
 

 چکیده

تواند تعالی و های مهم و غنایی شعر فارسی دری است قالبی که به تنهایی میغزل از قالب

غزل دورۀ تیممموری   .  های مختلف ادبی به نمایش بگذاردغنامندی شعر فارسی دری را در دوره

گی ویژه یمی بمررموردار      با توجه به بسامد باالی آفرینش و تنوع موضوع و مضمون، از برجسته

های مهم و عمممدۀ     ها که موضوعاین مقاله کوششی است برای پاسخ دادن به این پرسش.  است

رموریمم   یی بر ممی ها اند؟ آیا در غزل دورۀ تیموریان هرات به موضوع تازهغزل این دوره کدام

هایی فرعی دیگمر در    ها و مختصات سبکی غزل این دوره به شمار آید؟ موضوعگیکه از ویژه

ها بیشتر عنایت نشمان  ها و مضمونهاست؟ کدام غزلسرایان به کدام موضوعغزل این عصر کدام

است و در هر جای از آفریمدگماران آن     های عمده اشارت رفتهداده اند؟ در نخست، به موضوع

های فرعی که جسته و گریختمه در قمالمب        ها نام برده شده و در بخش دوم، به موضوعموضوع
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 .ها ارتصاص داده شده استغزل، بیت یا ابیاتی به آن
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 مقدمه

گماه اهمممیمت ویمژه          سازد که غزل آنهای ادبی از تاریخ غزل به روبی روشن میبررسی

شمممیمسما      ) دانند ها آن را نیز ژانر حماسی میکه برری-های حماسی و قصیده یافت که منظومه

رو به افول گذاشت  پس از کم رونقی ادب حممماسمی غمزل بمه عمنموان                -( 032-032:  9731

گان آثار ادبی فارسی دری قرار جدیترین و مهمترین ژانر ادبی در صدر توجه و عنایت آفریننده

. از طرفی غزل، مناسبترین قالب برای بیان احساسات و عواطف درونمی شماعمران بمود          .  گرفت

احساسات و عواطفی که در دوران جنگ و ستیز و استبداد و غارتگری به صورت عینی ممامال   

ها نوعی حس و حمال  استیالی مغوالن و دیگر اقوام نزدیک به آن.  یافتبرون افگنی کمتری می

را در حوزۀ زبانی و فرهنگی فمارسمی   . . .  گی و ترس و وحشت و نومیدی و حقارت، سررورده

نمظمران   گونه که حتی صماحمب    بدان  -دری و از جمله شاعران و هنرمندان این حوزه ایااد کرد

دانمنمد      های تصوفی را نیز برراسته از این نوع حس و حال شاعران میتولد و قوت گرفتن بینش

های فمراوانمی از نموعمی           با نگاهی ژرف به ادبیات این دوره نشانه(.  911:  9730زرین کوب  ) 

شود که موجب قموت ایمن       گرایی در شعر این دوره و به ویژه در غزل این عصر دیده میذهنی

ماند که غزل به عنوان بیان احوال درونمی  با توجه به این نوع برداشتی، شکی باقی نمی.  ادعاست

ها شده باشد و یما      ها و عواطف ناب شاعران این دورهمناسبترین قالب برای نمایش دردها، رنج

توانست بوده باشد  بنابمرایمن،   حد اعراض از مسایل سیاسی حاد که تنش زا و دهشت آفرین می

رسد و در این هایی هفتم و هشتم به اوج رود میژانر غزل که در عصر ششم رونق یافته در سده

در همین میان در پمهملموی بمیمان            .  رونق و رواج روز افزونی گرفت(  مکتب ادبی هرات)دوره 

مورد عنایت بیشتر   -های جدی بودکه یکی از گرایش –موضوع عشق زمینی، تصوف و عرفان 

شعرا قرار گرفت تا جایی که این ژانر با موضوع عشق زمینی چنان درهمم آممیمخمت کمه گماه             

نظران دشموار بمه نمظمر         تفکیک این دو ژانر از یکدیگر برای مخاطبان و حتی برری از صاحب
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رسیده است و امروزه نیز در تأویل و تفسیر محتوای غزلیات و تفکمیمک عشمق زممیمنمی از             می

 .روردها به چشم میآسمانی و یا عشق عرفانی در نزد اهل فن تفاوت دیدگاه

طور که عرض شد این روند از قرن ششم آغازیده بود که در سدۀ هشتم به اوج رود هما

آالم و دردهای درونی شاعمران و    رسید و در طی این قرون به ویژه قرن هشتم و نهم غزل و بیان

پناه بردن به تصوف و عرفان و بیان حاالت درونی منبعث از داشتن رابطۀ مستقیم بما ممعمبمود و         

البته که این روند به گونۀ طبیعی و بمدون      . معشوق حقیقی در محراق توجه شاعران قرار گرفت

هایی چمنمدی     دوام نیافت  بلکه تفاوت  -عصر تیموریان هرات–هیچ تغییری در دورۀ مورد نظر 

ها در پیونمد بما     های قبل رود داشت  یکی از این تفاوتنیز با شگردهای بیرونی و درونی دوره

در غزل قبل از تیموری به نحوی حس و حالی شاداب و سمرزنمده     .  رابطۀ عاشق و معشوق است

