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چکیده
عشق یک مبحث ادبی ،عرفانی ،فلسفی و روان پزشکی است .مفاهیم عشق و محبت در حال تحول وارتقا در طول زماان باود
است .و این بر آثار ادبی تأثیر داشته و باعث شد است که پژوهشگران انواع عشق و تأثیر آن بر آثاار ادبای را بررسای ک..اد.
تحقیق حاضر یک تالش برای بیان انتقال مفاهیم عشق افالطونی میان فالسفه (از افالطون تا ابن سی.ا) و ج.به ی عرفانی رساله
ی عشق ابن سی.ا و بازتاب این تحول بر م.ظومه ی لیلی و مج.ون است .م.ظومه ی لیلی و مج.ون یک مث.اوی عاشاقانه اسات
که ماجراهای آن وارد ادبیات عرفانی فارسی شد است و شعرای عرفانی از ماجراهای این داستان در اشعارشان استفاد کارد
اند .و از این رو باید به م.ظومه ی لیلی ومج.ون توجه کرد .در این پژوهش سعی بر آن شد است تا چگونگی رسایدن نظاامی
از مفاهیم عذری به مفاهیم عرفانی تعیین گردد .نتاای ایان بررسای نشاان مایدهاد کاه نظاامی در ایان مث.اوی از مفااهیم و
اصطالحات عرفانی زیادی استفاد کرد است که باعث شد است این مث.وی ،در زمر یکی از مث.ویهای عارفانه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :عشق ،عشق عذری ،عشق عرفانی ،لیلی و مج.ون.

مقدمه
یکی از درون مایههای اساسی ادب کالسیک در حوز نوع ادب غ.ایی «عشق» است .شاید بتوان گفت گفتمان اصالی
ادب غ.ایی در ایران چه در سطح م.ظومههای غ.ایی و چه در سطح آثار عرفانی ،بر محور عشق استوار گشاته اسات.
از دیرباز به سبب معیارهای اجتماعی و تحوالت فکری و فره.گی ادبای ایرانی به طرح مفاهیم و موضوعات عاشقانه
در آثار خویش همت گمارد اند و با تکیه بر موضوع و درون مایه «عشق» به آفری.ش آثار ادبی و انتقال و اباال مع.اا
روی آورد اند .جذابیت یا مغ.اطیس جاودانه واژة عشق در قاموس فره.گی و ادبی ایرانیان به حدی اسات کاه شااید
بتوان روح حاکم بر ادبیات غ.ای ایران را عشق ب.امیم .از این رو ،ترسیم م.ظومه فکری آثار غ.اایی فارسای کاه باا
تکیه بر محور «عشق» آفرید شد اند -موضوعی است که نگاهی دیگرگونه و ساختاری (همه جانبه) را مایطلباد .و
برای دست یابی به این نظام فکری -فره.گی ادب غ.ایی چار ای جز بازاندیشی در کیفیت طارح «عشاق» و مفااهیم
مرتبط با آن وجود ندارد .از آنجا که آثار غ.ایی کالسیک فارسی باا وجاود برخاورداری از آبشاوور واحاد ایرانای-
اسالمی به ت.اسب وقایع تاریوی و تحوالت فره.گی دائما در معرض نگرشهای متفاوت قرار داشته اند ،چ.انکه گاا
عشق را در سطح دنیای مجازی و گا در تبار امور مع.وی و قدسی قرار داد اند ،بازخوانی ادبیاات کالسایک فارسای
ازجمله م.ظومههای مهم و جریانساز چون م.ظومههای نظامی گ.جوی از این م.ظر میتواند در ترسیم م.ظومه فکاری
و فره.گ عاشقانه ایرانیان و کیفیت نگرش جمال ش.اختی آنان مؤثر باشد .شاید در میان آثار نظامی «لیلای و مج.اون»
را بتوان پر از مفاهیم ونظریههای عاشقانه دانست که به سبب طرح متفاوت عشق برخالف نگا غالباا اروتیاک و
افالطونی آن در زمان نظامی -میتواند راهگشای بوشی از این نظام فره.گی و چگونگی تحاول مفااهیم عاشاقانه در
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ادب فارسی باشد .با این اوصاف پژوهش حاضر میخواهد به بررسی مفهوم عشق (عشق عرفانی و پاا)) در مقابا
عشق مادی و دنیوی و انواع آن و اطوار تحقق آن در اندیشه نظامی باا تکیاه و تأکیاد بار م.ظوماه «لیلای و مج.اون»
بپردازد.
پیشینه ی پژوهش
در باب موضوع عشق در آثار حکیم نظامی مقاالت گوناگون نوشته شد است .مان.د مقالههای بررسی گونههای عشق
وتجلی آن در آثار حکیم نظامی گ.جوی مؤلفان بطور خیلی موتصر در هر اثر بحث کرد اند،اما این تحقیق فقاط باه
عشق عذری وعرفانی در م.ظومه ی لیلی ومج.ون پرداخته است .در مقالههای نقد کهن الگوی عشق در م.ظومۀ لیلای
ومج.ون نظامی مؤلفان با توجه به نظریات کارل یونگ در مورد کهن الگوها (آرکی تایپ)به بررسای عشاق وحااالت
آن در لیلی ومج.ون پرداختداند وعشق را از دید روانش.اسی بررسی کرد اند .و نیز در مقاله عشق در آیی.ه روانکاوی
بر پایه ی لیلی ومج.ون نظامی ،عشق را از دید روانش.اسی بررسی کرد اند که این تحقیاق ارتبااطی باه ایان ناوع از
روانش.اسی ندارد .با این اوصاف ،تحقیق حاضر تالش می ک.د از م.ظری تاز وبا نظام طبقه ب.دی علمی انواع عشاق
را در م.ظومه فکری وادبی نظامی بازخوانی ک.د ونوع عشق خاص وآرمانی نظاامی را کاه باه ناوعی بازتااب حسان
جمال ش.اسی ایرانی در اعصار گذشته است با تکیه بر لیلی ومج.ون او بررسی وتحلی ک.د.
مفاهیم نظری پژوهش
عشق عرفانی
آغاز عشق عرفانی و تاثیر فلسفه وحدت وجود
افالطون ( 724ق.م  974 /ق.م ):
مهمترین فیلسوف عشق را تعریف کرد افالطون بود .افالطون فیلسوف یونانی که در زبانهای اروپایی به نام پالتاون
ش.اخته میشود ،در سال  724پیش از میالد در شهر آتن پایتوت باستانی یونان به دنیا آماد .افالطاون در خاانواد ای
اشرافی پرورش پیدا کرد .پدرش در دورة کودکی وی فوت کرد .افالطون در حقیقات ناام او آریساتوکلس باود ،باه
سبب داشتن شانه های پهن به لقب پالتون ( یع.ی پهن ) ملقب گردد .خانوادة افالطون جایگا سیاسی وعلمی داشات
به این دلی افالطون در طول زندگی خاویش بار جامعاه یوناانی تأثیرگاذار باود .یکای از افاراد خاانوادة افالطاون
خارمیدس بود ،خارمیدس مهمترین نقش را در حیات علمی افالطاون باازی کارد ،و وی را باا ساقراا آشا.ا نماود.
