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 چکیده:
هدف:   و  فارسی، زمینه  ادب  در  عاشقانه  روابط  و  عشق  مفهوم  به  پرداختن  با  تناسب  در 

نوعی  مؤلفه به  فارسی  ادبیات  در  که  عاشق  میشوند. شخصیت  مطرح  نیز  تنهایی  و  مرگ  هاي 
نیاز   از  سرشار  و  تنهایی مازوخیستی  با  اغلب  است،  فراوان  رنجهاي  و  درد  متحمل  و  عاشقانه 

سروکار دارد و در پایان داستان یا براثر اندوه عشق میمیرد، یا خود را میکشد و یا اینکه کشته 
هاي عاشقانه ایفا میکنند و به  میشود. این دو مقوله، نقش مهمی نیز در روند داستانی منظومه

تجلیگاه صور خیال شاع مؤلفهنوعی  پژوهش حاضر  این زمینه هستند. در  و رانه در  هاي مرگ 
تنهایی در سه منظومۀ عاشقانۀ مهم و شاخص ادبیات فارسی، یعنی ویس و رامین از فخرالدین 
از نظامی گنجوي مورد بررسی قرار میگیرند.  لیلی و مجنون  اسعد گرگانی، خسرو و شیرین و 

ها و توصیف و تحلیل آنها با مذکور در این منظومه  هايهدف از انجام این پژوهش تحلیل مؤلفه
 توجه به نکات روانشناسانه، داستانی، فرهنگی، ادبی و مانند آنهاست. 

روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش مطالعه:  
 اي انجام میشود. مطالعۀ کتابخانه

هاي ساز شکلگیري ابعاد گوناگون مقولهعاشقانۀ فارسی، «عشق» زمینههاي  در منظومهها:  یافته
رابطۀ   فرازونشبیهاي  با  مستقیمی  ارتباط  مقوله  دو  این  واقع  در  میگردد.  «تنهایی»  و  «مرگ» 

 عاشقانه دارند. 
براثر گیري:  نتیجه «تنهایی  یار»،  از  جدایی  و  دوري  براثر  «تنهایی  آثار  این  در  تنهایی  ابعاد 

ی عزلتخیانت  و  خودخواسته  «تنهایی  عاشقانه»،  رابطۀ  طرفین  از  یکی  بیوفایی  براثر  ا  گزینی 
است.   براثر عشق یکطرفه»  «تنهایی  و  نامشروع»  بر وصال  تنهایی  ناکامی در وصال»، «ترجیح 
همچنین، ابعاد و علل مرگ در این آثار در «آرزوي مرگ هنگام جدایی یا ناکامی»، «خودکشی 

م به   یا  عشق  براثر خاطر  «مرگ  و  عشقی»  مثلث  در  رقیب  توطئۀ  براثر  «مرگ  معشوق»،  رگ 
   کهولت سن» خالصه میشود. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  When it comes to dealing with the concept 
of love and romantic relationships in Persian literature, the elements of death 
and loneliness also come into view. Being somehow masochistic, passionately 
in need of love and in pain and suffering, the lover's character in Persian 
literature often feels lonely and dies from the sorrow of love at the end of the 
story; either committing suicide or being killed. These two items also play a 
key role in story development of romantic epic poems, by some means paving 
the way for the manifestation of poetic imagery. The present research 
examines the elements of death and loneliness in three main well known 
romantic epic poems in Persian literature: Vis and Ramin by Fakhruddin As'ad 
Gurgani, Khosrow and Shirin and Leili and Majnoon by Nizami Ganjavi. It aims 
to analyze and describe the abovementioned elements in these poems with 
the consideration of psychological, fictional, cultural, literal points and the 
like. 
METHODOLOGY: This research uses a library-based descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: In Persian romantic epic poems, 'love' provides a foundation for 
different dimensions of the element of 'death' and 'loneliness'. In fact, these 
two elements are directly related to the ups and downs of romantic 
relationships. 
CONCLUSION: The dimensions of loneliness in these works include 'loneliness 
as a result of the separation from the beloved', 'loneliness as result of betrayal 
by one side of a romantic relationship', 'voluntary loneliness and solitude as a 
result of failure in reaching the beloved', 'preferring loneliness to unlawfully 
reaching the beloved' and 'loneliness because of unrequited love'. The 
dimensions and causes of death in these works can also be summarized into 
'wishing for death because of separation or failure', 'committing suicide for 
the sake of love or the beloved's death', 'death from the conspiracy of the 
opponent in a love triangle' and 'death from old age'. 
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 مقدمه
مرگ  تنهایی همه  و  در  و  همیشه  که  است  مسائلی  آنازجمله  دربارة  و  است  شده  مطرح  میشود  هاجا  . صحبت 

 و مرگ   آورد و تنهاییفراهم میدبیات یکی از بسترهایی است که امکان صحبت دربارة مسائل مختلف زندگی را  ا
پیچیده جملۀ  اوکتاویواز  گفتۀ  به  آنهاست.  مکزیکی،1پاز  ترین  منتقد  و  شاعر  نویسنده،  کتاب    ،  دیالکتیک در 

مرگ، یکی از رازناکترین و بزرگترین   همچنین  ، تنهایی عمیقترین واقعیتی است که بشر با آن روبروست.تنهایی
نهاده شده   پذیري یا مرگ  گریزي بسیاري از آثار ادبی نویسندگان جهان بر مرگبنمایۀ    و  رویدادهاي زندگی است

 .است
با بررسی تاریخی مفهوم تنهایی به این نتیجه میرسیم که در تاریخ ادبی ایران صحبت از تنهایی به دو شیوة کلی 

است؛ یا صوفیانه  صورت گرفته  عرفانی  ان  ،تنهایی  تنهایی  یا  انسان عصر مدرن  تنهایی  اجتماع. بخش و  در  سان 
عظیمی از ادبیات ما را عرفان و تصوف تشکیل داده و این بخش بالطبع گفتمان خاصی را در ادبیات پدید آورده 

ک تنهایی  مفهوم  معموالاست.  که  است  صوفیه  ادب  در  تنهایی  همان  و   الًسیک،  عزلت  و  خلوت  آن،  از  منظور 
تا سالهگوشه اینهاست. این مفهوم  ادبیات به عرصهنشینی و مانند  با ورود  تا  باقی بود  تاا  نیز  نو، این مفهوم   اي 

اریخ اندیشۀ بشر از ابتدا ناظر بر موضوع آمیزش مرگ و زندگی بوده است، . از سویی دیگر، تحدودي متزلزل شد
از   ادبا  و  فالسفه  از  بسیاري  نیست.  ممات  و  حیات  دربارة  بحث  جز  چیزي  فلسفه  گفت  میتوان  که  جایی  تا 

برابر زندگی قرار   برخی مرگ را در. «اندهاي گوناگون و گاه متضاد به تدقیق در امر مرگ و زندگی پرداختهاهدیدگ
دارد. عده انسان وجود  بنیادیترین تضادي است که در  این دو پدیده،  دارند تضاد میان  باور  و  اي دیگر میدهند 

 ).2» (انسان و مرگ. معتمدي: ص  اندانستهطبیعت هستی د وهمنوایی مرگ و زندگی را همچون شب و روز، جز
قلم زده و  زیادي در حیطۀ آن قدم  فارسی است که شاعران  ادب  انواع مهم  از  و میتوان ادبیات غنایی یکی  اند 

اي را به خود اختصاص داده است. بررسی تنهایی گفت ادبیات غنایی در اشعار شاعران برجستۀ ایران جایگاه ویژه
از   مرگ  و و  عاشق  میان  رابطۀ  و  است  احساس  و  عاطفه  از  سرشار  عاشقانه  اشعار  در  هم  آن  شاعران  دیدگاه 