 ) رسد،                              تر به نظر میرا در عاشق شاهد هستیم، رابطۀ عاشق با معشوق منطقی

Frank, 1989 : 326   )       ،اگر عاشق به دیدار معشوق و راه یافتن به حریمش ممحمتماج اسمت

رسد  مگر در قرن نهم تمعمداد بمیمشممماری از غمزلمیمات بمه                         اشتیاق به نظر نمیمعشوق نیز بی

هایی چون عدم دسترسی به معشوق، تالش برای رسیدن حد اقل بمه کموی ممعمشموق            مضمون

یی که عاشق بیچاره گرد و غبار کوی معشموق را بمر چشمممان رمود                    ارتصاص یافت به گونه

رواهد سگ کوی معشوق باشد، حتی اگر میسر نشمد همممدم سمگ           کشد و یا حد اقل میمی

ها احساسات حقمیمقمی و      البته هستند تعدادی از غزلیات در این دوره که در آن.  پاسبان او گردد

رساند  اما در برری از همین راستین شاعر بوی شادمانی و روش بینی را نیز به مشام مخاطب می

کمه گمرایمش         –شود و به نوعی بدبینی و ناکاممی    غزلیات نیز گاه حس و حال شاعر متغییر می

شود  غزلی به مطلع زیر از ریالی بخارایی چنین حمس و حمالمی را بمه             منار می  -غالب است

در ابیات اولیۀ این غزل، شاعر سرزنده و روش حمال بمه تموصمیمف بمهمار                        .  گذاردنمایش می

 : پردازدمی

 باز از قدم گل چمن پیر جوان شد     وز زلف سمن باد صبا مشک فشان شد

یابد  بیت مقطع این غزل فضایمی کماممال       اما این غزل هرگز با همین حال و هوا پایان نمی
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 :گذارد متفاوت را به تماشا می

 رواست که ویران شود این رانه همان شدمی   در جان ریالی چو وطن سارت غم عشق

 (19: 9732ریالی، )           

شود و در ایناا نیازی به ذکمر    هایی از این دست در غزل این دوره به وفور دیده مینمونه

 .رودشواهد زیادتر نمی

 های غزل سدۀ نهم هجریمهمترین موضوع

 

هایی متعدد و متنوعی که بسامد باالیی داشتمه بماشمنمد،       شاید در غزل این عصر با موضوع

های سنتمی  های متداول که بیشتر ادامۀ همان موضوعمواجه نشویم  اما تنوع مضمون در موضوع

همای  رورد  به عبمارت دیمگمر، اگمر مموضموع             غزل فارسی دری است، به وضوح به چشم می

مطروحه نتواند با تنوع مخاطب را شیفتۀ رود سازد، گونه گونی مضمون و رنگارنمگمی آن بمه        

انمدازیمم، بمه      در ابتدا نگاهی مختصر می.  غزل این عصر آب و تابی تازه و نوآیین بخشیده است

عشق، عرفان، رندی، سه موضوع مهمم  .  روردهایی که در غزلیات این دوره به چشم می موضوع

آیند، هرچند که گاه این مضامین در غزلیمات ایمن دوره       و اساسی غزل این دوره به حساب می

مزید بمر ایمن       .  گذارندگردند و آمیزۀ زیبا و دلنشین را به تماشا میکم و بیش با هم آمیخته می

رورد از جملمه مموضموع      سه مضمون عمده، مضامین دیگری نیز در غزل این دوره به چشم می

 .آیدها پردارته میطنزکه جلوۀ تازه یی دارد، در ادامۀ بحث به آن

 عاشقانه.  4-5   

ترین موضوع در غزل این عصر، عشق است، ایمن مموضموع ممهمم و            مهمترین و برجسته

برجسته، پیشینۀ تاریخی زیادی در غزل فارسی دری دارد تا بداناا که غزل را قالب ارتصماصمی   

و همر شمعمری      » :  گویدشمس قیس رازی در المعام می.  دانندها و مضامین عاشقانه میموضوع

از وصف زلف و رال و حکایت وصل و هار و تشموق بمه     :  که مقصور باشد بر فنون عشقییات

المممعمامم      ) «  ذکر ریاحین و ازهار و ریاح و امطار و وصف دمن و اطالل، آن را غزل رواننمد 
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کند و غزل عصر نهم نمیمز     یی غزل را چنین مسایلی ترسیم میبا این تعبیر درونمایه(  029:  9773

این تنها شمس قیس رازی نیمسمت کمه غمزل را           .  هایی نیستبیرون از چنین موضوع و مضمون

یی طبیعی برای سمرودن شمعمر        داند  بلکه غزل همواره وسیلهقالبی راص بیان مسایل عشقی می

گوید عشق تنها مموضموع   عشقی بوده است، تا بداناا که هاشم رضی در مقدمۀ دیوان جامی می

تواند بمرای بمررمی      هرچند که این موضوع می(  32-33:  9799جامی  )مناسب برای غزل است 

 .ادبیات شناسان قابل تأمل باشد

در غزل عاشقانۀ این دوره، عاشق محروم و ستمکش اسمت وصمل ممحمبموب نصمیمبمش                    

یکی از مظاهر رُردانگاری و کموچمک       .  داندشود و شاعر ناگذیر رود را الیق وصال نمینمی

