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            39                                                       64 تا 39، از صفحه 90، بهار ي نظامي عشق و همسرگزيني در خمسه
  
  
  

  ي نظامي  عشق و همسرگزيني در خمسه
  ∗زاده دكتر رضا اشرف

  مشهد آزاد اسالمي واحد استاد دانشگاه
  ∗∗دكتر رقيه رضايي

  شهر قائم اسالمي واحد آزاد علمي دانشگاه تأعضوهي
  )27/1/90: تاريخ تصويب 23/4/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
عشق بـودن     و بي . داند  ي عشق استوار مي     پيرگنجه نظام آفرينش را بر پايه     

ر را  يي ضـم     كـه آينـه    ،عشق در نگـاه او اكـسيري اسـت        . نهد  نام مي را مرگ   
هـاي خمـسه، عـشق عرفـاني، جـسماني، عـذري و               درعاشقانه. دهد  صيقل مي 

 عشقي پـاك و . هاست عشق و عشق عرفاني فراتر از ساير   . مادري مطرح است  
فراتر از عشق جسماني      عشق بسي     اين ي عالي وحدت عاشق و معشوق،       نمونه
 و خـال و ابـروي       ه بـرخالف عـشق جـسماني، سـخن از خـطّ           چـرا كـ   . است

 ،هـاي جـسماني اسـت       رشميدس به كنيز چيني از مقوله     عشق اَ . معشوق نيست 
ا از عشقي ديگر بـه      ام. ارسطو دور كرده بود    درس كه ارشميدس را از كالس    

كــه اصــل اساســي در آن راز داري و . گويــد نــام عــشق عــذري ســخن مــي 
تـشان  عشقي دوطرفه و عفيفانه كـه همـواره عفّ   . سرپوشي و پاك ماندن است    

                                                      
∗  .6220432-0511 
∗∗  .09112913503 
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             90بهار ، 29، شماره ي مشهدنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالم فصل     40
 دل  ،سازند  اق عذري با سوز عشق مي     عشّ. دوش  ي فراق و ناكامي آنها مي       مايه

عـشق مـادري نيـز از       . دنشـو    و به عبارتي ديگر شهيد مي      ؛سپارند  به مرگ مي  
ها پـس از مـرگ معـشوق          عشقي ذاتي كه سال   . ديگر انواع عشق پاك است    

 در عـشق و دلـدادگي       ي نظـامي    خمـسه در  زنـان   . دچنان در دل جاي دار     هم
تي  بـاطني زيبـا و هـوي   ،شـان  چون ظاهر زيبا و شـورانگيز    و هم .  هستند همتا  بي

 و  . انتخاب همسر است، محرومند     كه حقّ  ترين حقّ   ا از ابتدايي  ام. دلربا دارند 
و تنهـا در    . تي اسـت   و يا وصي   يسايشان يا به صورت اجباري، يا سيا      ه  ازدواج
  .  مورد عاشقانه و با ميل قلبي استچند

  : هاي كليدي واژه
  .عشق، عاشق، معشوق، زن، ازدواج
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            41                                                       64 تا 39، از صفحه 90، بهار ي نظامي عشق و همسرگزيني در خمسه

مهمقد  
ود آثـار   ي خـ    و هريـك بـه نوبـه      . انـد   ختـه وادي بـسيار تا     هرچند سـخنوران در ايـن     

ات جهان ادبي ترين  يكي از غنيفارسي كهن جايي كه ادب  ا ازآن  ام .اند  ارزشمندي ارائه داده  
جـا كـه زن    و از آناست، هاي عاشقانه خوش درخشيده  ي منظومه  درگستره كه ،باشد  مي

 و نداشتن شوهر نهايتـاً بـا        .معني و مفهوم داشت   فقط دركنارمرد به عنوان همسر و مادر        
ي خـود گـام   ةمراه بود، برآن شدم تا با بضاعت مزجا    باري و عقيم بودن ه      فرزندي و بي    بي

ي نظـامي را تحـت سـه          ر زناشـويي در خمـسه     نوشتارحاض. كوچك در اين طريق بردارم    
شناسـي ازدواج در خمـسه را مـورد           ي، عشق درخمـسه، انـواع ازدواج و ريخـت         عنوان كلّ 

در بحث عـشق در خمـسه، انـواع عـشق، چـون عـشق عرفـاني،                 . بررسي قرار داده است   
ها ازدواج سياسـي، اجبـاري،        در انواع ازدواج  . جسماني، عذري و مادري مطرح شده است      

و در پايـان بـه      . ي، وصيتي، عاشقانه و چند همسري مورد بررسي قرار گرفته اسـت           شرط
اي دلباختن، داللگان و قاصدان در ازدواج،       ه ريخت شناسي ازدواج درخمسه، شامل گونه     

اشاره ... دخالت والدين در اين امر، نقش نجوم و اخترشناسي، امتحان و آزمايش داماد و               
ــت  ــده اس ــه . ش ــن راه خوش ــا در اي ــده  ه ــان ادب چي ــرمن بزرگ ــار . ام يي از خ و از آث
 عــشق در ادب فارســي، شــاهد بــازي ،چــون ســيماي زن در فرهنــگ ايــران ارزشــمندي

درادبيمهاي فراوان جست بهره... شهر زيبايي و  ار، آرمانات فارسي، يادگار گنبددو .  

  عشق در خمسه نظامي

  عريف عشقـ ت1
حقيقـي   حروف و كلمات به معنـي      البحديث عشق چيزي نيست كه بتوان آن را درق        

حـديث عـشق در     «: نويـسد   بـاره مـي    العـشاق در ايـن     الي درسوانح احمد غزّ . آن بيان كرد  
ذر آن ابكـار  كه دست حروف بـه دامـن خـ       . زيرا آن معاني ابكارست   . مه نگنجد كل  و حروف
ركس  و ه  . عشق قابل تعريف و تحديد نيست      ،كه  حقيقت اين است   )2 :1368الي،  غزّ(. نرسد
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             90بهار ، 29، شماره ي مشهدنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالم فصل     42
، يقينـاً از حقيقـت عـشق ناآگـاه          ي كند د يا آن رامحدود به حدو     ،كه تعريفي از آن بدهد    

  )43 ص :1377منافي اناري، (.  و از اسرار آن بيگانه،است
 ميان جسم و روح به ياري عشق و وحدت.  عشق است،حيات ي زن و مرد درآب ريشه

در آغـاز نـه   : گويـد  خلقت مي پيرگنجه در چگونگي     )271 :1381سـتاري،    (.پذيراست  قتحقّ
و . سـوي اقلـيم وجـود پـاي نهـاد         ز ديار نيستي    كه سعادت ا   عشق بود و نه هستي، تا آن      

وجـود او بـر       افشاني ا گل كرد و از بهشت اخراج شد، ام       گرچه بعدها گناه   .انسان خلق شد  
عـشق  پس مفهوم    .)1-3 و 5و7 و   20، ب   33-34: 1384: كليات.ك.ر(. گذاشت  داغ لعنت  ،ليساب

و . داند   مي راعشق استو   ي  ام آفرينش را بر پايه    پيرگنجه نظ . ي يافت با آفرينش انسان تجلّ   
و شعاري فراتر از شعار عـشق        )5 و   6، ب   142 :همان .ك.ر(. نهد  رامرگ نام مي   عشق بودن   بي

  :پندارد بهره است، منجمد و مرده و فسرده مي و كسي را كه از عشق بي. داند نمي
  

ــ ــاري     ه نايــــد شــــعاريمراكــــز عــــشق بــ ــشق كـــ ــز عـــ ــازيم جـــ ــادا تـــ  مبـــ
ــدارد ــي نـ ــشق محرابـ ــز عـ ــك جـ  خـــاك عـــشق آبـــي نـــدارد    جهـــان بـــي   فلـ

  )1 و 2، ب 142: 1384، همان(
و . رسد  وي عشق به مشام مي    آثار او ب   ي   كه درهمه  ،شود  وم مي با بررسي آثارنظامي معل   

السرار، خسرو و شيرين، در مخزن ا. هايش همين امر است ت داستانيكي از عوامل جذابي
هاي بزرگ غنايي هستند، عـشق        ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه كه از منظومه         

اي حماسـي و      هرچند در اسكندرنامه، پيرگنجه قصد سرودن منظومه      . نمودي خاص دارد  
  هاي رزم را  ي صحنهاو حتّ. كرده است ي بسيار اشاره  ا به سخنان عاشقانه   فلسفي داشته، ام

  :كند  بزم توصيف ميچون
  

ــوس ــكندر فيلقـ ــدر اسـ ــب انـ ــه قلـ ــروس     بـ ــون عــ ــته چــ ــر آراســ ــاحي بــ  جنــ
  )148، ب 595 : 1384، همان(

