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 چكیده

هگا  ناپذیر این فرهنگگ گیرد و یکی از مقوالت اجتنابهای مختلف را در برمیای از ادبیّات فرهنگعشق همواره بخش گسترده
تشگخص   های شورانگیز، به ادبیّگات ننگایی   نامههای عاشقانه و ساقیباشد. در ادب پارسی، نظامی گنجوی با سرودن منظومهمی
لیلگی و  »و « خسگرو و شگیرین  »ای بخشید و حال و هوایی دیگرگون به این نوع ادبی داد. در میان پنج دفتگر شگ ر نظگامی،    تازه

تحلیلی و تطبیقی، ضگمن بررسگی و    –اند به روش توصیفی درخشش خاصّی دارد. نویسندگان در این جستار کوشیده« مجنون
نظامی گنجوی، دیدگاه این شاعر دربارة مقولۀ عشگق  « لیلی و مجنون»و « و شیرینخسرو »مقایسۀ موضوع عشق در دو منظومۀ 

نامگه اسگتا از زنگدگی عگادی     را نقد و تحلیل نمایند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که داستان عشق خسرو و شیرین، هگوس 
نامه و سراسر انگدوه  ی و مجنون، نمانجامد امّا داستان عشق لیلرنگ گرفته و شادی آور است که به وصال عاشق و م شوق می

و درد است که در آن سخنی از شادی و کامیابی نیست و عاشق و م شوق که دارای عشگقی پگاه هسگتند، آتگش عشگق را بگه       
 سرای دیگر می برند.

 
 

 نظامی گنجوی، عشق، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ادبیّات ننایی.واژگان کلیدی: 
 

 مقدمه    .1
وجگه   نیگ در ا ایگ اسگت و گو  یقیموسگ  یبه م ن یدر زبان عرب« ننا»است.  «ییننا اتیّادب» ،یاز انواع م روف ادب یکی

شگاعر در   یاست که از عواطف و احساسات شخص یش ر ننایی ش ر. اند¬نظر داشته نیالت «کیریل»به کلمه  هیتسم
شگ ر   ران،یگ کگرده اسگت. در ا   دایپ ی یوس ۀدامن یو ادب یو در ادب فارس کند¬یم تیآن حکا میمفاه نتری¬گسترده

سگروده   یدر قالب نزل و مثنگو  ژهوی به ها¬قالب ۀو در هم ستیاز ش ر ن یمحدود و محصور در قالب خاصّ ییننا
 .  شود¬یم

 یبگه حگد اعگال    یگنجو ینظام ی نی یاز ارکان ش ر پارس یکی ۀلوسی به ها¬نظم داستان ،یقرن ششم هجر انیپا در
 ،(گنبگد ¬هفگت  نامه،¬)بهرام کرپی¬و مجنون، هفت یلیل ن،یرشی و خسرو: از عبارتند ها¬داستان نیا .رسد¬یخود م

 ۀخمسگ  ایگ  گگنج ¬پگنج  ،«االسگرار ¬مخزن» یحکم – یمیت ل ۀو منظوم« اسکندرنامه» یختاری – حماسی داستان با که
تکامگل   یبگه حگدّ اعگال    یرا در زبگان فارسگ   یو قصصگ  ینوع ش ر داسگتان  نیا ی. نظامآورند¬یرا به وجود م ینظام

 .رساند¬یم

به خگر    اریبس ییعاشقانه، هنر و توانا های¬شاعر مورد بحث ما، در سرودن داستان ،یش ر فارس ۀآنجا که در پهن از
 ایگ عاشقانه، دانسته  های¬منظومه ندگانیسرا شتریاست، ب دهینامبردار گرد کیرمانت های¬داده و به عنوان استاد داستان

 قرار گرفته است.   گرانیسرمشق د ده،یاز همگان درخش شیب نهیزم نیااند و او که در -رفتهیپذ رینادانسته از او تأث
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 قیتحق ۀ.  مسأل1-1

آثگار   شگتر یب یاصگل  یآمده است و مبنا انیهمواره از آن سخن به م« عشق»و « حب» ةاست که با واژ یاز مباحث عشق
حگاف  و   ،یسگ د  ،یعطصار، مولو ،ییچون سنا یکه در آثار شاعران گرانقدر ای¬بوده استا به گونه ییو ننا یعرفان

 یگرفته اسگت. نظگام   یو ... جا القضات¬نی، حلصا ، عیبغداد دیجن ،یسقط یمانند سر ییدر آثار عرفا نی... و همچن
او  رنظیگ ¬یب ۀعاشقان های¬آن خلق منظومه ۀجیکه نت دهد¬یعشق م ۀبه مقول ای¬ژهیو توجّه و تیّدر قرن ششم اهم

اسگت   نیپژوهش ا نیما در ا های¬است. پرسش یفارس اتیّادب ۀدر پهن« ومجنون یلیل»و  «نیریخسرو و ش»از جمله 
« و مجنگون  یلیل»و  «نیریخسرو و ش» ۀعشق، عاشق و م شوق در دو منظوم انیم هایی¬و شباهت ها¬تکه چه تفاو
تگا   انگد ¬دهیکوشگ  سگندگان یپگژوهش نو  نیدارد؟ در ا یکردیو رو دگاهینسبت به عشق در هر اثر چه د یاست؟ نظام
 دگاهیگ مگذکور، د  ۀمگ منظو دو در هگا ¬آن های¬شباهت و ها¬تفاوت یعشق، عاشق و م شوق و بررس ۀسیضمن مقا

 .ندینما لیعشق را نقد و تحل ۀمقول ةدربار ینظام

 
 قی. ضرورت و اهداف تحق1-2

 تگاکنون  انگد، ¬آن نوشگته  هگای ¬و داسگتان  ینظام ۀخمس ةدربار یاریو آثار بس یعلم های¬پژوهشگران مقاله اگرچه
و  یلگ یل»و  «نیریخسرو و شگ » ۀعشق در دو منظوم ۀمقول یبه بررس یقیتطب یکردیبه صورت مستقل و با رو یقتحقی

ارزشگمند   ۀدو منظومگ  نیگ فهگم بهتگر و اعگتال و اعتبگار ا     یدر راستا توان¬یم کردیرو نینپرداخته است. با ا« مجنون
دو منظومگه، بگا    نیآن در ا های¬شباهت و ها¬عالوه بر شناخت نوع عشق و تفاوت نیعاشقانه گام برداشت و همچن

 آشنا شد. زیعشق ن ةدربار ینظام دگاهید

 نیگ و مجنگون اسگت تگا از ا    یلگ یو ل نیریخسرو و شگ  ۀعشق در دو منظوم قیو تطب یپژوهش بررس نیا یاصل هدف
عشق و عاشگق و م شگوق در دو    انیم هایی¬شباهت و ها¬تفاوت چه -1: شود داده پاسخ ها¬پرسش نیرهگذر به ا

 نسبت به عشق چگونه است؟   ینظام دگاهید -2وجود دارد؟ « و مجنون یلیل»و  «نیریخسرو و ش» ۀمنظوم

 
 قیتحق ۀنیشی. پ1-3

گونگاگون چگه    هگای ¬دگاهیبا د هایی¬نامه¬انیو پا علمی مقاالت و ها¬کتاب ،ینظام ۀعشق و در مورد خمس ةدربار
 در( 1389) زاده¬: ش بانمکنی¬یم م رصفی را ها¬از آن هایی¬نوشته شده است که نمونه جانیو چه در آذربا رانیدر ا
 نیریخسگرو و شگ   یبگه سگاختار داسگتان    «یگنجگو  یظامن یعرفان یدر تلقص یجستار نایریشور ش»با عنوان  ای¬مقاله
و  نیریخسرو و شگ  یطرح داستان»با عنوان  ای¬( در مقاله1390) پور¬یو آتش زاده¬رانی. ااندازد¬یم یعرفان ینگاه

و  یرمشهدامی. اند¬کرده یبررس یشرق تیروا یۀطرح داستان را بر پا «یشرق تیبر روا دیبا تأک یو مجنون نظام یلیل
 هگای ¬کشگمکش  «ینظام نیریخسرو و ش ۀعنصر کشمکش در منظوم»با عنوان  ای¬( در مقاله1392) زایی¬ربلوچیم

 ینظام نیریعشق در خسرو و ش یبررس»با عنوان  ای¬مقاله در ساز¬و بر  اللهی¬لخلی. اند¬کرده یداستان را بررس
و داسگتان   ینربگ  های¬هیعشق در نظر های¬یژگیو و میمفاه قیبه تطب «وانزیو ا نویدان دنز،یگ های¬دگاهیبر اساس د
 .  اند¬پرداخته نیریخسرو و ش

 ۀمقول یبه بررس یقیتطب یکردیکه به صورت مستقل و با رو یقیتاکنون تحق د،آی¬می بر ها¬که از نمونه گونه¬همان
پژوهش در نگوع   نیپرداخته باشد، صورت نگرفته است و ا« و مجنون یلیل»و  «نیریخسرو و ش» ۀعشق در دو منظوم

کگه   یعشق استا عشگق  ینظام شۀیمسأله در اند نتری¬از آن است که مهم یحاک قیتحق جیخود تازه و بکر است. نتا
اسگت و شگاعر    یعشگق پگاه و آسگمان    ،ینظگام  می. عشق مورد عالقۀ حکگ کند¬یجلوه م ینیزم های¬فراتر از نمونه

 نیگ ا قیگ تحق جینتگا  گگر یکند. تگز د  یدر عشق  را به مخاطب گوش زد م یاز گوهر عزت، شرافت و وفادار یپاسدار
آور اسگت کگه بگه     یرنگ گرفتگه و شگاد   یعاد زندگی از استا نامه¬هوس ن،یریشاست که داستان عشق خسرو و 
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 آن در کگه  اسگت  درد و انگدوه  سراسر و نامه¬و مجنون، نم یلیامّا داستان عشق ل انجامد¬یوصال عاشق و م شوق م
 یمگ  گگر ید یپاه هستند، آتش عشق را به سرا یعشق یو عاشق و م شوق که دارا ستین یابیو کام یاز شاد سخنی
 برند.

