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Abstract
Nezami is one of the greatest poets and writers who tried his best to employ different
functions of the dialogue to characterize and express the emotions of the characters of
his stories. The story of Khosrow and Shirin is a good example in this regard, but the
cultural geography and sovereignty of the pure Love, has prevented transparent and
direct dialogue between the lovers of the story in Leili and Majnoon story. To solve this
problem, Nezami uses techniques such as monologues, dialogues between the main
characters and minor characters, and letter writing. Amir Khosrow Dehlavi has imitated
Nezami in this regard. The questions raised in this research are then regarding detecting
the outstanding differentiating features of the characters of the two works and the
differences of their ways of characterization. To answer the afore-mentioned questions,
a descriptive-analytical method of research was employed to compare and contrast the
indirect dialogues between the characters of the two works. The comparison and
analysis of dialogues between the lovers of the two stories showed that the attitudes of
the two authors towards this issue are different, which led to two different
characterizations. The lovers of Nezami’s story are loyal to the social norms and pure
love. Leili talks less and eloquently and her talks show the face of a nomadic Lady.
Majnoon, with all his insanity and love, enjoys most of the characteristics of a
patriarchal society, with all the madness, but it seems that a century-long distance
between the two poets and the influence of the Indian court has made the lovers'
personality distant from the main story and more to the ordinary people of the
contemporary era. The change of some of the events of the story is at the service of
Dehlav’s special views in this story.
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نظامی از کارکردهای مختلف گفتگو برای نشاندادن احساسات قهرمانان و شخصیتپردازی استتفاد متیکنت؛ خسترو و
شیرین نمونه ای موفق در این زمینه است .البته جغرافیای فرهنگی و چیرگی حب عذری ،از گفتگوی مستت یم دلت؛ادگان
در داستان لیلی و مجنون جلوگیری میکن؛ .نظامی برای جبران این مشکل ،از شگردهایی مانن؛ تت گتویی و گفتگتو بتا
شخصیت های فرعی و نامهنگاری بهر میبرد .امیرخسرو در این زمینه از نظامی ت لی؛ کترد استت .ایتن پرستم محتر
است که مهم ترین جنبه های تفاوت در شخصیت های پ؛ی؛ارشون؛ با این گفتگوها چیست و تفاوت شخصیت پردازی در
دو اثر ،برخاسته از چه عواملی است؟ در این پژوهم به روش توصیفی – تحلیلی گفتگوهای دل؛ادگان بررسی و م ایسه
میشود .نتایج پژوهم نشاندهن؛ۀ تفاوت نگرش شاعران به داستان و بهویژ بیتوجهی دهلوی به فضای اصتلی قصته و
درنتیجه تفاوت در شخصیت پردازی است .دل؛ادگان در اثر نظامی به فرهنگ اجتماع و بایستههای عشق پاک ،پایبن؛ هستتن؛.
لیلی کمتر و سنجی؛ تر سخن میگوی؛ و سخنان او سیمای بانویی قبیلهنشین اما عاشق را در ذهن پ؛ی؛ار میکن؛ .مجنون نیتز
با همۀ دیوانگی ،بسیاری از ویژگی های جامعتۀ مردستارر را بتا ختود دارد امتا گویتا یت

قترن فاصتله میتان دو شتاعر و

تأثیرپذیری از دربار هن؛ موجب ش؛ است شخصیت دل؛ادگان در اثر دهلوی ،از فضای اصلی قصه فاصله بگیرد و بیشتر بته
مردم عادی معاصر او شباهت یاب؛ .تغییر برخی حوادث نیز به سبب همین نگرش ویژۀ دهلوی به داستان است.
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مقدمه
بهر گیری از کارکردهای هنری در عنصر گفتگو ویژۀ ادبیات داستانی م؛رن استت البتته بزرگتان ادبیتات ایتران در ادب
روایی سنتی ،به ن م گفتگو و کارکردهای آن توجه داشتهانت؛ .در کنتار مولتوی و فردوستی ،نظتامی و بته پیتروی از او
امیرخسرو دهلوی از سرآم؛ان این شیو به شمار میآین؛ .ازاینرو در بیشتر پژوهمهایی که در تحلیتل عناصتر داستتانی
در منظومههای این دو شاعر صورت گرفته است ،ن م و کارکرد گفتگو از جنبههای قوّت آن آثار به شمار میآی؛ (ر.ک:
ناظرزاد کرمانی.)96 :1381 ،
یکی از کارکردهای مهم گفتگتو ،شخصتیت پتردازی استت .منتاب مختلفتی بته اهمیتت و ن تم گفتگتو در داستتان
پرداخته ان؛ .در این مناب افزونبر بیان کارکردهای مختلف گفتگو ،شخصیت پردازی یکی از مهم ترین کارکردهتای آن بته
شمار آم؛ است (ر.ک :قاضیمرادی 151 :1391 ،کادن 117 :1380 ،مکّی 138 :1371 ،میرصتادقی612-614 :1380 ،
یونسی 351 :1384 ،وستلن؛ .)125 :1371 ،البته کاربرد هنری گفتگو از هتر نویستن؛ ای برنمتیآیت؛ .ازایتنرو منت ت؛ان،
گفتگونوشتن را کاری دشوار دانستهان؛ (آلوت.)523 :1368 ،
اگر بیان عواطف و احساسات ،یکی از مهم ترین کارکردهتای گفتگتو و متؤثر در شتناخت شخصتیت دانستته شتود،
گفتگوی دل؛ادگان در داستان های عاش انه نسبتبه گفتگوی شخصیت های دیگر اهمیت بیشتری دارد زیرا عتاطفی تترین
و احساسی ترین بخم های داستان در همین گفتگوها آشکار می شتود .ازایتنرو بررستی گفتگوهتای آثتار ایتن بزرگتان
ضروری است و این همان موضوعی است که پژوهن؛گان کموبیم به آن پرداختهانت؛ امتا داستتان لیلتی و مجنتون شترایط
ویژ ای دارد .فضای فرهنگی حاکم بر این داستان ،فرصتی برای گفتگتوی شخصتیت هتای اصتلی ،بته طتور مستت یم ،بتاقی
نمی گذارد تا حوادث برپایۀ آن پیم رود یا احساسات دل؛ادگان ضمن آن گفتگو بیان شود .ازاینرو نظامی و به پیروی از او
دهلوی ،برای جبران این مشکل از شگردهای متفاوتی استفاد کرد ان؛ .در این پژوهم افزونبر بیتان ایتن شتگردها ،تت ش
ش؛ است تأثیر محیط اجتماعی شاعران و نگرش ویژۀ آنان به داستان ،در شخصیتپردازی قهرمانان اصلی بررسی شود.
پرسشهای پژوهش
مهم ترین مسئله این است که تفاوت شخصیت هایی که از گفتگوهتای لیلتی و مجنتون در دو اثتر پ؛یت؛ار متی شتود،
برخاسته از چه عواملی است؟ دی؛گا هری

از هنرمن؛ان به داستان و محتیط اجتمتاعی آنتان چته تتأثیری بتر آفترینم

گفتگوها و شیوۀ بیان و محتوای سخنان شخصیتها داشته است؟
پیشینۀ پژوهش
در موضوع گفتگوی دل؛ادگان ،م الۀ «واپسین گفتگوی دل؛ادگان در منظومههای عاش انۀ فارستی» (حت؛ادی،)1391 ،
تنها گفتگوهای پایانی دل؛ادگان را (با اشار به گفتگوها) در شانزد اثر غنتایی در ادب فارستی بررستی کترد استت .در
پایاننامه ای با عنوان «گفتگو در خمسۀ نظامی با تأکی؛ بر مثنتوی هتای خسترو و شتیرین و لیلتی و مجنتون» (محرمعلتی
دودانگه )1389 ،بهطورکلی انواع گفتگو و کارکرد آنها بررسی شت؛ استت .م التۀ «بررستی عناصتر داستتانی در خمستۀ
نظامی» (موح؛ی )1386 ،به ان؛ازۀ ی

بن؛ به عنصر گفتگو اشار کرد است.

