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چکیده
عنصر فضا در داستان از جمله عوامل موثر بر خواننده است 
که حس نشاط، اندوه، هیجان، هراس و عشق یا نفرت را

اي تنگاتنگ با دیگر کند؛ ازسویی فضا رابطهاست ایجادممکن
عناصر داستان همچون شخصیت، گفتگو، لحن، طرح یا پیرنگ 

- که تقریبا تمامی عناصر داستان در شکلطوريدارد؛ به... و

. گیري فضاي اثر نقشی اساسی دارند
ن نمود هاي عاشقانه که فضاي اندوه در آاز میان داستان

لیلی و مجنون نظامی است که از بسیار بارزي دارد، منظومۀ
هاي رود و نظیرهشمار میجمله آثار موفق در ادب پارسی به

میان این در. دق این مدعاستفراوان آن دلیل محکمی بر ص
تألیف (شیرازيي لیلی و مجنون مکتبیها، منظومهگیريالهام
-ها محسوب مییکی از بهترین و زیباترین این نظیره) 895

ترین علل قرار گرفتن این روایت، جزو واقع از مهمگردد؛ به
روایت امیرخسرو دهلوي، جامی و مکتبی (سه تقلید برتر 

ها و فضاهاي و زیبایی آن و ایجاد صحنهسادگی ) شیرازي
اي که در افزونی فضاهاي تازه. استجدید توسط سراینده

با این مقاله . اندآفرین بودههاي روایت او بسیار نقشجذابیت
و نوع میزان دستیابی بهصدد دري تطبیقی، استفاده از شیوه

هايبررسیهاي حاکم بر روایت نظامی و مکتبی بوده و فضا
ي فضاي غم و اندوه بیانگر غلبه،صورت گرفته در دو منظومه

. در دو روایت است

.مجنون، عناصر داستان، فضاو، مکتبی، لیلیینظام: هاکلیدواژه
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Abstract
The element of atmosphere in a story is one of
the effective factors affecting readers and
causes exciting, sadness, fear, love or hate.

Atmosphere also has a close relationship
with other elements of story such as
personality, dialogue, tone, plot, etc. so that
all of story elements, have an important role
in making such an atmosphere.
One of the romance stories in which sad
atmosphere expressed effectively, is Nezamis'
Leili and Majnoun. This work is an
outstanding story in persian literature and
using a lot of similar atmosphere in other
works of literature is a best approval of the
statement. Among those who have been
inspired by Nizami's Leili and Majnoun is
Maktabi Shirazi. His Leili and Majnoun (895)
is one of the best and most beautiful likes of
Nizami's. In fact one of the most important
reasons of this book's grandear and beauty is
that it contains exciting scenes and new
atmospheres; that enhance the attraction of the
narration. This paper, aims to get familiar
with the element of atmosphere in Nezami
and Maktabi's works and the question how it
is used to represent sadness and grief by using
a comparative method.
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مه مقد
از شاهکارهاي ادب فارسی و لیلی و مجنون نظامیي منظومه

شود که در هاي عاشقانه محسوب میاز مشهورترین مثنوي
شاید یکی از دالیل شهرت و .نظیر استشعر فارسی کم

انگیز حاکم بر ماندگاري این داستان، حس شدید عاطفی و غم
، وصال در واقعآن و فراق و جدایی عشاق از یکدیگر باشد؛ به

گونه که ها آغازي است جهت فرجام آن؛ همانگونه عشقاین
:سرایدامیرخسرو دهلوي می

نیست لذت عشق را بعد از وصال
بازان را جدایی خوشترستــعشق

)88: 1361دهلوي، (
نظامی در سرودن چنین داستانی دیگران ةالعادفوقيهنرور

یکی از . بسرایندهایی بر آن را نیز بر آن داشت که نظیره
ي شیرازي است که در قریهمشهورترین این مقلدان، مکتبی 

نام و . دنیا آمدبه) یک فرسنگی غربی شیراز(مسجد بردي 
طور دقیق مشخص نشان، لقب، سال تولد و تاریخ مرگ او به

شده نوشته916یا 900هاي تنها رحلت وي بین سال. نیست
مقارن مکتبی زندگانی دوران ) 312: 1363نفیسی، . (است

-ل ظهور شاهییعنی اوا،اواخر قرن نهم و ابتداي قرن دهم

این شاعر . صفوي بوده استهعیل و تأسیس سلسلااسم
گونه از تخلص او پیداست به تعلیم کودکان در شیرازي همان

قصرالدشت کنونی شیراز مسجد بردي واقع در محلهمکتبخانه
صنعتش از «: آمده استمیي ساتحفهمشغول بوده است؛ در 

ترین اثر مکتبی،معروف) 232:تامیرزا، بیسام. (»تخلص معلوم
وزن لیلی و مجنون است که در لیلی و مجنوني منظومه
بیت، 2160در ) هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(نظامی 

895مکتبی این منظومه در سال ۀگفتبه. استسروده شده
او در نظم این داستان در پایان رسیده و سرمشقهجري به

.نخست نظامی و سپس امیرخسرو دهلوي بوده استۀدرج
ثیربخشی أاین اثر سالست، روانی و تترین ویژگیبرجسته

چنانچه اثر «: نویسدمیخصوص ایندربرتلس . زبان آن است
سادگی و مکتبی را با یکی از آثار معاصر مقایسه نماییم دقیقاً

و یدرحقیقت لیل؛کتبی خواهیم شدمروانی زبان شاعري 

شاعر مطرح ةر دوراکنار بهترین آثتواند درمجنون مکتبی می
»1شمار آیدافتخارات تاریخ ادبیات فارسی بهوجزو 

)Bertles.E.1962: 289( لیلی و مجنون مکتبی در اصل
وجود افتراقاتی نیز کند؛ با اینروایت، با اثر نظامی مطابقت می

ها مربوط به فضاهاي خورد که بیشترین آنم میچشدر آن به
جذاب جدیدي است که اثري از آن در لیلی و مجنون نظامی 

این، عنصر فضا در این دو روایت یکی برشود؛ افزوندیده نمی
از مباحث مورد توجه دو شاعر نسبت به سایر عناصر داستان 
است؛ چراکه ارزش لیلی و مجنون به تاثیرات حسی است که 

.    کنده خواننده منتقل میب
:این موارد استةبردارندهاي اساسی این پژوهش درپرسش

فضاهاي موجود در اثر مکتبی به چه میزان با اثر نظامی -1
کند؟ مطابقت می

ثراند؟ ؤآیا فضاهاي جدید روایت مکتبی قوي و م-2
فضاي غالب دو روایت کدام است؟ -3

نگر این مطلب است که پیرامون گرفته بیاهاي صورتیبررس
لیلی و مجنوننظامی و لیلی و مجنونر فضاي موجود د
بنابراین در طور مستقل صورت نگرفته است؛ مکتبی، مطلبی به

تطبیقی دو اثر مورد بحث با تکیه بر ۀحاضر به مقایسۀمقال
لیلی و ب اساس کار نیز کتا. عنصر فضا پرداخته شده است

، نشر قطره )1390(یح وحید دستگردي تصح، بهمجنون نظامی
–تصحیح حسن ذوالفقاري بهشیرازي لیلی و مجنون مکتبیو 

.، نشر چشمه قرار گرفته است)1389(پرویز ارسطو 

پیشینه تحقیق  
ها و مقاالت مربوط به عناصر داستانی کمتر به عنصر در کتاب

تاب است؛ بنابراین در اینجا تنها به چند کشدهفضا پرداخته
-اشاره میدو اثر ۀزمینه و منابع مرتبط با مقایسمحدود در این

: ، تهرانعناصر داستان، )1380(میرصادقی، جمال - 1: کنیم
فضاي ، )1377(بررتون، جوئل پی، -2انتشارات سخن؛ 

مانده از مکتبی از دیگر آثار باقیو ابیات پراکندهکلمات علیهکتاب .1
)33-36: 1389ذوالفقاري، . (روندشمار میشیرازي به
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-3. 29ةفرهنگ، شمارۀمجید محمدي، نامۀ، ترجممقدس
نشر نسیما؛ : ، تهرانگشایش داستان، )1383(ساالري، مظفر، 

