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چكیده

عشق همواره بخش گستردهای از ادبیّات فرهنگهای مختلف را در برمیگیرد و یکی از مقوالت اجتنابناپذیر این فرهنگگهگا
میباشد .در ادب پارسی ،نظامی گنجوی با سرودن منظومههای عاشقانه و ساقینامههای شورانگیز ،به ادبیّگات ننگایی تشگخص
تازهای بخشید و حال و هوایی دیگرگون به این نوع ادبی داد .در میان پنج دفتگر شگ ر نظگامی« ،خسگرو و شگیرین» و «لیلگی و
مجنون» درخشش خاصّی دارد .نویسندگان در این جستار کوشیدهاند به روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی ،ضگمن بررسگی و
مقایسۀ موضوع عشق در دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی گنجوی ،دیدگاه این شاعر دربارة مقولۀ عشگق
را نقد و تحلیل نمایند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که داستان عشق خسرو و شیرین ،هگوسنامگه اسگتا از زنگدگی عگادی
رنگ گرفته و شادی آور است که به وصال عاشق و م شوق میانجامد امّا داستان عشق لیلی و مجنون ،نمنامه و سراسر انگدوه
و درد است که در آن سخنی از شادی و کامیابی نیست و عاشق و م شوق که دارای عشگقی پگاه هسگتند ،آتگش عشگق را بگه
سرای دیگر می برند.
واژگان کلیدی :نظامی گنجوی ،عشق ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،ادبیّات ننایی.

 .1مقدمه
یکی از انواع م روف ادبی« ،ادبیّات ننایی» است« .ننا» در زبان عربی به م نی موسگیقی اسگت و گویگا در ایگن وجگه
تسمیه به کلمه «لیریک» التین نظر داشته¬اند .ش ر ننایی ش ری است که از عواطف و احساسات شخصی شگاعر در
گسترده¬ترین مفاهیم آن حکایت می¬کند و در ادب فارسی و ادبی دامنۀ وسی ی پیدا کگرده اسگت .در ایگران ،شگ ر
ننایی محدود و محصور در قالب خاصّی از ش ر نیست و در همۀ قالب¬ها به ویژه در قالب نزل و مثنگوی سگروده
می¬شود.
در پایان قرن ششم هجری ،نظم داستان¬ها به وسیلۀ یکی از ارکان ش ر پارسی ی نی نظامی گنجوی بگه حگد اعگالی
خود می¬رسد .این داستان¬ها عبارتند از :خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،هفت¬پیکر (بهرام¬نامه ،هفگت¬گنبگد)،
که با داستان حماسی – تاریخی «اسکندرنامه» و منظومۀ ت لیمی – حکمی «مخزن¬االسگرار» ،پگنج¬گگنج یگا خمسگۀ
نظامی را به وجود می¬آورند .نظامی این نوع ش ر داسگتانی و قصصگی را در زبگان فارسگی بگه حگدّ اعگالی تکامگل
می¬رساند.
از آنجا که در پهنۀ ش ر فارسی ،شاعر مورد بحث ما ،در سرودن داستان¬های عاشقانه ،هنر و توانایی بسیار به خگر
داده و به عنوان استاد داستان¬های رمانتیک نامبردار گردیده است ،بیشتر سرایندگان منظومه¬های عاشقانه ،دانسته یگا
نادانسته از او تأثیر پذیرفته-اند و او که در این زمینه بیش از همگان درخشیده ،سرمشق دیگران قرار گرفته است.

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

 .1-1مسألۀ تحقیق
عشق از مباحثی است که با واژة «حب» و «عشق» همواره از آن سخن به میان آمده است و مبنای اصگلی بیشگتر آثگار
عرفانی و ننایی بوده استا به گونه¬ای که در آثار شاعران گرانقدری چون سنایی ،عطصار ،مولوی ،سگ دی ،حگاف و
 ...و همچنین در آثار عرفایی مانند سری سقطی ،جنید بغدادی ،حلصا  ،عین¬القضات و  ...جای گرفته اسگت .نظگامی
در قرن ششم اهمیّت و توجّه ویژه¬ای به مقولۀ عشق می¬دهد که نتیجۀ آن خلق منظومه¬های عاشقانۀ بی¬نظیگر او
از جمله «خسرو و شیرین» و «لیلی ومجنون» در پهنۀ ادبیّات فارسی است .پرسش¬های ما در این پژوهش این اسگت
که چه تفاوت¬ها و شباهت¬هایی میان عشق ،عاشق و م شوق در دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنگون»
است؟ نظامی نسبت به عشق در هر اثر چه دیدگاه و رویکردی دارد؟ در این پگژوهش نویسگندگان کوشگیده¬انگد تگا
ضمن مقایسۀ عشق ،عاشق و م شوق و بررسی تفاوت¬ها و شباهت¬های آن¬هگا در دو منظومگۀ مگذکور ،دیگدگاه
نظامی دربارة مقولۀ عشق را نقد و تحلیل نمایند.
 .2-1ضرورت و اهداف تحقیق
اگرچه پژوهشگران مقاله¬های علمی و آثار بسیاری دربارة خمسۀ نظامی و داسگتان¬هگای آن نوشگته¬انگد ،تگاکنون
تحقیقی به صورت مستقل و با رویکردی تطبیقی به بررسی مقولۀ عشق در دو منظومۀ «خسرو و شگیرین» و «لیلگی و
مجنون» نپرداخته است .با این رویکرد می¬توان در راستای فهگم بهتگر و اعگتال و اعتبگار ایگن دو منظومگۀ ارزشگمند
عاشقانه گام برداشت و همچنین عالوه بر شناخت نوع عشق و تفاوت¬ها و شباهت¬های آن در این دو منظومگه ،بگا
دیدگاه نظامی دربارة عشق نیز آشنا شد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تطبیق عشق در دو منظومۀ خسرو و شگیرین و لیلگی و مجنگون اسگت تگا از ایگن
رهگذر به این پرسش¬ها پاسخ داده شود -1 :چه تفاوت¬ها و شباهت¬هایی میان عشق و عاشگق و م شگوق در دو
منظومۀ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» وجود دارد؟  -2دیدگاه نظامی نسبت به عشق چگونه است؟
 .3-1پیشینۀ تحقیق
دربارة عشق و در مورد خمسۀ نظامی ،کتاب¬ها و مقاالت علمی و پایان¬نامه¬هایی با دیدگاه¬هگای گونگاگون چگه
در ایران و چه در آذربایجان نوشته شده است که نمونه¬هایی از آن¬ها را م رصفی می¬کنیم :ش بان¬زاده ( )1389در
مقاله¬ای با عنوان «شور شیرینا جستاری در تلقصی عرفانی نظامی گنجگوی» بگه سگاختار داسگتانی خسگرو و شگیرین
نگاهی عرفانی می¬اندازد .ایران¬زاده و آتشی¬پور ( )1390در مقاله¬ای با عنوان «طرح داستانی خسرو و شگیرین و
لیلی و مجنون نظامی با تأکید بر روایت شرقی» طرح داستان را بر پایۀ روایت شرقی بررسی کرده¬اند .امیرمشهدی و
میربلوچ¬زایی ( )1392در مقاله¬ای با عنوان «عنصر کشمکش در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی» کشگمکش¬هگای
داستان را بررسی کرده¬اند .خلیل¬اللهی و بر ¬ساز در مقاله¬ای با عنوان «بررسی عشق در خسرو و شیرین نظامی
بر اساس دیدگاه¬های گیدنز ،دانینو و ایوانز» به تطبیق مفاهیم و ویژگی¬های عشق در نظریه¬های نربگی و داسگتان
خسرو و شیرین پرداخته¬اند.
