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 به   غالباً  ترکان  نی ا  کهییازآنجا.  ابندی یم  رییتغ  زین  ییبا ی ز  يارهایمع  ه، ی مادرون  و  ساختار

  ز ین  و  یاجتماعیاسیس  تحوالت   ریتأثتحت   شاعران  ،داشتند  ي شهرت جنگاور  و   حسن

  نرم   بستردر    را  یحماس  ژانر  ینوع  عصر،  معمول  يذائقه   و  یشخص  يقهیسل  بهباتوجه

کردند  غزل  فیلط  و   ، مقاله  نی ا  در  رون ی ازا  .گرفت  نام  یحماس  غزل  بعدها   که  وارد 

 يمبنا  بر  معشوق  يانهیسپاه  يصبغه   مؤثّر،  عوامل  و  علل   قیدق  یبررس  ضمن

وادب  يکردهای رو .  1:  است  شده  لیتحل  سطح   سه  در  ی،شناسروان   و   یشناسجامعه   ی 

 . انهیسپاه رفتار. 3 ارانه؛یّع ریتعاب. 2 انه؛یسپاه سازوبرگ

 معشوق. ، غزل ،  سپاهیانه تصاویر  غنایی،  ادب  :ی کليدیها واژه 

 

 . مقدمه 1

 در   ادبیات،  پیدایش  آغاز  از  همواره  خود،هاي  و زیرگونه  وسیع   يمحدوده  با  غنایی  ادب 

 قرون   طول   در  مختلف  گویندگان  و  بوده است  آدمی  احساسات  و  عواطف  بیان  خدمت

  در آن را    متفاوت،   تصاویر  و  واژگان  از  گیريبهره  با  و  گوناگون   ي هاقالب  در  متمادي،

  از   یکی  پارسی  ادب  و  شعر  در  غزل   قالب  میان،  این  دراند.  کرده  عرضه  جهانی  سطح

که    بوده  احساسی  ادب  از   سبک  این  بازنمایی  و  يگرجلوه  براي  مناسب  بسترهاي

 .  است  شده برخوردار فخامت زیادي و پختگی  از مختلف، ادوار  درتدریج به

  دنبالبه  و  شعري  مضامین  تنوّع  فارسی،  غزل  بررسی  در  اساسی  يها یژگیو  از  یکی

  بوده   مایهدرون  و  محتوا  لحاظبه  غزل   در  نوآوري  شاعران، ایجاد  يدغدغه  نیترمهم  آن،

 وجود  با  قالب  این  رینظیب  غنايي نظر برخی پژوهشگران،  بر پایه  آن  ماحصل  که  است

  و   کرمی  ؛60:  1396  همکاران،  و  امامی)رک.    است  محدود  ابیات  تعداد  و  اندک  حجم
 بیـان ، عاشقانــه تمایالت غالباً  غزل   اصلی مضمون دیگر،عبارتبه(. 124: 1384 مرادي،
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است؛   رفتاري  یا  ظاهري  اوصاف  عاشقی  حاالت  شرح  و    به   شاعر   گاهی  اما  عشّاق 

  «سیاسی  مسائل  و  قلندریّات   و  عرفان  و  حکمت  دقایق  و  اخالقی   مضامین»  حال،  فراخور 

  به   بخشیدنتعالی  با  نیز  زمانی  و  کرده  وارد  آن   در  را(  564:  1373  فسایی،  رستگار)

  خداوند   ای   ریام  جایگاه  در  را   محبوب  و  کرده  ثنا  ای  مدح  يحوزه  وارد  را  غزل   معشوق،

  ششم   قرن   تا   پارسی  غزل   يهاهیمادرون  که   گفت  توانیم  طورکلی به.  است  داده  قرار 

  تقریباً   اما  است؛  هاي شعريسنّت  بر  مبتنی  بیشتر  قصاید،  تغزّل  ساختار  بهباتوجههجري،  

 و  ي انور  ،ییسنا  ، یخاقان  نظیر   بزرگی  شاعران   ظهور  با  مقارن  و   بعد  به  دوراناین    از

مضامین،    قالب  این   ،ینظام حیث  مرور  و  ابدییم   خاصی  پویایی از    تکاملی   سیر  به 

 . دهدیم ادامه  را خویش

  تر پخته  نیز  واژگان  و  تصاویر  مایه،درونمحتوا و    لحاظبه  غزل قالب    تکامل  مقارن با    

زبان  شوندیم  و  عقلی  هايیهتشب  ظهور  با »  که  ياگونهبه  گراید؛یم  دشواري  به  ادبی  و 

  ي مرحله  در  شود.یم  تریالیخ  شعري  ي هاتجربه  ششم،  قرن  فارسی  شعر  در  خیالی

  کند، یم  پیدا  تريیانتزاع  ي چهره  استعاره،  عنصر  ورود  با  فارسیان  شعري  تخیل  دیگر،

  فراتر   حسی   ادراک  نازل  سطح  از  حدي  تا   و  شودیم  تر یچیدهپ  و   تریالیخ  تصویر   ساختار 

  اعالي   يهانمونه  نظامی،  و   خاقانی  اصفهانی،  اسماعیل   ین الدکمال   شعر  در  و  رودیم

 (.  22:  1393  فتوحی،« )شودیم پدیدار استعاري  باریک و نازک  تصاویر

در      است  مورد  دورهبدیهی  یکیمطالعهي  بارزهاجلوه  از  ،    غزل،   در  تصویري  ي 

معشوق  به  سپاهیانه،  اوصاف مذکّر  هویّت    قرن   نیم  آن،  مناسب  بستر  که  استتناسب 

   شود.یم  مهیا ایران  به ترکان ورود از پس و پنجم  يسده اواسط در یعنی تر،یشپ

  داشتند  اشتهار  جنگاوري  و  زیبایی   به   غالباً  شمیسا،   نظر  طبق  ترکان  این  کهییآنجااز

  کشیده   تصویر   به  نظامی  بافتار  یک  در  فارسی،  غزل   در  بنابراین  ،(2:  1362  شمیسا،)رک.  

  که  شد حماسی  لحنی  از  غزل   برخورداري باعث اول،ي در مرحله موضوع  این . شوندیم

  بار   ؛ دوم اینکهروي آن انجام گرفت  فراوانی  هايیبررس  حماسی،  غزل   عنوان  بعدها با
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  در   معشوق  مطلق  معناي  به  تدریج به  که  جابدان  تا  بخشید،  ترک  ي واژه  به  خاصی  معنایی

 .رفت کار به فارسی ادب

 

   تحقيق های پرسش.  1.  1

 : زیر يها پرسش به مشروح و علمی ییهاپاسخ  یافتن است براي کوششی این پژوهش

  ؟شودیم  شامل را مواردي چه و چیست  پارسی شعر  در سپاهیانه اوصاف   از مراد. 1

 است؟ شده دري شعر  در اوصاف این ورود سبب عواملی چه. 2

 و  ذوق  بر  مبتنی  و  شخصی  امري  اوصاف،  این  مبناي  بر  معشوق،  سیماي  بازتاب  آیا.  3

   است؟ بوده دخیل آن در نیز دیگري فرامتنی عوامل   یا بوده شاعران  يحهیقر

   است؟ بوده میزان  چه تا  شعري  يهايرسازیتصو در ادبی  يهاسنّت نقش . 4
 

 اهداف و ضرورت تحقيق )نوآوری موضوع( . 2. 1

ارائه با هدف  سپاهیانهپژوهش حاضر  اوصاف  از  جامع  سیمایی  در غزل  ي  معشوق  ي 

آن سده ورود  علل  کشف  و  هجري  ششم  است؛  ي  گرفته  صورت  فارسی  ادب  به  ها 

ي  پایهشناسی معشوق بر  عبارت دیگر، هدف اولیه از پرداختن به این موضوع، هویتبه

هاي گویندگان است. نظر به ها در نگرگاهادبی ایران و نقش آنهاي اجتماعیدگردیسی

که در   هاي فراوانی در ارتباط با این موضوع صورت گرفته استاینکه تاکنون پژوهش

پیشینه باتوجهبخش  اما  است؛  نقد شده  مطالعات  این  از  بسیاري  تحقیق،  ي  به حوزهي 

انتخاب ظرفیتشده  مطالعاتی  و  پژوهش  این  دروندر  دالیل  هاي  غزل،  قالب  مایگانی 

 گردد: نوآوري و اصالت موضوع به شرح زیر اعالم می

باتوجه نقشالف.  و  اهمیت  تکامل    قالب  به  و  دري  شعر  نخستین  ادوار  در  قصیده 

پژوهش  قالب  تدریجی از  بسیاري  بعد،  ادوار  در  با  هاي صورتغزل  ارتباط  در  گرفته 

بازهاوصاف   این  در  بهسپاهیانه  زمانی،  است.  ي  بوده  مربوط  قصیده  قالب  به  طورکلی 
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ي این بافتار مضمونی در قالب غزل، تاکنون جداگانه و مفصل  چگونگی ورود و جلوه

به تصاویر،  این  بازتاب  که  است  حالی  در  این  است.  نشده  سبک  بررسی  از  خصوص 

 هود است. غزل مش ي ششم هجري به بعد، بیشتر در قالبسده

باتوجه ایدهب.  آن،  علل  کشف  و  موضوع  تحلیل  در  حاضر،  پژوهشی  طرح  هاي  به 

 جدیدي به شرح زیر بیان شده است: 

گیري و ورود اوصاف سپاهیانه در غزل فارسی؛ ازجمله  بررسی عوامل مؤثر در شکل  -

روان و  جغرافیایی  اجتماعی،  ادبی،  بهعوامل  پیشین،  منابع  در  که  کشناسی  امل  صورت 

ها را در متون ادبی،  طور عمده، دالیل بازتاب این ویژگیبیان نشده است. منابع پیشین به

نیمه  ترکان  ورود از  ایران،  سدهبه  سنّتي  از  پیروي  و  هجري  پنجم  شعري  ي  هاي 

 اند.  دانسته

لحاظ ماهیتی  ها بهبندي آني فهرستی کامل از اوصاف و تصاویر سپاهیانه و دستهارائه  -

اي  گونهشناختی(. به. روان3اجتماعی؛  . تاریخی2. ادبی؛  1بار )در سه قسم:  اي نخستینبر

 کند.  نیاز میکه مخاطب را از مراجعه به منابع متعدد بی

هاي ادبی و نقش  گرایی« و »کانونمدخل برخی از مباحث، نظیر »فردگرایی و درون  -

به زیبایی«،  معیارهاي  در  مباحآن  از  یکی  با  تنهایی  مقاله  این  در  که  است  جدیدي  ث 

صورت جامع  نگرشی متفاوت واکاوي شده است. تاکنون در منابع پیشین، حضور آن به 

 پژوهی توجه شده است.  مشهود نبوده و بیشتر به نقش مراکز ادبی در مطالعات سبک

وجه یا  ي تحلیلی آماري از میزان کاربرد این تعابیر در دیوان شاعران و بیان علل ت ارائه -

 ها.   توجه گویندگان به آنبی

ي میان الفاظ خشن حماسی )برونه زبان( با مفاهیم عاشقانه )درونه بررسی دقیق رابطه -

 زبان(.  

