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 چکيده
هاي او، از ارکان اصلی شعر و ادب غنایی به  وصف و ستایش معشوق و بیان ویژگی

آید؛ اما گاه زندگی در جغرافیایی خاص مانند افغانستان، قواعد عرفی و سنت  شمار می

جامعه، سخن  آن  بر  محدود  حاکم  نویسنده  و  شاعر  بانوان  براي  را  معشوق  از  گفتن 

عران و نویسندگان، با گذر زمان و رشد فرهنگی وجوداین، تعدادي از شاکرده است؛ با

توانسته  به جامعه،  قلم  زنانهاند  احساسات  و  بگیرند  درباره دست  را  خود  ي ي 

و موضوع  شاعران  این  میان  در  بکشند.  تصویر  به  معشوق،  ازجمله  مختلف،  هاي 

ذوق قرن  قریحه و خوشنویسندگان زنِ افغانستان، »محجوبه هروي« از بانوان خویش 

: سیماي ظاهري )رخسار، زلف، چشم و...( و  ئتیهه.ق است که معشوق را در دو  13

بی )باوفا،  منفی  یا  مثبت  باطنی  میسیماي  نمایش  و...(  بدعهد  مغرور،  از  وفا،  و  دهد 

ناله سر می به معشوق  نرسیدن  بررسی سیماي هجران و  با  تا  برآنند  نگارندگان  دهد. 

هاي ظاهري  اي و تحلیل محتوا، شاخصه کتابخانهمعشوق در دیوان این شاعر، به روش  
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هاي باطنی معشوق را از دیدگاه یک زن و در محیط اجتماعی خاص، واکاوي و منش

 و موجبات آشنایی خوانندگان را با فرهنگ عشق در این ناحیه فراهم کنند. 

 ادب غنایی، شعر افغانستان، محجوبه هروي، معشوق.  کليدی:  هایه واژ

 

 مقدمه .  1

اد  ت احساس، اشک، اندوه و حسرت، تلخی و ناکامی ایجقاي از ر آنگاه که در دل گره

زند، نیاز  ي آدمی جوانه میکامیابی در اندیشه  هاي شادي و شهدکه جوانهشود؛ وقتیمی

می زاده  شعر  به  آدمی  درکروان  حاصل  که  شعري  حسشود.  و  براي  ها  ژرف  هاي 

تر و روانی  لی نرمدتر،  زنان که احساسی رقیق  ،این میاندر    هاي دل است.گشودن گره 

از    ،اگر خودشان شعري بگویند  .کنندبا شعر نزدیکی بیشتري پیدا می  ،تأثیرپذیرتر دارند

در   شود.گیرد و با صداقتی پذیرفتنی بیان مینهایت صمیمیت سیال محبت سرچشمه می

ها در مقایسه با دارند؛ ولی تعداد آن   تاریخ ادبیات فارسی، زنان شاعر بسیاري وجود ادوار  

شاعران مرد، کمتر بوده و تقریبًا اشعارشان از بین رفته است. در ادب افغانستان، تیر این 

واقعیت وجود دارد و شاعران زن همواره درگیر عرف و سنت حاکم بر آن دیار هستند. 

تخلص  به  می »اگر  بیندازیم،  نظري  شاعران  آن هاي  اکثر  که  پرده هبینیم  به  و ا  نشینی 

نموده  اشاره  خود  این مستوري  و...(.  نهانی  محجوب،  مستوره،  مخفی،  )حجابی،  اند 

گوشه تخلص  دلیل  خود  آن ها  صاحبان  دوري  و  می نشینی  اجتماعی  حیات  از  باشد« ها 

 (.3: 1328)رحمانی، 

گیرا و نشین افغانستان است که غزلیاتی  محجوبه هروي از همین دسته شاعران پرده

آن  غزپرم در  و  از    ها، دارد  دوري  و  هجران  )مرد(از  نمایش  چهره  ،معشوق  به  اي 

 بخش است. نشین و لذتدل  ،گذارد که تماشاي آن براي خوانندگانمی

  ،اشبه فضاي اجتماعی حاکم بر محل زندگیباتوجه  ، سلکانشهمنیز مانند  محجوبه  

به را  معشوقش  است  کندمجبور  توصیف  مردان  حق  سان  سرزمین،  این  زنان  چراکه  ؛ 
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نداشته را  عمومی  در مجامع  بوده  حضور  با محدودیت همراه  ایشان  براي  تحصیل  اند. 

 اند. ي حضور نزد پزشک مرد را نداشتهکه حتی اجازه  است؛ تا حدي

وی منظر  از  را  محجوبه  معشوق  داریم  قصد  پژوهش  این  جسمانی،  ژگیدر  هاي 

 . کنیمهاي اخالقی و روابط عاشق و معشوق و... بررسی و تحلیل ویژگی

 (.است شده ذکر  صفحه  / تيب شماره صورتبه ،شاهد مثال اتي اب ارجاع) ❖

 

 پژوهش   یپيشينه. 2

ي آن، حضور معشوق در ادب غنایی، همواره پررنگ و با بسامد باال بوده است و درباره

 هاي مختلفی نگارش شده است؛ از آن جمله: نامهها و پایانمقالهها، کتاب

به بررسی این    شمس  اتی کل  در  معشوق  يمایس  کتاب(، در  1390سارا رئیسی بیگلو ).  1

 موضوع پرداخته است.

2  .( مقاله1389کرمی  در  واژه(،  بسامدیابی  با  خود،  اعضاي  ي  با  مرتبط  مفاهیم  و  ها 

با تصویرآفرینیچگونگی کاربرد و جایگاه آنشده، اهمیت،  مشخص را  انوري،  ها  هاي 

 تحلیل کرده قرار داده است.

هاي سیماي معشوق در ادب ي خود، تغییرات و دگرگونینامه(، در پایان1376قوام ).  3

 فارسی را به نمایش گذاشته است.

4  .( مقاله1391حایري  در  کم(،  از  خود،  سبک  رنگي  در  حقیقی  عشق  هندي  شدن 

 سخن به میان آورده است. 

5  .( عمرانی  مقاله1392چرمگی  در  کامالً  (،  رودکی  معشوق  که  کرده  اثبات  خود،  ي 

 زمینی بوده است. 

ي خود، سیماي معشوق را در شعر باباچاهی و سیر تحول  نامه(، در پایان1392ي )بز.  6

 کرده است.  آن را ازنظر فرم و محتوا بررسی

ي خود، از حضور معشوق زمینی و معشوق عرفانی در شعر  قاله(، در م1392زمانی ).  7

 حافظ یاد کرده است.
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ي خود، حضور معشوق در دیوان شمس را کامالً عرفانی  (، در مقاله1392قهرمانی ).  8

 داند.هاي مادي میو خالی از جنبه

  گرفت،   صورت  اطالعاتی  هايپایگاه  و  هاکتابخانه  در  که  جوهاییوجست  اساس  بر

  به   سخن  شاعر  این  از  ،ایران  و  افغانستان  در  موجود  هايتذکره  در  که  است  روشن  ما  بر

ي درباره.  است  نشده  بررسی  جاهیچ  در  هایشاندیشه  و  اشعار  ولی  ،آمده  میان

 :برد نام را  زیر هايکتاب توانمی  خاص  طوربهي این شاعر، نامهزندگی

 (؛1394ی )رحمان  ماگه ،يگو سخن  نانینشپرده -

 (؛ 1367) عطا  ،یفارس  ادب هیپو  در پردازيدر زنان -

 (؛ 1365ی )عصمت  معصومه افغان، زنان نقش و موقف  -

 (؛ 1331ی )میسل  ریمش  اکبریعل سخنور، زنان -

 (؛1380)  ریتنو  میمحمدحل افغانستان، نامور و سخنور زنان -

 (. 1334) کشاورز یمحمدعل ن،یپرو  تا رابعه -

 

 در ادبيات افغانستان زن . 3

عنوان یکی از  افغانستان پس از تأسیس کشوري مستقل، به ایفاي نقش دیرین خود، به

هاي فرهنگی ماوراءالنهر و هند، ادامه داد. ي انتقال جریانمراکز ادبیات فارسی و وسیله

عقیده ذوق  برخالف  زیور  از  عاري  درّانی،  دودمان  شاهان  محققان،  برخی  نبودند. ي 

