكر شده براي معشوق در اين دو اثر، براي هـر دو نـوع هايبسياري از ويژگي. اندكرده

و  و چـه در شـعر.، صادق استآسمانيمعشوق زميني شاعران نيز چه در شـعر غنـايي
و اطوار معشوق را  و ادا بـا لطـف بيـان خـويش ذكـر عرفاني، به طور گسترده انواع ناز

در. اندكرده و بـي،مختارنامهعطار معشـوق اختصـاص داده وفـايي باب چهلم را به ناز
و سعدي نيز در اين زمينه داد سخن  )1384،سعدي:ك.ر(داده است است
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در گـويي زيـر لـب، نكتـهينظيـر خنـده،از معشوق هايياما در شعر حافظ جلوه

و آميختن و معاشرت و رقيبان براي خون جواب عاشق ،دل عاشـق كردن بـه با بيگانگان
:وجود دارد كه تنها عاشق اهل نظري چون او توان درك آن را دارد

 نگرمليكن كس اين كرشمه نبيند كه من همي كندبه هر نظر بت ما جلوه مي
)449:1384حافظ،(

 كنـدو ناز معشوق را بيان مـي گريكه حافظ جلوه، هنگاميالبته بايد توجه داشت
و وابسته به اين و يا قابل تأويل بـه هـر دو، ايـن نـاز كه معشوق زميني باشد يا آسماني

و مفهوم خاص خود را دارندهاگريجلوه . معنا

ي پژوهشپيشينه.2

آن هاي، پژوهشي معشوقدرباره به متعددي صورت گرفته است كه به برخي از ها كه
ميبا نوعي  :شوداين پژوهش مرتبط يا نزديك هستند، اشاره

و نيـاز در ادبيـات« بـا عنـوانايدر مقاله)1391(و هادي خديورفرشيما فرجي- نـاز
و وحشي بافقي(غنايي فارسي و»)با تكيه بر غزليات سنايي، حافظ به بررسي توأمان ناز

و وجـوه  و عارفانـه و نياز عاشقانه و به ناز و وحشي بافقي نياز در اشعار سنايي، حافظ
و نياز اشتراك آن و انواع ناز  اند؛پرداختهها

و محمد- بررسـي سـيماي« بـا عنـوانايدر مقالـه)1391(كرمـي حسينمحمد مرادي
و تحليل» معشوق در غزليات انوري سـيماي معشـوق انـوري، بـا تأكيـد بـر به بررسي

و هـايو به صـورت اجمـالي، ويژگـي اند پرداختهتوصيف اجزاي ظاهري آن  اخالقـي
.اندكرده رفتاري معشوق انوري را معرفي

ي معشـوق در بررسـي تطبيقـي جلـوه« بـا عنـوانايدر مقالـه)1389( روجا عدناني-
و سعدي الوصـول شـتن زيبـايي، صـعب نظيردا،معشوق هايبه ويژگي»غزليات خاقاني

و  و سعدي ...بودن، جفاكاري .اندپرداخته در غزليات خاقاني
و بـاطني معشـوق پرداختـه هايتر به بيان ويژگيبيشهادر اين پژوهش ظـاهري

و مفهوم ناز معشوق در رابطه با نياز عاشق وجـه تمـايز.بيان گرديده اسـت،شده است
مي حاضر پژوهش و ويژگـي شوداين است كه در آن نشان داده  هـاي كه تمـام صـفات
و چه باطني، معشوق، و ويژگي هاي ظاهري از نـاز هـايي در حقيقت جلـوه چه صفات

.وي هستند
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آن.3 و رابطه و عارفانه  ها در عرفانناز عاشقانه

و عارفانه و رمزي خاص خود،ناز در ادبيات عاشقانه و عرفـا داراي مفاهيم كنايي است
و جلوه .اندارتباط برقرار كرده،اين دو نوع ناز هايبين مفاهيم

 ناز عاشقانه.3.1

و مصاديق گوناگوني براي ناز معشـوق زمينـي ذكـر گرديـده در ادبيات عاشقانه مفاهيم
:است

 ترجمـان( نعـيم؛)آنندراج( تنعم، كامراني؛)معينبرهان قاطعيحاشيه(آسايش رفاه،-
تـن آسـاني، شـادكامي، عـز، عـزت، بزرگـي،؛)االسماء مهذب( نعيم، نعمت؛)القرآن

.احترام، رامش، رخاء
و كشـي؛)فرهنگ اوبهي( كرشمه- ؛)شـعوري( غـنج، دالل، شـيوه؛)زمخشـري(غنج

دليدلفريبي، كرشمه، غمزه، شيوه، غمزه و فريبي كه عاشـق بـه شهوت انگيز، غمزه
لفـظ يـا حركـت يـا؛)ناظم االطبـاء( خواهدميو از آن نوازش كندمعشوق خود مي

؛)فرهنـگ نظـام( نزد مخاطب باشـد آورندهاشاره اي كه دليل بر محبوب دانستن بجا
و غربيله، غنجاره،)دهار(دالل .غنج، عشوه، ادا، اطوار، قر