گونه که در مقدمه اشارت رفت، اشعماری اسمت کمه        شماری عاشق و اغراق در بیان آن، همان

همای  این مضمون را از شایعترین مموتمیمف   .  رواندها رود را سگ کوی معشوق میشاعر در آن

هایی از این موتیف در شعر اکثریت قریب به اتفاق شعمرای  توان شمرد،  نمونهغزل این دوره می

. . . این دوره به چشم از جمله هاللی، نوایی، عصمت، ریالی، آصمفمی، بمنمایمی، جماممی، و                

 . . .(و 993-993: 9737  یارشاطر،  929-13: 9  کمال، ج09: 9717نوایی، . )رورد می

های غمزل عشمقمی ایمن دوره را بمیمشمتمر                   ( درونمایه) به صورت کلی مضامین و موتیف

گر و عاشق سرسخت و ثابت قدم، میخانه و رمرابمات،     موضوعاتی چون توصیف معشوق عشوه

در غزل این دوره هرچند تغییراتی نیز به وجود آمد  مثمال   .  گیردرا در بر می. . .  جدایی از یار و 

گیرد و تصویر سمازی نمیمز بمه           فرهاد تاحدی جای مانون را که، نماد عاشق آرمانی است، می

که گفتیم تصویر عاشق نیز به عنوان سگ نگهبان معمشموق     شود  چنانگونۀ مشابه دگرگون می

تمغمزل عماشمقمانمه         .  شودمشاهده می. . .  به طرز اغراق آمیزی در اشعار هاللی و اهلی شیرازی و 

با این وجود شعرایی ممانمنمد عصمممت،        .  بازدتحت الشعاع اندوه شاعران قرار گرفته و رنگ می

هایی را که  شعرای دیگر در اشعمار رمود     نوایی، آصفی، هاللی، بنایی و جامی برری فرودستی

همای فمکمری و        دهند و حتی در بعضی غزلیات رمود مموضموع     کنند، کمتر بازتاب میبیان می

دهند  ولی آنچه مسلم است لحن و آهنگ غالب در شعر این عصمر چمنمان      فلسفی را نیز راه می
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 .است، که گفته شد

های سنمتمی   یی است برای بیان برری مضمونهمچنان غزل عاشقانه در این دوره نیز وسیله

و مروج از گذشتۀ غزل فارسی دری مانند گریز ناپذیری از دام عشق، عماشمق در عمیمن رنمج              

ایمن  .  رحمم اسمت    باید بردبار و وفادار باشد، معشوق به طرز غلو آمیمز زیمبما و بمی          کشیدن می

هما نمیمز      ها را قبل از شاعران عصر نهم در شعر امیر رسرو دهلوی و حتی از او متقدمتمر مضمون

معشوق در این غزلیات مست و .  توان دید و در غزل عصر هشتم نیز رواج افزونی داشته استمی

گون و چشمانی نرگس گونه و گیسوانی سملمسملمه       رراب و سروقامت و رعناست با لبانی غنچه

پایانش نما اممیمد      و عاشق هرگز نباید از کوی معشوق دل بکند، حتی اگر از فراق بی. . .  مانند و 

برد و اگر شراب و ساقی و پمیمر     در این حالت عاشق رود به میخانه و پیر و ساقی پناه می.  گردد

کند و در همیمن حمالمت      التیامش نبخشید، از درد و رنج عشق یک جانبه اش با رود واگویه می

تابد و با لحنی اغراق آمیمز رمیمال      نیز از توصیف زیبایی ریره کنندۀ معشوق ستمکار سر بر نمی

 .کندبافی می

، نا امیدی ( اندوه) توان گفت که در اشعار شعرای اوارر دورۀ تیموری تأثر به طور کل می

شود  به هممیمن شمکمل       و حتی تسلیم مرگ شدن با روشی که دلیل آن معشوق است، دیده می

ها به طرز گمونماگمونمی و بما          در اشعار آن(  حقیر پنداشتن رود) احساساتی مانند رود کمتربینی

 .یابدهای متعددی انعکاس میها وموتیفمضمون

 عارفانه. 4-4

عرفان یکی دیمگمر از       .  غزل عرفانی است(  زمینی) موضوع مهم دیگر پس از غزل عشقی 

های بسیار مهمی است که در این دوره معمول بوده است، به حدی که گاه ایمن گمونمه      موضوع

شود  هرچند کمه  های قبل در غزل این عصر دیده میغزلیات نمود و نمادی بیشتر نسبت به دوره

شاید بیشترینۀ این موضوع پیوندی با عرفان عملی نداشته باشد و تنها بیانگر نوع عرفان نظری بمه  

 .نظر رسد

هایی ممانمنمد نمقمد عمقمل و              ها و مضموندر بسیاری از غزلیات عرفانی این دوره موضوع
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های نقد عقل از موضوع.  گی و حقارت ررد در مقایسه با عظمت عشق طرح شده استدرمانده

این امر را کمم و بمیمش از دورۀ ممیمان                .  باشددوره نمیجدید و زادۀ فکر بکر غزلسرایان این

توانیم در ادبیات فارسی دری مشاهمده  می  -نامندشکه رراسانی عراقی می –رراسانی و عراقی 