رمئو و ژولیت ویلیام شکسپیر ، )تابی(اصغر، حکمت، علی-4
کتابفروشی و :، تهرانگنجويمقایسه با لیلی و مجنون نظامی

، لیلی و مجنون مکتبی شیرازي-5؛ چاپخانه بروخیم تهران
مرکز مطالعات : ، تصحیح جوره بیک نذري، تهران)1373(

، چ حاالت عشق مجنون، )1385(ستاري، جالل، -6ایرانی؛
لیلی و مجنون مکتبی-7انتشارات توس؛ : دوم، تهران

پرویز ارسطو، -، تصحیح حسن ذوالفقاري)1389(شیرازي،
مقایسه ، )1388(ذوالفقاري، حسن، - 8نشر چشمه؛: تهران

و مجنون نظامی، امیرخسرو، جامی و چهار روایت لیلی
ی دانشگاه هاي زبان و ادبیات فارس، مرکز پژوهشمکتبی

کرمی، محمدحسین، - 9؛ 59- 82صصبهار،،1ةاصفهان، شمار
لیلی و ا لیلی و مجنون او به شیرازي و مقایسمکتبی، )تابی(

.50- 69، صص 15ةفرهنگ فارس، شمارۀ، نشریمجنون نظامی

فضا و تعریف آن
اي که بر بخشی از یک عبارت است از آن حالت عاطفی1فضا

افکند و در خواننده انتظاراتی تاسر آن سایه میاثر ادبی یا سر
این حالت ممکن است .کندرا نسبت به جریان وقایع ایجاد می

آبرمز، . (ترسناك یا ناگوار باشد) بیشتر مواردرد(شاد یا 
هوایی است که خواننده به محض رنگ،فضا) 19: 1384

ضا هم ف. دکنورود به دنیاي مخلوق اثر ادبی استنشاق می
یات ئگیرد و هم جزبر مییات محیط داستان را درئجز

به تعبیر دیگر احساس ما از ) 1378:361داد،. (اجسمانی آن ر
خواندن یک داستان، منوط به فضاي آن است که نویسنده به
خواست و تمایل خود و با استفاده از عبارات و توصیفات آن 

است که گاه فضاي داستان، عنصر غالب . آوردوجود میرا به
. دهدمیتاثیر خود قرارمایه را تحتپیرنگ، موضوع و درون

دنیاي مخلوق اثر محض ورود بهخواننده به... هوایی را که«
میرصادقی، . (»گویندکند فضا و رنگ میادبی استنشاق می

و فضا،در فرهنگ اصطالحات ادبی هاري شا«)534: 1380

1. Atmosphere

وام گ از علمو رناصطالح فضا:چنین تعریف شدهگ رن
اي از ادبیات براي توصیف تأثیر فراگیر اثر خالقه، گرفته شده

با فضا و رنگ.شودمیکار برده هاي دیگري از هنر بهیا نمونه
توصیف و گفتگو آفریده از صحنه،ايحالت مسلط مجموعه

و درنهایت در کتاب ) 531: همان(»...سروکار داردشودمی
حالت و احساسی کلی که اثر «: آمدهدر تعریف فضانقد ادبی

وشود تا حالکند و باعث میهنري در خواننده ایجاد می
) 343: 1383شمیسا، (.»هواي اثر را دریابد و حس کند

ترین آثاري هستند که بیشترین هاي غنایی از مهمداستان
بر ذهن و روح خواننده ... تاثیرات را اعم از شادي، اندوه و

بار درون آور یا غمهاي شاديجداي از مضمونگذارند ومی
خود، بازتابی از مسایل اجتماعی، فرهنگی و اخالقی روزگار 

-کنار یکدیگر قرار دادها در این پژوهش دو روایتی ر. شاعرند

. اندتاریخی متفاوت سروده شدهیک در دو دورهایم که هر
افتن از تاریخ پایان ی. یکی قرن ششم و دیگري در قرن نهم

ي نظامی تا سال اتمام لیلی و مجنون مکتبی شیرازي منظومه
ي زمانی که در گذر خود، افتراقات فاصله. گذردسال می311

-وجود آورده و این امر، بهفرهنگی و اجتماعی بسیاري را به

طور حتم در شعر مکتبی تاثیر داشته و سبب شده تا مکتبی در 
تکار و نوآوري از خود تعداد و نوع فضاهاي مانس نظامی اب

ایران دوران نظامی و ایران روزگار مکتبی متفاوت . نشان دهد
مکتبی با کودکان روزگار نظامی ةکودکان دور. از یکدیگرند

هاي لیلی و مجنون کالسیعنوان مثال همیکسان نیستند؛ به
تري از کودکان قرن ششم هاي بیشمراتب شیطنتمکتبی به

لیلی . کنندخود دو دلداده را رسوا میهايدارند و با غلغله
-کنندهمکتبی نیز از لیلی نظامی جسورتر است و این کامال بیان

ي ساختار اجتماعی روزگار مکتبی است که در شعرش 
تی ندارد و تا أکه لیلی نظامی چنین جرشده؛ درحالیمنعکس

نظامی، . (داردپیش از مرگش، راز را در دل نگاه میچند لحظه
با تر است وولی لیلی مکتبی با مادر خود راحت) 250: 1390

اما شاید ) 139: 1389مکتبی، . (کندجسارت بیشتري عمل می
دلیل شغل عامل مهم دیگر در ابتکار مکتبی این بوده که او به

ترتیب با داري با کودکان سروکار داشته و به اینمکتب
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که صورتیخوي آنان آشناتر بوده است؛ دروروحیات و خلق
.اي را نداشته استنظامی چنین تجربه

ي متقابل فضا با دیگر عناصر داستان در دو منظومهرابطه
فضا عنصري مستقل نیست، بلکه وابسته به دیگر عناصر 

بوده و ارتباطی ...ولحنگفتگو،داستان اعم از شخصیت، 
-ناگسستنی میان آن و اجزاي دیگر داستان وجود دارد؛ به

فضا یک عامل کمکی است که به صحنه، عمق «دیگر عبارت 
نابخشی غبخشد و در تصویر شخصیت وو تاثیر بیشتري می

: 1383ساالري،. (»نقش مهمی داردبه موقعیت، زمینه، گفتگو 
148(

گاري موضوع با فضاي داستان زاغلب هماهنگی و سا
شود که بسیار موجب ایجاد احساسی خاص براي خواننده می

ت و از این نظر، فضا و رنگ باید مناسب موضوع مهم اس
موضوع و محتواي ) 529: 1380میرصادقی، (.داستان باشد

اصلی روایت نظامی و مکتبی، داستان فراق و جدایی عشاق از 
شدت متاثر از باشد و فضاي هر دو داستان که بهیکدیگر می

موضوع آن است سراسر غم، اندوه و یأس بوده و آنچه که 
ده را به این حالت کشانده و فضاي تحسر را دوچندان خوانن

. گداز قهرمانان اصلی داستان استکند، دردهاي جانمی
ها هاي لیلی و مجنون، فراق و جدایی آنخواننده با گریه

. ریزدپاي آنان اشک میبهکند و گاه پاارتباط عاطفی برقرار می
در هـا و عملکـرد آنـان   هـا شخصـیت  تـر داسـتان  بیشدر

در دو اثــر مــورد بحــث، . ایجــاد فضــا نقشــی اساســی دارنــد
خـوبی  هـا بـه  ناامیدي در لیلـی و مجنـون و دیگـر شخصـیت    

آور بسـیار دخیــل  بـارز و در ایجـاد فضـایی غمگنانــه و یـاس    
هــاي هــا مربــوط بــه ویژگــیتــرین آنبــوده اســت کــه بــیش

هــا، ثبــاتیهــا، بــی شخصــیتی مجنــون اعــم از شــیفتگی   
عنــوان نمونــه، هــاي اوســت؛ بــهناامیــديهــا و کشــیریاضــت