، استغناء نشان دادن معشوق به عاشق- اسـتغناي؛)معـين برهان قاطعيحاشيه( امتناع
 اسـتغناء؛)برهـان( معشوق را گويند از عاشـق كـه مبنـي باشـد برانگيزانيـدن شـوق 

و استغنايي كه معشوق كند، منت گذاشتن، مقابل نياز عاشق؛)شعوري( و عتاب .قهر
فخـر،؛)برهان قـاطعيحاشيه(تفاخر؛)غياث اللغات(فخر؛)فرهنگ نظام( كردنفخر-

كه دليـل بـرايلفظ يا حركت يا اشاره؛)م االطباءناظ( افتخار، تكبر، خودمنشي، الف
و نخوت؛)فرهنگ نظاماز(غرور بجاآورنده باشد بالش، فخر، افتخـار، بطـر،، عجب

.كبر، استكبار، منعت
دل؛)االطباء ناظم( ماليمت، نرمي- .جويينوازش، تالطف، تلطف، مالطفت،
و پـدر خـود مـيايبهانه- آن گيـرد كـه كـودك از مـادر دلو از و نـوازي هـا تسـال

)االطباء ناظم(. خواهد مي
)ناظم االطباء(. خوبيزيبايي، ظرافت، جمال،-
را- و غمگين ،)كشف اللغات(.نزد صوفيه، قوت دادن معشوق است مر عاشق حزين

از( )دهخداينامه لغتنقل
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 ناز عارفانه.3.2

آنا و در كل در اشعار عرفـاني، خداونـد بـر جايگـاه هايجا كه در طرز تلقيز عارفانه
و شـوندميمعشوق تكيه زده است، الجرم تمامي بندگان صديقش عاشقان او محسوب 

هم. به او عشق مي ورزند و نياز عاشقانه، ناز از آنِ راستادر اين نوع طرز تلقي نيز  با ناز
و نياز از آنِ فانـه همچـون معشـوق ادب نيـز معشـوق ادب عار. عاشـق اسـت معشوق

و ناز خفي است هايجلوهيعاشقانه، دارنده كه ناز جلي و انواع اعضاي حسن معشوق
و حتي وجوه،ناز جلي اوست، در ادب عارفانه براي خود دهندهنمود نازيمعنايي دارد

.معاني خاص خود استيخفي نيز دربردارنده

و عارفانهرابطه.3.3  در عرفاني بين ناز عاشقانه

و جلوه و عارفانه ارتبـاط برقـرار كـرده هايبسياري از عرفا بين مفهوم . انـد ناز عاشقانه
وي، خداوند متعال اسـت كـه دربردارنـده اصلي ترين منبع ناز تمـامي صـفات جماليـه

حسـنيجلـوه حافظ مفهوم تجلـي را بـا تعبيـر. جالليه براي استيال بر مسند ناز است
ب آن كار مي بردهمحبوب ازلي بايـد گفـت كـه،جا كه حسن، ناز را بـه دنبـال داردو از

:همان ناز الهي است،منظور حافظ از تجلي
 اوهام افتادينه كرد اين همه نقش در آيينهحسن روي تو به يك جلوه كه در آي

)150:1384حافظ،(
آيبعد از و آني وصف جمالنهاين روي من خكه در ي ذاتم دادندبر از جلوهجا

)246:همان(
ب هايكه در نوشته روزبهان بقلي ،كار بـرده اسـتهخويش اصطالح تجلي را بسيار

و عـالم را محـل تجلـي افعـال او مـي و صفات خداوند .دانـد آدمي را محل تجلي ذات
و صـفات الهـي اسـت) 377:1344روزبهان بقلي،( .زيبايي انسـان نيـز نـور تجلـي ذات
.كنـد رو گاه عشق الهي به صورت عشق انساني تجلي مـيو از همين)35:1337 همان،(
ميبنا؛)64:همان( گفت كه ناز برخاسته از زيبايي انسان نيز تجلي نـاز الهـي توانبراين

و بين جلوه و هاياست مي رابطه وجود دارد،معشوق انساني ناز خداوند صفات توانو
و صفات قهـر معشـوق انسـاني را لطف معشوق انساني را تج لي صفات جمال خداوند

.تجلي صفات جالل خداوند دانست

 ناز معشوق در شعر حافظ هايجلوه.4

ميآن ن هايو شيوهها، اين است كه به راهشودچه براي معشوق مهم تلقي ازـگوناگون،
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و پنهان،در اين ميان. خود را ابراز كند  يـابي دسـت بـراي،ناز معشوق اعم از ناز آشكار
ميايعاشق به مرحله احتمـالي هـايو همچـون صـيقل، ناراسـتي گيـرد واالتر صورت

ناز معشوق را تحـت هايجلوه،ما در اين بخش. سازدوجود عاشق را به راستي بدل مي
و خفي بررسي مي آن.كنيمدو عنوان كلي ناز جلي معشوق گاه،جا كه در شعر حافظاز

