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نظامیلیلی و مجنونتصویرپردازي معشوق در 
جامی براساس تصویر مجازي و زبانیو

2، مرتضی محسنی1رهندهیزارع جسارا

چکیده 
لیلی و هايترین نظیرهجامی از  معروفلیلی و مجنون

ة تحلیل مجنون نظامی است. پژوهش حاضر که به شیو
صدد یافتن وجوه اشتراك و توا صورت گرفته، درمح

اختالف تصویر زبانی و مجازي از معشوق در دو اثر است. 
دو د که تصویر معشوق در هرشها آشکار براساس یافته
هاي بالغی کارگیري تصاویر مجازي و آرایهمنظومه در به

از جمله تشبیه و استعاره اغلب مشابه است. هر دو شاعر 
استعاره، بیش از همه، شکل و رنگ و اندازه را در تشبیه و 

اما ،اندکه بر دریافت بینایی استوار است، اساس قرار داده
جامی به تشبیهاتی که براساس بویایی شکل گرفته، توجه 

- کارگیري نوع تصویر، تفاوتبیشتري دارد. دو شاعر در به

ۀارائۀهاي آشکاري با هم دارند. نظامی بیشتر دلبست
ولی جامی عالوه بر ،از معشوق است» مجازيتصویر«

» زبانیتصویر«کند، از آنکه اغلب از این تصاویر تقلید می
ند. کتري در پردازش معشوق استفاده میبیشتر و متفاوت

ةنظامی با برجسته کردن تصاویر مجازي و با گسترش حوز
هایی چون پزشکی، قرآن، باور کارگیري دانشآن با به

صطالحات بازي، به مبالغه در تصویر روي عامیانه و ا
- خیالین و رمانتیکی اثرش میۀبه وجهبنابراین، آورده

ۀلکن جامی به مدد تصاویر زبانی متفاوت، به وجه.افزاید
کند. خود اضافه میۀرئالیستی منظوم
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The Imagery of the Beloved in Leili
and Majnoon by Nezami and Jami

Based on Figurative and Varbal
Imageries

2, Morteza Mohseni1rhandeiJSara Zare

Abstrac
Leili and Majnoon by Jami is one of the
most famous works similar to that of
Nezami. The present study, which is based
on analyzing the content, tries to find the
similarities and differences of these two
works of art, regarding imagery of the
beloved. Based on the findings, it was
reveal that: The image of beloved in both
works is similar regarding using the
virtual images and figurative language
such as metaphor. Both poets, in using
metaphor, most of all, have used shape,
color, and the size which are based on the
vision; whereas, Jami has used metaphors
which are based on smell. The two poets,
in using the type of image, have clear
differences. Nezami is mostly fond of
presenting “Figurative image” of the
beloved while Jami, in addition to
imitating these pictures, uses more and
different “Verbal images” about beloved.
Through highlighting figurative image and
expanding its scope by the help of
different knowledge such as science,
medicine and folk belief, Nezami adds to
the romantic aspect of his work; however,
thanks to different verbal images, Jami
images adds to realistic aspect of his
work; therefore, his story, in terms of
believability, is easier and more realistic.

Keywords: Beloved, Leili and Majnoon,
Verbal Image, Figurative Image.
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مقدمه 
و فارسی، لیلیۀهاي عاشقانترین منظومههمیکی از م

- بیت است. تاکنون نظیره4500مجنون نظامی در 

از .هاي بسیاري از این منظومه شده استپردازي
،)698امیر خسرو دهلوي (سال لیلی و مجنونجمله

مجنونلیلی و،)889جامی (سال لیلی و مجنون
عبداهللامجنونلیلی و،)895مکتبی شیرازي (سال 

قاسمی گنابادي لیلی و مجنون) و 897هاتفی (سال 
ت اهمیتواند گواهی براین فراوانی میو ) 976(سال 
تریناز مهم،)817نظامی باشد. جامی (متولدةسرود
به نظامی است. با توجهلیلی و مجنونپردازان نظیره

ر حیات داشته و دۀاینکه او سه قرن با نظامی فاصل
ط و اجتماع و اندیشه با او نتیجه به لحاظ محی

متفاوت بوده است، نمایاندن تصویر معشوق در دو 
تواند اطالعاتی از چگونگی فضاي منظومه، می

ها و داستان به دست دهد و از این رهگذر تفاوت
انداز مشخص شود. ي دو اثر با این چشمهاشباهت

پرسش پژوهش
جامی و نظامی به لحاظ تصویر لیلی و مجنون

- ها و تفاوتزي و زبانی از معشوق چه شباهتمجا

هایی باهم دارند؟

پژوهشۀپیشین
ها، مقاالت متعددي لیلی و مجنونۀمقایسةدربار

مجنون و لیلیۀمقایس«ۀاز جمله مقال.موجود است
نوشته ،»نظامیلیلی و مجنونعبدي بیک نویدي با
ان و بمجله پژوهش ز،1388فرهاد درودگریان (

که در آن ) 31–52، صص12فارسی، شماره ادبیات 
زبانی - نویسنده دو منظومه را به لحاظ ساختاري

قاسمی مجنونلیلی و«ۀقالممقایسه کرده است. 
ةسدۀهاي برجستگنابادي و مقایسه با لیلی و مجنون

از زهرا اختیاري به وجه شباهت و تفاوت سه » نهم
هللا عبدالیلی و مجنون قرن نهم (جامی،ۀمنظوم

قرن لیلی و مجنونۀهاتفی، مکتبی) و یک منظوم
دهم (قاسمی گنابادي) پرداخته است. مقاله 

لیلی و مجنونجامی و مجنونلیلی واشتراکات «
از هادي ،»امیرخسرو دهلويلیلیمجنون ونظامی و 

هاي خدیور و...، اشتراکات و تفاوت برخی صحنه
رسی بر«سه منظومه را بررسی کرده است. مقاله 

» نظامیلیلی و مجنوناز » زاري«ُکردي ۀترجم
) به بررسی و 125- 144: 1393، پور و ...(حسن

ردزبان اي لیلی و مجنون شاعر کُ توصیف مقایسه
و لیلی و مجنون نظامی توجه » زاري«معاصر با نام 

دارد. نویسنده در سه بخش حذف و ایجاز و تغییر، 
زاري و ۀومبه کاهش و افزایش و تغییر ابیات منظ

هاي زیبایی نشانه«نظامی پرداخته است. مقاله ۀمنظوم
: 1390(آقابابایی خوزانی،» پیکرین در ادب پارسی

معیارهاي زیبایی خوب رویان در تاریخ ادب ،)19-1
کند. از این مقاله در بحث پارسی را بررسی می

معیارهاي زیبایی معشوق بهره گرفته شده است. 
بالغت در کتاب » مجازي«و » یتصویر زبان«ةدربار

بحث شده است. نویسنده در این کتاب، تصویر
ۀتصویر را به لحاظ واقعیت و مجاز به دو دست

تصویر زبانی (واقعی) و تصویر مجازي تقسیم کرده 
شرح داده است و هر یک را با توضیح و ذکر نمونه

تصویرگري بی صورت «ۀمقال.)47: 1385(فتوحی،
ةاز سوسن جبري دربار» ديخیال در شعر سع

ها مدد زبان مجازي و آرایهتصاویري است که بی
شوند. جبري، شعر سعدي را بدین لحاظ ایجاد می
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ها بررسی کرده است. در منابع موجود، بررسی نظیره
به لحاظ تصویر مجازي و زبانی وجود ندارد و بیشتر 
مقایسه محتوایی آثار مد نظر بوده است. لکن 

تحلیل ةدرصدد آن است که به شیوپژوهش حاضر
اي تصویر مجازي و محتوا و در یک فرایند مقایسه

نظامی لیلی و مجنونۀزبانی معشوق را در دو منظوم
ها و و جامی بنمایاند و از این رهگذر، تفاوت

هاي دو منظومه را مورد تحلیل قرار دهد. شباهت
پژوهش، کل دو ةالزم به ذکر است که محدود

. استنظامی و جامی لیلی و مجنونۀمنظوم

چارچوب مفهومی پژوهش 
)Imageتصویر (.1

/imageدر مباحث ادبی در برابر«تصویر  imagery ،
شود به مجموعه تصرفات بیانی و مجازي اطالق می