باتوجه گستردگی حوزه ج.  میانبه  مطالعات  در  پژوهش  این  )جامعهرشتهي  شناسی،  اي 

اله استناد شده است که  شناسی(، به رویکردهاي جدیدي در این مقتاریخی، ادبی و روان

هاي جامعی صورت نگرفته است. ها توجه چندانی نشده و تحلیلدر منابع پیشین به آن
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پژوهش در  موضوع  نوآوري  استانداردهاي  مبناي  بر  تحقیق  این  علمی،  بنابراین،  هاي 

  1رود.ي تحقیقات پیشین و استمرار یک کار اصیل به شمار میکنندهنوعی تکمیلبه

 

 روش تحقيق   . 3.  1

تحلیلی و  آماري  الگوي  نوع  دو  تلفیق  مبناي  بر  حاضر  )شیوهپژوهش  ي  توصیفی 

سده   غزل در  تکامل   و  مفاهیم  گستردگی  به  نظر  بنابراین،  پژوهی( انجام شده است؛متن

به  10506  جامع   تحلیل  و  بررسی   از  پس   درمجموع   ششم هجري،  صورت مجزّا، بیت 

  زیر   شرح  به  زمانی،  يبازه  این   در  شاخص  نمایندگان   عنوان به  شاعر،  هشت  غزلیات

 : است  شده  انتخاب

  نظامی .  ج(؛  بیت  2018)    شروانی  خاقانی.  ب(؛  بیت  3422)  غزنوي  سنایی.  الف 

  491)   بیلقانی  مجیرالدین.  ه(؛  بیت  2221)  ابیوردي  انوري.  د(؛  بیت  1222)  گنجوي

  الدین جمال .  ح(؛  بیت  39)  شروانی  فلکی.  ز(؛  بیت  65)  فاریابی  ظهیرالدین.  و(؛  بیت

 (. بیت 1067)  اصفهانی

  اثرگذاري   میزان   شاعران،  این  انتخاب   در  نگارندگان   اساسی   مالک  است   بدیهی

  ششم  يسده  در فارسی غزل   تکامل  در آنان بارز سهم و خویش  يدوره سبک  در هریک

  در   مؤثر  و  نامدار   يهاچهره  از  سرایندگان  این  از  برخی  همچنین،.  است  بوده  هجري

  مورد   بعدي،  ادوار  در  آنان  سیاق  و  روش  که  ياگونهبه  ؛ اندبوده  دري  شعر  سبک غنایی

 . است  گرفته قرار دیگران اقتفاي
 

 ی تحقيق پيشينه . 4.  1

باتوجهپیشینه این پژوهش،  یعنی هویتي    تبع   به  و  معشوق  مذکر  به دو موضوع مهم، 

تصاو  آن، غزل   یانه سپاه  یربازتاب  است.در  بررسی  قابل    محمدرضا   بار،نخستین  ، 

)شفیعی بخش،  فارسی  شعر  در  خیال   صور  کتاب  در  (1385کدکنی  تصاویر  با  بندي 



 179ـــــــــــــ   پوری بافتار سپاهیانه.../ قدرت قاسمی جلوه تحلیل چرایی و چگونگی ورود و 

 

ي  موجود در شعر دري بر سه قسم اشرافیانه، سپاهیانه و طبیعی، به این اوصاف اشاره

، در  غزل   سیر  کتاب   در(  1362)  شمیسا  سیروس  ایشان،  از  پس  مختصري کرده است.

به صفحه  کتاب  چند  در  سپس  و  پرداخت  سپاهیانه  تصاویر  به  خالصه،  صورت 

(، منحصراً جنسیت معشوق و نقش آن در ادبیات و  1381)   شاهدبازي در ادبیات فارسی

تاریخ اجتماعی ایران را، در ادوار مختلف بررسی کرده و ذیل مدخل برخی از مباحث،  

   2ختصر بیان کرده است.صورت مرا به اوصاف سپاهیانه در شعر 

 ( فلور  ویلم  کتاب  2010همچنین،  در  ایران(  در  سکسی  روابط  اجتماعی  ،  تاریخ 

، در یک فصل به بررسی  تاریخ مذکر ( در کتاب  1363صورت جامع و رضا براهنی )به

پرداخته معشوق  جنسی  )  زهرا  درنهایت،  اند.هویت    ي مقاله  در  (1389آقابابایی 

  تحلیل »   ي مقاله  در (  1396)  همکاران  و  اکرمی   جلیل ؛  «فارسی   شعر  زیباخیز  هاي یماقل»

  حسین ؛  «شمس  غزلیات  در  تصویرسازي  منظر  از  جنگی  ابزارآالت  ابداعی  کارکردهاي

  و   «شدّاد  بن  عنتره  يهاعاشقانه  در  گريیسپاه  تصاویر»  يمقاله  در(  1392)  ایمانیان

  در  معشوق  توصیفات  بر سلطانی  ادبیات تأثیر » ي مقاله در  (1393همکاران )   و زادهعبداله

بیان    عجم  و  عرب  شعر  در  سپاهیانه   اوصاف  درخصوص  مواردي،  «عراقی  سبک  غزل 

توجه عمدهکرده مانند:  به دالیل مختلف،  منابع  این  بدیهی است  به  اند.  پژوهشگران  ي 

در تغزّلی  مضامین  کلی  قالب  بررسی  گاهی  و  مختصر  بیان  و  شرح  اي،  شهقصیده، 

بهارائه واژگان  از  جامع  فهرستی  و  ندادن  بررسی  فقدان  سپاهیانه،  تصاویر  در  کاررفته 

تحلیل آماري، توجه بیشتر به ادب عرفانی و نقش آن در پیدایش و رواج شاهدبازي، با  

 ي پژوهشی این تحقیق متفاوت است.  زمینه

مطالعهزاینا در  نگارندگان  تالش  ارائهرو  ضمن  تا  است  بوده  این  بر  حاضر  ي  ي 

واکاوي عمیق دالیل ورود آن به  این اوصاف،  از  بر سیمایی جامع  )در قالب غزل(،  ها 

اساس، موضوع این  شناسی بپردازند. براینشناسی، ادبی و رواني رویکردهاي جامعهپایه

به و  بدیع  امري  ت تحقیق  پژوهشکنندهکمیلعبارتی  میي  شمار  به  پیشین  رود؛ هاي 
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  تمامی   در  همواره  پنجم،  يسدهشعر    در  گذاريپایه  از   پس  سپاهیانه  يصبغه  که  ویژهبه

 . گردیده است فارسی بدل   غزل   در مضمونیرایج   يهابافت از  یکی به دري، شعر ادوار

 

 سپاهيانه تصاویر  پيدایش   در مؤثر . عوامل 2

  الگوهاي   پیدایش  درنتیجه،  و  شاعران  توجه  جلب  به  منجر  که  عواملی  و  علل  بررسی  در

  بر   اصلی  عامل  دو  به  است،  شدهویژه در قالب غزل  در شعر دري و به  متفاوت  تصویري

درخصوصبرون  عوامل.  ب  متنی؛درون  عوامل .  الف:  خوریمیم   که   اول  مورد  متنی. 

 تصاویر  بالغت  ساختاري )فُرم آثار ادبی( دارد،  مطالعات  و  ادبی  زبان  با  مستقیمی  ارتباط

  و   هااغراق.  است  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از   شاعران،  تخیالت  از   حاصله  هیئت  و

  انتخاب   در  جنسی  هايینهقر   به  توجه  کالم،  در  آفرینیترکیب  وصف،  در  هاییگومبالغه

  از   پیروي  و  مضمون  به  نقل   ،(عارض  خط  جنگاور،  نقاب،   معشوقه،:  نظیر)  واژگان

مسائل    و  سیاسی  تحوالت  این،  برعالوه.  است  موارد  این  از   ییهانمونه  شعري،  يها سنّت

حوزه به    که   هستند  دیگري  مؤثر  عوامل   دوره،  هر  در  ادبی  یشناس جامعهي  مربوط 

  انتخاب   همچنین،  اشعار،  واژگانی  و  دستوري  ساختار  بر  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  صورتبه

  که   هاعدوان  و  جور  با»  عصر  این   در  مثال،   عنوانبهاند.  بوده  اثرگذار  شعري  تصاویر 

  قتل   و  آزار  و  اعتساف   و  جور  براي «  ترک»   نام  کردند،یم  ایرانیان   بر  ترک  قبایل   و  غالمان

  که «  تازترک»   مانند  آمد،  پدید  فارسی  زبان  در  ترکیباتی  راه،  این  از  و  شد  مسلّم  غارت  و

  با «  ترکی»  و  است  شده  استعمال  ویرانی  و  غارت   و  قتل   به  مقرون  هجوم  و  حمله  معنیبه

 (.  110: 1، ج 1369  صفا،) «کردنسفاهت معنیبه مصدري، یاي

  اشاره  متعددي   موارد  به  توانیم  مؤثر،  فرامتنی   عوامل  یعنی   دوم،  مورد  با  ارتباط   در

 ادبی  يها سبک  ي آن درجلوه  و  مختلف   ادوار  در  شاعران   هاي یرپردازيتصو  در  که   کرد

 :  از عبارت است موارد این. است بوده دخیل
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   ییگرادرون و  فردگرایی  . 1.  2

است؛  معنا  غزل   مفهوم  با  بیشتر  پارسی،   ادب  در  عاشقانه  ژانر   عشق،   چون  اما  یافته 

  سایر  در  و  نشده  محدود  قالب  این  به  تنها  امر  این  است،  گسترده  و  چندگانه  عنصري

  بر   مؤثر  متنی برون  علل  پیداکردن »  حال،بااین.  است  یافته  نمود  نیز  شعري  ي هاقالب

  ي یزهانگ  و  خاستگاه  چراکه ؛  رسدیم  نظر  به  ناممکن  گاه  و  صعب  بسیار  ،هاعاشقانه

 و   ییگرادرون   با  سرشتشان  و  آفاقی  تا  است  انفسی  بیشتر  اشعاري،  چنین  سرودن

.  است  آمیخته  کامالً  فردگرایی   در   غالباً  که  گفت  توانیم  مقدار  این  نهایت،در... 