دربارۀ م ایسۀ نظامی و امیرخسرو و تحلیل شخصیتهای دو اثر ،آثار ارزشمن؛ی نوشته ش؛ استت .صت؛را قائت؛علی
( )1382در م الۀ «تحلیل شخصیت و شخصیتپردازی نظامی در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنتون» بته ایتن
موضوع پرداخته است .م اله های «تحلیل روابط شخصیتها در منظومۀ لیلی و مجنتون» اثتر متریم درپتر و محمت؛جعفر
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یاح ی (« ،)1389کنم ها و منم ها در خسترو و شتیرین و لیلتی و مجنتون» از یت؛اهلل بهمنتی محلتق (« ،)1387بررستی
روان شناختی سه منظومۀ غنایی فارسی» از ابراهیم اقبالی و حسین قمرگیوی ( )1383و پایان نامۀ حسین گلتی ( )1392بتا
عنوان «بررسی سیمای زن در مثنوی لیلی و مجنون نظامی» از پژوهم های دیگر در این زمینه است البتته نگارنت؛گان در
جستجوی کتابخانهای ،اثری با موضوع این پژوهم نیافتن؛.
روش و اهداف پژوهش
در این م اله به روش توصیفی ت تحلیلی ،انواع گفتگوهای دل؛ادگان در دو اثر بررسی ش؛ تا ن م دی؛گا شاعران بته
داستان و تأثیر محیط زن؛گی آنان در شخصیتپردازی دل؛ادگان م ایسه شود.
بحث و بررسی
حضور نویسن؛ در جای جای داستان و اظهار نظر او دربارۀ شخصیت ها و محسوسبودن رد پای او در روایت ،از ارزش
داستان بسیار می کاه؛ .راویان هنرمن؛ با استفاد از عنصر گفتگو این مشکل را میزداین؛ .با بهتر جتویی ماهرانته از ابتزار
گفتگو به شخصیت ها میتوان فرصت داد «تا خود با ص؛ا و به زبان خود ستخن بگوینت؛ و کتام و ناکتام زوایتای نهتانی
روحشان را بنمایانن؛ و انگیز های اعمال و گرایم های پنهان ذهنی شتان را آشتکار کننت؛» (احمت؛ی.)342-343 :1389 ،
توجه به همین کارکرد گفتگو موجب ش؛ است تا میخائیل باختین بتر آن باشت؛ کته آثتار داستایوستکی بترخ

آثتار

تولستوی ت آوایی نیستن؛.
بهطورکلی ادبیات داستانی سنتی در زبان فارسی ،آثاری ت آوایی هستن؛ .شاعران معمورً در م ام دانای کل ،بتهجتای
شخصیت ها سخن می گوین؛ .در گفتگوها نیز کمتر احساس واقعی شخصتیت را متیتتوان درک کترد .پایگتا اجتمتاعی،
حالتهای روحی ،دی؛گا ها و احساس گوین؛  ،در جملههای گذاشتهش؛ به زبان او پ؛ی؛ار نیستت .درحتالیکته «بترای
نوشتن گفتگو ،نویسن؛ بای؛ به گنجینۀ لغتات شخصتیتهتا ،جایگتا اجتمتاعی آنتان ،روانشناستی ،جغرافیتا ،زمتان و...
شخصیت های منظور دقت کن؛» (حنیف .)164 :1379 ،البته برخی از بزرگان ادب کهن فارسی کوشی؛ انت؛ دیت؛گا هتا و
احساسات قهرمانان داستان را تا ح؛ درخور پذیرشی در گفتگوهای شخصیت های مختلف بگنجانن؛ .نظامی در این میتان
از تواناترینهاست .این موضوع در خسرو و شیرین بهخوبی آشکار است اما در میان آثار او ،لیلی و مجنتون بته دریلتی
نسبتبه آثار دیگر ،ت ص؛اییتر است .به نظر میرس؛ جغرافیای فرهنگی حاکم بر داستان و نیتز توجته بته بایستتههتای
عشق عذری از مهمترین دریل این موضوع باش؛ .طبیعی است که همین مح؛ودیت برای امیرخسرو دهلتوی نیتز وجتود
داشته است .در این پژوهم منظومۀ لیلی و مجنون برای بررسی و م ایسه انتخاب ش؛ تا نخست روشتن شتود نظتامی و
امیرخسرو هری

چه شگردهایی به کار گرفته ان؛ تا از تنگنای برخاسته از ن؛اشتن گفتگوی مست یم ختار شتون؛ دیگتر

اینکه روشن شود هری

از شاعران چه سخنانی بر زبان شخصیت های مح؛ود در این داستان ،با آغاز و انجام مشتخص،

گذاشته ان؛ و نیز اینکه شخصیت هایی که از میان گفتگوهای لیلی و مجنون در هر اثر پ؛ی؛ار میشتون؛ ،چ ت؛ر از جامعتۀ
معاصر شاعران و نگا آنان به داستان تأثیر گرفتهان؛؟
گمان نگارن؛گان آن است که شخصیتپردازی دهلوی از برداشت ویژۀ او از مفهوم و مصت؛ا عشتق و دلت؛ادگی در
روزگار شاعر تأثیر پذیرفته است .اوضاع سیاسی اجتماعی ،شخصیت فردی شاعر ،مخاطبان شعر ،ستنت و میتراث ادبتی،
عوامل مؤثر در تغییر و دگرگونی انواع شعر به شمار میرود (پورنام؛اریان .)32 :1380 ،اشار ای کوتا به اوضاع سیاستی
اجتماعی روزگار امیرخسرو و جایگا و روابط او با حاکمان معاصر که مخاطبان اصلی سخن او بود انت؛ ،بیتانگر دریتل
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اصل تفاوت نگا او و نظامی به داستان و شخصیتهای آن است.
امیرخسرو با شاهان روزگار خود بسیار صمیمی بود و این برخ

نظامی استت کته حتتی حاکمتان در پتیم او از

شرابخواری پرهیز میکردن؛ و شکو زه؛ او را نگا میداشتن؛ .امیرخسرو به هفت تن از دو سلسلۀ حکومتی خلجیتان
و تغل یان خ؛مت کرد .در دورۀ ج لال؛ین فیروزشا جزو امیران درآم؛ و ل ب امیر گرفت (یاری .)134 :1395 ،پت؛ر او
نیز به سبب خ؛ماتم به شمسال؛ین التتمم ،به «سیف شمس» شهرت داشت (صفا ،3 ،1375 ،بخم .)773 :2خود او
در دربار محم؛ بن تغلق بیشتر طر

مشورت بود .از دیگرسو حاکمان را مخاطب ویژۀ خود می دانست و حتی بستیاری

از منظومههای خود را سازگار با رخ؛ادهای روزگارش مینوشت چنانکه قران السع؛ین که به روش مخزنارسرار نظامی
است ،بیان جنگ و صلح میان عزال؛ین کی باد و پ؛رش بغراخان است .مثنویهای مفتا الفتو  ،خزائنالفتو  ،نه ستههر و
تغلق نامه نیز به مناسبتهای تاریخی سرود ش؛ ان؛ بنابراین امیرخسرو افزونبر تاریخهتای منثتور ماننت؛ تتاریخ ع یتی،
حوادث روزگار را مبنای آفرینم هنری قرار میداد .به بیان دیگتر «تتاریخ نتزد وی ،تتاریخ معاصتر استت و نشتاندادن
توانایی ادبی و کسب شهرت و پاداش و بهویژ نزدیکی به دربار» (رزمآرا .)25 :1383 ،آنچه به موضوع این م اله بیشتتر
ارتباط دارد ،منظومۀ دولرانی خضرخان است که داستان عشق خضرخان ،پسر ع ءال؛ین محمت؛ خلجتی ،بته دیتولری،
دختر راجۀ گجرات را بیان میکن؛ .نکتۀ درخور توجه این است که خضرخان خود این متاجرا را بترای امیرخسترو بیتان
کرد و از او خواسته است آن را به نظم درآورد.
شای؛ همین ی

نکته برای شناخت روزگار امیرخسرو بسن؛ باش؛ درباری که پادشا از شر کامرانیهتای ختود بتا

معشو هیچ پروایی ن؛ارد و راز عشقورزیهای خود را با دختری که اکنون همسر اوست ،بیپرد با شاعری درباری در
میان مینه؛ .همین موضوع امیرخسرو را بر آن میدارد که لیلی و شیرین را معشتو هتایی ماننت؛ دیتولری و مجنتون و
خسرو را عاش انی مانن؛ خضرخان تصور کن؛ .ازاینرو تأثیر روزگار امیرخسرو را در شخصتیتپتردازی لیلتی و مجنتون
نمیتوان نادی؛ گرفت .دگرگونی حوادث داستان ،بیتوجهی به شرایط حب عذری و شخصیتپردازی متفاوت با نظامی
از نتایج این نوع دی؛گا است.
تفاوت ساختار و حوادث دو منظومه و تأثیر آن بر گفتگوی دلدادگان
نظامی ،لیلی و مجنون را هشت سال بع؛ از سرودن خسرو و شیرین در سال  584هجری بته نظتم کشتی؛ و آن را بته
شروانشا ابوالمظفر اخستان بن منوچهر ت ؛یم کرد (صفا .)803 :1372،هیچ تردی؛ی نیستت کته امیرخسترو دهلتوی در
سرودن خمسۀ خود به طور کامل از نظامی پیروی کرد است اما بای؛ دانست که او «نه طرز خاصی اختراع کرد استت و
نه در لفظ و معنی از خحا مصون مان؛ است لیکن بیانم قوی ،طبیعتی و استتادانه استت» (زریتن کتوب.)266 :1386 ،
نکته ای به ایتن ستخن متیتتوان افتزود و آن اینکته دهلتوی ،در آفترینم شتگردهای ج؛یت؛ بترای پیشتبرد داستتان و
دگرگون کردن فضای چیر بر آن ،با حذ

یا افزودن رخ؛ادها ،توانا بود است .گویا این کار بترای فترار از ت لیت؛ کامتل

است اما با دقت بیشتر می توان گفت برخی از این تغییرات آگاهانه و متناسب با شخصیتپردازی منظور او بتود استت.
م ایسۀ حوادث دو روایت از داستان تا ح؛ودی روشنگر این بحث خواه؛ بود.
برخی از رخ؛ادها و شخصیتها ویژۀ اثر نظامی استت و امیرخسترو آنهتا را بیتان نکترد استت ماننت؛ )1 :حضتور
شخصیتی با نام ابنس م و کنمهای او  )2بردن مجنون به کعبه  )3نجاتدادن آهتو از بنت؛ و رهتاکتردن آن بته ستبب
شباهت با لیلی  )4راز و نیاز مجنون با ک غ نامهبر و سرودن اشعاری در وصف او  )5راز و نیاز مجنون با ستارگان )6
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مرگ مادر مجنون و گریستن مجنون بر مزار مادر  )7گفتگوی مجنون با باد صبا  )8حضور مجنون بر سر گتور لیلتی و
درد دل کردن و جاندادن در کنار مزار محبوب.
امیرخسرو افزونبر حذ