 
 ی. بحث اصل2

   «نیریخسرو و ش» ۀعشق در منظوم های¬یژگی( و2-1

 
 شگوندا ¬یعاشگق مگ   شگنوند، ¬یکه از زبان شاپور مگ  یگفتار و وض  یو تنها از رو دهی( عاشق و م شوق ناد2-1-1

 :دیگو یم یچنان که نظام

 یسخن را بهره داد از رنگ و از بو    یبگشگاد شاپگگگور سخنگگگو زبان

 نیبر سر نخگگلش رطب چ یدوزنگ    نیمیچون نخگگل سگ یقامت دهیکش

 نیریش زیو نامش ن نیگگگگگگریلبش ش    نینسر زین گشیو بو نینسر رخش

 خفت یو نم اسگگگگگودیکزان سودا ن  آشفته شد خسرو بدان گفت  چنان

 (48-54: 1376،  ی)نظام

 : دگوی¬یم گونه¬نیشاپور در وصف خسرو ا زین و

 یریتند ش نهیبه هر آهو، به ک    یریدل ،یچست ،یچابک ،یشگرف

 یتازه بر شگگگگگاخ جوان یبهار    یآفت باد خگگگگگگگزان یب یگل

 (69)همان: 

 :شود¬یمست عشق م ن،یریش سپس

 شد¬یکه خورد، از دست م یبه هر جام    شد¬یمست م یاز و یداریهر د به

 (60)همان: 

مشگابه و مناسگب    یواکنشگ  گریکگد ی شگۀ یدر تمام داستان، عاشق و م شوق در مقابل هر کار و هر اند باًی( تقر2-1-2
 قگت یدر حق نیری. شداستیپ یاو در قصّه به خوب یزن است، اما برتر نکهیبا ا نیری. شدهند¬ینشان م شیخو ۀیروح
نکتگه نشگان    نیگ هستند. ا یو شکار و سوار حتفری دار¬اندازه دوست کیاز خسرو کم ندارد. هر دو به  زیچ چیدر ه

 :دگوی¬یباره م نیدر ا یاست. نظام یرانیحقوق زن و مرد در جام ه و فرهنگ ا یزن و تساو گاهیدهندة جا

 انداخگتن جوالن گشادند دیبه ص  صحرا ران گشادند   یاز آنجا سو و

 کردن ساز کردند ریهمان نخگج  آناز کردند   یچوگان و گو همان

 (124)همان :  

   حیو هوس را ترج یدر تضادندا خسرو لذت بردن آن شیعشق خو تیّفیدر نوع ک نیری( خسرو و ش2-1-3

کمگال عفصگت و   »داسگتان،   نیگ در ا یو در واقع، نظگام  ستیآشنا ن یپاه دارد و با آلودگ یعشق نیریش یول دهد¬یم
و  نیخردمنگدتر  ن،ینمگاد پارسگاتر   ت،یّو هگم شخصگ   ییبگا یو او را هگم از جهگت ز   کند¬یم انیرا ب «نیرینجابت ش

 انیگ ب گونگه ¬نیگ خسگرو را از زبگان او ا   جگویی ¬کگام  ی(. نظگام 193و  174: 1334 ،ی)شهاب «داند¬یزنان م نیباتریز
 :  کند¬یم

 چون جان در آنوش رمتیگر گسزد   چشمۀ نوش یا تری¬نیریجان ش ز

 (150: 1376،  ی)نظام

 :دارد¬یم انیب گونه¬نیخسرو، ا بازی¬را در مقابل هوس نیریپاسخ ش و

 زدیمخواه آن کام کز من بر نخ   زدیکه آبم را بر یآب یمجو

 (150)همان: 
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 نیگ و ا سگت ین یخال ازیهم با وجود ناز از ن نیریدر مقام م شوق است و خسرو در مقام عاشق امّا ش نیری( ش2-1-4
 یکگه از رو  یالبتصه نه خواهش و التماس. »شود¬یم کینزد ازنی و خواهش لحن به او مند¬نکته آنجاست که لحن گله

(. خسرو هگم آنجگا کگه ناکگام     42: 1378 ،یوسفی) «زند¬یکه در آن عشق مو  م یاست بلکه خواهش یعجز و زبون
را نسگبت بگه    نیریشگ  ازیگ احسگاس ن  یبرخاسته از نرور شاهانه است. نظگام  یسرشار از ناز از،یبا وجود ن ماند،¬یم

 :دهد¬ینشان م گونه¬نیخسرو ا

 سنگ یدل نیاز سنگ زد¬یبه دل بر م  دلتنگ   نیریشد ش شاه¬یچون ب که

 زد¬یز دست دل به سگگگگر بر دست م    زد¬یبر نرگسان مسگگگگگگت م مژه

 (350: 1376 ،ی) نظام

 :کند¬یم انیصورت ب نیبه ا نیریناز خسرو را نسبت به ش و

 ؟یجهاندار از کجا و عشقباز   یداور منم در کارساز جهان

 (313)همان: 

اسگت. عشگق    یخگال  یاست و از سوز و گگذار عشگق واق گ    یعشق دربار کی ن،یریخسرو و ش انی( عشق م2-1-5
در تمام داستان، م شگوق اسگت امّگا در     نکهیبا ا نیریاست. ش یبلکه باشکوه و دربار ستین هیراپی¬بی و ساده ها¬آن

از زبان  ی. نظامآورد¬یفرود م میت ظ رو س دستای¬یاو را م کندا¬یم بوسی¬نیپادشاه است، زم کیبرابر خسرو که 
 :دستای¬یم گونه¬نیخسرو را ا ن،یریش

 شه را چون نالمان دیبوس نیزم  قصر آمد خگگرامان   وارید یسو

 بادت ریو شگگگگگگگکوه ش لیتن پ  بادت   ریبند کمر شمگگگگش فلک

 ییرها دادشیمباد از بنگگگگگگگگد ب  ییجدا دیکز طوق تو جو یسر

 (305و  307)همان:  

 
 « و مجنون یلیل» ۀعشق در منظوم های¬یژگی( و2-2

چنگان کگه    رداگیگ ¬یسرچشگمه مگ   یم صومانه و پاه و سادة دو کوده مکتبگ  ۀو مجنون از عالق یلی( عشق ل2-2-1
 :دگوی¬یم ینظام

 سگرایی¬جمع آمده در ادب   ییو جگا ایّ¬لهیز قب کی هر

 به عشق راندند ینفس شانیا   ز علم خواندند یورق ارانی

 (60و  62: 1378 ،ی)نظام

 اتیّگ است که هر چند طب اً برخاسته از تمن یعشق»است.  شآالی¬یپاه و ساده و ب گریکدی به ها¬( عشق آن2-2-2
فگوق تصگوّر، تگا     یبگه عفگاف   ختهیآم یعشق بردا¬یم یعشق مطلق و مثال یراه به مرزها ان،یجنس است امّا در عالم ب

 .ستندین یجسم یازهایو ن ییجو¬کدام دنبال کام چی: مقدمه(. ه1378 ان،یدی)حم« سرحدّ شهادت

آنگان   یهگر دو  نیعشق دو طرفگه بگود. بنگابرا    کی ها،¬هر دو به هم دل داده بودند و عشق آن یلیو ل سی( ق2-2-3
 :¬کند¬یم انیب گونه¬نیعشق دو طرفه را ا نیا یقهرمان داستان هستند. نظام

 دشیدل داد و به مهر دل خر     گدشید سیکه ق یدلدار از

 رست¬یهر دو مهر م نۀیدر س   جست¬یم سیق یهوا زین او

 (61: 1378 ،ی)نظام

 گگر دی از - برافتگاد  هگا ¬آنگگاه کگه پگرده از سگرص عشگق آن      - سیقگ  خگودی ¬یو از خود بگ  یوانگی( جنون، د2-2-4
 :دسرای¬یم نیماجرا را چن نیا یو مجنون است و نظام یلیعشق ل های¬یژگیو

 در م گگگگگگرض گفتگو فتادند              نگهادند گکدگریدل که به   زان

 یشد به هر کو دهیوان راز شن    یشد ز هر سو دهیپرده در نیا
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 در چگگگگگگگنبر عشق شد گرفتار  را کار   سیگشت ق فتهیش چون

 لقگگگگگبش نهاده بودند« مجنون»  بودند   گگگگگگگگگوفتادهیکه ن وآنان

 (63و  64)همان : 

