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 چکیده

یکی از انواع ادبی معروف و گسترده در زبان فارسی، ادبیات غنایی است. در ادبیات فارسی در کناار ااباغ غا ب، باراا بیاان      
بررسای سایر   هاا عاشقانه نی  رواج دارد. پژوهش حاضر کوششی است در راستاا مضامین غنایی و عاشقانه، استفاده از مثنوا

هاا عاشقانه از جمله ویس و رامین فخرابدین اسعد گرگانی، خسرو و شایرین و  تحوب عشق در ادبیات فارسی براساس مثنوا
جود انسان نهاده شده و با ذات و اا ابهی است که در و. عشق ودیعهبیلی و مجنون نظامی و داستان وکیل صدر جهان از مثنوا

فطرت وا عجین شده و انسان پیوسته به دنباب معبود و معشوق حقیقی بوده است. ویس و رامین فخرابدین اسعد گرگاانی، از  
ا اا کاام  جسامانی دارد، ایان جنباه    ا ادب فارسی در اابغ مثنوا است که عشق در آن جنباه هاا عاشقانهنخستین داستان
هااا  شود و در بیلای و مجناون نظاامی کاه از نموناه     ا خسرو و شیرین با عفت و پاکی همراه میمثنوا عاشقانهجسمانی در 

ا آید، سرآغازا است براا شیوها عشق عذرا و پاک، عشق عفیفانه به عنوان حد اع ا عشق انسانی، به حساب میبرجسته
شود. سرانجام این تأثیرپذیرا متون صوفیه از متون عاشقانه می ا روح عاشق و به تبع آنجدیدا از دببستگی که موجغ ت کیه

خصاو  در داساتان   رساد و باه  گوید، عشقی که در نهایت به خدا میتک ابیات آن از عشق سخن میتکعشق در مثنوا که 
 یابد.اا کام  عرفانی و آسمانی میوکیل صدر جهان و عاشق بخارایی جنبه

 
 رامین، خسرو وشیرین، لیلی و مجنون، داستان وکیل صدر جهانعشق، ویس و  :کلیدی واژگان

 
 مقدمه

ترین نیازهاا بشرا است که اگر آن را نادیده پنداریم در حقیقت بخش ترین و فطراشک از طبیعیموضوع عشق بی
عشاق اسات،   رساد  ا خاود مای  داشتن زمانی که به باالترین مرتبهایم. دوستمهمی از هویت انسان را نادیده انگاشته

دانناد و بار   ا این عشق نمای دانند و هر موجود دیگرا ج  او را شایستهتعابی میعرفا عشق را مختص به ذات بارا
تواناد ماا را باه عشاق حقیقای      ها نیا  مای  اند که چون آفرینش مظهر جماب و تجلی حق است، عشق به آناین عقیده

 ا اوست و اصوال چی ا جدا از او وجودا از خود ندارد.  دهرهنمون سازد چرا که هر چه در عابم وجود دارد آفری
کنند و عشاق را مبنااا آفارینش و وجاود     ا عشق خ صه میاهل نظر و عرفان راز آفرینش و سرّ وجود را در کلمه

ترین مبانی و اصوب تصوف اسات غغنای،   ترین احواب عارف و از مهمترین و مهمدانند. دروااع عشق یکی از عابیمی
یابی به کماالت انسانی و در نتیجه رسیدن به کماب نهاایی اسات   ترین نیازهاا انسان، دستیکی از مهم(. 723: 4731
شود که این وصاب تحقاق  ا اوج است و زمانی نیاز انسان خاموش میا ت ش انسان براا رسیدن به این نقطهو همه

ورزد. از ایان رو عشاق   کند بدان عشاق مای  اش را ارضا میطلبیان دریابد کسی یا چی ا نیاز کمابیابد و بذا اگر انس
شعور نسبت به چی ا که با وجود و تمای ت و نیازهایش تناساغ دارد پدیاد   حابتی است که در دب یک موجود ذا

 آید. می
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د یکی از مسائل پیچیده و در عین حاب مهم محبت طبیعی از نوع عشق مجنون به بیلی و ارتباط آن با محبت ابهی خو
براا اثبات فواید عشاق حقیقای و تاأثیرش در کمااب ابتادا از      « ابمجاز انطره ابحقیقه». عرفا به حکم در تصوف است

کنند، به ویژه که عشق مجازا زمینه ساز جهاد باا نفاس اسات و    عشق مجازا و تأثیر آن در نفوس انسانی بحث می
 اهلل، مقصد مطلوب نهایی عرفاست.  شود، کماب و فناا فیفس حاصل میچه از جهاد با نآن

در عرفان عشق عذرا معنایی متعابی گرفت و در خدمت به کماب رساندن انسان با عبوردادن وا از عشق مجازا به 
را تا رسید اما عشاق عرفاانی راه وسایع   بست می(. عشق عذرا با مرگ به بن341: 4733عشق ابهی درآمد غستارا، 

هاا برشامردند و از   شد. عرفا براا عشق انسانی مختوم به عشاق حقیقای فایاده   یافت چرا که به ملکوت متصل میمی
 فضایل آن سخن گفتند و حتی عشق را فضیلت دانستند.