این رخ؛ادها ،شخصیت ها و وقایعی را به روایت نظتامی افتزود استت ماننت؛ )1 :وجتود

حکیم طال ان؛یم  )2قرارگرفتن مجنون در صف کشتگان جنگ نوفل با قبیلۀ لیلی  )3ازدوا مجنون با خ؛یجه ،دختتر
نوفل  )4هم؛می مجنون با سگ کوی لیلی  )5خوابدی؛ن لیلی مجنون را و در ادامه م قات این دو عاشتق دلت؛اد )6
در منظومۀ امیرخسرو نوفل رئیس قیبلۀ مجنون است اما نوفل در اثر نظامی ،امیر باشتکوهی استت کته بترای شتکار بته
صحرا آم؛ است مجنون را میبین؛ و بر احوال او دل میسوزان؛.
پیشینۀ داستان لیلی و مجنون و فضایی که رخ؛ادها در آن اتفا افتاد است ،برخ

شتیرین و خسترو ،بتهگونتهای

نیست که شاعر بتوان؛ م قاتهای پیدرپتی میتان دلت؛ادگان ترتیتب دهت؛ و بتا ایجتاد گفتگوهتای متفتاوت ،حتارت و
احساسات آنان را بیان کن؛ .ساختار داستان همان گونه که نظامی میگوی؛ دهلیزی تنگ بود که طب شتاعر در آن امکتان
جورن ن؛اشته است .ازنظر او همین موضوع یکی از علتهایی است که با وجود شهرت بسیار داستتان لیلتی و مجنتون،
کسی به سرودن آن نهرداخت:
افززز ار سزززخ نشزززا و نزززاز اسزززت
بززززر شززززیفتگی و بنززززد و زنجیززززر

زیزز هززر دو سززخ بهانززهسززاز اسززت
باشزززززد سزززززخ برهنزززززه دلگیزززززر

در مرحلززززززهای کززززززه ره نززززززدان

پیداسزززت کزززه نکتزززه چنزززد رانززز

شززززهریاری

نزززه رود و نزززه مزززی نزززه کامکزززاری

نززززه بززززا و نززززه بزز ز

و سزززختی کزززوه

تززززا چنززززد سززززخ رود در انززززدوه

بایززززد سززززخ از نشززززا سززززازی

تزززا بیزززت کنزززد بزززه قصزززه بزززازی

ایززز بززززود کززز ابتززززدای حالززززت

گززززرد نگشززززتش از ماللززززت

بزززر خشزززکی ریززز

کزززز

(نظامی)72 :0931 ،

در داستان لیلی و مجنون برخ

خسرو شیرین امکان دی؛ار دل؛ادگان وجود ن؛ارد چه برس؛ به بزمتی کته آنتان از

سر مستی با هم سخن گوین؛ .یکی در خانۀ پ؛ر اسیر است و دیگری سر به بیابان نهاد و با حیوانات وحشی انس گرفته
است .شگرد نظامی برای چیرگی بر این مشکل ،استفاد از ت گویی (مونولوگ) و واردکردن شخصتیتهتای فرعتی در
داستان است .راز و نیاز با باد و باران و ستارگان و رهگذران ،در اثر نظامی بیشتر از اثر دهلوی است .نظامی ساختاری را
انتخاب میکن؛ که ت گویی دل؛ادگان و گفتگوی آنان با واسحهها و نیز راز و نیاز با خ؛ا ،ک غ نامه بر ،ستارگان ،آهو ،باد
صبا ،زاغ ،زهر و مشتری و ...زمینهای برای بیان عواطف دل؛ادگان و همچنین پیشبرد داستان باش؛ .این همان بخم هایی
است که امیرخسرو آنها را از روایت خود حذ

کرد است.

فاصله و تفاوت روزگار دو شاعر و نیز محیحی کته امیرخسترو در آن متیزیستت بته او اجتاز متیدهت؛ بتا حتذ
بخمهایی از روایت نظامی و افزودن رخ؛ادهایی به آن ،هم تا ح؛ی اثر خود را از ت لی؛ کامل نجات ده؛ و هم فضتایی
تاز بر داستان و گفتگوهای آن بگشای؛ .امیرخسرو میکوش؛ با تغییر حوادث داستتان و نزدیت تترکتردن آن بته فضتای
فرهنگی روزگارش ،مشکل نبودن دی؛ار و گفتگوی دل؛ادگان را بزدای؛ .شخصیت ها در ایتن مستیر رنتگ و بتوی متردم
روزگار دهلوی را میگیرن؛ اما نظامی به جغرافیای فرهنگی داستان پایبن؛ است و از شتگرد گفتگتوی غیرمستت یم بترای
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زدودن این مشکل استفاد میکن؛ .امیرخسرو برخ

نظامی میکوش؛ با حذ

آن فضا ،داستان را بته فرهنتگ روزگتار

خود نزدی تر کن؛ .او دل؛ادگان را در سخنگفتن گستاختر به تصویر میکش؛ و حتی گفتگویی مستت یم میتان دلت؛ادگان
ترتیب میده؛ .همچنین درون مایۀ ک م در این گفتگوها ،لیلی و مجنون را افرادی شبیه به مردم معاصر امیرخسرو نشتان
میده؛ موضوعی که در ادامه بررسی میشود.
عشق عذری و گفتگوهای دلدادگان
افزونبر ساختار اصلی داستان و فضای قبیله ای ،چیر بودن عشتق عتذری بتر رخت؛ادهای داستتان از بازدارنت؛ هتای
م قات و گفتگوی مست یم است .عش ی که در لیلی و مجنون و مانن؛ آن بیان ش؛  ،به «عشق عذری» مشهور است .ایتن
واژ برگرفته از نام قبیلۀ بنیالعذر است که عشق را با هوسهای مادی آلود نمیکردن؛ و در این عشق شتهرت بستزایی
یافتهان؛ .سه زو از مشهورترین دل؛ادگان (عرو و عفراء ،قیس و لُبنی ،جمیل و بثینه) از این قبیله هستن؛ (کراچوفسکی،
« .)139 :1368عشق عذری ،عش ی جسمانی است که چون به وصال نمیکش؛ ،میکُش؛ و ح؛یث عشق مربوط به عشتق
پاکی است که عاشق را به مرتبۀ شهادت می رسان؛» (ستاری .)435 :1366 ،در نظر این قبیله آدمی وقتی عشتق متی ورزد،
می میرد .در آنجا مردم چنین میان؛یشی؛ن؛ که مردن از عشق ،مرگی شیرین و دوستداشتنی استت (مت؛ی.)152 :1371 ،
لیلی و مجنون نظامی نمونۀ بسیار روشن عشق عذری است.
همۀ ارکانی که پژوهشگران برای عشق عذری برشمرد ان؛ (ن.ک :ضتیف ،)19-27 :1999 ،در روایتت نظتامی دیت؛
می شود بنابراین افزونبر موان خارجی و ساختار فرهنگی جامعه ،عشتق پتاک و پایبنت؛ی دلت؛ادگان بته آن ،را ارتبتاط
مست یم دل؛ادگان را بسته یا بسیار مح؛ود می کن؛ .شخصیتهای اثتر نظتامی ،بترخ

دهلتوی ،بته شترایط ایتن شتیوۀ

عشق ورزی کام ً پایبن؛ن؛ .دل؛ادگان در اثر او حتی اگر موان اجتماعی هم نباش؛ ،به خود اجاز نمی دهن؛ عشتق پاکشتان
با وسوسۀ نفس آلود شود .شو دی؛ار ،هر دو عاشق را تا مرز م قات میکشان؛ اما لیلی روبهروش؛ن بتا مجنتون را بتا
عفت عشق ناسازگار می دان؛ .ازاینرو نظامی ناچار برای پیشبرد داستان و بیان احساسات قهرمانان ،از شتگردهایی ماننت؛
نامه نگاری ،غزل سرایی ،گفتگو با ارسال پیغام ،درد دل با شخصیتهای فرعی یا سخنگفتن بتا عناصتر طبیعتت استتفاد
کرد است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت تفاوت شگردهایی کته هریت

از ایتن دو هنرمنت؛ بترای زدودن محت؛ودیت گفتگتوی

مست یم در داستان لیلی و مجنون به کار گرفته ان؛ ،برخاسته از نگرش آنان به داستان و شخصیت هتای آن استت .البتته در
هر دو اثر گفتگوهایی نیز دی؛ میشود .برداشت هری

