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چکیده
تغییااار شااارایط تااااریّی -فرهنگااای و دگرگاااونی اناااواع بافتهاااا ،باعاااث فراموشااای بّشااای از
داللتهااای واژۀ نمعاشاار( شااده اساات .ایاان دالالت گمشااده ،باار طباا ،ساانجش روابااط همنشااینی
جانشاینی واژگاان متااون ،قابا بازشناساای اسات .فرهنگهااای لغات باارای واژه نمعاشار( ،معااانی
و
ِ

ندوسات( و نهمنشااین( را ضابط کردهانااد؛ امااا دالالت یااد شااده ،نااه در محاور همنشااینی و ناه در
بیاات سااعدی :نساار کااوی
محااور جانشااینی ،نظااام معنااایی بساایاری از ابیااات ،از جملااه ایاان ِ
ماهرویاان هماه روز فتناه باشااد ن ز معربادان و مساتان و معاشااران و رنادان( را پشاتیبانی نمیکننااد.

گویاست کاه در ایان بیات ،واژه نمعاشار( از نظار شامول معناایی ،باا واژههاای نرناد( ،نمسات( و
نم َعربااد( همشاامول اساات .واژه نمعاشاار( در ایاان زمینااه بااه معناای نفااردی اه ا عشاارت ،باازم و
لهااو( در زمینااهای غیراخالق ای اساات .ایاان معناای هاام باارای افااراد عیاااش و هاام باارای گروهاای کااه
شااغ آنهااا نعشاارتآفرینی( بااوده ،بااه کااار میرفتااه اساات .برخاای از نمعاشااران( بااا عنااوان
نناادیمان معاشاار( در دربارهااا نقااش ماادیریت و خدمت رسااانی بااه میزبانااان را در مجااال باازم باار
ران دربااار ساالجوقی را بااا نااام ناکاارم معاشاار(
عهااده داشااته اند .انااوری ،یکاای از مشاااهیر معاشاا ِ

تاااریّی داللاات جدیااد
شناسااانده اساات .در ایاان پااژوهش ،افاازون باار معرفاای و ریشهشناساای
ِ
نمعاشر( ،به زیرساختهای شک گیری نطبقه معاشران( نیز پرداخته شده است.
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 .1مقدمه

گاهی برخی از دالالت واژهها به دلی تغییرات عمده تاریّی – فرهنگی که حاص آن ،تغییر انواع بافتهای درون و
تحول ،دگردیسی و ّ
برونزبانی است ،پنهان میمانند .همچنین خاصیت ّ
توسع معنایی در واژههای زبان ،احتمال
مّفی ماندن بعًی از دالالت واژهها را تشدید میکند .نگارندگان جستار حاضر معتقدند که برخی از دالالت
واژههای نمعاشر( ،نمعاشران( و نمعاشرت( از نگاه فرهنگنویسان و شارحان ،دور مانده و عدم شناسایی و بت این
دالالت ،به انحراف در مسیر فهم و تفسیر بازشناسانۀ ( )re-cognitive interpretationمتون حاوی این واژهها
انجامیده است .این واژهها ابتدا در بافت فرهنگ عمومی زندگی و در معانی وابسته به ریشه (داللت صریک) کاربرد
داشته ،اما با گ شت زمان ،دچار تحول معنایی شده و دالالت نوینی به خود گرفتهاند .نگارندگان میکوشند بر اساس
نقوانین نحوی و معنایی( ،نسنجش روابط جزء و ک ( و بررسی نتقاب روابط همنشینی و جانشینی( به بازشناسی
معانی پنهان واژگان م کور بپردازند .همچنین در این پژوهش ،به تشریک زمینهها (بافت و سیاق) و ریشههای فرهنگی
و تاریّی که باعث این ّ
توسع معنایی شده ،میپردازیم .نیز بسترهای تداوم حیات و کاربرد این دالالت نویافته را در
متون ادبی و تاریّی مورد کاوش قرار خواهیم داد.
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2بررسی «معاشر» در فرهنگهای لغت

به دلی گستردگی متون ادبی و پهنای کار فرهنگنویسی ،پارهای از وجوه معنایی واژهها گاهی از دید فرهنگنویسان
پنهان میماند .روشهای سنتی و نداشتن ابزار و امکانات نرمافزاری و نیز جوان بودن عرصۀ مرالعات زبانشناسی
(بافت ،گفتمانشناسی و…) ،در دهههای گ شته ،احتمال خرا در کار فرهنگنویسی را افزایش میداده است؛ گفتۀ
ّ
عالمه قزوینی ،دربارۀ لغتنامه دهّدا ،ماداقی از این ماجراست :ندر تألی عظیمی مانند لغتنامه تا ده هزار اشتباه
معفو است( (لغتنامه دهّدا :1377 ،مقدمۀ چاپ نّست از دورۀ جدید)؛ بنابراین ،امروزه با وجود چنین امکانات
و زمینههایی ،انتظار میرود که میزان خرا در فرهنگهای معاصر ،کاهش یابد و تفکیک دالالت با سّتگیری
تاریّی( متون پی ببرند.
منش زبانی و
ِ
بیشتری انجام شود تا پژوهشگران بتوانند که دقی،تر به ن ِ

در مورد خاستگاه واژۀ نمعاشر( و مباحث ریشهشناختی آن ،ابهامی وجود ندارد؛ آنچه در فرهنگهای لغت ،
ً
نویسان قدیم
دربارۀ واژۀ نمعاشر( ضبط شده ،تقریبا همسان است و اختالف معناداری در شرح این واژه میان فرهنگ
ِ
و جدید و نیز شارحان متون ادبی در استناد به این واژه مشاهده نمیشود؛ برای نمونه:
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معاشر :در لغتنامۀ دهخدا آن را نبا کسی زندگانی کننده؛ یعنی همصحبت و رفی( ،آنندراد)
(غیاث) .یار و رفی ،،دوست و همدم و دوست مااحب و همسفره و هم خوراک .د معاشران.
(ناظم االطبا) .نعت فاعلی از معاشرت .آن که آمیزش و خلره و رفتوآمد با کسی دارد .خوش
زیست( (دهّدا ،1377 ،د سیزدهم )21094 :بت کرده است .در ف هنگ فارسی معین ،آن را .1
اسم فاع و در معنی با کسی زندگیکننده و  . 2صفت در معنی یار ،رفی ،،دوست نوشته است
(معین .)1044 :1384 ،در ف هنگ بزرگ سخن ،فقط به دو معنی بسنده شده و معاشر را  .1همنشین
و  . 2آن که به معاشرت دیگران عالقه دارد؛ معاشرتی ،ضبط کرده است (انوری ،1387 ،د :7
 .)7126همچنین نمعاشر و معاشران( -که در چند غزل حافظ حًور دارند -در شروح دیوان
یار مواف،،
حافظ ،از سودی تا به اکنون ،با همان داللت صریک و در معنا و مرادف نهمصحبت و ِ

مااحبین ،همنشینان( در زمینه معمول زندگی روزمره ،پنداشته شده است (برای نمونه ،نک.

سودی ،1366 ،جلد  3و  2۵26 ،1282 ،1271 :4و یا خریب رهبر 326 :1386 ،و 330؛ و نیز،
ّ
خرمشاهی ،1382 ،جلد  814 :2و  821و یا حمیدیان ،1392،جلد ،2740،2910 ،2718 :4
2978؛ و جلد .)3۵۵6 :۵

َ َ
نعش َر( (ده یک گرفتن (از کسی ،از ک چیزی))
در ف هنگ معاص ع بی-فارسی آمده است :نمعاشر( مشت ،از
َ
است .نمعاشر( همریشه با نعاش َر( (صمیمی شدن ،معاشرت کردن ،همنشینی کردن ،همدم شدن (با کسی)) و
نمعاشر( اسم فاع (همنشین ،همدم ،یار ،غمّوار ،همکار ،دوست ،نزدیک ،همدل ،شریک) آن است .دیگر
همریشههای معاشر شام واژگان نعشرت( و نعشیر( (همراه ،همدم ،همدل ،دوست ،همنشین) نعشیره(
(خویشاوندان ،نزدیکان و…) ،نمعاشرت( (نزدیکی ،معاشرت ،همنشینی ،مااحبت ،آمیزش اجتماعی ،رفتوآمد،
یاری ،مساعدت ،اتحاد ،پیوند ،همبستگی) است( .آذرنوش .)688- 687 :1393 ،صاحب لسانالع ب واژه
نالمعاشر( را به معنی نهمسر( و هممعنی واژه ق آنی نالعشیر( نیز آورده است.1
از دوره غزنویان ،واژگان نمعاشر( ،نمعاشران( و نمعاشرت( به سبب کثرت استعمال در بافت موقعیتی و فرهنگی
جدید ،معانی تازهای به خود ج ر میکنند و در گروه واژگان نچند داللتی( ( )ambiguityقرار میگیرند؛ بنابراین،
از این دوره به بعد ،مّاطبان متون حاوی این واژهها باید دست به انتّار و گزینش داللت خاص از بین نچند
داللت( بزنند تا مسیر فهم دچار انحراف نشود .در ادامه ،خواهیم دید که عواقب پنهان ماندن این دالالت در متون
ّ
ادبی تا چه اندازه نامرلور و باعث دور شدن از بافت و اف ،مورد نظر مال و عدم توفی ،در بازآفرینی محتوای آن
متون توسط شارحان و فرهنگنویسان شده است.
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 .3بیان مسأله