ري توان تحت چهار عنوان عشق عرفاني، جسماني، عذري و ماد           عشق درخمسه را مي   
  . نمودتقسيم
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  ـ عشق عرفاني1ـ2

. ز عشق جسماني اسـت    و فراتر ا  . ها نهاده شده است     اي الهي كه دروجود انسان      وديعه
زيـرا معـشوق او از      . عاشق عـارف ديگـر نظـر برچـشم و خـال و ابـروي معـشوق نـدارد                  

و آن نيـرو    .  اليتنـاهي اسـت    جمالِ و باالترين نيروي عالم و منبع     . محسوسات فراتر است  
دكتر پورنامداريان صـفات معـشوق عرفـاني را چنـين بيـان             . )118 :1371مدي،  (. خداست

   :كند مي
  . زيبايي و جمال استـ مظهر1
  .نياز است ـ از همه كس و همه چيز بي2
اي بـسيار نـاچيز       هخود را در مقابل زيبايي ناديدني و قدرت نامتناهي او ذر          عاشق  ـ  3
  .داند مي

 )83، 1380پورنامـداريان،  (.  مظهر علم و حكمت و دانايي است     ،ـ برخالف معشوق انساني   4
 در را  تـوان عـشق عرفـاني و معـشوق آسـماني              يي فـوق مـ      ل در مـوارد چهارگانـه     با تأم

ي آب تنـي      صـحنه » بوي جان «پورجوادي دركتاب     نصراهللا. گنجه جست  حكيم ي  منظومه
لـين نظـر عاشـق بـه معـشوق در           او: نويـسد   دانـد و مـي      شيرين درچشمه را عرفاني مـي     

ب  كه باعث شروع يك انقـال      ،اي است مهيج و فراموش نشدني        حادثه ،هرداستان عاشقانه 
تـر نـشان    نه را برجـسته  كنـد آن صـح      لذا شاعر سعي مي   . شود  عظيم در درون عاشق مي    

از . و قضايي الهي اسـت    . و عشق بيرون از اختيار عاشق است      .  نظر است  ،علّت عشق . دهد
 ،جايي كه صحنه اولين ديدار خسرو و شيرين هنگامي است كه شيرين درچشمه است نآ

. توان آن را قضاي الهي دانست       فاقي است، مي  تصادفي و اتّ  و با توجه به داستان كه كامالً        
و دست قضاست كـه خـسرو را        . كنند  به حكم قضاست كه اسبان در آن محل سستي مي         

پس . جا آورده شده است طوركه شيرين هم براثر قضا به آن همان. برد  به طرف چشمه مي   
اسـت روي او را     ي شيرين برداشته و خـسرو توانـسته           دست قضاست كه حجاب از چهره     

ر و بيـرون از اختيـار        امـري اسـت مقـد      ،يپس عشق و عاشق   . و در دام عشق افتد    . ببيند
جايي كه حكـم    . دهد  محل وقوع حادثه نيز در فضاي باز يعني زير آسمان روي مي           .عاشق

توانـد    و اين چـشمه مـي     .  آب است  ي  شيرين درچشمه . تواند بدون مانع فرود آيد      قضا مي 
. ي استي آب از لحاظ فلسفي نكته مهم   ديدن روي معشوق در چشمه    . نمود حيات باشد  

ـ         اين تجربه يادآورتجربه   ت افالطـون اسـت    ي فيلسوف يا حكيم درتمثيل غار درجمهوري .
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  ي آفتاب، بي    ل نيز مشاهده  ثُزيرا درعالم م     شيرين نيز به   . ل ميسر نيست  واسطه در نظر او
و خـسرو بـا     . ه عكس آن در آب افتاده است       است، ك   ماهي تابان  ،ي نظامي   تعبير شاعرانه 
  )148-170 :1372پور جوادي، (. تواند او را ببيند اين واسطه مي

 جـــست  چـــو مـــاهي مـــاه را در آب مـــي     شــست مــيگهــي ديــده بــه آب چــشمه
  )101 ب ،172: 1384كليات، (

ـ      ي    منظومـه بـه كثـرت     نـه   خسرو و شيرين، اگـر      ي    منظومهدر   ا ليلـي و مجنـون، ام
در ميـان زاري    به عنوان مثال،    . توان ديد   مي را هايي از وحدت ميان عاشق و معشوق        نمونه
  )156 :1378ثروت، ( .كني كوه هاي فرهاد درحين كردن
  

 دوانــــد خطــــا گفــــتم كــــه خــــاكم مــــي   دوانــــدبــــه تــــو بــــاد هالكــــم مــــي
  )114 ب ،250 : 1384، كليات(

  :گويد و با وجود آگاهي از مرگ خويش در راه معشوق مي
  

ــن ــستم م ــويم كي ــستي نگ ــو ه ــو ت ــن    چ ــستم مـــــ ــست در ده چيـــــ  ره آن تـــــ
ــستي ــو ه ــستم، ت ــن ه ــت م ــشايد گف ــتي     ن ــود پرســ ــد خــ ــه الزم آيــ ــه آنگــ  كــ

  )115 ـ 116ب ، 250 :همان(
چنين وحدتي در آغاز عشق خسرو و . و اين نمونه عالي وحدت عاشق و معشوق است   

 پايان راه به يابد، يمياي عشق را درميرو نيز ك كه خسجا ا آنام. شود شيرين مشاهده نمي
 عشق عرفاني درليلي و مجنون      )156-157: 1378ثروت،  (. انجامد  مي اي ديگر به وحدت     گونه

حاد عاشـق و معـشوق را      اتّ ،ي ميان مجنون و ابن سالم       درمباحثه. هم نمودي خاص دارد   
  . توان يافت مي

  
ــه ــت خالصــ ــشق اســ ــودمعــ ــود    ي وجــ ــو عـ ــن چـ ــشت و مـ ــشق آتـــش گـ  معـ

ــه ــرد خانـ ــاص كـ ــد و خـ ــشق آمـ  مـــــــن رخـــــــت كـــــــشيدم از ميانـــــــه   عـ
)79 و 80، ب 565: 1384، اتكلي(  

  :تتوان ياف ي مجنون به ليلي هم اين وحدت را مي  نامهدر پايانِ
  

ــي    بـــا تـــو خـــودي مـــن از ميـــان رفـــت ــه بـ ــن راه بـ ــت   و ايـ ــوان رفـ ــودي تـ  خـ
  )77، ب 551: 1384همان، (
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            45                                                       64 تا 39، از صفحه 90، بهار ي نظامي عشق و همسرگزيني در خمسه
و چه زيبا گفته است كه دو جان با هـم           . دو دلداده است  اين  حاد  كمال اتّ كه نشان از    
و نقـش دوئـي از ميـان        . شـود   و از اين پس تو و من يك دل مـي          . سازند  در يك تن نمي   

  )16-17 و 25 و 28 و 29، ب 561همان، . ك.ر(. شود برداشته مي
اي كـه مجنـون    بـه گونـه  .  ناگسستني و ژرف و غيرقابـل تجزيـه اسـت          ،حاد اين دو  اتّ
  )156: 1378ثروت، .ك.ر(. اند عاشق است يا معشوقد نمي

  
ــدامم    در خــود غلطــم كــه مــن چــه نــامم ــقم كـــــــ ــشوقم و عاشـــــــ  معـــــــ

  )111، ب 529: 1384، كليات(
ماند كـه گهـي بـر         و به احوال عارفان مي    . هاي طبع مجنون هم تماشايي است      گاه تلون 

ل براي يـاري مجنـون در      وقتي نوف . نشينند و گهي بر پشت پاي خود نبينند         طارم اعلي مي  
. جنگد، مجنوني كه پيشتر از نوفل مدد طلبيده بود          ي ليلي مي   دست آوردن ليلي با قبيله     هب

ي ليلي خشنود شده بود، حال در كنار ميـدان نبـرد از               و با تصميم او مبني بر نبرد با قبيله        
 )198 :1373حميـديان،   . ك.ر(. ي معـشوق آزرده خـاطر اسـت         كشته شدن جنگجويان قبيلـه    

، گـر    كه وقتي پير زن چاره     .بينيم  هاي عارفانه را درليلي مي     ي ديگر از اين نمادگري      نمونه
و از فـرط عفـاف   . ايـستد  گام دورتر از دلداده مي  ليلي دهبرد، ليلي را به نظاره مجنون مي   

و ايـن معنـي شـبيه مـاجراي بازمانـدن جبرئيـل از              . افتد  قراري از پاي در مي      درعين بي 
 و ماجراي حضرت موسي در برابر آتش طور       . ستدرمعراج ا ) ص(حضرت پيغمبر همراهي  

  . اند ي جالل الهي به كار برده را نمادي براي بيان حيرت از مشاهده كه عارفان آن
    )200-201 :همان(