همان¬گونه که از نمونه¬ها بر می¬آید ،تاکنون تحقیقی که به صورت مستقل و با رویکردی تطبیقی به بررسی مقولۀ
عشق در دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» پرداخته باشد ،صورت نگرفته است و این پژوهش در نگوع
خود تازه و بکر است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم¬ترین مسأله در اندیشۀ نظامی عشق استا عشگقی کگه
فراتر از نمونه¬های زمینی جلوه می¬کند .عشق مورد عالقۀ حکگیم نظگامی ،عشگق پگاه و آسگمانی اسگت و شگاعر
پاسداری از گوهر عزت ،شرافت و وفاداری در عشق را به مخاطب گوش زد می کند .تگز دیگگر نتگایج تحقیگق ایگن
است که داستان عشق خسرو و شیرین ،هوس¬نامه استا از زندگی عادی رنگ گرفتگه و شگادی آور اسگت کگه بگه
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وصال عاشق و م شوق می¬انجامد امّا داستان عشق لیلی و مجنون ،نم¬نامه و سراسر انگدوه و درد اسگت کگه در آن
سخنی از شادی و کامیابی نیست و عاشق و م شوق که دارای عشقی پاه هستند ،آتش عشق را به سرای دیگگر مگی
برند.
 .2بحث اصلی
 )1-2ویژگی¬های عشق در منظومۀ «خسرو و شیرین»
 )1-1-2عاشق و م شوق نادیده و تنها از روی گفتار و وض ی که از زبان شاپور مگی¬شگنوند ،عاشگق مگی¬شگوندا
چنان که نظامی میگوید:
سخن را بهره داد از رنگ و از بوی
زبان بگشگاد شاپگگگور سخنگگگوی
دوزنگی بر سر نخگگلش رطب چین
کشیده قامتی چون نخگگل سگیمین
لبش شیگگگگگگرین و نامش نیز شیرین
رخش نسرین و بویگش نیز نسرین
کزان سودا نیاسگگگگگود و نمی خفت
چنان آشفته شد خسرو بدان گفت
(نظامی )48-54 :1376 ،
و نیز شاپور در وصف خسرو این¬گونه می¬گوید :
به هر آهو ،به کینه تند شیری
شگرفی ،چابکی ،چستی ،دلیری
بهاری تازه بر شگگگگگاخ جوانی
گلی بی آفت باد خگگگگگگگزانی
(همان)69 :
سپس شیرین ،مست عشق می¬شود:
به هر جامی که خورد ،از دست می¬شد
به هر دیداری از وی مست می¬شد
(همان)60 :
 )2-1-2تقریباً در تمام داستان ،عاشق و م شوق در مقابل هر کار و هر اندیشگۀ یکگدیگر واکنشگی مشگابه و مناسگب
روحیۀ خویش نشان می¬دهند .شیرین با اینکه زن است ،اما برتری او در قصّه به خوبی پیداست .شیرین در حقیقگت
در هیچ چیز از خسرو کم ندارد .هر دو به یک اندازه دوست¬دار تفریح و شکار و سواری هستند .ایگن نکتگه نشگان
دهندة جایگاه زن و تساوی حقوق زن و مرد در جام ه و فرهنگ ایرانی است .نظامی در این باره می¬گوید:
به صید انداخگتن جوالن گشادند
و از آنجا سوی صحرا ران گشادند
همان نخگجیر کردن ساز کردند
همان چوگان و گوی آناز کردند
(همان )124 :
 )3-1-2خسرو و شیرین در نوع کیفیّت عشق خویش در تضادندا خسرو لذت بردن آنی و هوس را ترجیح
می¬دهد ولی شیرین عشقی پاه دارد و با آلودگی آشنا نیست و در واقع ،نظگامی در ایگن داسگتان« ،کمگال عفصگت و
نجابت شیرین» را بیان می¬کند و او را هگم از جهگت زیبگایی و هگم شخصگیّت ،نمگاد پارسگاترین ،خردمنگدترین و
زیباترین زنان می¬داند» (شهابی 174 :1334 ،و  .)193نظگامی کگام¬جگویی خسگرو را از زبگان او ایگن¬گونگه بیگان
می¬کند:
ز جان شیرین¬تری ای چشمۀ نوش سزد گر گیرمت چون جان در آنوش
(نظامی )150 :1376 ،
و پاسخ شیرین را در مقابل هوس¬بازی خسرو ،این¬گونه بیان می¬دارد:
مخواه آن کام کز من بر نخیزد
مجوی آبی که آبم را بریزد
(همان)150 :
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 )4-1-2شیرین در مقام م شوق است و خسرو در مقام عاشق امّا شیرین هم با وجود ناز از نیاز خالی نیسگت و ایگن
نکته آنجاست که لحن گله¬مند او به لحن خواهش و نیاز نزدیک می¬شود« .البتصه نه خواهش و التماسی کگه از روی
عجز و زبونی است بلکه خواهشی که در آن عشق مو می¬زند» (یوسفی .)42 :1378 ،خسرو هگم آنجگا کگه ناکگام
می¬ماند ،با وجود نیاز ،سرشار از نازی برخاسته از نرور شاهانه است .نظگامی احسگاس نیگاز شگیرین را نسگبت بگه
خسرو این¬گونه نشان می¬دهد:
که چون بی¬شاه شد شیرین دلتنگ به دل بر می¬زد از سنگین دلی سنگ
ز دست دل به سگگگگر بر دست می¬زد
مژه بر نرگسان مسگگگگگگت می¬زد
( نظامی)350 :1376 ،
و ناز خسرو را نسبت به شیرین به این صورت بیان می¬کند:
جهاندار از کجا و عشقبازی؟
جهان داور منم در کارسازی
(همان)313 :
 )5-1-2عشق میان خسرو و شیرین ،یک عشق درباری است و از سوز و گگذار عشگق واق گی خگالی اسگت .عشگق
آن¬ها ساده و بی¬پیرایه نیست بلکه باشکوه و درباری است .شیرین با اینکه در تمام داستان ،م شگوق اسگت امّگا در
برابر خسرو که یک پادشاه است ،زمین¬بوسی می¬کندا او را می¬ستاید و سر ت ظیم فرود می¬آورد .نظامی از زبان
شیرین ،خسرو را این¬گونه می¬ستاید:
زمین بوسید شه را چون نالمان
سوی دیوار قصر آمد خگگرامان
تن پیل و شگگگگگگگکوه شیر بادت
فلک بند کمر شمگگگگشیر بادت
مباد از بنگگگگگگگگد بیدادش رهایی
سری کز طوق تو جوید جدایی
(همان 307 :و )305
 )2-2ویژگی¬های عشق در منظومۀ «لیلی و مجنون»
 )1-2-2عشق لیلی و مجنون از عالقۀ م صومانه و پاه و سادة دو کوده مکتبگی سرچشگمه مگی¬گیگردا چنگان کگه
نظامی می¬گوید:
جمع آمده در ادب¬سگرایی
هر یک ز قبیله¬ایّ و جگایی
ایشان نفسی به عشق راندند
یاران ورقی ز علم خواندند
(نظامی 62 :1378 ،و )60
 )2-2-2عشق آن¬ها به یکدیگر پاه و ساده و بی¬آالیش است« .عشقی است که هر چند طب اً برخاسته از تمنیّگات
جنس است امّا در عالم بیان ،راه به مرزهای عشق مطلق و مثالی می¬بردا عشقی آمیخته بگه عفگافی فگوق تصگوّر ،تگا
سرحدّ شهادت» (حمیدیان :1378 ،مقدمه) .هیچ کدام دنبال کام¬جویی و نیازهای جسمی نیستند.
