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 چكيده
 ای عربهی دارد و نستهتینهای عاشقانه ادب کهن ایران است که ریشههاز مشهورترین داستان لیلی و مجنون 

ایهن داسهتان  گویهان بتهیاری بهه سهرودنِنظیهره ،بار نظامی گنجهوی آن را بهه نظهر درآوردس اه  از نظهامی

ة نظهامی اسهت، دان خمتهمشههورترین مقلّهنستتین و دهلوی که از توان به امیرخترواز جمله می ؛ارداختند

توانهد مننهایی عناصهر داسهتان مهیت و نوع استفاده از در هر داستانی چه به نظر و چه به نثر، کیفیّکردس اشاره

برای سنجش خوب یا ضعیف بودن آن داستان قرار گیردس یکی از مهمترین عناصهر داسهتان، عن هر ایرنه  

افکنی استس ها عن ر گرهگیرد، یکی از این زیرمجموعههای دیگری را در بر میاست که خود زیرمجموعه

افکنی گرهعن راز منظر  لیلی و مجنونداستان رخترو از دو روایت نظامی و امیاست شده  در این مقاله سعی

ه در ایهن مقالهه ایهن اسهت کهه شهاعر دهلهوی در نکتة قابل توجّ ست آن مورد نقد و بررسی قرار گیردو کیفیّ

تر از ایشرو خود عمل کرده است و خالف آنچه در ذههن قارداختن به این عن ر در منظومة خود بتیار موفّ

 ترین روایت این داستان نیتتسق، موفّلیلی و مجنون، روایت نظامی از است ادهدوستان جا افتادب
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 مهمقدّ .3

شهر  معاشهقات و سهوز و ههای انجگانهه نظهامی و موضهوع آن کهه یکهی از مثنهوی لیلی و مجنهون

ههای قهدیمی باشد، از افتانهعاشق معروف عرب با لیلی معشوقة او میعامری شاعر و گدازهای قی 

ل هجری است و نظهامی آن را از اخنهار و اشهعار و م خهذ عربهی اقتنها  و مشهور مربوط به سده اوّ

سهرایی دان نظهامی در خمتههیکی از بزرگترین مقلّ فاتی هر کرده استسکرده و در آن دخل و ت رّ

دان نظامی، نهوعی توان دهلوی را مانند بتیاری دیگر از مقلّیچ وجه نمیامیرخترو دهلوی استس به ه

در برابر نظامی دانتتس اگر با مطالعة دقیق خترو و شیرین نظهامی و شهیرین و ختهرو  فروغد کرمقلّ

: 1931 سک: شههرامی،ر) سبهریرمهی فانه و صرف امیرخترو ایامیرخترو، به هنر نظامی و تقلید متکلّ

اردازی و کیفیت اسهتفاده از عناصهر داسهتان، در در نوع داستانمقابل در  س(41-61 همان:) (،97-13

ترازو کامالً به سمت امیرخترو مایل استس روایت امیرختهرو نتهنت بهه  ة، کفلیلی و مجنونمنظومة 

 لیلیازدواج های طوالنی روایت نظامی مانند تر و تغییرات آن بیشتر استس بسشروایت نظامی کوتاه

میر به قتل مجنون، آزادکردن آهو، مجنون و ایهرزن و برخهی اهوادی دیگهر را نهداردس اجهر و ت 

این کاهش اجر باعث اذف برخهی  سنظامی است لیلی و مجنوننیر اجر امیرخترو  لیلی و مجنون

 س استت داستان شدهوقایع فرعی و استحکام و جذابیّ

 پرسش پژوهش. 4

اردازی و عناصر داستان، به دننهال نظامی و امیرخترو از منظر داستان لیلی و مجنونبا مقایتة منظومة 

ااسسی مناسب برای این ارسش هتتیر که آیا روایت نظهامی از ایهن داسهتان چنانکهه تمهامی ادبها و 

مح هول عهادت و ایهن داوری روایت اسهت یها نوع گره افکنی در ترین رمنتقدان تا امروز معتقدند ب

 و دآیا امیرخترو، در اردازش این منظومه در مقام یک مقلّه دیگر اینکهو های عادتی ما است؟ ذهن

 بهره از نوآوری است؟بی

 پژوهش رویكرد و مباني نظري .1

 یرن  نیز یکی از مهمتهرین عناصهر داسهتانی اسهت کهه خهود دارای مهوارد مههر دیگهری از جملهه ا

تواند به طهور ییرقابهل انکهاری شد و میباگشایی میافکنی، کشمکش، بحران، نقطة اوج و گرهگره

ایرن  وابتتگی موجهود »در خوب یا ضعیف بودن اثری تأثیر داشته باشدس در تعریف ایرن  آمده: 

(س ایهن 177: 1919)میرصهادقی،  «کنهدبین اوادی داسهتان را بهه طهور عقالنهی و منطقهی تنظهیر مهی

و محققان استس اصهطال  ایرنه  متشهکل از تعریف مورد قنول و تقریناً مورد استفادۀ تمام منتقدان 
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)طر  و نقش و نگار( است و در مجموع به معنای بنیاد نقش و شالوده طر  استس  )اایه( و رن  ای

گفتیر که خهود ایرنه  دارای  اندسبرگزیده( plot)اصطال  این اصطال  را دکتر شفیعی در ترجمه 

سازند و در خوب یا بهد درآمهدن داسهتان میی است که تماماً عن ر ایرن  را های مهمّزیرمجموعه

ای از اهوادی کندس مورگان فورستر داسهتان را نقهل رشهتهی ایفا میشک ایرن  نقش بتیار مهمّبی

اگر : گویدداند و میی و معلولی میبراتب توالی زمان و ایرن  را نقل اوادی براسا  روابط علّ

ی ذکر وقهایع ت هادفی یها توصهیفات اضهافی و باشد جایی براشدهایرن ، درست و محکر ارداخته

 (س 31 :1963 فورستر،رسک: ) سماندنمی ،هدف که نقشی در داستان ندارندبی

بنههدی، اههیچش، رازافکنههی، عمههل گههره :کلمههاتی ماننههد (complication)اصههطال   در ترجمههة 

سک: گنجهی و ر) اندافکنی را اتندیدهگره از این میاناست که بیشتر اژوهشگران صعودی وسسس آمده

توانهد در ایجهاد افکنی از جمله موارد مههر عن هر ایرنه  اسهت کهه مهیگره» (س91: 1913اولیایی، 

 «ت باشهدهها و نقهاط اوج دارای اهمیّهها و انتجام یا عدم انتجام آنهها و نیهز بهروز بحهرانکشمکش

ر گهره خهوردن اهوادی، ای از داستان است که درآن با به هافکنی مراله(س گره63: 1917 )متتور،

: 1974)ولهک،  شهودی ایرن  دگرگون میشود و خط اصلّت دشواری ااصل میت و موقعیّوضعیّ

  (س566

 است که تمام عناصر داستان باید بها ههر رابطهة منطقهی و منتهجمی داشهته الزماین نکته  یادکرد 

د ایرن  و خط داستان باشهد و افکنی نیز باید در خدمت ایشنرباشند و در واقع اامی هر باشندس گره

کنهدس بیشهاد در های داستان فهراهرها و بحرانزمینه را به طور مناسب و منطقی برای بروز کشمکش

لین چیهزی اوّ: »افکنی در داستان اشاره کرده و معتقد استت و نقش اساسی گرهکتابش بارها به اهمیّ