کند و نقشی را در که گوینده با کلمات تصویر می
(داد،» آوردذهن خواننده یا شنونده به وجود می

زبانی، از الفاظ، معانی ۀاین مجموع.)1385:139
م:1983شود (البطل، عقلی، عاطفه و خیال تشکیل می

» اندنیز گفته» بیان غیرمستقیم عواطف«آن را و) 30
ي، تصویر را د- ) و لویس، سی233: 2008(الیافی،

.)21: 1982کند (لویس،نقاشی با کلمات تعریف می
از به دو دسته تصویر را به لحاظ واقعیت و مج

اند: تصویر زبانی و تصویر مجازي تقسیم کرده
.)47: 1385(فتوحی،

(werbal image)تصویر زبانی . 1-1
زبان مجازي و ةشاید گمان رود تصویر، تنها در حوز

اما ،گیردکارگیري عناصر بالغی شکل میاز رهگذر به
هاي نیرومند، مستلزم هیجان«به قول کولریج هر چند 

ان ـاوگـوبـاند و صنایع کالمی، در اصل نن مجازيزبا
آفرینی، . اما تصویر)1388:201(ولک،» دـانانـهیج

منحصر به کاربرد آنها نیست. کولریج، این نظر را رد 
-، شعر میکند که مجاز و غیرواقعی بودن شعرمی

شعر و برابر نهادن آن ةاو دربار.)202آفریند (همان:
شود، در مجازي حاصل میربا تخیلی که از تصوی

نگرد؛ چیزي تر به آن میاي فراخگذرد و از دریچهمی
-می» تصویر زبانی«یا » تخیل اولیه«که امروزه به آن 

علوم بالغی ةاین تعریف،  تصویر از دایردر گویند.
یابد.  تصویر زبانی از رهگذر گذر کرده و توسعه می

تخیل در این «آید. زبان و واژگان قاموسی به دست می
هاي خام موجود در حافظه مقام، نیروي ترکیب تجربه

براي ساختن اطالع و اندیشه و ،و در خیال است
.)7: 1386(پورنامداریان،» اخبار به دیگران
هاي توصیفی زبانی یا همان زبان گزارهبنابراین، 

ند. این تصاویر بر مبناي هستحقیقی نیز نوعی تصویر 
اهل ۀزبانی اهل زبان، براي همنظام زبان و توانش
دهد و برخالف تصویر مجازي، زبان یک معنی می

توصیف ،روکند. از اینباورپذیري یکسانی ایجاد می
ها، حاالت بیرونی و درونی ها، مکانها، زمانصحنه

ها به کمک کلماتی که در معنی وضعی شخصیت
توانند تصویر زبانی روند، میخود به کار می

- . این نوع تصویرپردازي در داستانوندمحسوب ش

کاربرد )Real(و واقعی)Narativeهاي روایی (
باید چنان از «چنین متنی ةبیشتري دارد و نویسند

واژگان تصویري و حسی بهره بگیرد که خواننده، 
اشیا را آن چنان که هستند، ببیند، لمس کند، ببوید، 

این .)50: 1385(فتوحی،» بشنود، بچشد و حس کند
شود. لکن از می» قطعیت«و » عینیت«تصاویر باعث 

این زبان، زبانی تهیدست » بارت«آنجایی که به قول 



1396، پاییز 20، سال پنجم، شماره چهارم ، پیاپی »هاي ادبی و بالغیامه پژوهشفصلن«72

است و قادر نیست تمامی مکنونات آدمی را بیان 
اي که یونانیان مجاز ذهنی ارزندهةکند، با گستر

.)53: 1393شود (حسومی، اند، کامل مینامیده

(Figurative image)تصویر مجازي . 2-1

تصویر مجازي، محصول تصرف خیال انسانی، در «
. ذهن با کشف ارتباط نادر و ایجاد اشیاست...

پیوندهاي غریب میان اجزا و اشیا طبیعی به ابداع
به.)55: 1385(فتوحی،» شودل میئتصویر نا

هاي بالغی از جمله تشبیه، کارگیري انواع آرایه
یح،، کنایه، تمثیل، نماد، تلماستعاره، مجاز، اغراق

گنجد. به تصویر تشخیص و ... در این حوزه می
گویند.نیز می» تخیل ثانویه«مجازي، 

ه بتخیل ثانویه، پژواك تخیل اولیه است. هر چند «
، کند، اما فعالیت آنهمان روال تخیل اولیه عمل می

بازآفرینی است. با کمک تخیل ثانویه است که انسان
د. گیرادي، نیروي تخیل اولیه را به کار میبه طور ار

،تعمل ادراك) از روي اراده نیسکار تخیل اولیه (در
» شوداما تخیل ثانویه آگاهانه به کار گرفته می

تخیل ثانویه، ةخصوصیت ویژ.)161: 1393(مقدادي،
یعنی آفریدن  چیزي که ؛خاصیت بازسازي آن است

ولی آفرینشی ،اجزاي آن از حقیقت گرفته شده است
؛گیرد، شکل جدیدي از واقعیت استکه شکل می

آورد که محصول یعنی ایماژهاي جدیدي به وجود می
تمامی ۀفعالیت خالق انسان است. این تخیل، مای

هاي شعري و هنري است. نیرویی است که فعالیت
دهد و در همه حال سعی براضداد را با هم سازش می

.ارد (همان)سازي و اتحادبخشی دآرمان
، داستانی است که به دلیل روایی لیلی و مجنون

تواند تصاویر زبانی را برتابد و به دلیل بودن می

رمانتیک بودن، تصاویر مجازي به همراه داشته باشد. 
کارگیري تصاویر زبانی، ُسرا، با بهدر واقع داستان

کند و هم داستان را به واقعیت و عینیت نزدیک می
انگیزاند و ذهن خواننده را بی ده را برمیحسی خوانن

چنان که زحمت اندیشیدن به کشف تصویر، آن
جا که دهد. تصاویر مجازي نیز از آنمیهست، سوق 

یی و نماا مبالغه همراه هستند، براي بزرگذاتًا ب
برانگیزي و ایجاد هیجان و لذت در خواننده به خیال

شوند.میگرفته کار
و دمقلدان او با استفاده از این نظامی و تمامی

نوع تصویر، به توصیف معشوق، روابط عاشق و 
اند. معشوق، وضع زندگی، فرهنگ و اجتماع پرداخته

بحث و تحلیل
نظامیلیلی و مجنونتصویر مجازي از معشوق در .1

ۀ اصلی نظامی در مایتصویر مجازي یا هنري، دست
اغلب است. وي ماهیت معشوق راتوصیف معشوق

کند. پیچیده در حریر خیال براي مخاطب عرضه می
توضیح، تحسین، «اگر کارکردهاي تصویر مجازي را 

انیم، )  بد364: 1992(عصفور، » تقبیح، اقناع و مبالغه
غه نظامی در تصویرپردازي از لیلی بیش از همه، مبال

ورا به ظهور رسانده است. وي براي پروردن مبالغه 
هایی چون دانشیر مجازي، گاهبخشی در تصوتنوع

پزشکی، قرآن و باور عوام و حتی اصطالحات 
بالغت کرده و از آنها صور ةشطرنج را وارد حوز

،خیال ساخته است. تشبیه، استعاره، کنایه و تشخیص
یی نمااز پرکاربردترین عناصر تخیل در تبیین و بزرگ

ده معشوق است. از میان عناصر نامبرده، بسامد استفا
یر استعاره، تشبیه و مبالغه بیش از ساۀز سه آرایا

هاست. آرایه
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تصویر لیلی در قالب تشبیه و استعاره
معشوق در ةترین عنصر بالغی در تصویر چهراصلی

نظامی، تشبیه و استعاره است. عمده مجنونلیلی و

هاي مربوط به معشوق در این منظومه عبارت مشبه
م، قد، چهره، دهن، است از: زلف، رخ، زنخدان، چش

.ابرو، لب، خال، گردن، اشک، نَفس

نظامیلیلی و مجنونهاي مربوط به معشوق درمشبه.1نمودار 
هاي زیر آمده است:گیرد، در جدولکار میمعشوق به ةهایی که نظامی در حوزهبعمده مشبه