ادبیاتانیدرّ   ي»عالقه به  بو  ،ها  شهابچنان  ایران،  از  شاعر  دو  که  و د  ترشیزي  الدین 

 (. 145:  1383،  فروغی اصفهانی، در طلب حامی به دربار تیمورشاه آمدند« )کهزاد

  ، تنها زبان دربار و حکومت افغانستان بودهزبان فارسی نه  ،پس از استقالل افغانستان

ز بر  همواره  پختوانببلکه  و  پشتو  مانند  است.  ،هایی  شده  داده  دوسوم  حدود    ترجیح 

  اعران سعدي و ش  ،گویند و عالقه به حافظسخن میدري مردم افغانستان به زبان فارسی  

 شود.زبان در اکثر مردم دیده میسیارف
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نیز   عادي  افراد  حتی  که  است  برجسته  چنان  جهان  تاریخ  ایجاد  در  زنان  نقش 

آن  نمی از  زنانپوشی کنندچشمتوانند  با دستی دیگر   هبا یک دست گهوار  ؛ چراکه   و 

بین و  مُ  ،هاگنان در فرهنگ اسالمی و دیگر فرهن این توجه به ز  .دن دهجهان را تکان می

است.  آشکارکننده بوده  تاریخ  طول  در  زنان  حضور  اهمیت  گذشته»ي  خواندن،   ،در 

پژوهش و  می  ،نوشتن  تلقی  مردانه  امري  جامعهاصواًل  چنین  در  است.  سنتیشده   ،ي 

اي تربیت  گونهبینی آنان بود؛ زن به دور از دسترس زنان و جهان  ،علم، سیاست و اجتماع

باشدمی داشته  مسائل  به  احساساتی  و  عاطفی  نگاهی  که  دیدگاه  ،شد  اجتماعی،  نه  ی 

 (. 16:  1367، حصین)موشکافانه و انتقادي« 

ا باتوجهدر  نیز  و  فغانستان  مردساالري  فرهنگ  اجتماعیفعالیتنداشتن  به  از    هاي 

هاي گذشته، نقش زنان در خانه و خانواده و تربیت فرزندان خالصه  زنان در دوره  سوي

استمی کم  .شده  آنحضور  جايرنگ  در  فارسی  ها  ادب  مردساالر  تاریخ  جاي 

 بارز و مشهود است.  ،افغانستان

ها مانند: میان زنان نیز شاعرانی ظهور کردند که شعر بعضی از آن   در  ،13»در قرن  

درّ بی  ،انی«»عایشه  هروي،  محجوبه  غوري،  مستوره  گرفت.  قرار  مردم  بی  موردتوجه 

کن مریم  ببوجان،سنگی،  و  مروي  آمنه  عاجزه،  دوره   یزک،  این  زن  شاعران  دیگر  از 

 (.68: 1379، میرشاهیهستند« )

در کتب    ها،ي آننامهي زندگیشاعران زن به چاپ رسیده و درباره اکثر اشعار این  

آمده میان  به  نشده  است.  تذکره سخن  پرداخته  آن  به  هنوز  ویژگی  ،آنچه  هاي  بررسی 

اندیشه  يشعر هنري،  پیامو  آرزوها،  درمجموعبرداشت  ،هاها،  و  و    ،ها  جهانبینی 

احدیدگاه آن  خالی  جاي  که  است  شاعر  بانوان  این  این  هاي  چراکه  شود؛  می  ساس 

با    ،اند. بنابراینکردهجاودانه    ،بانوان، هستی و حیات معنوي خود را به برکت این اشعار

یافته   تبلور  او  شعر  در  که  محجوبه  هنر  و  اندیشه  بانوي    معرفیبه  است،  بررسی  این 

 شاعر و سخنور پرداخته خواهد شد. 
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 محجوبه هروی . 1.3

 ،متولد شهر هرات  13شاعر قرن    ،صفورا متخلص به محجوبه هرويبی  بی:  نامهزندگی

عبدالرحمان امیر  حکومت  زمان  ازدر  که  است  می  چهارده  خان  شعر  .  سرودسالگی 

ابوالقاسم    ،»محجوبه دسترسی به شعر و شاعري را از پدر خطاط و دانشمندش منشی 

 (. 72:  1367« )سینا،  خان جمشیدي افغان به ارث برده استالهعصمت ،ولد

به دانشمند  و  شاعر  دختري  بافضیلت،  پدر  این  به»از  ماند،  از  طوريجاي  که 

برمییادداشت او  جمعه  ،آیدهاي  جدي    ،روز  برج  )کشک    ش،1285اول  بادغیس  در 

 . (74)همان، فته است« هرات( تولد یا 

ويدررابطه ازدواج  که صحیح  ،با  آمده  تذکره  کتب  در  متعدد  در روایاتی  آن  ترین 

 ي دیوان آمده است: مقدمه

هیچح »م داشت  تصمیم  نکندجوبه  ازدواج  افکار    گاه  آزاد  فضاي  از  زندگی  در  و 

  ماه قبل از وفات پدر   تا اینکه چندو عواطف رقیق ادبی خود لذت یابد.  الهام    ،عرانهشا

مهربانانه  ،بزرگوارش و  گرم  پذیرفت«  ننگرهاري  خان   جانغالممیرزا  ي  تقاضاي  را   ،

 (.73، همان)

 او هرگز صاحب فرزندي نشد و این موضوع باعث رنجش خاطر او شده بود.

 شببببی از غبببم دل رسبببید ببببه جبببان  

 در دلببببم بببببود عقببببده و بنببببدي  

 بعبببد مبببردن مبببرا کبببه یببباد کنبببد  

 

 خببباطر آشبببفته همچبببو زلبببف بتبببان 

 نببببدارم بببببه دهببببر فرزنببببديکببببه 

 روح مبببن در دعبببا کبببه شببباد کنبببد

 

 

 

 ( 13 :1379 هروي،) 

شه و  ندگی  »ز در  را  خود  محلهتحصیالت  در  هرات،  تاریخی  »قبط ر  چاقي    «ی 

و   او صرف  کرد.  دنسپري  آورد.  روي  ادبیات  به  و  آموخت  پدرش  از  را  آغاز  حو  ر 

از اشعار پرشور   ادبیات و سرودن شعر،  دنیاي  به  را  او  و  الهام گرفته  »مستوره غوري« 

 .(166  :1331 ،مشیر سلیمی)مشوق گردید« شعر 
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انجمن ادبی هرات     ي هاي دخترانهو سپس در دبیرستانبود  محجوبه نخست عضو 

شد  هرات با  .آموزگار  لیا  »محجوبه  و  عشق  و  دانش  و  سرشاق ذکاء  کت  به  ري  ه 

دتعلیم دختران  لحظه  ،اشتوتربیت  نام  از  به  که  هرات  دختران  مکتب  تأسیس  اول  ي 

ي شریف معلمی  وظیفه  ،وجود آمده بودبه    ش1326شتم حوت  به تاریخ ه  ،»کودکستان«

 .(78 :1367 ،سینا)انجام داد«  ش1340ن خدمت مقدس را تا سال  را پذیرفت و ای

شعرش در  ز  ،او  سعدي،  جامی،  بیدل،  معاصرش  یباز  شاعران  و  مهري  النساء 

هاي سلیس  و سروده  »ادبیات    است.  گرفته   تأثیر  ،مخفی بدخشی، مستوره افغان  همچون

غزل،  در  را  گوهرباري  اشعار  برده،  بلند  را  او  ادبی  مقام  محجوبه،  پرمفهوم  و  روان  و 

سروده جمعاً  که  است  نوشته  رباعیات  و  مخمس  به  قصیده،  او  بیت   پنجهاي    هزار 

م در  1968/    ش1347در سال    ،واصغالم  غدیوان محجوبه به کوشش محمد   رسد.می

 .(167  :1380 ،تنویر )« هرات منتشر شده است

که او براي رفتن به نماز  است  شده    ، گفته ي روز وفات او که عید قربان بودهدرباره

آماده   دعوت  میعید  عید،  نوي  لباس  با  و  است  »صفورا  را  حق  شده  گفت.  لبیک 

سن  )م به  سه  74حجوبه(  روز  در  ذي  ،شنبهسالگی  سال  دهم  مقارن    ،ق1386الحجه 

خود  ،ش1345حوت30 شخصی  منزل  حمله  ،در  جنازهبراثر  نمود.  وفات  قلبی    يي 

انصاري در هرات به خاک سپرده شد«    هللمحجوبه در جوار مزار حضرت خواجه عبدا 

 (.48 :1379 هروي،)

