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 چکیده

ی متفاوت خود را نمایان ا گونه بهها  عشق و حاالت عاشق و معشوق موضوعی همگانی است که در میان جوامع و نسل

عار شاعران زیادی از ادب پارسی و عربی با که اش طوری اند به سازد. آدمیان از دیرباز به نظم و نثر سخن از عشق گفته می

سرایی و وصف معشوق پیوند خورده است که این شیوه ادبی بیانگر احساسات درونی شاعر/ عاشق نسبت به  عاشقانه

 معشوق؛ خواه حقیقی و خواه مجازی است.

اشقانه و عارفانه شهرت ترین شاعران ادبیات عرب است که به دلیل اشعار ع سلطان العاشقین ابن فارض یکی از بزرگ

بسیار زیای دارد. وی شاعر عشق است و معشوق محور اصلی اشعار اوست. از آنجا وصف زیبایی معشوق و ذکر صفات 

های عاشقانه و عارفانه است؛ در این مقاله سیمای معشوق ابن  های اصلی همه غزل ها و موتیف مایه فیزیکی و اخالقی از بن

های ظاهری و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که شعر ابن فارض در قالب توصیف ویژگی

ای برای رسیدن به عشق الهی  و این عشق، عشقی پاک و در واقع پله فارض سراسر توصیف معشوق و حاالت عشق است

 است.

 عارفانه.-ابن فارض، عشق، معشوق، شعر عاشقانه :کلیدی واژگان
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 مقدمه

موضوعاتی است که در ادبیات فارسی و عربی به آن پرداخته شده است. معشوق، چه در  ازجملهتقات آن عشق و مش

ها، حضوری  شکل زمینی و چه در شمایل آسمانی، به عنوان قهرمان داستان عشق، در آثار غنایی و عرفانی همۀ دوره

و حاصل شده است؛ یعنی معشوق آسمانی و چشمگیر دارد. گاه در نتیجه پیوند عشق و عرفان، اشتراکاتی بین این د

اش دست  گردد و نیز معشوق زمینی به سبب زیبایی آسمانی گر می معنوی همچون معشوق زمینی و مادی بر عاشق جلوه

 شود. نیافتنی می

تأثیر یا توان یافت که به عشق نیندیشیده و از  در جریان تاریخ پر فراز و فرود عرفان و تصوف اسالمی، کمتر عارفی را می

در شعر غنایی عرفانی، عشق آسمانی و الهی با »دهد که  اهمیت آن سخن نگفته باشد. نگاهی به ادبیات عرفانی نشان می

 (.2230072)پورنامداریان،« شود و با زبان عواطف زمینی بیان می ختهیدرآمعشق مادی و زمینی 

عاشقانه فارسی است که با سنایی تثبیت  -متأثر از غزل عارفانه ی و بنا به قراینیقو احتمال بهعاشقانه عربی  -شعر عارفانه»

آید صوفیه و شاعران متصوف ایرانی )از خراسان و عراق عجم( که در مقابل امواج  شده و رسمیت یافته است. به نظر می

صوفیانه  متوالی ترکان غز و سپس مغوالن مجبور به مهاجرت به آسیای صغیر و مصر و شام و حجاز شدند، سنت شعر

زبان خود را با مسلکان عربی عارفانه را با خود بردند. نسل بعدی این متصوفۀ صاحب ذوق و ادیب توانستند هم -عاشقانه

المثل دو شاعر متصوف بزرگ قرن هفتم هجری؛ ابن فارض و ابن عاشقانه چنان آشنا سازند که فی -سنت شعر عارفانه

شود که  و متأثر از شعر صوفیانه فارسی دانست؛ و این مدعا وقتی روشن میتوان حاصل روح ادب فارسی  عربی را می

 (30072 022قراگزلو، ذکاوتی)« شعر این دو را با شعر عرفانی عربی پیش از آن مقایسه کنیم.

های عاشقانه و عارفانه است، از دیرباز شخصیت، رفتار و حقیقت او همواره در   معشوق محور و مرکز غزل ازآنجاکه

تواند خدا، ممدوح یا هر شخص دیگری باشد. این معشوق در شعر هر  کز توجه پژوهشگران بوده است؛ معشوق میمر

شود، اما وصف زیبایی معشوق و ذکر صفات فیزیکی و اخالقی از  ای متفاوت ترسیم می گونه ای به شاعری و در هر دوره

 هاست. های اصلی همه غزل ها و موتیف مایه بن

 سؤال تحقیق

زآنجاکه عشق موضوع و محور اشعار ابن فارض است، به همین دلیل این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که ا 

 عشق و معشوق در اشعار ابن فارض به چه صورت نمود یافته است؟

 فرضیۀ تحقیق

های  ان غزلآید وی عشق را در همۀ مراتب آن تجربه کرده و معشوق، قهرم با مطالعۀ اشعار ابن فارض به نظر می

عشق انسانی  صورت بهعاشقانه عارفانۀ اوست. اشعارش با اینکه عارفانه و الهی است، اما گاه این عشق الهی  پرسوزوگداز

کند؛ بنابراین صفات لطف معشوق انسانی سمبل صفات جمال خداوندی است. معشوق ابن فارض گاه با  تجلی می

-ای معنوی همراه است. این معشوق نقش قهرمان شعرهای او را بازی میهای زمینی و گاه با رمز و رازه اوصاف و جلوه

های ظاهری و رفتاری مورد بررسی قرار  کند. در این نوشتار سیمای معشوق در اشعار ابن فارض در قالب توصیف ویژگی

 گرفته است.
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 پیشینۀ پژوهش

ی، انوری، سعدی، صائب و وحشی بافقی بررسی سیمای معشوق در شعر شاعران فارسی زبانی چون حافظ، خاقانی، نظام

الدین محمد  عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال»ای با عنوان  صورت گرفته است. محمدرضا برزگر خالقی در مقاله

های عاشقانۀ معشوق در غزل خاقانی، نظامی و  القاب و نام»ای به نام  ، مرتضی چرمگنی در مقاله«عبدالرزاق اصفهانی

، محمد «بررسی سیمای معشوق در غزلیات انوری»ای تحت عنوان  ن کرمی و محمد مرادی در مقاله، محمدحس«سعدی

ی  جلوه»ای به نام  و زهرا احمدی پور اناری هم در مقاله« جلوۀ معشوق در آینۀ شعر وحشی بافقی»میر و زهرا کیچی مقالۀ 

به بررسی معشوق « وق در شعر حافظهای ناز معش جلوه»پور  و هادی عدالت« های صائب خاص معشوق در غزل

به « ی معشوقی در دیوان حافظ و ابن فارضکرشمه»ای با عنوان اند. همچنین محمدرضا نصر اصفهانی در مقاله پرداخته

های ظاهری و بررسی نقش زیبایی معشوق در ایجاد عشق و مستی پرداخته، اما تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ ویژگی

های  ن اصلی شعر ابن فارض است، انجام نشده؛ بنابراین در پژوهش پیش رو به بررسی ویژگیرفتاری معشوق که رک

 ظاهری و رفتاری معشوق در شعر ابن فارض پرداخته شده است.

 شعرش و فارض ابن -0

ترین شاعر عرب است که در آسمان  الدین عمر، معروف به سلطان العاشقین، بزرگ شرف« ابوالقاسم»ابوحفض   -2

وی از مردم حماه دمشق بودند و از پدرش با   ی دارد. خانواده رینظ کمو  کننده رهیخفان درخششی پرستاره عر

« ق در قاهره به دنیا آمد. ه 627 سالوی به »اند.  یاد کرده« مرشد»کنیت و نام ابوالحسن علی و از جدش لقب 

کرده  زنان را معین می االرث سهمبود؛ به این دلیل که پدرش حقوق و « فارض»(. لقب او 22230062)بهروز،

 است.

