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شـامل:

 معرّفی و نقد کتاب
 نقدِ نقد

 ترجمه

(از عربی به فارسی)

 گزارش

 گفتوگو و...

 -1تعبیر «پارهها و نکتهها» را از مجلة «گزارش میراث» به عاریت گرفتهایم -2 .این بخش ،ارزش علمی  -پژوهشی ندارد -3.رعایت
اصول فنی و اخالقی نقد ،ضروری است.

معرّفي و نقد کتاب
محاضرات في األدب المقارن ،عبده الراجحي ،چاپ دوم،
بیروت ،دار النهضة العربیة 792 ،7002 ،صفحه.

کتاب محاضرات فی األدب المقارن تألیف دکتر «عبده الراجحی»
استاد زبان عربی در دانشگاه «اسکندریه» و «عربی بیروت» است .این
اثر در دو بخش نگاشته شده است :مؤلّف در بخش نخست به مباحث
کلّی ادبیات تطبیقی پرداخته است و بخش دوم به ارائه دو نمونة عملی
از پژوهشهای تطبیقی اختصاص دارد.
مؤلّف در مقدّمه کتاب گفته است که مقصود ایشان از تألیف این کتاب ،یک «پژوهش علمی روشمند»
نیست ،بلکه هدف گردآوری سخنرانیهای وی برای «آموزش» دانش ادبیات تطبیقی به دانشجویان
سال چهارم زبان عربی است.توضیح چارچـوبهای کلی ادبیـات تطبیقی ،تعریف ادبیات تطبیقی و
تحـوالت حاکم بر ایـن دانش ،معرّفی میدانهای پژوهش و نیز ارائة نمونههای عملی از پژوهشهای
تطبیقی از دیگر اهداف مؤلّف در نگارش این کتاب است( .ص )5
از سوی دیگر ،مؤلّف در ادامة همین «مقدّمه» ،بیان میدارد که منابع اصلی وی در گردآوری این اثر،
پنج منبع به شرح زیر است:
أ :حممد غنيمی هالل ( :)2691األدب املقارن ،چاپ دوم ،مصر.
ب :)2691( ------- :دور األدب املقارن فی توجيه دراسات األدب العربی املعاصر ،اجلامعية العربية.
ج :)4591( ------- :لیلی و المجنون ،مکتبة األنجلو المصرية.
د :محمد زکی العشماوی ( :)4591دراسات فی النقد المسرحی ،دار الکتب الجامعیة اإلسکندرية.
هـ :رميون الحاان ( :)2691األدب املقارن و األدب العام ،بيوت ،دار التااب البننایی.
این اعتراف و صداقت مؤلّف در مقدّمه ،اگرچه نشان از رعایت اصول اخالق علمی و امانتداری ایشان
است؛ اما بیانگر این حقیقت نیز هست که این اثر «خالصه» و «گزیدهای» از آثار ذکر شده است و میزان
ابتکار و نوآوری ایشان در طرح مباحث نوین و تبیین و جریانهای حاکم بر ادبیات تطبیقی ،بسیار
ضعیف است .ضعف مؤلّف ،تنها به این مسأله ختم میشود ،بلکه در تحلیل دو نمونة تطبیقی نیز به مانند
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بخش نظری عمل نموده است؛ چرا که نمونة «لیلی و مجنون» را از غنیمی هالل به عاریت گرفته و نمونة
تحلیلی «اُدیب در اندیشة توفیق الحکیم» را نیز از «محمد زکی العشماوی» به امانت نقل نموده است.
به هر حال ،کاستیهای محتوایی این کتاب را میتوان در چند بُعد زیر خالصه نمود:
 .1در این اثر ،نشانهای از ابداع و نوآوری دیده نمیشود؛ زیرا این کتاب ،خالصه و گزیدهای از
دیدگاههای برخی تطبیقگران مشهور جهان عرب است.
 .2منابع گردآوری مؤلّف ،در پاورقی کتاب ،آن هم به ندرت ،آمده است؛ این مسأله ،بیانگر این
حقیقت است که روح تحقیق و پژوهش در چنین آثاری ،وجود ندارد و مؤلّف ،بیش از هر چیز
به «گردآوری» و «دستهبندی» دیدگاههای گوناگون بسنده کرده است.
 .3نمونههای عملی ارائه شده از پژوهشهای تطبیقی« ،کهنه» و «تکراری» است :این در حالی است
که دانش ادبیات تطبیقی ،پیوسته در حال «تغییر» و «تحوّل» بوده است .در حقیقت «دوری از
روزآمدی» چالش اساسی این کتاب است.
 .1مؤلّف ،بیشتر به غنیمی هالل و مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی نظر دارد و به نظر میرسد،حداقل
در این اثر ،اطالعی از دیگر جریانها و رویکردهای کنونی ادبیات تطبیقی ندارد.
افزون بر این ،برخی کاستیهای شکلی نیز در این اثر دیده میشود:
 .1منابع مورد استفاده در پایان کتاب ذکر نشده است و مخاطب نمیتواند به برداشت و تصویر
کاملی از منابع این اثر دست یابد.
 .2فهرست اسامی اعالم نیز ارائه نشده است و این از نقصهای اساسی یک اثر علمی است.
 .3طرح جلدکتاب ،تناسبی با محتوای آن ندارد.
اما چندان از طریق انصاف دور نشویم؛ چرا که بیان روان و شیوایی کالم مؤلّف و نیز دستهبندیهای
منظم وی ،کار آموزش و فراگیری این اثر را برای دانشجویان آسان نموده است و این از محاسن یک
اثر «آموزشی» است .هر چند که فقدان «تمرین» کاستی دیگری بر امر آموزش آن نیز وارد نموده
است.
خالصه اینکه ،امروزه ادبیات تطبیقی به سرعت در حال تحوّل و تکامل است و نگارش چنین آثاری،
اگرچه ممکن است برخی نیازهای آموزشی مخاطبان را در کوتاه مدت پاسخ دهد؛ اما ممکن است
در دراز مدت هم زمینهساز رکود «نظریهپردازی» شود .بدون تردید ،بنیاد ادبیات تطبیقی در غرب و
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اصوال پیشرفت و تکامل آن بر اصل نظریهپردازی استوار است؛ لذا امیدوارم طرح و نقد چنین آثاری،
خوانندگان را به سوی حقیقت کنونی ادبیات جهانی ،که همان اهتمام به نظریهپردازی است ،رهنمون
نماید.
تورج زینی وند

1

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

 .1رایانامهT_zinivand56@yahoo.com :

نقدی بر سه بیت از کتاب متنبي و سعدی
(تأثیر يک شیوة بیاني ايراني در شعر متنبّي)
محفوظ ،حسین علي ()7331؛ متنبي و سعدی ،طهران :چاپخانه حیدری.

حسینعلی محفوظ ( ) 19 :1331در اولین شاهد خود برای نشان دادن تأثیرپذیری ادب فارسی از عربی،
دو بیت زیر از شاعری ایرانی به نام ابوالحسن علی بن الیاس األغاجی ،معاصر دقیقی را با این بیت از
متنبی مقایسه کرده است:
ای آنکه نداری خبری از هنر من

خواهی که بدانی که نیم نعمت پرورد

اسب آر و کمند آر و کمان آر

1

يل
فَاخلَ ُ

يل
َوالل ُ

َوالبَيداءُ

تَع ِرفُين

شعر و قلم و بربط و شطرنج و می و نرد
يف
َوالس ُ

ِ
رطاس َوال َقلَ ُم
َوالر ُ
مح َوالق ُ
(متنبّي ،1041 ،ج)58 :0

2

این نویسندة عراقی نتیجه گرفته است که شعر فارسی ،وامدار شعر عربی است و این یک نمونه از
شواهد بسیار است .دامادی نیز با نقل اشعار باال بدون توضیح ،به شکل غیر مستقیم سخن محفوظ را
تأیید کرده است)532-531 :1339( .
برای بررسی و تحقیق منصفانه و تبیین نقاط ضعف و خطا ،الزم است ابیات باال را با تأمّل بیشتر بررسی
کنیم .در ابتدا بیت متنبّی و منشأ اقتباس آن را مورد تأمّل قرار میدهیم:
عکبری ( ،1931ج  )319 :3از شارحان مشهور اشعار متن ّبی ،این بیت متنبّی (فالخیل و اللیل )..را منشأ
الهام دو بیت زیر دانسته و به غلط آنها را به بدیع الزمان همدانی نسبت داده است:
 .1إن شئت تعلم يف اآلداب منزليت
السيف واألوهاق تشهد يل
 .2فالطّرف و ّ

العز
وأنّين قد غذاين
ّ
الشطرنج
والعود والنّرد و ّ

والنّعم
والقلم

(ترجمـه .1 :اگـر میخواهی جایگاه مرا در علم و ادب بدانی در حالی که عزّت و نعمت مرا سیراب
کردهاند .2 .مردان بزرگ ،شمشیر ،ریسمان جنگ ،عود ،نرد ،شطرنج و قلم گواه من هستند).
عکبری دو اشتباه کرده است؛ زیرا به غلط دو بیت باال را که از آغاجی و یا شجری است به بدیع الزمان
نسبت داده و خطای دوم او اقتباس از متن ّبی است در حالی که دو بیت باال ترجمه اشعار فارسی است.

 /491کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،11تابستان 1391

دلیل ما برای این ادعا این است که ثعالبی ( ،1113ج )311 :5با همه فارسی ستیزی خود (نک:
آذرنوش ،)131 :1315 ،در یک جا ،دو بیت باال را به (آغاچی) 3نسبت داده است و احتمال داده که دو
بیت فارسی هم مضمون آن ،ترجمه خود آغاجی باشد.0
و در جایی دیگر ( ،1113ج )131 :1دو بیت عربی مذکور را به ابوالقاسم إسماعیل بن أحمد الشجری
نسبت داده 8و صریحا گفته است که این ابیات ترجمه اشعاری از زبان فارسی به عربی است.
آنچه که تردید در آن روا نیست ،این است که منشأ الهام این دو بیت عربی ،اشعار فارسی است که
گوینده آن ،معاصر متنبی بوده و آنقـدر در سرودن شعـر مهـارت داشتـه است کـه ثعالبی در باره او
می گوید :ابوالحسن آغاجی که در میان شعر و شاعران ایرانی از کهکشان مشهورتر است ،دیوان شعری
دارد که در خراسان مشهور است و چه بسا اشعار خود را به عربی ترجمه کرده است.
منبع محفوظ در ادعای خود ،کتاب لباب األلباب است .حیرتآور این است که این محقّق عراقی
نگاهی به یتیمة الدهر ثعالبی ( ،1113ج )131 :1نینداخته تا ببیند که این دو بیت فارسی ریشهای ایرانی و
قدیم دارند.6
پي نوشت
 - 4عوفي ( )32 :1338دو بيت باال را به آغاچي که معاصر دقيقي بوده نسبت داده و معتقد است که آغاچي اين مضمون
را از شعر علي (ع) گرفته است:
سل عن سرييت سهمي و قوسي

و

رحمي

و

امللمة

والقضااي

ترجمه :در مورد شيوه زندگي من از تير ،کمان  ،نيزه ،بالها و قضاوت هاي من بپرس .نک( :دودپوتاا )166 :1352 ،ايان
بيت در ديوانهاي منسوب به علي (ع) ديده نشد.
 - 2تاريخ نويسان علت مرگ متنبّي را همين بيت دانستهاند؛ زيرا در هنگام فرار از راهزنان ،که قصادگرفتن اماواا او را
داشتند ،غالمش بانگ برآورد :مگذار بگويند در جنگ فرار کردي ،مگر تو همان نيستي که گفتاهاي :فالخيا و الليا ،....
نک( :دامادي)831 :1311 ،
 - 3آغاچي از اميران دربار ساماني بوده که در ساا  351از دنيا رفته است ،نک( :شعار )031 :1 ،1310 ،و (اداره چاي،
)188-180 :1314
 - 0سخن ثعالبي در يتيمة الدهر درباره اين ابيات چنين است :أبو الحسن األغاجي هو اشهر من شعر الفارساية وفرساانه
من المجرّة وله ديوان شعر سائر في بالد خراسان وربما ترج شعر نفسه بالعربية کقوله:
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إن شئت تعلم يف اآلداب منزليت
فالطّرف والسيف واالوهاق تشهد يل

وإنين ين ين ين ينينين قين ين ين ين ينيند غين ين ين ين ينينذاين العين ين ين ين ينينز والين ين ين ين ينيننعم
والع ين ين ين ينينود والن ين ين ين ينينرد والش ين ين ين ينينطرنج والقل ين ين ين ينينم

 - 8ثعالبي درباره «أبو القاس إسماعي بن أحمد الشجري» نوشته است :کاتب شاعر ،أدرکته حرفة األدب فأزعجتاه عان
وطنه ورمت به إلى بخاري ،فل يجد للغربة شافع أدبه وفضله ،ووجد متصرفاً فتماسكت حاله ،ولما انقضت الدولة السامانية
عاود وطنه ث فارقه وورد به على أبي الفتح البستي فأقام عليه مدة ث قصد الفاريات واساتوطنها ،ومان ملحاه قولاه وهاو
منقوا من بيتين بالفارسية لألعاج :
إن شئت تعلم يف اآلداب منزليت
فالطّرف والسيف واالوهاق تشهد يل

وإنين ين ين ين ينينين قين ين ين ين ينيند غين ين ين ين ينينذاين العين ين ين ين ينينز والين ين ين ين ينيننعم
والع ين ين ين ينينود والن ين ين ين ينينرد والش ين ين ين ينينطرنج والقل ين ين ين ينينم

 - 6براي اطالع از نقدهاي ديگري بر کتاب متنبي و سعدي نک( :سبزيان پور و رضايي)161-133 :1312 ،

کتابنامه
الف :کتابها
 .1آذرنوش ،آذرتاش ()1315؛ چالش میان فارسي و عربي ،چاپ اوّل :نی.
 .2ادارهچی گیالنـی ،احمـد ()1331؛ شااعران همعرار رودکاي :مجموعـه انتشـارات ادبـی تـاریخی
موقوفات محمود افشار یزدی.
 .3ثعينينالب ا امومنرينينور )1043؛ يايمــة الــدهر فــی حماســع رهـ العصــرا شينينرو و يقيين  :مفيينيند حممينيند قميبينينةا مينينريو  :دار
الكتاب العلمية.
 .1دامادى ،سید محمد ()1339؛ مضامین مشترك در ادب فارسى و عربى ،چاپ دوم :دانشگاه تهران.
 .5دودپوتـا ،ع.م)1312( .؛ تأثیر شعر عربي بر تکامل شاعر فارساي ،ترجمـه سـیروس شمیسـا :صـدای
معاصر.