)بیشهاد،  «کجا در داسهتان گهره بینهدازدکه یک داستان نوی  باید به آن برسد این است که کی و 

 (س 37: 1919

 پژوهش ةپيشين .1

ان در در باب عناصر داسهتباید گفت:  ،ااضر مرتنط با عناصر داستان است ز آنجا که موضوع مقالةا

حلیهل ت»تهوان بهه مقهاالت کهه از جملهه مهیاسهت نوشته شهده دینظامی مقاالت متعدّ لیلی و مجنون

 ، صدرا قایهدعلی«لیلی و مجنونمنظومه خترو وشیرین و  زی نظامی در دوارداشس یّتو  شس یّت

اهردازی یعنهی منحهث شس هیّتتهر در مهورد قهدیمی الگوههایکهه بهر اسها  اشاره کهرد  (1916)
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متهایل مهرتنط بهه بررسهی برخهی صهفات و اهاالت دیگهر متتقیر و ییرمتتقیر و  اردازیشس یّت

منظومهة ختهرو و تطنیقهی  - نقد تحلیلی»توان به می همچنین .استها ارداختهشس یّتمعدودی از 

که بیشتر اول  اشاره کرد (،1917) ی اردانییرضا اهللا، فضل«نظامی گنجوی لیلی و مجنونشیرین و 

 .می چرخد  محور برخی عناصر داستان مانند ایرن

ی بهه ( بهه طهور مست هر1961) عشهقوور ، مجتنهیلیلی و مجنوندر مثنوی تحقیق همچنین در کتاب  

لکن در این مقاالت، منحثهی مربهوط بهه عن هر  استسنظامی ارداخته شده لیلی و مجنونمتایل ادبی 

اردازی، ایرنه ، عن هر لحهن شس یّتافکنی وجود ندارد و یالناً برخی از عناصر داستان مانند گره

، تها یرختهرومنظومهه مجنهون و لیلهی امر مورد بررسهی عناصهر در د اندسوسسس مورد بررسی قرار گرفته

از منظر عناصر داسهتان،  نظامی لیلی و مجنونکنون اثر متتقلی نوشته نشده است و در مقام مقایته با 

 ساستبه این موضوع ارداخته سفانه اثری موجود نیتتس لذا مقاله موجودأهر مت

 نظامي و اميرخسرو دهلوي ليلي و مجنونافكني در دو روایت كيفيت گره.2
با یینت شیرین از مکتب بر اثر برمال شدن عشق او به مجنون و  لين گره داستانوّادر هردو روایت 

ت تغییر وضهعیّ این یینت باعث سشودمیآگاهی دیگران از عشق آنها و بر سر زبان افتادن نامشان زده

 شود: در زندگی آن دو میو االت شدیدی 

 یکههدگر بدادنههدزان دل کههه بههه

 یسهو ز ههر شد این ارده دریده

 کردنهههد بهههههر بتهههی مهههههدارا

 بادی کهه ز عاشهقی اثهر داشهت
 

 در معههههرگ گفتهههگو فتادنهههد  

 ر کهویهه وین راز شنیده شد به

 تهههههها راز نگهههههردد آشکههههههارا

 برقههع ز جمههال عشههق برداشههت
 

 (96 :1965 )نظامی،  

لیلی و در روایت نظامی بدون اینکه بحثی دربارۀ دالیل عدم رفتن لیلی به مکتب شود، از فراق 

لکن روایت امیرخترو از منظر رابطة  شود،میلیلی به مکتب خنر داده عدم مراجعه ناگهانیو  مجنون

به گوش مادر و ادر لیلی  از طریق مردم، تر است چرا که خنر عشق آن دوت در ایرن  محکرعلیّ

ه خوبی از ای مکتب بحنههعن ر ص گونهاینکنند و لیلی را از رفتن به مکتب منع می هارسد و آنمی

 :شودمکتب به خیر و خوشی بتته میندارد و اروندۀ و مجنون هر دیگر میلی به  رودداستان کنارمی

  مهههادر ز نهیهههب شهههرم اییهههار

 فرزنهههههد خجتهههههته را نههههههانی

 ای دل افکهارگوشههه بنشتت به 

 بنشانههههههد ز راه مههربههانهههههههی
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 گفههت ای دل و دیههده مههرا نههور

  سهت دانی که جههان فریننهاک 

 الق هههه شهههنیده ام کهههه جهههایی

 خنهر فهاشگردداینچو کهترسر

  د بههر زمههین میههلتهها خانههه نکههر
 

 از روی تههو بههاد چشههر بههد دور

 سهت آسودگیش یهر و ههالک

آشنههایهههههی ه داری نظهههههری بههه

 بهههدنام شههههوی میههههان اوبههههاش

 سیههههل ةدریچهههه ،انناشههته بهههههه 
 

 شود:دن به ادر میمجنور به خنر دا هایش،به ن یحت لیلی منفی مادر با دیدن واکنشو 

  مادر چو شناخت کو اسیرست

  تن زد ز ن یحتی که می گفت
 

 وان کن مکنش به جای گیرست 

 گفت آن خنر نهفته با جفت
 

(163: 1961)دهلوی،   

 :شودافکنده می گره داستان ميندوّدهد و می خانهدستور به ان  لیلی در  ،ادر گونهاینو 

  مههه را بههه سههرای بنههد کردنههد
 

 ر سههههرا بلنههههد کردنههههددیههههوا 
 

(196556: ،)نظامی   

ی اتّه مهورد بینیر که لیلی در چنده این گره چندان متتحکر و منتجر نیتتس در طول روایت میالنتّ

و به دیدن مجنون یا دوسهتان او  آیدادر، از خانه بیرون می ویبدون هیچ بازخواست و واکنشی از س

 رودسمی

یجهاد ابین دو ادر در مراسر خواسهتگاری لیلهی،  گفتگویبا  انمين گره داستوّسدر هردو روایت 

امتنهاع  دیگرانجویی عیب سنبمجنون دیوانه به  اب شدختر ازدواجکه در آن ادر لیلی از  سگرددمی

 شود: صدچندان کند تا کشمکش ذهنی و عاطفی دو دلداده به ویژه مجنونمی

 فرزنهد تههو گرچهه هتههت اههدرام

 یهههههددیههوانههگهههههیی همهههی نما

 دانی که عهرب چهه عینجوینهد؟
 

 فرخ ننهود چهو هتهت خودکهام 

 دیوانههههه اریههههف مهههها نشههههاید 

 این کار کهنر مهرا چهه گوینهد؟

 

(53 :همان)   

ا در روایت امیرخترو خالف روایت نظامی، این گره بین دو ادر به کشهمکش جتهمانی بهین دو امّ 

مجنهون اسهت بنها برخهواهش اهدر او و انجامد و نوفل که ریی  قنیلة قنیله در ف ل ششر داستان می

دارد و نیز همدردی با مجنون عاشق بهه قنیلهة لیلهی املهه  اشقنیلهتی که در قنال د و متئولیّا  تعهّ

ا  در اینجا گره منجهر بهه کشهمکش  سهای الزم برای کمک کردن را داردلذا تمام انگیزهد؛ کنمی
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که در  در االی، گرددمساطب میذهن  عن ر تعلیق در خود موجب خلقشود و جتمانی شدید می