 : گویدعطار می. نماییم

 بمممممماز نیابی به عقل سر معمای عشق          عقل کاا پی برد شیممممموۀ سمممودای عشمممق 

 یی فهم ز دریای عشقعقل تو چون قطره یی است مانده ز دریا جدا             چند کند  قطره

 (993: 9713عطار، )

های مهم مطروحه در غمزل فمارسمی دری از          در این نیز شکی نیست که یکی از موضوع

سدۀ هفتم به بعد مبحث ترجیح تصوف عاشقانه بر تصوف زاهدانه بوده است و همواره زاهمد و    

رواجو، عمراقمی،   .  عابد در معرض تعریض و کنایۀ عارفان به ویژه رندان عارف قرار داشته است

. حافظ و موالنا این موضوع را به طرز غیر قابل وصفی مطمرح نممموده و گسمتمرش داده انمد                

وصال یار، یکی شدن بما ممعمشموق یمعمنمی            » :  گوید در غزل سدۀ هفتم تا نهمپورنامداریان می

آنمچمه   (  929:  9733پور نامداریان    ) «  . . . وحدت عاشق و معشوق و تحقق توحید واقعی است

یابد  بنابرایمن، بما رواج بمیمشمتمر             که در حوزۀ تصوف زاهدانه هرگز جایگاهی برای رود نمی

شاعرانی چمون  .  های عرفانی رواج روز افزونی یافتتصوف و عرفان در این دوره، سرودن غزل

شمس مغربی، لطف اللّه نیشابوری، شاه نعمت اللّه ولی، قاسم انوار تبریزی، شیخ آذری و موالنا 

رفتند و مقام ارشاد و هدایت داشتند، از ایمن    که از اقطاب زمان به شمار می–عبدالرحمن جامی 

  براون، 217:   موالنا جامی، نفحات االنس793ـ 346، 325:  9730دولتشاه سمرقندی، .) ریل اند

 . . .(.و  991: 7ج 

های غزل عرفانی این عصر، مباحث وحدت وجود، توحید حمق و      از عمده ترین مضمون

نعت رالق، فنا در راه معشوق، ترک لذات دنیوی، تکریم پیر، وصف قوّت عشق و ضعف عقمل  

نعمت الملّمه   :  این مضامین را در شعر شاعرانی چون.  و ستایش مستی و شیدایی و دردمندی است

، قاسمم انموار     (913م19: 0، ج 9771داعی  )، داعی شیرازی (199م9: 9717شاه نعمت اهلل  )ولی 
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تموان  به وفور می( . . .  321-9:  9799جامی  )و موالنا عبدالرحمن جامی ( 701م9: 9773قاسم، )

یمی  های عمدۀ این غزلیات، کاربرد اصطالحات عرفان نظری است که در پارهگیاز ویژه.  یافت

بمرای  (  913م 913یارشاطر   .)نمایدها ایااد مینوارتی مالل آوری را در آن از موارد نوعی یک

، 972،   902،   27،   09، 1:  9730شمس مغربی  ) توان به غزلیات عرفانی شمس مغربی نمونه می

 .مراجعه نمود( 711، 027

 عارفانه-عاشقانه. 4-4

توان گفت که وجه تمایز بسیار مشخصی بین غزل عاشقانه و عمارفمانمه وجمود       اگر چه می

نداشته است   به این گونه که معشوق زمینی در بسا موارد با الفاظ عرفانی و لحنی بسیار حرممت  

شود  در حالی که معشوق غمزل عمارفمانمه         های عارفانه است، توصیف میآمیز که مناسب غزل

( غیرالمهمی  ) گیرد که گویی زمینی و انسانی مورد رطاب قرار می(  عینی) چنان با عبارات حقیقی 

شمد،  ها قبل از دورۀ تیموری نیز در غزلیات فارسی دری دیده ممی البته چنین ابهامی مدت.  است

 . روردهای کمال راندی به چشم میهای بارز آن در غزلکه نمونه

کند مبنی بمر ایمن کمه          موالنا جامی در نفحات االنس رود، حکایت مشهوری را نقل می

یما  ) تواند تعمبمیمری      گوید حتی یکی از ابیات او نیز نمیمغربی در شکایت از کمال راندی می

گوید که اگر مغربی نگماهمی   کمال راندی نیز در پاسخ می.  عرفانی در برداشته باشد(  تفسیری

دقیق تر داشته باشد، شاید متوجه شود که حتی هر کنایه به ظاهر عینمی در شمعمرش در واقمع             

باشد  به طور مثال زمانی که شاعر از ابمروی ممعمشموق سمخمن                 یی به مفاهیم صوفیانه میاشاره

باشد  بنابراین، مفهوم صوفیمانمه   گوید، در واقع مراد او عبارت عربی آن، حاجب یا پرده، میمی

اگمر  (.  199-197:  9737جاممی     ) کند که همانا پردۀپوشاننده جلوۀ ذات الهی است، را بیان می

توانیم این روایت را این گونه تفسیر نماییم که شعرای دورۀ تیموری و منتقمدیمن همممان       چه می

ترین غزلیات نیز تعابیر و تفاسیر عرفمانمی را بمگمنمامانمنمد             عصر تمایل داشتند تا در غیر عرفانی

