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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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زمینه و هدف :در تناسب با پرداختن به مفهوم عشق و روابط عاشقانه در ادب فارسی ،مؤلفههای
مرگ و تنهایی نیز مطرح میشوند .شخصیت عاشق كه در ادبیات فارسی به نوعی مازوخیستی و
سرشار از نیاز عاشقانه و متحمل درد و رنجهای فراوان است ،اغلب با تنهایی سروكار دارد و در
پایان داستان یا براثر اندوه عشق میمیرد ،یا خود را میکشد و یا اینکه كشته میشود .این دو مقوله،
نقش مهمی نیز در روند داستانی منظومههای عاشقانه ایفا میکنند و به نوعی تجلیگاه صور خیال
شاعرانه در این زمینه هستند .در پژوهش حاضر مؤلفههای مرگ و تنهایی در سه منظومج عاشقانج
مهم و شاخص ادبیات فارسی ،یعنی ویس و رامین از فخرالدین اسعد دردانی ،خسرو و شیرین و
لیلی و مجنون از نظامی دنجوی مورد بررسی قرار میگیرند .هدف از انجام این پژوهش تحلیل
مؤلفههای مذكور در این منظومهها و توصیف و تحلیل آنها با توجه به نکات روانشناسانه ،داستانی،
فرهنگی ،ادبی و مانند آنهاست.
روش مطالعه :روش موردا ستفاده در این پژوهش تو صیفی یییی تحلیلی ا ست كه با ا ستفاده از
مطالعج كتابخانهای انجام میشود.
یافتهها :در منظومههای عاشقانج فارسی« ،عشق» زمینهساز شکلگیری ابعاد دونادون مقولههای
«مرگ» و «تنهایی» میگردد .در واقع این دو مقوله ارتباط مستقیمی با فرازونشبیهای رابطج
عاشقانه دارند.
نتیجهگیری :ابعاد تنهایی در این آثار «تنهایی براثر دوری و جدایی از یار»« ،تنهایی براثر خیانت
یا بیوفایی یکی از طرفین رابطج عاشقانه»« ،تنهایی خودخواسته و عزلتدزینی براثر ناكامی در
وصال»« ،ترجیح تنهایی بر وصال نامشروع» و «تنهایی براثر عشق یکطرفه» است .همچنین ،ابعاد
و علل مرگ در این آثار در «آرزوی مرگ هنگام جدایی یا ناكامی»« ،خودكشی به خاطر عشق یا
مرگ معشوق»« ،مرگ براثر توطئج رقیب در مثلث عشقی» و «مرگ براثر كهولت سن» خالصه
میشود.
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مقدمه
تنهایی و مرگ ازجمله مسائلی است كه همیشه و در همهجا مطرح شده است و دربارۀ آنها صحبت میشود .ادبیات
یکی از بسترهایی است كه امکان صحبت دربارۀ مسائل مختلف زنددی را فراهم میآورد و تنهایی و مرگ از جملج
پیچیدهترین آنهاست .به دفتج اوكتاویو پاز ،4نویسنده ،شاعر و منتقد مکزیکی ،در كتاب دیالکتیک تنهایی ،تنهایی
عمیقترین واقعیتی است كه بشر با آن روبروست .همچنین مرگ ،یکی از رازناكترین و بزردترین رویدادهای زنددی
است و بنمایج بسیاری از آثار ادبی نویسنددان جهان بر مرگدریزی یا مرگپذیری نهاده شده است.
با بررسی تاریخی مفهوم تنهایی به این نتیجه میرسیم كه در تاریخ ادبی ایران صحبت از تنهایی به دو شیوۀ كلی
صورت درفته است؛ تنهایی عرفانی یا صوفیانه ،و تنهایی انسان عصر مدرن یا تنهایی انسان در اجتماع .بخش
عظیمی از ادبیات ما را عرفان و تصوف تشکیل داده و این بخش بالطبع دفتمان خاصی را در ادبیات پدید آورده
است .مفهوم تنهایی كالسیک ،همان تنهایی در ادب صوفیه است كه معموالً منظور از آن ،خلوت و عزلت و
دوشه نشینی و مانند اینهاست .این مفهوم تا سالها باقی بود تا با ورود ادبیات به عرصهای نو ،این مفهوم نیز تا
حدودی متزلزل شد .از سویی دیگر ،ت اریخ اندیشج بشر از ابتدا ناظر بر موضوع آمیزش مرگ و زنددی بوده است ،تا
جایی كه میتوان دفت فلسفه چیزی جز بحث دربارۀ حیات و ممات نیست .بسیاری از فالسفه و ادبا از دیدداههای
دونادون و داه متضاد به تدقیق در امر مرگ و زنددی پرداختهاند« .برخی مرگ را در برابر زنددی قرار میدهند و
باور دارند تضاد میان این دو پدیده ،بنیادیترین تضادی است كه در انسان وجود دارد .عدهای دیگر همنوایی مرگ
و زنددی را همچون شب و روز ،جزو طبیعت هستی دانستهاند» (انسان و مرگ .معتمدی :ی .)6
ادبیات غنایی یکی از انواع مهم ادب فارسی است كه شاعران زیادی در حیطج آن قدم و قلم زدهاند و میتوان دفت
ادبیات غنایی در اشعار شاعران برجستج ایران جایگاه ویژهای را به خود اختصای داده است .بررسی تنهایی و مرگ
از دیدداه شاعران آن هم در اشعار عاشقانه سرشار از عاطفه و احساس است و رابطج میان عاشق و معشوق با این
دو مفهوم پدیدار میشود .در شعر عاشقانه هرداه عاشق و معشوق دچار هجران و دوری شوند ،مفهوم تنهایی
دستردهتر و برجستهتر میشود و آنگاه كه این رابطه به پایانی تراهیک ختم دردد ،مرگ را در آن آشکارتر میبینیم،
بگونه ای كه قطعیت و بیرحمی مرگ ،چهرۀ خود را در پایان این منظومهها بیشتر به نمایش میگذارد .در این
پژوهش با انتخاب منظومه های ویس و رامین فخرالدین اسعد دردانی ،خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی،
سعی میشود این آثار شاخص عاشقانه مورد پژوهش و كنکاش قرار دیرد تا با تحلیل و بررسی هریک از این آثار،
وجود زمینههای اصلی طرح و انعکاس اصلی مرگ و تنهایی عاشق و معشوق ،بعنوان دو ضلع اصلی رابطج عاشقانه،
مشخص دردد و آنگاه نشان داده شود كه در هریک از این منظومهها با توجه به زمینههای فکری ،اجتماعی و
فرهنگی ،مرگ و تنهایی عاشق و معشوق به چه شیوهای و چگونه بیان شده است.
سابقة پژوهش
با توجه به جستجوی نگارنددان ،تاكنون دربارۀ مؤلفههای تنهایی و مرگ در منظومههای عاشقانج فارسی ،پژوهش
مستقلی صورت نگرفته است ،اما جسته و دریخته و در قالب بخشی از پژوهشهای دیگر و بصورت غیرمستقیم ،به
این موضوع اشاراتی شده است .تعدادی از آنها كه میتواند در انجام این پژوهش به ما كمک كند بدین شرح است.

