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Abstract
There has been much debate about the nature and nature of love from the perspective of
psychology. In recent decades, researchers have tried to study literary works by focusing on various
theories; one of the theories in this regard is the theory of love. Is John Lee. In his theory, he compares
the types of love with the original colors, and the three main styles of love are given: love to an ideal
person, love as a game of love as friendship. Farsi, Kermani Khawaji in "Homay and Homayoun"
and "Flower and Nowruz" poems, like other Ghanaian poets, deals with the subject of love and
relationships of lover and lover; in this study, we have tried to find love in Khaju's poems with John
Lee's theory of love. Examine and adapt. The main question of this research is to answer the following
question: What are the characteristics of love in these two poems which correspond to the type of
love in Lee's theory? The result of this study shows that love in these two love stories is characterized
by John Lee's theory of love. It corresponds to being romantic and having a passionate style. Send
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مقاله پژوهشي
فصلنامة علمي -تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي
گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
سال دهم ،شمارۀ سي و هفت ،زمستان  ،1399ص60-71 .

بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی
طیبه عبداله
وجیهه ترکمانی

زاده1

باراندوزی2

چکیده
دربارۀ ع شق و ماهيّت آن از ديدگاه علم روان شنا سي بحثهای زيادی مطرح شده ا ست .در چند دهة اخير محقّقان کو شيدهاند با
توجّه به نظريه های مختلف ،آثار ادبي را مورد برر سي قرار دهند .يکي از نظريّهه ای مطرح در اين باره ،نظرية ع شق جان لي ا ست.
در اين نظريه وی ،انواع ع شق را با رنگهای ا صلي مقاي سه کرده و سه سبک ا صلي نيز برای ع شق قايل شده ا ست که عبارتند از:
عشق به يک فرد آرماني ،عشق با مفهوم بازی و عشق به معني دوستي  .در بين سرايندگان آثار غنايي ادب فارسي ،خواجوی کرماني
در منظومههای «همای و همايون» و «گل و نوروز» مانند ديگر شاعران غنايي ،به مو ضوع ع شق و روابط عا شق و مع شوق پرداخته
ا ست .در اين پژوهش سعي شده ا ست که ع شق در منظومه های خواجو با نظرية ع شق جان لي مورد برر سي و انطباق قرار گيرد.
م سألة ا صلي اين تحقيق ،پا سخ به اين پر سش ا ست که مفاهيم و ويژگي های ع شق در اين دو منظومه مطابق با کدام نوع ع شق در
نظرية جان لي ا ست؟ نتيجة اين پژوهش ن شان مي دهد که ع شق در اين دو دا ستان عا شقانه با نظرية ع شق جان لي به لحاظ ويژگي
رمانتيک بودن و برخورداری از سبک پرشور ،مطابقت دارد.
کلیدواژهها :عشق ،همای و همايون ،گل و نوروز ،نظرية عشق ،جان لي.

