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 مفاهیم غنایی، 
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 امیر خسرو دهلوی،

 خمسه نظامی. 

ای  بارقه  که هر کسای دارد. تا جاییویژه ادب فارسی جایگاه ویژههمفاهیم غنایی در ادبیات شرق ب

سراغ شعر و ادبیات رفته است. امیرخسرو دهلوی و نظامی گنجوی درنگ دلش یافته بی از عشق در  

  مایۀ عشق مجازی از از شعرایی هستند که مفاهیم غنایی یکی از موضوعات اصلی آثارشان است. بن

و آثارش جایگاه واالیی  دهلوی  بوده است. امیرخسرو  دهلوی  های امیرخسرو  مضامین شعری منظومه

ها دستخوش مایههای رایج فارسی این بنای از سبک یی فارسی دارد. هرچند در هر دورهدر ادب غنا

با تلفیقی    ه ی همان نگاه شاعران سبک عراقی است کبه عشق ادامه؛ اما نگاه دهلوی  اندتغییرات بوده

از عشق حقیقی و مجازی است. بررسی مفاهیم غنایی در اشعار امیرخسرو از نقطه نظر وسع آثار  

های منابع  و با تکیه بر داده  تحلیلی-به روش توصیفی  ی اهمیت بسزایی است. این پژوهشغنایی دارا

انجام شده است.کتابخانه این است که مفاهیم غنایافته  ای  از   یی در منظومه های پژوهش حاکی 

گری است و بسته به حاالت روحی  گونه الابالیامیر خسرو دهلوی، پاک و عاری از هر  مجنون و لیلی 

به عاشق است. این توجه  مهربان و رئوف و گاهی معشوقی متکبر و بیو روانی شاعر گاه با معشوقی  

ای موجود در آن نیز مشاهده هتوان در منظومه لیلی و مجنون نظامی و نگارهمیمفاهیم غنایی را  

 کرد.

 اهداف پژوهش 

   ؛بررسی مفاهیم متعالی انسانی در آثار منظوم امیرخسرو .1

دهلوی و لیلی و مجنون  امیر خسرو  های مادی معشوق در منظومه مجنون و لیلی  وه. بررسی جل2

 مصور نظامی. 

 االت پژوهش ؤس

 های مادی معشوق چگونه است؟تأکید بر جلوههای امیر خسرو با . مفاهیم غنایی منظومه1

های مادی معشوق در منظومه مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی و لیلی و مجنون  لوهجایگاه ج  .2

 چگونه است؟ نظامی 
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    امانی  رستم ، کوشان ایوب  نیکجو،  زاده غالم پریسا

 مقدمه  

را در گذر زمان   گوی هند، خواه ایرانی و خواد هندی یا اهل آسیای میانه، فضای ادبی خود نویسندگان و شعرای فارسی 

منظور که در لحظات گوناگون   کردند، به این نگاری زبان فارسی مجسم می کیهانجغرافیایی و گاهی    ۀ نقشسیم  با تر

اثبات کرده باشند. ظاهراً روند عضویت هند در   ای را برای ادبیاتشان در میان جهانجایگاه شایسته  ،مشخصی از تاریخ

غنایی    ۀمنظومدر ادبیات فارسی چندین    آغاز شده است. م(  1325-1253جهان فارسی زبان با امیرخسرو دهلوی )

های داستانی  . موضوع اصلی این منظومهوجود دارد  و شیرین و لیلی و مجنون درخشان مانند ویس و رامین، خسرو

ترین انواع ادبی در تاریخ نقد ادبی است.  غنایی نیز از مهم شعر  .وصال و فراق است بیان حاالت و احساسات مربوط به

شده و از  یا برای همراهی با آن سروده میدارد که به همراهی موسیقی   تاریخ ادبیات هر سرزمینی، اشعاری وجوددر  

اشعار غنایی    اء منشعوام به وجود آمده و    ۀجامععاطفی و موسیقایی وجود دارد که از دل   سوی دیگر، اشعاری ساده، 

ترین آثار غنایی تاریخ  و لیلی و مجنون نظامی از برجسته  خسرو دهلویامیر. منظومه مجنون و لیلی  ستا رسمی شده

خصوص چرایی توجه به این مفاهیم  تواند نکات زیادی را درادبیات ایران هستند. بررسی مفاهیم غنایی در این آثار می

 و ماهیت آن آشکار سازد. 

حال آثاری  اینبا .تحریر درنیامده استرشتۀ پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به پیشینۀ درخصوص 

ای با عنوان »مقایسه لیلی و مجنون  ( در مقاله1397اند. نثاری )به بررسی این دو منظومه نظامی و دهلوی پرداخته

این دو  های تفاوتمسئله عشق در این دو اثر پرداخته است. از نظامی با مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی«  به بررسی 

اثر این است که در لیلی و مجنون نظامی به جزئیات بیشتری نسبت به منظومه دهلوی اشاره شده است. محمدی  

جوی«، به  ای با عنوان »بررسی تطبیقی مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی و لیلی و مجنون نظامی گن( در مقاله1394)

آفریند متمایز از  اما سعی کرده است آنچه می  سرایی پیرو نظامی است.مهاین نتیجه رسیده است که دهلوی در منظو

نقش مهمی در  تواند  میبررسی مفاهیم غنایی در آثار این دو نویسنده    ، نظامی باشد. با توجه به نکاتی که گفته شد

 دوره داشته باشد. بازشناسی ادبیات غنایی در این  

در تطبیقی با لیلی و مجنون    های مادی معشوقهای امیر خسرو با تأکید بر جلوهدر این پژوهش مفاهیم غنایی منظومه

  ؛ دهدترین بخش ادبیات فارسی را تشکیل میبا توجه با اینکه ادبیات غنایی گسترده  .شودمیبررسی  خمسه نظامی  

در آثار شعرای هر دوره فتح باب جدیدی برای بررسی تحوالت مفهومی هر دوره است و   بنابراین بررسی مفاهیم غنایی

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این    ؛خوبی قابل تشخیص استبهخسرو دهلوی  امیرمنظوم   این مفاهیم در آثار 

متعالی  منظومه مجنو مفاهیم  در  و  انسانی  پژن  این  است.  بر  لیلی وی  تکیه  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  به روش  وهش 

مفاهیم غنایی در منظومه مجنون و لیلی دهلوی و  لیلی و مجنون خمسه  صدد بررسی  ای درهای منابع کتابخانهداده

   نظامی است.