  بیشتري   رواج  فردگرا  و  گرادرون  ادبیات  شود،یم  فراگیر  اجتماعی   ثباتییب  که  ییهادوره 

  مباحث   يگسترده  نقش  این،  بر  عالوه(.  374:  1388  زرقانی،)  «برعکس  و  یابد یم

  به   مضامین   بسط  و  شرح   در   دیگر  عاملی  خود   ادبی،  ژانرهاي  تکوین  در  ایدئولوژیکی 

کند؛  یم  تعیین  شعري  موضوعات  بیان  در  را  گویندگان  پیشروي   میزان  و  رودیم  شمار

  در   وي  سیماي  بازتاب  و  معشوق   وصف  در  است  مجاز  حد   چه  تا  شاعر  یک  براي مثال 

  استفاده   ممدوح  یا  معشوق  به  مربوط  تصاویر  بیان  در  معیارهایی  چه  از  و  رود  پیش  شعر

بیان  کند به انعکاس مسائل اجتماعی عصر و  تا چه میزان مجاز  این منظر که  . حتی از 

صورت مستقیم )از طریق الفاظ و عناوین خاص( یا غیرمستقیم )از  جنسیت معشوق به

  منافی   شعري،  فصاحت  مخلّ  که  ايگونهبهطریق تشبیهات و استعارات مختلف( است.  

به    نباشد   اجتماعی   امور  و   اخالقی  مسائل  ضد  و  ادبی  يها سنّتبر    حاکم  اصول  و 

 انحطاط اخالقی شعر و ادب پارسی منجر نگردد.

     

   ادبی ی هاکانون.  2.  2

 حاکم   اجتماعی سیاسی  متفاوت، وضعیت  اقلیمی  هايیژگیو  بهباتوجه  ادبی،  ي هاکانون 

 ادبی  زبان  و  شعري  تصاویر  کیفیت  در  ياگسترده  نقش  ها،یتاقل  و  اقوام  پراکندگی  نیز  و

  شرقی   جغرافیاي  به  منحصر  عمدتاً  دري  ادبیات  قمري،  هجري  پنجم  قرن  پایان  تا».  دارند

  در.  رفتندیم  شمار  به  آن  مراکز   ینترمهم  سیستان،  و  فرارود  خراسان،  و  بود  فارسی  زبان
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(.  162:  1395  دادرس،)  «پیوست  ادبی  مراکز  این  جمع  به  آذربایجان  ششم،  قرن

بابه  روزگار،  این  در  غربی  نواحی  شعراي  تعداد  حال،بااین مقایسه  در    شاعران   مراتب 

است.  کمتر  شرق،  ادبی  مراکز  در  موجود بستگی   عوامل  به  امر  این  البته  بوده    مختلفی 

  بسترهاي   خالفت،  مراکز  به  نزدیکی   حاکم،  يها قدرت  جغرافیایی   تمرکزمانند    داشت؛

  ،ترمهم  همه  از   و  فردي   تربیت  هاي ینهزم  فرهنگی،  و  اجتماعی  ي هابافت  زبانی،  خاص 

  تحوّالت   تأثیرتحت  ادبی،  و  فرهنگی  مراکز  این  همچنین،.  تقلیدي  و  عاطفی  هايینهزم

 ارتباطشان  میزان  و  شاخص  يها چهره  وجود  ادبی،  خاص  هايیانجر  سیاسی،  و  تاریخی

  امر   همین.  بودند  برخوردار  اعتبار  و  اهمیت  متفاوت  درجات  از  سیاسی،  هايقدرت  با

شهرت  يدوره  یک  در  مرکز  یک  تا  شدیم  سبب   موردتوجه   و  یابد  بیشتري  خاص، 

  پراکندگی   هجري،  ششمي  سده  در  اگرچه  بنابراین،  گیرد.  قرار  گویندگان  غالب

  آید، یبرم  شواهد  از  که  گونهآن  یابد،یم  امتداد  غرب  تا  شرق  يگستره  در  ادبی  جغرافیاي

 .شودیم متمرکز  ارّان يمنطقه  و بخارا سمرقند، بلخ، شهرهاي  در مراکز این ینترعمده

  این   شعر  در  متفاوتی و تعابیر    اوصاف  ورود  سبب  جغرافیایی،  تنوّع  این  است،  بدیهی    

  دستخوش   مختلف،  سرایندگان  کالم  در  را  زیبایی  يها مالک  نوعی،به  و  شودیم  روزگار

  آذربایجان   در  بیشتر  زیبایی،  به  خاص   رویکرد  این»   البته.  کندیم   اساسی  تحوّلی   و  تغییر

  رنگارنگی   دلیلبه  این  و  گرفت  نشانی  آن  از   خراسان  يحوزه  شعر  در  توانینم  و  است

  ي هافرهنگ  و  اقوام  ایرانی،  فرهنگ  کنار  در  دیار،  آن  در.  است  بوده  خطّه  آن  فرهنگی

 و   گروه  هر  هايیینآ  و  هایشهاند  روي،ازاین.  اندزیستهیم  نیز  دیگري  گوناگون

  حمیدیان )  «است   داشته  را  خود  خاص  يجلوه  فرهنگ،  هر  برونی  و  درونی  هايیباییز

  ي محدوده   از  بارهیکبه  محبوب،  سیماي  تاآنجاکه(.  61-60:  1387  آقابابایی،  و

  فراخ   بینی  و  کوچک  دهان  زرد،  پوست  شکل،بادامی  چشمِ  نظیر  تکراري،  يها وصف

 و  شمال   و  ارّان  نواحی  در  ساکن  اقوام   ظاهري  هايیژگیو  با  متناسب  و  گرددیم  خارج

  تصویر   به قلمی بینی و سفید  پوست طالیی، موي  رنگی،  يها چشم با ایران، غرب  شمال 

  و   شرق  ادبی  يها کانون  در  شاعران  بیشتر  تمرکز  دلیلبه  حال،بااین.  شودیم  کشیده
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  اوصاف   که  است  طبیعی  مناطق،   آن  در  هندوان  حدودي  تا  و  ترکان  يگسترده  حضور

  دیگر  شاعران و یابد  فزونی شعر  در آنان رفتاري  و ظاهري  هايیژگیو با مطابق سپاهیانه 

 از آن تقلید کنند.      غالب، ادبی  جریان یک مثابهبه نواحی،

 

 محبوب  جنسی هویت يری گشکل  در  عوامل محيطی قش ن . 3.  2

به و  عاشقانه  ادبیات  در  مهم  مسائل  از  و  یکی  معشوق  نقش  غزل،  قالب  خاص  طور 

بهاهمیت وي در شکل به روابط عاشقانه است؛  بیشتر  گونهدهی  اي که ماهیت غزل در 

نشانی از  مشحون  قرون موارد،  طول  در  آنچه  میان،  این  در  است.  وي  اوصاف  و  ها 

و پژوهشگران  موردتوجه  همواره  هویتمتمادي  شده،  بر    جنسی  اقع  است.  محبوب 

گردد که شعر  هاي شعري، این حقیقت محرز میي شواهد و قرائن موجود در دیوانپایه

هاي عصر، سالمت عاطفی و جنسی ندارد و کالسیک به دالیل اجتماعی و متأثر سنّت

ران،  عبارت دیگر، »در شعر تغزّلی ای معشوق در آن، ازنظر جنسیتی، اغلب مذکر است. به

کنند، توصیفی  هایی که شاعران از معشوق میمعشوق ناب زن بسیار کم است و توصیف

تغزّلی   شعر  در  ناچیز  بسیار  استثناهاي  از  اگر  یا  و  زنان  خصائص  با  مردان  از  است 

جنسی و جنسی بگذریم، معشوق ایرانی در این نوع شعر، بیشتر دوجنسی است تا تک

یا شع بیشتر هدف عشق شاعرانه  بهکه  و  نه زن  مرد است  قرارگرفته،  عاشقانه  همین  ر 

 (.  35: 1363دلیل، تغزّل ایرانی بیشتر تغزّلی مذکر است تا تغزّلی سالم« )براهنی، 

و  اجتماعی  تحوّالت  پارسی،  ادب  در  مسئله  این  بازتاب  در  مؤثّر  عامل  نخستین 

ایران است. اجتماعی  تاریخ  بر  در روزگار    اوضاع حاکم  »ما  که  این است  امر  حقیقت 

خبریم و بیشتر  اي، از اوضاع اجتماعی ایران و ایرانیان بیسلجوقیان، بیشتر از هر دوره

ها آمده«  الي گزارشضرورت، به هنگام گزارش سیاسی در البهرویدادهاي اجتماعی به

ي  امر، در وهله  دست ما رسیده است. علت اینمرور زمان، به( و به265:  1387)رجبی،  

بی دولت،  این  غیرمتمرکزبودن  جابهاول،  و  فرمانروایان  آنقراري  مداوم  هاست؛  جایی 

