
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادب پارسي ةنام كهن
  19ـ  1، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  هاي زيبايي پيكرين در ادب پارسي نشانه
  *خوزاني  زهرا آقابابايي

 چكيده

پارسـي و   طـور كلـي در ادب   شناختي پيكرين خوبرويان به هاي زيبايي باب نشانه در
ماية شگفتي اسـت كـه بـا همـة گسـتردگي      . توان گفت ه شعر دري بسيار ميويژ به

. مطلب در ادبيات و تاريخ ما، تاكنون نوشتة مستقلي در اين باب فراهم نيامده است
حال آنكه سراسر تاريخ ادب پارسي سخن از حسـن و جمـال و سـتايش زيبـايي     

ياكان مـا ايـن موضـوع را    ن.  آنچه كه گويي آغاز نداشته و البته نپذيرد انجام. است
  . اند الجمال پي گرفته تحت عنوان علم

شناسـي در ميـان قـدما و سـپس معاصـرين       در اين مقاله ابتدا مطالعات زيبايي
هاي مفقـودة زيبـايي در فرهنـگ     آنگاه تالش خواهد شد كه حلقه. شود بررسي مي

بـايي اساسـاً   هـاي زي  سپس نشانه. ايرانيان پيش از اسالم و ادب عرب بازيافته شود
ها را بررسي خواهـد   معشوق ادب پارسي و سير تغيير و تحول اين نشانه» پيكرين«

هايي چند از زيبـايي پيكـرين معشـوق،     در اين مقاله نگارنده تنها با ذكر نمونه. شد
تحليل گسترده، نقـد تحليلـي وروابـط    . هاي محسوس بوده است درپي يافتن نشانه

هاي غيرپيكرين  ها، نيز بررسي نشانه نمونه )intertextuality relationships(بينامتني 
  1. طلبد تعبير رفته است، مجالي ديگر مي» آن«زيبايي كه در ادب پارسي از آن به 

 .كتاب شناسي جمال، اوستا، شعرفارسي، ادب عرب شناسي، زيبايي :ها كليدواژه

  مقدمه 
توان تعريفـي   هر ساده سقراط نميظا دانيم كه به اين پرسش به امروز مي» زيبايي چيست؟«

زيبـايي دشـوار   «اي از خـود او اكتفـا كـرد كـه      توان به جمله نهايي و قطعي داد و تنها مي
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پيِ يافتن تعريفي ذهني بـراي ايـن مفهـوم     اما ما هم در) 55: 1374،احمدي، بابك(» .است
طلبـد كـه    مـي گفتن از نقش و جايگاه زيبايي نيز مجالي به بلندي زلف يـار   سخن. نيستيم

كليلـه و دمنـه   تنها به حديثي از قـول مولـف   . »زين قصه هفت گنبد گيتي پر از صداست«
 ،منشـي ابوالمعـالي نصـراهللا   . (»البصـر  الحسـناء يزيـد فـي    ةالمـرأ  النظرُ الي«: كنيم كه اكتفا مي

 .هاي عيني زيبايي در شعر فارسي اسـت  هدف ما در اين رساله، يافتن مصداق) 374 : 1361
؛ و عشق و زيبايي، تـار  »معدن لب لعل است و كان حسن«زيرا سراسر تاريخ ادب پارسي 

انـد؛ و در   حسن و عشـق خـواهران توأمـان   . است  و پود شعر غنايي فارسي را به هم بافته
پرسيم كه چـه   در اين مجال، تنها از خود مي. كنند شعر فارسي هر لحظه به رنگي جلوه مي

دهـد،   ويژه در ادب پارسي بـه مـا اجـازه مـي     ر فرهنگ ايراني و بهطوركلي د معيارهايي به
  .پيكري را زيبا توصيف كنيم

  
  شناسي زيبايي ةسابق

ماية شگفتي است كه با همة گستردگي مطلب در ادبيات و تاريخ ما، تاكنون نوشتة مستقلي 
چنـد مقالـة   تنها خوانندگان محتـرم را بـه   . ميان معاصران در اين باب فراهم نيامده است در

، نيز »زيبايي كمال مطلوب در فرهنگ ايراني«يكي مقالة : ارزنده دراين زمينه ارجاع مي دهيم
و دو  ــ  جالل خالقي مطلـق  ـ از شاهنامه پژوه بزرگوار» سرايي در ادب فارسي كامه تن«مقاله 

ي تحول زيباي«تحت عنوان  شناخت و تحسين هنراي از سيمين دانشور در كتاب  ديگر مقاله
ها  ؛ كه نگارنده در تدوين اين گفتار از آنها بهره»در شعر كهن فارسي از واقعيت تا نمادگرايي

شناسي، زيرشـاخة علـوم و    اين مهم از منظر قدما نيز دور نيفتاده است و جمال 2.برده است
مباحث مربوط به زيبـايي پيكـرين را شـايد    . است شده الجمال برشمرده مي تحت عنوان علم

براي نمونـه، اگرچـه علـم فراسـت يـا دانـش       . ر علومي ديگر هم جست وجو كردبتوان د
زيرشــاخة علــم طــب اســت و بــين ايــن علــم و  ) 125 ؛1384 زاده،  عــالم( شناســي قيافــه
موضوع اساسي درهردو علـم، اطـراف و    از آنجا كهشناسي تمايز اساسي وجود دارد،  جمال

. توان جست وجو كرد ر علم فراست هم ميشناسي را د قوايم آدمي است، گاه ردپايِ جمال
بـراي نمونـه،   . انـد  اي داشته رسد برخي شاعران ما نيز از فراست بهره نظر مي ويژه اينكه به به

  :شناسي، از منظر حافظ، بخشي از علم فراست بوده باشد النظر و حسن شايد علم
 م نظر بينا بودكاين كسي گفت كه در عل  دلشناسي، ايطلب ار حسن»آن«از بتان

  )138: 1320،حافظ شيرازي(
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: 1998 كپـري زاده، (يـاد شـده اسـت    » الغنج علم«بندي علوم نيز از دانشي با نام  در طبقه
اين علم . اند و آن را از فروع علم موسيقي برشمرده) 2/1210: 1419 ؛ حاجي خليفه،1/334

 .الل و غمــزه اســتنيــز دربــاب كيفيــت حركــات و رفتارهــاي زنــان زيبــاروي ازجملــه د
نزد هندوان هم  هاي بروني در طريق ويژگي شناسي عاشق و معشوق و شناخت زنان از زيبايي

آزاد ( .انـد  داشـته ) شناسـي  زن(» نايكابهيـد «آنان علمي با نـام  . جايگاه درخوري داشته است
بـا نـام   علماي زيباشناسـي هنـد در علمـي    ) 20: 1354 ،ي ن ي س ح  ن دي رال خ ف؛ 1382 ،بلگرامي

است كـه  )  padmani(»پدمني«بهترين نوع زن . اند كوكم، زنان را به چهار قسم تقسيم كرده«
. كه زني است صبيحه و مليحـه  )citrine  (چترنيم «نوع دوم، . به گل نيلوفر تشبيه شده است

است كـه هـر دو از انـواع    ) hastini(» هستي«و )  sankhini(» سنكهني«نوع سوم و چهارم، 
نـديم، بـه    ابـن  الفهرسـت در ) 39: 1354 فخرالـدين حسـيني،  . (رونـد  شمار مي ن بهپست ز
درباب ايرانيـان، هنـديان، روميـان و     ـ  دخت بهرامو  نقش بنيان، بنيان دختهايي نظير  كتاب

رسـد جـز تنهـا     نظر مي كه به)  556: 1366ابن نديم، ( اشاره رفته است ـ انگيز اعراب شهوت
ــامي در  ــتنـ ــزي الفهرسـ ــت    چيـ ــده اسـ ــاقي نمانـ ــا بـ ــالم،  . از آنهـ ــس از اسـ پـ
. شود شناسان فرهنگ ايراني محسوب مي ترين جمال وشمگير از بزرگ بن قاووس بن كيكابوس
شناسي در فرهنگ عرب  خالد نيز از پيشگامان زيبايي بن ربيعه، العرجي، و الحارث ابي عمربن
صـورت   اشـعاري كـه از آنهـا بـه    گردآوردن ابيات و ) 16: 1969 المنجد،. (آيند مي  به شمار