 .6العکربيا اموالبقاء )1336؛ شـر ا النقـاا العتـامل امل ـمت يلانيـان شـر ديـوان املانـيا مطبعينة مرينطف البينا
احلليب و اوالده مبرر.
 .3عوفی ،محمد ()1335؛ لباب اآلداب ،به کوشش سعید نفیسی :کتابفروشی ابن سینا.

 .1المتنبّی ،ابو الطیب ()1113؛ ديوان ،شرح عبدالرحمن البرقوقی ،بیروت :دار الکتاب العربی.
 .9محفوظ ،حسین علی ()1331؛ متنبّي و سعدی ،طهران :چاپخانه حیدری.
ب :مجلهها
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 .11ســبزیان پــور ،وحیــد ،رضــایی ،صــدیقه ()1392؛ نگــاهی تــازه بــه داســتان قــدیمی ســعدی و متنبــی،
پژوهشنامة نقد ادب عربي ،شماره  ،)11/1( 1صص .111-133
 .11شعار ،جعفر (« ،)1331آغاچی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمي.133/1 ،
وحید سبزیانپور

1

دانشیار گروه و زبان ادبیات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

 .1رايانامهwsabzianporr@yahoo.com :

لیلي و مجنون در پرتو آراء محمّدالسعید جمالالدّين
 .7پیشگفتار
منظومههای عاشقانة ادب فارسی ،یکی از زیباترین و دلانگیزترین نمونههای متون فارسی هستند که از
دوران دور تا به امروز ،همواره مخاطبان و عالقهمندان بسیاری داشته است .لیلی و مجنون داستانی است
که محور اساسی آن عشق است .محمّدالسعید جمالالدّین در پی تحلیل و توصیف آن ،بهخصوص بیان
واقعیّت داشتن یا نداشتن شخصیّت قیس است .جمالالدّین تحت تأثیر جامعة سنتی موجود در داستان،
برای پردازش شخصیّتها از شیوة توصیفی بهره میگیرد که همین روش را نظامی در تأثیری که از
داستان پذیرفته در ادبیّات فارسی دنبال کرده است .این پژوهش میکوشد ضمن بحث اجمالی درباره
داستان لیلی و مجنون در پیوندی که با جامعة سنتی داشته ،به معرّفی و توصیف اعمال شخصیّتهایی که
با این داستان گره خورده و نیز بررسی تطبیقی این دو اثر ادبی در ادبیّات عربی و فارسی و بیان وجوه
افترق و شباهت آنها ،بپردازد .مشخصّة اصلی اندیشههای تطبیقی وی ،تأثیرپذیری از مکتب فرانسوی
ادبیّات تطبیقی است .محمّدالسعید جمالالدّین با شیوهای علمی به بررسی پیوند میان ادبیّات تطبیقی
عربی و ادبیّات اسالمی میپردازد و از روشهای پژوهشی آن سخن به میان میآورد .این نویسندة
پرکار عربی در پی آن است تا ،تأثیر و تأثری را که دو ادبیّات عرب واسالم در طول دوران مختلف بر
هم گذاشتهاند را بررسی کند .دستاورد این پژوهش بیان تأثیر و تأثری است که بنابر مکتب فرانسوی
ادبیّات تطبیقی ،ملّل گوناگون از یکدیگر پذیرفتهاند و موضوعات و داستانهای ادبی را از یکدیگر
گرفتهاند و متناسب با ساختار و فرهنگ خود در آن دست به آفرینش و نبوغ ادبی زدهاند.
 .7-7معرّفي جمالالدّين و آثار وی
وی در سال  1911موفق به کسب لیسانس زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه عین شمس قاهره گردیده
و در سال 1932نیز دکترای خود را در رشته فلسفه زبان و ادبیّات فارسی کسب نموده است .ایشان در
سال  1912به مرتبه استادی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه عین شمس قاهره نائل آمده است .جمالالدّین
بیست و هفت کتاب به زبان عربی و فارسی تألیف کرده و مقالههای گوناگونی در مجالت علمی
کشورهای مختلف به زبانهای عربی ،فارسی و انگلیسی چاپ نموده است.
وی در دانشگاه «عین شمس» بیشتر به تدریس درسهایی همچون دستور زبان فارسی ،متون ادبی
ادبیّات فارسی در دوره های مختلف ،تاریخ ،تمدن و اندیشه اسالمی در مشرق زمین ،منطق و روش
تحقیق ،شرق شناسی و ادبیّات تطبیقی پرداخته و مدّتی در دانشگاههای کشورهای عربی همچون:
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عربستان سعودی و قطر بهعنوان استاد مدعو ،به تدریس مشغول بوده است .همچنین در حدود سی و
پنج همایش بین المللی در کشورهای مختلف شرکت کرده و در برخی از دانشگاهها و مراکز علمی
عربی و آمریکایی سخنرانیهایی داشته و در چندین انجمن علمی ،ادبی ،فرهنگی و دوستی بین المللی
عضو بوده است.
جمالالدّین عضو کمیتة رسمی مصر در زمینة گفتگوی تمدنها بوده و چندین بار با این عنوان به ایران
برای حضور در سمینارهایی که در وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در تهران برگزار شده
مسافرت و شرکت کرده است.
از جمله آثار وی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

« -1رسالة اخللود»1حملمد إقبالا ترمجة عن الفارسية إيل العرمية مع دراسة يليلية نقدية .

« -2الدولة اإلمساعيليه يف إيران».2
« -3أساس االقتباس يف املنط »3ا لنرريال ّدين الطوس ا يقي الرتمجة العرمية ابإلشرتاک.
تطور الفکر الفلسفي يف إيران»4ا حملمد إقبالا ترمجة عن اإلجنليزية ابالشرتاک.
ّ « -4
« -5األدب املقارن -دراسا تطبيقية مني األدمني العرم و الفارسي».5
« -6نقوش فارسيه عل لوحة عرمية» 6مقاال يف الفکر اإلسالمي و األدب املقارن.

تفرق»7ا دراسا يف الفکر اإلسالمي.
« -7مجع ما ّ
« -8أعالم الشعر الفارس يف عرور اإلزدهار».8
 -9مقاالت فارسی ،مجموعه مقاالتی که مؤلّف آنرا به زبان فارسی نوشته است (حسامپور و کیانی:
.)35-33 :1319
 .7-7پیشینة پژوهش
در زمینه داستان لیلی و مجنون در ادبیّات فارسی و عربی ،و اینکه ابتدا این داستان از ادبیّات عرب
شروع و سپس به ادبیّات فارسی و ترکی رسیده ،پژوهشهای فراوانی تحت عناوین« :بررسی میزان
جامعه پذیری لیلی در منظومة عربی و منظومة نظامی» روشنفکر و محمّدی بایزیدی ()1391؛ «درآمدی
بر نقد تطبیقی قصة لیلی و مجنون در ادبیّات عربی و فارسی» غنیمی هالل و مؤمنی هزاوه ()1392؛
«مجنون و لیلی عربی و لیلی و مجنون نظامی» حسینی()1333؛ «بررسی و مقایسة تحلیلی لیلی و مجنون
نظامی و روایتهای عربی» اردانی ()1391؛ «ریشهیابی داستان لیلی و مجنون» ستودیان ( )1313و
«بررسی تأثیر دیوان قیسبن مل ّوح بر لیلی و مجنون نظامی» (طغیانی و دیگران ( )1319صورت گرفته
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است ،امّا پژوهشی با این موضوع–خوانش تطبیقی لیلی و مجنون در پرتو آراء محمّدسعید جمالالدّین-
انجام نگرفته است.
 .7تحلیل
 .7-7لیلي و مجنون در ادبیّات عربي و فارسي
شیوة جمالالدّین در این مبحث ،بدینگونه است که به معرّفی داستان و اینکه این داستان از کجا و
چه مکانی شروع شده می پردازد .وی این موضوع را در چند مبحث جداگانه ،تحت عناوین مجنون
لیلی در ادبیّات عربی کهن ،انتقال موضوع مجنون لیلی به ادبیّات فارسی و در بخش آخر این مبحث به
مقایسة تطبیقی این موضوع در ادبیّات عربی و فارسی پرداخته است.
وی در رابطه با ریشة این داستان چنین میگوید« :ابوالفرج اصفهانی (متوفی  351هـ.ق) نخستین

کسی است که در کتاب معروفش األغایی 9به موضوع «مجنون لیلی» پرداخته است» (ص )223جمال
الدّین پیش از ابوالفرج اصفهانی از ابن قتیبه دینوری اسم برده است؛ چرا که «به زعم اکثر نویسندگان و

محققان عرب ،اوّلین اثری که در آن نامی از داستان لیلی و مجنون به میان آمده است کتاب الشعر و

الشعراا نوشته ابن قتیبهی دینوری است (ر.ک :ابن قتیبه )513 :1913 ،این کتاب به جزئیّات عشق
مجنون به لیلی نپرداخته است» (ستودیان.)111 :1313 ،
جمال الدّین ،تنها آثاری که در رابطه با این داستان ذکر کرده ،همان األغانی ابوالفرج اصفهانی و
الشعر و الشعرا ابن قتیبه دینوری است ،این در حالی است که آثار و کتابهای زیاد دیگری نیز وجود
الزهره» نوشتة
دارد که می تواند به آگاهی ما نسبت به این موضوع کمک کند .از جمله این آثارّ « :
«محمّدبن داوود ظاهری» 11است که در سال  293هجری قمری از دنیا رفته است ،اگر چه در این
کتاب ،اطلّاعات اندکی دربارهی مجنون آمده ،ولی از اهمیّت ویژهای برخوردار است؛ زیرا کتاب،
شمار بسیاری از اشعار منسوب به مجنون را در خود جای داده و زمانی دراز پیش از کتاب األغانی
گردآوری شده است .از منابع معتبر دیگر ،کتاب «مصارع العشاق» 11نوشتة «ابن سراج» متوفی به سال
 111است .در این کتاب ،حوادثی از داستان عشق لیلی و مجنون نقل میشود .یکی دیگر از منابع کتاب

تزيني األسواق باصصي رشواق العشاق 12نوشتة داوود انطاکی مشهور به «اکمه» است .انطاکی این روشندل

محقّق ،کتاب را در سال  932هجری قمری نوشته است .انطاکی ،به مانند ابوالفرج اصفهانی ،جزئیّات
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داستان لیلی و مجنون را به همراه ابیاتی از مجنون نقل کرده است .اکثر این ابیات در دیوان مجنون لیلی
نیز یافت میشود» (همان).
کتاب های دیگر نیز به داستان لیلی و مجنون اشاره شده است که در اینجا به ذکر نام تعدادی از این
آثار بسنده میشود:

 رخنار عقالا اجملایني نوشتة مداینی. -رخنار اجملنون نوشتة زبیربن بکار.

 المؤتلف و المختلف فی السماء الشعرا نوشتة آمدی (ابوالقاسم حسین بن بشر). -بساط السامع المسامر فی أخبار مجنون بنی عامر نوشتة ابن طولون.