 :روایت نظامی چنین تمهیدی نیتت

 چهههون از طرفهههی نیافهههت یهههاری

  نوفههل ملکههی بههد آدمههی خههوی

 از کشههههههمکش دل سههههههتمکار

 ههههر زامهههت عاشهههقی کشهههیده

 او خههود یههر ایههر اههیش دانتههت

 قاصهههههد طلنیهههههد و داد ایغهههههام

 کاندیشه آن کنهد کهه بهی گفهت

  گههر گفههت دگههر بههود دریههن زیههر
 

 نیلهههه شهههد بهههزاریبهههر میهههر ق 

 آزاده و مهربهههههان و دلجهههههوی

 در سلتهههههلة بتهههههی گرفتهههههار

 هههر شههربت عاشههقان چشههیده
وان م لحت آن خویش دانتهت  

  سهههوی اهههدر بهههت گهههل انهههدام

 دیوانه بماه نو شود جفت گویر 

 سهههههسن از زبهههههان شمشهههههیر

 

ا فهاقی مجنهون راتّروزی به صورت شود که فی مینوفل یک شکارچی یرینه معرّ ،نظامی در روایتِ

 و ق هد جنه  بها قنیلهة لیلهی  گیهردتحت تأثیر سسن او قرار مهی بیند و با شنیدن درد دل مجنون،می

این گره، باعث ضهعف  ویژه افکندنِه افکنی و بگشایی نظامی از این گرهنحوۀ گرهدر واقع س کندمی

یرنه  را ت اشهدّه و به گهرددمهیو اقناع او  مانندیاقیقتاشتیاق مساطب و شدن ، کرعن ر تعلیق

چنهدان کهه  کندمیرا همدردی با مجنون بیان  نوفلجنگیدن  انگیزۀاستس نظامی کرده فیدچار ضع

دعهوی طرفین  سسنانبدون گفتگو و شنیدن  کتی ااضر نیتت،در واقع س نیتت کنندهمحکر و قانع

از  سدرصورتی با جان خود بازی کند که هیچ منفعتی ااصلش نشودو  و کشتار شود راضی به جن 

با او بیگانه استس چنانکهه  به نوعی شناخته و زمان اندکی است کهتر اینکه مجنون را تنها همه عجیب

رههی کهه بها اضهور نوفهل تهر اسهت و گِتر و منطقییگفتیر روایت امیرخترو از این منظر بتیار قوّ

 ظهامی ایهن س بهه هراهال در روایهت ناایهان منطقهیههر و ت قابهل قنهولی دارد شود هر علّافکنده می

العمهل عجیهب عکه شهودس میگشودههر تر و ضعیف استگفتیر بتیار ضعیف  ، چنانکهافکنیگره

  بسهشایهن  ایرنه  در روایت نظامی ههر دلیهل دیگهری بهه ضهعف اهردازشمجنون در این جن  

 :افزایدمی

 رانهههد ههههرک  فرسهههی بجنههه  مهههی

 میههه   گهههر شهههرم نیامهههدیش چهههون

 گهههر طعنهههه زنهههش معهههاف کهههردی

 خوانددعای صلح میجمله )مجنون( او 

 بهههر لشکهههههر خویشتههههن زدی تیهههه 

با لشکر خههود م ههاف کهههردی بهههر 
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 ار سهههههری فتههههههادیاز قههههههوم وی 

 دسهههت گهههر لشهههکر او شهههدی قهههوی
 

دسههت بهرنههده بهههو  دادی ههر تیهر 

 بریستههههی و هههههر شتهههههتههههر تیهههر 
 

(61 :1965 ،)نظامی   

همهه کشهمکش جتهمانی و ذهنهی و ایهروزی لشهکریان  در روایت نظامی در اایان این قتمت، ایهن

کند شود و ادر، او را قانع میگفتگو با ادر لیلی وارد می شود که نوفل از درِنوفل به این جا ختر می

واقع ااال که  اذیردس درنوفل هر می است که جالب این سای ندهددیوانهآدم که دخترش را به چنین 

شهود و متعاقهب آن  گشهادهینکه گره این قتهمت بها ت هااب لیلهی ، به جای ااستنوفل ایروز شده

از راه  و های جتمانی شدیدتری بین دو قنیله باشیر، گره این ف ل به بهدترین شهکلشاهد کشمکش

 منطقهی اسهت اه  چهرا فهردی  تا این اهداگر نوفل  ؛ارسدشود و مساطب از خود میگفتگو بازمی

 گوید:نین مینوفل چ کرد؟ یدنمه شروع به جنگمقدّبی

 گفتهههها کههههه عههههرو  بایههههدم زود 

 آمههههد اههههدر عهههههرو  یمنهههههاک

 در سههههههرزنش عهههههههرب فتهههههههادم

 گهههر دخهههت مهههرا بیهههاوری اهههیش

 راضههههههی شههههههوم و سههههههوا  دارم

 چهههاهشه درافکنهههی بهههور زینکهههه 

 از بندگهههههههی تهههههههو سهرنتههابهههههههر

 دیهههههو فرزنهههههده امههها ندههههههر بههه

 ایهههههن شهههههیفته رای و نهههههاجوانمرد

 گشههتندشههتوکههوه ه کههرده بههخههو
 

 از ایهههن قنیلهههه خشهههنود تههها گهههردم 

 نهههاده روی بههر خههاکخههاکچههون

 خههههود را عجمههههی لقههههب نهههههادم

 کمینهههه بنهههدۀ خهههویشه بسشهههی بههه

 وز اکهههر تهههو سهههر بهههرون نیهههارم

 یههها تیههه  کشهههی کنههههی تنهاهههههش

 روی از سهههههسن تههههههو برنتهابههههههر

 دیوانهههه بننهههد بههههه کهههههه ایونهههههد 

 عاقنههت اسههت و رایگههان گههردبههی

 جههههوالن زدن و جههههههان نوشتهههههن
 

 گوید:ر میوفل ا  از لحظاتی تفکّن

  مههههها گرچهههههه سهههههرآمد سهههههواهیر
 

 دختههر بههدل خههوش از تههو خههواهیر 
 

ییهد أنون را دیهده بودنهد اهرف اهدر لیلهی را تهض مجهمان نوفل هر که رفتار متناقهدر همین اثنا ندی

 کنند:می

 کهههان شهههیفته خهههاطر هوسهههناک

 چنهه  او درافتههده هههر زن کههه بهه

 دارد منشههههههی عظههههههیر نااههههههاک 

 بههههدخو شههههود و بکههههو برافتههههد
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 شههههوریده دلههههی چنههههین هههههوایی

 ی ز بههههههرای او بنههههههاورد مهههههها د

  ایهههن نیتهههت نشهههان هوشهههمندان
 

 

 کدخههههداییه ندهههههد بهههه تههههن در

 فهههههتح دشهههههمن آرده او روی بههههه

 گریههه خههواه خنههدانه او خههواه بهه
 

(79-75 :1965، )نظامی   

رین شههکلی و قنیلههه لیلههی بههه بهتهها در روایههت امیرختههرو گههره و کشههمکش جتههمانی بههین نوفههل امّهه

گیرند با کشتن لیلی به این جنه  خهونین شودس چند تن از ایران قنیلة لیلی ت میر میگشایی میگره

کنهد و نوفهل رسد و او هر نوفل را باخنر مهیخنر این ت میر به مجنون می ای خاتمه دهندسیک هفته

گهره و کشهمکش  ایهن گونههایهنبهرد و برای جلوگیری از وقوع این اادثه جنه  را بهه اایهان مهی

