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ب آقاي دکتر سید حمید طبیبیان که عالوه بر داشتن سمت هاي ارزنده استاد گرانقدر جنااز راهنمایی

استاد راهنما، با حوصله و دقت کافی رساله را مطالعه کرده و اشکاالت آنرا برطرف نمودند، کمال تشکر 

را دارم.

همچنین:

دکتر  ارجمند استاد آل قیس وان ر میرزامحمد و داوراز ارشادات مفید استاد مشاور، جناب آقاي دکت

شود و نیز استادان گرانقدري که در طول تحصیل از خرمن علوم آنان استفاده سپاسگزاري میفرراد

قیس، دکتر فرزاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر ام. آقایان دکتر حریرچی، دکتر صدقی، دکتر آلبرده

شود.پور در مقطع کارشناسی تشکر مینجفی اسدالهی، دکتر میرحاجی، دکتر رستم

به:تقدیم

کسی که با پرتو شمع وجودش فروغ حیات را در دل من روشن کرده و بذر ایمان به خدا را در دلم 

مادر کند. آن انسان بزرگ، بارور ساخته و با نگاه مهربانش امید به تالش و فعالیت را در من زنده می
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مدخل

الف) چارچوب طرح تحقیق

اعران شی از از آنجا که موضوع رساله درباره نقد و بررسی و شرح و تحلیل دیوان جمیل بثینه، یک

جایگاه نگاه بهده، آمعروف دوره اموي بوده است. از این رو ابتدا جایگاه اجتماعی و سیاسی شاعر بیان ش

شده است.هپرداختادبی وي اشاره شده است و سپس  به بررسی شعر او 

ب) بیان مساله تحقیق

رسد و به دو یاي که غزل عربی در آن به استقالل خود مدوره،جمیل بثینه از غزلسرایان دوره اموي است 

شود:قسمت تقسیم می

حضريغزل متهتک =-2غزل عذري -1

یک یارا ازد تنهغزل عذري بیانگر عواطف پاك و سخن آراسته و زیبا است. شاعر عذري در اشعار خو

هایی را که گوید. این عشق، لطیف و صادقانه است. شاعر رنجدارد سخن میکه او را صمیمانه دوست می

کشد.از جدایی آن یار دیده به تصویر می

ج) فرضیات

ان یک شاعر عذري، در شعر خود در برخی موارد پاکدامن و پرهیزکار است.جمیل به عنو-1

گراید.دري نیز میقی او نیست بلکه گاه گاه به پردهانگر احساسات پاك عشغزل جمیل تنها بی-2

لی گنجوي مجنون و لیهمانندیوان جمیل بثینه که از لحاظ مضامین و محتوي دیوانی است غنایی و د-3

زبانان معرفی گردد.ضرورت دارد به فارسی،است

م در دوره اموي منعکس شده است.ر شعر جمیل نمودهایی از اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکد-4
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عر جمیل به عنوان یک شاعر مسلمان، آینه افکار و عقاید اوست.ش-5

د) ضرورت انجام تحقیق

ی به ه خوببدیوان جمیل یکی از دیوانهاي شناخته شده عصر اموي است. وي عشق خود را به دلدارش 

تصویر کشیده است.

شنایی فکار ش آزبانان کمتر با زندگی این شاعر و او فارسیاندجمیل بثینه و دیوانش کمتر شناخته شده

دارند، ضرورت دارد این شاعر برجسته عرب و دیوانش مورد بررسی قرار گیرد.

هاي اصلی تحقیقهـ) سئوال

هاي شعري اشاره داشته است؟یوان جمیل بیشتر به چه جنبهد-1

ذري یا حضري؟سرا بوده؟ غزل عمیل جزء کدام یک از شاعران غزلج-2

یا جمیل به عنوان یک شاعر عذري در شعر خود عفیف است؟آ-3

میل در کدام یک از اغراض شعر تبحر بیشتري داشته است؟ج-4

و) پیشینه تحقیق

اي که نامهایانت و پاسصورت نگرفتهدرباره جمیل بثینه و دیوان اشعار او تا کنون کار جداگانه و مفصلی 

برگرداننامه، بررسی اوضاع و احوال اجتماعی روزگار شاعر ول اشعار، زندگیمشتمل بر نقد و تحلی