 -خزایة األدب نوشتة بغدادی

 التام نوشتة مبرد و  ( ...ستودیان.)111 :1313 ،بنابر موارد و آثار ذکر شده میتوان این نقد را به جمالالدّین گرفت که به گفتة او؛ ابوالفرج
اصفهانی نخستین کسی نیست که به این موضوع پرداخته باشد و اینکه وی از سایر منابع ،اسمی به میان
نیاورده است .شاید این مسأله به عدم آگاهی مؤلّف از این منابع در ارتباط باشد .وی میتوانست سخن
خود را این گونه بیاورد که :عالوه بر منابع و کتب مختلفی که در رابطه با داستان لیلی و مجنون موجود
است امّا «ابوالفرج اصفهانی ( 351م ).جزئیّات خاصی از داستان لیلی و مجنون را نقل میکند ،به نحوی
که کتاب األغانی را بهعنوان م ّهمترین منبع داستان لیلی و مجنون قرار داده است» (همان.)111 :
مؤلّف در رابطه با اخبار و اطلّاعاتی که ابوالفرج اصفهانی ،درباره مجنون گردآوری کرده،
میگوید« :ابوالفرج کوشیده است تا اخبار مجنون را از سرچشمههای اصلی آن برگیرد .او با راویان
دیدار میکرد تا دربارة نسب مجنون و دورههای گوناگون زندگی و عشقش نسبت به لیلی جستجو
کند .این اخبار ،برخی اوقات با یکدیگر متناقضند .در روایات نقل شده از سوی ابوالفرج اصفهانی،
برخی از راویان روایت خود را در جای دیگر نقض میکنند .برخی مانند مانند اصمعی و ابنکلبی بر
این باورندکه مجنون بنی عامر (قیس بن ملوّح) وجود خارجی ندارد ،اگر چه در روایات دیگرشان
وجود او را تأیید میکنند(13ص .)223
این بحث و اختالف نظرها ،در رابطه با وجود قیس یا عدم آن ،سبب شده که برخی چنین بگویند
که مجنون اصالً وجود تاریخی نداشته و تمام اشعاری که به وی نسبت دادهاند ،جعلی میباشد« .در باب
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مجنون و شخصیّت واقعی او نظریات گوناگونی ارائه شده است .این موضوع که آیا چنین فردی وجود
داشته یا صرفاً یک افسانه است ،مورد تحقیق و بحث پژوهشگران قرار گرفته است .اصمعی میگوید:
«دو مرد در دنیا هرگز جز به اسم شناخته نشدند ،یکی مجنون بنی عامر بوده و دیگر ابن القریه» (حسین،
 :1912ج.)293 :1
ابوالفرج اصفهانی در األغانی از قول اصمعی دو روایت متناقض نقل میکند ،بدین ترتیب که در
یک جا نقل میکند « ریاشی گوید :از اصمعی شنیدم که گفت دو نفرند که فقط نامشان باقی است و
حقیقت تاریخی ندارند ،قیس بنیعامر و ابن القریه» (اصفهانی )111 :1311 ،و در جای دیگر مینویسد:
«اصمعی روایت کرده است که او واقعاً دیوانه نبود ،بلکه مثل ابوح ّیة نُمیری از شدّت عشق دچار
پریشانی حواس و شیفتگی شده بود» (اصفهانی .)111 :1311 ،در جای دیگر نیز از قول ابن دأب (131
م) نقل میکند که« :مردی از بنی عامر را گفتم ،آیا مجنون را میشناسی و چیزی از اشعار او را روایت
میکنی؟ گفت :مگر از عقال فراغت یافتهایم که به روایت شعر دیوانگان بپردازیم .گفتم مقصودم دیوانة
معمولی نیست ،از شاعری که نامش مجنون عامری بوده و کشتة عشق است ،سؤال میکنم ،گفت :این
حرفها به بنی عامر نمیچسبد .جگر بنی عامر از آن غلیظتر و سختتر است که دچار عشق شود .این
ل کله کوچک پیدا میشود ،امّا در بین
حالتها فقط و فقط در بین یمانیهای نازک د ِل ناقص عق ِ
نزاریها هرگز» (همان.)111 :
ابوالفرج اصفهانی به عنوان قدیمیترین محقّق دربارة مجنون میگوید« :قیس بن ملوّح بن مزاحم،
معروف به مجنون لیلی ،شخصیّت افسانهای منسوب به قبیلة بنی عامر ،شاعری که عشق وی را از پای
درآورد .به این شخصیّت افسانهای داستانها و شعرهای زیادی نسبت دادهاند تا آنجا که جاحظ
میگوید :مردم هر شعری را که در مورد لیلی سروده شده بود و گویندهاش مجهول ،به وی منسوب
کردهاند» (ایزوتسو ،1311 ،ج.)91-11 :2
طه ندا در این باره چنین میگوید« :اگر چه عدّهای از مح ّققان در وجود مجنون تردید دارند ،منشأ
این تردید استناد آنان به برخی از گفتهها و نقل قولهای کهن است که در صحّت وجود وی تشکیک
میکند و داستان مزبور را ساخته و پرداختة راویان میداند (.)119 :1393
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«برتلس» ضمن ردّ شخصیّت تاریخی مجنون ،به روایت «ابن کلبی» اشاره کرده که شعرهای مجنون و
افسانة عشق شور بخت او را ،ساخته و پرداختة یکی از خاندان بنی امیّه است که نمیخواست نامش
آشکار شود (زرینکوب.)19 :1332 ،
کفافی در این مضمون میگوید« :داستان حکایت مجنون بنی عامر که در برزخ میان حقیقت و خیال
قرار دارد ،برخی از راویان به درستی آن اعتقاد دارند و برخی بر عکس ،آن را ساختگی میدانند»
(.)211 :1312
حت انتساب اشعاری که دیگران به مجنون نسبت دادهاند چنین میگوید:
غنیمی هالل دربارة ص ّ
« مسلم و معلوم نیست که اشعار منسوب به مجنون و جمیل و قیس حتماً از آن آنان باشد ،چون
قدیم ترین دواوین این شعرا دست کم سه قرن پس از تصنیف (واقعی؟) اشعار (به گفتة نویسندگان
تراجم احوال) گرد آمده است ( .)132 :1333وی همچنین درباره صحّت وجود قیس میگوید« :بعضی
از فضالی عرب «عوایة ابع حتم بع عوایة ابع عياض» (متوفی در 113ق 311-.م) و ابن کلبی (متوفی در
 )121در وجود مجنون شک کردهاند .در األغانی روایتی هست؛ بدین مضمون که یک تن عامری منکر
وجود مجنون نامی از بنی عامر شد .جاحظ نیز به دیدة شک در این افسانه مینگریست .همچنین است
اشعار منسوب به «قیس ابن ذریخ» و «عنتره» و «جمیل» و «عروه» و « ابن عجالن» که برساختة دیگران
است و رمانهای مربوط به شرح حال آنان نیز مجموعاً از چند مضمون و مایة ساده و تکراری است که
از دیگران سرقت (وتضمین) شده و (جزء سرقات شعریه) است .نتیجه آنکه این تراجم احوال ساختگی
و خیالی است» (غنیمی هالل.)132 :1333 ،
مؤلّف میگوید« :ولی بیشتر راویان مشهور قدیم که اصفهانی روایت آنان را آورده است ،مانند ابو
عمر شیبانی ( 91-211هـ ق) و حماد راویه ( 95-155هـ ق) و دیگر راویان مشهور در عرصة روایت
ادبی ،در وجود تاریخی قیس تردیدی نکردهاند» (ص .)221
بنابر سخنان گفته شده ،میتوان گفت که جمالالدّین درباره اشعار منسوب به قیس و صحّت وجود یا
عدم آن با کفافی و طه ندا و غنیمی هالل موافق است و جا پای این ادیبان گذاشته و سخنان آنها را
تکرارکرده است.
نقدی که به گفتههای جمالالدّین میتوان گرفت این است که در آنجایی که میگوید ابوالفرج
تمام تالش خود را بهکار برده تا اخبار را از منابع اصلی و دقیق آن بگیرد ،امّا در ادامه آورده است که
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«با وجود این اصفهانی بر پایة عادت نویسندگان معاصر زمان خود در پی ریشهها و سرچشمههای
روایتها نبود و هر روایتی به دستش میرسید ،بیتوجّه به تناقضات موجود در آن ،میپذیرفت و
موضوع انتخاب و گزینش روایت را به خواننده وا میگذارد ،بیآنکه خود در گزینش روایات و
حذف برخی از آن ،نقشی داشته باشد» (ص  .)221این گفته مؤلّف با سخن قبلیاش در تضاد کامل
است.
در ادامه جمالالدّین به اختصار به روایت این داستان و اینکه از کجا و چگونه شروع شده میپردازد،
امّا به روایتهای مختلف عربی که در رابطه با این ماجرا شکل گرفته ،اشارهای نکرده است.
در مآخذ عربی مجموعاً ،سه روایت اصلی برای پیدا شدن این داستان موجود است -1 :قیس بن
ملوّح با دختری به نام لیلی که هر دو خردسال بودهاند ،هنگام چرانیدن چهار پایان خانوادة خویش ،آشنا
میگردد .آن دو به هم دل میبندند و پس از رسیدن به سن بلوغ ،خانوادة لیلی او را از دید قیس ،دور
نگاه می دارند .در پی آن جدایی ،عشقی توان فرسا و جانکاه سراسر وجود قیس را فرا میگیرد و شور و
غوغایی به پا میکند و -2...قیس و لیلی از یک قبیله و با هم آشنا بودهاند و برای یکدیگر شعر
میخواندند و سپس دل در گرو عشق هم نهادند و -3...قیس و لیلی ،هر دو جوانی بلند باال و خوش
سخن و شاعر بوده اند .روزی در بیابان از جایی گذشت ،گروهی از زنان و دختران که لیلی هم در
میانشان بود قیس را دعوت کردند که به جمع آنها بپیوندد ،او نیز پذیرفت ،سرانجام شتر خود را کشت
تا خوراکی برای آنها بسازد؛ امّا پس از گفت و شنود ادبی ،جوانی دیگر پیدا شد و به جمع آنان
پیوست .زنان و دختران از جمله لیلی قیس را رها کردند و به آن جوان روی آوردند ،این کار برای
قیس بسیار گران آمد .البتّه اندکی بعد ،لیلی نیز عشق خود به قیس را به زبان آورد ،به دنبال این رویداد،
آوازة عشق آن دو بر سر زبانها افتاد و ( ...رضایی اردانی.)19-11 :1391 ،
نقد دیگر اینکه ،جمالالدّین در مورد پیشینه تاریخی قصة لیلی و مجنون اشارهای نداشته است این
در حالی است که «یان ریبکا» میگوید« :قصة لیلی و مجنون در حقیقت مضمون عامیانة بسیار کهنی
است که پیشینة آن در ادبیّات بابل دیده میشود ،با این تفاوت که داستان در آنجا پایانی خوش دارد» (
.)333 :1351
امّا دیدگاه جمالالدّین در پرداختن به این داستان :قیس بن ملوّح یکی از زیباترین و نازک طبعترین
جوانان بنی عامر بود که تعد اد فراوانی شعر و روایت عربی را حفظ بود و پدرش رئیس قبیله و ثروتمند
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بود .او پسرش قیس را در «توباد» به چوپانی گوسفندان گماشته بود .در همین زمان عاشق دختری به نام
لیلی شد که گیسوان بلند و در هم بافتهای داشت و پدر ثروتمندش «مهدی بن سعد» او را به چوپانی
فرستاده بود .هنگام چوپانی بارها و بارها یکدیگر را میدیدند و بدین ترتیب که میان کودکان هم سن
پیوند و دوستی بر قرار میشود ،میان آنها پیوندی پدید آمد (ص  .)225-221ندا (،)119-111 :1393
کفافی( )211 :1312و غنیمی هالل( )132 :1333هم به این مضمون اشاره کردهاند و جمالالدّین همان
سخنان را تکرار کرده است.
نکتة قابل تأمّل در اینجا این است که طه ندا و جمالالدّین در ارتباط با اینکه عشق لیلی و مجنون
به همدیگر از زمان کودکی و در میان کوهها زمان چرانیدن گوسفندان شکل گرفته ،نظرشان یکی
است امّا کفافی آغاز این عشق را زمان نوجوانی دانسته است نه کودکی .دیگر اینکه ،طه ندا به برتر
بودن و ثروتمندی خانوادة قیس اشاره داشته که جمالالدّین به این مسأله اشاره ای نکرده است و مورد
دیگر اینکه ،مؤلّف به مکانی به اسم «توباد» اشاره داشته که دیگران اسمی از آن نبردهاند.
از سخنان مؤلّف اینگونه میتوان برداشت کرد که قیس و لیلی از یک قبیله نبوده ،بلکه از دو قبیلة
متفاوت بودهاند ،این در حالی است که «در دیوان مجنون آمده که لیلی و مجنون از یک قبیله و به
روایتی لیلی دختر عموی مجنون بوده است» (والبی ،بیتا.)2 :
مؤلّف در ادامه چنین میگوید« :سالها گذشت تا قیس و لیلی بزرگ شدند و خانوادة لیلی او را
پردهنشین ساختند و از آن پس قیس نمیتوانست او را ببیند .و اطراف منزل لیلی میگشت و خبرهایی از
او میگرفت و از فراق او دلتنگی میکرد و شکوه مینمود و این دلتنگی و شکوه ،شور شاعرانة او را بر
میانگیخت تا دلتنگی و شکوه های خود را در قالب شعر بریزد و آشکارا نام لیلی را در شعرش ذکر
کند» (ص  .)225ندا ( )131-119 :1393نیز به این مضمون پرداخته است« .از این رو خانوادة لیلی به
شدّت علیه قیس که همة آنان را رنجور ساخته بود برآشفتند و البتّه حق نیز با آنان بود .حتّی خود لیلی
هم علیه قیس به پا خواست ،تأثیر این امر چنان بود که خانوادة دختر آنگاه که اطرافیان قیس به
خواستگاری او رفتند با پیشنهاد ازدواج آنها مخالفت کردند» (ندا .)131 :1393 ،کفافی ()211 :1312
نیز به این موضوع پرداخته است.
قیس در اشعارش آشکارا نام لیلی را ذکر میکند از جمله این اشعار:
ذات ذُؤاَبة
ت لَيبی و هت ُ
تَـ َعبَّ َق ُ

ِ
جم
و ََل يَن ُد لألَتراب مع ثَديها َح ُ
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(اإلصنهایی :1932 ،ج)11 :2

(ترجمه :آنگاه به لیلی دل بستم که گیسوانی بافته داشت و ).11................................
ت رَیَّنا
هم اي لي َ
َ
صغري ِع یرعی النَ َ

هم
یتا وَل َ
إلی اآل َن َل َ
تتا النَ ُ
(همان)12 :

(ترجمه :دو کودک بودیم و بره میچراندیم .ای کاش نه ما بزرگ میشدیم و نه برّهها).

آنچنان که مسلم است ،سخن جمال الدّین با طه ندا و کفافی در این مسأله که مجنون ،آشکارا نام
لیلی را در اشعارش آورده و همین هم سبب مخالفت خانواده لیلی با ازدواج آنها شده یکی است .این
در حالی است که قیس با این کار میخواست هیجانات و شور و شوق درونیاش نسبت به لیلی را با
گفتن شعر تخل ّیه کند امّا «با اینکه شعر ابزاری برای تخلیّة هیجانهای درونی و دلتنگیها و رنجهای
عشق و سوز درون بود ،ولی در این موضوع عامل پیچیدگی مسأله شده بود ،زیرا قبیلههای عرب
دختران خود را به کسی نمیدادندکه عاشق دخترانشان شده باشد و این کار را مایهی ننگ خود
میدانستند ،به همین دلیل ازدواج با لیلی برای قیس دست نایافتنی شد» (ص .)221
مؤلّف در ادامه داستان به کینه و دشمنی که بین قبیله لیلی و مجنون بوده میپردازد «چنین مینماید
که نوعی دشمنی دیرینه میان خانوادة لیلی و قیس بوده است و طبیعی است که این دشمنی در دوستی
این دو بی تأثیر نبوده باشد» (ص  .)225از جمله اشعار در رابطه با این مضمون:
ت َعـداوةٍ
ي ُقولون لَيبی ره بي ِ
ُ َ

عدو و َماليا
بِنَص ت ليبی مع ًّ

(اإلصنهایی ،1932 ،ج)211 :2

(ترجمه :می گویند که خانوادة لیلی اهل دشمنی است .به جان خودم نه من و نه لیلی اهل دشمنی نیستیم).
ٍ
ت رعنا َق املح ِّی املَال ِوي ـا
خصومة
ليبی َشذاً ِمع
ولوکان
لبَ َّوي ُ
(اإلصنهایی ،1932 ،ج)211 :2
(ترجمه :اگر در وجود لیلی ذرّهای دشمنی و کینه وجود داشت ،رخت خویش از آن سرزمین برمیبستم).