اغلب واحدهای زبان ناز معانی متعددی برخوردارند( یا نداللت چندگانه( دارند که نبر حسب نبافت( ،تعبیرشان
امکانپ یر است( (نک :صفوی .)187 :1399 ،توفی ،در فهم ،منوق به در اختیار داشتن همه دالالت واژگان است
تا عم گزینش و محدودسازی دالالت برای رسیدن به معنی جمالت ،بهدرستی صورت بگیرد .دایره دالالت
بتشده نمعاشر( در فرهنگهای لغت (= ندوست( و نهمنشین() ،پاسّگوی فهم بسیاری از جمالت حاوی این
واژه در متون مّتل نیست؛ بهعبارتدیگر ،مّاطب این جمالت در حین سنجش و گزینش در نسرک ساخت
جمالت( به داللتی جدای از ندوست( و نهمنشین( احساس نیاز میکند.
 .1 .3معاشر

در تأوی شناس ِی یک حوزۀ زبانی مشّص ،قاعده این است که نمعنی هر کلمهای از یک قرعه باید بر اساس موقعیت

آن ،با نظر به کلماتی که قب و بعد از آن آمدهاند ،تعیین شود( (سوندی .)269 :1397 ،اکنون بر اساس این قانون ،به
بررسی واژه نمعاشرن معاشران( در نمونه ابیات زیر میپردازیم:
نمونۀ اول :امیر معزی در قایدهای واژۀ معاشر را در دو معنا و بهصورت جناس تام آورده که قاب توجه است (همۀ
تأکیدات ،مانند گیومه و درشتنویسی در شواهد پژوهش از نگارندگان است):
مسااااعد زان باااود باااا او ساااعادت

کااه او باشااد نمعاشاار( بااا نمعاشاار(
(امیر معزی)210 :1362 ،

با توجه به بافتار قایده و نظام معنایی بیت ،پیداست که نمعاشر( در تکرار دوم ،باید ننام( یا نصفت فاعلی(
برای یک نشّص خاص( باشد .چیدمان واژگان بیت بهصورت نثر بر طب ،قواعد دستور زبان نیز ،به چنین حدسی
اعتبار میبّشد :سعادت زان (= به آن دلی ) با او مساعد بود (= است) که او معاشر (= همنشین و همدم) با نمعاشر(
(= شّص معاشر) است.
نمونۀ دوم :آنچه از این بیت استنباق میشود ،این است که در پارهای از موارد ،نمعاشر( در گروه ندیمان ممدوح قرار دارد:

فاساد شاده تاادبیر ننادیمان معاشاار(

کاسااد شااده بااازار حریفااان کاامآزار
(همان)27۵ :

قاۀ نمعاشران( در تاریخ (فرآیند شک گیر ِی …)ن بهمن رضایی و …  .صص 90-67

71

میدانیم که نندیم( واژهای عام است و پادشاهان ،ندیمانی با وظای

و تواناییهای متعدد داشتهاند (نک:

قابوسنامه  ،بار سی و هشتم؛ در آدار ندیمی پادشاه ،تاحیک یوسفی)206-203 :1387 ،؛ بنابراین ،نندیمان
معاشر( ،نگروهی خاص( از مجموعه ندیمان پادشاه بوده و با توجه به زمینۀ این قایده ،میتوان استنباق کرد که آنان،
کار تدبیر ،تدارک و تشریفات مجال بزم را بر عهده داشتهاند.
نمونۀ سوم :این نمونه بهوضوح نشان میدهد که نمعاشران( در معنایی غیر از ندوست و همدم( و در معنای فرد یا
افرادی با و یژگیهای منحاربهفرد ،بهکار رفته است .سعدی نمعاشران( را همارز با نمستان( و نمعربدان( و نرندان(
در یک حوزۀ معنایی ،یعنی در طبقۀ ناراذل و اوباش( قرار داده است:
سر کوی ماهرویان ،همه روز فتنه باشد

ز معربدان و مستان و معاشران و رندان
(سعدی)۵78 :1386 ،

بهبیاندیگر ،واژۀ نمعاشر( از نظر شمول معنایی ( ،)hyponymyبا واژههای نرند( ،نمست( و نم َعربد(
همشمول ( )co-hyponymsاست .نمنحارسازی [یا طرد و خاردسازی] روشی است مربوق به رابرۀ جانشینی
کلمات معادل میتوانند جانشین کلمهای شوند که بناست
که از طری ،آن ،بهطور تجربی ،مشّص میشود کدام
ِ
معنی آن مشّص شود و کدام کلمات نمیتوانند جانشین آن شوند( (سوندی .)270 :1397 ،بر طب ،قوانین
نانتّار( (( )selectionمربوق به محور جانشینی) و ترکیب (( )combinationمربوق به محور همنشینی)،
میتوان حدود معنایی واژۀ نمعاشران( را در بیت سعدی مشّص کرد؛ یعنی در محور جانشینی به جای معاشران،
نمیتوان از واژگان نحکیمان( ،نمهندسان( ،نمنجمان( ،نمعلمان( و نیز دالالت شناخته شدهاش ،یعنی نهمدمان
و رفیقان( استفاده کرد؛ زیرا جانشین کردن هر یک از این واژگان ،هیچ مناسبتی معنایی با دیگر واژهها ندارد .افزون بر
این ،نفتنهجویی( برای جلبتوجه نزنان زیبای آنکاره( با فًا و زمینۀ زندگی و اخالق حکیمان و منجمان و …
همّوانی ندارد .با تکیه بر این قاعدۀ زبانی ،میتوان در محور جانشین ِی بیت م کور ،با حفظ ساختار معنایی بیت ،از
واژۀ نمقامران( استفاده کرد :سر کوی ماهرو یان ،همه روز فتنه باشد ن ز معربدان و مستان و مقامران و رندان.

به همین دلی  ،واژۀ نمعاشران( در رستۀ سه گروه نمعربدان( ،نمستان( و نرندان( قرار دارد و معنایی همسرک
ّ
آنها به خود میپ یرد .ناگفته نماند که عالمه دهّدا در لغتنامه ،همین بیت مزبور سعدی را بهعنوان شاهدی در
ذی واژۀ معاشر با همان داللت صریک و ّاولیه آورده است.
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نمونۀ چهارم :عبید زاکانی در غزلی -که با رویکرد مالمتآفرینی سروده -خود را نمعاشر( (همشمول با نرند( و
نشاهدباز() نامیده است:
گهی به کوی خرابات با مغان همدم

گهی معاشر و گه رند و گاه شاهدباز
(عبید زاکانی)122 :1378 ،

در غزل عبید ،شّص نمعاشر( در کنار نرند( ،نشاهدباز( و نخراباتی( در یک سرک معنایی آمده است؛ در
ِ
نتیجه ،نمعاشر( از نظرگاه شاعران فرهیّته ،فردی الابالی و اه عیاشی و بزم و در راستۀ بدنامان بیبندوبار جامعه
(رندان ،شاهدبازان و …) بوده است.
نمونه پنجم :مراب ،با گفته شهرستانی در الملل و النحل ،یکی از انواع ازدواد در بین اعرار جاهلی ،نازدواد همزمان
یک زن با چند مرد( بوده است :نو کان أمر الجاهلیه فی نکاح النساء علی أربع … :و امرأه یکون لها الّلی یّتل
إلیها( (شهرستانی 1993 ،م .)۵96 :به نظر میرسد مترجم الملل و النحل ،آگاهانه و با توجه به اینکه واژۀ معاشر را
حام بار معنایی زنبارگی و ّعیاشی میدانسته ،واژۀ نخلی ( را به نمعاشر( برگردانده است .همچنین اصرار مترجم

بر تکرار واژۀ نمعاشر( ،این حدس را ّقوت میبّشد :نیا زنی بود که نمعاشری( داشتی ،چون فرزندی متولد شدی،

این زن گفتی که این مولود از آن معاشر دارم؛ پ آن معاشر او را به زنی بستدی؛ یا زنی معاشران متعدد و صاحبان
متکثر داشتی ،چون فرزندی متولد شدی به الزام یکی از آن معاشران را به آن مولود متسم داشتندی( (ترجمۀ المل و
النح  ،د .)411 :1384 ،2
بر اساس آنچه گفته شد ،اینگونه استنباق میشود که معنای نمعاشر( و نمعاشران( در برخی از متون فارسی نه
اجتماعی خاص ( )casteو با اخالقی منحاربهفرد
به معنی نهمدم و همنشین( ،بلکه بهعنوان یک صن یا طبقۀ
ِ

مررح بوده است.