اي ندارد.هاي او باشد در دست نیست، این رساله با این عنوان پیشینهاشعار و اندیشه

هاز) هدف

شنایی با محیط و فرهنگ سیاسی و اجتماعی عصر شاعرآ-1

ا اشعار این شاعر غزلسراآشنایی ب-2
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با غزل در عصر امويآشنایی-3

تحلیل ز مشکالت دانشجویان در برخورد با اشعار شاعرانی همچون جمیل و تجزیه وحل بسیاري ا-4

درست آنها

زل عذري.غیافتن ارزش معنوي -5

ح) روش تحقیق

ت خانه صورهاي ادبی غیرمعاصر بیشتر از طریق کتاب و کتاباز آنجا که تحقیق و پژوهش درباره شخصیت

رد، از این رو در این رساله هم این روش پیش گرفته شده است.گیمی

ت. ه شده اسهاي تاریخ ادبیات به عنوان مدخل آشنایی با شخصیت مورد نظر استفادبدین ترتیب از کتاب

ان م بر زمع حاکآنگاه کتابهاي تاریخی مربوط به دوران زندگی جمیل مطالعه و پس از آشنایی با اوضا

ست. اگرفته ی قراردیوان و دیگر آثار برجاي مانده از وي مطالعه و مورد نقد و بررسزندگی این شاعر، 

ه و ... توان به دیدگاه افرادي همچون، آمدي، قدامه بن جعفر، ابن قتیبهاي آن میدر زمینه شعر و ویژگی

و مینه صرفزدر اشاره کرد و از دیدگاه بالغی و ادبی به افرادي همچون ابوهالل عسکري، تفتازانی و

نحو دیدگاه مکتب بصره در این رساله مورد توجه قرار گرفته است.

مودعباس الدین همایی، طه حسین، محبه طور کلی در نقد غزل جمیل از نظریات متأخرانی همچون جالل

عقّاد، غنیمی هالل استفاده شده است.

نتیجه:

ده است.یاتی است که درباره بثینه سروز غزلسرا. دیوان او انباشته اجمیل بثینه شاعري است غزل

توان گفت بیشتر شعرهایی که از او در مجموعه دیوانش باقی مانده غزلیاتی است که بر اغلب آنها می



4

ویژگی عذري بودن، یعنی پاکی شدید عواطف و خلوص آشکار است. شعر جمیل از نظر کیفی از 

به دور است.هاي ادبی پردازي و کاربرد بیش از اندازه آرایهلفظ

کند تا جاییرود و به حوادث پیرامون خود هیچ توجهی نمیاین شاعر، بیشتر در خویشتن خویش فرو می

و اطفی استیابیم. او یک شاعر عکه در شعر او تقریبا هیچ انعکاسی از مضامین اجتماعی و سیاسی نمی

ش نش او از مفاهیم شعریفتار و مسراست. گاهی رسراید غزلهاي مختلف شعر ببیشتر از آنکه در زمینه

ت.رنگ در شعر او بازتاب یافته اساي کمکامالً مشهود است چنان که باورهاي دینی و مذهبی به گونه

رده وورزي به یک محبوب سپري کاز آنجایی که شاعر تمام عمر مفید خود را در راه عالقه و عشق 

است.فتادهاه است، شعر وي مقبول خاص و عام اخالص در دلباختگی را در شعر خود به نمایش گذاشت
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مقدمه

خوانند به ما معرفیاش می»عذري«اي پاکباخته بود که نوعی عشق پاك را که عشق جمیل بثینه دلداده

کرده است.

د یلی زوکه بیانگر عشق خالصانه عذري است و از همین روي خدر این استاهمیت این گونه غزل 

د به وجورا در مردمیباشیم، این شاعر احساسو اگر اغراق نکردهمی شوندش خوانندگان مجذوب اشعار

آورد که غزل شاعرانی همچون سعدي و حافظ در دل شنوندگان خود ایجاد می کند.می 

از ده است.لعه شمزیت این رساله آن است که براي تهیه آن بیشتر مآخذ فارسی و عربی قابل دسترس مطا

ورد بی و فارسی ماسبی فراهم آمد تا کم و بیش مرزهاي مشترك غزل عذري عرهاي مناین رو زمینه

قه و کم سابي استبررسی قرار گیرد. افزون بر این، دیوان این شاعر بر جسته شرح شده که این خود کار

هاي ادبیات تطبیقی.گامی است براي نمایاندن افقی از افق

این رساله به شش فصل تقسیم شده است:

شخصیت -ر روزگار امویان، فصل سومدجایگاه غزل -نامه جمیل بثینه، فصل دومندگیز-فصل اول

دیوان جمیل، فصلشرح و تحلیل- شعر جمیل، فصل پنجمنقد و بررسی-ادبی جمیل بثینه، فصل چهارم

هایی خشخود داراي بیکد، چهار فصل اول، هر نالصه رساله به زبان عربی. البته ناگفته نماخ-ششم

است.

