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 هاي معشوق در غزلبررسي نام

∗زهره احمدي پوراناري

 دانشگاه فرهنگيان كرمان

 چكيده
آنياد شده كه اصلي هاي گوناگونيدر ادب غنايي، از معشوق با نام ها عبـارت ترين

و جانان:است از هاي اصلي، معشوق در شعر عالوه بر اين نام. معشوق، يار، دوست

و وصفي، خطاب شده يا دربـاره غنايي با عنوان ي او سـخن هاي تشبيهي، استعاري

و فضـاي معنـايي كـالم، است كه بررسي آن با توجه به درونشده گفته مايه، سبك

هاي معشوق در غـزل، بررسـي در اين تحقيق، سير كلي نام. رسدسودمند به نظر مي

هاي معشوق از نظر ساخت، مشخّص گـردد آيـا شود تا ضمن شناسايي انواع ناممي

ي غزل بر انتخاب نام معشوق تاثير داشته است؟ شايد در نگاه اول پنداشته مايهدرون

و كـاربرد» شـاهد«و» جانـان«،»دوسـت«،»يار«،»معشوق«شود كه معنـا، مفهـوم

دارند، اما اين پژوهش نشان خواهد داد كه در موارد زيادي، ايـن ساني در غزل يك

مينام هر ها، به صورت مترادف به كار برده يك كـاربرد معنـايي خاصـي شوند، اما

هاي تعدادي از غزل سرايان برجسـته هاي معشوق، در غزل در اين تحقيق، نام. دارند

هـاي اصلي معشوق، به غزلهاي سبك، بررسي شده، اما بررسي معنايي نامو صاحب

. محدود شده است» حافظ«و» سعدي«،»مولوي«،»عطار«،»سنايي«،»انوري«

.هاي معشوق، دوست، يار، جانان، شاهدغزل، نام:هاي كليديواژه

 مقدمه.1

 بيان مساله.1.1

و تمام سخن غزل بر محور او مي گردد؛ اما اين قهرمـان، در معشوق، قهرمان غزل است
 اي از ابهام قرار دارد؛ زيرا معشوق شعر غنايي ادب فارسي، موجودي است كلي كه هاله

و ادبيات فارسي∗  ahmadypoor@yahoo.comاستاديار زبان

28/3/93: تاريخ پذيرش مقاله16/10/92: دريافت مقالهتاريخ
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(»شود تشخيص داد كـه مـرد اسـت يـا زن حتي نمي ايـن)23: 1380شـفيعي كـدكني،.
و معشوق موهوم كه احيانا در اصل، حقيقي بوده، در غزل تبديل بـه اسـطوره مـي  شـود

ب و آرزوهاي خود را خطاب به او ميشاعر دردها (كنديان )261: 1376شميسا،.
هـا، برخي از اين نام. هاي گوناگوني ياد شده استاز معشوق در غزل فارسي با نام

و برخي ديگـر از نـام  و دوست و پركاربرد است؛ مانند معشوق، جانان، يار هـاي اصلي
ق، نكـات هاي معشوي نامتحقيق درباره. معشوق برساخته از يك تشبيه يا استعاره است

تر معشوق خـود سازد؛ زيرا بسيار مهم است بدانيم يك شاعر، بيشبسياري را آشكار مي
ميهركس با نام. استرا با چه نامي خوانده و انتخـاب هاي متفاوتي تواند خوانـده شـود

و لحن او را نسبت به مخاطب نشـان مـي  . دهـد يك نام از سوي خطاب كننده، احساس
و محبوب وق نيز اهميت دارد؛ هرچه معشوق بيشبسامد نام بردن از معش تر مورد توجه

كـس بـهي ادب فارسـي، هـيچ كـه در عرصـه آيد؛ چنانباشد، نام او بيش تر بر زبان مي
و متنوع بـر زبـان نيـاورده اندازه ي موالنا جالل الدين محمد بلخي، نام معشوق را مكرّر
. است

هايي كه خطاب بـه هاي معشوق استخراج گشت؛ نامبراي انجام اين تحقيق، ابتدا نام
و يا در غياب معشوق، براي نام بردن از او، به كار رفته بود؛ بـه عبـارت ديگـر،  معشوق

.ي معشوق اسـتفاده كـرد شمرده شده كه بتوان به جاي آن از واژه» نام معشوق«الفاظي 
ي، عطـار، مولـوي،يسناهاي انوري، هاي معشوق در غزلدر بخش اول اين پژوهش، نام

و غزل معاصر، همراه با نيم نيما(نگاهي به شعر نو سعدي، حافظ، وحشي بافقي، صائب
و شفيعي كدكني و بـر اسـاس نـام بررسي مـي) يوشيج، اخوان ثالث، شاملو هـاي شـود

ميمستخرج، انواع نام و سپس كاربرد معنايي هاي معشوق از نظر ساخت، شناسايي شود
اصعنوان با بررسـي» شاهد«و» دوست«،»يار«،»جانان«،»معشوق«لي معشوق يعني هاي

و حـافظ، بـه روش تحليلـي غزل توصـيفي-هاي انوري، سنايي، عطار، مولوي، سعدي
هاي معشوق در غزل است، اما نگاهي بـه بحث اصلي اين تحقيق، نام. گرددمشخّص مي

و شعر نو، موقعيـتهي كوتاهي ميان نامايم تا مقايسه شعر نو افكنده اي معشوق در غزل
.تر سازدموضوع را در غزل، روشن
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ي تحقيق پيشينه.1.2

و نيـز در هاي معشوق، اشارات متعـددي در كتـابي نامدرباره هـاي مربـوط بـه غـزل
مي مقاله ضمن بحث معشـوق آفاق غزل فارسيشود؛ از جمله، در كتاب هاي ادبي ديده

(اشاره شده است» ترك«هاي معشوق يعني تغزّل، به يكي از نام در)1370:177 صبور،.
از سير غزل در شعر فارسيكتاب رفتـهو دليل داللت آن بر معشوق زن سخن» پري«نيز
(است جريان شناسي غزل شاعران جوان فـارس پـس«و در كتاب) 264: 1376شميسا،.