 . 1دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسي ،واحد چالوس ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،چالوس ،ايران.
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 .1مقدمه
آشکار است که عشق و حاالت عاشقان موضوعي همگاني است و در ميان جوامع و نسلها به گونههای متفاوت خود را
نمايان ميسازد .انسانها از آغاز حيات تاکنون به نظم و نثر به زبانها و شيوههای گوناگون ،دربارۀ عشق سخن گفته و مي
گويند ،آنها درحقيقت از عشق پلي ميسازند برای عبور از دنيای واقعي به دنيای آرزوها ،رؤياها و تخيّالت.
ع شق ،واژهای ا ست که در دورههای مختلف جلوههای گوناگون يافته ا ست و در منظومههای عا شقانه به تنا سب تغيير
نوع نگاه شاعران به شعر ،به گونهای متفاوت خود را نشان داده است .همچنين عشق به عنوان يک پد يدۀ رواني از مباحث
عمده در روانشنننناسننني به شنننمار ميرود و در مورد مفهوم آن ديدگاههای مختلفي وجود دارد .بالبي ( )1952يکي از روان
شننناسننان انگليسنني ،عشننق را به عنوان يکي از نيازهای اولية روانشننناختي در نظر ميگير د که فقدان آن به آسننيب روان
شناختي منجر مي شود .فورهيدر ( )1958عنوان مي کند که عشق صرفاً دوست داشتن شديد است و تفاوت احتمالي ميان
آن دو وجود ندارد .رابين ( ، )1970روان شناس دانشگاه هاروارد ،عشق را با سه مؤل فة دلبستگي ،توجّه و صميميت معرفي
کرده است.
براسننناس ديدگاه ها و تعاريف مختلف دربارۀ عشنننق ،نظريه های متفاوتي نيز در اين زمينه يافت مي شنننود .يکي از
نظريه های مطرح در اين زمينه ،به جان لي ،روان شناس انگلي سي ( ) 1976مربوط ا ست.او در ابتدا سه سبک اولية ع شق را
با عنوان لودوس (برگرفته از فرهنگ رومي با ستان به معني بازی)، 1ا ستورگ )يوناني با ستان στοργή storgēيا ع شق خانوادگي) 2و
اروس)يوناني باستان  Eρωςخدای عشق و جنس( 3در نظر گرفت .لي همچنين ،سبک های پراگما (عشق منطقي) ،آگاپه (عشق
بدون خودخواهي) و مانيا ( ع شق انح صارگر) را سبک های ثانوية ع شق معرفي کرد .از نظر ا سترنبرگ ( )1949نيز ،ع شق
يک فرآيند روان شننناختي اسننت .او يک مدل سننه وجهي اراده نموده اسننت که آن را مثلث عشننق مينامند .1 :صننميميّت
()Intimacy؛  .2شوريدگي ()Passion؛  .3تصميم و تعهد(( ) Descision, Hochreichفرحبخش و ديگران.)1 :1385،
اريکسون ( )1968،1982عشق را به صورت دلبستگي و ايثاراز سر پختگي تعريف کرده است که با تفاوتهای اساسي،
بر زنان و مردان غلبه ميکند (سننيدمحمدی .)302 :1392 ،به گفتة کرمي ،فروم که به پدر عشننق معروا اسننت عشننق را
پا سخي به م سألة وجودی ان سان ميداند .او ع شق را چنين تعريف مي نمايد « :ع شق رغبت جدی به زندگي و ر شد و
پرورش آنچه به آن مهر ميورزيم ،ا ست .دل سوزی ،اح ساس م سئوليّت ،احترام و شناخت ،با هم مرتبط ه ستند و جوانب
مختلف عشق را مهيّامي کنند» (کرمي.)40-39 : 1386،
عشق و داستانهای عشقي  ،همواره در ادبيات فارسي از جايگا ه خاصي برخوردار است و عالوه بر قالب غزل و بخش
ت غزّل قصننايد ،اين مفهوم در منظومه های عاشننقانه سننرايندگان بزرگ نظير فخرالدين اسننعد گرگاني ،نظامي گنجهای و
خواجوی کرماني ،در قالب شعری مثنوی نيز سروده شده اند .از جملة اين منظومه ها ،دو مثنوی «همای و همايون» و «گل
و نوروز» ه ستند که دربردارندۀ م ضامين عا شقانة درخور توجّهي ا ست که سبب شده حوادث و اتّفاقات قابل برر سي در
اين داستانها رقم بخورد.
سرايندۀ اين مثنویهای عاشقانه  ،کمال الدين ابوعطا محمود بن علي بن محمود کرماني ،متخلّص به خواجو ،معروا به
نخلبند شعرا ،متولّد کرمان در سال  698ه .ق .ا ست ( سبحاني .)42 : 1382 ،گ فتني ا ست که مجموعه آثار خواجو «قريب
چهل و چهار هزار بيت اسننت و ديوانش شننامل دو بخش صنننايع الکمال و بدايع الجمال اسننت .ديگر آثار او عبارتند از:
کمال نامه ،روضننه االنوار ،گوهرنامه ،سننام نامه .گزيدۀ اشننعارش به نام مفاتي القلوب اسننت .البته وی دو رسننالة ديگر به
نامهای « سبع المثاني» و «مناظرۀ شمس و سحاب» دارد .وفاتش در شيراز در سال  753ه.ق .واقع شده و آرامگاهش در
شيراز در بيرون دروازۀ اهلل اکبر است (صفا.)48-44 : 1372 ،
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از آنجا که مفاهيم عا شقانه در ادبيات غنايي پررنگتر از ساير م ضامين و به شکلي زيبا و هنرمندانه به ت صوير ک شيده
شدهاند ،ميتوان ا شاره کرد که« :همای و همايون» و «گل و نوروز» خواجوی کرماني نيز عا شقانه هايي شورانگيز در اين
زمينه ه ستند .از ديگر سو با توجه به ارتباط بين ع شق و نظريههای مرب وط به آن؛ پرداختن به اين منظومههای عا شقانه در
اين زمينه باعث شناخت هرچه بيشتر مفهوم عشق و انواع آن ميشود.
در اين تحقيق کو شش مي شود م ضمون ع شق در منظومههای «همای و همايون» و «گل و نوروز» با نظرية ع شق از
