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 چکیده
تناسـیی بـر شـواهای از کشـورهای      شناسی مطالعة عموم بشر است، دانش و الگوهای کنونی به طرز بی با اینکه روان

پـذیرتر   گترنـا  الگوهـای تعمـت     درصـا از ممعتـت مهـان را دربـر مـی      12استوارنا که تنها حاود غربی و صنعتی 
هـای   هـای فرهنگـی و بـرای پرهتـ  از ت متـ       ها از سراسر دنتا هستنا  به منظور ملـوگتری از سـوگتری   نتازمنا داده

هــای مهــانی، در برابــر  انــا، دانــش دربــاری وی گــی امپریالتســتی الگوهــایی کــه مناســی بافــت غتــر معــر  مهــانی
هـای اـاف فرهنگـی، رـروری اسـت  زبـان کـه یکـی از عناصـر فرهنـ  اسـت ،ینـة انایشـه، نگـرش،                وی گی

هـای مهـ  در زبـان     کنناه از ،ن است  بازنماییِ ابعاد شخصـتت و عشـا از بازنمـایی    سااتارهای ذهنی مردم استفاده
ترین زبانِ شعری به زبان عشـا اههـی دانسـته شـاه و      یکاست  در سنت ادبی فارسی، زبان شعرِ عاشقانة فارسی ن د

از مهـت  « مـاه و مـاهی  »زبان عشا زمتنی برای بتان تجربتات عشا اههی بـه کـار رفتـه اسـت  در ایـن مقالـه، غـ          
فرهنگی در ارتیاط با سنت ادبی کالستک و فرهن  معاصر ایرانی ت لت  شا  بررسی حارر نشـان داد کـه در ایـن    

های عاشقانه به کار گرفته شاه است  کاربسـت زبـان در    شناسی شعر عرفانی برای بتان تجربه انی و نشانهغ   نظام زب
های معشوق، همگی توصـتفی   های شخصتت و سایر وی گی یافته در ،ن و توصتف متنِ نمونه و ت لت  رابطة بازتاب

ااوم سـنت ادبـی و فرهنـ  عرفـانی در     رابطگی در متان عاشا و معشوق است تا ومود رابطه کـه ایـن امـر تـ     از بی
هـای واگگـانیِ شخصـتت بـه      چنتنی در کنار پ وهش های این دها  ت لت  دوران معاصر در مامعة ایرانی را نشان می

 کنا  زبانان کمک می شناات سااتار روانی فارسی

 عشا، سنت ادبی، فرهن ، عرفان، غ   فارسی  های کلیدی: واژه
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Abstract 

Although psychology is the study of the general public, current knowledge and 

models are disproportionately based on evidence from Western and industrialized 

countries, which account for only about 12 percent of the world's population. More 

generalizable models will require data from around the world. Knowledge of 

universal characteristics versus specific cultural characteristics is necessary to 

eliminate cultural biases in assessment and to facilitate intercultural research without 

imperialist imposition of models appropriate to the nonrepresentational global 

context. Language, which is one of the elements of culture, is a mirror of the 

thoughts, attitudes, and mental structures of the people who use it .Representations 

of personality, love, and their dimensions are of important representations in natural 

language. The language of Persian love poetry is considered to be the closest poetic 

language for expressing the divine love. The present article examines a 

contemporary ghazal, titled “Māh-o-Māhi” (“The moon and the goldfish”), in order 

to reveal its intricate relationship with classical literary tradition and contemporary 

Iranian culture. The poem uses the semiotics of mystical poetry in order to express 

experiences of earthly love. It shows the continuation of an inveterate literary 

tradition and also mysticism in contemporary Iranian society. Such analyses along 

with lexical studies on personality help to identify mental structure of Persian 

speaking people. 
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 مقدمه
های تشـکت  و تـااوم اـانواده اسـت       ترین انگت ه عشا یکی از نتازهای حتاتی بشر و از مه 

هـا عشـا اسـت  کار،مـای      اانواده ماننا هر نظام دیگری کارکردهایی دارد که یکی از ،ن
(  مـالال  االـای و   1394اانواده به موفقتت در این زمتنه بسته است )،ذربایجانی و شـجاعی،  

هـای منجرشـوناه بـه پایـااری رابطـة زناشـویی و        عشا را یکی از عام ( 1393همکارانش )
های اانوادی شهر تهـران   کنناه به دادگاه فرد مرامعه 492یابیِ  است کام اانواده یافتنا  زمتنه

کننـاگانِ زن یکـی از    نفرشان اواهان طالق بودنـا( معلـوم کـرد از دیـا مرامعـه      393)که 
ــ  ــک   عام ــای مش ــایتی از   ه ــاز نارر ــان و     س ــود )هنری ــات ب ــا و احساس ــراز عش ــوی اب ن 
( نتـ  نشـان داد عـام عشـا و     1396(  پـ وهش ااـوی رمـرین و همکـارانش )    1390یونسی،

ساز طـالق در شـهر تهـران اسـت  سـادات علـوی و        های زمتنه صمتمتت مقولة مرک ی عام 
ازدواج،  زوج در شـر   15های احتما  طالق با  مؤلفه(، به منظور بازنمایی 1397همکاران )

متخصص اانواده و طالق مصاحیه کردنـا  در ایـن پـ وهش     15زوج متقاری طالق، و  20
 شونا  هایی بودنا که مومی طرد زومتن از ه  می عشا ناپخته از وی گی

نشانی است نه دانستنی  در  از دیاگاه عارفان مسلمان حقتقت عشا، یافتنی و تعریف
  اروس یـا همـان   2  شهوت و لتیتاو، 1شاه است: نظر گرفته  سنت غربی چهار نوع عشا در

  فتلتا یا دوستی که همان عشـا برادرانـه اسـت و    3برانگت اننای عشا برای زایش و ،فرینش، 
(  ایـن انـواع   1393، ترممـة حیتـی،   2007دوستی یا کارتتاس هتتنـی )مـی،      ،گاپه یا نوع4

ب رگـی،   ان دارنـا )نـوری و مـان   های ازدواج در متـان ایرانتـ   عشا روابط متمای ی با ارزش
شناسی امتمـاعی را اسـترنیرا ارائـه     های عشا در روان ترین نظریه (  یکی از معرو 1390

( رویکـرد رایـب بـه    1988، 1استرنیرا )اسـترنیرا و بـارن   « ماللث عشا»کرده است  نظریة 
ی گیِ شـور  شناسان و مشاوران ایرانی است  در این نظریه سه و ن د روان« عشا»سازی  مفهوم

نظـر گرفتـه شـاه کـه بـه ماللـث        منسی، صمتمتت و تعها برای یک تجربة عشـقی کامـ  در  
استرنیرا معرو  است  ترکتی هر یک از دو رلع این ماللث نت  به انواع دیگری از عشـا  

ــی        ــه م ــا ابلهان ــوه و عش ــا پ ــتنی، عش ــا همنش ــک، عش ــا رمانتت ــام  عش ــا  در  ش انجام
و  2مملـه تقسـت  ،ن بـه دو نـوع ،تشـی/ شـهوانی       عشـا از های دیگرِ مربـوط بـه    بنای تقست 

نت  ارتیاط متـان دو طـر ع عشـا از مل ومـات اسـت  انـواع مختلفـی از         3نشتنی مصاحیتی/ه 