 

 

 



  مجنون و  و لیلی دهلوی خسرو امیر  لیلی  و مجنون منظومه غنایی مفاهیم 432 

نظامی  خمسه مصور  

 

    امانی  رستم ، کوشان ایوب  نیکجو،  زاده غالم پریسا

 

   خسرو دهلویامیر  و لیلی مجنون ۀمنظوم .1

دیوان  ادبیات دارای آثار مختلفی است.  حوزۀ  در  زبان هندی است.  فارسیدان  موسیقی، شاعر، عارف و  خسرو دهلویامیر

  ، گنج( مرتب ساخته شامل انواع مختلف شعر او غیر از مثنویات است که شاعر خود آن را در پنج دفتر )پنج  امیر خسرو

ی  الف( تحفه  مذکور چنین است:  ۀگانپنج اقسام    .آنها نیز انتخابی کرده است  ۀهمبر هر یک از آنها نامی نهاده و از  

الحیات: متضمن آثارِ شاعر از حدود بیست   ب( وسط  ؛الصغر: شامل اشعار امیر خسرو از شانزده سالگی تا نوزده سالگی 

الکمال: دیوان ایّان کمال او و شامل اشعاری است که تا چهل و سه سالگی سروده    ۀغرّج(  ؛  سالگی تا سی و چهار سالگی

آن مختصری از سرگذشت خود نوشته است. در    ۀ مقدمبرادرش عالءالدّین علی گردآورده و در   و آنها را به خواهش

  .سوانح زندگی خود بیان کرده و نیز از شاعران بزرگ ایران مانند سنایی، سعدی و نظامی یاد کرده است آن از   ۀ دیباچه

باید   ( 695-715خلجی )ای در مرگ عالءالدّین محمد نقیّه، از دوران شاعر که تاریخ آن را به علت وجود مرثیه  یۀبقد( 

 .های اخیر حیات خسرو، اشعار پایان زندگی الکمال، از سالیۀنها هـ(  .هجری امتداد داد  715تا حدود سال 

ادبیات خود می تاریخ  به »ذبیح اهلل صفا در  امیر خسرو  از دیوان  بهخسرویّه« می  یۀثماننویسد: »پس  یعنی   رسیم. 

  مشهود  گویی بر نظامی و قسمتی دیگر را در شرح برخی از وقایعوی که قسمتی از آنها در نظیره  ۀهشتگانهای مثنوی

اوست،    ۀ ثمانیباقی از    ،کنیم که غیر از نخستیندر زیر نه مثنوی از او یاد می  (.556  /3:  1370خود سروده است« )صفا،  

الف( ِقران السعدَین: مثنوی است    ها چنین است:اند که شرح آن مثنویهرا نام برد خسرواستاد صفا دَه مثنوی از امیر

آمده  مختلف  اوزان  به  غزل  چندین  مثنوی  ابیات  مطاوی  در  که  سریع  بحر   به 

»قران سعدین بر وزن  .  آید از متفرعات بحر رمل مثّمن به دست می  یاز عناوین فصول و ابواب آن هم قصیدهای  .است

: 1381« )نفیسی،  688مخزن االسرار در شرح مالقات مغرّالدین کیقباد و برادرش ناصرالدین بغراخان پادشان بنگاله در  

8 .) 

می دوم  بخش  سوم  جلد  خود  ادبیات  تاریخ  در  مناسبات    نویسد:صفا  از  شرحی  سعدین  قران  مراسالت  »موضوع  و 

غیاث نوادهی  و  بغراخان  پسر  کیقباد  ) مغزّالدین  بَلبَن  می 686-664الدین  آنچه  بنابر  که  است  فوت    ، دانیم(  از  بعد 

بَلبَن از جانب درباریان او به جانشینی نیای خودغیاث سلطنت داشت. وی بعد از    689انتخاب شد و تا سال   الدین 

پدرش بغراخان که در بنگال بود برای تنبیه ولی به جانب   سپرد و ازین روی رسیدن به پادشاهی طریق لهو و لعب  

  ، لیکن چون دو لشکر به یکدیگر رسیدند  ؛ پدر به مقابله برخاست دهلی حرکت کرد و مغرالدّین کیقباد جسارت ورزیده با

خسرو مالقات آن پدر و پسر را  آمد. امیرراهِ مکاتبه و پیغام صبح در میان  زودی نقار و کدورت از میانه برخاست و از به

سالگی و در مدتی کوتاه   36که آن را در خود را در همین معنی ساخت و با آن به »قران السعدَین« تعبیر کرد و مثنوی

موضوعی مشهود و هویداست« )صفا،  بی  ۀمنظومآزمایی او در چنین  ذوقگری و  و زینت مهارت و قدرت  ،به نظم درآورد

1370 :3/42 ) 

 رانی خضرخان:ی دُوَلب( منظومه

 خطاب این کتاب عاشقی بهر                                 دول رانی خضر خان ماند در دهر
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آن )  ،موضوع  خلجی  شاه  محمّد  عالءالدّین  پسر  خضرخان  عشق  دختر 715-695داستانِ  دی«  »دیول  با  است   ) 

امیر  ۀراج که  اسم  گجرات  تصرّفی  با  نسبش  و  او  اسم  ترکیب  از  پدیددُولخسرو  را   .آورد  رانی 

یگانه دول هندوستان  طاوسان  ز  زمانه                                  اندر  هست  که   رانی 

دیول   بود  اول  در  بابش                                  و  مام  از  هندوی  رسم  خطابشبه   دی 

به نظم   خسرو بیان داشته بود، شاعر به خواهش خضرخان در مدتی کوتاه این سرگذشت را که خضرخان خود برای امیر

سالطین    ۀوسیل  شرحی از کیفیّت نشر اسالم به  ،بعد از حمد و ستایش و نعوت مختلفِ معمول  ،آن  ۀمقدمکشید و در  

