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 پيشگفتار .9
ایوت  که بیشوتربه طوری استزن  شخصیّتجهان،  ادبیّاتهای عاشقانه در یکی از ارکان اساسی منظومه

  اند.شناخته شده -خیرأبا نوعی تقدی  یا ت -زنان عاشق  وها با نام مردان منظومه

واالیوی  بو  شهرتپاک  به عنوان سمبل عشقِ هاست کهیکی از ایت منظومه داستان لیلی و مجنون

ی جهانی پیدا کرده است. ایت داستان تراژدی غمباری است که حکایت عربی و فارسی و حتّ ادبیّاتدر 

زن بوه عنووان یو  بوه زده نیوبت خفقوان ۀجامع ای خرافاتی حاک  برهسنّتاز شکیت عشق در مقابل 

ایوت عشوق پواک زمینوی را از فورش بوه عورش  ،چه نظامی با ابتکار عمل خود توانیوتهمعشوق دارد. اگر

 ق سازد. رساند و با پاشیدن رنگ عرفانی بر آن، وصا  عاشق و معشوق را در جهان دیگر محقّب

ی خود را به زندگ ۀاند که آیندموانع، عاشقانه و صادقانه در تالش دو عاشق و معشوق با وجود تمام

گردنود کوه بورای زن پایگواه اجتمواعی دست خود رق  بزنند، ولی قربانی قاعده و قووانیت محیطوی موی

لیلی به عنوان یو  زن  شخصیّتداند. در ایت میان، قدرت مرد می ۀی قائل نییت و او را اسیر قبضخاصّ

حواک  بور جامعوه، بوه اقودامات قابول  ۀنار مردسواالربوا وجوود تفکّو کوهچرا است؛ جّهتوی قابل شخصیّت

د  خوود و ۀ توا بلکوه خواسوت زنودمویدسوت  - مجنوون از وصوا  نومیودی از خصوص بعده ب -یتوجّه

 مجنونش را برآورده سازد.

بویت  ۀاعی کوه رابطوبوا رویکورد نقود اجتمو اساس مکتب آمریکواییبر تحقیق حاضر در تالش است

ر و را به عنووان سوالحی جهوت تغیّو ادبیّاتداند و ناپییر میای حتمی و اجتنابو جامعه را رابطه ادبیّات

بوه ی لیلوی شخصویّتهوای ( به بررسوی ویژگوی73 :7002 اب،قصّن : ) ،کند  در جامعه قلمداد میتحوّ

 یورنظ یتسوؤاالرای بو هواپاسوخبا پیدا کردن برخوی  ؛ وبپردازدای عنوان ی  زن در فضای چنیت جامعه

برای احیای نقش اجتمواعی  شهاینوع تالش، در عشق اوت شیدایی شدّ او، یا منفعل بودن ییپویا میزان

و در پایان میزان حضوور  تصویری روشت از او ارائه دهد ،عفّتیار در پایبندی او به گخود و عوامل اثر

ب نا بر تصور غالب از زن در جامعه متعصوّ خصوص در اصل عربی که ب هب -و ظهور او را در دو داستان 

 .   نمایدبررسی  -او به نوعی کوتاهی شده است شخصیّت تبییتعربی، در 

 توان به چند دسته تقیی  نمود:را میمربوط به ایت دو داستان  هایهی مقالبه طور کلّ

 ۀمقالو ماننود ،انودپرداختوه ت داشتت ایت داستاناسطوره بودن یا واقعیّ ۀبه جنب آنهاای از دسته - دستۀ اوّ

 ۀ، شومار20جلود  ،المجمع العلمی العربی ۀمجلّ ،«شکلهاا القصصک أهتا و نش ة:أخبار اجملنون القدمی» ،«ستیفن لیدر»

، 11فصوو ، جلود  ۀمجلّو ،«ةيف األسکوور  ةأخبکار ننکون لیهک ر ءک ا » ،«هن  بیکوی » ۀمقال .ق( .هو 1711)شعبان ، 1
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 ۀفصولنام)، «یوابی داسوتان لیلوی و مجنوونریشوه» ،«مهدی ستودیان» مقالۀ و (م. 1332) ، زمیتان7 ۀشمار

  .(1312تابیتان  ،11 ۀشمار ،فارسی دانشگاه آزاد مشهد ادبیّاتصی تخصّ

ورد تطبیوق واوت موواز نظر نقاط تشابه و تف ،رسیایت دو داستان را در عربی و فکلّ دوّم ۀدست -مدستۀ دوّ

در دو کتواب  «طه نودا» و «غنیمی هال » تطبیقی نظیر ادبیّاتا ه  نوییندگان هکه ایت نوشته اندقرار داده

 محمّود» ،وبیک  يف األدب املقکارنالت  و  النظ یکةدر  «ابوراهی  محمّودحمت عبودالرّ» ،دب املقکارناألعنووان میتقل با 

يف  ةتوبیقی ک ن دراسکا األدب املقکار نوییندۀ  «الدیتسعید جما  محمّد»، دب املقکارنيف األ در «الم کفافیعبدالیّ
مجنوون و » ،«حیوینی محمّودد سویّ»مقالوۀ  یرنظ مقاالتبرخی و ه   گیردمیبررا در والعک ي ياألدبنی الفارس

 ۀو مقالو «لیلوی و مجنوون و مجنوون و لیلوی» ،«جعفور شوعار» ۀ، مقالو«لیلی عربی و لیلی و مجنوون نظوامی

 7 و 1به ترتیب در جلد که  «نظکای  ةینظویکو  صل العک ينی األ  اجملنون ولیه  بشخصی تیح یال» ،«اعلی ثریّمحمّد»

 اند. به چاپ رسیده( هو. ش 1327) سا در  «منصور ثروت»نظامی به اهتمام  ۀمجموع 3 و

بررسی تأثیر دیوان قی  بوت » با عنوان «اصغر باباصفریعلی»و  «زهره نجفی»، «اسحاق طغیانی» ۀمقال

توالش  ،(1313 دو، اسوفند ۀشومار ،دوّملیوان مبویت، سوا   ۀفصولنام) ،«ون نظوامیولی و مجنووملوّح بر لی

را بوه عنووان اثوری عربوی کوه نظوامی بیشوتریت توأثیر را از آن  «والبی»تا دیوان مجنون، تحقیق اند کرده

لوی و مجنوون نظوامی و بررسی و مقاییۀ تحلیلوی لی»، در «اهلل رضایی اردانیفضل». کنند معرّفیپییرفته، 

، (1331 فصلنامۀ مطالعات داسوتانی، دورۀ یو ، شومارۀ یو ، زمیوتان)، «عربی ایت داستان هایروایت

 ضمت مقاییۀ مختصر دو داستان، گریزی به موضوع واقعی بودن یا نبودن داستان زده است.
را بوا  از آنیوا بعودی  نظوامی ۀمنظومو کولّکه  هیتند هاییا کتابها هم مقالسوّ ۀا دستامّ -مدستۀ سوّ

سویمای دو کتاب مۀ مقدّدر  «اکبر سعیدی سیرجانیعلی»: مانند؛ اندتطبیق داده های فارسیمنظومهدیگر 
لیلوی و  شخصویّت، تالش نموده است تا لیلی و مجنون و خیرو و شیریت ، قبل از تلخیص دو داستانزن

. نمایودررسوی انود، بتجربه کرده را اقی متفاوتکه دو عشق متفاوت در محیطی متفاوت با عشّرا شیریت 
در برابور فرموان  ای جوز سووختت و سواختتنماید که چوارهمی معرّفیک تحرّاو لیلی را زنی منفعل و بی

، 10 ۀفرهنوگ، شومار ۀفصولنام)، «سویمای زن از دیودگاه نظوامی»نیز در  «فاطمه عالقه»سرنوشت ندارد. 
در  «زهورا نصور» یود.نماموی معرّفویتیولی  محو   رالیلوی  شخصویّتدر چند عبارت مختصور  (،1321

و  ادبیّوات ۀدانشوکد ۀمجلّو) ،«های غنایی، تعلیمی و عرفوانیت زن در منظومهتحلیلی بر جایگاه و موقعیّ»
 ،های غنواییدر میان داستان (،1317، بهار و تابیتان 37 ۀ، شماردوّم ۀعلوم انیانی دانشگاه اصفهان، دور

 شخصویّتت برای رشد و پرورش تریت موقعیّوبخیرو و شیریت را بر خالف لیلی و مجنون دارای مطل
پوییری و دودلوی، سوکوت، تیولی  حصاری شودن، تورس و آزرم، و کندمی معرّفیزن در تمامی ابعاد 
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صودرا » کند.زنانی امثا  لیلی در جوامع مردساالر ذکر می هایهصتریت مشخّسرانجام مرگ را از اصلی
شویریت و  و خیورو ۀپوردازی نظوامی در دو منظوموخصیّتشو  شخصیّتتحلیل » ۀنیز در مقال «قائد علی

گیوری با بهره (1317، تابیتان 3 ۀو علوم انیانی دانشگاه بیرجند، شمار ادبیّات ۀفصلنام) ،«لیلی و مجنون
هوای قهرموان داسوتان لیلوی و مجنوون را شخصیّت عناصر داستاندر کتاب  «صادقیجما  میر»الگوی  از
تحلیول روابو  » در «یجعفر یواحقّمحمّد»و  «پرمری  دُر» ولی .کندمی معرّفی ک و منفعل و اییتاتحرّبی