این مدّعاست. دلیل دوم، نقش   بر  ثابت، خود گواهی روشن  پایتختی  نداشتن  کمااینکه 
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بهکم و  بهرنگ  روزگار،  این  در  خرسان  پستووار  جانعبارتی  مرکز  عنوان  و  مایه 

توان گفت این دوره رو، بر مبناي قراین موجود، میزمین است. ازاینانادبی ایر فرهنگی

  سیاه   يها دوره  از  یکی  حکّام،  جالل  و  جاه  فزونی   و  قلمرو  گستردگی  از   نظر صرف

غارت و چپاول و اخذ    از  ماالمال   يادوره .  رودیمبه شمار    زمینایران  تمدن  و  فرهنگ

بهمالیات مردم،  از  گزاف  تأمین  هاي  جنگهزینهمنظور  حرمي  و  دربارها  و   سراها، ها 

  ي هارذالت  درنهایت، آلوده به  وفرمانروایان    خودکامگی و عیاشی  و  مشحون از استبداد

. »در این دوره، غالباً سالطین و امیران در عیش و فساد مستغرق  درباریان فساد  و نفسانی

خوردن و  شتند... بادهگذاها عمر را یکسره در عشرت و مالهی میبودند. بسیاري از آن

بر سماع نشستن و شاهدآوردن، کاري بود که امرا و وزرا و حکّام نیز مانند خود سلطان  

این نیز  علما  و  طلبه  بین  و  مدارس  در  حتی  و  نداشتند  ابایی  آن  شیوع    گونهاز  مناهی 

)زرین طبیعی31-30:  1367کوب،  داشت«   هايیب آس  ي،ا دوره   چنین   در   که  است  (. 

هاي اجتماعی تبع آن، محیط و به   حکومتی   ي ساختار بدنه به    فراوانی   اجتماعی   و   اخالقی 

درون به   نیز   پارسی   ادب   و   شعر   در   و   شود ی م   وارد  و  مضمون  . گذارد ی م   اثر مایه  لحاظ 

در   شاهدبازي   رواج   آن،   دنبال به   و   درباري  ي هابزم   و   سراها حرم   به   گسترده   توجه کمااینکه  

یز و انگ شرم   دستاوردهاي   از  یکی   هاي اشرافی و گاه در میان اقشار مختلف جامعه، محیط 

ي آن رنگ آنان در جامعه نشینی زنان و نقش کم ؛ عالوه بر این، پرده است  روزگار این  مهم 

هاي توجه شاعران به جنس مذکر و مخاطب قراردادن وي، در الیه روزگار، سبب جلب 

  متنی شده است. درون 

ها و نواحی مختلف و  مدت میان حکومتهاي طوالنیها و جنگعامل دوم، درگیري

است.   بوده  میادین جنگی  در  زنان  از    در   که  را  آمدهستوهبه  سالطین  امر،  همیندوري 

  روي   شنیع  اعمال   این  بهتا    کردمی  وادار  بودند،  شده  گرفتار   خویش  شهوت  تنگناي

  که   بود  سپاهی  فردي  غالباً  بود،  خواجه  يها هوس  يیچهباز  که   معشوق  این».  آورند

 شاعران  همین دلیل،به.  بردیم  کار  به  را  جنگ  ابزار  و  کردیم  تن  به  رزم  يجامه  هنگام،به
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  «گرفتند  مدد  جنگی   ابزار  از  یشهااندام  توصیف  در  او،  يیشهپ  از  گرفتنالهام  با

 (.146:  1393 ریحانی، و زادهعبداهلل)

شکل در  بیگانه  اقوام  نقش  و  سیاسی  تحوالت  سوم،  جنسی  عامل  هویت  گیري 

دلیل اشتهار آنان به  محبوب است؛ به این صورت که مقارن با ورود ترکان به ایران و به 

به جنگاوري،  و  میرشادت  مذکر  جنسیتی  معشوق،  در  تدریج  سپاهیانه  اوصاف  و  یابد 

 شود.   گر میشعر و ادب پارسی جلوه

بازي، هاي جنسی که با الفاظ مختلفی نظیر بچهي درخور اهمیت در این گرایشنکته

غالمجمال  پسربارگی،  معشوقان  پرستی،  به  تمایل  یافته،  نمود  نظربازي  و  بارگی 

:  1394وسال است که در دیدگاه برخی پژوهشگران )رک.  باقرزاده و همکاران،  سنکم

ازنظر رویکر78-80 بیشتر  مبناي کهندهاي روان(،  بر  الگوي کودک در مکتب  شناسی، 

نظران، »این  یونگ، قابل بررسی است. این در حالی است که از نگرگاه برخی صاحب

حاکی آنکه  از  بیش  غزل،  در  نوخط  نوجوانان  به  جنسی  گرایش  انحراف  نوع  یک  از 

در جباشد، حاکی را  پسران  یاد  به  تغزّل  که  ادبی است  نوع سنّت  بسته، امعهاز یک  ي 

اینکه نام سرپوشیدگان حرمبراي عامه تحمل ها  هایشان بر سر زبانپذیر کرده است، از 

بودن این روابط در تاریخ  (. البته بر سر نمادین یا واقعی180:  1387کوب،  بیفتد« )زرین

ي تأمّل  اجتماعی و ادبیات کهن ایران، اقوال متفاوتی وجود دارد و از سه منظر، شایسته

بی  و و  نوجوان  پسران  اینکه  نخست  است:  بهبررسی  ویژگیریش،  ظاهري  لحاظ  هاي 

پوست   )سادگی(،  نظیر  زیبایی  و  باریک  میان  بلند،  گیسوي  مو،  از  عاري  و  لطیف  و  نرم 

تقریبًا به دختران نوجوان شباهت دارند و تنها تفاوت موجود در این زمینه، به استناد قرائنی  

بودن ضمیر سوم شخص مذکر و مؤنث در  و... است. دوم، یکسان نظیر پستان، نقاب، برقع  

بی  سبب  که  است  فارسی  زبان  پاره دستور  دوست، جنسیتی  نظیر  واژگان،  از    و   شاهد   اي 

ازاین  است.  شده  می معشوق  کار  به  یکسان  جنس  دو  هر  براي  موارد  رو  در  جز  رود؛ 

به  شاعران  که  لفظ  معدودي  از  مستقیم  کرده   معشوقه طور  فلور،  استفاده  )رک.   :  2010اند 

همین  اند، به هاي شعري بوده که در گذشته، شاعران اغلب متأثر از سنت (. سوم ازآنجایی 267
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گرفت و همین امر سبب شده تا  ندرت صورت می ین شعریشان به دلیل، نوآوري در مضام 

عنوان یک موتیف و عنصر پرتکرار در شعر کالسیک، مورد استناد  جنسیت مذکر معشوق، به 

 گویندگان قرار گیرد.  

  ، خاقانی   یعنی  دوره،  این  بزرگ  شاعر  سه  غزلیات  در  آمده،دستبه  شواهد  براساس      

  ي اپاره  در  یعنی  دارد؛  قرار  بینابین  حالتی  در  معشوق  هویت  بیلقانی،  مجیرالدین  و  نظامی

  مختصات   تأثیرتحت  جهت،  هر  به  اما  است.  مؤنث  دیگر،  يا پاره  در  و  مذکر  موارد،  از

  بر   حاکم  شرایط  و  اجتماعیتاریخی  تحوالت  عصر،  شعري  سنّت  دوره،  سبکی

  نیز   ابیات  از  حاصله  بسامد  و  است  مذکر  معشوق،  هویت  غالب  وجه  اشرافی،  هايیطمح

 سنایی،   انوري،  یعنی  دوره،  این  گویندگان  دیگر  با  ارتباط  است. در  مدّعی  این  بر  گواهی

  و   است  مذکر   غالباً  معشوق  شروانی،  فلکی   و  فاریابی  ظهیرالدین  اصفهانی،   ینالدجمال 

 :  است استفاده شده مردان خاص  پوشش حتی و مستقیم از اسامی مردانه  ابیات،  اکثر در

 بین  دیبـا بر غالـیه  و غالیه  رـب کــ مش  پسر رعنا بین      خوش آن کشعاشق فـزل

 (74: 1391  نظامی،)

 است  افتاده  دردسري دل، پی  از بازمان است  افتاده پسريخوش هوس را ما باز

 ( 431:  1320  اصفهانی،)

 

  زیبایی معيارهای و  هامالک.  4.  2

  وي   فطرت  در  خلقت  آغاز  از  یپرستجمال   حس  و  است  زیبایی  طالب  درحقیقت  آدمی

 در  که  دارد  زمینی  يجنبه  آدمی،  نهاد  در  زیبایی  به  میل  این  از  بخشی.  است  شده  نهادینه

  بیشتر   و  دارد  مجازي  يجنبه  آن،  دیگر   بخش  و  گرددیم  حاصل   طبیعت  با  برخورد

  احساسی  تمایالت میان، این  در. است ماورائی  امور و روحانی لطایف دریافت به مربوط

  و   بررسی  رهگذر  از  آنچه  اما ؛  دارد  تنگاتنگی   ارتباط  یپرست جمال   حس   با  عاشقانه،   و

و    کاربرد  آید،یم  دستبه  ششم  يسده  شعر  تحلیل   در   یهمابن  دو  این  متعادل دوسویه 

  مختلف   ادوار  در  زیبایی  يها مالک  سو،  دیگر  از.  است  گویندگان  کالم  در  و  غزل   قالب
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 پنجم،   يسده از  قبل  تا  معشوق وصف بینیم،یم که چنان. است بوده متفاوت  فارسی  شعر

  تا   حال درعین  و  نیرومند   بزرگ،  نسبتاً  يجثّه  و  بوده  اندام   توصیف  بر  مبتنی  بیشتر

 سده   از  اما.  است  آمدهیم  شمار  به  روزگار  آن  پسندانیباییز  معیارهاي  فربه، از  حدودي

است  آن  ایران،  به  ترکان  ورود  دنبالبه  و  بعد  به   پنجمي   شده  نقل  منابع  در  که  گونه 

  وصف   بر  صورت،  اجزاي  دقیق  وصف  و  چهره  به  توجه(،  9:  1390آقابابایی،  )رک.  