دوري شوند،  و  دچار هجران  معشوق  و  عاشق  هرگاه  عاشقانه  در شعر  میشود.  پدیدار  مفهوم  دو  این  با  معشوق 
ختم گردد، مرگ را در آن   تر میشود و آنگاه که این رابطه به پایانی تراژیکتر و برجستهمفهوم تنهایی گسترده

ها بیشتر به نمایش  اي که قطعیت و بیرحمی مرگ، چهرة خود را در پایان این منظومهآشکارتر میبینیم، بگونه
هاي ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین و لیلی و میگذارد. در این پژوهش با انتخاب منظومه

با تحلیل و بررسی مجنون نظامی، سعی میشود این آثار شا تا  خص عاشقانه مورد پژوهش و کنکاش قرار گیرد 
هاي اصلی طرح و انعکاس اصلی مرگ و تنهایی عاشق و معشوق، بعنوان دو ضلع هریک از این آثار، وجود زمینه

ي ها ها با توجه به زمینهاصلی رابطۀ عاشقانه، مشخص گردد و آنگاه نشان داده شود که در هریک از این منظومه
 اي و چگونه بیان شده است. فکري، اجتماعی و فرهنگی، مرگ و تنهایی عاشق و معشوق به چه شیوه

 
 سابقۀ پژوهش 

مؤلفه دربارة  تاکنون  نگارندگان،  جستجوي  به  توجه  منظومهبا  در  مرگ  و  تنهایی  فارسی،  هاي  عاشقانۀ  هاي 
بخ قالب  در  و  گریخته  و  جسته  اما  است،  نگرفته  صورت  مستقلی  بصورت پژوهش  و  دیگر  پژوهشهاي  از  شی 

 
۱. Octavio Paz 
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غیرمستقیم، به این موضوع اشاراتی شده است. تعدادي از آنها که میتواند در انجام این پژوهش به ما کمک کند  
 بدین شرح است.

هاي صوري و محتوایی در ) در مقالۀ «شاخصهاي محتوایی و صوري ادبیات غنایی» شاخص 1395مشتاق مهر ( 
ده که در ذیل شاخصهاي محتوایی، به موضوع مرگ نیز اشاره شده، اما نگارنده هیچ  ادبیات غنایی را مطرح کر

) در مقالۀ «مروري بر تاریخچۀ ادبیات غنایی در 1394نمونه و یا توضیحی در این خصوص نیاورده است. ناصري ( 
کرده است. در این ایران» به بیان ویژگیها و عناصر ادبیات غنایی پرداخته و بصورت کلی به موضوع مرگ اشاره  

مقوله واکاوي  درخصوص  منظمی  و  پیوسته  مطالب  نیز  منظومهاثر  در  تنهایی  و  مرگ  وجود هاي  عاشقانه  هاي 
»، به توصیف  نمودهاي گوناگون سوز هجران در ادب غناییاي با عنوان «) در بخشی از مقاله1388ندارد. عالفها ( 

ادب غنایی (سب و فراق در  تا  مصداقهاي متفاوت هجران  را میتوان  این بخش  پرداخته است. مطالب  ک عراقی) 
اي  ) در مقاله1383حدي با مفهوم «تنهایی» در پژوهش حاضر مرتبط دانست. همچنین، اقبالی و قمري گیوي ( 

با عنوان «بررسی روانشناختی سه منظومۀ غنایی فارسی» سه منظومۀ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون از نظامی 
از  از آنجایی که موارد مطالعۀ موردي در این گرگانی را مورد بررسی روانشناسانه قرار داده   و ویس و رامین  اند. 

یافته از  است،  مشترك  حاضر  پژوهش  و  داستانها مقاله  شخصیتهاي  وجوه  شناخت  جهت  در  میتوان  آن  هاي 
 استفاده کرد. 

 
 سی هاي عاشقانۀ فارهاي «مرگ» و «تنهایی» در منظومهبحث و بررسی: مؤلفه

 تنهایی
منظومه در  جلوهتنهایی  فارسی،  عاشقانۀ  جدا هاي  انتزاعی  تنهایی  از  باید  اغلب  را  آن  که  دارد  گوناگونی  هاي 

پنداشت. در واقع در این آثار، معموالً تنهایی براثر جدایی از یار ایجاد میشود و جنبۀ فیزیکی و جسمانی دارد و با 
و   فراق، هجران  مانند «جدایی،  علل کلماتی  و  تنهایی  مفهوم  گوناگون  ابعاد  به  اینجا  در  میشود.  دوري» همراه 

 ایجاد آن، در این آثار اشاره میگردد. 
یار: از  جدایی  و  دوري  اثر  بر  تنهایی  و    الف)  ُپرتوصیفترین  قدیمیترین،  از  فراق  و  جدایی  دربارة  شعر 

فارسی   واژگان در شعر  دپرمعناترین  است. جدایی  عاشقانه  آثار  بیبویژه  نتیجۀ  آثار،  این  یا  ر  بیوفایی  و  اعتنایی 
 رفتن معشوق است و اکثراً این معشوق است که سفر میکند و از عاشق جدا میشود. 

رامیندر منظومه عاشقانۀ   و  ویرو،   ویس  با  ازدواج ویس  از یک طرف  یعنی  که داستان یک مربع عشقی است، 
ق رامین به ویس، مطرح است، جدایی ابعاد وسیعتري یافته ازدواج رامین و گل، ازدواج ویس با موبد، و آنگاه عش

 است. رامین جدایی را چنین توصیف میکند: 
 بــه نزدیــک آمــد اینــک بــام شـــبگیر
 خوشـــا کـــارا کــــه بـــودي آشــــنایی

 
 

 بــــــه گوشــــــش درفکــــــن آواز زارم
 بـــه تنهـــایی نشســـته بـــر چـــه حـــالم

 

تیر  خوري  دل  بر  تا  ببسیچ   دال 
جدایی نبودستی  وي  با   اگر 

 )69(ویس و رامین: ص                     
دل  چون  من  که  وي  با   فگارم بگو 

بدسگالم  کام  به  اندر  برف   به 
 )166(همان: ص                             
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العادة عاشق و ناز بیپایان  وقاثري از نیاز و کوچکی ف  چهمسر و همشأنند. هیق  عاشق و معشودر این منظومه،  
ویس و  (مینوي، مقدمۀ  ق  در آن هویدا نیست. ویس و رامین هر دو در آن واحد هم عاشقند و هم معشو  قمعشو 

امر گله این  از  نیز  میکند، ویس  تنهایی شکوه  و  از جدایی  رامین  رو همانطور که  این  از  دردمند رامین).  و  مند 
 است: 

 همــــی نالیــــد ویســــه در جــــدایی
 همــــی پیچیــــد بــــر درد جــــدایی

 

من    از  آییشکیب  تو  تا  شد   جدا 
جدایی  گرد  رخان  بر   نشسته 

ص                       رامین»  و  (ویس 
236( 

 در جایی دیگر «دایۀ ویس» در توصیف وضعیت ویس پس از رفتن او به درگاه موبد چنین میگوید:
 کنون خـود دلـش لختـی مسـتمند اسـت

 
ــت  ــد اس ــهري نژن ــی ش ــایی و ب ــه تنه  ب

 ) 89(همان: ص                                
تصویرگري اشک و   ، وهاي فراق و وداعاصلی ادب غنایی است و توصیف لحظه  ۀجران بنمایدرواقع میتوان گفت ه

ویس در ذکر تنهایی،  د. در شاهدي دیگر،ادب فارسی شمرده میشو  ۀهاي پرجاذبآه حاصل از این جدایی، از جلوه
 ی، چنین زمزمه میکند:در گفتگویی درون