 )3-2-2قیس و لیلی هر دو به هم دل داده بودند و عشق آن¬ها ،یک عشق دو طرفگه بگود .بنگابراین هگر دوی آنگان
قهرمان داستان هستند .نظامی این عشق دو طرفه را این¬گونه بیان می¬کند¬:
دل داد و به مهر دل خریدش
از دلداری که قیس دیگدش
در سینۀ هر دو مهر می¬رست
او نیز هوای قیس می¬جست
(نظامی)61 :1378 ،
 )4-2-2جنون ،دیوانگی و از خود بگی¬خگودی قگیس  -آنگگاه کگه پگرده از سگرص عشگق آن¬هگا برافتگاد  -از دیگگر
ویژگی¬های عشق لیلی و مجنون است و نظامی این ماجرا را چنین می¬سراید:
در م گگگگگگرض گفتگو فتادند
زان دل که به یگکدگر نگهادند
وان راز شنیده شد به هر کوی
این پرده دریده شد ز هر سوی
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در چگگگگگگگنبر عشق شد گرفتار
«مجنون» لقگگگگگبش نهاده بودند

چون شیفته گشت قیس را کار
وآنان که نیگگگگگگگگگوفتاده بودند
(همان  64 :و )63
 )5-2-2آنگاه که ت صبّات خشک اعراب مانع دیدار آن¬ها شد ،هر دو از دوری یکگدیگر اشگک مگی¬ریختنگد و آه
می¬کشیدند و نم و اندوه همدمشان شد« .با وجود اینکه آتش عشقشان ب د از جدایی تیزتر می¬شود امّا در سراسگر
زندگانی پر محنتشان ،پاه و م صوم می¬مانند» (ستاری .)124 :1366 ،نظامی می¬گوید:
می¬ریخت ز دیده دُرّ مکنون
لیلی چو بریده شد ز مجنون
از هر مژه¬ای گگگگگگشاد سیلی
مجنون چو ندید روی لیلگگی
(نظامی)64 : 1378 ،
 )6-2-2آنان آنقدر در عشق مظلوم و قانع بودند که حتصی به نگاهی از دور خرسند و راضی می¬شگدند .مجنگون بگه
بویی از می در دست لیلی مست می¬شد و لیلی بگه جسگتجویی از طگرف مجنگون راضگی بگودا چنگان کگه نظگامی
می¬گوید:
مجنون نه ز می ،ز بوی می مست
لیلی می مشکبوی در دست
وآن راضگگگگگی ازین به جستجویی
قانع شگگگده این ازآن به بویی
(همان)69 :
 )7-2-2عشق م صومانۀ این دو کوده مکتبی از همان آناز در برخگورد بگا آداب و رسگوم جابرانگۀ بگدوی بگا مگانع
سختی رو به رو می¬شود و «عشق چیزی است که چون با مانع رو به رو گردد ،به هیجگان در مگی¬آیگد و از آنچگه
هست ،افزون می¬شود» (زرّین¬کوب .)124 :1374 ،در محیطی این چنین مت صّگب «یگک لبخنگد کودکانگه ممکگن
است تبدیل به داغ ننگی شود برجبین حیثیت افراد خانواده و حتی قبیله» (سگ یدی سگیرجانی  .)11 :1386 ،بنگابراین
عشق م صوم و پاه آن دو تبدیل به بی¬قراری و هیجان می¬شگود .نظگامی جگدایی لیلگی و مجنگون را از یکگدیگر
این¬گونه می¬سراید:
از شگگگیفته ماه نو نهفتند
از بس که سخن به ط گگگگگگگنه گفتند
از بس که چو سگ زبان کشیدند ز آهو بره سبزه را بریدند
(نظامی )64 :1378 ،
 )8-2-2عشق لیلی و مجنون از آن عشق¬های ناکام است که حاصلی جز درد و رنج و اندوه نداردا هر چگه هسگت،
نیاز و اشک و آه است .آنان چنان دیوانه¬وار از صمیم قلب یکدیگر را دوست دارند و به هم محتاجند که اصالً فکگر
ناز را هم به سر راه نمی-دهند« .عشق لیلی و مجنون آکنده بگه حرمگان و ناکگامی اسگتا آنگان دو دلباختگۀ پاکبازنگد
همچون دو ش لۀ یک آتش که تسلیم هوی و خواهش نفس نمی¬شوند» ( عشقپور.)191 :1361 ،
 )9-2-2لیلی که قاعدتاً م شوق است و ناز برازنده او ،با همۀ دلبری که دارد ،به نوبۀ خود ،عاشگقی محتگا اسگت و
نظامی احساس نیاز لیلی را نسبت به مجنون این¬گونه می¬سراید:
مجنون¬ترم از هزار مجنون
لیلی بودم ،ولیکن اکنون
من شگگگگگگیفته¬تر هزار باره
زان شیفتۀ سگگگگگگیه ستاره
( نظامی 184 :1378 ،و )1831
 )10-2-2این¬که هر دوی آنان از حدّ پاکبازی تخطصگی نمگی¬کننگد ،حگاکی از عفگاف عگذری در نگزد آن¬هاسگت.
«رعایت عفاف و پاکدامنی ،خصیصۀ ممتاز حب عذری است و عشق عذریا ی نی عشق صفایافتۀ انسانی» (ماسینیون،
 .)186 :1362آنان حتی هنگام دیدار و مالقات با فاصله از هم می¬نشینندا چنان که نظامی می¬گوید:
زان سوتر یار خود به ده گام آرام گرفت و رفت از آرام
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(نظامی)212 : 1378 ،
 )11-2-2لیلی و مجنون ،هم پیش از نظامی و هم پس از او به عنوان دو نماد عرفانی شگناخته شگده¬انگد و گروهگی
این عشق را از مقولۀ عشق¬های نمادین شناخته و گفتگه¬انگد« :لیلگی زیبگا در پایگان مگاجرا بگه رمگز و بگه صگورت
عارفه¬ای از عارفان جهان در صفحه ظاهر می¬شود» (ثروتیان .)55 :1369 ،امّا به راحتگی و بگه طگور صگد در صگد
ماجرای عشق آن¬ها را نمی¬توان کامالً عرفانی و نمادین دانست و می¬تگوان گفگت کگه ایگن روح آرمگان¬گگرای
نظامی است که این عشق زمینی پاه را بسیار باال برده و واال کرده است.
 )12-2-2نگاه آن دو به عشق یکی است .زیرا که آیینۀ حق شده¬اند .در این مقام ،عاشق و م شوق با یکدیگر جا به
جا می-شوندا زیرا حقیقت عشق یکی است .در واقع هر یک خود را فراموش کرده و از خگود بگی خگود شگده و او
شده است« .لیلی و مجنون تره ت لصقات و ت یّنات دنیا گفتند و به گوهر م نی دست یافتند» (گلبگو .)179 :1377 ،بگه
راستی که عاشق و م شوق یک تن و روح بیش نیستندا زیرا عشقی واحد درمیان آن دو واسطه است و آن¬ها را بگه
هم می¬پیوندد« .آنان به حق واصل شدند و رفتند و نام نامی¬شان زینت بخش دفتر عاشقان راسگتین شگد و صگدها
شاعر ،بی¬مزد و منصت مدح¬شان گفتند و از عشق¬شان به پاکی و نیکی یاد کردند» (صداقت¬نژاد.)283 :1377 ،
 )3-2مقایسۀ عشق خسرو با عشق شیرین
مقایسۀ دو شخصیّت اصلی این داستان ،ویژگی¬های برتر شیرین را نسبت به خسرو نشان می¬دهد و رابطۀ ایگن دو
در ابراز عشق با گذشت و وفاداری شیرین و بی¬وفایی و عیّاشی خسرو توأم است« .خسرو گرچه جوان و صاحب
کمال و تربیت کامل است ولی دارای خاصیّتی ویژة اعیان و اشراف است امّا شیرین هم از نظر تربیت و اخالق و هم
از جهت نگرش به زندگی و دلدادگی با او فرق دارد .عشق او عشقی است صمیمی که زادة عواطگف انسگانی اسگت»
(قلی¬زاده و دیگران .)7 :1360،نظامی وفاداری شیرین را نسبت به خسرو از زبان او این¬گونه بیان می¬کند:
دو صاحب را پرستش کرد نتوان
زیک دوران دو شربت خورد نتوان
(نظامی)84 :1376 ،
و بی¬وفایی خسرو را از زبان شیرین این¬گونه می¬سراید:
که بفرستد سالمی خشک ما را
نیفتاد آن رفیگگگگگق بی¬وفا را
ز مگگگگگگگگهر انگیخته بازار دیگر
من اینک زنده او با یار دیگر
(همان 202 :و )201
شیرین در تمام حیات خویش ،یک مرد را شناخت و آن مرد ،خسروپرویز بود .حتی عشق آتشین فرهاد نیز نتوانسگت
مان ی در برابر عشق شیرین نسبت به خسرو باشد امّا خسرو هرگاه که از م اشرت با زنان دیگگر دل¬زده مگی¬شگد،
به یاد شیرین می¬افتاد .خسرو در عشق بی¬ثبات است و با ازدواجش با مریم و شکر ،در واقگع بگه شگیرین خیانگت
می¬کند امّا شیرین ،انسانی نجیب و بی¬باه است .او به خاطر عشق خود از تا و تخگت دسگت مگی¬کشگد و در
مداین ،بی¬کس و یاور در کاخی شبیه به قفس سنگی زندانی می¬شود و همۀ این¬ها را به خاطر خسرو می¬پذیرد
و از عشق و پیمان خود بر نمی¬گردد:
جهگگگان را می¬نوشت از بهر پرویز
وزان سوی دگر ،شیرین به شبدیز
همی شد ده به ده ،سامان به سامان
قبا در بسته بر شگگگگگگگگکل نالمان
(همان) 76 :
و نظامی زندانی شدن او را در قفس سنگی این¬طور بیان می¬کند:
کزو طفلی شدی در هفگته¬ای پیر
به دست آورد جایی گرم و دلگیر
چو گوهر شهر بند سنگ می¬بود
درآن زندان سرای تنگگ می¬بود
در دل بر دو عگگگگگالم پیش کرده
نم خسرو رقیب خویش کرده
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(همان)92 :
این دو قهرمان ،با یک دید هم سو به عشق نمی¬نگرندا یکی به عشق این¬جهانی می¬اندیشد ولگی حگدّ و مگرز را
نگه می¬دارد و خوشنامی و پاکدامنی را فراموش نمی¬کند امّا آن دیگری تنها به کام می¬اندیشگد و خسگرو هرگگز
نمی¬تواند به آن نیک¬نامی که برای دیگری قابل احترام است ،بیندیشد.