ا ویس و رامین فخرابدین اسعد گرگانی، هاا عاشقانهنگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از پرداختن به منظومه
-خسرو و شیرین و بیلی و مجنون نظامی و همچنین داستان وکیل صدر جهان از مثنوا و بحث وبررسی پیراماون آن 

ا تحلیل محتوا، سیر تحوب عشق را در شعر فارسی براا خوانندگان ترسیم نمایناد. ذکار ایان نکتاه الزم     ها، به شیوه
هااا  هاا مختلف انجاام شاده اسات از جملاه مقاباه     عهاا فراوانی با موضوها، تحقیقا این منظومهاست که درباره

ا بیلی و مجنون نظامی از رضا مصاطفوا ساب وارا و ابهاام روساتایی راد، بررسای      ا حغّ عذرا در منظومهجلوه
شناختی سه منظومه غنایی فارسی غخسرو و شیرین، بیلی و مجنون و ویس و رامین( از ابراهیم ااباابی و حساین   روان

اهلل نظامی گنجوا از دکتار فضال  « بیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ا تطبیقی منظومه –تحلیلی  امرا گیوا، نقد
از « بیلای و مجناون  »و « خسرو و شیرین»ا پردازا نظامی در دو منظومهرضایی اردانی، تحلیل شخصیت و شخصیت

هاا باه صاورتی کاه     بر این منظوماه  ا سیر تحوب عشق در شعر فارسی با تکیهصدرا اائدعلی و ... اما تحقیقی درباره
 مدنظر نگارندگان بود، یافت نشد.

 بحث و بررسی
 عشق

شود و هم در نسبت خلق با محبت یا عشق مفهومی کلی است که در نسبت میان مخلواات با یکدیگر به کار برده می
باشاند مانناد محبتای کاه     توانند حیوان توانند موجودات مختلف باشند مث  هر دو میحق تعابی. محغ و محبوب می

توانند انسان باشند. در ارآن خداوند از محبت خود نسبت به بندگان و ا خود دارد و یا مییک حیوانی نسبت به بچه
 (.31غمائده: « یحبهم و یحبونه»فرماید: که مییا محبت خوا  بندگان نسبت به خود یاد کرده است، چنان

اا که خلقت انسان نی  بر عشق بناا  اند. به گونههر انسانی به ودیعت نهاده عشق و دوست داشتن را از آغاز در ضمیر
نظاامی در  داساتان خسارو و شایرین در     ناپذیر روح انسان سابم است. شده است و دوست داشتن از حاالت جدایی

ساارا و  به وجود عشق در اج اا کائنات اشاره کرده است و عشق را در اج اا عابم « سخنی چند در عشق»اسمت 
 جارا و هستی خویش را وابسته به عشق دانسته است:

 مرا ک  عشااق به ناید شعارا                                  مبااادا تا زیام ج  عشق کارا
 خاک عشق آبی ندارد  فلک ج  عشق محرابی ندارد                                   جهان بی

 (77: 4731غنظامی،                                                                                     
 وگوا مجناون و  گونه در شعر فارسی بیان کرده باشد. وا در گفتشاید نظامی نخستین شاعرا باشد که عشق را این

مناجاات مجناون    داناد. در آورد و خود را در برابر یار فاانی مای  ا وجود خود به شمار میاس م عشق را خ صهابن
خواهد که به غایت عشق برسد تا به این وسیله کام  در وجود بیلی محاو  ا خدا نی  او از خدا میهنگام زیارت خانه

 (.38: 4731شود که یادآور فناا عاشق و وحدت عاشق و معشوق است غنظامی، 
ی( تقسیم کارد و عشاق عاذرا را    توان به دو نوع عشق مجازا غزمینی( و عشق حقیقی غعرفانی و آسمانعشق را می

-ابعذره بود که عشق را با هوسحدواسط این دو نوع به حساب آورد. عشق عذرا یا عشق پاک منسوب به ابیله بنی
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اا ابعذره از ابایل جنوب عربستان بودند کاه در ایان عشاق شاهرت جاوداناه     ا بنیکردند. ابیلههاا مادا آبوده نمی
یافت، عشقی دوطرفه و تااام باا   (. عشقی که در وجود عاشق و معشوق تجسم می471 :4713اند غکراچوسفکی، یافته

(. شهادت و جان باختن در راه عشق 71: 4711انجامید غاحمدنژاد، عفت بود و همواره عشقشان به فراق و ناکامی می
فّ وَ کَتم ثُامّ مااتَ مااتَ    مَن عَشِقَ فَع»مضمونی رایج در این عشق است که گویا شاعران از این حدیث پیامبر غ (: 

: 4734داشاتنی اسات غمادا،    عذره مردن از عشق، مرگی شیرین و دوسات ا بنیاند. در نظر ابیلهابهام گرفته« شهیداً
-عشق عذرا، عشقی جسمانی است که چون به وصاب نمای »(. به طور کلی در تعریف عشق عذرا باید گفت: 432

: 4711غساتارا،  « رساندا شهادت میپاکی است که عاشق را به مرتبهکشد و حدیث عشق مربوط به عشق کشد، می
توان زمینی و انسانی بودن عشق، پاکدامنی در عشق، جادایی و مارگ   هاا عشق عذرا را میترین ویژگی(. مهم173

 در راه عشق دانست. 
تواعاات احسااس خاود،     روش عذریان به روش پارسایان ن دیک است زیرا آنان راهی یافتند که در آن باین زهاد و  

-کنند. آنان خود را تسلیم عشق مای شود. دروااع آنان در عشق پاکشان از دب و دینشان پیروا میسازگارا ایجاد می

پذیرناد و خاود را   هااا آن را باا دب و جاان مای    دانند و باه امیاد پااداش رناج    ا خداوند میکنند چراکه آن را اراده
ا امیدهاا خود را باه  که شاعران عذرا همهکنند. اینجهاد را با چی ا عوض نمیبینند و این جهادگرانی اهرمان می

که روز ایامات باا   بندند حاکی از روحی دینی است که در آنان نفوذ کرده است و از امید آنان به اینسراا آخرت می
: 4712نیمای ها ب،   دهاد غغ ا عشق بچینند، خبار مای  معشواشان محشور شوند و در زندگی پس از مرگ با او میوه