موضوعي، سراپاي معشوق توصيف شده باشد نيز در شعر فارسي و عرب معمول و مرسوم 
تـأليف جمـال خليـل شَـرواني      المجالس نزهة نمونة مشهور آن در شعر فارسي، . بوده است
لي موصـ در شعر عرب، از سري رفّـاء   المحبوب المحب و اقتفاي  رسد به نظر مي است كه به

 العشاق، انيس .پرداخته شده باشد ـ الدوله در حلب شاعر دربار سيفـ  )362متوفي به سال (
تـأليف  ) 757 ــ  776(الدين رامي از شاعران دربـار جاليـري    رسالة كوچكي است كه شرف

 .كرده و در آن اصطالحات ادبي اعضاي تن را در نوزده باب از گيسو تا ساق برشمرده است
هايي چنـد نيـز    منظومه. سازي از اين كتاب پرداختند برخي اديبان به نظيرهپس از آن كتاب، 

از مهري عرب،  سراپاي معشوقسروده شده است؛ از جمله » سراپاي معشوق« تحت عنوان
، سـراپا از ابـراهيم ادهـم    )، كتابخانه ملك4676شمارة (محمد محرم كشميري  از ميرزا سراپا

صـفي   و نيـز از و ) 423، بيـاض شـمارة   364:يهاي خطـي پاكسـتان، منـزو    نسخه(صفوي 
مالمحمــد توفيــق  نامــه ســراپاي، )783،ص1هــاي خطــي پاكســتانِ، منــزوي، چــج نســخه(

اي بـا عنـوان    رسـاله ) 29و 28پاورقي  :1376 ،رامي) (، كتابخانة ملك5091شمارة(كشميري
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. ب اسـت از دري شوشتري نيز در اين با سرور چمنو  الخيال صنمو منظومة  العاشقين مطلع
 ــ  مسعود قمـي  از يوسف و زليخامنظومة . ها به پس از قرن نهم مربوط است اين مجموعه

  ــ  منصب بوده است نوايي صاحب عليشير دوم قرن نهم هجري كه در دستگاه امير ةشاعر نيم
پرداز در بخشي مستقل از  گاه نيز بدون اين عنوان، شاعران منظومه. در همين زمره است هم

هـاي ادب عـرب نظيـر     در مجموعـه . انـد  ، سراپاي معشوق را توصـيف كـرده  منظومة خود
فصولي در بيان اوصاف زنان زيبارو وجود ) 6/126ج(الفريد  و عقد) 114/ 4ج( االخبار عيون
باب حسـن   ، مؤلف فصلي را درطرازاالخبارهاي فارسي همچون  همچنين در كشكول. دارد

  )118: 1381ي، كدكن شفيعي. (ذكور و اناث گرد آورده است
 عندالعرب المرأه جمالهايي نظير  توان به نمونه عرب نيز مي در تحقيقات معاصر نويسندگان

شناسـي در فرهنـگ غـرب، كتـاب      شايد بهترين نمونة زيبايي. اشاره كرد منجدالدين  از صالح
  .شود شناسان معاصر محسوب مي ترين جمال اكو باشد كه خود از بزرگ از امبرتو تاريخ زيبايي

معناي استقصاي كامل كتب مربوط به حسن نيسـت، بلكـه بخشـي از     آنچه گفته آمد، به
  .است هايي است كه دراين باب تأليف شده ها ورساله كتاب
  
  هاي زيبايي پيش از اسالم نشانه

 دليل شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي و سياسـي،     شناسي نياكان ما، به زنجيرة زيباييكلي،  طور به
فراواني دارد؛ مخصوصاً آنچه از پيش از اسالم باقي مانـده، بسـيار انـدك     دةهاي مفقو حلقه
تـا   شـود  يافته شـده اسـت، بازگفتـه مـي     ها كه  حلقه در اين مجال، تنها برخي از اين. است

   .شناختي پيكرين پس از اسالم بازشناسانده شود زيبايي آبشخورهاي
  

  ايران باستان
. بـا مفهـوم قـدرت و نيرومنـدي آميختـه اسـت       اوسـتا  مفهوم زيبايي در ذهن نياكان مـا در 

سـراغ گرفـت؛ كـه    اوستا  توان در ترين نمونة توصيف زيبايي را نيز از همين كتاب مي كهن
 و ديگري توصيف دينا ـ ايزدبانوي باروري و فراواني و پاكي ـ يكي، توصيف زيبايي آناهيتا

، زيبايي پيكر آناهيتا  64و 15و  7اي در يشت پنجم، بنده اوستا،در . است ـ الهة خرد روان ـ
   :بيشتر به جامه و زيور او توصيف شده است 127ـ  129و سپس در بندهاي 

بازوان زيبا و سپيدش كه به زيورهاي . خيزد اردوي سور اناهيتا از سوي آفريدگار مزدا برمي
درخشانِ  اوست آن زورمند) 15( .باشكوه ديدني آراسته است، به ستبريِ كتف اسبي است
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به نيرومندي  ـ چند همة آبهاي روي زمين در بزرگي همـ  بلندبااليِ برزمندي كه روز و شبان
اي زيبـا، برومنـد، برزمنـد،     آنگاه اردوي سـور آناهيتـا بـه پيكـر دوشـيزه     ) 64( .روان شود

و بـه   هايي درخشان تا مچ پا پوشيده باال، آزاده، نژاده، بزرگوار، موزه  كمربرميان بسته، راست
راستي اردوي سور اناهيتـاي بزرگـوار،    به) 127( .استواري با بندهاي زرين بسته، روانه شد

اي از  هـاي زريـن چهارگوشـه    رسم بر دست گرفته، گوشواره گونه كه شيوة اوست، به همان
او كمر بر ميـان  . شود بندي بر گردن نازنين خويش بسته، نمايان مي گوشها آويخته و گردن

بـر فـراز سـر اردويسـور     ) 128( .تر شود هايش زيباتر بنمايد و دلنشين تا پستان بسته است
سان چرخي  اي كه به گوشه آناهيتا تاجي آراسته با يكصد ستاره جاي دارد؛ تاج زرين هشت

ساختي كه چنبـري از آن پـيش آمـده     ساخته شده و با نوارها زيور يافته؛ تاج زيباي خوش
اي از پوست ببر پوشيده است؛ از پوست سيصد ماده  تا جامهاردوي سور اناهي) 129(. است

ببر كه هر يك چهار بچه زايد؛ از آن روي كه ببر ماده زيباترين جانوري است كه مويي انبوه 
   )به بعد1/259: 1347 ها، يشت. (دارد

. يميـاب  حال به درشتي اندام مردان، مـي  عين در اين گزارش، اندام آناهيتا را اندامي زنانه، در
آيد، بازواني به ستبري اسـب و انـدامي آراسـته اسـت كـه بـا        آنچه پيش از همه فراچشم مي

چهره در قياس با اندام جايگاهي ندارد تـا بـدانجا   . پوست سيصد ماده ببر پوشيده شده است
اتفاقاً رد پاي ايـن زيبـايي را بعـدها در    . سر تصوير شده است اي بي كه گويي از آناهيتا پيكره

هـاي   تن بـا گوشـواره   پهلوانان سيمين. يابيم هم مي ـ زنان و مردان ـ شاهنامهقهرمانان  شمايل
آيـا هيبـت و عظمـت آناهيتـا را بـه ذهـن        شاهنامههاي مرصع در  چهارگوشِ زرين و كفش

آورند؟ پيوستگي زيبايي و نيرومندي در آناهيتا، با نگاه دنياي باستان به زيبايي همخـواني   نمي
ها در مرد جواني بود كه هـم زيبـا و    ها و اسپارتي نان باستان، زيبايي مطلوب آتنيدر يو. دارد

دورانت، . (گونه، هنر يوناني، ستايش كامل و انعكاس ميدان ورزش بود هم دالور باشد؛ بدين
آناهيتا خود بازماندة ستايش بسيار كهن و گستردة الهـة مـادر در ادوار پـيش از    ) 223: 1369

حـال زايـش    و گـاه در ... سـر اسـت و    هاي بازمانده از اين الهه اغلب بـي  رهپيك. تاريخ است
او حامي و پرورندة فرزندي آسماني و خـود نمـاد الهـيِ فرزنـدزاييِ زنـان و      . فرزندي است
همـراه   و بـاروري بـه   بر اصل زايـش  تأكيد همين) به بعد 69: 1371 ،الهيجي. (مادري است