 .1 .1 .3همنشینی واژ ٔه «معاشر» با «خلیع»« ،ل ّعاب» و ُ
«مداعب»2

آنچه از شواهد برمیآید ،این است که داللت معاشر در معنی نفرد ّعیاش و عشرتپرست( در سرک گستردهای مررح
بوده و همنشینی پارهای واژگان سندی آشکار مبنی بر کاربرد عامدانه چنین داللتی است .ذهبی در تاریخ االسالم و
ً
ً
ً
ً
وفیات المشاهی ذی معرفی علی بن محمد بن ابیالفهم آورده است :نو کان شاعرا محسنا خلیعا معاشرا ،یحًر

المجال الم مومة ،واهّٰلل یسامحه( (ذهبی ،د  1409 ،2۵ق .)67 :همنشینی نخلیع( با نمعاشر( داللت مورد نظر را آشکار
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میکند .نخلیع( در اینجا به معنی نهرزه ،فاجر ،بیعفت ،ناپاک ،بیبندوبارّ ،عیاش ،فاسد اخالق( (آذرنوش)279 :1393 ،
ً
ً
است؛ بنابراین عالوه بر همآیندی نخلیعا معاشرا( ،توضیحات ذهبی مبنی بر نحًور شاعر در مجال م موم( و دعای
نخداوند بر او آسان بگیرد( ،بافت موقعیتی و پادفرهنگی نمعاشر= ّعیاش و لهوپرست( را بهوضوع تداعی میکند .ذهبی

ً
ً
همچنین در ذی معرفی ّ
نمحمد بن یوس بن مسعود بن برکة( که از افراقکنندگان در قماربازی بوده ،با صفت نخلیعا معاشرا(
ّ
ْ
الشعر ،و مدح الملوك واألعیان ،واشتهر ِذکره ،وسار ِشعره ،وله دیوان موجود .وکان خلیعا معاشرا ،سامحه
یاد کرده است :نوقال ِ
وإیانا( (ذهبی ،د 1409 ،۵0ق .)203 :دعای مور با تأکید ّ
اهّٰلل ّ
اخالقی تنیدهشده
نوإیانا( در ح ،این شاعر ،نشان از بافت غیر
ِ
نندیم خلیع معاشر( است.
در شّایت این ِ
ِ

ً
ابن عماد در شذرات الذهب هنگام توصی یکی از فرزندان ابوالفرد جوزی از ترکیب نو کان معاشرا ّلعابا( استفاده
کرده است (ابن عماد 1406،ق .)241 :همنشینی واژه ّ
نلعار( با واژه نمعاشر( (بسیار اه لهو و لعب) قرینهای آشکار
برای داللت معاشر در معنی ّعیاش و اه لهو و لعب بودن است .همچنین ،مبارک بن الشعار در ضمن وص شّایت

یکی از شاعران ،واژه نمداعب( (= اه مزاح و شوخی) را با نمعاشر( قرین آورده است؛ نمحمد بن علی… أبو عبد اهّٰلل
ً
مداعبا ً
طویال من الرجال ،خفی الروحً ،
ّ
معاشرا( (المبارک 200۵ ،م.)303 :
القرموني األندلسي .کان
عالوه بر آنچه گفته شد ،بسامد چشمگیر واژۀ نمعاشر( در متون ادر پارسی ،به ما کمک میکند تا بسیاری از
زمینههای ناشناختۀ این طبقۀ اجتماعی ،موسوم به نمعاشران( را رصد کنیم.
 .2 .3ویژگیهای شخصیت «معاشر» و صنف «معاشران»

بر اساس شواهد شعری ،میتوان چهره ،باورها ،بافت و زمینۀ کاری نمعاشر ن معاشران( را تا حدود زیادی بازسازی کرد:
 .1 .2 .3حدیث معاشران

امیر معزی که نمونهای معیار از شاعران مداح ،درباری و ّعیاش است و به نظر میرسد با صن نمعاشران( مراوده و
نشستوبرخاست بیشتری داشته ،اطالعات تاریّی -اجتماعی ارزشمندی از این طبقه اجتماعی به دست ما رسانده
حسودان ممدوح ،اسبار و مهارت معاشران را به تاویر
است .او در یک قایده مدحی ،ضمن دعا برای نابودی
ِ
کشیده و محیط مرلور آنها را توصی کرده است:
همیشااه تااا کااه نحاادیث معاشااران( جهااان

همی ز چنگ و ربار است و از شرار و کبار

دل و سرشااک و قااد و نالااۀ حسااود تااو باااد

همیشه همچو کبار و شرار و چنگ و ربار
(امیر معزی)63 :1362 ،
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با ّ
تأم در این ابیات ،نمعاشران( را در شمار اصناف جامعه و دارای پیشهای مییابیم که خدماتی بهمنظور ایجاد
ل ات جسمانی برای میزبان ،بر دست میگرفته و زمینهساز شادیها و پایکوبیها بودهاند .همانطور که مشاهده
میشود در فعالیت کاری یا شغ معاشران ،سه موضوع ،کلیدی بوده است )1 :شرارنوشی و آدار آن )2 ،نوازندگی
سازهای بزمی و مرربی و  )3آدار پّتوپز انواع کبار.
 .1 .1 .2 .3معاشران و شراب

شرار و آدار میگساری ،مهمترین بّش از کار معاشران محسور میشده و آنها از همۀ ظرای و رسوم این کار،
آگاه بودهاند .هستۀ مرکزی متن نمجل معاشران( و بهعبارتی ،بنمایۀ اصلی قاه و پیشۀ آنها نشرار( است .قید
همیشگی نمعاشران( را با عیش و طرر و شرارخواری نشان میدهد.
نهمیشه( در ابیات زیر ،پیوند ناگسستنی و
ِ

همانگونه که شغ بازرگانان با ِعقار (= مال و تجارت) گره خورده ،شغ معاشران نیز با عقار (= شرار) وابسته است:
همیشه تا کاه نشااق و طارر کنناد همای
ِعقار و ملاک تاو هار روز بار زیاادت بااد

نمعاشااران( ز عقااار و تااوانگران ز ِعقااار
بیاااد تااو همااه شاااهان گرفتااه جااام عقااار
(همان)247 :

در واقع ،شغ نمعاشر( اقتًا میکند که او اغلب مقیم نمیکده( باشد؛ همانگونه که نزاهد و ابدال( ،اغلب در
صومعه (مسجد) به سر میبرند:
در میکاده خاوشتر کاه باود مارد معاشاار

در صااومعه بهتاار کااه بااود زاهااد و اباادال
(همان)414 :

ً
محض خود ،بلکه بهعنوان نشغ معاشری( ،با رفتارشناسی
عیاشی
ای
ر
ب
نه
صرفا
گفتنی است که شّص معاشر،
ِ

دقی ،بزرگان و کارفرمایانش در همراهی با حالت مستی آنان و تعارفشان ،نگهگه( دست به جام میشده تا آدار ندیمی
و معاشری را بهدرستی بهجا آورد و این فرصت عیش را برای دریافت وجه نگه دارد:
نقش گرمابه بینی هریکی مست و رقاان

چون معاشر که گهگاه در مای احمار آیاد
(مولوی)360 :1393 ،

ً
اصوال معاشر با مدیریت و آداردانی دقی ،مجل بزم ،فراهمکنندۀ نسعادت( و رضایت برای میزبان است:
مساااااعد زان بااااود بااااا او سااااعادت

کااه او باشااد نمعاشاار( بااا نمعاشااار(
(امیر معزی)210 :1362 ،

درمجموع ،شرارخواری و دانستن قوانین و رسوم میگساری ،از فنون الزامی شغ معاشران بهحسار میآمده
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است؛ بهبیاندیگر ،نمعاشر ،شرار و مجل بزم( پدیدههای مرتبط بودهاند:
با ارای رونااا ،نبااازم معاشا اران( اللاااه