و آه  ختنگد ری¬یاشگک مگ   گریکگد ی دوری از دو هر شد، ها¬آن داری( آنگاه که ت صبّات خشک اعراب مانع د2-2-5
امّا در سراسگر   ودش¬یم زتریت ییآتش عشقشان ب د از جدا نکهیبا وجود ا»و نم و اندوه همدمشان شد.  دندکشی¬یم

 :دگوی¬یم ی(. نظام124: 1366 ،ی)ستار «مانند¬یپر محنتشان، پاه و م صوم م یزندگان

 دُرّ مکنون دهیز د ختری¬یم   شد ز مجنون   دهیچو بر یلیل

 یلیگگگگگگشاد س ای¬از هر مژه     یلگگیل یرو دیچو ند مجنون

 (64:  1378 ،ی)نظام

. مجنگون بگه   شگدند ¬یم یاز دور خرسند و راض یبه نگاه ی( آنان آنقدر در عشق مظلوم و قانع بودند که حتص2-2-6
 یبگودا چنگان کگه  نظگام     یاز طگرف مجنگون راضگ    ییبگه جسگتجو   یلیو ل شد¬یمست م یلیدر دست ل یاز م ییبو
 :  دگوی¬یم

 مست یم یز بو ،یمجنون نه ز م   در دست  یمشکبو یم یلیل

 ییبه جستجو نیاز یوآن راضگگگگگ   ییازآن به بو نیشگگگده ا قانع

 (69)همان:  

بگا مگانع    یاز همان آناز در برخگورد بگا آداب و رسگوم جابرانگۀ بگدو      یدو کوده مکتب نی( عشق م صومانۀ ا2-2-7
و از آنچگه   دآیگ ¬یدر مگ  جگان یاست که چون با مانع رو به رو گردد، به ه یزیعشق چ»و  شود¬یرو به رو م یسخت

لبخنگد کودکانگه ممکگن     کیگ » ت صّگب م نیچن نیا یطی(. در مح124:  1374 کوب،¬نی)زرّ «شود¬یهست، افزون م
 نی(. بنگابرا 11: 1386،  یرجانیسگ  یدی)سگ   «لهیقب یافراد خانواده و حت تیثیح نیشود برجب یبه داغ ننگ لیاست تبد

 گریکگد یو مجنگون را از   یلگ یل ییجگدا  ی. نظگام شگود ¬یم جانیو ه قراری¬یبه ب لیعشق م صوم و پاه آن دو تبد
 :دسرای¬یم گونه¬نیا

 ماه نو نهفتند فتهیاز شگگگ  بس که سخن به ط گگگگگگگنه گفتند  از

 دندیبره سبزه را برز آهو   دندیبس که چو سگ زبان کش از

 (64:  1378،  ی)نظام

جز درد و رنج و اندوه نداردا هر چگه هسگت،    یناکام است که حاصل های¬و مجنون از آن عشق یلی( عشق ل2-2-8
را دوست دارند و به هم محتاجند که اصالً فکگر   گریکدیقلب  میاز صم وار¬وانهیو اشک و آه است. آنان چنان د ازین

اسگتا آنگان دو دلباختگۀ پاکبازنگد      یو مجنون آکنده بگه حرمگان و ناکگام    یلیعشق ل»دهند. -یاه نمناز را هم به سر ر
 (.  191: 1361) عشقپور،  «شوند¬یو خواهش نفس نم یهو میآتش که تسل کیهمچون دو ش لۀ 

محتگا  اسگت و    یکه دارد، به نوبۀ خود، عاشگق  یکه قاعدتاً م شوق است و ناز برازنده او، با همۀ دلبر یلی( ل2-2-9
 :دسرای¬یم گونه¬نیرا نسبت به مجنون ا یلیل ازیاحساس ن ینظام

 مجنون هزار از ترم¬مجنون  اکنون  کنیبودم، ول یلیل

 هزار باره تر¬فتهیمن شگگگگگگ  ستاره   هیسگگگگگگ فتۀیش زان

 (1831و  184: 1378 ،ی) نظام 

. هاسگت ¬در نگزد آن  یاز عفگاف عگذر   یحگاک  کننگد، ¬ینمگ  یتخطصگ  یآنان از حدّ پاکباز یهر دو که¬نی( ا2-2-10
 ون،ینی)ماس «یانسان افتۀیعشق صفا ی نی ایاست و عشق عذر یممتاز حب عذر صۀیخص ،یعفاف و پاکدامن ترعای»

 :                     دگوی¬یم یچنان که نظام نندانشی¬یو مالقات با فاصله از هم م داریهنگام د ی(. آنان حت186:  1362

 آرام گرفت و رفت از آرام  خود به ده گام  اریسوتر  زان
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 (  212:  1378 ،ی)نظام

 گروهگی  و انگد ¬شگناخته شگده   یو هم پس از او به عنوان دو نماد عرفان یاز نظام شیو مجنون، هم پ یلی( ل2-2-11
مگاجرا بگه رمگز و بگه صگورت       انیگ در پا بگا یز یلگ لی»: انگد ¬شناخته و گفتگه  نینماد های¬عشق را از مقولۀ عشق نیا

و بگه طگور صگد در صگد      ی(. امّا به راحتگ 55: 1369 ان،ی)ثروت «شود¬یاز عارفان جهان در صفحه ظاهر م ای¬عارفه
 گگرای ¬روح آرمگان  نیگ گفگت کگه ا   تگوان ¬یدانست و م نیو نماد یکامالً عرفان توان¬نمی را ها¬عشق آن یماجرا
 باال برده و واال کرده است.   اریپاه را بس ینیعشق زم نیاست که ا ینظام

جا به  گریکدیمقام، عاشق و م شوق با  نیاند. در ا¬حق شده نۀییکه آ رایاست. ز یکی( نگاه آن دو به عشق 2-2-12
خگود شگده و او    یخود را فراموش کرده و از خگود بگ   کیاست. در واقع هر  یکیعشق  قتیحق رایشوندا ز-یجا م

(. بگه  179: 1377)گلبگو،   «افتندیدست  یگوهر م ن هگفتند و ب ایدن ناتیّو مجنون تره ت لصقات و ت  یلیل»شده است. 
 بگه  را ها¬آن دو واسطه است و آن انیواحد درم یعشق رایز ستنداین شیتن و روح ب کیکه عاشق و م شوق  یراست
شگد و صگدها    نیبخش دفتر عاشقان راسگت  نتیز شان¬یآنان به حق واصل شدند و رفتند و نام نام. »ونددپی¬می هم

 (.  283:  1377 نژاد،¬)صداقت« کردند ادی یکیو ن پاکی به شان¬عشق از و گفتند شان¬مدح منصتو  مزد¬یشاعر، ب

 
   نیریعشق خسرو  با عشق ش سۀی( مقا2-3

دو  نیگ و رابطۀ ا دهد¬یرا نسبت به خسرو نشان م نیریبرتر ش های¬یژگیداستان، و نیا یاصل تیّدو شخص سۀیمقا
خسرو گرچه جوان و صاحب »خسرو توأم است.  یاشیّو ع وفایی¬یو  ب نیریش یدر ابراز عشق با گذشت و وفادار

و اخالق و هم  تیهم از نظر ترب نیریو اشراف است امّا ش انیاع ةژیو یتیّخاص یدارا یکامل است ول تیکمال و ترب
« اسگت  یکه زادة عواطگف انسگان   یمیاست صم یبا او فرق دارد. عشق او عشق یو دلدادگ یاز جهت نگرش به زندگ

 :  کند¬یم انیب گونه¬نیرا نسبت به خسرو از زبان او ا نیریش یوفادار ی(. نظام7: 1360گران،یو د زاده¬ی)قل

 دوران دو شربت خورد نتوان                 دو صاحب را پرستش کرد نتوان کیز

 (84:  1376 ،ی)نظام 

 :دسرای¬یم  گونه¬نیا نیریخسرو را از زبان ش وفایی¬یب و

 خشک ما را یکه بفرستد سالم   را وفا¬یب گگگگگقیآن رف فتادین

 گریبازار د ختهیز مگگگگگگگگهر انگ     گرید اریزنده او با  نکیا من

 (201و  202)همان: 

نتوانسگت   زیفرهاد ن نیعشق آتش یبود. حت زیمرد را شناخت و آن مرد، خسروپرو کی ش،یخو اتیدر تمام ح نیریش
 شگد، ¬مگی  زده¬دل گگر ینسبت به خسرو باشد امّا خسرو هرگاه که از م اشرت با زنان د نیریدر برابر عشق ش یمان 
 انگت یخ نیریو شکر، در واقگع بگه شگ    میاست و با ازدواجش با مر ثبات¬ی. خسرو در عشق بافتاد¬یم نیریش ادیبه 
و در  کشگد ¬یاست. او به خاطر عشق خود از تا  و تخگت دسگت مگ    باه¬یو ب بینج یانسان ن،یریامّا ش کند¬یم

 ردپذی¬یرا به خاطر خسرو م ها¬نیو همۀ ا شود¬یم یزندان یبه قفس سنگ هیشب یدر کاخ اوریو  کس¬یب ن،یمدا
 :  گردد¬یخود بر نم مانیو از عشق و پ

 زیاز بهر پرو نوشت¬یجهگگگان را م    زیبه شبد نیریدگر، ش یوزان سو

 شد ده به ده، سامان به سامان یهم  در بسته بر شگگگگگگگگکل نالمان   قبا

 ( 76)همان: 