 

 ی عشق درباره. 2.3

از   معشوقعشق  و  است  غنایی  شعر  شناخته    دائر   ،اصول  عاشقانه  غنایی  ادب  مدار 

دربارهمی عشق شود.  لغت  آمده  ،ي  دهخدا  فرهنگ  »عشقاست  در  و   ،:  آوردن 

داشتن« و از قول  ستی بر کسی، تعلق قلبی به کسی، به حد افراط دوستوگردیدن دچیره

استد اال منتهی آورده  مح:  ب  حسن  به  دوست  یا  ب»شگفت  در  وب  حد  از  درگذشتن 

دوستی و آن عام است که در پارسایی باشد یا در فسق یا کوري حس از دریافت عیوب  
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صورت بعضی  پنداشتن  نیک  بر  فکر  تسلیط  و  قول  .ها«محبوب  ي  ذخیره   از 

می نقل  مردمکند:  خوارزمشاهی  که  چون    ، »بیماري  و  کشد  خویشتن  به  خود  را  آن 

باش  بیماري  به خویشتن،   :انندم  وسواس  باو    دمحکم شد  آن    مالیخولیا و خود کشیدن 

چنان باشد که مردم اندیشه همه در خوبی و پسندیدگی صورتی بندد و امید وصل او  

او را کند و قوت شهوانی  آن درد می  اندر دل خویش محکم  تا محکم گردد«  بر  دهد 

 .(ذیل عشق: 1341)دهخدا، 

فارسی  ادب حمله  ،غنایی  از  بعد  تا  آغاز  مغول از  معشوق    دو  ،ي  در    دارد؛نوع 

هایی  ی که این معشوق داراي ویژگیناي آسما ینی بود و در دوره ماي معشوق آن زدوره 

ها و سیماي ظاهري معشوق توجه شده است و در  به زیبایی  ،در بعضی از اشعار  است.

 وصف شده است.  اومعنوي  هاي، ویژگیبعضی دیگر

نماي فرازوفرودهاي اجتماعی و فرهنگی آن سرزمین  ي تمامآینه  ،ازآنجاکه هر شاعر

نمایانگر بسیاري    ، بینی شاعرجهانو    هاي شعري  طول تاریخ است، توجه به ویژگیدر  

ابهامات جامعهآداب  ،از  از  او  تأثیروتأثر  و  سرزمینش  ورسوم  بر  حاکم  که  ي  است 

 ید.گشامی نندهدر ذهن خوارا مانده باقی هايهاي بسیاري از سوال گره

بررسی  هروي(  )محجوبه  شاعر  زنی  نگاه  از  معشوق  سیماي  حاضر،  پژوهش  در 

خواهد شد. این بررسی بر دو ویژگی ظاهري و معنوي معشوق متمرکز شده است و تأثیر 

به تصویر می  را  دیار  از ذهن و نگاه مردمحور موجود در این  این معشوق  کشد؛ چراکه 

 الیمات زنانه، تغییراتی در آن داده شده است.زبان شاعران مرد نشأت گرفته و گاه با م 
 

 معشوق در شعر بانوان شاعر . 3.3

تفاوت  همچون  و  موضوعاتی  مؤنث  و  مذکر  شعر  معیارهاي  مردان،  با  زنان  شعر  هاي 

ها توجه هاي جنسیتی در شعر، مسائلی هستند که همواره در نقد ادبیات زنانه به آن شاکله 

مق در  که  کسی  »نخستین  است.  این شده  در  بعدي  مباحث  براي  چارچوبی  االت خود، 

انگلیسی  داد، »ویرجینیا وولف« شاعر معروف  او در زمره   زمینه دست  ي نخستین است. 
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ي نویسندگی زنان را مثبت ارزیابی کرد. به اعتقاد وولف، زن براي کسانی است که شیوه 

دشواري  با  دارد،  ذهن  در  آنچه  روبه نوشتن  بسیار  که  هاي  است  آن بدیهی رو  ها، ترین 

ساخته  مردان  را  موجود  جمالت  است.  جمالت  سنگین ساختار  خیلی  و  و اند  تر 

آن پرطمطراق  ناگریزند  زنان  بیاید.  زنان  به کار  آن است که  از  را تر  قدر جمالت موجود 

 (.382: 1398ي آنان را به خود بگیرد« )ابوت، وتعدیل کنند، تا شکل طبیعی اندیشه جرح 

  ، اي، اجتماعی و دینیهاي قومی، قبلیهدلیل وجود محدودیتبه  ،یات فارسیزنان در ادب

بوده سایه  در  هیچهمواره  و  قدرت  ،مردان  مانند  گاهاند  نمایش  و    توان  خیال  هاي 

نداشتهعاطفه را  خود  هیچ  .اندي  مسائل  این  عقب اما  زنان  که  است  نشده  باعث    گاه 

تر است،  ويق  نیزکه از مردان    را  يد خدادا  و حرکتی انجام ندهند و این قدرت  بنشینند

 ند. و کلمات مردانه به کار بردر پس الفاظ 

  ،دوم  جنسبا نوشتن کتاب    ،1949ي فرانسوي در سال  نویسنده  ،»سیمون دوبووار«
ي ادبیات  ان حوزهدبسیاري از نقا  ،محورانه را احیا کرد. پس از آن تا به امروزجنبش زن

کوشیده تا  فارسی  مشاکلهاند  شعر  مقالهؤهاي  در  باران  بیژن  کنند.  تبیین  را    با   اينث 

به این گونه معرفیاین شاکله  ، نث«ؤهاي شعر معنوان »شاکله  ،است: راوي  کرده  ها را 

ادبیآرایه  ،زبان  ،نیمع  ،ساختار و  ،هاي  در  ظاهر  هم  يمقاله....  براساس  ین حاضر، 

 بررسی شده است:  سیماي معشوق در اشعار محجوبه هروي   ،بنديشکل

 مخاطب راوی   .1.3.3

منتقل یعنی  است؛  اخبار  خبري،  جمالت  ایراد  از  اصلی  و  اولیه  به »قصد  پیامی  کردن 

استفاده می اغراض دیگري هم  براي  از جمالت خبري  اما  این  مخاطب.  از  شود. یکی 

گرامی )شمیسا،  اغراض،  است«  مخاطب  نام  شرم69-66:  1389داشت  زنان،  (.  وحیاي 

جاي نام  رو محجوبه نیز بههمواه مانع از بیان نام معشوق در آثارشان شده است؛ ازاین

از کلمه از  معشوق،  نیز  گاهی  و  استفاده کرده است  و...  مرد  و  پسر  آقا،  هایی همچون 

تلمیحات و اشارات و ایهام براي مثال، از نام عاشقان معروف، نام پیامبران، نام بزرگان  
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گرفته   الهام  پردهو...  در  کرده است،  قرار  و تالش  را مخاطب  معشوق خود  ي عفاف، 

 هایی از این ابیات در ادامه آمده است. دهد. نمونه

 شاخص استفاده از  .الف

 (دارد سرا پسر از هجر آن شیرین)   کامم تلخ              ام را این طالع شوریده بب دانم چ من نمی 
8/60 

 استفاده از اسامی پيامبران و بزرگان  .ب
 شبببده عمبببري کبببه بیمبببار و خبببرابم

 

 مببببن کجببببایی مسببببیحاي زمببببان  

 7 /199 

 المعبببببانیخالقو  سبببببحبانیتبببببو 

 

 زیبببببد تببببو را پیونببببد اخببببرسنمی 

 2 /140 

 استفاده از اسامی پادشاهان  .ج
 ا ب ان شم ببب تلخببی آمبببد قسمتببم از شکرست               ان ببب لب شیرین   رو ب خس همچو فرهاد حزین،  

3 /57 

بزم این  در  ادایند  و  ناز  با  همه   خوبان 

 

دهنان جبباي تببو خببالی شببیرین  خسرواي   

 اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببت 

 

4 /90 

 استفاده از اسامی عاشقان  .د 
 ر بب عص  لیلیهرکه رویت نگاهی کرد اي 

 