دیـــدار بـــا نوفـــل، فضـــایی ۀناامیـــدي مجنـــون در صـــحن
او معتقـد  . وجـود آورده اسـت  کننـده را در دو اثـر بـه   یوسأم

ــت  ــرد    «اس ــد ک ــر نخواه ــه تغیی ــا رفت ــم قض ــر قل ــه ب . »آنچ
):95: 1385ستاري، (

خویـیاو را بـه مـن رمیـده
...مـادر نـدهد بـه هیچ رویی

سـازيبسی به چارهشستند 
پیـراهـن مـا نشـد نمــازي

)105: 1390نظامی، (
گر سعی تو کام من برآرد

ت بد من کجا برآرد؟ـبخ
)173: 1389مکتبی، (

ثر در پیدایی ؤها نیز از جمله موارد مشخصیتيگفتگوها
ترین این ثرؤزیباترین و مۀجملاز. احساس خواننده هستند

گفتگوها که به فضاسازي داستان کمک شایانی کرده، گفتگوي 
:مجنون در کعبه است

گویند ز عشق کن جـدایـی
کـاین است طـریق آشنایی

پـذیرممن قوت ز عشق می
...گر میـرد عشق من بمیرم

را به روي لیلـیارب، تو می
هر لحظه بده زیــاده میـلی

)81-80: 1390نظامی، (
اربــطف یـگفتا منشـان ز ل

...استخوان مرا تبچون اخگراز
ر کس که ز لیلیم دهد پندـه

دم کنـش زبان بندـاز قفـل ع
)167: 1389مکتبی، (

کار الفاظ خاص بهۀوسیلکه توسط نویسنده و بهیريتصاو
شود نیز در پیدایش احساس خواننده بسیار موثر برده می

کار برده بها هصویرها و تمورد نظر، توصیفدر دو اثر. است
شده در سرتاسر دو منظومه، بیش ترین اثر را در خلق فضاها 

توان به توصیف زیباي نظامی از اند؛ براي نمونه، میداشته
:جدایی دو کودك اشاره نمودنخستین صحنه

لیلی چو بریده شد ز مجنـون
ریخت ز دیـده در مکنـونمی

مجنـون چو ندیـد روي لیلی
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اي گشـاد سیلـیژهاز هـر مــ
)64: 1390نظامی، (

در روایت مکتبی نیز چگونگی حاالت لیلی پس از جدایی 
:با توصیف زیباي شاعر، فضایی احساسی را ایجاد نموده است

لیلی که ز قیس ماند مهجور
چون شاخ بریده گشت رنجور
هر روز ز هجر یـار مهوش

تـا شــام دلــش میــان آتـش
)138: 1389مکتبی، (

کند که بر داستان، فضایی را ایجاد میةلحن گویندگاه
لحن داستان نیز در القاي «گذارد؛ درواقع خواننده تاثیر می

هاي جسمانی آن خصوصیت عاطفی و معنوي محیط و ویژگی
خوانی ثبات لحن و فضا و رنگ، سازگاري و هم. دخالت دارد

- اي ضروري داستانههیچ تردید یکی از پایهها با هم، بیآن

ۀدر صحن) 535: 1380میرصادقی، (. »هاي خوب است
خواستگاري، سخنان تمسخرآمیز و لحن تند پدر لیلی که 

:بار استکشد بسیار غمشیفتگی مجنون را پیش می
فرزند تو گرچه هست بِدرام
فرخ نبود چو هست خودکام
دیــوانگــی همـی نمــایـد
دیـوانـه حـربف مـا نشـایـد

)72: 1390نظامی، (
فرزند تو هست دیو سـرکش
با دیو فرشته چون بود خوش؟
بر دختر خویـش چون پسندم
کـاو را به خـرابه حجله بندم؟

) 149: 1389مکتبی، (
هــا نیــز در ایجــاد فضــاهاي یــک داســتان مکــانهــا وصــحنه

فضــا در داســتان یعنــی احساســی کــه از «نــد؛ چراکــه ثرؤبســیار مــ
ــ  ــحنه ناش ــیص ــی  ی م ــحنه م ــک ص ــود و ی ــاس  ش ــد احس توان

نـــزد بیشـــتر ) 140: 1383ســـاالري،. (»گون ایجـــاد کنـــدگونـــا
- فضــا مقــدم بــر مکــان. جهــان تجــانس اســت... فیلســوفان، فضــا

. هــا در دل خــویش وجــود دارددادن مکــانهاســت و بــراي جــاي

ــه، ( فضــاي غمنــاك داســتان لیلــی و مجنــون قبــل  ) 48: 1390پول
ــدن، دغ  ــم درآم ــه نظ ــاز ب ــوده اســت ۀدغ ــامی ب وي . اساســی نظ

ــره  « ــش منظ ــعی در آرای ــتان و س ــات داس ــرف در جزیی ــا و تص ه
کـرده اسـت   ها را از لوازم هنـر شـاعري خـویش تلقـی مـی     صحنه

ــحنه    ــش ص ــه و آرای ــبات قص ــت مناس ــت رعای ــا  و از جه ــا ت ه
نظـر  پـردازان یونـان باسـتانی نزدیـک بـه     نمـایش ةاي به شـیو اندازه

ي لیلـی و  یـت ایـن نکتـه در آغـاز قصـه     خـود او بـه اهم  . رسدمی
ــم دارد   ــارت ه ــون اش ــن(.»مجن ــوب، زری وقتــی )65: 1363ک

ــی    ــت م ــر را ازاو درخواس ــن اث ــم ای ــتان نظ ــاه اخس ــد شروانش کن
ــدودیت ــی   مح ــی م ــی تلق ــانعی اساس ــتان را م ــاي داس ــده . نمای

واقع، عـدم تمایـل نظـامی بـه سـرودن ایـن       به) 27: 1390نظامی، (
ــه ــهدلیــل خشــکی حکایــت ب ــود کــه آن و نداشــتن جاذب هــایی ب

ــه ــت  الزم ــتان اس ــر داس ــلی ه ــی و   . ي اص ــی لیل ــل عرب در اص
ــیچ ــون، ه ــته   مجن ــزم و نشــاطی وجــود نداش ــه جــذابیت و ب گون

ــگ   ــه در ری ــت؛ چراک ــتان   اس ــرزمین عربس ــک س ــاي خش زاره
ــالل   ــه م ــامی ب ــاده و نظ ــاق افت ــده  اتف ــراي خوانن ــودن آن ب آور ب

ـ ایـن تصریح داشته اسـت؛ از  ی بـا وجـود اضــافه کـردن     روي، حت
هـاي  هایی چون رفـتن لیلـی بـه بـاغ کـه بـا وصـف زیبـایی        صحنه

کشـد  بهار همراه است، بـاز هـم انـدوه از درون داسـتان شـعله مـی      
خــوبی توانســته اســت جــو غــم را در داســتان ایجــاد و نظــامی بــه

ــد؛ ــه کن ــان خشــک نجــد،   البت ــایی در بیاب ــاغ زیب ــین ب وجــود چن
- نیـز بـه نبـوغ هنـري نظـامی بـازمی      نبرانگیـز اسـت کـه آ   تعجب

وجـود آورده اسـت   اي تغییراتـی را بـه  گردد کـه بـا چنـین صـحنه    
ــت       ــع و سرش ــا طب ــته و ب ــود در آن کاس ــکی موج ــه از خش ک

:هاي ایرانی هماهنگ شودداستان
همـه تنـگـی مسـافتبا این 

...انم از لطافتــاش رسـآنج
ش اگر فسرده باشددهـخوانن
رده باشدـق شود ار نمــعاش

)27: همان(
نظامی زمان و مکان را در خدمت حوادث «توان گفت می

ن اي که درحال روي دادداده و فضا را براي حادثهداستان قرار
نمایشی را در فضاي مؤثراست فراهم ساخته و همه عناصر 
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دشت سبز با صداي پرآواز پرندگان، . استداستان جمع کرده
دمان، آمدن بهار و هاي شکوفا و رنگارنگ و طلوع سپیدهگل
مانند دیدار ،عوامل زمانی، زمینه را براي اتفاق خوشایندهمه