ــرادر ــرخ بــ ــادر و فــ ــز مــ ــون کــ  کنــ
ــینم ــایی نشـ ــه تنهـ ــدین بـ ــرا چنـ  چـ

 

آذر؟  بر  سوزم  چرا  ماندم،   جدا 
آهنینم  نه  کشم  تاکی   بال 

 ) 112(همان: ص                              
از دوري   با عدم حضور معشوق ندارد و ویس  ارتباطی  اینجا تنهایی  خانوادة خود رنجور و  الزم به ذکر است در 

 معترض است. 
از خسرو نیست، دوري و    خسرو و شیرین همچنین نظامی در   اما خبري  به مداین میرسد،  هنگامی که شیرین 

 هجران را چنین به وصف میکشد: 
 ببایـــــد داغ دوري روزکـــــی چنـــــد
 چــو شــیرین از بــر خســرو جــدا شــد

 

پیوند  و  مهر  آید  خوش  دوري  از   پس 
دوري   به  نزدیکی  شد ز   مبتال 

ص                     شیرین:  و  (خسرو 
131 ( 

نظامی، در سوي دیگر رابطۀ خسرو و شیرین، آغاز عشق فرهاد و حاالت وي در دوري از شیرین را در این ابیات 
 چنین توصیف میکند:

 نـــه صـــبر آن کـــه دارد بـــرگ دوري 
 ز دوري گشــته ســودایی بــه یــک بــار

 

 ...] صبوري  با  سازد  که  آن  برگ   ]نه 
بار یک  به  شکیبایی  از  دور   شده 

 ) 194(همان: ص                              
ــر در نـــور و گـــر در نـــار دیـــدي   اگـ
 ز هـــر نقشـــی کـــه او را آمـــدي پـــیش

 

دیدي  یار  وصل  و  هجر   نشان 
نیک خویش به  دل  فال  زدي   اختر 

 )196(همان: ص                             
 دیگر، تنهایی و دوري مترتب بر آن را، که ماحصل عشق شیرین است، چنین بیان میکند:فرهاد نیز در فرازي 
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 مـــنم تنهـــا چنـــین بـــر پشـــته مانـــده
ــازم از دور ــوزم و میســ ــقت ســ  ز عشــ
 از آن نزدیــک تــو مینایــد ایــن خــاك

 

مانده   ناکشته  الغري  ننگ   ز 
نور  طاقت  ندارد  پروانه   که 
خطرناك نزدیکان  کار  باشد   که 

 ) 201(همان: ص                              
در خسرو و شیرین، عشق خسرو یک عشق جسمانی است و عشق فرهاد، عشق عرفانی. از این نظر، میتوان گفت  

که در برخی غزلیات عشق جسمانی و روحانی آمیخته میشوند، در این اثر نظامی هم هر دو نوع عشق    همانطور
 ). 262ذاکري کیش: ص  ،داستانهاي عاشقانههاي غنایی در تحلیل وجه( است مطرح شده

نامه این منظومه شیرین در  از  با سخنانی که در بخشی دیگر  اي که در تعزیت مرگ مریم به خسرو مینویسد، 
 بنظر میرسد، تعابیر زیبایی براي تنهایی وي برمیشمرد: آمیز طعنه

ــوتر ــا نکــ ــدري و دُر تنهــ ــو دُر قــ  تــ
ــید ــو خورش ــن چ ــت ک ــایی قناع ــه تنه  ب

 

نکوتر  ت  بیهمتا  لعل  لعلی،   و 
جمشید  راه  در  شد  شرك  همسر   که 

 ) 215(خسرو و شیرین: ص                   
اعتراض  نوعی  به  و  میکند  نداشتن همسر دعوت  و  تنهایی  به  را  و کنایه، خسرو  از طعنه  استفاده  با  او  واقع  در 

 ات:خاموش خود را درمورد تنهایی خویش اعالم میکند. همچنین در این ابی
 ي رو کـــه شـــه را عشـــقباز ،یتـــو شـــاه

ــد ــق نباشـ ــار آن یعاشـ ــز کـ ــس جـ  کـ
 

 ي باشـــــد مجـــــاز یکردنـــــ تکلـــــف 
ــه ــوق ک ــس شیمعش ــان ب ــد در جه  باش

 ) 340(همان: ص                              
توصیف جدایی از معشوق و تنهایی عاشق در ادب فارسی بدان درجه رایج است و اهمیت دارد که صورت کلی  ب

اي هاي روایی موسوم به «فراقنامه» یا «وداعیه» شکل گرفته است. «فراقنامه بطور خاص به دستهمنظومهنوعی  
منظومه میکند» از  مطرح  را  آنها  وصال  و  فراق  و  معشوق  و  عاشق  سرگذشت  که  میشود  اطالق  روایی  هاي 

 ).80، عالفها: ص نمودهاي گوناگون سوز هجران در ادب غنایی( 
خ براثر  تنهایی  عاشقانه:ب)  رابطۀ  طرفین  از  یکی  بیوفایی  یا  منظومه  یانت  از  در  بخشی  عاشقانه  هاي 

تنهایی فرد، ناشی از خیانت یا بیوفایی معشوق/ معشوقه است. این تنهایی در منظومۀ خسرو و شیرین، بیش از 
نهایی مواجه میکند. سایر آثار مشابه دیده میشود، چراکه خسرو درپی ازدواجهاي متعدد خود، بارها شیرین را با ت

از سویی دیگر، فرهاد، بعنوان نفر سوم رابطه که عاشقی ناکام و بیبهره است، جز تنهایی نصیبی نمییابد. میتوان 
یکی از مهمترین بخشهاي منظومۀ خسرو و شیرین، داستان فرعی فرهاد و شیرین است. این داستان، براي گفت  

نام فرهاد و شیرین در فرهنگ و ادبیات ایرانیان سمبلی از عاشق و همگان یادآور حدیث عشق و دلدادگی است و  
یا کلیشه راستین  معشوق  از عشق  و  اي  فرهاد  و  رابطه  این داستان، خسرو ضلع میانی  واقع در  گشته است. در 

بهره از وصال و توجه شیرین است و شیرین خود نیز با تنشها و شیرین، اضالع دیگر هستند. فرهاد به نوعی بی
نحوي  به  تصمیمات خود،  و  اعمال  با  میان خسرو  این  در  است.  مواجه  با خسرو  رابطه  در  بسیار  فرازونشیبهاي 

 داستان را پیش میبرد و کنشهاي او و واکنشهاي فرهاد و شیرین، روایت نظامی از این ماجرا را رقم میزند. 
د و شاعر تنهایی وي را چنین به تصویر هنگامی که شیرین از ازدواج خسرو و شکر آگاهی مییابد، به صحرا میرو 

 میکشد: 
ــوش ــیرین مش ــه ش ــون ب ــد چ ــر ش خوش  خب دگر  شیرین  به  شد  خسرو   که 
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ــود ــگ میبـ ــک دلتنـ ــور فلـ ــه از جـ  گـ
 نــه دلــداري ز کــس نــه یــاري از یــار
 دلــــی و صــــد هــــزار انــــدوه بــــر دل 
ــار ــب تـ ــتی در شـ ــایی نشسـ ــه تنهـ  بـ

 

میبود  جنگ  در  بد  بخت  با   گهی 
هم   مانده  دور  دل  از  دلدار هم   ز 

دل  بر  کوه  چون  غمی  سنگی  بی   ز 
زار بگریستی  سحر  تا  شب   همه 

 )306(خسرو و شیرین: ص                   
شیرین به خسرو دربارة مفاهیم جدایی، فراق و تنهایی و شکایت او از ازدواج خسرو با شکر  در همین بخش پاسخ  