24.) 
بنابراین عشق صوفیانه ج  عشقی عذرا که بر اثر عوامل دینی و فلسفی تحوب یافته اسات، نیسات و هار دو تحات     

 گیرند و در هر دو بعد جسمی نادیاده گرفتاه   نفوذ تأثیر دین و متون آن پس از تأویل هستند و از عقیده سرچشمه می
 (.22: 4712خداوند از طریق تأمل در زیبایی جسمانی است. غغنیمی ه ب، شود، زیرا عشق صوفیانه راهی به نمی

 ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
 اا است عاشاقانه در ااباغ مثناوا کاه باه بیاان و شارح        ویس و رامین فخرابدین اسعد گرگانی غارن پنجم( منظومه

و بیاان، سااده و شایوا و روان اسات. در ایان      هاا ویس و رامین پرداخته است. این منظومه از جهت بفا   دبدادگی
بندد که اگر دخترا زاد او را به زنی به موبد بدهد، چندا بعد شاهرو  منظومه، شاه موبد با زنی به نام شهرو پیمان می

نهد، پس از رسیدن دختر به سن رشد بارخ ف پیماانی کاه باا موباد      شود و نام وا را ویس میصاحغ دخترا می
شود و در همان شکنی ناراحت میدهد، موبد شاه که مردا پیر است از این پیمانبه برادرش ویرو می بسته بود، او را

بندد که تن خود را هرگ  تسلیم موبد نکند و رباید. ویس پس از این وااعه با خود پیمان میشغ عروسی دختر را می
اند رامین برادر موبد که از کودکی باهم آشنایی داشتهرساند. پس از آن میان ویس و در این راه دایه نی  او را یارا می

-هاا آن دو به موباد و بای  هاا پنهانی ویس و رامین و خیانتا داستان شرح م ااتشود. ادامهپیوند مهر برارار می

 آیند.   وفایی رامین به ویس است، تا سرانجام پس از مرگ موبد ویس و رامین رسما به ازدواج یکدیگر درمی
بندو بار اشرافی است که در آن به ویژه زنان به ماعی که این داستان در آن پدید آمده است، یک اجتماع آزاد و بیاجت

کارد و یاک چناین    ها با مردان باز مای آزادا نسبتا ب رگی دست یافته بودند، که خواه ناخواه راه را براا معاشرت آن
حتی زناان   –آمد که زنان ماند و بسیار پیش میی باای نمیروابطی همیشه در چارچوب اوانین شرعی و اخ ق رسم

ا ایان رواباط آزاد را ناه تنهاا میاان      کردند. نمونها عشقی برارار میآشکار و پنهان با مردان بیگانه رابطه -شوهردار
 گوید:که یک جا دایه به ویس میبینیم، چنانویس و رامین بلکه میان زنان دیگر چون شهرو و گل نی  می

 زنان مهتااران و نامااااداران                          ب رگااان جهااااان و کاماگاران
 همه با شوهرند و با دب شاد                           جوانانی چو سرو و مرد و شمشاد
 اگرچاه شاوا نامبردار دارند                           نهااانی دیگاارا را یاااار دارند
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 ارند شاوا نغا  در بار                          به کاااام خویش و گاهی یار دببر گهی د
 (413: 4733غگرگانی،                                                                                

ق موباد باه   عشق در ویس و رامین همه جا برخاسته از خواهش تن و زیبایی جسم است. عشق موبد به شاهرو، عشا  
هااا اااهرا   نگاهی به زیباییویس، عشق رامین به ویس و عشق رامین به گل همگی کام  جسمانی و از طریق نیم

باشی و شادمانی همراه است و با زنادگی  معشوق بر عاشق عارض شده است. در این منظومه عشق همه جا با خوش
ا سلتی عنصر روان بار  اعث شده است که در افسانهموضوع خواهرا عشق و مرگ ب»پیوند خورده است نه با مرگ. 

 (.  33: 4711غاس می ندوشن، « عنصر تن چیره باشد
عشقی که در داستان ویس و رامین با آن روبرو هستیم، عشق آشافته و پارتنش اسات کاه آن هام نشاأت گرفتاه از        

نهادند و دختر هیچ گونه حق انتخااب  ا زنان است، زردشتیان پسر را بیش از دختر ارج میباورهاا زردشتیان درباره
جا که کاام   ا این منظومه از پهلوا به پارسی، از آنا ازدواج نداشته و فخرابدین اسعد گرگانی، برگردانندهدر زمینه

 (.34: 4733به متن اصلی داستان پایند بوده است، آن باورهاا کهن را در منظومه منعکس کرده است غدهقانی، 
 لیلی و مجنون نظامیخسرو و شیرین و 

اوج داستانهاا عاشقانه را می توان در آثار نظامی چون بیلی و مجنون و خسرو شیرین دید. مهارت نظامی در سرودن 
هاا ادبی زبان فارسی از او تقلید کنند. نظاامی در شایفتگی مجناون باه     مثنوا باعث شد شاعران بعدا در تمام دوره

 :بیلی گفته است

 پریشان شاد پنااد تلخااای از                  خویشان مجنون چو شنید پند

 را کفن کند می چه مرده کاین                 ن راااد پیرهاازد دست و دری

 صحرا گاه و گرفت کااوه گااه                 ق از آرزوا عذرااااون واماچ

 (31: 4731غنظامی،                                                                                                      
ا باانوا ارمان،   ا ایران و شیرین، برادرزادهچارچوب اصلی داستان خسرو و شیرین چنین است که خسرو، شاه اده

د و بعد از یک سلسله اهار و آشاتی،   آینوجوا یکدیگر برمیجویی شاپور، ندیم خسرو به جستبه راهنمایی و چاره
دارد و ناه درد و نیااز فرهااد    هاا مریم و شکر، خسرو را از عشق شیرین باز مای رسند. نه دبرباییسرانجام به هم می