ها را به يكي از مظاهر  اقي و فربهي در برخي از اندامعوامل اقتصادي و اجتماعي است كه چ
   3.زيبايي بين اقوام مختلف مبدل كرده است

اسـت كـه    ــ  اوسـتا رفتـة   هـاي از دسـت   يكي از نسك ـ نسك ديگر از هادوخت توصيف
اين نسك آمده است ) 8ـ  7بند(در بخش دوم . قطعاتي از آن با ترجمة پهلوي در دست است

سوي جنـوب   يابد كه از مين شب از درگذشت مرد نيكوكار روان او درميكه پس از پايان سو
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بـه پيكـر   » دينا«وزد و در نزديكي اين باد خوشبوي، خرد روان به نام بادي بسيار خوشبوي مي
سپس در بنـد نهـم، توصـيفي كوتـاه از زيبـايي ايـن       . گردد ساله به او نمايان مي دختري پانزده

  :شود كلي، توصيف پيشين را تأييد ميدوشيزه آمده است كه در خطوط 
شود؛ به پيكر دختـري زيبـا، درخشـنده، سـپيدبازو،      در نزديكي اين باد، ديناي او نمايان مي

ساله، در چهره  تن، آزاده، از تخمة بزرگ، پانزده باال، بلنداندام، نژاده نيرومند، زيباروي، راست
  )703: 1375 ي مطلق،خالق. (هاست و اندام چنان زيبا كه زيباترين آفريده

اگرچه دراين نسك، به توصيف كلي از زيبايي دينا بسنده شده است با اين حال همچون 
  . كيد شده استأالهه خرد ت 4توصيف آناهيتا بيشتر بر سينه و بازوان

  
 عصر ساساني 

در در عصر ساسانيان، با وجود آنكه ناهيد جايگاه آييني خود را نزد شاهان حفظ كرده و او را ما
» پـاك، نيـالوده، بـاكره   : هاي پاك و نيـالود؛ آناهيتـا   بانوي آب ايزد(بانو اردويسور آناهيتا  ايزد«مهر 

تر و اندكي دگرگـون   رفته معتدل شناسي ايرانيان در عالم واقع، رفته اند، حس زيبايي معرفي كرده
تر آن اسـت   مه مهماز نظر آنان، منش زن، فراتر از هرگونه زيبايي پيكرين است و از ه. شود مي

: در اين عصر نيز دو تصوير از زن خوبروي ارائه شـده اسـت  . دوست باشد كه زن به منش مرد
، ولـي  بلعمـي   تـاريخ ؛ ديگـري، در  وريـدك وي  خسـروقبادان يكي در رسالة كوچكي با عنوان 

  :آمده است وي  ريدكو خسروقباداندر رسالة . منسوب به خسروانوشيروان
دوست باشد، بااليش ميانه، و  آن زن بهتر است كه به منش مرد! باشريدك گويد كه انوشه 

كـف پـا انـدكي     كمـرش باريـك،   سر و گردنش خوش تركيـب بـود، پاهـايش كوچـك،    
 )آبـي (بـه  ) ماننـد (پسـتان   خت آكنـده، ، انـدامش نـرم وسـ   )كشـيده (=مقعر،انگشتان دراز 

از ) چنان بود كه گـويي (اش انارگون، چشمانش بادامي و مژگانش  هايش برفين، گونه ناخن
هايش سپيدو لطيف وخوشاب و گيسوانش سياه و براق و  ، دندان)شده سياه ساخته(پشم بره 

  )99: 1367 ،معين. (شرمي سخن نگويد در حضور مردان به بي) و زني كه(دراز 
اما در فهرستي ديگر كه بلعمي در تاريخ خـود از زن مطبـوع خسـرو انوشـيروان ارائـه      

، كسري انوشيروان سه تـن را بـراي يـافتن    تاريخ بلعميدر  .يابيم تفاوت مي دهد، اندكي مي
و پيك موظف بـود كـه از    ؛فرستاد )روم و خزران و تركستان (كنيزكان زيباروي به سه نقطه

  :فقير و غني هر كه اين اوصاف داشت، براي شاه بيابد و بياورد
فيدروي و بناگوش، همه تن تا به ناخن باال، نه دراز و نه كوتاه، س خلقت، تمام كنيزكي راست



 7   خوزاني  زهرا آقابابايي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

پا سفيد، سفيدي گونه او به سرخي زده و غالب به گونة ماه وآفتاب، ابروان طاق چو كمان 
وميان دو ابرو گشاده وچشمي فراخ، سياهي سياه و سـپيدي سـپيد، مژگـان سـياه و دراز و     

ز و كـش، سـرش   كش، بيني بلند و باريك، روي نه دراز و نه سخت گرد، موي سياه و درا
هـا و   سر كتف. ميانه نه بزرگ و نه خرد، گردن نه دراز و نه كوتاه كه گوشواره بر كتف زند

بازوان معتدل و جاي دستاورنجن فربه، انگشتان دست باريك نه دراز و نه كوتاه و شكم با 
بند بـر گـردن باريـك،     بر راست، در گونه از پس پشت بلند تر، و ميانه باريك، جاي گردن

ها سطبر، شتالنگهاي پاي خرد وگرد، چون رود كاهل  ها فربه و آكنده، زانوها گرد، ساق انر
  ) 1108ـ  2/1105: 1382 ،بلعمي. (بود از فربهي

اين موضوع از  تاريخ بلعمياما در بخشي ديگر از . اين توصيف زيبايي از منظر شاه بود
  :يابيم شاهان و دانشمندان نميمنظر حكما طرح شده است حال آنكه چندان تفاوتي در ذوق 

بهترين زن آن است كه پيوسته در انديشة عشق و محبت مرد باشـد؛ امـا از حيـث انـدام و     
و گردنـي  ...   اي فـراخ و سـر   هيئت، نيكوترين زنان كسي است كـه بـااليي ميانـه و سـينه    

رم ساخت و پاهايي خرد و كمري باريك و كف پايي مقعر، انگشتاني كشيده و تني ن خوش
  )156: همان. (و استوار دارد

ــزارش ــوي     در گ ــاص از الگ ــوعي خ ــابق ن ــماني مط ــاني خصــايص جس ــاي ساس ه
توصيف ريدك با تصويري دقيـق و عينـي    .شود وار ذكر مي فهرست) هلنيستيك(مĤبي يوناني

در توصيفات . رنگ و بوي شاعرانه يافته است آغاز شده و درنهايت با استفاده از عنصر تشبيه
ني، اندام هنوز در قياس با رخسار، جايگاه خود را حفظ كرده است؛ با اين همه، عصر ساسا
اگرچـه هنـوز هـيچ    .تر شده و جزئيات آن از نظر دور نمانـده اسـت   رفته پررنگ چهره رفته

آراستگي آناهيتا و پيكر . ها، دهان، چانه، زنخ، غبغب و پيشاني نيست سخني از چگونگي لب
عصر اوستا، به طبيعتي عاري از زيور، اما مستعد براي پيرايه بندي درشت و اندام فربه او در 

  . شود تر در روزگار ساساني مبدل مي تر و باريك و اطرافي ظريف
  

 عصر جاهليت

،  ، زيبـايي را از منظـر ملـوك، حكمـا    »جمال در عصر جاهلي«الدين منجد، در فصل  صالح
  . داده است دست هريك به هايي از جوانان و شاعران جاهلي بررسي كرده، نمونه

  :شيباني است محلم بن اولين نمونة زيبايي از منظر امراي جاهلي، توصيف دختر عوف
همين منظور،  به. پي ازدواج بود حجر، پدربزرگ امرءالقيس شاعر در پادشاه كنده، عمربن

ر اينكه خبـر زيبـايي دختـ    تا. جوي دختران زيباروي در بين قبايل عرب پرداخت و به جست
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 زن دختـر را ديـد و  . جو به آنجا روانه كـرد  و زني را براي پرس. امير قبيلة شيبان به او رسيد
  :چنين توصيف كرد