 :کند¬یم انیب طور¬نیا یشدن او را در قفس سنگ یزندان ینظام و

 ریپ ای¬در هفگته یشد یکزو طفل   ریگرم و دلگ ییدست آورد جا به

 بود¬یبند سنگ م چو گوهر شهر  بود¬یتنگگ م یزندان سرا درآن

 کرده شیدر دل بر دو عگگگگگالم پ   کرده شیخو بیخسرو رق نم
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 (92)همان: 

حگدّ و مگرز را    یولگ  شداندی¬یم جهانی¬نیبه عشق  ا یکی نگرندا¬یهم سو به عشق نم دید کیدو قهرمان، با  نیا
و خسگرو هرگگز    شگد اندی¬یتنها به کام م  یگریامّا آن د کند¬یرا فراموش نم یو پاکدامن یو خوشنام دارد¬ینگه م

 .شدیندیقابل احترام است، ب یگرید یکه برا نامی¬کیبه آن ن تواند¬ینم

تحگت شگ اع    یو اخالقگ  یم نگو  ثیگ از او دست کم ندارد و خسرو را از ح زیپرو یمادّ های¬یبه رنم برتر نیریش
از لذصت تگن و   یو برخوردار اتیحس ح یاست بر مبنا عشقی ها¬هر چند در اساس، عشق آن»گذارد. -یم شیخو

 میو عفاف همراه استا آنچنان که راه بر هر گونه تطاول شگهوت و تسگل   ایبا حجب و ح نیریاز طرف ش کنیروان  ل
پر شورتر بگه   جویی¬: مقدمه(. اگر شاه در کام1376 ان،یدی)حم «بندد¬یم یو مدن یضوابط اخالق تیتن، بدون رعا

 یروزیگ و پ دهنگد ¬ینشان نم جانیخود کمتر از او شور وه تیثیاز عفصت و ح یهم در پاسدار نیریش رسد،¬ینظر م
و  یبردبگار  یروزیگ پ دارد،¬یوا مگ  نیگی و تگن دادن بگه رسگم و آ    نیرا به قبول کاب اواو بر خسرو که سرانجام  یینها
وصال  یازدوا ، خسرو به آرزو یبا انجام گرفتن مراسم رسم»است.  یو هوسباز یبر خودکامگ یو پاکدامن ییبایشک

 «رسگند ¬یو شگرف خگود مگ    یبرخاسگته از پاکگدامن   هگای ¬بر حق خود و آرمگان  های¬به خواسته نیریمحبوب و ش
 :دگوی¬یم ی(.  نظام121: 1378 ،یوسفی)

 انداخت شیکه خور از شرم آن آرا  ساخت   یشیاز بهر عروس آرا شه

 (384: 1376 ،ی)نظام

را از  نیریکگه شگ   شگود ¬ینمگ  یو راضگ  دهگد ¬یو جان م نلطد¬یقصه، آنجا که خسرو در خون خود م انیدر پا اما
در مقابگل   یهگم وقتگ   نیریو شگ  کنگد ¬یمگ  دایگ پ یقهرمان واق  کی یمایچهرة او رنگ س»کند،  داریب شیخواب خو

و در دخمگۀ خسگرو جگرگگاه خگود را      زنگد ¬یدست او را پس م هیرویش زانگی¬شوم امّا به هر حال وسوسه شنهادیپ
در  یدر عشگق، قهرمگان   یاسگتا قهرمگان   یهمگان انگدازه قهرمگان    شیمایس دهد،¬یو در کنار دوست جان م درد¬یم

در اعمگاق وجگود    یدگر است. چنان نرور یاز کان جهان نیریگوهر ش(. »108: 1374 کوب،¬نی)زرّ« زنانه یوفادار
لحظگه تحمّگل    کیگ  حتصگی  اش¬و روح آزاده دآیگ ¬یفرو نمگ  یقبو ع ییزن سرسخت خفته است که سرش به دن نیا

بر عشگق پگاه و جاودانگۀ او     یابد یدییمهر تأ ن،یریش یخودکش(. »29: 1386 ،یرجانیس یدی)س « کند ینم یخوار
در  دنیرا به هنگام نلط نیریعشق خسرو به ش ی(. نظام122: 1378 ،یوسفی) «زند¬ینسبت به م شوق و همسرش م

 :  دسرای¬یم گونه¬نیا ن،یریش شیفراهم کردن آرامش و آسا صدبه ق شیخون خو

 دهیگگشاده چشم و خود را کشته د   دهیدر خواب خگگگگگگوش پگگگگهلو در ملک

 آب یو خواهم شربتگگگگ داریکنم ب     را ز خوشگگگگگخواب    نیریدل گفتا که: ش به

 مرده و او خگگگگگگفته باشدشوم من  سخگگگگگگگگن ناگفته باشد   گگگگگنیبه کا همان

 داریرا نکرد از خواب بگ نیریکه ش جان چگگگگگگگنان داد آن وفگگگگگادار   یتلخ به

 (418:  1376 ،ی)نظام

 :کند¬یم انیب نیچن هیرویش شنهادیرا در برابر پ نیریش یحادثۀ خودکش و

 دیبجوش یچو سرکه تند شد، چون م    دیوشنی را ها¬سخن نیا نیریش چو

 بشیدل بر فر ینهاد آن کشگگگگگگگگگگگگتن  بشیداد تا باشگگگگگگد شگگگگگک بشیفر

 شیزد بر تن خو ای¬همانجگگگگگگگا دشنه  شیآن زخم را ر دیکه د نییآ بدان

 (419و  420)همان: 

 
 با عشق مجنون   یلیعشق ل سۀی( مقا2-4
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شده است. نم او به گفتۀ خگودش   ریتصو جوتر¬زهینسبت به مجنون در سراسر داستان  باوقارتر و ست یلیل تیّشخص
به مجنون  وستهیکه پ کند¬یو تالش م شود¬ینم دیناام یدر زندگ گاه¬چیه ولی است تر¬بارها از نم مجنون افزون

 :دگوی¬یم یلیاز زبان ل یدهد. نظام یتسل

 ست؟یبست ن نیآخر؟ ا میمن کس ن  ستیمباش اگر کست ن دلتنگ

 است یکسان خدا یکاخر کگگگس ب  است   ینه  را یکسگ یز ب ادیفر

 (190: 1378 ،ی)نظام

چون مجنون مگرد اسگت    ندایب¬یجام ه م های¬سنصت نیبار سنگ ریدر ز ها¬یبرتر نیا رنم¬یخود را عل یلیل  یول
دخترانشگان را   گگر یاگگر چگه د  »عرب آن روزگار است کگه   انیدر م یدختر یلیدارد اما ل یآزاد شیو در انجام کارها
 «سگپردند ¬یرا در گگور ت صّگب بگه گگور مگ      نو زنگا  کردنگد ¬یاما عشق را زنده به گور م کردند¬یزنده به گور نم

محگروم  هسگتندا چگه     یو انتخاب اریزنان و دختران محکوم و از هر اخت ای¬جام ه نی(. در چن104:  1385 ،یاضی)ر
 یو ت لصگق خگاطر را مقدمگۀ انحرافگ     یاست که دلبسگتگ  ای¬پروردة جام ه یلیل»عشقشان را ابراز کنند.  نکهیرسد به ا

 ،یرجانسگی ¬یدی)سگ  « فحشگا  زانگیگ ¬اسگت در درکگات وحشگت    یسقوط حتم اش¬جهینت که پندارند¬یم یانراض
1386 :11.) 

 :دسرای¬یم نیچن یلیرا از زبان ل یاز آزاد تیّمحروم نیا ینظام 

 آخر نه چو من زن است، مرد است   گرچه نشانه گاه درد اسگگت   او

 آنجا قدمگگگگگگگگگگش رود که خواهد  من به شکنجه در نگکاهد   چون

 نگگگگگگم نیدر یبا کس نزنم دمگگگگگ             دم کیکه  کسم¬یمن ب نیمسک

 (184: 1378 ،ی)نظام

 یمت صّب، عاشگق جگوان   لۀیباجرأت، شجاع و از جان گذشته باشد که بتواند در آن خانواده و قب یلیخ دیدختر با نیا
از مجنگون بگوده اسگت کگه آن      تر¬قوی و تر¬در عشق محکم یلیورزد. ل یداریشود و در آن عشق ثبات و پا وانهید

 یشود، فقط و فقگط در پسگتو   ابانیب کند و مانند مجنون آوارة کوه و ادیعشق را بدون آن که از آن دم زند و آن را فر
 :دگوی¬یدر احوال او م یاست. نظام دهینگرد وانهیخانه با آه و اشک آرام شبانه تحمل کرده و د

 آه یشگگب زد میبه ن دهیپوش   و ترس بدخواه   بیرق میب از

 نه نمگسارش یجز پرده کس                دارش¬نبود پگگگگرده هیسا جز

 (94)همان : 

را در  شگان ای و کگرده  دل درد ها¬آن با بتواند که دارد خود کنار در را اش¬از دوستان عاشق یحداقل چند تن مجنون
دربارة مجنگون   یخود و پردة خرگاه ندارد. نظام ۀیجز سا یهمدم و نمگسار یلیکند امّا ل کیشر شینم و اندوه خو

 :دسرای¬یگونه م نیا

 دهیهگگگگمه واق ه رسچون او   دهیدو سه داشت، دل رم یاری

 آن ماه یبه طواف کو یرفت  هر سحگرگاه ار،یآن دو سه  با

 (66)همان :  