شیرین به رنم برتری¬های مادّی پرویز از او دست کم ندارد و خسرو را از حیگث م نگوی و اخالقگی تحگت شگ اع
خویش می-گذارد« .هر چند در اساس ،عشق آن¬ها عشقی است بر مبنای حس حیات و برخورداری از لذصت تگن و
روان لیکن از طرف شیرین با حجب و حیا و عفاف همراه استا آنچنان که راه بر هر گونه تطاول شگهوت و تسگلیم
تن ،بدون رعایت ضوابط اخالقی و مدنی می¬بندد» (حمیدیان :1376 ،مقدمه) .اگر شاه در کام¬جویی پر شورتر بگه
نظر می¬رسد ،شیرین هم در پاسداری از عفصت و حیثیت خود کمتر از او شور وهیجان نشان نمی¬دهنگد و پیگروزی
نهایی او بر خسرو که سرانجام او را به قبول کابین و تگن دادن بگه رسگم و آیگین وا مگی¬دارد ،پیگروزی بردبگاری و
شکیبایی و پاکدامنی بر خودکامگی و هوسبازی است« .با انجام گرفتن مراسم رسمی ازدوا  ،خسرو به آرزوی وصال
محبوب و شیرین به خواسته¬های بر حق خود و آرمگان¬هگای برخاسگته از پاکگدامنی و شگرف خگود مگی¬رسگند»
(یوسفی .)121 :1378 ،نظامی می¬گوید:
که خور از شرم آن آرایش انداخت
شه از بهر عروس آرایشی ساخت
(نظامی)384 :1376 ،
اما در پایان قصه ،آنجا که خسرو در خون خود می¬نلطد و جان می¬دهگد و راضگی نمگی¬شگود کگه شگیرین را از
خواب خویش بیدار کند« ،چهرة او رنگ سیمای یک قهرمان واق ی پیگدا مگی¬کنگد و شگیرین هگم وقتگی در مقابگل
پیشنهاد شوم امّا به هر حال وسوسه¬انگیز شیرویه دست او را پس می¬زنگد و در دخمگۀ خسگرو جگرگگاه خگود را
می¬درد و در کنار دوست جان می¬دهد ،سیمایش همگان انگدازه قهرمگانی اسگتا قهرمگانی در عشگق ،قهرمگانی در
وفاداری زنانه» (زرّین¬کوب« .)108 :1374 ،گوهر شیرین از کان جهانی دگر است .چنان نروری در اعمگاق وجگود
این زن سرسخت خفته است که سرش به دنیی و عقبی فرو نمگی¬آیگد و روح آزاده¬اش حتصگی یگک لحظگه تحمّگل
خواری نمی کند» (س یدی سیرجانی« .)29 :1386 ،خودکشی شیرین ،مهر تأییدی ابدی بر عشگق پگاه و جاودانگۀ او
نسبت به م شوق و همسرش می¬زند» (یوسفی .)122 :1378 ،نظامی عشق خسرو به شیرین را به هنگام نلطیدن در
خون خویش به قصد فراهم کردن آرامش و آسایش شیرین ،این¬گونه می¬سراید:
گگشاده چشم و خود را کشته دیده
ملک در خواب خگگگگگگوش پگگگگهلو دریده
کنم بیدار و خواهم شربتگگگگی آب
به دل گفتا که :شیرین را ز خوشگگگگگخواب
همان به کایگگگگگن سخگگگگگگگگن ناگفته باشد شوم من مرده و او خگگگگگگفته باشد
به تلخی جان چگگگگگگگنان داد آن وفگگگگگادار که شیرین را نکرد از خواب بگیدار
(نظامی)418 :1376 ،
و حادثۀ خودکشی شیرین را در برابر پیشنهاد شیرویه چنین بیان می¬کند:
چو شیرین این سخن¬ها را نیوشید چو سرکه تند شد ،چون می بجوشید
نهاد آن کشگگگگگگگگگگگگتنی دل بر فریبش
فریبش داد تا باشگگگگگگد شگگگگگکیبش
همانجگگگگگگگا دشنه¬ای زد بر تن خویش
بدان آیین که دید آن زخم را ریش
(همان 420 :و )419
 )4-2مقایسۀ عشق لیلی با عشق مجنون
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شخصیّت لیلی نسبت به مجنون در سراسر داستان باوقارتر و ستیزه¬جوتر تصویر شده است .نم او به گفتۀ خگودش
بارها از نم مجنون افزون¬تر است ولی هیچ¬گاه در زندگی ناامید نمی¬شود و تالش می¬کند که پیوسته به مجنون
تسلی دهد .نظامی از زبان لیلی می¬گوید:
من کس نیم آخر؟ این بست نیست؟
دلتنگ مباش اگر کست نیست
کاخر کگگگس بی کسان خدای است
فریاد ز بی کسگی نه رای است
(نظامی)190 :1378 ،
ولی لیلی خود را علی¬رنم این برتری¬ها در زیر بار سنگین سنصت¬های جام ه می¬بیندا چون مجنون مگرد اسگت
و در انجام کارهایش آزادی دارد اما لیلی دختری در میان عرب آن روزگار است کگه «اگگر چگه دیگگر دخترانشگان را
زنده به گور نمی¬کردند اما عشق را زنده به گور می¬کردنگد و زنگان را در گگور ت صّگب بگه گگور مگی¬سگپردند»
(ریاضی .)104 :1385 ،در چنین جام ه¬ای زنان و دختران محکوم و از هر اختیار و انتخابی محگروم هسگتندا چگه
رسد به اینکه عشقشان را ابراز کنند« .لیلی پروردة جام ه¬ای است که دلبسگتگی و ت لصگق خگاطر را مقدمگۀ انحرافگی
انراضی می¬پندارند که نتیجه¬اش سقوط حتمی اسگت در درکگات وحشگت¬انگیگز فحشگا» (سگ یدی¬سگیرجانی،
.)11 :1386
نظامی این محرومیّت از آزادی را از زبان لیلی چنین می¬سراید:
آخر نه چو من زن است ،مرد است
او گرچه نشانه گاه درد اسگگت
آنجا قدمگگگگگگگگگگش رود که خواهد
چون من به شکنجه در نگکاهد
با کس نزنم دمگگگگگی درین نگگگگگگم
مسکین من بی¬کسم که یک دم
(نظامی)184 :1378 ،
این دختر باید خیلی باجرأت ،شجاع و از جان گذشته باشد که بتواند در آن خانواده و قبیلۀ مت صّب ،عاشگق جگوانی
دیوانه شود و در آن عشق ثبات و پایداری ورزد .لیلی در عشق محکم¬تر و قوی¬تر از مجنگون بگوده اسگت کگه آن
عشق را بدون آن که از آن دم زند و آن را فریاد کند و مانند مجنون آوارة کوه و بیابان شود ،فقط و فقگط در پسگتوی
خانه با آه و اشک آرام شبانه تحمل کرده و دیوانه نگردیده است .نظامی در احوال او می¬گوید:
پوشیده به نیم شگگب زدی آه
از بیم رقیب و ترس بدخواه
جز پرده کسی نه نمگسارش
جز سایه نبود پگگگگرده¬دارش