                                                                                                                                        
1.  Sternberg  & Barnes 

2.  passionate 

3.  companionate 
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شنااتی و امتماعی متفـاوتی داشـته باشـنا، مـالال  پـ وهش       عشا ممکن است پتاماهای روان
رسا  نظر میبه  ی زنان مه نشتنی برای ،سایش درون نشان داده است که عشا مصاحیتی/ ه 

شناسـی روانـی هماینـا اسـت      ( و عشا وابستة وسواسی با ،سـتی 1386نتا و اصغری،  )رفتعی
های مسمانی زنـان   های گوناگون، مذابتت (  همچنتن، طیا پ وهش1389)عیای و گل ار، 

ود به هـر رو، ومـ   ( 2008، 1،یا )هرسن و باس شمار میبه  ترین عوام ِ مذب مردان از مه 
طور معمو ، امـری بـایهی در روابـط عاشـقانه     به  رابطة واقعی و همچنتن، مسمتتع معشوق

 شود  نظر گرفته می در
شناسی فرهنگی ارتیاط ن دیکی با روش امتک دارد  رویکرد امتـک هـر سـازی     روان

کنا  در این رویکرد، از  شنااتی ااف ماننا عشا را از درون نظام فرهنگی بررسی می روان
شـونا   های بومیِ فرهن  ها  سااته می منا اب ارها یا نظریه تکته بر یک فراینا نظام طریا

کننـا  راهیـرد امتـک کـه در      های بومی را تولتا مـی  ها و م رک ای از اصتصه که مجموعه
هـای فرهنـ  ـ     شود کـامال  مناسـی شناسـایی منیـه     ،ن، سازه از ابتاا شناسایی و سنجتاه می

کنـا و گـران    بستار دشوار مـی  ها را های تجربی متان فرهن  ا مقایسهوی ی هر سازه است، ام
هـای م لـی فـراه  ،ورنـا       تواننا م ئتاتی غنی درباری دیاگاه های امتک می است  پ وهش

توانـا متـارر از فرهنـ      عشا و روابط عاشقانه یکی از پتاماهای مه  زناگی است کـه مـی  
شا در زبـان فارسـی بـا رویکـرد امتـک پردااتـه       باشا  در مقالة حارر به ت لت  بازنمایی ع

 شود  می
های مه  در دنتای زبان زناگی روزمره، بازنمـایی از عشـا و ابعـاد     یکی از بازنمایی

کننـاه از ،ن اسـت     مایـة ذهنـی مـردم اسـتفاده     ،ن است  زبان ،ینة انایشـه، نگـرش و درون  
افراد بر پایـة ادراکشـان در    دها ادراک افراد از عشا یک امر رابت نتست  پ وهش نشان می

پردازنـا و ،ن را   های مختلـفع زنـاگی بـه الـا عشـا در ادراک فـردی اـود مـی         موقعتت
گوینـا  ایـن ابرازگـری گـاهی در قالـی شـعر صـورت         سازنا و از ،ن سخن مـی  درونی می

 گترد  در ادامه، پس از توصتف شعر فارسی به بتانگری عشا در ،ن اواهت  پرداات  می
عاصر فارسی را ادامة سنت شعری کالستک باانت  و چه ،ن را گسسـتی از  چه شعر م
بـه   وی ه از دوران قامار وبه  رسا وقتی انسان ایرانی نظر میبه  نظر بگتری ، این سنت ادبی در

ها به  های گوناگون مارنتته ،شنایی یافت و این مؤلفه طور مشخص از دوری مشروطه با مؤلفه
هـا را در   توان تأرترهای ایـن مؤلفـه   طریا اولی نت  میبه  یای  شا،بخشی از فرهن  ایرانی ت

                                                                                                                                        
1.  Larsen & Buss 
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هـای   فرری همسانی ومو کرد  با چنتن پتش شعر معاصر فارسی انتظار داشت و ،ن را مست
شاه در این شعر و معشوق در سنت عرفانی غ   فارسی دیـاه   فراوانی متان معشوق توصتف

، یعنـی پلـک زدن و داشـتن نفـس پـاک      شود  معاود ارماعات مربوط به مس  معشـوق  می
بتشتر در نظام رم گانی شعر عرفانی قاب  ت لت  اسـت تـا رم گـان عشـا مسـمانی  بـر ایـن        

ای از مهت رم گان ادبی عررـه نشـاه و نظـام معنـایی ،ن بـا       اساس، در این شعر، نظام تازه
های  ، وی گیها نظام معنایی سنت شعر عرفانی فارسی همسان است  برای نمونه، طیا بررسی

یا غایی است یا بـاون چشـ  و چهـره و    »های حافظ باین قرار است:  معشوق در بتشتر غ  
شود فهمتا  ابرو  فاقا مسمانتت و م توای مسمی است و حتی فاقا منس است و غالیا  نمی

(  بـا ایـن حـا ، شـعر مـورد نظـر مـا در        1168، ف 1372)ارمشاهی، « مذکر است یا مؤنث
« مـاه و مـاهی  »زاده و در ،لیومی با نام  با نام ماه و ماهی با صاای حجت اشر ای  قالی ترانه
در ایــران منتشــر و زود بــه ،هنــ  پرمخاطــی و معــرو  ســا  تیــای  شــا   1392در ســا  

( در سـا  منتشـر شـاه    1396)بـایع،  « مـاه و مـاهی  »همچنتن، این غ   در دفتر شعری با نـام  
نا ارتیاط با این شعر، کسانی موفا اواهنا بود و ،ن است  فرض ما نت  این است که در فرای

شاه  را مذاب اواهنا یافت که نظام هویت فرهنگی ،نان با نظام معنایی و فرهنگی بازنمایی
بـه   در این شعر سازگار باشا  در این صورت و با ومود استقیا  گسترده از ایـن ترانـه، بایـا   

 اصر باشت  دنیا  ردپای فرهن  عرفانی در مامعة ایران مع
مملـه   هـای گونـاگون از   دلتـ  به  طی تاریخ حاود ه ار و یکصاسالة ادبتات فارسی

ایستایی مامعة پتشامارن ت وهت مربوط به شعر فارسی بستار اناک بـوده اسـت  بـا ومـود     
این، شعر فارسی در این دوری طوهنی چنا ت و  عماه را پشت سر گذاشته اسـت  یکـی از   

،غاز تغتتر شعر عاشقانه به شعر عارفانه در قرن شش  هجری بـوده اسـت   این ت وهت عماه، 
شود و غـ   عرفـانی    (  چنتن تغتتری طی قرن هفت  در دوری مغو  تکمت  می1388)شمتسا، 

(  تـا پـتش از ایـن    1377یابـا )غالمررـایی،    مالابة قالیی ماافتاده رواج مـی به  در شعر فارسی
تشیتی قصایا و سپس در قالی غ   عماتا  به توصـتف  ت و ، شعر عاشقانة فارسی در قالی 

هـای زمتنـیِ    هـای عشـا   پرداات  از دیگر وی گی تجارب عتنی از رابطة عاشا و معشوق می
هـای   شاه در شعر این دوره، کامتابی عاشا در رابطة عشـقی بـوده اسـت کـه نمونـه      بازنمایی