امّا کفافی و طه ندا به این دشمنی بین دو قبیله اشارهای نکردهاند .کفافی هم بهگونهای به این مسأله که
لیلی و مجنون دختر عمو ،پسر عموی هم بودهاند اشاره داشته است «از شخصیّتهای داستان ،پدر لیلی
عموی قیس است» (.)211 :1312
باید توجّه داشت که عشق و شیفتگی در عرف و آداب سنتی عرب ،درد و رنجی جاودانه و چاره
ناپذیر و حالتی نابهنجار و ناپسند تلقی شده است (ستودیان .)111 :1313 ،چرا که در جامعة عرب،
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قدرت منطق ضعیف است و خشونت و تعصّب حرف اوّل را میزند .همانگونه که این تعصّبهای
خشک و سخت ،مانع از وصال لیلی و مجنون شد و سبب شد که آندو تا آخر عمر در عشق هم
بسوزند .در این جامعه ،لیلی به عنوان انسانی مختار حق تصمیمگیری برای زندگی و سرنوشت خود را
ندارد.
جمال الدّین در ادامه به تالش مجنون برای رسیدن به لیلی اشاره دارد و میگوید« :امّا قیس دست
برنداشت و برای خواستگاری نزد پدر لیلی رفت ،پدر لیلی درخواست قیس را قاطعانه ردّ کرد تا به
سنت ها و باورهای عرب وفادار بماند و این کار بدنامی او را در پی نداشته باشد .قیس با وجو مخالفت
شدید پدر لیلی آرام ننشست و در پی لحظه هایی بود که مردم قبیله سرگرم کار خود باشند و او بتواند
لیلی را ببیند .مادر قیس نزد لیلی رفت و با لیلی دربارة شیفتگی و بیقراری بیخواب و خور شدن
پسرش سخن گفت .لیلی شبانه نزد قیس شتافت و آندو تا صبح از خاطرات عشقشان گفتند و گریستند»
(ص  .)221ندا ( )131 :1393همین مطلب را ذکر کرده است.
از سخنان جمالالدّین می توان فهمید که با طه ندا در این موضوع که خانواده لیلی با ازدواج آنان
مخالفت کردند و قیس از این کار ناامید نشد ،موافق است امّا ،طه ندا به بیوفایی لیلی اشاره کرده که
چنین مضمونی را در سخنان جمالالدّین نمیبینیم .و آنجایی که مؤلّف درباره دیدار شبانه لیلی و
مجنون و دور از چشم دیگران میپردازد با سخنان قبلی اش در ارتباط با جامعه عرب و زیر نظر گرفتن
لیلی مخالف است و چندان نمیتواند برای جامعه عرب در آن زمان مقبول ذهن باشد.
مؤلّف در ادامه به وضعیتی میپردازد که مجنون با کارهایش برای قبیلة لیلی پیش آورده بود و آنها
هم شکایت وی را نزد خلیفه بردند تا راهگشای مشکالتشان باشد« .وقتی شرایط برای خانوادهی لیلی
سخت شد آنها به خلیفه شکایت ب ردند و خلیفه هم ریختن خون قیس را برای قبیله جایز شمرد.
خانواده لیلی رفتن را بر ماندن جایز شمردند و از آن قبیله رفتند .بعد از آن قیس گوشهنشین و تنها شد
که به ظاهر خودش نمی رسید و این ژولیدگی سببی شد تا او جلب توجّه کند و نظر همگان را به سوی
خود بکشاند» (ر.ک :ص .)223-221ندا ( )131 :1319و کفافی ( )212 :1312به این مسأله پرداختهاند.
هر چند کفافی تنها به جایز شمردن ریختن خون قیس توسط خلیفه اشاره داشته و به کوچ و رفتن
خانواده لیلی از قبیله نپرداخته و اینکه طه ندا به این موضوع که خون قیس باید به تبع کاری که انجام

پارهها و نکتهها213/

داده ریخته شود اشاره نداشته است .جمالالدّین با طه ندا در این مبحث که قیس پس از رفتن خانواده
لیلی از قبیله خود واله وآوارة کوه و بیابان شده است موافق است.
وی در ادامه این موضوع به واسطههایی اشاره دارد که برای رفع مشکل قیس و آزاد شدن وی از
دیوانگی و آوارگی نزد پدر لیلی رفته تا شاید با ازدواج آنها موافقت کند« .روزی «نوفل بن مساحق»
یکی از کارگزاران امویان ،قیس را با حال زار دید و علّت را از او جویا شد ،قیس داستان زندگیاش را
به او گفت و تأکید کرد از این حالت خارج نمیشود ،مگر اینکه خبری از لیلی به او برسد .و در ادامه
اینکه نوفل به قیس وعده می دهد که تمام تالش خود را برای بدست آوردن لیلی برای او میکند ،و
این سبب دوستی میان او و قیس شد؛ امّا وقتی نوفل به قبیلة لیلی رفت با جواب منفی خانواده لیلی
مواجه شد و اینکه آنها گفتند به خدا سوگند اجازه نمیدهیم که این ازدواج صورت بگیرد و نوفل
هم برای جلوگیری از خونریزی ناامید با همراهانش برگشت» (ر.ک :ص  .)223کفافی( )212 :1312و
ندا ( )131-131 :1393به این موضوع پرداختهاند .جمالالدّین با منصرف نشدن پدر لیلی از تصمیم و
مخالفت خود با ازدواج لیلی و قیس با طه ندا و کفافی موافق است.
در ادامه مؤلّف میگوید« :چنین مینماید که مصیبتها و رنجهای وارد شده بر قیس برای لیلی درد
آور بود و از این رو لیلی بیمار شد و خانوادة وی به امید بهبودی او را به حج بردند .در آنجا فردی
ثروتمند از قبیلة بنی ثقیف به نام «ورد» لیلی را دید و بر او عاشق شد و او را از پدر لیلی خواستگاری
کرد» (ص  )223ندا ( )131 :1393و کفافی ( )212-213 :1312هر چند کفافی یادآور میشود که این
بخش از داستان در متن عربی موجود نیست ،چر اکه بغداد در روزگاری که قیس میزیست بنّا نشده
بود (کفافی )215 :1312 ،و غنیمی هالل ( )111 :1333به این موضوع پرداختهاند.
جمال الدّین با طه ندا و کفافی در این موضوع که لیلی به اجبار تن به ازدواج با شخص دیگری
میدهد تا به سنت ها و آداب و رسوم عرب پایبند باشد و اعتبار پدرش را نزد قبیلهاش باال ببرد ،موافق
است .امّا تفاوت در اینجاست که جمالالدّین شخصی را که بعد از عاشق شدن و اطمینان از نرسیدن به
وصال ،دچار جنون و بیماری میشود و خانوادهاش او را به امید بهبودی به حج میبرند ،لیلی است این
در حالی است که کفافی شخص مورد نظر را مجنون میداند« .پدر مجنون برای شفای پسرش کوشید
و او را به کعبه برد تا شاید آرام گیرد ،امّا مجنون از خدا در کنار کعبه خواست تا عشق به لیلی را در او
افزونتر کند» (کفافی.)212 :1312،
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ماجرای خواستگاری ورد از لیلی ضربه روحی سنگینی بر قیس وارد آورد و با نزدیک شدن زمان
ازدواج آندو ،قیس کامالً ناامید شد و دوباره مجنون شد و سر به دامان کوه و صحرا گذاشت .او در
صحرا پرسه میزد و خود نمیدانست کجاست و خیال لیلی همیشه با بود و موهای بدن و ناخنهایش
بلند شده بود ،از این رو بیشتر به وحوش میمانست تا آدمیان ،بهگونهای که با حیوانات وحشی مأنوس
شده بود (ر.ک :ص  .)231-223ندا ( )131 :1393و کفافی ( )213 :1312و غنیمی هالل ()112 :1333
هم به این مضمون پرداختهاند .البتّه ماجرای «خواستگاری ابن سالم از لیلی و اطلّاع یافتن مجنون از آن،
از بخشهایی است که در دیوان مجنون دیده نمیشود امّا در سایر منابع از جمله در األغانی آمده است»
(طغیانی و دیگران.)113 :1319 ،
در ادامه مؤلّف میگوید« :قیس با حیوانات بهویژه با آهوان به دلیل همانندی با لیلی مهربان بود،
همچنان که خود می گوید برای غذا خوردن از گوشت حیواناتی غیر از آهو بهره میگرفت .قیس به
دلیل شباهت آهو به لیلی ،به آهو عشق میورزید و گرگهایی را که در پی شکارش بودند ،از اطرافش
دور میساخت» (ص  .)231ندا ( )131 :1393و کفافی ( )213 :1312همین مطلب را عنوان کردهاند.
قیس دو بیت مشهور دربارة آهو دارد که چنین میگوید:
أيا شِبهَ لیلی التُراعِی فإنّنی

ق
لک الیومَ مِن وَحشیّ ٍة لصَدي ُ

18

(ابع قاينه)321-323 :1913 ،
(ترجمه :ای شبه لیلی چرا نمیچری؟ تو امروز در میان حیوانات تنها دوست من هستی).
ولتع َعظم ال ِ
دقيق
يناک َعيناها َو ِجي ُدها
َّ
اق ِمن َ
ک ُ
فع َ
َ
َ

(مهان)
(ترجمه :چشمان تو همچون چشمان اوست و گردنت ،همچون گردن او؛ امّا استخوانهای پای تو لطیفتر
است).

مؤلّف در ادامه به واکنش قیس بعد از دیدن شوهر لیلی میپردازد و میگوید« :برخی از راویان
گفته اند ،روزی قیس ،شوهر لیلی را دید و غیرتش سخت به جوش آمد و همچنین گفتهاند ،روزی در
یکی از سفرهایش از کنار قبیله لیلی گذشت ،هر دو همدیگر را دیدند؛ امّا تحمّل چنین دیدنی را
نداشت ،بیهوش بر زمین افتاد» (ص .)232-231امّا طه ندا و کفافی به این موضوع اشارهای نداشتهاند.
در رابطه با اینکه آیا لیلی پس از ازدواج اجباری با ورود و رفتن به خانة او ،تا چه حد پایبند آداب
و رسوم عرب و پیوند زناشویی بوده ،چنین حکایت شده است« :وی چون از بیابان باز میگشت ،در بین
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قبایل میگردید و اخبار لیلی را پس از ازدواجش ،گرد میآورد .حسد بر او فائق آمده بود و تصور
نمیکرد که محبوبش از آن محبوب دیگری بوده و میان لیلی و همسرش پیوندهای زناشویی حاکم
باشد .لیلی پس از ازدواج هنوز هم عاشق بود ،هر چند از آداب ورسوم جامعه سرپیچی نکرد و همچنان
عشق مجنون را دل داشت و حرمت همسرش را نیز نگه میداشت» (ندا .)132-131 :1393 ،کفافی هم
بدینگونه به این مسأله پرداخته است« :ابن سالم با لیلی ازدواج کرد و او را به خانهاش برد؛ ولی در
خانهاش پاک زندگی میکرد» ( .)213 :1312ستودیان هم چنین گفته است« :ازدواج لیلی با جوانی از
بنی اسد یا بنی ثقف ،وضعیت عاشق و معشوق را دگرگون میسازد .لیلی به اجبار عازم خانة شوهر
میشود ،امّا بهخاطر وفاداری به قیس هرگز حاضر نمیشود که خواستههای شوهر را برآورده سازد»
( .)99 :1313غنیمی هالل ( )121 :1333همین مضمون را ذکر کره امّا جمالالدّین به این را بطه و پیوند
اشارهای نکرده است.
مؤلّف در ادامه به چگونگی مرگ لیلی و مجنون میپردازد« :یکی از بزرگان بنی مُرّه جنازة قیس را
روی سنگالخ دشت پیدا کرد و بعد خانوادهاش او را به خاک سپردند و در جایی دیگر گفته ،جنازهاش
داغترین جنازه بود و آورده شده است در روز مرگ قیس همگان میگریستند و چنین روزی در تاریخ
یافت نمیشود» (ص  .)232ندا ( )132 :1393هم به این مضون اشاره داشته است.
همانطور که از سخنان جمالالدّین برداشت میشود او درباره اینکه آیا لیلی زودتر از دنیا رفته یا
مجنون ،نظر قطعی ارائه نداده است این در حالی است که طه ندا معتقد است که ابتدا لیلی زندگی
دنیایی را بدرود گفته و قیس هم با شنیدن خبر مرگ او بر سر مزارش حاضر میشود و جان به جان
آفرین تسلیم میگوید.
در لیلی و مجنون جمالالدّین با غنیمی هالل و کفافی به این مضمون میتوان پی برد که شخصیّت
اصلی داستان قیس است و عشق میان او و لیلی با تاریکی و مرگ سرشته شده و داستان زندگی آنها
حماسه درد و رنج و مرگ است .و اینکه شباهت میان آنها انکارناپذیر است ،چر اکه طرح اصلی در
هر سه داستان یکی است و عشق میان لیلی و مجنون با مرگ دو عاشق پایان میپذیرد و از اوّل داستان
میان مرگ و جدایی و عشق ،پیوند و ارتباط محکمی وجود دارد .در هر سه داستان بازی ایّام و حوادث
روزگار عاشق و معشوق را به بند عشق یکدیگر گرفتار کرده و سرنوشت آنها را بههم وابسته و گره
زده است .والدیمیر مینورسکی درباره شباهت اینگونه داستانها میگوید« :مقایسة میان عاشق و
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معشوق ،مسأله ادبی جالبی است .همانندی در اشخاص ،حوادث برجسته و م ّهم ،صحنههای غیر مترقّب
و حتّی عقیده اساسی درباره عشق که همه موانع را از سر راه برمیدارد ،در داستان ایرانی و نظایر غربی
آن ،صریح و آشکار است» ( محجوب.)393 :1333 ،
غنیمی هالل معتقد است که میان داستان لیلی و مجنون با تریستان و ایزوت شباهت درونی وجود
دارد و در این مضمون میگوید« :شگفت انگیز است که در همة این سخنان تنها یک بار با وجود
مشابهتی درونی میان داستان تریستان و ایزوت و قصة لیلی و مجنون اشارتی رفته است و گویی جنبة
عرفانی داستان تریستان و ایزوت و یا پایان داستان غربی و قصهی شرقی که مرگ عشاق است ،از نظر
بیشتر مح ّققان پوشیده مانده است» ( .)111 :1333وی همچنین این داستان را بیشباهت به داستان ایون
نمیداند و اعتقاد دارد« :ایون هنگام گوشه گیری اجباری و طوالنی خویش در جنگل تنهاست؛ ایون در
جنگل یادآور مجنون لیلی است» (همان .)115 :افزون بر این موارد وی داستان لیلی و مجنون را با عشق
میان ورقه و گلشاه ایرانی و عروه و عفرا عربی مشابه میداند ،چرا که «این سرگذشت از باب حرمانی
که در عشق پیش آمده و به مرگ رقّتانگیز عاشق و معشوق کشیده است ،نیز بیشباهت به داستان لیلی
و مجنون ،یعنی داستان غمآور قیس بن ملوّح مزاحم از قبیله بنی عامر و لیلی بنت سعد از آن قبیل
نیست» (همان .)132 :کفافی میگوید« :محقّقان غربی داستان لیلی و مجنون را در ادبیّات فارسی به
داستان رومئو و ژولیت در ادبیّات اروپایی تشبیه میکنند» ( )211-213 :1312در حالیکه جمالالدّین به
این نمونهها اشارها ی نداشته و این نقدی است بر وی که شاید از همانند میان این داستان با نمونههای
غربی اش اطلّاعی نداشته است .مؤلّف در پایان مبحث مجنون لیلی در ادبیّات عربی کهن به توصیف
چهره و زیبایی لیلی میپردازد (ص  )233و بر آن است تا با ترسیم چهره وی خواننده را نسبت به
خواندن داستان تشویق کند .وی در این رابطه از کتاب األغانی چنین میآورد :لیلی «زیباترین زنان،
نازک طبعترین ،خوش اندامترین ،خوش فکرترین و دلرباترین همة آنان بود» (اصفهانی.)11 :1932 ،
ر َخـ َذت

کـاد

ِ
حمـاس َع کـ ِّ
يتوّنـا
ال
ّ
الغـز ُ
ما

َحم ِ
حبُ نِـه
اسنُـه
ضنّـت
َ
ـوز قَریـهِ
لوال الشـوی و یُش ُ

(همان)
(ترجمه :اگر اختالف در دست و پا و شاخ بین آهو و لیلی نبود ،گویی آهو و لیلی هیچ فرقی با هم نداشتند).11
بَيضاا خالصة الني ِ
نح لي ٍ
ماِد
مر
کأّنا
اض ّ
َّ
توسط ُج َ
قَ ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اإلمثد
ب عع سوداا
مقبة
مدام ُعها تَرقَر َق
و تُری
سوداا تَرغَ ُ
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عوذَت
َخو ٌد إذا ُک َثر
التالم تَ َّ
ُ