. Octavio Paz
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مشتاق مهر ( )4345در مقالج «شاخصهای محتوایی و صوری ادبیات غنایی» شاخصهای صوری و محتوایی در
ادبیات غنایی را مطرح كرده كه در ذیل شاخصهای محتوایی ،به موضوع مرگ نیز اشاره شده ،اما نگارنده هیچ نمونه
و یا توضیحی در این خصوی نیاورده است .ناصری ( )4341در مقالج «مروری بر تاریخچج ادبیات غنایی در ایران»
به بیان ویژدیها و عناصر ادبیات غنایی پرداخته و بصورت كلی به موضوع مرگ اشاره كرده است .در این اثر نیز
مطالب پیوسته و منظمی درخصوی واكاوی مقولههای مرگ و تنهایی در منظومههای عاشقانه وجود ندارد .عالفها
( )4399در بخشی از مقالهای با عنوان «نمودهای دونادون سوز هجران در ادب غنایی» ،به توصیف مصداقهای
متفاوت هجران و فراق در ادب غنایی (سبک عراقی) پرداخته است .مطالب این بخش را میتوان تا حدی با مفهوم
«تنهایی» در پژوهش حاضر مرتبط دانست .همچنین ،اقبالی و قمری دیوی ( )4393در مقالهای با عنوان «بررسی
روانشناختی سه منظومج غنایی فارسی» سه منظومج خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون از نظامی و ویس و رامین از
دردانی را مورد بررسی روانشناسانه قرار داده اند .از آنجایی كه موارد مطالعج موردی در این مقاله و پژوهش حاضر
مشترک است ،از یافتههای آن میتوان در جهت شناخت وجوه شخصیتهای داستانها استفاده كرد.
بحث و بررسی :مؤلفههای «مرگ» و «تنهایی» در منظومههای عاشقانة فارسی
تنهایی
تنهایی در منظومههای عاشقانج فارسی ،جلوههای دونادونی دارد كه آن را اغلب باید از تنهایی انتزاعی جدا پنداشت.
در واقع در این آثار ،معموالً تنهایی براثر جدایی از یار ایجاد میشود و جنبج فیزیکی و جسمانی دارد و با كلماتی
مانند «جدایی ،فراق ،هجران و دوری» همراه میشود .در اینجا به ابعاد دونادون مفهوم تنهایی و علل ایجاد آن ،در
این آثار اشاره میگردد.
الف) تنهایی بر اثر دوری و جدایی از یار :شعر دربارۀ جدایی و فراق از قدیمیترین ،پُرتوصیفترین و پرمعناترین
واهدان در شعر فارسی بویژه آثار عاشقانه است .جدایی در این آثار ،نتیجج بیاعتنایی و بیوفایی یا رفتن معشوق
است و اكثراً این معشوق است كه سفر میکند و از عاشق جدا میشود.
در منظومه عاشقانج ویس و رامین كه داستان یک مربع عشقی است ،یعنی از یک طرف ازدواج ویس با ویرو ،ازدواج
رامین و دل ،ازدواج ویس با موبد ،و آنگاه عشق رامین به ویس ،مطرح است ،جدایی ابعاد وسیعتری یافته است.
رامین جدایی را چنین توصیف میکند:
دال ببسیچ تا بر دل خوری تیر
بییه نزدیییک آمیید اینییک بییام شیییبگیر
ادر با وی نبودستی جدایی
خوشییییا كییارا كییه بودی آشیییینییا یی
(ویس و رامین :ی )44
بگو با وی كه من چون دلفگارم
بییه دییوشیییییش درفییکیین آواز زارم
به برف اندر به كام بدسگالم
بییه تنهییایی نشیییسیییتییه بر چییه حییالم
(همان :ی )444
در این منظومه ،عاشق و معشوق همسر و همشأنند .هیچ اثری از نیاز و كوچکی فوقالعادۀ عاشق و ناز بی ایان
معشوق در آن هویدا نیست .ویس و رامین هر دو در آن واحد هم عاشقند و هم معشوق (مینوی ،مقدمج ویس و
رامین) .از این رو همانطور كه رامین از جدایی و تنهایی شکوه میکند ،ویس نیز از این امر دلهمند و دردمند است:
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هییمییی نییالییییید ویسییییه در جییدایییی
هییمییی پیییییچییییید بییر درد جییدایییی