 شودسمی گشادهجتمانی در این ف ل به صورت منطقی 

ا امیرختهرو بهه درسهتی بها خلهق ایهن امّه ؛در روایت نظامی خنری از ایران قنیله و نقشهة آنهان نیتهت

 :استدلیل محکر و منطقی آورده ،های فرعی و بیان ت میر آنها برای ختر جن شس یّت

 اتفههههههاق ایههههههرانه گفتنههههههد بهههه

 و سهههنک ز خهههون لیلهههیخیهههزیر 

 هههههر سههههکه قههههی  انههههدران راز

 رمهههزی کهههه شهههنیده بهههود ننهفهههت
 

 در سهههوخته بهههه کهههه خانهههه ویهههران 

 در خههههاک فههههرو کنههههیر سههههیلی

 روازد سهههههوخته درونهههههه اهههههب ههههه 

 بگریتت نستت و بعد از آن گفت
 

 

(74 :همان)   

خواههد یو از او مهرود نهزد نوفهل مهی واکنش مجنون ا  از فهمیدن نقشه ایران قنیله این است کهه

 واکنش نوفل هر منطقی است:جن  را قطع کند و 

 نوفههل چههو شههنید گفههت مجنهههون

 نیهههههام کههههرد شمشیهههههره البهههد بههه
 

 ر مکنهههههون از دیهههههده گشهههههاد د  

 در بیشههه خههویش رفههت چههون شههیر
 

وان تنهها و هالم بهه عنههالتّهشهود کهه ابهنتان آنجا نههاده مهیهداس گره مينچهارامی، هدر روایت نظ

تانش بهه آنجها رفتهه بهود، هداستان با دوسه 19مجنون، لیلی را در بایی که در ف ل  ترین رقیبیجدّ

 رود:شود و به زودی به خواستگاری او میبیند و عاشق او میمی

 کان روز کهه مهه بهه بهاغ مهی رفهت

 در ره ز بنهههههی اسههههههد جوانههههههی

 گهههوش همهههه خلهههق بهههر سهههالمش

 چون ماه دو هفتهه کهرده ههر هفهت 

 دیهههدش چهههو شهههکفته گلتهههتانی 

بست ابن سالم کرده نهامش بهودش 
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 چون سوی وطن گه آمد از راه 

 ادچههههاره طلنیههههد و کهههه  فرسههههت
 

 طمههههههههع وصههههههههال آن مههههههههاه

 در جتهههههتن عقهههههد آن اریهههههزاد  
 

(61 :همان)   

های جتمانی به نظر گرهی عقیر استس در واقع اینجا شرایط برای وقوع کشمکشافکنی ا این گرهامّ
م و لیلی که بتوانند داسهتان و خهط آن را زیهر و رو کننهد فهراهر و ذهنی شدید بین مجنون و ابن سال

، اسهتا نظامی با استناد و وفاداری به همان اصل عربی موجز داستان کهه در اختیهارش بهودهامّ ؛است

ه این گره منجر به م و ازدواج ابن سالم و لیلی ارداخته استس النتّل و دوّتنها به جریان خواستگاری اوّ
باعهث وقهوع رویهدادی مههر و  کهه گونهآنولی نه  ،شودمست ر مجنون و لیلی میکشمکش ذهنی 

لیلهی از میهان  «المالتهّ دادن اهدر، لیلهی را بهه ابهن» داسهتان از روایهت نظهامی 15در ف ل  تازه شودس
شهودس در ای در داستان گشوده مهیشود و ف ل تازهسالم مین یب ابند، سرانجام خواستگاران متعدّ

نام و نشان با سسنانش رضایت اهدر فرستد و این قاصد بیسالم قاصد چرب زبانی را میابناینجا هر 

شهودس در انتههای ایهن قتهمت و اه  از برگهزاری گیرد و فردای آن روز مراسر عقد براها مهیرا می
کند که با تمام ی جتور و معترگ ایدا میشس یّتمراسر عقد و به منزل شوهر رفتن لیلی، ناگاه لیلی 

س لیلهی بتهیاری داردلیلهی خوانهدیر و دیهدیر تفهاوت  شس یّترفتار و های قنل، از آنچه در قتمت
بهه صهورت ابهن سهالم  وصلا ناگهان در شب امّ ؛استاراده بودههمواره دختری منفعل و ترسو و بی

ر س ایهن تغییهنهدارد تعرضیترین کوچک د که اقّنکمیتهدید دهد و می دشنامزند و او را سیلی می
 کنش را شهاهد و گفتار و منطقباز خطای در  س همچنینبتیار عجیب است شس یّت رفتاریناگهانی 
د و ق هد نهکسه روزی با او به مدارا برخورد مهی سالم ا  از بردن لیلی به خانه خود، دویرس ابنهتت

 اینکه: دلش را به دست بیاورد تا رد کهدا
  روزی دوسههههه بههههر طریههههق آزرم

 ت گتهتاخبا نسهل رطهب چهو گشه
 لیلهههههیش چنهههههان توانچهههههه ای زد
 گفههت ار دگههر ایههن عمههل نمههایی

 چهههون ابهههن سهههالم دیهههد سهههوگند
 گفتهههها چههههو ز مهههههر او چنیههههنر

 وانگههههههه ز سههههههر گناهکههههههاری
 

 مهههی کهههرد برفهههق مهههوم را نهههرم 

 رطههب کشههید بههر شههاخه دسههتی بهه
 خههودکافتههاد چههو مههرد مههرده بههی

 از خویشهههههتن و ز مهههههن برآیهههههی 

زان بت به سالم گشهت خرسهند آن 
 ورا ز دور بیهههههههنربهههههههه کهههههههه 

 اهههههوزش بنمهههههود و کهههههرد زاری
 

(14-16 :همان)   
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بهه طهور عجیهب و  ،شهودسالم افکنهده مهیکه بین لیلی و ابنداستانی  د این گرهبینیطور که میهمان

سالم با آنچه در این داستان امیری از قنیله نجد شودس کرنش و اقارت اکنون ابنمیگشاده  متناقضی

الم هسهی به اسر ابنشس یّتدر روایت امیرخترو از تناقض داردس  ،فی شدهمعرّو بتیار جنگاور و دلیر 

مهدتی  تر نوفل ازدواج کوتاههنون است که با دخهری نیتت و برعک ، مجهلی خنهش با لیهو ازدواج

گهذارد به بیابان می سر وصلیابد و مجنون در همان شب این ازدواج تنها یک شب دوام می کندسمی

بهه کشهمکش جتهمانی یها ذهنهی کهه خهط و  شهودمی گشودهبتیار زود نیز این گره و گریزد و می

ای برای مجنهون تنها واکنش لیلی به این ازدواج نوشتن نامه سشودنمیمنجر  ،داستان را دگرگون کند

فرستد و بهرای این کشمکش ذهنی و عاطفی لیلی با جوابی که مجنون برایش می سو سرزنش او است

 میهاناز  ،گریستهه وصهلدهد که چرا تن به این ازدواج داده و اینکه چگونهه در شهب او توضیح می

 رود:می

 تهها تههو هتههتی ،بهها جههز تههو چههه کههار

 عقهههد بهههود جفهههتره هرچنهههد بههه
 

در قنله خطاست بت ارسهتی نادیهده  

 رخههههههههش طههههههههالق گفههههههههتر
 

(137: 1961)دهلوی،    

قاصهدی کهه طنهق معمهول نظهامی  روایت «اندر خنر یافتن مجنون از شوهر کردن لیلی» 14 در ف ل