ــوانمرد  زيــــــن بــــــيش مــــــرا نمانــــــد نــــــاورد  فرمــــود بــــه پيــــر كــــاي جــ
ــن ــي زيـ ــمع مـ ــه شـ ــه كـ ــروزمگونـ  مگـــــــــر پيـــــــــشترك روم بـــــــــسوز    فـ

  )64-65، ب 559: 1384كليات، (
وي . ليلي در شعر عربي و بعـدها در شـعر غنـايي رمـزي از معـشوق حقيقـي اسـت                    

شباهت به حالت  چرا كه حال مجنون هم درعشق ليلي بي. ي اهللا است نخستين رمز زنانه
  در هفت پيكر نظـامي      )133 : 1388حسيني،  (. ي حق نيست    كرعارف درمشاهده جنون و س 

ي حـسن     حجله«ي    اي در مقاله    آقاي الهي قمشه  . دهاي عشق عرفاني آشكار است    نيز نمو 
هـا و از      ي رنـگ     سياه تـا سـفيد، همـه        از هفت گنبد  «:آورده است » بياراي كه داماد آمد   
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و بـه   . گيرد  ها را در برمي     ي زمان    شنبه تا جمعه همه    زاي سيارگان و      ن تا زهره، همه   كيوا

   را از سياه كه رمزي از اسم باطن يـا مقـام ذات الهـي و                 ي آفرينش   هزبان رمز تمامي قص 
ـ     تا سفيد كه ظهـور كامـل همـه         ،هستي با خويش است    خلوت ابدي شاهد   هـا و     گي رن

هـا را در      ي رنـگ     سياه همـه   .گويد  ي اسم ظاهر از اسماي حسناي الهي است، باز مي         تجلّ
ت مطلق و غيبت مطلق     از اين روي رمز سكو    . تابد  و هيچ يك را باز نمي     . خود نهفته است  

ي    و سـفيد همـه     .گونه تعبيرات اسـت    و مقام الاسم و الرسم يا عنقاي مغرب و امثال اين          
كه . و رمز جمال الهي است    . كند  و چون روز همه چيز را آشكار مي       . تابد  ها را باز مي     رنگ

ي دختـر     هوي قـص  » .ي اوست   نور آسمان و زمين است و به هر طرف كه رو كنند، چهره            
اي برفراز كوهي رفتـه و شـرايط          ري را كه براي رهايي از دست خواستگاران به قلعه         حصا

ايـن  «: كنـد   گيرد، چنين تعبير عرفاني مـي       بسيار سختي براي خواستگارانش در نظر مي      
 از همـه     روي .بينـد   اي عاشق خـود مـي       يك به گونه  ه، چون آدميان را هر    ددختر ناز پرور  

اي كـه محـراب جـالل و حـريم            داي كوه قاف در قلعـه      در بلن   و سيمرغ وار   ،كند  نهان مي 
گـاه    آن.نهد  و امثال آن را بر سر راه مي        و هفت طلسم يا وادي    . كند  عزت اوست، مقام مي   

  و . كنـد  مثال خود را بر اوج پرندگون آفرينش و آفاق و انفس نقش مي   سن بي خيالي از ح
 ايـن راه    ،ق كه اگر طالب اويند    نمايد از تمام سوداگران عش       دعوتي عام مي   به زبان تكوين  

 جواني هنرمنـد،  شود،  بسياري در راه عشق بريده مي     كه سرهاي  و پس از آن   . و اين نشان  
الطير، كـوه بـه كـوه و وادي بـه وادي             چون مرغان منطق   به كمك پير و مرشدي دانا، هم      

 هفت )363-375 :1381اي،  الهي قمـشه  (. يابد  كه آن خضر فرخنده رامي     روند، تا اين    پيش مي 
 و مـشكالتي كـه بـراي سـالكان ايـن            ي سير و سلوك     بد به هفت مرحله   گن داستان هفت 

هفت شهرعشق از نظر بعضي عرفـا عبـارت         . آيد، شواهد گويايي است     طريق به وجود مي   
ي روز شنبه، يعني شـاه سـياهپوش          قصه. توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل، رضا      : است از 

 يعني بازگشت از راههاي باطـل       »توبه«و  . مطابقت دارد » بهتو«لين شهرعشق يعني    با او ،
 ،»ورع«م عـشق يعنـي      ي يكشنبه يعني شاه كنيز فروش بـا شـهر دو            قصه. به سوي حق  

موضوع قصه دوشنبه . كه مبادا به سبب كاري ناپسند او را ترك كنند نگراني سالك از اين
ي   نماينـده » بـشر «.  دارد شـباهت » زهد«م عشق يعني    با شهر سو  » بشر و مليخا  «يعني  

بشر با ديـدن زيبـايي      . ي بدي و لجاج و عناد است        نماينده» مليخا«زهد و پرهيزگاري و     
. كنـد   داري مـي   ا خويـشتن  كه بسيار وسوسه شيطاني در او بيدار شده بود، ام          مليخا با اين  
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 ه روز سه شنبه كـه دخترحـصاري اسـت، كـه بـراي انتخـاب خواسـتگارانش                 موضوع قص

ي معني تجلّ » فقر«. يكي است » فقر«گذارد، با شهرچهارم عشق يعني        سخت مي شروطي  
  .ن استيكچنان مس ، هماين حقيقت بر دل سالك است كه اگر سليمان باشد

  )335 :1381اي،  الهي قمشه(
 ،ي ماهان با شـهر پـنجم عـشق يعنـي صـبر              ي چهارشنبه، يعني افسانه     موضوع قصه 

  .هاي راه عشق است ي عاشق در سختيدار  آزمودن پاي،صبر. سازگار است
  )331 :همان(

ل توكّ. مطابقت دارد » لتوكّ«ي خير و شر با وادي ششم          داستان روز پنج شنبه، قصه    
هـاي او، هـر چنـد فريـضه           دريافت اين معرفت كه جهد سالك و طاعات و خـدمت           يعني
 اگـر فـيض   و.  به فيض الهـي نيـست  زيرا جهد سالك جز. كيه نتوان كرد  ا برآن ت   ام است،

  )335: همان(. الهي منقطع شود، در راه فروماند

  ـ عشق جسماني2ـ2
  ـ                عشق جسماني كيفي ك تي است نفساني، مبتني بـر اشـتياق و ميـل شـديد بـه تملّ

ايـن  . يي جسمي معشوق اسـت     جسماني همان زيبا    منشأ عشقِ  )30: 1371مدي،  ( .زيبايي
كه  چنان.  نكوهش قرار گرفته است    اري از موارد از طرف عرفا و فالسفه مورد        يسعشق درب 

  .داند زنان و هرزگان مي ي مهماني خود اين نوع عشق را كارِ افالطون در رساله
   )21: 1381شميسا، (

ـ ،چـه هـدف از ايـن عـشق    . دوام اين عشق بـه دوام زيبـايي معـشوق اسـت            ع از  تمتّ
ن ارشـميدس   نامه و در داستا   ري اين عشق را در اسكند       نمونه. هاي جسماني است    زيبايي

شود كـه از كـالس         كنيزچيني مي  ي  ارشميدس چنان شيفته  . توان ديد   و كنيز چيني مي   
خوراند، او را  ارسطو با معجون زشت كننده كه به كنيز مي. گزيند  دوري مي،درس ارسطو

كنيز به او بازگشته و ارشـميدس   تي دوباره زيباييپس از مد. گرداند به كالس درس برمي   
اني پايـان   ميرد و مـاجراي عـشق جـسم         كه كنيز مي   تا اين . كند   ترك مي  دوباره كالس را  

هـايي كـه در هفـت     ي عـشق   همـه )14 ـ  67، ب 1338-1340: 1384كليات، .ك.ر(. پذيرد مي
. فاني، عشقي جسماني و مـادي اسـت       ري ع   پيكر نسبت به زنان وجود دارد، در عين هاله        

عشق خـسرو بـه شـكر         كيد هندي، عشق اسكندر به كنيز چيني، عشق اسكندر به دختر          
عـشق خـسرو بـه      . ي عـشق جـسماني اسـت         همه از مقوله   ،عشق بهرام به فتنه     اصفهاني،
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 ،ي جـسمي بـوده      رسد كه هدف بهره     شيرين نيز درعين بعضي تعابير عرفاني، به نظر مي        

ر و فـراق    از آن جملـه خيانـت و غـد        . مـراه دارد  ا اين عشق مشكالتي نيز با خود بـه ه         ام
  .  ...ووجود رقيب يا ساعي، نارضايتي اولياي عاشق و معشوق به وصال آنها معشوق، 

  )110: 1371مدي، (

  ـ عشق عذري2ـ3
ي  جزيـره  هـاي شـبه    كه بين قبايل ساكن در ميانـه      » حب العذري «عشق افالطوني يا    