. استهاي معشوق معاصر بررسي شدهنام) 1389:مرادي(» از جنگ
بررسـي«هـاي است؛ از جمله در مقالههاي معشوق در چند مقاله نيز بررسي شدهنام

و مرادي(» سيماي معشوق در غزليات انوري و عنـاوين«و) 1389:كرمي سيماي معشوق
كـه بـه) 1392:عمرانيچرمگي(»ي او در اشعار به جا مانده از رودكيو القاب شاعرانه

و بيستترتيب، در شماره ي ادب غنـايي، چـاپ شـده نامـه يكم پژوهشوهاي پانزدهم
در) 1391:زاده مدرس(» سيماي معشوق تركستاني در غزل سعدي«ي در مقاله. است كـه

هـاي ادبـي چـاپ شـده، از نـام معشـوق در حـدي انديشهنامهي دوازدهم فصلشماره
س اشاره .خن رفته استاي مختصر

و نام«ي ديگري با عنواندر مقاله هاي شاعرانه معشوق در غزليـات خاقـاني، نظـامي
و ادبيـات كـاوش نامهي هفدهم فصلكه در شماره) 1387: چرمگي(» سعدي نامـه زبـان
ي اين مقاله شامل ذكر بخش عمده. استشدههاي معشوق بررسيمنتشر شده، نام فارسي

و ذكر يك مثال شعري براي هر نام استهاي نام .معشوق

و نام.2 اومعشوق  هاي

معشـوق: هاي متنوعي بـه كـار رفتـه اسـت؛ از جملـه در غزل فارسي براي معشوق، نام
و حبيب)جانانه(، جانان)معشوقه( به»معشوق«.، يار، دوست، دلبر ندرت بـا اسـم عـام،
 هـاي عرفـاني خـود، عطـار در غـزل كـه اسـت؛ چنـان شـده خوانـده)مقابل اسم خاص(

را بـراي) 244: همـان(» خـدا«و) 497و484، 244، 218: 1381عطار،(»حق«هاي عنوان
و نيز، گاه معشوق را با شاخص احتراممعشوق الهي به كار : همـان(» حضـرت«آميز برده

اسـت؛ كـرده ياد) 596: همان(» حضرت قرب ذوالجاللي«و) 594و545، 542، 386، 236
و عاشقانه، غزل نغز عارفانه را تـا حـد شـعر) عام(اسم ذكر  معشوق، به جاي نام ادبي

و) 440: 1389ي،يسـنا(»پسر«هاي عاشقانه، در غزل سنايي. دهدتعليمي صرف، ننزل مي
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سـعدي. اسـت دادهرا به عنوان نام معشوق، در رديف غـزل جـاي) 442: همان(،»غالم«
وعالوه بر اين دو واژه : همـان(» جوان«،)121: 1385 سعدي،(» كودك«هاي اژهي اخير،

در(است كه همگي اسم عام بردهرا به كار) 214: همان(» فرزند نازنين«و) 177 اسم عام
نيـز در جايگـاه نـام معشـوق» فالنـي«ضـمير مـبهم. معشوق هستند) مقابل اسم خاص

را بـراي» فالنـي«، هـاي خـود است، حافظ ازجمله شاعراني است كه در غزل قرارگرفته
و ايهامكاراشاره به معشوق، به و لحني طنزآميز :بخشيده است انگيز به شعر خودبرده

و لطيف است وليشيوه و پري، خوب و لطافي حور كه فالنـخوبي آن است ي داردــت

)258: 1362حافظ،(
: هاي اصلي كه براي معشوق ذكر شد، خاص معشوق است؛ از جملهبرخي از عنوان

و حبيب گر و دلبر؛ اما برخي از آنها مانند يار، دوست چه اغلـب عنـوان معشوق، جانان
رانام. كندمعشوق است، بر عاشق هم داللت مي هـاي زيـر توان به دستهمي هاي معشوق

:بندي كردتقسيم

.يار، دوست، جانان، معشوق: هاي اصلي مانند نام.2.1

گاهي شاعر، يكـي از انـدام يـا متعلّقـات معشـوق را بـا: هاي تشبيهي معشوقنام.2.2

به« مي» مشبه و همراه مي چونآورد خوانـد يـا در در خطاب به معشوق، او را با اين نام

مي غياب ميمعشوق، او را با اين تشبيه نام توانـد نـام معشـوق تلقـي برد، اين موارد نيز
روي، بـاال، پـري هـايي ماننـد سـرو رود؛ تشـبيه شود؛ زيرا به جاي نام معشوق به كار مي

:رويابرو، شكوفهبو، كمانروي، ياسمين ماه

)49: 1385سعدي،(
و شناخته بيش هاي تشبيهي معشوق، برخي كاربرداز ميان نام تر هسـتند؛ تري دارند

بي.روباال، پريبر، سرومانند سمن آنكه در جمله به كار روند، بـه تنهـايي نيـز اين موارد
كمداللت بر معشوق دارند؛ اما عنوان كاربرد، تنهـا در صـورتي بـر معشـوق هاي تشبيهي

.داللت دارند كه در جمله به كار روند

زندطعنه بر باالي عرعر ميبويي كه سرو قامتشياسمين
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 استعاريهاي نام.2.3

و كنايه و)صـور خيـال(در زبان شعر، تشبيه، استعاره، مجاز ، شـعر را بـه سـطح ادبـي
ميخيال دهند؛ از اين رو، عنوان معشوق اغلب بـا زبـان اسـتعاري بيـان انگيز بودن ارتقا

و: استعاري براي معشوق عبارتنـد از هاي پركاربردترين عنوان. شودمي بـت، نگـار، مـاه
ازهاي ديگر عنواننمونه. صنم سرو، گل، صنم، پادشـاه، يوسـف،: هاي استعاري عبارتند

و  ...مه دوهفته، پري، نگار، جان، طبيب، سلطان، شاخ صنوبر، لعبت

)73: 1381مولوي،(

) صفت به جاي اسم( هاي وصفينام.2.4
ميگاهي يكي از را صفات معشوق به جاي نام معشوق به كار » نـام وصـفي«رود كه آن

. خوانيم؛ صفاتي مانند محبوب، آشنا، نازنينمي
-، نـا)833: همـان(وفـا، بـي)831: 1376انـوري،(هاي انوري، شوخ ديده در غزل

،)910:همـان(، پرنمـك)907:همـان(، نامهربان)861:همان(، كافر)843: همان(مسلمان
. هاي وصفي معشوق است، نام)915:همان(دست آمدهبهو دير) 914:همان(عزيز

آنسناييهاي مضمون بسياري از غزل و تعداد قابل توجهي از ها قلندرانـه، عاشقانه
مي سناييهاي هاي وصفي معشوق در غزلعنوان.و عارفانه است دهد كه معشـوق نشان

و قلندرانه ، چابك عيار)365: 1389ي،سناي(چشمشوخ: تي داردي او چنين صفاعاشقانه
بي)508: همان(، لطيف چابك زيبا)426:همان(، ستمگر)417: همان( شـرمك، شوخك
، شـنگي)536:همـان(، آتشپاره)536:همان(دست، باد)536:همان(، عياره)515: همان(