آ و گاه و گاه قابـل تأويـل بـه هـر دو، در كنـار جلـوه زميني است و مفـاهيم هـا سماني
و تحليـل قـرارآنيناز معشوق زميني، مفاهيم عارفانهيعاشقانه ها نيـز مـورد بررسـي

.گيرند مي

 ناز جلي در شعر حافظ هايجلوه.4.1

و ظاهر معشوق صورت مـي هايناز جلي به كمك زيبايي حركـاتي چـون. گيـرد جسم
و خراميدن، زلف بر باد دادن، نـيم اشارات  و ابرو، تبسم، چميدن ، نگريسـتن نگـاه چشم
و و به مفهوم كنايي نـاز اشـارت دارد هايهمگي از شيوه ...به قفا . اداي ناز ظاهر است

به حسـي كـردنهاسازيشاعران براي نشان دادن ناز يار، معموال به كمك همين تصوير
و سكنات معشوق مي پردازن .دحركات

 غمزه.4.1.1

و وجـودي معشوقي معروف است؛صاحب كرشمه به كرشمه ايـن كرشـمه بـا حضـور
معشـوقي را همچـون مالحـت نمـك در ديـگيغزالي كرشمه. كندعاشق معنا پيدا مي

معشوقي در حسن خود چون نمك در ديگ دربايد، كماليكرشمه! جوانمردا«: داندمي
و طلـب عاشـق)28:1370غزالي،(».مالحت به كمال حسن پيوندد معشوق نيازمند نيـاز

و ايـن كـار«: است و نياز عاشق به كـار آيـد و ناز او را نيز طلب بـي،همچنين كرشمه
چـرا؛و همراهي عشق درست نخواهد شـد)111:1363عراقي،(».ديگر راست نيايد يك

.كه مكمل هم هستند
حسن خـود را تنهـا از طريـق است كه معشوق، روي نياز معشوق به عاشق از اين

پيگرعاشق مي تواند نظاره ، مگـر از بـرد نمـي باشد، معشوق هرگز به كمال حسن خود
مي،عاشق؛ همچنين عاشق است كه در معشوقيطريق آينه پس نيـاز ديگـر شود؛فاني

عاشـق وقتي كه معشوق تجلي كنـد،.است فاني شدن عاشق در وجود معشوق،معشوق
او گيرد،تا آن حد كه اگر معشوق در برابر ديدگان او قرار خواهد بودمتوجه درون خود 

و مشاهده نيست ،بـه همـين علـتي معشوق را ندارد؛و توانايي مشاهده قادر به رؤيت
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يامـا همـين كـه سـايه خود را بر عاشق آشـكار نخواهـد كـرد؛ معشوق جمال حقيقي

و به خـودميخوديشيفته، عاشق را كندو تجلي گر شودمعشوق بر عاشق جلوه نمايد
مي،و با اين استدالل است كه معشوق مشغول مي دارد و كرشمه آغاز بـه هـر. كنـد ناز

مي.ناز معشوق كشيدن دشوار استروي،  دل داندحافظ خود نيك -كه از دسـت تـرك
،پس همان بهتر كه دل مبتالي معشوق،امان جست تواننمي،چون چشم معشوق سيهي

:وي باشديتهكش
ز نرگس جا دلم دليچرا كه شيوهنساقي امان نخواست به  دانست سيهآن ترك

)67:1384حافظ،(
بهتـبه دام زلف تو دل مبتالي خويشتن اس  است غمزه كه اينش سزاي خويشتن بكش

)72:همان(
و اگر باري تيـر،خويشيمعشوق با غمزه دايم در حال تيراندازي بر قلب عاشق است

:نگاه وي در امان بمانديعاشق از غمزه،او كارگر نيفتاد، معلوم نيست بار ديگر
 صوابتتيري كه زدي بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه انديشه كند راي

)23:همان(
تز بـــچشم شوخ تو جان كي اسردــوان تـكه دايم با كمان اندر كمين

)78:همان(
:از چشم معشوق دور بماند،تا براي آسايش خاطر بيندگاه حافظ مصلحت را در آن مي

 شبرنگ او بسيار طراري كنديبا چشم پر نيرنگ او حافظ مكن آهنگ او كان طره
)257:همان(

و آن طرّيغمزهدــرم ار بگذارنـــخاطدــطلبعافيت مي  ار دگري طرّهشوخش
)340:همان(

و شيوه يك،مفاهيم ناز، كرشمه در نمايـد، سان مـي با وجودي كه حتي بر اهل ادب
ناز نمودن، ذاتي معشوق است،از نظر عراقي. ظريفي با هم دارند هايلسان عرفا تفاوت

و شيوه را انـدك اما وي كرشمه را التفات معشوق شود؛و سبب قوت عاشق مي مي داند
مييجذبه عاشـق مغـرورو گـاه نيسـت تـا هسـتو معتقد است گاه كندالهي تعريف
)45:1363عراقي،(.نشود