 اصـل اساسـي در ايـن    ،»بند عذره«ي  عربستان رواج داشته است، منسوب است به قبيله    
عـشق دو طرفـه و عفيفانـه كـه همـواره            .  و سرپوشي و پاك ماندن اسـت       عشق رازداري 
هـا ديـداري درپـي       اه آن كـ  و اگر فراق جـان    . شد  ها مي  ي فراق و ناكامي آن      عفتشان مايه 

 )34 :1369احمـدنژاد،   . ك.ر(. داد  داشت، عاشق بيچاره مرگ را بر لمس محبوب ترجيح مـي          
و معـشوق گـاه بـه اجبـار بـا           . وندشـ    الجمع مـي   ةمانعدر اين عشق، عشق و ازدواج       

و نيـز بـه ابـراز    . ت او نيستحباي مورد م   كند كه ذره    شخصي معموالً ثروتمند ازدواج مي    
ي خـود وفـادار       سـوخته  چنان بـه عاشـق دل       و هم  ،نهد  ت داماد ناخواسته ارجي نمي    محب
  .ماند مي

  )148: 1381ستاري، (
نـه  . اسـت » آزار طلب «ه شناختي   شناختي و جامع   قهرمان عشق عذري از لحاظ روان     

ا درمقابـل    عفاف و تمنّ   ،در عشق عذري  . رحم است   عشق عذري مرگ آور و بي     . »آزارگر«
  . كنند و كشمكش دائمي ايجاد مي. آشوبند و درون عاشق را مي. هم قرار دارند

ـ         در عشق عذري اگر    ا را تيزتـر كنـد، عـشق عـذري پـا             عفاف نباشـد كـه آتـش تمنّ
 ،ق بيچـاره  چرا كه عاش  .  آتشي بودن آن باشد    ،هترين صفت عشق عذري   شايد ب . گيرد  نمي
  )34: 1369احمدنژاد، (.  در اين آتش ندارداي جز تسليم و سوختن چاره

  از ذيـل   در بيـت    . اختيـار بـودن عاشـق اسـت          بـي  ،ات عشق عـذري   يكي از خصوصي
پس عـشق   . ددان   گام نهادن در راه عشق را به اختيار خود نمي          ،ليلي و مجنون  ي    منظومه

  :قابل سنجش است» حب العذري«مجنون به ليلي با معيار 
  

 دانــــــي نــــــه بــــــه اختيــــــار خويــــــشم   زيـــن ره كـــه نـــه برقـــرار خويـــشم
  )57، ب 489: 1384كليات، (
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به طـوري كـه     . خورد  دامني به چشم مي    ت و پاك   عفّ ،در تمام داستان ليلي و مجنون     
  :خورد عشق جسمي به چشم نمياني و ماي آلودگي جس هذر آنان هاي درمالقات

  
ــستجويي    قـــانع شـــده ايـــن از آن بـــه بـــويي ــه جـــ ــن بـــ ــي ازيـــ  و آن راضـــ

  )96، ب 476 :همان(
  

 عاشق كامل است، ماندن ،اگر مجنون: گويد در دومين ديدار ليلي با مجنون، ليلي مي 
  .  حرام است،و ديدار او بيش از اين حد

  
ــام اســــت ــق تمــ ــه عاشــ ــز كــ ــ    او نيــ ــرض بـ ــيش غـ ــن بـ ــت زيـ ــرام اسـ  ر او حـ

  )69، ب 560 :همان(
  
از چشم بيگانه و در دياري غريـب و بنـدرت     ها پنهاني و دور       مالقات ، عشق عذري  در

و . گيـرد   ليلي و مجنون نيز دور از چشم مردم صـورت مـي           هاي    مالقات. گيرد  صورت مي 
ر  ديگـ ، از زكتمـان را  . انـه دارنـد   در مي » پيـرزن ديـار ليلـي     «هـايي چـون       همواره واسطه 

زيرا سرّ عشق خود .  ليلي برمجنون ارجح است،راز در كتمان. ات عشق عذري استمختص
  )191-192: 1366ستاري، (. كند ي از مادر و دوستان هم پنهان ميرا حتّ

 اگـر هـدف وصـال بـود،         . نه وصـال   ،يابي به معرفت است     حقيقت عشق عذري، دست   
  .كند ا اين كار را نمي ام،دواج كند با او از، ليليتوانست بعد از مرگ شوهرِ مجنون مي

    )212 :همان(
ــراود   چـــــون عاشـــــق را كـــــس بكـــــاود ــرون تــــــــ ــشوقه ازو بــــــــ  معــــــــ

  )9، ب 534: 1384كليات، (
و به عبارتي ديگر شهيد . سپارند  دل به مرگ مي   . سازند  اق عذري با سوز عشق مي     عشّ

  :كند گونه درد و دل مي ليلي دربستر مرگ با مادر اين. شوند مي
  
ــگ روز عيـــــــدم     ن كـــن كفـــنم كـــه مـــن شـــهيدمخـــو ــد رنـــــ ــا باشـــــ  تـــــ

  )39، ب 570 :همان(
  . رساند كند و به الهوت مي تطهيرشده و معصوم را ملكوتي مي اين عشق، نفس

  )212: 1366ستاري، (
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  ـ عشق مادري2ـ4
.  ايثار و فداكاري است    آيد،  چه به ذهن مي    ترديد آن   ود، بي ش  وقتي صحبت از مادر مي    

معنـي بـا شـب       هـا متـرادف اسـت، بـا درد و رنـج و هـم                ر بـراي مـا ايرانـي      ي مـاد    كلمه
  .خندد ا ميام... گريد  شكند، مي اي خسته كه مي هاي طوالني، چهره داري زنده

ايـن  . ت تيره وجود نـدارد    داراي شخصي يا  مهر و     ي هيچ مادر بي   هاي نظام   در منظومه 
چنـان در دل     گ معـشوق هـم    ها پس از مر     كه سال . عشق ذاتي چون عشق عرفاني است     

 كه بتوان به جاي معشوق حقيقي چيز ديگري         ،اني نيست مو چون عشق جس   . جاي دارد 
ا حـضورشان پررنـگ     اي دارند، ام    هرچند مادران خمسه حضوري حاشيه    . گزين كرد  جاي
ت مادراني كه فـروغ م    . مادران خمسه، مادراني مهربان و فداكارند     . است شـان صـيقل      حبـ

هايش به اسكندر وقتي كـه   عشق مادر روشنك به فرزند در توصيه. ن است روح فرزندانشا 
قلبش بـه يـاد دختـر در        . نهد،  كامالً آشكار است      دست روشنك را در دست اسكندر مي      

  .تپد و آرام و قرار ندارد سينه مي
  

ــامي   تــــرين گــــوهرينگــــويم گرامــــي ــه نـــ ــپردم بـــ ــوهري ســـ ــرين شـــ  تـــ
 اي مــــــي واليــــــت بــــــر افــــــشانده   يتي  ايپـــدر مانـــدهاي بـــيپـــدر كـــشته

ــكندري ــار اســـ ــه زنهـــ ــپردم بـــ ــردا و آن داوري   ســـ ــي و فــــــ ــو دانــــــ  تــــــ
  )110- 114، ب 1027: 1384كليات، (

او كه نخستين    .هاي عالي عشق مادرانه است      عشق مادر اسكندر به فرزند نيز از نمونه       
اي   به ويرانـه  و،كند نامه است، براي زايمان فرزند خانه و كاشانه را ترك مي      شرفدر  مادر  

هـاي   واپـسي  دل. رود يا ميآورد، خود از دن كه فرزند را به دنيا مي     و پس از آن   . برد  پناه مي 
  .ي اوست  در واپسين لحظات عمر براي فرزندش نشان از عشق مادرانهاين مادر

  
ــرا ــد ت ــرورد خواه ــه پ ــويي ك ــه گ  كـــــدامين دده خـــــورد خواهـــــد تــــــرا     ك

  )20- 22، ب 944: 1384، كليات(
 او پـس از     .هاي عالي عشق مادرانـه اسـت        شق مادر مجنون به فرزندش نيز از نمونه       ع
بـا  . كـشد   او را در آغوش مـي     . يابد  رويي آشفته و بيمارگون مي     و كه فرزندش را با سر     آن
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ـ        . نهد  هاي او مرهم مي     دستان مهربانش بر زخم    ت سخنانش با فرزند حاكي از مهر و محب

  )1-20 ب ،554 همان،. ك.ر(. ي اوست مادرانه
او پس از ناپديد شدن . يابد  نمود خاص مي،عشق مادر بهرام در ناپديد شدن فرزندش    

 بـا نـداي     تنهـا و  . اش را بيابـد     گذارد، تا شايد فرزند گمشده      فرزند از مال و جان مايه مي      
  )65-70، ب 806همان، . ك.ر(. يابد سروش غيبي است كه آرام و قرار مي

ي   و در همـه   .  خمسه كه حاكي از عشق خالص مادرانـه اسـت          ر در گو موارد بسيار دي   
  .  عشقي استوار و همراه با ايثار و فداكاري است،موارد عشق مادر و فرزند

  ي نظامي ـ انواع ازدواج در خمسه3
ازدواج سياسـي، اجبـاري،   : هـاي مختلـف چـون    ي نظامي بـه گونـه     ازدواج در خمسه  

شود تك آن اشاره مي  كه به تك.ه و چند همسري بود عاشقان،تيشرطي، وصي.  