افالطون دورة جوانی با آموختن موسیقا ،سرودن شعر و هم نقاشی گذارند بود .افالطون به دلی ج.اگهاای آتان و
اسپارت مدتی را در سربازی هم گذارند بود .وی بعداز آشا .ایی باا ساقراا ،و فاجعاه مارد دردنااد او ،باه ساال
پیش از میالد افالطون از شهر آتن مسافرت کرد این حکیم چ.دی را در مصر اقامت کرد و در این شاهر باا
کاه.ی دوستی پیدا کرد وهمین دوستی سبب شد تا اداب و رسوم مصری و همچ.ین ریاضیات و علوم مصریان آشا.ا
گردد .در مسیر این سفر طوالنی ،افالطاون وارد ایتالیاایی ج.اوبی گاردد و آنجاا باا فیثااغورس و دانشام.د مشاهور
آرخوتاس آش.ا شد .افالطون بعداز ای.که از این سفر به آتن برگشت مدرسه ای ب.ام آکادمیا را تأسیس کرد .در هماین
آکادمی بود که اندیشه های عمیق او شک گرفت و در آرامش آن به نقد و نگرش دوبار به تفکرات خویش پرداخت
و در سال  774پیش از میالد از دنیا رفت(.ص.اعی،محمود)22-74 1731،
افالطون می بی.د که روح انسان در عالم ( مجردات ) پیش از ورود به این حقیقت ،زیباایی و حسان مطلاق ،یع.ای (
خیر ) را بی پرد وحجاب دید است ،پس در این دنیا چون حسن ظاهری و نسبی و مجازی را میبی.د از آن زیباایی
مطلق که پیش از این در) کرد یاد میک.د ،غم هجران به او دست میدهد ،به ساوی او پارواز مایک.اد ،عواطاف و
عوالم محبت همه همان شوق بقای حق است ،اما عشق جسمانی مان.د حسن صوری مجازی اسات ،وعشاق حقیقای
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سودایی است که به سر حکیم میز ند وهمچ.ان که عشق مجازی سبب از خروج جسم از عقیمای ،و مولاد فرزناد و
مایه بقای نوع است ،عشق حقیقی هم روح و عق را از عقیمی رهائی داد  ،مایه ادرا) اشاراقی ،و دریاافتن زنادگی
جاودانی ،یع.ی نی به معرفت جمال حقیقت ،و خیر مطلق و زندگانی روحانی است و انسان باه کماال داناش وقتای
می رسد که به حق واص و به مشاهدة جمال او نای شود .و اتحاد و عوالم و معلوم وعاق و معقول حاصا گاردد.
(صبور،داریوش،1771،ص)91
به این طور می یابیم که علم وحکمات ( افالطاون ) در عاین ایان کاه ورزش عقا اسات ،از سرچشامۀ عشاق آب
میخورد .و در این بار "یاسپرس" مینویسد « :داناایی فلسافی ،داناایی عاشاق اسات ،و عشاق ،شا.اختن اسات ...
افالطون نوستین فیلسوف عشق است که ه.گامی که به سوی مبدأ صعود می ک.د و به واقعیت نفس عشق ،یع.ای باه
تحقق انسان فلسفی میرسد ،همۀ اسطور های پیشین که اروس را به صورت خدای آفری..د مجسم مینماید ،برایش
به مرحلۀ وسیله و رمز ت.زل می ک..د .حتی کلمۀ فلسفه به مع.ی حرکت عشق است ،بع.وان عشق باه داناایی .فلسافه،
عشق به دانایی است ،نه خود دانایی ».اما افالطون م.کر عشق زمی.ی نیست .می ج.سی وعشق ناپا) به قول افالطون
حقیقتی انکار ناپذیر است.کتاب "ضیافت" به عشق زمی.ی در اسطور های خدایان اشار دارد ،و توجاه یونانیاان هام
عصر افالطون به عشق زمی.ی نیز بی شک زیاد بود است .از متن ضیافت به نتیجه میرساد ای.کاه افالطاون از قاوت
فوق العاد می ج.سی غاف نبود و افالطون معتقد بود ای.که این می را در ردیف قرار گرفتن دانستن » است ،یاا
حد اق « عشق به دانستن » استودام دارد ،زیرا این نیرو موجب در) لذت زیبایی میشد و شادابی را فراهم میکارد
و انسان را به صعود و عروج میرساند؛ افالطون هم به دقت توجه دارد که این تحار) وشاادابی مایاۀ گمراهای نیاز
میگردد .یاسپرس مینویسد « :فلسفۀ افالطون نیروی عظیم می ج.سی را میش.اسد ،و با آن هم متحاد اسات و هام
در نبرد .تفکر فلسفی آنگا با می ج.سی متحد است که این می بهانه ای شود برای آن که تفکر به مبدأیی برسد کاه
می ج.سی نیز از آن سرچشمۀ می گیرد .ه.گامی با آن به نبرد بر میخیزد که میا ج.سای خاود را مساتق ساازد و
اصالت انسان را به پستی سوق دهد و بدین سان چشم را از دیدن حقیقات هساتی نااتوان ساازد(» .صا.اعی،محمود،
،1731ص)22-27
دکتر شوقی ضیف در کتاب "الحُبُّ العذریُ ع.د العرب" دیدگا افالطون را توضیح میدهد و میگوید که عشاق پاا)
میان استاد وشاگردانش حاص میگردد ،و محققان در قدیم تا وقت حاضر به این چیز متوجه نیست.د و گماان داشاته
اند که افالطون در این کتاب از عشق ج.سی برمی خیزد با آنکه او در جاهای موتلف در کتابش به این نوع از عشاق
انتقاد میک.د و بر آن حمله میک.د.
" و واضح أن هذا الحب الروحی السامی هو الحب الذی ی.شأ بین األستاذ و تالمیذ أو مریدیاه ،و نن کاان البااحثون
قدیما وحدیثا لم یت.بّهوا نلی ذلک ،وظ.وا ظ.ا قائال أن المحاور ترفع من الحب الشاذ"(ضیف ،شوقی1111،م،ص)1

فلوطین:

کلیه فلسفه یی که " افالطونیان اخیر " م.تسب است و در واقع باید آن را (حکمت اشراق) و (عرفان ) نامیاد مرباوا
به (فلوطین) نامی است از یونانیان مصر اصال رومی بود(.صبور،داریوش،1771،ص ) 47
فلسفه بعداز ظهور دین مسیح رونق دیگری گرفت و زمی.ه تأوی وتفسیر مبانی دی.ی شد و در قرن ساوم مایالدی باا
ظهور (پلوتین) یا (فلوطین) و فلسفۀ تازة او (نو افالطونی) بزرد ترین عام ماؤثر در پیادائی تصاوف اماروزی باه
وجود میآید(.صبور،داریوش،1771،ص )99-92
و از مسای مهمی که تصوف از فلسفۀ (نو افالطونی) اقتباس کرد  ،مسألۀ (عشق به خدا) است که صوفی آن را مادار
همه جد و جهدهای خود قرار داد است وچ.ان که میدانیم این موضوع در ادبیات ایران به یژ شعر فارسای از قارن
پ.جم به بعد تأثیری عمیق گذاشته است(.صبور،داریوش،1771،ص)12
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فلوطین برای زندگی بشر (قوس نزول) و (قوس صعود) قای شد است( ،قوس نزول) مرحله یی است از گرفتااری
و توجه انسان به عالم محسوسات و مادیات که عالم مجازی است( ،قاوس صاعود) اعاراض از عاالم ماادی ونظاار
وسیر در عالم مع.وی است ،و مراتب و مراح همین قسمت است که در تصوف قرون بعد تأثیر کلی گذاشته است.