به انجام رسانید. این    715 هندوستان آورد و آن را در چهار هزار و پانصد و نوزده بیت به سالغوری و ممالیک آنان در  

ای است به وزن خسرو و شیرین مربوط به سال اوّل جلوس  ج( تاج الفتوح: منظومه اند.منظومه را »عشقیه« نیز نامیده

ای است  د( نُه سپهر: منظومه  .اتمام رسیده استکه در همان سال نیز به   (689-6909سلطان جالاللدین فیروزشاه )

الدین مبارک شاه خلجی  نام قطب به  718خسرو آن را در سال  مشتمل بر نُه باب و هر باب در بحری مستقل که امیر

( هجری سر دودمان  720- 725الدین تغلق شاه )نامه: در ذکر احوالِ غیاثهـ( تغلق  .( هجری به اتمام رسانید720-716)

 .ی دهلی اهان تغلقیهپادش 

 به پیروی از پنج گنج نظامی، امیر خسرو و پنج گنجِ زیر را با تبحّر و مهارت بسیار سروده است:

در سال   االسرار نظامی در سه هزار و سیصد و ده بیت که نای است به بحر سریع در پاسخ مخزاالنوار: منظومهو( مطلع

 .به مدت دو هفته سروده شد 689

 چرخ که خورشید جنابش نوشت انوار خطابش نوشت مطلع 

 ور همه بیت آوری اندر شمار  سه صد و ده بر شمر و سه هزار 

 سالی که از چرخ کهن گشت نبود از پس ششصد نود و هشت بود

 از اثر اختر گردون خرام  شد به دو هفت این مه کامل تمام 

 

خلوت   مناجات و سه نعت از رسول اکرم و مدح مرشد و ثنای سلطان، سه در این منظومه پس از حمد باری تعالی و سه  

سازی  نظیرهحال  هربهو موضوع آن توحید و تحقیق و تهذیب و تربیت و    و بیست مقاله همراه با حکایات آورده شده

 .االسرار نظامیکاملی است از مخزن

مسدس مقصور یا محذوف است که امیر خسرو آن را به پیروی از خسرو  ز( شیرین و خسرو: این منظومه به بحر هزج  

پایان  از  پس  خسرو  تصریح  به  منظومه  این  نظم  سرود.  منظومه  همان  موضوع  در  و  نظامی  شیرین   و 

انجام   در چهار هزار و یکصد و بیست و چهار بیت به  689و او آن را در رجب همان سال    االنوار انجام گرفت مطلع

این منظومه   اند، درهایی که هر یک دادهاو از ایشان و پاسخ  ۀحکیمانهای  آرایی خسرو با حکما و پرسشرسانید. »بزم

 «. تازگی دارد و نموداری از اطالعات حکمی و علمی خسرو است
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 نمد از مطلع االنوار نورم نخست از پرودهی آن صبح سورم  

 که نامش کرده شد شیرین و خسرو پس از کلکم چکد این شربت نو 

 زهجرت ششصد و هشت و نود سال  در آغاز رجب شد نرخ این فال  

 چهار الف و چهارست و صد و بیست و گر پرسی که بیتش را عدد چیست  

 

یعنی    و  ح( مجنون نظامی،  از  تقلید  به  امیر خسرو  نیز  را  این منظومه  و در همان   ۀمنظوملیلی:  او  و مجنون   لیلی 

دوباره به   خسرو با بعضی تصرّفات همان داستان راامیر  . سرود. موضوع آن سرگذشت لیلی و مجنون است  698سال  

 بیت است. 2660این منظومه در  . نظم کشید

 که آغاز صحیفه شد به انجام  از شکر خدای خوش کنم کام  

 مجنون لیلی به عکس اوّل  نامش که ز غیب شد مسجل  

 سالش نودست و ششصد و هشت تاریخ ز هجرت آنکه بگذشت  

 جمله دو زار و ششصد و شست  بیتش به شمار راستی هست  

 

لیکن   ؛نامه( سرودنامه و اقبالای است که خسرو آن را در پاسخ اسکندرنامه نظامی )شرفمنظومهط( آیینه سکندری:  

از فتوحات   بلکه او پس   ؛ نبود  ، های قدیم مذکور استکه در داستانچنان  ،مقصود او بیانِ حال اسکندر از آغاز تا انجام

و سخن را به  اکتفا   و آوردن حکایاتی همراه مطالب خود  ر حاالت اسکنداسکندر به ایجاز تمام به ذکر برخی نکات در  

هجری انجام گرفته    699 بیت سروده شده و نظم آن در سال   4450مرگ و دفن اسکندر ختم کرد. این منظومه در  

 است

نعوت    تمعیدات وخسرو در پاسخ هفت پیکر نظامی ساخته و موضوع آن پس از  ی( هشت بهشت: این منظومه را امیر

رفتن در هر   متداول، عشق بهرام گور است با دالرام و سپس خشم گرفتن بر او و ساختن هفت گنبد به هفت رنگ و 

سرانجام به گور   ای از او و شنیدم قصه  . یک از ایام هفته به یکی از آنها که محل سکونت یکی از معاشیق بهرام بود

خسرو  و پیداست که موضوع این منظومه با هفت گنبد نظامی تفاوتی ندارد. هشت بهشت امیر  افتادن بهرام در طلبِ گور

 . بیت به انجام رسانید 3352در  701به سال 

 سه صد و پنجه و دو و سه هزار  همه بیتش به گاه عرض شمار 

 کاین بنا بود سر به چرخ کبود  سال هجرت یکی و هفتصد بود  
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در مسائل تفنّنی   که بیشتر  تفاوتم خسرو در موضوعات  ای است از اشعار امیرنام مجموعه  جواهر خسروی: این عنوان  -3

 .و اطالعات مختلف عمومی است 

استاد خود   شود. وی شاعر گنجه راباره اشاره به تقدّم او و پیروی از وی در اشعار خسرو دیده می چند  ، نظامی  ۀدرباراما  

 :آن استاد شمرده است ارشاد معنوی )نه ظاهری( ۀزادسخن خویش را   ،عبارت دیگربه .خویشتن را فرزند اوانده و خو