  ـ ازدواج سياسي1ـ3
 بلكـه انتخـاب   حق انتخـاب نـدارد،    . گيرد  ه قرار مي  المصالح  دختر وجه  ،در اين ازدواج  

گاه بـه منظـور     . د دارد اين ازدواج داليل متعد   . ي خواستي ناآگاهانه است     شونده و بر پايه   
ـ     و گـاه بـا انگيـزه       .گيـرد  ـ نظامي انجام مـي     دست آوردن نيرو و توان سياسي      به د ي متح

  .گيرد دست آوردن قدرت بيشتر انجام مي ه نيروهاي داخلي براي بساختنِ
  )283- 287: 1382معصومي دهقي، . ك.ر(

  ـ ازدواج خسرو با مريم1ـ1ـ3
حد ساختن و به دست آوردن قدرت بيـشتر         ي متّ   رسد اين ازدواج با انگيزه      به نظر مي  

را با سپاه بسيار » نياطوس« به روم رسيد، قيصر پسر خود چون خسرو. انجام گرفته است
و در قبال اين كمك و ياري، دختر خود مريم را به همـسري او               . در ركاب خسرو فرستاد   

  . درآورد
  

ــخ    حــــديث آن عــــروس و شــــاه فــــرخ ــون داد پاســـ ــل روم را چـــ ــه اهـــ  كـــ
ــاطوس ــا نيـ ــشيدن بـ ــشكر كـ ــان لـ   طــــاوس جنــــاح آراســــتن چــــون پــــرّ     همـ

)42-3 ب ،209: 1384 ات،كلي(  
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   ازدواج اسكندر با دختر كيد هنديـ2ـ1ـ3

. شود  كه پاي عشقي درميان باشد، پيمان زناشويي بسته مي         در اين ازدواج پيش از آن     
 حاكم آن شهر خواسـت تـا تـسليم          اسكندر كه به قصد كشورگشايي به هند رفته بود، از         

غارت نزني، دخترم را همراه سه      و به اسكندر گفت كه اگردست به        .  كيد تسليم شد   .شود
  .كند جام اسكندر با دخترش ازدواج مينو سرا. بخشم چيز ارزشمند ديگر به تو مي

  )66-72 ب ،1081 :همان. ك.ر(
و بـه عنـوان     . در اين ازدواج دختر حق انتخاب نداشته، بلكـه انتخـاب شـونده اسـت              

  .المصالحه قرار گرفته است وجه

  ـ ازدواج اجباري2ـ3
 و تنهـا    .حق انتخاب ندارد  دختر  . گيرد  اج برخالف ميل قلبي دختر انجام مي      اين ازدو 

  .والدين تصميم گيرنده هستند

  ـ ازدواج ليلي با ابن سالم1ـ2ـ3
 در  .فرسـتد   در داستان ليلي و مجنون، ابن سالم افرادي را به خواستگاري ليلـي مـي              

 به آنان وعده    ت با او  سوخت، پدر و مادرش بدون مشور       كه ليلي از عشق مجنون مي      ليحا
  . سالم درآورند د ابندهد، كه پس از بهبودي ليلي او را به عق مي

  )20-22ب ، 497 :همان. ك.ر(
سـالم در   و پس از بهبودي ليلي، پدر برخالف ميل شخصي دختر، او را بـه عقـد ابـن                

  . آورد مي

  ـ ازدواج شرطي3ـ3
 سـه   ،در خمـسه  . ي اوسـت    دههايي از جانب عروس و خانوا       اين ازدواج همراه با شرط    

ي عـروس و يـك    دو مورد شرط از جانـب خـانواده   . شود  مورد ازدواج شرطي مشاهده مي    
  . مورد از جانب خود عروس است
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  ادشاهـ ازدواج خير با دختر پ1ـ3ـ3

 پادشاه شرط ازدواج با دختر را معالجـه         .برد  شاه كه از بيماري صرع رنج مي      دختر پاد 
. گزيند  او را به دامادي بر مي،ر كس كه دخترش را بهبود بخشد و اعالم كرد ه   . او دانست 

  . را معالجه نموده و با او ازدواج كرددر اين ميان خير دختر
  )245-246 ـ ب 770-771: 1384 كليات،. ك.ر(

  ـ ازدواج خير با دختر وزير2ـ3ـ3
سأله ر از ايـن مـ      و وزيـ   .دختر وزير كه كه در اثر بيماري آبله چشمانش كور شده بود           

و اعالم نمود كه هر .  شرط ازدواج با دختر را بهبودي چشمانش دانست.برد بسيار رنج مي
ي چشمان دختر با  و خير با معالجه. شود  داماد او مي   ،كس چشمان دختر را بهبود بخشد     

  )306-307 ب ،773 :همان. ك.ر(. كند او ازدواج مي

  ر حصاريـ ازدواج دخت3ـ3ـ3
قصر را  از خواستگاران، قصري بر فراز كوهي بنا كرده، و راه      اين دختر كه براي رهايي    

شرط كرد، هر كس طلسم را بگشايد و در قلعه را پيدا كنـد، و بـه                 . طلسم بند نموده بود   
 و سرانجام جواني بـا      .گزينم   همسري برمي  سؤاالت من در حضور پدر پاسخ دهد، او را به         

  . با او ازدواج نمود پدرخ دادن به سؤاالت او در حضورگشودن طلسم و پاس
  )77- 83 ـ ب 736 :همان .ك.ر(

  تيـ ازدواج وصي4ـ3
گيرد، در خمـسه تنهـا        اين ازدواج كه بنا به وصيت والدين عروس يا داماد صورت مي           

بلكـه انتخـاب    . در اين ازدواج دختر انتخاب كننده نيـست       . يك مورد مشاهده شده است    
  . شونده است

  شنكـ ازدواج اسكندر با رو1ـ4ـ3
 كه روشنك كند، ت ميحظات عمرش به اسكندر وصيدارا ـ پدر روشنك ـ درآخرين ل

  .كند  دارا با روشنك ازدواج ميتوصيو اسكندر نيز بنا به . را به همسري خود برگزيند
  )175- 177 ب ،1009 :همان. ك.ر(
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  ـ ازدواج عاشقانه5ـ3

  . گويند ج عاشقانه ميدادگي صورت پذيرد، ازدوا به پيوندي كه براساس عشق و دل
  )288: 1382معصومي دهقي، (

  ـ ازدواج خسرو و شيرين1ـ5ـ3
دو بـا    آن. هاي عاشقانه اسـت     هاي عالي داستان    داده از نمونه   داستان عشق اين دو دل    

دختـري  . تواند مانع وصال آنان شـود       و هيچ چيز نمي   . خواهند  گر را مي  يد تمام وجود هم  
فون سيـ چ مالزم و پاسـداري از ارمنـستان تـا ت          هي  ند و بي  نشي  اسب مي  ه و تنها برپشت   يكّ
 ،در آغاز عـشق شـيرين بـه خـسرو         .  محبوب خود را ديدار كند     ،تا براي لحظاتي  . تازد  مي

ت و عصمت زنانه سـفارش       هرچند ميهن بانو او را به حفظ عفّ        .اي غالب دارد    هرههوس چ 
 ؛دامني نيـست  ت و پاكعفّ چندان پاي بند ، ولي در ديدارهاي نخستين با خسرو   ،كند  مي
شـيرين در    )55: 1381ثـروت،   . ك.ر(. رسـد   ا درپايان اين عشق از خامي به پختگـي مـي          ام 

هاي هجـران را بـه يـاد     او روزها و شب. دادگي است ي كامل وفاداري و دل     نمونه ،عاشقي
شيرين تا پاي جـان  . گيرد و دل از بند خسرو باز نمي. كند خسرو و به عشق او سپري مي     

 مرگ زيبايش نشان از عشق راستين او به خـسرو         . در عشقش به خسرو وفادار بوده است      
  . باز نبود  عاشق پاك،ا او چون شيرينام. ورزيد خسرو نيز به او عشق مي. ستا

باختـه بـود،      پاي بر جـا و پـاك       ،اگر او در عشق شيرين    . عشق او با هوس آلوده است     
 در هر صورت خواه     )50-51: 1381 همان،   .ك.ر(. شدتوانست يك لحظه از ياد او غافل با         نمي

 ازدواج ايـن دو     ،ه بعضي تعـابير عرفـاني از آن كنـيم          و خوا  ،اين عشق را جسماني بدانيم    
و . دادگـي اسـت    چـرا كـه اسـاس آن پيونـد، عـشق و دل            . داده ازدواج عاشقانه اسـت     دل