 خراميدن.4.1.2

مي هايگرياز جلوه و خرامان از كنار عاشق را گذرد؛معشوق اين است كه با ناز  دل او
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و از سر كشته مي،خويشيمي برد :گذردهمچون باد
مي خوش ش چمينازكانه بكارــاخ نوبهــاي ديـــĤشفتگي مبادت از آشوب  اد

)582:1384حافظ،(
مي خوش آن تودور چشم بد از روي رويخرامان دردارم اندر سر خيال  پا ميرمت كه

)128:همان(
ميياز سركشته ب گذريخود و شتابي داردادـهمچون  چه توان كرد كه عمرست

)167:همان(
و روي از من نه كـدل از من برد ب رد ـــان تــــخدا را با كه اين  وان كردـــازي

)185:همان(
و بگريزي تا نه راه است اين كه بگذاري مرا بر خاك و بازم پرس خاك گذاري آر

)430:همان(رهت گردم 
 كاريشيرين.4.1.3

در گـري به شـيوه،ديگر معشوق اين است كه همچون لعبتي هايز جلوها و اطـوار و ادا
:پردازدحضور عاشق مي

 توستيكه توسني چو فلك رام تازيانه كار تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين
)50:همان(

ست قتالياشگري هر مژهگرچه در شيوه چكد شير هنوز از لب همچون شكرش مي

)95:همان(
:ها همه براي تصاحب دل عاشق استاينو

ز بنيــنيحاليا عشوه بـــاز تو  تا دگرباره حكيمانه چه بنياد كند رد ـــادم
)256:همان(

و مژگان دراز و در انكار من استهر شرم از آن چشم سيه بادش  كه دل بردن او ديد
)73:همان(

دل،حافظو در نگاه و و رمز عشق ،معشـوق هـاي كاريبري، در همين شيرينراز
:او نه جمال ظاهري؛نهفته است

و خط زنگاري نهاني كه عشق ازو خيزدستايلطيفه ست كه نام آن نه لب لعل
)92:همان(

و عارض نه چشم جمال شخص و زلف و بار دلداري هزار نكتهخالو است ست در اين كار

)92:همان(
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 زبانيشيرين.4.1.4

دل، شيرين زبان نيز هست بودن كارمعشوق عالوه بر شيرين و شيرين، و با لفظي فصيح
:فريبدعاشق را مي

دريگويي كه پسته فريب زنهار از آن عبارت شيرين دل  گرفت شكر تو سخن
)119:همان(

 رويي لطيف زيبا چشمي خوش كشيده لفظي فصيح شيرين قدي بلند چابك
)577:همان(

را«: انـد گفتـه،بعضي نيز در معناي ناز »فريـب دادن معشـوق اسـت عاشـق خـود
(أويل نموده اسـتت،و عراقي اين فريب را به استدراج)757:1383 سجادي،(  عراقـي،.

46:1363(
لبيدهخن.4.1.5  زير

و اين خنـدهيمعشوق حافظ، خنده هاياز جلوه غـذاي جـان عاشـق هـا زير لب است
و اقبال خويش را به عاشق نشان مي و گويي معشوق بدين وسيله ميل :دهداست

ميآن ي زير لب استزند قوت جان حافظش در خندهكه ناوك بر دل من زير چشمي

)46:1384حافظ،(
بي هاي معشوق،گاهي نيز در اين خندهو :نهفته استو اظهار استغنا اعتنايينوعي

كه آن عيار شهرآشوب عذر بخت چه و شكر دردهانبه خود گويم  دارد تلخي كشت حافظ را

)162:همان(

 فروشيحسن.4.1.6

؛كمال جمال معشوق را بـه خـود ادراك نتـوان كـرد«: صفت ذاتي محبوب است،جمال
و عاشق مغلـوب مسـتي عشـق، چـه ايـن خصوصا در غلبات عشق كه مقام هستي بود

هرچند عشق«)95:1377القضات، عين(».از ادراك كمال جمال معشوق است مانع، سكر
و بيگـانگي معشـوق از عاشـق بـيشترگردد، جمال خوبترمستولي ».تـر شـود نمايـد

)، و جالليصفيمعشوق خود كمال همه)88:1363عراقي ! جـوانمردا«:ست ات جمالي
و كمال و جاللمعشوق به همگي خود جمال است تـو كجـايي؟ سـت؛ ست وداللست

تا همه گوش باش تا او جمال بنمايد؛ همه ديده باشچرا به همگي خود ادراك نباشي؟ 
اگـر تـو همـه ادراك باشـي،. كه او همه اجابت است همه سؤال باش او همه نطق بود؛

كاشـكي! دريغا. اگر همه عجز باشي جمال او را جالل خوانند را جمال خوانند؛كمال او 
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ر ».ياا از نهاد خود حقي بگذارده بودهباري اگر عشق او را طعم بداني، عشق مخلوقات
و جمـال را لـوازيمعشوق حافظ، همه)366:1377،عين القضات( و اسـباب حسـن م

كم داراست؛ و ابروي و لب لعل وچشم ميگون و زلف تابدارو قد بلنـد ان خط رخسار
مختص معشـوقهاظاهري اوست كه برخي از اين ويژگي هاياز ويژگي،و كمر باريك
و آن را در نظـر كنـد كمال اسـتفاده را مـي،و وي از حسن خويش است ادبيات فارسي