ِحبمی احل ِ
ياا ،و ان تَ َتبَّم تَ ِ
قصد
َ َ
(همان)33 :

(ترجمه :بدنش به غایت سفید است و چون ماهی است که در وسط شب تاریک میدرخشد .اشکهای روان
در چشم سیاهش را میبینی گویی که از سرمه بینیازش کرده است .زیبارویی که اگر سخن گفتن درباره او
زیاد شود خجل و شرمگین میشود و اگر سخن بگوید ،میانهروی در کالم دارد).13

برخی از راویان که در این باره سخن گفتهاند ،بر این باورند که او شاعری خردمند بوده و در برخی
از اشعارش از دردهایی که مجنون به سبب عشق به او گرفتارش شده سخن گفته است ،ولی سنتها
مانع میشدکه او بتواند آنچه را در دل دارد باز گوید ،از این رو لب فرو بستن اختیار میکرد (اصفهانی،
 .)11 :1932برخی دیگر از راویان گفتهاند که از کاروانهااحوال قیس را جویا میشد و بر مصیبتهای
قیس میگریست و در این باره شعر میسرود (همان .)13-11 :نقدی که در این مبحث بر مؤلّف وارد
است اینکه وی سخنی از خود ارائه نداده و تنها به گفتههای األغانی بسنده کرده است و اینکه در
دیوان مجنون ،لیلی دارای قد کوتاه ،چهرهای سیاه ودهان گشاد توصیف شده است:
يقولون لی الواشع ليبی قصية

و جاحظة فمها ال أبس هلا
يقولون ليبی سودة حنشية

فبيت ذراعاً عرض ليبی و طوهلا
مع کندی ب ک یص ی و سؤهلا
فبوال سواد امل ک ما کان غاليا
(والبی ،بیتا)31 :

(ترجمه :سخن چینان به من می گویند لیلی کوتاه قد است ،پس ای کاش طول و عرض لیلی یک ذراع بود/
اگر دهان او گشاد است باکی نیست ،زیرا آن روزی قلب من بلکه تمام جان من و خواسته آن است /میگویند
لیلی سیاه حبشی است ،پس اگر مشک سیاه نبود خوشبو نبود).11