است که مجنگون   یلیل سدانوی¬یمجنون، نامه م یبار برا نیاوّل یاست که برا یلیل نیا ها،¬یسخت ۀبا وجود هم یول
 : دگوی¬یم یلیاز زبان ل ی. نظامخواند¬یرا به نزد خود فرا م

 چندان که نظر کنم در آن نور  من آرش از ره دور  کینزد

 (210)همان :  
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 دیشگد  ازیگ همه نشانۀ ن ها¬نی. اکند¬یم میو جان را به دوست تقد شود¬یقدم م شیاست که در مرگ پ یلیل نیا و
 انیگ گونگه ب  نیگ آمگدن مجنگون ا   یو انتظگار او را بگرا   یلیمرگ ل یبه مجنون است.  نظام یلیل نیو آتش قیو عشق عم

 :کند¬یم

 ییآ یسرباز پس است تا ک   ییآ یتگگگگگا تو در پگگگگگگ دیپا یم

 کنارش نۀیدر خز به خگگگگگگز            ره برهان از انتگگگگگگگگگگظارش   کی

 دگر کرد گگتیو آهنگ وال  تر کرد   ده،ید هیگفت و به گر نیا

 (252)همان: 

است که  یعشق نتری¬و خال  نتری¬ناب یلیعشق مجنون به ل دیشا»است.  یلیکه مجنون هم مکمّل و متمّم ل البته
 یاست که پهنۀ ادب فارسگ  ای¬درد عاشقانه نیو هجر و حرمان او جانسوزتر دهیعاشقانه به خود د یها-قصه خیتار

 (.4:  1377)گلبو، « را تا به امروز از خود متأثر کرده است

 انیو از بنگد مالمگت و ط نگۀ حسگودان و بگدگو      رسگند ¬یبه هم مگ  یدو عاشق صادقِ پاکباز وفادار، تنها زمان نیا امّا
 ی. نظگام برنگد ¬یمگ  یرا بگه ملکگوت اعلگ    شگان ¬ورزی¬و ادامۀ عشق اند¬دهیدر نقاب خاه کش یکه رو رهند¬یم
 :دگوی¬یم

 برخاسگگگگگت ز راهگشان مالمت    امگگگتیبه ناز تگگگگگا قگگگگگ خفتند

 مهد کیخفتند در آن جهان به   عهد   کیجهان به  نیدر ا بودند

 (268:  1378،  ی)نظام

 
 «  و مجنون یلیل»و  «نیریخسرو و ش»عشق در  سۀی( مقا2-5

و  یلگ یل»حکومگت دارد امگا در    یزن، نقش اوّل را در عشق و انتخگاب همسگر و حتگ    ،«نیریخسرو و ش»( در 2-5-1
 یبیمجنون را ندارد و جگز آه و اشگک نصگ    دنیازة داج یبار ظلم و ستم، حتص ریزنانِ عرب ز گریمانند د یلی، ل«مجنون

 ندارد و از تمام حقوق خود محروم است.

سراسر درد، « و مجنون یلیل»که داستان  یو شورو شوق استا در حال دیسراسر ام «نیریخسرو و ش»( داستان 2-5-2
 است. نیسنگ یجرم یبسته که عشق حرام و عاشق ای¬عاشقان استا آن هم در جام ه یسوز، هجران و خودآزار

و  یلگ یکگه ل  یدر حگال  کوشگندا ¬یبه وصال، آزادانه مگ  افتنیو دست  اری یجستجو یبرا «نیریخسرو و ش( »2-5-3
 ،یزگریگ ¬مگردم  ،یخگوار  غ،دری اشک، ناله، آه، ها¬ظالمانۀ جام ه هستند و تنها تالش آن های¬مجنون، گرفتارسنصت

 است. اریهجران و فراق 

از  یبه سگبب خفقگان ناشگ     یکیتار نیاست  و ا کیو تار رهیت اریو مجنون بس یلیل یزندگ طی( اجتماع و مح2-5-4
آن قگدر   ابانیآب و هوا و صحرا و دشت و ب یاست. خشک یبدو نیاز حد و خشک اعراب صحرا نش شیت صّبات ب

 انگۀ یو نشگاط م  یخنگده و شگاداب   ابگ  ها¬آن ییکرده است که گو طراوت¬بی و خشک را ها¬روح و ذهن و قلب آن
 :  دگوی¬یم یم ن نیدر ا یندارند. نظام یخوب

 ینه کامگگکار ،ینه رود و نه م                    یاریباغ و نه بزم شهگگگگگگگگر نه

 کوه                    تا چند سخن رود در اندوه ؟ یو سخت گیر یخشک بر

 (27)همان:  

شب بگه سگبب مجگالس     یروشن نای و دارند روز از تر¬روشن هایی¬شب نیریاست که خسرو و ش یدر حال نیا و
 :  دگوی¬یباره م نیدر ا نظامی. هاست¬و نوش شاهانۀ آن شیو ع یبزم و شاد

 و سانر نبودند یم یب یزمان          و رامشگر نبودند   رود¬یب یشب

 (141:  1376 ،ی)نظام
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  یو بنگد  دیگ ق چیو بدون هگ  کند¬می وجو¬خسرو پرس افتنی یآزاد است. او از همگان برا یدختر ن،یری( ش2-5-5
 :شود¬یاو م ارید یو راه ندنشی¬یو تنها بر اسب م کصهی ار،یبه دست آوردن  یدر پ

 سوشیچون ظلمات گ کیتار یچون پرگار ابروش                شب کیبار یره

 خواند¬یم گگگکیخدا را در شب تار             راند¬یمگگگگگ کیبر ره بار تکاور

 (351)همان: 

و زر و  ابگد یرا ب یشخصگ  ،یبگا هگزار رنگج و پنهگان کگار      دیاز ترس ط نۀ مردم با ار،یاز  یگرفتن خبر یبرا یلیل امّا
 ی. نظگام نگد یرا بب اری ای¬که نهفته بر سر بام رود تا لحظه نیا ایآوردا  شیبرا اریاز  یرا به او ببخشد تا خبر ورشیز
 :دارد¬یم انیگونه ب نیرا ا یلیحاالت ل نیا

 چو پرده بر شکسته بود¬یم  پرده که راه بود بگسته  در

 شام تا صبح ز کنگگان¬نظصاره  نهفته بر سگر بام رفت¬یم

 ند؟یکجا نش یبا او نفگگگگگگگس  ند؟یمجنون را چگگونه ب تا

 ( 93:  1378 ،ی)نظام

است و  بدون آن کگه   یاریآشکارا و در کاخ و بزم شهر ،«نیریخسرو و ش»عاشق و م شوق در  انی( ارتباط م2-5-6
و شگکار و چوگگان    یو شگاد  خگواری ¬مگی  بگه  هم با روزها و ها¬و ساعت نندبی¬یرا م گریکدیبشنوند،  ای¬ط نه

 نیسرزم نیزبان زنان ا»شود. در واقع  نیهرچند خسرو خشمگ کندا¬یعفصت  خود را حف  م نیریامّا ش پردازند¬یم
 :دگوی¬یم ی(. چنان که نظام16: 1386 ،یرجانیس یدس ی) «تر¬از دست جور مردان عرب درازتر است و گزنده

 یپا کیبه  یدور ختهیز دور آو   یجا کیبه  نیریخسرو و ش نشسته

 یخوشگگگگگگتر نباشد زندگان نیاز    یو م شوق و گگگگگلگزار و جوان یم

 یدلگگگگگها برده انگگگگدوه فراقگگگز     یمرغ و نوشگگگگگگگگانوش ساق ریصف

 (128و  141و  142: 1376،  ی)نظام

را   گریکگد ی تواننگد ¬یمگ  یادزی فاصلۀ با و دور از تنها ها¬است و آن یگریو مجنون  نوع د یلیکه ارتباط ل یحال در
و دور از  پنهگانی  ها¬امّا با آنکه ارتباط آن کرد¬یو مجنون از دور او را نظاره م نشست¬یبر در خرگاه م یلی. لنندیبب

 :دسرای¬یم نچنی را ها¬آن دارید یآنان در امان نبودند. نظام ةهودیچشم مردمان بود، باز هم از ط نه و سخنان ب

 مست بگگگگگگذشت اریبر خرگه   کار دلش ز دست بگذشت   چون

 خرگاهبر بگگگگگگسته ز در شکنج   رسم عرب نشگگگگسته آن ماه  بر

 کرد ای¬در آن و نوحه دید نیو  خورد  یو حسرت نیدر دید آن

 بانیسازنده ز دور چگگگگگگون نر    بانیتجگگگگسس رقگگگ گگگگگمیب از

 برخاست انهینگگظر از م کیکان   بهانه برخاست   نیچگگگرخ بد تا

 (68و  69:  1378،  ی)نظام

و  دانسگتند ¬یبگه نرورشگان را فقگط خودشگان مگ      ختگه یسگخنان آم  یتمام حرف دل و حت نیری( خسرو و ش2-5-7
از او بخواهنگد،   نیرینقش واسگطه دارد امّگا هرگگاه کگه خسگرو و شگ       انیم نی. هر چند که شاپور هم در ادندشنی¬یم