ديدگاه جان لي انطباق داده شود.
 .1-1بیان مسأله
مفهوم عشننق ،يکي از بنمايههای اصننلي ادبيات غنايي اسننت که گسننترۀ وسننيعي از منظومههای عاشننقانه را به خود
اخت صاص داده ا ست و امروزه نيز در برر سيهای روان شنا سانه از جنبهها و ديدگاههای مختلف مورد توجّه پژوه شگران
است .در اين مقاله سعي شده است تا به اين سؤاالت پاسخ داد ه شود که نوع ع شق در منظومههای «همای و همايون» و
«گل و نوروز» چيست؟ و در کدام مورد با نظرية عشق جان لي قابل بررسي است؟
 .2-1پیشینۀ تحقیق
بحث اصننلي در اين پژوهش ،بررسنني نوع عشننق در منظومههای مورد تحقيق با نگاه به نظرية جان لي اسننت .محقّقان
زيادی در مقاالت خود به مسأل ة عنصر عشق با توجه به نظريه های مختلف روان شناسان پرداخته اند که در ذيل به برخي از
آنها اشاره ميشود.
نظری و کمالي ( « )1394عشننق از ديدگاه سننعدی و اريک فروم» ،به مقايسننة تحليلي ميان ديدگاه سننعدی در غزليات
راجع به عشق با ديدگاه اريک فروم ،روان شناس معاصر ،پرداختهاند.
عبدی و گلزاری ( ،)1389در مقالة «ارتباط ميان سبکهای ع شق و ويژگيهای شخ صيتي» ،به برر سي رابطة ع شق و
شخصيّت ميپردازند و نظريات روان شناساني مانند جان لي را نيز در اين مورد مطرح ميکنند.
هاشمي و رشيدی آشجردی (« )1395بررسي مؤلفه های عشق کامل از ديدگاه استرنبرگ در غزليات سعدی» به ديدگاه
ا سترنبرگ ،روان شناس آمريکايي ،در مورد ع شق پرداخته  ،سپس با تو ضيحاتي در مورد مفهوم ع شق در غزليات سعدی،
ا شعار او را مورد بررسي قرار دادهاند.
خليل اللهي و برجساز (« )1395بررسي عشق در خسرو و شيرين نظامي براساس ديدگاههای گيدنز ،دانينو و ايوانز» به
بررسي عشق در داستان خسرو و شيرين نظامي بر اساس ديدگاههای گيدنز ،دانينو و ايوانز پرداختهاند.
 .2بحث
 .1-2نظری ۀ جان لی دربارۀ عشق
روانشننناسننان مختلف هريک ديدگاهي خاص و تعريفي ويژه از عشننق داشننتهاند ،از اينرو نظريّه های مختلفي در اين
زمينه اراده دادهاند که در بعضي زمينه ها به هم شبيه هستند .از ميان انواع اين نظريّه ها يکي نظريّة جان لي ( 1973ميالدی)
است که مورد توجّه محقّقان بسياری قرار گرفته است .او عشق را به شش گروه طبقه بندی ميکند:
 .1عشق رمانتيک ) : ( Erosيک تجربة عاطفي تحليل برنده ،جاذبه ای نيرومند نسبت به يک فرد ميباشد.
 .2عشننق رفاقتي ) :) Storgيک حالت صننميمي و تسننلّي بخش که به کندی صننورت مي گيرد و دربرگيرندۀ مشننارکت
وخودفاش سازی تدريجي است.
 .3ع شق بازيگرانه ( :) Ludusع شقي بر پاية تفري و سرگرمي و بدون تعهّد و اعتقاد ا ست .اين نوع ع شق ب سيارکوتاه
مدّت است و هما نند باد شمال سريع به انتها ميرسد.
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 .4عشق شهواني ( :) Maniaعشق شديد و حسادت آميز از نظر عاطفي که توسط فردی پريشان ،برانگيخته و مضطرب
که هميشه ترس ازمطرودشدن دارد ،اعمال ميشود.
 .5عشق واقعگرايانه ( :) Pragmaعشقي منطقي براساس انتخاب يک شريک جنسي ارضاکنندۀ نيازهای واقعي و عملي
است .پيوندی است که بر پاية سن ،مذهب ،سابقه ،شخصيّت طرفين و رضايت بيشتر ازهيجان نمايان است.
 .6عشق نوع دوستانه ( :)agapeنوعي عش ق غيرشرطي حاکي ازگذشت ،بخشش و مراقبت از طرا مقابل است وانتظار
مقابله به مثل وجود ندارد (صادقي.)41 :1390،
شايان ذکر است ،عبدی و گلزاری ( )1389معتقدند که لي سبک های عشق را به طيف گستردهای از رنگهای اصلي و
ثانوی ت شبيه مي نمايد .بنابراين ع شق به دوطيف او لي و ثانوی تق سيم مي گردد که سبکهای ع شق اوّلي با يکديگر ترکيب
شده و رنگهای مکمّل را به وجود ميآورند .سبکهای عشق اوّلي در واقع شامل عشقهای پرشور ،عشق نمايشي و عشق
دوستانه است.
عشق پرشور :شامل جذّابيت بدني و عاطفي شديد.
عشق نمايشي :شامل عشق نمايشي که نمايش عشق را بازی ميکند.
عشق دوس تانه :عشقي مبتني بر دوستي است (عبدی و گلزاری.)57 :1389،
عشق های ثانوی نيز از ترکيب سه عشق پرشور ،نمايشي و دوستانه  ،تشکيل يافته است و به سه نوع تقسيم ميگردد:
 .1ع شق منطقی :از سبک ع شق نماي شي و سبک ع شق دوستانه ترکيب شده است .افراد دارای اين نوع ع شق ارزيابي
معقولي از يکديگر انجام ميدهند و همانند يک زوج مناسب به آن نيازمند هستند.
 .2عشق وابستۀ وسواسی :ترکيبي از عشق پرشور و سبک عشق نمايشي اس ت که الزمة انحصار با وسواس و اضطراب
و رفتارهای پرشور است .اين عشق شامل مسادل جنسي است .افراد برخوردار از اين نوع عشق معموالً مضطرب و ناايمن
هستند ،حسود است و به صورت افراطي به درمان پاسخ مي دهند و از اين سبک عشقورزی رهايي مييابند .ويژگي آنها
ح سادت  ،و سواس و سيری ناپذيری ا ست ،عزّت نفس پايين دارند و به روابط شان اهميّت زيادی ميدهند .اين گونه افراد
به مع شوق نياز دارند و به طور اتّفاقي مع شوق شان را مييابند .اين سبک از ع شق از رايجترين سبک ع شق ا ست که در