:دهد عاشق جلوه مي
و خط از عارفان ربودي دل و دانه هايلطيفه به لطف خال  توستيعجب زير دام

)50:1384حافظ،(
ب بــشكنج زلف پريشان !ر عشاق گو پريشان باشــمگو كه خاط اد مدهــه دست

)369:همان(
م  شب نيست كه صد عربده با باد صبا نيستا را ـــاز بهر خدا زلف مپيراي كه

)96:همان(
آن تيراندازي خم ابروي تو در صنعت  كه كماني داردكسبرده از دست هر

)169:همان(
مياي جلوه،و گاهي نيز معشوق مي نمايانداز حسن خويش را :شودو از نظر غايب

ن بيـچو ماه نظــچارگو ره ب ارهــان و در نقاب روده گوشهــزند ي ابرو
)300:همان(

و جلوهشيدا از آن شدم كه نگارم چو ماه و رو ببست گرينو ابرو نمود  كرد
)44:همان(

 ناز خفي در شعر حافظ هايجلوه.4.2

و افعالي است كه اگرچه ظاهرش در قواعـد نـاز ظـاهر نمـي،ناز خفي گنجـد، سكنات
بريمفهوم ثانويه ازي آن نيز نشـأو البته سرچشمه گرددميآن به ناز معشوق ت گرفتـه

.معشوق استحسن

 استغنا.4.2.1

و شـأن هـر دو بـا هـم گاههيچ و رتبه و معشوق، آشنايي ايجاد نخواهد شد، بين عاشق
و سلطنت استمظهر تعز،متفاوت است؛ معشوق و كبريا و استغنا ال«و مثلز السـلطان

و،كه سراپاي عاشقبر او صادق است؛ درحالي»صديق له و افتقـار اسـت نيـاز، مـذلت
آن گونههيچ و راهي براي آشنايي آنها ايجـاد نخواهـد شـد؛ اشتراكي بين ها وجود ندارد
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و دارو تشبيه كرده است غزالي براي روشن شدن مطلب، آن را و ديگر عرفا نيز به بيمار

و طالب روشـنايي در عـالم محال،آشنايي عاشق با معشوق«: اندآن را محال دانسته ست
مع.ضالل است،عشق و نمـاييبر اوج قافله،شوقهودج عز و نشـو قـاف كبرياسـت
و نزول از عالم عزت، در حضيض سفلي؛عاشق نه اين را صـعود؛جايز،نه او را حلول

)80:1377عين القضات،(».ممكن،و ترقي از حضيض حدوث
آبز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است و خالوبه راو رنگ چه حاجت روي زيبا  خط

)4:1384افظ،ح(
:ناز معشوق استيو همين استغناست كه مايه

و استغناي معشوق است كه در دلبر نميچه سخن در احتياج ما  گيرد سود افسونگري اي دل

)202:همان(
زيرا كه نـه؛عارست،معشوق را از عشق عاشق،جا كه حقيقت كارستآناز« ولي

و نه زيان مي؛سودست آن كوشداما عشق و ،چـه عشـق تا عاشق را در نظر معشوق آرد
براي اين معني است كه تـا او را منظـور معشـوق،وجود عاشق را هدف ناوك بال سازد
و معشوق باشد كه روي بدو آرد از همين روسـت كـه)87:1377،عين القضات(».كند

:داردنميعاشق دست از تالش بر
ا ازستز عشق غير مستغنياگرچه حسن تو  بازي آيم بازين عشقا من آن نيم كه

)349:همان(
 غيرت.4.2.2

و برخاسته از ناز وي است هايغيرت از ويژگي ،چرا كه معشوق با اين صفت؛معشوق
و محبت عاشق را از غير خود مي،توجه و به خود جلب آن«: كندقطع غيرت معشوقي

 بـه اشـياي متغيـره،ياشتمال وي بر امـور متعـددهياقتضا كرد كه عاشق، كه به واسطه
و به قدر احتياجم آنختلفه محتاج است غير او را، يعني معشوق.ها ثابت، وي را محبت

و چه غير او، پس در و بـه غيـر او محتـاج را، چه آن غير، عين عاشق باشد ست نـدارد
ت عين اشياالجرم خود را، به تجليين مذكورين آنفا، نشود؛ ا هر چه را دوسـت دارد كرد

و همـين غيـرت برخاسـته از نـاز)92:1383جـامي،(».او بـود،و به هرچه محتاج شود
مي معشوق است كه ناز :كندعاشق سركش را سراپا سوز نياز

 دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا مشو كه چون شمع از غيرتت بسو سركش
)8:1384 حافظ،(
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 فراق.4.2.3

ا هاينشانهاز و توجه عاشق به معشوق ين است كـه معشـوق فـراق عاشـق را ديگر ناز
مي مي و وصال را در فراق و بعد محب خواهـد«: جويدخواهد ،عراقـي(».محبوب فراق