چراکه هگر دو   دانستندا¬یو م دندشنی¬یو مجنون را همه م یلیدل ل یها-که حرف ی. در حالکند¬یم گری¬واسطه
و آن را از بام خانگه بگه    سرود¬یمجنون ش ر م های¬و در جواب نزل رفت¬ینهفته بر سر بام م یلیشاعر بودند و ل

آن دو عاشگق بگه    های¬تمام حرف نیآن را بخواند و به گوش مجنون رساند. بنابرا یتا مگر رهگذر افکند¬یم نیپائ
 عاشقانه بر سر زبان مردم افتاده بود: های¬صورت ترانه

 گگامگگشیپ یتکیبه ب داد¬یم  بامش   ریکس که گذشت ز هر

 یآب گگفت ،یدیآتش بشن   یجگگگگگگگواب گفت یدگگر آنرا
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 مطرب شده کودکان خانه  نگگگگگگگگگگغمۀ آن دو هم ترانه   از

 (  95و  96)همان: 

و خسگرو  »نامگه در   ۀمایگ ¬عاشق و م شوق است. درون انیارتباط م گریفرستادن، راه د غامیو پ نگاری¬( نامه2-5-8
آکنگده از مهگر و محبّگت اسگت. نامگۀ خسگرو بگه        « و مجنون یلیل»که در  یاستا در حال نهیسراسر ط نه و ک «نیریش
 :دسرای¬یم نیاز زبان او چن یاست و نظام هیو کنا شیمرگ فرهاد، پر از ن تیدر ت ز نیریش

 ز آسگمانت ریپرسگگگگتد نگگگگسر طا   از گلستانت دیپر یمرن اگر

 بماناد نیچه باه از زرد گل؟ نسر   بگماناد نیریفرهاد شد، ش اگر

 (265)همان: 

 . شنود¬یو نرم م نیریبه سخنان به ظاهر ش ختهیآم های¬زبان¬زخم و ها¬نامه، ط نه نیدر ا نیریش و

 زهگگر آلگگود کگرده یطبرزدهگگگگا  مشک اندود کرده   دید جگرها

 صگگگد خار دهیدرو پوش هایی¬رطب  صدمار دهیچگگیدرو پ هایی¬قصب

 )همان(

 به خسرو سراسر ط نه است: میمرگ مر تیدر ت ز نیرینامۀ ش زین و

 عروسان دگر دارد، چه باه است؟  خاه است   ریشاه اگر در ز عروس

 شیریکه بود آگه ز شاه و زود س  شیگگگگگگریزان داد بر رفتن دل فلک

 (269)همان : 

 :دسرای¬یگونه م نیا اریرا در برابر نامۀ  یللی و مجنون رفتار و ال مل¬عکس ینظام  اما

 افتاده برون چو ننچه از پوست              چو بخواند نامۀ دوست   مجنون

 یگه دستگش بوسه داد و گه پا                    یقاصد را بداشگگگت بر جا وان

 (190)همان: 

 کرد و نامه تر دیاشکش بدو   چو به نامه در نظر کرد   یلیل

 (191)همان : 

مجبگور بگه    گر،یکگد یمنظومه به سبب نداشتن رابطۀ آشکار با  نیا رایاستا ز شتریب« و مجنون یلیل»فرستادن در  غامیپ
. سگت ین غامیبه فرستادن پ یازین  نیریبه سبب رابطۀ آشکار خسرو و ش «نیریخسرو و ش»بودند امّا در  غامیفرستادن پ

دادن مجنون به بگاد صگبا    غامیپ ی. نظامرساند¬یم اریرهگذر به  ای وعاشقانه و پنهان را باد صبا، قاصد  های¬امیپ نیا
 :دسرای¬یم گونه¬نیرا ا

 زیآو یلیدر دامگگگن زلف ل    زیباد صبا، به صبح برخ یکا

 بر خاه ره اوفگگتادة تست  آنکه به باد دادة تگگست   گو

 دینم تو گو نیخاه زمبا    دیباد صگگگگگگبا دم تو جو از

 (66)همان : 

 :  کند¬یم انیب نیمجنون چن یبرا یلیآوردن قاصد را از ل غامیپ ینظام

 شیپا ریفتاد ز هیچون سا  گشیز لطف را یسفر مرد

 یقیاز رف یقگگیبه رف ی نی  یقیخبرم ز هر طر صاحب

 (182)همان: 

 رساندن به دست رهگذر: غامیپ زین و

 یرا بر او نوشت گگتکیوآن ب                 یبه خون سرشت یورق پنهان

 غامیز سمن به سرو پ یداد  از بام   یراهگذر فکگگگند بر
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 به نشان آن نشانه یگفگگگگت  روانه   ای¬گگگگگگگگههیبد زین او

 (95)همان : 

و مگانع   دارد¬مگی  نگه هم از دور را ها¬خشک و مت صّب که آن ای¬و مجنون با وجود داشتن جام ه یلی( ل2-5-9
 دوری بگه  را عاشق که اند¬زمان بوده های¬حکومت ةدو جوان سودازد نیمانع عشق ا»شودا چنان که -یم دارشانید

 ر،ی)شکسگپ « م شوق گشته است لۀیقب ییوااز م شوقه امر نموده است که جرم عاشق همانا عشق اوست که باعث رس
بگا   هیگ راپی¬یساده و ب هایی¬آنان انسان یاست. هر دو یکیو روحشان  کندینزد گریکدی(. امّا در واقع به 113تا:  یب

 سرچشمه گرفته است. گریکدی به ها¬آن رنگی¬کیو  تیّمیپاه و صاف و زالل هستند که از صم یعشق

و مجنگون طگرز محبّگت     یلگ یل انیگ و شاهانه برقرار است امّا م یآداب و رسوم دربار نیریخسرو و ش انی( م2-5-10
کگه در مقگام م شگوق     نیگ بگا ا  نیری. شستیآداب ن تیرعا ،یقیدوستان حق انیاستا چرا که م یمیساده و صم اریبس

را  اریمجنون عاشق است که آستان خرگاه  نیکه ا یدر حال کندا¬یم بوسی¬نیاست امّا اوست که در برابر عاشق زم
 :دگوی¬یم ی. نظامبوسد¬یم

 جانان یبه کو یپنهان رفت    خوانان¬تیشب ز فراق ب هر

 یباز آمگگگگدنش دراز گشت   یو بازگشگگگت یبوسه زد در

 (65:  1378 ،ی)نظام

کگه   نیگ قبل از ا ند،بی¬یرا م نیری. خسرو هر گاه که شستین ازیعشق از سر سوز و ن ن،یری( در خسرو و ش2-5-11
همگراه بگا نگرور شگاهانه سگخن آنگاز        یو با ناز ندبی¬یم یعاشق است، خود را در مقام پادشاه کیباشد که  ادشی
 :کند¬یم انیب نیچن نیریناز و نرور خسرو را از زبان ش نیا ی. نظامکند¬یم

 یگگگگگیدرآ یهنوز از راه جبگگصگگگگار    نمایی¬یناز دولت مگگگگ هگگگگگگگنوزم

 نرور از عشق دور است نیکا غایدر  نرور است   یدر سر از شاه هنوزت

 (314)همان: 

ندارنگد   یو نسبت به هگم نگاز   ازمندندین گریکدیآنان به  یاست. هر دو ازیو مجنون عشق از سر سوز و ن یلیدر ل امّا
 :دگوی¬یم نظامی. است ها¬آن انیدر عشق م یبه سبب صبغۀ اله نیاست و ا ازیبلکه هر چه  هست ابراز ن

 دل پر نم و نمگسار ازو دور   ازو دور اریو  گاریدر نم  او

 خرسند یبه بو گریکگگگگدیاز   در بند  اریو  گگگگگگاریبندة  او

 (64)همان: 

 کنگدا ¬یم  هیکار خود را هم توج نیو ا کند¬یم انتیبه او خ نیریخسرو در فراق ش ن،یری( در خسرو و ش2-5-12
 :دگوی¬یاز زبان خسرو م یچنان که نظام

 ز دل تا جان تگو را در بگگند بودم  خرسگگند بودم   یگریتن با د به

 یباشگگد جوان نیجوان بودم، چن  یزدم در کگگگگامران یگام اگر

 (313)همان: 

امّگا مجنگون در    کنگد ¬یبر سگر نمگ   یو خاک درد¬یبرخود نم ای¬و سوز عشق او، جامه نیریش یگاه از دور چیه او
 :دگوی¬یم ی. نظامدرد¬یو جامه م شود¬یم هوش¬یب  یلیفراق ل

 کفن را؟ کند¬یمرده چه م نیکا  را   رهنیپ دیدست و در زد

 (73)همان: 

و  وفگایی ¬یبگ  ار،یگ کگه   نیگ از ا نیریو شگ  کنگد ¬یخودکامه است که به عهد خود وفا نم ی( خسرو پادشاه2-5-13
 رد،گیگ ¬یخسرو قرار مگ  مهری¬یکه مورد ب یهنگام زین نیرینموده، در رنج است. در مقابل، عشق ش عهدی¬سست
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را از زبگان او   نیریشگ  اتاحساسگ  ی. نظگام کنگد ¬یمگ  یمانیکه عاشق او شده، احساس پشگ  نیو از ا شود¬یسست م
 :کند¬یم انیب گونه¬نیا

 ر؟یخطا کردم، چه تدب مانم،یپش   ریعاشق، ار بودم به تقد نبودم

 داریبه دادار و به د ،خواهی¬قسم  زار¬یبازار ب نیمن هست از دل

 (206)همان: 