نوجواني و اوايل بزرگسالي بيشترين بسامد را دارد معادل عشق های آتشين دوران جواني است که در مدارس و دانشگاه و
در کلّ جامعه شاهد آن هستيم (همان.)57-58 :
 .3ع شق ایثارگرانه :ت رکيبي از ع شق پر شور و سبک ع شق دو ستانه ا ست .اين ع شق ب شر دو ستانه ،ايثارگرانه و دارای
جنبة رفاقتي شننديد اسننت  .به اعتقاد لي ،اين عشننق با ايددولوژی مس نيحي هماهنگ ميباشنند .عشننق ايثارگرانه ،قرباني و
محاصره کردن تمام عيار خود است .افراد دارای عشق ايثارگرانه گرايشهای معنوی دارند و معشوقشان را به عنوان قدّيس
تلقّي ميکنند به گونهای که در خدمتش باشند .البتّه دست آخر اين عاشقان در مي يابند که از آنها سوء استفاده شده ،حالت
پيشرفته اين نوع عشق ،با بخشندگي همراه است (همان.)58 :
در نظريّة جان لي که تحت عنوان «منشور عشق» شناخته شده ،به صورت مستقيم به عناصرعشق توجّه نشده است؛ زيرا
رويکرد وی گونة کيفي و توصيفي عشق را در نظر ميگيرد  .وی اعتقاد دارد که در مفهوم سازی عشق ويژگيهای عاشق و
معشوق نميتوانند معيار تعيينکنندۀ ماهيّت عشق باشند ،بلکه روابط بين فردی و تعامالت بين عاشق و معشوق است که نوع
ع شق و ماهيّت آن را تعيين ميکند .عنا صر ا صلي ع شق را ميتوان در سه رنگ ا صلي قرمز ،زرد و آبي در نظر گرفت که
تلفيق آنها ،نُه رنگ فرعي را به وجود ميآورد  .شش رنگ ع شق عبارتند از .1 :ع شق رمانتيک يا اروس به رنگ قرمز (يک
تجربه هيجاني تحليلرونده و يک قدرت بالفصل جذّابيّت فيزيکي به شخص) .2 ،عشق تفنّني يا لودوس به رنگ زرد (عشق
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بدون تعهّد ياعشقي کم دوام) .3 ،عشق همدالنه يا استورگ به رنگ آبي (يک صميميّت ساده که به آرامي رشد مييابد و
شراکت متقابل را درگير مي سازد) .4 ،عشق تملّک گرايانه يا مانيا به رنگ نارنجي (اشتياق هيجاني توأم با حسادت ،عشق
وسواسي) .5 ،عشق واقعگرايانه يا پراگما به رنگ سبز (عشق منطقي که نيازهای شخص را ارضا کند) .6 ،عشق ايثارگرايانه
يا آگاپه به رنگ بنفش (عشق نامشروط با عالقهمندی توأم با بخشيدن ،عشق ايثارگرانه) (کامکاری.)68 :1388 ،
 .2.2بررسی عشق در منظومۀ «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ جان لی
همای و همايون مثنوی عا شقانهای ا ست دربارۀ ع شق همايون به همای ،دختر فغفور چين  ،به بحر متقارب که خواجو
آن را در سال ( 732ه.ق ).در  4407بيت به اتمام رسانيده است .در اين منظومه گذشته از نظامي  ،تأثير سبک شاهنامه نيز
کامالً محسوس است (رضازاده.)383: 1369 ،
گل و نوروز مثنویايسننت بر وزن خسننرو و شننيرين حکيم نظامي به بحرهزج مسنندس محذوا يا مقصننور در عشنق
شاهزادهای نوروز نام با گل دختر پادشاه روم است .اين مثنوی نظيرهای در برابر خ سرو و شيرين نظامي است .اين مثنوی
ترجمهای از ا صل هندی ا ست که برخي محققان تعداد ابيات اين مثنوی را در حدود  2500بيت حدس زدهاند ( سهيلي،
 .)75 : 1369برخي ديگر مانند صفا 5302،بيت بيان کرده اند ( صفا،1378 ،ج .)899 :3در مجموع اين دا ستان بازآفريني و
نظم روايتي کهن بوده ا ست .همان گونه که خواجو خود در آغاز دا ستان ت صري ميکند اين منظومه به لفظ هندی بوده و
اصل آن را داستانپردازان بابل ترتيب دادهاند:
به بابل سحرسازاني که بودند به گاه باستان اين در گشودند
(خواجوی کرماني)488 :1369 ،
خواجو در اين دو منظومه به عشق که از اساسيترين عواطف انساني است توجّه داشته است ،برهمين اساس مخاطب نيز
با صحنه هايي روبه رو ميشود که منشاء آن عواطف و احساسات شخصيّتهای داستان است« .بنمايههای اين داستان نيز،
شباهت آن را به داستانهای عاميانه نشان ميدهد؛ مثل بي فرزندی ،نسبت شاهانه ،شکار ،شنيدن وصف معشوق و عاشق شدن
(ع شق از راه گوش) ،شرطگذاری برای عقد ،ک شتن اژدها ،يک بار بيرون آمدن مع شوق در سال ،به خواب ديدن دو مرغ
بهشتي ،عشقهای حاشيهای ،نيرنگ ،جادو ،زهر دادن ،ديدار با کشيش و راهب ،سفر ،گرفتاری به دست دزدان ،کشتن غالم
غول پيکر ،دفاع از کشور معشوق ،حضور رقيب ،با لباس مبدّل و نهاني به خوابگاه معشوق رفتن» (ذوالفقاری.)691 :1394 ،
با توجّه به آنچه گفته شد ،هدا ما در اين پژوهش اين ست که ن شان دهيم ع شق به کار رفته در دو منظومة «همای و
همايون» و «گل و نوروز» خواجوی کرماني منطبق با کدام نوع عشق از ديدگاه جان لي است و چه رنگي دارد؟
لحن زيبا و کالم دلنشننين خواجو در «همای و همايون» و نيز «گل و نوروز» گيرايي و جاذبة فراواني دارد .از آنجا که
اين دو منظومه ،سر شار از مضامين عاشقانه و همه ،توصيف عشق و شور مستي است و عشق جسم و روان عاشق دلباخته
را دربر مي گيرد؛ با عشقي کامالً جسماني مواجهيم که دربردارندۀ مقداری هوس است.
بررسي هر دو داستان براساس تئوری ج ان لي در جدول زير نشان داده ميشود:
رفاقتي)(storge