 ود ببشمی  ونب مجن از غمت دیوانه و شیدا و  

 5/104 

 . محيط زندگی2.3.3

محیط اجتماعی افغانستان و مجازنبودن زنان به اظهارداشتن عشق، شاعران زن را وادار  

واژهمی از  مردم  مالمت  از  دورماندن  و  شعرشان  جاودانگی  براي  تا  استفاده  کرد  هایی 

لبفافه در  محجوبه  است.  داشته  کاربرد  مردان  براي  بیشتر  که  آرایش،  کنند  لوازم  ي 

از احوال و موقعیت اجتماعیپوشاک و   اي  گونهدارد؛ بهاش پرده برمیزیورآالت زنان، 

می تصور  است،  سروده  شاعر  بانویی  را  اشعار  این  که  نداند  خواننده  اگر  کند  که 

 ي این اشعار، مرد بوده است.سراینده



 257 ـــــــــــــــــــــــــــــــسيمای معشوق در شعر مَحجوبه هِروی/ عباس نيکوبخت 

 

 هـ. استفاده از زیورآالت و لوازم بانوان
 ن از رخ بب ت برگرفته آن سرو سیم   برقع چو  

 

 چهار امشب ه طالع گشت ماه ده ببب داري ک بب تو پن  

 4 /64 

 بببببه محببببراب دو ابببببروي خمیببببده

 

 دارتهبببببباي تبببببببابمرغولبببببببه آن  

 3 /70 

 ي زریببن گوشببت حلقببهچببو دیببدم 

 

 درگوشتببببو را گشببببتم کنیببببز حلقببببه 

 4 /144 

 از رخ برانبببداز نقبببابنگبببار مبببن 

 

 حیببران تببو گببردمکببه چببون »محجوبببه«  

 10 /169 

 استفاده از بعضی تصویرها یا ایماژهای زنانه  .و
 فریبببببتعاقل ينبببباز و عشببببوهبببببه 

 

 شببببببکارتي مردمبببببببه تیببببببر غمببببببزه 

 7/70 

 تببرک وفببا رسببم زن بببوداگرچببه کببه 

 

 ببببه حمبببداهلل، آیبببین و رسبببم شبببما شبببد 

 4 /133 

 پوشاک  .ز
ان  ببشوخ من خود را عجب رشک گلست

 اي کرده

 

 سرخ و جامه و دستارسرخ   کرتهچهره سرخ و  

 4/100 

   رنگ .ح

حسی    ،هاي احساسی زنان است و استفاده از رنگ در اشعار آنانرنگ از دیگر شاخصه

 کند. زنانه را القا می

 دارتخببببواب بببببادام سببببیاهبببببه 

 

 بارتبببببه زنجیببببر و زلببببف مشببببک 

 1/70 

 بببببه سببببر و قامببببت باالبلنببببدت

 

 همچبببون بهبببارت يچهبببرهرنگینببببه  

 2 /70 
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 غببببم حسببببن سبببببز، شببببیرینیاز 

 

 و اشبببک گلگبببون اسبببت  ام زردچهبببره 

 8 /74 

 بهانببببه سببببازي حنببببااي شببببوخ، 

 

 دسببت تببو بببه خببون مببن خضبباب اسببت  

 2 /75 

 عنبرینبببببت  زلفبببببین سبببببیاهببببببه 

 

 تببدار اسل تاببول سنبببون مرغ بکه چ 

 4 /80 

 کنند گر دلبران رنگین  حنا  دست خود را از  

 

 م دلدار سرخ بب دست و پا را کرده از خون دل  

 7 /100 

 س بب ار است نرگبببزرد و بیمبر گلشن 

 

 ورب م یار و رنجب ه ز چش بب ون من گشتببچ 

 11 /133 

 وجود معشوق  .3.3.3

ي خاص ظهور یک شی در شعور انسانی است و یا به طریق اولی، تصویر  »تصویر، نحوه 

دهد«  ي آن، یک شی را به خود ارائه می وسیله انسانی، به ي خاصی است که شعور  طریقه 

تصاویر،  114:  1380)براهنی،   این  ساختن  از  محجوبه،  همچون  شاعرانی  هدف   .)

تأثیر تصویر روي خواننده، بیش از سایر اجزاي  تأثیرگذاشتن بر مخاطب است. »ازاین  رو، 

(.  24هند داشت« )همان،  ها، تصاویر چندان تأثیري نخوا شعر است. گرچه بدون آن قسمت 

محجوبه از شاعرانی است که با الهام از طبیعت، به وصف معشوق پرداخته و تصویرهایی  

 ایی از این هنرنمایی خواهیم پرداخت. پذیر خلق کرده است. در ادامه به گوشه دل 

هاي هنر بوده طبیعت از آغاز تا امروز، همواره یکی از سرچشمه  الف. مظاهر آسمانی:

اند  اعران با درآمیختن مظاهر طبیعت با واژگان، تصاویري بدیع و نو خلق کردهاست. ش 

اند. اولین عنوانی که از معشوق به ذهن  ها را پرورش دادهو به مدد استعاره و تشبیه، آن

 رسد، ماه و خورشید است. زبانی میهر فارسی
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پاسدار ستوران و حامل نژاد آن   ماه:  آیین زرتشتی، ماه  ادبیات فارسی، ماه    هاست. »در  در 

(. محجوبه نیز  744:  1386بیشتر مظهر زیبایی، روشنی و نمونه علو و بلندي است« )یاحقی، 

 به تبع دیگر شاعران، معشوقش را به ماه مانند کرده است و زیبایی او را ستوده است. 
 دلببببران رفبببت  مببباهافسبببوس کبببه 

 

 صبببد حیبببف کبببه شببباه نیکبببوان رفبببت  

 11 /94 

 دیببببدنش سببببیردیببببده نشببببده ز 
 

 سببببان رفببببت جبین چهمببببهرخ آن گبببل 
 2 /94 

 دبب خورشیر بباز پس انتظار و بعد یک عم
 

 بببببدر منببببورکببببه طببببالع گشببببتی اي  
 8 /136 

خواهد  خورشيد همگان  متوجه  الطافش  که  است  خورشیدي  چون  محجوبه  معشوق   :

ي  برندهازبینعنوان منبع پرتوافشانی، مظهر زیبایی و  رو است که خورشید بهبود. »ازاین

بوده است« )یاحقی،  واسطهتیرگی، به ي عظمت و فایده، همیشه مورد تعظیم و تکریم 

1369  :785.) 
 م ببب و خورشید عال خورشیديتو چون 

 

 بتابببببد بببببر تمببببام خلببببق یکسببببر 
 9 /136 

آن:   مظاهر  و  آتش  بهب.  پدیده»آتش  یک  منحصربهعنوان  طبیعی  محرک    ي  که  فرد 

هستی   میجهان  پایهمحسوب  و  تفکر  مهم  عناصر  از  یکی  است«  شود،  تخیل  گذار 

پردازي محجوبه در وصف  ي خیال مایهنور و روشنایی آتش، جان  (.38:  1984)باشالر،  

 معشوق بوده است.او تصاویري نو از نور و روشنایی چهره معشوق ارائه می دهد. 

 نور: 
 روشببن نببورشچشببم دگببران ببباد بببه 

 

 ي ما محجوب است دهبب دیع که از  بب آن شم 

 10 /85 

 آتش:-شعله
 شب همه شب تا سحر  روییشعلهاز فراق 

 

 بارد زمژگانم چو شمعاي آب آتش همیب ج 
 12 /185 
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درختان: انواع  می  ج.  مانند  نخل  و  سرو  درخت  به  را  یار  قامت  و  قد  کند؛  محجوبه 

به »درخت  آسمان،  چراکه  به  با عروجش  و  است  زندگی  نماد  خود،  دائمی  تغییر  دلیل 

 (.  187: 1378، گربران  ومظهر قائمیت است« )شوالیه 

 جویبببار اسببت  سببروکببه  قامببت بببه آن 

 

 بببه آن طلعببت کببه گببویی نوبهببار اسببت  

 5 /80 

 ار آورده بب چون ب   نخل قامتش تماشا کن به  

 

 بنفشببه یاسببمن سببنبل و گلنببار هببم دارد  

 10 /123 

 دارتخببببواب بببببادام سببببیاهبببببه 

 

 بارتبببببه زنجیببببر دو زلببببف مشببببک 

 9 /70 

انواع گل گياهان:  د.  و   زلف  و  چشمان  زیبایی  تا  برده  بهره  گیاهان  و  هاگل  از  اوها 