گرفتاااه جاااام مااای خوشاااگوار میآیاااد
(عبید زاکانی)344 :1378 ،

همانطور که پیشازاین هم گفته شد ،برخی از نمعاشران( که واجد شرایط ندیمی نیز بودهاند ،به دلی کاردانی و
استعداد در ایجاد عیش و طرر در مجال شادی ،در شمار ندیمان پادشاه و با عنوان نندیمان معاشر( ،گرداننده و
ً
آرایندۀ بزمگاه شاهان و وزیران بودهاند .غالبا مررر و ساقی و معاشر در این مجال  ،همراه و همپای هم عشرتافزایی
گروه نمجل آرا( با شّص نمعاشر( بوده است:
میکردهاند؛ اما مرتبۀ ریاست و تدبیر این ِ
دانی کاه پساانادیاده نبااشاااد باه چنین وقات

میّااواره بااه اندیشااه و میّانااه بااه مساامار

ناه سااااز و ناه زخماه باه ک نمررر( خااموش

نه جام و نااه ساااغر بااه کا نساااقی( بیکااار

فااساااد شاااده تادبیر ننادیماان معااشاار(

کاسااااد شااااده بااااازار حریفااااان کاااامآزار

گاار حااکاام تااو و رای دالرای تااو باااشااااد

آن نشااغ ( چااو زر گااردد و ایاان نکااار( چااو ّ
طیاار
(امیر معزی)27۵ :1362 ،

با توجه به شهرت و پیوند نمعاشرن معاشران( با شرار و بزم و طرر ،گاهی این اسم بهعنوان صفتی برای افراد
نطررپیشه و معشوقهپرست( نیز ،بهکار میرفته است؛ در واقع ،هر شّص نعشرتخواه( و نطالب مجل بزم و
شرار و شاهد( ،ماداقی از افراد نمعاشر( است:
چار چیاز اسات خوشآماد دل خاقاانی را

گر کریمی و معاشر مده این چار ز دست

مااال پاشاایدن و پوشاایدن اساارار کسااان

باده نوشیدن و بوسیدن معشوقۀ مست
(خاقانی)848 :1382 ،

هر شّای که بتواند در مجال بادهگساری ،همسنگ یا مشابه معاشران در مجل بزم ،بنوشد ،او همانند فرد
نمعاشر( (= توانا در شرارخواری و عشرتآفرینی) تحسینبرانگیز است؛ همانگونه که سربازی دالور در میدان
جنگ ،شایستۀ ستایش است:
ساانگین دلی کاه بر دل احرار قاادرسااات

در حسان و در جمال بدیعسات و نادرسات

در ماوکاب نابارد ساااواری دالور اسااات

در مجل شاارار نگاری معاشاار اساات
(امیر معزی)121 :1362 ،
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 .2 .1 .2 .3معاشران و موسیقی

چنانکه پیشازاین اشاره کردیم ،نمعاشران( کارپرداز مجال بزم و نساقیان( ،نمرربان( ،نرقاصان( ،نماهرویان(
و سایر اجزای گروه ،با نظارت و تحت فرمان و تدبیر شّص نمعاشر( کار میکردهاند .گفتنی است که نان( (ال و
نون) در واژۀ معاشران ،گاه در معنی نان( جمع (= همه میزبانان و حاضران مجل عشرت) و گاه در معنی نان(
نسبت و یا گروهساز است؛ بهعبارتدیگر ،ساقیان ،مرربان ،رقاصان و … (همگروهان) را با نام مدیر و سردسته ،یعنی
نشّص معاشر( ،نمعاشران( مینامیدهاند .مدیر گروه معاشران ،از تمام فنون همگروهانش تا حدود زیادی آگاهی
داشته و مشابه ندیمان از هر ّفنیّ ،
نشمهای کار آموخته( است .سازهایی که معاشران به کار میبردهاند ،شام
نمجموعه سازهای بزمی( ،یعنی نربار( ،نچنگ( ،نکمانچه( ،نچغانه( و نیز سازهای ضربی از جمله ندف(
میشده است .امیر معزی میگوید :نهمیشه تا که حدیث معاشران جهان همی ز چنگ و رباب است…( و این
حًور همیشگی سازهای ربار و چنگ و وابستگیشان با نگروه معاشران( ،حتی تا عار حافظ و بعد از آن نیز تداوم
مییابد( :توجه داشته باشیم زمینۀ غزلهای حافظ را با توجه به داللت تازهیافتۀ معاشران ادراک کنیم و نه در معنی
نهمنشینان و دوستان(؛ آنگونه که شارحان دیوان حافظ ادراک کردهاند).
معاشااران گااره از زلاا یااار باااز کنیااد

شبی خوش است بدین ّ
قاهاش دراز کنید

رباار و چناگ باه باناگ بلناد میگویناد

که گوش هوش به پیغام اه راز کنید
(حافظ)223 :1387 ،

حافظ در غزلی دیگر نیز ،بزم معاشران را به تاویر میکشد و از دو ساز مّاوص بزم نمعاشران( ،یعنی نچنگ
و چغانه( نام میبرد .همچنین اعًای گروه ،مانند ساقیان و ماهرویان نیز ،در این غزل دیده میشوند( :شایان ذکر
است که تحلی امور معقول این غزل بر اساس امور محسوس و بررسی اهداف و ّنیت حافظ از سرایش اینگونه
غزلیات به این پژوهش مربوق نمیشود).
معاشااران ز حریاا شااابانه یااااد آریاااد

حاقاوق بانادگای ماّالاااااناه یااد آریاد

بااه وقاات سرخوشاای از آه و نالااۀ عشاااق

باه صااوت و نغماۀ چناگ و چغااناه یااد آریاد

چو لرا بااده کناد جلاوه در ر سااقی

ز عااشااقاان باه ساارود و تراناه یااد آریاد
(همان)222 :

امیر معزی در قایدهای ،گروه مورد نظر را برای جشنی دعوت میکند و چنین به نظر میآید که وظیفۀ آنها
نوازندگی و عشرتافزایی برای رام کردن معشوقۀ سرکش شاعر است .سازهای معاشران ،همانند نمونههای قب  ،نربار
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و چنگ( هستند .جالب توجه است که در این قایده ،اشارهای ظری و استعاری مبنی بر اینکه نگروه معاشران(
باقیماندۀ وسای و بساق بزم را به خانۀ خویش میبردهاند (مانند خوان یغما) ،نهفته است:
شاارار باایاد و آتش رباار باایاد و چناگ

کاه روز فااختاه گوناه اسااات و خااک غاالیاه رناگ

نااایاب تن کنم آتش نااایاب روح شاارار

نااایاب گوش خروش رباار و ناالاۀ چناگ…

ز بااده چاون بافاروزد رخاان ناازک و خاور

باه خناده چون بگشاااایاد دهاان کوچاک و تناگ

معااشااران ز لاب و روی او باه خااناۀ خویش

شااکر برناد باه خروار و گا برناد باه تناگ
(امیر معزی)406-40۵ :1362 ،

ً ّ
سبک و سیاق آهنگهای معاشری و سرود و ترانههای مجالسشان ،کامال مشّص و متمایز بوده است؛ این سبک
موسیقی مرربی را نویسندۀ قابوسنامه چنین تشریک میکند :نپ مرربی کن… و اگر قومی جوانان و کودکان بینی
نشسته ،بیشتر طری،های َسبک گوی و سرودها [یی] گوی که بیشتر در زنان گفته باشند یا در ستایش نبید و
نبیدخوارگان( (یوسفی .)19۵ :1387 ،به نظر میرسد خواجو -بر اساس صور خیال شّای یا شنیدن از زبان عرف
و اجتماع -این نوع موسیقی را نراه معاشران( نامیده است .همانگونه که بافتار غزل خواجو نشان میدهد ،نشعر
آهنگهای معاشران( اغلب شعرهای عاشقانه و بزمی و در زمینه و فًای میگساریاند:
خااادم عیشااّانه گااو تااا بکشااد چ اراغ را

زانکاه زبااناه میزناد شاامع زمردین لگن

ساااقی دلنااواز گااو داد صاابوحیان بااده

مررر نغمهساااز گو نراه معاشااران( بزن
(خواجوی کرمانی)474 :1369 ،

سنایی یکی از ابزار کار معاشران را که کاربرد ژانر نغزل( برای مجال بزم است ،نمایان کرده است؛ با استناد به
ابیات سنایی ،سرود و ترانۀ بزم معاشران (حدیث معاشران) ،غزلیات و اشعاری با بنمایههای خمری و عاشقانه بوده و
همچنین استفاده و انتّار غزلهای شاعران توسط طبقۀ معاشران در مجال بزم ،نوعی فّر ،برتری و اعتبار در مقام
و استعداد شاعری ،برای سراینده محسور میشده است:
شااااده سااااردی نااااایب در ازلااااش