تا(  دلت  اصـلی   م جوب، بیتوان دیا ) متعاد ،ن را در اشعار رودکی، فرای و عنصری می
نظر امتماعی هـت  برتـری بـر عاشـا      این کامتابی این بوده است که در این دوره، معشوق از

تر، بتشتر به دو نـوعِ معشـوق لشـکری     ( و به عیارتی روشن1388نااشته است )پورنامااریان، 
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  دلتـ   (1381یا لعیت سپاهی و معشوق بناه یا لعیـت سـرایی من صـر بـوده اسـت )شمتسـا،       
هـا در دوری کمـا     اصلی تفوق عشاق در دوری سـامانتان و غ نویـان و ذلـت و بتچـارگی ،ن    

غ   این بوده اسـت کـه معشـوق در دوری نخسـت مملـوک و در دوری مغـو  اااونـاگار        
هـای عاشـقانة زا  و    هـا، بررسـی داسـتان    (  افـ ون بـر ایـن   1371عاشا بوده است )مـؤتمن،  
 ورقـه و گلشـاه  ای شـام    هـای عاشـقانه   فردوسـی، مالنـوی   شـاهنامة رودابه و بت ن و منت ه در 

 هفـت پتکـر  و  لتلـی و مجنـون  ، اسرو و شـترین ، ویس و رامتنعتوقی )سای پنج  هجری(، 
دها که عمای مضامتن عاشقانه در شعر فارسـی تـا قـرن ششـ  و اوایـ  قـرن        نظامی نشان می

(  زمتنی بودن عشـا ایـن   1393هفت  هجری به عشا زمتنی من صر بوده است )غالمررایی، 
ای است که فارغ از منس معشوق، از طریا توصتفات و تشـیتهات مربـوط بـه     گونهبه  دوره

،یا  زییایی در اعضـای بـان در    دست میبه  اعضای بانِ معشوق تصویری عتنی از مس  او
و، چش ، روی، پتشانی، ابر»شاه است:  ها بتشتر به این موارد مربوط می شعر فارسی این دوره

اط، اا ، دهان و لی و دناان، زنخ، مـوی، قـا، گـردن، سـتنه و بـر، متـان، سـاق، سـاعا،         
انـا   سـرایان دو دسـته   (  در سای ششـ  هجـری غـ     1389)دانشور، « دست، انگشت و ناان

الاین اصـفهانی منیـة لفظـی غـ   و شـاعرانی ماننـا سـنایی،         گروهی از قیت  انوری و مما 
(  به هر روی، مضامتن 1371ی منیة معنوی ،ن را ارتقا دادنا )مؤتمن، عطار، ااقانی، و نظام
های قرن پنج  و گاه تا سای شش  و اوای  سای هفت  بتشتر وصف و ماح  شعر فارسی تا نتمه

شـاه   در ،ن نتـ  بـه عشـا زمتنـی من صـر مـی       و اشعار عاشقانه بوده و موارد مربوط به عشا
 است 

 

 در شعر فارسی معشوق عرفانی و تحوالت زبانی
ای که در شعر فارسی با ورود عرفان صورت گرفت، از طریـا تغتتـر در نظـام     ت و  اساسی

شناسی شعر فارسی، ت وهتی عماه در نظام زبانی و معنادهی شعر فارسی را سیی شـا    نشانه
  زیهـا معناسـا   و تفسـتر نشـانه    کنت  و بـا الـا   می  ها زناگی ها با نشانه ما انسانتوان گفت  می
« انایشـت   هـا مـی   مـاد نشـانه  بـه   مـا »،  نامی   شناس نشانه   چارل  سنارز پرس،  گفتةبه  کنت   می

دهلـت    ،ن بـه    کـه  )  و مـالو    دا   متـان   رابطة   که اینجاست   مه   اما نکتة (.2007)چندلر، 
 1«هـا  پذیری امکان»از   یا مجموعه به   ، بلکه وابسته نتست  و رابت  ذاتی، مستقت      شود( می  گفته

                                                                                                                                        
1.  contingencies 
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بسته بـه      ها پذیری امکان  (  این1981)نتکول ،  تغتتر بپذیرد  است  مکنم  است و در گذر زمان
  و الیتـه   ،ن  و مقتضـتات   رسـانه   مامعـه، نـوع    و فرهنگـی    ستاسی  بافت  عوام  متنوعی ازممله

و در عشا زمتنی، ریت و بتان تجربتات تا پتش از این شونا   می  دچار ت و       نویسناه  اهاا 
گرفت، زیرا معشوق واقعی بود و بتان تجربتات  عاشقانه در زبان شعری به ،سانی صورت می

عاشقانه در زبان ه  برای شاعر و ه  برای مخاطـی امـری معمـو  بـود و رابطـة بـتن دا  و       
، امـا در دوری  صورت م ئی و هـ  در کلتـاتع تجربـة عاشـقانه قابـ  فهـ  بـود       به  مالو  ه 

رسوخ عرفان در شعر فارسی و تیای  معشوق زمتنی به ،سمانی و عرفـانی، ب رانـی تـازه در    
ای  ای عمومی و رابطه بازنمایی این قیت  تجربتات ایجاد شا، زیرا عرفان نه در پی بتان تجربه

 کـه  چنـان  ناپـذیر بـود    ناپـذیر و اریـات   فرد، تعمت  ای من صربه پذیر، بلکه ماعی تجربه تجربه
انـا، در چنـتن شـرایطی، از ،نجـا کـه زبـان        پ وهشگرانِ حتطة مطالعات عرفانی ت لت  کرده

کار گرفته نشاه بود و هت  امکانـاتی در ایـن   به  فارسی تا ،ن دوره برای بتان چنتن تجربتاتی
ترین زبانِ شعری به زبان عشا اههی دانسـته   زمتنه نااشت، زبان شعر عاشقانة فارسی ن دیک

کـار گرفتـه شـا    بـه   نتتجـه، زبـان عشـا زمتنـی بـرای بتـان تجربتـات عشـا اههـی          شا و در
کار به  هایی که در توصتف روابط مربوط به عشا زمتنی واقع، دا  (  در1388)پورنامااران، 

رفت، از قیت  روی و موی و پتشانی و ابرو و چشـ  و اـط، اـا ، دهـان و لـی و سـاق،        می
کردنـا  رسـوخ    هایی دیگر و میه  اشاره می شناسی مایا به مالو  اکنون در این نظام نشانه

مـورد سـتر غـ   و ارتیـاط ،ن بـا       عرفان در شعر فارسی در غ لتات شمس به اوج رسـتا  در 
نوع غ   ماننا ترانـه و  »هایی صورت گرفته است  بر این اساس،  ترانه و موستقی نت  پ وهش
ای قای  مخصوف اشعار غنـایی مل ـون، یعنـی    ها در عر  شعر قسمی از رباعتات و دوبتتی

شـاه اسـت و    از منس ترانه و تصنتف بوده که با ررب و ،هن  و ساز و ،واز اوانـاه مـی  
انا  همتن نوع غ   است که ،ن را با اصطالح قو  به معنی سرود و ،وازاوانی تردیف کرده

« قـو  »از ایـن   و اصطالح قوا  به معنی مغنی، غ لخوان و سروداوان مجلـس سـماع را هـ    
(  بر همتن اساس، غ لتات مولوی بازمانای سرود و تصـنتفی اسـت   1341)همایی، « انا گرفته