»گل در وجه کلی، نماد اصلی انفعالی است؛ گل، نماد عشق    .بکشد  تصویر  به  را  یارش

گل است.  هماهنگی  میو  کار  به  تقوا  سخن،  وخزان،  بهار  بیان صفات  براي  روند«  ها 

 (.727: 1378، گربران و)شوالیه 
 گببرو بببرد سببنبلبببه آن کاُکببل کببه از 

 

 ببببه آن اببببرو کبببه تیببب  آببببدار اسبببت  

 8 /80 

 ن ببب نسری ره از گُل ب نازک تن تو برده گ 

 

 و کرده به فوالد حجر بحث ب ن دل تبب سنگی 

 5 /96 

 را نگریببد رخببماللببهدلبببر سببروقد 

 

 کنیببد  شمشببادي  چند ذکر گببل و اندیشببه 

 9 /115 

 ي تبببو آلبببودههببباي خوابنرگسببببه 

 

 کبببه آهبببوگیر آهبببوي تتبببار اسبببت  

 3 /80 

جانوران:   انواع  اساس،  هـ.  همین  بر  است.  بیرون  دنیاي  تجسم  هندي،  سبک  »شعر 

پدیده تعبیري،  به  شاعر،  تخیالت  و  چیزي  ذهنیات  آن  هندي،  سبک  در  طبیعی  هاي 
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)فتوحی،   دارد«  وجود  واقع  عالم  در  آنچه  نه  است،  شاعر  ذهن  در  که  : 1379هستند 

 شیرگیر دارد.  داند که نگاهی (. بر همین اساس، محجوبه خود را مفتون غزالی می161

 اسببت  غزالببیدلببم محجوبببه مفتببون 

 

 کبببه آهبببوي نگببباهش شبببیرگیر اسبببت  

 4 /70 

 اش پویبببانمبببن چبببو صبببیاد از پبببی

 

 مرغببببزار گریخببببت  آهببببوياو چببببو  

 9 /81 

 تببو را گببل بایببد و بببس بلبببلتببویی 

 

 نباشببد الیقببت هببر خببار و هببر خببس 

 7 /140 

 های عمومی معشوق در شعر محجوبه هروی ویژگی . 4.3

یک زنان  و  مردان  در شعر  معانی  و  مفاهیم  از  است؛بسیاري  در شعر    سان  یعنی عموماً 

مهري  چنان غرق بیکنیم. محجوبه هروي آنیم  تمامی شاعران به این مضامین برخورد

د بیشتر  که  است  معشوق  هجران  جدایی  همایرونو  و  فراق  را  او  شعري  تشکیل  هاي 

ر محجوبه هروي نیز یافت  ع ی معشوق که در ش. در اینجا به چند ویژگی عمومدهد  می

 :کنیماشاره می ،شودمی

 داند. خبر از عالم میمحجوبه خود را غرق در عشق و بی فنای عاشق در عشق:  .الف

 خواستم عشق تو را دادم دل و جان در عوض 

 

عوض   در  ایمان  دادم  گرفتم  را  زلفت   کفر 

 1 /147 

 دلبببببدار چبببببو رفبببببت از وُثببببباقم

 

 

 جسببم خسببته جببان رفببت  گفببتم کببه ز 

 3 /94 

 ود بب بس که عشقت کرده استیال در اقلیم وج 

 

 خبببر دارد مببرا از خببود و ازجملببه عببالم بی  

 2 /60 

دارایی محجوبه    ب. حضور هميشگی معشوق در خياالت عاشق: تنها  خیال معشوق 

 است که همیشه و همراه اوست.
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 اوسبببت روز و شبببب قبببرینم خیبببال

 

 مگببو محجوبببه از مببن در حجبباب اسببت  

 

 

9 /67 

 از بخت بد به روز ندیدم جمال دوست

 

 دوست خیالاي کاش شب به خواب بدیدي  

 1 /73 

 م ز دیدگان ببب ه و خوابب صبر ز سینه رفت 

 

 

در  ببب چ  آن چش  خیالمون  پر خمارب آمده   م 

 5 /127 

معشوق محجوبه، طبیبی است حاذق که عالج تمام دردهاي او را    ج. طبابت معشوق:

 کند. نیاز میداند و او را از طبیب بیمی

 شبببببربتی از لببببببت کبببببرم فرمبببببا

 

 ببببر کسبببی کبببز غبببم تبببو بیمبببار اسبببت  

 4 /87 

طبیب گل ع ببب انگبین  نکند بببب ان  دل   الج 

 

 گل رخسار و قند لب تو عالجن از  ببب مرا ک 

 6 /97 

 درد من بسیار و جرم اندک آمد اي طبیب

 

 ه من دارم بود از اندک و بسیار تلخ ببب هرچ 

 4 /99 

 بخش خود دردم  دوا گر نسازي با لب جان 

 

 شببود کببی عببالج مببن بببه درمببان فالطببون می  

 2 /104 

عاشق: خوارکننده  .د نسبت  ی  از  به  یکی  محجوبه  که  میهایی  خود  دهد،  معشوق 

 کند.)خوارکنندگی( است؛ چراکه معشوقش یادي از او نمی توجهیبی

 خبببوردن تبببو دال تبببا کبببی عببببث غم

 

 نیایببببد هببببیچ یبببباد از مببببردن تببببو  

 1 /191 
 و ببب شیرین شده مفتون تو، لیلی شده مجنون ت 

 

 اي  ده ببب ن چرا رنجی ب محجوبه دل ُپرخون تو، از م  

 9 /193 

 هراسببببمي عشببببق کببببی از طعنببببه

 

 فخبببرم ببببود ایبببن، نبببه عبببار و نبببنگم 

 8 /163 
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خون  خضاب  .هـ با  به  عاشق:کننده  محجوبه  بر  معشوق  عاشق  دل  خون  حنا،  جاي 

 زند و سرخی دستان او از حنا نیست، بلکه خون دل معشوق است. دست می

 دست خود را ز حنا گر دلبران رنگین کنند 

 

 رخ بب دار س ب دست و پا را کرده از خون دلم دل  

 7 /100 

 اي شبببببوخ حنبببببا بهانبببببه سبببببازي

 

 دسببت تببو بببه خببون مببن خضبباب اسببت  

 2 /75 

 خببونم دسببت خببود کببردي نگببارینبببه 

 

 کنبببببی رنبببببگ حنبببببا رابهانبببببه می 

 5 /59 

پرطرفدار: و  هواخواه  پُر  محجوبه،   و.  آرزوي  و  دارد  زیاد  هواخواه  محجوبه  معشوق 

 قرارگیري در فهرست هواخواهان معشوق است. 

 چون شمارید سگانش ز ره لطف و کرم 

 

 نببام مببن هببم بببه طُفیببل دگببران یبباد کنیببد 

 3/115 

محجوبه در مقابل خاک کوي معشوق که باد آورده،   قدربودن خاک کوی او:گران  .ز

 کند و آرزویش طواف کوي یار است. جان فدا می

 اد ب سزد که من بدهم جان خویشتن بر ب

 

 گببذردکببه ببباد بببر سببر کببوي نگببار می 

 4 /107 

 ان بببوش به مهر روي تو مشتاق خیل ماه

 

 اج بببدلبران محتبوسی درت جمله به خاک  

 3 /97 

 د بب باشحجاج را مقصود طرف کعبه می

 

 کویت ي بوده محجوبه را مقصد طواف کعبه  

 10 /91 

گور کرده به  هاي محجوبه، او را زندهروزيجور زمانه و تیره  ح. شکایت از جور زمانه:

 است و پایانی ندارد.