ترین سراینده شعر صوفیانه در ادبیات عرب است که از یکسو قدرت و استعداد شاعری را به کمال  ابن فارض بزرگ»

داراست و از سوی دیگر احساس و ادراک دینی و عرفانی او در غایت علو و سرشاری است. وجود این دو امتیاز برجسته 

های صلیبی بر دوش گیرد و بر  ی فترت ادبی بعد از جنگ لوای شعر روزگار خود را در دوره موجب شده است که او

 و بلند قصاید که استاشعار  دیوان وی اثر ترین مهم (.030000نعمتی، جودی) «ی شعر صوفیانه عرب بایستد فراز قله

 .است شده داده شرح شارحان و بزرگان سوی از بارها تاکنون او خمریه و کبری تائیه ارزشمند

ابن  عصرش هماش شباهت بسیاری با مکتب عارف بزرگ  وی پیشگام عشق الهی بود و در این وادی مکتب صوفیانه

عربی داشت. تأثیر این عارف بزرگ در اشعارش بسیار بود تا جایی که او مسائل عرفانی و رموز سیر و سلوک را به 

باعث روی آوردن سالکان پس از وی گردید تا جایی که تائیه کبری و همین امر  درآوردوجهی احسن و استوار به نظم 

ترین شاعر عرب در زمینه  شد که وی لقب سلطان العاشقین گرفت و بزرگ نیچن نیاشد و  ها تدریس می وی در خانقاه

 عرفان شد.

فظ و مولوی و جامی و کنیم، گویی اشعار حا در دیوان او بیش از همه حال و هوای شعر و ادب عرفای ایرانی را حس می

رمز و نماد حاالت  غالباًاز لحاظ معانی، اشعار ابن فارض عمدتاً تغزل و خمریات است و البته، »خوانیم.  عراقی را می

که به ابن  ها آنای نیز داشته است، اما  اند، وی ماجراهای عاشقانه روحی و عشق الهی است. بعید نیست همچنان که نوشته

« اند که بعضی اوقات تکلف آمیز است. نگرند، تمام اشعار او را تأویل عرفانی نموده شاعر عارف می همچون مطلقاًفارض 
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خورد اینکه وی از پشت بام مسجد چشمش به  ی وی به چشم می نامه . داستانی در زندگی(0730076قراگزلو، ذکاوتی)

 هر دو نوع عشق در اشعارش به کار برده است.شود؛ بنابراین بی جهت نیست که بگوییم او  افتد و عاشق او می زنی می

اند و با افسانه پردازی درباره  برخی عشق مجازی را پررنگ دیده»وجود دارد3  برداشتدر مورد شعر ابن فارض سه 

کسانی مانند سعید فرغانی، عبدالرزاق . »(06730220حلمی،)« اند های عشق انسانی او، ابیات مربوط را تأویل کرده تجربه

اند و گروه سوم با اعتقاد به وجود هر دو سویه عشق انسانی و  نی و عبدالغنی نابلسی همه اشعار او را عرفانی دانستهکاشا

 قراگزلو) «اند ی پیش و پس از تحول روحی او شده عرفانی در دیوان ابن فارض، برای رفع تناقض قائل به دو دوره

ن فارض را از حیث اشتمال بر عشق انسانی، یا حب الهی به سه شعر اب همدکتر محمد مصطفی حلمی  (.630076ذکاوتی،

 «حب الهی یا میانه آن دو دربردارندهشعر او یا متضمن عشق انسانی است یا »شود  کند و بر آن می دسته تقسیم می

 .(7030220حلمی،)

های او  رند که شعرها و غزلپندا خوانند می بیشتر از کسانی که دیوان ابن فارض را می»جامی اما بر این عقیده است3 

بخوانند که  جهت نیازارا  ای است که درباره معشوقی که از آدمیان است سروده شده و کم هستند کسانی که آن عاشقانه

این اشعار تصویری است از عشق الهی که از ذات مقدس احدیت گرفته شده ولی اگر هم در آغاز کار چنین بوده است 

د مانع این نخواهد بود که در طوری از اطوار زندگی خود به تمام معنای کلمه صوفی باشد و پندارن می نظران کوتهکه 

کند بلکه شامل  آنچه گفته آئینه تمام نمای روحیه خود او بوده و تائیه کبری و خمریه از عاطفه مردی به زنی حکایت نمی

ه گویایی است بر آنکه صحبت از عشق الهی هایی است که خود شاهد صادق و گوا معانی و حقایق و اشارات و اصطالح

 .(0000 تا یب جامی،)« است که نهایت فنای از ذات است

دانستند برای رسیدن به عشق الهی. این عقیده مبتنی بود بر وقایعی که در میان عشاق  صوفیه عشق طبیعی را نردبان می

عاشقی را حق در این جهان به مدارج عشق انسانی  این چنین»آمد. چنانکه روزبهان بقلی هم عقیده دارد3  اهی پیش میگ

عاشقانی بودند که در  (.2230077)روزبهان،« به معراج عشق رحمانی رساند، رسم آن عشق از دفتر این عشق توان خواند

 ابتدا سخت شیفته زن یا مردی شده بودند و پس از چندی عشق ایشان تبدیل به عشق الهی شده بود.

تر  اند. طبیعی از شارحان اشعاری را هم که اشاره صریح جسمانی داشته است را تأویل عرفانی کردهقابل ذکر است؛ برخی 

وارد مرحله حب الهی شده  بعدازآنورزید،  می  ای از عمرش عشق انسانی تصور کنیم ابن فارض در مرحله»این است که 

هایی وجود دارد که تفسیر عرفانی آن آسان  ، بیتنیباوجودا؛ زیرا در دیوان او (70230076قراگزلو، ذکاوتی)« است

و گاه  مؤنثاو دلبر خود را گاه به ضمیر مفرد »گوید.  از همراهی با معشوق و خلوت با او سخن می صراحت بهنیست و او 

اش لیلی و سلمی و سعاد و  دهد. نام محبوبه به ضمیر مفرد مذکر و گاه با ضمیر جمع مذکر یا مؤنث مورد خطاب قرار می

 «و تشبیهاتش همان است که در اشعار عاشقانه عربی آمده. های معشوقگان شعرای عرب .. است، یعنی همان نام.

 (. پس اشعاری که بر عشق انسانی داللت دارد بر عشق پاک و افالطونی تأکید دارد، نه شهوانی و جسمانی.700)همان3

است و به اتحاد معشوق دست یافته است. او معشوق را ابن فارض معتقد است که تمامی مراحل عشق الهی را طی نموده 

منفی مانند  ظاهر بهنماید؛ اگرچه گاهی خصوصیاتی  نیازترین و هست و نیست عاشق معرفی می ترین، بی زیباترین، بخشنده

 کند. ی، سنگدلی و ... را نیز برای او ذکر میعهد سستیی، وفا یب
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ی معشوق و همچنین توصیف  عارفانه جایگاه برجسته-های عاشقانه غزل یکی از موضوعات اساسیکه بیان شد  طور همان

های ظاهری و رفتاری معشوق ابن فارض از خالل اشعار  در ادامه به بیان ویژگیظاهر و حاالت گوناگون اوست که 

 پردازیم. عارفانه او می

 فارض ابن معشوق سیمای -0

 ظاهری های ویژگی -0-0

وصف  (.22130007شمیسا،. )های انسانی است درونی و رمز آرزوها و آرمان معشوق غزل عصاره و خالصه طبیعت

های ظاهری پلی  های ظاهری معشوق موضوعی است که از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است. ازآنجاکه زیبایی ویژگی

مزی و مثالی به کار های ظاهری و حسی را در معنی ر ی زیبایی مطلق است، شاعران عارفی مانند ابن فارض زیباییسو به

جای اشعارش  اند. ابن فارض در جای را در معانی عرفانی استعمال کرده ها آنهای بدیع و هنرمندانه  برده و با تصویرسازی

حال بهترین  پردازد و معشوق خود را زیباترین و درعین به وصف چهره، قامت، زلف، لب و دندان و ... معشوق می

 داند. می

 حُسن 3-1-1
نفسه ننگ و عیب  پرستی فی جمال»مادر عشق است. پرداختن به اصل زیبایی بر عارفان و عاشقان الزامی است.  زیبایی

« نیست تا غرض چه باشد. قول معروفی است که از عارفی پرسیدند در نظاره چهره زیبایان چه بینی؟ گفت تا چه بینی