  .  واقعي جلوه دهد او را عاشقهاي خسرو راني ، با تمام هوسكند پيرگنجه نيز تالش مي

  ردـ ازدواج خير با دختر ك2ُـ5ـ3
كـه    را در حـالي     خيـر  ،رددختركُ. دادگي است  اج، عشق و دل   شالوده و اساس اين ازدو    
چـشمانش را   . او را به خانـه بـرد      . يافتغلطيد،    ، و درخون مي   چشمانش از حدقه درآمده   

 و از دو چشم محروم، از ود، صحرانشين بردي كُ تي كه خير درخانهدر تمام مد. مداوا كرد
  . چنان عشق او را در دل داشت و دختر نيز هم.  عاشق او شده بود،شنيدن صداي دختر
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ــسي ــنيده بـــ ــيرين او شـــ  لطـــــف دســـــتش بـــــدو رســـــيده بـــــسي  لفـــــظ شـــ

ــد   بنـــــددل در و بـــــسته بـــــود و آن دل ــسته دل زهــــــي پيونــــ ــم در و بــــ  هــــ
)161-2، ب 767: 1384ات، كلي(  

  . انجامد دو مي آاليش و ساده به ازدواج آن شق پاك و بيو سرانجام اين ع

  د زوجاتـ چند همسري يا تعد6ـ3
در جوامع ابتدايي، هنگامي كه كشاورزي رونق يافت و كـارگران فـراوان الزم آمدنـد،          

كمي تعـداد مـردان نـسبت بـه         . مردان به چندزن گزيدن و نيز به برده گرفتن پرداختند         
ايرانـي   هاي پدرساالر   در خانواده  )211: 1371روانـدي،   (. ثر افتاد زنان در چند زن گزيني مؤ     

          د زوجات رواج يافت   كه پدر قدرت و اختيار تام داشت، چند همسري و تعد .ي زناني    هعد
  . ه نسبت استطاعت او بودتوانست داشته باشد ب كه مرد مي

  )333: 1378، كريستن سن(
ت بيشتر براي اطفـاء شـهوت صـورت    رسد تعدد زوجا ي نظامي، به نظر مي    در خمسه 

  . گرفت مي

  ج بهرام با دختر شاهان هفت اقليمـ ازدوا1ـ6ـ3
و . بهرام پس از پيروزي برخاقان و سامان دادن كارها ميل بـه فراغـت و نـشاط كـرد                  

هـر آنـان را در دل       و م . تصوير هفت شاهزاده خانم را كه در خورنق ديده بود، به ياد آورد            
پس از  . نخست دختري از نژادكيان خواست    . استگاري آنان فرستاد   و به خو   .احساس كرد 

دختر   آن به ترتيب دخترخاقان چين، دختر قيصر روم، دختر شاه مغرب، دختر راي هند،
و هفـت قـصر بـراي هفـت         .  خوارزم و شاهزاده خانم سقالب را به بارگاه خود آورد          محاك

شـد و بـه    ها مي كي از شاهزاده خانمو بهرام هر روز در گنبدي مهمان ي   . شاهزاده بنا كرد  
  )1-22 ب ، 689 ـ 90: 1384كليات، . ك.ر(. پرداخت عيش و طرب مي
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  رد، دختر شاه و دختر وزير دختر كُـ ازدواج خير با2ـ6ـ3

اش بهبـود     ط دختركـرد و خـانواده     ي خير توس   كه چشمان از حدقه درآمده     پس از آن  
دو  ي دختر بيمار شاه و وزير بـا آن          آن با معالجه  و پس از    . رد ازدواج كرد  با دختر كُ  . يافت

  )266 ـ 308 ب ،770-73 :همان. ك.ر(. نيز ازدواج نمود

  شناسي ازدواج در خمسه ـ ريخت4

  ـ بهار موسم عشق و عاشقي1ـ4
كـه سروسـهي قـد       زاري در چمن . دادگي خسرو و شيرين درفصل بهار بود       داستان دل 

االن  و غـزّ   ، افكنده و بناگوش شيرين را باد گشاده       برافراشته و بنفشه تاب زلف را بردوش      
 خـود كـرده،       عاشقان را از خـود بـي       ،و نواي بلبالن  . كنند  زار با مادر بازي مي      ردسبزهبه گ

ـ      . گاهي شاد و خرم بودند     زهتخسرو با شيرين شب و روز به هر نُ         ي، گـاه در مرغـزاري م
  . كردند ا ميه چيدند و خوشي ي گل ميو گاهي بر كوهسار. نددخور مي

  )19 و 21 و 22، ب 193 :همان. ك.ر(

  باختن در خمسه هاي دل ـ گونه2ـ4
 عاشـق از راه شـنيدن صـداي         ،باختن گونه دل   در اين  :باختن از راه شنيدن    ـ دل 1ـ2ـ4

  . بندد  دل درگرو عشق او مي،معشوق يا توصيف او از شخص ديگر

  سروباختن شيرين از خ ـ دل1ـ1ـ2ـ4
هايش بـراي      از شيرين و زيبايي    ،وقتي نخستين بار شاپور    و شيرين در داستان خسرو    

هايش را به مرواريد و گيسوانش را به كمنـد             دندان ، و قامتش را به نخل     ،گويد  خسرو مي 
  .شود ور مي شعلهخسرو  آتش عشق شيرين در دل ؛كند مانندمي

  )30- 77 ب ،152-154: 1384كليات، . ك.ر(
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  از خيرباختن دختر كرد  ـ دل2ـ1ـ2ـ4

كه خيـر   ييجا از آن. خانه برد  خير را به   ،ردكه دختركُ  در داستان خير و شر، پس از آن       
 و پــس از بهبــودي .نــشين دختــر عاشــق او شــد  از صــداي دلاز دو چــشم نابينــا بــود،

  )160-162، ب 767 : همان.ك.ر(.  با او ازدواج كرد،چشمانش
چه  ،  ختن عاشق و معشوق از راه ديدار      با گونه دل   در اين  باختن از راه ديدن    ـ دل 2ـ2ـ4

  . بندند  دل به يكديگر مي،ديدار تصويري و چه حضوري

  ـ داستان خسرو و شيرين1ـ2ـ2ـ4
 در يكـي از     سـرا،  ل شـكار و گـردش، نـه زنـداني حـرم            اهـ  شيرين كه دختري است،   

تصويري كه محصول انگشتان قلـم      . افتد  رباي خسرو مي    چشمش به تصوير دل    ،ها  گردش
بيند از خـود      يك مي و چون تصوير را از نزد     . گر است  نظير شاپور صورت     استعداد بي  زن و 
  )33-34، ب 158 :همان. ك.ر (.بندد دل درگرو عشق او مي و .شود خود مي بي

  ـ ابن سالم و ليلي2ـ2ـ2ـ4
 ،گذشت   روزي از نخلستان مي    اسد  ي بني   ته و ثروتمند از قبيله     جواني آراس  ،ابن سالم 

  .ل دل درگرو عشق او بستنگاه اوليلي افتاد، و دركه چشمش بر 
  )5 ـ 10 ب ،497 :همان. ك.ر(

  ـ ليلي و مجنون3ـ2ـ2ـ4
        بـذر عـشق در دل آن دو         ،لـين ديـدار   مجنون چون ليلي را درمكتب خانه ديد، در او 

 و برخالف دوستانش كه به علم خواني مشغول بودند، اينان تنها حديث عـشق               .جوانه زد 
  )68 و 69 و 75 ب ،471-472 :همان. ك.ر( .سرداشتندو مهرباني در

  م گور و دختران پادشاه هفت اقليمـ بهرا4ـ2ـ2ـ4
 مهرآنـان در دل او جـاي        .ديدخورنق  بهرام نيز چون تصوير هفت شاهزاده خانم را در        

 ،بهرام از راه تصوير دختران    .  و با آنان ازدواج كرد     .ي نمود گاه آنان را خواستگار    آن. گرفت
  )1-22 ب ،689-690 :1384 ات،كلي. ك.ر(. ه آنان باختدل ب
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  ـ بشر و همسر مليخا5ـ2ـ2ـ4

باد برقع . قع بر روي بسته بودگذشت، چشمش به زني افتاد كه برُ بشر كه از راهي مي 
و سـرانجام ايـن عـشق       .  و بشر با ديدن روي ايـن زن عاشـق او شـد             .ار زد ناز روي زن ك   

  )18-21ب . 724 :همان. ك.ر(. ديداري به ازدواج انجاميد

   داللگان و قاصدان در امر ازدواجـ3ـ4
هاي خمسه درايجاد روابـط عاشـقانه، معمـوالً فـردي ميـانجي       ها و عاشقانه در ازدواج 