که تا اواار قرن پنج  در ایران رایب بوده و مایة اصلی ،ن منیة غنایی و موستقایی است  در 
  عارفانة ای غ   عاشقانة فارسی در نمونة اعالی غ  ای تااا  و تأرتر نظام نشانه چنتن زمتنه

 یابا  فارسی تیلور می
ها ادامه داشت تا اینکه در دوری تتموری و صفوی  ستطری عرفان در غ   فارسی ساه

اراسانی رایب شا و پس از ،ن نت  سیک معرو  بـه هنـای یـا اصـفهانی       برای ماتی سیک
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کـه از اواسـط قـرن     که از سیک عراقی تأرتر بستار پذیرفته بـود و سـرانجام، دوری بازگشـت   
گترد  یکی از پ وهشگران عشا در شـعر کالسـتک    دوازده  تا دوران مشروطه را در بر می

فارسی را به سه دسته تقست  کرده است: اواهش تن، که نماینای ،ن فرای ستستانی اسـت   
« گـرایش روح »نظامی است و  ومجنون لتلیکه نماینای ،ن سعای و همچنتن « گرایش متانه»

(  الیتـه،  1393مامی نمود یافته اسـت )مختـاری،    سالمان و ابسا رار مولوی وکتاب که در ،
ای که ،ن را نت  شام  سه نوع وطنی، تقلتای  گونهبه  غ   در دوران معاصر ت وهتی یافت،

انا که نوع ااتر )غـ   تـوللی، نـادرپور و سـایه( بـایع اسـت و هـت          و نو یا تصویری دانسته
(  با ومود این ت وهت، شعر فارسـی و  1370رسی نااشته است )شمتسا، ای در زبان فا سابقه

هــای مارنتتــه تغتتــر  نــوع عاشــقانة ،ن تــا دوران ،شــنایی ایرانتــان بــا مهــان مــارن و مؤلفــه 
گتری نکرد  غتـر از اسـتالنای مکتـی وقـوع )اوایـ  قـرن دهـ  تـا اوایـ  قـرن یـازده              چش 

دوری مشروطه، غ   فارسی در ستطری عرفان ای طوهنی، طی قرن شش  تا  هجری(، در دوره
 بود و در بتان عشا زمتنی نت  بتشتر ت ت تأرتر سنت ادبی بود تا تجربة زیسته 

 

 های معشوق عرفانی در ادبیات فارسی صفت
 گلسـتان گو برمسته اسـت  مـالال  سـعای در     توصتف شخصتت در ،رار ادبا و شعرای فارسی

ای بتان داشته است  بـر   ر کرده و برای هر کاام نشانههای شخصتتی را ذک بستاری از وی گی
ــه اســتخراج  1389همــتن اســاس، ســهرابی و پــارام مترزایــی )  (، بــا روش ت لتــ  م تــوا، ب

اقـاام   گلسـتان هـای سـعای در بـاب او      هـا و گفتـه   شـنااتی از حکایـت   هـای روان  وی گی
هـای   وی گـی « ارد بگویاهر که دست از مان بشویا هر چه در د  د»کردنا  مالال  از عیارت 

گشایی پرااشگرانه و مقابلة باون تابتر اسـتخراج شـانا و سـپس     شنااتیِ سیک مسئله روان
( در ح  مسائ  و مقابله با مشکالت به پتامـاهای  1سه گویه برای سنجش ،ن سااته شانا: 

( هنگام ح  تعارض با فردی دیگر بـه هـت  تهایـای تومـه     2کن ،  اطرناک ،ن تومه نمی
نظر دیگران دیوانگی م ض اسـت  همچنـتن، از    ده  که از ( کارهایی انجام می3کن  و  نمی

گشـایی مابرانـه و    وی گـی مسـئله  « انگتـ   ،متـ  بـه کـه راسـتی فتنـه      دروغ مصـل ت »عیارت 
ها سااته شانا  از بتـت   گشایی منفعالنه استنیاط و به تناسی سه گویه برای سنجش ،ن مسئله

هـای   وی گـی « و پشت/ که بسـتار کـس چـون تـو پـرورد و کشـت      مکن تکته بر ملک دنتا »
هـای   طلیی، استفادی مابرانه از دنتا، پتشرفت، هافمنای و ع لت استنیاط شانا  توصـتف  ماه

گـو از عاشـا و    های ادبـا و شـعرای فارسـی    توان در توصتف شخصتت در زبان فارسی را می
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 معشوق نت  دنیا  کرد 
تـاریب و در دوری غ نویـان و   بـه   ة عاشـا و معشـوق  دها که رابط ها نشان می بررسی

شـود و بـه    تر کامتـاب مـی   گونه که عاشا در رابطه با معشوق ک  سلجوقتان مت و  شا باین
وفایی، مفاکـاری،   مویی، بی عرباه»ممله  همتن سیی، بستاری از صفات معشوق لشکری از

هـای   سـی در دوره م ئـی از توصـتفات معشـوق شـعر فار    « پتمـانی، اـونری ی و ملـ     سست
(  بعضـی از پ وهشـگران صـفات مهـ  معشـوق در غـ         1381شـود )شمتسـا،    گوناگون می
شـکن، ،شـوبگر و    انـا: مفاکـار، اونخـوار، نامهربـان، پتمـان      گونـه برشـمرده   فارسی را ایـن 

(  پ وهشگر دیگری نت  صفات معشوق زمتنی در غـ   کالسـتک   1370برانگت  )شمتسا،  فتنه
مورد من صر کرده است: مظهر زییایی و ناز و مالحـت اسـت و از نگـاه     فارسی را در چهار

سیی زییایی زایاالوصف، عاشقان بستار دارد و به همـتن  به  عاشا کسی به زییایی او نتست،
نظر موقعتت امتماعی هت  برتری بر عاشـا نـاارد، معمـوه      د  است، از سیی معموه  سنگتن

سـیی نظـام امتمـاعی و فرهنـ ع     به  و کماهت معنوی نظر فض  فاقا عل  و دانش است و از
توان گفت که از ایـن متـان، دو    (  الیته، می1388غالی، از شاعر فروتر است )پورنامااریان، 

شمار به  های اصلی معشوق طی تاریخ طوهنی شعر کالستک فارسی مورد او  م و وی گی
کنـا و نمـود    ارسـی صـاق مـی   مـورد دوری ،غـازین شـعر ف    ،یا و دو مورد دوم بتشتر در می

بـه   بتشتری در شعر این دوره دارد چون در شـعر فارسـیِ عاشـقانه، فاصـلة عاشـا و معشـوق      
ــی      ــوق درم ــن معش ــفات ای ــت و از ص ــاه اس ــتر ش ــاریب بتش ــت ،ن از    ت ــه حرک ــابت  ک ی

هـای ااتـرِ معشـوق     سوی دور شان از دسترس بوده است  همـتن وی گـی  به  پذیری دسترس
صـتفات مربـوط بــه معشـوق عرفـانی، کــه دور از دسـترس بــودن از      زمتنـی اسـت کــه در تو  

 کار رفته و سااتار زبانی ،ن را تشکت  داده است به  های ،ن است، فراوان اصتصه

 