نوحااااه بساااایار خااااوشتر از غاااازلش

از حاااااادیثش معاشاااااار میخااااااوار

شاااااود از بااااااده و طااااارر بیااااازار
(سنایی)628 :1397 ،

 .3 .3نام دو «معاشر» معروف در تاریخ

تاریخنویسان ایرانی به دلی نگرش از درون (امیک) ،میلی به گزارش جزئیات مسائ مربوق به بزم و موسیقی در
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فرهنگ ایران _جز در موارد نادر -نشان ندادهاند .حاص جستجوی نگارندگان در متون نظم و نثر برای یافتن نام افرادی
که نشغ معاشر ن معاشری( داشته و با عنوان نمعاشر( یا نمعاشران( معروف بوده و شناخته میشدهاند ،به شناسایی
ً
دو فرد که صرفا در دیوانهای نانوری( و نسنایی( نامشان آمده ،منتهی شد:
ّ
نمسئولیت تدبیر مجال بزم پادشاه( را بر عهده داشته،
الف) انوری ،به نام یکی از نندیمان معاشر( که در ندربار(
اشاره میکند .او در قرعه شعری که در م مت ناصحار دیوان( سروده ،از ده کارگز ِار ناالی ،که باعث خرابی ملک

شدهاند ،نام میبرد؛ گروه دهم ،مربوق به صن نمعاشران( است که ریاست آن بر دست شّای به نام ناکرم( بوده
اکرم معاشر( نامیده میشده است:
و با توجه به موقعیت شغلیاش ،ن ِ
خسااروا ایاان چااه حلاام و خاموشیساات

صاااحبا ایاان چااه عجااز و مأیوسیساات

آخاااار افسوسااااتان نیایااااد از آنااااک

ملااک در دساات مشااتی افسوسیساات

… عاشاااار آن ناکاااارم معاشاااار( غاااار

گاااااویی از گبرکاااااان ناووسیسااااات

مردکااااای اشقرسااااات و رومااااای روی

گاااااویی از راهباااااان ناقوسیسااااات

اکااااارم اکااااارم نعاااااوذ باللاااااه ازو

هیکااا ا مااااادبری و منحوسیسااااات

چاااااااااکر خااااااااام قلتبااااااااانی او

هااایچ دانااای کماااال عبدوسیسااات؟
(انوری)3۵6 :1364 ،

پیداست که معاشران با ج ر و کشاندن زنان زیبای فاحشه به دربار (= قلتبانی) ،رون،بّش مجال عشرت
بودهاند .همانطور که مشاهده میشود ،ناکرم معاشر( در باالترین مرتبۀ شغلی ،یعنی نندیم معاشر شاه( است و
افرادی همچون نکمال عبدوسی( را برای نج ر ماهرویان( به گروه معاشری خویش ،استّدام میکرده است.
ب) نمونۀ دیگر از افرادی که به شغ معاشری شهرت یافتهاند ،نجمالالمعاشرین بوبکر مسعودی ّقوال( است که
سنایی یک قرعه بلند در توصی او آورده است .همۀ ابیات این قرعه به وابستگی عاطفی عمی ،،بین سنایی و نجمال(
اشاره دارد و سنایی از اینکه ندرد نقرس( پای این جمال را رنجور کرده ،متأ ر است و همچنین در این قرعه از نر
خور روحپرور( ،نزبان خوش سّنور( ،نبّشش زر( و مقام و منزلت جمالالمعاشرین میگوید .سنایی در این
قرعه ،از دفتر شعر (ترانهها و سرودها) نجمال( که آن را تاحیک ،منقک و پربارتر کرده و به دست برادر نجمال( برای
او پ فرستاده ،سّن میگوید .با توجه به اینکه سنایی گاهی برای امرارمعاش ،التماسنامه به دوستانش نوشته است:
ناگر خواهد که سر من سبز بماند و سینه حاسدان من کبود گردد ،به سپیدی آرد مرا میزبانی کند( (نک :نامه سیزدهم،
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مکاتیب سنایی ،)128 :1398 ،با احتمال قریب به یقین ،میتوان در رابره دوستانه و صمیمی سنایی با نجمال
معاشران( ،به الیهای از نگاه درآمدزایی دو طرفه پی برد؛ در هر حال ،نجمال( به غزلهای سنایی برای رون،بّشی به
مجال بزمش ،نیازمند بوده است .جالب ّ
توجه است که سنایی به کنایه از نجمال( طلب نزر( میکند و این نکته،
گرمی بازار و مرفه بودن معاشران را به تاویر میکشد:
ای جمااااال معاشااااران چونساااات

آن دو حماااال گاااام گساااتر تاااو…

گاااار باااار تااااو نیاماااادم شاااااید

کااه گاارانم چااو بّشااش زر تااو…

دفتااااارت بااااااز تاااااو فرساااااتادم

هااام باااه دسااات علااای با ارادر تاااو

دف تااار باااود دفتااارت بااار مااان
ِ

باااای زبااااان کااااش سااااّنور تااااو
(سنایی)1090- 1089 :1388 ،

ممکن است این پرسش مررح شود که :چگونه نجمال( هم نمعاشر( بوده است و هم ّ
نقوال(؟ (درصورتیکه

ّقوال اصرالح تّاای برای اصحار موسیقی در گفتمان صوفیه و آیین سماع است) پاسخ این است که گروههای
نوازنده برای کسب درآمد ،هم دعوت مجال بزم و شرار و هم دعوت اه خانقاه را میپ یرفتهاند؛ برای مثال ،در
َ
ّ
ابوعبدالرحمن [سلمی] شنیدم که نارآبادی را بسیار گفتندی که علی ّقوال به شب
رسالۀ قشی یه میبینیم :ناز شیخ

ّ
شرار َ
خورد و به روز به مجل تو آید .قول ایشان [بر وی] نشنیدی تا روزی اتفاق افتاد که میشد و یکی با وی .از
آنکه این سّن گفتی بر علی ّقوال .او را یافت افتاده جایی بر خاک که ا ر مستی بر او پیدا بود و به حالی بود که دهن
وی میبایست شستن( (عثمانی .)3۵6 :1391 ،نمونۀ دیگر ،ناستاد عبدالرحمن ّقوال( است -که عالوه بر ّقوالی در
مجال صوفیه -همراه گروه نوازندگی خود در نقلعۀ کوهتیز( بزمآفرین و معاشر مجل ننشاق و شرار( امیر ّ
محمد

غزنوی نیز بوده است (ر.ک .بیهقی 4 :1388 ،و  .)6۵به همین دلی است که نجمال( ،القار نمعاشر( و ّ
نقوال(
را همزمان و در کنار هم (= جمالالمعاشرین ّقوال) داشته است .به نظر میرسد مولوی نیز در رباعی زیر ،به خل ،این

صنعت توسط معاشران که ّ
نقوالند در خانقه( (= سلران سماع) و نمعاشرند در میکده( (= جان معاشران) اشارهای

ظری کرده است:
مهماااان تاااوایم ماااا و مهماااان ساااماع

ای جاااان معاشا اران و سااالران ساااماع

هاام بحاار حالوتاای و هاام کااان سااماع

آراسااااته باااااد از تااااو میاااادان سااااماع
(مولوی)1367 :1393 ،

بهعبارتدیگر ،برخی از افراد این سنخ ،روز ّ
نقوال( بودهاند و شب نمعاشر( .شایان ذکر است که در اغلب متونی
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که نگارندگان بررسی کردند ،به شبکاری معاشران اشاره شده است:
ماعااشا اران گاره از زلا