 مثالی بستم از تعلیم استاد  بدین ابجد که طفالن را کند شاد  

 وگر جان نیست باری کالبد هست گرش شیرین نخوانی باربد هست 

 یِ خویش بدان پنج آزمایم پنجه یِ خویش گشاد او پنج گنجه از گنجه

 زهی شایسته فرزند نظامی  که تا گوید مرا عقلِ گرامی  

 )شیرین و خسرو، بخش اول(  

 : نظامی اقرار کرده ، قدم از استاد خویشبهقدمو در این ابیات به پیروی 

 که از سحر قدیم نو کنم ساز  بازخواست بسی دلِ هوسمی

 گفتم قد میزدن توانم پی بر پیِ او چنان که دانم  

 ور نیست منش حیات دادم  زنده است به معنی اوستادم  

 که از نکته دهان عالمی شُست احسنت زهی سخن ور چُست  

 باقی نگذاشت بهر ما هیچ  داد چون نظم نامه را پیچ  می

 محتاج ستایش کسی نیست  آن بحر که بر لبش خسی نیست

 )مجنون و لیلی(  

تازگی سبب  امیربه  سخن  در  که  بسیاری  میهای  مشاهده  بسیاری خسرو  منتخب  ابیات  و  نو  مضامین  و   شود 

  ۀ مرتبدر   برای نمونه جامی او را   ؛ اندگردد، شاعران و نویسندگان بارها از او به استادی یاد کردهکه در آثار او مالحظه می 

 . نظامیِ قرار داده و سخن نظامی را به »گوهر« و کالمِ خسرو را به »زَرِ دَه دَهی« مانند کرده استسرایی پس از  داستان
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 رسانید گنج سخن را به پنج  ی گنجه شد گنج سنج  ز ویرانه

 وز آن بازوی فکرتش زنجه شد  چو خسرو بدان پنجه هم پنجه شد  

 زَرَش ساخت لیکن زَرِدَه  کفش بود ز آن گونه گوهر تهی 

 (3/788: 1370)صفا،  

که اصل داستان    کنداو در آغاز داستان بیان می  او است.  ۀبرجستمجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی یکی از آثار    ۀمنظوم

و کارش    شود میکند که پس از تولد قیس که گفته بود به بیماری عشق دچار  مجنون و لیلی از دیگران است و بیان می

 (. 290: 1395کشد )محمدی، به جنون می 

 ینظام خمسهو مجنون   ی ل یمصور ل نسخه .2

جالیر و صفویه توسط هنرمندان  تیموریان، آلدورۀ در   از آثار ادبی است که  مجنون خمسه نظامیمصور لیلی و  ۀنسخ

و هنر  اقتصادی و حمایت پادشاهان، فرهنگ  علت ایجاد تمرکز سیاسی، ثبات  در این ادوار تاریخی به   مصور شده است.

ه.ق است که در دانشگاه  718سالمصور خمسه نظامی مربوط به  نسخۀ  ترین  قدیمی  گیری رسید. به شکوفایی چشم

اسکندرنامه، هفت پیکر  منظومۀ  برگ کتابت شده است. این نسخه شامل    197شود. این نسخه در  تهران نگهداری می

تأثیرات چینی داردنگارهو لیلی و مجنون است.   این نسخه نشان از حضور فرهنگ مغولی و  )ضرغام، داستان،    های 

1395 :55 .) 

در خمسه جالیری، طبیعت    ه.ق انجام شده است.788دیگر مصور لیلی و مجنون نظامی در جالیریان به سال  نسخۀ  

خورد. استحکام، هماهنگی  هویت به کار نرفته است و در آن گوناگونی پوشش گیاهی به چشم میبیسادۀ  زمینۀ  عنوان  به

ارتباط خطی عناصر بصری در   به زیبایی نقش  هانگارهدر ترکیب دو عنصر طبیعت و معماری و  ی خمسه جالیری 

 (. 58همان: ) اندشده

هنرهای اسالمی کواالالمپور موجود است. این کتاب جمعا  موزۀ  .ق متعلق به  ه904مصور دیگری مربوط به سال  خمسه  

های  تحرک با رنگ بندی پرای بدون رقم و امضا دارد. کاتب آن مشخص نیست. ترکیبنگاره دیباچه  5مجلس و    68

ها  ها، نگارههای موجود در اندام و تناسب پیکرههای این نسخه است. با وجود تفاوتهای بارز نگارهغنی و تخت، از ویژگی

 (.63: 1395ند )روحانی، سخاوت، از هماهنگی نسبی برخوردار

آن توسط نگارۀ    14نگاره است.    17دارای    ،صفویه خلق شده استدورۀ  خمسه نظامی شاه طهماسبی که در  نسخۀ  

اواخر عهد صفوی تصویر شده  نگارگران سرشناس دوره شاه طهماسب نگاره آن توسط محمدزمان در  این و سه  اند. 

ها نیز  از نگاره  ی است. در این نسخه مصور بخش  شده بازسازی و مرمت    های بعددورهنسخه پس از استنساخ و تولید در 

هایی  نگارهبخشی از شد، همانطور که اشاره   (.74: 1397زی و همکاران، )نورو مختص به منظومه لیلی و مجنون است 

های مربوط  مربوط به منظومه لیلی و مجنون و داستان  ، های متعدد خمسه مصور نظامی برجای مانده استکه در نسخه

 به آن است.
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  یل ی لو   یدهلو خسرو ریام یل ی مجنون و ل در منظومه  معشوق  ی ماد ۀجلوبر  دیبا تاک ییغنا میمفاه .3

 ینظام مجنون و

خود را با   پردازد و احساسات و عواطف شخصی ادب غنایی شامل اشعاری است که در آن شاعر به خویشتن خویش می

و در    Iuraدر یونان باستان با همراهی بربط )در یونانی    ،که کوتاه بود»این گونه اشعار     .کندزبانی آهنگین بیان می 

: 1387ا،  سی گویند.« )شممی  های فرنگی به اشعار غنایی لیریکرو در زبانایناز  ؛شدخوانده می ( Iyreانگلیسی و فرانسه