در . سـازد   ر مـي  و ديـدار آنـان را ميـس       . پـردازد   اق مي رساني بين عشّ    كه به كار پيام   .است
امــا در روابــط عاشــقانه، دايگــان و . نــدگير هــا معمــوالً مــردان، واســطه قــرار مــي ازدواج

سـالم از ليلـي،      در مراسم خواسـتگاري ابـن     . رسانند  دادگان را به هم مي     پرستندگان، دل 
  )29-35 ب ،518 :همان. ك.ر(. فرستند قاصداني را همراه با هدايايي به خواستگاري مي

ري عـروس    پدرمجنون همراه گروهي از بزرگان به خواستگا       ،در خواستگاري ليلي نيز   
  )20-22 ب ،477 :همان .ك.ر (.روند مي

 قاصدي به سوي چين، روم،      ،بهرام گور نيز درخواستگاري دختران پادشاه هفت اقليم       
  )10-20 ب ،689-690 :همان. ك.ر(. فرستد  خوارزم و سقالب مي،مغرب، هند

 ،د اسكندر وزير خود را نزد روشنك و مادرش فرستا      ،در ازدواج اسكندر با روشنك نيز     
  )28-30 ب ،1024 :همان. ك.ر(. نمودو روشنك را خواستگاري 

  ـ دخالت والدين در ازدواج4ـ4
ي   يعنـي گـرفتن اجـازه     . گاه پدران و مادران دخالـت داشـتند         هاي خمسه     در ازدواج 

در ازدواج ليلـي بـا ابـن سـالم، پـدر و مـادر ليلـي تـصميم                   . ازدواج از والدين مطرح بود    
 كـه پـس از   ،دهند ن هيچ مشورتي با دختر، به ابن سالم قول مي       آنان بدو . هستند گيرنده

  )20-23 ب ،497 :همان. ك.ر(.  او را به عقدش درآورند،بهبودي ليلي
  .  كامالً آشكار است، پدر مريم،در ازدواج خسرو با مريم نيز، دخالت قيصر

  )39-40 ب ،209 :همان. ك.ر(
دخالت مادر روشنك   بود، وـداراـ ت پدرش  ازدواج روشنك با اسكندر هم طبق وصي

  )98-102 ب ،1026 :همان .ك.ر(. در اين امر نيز كامالً روشن است
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گاه پدر از ميان خواسـتگاران، شـخص شايـسته و سـزاوار را بـه همـسري دختـرش                    

خير را فرد شايسته و اليق ديد، به او پيشنهاد ازدواج            كرد صحرانشين چون  . گزيند  برمي
  )214 و 217 ب 769 :همان .ك.ر(. با دخترش را داد

  ـ نقش نجوم و اخترشناسي در امر ازدواج5ـ4
 مردم معتقد بودند كه ستارگان و اجـرام آسـماني در سرنوشـت      ،در روزگاران گذشته  

ـ . بـه همـين خـاطر در مـشكالت از آن يـاري مـي جـستند                . آدمي تـأثير دارنـد     ت اهمي
ـ   ود اختر شناساني داشتند،   ، دربار خ  ها به قدري بود كه تمام شاهان در        بيني پيش ن ا تا آن

 ،سـطرالب آنان به كمك ابزاري بـه نـام اُ        . دادها در آينده با خبر سازند      را از جزئيات روي   
  )251 :1382معصومي دهقي، ( .كردند سرنوشت آدميان را بيان مي

در داسـتان خـسرو و      . ي نظامي به خـوبي آشـكار اسـت         ردپاي اين باورها در خمسه    
مات ازدواج با شـيرين را فـراهم كنـد، از اخترشناسـان     خواست مقدشيرين، چون خسرو  

  .  تا عروسي را در آن روز برگزار كنند،خواست تا روزي مبارك و ميمون را معين كنند
  )63-66، ب 323: 1384كليات، . ك.ر(

روزي بـه كمـك اخترشناسـان       وشنك نيـز    با ر رد و اسكندر    در ازدواج خير با دختركُ    
  . گزينند اي پيمان زناشويي برميمبارك و خجسته بر

  )67 - 68، ب 1025 و 224-225ب ، 770 :همان. ك.ر(

  ـ امتحان و آزمايش داماد6ـ4
گرفت، و عروس پس از آزمايش بـا او           گاه داماد از سوي عروس مورد آزمايش قرار مي        

 در داستان دختر حصاري مشاهده شده و آنيك مورد در تنها در خمسه . كرد ازدواج مي
ه  حصاري بر بلندي كوهي ساخت     ،اين دختر كه براي رهايي از دست خواستگارانش       . تاس

هـايي   بـراي ازدواج بـا فـرد مـورد عالقـه اش شـرط              .و راه آن را طلسم بنـد كـرده بـود          
  .و دختر او را به همسري برگزيد. جواني از اين امتحان سربلند شد. بود گذاشته

  )232 ـ 263 ب 742- 3 و 75- 84، ب 736 :همان .ك.ر(

  ـ آئين سرور و شادكامي در عروسي7ـ4
  . به آئين سرور و شادكامي اشاره شده است،در مراسم عروسي ليلي و ابن سالم

  )54، ب 519 :همان. ك.ر(
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 مطربان شهر با بـربط نـوازي و سـرود خـواني             ،در مراسم عروسي اسكندر با روشنك     

  . شهر را پر از آواز خود كرده بودند
  )77 و 79 و 80 و 85، ب 1026 :همان. ك.ر(

  ـ آراستن كوي و برزن8ـ4
هـاي قيمتـي آذيـن        در مراسم عروسي، گاه كوي و برزن را با گنج و گـوهر و پارچـه               

 كوي و بازار را با گنج آذين        ،پدر ليلي در مراسم عروسي دخترش با ابن سالم        . بستند  مي
  . بست
  

 آراســـــت بـــــه گـــــنج كـــــوي و بـــــازار    آمـــــد پـــــدر عـــــروس در كـــــار
  )52 ـ ب 195: 1384، كليات(
  .بندند در عروسي خير با دختر پادشاه نيز شهر و سراي را آذين مي

  
ــراي ــهر و سـ ــرد شـ ــستند گـ ــه بـ  شــــــــهريان ســــــــاختند شــــــــهر آراي    كلـ

  )296، ب 772 :همان(
هـاي خـوارزمي و        شهر و بازار را با انواع پارچـه        ،در مراسم عروسي اسكندر با روشنك     

  )71-75، ب 1025 :همان. ك.ر(. كنند استه ميآر... ديباهاي رومي و 

  ـ نثار برسر عروس9ـ4
  . ريختند ي مشك، مرواريد و طال مي گاه به رسم نثار برسر عروس، نافه

 زيبا روياني برسر راه عروس ايـستاده، و برسـر او            ،در مراسم عروسي خسرو و شيرين     
  . ريختند شكر مي

  
ــر راه ــر سـ ــان بـ ــزان عروسـ ــكر ريـ  رگون بـــسته بـــر مـــاه  هـــاي شـــك قـــصب  شـ

  )17، ب 323 :همان. ك.ر(
 شـيرين   مشك و درم برسـر     ي  هتن مرواريد و ناف   در جايي ديگر از اين داستان به ريخ       

  )25-6 و 28-9، ب 324 :همان. ك.ر(. اشاره شده است
  .ريزند ي عروس شكر مي ، بر حجلهدر عروسي ابن سالم و ليلي
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ــه ــر حجلـــ ــزبـــ  هــــــا شــــــكر ريــــــزكردنــــــد بــــــه تنگ  ي آن بـــــت دالويـــ

  )57، ب 519 :همان(

  ـ ارمغان و هداياي داماد به عروس10ـ4
اه قاصـدان پيـشاپيش     در هنگام خواسـتگاري همـر     يا  ها    معموالً اين هدايا و پيشكش    

ي داماد و يا در روز عروسي به عروس          يا به هنگام آوردن عروس به خانه       شد،  فرستاده مي 
  . شد داده مي

فرسـتد،   رين، چون خسرو افرادي را به دنبال عروس مـي در مراسم عروسي خسرو و شي    
هـاي   ها و خزينه تا او را از قصر به مدائن آورند، هزاران شتر و استر و اسب به همراه صندوق        

 در  )9- 11، ب   323 :همـان . ك.ر(. فرسـتد   هاي ديبا براي شـيرين مـي        آكنده از مرواريد و فرش    
 و شـكر و لعـل و         عنبـر و مـشك و نافـه        بـسياري از   هداياي   عروسي ابن سالم و ليلي با     

  .روند به خواستگاري ليلي ميهاي ديبا و شترهاي تندرو  فرش
  )29-33، ب 518 :1384 كليات،. ك.ر(

هـا و   برنـد، پيـشكش   در عروسي اسكندر وروشنك، وقتي عروس را به خانه داماد مـي  
  )109-110 ب ،1027 :همان .ك.ر(. دهند هداياي بسياري به او مي

  ينيعقد مطابق با كيش و آـ 11ـ4
و سـپس دامـاد     . گرفت  ي دختر صورت مي     ين در خانه  يمراسم عقد مطابق با رسم و آ      