هاي بهتر.اي باشد براي بحثمدد الهی تدوین گشته است، انگیزهبهاین مجموعه که امید می رود 
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فصل اول

نامه جمیل بثینهزندگی
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بخش اول
خانواده و محیط زندگی

ید تاریخ تولّد او دقیقاً مشخص نیست و شا1باشد.جمیل فرزند عبداهللا بن معمر بن الحارث بن ظبیان می

2م رخ داده باشد.660ق/ 40تولّد او به سال 

درباره نام مادرش، در کتابهاي معتبر، ذکري به میان نیامده، فقط همین اندازه مشخص گردیده است که وي 

3باشد.به قبیله جذام منتسب می

چه در این اند. اگر اي برخوردار بودهگویا خانواده جمیل و به خصوص پدر وي، از جایگاه اجتماعی ویژه

و برخی او را صاحب ثروت 4گویند پدر وي دزد بودهمورد نیز، اخبار ضد و نقیض است. برخی می

کند و نیز از فراز و نشیب زندگی اما همچنان که خود جمیل در البالي اشعارش اشاره می5دانند.می

اند.نفوذ بودهشود، خانواده و به ویژه پدر جمیل، ثروتمند و با پرماجراي شاعر فهمیده می

و از طرف مادر، همچنان که گفته شد به قبیله جذام منتسب 6جمیل از طرف پدر به قبیله قضاعه بن معد

گوید:کند، در اشاره به قبیله پدري میباشد. وي خود به این هر دو مورد اشاره میمی

نام من مأنا جمیلٌ فی السدفی الذَّروةِِعلیاءوالرُّکنِ االع ،7ألشَد

95، ص 8ابوالفرج اصفهانی؛ االغانی، ج 1
479، ص 1عمر فروخ؛ تاریخ االدب العربی، ج 2
105جمیل بن معمر؛ دیوان شعر، با شرح عبدالمجید زراقط، ص 3
347-8عراء. تحقیق: احمد محمد شاکر، ص ابن قتیبه الدنیوري: الشعر و الش4
255، ص 16عباس محمود العقاد: المجموعه الکامله، ج 5
95-96، ص 8ابوالفرج االصفهانی: االغانی، ج 6
53دیوان جمیل، ص -باشدگویا معد شتري است و وي به منزله کوهان آن می7
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گوید:و نیز در اشاره به قبیله مادري می

8اللقاء أزامِذا أزمت، یوماموطنٍٍٍٍِِّجذام سیوف اهللاِ فی کل

هاي آن، قبیله عذره است، عذره در نواحی شمال حجاز قبیله قضاعه از قبایل بزرگ بوده که یکی از قبیله

پرست بودند ولی با ظهور اسالم، مسلمان شدند و در تکردند و این قبیله قبل از اسالم بزندگی می

9فتوحات مسلمین شرکت کردند.

گشتند و در انتظار باران بودند تا به خاطر آب و عذریان جماعتی از بدویان بودند که دنبال چراگاه می

آنان،اقل غیرعواما منزلگاه اصلی آنان براي جانداران عاقل 10چراگاه از این سو به آن سو کوچ کنند.

11بوده است.القري و تبوك و تیماءوادي

حیط ماین ست.اي است بین شام و مدینه که روستاهاي زیادي در آن ناحیه قرار داشته اوادي القري دره

گوید:کند و میهایش از موطن اصلی خویش یاد میزادگاه جمیل بوده است. وي در بین یکی از قصیده

ِش لهأبتینَّ لیهل ي عرِِِِأال لَیتِِا؟ أنی ىالقُريبواد12ذاً لسعید

القري اند و پس از مدتی به منطقه واديکردهگویا بنوعذره ابتدا در صحراهاي اطراف حجاز زندگی می

اي که در خور یادآوري است، اینکه، بنی عذره به خاطر نوع خاصی از عشق که به نکتهاند.کوچ کرده