شکیب از من جدا شد تا تو آیی
نشسته بر رخان درد جدایی
(ویس و رامین» ی )634

در جایی دیگر «دایج ویس» در توصیف وضعیت ویس پس از رفتن او به درداه موبد چنین میگوید:
به تن هایی و بی شیییهری نژ ند اسییییت
كنون خود دلش لختی مسیییتمند اسیییت
(همان :ی )94
درواقع میتوان دفت هجران بنمایج اصلی ادب غنایی است و توصیف لحظههای فراق و وداع ،و تصویردری اشک و
آه حاصل از این جدایی ،از جلوههای پرجاذبج ادب فارسی شمرده میشود .در شاهدی دیگر ،ویس در ذكر تنهایی،
در دفتگویی درونی ،چنین زمزمه میکند:
جدا ماندم ،چرا سوزم بر آذر؟
كیینییون كییز مییادر و فییرخ بییرادر
آهنینم
نه
كشم
تاكی
بال
چرا چنیید ین بییه ت نهییا یی نشییی ی نم
(همان :ی )446
الزم به ذكر اس ت در اینجا تنهایی ارتباطی با عدم حضور معشوق ندارد و ویس از دوری خانوادۀ خود رنجور و
معترض است.
همچنین نظامی در خسرو و شیرین هنگامی كه شیرین به مداین میرسد ،اما خبری از خسرو نیست ،دوری و
هجران را چنین به وصف میکشد:
پس از دوری خوش آید مهر و پیوند
بییبییاییید داغ دوری روزكییی چیینیید
ز نزدیکی به دوری مبتال شد
چو شییییرین از بر خسیییرو جیدا شیییید
(خسرو و شیرین :ی )434
نظامی ،در سوی دیگر رابطج خسرو و شیرین ،آغاز عشق فرهاد و حاالت وی در دوری از شیرین را در این ابیات
چنین توصیف میکند:
نه برگ آن كه سازد با صبوری [...م
نییه صییییبییر آن كییه دارد بییرگ دوری
شده دور از شکیبایی به یک بار
ز دوری دشییی ته سیییودایی به یک بار
(همان :ی )441
نشان هجر و وصل یار دیدی
ادییر در نییور و دییر در نییار دیییدی
به نیکاختر زدی فال دل خویش
ز هر نقشییییی كییه او را آمییدی پ یش
(همان :ی )444
فرهاد نیز در فرازی دیگر ،تنهایی و دوری مترتب بر آن را ،كه ماحصل عشق شیرین است ،چنین بیان میکند:
ز ننگ الغری ناكشته مانده
م نم ت نهییا چ ن ین بر پشیییتییه مییانییده
نور
طاقت
ندارد
پروانه
كه
ز عشییی قت سیییوزم و میسییییازم از دور
كه باشد كار نزدیکان خطرناک
از آن نزدیییک تو م ینییاییید ا ین خییاک
(همان :ی )654
میتوان دفت در خسرو و شیرین ،عشق خسرو یک عشق جسمانی است و عشق فرهاد ،عشق عرفانی .از این نظر،
همانطور كه در برخی غزلیات عشق جسمانی و روحانی آمیخته میشوند ،در این اثر نظامی هم هر دو نوع عشق
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مطرح شده است (تحلیل وجههای غنایی در داستانهای عاشقانه ،ذاكری كیش :ی .)646
در بخشی دیگر از این منظومه شیرین در نامهای كه در تعزیت مرگ مریم به خسرو مینویسد ،با سخنانی كه
طعنهآمیز بنظر میرسد ،تعابیر زیبایی برای تنهایی وی برمیشمرد:
تو لعلی ،لعل بیهمتا نکوتر
تییو دُر قییدری و دُر تیینییهییا نییکییوتییر
كه همسر شرک شد در راه جمشید
به تن هایی ق نا عت كن چو خورشییی ید
(خسرو و شیرین :ی )645
در واقع او با استفاده از طعنه و كنایه ،خسرو را به تنهایی و نداشتن همسر دعوت میکند و به نوعی اعتراض خاموش
خود را درمورد تنهایی خویش اعالم میکند .همچنین در این ابیات:
تییکییلییف كییردنییی بییاشیییید مییجییازی
تو شیییاهی ،رو كه شیییه را عشیییق بازی
كه معشیییوقیش باشیییید در ج هان بس
نبییاشیییید عییاشیییقی جز كییار آن كس
(همان :ی )315
بصورت كلی توصیف جدایی از معشوق و تنهایی عاشق در ادب فارسی بدان درجه رایج است و اهمیت دارد كه
نوعی منظومههای روایی موسوم به «فراقنامه» یا «وداعیه» شکل درفته است« .فراقنامه بطور خای به دستهای از
منظومههای روایی اطالق میشود كه سردذشت عاشق و معشوق و فراق و وصال آنها را مطرح میکند» (نمودهای
دونادون سوز هجران در ادب غنایی ،عالفها :ی .)95
ب) تنهایی براثر خیانت یا بیوفایی یکی از طرفین رابطة عاشقانه :در منظومههای عاشقانه بخشی از تنهایی
فرد ،ناشی از خیانت یا بیوفایی معش وق /معشوقه است .این تنهایی در منظومج خسرو و شیرین ،بیش از سایر آثار
مشابه دیده میشود ،چراكه خسرو درپی ازدواجهای متعدد خود ،بارها شیرین را با تنهایی مواجه میکند .از سویی
دیگر ،فرهاد ،بعنوان نفر سوم رابطه كه عاشقی ناكام و بیبهره است ،جز تنهایی نصیبی نمییابد .میتوان دفت یکی
از مهمترین بخشهای منظومج خسرو و شیرین ،داستان فرعی فرهاد و شیرین است .این داستان ،برای همگان یادآور
حدیث عشق و دلداددی است و نام فرهاد و شیرین در فرهنگ و ادبیات ایرانیان سمبلی از عاشق و معشوق یا
كلیشهای از عشق راستین دشته است .در واقع در این داستان ،خسرو ضلع میانی رابطه و فرهاد و شیرین ،اضالع
دیگر هستند .فرهاد به نوعی بی بهره از وصال و توجه شیرین است و شیرین خود نیز با تنشها و فرازونشیبهای
بسیار در رابطه با خسرو مواجه است .در این میان خسرو با اعمال و تصمیمات خود ،به نحوی داستان را پیش
میبرد و كنشهای او و واكنشهای فرهاد و شیرین ،روایت نظامی از این ماجرا را رقم میزند.
هنگامی كه شیرین از ازدواج خسرو و شکر آداهی مییابد ،به صحرا میرود و شاعر تنهایی وی را چنین به تصویر
میکشد:
كه خسرو شد به شیرین ددر خوش
خبر شیییید چون به شییییرین مشیییوش
دهی با بخت بد در جنگ میبود
دییه از جییور فییلییک دلییتیینییگ میییییبییود
هم از دل دور مانده هم ز دلدار
نییه دلییداری ز كییس نییه یییاری از یییار
ز بی سنگی غمی چون كوه بر دل
دلییی و صیییید هییزار انییدوه بییر دل
همه شب تا سحر بگریستی زار
بیه تنهیایی نشیییسیییتی در شییییب تیار
(خسرو و شیرین :ی )354
در همین بخش پاسخ شیرین به خسرو دربارۀ مفاهیم جدایی ،فراق و تنهایی و شکایت او از ازدواج خسرو با شکر
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را میخوانیم:
مییرا خییود بییس بییود داغ جییدایییی
نییه یییک دم ز آشیییینییا یی در فرا قنیید
هییمییایآسییییا بییه عییزلییت روی كییردم

تو داغم را ن مک دیگر چه سییییایی [...م
نه یک سییاعت ز جفت خویش طاقند [...م
بییه ت نهییا یی چو ع نقییا خوی كردم
(همان :ی )364