و وصال«) 102:1363 و در بعـد فـراق،زيرا كه در قرب بـه،به صفت مراد خود اسـت
)103:همان(».صفت مراد محبوب

و معشوق تفـاوت وجـود دارد، در بحـث فـراق از نظـر گونه آن دو كه بين عاشق
، آن است كـه بـرگ يكـي اگر فراق به اختيار معشوق بود«:عشق نيز تفاوت داردطرف 
)39:1370 غزالي،(».، هنوز واليت تمام نسپرده استو اگر به اختيار عاشق بود ندارد

 خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرداو من ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمع
)190:1384حافظ،(

و.4.2.4 و جنگ  تندخويي خشم
و مسـلط شـدن ايـن خشم در لسان عرفا به ظهور رسـيدن صـفات قهريـه در محبـوب

و اقسام باليا و جنگ، امتحان الهي به انواع )49:1363عراقي،.(است صفات در اوست
و ايـن از صـفات معشـوقخـ،معشوق حـافظ هاياز ويژگي وي تنـد وي اسـت

و همواره ترش زيباروست كه حسن خويش را رايگان عرضه نمي و گرفته اسـت كند رو
مي،و با عاشق و جان عاشقان را سپند روي خويش :داند سر جنگ دارد
ميكهياد باد آن  معجز عيسويت در لب شكرخا بود كشتچو چشمت به عتابم

)277:1384حافظ،(
ت عت اب رودــچو دست بر سر زلفش زنم به  اب رودـــور آشتي طلبم با سر

)299:همان(
دلي داردــه تابـــل او غاليـــاز سنبهـكآن و عتابباز با ي داردــشدگان ناز

)167:همان(
ت آمددوش مي غما كجاــو رخساره برافروخته بود  سوخته بودايزدهباز دل

 بود كه بر قامت او دوخته بودايجامه شهرآشوبييو شيوه كشيرسم عاشق
 آتش چهره بدين كار برافروخته بودوتـدانسجان عشاق سپند رخ خود مي

)286:همان(
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و ستم.4.2.5  جور

دل،جفاي معشوق و لذتنزد عاشق هنگام جفا بايد توجـه زيرا بخش است؛بخش پذير
و اين مسأله براي عاشـق دل  و عاشـق بـا درد معشوق به سوي عاشق باشد پـذير اسـت

و راحتيعشق معشوق خوش  عاشـق زماني بـه كـار،و جان تر است تا در حال آسايش
و اين درد آيدمي و هجران معشوق است،كه با درد باشد و بال .ناشي از جفا

ا« و هيـزم آتـش عشـق در وصال عشق فزايد،،ست كه جفا از معشوقعشق چنان
اما شود تا در وصال بود برين صفت بود؛الجرم زيادت كه قوت عشق از جفاست؛ آيد؛

: جفا از صفات معشـوق اسـت«)53:1370غزالي،(».در فراق جفاي معشوق دست گيرد
)88:1363 عراقي،(».تا عاشق از جفاي معشوق در عشق گريزد«

و ستم نداشيديد ز غم ما هيچ غم نداشت كه يار جز سر جور و  بشكست عهد
)109:1384حافظ،(

ي بيداد ببررش انديشهــارب از خاطــي به مژگان درازت بكشم گفتدوش مي
)338:همان(

و هرچه خواهي كن از مباش در پي آزار  اين گناهي نيست كه در شريعت ما غير
)107:همان(

و غرور.4.2.6  مستي

و غرور نيز از جلوه مي هايمستي اشـاره بـه حالـت مسـتي توانـد ناز معشوق است كه
و حركات شخص مست داشته باشد و حاالت : ظاهري

و از خلوتيان ملكوت به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست  مست بگذشتي
)32:همان(

و سرمستي از حسن خويش باشد تواندو نيز مي :اشاره به غرور
راـــكه پرسش غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل ي نكني عندليب شيدا

)6:همان(

 شكنيو پيمان وفاييبي.4.2.7

و اين از ويژگي شكنو پيمان وفامعشوق حافظ بي :روي زيباست هاياست
عي قدرجز اين راب نتوان گفت در جمال تو و وفا نيست روي زيبا  كه وضع مهر

)6:همان(
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و وفا نيس گــت در تبسـنشان عهد بيــبنلــم  دل كه جاي فرياد استال بلبل
)54:همان(

و در سر شراب دا و بازش چه درسر استتـشدي وعده داد وصلم چه گويد  امروز تا

)57:همان(
مييواسطهعراقي وفا را به عنايت بي و گـويي) 47:1363عراقي،(.كندا الهي تأويل

بييواسطهحافظ خواستار عنايت بي و از .او گله دارد وفاييمحبوب است
و گستاخي.4.2.8  مالمت

و وجوه ناز معشوق و گستاخي است كه سعدي بـه ايـن معنـا،يكي از معاني شوخي
: اشاره دارد