 «ماه و ماهی»عشق در غزل 
شعر فارسی در دوری نخست، یکسره به عشا زمتنی من صر بوده اسـت، امـا از حـاود سـای     

هـای ،ن، عشـا زمتنـی در شـعر      یرانتان با مارنتتـه و مؤلفـه  شش  تا دوری مشروطه و ،شنایی ا
هـای زبـانِ عشـا     کـار بـردن دا   به  فارسی بتشتر به کاربست زبانی م اود بوده است، یعنی

زمتنی برای بازنمایی تجارب عرفانی  در ادامه، از طریا اوانش تنگاتن  غ   مـاه و مـاهی   
وصتفات معشوق در این شعر معاصر اـواهت   شناسی این شعر و ت لت ِ ت به بررسی نظام نشانه

پرداات تا از این طریا ه  به ت لت  دریافت انسانِ معاصر ایرانی از مفهوم عشا بپردازی  و 
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ه  مناسیات چنتن عشقی را با تجربـة زیسـتة ایـن انسـان و سـنت شـعری فارسـی و فرهنـ          
 ایرانی به بوتة ،زمایش بگذاری  

  

 ماه و ماهی
 ماهی این برکة کاشی/ اناوه ب رگی است زمانی که نیاشیتو ماهی و من 

 تراشی     ،ه از نفس پاک تو و صیح نشابور/ از چش  تو و حجری فتروزه
 پلکی ب ن ای مخ ن اسرار که هر بار/ فتروزه و الماس به ،فاق بپاشی!

 ست چه باشی    چه نیاشی هرگ  به تو دست  نرسا ماه بلنام!/ اناوه ب رگی ا
 سیکسار! مرا بگذر و بگذار!/ هشاار که ،رامش ما را نخراشی ای باد

در این شعر، عاشقی معشوق اود را اطاب قرار داده است  این ترانه در قالی غ لی 
کالستک متناوب األرکـان مفعـو م مفاعتـ م     است که از پنب بتت تشکت  و در وزن عروری

ه اسـت  از ،نجـا کـه غـ       مفاعت م فعولن )ه ج مالمن اارب مکفو  م ذو ( سروده شا
مورد نظر ما همراه با موستقی و در قالی یک ،هن  امرا شاه، ساات وزنی ،ن با داالـت  

ساز قطعا  تغتتراتی عماه یافته و از حالـت عرورـی صـر  تـا انـاازی زیـادی فاصـله         ،هن 
  گتـرد  گرفته است  به همتن دلت ، در این ت لت  موروع ااتر در کانون تومه ما قـرار نمـی  

مـاهی ایـن برکـة    »و اـود را  « ماه»در مصراع او ، راوی معشوق را اطاب قرار داده و او را 
در اشـاره بـه برکـه نشـان     « ایـن »نامتاه است  در همتن مصراع نخست، صفت اشـاری  « کاشی
تـوان نتتجـه گرفـت کـه بـتن       ، ن دیک راوی قـرار دارد  پـس مـی   «برکة کاشی»دها که  می

شاه قرار دارد و راوی ن دیکی مکانی ومـود   کاری حورچة کاشیای که در استخر یا  ماهی
تـر   هماننـای راوی و مـاهی را در ذهـن مخاطـی پـذیرفتنی      دارد و این ن دیکی مکـانی ایـن  

کنا، اما تشیته مخاطی )تو( به ماه فاصلة مکانی راوی/ ماهی را )که در برکة کاشی قـرار   می
دها و از مهت مکـانی تقـابلی ،شـکار متـان      می دارد( با ماه )که در ،سمان قرار دارد( نشان

دهنـای ارزش   شود  این که شعر با تو شروع شاه نت  نشان این دو، یعنی ماه و ماهی برقرار می
واهی مخاطی شعری در ذهن راوی است  در همتن مصراع، نوع رابطة دو طـر  تخاطـی   

ی معشـوق اسـت  در مصـراع    ای برا شود، زیرا در شعر فارسی ماه معموه  استعاره ،شکار می
« اسـت زمـانی کـه نیاشـی      اناوه ب رگی»گویا:  دوم، راوی به مخاطی، یعنی تو/ معشوق می

دها از نظر راوی و ماهی، که اینجا یکی هسـتنا، مـاه یعنـی معشـوق      که این گ اره نشان می
رسا حضور داشتن معشـوق ریـات چنـاانی نـاارد و بـرای راوی/       نظر میبه  حضور دارد اما
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بخش نتست، چرا؟ با تأم  درباری ن وی ارتیاطی که یـک مـاهی در یـک     ماهی/ عاشا امنتت
رسـا   توانا داشته باشا، تنها ارتیاطی که بتن این دو به ذهن مـی  حورچه با ماه در ،سمان می

این است که تصویر ماه در ،ب حورچه بازتاب یابا )،شکار است که با باد یـا نسـتمی کـه    
نتتجه، ناپایااری حضور معشـوق بـرای    رود(  در ویر ماه نت  از متان میبر سطح ،ب بوزد تص

 شانی است  عاشا کامال  ملموس و درک
در مصراع نخسـتع بتـت دوم، راوی بـاز بـا مخاطـی قـرار دادن معشـوق )کـه گویـا          

کنا(، همراه با حسرتی، کـه لفـظ    ک  در ذهن او حارر است چون او را تو اطاب می دست
ی ،ن اسـت، نفسـس او را بـه صـیح نتشـابور و در مصـراع دوم، چشـ  او را بـه         دهنا نشان« ،ه»

کنا  در اینجا،  شود یا دیاه است تشیته می تراشی دیاه می هایی که در کارگاه فتروزه فتروزه
شـود  بـر ایـن     شود، شـهر نتشـابور نتـ  برمسـته مـی      از متان اطالعاتی که به اوانناه داده می

نتتجـه، مـاهی/ عاشـا/     تـوان حـاس زد هـ  برکـه و در      ِ شعر میمورد مکانِ تخت اساس، در
تراشی در شهر نتشابور قرار دارنا  همچنتن، بازتاب تصـویر مـاه/    راوی و ه  کارگاه فتروزه

ک  بـه شـکلی    نتتجه، معشوق، دست   در1دها ای در همتن شهر روی می معشوق ه  در برکه
یابـا، امـا تـااعی چشـ       ابور حضـور مـی  که گفته شا، یعنی بازتاب تصویری، در شـهر نتشـ  

تراشـی روی داده اسـت    های فتروزه در کارگاه فتروزه معشوق برای راوی ــ که با دیان دانه
شود و در بتت بعـای بـاز از چشـ  معشـوق      دار می ــ با ،مان سه نقطه در پایان مصراع ادامه

 شود  سخن گفته می
شـود   شود، اواسته مـی  رار نامتاه میدر بتت سوم، از معشوق، که در اینجا مخ نِ اس

که پلک ب نا تا با هر بار پلـک زدِن او فتـروزه و المـاس بـه ،فـاق پاشـتاه شـود  در سـطح         
تراشـی، هنگـامی کـه بتننـای      توان فرض کرد که راوی در کارگاه فتروزه نخست معنایی، می

دیـاه اسـت و    هایی از این سـن  را نتـ    تراشتان سن  فتروزه بوده است، پاشتاه شان تکه
ای نتـ    هـایی از رنـ  فتـروزه    این تصویر چش  معشوق را که به احتما  قریی به یقـتن مایـه  