پوائیز  ،3 ۀشومار، 7 ۀدانشوگاه شویراز، دور ،بوسوتان ادب ۀمجلّو) ،«لیلی و مجنون ۀها در منظومشخصیّت
در سوه نقوش پییرنوده، فاعول و  ،شش نقش اصولی در میان ،«یماسگر کنشگر» اساس الگویبر (1313
هوای زن در داسوتان -تصویر قهرمان » در «بهناز پیامنی» .دنکنیم در کنار مجنون ذکررا یلی لنام هدف، 
شناسی نظ  و نثر صی سب تخصّ ۀفصلنام)، «های لیلی و مجنونمنظوم فارسی با تکیه بر منظومه ۀعاشقان

ا از سوه منظور لیلوی ر شخصویّتنیوز  ،(1330تابیوتان ، 17پیاپی  ۀ، شماردوّم ۀفارسی، سا  چهارم، شمار
 های سور،،. رنگنمایدمیهای نظامی، جامی، دهلوی و مکتبی بررسی رنگ، واژه و تصویر در منظومه

هوای مختلو  جنبوه کننودۀ، اثبواتکوار رفتوه اسوته سبز، سیاه، سفید و زرد که در توصوی  قهرموان بو
ت و صوداقت و عصوومیّناپوییری و مغورور زنانوه، نفووذ مزاجوی،وجودی او مثل پایداری در عشق، تلخ

 .داندیم باری اواندوه
هوای اکثور مقالوه ی منفعل از لیلوی درشخصیّت ۀو ارائمیائل کلی به  دوّمهای دستۀ مقالهکردن  بینده

در اصول عربوی و  لیلوی شخصویّتهای ت ویژگییتبی در خصوصتطبیقی میتقل  ۀسوم و نبود مقال ۀدست
عودنان »شرح  ،«والبی» :نظیر های دیوان مجنون لیلینیخه ستناد بها ما را بر آن داشت تا با منظومۀ نظامی
بوا تکیوه  «زنجانی»و  «دستگردی»فارسی تصحیح  هایمنظومهو  «ار احمد فرجالیتّعبد»و  «زکی درویش

 .باشی  شخصیّتتر از ایت تصویری دقیقپی ارائۀ  در بر رویکرد اجتماعی

 پردازش تحليلی موضوع .1

 جتماعی در نگاهی گذراگرایش نقد ا .1-9

 کوه در ایوت مجوا ِ بیویار گفتوه شودهنقودی  ایت گرایشِاهداف و مبدعان  ،اصو  ،تاریخ ۀبارسخت در

ضوروری بوه نظور اساسوی  ۀچنود نکتوذکر  ،ویکرد بحثگنجد. ولی بنابر اقتضای رمحدود بیان آن نمی

 .رسدمی
ت ی از اهمیّووهوای نقود ادبون شواخهدر میوا ،های نقد جدیودیکی از گرایشبه عنوان نقد اجتماعی  

 :1321رجوایی، )« داننودگرایوی در ادبیوات مویآن را پودر واقوع»کوه طوریه ب ،ای برخوردار استویژه

و محی  اجتماعی هیوتند.  تاست که آثار ادبی همواره مولود حیاآن بر  ایت گرایش نقدیبنیاد  .(161
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بوا جامعوه اسواس موضووع نقود  ادبیّواتارتبواط  ۀنحوو دربارۀتوان گفت که تحقیق ی میپ  به طور کلّ

 (21-21 :1313کوب، یتزرّن : )اجتماعی است. 
هوای تمودن بورای شوناخت بوه عنووان یکوی از جلووه ادبیّاتشناسان بر ایت باورند که بررسی جامعه

 اتادبیّوبه رواب  متقابول  توجّهجوامع ضروری است و اکتفا نمودن به بررسی و تحلیل متون ادبی بدون 

در  .(700:توازکوی، بین : )اند، کاری بیهوده است و نظام اجتماعی که ایت آثار در آن به وجود آمده

کوه  به شرای  اجتمواعی توجّهواقع ایت نقد اجتماعی است که به نقد ادبی جهت فه  و تفییر بهتر اثر با 

 .(77 :7002اب، قصّن : )کند در آن پدید آمده است، کم  می

ورزد و اثر ادبی را خاصی می توجّهبه سه محور نویینده، خواننده و اثر در قالب جامع ایت گرایش  

از آداب و رسووم اجتمواعی و عقایود و  ایوت رویکورد ارت دیگور دروبوه عبو؛ دودانوامعه مویوبازتاب جو

اشوند، بی مولود آثار ادبی در جامعه مویاند و خود نیز تا حدّهایی که در آثار ادبی انعکاس یافتهنهضت

 آید. سخت به میان می
اسوت، جایگواه اجتمواعی داشته ادبیّاتای در ل اجتماعی که انعکاس گیتردهئریت میاتیکی از مه 

اسوت و بوا تکیوه بور نقوش زن در جامعه است. داستان لیلی و مجنون از آنجا که برخاسته از متت جامعوه 

بیویار  ۀباشد، نمونعربی و ایرانی می ۀدر جامعاف از جایگاه اجتماعی زن تصویری شفّ ۀدهند لیلی ارائه

   بررسی قرار گیرد. مورد خوبی است تا از دیدگاه نقد اجتماعی

 نسب ليلی اصل و .1-1

 از یو  طورف. سودرموی مطالب گفته شده در مورد اصل و نیب لیلی از دو جهت بییار مه  بوه نظور 

 هوا راشخصویّت عای کیانی کوه ایوت داسوتان ودّهر ابطالی است بر امُلیلی  شخصیّت واقعی بودن اثبات

با وجوود  - مجنون ۀاو با قبیل خویشاوندی یا عدم خویشاوندی از طرف دیگر و دانندای بیش نمیافیانه

کوه در ؛ چراتأثیر بیوزایی دارد و معشوق عاشق در نوع رواب  ایت دو - تاریخی هایهای کتاباختالف

ای بوا او لحظوه وفرستد ببرای مجنون پیکی که در تالش است تا  باید لیلی را صورت عدم خویشاوندی

 اسوت،تور سواده آن دو خویشواوندی، دیودار ۀرابط با آنکه درخلوت کند، زنی شجاع و جیور دانیت. 

آمیز قبیله در فراق زندگانی را بیر برنود، های خرافهسنّتکه باید به حک   را یشاوندخو ولی حیرت دو

 نماید.دو چندان می

بکن  بکن اکای  ةبکن ارک یب بکن  عک  بکن ربیعک ةبکن یاکدب بکن ربیعک سکعد او لیلوی دختور ،تاریخی هایتاببنابر ک
هو   لیلوی بوا مجنوون و شوده، به نیب ذکور توجّه با که (1: 7ج  ،1311 االصفهانی،ن : ) است صعصکع 
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 دختور را هوای برخی آنحتّ و (1: 7ج  همان،) ندبنی عامر ۀقبیل از دو چراکه هر ؛اندای داشتهقرابت قبیله

 .(211 :1331بالشر، ن : ) پنداشتندمی عمو پیر و عمو

 کند:می تأیید عامری بودن لیلی را اشعار مجنون نیز

 اککککککککککککککا اای  یککککککککککککککة    القهکککککککککککککک        ب  ب ککککککککککککککأ  
   
 

ککککککک یس  مککککککک و و ل کککککککنیکککککککة  ا  هلکککککککا       مککککککک وا   اهل 
 

 

 
 

 (37: 1337 قی  بت الملوح،)
 نییوت، فرزندی بوه نوام عمورو را او امّا ،است عمرو اش امّعامری که کنیه آن دختر عشق به جز چیز هر قلب  از

 زند.می سرباز

مجنوون بووده  ۀدشومت قبیلو لیلوی، ۀکه قبیل توان بر ایت گمان بودوجود نقی  بیت ذکر شده، می با ولی

 است.

 دواة  ا کککککککککک بیکککککککککک    لیهکککککککککک  أ ککککککککککل   ون  قول ککککککککککی  
 

ککککککککککن  ب     د و  و یالیککککککککککان ا ککککککککککفسککککککککککي  لیهکککککککککک  ی 
 (60همان:) 

 هرچه دارم فدای چنیت دشمنی باد! جان  و دشمت است. ۀقبیل لیلی از گویند:می

نظامی  (112 :1320کوب،یتزرّن : ) .هیتند دو قبیله به دشمت بودن فارسی نیز برخی معتقد ادبیّاتدر 

 کند:قل میگشایند، چنیت نمی مجنونقو  آنان که زبان به نصیحت  از ،قخواستگاری ناموفّ نیز پ  از

 پوووویش صدآشووووناکه هیووووتی در
 

 پرسوووووتیهموووووی بیگانوووووه چووووورا 
 (23 :1333 نظامی،) 

زبوان  از داسوتان دو در «بیگانوه» ۀو کلمو «ةأ کل بیک  اکداو » کوه عبوارت آنجوا داشت که از توجّهباید 

هوای داسوتان ولوی .قبیله باشود رواب  دقیق بیت دو بیانگر تواندچندان نمی ،کنندگان آمده استنصیحت

 خویشواوند بیوانگر طورف دیگور از اوان کوودکی و از آنهواارتباط  ی  طرف نشانگراز  کتاب األغانی

 االصوفهانی،)خوانود می «عمو پیر» را مجنون لیلی ،هاداستان ی در یکی ازقبیله است و حتّ بودن ایت دو

ج  ،توابی االنطاکی،ن : ) کنندمی انکار را هاهایت قصّ های دیگرگرچه برخی کتابا .(22: 7ج  ،1311

1 :26). 