فلوطین معتقد است که برای پیمودن این را  ،تزکیه و تطهیر نفس از آالیش و اغراض و خواهشهای مادی و پسات
را مقدمۀ ضروری سیر و سلو) و میداندکه هر انسانی برای پی بردن به عالم مع.اوی و حاق و حقیقات بایاد نفاس
خود را از این عوام به دور ک.د و بعد در را سلو) مع.وی گام گذارد .به عقیدة او سلو) مع.وی ساه مرحلاه دارد:
-1ه.ر-2 .عشق-7 .حکمت.
فلوطین میبی.د که ه.ر در ابتدا می آید ،و از دیدگا وی ه.ر طلب حقیقت وجمال است ،چاون جساتجوی راساتی و
زیبایی هر دو یکی است ،زیرا آنچه راست است زیباست وهیچ زیبایی جز راست نبود .اه ذوق و ارباب ه.ر دنباال
تجلیات محسوس زیبایی وحقیقت می روند ،اما زیبایی محسوس یع.ی جسمانی ،پرتوی از زیبایی حقیقی است ،یع.ی
به قوای عق ادرا) می شود ،چ.انکه نغمات صوت صدای آه.گهایی است که در نفس موجود است و از آن سبب از
استماع آنها نشاا حاص میشود.
و بعداز ه.ر عشق میآید ،فلوطین میبی.د که اصا و حقیقات زیباایی "صاورت" اسات ،چاه زیباایی بادن از نفاس
است"روح"  ،و زیبایی نفس از عق  ،و عق عین زیبایی ،یع.ی (صورت) صرف است ،پس ،همان وجد و شوری کاه
برای ارباب ذوق از مشاهدة زیبایی جسمانی دست می دهد ،برای اه مع.ی از مشاهدة زیبایی معقول ،یع.ی فضای و
کماالت حاص میشود ،و لی عشق در این مرحله ناتمام است وعشق تام (حکمت) است.
حکمت یا عشق تام آن است که به ما ورای زیبایی و صورت نظر دارد ،یع.ی به اص و م.شأ آن که (خیر و نیکاویی)
اسااات.ای.طور مااایبی.ااایم کاااه تاااأثیر فلاااوطین در اندیشاااههاااای عرفاااانی قااارون بعاااد غیااار قابا ا تردیاااد
است(.صبور،داریوش،1771،ص )38 - 44
مایه ی اصلی و جوهر حقیقی عرفان -موصوصا عرفان اشراقی -عشق است که ودیعه الهی و بارای آن تعریافهاای
بسیاری کرد اند .و غالبا د ر تعریف و تفسایر عشاق ،آن را از عشاقه گرفتاه اناد کاه گیاا پیچاک اسات .قاال ابان
اعرابی«:العشقه شجر یقال لها اللبالبه توضر ثمّ تدّق ثمّ تصغر و من ذالک اشاتقاق العاشاق»(ساجادی-238 :1712 ،
.)231
واژ ی محبت در قرآن ذکر شد است و خداوند در کتابش میفرمایاد«:قا ان ک.اتم تحباون ا فااتبعونی یحبابکم
ا »(آل عمران()71/بگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی ک.ید تا او نیز شما را دوست بدارد) «،و مان یتواذ
من دون ا اندادا یحبوهم کحب ا و الذین آم.وا اشدّ حبا »(بقر  ()192 /بعضی از مردم خادارا همتایاانی اختیاار
میک..د و آنهاا را چ.اان دوسات مای دارناد کاه خادا را ،ولای آناان کاه ایماان آورد اناد ،خادا را بیشاتر دوسات
میدارند»(ستاری.)74-79 :1712 ،
و هم در بعضی احادیث ذکر شد است:
ک.ت ک.زا موفیا فاحببت ان اعرف فولقت الولق العرف»( من گ.جی پ.هان بودم ،میخواستم شا.اخته شاوم ،پاس
خلق را آفریدم تا ش.اخته شوم).
همچ.ین احادیث و اخباری هست دال بر ای.که ستایش از حسن و زیبایی جمال الهی:
خداوند جمال را دوست دارد :ا هو الجمال السرمدی فی طبیعت الجمال تمکن الرغبه فی الحابّ؛ خداوناد جماال
سرمدی است در طبیعت جمال ،رغبت به حب نهفته است ،و حدیث قدسی میفرماید«:اطلباوا الحاوائ ع.اد حساان
الوجو »(ستاری.)71-78 :1712 ،
هم این حدیث در رساله ی عشق ابن سی.ا مطرح شد و عشق به زیبارویان بر این حدیث مبت.ی شد است ،در واقع،
صوفیه تا قرن پ.جم هجری قمری ،بیشتر از محبت دم میزدند و « محبت» یکای از مقاماات دهگاناه ی تصاوف باه
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شمار آمد که شرح آن در جای خود ،آمد است و از قرن پ.جم به بعد ،عشق در عرفان و آثار م.ظوم و م.ثور عرفانی
وارد شد که از آن جمله ،آثار عبدا انصاری و سو.ان م.ظوم م.وا به ابو ساعید اباو الویار است(ساجادی:1712 ،
.)232
عشق کیهانی
ب.ابر این نظریه عشق حقیقت واحدی است که عشق های طبیعی ،چه در میان جانوران و چه در میان افراد انسان ،همه
از مظاهر آن است.در واقع عشق الهی ،یع.ی عشق انسان به خداوند نیز یکی دیگر از مظاهر همین عشق است م.تهای
مظهر تام و تمام آن میان مولوقات.
ب.ابر همین نظریه بود که بسیاری از شعرا و نویس.دگان صوفی توانست.د برای بیان عشق الهای از داساتانهای عاشاقانه
طبیعی ،استفاد ک..د(پورجوادی.)131 :1734،
و با توجه به فلسفه ابن سی.ا در رساله عشق و سریان آن در همه موجودات و ج.به ی عرفانی آن مییابیم کاه اشاغار
عرفانی سرشار از مفاهیم وحدت وجود و عشق کیهانی شد است .موصوصا از قرن ششم به بعد .و میتوان داساتان
عشق لیلی و مج.ون نظامی ،داستانی بر مب.ای عشق کیهانی مطرح کرد.
عشق عذری
عشق عذری یا عشق پا) ،م.سوب به قبیله «ب.ی العذر » بود که عاشق را بااا هاوسهاای ماادی آلاود نمای کردناد.