انگیا  سرنوشات دو دباداده،    اندازد. پایان غمکوهکن، شیرین را که دبش به مهر خسرو بسته است، به دام وسوسه می
دهاد: خسارو   ا عشق ب رگان را چاشنی عشق وااعی غعشق شوریدگان و نامرادان( مای که اصهسوزا و دردا دارد 

شود. در میاان  شغ هنگام در کنار شیرین به دست فرزندا غشیرویه( که در دب خویش رایغ او نی  هست، کشته می
ب خاوش بیادار   دهد و از بس دبش دربند آسایش معشاوق اسات، او را از خاوا   امواج خون خود به سختی جان می

رود باا  ا خسارو مای  دارد، واتای باه دخماه   ا وصل خوش مای کند. شیرین هم روز بعد دب شیرویه را به وعدهنمی
دهاد. بادین گوناه پایاان داساتان، از      درد و آرام در کنار خسرو جان میانگی ا پهلوا خویش را میوفادارا شگفت

کند و شور و هیجاان آن باه   و بطف و زیبایی است برابرا می ا داستان که خود پر از شورحیث اوت و تأثیر با همه
 (.  413-411: 4737کوب، رسد غزریننهایت می

ا نظامی، حجغ و حیا،  همچنین عفت ک م و المای اسات کاه باه خاوبی در  آثاار او       هاا برجستهیکی از ویژگی
دهاد  گاه اختیار الم را از دست نمای یچهایش داراا شرم و آزرمی است که هنمایان است، در اغلغ ماجراهاا مثنوا

 کند.  و تا پایان داستان ثبات شخصیت خود را حف  می
ست که در سرتاسر داستان خسرو وشیرین به آن توجاه شاده اسات. نظاامی     ااترین نکتهحف  عفت و پاکدامنی مهم

ی شاود، اعتقااد دارد. سراسار    تنها به عشق ح ب که از راه مشروع و با رعایت آداب و رسوم جامعه باه وصااب منتها   
داستان بر اساس همین وفادارا و عشق پاک بنا نهاده شده است. شیرین که با عمه پیماان پاکادامنی بساته اسات در     

 هاا واالترا دب سپرده است:کند. زیرا به ارزشبرابر خواهش کامجویی محبوب و خواهش نفس خود مقاومت می
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 ا گیتاای خداوندنامهباه روشاان                             اورنگ خورشید خورد سوگند    به هفت
 که گاار خون گریم از عشق جماباش                                نخاااواهم شد مگار جفت ح بش

 (424 :4731غنظامی،                                                                                                     
گاردد  خوانی دارد. از نظر نظامی عشق موجغ حیات دوباره و کماب مای هاا عرفانی همتلقی نظامی از عشق با آموزه

 که بغّ ک م عرفا در این زمینه است:  
 عشق خود را جان ندیدم                                    دبااای بفاااروختم جانااای خریدمچو من بی
 (73غهمان:                                                                                                                    

 عشق دب خود مهربااان بود                                     چاو عشق آمد فسرده چون توان بودمرا بی
 (438غهمان:                                                                                                              

 ا اساس و بنیاد هستی است:از نظر او عشق پاک و خابصانه به مثابه
 خااااک عشق آبی نداردفلک ج  عشق محراباااای ناااادارد                                   جهاااان بی

 عشق مرده استگرش صدجان بود بی                            کسی ک  عشق خابی شد فسرده است      
 (77: 4731غنظامی،                                                                                                             

کناد.  ا فراموش میاوبین گام عاشق در سیر و سلوک خودشکنی و نفی خودا خود است. شیرین در راه عشق، خود ر
 ا خودخواهی است: عشق او عشقی پاک و به دور از شایبه

 کسی کافگناااد خود را بر سر آماااد                                خااااود افگن با هماااه عابم برآمد
 (434غهمان:                                                                                                         

گونه خاودا  ا شیرین نی  در راه عشق به همیننظیر همین ماجرا براا عاشقان دیگر نی  رخ داده است. فرهاد، شیفته
 کند:خود را فراموش می

 گرفته عشق شیاارینش در آغوش                                       شاااده پیوند فرهادش فراموش
 (221غهمان:                                                                                                           

گذران، باگذر مراحل و سیر احواب و مقاماات باه والیات رسایده و باه معلام عشاق        اندیش و خوشاگر شیرین خام
ین شخصیتی را با تراوش الماش آفریاده   راستین مبدب شده است، به همت نگاه و تربیت عرفانی نظامی است که چن

بخشد کاه  تجربه به بانویی عارف و فهمیده اعت  میپرورد که عشق، وا را از دخترکی کماست. نظامی شیرینی را می
کند و سرانجام بر باابین او  ا گذر از عشق مجازا و کسغ درجات عشق میپردازد و او را آمادهبه تربیت خسرو می

 سپارد.  گیرد و جان مید و با مرگ اختیارا آرام میکنفنا اختیار می
اا دشاوار روبارو   ا دشمن را با مسأبهداستان بیلی و مجنون، سرگذشت عشقی است پر از درد و حرمان که دو ابیله

شود و غیرت کند. عشقی که بین کودکی به نام ایس غایس بنی عامر( با بیلی دخترک همساب او در مکتغ آغاز میمی
اا شوهرا نادبخواه به نام ابان  آورد. بیلی به خانهها پدید میصغ عربی در سر راه این عشق پرشور معصوم مانعو تع

شود. سار باه بیاباان    یابد، مجنون وااعی میاا نمیا پدر و از وساطت نوفل، بهرهرود و ایس که از مداخلهس م می
میرناد او را از ایان   وفات پدر و مادر که دور از او در غم او مای گیرد. نه خبر گذارد و با جانوران صحرا، انس میمی