، با این حال منصفانه تر است که بگوییم در واقع کمال و شعمرای دیمگمر قصمد         ( تحمیل کنند) 

بمه  .  شمان ارایمه دهمنمد        معنایی و تاربی فراوانی را در غمزلمیمات     ( مفاهیم)های  داشته اند تا رگه

1393، ت2ش 24 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

گرفت نیز، بماعمث     مورد استفاده قرار می(  نماد) کارگیری عبارات توصیفی که به عنوان سمبول 

های متعددی برای تمفمسمیمر و       ابهامی که منار به پدید آمدن قاموس.  ابهام این اشعار شده است

سمامادی    ) تأویل تعبیرات عرفانی شد از جمله سید جعفر ساادی دست به چنین ممهمممی زد          

بسیاری از غزلیات عرفانی ایمن دوره      »  از طرف دیگر به قول احسان یار شاطر (9-399: 9732

و (  بمی روح   ) مشتمل بر معانی و مفاهیم صوفیانۀ آشکاری هستند و اغلب الفاظ و لحنی رشک 

گمان    با این وجود، سمرایمنمده   ( 932-913یارشاطر  ) تعلیمی داشته که بیشتر با رساله مشابه است 

این نوع غزل، مانند شاه نعمت اهلل ولی و عبدالرحمن جامی، کامال  از گناینۀ شعر سنتی فمارسمی   

گان به ارث برده بمودنمد،     غنایی که از گذشته-دری از قبیل تصاویر، استعارات و آهنگ عشقی

توان گفت که غزل عارفانه، به رغم این که مضامیمن و المفماظ        به طور کل می.  دست نکشیدند

 .هایی داردمکرری از اشعار غنایی نیز در آن وجود دارد، با غزل عاشقانه تفاوت

پایداری آهنگ و لحن متعالی، اصطالحات تمثیلی و نمادیمن،  :  با این همه، مضامینی چون

گرایش به تغزل داستمانمی   (  نقل آیات قرانی و احادیث نبوی) عبارات صوفیانه و اشارات مذهبی 

همای  مضمممون  .  شمود در غزل عارفانه موجب تفکیک و تمایز آن، از غزل عاشقانه ممی   (  روایی)

 اگر چمه جمنمبمۀ        .  باشدعارفانه می-های تلفیقیی عاشقانهغزل عارفانه نیز تا حد زیادی مانند غزل

 . گرددها به طرز مختصرتر و انتزاعی تری بیان میعاشقانۀ این غزل

شود که یکی از عمده تریمن  ها، مضامین دیگری نیز در غزل عارفانه دیده میافزون بر این

باشد، مضمونی که ممکن است به هزاران شمکمل بمیمان شمده          ها مضمون وحدت وجود میآن

البته در ژانمر  .  باشد  اما با تأثیر پذیری از آثار ابن عربی قوت و جان دیگری به رود گرفته اشت

گی با رداوند، ترجیح عشق برعقل و آداب مذهبی رسمی، شکایمت از    وحدت، به راطر یگانه

فنا در راه جسمتماموی          (  روحانی) حاصلی و نفاق آداب ظاهری دین، تماید شراب عرفانی بی

 (.037همان  )های فراوانی رفته است معشوق و هشدار یا افسوس به راطر ناپایداری دنیا اشاره

های عاشقانه و عارفانه که مموجمب تمغمیمیمر         به باور پورنامداریان تفاوت و تمایز میان غزل

گان جدید است که وارد غزل عارفانه معانی و واژه:  گردد همانامعشوق و جهان بینی عارفانه می
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هایی در غزل عارفانه گردیده کمه مما       به طوری که این مفاهیم و معانی موجب ابهام.  شده است

  بمنمابمرایمن،     ( 999: 9733پورنامداریان  )بینیم بینیم و یا کمتر میهای عاشقانه نمیآن را در غزل

 . تواند قلمداد شودوجود ابهام یکی از وجوه تمایز میان غزل عاشقانه و عارفانه می

عماشمقمانمه و       ) شکی نیست که شاعرانی هم هستند که تحت تأثیر هردوی این نوع غمزل      

های فراوانی از غزل عاشقانه، عارفانه و ترکیبی از این دو   رفته اند و در کالم شان نمونه(  عارفانه

عصمت، هاللی، موالنا جامی، نموایمی، فمغمانمی، اهملمی              :  به یقین شعرایی همچون.  هستی دارد

شگردی که در سدۀ هشتم حافظ را   .  ها بوده اندتحت تأثیر هر دوی این موضوع. . .  شیرازی و 

 . صدر نشین غزل فارسی دری نمود

ها در شعر شاعران عصر نهم ذهن ما را به تمعمبمیمرهمای      غزل عاشقانه و عارفانه و امتزاج آن

یی که غزالی بمه  کشاند  به گونهشیرین و پربار احمد غزالی در مورد عشق الهوتی و ناسوتی می

او در ابتدای کتاب سوانح العشاق در پیمونمد   .  موازی بودن عشق الهوتی و ناسوتی باورمند است

به توازی عشق ناسوتی و الهوتی، چند فصل در معانی و حقایق و احوال و اعراض این دو عشق 