از هنرمن؛ان از شخصیتهای اصلی ،در گفتگوهایی کته بته آنتان

نسبت داد ان؛ بهروشنی آشکار است.
انواع گفتگوی دلدادگان و درونمایۀ آن
گفته ش؛ برپایۀ ساختار عشق عذری موانعی در را وصال دل؛ادگان و دیت؛ار و گفتگتوی آنتان ایجتاد متیشتود .در
ساختار این دو منظومه نیز مانعی دی؛ میشود که می توان آن را گر افکنی ( )Complicatingداستان دانست و آن ،زشتی
آشکارش؛ن عشقورزی در قبیله است .قیس و لیلی در مکتبخانه دلباختۀ یک؛یگر میشون؛ همزمان با آشکارشت؛ن ایتن
دل؛ادگی ،افزونبر جلوگیری از دی؛ار آنان ،لیلی از رفتن به مکتب بازداشته میشود.
نظامی به این فضا سازی پایبن؛ است و بترای بیتان احستاس هریت

از دلت؛ادگان یتا پیشتبرد داستتان بتا گفتگتو ،از

شگردهای دیگری غیر از گفتگوی مست یم استفاد میکن؛ .ت گویی ،سخنگفتن با خیال معشو  ،غزلسرایی ،گفتگو بتا
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مظاهر طبیعت ،گفتگو با شخصیت های فرعی و نامه نگتاری از مهتم تترین ایتن شگردهاستت .دهلتوی از ایتن شتگردها
کموبیم ت لی؛ کرد اما گفتگوی مست یم را نیز به داستان افزود است بنابراین گفتگوی دل؛ادگان در این دو منظومته در
و قاصت؛) و

چهار گرو قرار میگیرد :گفتگوی مست یم ،ت گویی (گفتگو با خیال محبوب) ،گفتگوی بتا واستحه (پیت

نامه نگاری .بای؛ بررسی شود که در هر اثر ،شخصیت های پ؛ی؛ارش؛ از میتان ایتن گفتگوهتا چته ویژگتی هتایی دارنت؛؟
درونمایۀ گفتگوهای آنان چیست؟ و تأثیر محیط اجتماعی شاعران بر شخصتپردازی قهرمانان اصلی چگونه است؟
گفتگوی مستقی
در اثر نظامی گفتگوی مست یم میان دل؛ادگان دی؛ نمیشود .تنها در بخشی از داستان ،لیلتی از پیتری بترای دیت؛ار و
گفتگو با مجنون کم

می گیرد و این دو در باغی میرون؛ اما لیلی پشیمان میشود و نزدی ش؛ن را شایستۀ عفت عشق

نمیدان؛ به همین سبب به شنی؛ن غزلخوانی مجنون بسن؛ میکن؛ .این بختم ،گفتگتویی دوستویه نیستت امتا گتویی
مجنون آگا است که معشو در همان نزدیکی به سخن او گوش میده؛ بنابراین درد دل خود را در اشعاری بته شتیوۀ
آواز به آگاهی محبوب می رسان؛ .محتوای سخنان مجنون ،بی قراری و پریشانی است .البته گاهی در جملتههتای مجنتون
آرزوهای جسمانی نیز دی؛ میشود:
مهتززززا

شزززز ی چززززو روز روشزززز

تنهززززا مزز ز و تززززو میزز زان گلشزز ز

مزز بززا تززو نشسززته گززوش در گززوش

بززا مزز تززو کشززیده نززوش در نززوش

در بزززر کشزززمت چزززو رود در چنززز

پنهزززان کنمزززت چزززو لعزززل در سزززن
(نظامی)702 :0931 ،

در این اثر ،چهر ای از مجنون نشان داد میشود که از حصار تعل ات دنیوی رها ش؛ است (همان )215 :و از اتحتاد
عاشق و معشو سخن میگوی؛ (ثروت:)155 :1378 ،
در خززود طل زز کززه مزز چززه نززام

معشزززززوق و عاشزززززق  ،کزززززدام
(نظامی)052 :0931 ،

از سخنان مجنونِ نظامی ،گاهی ک م و اعمال عارفان را میتوان دریافت برای مثال در جتایی وجتود ختود در کنتار
وجود محبوب را اضافی می دان؛ .به همین سبب وقتی نام خود و معشو را در کنار هم متیبینت؛ ،نتام معشتو را پتاک
میکن؛ و در پاسخ این پرسم که چرا نام خود را پاک نکردی ،چنین میگوی؛:
گفتززا کززه بززه پززیش مزز نززه نیکوسززت
مز ز بزززه کزززه نقزززا

دوسزززت باشز ز

کززای دلشززده م زز باشززد او پوسززت
یزززا بزززر سزززر م ززز پوسزززت باشززز
(همان)062 :

گویا نظامی چنین میپسن؛د که گرایمهای عرفانی خود را در ح؛یث دیگران بیان کن؛ امتا بترخ

او ،امیرخسترو

همۀ همت خود را برای ایجاد شور و هیجانی برخاسته از عش ی سوزناک و زمینی به کار میبرد .عشق مجنون بته لیلتی
در اثر دهلوی افزونبر ن؛اشتن جنبۀ عرفانی ،گاهی نیز از م ام حب عذری س وط میکن؛ .در دیت؛اری کته دهلتوی میتان
دل؛ادگان ترتیب میده؛ ،دل؛ادگان گستاخانه غم دل را آشکار میکنن؛ (دهلوی .)213 :1362 ،دهلوی بیشتر در پتی بیتان
معاش ه ها و خوش گذرانیهای عاشق و معشو است .او تنها  9بیت از گفتگوی مست یم و طورنی لیلی و مجنون را بیان
کرد است اما با اینکه کار از گفتگو گذشته است ،چنین میگوی؛:
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از بزززززو

و کنزززززار دل بیاسزززززود

جززز مصزززلحتی دگزززر همزززه بزززود
(همان)707 :

بنابراین اگر تغزل  63بیتی از مجنونِ نظامی (نظامی ،)218-213 :1390 ،نوعی گفتگوی مست یم به شمار آی؛ ،دهلتوی
تنها  9بیت ،آن هم از زبان لیلی سخن گفته است .گویا نظامی به دل؛ادگان (مجنون) بیشتر امکان سخنگفتن داد است و
با وجود این ،شخصیتهای اثر او همچنان به عشق عذری پایبن؛ مان؛ ان؛.
ع قۀ دهلوی به توصیف مجالس عشرت موجب ش؛ است شخصیت ها از بایسته های عشق عذری ختار شتون؛ و
مانن؛ دل؛ادگان روزگار امیرخسرو به نظر رسن؛ .همچنین درحالیکه دل؛ادگان ی

شبانه روز در کنار هم هستن؛ و درد دل

می کنن؛ ،تنها  9بیت (از زبان لیلی) گفتگوی مست یم گزارش ش؛ است .از دیگرسو به نظر میرس؛ اینکه نظتامی لیلتی را
از سخن گفتن دور داشته است و به مجنون اجازۀ سخنوری میده؛ ،با فضای اصلی قصه ستازگارتر استت .او حتتی بته
عشا اجاز نمیده؛ هم؛یگر را از را دور ببینن؛ زیرا در پی آن است که پاکی عشق را حفظ کن؛ ازاینرو لیلیِ نظتامی
هرچن؛ مشتا دی؛ار است ،خود را از چشم مجنون پنهان می کن؛ .دهلوی پردۀ شرم را از میتان برداشتته و ایتن دو را در
کنار هم تصویر کرد است بنابراین شخصیتی که از لیلی دهلوی در نظر ترسیم می شود ،بیشتر یادآور «دولرانی» ،معشو
خضرخان (حاکم معاصر و همنشین دهلوی) است.
تکگوییهای دلدادگان
گفتگو ممکن است میان دو شخصیت یا بیشتر انجام شود و یا تنها در ذهتن یت

شخصتیت تح تق یابت؛ کته بته آن

ت گویی یا مونولوگ میگوین؛ (میرصادقی .)336 :1364 ،مونولوگ برآم؛ از دو واژۀ یونانی « »Monoبه معنی «تنهتا» و
« »Logosبه معنای «سخن» است و درمجموع به معنی «با ختود ستخنگفتتن» (فلکتی )42 :1382 ،بته کتار متیرود .در
تعریف ت گویی گفته ان؛« :گفتار ی نفر ای است که می توان؛ ب؛ون مخاطب یا بتا مخاطتب باشت؛» (میرصتادقی:1385 ،
 .)101به عبارتی ت گویی ،گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است به این معنی که فکر یتا خودگویتۀ شخصتیت داستتان
بیان می شود .در این شیو از روایت ،شخصیت داستان به تجربه ها و احساستات و عواطتف ختود متیان؛یشت؛ (فلکتی،
 .)42 :1382ت گویی به سه دسته ت گویی درونی ،ح؛یث نفس و ت گتویی نمایشتی ت ستیم متی شتود (میرصتادقی،
 79 :1388ول

و وارن.)258 :1373 ،

ح؛یث نفس یکی از انواع ت گویی و شگردی است که شخصیت ،افکار و احستاس ختود را بته زبتان متی آورد تتا
خوانن؛ از نیت ها و اه؛ا

او باخبر شود و این گونه ،اط عاتی دربارۀ شخصیت داستان به خوانن؛ داد می شود« .تفاوت

ح؛یث نفس با ت گویی درونی آن است که در ح؛یث نفس ،شخصیت مثل این است که با ص؛ای بلنت؛ فکترش را بته
زبان میآورد درحالیکه در ت گویی درونی ،گفتهها در ذهن او میگذرد» (میرصادقی .)94 :1388 ،یکی از ویژگیهتای
برجستۀ ح؛یث نفس ،حضورن؛اشتن مخاطب است «در ح؛یث نفس ،شخصتیت از وجتود و حضتور دیگتران غافتل و
بیخبر است و متوجه نیست که دیگران به او گوش میدهن؛» (همان.)95 :
بیشترین ت گوییهای دل؛ادگان در دو اثر پژوهمش؛  ،از نوع «ح؛یث نفتس» و بته شتیوۀ تغتزل استت .در هتر دو
منظومۀ نظامی و امیرخسرو ،مجنون و لیلی در تنهایی ،از غم دل سخن میگوین؛ آسود از اینکه دیگران بته ستخن آنتان
گوش میدهن؛.