میارد و  رساند. در این میاان بیلای نیا  باه ناکاام مای      دارد و نه برگ ابن س م او را به وصاب و کام میشیدایی باز می
 دهد.  گوید و جان به دوست میرود، اا دوست میمجنون هم واتی بر سر تربت او می

ارار بود و در صحرا با وحشیان انس گرفتاه باود و از شاوریدگی، خاور و خاواب و آراماش       ق بیمجنون که از عش
پوشای نیسات.   ایستد. حغّ عذرا او دربند رازدارا و پردهنداشت، با ع می راسخ و عشقی و حقیقی تا پاا جان می

ا که عشق بیلای هرچناد جلاوه    ا ذهنیت اوست. گفتنی استدرا الزمهایست که اید نام و ننگ ندارد و پردهدیوانه
 هااا زناناه و   دیگرا از حغّ عذرا و روا دیگر سکه است که نام مجنون بر آن روا آن است، بیکن باز حسابگرا
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ا شاهرا بار جانس زن    ریگ اجدادا را درحیات بادیه و حتای در جامعاه  هایی که آداب و رسوم مردهبینیمصلحت
(. دروااع داساتان بیلای   423: 4731کوب، کند غزرینوا را مشوب میکند، گهگاه خلو  و سادگی عشق تحمیل می

و مجنون ماجراا عشقی ناکام و آمیخته با عفت و حفاظ اسات کاه تماام آن در محنات و فاراق و درد و جادایی و       
 پذیرد.گذرد و سرانجام هم با مرگ و اندوه پایان میپریشانی می

اناد،  که بعضی گفتاه است که اگر اهرمان آن مجنون بنی عامر، نی  چنان به هر حاب این داستان، داستانی پرسوز و درد
ا نظامی هم نیست و دست کم نام او و شاعر منساوب باه او    هرگ  در این جهان ن یسته باشد، بارا وجود او آفریده

 (.  413سراا گنجه هم وجود داشته است غهمان: سه چهار ارنی پیش از داستان
کند و حتی شود. در این داستان، مجنون خود را فراموش میا باالترا میمجنون وارد مرحلهعشق در داستان بیلی و 
 برد: نامش را نی  از یاد می

 آن کااو خود را کند فراماااوش                                      یاااد دگران کجااا کناد گوش  
 (434: 4733غنظامی،                                                                                              

 در خود غلطم که ماان چه نامم                                      معشواااام و عاشقااام کدامم  
 (433غهمان:                                                                                                   

عاشق گرمرو همگی دب به معشوق دارد و باشد کاه از دب مشاغوبی کاه باه     »اصوال شرط عشق ورزیدن همین است. 
وا دارد نام وا فراموش کند و چون چنین مستغرق شود خود را و هرچه هست ج  حق تعاابی فراماوش کناد، باه     

(. خواجه عبداهلل انصارا 233: 4734غغ ابی، « ین حابت را صوفیان فنا گویند و نیستی گوینداوب راه تصوف رسد و ا
آگاهی مرد ازاوست به آگاهی از دوست. گر از خاود بریاده باشاد باه     جنون بی»کند این مرحله را به جنون تعبیر می

 (.  738 :4732غانصارا، « دوست رسیده باشد. نه به خود آگاه بود نه به دوست راه بود
شاوند  ا خویشان و ب رگان و پاکان جمع میکند که همهگونه توصیف مینظامی سرانجام عشق بیلی و مجنون را این

 سپارند و آن دو در آن جهان به وصاب هام  گشایند و مجنون را در کنار بیلی به خاک میا بیلی را میو پهلوگه دخمه
 رسند:  می

 بارخاست ز راهااااشان م مت                              خفتند به نااااز تااا ایااااامت 
 بودند در این جهان به یک عهد                               خفتند در آن جهان به یک مهد

 (213: 4731غنظامی،                                                                                       
 کند:گونه بیان میاین« خواب دیدن زید بیلی و مجنون را»بیلی و مجنون را در  نظامی موضوع وصاب

 کاین یااااار دوگانه یااااگانه                              هستناااااد رفیاااااق جاوداناه
 آن شاه جهاان به راست بازا                               این ماااااه بتان بااااه دبنوازا

 که شاه استکه ماه است                               مجنون بقغ آمد آنشد بیلی آنبیلی 
 جاااا به مااراد دب رسیااادهآسااایش آن جهاااان ندیاده                               این

 (238غهمان:                                                                                                
اگرچه این رسم عرب به عنوان مانع وصاب المداد شده است اما تحوبی که عشق در وجاود بیلای و مجناون پدیاد       

خانه شاروع شاده   سان که در کودکی و از مکتغآورده، در تحقق نیافتن وصاب جسمانی، اابل تأمل است. عشق دو ان
 بیند:  رسد که در پایان کار بیلی، مجنون را نور میاا میبه چنان مرحله

 ن دیااک ماااااان آرش از ره دور                         چنااادان که نظاار کنم در آن نور
 (288غهمان:                                                                                               

 چه از تو دور استآنچ آن من است از تو نااور است                             دورم من از آن
 (283غهمان:                                                                                                     
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 جوید: در درون جان خود میو مجنون نی  بیلی را 
 کند جانکناااد کان                          مجناااون ز پی تااو میخلق از پاااای بعل می

 (281: 4731غنظامی،                                                                                        
گاذارد  گیرد و رو به خاموشی مای ا عشق در وجودشان کاستی میمند گردند نیرواگر عاشق و معشوق از وصاب بهره

گیرد و اگر این حابت شود و درد اشتیااشان ف ونی میتر میهرچه معشوق دورتر باشد، عشقشان شیرین»که: براا آن
 (.  1: 4732غحلبی، « رسدشوند و مرگشان به زودا فرا میکه بیمار میگیرد، چندانبه درازا کشد، درونشان آتش می