، شـوخ)454:نهمـا(فـروش، عشـوه)416:همان(ديده، شوخ)536:همان(اي باليي فتنه
 ). 549:همان(گرسيه

هـايي كـه جانشـين عنـوان معشـوق شـده هاي عرفاني عطار، اغلب صفتدر غزل
نشـان، بـي)206: 1381عطـار،(ماننـد دلخـواه است، حاكي از معشوق آسـماني اسـت؛ 

بي)219: همان(نشان محضبي،)448:همان(، يگانه)303:همان( .)515: همان(چون،
و تـازگي دارد؛ نـام نام هـايي چـون هاي وصفي معشـوق در ديـوان شـمس تنـوع

).1109: همان(»كشان گوش«و)1028: همان(» شكندل«،)1381:665مولوي،(»دلكوب«

تا حشر دگر آمد امشب حشر ما راآخر بشنيد آن مه آه سحر ما را
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و متعددي نام بـرده شـده اسـت؛ صـفاتي كـه معشوق سعدي با صفت هاي متنوع
م و برخـورد اجتمـاعي او عالوه بر وصف ظاهر زيباي و اخالق او، به روحيـات عشوق

،)ص(روي، پـاكيزه)198: 1385سـعدي،(بـازو روي، لطيـف نيز اشاره دارد؛ مانند خـوب 
، بـه)299: همـان(، لطيـف جهـان)266: همان(دل عهد سنگينجفاكار، ستمگر، فتنه، بد

).172:همان(معنيو صورت، موافق)107: همان(روح، سبك)37: همان(خشم رفته

 كنايه از موصوف.2.5

: هاي وصفي، كنايـه از موصـوف اسـت كـه چنـين تعريـف شـده نوع ديگري از تركيب
و يا تركيب وصفيصفت يا مجموعه« و موصـوف(ي چند صفت يا جمله و يـا) صـفت

و مضاف(تركيب اضافي و مضاف(يا بدلي) اليه مضاف آن) اليه مضاف است كه بايـد از
و از آن،) عنه مكني(صوفي متوجه مو شد؛ يعني به طور خالصه، وصف اسمي را بگوييم

)94: 1381 شميسا،(».خود اسم را اراده كنيم
با» كنايه از موصوف«هاي معشوق به صورت عنوان » صفت به جاي اسم«در مقايسه

ميكم و دلبـري مايـه: شودمي هايي از آن ذكررود كه نمونهتر به كار  انـوري،(ي حسـن
ي خوبـان، مايـه)848:همـان(، جان جهان)889و779:همان(، راحت جان)768: 1376

از)159: 1381عطـار،(، اصل اصـل)481: همان(، آرام جان)406: 1389،سنايي( ، برتـر
و گمان و در دل عيان)219: همان(يقين ، جان جـان جـانم)509: همان(، نهان از ديده

بي)596: همان( و عمـلان، رحمت : 1381 مولـوي،(تها، روح بخش بي بدل، لذت علم
و سلطان بشر)31 گل)35: همان(، شاه و و كل، حله بخش باغ : همـان(، جان جان جزو
ما)42 و جان ، شـاه خسـروان)65: همـان(، جـان جـان جـان)48: همـان(، شاه جسم

دل)19: 1385 سعدي،(، توانگر حسن)151: همان( گم)20:همان(، آرام ي خود كرده،
و)96:همـان(، مرهم اندرون مجروح، جمعيت خاطر پريشـان)78:همان( ، ذات شـريف

دل)113:همان(شخص روحاني : همان(، مجمع نكويي)132:همان(، منظور چشم، آرام
:همـان(، شه خوبـان)84:همان(، پادشاه حسن)46: 1362حافظ،(، سلطان خوبان)580
پ)502:همان(، راحت جان)250 و معنـي، دل)576:همـان(ادشـاه صـورت ، همنشـين

 ). 966:همان(ي ناز مايه،)708:همان(
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 هاي وصـفي معشـوق هسـتند كـه بـه هاي وصفي نيز جزو عنوانها يا جملهعبارت

ي اول به جاي عنوان معشـوق شود؛ چنان كه در بيت زير،جملهندرت از آن استفاده مي
:آمده است

)840: 1376انوري،(

و سبك شعرنام معشوق، درون.3  مايه

و عنـوان معشـوق درون و سبك شعر، تاثير زيادي بر انتخـاب نـام ي دارد؛ مقايسـه مايه
و نامهاي معشوق عرفاني، در غزل نام هاي معشـوق در غـزل سـعدي، تـاثير هاي عطار

ميدرون در غزل عطار كاربرد بسياري دارد؛» جانان«. دهدمايه بر عنوان معشوق را نشان
. در معنـاي معشـوق، چشـمگير اسـت» دوسـت«در حالي كه در غزل سـعدي، كـاربرد 

ميق در غزلهاي استعاري معشو نام آنهاي عطار نيز اين نكته را تاييد جا كـه در كند؛ از
هايي براي معشوق به كـار بـرده ها معنوي هستند، عطار استعارههاي عرفاني، ارزشغزل

و عظمت است؛ مانند جان من و)539: 1381عطار،(كه وجه شبه آن، ارزشمندي ، جـان
:همـان(، گنجي معّظـم)570:همان(ش، گنج آفرين)357: همان(، گنج)574:همان(جهان
215(در ،)همان(، لولو مكنون)627و 545، 402، 243،293:همان(، گوهر)558:همان:
گرفتـه كـه اغلـب، وجـه هايي عنوان معشوق قرار هاي سعدي، استعاره؛ اما در غزل)142

و نكويي ظاهري است؛ مانند گل خوش ، بهـار)234: 1385سعدي،(بوي شبه آن زيبايي
منو و نسرين .)181:همان(، فرزند پري)257:همان(، حوري رضواني)275:همان(الله

وحشي بافقي از شاعران مكتب وقـوع اسـت؛ مكتبـي كـه سـعي دارد تـا بـه بيـان
و بيان واقعيت را جايگزين مضـمون واقعيت و معشوق بپردازد و عاشق هـاي هاي عشق

-هايي كه براي معشوق بـه كـارانهاي وحشي بافقي، عنودر غزل. تخيلي تكراري سازد
و نيز كنايه از موصوف است؛ در حالي كه غـزل رفته بيش سـرايان تر صفت به جاي اسم

هـاي اند، وحشي نامي فراواني بردهي مصرّحه براي عنوان معشوق، بهرهديگر از استعاره
و صفت ساخته است؛ زيرا روي در واقعيت دارد؛ ماننـد  بـي معشوق را در فضاي كنايه