خالف ایت دو عاشق و معشوق در فارسوی بوررسد که رابطۀ به مطالب ذکر شده چنیت به نظر می توجّهبا 

 .ی  رابطۀ غیرخویشاوندی است ،عربی
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 در دو بستر متفاوت عشقی دوطرفه آغاز .1-3

اسوت کوه عشق  ای متمایز ایتهکودکانه بودن آغاز عشق لیلی و مجنون و دو طرفه بودن آن، از ویژگی

عربوی  ۀگیورد.در جامعومتفاوت به خوود موی یآغازسرعرب و ایران  ۀشرای  اجتماعی جامع به توجّهبا 

 سازد:پیشه میپیشه را عاشقایت دو کودک شبان «توباد»های فرش علفزارهای کوه

کککککککککک   صکککککککککک  ة  ع ه قکککککککککک   لیهکککککککککک  و  تک     ککککککککککي    
 
 
 
 

ککککککککککک تککککککککککک اب  ل  مل ی بکککککککککککد  ل  و     اا جم  دین ث کککککککککککی 
 لیککککککک    ن نکککککککا یکککککککا   الکککککککب ام   ا ککککککک   ین  ن  ص ککککککک 

 
 لککککککککُب  ومل تلککککککککُب   الککککککککب ام   لکککککککک  الیککککککککو   مل ن   
 (113 :1337 قی  بت الملوح،) 

 ،کردی که شبانی میحالی در، هایش برنیامده بودسینه و کودکی خردسا  بیش نبود که هنوزآن زمان به لیلی از

 بزرگ شده بودند! هان رمهنه آ و نه ما امروز کاش تا د  سپردم.

 ظلموت قبور در مورگ نیوز از که بعود داندمی آغازی  عشق بی را عشق خودها مجنون بعد چهاگر

معتقود  (12 :1331 الجنوان،نو : )هوای اسوالمی ثیرپییری از اندیشهأو با ت کرد همراهی خواهد را آنها

 :1337 قوی  بوت الملووح،) «خ هق    وب  هلا  ما  خ هق    واک  »اند: برای ه  خلق شده اصالً آن دوکه  است

 اصل عربی به صورت یو  عشوق دوۀ به گون آن را ،عشق برای متمایز جلوه دادن ایت نظامی نیز. (110

 کشد.می دوران کودکی به تصویر طرفه در

 جیوووتهووووای قوووی  موووی نیوووز او

 

 رسووتمووی مهوور دو سووینه هوور در 

 داد جوووام خوووام در و عشوووق آمووود 

 

 داد رام درخوووووی  جووووامی بوووودو 

 (60 :1333 نظامی،) 

دو طرفه بوودن ایوت عشوق  بر «جیتهوای قی  می نیز او»و  «خوی رام بدو»، «هردو» ی نظیر:لماتک

خیرو و شیریت، شیخ صونعان و دختور ترسوا و  یرنظهای فارسی بیشتر منظومه چند درهر» کند.می کیدأت

  .(113 :1330صالح عبید،) «گل و نوروز عشق ی  طرفه است

هوای شخصیّتدر انتخاب  -ایران دارد ۀن دیرینکه ریشه در فرهنگ و تمدّ-خردگرا  ۀحضور اندیش

ثیر آشوکار گیاشوته أتمایز متت فارسی نیبت بوه عربوی تو پردازش ماجراها و ۀشیو، های عاشقانهمنظومه

ایوت  بیوتر خانه را که نماد روشنفکری است به عنوواننظامی مکتب کهه طوریب (16 :همانن : ) است

 کوهدرحوالی. کنودتوصی  میقرن شش  هجری  هایخانهمکتب او مکتب را به شیوۀ .گزیندمیبر عشق

نو : ) داشته اسوت.ونو ودووجوای درسهوو مو مکتوب زییوتکه مجنوون در آن موی   هجریقرن اوّ در

دوران موردان آن  نمایود کوه درغریب مویبییار آن جهت  خانه ازایت مکتب (761 :1313 یت،الدّجما 
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 ه  بوه امور دختران با اینکه پیران و به بهره بودند، چه رسدنوشتت بی خواندن و سواد اندکی از ۀجز عدّ

 کرده است.دنبا  می آگاهانه هدفی را ایت تغییر ش  نظامی ازپ  بی تحصیل مشغو  شوند.

بودوی  ه صورتی نادان وطبق اصل عربی ب را که اگر نظامی قهرمانان خود معتقدندقان محقّ برخی از

قووانیت  بوه آمیزچراکه اعتراض جیارت؛ ت به آن معنای عمیق اجتماعی بدهدتوانینمی کرد،می رتصوّ

جمعوی از ایوران شناسوان نو : ) ماندگی نواممکت اسوت.عقب سوادی وراه بی از عادات پوچ، و نابرابر

ی و حتّوا .و ساده نییت نادانبدوی  که لیلی عربی ی  زن دانیتولی باید  (73-77 :1316 آذربایجان،

 از استعداد سرودن شعر برخوردار است.

 ليلی شاعر .1-3

 موردان متموایز اری ازوبییو و ودووع خوونو وان هووزن از را که او لیلی به فرد های منحصرویژگی یکی از

 منظومه است. دو هر بودن لیلی در شاعر سازد،می

عاشوقانه کوه  سرودن اشوعار در ی مردهاعربی آن زمان که حتّ ۀجامع ۀبه شرای  بیت توجّه ش  بابی

 !لیلوی کجاسوت پرسید که اشوعار خود نباید از ،شدندت واقع میمیمّ رفت، موردآن می حبیب در ذکر

 دیوان مجنون لیلوی بوا ۀممقدّ در لیلی را اشعار اندکی از تعداد «فراج أحمد تارعبدالیّ» ایت وجود ولی با

کتواب  (73-31 تا:بی قی  بت الملوح،ن : ) آوری کرده است.جمع آنها ن برخی ازاشاره به جعلی بود

به عنووان در ایت عشق  او ۀمحتاطان عملکرد و ۀآه سین و سوز که از کندمینقل  او اشعاری از األغانی نیز

بوه  هر دو عاشق و معشوق، بوه ناچوار بایود در ظواهر نیوبت ایجامعه چنیتدهد. در ایتمی ی  زن خبر

 ل به زبان چشمان شوند:یکدیگر اظهار عدوات و برای ابراز اردات متوسّ
ککککککککککککککککک   ل هنکککککککککککککککککا   ب   کککککککککککککککککا       النککککککککککککککککا ی ظا 

 
ککککککککککککککککککو     ل  انککککککککککککککککککد  صککککککککککککککککککا ب   ی لککککککککککککککککککنی    
 یککککککککککککککککککککون   ککککککککککککککککککککا أر دنککککککککککککککککککککانککککککککککککککککککککا الع  ت به     

 
کککککککککککککککک هکککککککککککککککک     الق  ف ککککککککککککککککو    نی  ف ککککککککککککککککد   وب  َث     
 (17-11: 7ج ، 1311االصفهانی، ) 

دارای  هو  محتورم و دوموان نوزد نمائی . حا  آنکه هوربه ه  اظهار دشمنی میمردمان نیبت  برابر در ندوما هر
 هایمان عشق نهفته است.د  در و سازدآگاه می یمانهخواست از را منزلت هیتی . چشمانمان ما

هو   مالحت در با ی، بلکه شاعری است که فصاحت راعادّ ا نه ی  شاعرامّ ؛است شاعر لیلی نظامی نیز
 سراید:میچون خود  ابیات بکری آمیخته است و

 لیلووی کووه چنووان مالحتووی داشووت
 
 

 نظوو  سووخت فصوواحتی داشووت در 
 سووووفت همووووی درّ ناسووووفته دری و 

 
 گفوتموی همه بیت بکر چون خود 
 
 

 (13: 1333 ،نظامی)
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اسوت بوه  سوعی کورده -ای از آنهوا اشواره خواهود شود پواره که در خال  مقاله به -لیلی در اشعار خود 

توا بلکوه از  ت خود در جامعه به عنوان ی  زن بپردازد و از دربند بودن خود سوخت برانودوقعیّتجیی  م

ای و بوه گونوه سوازد، بکاهوده  مویای اوقوات موتّعشقی در پارههای مجنون که او را به بینیش مالمت

 .رسالت اجتماعی خود را در احیای نقش زن ایفا نماید

 بودن زن کاال انگاری وئخواستگاری نماد ش .1-5

اصول عربوی  . درگیرندمی لیلی ازخواستگاری  بهتصمی   او ۀخانواد با فوران کردن آتش عشق مجنون،