قبیله «ب.ی العذر » از قبای ج.وب عربستان بودند و در این عشق شهرت جاوداناه ای یافتاه  -اند .به طوری کاه ساه
زوج از مشهورترین دلدادگان؛ عرو و عفراء ،قیس و لب.ی ،جمی و بثی.ه باه ایان قابیله تاعلق دارند (کاراچوفسکی،
 .)171 :1793مهمترین ویژگی های عشق عذری را میتوان زمی.ی و انسانی بودن عاشق ،پاکدام.ی در عشق ،جادایی
و مرد در را عشق دانست .این ویژگیها به صورت جزئی نگرانه و مفص تر ،ب.اابر آنچاه در کتاابهاای قدیم چاون
الزهر از ابن داوود اصفهانی ( 288یا  248 -282یا  242ق) ،طاوق الحماماه از ابان حازم اندلسای ( 729 -737ق)
و روضه المحبین از ابن قایم جاوزیه ( 421-911ق) و نیز از کتابهای معاصار
چون الحب العذری از عبدالستار الجواری ( )1133-1127آمد  ،موارد زیر است
 1اوج گرفتن تدریجی عشق به مرور زمان و از دوران کودکی و جاودانه شدن آن؛
 2کوشش عاشقان برای کتمان کردن راز عشق ولی برمال و آشکار شدن آن بار اثار غلبه شور و شوق عاشقانه؛
 7وجود عوام بازدارند درونی ،مان.د عفت عاشقان و یا اعتقاادات دی.ای و یاا آداب و رساوم جامعااه و عواما
بازدارند بیرونی ،مان.د فقر و فالکت یا گرفتار شدن یکی از عاشقان؛
 7تالش مداوم و جدی عااشق بارای دیدار معشوق؛
 2غزلسراییها و وصف حالهای پر سوز و گداز عاشق در دوری و هجران از معشوق و شکو از آن؛
 9طلب یاری از دوستان ،همراهان و خویاشاوندان خاود بارای اطاالع از اوضااع معاشوق یاا بارای همادردی باا
او در غم عشق و رن هجران؛
 4تاحم ساوتیها و گرفتاریهای سفر یا ج.گ و غیر در راها ماعشوق؛
 3باه ج.ون کشیدن کار عاشق و تالش خانواد برای درمان وی و درمان ناپذیر بودن آن؛
 1وفاداری به عشق و معشوق تا سرحد نابودی و مرد در را عشق
حب عُذری یا عشق م.ز زمی.ی ،برترین و متعالیترین گونه عشق مجازی یا همان عشاق میاان دو جا.س مااوالف و
صاورت تاکام یافتۀ عشق افالطونی است .در این کمال گرایی ،هیچ گونه تمتُّاع جسامانی باه چااشم ناامیوورد.
ایجااد این عشق به م.زله دفاعی از ماهیت زن و عشق ورزی به او تلقی می شاد .ایان عشاق ،پاا) و م.از پارورد
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میشود و تا واپساین لحاظات مارد ،روح و جان دلباخته را می.وازد .عشق توأم با عفات ،پایش از والدت عُشااق در
نهاد آنها سرشته شد و پس از مارد نایز ادامه خواهد داشت .ب.ابراین دیدار و وصال عاشقان موکول به روز واپسین
 :مقدمه ) و (ساتاری)713 :1799 ،
است( .ستاری،
م.ظومۀ غ.ائی لیلی ومج.ون واهمیت آن :
نظامی م.ظومۀ لیلی ومج.ون را در سال  237ها به نام شروانشا ابو المظفر اخستان بن م.وچهر سااخته اسات .و ایان
مث.وی مشتم بر هزار و هفتصد بیت است .نظامی در نظم ایان مث.اوی مبتکار نباود ولای خاود ه.گاام نظام در آن
تصرفات بسیار کرد است (.صفا ،ذبیح ا  ،1739،ص ) 387
بسیار از محققان ایرانی این مث.وی را بررسی و تحلی کرد اند ،نوستین بار حسن وحید دساتگردی باه ساال 1717
ها.ش ،وپس از او بهروز ثروتیان در سال  1792ها.ق ،آنها بسیاری از دشوارهای لغوی و اصطالحی ایان م.ظوماه را
توضیح دادند .سپس برات زنجانی در سال  1747ها.ش مشکالت واژگانی م.ظومه را به ترتیب حاروف الفباا ،شارح
وتوضیح داد .جالل متی.ی در سال  1771ها.ق ،کاو گوهرین در سال  1791ها.ق ،و عبد الحمید آیتی در سال 1748
ها.ق ،البته همه این تحقیقات و پژوهش های که انجام شد اند ،اهمیت ایان اثار و جایگااهش در عرضاه ی ادبیاات
فارسی را بازتاب میک.د(.نوروزی ،خورشید ،1739،ص )121
م.ظومه ی لیلی ومج.ون نظامی غم و دلت.گی جدایی را حکایت میک.د ،و این دلت.گی ب.یاد مکتب افالطونی در عشاق
است .ثروتیان میگوید « :با آنکه وزن لیلی و مج.ون با وزن خسرو و شیرین از یک بحر است ،اما با هماان اخاتالف
اند) ،وزن خسرو وشیرین از حرکت وج.بش و بزم و شادی حکایت میک.د ومژدة وصاال باه همارا دارد ،و وزن
لیلی و مج.ون حتی در وصف زیباییها هم غم انگیز به نظر میآیاد و از ساوز هجاران خبار مایدهاد » (.ثروتیاان،
بهروز ،1791،ص )23
م.ظومۀ لیلی ومج.ون غ.ائی است ،و بحث عشق عرفانی در این مث.وی ماا را باه رابطاه ای ادبیاات غ.اائی و ادبیاات
عرفانی بر میگردد.
ادبیات غ.ایی در اص اشعاری است که احساسات و عواطف شوصی را مطرح ک.د .این نوع شعر را در یونان باستان
« لیر » نام.د ،و این اصطالح بعداز ای.که به زبانهای فرنگی م.تق شد به « لیریک » خوند شاد .و در اصا اشاعاری
که مبت.ی بر عاطفه و احساسات با موسیقی همرا بود است(.لیریک :شعر کوتا و غیر روایی است وشاعر در آن فقط
احساسات خود بیان ک.د) ،معادل قدیم مصطلح « لیریک » غزل است ،و در عصر حاضار شاعر غ.اائی اسات .و اگار
شعر ،بل.د وروایی باشد مث این م.ظومه ،آن را شعر غ.ایی نمایشی یا داستانی مینام.د(.شمیسا،سایروس ،1747 ،ص
) 111
برخی از محققان اص اشعار عاشقانه به دور ی مادر ساالری ارجاع کردند .و اشعار عاشقانه را هماان ساتایشهاا و
اوراد و اذکاری دانسته اند.که در ستایش زنان در جوامع کشاورزی خوند شد .دکتر سیروس شمیسا در کتااب اناواع
ادبی میگوید « :در بسیاری از م.اجات و اوراد اگر به جای خدا ،معشوق را تصور ک.یم در مع.ی خللی ایجاد نوواهد
شد .زیرا ب.ای ادبیات عرفانی هم از این دیدگا ادب غ.ائی است » .