بخـش دل انـدوهگين مـن، آرزو)154: 1392وحشـي،(شـناس مـا وفاي حـقّ وفـا نـا 

كه هالك من همي و من سالمتشآن به عاشقي كس نكند مالمتشهرخواهد چه كند
)1385:33سعدي،(

آراسته ميهمان ما بوددوش آنكه همه جهان ما بود
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دل)160:همان( و من)161:همان(، آشوب جان و آشوب دين و دل :همان(، آفت صبر
من، مايه)161 آن)161:همـان(، آن سسـت پيمـان)161:همان(ي عيش دل اندوهگين ،

آن)194:همـان(، آن مسـت غـرور)192:همان(، فرماندهان ناز)191:همان(جو عربده ،
،)230:همـان(سـر آشـناي زود، ديـر)225:همـان(، آن نا آشنا)217:همان(پادشه حسن

من، خوش)245:همان(، آن بيدادگر)245:همان(نژاد حوري ، رقـم)347:همـان(خرام
سلطان،)366:همان(خو، بيگانه)359:همان(جنبان حسن، عنان)358:همان(فريب عقل

، رهـزن)264:همـان(سـوار، يّكـه)252:همـان(گداز، آن بوالهوس)251:همان(رويان مه
افكـن، آن حريـف)266:همـان(، حسن فروشـان)266:همان(فروشان، ناز)265:همان(
بي)270:همان( من)272:همان(كن محل سفر، آن ، صـاحب متـاع)275:همان(، ستمگر

:همـان(، بيـدادجو)318:همان(سوز من دلبر بيگانهكش، نگار آشنا)291:همان(صباحت
من، بيداد)318 من، نصيحت)333:همان(كيش :همان(، سلطان حسن)337:همان(نشنو
من)340 بي)34:همان(، لطف پنهاني)343:همان(، پادشاه بي، گناه سـوز سبب اسيركش

).373:همان(

)160: همان(
و صـور خيـال، تحـت هاي وحشي بافقي، آرايهدر غزل و معنـوي ثيرأتـ هاي لفظي

ي مصـرّحه شـده اند؛ چنان كه كنايه از موصوف، جايگزين استعاره گويي قرارگرفتهوقوع
و همان است؛ اما استعاره است؛ زيرا كنايه از موصوف، صفت واقعي يك مصداق است

ميبر پايه . شودي تشبيه، بنا
و دقيقهشاعر سبك هندي به دنبال نازك ي اصـلي درون مايـه. گـويي اسـت انديشي

و حكمتغزل سبك هندي، نكته و عشـق، اغلـب در حاشـيه قـرار گويي  پردازي اسـت
كم»جانان«و» دوست«،»يار«رو، الفاظ گيرد؛ ازين مي درميتر به چشم، خورد؛ چنان كه

و درون. شودديده نمي» دلبر«و» دوست«غزل ابتداي ديوان صائب، لفظ 150 مايه سبك
سرايان گذشته، تنها از اثر نبوده است؛ صائب چون غزلغزل هندي بر عنوان معشوق، بي

و روي را معشوق، قد سرو » گلـبن خنـدان«و» خرامانسـرو«چـون گـل، نديـده تـا او
و تازهكه با توجه به نازكبخواند؛ بل گويي كه از اصول سبك هنـدي اسـت، بـه انديشي

و او را صفت و جزييات ظاهري معشـوق، توجـه نمـوده » آتشـين جـوالن«هاي رفتاري
»روآيينـه«،)125:همـان(» كمرانخوش«،)15:همان(» جوالنبرق«،)14: 1392 صائب،(

مه محمل بخش دل اندوهگين من كجاست؟آرزونشين من كجاست؟اين زمان يا رب
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:همان(» گل پيرهن«،)74: همان(» طلعتان آتش«) 169: همان(» عذارآيينه«،)413: همان(

.است خوانده)33:همان(»رو آتشين«و)244: همان(» گلگون قبا«،)275
: نمايـد هاي فرخي يزدي، دو عنوان معشوق، توجه خواننـده را جلـب مـي در غزل

مياين دو عنوان در غزل هاي ديگر غزل.»غزال«و» پري« امـا بـا: شـود سرايان نيز ديده
آن 188كه در ديوان فرخي يزدي به اينتوجه  ها غزل وجود دارد كه مضمون بسياري از

و اين عنوان-سياسي مياجتماعي است توان نتيجه ها در چندين غزل به كار رفته است،
هـاي اجتماعي غزل-ي سياسيبه دليل درون مايه» غزال«و» پري«گرفت كه دو عنوان 

و دور از مردم است؛ چنان كـه شـاعر،»پري«است؛ رفتهكارفرخي، براي معشوق به ، زيبا
و محبوب خود يعني ميرا نيز دور از دست» آزادي«معشوق نيـز نمـاد» غزال«. بيندرس

و رهايي است؛ بدين سبب، فرخي يزدي عنوان  : 1363 فرخـي يـزدي،(» پـري«آزادي
تحـت اثيـر افكـاررا) 132و130، 94،101:همان(» غزال«و) 146و88،94،117،142

قابل ذكر اسـت كـه. سرايان به كار برده استاجتماعي خود، بيش از ساير غزل-سياسي
و2،»جانـان«بـار،2،»يـار«بـار،1،»معشـوق«هاي فرخي يـزدي، عنـوانِ در غزل بـار

كه5،»دوست« و7،»غزال«بار به كار رفته؛ در حالي بـار در جايگـاه نـام4،»پري«بار
ب .ه كار رفته استمعشوق

ي معشـوق بهـره هاي وصفي يا استعاري دربارهسرايان معاصر، اغلب از عنوانغزل
، كـاربرد»دوست«و» يار«هاي اصلي معشوق از جمله در غزل معاصر نيز عنوان. اندبرده

و تازه، بيشسرايان معاصر، عنواندارد؛ اما به سبب نوخواهي غزل  تر ديـده هاي استعاري
.شود مي

 شـهريار،(نو گل رعنـا، خسـرو شـيرين: هاي شهريار، استعاره هايي چوندر غزل
) 124:همـان(، شمع، مرغ بهشتي)121:همان(، ماه مكتب)11:همان(، پري)109: 1376

هـاي خـود، شاعر معاصر، حسين منزوي، در غزل. شود كه تازگي چنداني نداردديده مي
، كبـوتر افـق آرزو)23: 1388منـزوي،(وجـود مـن اي چـون ناخـداي هاي تازهاستعاره

من)35:همان( من)44:همان(، دالور دل و گل نيلوفر مـن)56:همان(، ليلي ، جان غزل
مـاهي«محمـدعلي بهمنـي نيـز. بـرده اسـت را در جايگاه نام معشوق به كار)94:همان(