تاوان باه زماانی اشااره کارد کاه بیلای و        سازد، میهاا متنی که ماهیت این عشق را براا ما آشکار میاز جمله نشانه
-ا ایان عشاق  شوند. راوا از زبان بیلی یکی از اصاوب عماده  گاه دیدار حاضر میمجنون به راهنمایی پیرا در وعده

 گوید: ایستد و به پیر میلی ده ادم مانده به مجنون میکه بیکند، اینورزا را بیان می
 فااروزم                                  زیاااان پیشتااارک روم بسوزمگونه که شماااع میزین

 زین بیش ااادم زمان ه ک است                               در مااذهغ عشااق عیبناک است
 باشد                                 آن بااااه که جریااده پاک بااشدزان حااارف که عیبنااااک 

 (282: 4731غنظامی،                                                                                              
ناد اسات، ن دیاک    ها دور و به عشق عرفانی که یک ساوا آن خداو این ویژگی گاهی عشق را از دنیاا وااعی انسان

خواهاد  وگوا غیر مستقیم بیلی و مجنون نی  در این دیدار اابل توجه است، بیلی خودش از مجنون نمیکند. گفتمی
 گوید:که براا او غ ب بخواند، این خواسته را به پیر می

 نددرخواه کاااا ان زبان چون انااد                                 تشریاااف دهد باه بیتکی چ
 او خواند بیت و ماااان کنم گوش                                او آرد بااااااده ماان کنم نوش

 (282غهمان:                                                                                                       
رو و شیرین ترتیغ داده شاده، وجاود نادارد فقاط     وگوا خسرو و فرهادکه در خسدر این دیدار دیابوگی مانند گفت

کناد.  هاایش را بیاان مای   کند، اشتیااش را ابراز و خواساته زند و درد دب میهاا خودش را میمجنون است که حرف
وگو، مجابی براا پاسخ دادن بیلی فاراهم  گیرد اما راوا در جریان گفتاگرچه بیلی با ضمیر تو مورد خطاب ارار می

 نکرده است.  
ا عشق مجازا و یا همان عشق میان دو جانس مخاابف   ترین گونهحغّ عذرا یا عشق من ه زمینی، برترین و متعابی

خورد. ایجاد گونه تمتع جسمانی به چشم نمیگرایی، هیچا عشق اف طونی است. در این کمابو صورت تکامل یافته
شود و تاا  شد. این عشق پاک و من ه پرورده میورزا به او تلقی میا دفاعی از ماهیت زن و عشقبه من به این عشق

هاا  نوازد. عشق تاام باا عفات، پایش از والدت عشااق در نهااد آن     واپسین بحظات مرگ، روح و جان دبباخته را می
وصاب عاشاقان موکاوب باه روز واپساین اسات      سرشته شده و پس از مرگ نی  ادامه خواهد داشت، بنابراین دیدار و 

 (.  713: 4711غستارا، 
 میارد و مجناون باه وصااب جسامانی او      داستان بیلی و مجنون که عشقی عذرا است، بنابر ااهر روایات بیلای مای   

بیند که عشق، بیلی و مجناون  شود و میرسد، اما خواننده در طی خواندن داستان متوجه تحوب مفهومی هدف مینمی
ها دیگر به معنی وصاب جسمانی نیسات و حتای مجناون کاه باا      اا از کماب رسانده که وصاب در نظر آنبه مرحلهرا 

شدن جسمش از گوشت و پوست و زایل شادن آخارین   سپارد، بعد از برهنهبر م ار بیلی جان می« اا دوست»گفتن 
ا مجناون، باه معنااا    بیلای را در دخماه  شود. برخی به خاک سپردن ا بیلی دفن میهاا جسمانیت، در دخمهنشانه
 (.  422: 4728اند غحکمت، ها از نعمت وصاب در عابم جان دانستهپردازان براا برخودارا آنداستان ت ش

اند که این کماب ناشی از همان شکسات در وصااب   ا این عشق به تحوب و کمابی دست یافتهبیلی و مجنون در نتیجه
ها در ایان اسات کاه    هاا کامیاب ارار داد. کامیابی آنها را در شمار عشقوان عشق آنتجسمانی است. از این رو می
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آالیاش  ها همچنان پااک و بای  اند و عشق آنهر دو در مدت عمر به یکدیگر وفادار ماندند، به هم دیگر عشق ورزیده
 رگای باشاد غدرپار و یااحقی،     تواند کامیابی ببخش وجودشان شده است. دست یافتن به این تعابی میمانده و تعابی

4731 :31  .) 
کند و اگر نباشاد  از نظر عرفا عشق مجازا تمرین رسیدن به عشق حقیقی است و سابک را براا پذیرش آن آماده می

و (. 231: 4738ابقضاات،  هاا زهد و سلوک به وصاب معشوق حقیقی دست یابد غعاین سابک باید با تحمل دشوارا
به عشق حقیقی به شرطی که احساسات معنوا را برانگی د وعاشاق باه کمااب برساد در      اا است براا رسیدنمقدمه

 .غیر اینصورت از نظر عرفان مذموم است

عشق در خسرو و شیرین با عشق در بیلی و مجنون متفاوت است. در خسرو و شیرین به استثناا داستان فرعی عشق 
ا مرد به زن و زن به مرد مطرح اسات، وبای در بیلای و    شیرین و فرهاد، عشق در زندگی زناشویی یعنی عشق مجاز

اا هستند براا بیان عشق عرفاانی. باه عباارت    مجنون اگرچه ااهرا عاشق و معشوق در کار است وبی این دو وسیله
کنند وبی در بیلای و  دیگر عاشق و معشوق در خسرو و شیرین مانند ویس و رامین، در دنیاا خاکی و زمینی سیر می