او اضافه میدهد « :عارفان نوستین فی الواقاع ادب عاشاقانه را تفسایر و تأویا عرفاانی کارد اناد وایان مع.ای از
تفسیرهای شیخ ابو سعید ابو الویر در اسرار التوحید کامالً آشکار است » (.شمیسا،سیروس ،1747 ،ص ) 121
ما میدونیم ای.که ادبیات غ.ایی اشعار عاشقانه است .و اشعار عاشقانه از لحاظ معشوق به سه نوع تقسیم میشود:
أ-معشوق زمی.ی :اشعاری که موضوع آنها عشق زمی.ی و برای معشوق زمی.ی نوشته شد است.
ب-معشوق آسمانی :این نوع در غزلهای عارفانه مییابیم و موضوع آن عشق الهی است مان.د غزلیات موالنا.
ج-معشوق گاهی زمی.ی و گاهی آسمانی :در این نوع غزلها تفسیر عشق به دو وجه جایز است مان.د غزلیات تلفیقی
حافظ(.شمیسا،سیروس ،1747 ،ص ) 122
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دکتر سیروس شمیسا میبی.د که محتوای اصلی م.ظومههای غ.ایی و داستانی ادبیات فارسی بیان عواطف وا حساساات
جدایی و وصال است ،وبعضی بوشهای این داستانها مشتم بر توصیف زیبایی طبیعت و در هماۀ آنهاا شااعر باه
ستایش قهرمان زن پزداخته و از زیبایی وعُلو او سون گفته است .و نحوة بیان گا طوری است که یادآور همان اوراد
و اذکار و ادعیۀ کهن در ستایش ایزد(.شمیسا،سیروس ،1747 ،ص ) 127
تحلیل داستان لیلی و مجنون
لیلی به حدی زیبا بود که هر کس او را میدید عاشقش میشد .نگا نظامی ای.جا مبت.ی بر عشق به زیبا رویاان اسات
و توصیف زیبایی چهر ی معشوق ،یکی از ویژگی های غزل عذری است .ولی اگر از بعد دیگری نگا ک.یم ،باید بار
اساس قول ابن سی.اکه «:هر گا انسان دوستدار صور حس.ه و وجود مستحس.ه گردید ،اگر به جهت لاذت حیاوانی و
ج.به بهیمی داشته باشد ،از جمله افعال قبیح و اعمال زشت و قبیح محسوب میشود و صاحب آن مستوجب مالمات
و مستحق عذاب الیم آخرت است و اما اگر دوستی او به اعتبار ج.به عقالنی و وجه تجردی ،همان گونه که پایش از
اسالم گفتیم ،این عم او وسیله ای است به جهت اتصال به معشوق حقیقی و وصول باه علات او«(طااهری:1733 ،
.)711
گیسوش چو لی و نام لیلی(نظامی)27 :1731 ،
در هر دلی از هواش میلی
نظامی گسیوان لیلی را به لی تشبیه کرد است و این تشبیه مبت.ی بر حس زیبایی است چون تاریکی شاب زیباسات.
گیسوی لیلی شبیه شب است این زیبایی در واقع یک نشانی از زیبایی مطلق و حقیقت است.
فلوطین میگوید »:ه.ر ،طلب حقیقت و جمال است ،جستجوی راستی و زیبایی هر دو پااکی اسات»(صابور:1771 ،
.)43
ای.جا نظامی از زیبایی این لی  ،عظمت خالق را می بی.د ،و اگر گیسوی لیلی را به شب تشبیه کرد است ،شااید بارای
جلب توجه به زیبایی این شب تاریک باشد.
دل داد و به مهر دل خریدش(نظامی)27 :1731 ،
از دلداری که قیس دیدش
در این بیت می گوید که قیس وقتی لیلی را دید ،عاشق او شد .البته در این بیت به وضوح میبی.ایم کاه قایس عاشاق
زیبایی چهر ی لیلی شاد .در ای.جاا باه مطلاب دیگاری در رسااله ی عشاق ابان سای.ا اشاار مایک.ایم .آنجاا کاه
میگوید »:انسان با آنکه مت.عم است به فضیلت انسانیت و اشراف است .از کلیه موجاودات عاالم طبیعات اگار ما.ظم
گردد به این فضیلت اعتدال قام ت و نیکی سجیّت و حسن صورت که در واقع از اثار ظهور الهای و ناشای از تقاویم
طبیعت و خوبی ،مزاج اوست«(طاهری.)711 :1733 ،
به همین دلی با توجه به آنچه گفته شد ،به این نتیجه میرسیم که این بیت ،به طور کام عشق عذری قیس باه لیلای
را نشان می دهد و اگر دقت ک.یم ،با توجه به رساله عشق ابن سی.ا ،به مطلب دیگری میرسیم و میتوانیم نشانههاایی
از ظهور زیبایی مطلق در مولوقات را مالحظه ک.یم.
در سی.ه ی هر دو مهر میرست(نظامی.)27 :1731 ،
او نیز هوای قیس میجست
لیلی هم عاشق مج.ون شد بود و در قلب هر دو نشانه ی عشق و دل دادگی به وجود آمد.
این بیت به آغاز عشق دو طرفه اشار میک.د .این عشق که مث یک گ میرست ،هم لیلای مشااعر محبات و عشاق
برای قیس دارد و هم قیس نسبت به لیلی حس عاشقانه دارد .یکی از نشانههای عشق پا) این اسات کاه در کاودکی
اتفاق میافتد .پس با توجه به ای.که عشق لیلی و مج.ون ،ریشه در کودکی آنها دارد ،میتوان آن را یکی از نشانههاای
عشق پا) دانست.
نظامی در این بیت به عشق در نفوس نباتی اشار می ک.د و از واژ ی رستن برای عشق استفاد کرد است .باه دلیا
ای.که صورت عشق در نفوس گیاهی در رستن مشاهد میک.د ،بر اساس عشق در نفوس نباتی ابن سی.ا.
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جامی به دو خوی رام در داد(همان.)27 :
عشق آمد و جام خام درداد
در این بیت توجه نظامی به مب.ای عشق عرفانی بیشتر روشان اسات و از مهام تارین اصاطالحات عرفاانی اساتفاد
میک.د .هم آن را به جام خام تشبیه کرد است و هم نشانههای عشق پا) را توضیح میدهد.
می توان گفت که کود) پا) را به عارف تشبیه کرد است که همان گونه که یک کود) هیچ تعلقاتی نادارد ،انساان
عارف هم در مراح "ف.اء فی ا " به مرحله ای می رسد که هیچ تعلق مادی ندارد و خداوناد او را باه سامت خاود
جذب میک.د.
نظامی می گوید که این عشق در مرحله ی کودکی که خالی از شهوت و پا) است ،به جام خاام عشاق تشابیه شاد
است و این ک.ایه از عشق نوستین در کودکی است(دستگردی.)92 :1731 ،
و وقتی موضوع عشق باشد نظامی از واژ ی جام استفاد میک.د البته نمیتواناد از اندیشاه عرفاا دور باشاد و هماه
کاربردهای این کلمه به ذهن میرسد.