که در او هیچ حواله نبود نه به رالق و نمه بمه     [  غزل] به شرط آن » :  کند کهآورد و تأکید میمی

این تلفیق و امتراج از مضامین سنتی در شعر سدۀ هشمتمم     (.  033-033:  9723غزالی  ) «  مخلوق

 .نیز بوده است

 قلندرانه. 4-2 

قلندریات نیز بمه عمنموان یمک           .  موضوع دیگر در غزل این عصر، موضوع قلندرانه است

این موضوع که آهنگ و لحنی رنمدانمه   .  موضوع فرعی مورد توجه شاعران این دوره بوده است

های قلندری این دوره نیمز  مضمون.  ها و مضامین عارفانه آمیخته شده استدارد با دیگر موضوع

. شمود رمورد، دیمده ممی          هایی که در رباعیات ریام و غزلیات حافظ به چشم میمانند موضوع

فمریمب،   انتقاد از مردم و جامعه، تمسخر زهاد و عباد و صوفیان پرمدعا و عوام:  مضامینی همچون

از .  مدح شراب و ساقی، ترجیح میخانه بر مساد و اذعان به انحطاط ارالقی و المذهبمی اسمت    

این میان موضوع عمده و اساسی رندی و مستی و بی باکی و طعنه زنی بر زاهد و صوفی اسمت    

1393، ت2ش 15 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

هما را    این گونه غمزل .  که بسامد باالتری در غزل قلندرانۀ این عصر به رود ارتصاص داده است

شمس ممغمربمی،    ) توان یافت های شمس مغربی و رواجه نعمت اهلل ولی بیشتر میبیشتر در دیوان

 . . .(. و  929، 993: 9717  شاه نعمت اهلل، 022-032، 027، 919، 97: 9730

 طنز. 4-1

ایمن  .  رسد، موضوع طنمز اسمت    هایی که در غزل این دوره به مشاهده میاز دیگر موضوع

هرچند ایمن مموضموع در          .  ترین و جالب توجه ترین ژانر غزل در این دوره استموضوع، تازه

های بسحق اطعمه و نظمام  های آن را در دیواندورۀ تیموری ابداع نشده است  مگر بهترین نمونه

های شعری و شعرای مهم را بمه    این دو شاعر تقریبا  تمام قالب.  توان دیدالدین محمود قاری می

همای عشمقمی و        ها از غمزل   طرز طنز آمیز، مورد تقلید قرار داده اند  با این وجود تقلیدهای آن

ها بوده است، البته که این موضوع بیشترینمه  توان گفت که از زیرکانه ترین آنعرفانی تقریبا  می

-دو مورد از تقلیدات بسحق به اقتفای یکی از غمزل   .  کندبخش اشعار این دو شاعر را احتوا می
 :های حافظ با مطلع زیر صورت گرفته است

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو       یادم از کشتۀ رویش آمد و هنگام درو

 :بیت هفتم این غزل نیز به شرح زیر است

 بیدقی راند که برد از مه و رورشید گرو چشم بد دور ز رال تو که در عرصۀ حسن  

 (779: 9710حافظ  )        

 :ابیات مشابهی که بسحق سروده به شکل زیر است

 گفتم ای عقل به شیرینیش از راه مرو فلک رربزه سان دیدم و کوخ مممممه نو

 بر طبق از عسل و دانۀ رشخاش گرو چشم بد دور ز انایر چو حلوا که ببرد

 (19: 910اطعمه  نسخۀ )    

ها و مضاممیمن شمعمر       ظاهرا  هدف شاعر از سرودن چنین اشعاری به تمسخر گرفتن موتیف

باشد  بنابراین، بسحق مضامین تعلمیمممی، تصماویمر و          سنتی و همین طور آهنگ اشعار الگو می

متداول و لحن و آهنگ ریالی شعر حافظ را با به کاربردن الفماظمی   (  هایدرونمایه) های موتیف
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 .کندجدید و کامال  نامناسب که به غذاهای گوناگون مرتبط است، استهزا می

 هاها و مضامین آنسایر موضوع. 4-1

همای  های عشق و عرفان و رندی و طنز، در غمزل ایمن عصمر مموضموع           عالوه بر موضوع

 . ها نیز داشته باشیمدیگری نیز پرورانیده شده است که بد نیست اشارات مختصر بدان

تموان بمه تموحمیمد،          ها و مضامین رایمج ممی    از جمله موضوع : مذهبی  -دینی.  0-2-9

تموان  مناجات، حمد رداوند، نعت پیامبر، ستایش رلفای راشدین و بزرگان دینی و مذهبی ممی   

نعت و مناقب در شعر این عصر، گاه به صورت مستقالنه بمیمان شمده اسمت  امما            .  اشاره داشت

البته فراموش نباید کمرد  .  مواردی هم است که در قالب غزلیات عارفانه یا حتی عاشقانه راه یافته

مناجات، نعت، شطحیات، قلندریات و رندیات بیشتمر در    :  ها از جملهکه بسیاری از این موضوع

گی با مضامین عرفانی بیان شده و به نحوی متضمن کنایمات و افمکمارعمرفمانمی                پیوند و پیوسته