 (00030020ستاری،)

های ظاهری  شاهد ازلی است که سراسر جهان را احاطه کرده و همه زیبایی در اشعار ابن فارض حسن و زیبایی معشوق و

نماید، در قالب مظاهر و  آسانی رخ به کس نمی ای از آن زیبایی مطلق است. در حقیقت معشوق ازلی که به جلوه

 رباید. میکند و در چهره زیبایان و دلبران طناز دل عشاق را  های ظاهری همانند معشوق هرجایی دلبری می جلوه

ماید و معشوق خود را زیباترین نترین معرفی میای دارد و خود را به عنوان عاشقابن فارض به این نکته توجه ویژه

 پندارد می

 وَ سِرررررررٍ جمررررررالال عنرررررر ِ کررررررل  مالحررررررۀ
 

 بِرررررره ظ هَررررررر ت فرررررری العَررررررالمین  وَ ت مَ ررررررتِ  
 

در جهان ظاهر شدند و به کمال رسیدند. )دیوان ها به سبب وجود آن  ی زیبایی و سوگند به راز زیبایی تو که همه

6030220) 

 داند. می معشوق زیبایی جهان در را اشیاء ظهور و ها زیبایی رسیدن کمال به رمز فارض ابن بیت این در

 علرررری دَلَّنرررریوَ حُسررررنال بِرررره تُّسرررربی الن هرررری   
 

 هَرررررروین حَسُررررررنت فیررررررهِ لِعِ ررررررزکِ ذِلَّترررررری   
 

را اسیر خویش ساخته و مرا نیز به عشق رهنمون کرده که ذل ت و خواری من در  ی خردها و سوگند به جمالی که همه 

 (60این عشق، نیکو و پسندیده است. )همان3

 شاعر باال بیت دو در بیند که گوی سبقت از تمام زیبارویان ربوده است. وی معشوق خود را در غایت حسن و زیبایی می

 خورد می سوگند زیبایی آن هب که است معشوق زیبایی و جمال محو چنان آن

 الیوسُفی الجَمال  ن سِیَ وجهِهِ فی مَالحَۀال ذِکْر  یَعقُّوبَ أسمَعوا لو
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 (06030220اگر یادی از زیبایی و مالحت محبوب نزد یعقوب کنید، زیبایی یوسف را از یاد خواهد برد. )دیوان 

 رخسار-3-1-2
جویند. اشعار  یر نمودن آن به انواع گوناگون خیال توسل میترین عضو معشوق رخسار است که شاعران در تصو نمایان

های رخسار معشوق یا محبوب است. وی در اولین بیت از تائیه خود به زیبایی عشق  ابن فارض سرشار از توصیف زیبایی

 کند3 الهی را به شراب و رخسار محبوب را به جام باده تشبیه می

  یسَرررررق تنِی حُمَیحرررررا الحُررررربِ  راحَرررررۀُّ مُقل تِررررر   

 

 وَ ک أسررررری مُحَیحرررررا مَرررررن عَرررررنِ الحُسرررررنِ جَل رررررتِ 

 

که جام من رخسار کسی بود که از زیبایی ظاهری منزه و فراتر است.  ام شراب عشق را به من نوشاند درحالی دست دیده

 (07)همان3

 گری از ماه را گرفته است. فروغ و روشنی و زیبایی چهره معشوق وی به حدی است که اجازه جلوه

 ل ررررررررعِ انرررررررروارال بِط لعترررررررر ِ ا ل ترررررررری  وَ مَط

 

 لِبَهجَتِهرررررررا کُّررررررررلَ البُرررررررردورِ اِست سررررررررر تِ  

 

 (60های تمام پنهان گشتند. )همان3 اش ماه سوگند به مطلع انوار رخسارت که به سبب زیبایی

 کند3 بیان می گونه نیای زیبای معشوق را  کند و درخشندگی چهره شاعر معشوق خود را به شکل لیلی تجسم می

 ارُ لیلرررری بَرررردَت لرررریالً بِررررذی سَررررلمِ هَررررل نرررر

 

 أم برررررررارقَ الحَ فررررررری الرررررررز وراءِ فرررررررالعَل مِ  

 

بینم از آتشی است که لیلی در ذی سلم افروخته یا از ابری برق دار که در بغداد و عَل م پدیدار  آیا نور و رخشانی که می

 (020شده است. )همان3

 با گاه و دانسته مادی یها جمال کلیه و ظاهری های ماه دنش پنهان سبب را معشوق زیبای رخسار شاعر باال ابیات در

 آشکار نتیجه را بغداد در برق درخشش که کند می مبالغه زیبایی این وصف در آنجا تا العارف تجاهل صنعت از استفاده

 شمارد. برمی معشوق رخسار شدن

 

 چشم-3-1-3

الی وصف و  تغزلی و عاشقانه است که در البه های اشعار مایه توصیف و تصویر چشم معشوق، یکی از دیگر از بن

یابد. در اشعار ابن فارض هم وصف و تصویر چشم معشوق نمود  ستایش زیبایی جسم و جمال محبوب در شعر تجلی می

 دارد.

 سرررررریفاً ت سِررررررل  عَلرررررری الفُّرررررروادِ جُفُّونُّرررررره  

 

 وَ أری ا لفُّتررررررررورَ ل ررررررررهُ بِهررررررررا ش ررررررررححاذا    

 

 (22خماری دیدگانش در نظر من به تیز کننده شمشیر ماننده است. )همان3کشد و  چشمانش به روی قلب شمشیر می

 وَ بِجِرررررزعِ دَیحررررراکَ الحِمررررری ظ بررررری  حَمررررری

 

 بِظُّبرررررررری الل ررررررررواحِظِ  ذ أ حرررررررراذ  اِخرررررررراذا 
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 (2230220کند. )دیوان  ای محافظت می چشمانش از برکه زیت نوکدر گذرگاه آن قلمرو آهویی است که هنگام خشم با 

 پیشانی-3-1-4

 سفیدی و درخشندگی پیشانی از توصیفاتی است که در وصف معشوق ابن فارض به کار رفته است. 

 و  ن ظ ل لررررررررتُ بِلیررررررررلال مِررررررررن ذوائبِرررررررره 

 

 ا هرررردی لِعینرررری الهُرررردی صُرررربح  مِررررن  الرررربل  ِ    

 

 (006نمایاند. )همان3 ی را به چشمم میابی راهو اگر در شب گیسوانش گم شوم، سپیدی پیشانی 

 هُ المَعررررررررانی رِقٍّأهرررررررروی ق مَررررررررراً ل رررررررر 

 

 مِررررررن صُرررررربحِ جَبینررررررهِ أضرررررراءَ الش رررررررقُّ    

 

من ماهی را دوست دارم که معانی حسن و نیکویی برده اویند و درخشش خورشید برگرفته از روشنی پیشانی اوست. 

 (006)همان3

منظور از پیشانی  دیشا ترین اعضای معشوق است که در بدو نمایان شدن به خوبی هویدا و آشکار است. پیشانی از نمایانان

 در این ابیات زیبایی و جلوه ذات حق برای عارف باشد.

 زلف-3-1-5

و تابدار و...  مجعد ؛ بلند، سیاه، خوشبو، طره عنبرافشان، موی آشفته،اند برشمردهصفاتی که اکثر شاعران برای موی زیبا 

شود. به طور مثال وی زلف معشوق را در  است که تقریباً تمام این توصیفات در وصف زلف معشوق ابن فارض دیده می

 سیاهی به شب و در ک  بودن و تابدار به دم عقرب تشبیه نموده است.