بردهایی که نظامی در حوزه معشوق به کار میبهمشبه. 1جدول
مشبه بهمشبه

معشوق

)/  570راغ ()/ چ494)/ گل (557(بار)2(لعبت حصاري،)471()/ لعبت471دُرناسفته (
)/ 505-6(بار)3)/ عروس (502(زاده و قرص ماه)/ مه497()/ پریزاد497(چراغ تابان

)/ 523)/ باغ (520)/ بت (520()/ نخل رطب و نخل رونده502()/ شهاب502(آفتاب
)/ 550(لعل گلرنگ)/549()/ باغ ارم548()/ تاج548()/ گنج548()/ مرهم523روز (

، )562(جان/)561)/ صبح (560(بهار نوبر/)550(نشین)/ لولوي صدف525(رزةشیر
)/ 471(جوانیةبیت زندگانی و شه بیت قصیدۀ)/ مجموع567()/ گنج567(ماهوگهر

)475جان (ۀخانشمع نهان
عناصري که نظامی در بیان تصویر معشوق 

اند. طبیعت و ماديةحوزکند، اغلب دراستفاده می
تشبیهات هرچند به لحاظ طرفین، تازه برخی از 

اما نظامی از آنها وجه شبه جدیدتري اراده ،نیستند

در بیت:مثالً تري ساخته است.کرده و تصویر تازه

فردوس فلک به ناپدیديکلیدياي باغ ارم به بی
)18ب549: 1381(نظامی، 
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ه بیی بلکهتشبیه لیلی به باغ ارم نه به سبب زیبا
سبب بی کلیدي و تشبیه به فردوس فلک نه به لحاظ 
حسن و واالمقامی بلکه به لحاظ ناپدیدي، تصویري 

تازه است یا در بیت:                
بینم که لعل گلرنگکی می

سنگۀشکنجازبیرون جهد
)55(همان: 

بلکه ،شاعر، وجه شبه سرخی را در نظر ندارد
نظر اوست؛ صفتی که ل در سنگ مدّ اسیر بودن لع

لیلی بدان دچار است.
به لحاظ محتوا، واژگان انتخابی شاعر، نشانگر

اهمیت دادن به برخی معیارها از جمله باکرگی 
(ُدرناسفته)/ زیبایی ظاهر (عروس، لعبت)/ زیبایی

درونی (مرهم)/ دور از دست اغیار بودن (فردوس 
ج و آفتاب) در فلک)/ واالمقامی معشوق (تاج و گن

از آن جهت که «اوست. تشبیه معشوق به بت ةدور
» ستایش استۀعشق به او بسیار شدید و در مرحل

در شعر نظامی جایگاه ویژه،)284: 1388(دانشور،
هاي هاي مطلوب و مالكدارد. تصاویر فوق، جنبه

به طوري که ،کندجذابیت معشوق را برجسته می
هاي چهارم و یزوار قرنتصویر معشوق فرومایه و کن

شود که شاعر پنجم محو شده و چنان واالمقام می
میرد، در خواهد چون چراغی که با ورود صبح میمی

حضور خورشیدگون او قربانی شود: 
بردپیش میدم صبحلیلی

مردمیچراغ پیشمجنون چو
)476: 1381(نظامی،

نه، هاي جنسی زنانه و مردانظامی در بیان اندام
کند تا هم، پاي از حریم اغلب از استعاره استفاده می

شرع و اخالق بیرون ننهد و هم از ظرایف داستان 
عاشقانه چیزي نکاهد. او براي این کار اغلب از 

گیرد: هاي قیمتی و جواهر بهره میسنگ
نویسد: من علی اي به مجنون میلیلی در نامه

ام:ماندهرغم ازدواج با ابن سالم، در وفاي تو

من سوده ولی ُدرم نسوده است 
الماس کسش نیازموده است

)546(همان: 
به ُمهر استگهرم که درگنج

باغ، سر به مُهر استۀچون غنچ
است.93ب328ص دیگرۀنمون

مشبه بهمشبه

رويرخ و

و 491)/ تذرو (481()/ گل471چراغ (
)570) / قمر و بدر (471و548()/ کعبه570

ر بار در داستان تکرا15مترادفات آن، (ماه و
.شده است)

مورد اثر نظامی، رخ، بیش از سایر اعضادر 
»ماه«گرفته است و براي آن، مشبه به تشبیه قرار

ر بیش از همه تکرار شده است. تشبیه به ماه، در شع
عمده کهتوان گفتکهن پارسی بسیار شایع بود. می

ناپذیر ماه، واالمقامی و دالیل آن، روشنی کاهش
نور و روشنایی، عامل مهم زیبایی «زیبایی باشد. 

است. از برکت نور است که اشیاي زیبا به چشم در 
ب آیند. نور و روشنایی از آغاز خلقت بشر، محبومی
معبود وي بوده و خدایان خود را به صورت آن و

تکرار.)269: 1388(دانشور،» استنموده تصور می
- این تصویر، موجب فراواقعی نمایاندن معشوق می

شود. تشبیه به چراغ نیز از این مقوله است.
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مشبه بهمشبه

زلف و گیسو
)/ 481()/ هندو471)/ لیل(471شب (

)/ کمند 473و 491(حلقه زنجیرهزار
)543()/ ج491(

عد ازاثر نظامی، بزلف و موي معشوق در
زلف «بیش از سایر اعضا تصویر شده است. » روي«

از جهت رنگ، درخشندگی، برّاقی، پیچ وخم، 
درازي، خوشبویی مورد توجه شعراي پارسی زبان 

بیش از قرار گرفته است و براي وصف آن تقریباً 
» داناستعاره به کار بردهتمام اعضاي بدن، تشبیه و

ن، قامت و در ادب کهن، موي، گرد.)340:همان(
نمودابروي معشوق اگر بلند بود، مطلوب می

جیر، تشبیه زلف به کمند و زن.)17: 1390(آقابابایی،
نظامی و سپاهی است. عامل بروز این گونه تصویري

تصاویر، وجود غالمان ترك و سپاهی در قرن چهارم 
شاعران برايها به همراه امیران وو پنجم در جنگ

(شفیعی زي بوده استورگزاري و عشقخدمت
تشبیه زلف به شب و هندو، .)304: 1380کدکنی،

بیانگر آن است که زلف سیاه، زیباترین است. 
مشبه بهمشبه

قد
) سرو 491) زاد سرو (492و 471سروسهی (

/ الف )543(تیر /)523، سرو روان ()570(
)543(ا) (

براي قد بیشتر است. از » سرو«بسامد مشبه به 
شود که ازبلندي و راستی قد معشوق اراده میسرو، 
ه ریشاین تشبیه که ظاهراً «هاي زیبایی اوست. مالك

در فرهنگ ایران باستان و تقدس سرو در اعتقادات 
ارسی ترین زمان در ادبیات فقدیمایران کهن دارد، از
) 362: 1388(دانشور،.»جلوه نموده است

مشبه بهمشبه
)543()/ نرگس475()/ جادو475(آهوچشم

که مجنون، چنان؛لیلی چشمی آهوانه داشت
آهوان در بند را به خاطر شباهت چشمشان به چشم 

، »جادو«لیلی، آزاد کرد. نظامی با کاربرد مشبه به 
ویژگی درونی چشم یعنی سِحرکنندگی آن را مد نظر 

دارد.
مشبه بهمشبه
)543()/ طاق525(هالل شب عیدابرو
بودن ابروي معشوق، موجب زیبایی آن بود.منحنی 

مشبه بهمشبه
)475()/ قند491(انگبینلب

هاست و نظامی لب انگبین و قند از شیرینی
کند و معشوق را با کمک حس چشایی تصویر می

افزاید.   تغزلی تصویر او میۀاین، به وجه
مشبه بهمشبه
)471(آهوگردن

فارسی براي گردن وترین تشبیه در زبانمتداول
وصف زیبایی آن، گردن آهوست. شاعران در این 
تشبیه، به کشیدگی، نرمی و زیبایی ظریف گردن آهو

اند.نظر داشته
مشبه بهمشبه
)472()/ ترنج562(سیبزنخ

اي که در وسط دارد، شکل زنخ معشوق، با گودي
به  سیب و ترنج تشبیه شده است.