 یگاه سسگت  چهی ها¬هستند و عشق آن بندیوفادار و پا گریکدیبه  یعشق و دوست مانیو مجنون، هر دو در پ یلیاما ل 
اگرچگه   ستنداای¬یم  شیخو ۀنابجا و ظالمانۀ جام  های¬سنت یدر عشق، رو در رو یدارپای با ها¬. آنردپذی¬ینم
 «ابگد ی¬یمگ  انیگ و بگا اشگک پا   شگود ¬یشروع مگ  اشکو جهالت با  یشاندی¬کیتار نیمقاومت دلدادگان در برابر ا»

 .شوند¬یم بدوی جابرانۀ رسوم و آداب و ها¬سنت ی( و قربان57: 1360گران،یو د زاده¬ی)قل

او بگه   رایگ ز سگتا ین ندیاو نم عشق خوشگا  ی( خسرو اصالً تاب تحمل نم، درد و سوز عشق را ندارد و برا2-5-14
مجنگون،   یامّا نگم عشگق بگرا    یو آن جهان یواق  های¬ینه شاد شد،اندی¬یم یجهان نیا های¬یو خوش ها¬یشاد
از زبان مجنون خطاب بگه   ی. نظامداردوجود  یواق  یو راحت یرساند و در آن شاد-یاست که او را به کمال م ینم
 : دگوی¬یم یلیل

 هم مرهم و هم جراحت دل  درد و نم تو راحت دل   یا

 (67: 1378 ،ی)نظام

و  ایگ بگه دن  اری. او بسگ پگردازد ¬یو نوش م شیعشق را با هوس اشتباه گرفته است و  به ع( خسرو در آناز، 2-5-15
است اما در اواخگر    کرده¬یو خور نبوده و مجلس بزم شاهانه برپا م خواب¬یبوده و در راه عشق ب بندیت لصقات آن پا

 تیه راه راسگت هگدا  خسگرو، او را بگ   رخگواه یزن پارسگا و خردمنگد اسگت و ناصگح و خ     کیکه مظهر  نیریش»عمر 
و بگه   گگذارد ¬یمگ   ریبر او تأث دیو بزرگ ام نیریش یصورت پند و اندرزها نی( و به ا197: 1334 ،ی)شهاب «کند¬یم

 :دگوی¬یم ی. نظامشود¬یمشغول م ازنی و راز به خانه¬و در کنج آتش پردازد¬یم ایتره دن

 کچندیدانش کوش  یز رامش سو  خگداوند یکا نیریش دیبوس نیزم

 منگگگزل ز رفتن با خگبر باش گگگندری  باش گگر¬آخرت را چگگگاره نجات

 یگگگگگکنامیز دانگگگش خواهد او را ن    یگرام اریکان  گگگگدیخسرو د چو

 بنشاند گگگگشیبزرگگگگش پ گگگدیبه ام  خود خواند کیرا نزد دیام بزرگ

 (398و  399: 1376،  ی)نظام

 خسرو جگگای باشد خانه¬آتش که  خسرو  یافتاد  ازآن پس را چنان

 پرستی¬کند چون موبدان آتش  یبا هگگگگماالن همگگگگنشست نسازد

 (413)همان: 

شگد و تنهگا و    ننشگی ¬را تره کرد. گوشه ایو مردم دن ایکه مجنون در راه عشق و م شوق، از همان آناز، دن یحال در
شده و خواب و خور  خود¬یراه  از خود ب نیو در ا ددی¬یرا جز م شوق نم زیچ چینهاد و ه ابانیسر بر ب کس¬یب

 نداشت:  

 ناسگگوده به روز و شب نخفته  شمع به تره خواب گفته  چون

 ابانیبرهگگگگنه در ب یسر و پگگا  شتابان یشگگگگگگگد یصبحدم هر

 یلیسگگگخن نداشگت م چیبا ه    یلیز حسگگگگگاب نام لگگگگگ رونیب

 یدیشده سو به سو دو خودیب  یدیبرکشگگگگگگگگ دینشگگگگگ آواز

 (64و  66)همان: 
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 الیگ داشته و برخاسته از ام ینبوده بلکه جنبۀ شهوان یدر ابتدا، مت ال نیریگفت که عشق خسرو و ش توان¬یم نیبنابرا
بگوده و در   یو مجنون از همان ابتگدا مت گال   یلیامّا عشق ل ردگی¬یبه خود م یبوده است و در آخر جنبۀ مت ال ینفسان

دعگا و   ی. نظگام شگود ¬یمگ  تگر ¬یراه عشق و م شگوق، مت گال   رد یمرگ، فنا و جان سپار یمجنون برا یآخر با دعا
 :کند¬یم انیب نیمجنون را چن یتقاضا

 بربست دهیانگشت گگگشاد و د  آسمان دست یبه سو برداشت

 ست¬دهیسوگند به هر چه برگز  ست گدهیخالق هرچه آفر یکا

 خگگگگود رسانم اریدر حضگگرت   وارهانم  گگگشیمگگحنت خو کز

 (264)همان: 

(. 250: 1384 ،ی)کگزصاز « اسگت  گیگ تیو گ یسگر  نیو ا ینیقهرمان عشق زم» خسرو  «نیریخسرو و ش»( در 2-5-16
 سگتۀ یشا ینیبگدون ازدوا  و کگاب   ی. وصگال ابدیدست  نیریوارد شود تا به وصال ش یاز هر راه خواهد¬یاو م ییگو
 جگه یو در نت شگود ¬یآن دو مگ  انیگ م هگایی ¬حجگاب  جادیسبب ا نیو ا خواهد¬یرا م نیریواقع او تن ش. در نیریش
 سگری ¬و آن ینویقهرمان عشق م»، مجنون «و مجنون یلیل»امّا در  کند¬می نفوذ ها¬در عشق آن گریکدیاز  یگانگیب

و  ینگ یعشگق زم  هگای ¬یژگیاست. مجنون هم و نیو راست یواق  یکه او عاشق ی( براست250)همان: « است نیو نماد
 اریدر او بسگ  یسگر  نیو ا ینیعشق زم های¬یژگیرا دارد امّا و یو م نو یمانعشق آس های¬یژگیرا و هم و یمجاز

 است. جویی¬هم بدون شهوت و کام زیمقدار ناچ نیکم است و ا

جگان و   یابیگ و کام یو مجنون به خداشناس یلیامّا عشق ل انجامد¬یتن م یِابیبه کام نیری( عشق خسرو و ش2-5-17
تن است و  های¬ییبایز یدر پ رایاست، ز یعشق مجاز کی نیریعشق خسرو و ش قتی. در حقشود¬یروح منجر م

 جان است. های¬ییبایز یدر پ رایاست ز یعشق م نو کیو مجنون،  یلیعشق ل

است که به دنبگال نقگش و نگگار و     یو صور ینیزم ،یمادّ یکار نفس است و عشق نیری( عشق خسرو به ش2-5-18
 شگنود، ¬یاو از شگاپور مگ   هگای ¬ییبگا یکگه از ز  یتنها با وصف ند،یرا بب نیریکه ش نی. او بدون ارود¬یآب و رنگ م

 :  کند¬یوصف م گونه¬نیرا ا نیریاز زبان شاپور، ش ی. نظامشود¬می او جمال باختۀ¬دل

 یچو آب زنگگدگان چشگگگمی¬هیس    یچو مگگگگهتاب جوان افروزی¬شب

 و از درّ اقگگگوتیاز  یلب و دندان  پگگر   یز ناز و دلگگگگبر یزلگگگگگف سر

 داریفرانت خفته گشت و عشق ب   اریسخن شاپور هش نیبرگفت ا چو

 خفت¬یو نم اسودیکزان سگودا ن  آشفته شد خسرو بدان گفت  چنان

 (50و  54:  1376،  ی)نظام

: انگد ¬چنگان کگه گفتگه    پگروردا ¬یمگ  یبار عشق الهگ  دنیکش یکار دل است و مجنون را برا یلیعشق مجنون به ل امّا
و روح اسگت کگه    قیگ عشگق عم  هگای ¬هیاز سگا  یحگاک  خگا، یو زل وسگف یو مجنون و  یلیامثال ل یعشق های¬قصه»
خگدا و مگردم    نیبگ  یانجیم عشق»(. افالطون م تقد است که 39: 1371 ،ی)مدّ« خود متصحد شود یبا خدا خواهد¬یم

« اسگت  وستهیو از برکت اوست که جهان به هم پ رود¬یم انیاز م یخدا و آدم انیم ییاست و به هنر اوست که جدا
 (. 324: 1382)افالطون، 

و او را بگه توجّگه بگه     کند¬یقطع م اینفس را از دن های¬یاست که ت لصق و وابستگ نیپاه ا ینیعشق زم دةیو فا هنر
عشگق  »گفگت کگه    توان¬یرو م نیعالم ارواح شود. از ا ی نیتا آمادة بازگشت به مبدأ خود  دهد،¬یم شوق سوق م

و  یلگ یعشگق پگاه و زالل ل   نیگ (. ا108: 1341 کلسگون، ی)ن« عشق با واسطه به خداست ،¬شآالی¬یپاه و ب یمجاز
و به او بقا  شود¬ی. او در دوست فنا مشود¬یم یقیاو به م شوق حق دنیجهت رس ای¬مجنون واسطه یمجنون، برا