الدین، جمال(.»کنددو یار یا آمدن پیک کوي دوست آماده می
ها از همان آغاز سبب در دو اثر تمامی صحنه) 264: 1389

خانه که نخستین از مکتب. شوندایجاد فضایی اندوهناك می
آغازین عشق دو ۀمکان روایت شده توسط دو شاعر و صحن

گیرند در اي که دو دلداده در آن آرام میکودك است تا مقبره
اگرچه صحنه و فضاي مکتب . فضاي ایجاد شده دخالت دارند

دلیل ایندر روایت مکتبی شیرازي بارزتر است و این شاید به
او غلغله و . بوده که مکتبی خود این پیشه را داشته است

هاي کودکان مکتب را عامل اصلی آگاهی راز، توسط شیطنت
واقع شاعر نمود و بازتابی از کند؛ بهمعلم مکتب اعالم می

او که خود . ر روایتش منعکس نموده استزندگی خویش را د
دار بوده، به تنبیه معلم مکتب نیز اشاره دارد و با کار مکتب
) 137: 1389مکتبی، (» ننشاند دو مه مقابل هم«معلم 

این به. دهدمحدودیت و تنگناي حاکم بر مکتب را نشان می
جاست که ترتیب اندوه خواننده بر لیلی و مجنون از همین

شان این صحنه است؛ آغاز جداییۀود؛ چراکه نقطشآغاز می
: هرچند که کوچک و جزیی است

تــرسیــد معلــم مــودب
کـاوازه بـرون رود ز مکتب
ننشــاند دو مه مقــابل هم
بـاشد که رونــد از دل هـم

)137: 1389مکتبی، (

مکتبیوهاي نظامیمجنونولیلیروایتی درفضاهايتنوع
هاي ز داستان نظامی و مکتبی نمایشی از حالتصحنه اهر

مختلف و متضاد است که در فراز و فرود قصه، خواننده را به 
گاه شادي گذرا و گاهی اندوه . دهداحساسات گوناگون سوق می

زمانی احساسی آمیخته به آرامش و امیدواري و در مواقعی . پایدار
میان از تمامی این این ناامیدي، ترس و دلهره؛ اما آنچه که در

ها، دریافت بارزتري دارد غم، اندوه و یأس است؛ در این احساس
:دو روایت عاشقانه ما با شش نوع فضا مواجه هستیم

فضاهاي مقدس و روحانی
فضاي مقدس و روحانی دو روایت، مؤثراز جمله فضاهاي 

نخست یک مکان تعریفۀیک مکان مقدس در وهل«. است
که از فضاهاي دیگر، قابل تشخیص و شده و مشخص است 

-گیرد که مثل معابد یا مکانمیو فضایی را دربر... تمیز است

هاي برگزاري مراسم دینی با اهداف دینی بنا شده باشند و 
. »ها ارائه شودها تفسیرهاي دینی از آنها یا رودخانهمثل کوه

نخستین فضاي مقدس روایت نظامی ) 128: 1377بررتون، (
به کعبه رفتن ۀگذارد، صحنمیثیر بسیاري بر خوانندهأکه ت

:هاي او در آنجاستمجنون و نیایش
اي چو مارِ حلقه برجستـاز ج

زلـف کـعبه زد دستدر حلـقه
ـرفته حلـقه در بـرـگـفت گمی

...م چـو حلـقه بر درکـامروز من
ـق ده مـرا نـورـاز چشـمه عش

چشم من دوروین سرمه مکن ز
)80: 1390امی، نظ(

کعبه دومین فضاي مقدس روایت مکتبی است ۀصحنیول
ۀاز جمله اینکه مکتبی، قافل. و تفاوتی نیز با اثر نظامی دارد

که دهد؛ درحالیلیلی عبور میۀدرحال حرکت را از کنار قبیل
-بی. خوردچشم نمیپردازیی در روایت نظامی بهچنین صحنه

-ی در این صحنه پدیدار میهاي مجنون حالت اندوهقراري

هاي محمل، در هاي مجنون که از شدت آن جمازهگریه. کند
کند و نیایش میبرابرگل فرورفته است، این حس اندوه را دو

سمت دیار یار، غم را العملش در رو کردن بهمجنون و عکس
:رسانداوج میدر خواننده به

مجنــون چــو دیــار را دیـد
ك و روي مالیـداد به خـاــافت

ي من اینستبگریست که کعبه
گه جـانم این زمینستاجتـح

)156: 1389مکتبی،(
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فضاي مقدس داستان مکتبی که در روایت نظامی یننخست
الدعوه ي بردن مجنون به نزد پیر مستجابوجود ندارد، صحنه

حق مجنون است و تاحدودي احساسی کردن او درو دعا
شاعر در این بخش، میان . کندده القا میخوشایند را به خوانن

فضاي زمینی و فضاي ملکوتی و یا جنبه مادي و جنبه عرفانی 
) مظهر عبادتگاه الهی(» ي کوهقله«تفکیک قایل شده و با 

تجلی حق در مکان مرتفع و دور از خلق را با نوعی بینش 
:الهی و معنوي همراه ساخته است

از جهان دورکوهیۀـقلبر 
به حق ز مردمان دورنزدیک

)151: همان(
ایرانی قدیم، کوه از نظر جانداري و ودر جوامع هند«

تقدس ... معرفت قابل مقایسه با نباتات اندیشمند بوده است
فردوسی نیز ۀکوه و جایگاه مقدسان بودن آن در شاهنام

هرودت ) 164-165: 1389قرشی، . (»بازتاب یافته است
رسم «: نویسدن در دوران هخامنشی میپیرامون عبادت پارسیا

-ترین نقاط کوهستان صعود میآنان چنین است که به مرتفع

خداوندي که ) اهورامزدا(هاي به زوس کنند و در آنجا قربانی
کنند و اند اهدا مینام او را بر کاینات و افالك اطالق کرده

هرودت، . (»دانندآسمان و افالك را مخلوق اهورامزدا می
در دوران اسالمی از بعضی زاهدان و «چنین هم) 215: 1336

نشین خبر داریم؛ از جمله از عارفی باکویه نام که عارفان کوه
آبی مقام گرفت و به ي کمدر کوه شمالی شیراز در کنار چشمه

که سعدي نیز در شعري او را باباکوهی مشهور گردید تا جایی
وجود این ) 167: 1389قرشی، . (»همین نام ستوده استبه

صحنه از داستان مکتبی بسیار مناسب و بجا آورده شده است؛ 
- معموالً دردمندان، ابتدا به درمانگران بشري روي می«ا زیر

-توسل میم«ن کساس بیک» هآورند و چون ناامید گردند ب

)65: تاکرمی، بی. (»شوند
شد سید عـامري محـزون

...برد مجنونخلوت پیر ودر
سر لطیف منظرت این پـگف

...شوریش فتـاده است بر سر

ـنـدار او کفکـر دل زخـم
چون نی نفسی به کار او کن

)152: 1389مکتبی، (
جمله فضاهاي روحانی دیگر روایت نظامی در فصل از

که عاشق است» 1درگاه خداي تعالینیایش کردن مجنون به«
اما ا،پردازشیفته در ابتدا به نیایش با زهره و مشتري می

-به درگاه چاره،پذیرندخیزان افولبیند آن بخارکه میهنگامی

مطلب حایز اهمیت . آوردساز اصلی و حقیقی روي می
گویی . هاي مجنون استدراینجا، سیر و روند صعودي نیایش

اند، جهت رو کردن عاشق اي بودهزمینهدو نیایش قبلی پیش
یزدان کرده و بیان درنهایت مجنون رو به درگاه. درگاه حقبه

) 179: 1390نظامی، . (»اي زهره و مشتري غالمت«: داردمی
» اختري آتشین چو اخگر«در اثر مکتبی نیز نیایش مجنون با 

.گیردو سپس با خدا صورت می) 208: 1389مکتبی، (
رویـایی ۀي مشترك روحانی دیگر دو منظومه، صحنفضا