  ن ت ث نَّرررررررررت ف ق ضررررررررریب  فررررررررری ن قًرررررررررا

 

 مُثمِررررررررَ بَررررررردرَ دُجنررررررری ف ررررررررعِ ظُّمَررررررری  

 

انش داری است که ماه تمامی بر روی آن، در میان شب زلف شود )در لطافت( چون شاخه میوه خم می که یهنگام

 (00کند. )همان3 ی مینورافشان

 واجِرررررررررداً مُنرررررررررذُّ جَفرررررررررا بُرق عُهرررررررررا   

 

 نررررراظری مِرررررن ق لبررررره فِررررری الق لررررربِ ک ررررری   

 

 (22داغی را در قلبم مشاهده کرد. )همان3 چشمم از آن زمان که عقرب زلف او روی برتافت،

 گوید3 شده، می وی همچنین در زیبایی و آشفتگی موی بناگوش معشوق که باعث آشفتگی خرد عاشق 

 مرررررررا ا حسَرررررررن  مرررررررا بُلبِرررررررل  ا لص ررررررردغُّ  

 

 ق ررررررد بَلبَررررررل  عَقلرررررری و عَررررررذولی یَلغرررررروُ    

 

موی بناگوشش آشفته گشته و خرد مرا آشفته ساخته )بدین سبب( سرزنشگر من که سخنان بیهوده  که آنچه خوش است 

 (00630220راند. )دیوان  بر زبان می

ابیات باال یکی از دالیل تحیر و سرگشتگی شاعر زلف  در دار است.زلف نیز از بسامد باالیی در شعر ابن فارض برخور

 معشوق است که داغی همیشگی در قلب شاعر نشانده است.
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 قامت-3-1-6

موارد قد  اتفاق بهدر عرف عام نظم و نثر آنچه رای  است این است قد باید بلند و کشیده باشد؛ بنابراین در اکثر قریب 

شود. ابن فارض هم برای نشان دادن شکوه و  درخت سرو و یا شاخ درخت تشبیه می معشوق در بلندی و اعتدال به

 کند. تمامیت معشوق وی را در اعتدال قامت به شاخ درخت تشبیه می

 و مشررررررررررررب،هق بالغُّصررررررررررررنِ، ق لبرررررررررررری  
 

 الیررررررررررررررزالُّ علیرررررررررررررره طررررررررررررررائر    

 

ای پیوسته بر فراز آن است.  همعشوقی که از نظر اعتدال قامت مانند شاخه درخت است و قلب من مانند پرند بسا چه

 (001)همان3

 کالغُّصرررررررنِ ق رررررررداً وَ الصحرررررررباحِ صَرررررررباحۀ

 

 وَ ا لل یررررررلِ ف رعرررررراً مِنررررررهُ حرررررراذا الحرررررراذا     

 

 (22چون شب سیاهست. )همان3 اش دهیرساش چون سپیده صبح و زلفان به کمر  بلندای قامت او چون شاخه و زیبایی

های ترد آن تشبیه شده است  ی آن به شاخهریپذ انعطافعتدال و قامت موزون محبوب چونان درختی است در نهایت ا

 کند. که زیبایی معشوق و دلربایی او را دوچندان می

 گندم گونی معشوق-3-1-7
گون است و این چیزی است که   با توجه به شواهدی که در شعر ابن فارض وجود دارد معشوق وی دارای پوستی گندم

شوند اما  است؛ زیرا در اکثر موارد معشوقکان به دلیل پوست سفیدشان ستایش می معشوق وی را خاص و ممتاز نموده

 گویا جذابیت معشوق وی در پوست و لب گندم گون وی نمایان است.

 أ حبِررررررب بِأسررررررمَر  صررررررین  فیررررررهِ بررررررأبیضال

 

 أجفانُّررررررررهُ مِن رررررررری مَکرررررررران سَرررررررررائری    

 

ی است. چشمان او محل رازهای داشتن دوستر شود، چقد آن محبوب گندمگون که در آن قبیله با شمشیر محافظت می

 (000من است. )همان3

 أصررررررربَحتُ بِسُرررررررمرِ سَرررررررمَرقندق وَ خ طرررررررا

 

 ال أفرررررررُّقُّ مررررررا بَررررررین  صَرررررروابال وَ خ طررررررا   

 

 (020شوم. )همان3 من عاشق سبزه رویان سمرقند و ختن شدم و بین درست و نادرست تفاوتی قائل نمی

 بودن اوست که امروزه کمتر شاعری ایست این ویژگی را بستاید چنانچه دیدیم رمز زیبایی معشوق گندم گون

 بوی خوش-3-1-8

جای اشعارش نمود یافته و از بسامد باالیی برخوردار است،  یکی از صفات خوب معشوق ابن فارض که در جای

 شود. و از او بوی مشکین متصاعد می عنبربوستخوشبویی اوست. یار وی همواره سمن بو و 

 یحاهررررررررا بکُّررررررررلِ  دَقیقرررررررررهق  وَ أنش ررررررررقُّ ر 

 

 بِهررررررا کُّررررررلٍ أنررررررفق ناشِررررررقال کُّررررررلَّ هبحررررررهِ 
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 (0230220بویم. )دیوان  های بویا را در اختیار دارد می ی بینی و بوی خوش او در هر وزش با هر حس لطیفی که همه

 ف سَررررررک رتُ مِررررررن رَیحررررررا حَواشرررررری بُررررررردهِ

 

 و سَررررررر ت حُمیحررررررا البُرررررررءِ فرررررری أدوائرررررری  

 

 (002او سرمست شدم و شراب بهبودی در اعضای دردمندم جریان یافت. )همان3ی  من از بوی خوش جامه

 مررررررا ش ررررررممتُ البَشررررررامَ  ل ررررررا و أهرررررردی 

 

 لفررررررررروادی تحیحرررررررررهن مِرررررررررن سُرررررررررعادِ    

 

 (000هرگاه بوی خوش درخت بشام را بوییدم سالمی از جانب سعاد را برای دلم ارمغان آورد. )همان3

 فرماید3 حافظ می چنانچهندازد ا بوی خوش همواره عاشق را به یاد معشوق می

 بوی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید///////// از یار آشنا سخن آشنا شنید

 داشته است نواخته و یاد معشوق را در دلش زنده نگاه می در اشعار ابن فارض نیز این بوی خوش مشام شاعر را می

 باریک میان -3-1-9

رفته است که معشوق ابن  ای برجسته معشوق در زیبایی وی به شمار میه کمر باری  یکی از ویژگی تاکنوناز دیرباز 

 ها را در خود دارد. فارض تمام این زیبایی

 أهررررررررواهُ مُهَفهَفرررررررراً ث قیررررررررل  الرررررررررِدفِ   

 

 ک البَرررررردرِ یَجِررررررل  حُسررررررنهُ عَررررررن وَصررررررفِ 

 

فراتر از توصیف است. اش  او را که میان باری  و درشت کفل است دوست دارم، او مانند ماه تمامی است که زیبایی

 (021)همان3

 لب و دهان و دندان-3-1-11
گاهی از های آن در توصیفات ظاهری معشوق نقشی بسزا دارد. ابن فارض  لب، دهان، دندان، خنده و دیگر وابسته

 است. گندمگونهای سبزه و  کند که دارای لب معشوقی صحبت می

 صررررردی حَمررررری ظ مررررراءی لِمررررراکَ لِمررررراذا   

 

 ی صررررررار مِنررررررهُ جُررررررذاذاوَ هررررررواکَ ق لبرررررر 

 

روی برتافتن تو عطش مرا از رسیدن به لبان گندمگون بازداشت، چرا )چنین( کردی؟ سوگند به عشقت که قلبم به سبب 

 (2730220ی شکسته است. )دیوان گردان یروآن 

 گوید3 وی از جذابیت و خوشبویی لب معشوق سخن می

 خ صِررررررُّ ال لمررررری عَرررررذبُ المُق بحرررررلِ بُکرررررر ه    

 

 السِ رررررواکِ المِسررررر َ سرررررادَ وَ شررررراذا  ق برررررل  

 

 (20لبانش سرد است و دهانش )حتی( صبحگاهان پیش از مسواک خوشبو و شیرین است. )همان3

 کند3 سفیدی، زیبایی و براقی دندان معشوق را چنین توصیف می

 أمِ ابت سَرررررررمَت عَمحرررررررا حَک ترررررررهُ المَررررررردامِعُ؟  أنرررارُ الغ ضرررا ضررراءَت وَ سَرررلمی بِرررذی الغ ضرررا   
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های درخشانش که  اکنون که سلمی در سرزمین درختان تاغ است، آتش درخت تاغ روشن گشته یا اینکه او با دندان آیا

 (077زاللی اش  مانند آن است لبخند زده است؟ )همان3

 وی دندان معشوق را در سفیدی به گل بابونه تشبیه کرده است.