»تعریف دقیق شعر غنایی شاید چنین باشد: شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخص است به شرط اینکه از    (.127

از  کلمه »احساس« و »شخصی« وسیع دو انواع احساسات:  بگیریم یعنی تمام  آنها را در نظر   تریننرمترین مفاهیم 

(. »در شعر فارسی ادب غنایی به  15:  1386« )حاکمی،  واقعیاتی که وجود داردهمۀ  با    آنهاترین  درشتاحساسات تا  

مثنوی، رباعی، دوبیتی و حتی قصیده مطرح   الشکوی و گالیه و تغزل در قوالب غزل،صورت داستان، مرثیه، مناجات، بث

 (.12ادبی،  ، سیروس، انواع ایسشمترین قالب آن غزل است« )شود اما مهممی

این جلوهبرای  و  که  انسانی  جمال  منظومه  ۀانگیزهای  در  را  مفاهیم  به  توجه  و  زیبایی  عناصر  امیر طرح   های 

کنیم بررسی  جهان  ،خسرو  و  تفکر  منشاء  با  تا  در  نیازمندیم  او  چند   ۀ حیطبینی  هر  معشوق  توجه  و   زیباشناسی 

عشق عذری )پاک(  ،  مفاهیم غنایی نظربازانه،  مفاهیم غنایی عرفانی آسمانی،  مفاهیم غنایی عرفانی  .مختصر آشنا شویم

زیبارویان عادت    ۀچهرنظرباز کسی است که به نگریستن به    .(9-20:  1396)محمدپور و همکاران،    عشق زمینی،  )ادبی( 

به   نگریستن  نظربازی محمل  و  معین، محمد    ۀچهردارد  )فرهنگ  است  و  4معین، ج  زیبارویان  نظرباز  کلمه  ذیل   ،

 : ذیل واژه(. 1377که عاشق هر زیبارو باشد« )دهخدا،  گوید: »نظرباز کسی استنظربازی( و سودی می 

شهوت به دور   هوی و هوس و  ۀ شائباصلی و بسیار مهم اینجاست که ایشان عشق خویش را از هر گونه آلودگی به    ۀنکت

مناسبت  دانستهمی به  و  نکوهش  جایاند  را  آلوده  حقیقی   کرده میجای عشق  را  قلمداد   و عشق خویش  روحانی  و 

 .اندکردهمی

  و اندام و اعضایشان  استخسرو خصوصیات متعلق به عشق زیبارویان جسمانی زمینی  امیر   مجنون و لیلی  ۀمنظومدر  

قبیل مو،   در بخش عناصر جسمانی دیدیم که تقریباً دو سوم عناصر زیبایی انسان در چهره بود از  . توصیف شده است

چهره نمودار است   اعضا بیشتر ۀبقیابرو، چشم، مژه، خال، خط لب، زنخدان، بناگوش و... قاعدتاً نیز به دلیل پوشیدگی 

است که پس از خلقت   ین سنت ادبی تصریح خود خداوند زیرا الظاهر عنوان الباطن و گذشته از ا  ؛شودو توصیف می

الخالقین« لقب داد را »احسن  نظر  ؛ انسان خود  و  آفریده است  انسان زیباترین  دنبال  علی باز زیباجوپس  به  االصول 

مظاهر زیبایی طبیعی نیز   چند به بقیههر  -چرا که »چون که وصل آمد نود هم پیش ماست«   ؛زیباترین )انسان( است

گر  صنع و در جمال انسانی جلوه اند »همچنین عارفان مسلمان را عموماً عقیده بر آن است که حسن الهی در اشاره کرده

کوتاه است و دیدن حسن الهی در  آن   ای عمیق و باطنی است که دست ظاهریان از شده است و این حاکی از تجربه

آن دسته از عارفان مسلمان که به زیبایی    .گیردمظاهر عالم چشم کاری است که در اشعار عاشقانه صوفیانه انجام می

بلکه وی را مظهر جمال    ؛اندشخص در نظر گرفته در واقع انسان صاحب جمال را به عنوان یک   ، اندانسان توجه کرده

(. اما اینکه چرا تأکید بر چهره  14:  1392همکاران،   اند و نظر ایشان شهواتی نیست« )علوی مقدم و مطلق انگاشته
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ترکیب اندام صورت و    ۀشیوهاست و  زیبایی تمام   ۀبردارنداست؟ جوابش این است که صورت چکیده و خالصه و در

 . آورد میپیاپی مطلق را به یاد  راستی آنبههاست که ها و غمزهبا اقسام کرشمه همراه شدن آن 

 لیلی نامی که مه غالمش  

 خالش نقطی زن نقش نامش 

 ها گر متاع جانتاراج

 (74: 1362ها )دهلوی، بنیاد شکاف خان و مان

 داستان را بازگو کرد و نوفل:پدر مجنون نزد نوفل یکی از امیران صاحب نام عرب رفت و 

 قاصد طلبید و داد پیغام 

 ( 115: 1362سوی پدر بت گلندام )دهلوی،  

کند و در فضای سمبولیک  می  سازد و آنها را از پنج بافت زبانی جدا ها و عبارات، زبانی نوین میآمیختن نشانهاو با در

 ند از: اعبارتبخشد. این پنج بافت  شعرش هویتی نمادین به آنها می

 ...؛ ها و اشخاص: رند و قالش و محتسب و قلندر و شیخ و شخصیت -1

 ...؛ واژگان شعر تغزلی: معشوق، عشق، زلف، رخ، یار، دلبر، پسر و -2

 ؛ ای: می، ساقی، مست و رند و خرابات، جام، میخانه، مصطبه، مقاماصطالحات میخانه -3

 ؛ کعبه، سجاده، بت، صنمواژگان مقدس و نامقدس: مسجد،  -4

 .های ایرانی: جمشد، جام جم، رستم، کیکاووس، رخش، فریدون و ضحاکعناصر اسطوره -5

اما عاملی    ؛ کشد خویش را به تصویر  ۀجذبهای مرسوم در سنت شعر تغزلی را به خدمت گرفت تا عشق و  خسرو واژهامیر

شهودی است   ۀتجربنوع  ،  رساندمی برد و به قلمرو نماد  معنای مرسوم خود فراتر میشده را از  شناختههای  که این واژه