 را میخوانیم: 
 مـــرا خـــود بـــس بـــود داغ جـــدایی

 آشــــنایی در فراقنــــدنــــه یــــک دم ز 
ــردمهماي  ــه عزلــــت روي کــ ــا بــ  آســ

 

 تــو داغــم را نمــک دیگــر چــه ســایی [...] 
 نه  یک ساعت ز جفت خویش طاقنـد [...]
 بـــه تنهـــایی چـــو عنقـــا خـــوي کـــردم

 ) 321(همان: ص                               
ــوش ــا و بیه ــین تنه ــقت چن ــن از عش  م

 
خوش   نوش تو  و  نغمه  و  نشاط  در   خوش 

ص                                  (همان: 
349 ( 

ــده ــور مانـ ــین مهجـ ــا چنـ ــنم تنهـ  مـ
 

مانده   دور  خدمت  نزدیکان   ز 
 ) 350(همان: ص                               

شیرین نظامی هیچ چیز از خسرو کم ندارد. او نیز به اندازة خسرو اهل تفریح و دوستدار شکار است. اگر  در واقع  
است.خسرو   ارمن  تاج  شیرین  است،  عالم  خویش   شهریار  عشق  محو  را  شیرین  خویش  تصویر  با  خسرو  اگر 

را که هزاران عاشق دیوانه و صدها  از جمالش میشود، شاهزادة جوان  توصیفی ساده که  با  نیز  میسازد، شیرین 
تواند تنهایی را برگزیده . از این روست که شیرین میزیباروي دلداده در حرم دارد، سرگشته و حیران خود میکند

 و از وصال امتناع ورزد و بدین وسیله انتقام بیوفایی معشوق را بگیرد.
عزلت و  خودخواسته  تنهایی  وصال:ج)  در  ناکامی  براثر  و   گزینی  حرف  براثر  عاشق  معموالً  آثار  این  در 

نازك یا  ناکامی در وصال معشوق،  از تحمل وجود دیگرحدیث دیگران،  بیزاري  و  بیابان طبعی  و  به کوه  ان، سر 
می روي  عزلت  به  و  نمیدانند، گذاشته  را  عشق  که حدیث  دیگرانی  با  بودن  به  را  تنهایی  عاشق،  واقع  در  آورد. 

گوشه این  میدهد.  گوشهترجیح  و  دادهگیري  نسبت  از عشق  به جنون حاصل  را  مجنون، اند.  نشینی  و  لیلی   در 
مجنون براثر ناکامی در عشق لیلی، به کوه و بیابان میزند و در آنجا مسکن میگزیند. در بخشی از این اثر، از قول 

 رهگذري که شاهد وضعیت او بوده است، چنین میخوانیم: 
 کاینــــک بــــه فــــالن خرابــــی تنــــگ
 دیوانـــــــه و دردمنـــــــد و رنجـــــــور

 

 میپیچــــد همچــــو مــــار بــــر ســــنگ  
ــی دور ــم آدمــ ــو ز چشــ ــون دیــ  چــ

 ) 361(لیلی و مجنون: ص                    
به منطقهنوفل که دلیري است شمشیرزن، در جست اي میرسد که مجنون در غارهاي آن مسکن وجوي شکار 

سازي داستان لیلی و مجنون، نوفل را وارد این قصه گزیده است. در نظر برخی پژوهشگران، نظامی براي ایرانی
لیلی برود.   ةخاطر عشق مجنون، با سربازان خود به جنگ عشیر   حاضر است بهنوفل کسی است که    کرده است.

ب او  اشراف وشخصیت  یک جوانمرد  به  ةزادضوح شخصیت  و  است  ریش ایرانی  در  را  او  بتوان شخصیت   ۀ دشواري 
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داستان جست از 2009(سیدگهراب،    عربی  او  میگویند  میکند،  از خوي و خصال مجنون پرسش  وقتی  نوفل   .(
 ی به این روز افتاده است. وي تصمیم میگیرد به کمک مجنون بیاید و او را به لیلی برساند:عشق زن

ــت ــزران دســ ــمند خیــ ــت ســ  از پشــ
ــاه ورا بـــه پـــیش خـــود خوانـــد  آنگـ

ــانه ــت فســــ ــرمشمیگفــــ  هاي گــــ
ــوانمرد ــان جـ ــد کـ ــو دیـ ــده چـ  گوینـ
 هـــرچ آن نـــه حـــدیث دوســـت بـــودي 
ــد ــه میخوانـ ــه قصـ ــی کـ ــر نمطـ  از هـ
 کـــــــز دوري آن چـــــــراغ پرنـــــــور

ــو ــازو کـــ ــه زور بـــ ــه زر و بـــ  را بـــ
 

 ران بازگشــــاد و بــــر زمــــین جســــت  
ــاند  ــفره بنشـ ــه سـ ــتنش بـ ــا خویشـ  بـ
 چنـــدان کـــه چـــو مـــوم کـــرد نـــرمش 

ــه ــت نوالــ ــی دوســ ــورد بــ  اي نمیخــ
 گـــر خـــود همـــه مغـــز پوســـت بـــودي 
 جــــز در لیلــــی ســــخن نمیرانــــد [...]

 هـــان! تـــا نشـــوي چـــو شـــمع رنجـــور 
ــرازو ــو همتــــ ــا تــــ ــردانم بــــ  گــــ

 ) 373(لیلی و مجنون: ص                   
تهدید   پی  در  دیگر  در جایی  میکنیم.  را مشاهده  تنهایی خودخواستۀ مجنون  از  روشن  تصویري  فوق  ابیات  در 

 قبیلۀ لیلی به کشتن مجنون، وقتی دوستان مجنون به دنبالش میگردند، او را نمییابند:
ــۀ او ــل خانـــ ــه اهـــ ــان همـــ  گریـــ

ــین گوشوان گوشه ــفتهنشــــــ  ســــــ
ــغله ــوشاز مشــ ــر جــ ــوش بــ  هاي جــ

 

ــانۀ او   ــدن نشــــــ ــم شــــــ  از گــــــ
 اي نهفتـــه چـــون گـــنج بـــه گوشـــه

ــوش ــم گ ــود و ه ــه ب ــه گرفت ــم گوش  ه
 ) 360(همان: ص                              

و   بیمارگونه  فرایندهاي  حاکمیت  افراطی،  شیفتگی  جز  مجنون  و  لیلی  منظومۀ  به  روانکاوانه  نگاه  در  واقع  در 
ب فارسی،  درونمداري  غنایی  منظومۀ  سه  روانشناختی  (بررسی  نمییابیم  چیزي  قیس  رقتبار  مرگ  و  یحدوحصر 

 ). 13اقبالی و قمري گیوي: ص 
 فرهاد نیز از عشق نافرجام شیرین، سر به صحرا و بیابان میگذارد و تنهایی را برمیگزیند.

ــور ــا و رنجــ ــین تنهــ ــده چنــ  فرومانــ
ــوش ــیرینش در آغـ ــق شـ ــه عشـ  گرفتـ

ــز  ــت ک ــه رخص ــتدن ــامی فرس ــش ج  غم
ــتابان ــو ش ــر س  چــو وحشــی توســن از ه
ــونگیر ــن دام زبــــ ــان ایــــ  ز معروفــــ
 یکـــی بـــالینگهش رفتـــی، یکـــی جـــاي 
 گهـــی بـــا آهـــوان خلـــوت گزیـــدي 

 

دور   دوستان  وز  منقطع،  یاران   ز 
فراموش  فرهادش  پیوند   شده 
[...] فرستد  پیغامی  که  محرم  کس   نه 
بیابان  وحش  با  انس   گرفته 

دشت   یک  آمده  گرد  او   نخجیر بر 
پاي یکی  بوسیدي،  دامنش   یکی 
دویدي گوران  موکب  در   گهی 

 ) 195(خسرو و شیرین: ص                  
دالیل  از  یکی  میتوان  نوعی  وصال   به  تحقق  را  عدم  عاشقانه  داستانهاي  دان   این  در  و  نکته  عاشق  اگر  که  ست 

هرچه   ؛ زیرامیگیرد و رو به خاموشی میگذارد مند گردند، نیروي عشق در وجودشان کاستی  معشوق از وصال بهره
به درازا کشد،   این حالت  اگر  باشد، عشقشان شیرینتر میشود و درد اشتیاقشان فزونی میگیرد و  معشوق دورتر 

 .زودي فرامیرسددرونشان آتش میگیرد، چندانکه بیمار میشوند و مرگشان به
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عد از تنهایی را در منظومۀ خسرو و شیرین و بویژه  انعکاس اصلی این بُ  د) ترجیح تنهایی بر وصال نامشروع:
هاي ظاهري، برخورداري از در این منظومه، شیرین زنی است که با داشتن جاذبهدر شخصیت شیرین میبینیم.  