تو خوشخوش در نشاط و نغمه و نوش
من از عشیییقییت چنین تنهییا و بیهوش
(همان :ی )314
ز نزدیکان خدمت دور مانده
م نم ت نهییا چ ن ین م ه جور مییانییده
(همان :ی )355
در واقع شیرین نظامی هیچ چیز از خسرو كم ندارد .او نیز به اندازۀ خسرو اهل تفریح و دوستدار شکار است .ادر
خسرو شهریار عالم است ،شیرین تاج ارمن است .ادر خسرو با تصویر خویش شیرین را محو عشق خویش میسازد،
شیرین نیز با توصیفی ساده كه از جمالش میشود ،شاهزادۀ جوان را كه هزاران عاشق دیوانه و صدها زیباروی دلداده
در حرم دارد ،سردشته و حیران خود میکند  .از این روست كه شیرین میتواند تنهایی را بردزیده و از وصال امتناع
ورزد و بدین وسیله انتقام بیوفایی معشوق را بگیرد.
ج) تنهایی خودخواسته و عزلتگزینی براثر ناكامی در وصال :در این آثار معموالً عاشق براثر حرف و حدیث
دیگران ،ناكامی در وصال معشوق ،یا نازکطبعی و بیزاری از تحمل وجود دیگران ،سر به كوه و بیابان دذاشته و به
عزلت روی میآورد .در واقع عاشق ،تنهایی را به بودن با دیگرانی كه حدیث عشق را نمیدانند ،ترجیح میدهد .این
دوشهدیری و دوشهنشینی را به جنون حاصل از عشق نسبت دادهاند .در لیلی و مجنون ،مجنون براثر ناكامی در
عشق لیلی ،به كوه و بیابان میزند و در آنجا مسکن میگزیند .در بخشی از این اثر ،از قول رهگذری كه شاهد وضعیت
او بوده است ،چنین میخوانیم:
م ی یچیید ه م چو مییار بر سیییینییگ
كییاییینییک بییه فییالن خییرابییی تیینییگ
چییون دیییو ز چشیییییم آدمییی دور
دییییوانیییه و دردمییینییید و رنیییجیییور
(لیلی و مجنون :ی )344
نوفل كه دلیری است شمشیرزن ،در جستوجوی شکار به منطقهای میرسد كه مجنون در غارهای آن مسکن
دزیده است .در نظر برخی پژوهشگران ،نظامی برای ایرانیسازی داستان لیلی و مجنون ،نوفل را وارد این قصه
كرده است .نوفل كسی است كه حاضر است به خاطر عشق مجنون ،با سربازان خود به جنگ عشیرۀ لیلی برود.
شخصیت او بوضوح شخصیت یک جوانمرد اشرافزادۀ ایرانی است و بهدشواری بتوان شخصیت او را در ریشج عربی
داستان جست (سیددهراب .) 6554 ،نوفل وقتی از خوی و خصال مجنون پرسش میکند ،میگویند او از عشق زنی
به این روز افتاده است .وی تصمیم میگیرد به كمک مجنون بیاید و او را به لیلی برساند:
ران بییازدشییییاد و بر ز م ین جسییییت
از پشییییت سیییمنیید خیزران دسییییت
بییا خویشیییتنش بییه سیییفره بنشییییانیید
آنییگییاه ورا بییه پیییییش خییود خییوانیید
چیینییدان كییه چییو مییوم كییرد نییرمییش
میییییگییفییت فسییییانییههییای دییرمییش
بییی دوسییییت نییوالییهای نییمیییییخییورد
دییوییینییده چییو دییید كییان جییوانییمییرد
در خود همییه م غز پوسییییت بودی
هرچ آن نییه حییدیییث دوسییییت بودی
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از هر ن م طی كییه قصییییه م ی خوانیید
كیییز دوری آن چیییراغ پیییرنیییور
كیییو را بیییه زر و بیییه زور بیییازو

جز در ل ی لی سیی ی خن ن م یرانیید [...م
هییان! تییا نشیییوی چو شییی مع ر ن جور
دیییردانیییم بیییا تیییو هیییمیییتیییرازو
(لیلی و مجنون :ی )373

در ابیات فوق تصویری روشن از تنهایی خودخواستج مجنون را مشاهده میکنیم .در جایی دیگر در پی تهدید قبیلج
لیلی به كشتن مجنون ،وقتی دوستان مجنون به دنبالش میگردند ،او را نمییابند:
از دیییم شیییییدن نشیییییانیییج او
دییریییان هییمییه اهییل خییانییج او
چون د نج بییه دوشییییهای ن ه فتییه
وان دوشییییهنشیی ی ین دوشسیی ی فتییه
هم دوشییییه در فتییه بود و هم دوش
از مشییییغلییههییای جییوش بییر جییوش
(همان :ی )345
در واقع در نگاه روانکاوانه به منظومج لیلی و مجنون جز شیفتگی افراطی ،حاكمیت فرایندهای بیماردونه و
درونمداری بیحدوحصر و مرگ رقتبار قیس چیزی نمییابیم (بررسی روانشناختی سه منظومج غنایی فارسی ،اقبالی
و قمری دیوی :ی .)43
فرهاد نیز از عشق نافرجام شیرین ،سر به صحرا و بیابان میگذارد و تنهایی را برمیگزیند.
ز یاران منقطع ،وز دوستان دور
فییرومییانییده چیینییییین تیینییهییا و رنییجییور
فراموش
فرهادش
پیوند
شده
در فتییه عشیییق شییی یر ی نش در آ غوش
نه كس محرم كه پیغامی فرستد [...م
نه رخصییییت كز غمش جامی فرسییی تد
درفته انس با وحش بیابان
چو وحشیییی توسییین از هر سیییو شیییتابان
بر او درد آمده یک دشت نخجیر
ز مییعییروفییان اییین دام زبییونییگیییییر
یکی دامنش بوسیدی ،یکی پای
ی کی بییا ل ی ن گ هش ر ف تی ،ی کی جییای
دهی در موكب دوران دویدی
دییهییی بییا آهییوان خییلییوت دییزیییدی
(خسرو و شیرین :ی )445
به نوعی میتوان یکی از دالیل عدم تحقق وصال در داستانهای عاشقانه را این نکته دانست كه ادر عاشق و معشوق
از وصال بهره مند دردند ،نیروی عشق در وجودشان كاستی میگیرد و رو به خاموشی میگذارد؛ زیرا هرچه معشوق
دورتر باشد ،عشقشان شیرینتر میشود و درد اشتیاقشان فزونی میگیرد و ادر این حالت به درازا كشد ،درونشان
آتش میگیرد ،چندانکه بیمار میشوند و مردشان بهزودی فرامیرسد.
د) ترجیح تنهایی بر وصال نامشروع :انعکاس اصلی این بُعد از تنهایی را در منظومج خسرو و شیرین و بویژه
در شخصیت شیرین میبینیم .در این منظومه ،شیرین زنی است كه با داشتن جاذبههای ظاهری ،برخورداری از
آزادی كامل و داشتن عشقی پرشور به خسرو ،در همه حال خویشتندار است و دامن خود را به هوسهای زوددذر
نمیآالید .شیرین زنی كامل ،زیرک ،آداه ،بزردمنش ،پاكدامن و پایبند به قوانین خانواده و اجتماع است كه با تدبیر
و درستاندیشی ،نهتنها خود را از بلهوسی خسرو در امان میدارد ،كه بر او تأثیر دذاشته ،شخصیتش را ددردون
میکند ،و از عشق خود حماسهای باشکوه میسازد (زن آرمانی نظامی دنجوی در آیینج شیرین ،نیکوبخت و رامیننیا:
ی  .)434در بخشی از سخنان عتابآلود خسرو به شیرین دربارۀ دوری و جدایی میخوانیم:
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چییو دیییییری بییا حییریییف تییازه جییامییی
چو بییاشیییید در سیییرای منعمی سیییور
چییو ف یرمییایییی بییه نییزدیییکییان بییراتییی
چو بخشیییی ه منشییی ینییان را مرادی
سییییر خییود ز آسییییتییانییت دور دارم