عشق، زلف، رخ، یار، دلبر، پسر و   عاشق، معشوق، : ند ازابرخی از این نمادها عبارت .حسی استغیرنایافتنی و  دستکه  

 (.9-20: 1396... )محمدپور و همکاران، 

که   بهره نمانده است تا جایی که در رباعیاتشکه رباعیات و قطعات امیر خسرو نیز از مفاهیم غنایی بیگفتنی است  

شواهدی از   توان به مفاهیم غنایی برخورد. ما در آخر این فصل بهمی ، زندبیشتر حول مسائل فلسفی و عرفانی دور می

و آوردن شاهد    هامنظومهمعشوق در   های مادیاینجا به بررسی جلوهخسرو خواهیم پرداخت.  های شعری امیراین قالب

 پردازیم. شعری می

 : است شدهاستفاده  خسرو بارهاابروی معشوق در شعر امیر

 بهر شکار آمد برون کژ کرده ابرو ناز را 
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 آن شکار انداز را صانع خدائی کاین کمان داد 

 بهر دیدن هر زمان  کنان وزجوالنرود او می

 ( 65 :1عاشق جانباز را )غزل ش  ها همی آید برون صدجان

انتظار  از  می  سرانجام  خسته  می طوالنی  تهدید  گالیه،  ضمن  و  بیشود  که  در  کند  را  او  جار همهوفایی   جا، 

می می آرزو  و  اول  کشد  از  کاش  نمیکند  هجران  گرفتار  تا  بود  نرسیده  او  وصال  به  و  ندیده  را  و معشوق   شد 

  ، است  همه تحمل فراق کرده اما از سوی معشوق کششی به جانب خود ندیدهایناز اینکه    .رفتجوانی اش از بین نمی

 . منتظر فرمان اوست داند وپادشاهی میهمه امیرخسرو معشوق را چون  اینباخسته شده و دیگر امیدی به وصال ندارد.  

 خسرو:امیر

 را  بیم است که سودایت دیوانه کند ما 

 در شهر به بدنامی افسانه کند ما را 

 بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدن آری 

   (5 :6نه کند ما را )امیرخسرو، غزل ش ترسم که غمت از جان بیگا

ها پنهان سازد،  و در زیبایی فرشته است که حق دارد خود را از دیده  گاه عالمقبلهکند که معشوق وی  می   شاعر اعالم 

قد عاشق چون کمان از تیر معشوق،  غبار راه    .خم گردد عسل لب معشوق آب حیات عاشق است. سزاوار است که 

   .دشومیای است که باعث روشنایی چشمان وی  معشوق همچون سرمه

 خسرو:امیر

 ار باالی تو تا باال گرفت 

 ها خیالت جا گرفت دل ۀ همدر 

 بیدالن را طعنه زد، خسرو بسوخت

 .(180 :257تا کدامین آه دل او را گرفت )غزل ش 

 

متقابالً   ،سازد که هر احساسی به معشوق داردامیدوار می شاعر با استناد به مثل عامیانه »دل به دل راه دارد« خود را  

 .معشوق نیز همان احساس را دارد

 خسرو:امیر

 که زیر پیرهن بیند مرا  هر

 ای اندر کفن بیند مرامرده
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 خویش را من خود کسی دانم ولی 

 یار اگر از چشم من بیند مرا 

 آرزو دارم قصاص از دست دوست

 مراتا بدانسان مرد و زن بیند  

 زار بر سر راهش کشیدم زار 

 ( 13 :29شکن بیند مرا )امیرخسرو، غزل ش پیمانبو که آن 

 
 ( 1395:57. مأخذ: )ضرغام، داستان:  718: غزل گفتن مجنون در حضور لیلی به نخسلستان، مکتب مغول، خمسه نظامی،   1تصویر

 ای بود که گذر زمان به او آموخت:نداشت و این نکتهخسرو از بی وفایی معشوق حتی تصوری در ذهن امیر

 خسرو:امیر

 وفاست، چه توان کرد دلبرم بی

 میل او با جفاست، چه توان کرد 

 چون دل پادشاه کشور حسن 

 فارغ از هر گداست، چه توان کرد

 ماجراها میان حسن و وفاست 

 حسن دور از وفاست، چه توان کرد؟ 

 شکن دلبر بیوفای عهد

 . (582 :339)امیر خسرو، غزل ش  بر عهد ماست، چه توان کرد؟ چون نه 
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شفابخش امیر توتیای  را  معشوق  پای  خاک  او  همانند  و  بوده  سنتی  شاعران  مقلد  معشوق  پاهای  وصف  در   خسرو 

 .بخش معشوق و خاک پای توتیایی وی شعر سروده استفیضداند و در وصف قدوم  چشمانش می

 صحن چمن زان گل چون دید گل رویش در  

 ایثار قدومش کرد از شرک زر خود را 

 مانند قدش بستان چون دید سهی سروی 

 . (5 :7را )امیرخسرو، غزل ش  د سر خود زیر قدمش سبزه بنها

 
 (. 1397همکاران:  نظامی شاه طهماسبی، مکتب تبریز، مأخذ: )نوروزی و    ۀخمسلیلی توسط پیرزن،    ۀخیم: نگاره بردن مجنون به  2تصویر

 خسرو نیز از کاربرد امیر  .هایی است که در شعر فارسی کاربرد داشته استترین مشبهاز قدیمی  پیشانی و جبین این  

 امیرخسرو: توصیف پیشانی معشوق در شعرش بهره برده است. )تشبیه پیشانی معشوق به ماه و آسمان( 

 بسم از جمال ساقی و شراب ارغوانی

 ام من، نه به آب زندگانی یار تشنهکه به 

 منم و شبی و گشتی چو سگان به گرد کویت
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 نبرم هوس به شاهی که خوشم به پاسبانی 