ای در این شعر بسـتار   کنا  گفتنی است که رن  فتروزه داشته است به ذهن راوی متیادر می
ای را که در بتت نخست از ،ن سـخن   های برکه توان رن  کاشی می که چنانبرمسته است، 

ای دانسـت، رنگـی کـه در     های معماری ایرانی، فتـروزه  شود را نت ، با تومه به سنت گفته می

                                                                                                                                        
توان صرفا  به مهان شعری من صر کرد، هرچنا نظر درباری مکان تخت   این امهار نظر درباری مکان را می   1

 1386سـا   »شود:  ها تأیتا می مورد بعضی از مکان ک  در دستو سرایش شعر با تومه به امهار نظر شاعر 
  1395بنگریا به بایع، «  که غ   ماه و ماهی را در حجری فتروزه فروشی مجتا عمررا ]نتشابور[ سرودم
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هـای ایرانـی کـاربرد فـراوان و رم ،گتنـی دارد  رنـ  ،سـمان در         ها و اسلتمی کاری کاشی
ترد و همگی به ،سمان، یعنی مایگاه معشـوق/  گ هنگام صیح نت  در این طتف رنگی قرار می

هـایی واقعـی، مخـ ن اسـرار دانسـتن       دها  به هر روی، با ومود اشاره به مکـان  ماه ارماع می
 ،یا  شمار نمیبه  گرا معشوق نتاز به رم گشایی بتشتری دارد و توصتفی روشن و واقع

تع بتـت چهـارم،   راوی، پس از اینکه معشوق را مخ ن اسرار نامتاه، در مصراع نخسـ 
دستش به او نخواها رسـتا  از ایـن طریـا، دوبـاره بـه      « هرگ »اوانا که  او را ماه بلنای می

تـو  »شود و در اینجا بـا   ،غاز می« تو ماهی»شود که با  مصراع نخستع بتت او  ارماع داده می
ه انـاوه ب رگـی اسـت چـه باشـی    چـ      »تر اینکه مصراع دوم همتن بتت،  و مالی« ماه بلنای

سـازد، چـون در ،نجـا بـه      ای نـاقص و معنـادار مـی    با مصراع دوم بتتع نخسـت قرینـه  « نیاشی
و در اینجاست که احسـاس نـاامنی و   « ست زمانی که نیاشی اناوه ب رگی»گویا:  معشوق می

واقع، در این مصـراع، از   شود  در اناوه مومود در بتت نخست قاب  درک و بر ،ن تأکتا می
بـه   یابت  که حضور معشوق و مت ان و ن ـوی ارتیـاط او بـا عاشـا     در میسخنان راوی/ عاشا 

 است « اناوه ب رگی»ای است که بودن و نیودن او در هر صورت برای عاشا  گونه
مـای معشـوق، بـاد سیکسـار )کـه      بـه   بـار،  راوی در مصراع نخستع بتت پایانی، ایـن 

ی دارد( را مخاطـی اـود قـرار    توانا همان نست  باشا و با نفس پاک صیح نتشابور تناسـ  می
اواها که از او گذر کنا و او را به حا  اـود رهـا کنـا و در ادامـه، در      دها و از او می می

دها که ،رامش او را از بتن نیرد و به عیارتع راوی، ،رامـش او   مصراع دوم، به او هشاار می
لیته سیکسر را نت  بـه ذهـن   را نخراشا، اما اعتراض راوی به باد سیکسار یا همان نست  )سیکسار ا

اش  کنا( به چه دلت  است؟ اگر راوی/ عاشا را همان ماهی در نظر بگتری  کـه بهـره   متیادر می
از معشوق/ ماه فقط بازتـاب تصـویر ،ن در ،ب برکـه اسـت، پـس ایـن نکتـه بـه ذهـن متیـادر           

ر مـاه را  نتتجه تصـوی  شود و در شود که وزش نست  سیی از متان رفتن ،رامش سطح ،ب می می
تـوان گفـت کـه وزش     کنا، اما اگر زمان تخت ِ راوی را صیح باانت ، مـی  در ،ب مغشوش می

اوانـا و از   نست  سیی تخت  راوی بوده است و به همتن دلت  راوی ،ن را با نام باد سیکسر می
اواها که ،رامشی را که در نتتجة مای بـودن )سیکسـر نیـودن( و اود،گـاهی و فکـر       او می

 ه معشوق دارد با وزیان و وارد کردن او به مهان تخت  از متان نیرد نکردن ب
 

 های معشوق در غزل ماه و ماهی صفت

  معشـوق ماننـا   1گذارد از این قرار اسـت:   اطالعاتی که شعر درباری معشوق در ااتتار ما می
بسـتار  ای در برکه اسـت،   ماهع بلنا است و مایگاه او در ،سمان و با عاشا، که همچون ماهی
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  معشـوق  3  نفسس او پاک است و ماننا هوای نتشابور در هنگام صـیح اسـت،   2فاصله دارد، 
دارای چش  است و پلک زدن او سیی پاشـتان فتـروزه و المـاس بـه مهـان اـارج )،فـاق(        

  معشوق ماننـا مخـ نِ اسـرار )یعنـی راز،لـود(      4العاده است،  شود، معمولی نتست: اارق می
نتـافتی و دور از دسـترس عاشـا اسـت      رسـا: دسـت   به او نمی« هرگ »  دست عاشا 5است، 
  بودن یا نیودن او ه  فرقی نـاارد و در هـر دو   6رسا( و  دست ماهی به ماه نمی که چنان)هم

 واقع یک هجران کام  متان او و عاشا ومود دارد  شود  در حالت سیی اناوه عاشا می
 

 ر غزل ماه و ماهیگرایی د های اجتماعی و فرهنگی عرفان زمینه
های فرهنگی در مامعة ایرانی طـی چنـاین سـای     ترین شریان از ،نجا که شعر فارسی از مه 

توان بازنمودی از ورعتت فکری  یافته در ،ن را می ااتر بوده است، تفکرات عرفانیِ بازتاب
تـوان   حای بـوده اسـت کـه مـی    به  و فرهنگی مامعه دانست  رسوخ عرفان در مامعة ایرانی

دهنــای هویــت انســان ایرانــی در دوران معاصــر دانســت   رفــان را یکــی از امــ ای تشــکت ع
های گوناگون ،شـکار شـاه    صورتبه  های ااتر( های عرفانی در ایران معاصر )دهه گرایش

های مه  فرهنگـی در دوران پتشـامارن بـوده اسـت، در دوران      است  اگرچه عرفان از مؤلفه
هـای مهـانی مجـادا  در کـانون      ت ت تأرتر بعضی منـیش هایی نوین و حتی  مارن در شک 

تفکـر بازگشـت بـه     انا، بعضی پ وهشگران فرهن  ت لت  کرده که چنانتومه قرار گرفت  
ستت انه )در قالی مفـاهتمی ماننـا    زدگی و نگاه غرب گرایی و عرفان اویشتن و نوعی عرفان

ت تـأرتر غـرب از دهـة    غرب دگی( در رویارویی بـا فرهنـ  غربـی و تـا حـاود زیـادی ت ـ       
ای بــر ادبتــات فارســی  ش متــان بخشــی از روشــنفکران رواج یافــت و تــأرترات عمــاه1340