هبمشبهمشبه
)572(مشک دانهخال

خال معشوق اگرچون مشک، سیاه و خوشبو باشد، 
نیکوست.
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مشبه بهمشبه
)543()/ میم471(تنگ شکردهن

و» ج«تشبیه به حروف الفبا، مثل تشبیه زلف به 
ر یکی از شگردهاي نظامی د» م«و دهن به » ا«قد به 

تصویرگري است. اساس شباهت میم و لب، کوچکی 
.گردي میم و لب استو ظرافت

مشبه بهمشبه

)543(گوهراشک

اشک در درخشندگی و گرانقدري به گوهر 
تشبیه شده است.

مشبه بهمشبه
)543(ریحاننفَس

تشبیه نفَس به ریحان، تشبیه عقلی به حسی 
است. خوشبویی نفس معشوق، در ادبیات فارسی 

رایج است.بسیار
مشبه بهمشبه
)543(آبلفظ

هاي نظامی، روانی کالم معشوق را یکی از مالك
ل داند. این تشبیه براساس شنوایی شکزیبایی او می
گرفته است.

مجازي مذکور، بیشترین با توجه به تصاویر
د فراوانی بعد از معشوق، به ترتیب به روي، زلف، ق

تواند دلیلی بر اینو چشم اختصاص دارد و این می
ثرتري در ؤاین اعضا، نقش منکته باشد که زیبایی

زیبایی معشوق روزگار نظامی داشته است. سوي دوم 
عناصر خیال شاعر، اغلب یا از طبیعت است مثل 

هاي طبیعت، وردهافرسرو، گل، آهو و ... و یا از
چون انگبین و قند و مشک دانه. 

نجوم است؛ مثل هالل ةبرخی واژگان، در حوز
ر. از حروف در ـمدر و قـاه، بـب، مـشب عید، ش

تصویرآفرینی براي معشوق استفاده شده است. 
از مشبه به عقلی مثل جادو و کعبه، به نسبت 

مشبه به حسی کمتر استفاده شده است.
نظامی لیلی و مجنونشناسی معشوق در زیبایی

مستقیمی با اخالق و معنویت و ایدئولوژي ۀرابط
معشوقیزیرا از نظر او؛شاعر داردۀحاکم بر جامع

ه مند از پایگازیباست که عفیف، واال مقام و بهره
اجتماعی خوب و به قداست یک بت نزدیک باشد.

ثیرأدر بیان مفهوم زیبایی بیرونی نیز اغلب تحت ت
.. شکوه طبیعت است. زیبایی گل، بهار، صبح، ماه و .

اند.الگوي بیان جمال معشوق قرار گرفته
ر دهاي نظامی را هفراوانی مشب2شماره نمودار

دهد.معشوق نشان میةحوز

وفراوانی مشبه معشوق و اعضاي او در لیلی .2نمودار
مجنون نظامی

جامیلیلی و مجنونتصویر مجازي از معشوق در .2
تشبیه و استعاره

استعارات نظامی را جامی بسیاري از تشبیهات و
تصاویر او درثراک. بنابراین، کندبدون تغییر، تقلید می

دو سوي تشبیهات .انداین حوزه، تکراري و مستعمل
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حسی به حسی و به ندرت عقلی به حسی اغلباو
است. 

جامی در قرن نهم به شدت سنت ادبی 
پیشینیان خود را پذیرفته است. معشوق دیوان او 
هنوز مثل معشوق سه قرن پیش از خود، زلفی چون 

، چشمی آهوانه فام، قدي سروگونکمند، رخی گل
وار و خالی مشکین دارد. در برخی و ابرویی طاق

.شودهاي قابل توجهی دیده میموارد، اندك نکته
مثالً تشبیه زلف به هندو که در روزگار نظامی، 
خرید و فروش غالمان هندي امري رایج بود و 

جامی وجود لیلی و مجنون رنگ محیطی داشت، در 
جامی بیشتر از ۀومهاي منظندارد. فراوانی مشبه

نی،نظامی است؛ در این اثر، ساق، مژه، دندان و پیشا
نظامی به کار رفته است. مجموع ۀافزون بر منظوم

ند از: زلف، روي، دهان، مژه، ابرو،اآنها عبارت
دندان، لب، چشم، پیشانی، ساق، ذقن، خال، اشک 

دهد.ها را نشان میمشبه3و قد. نمودار شماره 

مجنونلیلی وهاي مربوط به معشوق درمشبه.3نمودار 
جامی

هاي جامی، اغلب متوجه معشوق است تا بهمشبه
اما ،اندها اغلب تکراريبهاجزاي بدن او. هرچند مشبه

د. دسته اخیر، هستنطبع جامی ةمواردي هم زاددر
دین و ةاغلب تصاویري هستند که با واژگانی در حوز

شریعت همراهند. مانند حج، عرش برین، کعبه، حوري. 
عرفانی اثر جامی دینی وۀاین تصاویر، نشانگر وجه

- هاي جامی در تصویربهمشبه2است. جدول شماره 
دهد.پردازي از معشوق و اجزاي بدن او را نشان می

بردهایی که جامی در حوزه معشوق به کار میبهمشبه.2جدول 

مشبه بهمشبه

معشوق

- 301- 234()، ماه394و307()/ مه354(کبک دري/)250)/ آفتاب (273)/ دُر (241: 1378می (جامی،
)، 394()، سرخ گل283و 304- 250()/ گل374)، چارده مه (277()، ماه خانگی392()، مه تمام305

)/ آب زندگانی 332(بودلیلی مثل سري براي مجنون/)338()/ تازه رطب250()/ صبح394(نو رسته گل
)/ زالل زندگانی305()/ نهال نوبر294و 303- 304()/ گوهر307()/ شه301()/ پري250()/ حور250(
)/ چشمه 276()/ حج362مه حصاري (/)362چین ()/ صورت366غزال سرمست (/)362)/ کعبه (304(

)/ مردم چشم 351غزال (اري، آهو،برج نامد)/ شمع حرم، سیاره 375()/ عرش برین250(آب زندگانی
شیر تر ز شکر و )/ سرو ریاض زندگانی، نقش بدیع و شیرین375(چشم بازان، قبله، گلبن، نور چراغ

)/ منصوبه گشا، ریسمان حدیقه امانی، گلبرگ 395(دیباچه دفتر صباحت، عنوان صحیفه مالحت/)362(
)274()/ کعبه، قبله259- 60(ود نمایانبهار زندگانی، سجاده نورد پارسایان، دراعه نماي خ
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همشبه بمشبه

زلف
)/ 351مسلسل (/)313مشک (/)313(سنبل

)/ طوق 374()/ عنبر394)/ کمند (274شب (
)285()/ دام474(تاجداران

وجه شبه مشترك درتشبیه زلف به سنبل ومشک 
ناشی از اساس قرار دادن وعنبر، خوشبویی است که

تصویر تکرار» کمند«و » مسلسل«. استحس بویایی
ه ، تصویري تاز»دام«سپاهی است. اما تشبیه زلف به 

است.
مشبه بهمشبه

روي
/)234()/ روز307)/ الله تر (283و 311(الله

)/ صورت سیلی 336)/ سمن (336(برگ گل
)283لیلی مثل نیلوفر (خورده 

بسامد تشبیه زلف و روي، بیش از سایر 
اعضاست. استفاده از مشبه به گل و انواع آن نیز 

دادن حس چشمگیر است که باز ناشی از اساس قرار
بینایی و بویایی است.

مشبه بهمشبه

دهان
شور )/ پسته 336و 341و 285درج گهر (

)250)/ حقه لعل (241) / غنچه (250(

شور به جهت مالحت وۀتشبیه دهان به پست
متبسم بودن، جالب توجه و تازه است؛ چه تا آن 
دوره اغلب، شیرینی دهان و لب مطرح بود. این 
تشبیه براساس بینایی و چشایی شکل گرفته است. 

تواند ناظر بر دندان هم می» درج گهر«در » گهر«
م بر سخن. این ترکیب سه بار تکرار شده باشد و ه

است.
مشبه بهمشبه

ابرو
)/ محراب285()/ طاق241(کمان عنبرین توز

)285(

خمیده بودن ابرو همچنان مالك زیبایی ابروي 
معشوق است. ابروي عنبرتوز، تشبیهی براساس 

بویایی است.
مشبه بهمشبه

چشم
)/ نرگس234()/ جادو311و241(آهو

)324(
.هر سه مشبه به فوق، عینا در اثر نظامی آمده است

مشبه بهمشبه
)274()/ سلسال285و 241لعل (لب

اي است عربی به معنی آب روان و سلسال، واژه
به در اثر نظامی نیست. جامی باگوارا. این مشبه

ی ویژگی درون» سلسال«ویژگی ظاهري و با » لعل«
لب را اراده کرده است. 