و گرههی دیگهر  دههدخنر ازدواج لیلی را به مجنون می ،نام و نشان استهای ییراصلی، بیشس یّت

العمهل غ به مجنون و ا  ازدیهدن عکه اش از خنر دروا معلوم نیتت انگیزهامّ ؛افکنددر داستان می

سهالم خانهة ابهن رازهایجا از از کاو  نیتت همچنین روشنش چیتت؟ ینمجنون، ت حیح خنر دروی

 را شاهدیر:ایرن   در ی و معلولیباز هر ضعف در رابطة علّدر این جا خنر دارد؟ 

 ناگههههه سههههیهی شههههتر سههههواری

 بهههه گهههر زبتهههان عنهههان بتهههابی

 سههوردیدل بههدوکهههآن دوسههت

 شهههوهری جهههوانشه دادنهههد بههه

 کنههار اسههتو کههارش همههه بوسههه
 

 بگذشهههت بهههر او چهههو تنهههد مهههاری 

 کهههز هیههههچ بتههههی وفهههها نیابهههههی

بهر دشمنیش گمان ننهردی کردنههد  

 عههههههرو  در زمهههههانش کردنهههههد 

 کارسهت؟چههایهنکهارشتو در یهر
 

به هراال واکنش مجنون به این ازدواج تنها خودزنی استس مجنون ا  از شنیدن خنهر ایهن ازدواج  

 از خهود بهروز  در ختهرو و شهیرین واکهنش فرههاد کوبهد و واکنشهی شهنیه بههسرش را بر سن  می

ثر بین مجنهون ؤهای جتمانی و ذهنی عمیق و مس در واقع این ازدواج به جای ایجاد کشمکشدهدمی
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العمهل عکه  ،سهتا خهودزنیکهنش اش تنها کشمکش ذهنی مجنهون بها خهود و نتیجه ،سالمو ابن

 :است فرهاد در خترو و شیرینالعمل شنیدن سسنان قاصد که شنیه به عک مجنون ا  از 

 چندان سر خود بکوفهت بهر سهن 

 آن دیو که آن فتهون بهر او خوانهد

 ههزار عههههذر در اهیههههشه آمههد به

 گفتهههر سسههههنی دروغ و بههههدرفت

 آن اههههرده نهشهیههههن روی بتههتههههه

 گههرچههه دگههری نکههها  بتتههش

 اسهتجفهتوکه ورا اریفشویش

 ستست که شد عرو  بیش اسالی
 

کز خون همه سن  گشت گلرنه   

 از گفهههتن خویشهههتن خجهههل مانهههد

کای من خجل از اکایت خهویش  

عفوم بکن آنچهه رفهت خهود رفهت 

 ل تههههو دلشکتههههتهن هههههتههههت از قِ

 از عههههد تهههو دور نیتهههت دسهههتش

 سههت ه سههر بهها سههر وی شههنی نسفتهه

 مههر خهویش اسهته با مههر تهو و به
 

(11-13 :)نظامی   

تتی گشهوده هشهود بهه زودی و سهده مهیهنجا هر گرهی که افکنهروایت نظامی در ای ،و طنق معمول

داسهتان و اطنهابی خهط ف ل زاید بر  7چیزی در ادود  91از این ف ل به بعد یعنی تا ف ل شودس می

ایغام فرستادن لیلی ایش مجنهون و » 97در داستان نظامی و در ف ل را شاهدیرس  کنندهکتلمزه و بی

از افکنهی گهرها امّه ؛شهودگشوده می گذراخالقی بین لیلی و مجنون عاطفی و ا ۀگر «خواندن مجنون

 بهدون ههیچ دلیلهی،سهالم س در این ف ل، ابناستب  ضعیف است که نگشودن آن بهتر از گشودن 

کند وکتی را به دننهال مجنهون بهرای استفاده میلیلی از این فرصت سوء ورود یک شب از خانه می

شهود و از اینجها بهه یلی روانه میهد به سمت خانه لهنون با آن قاصهمجفرستدس آوردن او به منزلش می

تهرین شهکلی ایهن افتهد و بهه عجیهببعد متأسفانه داستان باز هر در دام معناگرایی تحمیلی نظامی می

مجنون را به زیر درخت خرمایی بنشهاند و خهودش ده  ،خواهدشودس لیلی از قاصد ایر میگره باز می

 گوید:می گونهاینایتتد و دلیل را می متر از او دورتر

 ستهست مرا وگرچه خفتشویی

 شههوی دل نهههدادمه گر زانکه ب

 اسهتنظر زدن ههالکزین بیش

  داوری نشینههههرهتهها چونکهههه بههه
 جج

 این اال نه از خدا نهفتهه اسهت 

 آخههر نههه چنههههان ارامههههزادم 

 سههت در مههذهب عقههل عیننههاک

 از کهههههرده خجالتهههههی ننینهههههر
 

(191 :1965، امی)نظ   
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اهردازد و اه  از خوانهدن مجنون در ادامه به خواندن یزلی در وصف ااوال خود و افعال لیلهی مهی

بهود، نشهده گشهوده گیهرد و گرههی کهه درسهتراه بیابان مهی یچندین بیت، ناگهان بدون هیچ دلیل

سهالم کانهة ابهنسهالم بها مهرف مفلوجام گره ضعیف و خنثای لیلهی و ابهنس سرانشوددوباره بتته می

بها مهرف او زمینهه بهرای بهاز  سمیهردکند و مهیمیلیلی دق توجهیر بیسالم از یشودس ابنگشوده می

ا در اینجا نظامی با اشاره بهه رسهمی در اعهراب کهه امّ ؛شودوصال لیلی و مجنون آماده می شدن گرۀ

در  گره دیگـري ،ندارد د راسال اق خروج از خانه او و ازدواج مجدّ زن ا  از مرف شوهر تا دو

ههای ل روند ایرنه  و کشهمکشثیری در تحوّأا طنق معمول این گره هر هیچ تامّ ؛افکندداستان می

 جتمانی و ذهنی و اخالقی لیلی و مجنون ندارد:

 رسر عرب است کز ا  شهوی

 خانهههه در نشینهههده سالههی دو ب
 

 
 

 هههیچک  رویه ننمایههد زن بهه

 او در ک  و که  در او ننینهد
 

(157 :همان)   

کند تا مجنون را به نهزد ق د می «دیگراندر رسیدن لیلی و مجنون به یک» 54 در ف ل به هراال لیلی

های بهین ایهن ها و کشمکشتا تمام گره ،خود بسواند و درست همان لحظه که همه چیز آماده است

، مانع وقوع و تداوم وصهال ر شرقی دربارۀ عشق و التزام وصال با مرفباز هر تفکّ ،دو به اتمام برسد

 :فرستدی به نام زید را به دننال مجنون میشس یّتشودس لیلی زمینی می

 چههون مههاتر شههوی را بتههر بههرد

 آزرم شههکیب کههرده برداشههت

 بنشهاند در اجره نشتهت و فتنهه
 

 خانهههة اهههدر بهههرده یر خانه ب 

 زان عشق نهفتهه اهرده برداشهت

 وز اجرۀ خویش زید را خواند

بها ایهن فهرق  ،شهودبازهر همان سناریوی قنلی تکرار می ،آیداز اینکه مجنون به خانه لیلی میو ا  