منچشمه وار آيينـه«،)366:همـان(» نمـاي بـاور آيينه«،)1389:215 بهمني،(»ي نور دل
منقله«،»من من«و)448:همان(» دار را اسـتعاره از معشـوق، قـرار)460:همان(» اكسير

. داده است
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هايي كه در غزل معاصر در جايگاه نام معشوق به كار رفته، اغلب تازه است صفت
بهميو تفاوت ديدگاه شاعران را نسبت به معشوق، به خوبي نشان  دهد؛ معشوق

ني اندازه و ظالم خوانده را)شاعر( شود؛ بلكه عاشقميگذشته، بيدادگر من«، او »خوب
:كندمي خطاب

و هسـت؛ امـا نحـوه مايهعشق نيز همچنان از درون يهاي پركاربرد شعر نو بـوده
و معشوق، متفاوت است؛ به نظر مي رسد اصالت احسـاس نگاه شاعران معاصر به عشق

در شعرشان بيش تر شده، در نتيجه عنوان معشوق تا حدود زيـادي منطبـق بـا واقعيـت 
اويي عاشقانهدر منظومهكه نيما است؛ چنان آن(خود، معشوق را بنا بر نام ،)يـا فـرض

:خواندافسانه مي
!اي فسانه، فسانه، فسانه

!اي خدنگ تو را من نشانه
!اي عالج دل، اي داروي درد

!هاي شبانههمره گريه
)40: 1375نيما،(با من سوخته در چه كاري؟

و احساس خود تجربـه ثالث، معشوق را همان اخوان گونه كه در واقعيت يا تخيل
آنآن«: خواندمي» دختري زيبا«كرده،  از/ تر از سكنج بامطرفگاه ديدم يك دختر زيباتر

و آب است/ تنها/هاروياي شبنم (انگار روح آبي )45: 1375 اخوان ثالث،.
ميشاملو نيز معشوق خود را واقعگرايانه معر ؛ او از معشوق زندگي خود، في كند

و در توصيف معشوقش، به بيان واقعيتيعني آيدا، در شعر نام مي ميبرد اي«: پردازد ها
/ به خـاطر عشـقت/ايو به جنسيت خويش غرّه/ معشوقي كه سرشار از زنانگي هستي

:1391شـاملو،(.»ي حقيقـت توسـت پيروزي تو ميوه/ اي مومن،/ اي صبور، اي پرستار
540(

و گاه نام او ذكـر در غزل معاصر، تا حدودي مرد يا زن بودن معشوق، آشكار است
،»آقـا«،»دختر«،»بانو«،»خانم«،»زن«شود؛ نام معشوق، گاه به صورت اسم عام يعني مي

در همه حال خوب من با تو موافقم بگوي ناشنيده راام طعنهگشتههمه شوقجان
)439: 1389بهمني،(

م و يا اي همه خوب، خوابي؟ چه هستي؟زي؟ـگرين ميــفروغي كه از چشم
)1388:57منزوي،(
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و«كنـد؛ چـونو گاه با نمادهاي كلي كه بـر دو طـرف عشـق داللـت مـي» پسر« ليلـي

و حوا«،»مجنون و شيرين«،»آدم و دارا«و» خسرو تـري اسـت، ذكـر كه نماد تازه» سارا
ميمي و گاه نام خاص معشوق ذكر در. گرددشود قابل ذكر است كه حضور نام معشوق

ي غزل، دليل بيروني بودن آن نام نيست؛ بلكه معشوق ممكـن اسـت زن موعـود شـبانه 
(شاعر باشد )316-1389:311 مرادي،.

و تازگي از ويژگيت در زيـر بـاران«: هاي عنـوان معشـوق در شـعر نـو اسـت نوع
و چون جلگه/ رست چمنزار تنهايي من اي گل تازه/ بار دگر/ ابريشمين شـاداب اي سبز

(»گشتم )126: 1376شفيعي كدكني،.
من« و كندوي و زنبور و باغ من، گل و درخت اكنـون/ي تـو با زمزمـه/ اي آسمان

آن/ بي خواهم كشيدي خوابه گسترهرخت  )492: 1391شاملو،(» تويي/ كه تنها روياي

»شاهد«و» جانان«،»دوست«،»يار«،»معشوق«كاربرد معنايي.4

و پركاربردترين ناماز مهم» شاهد«و» جانان«،»دوست«،»يار«،»معشوق« هاي ترين
ميمعشوق در غزل است كه در اين پيش از آن ذكر اين نكته. پردازيمجا به بررسي آن

كه در هاي مورد بحث، همگي مترادف هستند؛ چنانرسد كه عنوانضروري به نظر مي
و مفهوم مشتركي دارند»يار«و» دوست«بيت زير،  :، مصداق

)38: 1385سعدي،(
ميدقيقاما بررسي هـاي معشـوق، بـار معنـايي يـك از عنـوان دهد كه هـر تر نشان

و در فضاي معنايي ويژه ميخاصي دارد مياي به كار .پردازيمرود كه بدان

 معشوق.4.1

در، كلي»معشوق«هاي معشوق، در ميان نام و رساترين مفهوم را وبرترين دارد؛ زيرا نوع
از(ساخت اين كلمه  مي)ريشه عشقاسم مفعول و مصداق آن را به خوبي رساند؛، معنا

سـبب ديگـر رسـا بـودن. ورزدمعشوق كسي است كه عاشق، نيازمندانه به او عشق مـي 
و بـه)يعني معشوق(اصطالح معشوق اين است كه تنها براي يك مصداق  ، كاربرد دارد

و جايگاه كسي اشـاره مـي بررسـي.دگيـر مـي شـود كـه محبـوب قـرار روشني به مقام
و حـافظ، نشـان سناييهاي انوري، اصطالح معشوق در غزل ، عطـار، مولـوي، سـعدي

كه كوي دوستمن ره نمي كه پاي يارمن سر نميبرم مگر آن جا نهم مگر آنجا
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كم مي اسـت؛ زيـرا ايـن رفتـه كـار بـه» دوسـت«و» يار«تر از دهد كه اين اصطالح، بسيار
و جايگاه معشوق به كار مي و كاربرد آن در مـوارد اصطالح اغلب در اشاره به مقام رود

:زير آشكار است
و» عاشق«به همراه» معشوق«در موارد بسياري عنوان-1 و بـه نسـبت آمده اسـت

و معشوق اشاره دارد :ارتباط عاشق

)280: 1381عطار،(

)474: 1381مولوي،(
به»مي«به همراه» معشوق«كاربرد اصطالح-2 ويژه در غزل حـافظ، قابـل در غزل،

: توجه است

هــاي حــافظ، ازغــزل 978و278،290،460،702،786،922، 110و نيــز در صــفحات
. همراه آمده است»مي«و) معشوقه(» معشوق«