كهن را هم ز دور آخر سالمی
ددایی نیز نانی یابد از دور
به دوران نیز ده آخر زكاتی...
جداافتاددان را كم ز یادی...
تو را در كار خود معذور دارم
(خسرو و شیرین :ی )349

وقتی شیرین به مداین و نزد خسرو میآید ،خسرو بناچار ،تنها به نگاهی از دور قناعت میکند:
نشاط عاشقی هر دم فزون بود
در آن عشییییرت كز آال یش برون بود
كه هردز عشق با شهوت نسازد
ن جوییید شییی هوت آن كو عشیییق بییازد
دوست
با
محبت باغرض باشد نه
غرض باشییید مح بت را چو در پوسیییت
كه نتوان خوشه چید از خرمن ماه
مییلییک بییود از مییزاج دلییبییر آدییاه
به نظاره قناعت كردی از دور
نییبییردی دسییییت در خییرمییا و انییگییور
(همان :ی )694
زن در داستانهای نظامی قدرت بالقوۀ رهبری و ادارۀ كشور و اخذ حکمت و خردمندی را دارد و در ارضای امیال
شهوانی مرد خالصه نمیشود؛ مانند مردان در حکمرانی و سیاست ،حکمت و دانش ،دالوری و جنگ ،عفت و
پاكدامنی ،خردمندی و داددستری عرض وجود میکند و در بسیاری از موارد ،بویژه در عشق و استقامت ،حتی بر
مردان ترجیح دارد (آیینج حکمت در آثار نظامی ،ثروت :صص  661و  .)665ازاینرو این شیرین است كه رابطج
عاشقانه را هدایت و مدیریت میکند و اجازه نمیدهد حتی به قیمت تحمل رنج تنهایی و پذیرش رقیب ،در مقابل
امیال خسرو كوتاه بیاید:
مییخییواه آن كییام كییز میین بییرنییخ یی یزد
مییجییوی آبییی كییه آبییم را بییریییزد
دو نیییییکییونییام را بییدنییام كییردن؟
چییه بییاییید طییبییع را بیید رام كییردن؟
بییدییین شییییرم از خییدا آزرم داریییم
همییان ب ه تر كییه از خود شیییرم دار یم
(خسرو و شیرین :ی )455
ه) تنهایی براثر عشق یکطرفه :در بررسی منظومههای موردنظر ،تنها عاشقی كه دردیر عشق یکطرفه است،
فرهاد در منظومج خسرو و شیرین است .در واقع فرهاد برخالف تصور تاریخی جامعه ،تنها نقش یک قربانی عشقی
را در این منظومه بازی میکند .فرهاد در این داستان بازیچج شیرین است و به میان كشیدن او ،كنش متقابلی است
از طرف شیرین در برابر هوسرانیهای لجامدسیختج خسرو .در این منظومه عشق فرهاد كه یکسویه و بیماردونه
مینماید ،با شور و اشتیاق بسیار توصیف میشود و از آنجا كه چنین عشقی با مشخصات جامعج ایرانی هماهنگ
بوده ،مورد اقبال عام قرار درفته و فرهاد الگوی عاشق و دلدادۀ راستین دشته است (واكاوی شخصیت فرهاد در
منظومج خسرو و شیرین نظامی ،دهقانیان و فراشاهینژاد :ی .)73
فرهاد تنهایی خویش را اینگونه توصیف میکند:
نه كارم با عسس نه بیمم از دزد
بییه كییوهییی قییانییعییم بییا انییدكییی مییزد
سر انبوهی مردم ندارم [...م
بییه ت نهییا یی ز بس كییآسییییوده كییارم
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ن رسیییید ه ی چ کس د منییام را حییال