 :شودکه کمی چاشنی معاشقه هر به آن اضافه می

 از خیمههه بههرون دویههد بههی خههود

 در اههههای متههههافر خههههود افتههههاد

 مجنههون چههو جمههال دلتههتان دیههد

 بههههرزد شههههغنی سههههوهر فرسههههای

 افتههههاده دو یههههار هههههوش رفتههههه

 ن بههههدان گههههذرگاهز اننههههوه ددا

 نهههز دام ههههرا  داشهههت نهههز دد  

 زیههر اههای شمشههاد ه  چههون سههنزه بهه

 در اههردۀ اههای خههویش جههان دیههد

 او نیهههههههز بیوفتهههههههاد از اهههههههای  

 آواز جههههههان ز گهههههوش رفتهههههه

 نظهههههاره نیافهههههت در میهههههان راه 
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  ز آنههان کههه در آن میههان دویدنههد
 

 شس ههی دو سههه را ددان دریدنههد
 

   :کنندهمدیگر سر می کنار ، یک شنانه روز را درشوندمی تنهاا  از اینکه این دو در خیمة لیلی 

 تهت چ  آنچنهانکشیدشسینه در «لیلی»

 بههی زخمههه کرشههمه بتههت کههردش

  الم و الفههههههی گتتههههههته از بنههههههد

  ایچیهههههده بههههههر دو یهههههار دلتهههههوز

 ایهههن بیسهههود و آن ز خهههود رمیهههده
 

 گفتهی دو گهل از یکهی گهره رسههت 

 بههی بههاده و بوسههه متههت کههردش

 وی ایونههههدشههههد الم و الههههف ز ر

 ماندنههههد چنههههین یکههههی شههههنانروز 

 وسسس مهههرغ یهههرگ از میهههان اریهههده 
 

(145: همان)   

 توانند ارف بزنند:شود و نمیشوند، زبان هر دو بتته میفردای آن روز که از این اال خارج می

 گشههته لههب آن دو دیهه  ارجههوش

 عشههههق آمههههده سههههوخته سههههوندی

 تههههها در شهههههب انتظهههههار بودنهههههد

 اهههالی کهههه بههههر رسهههیده گشهههتند

 مجنهههون ز چنهههان نظهههاره کهههردن

 متههتچنههانبیسههودیاز سههرگشههت

  زد نعههههره و راه دشههههت برداشههههت
 

 ماننههههد دهههههان کاسههههه خههههاموش 

 بهههر ههههر دو زبهههان نههههاده بنهههدی 

 چههههون شههههمع زبانههههه دار بودنههههد

 چههون صههنح زبههان بریههده گشههتند

 زد دسههههت بجامههههه اههههاره کههههردن 

 کههز اههای درآمههد و شههد از دسههت

 تیه  از سهر و سهر ز طشهت برداشههت
 

(147-146 :همان)   

شهدن در او و از دسهت دادن قهدرت طورکه دیدیر مجنهون اه  از سهیر دیهدن لیلهی و خیهرههمان 

بهه بیابهان و صهحرا  رویدههد و بهاز ت شور و شوق و متتی دیدار عنان از دست میمش، از شدّتکلّ

بها ایهن  سگهرددیل خود بهاز مهباز به شرایط اوّ ،بودگشوده شده گذرانهد و بدین گونه گرهی که می

بهه چرا این وصهل تهداوم نیافهت؟  ؛کند کهقانع این بار چگونه خود را  ،داندکه مساطب نمیتفاوت 

ا با این گریز مجنون، نظامی ظاهراً زمینه را برای فرستادن لیلی و مجنهون بهه کهام مهرف مهیّه رویهر

 میرد:کند و میبیند، لیلی از ی ة اال و روز مجنون دق میمی

 ز کههه یههار از او جههدا شههدزان رو

 زان ایشهههتر ارچهههه مهربهههان بهههود

 بنههدرا در آنخههویشعاشههقچههون

 سهههروش ز گهههداختن گیههها شهههد  

 صهههد بیفهههزود ه آن مههههر یکهههی بههه

 دلتهههههوخته دیهههههد و آرزومنهههههد
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 خههههاطر آن عزیههههز ره کههههرد بههههر

  تههها کهههار بهههدان رسهههید کهههز کهههار
 

 سهههودای ورا یکهههی بهههده کهههرد

 یکنههههاره فتههههاد و گشههههت بیمههههار

 

(143 :)همان   

تهاً گشهوده داستان، گره بین لیلی و مجنون با وصهل آن دو موقّ 15روایت امیرخترو هر در ف ل  در

و بینهد ه خهوردن مهیبدینگونه که لیلی در خواب، مجنون را در االت زجر کشهیدن و ی هّ  سشودمی

 شهود و بهه سهمت سهکونتگاه مجنهون در صهحرا سهوار بهر اسهب مهی ،اردا  از اینکه از خواب می

 :استاقل اندکی این رابطه را به سمت زمینی بودن سوق دادهادامیرخترو برخالف نظامی  رودسمی

 از بهههههو  و کنهههههار دل بیاسهههههود
 

 
 

 جهههز م هههلحتی دگهههر همهههه بهههود

 

(119 :1961، )دهلوی   

دانهد، بها توصهیف ا چون او هر ماننهد نظهامی ایهن عشهق را بیشهتر مهاورایی و دور از دسهتر  مهیامّ

ری که از عشق این دو گرفتند، بها ههر یثّأها و اینکه تمام ایوانات از تآنازۀ اندریستن بیش از اشک

 درایهن وصهال را از االهت زمینهی و  س در عمهلکهردصلح کردند و هیچک  به هیچک  ظلر نمهی

 است:خارج کرده بودندستر  

  از عشههرت آن دو متههت بههی جههام

عهقههههاب راز گفتهههههه ه تیهههههههو بهه

 سچیهههرنه جههوالن زده آهویهههی بهه
 

 د و دامد  ،در رقهههههم درآمهههههده 

 کنههار گههرف خفتهههه وسههف بههی

 بههر گههردن شههیر بتههته زنجیههر وسسس
 

(119 :1961، دهلوی)   

ابق هههالت سهفی بهین ایهن دو بهه اههنی و عاطههره ذهههگه دوبهارهیلی به خانه، هبه هراال با برگشتن ل

 هل بعهدی ایهن اسهت کهه امیرختهرو در ایهن قتهمت و در واقهع در ف ا زینهایی کهارامّ سگرددبازمی

دههد و بها تمثهیالت برای او مونولوگی ترتیهب مهی ،کندبالفاصله ا  از اینکه لیلی را روانة خانه می

ورتر شدن عشقش چنهد برابهر بتیار زینا کشمکش ذهنی و عاطفی او را که ا  از این دیدار و شعله

منفعهل او در طهول  شس هیّت زند که باهایی میلیلی در این مونولوف ارف سدهدنمایش می ،شده

ماند و در ها در مقام ارف میه این ارفکه ناشی از تاثیر همین دیدار استس النتّ ،خواندداستان نمی

ادامه داستان باز شاهد همان خلق و خوی همیشگی لیلی هتتیرس امیرخترو دقیقاً این مونولوف را در 

ها در بیشهتر مهوارد بهه ایت نظامی مونولوفاال آنکه در رو است،بهترین جای ممکن استفاده کرده

 فاقی و بدون تمهیدی در داستان اسش هتتند:صورت اتّ
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 بهههازم یهههر عشهههق در سهههر افتهههاد