و قمكار مي و خرابات و معشوق كه دگارــدارد كي شــكي بود ومــر بر سر انكار

) 893: 1376انوري،(
و و معشوق و خورشيد و ركـــتلــلعميمن و آب زمـــو و مقام زمــن

)476: 1389، سنايي(
ج و وصل و معشوق د استــر ما لختي سپنـــــكنون تدبيتـاودان هسـمي

)168: 1381عطار،(
و به رودميو معشوق به سرميكه مرا بينرودميدردر من اين عيب قديم است

)298: 1385سعدي،(
و معشوق«هاي مولوي، تركيب در غزل شود؛ زيرا فضاي عرفاني آن ديده نمي» مي

و مضامين آن متناسب نبودهغزل به» معشوقه«. استها، با اين تركيب ندرت در نيز

جا شدنتوان آنزآنكه با هستي خود ميوق ببازــعاشقا هستي خود در ره معش

و معشوق را و مطلوب را، عاشق كنار وقت كناران رسيدهمچو گل خوشطالب

ت كرانــحسن معشوق را چو نيس
)1389:388سنايي،(

تـــت نيســـق را نهايـــدرد عاش

و معشوق تمنا نكنيمياز خدا جزبر تو گر جلوه كند شاهد ما اي زاهد
)1362:958حافظ،(
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مي. استرفتهكارجايگاه نام معشوق به در» معشوقه«رسد در اغلب موارد، لفظ به نظر

و مدح شمس» معشوق«كاربرد، تفاوتي با ندارد؛ براي مثال، موالنا غزلي در اظهار عشق
و در  و بيت آخر غزل، نام شمس را ذكر نموده و در بيت اول، دوم تبريزي سروده

:استگفتههمين غزل چنين

)1417: 1381مولوي،(
:و نيز در بيت زير

)497: همان(
مي» مريم«براي) كه مونث است(را» معشوقه«موالنا لفظ دهـد به كار برده كه نشان

البته در مورد مونـث بـودن يـا. استقائل نشده» معشوقه«و» معشوق«ميان لفظ تفاوتي
. اي بر مذكر بودن آن نباشد، البد مونث استنبودن معشوقه بايد گفت اگر قرينه

 يار.4.2

و بـيش ذكر شده، متنوع» يار«اي كه در فرهنگ ها، براي معاني هـاي تـر از ديگـر نـام تر
، براي اين واژه ذكر شده، عبارت اسـت نامهلغتاي كه در معاني. استپركاربرد معشوق 

و رفيق، زوج، همراه، متّفـق، پيـرو، همـدم، دوسـت يـك: از و اعانت كننده، صاحب دل
:14ج،1373دهخـدا،(جاني، قرين، دمساز،، نظير، دوسـت، محبـوب، عاشـق، معشـوق 

،»معشـوق«هـاي بت بـه نـام در فرهنگ هـا آمـده، نسـ» يار«اي كه براي معاني) 20926
و به همين سـبب بسيار بيش» جانان«و» دوست« ، در مـوارد متعـددي بـا»يـار«تر است

.صفت، به كار رفته تا كاربرد دقيق آن مشخّص شود
را معشوق خوانده»يار« بار؛ 723دارد؛ مولوي،ي بسيارجلوه ديوان شمسدر» يار«

و در صميمانه. كه گاه با صفت، همراه شده است ترين موالنا در خطاب خود به معشوق
او» يـار، يـار«هاي است؛ بيت زير به خطاباستفاده كرده» يار«ي هاي خود، از واژهغزل

: اشاره دارد

)585: 1381مولوي،(

ري بددركش آن معشوقه و عشوها در بزم مامست ز مكر كه دستانيستيكاو ها گويي

و آبستن نه شو داردعجايبند درختانش، بكر و نه معشوقه كه چو مريمي

كه اي يار، يار، ياركه يار نيست تو را در جهان عشقاي آن من در جهان فكنده
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پر» يار« ميعنوان دهد كه كاربردي براي معشوق است؛ اما كاربرد آن با صفت، نشان
آني ديگر عنوانبه اندازه و احتمـال و مصداقش روشن نيسـت كـه هاي معشوق، مفهوم

و اعانـت براي غير معشوق، از جمله به معني همنشين،» يار« كننـده بـه كـار رود، رفيـق
.بسيار زياد است

مي» يار«دليل ديگري كه براي ذكر صفت بعد از رسد اين است كـه از نظـر به نظر
و هجا، از ديگر نام و اين نكتـه، هاي اصلي معشوق، كوتاهتعداد حروف امكـان تر است

نشـان» روييـار دوسـت«تركيـب. سـازد تـر مـي، راحت»يار«استفاده از صفت را براي 
و نيازمند با او بـودن»يار«دهد كه در غزل سعدي، مي ، معشوقي است كه عاشق، مشتاق

و ي آن، محبـوب مرتبه باالتري از يار اسـت كـه الزمـه» دوست«و عشق ورزيدن است
.بودن معشوق، نزد عاشق است

)67: 1385 سعدي،(

 دوست.4.3

يك«، به معاني»دوست« يكمحب، و معشـوق دل، رفتـه بـه كـار» رنگ، خيرخواه، رفيق
و محبـت را بـه همـراه»دوست«). 7:9883ج،1373دهخدا،(است  ، معناي صـميميت

هـاي سبب در ادب غنايي جايگاهي خـاص دارد؛ بـه طـوري كـه در غـزل دارد؛ بدين
ميترين غزلسعدي كه عاشقانه ميهاي فارسي به شمار . شـود آيد، اين واژه بسيار ديده

در» دوست«ي بار، واژه 420سعدي بيش از را در معناي معشوق بـه كـار بـرده اسـت؛
هرگـاه معشـوق. اند بار از اين نام بهره گرفته60و عطار، هر يك حدود سناييحالي كه 
مي» دوست«با عنوان  مينام برده و مهرباني از اين عنوان به مشام رسد؛ شود، بوي لطف
در» دوست«ي زيرا واژه مي. داردبرچنين معنايي و در سعدي از دوست با احترام نام برد

و محبـوبي او سـخن» وستد«هاي حافظ، هرگاه معشوق غزل خوانده شـده؛ از خـوبي
و بارها لفظ  :، همراه با لطف آمده است»دوست«رفته است

)64: 1362حافظ،(
در معناي معشوق، مناسـب مضـمون عاشـقانه بـا» دوست«رسد كاربرد به نظر مي

ميكه در غزللحن صميمانه است؛ چنان . شودهاي سعدي ديده

داند كه چشم دوست نبيند قباحتشرويتر كند يار دوستهرچ آن قبيح

و چستنهايت دوستدال طمع مبر از لطف بي چو الف عشق زدي سر بباز چابك
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 جانان.4.4

و،»جانان« عالمت نسبت، به معني معشوق، محبوب، خوب، دلكش»ان«مركب از جان
(و نازنين است ترين، واالترين آميز، احترام»جانان«اصطالح)5:6513ج،1373دهخدا،.