اش آن را آراسـته بـود، اگـر ببينـي،      بافتـه  هم يافته كه موي سياه به پيشاني چون آينه صيقل
قلـم قوسـي   ابروانش گويي كه با ذغال، سياه شده باشد يا با . گمان كني كه زنجيري است

رّان، نـه      بين آنهـا، بينـي  . اند بر فراز چشمان آهووشش رسم كرده اش چـون شمشـيري بـ
مرواريدگون  هايش چون ارغوان در زمينه يك دست سپيد  كوچك و نه بزرگ و آن را گونه

سـان   بوسـه، بـا دنـدانهايي بـه     دهانش مثل انگشتري شـكافته، خـوش  . در بر گرفته است
گلويي چون آبريـزي از طـال   . اب و زباني فصيح و لباني گلگونمرواريد و آب دهانش شر

هـاي گوشـتالو و فربـه بـدان پيوسـته،       انـد و بـازو   كه سينه را برو چون پيكر بتي برنشـانده 
  .  ...خواهد بشكند  و كمري دارد انگار كه مي...  كه چون لمس كني، استخواني نيابي چنان آن
  )7/120: ق 1404 ،عبدربه ابن(
اي كـه   و بوي توصيف فوق، بيش ازآنكه عربي باشد، ايرانـي اسـت؛ بـه گونـه    اما رنگ 

آنكه در  .توان گفت معيارهاي دربار ساساني بر حوزة جغرافيايي وسيعي اثر گذاشته است مي
شده از  منجد، از زيبايي دراين عهد، گزارش ياد الدين ديگر مصداق صالحالمرأ،  جمالكتاب 

مقايسه با متون نزديـك بـه ساسـاني، توصـيف      در ) 22 و 21: 1969 المنجد،. (بلعمي است
پيرايه، ساده و دقيق از جمال زن، به استفاده از آراية تشبيه آن هم تشبيهاتي از نوع ايراني  بي

هر چند در شعر شـاعران جـاهلي هـم بـاوجود     . شود در وصف دختر قبيله، شيبان بدل مي
هـاي عصـر    ، در گـزارش ست، بااين همهتفاوت در صور خيال، خطوط كلي زيبايي همين ا

. يـابيم  ساساني و نيز تصوير زن عرب جاهلي، در توصيف چهره و اندام اعتدالي كامـل مـي  
در دنياي قديم، اعتدال و تناسب، نخستين . اساساً همة اعضا بايد در تناسب با يكديگر باشند

هـا پـس از او    دتشناسي كالسيك از فيثاغورث تـا مـ   شرط زيبايي بوده است و در زيبايي
تـرين زيبـايي    وشـمگير كـه از بـزرگ    بـن  قـابوس . شد ترين اصل زيبايي محسوب مي بزرگ

اي را كـه بهـر خلـوت و معاشـرت خريـداري       عالمت بـرده  ـ شناسان فرهنگ ايراني است
هاي ظـاهري   اين اعتدال بايد در همة ويژگي. داند شود، اعتدال در اطراف و اندام وي مي مي
  :وجود داشته باشد ـ لندي قامت، رنگ پوست، چاقي يا الغري وياعم از ب ـ او

اكنون اول عالمتي كه بنده از بهر خلوت و معاشرت خري چنان بايد كـه معتـدل بـود بـه     
و ) سـتبري (و سـطبري ) سـرخي (درازي و كوتاهي و فربهي و نزاري و سپيدي و صرخي 

پوست و  تن او نرم و تُنك... باريكي و درازي و كوتاهي گردن، به جعدي و ناجعدي موي، 
بينـي و   ابرو و كشيده مژه و شهالچشم و سياه و گشاده همواراستخوان و ميگون موي و سياه
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لـب و سپيدپوسـت بايـد و    ) سـرخ (ميان و بايد كه باشـد و گردزنخـدان و صـرخ     باريك
هـر غالمـي كـه چنـين بـود، زيبـا و       . كه گفـتم  همواردندان و همه اعضاي او درخورد اين

 )113: 1375 ،عنصرالمعالي( .طبع و معاشر بود لطيف  خو و وفادار بود و وشخ

  :داند هاي زيبايي را كمال و اعتدال مي جاحظ نيز نخستين شرط
گذشتن از حد اعتدال در بلندي قد يـا   حسن عبارت است از كمال و اعتدال؛ ومعناي كمال

ني از حد معمـول و متوسـط   بودن عضوي يا بزرگ بودن چشم و بي باريكي اندام يا درشت
هاي تعيين شده اسـت و هـر    نيست، كه اين فزوني هرگاه باشد، نقصاني در حدود و اندازه

در رود، زشت و نكوهيدني است، گرچه اين تجاوز از  چيز كه در آفرينش و خوي از حد به
 .حد در دين و حكمت باشد كه برترين امور است

بـودن   كميت؛ و هستي، هستي زمين است نه مسـتوي اما اعتدال عبارت است از وزن شيء نه 
و موزون بـودن آفـرينش انسـان عبـارت     . هاي اقسام آن است و وزن نفوس، در همانندي. آن

هايش، و اينكه هيچ عضو او بدون حسن و تناسبي نباشد، مثـل چشـم    است از اعتدال نيكويي
شم تنگ و صورت فراخ كه براي صاحب بيني كوچك و پهن، و بيني بزرگ براي صاحب چ

شكوهمند براي صاحب بدن ناقص و الغر و پشت طوالني براي صاحب ران كوتاه و پشـت  
كوتاه براي صاحب ران بلند و گشادگي بيش از حد پيشاني نسبت بـه بقيـة صـورت خـوب     

  )137ـ  138: 1368 ،الجاحظ. ( نيست
صـيف مربـوط بـه    نكتة ديگر اينكه در دو توصيفي كه از اوستا برگرفته شد و نيز سه تو

عصر ساساني، زيبايي، چهارچوب و حـدودي معـين و مشـخص دارد و توصـيف زيبـايي      
آرماني، اساساً تابع يك الگوي يكسان است؛ و اگرچـه در توصـيفات مربـوط بـه روزگـار      

وشمگير از غالم زيبا، سخني از زيبايي شـخص معينـي    قابوس بنساساني و نيز در گزارش 
  . يابيم هم، همين الگوي زيبايي آرماني را مي نيست، در توصيف زنان خاص

  
  نشان از خوبرويان در فارسي دري

  هاي چهارم و پنجم قرن
رودابه، . شناسي پيش و پس از اسالم داشت توان حلقة اتصال جمال مي شاهنامهبه گمان ما، 

ايي در ترين نمونة زيبـ  است؛ و توصيف زيبايي رودابه، كامل شاهنامهدر زيبايي، افسر بانوان 
  : شاهنامة پهلواني است

 به رخ چون بهشت و به باال چو ساج  كــــردار عـاجز سر تا به پايــش به
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 .برو كـرده از غالــــيه صــــد رقـم      ده انگشت بـر سـان سيــــمين قلـم
 تيـــرگي بــــــــرده از پـر زاغ  مژه  سان دو نرگس به بـاغدو چشمش به
 برو توز پوشــيده از مـــــشك نـاز    سـان كــــمان طـــرازدو ابرو بـــه

 ...و رامـــش و خـــواسته پر آرامش  بهــشتي اسـت ســرتاسر آراســـته
  )157/ 1ج: 1373،فردوسي(

 :استبسيار نزديك  شاهنامهنيز چهرة ويس به چهرة خوبرويان  ويس و راميندر 

 اين بـاغ بهـار اسـت«گهي گفــتي كه
 چشـمكان اسـت   زلـف و نـرگس   بنفشه

 ايـن بـاغ خـزان اسـت    « گهي گفتي كه
 اين گـنج شـهان اسـت  « گهي گفتي كه

 رخش ديبـا و انـدامش حريـــر اسـت    
 تنش سيم است ولب ياقوت ناب است

 اين باغ بهــشت است« گهي گفـتي كه 
 تنش آب اســت و شير و مي، رخانش

ــ ــه چـ ــود ب ـــكوان ب ــاب نيــ  ـهره، آفت
 چو شـاه زنـگ بـودي جـــعد پيچـان     
 چــو ابــر تيـــــــره زلــف تابــــدارش
ــاج  ــورة ع ـــو ده ماس  ده انگشــتش چـ