آزادي کامل و داشتن عشقی پرشور به خسرو، در همه حال خویشتندار است و دامن خود را به هوسهاي زودگذر 
با    نی کامل، زیرك، آالید. شیرین زنمی به قوانین خانواده و اجتماع است که  آگاه، بزرگمنش، پاکدامن و پایبند 

و درست  نهتدبیر  بلاندیشی،  از  را  تهوستنها خود  او  بر  میدارد، که  امان  در  را    شثیر گذاشته، شخصیت أی خسرو 
، نیکوبخت شیرین  ۀدر آیین  زن آرمانی نظامی گنجوي (   اي باشکوه میسازددگرگون میکند، و از عشق خود حماسه

 آلود خسرو به شیرین دربارة دوري و جدایی میخوانیم: ). در بخشی از سخنان عتاب139نیا: ص و رامین
 چـــو گیـــري بـــا حریـــف تـــازه جـــامی
ــور ــی سـ ــراي منعمـ ــد در سـ ــو باشـ  چـ
 چـــو فرمـــایی بـــه نزدیکـــان براتـــی
 چـــو بخشـــی همنشـــینان را مـــرادي 
 ســـــر خــــــود ز آســــــتانت دور دارم

 

سالمی   آخر  دور  ز  هم  را   کهن 
دور   از  یابد  نانی  نیز   گدایی 
زکاتی... آخر  ده  نیز  دوران   به 
یادي...  ز  کم  را   جداافتادگان 
دارم معذور  خود  کار  در  را   تو 

 ) 318(خسرو و شیرین: ص                 
 ت میکند:آید، خسرو بناچار، تنها به نگاهی از دور قناعبه مداین و نزد خسرو میوقتی شیرین 

ــرت کــز آالیــش بــرون بــود  در آن عش
ــازد ــق بـ ــو عشـ ــهوت آن کـ ــد شـ  نجویـ
ــت ــو در پوس ــت را چ ــد محب ــرض باش  غ
ــاه ــزاج دلبــــر آگــ  ملــــک بــــود از مــ
ــور ــا و انگــ ــت در خرمــ ــردي دســ  نبــ

 

بود   فزون  دم  هر  عاشقی   نشاط 
نسازد  شهوت  با  عشق  هرگز   که 

دوست محبت باغرض باشد با   نه 
خرمن   از  چید  خوشه  نتوان   ماه که 

دور از  کردي  قناعت  نظاره   به 
 )286(همان: ص                              

زن در داستانهاي نظامی قدرت بالقوة رهبري و ادارة کشور و اخذ حکمت و خردمندي را دارد و در ارضاي امیال  
دانش،   و  و سیاست، حکمت  در حکمرانی  مردان  مانند  نمیشود؛  مرد خالصه  و جنگ،شهوانی  و   دالوري  عفت 

حتی بر   یژه در عشق و استقامت،وخردمندي و دادگستري عرض وجود میکند و در بسیاري از موارد، بپاکدامنی،  
). ازاینرو این شیرین است که رابطۀ 225و    224ثروت: صص    ،آیینۀ حکمت در آثار نظامید ( مردان ترجیح دار

نمیدهد حتی به قیمت تحمل رنج تنهایی و پذیرش رقیب، در مقابل    عاشقانه را هدایت و مدیریت میکند و اجازه
 امیال خسرو کوتاه بیاید:

 زدیــــکــــه آبــــم را بر یآبــــ ي جــــوم
ــه ــبا چـ ــردن؟ دیـ ــد رام کـ ــع را بـ  طبـ

ــان ــرم دار هم ــود ش ــه از خ ــر ک ــبهت  می
 

ــواه  ــن برنخ مخـ ــز مـ ــام کـ ــآن کـ  زدیـ
ــردن؟کوین دو ــدنام کــــ ــام را بــــ  نــــ

ــد ــدا آزرم دار نیبــ ــرم از خــ ــشــ  میــ
 ) 150(خسرو و شیرین: ص                 

هاي موردنظر، تنها عاشقی که درگیر عشق یکطرفه است،  در بررسی منظومه  ه) تنهایی براثر عشق یکطرفه:
واقع   در  است.  شیرین  و  خسرو  منظومۀ  در  جامعهفرهاد  تاریخی  تصور  برخالف  قربانی   ،فرهاد  یک  نقش  تنها 

بازیچ این داستان  فرهاد در  بازي میکند.  این منظومه  را در  او، کنش   ۀعشقی  به میان کشیدن  و  شیرین است 
خسرو. در این منظومه عشق فرهاد که یکسویه   ۀگسیختامجبرابر هوسرانیهاي ل  شیرین درطرف    متقابلی است از
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ایرانی   ۀ که چنین عشقی با مشخصات جامع  آنجا  با شور و اشتیاق بسیار توصیف میشود و از  ،و بیمارگونه مینماید
واکاوي شخصیت  ت ( ه اسراستین گشت  ةمورد اقبال عام قرار گرفته و فرهاد الگوي عاشق و دلداد  هماهنگ بوده،

 ).73نژاد: ص ، دهقانیان و فراشاهیخسرو و شیرین نظامی ۀفرهاد در منظوم
 را اینگونه توصیف میکند: فرهاد تنهایی خویش 

ــزد ــدکی مـ ــا انـ ــانعم بـ ــوهی قـ ــه کـ  بـ
ــارم ــوده کـ ــس کآسـ ــایی ز بـ ــه تنهـ  بـ
 نپرســــد هــــیچکس گمنــــام را حــــال 

 

دزد    از  بیمم  نه  عسس  با  کارم   نه 
 [...] ندارم  مردم  انبوهی   سر 
دالل و  بیع  از  ایمنند  موران   که 

 ) 310(خسرو و شیرین: ص                  
را با زنان دیگر   خسروسرگرمی  وفاداري شیرین به خسرو، یکی از علل تنهایی فرهاد در این رابطه است. شیرین  

جهانی» خود  را که با اخالص و شیفتگی به او دل سپرده، «برادرخواندة آن  ، تحمل میکند و حتی فرهاد کوهکن 
شیرین: ص    میداند و  باره  برتلس).  390(ر.ك: خسرو  این  روحیهخشم  لحنی  با  در  شیرین  مینویسد:  اي آگین 

اش خود محصول پریشانی است. کامالً متضاد با خسرو دارد. خسرو شایستۀ کاري نیست و با همۀ نبوغ و زیبایی 
فقط یک بار به تصمیم خود کاري انجام میدهد و آن خیانت ناپاکی است به فرهاد. او شیرین را دوست دارد، اما 

خاطر آن از چیزي بگذرد. شیرین   شقی خودخواهانه مایه میگیرد که حاضر نیست بهنظرانه از عاین محبت تنگ
خاطر این موجود سبک   هبه کسی دل باخته است که لیاقت او را ندارد. خواننده براي رنجها و عذابهاي شیرین ب