13اند.یافتهعشق عذري معروف است، شهرت

بخش دوم

دیوان جمیل، ص -کنند.با شمشیرهاي الهی با آنها پیکار میهر گاه روز دیدار با دشمنان، کار باال گیرد، قبیله جذام8
129

458بطرس حرفوش: المنجد فی االعالم، بیروت، دارالمشرق، ص 9
109، ص 7المعارف االسالمیه، ج احمد الشنتاوي و اآلخرون: دایره10
57خریستو نجم: جمیل بثینه و الحب العذري، ص 11
رسیدم. دیوان جمیل، کنم، در این صورت من به سعادت میالقري بیتونه میا در واديدانستم که آیا شبی راي کاش می12

44ص 
316-317، ص 1ابوالعباس القلقشندي: صبح األعش فی صناعه االنشاء، ج 13
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ابعاد شخصیتی جمیل بثینه
او مردي بلندباال با 14اي آراسته داشته است.آید وي صورتی زیبا و قیافههمچنان که از نام جمیل برمی

15هاي پهن و نیز خوش لباس بوده است.شانه

را دیدماگاه مرديهاي مصر داخل شدم، به نبه یکی از حمام«کند: ابن خلکان از قول عربی چنین نقل می

که تا کنون به زیبایی او کسی را نیافته بودم، ... پرسیدم کیستی؟ گفت جمیل بن عبداهللا. گفتم: صاحب 

16....»بثینه؟ خندید و گفت آري 

از اشعار و همچنین سرگذشت وي چنین چنانچهو سوارکاري ماهر، 17او در میان قبیله شجاع است

بیگاه به سراغ معشوقه خویش رفته و خاطر خانواده وي را از این بابت آید. از آنجا که وي گاه و برمی

کنند، اما بنا به اظهار جمیل از آزرده است، آنها نیز متقابالً واکنش نشان داده، آهنگ کشتن وي را می

اند:کردهمقابله با او حذر می

18شَفْعاً و وتراً لَتَواکَلُونینیکلّا و رب البیت، لو لَقُو

19ِالجونِالمخاص ِغضرباً کإیزاألعداء أنَّ دونیعلم اقد 

گوید:دکتر عقاد چه خوب شجاعت جمیل را به تصویر کشیده آنجا که می

258، ص 16عقاد: المجموعه الکامله، ج 14
98، ص 8االغانی، ج ابوالفرج اصفهانی:15
438، ص 1ابن خلکان :وفیات االعیان، ج16
347- 8ابن قتیبه: الشعر و الشعراء، ص 17
دیدند، کشتن مرا به خاطر ترس از هرگز، سوگند به صاحب خانه، آنها اگر مرا به صورت گروه گروه و یا تک تک می18

56دیوان،صکردند.من به همدیگر واگذار می
باشد و بالفاصله خون فوران با درد شدیدي میدانند که ضربه من چنان کاري است که مانند زمان تولد توأمدشمنان می19

56دیوان صکند.می
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براساس اعتقاد ما جمیل در صحنه زندگی همان اندازه به شجاعت احتیاج دارد که یک بازیکن صحنه «

ما اگر واقعیت را به کناري نهیم و چنین خیال کنیم که «گوید: و در جاي دیگر می20»نمایشنامه نیاز دارد.

کنند قادر جمیل و عمر بن ابی ربیعه دو بازیکن نمایشنامه هستند که سرگذشت خویش را اجرا می

نخواهیم بود که جمیل را بدون شمشیر به صحنه بیاوریم و نیز براي نقش عمر و زنان همراهش نیازي به 

21»شمشیر نخواهیم داشت.

303، ص 16عباس محمود عقاد: المجموعه الکامله، ج 20
303همان، ص 21
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ش سومبخ
روزگار زندگی جمیل بثینه

وادثی مهم بوده توان گفت جامعه اسالمی آبستن حجمیل در زمانی پا به عرصه حیات گذاشته که می

توان گفت هـ بدانیم، می40هـ  و نیز سال تولد او را تقریباً سال 82است. اما اگر درگذشت جمیل را سال 

سفیان به سال دانیم که معاویه بن ابیکرده است. میمیوي در زمان ظهور تدریجی و سقوط امویان زندگی

در این ایام جمیل بثینه باید روزگار جوانی 22هـ حکمرانی کرد.60هـ به حکومت رسید و تا سال 41

خویش را سپري کرده باشد. در همان سال یزید فرزند معاویه به خالفت رسید.