  در   روازاین.  گیرندیم  قرار  شاعران  توجه  کانون  در  موارد  این  و  یابدیم  رجحان  پیکر

  را   زیر  يمشخصّه  سه  روزگار،  هر  در  زیبایی  معیارهاي  انتخاب  در  دخیل  عوامل  بررسی

 : گرفت نظر در توانیم

 گویندگان  ی شناختییبایز ی قهيسل.  1.  4.  2

  دارد   مستقیم  ارتباط  شاعران  شخصی  يحهیقر  و  ذوق  و  خاص   ینیبجهان  با  ویژگی  این

  خراسان،   شاعران  بین  در  که  باشد  شخصی  تجارب  همین  به  نیل  رهگذر  از  شاید»  و

  ي چهره  با  ، دهندیم  دستبه  خود  معشوق  از  که  ي اچهره  خاقانی،   آذربایجان   در  و   فرخی

(.  74:  1387  آقابابایی،  و  حمیدیان)  «است  متفاوت  قدیم  دنیاي  رویانخوب  دیگر

  عصر،   این  در  سپاهی  اوصاف  مبناي  بر  معشوق  سیماي  متعدد  يها جلوه  بهباتوجه

  ترک   و  هندو  غالمان  يگسترده  حضور  دربارها،  به  شاعران  انتساب  دلیلبه  گفت  توانیم

با  مالزمت  نیز  و  سراهاحرم  در   شخصی   يحهیقر  و  ذوق  ،هاجنگ  در  پادشاهان  آنان 

  اوصاف   سمتبه  درباري،  يها طیمح  و  اقوام  این  با  عینی  برخورد  يجهی نت  در  سرایندگان

 .است شده کشیده  سپاهیانه تعابیر و

 ادبی  ی هاسنّت.  2.  4.  2

پیرويبی بالغی،    معین  الگوهاي   از  گویندگان  شک  و  بیشترزبانی    از   ناشی  موارد  در 

  صدها   غالباً   که  است  دوره  هر  شعر  بر  حاکم(  Literary traditions)  ادبی  يها سنّت

  جدید   الگوهاي  به  را  خود  جاي  اجتماعی،  تحوالت  براثر  ندرتبه  و  مانندیم  پایدار  سال 

  غالباً   زیبایی  توصیف  فارسی  ادبیات  در»  کهییآنجااز  گفت،  توانیم   بنابراین  بخشند.یم

 معین،  بخش  یک  زیبایی  واقعیت  نه  و  گیردیم  انجام  یدئالا  زیبایی  الگوي   اساس  بر
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این  است   بدیهی (. 711:  1375  مطلق، خالقی )  «یدئالند ا  و  یکسان   کمابیش  هایبایی ز  رو ازاین 

 هر  ي یشه اند  و  شعر   تحلیل  اینجا،   در   مسئله  بلکه  نیست،   قبل   مورد  نفی  معناي به   مسئله

 . است  شاعران   کالم   در  زیبایی   معیارهاي غالب   يجلوه  و   کاربرد  بسامد   مبناي   بر  عصر 

 3وارداتی یا   الحاقی یباییز.  3.  4.  2

  جغرافیاي  يها کانون  به  مختلف   اقوام  ورود  از  ناشی  زیبایی،  معیارهاي  از  بخشی 

بههاستآن  به  شاعران  توجهجلب  و  فرهنگیادبی دلیل؛    به باتوجه  عصر،  این  در  همین 

  کالم   در  کاررفتهبه  تصاویر  ایران،  شرقی  نواحی  به  هندوان  و  ترکان  يگسترده   ورود

  خاص  هايیژگیو بیان اگرچه.  است اقوام این  اوصاف  ذکر بر مبتنی  بیشتر  نیز گویندگان

  نیز   حاکم  ادبی   سنّت   از   پیروي  نوعی  توانیم  دوره،  این   شعراي  دیوان  در   ها رایتمل  این

  معشوق   معیارهاي  از  که  آنجا  باورند،  این  بر   پژوهشگران  حال برخیبااین  ؛کرد  قلمداد 

 در  است.   مشهود  جنسی  جذابیت   و   اروتیک  شعر   ردپاي   آید،یم   میان  به  سخن   ترک

  هویت   با   گردد،یم  بیان  هندوان   معیارهاي   مبناي   بر  معشوق  اوصاف  که  آنجا  مقابل،

  توان یم  و  دارد  بیشتري   سنخیت  ایران  شرق   در  ساکن  اقوام   ظاهري   هايیژگیو  و  نژادي 

 (.712 رک. همان،) دانست منطبق زیادي حد تا  ایرانی الگوي  با را آن

 

 سپاهيانه تصاویر   تحليل  و آماری  ی . نمایه3

تاکنون نمود فراوانی    غزل،  قالبویژه  شعر دري، به  در  سپاهیانه  تصاویر   به اینکهباتوجه

  این   از   جامع   فهرستی  فقدان همچنین    نکردن دقیق واژگان،بررسیحال  داشته است؛ بااین

در    روازاین  است.  موجود در مطالعات پیشین بوده  هاي ضعف  از  یکیهمواره    اوصاف،

ها  یژگیو  این  درمجموع،  آمدهدستبه  شواهد  تمامی  دقیق  بررسی  از  این پژوهش، پس

 :  اندشده تقسیم   زیر شرح به ازنظر زبانی و ادبی به پنج بخش متفاوت

اوصافی است که    انعکاس یافته،  دوره  این  غزل   در  معشوق  از  که  تصویري  نخستین     

  ؛ هاي ظاهري و رفتاري وي به کار رفته استبه مدد ابزارهاي جنگی، در شرح ویژگی

( بر این  1392  رک. ایمانیان،دلیل فراوانی این تعابیر، برخی از پژوهشگران )تاآنجاکه به
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  زبان   و  بخشد یم  محبوب  به  حماسی  کامالً  تصویري   عوامل،  این  يمجموعه  که   باورند

  میان   رندانه  و  ظریف  پیوند  البته.  کندیم  جدا  خویش  خاص  نرمی  و  لطافت  از  را  غزل 

  نظر   از  نبایست  دوره،  این  گویندگان  يشاعرانه  تخیل  در  را  رشادت  و  زیبایی  عنصر  دو

  و   غزل   قالب   خصوصبه  پارسی،  شعر  تکامل  عصر  روزگار،  این  زیرا  دانست؛  دور

یافتن الفاظ سخت و حماسی  ارتباط. این خود عامل مهمی در  است  ادبی  زبان  پختگی 

ي  ي زبان( است که متأثر از از ذوق و قریحهي زبان(، با مفاهیم عاشقانه )درونه)برونه

هم  و  جانشینی  محورهاي  رعایت  و  به  شاعران  دوره  این  غزل  در  واژگان،  نشینی 

.  ت شکوفایی رسیده و تبدیل به الگویی براي تکامل و باروري آن در ادوار بعد شده اس

  غزل  خیال   صور  يحوزه  به   سپاهی  ابزارهاي  و  عناصر  ورود  با  اگرچهعبارت دیگر، »به

  در   کنند،  خلق  يا تازه  تصاویر  زبانی،   عناصر  این   مدد   به   دارند  قصد   شاعران  فارسی، 

  در   باز  ولی  دهند؛   نجات   اي یشهکل  تصاویر  يچنبره  از  را  خود   توانند ینم  موارد  از  يا پاره

  زبان   به  توسل   با   و  آیندیم  بر   ابداع  و  نوآوري  درصدد  تصاویر،   همین  يمحدوده

 به   ادبی   رنگ   تصویرسازي،   ابزارهاي   سایر  و  تشبیهات  از  استفاده   با  و  کنایی  و  استعاري

(. بنابراین در تحلیل ساختاري این  5:  1395  واحدپور،  و  اکرمی« ) بخشندیم  عناصر  این

هاي رفتاري و معیارهاي  اوصاف، بیان ادیبانه و بالغت کالم گویندگان در وصف ویژگی

. ابزار و ادوات  1  :شودآمده در سه محور ظاهر میدستزیبایی معشوق، مطابق شواهد به

لشکري؛   و  جنگی؛  2سپاهیانه  میدان  تجهیزات  آن3.  انسانی.  وجوه  ذکر  .  ادامه  در  چه 

آمده و میزان کاربردشان در کالم  دستها بر مبناي شواهد بهشود، بسامد واژگانی آنمی

 هر گوینده است:   
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 معشوق وصف در کاررفتهبه   لشکری و سپاهيانه ادوات و ابزار. 1 جدول

 فلکی اصفهانی فاریابی بيلقانی انوری نظامی خاقانی سنایی عنوان

  گشاد /ناوک

 تیر /خدنگ
38 39 12 18 14 - 17 1 

 - 18 1 6 7 5 17 18 کمان  زه /شست
 - 2 - 3 7 2 11 6 سپر
 - 6 - 4 2 5 24 11 تیغ

 - 1 - 1 1 3 4 - پیکان 

 - 2 2 2 2 7 15 19 نجیر  /سلسله
 - 2 - 6 17 1 15 36 رسن  /طناب /طوق /بند

 /زوبین /سنان /بردابرد

 یاسج /حربه /نیزه
5 11 1 - 2 - - - 

 - - 1 - 1 2 2 2 کِتاره   / شمشیر

 - 3 - - - 1 10 4 کمند
 - 3 - - 1 2 6 9 زره  / درع / جوشن 

 - 3 - - - 2 - 7 تیردان / جعبه / ترکش
 - - - - - - - 1 گرز

 - - - - 5 2 3 2 برگ  / سالح

 - - - - - - - 1 منجنیق 

 - - - - 3 - 7 - خنجر

 - - - - - - 1 - نیام

 - 1 - - - - 3 - آماج  / نشانه / نشان
 - - 1 - - 1 1 - بازو  / زور / پنجه

 - - - - - 1 3 11 زهر
 - 1 - - - - 2 - تازیانه  / مقرعه
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  جنگی ميدان تجهيزات. 2 جدول