اینگونه زنان قربانی سرنوشت خود میشوند؛ بی   از هر شایستگی است، دل میسوزاند.  انسانکه محروم   را   ی آنکه 
 آفرینند و با آنها زندگی میکنند ببینند، او را دوست میدارند و با «او» نه، بلکه با «خیالهاي او» تمثال زیبایی می

 ).84برتلس: ص نظامی شاعر بزرگ آذربایجان، ( 
 مرگ 

ر وجود ندارد و  شنظر بین افراد بمرگ یکی از مباحث زیربنایی در فلسفۀ هستی است، ولی دربارة تعریف آن اتفاق
اي از آن ارائه میدهد. به عبارت دیگر مرگ،  معناي ویژه  ،در دنیاي ادبیات، هر نویسنده با تفکر و تلقی خاص خود

اي است که ذهن انسان از درك آن عاجز است و عقل و منطق انسانی در چنین فرایندي سردرگم فرایند پیچیده
است و از دیرباز ذهن آدمی را به خود معطوف داشته است؛ به  . مرگ یکی از واقعیات طبیعی جهان مادي  است

این ترتیب باید چنین پنداشت که «اندیشیدن دربارة مرگ موضوعی است که عمر آن به اندازة تاریخ زندگی بشر 
بتوان  و شاید  باشد  نیندیشیده  به مرگ  زندگی، ساعتها  یافت که در طول  نمیتوان  را  انسانی  تقریباً هیچ  است. 

کمتر کسانی به اندازة شاعران و فیلسوفان، مجال آن را داشته باشند که دیدگاه و احساس خود را در پیوند گفت  
بیان کنند و گفته را در البهبا مرگ  نگاه هایشان  به دلیل  این میان،  اما در  بگذارند. شاعر،  یادگار  به  تاریخ  الي 

، حسامپور، نبوي و اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاداندیشی در  مرگ و مرگاي دارد» ( هنري، جایگاه ویژه
منظومه78حسینی: ص   در  مرگ).  مرگ،  عاشقانه،  مرگهاي  مرگپذیري،  یا  مختلف دوستی  انحاي  به  گریزي 

براثر   یا  به استقبال مرگ میروند  پایان داستان، یا خود  رابطه، معموالً در  آثار طرفین  این  مطرح شده است. در 
انعکاس مفهوم اندوه عش ابعاد  اینجا  با مرگ یکسان میبیند. در  ق جان میسپارند. گاه نیز عاشق، رنج جدایی را 

 ها مورد بررسی قرار میگیرد. مرگ در این منظومه
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فارسی، همراهی آن با ات  یشکوه از فراق در ادبیکی از نمودهاي    الف) آرزوي مرگ هنگام جدایی یا ناکامی:
و از    تحمل میداند و مرگ را بر آن ترجیح میدهدکه شاعر سختیهاي فراق را غیرقابل   اي بگونه  آرزوي مرگ است؛ 

 آن آسانتر میبیند. در ویس و رامین، رامین در فراق معشوقش چنین میگوید: 
ــت ــم از دوس ــتم ه ــم از دل دور ماندس  ه

 
ــردن ســخت نیکوســت  ــه چــونین روز م  ب

 ) 153(ویس و رامین: ص                     
ــمم آن دآلرام ــیش چشــ ــت از پــ  برفــ
 بـــه عشـــق انـــدر وفـــاداري نکـــردم
ــاتوانی ــتم ز درد نــــ ــان گشــــ  چنــــ

 

آرام   و  صبر  تن  در  نیست  او  بی   که 
نمردم دیدم  او  هجر  روز   چو 

 )176(همان: ص                               
ــدگانی ــت از زنـ ــرگم خوشترسـ ــه مـ  کـ

 ) 177(همان: ص                              
 نیز در بخش «سرود نکیسا از زبان شیرین» زندگی بدون کامیابی از معشوق را با مرگ برابر میداند: نظامی

 مــرادي گــر ز گیتــی هســت خــوش بــاش
ــت ــم نیس ــرگ ک ــراد از م ــی م ــات ب  حی

 

 وگـــر نبـــود قضـــا را بـــارکش بـــاش 
 چو حاصل شـد مـرا از مـرگ غـم نیسـت

 ) 369(خسرو و شیرین: ص                   
مضامین پرکاربرد در ادبیات فارسی و عربی، مضمون «فراق» است؛ بطوریکه معموالً هر شاعري یکی از  در واقع  

 .که به عشق پرداخته، بخش قابل توجهی از اشعار خود را به توصیف فراق و هجران اختصاص داده است
شکل آرزوي مرگ و طلب آن توسط شخصیتهاي داستان مطرح هاي عاشقانه، مرگ گاه به  همچنین در منظومه

داستان   فرعی  از شخصیتهاي  یکی  فرهاد، که  و شیرینمیشود.  رنج عشق   خسرو  از  تا  میکند  است طلب مرگ 
 شیرین رهایی یابد:

ــگ ــده دلتن ــاکی مان ــنگ خ ــی س ــن ب  م
 چـــو بـــر خـــاکم نبـــود از غـــم جـــدایی

 مـــــانیمبـــــادا کـــــس بـــــدین بیخان
ــد ــم میدوانــ ــاد هالکــ ــو بــ ــه تــ  بــ

 

سنگ   در  نه  آسایش،  در  خاکم  در   نه 
رهایی  یابم  تا  خاك  در   شوم 
زندگانی؟ باید  چه  تلخی   بدین 
میدواند خاکم  که  گفتم،   خطا 

 ) 204(خسرو و شیرین: ص                  
استهالل، پاییز و برگریزان آن را با مرگ اي هنرمندانه و با آوردن براعت  شاعر بگونه  لیلی و مجنوندر منظومۀ  

آوردن شمه با  نخست  وي  میکند.  آماده  مقایسه  لیلی  مرگ  پذیرفتن  براي  را  مخاطب  ذهن  پاییز،  از صفات  اي 
 میکند: 

ــزان ــت برگریـ ــه وقـ ــت کـ ــرط اسـ  شـ
 خـــونی کـــه بـــود درون هـــر شـــاخ
ــی ــین خزانـــــ ــۀ چنـــــ  در معرکـــــ
ــربلندي  ــریر ســـــ ــی ز ســـــ  لیلـــــ
ــاد ــویش راز بگشـــ ــادر خـــ ــر مـــ  بـــ

ــان ل ــمک ــپرده باش ــان س ــه ج ــه ک  حظ
 خــون کــن کفــنم، کــه مــن شــهیدم

ریزان    برگ  ز  شود   خونابه 
[...] سوراخ  مسام  از  چکد   بیرون 

زخم گلستانی  شد   رسیده 
دردمندي   چاه  به   [...]افتاد 

 [...] بگشاد  نیاز  در   یکباره 
 [...] باشم  مرده  دوست  دوري   وز 
 [...] عیدم  روز  رنگ  باشد   تا 
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ــوگواري  ــه ز راه ســـــ ــم کـــــ  دانـــــ
ــیند ــن نشـ ــاك مـ ــر خـ ــر سـ ــون بـ  چـ
ــرد ــر ک ــده ت ــه دی ــه گری ــت و ب ــن گف  ای
 چـــــون راز نهفتـــــه بـــــر زبـــــان داد

 

 آید به سالم این عماري 
 [...] بیند  خاك  لیک  جوید،   مه 

کرد  دگر  والیت  آهنگ   و 
داد جان  زود  و  طلبید   جانان 

 ) 441-439(لیلی و مجنون: صص         
لیلی در جایی دیگر در خطاب به مجنون میگوید که تو به من گفتی صبور باش درحالیکه دلم این قصه را گوش 