 ف رررربن أبرررری ف انقرررراحی مِنررررهُ لرررری عِرررروض     

 

 ر، عَررررن زَهرررررال ف مررررا بَخِسررررامَررررن عُررررو ضَ الررررد  

 

پذیرم و آن کس که مروارید )دندان( را به جای گل )گونه(  و اگر او نپذیرد من بابونه )ی دندانش( را به جای آن می

 (022بپذیرد، زیان نکرده است. )همان3

 کند. ابن فارض آب دهان معشوق را به عسل تشبیه می

 یررررا مرررررا أُّمَررررریلحَ کُّررررلَّ مرررررا یَرضررررری بِررررره   

 

 رُضرررررررابُهُ یرررررررا مرررررررا أُّحَررررررریالهُ بِفررررررری   وَ 

 

 (060چه شیرین است هرچه که او بدان رضایت دارد و چه شیرین است آب دهان )عسل مانندش( در دهان من. )همان3

زیبا و  شیها دندان ودر نظر عاشق هر چیزی که متعلق به معشوق است نیکوست حتی در نظر او دهان محبوب معطر 

فارض نیز در اشعارش چنانچه دیدیم به این  ابن نماید. می تاب یبدر جلوه گری عاشق را  ها نیااز   یهر ورخشان است 

 اعتنا نبوده است ها بی زیبایی

 نیریش گفتار-3-1-11
 رباید. است و با لفظی شیرین و فصیح دل عاشق را می گفتار نیریشمعشوق ابن فارض  

 حُلررررررررررررروِ الحررررررررررررردیثِ وَ  ن هرررررررررررررا 

 

 ل حررررررررررررررالوۀَ ش ررررررررررررررق ت مَرائررررررررررررررر 

 

 (00130220ترکاند. )دیوان  ها را می است و آن شیرینی است که زهره گفتار نیریش)معشوق( 

 گونه-3-1-12

 شود. گونه معشوق ابن فارض در حدی است که با برگ گل هم آزرده میشادابی و لطافت

 وَ ش ررررررک ت بَضاضررررررۀُّ خ ررررررد ه مِررررررن وَردِه   

 

 وَ حَک ررررررررت ف ظاظررررررررۀُّ ق لبِرررررررره الفرررررررروالذا 

 

 (20شود و سختی قلبش بسان فوالد است. )همان3 آلود میش از برگ گل دردا شادابی گونه

 خال-3-1-13

سان دامی برای کند و این خال بهدر آثار ادبی، معشوق زیبا دارای خالی سیاه است که بر رخسار سفید او خودنمایی می

د و شعله عشق را در وجود عاشق کن عاشق است، معشوق در اشعار ابن فارض هم با همین خصوصیت از عاشق دلبری می

 .افروزد یبرم
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 عَررررررم، اشررررررتعاالً خررررررالُّ وَجن ترررررره أخررررررا    

 

 شُّرررررررغلال بِررررررره وَجرررررررداً أبررررررری  سرررررررتِنقاذا 

 

 (20اش را آتش زد و شدت اشتیاق در پی رهایی از آتش نبود. )همان3 اش دلداده خال گونه

 لطافت-3-1-14
ای ظاهری معشوق آورده است، او معشوقش را در ه هایی که ابن فارض در بیان ویژگی لطافت هم یکی از توصیف

 داند. لطافت برتر از باد صبا می

 أربَررررررت لِطافتُّررررررهُ عَلرررررری ن شرررررررِ الص،رررررربا   

 

 وَ أبَرررررررررررت ت راف تُّرررررررررررهُ الرررررررررررت قم صَ الذا  

 

 (20است و از نازپروردگی زیاد، پوشیدن لباس نازک کتانی را خوش ندارد. )همان3 تر افزونلطافت او از بوی باد صبا 

 گوید3 نرمی و لطافت گونه معشوق میدر 

 مرررررا أطیَررررربَ مرررررا بِتنرررررا مَعررررراً فررررری بُرررررردِ 

 

  ذ الصَررررررررق  خ رررررررردحهُ  عتناقرررررررراً خ رررررررردحی  

 

 (002ام بود. )همان3 اش بر گونه بردیم و گونه ای به سر می گاه که با هم در جامه چه خوش بود آن

افزاید. لطافتی که در جامه و جسم  عشوق مییی که ساخته خیال عاشق است نیز بر جلوه گری مها لطافتخال معشوق و 

 محبوب در نظر عاشق دلرباست

 های رفتاری ویژگی-3-2

شود، بلکه وی صفات اخالقی و رفتاری  های ظاهری و جسمانی نمی وصف معشوق در شعر ابن فارض منحصر به ویژگی

های رفتاری پیرو سنت شعر و ادب  یرسد ابن فارض در وصف ویژگ معشوق را هم مورد توجه قرار داده است. به نظر می

کند، اما  وفایی، دوری و هجران، بیدادگری و ... شکوه می ی معشوق، بیتوجه کمعربی بوده و مانند دیگر شعرا از 

 پندارد. حال معشوق خود را بهترین می درعین

 اعراض -3-2-1

توجهی  ق با ناز و رویگردانی و بیاعراض در شعر کالسی  از شروط دوام عشقبازی است. اظهار نیاز و محبت عاش

 شود. گویی این رویگردانی معشوق موجب روی آوردن هرچه بیشتر عاشق است. معشوق همراه می

 ألِفَ الصحدودَ وَ لی فُّواد  ل م یَزل
 

 مُذ کُّنتُ غ یر  وِدادِه ل م یال فِ 
 

 (06030220ارد. )دیوان او با رویگردانی از من خو گرفته است؛ اما قلب من جز با محبت او انس ند

 عُرررررردتُ مِمررررررا کابَرررررردَت مِررررررن صَررررررد ها  

 

 ک بِرررررردی حِلررررررفَ صَرررررردین وَ الجَفررررررنُّ رَی   

 

 (22از تحمل رویگردانی او، جگرم عطشناک و چشمم پر آب شد. )همان3
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شود که خود موجب تقویت عشق  اعتنایی معشوق نسبت به عاشق دیده می ی زیادی از بیها جلوهدر شعر این فارض 

 ددگر می

 غیاب و فراق-3-2-2
ی دیوان ابن فارض بازتاب یافته است. شاعر جا یجاهایی است که در  واژه نیپربسامدترغیاب و بعد )دوری و فراق( از 

محبوب »طلبد و خواهان دیدار اوست، اما باید وصال را در فراق جوید. به نقل از عراقی3  دردمند وصال معشوق را می

 (.01230070راقی،ع)« فراق و بعد محب خواهد

 ت رررررراهُ  ن غرررررابَ عَن ررررری کُّرررررل  جارِحرررررۀال     

 

 فررررری کُّرررررل مَعنرررررین ل طیرررررفق رائرررررقال بَهررررر ِ   

 

بیند.  شود( او را در دل هر معنای لطیف و زیبا و دلپذیر می اگر محبوب از من غایب شود، همه اعضایم )چشم می

 (007)همان3

 مُرررررذ غِبرررررتُّم عَرررررن نررررراظری لررررری أن رررررۀَ     

 

 نُّواحرررررررامَرررررررحت ن رررررررواحی أرضِ مِصرررررررر   

 

 (026ای دارم که همه مناطق سرزمین مصر را فرا گرفته است. )همان3 اید ناله از آن زمان که از دیدگانم غایب گشته

 وَ ق رررررد سَرررررخِن ت عینررررری عَلیهرررررا کأن هرررررا      

 

 بهررررا ل ررررم تکُّررررن یومرررراً مِررررن  الرررردحهرِ ق ررررر تِ    

 

 (0230220ش روز خوشی ندیده است. )دیوان چشم من در فراق او چنان از اندوه داغ شد که گویی تاکنون در عمر خوی

 جانکاهرن   نیا ازی اشعارش جا یجافارض در  ابن های محب صادق است. رن  نیآزارتر دلهمواره فراق محبوب از 