ي دامـاد برگـزار       در يـك مـورد ايـن مراسـم درخانـه          . بـرد   ي خود مـي     عروس را به خانه   
  . و آن ازدواج خسرو و شيرين است. است شده

بدان را به كاخ فـرا خوانـده،        ومدر روز موعود،    . برند  چون شيرين را به قصر خسرو مي      
  )31 و 39-41، ب 324 :همان .ك.ر(. شود  جاري ميدو آنعقد رسمي بين 

دو را بـه عقـد هـم در          طبق آئـين و كـيش آن      رد نيز   در مراسم ازدواج خير با دختركُ     
  )226-227 ب 77 :همان. ك.ر(. آورند مي

، نمود را خواستگاري    در هفت پيكر، در داستان مليخا و بشر، چون همسر مليخا، بشر           
  .ركرده او را به همسري برگزيندچه خداوند مقرّ ين و آني كه مطابق آخواست از او 

  )222-223 ب ،732 :همان. ك.ر(
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  . ها هم اشاره شده است مهريه و شيربگاه در مراسم عقد به

  ـ مهريه1ـ11ـ4
ـ            ه امـوال مـرد در   مهريه تنها شامل مبلغي يا ميزاني از طال و جواهر نبود، بلكه گـاه ب

هاي خمـسه، تنهـا در يـك مـورد از مهريـه سـخن                 در ازدواج . يافت  ي مي آينده نيز تسرّ  
ـ       . و آن ازدواج اسكندر با روشنك است      . شده است  گفته ه عنـوان   اسكندر ملـك عجـم را ب

  :بخشد مهريه به روشنك مي
  

ــين او  ــر تمكـــ ــت از بهـــ  بـــــه ملـــــك عجـــــم بـــــست كـــــابين او   در آن بيعـــ
  )70ب ، 1025 :همان(

  هاـ شيرب2ـ11ـ4
از شيربها هم تنها در يك مورد سخن گفته شده و آن در ازدواج ليلي بـا ابـن سـالم                     

  . است
  

 در شـــــيربها ســـــخن بـــــه جـــــان رفـــــت  طوفـــــان درم بـــــه آســـــمان رفـــــت
  )56، ب 519 :همان(

  نتيجه
 بـوي   ،هاي نظـامي    ي منظومه   شود كه در همه     چه گذشت، مالحظه مي    ه به آن  با توج 

او نظـام   .  همين امر است   هايش  ت داستان و يكي از عوامل جذابي    . رسد  ه مشام مي  عشق ب 
عـشق در   . نهد  عشق بودن را مرگ نام مي       و بي . داند  ي عشق استوار مي     آفرينش را بر پايه   

و داراي  . شـوند    وارد مـاجرا مـي     ،و عاشق و معشوق هـر دو      . هاي او دوسويه است     منظومه
شخصي ي خود در برابر پـدر و همـسر، نهايـت ايثـار و از                  مبارزه ليلي با . ند هست التي فع

ي عاشـقي و مظهـر عـشق          تا جايي كه تبديل به اسطوره     . دهد  خودگذشتگي را نشان مي   
بـه   شـباهت   بـي حاالت وي درعشق    . وي رمزي از معشوق حقيقي است     . شود  حقيقي مي 

ـ      ي و   سـمبل وفـادار    ،شـيرين . ي حـق نيـست      كر عارفـان در مـشاهده     حالت جنـون و س
 پهلوي خـود    ،اي   با دشنه  جان خسرو    عاشقي، دركنار جسم بي    هاي  ي اسطوره   پديدآورنده
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            63                                                       64 تا 39، از صفحه 90، بهار ي نظامي عشق و همسرگزيني در خمسه
ي   وي نمونـه  . آرامـد   و لب بر لب يار و دوش بر دوش خسرو در دخمـه مـي              . شكافد  را مي 

 از موجـود هـوس بـازي        ي آگاهانه و اعتماد به نفسي باال      كه با تقواي  . باز است  عاشقي پاك 
دادگـي يكتـا و      زنان نظـامي در عـشق و دل       . سازد  ر و وااليي مي    انسان وفادا  ،چون خسرو 

 ايـشان را بـه حقيقـت رهنمـون     ،و از راه عـشق . انـد  گر مـردان  آنان هدايت . اند  همتاي  بي
و آن چـه از دل ايـن        .  نگرش منفي نسبت به زنان نايـاب اسـت         ، در آثار نظامي   .كنند  مي

گاه از سر خـشم يـا         ي است كه گاه   ها به عنوان زن ستيزي مطرح شده، گفتارهاي         منظومه
ورزي  زنان نظـامي درعـشق  .  بر زبان قهرمانان داستان جاري شده است   ،حسادت و رقابت  

هـا بـه      در خمسه، انواع ازدواج    .شوند  چه دست مردان هوسران نمي     و هرگز بازي  . ندا  كامل
 كـه   ي زنـاني    ههاي پيشين كه عد      برخالف دوره  در ازدواج چند همسري   . خورد    چشم مي 

گيري در كار منـزل يـا بيـرون از     يا براي بهره. گرفت، بستگي به استطاعت او بود    مرد مي 
چنـين بـرخالف     هـم . بـود ي جنسي     هاي نظامي بيشتر براي اطفاء غريزه       آن، در منظومه  

مراسـم  .  بـا بيگانـه بـود      هـا    ازدواج با محارم مرسوم نبوده، و بيشتر ازدواج        ،هاي قبل   دوره
بـه عنـوان    . يك سـاختار نبـود     سان و به   ي اقشار و نظام طبقاتي يك       همهازدواج نيز براي    

 در عروسي خسرو و شيرين، خسرو چون خواست شيرين را از قصر به مدائن آورد،                ،مثال
 همـراه   هـاي ديبـا و زر       هـا و فـرش      نـه هـا و خزي     چه هزاران شتر و اسب همراه با صندوق      

 برسر شيرين شكر ،گمارد تا به رسم نثار  ميو زيبا روياني را بر سر راه. فرستد قاصدان مي
بنـدي و سـرود خـواني و          در مراسم عروسـي اسـكندر و روشـنك نيـز بـه آذيـن              . بريزند

گونه  اي به اين     اصالً اشاره  ،رد با دختركُ  اما درعروسي خير  . اشاره شده است  .. .شكرريزي و   
چنـين در    هـم . رگزار شده اسـت   مراسم نشده و معلوم است كه مراسم دركمال سادگي ب         

بندي اشاره شده، و آن هم نـه از سـوي              با دختر پادشاه نيز به مختصر آذين       عروسي خير 
  .باشد مي داماد، بلكه از سوي پدرعروس
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  .، انتشارات علميتحليل آثار نظامي ،1369  احمدنژاد، كامل،  ـ1
  . انتشارات روزنه،ي حسن بياراي كه داماد آمد حجله ،1381 اي، حسين،  الهي قمشه  ـ2
، انتـشارات مركـز     )فارسـي  ي شـعر عرفـاني      هـايي دربـاره     مقالـه  (بوي جـان   ،1372 ،پور جوادي، نصراهللا    ـ  3

  .نشردانشگاهي
  .، نشر سخني آفتاب در سايه ،1380 پورنامداريان، تقي،  ـ 4
  .، انتشارات امير كبيريادگار گنبددوار ،1381 ثروت، منصور،  ـ 5
  .ي حكمت در آثار نظامي نهيگنج، 1378 ،---------  ـ 6
  .، نشر قطرهشهر زيبايي آرمان ،1373  حميديان، سعيد،  ـ7
  .، نشر چشمهات كالسيك فارسيهاي زن ستيزي در ادبي ريشه ،1388 حسيني، مريم،  ـ 8
  .، مؤسسه انتشارات نگاهات نظامي گنجويكلي ،1384 دستگردي، وحيد،  ـ 9

  .، انتشارات اميركبيرتاريخ اجتماعي ايران، 1354 راوندي، مرتضي،   ـ10
  .، انتشارات طوسحاالت عشق مجنون ،1366 جالل،  ستاري،  ـ 11
  .، انتشارات فردوسات فارسيشاهد بازي در ادبي، 1381ا، سيروس، سشيم  ـ 12
  .ي معاصر، ترجمه رشيد ياسمي، انتشارات صداايران در زمان ساسانيان، 1378، آرتور،  سنكريستن  ـ 13
  .، انتشارات نقش خورشيدزناشويي در شاهنامه ،1382 معصومي دهقي، احمدرضا،  ـ 14
  . ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيعشق در ادب فارسي ،1371  مدي، ارژنگ،  ـ15
ي هـاي خـارج   ات فارسي و زباني ادبي ي دانشكده ، زبان و ادب، مجلهعشق عرفاني  منافي اناري، ساالر،  ـ  16

  . شماره پنجم،دانشگاه عالمه طباطبايي
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