احما و شریعتی ،شکار شـا )صـنعتی،    ممله ،  گذاشت که در ،رار بعضی از نویسناگان از
بـه   گرایـی  واقع، انسان ایرانی در دوران معاصر و در رویارویی با مارنتته به عرفان (  در1388

، در 1320من لة یکی از اب ارهای مه  در ایـن رویـارویی روی ،ورد  بـرای نمونـه، در دهـة      
، 1982کنار گرایش عمای روشنفکران ایرانـی بـه گفتمـان مارکستسـ  لننتسـ  )،براهامتـان،       

(، ن لة دومی شک  گرفت که از ،رای هانری کربن در 1377 م مای و فتاحی، ترممة گ 
پس از اسالم و تومه او به فلسفة اشراق و کسانی ماننا سـهروردی   زمتنة عرفان ایران پتش و

گرایـی در شـعر معاصـر را     هـای برمسـتة عرفـان    (  نمونـه 1397بستار تأرتر پذیرفت )صنعتی، 
تـوان دیـا  چنـتن رویکردهـایی را      ممله در ،رار سهراب سـپهری و هوشـن  ابتهـاج مـی     از
گرایی دانسـت  مالـی اینکـه،     شامارن به عرفانتوان ادامة رویکرد انسان ایرانی دوران پت می
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گرایـی و   نـوعی شـرق  بـه   های ااتر در رویارویی با مارنتته عمای روشنفکران ایرانی در دهه
انـا، در   بعضـی پ وهشـگران بتـان کـرده     کـه  چنـان ی شرقی روی ،وردنا   ها رمعت به سنت

ی ایرانی اتفاق افتـاد  اواار دهة سی و اوای  دهة چه ، گسستی اساسی در گفتمان روشنفکر
کاری نامتا  ایـن گفتمـان کـه ،شـکارا علتـه روشـنگری،        توان ،ن را گفتمان م افظه که می

رشا و گسترش یافت، با انقالب اسالمی پتونـا اـورد و    1350عق  و ،زادی است، در دهة 
هـای دیگـری گرفـت و تـا امـروز ومـود دارد  بـر ایـن اسـاس، سـنت            پس از انقالب شک 

کـاری راروشـنگری کـه     شود: نخست سـنت م افظـه   ری به سه شااه تقست  میکا م افظه
ــوده و معمــوه     تــرین نــوع م افظــه کالســتک ــا ســنت رمانتتســ  ن دیــک ب کــاری اســت، ب

ــه ــر        نخی ــااة دیگ ــتنا، ش ــنت هس ــن س ــی از ای ــتن نصــر م ئ ــایگان و ستاحس ــت  ش گراس
های مترقی و ارتجاعی اسـت    زمان دارای منیه کاری رادیکا  یا انقالبی است که ه  م افظه

گـرا هـ  شـااة سـوم      کاری عق  گترنا و م افظه ،  احما و شریعتی در این دسته مای می
کاری لتیرا  ه  نامتا و مواد طیاطیایی درون این سنت قرار  توان ،ن را م افظه است که می

شـود،   ینوشته م 1350در دهة ،ستا در برابر غرب گترد  در چنتن فضایی است که کتاب  می
کتابی که نویسنای ،ن بر پایة ت قتقاتی که درباری هنا، چتن و گاپـن انجـام داده بـود هویـت     

(  گـرایش بخشـی از مامعـة    1392دهـا )مهـانیگلو،    شرقی را در برابر هویت غربی قرار می
دهنـای نفـوذ    های عرفانی که گاه به افراط انجامتاه است نت  نشان کنونی ایران به بعضی حلقه

اوانی نت  در این زمتنه قابـ    های مولوی مفهوم در متان عامّة ایرانتان است  برگ اری ملسهاین 
های عرفانی در مامعة ایرانی و بـه تیـع    ای است که ومود گرایش بررسی است  در چنتن زمتنه

 رسا  نظر میبه  ای م یوب و پرمخاطی امری معمو  ،ن در متن غ لی عاشقانه در قالی ترانه
گرفته، مفهوم عشا در فرهن  عرفانی و اسـالمی، ت ـت    ت قتقات صورت اساس بر

های فاروس و رـتافت بـوده اسـت و براـی تعیتـرات       های افالطون در رساله تأرتر توصتف
علمای اسالمی از عشا یاد،ور تعـابتر ارسـطو اسـت  بررسـی ایـن مفهـوم در متـرا  ادبـی،         

جامتاه اسـت کـه مفـاهت  مربـوط بـه عشـا در       فلسفی و عرفانی ایران و اسالم به این نتتجه ان
م یوب ،ن انسانی اسـت و انگتـ ی   »دهنای عشقی است که  ادبتات عرفانی و غترعرفانی نشان

 است « ،ن صورت زییا و حاسة ادراک ،ن چش 

شـود و سرشـت ،ن را بـا     عق  و عواطف انسانی نت  سیی تشـایا و تلطتـف ،ن مـی   
کنـا تـا ،نجـا کـه اـود       کلـی متفـاوت مـی   به  سرشتع لذت حاص  از غرای  حتوانی

هـا و صـفات مـذموم و پسـت حتـوانی و کمنـا        نظری نردبان اروج از دامچالة تن 
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گـردد )پورنامـااریان،    عروج به قلـة صـفات و الـا و اـوی فرشـتگی و الهـی مـی       
1388 ) 
گتری، صر  نظر از عشـا زمتنـی و شـهوانی مومـود در      بتنت  این نتتجه می که چنان
بـه   دهـا کـه در فرهنـ  ایرانـی اسـالمی، عشـا زمتنـی        تا سای شش ، نشان مـی شعر فارسی 

در عیـارات نقـ  قـو      کـه  چنـان تنهایی امری ستودنی نیوده، بلکه، حتی در نگاه معاصـران ) 
شـمار ،مـاه اسـت  در چنـتن شـرایطی اسـت کـه عشـا         به  ااتر متیلور است(، امری مذموم

شود  به همتن دلتـ  اسـت    سی نادیاه گرفته میزمتنی با پارسامنشی همراه شاه، مناسیات من
ای دارای امتا  منسی مـاهر   که در چنتن فرهنگی، عاشا و به تیع ،ن معشوق در نقش سوگه

 شود  شود و به رسمتت شنااته نمی نمی
 

 گیری بحث و نتیجه
های مختلف علـوم امتمـاعی و    هاست که در پ وهش اینکه ایرانتان چه شخصتتی دارنا سا 

القتـات مـا   تـوان مـالال  در کتـاب     ناسی مطرح بوده است  پتشتنة این مطالعـات را مـی  ش روان
هـا و   هـای سـفرنامه   زاده دیا که بتانگر تالشی است که بـر مینـای توصـتف    ارر مما  ایرانتان

کننـا  ایـن نـوع مطالعـات      های اصلی شخصتت ایرانی را عررـه مـی   نامران اارمی وی گی
ــومی و غترد  ــوزی عم ــتر در ح ــومی از   بتش ــان عم ــتقیا  مخاطی ــا اس ــگاهی رواج دارد، ام انش

انـا بتـانگر تقارـایی امتمـاعی      های معاودی که در باب شخصتت ایرانتان نوشته شاه کتاب
هـای گنتتـک و هـ      برای درک پرسش ماهتـت ایرانـی اسـت  شخصـتت معلـو  هـ  عامـ        