 تبببور اس بمحجوبه که از جهانیان مست

 

 از ظلببم زمانببه زنببده انببدر گببور اسببت  

 1 /93 
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 را ببب سر دارد مچرخ گردون دائماً آشفته

 

 رق در خون جگر دارد مراب و الله غبببهمچ 

 1 /60 

 یببار بببر مببا کببردایببن جفاهببا کببه 

 

 هاي چببببرخ گببببردون اسببببت از سببببتم 

 

 

2 /74 

محجوبه در نرسیدن به   ط. نقش تقدیر و سرنوشت، عدم اختيار عاشق )جبرگرایی(:

 مند است.شدت گالیهداند و از آن بهمعشوق، تقدیر را مؤثر می

 چببه سببازد کببس بببه تقببدیر الهببی

 

 عنبببان اختیبببار از کبببف ببببرون اسبببت  

 3 /84 

ه چنین بود و چنان  ببب تا کی غم عالم ک 

 شد

 

 ه داري به قضا و به قدر بحث بب ر چ ببب از به 

 6 /96 

انتظار و هجران، بخش پربسامد دیوان محجوبه را تشکیل    انتظار:ی. هجران، وصل و  

 بیند.دهد. او امیدي در وصال معشوقش نمیمی

 بیم هجرم کشت و امید وصالم زنده کرد

 

می  چون  من  کار  انتهاي  که  ندانم   شود من 

 6 /104 

 مبباه مببن همچببو گببل ز پببرده بببرآ

 

 مُبببببببردم از انتظبببببببار دیبببببببدارت 

 3  /79 

 دبب ه امید خُلببب است مرا ننه بیم دوزخ 

 

 م ز هجر هست، امید از وصال دوستببب بیم 

 5 /73 

 چهببببري وصببببل آن پرياز وعببببده

 

 ي انتظبببببارم امشببببببب ببببببا دیبببببده 

 3 /62 

 ا ببب ان خدایب دلم خون شد از دست جان 

 

 جگببرم سببوخت در نببار هجببران خببدایا 

 1 /61 

 ور ره ببب از بهشت وصل او هرگز نگردم به 

 

 هجبببران او انبببدر سبببقر دارد مبببرادائمببباً  

 5 /60 
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 های جسمانی معشوقویژگی . 5.3

اعضاي فارسی  ،معشوق  بدن  وصف  شاعران  شعر  استدر  شایع  قامت  .  زبان  حضور 

ال در بسیاري از اشعار دیده  ههر و شب، بادام چشم، نرگس ع ، لب لعلي گلسرو، چهره

توجه مخاطب شاعر زن )محجوبه(   ،بحث در این قسمت  درخور  ي اما نکته  ؛شده است

شده و متأثر    گفته وحیايجبگرفته از همان حُ به وصف اعضاي معشوق است که نشأت

 است. مرد سروده شده    فضاي اجتماعی حاکم، مانند شاعراناز 

توصیف قامت یار به انواع درختان بلند موجود در طبیعت، در شعر    وصف قامت:  الف.

 سرو که درختی محلی و بلند است. ؛ براي نمونه،شودمحجوبه هروي نیز مشاهده می

                 اسببت  جویبببار سببرو کببه قامببت  آن بببه
o 

 اسببت  نوبهببار گببویی کببه طلعببت  آن بببه 
o 

 1 /80 

           خلببد گلسببتان در و جنببت  بوسببتان در
o 

 دوسببت   بااعتببدال  قببد  چون  نرسته  سروي 
o 

2 /73 

چشم از تأثیرگبذارترین و ببانفوذترین اعضباي پیکبر انسبان  چشم و نگاه معشوق:  .ب

هباي بسبیار ها و غزل همرایش چاهمواره باعث سُ  ،است. توجه شاعران مرد به این عضو

 هبم دي دارد. در شبعر زنبانفراین عضو ویژگی منحصبربه  نیزان  نشده است. در میان ز

سمان و دریا، خورشید، آها،  انواع گلچون )همکه گاه به عناصر طبیعی    شودمشاهده می

 ،تشببیهدر قالبب    ،مانند شده و ببا توصبیفاتی در نهایبت دقبت و زیببایی  لوازم جنگ(

 است.  شده  استعاره و مجاز همراه

          محرابببت  همچببو  ابببروي  دو  طبباق  به  قسم
o 

 شببهال نببرگس مژگببان نبباوک  بببه قسببم 
o 

4/58 

          دارتخببببواب سببببیاه بببببادام بببببه
o 

 بارتمشببببک زلببببف دو زنجیببببر بببببه 
o 

1/70 

                مسببببتت  تُببببرک  نگبببباه تببببأثیر بببببه
o 

 غببارت کببرده را مببن دیببن و عقببل کببه 
o  

 5/70 
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 اسبببت  غزالبببی ونب مفتببب  محجوببببه دلبببم

            

               خببببون بببببه خبببباک  میببببان در تپممبببی
o 

 ت ببببب ر اسببببببب شیرگی  شببببب نگاه  آهوي  که 

                                              8 /71 

 خبببببوارتخون تُبببببرک  دو خبببببدنگ از
o 

2/79 

           تببببو  يآلببببودهخواب هبببباينرگس بببببه
o 

 اسببببت  تَتببببار آهببببوي آهببببوگیر کببببه 
o 

3/80 

 آهویت  مست  دوچشم   چون   ی دواعم   این   باشند   که                را   وري بب ش   ادام بب ب   یا   ور بب ن بی  نرگس   گوید   که 

7/91 

             ریزشخببببببون نگببببببه خببببببدنگ از
o 

 افسبببببوس نتپیبببببدم بِسبببببمل همچبببببو  
o 

3/142 

مژگان بلند معشوق در شعر فارسی به خنجر، تیر، خدنگ، دشنه  ج. وصف مژگان معشوق: 

 تشبیه شده است. در شعر محجوبه نیز مژگان از این محدوده عدول نکرده است. و ناوک  

           شببما   قربببان   بببه   مببن   را   دل   و   جان   نمودم   چون 
o 

 شببما مژگببان شمشببیربازي نب ایبب  چیسببت  
o 

 2 /57 

           امشببببب  خمیببببده کمببببان چببببو  قَببببدم
o 

 مژگبببببان خبببببدنگ از صبببببفت بسمل 
o 

7 /63 

              ابتماشب  بهر  از  مبببنه  پا  سانچه  سبزه  بر
o 

 است  خار تو   مژگان سوزن از  دل  پاي بر   
o 

2/66 

         ریزخببببون مژگببببان آن هببببايناوک  بببببه
o 

 پرخمبببارت چشبببم هايچشبببمک ببببه 
o 

6/70 

         خببوارتخون  تُببرک   و  صببلحیم  سببر  بر  مدام
o 

 اسببت  جنببگ در غمببزه  تیببر  و  مببژه  خنجر  ز 
o 

5/88 

تر از  هایش خوشلب  ،هایی بهتر از آب کوثر داردمعشوق لب  وصف لب معشوق:  .د

قند و ، گاه  لعل و عقیق  و  یاقوتهمچون    ها گاه سنگ قیمتیاین لب  .شهد و شکر است
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در شعر  .  افزابخش و مستیو گاه فرح  اندگلي  ینی، شراب، حرارت آتش و غنچهشیر

اي  در شعر محجوبه، لب به ماده  بخشی است.بخشی و جاني روحلب نماینده  ،محجوبه

   « نیز مانند شده است.پانرنگ، به نام » مخدر سرخ

         شببود رُمببانی یبباقوت لبببت  بببا تقابببل گببر
o 

 شبببما خنبببدان لعبببل شبببرم ز گبببرددمی آب 
o 

6 /57 

              گشبببته جمبببع کبببدامین شبببمع رُخبببش
o 

 کیسببببت  پرورجببببان لبببببش مسببببیحاي 
o 

8 /76 

        دببببب نکن دل عبببالج طبیببببان انگببببینگبببل
o 

 عببالج  تببو   لببب   قنببدِ  و  رخسببار  گل  از  کن  مرا 
o 

6 /97 

 رخ بب س  یار لعل گشته پان از که داريب نپن ابببت           ورد ب خ می  خونم   که ازبس  عقیق  چون  لبانش   شد 

6 /100 

                  دوا دردم خود شبب بخجان  لب  از نسازي اگر
o 

 شببودمی فالطببون درمببان بببه مببن عببالج کببی  
o 

2 /104 

معشوق:   .هـ لبخند  مشبه  وصف  از  نمک  و  لبهشکر  براي  شایع  معشوق  بهاي  خند 

میبه حس  آیندشمار  شاعران  را  و  معشوق  لبخند  دانستهنآمیزي  شکرین  و  اند.  مکین 

محجوبه شعر  در  محبوب  لب  متناقض  ،وصف  ترکیبات  با  و    (یسپارادوک)نمایی  گاه 

 .پیدا کرده استگري زیبایی  همراه است که بسیار جلوه یایهام

 امشب  فگار هايدل به  قندش از پاشید نمک         امشب   عذار گل   آن   گشاد   را   لب   تا   شکرخنده   به 