جلی فضایی خـواب دیدن مجنون است که محل ظهور و ت
بوده و احسـاس ) عالم رویا(متفاوت و جداي از عالم ماده 

مقام واالي مجنون اشاره کند؛ چراکه بهآرامشی به خواننده القـا می
این بخش از دو . افتدمیدارد و به سبب کمال نفس در او اتفاق

ي تاثیر دهندهداستان دقیقاً پس از نیایش با خدا آورده شده و نشان
اي مجنون و درواقع مورد عنایت قرار گرفتن او از جانب هنیایش

)209: 1389مکتبی، ؛180: 1390نظامی، (. ستمعبود ازلی

آلودفضاهاي رعب
-آلود در روایت نظامی تنها به یک مورد ختم میفضاي رعب

شود و آن تصمیم پدر لیلی است مبنی بر قتل مجنون که تنها 

هاي ترین و درعین حال دشوارترین قسمتیکی از دلکشاین فصل.1
زاده در دو شماره از مجلۀ ظهیراالسالم. آیدشمار میلیلی و مجنون نظامی به

ارمغان، اصطالحات مربوط به فصل نیایش مجنون اعم از عیوق، نسر واقع، 
براي . نموده استرا شرح ... یمانی، سماك رامح، اعزل ونسر طایر، شعري

لیلی و ، )1351(زاده، صدرالدین، ك ظهیراالسالم.رزمینه اینالع بیشتر دراط
.4، شمارة)1361(و 181، شمارة مجنون نظامی
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-جا نیز ماجرا پایان میدر دو بیت خالصه شده و در همان

: پذیرد
گشت شحنه زین حالچون آگه

لـه و شحنـه قتــالـــــدزد آب
شمشیـر کـشیـد و داد تــابـش

بدین دهم جوابش: ا کهــــگفت
)82: 1390نظامی، (

تر است و خونی ولی این ماجرا در روایت مکتبی مفصل
ین صحنه در ا. شوداز سوي پدر لیلی مامور به قتل مجنون می

مکتبی در .شودنیز اوج دلسوزي و ترحم بر مجنون نمودار می
را بسیار کوتاههچاگر،کنندهناآرام و نگرانفضاییاین بخش، 
خصوص با توصیف تیغ آغشته به زهر، ؛ بهاستایجاد کرده

-خنجر کین و ابروان پرچین، خواننده را در انتظار وقوع حادثه

. )159: 1389مکتبی، (ددهاي بسیار ناگوار قرار می
نظامی ي هراسناك دوم روایت مکتبی که در داستانصحنه

اثري از آن نیست، ماجراي اسارت مجنون توسط خیل عروس 
-جنگ کوتاه آمده و مجبور بهشود نوفل دراست که سبب می

به » مریخ وشی سپهر هیکل«که دلیل اینصلح شود؛ به
:کند کهي لیلی، تهدید مینمایندگی از قبیله

گفت که بگذرید ازاین جنگمی
یر دلتنگـــــورنه کشم این اس

)180: همان(
گمان اشتباه قصاب در روایت مکتبی که در ماجراي 

آور کوتاهی افتد فضاي رعبق میپوست پوشیدن مجنون اتفا
:کندرا ایجاد می

رفتند به نـاله خلـق چنـدي
دیـدنـد تپیـده گـوسفنـدي
قصاب دوید و تیغ و ساطور
سوهان زده تا سرش کند دور

)195: همان(
سالم هم یکی ي ابني تصمیم قتل مجنون به واسطهصحنه
ن حال هاي روایت مکتبی است که درعیترین صحنهاز جالب

شوهر لیلی که . هراسی جزئی و گذرا در درون آن وجود دارد
دانست خود میتفاوتی لیلی نسبت بهمجنون را عامل اصلی بی

خبر رفت، اما جا بیبا تیغ و تیري به شکار مجنون از همه
)228: 1389مکتبی، . (ناغافل گرفتار چنگال ددان شد

بارانگیز و تأسففضاهاي غم
داستان نظامی از همان آغاز، فضایی پر از فضاي حاکم بر
. استغم با سرشت داستان پیوند خورده. باشداندوه و درد می

خواننده به محض ورود به داستان با سید عامري، بزرگ ملک 
شود که همه چیز دارد، اما در حسرت فرزند رو میعرب روبه

دار دنیا آمدن قیس، به خواننده هشاست؛ حتی نظامی قبل از به
: کندانگیز میتولد کودك را نیز غمۀداده و صحن

هرچ آن طلبی اگر نباشد
از مصلحتی به در نباشد
)58: 1390نظامی، (

هم مانند نظامی اندوه سید عامري را از نداشتن یمکتب
او نیز هم چون نظامی . کشدتصویر میهایش بهفرزند و تالش

این هشدار از سوي دهد، اما به خواننده داستان هشدار می
ي کودك بینی آیندهدنیا آمدن کودك و پیشمکتبی پس از به

ي کوچک از اندیش است و این یک صحنهتوسط حکیم طالع
خصوص با این کند؛ بهنشاط تولد کودك را تبدیل به اندوه می

:  کید کهأت
ان قبیلـه آه کـردنـدـخوبـ

...ي رخ سیاه کـردندگلگونه
اندیشغـممادر پدر از دل

خویشيآب دیدهازدر آتش
)   134: 1389مکتبی، (

-بی. انگیزدمیرا برشیفتگی قیس نیز تأسف خوانندهشروع

نشاند و جدایی مجنون و لیلی هاي مجنون غم بر دل میقراري
از یکدیگر و پاسخ رد پدر لیلی این فضاي اندوه را دوچندان 

- یلی برخالف مجنون، خانهبا افشاي راز دو دلداده، ل. کندمی

-له با بازداشتن او از مکتب آغاز میئاین مس. شودنشین می

طور صریح از مطلب دارد و بهاینظریفی بهنظامی اشاره. گردد
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کند، ولی منظورش همان بازداشتن لفظ مکتب استفاده نمی
:لیلی از مکتب است

گفتندطعنهاز بس که سخن به
هفتنداه نـو نــــاز شیفتـه مـ

:مکتبی کامال به این موضوع تصریح داردیول
پرآوازآن جرسبس که شداز

ادر لیلی آگـه از رازـشد مـ
سراي فــرزنـدبستـد ز ادب

ندـگل چید ز پیش بلبلی چ
)138: 1389مکتبی، (

پس از این جدایی است که لیلی مکتبی دچار بیماري و
لی از ترس نام و دو روایت لیدر هر ) 166: همان. (شودمی

کند بدون اینکه اعتراضی داشته ننگ، درد عشق را تحمل می
سیماي لیلی، از یک «: نویسدباره میمنصور ثروت دراین.باشد

دیدگاهی، تصویر زنی است که حتی از آزادي انتخاب نیز 
تواند در پاسخ عشق راستین خویش محروم است و نمی
یک نظام پوسیده مانند موجودي که در . همسر آتی را برگزیند

ثروت، . (»موردي را ندارددوران فئودالیته حق انتخاب در هیچ
طور صریح از در داستان نظامی پدر لیلی به) 226: 1378
شود و تنها از عشق مجنون آگاه ي دخترش آگاه نمیعالقه

گردد، ولی در اثر مکتبی شاعر آشکارا به این مساله اشاره می
)157: 1389مکتبی، . (کندمی

و عاشق شدن او بر لیلی، فضاي سالم در باغابندارید
-کند؛ زیرا با وجود اندوهاي را بر خواننده وارد مینگران کننده

هاي داستان، پدید آمدن رقیب عشقی، دردي بر دردهاي 
. آوردوجود میافزاید و مانعی دیگر در راه وصال بهمجنون می

)170- 171: 1389مکتبی،(و ) 101: 1390نظامی، (
ها در روایت نظامی، رفتن از تأثرانگیزترین صحنهیکی

پاي ي لیلی، رسن به گردن و زنجیر بهمجنون به درِ خیمه
سنگ خوردن مجنون، اما رقصیدن و شادي او این . است