مجنون بورای راضوی  پدر .التماس دارد ۀجنب بیشتر دوّمه خواستگاری البتّ .شودمی ایت قضیه دوبار تکرار

نو : ) رودجوان موی حودّ آن توا ت درسخ و گیاردمی مهریه آزاد در لیلی را پدر دختر، ۀکردن خانواد

دارد، در واقوع بوه نووعی  تطمیع ۀکه بیشتر جنب ایت آزادی در تعییت مهریه .(70: 7ج ، 1311 االصفهانی،

بوا وجوود را گوزاف او  ۀتووان بوا مهریوطوری کوه مویه ست، با در چنیت جوامعی انگاری زنئبیانگر ش

 .  کردتملّناراضی بودنش، 

دارد را بر آن موی لیلی ۀخانواد ، خواستگاری اوّ در «بت عقیلی ورد» ه نامرقیب عشقی بوجود ی  

گیری ایت ازدواج نشوان عدم شکلاصلی  رمقصّو او را  بکنند استفاده را  سوءکما او ۀت زنانموقعیّ ازتا 

 درکننود کوه موی تهدیود را ولوی پنهوانی او، دهنودانتخواب موی حوقّ ترفندی به لیلی ظاهراً باآنها  .دهند

 مبوادا سواخت توا رسوای زمانه خواهود را او و برید خواهند را بینی او گوش و مجنون، انتخاب صورت

دیووان مجنوون نیوز ایوت آزادی انتخواب  (11: 7ج  ،همانن : ) پیش گیرد در راه لیلی را دختری دیگر

 ت آن راکند، صحّکه داللت بر تشکی  می «إن»کاربرد ادات شرط  با . ولی اوکندمی تأیید فریبنده را

 برد.می سؤا  زیر

 این کککککککککککککککککیکککککککککککککککککل   ن ی ه لکککککککککککککککک   ف  ل   یککککککککککککککککا    أ  
 

ککککککککککککککک ي ل  انظ  ف ککککککککککککککک خیکککککککککککککککار ک     اخلیکککککککککککککککار   ن  م 
 (12 :1337 قی  بت الملوح،) 

 انتخاب کنی. که چه کیی را آزادی انتخاب داده شده، پ  خوب بنگر ما دربارۀ به تو اگر !هان ای لیلی

ترفنودی جهوت قربوانی  را انتخواب ایوت حوقّ، ایقبیلوه ۀجامع در ت خودموقعیّ با آگاهی از لیلی نیز

 شوجاعت و بوا و گیوردنموی شوکل منفعول بوه خوود پو  د،دانمی حفظ آبروی قبیله در راه خود کردن

 از بندم کوه بعودپیمان می و عهد خدا با» .دهدمی بودنش خبر مجبور از و قلبی خود ۀخواست جیارت از

 االصوفهانی،) «بودان شووم اینکوه مجبوور مگور ،همنشوینی نکون  تو غیرمردی  مرگ با ۀلحظ تا ایت روز

هوای سونّتاسوت توابع  صراحت، به عنوان ی  زن مجبور ایت شجاعت و وجود با او .(33: 7ج  ،1311
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 آمودخووش زبان اشاره بوه عاشوق خوود اندوهگینانه با و لب زند سکوت بر مواقع مهر بیشتر و قبیله باشد

 بگوید:

ککککککککککککککککأ    اککککککککککککککککاة  أ ه  اف ککککککککککککککککاککککککککککککککککا    ین  ع    ب  ار  ش 
 

کککککککککککککککککک شککککککککککککککککککارة        م  ه ککککککککککککککککککل  ت   ب کککککککککککککککککک    وزون  م 
 بکککککککا      ی   ال   ف  ءکککککککد ء کککککککالو ککککککک نککککککک   أن  أیق  ف   

 
ککککککککککککککامل   بیکککککککککککککک   سککککککککککککککاال  بار   ککککککککککککککال  و أو     م  ی  تک 
 (163: 1337 قی  بت الملوح،) 

هیچ سخنی بوا چشومانش اشواره کورد. یقویت کوردم کوه پلو  گیت بی از ترس خانوادۀ خود همچون فرد اندوه

 آمدی ای محبوب شیدا!شمش گفت: خوشچ

انتخواب فریبکارانوه اسوت. ولوی  گیورد اعطوای حوقّقرار موی کیدأت اصل عربی آنچه بیشتر مورد در

بوا  کشود وموی ماهرانه بوه تصوویر ۀبه شیو بودن زن را بنددر اسارت و، لهأبه ایت میاشاره ، بدون نظامی

 که پودر دهدلوه میوروش جوف د ووریول خوابواالی قوی  کوان وه عنوب زن را الفاظ بازاریان، استفاده از

لحنوی  مجنوون بوا پودر خورد.موی را آن« به زیادتی» داماد پدر و گیاردقیمتی می مشورت او،عروس بی

 گوید:لیلی می خطاب به پدر آمیزتفاخر

 فروشوووی در توووو خووورم و موووت در»

 

 بوووه هوشوووی اگووور بفوووروش متووواع، 

 کنوووی پدیووودار چنووودان کوووه بهوووا 

 

 «هیووووت  بووووه زیووووادتی خریوووودار 

 (21: 1333 نظامی،) 

 کوه بهتور کنودنصویحت موی لیلی را که بگیری ، پدر تحقیر آمیز توأم با تهدید وایت لحت ترغیب از

شووی تا مبادا دخترش بی بفروشد هرچه زودتر را خود واری متاعلیل و اندیشه کند کیادی بازار است از

 بیند.مختار بودن لیلی در انتخاب نمی دلیلی برای سخت گفتت از نظامی دیگر چنیت فضایی در بماند.

 از اسارت زن ک ليلی، نمادی دیگرجنگ برای تملّ .1-9

ای در خصووص جایگواه زن در های دو داستان اسوت کوه بوار معنوایی ویوژهیکی از صحنه نوفل داستان

روی  ارگزاران حکوومتی، ازاز کی نوفل به عنوان یکعربی اصل در  .کندی مردساالر ایفا میسنّتجوامع 

 لیلوی و ۀسوپاه میولّح قبیلو توجّوهموقتوی  اموا؛ سوامانی بخشود رامجنوون کار  کندالش میو  تترحّ ح ّ

 قی  بوت الملووح،ن : )، شودمی از طرف خلیفه مجنون مباح شمردن خون یادآوری و آنها هایتهدید

نو : )گیورد نموی قراراو نیز  هایسرزنش تحت تأثیرو  دهدبازگشت می به مجنون دستور (167: 1337

داشوتت  وجوود حکوومتی بوا یو  کوارگزاردر نتیجه نوفل بوه عنووان  .12-11 :7ج  ،1311 االصفهانی،
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که قدرت تقالید و سنت از قودرت چراد؛ سنت خرافاتی قبیله فائق آی بر تواندنظامی نمی قدرت سیاسی و

 .اسلحه بیی برتر است

بودن  تا اوج دربند کندهای خونینی میرا مبدّ  به جنگ صحنهایت  -بیبر خالف اصل عر -نظامی 

در نظور خواننوده  هواچند که ایت جنوگهر بکشد. بیته به تصویر ۀی  جامع دید ۀزاوی از رازن ت ذلّ و

 :1331 طوه نودا،) «سراییت ایرانیان با حماسهمأنوس بودن ذهنیّ»شاید به دلیل  طبیعی جلوه نماید. او غیر

دسوت بوه چنویت ابتکواری   از طریق اعما  زور و قودرت و جلوه دادن زن به عنوان شئ قابل تملّ (61

 .زندمی

 بوا و (103-117 :1333 نظوامی،نو : ) کشواند.سپاه به صلح می کمبود به خاطررا  جنگ او نوفل 

لعمل اتریت عک جالب .(111-112همان: ن : ) شودپیروز می دوّمجنگ  درگردآوری سپاهی عظی  

خوشوحالی  قبیله فریاد شدن افرادکشته و شکیت پدر العمل لیلی است که ازقبا  ایت پیروزی عک  در

 .(131 همان:ن : ) ماست پیروز العیش که یار که دهدمی سر

یو  جامعه در برابر قدرت نظامی، نوفل را به عنوان های سنّتدادن برتری قدرت نظامی برای نشان

 خواند:می چنیت رجزنمایدکه ایتمی معرّفی  مصمّ وشخص مقتدر و جنگاور 

 بووووازو و و بووووزور بووووزر را کووووو»

 

 

 هوووو  توووورازو تووووو گووووردان  بووووا 

 بگیووورد هووووا مووورو شوووود گووور 

 

 بگیووورد هووو  چنوووگ مووونش غووویا 

 سوونگ چووون شووراره در باشوود گوور 

 

 چنوووووگ آهووووونش آورم فووووورا از 

 آن مووواه نگوووردد توووو همیووور توووا 

 

 «کوتووووواه وی نکووووون  کمنووووود از 

 (101 :1333 ،نظامی) 

بوه  شرطی به جوز دادن دختور به انجام هر لیلی که حاضر ۀخوردشکیت پدر برابر در شخصولی همیت 

 او ببخشی یا به غالم پیت خود دخترم را اگر» گوید:خطاب به نوفل می او ماند.می مجنون است، عاجز