 هــــــاي آبــدار اســت كــه در وي اللــه
 »چو نسرين عارض و الله رخان اسـت 

 »... هاي مهرگـان اسـت   كه در وي ميوه
 كــه در وي آرزوهــاي جـــــهان اســت
 دو زلفش غاليـه، گيـــسو عبيـر اسـت    
 »همان دندان او در خــــوشاب اسـت  

 كه يزدانش ز نور خود ســرشت اسـت 
 »هميــدون انگـــــبين اســت آن لبــانش

 بــه غمــزه، اوســــتاد صــابران بــود    
 دو رخ پيشــش چــو دو شــمع فــروزان
ــدر چــو زهــره گوشــوارش  ــر ان ــه اب  ب
 بــه ســر بــر هــر يكــي را فنــدقي تــاج 

  )99:  گرگاني  داسع  فخرالدين(
هاي ساساني نزديـك   ، بيشتر به شاخصهرامين و ويسو  شاهنامههاي زيبايي در  مشخصه

توصيفات باال، داراي ويژگي اشعار آغاز ادب فارسي، محتمالً نموداري از چنان كه  است، آن
 رغم اينكه زيبايي تركانه علي) 703 :1375 ،مطلق خالقي( .رفتة ادب پهلوي است شعر ازدست

معيار غالب زيبايي روزگار فردوسـي و فخرالـدين اسـعد گرگـاني      ـ تركان آسياي شرقي ـ
. چندان شباهتي به تركان ندارنـد  رامين و  ويسو  شاهنامهشده است، خوبرويان  محسوب مي

روزگـار ساسـاني نيـز در ايـن اسـت كـه        تفاوت اين تصاوير با توصـيفات از ديگر سوي، 
  شناسي پيكرين جاي انـدام را  يش از اسالم، صورت در زيباييبرخالف اذواق نياكان ما در پ

ناديـده   ويس و رامينو  شاهنامهاز اين روي، برخي اعضا و قوايم در دو توصيف . گيرد مي



 11   خوزاني  زهرا آقابابايي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

بيشـتر   ــ  ها چانه و زنـخ  جمله دهان، لب از ـ شود و در عوض بر جزئيات چهره انگاشته مي
  : نامه قابوسدر وشمگير  بن بنا به قول قابوس. شود تأكيد مي

تر كـه   اما هركسي كه در بندة تو نگرد، اول در روي نگرد، آنگه قوايم وي نگرد، پس اولي
. خــوبروي طلبــي كــه تــو نيــز روي او پيوســته همــي بينــي و تــن او بــه اوقــات بينــي 

   )112: 1375 ،عنصرالمعالي (
شـي از شـرايط   انگاشتن برخي اعضـا در توصـيفات نا   به گمان ما، اين ترتيب نيز ناديده

  . خاص تاريخي حاكم بر ايران و نيز عوامل بازدارندة اجتماعي و اخالقي بوده است
هاي زنانه به فراموشي سپرده شده است، گويي كه جنسيت  در شعر دري، توصيف اندام

تـوان گفـت در غالـب توصـيفات شـعر دري       گونـه كـه مـي    شود؛ آن زن ناديده انگاشته مي
تـوان جنسـيت معشـوق را     يابيم تا بدانجا كه گاه نمـي  يت زن نميگونه تأكيدي بر جنس هيچ

اين امر پس از اسالم، با نفوذ تركـان در دربارهـا و ورود معشـوق    . تعيين كرد و بازشناخت
ها  اي كه در اين حوزه گونه جمله خراسان تشديد شده است، به ها از مذكر در برخي از حوزه

  . ار گرفته استحتي زيبايي زنانه در محاق فراموشي قر
  
  هاي ششم و هفتم قرن

اما با مقايسة اين توصيفات با توصيف زير كه نظامي در وصف زيبايي شيرين سروده است، 
  :توان مشاهده كرد تحول مظاهر زيبايي را در روزگار اسالمي مي

ــاهيپــري  كالهـي  به زيـــر مقـــنعه صاحـــب     دخـــتي، پــري بــــگذار م
 چــــشمي چــو آب زنــــدگانيسيـــه  وانيافـروزي چـو مـــهتاب جـ    شب

ــيده ــيمينكش ــون نخــل س ــامتي چ  دو زنگي بر سر نخلـش رطـب چـين     ق
 دهــــان پر آب شكر شـد رطـب را    ز بــس كــĤورد يــاد آن نــوش لــب را

 دان داده از دورصــــدف را آب دنــــ  هـاي چـــون نـوربه مرواريد دنـدان
ـــسو دو گ  دو شــــكر چـــون عقيــق آب داده ــي ــاب دادهچــون كم  ـند ت
 ...به گيـــسو سبزه را بر گـل كشـيده    خــم گيــــسوش تــاب از دل كشــيده

 كه كـرد آن تيـغ سـيبي را بـه دو نـيم       يمسـ تو گويي بينيش تيغـي اسـت از
 گهي قاقم، گهي قنـــدزفروش اسـت    صبا از زلف و رويش حلّة پوش است

 يب و غبغب چون ترنجيزنخ چون س  نجيموكّل كـرده بـر هـر غمـزه غـــ     



  هاي زيبايي پيكرين در ادب پارسي نشانه   12

  1390ابستان ، شمارة اول، بهار و تدومسال ، نامة ادب پارسي كهن

ــردنش را ــو، گـ ــردن آهـ ــاده گـ  بــه آب چشــم شستـــه دامــنش را     نهـ
 بر آهويي صـــد آهـو بـــيش گيـرد     گر اندازه زچـــشم خويـــش گيـرد

 نديدش كس كـه جـان نسـپرد حـالي      ابــــروي هاللــــيبــــه عيــــدآراي
 به دستش ده قلـم، يعنـي ده انگشـت     به فرماني كه خواهـد خلـق را كشـت
 شب از خالــش كتـاب فـال خوانـده     مه از خوبيش خـود را خـال خوانـده
 كه رحمت بر چـــنان لولـو فروشـان     زگوش و گردنـــش لولـو خروشـان
 لبي و صـد هزاران بوسـه چـون قنـد     حــديثي و هـــــــزار آشــوب دلبنــد
 لــبش شيـــرين و نــامش نيــز شــيرين  رخش نسـرين و بـويش نيـز نسـرين

ــكرلفظا ــدش ــوش خوانن ــبش را ن ــد    ن ل ــانوش داننـ ـــين بـ ــد مهـ  وليعهـ
  )50ـ  52 : 1378، نظامي گنجوي(

  :گويد مي شرفنامهنظامي در توصيفي ديگر از زيبايي آرماني زن در 
ــده  چشــمي جفــاجوي و تيــز فريبن

 كوتــه و زلــف و گــردن دراز 5ارش
 ز نــخ سـاده و غبــــغب آويختـه   
 به هر شــــور كز لـب برانگيختـي  

 هر خنده كز لـب شـكرريز كـرد   به 
 رخي چون گل و آب گـل ريختـه  

 گير گيسويش از مشـك نـابشكن

ــ ــارخيز دوابخـ ــار و بيمـ  ـش بيمـ
 لبي چون شـكر خـال بـا او بـه راز    

 ...گالبي ز هـــر چشـمي انگيختـه   
 اي ريختــي نمــك بــر دل خــــسته

 اي را مــــنش تيـز كـرد    شكرخنده
 ميــان، الغــر و سينـــــه انگــــيخته

 يه بــر چــــشمة آفتــابزده ســـــا
  )255 :شرفنامهنظامي گنجوي، (

بودن ساعد نشان داده  نمايد، قد كوتاه دلبر است كه با كوتاه آنچه در اين ابيات متمايز مي
زيرا طول فاصلة دو دست ازيكديگر، برابربا طول قامـت اسـت؛ و گـردن دراز،    . شده است

كـه   ـ طوركلي،جداي از تحول در نحوة بيان به اما. تواند باشد بودن باالتنه، مي حاكي از كوتاه
در آن، گرايش لفظ از سادگي به صنعت، تبديل طبيعت طبيعي به طبيعت تزييني، نفوذ بيشتر 

كـه معشـوق    چنـان  توان مشـاهده كـرد، آن   خيال در شعر و سنگيني ذهنيت بر عينيت را مي
و  شـاهنامه ي نيز به نسبت در معيارهاي زيباي ـ شود تر و اثيري توصيف مي خاكي، رنگارنگ
تدريج گردتر شده است  تر و رخسار به تر و كوتاه اندام، فربه: بينيم تحوالتي مي ويس و رامين