:کنداحساس غم را بیشتر می
او داده رضـا به زخم خوردن
...زنجیر به پاي و غل به گـردن

ورديـفتی و سنگ خلیلی گ
کرديدر خوردن سنگ رقص
)133: 1390نظامی، (

» پوســــت پوشــــیدن مجنـــون گــــه شــــام «ۀصـــحن 
ــی ــی را م ــامکتب ــوان ت ــا صــحن ت ــرزن «ۀحــدودي ب ــردن پی ب

ــر » مجنـــون را در خرگـــاه لیلـــی در روایـــت نظـــامی برابـ
دانســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در روایــت نظــامی ایــن        

ــی  ــاعر قبـــل از ازدواج لیلـ و مکتبـــی پـــس صـــحنه را شـ
ایـــن صــــحنه در  . کنـــد از ازدواج لیلـــی ترســـیم مــــی  

ــیار   ــی بس ــت مکتب ــرحمروای ــون   ت ــرا مجن ــت؛ زی ــز اس انگی
ــی     ــش پوســت گوســفند، تــالش م کنــد کــه بــه   در پوش

ــک  ــت نزدی ــی     دوس ــداي لیل ــه ص ــامی ک ــود و هنگ ــر ش ت
ــی ــنود را مـ ــه«شـ ــغبناكنالـ ــد ن از درو» اي شـ ــی کشـ . مـ

) 195: 1389مکتبی، (
هایی که در داستان نظامی وجود ندارد و جمله صحنهاز
ي ذهن مکتبی است، رفتن مجنون از راه قنات به درِ ساخته

هاي یک عاشق دل خسته را براي ي لیلی است که تالشخانه
هاي مجنون و سنگباران ناله. کشدتصویر میدیدار با یار به

:افزایدشدنش بر فضاي احساسی و بار اندوه داستان می
لب که چه یافتشق تشنهاـــآن ع

...ت سوي دوست ره یافزان رخنه به
ت در آن خـرابه دهلیــزـــرفمی

...ي او روانـه کـــاریـزاز گـریه
اي سرانجامور چو مردهـــزان گ

دالراميقبیـلـهه بــو شــد ر
)186: همان(

ها و شکایتش با تابیمجنون از ازدواج لیلی، بییآگاه
. بار دیگري استغمدر روایت نظامی صحنهخیال لیلی 

-تالشی نمی) نسبت به روایت مکتبی(مجنون در این روایت 

-ادامه میتر از همیشه به زندگیتر و سرخوردهکند و درمانده

آگاهی مجنون از ازدواج لیلی که همچون ۀدهد؛ ولی صحن
رود و سوي محمل لیلی میاي جوشیده و گریان بهشعله

آید، سر بر سنگ کوفته و با نمیکاري از دستش برکه درحالی
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کند و پاسخ لیلی که اندوه بسیاري بر جو دل میولیلی درد
. کند تنها در روایت مکتبی وجود داردفرما میداستان حکم

)191: 1389مکتبی، (
سالم نیز فضایی اندوهناك پدر و مادر مجنون و ابنوفات

سالم در داستان نظامی خواننده را بنوفات ا. را به همراه دارند
-وادار به دلسوزي نموده و تضادي در احساس او ایجاد می

سالم رقیب مجنون بوده و سو ابنکند؛ به این دلیل که از یک
نظامی . سوزدازجهتی دل خواننده بر ناکامی و مظلومیت او می

:گویداحساس لیلی میيدرباره
از رفتنش ارچه سود سنجید

جیدـمه شوي بود رنـینهبا ا
)236: 1390نظامی، (

تر از روایت نظامی سالم بسیار متفـاوتمرگ ابنۀصحن
رود و سالم براي کشتن مجنون میدر داستان مکتبی ابن. است

شود و خندیدن لیلی، احساس توسـط درندگان دریده می
سالم، شوهر او که باالخره ابنکند؛ چرااي را ایجاد میدوگانه

):دآیمیان نمیلیلی بهةدر روایت نظامی سخنی از خند. (ودب
خندید به مرگ آن جگرخون
بگریست در آرزوي مجنون

)229: 1389مکتبی، (
داستان نظامی و ۀانگیزترین صحنلیلی در خزان، غممرگ

دو شاعر با . رسدمکتبی است که اندوه در آن به اوج خود می
اند ارتباط بسیار ي توانستهریزان پاییزتوصیف خزان و برگ

تر جلوه هنـاكرا اندوزیبایی با فقدان لیلی برقرار کنند و آن
- شده، زمینهکار بردهو الفاظی که بههازمان، توصیف. دهند

:مرگ لیلی استۀسازي مناسبی براي ورود به صحن

شرط است که وقت برگریزان
...ریــزانخونـابه شود ز برگ

گیردسیمــاي سمن شکست
...غم به دست گیردۀگل نام

چنیـن خـزانـیۀدر معرکــ
ده گلستـانـیـرسیشد زخم

لیلـی ز ســریـر سـربلنــدي
افتــاد بـه چــاه دردمنــدي

)249-248: 1390نظامی، (
چون باد خزان نمود سردي
...رخسار زمین گرفت زردي

لیلی ز خـزان بـاغ، بی یـار
مارچون باغ خزان رسیده بی
)235: 1389مکتبی، (

پایانی دو روایت، مرگ مجنون است که با نهایت ۀصحن
و ) 254-264: 1390نظامی، . (تدردناکی و تحسر همراه اس

باري این حالت غماما آنچه بر) 239- 240: 1389بی، مکت(
-مجنون بهةماندن جنازافزاید، باقیصحنه در روایت نظامی می

ر روي تربت لیلی است که اگرچه ماه یا یک سال بمدت یک
-رسد، اما در پی خود اندوهی را بهنظر میبسیار عاشقانه به

:کندهمراه دارد و نهایت آوارگی مجنون را بیان می
افتــاده بمــاند هـم بـران حـال

ام که یک سالیک ماه و شنیده
)266: 1390نظامی، (

ی در آگاهی مجنون از مرگ لیلۀباید گفت صحنالبته
داستان نظامی پس از دفن لیلی و در روایت مکتبی پیش از 

مرگ مجنون نیز در داستان نظامی بر سر تربت . دفن اوست
. افتدلیلی اتفاق میةلیلی و در اثر مکتبی بر روي جناز

فضاهاي عاطفی
کردن آهوان روایت نظامی و مکتبی رهاۀترین صحنعاطفی

ذهنی و درونی خواننده توسط مجنون است که سبب همراهی 
:شودبا عقیده و عمل مجنون می

کاین چشم اگر نه چشم یار است
اه یادگار استـــم سیـــزان چش

بسیــار بـر آهــوان دعــا کـرد
ـا کردـــــوانگاه ز دامشـان ره
)123-124: 1390نظامی، (

ذار که این غزال رنجورــبگ
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چون من نبود ز همدمی دور
فـراق دانمن چـاشنـی ــمـ

کـز یـار، بـریــده آسمانـم
)182: 1389مکتبی،(

ذکر است که مجنون نظامی چند آهو و یک گوزن بهالزم
که مجنون مکتبی تنها یک آهو را رهایی رهاند؛ درحالیرا می

.بخشدمی

فضاهاي حماسی
هاي آن و توصیفات نظامی از پردازيماجراي نوفل و صحنه

ي ناي، جنگاوري ها، نالهي کوسنعرهي جنگ، همچون صحنه
هاي حماسی و ي داستانمبارزان میدان و پیروزي نوفل، صحنه

:کندشور آن را براي مدت کوتاهی در ذهن خواننده تداعی می
خیـزاني مصـافـزلـهــاز زل

...ي بوقبیـس ریـزانشـد قلّـه
ي نايالهـي کوس و ناز نعره

يجاشد ازدل در تن مرده می
)116: 1390نظامی، (

ی بالفاصله با سخنان فریب دهنده پدر لیلی، سادگی ول
نوفل و درنهایت ناکامی مجنون، جو یأس دوباره حاکم بر 

جنگ را در دو نظامی برخالف مکتبی، صحنه. شودداستان می
هاي پردازيماجراي نوفل و صحنه. کشدتصویر میروز مجزا به