 غمش ار چه کرد پیرم، گله پیش دل نیارم 

 من و صد هزار چون من به فدای آن جوانی 

   که خراب کرد و مستم  برش، ای حریف غالب 

 ارغوانی نه شراب لعل روشن که سرشک 

 تو ز شهر رفته و من به کمال وجد و حالت 

 بانگ چنگ و بربط ز داری کاروانی  نه ز

 ای و به زبان و جان نوا دهکشتهز فراق 

 به عنایتی که داری، به نوازشی که دانی 

 آتش، بگداخت در فراقت  تن من چو موم ز 

 به دل چو سنگ خارا، تو هنوز همچنانی 

 مرده زنده گردد چو نوید غم فرستی، دل 

 که غذای روح باشد غم دوستان جانی 

 مشو، ای صبا، مشوش ز نفیر دردمندان 

 چو ز غایبان مجلس خبری به ما رسانی 

 طمع وصال از تو هوس و خیال باشد

 که سگان کوی را کس نبرد به میهمانی 

 که اگر ز شرح شوقت دل سنگ خون نگرید

 ز حدیث عشق باشد سخنی بود زبانی 

 چون توانم، به سخن که هر چه خسرو صفت تو 

 (350 : 1345حسن بیش از آنی)غزل شماره به خیال و خاطر آرد، تو به 

 .گوید که از نادانی جهل بیرون بیاییدکه به سالکان یا همان ذرّات خود می  خورشید را چون پروردگار دانسته

 خسرو:امیر

 به خود مبین که چو روی من آفتابی هست 

 که چو من در جهانی خرابی هست؟ به من نگر 

 ز روشنی رخ تو گر به صد نقاب رود 

 کسی نداند بر روی تو نقابی هست

 دلم ز ناوک چشمت هزار روزن شد

 (. 180 :403هست )امیر خسرو، غزل شماره  ز صورت تو به هر روزن آفتابی  
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ب سنتی  شعرای  اشعار  در  معشوق  قد  و  امیرهتن  و  ویژه  لطافت  مظهر  است خسرو،  شاعر  بهشت  تنش   پاکیست، 

می  خودنمایی  شاعر  نظر  در  بلند  سروی  همچون  قدش  صنوبر، و  باغ،  سرو،  به  معشوق  قد  و  تن  تشبیه   کند. 

 .شودشمشاد، افرا، رایت و ... از مواردی است که همیشه در اشعار شعرا دیده می

 خسرو:امیر

 تن و خارا دلی، گر گفتنم یارا بود سیمین

 ی، کی در بشر تن سیم و دل خارا بود؟ نهگر بت 

 عنبر چسان نسبت کنم با زلف تو، کز زلف تو

 ( 192 :565  بوی دل آید وین کجا در عنبر سارا بود؟ )امیرخسرو، غزل ش

 :قد معشوق گوید  بارۀدر

 مانند قدش بستان چون دید سهی سروی 

 ( 5 :7 زیر قدمش سبزه بنهاد سر خود را )امیرخسرو، غزل ش

به یار می را متعلق  و تمام وجود خود  اعتراف دارد  به تسلیم در مقابل معشوق  با تمام وجود  داند و روشنایی  شاعر 

امورات را   نهایت شاعر این داند. درحب دلش، دل را رازگاه معشوق، خود را سوخته غم وی میاچشمان، معشوق را ص 

 .این فنون آگاهی دارد  ۀهمگوید که وی بر داند و می ناپذیر عشق میجداییجزء 

 خسرو:امیر

 ( 4 : 3خسرو، غزل ش )امیر مرا دردیست اندر دل که درمان نیستش یارا 

 
 ( 57  :1395)ضرغام، داستان:    ه.ق. مأخذ:718: نگاره خبر دادن زید به مجنون از وفات شوهر لیلی، مکتب مغول. خمسه نظامی  3تصویر

رفیقانش   از  معشوق  به  وصال  برای  تن  میشاعر  مرگش،  از  بعد  که  که شدهخاکخواهد  سپارند  باد  به  را   اش 

 .مگر در راه معشوق قرار گیرد و معشوق پای بر وی نهد تا اندکی از دردها و آالم هجران او التیام یابد
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 خسرو:امیر

 تنها در لحد راحت بود، فریاد از آن نهخفتن 

 خوابی که دور از دوستان مشتاق را تنها بود 

 خسرو، گر از عشقت بود رنجی، مرنج از نیکوان 

 (300 :609نه روی زیبا را بود )غزل ش باشد گنه چشم مرا 

تسلیم،   مالک و معیار  ،دل یا همان قلب، نزد صوفیه مقام بسیار مهمی دارد و در حکمت صوفیه که حکمتی ذوقی است

این روشقلب است، کشف و   برهان و مقیاس و استدالل.  تا  الهام و اشراق بیشتر مورد قبول است  صوفیه   شهود و 

و مقامات باطنی   کار صوفیه با احوالوسرکه  حالیدرها و ظواهر است  ست که علم آنها محدود به عبادتبرخالف فقها

با اهل  را  خود  و  ظاهر  اهل  را  فقها  صوفیه،  دلیل  همین  به  دانستهاست.   .اندطل 

جویی و  هوس هایش، دوری ازاعتباری دنیا و داشتههایی از امیرخسرو، با تأکیدهای مکرّر وی بر ارزش فقر، بیدر غزل

 موارد دیگر همراه است. 

 خسرو:امیر

 باز خدنگ شوق زد عشق در آب و خاک ما 

 نطع حریف پاک شد دامن چشم پاک ما 

 پوشم آستین ای، ورچه که هر طرفی و قصه

 چاک ما چاکپرده رازکی شود دامن 

 خبر خفته، چه دارد آگهی شاهد مست بی

 تا همه شب چه می رود بر دل دردناک ما 

 کش، نه به نمودن رخت تیغگر کشتیم به 

 هالک ما  ۀمرتبقدر اینزانکه نباشد 

 جان و دلی ست در تنم، بذل سگان خویش کن 

 تو زحمت اشتراک ما تا نبود به ملک 

 ای که بکشتی از جفا خسرو مستمند را 

 ( 24 : 32ه خاک ما )امیر خسرو، غزل ش پای وفا چه، ار گهی رنجه کنی ب
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 گیری نتیجه

در  غنایی  عشق   اشعار   مفاهیم  جوهر  این  زیرا  است؛  متجلی  عشق  به  او  نگاه  در  دهلوی،   امیرخسرو 