 سخن به میان آورده است

 حضور و قرب-3-2-3

بسیار ارزشمند و زیبایی  کشیدهبازی حضور همواره همراه با غیبت است. درک معشوق برای عاشق هجراندر آیین عشق

 کند.که تلخی غیبت را با یادکرد آن تحمل می گونه آنآورد افزاست. لذت حضور، عاشقان را به وجد می

 حدیثُّرررررررهُ أو حررررررردیثَ عَنرررررررهُ یُطرِبُنررررررری 

 

 هرررررررذا  ذا غرررررررابَ أو هرررررررذا  ذا حَض ررررررررا  

 

گرداند.  سخن گفتن درباره او مرا شاد میدر زمان غیبتش نیز  که چنانآورد  حضور دارد مرا به وجد می که آنگاهسخنانش 

 (000)همان3

 ف الرررررردحارُ داری و حُبرررررری حاضِرررررررَ وَ مَترررررری

 

 بررررررردا فمنعرررررررر جُ الجرعررررررراءِ مُنعَر جررررررری    

 

هویدا شود، پیچ گذرگاه وادی و جرعاء وطن من است.  که آنگاهوقتی محبوبم حاضر باشد )هر( خانه، خانه من است و 

 (002)همان3
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 ش شوق در دل عاشقآت جادکنندهیا-3-2-4

شوق »آورد. از دیدگاه ابونصر سراج، نویسنده ال لمع؛  اشتیاق اندوهی است که غیبت و فراق معشوق در دل عاشق پدید می

ترین دردهای جسمانی را به  سازد تا سخت شادی است و هم سرچشمه عشق؛ نیرویی است که عاشقان را قادر می منشأهم 

ای که از لحاظ نظری زیباست، شور عشق  مل کنند. انگیزه آن رؤیت زیبایی است. شیامید دست یافتن بر شعف عشق تح

با آغاز عشق و یا مراحل تحوحل آن مقارن نیست. از طریق شوق زیبایی است  الزاماًآورد، ولی شوق  را در عاشق پدیدار می

 (610-630022عشق، حدیث)« تواند به عالم ملکوت دست یابد. که انسان می

 مَعَرررررت أحشرررررایَ کُّرررررلَّ صَررررربابَۀال   ف ق رررررد جَ

 

 بِهررررا وَ جَرررروین یُنبیرررر َ عَررررن کُّررررلٍ صَرررربوۀِ     

 

 (00است. )همان3 گردآوردههاست در خود  ی عشق به او و حرارت شوقی را که برآمده از دلدادگی اندرون من، همه

 عُمررررررررُّهُ وَ اصرررررررطِبارُهُ فررررررری انتِقررررررراصال  

 

 وَ جَرررررررررواهُ وَجررررررررردُهُ فررررررررری ازدِیرررررررررادِ  

 

 (002)عاشق( رو به پایان است و آتش شوق و اشتیاقش رو به افزونی است. )همان3 اش عمر و شکیبایی

 داشتن عشاق فراوان -3-2-5
آسانی و  وصال را به همه نیبااعاشقان بسیار دارد و با خیل عاشقان سر کوی خود روبروست.  غالباًمعشوق شعر کالسی ، 

تا شبی عروس وصل را در بر کشد؛ معشوق ابن فارض هم دارای  ها منتظر بماند دهد، هر عاشق باید سال به هر کسی نمی

 دهد. عشاق فراوانی است و این حضور رقیب برای عاشق وی را آزار می

 ف لِل رررررهِ ک رررررم مِرررررن ل یلرررررۀال ق رررررد ق ط عتُّهرررررا     

 

 بِلررررررررذ ۀِ عرررررررریَشال وَ الرقیرررررررربُ بِمَعررررررررزِلِ  

 

 (02230220پری کردم. )دیوان هایی را که در غیاب رقیب با خوشی و شادکامی س شگفتا  چه بسیار شب

 ف ررردَعنی وَ مَرررن أهررروی ف ق رررد مررراتَ حاسِررردی   

 

 وَ غرررررابَ رَقیبررررری عنررررردَ قُّرررررربِ مُواصرررررلی    

 

 (022مرا با محبوبم واگذار؛ زیرا حسودم مرده و رقیبم به هنگام وصال غایب گشته است. )همان3

ابن فارض نیز از بسامد  شعر ق بوده است.چنانچه دیدیم رقیب یعنی همان مراقب عاشق همواره مورد آزار و حسادت عاش

 .رقیب و حسود بهره باالیی برده است

 ی و ستمگریرحم یب-3-2-6
جفا از »ی در اشعار ابن فارض نمود یافته، جفاکاری معشوق اوست. ا افتهی میتعمهای معشوق که به شکل  از دیگر جلوه

توان  با توجه به اشعار ابن فارض می (0030070راقی،ع)« صفات معشوق است3 تا عاشق از جفای معشوق در عشق گریزد.

رحمی و  کند؛ حتی جفا و بی کند و در قبال هر آنچه او می از معشوق جفاکار گله نمی گاه چیهدریافت که عاشق 

 آورد. ی، سر تسلیم و رضایت پیش میکش عاشق

 أحسَرررررررن  اصُّ فررررررری اصرررررررطبِاری عَزاکرررررررا   کُّنررررتَ ت جفررررو وَ کرررران  لرررری بَعررررضُ صَرررربرال   
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نمودی و من کمی شکیبایی داشتم )اکنون صبر من مرده است( خداوند در مورد )از دست رفتن(  در گذشته تو ستم می

 (060شکیبایی من به تو شکیبایی د هد. )همان3

 أمررررا ل رررر ِ عَررررن صَرررردد أمال رررر ِ عَررررن صَرررردق

 

 لِظ لمِررررر ِ ظُّلمَررررراً مِنررررر ِ میرررررلَ لعَطف رررررۀ؟    

 

ی آب گوارای لبان توست، دست برداری و با او از در  دانیت نسبت به کسی که تشنهخواهی از جفا و روی گر آیا تو نمی

 (02مهربانی در آیی؟ )همان3

 ییوفا یب-3-2-7

 های روی زیباست. وفاست و این از ویژگی معشوق ابن فارض همچنین بی 

 ک أن ررررررا حَلفنررررررا للر قیرررررربِ عَلرررررری الجَفررررررا  

 

 وَ أن ال وَفرررررررا لکِرررررررن حَنثرررررررتُ وَ بَررررررررَّتِ  

 

ویی من و محبوبم در حضور رقیب سوگند یاد کرده بودیم که جفا پیشه کنیم و وفا نکنیم؛ ولی من این عهد را شکستم گ

 (0230220و او بدان پایبند ماند. )دیوان 

 وَ ت رررررراصِ ل ررررررم ا خت ررررررر مَذمحررررررۀ  غ رررررردرِها   

 

 وَفرررررراءن وَ  ن فرررررراءَت اِلرررررری خ ترررررررِ ذمحترررررری 

 

کنم حت ی اگر  نکوهش نمی اش ییوفا یبی و شکن مانیپاو را به سبب  گاه چیه سوگند به خدا که من به دلیل وفاداریم

 (02دیگر بار نیز به عهد من خیانت کند. )همان3

های معشوق در هر نوع عشقی است چرا که این عاشق است که به وفای  یی نیز از جمله ویژگیوفا یبچنانچه دیدیم 

 دهد اله سر میوفایی او ن بی نیکمتر ازمعشوق نیازمنداست و 

 زائراللیل-3-2-7
 آمده است. آید معشوق ابن فارض شبانه به دیدار او می با توجه به شواهد اشعار چنین به نظر می

 ک ررررم زارَنرررری وَ الررررد جی یَربررررد، مِررررن حَن ررررقال  

 

 وَ الز هرررررُّ ت بسِررررمُ عَررررن وَجررررهِ الررررذی عَبَسررررا    

 

درخشند به دیدار من آمد.  تارگان بر چهره گرفته شب میچه بسیار پیش آمده که او به هنگام تاریکی شدید شب که س