مشبه بهمشبه
)241)/ تیر ُمشکین (322(تیرمژه

ن مشبه مژه در اثر نظامی نیست. مژگان بلند چو
تیر، تصویري سپاهی و تقلیدي است.

مشبه بهمشبه
عِقد/ گوهردندان

مشبه بهمشبه
)241)/ سرو (395(صنوبرقد

سرو، تکرار تصویر نظامی است.
مشبه بهمشبه

)241(لوح سیمی و نیمی از مه تمامپیشانی
مشبه پیشانی، دراثر نظامی نیست.

مشبه بهمشبه
)241(سیم و سیبذقن

تشبیه ذقن (زنخ) به سیب، تکرار تصویر نظامی 
است.  
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بهمشبهمشبه

غبغب
آن نام برده شدهازبدون تشبیه دو بار

)234–241(

بهمشبهمشبه

ساق
(ساق لیلی مثل ساق آهوست ق آهوسا

)311اگر آهو، ساقی از سیم داشته باشد (

مشبه ساق، در لیلی ومجنون نظامی نیامده است. 
بهمشبهمشبه
)241مشک (خال

خاِل چون مشک، تصویري تکراري از نظامی 
است. این تشبیه براساس بینایی و بویایی شکل 

گرفته است. 
بهمشبهمشبه
)336و 307(گالباشک

کند  جامی اشک معشوق را به گالب تشبیه می
که بیشتر براساس حس بویایی بنا شده است. 

با کنار هم نهادن تصویر مجازي معشوق در 
توان دریافت که جامی منظومه جامی و نظامی می

بسیاري از تصاویر خود را از نظامی اخذ کرده است. 
تشبیه چشم تشبیه معشوق به ماه، گل، ُدر، شمع،

معشوق به چشم آهو، نرگس، جادو، تشبیه قد به 
اند. اما برخی دیگر سرو و خال به مشک از این جمله

چون تشبیه معشوق به می، کبک دري، آب زندگانی 
تصاویري تازه هستند. تشبیه به بت، در اثر جامی 
شاید به جهت بار معنایی منفی آن در شریعت، محو 

و گیاه در اثر » گل«شوق به شود. بسامد تشبیه معمی
در اثر نظامی بیشتر است. » ماه«جامی و تشبیه به 

سوي دوم تشبیهات جامی مانند نظامی بیش از همه 

اما تشبیه معشوق به کعبه، ،ذ از طبیعت استخوأم
- دینیۀحج، عرش برین و حور در اثر جامی وجه

کند؛ چیزي که در عرفانی تصاویر او را برجسته می
ظامی رنگی ندارد.     اثر ن

به طور کلی، جامی بیش از همه با معشوق، 
دهان تصویرسازي سپس به ترتیب زلف و روي و

ی کیدي بر نقش مهم این اعضا در زیبایکند که تأمی
معشوق در قرن اوست. ةچهر

جامی لیلی و مجنونشناسی معشوق در زیبایی
معشوقی ؛بیشتر با شریعت و عرفان رابطه دارد

برین، حور، آب زندگانی و چون کعبه، حج، عرشهم
درخصوص زیبایی .سلسال، خاستگاه دینی دارند

ثیر نظامی، طبیعت أبیرونی معشوق نیز اغلب تحت ت
هاي او هستند.آن، محور تصویرسازيةو حوز

ست. نشان داده شده ازیرها در نمودار فراوانی مشبه

لیلی ودر ق و اعضاي اوفراوانی مشبه معشو.4نمودار
جامیمجنون

نظامی و جامی در تشبیه و تصویرپردازي از 
چهره و اندام معشوق بیش از همه به رنگ، شکل و 
اندازه توجه دارند؛ چیزي که اغلب به مدد بینایی 

شود. توجه به حس بویایی در اثر جامی درك می
و3شماره هايتر از اثر نظامی است. جدولبرجسته

دهد، بر ها را نشان میفراوانی استفاده از حسکه4
این اساس طرح شده است.
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کارگیري حسنظامی براساس فراوانی بهو مجنونلیلی تشبیه معشوق در.3جدول 
چشاییشنواییبویاییبینایی(باتوجه به رنگ،شکل،حالت،اندازه)

)/ زلف: 471و 211(همان: گردن و چشم: آهو
)/ 471(عِقد)/ خال:471و 491(رشته و کمند

و 491()/ زلف: هزار حلقه زنجیر472ترنج (زنخ:
)/ زلف: مسلسل 517و 543) / نرگس: چشم (473

)/ زلف: 543()/ اشک: گهر497هاي زنجیر (و حلقه
)/ زنخ:543()/ دهن: م543()/ قد: او تیر543(ج

)/ زلف: کمند 492)/ قد: سرو سهی (562سیب (
) ..و .570و 523رو و زاد سرو ... () / قد: س491(

)/ 481(زلف: هندو/)471گیسو: لیل (/زلف: شب
/)523()/ گل: رخ530و 517(لیلی: ارغوانةچهر

)572)/ عقیق: لب (525(رخ: اطلس

و 572زلف: عنبر (
)/ 523)/ سمنبر( 471

نََفس:)/523(گل: رخ
)543(ریحان

)543(آبلفظ:

دهان:  )/ 491(لب: انگبین
)/ لب:  قند471(تنگ شکر

رزةچون شیر)/ لیلی،475(
)525(

ه شبه دو سوي تشبیهات خود را ـنظامی وج
گ بنا ـس رنـل و سپـاس شکـر اسـه بـش از همـبی

دي ـت بعـویـدازه در اولـزه و انـت. مـاده اسـنه
ند.هست

راوانی به کارگیري حسجامی براساس فلیلی و مجنونمجازي معشوق در تصویر.4جدول 

اغراق 
ترین قلمرو اغراق شاعرانه حسن معشوق، مناسب

هر چند هم حد و مرزي نشناسد، همواره ه ـکتـاس

نظامی، .)66: 1380است (پورنامداریان،دلپذیر
اغراق را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار 

- واقعی و مبالغهبرد. اغراق مستقیم همان مدح فرامی

ۀاما اغراق غیرمستقیم به واسط،آمیز از معشوق است

شکل،نگ،ر(باتوجه به بینایی
حالت، اندازه)

چشاییشنواییبویایی

شب/ دهان: حقه لعل/ مشک،زلف:
پیشانی:مژه: تیر مشکین/ لب: لعل/

عقد/ مشک/ دندان:خال:لوح سیمی/
مسلسل، کمند، طوق/ سنبل،زلف:

کمان، طاق، محراب/ تیر/  ابرو:مژه:
میپیشانی: لوح سی

زلف: سنبل، مشک، عنبر/  روي: الله، 
برگ، گل، سمن/  اشک لیلی:  گالب 

) گوسفندان کوي لیلی، 336و 307(
)/ 314عطري از بوي دامن او دارند (

باغی که لیلی از آنجا بگذرد از عارض و 
)/ 314) و (322شود (زلفش خوشبو می

)304لیلی است گلی به طرف جویی (

درج گهرش به وقت گفتار/ 
شود گهربار بر گوش که می

گردن زحلی بلندآواز/ )285(
پرداز ساق از خلخال نغمه

از صوت وشاح «)/ لیلی 374(
و بانگ خلخال/ خنیاگر وجد 

)260» (و سطرب حال

لب: شکر ریز
)/ شکر 308(

)/ 241بار (
دهن: نوشین

)234(
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لیل، استفاده تشبیه تفضیل، تشبیه مشروط، حسن تع
هاي پیاپی و نیز کوچک گردانی از تشبیه و استعاره

گیرد.میصورت

اغراق مستقیم
نظامی هرجا که مجالی دست داده، به خصوص در 

هاي آرمانی خود به اغراق روي توصیف شخصیت
ی ده مها، به یک نمونه بسنآورده است. از انبوه نمونه

این گونه به تماشاي صحرا رفتن لیلی، ۀشود. صحن
وصف شده است: 

هر جا که نسیم او در آمد              
بر آمدو گلبشکفتسوسن

شستمیدستکهچمنیهربر
می رستوسرودمیدشمشاد

)495(همان: 
نظامی به کمک اغراق، لیلی را در حد ایزدان و

آمیز ها تصویر کرده است. وصف اغراقابَرانسان
- تواند اعتراض حکیم گنجه به کوچکمعشوق می

انگاري زنان در قرون گذشته باشد.