م ایسه و تحلیل شخصیتپردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون
لیلزززی چزززو بریزززده شزززد ز مجنزززون

مززززیریخززززت ز دیززززده درّ مکنززززون

مجنززززون چززززو ندیززززد روی لیلززززی

از هززززر مززززژهای گشززززاد سززززیلی

مززیگشززت بززه گززرد کززوی و بززازار

در دیززززززده سرشززززززک و در دل آزار

مززززیگفززززت سززززرودهای کززززاری

مزززیخوانزززد چزززو عاشزززقان بزززهزاری

او مزززیشزززد و مزززیزدنزززد هزززرک

مجنزززون مجنزززون ز پزززیش و از پززز

کوشزززز زید کززززززه راز دل بپوشززززززد

بزززا آتزززش دل کزززه بزززاز کوشزززد
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(نظامی)66 :0931 ،

این شگرد ،نبودن گفتگوی مست یم را تا ح؛ی چار کرد است .دل؛ادگان که در دنیای خود غر و از حضتور خلتق
بی خبرن؛ ،در عالم خیال و به شیوۀ تغزل ،با معشو درد دل می کنن؛ و سخنان آنان دهانبهدهان میچرخ؛ و سرانجام بته
گوش محبوب میرس؛ چنانکه نظامی دربارۀ مجنون میگوی؛:
هزززر بیزززت کزززه آمززززد از زبززززانش

بززززر یزز زاد گرفززززت ایزز ز و آنززززش

او فززززار از آنکززززه آدمزز زی هسززززت

یززا بزززر حزززرفش کسززی نهزززد دسزززت
(همان)26 :

به عبارتی میتوان گفت با ت گویی ،نوعی گفتگویی ناخواسته شکل میگیرد .بترای نمونته لیلتی در حتال گشتت و
گذار به به زبان شعر با محبوب ،راز میگوی؛ و از اینکه مجنون پیامی برای او نمیفرست؛ شکوِ میکن؛:
گیزززر ز منزززت فزززرا مززز نیسزززت

پزززروای سزززرای و بزززا مز ز نیسزززت

آخززززر بززززه زبززززان نیززززکنززززامی

کزززز زانززززک فرسززززتی پیززززامی

در همین هنگام شخصی که غزلهای مجنون را شنی؛ و از بر ش؛ است ،به لیلی پاسخ میده؛:
نززززاکرده سززززخ هنززززوز پززززرواز

کزززززز رهگززززززذری برآمززززززد آواز

شخصزز زی ط لزز زی چززززو درّ مکنززززون

مزززیخوانزززد ز گفتزززههزززای مجنزززون...
(همان)33 :

البته غزلخوانی مجنون بیم از لیلی است و نظامی در تأثیرپذیری از فضای اصلی قصه ع قتهای نت؛ارد کته ستخنان
لیلی را بیان کن؛ .لیلی بیشتر به زبان رمز و با سایۀ خود سخن می گوی؛ اما نالههای مبهم او خواب را از چشمان همسایه
ربود است:
پیزززدا شززز ی چزززو بزززاد مزززیکزززرد
از بزز

کززه بززه سززایه راز مززیگفززت

پنهززان جگززری چززو خززا
همسزززایۀ او بزززه شززز

مززیخززورد
نمزززیخفزززت
(همان)36 :

محتوای ت گویی دل؛ادگان در اثر نظتامی بیشتتر ،شتکایت از دوری محبتوب (بیشتترین بستام؛) و شتو دیت؛ار و
درخواست ارسال نامه یا دریافت خبری از احوال محبوب است .شخصیت لیلی نظامی ،با بیان رمتزی و ستخنگفتتن بتا
سایه پ؛ی؛ار میشود.
مجنونِ امیرخسرو نیز در آن «فرا خونریز»« ،غزل جراحت انگیتز» متیسترای؛ (دهلتوی .)172 :1362 ،چنانکته در
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ادامه خواه؛ آم؛ ،م ایسۀ ت گوییهای دو منظومه نشان میده؛ که ت گویی دل؛ادگان در اثر امیرخسرو بیشتر از نظتامی
است اما دل؛ادگان نظامی با سوز و گ؛از عاش انهتری سخن میگوین؛ .این سوز و گ؛ازها که به عاطفیترین شتکل بیتان
ش؛ است ،میزان عاطفه را در روایت نظامی بیشتر کرد است بترای نمونته ،وقتتی مجنتون گتوزنی را از دام صتیاد آزاد
میکن؛ ،همرا با درد دل با او ،اینگونه با لیلی راز و نیاز میکن؛:
تزززو دور مززز از تزززو نیززز هززز دور
پیزز زری نززززه کززززه در میانززززه افتززززد

رنجزززور مززز و تزززو نیززز رنجزززور
تیزززری نزززه کزززه بزززر نشزززانه افتزززد

یززززادی کززززه ز تززززو اثززززر نززززدارد

بززززر خززززا ر مزززز گززززذر نززززدارد
(نظامی)30 :0931 ،

جملههای ساد اما تأثیرگذار مجنون افزونبر نشاندادن درمان؛گی عاشق و معشو  ،بیانگر اشتتیا آنتان استت .ایتن
سخنان ،کوتا است اما لیلی و مجنون در اثر دهلوی بسیار سخن می گوین؛ و تنها موضتوعی کته از آن ستخنان دریافتت
میشود ،میل هر دو بهویژ لیلی به وصال است.
نکتۀ مهم دیگر اینکه خحاب مست یم در اثر نظامی بیشتر است بهگونهایکه اگر ابیات قبل و بع؛ در نظر گرفته نشود،
گویی گفتگویی مست یم میان دو دل؛اد روی داد است .نظامی در میان یکی از ت گوییهای مجنون ،خحاب مست یم بته
لیلی را تا چهل بیت ادامه میده؛ (همان:)78 -74 :
از پززززای فتززززادها چززززه تززززدبیر

ای دوسزززت بیزززا و دسزززت مززز گیزززر

ایز ز خسزززته کزززه دلسزززپردۀ توسزززت

زنززده بززه تززو بززه کززه مززردۀ توسززت

بنززززواز بززززه ل ززز

یزززک سززززالم

جزززان تزززازه نمزززا بزززه یزززک پیزززام

دیوانززززه مززززن بززززه رای و تززززدبیر

در گززززردن تززززو چراسززززت زنجیزز زر

در گززززردن خززززود رسزززز مززززیفک

مززز بزززه باشززز رسززز بزززه گزززردن

زلزز

تزززو دریززد هرچزززه دل دوخزززت

ایززز پزززردهدری ورا کزززه آموخزززت
(همان)25 :

نظامی سخنگفتن مجنون با خیال لیلی را در دو نوبت دیگر نیز ،ی بار  25بیت (همان )135-133 :و در جایی دیگر
 53بیت (همان ،)149-146 :ادامه می ده؛ .در این ابیات نیز بیشتر ابیات ،خحاب مست یم است .در اثر دهلوی ی بتار 23
بیت (دهلوی )184-183 :1362 ،و بار دیگر  73بیت (همان )221-218 :به ت گویی مجنون اختصاص داد ش؛ استت.
ح؛یث نفس لیلی در اثر نظامی تنها در شم بیت بیان ش؛ است (نظامی )99 :1390 ،اما در اثر امیرخسرو تا حت؛ود 72
بیت (دهلوی )217-215 :1362 ،ادامه مییاب؛ .درمجموع در اثر نظامی از ح؛ود  146بیت ت گویی ،بهترۀ مجنتون 140
بیت و بهرۀ لیلی تنها شم بیت است اما در اثر امیرخسرو ،از ح؛ود  168بیت ح؛یث نفتس ،بهترۀ مجنتون  96بیتت و
بهرۀ لیلی  72بیت است.
شمار تکگوییهای لیلی و مجنون در دو منظومه و بهرۀ هریک از دلدادگان
ت گویی