بنابراین میتوان گفت که« :مفهوم اصلی داستان عشق است که به هر جامعهای میتواند تعلّق داشته
باشد امّا ،عشقی که همراه با جنون است به جامعهای وابسته است که سحر ،جادو ،جن و جادوگر
نمودی خاص داشته باشند ،نظیر جامعه عرب بدوی .مفاهیم زندگی در بیابان ،حیوانات وحشی ،جنگ،
خشونت ،به حج رفتن و حاجت طلبیدن از کعبه و  ...به خوبی داستان لیلی و مجنون را به سرزمین
بیابانی عربستان ،وابسته میکند» (ستودیان« .)115 :1313 ،مفهوم عشق همان عشق پاک عذری است.
عاشق گرفتار این عشق ،پاک باخته است؛ آنچه دارد ازآن معشوق است ،سرگرم بودن با چنین عشقی،
نوعی ریاضت و تهذیب رو ان و احساس عروج روحانی است .زبان بیان آن ،زبان متین و وارسته از
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واژگان و تعبیرهای عاشقانة کوچه و بازار است .ولی با این همه ،عشق عذری در روایتهای عربی به
مرتبه ای از واالیی و ظرفیت نرسیده است که بتواند یگانگی عاشق و معشوق را دریابد ،داستان عربی
زمانی که به پایان میرسد ،عاشق و معشوق هنوز دو شخصیّت جداگانهای هستند که شعلة عشق در
درونشان زبانه میکشد ولی هر کدام برای خود شخصیّتی جداگانه هستند» (رضایی اردانی.)51 :1391 ،
غنیمی هالل ( )121 :1333هم به این مضمون پرداخته است.
به هر حال لیلی و مجنون و داستان پرشور آنان ،وجود خارجی داشته یا نداشته باشد ،از ارزش
گزارشها و اشعار و روایتهایی که به مجنون نسبت دادهاند ،نمیکاهد ،چر اکه این اشعار در ادب
پارسی و ترکی ،پایگاهی بس واال یافتهاند (حسینی.)111-111 :1332 ،
جمالالدّین در بخش دوّم از این مبحث (لیلی و مجنون) ،تحت عنوان «انتقال موضوع مجنون لیلی
به ادبیّات فارسی» به نحوه انتقال این موضوع از ادبیّات عرب به ادبیّات فارسی پرداخته است و بر آن
بوده تا ارتباط فرهنگی و ادبی میان ملّل مسلمان را از طریق انتقال و تحوّل موضوعی که بوسیله این
داستان صورت گرفته به اثبات برساند .وی در رابطه با جنبة اخالقی این داستان چنین میگوید« :قیس
عزة» و  ...در صحرای
در زندگی و درد و رنجهای عشق ،الگوی عاشقان صادقی مانند «بثينه» و « ّ
کثي ّ
حجاز و نجد در اوایل عصر اسالمی بوده است» (ص .)235
مؤلّف دور بودن عربها را از زندگی شهرنشینی و مدنیّت از عواملی میداند که سبب شده آنها
تعصّب زیادی داشته و نسبت به سنتهای خود پایدار بمانند .همچنین در برابر حوادثی که در زندگی
روزمرة آنها اتّفاق می افتد مانند عشق لیلی و مجنون به یکدیگر و بحثهایی که پیرامون این عشق
صورت گرفت واکنش نشان دهند و واسطهگری بزرگانی چون نوفل ،هم در اینکه بخواهند از
سنتهای خود چشم بپوشند ،مؤثّر نمیافتد.
مؤلّف در ادامه به بیان ویژگیهای غزل عفیف از زبان غنیمی هالل میپردازد و میگوید« :حقیقت
آن است که غزل عفیف دربردارندة سه ویژگی پاکی ،مبّرا بودن احساس شاعر از عواطف جنسی و
پایبندی به دین است و این سه ویژگی در عصر جاهلی دیده نمیشود .این غزل عفیف یک هنر عربی
خالص است که زیر تأثیر فراوان آموزههای دینی در محیطی اسالمی بالید و پس از تأثیر اسالم بر آثار
ادبی در صدر اسالم ،این هنر در دورة اموی به اوج شکوفایی خود رسید» (.)13 :1931
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از معروفترین آثار مسلمانان دربارة عشق و عاشقان که معیارهای عشق پاک است ،کتاب الزهرة
تألیف ابوبکر محمّد بن داوود اصفهانی ظاهری (ف 219هـ..ق  919م ).در کتاب طوق احلمامة (در عشق
و عشاق) به محاکات و تقلید از آن پرداخته است (غنیمی هالل.)219 :1333 ،
جمالالدّین غزل عفیف را با جهاد اکبر برابر میداند و معتقد است که عشق قضاو قدر الهی است
که اگر فرد در مقابل این سختیها مقاومت کند و تحمّل رنجها و مصیبتهای راه پر پیچ و خم عشق را
داشته باشد ،در نهایت این مسیر پاداش شکیبایی خود را خواهد گرفت و معتقد است که« :داستانهای
عاشقانه ی عفیف عربی شایستگی بیشتری نسبت به انواع ادبی دیگر برای انتقال به ادبیّات ملّل اسالمی
دارند و این موضوع به این دلیل است که این قصهها دربردارندة مسائل اخالقی هستند و جنبه آموزشی
عفیفی در آنها دیده میشود که آالینده نیست .افزون بر آن ،این داستانها در محیطی صحرایی اتّفاق
افتاد که از دیدگاه ادبیّات اسالمی ویژگیهای برتر زندگی صحرایی مانند بخشندگی ،جوانمردی،
شجاعت و ستایشگری در خود دارد» (ص .)231-235
وی ضمن بیان جنبه اخالقی اینگونه داستانها ،قیس را نمونه واقعی عشق عفیف میداند چرا که
قیس با وجود علم به سختی راه در پیش گرفته و عدم وصال به لیلی باز از تالش خود در عشقش به
لیلی دست برنداشت و به عشقش وفادار بود و از سختیهای این راه هراسی به دل راه نداد و بر عالیق
خود پافشاری میکرد و همچنان به فضایل اخالقی و دینی خود پایبند بود .این در حالی است که
غنیمی هالل در این رابطه میگوید« :شیفتگان بزرگ عشق ،خاصه مجنون لیلی و دیگران چون مجنون
از بیگانه و خویشاند ،عذری نیستند» (.)121 :1333
مؤلّف در ادامه به تأثیر اخالقی اسالم بر اعراب میپردازد و اشاره میکندکه اعراب جاهلی بعد از
گرویدن به اسالم ،اصول اخالقی و رفتاری خود را با اسالم و آموزههای آن هماهنگ کردند و «آنچه
را که موافق این تعالیم بود ،حفظ کردند و دیگر موارد را به یک سو نهادند ،ولی اعراب برخی از
سنتهای جاهلی بهویژه آنهایی را که در پیوند با شعر بود ،همچنان که در صدر اسالم و دورة اموی
دیده میشود ،نگاه داشتند» (ص .)231وی از جمله این سنتها را جایز شمردن ریختن خون شاعری
میداند که عاشق دختری از قبیله دیگر شده است.
وی در ادامه به داستان چشم پوشی قبیله لیلی از ریختن خون قیس اشاره دارد و افزون بر این به مؤثر
واقع نشدن تالش نوفل جهت آشتی و وصال عاشق و معشوق میپردازد و علّت مخالفت و سختگیری
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خانواده لیلی را عاشق شدن قیس به لیلی و گفتن شعر و غزلهای عاشقانه وی میداند .و در ادامه چون
خانواده لیلی تاب و توان تحمّل چنین حقارتی که با سنتهای عرب در تضاد بود را نداشتند با ازدواج
«ورد» و لیلی موافقت میکنند و به سختیهایی که مجنون بعد از این ازدواج کشیده چنین اشاره میکند
«این ماجرا همچنان ادامه داشت و قیس باور کرد آنچه اتّفاق میافتد قضا و قدر الهی است و گریزی
از آن نیست و در نتیجه ،رسیدن به معشوق را ناممکن میدانست و از مردمی که او را دیوانه میپنداشتند
و تحقیرش میکردند و به اذیّت و آزارش میپرداختند کناره گرفت و با حیوانات و پرندگان صحرا
مأنوس شد و وفاداری و دوستی را که همنوعانش از آن بیبهره بودند ،در وجود وحوش یافت و بدین
ترتیب خلق و خوی وحوش را پیدا کرد و از بودن با انسانها دوری گزید» (ص .)233
مؤلّف به رنجهای قیس اشاره میکند و معتقد است که این سختیها سبب مرگ زود هنگام قیس
شده است .وی به سخنی از «کارل بروکلمان» در کتاب «اتريخ األدب العربی» اشاره دارد که «قیس در
اوایل دورة اموی در زمان خالفت مروان بن حکم (متوفی15هـ.ق) میزیست و تخمین میزند قیس تا
سال 31هـ ق زنده بوده باشد» (ص .)231-233امّا نقدی که به جمالالدّین وارد است اینکه سخن خود
را مستند نکرده است.
وی در گفتار «انتقال موضوع به ادبیّات فارسی» (ص )231به همانندیای که میان این داستان با
گفتههای ابوالفرج اصفهانی در کتاب األغانی است ،اشاره میکند و معتقد است که تمام حوادث
داستان در چارچوبی است که اصفهانی برای این داستان ترسیم کرده است .وی همچنین به غفلت
ادیبان عرب نسبت به جنبهی ادبی و زیبایی شناسی این داستان میپردازد و یادآور میشود که ادیبان
عرب تنها به جنبة تاریخی این داستان پرداختهاند.
جمالالدّین در ادامه به توجیه کار ادیبان عرب از اینکه نتوانستهاند از جنبة تاریخی این موضوع
فراتر روند بحث میکند و سهل انگاری آنها را اینگونه توجیه میکند و میگوید« :زیرا اصفهانی
موضوع را با جنبههای گوناگون هنری و زیبایی شناسی مطرح ساخته است و هر حادثهای از مراحل
زندگی این شاعر دردمند که اصفهانی آنرا در قالب نمیشنامه ارائه میکند ،تجربه و فضا سازی شاعرانه
در آن اشکارا و نمایان است» (ص  .)231اصفهانی تنها به نقل اشعار زیبای مجنون بسنده نمیکند ،بلکه
هم زمان میکوشد تا هر حادثه را به شکلی نو و با شرح تفصیل کامل بازسازی کند و همچنین
میکوشد تا بهطور کامل احساسات درونی را که مجنون با الهام از آنها ،شعر میسرود ،توصیف کند.
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کار اصفهانی در این باره تنها گردآوری اخبار مربوط به مجنون نیست ،بلکه میتوان آنرا یک اثر
هنری نسبتاً کامل دانست .کار اصفهانی را بیشتر باید به یک اثر عاطفی پراکنده مانند دانست که در آن،
میان عناصر زمان و مکان هماهنگی الزم دیده نمیشود و به همین دلیل است که ادیبان عرب در
دورههای نخستین با توجّه به کار اصفهانی در داستان قیس به بررسی هنری و تازة آن نیازی احساس
نمیکردند .و اینچنین ،موضوع لیلی و مجنون در ادبیّات عربی در چارچوب تاریخی خود ماند و هیچ
یک از شاعران به بررسی هنری آن نپرداختند» (ص  .)231وی از دالیل دیگر کم توجّهی ادیبان عرب
را عدم آشنایی آنها با منظومه های بلند شعری و پایبندی آنان به قالب قصیده میداند که این عوامل
سبب جلوگیری از به نظم کشیدن داستانهای طوالنی در بیتهای زیاد با وزن و قافیهی یکسان میشد.
وی معتقد است که ادیبان عرب از عهدة پروراندن این موضوع در بیتهای طوالنی با وزن و قافیه
یکنواخت برنیامدهاند و بر عکس این ایرانیها هستند که در این وادی سرآمد هستند و گوی سبقت را
از ادیبان عرب ربودهاند .یان ریبکا در این مضمون چنین میگوید :اصوالً عربها را فاقد قدرت
داستانسرایی معرّفی کردهاند و گفتهاند« :عرب قریحة داستانسرایی ندارد و درست بر عکس ایرانی
است ،چنانکه مضامین پراکندة داستان کوچک لیلی و مجنون ،فقط پس از آنکه به دست ایرانیها
افتاد ،بهصورت یک اثر پیوسته و منظم و واقعاً با ارزش درآمد» (.)133 :1351
مؤلّف در ادامه به سخنان «ابن اثیر» درباره توانایی ایرانیان در رابطه با منظومههای بلند اشاره میکند
و میگوید « :منتقد ادبی« ،عزالدّین بن اثیر ،متوفی  131هـ..ق» در کتاب خود زیر عنوان «المثل السائر
فی األدب الکاتب و الشاعر» این مطلب را اینگونه بیان کرده است :شاعر عربی اگر بخواهد معانی
متنّوع و فراوانی را در شعرش بیان کند و نیاز داشته باشد که دویست یا سیصد بیت یا بیشتر شعر بسراید
از پس رعایت همه جانبة زیباییهای شعری آن برنمیآید .شاعر در سرودن تعداد کم ابیات موفّق
خواهد بود و در صورت فراوانی ابیات ،این توفیق را ندارد» .ابن اثیر به این مطلب اشاره میکند که
«ایرانیان در سرودن منظومههای بلند موفّق شدند و با وجود اینکه توانمندی زبان فارسی نسبت به زبان
عربی کمتر است ،ولی ایرانیان در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشتهاند و میگوید :بنابراین ،من
ایرانیان را چنین یافتم که در این موضوع از اعراب برترند .شاعر ایرانی کتابی را تألیف میکند که همة
مطالبش در قالب شعر سروده شده است و موضوع آن شرح داستانها و حکایتها در نهایت شیوایی و
بالغت زبان فارسی است ،مانند «شاهنامه» که فردوسی در آن تاریخ ایرانیان را در  11111بیت به نظم
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کشیده است .ولی با وجود توانمندی و گستردگی دریا گونهی زبان عربی نسبت به زبان فارسی
منظومههای بلند در آن دیده نمیشود» (.)12-11 :1959
جمالالدّین ،ضمن اعتقاد به پ یشگامی و گستردگی زبان عربی نسبت به زبان فارسی ،باز اعتراف به
برتر بودن ادیبان فارسی زبان در پروراندن داستانهای بلند میکند و آنها را در این زمینه سرآمد و برتر
می داند و در ادامه به دالیل و عواملی که سبب شده ایرانیان بتوانند اینگونه دست به توانایی و مهارت
در سرودن منظومههای بلند بزنند ،میپردازد و علّت این برتری را اینگونه بیان میکند« :شکی نیست
که این موضوع پیوند نزدیکی با قالب «مثنوی» دارد که در این قالب کافی است مصراعهای یک بیت
هم قافیه باشند همچنین شاعر میتواند قافیه را در ابیات دیگرتغییر دهد .این نوع از شعر به شاعران
ایرانی این اجازه را میدهد تا از پایبندی به قافیة واحد در قصیدهها رها شوند و به همین دلیل بیتوجّه به
طوالنی شدن شعر به سرودن منظومههای بلند روی میآورند .خاستگاه این نوع از شعر زبان فارسی
است و شعر عربی با این قالب آشنایی نداشت .اگر چه در پایان قرن چهارم هجری «دهم میالدی» برخی
از شاعران عرب از گونهای از این قالب استفاده کردند و نام آنرا «مزدوج» گذاشتند» (ر.ک :براون،
.)33 :1951
وی در ادامه به توانایی ادیبان ایرانی ،از جمله نظامی ،اشاره میکند که توانسته است با مهارت
بینظیر خود موضوع داستان لیلی و مجنون را از ادبیّات عرب ،که تنها جنبة تاریخی داشته ،بگیرد و
جنبة ادبی و زیبایی شناسی را به آن اضافه کند که در نهایت با برگزیدن قالب مثنوی برای این داستان،
آنرا در پانزده هزار بیت سرود.
مؤلّف در گفتار «نظامی گنجوی» (ص  )211به معرّفی نظامی شاعر بزرگ ایرانی و آثار وی
می پردازد و ضمن معرّفی این آثار به کسانی که به تقلید از وی به سرودن لیلی و مجنون پرداختهاند،
اشاره میکند و میگوید « :نظامی شاعر نوآور و خلّاق ایرانی ،نظامی گنجوی در سال  535هـ..ق به دنیا
آمد و حدود  599هـ..ق از دنیا رفت .او یکی از نابغههای شعر در ادبیّات جهان است .شعر نظامی دارای
گرایشی اخالقی است ،وی پنج داستان به نام پنج گنج از خود به یادگار گذاشته که عبارتند از« :مخزن
األسرار»« ،خسرو و شیرین»« ،لیلی و مجنون»« ،بهرام نامه (هفت پیکر) و «اسکندر نامه» است .این پنج
منظومه بیس ت هزار بیت دارد .نظامی افزون بر پنج گنج دیوانی از اشعار در قالب قصیده دارد که بیشتر
قصاید آن از میان رفته است» (ر.ک :ص.) 211
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وی معتقد است که نظامی توانایی زیادی در سرودن منظومههای داستانی داشته و همین مهارت
سبب شده که آثارش مورد تقلید دیگران قرار گیرد .از جمله کسانی که در سرودن لیلی و مجنون به
تقلید از نظامی رفتهاند میتوان به «امیر خسرو دهلوی» (متوفی 325هـ..ق) و «عبداهلل هاتفی» (متوفی
1923م) اشاره کرد (ر.ک :ص  .)211مؤلّف اعتقاد دارد که دهلوی و هاتفی در شیوه حوادث از نظامی
پیروی کردهاند و «هر آنچه که نظامی از اصل عربی رعایت نکرده بود ،ایشان نیز نسبت به آن بی توجّه
بودند و به اصل داستان اشاره ای نکردند و همین موضوع اثر آنان را از گسترهی ادبیّات تطبیقی خارج
میکند .اگر چه اثر آنان برای چگونگی تطوّر موضوع در ادبیّات فارسی سودمند است» (ص .)211
جمالالدّین در این مبحث بهطور ضمنی به موضوعات خارج از گسترهی ادبیّات تطبیقی اشاره دارد
چرا که موضوعاتی را که در بین یک ملّت و بهعبارتی در موازنهی ادبیّات یک ملّت قرار میگیرد،
خارج از دایره و حوزه ادبیّات تطبیقی است ،چون ادبیّات تطبیقی بین المللی است ،در حالیکه ادبیّات
بومی از محدودة یک ادبیّات فراتر نمیرود.
وی در ادامه به دیگر مقلّدان نظامی اشاره دارد و از میان آنها «عبدالرحمن جامی» (متوفی 191
هـ.ق) را نام میبرد « که به این داستان فضایی صوفیانه داده است .جامی در کار خود به اصل عربی
داستان و همچنین آثار شاعران پیش از خود توجّه کرد و از آنها تأثیر پذیرفت ،بنابراین نوعی اصالت
و نوآوری در کارش دیده میشود» (ص .)211
جمالالدّین در گفتار «رسالت شاعر از دیدگاه نظامی» به ویژگیهای شعر نظامی و اینکه او شعر را
وسیلهای برای کسب فضایل اخالقی و کارهای نیک میداند نه جاه و مقام دنیایی ،میپردازد و در این
مضمون چنین میگوید« :نظامی مقام شعر را برتر و باالتر از آن میدانست که آنرا وسیلهای جهت
ارتزاق و کسب در آمد کند ،از اینرو وقت خود را صرف چاپلوسی و رفتن به دربار خلفا نمیکرد» و
در ادامه میآورد که «هرچند که نظامی در اهدا کردن منظومههایش به تعدادی از حاکمان مشهور از
شاعرن هم عصر خود پیروی کرده است و لیلی و مجنون را به «اخستان» حاکم شروان اهدا کرده است»
(ص .)212
شرق شناس انگلیسی «ادوارد براون» در کتاب «تاریخ ادبی ایران» درباره وی چنین میگوید« :نبوغ
او در میان شعرای ایران کمتر رقیب داشته ،شخصیّتش از آن هم کمیابتر بوده است ،او زاهدی متّقی
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بوده ،استثنائاً عاری از خرافه پرستی و تعصّب ،خود دار و مستقل ،هوشمند و عاری از خود نمایی ،پدر
و شوهری مهربان و سخت بیزار از شراب بوده است» (براون 511 :1951 ،؛ صدری افشار.)91 :1351 ،
مؤلّف در ادامه به ویژگی اخالقی آثار نظامی اشاره میکند و یادآور میشود این ویژگیها سبب
شده تا وی در گزینش موضوع داستانهایش سختگیری و حساسیت نشان دهد و هر موضوعی را
انتخاب نکند «اگر موضوعات خمسة نظامی را بررسی کنیم ،درمییابیم که همهی موضوعات
دربردارندة ی ک هدف اخالقی و تعلیمی است و بنابراین جای شگفتی نیست که استاد بزرگ ادبیّات
عربی ،دکتر «عبدالنعیم محمّد حسنین» که دربارة این شاعر پژوهش کرده ،نظامی را «شاعرالفضیله» نام
نهد» (ص .)212نقدی که به جمالالدّین در این مبحث وارد است این که وی سخن خود را مستند
نکرده و اینکه در کتب و مقاالت علمی نباید از القاب و عناوینی که نشان از درجه و رتبة علمی
شخص باشد استفاده شود .وی در ادامه به بیان این مطلب که نظامی داستان لیلی و مجنون را به
درخواست امیر شروان ،ابو مظفر اخستان بن منوچهر به نظم کشیده و کار سرودن آنرا در کمتر از
چهار ماه در چهار هزار و هفتصد و بیست بیت به پایان برده ،پرداخته است.
وی در گفتار «لیلی و مجنون نظامی» (ص  )213به بیان این داستان از زبان و دید نظامی میپردازد و
داستان را اینگونه بازگو میکند« :یکی از پادشاهان عرب فرزندی ندارد و پس از چندی راز و نیاز به
درگاه خداوند ،صاحب فرزند پسری میشود که دارای زیبایی زیادی است و نام او را قیس میگذارند.
فرزند که بزرگ میشود و به مکتب خانه میرود زیبایی صورت و سیرتش در میان همساالنش نمایان
است .در آنجا که پسر و دختر در کنار هم درس میخوانند یکی از همکالسیهای قیس دختری است
زیبا به اسم لیلی .لیلی که در زیبایی مانند ماه تابان و خورشید درخشان است نظر قیس را به خود جلب
میکند ،قیس و لیلی عاشق هم میشوند و وقتی خانواده لیلی از این ماجرا خبردار میشوند لیلی را
مجبور به خانه نشینی میکنند .حال که قیس از دیدن لیلی محروم شده آوارة صحرا و بیابان میشود .با
آگاه شدن پدر قیس از این ماجرا و دیدن حال و روز فرزندش ،برای خواستگاری نزد خانوادة لیلی
میرود امّا پدر لیلی به او جواب منفی میدهد و به او می گوید که پسرت دیوانه است .پدر قیس ناامید
از این ازدواج به خانه برمیگردد و در پی آن است تا با سخنان خود قیس را از عشق به لیلی منصرف
کند که قیس نمیپذیرد .قیس پس از شنیدن این ماجرا آشفتهتر میشود و بار دیگر به کوه و صحرا
میزند و عشقش به لیلی و سختیهایی را که در این مسیر متحمّل شده را در قالب شعر بیان میکند ،این
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اشعار نقل همهی محافل میشود .قیس بهحدّی اوضاع و احوالش دگرگون میشود که همه بر او ترحم
میکنند و از پدرش می خواهند که او را به زیارت کعبه ببرد تا شفا یابد .وقتی پدر مجنون او را به کعبه
میبرد از او می خواهد که از خدا طلب کاستن عشقش نسبت به لیلی را خواستار شود ،امّا مجنون از
خدا طلب عشق بیشتر نسبت به لیلی را میخواهد ،پدر با شنیدن این حاجت ناامید میشود و او را به خانه
برمیگرداند .قیس که از تالشش برای رسیدن به لیلی منصرف نمیشود و با کارهایش برای خانواده
لیلی مزاحمت ایجاد میکند ،آنها شکایت قیس را نزد خلیفه میبرند و او هم ریختن خون قیس را
جایز میشمارد .مجنون که در این مدّ ت در غاری پنهان شده و از تمام کارهای دنیایی روی برگردانده
بود و از خوردن غذا زهد میورزید و با شکار حیوانات صحرا روزگارش را میگذراند .پدرش پس از
چندی جستجو و یافتنش او را به خانه باز میگرداند امّا قیس تحمّل ندارد و باز آوارة کوه و بیابان
میشود.
مؤلّف در ادامه داستان را اینگونه میآورد که :روزی لیلی برای تفرج به باغ نزدیک خانهاش
میرود و ابن سالم او را میبیند و عاشقش میشود .وی شگفتزده از این همه زیبایی ،خانوادهاش را به
خواستگاری لیلی میفرستد و خانواده لیلی هم با ازدواج آنها موافقت میکنند .مجنون همچنان آواره
کوه و بیابان است و روزی نوفل بن مساحق برای گردش به صحرا میرود و چشمش به مجنون میافتد
و از او حالش را جویا میشود و مجنون هم داستان زندگی و آوارگیاش را برای او بازگو میکند.
نوفل پس از شنیدن این داستان دلش به حال مجنون میسوزد و به او قول میدهد که نزد پدر لیلی
میرود و او را راضی میکند .نوفل با سپاهش نزد پدر لیلی میرود ،امّا پدر لیلی همچنان به مخالفت
خود ادامه می دهد ،نوفل با شنیدن این مخالفت بدون پافشاری و برای جلوگیری از خونریزی با سپاهش
باز می گردد .مجنون پس از شنیدن این ماجرا مجنون واقعی میشود و با حیوانات صحرا دوست و
مهربان میشود .پدر لیلی که آبرویش را در خطر میبیند در تالش است تا هر چه سریعتر تدارک
ازدواج لیلی و ابن سالم را فراهم آورد ،ولی لیلی به شرط باکره ماندن با ازدواجش با ابن سالم موافقت
میکند .بنابراین شوهر لیلی جز روی گردانی از او چیزی نمیبیند و لیلی به او میگوید :سوگند به
خدایی که مرا اینگونه زیبا آفریده ،هرگز از من کام نخواهی یافت مگر اینکه خون من ب شمشیرت
ریخته شود .وقتی شوهر لیلی این سخن را از او میشنود ،به عشق زیاد لیلی نسبت به قیس اطمینان
حاصل میکند و تنها به دیدن چهرهی لیلی بسنده میکند .مجنون که تا این مدّت از ماجرای ازدواج
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لیلی بیخبر است تا اینکه یک روز در صحرا پیری ماجرای ازدواج لیلی را برایش بازگو میکند و
مجنون با شنیدن این سخنان بیهوش بر زمین میافتد .پدر قیس که همچنان در فرق فرزندش میسوزد بر
بستر بیماری میافتد و از مردم قبیلهاش میخواهد تا پسرش را پیدا کنند که او قبل از مرگش بتواند او را
ببیند .مردم قبیله این خواسته را اجابت میکنند و پدر را نزد پسرش میبرند و پدر به نصیحتش
میپردازد ولی مجنون باز سخنان و نصایح پدر را به گوش نمیگیرد .بعد از این ماجرا پدر مجنون
میمیرد و مجنون همچنان به زندگی خود در بیابان و با حیوانات صحرا ادامه میدهد و با خدا نجوا
میکند .روزی لیلی به کمک یکی از دوستانش نامهای به قیس میفرستد و مرگ پدرش را به او تسلیت
میگوید و او هم جواب نامة او را میدهد .جمالالدّین در ادامه به ماجرای «سلیم العامری» دایی و مادر
قیس میپردازد که برای دیدن قیس به صحرا میروند و مجنون را مجبور به بازگشت به خانه میکنند،
امّا او نمیپذیرد.
یک شب که لیلی سخت دلتنگ مجنون شده از خانه خارج میشود و جویای حال او میشود و در
این راه با پیرمردی روبرو میشودکه حال و وضع سخت قیس را برای لیلی بازگو میکند .لیلی با شنیدن
این سخنان اندوهگین میشود و از او میخواهد که به صحرا برود تا شاید مجنون را پیدا کند و نامه
لیلی را به او برساند .جوانی بغدادی به نام «سلّام» نزد قیس میآید و شعرهای قیس را حفظ میکند و با
توشهای از اشعار و قصاید مجنون به بغداد باز میگردد.
نظامی از ادامه داستان می پرهیزد تا بر ای نکته تأکید ورزد که قیس ،مجنونی که عقل خود را از دست
داده نیست ،بلکه قلب او پر از نور ایمان است و به راستی یک دیوانه چگونه توان سرودن مرواریدهایی
چنین زیبا را دارد؟!!!
شوهر لیلی با مشاهده روی گردانی و کم توجّهی او نسبت به خود به تبی سخت گرفتار و در نهایت
میمیرد .لیلی هم بعد از مدّتی به خانهی پدرش برمیگردد و خبر اینکه میخواهد به دیدار مجنون
برود را به خانوادهاش میدهد .لیلی و مجنون با هم دیدار میکنند و سپس از هم جدا میشوند .لیلی
پس از مدّتی بر بستر بیماری میافتد و سخنان آخرش را که از عشق فراوانش به مجنون حکایت میکند
را با مادرش در میان میگذارد و این جهان را ترک میکند .مجنون پس از شنیدن ماجرای مرگ لیلی
بر سر مزار او حاضر میشود و بهحدّی گریه میکند که خون از چشمانش جاری میشود .او با جنازه و
قبر لیلی گفتگو میکند و هر چه تالش میکند که از قبرش دور شود ،شوق یار خفته در خاک اجازة
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رفتن به او نمیدهد و قیس که عشقش به لیلی همچنان باالست از خدا میخواهد که مرگ او را
نزدیک کند تا کنار محبوب و معشوقش به وصال و آرامش برسد ،خدا هم خواستة او را اجابت میکند
و این چنین آندو در کنار هم آرام میگیرند و مردم پس از چندی گریه و زاری گوشة قبر لیلی را باز
کردند و جنازة مجنون را در کنار لیلی جای دادند» (ر.ک :ص .)251-213کفافی (ر.ک:1312 :
 )213-211به این مضمون اشاره کرده است.
بهطور کلّی می توان گفت که طرح و خالصه این داستان در روایت نظامی چنین است که« :بین
کودکی به نام قیس (قیس بنی عامر) و لیلی ،دختر همسال او در مکتب ،عشقی آغاز میشود و غیرت و
تعصّب عربی در سر راه این عشق پرشور معصوم ،مانع پدید میآورد .لیلی به خانة شوهری نادلخواه به
نام ابن سالم میرود و قیس که از مداخلة پدر و از وساطت نوفل ،بهرهای نمییابد ،مجنون واقعی
میشود و سر به بیابان میگذارد و با جانوران صحرا انس می گیرد نه خبر وفات پدر و مادر که دور از
او و در غم او میمیرند ،او را از شیدایی بازمیآورد و نه مرگ ابن سالم او را به وصال و کام میرساند.
در این میان لیلی نیز به ناکام میمیرد و مجنون هم وقتی بر سر تربت او میرود( ،ای دوست) میگوید و
جان به دوست میدهد» (رضایی اردانی.)19 :1391 ،
جمالالدّین در بخش سوّم و آخر از مبحث لیلی و مجنون بر آن است تا شباهتها و تفاوتهای این
داستان در روایتهای عربی را با داستانها و روایتهای ایرانی بیان کند .وی در رابطه با همانندیهای
موجود در این موضوع چنین میگوید:
الف :همانندیها
 -1نظامی ،توانسته است روایتهای پراکنده درباره قیس را بهخوبی با هم درآمیزد و آنها را در قالبی
واحد و منسجم و پیوسته بگنجاند .البتّه نظامی در این داستان به چارچوب کلّی روایات عربی در این
باره پایبند است و تنها گاهی اوقات به دلیل ضرورتهای تکنیکی و هنری ازچارچوب تاریخی ماجرا
خارج میشود و به چارچوب ادبی داستان میپردازد (ص ،)253همچنین ندا ( )132 :1393و کفافی
( )211 :1312به این موضوع اشاره کرده است .مؤلّف ،ضمن بیان این شباهت به توانایی و استعداد
ایرانیان که توانستهاند این داستان را از جنبة تاریخیاش خارج و وارد ادبیّات داستانی و جنبهی زیبایی
شناسی کنند ،اشاره کرده است.
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 -2ویژگی اخالقی برجستهترین چیزی است که نظامی میکوشید آنرا از اصل عربی به فارسی انتقال
دهد (ص .)253
 -3محوری بودن شخصیّت قیس در روایتهای عربی و ایرانی.
 -1از جمله ویژگیهایی که نظامی میکوشید به اصل عربی پایبند باشد ،ایمان قیس به قضا و قدر بود و
باور او به اینکه هر چه برایش پیش میآید ،قضای الهی است و راه گریزی از آن نیست (همان).
کفافی نیز ( ) 211 :1312به این موضوع پرداخته است .مؤلّف در رابطه با تأثیر پذیری نظامی در مبحث
اعتقاد به قضا و قدر بیان می کند که ایرانیان پیش از این داستان و تأثیر گرفتن از آن ،مسألهای به اسم
قضا و قدر در ذهن آنها وجود داشته و این داستان سبب شکلگیری این موضوع در اندیشه و شعر
ایرانیها نشده است.
ب :افزودههای هنری و اختالفات در موضوع
مؤلّف در ادامه به بیان این مطلب که نظامی مطالب زیادی را با وجود پایبندی به اصل عربی به
داستان لیلی و مجنون اضافه کرده و سخن طه ندا در این باره که« :نظامی در منظومة خود لیلی و مجنون
به شدّت بر اصل عربی آن پایبند بوده ،ولی با این حال از جانب خود ،شروح و اطلّاعاتی بر اصل افزوده
که ما منبع آنرا نمی دانیم .بعید است که او بر انبوهی از منابع آگاهی یافته و از میان آنها مطالب خود
را اقتباس کرده باشد .آنچه که ما احتمالش را میدهیم آن است که وی شاید بر کتابی دست یافته
باشد که ما هنوز از آن بیخبریم و حاوی مطالبی بوده که منظومهاش را از آن فراهم آورده است»
( )133-132 :1393می پردازد و به دفاع از نظامی و نبوغ آن به پا میخیزد و به نحوی این سخن طه ندا
را که در جهت نادیده انگاشتن نبوغ هنری و ادبی نظامی است را ردّ میکند و میگوید« :به گمان
نگارنده نمیتوان افزودنیهای نظامی را به کتابی مجهول نسبت داد که در اختیار داشته و این مطالب را
از آن نقل کرده است .چه بسا شایسته باشد این افزودنیها را به نبوغ و نوآوری هنری نظامی نسبت داد؛
نبوغی که نظامی را برآن داشت تا مطالب را از چارچوبی تاریخی و نوشتاری به ساختاری ادبی و شعری
انتقال دهد .در حقیقت بنای هنری داستان بود که شاعر را برآن داشت تا به عناصر نمایشی و
شخصیّتها و تصویرها و تخیّلهایی که در اصل عربی داستان دیده نمیشد ،از سوی خود مطالبی را به
آن بیفزاید» (ص .)211