ولوی  .خوواه  بوود به فرمان توو ،چاه اندازی در نعشش را تیغ بزنی و با گردنش را ،آتش بیوزانی در را

 .(116 همان:) «نخواه  کرد رسوا را خود و به دیوانه نخواه  داد گاه دخترم راهیچ

پایان به نحوی تهدیدآمیزی بوه  نتیجه در درکند. پیشه را بهانه میدیوانه بودن مجنون عاشقلیلی  پدر

 کردی که بادی آزاد! را ایت کار اگر گوید:نوفل می

 کوووه بوووازگردم خووودانوووه بوووه  ور»
 

 گووووردم نیووووازبووووی تووووو نوووواز وز 

 آن عووروس چووون موواه م سووربوورّ 

 

 ایووت راه پوویش سووگ افکوون  در در 
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 نووونگش نوووام و رهووو  ز بووواز توووا

 

 صوووولح و جوووونگش شوووووم ز آزاد 

 ایووووت تحکّوووو  در موووورا فرزنوووود 

 

   «موردم کوه دیوو سگ به که خورد 

 (170همان:) 

به عنوان قودرت مطلوق به خوبی میزان سیطرۀ مرد  نییت انهپدر ۀعاطفنشانی از در آن که ایت ابیات 

در ت پودر و زن در اصل عربی نیز مجنون که به مقام و موقعیّ کشد.جوامع مردساالر را به تصویر میدر 

: 1337قی  بت الملووح، ن : )شکنی پیمانه  ساختت لیلی به آگاه است، با وجود متّ خود کامالً جامعۀ

شوود و پودر لیلوی را تر ظاهر مویانصافبا (172: 1333نظامی، ن : )سی خالف فاربر ،(130-113-67

قوی  بوت الملووح، نو : )سوازد او موی ههای خود را متوجّودر نهایت شکوه و شماردمیر اصلی برمقصّ

1337 :137). 

 ازدواج سرآغاز طغيانگری ليلی .1-7

عربوی  در کننود.ل مویتعلّو او ی ازخواسوتگار باختگوان لیلوی درت زمانی خاص د مدّ تا داستان دودر 

قوی  نو : ) .شوودبرطرف موی مانع ایت شمرگ با که خواستگاران استۀ ارندعموی مجنون عامل بازد

قضویۀ  ،لیلوی ب پودرتعصوّ  برابور شکیوت نوفلیوان در از در فارسوی بعود و (122-121تا: بیبت الملوح، 

 به والیت و مالی در پی وصالی بود. ک هر همیت خاطر شود، بهمنتفی میمجنون  با لیلی ازدواج

بودون آگواه  و گزیننودمویبور او به عنووان همیور ثقی  رابنی از در عربی، اهل لیلی مردی ثروتمند

 ،داستان فارسی در و (70 :7ج  ،1311 االصفهانی،ن : ) آورندمی در او به عقد لیلی را ،ساختت مجنون

بوه  را دختورک خوود لیلوی، مشورتی با هیچبی و شودرم میسی  و شتران ابت سالم ن و مقابل زر در پدر

 بیند.می نشان سود چراکه آن را ؛فروشدمی عبارتی بدو

دیگور. ثوروت بوه عنووان  زوه چیوونو اسوتواستگاران وودن خووبو دوثروتمن صحنه سخت از ایت دو در

عالقوه بوه  وعشوق  ۀلأمیو و شوودغاز زندگی مشترک و ضامت سعادت آن مطرح میآتریت عامل اصلی

 شود.ی به فراموشی سپرده میکلّ وار، به طورنوع مجنون خصوص عشقی از

از مطرح سواختت  را ما ،آئیت قبیله و پدر ۀقبا  خواست مطیع بودن لیلی به عنوان ی  زن در مجبور و

میودی ون یرنظعواملی  ایت عامل، توان عالوه برولی می سازد.می نیازبی اوچرائی ازدواج  دربارۀپرسش 

 جامعوه بوه طوور هوایسونّتاحتورام گیاشوتت ضومنی بوه  به بیابان گیاشتت او، پی سر مجنون در از لیلی

بیوتت دهوان  و میوان قبیلوه، حفوظ آبورو بردن منزلوت آنوان در باال و مادر و پدر تکیب رضای موقتی،

نو : )شوبیب ت ۀاساس رس  عرب قاعودیا بر و کرد ز عمده عوامل ایت ازدواج محیوبرا ا اننچیسخت
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جاهلیوت و  ۀچه برخوی ایوت رسو  را در دور. اگررا عامل عدم ازدواج دانیت (17: 1ج  ،1317 فرو،،

و برخوی آن را از  (111 :1313 حمت،عبودالرّنو : ) رترمتوأخّ ۀکنند و آن را مربوط به دوراسالم رد می

در منظومۀ فارسوی عوامل  ایتتمام ولی  (126: 1ج  ،1320 طه حییت،ن : ) دانند.اختراعات راویان می

اعتبوار ضمت بوی ل،ی قابل تأمّاقدام لیلی با ؛ وبازدرنگ میشب عروسی  لیلی در ۀاقدام جیوران پرتو در

 رود.می مردساالر ۀقلمداد کردن ایت ازدواج اجباری، ی  تنه به مقابله با جامع

سوپری  ان راوطغیو ت تیولی  ووالتی بیووحو ،انوداستوهر دو  کنون درپدری که تا ۀخانواد لیالی دربند

 ؛مشغو  کرده اسوت به خود قان راکه ذهت تمام محقّ زنددست به اقدامی میداستان نظامی  در کرد،می

 شوب زفواف از لیلوی در ی اسوت.کننودۀ پیوام خاصوّ القوا اوج طغیانگری لیلی به عنوان ابتکارچراکه ایت 

لحنوی  بوا و شوودموی خودیرده بوون موه چوک ندزچنان سیلی می را او و زندمی سالم سرباز تمکیت ابت

 زند:بر سر او فریاد می تهدیدآمیز

 برنخیوووزد موووت غووورض توووو کوووز»
 

 «خوووون موووت بریوووزد تیوووغ توووو ور 
 (171: 1333 )نظامی، 

 در به خصوص در بیان ویژگی اشوعار او و همان ابتدای داستان، بودن لیلی که نظامی ازه کراب ۀلأمی

 ابیوات خوود یتی نودارد و حتّوبا اصل عربی هویچ سونخیّ (71 همان:ن : ) ه دارداخیتان به آن اشار ۀنام

ش دلو همچنوان در عشوق او، نوادگوان لیلوی بوزرگ شودن فرزنودان و وجوود عی است بامدّ کهمجنون 

النی واظ عقوولحو از .(776: 1337 قی  بت الملوح،ن : ) کنندنق  میرا نظامی  رایت تفکّ ،پابرجاست

 چراکوه مخالفوت بوا ازدواج لیلوی و مجنوون در ؛توانیت به چنیت اقدامی دست بزنودیلیلی عربی نم نیز

عاهای پوچ که عاشق با ی  سری ادّ بدیت معنا ؛پیامدهای تشبیب بوده است نه خود آن حقیقت به دلیل

 ۀوادکورد و خواندختر تحمیل موی ۀگاری او، خود را بر خانوادو همچنیت منع دیگران از آمدن به خواست

 کفوافی،نو : ) آوردمویدختور را بوه ازدواج کیوی دیگور در ،حیثیت ۀتر برای حفظ شرافت و اعاددخ

 .عاهای نادرست بودکنندۀ ایت ادّلیلی در واقع تأییدمکیت ت عدم پ  (33 :1321

 مردسواالر ۀبرابور جامعو لیلوی، قهرموانی در گیرهای متفاوتی در قبا  ایت حادثه که ازقان موضعحقّم

 :1327 ثروتیوان،نو : ) مرامی میهب و دور از هره برخی آن را نابخردانه و ب اند.خاذ کردهتّسازد، امی

 ۀشاییوت ؛ چراکوه نظوامی بورای اینکوه لیلوی راداننودمیالت ایرانیان تخیّ ۀزادآن را برخی دیگر و  (111

 .(166: 1331 ندا،ن : ) دهدتصویری قهرمانانه ارائه می او از عشق مجنون نشان دهد
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ی ووعووت نومبیّو آن را و دوانودهورآمووبرائی ایت حادثوه وی چوپ گروهی دیگر در، مقابل ایت گروه رد

بورعک   گیورد وبرطبق مصلحت طایفه صورت موی رضای زن،که بی داننداعتقادی به ازدواجی میبی

 ن بوودخلقتشوا آن قبول از به وجوود وفاداری به عشقی است که مجنون معتقد پایبندی و تشدّ نمایشگر

 .(737 :1366 اری،ستّن : )

 بوه تصوویر را بهرگی زنان از حقوق فردی و اجتماعیکشیدن چنیت ازدواجی بی به تصویر نظامی با 

 شوودبه پایما  شدن حقوق زنوان موی که منجر جامعه را عشق درنکاح بی سنّت و عشق آزاد و کشدمی

ازدواج مصولحتی  ای که دروظیفه بر شق آزاد،وفاداری به ع اینجا که در دهدروی ه  قرار می روی در

چوه  ،هانظامی یا دیگر دوره ۀولی در جامع ،(771 همان:ن : ) فضیلت دارد چربیده و اندعهده گرفته به