بـا ورود تركـان و تـأثير از معيارهـاي      اش معيار زيبايي بود، اكنون و چشم كه زماني بزرگي
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ورت، ازجملـه  ترين جزئيات ص كوچك. تنگ و تركانه شده است شناختي شرق دور، زيبايي
ياد نبرده است كه همة اينهـا   ـ خالي خرد بر رخسار، مركز توجه شاعر است و البته شاعر از

همين خصيصه شـايد خـوبرويي را   . بي غمزه و دالل و خندة ماهروي لطفي نخواهد داشت
از . نمود، نوعي ديناميسم و پويايي بخشيده اسـت  مي جان و نقش بر ديوار  كه پيش ازاين بي

كند و چندان درپي ايجاد  توجه به كليت اندام توصيف مي سوي، شاعر هر عضو را بي ديگر
  .هماهنگي و هارموني ميان اين اوصاف متشتت زيبايي نيست

مؤلف در چندجا زيبايي زنان را توصـيف   ـ از سدة هفتم هجري ـ  سمك عياردر كتاب 
  :تآمده اس» پري مه«نام  جا در توصيف دختري به يك: كرده است

دختري ديد چون صد هزار نگار با سري گرد و پيشاني پهن، زلف چـون كمنـد و ابـروان    
ها چون تيـر ارش و بينـي چـون تيـغ و      چون كمان چاچي، دو چشم چون دو نرگس، مژه

    دهاني چون نيمه دينار و عارضي چون سيم، رخي چون گل، زنخداني چـون گـويي گـرد
تختة سيم و انگشـتان دسـت سـياه    ... فتاده و  چاهي و گردني كوتاه و صد غبغب زير زنخ

سفيداسـفيد و ابـزار پـايي     پيـراهن حريـر  ... كرده و در هـر انگشـتي جفتـي انگشـتري و     
و مقنعه قصب در سر افگنده و گلوبند بـر   ]يعني شلوار ابريشمني[ سقالطوني ساده در پاي

نبـر اشـهب كـرده،    گرد عارض و گردن بسته و حمايل در گردن افگنده، همة تعويذها به ع
  )13/ 1ج :1362،الرجاني كاتب. (كه بوي او به جهان برفت چنان

  :چنين آمده است »ماهانه«نام  باز جايي ديگر در توصيف دختري زيبا به
در وي نگاه كرد و آن روي و موي و حالوت و باالي و پهنـاي  . سياه ابر گفتار وي بشنيد

ماه شـب چهـارده، بـااليي چـون سـرو و       سروي ديد روان، رويي ديد چون. ماهانه بديد
كردني چون  گيسويي چون كمند سياه، خنديدني چون صبح، خراميدني چون كبك، جلوه

طاووس، اشكمي چون آرد كه ده بار به حرير بيـزي و بـه روغـن بسرشـي، و زنخـداني      
گويـد، بينـي    كه چون سخن گفتي فهم نتوانستي كردن كه سخن مـي  سيمين، دهاني چنان

درم، چشمي چون چشم گور، گردني چون گـردن غـزاالن، دنـداني چـون در،      چون تيغ
اي چون تخته سيم، عارضي چون گل؛ در حسن چنان تمام بود كه اگر زاهدي او را  جبهه

اي او را بديـدي، طاعـت    و اگـر صـوفي  ) گذاشتي يعني فرو(بديدي، زهد در باقي كردي 
وزيـدي، بـوي عطـر جهـان بگرفتـي      صوفي خود را در باقي كردي، و اگر بـاد در زلـف   

  ) به بعد 622همان، (
دختران . ترتيب يوناني مĤب هلنستيك توصيف زيبايي از سر تا پا كامالً حفظ شده است

نيز به شيرين در منظومة نظامي شباهت دارند؛ بااين تفاوت كه  سمك عيارخوبروي داستان 
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پيرايـه بـر انـدام آراسـتة دلبـران      هاي كالمي نظامي بـه حلـه و     طبيعت تزييني كالم و آرايه
  . شود خداداد مبدل مي فرامرزبن

  
  قرون نهم و دهم
توصيف كاملي كه جامي از صـورت و انـدام زليخـا در    . شود جا ختم نمي اما قصه به همين

حال  هايي كه تابه اي است از همة نمونه دهد، گويي مجموعه ارائه مي يوسف و زليخامنظومة 
تا ماهانه، دختري در داستان سمك عيار؛ با اين تفاوت كه در تصوير الهة گفته آمد از آناهيتا 

آنكـه توصـيف جـامي، خـالي از      كـامگي زن حضـور نداشـت، حـال     اي از تن ها، نشانه آب
  :هاي شهوت انگيز اروتيك نيست جنبه

 شوم روشن ضمير از عكس رويش  ز سرتا پـا فـرود آيـم چـو مـويش
 انــداز  ز مژگـان بـر جگرهـا نـاوك      بـازدوگيسويش دو هنـدوي رسـن

ــيمين     فلك درس جمـالش كـرده تلقـين ــوح س ــنش ل ــاده از جبي  نه
ــوده ــيمينش نم ــوح س ــرف ل  دو نون سـرنگون از مشـك سـوده     ز ط

 نوشــته كلــك صــنع اوســتادش     زير آن دو نون طـرف دوصـادش به
ــي از ســيم   ز حــد نــون او تــا حلقــة مــيم ــف واري كشــيده بين  ال

ــزو ــان راف ــفر ده ــف ص ــر ال ــان را   ده ب ــوب جه ــرده آش ــي ده ك  يك
ــدان    شده سـينش عيـان از لعـل خنـدان ــه دن ــده ب ــيم را عق ــاده م  گش
ــتاني   بــرو هــر جانــب از خــالي نشــاني ــان در گلس  چــو زنگــي بچگ

 درو چاهي پر از آب حيـات اسـت    زكـات اسـتزنخدانش كه ميم بـي
ــا بــرد راهبــه  د گردآمــده رشــحي از آن چــاهبــو  زيــرش غبغــب ار دان

 ...به گـردن آورنـدش آهـوان بـاج      تـر از عـاجبياض گـردنش صـافي
ــود    ز بازو گـنج سـيمش در بغـل بـود ــل ب ــيش آن دغ ــيم پ ــار س  عي
 دو ســاعد آســتينش كــرده پرســيم   ز تـــاراج ســـران تـــاج و ديهـــيم

 نهـــاده مرهمـــي بهـــر دل ريـــش  انـديشده هـر محنـت كفش راحت
ــر دل   هــاده از انگشــتان قلــمبدســت آور ــر ب ــم زده از مه ــا رق ــاه  ه

ــالي ــته خي ــاخنش بس ــر ن ــي      دل از ه ــدري هالل ــر ب ــر س ــزوده ب  ف
 ز بــاريكي بــرو از مــوي بيمــي     ميانش مـوي بـل كـز مـوي نيمـي
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ــاقم كشــيده ــة ق ــافش را    شــكم چــون تخت ــه ن ــي داي ــه نرم ــده ب  بري
 ...آسـا ز انگشـت   يربرون رفتي خم  بدان نرمي چو افشرديش در مشت

  )601 :هفت اورنگ(
رسد اگرچه شاعر بـه ذكـر جزييـات انـدام      آييم، به نظر مي هرچه در تاريخ ادب فراتر مي

گو اينكـه  . دست نيامده است يافته به اي سازمان پرداخته، از تأليف و تلفيق آنها، كل و مجموعه
  .ع عبارت استنويسنده بيشتر در بند شيوة نگارش و غايتش زيبايي و ترصي

كم از زمان ساسانيان به اين سو چنـين   توان زيبايي آرماني در زن را دست طور كلي مي اما به
قد، در ايران باستان، بلند و چهارشانه، درروزگار ساساني متوسط و پس از اسـالم  : توصيف كرد

تـر   شتناك و سپس، تن در آغاز گو)اند هرچند آن را به سرو بلند تشبيه كرده( متمايل به كوتاهي 
فربه و چاق، سر گرد و متوسط، گيسو سياه و بلند، گاه صاف و فرخار و گاه شكن در شكن اما 