طورکلی عشق در خسرو و شیرین زمینی و مجازا و (. به273: 4738وراا دنیاا محسوس غغ مرضایی،  مجنون در
اا رسد. در وااع عشق در بیلی و مجنون مقدمهدر بیلی و مجنون در وراا دنیاا محسوس است و عرفانی به نظر می

 است براا ورود به عشق حقیقی.     
انسته است براا انتقاب آنچه در ضمیر داشته است، صورت ادبی و فارم الزم  هاا عاشقانه خویش تونظامی در داستان

و متناسغ را بیافریند و پیشگامی او در این زمینه شباهت دارد به کار ب رگ فردوسی در آفرینش زبان و تعبیار و فارم   
ان هنارا و گارم و   هاا در هماین بیا   هاا ب می نظامی در طاوب اارن  هاا حماسی. راز تأثیر مثنواهنرا براا داستان

ها و مضامین دبکش را در خاود پروراناده و جااودانگی بخشایده اسات غیوسافی،       شورانگی  است که آن سرگذشت
4731 :432.) 

نظامی در خسرو و شیرین و به خصو  در بیلی و مجنون، عشق و عفت را به سرحد کمااب تعریاف و توصایف و    
هاا عشق و عفت شده و خواسته تا کسر آن ب هکارا را با افسانه ترویج کرده و گویی از داستان ویس و رامین متأثر

هاا ثابت کردن عشق پاک، فداکردن جان اسات، مارگ عاشاق و معشاوق باا دیگار       و پاکی جبران سازد. یکی از راه
اد روند، دروااع مرگ سبغ اتحا پذیرند و خود به سراغ آن میها با آغوش باز مرگ را میها تفاوت دارد زیرا آنمرگ

هااا  ا پلی است اساتوار کاه دوساویه   هاا دنیوا درصورت س مت به مثابهشود. بنابراین عشقعاشق و معشوق می
 رساند.  ها به ساحل امید میعشق را پس از تغ و تاب

 داستان وکیل صدر جهان و عاشق بخارایی از مثنوی
وصاب است. دوشخصیت اصالی ایان داساتان    ا داستان وکیل صدر جهان و عاشق بخارایی هجران و شوق مایهدرون

گردد و ساپس  عبارتند از وکیل، سمبل سابکی که به سبغ گناه از ارب کوا دوست دورافتاده، اسیر عابم صورت می
گردد و صدر جهان سمبل معشوق کل و وجاود حضارت   ا عاشقانه و عشق خابصانه به جانغ دوست باز میبا توبه

تاق از طریق مخابفت با هواا نفس و تبعیت از ارشادات اوبیاءاهلل پاس از سایر و   حق است. در این داستان سابک مش
 رسد.سلوکی طوالنی و جهد بسیار با بطف و عفو محبوب به معشوق کل می

بسیار عمیق و عاشقانه است. دو طرف داریم صدر جهاان و دوساتدار او.   وکیل صدر جهان و عاشق بخارایی داستان 
 مثناوا  هااا داساتان  ترینکوبنده از را داستان  شده در این داستان زیبا و تاثیر گذار است کهآنقدر سخنان رد و بدب 

 هاا آن زباان  باه  را خاود  حادیث  ابیاات،  تماام  در موالناا  دهدمی نشان که است حرارت و ح وت پر آنقدر و کرده
 اسات،  دب سوز سر از موالنا سخن. است بوده میدان بازیگر خود، او، بلکه  نیستگرانه تماشا سخن این. کندمی بیان
-می اااشاره دو اینموالنا در ابیات اوبیه به ماجراا بین است.  کرده بیان داستان این در را خود درونی حاالت انگار

. اسات  هساتی ا فاراق از مبادا   هاا هستی نتیجهخیتل و هارنج و دردها تمام او نظر به. رودمی فراق سراغ به و کند
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 و افتاد مای  کاار  از فاراق  از هام  عقال . شودمی فایدهبی خاکسترا: آتش و ناسابم: باد گندیده،: آب زار، شوره :خاک
 .پناه به خداوند است ،ها تنها چارها ایندر برابر همهشد.  سوزان حق از فراق خاطر به نی  دوزخ

وااعی اسات و آن ساابک خاود را در    خودا که ناشی از عشق موالنا در این داستان تصویر جاببی از آن نیستی و بی
گشاایی آن  ا بحران اصه و عقاده کند. هرچند نقطهیابد، طرح میبیند و مرگ را هم مانع از طلغ وصل نمیمیان نمی
رسد، تصویر احواب نفسانی و تجارب عشقی که در آن هست عمق و بینی زندگی عادا روزانه دور به نظر میاز وااع

(. در این داستان سابک مشتاق از طریق مخابفت با هواا نفاس  173: 4732کوب، غزرین دهددات خاصی بر اصه می
و تبعیت از ارشادات اوبیاءاهلل پس از سیر و سلوکی طوالنی و جهدا واسع با بطف و عفو محباوب واصال شاده باه     

 رسد.   محبوب کل می
انگی د دروااع یابد و غوغاا دیگرا برمیطورکلی ک م موبوا درمورد بیان صفات و حاالت عشق شور دیگرا میبه

پایاان را  الیدرک و الیوصف است و چه شگفت کارا است وصف آن شور و شوق و هیجان را کردن و آن بحر بای 
 (.111: 4733اا جاا دادن غشجیعی، در کوزه

 تار  ابهای ن دیاک   دارناد وباه مقاام اارب و امان     عارفان نه تنها با مرگ اختیارا گامی در سیر تکاملی به پیش برمای 
شوند، بلکه تواف در زندگی مادا را که مانعی براا رسیدن به بقااا دایمای اسات مارگ و نیسات و رهاایی از       می