فی در اصل داستان، در پوی ل و تصرّری در مورد زنان وجود داشته است که نظامی با ایت چنیت دختفکّ

بیوان  طوور یوتا« دیوونوره» چون «سیهی شترسوار» زبان از فکر منفی راایت ت نظامی، آن برآمده است. ردّ

 کند:می

 باشووود نوووه یکوووی هوووزار زن گووور»

 

 باشوووود کوووو  اسووووتوار عهوووود، در 

 ولوووی زموووانی زن دوسوووت بوووود 

 

 تووووو نیافووووت مهربووووانی جووووز تووووا 

 زن راسوووت نبوووازد آنچوووه بوووازد 

 

 زرق نیوووازد آنچوووه سوووازد جوووز 

 نشووانه گوواه نیرنووگ زن چییووت  

 

 در نهووان جنووگ صوولح ودر ظوواهر  

 چووون غوو  خوووری او نشوواط گیوورد 

 

 «غوو  بمیوورد چووون شوواد شوووی ز 

 گوید:می یانپا و در 

 زنووان راسووت بوواز اسووت ایووت کووار»

 
 

 «اسوووت افیوووون زنوووان بووود دراز 

 
 

 (173: 1333 نظامی،)

 معشوق عاشق و دیدارهای دو و هانامه .1-8

ی ازدواج اجبواری لیلوی زر و زور و بازو و حتّو ؛ وعشق لیلی حالتی رو به صعود دارد ،دو داستانهر در 

تووان دیودارهای ی مویی  نگواه کلّو در. دو پایان دهد های آننگاریهرگز نتوانیت به دیدارها و نامه

 تقیی  نمود. آن از بعد وازدواج  دیدارهای قبل از ۀقیمت عمد به دو مجنون را لیلی و

نو : مثنووی نظوامی ) هو  در و (32: 1337 ملووح،قوی  بوت النو : )عربی  که ه  در اوّ نوع  در

بووه  توجّووه بووا ،دیوودارهای خووود در لیلووی مجنووون و ،اشوواره شووده اسووتآن  بووه (61-67: 1333نظووامی، 

اوضواع  ازدواج از ولی بعد ای مواجه نییتند.مشکل عمده چندان با اصل عربی، رد ایخویشاوندی قبیله

 :که چرا ؛شودمی ترسخت دو برای هر
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 همووه روزه داشووتی پوواسشووویش »
 

 شکیووووتی الموووواس پیرامووووون درّ 
 میوووتان شوووبی چوووو نگریوووزد توووا 

 

 «بووووت پرسووووتان رخنووووه دیوووور در 

 (701 :1333 نظامی،) 

 :گویدسخت می هاتایت ممنوعیّ ازوار، بای تعجّبه گونه خود اشعار مجنون نیز در

 أن لسکککککککککککککک   واردا   للا   أ ق ککککککککککککککا  ابککککککککککککککاد  »
 

 یککککککککککککککککککککک   ء   ر  ه کککککککککککککککککککککا     صکککککککککککککککککککککادرا      و  
 ااککککککککککککککککککة    يف ج    دا  و   ا  ف کککککککککککککککککک  زائ ککککککککککککککککککو   

 
کککککککککک    یکککککککککک   ی   أنکککککککککک    یککککککککککل      ء   ا   الن کککککککککک ن  ی 
 جنیبککککککککککککککککة   ن   ککککککککککککککککل ریبککککککککککککککککة  يف أن    ککککککککککککککککو   

 
 «یکککککککککککککک   جن   ن  اککککککککککککککا أو أن    ککککککککککککککلف   لکککککککککککککک      
 (76 :1337 قی  بت الملوح،) 

 چه او مت گمارده شود. هبانی برنگ کن  بایدمی آمد و لیلی رفت ۀکه مت به قبیل بار هر قعاًوا آیا ای بندگان خدا!

 عشوق ورزیودن دو ولی آیا! مشکوکی که تو :گویندجماعتی مالقات کن  همیشه می میان در چه به تنهایی و را

 !شبهه دارد جای ش  و معشوق بانجابت به همدیگر عاشق و

 بوا، هواتتموام محودودیّ بوا وجوودخود،  او ،لیلی با های مجنون برای دیدارتالش کردن فروکش با 

اگرچوه نظوامی عمود » (31 :1333 نظامی،ن : )کند. برای دیدار با عاشق نومید تالش می احتیاط کامل

ت لیلی را نه تنها تضعی  فاعلیّ ۀدارد کارهای لیلی به صورت مخفیانه انجام گیرد، ولی پنهان بودن، جنب

 شخصویّترسوم دست و پواگیر، زیرا به رغ  وجود موانع و آداب و  ؛بخشدت ه  میکند، بلکه قوّنمی

 .(22 :1313 دُرپر،) «گیردزن ابتکار عمل را به دست می

پویش مجنوون  کنیوزش رااو  اند،بیته سفر ه باربه مکّ لیلی پدر و که شوهرمیهنگا اصل عربی نیز در

 د.گویارپاسوخ نمویبی را هاخواست مجنون ه  ایت در .بیاید او پیش هاشب بخواهد یو از تا فرستدمی

لیلوی بوه عنووان شوفیع گوام  ودواش خوکه ک دارد آرزو او هورچواگ (13: 7ج  ،1311 االصفهانی،ن : )

 نهاد.پیش می

کککککککککککککه   ب  نک ب   » کککککککککککککئککککککککککککک   لیهککککککککککککک  أرس   فااة  ش 
 

کککککککککک لکککککککککک   فک    ککککککککککا   «اافیع  ال  نفککککککککککس  لیهکککککککککک  ش 
 (110: 1337 قی  بت الملوح،) 

 ع بود.یشف خودش یخبر شدم که لیلی شفیعی نزد مت فرستاده است. ای کاش لیل با

ایوت  کوهولوی ایوت نظوامی اسوت  .پراکنوده اسوت خالصه و اصل عربی بییار در هاپیام و هامتت نامه

سورایی بوا داسوتان بخشود و براسواس مقتضوای فوتّسامانی می حضوری را اشعار و هامتت نامه و دیدارها

لیلوی در ایوت  گردانود.کوالم مویمشتاق رسیدن به اصل  خواننده را شمار،های بیتفصیل سازی ومهمقدّ
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یو  به عنووان  خودبند بودن در و مرد آزادی مجنون به عنوان ی  ، با مقاییۀبارمالمت ۀابیات به طریق

 :ددهمیسر سخت چنیت داد ایتزن 

 اسووت گوواه دردگرچووه نشووانه او»
 

 اسوت مرد مت زن است، آخرنه چو 
 هیووت چوواالک شوویوه عشووق، در 

 

 کهووویچ کووو  نیایووودش بوووا کوووز 

 نکاهوودچووون مووت بووه شووکنجه در 

 

 «کوووه خواهووود قووودمش رود آنجوووا 

 (117 :1333 نظامی،)  

کند و خود را گرفتار غو  رقیبوان ک  بودن خود به عنوان ی  زن شکوه میبعد از آن از میکیت و بی

 ،دهودموی «بر خیوز» با آنکه عشق به او فرمان و بیندو غریبان و ناتوان از ستیز با شوی و گریز از پدر می

 گوید:در پایان میاو دهد. میسر «بنشیت»ولی نام ننگ فرمان 

 چوووه بوووود مبوووارزافکتزن گووور»
 

 آخوور چووو زن اسووت هوو  بووود زن 
 زن گیرکه خود به خون دلیر اسوت 

 

 «زن باشد زن، اگور چوه شویر اسوت 

 (117 :همان)  

زن  جورم خواهودکه مویچرا د؛یابپایان می شروع و با همیت مفهوم مفهوم زن بودن لیلی با ایت ابیات

 ،اسوت «شوی و پدر» که نمادش های ناشی از آن را در جامعۀ مردساالرپیامد و در اجتماع لیلی را بودن

 .شودخر تکرار میآدر دو بیت  «زن» ۀشش بار واژکه به طوری ؛دنبرجیته نمای

  که اندوه موت نیوبت بوه قی به خدا !فدایتبه  جان » :دهدکهمجنون پیام می نیز لیلی عربی اصل در

ولوی بوا  (22 :7ج  ،1311 االصوفهانی،) «ای نودارمولی مت چواره ،نیبت به مت است اندوه تو بیش از تو

جانوب احتیواط را  ،کننودبه مرگ موی تهدید مجنون را و که او خود ۀمقابل قبیل در بیچارگی ایتوجود 

  :آوردیمبرایت چنیت فریاد  گیارد و با حالتی طغیانگرانهمیفرو

 تهککککککککککککک   ء   و  ي تهکککککککککککککق  وا کککککککککککککد  ءکککککککککککککویي ب  ت  »
 

کککککک هککککککو  و  هکککککک   اءت  ق  فک    ککککککات     الکککککک  ن    ن  وه ی 
 ة  ل کککککککککککککککککذ   تهکککککککککککککککککي  ء   بعکککککککککککککککککد   وه  ع کککککککککککککککککب   تت   و   

 
ککککک اه  هق ککککک ي ی  ال ککککک اه  ف ککککک     کککککی   «    ار ککککک ورة  ن س 
 (30:تابی قی  بت الملوح،) 