اغراق غیرمستقیم
اغراق با تشبیه تفضیل 

گاه هدف و مراد از تشبیه، مبالغه و اغراق است و
تواند ذیل اغراق طرح شود. این مطلبی است که می

آمیز نظامی از تشبیه تفضیل براي وصف اغراق
ت. معشوق استفاده کرده اس

گوید:  مجنون به لیلی می
و گالله دارستگلچهارباغ

استخوارنوالهرختعکساز
اطلس که قباي لعل شاهیست

با قرمزي رخ تو، کاهیست
)523(همان: 

اغراق با تشبیه مشروط 
تشبیه مشروط نیز یکی از عوامل اغراق شاعرانه 

؛رده استهایی از آن را به کار باست. نظامی نمونه
گوید: که مجنون، خطاب به لیلی میچنان

شکرین بود، تو ماهیگرمه
گر به دورخ بود تو شاهیشه

خزدراللهقصبی وگل در
رزةشیرچووزینوشیرین

)523(همان: 
اغراق با حسن تعلیل 

تواند براي یحسن تعلیل نیز صنعتی است که م
ی که نظامنمایی و مبالغه استفاده شود؛ چنانبزرگ

گوید:می
ن جنولیلی به نوفل گفتند:  ما لیلی را به مۀقبیل

لیلی، قرص ماه است و کسی دستش «دهیم چون نمی
.)502تواند برسد (همان: به ماه نمی

هاي متوالی غراق با تشبیه و استعارها
هاي مرهم صد هزار سین

ُدرد من و می در آبگینه
)548(همان:
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، »می«شفابخش و چون » مرهم«لیلی چون 
غم ۀمای» ُدرد«بخش و چون زندانی آبگینه و مستی

تصویر شده است. 

گردانیاغراق با کوچک
گردانی را به منظور آفرینش تصویرنظامی کوچک

دهد:معشوق به دو صورت انجام میآمیز ازمبالغه
- کوچکب) ؛گردانی عاشق، خود راکوچکالف) 

گردانی راوي، اطرافیان معشوق را. در ابیات زیر
در مقابل عظمت لیلی کوچک کرده مجنون خود را

است:                   
سگ رويو پاسبانتسگدلتو

من خاك ره سگان آن کوي
سگبانی تو همی گزینم

در جنب سگان، از آن نشینم
) 561(همان: 

و ه زیر اطرافیان لیلی با تشبیه به ماردر نمون
واند تا معشوق، با تشبیه به گنج اژدها کوچک شده

بزرگ جلوه کند: ماه
:لیلی گنجی بود

گنجی که کشیده بود ماري
از حلقه به گرد او حصاري

بود گر چه گهري گرانبها
بوددهان اژدهابهمهچون

)567(همان: 
نظامی، اغراق را به صورت ةجامی نیز به شیو

زیرۀنمون.رده استـان کـم و غیرمستقیم بیـمستقی
ه ـون بـد. مجنـدهان میـم را نشـراق مستقیـاغ
این گوید باغی که لیلی در آن پا نهادهمی» یّرـکُث«

گونه است: 

هاش که رنگ و بو گرفته استگل
از عارض و زلف او گرفته است

له به خون که چهره شستههر ال
از خاك به داغ اوست رسته

نرگس که گشاده چشم بیناست
خاك آن پاست...چشمش به نیاز

)322: 1378(جامی،
جامی در اغراق غیرمستقیم، از تشبیه تفضیل، 
مضمر، مشروط، تشبیه متوالی بهره برده است؛ اما 

سد.رنظامی نمیۀنظر کمی و کیفی، به پایابیات او از
ل شعر او به لحاظ استفاده از تصاویر حرکتی نیز قاب
ر توجه نیست. چند نمونه از اغراق غیرمستقیم جامی د

تصویرآفرینی مجازي از معشوق چنین است:

تشبیه تفضیل 
در بیت زیرعالوه بر تشبیه تفضیل از صنعت رجوع 

و تشبیه متوالی نیزاستفاده شده است .
نی ماه که مهر عالم افروز    

نی مهر که آتش جهان سوز  
) 392: 1378(جامی،

تشبیه مضمر 
جامی، در خفا، زلف معشوق را به سنبلدر بیت زیر

تشبیه کرده است:
ز مرغزارشچري چوسنبل

غم زلف مشکبارشخورمی
)311(همان: 

تشبیه مشروط 
هاي اغراق شاعرانهتشبیه مشروط، یکی از دستمایه

جامی در تصویرآفرینی از معشوق است. در بیتی 
گوید:مجنون، خطاب  به آهو می
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گر ساق تو اي به ساق الغر
از سیم بود چو او توانگر

گویم به زبان راست گویی
صد بار که او تو و تو اویی

)828: 1386(جامی،
کنایه 

هاي نظامی در تصویر مجازي مایهاز دیگر دست
نایه است. در منظومه او از کارگیري کمعشوق به

خوانیم: جانب مجنون به لیلی می
گرآتش بیندت بدان نور

آبش به دهان در آید از دور
) 523(همان: 

آب به دهان در آمدن، در این بیت و بزرگ 
)/ لشکرشکن 471شکن (همان: شکر/)471سایه (

) در ابیات دیگر، گواه آن است. 471(
یز در تصویرپردازي معشوق، از کنایه بیجامی ن

هاي زیر معرفی نصیب نیست. وي لیلی را با کنایه
کند:می

فروشیمـه ستـازار نـب
ارزان کن نرخ مهر کوشی

)780: 1386(جامی، 
لب خندان لیلی نیز بازار شکرفروشی را گشاده 

)794است. (همان: 

تشخیص و استعاره مکنیه
تشخیص در ارائه تصویر بسامد استعاره مکنیه و

مجازي از معشوق در منظومه نظامی، قابل توجه 
است. شخصیت بخشی به اعضاي بدن معشوق، 
تصاویر حرکتی ایجاد کرده و پویایی تصویر را به 
همراه دارد. نظامی نسبت به جامی از این نوع 

از همه مشبه کند و بیشتصاویر بیشتر استفاده می
دهد.        یزلف را دست مایه قرار م

رُفتره بوسه خواه میزلفش
گفتمیمژگانش خدا دهاد 

خواندپیش میبه کمندزلفش
رانددور باش میمژگانش به

) 491(همان: 
رسنی فکنده در راهزلفش

چاهازبرآردفتدکهتا هر
)492(همان: 

خیص در اثر جامی، بسیار کم هاي تشنمونه
دي هاي اسناهستند. تصاویر او اغلب، ایستا و با فعل

اند. یک نمونه از آن چنین است: همراه
لیلی کسی است با این اوصاف: 

ابروش پی هزار سرکش
ها در آتشانداخته نعل

گشته خندانچودهنشنوشین
جان به دندان   بگشاد گره ز

)234(همان:
انش کارگیري باورهاي عامیانه، داه با بهنظامی گ

پزشکی و علوم قرآنی و اصطالحات بازي، معشوق 
هاي نظامی کند. دست کم یکی از هدفرا تصویر می

ل از این کار، مبالغه در تصویر و تزریق بیشتر خیا
، رمانتیکی و فراواقعی بودن معشوقۀاست تا به وجه

باورهاي امی ازبیت زیر نظدرصحه گذاشته باشد.
پردازي مجازي از معشوق استفادهعامیانه در تصویر

گوید:  لیلی میةکرده است. مجنون دربار
طواف استکجااو را سوي ما

گزاف استدیوانه و ماه نو
)499(همان: 
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قدما معتقد بودند چون دیوانه، چشمش به ماه «
: 1386(یاحقی، » شودتر میاش افزونافتد، آشفتگی

745(.
ه بینم کگوید که من کی میمجنون به لیلی مییا 

:لیلی از دست اغیار رها شود و
آن ماه کز اوست دیده را نور

گردد ز دهان اژدها دور
)550(همان: 

وف که اشاره دارد به این باور که ماه، هنگام خس
رود. در دهان اژدهایی می

12ب 567/ 68ب 550نظامی در صفحات
ین اجامی ازۀنیز به باورهاي عوام اشاره دارد. منظوم

جهت رنگی ندارد. 