بهترين واژهو مقدس رفته است؛ ازيـن رو در ادب عرفـاني كاراي است كه براي معشوق
و واالست، كاربرد  هـاي كه عطـار در غـزل قابل توجهي دارد؛ چنانكه معشوق، آسماني

بـار38ناميده است؛ در حالي كه تنهـا» جانان«بار معشوق را 100عرفاني خود، بيش از 
.به كار رفته است» جانان«ي سعدي، اصطالح هاي عاشقانهدر غزل

بهتر درباره، بيش»جانان«اصطالح و اگـر دربـاره كـار مـيي معشوق آسماني ي رود
و البتـه تناسـب ايـن واژه بـا و مفهوم آن متعالي است معشوق زميني هم باشد، مضمون

، اغلـب بـه»جـان«و» جانـان«تواند يكي از داليل آن باشد؛ زيرا همراه شدنمي» جان«
: شود كه عاشق بايد جان خود را فداي معشوق سازداين مضمون منتهي مي

)146: 1381مولوي،(
بـه كـار رفتـه،» جانـان«هايي كه همـراه بـا ترين مضمونهاي سعدي، مهمدر غزل

و دل عاشق در راه جانان: عبارت است از ،30: 1385سـعدي،(ضرورت فدا شدن جان
، تسليم جانـان)318و254، 250، 239، 215، 197، 187، 179، 175، 162، 95،145، 60

و عظمت معشوق) 177و123، 107، 20،41،43،60،100:همان( بودن :و بزرگي

) 212:همان(
و مفهوم دو اصطالح با توجه به بيت زير، مي را» جانـان«و» دوست«توان ظرفيت

از: مقايسه كرد و منظور دوست دو بار تكرار شده است كه منظور از دوست اول، عاشق
و معشـوق،» دوست«ي مشترك مثال كه يك واژهاين. دومي، معشوق است براي عاشـق

كاهـد؛ امـا از قدرت رسايي آن بـراي مصـداق معشـوق شـدن مـي سان به كار رود يك
به» جانان«اصطالح  و بهتري داردرود، ظرفيت بيشمي كاركه تنها براي معشوق :تر

به صد جان، دل جانان نتوان آزردننيم جاني چه بود تا بدهد دوست به دوست كه

)197:همان(
كـه رود؛ اما كاربرد آن نادر است؛ چنانمي نيز به معناي معشوق به كار» جانانه«لفظ

اده اسـتف» جانانـه«ي بـار از واژه14و» جانـان«ي بار از واژه88، ديوان شمسموالنا در 

و تن برهيدي به جذبه به جذب او ادنيي جانانز جان و قوس گذشتي ز قاب

بجانان ندارد هركه او را خوف جان باشدسر اشدبه جان گر صحبت جانان بيابم رايگان
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ميمورد آن، در قافيه12كرده كه و اين نكته نشان دهد ضرورت قافيه،ي غزل قرار دارد
.به جاي جانان، واداشته است» جانانه«موالنا را به كاربرد

 شاهد.4.5

و خوش» شاهد« به) 9:12409،ج1373دهخدا،(صورت است به معناي نيكورو  نـدرتو
ي خاصي به كـار رفته؛ اما سخنوران، اين نام را به گونهدر جايگاه عنوان معشوق، به كار

مي» شاهد بازي«تركيب. اندبرده و همچـون»شاهد«دهد كه نشان ، زيباروي مجلس بزم
و نوش است؛ چنان و شراب، از لوازم عيش و ساقي هـاي زيـر، ديـده كه در مثالمطرب

: شودمي

)1385:52 سعدي،(

ــوي،( ر 254: 1381 مولـ ــز ــص:ك.و نيـ ، 650،743، 293،543،558،599،600صـ
)1936و1494

)200: 1362حافظ،(
دو بار سنايي. به عنوان نام معشوق، به كار نرفته است» شاهد«هاي انوري، در غزل

كـه نقـل شـد، بـه هاي خود به كار برده كه يك مورد آن چنانرا در غزل» شاهد«عنوان 
ميهمراه جام  و مورد ديگر آن نقل :شودو سماع آمده است

)555: 1389،سنايي(
در بيت فوق، شمع آسماني به شاهد معطوف شـده اسـت؛ زيـرا شـاهد بـه معنـي

طـور كـه شـمع آسـماني نيـز معشوق به كار نرفته؛ بلكه استعاره از معشوق است؛ همان
و شـمع، هـر دو يـك گونـه استعاره از  و چون شـاهد بالغـي مشـتركيمعشوق است

.، نام معشوق نيست»شاهد«، سناييهاي پس در غزل. انداند، معطوف شده بوده
بـا» شـاهد«به كار رفته كـه دو مـورد آن،» شاهد«هاي عطار هم چهار بار در غزل

مي) شراب(»مي« و دو مورد ديگر بررسي : شودهمراه آمده است

و شيريني و شراب و شمع و شاهد كه دوستان بينيغنيمتشب است است چنين شب

و شاهد امروز رايگانآن شهريار اعظم بزمي نهاد خرّم و شراب ستشمع

نه وضع توست و رندي و شاهد و فروالجمله ميفيحافظ، شراب گذارمتميكني

و چراغ آن جهاني و شمع آسمانياي چشم وي شاهد
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) 521: همان(
و سپس عطار آن را با توصيفي»ي«با» شاهد« در مثال اول، نكره همراه شده است

و  و خواننـده متوجـه كه پس از آن آمده، شرح كرده تا معنا مصداق آن مشـخّص گـردد
و در مثال دوم، شاهد با باده همراه است»شاهد«شود كه  .، معشوق است

، هرگاه به معناي معشوق است، با صفت يا مضاف اليه همراه ديوان شمسشاهد در
شـاهد«،)367:همـان(» شـاهد خـانگي«،)316: 1381مولوي،(» شاهد غيبي«: آمده است

من«،)543:انهم(» جان ما«،)551:همان(» شاهد » شاهد مشهور«،)1108:همان(» شاهد
،)1880:همـان(» كـابين شـاهد بـي«،)1799:همـان(» شاهد لوالك مـن«،)1478:همان(
» شـاهد اعظـم«،)2333و2220:همـان(» شـاهد جـان«،)2136:همـان(» شاهد فرد احد«
 ). 2363:همان(» شاهد دين«و) 2335:همان(