هاي داخلی و نیز مبارزات ضد حکومتی مروان بن گهجري در اوضاع تیره و تار بر اثر جن64در سال 

مروان پس از آنکه سراسر شام را تسخیر کرده بود خالد پسر یزید را که ولیعهد «حکم به خالفت رسید. 

23»او بود، برکنار نمود و پسر خود عبدالملک و پس از او پسر دیگرش عبدالعزیز را ولیعهد خواند.

اي وقت بوده و یا اینکه مانند دیگر شعراء به مدح خلفا و امرا هو اما اینکه جمیل مخالف حکومت

جمیل هرگز کسی را مدح «گوید: پرداخته باید جانب احتیاط را پیشه کرد. ابن عساکر از جمیل میمی

24»نکرد.

اي از قریشیان همراه بود. جمیل بن معمر و جواس بن که مروان در سفري با عده25در روایات آمده است

کردند. مروان از جواس خواست که پیاده شده و رجزي برایش بخواند. جواس او را همراهی میقطبه هم

333، ص 1حسن ابراهیم حسن: تاریخ سیاسی اسالم، ج 22
182همان، ص 23
113، ص 6ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق، ج 24
140-141، ص 8ج ابوالفرج اصفهانی: االغانی،25
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رجز خواند ولی امیر را خوش نیامد، آنگاه رو به جمیل کرده فرمانش را تکرار کرد. جمیل چنین گفت:

26الناس األعزِّ األکرمِالفارغُاألعظمِِأنا جمیلٌ فی السنام 

دجماري و ومیأحمی ذأقو ضرَمىکانوا علتخ 27غارب طود

بینیم جمیل در این اشعار به مقام و مدح خلیفه توجهی نکرده، فقط از خود و قبیله همان طور که می

داند و همین باعث اي از بین نرفتی میرساند و قبیلهخویش تعریف کرده و به اصطالح آنها را به عرش می

28».سوار شو خدا کند که سوار نشوي«آزرده شود و بگوید: م از او دلشود که مروان بن حکمی

مروان دانست، چون او بر اساس غروري که توان دلیلی بر مخالف بودن او با بنیمدح نکردن جمیل را نمی

کرد. همچنین او از نظر مالی تأمین بود و نیازي به صله و پاداش ممدوحان داشت، براي کسی فروتنی نمی

29.نداشت

ي ه شعرباما اینکه جمیل هیچ کس را مدح نکرده است، چندان هم درست نیست. چون در دیوان او 

ان است:خوریم که در مدح عبدالعزیز بن مروبرمی

30الکهولُعدکَهلُهم، إذاقریشىأبا مروان، أنت فت

31امرٌ جلیلٌرموا، أو غالَهم إذا ماتشیر أیدیهم،الیک

106دیوان، ص -اممن کسی هستم که در باالترین نقطه شرافت و کرم و افتخار ایستاده26
باشد، تکیه سال که به مثابه کوه بزرگی میبینیم که بر مرد میانکنم و بزرگان قوم را میمن از حریم خودم دفاع می27

106همان،صاند.کرده
141همان، ص 28
256، ص 16الکامله، ج عقاد: المجموعه 29
95-96رك به: دیوان جمیل، ص 30

٩۵_96همان،٦



13

بخش چهارم
هاي دلباختگی جمیلویژگی

ه بثینه پیش از تولد:عشق جمیل ب-1

روح من پیش از آفرینش و پیش از آن که در گهواره باشم «کند که جمیل، در یکی از ابیات خود بیان می

اهد به روح او پیوست. عشق من با بزرگ شدن ما فزونی گرفت و شکوفا شد و با مرگ ما از هم نخو

کردند، در گسست، بلکه در همه روزگاران جاودان خواهد ماند، در حالی که کسانی که از ما دیدار می

گوید:جمیل می32»اند.تاریکی گور آرمیده

ما کُنّا نطاقاً و فی المهدو من قبلِتَعلقَ روحی روحها قبلَ خَلقنا

العهدو لیس و إن متنا بمنتقضِفزاد کما زِدنا فأصبح نامیاً

33القَبرِ و اللَّحدو زائرُنا فی ظلمهکلِّ حالهى و لکنّه باقٍ عل

توان یافت. شاید مضمون شعر فوق زبان هم میبرخی از مضامین شعري جمیل را در شعر شاعران فارسی

با این شعر تناسب داشته باشد.