 .باشدمی

حسام، کاتبی، اهلی، جاممی، هماللمی،      توحید، مناجات و ستایش بزرگان دین در شعر ابن

-121:  9132افصمحمزاد،     ) شود مشاهده می. . .  بخارایی، لطف اهلل، ریالی، و  بابافغانی، عصمت

  902-907:  9733  افصمحمزاد،     023-022:  9727  فرشید ورد، 919-910: 9799  جامی، 111

و    702،   012،   031،   012:  9739  رزماو،   933-931:  9732  فسایی، 91-3: 9730کدکنی، 

از میان شعرای این عصر شاه نعمت اهلل ولی و قاسم انوار بیشتر از دیگران از ترکیب الفاظ (. 701

و کنایات مذهبی سود برده اند به نحوی که محتوای برری از غزلیات آن دو با محتوای غزلیات 

 .دهدهایی را نشان میماقبل دورۀ تیموری کم و بیش تفاوت

 حکمی -تعلیمی . 4-1-4

ها و مسایل علمی، فلسفی و کالمی بیشتر در قالب قصاید یبان شمده  امما       هرچند موضوع

. رسمد یی در غزلیات شاعران این دوره نیز به مشاهده ممی   همین موضوعات به نحو قابل مالحظه

شویم که در رطاب به ممخماطمب یما       در برری از غزلیات جامی با آهنگی پندآمیز رو به رو می

1393، ت2ش 14 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

عالوه بر جامی طرح مسایل فلسفۀ کالممی، مشمایمی، و        . مخاطبانی نامشخص سروده شده است

در برری از غزلیات شعرای دیگر این دوره نمیمز راه     . . .  اشراقی، مباحث مربوط به علم ناوم و 

عصمت بخارایی، موالنا جامی، شاه نعمت اهلل ولی، آصمفمی همروی، ابمن حسمام،            .  یافته است

  افصحمزاد،  927-922: 9799جامی، )هاللی، موالنا قبولی، شاه داعی و دیگران از این جمله اند 

: 9711  صفما،    13:  9731  تمیم داری، 023-023و  72-79:  9732  شمیسا، 129و  793: 9132

های تعلیمی حکمی در قالب غزل معموال  در یک بیت و یما بمیمشمتمر در              موضوع(  099-723

 .توان به مشاهده نشستها میشود که کمتر وحدت موضوع را در آنغزلیاتی مطرح می

 فخریه، شکواییه و هجو. 4-1-4

در میان شعرای عصر نهم کمتر شاعری است که در غزلیاتش به ویژه در قسممت ممقمطمع       

اغلب این فخریه به صورت مقایسی ممطمرح     .  به موضوع فخریه نپردارته باشد( مخلص)غزلیات 

یی که شاعر رود را در توانایی شاعری با بزرگان سملمف و یما ممعماصمرانمش                    شود به گونهمی

آمیز و گماه    سناند مزید براین موارد فراوانی نیز هست که شاعر کالم رود را به گونۀ مبالغهمی

موالنا جامی، لطف اهلل نیشابوری، عصمت بخارایی، شاه نعمممت   :  نمایندمی اغراق آمیز توصیف

  13،   01،   92:  9739بمنمایمی،      . ) از این جمله انمد   . . .  اهلل ولی، بنایی، کاتبی، آصفی، ریالی و 

 719:  9799  جماممی،       07،   02:  9730  کاتبی، 793، 700:  9711  عصمت، 72:  9732ریالی، 

موضوع فخریه در غزلیات جامی بیش از هر شاعر دیگری از عصر تیمموری  (  07:  9773آصفی، 

 .روردها پردارته آمدیم، به چشم میکه به آن

شکوه و گالیه از روزگار، از دیگر موضوعاتی است که از دیر باز در میان ابمیمات غمزل        

برری از شاعران سمدۀ نمهمم در          .  شده و در این دوره به همان منوال ادامه داشته استدیده می

لطف اهلل نیشابوری، شاه نعممت اهلل ولمی،       :  غزلیات شان گریزی از ذکر این موضوع نداشته اند

ابن حسام، موالنا جامی، موالنا زاللی، اهلی شیرازی، عصمت بخارایی، ریالی بخارایی، آصفمی  

  911:  9727  فمغمانمی،        117و      793:  9132  افصمحمزاد،     930:  9731کدکنی، . . . )هروی و 
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همین طور هاویات یا تقملمیمد    .  از این جمله اند(  023-099: 9711  صفا، 291: 9733افصحزاد، 

همچنان تعدادی ابیات هزلی نیز در   .  مسخره آمیز از شعرا نیز به هنگام ضرورت گفته شده است

قالب غزلیات این دوره وجود دارد که دارای معانی رکیک و تند بوده و بما گمویمش ممحملمی           

دو شعر دیگر در این موضوع متعلمق بمه     .  های از مروزی یا هرویغزل:  سروده شده است  مانند

باشد  زیرا، شمایمد اولمیمن       شاعری نه چندان سرشناس به نام علی الری است که شایان توجه می

 . های قالب به اصطالح بحر طویل باشدنمونه

 توصیفی. 4-1-2

توصیف امراء و قصرهای نو بنیاد آنان جای پایی در غزلیات این عصر نیز برای رمود بماز     

همای  یی از این مورد را در غزلی از نوایی که لحن عشقی آن نظیر دیگر غمزل نمونه.  کرده است