خاطر دوري نمیکند. از دوست دور بودن و آنگاه در دل صبور بودن ممکن نیست. هنگامی که من مردم، بدان به  
 تو بود که هالك شدم:

 چــون مــن بــه هــالك جــان ســپردم
 

ــو ز دور  ــردمدور از تــــ ــو مــــ  ي تــــ
 ) 217(همان: ص                              

مجنون نیز مانند هر عاشق صادقی پس از آگاهی از مرگ لیلی بر سر گور او میرود و شروع به ناله و زاري میکند. 
 او دوري لیلی را دوري ظاهري میداند و وجود لیلی را درون جان خود میبیند: 

 در صـــــورت اگـــــر ز مـــــن نهـــــانی
ــر دور  ــورگــ ــم رنجــ ــدي ز چشــ  شــ

 

جانی    درون  صفت  راه   از 
دور  نیی  دلم  از  چشمزد   یک 

 ) 442(همان: ص                              
آید و  پس از مرگ لیلی، مجنون که حاال زارتر و ناتوانتر شده و از روي درد مینالد، دوباره بر سر خاك لیلی می

آزاد شود و به یار خویش بپیوندد. آنگاه سر بر زمین مینهد و گور لیلی  میگرید و از خدا میخواهد که از رنج عشق  
 آفرین تسلیم میکند: را در برمیگیرد و جان به جان 

ــر ــین سـ ــر زمـ ــاد بـ ــت و نهـ ــن گفـ  ایـ
ــر آورد ــت در بــ ــت دوســ ــون تربــ  چــ
ــذرگاه ــن گــ ــت از ایــ ــز گذشــ  او نیــ

 

بر    در  گرفت  را  تربت   وان 
برآورد  جان  و  بگفت  دوست»   «اي 

که  کیست  راه؟  وان  این  بر   نگذرد 
 ) 444(همان: ص                              

به  ب)   مرگ  خودکشی  یا  منظومهمعشوق:  خاطر عشق  به  در  که  تنها شخصیتی  بررسی،  مورد  خاطر  هاي 
عشق، دست به خودکشی میزند، شیرین است. شخصیتهاي دیگر مانند فرهاد، لیلی و مجنون براثر اندوه عشق و 

معشوق، جان میسپارند. پس از کشته شدن خسروپرویز توسط شیرویه، و خواستگاري کردن او از شیرین، مرگ  
شیرین تنها راه فرار خود از این مخمصه را خودکشی میبیند. او پس از آنکه تشییع جنازة باشکوهی براي خسرو 

یشود و با دریدن جگرگاه خود، به  ترتیب میدهد، وقتی جنازة خسرو را در گور میگذارند، با خنجري وارد گور م
 زندگی خویش پایان میبخشد:

ــت ــر برداشــ ــک را مهــ ــاه ملــ  جگرگــ
ــد آن زخــم را ریــش ــین کــه دی ــدان آی  ب

 

داشت   جگر  بر  کو  دهن  آن   ببوسید 
دشنه خویش همانجا  تن  بر  زد   اي 
 ) 293(خسرو و شیرین: ص                   

در منظومۀ خسرو و شیرین، سه بار توطئه براي مرگ رقیب ج) مرگ براثر توطئۀ رقیب در مثلث عشقی:  
صورت میگیرد. بار نخست خسرو براي کنار زدن فرهاد از رابطۀ عاشقانه با شیرین، او را از سر راه برمیدارد و بار 
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بار سوم این شیرین است که شکر را از    افتد و به قتل میرسد. دردیگر خود در دام توطئۀ پسرش، شیرویه، می
 اندازد.رابطۀ خود با خسرو بیرون می

مرگ فرهاد پس از راي زدن خسرو با پیران خردمند صورت میگیرد. تصمیم گرفته میشود فردي را روانه کنند  
آفرین ن که خبر مرگ شیرین را به فرهاد بدهد. فرهاد که سرشار از عشق شیرین است با شنیدن خبر، جان به جا

 اي از توطئه و خودکشی دانست. تسلیم میکند. در واقع میتوان مرگ فرهاد را آمیزه
ــنگدل  ــت آن سـ ــاد رفـ ــوي فرهـ  مردسـ

ــاد ــی بـ ــرت یکـ ــر حسـ ــرآورد از سـ  بـ
ــاد ــن ســخن در گــوش فره ــاد ای  چــو افت
ــرد ــان سـ ــی چنـ ــر آهـ ــرآورد از جگـ  بـ
 بـــزاري گفـــت: کـــاوخ، رنـــج بـــردم
 بــه شــیرین در عــدم خــواهم رســیدن

ــالي  ــان دادصــ ــیرین در جهــ  درد شــ
 

 [...] کرد  تنگدل  را  خود  و  بگشاد   زبان 
[...] فرهاد  نیست  آگه  و  مرد  شیرین   که 
درافتاد کوهی  چون  کوه  طاق   ز 
خورد   جگر  بر  دورباشی  گفتی   که 
[...] مردم  رنج  در  راحتی   ندیده 
دویدن خواهم  عدم  تا  تک  یک   به 
داد  جان  و  بوسید  او  یاد  بر   زمین 

ص    (خسرو           شیرین:  و   208و 
209 ( 

و   (اسداللهی  گرفته  فروم صورت  اریک  عشق  نظریۀ  اساس  بر  فرهاد  بررسی شخصیت  هدف  با  که  پژوهشی  در 
نتیجه1399زاده،  قاسمی عاشقی راستین است که در راه عشق، سختیهاي  گیري شده است که فرهاد  )، چنین 

مهرب استغنا،  چون  خصایصی  از  و  میخرد  جان  به  را  از بسیاري  که  معرفت  و  احترام  مسئولیت،  احساس  انی، 
عشق اریک فروم هستند، بطور کامل برخوردار است. همچنین فرهاد، صفات   ۀمهمترین خصایص عشق در نظری

موردنظر براي رسیدن به عشق را در وجود خود دارد و او در راه رسیدن به مقصود، فردي واقعگرا، مؤمن و فعال  
از نظرگاه روانشناختی فروم، تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود است. بر این اساس، فرهاد  

 . دارد و کیفیت حضور او در داستان و وقایعی که روي میدهد، گواهی بر این ادعاست
توطئۀ شیرین و توسط پیرزنی مسموم شده و به قتل میرسد و بیخبر از علت مرگ خود، به پیرزن شکر نیز براثر  

 میگوید:چنین 
 گــــر از دارو حیــــات آبــــاد بــــودي 
 نــــه در دســــت طبیــــب ژاژخایســــت

ــان کم ــدیر جــ ــد تقــ ــیبانکشــ  نصــ
 

بودي  آزاد  مرگ  داغ  از   طبیب 
سبزپایست  گه  سرخرو  گاهی   که 
طبیبان  بر  تهمت  و  مرگ  بر   گنه 

 ) 334(خسرو و شیرین: ص                   
بطوري که براحتی توان تغییر   ؛ثیرگذارندأارکان پایدار و تهاي غنایی، زنان یکی از  در منظومهچنانچه پیداست  

 .روند داستان را دارند
 اي که توسط پسرش شیرویه ترتیب داده میشود، رقم میخورد:مرگ خسرو نیز، در واقع بر اثر توطئه

 چنـــــان زد خنجـــــر تیـــــز آشـــــکارا
ــاك ــرزن زد خطرنـ ــان تبـ ــی کـ  ز زخمـ

 

گذارا   پشتش  در  سینه  از  کرد   که 
خسر خاك درخت  در  خفت   وانی 

 ) 399(همان: ص                               
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کلی  ب شیوطور  سه  رخداد،  این  با  مواجهه  در  زبان،  این  ترازاول  شاعران  میان  در  و  فارسی  ادبیات  نگرش   ةدر 
بزرگترین ستایانه که زندگی را وامینهد و مرگ را عاشقانه میجوید، مولوي  میتوان ردیابی کرد. اول، نگرش مرگ