طبق روند داستان ،دوستي و رفاقت منجر به اين عشق نشده است.

بازيگرانه ((ludus

تنها دريک مورد آن هم در ماجرايي فرعي برای همايون اتّفاق افتاد.

شهواني((mania

با آنکه دارای مقداری هوس است ،تنها به قصد لذّات زودگذر و شهواني نبوده است.

واقعگرايانه
((pragma

پراگما پيوندی است برپاية سن ،مذهب ،سابقه ،شخصيت طرفين و نيز رضايت که بيشتر از هيجان نمايان است ،اما
در اين داستانها هيجان به خوبي نمايان شده است.

آگاپه ()agape

ويژگي مهم آن بخشش بدون انتظار پاسخ است که در داستان اين عشق رنگي ندارد.

رمانتيک ))Eros

يک تجربة عاطفي که جاذبهای نيرومند از سوی همای و نوروز نسبت به همايون و گل است
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در حقيقت عشنق در «همای و همايون» و «گل و نوروز» با زيبايي سنر و کار دارد که در اين عشنقب به زيبايي ،همواره
ميل به ديدار وجود دارد؛ درواقع يک تجربة عاطفي که منطبق با نظريّة جان لي؛ يعني عشننق رمانتيک ( )Erosاسننت .به
همين خاطر در اين بخش از مقاله با نگاه به عشننق رمانتيک به مواردی از اين نوع عشننق در دو منثوی همای و همايون و
همچنين گل و نوروز اشاره ميشود:
 .1-2-2عشق رمانتیک
يکي از انواع عشق که در روانشناسي مطرح است ،نظريّة عشق رمانتيک است .اين نظريه که ناتانيل براندن ،روانشناس
کانادايي ،مطرح کرد از ترکيب دو عن صر صميميّت و شور و شهوت به وجود ميآيد .يکي از ويژگيهای ع شق رمانتيک،
آن ا ست که عا شق به طور کامل  -ج سماني و روحاني  -ت سليم مع شوق ا ست .البتّه هر عا شقي ممکن ا ست به هر نوعي
که شده بتواند از تسليم ارادۀ خود به معشوق خودداری کند ،ولي آنچه مهمّ است ،احساس تسليم و واگذاری خوي شتن از
سوی عا شق ا ست؛ هرچند ارادۀ شخص ،او را از ت سليم بازدارد يا ندارد ،ت سليم در اينجا ،نوعي ت سليم باطني ا ست و در
اعماق وجود ما صورت ميگيرد نه در سط ارادۀ ما (اورتگای گاست .)197 :1389 ،در عشق رمانتيک ،ترکيب دو عنصر
شيفتگي و تسليم ،امری بنيادی و اصلي است .اين شيفتگي و دلباختگي است که عاشق را از خود رها مي سازد و تسليم
معشوق ميکند.
در مثنوی های عاشقانة مورد مطالعه نيز آنچه بيشتر سبب مي شود تا عشق ر نگي از جنس رمانتيک داشته باشد ،عشق به
زيبايي و عشق در يک نگاه است که در اين جا به آن پرداخته ميشود.
 .1.1.2.2عشق به زیبایی
جمال و زيبايي از يک طرا ،عشننق و طلب و حرکتي که از اين زيبايي و عشننق ايجاد ميشننود از سننويي ديگر ،با
يکديگر توأم ند .زيبايي معشننوق جاذبه ايجاد ميکند و اين خود حرکت و جنبش از سننوی عاشننق ميآفريند و عشننق را
مي سازد .اين ع شق به زيبايي ،خود از ويژگيها ی ع شق رمانتيک ا ست .در ست همانند ع شق به زيبايي همايون و گل که
در منظومه های مورد بحث  ،عنصر اصلي طلب و حرکت در وجود همای و نوروز بوده است:
از سويي همای جانش به کشاکش ميافتد:
به در يای عشنننق تو دردا نه دل

ز زنننجننيننر زلننف تننو ديننوانننه دل

چو در دستم آن زلف سرکش فتاد

ازو جننان من در کشنننناکش فتنناد
(خواجوی کرماني)358 :1370 ،

و از سويي ديگر نوروز  ،مرغ دلش هوايي شده و از دست ميرود:
بهشتي پيکری حورا سرشت است

و يا سننروی ز بسننتان بهشننت اسننت

به پرواز آمدش مرغ دل مسنننت

هوايي گشت و شد يک باره از دست
(همان)634:

 .2.1.1.2عشق در یک نگاه
ع شقي ا ست که در لحظه ای که فرد برای اولين بار با فردی تماس مي گيرد به وجود مي آيد .از اين ع شق به مراتب در
دا ستانها و ادبيات ياد شدها ست و به ”  “ love at first sightمعروا ا ست (احمدی .)22 :1384،در واقع ع شق در يک
نگاه ،احسنناسنني اسننت که ممکن اسننت افراد زيادی آن را تجربه کرده باشننند؛ يعني ديدن يکبارۀ فرد و تالقي نگاهها که
معموالً بعد از اوّلين برخورد و ديدار با معشوق ،عاشق او ميشوند.
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در همای و همايون و گل و نوروز نيز ع شق در يک نگاه اتّفاق مي افتد که سرآغاز تغيير جريان عادی زندگي به سمت
اتّفاقات و هيجانات مختلف مي شود؛ ولي آنچه اين ع شق را جذّابتر مي کند اين ا ست که هم همای و هم نوروز پيش از
آنکه برای اوّلين بار معشوق را ببينند يا تصوير اورا ديده اند (همای و همايون) و يا حکايتي از او شنيدهاند (گل و نوروز)
که به آن اشاره ميکنيم:
جهانگير کشميری ،حکايت گل دختر قيصر روم را برای نوروز تعريف ميکند و اشاره ميکند ،گل دختری زيباست
که تنها سالي يکبار و آن هم در اوّلين روز سال نو خود را به مردم مينمايد .او خواستگاران و دلدادگان بسياری
دارد ولي قيصر ،به دليل عالقة فراوان به دخترش ،شرط کشتن اژدهايي خطرناک که مردم رومي بسياری را نابود
حکايت گل

کرده است ،برای داماد آيندهاش گذاشته است .نوروز با شنيدن اين سخنان دل به عشق گل ميدهد:
چو نوروز اين حديث آمد به گوشش