دانش پزشکی
نش گیري از داجا که میدانی ببیند با بهرهنظامی هر

ر مجازي خود وسعت ـتصویةوزـه حـی بـپزشک
بخشد: می

لیلی که مفرح روان بود
در مختلفی هالك جان بود

)519(همان: 
یعنی ناسازگاري عناصر چهارگانه در » مختلفی«

بدن و مبتنی بر این دانش پزشکی است که 
سازگاري چهار عنصر، باعث زندگانی است و اگر «

» آیدیک عنصر ناسازگار شد، مرگ پیش می
.)603: 1381(دستگردي،

گوید:                     مجنون به لیلی می
کاشفتگی مرا درین بند

رح آمد آن قندمعجون مف
)475: 1381(نظامی،

نیز تکرار شده 521معجون مفرح در صفحه 
جامی توجهی به تصویرسازي براساس دانش است.

پزشکی ندارد.

استفاده از آیات قرآنی
استفاده از آیات، در اثر نظامی اغلب به صورت 

افتد: تلمیح اتفاق می
نمجنولیلی به نوفل گفتند که ما لیلی را بهقبیله

گذاریم او را ببري: دهیم و نمینمی
آفتاب استکهچه بريرااو

شهاب استاووتو دیو رجیم
)502(همان: 

ۀحجر، آیةکه مصراع دوم اشاره دارد به سور
.»اال من استرق السمع فاتبعه و شهاب مبین«15

با آه چو من سموم داغی
کس بر نخورد زچون تو باغی

)523(همان: 
واي است قرآنی به معناي باد گرم واژه» سموم«

) 27(آیه 15)، 42(آیه 56مهلک که در سوره هاي 
آمده است. )27(آیه52و 

دین و ةجامی، واژگانی که در حوزدر منظومه
گاه به عنوان یک سوي ،شریعت مطرح هستند
شوند. در بیت زیر نام لیلی،تصویر او انتخاب می

ا دارد:  خاصیت لبیک ر
او لب بسته از نواي لبیک
لیلی گفتی به جاي لبیک
)796: 1386(جامی، 

ها: لیلی چون کعبه و قبله (جامی،سایر نمونه
) و سجاده نورد 250حور (همان:،)274: 1378

) است.259پارسایان (همان:
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استفاده از اصطالحات شطرنج
تصویر اصطالحات بازي را نیز در حوزةنظامی

یم گشاي بمنصوبه«که لیلی چنان؛کندزي وارد میمجا
هفتمین بازي» منصوبه«.)491است (همان: » و امید

.)256: 1392داو از نرد یا شطرنج است (دستگردي،
کند:جامی این تصویر را عینا از نظامی اخذ می

منصوبه گشاي عرصه ناز
رازنشین پردهمحجوبه

)780: 1386(جامی، 

نظامی لیلی و مجنونانی از معشوق در تصویر زب. 3
ت هاي نظامی در پیشبرد روایمایهیکی دیگر از دست

گیري از تصویر زبانی است. بسامد داستان، بهره
کاربرد تصویر زبانی در منظومه او در مقایسه با 
تصویر مجازي کمتر است. برخی از این تصاویر 

ند از: اعبارت
حرا صآنها به باغ و لیلی دوستانی دارد که گاه با 

)/ و بر خالف انتظار از494: 1381رود (نظامی،می
نشین و متعصب، به مکتب عرب بادیهةیک خانواد

رود و سواد آموخته است: خانه می
با آن پسران خرد پیوند

هم لوح نشسته دختري چند
)471(همان: 

)/ براي رفتن 497هفت قلم آرایش دارد (همان: 
) شعر523کند (همان: استفاده میبه صحرا از مهد 

گوید:می
مالحتی داشتچنانکهلیلی

داشتسخن فصاحتیدر نظم
)493(همان: 

نوازد:چنگ می

.)476لیلی ز خروش چنگ در بر (همان: 
بندي بر سر دارد:       گاه َکله

لیلی، کله بند باز کرده
ها دراز کردهمجنون گله

)476(همان: 
نوشد: لیلی، می مشک بوي در ي میمی مشکبو
) / حلقه زر بر گوش دارد: در 476دست (همان: 

) / زلف بردوش 493گوش نهاده حلقه زر (همان: 
کند:ریزد  و گاه شانه میمی

)/ بر 476کرد (همان: لیلی، سر زلف شانه می
دراما،زندشوهر غلبه دارد و حتی بر او سیلی می

، از ) / گاه520(همان: ستبرابر پدر، کامًال منفعل ا
ابراز عشق، ابایی ندارد: 

لیلی بودم و لیکن اکنون
مجنون ترم از هزار مجنون

زان شیفته سیه ستاره
من شیفته تر هزار باره

)543(همان: 
او هرچند اولین و آخرین معشوق مجنون است 

اما تن به ازدواج ،و مجنون را بسیار دوست دارد
گ در مر.)517دهد (همان:می»ابن سالم«اجباري با 

شوهر با تظاهر براي شوهر ولی در اصل براي 
کند:مجنون گریه می

دوست دانه می کرداز پیاشک
کردرا بهانه میشوي شده

)569همان: (
ترین تصویر زبانی دو منظومه، کالن از برجسته

یت تصویر تعداد مالقات لیلی و مجنون و کیف
لیلی و مجنونهاست. در مالقات و نقش واسطه

خانه، هیچ نظامی، بعد از اولین آشنایی در مکتب
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افتد. اي جز در یک مورد اتفاق نمیدیدار دوطرفه
اولین قصد دیدار مجنون با لیلی با باز کردن رسن از 

شود گردن دیوانه و بستن آن بر گردن خود طرح می
لی، با رسن پاره کردن که آن هم با رسیدن به کوي لی

که بل،ماندو نعره برآوردن، نه تنها فرصت سخن نمی
.)514همان: د (شودیدار هم از شکل خود خارج می
- رود و لیلی را نمیبار دیگر مجنون به کوي لیلی می

گوید اي خطاب به او میبیند و فقط سخن یک طرفه
) و آخرین بار 523همان: (کندو به همین بسنده می

خواهد که مجنون را نزد او آورد. لی از پیرزنی میلی
آورد، مالقات، آن قدر پیرزن وقتی مجنون را می

که لیلی جز شودانتزاعی و دور از واقعیت ترسیم می
تواند به مجنون نزدیک شود ده قدمی نمیۀبا فاصل

گوید: به پیرزن میبنابراین، 
گر پیشترك روم بسوزم

)542: 1381(نظامی،

این تصویر، چنان فرا زمینی است که آن را شبیه
ر ماجراي باز ماندن جبرئیل از همراهی پیغمبر(ص) د

.)200: 1373اند (حمیدیان،شب معراج دانسته
نظامی حتی آغاز عشق مجنون به لیلی را در ده 

غه دهد. شروع عشق از کودکی، با مبالسالگی قرار می
قیم عاشق و همراه است. عشق آنان با دیدن مست

شود:   معشوق آغاز می

از دلداري که قیس دیدش
دل خریدشدلداد و به مهر

جستمیاو نیز هواي قیس
می رستدو، مهردر سینه هر

)1381:471(نظامی،

جامی لیلی و مجنونتصویر زبانی از معشوق در .4
رتتر و متفاوتیشبسامد تصاویر زبانی در اثر جامی، ب

ز اتفاوت دو منظومه، . بنابراین،از اثر نظامی است
مل است. در تصاویر زبانی جامی، أاین جهت قابل ت

تري ضعیفۀبیان و روایت حوادث منظومه، با مبالغ
ا باوۀتر است. لیلی منظومآمیخته و واقعیت را پذیرا

این تصاویر زبانی همراه است:
اي به ند اشارهچدختر باسوادي است؛ هر

ون، تواند براي مجناما می،شودمکتب رفتن لیلی نمی
هاي او را بخواند:نامه بنویسد و نامه

دیباچه نامه چون رقم زد
دم زدحال خویشاز صورت

)351: 1386(جامی،
او دومین معشوق مجنون، پس از دختري به نام 

است. تصور اینکه لیلی، اولین و آخرین » جمیله«
- عشق در داستان میۀاز مبالغ،عشوق مجنون نبودم

تر هاي طبیعی در جامعه نزدیککاهد و به نمونه
است/ به زیورهایی چون طوق گلو و خلخال و 

) آراسته 356و 274و 259: 1378گوشواره (جامی،
است. 