كه موران ایمنند از بیع و دالل
(خسرو و شیرین :ی )345

وفاداری شیرین به خسرو ،یکی از علل تنهایی فرهاد در این رابطه است .شیرین سردرمی خسرو را با زنان دیگر
تحمل میکند و حتی فرهاد كوهکن ،را كه با اخالی و شیفتگی به او دل س رده« ،برادرخواندۀ آنجهانی» خود
میداند (ر.ک :خسرو و شیرین :ی  .)345برتلس در این باره با لحنی خشمآدین مینویسد :شیرین روحیهای كامالً
متضاد با خسرو دارد .خسرو شایستج كاری نیست و با همج نبوغ و زیباییاش خود محصول پریشانی است .فقط یک
بار به تصمیم خود كاری انجام میدهد و آن خیانت ناپاكی است به فرهاد .او شیرین را دوست دارد ،اما این محبت
تنگنظرانه از عشقی خودخواهانه مایه میگیرد كه حاضر نیست به خاطر آن از چیزی بگذرد .شیرین به كسی دل
باخته است كه لیاقت او را ندارد .خواننده برای رنجها و عذابهای شیرین به خاطر این موجود سبک كه محروم از
هر شایستگی است ،دل میسوزاند .اینگونه زنان قربانی سرنوشت خود میشوند؛ بی آنکه انسانی را ببینند ،او را دوست
میدارند و با «او» نه ،بلکه با «خیالهای او» تمثال زیبایی میآفرینند و با آنها زنددی میکنند (نظامی شاعر بزرگ
آذربایجان ،برتلس :ی .)91
مرگ
مرگ یکی از مباحث زیربنایی در فلسفج هستی است ،ولی دربارۀ تعریف آن اتفاقنظر بین افراد بشر وجود ندارد و
در دنیای ادبیات ،هر نویسنده با تفکر و تلقی خای خود ،معنای ویژهای از آن ارائه میدهد .به عبارت دیگر مرگ،
فرایند پیچیده ای است كه ذهن انسان از درک آن عاجز است و عقل و منطق انسانی در چنین فرایندی سردردم
است .مرگ یکی از واقعیات طبیعی جهان مادی است و از دیرباز ذهن آدمی را به خود معطوف داشته است؛ به این
ترتیب باید چنین پنداشت كه «اندیشیدن دربارۀ مرگ موضوعی است كه عمر آن به اندازۀ تاریخ زنددی بشر است.
تقریباً هیچ انسانی را نمیتوان یافت كه در طول زنددی ،ساعتها به مرگ نیندیشیده باشد و شاید بتوان دفت كمتر
كسانی به اندازۀ شاعران و فیلسوفان ،مجال آن را داشته باشند كه دیدداه و احساس خود را در پیوند با مرگ بیان
كنند و دفتههایشان را در البه الی تاریخ به یاددار بگذارند .شاعر ،اما در این میان ،به دلیل نگاه هنری ،جایگاه
ویژهای دارد» (مرگ و مرگاندیشی در اشعار اخوان ثالث ،شاملو و فروغ فرخزاد ،حسام ور ،نبوی و حسینی :ی
 .)79در منظومههای عاشقانه ،مرگ ،مرگپذیری ،مرگدوستی یا مرگدریزی به انحای مختلف مطرح شده است.
در این آثار طرفین رابطه ،معموالً در پایان داستان ،یا خود به استقبال مرگ میروند یا براثر اندوه عشق جان
میس ارند .داه نیز عاشق ،رنج جدایی را با مرگ یکسان میبیند .در اینجا ابعاد انعکاس مفهوم مرگ در این منظومهها
مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) آرزوی مرگ هنگام جدایی یا ناكامی :یکی از نمودهای شکوه از فراق در ادبیات فارسی ،همراهی آن با
آرزوی مرگ است؛ بگونهای كه شاعر سختیهای فراق را غیرقابلتحمل میداند و مرگ را بر آن ترجیح میدهد و از
آن آسانتر میبیند .در ویس و رامین ،رامین در فراق معشوقش چنین میگوید:
به چونین روز مردن سییی خت نیکوسیییت
هم از دل دور ماندسیییتم هم از دوسیییت
(ویس و رامین :ی )453
بییرفییت از پیییییش چشییییمییم آن دآلرام
بییه عشییییق انییدر وفییاداری نییکییردم

كه بی او نیست در تن صبر و آرام
چو روز هجر او دیدم نمردم
(همان :ی )474
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كییه مردم خوشیییترسییییت از زنییددییانی
چیینییان دشییییتییم ز درد نییاتییوانییی
(همان :ی )477
نظامی نیز در بخش «سرود نکیسا از زبان شیرین» زنددی بدون كامیابی از معشوق را با مرگ برابر میداند:
ودییر نییبییود قضییییا را بییاركییش بییاش
مرادی در ز دیتی هسییییت خوش بیاش
چو حاصییل شیید مرا از مرگ غم نیسییت
حیییات بی مراد از مرگ كم نیسییییت
(خسرو و شیرین :ی )344
در واقع یکی از مضامین پركاربرد در ادبیات فارسی و عربی ،مضمون «فراق» است؛ بطوریکه معموالً هر شاعری كه
به عشق پرداخته ،بخش قابل توجهی از اشعار خود را به توصیف فراق و هجران اختصای داده است.
همچنین در منظومههای عاشقانه ،مرگ داه به شکل آرزوی مرگ و طلب آن توسط شخصیتهای داستان مطرح
میشود .فرهاد ،كه یکی از شخصیتهای فرعی داستان خسرو و شیرین است طلب مرگ میکند تا از رنج عشق شیرین
رهایی یابد:
نه در خاكم در آسایش ،نه در سنگ
من بی سییینییگ خییاكی مییانییده دلتنییگ
شوم در خاک تا یابم رهایی
چییو بییر خییاكییم نییبییود از غییم جییداییی
بدین تلخی چه باید زنددانی؟
مییبییادا كییس بییدییین بیییییخییانییمییانییی
خطا دفتم ،كه خاكم میدواند
بییه تییو بییاد هییالكییم میییییدوانیید
(خسرو و شیرین :ی )651
در منظومج لیلی و مجنون شاعر بگونه ای هنرمندانه و با آوردن براعت استهالل ،پاییز و بردریزان آن را با مرگ
مقایسه میکند .وی نخست با آوردن شمه ای از صفات پاییز ،ذهن مخاطب را برای پذیرفتن مرگ لیلی آماده میکند:
ریزان
برگ
ز
شود
خونابه
شییییرط اسییییت كییه وقییت بر در یزان
بیرون چکد از مسام سوراخ [...م
خییونییی كییه بییود درون هییر شییییاخ
دلستانی
زخمرسیده
شد
در مییعییركییج چیینییییین خییزانییی
افتاد به چاه دردمندی [...م
لیییییلییی ز سییییریییر سییییربییلیینییدی
[...م
بگشاد
نیاز
در
یکباره
بییر مییادر خییویییش راز بییگشیییییاد
وز دوری دوست مرده باشم [...م
كان لح ظه كه جان سییی رده باشیییم
تا باشد رنگ روز عیدم [...م
خون كن ك ف نم ،ك یه من شییی هیییدم
آید به سالم این عماری
دانیییم كیییه ز راه سیییییودیییواری
مه جوید ،لیک خاک بیند [...م
چون بر سییییر خییاک من نشیی ی ینیید
كرد
ددر
والیت
آهنگ
و
ا ین دفییت و بییه دریییه دیییده تر كرد
جانان طلبید و زود جان داد
چییون راز نییهییفییتییه بییر زبییان داد
(لیلی و مجنون :صص )114-134
لیلی در جایی دیگر در خطاب به مجنون میگوید كه تو به من دفتی صبور باش درحالیکه دلم این قصه را دوش
نمیکند .از دوست دور بودن و آنگاه در دل صبور بودن ممکن نیست .هنگامی كه من مردم ،بدان به خاطر دوری
تو بود كه هالک شدم:
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چون من بییه هالک جییان سیی ی ردم