یاار بااز کانایاد

شابی خوش اسات بدین ق ّااهاش دراز کنید
(حافظ)223 :1387 ،

خواجو نیز میگوید:
حاجت به شمع نیست که بزم معاشران

روشاان بود باه تیره شاااب از مااهتاار می
(خواجوی کرمانی)349 :1369 ،

 .4 .3غزنویان و شناوری واژهها

پ از دورۀ سامانیان ،جامعۀ ایران در ظاهر و باطن دچار انقالر فرهنگی میشود .نانقرا

سامانیان موجب

دگرگونیهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری در منرقۀ خراسان و ماوراءالنهر گردید که در صدر آنها تغییر رفتارها و
ارزشهای اجتماعی است( (امامی .)1۵ :1387 ،با رسیدن محمود غزنوی به سلرنت ،آخرین رگههای فرهنگ
ً
سامانیان ،جای خود را به پادفرهنگ غزنویان میدهد که آ ارش در زبان و ادبیات این دوران مشهود است .تقریبا همه
محققان ،باور دارند که تغییرات فرهنگی با ّ
تحول حکومت از سامانیان (معروف به عار طالیی فرهنگ) به غزنویان
با شیب تندی رو به افول میگ ارد .یاحقی و ّ
سیدی معتقدند که ندیبای خسروانی( بیهقی ندر وجه تاریّی آن(:
ننشاندهنده کژیها و نامردمیها و ناحفاظیهای روزگار و انتقال از عار درخشان مردمگرایی و
ایراندوستی و خردنمایی به دوران غالمبارگی و توطئهگری و کژراهی و دورویی و تازیمآبی است و
هم در وجه ادبی آن ،نمودگار کش آمدن واژهها و چندگانگی و چندگونگی مفاهیم و در نتیجه ،عبور
از عار صراحت لهجه به دوران مجامله و زبانبازی و ایهام و ابهام و بر روی هم ،شناوری مفاهیم
و الفاظ و رودرواسی زبانی و برافکندن الیه و رویهای از زبان بسته به اقتًای موقع و مقام؛
بهعبارتدیگر ،توجه به وجوه معانی الفاظ و ادای سّن نه بر مقتًا که به مالحت حال مّاطب
در آن روزگار بیشتر از هر زمانهای ضرورت یافته( است ( جعفر یاحقی و مهدی ّ
سیدی ،تاریخ
بیهقی ،1388 ،د  :1شات و شش).

پادفرهنگ لهو و هزل بهطور وسیعی جامعۀ ایرانی تحت حکومت غزنویان را فرامیگیرد .مسعود غزنوی نوجوانی
و جوانی خود را در خیشخانه به لهو میگ راند و چنین رفتار و رویکردی به الگویی در اجتماع آن زمان تبدی میشود؛
تا جایی که بیهقی بهصراحت از خانهای میگوید که ناز سق تا به پای زمین( آن ،نصورتهای الفیه از انواع گرد
آمدن مردان با زنان ،همه برهنه( نقش کرده بودند و این خانه ،خوابگاه و جایگاه عیاشی مسعود غزنوی میشود (نک.
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همان .)111 :چنین رفتاری از جانب مسعود ،میراث پدرش ،محمود غزنوی است که از ابتدا با زیرکی ،سیاست خود
را بر تبلیغ شهوتپرستی و نه ترویج خردمندی و علمدوستی تنظیم میکند .یکی از اقدامات محمود در این راستا،
تأسی نبازار عاشقان( بلخ است که یک بار مردم بلخ آن را آتش میزنند (نک .همان .)۵۵6 :مسعود غزنوی نیز به
پیروی از سیاست پدرش ،عالوه بر حفظ نبازار عاشقان( ،مکانی دیگری ،به نام نشادیآباد( برپا میکند .ناینکه چه
نهادهایی در چه جامعهای وجود دارد ،مشّاهای از فرهنگ اجتماعی آنهاست .هر جامعهای ابزار و فرهنگ ذهنی
خودش را گسترش میدهد( (سجودی .)316-31۵ :1396 ،فراگیری و رسمیشدن هرزگی و غالمبارگی در اجتماع
پروریدۀ غزنویان با نگارش دو نبار( در ترویج امور جنسی (= ندر عش ،ورزیدن( و ناندر تمتع کردن() در زمینهای
ً
کامال غیراخالقی توسط قابوس بن وشمگیر ،داماد محمود غزنوی ،آشکار میشود (نک .قابوسنامه ،به تاحیک
غالمحسین یوسفی .)87-80 :1387 ،شمیسا معتقد است در عار سامانی نچندان نشانهای از معشوق م کر
نیست( و شک گیری فًای غالمبارگی و ترویج مسائ افسارگسیّتۀ جنسی و شاهدبازی ،محاول دربار غزنویان
ً
است و نسلران محمود اساسا مردی غالمباره بود( (شمیسا .)64-36 :1381 ،تّریب نظام زبان و ولنگاری در
مفاهیم ،سرعت سیر قهقرایی فرهنگ را در این دوره به تاویر میکشد.
 .1 .4 .3شناوری واژۀ «بشارت» در شراب خیشخانه

تّریب فرهنگی در تمامی زوایا و خفایای جامعۀ عار غزنوی ،شدت میگیرد؛ چنان تّریبی که به حوزه زبان نیز،
سرایت میکند و آغازی بر فروپاشی ساختار فرهنگی است؛ برای نمونه ،واژۀ نبشارت( به معنی نخبر خوش( که از
ابتدای ادر پارسی کاربرد داشته ،شاهدی گویا از چنین عملکردی است .حکومت غزنوی این واژۀ گوشنواز و پرکاربرد
در بافت معنوی را در زمینۀ شهوترانی خود شناور میکند .بیهقی روایت میکند که خیشخانۀ شهوترانی مسعود
عنوان شغلی او نبشارت( است :نشب و روز برو دو قف باشد زیر و زبر
(= کابارۀ برهنگی مسعود) ،مسئولی دارد که ِ

و آن وقت گشایند که امیر مسعود بهخوار آنجا رود؛ کلیدها به دست خادمی است که او را "بشارت" گویند(3

(بیهقی .)111 :1388 ،در این زمینه ،نبشارت( ،خبر خوش به شرارخواری و رفتارهای جنسی میدهد .در حقیقت،
معنای واژههای نل ت( ،نخبر خوش( و نبشارت( تحری و در یک مسیر غیراخالقی ،شناور میشوند؛ بنابراین،
نبشارت( یک داللت جدید به خود میگیرد که در عرف پادفرهنگ غزنویان ،فردی موسوم به نبشارت( ،مژدهرسان
ّ
برای ورود به فحشاخانه است .این ولنگاری و هرزگی بهگونهای در عار غزنوی شایع و عادی تلقی میشود که بیهقی
از آن بهعنوان نشرق( (رسم) یاد میکند :ن… و جوانان را شرق است که چنین و مانند این بکنند( (همان.)111 :
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تاریخ بیهقی که بهراستی آیینه جامعۀ عار غزنوی است ،میگوید :مسعود غزنوی داخ خیشخانه نشرار میخورد
و پوشیده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها میکرد و مرربان میداشت مرد و زن که ایشان را از راههای نبهره نزدیک
وی بردندی( (همان.)110 :
 .2 .4 .3ترویج عشرتهای رذیله

دولت غزنوی موسیقی مرربی را بهغایت گسترش میدهد و فًای نعشرتپرستی( و نطررپیشگی( در قلمرو
غزنویان ،ترویج و نهادینه میشود .آنها برای اهداف سیاسی-اقتاادی خود ،به بهرهوری از مرربان (درآمدزایی،
جاسوسی و قت امیران) میپردازند (نک .همان ۵ :و .)220
گفتنی است که در حکومت غزنویان ،بهخاوص عار سلران مسعود ،رقاصی زنان مرربه و مسّره و همآمیزی
حوزه موسیقی زنانه و مردانه در گسترۀ وسیعی در عرف جامعه به نمایش درمیآید و فراگیر میشود :نبر لب آر مرربان
ً
ترند [صفتی برای مرربان مثال چرردست ،چاالک؛ دیباچۀ ماح ّحان :صد و سیوهفت] و زنان پایکور و طب زن
افزون از سیاد تن دست بکار بردند و پای میکوفتند و بازی میکردند( (همان .)237 :محتوا و معنای موسیقی در
عار غزنوی به نازلترین مرتبۀ ممکن میرسد؛ چنانکه امثال ّ
نستی ّزرین مرربه( (نک .همان )389 :نمادهای
موسیقی فرهنگی
آرمانی موسیقایی غزنویان محسور میشوند .مجید کیانی و همکاران در مقالۀ نناصرخسرو و
ِ

ایران( مّالفت ناصرخسرو با موسیقی را به دلی ادراک نازل و سرحی دولت غزنوی از موسیقی و محدود کردن آن
به جنبههای مرربی و مسّرگی و نیز دفاع از ّ
هویت موسیقایی ایران مراب ،با آرای فارابی در موسیقی کبیر دانستهاند
(نک .کیانی ،مجید؛ ناراهّٰلل امامی و بابک کاویانی سورکی.)31-1۵ :1397 ،
درمجموع نتاریخ بیهقی غرق در ذکر شرار است و پر از تاویرهای رنگارنگ از مجال