را به عنوان معشوق به كـار ببـرد، آن را بـا ضـمير» شاهد«سعدي هرگاه خواسته
:همراه ساخته است»ما«و»من«

اوشاهد ما آيتي است اين همه تفسيرسخن اين همه شور از كجاستسعدي شيرين

) 271: 1385سعدي،(
را عنوان معشوق قرار دهد، آن را با صفت،» شاهد«ي حافظ هرگاه خواسته واژه

و عبارت » شـاهد مقصـود«،)48: 1362حـافظ،(» شاهد قدسي« هايي چون همراه آورده
و پـاكي،شـ«و) 592:همـان(» شـاهد دينـي«،)218:همان( آب اهدي از لطـف رشـك

مي) 622:همان(» زندگي بـه» شـاهد«تـوان نتيجـه گرفـت كـه را ساخته است؛ بنابراين
و مضاف( تنهايي به) اليه بدون صفت رفته اسـت؛ بلكـه در ادب نميكاربه عنوان معشوق

و در  و عرفاني، گاه استعاره از معشوق قرار گرفته است ادب عاشقانه همـراه بـا صـفت
به مضاف و به معني معشوق .اسـت رفتـه كـار اليه از معني زيباروي مجلس بزم ممتاز شده

سـراي بـزرگ، ارائـه هـاي چنـد غـزل هاي پركاربرد معشوق در غزلدر پايان بسامد نام
.شود مي

ز رويش همه جهان امشبچه شاهدي است كه با ماست در ميان مشب كه روشن است

)144: 1381عطار،(

ي گلرنگ چون گالب درافكنبادهنــــاي پسر اين رخ به آفتاب درافك
و شمع برافروخت و شراب درافكصبح علم بركشيد نـــجام پياپي كن

ز خواب نــي عشق را رباب درافكسوختهزــبرانگيشاهد سرمست را
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و پركاربردترين نامدر جدول زيربسامد نام ـ هاي اصلي معشوق ده هاي استعاري دي
(شودمي آن. .)، به تنهايي، مصداق معشوق نبود، در جدول ذكر نگشت»شاهد«جا كه از

 هاي پركاربرد معشوقبسامد نام
انوري

كل( تعداد
:هاغزل

322(

سنايي
كل( تعداد

:هاغزل
374(

عطار
كل( تعداد

:هاغزل
852(

مولوي
كل( تعداد

:هاغزل
3229(

سعدي
كل( تعداد

:هاغزل
715(

حافظ
كل( تعداد

:هاغزل
486(

758180723217151يار

116961224429113 دوست

جانان
)جانانه(

846102 983833

1457242452223دلبر

838291023016معشوق

5521048معشوقه

960151281823بت

3830 23440252)مه(ماه

3298166248صنم

 گيرينتيجه.5
مينام و نام.1: توان به چند دسته تقسيم كردهاي معشوق را هاي اصلي، ماننـد معشـوق

و بت؛ نام.3 هاي تشبيهي، مانند سمن بر؛نام.2يار؛  هاي نام.4هاي استعاري، مانند نگار
و كنايه از موصـوف)پيشهچشم يا جفا مانند شوخ(وصفي كه شامل صفت به جاي اسم 

دلمانند مايه( و آرام و انتخاب نام معشوق ارتباط تنگاتنگي با درون. شودمي)ي ناز مايه
و در غـزل» جانان«هاي عرفاني عطار، سبك دارد؛ مثال در غزل هـاي كاربرد بسـيار دارد

.خطاب شده است» دوست«ي سعدي، معشوق اغلب عاشقانه
و كنايه از موصـوف،، معشوق را با صفت)شاعر وقوعي(وحشي بافقي به جاي اسم

و در سبك هندي كه مبتني بر نازك و پيچيدهمخاطب ساخته است گويي اسـت، انديشي



19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي معشوق در غزل بررسي نام
نـام( جـوالن اسـت؛ ماننـد آتشـين شدهاي خواندههاي تازهدر موارد زيادي معشوق با نام

ي اصـلي مايـهي مشروطه كه درونو در دوره) كنايه از موصوف(، قهرمان عشق)وصفي
و دفاع از ميهن است، دو نام براي معشوق، كاربرد فـراوان» غزال«و» پري«شعر، آزادي

و بـاالخره در ديدهيافته است؛ زيرا معشوق، يعني آزادي را چون پري از خود دورمي اند
ميدوره هاي معشوق نيز تـا حـدودي، واقعـي آورد، نامي معاصر كه شعر رو به واقعيت

ميشود يا نام خاص معشمي در اين مقالـه، كـاربرد معنـايي پـنج عنـوان. گرددوق، ذكر
و شاهد، بررسي شده است كه به ذكر نتـايج: اصلي معشوق معشوق، جانان، يار، دوست

و رساترين ناممعشوق، از اصلي: پردازيمآن مي رساترين عنوان. هاي معشوق استترين
مفهوم اين نام را بـه خـوبي،)مورد عشق واقع شده(است؛ زيرا ساخت اسم مفعولي آن 

بهبيان مي و اين واژه فقط براي معشوق ميكند ترين اصطالح اسـت؛ زيـرا كلي. رودكار
و جايگاه معشوق اشاره دارد هـاي اصـلي معشـوق، اغلـب از ميان نـام. اين لفظ به مقام

مي» يار« مشـخّص سـاختن هـا بـراي دهد اين صفتبا صفت به كار رفته است كه نشان
بهالبته نام(صداق آن به كار رفته استم » يـار«). ندرت با صفت، همراه هستندهاي ديگر

بـا» دوست«عنوان. ترين كاربرد را داردو حافظ، بيش سناييهاي موالنا، انوري، در غزل
و  و مناسب لحـن عاشـقانه توجه به معناي لفظ آن، مفهوم دوست داشتن را با خود دارد

را 400هـاي خـود بـيش از بب، سـعدي در غـزلس صميمانه است؛ بدين بـار، معشـوق
و، مقدس»جانان«.و عطار سناييبرابر7خطاب كرده است؛ يعني حدود» دوست« ترين

هـاي عرفـاني همچـون رود كه در غـزلميكارواالترين عنواني است كه براي معشوق به
و اگر براي معشوق زميني غزل رود، مضمون آن بلند كاربههاي عطار، كاربرد بسيار دارد

، عطـار، سـعدي، سناييهاي در غزل» شاهد«ي بررسي واژه.و در ستايش معشوق است
و حافظ، نشان مي و يا مضاف» شاهد«دهد كه موالنا حـداقل در ايـن(اليـه بدون صفت

. استنرفتهكاربه» معشوق«به عنوان) چند ديوان
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