پارهها و نکتهها223/

وی در ادامه ،خواننده را به ترسی که نظامی از سرودن لیلی و مجنون به دلیل عدم آشنایی با این
فضا و محیط داشته برمیانگیزد و همین ترس را عاملی میداند که شاعر ایرانی را بر آن داشته که از آن
فضای محدود و صحرای برهوت و خشک که از باغها  ،بزمهای شاهانه ،رودها ،جامهای شراب و
دیدار ندیمان و یاران خالی است و سرانجامی جز خستگی خواننده را در پی نخواهد داشت خارج و با
استعداد و نبوغ ادبی خود وارد فضایی داستانی و دلانگیز شود که با روحیّات خواننده داستان نیز
سازگار باشد «و اینجاست که نظامی برای خود طرحی میریزد که بتواند از تنگنای سرودن داستانی
که با سرودن فضای آن ناآشنا است ،خارج شود .خشکی که در فضای اصل داستان دیده میشده
ظرفیّت فراهم آوردن فضای شاد و دل انگیز در داستان را ندارد تا اندکی از تأثیر دردآور ماجراهای
داستان بکاهد» (ص  .)212ندا ( )131 :1393به بررسی و تحلیل این موضوع اشاره داشته است.
جمال الدّین در ادامه ،ضمن بیان پایبندی نظامی به اصل داستان و طبق آنچه که در األغانی آمده،
به نو آوری و تازگیای که نظامی با استعداد و توانایی بینظیر خود به داستان داده و آنرا از حالت
خشک و ساکن که مناسب محیط و جامعه عرب است ،خارج کرده اشاره داشته و خاطر نشان کرده
است که نظامی با این کارش سبب شده که به داستان عمق و احساس بیشتری را تزریق کند و به داستان
جنب و جوش و حیات بدهد « بنابراین ضرورت هنریی که شاعر را واداشته تا داستان را با عناصری
پردازش کند که در اصل عربی وجود نداشته است و این پردازش ،باعث شده نبوغ شاعر و توانایی او
در نوآوری و درک درست نیازهای هنری در اثر ،آشکار شود و شاعر توانسته در این باره نیازهای
درخور و الزم را به خوبی برآورده سازد» (ص .)213
وی به ردّ سخن طه ندا درباره این مسأله که شاید نظامی به کتابی غیر از األغانی دسترسی داشته و از
آن بهره گرفته که این چنین به داستان جنبة ادبی داده و کاری متفاوت با نسخة عربی آن به خواننده
تحویل داده ،به مخالفت میپردازد و میگوید« :پذیرش چنین فرضی ستمی آشکار به نبوغ این شاعر
است و هم چنین در این صورت کوشش شاعر در پردازش عناصر داستان نادیده انگاشته میشود ،چون
او به کمک این عناصر ارزشمند توانسته داستان را مانند الگویی مطرح سازد که توجّه دیگران را
برانگیزد و از آن پیروی شود» (ص .)213
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ج :تغییرات و افزودههای هنری نظامي به داستان
جمالالدّین به دگرگونیهایی که نظامی در اصل داستان عربی پدید آورده پرداخته و این موارد
اختالف را بدینگونه بیان کرده است:
 -1نظامی رویدادهای داستان را مرتّب کرد و آنها را به صحنههای پی در پی و پیوسته تقسیم نمود و از
آن رویدادها ،حلقههای پیوسته ای ساخت که هیچ اختالف و تناقضی در آن یافت نمیشود ،همانگونه
که در اصل داستان در کتاب األغانی تناقض و اختالفی دیده نمیشود .در حقیقت ،نظامی تنها به ترجمة
این داستان از اصل عربی نپرداخته ،بلکه کاری بسیار فراتر از ترجمه انجام داده است .او از حوادث
ساده در اصل عربی مادّه اولیّة داستان را برگرفته و به کمک آن ارکان هنری داستان خود را بنا نهاده و
به آن مطالبی را افزوده و بدین ترتیب توانسته صورتهای خیال انگیز چشم نواز و متنوّعی را پدید
آورد (ص  .)211مؤلّف با بیان این موضوع تأثیر پذیری ،این مطلب را یادآور میشود که هیچ اثر هنری
و ادبی نیست که بدون اینکه از اثر دیگر الهام گرفته باشد ،بهوجود آمده باشد و اینکه این تقلید و
تأثیرپذیری کاری ناپسند نیست ،چرا که نظامی تنها به تأثیرپذیری صرف از األغانی بسنده نکرده بلکه
با نبوغ ذاتی خود عناصر زیبایی شناسی موجود در آنرا بارور کرده است .در واقع نظامی این نهال را
با استعداد و توانایی خوش پرورش داده ،که اکنون به درختی پرثمر تبدیل شده است.
 -2نظامی ،موضوع را از قالب نثر در عربی به نظم کشید تا با زبان موسیقی شعر داستان را بیان کند و
آنرا به شکلی شعرگونه و تأثیرگذار ارائه دهد که زمینة بروز آن تنها دنیای بیرونی نیست؛ بلکه
احساسات و هیجانات درونی شاعر در خلق آن نقشی مؤثر دارند (ص  .)211جمالالدّین به تأثیر اثر
هنری و ادبی که همراه با موسیقی درونی است ،اشاره و تأثیر و گیرایی اثری را که به نظم درآمده به
مراتب از نثر بیشتر میداند.
 -3نظامی ،زمان و مکان را در خدمت حوادث داستان قرار داده و فضا را برای حادثهای که در حال
روی دادن است فراهم ساخته و همه عناصر تأثیرگذار نمایشی را در فضای داستان جمع کرده است
(ص  .)211مؤلّف ،وحدت زمان و مکان را از عواملی دانسته که نظامی با قرار دادن و هماهنگ کردن
این عناصر با یکدیگر ،زمینه را برای پویایی و تحرّک داستان فراهم و تأثیر داستان را عمق بخشیده
است.