(همان )94 :
مجنون حداقل چند تنی از دوستان عاشق¬اش را در کنار خود دارد که بتواند با آن¬ها درد دل کگرده و ایشگان را در
نم و اندوه خویش شریک کند امّا لیلی همدم و نمگساری جز سایۀ خود و پردة خرگاه ندارد .نظامی دربارة مجنگون
این گونه می¬سراید:
چون او هگگگگمه واق ه رسیده
یاری دو سه داشت ،دل رمیده
رفتی به طواف کوی آن ماه
با آن دو سه یار ،هر سحگرگاه
(همان )66 :
ولی با وجود همۀ سختی¬ها ،این لیلی است که برای اوّلین بار برای مجنون ،نامه می¬نویسدا لیلی است که مجنگون
را به نزد خود فرا می¬خواند .نظامی از زبان لیلی می¬گوید:
چندان که نظر کنم در آن نور
نزدیک من آرش از ره دور
(همان )210 :
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و این لیلی است که در مرگ پیش قدم می¬شود و جان را به دوست تقدیم می¬کند .این¬ها همه نشانۀ نیگاز شگدید
و عشق عمیق و آتشین لیلی به مجنون است .نظامی مرگ لیلی و انتظگار او را بگرای آمگدن مجنگون ایگن گونگه بیگان
می¬کند:
سرباز پس است تا کی آیی
می پاید تگگگگگا تو در پگگگگگگی آیی
در خز به خگگگگگگزینۀ کنارش
یک ره برهان از انتگگگگگگگگگگظارش
و آهنگ والیگگت دگر کرد
این گفت و به گریه دیده ،تر کرد
(همان)252 :
البته که مجنون هم مکمّل و متمّم لیلی است« .شاید عشق مجنون به لیلی ناب¬ترین و خال ¬ترین عشقی است که
تاریخ قصه-های عاشقانه به خود دیده و هجر و حرمان او جانسوزترین درد عاشقانه¬ای است که پهنۀ ادب فارسگی
را تا به امروز از خود متأثر کرده است» (گلبو.)4 :1377 ،
امّا این دو عاشق صادقِ پاکباز وفادار ،تنها زمانی به هم مگی¬رسگند و از بنگد مالمگت و ط نگۀ حسگودان و بگدگویان
می¬رهند که روی در نقاب خاه کشیده¬اند و ادامۀ عشق¬ورزی¬شگان را بگه ملکگوت اعلگی مگی¬برنگد .نظگامی
می¬گوید:
برخاسگگگگگت ز راهگشان مالمت
خفتند به ناز تگگگگگا قگگگگگیامگگگت
خفتند در آن جهان به یک مهد
بودند در این جهان به یک عهد
(نظامی )268 :1378 ،
 )5-2مقایسۀ عشق در «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»
 )1-5-2در «خسرو و شیرین» ،زن ،نقش اوّل را در عشق و انتخگاب همسگر و حتگی حکومگت دارد امگا در «لیلگی و
مجنون» ،لیلی مانند دیگر زنانِ عرب زیر بار ظلم و ستم ،حتصی اجازة دیدن مجنون را ندارد و جگز آه و اشگک نصگیبی
ندارد و از تمام حقوق خود محروم است.
 )2-5-2داستان «خسرو و شیرین» سراسر امید و شورو شوق استا در حالی که داستان «لیلی و مجنون» سراسر درد،
سوز ،هجران و خودآزاری عاشقان استا آن هم در جام ه¬ای بسته که عشق حرام و عاشقی جرمی سنگین است.
« )3-5-2خسرو و شیرین» برای جستجوی یار و دست یافتن به وصال ،آزادانه مگی¬کوشگندا در حگالی کگه لیلگی و
مجنون ،گرفتارسنصت¬های ظالمانۀ جام ه هستند و تنها تالش آن¬ها آه ،ناله ،اشک ،دریغ ،خگواری ،مگردم¬گریگزی،
هجران و فراق یار است.
 )4-5-2اجتماع و محیط زندگی لیلی و مجنون بسیار تیره و تاریک است و این تاریکی به سگبب خفقگان ناشگی از
ت صّبات بیش از حد و خشک اعراب صحرا نشین بدوی است .خشکی آب و هوا و صحرا و دشت و بیابان آن قگدر
روح و ذهن و قلب آن¬ها را خشک و بی¬طراوت کرده است که گویی آن¬ها بگا خنگده و شگادابی و نشگاط میانگۀ
خوبی ندارند .نظامی در این م نی می¬گوید:
نه رود و نه می ،نه کامگگکاری
نه باغ و نه بزم شهگگگگگگگگریاری
تا چند سخن رود در اندوه ؟
بر خشکی ریگ و سختی کوه
(همان)27 :
و این در حالی است که خسرو و شیرین شب¬هایی روشن¬تر از روز دارند و این روشنی شب بگه سگبب مجگالس
بزم و شادی و عیش و نوش شاهانۀ آن¬هاست .نظامی در این باره می¬گوید:
زمانی بی می و سانر نبودند
شبی بی¬رود و رامشگر نبودند
(نظامی)141 :1376 ،

 / 10نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

 )5-5-2شیرین ،دختری آزاد است .او از همگان برای یافتن خسرو پرس¬وجو می¬کند و بدون هگیچ قیگد و بنگدی
در پی به دست آوردن یار ،یکصه و تنها بر اسب می¬نشیند و راهی دیار او می¬شود:
شبی تاریک چون ظلمات گیسوش
رهی باریک چون پرگار ابروش
خدا را در شب تاریگگگک می¬خواند
تکاور بر ره باریک مگگگگگی¬راند
(همان)351 :
امّا لیلی برای گرفتن خبری از یار ،از ترس ط نۀ مردم باید بگا هگزار رنگج و پنهگان کگاری ،شخصگی را بیابگد و زر و
زیورش را به او ببخشد تا خبری از یار برایش آوردا یا این که نهفته بر سر بام رود تا لحظه¬ای یار را ببینگد .نظگامی
این حاالت لیلی را این گونه بیان می¬دارد:
در پرده که راه بود بگسته می¬بود چو پرده بر شکسته
نظصاره¬کنگگان ز صبح تا شام
می¬رفت نهفته بر سگر بام
با او نفگگگگگگگسی کجا نشیند؟
تا مجنون را چگگونه بیند؟
(نظامی) 93 :1378 ،
 )6-5-2ارتباط میان عاشق و م شوق در «خسرو و شیرین» ،آشکارا و در کاخ و بزم شهریاری است و بدون آن کگه
ط نه¬ای بشنوند ،یکدیگر را می¬بینند و ساعت¬ها و روزها با هم بگه مگی¬خگواری و شگادی و شگکار و چوگگان
می¬پردازند امّا شیرین عفصت خود را حف می¬کندا هرچند خسرو خشمگین شود .در واقع «زبان زنان این سرزمین