كه آن را بيشتر به شب و مشك و كمند و چوگـان و سـنبل تشـبيه    ( وار نه چنان مجعد و زنگي
ماه تمـام و   كه آن را بيشتر به(رخسار نه دراز و نه گرد، ولي با گرايش تدريجي به گرد) اند كرده

در ادب دري رخساره عموماً داراي خالي نيـز در آن بـه   ) اند آفتاب و بهشت و بهار تشبيه كرده
هاي انـار   كه آن را بيشتر به گل و الله و دانه( ها سرخ رنگ گونه. نقطه و مشك مانند شده است

ده و باريـك، گـاه   تر خميـ  ، پيشاني بلند، ابرو در آغاز پر و پهن و گشاده و سپس)اند تشبيه كرده
كه آن را بيشتر به كمـان و هـالل و طـاق    ( ساسانيان و اعراب گشاده و گاه پيوسته ةچون سليق
شود و آن را بيشتر با بـادام   رفته تنگ مي كه رفته(، چشم بادامي و سياه و مخمور )دان تشبيه كرده

كه آن را بيشـتر بـه   (، مژه بلند و سياه )اند و نرگس و جادو و آهو و مست و فتنه توصيف كرده
را بيشتر بـه قلـم و تيـغ     كه آن (و كشيده  ، بيني باريك و بلند)اند تير و خنجر و ناوك تشبيه كرده

پسته و غنچه تشبيه  كه آن را بيشتر به هيچ و نقطه و(دهان كوچك و خوشبوي .) كنند مانند مي
يق و مرجـان و عنـاب و در   كه آن را بيشتر به لعل و ياقوت و عق( ، لب باريك و سرخ)اند كرده

 كه آن را معموالً به گوي، سـيب و ( ، چانه يا زنخدان گرد)اند شيريني به قند و شكر تشبيه كرده
  تـر چـاق و    ، ولي سـپس )اند كه آن را بيشتر به چاه تشبيه كرده(و گاه با چال ) يا بهي تشبيه كنند

تـر كوتـاه    اعد در آغاز متوسط و سپس، بازوان و س)ستبر( ، ساق پا سطبر ، زانو گرد...دار  غبغب
، انگشـتان در آغـاز بلنـد و    )انـد  و ساق و ساعد را بيشتر به عاج و پيلسته و بلور تشـبيه كـرده  (

كه به بـرف  (، ناخن سفيد )اند كه به فندق تشبيه كرده(تر متوسط و كوتاه، سرانگشت گرد  سپس
  ) انـد  و بـرف تشـبيه كـرده   كـه بيشـتر بـه سـيم و سـمن      (و رنـگ تـن سـفيد    ) اند تشبيه كرده

  )703 :1375، خالقي مطلق (
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  گيري نتيجه
هـا   اخـتالف . شـود  شده، وجوه اختالف و اشتراك آشكار مـي  هاي ياد در مقايسه ميان نمونه

بيانگر اصل پويايي و ديناميسم موجود در زيبايي هستند كه به گمان ما گهگـاه در معشـوق   
ماند و در  يگر سوي، خطوط كلي زيبايي، يكسان مياز د) 85 :آقابابايي. ( شود دري ديده مي
ايـن امـر، بـر حاكميـت نـوعي      . شود رنگي و درعين حال استمرار مشاهده مي آنها نوعي بي

بـردن   بـين  كـه تـالش بـراي از    ــ  سـنتي  در دنياي. سنت شعري بر شعر گذشته داللت دارد
از اين گستره نيست،  مشترك است، نگاه به زيبايي هم خارج ةها و رسيدن به جوهر تفاوت

سازي زيبـايي   مشترك سعي در يكسان ةقدماي ما براي رسيدن به نوعي از وحدت و جوهر
خصايصي چون موي و چشم سياه، رخسار سـرخ و  . اند ها در زيبايي داشته و حذف تفاوت

سپيد، لبان و دهان كوچك، ميان باريك، قد بلند و جز آن، بارهـا و بارهـا در شـعر تغزلـي     
البتـه نفـوذ   . اسـت   شده تا بدانجا كه انگار معشوق همة شاعران ايراني يك نفر بـوده تكرار 
تأثير نبوده است زيرا حقيقتاً اين معشـوق در   هاي عرفاني در اين وحدت صورت بي انديشه

بخش مهمي از تاريخ ادب ما از قرن ششم بدين سوي، وجودي واحد، مثالي و البته صورتي 
سازي توصيفات شاعران از معشوق و تأكيد بر  ن مسئله در يكسانصورت بوده و شايد اي بي

 بـه هـر  . تأثير نبـوده اسـت   جاي زيبايي پيكرين و متعين بي نوعي زيبايي ماورايي و مثالي به
هاي جدولي ميان همان عناصري كه قـدما   طوركلي، بيشتر در حوزة ارتباط روي، شاعران به

اين بدان دليل . انديشيدند مالك قرار داده بودند، ميهايي كه  داخل شعر كرده بودند و زيبايي
) character(جاي شخصـيت   شود و همواره به است كه در شعر فارسي تعين كمتر ديده مي

زدايي پرداخته است تـا   كيد رفته است، گواينكه نويسنده بيشتر به شخصيتأت) type(بر نوع 
سازي در بيشتر مصاديق فرهنگ  اين گرايش به نوع و دوري از شخصيت. پردازي شخصيت

هـاي تـاريخي و حتـي     هاي عرفـا، شـاعران و پادشـاهان گرفتـه تـا كتـاب       از تذكره ـ قديم
زدايي و نوع  رسد روند شخصيت به نظر مي) 225 :گرونبام( قابل مشاهده است؛  اخالق كتب

عالوه بـر  آييم،  تر مي پس از اسالم هرچه پيش. شود سازي از دورة ساسانيان آغاز مي )تيپ(
از . دهـد  زدايي از خوبرويان، زيبايي مثالي نيز جاي خود را به زيبايي پيكـرين مـي   شخصيت

اند با ذكر دقايق و جزئيات، بـه كليتـي    ديگر سوي، در توصيفات متقدم، نويسندگان توانسته
تـر شـده اسـت، يعنـي      رنـگ  كم رفته  هماهنگ و متناسب دست يابند؛ اما اين خصيصه رفته

نتوانسته يا نخواسته است با وصف جزئيات زيبايي، به تصويري جامع، هماهنگ و نويسنده 
  . يافته از زيبايي دست يابد تلفيق
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آمده كـه در آن، معيارهـا و   » الجمال قانون«در برخي از كتب عرب، بخشي تحت عنوان 
از اللـذه   جوامـع در . وار ذكـر شـده اسـت    اي جـدولي و فهرسـت   هاي زيبايي به گونه نشانه
هـايي   هـا ونشـانه   زمخشري، زيبايي، مـالك  االبرار ربيعاز غزولي و  البدور مطالعنصر،  بن علي

  :ها باشد، نازيبا است ها و مالك معين و مشخص دارد كه هر آنچه خارج از اين نشانه
  .موي، ابروي، مردمك چشم، مژگان: چهارچيز بايد سياه باشد. 1
  .ها، پيشاني چشم، دندان پوست، دور مردمك: عضو سپيد است چهار. 2
  [...]ها و  زبان، گونه، لب: گون سه اندام سرخ. 3
  [...]ها، گيسوان و  بازوان، ران: چهار اندام ستبر و كلفت باشد. 4
  .ها، بيني، ميان، انگشتان استخوان: چهار عضو باريك. 5
  .موي، گردن، قامت، ابرو: بلند چهار. 6
  ....  ،، سينهها پيشاني، چشم: گشاده چهار عضو. 7
  .ها دهان، كف دست، پاي، گوش: ، كوچك چهار اندام. 8
  )1969، المنجد( ... [...] سوراخ بيني، گوش، ناف،: تنگ چهار بخش. 9

تواند گوياي آن باشد كه از منظر قدما، زيبايي پيكرين امري محـدود   همة اين شواهد مي
كـردن آن   ت، شخصيت و سـاده شده است، گواينكه گرايش به امحاي منيت، فردي و تعريف
» زيبـايي چيسـت؟  «برخالف نظر سقراط كه در جواب پرسـش جاودانـة خـود    . بوده است