  بهههاز ایهههن شهههب تیهههره جگرسهههوز
 کههنر اجههاب آزرم ه  اکنههون چهه

 آنهههرا کهههه درونهههه چهههاک باشهههد 

 کهههو ز ههههالک جهههان نترسهههد آن
 کایهههذ چهههو شهههود نشهههانة تیهههر

  زیهههن اههه  مهههن و یهههار مهربهههانر
 ریههههی کههههه بمانههههد از اریههههدنم

 

 بنیههههههاد صنوریهههههههر برافتههههههههاد 

 روی مههههن در روز ه بربتههههت بهههه
 کافتههههاد ز چهههههره برقههههع شههههرم
 از اهههرده دری چهههه بهههاک باشهههد

 از طعنههههة دشههههمنان چههههه ترسههههد 
 جز خهوردن زخهر چیتهت تهدبیر؟

 گههر تیهه  کشنههههد و گهههر زبهههانر
 رااههت بههودش گلههو بریههدن وسسس

 

(116 :1961، دهلوی)   

دچهار ایهن نقطهه اوج  ،با مرف لیلی داستان بدون اینکهه از بحرانهی اصهلی و مههری در روایت نظام 

دق کهردن او از  ،شهدهبحرانی کهه بهرای مهرف لیلهی نشهان داده رسدس در واقعشود، به نقطه اوج می
چهرا کهه ایهن  ؛وجه برای مساطب اقنهاعی بهه همهراه نهداردرفتار مجنون و عشق به اوست که به هیچ

 ،ل داستان وجود داشته و بهتر بود دلیلی بهتهری بهرای مهرف لیلهیلیلی و مجنون از اوّ ت برایوضعیّ

 شدس بیان می
ا در امّه ؛رسهدداستان، با مرف لیلی داستان به نقطه اوج خود مهی 13در روایت امیرخترو و در ف ل 

د نهدارد و ماننهد وجهو ،اینجا هر مانند روایت نظامی، بحرانی که شایتتة وقهوع ایهن نقطهة اوج باشهد
هها روایهت امیرختهرو ایهن ةا بها همهامّه ؛میهردکند و مهیمیروایت نظامی، لیلی براثر ی ه عشق دق

ا دیدیهة ایهن دومهیّههنهوز شهرایط بهرای وصهل بهی ،چرا که برخالف روایت نظامی ؛تر استمنطقی

 ؛رسهندوصل ههر مهیسالم این دو به با مرف ابن ،نظامی چنانکه بیان شدلکن در روایت  ساستنشده
ت و دلیهل را گهذارد و فراقهی بهدون علّهجهت باز اها بهه صهحرا و بیابهان مهیخود و بیا مجنون بیامّ

تر در ابتدای این ف ل بها توصهیفاتی کهه در مهورد چنین امیرخترو به زینایی هرچه تمامشاهدیرس هر
 کند:ش میقرین مساطب را آماده تفکر دربارۀ مرف عن ،کندایرشدن ظاهر لیلی می

کان زهههرۀ شهب نشیهههن بیسهواب 

 خهههالی شههههده از جههال جمههههالش
 از کهوفتههههههههن رخ جمیلههههههههش 

 مقنههع چههو درونههه چههاک گشههته
 

چههون در یههر دوسههت بههود بیتههاب  

 معههزول شهههده ز جههههلوه خالههههش
بههههر رخ بههدل سویههههده نیلهههههش  

  گلگونهههه فتهههاده خهههاک گشهههته
 جج

(111 :1961، دهلوی)   
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خهورد و اوج اصهلی داسهتان رقهر مهی ودکشی مجنون بر سر مهزار لیلهی نقطهةبا خمی در روایت نظا

ا امّه سشهونداصول داستان باز مهیهای ییرمنطقی، ضعیف و بیافتد و تمام گرهداستان در سراشینی می

روایت امیرخترو در این قتمت بتیار بتیار بهتر از روایت نظامی استس امیرخترو با کشمکشی کهه 

ایهن قتهمت را دارای تعلیهق  ،اسهتو خانواده لیلی بر سر اضور بر مزار لیلهی درانداختهه بین مجنون

با خودکشی مجنون بر سر مزار لیلهی،  11ت بیشتری در داستان انداخته استس در ف ل کرده و جذابیّ

لیلهی اسهتس بهه  همهان مهرفِ ،شود که بحران اصلی این نقطه اوجداستان وارد آخرین نقطة اوج می

شود و امیرخترو هر مانند نظامی به اصل عربی اروندۀ داستان بتته می ،ل ا  از مرف مجنونهراا

هرچند درمجموع بدعت امیرختهرو و  سفرستدماند و دو دلداده را به کام مرف میداستان وفادار می

 ست:ا تر ساختن ایرن  ستودنیتر و منطقییجتارت و مهارت او در باب قوّ

 نهههداندر اهههیش جنهههازه رفهههت خ

 خوانهدمهیاهالونظر از سهر وجهد

 کهالمنههههههههه هلل از چنیههههههههن روز

 بهههی اهههرده خلهههق جلهههوه سهههازیر

 خلقههی بگمههان کههه مههرد بیهههوش

 چههون شههد گههه آنههک دور افههالک 

  مجنهههون ز میهههان انجمهههن جتهههت

بگرفهههت عهههرو  را در آیهههوش 

 خویشهههان صهههنر ز شهههرم آن کهههار

 تهها سههاز کننههد خشههر و خههونریز
 

 ننهههی درد و نهههه داغ دردمنههههههدا 

خواند خوش خوش یزل وصال می

 رسهههوزسههت جهههان ا کههز هجههر بر 

 بهههی طعنهههه خ هههر عشهههق بهههازیر 

 از بیسهههودی آمدسهههت در جهههوش

در خهههاک نههههد ودیعهههت خهههاک 

 دخمههههة لحههههد اتههته وافتههههاد بهه

رو داشت بهروی و دوش بهر دوش 

 ییههرت انههدرآن یههاره جتههتند بهه

 بههههر کشههههته زننههههد خنجههههر تیههههز
 

داده بود و وقتی که نزدیکهان لیلهی بهرای بیهرون آوردن و رانهدن مجنون در کنار لیلی در گور جان 

مجنون داخل قنر شدند به این موضوع ای بردندس ق د داشتند جنازۀ مجنون را بیرون بیاورنهد کهه دو 

 سه تن ایران قنیله چنین گفتند:

 سهت کاین کار نهه شههوت ههوایی

 ههههو  کتهههی نجویهههده ورنهههه بههه

 درهههههر مکنیههههد اههههال ایشههههان
 

 سهههت  ینهههة خهههداییسهههرّی ز خز 

 کهههز جهههان عزیهههز دسهههت شهههوید

 در گههههردن مهههها وبههههال ایشههههان
 

(191 :1961، )دهلوی   
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دههدس واکهنش مهرف لیلهی را بهه مجنهون مهی داستان، زیهد خنهرِ 57در ف ل ا در روایت نظامی، امّ 

 کند:ای است که با فلک برقرار میمجنون ا  از شنیدن خنر مرف لیلی، بالفاصله دیالوف گونه