پارهها و نکتهها225/

 -1نظامی ،توانست در عنصر جدال نمایشی داستان ،تغییری ایجاد کند تا با دیدگاه هنری او نسبت به
حوادث داستان هماهنگ باشد .نظامی به شکل بیرونی این جدال در اصل عربی پایبند نماند ،به این
معنی که این جدال از سوی س ّنتهای جامعه و محیط بیرون بر قیس تحمیل شده است ،نظامی آنرا به
یک جدال درونی بین امیال و نفس بشری و حرکت نفس بین یأس و نومیدی و درد و آرزو تبدیل کرد
و در پایان به شکلی ارائه شد که قیس را از امیال حیوانی رهانید و او را با فضایی که برای خود برگزیده
بود ،هماهنگ ساخت (ص  .)215مؤلّف به طور ضمنی به ویژگی اصلی آثار نظامی ،که دارای گرایشی
اخالقی و تعلیمی بوده ،اشاره داشته و اینکه به این اثر جنبهای عارفانه بخشیده است.
 -5عنصر گفتگو در داستان نقش مهّمی در پیشرفت رویدادهای داستان دارد ،گاهی گفتگو میان انسان
و انسان است و گاهی میان انسان و حیوان و گاهی میان انسان و پرنده ،برخی مواقع زمان این گفتگوها
در بیداری و در مواقعی دیگر در خواب است (ص  .)215در واقع ،نظامی این عنصر را در جهت
تقویت داستان بهکار برده ولی گاهی «گفتگوها به قدری به درازا میکشد که به نظم نمایشی داستان
آسیب میرساند و داستان را سست ایستا میکند» (همان).
 -1نظامی در داستان خود به نوآوری روی میآورد و عناصر و شخصیّتها و صحنههایی را میآفریند
که در اصل عربی آن دیده نمیشود (ص .)211
 -3نظامی به واژه های عربی که به زبان فارسی وارد شده بود ،توجّه زیادی کرده است .چنین مینماید
که واژه ارزش فراوانی در دیدگاه نظامی دارد و او به شیوههای گوناگون از واژهها برای افرینش صور
خیال گوناگون و برجسته بهره میگیرد (همان).
مؤلّف ضمن بیان این افزودههای نظامی به داستان ،به ذکر این مطلب پرداخته است که وی از عنصر
محیط بهره فراوانی گرفته و تمام تالش خود را به کار برده تا بافت موضوع یکسان باشد و مبحث
جدیدی را به اجبار وارد داستان نکند.
وی در ادامه به وجوه اختالفي که نظامی با استعداد خود در اصل عربی داستان پدید آورده است
بدین صورت اشاره دارد:
 -1نظامی ،پدر قیس را یکی از حاکمان عرب میداند و همکالسیهای قیس و لیلی را به گونهای
وصف میکند که از فرزندان بزرگ قومشان هستند (ص .)211
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 -2در داستان لیلی و مجنون نظامی ،دیدارهای نخستین میان قیس و لیلی مانند اصل عربی آن در دامنهی
کوه «توباد» و هنگام چرانیدن گوسفندان صورت نگرفته است ،بلکه این دیدارها در مکتب انجام شده
است (ص .)211
 -3نظامی برخالف اصل عربی داستان ،معتقد است که عشقورزی قیس به لیلی در قصیدههایش ،علّت
مخالفت پدر او نیست ،بلکه دیوانگی قیس به سبب عشق لیلی ،دلیل مخالفت پدر اوست .در اصل
عربی ،سنت ها که بیانگر محیط خارجی داستان هستند ،گره اصلی داستان به حساب میآید ولی در
داستان نظامی این سنتها نفی شده است .شاعر خواسته گره داستان را با توالی حوادث و تطوّر
شخصیّتها و پردازش آنها و انتقال آن از حالتی به حالت دیگر ،گره داستان را بهوجود آورد (ص
.)231-219
 -1بعضی از حالتهایی که در شخصیّت قیس است –و همچنان که در اصل عربی آمده است -قابلیّت
تبدیل به حالتهای صوفیانه را دارد (ص  .)231جمالالدّین به بیان این مطلب که نظامی با تصویر
سازی خود از شخصیّتها سبب شده که به داستان جنبهی صوفیانه 19بدهد ،اشاره کرده است.
در ادامه جمالالدّین به بیان این مطلب که «جنون از دست دادن عقل نیست بلکه زیادی عشق و
دلبستگی به معشوق است» (ص  )231اشاره و قیس داستان نظامی را به جهت اینکه توانسته حیوانات
صحرا را تحت کنترل خود درآورد به سلیمان پیامبر مانند میکند و به تجرد که ویژگی زندگی برخی
از صوفیان است پرداخته است .و اینکه قیس عشق انسانی را وسیلهای قرار داد که با آن توانست به
معبود و محبوب حقیقی دست یابد و هر عشقی را جز آن به یک سو نهد ،پرداخته است .نظامی با بیان
حاالت قیس در واقع مجاز را راه رسیدن به حقیقت بیان کرده است ،چرا که قیس به سبب عشق وافرش
به لیلی شب و روز به راز و نیاز میپرداخت تا اینکه همین راز و نیازها نردبانی شد که او را به مقام بلند
عرفانی رساند .جمالالدّین اقتضای زمان را یکی از عواملی می داند که سبب شده نظامی به داستانش
جنبهی صوفیانه دهد ،زیرا در آن زمانی که وی داستانش را به رشتة تحریر کشیده ،اندیشة صوفیانه بر
زندگی مردم کشورهای اسالمی حاکم شده بود.
 -5نظامی ،لیلی را حتّی تا زمان مرگ با وجود ازدواج ،باکره به تصویر کشیده است و این موضوع در
اصل عربی داستان نیست (ص .)231

پارهها و نکتهها223/

 -1نظامی در داستان خود نقش مثبتی به لیلی داده است که در اصل عربی اینگونه نیست (ص .)232
مؤلّف معتقد است که« :همة رویکردهای مثبتی که نظامی به لیلی داده در جهت این بوده که از این
طریق لیلی با مجنون پیوند عاشقانه داشته باشد و لیلی همچون مجنون در بارور کردن بار عاطفی و
تأثیرگذار داستان ،شریک باشد» (همان).
 -3نظامی در توصیف جنگ میان نوفل و قبیلة لیلی که به دلیل نپذیرفتن میانجیگری نوفل روی داده،
اغراق کرده است .بهگونهای که اگر نیروی کمکی فوری به نوفل نمیرسید ،به سختی شکست
میخورد ،امّا اوضاع دگرگون میشود و پدر لیلی اسیر نوفل میشود و نوفل پدر لیلی را میبخشد و او
را برای موافقت با ازدواج قیس و لیلی ،مجبور نمیکند و این چیزی است که در اصل روایت عربی
دیده نمیشود (ص .)232
نتیجه
 -1رویکرد تاریخی موضوع و تأکید بر جنبههای تأثیرگذاری آن در ادب فارسی ،ما را بر این
وامیدارد که بگوییم :جمالالدّین در این زمینه بیشتر به مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی نظر داشته است.
 -2مؤلّف ،ضمن استفاده از دستاوردهای پژوهشگرانی همچون غنیمی هالل ،کفافی و طه ندا،
دستهبندیها و تحلیلهای نسبت ًا تازهتری بر آن پژوهشها نیز افزوده است.
 -3جمال الدّین در پرداختن به این موضوع به نظریه اسالمی ادبیّات تطبیقی ،که بر آثار فرهنگی
مشترک میان سرزمینهای اسالمی تأکید دارد ،نیز نظر داشته است.
پي نوشت:
 . 4جاوید نامه.
 . 2دولت اسماعیلی در ایران.
 . 3اساس االقتباس در منطق.
 . 1تحول اندیشه فلسفی در ایران.
 . 5ادبیّات تطبیقی(پژوهشی تطبیقی در ادبیّات عربی و فارسی).
 . 1نگارههای فارسی بر سنگ نوشته ادب عربی.
 . 7گردآوری پراکندهها.
 . 1بزرگان شعر فارسی در عصر شکوفایی.
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 . 9ر.ک :اإلصبهانی ،ابوالفرج؛ األغانی ،طبعة دارالکتب المصرية ،ج ،2ص 2و بعد از آن .ابن قتیبه در کتاب
معروف خود الشعر و الشعراا پیش از ابوالفرج اصفهانی به شعر مجنون توجّه کرده است ،امّا بحث و بررسی این
موضوع در کتاب ابوالفرج اصفهانی سنجیدهتر و کاملتر است(جمالالدّین.)223 :1319 ،
 ( . 11ر.ک :کراچکوفسکی.) 29 :1331 ،
( . 11ر.ک :سراج قاری :1951 ،ج ،1صص  235 ،33و  231؛ ج  ،2صص  215 ،91 ،11 ،11 ،11 ،32و .)213
( . 12ر.ک :انطاکی.)11-12 :1291 ،
 . 13اصمعی در األغانی ج 2ص 3آنرا انکار میکند و در روایات دیگر وجود آن را تأیید میکند .ر.ک :ج2
ص  33 ،23و  12و ابن کلبی در ج  2ص  1األغانی آنرا انکار میکند و در همان جلد در صفحات 11 ،31 ،12
و  95آن را تأیید میکند (ر.ک :جمالالدّین.)223 :1319 ،
 . 11ترجمه این ابیات عربی را از نظری منظم به عاریت گرفتهام (.)131 :1393
 . 15ترجمه این ابیات عربی را از سیّدی به عاریت گرفتهام (.)213 :1312
 . 11ترجمه را از حسامپور و کیانی به عاریت گرفتهام.)233 :1319( .
 . 13همان.
 . 11ترجمه را از (طغیانی و دیگران113 :1319 ،به عاریت گرفتهام).

 . 19محمّد غنیمی هالل در کتاب الحیاة العاطفیة بین العذرية و الصوفیة این مطلب را که شاعران ایرانی
مانند نظامی و دیگران به آن اشاره کردهاند ،بررسی کرده است.
کتابنامه
الف :کتابها

حممد من الشيباين )1151؛ املث ال ائر
ياءال ّدين اموالفتح نررهللا ّ

ادب التاتب و الشاعرا

 .1امن اثريا
يقي امحد احلويف و مدوي طبانةا اجمللد :4القاهرة.
أموحممد )1167؛ الشعر و الشعرااا يقي أمحد حمّد شاکرا اجمللد :2داراملعارف مرر :قاهرة.
 .2امن قتيبةا ّ
 .3اإلصبهاينا أموالفرج 1128م 1364ه.ق)؛ األغاين ،اجمللد ،2مررا قاهره :دارالکتب املررية.
)1132 ---------- .4؛ األغاين ،اجمللد :2طبعة دارالکتب املررية.

)1311( ---------- .5؛ األغایی ،ترجمة محمّدحسین مشایخ فریدنی ،تهران :شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی.

 .6انطاکيا داوود )1211؛ تزيني األسواق باصصي رشواق العشاقاالطبعة الثانيةا قاهرة :دارالکتب املررية.

پارهها و نکتهها229/

 .3ایزوتسو ،توشیهیکو ()1311؛ ساختمان معنايي ،مفاهیم اخالقي-ديني در قرآن ،ترجمة فریدون
بدرهای ،تهران :قلم.
 .1براون ،ادوارد ()1351؛ تاريخ ادبي در ايران ،ترجمة غالمحسین صدری افشار ،چاپ اوّل ،تهران:
مروارید.

)1154 -------- .1؛ اتريخ األدب إيرانا ترمجة امراهيم أمني الشورام  :مرر.
 .11جمالالدین ،محمّدالسعید ()1319؛

ادبیّات تطبیقي (پژوهشي تطبیقي در ادبیّات عربي و

فارسي)،

ترجمة سعید حسامپور و حسین کیانی ،چاپ اوّل ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 .11حسنيا طه )1162؛ حديث األربعاا ،الطبعة الثانيةا قاهرة :داراملعارف.

 .12حسینی ،سیّدمحمّد ()1333؛ مجنون و لیلی عربی و لیلی و مجنون نظامی،

مندرج در مجموعه مقاالت

کنگره بین المللي نهمین سده تولّد نظامي گنجوی ،به اهتمام منصور ثروت ،جلد :1دانشگاه تبریز.

 .13اخلطيبا حسام ()1111؛ آفاق األدب املقارن عربياً و عاملياًا الطبعة الثانيةا دمش  :دار الفکر.
 .11ریبکا ،یان ()1351؛ تاريخ ادبیّات ايران ،ترجمة عیسی شهابی :تهران.
 .15زرین کوب ،عبدالحسین ()1332؛ پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ،تهران :سخن.

 .16سراج قاريا أمحدمنحسني )1158؛ مصارع العشاقا اجمللد 1و :2دار مريو و دار صادر.
 .13غنیمی هالل ،محمد ()1333؛ ادبیّات تطبیقي ،ترجمة مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،چاپ اوّل ،تهران:
امیر کبیر.

)1176 ------------ .18؛ احلياة العاطصية بني العذرية الصوفية :مرر.
 ----------- .11م ات)؛ األدب املقارنا قاهرة :دارالنهضة مرر للطبع و النشر.
 .21کراچکوفسکی ،ا ()1331؛ لیلي و مجنون ،ترجمةکامل احمدنژاد ،چاپ سوّم ،تهران :زوّار.
 .21کفافی ،محمّد عبدالسّالم ()1312؛

ادبیّات تطبیقي( :پژوهشي در باب نظرية ادبیّات و شعر روايي)،

ترجمه :سیّد حسین سیّدی ،چاپ اوّل ،مشهد :به نشر (آستان قدس رضوی).
 .22محجوب ،محمّد جعفر ()1333؛ ويس و رامین :تهران.
 .23ندا ،طه ()1393؛ ادبیّات تطبیقي ،ترجمة هادی نظری منظم ،چاپ سوّم ،تهران :نی.
مبو  ،مريو  :دارالکتب العلمية.
 .24واليبا امومکر م ات)؛ ديوان قيس بع ّ

ب :مجلهها
.25

رضایی ،اردانی ()1391؛ « بررسی و مقایسة تحلیلی لیلی و مجنون نظامی و روایتهای عربی» ،فرلنامه

تخرّري مطالعات داستاني ،سال اوّل :شماره اوّل ،صص. 53-12

 /232کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،11تابستان 1391

 .21روشنفکر ،کبری و مجید محمّدی بایزیدی ()1391؛ «بررسی میزان جامعهپذیری لیلی در منظومة
عربی و منظومة نظامی»،

کاوش نامة ادبیّات تطبیقي (مطالعات تطبیقي میان عربي-فارسي) دانشکدة

ادبیّات و علوم انساني دانشگاه رازی کرمانشاه ،سال دوّم ،شماره  ،3صص .91-33

.23

ستودیان ،مهدی ()1313؛ «ریشهیابی داستان لیلی و مجنون» ،فرلنامه تخرّري ادبیّات فارسي ،دانشگاه

آزاد اسالمي مشهد ،شماره  ،11صص. 119-95

 .28طغیانی،اسحاق؛ زهره نجفی و علیاصغر بابا صفری ()1319؛ «بررسی تأثیر دیوان قیس بن ملوّح بر
لیلی و مجنون نظامی» ،فرلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربي) ،سال دوّم ،دورة جدید ،شماره دوّم،
صص.155-139
 .29غنیمی هالل ،محمد و امیرمؤمنی هزاوه ()1392؛ «درآمدی بر نقد تطبیقی قصة لیلی و مجنون در
ادبیّات فارسی و عربی» ،کتاب ماه ادبیّات ،شماره ( 35پیاپی  ،)119صص .21-23
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