"جام می" در فره.گ اصطالحات و تعبیرات عرفانی دل شیخ و مراد که پر از بااد ی معرفات و محا تجلیاات
حق است .و اصطالح "جام محبت" به مع.ی جذبه ی محبوب است که را وصول آن را آساان ک.د(ساجادی:1717 ،
.)232
افتادن نافتاد سوت است(نظامی.)27 :1731 ،
مستی به نوست باد سوت است
نظامی در این بیت می گوید که وقتی عشق پا) باشد فورا به تجلیات حق میرسد و وقتای سرشات پاا) باشاد ،را
اسان را برای گذشتن و عبور کردن مییابد.
ای.جا کاربرد کلمه مستی که در فره.گ اصطالحات عرفانی وارد شد است ،به مع.ی حیرتی است که در اثر مشااهد
جمال دوست بر سالک صاحب شهود دست دهد(سجادی.)422 :1717 ،
با خود همه روز خو گرفت.د(نظامی.)27 :1731 ،
چون از گ مهر بو گرفت.د
در این بیت نظامی عشق را از نظر زیبایی به گ تشبیه کرد است و این گ بزرد شد و باعاث عطار محبات شاد
است و آنها عطر محبت را استشمام میک..د و همیشه در ک.ار هم بودند.
دل برد و لیک جان نبرد (همان.)27 :
این جان به جمال آن سپرد
قیس در زیبایی این عشق جانش را گرو گذاشته است و عاشق لیلی شد است و لیلی از جانش برای او مهمتار شاد
است.
در این بیت نظامی نهایت درجات عشق عذری را به تصویر میکشد .وقتی معشوق بیشتر از عاشق محبوب مایشاود
و عاشق جان معشوقش را بر خود ترجیح میدهد.
دل داد و کام دل نداد (همان.)27 :
وآن بر رخ این نظر نهاد
رخ در اصطالح صوفیان عبارت از ظهور تجلی جماالی اسات کاه سابب وجاود اعیاان عاالم و ظهاور اساماء حاق
میشود(سجادی.)717 :1717 ،
نظامی می گوید لیلی هم عاشق چهر ی مج.ون شد است و اجاز نداد است که هوس به میان آنها را یابد.
در این بیت نظامی اشار میک.د به نفی عشق ناپا) و این تاکید هم بر عذری این عشق و هم بر معاانی عرفاانی ایان
عشق است.همانگونه که قبال ذکر کرد ایم ،ابن سی.ا میگوید که اگر عشق وجو مستحسا.ه مبت.ای بار اسااس لاذت
حیوانی باشد ،از افعال قبیح محسوب می شود و چطور که اگر بر اساس ج.به عقالنی و وجه تجردی باشد این عشاق
وسیله ای جهت اتصال به معشوق حقیقی و وصول به علت اولی میشود و به همین دلی روشن میشود که نظاامی
از اصطالح (رخ) استفاد کرد است برای ای.که بیان ک.د که عشق پا) به تجلی جمالی معشوق اول میرسد.
ایشان نفسی به عشق راندند
یاران ورقی ز علم خواندند
ایشان همه حسب حال گفت.د
یاران صفت فعال گفت.د
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و ایشان به شمار خویش بودند(همان.)22-27 :
یاران بشمار پیش بودند
دوستانشان مشغول علم و تحصی هست.د ،ولی قیس و لیلی مشغول عشق هست.د.
نظامی از این مقایسه می خواهد به یک مفهوم برسد .این مفهوم همین مفهوم رساله ی عشاق ابان سای.ا و اندیشاه ی
فالسفه ی یونان است چ.انکه میدانیم«:کلمه فلسفه به مع.ی حرکت عشق است .بع.وان عشق به دانایی .فلسفه غشاق
به دانایی است ،نه خود دانایی»(ص.اعی.)27 :1731 ،
باید به این توجه کرد که دوستانشان عشق می ورزند به معرفت و آنها عشق به همدیگر دارند .عشق دوستانشان باعث
درس خواندن ایشان است .ابن سی.ا عشق را مرکز اشیاء در جهان دانسته است(خیاطیان،قدرت ا .)1733،
ای.جا نظامی به این مفهوم اشار دارد که هم دوستانشان و هم لیلی و مج.ون سرگرم عشق بازی بودند.
با توجه به م.ظور نظامی از ابیات قب  ،میتوان اصطالح "مقال" و "حال" را تفسیر کرد.
نظامی می گوید دوستانشان تالش می کردند تا با زحمت چیزی را یاد بگیرند ولی لیلی و مج.ون باا توجاه باه عشاق
همچون حال بر قلب آنها وارد شد بود(مراد از حال نزد صوفیان واردی است غیبی از عالم علوی که گا گاا باه دل
سالک فرود آید و در آمد و شد بود تا آنگا که او را به کم.د جذبه ی الهای از مقاام ادنای باه اعلای کشاد)(همایی،
.)248 :1731
به همین دلی نظامی ای.جا به احوال عرفانی اشار میک.د همچ.انکه میگوید که این عشق حالت ساالک باه سامت
خداست و وی هم از این عشق پا) برای رساندن معانی عرفانی استفاد کرد است.
یوسف رُخ مشرقی رسیدی(نظامی.)22 :1731 ،
هر روز که صبح بر دمیدی
در این بیت نظامی طلوع آفتاب را به زیبایی یوسف تشبیه کرد است و میدانیم که زیبایی اص عشق اسات و عشاق
و احساس و نوع کوشش به سوی زیبایی است .این زیبایی در هر چیز میتواند تجلی پیدا ک.د(ص.اعی.)11 :1731 ،
ای.جا نظامی دربار ای.که زیبایی در جهان است حرف میزند .این زیبایی به دلی ساریان عشاق در هماه موجاودات
است .این زیبایی ظهور معشوق اول در مولوقات است و مان.د زیبایی رخ یوسف ،پیغمبر خداسات .رخ یوساف باا
توجه به مع.ی کلمه رخ در عرفان تجلی جمالی خالق است ،پس به این نتیجه میرسیم که زیبایی خدا در این جهاان
ظهور میک.د.
نظار ترن کف برید (نظامی.)22 :1731 ،
زان تاز ترن نو رسید
در این بیت نظامی زیبایی لیلی را توصیف میک.د و این هم از ویژگیهای عشق عذری است هم موضوع دربار یاک
معشوق خیلی زیباست و خوان.د این بیت احساس میک.د که نظامی دربار ی زیبایی که باه اوج رساید کاه هایچ
کس مث این زیبایی را ندید است و هیچ کس دربار آن نش.ید است ،در حال حرف زدن است.
در این بیت اشار به داستان حضرت یوسف شد است .نظامی به این داستان اشار میک.اد چاون ایان داساتان هام
زیبایی و پاکی و بی گ.اهی حضرت یوسف و هم دلت.گی فراق و جدایی را نشان میدهد .این معانی به اندیشه نظامی
رسید است و میخواهد رنگ زیبایی و عشق و جدایی داستان یوسف را به م.ظومه ی خود بدهد.
وآن راز ش.ید شد به هر کوی(همان)22 :
این پرد درید شد ز هر سوی
عشق رازی نیست که قاب پ.هان کردن باشد ،و قابلیت پ.هان شدن را ندارد ،راز عشق در همه جا آشکار است.