پ  از کشوتت موت  ؛ وداریدز گناه او دست براو او را تهدید به مرگ کردند. پ  گفت : مرا بکشید و  قوم  مت

 کشد او را ب  است.می عشق و حدّت تشدّ که آنچه را که ازساختت او مباشید؛ چرا در پی خوار

، العمول او را ببنوی گیرد توا عکو نمی قرار هاییلیلی در معرض ایت چنیت تهدید ،مثنوی نظامیدر 

 .گفته شده است ستاره سخته مجنون سیهنیبت ب بودن او ترمجنون و ترشیفه ولی از

 لوووویکت اکنووووون لیلووووی بووووودم و»

 

 مجنووووون هووووزار توووورم ازمجنوووون 
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 سووووووویه سوووووووتاره ۀزان شووووووویفت

 

 «بووووار هووووزار توووورمووووت شوووویفته 

 (113 :1333 نظامی،) 

دعوت به شکیبایی  ش مجنون راااحیاسات زنانه وجود با ی است کهایت لیل دیدارها و هاایت نامه در

را برخوی  هوای محیطوی،محودودیت به توجّهبا لیلی  داریایت خویشتت زنند.می خدا خت ازس و کنندمی

 .(116 :1317 حمت،عبدالرّن : ) است نمودهزده شگفت

 فسککککي ی هلکککک    ذا  ن   ول کککک ک  فککککدا    يفسککککن  »
 

 یاایاکککککککککا و ی  کککککککککن  وز  ی   ک   کککککککککان   ککککککککک    یکککککککککا 
 اهکککککک  فیککککک    للا   اه    کککککء   ُبا  اهککککک  یکککککاص ککککک 

 
ککککککککخف  أ   نکککککککک   باري ا  صککککککککو   ارة  يف ای کککککککک   «ایا 
 (63 :7ج  ،1311 االصفهانی،) 

ساخت. در برابور زار و نزار نمی و ان خویش بودم کیی غیر تو آن را خشنودومال  ج توم رودایت! اگوان  فوج

 کن .چش  که آن را از تو پنهان میکه مت ه  در ایت صبر و شکیبایی تلخی میهمچنانقضای الهی شکیبا باش 

مجنوون  گرنوه کیوی غیور و دانودنموی نیوز جان خود صاحب اختیار را ی خودایت ابیات حتّ رلیلی د

به حک  اجبار بایود عشوق خوود را نیوبت بوه مجنوون نهوان سوازد و پ   بود.زندگی نمی در همنشیت او

 گرچه، یشه کنندپ صبر قضای الهی بایدهر دو در برابر  ؛ ول کندمرارت و تلخی ایت عشق ناکام را تحمّ

شود و در تالش است توا بوه نحووی بوه تلخ است. ولی با ایت وجود، خودش تیلی  ایت قضای الهی نمی

 ن دست یابد.ووصا  مجن

معشوق آسومانی بوه عنووان  دادن به مجنون، سخت از امید به خاطر های خودنامه لیالی نظامی نیز در

 ایت دلتنگی وارهاند. از را بلکه او تا زندمی «کیانک  بی»

 کیوت نییوت دلتنگ مبواش اگور»
 

 ایت بیوت نییوت مت ک  نی  آخر 
 کیوووی نوووه راییوووتبوووی ز فریووواد 

 

 «کیوان خداییوتکو  بوی کآخر 

 

 

 

 

 ورزی ليلیعفّت .1-1

کوه ایوت  اسوت عشوق عویری ۀهای برجیتویژگی از به عنوان یکیرعایت حری  اخالقی  و عفّتحفظ 

توریت چیوزی ویژگی اخالقوی برجیوته»واقع همیت  در .سمبل عشق عفی  بد  ساخته است به داستان را

و  یلویل. (712: 1313یت، الدّجما ) «کوشد آن را از اصل عربی به فارسی انتقا  دهداست که نظامی می

در ایوت دیودارها نوه  آنهوا که کندمی قی  یاد چنان مقید به عفاف و پاکدامنی هیتند که مجنون مجنون

 اند:نپرورانده خاطر در نیز ت آن رابلکه نی تنها مرتکب حرامی نشدند
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ککککککککککککککم  ب  یبکککککککککککککککة  »  فب کککککککککککککک   و بات کککککککککککککک  مل نک ا 
 

کککککککککککککککک ِ  رح یاصککککککککککککککککارح  و  للا  م   یککککککککککککککککامل  و      « جن 
 (70 :همان) 

نداشتی  و به خدا سوگند ای دوسوت! کوه مرتکوب  ناکیشبهه که قصد کارشب را باه  سپری کردی  در حالی

 حرامی نشدی .

مباهلوه را بوه عنووان  ۀآورد، بلکه شیوزنندگان روی نمیمجادله با تهمتبه  هایت میألبرای اثبات او  

نو : ) نفوریت نمایود ،زنودتهمت موی زنان پاکدامت به تا آنان را که کندیت و آخریت راه انتخاب میاوّل

  .(112: تابیقی  بت الملوح، 

 . درمحیوسوی وجوود داردت داستان تفاو دو اخالقی در ارتکاب اعما  غیر عامل بازدارنده از میان

 خوواب خفتوه اسوت درو چشومان  جاسوسوان رقیبان و اجتماعی یعنی ترس از -اصل عربی عامل عرفی

 :سازدکه لیلی را چون اسب وحشی لجام گییخته در برابر مجنون می

ت اکککککا الت  »   ض کککککا   أ   د   و  ص ککککک قبیکککککل   ذا ُس 
 

ککککککککص کککککککک   ل  جلای اککککککککاص کککککککک یککککککککل  اخل   و   دود  ش 
  أ   أوی کککککککککککاکککککککککککا َث   هبای  اهککککککککککک       ککککککککککک  ا  و   

 
کککککککککککککا   خکککککککککککککاف  أ     «   نیای اکککککککککککککایونکککککککککککککا  أن هت 
 (131: 1337قی  بت الملوح، ) 

 انگشوت ؛ وتابدمیام گییخته روی بروورزد و چون اسب وحشی لجمی هرگاه آهنگ بوسیدن او را کن  امتناع

 د.ترسد که بیدار شونچشمان خفته میکند که از اشاره می گزد وخود را می شیت

ولی با  (60همان:ن : ) شودلیلی به عنوان عامل بازدارنده مطرح می ۀعشو و ابیات نیز ناز ایپاره در

فراق مجنون را به خداترس بوودن  ۀبهره نییت و در میالدینی بی اخالقاز  چندان ایت وجود لیلی عربی

علّوت ایوت عفواف را در  یبوا وجوود اینکوه برخو داستان فارسی در امّا، (37 همان:ن : ) کندتوصیه می

بوا  ارتبواطو بویهنگام ممانعت از دیدار عاشوق و معشووق یو  عفواف اجبواری ناشوی از عودم قودرت 

قوانون عشوق اسوت کوه  ایت عامول شورعی وولی  (171 :1321، ستّارین : )دانند میاعتقادات میهبی 

   شود.عنوان می تربرجیته بییار

 کووای جوووانمرد بووه پیوور فرمووود»
 

 نووواورد نمانووود مووورازیوووت بووویش  
 فووروزمزیووت گونووه کووه شوومع مووی 

 

 بیشوووووترک روم بیووووووزم گووووور 

 استگرچه خفته و شویی است مرا 

 

 اسووتنهفتووه خوودا ایووت حووا  نووه از 

 زینکووه بووه شوووی د  نوودادم گوور 

 

 زادمنووووه چنووووان حوووورام آخوووور 

 زنوان هوالک اسوتبویش قودم زیت 

 

 ناکیوووتموویهب عشوووق عیووب در 
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 نشوووین  چوووون کوووه بوووه داوری توووا

 

 کوووووورده خجووووووالتی نبیوووووون  از 

 نیوووز کوووه عاشوووق تموووام اسوووت او 

 

 «حورام اسوت او زیت بیش غرض بر 

 (717: 1333 نظامی،) 

 عربوی بیویار عموق شخصویّتاسوالمی لیلوی نظوامی نیوبت بوه  -ر عرفانیتفکّ ،به ایت ابیات توجّهبا  

حاضور نییوت بوه  ،اساس مویهب عشوق و تورس از روز داوریکه برطوریه ب گیرد،به خود میبیشتری 

رفانی پیودا وعو ۀودنش جنبووود زن بووا وجووب ،دگاه اووتر شود. اینجاست که عشق در دیمعشوق نزدی 

ای اوقوات نواز اسوبان و دربوان گرفتوار اسوت و پوارهپ کند. ولی لیلی عربی همچنان در بنود تورس ازمی

 د.سازعاشقانه را نیز چاشنی کار خود می

 حاشيه متن یا ليلی در .1-90

 هوای عربوی،برعک  روایوت ایت اعتقادند که نظامی، برخی بر داستان دو لیلی در میزان ظهور ر موردد

نوام  محوور فقو  در هوای عربوی،چراکوه افیوانه ؛به لیلی برتری داده است های داستان،چهره تصویر در

ایوران  زجمعوی انو : ) آیودسوخت بوه میوان موی عشوق مجنوون، از تنهوا آنها، در و زنندمی مجنون دور