از دست جور مردان عرب درازتر است و گزنده¬تر» (س یدی سیرجانی .)16 :1386 ،چنان که نظامی می¬گوید:
ز دور آویخته دوری به یک پای
نشسته خسرو و شیرین به یک جای
ازین خوشگگگگگگتر نباشد زندگانی
می و م شوق و گگگگگلگزار و جوانی
ز دلگگگگگها برده انگگگگدوه فراقگگگی
صفیر مرغ و نوشگگگگگگگگانوش ساقی
(نظامی  142 :1376 ،و  141و )128
در حالی که ارتباط لیلی و مجنون نوع دیگری است و آن¬ها تنها از دور و با فاصلۀ زیادی مگی¬تواننگد یکگدیگر را
ببینند .لیلی بر در خرگاه می¬نشست و مجنون از دور او را نظاره می¬کرد امّا با آنکه ارتباط آن¬ها پنهگانی و دور از
چشم مردمان بود ،باز هم از ط نه و سخنان بیهودة آنان در امان نبودند .نظامی دیدار آن¬ها را چنین می¬سراید:
بر خرگه یار مست بگگگگگگذشت
چون کار دلش ز دست بگذشت
بر رسم عرب نشگگگگسته آن ماه بر بگگگگگگسته ز در شکنج خرگاه
وین دید در آن و نوحه¬ای کرد
آن دید درین و حسرتی خورد
سازنده ز دور چگگگگگگون نریبان
از بیگگگگگم تجگگگگسس رقگگگیبان
کان یک نگگظر از میانه برخاست
تا چگگگرخ بدین بهانه برخاست
(نظامی  69 :1378 ،و )68
 )7-5-2خسرو و شیرین تمام حرف دل و حتی سگخنان آمیختگه بگه نرورشگان را فقگط خودشگان مگی¬دانسگتند و
می¬شنیدند .هر چند که شاپور هم در این میان نقش واسگطه دارد امّگا هرگگاه کگه خسگرو و شگیرین از او بخواهنگد،
واسطه¬گری می¬کند .در حالی که حرف-های دل لیلی و مجنون را همه می¬شنیدند و می¬دانستندا چراکه هگر دو
شاعر بودند و لیلی نهفته بر سر بام می¬رفت و در جواب نزل¬های مجنون ش ر می¬سرود و آن را از بام خانگه بگه
پائین می¬افکند تا مگر رهگذری آن را بخواند و به گوش مجنون رساند .بنابراین تمام حرف¬های آن دو عاشگق بگه
صورت ترانه¬های عاشقانه بر سر زبان مردم افتاده بود:
می¬داد به بیتکی پیگگامگگش
هر کس که گذشت زیر بامش
آنرا دگگری جگگگگگگگواب گفتی آتش بشنیدی ،آب گگفتی
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مطرب شده کودکان خانه

از نگگگگگگگگگگغمۀ آن دو هم ترانه
(همان 96 :و )95
 )8-5-2نامه¬نگاری و پیغام فرستادن ،راه دیگر ارتباط میان عاشق و م شوق است .درون¬مایگۀ نامگه در «خسگرو و
شیرین» سراسر ط نه و کینه استا در حالی که در «لیلی و مجنون» آکنگده از مهگر و محبّگت اسگت .نامگۀ خسگرو بگه
شیرین در ت زیت مرگ فرهاد ،پر از نیش و کنایه است و نظامی از زبان او چنین می¬سراید:
پرسگگگگتد نگگگگسر طایر ز آسگمانت
اگر مرنی پرید از گلستانت
چه باه از زرد گل؟ نسرین بماناد
اگر فرهاد شد ،شیرین بگماناد
(همان)265 :
و شیرین در این نامه ،ط نه¬ها و زخم¬زبان¬های آمیخته به سخنان به ظاهر شیرین و نرم می¬شنود.
طبرزدهگگگگای زهگگر آلگگود کگرده
جگرها دید مشک اندود کرده
رطب¬هایی درو پوشیده صگگگد خار
قصب¬هایی درو پیچگگیده صدمار
(همان)
و نیز نامۀ شیرین در ت زیت مرگ مریم به خسرو سراسر ط نه است:
عروسان دگر دارد ،چه باه است؟
عروس شاه اگر در زیر خاه است
فلک زان داد بر رفتن دلیگگگگگگریش که بود آگه ز شاه و زود سیریش
(همان )269 :
اما نظامی عکس¬ال مل و رفتار مجنون و لیلی را در برابر نامۀ یار این گونه می¬سراید:
افتاده برون چو ننچه از پوست
مجنون چو بخواند نامۀ دوست
گه دستگش بوسه داد و گه پای
وان قاصد را بداشگگگت بر جای
(همان)190 :
اشکش بدوید و نامه تر کرد
لیلی چو به نامه در نظر کرد
(همان )191 :
پیغام فرستادن در «لیلی و مجنون» بیشتر استا زیرا این منظومه به سبب نداشتن رابطۀ آشکار با یکگدیگر ،مجبگور بگه
فرستادن پیغام بودند امّا در «خسرو و شیرین» به سبب رابطۀ آشکار خسرو و شیرین نیازی به فرستادن پیغام نیسگت.
این پیام¬های عاشقانه و پنهان را باد صبا ،قاصد و یا رهگذر به یار می¬رساند .نظامی پیغام دادن مجنون به بگاد صگبا
را این¬گونه می¬سراید:
در دامگگگن زلف لیلی آویز
کای باد صبا ،به صبح برخیز
بر خاه ره اوفگگتادة تست
گو آنکه به باد دادة تگگست
با خاه زمین نم تو گوید
از باد صگگگگگگبا دم تو جوید
(همان )66 :
نظامی پیغام آوردن قاصد را از لیلی برای مجنون چنین بیان می¬کند:
چون سایه فتاد زیر پایش
مرد سفری ز لطف رایگش
ی نی به رفیقگگی از رفیقی
صاحب خبرم ز هر طریقی
(همان)182 :
و نیز پیغام رساندن به دست رهگذر:
وآن بیگگتک را بر او نوشتی
پنهان ورقی به خون سرشتی
دادی ز سمن به سرو پیغام
بر راهگذر فکگگگندی از بام
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او نیز بدیگگگگگگگگهه¬ای روانه
(همان )95 :
 )9-5-2لیلی و مجنون با وجود داشتن جام ه¬ای خشک و مت صّب که آن¬ها را دور از هم نگه مگی¬دارد و مگانع
دیدارشان می-شودا چنان که «مانع عشق این دو جوان سودازدة حکومت¬های زمان بوده¬اند که عاشق را بگه دوری
از م شوقه امر نموده است که جرم عاشق همانا عشق اوست که باعث رسوایی قبیلۀ م شوق گشته است» (شکسگپیر،
بی تا .)113 :امّا در واقع به یکدیگر نزدیکند و روحشان یکی است .هر دوی آنان انسان¬هایی ساده و بی¬پیرایگه بگا
عشقی پاه و صاف و زالل هستند که از صمیمیّت و یک¬رنگی آن¬ها به یکدیگر سرچشمه گرفته است.