در هر ده.ی حکایتی بود(همان.)22 :
زین قصه که محکم آیتی بود
نظامی داستان عشق لیلی و مج.ون را به آیت محکمی تشبیه کرد است و این تشبیه طهارت و پااکی ایان داساتان را
نشان می دهد .هم از این لحاظ که آیات قرآن را مردم به خداست و هم عشق(در اندیشه عرفا) را انسان به حقیاق و
خدا است.
بوی خوش او گوای مشک است
ب.د سر نافه گرچه خشک است
برقع ز جمال خویش برداشت
یاری که زعاشقی خبر داشت
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و آن عشق بره.ه را بپوش.د
کردند شکیب تا بکوشد
خورشید به گ نشاید اندود
در عشق شکیب کی ک.د سود؟
در پرد نهفته چون بود راز؟(همان.)29-22 :
چشمی به هزار غمز غماز
این عشق آنقدر پا) بود که عطرش مث نافه آهو م.تشر میشود و برای همه قاب استشمام است.
مولوی میگوید:
آی.ه غماز نبود چون بود؟»
عشق خواهد کین سون بیرون بود
عشق ایجاب میک.د که معانی و اسرار به ظهور برسد ،زیرا چگونه ممکن اسات کاه آی.اه صایقلی اشایاء را در خاود
م.عکس نک.د؟
و این نتیجه به دست می آید که اگر عشق در جان آدمی شرر زند ،آثار آن در افعال و آثار او نمایاان گاردد ،مایتاوان
گفت که عشق مان.د آی.ه ای است که حضور اشیاء را در خود نمایان میگرداند .همی.طور در آی.ه عشاق نیاز ،احاوال
عاشق آشکار میشود .پس عشق کشاف ضمیر است(زمانی.)93 :1717 ،
در حدیث قدسی هم آمد است «ک.ت ک.زا موفیا فأحببت ان اعرف فولقت الولق لکی اعرف» :گ.جای نهفتاه باودم،
دوست داشتم که ش.اخته شوم پس مردم را آفریدم تا ش.اخته شوم .به نوشته مرحوم فروزانفر عقید ی کسانی کاه باا
است.اد به این حدیث این بیت را بر ظهور وحدت در کثرت و تجلی معشوق ازلی در اعیان موجاودات تفسایر کارد
اند ،نیز درست است(سبحانی.)11 :1739 ،
بر همین اساس نتیجه میگیریم که این ابیات هم بر ظهور وحدت در کثرت میتوان تفسیر کرد و این جملاه هاا(پرد
درید شد ،راز ش.ید شد ،در هر ده.ی حکایتی بود) همه را به تجلی معشوق ازلی میتوان تفسیر کرد.
جز شیفته دل شدن چه تدبیر؟(نظامی.)29 :1731 ،
زلفی به هزار حلقه زنجیر
در این بیت مظامی به وصف پا) زیبایی لیلی میپردازد و این هم ویژگی عشق عذری اسات .زلاف معشاوق خیلای
زیباست و از شدت زیبایی ،قیس را شیفته خود ساخته است و او در برابر این زیبایی بجز عاشق شدن ،چار دیگاری
ندارد.
زلف در ای.جا اشار به ظهور انوار تجلیات وحدت است که در اث.ای سلو) ریاضات بار ساالکان روی ماینمایاد و
قلب صادق(قیس) از زلف معشوق زنجیر و مسلس شد و در احکام کثرت مفید است و خالصی از این قید نادارد
و گرفتار دام زلف اوست(سجادی.)777 :1717 ،
در چ.بر عشق شذ گرفتار
چون شیفته گشت قیس را کار
نگرفت به هیچ م.زل آرام(نظامی.)29 :1731 ،
از عشق جمال آن دالرام
قیس گرفتار عشق لیلی شد و در هرجا آرام و قرار نداشت چون فقط لیلی باعث آرامش دل او بود .در ای.جاا نظاامی
آشفتگی و بیقراری عاشق را به تصویر میکشد و ای.که عاشق فقط پیش معشوق آرام مییابد.
این آشفتگی عاشق از دست دادن زیبایی و حسن مطلق است .بر مب.ای نظریاه افالطاون ایان آشافتگی باعاث طلاب
حقیقت و جمال و تطهیر نفس از آالیش و اغراض و خواهش مادی و پست بر مب.ای فلسفه فلوطین در قوس صاعود
باشد.
و این همه در عشق کیهانی ابن سی.ا« کلیه موجودات از حیث وجودی همیشه شائق به ساوی کمااالت و مشاتاق باه
طرف خیرات میباش.د»(طاهری.)784 :1733 ،
زاهو بر سبز را بریدند(نظامی.)29 :1731 ،
از بس که چو سگ زبان کشیدند
نظامی گستاخی اطرافیان را به سگ تشبیه کرد است که مانع دیدار این دو عاشق میشدند .شاید نظامی دربار عالیق
دنیایی و خواهشهای پست که مانع سالک از رسیدن به معشوق میشود ،حرف میزند.
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نظامی در ای.جا قیس را به بر آهو و لیلی را به سبز تشبیه کرد است .پس رابطه بر آهو با چمن همان عشق اسات.
این تشبیه همان شیو بیان کردن عشق در نفوس حیوانی در رساله ابن سی.ا است .پس نظامی ای.جا هم به بیان وجاود
عشق در نفوس حیوانی بر اساس نظریه ابن سی.ا اشار میک.د.
میبود و لیک ناشکیبا(همان.)29 :
در صحبت آن نگار زیبا
در ا ین بیت نظامی بجای اسم لیلی(نگار زیبا) را آورد است و این اشار به زیبایی لیلی و ای.که این زیبایی دلیا بای
قراری و بی تابی قیس است دارد .و عشق عذری با تمام ویژگی هایش در ای.جا تجلی مییابد .احسااس بای قاراری
مج.ون به دلی زیبایی معشوقش لیلی است و این احساسات به دلی ای.که جادایی از معشاوق زیباسات ،جادایی از
زیبایی مطلق است.
زیبایی لیلی زیبایی مولوق است که از زیبایی خالق تجلی میک.د و احساسات مج.ون احساسات جادایی افالطاون و
فلوطین به آن اشار کرد اند.
هم خیک درید و هم خر افتاد
یکبار دلش ز پا در افتاد
مج.ون» لقبش نهاد بودند
و آنان که نیوفتاد بودند
ای.جا نظامی حال مج.ون را به تصویر می کشد ،مج.ون به اوج بی قراری رساید اسات .نظاامی عاشاق را بای چاار
میداند و به غرق شدن او در عشق اشار میک.د.
و اطرافیانش که قیس را در عشق غرق میدیدند ،چار ای برای او نمیدیدند و به او لقب «مج.ون» دادند.
نظامی در ای.جا از این داستان برای بیان مفاهیم عرفانی استفاد می ک.د ،چون هم عرفا عشق را روبروی عقا دانساته
اند و آنها میگوی.د که عشق همیشه در مبارز با عق است و پیروز میشود .و ای.جا میبی.یم که عشق چگوناه پیاروز
شد و چگونه عشق عق قیس را شکست داد است.
میریوت ز دید در مک.ون
لیلی چو برید شد ز مج.ون
از هر مژ ای گشاد سیلی(نظامی.)29 :1731 ،
مج.ون چو ندید روی لیلی
نظامی در این بیت در حزن و غم لیلی نیز اشکهای او را به زیبایی به تصویر میکشد و میگوید که اشاکهای او مثا
در مک.ون ،بر فراق معشوق ریوته ی شد و این دلت.گی زیباترین ویژگی در عشق عذری است.