و دلبري آموخت و ـــجف معلمت همه شوخي و ستمگري آموخـنا تــاز
)47:1384سعدي،(

و دشنام بر زبان دارد و گستاخ است ولي حافظ دعـاگوي؛معشوق حافظ نيز شوخ
:اوست

و گر نفرين دعا گويم اگر دشنام فرماي ميي را زيبدجواب تلخ  لب لعل شكرخا
)5:1384حافظ،(

و دين عاشق را مي بايتا بهانه بردگاه نيز معشوق خود دل دستهبراي مالمت وي
:آورد

به مالمت برخاست و دلبر و دينم بشد  گفت با ما منشين كز تو سالمت برخاست دل

)92:همان(

 دليسنگين.4.2.9

و بـه خواسـتهدلناز معشوق اين است كه سنگين هاياز جلوه وقعـي،عاشـقياسـت
:نهد نمي

ه و و طاقت  سيمين بناگوشدلت سنگينــبوشــببرد از من قرار
)92:همان(

 حيران آن دلم كه كم از سنگ خاره نيست رو نگرفت در تو گريه حافظ به هيچ
)102:همان(

ما با دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شبي و سوز سينه شبگير  آه آتشناك
)16:همان(
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غزنويان كه آغاز تسلط تركان در تـاريخيذكر اين نكته نيز الزم است كه در دوره

از اين رو بعدا صفات ايشـان چـون ان لشكري هستند؛معموال معشوق مذكر، ترك،است
بيجوييعربده و ظلـم، جـزو مخت، خـون پيماني، جفاكاري، سستوفايي، صـات ريـزي

حتي مشخصات جسمي ايشان چـون چشـم تنـگ، كمـر. معشوق شعر فارسي مي شود
و زلف برتافته نيز بعدها از مختصات معشـوق شـعر فارسـي مـي  .شـود باريك، قد بلند

او،در شعر فارسي نگاه معشوقكه اين و ابروي و زلفش،تير كمند است بـه ايـن،كمان
ك در ادبيـات فارسـي مجـازا بـه معنـي از اين رو تـر( سبب است كه اين معاشيق ترك

و زيبا هم است )44:1380شميسا،(.اندعمدتا نظامي بوده)معشوق
و آميختن با بيگانگان.4.2.10  معاشرت

مي،عاشق مي خواهدمعشوق را براي خويش گاهو بردو از معاشرت او با بيگانگان رنج
و شـود او مـييدر ذهن عاشق درباره هايي، باعث گماناين آميختن معشوق با ديگران

و اين كار او نيـز يكـي از جلـوه،معشوق نيز بدين امر خفـي در نظـر هـاي واقف است
:تر به خود مشغول كندعاشق است تا ذهن وي را بيش

مي براندازحاليا خانه و دين من است تا در آغوش كه كيستيو همخانه خسپددل
)94:1384حافظ،(

ب مي  تا نخورم خون جگر سرمكش تا نكشد سر به فلك فريادمكسا همهمخور
تـيار بيگانه مش نبـــو  ادمــي ناشــم اغيار مخور تا نكنــغ ري از خويشمــا

مـشمع هر جمع مشو ورنه بس راـوزي هــيا يـاد  ادمـر قوم مكن تا نروي از
)426:همان(

 گويينكته.4.2.11

مي آميزمعشوق سخنان كنايهگاه در راندو نكات ظريفي را خطاب به عاشق بر زبان كـه
رآن مي گيردميا به استهزاها وي و خردمند جلوه معشوق حـافظ. دهدو خود را بزرگ
و سخنان حكيمانه، نازآلود، مهرآميز، لطف بـههابه تناسب فضاي احساسي غزل، پاسخ«

و شيطنتيانواع عتاب آلوده، وعده بـه) 630:1388مرتضـوي،(» آميزسرخرمن، رندانه
:دهدعاشق خويش مي

 تحميق كندببين كه تا به چه حدم همي به خنده گفت كه حافظ غالم طبع توام
)404:1384حافظ،(
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 به خنده گفت كه اي حافظ اين چه پرگاريآيرهــچو نقطه گفتمش اندر ميان داي
)603:همان(

ز شهر خواهم رفت كه پاي تو بستب زدست جور تو گفتم ه خنده گفت كه حافظ برو

)47:همان(
 دارد دست بنده چه خيزد خدا نگهز چه گفت دارچو گفتمش كه دلم را نگاه

)165:همان(
و جلوه هايو در پايان، گاه معشوق از تمامي حربه خـويش بهـره گـري خودنمايي

:جويد مي
و خويزلف و خندانآشفته و مست پيرهنكرده و غزللب و صراحي در دستچاك  خوان

منبــشنيم كنانو لبش افسوس جوينرگسش عربده  آمد بنشست دوش به بالين
ب گوشسر فرا ايگن ـــه آواز حزيـمن آورد ي من خوابت هستعاشق ديرينه فت

)39:همان(
:كه بگويدچاره پاسخي ندارد جز اينو عاشق بي

 پرستشبگير دهند كافر عشق بود گر نشود بادهيعاشقي را كه چنين باده
)همان(

و يـا عشـق حقيقـي در ميـانجاهرو در پايان بايد گفت كه پاي معشوق حقيقـي
مياي، باشد، ناز در هر جلوه و متعالي آ شودارزشمند درو در اصل باطن و ن نـاز، زيبـا