برفت از دل به يک ره صبر و هوشش

هننوای گنل زد آتش در درونننش

بنه جنوش آمنند بسننان الله خنونش
(خواجوی کرماني)500 :1370 ،

گل زيبارو در بارگاه قيصر ،درجريان کشتي گرفتن نوروز با شبل زنگي در يک نگاه عاشق و شيفتة اين شاهزادۀ
جوان ميشود .داية گل اين خبر را به نوروز ميرساند و ميگويد:
نخستين ديدار (گل)

گل گلچهر سوسن بوی گلرنگ

به بام آورده بود از حجره اورنگ

تمناشا را گشوده نرگس مست

به زور بازويش افکندی از دست
(همان )626:

همايون نيز اوّلين بار در بارگاه فغفور چين همای را ديده و عاشق و دلباختة او ميشود؛ پس از اندکي که شاهزاده
همای مهمان پدر همای ميشود ،پریزاد از همايون ميخواهد که پنهاني بر طارمي بنشينند تا همای را به او نشان
نخستين ديدار
(همايون )

دهد ،همايون با ديدن او دلش در آتش عشق ميافتد.
همايون چو آن الله رخ را بديد

چو الله دل خسته در خون کشيد

رخش ديد و از دل در آتش فتاد

چو شمع از غمش دل بر آتش نهاد
(همان )357:

همای برای اولين بار در بارگاه فغفورچين ،همايون را نه به صورت تصوير که در اقامتگاه پری ديده بود؛ بلکه
واقعي ميبيند و در همان نگاه اوّل باز دل از دست داد و شيفتة او ميشود؛ ناگاه بتي چون ماه در کنار پریزاد
نخستين ديدار
(همای)

نمايان ميگردد ،که البته همای ميفهمد که آن گلچهره کيست ،از حال ميرود و چون به هوش آمد ،کسي را در
کنار خود :نمييابد.
ز ننناگنه پديند آمد از پيش طاق

بتي چون مه از الجوردی رواق...

چو چشمش بر آن حور پيکر فتاد

چو سيمين ستوني ز پا درفتاد
(همان) 344-343 :

همای زماني که به اقامتگاه پری وارد ميشود ،در آن جا ديبايي زرنگار مييابد که تصوير پيکری پریچهره بر آن
نگاشته شده بود .پريبه او سفارش ميکند که به آن پيکر با ديدۀ باطن در آن بنگرد نه با چشم ظاهر» .همای در آن
نقش خيره ميشود .پس از مي عشق مست گشته و از پای ميافتد ،ندای سروشي به گوشش ميگويد ای کسي که
دين و دل از دست دادهای از دل گذر کن تا به دلبر رسي ،رنج سفر بر خود هموار کن تا به او رسي .چون شهزاده
تصوير همايون

سر بلند ميکند ،نه گلزار ميبيند و نه قصر ،امّا فقط آتش عشق است که به جانش افتاده و سر تا پايش را در کام
خود فرو کشيده است:
همای اندران نقش حيران بماند

بران صورت از ديده گوهر فشاند

چنان از مي عشق سرمست شد

کنه از پنا درافتناد و از دست شد
(همان)290 :
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با آنکه عشق رمانتيک در هردو داستان به خوبي و به طرزی پرشور جريان دارد ،وجود يک عشق بازيگرانه را نميتوان
نا ديده گرفت که در اين جا به آن ميپردازيم:
 .2.2.2عشق بازیگرانه ( :) Ludusبدون تعهّد و گذرا
مطالعة همای و همايون و همچنين گل و نوروز نشننان مي دهد که عشننق بازيگرانه تنها دريک مورد آن هم برای همای
در يک جريان فرعي اتفاق مي افتد و آن هنگامي ا ست که شاهزاده همای در بند گرفتار شده ،بر درد گران خود ميگريد
که ناگاه دختری چون ماهي فروزنده ،به زندان او وارد ميشننود ،وی را ثنا گفته ،بند از دسننت و پايش ميگشننايد؛ دختر
خود را سمنرخ ،دختر سهيل جهانسوز ،معرفي ميکند و چنين ميگويد:
دلم مدّتي شد که صيد تو شد

چو آ هو گر فتننار قينند تو شنننند
( همان) 368 :

سمن رخ عالقة خود را به شاهزاده همای آشکارا به زبان مي راند و چنين ميگويد:
تو دانم که با من نپايي بسننني

که همچون ه مايون ن يابي کسننني

وليکن چو ميسوزم ای دلفروز

چه باشنند که با من بسننازی سننه روز
(همان)368 :

سمنرخ پس از سه روز ميگ ساری و خلوت ،يک دست سالح و ابزار جنگي کامل و اسبي بادپا و تندرو به همای مي
بخشد و و او را ترک ميکند:
از آن پس ملک را مه خوشخرام

ب ياورد دسنننتي سنننالح ت مام

د گر بننادپننا يي چو ا بر بهننار

نننوننندی زمننيننن کننوب درينناگننذار
(همان)369 :