مج.ون همان.د لیلی غمگین است و از شدت حزن ،در حال گریه کردن است .حزن و دلت.گی و جدایی ب.یاادی تارین
ویژگیهای عشق عذری است و نظامی در این مش.وی احساسات و دلت.گی لیلی و مج.ون را با خالقیتی بی نظیار باه
تصویر کشید است.
تا دل به دو نیم خواندش یار(همان.)29 :
دل را به دو نیم کرد چون نار
این بیت به نظر یه عشق افالطونی اشار دارد و عاشق به دنبال نیمه دیگرش یع.ی معشوق اسات .و ای.جاا نظاامی دل
عاشق و معشوق را به اناری که به دو قسمت تقسیم شد است ،تشبیه کرد است.
با آتش دل که باز کوشد؟(همان.)29 :
کوشید که راز دل بپوشد
نظامی دربار قیس که تالش می کرد عشق خود را پ.هان ک.د ولی نتوانست ،چون عشق پ.هان کردنای نیسات و هماه
تالشها برای پ.هان کردنش بیهود است .ای.جا نظامی به این ویژگی عشق که قاب پ.هان کردن نیست ،اشار میک.اد و
ای.که عاشق نمیتواند عشق خود را پ.هان ک.د.
پ.هان رفتی به کوی جانان
هر شب ز فراق بیت خوانان
بازآمدنش دراز گشتی
در بوسه زدیّ و بازگشتی
باز آمدنش به سال بودی(همان.)24 ،
رفت.ش به از شمال بودی
در ای.جا نظامی دربار رفتن مج.ون به کوی معشوق می گوید .برای مج.ون کافیست که کوچه معشاوق را ببی.اد و در
خانه معشوق را ببوسد ،این از زیباترین ویژگی های عشق عذری است که در خانه معشوق و در کوچه او و محلاه او
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و شهر او و هر جا که معشوق است ،عاشق میشود .مج.ون در رفاتن باه محلاه ی لیلای ،او را نمایبی.اد و بارای او
کافیست که خانه اش را ببی.د و این زیباترین درجه عشق عذری است.
لبیک زنان و بیت گویان(نظامی.)98 :1731 ،
آمد به دیار یار پویان
نظامی در ای.جا حالت عشق را به تصویر میکشد که به خانه ی معشوق میرود و تسالیم اماور خاود باه معشاوق را
اعالم می ک.د .نظامی از چ.د کلمه ،دیار ،پویان و لبیک زنان استفاد میک.د.همچ.انکه به ح اشار مایک.اد .عاشاقان
«حجاج» به خانه معشوق «الدیار المقدسه» میروند و در حال گفتن لبیک به خدا(معشوق) هست.د.
وان راضی از این به جستجویی
قانع شد این از آن به بویی
سازند ز دور چون غریبان(همان.)91 :
از بیم تجسس رقیبان
ق.اعت به کمترین چیزی از محبوب و راضی بودن به نگاهی از دور .با همه اشاتیاق میاان عاشاق و معشاوق ،نظاامی
خواست باالترین احساسات و دلت.گی و دشواری آن را بیان ک.د و عظمت این عشق پا) را به تصویر بکشد.
مج.ون ز فراق تو به درد است(همان.)48:
بلب به هوای گ به گرد است
بلب و گ نقش زیادی در ادبیات فارسی و به ویژ بوش عرفانی آن دارند .عارفان از نماد زیباایی و عشاق پاا) آن
استفاد کرد و مفاهیم تجلی زیبایی خالق در مولوقات باعش به وجاود آمادن عشاق مایشاود .و ایان تصاویر بار
ویژگی های عشق کیهانی که همه چیز در جهان جلو ای از معشوق اول است ،مشتم است.
پس بلب و گ همان نقش لیلی و مج.و را در ادبیات داستانی بازی میک..د.
در این بیت نظام ی مج.ون را به بلب تشبیه کرد است و لیلی را به گ تشبیه کرد است که مج.ون همچون بلبا باه
دور لیلی که مث گ است ،با اندو چرخ میزند.
نتیجه:
م.ظومه لیلی و مج.ون را میتوان به دالی زیر ،یک م.ظومه عرفانی دانست:
-1عشق عذری آغاز عشق عرفانی است .این نوع عشق ،تاثیر زیادی در ایجااد عشاق عرفاانی دارد همچ.این شااید
بتوان گفت که عشق افالطونی ابتدای فکر و فلسفه عشق عرفانی باشد .چون تحوالت مفااهیم عشاق از افالطاون تاا
فلوطین و انتقال آن به فالسفه جهان اسالم و به ویژ ابن سی.ا و ج.به ی عرفانی رساله ی عشق ،وی بیان میک.اد کاه
عشق افالطونی یا عشق عذری آغاز عشق عرفانی صوفیه است.
ویژگیها و خصایص عشق عذری از لحاظ پاکی عشق و شدت اشتیاق و شور و دوست داشتن هماه چیزهاا کاه باه
معشوق مربوا می شود .همه این خصایص مورد توجه صوفیان بود و همان.د پلی برای رساندن مفاهیم عشق عرفانی
استفاد کرد اند .به نظر صوفیه درست است چون در عقید آنهاا «المجااز ق.طار الحقیقاه» و در عاالم کثارت هماه
موجودات تجلی از یک حقیقت هست.د.
-2نظامی شاعر و عارف است و این مث.وی مشتم بر مفاهیم و اصطالحات عرفانی است:
نظامی شاید خواسته است با این مث.وی ،مرحله حرکت سالک به سوی خدا و ف.اء فی ا را به تصاویر بکشاد .البتاه
ویژگی داستان های غ.ائی به وی کمک کرد است تا مفاهیم عرفانی را به کار برد و این مرحلاه کاه مبت.ای بار عشاق
است ،به ف.ا می رسد و این همان سیر و سلو) صوفیانه به سوی حق و حقیقت است و با آنکه نظامی این م.ظوماه را
برای هدیه به شروانشا سرود ،ولی از سلیقه عرفانی نظامی دور نبود است و همچ.ین این که این مث.وی مشاتم بار
اصطالحات عرفانی چون زلف و خال و عشق و رخ و باد و میو  ...است.
-7مشرب عشق عرفانی نظامی ،عشق کیهانی است:
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نظامی اولین شاعری است که از مفاهیم عشق کیهانی استفاد میکرد و این فلسفه عشق از نگا فلسافی را وارد شاعر
کرد است اندیشه نظامی یک ت.دیشه عرفانی است و هم میتوان گفت لیلی و مج.اون یاک جلاو از عشاق کیهاانی
است و هم ای.که به سریان عشق در وجود (افال) ،نفوس حیوانی ،نفوس نباتی) اشار میک.د.
عشق لیلی و مج.ون عشق شرطی نیست ،این عشق نماد حقیقت عشق است و نظامی حاالت عشق لیلی و مج.اون را
به ع.وان جلو ای از حقیقت عشق کیهانی به تصویر کشید است.
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