 )10-5-2میان خسرو و شیرین آداب و رسوم درباری و شاهانه برقرار است امّا میگان لیلگی و مجنگون طگرز محبّگت
بسیار ساده و صمیمی استا چرا که میان دوستان حقیقی ،رعایت آداب نیست .شیرین بگا ایگن کگه در مقگام م شگوق
است امّا اوست که در برابر عاشق زمین¬بوسی می¬کندا در حالی که این مجنون عاشق است که آستان خرگاه یار را
می¬بوسد .نظامی می¬گوید:
پنهان رفتی به کوی جانان
هر شب ز فراق بیت¬خوانان
در بوسه زدی و بازگشگگگتی باز آمگگگگدنش دراز گشتی
(نظامی)65 :1378 ،
 )11-5-2در خسرو و شیرین ،عشق از سر سوز و نیاز نیست .خسرو هر گاه که شیرین را می¬بیند ،قبل از ایگن کگه
یادش باشد که یک عاشق است ،خود را در مقام پادشاهی می¬بیند و با نازی همگراه بگا نگرور شگاهانه سگخن آنگاز
می¬کند .نظامی این ناز و نرور خسرو را از زبان شیرین چنین بیان می¬کند:
هگگگگگگگنوزم ناز دولت مگگگگی¬نمایی هنوز از راه جبگگصگگگگاری درآیگگگگگی
هنوزت در سر از شاهی نرور است دریغا کاین نرور از عشق دور است
(همان)314 :
امّا در لیلی و مجنون عشق از سر سوز و نیاز است .هر دوی آنان به یکدیگر نیازمندند و نسبت به هگم نگازی ندارنگد
بلکه هر چه هست ابراز نیاز است و این به سبب صبغۀ الهی در عشق میان آن¬ها است .نظامی می¬گوید:
دل پر نم و نمگسار ازو دور
او در نم یگار و یار ازو دور
او بندة یگگگگگگار و یار در بند از یکگگگگدیگر به بوی خرسند
(همان)64 :
 )12-5-2در خسرو و شیرین ،خسرو در فراق شیرین به او خیانت می¬کند و این کار خود را هم توجیه می¬کنگدا
چنان که نظامی از زبان خسرو می¬گوید:
به تن با دیگری خرسگگند بودم ز دل تا جان تگو را در بگگند بودم
جوان بودم ،چنین باشگگد جوانی
اگر گامی زدم در کگگگگامرانی
(همان)313 :
او هیچ گاه از دوری شیرین و سوز عشق او ،جامه¬ای برخود نمی¬درد و خاکی بر سگر نمگی¬کنگد امّگا مجنگون در
فراق لیلی بی¬هوش می¬شود و جامه می¬درد .نظامی می¬گوید:
کاین مرده چه می¬کند کفن را؟
زد دست و درید پیرهن را
(همان)73 :
 )13-5-2خسرو پادشاهی خودکامه است که به عهد خود وفا نمی¬کنگد و شگیرین از ایگن کگه یگار ،بگی¬وفگایی و
سست¬عهدی نموده ،در رنج است .در مقابل ،عشق شیرین نیز هنگامی که مورد بی¬مهری خسرو قرار مگی¬گیگرد،
گفگگگگتی به نشان آن نشانه
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سست می¬شود و از این که عاشق او شده ،احساس پشگیمانی مگی¬کنگد .نظگامی احساسگات شگیرین را از زبگان او
این¬گونه بیان می¬کند:
نبودم عاشق ،ار بودم به تقدیر پشیمانم ،خطا کردم ،چه تدبیر؟
دل من هست ازین بازار بی¬زار قسم¬خواهی ،به دادار و به دیدار
(همان)206 :
اما لیلی و مجنون ،هر دو در پیمان عشق و دوستی به یکدیگر وفادار و پایبند هستند و عشق آن¬ها هیچ گاه سسگتی
نمی¬پذیرد .آن¬ها با پایداری در عشق ،رو در روی سنت¬های نابجا و ظالمانۀ جام ۀ خویش می¬ایستندا اگرچگه
«مقاومت دلدادگان در برابر این تاریک¬اندیشی و جهالت با اشک شروع مگی¬شگود و بگا اشگک پایگان مگی¬یابگد»
(قلی¬زاده و دیگران )57 :1360،و قربانی سنت¬ها و آداب و رسوم جابرانۀ بدوی می¬شوند.
 ) 14-5-2خسرو اصالً تاب تحمل نم ،درد و سوز عشق را ندارد و برای او نم عشق خوشگایند نیسگتا زیگرا او بگه
شادی¬ها و خوشی¬های این جهانی می¬اندیشد ،نه شادی¬های واق ی و آن جهانی امّا نگم عشگق بگرای مجنگون،
نمی است که او را به کمال می-رساند و در آن شادی و راحتی واق ی وجود دارد .نظامی از زبان مجنون خطاب بگه
لیلی می¬گوید:
هم مرهم و هم جراحت دل
ای درد و نم تو راحت دل
(نظامی)67 :1378 ،
 )15-5-2خسرو در آناز ،عشق را با هوس اشتباه گرفته است و به عیش و نوش می¬پگردازد .او بسگیار بگه دنیگا و
ت لصقات آن پایبند بوده و در راه عشق بی¬خواب و خور نبوده و مجلس بزم شاهانه برپا می¬کرده است اما در اواخگر
عمر «شیرین که مظهر یک زن پارسگا و خردمنگد اسگت و ناصگح و خیرخگواه خسگرو ،او را بگه راه راسگت هگدایت
می¬کند» (شهابی )197 :1334 ،و به این صورت پند و اندرزهای شیرین و بزرگ امید بر او تأثیر مگی¬گگذارد و بگه
تره دنیا می¬پردازد و در کنج آتش¬خانه به راز و نیاز مشغول می¬شود .نظامی می¬گوید:
ز رامش سوی دانش کوش یکچند
زمین بوسید شیرین کای خگداوند
نجات آخرت را چگگگاره¬گگر باش دریگگگن منگگگزل ز رفتن با خگبر باش
ز دانگگگش خواهد او را نیگگگگگکنامی
چو خسرو دیگگگگد کان یار گرامی
بزرگ امید را نزدیک خود خواند به امیگگگد بزرگگگگش پیگگگگش بنشاند
(نظامی  399 :1376 ،و )398
که آتش¬خانه باشد جگگای خسرو
چنان افتاد ازآن پس رای خسرو
کند چون موبدان آتش¬پرستی
نسازد با هگگگگماالن همگگگگنشستی
(همان)413 :
در حالی که مجنون در راه عشق و م شوق ،از همان آناز ،دنیا و مردم دنیا را تره کرد .گوشه¬نشگین شگد و تنهگا و
بی¬کس سر بر بیابان نهاد و هیچ چیز را جز م شوق نمی¬دید و در این راه از خود بی¬خود شده و خواب و خور
نداشت:
ناسگگوده به روز و شب نخفته
چون شمع به تره خواب گفته
سر و پگگای برهگگگگنه در بیابان
هر صبحدمی شگگگگگگگدی شتابان
با هیچ سگگگخن نداشگت میلی
بیرون ز حسگگگگگاب نام لگگگگگیلی
بیخود شده سو به سو دویدی
آواز نشگگگگگید برکشگگگگگگگگیدی
(همان 66 :و )64
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بنابراین می¬توان گفت که عشق خسرو و شیرین در ابتدا ،مت الی نبوده بلکه جنبۀ شهوانی داشته و برخاسته از امیگال
نفسانی بوده است و در آخر جنبۀ مت الی به خود می¬گیرد امّا عشق لیلی و مجنون از همان ابتگدا مت گالی بگوده و در
آخر با دعای مجنون برای مرگ ،فنا و جان سپاری در راه عشق و م شگوق ،مت گالی¬تگر مگی¬شگود .نظگامی دعگا و
تقاضای مجنون را چنین بیان می¬کند:
انگشت گگگشاد و دیده بربست
برداشت به سوی آسمان دست
سوگند به هر چه برگزیده¬ست
کای خالق هرچه آفریگده ست
در حضگگرت یار خگگگگود رسانم
کز مگگحنت خویگگگش وارهانم
(همان)264 :
 )16-5-2در «خسرو و شیرین» خسرو « قهرمان عشق زمینی و این سگری و گیتیگگ اسگت» (کگزصازی.)250 :1384 ،
گویی او می¬خواهد از هر راهی وارد شود تا به وصال شیرین دست یابد .وصگالی بگدون ازدوا و کگابینی شایسگتۀ
شیرین .در واقع او تن شیرین را می¬خواهد و این سبب ایجاد حجگاب¬هگایی میگان آن دو مگی¬شگود و در نتیجگه
بیگانگی از یکدیگر در عشق آن¬ها نفوذ می¬کند امّا در «لیلی و مجنون» ،مجنون «قهرمان عشق مینوی و آن¬سگری
و نمادین است» (همان )250 :براستی که او عاشقی واق ی و راستین است .مجنون هم ویژگی¬هگای عشگق زمینگی و
مجازی را و هم ویژگی¬های عشق آسمانی و م نوی را دارد امّا ویژگی¬های عشق زمینی و این سگری در او بسگیار
کم است و این مقدار ناچیز هم بدون شهوت و کام¬جویی است.
 )17-5-2عشق خسرو و شیرین به کامیابیِ تن می¬انجامد امّا عشق لیلی و مجنون به خداشناسی و کامیگابی جگان و
روح منجر می¬شود .در حقیقت عشق خسرو و شیرین یک عشق مجازی است ،زیرا در پی زیبایی¬های تن است و
عشق لیلی و مجنون ،یک عشق م نوی است زیرا در پی زیبایی¬های جان است.