کل ابیات

سهم مجنون

سهم لیلی

نظامی

 146بیت

 140بیت

 6بیت

دهلوی

 168بیت

 96بیت

 72بیت

م ایسه و تحلیل شخصیتپردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون
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باتوجه به ج؛ول بار می توان گفت در اثر دهلوی افزونبر اینکه برای هر دو دل؛اد امکان ت گویی بیشتر فراهم ش؛ ،
بهطور معناداری به لیلی فرصت سخنگفتن و بیان احساسات بیشتری داد ش؛ است البته فضای فکری شاعران در ایتن
بار مؤثر است .نظامی بیشتر در بن؛ جغرافیا و فرهنگی است که داستان در آن رخ میده؛ اما امیرخسرو کمتر به فضتای
اصلی داستان توجه دارد و بیشتر ،از فضای فرهنگی حاکم بر روزگار خود تأثیر پذیرفته و شخصیتهای متفاوتی آفریت؛
است .این موضوع شای؛ برخاسته از آن است که امیرخسرو در درباری میزیست که امیتر آن از توصتیف عتیمرانتی بتا
معشو خود پروایی ن؛اشت حتی خضرخان خود گزارشگر روابط با معشو برای امیرخسرو است بنابراین او بیشتر به
این ع قه دارد که با ایجاد هیجان در داستان ،خوانن؛ را با خود همرا کن؛ و به همین سبب شخصیتها را مانن؛ عاش ان
و معشوقان در زمان معاصر خود تصور و توصیف کرد است .ازاینرو لیلی در منظومۀ او بیم از مجنون سخن میگوی؛
و اشتیاقم را آشکار میکن؛.
گفتگو با شخصیتهای فرعی
گفتگوی قهرمانان با اطرافیان افزون بر پیشبرد حوادث داستان ،زمینه ای بترای شخصتیتپتردازی فتراهم متیکنت؛ .در
داستان لیلی و مجنون گفتگوی مست یم دل؛ادگان ممکن نیست و به همتین ستبب نظتامی از گفتگوهتای شخصتیتهتای
فرعی بسیار بهر برد و اینگونه ،نوعی گفتگوی غیرمست یم میان عاشق و معشو ترتیب داد است .البته در اثر دهلتوی
احساسات و عواطف قهرمانان از میان این گفتگوها بسیار کم آشکار ش؛ است.
در اثر نظامی ،مجنون با خویشان به بحث و ستیز می نشین؛ در کعبه با حضرت حق راز و نیاز می کن؛ در دو نوبت با
نوفل بحث و گفتگو و اعتراض می کن؛ .نظامی همچنین میان مجنون و افرادی ماننت؛ نامتهرستان لیلتی ،ستلیم عتامری و
شاعری به نام س م بغ؛ادی گفتگوهایی ترتیب میده؛ .همچنین در اثر نظامی گاهی مخاطبان مجنون حیوانات یا عناصتر
طبیعت هستن؛ البته در این گفتگوها مخاطب واقعی محبوب است برای مثال در ابیات زیر خحاب مجنون با لیلی استت
هرچن؛ در ظاهر با زاغ سخن میگوی؛:
روزی کزززه رسزززی بزززه نززز د یزززار
دریزززا

کززززه گززززر تززززو درنیزز زابی

گفتززززی کززززه متززززر

دسززززتگیر

گززو بززی تززو ز دسززت رفززت کزززار
نززززاچی شززززو در ایزززز خرابززززی
ترسززز کزززه در ایززز هزززو

بمیزززر

(نظامی)091 :0931 ،

گفتگوی او با باد نیز همین ویژگی را دارد (همان .)133 :این درد دل ح؛ود  25بیت ادامه متییابت؛ .در جتایی دیگتر
وقتی مجنون از ازدوا لیلی با ابنس م باخبر می شود ،به زبان باد از او گله میکن؛ و نظامی این گلهگزاری را بیم از 50
بیت ادامه می ده؛ (همان .)149-146 :شاعر در میان این گفتگوهای غیرمست یم فرصت مییاب؛ احساستات و عواطتف و
شخصیت مجنون را بهخوبی نشان ده؛.
نظامی میان لیلی و برخی از شخصیتهای فرعی نیز گفتگوهایی ترتیب داد است (همان) برای مثال لیلی بتا فتردی
سخن میگوی؛ که نامۀ او را به مجنون می رسان؛ .شاعر افزونبر احساس حزنآلود لیلی ،از مح؛ودیتهتای زنبتودن نیتز
سخن میگوی؛:
او گرچززززه نشززززانهگززززاه درد اسززززت

آخززر نززه چززو م ز زن اسززت مززرد اسززت

چزززون مززز بزززه شزززکنجه در نکاهزززد

آنجززززا قززززدمش رود کززززه خواهززززد
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نزززه دل کزززه بزززه شزززوی برسزززتی

نززززه زهززززره کززززه از پززززدر گریززز
(همان)086 :

همچنین نظامی ،میان لیلی و پیری که از احوال مجنون خبر دارد ،گفتگویی ترتیب متیدهت؛ و در آنجتا قی؛وبنت؛های
اجتماعی لیلی را بهخوبی بیان میکن؛ (همان .)210 :یکی دیگر از مخاطبان لیلی ،مادر اوستت .او بارهتا بتا متادر درد دل
می کن؛ .آخرین بار نیز وصیتنامۀ لیلی است که در آن زمینهای برای گفتگو با محبوب فتراهم متیشتود تتا آخترین درد
دلها را با پیغام بیان کن؛:
گزززو لیلزززی از ایززز سزززرای دلگیزززر

آن لحظزززه کزززه مزززیبریزززد زنجیزززر

مززیداد

مزززیداد

در مهززر تززو تزز بززه خززا

بزززر یزززاد تزززو جزززان پزززا

(همان)705 :

لیلی ای که از میان این گفتگوها پ؛ی؛ار می شود ،همچنان به پاکی و البته به شرایط محیط و قبیله پایبنت؛ استت کمتتر
سخن میگوی؛ و سخنم سنجی؛  ،باوقار و مناسب بانویی بانژاد و قبیلهنشین و البته عاشق است.
گفتگوهای دل؛ادگان و شخصیت های فرعی در اثر دهلوی ،بیشتر به پیشبرد حوادث داستان کمت

متی کنت؛ .البتته از

میان آنها نگرش دهلوی به داستان و شخصیت های اصلی را نیز میتوان دریافت .احوال مجنون دهلوی از پاستخ هتای او
به نصیحتهای پ؛ر و مادر (ن.ک :دهلوی 176-171 :1362 ،همان ،)189-187 :گفتگوی او با نوفل و درخواست تترک
دشمنی (همان ،)182 :بحث و اعتراضم با آن که مان ش؛ بود زاغ چشم او را درآورد (همان )183 :و حتی در درد دل
او با سگ گذرن؛ از درگا لیلی (همان )207-205 :دریافته میشود .فضای حاکم بر این سخنان ،نشاندهنت؛ۀ شخصتیتی
هیجانی است.
لیلی دهلوی در این قسمت نیز بیم از لیلی نظامی فرصت سخنگفتن مییاب؛ او در خواب با مجنون گفتگو میکنت؛
(همان )212-211 :با کسی سخن می گوی؛ که به سبب آزمودن او شایعۀ مرگ مجنون را محر کرد بود (همتان)224 :
هنگام وصیت به مادر بهطور غیرمست یم با محبوب درد دل می کن؛ (همان )228-227 :با فردی گفتگو میکن؛ که مجنون
را در بیابان و در حال مرگ دی؛ و مان از کوری او ش؛ بود با دوستانی همسخن میشود کته بترای آوردن مجنتون از
صحرا ت ش کردن؛ (همان .)201-199 :افزونبر این پس از دی؛ار با مجنون و گفتگوی مست یم با او ،دهلوی بتیم از 60
بیت به لیلی اجاز میده؛ تا غیرمست یم با محبوب سخن گوی؛ (در غزلسرایی لیلی خحاب به خیال محبوب).
بنابراین واسحههای گفتگوی غیرمست یم در اثر نظامی به دو گترو انستانی و غیرانستانی ت ستیم متیشتود .در گترو
نخست ،افرادی مانن؛ پ؛ر ،مادر ،نوفل ،شاعر ،صیاد ،پیرزن ،افراد ناشناس و ...قرار متیگیرنت؛ و در گترو دوم ،بتاد ،زاغ،
آهو ،سگ درگا لیلی و. ...
نتیجه آنکه گفتگوهای غیرمست یم در هر دو اثر بسیار است اما تع؛اد ابیاتی که دهلتوی بته ایتن موضتوع اختصتاص
داد  ،بیشتر از نظامی است .همچنین لیلی دهلوی بیم از لیلی نظامی توانسته است احوال و احساسات خود را بیان کنت؛
و بیشتر با بیگانگان سخن گفته است البته این موضوع با عشق عذری و لزوم پنهان مان؛ن آن و رسم های قبیله و درنتیجه
فضای حاکم ،ناسازگار است و با فضای اجتماعی در بارگا هن؛ سازگارتر است .گفتنی است واسحههایی که نظامی برای
گفتگوهای غیرمست یم دل؛ادگان انتخاب میکن؛ بیشتر حیوانات و عناصر طبیعت انت؛ .ایتن موضتوع بتا فضتای اجتمتاعی
حاکم بر محل رخ؛اد داستان و نیز با حب عذری سازگارتر است.
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نامهنگاری
گفتگوی دل؛ادگان با نامه نگاری پیم از نظامی نیتز وجتود داشتته استت« .د نامته»هتا از پراهمیتتتترین انتواع ایتن
گفتگوهاست .این نوع ادبی ،شامل د نامۀ منظوم از عاشق و معشو بود است« .ازنظر محتوایی نیز این نوع ادبتی ف تط
از م ولۀ تغزل و تغنّی و به منظور بیان احساس و عواطف ابرازش؛ از جانب عاشق و مت اب ً نتاز و استتغنای معشتو و
خ صه گونهای محاورۀ عاش انه است» (خانمحم؛ی .)17 :1378 ،سرچشمۀ د نامه در منظومۀ ویس و رامین فخرالت؛ین
اسع؛ گرگانی دانسته ش؛ است همچنین برخی گمان برد ان؛ که بازمانت؛ۀ شتیو ای از عهت؛ اشتکانیان استت (عیوضتی،
 .)57 :1354نظامی در خسرو و شیرین از زبان نکیسا و بارب؛ ،گفتتوشتنودی شتفاهی میتان خسترو و شتیرین ترتیتب
میده؛ که به شیوۀ د نامهها بیشباهت نیست.
در داستان لیلی و مجنون گفتگوی مست یم دل؛ادگان ممکن نبود و به همین سبب نظامی نامهنگاری را ابتزار مناستبی
برای بیان عواطف دل؛ادگان تشخیص داد است .پژوهشگران اهمیت و کارایی نامه های منظومۀ لیلی و مجنون را ستتود
و نامه ها را «شاهکاری از ظرافت فکر و دقت در حارت عشق و روحیتات عشتا » و نشتانۀ «عمتق نظتر و تیتز بینتی و
دردآشنایی و رازدانی» نظامی دانسته ان؛ (ستاری .)141 :1366 ،دهلتوی نیتز بته پیتروی از نظتامی ،نامته نگتاری را بترای
گفتگوی غیرمست یم دل؛ادگان استفاد کرد است اما شخصیتهایی که در پشت این گفتگوها پ؛یت؛ار شت؛ انت؛ ،از نگتا
متفاوت هنرمن؛ان به داستان تأثیر پذیرفتهان؛.
البته در هر چهار نامۀ موجود در دو اثر ،بخم های یکسانی وجود دارد که نشاندهن؛ۀ ویژگی نامه نگاری آن روزگتار
است مث ً نامهها با نام و ستایم خ؛اون؛ آغاز میشون؛ فرستن؛ و گیرن؛ۀ نامه معرفی میشود و . ...همۀ ایتن بختمهتا
ازنظر بیان عواطف و شخصیت قهرمانان یکسان نیستن؛ .درونمایۀ برخی از این بخم ها بیشتر هنرنمایی شاعرانۀ نظامی و
دهلوی برای نشاندادن ق؛رت قلم است و به احساسات عاش انۀ دلت؛ادگان ارتبتاطی نت؛ارد امتا در ربتهری بستیاری از
بخم های دیگر ،عواطف ،احساسات و شخصیت قهرمانان دریافتنی است برای مثال ذکر فرستن؛ و گیرن؛ۀ نامته (ماننت؛
عنوان نامه های اداری امروز) بخشی از نامه ها در گذشتته بتود استت امتا حتارت و احساستات دلت؛ادگان از ربتهری
جملههای این بخم پ؛ی؛ار است .کلمات و تعبیراتی که از زبان دل؛ادگان شنی؛ می شود ،نشاندهنت؛ۀ نگتا شتاعران بته
شخصیت آنهاست .نظامی از زبان لیلی ،نامه را اینگونه آغاز میکن؛:
کززای نامززه کززه هسززت چززون پرنززدی