دور از تیییو ز دوری تیییو میییردم
(همان :ی )647

مجنون نیز مانند هر عاشق صادقی پس از آداهی از مرگ لیلی بر سر دور او میرود و شروع به ناله و زاری میکند.
او دوری لیلی را دوری ظاهری میداند و وجود لیلی را درون جان خود میبیند:
جانی
درون
صفت
راه
از
در صیییییورت ادییر ز میین نییهییانییی
یک چشمزد از دلم نیی دور
دییر دور شییییدی ز چشییییم رنییجییور
(همان :ی )116
پس از مرگ لیلی ،مجنون كه حاال زارتر و ناتوانتر شده و از روی درد مینالد ،دوباره بر سر خاک لیلی میآید و
میگرید و از خدا میخواهد كه از رنج عشق آزاد شود و به یار خویش ب یوندد .آنگاه سر بر زمین مینهد و دور لیلی
را در برمیگیرد و جان به جانآفرین تسلیم میکند:
وان تربت را درفت در بر
ایین دیفییت و نیهییاد بیر زمییین سییییر
«ای دوست» بگفت و جان برآورد
چییون تییربییت دوسییییت در بییر آورد
وان كیست كه نگذرد بر این راه؟
او نیییییز دییذشییییت از اییین دییذردییاه
(همان :ی )111
ب) خودكشی به خاطر عشق یا مرگ معشوق :در منظومههای مورد بررسی ،تنها شخصیتی كه به خاطر عشق،
دست به خودكشی میزند ،شیرین است .شخصیتهای دیگر مانند فرهاد ،لیلی و مجنون براثر اندوه عشق و مرگ
معشوق ،جان میس ارند .پس از كشته شدن خسروپرویز توسط شیرویه ،و خواستگاری كردن او از شیرین ،شیرین
تنها راه فرار خود از این مخمصه را خودكشی میبیند .او پس از آنکه تشییع جنازۀ باشکوهی برای خسرو ترتیب
میدهد ،وقتی جنازۀ خسرو را در دور میگذارند ،با خنجری وارد دور میشود و با دریدن جگرداه خود ،به زنددی
خویش پایان میبخشد:
ببوسید آن دهن كو بر جگر داشت
جییگییردییاه مییلییک را مییهییر بییرداشییییت
همانجا دشنهای زد بر تن خویش
بییدان آیین كییه دییید آن زخم را ریش
(خسرو و شیرین :ی )643
ج) مرگ براثر توطئة رقیب در مثلث عشقی :در منظومج خسرو و شیرین ،سه بار توطئه برای مرگ رقیب
صورت میگیرد .بار نخست خسرو برای كنار زدن فرهاد از رابطج عاشقانه با شیرین ،او را از سر راه برمیدارد و بار
دیگر خود در دام توطئج پسرش ،شیرویه ،میافتد و به قتل میرسد .در بار سوم این شیرین است كه شکر را از رابطج
خود با خسرو بیرون میاندازد.
مرگ فرهاد پس از رای زدن خسرو با پیران خردمند صورت میگیرد .تصمیم درفته میشود فردی را روانه كنند كه
خبر مرگ شیرین را به فرهاد بدهد .فرهاد كه سرشار از عشق شیرین است با شنیدن خبر ،جان به جانآفرین
تسلیم میکند .در واقع میتوان مرگ فرهاد را آمیزهای از توطئه و خودكشی دانست.
زبان بگشاد و خود را تنگدل كرد [...م
سیییوی فرهییاد رفییت آن سییینگییدلمرد
كه شیرین مرد و آده نیست فرهاد [...م
بییرآورد از سییییر حسییییرت یییکییی بییاد
ز طاق كوه چون كوهی درافتاد
چو افتییاد این سیییخن در دوش فرهییاد
كه دفتی دورباشی بر جگر خورد
بییرآورد از جییگییر آهییی چیینییان سییییرد
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بییزاری دییفییت :كییاوخ ،رنییج بییردم
به شییییرین در عدم خواهم رسییی یدن
صیییالی درد شییی یر ین در جهییان داد

ندیده راحتی در رنج مردم [...م
به یک تک تا عدم خواهم دویدن
زمین بر یاد او بوسید و جان داد
(خسرو و شیرین :ی  659و )654