 (022)همان3

 گر بخش و هدایت روشنی-3-2-8
 داند. ها می ها و گمراهی بخش و هدایتگر در تاریکی ی درخشان معشوق را روشنی ی عشق و چهره وی شعله 

 وَ  ن ا جَن  ررررررر َ ل یرررررررلَ مِرررررررن ت وَحُشِرررررررها  

 

 بَسرررراًف اشررررعَل مِررررن  الش رررروقِ فرررری ظ لمائهررررا ق    

 

 (022اش بیفروز. )همان3 ای از شوق را در تاریکی اگر شبی با تاریکی و تنهایی تو را پوشانید شعله
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 ن عَرررررم ا سررررررف رت ل ررررریالً ف صررررررارَ بِوَجهِهررررررا  

 

 ن هرررررراراً بررررررهِ نررررررورُ المحاسررررررنِ سرررررراطعُ     

 

 (212زند. )همان3 ق میها با آن چهره بر اش شبی را مانند روز روشن ساخت و همواره پرتو نیکویی آری او با چهره

 زائل غم و اندوه-3-2-9

 داند. می ها وغم همتمام  کننده برطرف شاعر هرچیزی را که یادآور معشوق است،

 أو لررررررررو رآهُ عائررررررررداً ایحرررررررروبُ فرررررررری  

 

 سِررررنۀِ الک ررررری قِرررردماً مِررررن  البَلرررروی شُّررررفی     

 

یابد. )دیوان  ها شفا می و بیماریهمچنین اگر ایوب )ع( خیال او را در خواب بیند که به عیادتش آمده از بالها 

06030220) 

 و رُبوعررررررررهُ أربرررررررری أجَررررررررل وَ ربیعُررررررررهُ

 

 ط ر برررررررری وَ صررررررررارِفُ أزمررررررررۀِ الررررررررحواءِ 

 

 (020ی سختی و اندوه من است. )همان3 کننده برطرفآری منازل آن دیار مقصود من و بهارش موجب شادی و 

 وحشت به انس کننده لیتبد -3-2-11

 کند. وحشت و تنهایی را به انس تبدیل می یاد معشوق و عشق به وی،

 ل رررررم ا خرررررشَ وَ أنرررررتَ سررررراکنَ أحشرررررائی   

 

  ن اصرررررربَحَ عن رررررری کُّررررررل  خِررررررلٍّ نررررررائی    

 

 (007تا تو در دلم جای داری، ترس ندارم. )همان3 ی دوستان مرا ترک گویند اگر همه

 بخل در وصال -3-2-11

ورزد. او به بها و ارزش  ه گدایان عشق امساک میمعشوق دیریاب و سخت وصال است. او در بخشش گن  وصال خود ب

 سازد. مند می دهد و از این ترفند همواره عشاق خویش را گله ، آن را رایگان از کف نمیرو نیازاوصل واقف است؛ 

 أعِرررد عِنررردَ سَرررمعی شرررادیَ القرررومِ ذِکرررر  مَرررن  

 

 بِهجرانِهررررررا وَ الوَصررررررلِ جررررررادَت وَ ضررررررن تِ  

 

را که هجرانش را بر من ارزانی داشت و از وصال بخل ورزید در گوشم تکرار کن. خوان قبیله یاد آن  ای آوازه

 (06)همان3

 ف لرررررری بَررررررین هاتیرررررر َ الخیررررررامِ ض ررررررنینۀَ    

 

 عَلررررررررریح بِجَمعررررررررری سَرررررررررمحَۀَ بِتشرررررررررت تی  

 

دارد.  ورزد و تنها به من دوری و فراق ارزانی می ها محبوبی دارم که بر وصال من بخل می زیرا من در آن خیمه

 (00ن3)هما
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 ناز و کرشمه -3-2-12
کند. در واقع معشوق نیازمند نیاز و طلب  ناز و کرشمه ویژگی معشوق است و این کرشمه با وجود عاشق معنی پیدا می

پردازد.  گری می گری و جلوه گر باشد؛ بنابراین به عشوه خواهد حسن خود را تنها از طریق عاشق نظاره عاشق است و می

« کرشمه و ناز معشوق را نیز طلب و نیاز عاشق به کار آید و این کار، بی یکدیگر راست نیاید» د3عراقی هم عقیده دار

 (00030070عراقی،)

کند و آتش عشق را  گری است و با همین ترفند دیدار نماید و پرهیز می معشوق ابن فارض هم دارای ناز و تکبر و عشوه

 سازد. می ور شعلهدر دل عاشق 

 بِ غررررردراً ک یرررررف ل رررررمیرررررا سرررررائراً بِالقلررررر

 

 تُّتبِعررررررهُ مررررررا غادَرَتررررررهُ مِررررررن سررررررائری؟     

 

 (002کنی؟ )همان3 ی وجودم را با دلم همراه نمی مانده یباقبری، چگونه  ای که همراه با نیرنگ دل من را با خود می

 تِرررررررره دَالالً فأنررررررررتَ أهررررررررلَ لِررررررررذاکا   

 

 وَ ت حَکَّررررررررم ف الحُسررررررررنُّ ق ررررررررد أعطاکررررررررا 

 

دهد.  ای را به تو می ات چنین اجازه که تو الیق آن هستی و فرمان بده؛ زیرا زیباییاز روی ناز که داری تکبر ورز 

 (067)همان3

 مررررررا ثنررررررانی عَنرررررر َ الض ررررررنی ف بمرررررراذا  

 

 یرررررررا مَلررررررریحُ الررررررردحاللُّ عن ررررررری ثناکرررررررا   

 

 (062بیماری شدید نتوانست مرا از تو منصرف کند پس ای زیبارو چگونه خودپسندی و ناز تو را از من بازداشت؟ )همان3

 بودن الوصول صعب-3-2-12

یکی دیگر از مضامین اساسی شعر ابن فارض دور از دسترس بودن یا به عبارتی صعب الوصول بودن معشوق و در عارفانه 

عرفانی  های عشق زمینی در اشعار شاخصه که یهنگامتوان گفت،  محض اغلب دست نایافتنی بودن وی است. در واقع می

یابد  رود که از نایافتنی بودن به سمت معشوقی گرایش می معشوق از به سمتی می کم کملی بودن یابد، در عین متعا راه می

 که اگرچه بعید الوصول است، اما شاید با سعی و مجاهدت عاشق روزنه امیدی به دستیابی و وصال او بیابد.

 برررراب وَصررررلی السررررأمُ مِررررن سُرررربُل الض ررررنی  

 

 مِنرررررهُ لررررری مرررررا دُمرررررتَ حیحرررررا ل رررررم تبَررررری   

 

های بیماری است و  ی آن گذشتن از گذرگاه رسیدن به وصال من هامن مرگ است و الزمه (3گوید زبان معشوق می)از 

 (00)همان3تو تا زمانی زنده هستی به آن دست نخواهی یافت. 

 خاطِرررررربَ الخ طرررررربِ دَعِ الرررررردحعوی ف مررررررا  
 

 بررررررالر قی ت رقرررررری اِلرررررری وَصررررررلِ رُق رررررری     
 

توانی به وصال معشوق )رقیه( برسی.    این ادعا را رها کن. با افسون نمیای کسی که خواستار این کار خطیر هستی

 (02)همان3
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 عربی شعر عرایس قالب در معشوق تجسم -4
ابن فارض معتقد است که اساس عشق، یکی است و معشوق در هر زمان، در نمودی ظاهری تجلی و ظهور پیدا کرده 

هایی مانند قیس و لبنی، عزه و کثیر، جمیل و بثنیه سخن  از عاشقان و دلدادگان و معشوقه وفور بهاست. او در اشعار خود 

 کند. ی خود را در قالب لیلی، بثنیه، عزه، لبنی و سلمی تجسم می گوید و دلبر و محبوبه می

ون خدا را دوست شود. مجن از دیدگاه ابن فارض، خداوند برای هر عاشق در معشوقش ظاهر می»عمر فر وخ عقیده دارد3 

که لیلی خدا را دوست داشت و آن دوستی در قیس بن مل وح  گونه همانلیلی آشکار شد.  صورت بهداست، معشوقش 

 (.62030202فروخ،) «.اند )مجنون( تجلی یافت و بر او آشکار شد. پس هر دو خدا را دوست داشته

 لیلی-4-1

در ادبیات عرفانی، لیلی مظهر عشق ربانی و الوهیت است و  لیلی مشهورترین معشوق در ادبیات عاشقانه عربی است.