از طزززز ز زدهای بززززززه دردمنززززززدی

یعنزززززی ز مززززز حصزززززاربسزززززته

ن دیززززک تززززو ای قفزززز شکسززززته
(نظامی)082 :0931 ،

«حصاربسته» و «قفسشکسته» برای توصیف حال لیلی و مجنون مناسب است یکی در تنگنای باورهای قبیله گرفتتار
و دیگری آوارۀ کو و بیابان است .این همان سخنی است که لیلی در جایی دیگر به آن اشار میکن؛ و به حتال مجنتون
غبحه میخورد که دستکم میتوان؛ به کو و دشت پنا برد (همان.)189 :
دهلوی از زبان لیلی اینگونه سرود است:
کززی نامززه کززه هسززت چززون نگززاری

از دلشززززدهای بززززه بززززیقززززراری

یعنزززززی ز مززززز سزززززت رسزززززیده

ن دیززززک تززززو ای رسزززز بریززززده
(دهلوی)037 :0967 ،
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پیروی امیرخسرو از نظامی حتی در قافیه نیز آشکار است اما استفاد از ترکیب «رسنبری؛ » که با شخصیت انستانی،
ناسازگار و دربردارن؛ۀ نوعی خواری است ،یتادآور شخصتیتی فرودستت از گوینت؛ (لیلتی) استت .استتفادۀ دهلتوی از
واژ های ناپخته و دور از ادب در نامۀ مجنون به لیلی نیز دی؛ میشود (دهلوی .)196 :1362
دریل شاعران برای آغاز نامه نگاری بیانگر شخصیت پردازی ویژۀ آنان است .در هر دو اثتر ،لیلتی نامته نگتاری را بتا
بهانههای متفاوت آغاز میکن؛ .در اثر نظامی ،ه؛
مززززر

لیلی تسلیتگفتن به مجنون در مرگ پ؛ر است:

پززززدر تززززو چززززون شززززنید

بززززر مززززردۀ تزززز کفزززز دریززززد

کززززرد بززززه تپانچززززه روی را خززززرد

پنداشزززززت آن پزززززدر مزززززرا مزززززرد

در دیزززده چزززو گزززل کشزززیدها میزززل

جامززززه زده چززززون بنفشززززه در نیزز زل

بزززززا تزززززو ز مزززززوافقی و یزززززاری

کززززرد همززززه شززززر سززززوگواری

جززز آمزززدنی کزززه نامزززد از دسزززت

هززر شززر کززه بایززد آن همززه هسززت
(نظامی)083 :0931 ،

اما لیلیِ دهلوی از ازدوا مجنون برمیآشوب؛ و برای گلهگزاری به او نامه مینویس؛:
ایزززن نزززه گمزززان کزززه یزززار دلسزززوز

شز ز هزززا بزززه وصزززال مز زیکنزززد روز

در کزززوی دگزززر همزززیزنزززد گزززا

بزززا یزززار دگزززر همزززیکشزززد جزززا

گزززر یزززار نزززو آمزززدت در آطزززوش

از یززززار کهزززز مکزززز فرامززززوش

بیگانزززه مشزززو چنزززی بزززه یزززکبزززار

آخززززر حززززق صززززح تی نگززززهدار
(دهلوی)036 :0967 ،

این نکته خود نشاندهن؛ۀ نوع نگا شاعران به داستان و شخصیتهای آن استت .دهلتوی بیشتتر متیکوشت؛ فضتایی
شاعرانه و احساساتی بیافرین؛ و غیرت عاشق و معشو را آشکار کن؛ .ازاینرو معشو پرداختۀ او از وقار اثر نظتامی بته
دور است.
لحن دل؛ادگان نیز بیانگر شخصیت آنان است .مجنون نظامی زبانی تن؛ و تیز و بیپروا دارد .لیلی را به بیوفایی متتهم
و او را ته؛ی؛ میکن؛ .گویی نظامی فردی عاشق و مجنون و البته متأثر از تعصتب روزگتار گذشتته ،پتیم چشتم داشتته
است:
گززززززر بنززززززوازی بهززززززارت آر
ل زز

اسززت بززهجززای خززا

درخززورد

در پززززای تززززوا بززززه سرفشززززانی

ور زخزززز ز زنزززز زی ط ززززززارت آر
کزز ل زز

گززل آیززد ،از جفززا گززرد

همسززززر مکززززن بززززه سزززززرگرانی
بزززیشزززر

چززززززون برخیزززز ز د ریزززز زق آزر

گزززردد همزززه شزززرمنا

هسزززت بزززه طالمزززی تزززو مشزززهور

خصزززم کنزززی ار کنزززی ز خزززود دور
(نظامی)037-039 :0931 ،

گویا همین گستاخی از مجنون نظامی موجب ش؛ است برخی تصور کنن؛ «مجنتون شخصتیت نتامحمئن و متزلزلتی
دارد» (سعی؛ی سیرجانی )30 :1385 ،و یا شخصتیت مجنتون را از دیت؛گا روانشناستی حتتی تتا مرحلتۀ گرفتتاری بته
مازوخیسم تح یر کنن؛ (ستاری )192 :1366 ،اما این موضوع ممکن است برخاستته از قت؛رتی باشت؛ کته نظتامی بترای
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مردان روزگار خود در نظر داشته است اما مجنون ساختۀ دهلوی ،یکسر خوار و زار و خودکمتربین است .این موضوع
برخاسته از توجه بسیار دهلوی به سنت عشق است که بای؛ عشا را در م ابل معشو  ،زار و نزار و ح یر نشان ده؛.
بززر مزز چززه کشززی بززه خشزز شمشززیر