گریزانه، که با نکوهش و نفرت به مرگ مینگرد و براي رهایی از چنگال  این اندیشه است. دوم، نگاه مرگ  ةنمایند
دنیوي، داد عمر را از زندگی بگیرد و جهان دیگر را فرونهد. خیام ۀ  مرگ تالش میکند تا در این زندگی ناخواست

نمایند می  ةبزرگترین  بشمار  دسته  واقعیت  آید. سوم  این  یک  بعنوان  مرگ  پذیرش  که ضمن  آفرینشگرانه  نگاه 
عیار تمام  ةهستی، از زندگی و نعمتهاي آن نیز بهره میبرد و به دیگران هم بهره میرساند. سعدي را میتوان نمایند

آورد بحساب  گروه  فارسی،  این  ادبیات  در  مرگ  به  نگاه  ص    (سه  منظومه250فالح:  در  گفت  میتوان  هاي  ). 
ستایانه متمایل است و صداقت عاشق و راستین بودن عاشقانۀ مورد بررسی، آثار نظامی بیشتر بسمت نگرش مرگ

خاطر عشق خالصه میشود و فرجام تمامی شخصیتها با مرگ پیوند خورده است. اما ماجراي عاشقانه در مرگ به  
 اي دوسویه و مثبت دارند. هدر ویس و رامین، نگاه آفرینشگرانه وجود دارد که زندگی و عشق رابط

براثر کهولت سن: بصورت تنها منظومه  د) مرگ طبیعی  عاشقانه،  رابطۀ  اصلی  میان، دو ضلع  این  در  اي که 
براي  رامین  و  ویس  منظومه،  این  در  است.  رامین  و  ویس  منظومۀ  میروند،  دنیا  از  کهولت سن  براثر  و  طبیعی 

ابتدا ویس و  سالهاي سال در کنار یکدیگر زندگی میکنند و ح این داستان  نوه میشوند. در  تی صاحب فرزند و 
هاي خسرو و شیرین، و  سپس رامین اسیر پنجۀ مرگ میشوند. در واقع در این داستان، برخالف داستان منظومه

لیلی و مجنون، و اغلب داستانهاي عاشقانۀ فارسی، عشق با «زندگی» پیوند خورده است و نه «مرگ»، و عشق 
در ویس و رامین نیروى عشق از دخترى افسرده که قصد خودکشى  ست براي زنده ماندن نه مردن. «اي اانگیزه

ب  ،دارد از پسرى خوشگذران و  میسازد» (نقش زنان در  هدف شاهى خردمند و عدالتگستر  یزنى فعال و مبارز و 
 ). 126داستان تریستان و ایزوت و ویس و رامین، شادآرام، نصر اصفهانی و شریفی ولدانی: ص 

 در توصیف پیري و مرگ ویس میخوانیم: 
 چو بـا رامـین بـد او هشـتاد و یـک سـال 
 چنــان بــا گــردش گیتــی زبــون شــد
 پـــس آنگـــه مـــرگ ناگـــاه از کمینگـــاه

 

  [...] نال  چون  کرد  را  او  سرو   زمانه 
شد برون  فرمان  از  اندامش  هفت   که 

ماه  کاسته  آن  درربود   بیامد 
 ) 378ص  (ویس و رامین:                    

 و اما رامین:
 چــــو انــــدر تــــن توانــــایی نمانــــدش

ــان پاك ــزدان داد جــ ــه یــ ــتهبــ  شســ
ــاهان ــید شــ ــور او خورشــ ــد پــ  بیامــ
ــد ــس بردن ــیش وی ــه پ ــم ب ــنش را ه  ت
ــیدند ــم رســـ ــر دوان در هـــ  روان هـــ

 

خواندش  پیش  یزدان  شبگیر   گه 
رسته   بسیار  دشمن  دست   ز 
نیکخواهان و  مهتران  او   ابا 

جفت   را  نامور  خاك   کردنددو 
بدیدند  یکدیگر  جان  مینو   به 

 ) 381(همان: ص                               

 گیرينتیجه
مؤلفه پژوهش  این  منظومهدر  در  آن  ابعاد  و  تنهایی  و  مرگ  روش هاي  با  فارسی  ادبیات  شاخص  عاشقانۀ  هاي 

ن اسعد گرگانی، «خسرو و  هاي «ویس و رامین» از فخرالدیتوصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و منظومه
هاي  شیرین» و «لیلی و مجنون» از نظامی گنجوي بعنوان مطالعۀ موردي، خوانش و تحلیل شدند. براساس یافته 
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تحقیق، ابعاد تنهایی در این آثار «تنهایی براثر دوري و جدایی از یار»، «تنهایی براثر خیانت یا بیوفایی یکی از 
رابطۀ عاشقانه»، «تنهایی   بر وصال  خودخواسته و عزلتطرفین  تنهایی  ناکامی در وصال»، «ترجیح  براثر  گزینی 

نامشروع» و «تنهایی براثر عشق یکطرفه» است. در واقع جدایی ناخواسته، دوري از یار، خیانت، بیوفایی، ناکامی 
د و شکلگیري  آبرویی، حفظ پاکدامنی، و عشق یکطرفه، جزو مهمترین عوامل ایجادر وصال، ترس از رسوایی و بی

ها خودخواسته و برخی نیز باجبار است تنهایی شخصیتها در این آثار است. برخی از ابعاد تنهایی در این منظومه
 و زنان، بویژه شیرین، در ایجاد این تنهاییها نقش مهمی ایفا میکنند.

خاطر عشق یا  کشی به  همچنین ابعاد و علل مرگ در این آثار در «آرزوي مرگ هنگام جدایی یا ناکامی»، «خود
مرگ معشوق»، «مرگ براثر توطئۀ رقیب در مثلث عشقی»، و «مرگ براثر کهولت سن» خالصه میشود. در واقع  
مرگ اغلب در این آثار یا به دست رقیب عشقی یا براثر اندوه مرگ معشوق صورت میگیرد و ارتباط مستقیمی با 

هی به  و  دارد  عاشقانه  رابطۀ  فرازونشیبهاي  و  گفت عشق  میتوان  بنابراین  نیست.  جدا  و  مستقل  آن  از  وجه  چ 
«نهایت عشق و  مالکیت»  و حس  ندارد، «حسادت  را  او  مرگ  تحمل  تاب  عاشق  که  بطوري  معشوق»،  یا  ورزي 

اي که مرگ در آن بطور طبیعی و براثر کهولت سن هاست. تنها منظومهعامل اصلی رویداد مرگ در این منظومه
سالگی  110سالگی و رامین در سن  81منظومۀ ویس و رامین است. در این منظومه ویس در سن  صورت میگیرد،  

هاي فرهنگی  هاي این منظومه با قراردادها و زمینهاز دنیا میروند. این امر را میتوان درنتیجۀ پیوند عناصر و بنمایه
ثري از عشق نافرجام و رویدادهاي  ـ اجتماعی ایران پیش از اسالم (حکومت اشکانیان) دانست که در آن کمتر ا

 دردناك است.
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این

  و  داشته  عهده  بر   را  نامهپایان   این  راهنماییمسعود پاکدل  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراجرامهرمز  اسالمی واحد  
 و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  نیاسیاوش درخشانآقاي  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح

 به   کمک  با   نیزسیما منصوري و سرکار خانم منصوره تدینی  سرکار خانم دکتر  .  اند   داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم
 تحلیل   نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه

 . است بوده پژوهشگر چهار هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي 
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت ورامهرمز دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
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 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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