1 /64 

            صبببا ببباد دم  از  گشببایدمی  لببب   چببون  غنچه
o 

 دهببدمی یببادم تببو  شببیرین هايتبسببم از 
o 

 3 /120 

        دهببنش يپسببته ز عببالم بببه شببور فتبباده
o 

 کنببد کببباب را خلببق نمکببین يخنببده بببه 
o 

2 /122 

معشوق:   .و دندان  قیمتیسنگ  وصف  مشبه  هاي  صدف(  مروارید،  رایج  به)دُر،  هاي 

 ها بهره برده است.که محجوبه نیز از آن براي دندان هستند
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                 دُروار هايدنببببدان مرواریببببد بببببه
o 

 آببببببدارت لعبببببل دو یببببباقوت ببببببه 
o 

4 /70 

           تبببو  پرورجبببان لبببب  یببباقوت ببببه
o 

 اسبببت  شببباهوار دُرّ کبببه دنبببدانت  ببببه 
o 

 5 /80 

براي    ،ي لب قرار داردال معشوق که در گوشهخ :  وصف خال معشوق  .ز دامی است 

عُدامبه کوچکیانداختن  معیار  براساس  خال  این  و  مانند    ،سیاهی  و   شاق.  است  دانه 

کنیم و  هاي بسیاري از این توصیف مشاهده مینمونه  ،در شعر مردان  .انگیزهندوي فتنه

آنان از  تقلید  به  نیز  شاعر  به  ،زنان  را  وصف  برده  این  وصف  درحالی  ؛اندکار  این  که 

 ي زیبایی براي زنان دارد نه مردان.بیشتر جنبه

        ریحببان  غیببرت  مشببکین  خببط  آن  به  قسم
o 

 هببادل  رهببزن  تببو   خببال  هنببدوي  بببه  قسم 
o 

5 /58 

                خبببال يدانبببه مایبببل دگبببر نگبببردد
o 

 شبببد رهبببا زلفبببت  دام از مبببر  چبببو  
o 

5 /113 

در شعر محجوبه   ،گرفتاري عاشق در چاه زنخدان معشوق  وصف زنخدان معشوق:  .ح

 ثر از شعر مردانه است. شود که متأنیز مشاهده می

            اسببت شده   گم ناگببه   محجوبببه   بر   از   دل   یوسف 
o 

 شببما زنخببدان چبباه در افتبباده لب تشببنه 
o 

9/57 

         بببرم  از  شببد  گببم  دل  یوسف  دوش  محجوبه
o 

 ذقببن ذقببن چبباه بببه اسببت  افتبباده اکنببون 
o 

10/187 

معشوق:  .ط رخ  الجمال »اهلل    وصف  یحب  و  را    «،جمیل  زیبایی  و  زیباست  خداوند 

نگاه اولین  در  فرد  هر  سیماي  دارد.  بیشتر دوست  »موجه«  ،  را    ، »معصوم«  ، فرد 

نمایش میدوست» و...  زیبای  دهدداشتنی«  این  دل   یو خداوند  در چهرهو  را  ي  بستگی 

در   ،محجوبهي معشوق  چهرهي خود کند.  معشوق ودیعه نهاده است تا عاشق را شیفته
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مشبه می    چونهم هایی  بهپس  پنهان  و...  شعله  غزال،  شمع،  ماه،  موجب  الله،  تا  شود 

 د.گران در پرستش معشوق نشومالمتِ مالمت
 oمع ش   چو   ز مژگانم   بارد همی   آتش   آب   اي ببب ج           حر ببب س   تا  شب  همه   شب   رویی شعله  فراق  از 

4 /151 

             اسببت  غزالببی مفتببون «محجوبببه» دلببم
o 

 اسبببت  شبببیرگیر نگببباهش آهبببوي کبببه 
o 

8 /71 

           سبببببیر ز دیبببببدنش نشبببببد دیبببببده
o 

 رفبببت  سبببانچه جبینمبببه رخگبببل آن 
o 

7 /94 

                رفبببت  دلببببران مببباه کبببه افسبببوس
o 

 رفببت  نیکببوان شبباه کببه حیببف صببد 
o 

1 /94 

           نگریببببد را رخماللببببه سببببروقد دلببببر
o 

 کنیببد  شمشبباد  ياندیشببه  و  گببل  ذکر  چند 
o 

4 /115 

           گشبببته جمبببع کبببدامین شبببمع رُخبببش
o 

 کیسبببت  پرورجبببان لببببش مسبببیحاي 
o 

8 /76 

         حیبببوان آب دهببانش و خضبببر خطببش
o 

 اسببت  منیببر بببدر رُخببش طببوبی قببدش 
o 

3 /71 

اند و در  در ادب فارسی، بناگوش را به سپیدي صبح مانند کرده  بناگوش معشوق:  .ی

 شود.ابتکاري دیده نمیگونه است و شعر محجوبه نیز این

 بناگوشش  شوق   از  صبح   کرده   چاک   گریبان             گردیده   آب  گل   اش رخساره  آتشین   شرم   ز 

3/143 

معشوق:  .ک زلف  مردانه  وصف  همچون  توصیفات  زلف،  پریشانی،    براي  بلندي، 

. شوددیده میسروده شده،    ي که در وصف زلفبر و... در بسیاري از اشعارعنزنجیر، م

« کرده است؛  معرفی  »کاکُل«  قالب  در  را  یارش  زلف    و   پسران  سر   میان  مويمحجوبه 

کاکل(باشد  غیره  و  استر  و  اسب  و  مردان واژه  ذیل  )دهخدا:  منطقه   .«  در  واژه  ي  این 

 اش، خاص مردان است. زندگی
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 oت ب گیسوی زنجیر از  سنبل مانده  وتابپیچ به            گشته  سرنگون بنفشه جعد  کاُکلت  رشک ز

 5/91 

         تببو   يبنفشببه  چببون  پببرپیچ  کاُکببل  به  قسم
o 

 ا ببآسمشک فبب زل  یبب گشای هببب نام به قسم 
o 

3/58 

           نگُشببباید بنفشبببه و ریببباحین ز کبببارم
o 

 اسببت   کببار  بببه  صدعقده  تو مشکین  کاکُل  کز 
o 

3/66 

                  بببرد ِگببرو سببنبل از کببه کاُکببل آن بببه
o 

 اسبببت  آببببدار تیببب  کبببه اببببرو آن ببببه 
o 

 2/80 

          کنببد  سببازچمن  بببه  بنفشه  جعد  صبا  چون
o 

 آریبببد یببباد مبببرا یبببار پرشبببکن کاُکبببل 
o 

 7/124 

معشوق:  .ل اندام  توضيحات  محجوبه  سایر  شعر  دیگر  ،در  که   برخالف  زن  شاعران 

صفاتی   با  را  بخشهم دست  کردهنچون  توصیف  و...  نوازندگی  مهربانی،  اند، دگی، 

  به ساعدهاي سیمین یار   ،که در آن  نمونه  جز یک   ندارد،ذکري وجود    شایان توصیف  

نشانه  کند.می  اشاره مردانهاین  بر  است  اواي  شعر  این  درباره  .بودن  نیز  بو  و  تن  ي 

 .کندمیمضمون صدق  

 د بب ده می   یادم   تو   سیمین   دهاي بب ساع   ز   ان بب ک                زچشم  بارد می  اشک   دید   چون « محجوبه » گل شاخ 

6 /120 

              غببم   و   رنببج   و   بببال   از   فببار    لحظببه   یببک   نیسببتم 
o 

 oرا ببب م  دارد   بر م ببب سی  سروقد   زان   دا بب ج   ا بببب ت  

 4/60 

              گبببل چبببون اسبببت  شبببده ببببرون پبببرده از
o 

 امشببببببب  عببببببذارمگل تنسببببببیمین 
o 

 7/62 

 ب بب چهارامشده ماه  گشت  طالع کهپنداري تو          رخ از  نببب تسیم  سروناز آن  برگرفت   برقع  چو 

4/64 
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        نسببرین گببل از گببره بببرده تببو تننببازک
o 