و دل عاشق مي،جاي خود بر جان اگـر مفـاهيمي چـون كبـر،،بـراي نمونـه افتد؛مؤثر
و ستم مي هايارزشضد،عهدشكني و شودانساني محسوب ، چـون از جانـب معشـوق

مياياو براي آموختن نكته گريجلوهبراي  ارزشضـد تنهـا، نـه پذيردبه عاشق صورت
في،نيست و پايه معشوق شاعر،«.زيباست نفسهبلكه و به هر كاري تواناست تأثيرناپذير

و فرمانرواو و يا راز سروري و جسـم اوسـتاشييمايه . بر شاعر، شكنجه كردن روح
و پر وو كرشمه، سنگ مكرپس ناگزير بايد طناز دل، نازك طبـع، بـا رفتـاري درنيـافتني

هيشگفت چون گوهر ناشناخته و ايـن. ستي عاشق شرر افكنده، باشدعشقي كه بر دل
و كردارش نيست،معشوق و تبيين رفتار او. ملزم به توجيه اين عاشق است كـه بايـد از

و بـه فرجـام  و سرنوشـت شـوم خـود بسـازد و با بخت بـد ».بسـوزد،پوزش بخواهد
)86:1379 ستاري،(
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 گيرينتيجه.5

و جلوه تـرين مفـاهيم نـاز در مهـم:گوناگون اسـت هايناز معشوق داراي مفاهيم، علل
و غمزه،: ادبيات عاشقانه عبارتند از و غنج و رفاه، كرشمه و استغنانعمت و امتناع ، فخر

و ظرافت، قوت معشوق به عاشق و نرمي، بهانه، زيبايي در. تكبر، ماليمت همچنين نـاز
و بين ناز الهي  رابطه وجود،و انسانيادبيات عارفانه نيز داراي مفاهيم خاص خود است

و ناز معشوق انساني تجلي ناز  ترين علت ناز معشوق اين است كـه مهم.الهي است دارد
و جالل مع،جمال و و جـالل صفات ذاتي معشوق هسـتند شـوق دوسـت دارد جمـال

رورا آشكار كندخويش  در، كه اين ناز آوردمي؛ از اين رو به ناز و گاه به صورت لطف
و در قالب صفات جالل استقالب صفات جما و گاه به صورت قهر برخي از عرفـا.ل

و عراقي ازآن و روزبهان و خداوند نظير غزالي جا كه عشق به هر دو نوع معشوق زميني
يك دانند، را داراي يك حقيقت ثابت مي آنعلل .اندها ذكر كردهساني را براي ناز

و جلي تقسيم هايجلوه در: شوندمي ناز به دو نوع كلي خفي مصاديق نـاز جلـي
زيـر لـب،ي، خنـده زبـاني، شـيرين كاريغمزه، خراميدن، شيرين: شعر حافظ عبارتند از

و حسن ازفروشي ، غيرت، فراق، خشـم استغنا: مصاديق ناز خفي در شعر حافظ عبارتند
و غرور، بي و ستم، مستي و تندخويي، جور و شـكنيو پيمـان وفاييو جنگ ، مالمـت

و آميختن با بيگانگاندليگستاخي، سنگين .گويينكتهو، معاشرت
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شـفيعي كـدكني، رضـا تصحيح محمـد.مختارنامه.)1375(. الدينفريد ار نيشابوري،عط
.سخن: تهران

بر اسـاس تصـحيح هلمـوت ريتـر بـا.سوانح العشاق.)1359(. غزالي، احمد بن محمد
و توضيحات نصراهللا پورجـوادي، تهـران  بنيـاد فرهنـگ: تصحيحات جديد، مقدمه

.ايران
بـه كوشـش احمـد.مجموعه آثار فارسي احمد غزالـي.)1370( ـــــــــــــــــــــ

.دانشگاه تهران:رانتهمجاهد، 
و نيـاز در ادبيـات غنـايي فارســي«.)1391(. هـادي خـديورو، شـيما فـر فرجـي .»نـاز

و غناييينامه فصل و ادب فارسـي تحقيقات تعليمي ،13شـماره،91پـاييز،زبـان
.192-177صص

و مرادي، بررسـي سـيماي معشـوق در غزليـات«.)1389(.حسـين محمد،كرمي محمد
و بلوچسـتان ادب غناييينامهپژوهش.»انوري شـماره،8سـال،دانشگاه سيستان

.118-99صص،15
.توس: تهران.مكتب حافظ.)1388(.مرتضوي، منوچهر

و تحشيه. رساله لوايح.)1377(. همداني، عين القضات :تهـران رحيم فرمنش،يتصحيح
.منوچهرييكتابخانه

علينقـي بـه اهتمـام. همـداني عـين القضـات هـاي نامه.)1362( ـــــــــــــــــــــ
.چاپ گلشن:تهران عفيف عسيران،-منزوي