 .ابدی¬یم
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بودنگد و   بنگد یپا یجسگمان  های¬ییبایو ز یویو ظواهر دن اتیّخود به ماد اتیدر طول ح نیری( خسرو و ش2-5-19
بگه قتگل    ای¬بلکگه او را بگا دشگنه    کنگد ¬ینم یرفتند. خسرو در راه عشق، جانباز ایاز دن یمادّ  ءیسرانجام هم با ش

 : دگوی¬یم ی. چنان که نظامرسانند¬یم

 یمهر چینبوده درسرشگگگگگگگگتش ه  یچهر ویآمد ز روزن د فرود

 و شمع را کشت دیجگرگاهش در در مشگت  غیشه آمد ت نیبال به

 (417و  418:  1376،  ی)نظام

. کشگد ¬یمگ  ای¬بلکه او خگود را بگا دشگنه    کند¬ینم سپاری¬در راه عشق از شدّت درد و هجران جان زین نیریش و
 :دیگو-یم باره¬نیدر ا ینظام

 شیزد بر تن خو ای¬دشنه جا¬همان  شیآن زخم را ر دیکه د نییآ بدان

 (423)همان:  

 زیگ جان عز گریکدیاز  یآن دو دلداده از شدت درد هجران، سوز عشق، فراق و دور«  و مجنون یلیل»که در  یحال در
نبودند و سرانجام هم با اشگک و آه و سگوز    یویو لذصات دن اتیّماد بندیگاه پا چی. آنان هکنند¬یم میرا به دوست تقد

 انیگ ب گونگه ¬نیرا ا یلیجان باختن ل ی. نظامبازند¬یدر راه عشق و م شوق جان م ستند،ین اتیّدرون که از جنس ماد
 :کند¬یم

 یافتگگگگگاد بگه چاه دردمند    یسگگگگگگگگگگگگربلنگگد ریز سر یلیل

 بگه دل برآمدسرسام سرش   دلش به سگگگگگگر درآمگگد  یسودا

 بگشاد ازیدر ن کگگگگگگگگبارهی  راز بگشگگگگگگگگگاد شیمادر خو بر

 دگر کرد گتیو آهنگ وال  تر کرد   دهید هیگفت و به گر نیا

 و زود جان داد دیجانان طلب  راز نهفتگگگگگگگگگه بر زبان داد  چون

 (249و  250: 1378 ،ی)نظام

 :دگوی¬یم نیمجنون چن سپاری¬دربارة جان و

 دو سه تلخ تلخ بفشاند یاشگگگگگگگگک  دو سه زار زار برخگگگواند   یتیب

 بگفت و جان برآورد« دوست یا»  تربت دوست در برآورد  چون

 (264)همان: 

 
   یرگی¬جهینت

 هگای ¬امیگ از پ یرگی¬با بهره یکه نظام دهد¬ینشان م« و مجنون یلیل»و  «نیریخسرو و ش»اش ار دو منظومۀ  یبررس
 ،یخگوب  ،یوفگادار  ،یشگ یآال یبگ  ،یکگرده و پگاک   انیشکل ب نیباتریانواع مختلف عشق را به ز ،یو اخالق یبلند انسان

را نکگوهش کگرده    تیّگ و ماد یخودخواه ،یبد ش،یآال ،یرا ستوده و ناپاک تیّو م نو یگرخواهید ،یصداقت، سادگ
و  یوارسگته از ت لصقگات خگود    یفرد یقیاست. عاشق حق یکیعشق و عاشق و م شوق هر سه  ،یاست. در نگاه نظام

 دنیدر راه رسگ  وستهیدر راه عشق، پ اریبس های¬یو با وجود سخت طلبد¬یم شوق را م تیاست. او تنها رضا یویدن
داردا  هگایی ¬یژگگ یو ی. عشگق در نگگاه نظگام   مانگد ¬یوفادار م شیخو مانیو به عهد و پ کند¬یبه م شوق تالش م

 دارد¬یاو را پاه نگگه مگ   یو به طور کلص کند¬یدور م یویو دن یچنانکه عشق، روح و جسم انسان را از ت لصقات مادّ
و  ردگیگ ¬یرا از انسان م ورو نر ینیخودب ت،یّ. منگرداند¬یآراسته م ها¬یو به خوب دزدای¬یم یشیو از هر گونه آال

 رتیو م رفگت و بصگ   یدرونگ  یصگفا  یانسگان را بگه سگو   . دهگد ¬یسوق م یگرخواهیخضوع، خشوع و د یبه سو
. تمگام  رسگاند ¬یب گد از فنگا مگ    یو او را به مقام بقا شود¬یروح و جان م یو جال قلیص ۀیو ما سازد¬یرهنمون م

 .تحاصل اس-یبدون عشق ب یزنده به عشق است و زندگ یهست

 است: نیعشق در دو منظومۀ مذکور به اختصار چن سۀیمقا جۀینت
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 عشگق  امّا است خواهانه¬خود و آلود¬با شکوه شاهانه، هوس ،یآراسته و دربار یعشق ن،یریخسرو و ش ( عشقالف
بگدل   یاست که بگه عشگق آسگمان    ینیزم یاست و عشق گرخواهانهیپاه و د ه،یراپی¬یساده، ب یو مجنون، عشق یللی

 است. دهیگرد

عشگق سگاده،    ۀیگ اسگت و پا  یشخص های¬و خواسته الیو پرداختن به ام یعشق با شکوه شاهانه، خودخواه ۀی( پاب
متکبّرانه و سرکش و طبقات ساده،  عشقی شوکت، و مقام و جاه ¬طبقات صاحب گریاست. به عبارت د یگرخواهید

 و م صوم دارند. اری¬یب یعشق

 ثگار یو مجنگون، ا  یلگ یعشق م صوم و پگاه ل  جۀیکبر و نخوت و نت ن،یریخسرو و ش یو سطح یعشق مادّ جۀی( نت 
 است.

 نیریو شگ  رسگد ¬یداسگتان خسگرو بگه قتگل مگ      انیگ چگرا کگه در پا   انجامدا¬یبه خسران م نیری( عشق خسرو و شد
و  بازنگد ¬می جان عشق راه در ها¬آن یهر دو رایز انجامد¬یو مجنون به کمال م یلیامّا عشق ل کند¬یم  یخودکش

 .ابندی¬یدست م یقیبه کمال حق

 است.« اهل دل»و مجنون، عشق  یلیو عشق ل« اهل گل»عشق  ن،یری( عشق خسرو و شه

 
 منابع   فهرست

 .1382تهران: هرمس، اییمحمود سنا ۀافالطون، ترجم ۀپنج رسال افالطون،

 .1369تهران: کلبه،  ایگنجو ینظام بین ۀنیبهروزا آ ان،یثروت

 تا. یب م،یتهران: بروخ ایگنجو یو مجنون نظام یلیبا ل سهیمقا تیاصغرا رومئو و ژول یعل حکمت،

: تهگران  گگوهر، ¬پگاه  ا؛¬بیگ بگه کوشگش حب   ایگنجگو  ینظگام  هگای ¬امپیگ  و هگا ¬حشگمت ا؛ا داسگتان   ،یاضیر
 .1385قت،حقی

 .1374ناکجاآبادا تهران: سخن، یگنجه در جستجو ریپ نایکوب، عبدالحس نیزر

 .1366جاللا حاالت عشق مجنونا تهران: توس،  ،یستار

 .  1376 کان،یدو زنا تهران: پ یمایاکبرا س یعل ،یرجانیس یدیس 

 .1334(، هانی)چاپ ک نایابن س کتابخانۀ: تهران سراا¬شاعر داستان ینظام اکبرا¬یعل ،یشهاب

 .1377و مجنون(، تهران: عارف، یلیعشق ل ۀکهن )قص یتینو از حکا یتیروا داینژاد، جمش صداقت

 .1361تهران: نگاه،  ایو مجنون نظام یلیل یدر مثنو قیتحق ایمجتب عشقپور،

 .1360تهران: توس، ،ینظام ۀشیو اند یآ.ما زندگ-م-مبارز و سلطانف، ع زاده،¬یقل

 .1384 ن،یدی: آزیتبر نهایآب و آ نایجالل الدّ ریم ،یکزاز

 .1377و مجنونا تهران: جرس،  یلیل ۀقص دهایفر گلبو،

 .1362 ،یعلوم اسالم ادیتهران: بن ،یریدهش نیاءالدیض ۀحلصا ا ترجم بیمصا اییلو ون،ینیماس

 .1371 ،یتهران: طهور ،یفارس اتیارژنگا عشق در ادب ،یمدّ

تهگران:   ان،یدیحم دیبه کوشش س  ،یدستگرد دیوح یو حواش حیبا تصح نایریخسرو و ش وسفایبن  اسیال ،ینظام
 .1376قطره، 

تهگران:   ان،یدیگ حم دیبه کوشش سگ   ،یدستگرد دیوح یو حواش حیو مجنونا با تصح یلیا ل گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 .1378قطره، 

 .1341تهران: توس،  ،یمدرّس نهاوند نیمحمّد حس ۀاسالم و تصوّفا ترجم نایال نولدیر کلسون،ین

 1378تهران: روزگار،  ،یقرار یبر ب یعاشق یبنا ایعل نیحس ،یوسفی

 