مزز خززود شززدها ز جززان خززود سززیر

بززیقیمززت و قززدر و خززوار و کاهززان

چززززون مرکزززز

کززززور پادشززززاهان

امزززروز کزززه مززز بزززدی خراشززز

تززززو نیزززز مزززز ن بززززه دور باشزززز
(دهلوی)032 :0967 ،

نوع نگا شاعران در تصویرگری شخصیت لیلی نیز پ؛ی؛ار است .لیلی در نامۀ نظتامی ،زنتی دلستوز و البتته عاشت ی
باوقار است که محبوب را در غم از دست دادن پ؛ر دل؛اری میده؛ و بیم از آن میکوشت؛ ختود را از گمتان و تهمتت
بیوفایی پاک کن؛ .از چگونگی رابحهاش با ابنس م سخن میگوی؛ و ارادت خود را نشان میده؛ .بهگونتهایکته برختی
این ویژگی هایی را که از سخنان او در نامه اش به مجنون دریافتهان؛ ،به کل شخصتیت او تعمتیم داد و گفتتهانت؛« :لیلتی
ساختۀ نظامی محافظه کار و ترسوست و با آنکه عاشق می نمای؛ ،چون عاق ن سنجی؛ عمل می کن؛ .وقتی پ؛ر می خواهت؛
او را به همسری ابن س م درآورد ،نیم ص؛ایی هم به اعتراض برنمی دارد و از عش ی که به قیس مجنتونشت؛ در ستودای
خود دارد کلمه ای بر زبان نمی آورد» (ص؛ی یان .)260 :1371 ،اینها از او شخصیتی پخته و البته پایبن؛ به قوانین و فرهنگ
قبیله آشکار میکن؛.
لیلی در اثر امیرخسرو ،رام تر است اما این موضوع گویا برخاسته از باور او دربارۀ جایگتا فترودین ختود استت .او
چن؛ان مخالفت نمیکن؛ و در برابر محبوب زبانی تن؛ و بی پروا ن؛ارد .همۀ طعنه و گوشهکنایتههتای او بته مجنتون در 4
بیت خ صه میشود .بهطورکلی نامۀ لیلی به مجنون در اثر امیرخسرو نامهای م یم ،غمآلود و عاشت انه استت و البتته بتا
زبانی که فرهیختگی بسیاری نیز ن؛ارد بنابراین می توان گفت تصور دهلوی از لیلی بیشتر به زنان روزگار ختود او شتبیه
است تا بانویی پنهان از همگان در قبیلهای عرب.
تع؛اد ابیات نامهها و به عبارتی میزان سخنگفتن هری

از دل؛ادگان نیز درخور تحلیتل استت .در اثتر نظتامی تعت؛اد

ابیات نامۀ لیلی  52بیت است (نظامی )190-186 :1390 ،و پاسخ مجنون  81بیتت (همتان .)198-191 :در اثتر دهلتوی
نامۀ لیلی  87بیت (دهلوی )195-192 :1362 ،و پاسخ مجنون  97بیت (همان )199-195 :است.
شمار ابیات نامههای دلدادگان و بهرۀ هریک از آنان
شاعر

مجموع

مجنون

لیلی

نظامی

 132بیت

 81بیت

 52بیت

دهلوی

 184بیت

 97بیت

 87بیت

بنابراین در نامههای هر دو اثر ،لیلی کمتر از مجنون سخن گفته است .با این تفاوت کته اختت

در اثتر دهلتوی 10

بیت اما در اثر نظامی  29بیت است .همچنین امیرخسرو در ح؛ود  50بیت بیشتر از نظامی به دل؛ادگان اجازۀ ستخن داد
است .شخصیتی که از میان این سخنان از لیلی در اثر دهلوی پ؛ی؛ار میشود با شخصتیت لیلتی در اثتر نظتامی متفتاوت
است .ه؛

او از نامهنگاری ،نوع سخنگفتن و درخواستهای او ،متأثر از محتیط اجتمتاعی دهلتوی و مفهتوم رایتج از

رابحۀ عاش انه است که در آن دیار و روزگار رایج بود است .ازاینرو لیلتی دهلتوی بیشتتر دلت؛اد ای حستود در دربتار
تغل یان را یادآور میشود.
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نتیجهگیری
امیرخسرو دهلوی مشهورترین ت لی؛کنن؛ۀ نظامی است که حتی در جزئیات نیز از استاد خود پیروی کترد امتا نتوانستته
است از تأثیر اوضاع سیاسی اجتماعی و روزگار معاصتر ختود در امتان بمانت؛ .تفتاوت فرهنتگ چیتر بتر دربتاری کته
امیرخسرو در آن میزیسته با روزگار نظامی ،در پرداخت شخصیت لیلی و مجنون آشکار استت .برداشتت امیرخسترو از
عشق و دل؛ادگی ،رخ؛ادها و روابحی است که در روزگار او میان حاکمان و معشوقان آنان روا داشته است.
ساختار داستان لیلی و مجنون به گونه ای است که دی؛ار و گفتگوی مست یم میان دل؛ادگان انجام نمیشتود بته همتین
سبب نظامی و امیرخسرو (به پیروی از نظامی) ،شگردهایی را برای جبران این ن ص به کار بترد انت؛ بترای مثتال نظتامی از
گفتگوهای با واسحه استفاد میکن؛ .امیرخسرو نیز از این شگرد بهر میبرد اما تغییراتی کته او در حتوادث داستتان ایجتاد
میکن؛ از دی؛گا او دربارۀ عشق تأثیر پذیرفته است .در اثر نظامی گفتگوی غیرمست یم با کم

واسحه هایی مانن؛ راز و نیتاز

با خ؛ا ،ک غ نامهبر ،ستارگان ،آهو ،باد صبا ،زاغ ،زهر و مشتری و ...انجام میشود اما امیرخسرو با حتذ

ایتن بختمهتا،

قسمتهایی دیگر به داستان میافزای؛ تا شور و هیجان دل؛ادگان را متناسب با ع قۀ مخاطبان ویژ اش نشان ده؛.
از سویی فضای اصلی حاکم بر داستان لیلی و مجنون ،فضای حب عذری است .عش ی که از بهتر هتای جستمی بته
دور است .نظامی به این موضوع کام ً متعه؛ است و در رفتار و گفتار دل؛ادگان آن را رعایت میکن؛ اما گویتا مخاطبتان
ویژۀ دهلوی به این جنبۀ داستان توجه و ع قه ای ن؛اشته ان؛ ازاینرو شاعر م قاتی میان دل؛ادگان ترتیب میده؛ و حتی
کار را به کامرانی نیز میرسان؛.
در هر دو منظومه چهار نتوع گفتگتو استتفاد شت؛ استت گفتگتوی مستت یم ،تت گتویی یتا منولتوگ ،گفتگتو بتا
شخصیتهای فرعی و نامهنگاری .تفاوت نگرش شاعران به داستان و نوع شخصیتپردازی آنان در هری
پ؛ی؛ار است .نظامی هرگز م قات مست یمی میان دو دل؛اد ترتیب نمیده؛ .ی بار هم که نزدی

از ایتن انتواع

است چنین اتفاقی رخ

ده؛ ،ق؛است عشق مان از آن میشود .در این بخم مجنون ابیاتی را به صورت درد دل بیان میکن؛ و به طور مست یم بته
گوش لیلی میرس؛ اما امیرخسرو در این م قات افزونبر گفتگوی مست یم ،کامرانی جسمانی عشا را نیز بیان میکن؛.
در بخم ت گویی ،دهلوی بیم از نظامی به دل؛ادگان ،فرصت سخنگفتن داد است .لیلتی کته در سترودۀ نظتامی
بیشتر در پرد میموی؛ ،در منظومۀ دهلوی آزادانهتر احوال و احساس و درخواست خود را بیان میکن؛ .شخصیتی که در
این بخم از لیلی پ؛ی؛ار میشود ،بیشتر با زنان درباری سازگار است .در گفتگوهای باواسحه نیز ،واسحههایی که نظتامی
برمیگزین؛ بیشتر عناصر طبیعی و جانوران هستن؛ که با فضای اصلی قصه سازگار است امتا واستحههتا در اثتر دهلتوی
بیشتر شخصیتهای انسانی هستن؛ که بهویژ لیلی از آنها کم

میگیرد.

در نامهنگاری  ،نوع دی؛گا شاعران به شخصیتهای اصلی داستان بیم از هر بخم دیگری پ؛ی؛ار میشتود .لیلتی و
مجنون در اثر نظامی همچنان وقار و دل؛ادگی را درهم آمیختهان؛ و به آیین عشق عذری پایبن؛ هستن؛ اما دهلتوی بیشتتر
در پی روایت کردن داستانی پرشور و هیجان با محوریت عش ی آتشین است .ازاین رو شخصیتهای داستان او تتا ستحح
مردم عادی کوچه و بازار در روزگار امیرخسرو پایین می آین؛ .این موضوع به ویژ دربارۀ لیلی صاد است .او در م ایسه
با لیلی نظامی ،بیشتر سخن میگوی؛ گستاختر درخواست میکن؛ و بیشتر اهل گلهگزاری است .تنها کافی استت بته ایتن
موضوع توجه شود که سبب نامهنوشتن او ،شتکایت از ازدوا مجنتون بتود استت امتا لیلتی در اثتر نظتامی بته بهانتۀ
تسلیتگفتن برای مرگ پ؛ر مجنون ،به او نامه مینویس؛.

م ایسه و تحلیل شخصیتپردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون
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سرانجام میتوان گفت گویا امیرخسرو ،لیلی و مجنون را مانن؛ خضرخان و دولرانی تصور کرد و ت ش کرد استت
با هیجانبخشی به حوادث داستان ،آن را در نظر مخاطبان ویژۀ خود شیرینتر کن؛ .ازاینرو به فضای داستان و شخصیت
اصلی قصه بیتوجه است .به همین سبب نوع گفتگوهای لیلی و مجنون در اثر نظامی بیشتر با فضای اصلی قصه سازگار
است اما لیلی و مجنونی که دهلوی از ربهری گفتگوها معرفی میکن؛ بیشتر به دل؛ادگان معاصر او شباهت دارن؛.
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