 فلکی اصفهانی فاریابی بيلقانی انوری نظامی خاقانی سنایی عنوان

 - - - 2 - - 16 10 رزمگه  /میدان

 - - - - - 2 1 - رایت /درفش /عَلَم

 - - - - - - 1 - خندق

 - - - - 1 - 2 4 طبل  /کوس

 - 12 1 2 31 10 49 67 ابزارها زین و حیوانات

 

 انسانی  وجوه. 3 جدول

 فلکی  اصفهانی فاریابی بیلقانی  انوري نظامی  خاقانی سنایی  عنوان

 1 1 1 3 6 2 25 24 خیل  /سپاه /لشکر

 - - - - 1 - - 13 پیاده  /سوار

 - 2 - - 4 8 3 12 اسیران
 - - - 2 - - 5 4 صف

 - 2 - 7 20 11 20 28 عدو  /خصم /دشمن
 - - - - - - 26 12 دالوران  /جنگاوران

 

 
 ی آماری سازوبرگ سپاهيانه در وصف معشوق، در دیوان شاعران این دوره. مطالعه 1-1نمودار         

سنایی

10.05%

خاقانی

15.96%

نظامی

انوری6.55%

5.72%

بیلقانی

11.00%

فاریابی

10.77%

اصفهانی

7.12%

فلکی

5.13%
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آنچه درمجموع، پس از بررسی و تحلیل میزان کاربرد این تعابیر در دیوان شاعران این      

به  بالغت ی م دست  دوره  و  سپاهیانه  اوصاف  بسامد  که  است  حقیقت  این  بیانگر  آید، 

بیشتر و فاخرتر تصاویر حاصل از آن  با دیگر گویندگان،  ها، در کالم خاقانی در مقایسه 

شائبه ناشی از تکامل شعر دري در روزگار وي، مهارت و دانش بی است که البته این امر  

و   شاعري  فنون  و  مندبهره در  سرشار  ادبی  ذوق  از  از یحه قر ي  پس  است.  شخصی  ي 

بیلقانی، به اقتفا و به تقلید از استاد خویش، به این   شاگردش، یعنی مجیرالدین   نیز   خاقانی

مقایسه در  بیشتري  فراوانی  با  دیوانش  در  است.   موضوع  پرداخته  سرایندگان  دیگر  با 

باتوجه  پیش بنابراین،  و مطالب  فوق  نمودار  نکته به  دو  می گفته،  استنباط  اساسی  گردد: ي 

از  شاعران  یی آنجا نخست  دیوان  در  فراوانی  این  از منطقه که  بیشتر  آذربایجان،  و  ارّان  ي 

ي ادبی را ها سّنت ر  توان تأثی ی م خورد، تا حد زیادي  ی م ي خراسان به چشم  حوزه شاعران  

به  روزگار،  این  شعر  آمار در  دوم،  کرد.  مشاهده  شاعران  شخصی  سبک  در  ویژه 

آمده، خود دلیلی واضح درخصوص هویت جنسی محبوب بر پایه عرف اجتماعی دست به 

به  در  شاعران  میل  همچنین  روزگار،  است این  مذکر  معشوق  شاعر تصویرکشیدن  زیرا  ؛ 

م  و  جامعه  از  را  شعرش  می مواد  اطرف  جهان حیط  و  متأثّر گیرد  بیشتر  وي  از   بینی 

 .هاي اجتماعی است دگردیسی 

بخش دیگر در تحلیل ساختاري این اوصاف، بررسی کاربردهاي واژگانی است که  

است:  نوبهبه قسم  دو  بر  سپاهیانه؛  1ي خود،  )مصدرهاي(  افعال  و  2.  اسامی، صفات   .

ي آماري در ي نمایهدلیل بسامد باالي این تعابیر، نگارندگان از ارائهبهترکیبات سپاهی.  

 اند:  این بخش اجتناب کرده
 معشوق  وصف در سپاهيانه( مصدرهای یا) افعال. 4 جدول

  یا) افعال

( مصدرهاي

  استفاده با مرکب 

 « خون» يواژه از

 ریختن،  خون  گشادن،خون  چکیدن،شدن،خوننشستن،خونخونبه

 خون  کوشیدن،  / بودندرخون  شدن،  کسی  خون  در   کردن،خون

 شدن،غرق  خون  در  غلطیدن،درخون  گرفتن،  گردن  به  را  کسی

  کسی   خون  يتشنه  کشیدن،دست   خون  از  آلودن،  خون  به  دست 
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  خون   کشیدن،درخون  خواستن،خون  بودن،  خون  طلب   در  بودن،

  شستن، خونبه  نشاندن،خون  انداختن،  خون  در  خوردن،  را  کسی

 .  کردنشتاب کسی خون به آمدن،خون بودن، گردن  در کسی خون

 کشتن. 

   کردن.تاراج یغمابردن،به کردن،غارت

   کردن.جوالن تاختن،

   دربندکردن. اسیرکردن، بستن،

    نهادن.مرهم  زدن،زخم کردن،زخمی کردن،مجروح خستن،

 پیکارکردن. کردن،مصاف جنگیدن،

    آوردن.هجوم زدن،شبیخون کردن،حمله برگشادن،کمین

   گرفتن.انتقام ورزیدن،کین

   زنهارخواستن.

   ظفریافتن. شدن،متواري گریختن، کردن،پشت  گرفتن،هزیمت 
 

 معشوق  اوصاف  بيان در سپاهی ترکيبات و صفات اسامی،. 5 جدول

  ترکیبات و «خون»

 آن  از حاصل

  خواره، خون  خوار،خون  آلود،خون  خونین،  خونابه،  خوناب،

 افشانی.خون ریز،ریزي،خونبها،خونآشام،خونخون

 پیکار.  کارزار، جنگ،  نبرد، مصاف، جهاد، غزو، حرب،

 جانباز.  شیران، گردنان، مردان، غازي، سرباز، دالور، ،جنگجو 

   آشتی. صلح،

 ریش. فگار، خسته، مجروح،

  مرهم. تیمار،

   حمله. شبیخون،

   فتح. فتوح،

  توزي.کینه  جویی،کینه  جو،کینه  کینه، کین،
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   کمین.

   تاراج. غرامت، یغما، غارت،

   ضربه. زخم،

  پیروزي. ظفر،

  معرکه. میدان،

 

 در غزل  عيارانه تعابير.  4

  اجتماعی   توازن   و نبود   عدالت   فقدان   دلیل به   که اغلب   بودند   سّنتی   ي جامعه   از   ي ا طبقه   عیاران 

در  مختلف،  ادوار    صفات   و   ها یژگی و   به   و   4شدند ی م   ظاهر   متفاوت   ي ها گروه   قالب   در 

. علت  بودند   متصف   غارتگري   و   راهزنی   دزدي،   صبر،   بخشندگی،   جوانمردي،   نظیر   مختلفی، 

امر   باتوجه این  که  است  دررابطه آن  کهن  منابع  از  بسیاري  اینکه  تاریخ  به  به  مربوط  آنان،  با 

شفاهی و مواردي بوده است که در طول قرون متمادي، سینه به سینه نقل شده و در قالب  

رو  هاي شخصی گویندگان همراه شده است. ازاین ها و بینش گویی هاي عامیانه، با اغراق داستان 

هاي  مرام و مسلک ایشان، مانند بسیاري مسائل اجتماعی دیگر که در قرن   »جزئیات زندگی، 

(. همین امر  667:  1339گذشته اهمیت و اعتباري بسزا داشته است، روشن نیست« )محجوب،  

اي از ابهام و  هاي اجتماعی، تا حدودي در هاله سبب شده است تا شخصیت و آداب این گروه 

ب  راهزنی  و  جوانمردي  میان  مرز  تاریخ  در  در  پژوهشگران  برخی  باور  به  بنا  و  بماند  اقی 

اجتماعی و ادبیات کهن پارسی، در قالب مفاهیم و صفات مثبت و منفی انعکاس یابد )رک.  

گرفتن یک نهضت مستقل به نام »عیاران« که منجر  (. البته با قدرت 958-957:  1386محجوب،  

رنگ شد  ج در منابع ادبی و تاریخی کم تدری به تشکیل دولت صفاریان شد، هویت منفی آنان به 

 پسندانه به خود گرفت. اي دالورانه و عوام و حضورشان در متون، صبغه 
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هاي عیاران از یک سوي و اشتهار  بدیهی است در پرتو این هویت مثبت و جوانمردي 

به رشادت و جنگاوري  به   5آنان  الفاظ،  از دیگر سوي،  از  مرور در شرح اوصاف معشوق، 

القاب، عناوین و حتی اصطالحات و صفات خاص این گروه استفاده شد. با این تفاوت که  

معناي چاالکی، دلربایی و  رود، درواقع به هنگامی که صفت عیاري براي معشوق به کار می 

رگه  با  همراه  سنگ زیرکی  از  اد هایی  در  که  است  دوره دلی  از  تغّزلی  تا  بیات  آغازین  هاي 

 عصر حافظ، نمود خود را با طیفی از شدت و ضعف در مضامین غزل نشان داده است.  

  منحصر   جایگاه  از  معشوق،  وصف  در  مشخصه  این  ما،  يمطالعه  مورد  يدوره در       

 به  وي  که  باشد  جهت  آن  از  محبوب  به  آن  انتساب  وجه  شاید   و  است  برخوردار  فرديبه

  مترصّد   و  نشسته   مسکین  عاشق  کمین  در   گویی  است.  یگانه   رباییدل   در  شاعر   تصور

آمده،  دستهمین دلیل، بر مبناي شواهد بهبه  برباید؛  را  اشیهست  تمام  تا  است  يالحظه

ولی  در ظاهر منفی،    صفاتی  و  عناوین  القاب،  با  اشعار،  تمامی  یارصفت درعاین معشوق  

 است:  شده معرفی دزد و طرّار دلبر، دلدار، غارتگر، رهزن، با مفاهیم مثبت نظیر

 کرده  شکارها  جـان  طـرّارت  طرّه وي  کرده  فگـارها  دل   غمازت  غمزه  اي

 ( 664:  1382)خاقانی،    

 یـخوارگخون آن  از کشـتی و بسـتی  عیارگـی  از  تـو  رديــب نــم ز  دل 

 (92: 1391)نظامی،    
 

 سپاهيانه رفتار . 5

روحینظام کامهاي  و  التذاذ  به  نسبت  پیشروانی،  و  طبیعی  گرایشی  از  تنیده  خواهی، 

روان میان،  این  در  مطالعهبرخوردارند.  علم  که  طریق  کاوي  از  است،  آدمی  رفتار  ي 

می برقرار  ادبی  اثر  یک  با  خواننده  که  پیوندي  برایندهاي  دریافت  واکاوي  به  کند، 

درونساختژرف میماهاي  شایانی  کمک  اثر  آن  بهیگانی  دیگر،  عبارتنماید. 