 .3.2.2عشق پرشور
عشق شورانگيز ،عشقي است که «ديگری را از بين همه مردم بيرون ميکشد و با اين کار ،ديگری را به صورت شخصي
کامالً معيّن در ميآورد» (باومن .)47 :1384،داستان عاشقانة همای و همايون اين ويژگي را درخود دارد و البته اين ويژگي
در گل و نوروز نيز ديده ميشنننود .در اين حالت عاشنننق ،ديگر تنها خود را نميبيند بلکه ديگری نيز به اندازۀ خود او
اهميّت پيدا ميکند .
ع شق پر شور ،جزيي از تمام اح سا سات و اتّ فاقاتي ا ست که پيرامون ق صّههای عا شقانة رمانتيک به ت صوير ک شيده
مي شود .جذبة عاطفي شديد  ،جذبة جسماني و نيز عيش با معشوق از همين نوع است.
 .1.3.2.2عیش با معشوق
عشق پرشور در داستانهای عاشقانه همواره با عيش کردن با معشوق درموازات و همراه يکديگر ديده مي شود .يکي از
جذّابيّت های عشق همای و همايون ،عيشي است که به ماجرای بيقراری همای برای وصال به همايون و ترک شکارگاه از
سوی همای مربوط ا ست .طي دا ستان به همای خبر ميدهند که شاه عزم شکار دارد ،درنگ مکن و به درگاه شاه روی
آور .همای هنگام حرکت به سوی شکارگاه ،ناگاه کوکبة همايون را مي بيند و چون ع شق سر مي جنباند از حرکت باز مي
ماند ،نقيبان که بر سننرش بانگ ميزنند بهناچار به راه خود ادامه مي دهد ،ولي همين که از حضننور دختر فغفور در حوالي
شکارگا ه به قطع و يقين اطمينان حا صل مي کند ،خود را به مري ضي ميزند و با اظهار درد شکم اجازۀ بازگ شت ميگيرد
واز آن جا يک را ست به ديدار همايون مي شتابد .اين بار برای ديدار با همايون ناگزير پا سبا ن م ست و چوبک به د ست
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سراپردۀ او را بيجان ميکند و به نزديک پردهسرا ميشتابد .همايون به محض ديدن همای به بام شبستان ميرود ،پریزاد،
خواهر همايون ،همای را به ايوان ميآورد و آن دو تا صب در کنار هم به ميگساری و عيش ميپردازند:
ز گلشان شبستان گلستان شده

ز رخشننان همه کاخ رخشننان شننده

بر ين گونه تا صبحدم دم زدند

به مي خاک در چشنننم زمزم زد ند
(خواجوی کرماني)361 :1370 ،

همچنين رفتن همای به باغ و عش ق باختن با رياحين به ياد همايون نمونة ديگری از اين نوع عشق است:
گهي طعنه بر جعد سنننبل زدی

گننهنني خنننننده بننر طننلننعننت گننل زدی

که هرگز نپندارم از رنگ و بوی

که اين همچو زلفش بود و آن چو روی ...

چو خالي نمي بودش از دردل

بر ين گونننه مشنننن غول مي کرد دل
(همان)302 :

سخن گفتن شاهزاده همای با شمع و زاری کردن با او نيز مصداق ديگريست:
چو پروا نه اف تاده در پای شنننمع

ز سنننوز ندگي مرده هم تای شنننمع

ز بس کز دل خسته آتش فروخت

برو شننمع سننوزنده را دل بسننوخت
(همان)347 :

 .2.3.2.2جذبۀ جسمانی
دقّت در داسننتان همای و هما يون و همچنين گل و نوروز نشننان مي دهد که وقتي آنها برای اوّلين بار عاشننق شنندن را
تجربه مي کنند ،عشق با مجذوبيّت شروع مي شود و شور و مجذوبيّتي که در ابتدا ع اشق در ارتباط با معشوق احساس مي
کند بسيار دلنشين و دلرباست که به زيبا يي تمام به نمايش گذاشته شده است:
دوچشمش دو هاروت جادوفريب

ربننوده ز جننادوی بننابننل فننريننب

کشنننيننده کمننان بر قمر ابروش

سننننتنناده پننريننزاد در پننهننلننوش
(همان)344-343 :

گل نيز مانند همايون از زيبايي قابل توجّه و جذبة جسماني برخوردار است.
گلش از چ شمة حيوان سر شت ست

تو پ نداری گلسننن تان بهشنننتسنننت

گلش نام و گلش رنگ و گلش روی

گلش اندام و گل شن کوی و گل بوی
(همان)498 :

 .3.3.2.2جذّابیّت عاطفی شدید
اح ساس پر از شور و شوق که در هر دو دا ستان ديده مي شود و تمامي ز ندگي عا شق را در ت صرّا خود در ميآورده
است.
جاذبهای قوی که همای را نيز به شدّت تحت تأثير قرار داده و با شور و اشتياق فراوان به سمت همايون ميکشاند:
ز سودای جانان فغان در گرفت

دل از جان شنننيرين خود برگر فت

زسننوز جگر آتشنني برفروخت

نهم اطلس سنننبز چرخي بسنننوخت
(همان)344 :

و حس شيفتگي باالی نوروز را به نمايش ميگذارد:

 /70بررسي «همای و همايون» و «گل و نوروز» بر اساس نظرية عشق جان لي  /طيبه عبداله زاده و همکار

دلش مان ند بل بل کرد پرواز

بنننرآورد از درون پنننرده آواز

برفت از سر هوای بوستانش

فرامش گشننننت ينناد دوسنننتننانش
(همان)500 :

با بررسي هر دو داستان در ا رتباط با نظرية جان لي ،مشخّص مي شود که عشق با جلوه ای رمانتيک؛ نخست با م شاهدۀ
تصويری از معشوق در برابر عاشق شکل مي گيرد و پس از مدّتي آن ت صوير ،به صورت واقعي نمايان مي شود که به دنبال
آن رابطة ع شقي محکمتر و پايدارتر مي گردد .طبيعي ا ست که جاذبة جن سي نيز در همان سطوح اوليّه روی دهد و عا شق
هرچه در معشننوق ببيند مثبت و دوسننت داشننتني باشنند .لذا هرچه معشننوق به ويژگي های مورد عالقة عاشننق نزديکتر
ميگردد ،عشق نيز پررنگتر مي شود .برهمين اساس بايد گفت نوع عشق در اين دو داستان عشق رمانتيک بوده که مطابق
با نظر جان لي به رنگ قرمز است.
 .3نتیجهگیری