 بحببث  حجببر  فوالد  به  کرده  تو  دل   سنگین 
o 

 3 /96 

                انتظببببارم در سببببحر تببببا شببببب  همببببه
o 

 بویببببت  صبببببح نسببببیم آرد لیبببببب گ  
o 

3 /69 

 های اخالقی معشوقویژگی . 6.3

انسان  ویژگی  یهر  و  مثخصوصیات  در  هاي  خصوصیات  این  که  دارد  منفی  و  بت 

اخالق   ،ي این صفاتشوند. به مجموعهپسندیده یا ناپسند نامیده می  ،شخصي  جامعه

 شود.د( اطالق مییا ب)نیک 

در   هرويمعشوق  محجوبه  ویژگعالوه  ،شعر  گفتهی بر  ظاهري  صاحب    شده،هاي 

از روي دل خص گاه  که شاعر  بدي است  و  نیک  بسیار غلو  ایل  آن  در  و هجران  تنگی 

به  را  آن  و  ثابت عنوان کرده استکرده  مثال،صورت یک اخالق  براي  مهربان،   ؛  را  او 

مقابل در  و  وفادار  بی  ،متعهد،  را  او  سنگگاهی  می   دل، مهر،  و...  در   داند.مغرور 

ي ترازوي  رسیم که کفهبه این نتیجه می  ،هاي صورت گرفته در اشعار محجوبهبررسی

معشوق منفی  )خلقیات(  میسنگین  ،اخالق  به چشم  آن  .آیدتر  اصلی  و   ،دلیل    هجران 

 براي نمونه:  .است که بین عاشق و معشوق وجود داشته است نرسیدن به وصال 

 الف. اخالق منفی 

 : تندخو

          خویببت   تنببدي  و  خشببم  تیببزي  به  قسم
o 

 اسببتغنا و نبباز بببه غببرور و کبببر بببه قسببم 
o 

7 /58 

 مغرور:

            خودپسببندیت  و کبببر و مغببروري بببه
o 

 وقببببارت و تمکببببین و اسببببتغنا بببببه 
o 

 8 /70 

 کنممی  انشا مکتوب صد  تو   ربب به از من  گر           غرور از نخواندي را ما  ينامهغم یک آه

7 /181 
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 oت ببب ابروی تی   کشتگان  بر کن فبب لط  نگاه            ظالم  دلسنگین تنسیمین  بت  اي را خدا

8/91 

 صفت:وحشی

               آرام و قبببببرار مبببببن دل از رفبببببت 
o 

 امشببببببب  رمیببببببده صببببببفتموحشی 
o 

13 /63 

 وفا: جفاکار و بی

               کببردي تببو  الفببت  و مهببر همببه اول بببه
o 

 شبببد جفبببا ببببا وفبببا مببببدل آخبببر ببببه 
o 

2 /113 

 شکن: پیمان

              کببردي سببرد مببن مهببر از دل گببرفتم
o 

 شببد کجببا پیمببان و عهببد همببه آن بگببو  
o 

3 /113 

 وفا:بی

             اسببت  وفبباییبی شببهادت گفتببی مببرا
o 

 باشبببد تبببو  خبببوي ایبببن کبببه دانبببینمی 
o 

5 /117 

 طالب غیر: 

                 یکبببدل یببباران ببببر پشبببت  نمبببودي
o 

 مببببببارک  ببببببر رویبببببت  اغیبببببار رخ 
o 

2 /156 

 فراموشکار: 

            تغافبببل سبببازي کبببی ببببه تبببا نگبببارا
o 

 نگبببباهی سببببویم کببببن لطببببف روي ز 
o 

6 /201 

 خبري:بی

 سوختی  شبستان شمع آن پیش  در  کاشکی             خبربی  او او، هجر از وارپروانه سوختم

4/206 
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 صفات اخالقی مثبت  .ب

 نظیر و خوب: بی

                 اوسببت  لشببکر خوبببان کببه شهنشبباهی
o 

 اسببت  سببریر و تبباج صبباحب  گیتببی بببه 
o 

2 /71 

               اسبببت  اسبببیر زلفبببی يحلقبببه در دلبببم
o 

 اسببت  نظیببربی خببوبی بببه عببالم در کببه 
o 

1 /72 

 نیرومند و توانا: 

           اسبببت  غزالبببی مفتبببون محجوببببه دلبببم
o 

 اسبببت  شبببیرگیر نگببباهش آهبببوي کبببه 
o 

8 /71 

 خلق: مهربان و خوش

         بهببار  ابببر  چون«محجوبببه»مرا  آیدمی  گریه
o 

 یبباد بببه آمببد یببار وخببويخلق و هببامهربانی 
o 

 7 /111 

         خباطر   از   رود   مهبرت   مبن   مباه   ممکبن   نیست 
o 

 شببودمی  افببزون  روز  هببر  سرم  اندر  تو   عشق 
o 

3 /104 

 ابزار ارتباطی عاشق و معشوق . 7.3

  تر شده در روزگار امروز بسیار گسترده و فراگیر  ،هاها و وسایل ارتباطی میان انسانراه

ت که  شهاي ارتباطی وجود دابراي ارتباط میان دو نفر محدودیت  ،اما در گذشته  ؛است

موضوع شاعرانمایهدست  ،این  اشعار  هروي    است.  شده  ي  محجوبه  اشعار  از    نیزدر 

 شده است. یادنامه، کاغذ و باد صبا براي ارسال پیام 

            گببببذارد پیغببببامم پیببببک کببببدامین
o 

 را صبببا راهببی چببون نیسببت  کویببت  بببه 
o 

6 /59 

                انتظبببارم در سبببحر تبببا شبببب  همبببه
o 

 بویبببببت  صببببببح نسبببببیم آرد مگبببببر 
o 

3 /69 

            تببو   با   کند   را   حالم   عرض   تا   قاصدي   ندارم 
o 

 سبویت  صبا  آرد  مگر  سحرگاهان  را  پیامم 
o 

9/91 
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         کاغببببذ زیبببباد مببببن بَببببرِ آمببببد
o 

 کاغبببببببذ عبببببببذارگل دلببببببببر زان 
o 

1 /125 

           خبببط دلسبببتان ز مبببن ببببر آمبببد
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 گيری نتيجه. 4

آنچه گذشت، متوجه می بر  تأمل  شویم که وصف سیماي معشوق در شعر محجوبه  با 

بوده است؛ چراکه در  زندگی و جو حاکم بر جامعهمتأثر از محیط   افغانستان،  ي سنتی 

ي معشوق و اظهار عشق و دلدادگی  گفتن یا نوشتن دربارهاین نوع جوامع سنتی، سخن

کرده که مردانه شعر  توسط زنان، ناپسند بوده است. این مسئله شاعران زن را مجبور می

 . بگویند و همچون مردان معشوق را توصیف کنند

کند  ي زلف، مژگان، رُخ، تن، چشم و ابرو پنهان میپرده  معشوق را در پسِ  محجوبه

هاي بدیع و  یهشبت و    تصویرها  هاي واژگانی،اما با آفرینش  ؛آوردو نامی از او به زبان نمی

ها را به سرخی پان مانند کرده  او موي معشوق را کاکُل و لب  کند.و را وصف میا  نو،

دهد شعر او از لغات و اصطالحات محلی و فرهنگ خاص آن سامان، تأثیر  که نشان می

محجوبه است.  شعرش  پذیرفته  تصویرهايدر  خُ  ،  از  معشوقش  لقاندکی  نیک  وخوي 

معشوق از اخالق منفی  پروري، غرور و درکل  مهري، رقیببیدهد و بیشتر از  ارائه می

ر و اشتیاقش را برساند و  و جوید تا به معشوق پیام شا مدد میاو از باد صب   مند است.گله

قلم، بهنام  از کاغذ،  ارتباطی  ه،  ابزار  آن میبهره میعنوان  به   پردازد.گیرد و در شعرش 

هجران شاعر  باید  را  هروي  نامیدمحجوبه  شعرش  ؛کشیده  سراسر  سرشارچراکه  از    ، 

 سرایی از نرسیدن به اوست. و ناله معشوقي مالمت و مؤاخذه
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برمی او  شعر  فارسی  از  ادبیات  و  زبان  به  که  داشته  طور  بهآید  تسلط  است؛  کامل 

ناهمواري بالغیچراکه  ادبی،  لفظی،  چشم   ،هاي  به  کالمش  در  فکري  و  عاطفی 

می  خورد.نمی را  هروي  افغانسمحجوبه  پرکار  از شاعران  در  بهان  تتوان  که  آورد  شمار 

 است. کرده آزماییطبع ،خصوص غزل بههاي شعري و انواع قالب
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