های جانکاه دیوانه شده است. ابن فارض هم در ابیات زیادی  بشری است که بر اثر دردها و رن  ناآراممجنون مظهر روح 

 کند. معشوق خود را در قالب لیلی تجسم می

 أم تِلررررررر َ ل یلررررررری عامریرررررررۀُّ أسرررررررف رت  

 

 صَررررررررباحالرررررررریالً ف صُرررررررریحرتِ المسرررررررراءَ   

 

 (02030220بلکه در شب هنگام لیالی عامری چهره آشکار نموده و شامگاه مرا به صبح بدل ساخته است. )دیوان 

  ذا مررررررا بَرررررردَت لیلرررررری ف کُّل رررررریَ أعرررررریُنَ  

 

 وَ  ن هررررررریَ نررررررراجَتنی ف کُّل ررررررری مسرررررررامعُ   

 

 (200. )همان3شود یمشود و اگر با من نجوا کند، همه وجودم گوش  هرگاه لیلی ظاهر شود همه وجودم چشم می

 سلمی-4-2

شود  از دیگر عرایس شعری عرب سعد و سلما است. در این داستان سلمی دختر پادشاه مصر است که دلباخته وامق می 

تصویر  قبالًکند تا اینکه سعاد پسر پادشاه حجاز که  ولی وامق که دل در گروی عشق عذرا داشت، به سلمی توجهی نمی

 رسند. ده بود سرانجام پس از ماجراها و فراز و وصال به یکدیگر میسلمی را دیده عاشق وی ش

 أنرررارُ الغ ضرررا ضررراءَت وَ سَرررلمی بِرررذی الغ ضرررا   

 

 أمِ ابت سَرررررررمَت عَمحرررررررا حَکترررررررهُ المَررررررردامعُ   

 

های درخشانش که  آیا اکنون که سلمی در سرزمین درختان تاغ است، آتش درخت تاغ روشن گشته یا اینکه او با دندان

 (077مانند آن است لبخند زده است؟ )همان3زاللی اش  

 نعم-4-3

 ای خاص در دوران شاعر است که وی در اشعارش چندجا به ذکر نام او پرداخته است. نام معشوقه

 هَررررررررل فت یررررررررات  بِررررررررالغُّویرِ یُرین نرررررررری   
 

 مَرابررررررعَ نُّعررررررمال نِعررررررمَ تِلرررررر  المرابررررررعُ     
 

 (07230220دهند؟ چه خوش است این دیار )دیوان  را به من نشان می« نعم»جایگاه بهاری « غور»و آیا دختران 

 بِررررنُّعمال ل رررره شُّررررغلَ نعَررررم لرررری بِهررررا شُّررررغلُّ        وَ ماذا عَسی عن ی یُقالُّ سِوی غ دا
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 (007ی اویم. )همان3 آری شیفته« او با نُّعم سرگرم شده است» ام گفته شود جز اینکه3 و چه سخنی ممکن است درباره

 عزه-4-4

ات عرب است که شهرت بسیاری دارد. عز ه از زنام مشهور و شیرین سخن ادیب بود و کثیر و عزه از معاشیق ادبی

بود تا از وی ادب فراگیرد. عز ه به روزگار عبدالعزیز بن مروان در  درآوردهعبدالمل  مروان وی را در حرم خویش 

 کند. میابن فارض هم در چندجا معشوق خود را در قالب عزه معرفی  .ه ق درگذشت 06 سالمصر به 

 أ ن شررررررُّ خُّزامررررری فررررراحَ أم عررررررفُ حررررراجِرال 

 

 برررررراُّم  القُّررررررری أم عِطرررررررُّ عَررررررز هَ ضررررررائعُ؟   

 

 (077ی عزه منتشر شده است. )همان3 آیا در مکه عطر سنبل وحشی پراکنده گشته یا بوی خوش حاجر است یا رایحه

 نتیجه

 دهد که؛ بررسی دیوان ابن فارض نشان می 

 اوست. عشق و محبت از مفاهیم اصلی شعر -0

 این عشق به دو صورت در اشعار وی تجلی یافته یا عاشقانه است یا عارفانه.  -2

 ترین عنصر شعر اوست که گاه زمینی است و گاه الهی. ترین و پررنگ معشوق یکی از کلیدی -0

شود عشق او عشق پاک است نه شهوانی و در واقع این عشق انسانی  آنچه از اشعار عاشقانه وی دریافت می -0

 ست برای رسیدن به عشق الهی. ای پله

های ظاهری  های ادبی پیشین بوده است. وی در توصیف ویژگی ابن فارض در ترسیم سیمای معشوق تابع سنت -6

های رفتاری غیاب و هجران معشوق  معشوق بیشتر به حسن و زیبایی چهره معشوق پرداخته و از میان ویژگی

 پرداخته است.دارای باالترین بسامد است که ابن فارض به آن 

شکار  که نیهموفایی، ستمگری و ... است، اما از نظر وی  معشوق وی اگرچه دارای خصوصیات منفی مانند؛ بی -7

 رحمی را دارد. زیبایی معشوق باشد، برای او ارزش تحمل جفا و بی

  



 022 |بررسی سیمای معشوق در شعر ابن فارض 

 
 

 های ظاهری معشوق: ، بسامد ویژگی1جدول شماره 

 

 وق:های رفتاری معش ، بسامد ویژگی2جدول شماره 
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 :منابع

(، عبهرالعاشقین به اهتمام هنری کربن و محمد معین، چاپ سوم، تهران3 0077بقلی شیرازی، روزبهان ) .0

 منوچهری

 (، تاریخ ادبیات عرب، تبریز3 انتشارات دانشگاه تبریز.0062بهروز، اکبر ) .2

 ران، علمی فرهنگی.های رمزی در ادب فارسی، چاپ دوم3 ته (، رمز و داستان0072پورنامداریان، تقی ) .0

 (، لوایح شرح خمریه ابن فارض، تهران3 انتشارات بنیاد مهر.0000جامی، عبدالرحمن ) .0

3 تهران (، فروغ رخ ساقی )ترجمه قصیده تائیه کبری و تائیه صغری ابن فارض(،0000جودی نعمتی، اکرم ) .6

 فرهنگی

 رف.(، ابن الفارض و الحب االلهی، قاهره3 دارالمعا0220حلمی، مصطفی ) .7

 مرکز3 تهران اول، چاپ صوفیانه، عشق ،(0020) جالل ستاری، .2

 توس3 تهران دوم، چاپ آیتی، عبدالمحمد ترجمه عرب، ادبیات تاریخ ،(0070) حن ا الفاخوری، .0

 مولی3 تهران خواجوی، محمد تصحیح لمعات، ،(0070) فخرالدین عراقی، .2

 000-022(، نشر دانش مرداد،(، حافظ و ابن فارض )مقاله0072ذکاوتی قراگزلو، علیرضا ) .01

 ادبستان، ،(عرفان گرایش) فارسی ادبیات و زبان عمومی علمی فصلنامه فارض، ابن ،(0076) __________ .00

 2-00 صفحات

 762-716 صفحات، 0076 آذر(، ابن فارض، شاعر حب الهی، مجله معارف، دوره سوم، 0076)_________ .02

 رجمه جواد حدیدی، چ اول، تهران3 مرکز نشر دانشگاهی(، حدیث عشق در شرق، ت0022) کلودواده ژان، .00

 (، انواع ادبی، چاپ سیزدهم، تهران3 فردوس0007شمیسا، سیروس ) .00

 .توس3 تهران آیتی، عبدالمحمد ترجمه عرب، ادبیات تاریخ ،(0002) عمر فروخ، .06

 آیت اشراق قم میرقادری، اص فضلترجمه سید  (0021) فارضدیوان ابن  .07

 ( دار صادر بیروت، لبنان0220) فارضدیوان ابن  .02