بررسنني دو داسننتان «همای و همايون» و «گل و نوروز» خواجوی کرماني و روايتهای عاشننقانة شننکل گرفته پيرامون
شخ صيتهای دا ستاني آن ن شان ميدهد که خواجو در مورد روابط عا شقان ه در ا شعار خود ع شقي را عنوان ميکند که در
آن صميميّت همراه با احترام و نيز جذّابيّتهای احساسي و عاطفي بدون احساس گناه ديده ميشود .اما جنبة رمانتيک اين
نوع ع شق که سر شار از جاذبه و شور ا ست ،بيش از هر مؤلّفة ديگری در ا شعار خواجو خود را ن شان ميدهد و شايد
حضور همين مؤلفة رمانتيک است که اشعار عاشقانة خواجو را چنين دلنشين ميکند.
به هرحال اين همان چيزی است که از نظر جان لي جاذبهای نيرومند نسبت به يک فرد ميباشد .پس  ،با توجه به اينکه
م ؤلّفة عشق رمانتيک در داستان های عاشقانه نسبت به ديگر ا نواع عشق در نظريّة جان لي پررنگتر به چشم ميخورد ،مي
توان نتيجه گرفت عشق در اشعار خواجو با اين نوع عشق در نظريّة جان لي مطابقت دارد.
پینوشت
1. Oxford Latin Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1982, 1985 reprint), pp. 1048–1049.
2. Walter Hooper, C. S. Lewis: A Companion & Guide (1996) p. 369-70
3. Larousse Desk Reference Encyclopedia, The Book People, Haydock, 1995, p. 215.

منابع
 .1احمدی ،محمد علي ( ،)1384عشق ،مفاهیم علمی و اجتماعی  ،تهران:آستان ،چاپ دوم.
 .2اورتگای گاست ،خوزه ( ،)1389دربارۀ عشق  ،ترجمة سيّدمهدی ثريا ،تهران :جوانة رشد ،چاپ دوم.
 .3باومن ،زيگمونت ( ،)1387عشق سیال ،در باب ناپایداری پیوندهای انسانی  ،ترجمه عرفان ثابتي ،تهران :ققنوس.
 .4ذوالفقاری ،حسن(  ،)1393یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی ،تهران :چرخ.
 .5رضازاده ،شفق ( ،)1369تاریخ ادبیّات ایران ،تهران :آهنگ.
 .6خواجوی کرماني ،محمود بن علي ( ،)1387روضه االنوار  ،تصحي محمود عابدی ،تهران :ميراث مکتوب.
 ،)1369( ______________________ .7دیوان خواجوی کرمانی ،تصننحي احمد سننهيلي خوانسنناری ،تهران :پاژنگ،
چاپ دوم.
 ،)1370( _______________________ .8خمسه خواجوی کرمانی  ،به تصحي سعيد نياز کرماني ،تهران :نقش جهان.
 .9سبحاني ،توفيق ( ،)1379تاریخ ادبیات ، 2تهران :پيام نور ،چاپ سوم.
 .10صفا ،ذبي اهلل ( ،)1372تاریخ ادبیات ایران ،جلد  ،4/3/2تهران :فردوسي .

 /71فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال دهم ،شمارة سی و هفت ،زمستان 71-60 / 1399

 ،)1378( ________ .11تاریخ ادبیّات در ایران  ،تهران :فردوس ،چاپ يازدهم.
 .12صننادقي ،اکرم ( ،)1390مقای سۀ سبکهای دلب ستگی ابعاد ع شق در نوجوانان و فاقد رابطه با جنس مخالف در دانش
آموزان دبیرستانهای شهرکرد  ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد مرودشت ،دانشکده علوم تربيتي.
 .13عبدی،حمزه؛ گلزاری ،محمود (  « ،)1389ارتباط ميان سبکهای ع شق و ويژگي های شخ صيتي ،روان شنا سی و دین ،سال
سوم ،شماره سوم ،صص .74 -53
 .14فرحبخش ،کيومرث؛ شننفيع آبادی ،عبداهلل ( « ،)1385ابعاد عشننق ورزی براسنناس نظرية سننه بعدی عشننق در چهار گروه
زوجهای در مرحلة نامزدی ،عقد ،ازدواج و دارای فرزند» ،دانش و پژوهش در روانشناسی ،شماره  ،30صص.20-1
 .15فيست ،جس ،گريگوری جي ( ،)1392نظریههای شخصیت  ،ترجمة يحيي سيد محمدی ،تهران :نشر روان.
 .16کامکاری ،کامبيز ( ،)1388روانشناسی عشق ،تهران :بال.
 .17کرمي ،ابوالف ضل ،عاليي کلجاهي پروانه ( ،)1386مقیاس ق صه ع شق برا ساس نظریه ع شق به مثابه یک دا ستان رابرت
جی استنبرگ  ،تهران :روان سنجي.
-Bugay, A. & Tezer, E. (2000). Attachment Styles and Loving Attitudes among
Turkish University Students, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
- Diech, J. (1978). Love Sex Roles and Psychological Health, Journal of
Personality Assessment, 42(6), 626-634, Digman, J. M. (1997). Higher Order Factors of the Big
Five, Journal of Personality and Social
Psychology, 73, 1246-1256.
- Fromm, Erich, Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud, London,
Abacus, 1980.
- Freeney, J.A. & Noller, P. (1996). Adult Attachment, California: Sage Publication.
& -Hendrick, S., & Hendrick, C. (2003). Romantic Love: Measuring Cupid’s Arrow, In S.J. Lopez
C.R. Snyder (Eds.), Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures (pp.
235-249). Washington, DC: American Psychological Association.
-Hendric, C. and Hendric, S. S. (1986). A Theory and Method of Love. Journal of Personality and
Social Psychology, 50, (2), 392-402.