هنگـی اسـت    هـای م تطـی تأرترهـای فر    تـرین عامـ    های م تطی است  از متـان مهـ    عام 
های مشترک معناست که هنجارهایی برای ادراک، باور، ارزشـتابی،   فرهن  متشک  از نظام
کنـا کـه زبـان، دوری تـاریخی و م ـ  مغرافتـایی        هایی ایجـاد مـی   ارتیاط، و کنش متان ،ن

ای  ای از دانش دانسته شاه است کـه متـان مجموعـه    مشترکی دارنا  همچنتن، فرهن  شیکه
ای  های رسانه شود  فرهن  از طریا زبان، پتام مرتیط ایجاد، نشر و بازتولتا می از افراد به ه 

هـای عاشـا و معشـوق در زبـان فارسـی       یابا  صفت ها و نهادهای فرهنگی انتقا  می و روش
 گویای بخشی از گنجتنة فرهن  فارسی در توصتف شخصتت است 

نظتر از این ترانه، که کالم  بررسی شا  استقیا  ک « ماه و ماهی»در مقالة حارر غ   
سـازد    در ،ن اهمتت فراوانـی دارد، در نگـاه نخسـتح ت لتلگـر را بـه مـتن ترانـه متومـه مـی         

نتافته است  اف ون بـر   موروع متن این ترانه، که در قالی غ   سروده شاه است، عشقی کام
  رابطـه و  ها تشیته عاشا به ماهی و معشوق بـه مـاه از هجرانـی همتشـگی متـان دو طـر       این
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یـابت    کنا  با اوانش دقتا متن این ترانه، درمـی  متان این دو حکایت می 1رابطگی واقع بی در
کنـا    مورد عشقی زمتنـی و مسـمانی صـاق مـی     شاه در ،ن به سختی در که توصتفات ارائه

شــاه دربــاری معشــوقِ ایــن شــعر شــام  مســمتت نااشــتن،   ای از توصــتفات ارائــه مجموعــه
، مشخص نیودن منس، دور و اارج از دسترس بودن به همـراه نیـودنِ هـت     اسرار،مت  بودن

ای از وصا  و ارتیاطع عاشا با ،ن و حتی امتای به وصا ِ ،ن، همـه، نشـان    ارماعی به ااطره
شاه در این شـعر دسـت کـ  در سـطح بتـان نسـیتی بـا عشـا          دها که تجربة عاشقانة بتان می

شاه درباری توصتفات معشوق در سنت شعری فارسـی   ئههای ارا اساس ت لت  بر زمتنی ناارد 
شاه در ایـن شـعر    طور مشخص، سنت شعر عرفانی فارسی دریافتت  که معشوق توصتفبه  و

شناسی در نظام زبانی ایـن   همسانِ معشوقِ عرفانی است  در اینجا دریافتت  که چراشی نشانه
سابقه نیوده اسـت و   ارسی الیته بیشناسی در زبان شعر ف شعر اتفاق افتاده است  چراش نشانه

ک ، دو بار اتفاق افتاده است  یک بار در سـای ششـ  و هفـت  هجـری بـا       پتش از این، دست
کاربست زبان شعر عاشقانة دوری نخست شعر عاشقانة فارسی در شعر عارفانة سـای هفـت  بـه    

از کالسـتک   ها بعا و در ت وهتی که به گذار شعر فارسی بعا چنتن چراشی رخ داد  ساه
شناسی کالستک مت و  شـا  بـاین معنـا کـه ایـن بـار        به مارن انجامتا بار دیگر نظام نشانه

کار گرفتـه شـانا، مـالال     به  های نوینی واگگانی از زبان سنتی شعر فارسی در ارماع به مالو 
هـایی   هـای سـنتی بـه مـالو      الشـعرای بهـار بسـتاری از دا     در متن ترانة مرغ سـ ر از ملـک  

هـا در گسسـت از    دهنا  یکی دیگر از بهترین نمونـه  اوت )ستاسی و امتماعی( ارماع میمتف
یـاد،ر ز شـمع   »اکیر دهخـاا بـا عنـوان     کاربردهای سنتی در نظام شعری معاصر، مسمط علی

هایی کـامال    هایی چون بلی ، شمع و شی در ،ن به مالو  است که در ،ن، دا « مرده یاد ،ر
 ( 1384 ، ترممة معفری،1995)کریمی حکاک، دهنا  متفاوت ارماع می

دقتقا  برعکس چراشی است که « و ماهی  ماه»داده در غ    شناسی رخ چراش نشانه
های شش  و هفت  هجری روی داد  باین گونه که این بار نظـام زبـانی شـعر عارفانـه      در ساه

کـار گرفتـه   ه بـ  در سنت شعری فارسی برای بتان تجربه یا توصتفات مربوط به عشـا زمتنـی  
واقع، انسان ایرانی عصر حارر برای بتان تجربتات یا ذهنتات و تختالت اـود   شاه است  در

ای از  مورد معشوق زمتنی از نظام زبـانی شـعر عارفانـه اسـتفاده کـرده اسـت  چنـتن شـتوه         در
تـوان   کنا  در نگاه نخست چنتن رویاادی را مـی  کاربست زبان در نگاه نخست نامعمو  می

تسلط دیرپای نظام زبانی شعر عارفانه در ک  سنت شـعری فارسـی دانسـت، امـا دلتـ        نتتجة
حتی در دوران معاصر دانسـت    توان در گرایش انسان ایرانی به عرفان چنتن رویاادی را می

                                                                                                                                        
1.  unrelatedness 
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های گوناگون مامعة ایرانی از روشنفکران و نخیگان گرفته تا عامة مـردم   گرایشی که بخش
هـای گونـاگون    این ساه از قرن شش  هجری تـاکنون در عرصـه  شود و طی چن را شام  می

حتات امتماعی و فرهنگی انسان ایرانی رسـوخ کـرده اسـت  بـه همـتن دلتـ  اسـت کـه در         
ای  گرایی غالی است و عاشا به مـاهی  ای م یوب و پرمخاطیِ امروزی، همچنان ذهنی ترانه

شود و از چنتن تشـیتهی در   می  در برکه و معشوق به ماهی دور از دسترس و در ،سمان تشیته
گترد کـه   شود، بلکه ،نچنان در کانون تومه قرار می تنها استقیا  می مامعة مخاطی ایرانی نه

گــرا رابطــة  واقــع، از منظــری عتنتــت شــود  در ای م یــوب و پرمخاطــی بــا  مــی بــه ترانــه
کـه معمـو ِ    هـای ناکـامِ عاشـقانه    شاه در این شعر اگرچه از طریا ارماع بـه تجربـه   توصتف

پنااری بخشـی از مخاطیـان دانسـته شـود، ت لتـ        سان توانا دلت  ه  تجارب انسانی است می
یافته در ،ن و توصتفات معشوق و در نتتجه، ذهنتت راوی/ عاشا همگی بتشـتر   رابطة بازتاب
رابطگیِ در متان عاشا و معشوق است تا ومود رابطه و همچنتن، تااوم سنت  توصتفی از بی

 دها  اوبی نشان میبه  و فرهن  عرفانی در دوران معاصر در مامعة ایرانی راادبی 
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