گری ناد بلکاه دائماا در    دانند، پس نه تنها از آن نمییابی به پایندگی و حیات جاودانه میزندگی دنیوا را کلید دست
کوشند. کسی که به چنین مرگی رسیده از ه شدن این آرزو با تمام توان میآرزوا رسیدن به آن هستند و براا برآورد

 شناساد  که توسط شاه حقیقت کشته شده سر از پاا نمای بابد و از اینارزش و واالمرتبگی آن آگاه است و برخود می
 (.44: 4731غمرادا، 

 ا سر ببر ما را چو میشزنااده کن ی                 گویم افکندم به پیشت جاان خویش          
 بااه کاه شاااه زناادگان جاا دگر                    کشتااه و مااارده به پیشت اا امار       

 نبینم عیش خویشآزماااودم مااان ه اران بااار بیااش                         بی تو شیرین می

 (231: 4718غموبوا،                                                                                         
 ا صدر جهان                          گوییا پااریدش از تان ماارغ جانچاون بدید او چهاره

 همچاو چوب خشک افتااد آن تنش                         سارد شاد از فارق جان تا ناخناش
 ناه بنجنبید و نه به آماد در خطاب                    هرچه کردناد از بخاور و از گا ب      

 شاه چااون دید آن م عفاار روا او                          پس فاارود آمد ز مرکغ ساوا او
 جوید به تفت                        چونک معشوق آمد آن عاشق برفتگفت عاشق دوست می

 (782: 4718غموبوا،                                                                                           
عشق موبوا بی هیچ تردید عشقی است ابهی و ادسی و معشوق او همان معشوق ازبی است که دب همه عابم خارم  

 (.343: 4737کوب، از اوست غزرین
 

 نتیجه
است که در آثار بسیارا از شاعران و نویسندگان مورد توجه ارار گرفته اسات، ویاس و   عشق یکی از مباحث مهمی 

هاا عاشاقانه اسات کاه عشاق در آن، هماه جاا برخاساته از        رامین فخرابدین اسعد گرگانی یکی از نخستین منظومه
-نگاهی به زیباایی اا کام  جسمانی دارد و از طریق نیمخواهش تن و زیبایی جسم است، در این منظومه عشق جنبه

اما نظامی تنها به عشق ح ب که از راه مشروع و باا رعایات آداب   هاا ااهرا معشوق، بر عاشق عارض شده است. 
ست که در سرتاسر داساتان  ااترین نکتهو رسوم جامعه به وصاب منتهی شود، اعتقاد دارد. حف  عفت و پاکدامنی مهم

داستان بر اساس همین وفادارا و عشق پاک بنا نهاده شده است. ایان   خسرو وشیرین به آن توجه شده است. سراسر
شود، دروااع داستان بیلی و مجنون ماجراا عشقی ناکاام و آمیختاه   ا باالترا میعشق در بیلی و مجنون وارد مرحله



 6931 اسفندبیرجند  -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      61

مارگ و   گذرد و سرانجام هام باا  با عفت و حفاظ است که تمام آن در محنت و فراق و درد و جدایی و پریشانی می
رساد، اماا خوانناده در طای     میرد و مجنون به وصاب جسمانی او نمیبنابر ااهر روایت بیلی می پذیرد.اندوه پایان می

اا از کمااب  بیند کاه عشاق، بیلای و مجناون را باه مرحلاه      شود و میمی خواندن داستان متوجه تحوب مفهومی هدف
بار ما ار   « اا دوست»سمانی نیست و حتی مجنون که با گفتن ها دیگر به معنی وصاب جرسانده که وصاب در نظر آن

هااا جسامانیت، در   شدن جسمش از گوشت و پوست و زایل شدن آخارین نشاانه  سپارد، بعد از برهنهبیلی جان می
طورکلی عشق در خسرو و شیرین زمینی و مجازا و در بیلی و مجنون در وراا دنیااا  به شود.ا بیلی دفن میدخمه

اا است براا ورود به عشق حقیقی. رسد. در وااع عشق در بیلی و مجنون مقدمهو عرفانی به نظر می محسوس است
-پذیرند و خود به سراغ آن میها با آغوش باز مرگ را میها تفاوت دارد زیرا آنمرگ عاشق و معشوق با دیگر مرگ

ا پلای  هاا دنیوا درصورت س مت به مثابهشود. بنابراین عشقروند، دروااع مرگ سبغ اتحاد عاشق و معشوق می
در این نوع عشق که عشق عذرا  رساند.ها به ساحل امید میهاا عشق را پس از تغ و تاباست استوار که دوسویه

هاا آن را باا دب  دانند و به امید پاداش رنجا خداوند میکنند چراکه آن را ارادهآنان خود را تسلیم عشق مینام دارد، 
تاک  موالناا در تاک   کنناد. بینند و این جهاد را با چی ا عوض نمیپذیرند و خود را جهادگرانی اهرمان میمیو جان 

اا باه ایان مساأبه دارد وا در ایان داساتان،      ابیات مثنوا و به خصو  در داستان وکیل صدر جهان... توجاه ویاژه  
بیند و مرگ را هم سابک خود را در میان نمیخودا که ناشی از عشق وااعی است و تصویر جاببی از آن نیستی و بی

کند. در این داستان سابک مشتاق از طریق مخابفت با هواا نفاس و تبعیات از   یابد، طرح میمانع از طلغ وصل نمی
رساد. عشاق   ارشادات اوبیاءاهلل پس از سیر و سلوکی طوالنی و جهدا واسع با بطف و عفو محبوب باه وصااب مای   

 عشقی است ابهی و ادسی و معشوق او همان معشوق ازبی است.موبوا بی هیچ تردید 
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