 )18-5-2عشق خسرو به شیرین کار نفس است و عشقی مادّی ،زمینی و صوری است که به دنبگال نقگش و نگگار و
آب و رنگ می¬رود .او بدون این که شیرین را ببیند ،تنها با وصفی کگه از زیبگایی¬هگای او از شگاپور مگی¬شگنود،
دل¬باختۀ جمال او می¬شود .نظامی از زبان شاپور ،شیرین را این¬گونه وصف می¬کند:
سیه¬چشگگگمی چو آب زنگگدگانی
شب¬افروزی چو مگگگگهتاب جوانی
لب و دندانی از یاقگگگوت و از درّ
سر زلگگگگگفی ز ناز و دلگگگگبری پگگر
چو برگفت این سخن شاپور هشیار فرانت خفته گشت و عشق بیدار
کزان سگودا نیاسود و نمی¬خفت
چنان آشفته شد خسرو بدان گفت
(نظامی  54 :1376 ،و )50
امّا عشق مجنون به لیلی کار دل است و مجنون را برای کشیدن بار عشق الهگی مگی¬پگروردا چنگان کگه گفتگه¬انگد:
«قصه¬های عشقی امثال لیلی و مجنون و یوسگف و زلیخگا ،حگاکی از سگایه¬هگای عشگق عمیگق و روح اسگت کگه
می¬خواهد با خدای خود متصحد شود» (مدّی .)39 :1371 ،افالطون م تقد است که «عشق میانجی بگین خگدا و مگردم
است و به هنر اوست که جدایی میان خدا و آدمی از میان می¬رود و از برکت اوست که جهان به هم پیوسته اسگت»
(افالطون.) 324 :1382 ،
هنر و فایدة عشق زمینی پاه این است که ت لصق و وابستگی¬های نفس را از دنیا قطع می¬کند و او را بگه توجّگه بگه
م شوق سوق می¬دهد ،تا آمادة بازگشت به مبدأ خود ی نی عالم ارواح شود .از این رو می¬توان گفگت کگه «عشگق
مجازی پاه و بی¬آالیش¬ ،عشق با واسطه به خداست» (نیکلسگون .)108 :1341 ،ایگن عشگق پگاه و زالل لیلگی و
مجنون ،برای مجنون واسطه¬ای جهت رسیدن او به م شوق حقیقی می¬شود .او در دوست فنا می¬شود و به او بقا
می¬یابد.
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 )19-5-2خسرو و شیرین در طول حیات خود به مادیّات و ظواهر دنیوی و زیبایی¬های جسگمانی پایبنگد بودنگد و
سرانجام هم با شیء مادّی از دنیا رفتند .خسرو در راه عشق ،جانبازی نمی¬کنگد بلکگه او را بگا دشگنه¬ای بگه قتگل
می¬رسانند .چنان که نظامی می¬گوید:
فرود آمد ز روزن دیو چهری نبوده درسرشگگگگگگگگتش هیچ مهری
به بالین شه آمد تیغ در مشگت جگرگاهش درید و شمع را کشت
(نظامی  418 :1376 ،و )417
و شیرین نیز در راه عشق از شدّت درد و هجران جان¬سپاری نمی¬کند بلکه او خگود را بگا دشگنه¬ای مگی¬کشگد.
نظامی در این¬باره می-گوید:
همان¬جا دشنه¬ای زد بر تن خویش
بدان آیین که دید آن زخم را ریش
(همان)423 :
در حالی که در «لیلی و مجنون» آن دو دلداده از شدت درد هجران ،سوز عشق ،فراق و دوری از یکدیگر جان عزیگز
را به دوست تقدیم می¬کنند .آنان هیچ گاه پایبند مادیّات و لذصات دنیوی نبودند و سرانجام هم با اشگک و آه و سگوز
درون که از جنس مادیّات نیستند ،در راه عشق و م شوق جان می¬بازند .نظامی جان باختن لیلی را این¬گونگه بیگان
می¬کند:
افتگگگگگاد بگه چاه دردمندی
لیلی ز سریر سگگگگگگگگگگگگربلنگگدی
سرسام سرش بگه دل برآمد
سودای دلش به سگگگگگگر درآمگگد
یکگگگگگگگگباره در نیاز بگشاد
بر مادر خویش راز بگشگگگگگگگگگاد
و آهنگ والیگت دگر کرد
این گفت و به گریه دیده تر کرد
چون راز نهفتگگگگگگگگگه بر زبان داد جانان طلبید و زود جان داد
(نظامی 250 :1378 ،و )249
و دربارة جان¬سپاری مجنون چنین می¬گوید:
اشگگگگگگگگکی دو سه تلخ تلخ بفشاند
بیتی دو سه زار زار برخگگگواند
«ای دوست» بگفت و جان برآورد
چون تربت دوست در برآورد
(همان)264 :
نتیجه¬گیری
بررسی اش ار دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» نشان می¬دهد که نظامی با بهره¬گیری از پیگام¬هگای
بلند انسانی و اخالقی ،انواع مختلف عشق را به زیباترین شکل بیان کگرده و پگاکی ،بگی آالیشگی ،وفگاداری ،خگوبی،
صداقت ،سادگی ،دیگرخواهی و م نویّت را ستوده و ناپاکی ،آالیش ،بدی ،خودخواهی و مادیّگت را نکگوهش کگرده
است .در نگاه نظامی ،عشق و عاشق و م شوق هر سه یکی است .عاشق حقیقی فردی وارسگته از ت لصقگات خگودی و
دنیوی است .او تنها رضایت م شوق را می¬طلبد و با وجود سختی¬های بسیار در راه عشق ،پیوسته در راه رسگیدن
به م شوق تالش می¬کند و به عهد و پیمان خویش وفادار می¬مانگد .عشگق در نگگاه نظگامی ویژگگی¬هگایی داردا
چنانکه عشق ،روح و جسم انسان را از ت لصقات مادّی و دنیوی دور می¬کند و به طور کلصی او را پاه نگگه مگی¬دارد
و از هر گونه آالیشی می¬زداید و به خوبی¬ها آراسته می¬گرداند .منیّت ،خودبینی و نرور را از انسان می¬گیگرد و
به سوی خضوع ،خشوع و دیگرخواهی سوق می¬دهگد .انسگان را بگه سگوی صگفای درونگی و م رفگت و بصگیرت
رهنمون می¬سازد و مایۀ صیقل و جالی روح و جان می¬شود و او را به مقام بقای ب گد از فنگا مگی¬رسگاند .تمگام
هستی زنده به عشق است و زندگی بدون عشق بی-حاصل است.
نتیجۀ مقایسۀ عشق در دو منظومۀ مذکور به اختصار چنین است:
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الف) عشق خسرو و شیرین ،عشقی آراسته و درباری ،با شکوه شاهانه ،هوس¬آلود و خود¬خواهانه است امّا عشگق
لیلی و مجنون ،عشقی ساده ،بی¬پیرایه ،پاه و دیگرخواهانه است و عشقی زمینی است که بگه عشگق آسگمانی بگدل
گردیده است.
ب) پایۀ عشق با شکوه شاهانه ،خودخواهی و پرداختن به امیال و خواسته¬های شخصی اسگت و پایگۀ عشگق سگاده،
دیگرخواهی است .به عبارت دیگر طبقات صاحب¬ جاه و مقام و شوکت ،عشقی متکبّرانه و سرکش و طبقات ساده،
عشقی بی¬ریا و م صوم دارند.
) نتیجۀ عشق مادّی و سطحی خسرو و شیرین ،کبر و نخوت و نتیجۀ عشق م صوم و پگاه لیلگی و مجنگون ،ایثگار
است.
د) عشق خسرو و شیرین به خسران می¬انجامدا چگرا کگه در پایگان داسگتان خسگرو بگه قتگل مگی¬رسگد و شگیرین
خودکشی می¬کند امّا عشق لیلی و مجنون به کمال می¬انجامد زیرا هر دوی آن¬ها در راه عشق جان می¬بازنگد و
به کمال حقیقی دست می¬یابند.
ه) عشق خسرو و شیرین ،عشق «اهل گل» و عشق لیلی و مجنون ،عشق «اهل دل» است.
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