در پژوهشی كه با هدف بررسی شخصیت فرهاد بر اساس نظریج عشق اریک فروم صورت درفته (اسداللهی و
قاسمیزاده ،)4344 ،چنین نتیجهدیری شده است كه فرهاد عاشقی راستین است كه در راه عشق ،سختیهای
بسیاری را به جان میخرد و از خصایصی چون استغنا ،مهربانی ،احساس مسئولیت ،احترام و معرفت كه از مهمترین
خصایص عشق در نظریج عشق اریک فروم هستند ،بطور كامل برخوردار است .همچنین فرهاد ،صفات موردنظر
برای رسیدن به عشق را در وجود خود دارد و او در راه رسیدن به مقصود ،فردی واقعگرا ،مؤمن و فعال است .بر
این اساس ،فرهاد از نظرداه روانشناختی فروم ،تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود دارد و
كیفیت حضور او در داستان و وقایعی كه روی میدهد ،دواهی بر این ادعاست.
شکر نیز براثر توطئج شیرین و توسط پیرزنی مسموم شده و به قتل میرسد و بیخبر از علت مرگ خود ،به پیرزن
چنین میگوید:
طبیب از داغ مرگ آزاد بودی
دییر از دارو حیییییات آبییاد بییودی
كه داهی سرخرو ده سبزپایست
نییه در دسییییت طبیییب هاهخییایسییییت
دنه بر مرگ و تهمت بر طبیبان
كشیییید تقیید یر جییان كمنصیی ی یبییان
(خسرو و شیرین :ی)331
چنانچه پیداست در منظومههای غنایی ،زنان یکی از اركان پایدار و تأثیردذارند؛ بطوری كه براحتی توان تغییر
روند داستان را دارند.
مرگ خسرو نیز ،در واقع بر اثر توطئهای كه توسط پسرش شیرویه ترتیب داده میشود ،رقم میخورد:
كه كرد از سینه در پشتش دذارا
چیینییان زد خیینییجییر تیییییز آشییییکییارا
درخت خسروانی خفت در خاک
ز ز خ می كییان ت برزن زد خ طرنییاک
(همان :ی )344
بطور كلی در ادبیات فارسی و در میان شاعران ترازاول این زبان ،در مواجهه با این رخداد ،سه شیوۀ نگرش میتوان
ردیابی كرد .اول ،نگرش مرگ ستایانه كه زنددی را وامینهد و مرگ را عاشقانه میجوید ،مولوی بزردترین نمایندۀ
این اندیشه است .دوم ،نگاه مرگ دریزانه ،كه با نکوهش و نفرت به مرگ مینگرد و برای رهایی از چنگال مرگ
تالش میکند تا در این زنددی ناخواستج دنیوی ،داد عمر را از زنددی بگیرد و جهان دیگر را فرونهد .خیام بزردترین
نمایندۀ این دسته بشمار می آید .سوم نگاه آفرینشگرانه كه ضمن پذیرش مرگ بعنوان یک واقعیت هستی ،از
زنددی و نعمتهای آن نیز بهره میبرد و به دیگران هم بهره میرساند .سعدی را میتوان نمایندۀ تمامعیار این دروه
بحساب آورد (سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی ،فالح :ی  .)655میتوان دفت در منظومههای عاشقانج مورد
بررسی ،آثار نظامی بیشتر بسمت نگرش مرگستایانه متمایل است و صداقت عاشق و راستین بودن ماجرای عاشقانه
در مرگ به خا طر عشق خالصه میشود و فرجام تمامی شخصیتها با مرگ پیوند خورده است .اما در ویس و رامین،
نگاه آفرینشگرانه وجود دارد كه زنددی و عشق رابطهای دوسویه و مثبت دارند.
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د) مرگ طبیعی براثر كهولت سن :تنها منظومهای كه در این میان ،دو ضلع اصلی رابطج عاشقانه ،بصورت طبیعی
و براثر كهولت سن از دنیا میروند ،منظومج ویس و رامین است .در این منظومه ،ویس و رامین برای سالهای سال
در كنار یکدیگر زنددی میکنند و حتی صاحب فرزند و نوه میشوند .در این داستان ابتدا ویس و س س رامین اسیر
پنجج مرگ میشوند .در واقع در این داستان ،برخالف داستان منظومههای خسرو و شیرین ،و لیلی و مجنون ،و
اغلب داستانهای عاشقانج فارسی ،عشق با «زنددی» پیوند خورده است و نه «مرگ» ،و عشق انگیزهای است برای
زنده ماندن نه مردن« .در ویس و رامین نیروى عشق از دخترى افسرده كه قصد خودكشى دارد ،زنى فعال و مبارز
و از پسرى خوشگذران و بیهدف شاهى خردمند و عدالتگستر میسازد» (نقش زنان در داستان تریستان و ایزوت و
ویس و رامین ،شادآرام ،نصر اصفهانی و شریفی ولدانی :ی .)464
در توصیف پیری و مرگ ویس میخوانیم:
زمانه سرو او را كرد چون نال [...م
چو با رامین بد او هشیییتاد و یک سیییال
كه هفت اندامش از فرمان برون شد
چنییان بییا دردش د ی تی ز بون شیییید
بیامد درربود آن كاسته ماه
پس آ نگییه مرگ نییادییاه از ك م ی نگییاه
(ویس و رامین :ی )379
و اما رامین:
چییو انییدر تیین تییوانییایییی نییمییانییدش
بییه یییزدان داد جییان پییاکشیییسییییتییه
بیییامیید پور او خورشیییییید شییییاهییان
ت نش را هم بییه پ یش و یس بردنیید
روان هییر دوان در هییم رسیییییییدنیید

ده شبگیر یزدان پیش خواندش
ز دست دشمن بسیار رسته
نیکخواهان
و
مهتران
او
ابا
دو خاک نامور را جفت كردند
به مینو جان یکدیگر بدیدند
(همان :ی )394

نتیجهگیری
در این پژوهش مؤلفههای مرگ و تنهایی و ابعاد آن در منظومههای عاشقانج شاخص ادبیات فارسی با روش توصیفی
ی تحلیلی مورد بررسی قرار درفت و منظومههای «ویس و رامین» از فخرالدین اسعد دردانی« ،خسرو و شیرین» و
«لیلی و مجنون» از نظامی دنجوی بعنوان مطالعج موردی ،خوانش و تحلیل شدند .براساس یافتههای تحقیق ،ابعاد
تنهایی در این آثار «تنهایی براثر دوری و جدایی از یار» « ،تنهایی براثر خیانت یا بیوفایی یکی از طرفین رابطج
عاشقانه»« ،تنهایی خودخواسته و عزلتدزینی براثر ناكامی در وصال»« ،ترجیح تنهایی بر وصال نامشروع» و
«تنهایی براثر عشق یکطرفه» است .در واقع جدایی ناخواسته ،دوری از یار ،خیانت ،بیوفایی ،ناكامی در وصال ،ترس
از رسوایی و بی آبرویی ،حفظ پاكدامنی ،و عشق یکطرفه ،جزو مهمترین عوامل ایجاد و شکلگیری تنهایی شخصیتها
در این آثار است .برخی از ابعاد تنهایی در این منظومهها خودخواسته و برخی نیز باجبار است و زنان ،بویژه شیرین،
در ایجاد این تنهاییها نقش مهمی ایفا میکنند.
همچنین ابعاد و علل مرگ در این آثار در «آرزوی مرگ هنگام جدایی یا ناكامی»« ،خودكشی به خاطر عشق یا
مرگ معشوق»« ،مرگ براثر توطئج رقیب در مثلث عشقی» ،و «مرگ براثر كهولت سن» خالصه میشود .در واقع
مرگ اغلب در ا ین آثار یا به دست رقیب عشقی یا براثر اندوه مرگ معشوق صورت میگیرد و ارتباط مستقیمی با
عشق و فرازونشیبهای رابطج عاشقانه دارد و به هیچ وجه از آن مستقل و جدا نیست .بنابراین میتوان دفت «حسادت
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و حس مالکیت» و «نهایت عشقورزی یا معشوق» ،بطوری كه عاشق تاب تحمل مرگ او را ندارد ،عامل اصلی
رویداد مرگ در این منظومههاست .تنها منظومهای كه مرگ در آن بطور طبیعی و براثر كهولت سن صورت میگیرد،
منظومج ویس و رامین است .در این منظومه ویس در سن 94سالگی و رامین در سن 445سالگی از دنیا میروند.
این امر را میتوان درنتیجج پیوند عناصر و بنمایههای این منظومه با قراردادها و زمینههای فرهنگی ی اجتماعی
ایران پیش از اسالم (حکومت اشکانیان) دانست كه در آن كمتر اثری از عشق نافرجام و رویدادهای دردناک است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رامهرمز استخراج شده است .آقای دكتر مسعود پاكدل راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته و
طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای سیاوش درخشاننیا به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .سركار خانم دكتر سیما منصوری و سركار خانم منصوره تدینی نیز با كمک به
تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاوران این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای
مقاله حاصل تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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