 اسهتشهوربستیچهر اینجگای بی

  ایههن صاعقههههه بههر گیههههاه ریزنههههد

 شمشههیر کشیدنهههت چههههرا بهههود؟ 

 کههه او سرشههک رانههده گونهههآنز

 زیههد از اهه  او چههو سههایه اویههان 

 کوه و دشت بردشهت ه چون کوه ب

 از زیهههد نشهههان تهههربتش جتهههت

 چههون دیههد جمههال تربههت از دور

 ب  که سرشک الله گهون ریسهت
 

است؟  با ستت رکابی این چه سستی 

 ای چنههههین سههههتیزند؟بهههها مورچههههه

 ایهههن اشهههه نهههه آخهههر ا دهههها بهههود 

 رسرشههههک مانههههدهچشههههر همههههه ا 

 وز سهههههایة او خهههههال  جویهههههان

گریههان و جههزع کنههان بتههی گشههت  

 سههتتههربتش ر ه وانگههه چههو گیهها بهه

 افتهههههاد چنانکهههههه سهههههایه از نهههههور

 اللهههه ز گیهههاه گهههورش انگیسهههت
 

(164 :1961، )نظامی   

وصیفات بتیاری که در بیان االت مجنون ا  از شهنیدن خنهر لیلهی بینید نظامی با تطور که میهمان

نوبهت بهه مونولهوف  ،م شسمو ا  از این زاویه دید سوّاست داستان را از ارکت انداخته ،آورده

رسهد و خوانهدن یزلهی طهوالنی بها همهان وفها مهیمجنون و اعتراضش بهه چهرخ فلهک و دنیهای بهی

ا امیرختهرو امّه ؛شهودی دیگر در داستان توقف ایجاد میموضوعات تکراری بر سر گور لیلی به نوع

در روایتش بدون اینکه داستان را با بیان این توصیفات از ارکت و جریان بیندازد، به زینهایی هرچهه 

باعث ایشنرد ایرنه   ،دهداردازد و با ارکت و اکتی که به داستان میتر به بیان ادامة ماجرا میتمام

تعلیق مساطهب را افهزایش  ،کندی که بین مجنون و خانوادۀ لیلی برقرار میهایشود و با کشمکشمی

هتهت و در طهول داسهتان ههر بارهها و  روایت نظهامی دهدس نکتة منفی دیگری که در این قتمتمی

ههای مستلهف دان و ایوانهات واشهی مجنهون را در مکهانایهن اسهت کهه د  ،بارها شاهد آن هتهتیر

شوندس در اینجا هر ازداهام ددان مهردم را اعث رعب و دوری مردم میب گونهاینکنند و همراهی می

 کنند: مردم شهر از او فرار می ،آیدترساند و هرگاه مجنون برای دیدار قنر لیلی میمی

 از بههههیر ددان بههههر آن گههههذرگاه                
 

 بهههر جملهههة خلهههق بتهههته شهههد راه 
 

 (161 :1965، )نظامی



 1939، بهار 6/  ف لنامة ادبیّات داستانی، سال دوّم، شمارۀ 71

 

را  دلیهلمیرد و مرف او نیز چرخة مرف مفلوکانهه و بهیمجنون هر میداستان  51سرانجام در ف ل 

 کند:کامل می

 نالنههههههههده ز روی دردنههههههههاکی

 دسههتسههوی آسههمانه برداشههت بهه

 کهههز محنهههت خهههویش وارههههانر

 ایههن گفههت و نهههاد بههر زمههین سههر

  آههههی بههههزد و فغهههههان بهههرآورد
 

 آمهههد سهههوی آن عهههرو  خهههاکی 

 

 انگشههت گشههاد و دیههده بربتههت

 خهههود رسهههانر در اضهههرت یهههار

 وان تربههههت را گرفههههت در بههههر 

 ای دوست بگفهت و جهان بهرآورد
 

(171 :همان)   

ر آن، ماورایی و فرازمینی کرده شود، نظامی این مرف را عالوه بر جن  محقّطور که دیده میهمان

و باز هر عن ر تعلیق و همدردی را از بین برده و ههر باعهث ضهعف ایرنه  بهر اثهر نهوع ضهعیف و 

مجنون در روایهت امیرختهرو بهه ههیچ وجهه  که مرفِدر االی ؛ت مرف شده استاور علّییرقابل ب

 روایهت نظهامی طنهق معمهول،گهذاردس در ثیر به مراتب بیشتری هر بر مساطب مهیأماورایی نشده و ت

تا یک سال این ددان دور او را اااطهه  ،مجنون تر از آدمیان استس ا  از مرفِاضور ددان اررن 

رفتند تا اینکه ددان اراکنهده شهدند و مهردم وقتهی و مردم باز از تر  سراغ قنر لیلی نمیکرده بودند 

برای دیدن قنر لیلی رفتند جنازۀ مجنون را دیدند و جالب اینجاست که جنازه ا  از یک سال هنهوز 

 قابل تشسیم بوده:

 وان کالنههههههد گهههههههر فشههههههانده

  آب دیهههده اهههاکشه شتهههتند بههه

  اهلوگهههههه دخمهههههه را گشهههههادند
 

 مچهههون صهههدفی سهههیاه مانهههدهه 

 خههاکش ه دادنههد ز خههاک هههر بهه 

 در اهلهههههوی لیلهههههیش نشهههههاندند
 

(175 :)نظامی  

لیلهی و  ،کنهد تها زیهدداستان کاری مهی 53جالب اینجاست نظامی به همین بتنده نکرده و در ف ل 

 در بهشت و در کنار هر بنیندس  ،مجنون را در خواب

 گيرينتيجه. 3

ر ایرن ، بهه تفهاوت عملکهرد تا با بررسی تمام و کمال یکی از عناصر مهّدر این مقاله ق د داشتیر  

بوهردازیرس در خهالل تحقیهق، روشهن شهد کهه  لیلهی و مجنهوناردازی امیرخترو و نظامی در داستان
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ا در ایهن امّه ،های متعاقب آن ایراداتی داردها و کشمکشاگرچه امیرخترو در ایجاد و گشایش گره

بتهیاری از وقهایع و  اودر روایهت ی اتّه ساسهتتر از نظامی عمهل کهردهو منطقی ترقزمینه بتیار موفّ

دیهدار »یها  «ایرزن و جوان رسن گردن»مانند قتمت  ؛ندارهایی که در ایشنرد ایرن  نقش ندقتمت

تهر بهه تها داسهتان سهریعاسهت شهده اهذف «و دیالوف مجنون با زید و سلیر عامری و سالم بغدادی

افکنهی بلکهه در توان گفت نه تنها درباب عن هر گهرهجرأت میبهگشایی برسدس بحران اصلی و گره

 گشایی کفة ترازو به سمت امیرخترو متمایهلبرخی دیگر از موارد ایرن  از جمله کشمکش و گره

اندس اگرچه در این مقالهه از اوج هر دو شاعر ضعیف عمل کرده است و در مورد عن ر بحران و نقطة

ت اردازی بحث نکردیر، لکن در صورت مطالعه و مقایتهه موفقیّهشس یّتتان مثل سایر عناصر داس

هها روشهن با ایهن بررسهیشودس اردازی هر روشن میشس یّتدر قیا  با نظامی در زمینة  ختروامیر

ا متأسفانه امّ ؛تر استتر و منتجرموجزتر و منطقی لیلی و مجنونشد که روایت امیرخترو از داستان 

د ای ندارند امیرخترو را در مقام تنها یهک مقلّهعادتی و تقلیدی که با تجزیه و تحلیل میانههای ذهن

 اندس های او را برای رهایی از سیطرۀ نام نظامی نادیده گرفتهاند و تالشقلمداد کرده
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