که   پیشه است و معتقد است عاشقکشاند. امیرخسرو نیز مانند بیشتر شاعران  است که عاشق را به دنبال معشوق می

به مادر و   شدید نسبت  ۀعالقتابد که مظهر آن عشق و  الهی )عشق( در کودکی سایه کمرنگی از این نور می  ۀعطیاین  

الهی یا عشق  نور  باال که تابش  به  بلوغ  از سنین  به اطرافیان است.  بیشتر و مثال   پدر و صفا و محبت شدید نسبت 

است ولی  عشق الهی  آالیش نسبت به معشوقه است که حقیقت آنمفرط و بی ۀعالق تر است، مظهر آن عشق و پررنگ 

که  بینند  میمعشوقه باشد،   جمال الهی را فقط در یک موجود که   ، چون میدان و ظرفیت درک و دید هنوز تنگ است

خسرو چیست؟ گفتنی است که این عشق اگر  های امیراگر بپرسیم مراد از عشق در منظومه   .نام آن عشق مجازی است

معشوقه است،  العاده و مشروط به کور بودن از غیرعفاف و پاکدامنی فوقتوأم با یک شرم و حجب و   ،واقعی هم باشد

منحرف و اکثر در سیر    ۀ مرحلبیند. در این مرحله اغلب از  جز معشوقه هیچ جمالی را نمیکه عاشق   ستا  مثل این 

کنند. پایان این مرحله نزد  پیدا میندرت اشخاصی توفیق کمال  بهخیلی کم و  خیلیشوند و  نزولی واقع می صعودی و 

بنابراین    ؛نظر کردن از وی استصرف  ، بعد از وصال یا به خاطر خود معشوقهی  ی جدایافتگان نرسیده به وصال یا  توفیق

 در این   .شود که اسمش عشق طبیعت استدوم شروع می  ۀمرحلشکستگی است. از اینجا  پایان قصه، نومیدی و دل

و انفس   آفاق   ۀهمخره  باألکند. به بزرگ شدن و اول مظاهر جمالی و بعد مظاهر جاللی و  مرحله جمال فردی شروع می

عالم از اوست(   فرماید: )عاشقم بر همه عالم که همه در این مرحله است که زبان عشق »سعدی« می  .گیردبر میدررا  

در مقابل عشق و   یعنی   ؛ العمل شدید ضد عشق و محبت همگانی استعکس  ، یافتگانتوفیقپایان این مرحله نیز نزد  

رسیدن به حریم حرمت   چیز و تنها و تنهاهمهها از همه کس و سرخوردن از ها و زجر و شکنجهمحبت دیدن دشمنی

تهی  الب  ق این مرحله عاشق   رسد که اغلب درشکستگی به حد اعلی مینومیدی و دلپس در این مرحله    ؛الهی است 

دریافت جلوه الهی، عشق او وارد   ولی اگر توفیق دستگیری از دیگران هم داشته باشد با ؛کند و اکثر جزء شهد استمی

مادون انبیا و اوصیا به مقام اولیا می  اینجاست که اشخاصکه نام آن عشق عرفانی یا الهی است.  شودمیی ینها ۀمرحل

امیر خسرو دهلوی  .سندر برای  الگو  نوع خود یک  در  نظامی گنجوی که  و مجنون  لیلی  و  است  در  ، حدیث عشق 

 خوبی ترسیم شده است.بههای آن جلوه 
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 .نشر چاپخانه تابش ران: ، ته(دوم  بخش سوم،)جلد  رانیا در اتیادب خیتار(. 1370. )اهللصفا، ذبیح

 . ، تهران: جهاد دانشگاهی اتی ادب در یشناسسبک و سبک به یدرآمد   (.1386) .محمود  ، عبادیان

 تهران: سمت. ، چاپ دوم. انیب و  یمعان (.1392. )علوی مقدم، محمد و همکاران

 مقاالت

های  اندیشه مجله،  «جمشید و خورشیدتحلیل عناصر داستانی مثنوی  »  (.1388. )ذوالفقاری، محسن  اصغری بایقوت، یوسف؛

 ادبی. 

 ، تهران.1مسلسل   ۀ شمارو فصلنامه هستی.  داستان عشق (.1372. )پورجوادی، نصراهلل

و    48 ۀشمارعلوم انسانی دانشگاه الزهرا،    ۀنشریهای نامتعدی در زبان فارسی،  بررسی ساخت  (. 1383و    1382. )بین، فریده حق

49. 

هنرهای اسالمی  موزۀ ترکمانان متعلق به دورۀ ای مصور از ی و بررسی نسخهف(. »معر1395اده. )روحانی، حمیدرضا؛ سخاوت، آز

 . 53-64، صص3شمارۀ کواالالمپور«، نشریه هنرهای زیبا،  

جستارهای ادبی مجله  ادبیات غنایی در ایران )با تکیه بر ادبیات پیش از اسالم،  ۀنظرینقد و بررسی    (. 1395. )ذاکری کیش، امید

 . 194 یهعلمی پژوهشی، شمار

ترین نسخه مصور خمسه نظامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی  قدیمی(. »پژوهشی پیرامون  1395ضرقام، ادهم؛ داستان فرزانه. )

 . 53-60، صص1شمارۀ نسخه جالیری«، هنرهای زیبا، 

نظامی و امیرخسرو  های خمسه تحلیلی مناجاتمقایسۀ  »  (،  1396)  . خانی، نرگس  اصغر وعلیمحمد امین؛ بابا صفری،    محمدپور،

 . 9-20 ، صص 23شمارۀ دهلوی«، 

(. »بررسی تطبیقی مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی و لیلی و مجنون نظامی گنجوی«،  نامه فرهنگستان،  1395محمدی، نیلوفر. )

 .287-303قاره، صصشبهنامۀ ویژه

ایرج. )عربنوروزی، فائزه؛   های خمسه شاه طهماسبی«،  شناسی تطبیقی تشعیر نگاره (. »گونه1397زاده، جمال و اسکندری، 

 . 71-84، صص1شمارۀ هنرهای صناعی اسالمی،  فصلنامۀ 