نظامی در واقع مدافع سرکشی لیلی است و در تندتریت برخوردهوا حوق را ولی  (73-77: 1316 شناسان،

 اصول عربوی غیبت لیلی در ایت سخت، ییدأضمت ت برخی دیگر .(22: 1330طغیانی،ن : )دهد می اوه وب

: 1366 ،سوتّارینو : ) نوددانعربوی موی ۀجامع در اوداشتت سایه قرار در ارج بودن زن وبی ، دلیلی بررا

در اصول عربوی، »و برخی دیگر ضمت مثبت قلمداد کردن نقش لیلی در منظومۀ نظوامی معتقدنود  (760

ا بور انجوام تووان یافوت کوه توانوایی لیلوی رمنفی دارد و در آن چیزی نمی گیری کامالًلیلی ی  موضع

   .(727: 1313یت، الدّجما )« دانها به آن اشاره کردهچه برخی از روایتکاری نشان دهد، جز آن

زن »؛ زیورا ارتباط نباشودزندگی شخصی نظامی بی داستان با رسد برجیتگی نقش لیلی دربه نظر می

چنودیت  اوطرفوی  از و (1: 1320 لنگورودی،جعفوری) «اسوتی داشته مهمّ زندگی نظامی نقش بییار در

 بود.دست داده  از خصوص آفاق راه ب، خود همیر

نوام  «و شویریت وخیور» بینی  که او در داستان ایرانینظامی نیز می ۀهای عاشقانیاری منظومهگدر نام

آن را  ،نوام زن بور موردم سواختت مقودّ بوا ولی در داستان دارای اصل عربی ،سازدم میمرد را بر زن مقدّ

ی ایوت پ  حتّ ست.م ااس  مرد بر زن مقدّ «مجنون لیلی»نامد. با آنکه در اصل عربی می« لیلی و مجنون»

مجنون بوه  شخصیّتلیلی به عنوان ی  زن در مقابل  شخصیّتنظامی به  توجّهتواند بیانگر تقدی  نیز می

حکایوت از تحقیور موردی دارد کوه « لیلوی ۀدیوانو»عنوان ی  مرد باشد. گرچه در عنوان عربی مفهووم 
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 . مثل اینکه ایت موجوود اصوالًکشدشود و در ایت عشق کارش به جنون میعاشق موجودی به نام زن می

زیرا او ی  زن است. پ  تحقیور مورد بوا ایوت صوفت بوه  ؛ایت چنیت عشقی از جانب مرد نییت ۀشاییت

 زن است. شخصیّتنوعی تحقیر مقام و 

عالوه بر برجیته کردن نقش لیلی، نقش مادر، بخصوص مرگ او را به عنوان رمز مهربوانی و نظامی 

در اصول عربوی موادر نیوبت بوه پودر در با آنکه  .(131 :1327 ا،ثریّن : ) عطوفت برجیته ساخته است

از لیلوی تقاضوای  بوه ناچوار -بی  از دست دادن فرزند خوود به خاطرآن ه   -حاشیه است و فق  یکبار 

و منفوی ا ایت سوخت در موورد در حاشویه امّ (37 :7ج  ،1311 صفهانی،اإلن : ) کنددیدار با مجنون می

 ل دارد.مّأجای بیی ت و ناتوانی او بر انجام کاری ربیدر اصل عبودن نقش لیلی 

 حاشویه قورار لیلی به عنوان ی  معشوق در رسد کهطور به نظر میایت به دیوان مجنونیه اوّلنگاه  در

 نییوت؛طبیعی  ایت چندان غیر حاالت عشق اوست و مجنون و مورد در بیشتر ابیات که؛ چراگرفته است

یوابی  کوه لیلوی حوالتی بویت مویدر مفهوم ابیات درتعمّق  با مجنون است. ولی ۀسرود که ایت دیوانچون

بوه نودرت  گرچوه ،لیلی است هاخطاب ت ابیات وت اکثریّبدیت معنی که محوریّ؛ دارد «نییت هیت و»

 شود.می بیان حاالت او

هوای تواریخی کتواب و ابیات اندک او بخواهی  به حقیقت نقش لیلی پی ببری  باید ایت میان اگر در

ه  مثول  بلکه او ،ایت عشق حالتی منفعل ندارد در که به خوبی دیدی  لیلی عربی نیز دهی  قرار مدنظر را

مقابول  ی درحتّو او را دعوت به شکیبایی کنود و کند و مجنون دیدار تالش است که با لیالی فارسی در

 .کندگیری میبه نفع مجنون موضع خود ۀقبیل

ایوت  تفواوت در تنها متت داستان است. بلکه در ،حاشیه نییت در ی عربی نه تنهاس لیلایت اسا پ  بر

 ۀواقعیوت جامعو موتت و ابیوات انودک اسوت کوه در های موجز وگفته ی عربی همان لیلی بااست که لیل

 اقتضوای فوتّ نوابرباسوت کوه نظوامی  توا حودودی زادۀ تخیّول ی فارسویولی لیل کند،میزندگی  ربیوع

موقعیوت  بخشویدن بوه ارتقواءنیبت بوه زنوان و  منفیر نقد تصوّ مبنی بر های خوداندیشه رایی وسداستان

 داده است.  را بی  حاالت او ها وگفته آنها، اجتماعی

 هيجنت
ر خّأ. تباشدمیدر جامعه  ی  زنلیلی به عنوان  شخصیّتدو داللت متفاوت در مورد  بیانگرداستان  دو عنوان. 1

نظوامی بوه  توجّوهبیوانگر در فارسوی او م اس  تقدّ وناچیز بودن مقام زن  به نوعی نشان ازل عربی در اصلیلی نام 

 .ستهمگان به موقعیت او توجّهلیلی و معطوف ساختت  شخصیّتبرجیته ساختت 
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او ی  زن معمولی نییت. لیلی  عربی نیز درولی  ،است رفتهمکتب قشر از ،برخی ۀگرچه لیالی نظامی به گفت. 7

ش در جامعه به هایمحدودیت و از میزان شیدایی و اندوه خود شجاعت، است که با زنی شاعر - بیان فارسی -

 .دگویمی عنوان ی  زن سخت

 بنوا نظامیداستان  کند. ولی درسپری می راطغیانگری  و ی تیل حالتی بیت ،عفّتکما   داستان لیلی در دو در. 3

قدرت  به عنوان نمادی از شوهر لیلی بر رسد ومی ایت طغیانگری به اوج ،یلیعدم تمکیت ل ۀزمین در اوابتکار  بر

 آید.مردساالر فائق می ۀخواهی جامع تملّ

ی یعنوی شخصویّت یو  عامول عرفوی و ،او های رسیده ازگفته اصل عربی بنابر در عفّتعامل پایبندی لیلی به . 7

بر عامل عرفی غلبه  داستان نظامی قانون شرع و عشق پاک ولی در ،ترس از قوم و قبیله و ناز و عشوه زنانه است

 دارد.

لیلوی  ولوی نظوامی سوعی کورده اسوت کوه از ،هوای عرفوان اسوالمی واالسوتاصل عربی فاقد اندیشه لیلی در .1

تواند همچون مرد به کموا  نظامی می ۀاندیش از ایت رو زن در .اسالمی ارائه دهد های عرفانی با اندیشهشخصیّت

 ی برسد.عرفان

داستان عربی  نییت که لیلی در ولی ایت بدان معنا ،چشمگیراست بییار داستان نظامی لیلی در اگرچه حضور .6

باید ازیت نکته غافل ماند پ  ن .متت ایت عشق قرار دارد در، هاتوجود تمام محدودیّ با بلکه او است،حاشیه  در

 الت و عصر شاعر است.تخیّ دۀی نظامی زالیل کهیت دنیای عرب است در حالیّعاقو ۀزاد عربی یِکه لیل

از ازدواج حوالتی منفعول بوه خوود  بعد یپویاست. او حتّ شخصیّتی   لیلی غالباً شخصیّت داستان دو هردر  .2

 .ی بخشدتیلّ را او کند و دیدار او نامه به مجنون، با از طریق ارسا  پیام و سعی داردگیرد، بلکه نمی

دربند بودن خود تلویحاً به آزادی موردان و  بودن و مجبور سخنانی مبنی بر ابزار چه لیلی بااگر عربیاصل  در .1

بوا موردان مقاییوه  ت خود صوریحاً خوود راولی لیلی نظامی برای تبییت موقعیّ ،جامعه اشاره دارد اسارت زنان در

ایوت ترتیوب بوه نووعی جامعوه را به  ؛ ودنشمارزن بودن برمی تریت جرم خود رااصلیهر دو نهایت  در کند ومی

 کند.توبیخ و سرزنش می
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 *دراسة یقارنة ظایيینظویة الن  املنظویة الع بیة و  جتماایة لهیه  يفقدار التنشئة اإلی

 

  ُبب روشنفل   
 سجامعة تربیت مدرّ ، يف قسم اللغة العربیة وآداهبامساعدة ستاذة أ

 يبایوزید يدنید مم  
 سجامعة تربیت مدرّ ، يف قسم اللغة العربیة وآداهبامرحلة الدکتوراه  طالب يف
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