شرارخواری

پادشاهان غزنوی و درباریانشان .به تعبیر ادبی ،شرار یکی از موتی ها یا بنمایههای اصلی تاریخ بیهقی است.
…نآفت شرار( سراسر دربار غزنه را فراگرفته و مسعود غزنوی خود یکی از همان نشرارخوارگان افراقکنندگان(
است( (دهقانی .)81-80 :139۵ :دولت غزنوی مفهوم نشادی ،ل ت و عشرت( را بهطور گسترده به مجال
نشرار و ربار و کبار( پیوند میزند .سه سّنگوی معروف دربار غزنوی ،یعنی نعناری( ،نفرخی( و
نمنوچهری( (= صداوسیمای غزنویان به تعبیر امروزین) نیز ،شعر خود را وق تبلیغ افکار و اهداف غزنویان و کسب
روت برای خویش میکنند؛ برای مثال،
نبرپا نمودن بزم باده در دامن طبیعتی زیبا که ساقی ماهرو یای در آن حًاور دارد و نوای سازی
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نواخته میشود و کبابی بر بابزن است ،برای منوچهری هماان اندیشاۀ مرکزی و عنار غالب اندیشۀ
او و بدون شك جزء الینفك آن اسات .مناوچهری در پنجاه شعر (حدود  ۵6درصد از سرودههایش)
با آر و تاار تماام از مجلا

باده و بزم شرار سّن به میان آورده و دعوت به عشرت کرده است(

(گراوند.)231 :1392 ،
 .5 .3شناوری واژ ٔه «معاشرت» و رسوب دالالت جدید در «معاشر» و «معاشران»

در متون تعلیمی و فرهنگی ،واژۀ نمعاشرت( اغلب در معنی مشت ،از ریشۀ واژه و معادل نرفتار و کنش متقاب با خل،
و همنشینی با دیگران( آمده است:
باااااش وقاااات معاشاااارت بااااا خلاااا،

همچاااااو عفاااااو خااااادای پااا ا رفتار
(سنایی)202 :1388 ،

در ف هنگ بزرگ سخن نیز ،تنها همین داللت ضبط شده است :نمعاشرت ارتباق ،دوستی و رفتوآمد داشتن با
کسی( (انوری ،1387 ،د  .)7126 :7جستجوی نگارندگان حاکی از این است که این ،داللتی است که اغلب در
متون تعلیمی و در کتب مربوق به ناخالق( (برای نمونه ،نک .سعدی ۵4 :1389 ،و ناراهّٰلل منشی،)46 :1389 ،
کاربرد داشته است؛ اما معاشرت -عالوه بر داللت صریک که در ترکیبات نآدار معاشرت( و نحسن معاشرت(
میشناسیم ،در یک فرآیند ّ
تحول معنایی ،داللت جدیدی در بافت و سیاق وابسته به مجال شرارخواری و بزم به
خود گرفته است.
حاص ترویج مجال نشرارخواری ،عشرتطلبی و بزم( ،معنی جدیدی را بر واژۀ نمعاشرت( طرح میریزد.
در این بافت ،نمعاشرت( نه در معنی رفتارهای متقاب و رفتوآمد و … بلکه به معنی نوارد مجل شرار و بزم و
طرر شدن( است .همجواری واژگان مربوق به مجال بزم و طرر ،از جمله نشرار( ،قرینهای آشکار بر این
ادعاست .ندر بعًی ایام در ا نای معاشرت که سورت شراب عنان تماسک او بستده بود ،مباسرتی بیش از قدر
خویش آغاز کرد( (جرفادقانی .)318 :1374 ،همچنین نظامی عروضی که روحیۀ درباری و مداحی دارد ،در فا
چگونگی شاعر و شعر او میگوید :نو شاعر باید در مجل

محاورت خوشگوی بود و در مجل

معاشرت،

خوشّوی( (نظامی عروضی.)74 :1388 ،
انوری قرعهای را برای درخواست شرار (مًمونی غالب و مکرر در دیوان انوری) سروده و نمعاشرت( را در
معنی نعشرت در مجل شرار و کبار و ربار( آورده است .سایر وسای نمعاشرت( (= عشرت معاشران) از
جمله نچنگ ،چغانه ،کمانچه و …( و نشرار و ساقی( در این مجل وجود دارند .اعًای این گروه عبارتند از:
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 )1آشپز  )2ساقی  )3شاهد ن رقاص  )4نوازندگان (نوازندۀ کمانچه ،نوازندۀ چنگ ،نوازندۀ دف ،نوازندۀ نی و …)
وز بهااااار نشااا ارار( لعااا ا در پااااایش

نسااایاب( و نباه( و نناقا ( خسااارواناه

وز بهاااار نکبااااار( کاااارده باااار ساااایخ

کاابااک و بااط و تاایااهااو و ساااامااانااه

نسااااقی( و شااارار و نشااااهد خاااور(

نشاااامااعاای( دو نااهاااده در ماایااانااه

زیااااان جملاااااه کاااااه گفتاااااهام نااااادارم

جااز سااااباالاات و ریااش اباالااهااانااه

از میااااار شااااارار و شااااااهد و شااااامع

دریاااوزه کااانااام بااادیااان باااهااااناااه

ناساااااااابار معاشاااااااارت( مهیااااااااا

از نلااوح کاامااانااچااه( و نچااغااانااه(

بنهااااااااد باااااااه پااااااایش اناااااااوری را

نچنگ( و ندف( و ننای( و نشا ( و نشانه(
(انوری)286 :1364 ،

بهروشنی پیداست که معاشرت در اینجا نه به معنی داللت صریک که ناختالق و آمیزش با هم و گفتوشنید با
هم و الفت و مااحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم و خوردن و آشامیدن با هم( (نک .لغتنامه ،1377 ،د
سیزدهم ،)21094 :بلکه در معنی مارلک شدۀ آن دوره ،یعنی نل ت بردن در مجل شرار و بزم معاشران( بهکار
رفته است.
به دلی کاربرد پربسامد واژۀ نمعاشرت( و نعشرت( در معنی نل ت حاص از میگساری و رفتارهای جنسی(

و ّعیاشی و ان ذهنی کاربران زبان به این معانی ،حکیم ابن مسکویه در تهذیب االخالق ،از یک سو برای واژۀ
معاشرت و عشرت ،صفت نجمیله( را میآورد تا آن را از عشرتهای نرذیله( جدا کند و از سوی دیگر ،انواع
ً
نمعاشرت( اخالقی (عشرتهای جمیله) را نام میبرد؛ نقال و من أج فًیلة الاداقة :یشارک الناس بعًهم بعًا
ِ
و یتعاشرون عشرة جمیلة :و یجتمعون في الریاضات والاید والدعوات( (ابن مسکویه 1924 ،م.)167 :
این ان

داللتی برای واژۀ معاشرت در گ ر روزگاران به حیات خود ادامه میدهد تا جایی که سعدی واژۀ

نمعاشرت( را در همین معنا ،یعنی نپرداختن به امور نفسانی یا عشرت رذیله( به کار میبرد .این داللت م کور ،با
آزمون جایگزینی در محور جانشینی تأیید میشود؛ بدین معنی که سعدی در ابیات زیر ،نسالوس و ّزراقی( ورزیدن
در لباس دین را با معاشرت (عشرتهای رذیله = طلب نف ) پایمال میکند .روشن است که نمعاشرت( در این
قرعه با معنای صریک ّ
اولیه خود (نشستوبرخاست و رفاقت و زندگانی) هیچ تناسب معنایی ندارد .نمعاشرت( در
اینجا با وجود نمررر و ساقی( و انگیزه نطلب نف ( ،داللت بر میگساری و پرداختن به نعشرتهای حرام( از
نظرگاه فقها و یا نعشرتهای رذیله( از نظرگاه حکما دارد:
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دوش در سااالاک صاااحاباتای باودم