او برخالف نظامی این . شده استآن توسط مکتبی هم بیان 
صحنه، گذارد و در همان یکنمایش میروز بهصحنه را در یک

اسارت درآمدن مجنون و درنتیجه کوتاه آمدن نوفل ماجرا را با به
ها، آواز خدنگ، صداي ضربات صداي طبل. بردپایان میبه

یک داستان حماسی کنندهشمشیر در این روایت نیز تداعی
:کندفضاي جنگ، کشمکش و ترس را ایجاد میاست و

ـدنگ پـر نشـاندهــآواز خ
پیغام اجل به جـان رسـانده

ـر بر سـوارانــتیغ آمد و تی
بـرق و بـاراناز ابر سپر چو

)178: 1389مکتبی، (

انگیز بخش و دلفضاهاي فرح
است که آور دو روایت والدت مجنوني شادينخستین صحنه

:زدایدي سید عامري میغبار غم را از چهره
رعی که شایدـزد به تضــای

...که بایددادش پسري چنان
خیزيادي آن خزینهــاز ش
ریزيکرد چو گل خزینهمی

)59: 1390نظامی، (
د پسریش چون فرشتهــآم

...از قالب جان تنش سرشته
ادر پدر از نشاط فرزندــم
ته پیـوندا عیش ابــد گرفـب

)133: 1389مکتبی، (
عشق دو کودك در دو منظومه، احساسی آمیخته از آغاز

کند؛ همچنین در ماجراي رفتن نوعی شور و شادي ایجاد می
هاي آن در فصل بهار نیز نوعی لیلی به باغ و وصف زیبایی

بهار همواره براي قهرمانان «زیرا شادي گذرا وجود دارد؛
است و حتی لیلی را که بزم و شادي بودهبخشها الهاممنظومه

گذراند در غم عشق مجنون، اوقاتش را به اندوه و تنهایی می
انگیزد که از خیمه بیرون آید و با دیگر دختران قبیله بهبرمی

نظامی ابتدا از ) 130: 1388اخیانی، . (»میان بوستان به بزم رود
-ل سخن میي سرخ، نیلوفر، نرگس، فاخته و بلبشکوفه، الله

:کندبخش را ایجاد میگوید و فضایی فرح
صحرابهچون پرده کشید گل

...شد خاك به روي گل مطّرا
ي سـرخ و از گل زرداز الله

م دو رنگ بر کردـگیتی علـ
)97-96: 1390نظامی، (

وصف نیز مکتبی به» نقل لیلی و مقامش در باغ«ۀصحندر
ي مطرا، سنبل، چشمه شاخ بنفشههاي بهار پرداخته و از زیبایی

-آور خلق میطریق، فضایی شاديگوید و بدینسخن می... و

نوع . کندمینماید و سپس بحث رفتن لیلی به باغ را مطرح
از ) برخالف روایت نظامی(ورود لیلی به باغ در این روایت 
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-نشاط و دلزیبارویان دیگر به. استهمان آغاز با اندوه همراه

زیر افکنده و که لیلیِ داستان، سربهاند؛ درحالیولنوازي مشغ
آورد و دیواري میگریزد و رو بهمیسرانجام از جمع آنان

. منتظر یار است تا شاید برسد و اندوهش را برطرف نماید
)169: 1389مکتبی، (

ماجراي ازدواج لیلی در روایت نظامی، اندکی فضا بهدر
گاه اندوه موجود در این هیچکند، اماشادي گرایش پیدا می

نظامی از لغاتی چون سرور، . شودقسمت از روایت خنثی نمی
آور گذرایی گوید و فضاي شاديشادکامی و شکر، سخن می

شاعر در این ازدواج که ) 139: 1390نظامی، . (کندایجاد می
. نیز اشاره دارد» شیربها«گیرد به رسم عرب، صورت میبه
)54: 1388اخیانی، (

بهم نشستندبر رسم عرب
عقدي که شکسته باز بستند
طوفان درم بر آسمان رفت

رفتسخن به جانشیربهادر
)همان: نظامی(

سالم در روایت مکتبی، در آمدن ابنخواستگاريبه
ي دوم با ي گروهی و در مرحلهي نخست با واسطهمرحله

هايپذیرد و با خزانهحضور خودش و قاصدي انجام می
- میاندکی فضا را در داستان تغییر... شاهی، درهاي نسفته و

ي ناسوده، گوهر، سور دهد و با تعابیري همچون عنبر، نافه
ملکانه، شمع معنبر و دف، فضاي متفاوتی از شادي به وجود 

)189: 1389مکتبی، . (آوردمی
ي ازدواج لیلی در هر دو اثر، احساس کامالً صحنهدر

سالم دچار ابن. درك استراحتی قابلداماد بهمتضاد عروس و 
شادي مضاعف است و لیلی از شدت اندوهی که دارد این 

:کندشادي را در درون او خاموش می
منـد برخـاستدامـاد نشــاط

...آراستاز بهر عروس محمل
ه بر طریق آزرمـروزي دو س

...کرد به رفق موم را نـرممی

داي زلیلیش چنــان تپـانچه
کافتـاد چو مرده مـرد بیخـود

)140-141: 1390نظامی، (
ي نخست مرحله(ز روایت مکتبی نیز از همان آغادر

دهد سالم میابنرسان، بشارت را بهکه نامههنگامی) خواستاري
کند، اما عروس، این او از شدت شادي بذل و بخشش می

:داندواقعه را با مرگ خود برابر می
ـر یافتـم این خبسالچون ابن

...از شـاخ امیـد خـویش بر یافت
ـارـداد به خلـق گـنـج بسیمی
جـست دعاي صحبـت یـارمی

شستده میــلیلی که ز غیر دی
جستمیخویشزین واقعه مرگ

)  171: 1389مکتبی، (
هاي داستان ازجمله صحنه» رسیدن نوفل به مجنون«فصل 

معانی شده و به شادي نظامی است که مجنون عاقل مجلس 
:پردازدمی

کاريماهی دو سه در نشاط
خواريرابـکردند به هم ش

)108: 1390نظامی، (
ی نیز با استفاده از لغاتی چون بزم، دف، دایره، ناي، مکتب

وجود آور و گذرا بهمطرب، کمانچه، قدح شراب فضایی شادي
بـزمی به تـرازوي دو عـالم:آورده

...از و نعم بهشت از او کمن
گیسوي کمـانچـه از تـرنـم

زده در دمــاغ مـردمـوداـس
)175: 1389مکتبی، (

هاي پایانی دو داستان نیز لیلی و مجنون پس از در قسمت
ها و سالم، دیداري با یکدیگر دارند که دیدار آنوفات ابن

بخش گیرد، شاديهیچ مانعی صورت میسخن گفتنشان که بی
است؛ البته باید گفت این ماجرا در روایت نظامی در متن 

.الحاقی ذکر شده است
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 انواع فضاهاي موجود در دو روايت. 1جدول 

ف
ردي

 

 مكتبي نظامي انواع فضا

 
 1 

فضاي مقدس و  

 روحاني

- نيايش 2- بردن پدر، مجنون را به خانة كعبه؛ 1
- به خواب رفتن 3مجنون به درگاه يزدان 
 مجنون و رويا ديدن او.

- بردن مجنون به نزد پير مستجابالدعوه و فضاي روحاني كوه؛ 1
- نيايش مجنون به درگاه ايزد 3- حال مجنون و به حج بردن او؛ 2

 .- خواب ديدن مجنون4؛ پاك

    
 2 

- اسير 2- دستور پدر ليلي به خوني براي سر بريدن مجنون؛ 1 .- تصميم پدر ليلي مبني بر قتل مجنون1 فضاي رعبآلود
- گمان اشتباه 3شدن مجنون و تهديد قبيله ليلي به كشتن او؛ 

- 4قصاب و قصد او براي سر بريدن مجنون در پوشش گوسفند؛ 
              تصميم ابنسالم جهت بههالكت رساندن مجنون.    