شناسی ادبی، بررسی ساختار و محتواي اثر ادبی است؛ تخیلی که به آن اثر شکل  »روان

 هاي رفتاري  و شمایل بخشیده است، خیالی که آن اثر ادبی تجسم عینی آن است و شیوه
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 (. 187:  1374دفتري، شوند« )عزبکه در آن اثر ادبی توصیف می

ها و اشعار عاشقانه، آنچه  هاي موجود در داستانها و پیرنگپردازينظر به شخصیت

روان منظر  است،  از  توجه  شایان  در  سویهکاوي  که  است  معشوق  و  عاشق  رفتاري  ي 

پایهروان بر  ادبی،  متون  نظریهپژوهی  دو  سادیسمي  و  یگرآزاري)د  ي   مازوشیسم( 

استوار است که البته در نظریات جدید، اصطالح سادومازوخیسم را براي    (ی)آزاردوست

به گرفتهآن  نظر  در  مشترک  بهصورت  باتوجهعبارتاند.  دل دیگر،  گاه  به  و  بستگی 

جنون بهوابستگی  معشوق،  به  عاشق  وي  آمیز  تحقیرکردن  و  آزاردادن  به  میل  تدریج 

 آید. پدید میلحاظ روحی، احساسی و حتی جسمانی در معشوق به

  1905ها، زیگموند فروید در سال  پردازي علمی را نسبت به این گرایش نخستین نظریه 

درباره  مقاله  »سه  در  وي  داد.  انجام  که  میالدي  کرد  اشاره  مهم  اصل  این  به  جنسیت«،  ي 

یابند و  زمان در یک شخص نمود می صورت هم تمایالت خودآزاري و دیگرآزاري، اغلب به 

برد و  ها، یک فرد، از رنجش دیگري لذت می عامالتی هستند که در ژرفاي آن مربوط به ت 

می  روحی  می ارضاي  بهره  دردکشیدن  و  آزاردیدن  از  نیز  دیگري  آن  مقابل،  در  برد.  شود. 

یه و  دوسو ي رهیافتی  هاي آزاردادن در این پیوند، بر پایه توان گفت شالوده دیگر، می عبارت به 

استوار کام  متقابل  رنج   طلبی  که  عذري  عاشق  هر  نظر،  این  طبق  »بر  بر  است.  را  کشیدن 

پذیر باشد؛  دهد. باید مثل اعالي آدم تماشاگر فعل بردن ترجیح می ساختن و پرداختن و حظ 

پذیري و  طلبی«، با تمایل و رغبت به فعل ي »شکست خاّصه که بر مبناي همین نظریه، عقده 

 (.  192-193:  1366اي هست« )سّتاري،  مطاوعت مرتبط است و یا میان آن دو رابطه 

ادبیات، عرصه اگرچه حوزه  به هیچ عنوان  پردازي و مضمون ي خیال ي  آفرینی است و 

بااین نمی  کرد؛  قلمداد  حقیقی  است،  آمده  متون  در  را  آنچه  موارد،  تمامی  در  حال،  توان 

تصویر کشیده    آمیز به حتی در مواردي که تخیلی یا اغراق ،  چگونگی رفتار معشوق با عاشق 

رو، اگرچه در بخش زبانی به  شناسی شایان توجه و بررسی است. ازاین ازنظر روان    شده، 

روان  منظر  از  اینجا  تعابیر پرداختیم، ضرورت داشت در  و  تصاویر  این  این  به  شناسی هم 

 موضوع اشاره شود.   
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روان از  بسیاري  این،  بر  این    پژوهانعالوه  بر  مختلف،  روانی  الگوهاي  مبناي  بر 

گیرد؛ در مقابل، میل به  باورند که تمایل به دیگرآزاري بیشتر از جانب مردان صورت می

به اینکه معشوق در این  بنابراین، باتوجه  6طور عمده در زنان مشهود است؛آزاردوستی به

ا قلب  قساوت  و  جنگاوري  به  و  دارد  مذکر  جنسی  هویت  بیشتر  دارد، عصر،  شتهار 

بهمی و  شاهدبازي  اثبات  بر  واضح  دلیلی  خود  را  امر  این  رفتار  توان  بازتاب  آن،  تبع 

 سپاهیانه در متون ادبی بر مبناي دگرآزاري به شمار آورد.  

دایره کنشاگرچه  واکنشي  و  از  ها  وسیعی  طیف  زمینه،  این  در  محبوب  هاي 

شود، پرکاربردترین اوصافی است  سی میگیرد، آنچه در ادامه بررها را در بر میویژگی

سده غزل  در  بهکه  معشوق،  به  ششم  نحوهي  و  رفتاري  عاشق، لحاظ  با  او  تعامل  ي 

زمینه است  همچنین  بدیهی  است.  شده  داده  نسبت  شخصیتش  در  موجود  روانی  هاي 

اي کنش رفتاري در آزاردادن و تحقیر  ي گونهدهندهنوعی نشانهریک از این موارد، به

 روند: روانی عاشق از جانب معشوق به شمار میحیرو
 

   قتّال پيشگی  . 1.  5

 هـــریخت  ناحـق خـون  زارانـــهـ  اي  بکـن یـــرحم  یکشعاشق  این از  چند

 ( 475: 1320 اصفهانی،)                    
 

 (  توسنی) سرکشی .  2.  5

 حالی صعب حـالی چه را  ما  فتـاد  الحق      تندخویی چه  خویی دارد که  سرکشی با 

 ( 665:  1382)خاقانی،  
 

   رحمییب.  3.  5  

 ـرتـــب  ودــــش مــــدل  حـال  ز گـر  ودــــشـ مــرحی  وــــت  مـــرحیب  دل 

 ( 470:  1364 انوري،)                         
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   توزیينهک.  4.  5

 پرداختی  آسمان   هم   زمین   هم   از دل   که   اکنون  کمین   بهر دل   ز   کن   کم   کین   روي   رو بر مجیر از 

 (240: 1385)بیلقانی،  

   ستمگری و  جفا جور،.  5.  5

 مباد  فریـادرس  تو جـور ز کسم  تو  زــج   مـباد  هوس را دلـم  تو غـم  جز به  جـانا

 ( 102: 1345 فلکی،) 

 

 گيری . نتيجه6

تبع آن، تصاویر نمودیافته از  شناسی معشوق و به با عنایت به اینکه در این پژوهش، هویت   

پایه ویژگی  بر  غزل،  در  وي  رفتاري  و  ظاهري  تاریخی هاي  ادبی،  اصول  و  ي  اجتماعی 

توان چنین نتیجه  آمده، می دست شناسی تحلیل شده است؛ بنابراین به استناد شواهد به روان 

 گرفت که:  

سدهدگردیسیمطابق   در  ایران  اجتماعی  تاریخ  باتوجههاي  و  هجري  ششم  به  ي 

سدهزمینه در  آمده  فراهم  مساعد  جنسیتیهاي  از  غالباً  معشوق  پیشین،  مذکر    هاي 

ي  خصوص در طبقهبرخوردار است و این امر به دالیل مختلف، نظیر فساد اجتماعی به

پرده جامعهاشراف،  در  زنان  آن  نشینی  جنگي  طوالنیروزگار،  از  هاي  دوري  و  مدت 

این   بر جامعه، در غزل  از اصول عرفی حاکم  پیروي  میادین جنگی، همچنین  زنان در 

  7دوره انعکاس یافته است.

خوبی بر مبناي اصول ادبی، ارتباط میان لفظ و معنا در کالم گویندگان این دوره به

ان و تعابیر سپاهیانه متناسب با جنسیت  ي بارز آن، استفاده از واژگ مشهود است و نمونه

کانون بازنمایی اوصاف معشوق، همچنین مالکمعشوق است. نقش  در  ادبی  هاي  هاي 

زیبایی در ادوار مختلف، عامل مهم دیگري است که بر فضاي ادبی حاکم بر غزل این  

هاي متفاوت در شعر نواحی مختلف انعکاس یافته است.  دوره مؤثر بوده و به صورت

میگونههب موارد  این  در  که  سلیقهاي  و  ادبی  ذوق  ردّپاي  حدي  تا  شخصی  توان  ي 
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بااین باتوجهسرایندگان را مشاهده کرد.  توان  گرفته، میهاي ادبی صورتبه بررسیحال 

ي  کاررفته در وصف معشوق مذکر، بیش از آنکه متأثّر از ذوق و قریحهگفت تصاویر به

هاي شعري است. عالوه بر  هاي ادبی و پیروي از موتیفتأثیر سنّتشاعران باشد، تحت

عشق به عنوان دو رویکرد توأمان در ادب غنایی، تالش    و  گامی حسندلیل هماین، به

بهره با  تا  است  بوده  این  بر  از  گویندگان  استفاده  و  مناسب  زبانی  بسترهاي  از  گیري 

ممک هیئت  زیباترین  در  را  غزل  معشوق  ادبی،  و  بالغی  بکشند؛  عناصر  تصویر  به  ن 

اغراقگونهبه با  غزل،  لحن حماسی  که  بهگوییاي  تخیالت شاعرانه،  و  همراه  ها  خوبی 

 شده و این امر پذیرش معنا را توسط مخاطب تسهیل کرده است. 