اندجان و دل ما به عشق پرداختهاندزان پیش که آب و گل ما ساخته

34اندها باختهبی زحمت خویش عشقعشاق تو پیش از گل و دل با رخ تو

شک، شعرهاي جمیل، جنبه مبالغه دارند و گاهی تلویحی عرفانی در آنها وجود دارد. درباره البته بی

163محمد دامادي: مضامین مشترك در ادب فارسی و عربی، ص 32
47دیوان، ص 33
66ص شیخ نجم الدین رازي: رساله عشق و عقل،34
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گوید:می» حافظ«آغاز و انجام بودن عشق، بی

35آنچه آغاز ندارد، نپذیرد انجامایان نیستماجراي من و معشوق مرا پ

توان چنین نتیجه گرفت که: جمیل در برخی از اشعارش ناخودآگاه از عشقهاي پیش میاز مجموع گفته

گوید ما در عهد اي که تلویحاً میزند ولی نه عشق الهی خاص. چون او در همان قصیدهالهی حرف می

ولی فوراً گفته » خواهد.قلب من فقط تو را می«گوید: ایم میهالست با هم پیوند عاشقانه برقرار کرد

بدین معنا که او بعد از پیوند » رساند.این دوستی سودي به من نمی«دارد اثر کرده اظهار میخویش را بی

ها را مد نظر قرار داده است.ها، پیوند جسمقلب

36حب القلبِ بثنه الیجديسواما والقلب إال حب بثْنَه لَم یردىأب

پیوند و جدایی:-2

سخن جمیل هم مانند دیگر شاعران عاشق در جاي جاي دیوانش از وصل و هجران خود و محبوبش

گفته است.

قتی شتافت. ولی وشد. او مخفیانه به دیدار محبوب میگاهی جمیل به ناچار مجبور به فراق و هجران می

داد و به ساخت و خویشتن را دلداري میصبر و شکیبایی را پیشه خود میشد، هم که دچار معذوریت می

گوید:یم. او همین اندازه دل خوش داشت که نگاه آنها به آسمان در حین فراق به یک جا دوخته شود

لَّهطَرفی فی السماء لَع وافقُ طرفی طرفَها حین تَنْتَظُرُأقلب37ی

کند و ترس از فراق ود تصویر دیگري از فراق و جدایی از محبوب ارائه میاي از ابیات خجمیل، در پاره

241، ص الدین محمد: دیوان شمسحافظ شمس35
31دیوان جمیل،ص٣٦

61همان،ص٣٧
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داند:داند و همین را سبب پیري و از کارافتادگی خود میو دوري محبوب را غیرقابل تحمل می

38و أنشَزْنَ نفسی فوقَ حیث تکونتُشَیب روعات الفراقِ مفارقی

ه همین بو حتی دارد هم مربوط به این جهان است و هم به آن جهان. افراق و جدایی که جمیل بیم آن 

راضی است که هنگام مرگ قبرهاي آنها از هم جدا نشود.

39حیاتی و الحشريىفی أدنۀَبِبثْنىأعوذُ بک اللهم أن تَشحطَ النَّو

ر ارم و چون مردم پژواك آوازام ددام تو را دوست میه زندهمادامی ک«گوید: جمیل در بیت دیگري می

»:کند.آواي تو را جستجو میمیان گورها پژواك

تفإن أم الفؤاد شْتما ع ،بین االقبرُیهواك صداك صداي عتْب40ی

کند تا به ته میها را در دل انباشجمیل در عشق خود به بثینه چنان است که در هنگام فراق شکوه و گالیه

آید آن ها را براي معشوق بگشاید اما به محض اینکه دیدار محبوب پیش میام دیدار، همه عقدههنگ

کند.ها را فراموش میعقده

و قد علمت نفسی مکان دوائیاو قالوا: به داء عیاء أصابه

و فی النفسِ حاجات الیک کما هیابغتهۀَلقد خفْت أن ألقی المنی

41، أن أبثک ما بِیایوماًلقیتُکو إنی لینسینی لقاؤك، کلَّما

ب است.ناپذیر او و همچنین راه زدودن غم و اندوه از دل او دیدارمحبوراه درمان دردهاي درمان

50،صدیوان جمیل٣٨
93همان،ص٣٩

102همان،ص٤٠
123همان،ص٤١
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شود:نوا میزبان هم در لذت دیدار با جمیل همشاعر فارسی» سعدي شیرازي«

42چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییدل با تو بگویمگفته بودم چو بیایی غم

کند:جمیل عشق پاکی دارد و این عشق پاك را در بیت زیر نمایان می

43من حب قاتله قبلیىقتیالً بکخلیلی فیما عشْتُما هل رأیتُما

کند چرا که شاعر ا بیان میباید گفت که محتواي این بیت یکی از گویاترین حاالت روحی عاشق عذري ر

کشد. البته ظاهراً شک از ابتکارات این شاعر عذري بوده به تصویر میکه بیرا»کشته عشق«این بیت 

هالك شدن عروه بن خرام و جمیل و مجنون «در میان عذریان مشهور بوده چرا که » مرگ از عشق«

سط جمیل به زبان شعر راه پیدا کرده ولی شاید این مفهوم تو44»عامر به علت عشق، مشهور استبنی

باشد و بنا به قول نویسندگان جمیل به همراه تنی چند از شاعران، براي ارزشیابی اینگونه اشعار به حضور 

دختر امام حسین (ع) که از ادیبان مشهور دوره اموي بود، رسیده است. 45سکینه خاتون

توان آن بینیم که البته نمییل میهمان کشته عشق جمهایی شبیه بهدر اشعار فارسی نیز کم و بیش، عبارت

کند:را نوعی تقلید تلقی کرد. سعدي همین مفهوم کشته عشق را چنین بیان می

گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادتمرا هر آینه روزي تمام کشته بینی

46زهی حیات نکونام و رفتنی به شهادتاگر جنازه سعدي به کوي دوست برآرند

اش هاي مذهبی او گاهی در البالي همین اشعار غزلیگیرياز آنجا که جمیل شاعري بوده مسلمان، موضع

71دیوان غزلیات سعدي، به کوشش خطیب رهبر، ص ٤٢
88دیوان، ص 43
109، ص 8ابوالفرج اصفهانی: االغانی، ج 44
79-82، ص 2العشاق، ج سراج: مصارع45
53دیوان غزلیات سعدي، به کوشش خطیب رهبر، ص ٤٦
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گیرد که دیگر اش به بثینه، شدت میگویی در وصف عالقهشود. ولی گاهی هم، چنان مبالغهمشاهده می

ایه ي کدورت و یا شادي و بازد. در بیت زیر، او بثینه را بعد از خداوند مگیري مذهبی او رنگ میموضع

داند!خوشحالی خویشتن می

47و إن شئت بعد اهللا أنعمت بالیاو أنت التی إن شئت أشقیت عیشتی

گوید:کند و میاما گاهی هم، چهره دیگرش را ظاهر می

48لم ینزلْ بها أحدِبین الجوانح ۀٍمن قلبی بمنزلۀُخَلَّت بثین

49برَدلناحین أبدتْهکأنهصادت فؤادي بعینها و مبتسمٍ

م، ود سازییشه خبه هر حال ما باید در داوري و تجزیه وتحلیل این گونه عشق جمیل، جانب انصاف را پ

او را، عشق الهی بدانیم.پرست خوانیم و نه عشقنه او را بت

همه ا اینشد که آیا جمیل بشاید تا کنون بارها این سئوال در ذهن خواننده عزیز مطرح شده با

هاي نهان و آشکار با بثینه، جانب عفت و پارسایی را حفظ کرده است یا خیر؟مالقات

نگرند. به دیده احترام به جمیل مینآید آناآنگونه که از گفتار برخی از نویسندگان معاصر و قدما برمی

گوید: می» حنا الفاخوري«. به طور مثال آورندآنان او را به عنوان شاعران عفیف و پاکدامن بشمار می

ورزد، در عشق و شرح عشق خود سخت عفیف است. او هرگز شرافت خود را در جمیل اگر عشق می«

50»گذارد.بند و باري به معرض فروش نمیبازار فساد و بی

77دیوان، ص - مرا در زندگیم بدبخت و یا بعد از پروردگار مرا خوشبخت کنیتوانیتو کی هستی که اگر بخواهی، می47
135دیوان،صبثینه در قلب و استخوان من جاي گرفت، در قلب من کسی جز بثینه وجود ندارد.48
دیوان، ص -درخشید، قلب مرا شکار کردهاي تگرگ از سفیدي میها و لبهاي خندان خود که همچون دانهاو با چشم49

135
191حنا الفاخوري: تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 50