   
 
 3 

فضاي غمانگيز و 

 تاسفبار

- 2- اندوه سيد عامري از نداشتن فرزند؛ 1
- جدايي ليلي و مجنون؛ 3شروع شيفتگي قيس؛ 

- پاسخ رد پدر ليلي به خواستگاري مجنون؛ 4
- عاشق شدن ابنسالم 6حاالت ليلي در باغ؛ - 5

- 8- خواستگاري ابنسالم از ليلي؛ 7بر ليلي؛ 
- ازدواج 9بردن پيرزن مجنون را به خرگاه ليلي؛ 

- وداع پدر 11- وفات ابنسالم؛ 10ليلي؛ 
- مرگ ليلي 13- وفات مادر مجنون؛ 12مجنون؛ 

 .- مرگ مجنون14در خزان؛ 

- طالعبيني حكيم از آينده 2- اندوه پدر مجنون در آغاز داستان؛ 1
-- كوه4- مهجور ماندن ليلي و مجنون از يكديگر؛ 3مجنون؛ 

- 6- نپذيرفتن پدر ليلي، مجنون را به دامادي؛ 5گرفتن مجنون؛ 
-- ديده8- اندوه ليلي در باغ؛ 7بيماري ليلي در مرحله نخست؛ 

- خواستگاري 9شدن ليلي توسط ابنسالم و عاشقشدن ابنسالم؛ 
- سنگبارانشدن 11- وصلت ليلي با ابنسالم؛ 10ابنسالم؛ 

- 13 - پوست پوشيدن مجنون گه شام؛12مجنون در كوي يار؛ 
- مرگ 16- مرگ مادر؛ 15- مرگ پدر مجنون؛ 14مرگ ابنسالم؛ 

 .- مرگ مجنون17ليلي؛ 
 - آزاد كردن يك آهو توسط مجنون1 .- آزاد كردن آهوان و گوزنان توسط مجنون1 فضاي عاطفي 4 

 - مصاف نوفل با قبيلهي ليلي2 - جنگ نوفل با قبيلهي ليلي1 فضاي حماسي 5 

   
 6 

فضاي فرحبخش و 

دالنگيز  
سيار ، ب(درهردو روايت

 كمرنگ است)

- آغاز عاشقي دو 2بهدنيا آمدن مجنون؛ - 1
- رسيدن نوفل 4- به باغ رفتن ليلي؛ 3كودك؛ 

- 6- نحوه برگزاري مراسم ازدواج؛ 5به مجنون؛ 
 رسيدن دو دلداده به هم (متن الحاقي)  

- 4- به باغ رفتن ليلي؛ 3- آغاز عشق؛ 2- والدت مجنون؛ 1
- 6- چگونگي مراسم ازدواج ليلي؛ 5مجلس نوفل با مجنون؛ 

 ديدار ليلي و مجنون.
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هاي دو روایتفضاسازي.2جدول 

فضاهاي
مشترك

:نظامی
به خواستگاري رفتن پـدر - 4جدایی لیلی و مجنون؛ -3عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر؛ -2مکتب رفتن مجنون؛ به -1

سالم؛ خواستگاري ابن-8لی به باغ؛ رفتن لی-7گفتن مجنون با خیال لیلی؛ هاي سخنصحنه-6کعبه رفتن مجنون؛ به-5مجنون؛ 
صحنه-13آگاهی مجنون از ازدواج لیلی؛ -12رها کردن آهوان توسط مجنون؛ -11مصاف نوفل؛ صحنه-10ازدواج لیلی؛ -9

مرگ -18مرگ لیلی در خزان؛ -17سالم؛ مرگ ابن-16مرگ مادر مجنون؛ -15مـرگ پدر مجنون؛ -14خواب دیدن مجنون؛ 
.مجنون
:مکتبی
.                                       اندها از سوي مکتبی نیز تکرار شدهمورد، میان دو روایت همگرایی وجود دارد و تمامی صحنه18در هر 

فضاهاي
متفاوت

:نظامی
ماجراي سالم -4مجنون با زهره و مشتري؛ نیایش-3بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی؛ -2آزاد کردن مجنون گوزن را؛ -1

.لیلی رسن به گردن به همراه پیرزنۀرفتن مجنون به درِ خان-6؛ )در متن الحاقی(ماجراي زید و زینب - 5بغدادي؛ 
:مکتبی

نصیحت آگاهی مادر لیلی در آغاز داستان و -3مکتب؛ ۀصحن-2اندیشی حکیم در هنگام به دنیا آمدن مجنون؛ طالعۀصحن-1
آگاه - 6لیلی؛ ۀبرد، از کنار قبیلاي که مجنون را به حج میگذرکردن قافله-5الدعوه؛ بردن مجنون به نزد پیرمستجاب-4کردن او؛ 

بیماري -8ماجراي قصد قتل مجنون توسط خونی به دستور پدر لیلی؛ -7سرایی در بازار؛ شدن پدر لیلی از ماجرا، توسط غزل
سخن گفتن مجنون با هالل و ابر -10لیلی؛ۀاسیرشدن مجنون، توسط قبیل-9جویی طبیب؛ به نزد او و چارهلیلی، آوردن طبیب

آمدن مجنون به کنار محمل لیلی -13سنگباران شدن مجنون در کوي یار؛ -12یار؛ ۀرفتن مجنون از راه قناتی به درِخان-11سیاه؛ 
-16سالم مبنی بر قتل مجنون؛ تصمیم ابن-15پوست پوشیدن مجنون گه شام؛ -14کردن با او در کنارمحمل عروس؛ و دلو درد

.دریده شدن او توسط ددان
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گیرينتیجهبحث و 
موضوع هر دو روایت از آغـاز تـا پایـان پیرامـون غـم،      -1

در طول داستان از این روند نـه تنهـا   است،تاریکی و شکست 
اوج رسـیده و سـرانجامی   شود، بلکه درنهایـت بـه  کاسته نمی

. آوردوجود میبهه آور و اندوهناك براي خوانندسأتلخ، ی
هاي هر دو داستان متناسب با موضوع روایت فضاسازي-2

.بوده و از وحدت موضوع برخوردارند
بخش در هـر دو منظومـه بسـیار    فضاهاي شاد و مسرت-3

.داردها غلبهاندك است و غم و اندوه بر آن
ترین نقـش را  و شاعر با توصیفات موثر خود بیشهر د-4

انـد، البتـه نظـامی در    داشـته عهـده در خلق فضاهاي جذاب بـر 
.یات توجه کرده استتر به جزئپردازي خود، بیشروایت

آلـود در اثـر مکتبـی بـیش از     میزان خلق فضاهاي رعب-5
روایت نظامی است که این امر در جـذاب شـدن منظومـه وي    

.موثر بوده است
گمان فاصله زمانی در نگـارش ایـن دو منظومـه، بـه     بی-6

خلق فضاهاي جدید و تفکر بیش تر بر موضوع توسط مکتبـی  
.میده که نباید آن را ندیده گرفتانجا
در منظومه مکتبی شیرازي شانزده صحنه جدیـد و زیبـا   -7

-وجود مـی شوند که فضاي جذابی را براي خواننده بهدیده می
ت نظامی نیز شش صحنه وجود دارد که مکتبی در روای. آورند
.استاي نکردهها اشارهبه آن
.کنندهر دو منظومه هجده فضاي مشترك را روایت می-8

منابع
.فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی.)1384(جی . آبرمز، ام

. انتشارات رهنما:تهران.چ هفتم.ترجمه سعید سبزیان
.هاي داستانیدر منظومهآراییبزم.)1388(اخیانی، جمیله

.انتشارات سخن: تهران
مجید ۀترجم.فضاي مقدس.)1377(بررتون، جوئل پی

.128-145صص .29ةشمار.نامه فرهنگۀنشری.مجیدي
.وحید قسمتیانۀترجم.فضاي پروستی.)1390(پوله، ژرژ

.انتشارات ققنوس: تهران
چ ،گنجینه حکمت در آثار نظامی، )1378(ثروت، منصور 

.انتشارات امیرکبیر: دوم، تهران
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