آموزه با  متناسب  روانهمچنین،  کهنهاي  به  گرایش  در  شناسی، علل  الگوي کودک 

هاي روانی در  ل وي با عاشق، بر اساس ویژگیي تعامتصویرکشیدن معشوق و نحوهبه

شناسی رفتاري، مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین بر مبناي آنچه گفته  ي روانحوزه

به شواهد  دقیق  بررسی  از  پس  و  نخستیندستشد  براي  حاضر  پژوهش  در  بار،  آمده، 

دسته سپاهیانه  تاریخیتصاویر  ادبی،  منظر  سه  از  و  شده  رواناجتماعبندي  و  شناسی  ی 

 تحلیل شده است.  
 

 ها یادداشت

 مقاالت  نگارش  و  موضوع  نوآوري  در  جهانی  استانداردهاي  از  اطالع  کسب   براي  .1

 (.  1388 منصوریان،. رک ) پژوهشیعلمی

  پیش   متون  و  باستان  ایران  به  مضامین  این  قدمت   که  باورند  این  بر  پژوهشگران  از  برخی  . البته2

 (.   249: 2010  فلور،.  رک ) گرددمی باز اسالم از

  و  است   شده  ذکر(  52:  1387  آقابابایی،  و  حمیدیان)  در  بار   نخستین  براي  عنوان  این  .3

 .  اندنموده استناد آن به پژوهش این در داريامانت  اصول و  علمی اصالت  حفظ با نگارندگان

 (. 71:  1392  همکاران،   و   صدقی .  رک )   احواالتشان   و   اجتماعی   ي طبقه   این   از   بیشتر   آگاهی   . جهت 4

 .32-31صص :1382 حاکمی،. . رک 5

 (.    1342 میثمی،. رک ) زمینه این در بیشتر آگاهی . جهت 6
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  تاریخ   هايدگردیسی  بودن  ابهام  پرده  در  و  سو   یک  از  مقاله  حجم  محدودیت   بهباتوجه  .7

 اجتناب   امر  این  بیشتر  پردازش  از  نگارندگان  دیگر،  سوي  از  سالجقه  عصر  در  ایران  اجتماعی

 .اندپرداخته اجتماعی يعارضه یک عنوانبه محبوب، جنسی  هویت  به  بیشتر و اندنموده

 

 منابع 

زهرا )آقابابایی،    ادبیات   و  زبان  يهاپژوهش  «.فارسی  شعر  زیباخیز  هايیماقل».  (1389. 

 . 34-21صص ،7  پیاپی  ،3يشماره ، 2سال  ،اصفهان  دانشگاه فارسی

  ادب   نامهکهن  «.پارسی  ادب  در  پیکرین   زیبایی  يهانشانه»  (.1390)   ـــــــــــــــــــــ

 .19-1صص  ،1ي مارهش  ،پارسی

)جمال   اصفهانی،   دستگردي،  وحید   حواشی  و  تصحیح  .اشعار  دیوان  (.1320الدین. 

 .  ارمغان: تهران

  در  دیوانی  عناصر   بالغی  کارکردهاي»  (.1395. ) مجید واحدپورو    الدین اکرمی، میرجالل 

 و  زبان  «.برجسته  شاعران  غزلیات  بر  تکیه  با  هشتم  تا  ششم  قرن  از  فارسی؛  غزل 

  ي مارهش  ،69  سال   ،(تبریز  دانشگاه  ادبیات  ي دانشکده  سابق  ينشریه)  فارسی  ادبیات

 .  26-1صص  ،233

  ابزارآالت  ابداعی  کارکردهاي  تحلیل»   .(1396)   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  این   کارکرد  يپیشینه  به   نگاهی  با  شمس  غزلیات  در  تصویرسازي  منظر  از  جنگی

 نثر  و  نظم  شناسیسبک(«.  کمان  و  تیر  موردي  يمطالعه)  فارسی  غزل   در  عناصر
 .315-297صص  ،37  پیاپی ،3يشماره ،10سال  ،(ادب بهار) فارسی

  نقد «.  نو  غزل   ظاهري  فرم  در  نوآوري  شگردهاي(. »1396همکاران. )  و  نصراهلل  امامی،
 .  96  -59صص  ،38ي شماره ،10سال ،ادبی

 .  پیروز: تهران نفیسی، سعید کوشش به .اشعار دیوان .(1364اوحدالدین. )  انوري،

)  ایمانیان،  لسان  «.شدّاد  بن  عنتره  يها عاشقانه  در  گريسپاهی  تصاویر»  (.1392حسین. 

 . 54-37صص  ،11يشماره  ،4سال  ،(عربی ادب  پژوهش) مبین
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(. »شاهدبازي در ادبیات عرفانی از  1394باقرزاده، جمشید و مهري، بهروز و آرتا، محمد. ) 

 .  104-75،صص 40ي ،شماره 11،سال شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی«. منظر روان 

 اوّل.  ، تهران: تاریخ مذکّر(. 1363براهنی، رضا. )

)  بیلقانی،   ي مؤسسه:  تهران  آبادي،  دم مح  تصحیح  .اشعار  دیوان  (.1385مجیرالدین. 

   . ایران فرهنگ  و تاریخ

 .  اساطیر: تهران .جوانمردي و فتوّت آیین(. 1382ل. )اسماعی حاکمی،

  ادب   در   زیبایی  نامتعارف  ي هانشانه  بررسی»  (.1387زهرا. )  آقابابایی،   و  سعید   حمیدیان،

 .  81-49صص  ،37ي شماره، 37يدوره ،ادب و زبان «.فارسی
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  ، شناسیایران  «.ایران  فرهنگ  در  زن  مطلوب  کمال   ،زیبایی»  (.1375جالل. )  مطلق،خالقی

   .716-703  صص ،8 شماره

)  دادرس،   در(  دري  فارسی )  آغازین  نو  فارسی  ادبی  پایگاه  بررسی»  (.1395مهدي. 

 .  177-161صص  ،2يشماره ،6سال ،فارسی  ادب «.خوزستان

 پژواک کیوان.  ، تهران: هاي گمشده آشتی با تاریخ سلجوقیانسده .(1387رجبی، پرویز )

 . نوید :شیراز .فارسی شعر  انواع .(1373. )منصور فسایی،  رستگار

 .  سخن: تهران .فارسی  زبان قلمرو و ایران ادبی  تاریخ .(1388مهدي. ) زرقانی،

 . تهران: نوین. سیري در شعر فارسی(. 1367کوب، عبدالحسین. )زرین

 . تهران: سخن. رنداني از کوچه(.  1387) ــــــــــــــــــــــ

 توس. تهران:  حاالت عشق مجنون، (.1366ستّاري، جالل. )

 سعی و اهتمام مدرس رضوي، تهران: سنایی . بهاشعار دیوان(. 1388سنایی، ابوالمجد. )

 .  نگاه: تهران .فارسی  شعر در خیال صور  (.1385محمدرضا. ) کدکنی، شفیعی

 .فردوس: تهران .فارسی  شعر در غزل   سیر(. 1362سیروس. ) شمیسا،

 . تهران: فردوس. شاهدبازي در ادبیات فارسی(. 1381) .ــــــــــــــــ
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)  درنیانی،  زارع  ابوالفضل؛  قاینی،  صدر  حامد؛  صدقی،   تطبیقی   بررسی»  (.1392عیسی. 

  2يشماره  ،تطبیقی  ادبیات  يها پژوهش  «.عربی  و  فارسی  ادب  در  جوانمردي  آیین

 .  91-71صص  ،(2)پیاپی 

 . فردوس :تهران ،1. جایران در ادبیات تاریخ (.1369اهلل. )ذبیح صفا،

)  ریحانی،  راحله؛   برزو،  زادهعبداله   توصیفات   بر   سلطانی  ادبیات  تأثیر»   (.1393محمد. 

 ،بالغی  و  ادبی  يها پژوهش  «.(حافظ  غزل   بر  تکیه   با)  عراقی   سبک  غزل  در  معشوق

 .  56-42صص ،6  پیاپی  ،2 يشماره

بهروزعزب )دفتري،  روان  .(1374.  و    علوم   و  ادبیات  دانشکده  مجله   .شناسی«»ادبیات 
 . 192-165، صص8و7و6 يشماره معلم،  تربیت دانشگاه انسانی

. تصحیح امیرحسن یزدگردي، به اهتمام اصغر  اشعار  دیوان(.  1381فاریابی، ظهیرالدین. ) 

 دادبه، تهران: قطره.

 .  سخن: تهران .تصویر بالغت (.1393)محمود.  فتوحی،

 .  سیناابن: تهران  طاهري، شهاب اهتمام به .اشعار دیوان .(1345الدین.)نجم شروانی،فلکی

( ویلم.  ایران(.  2010فلور،  در  سکسی  روابط  ترجمهتاریخ  مینوخرد،  .  محسن  ي 

 استکهلم: نمایندگی انتشارات فردوسی. 

«.  انوري   غزلیات   در   معشوق   سیماي   بررسی »   (. 1389محمد. )   مرادي،   محمدحسین؛   کرمی، 

 .  118-99  صص   ، 15ي ، شماره 8  سال   ، غنایی   ادب ي  پژوهشنامه 

مح )ممحجوب،  ستایش1339دجعفر.  عیّار  »سمک  دلیري(.  جوانمردينامه  و    ها«. ها 
 . 677-667، صص 6ي ، شماره11، سال  سخن

 کوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه.  . به ادبیات عامیانه ایران (.  1386) ـــــــــــــــــــــ  

( یزدان.  علمی1388منصوریان،  مقاله  یک  ویژگی  »صد  خوب«(.  ماه  .پژوهشی  ،  کتاب 

 .  77-66، صص 145 يشماره

 .   74-72،صص 4و 3، شماره  حقوق امروز   . (. »سادیسم و مازوشیسم«1342رضا. ) ، علی میثمی 

 . تهران   دانشگاه :  تهران   زنجانی،   برات   تصحیح   . اشعار   دیوان   (. 1391. ) یوسف بن الیاس   نظامی، 