گوش و چشاامم باه مررر و سااااقی
هاارچااه سااااالااوس بااود و ّزراقاای

گاافااتاام ای دل ق ارار گاایاار اکاانااون

کااه هااماایاان بااود حااد مشااااتاااقاای

دیااگاار از بااامااداد ماایباایااناام

هاامااچاانااان باااقاای

پااایاامااال مااعاااشاااارت کااردم

طاالااب نااف ا

(سعدی)838 :1386 ،

طبیعی است که در هر دورۀ تاریّی از مجموع دالالت یک واژه ،گاه یک داللت به داللت صریک تبدی میشود
و اذهان با آن ان بیشتری میگیرند .به نظر میرسد داللت نمعاشرت( و نعشرت( در معنی نپرداختن به عشرت
در بافت غیراخالقی( به دالالت پیشاهنگ در متون (بهخاوص دیوان شاعران مداح) و اذهان جامعه غزنوی و بعد
از آن ،تبدی میشود.
پ از انتقال قدرت از غزنویان به سلجوقیان ،تمام نهادهای مرربیگری و مسّرگی و معاشریگری در سرک
ّ
تفکر ّ
نقوادی به از قاضیگری( که در عار غزنوی ضررالمث بوده ،در عار
اجتماع به فعالیت خود ادامه میدهند.
سلجوقی به واقعیتی تاریّی و عریان تبدی میشود .راوندی محاول این اندیشه را چنین بیان میکند :نخرابات و
خمرخانهها را بنا کردند و به فاش لواطه و زنا و مناهی شرع را تمکین دادند و بر هر چیزی ضمانی نهادند و قرار مالی
بدادند که این توفیر پادشاه است و آر علما ببردند …؛ و هر سرهنگی ده جا ّقوادخانه نهاده است؛ در هر شهری از
شهرهای عراق زنان نشانده ،آن خورند که در شرع حرام و آن کنند که بیرون از دین اسالم بود( (راوندی.)31 :1386 ،
این فًای تاریّی ،بستر شک گیری و داللتپروری و تثبیت زمینههای م کور پیرامون واژههای نمعاشرت(،
نمعاشر( و نمعاشران( است.
بههرروی ،طبقه یا طی معاشران به حیات خود ادامه میدهد و در قرن هشتم ،حافظ با رویکردهای متفاوت ،از
جمله مبارزه با ریاکاران و مالمتآفرینی ،این طبقه اجتماعی را در شعر خویش برمیکشد و از منظرگاهی خاص به
ّ
ماهیت اجتماعی در جایگاه صنفی عشرتآفرین و کارپرداز
آنها مینگرد .چنین سنخ ّعیاش و خوشباشی ،هم به دلی
بزم و هم بهعنوان گروهی بدنام در برابر و در نظر ّ
متشرعان ،به پدیدهای شاعرانه با ظرفیت و اهمیت معناسازی در بافتی
مالمتپسند تبدی میشود؛ چنانکه حافظ برخالف نظر فقها و حکمای اخالقمدار ،اغلب ّ
نتمتع و نوشیدن می در
بزمگه معاشران سرود و ترانهنواز( را به نمعاشرت اصدقای فاض ( ترجیک میدهد:
ز وصاااا روی جاااواناااان ّ
نتمتاااعی( باااردار

کااه در کمینگااه عماار اساات مکاار عااالم پیاار
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نمعاشااری خوش( و نرودی بساااز( میخواهم

کااه درد خااویش بگااویم بااه نالااه باام و زیاار

چو الله در قدحم ریز نساقیا( نمی( و نمشک(

کااه نقااش خااال نگااارم نماایرود ز ضاامیر

بیار سااغاااار در خااااوشاار ای نسااااااقی(

حسااود گااو نکاارم آصاافی( ببااین و بمیاار

صاااد باار

ولاای نکرشااامۀ سااااقی( نمیکناااد تقاااایر

حدیث تااا اوبه در این نبزمگااا اه( مگو حافظ

کااه نساااقیان کمااان ابرویاات( زننااد بااه تیاار

باه عزم توباه نهاادم نقادح( ز ک

(حافظ)230- 229 :1387 ،

نتیجهگیری

با توجه به آنچه گفتیم ،مشّص میشود که نمیتوان همیشه گزینش معنای واژگان متون را به حوزه معنایی مندرد در
فرهنگها محدود کرد .پژوهشگران معاصر ،عالوه بر کاوش در فرهنگهای ریشهشناختی و تاریّی ،باید احساس
تردید و بازشناسی دالالت کلمات را در متون ادبی از یاد نبرند .گاهی باید زنجیرۀ ندال( های متون را از نو بسنجیم.
زبانی ساکتی هستند که باید آنها را به صدا در آوریم و بر طب ،بافتار سّن ،بافتهای غایب را احًار
واژهها نمادهای ِ
کنیم تا نمدلولن مدلولهای( آنها آفتابی شود .با کش و معرفی داللتی تازه از واژۀ نمعاشر( ،بافتهای غایبی از
واژۀ مزبور در متون نظم و نثر آشکار و رونمایی شد و این گسترش معنایی ،اف ،جدیدی در برابر خوانندگان قرار میدهد.
نمعاشر( ،نمعاشران( و نمعاشرت( ،دالهایی هستند که بّشی از داللت آنها حاص و عاارۀ قاۀ بزم و طرر
زندگی صدها نمعاشر( است که در طول حداق چهار قرن در عرف اجتماع نمود داشته و در متون ادبی بازتار یافته
است .طبیعی است که فهم درست و تفسیر بازشناسانۀ معتبر متونی که این واژه (معاشر ن معاشران) در آنها به کار
رفته ،ضروری به نظر میرسد؛ بهخاوص ،دیوان حافظ که واژۀ نمعاشر( در هفت غزل آن بهکار رفته و در برخی
موارد ،واژهای کلیدی و مهم به شمار میرود .چنین رویکردی ،افزون بر غنیکردن فرهنگها و شروح متون ،به لحاظ
جامعهشناسی تاریّی و بنمایههای تاویری حائز اهمیت بسیار است .پیشنهاد میشود دالالت نمعاشرت(،
نمعاشر( و نمعاشران( در فرهنگهای تاریّی بازنگری و تکمی شود.
پینوشتها
َ
ْ
َْ َ
َ َ ْ
 .1در ق آن کریم ،برخی از مشتقات همریشه با واژۀ نمعاشر( ذکر شده است :نیدعوا ل َم ْن ض ُّره أق َرر ِم ْن نف ِع ِه ل ِب ْئ َ ال َم ْولي َو
والعشیرَ :القریب َو َّ
َ
َ
َ
َ ْ َ َْ
الا ِدی،،
ل ِبئ العشیر((حج ن  .)13صاحب لسانالعرر دربارۀ نالعشیر( میگوید :والع ِشیر المع ِاشرِ ،
ِ
ْ َ
َ
َ
َ َّ
َ َ َ
َ
ِّ َ
َْ َْ
َ
ساعده ْبن ج َا َّی َهَ :رأته َعلی َیأس َو
عاشره کالا ِد ِی ،و الما ِاد ِق؛ قال ِ
عاشرها و ت ِ
والجمع عشراء ،وع ِشیر المر ِأه :زوجها ،ألنه ی ِ
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َ
َ َ
َّ َ ْ َ َ
َ
َ
َق ْد َ
شار َرأسها ن َو ح َین َت َا َّدی ل ْل َ
هو ِان َع ِشیرها ار َاد إلهان ِتهاَ ،و ِه َی َع ِش َیرتهَ .و قال َّالن ُّبی( ،ص) :إنک ّن اکثر ا ْه َّالن ِار ،ف ِقی :
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
الم ْو َلی َو َلب ْئ َ َ
َ َ َّ ُّ َّ ْ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
العشیرَّ :الز ْودَ .و َق ْوله َتعالی :ن َلب ْئ َ َ
الع ِشیر(؛
ِلم یا رسول اهّٰلل؟ قال :النکن تک ِثرن العن و تکفرن الع ِشیر؛ ِ
ِ
ِ
ْ ََْ
عاشر( (ابن منظور .)29۵۵ :137۵ ،پ بر اساس بافتار و زمینۀ سّن ،نمعاشر( در معنی همسر و شریک
أی ل ِبئ الم ِ
زندگی نیز به کار برده شده است.

 .2متن این بّش ( .1 .1 .3همنشینی واژ ٔه «معاشر» با «خلیع»ّ ،
«لعاب» و ُ
«مداعب») برآمده از مداقه سردبیر محترم
نشریه جستارهای نوین دانشگاه فردوسی مشهد ،دکتر محمود فتوحی است .نگارندگان تنها بّشی از توضیحات کتبی و
شفاهی ایشان را متناسب با گنجایش این مقاله تنظیم و درد نمودند.
 .3سبک روایی و بیان خاص بیهقی در اشاره به جزئیات زمینههای تاریّی به گونهای است که او نام شغلی افراد را در بافتهای
موقعیتی مشّص ،جداگانه ذکر میکند :نغالمی که او را قماش گفتی و شمشیردار و در دیوان او را جاندار گفتندی(
(بیهقی.)11۵ :1388 ،
سپاسگزاری

نگارندگان کمال امتنان و سپاسگزاری خود را از استادان محترم :ناستاد مجید کیانی( بهمنظور معرفی و راهنمایی در
سبکشناسی انواع موسیقی ،ندکتر محمود فتوحی رودمعجنی( برای راهنمایی و معرفی یافتهها و توضیحات مربوق
به واژه معاشر در برخی منابع عربی و محق ،ارجمند نداریوش احمدی دستگردی( برای معرفی برخی از منابع فارسی
و شرح و توضیک دشواریهای برخی متون عربی ،اعالم میدارند.
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