های مناسبتی که اکثر توصیفی انمد،    بیشتر غزل(.  902: 9732نوایی  )توان دید غنایی اوست، می

های بهاریه، لحن و آهنگی شبیه به قصاید کالسیک و بمه رصموص     غزل.  مضامین بهاری دارند

ها با تغییر جهت از تفمکمرات درونمی و        ها دارند  با این تفاوت که این غزلنسیب یا تشبیب آن

. گمذارنمد  رارجی، آهنگی سرورآمیز و عینی را به نمایش می(  وجود) شخصی به سوی حقیقت 

توان دید از جمملمه در         های مختصری از این آهنگ را در دیوان هر یک از این شعرا مینمونه

کند و یما در      غزلی از اهلی شیرازی  او در این غزل مخاطب را به روشی و شادمانی تشویق می

رمواهمد تما سمرمسمت           پردازد و از مخاطب میغزل دیگری به تالیل از چررۀ باز آفرینش می

یمی از    این غزلیات دارای زبان یکسان بوده اند و آمیمزه (. 093: 9711اهلی  )معانی عرفانی شود 

یمی  یک نمونۀ عالی این ژانر در غزل استمقمبمالمیمه     .  های عشقی و بهاری را در رود داردتوصیف

است که میر حاج انسی به اقتفای غزلی از امیر رسرو دهلوی سروده است و زین الدین محممود  

این دو شعر اقتباسمی، گمرایمش      (.  077-072:  9، ج9791واصفی  )واصفی نیز چنین غزلی دارد 

دهد  هر دو شماعمر، شمعمر رمود را بما               این شعرا را به ابراز احساسات تأثر و شکست نشان می

کنند و اندکی بعد در دریمای ممفماهمیمم            توصیف مستقیم و عینی باغ به مانند رسرو شروع می

1393، ت2ش 12 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

ها به وصف طبیعت پردارته شمده،    البته غزلیاتی که در آن.  رورندرمانتیک و بد بینانه غوطه می

رموریمم   برمی(  توصیفی) در شعر این سده به غزلیات ستایش آمیزی .  در دیوان جامی کم نیستند

سروده شمده انمد و         . . .  های گوناگون مانند دررواست و تقاضا از ولی نعمت و که به مناسبت

 . ها غزلیات مناسبتی نیز گفتشاید بتوان به آن

 نتیجه

غزل قالب مسلط در شعر دورۀ تیموریان هرات به حساب است تا بداناا کمه بمررمی از          

. شعرا از جمله آصفی هروی غیر غزل چیز دیگری نسروده اند و یما بسمیمار کمم سمروده انمد                

هایی که در غزل این دوره پرورانیده شده متعدد و متنوع اند هرچند میمزان  ها و مضمونموضوع

جهت نیست کمه     بی.  رسدگونی موضوع هرگز به پای تنوع مضمون در غزل این عصر نمیگونه

بینی، مضمون آفریمنمی و     روانند که در آن باریکیی از شعر و غزل میاین عصر را مبداء دوره

دورۀ ادبیمی  .  رودنازک ریالی از عناصر اصلی و اساسی و از مولفۀ مهم شعری آن به حساب می

 .شودکه از آن به مکتب ادبی هندی تعبیر می

عارفانه و قلندرانه از نظر بسامد -هایی عاشقانه، عارفانه، عاشقانهدر غزل این دوره، موضوع

گویی همراه است از ممیمزات  کاربرد در سطح بسیار باالیی قرار دارند، موضوع طنز که با نظیره

های فرعی دیگری از جمله عملمممی، حمکمممی،            ویژه و نوآیین غزل این دوره است و موضوع

های این دوره رمود      کم و بیش و به صورت نامنتظم در میان ابیات غزل. . .  فلسفی، توصیفی و 

آنچه .  کنند، کمتر غزلی است که تمامی ابیات به موضوع راص و یگانه پردارته باشدنمایی می

هاست کمه اکمثمر بما         بخشد نوع نگاه و شیوۀ بیان آنها را رنگ و رونقی راص میاین موضوع

مضامین لطیف و زیبا همراه است در غیر این صورت به لحن غنایی غزل این عصر صدمۀ غمیمر     

شعرای همچون موالنا عبدالرحمن جامی، هاللی جغتایی، مموالنما بمنمایمی،          .  زدقابل جبرانی می

بابافغانی شیرازی، شاه داعی، قاسم انوار، عصمت بخارایی، کاتبی ترشیزی، ریالمی بمخمارایمی،       

از غزلسرایان و مضمون آفرینان روب و بنام این عصر بوده انمد، و    . . .  رواجه آصفی هروی و 
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 . بسحق اطعمه از طنز سرایان معروف این دوره

بررسی مضمون و آفرینش مضامین بکر و گاه مضمون سازی و یا بمه تمعمبمیمری دیمگمر              

بمایمد بمه      مضمون تراشی در غزل این عصر، موضوعی مستقل و فوق العاده مهمی است که ممی   

صورت جداگانه و به تفصیل باید بدان پردارته آید که در مقاالت دیگر به این ممأممول دسمت      

 انشاءاهلل.رواهیم یافت
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