  !؟!»زيبايي امري است دشوار «: گفت
  
  نوشت پي

كتـاب  . از نگارنده . نقد بينامتني توصيف زيبايي در اشعار غنايي از آغاز تا قرن هشتممقاله . ك.ر .1
،  دانشـگاه تربيـت معلـم سـبزوار    :  ي زبان و ادبيات فارسيالكترونيك پنجمن همايش پژوهشها

  .2289 ـ 2268، صص 1389
هاي زيبـايي خوبرويـان در شـعر فارسـي در حـوزه هـاي خراسـان و         بررسي نشانه. ك.نيز ر  .2

  .، زهرا آقابابايي دانشگاه عالمه طباطبايي)پايان نامه دكتري(آذربايجان، 
أخرتر پس از اسالم، خود از مظاهر زيبـايي تلقـي شـده    شايد آن چاقي و فربهي كه در آثار مت   .3

او كوهي است بسته بـه نخـي   : گويد نظامي در توصيف شيرين مي. است نيز يادآور آناهيتا باشد
آيا شيرين خود تصويري ديگر از آناهيتا نيست؟ طبـق نظـر دكتـر حميـديان، برخـي از      ). كمر(

. اند گرفته و آن را با شيرين يكي دانسته» دادن شير« را از ريشه» آناهيتا«در » تا آهي«شناسان،  زبان
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جايگاه بود كه به از فربهي و لطافت بدان  ...« :در توصيف زليخا آمده است تفسير سور آباديدر 
گويي كه مفهوم لطافت نيز از منظر آنان با آنچه ما . (»پاي خاستي و به دشواري رفتيدشواري بر

  )وت استامروز از آن در ذهن داريم متفا
ميان طبقات اجتمـاع و انـدامهاي انسـاني آمـده اسـت،       دينكرداي كه در  طبق مطابقه و معادله  .4

ازين . دينياري با سر، رزمياري با دست و كشاورزي با شكم و دستورزي با پا مقايسه شده است
رزم و يعني عه اي تعلق دارند كه بازو و دست روي شايد بتوان گفت آناهيتا و دينا هردو به جام

  )45: 1352 مجتبايي،. (هميت داردنبرد در آن ا
 يعني ساعدش  .5

  
  منابع

مطالعه تطبيقي بالغت هندي وفارسي به انضمام فصـلي در  ( غزاالن الهند .)1382( بلگرامي، ميرغالمعليآزاد 
 .صداي معاصر:  تهران. تصحيح سيروس شميسا .)زن شناسي

  .85ـ  112: 5، گوهر گويا، »نامتعارف زيبايي در ادب فارسيهاي  بررسي نشانه« .)1387( آقابابايي، زهرا
 .دارالكتب العلميه: ، بيروتعقدالفريد .)1404(ابن عبدربه، شهاب الدين ابوعمر

  .اميركبير: ، ترجمه و تحقيق محمدرضا تحدد، تهرانالفهرست .)1366( ابن نديم، محمدبن اسحاق
 .دانشگاه تهران: ، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي تهراني، تهرانهكليله و دمن .)1361(منشي  ابوالمعالي نصراهللا

 .نشر مركز: ، تهرانهاي فلسفة هنر درس: حقيقت و زيبايي .)1374(احمدي، بابك 

  يـ  ق تمحمـد م  ح ي ح صـ  ت ه ب،  ري ر طـب  ري ج  ن دب م ح م  :، مترجم ي م ع ل ب  خ اري ت .)1382( د م ح م  ن دب م ح و م اب ، ي م ع ل ب
  . س رم ه:  ران ه ت  ،ادي اب ن گ  ن روي د پ م ح م  ش وش ك ه ب، ار ه ب

 .3، ش 6د معارف،رضا ذكاوتي قراگزلو ،  ، ترجمة علي»رساله القيان« .)1368( عثمان عمربن بحر الجاحظ، ابي

: انتصحيح و مقدمة مرتصي مـدرس گيالنـي، چـاپ دوم تهـر     بههفت اورنگ، جامي، نورالدين عبدالرحمن، 
 .كتابفروشي سعدي

: بيـروت  ــ  ، لبنـان كشف الظنـون عـن اسـامي الكتـب و الفنـون      .)1419( حاجي خليفه، مصطفي بن عبداهللا
 .العلميه دارالكتب

: ، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، تهرانديوان حافظ .)1320( محمد الدين حافظ شيرازي، خواجه شمس
  . چاپخانة مجلس
 .703ـ  716 ،8، ششناسي ايران، »زيبايي كمال مطلوب زن در فرهنگ ايران«.)1375( خالقي مطلق، جالل

 .15-  54، 8، ش ايرانشناسي، »تن كامه سرايي در ادب فارسي« .)1375( خالقي مطلق، جالل

 .كتاب سيامك: ، تهرانشناخت و تحسين هنر .)1375( دانشور، سيمين

 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: ياب، تهران، ترجمة عباس زرلذات فلسفه .)1369(دورانت، ويل 

  .روزنه: ، به اهتمام محسن كياني، تهرانانيس العشاق و چند اثر ديگر .)1376( حسن بن الدين محمد رامي، شرف
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

 .الغه مطبوعات مجمع: ، تحقيق مصباح غالونجي، دمشقالمشروب و المشموم و المحبوب و المحبمصري،   سري رفّاء

 .زوار: تصحيح و مقدمه و حواشي محمد امين رياحي، تهران المجالس ةنزه .)1366(  ني، خليل جمالشروا

 .109ـ  121، 5، شنامه بهارستان، »نگاهي به طرازاالخبار« .)1381تابستان و بهار (شفيعي كدكني، محمدرضا 

، اشـراف و  موضوعات العلوممفتاح السعاده و مصباح السياده في  .)م1998( مصطفي زاده، احمدبن طاش كبري
 .لبنان مكتبه: االولي، بيروت علي دحروج، طبعه. العجم، تحقيق رفيق. مراجعه د

  .137 ـ 125، صص  4، مجله تاريخ علم،ش »علم فراست در منابع اسالمي«). 1384( نيا، مريم زاده، هادي و معيني عالم
شـركت  : ناهتمام و تصحيح غالمحسين يوسفي، تهرابه قابوسنامه،   .)1375(عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر 

 .انتشارات علمي و فرهنگي

 ].افست[ كتابفروشي فخر رازي: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهرانويس و رامين گرگاني،اسعد فخرالدين 

 .بنياد فرهنگ ايران: تهرانالهند،  ةتحف،  ن ي س ح  ن دب م ح ، م ي ن ي س ح ن دي رال خ ف

، به كوشش و زير نظـر سـعيد   )متن انتقادي از روي چاپ مسكو(شاهنامه .)1373(القاسم فردوسي، حكيم ابو
  .قطره: حميديان، تهران

 .آگاه: ، با مقدمه و تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهرانسمك عيار .)1362(خداداد  بن كاتب االرجاني، فرامرز

 .البرز: ا سميعي، تهران، ترجمه غالمرضاسالم در قرون وسطي .)1373( گوستاو گرونبام، فن

 .روشنگران: ، تهرانشناخت هويت زن ايراني در گستره پيش تاريخ و تاريخ .)1371( الهيجي، شهال؛ كار، مهرانگيز

 .اميركبير: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهرانتمدن اسالمي در قرن چهارم هجري .)1364(  متز، آدام

 .انجمن فرهنگ ايران باستان: ، تهراني افالطون و شاهي آرماني در ايران باستانشهر زيبا .)1352(اهللا  مجتبايي، فتح

 .دانشگاه تهران: ، به كوشش مهدخت معين، تهرانمجموعه مقاالت .)1367(محمد  معين،

 .الجديد الكتاب ، دارالعرب عند المرأه جمال .)1969(الدين  المنجد، صالح

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، بـه كوشـش   بالنامهاق .)1378(يوسف  بن نظامي گنجوي، الياس
 .قطره: ، تهران3سعيد حميديان، چ

با تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي، بـه    خسرو و شيرين، .)1378( يوسف بن نظامي گنجوي، الياس
  .قطره: تهران  ،3كوشش سعيد حميديان، چ

كوشش  صحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، بهشرفنامه، با ت). 1378( الياس بن يوسف نظامي گنجوي، 
  .قطره :، تهران3سعيد حميديان، چ 

  .كتابخانة طهوري: تهران. ورداوودگزارش ابراهيم پ ،)1347( ها يشت
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