پسند مقید به شریعت و باورهاي دینی عوام
مذهبی، یک اجتماعاي از زن دراست و مانند نمونه
کند (همان:پزد و خیرات میمیاول هر هفته، نذري

پوششی از .)331رود (همان: به سفر حج می.)377
گلگونه و آرایش او، /.)241حُلّه دارد (همان: 

(همان: » گلگونه نکرد لیک گلگون«خدادادي است 
ها از کند لکن در عزادارياما ابرو را وسمه می،)241

هیز دارد و بسان یک زن واقعی وسمه کردن ابرو پر
ۀدرگیر با هنجارهاي اجتماع، آداب و رسوم جامع

بی وسمه گذاشت ابروان «آورد. خویش را به جا می
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شود:  )./ گاه از پدر، تنبیه بدنی می394(همان: » را
)/ نسبت به لیلی 283بهر ادبش گشاد پنجه (همان: 

شود و مینظامی، با مال و جاه بیشتري تصویر
کرانی براي حمل و نقل مال و منال خود دارد:نو

کانان لیلی و آل اویند
محمل کش جاه و مال اویند

) 380(همان: 
ةوادچند مال و جاه دارد اما از نگاه خانلیلی هر

از بهر زنی نه سر «مجنون، زنی پست و حقیر است 
شودلهام می)/ به او ا292و 265نه انجام (همان: 

که پیش از شنیدن خبر مرگ مجنون، خود این چنان
جامی در تصویر اخیر او.)392خبر را گفت (همان: 

و اد/ کنرا از زنان معتبر و آبرومند نزد خدا معرفی می
ب 397تواند به مرگ ارادي بمیرد (همان:حتی می

این تصویر به کلی رنگ عرفانی دارد/ لیلی.)3656
کند عشق، از عقل خود هم استفاده میگاهی به جاي

آزماید. این و مجنون را در استواري عشق می
خصیصه که در داستان نظامی با توجه به عشق 

آمیز آن جایگاهی ندارد، به عملکرد معشوقمبالغه
امروزي نزدیک است و رنگ واقعی داستان را قوت 

بخشد:                 می
لیلی سوي او نظر نینداخت

او نپرداختجمع به حالانز
از عشوه کشید زلف بر رو

وز ناز فکند چین در ابرو
)1386:778(جامی،

- ود را زنی پاي بسته و بی قدرت میلیلی، خ

خورد و این اوضاع داند و به حال مردان غبطه می
وت کند و برخالف لیلی نظامی، سکنابرابر را نقد می

کند: پیشه نمی

سته حالندخججامردان همه
بیچاره زنان که بسته بالند

زن نیستکارآمد شد عشق،
خویشتن نیستمالک کارزن،

از جیبسرکه برآوردعشقی
از مرد هنر بود ز زن عیب
)249(همان: 

شکند و تن لیلی، سوگند محکم وفاداري را می
دهد و به نکاح جوانی، به ازدواج تحمیلی می

ال در قب.)323آید (همان: رمیدار از ثقیف دسرمایه
تقاضاي کام برگرفتن شوهر، او را تهدید به کشتن 

نماید و حتی مانند دختران امروزي، از خودکشیمی
زند:  حرف می

دستگر نباشدمبر کین تو
خودم هستبه کشتندستخود

)338(همان: 
نماید؛ گریه او در گاه، ریا و فریب پیشه می

(همان: ل براي مجنون استمرگ شوهر در اص
364(.

از مردن شو بهانه بر ساخت
بپرداختدل خویشتنوز خون،

) 362(همان: 
لیلی جامی نیز مانند لیلی نظامی به راحتی

.)252(همان: کندنسبت به مجنون ابراز عشق می
جامی نیز به تقلید از نظامی، اغلب، عشقبازي لیلی را 

جنون را در مصراع بازي مدر یک مصراع و عشق
گذارد و با این شیوه دوطرفه بودن معاشقه دیگر می

نمایاند. با این تفاوت که تصویر جامی در این را می
زمینه شادتر از تصویر نظامی است. در تصویر زیر، 
از حزن همیشگی لیلی و مجنون نظامی اثري نیست. 
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معشوق لیلی و مجنون جامی همانند دو عاشق و
گل گویند وگل می«زي، به اصطالح واقعی و امرو

»:خندندمی
انگیزقیس و سخنان خنده

لیلی و زخنده در شکر ریز
) 253(همان: 

جامی با معرفی واسطه، به ۀلیلی در منظوم
شود و عشق او با شنیدن وصف مجنون پیشنهاد می

کند:  جمال لیلی در دل مجنون خانه می
گفتند که در فالن قبیله

حور عین جمیلهماهیست چو 
)768: 1386(جامی، 

در مسلما این تصویر به رمانتیکی تصویر بروز عشق
رسد. نظامی نمیلیلی و مجنونکودکی و بدون واسطه 

کالن تصویر دیدارهاي عاشق و معشوق نیز در 
اثر جامی با نظامی متفاوت است. مالقات عاشق و 

ۀمنظومتر ازمعشوق در داستان جامی، بیشتر و طبیعی
ن نظامی است؛ نیز اسباب و شرایط دیدارها، اغلب بدو

–تر است و نیاز چندانی به مقدمات آسانمانع و

یست:ن-دهدآنگونه که نظامی ترتیب می
در لیلی و مجنون جامی، یازده بار دیدار لیلی با 

افتد. این یازده بار مجنون یا بالعکس اتفاق می
)/ دومین دیدار 246همان:ند از: اولین دیدار (اعبارت

)/ سومین دیدار (همان: 251مجنون با لیلی (همان: 
)/ چهارمین دیدار لیلی با مجنون فرداي بعد از 257

)/ پنجمین دیدار مجنون با 260سومین دیدار (همان: 
)/ ششمین دیدار مجنون با لیلی 274لیلی (همان: 

)/ هفتمین دیدار مجنون با لیلی در 283(همان: 
)/ هشتمین دیدار مجنون با 316گلیم (همان:پوشش 

)/ نهمین دیدار مجنون با 331لیلی در حج (همان:

)/ دهمین دیدار در 372لیلی در لباس پوست (همان:
گیرد (همان:لیلی نذري میۀگدایان از خانةزمر
.)397(همان: )/ یازدهمین دیدار377

گو و واین دیدارها، از نزدیک و همراه با گفت
هاي عجیب و غریب و رسن ب بدون تدارك شیوهاغل

پاره کردن و نعره بر آوردن است. اگر هم اندك 
الفور معشوق، سر فی،اي به عاشق دست دهدبیهوشی

ز اآورد و بعد نهد و به هوشش میاو را بر زانویش می
-آن نیز همه چیز عادي شده و عاشق و معشوق می

ند:         گوینشینند و از هر دري با هم سخن می
قد افتادآن سهیچشمش چو بر

و بیخود افتادبیخود برجست
شد کالبدش ز هوش خالی

لیلی به سرش دوید حالی
بنهاد سرش به زانوي خویش

خونابه فشان ز سینه ریش
گالب ریزيازخوشخوابزان

زود آوردش بخواب خیزي
دیدند جمال یکدگر را

بردند مالل یگدگر را
راز کهن که بود، گفتندهر

هرُدر سخن که بود، سفتند
)887: 1386(جامی، 

ا زمینه چینی مجنون جامی براي دیدن لیلی، تنه
سه بار با تدارکاتی چون استفاده از پوشش پوست و

گلیم و هیات گدا در آمدن، صورت می گیرد و یک 
نویسد. کم رنگ بودن نقشمیبار هم به لیلی نامه

د و با تصویر ـکاهمیقـعشۀـمبالغات، ازـمقدم
. سوزناك و پیوسته در فراق اثر نظامی  متفاوت است

کودکی نیست.ةسن و سال عاشقی نیز در دور



89نیسارا زارع جبرهنده و مرتضی محستصویرپردازي معشوق در لیل و مجنون نظامی و جامی بر اساس ... /  

جامی از رهگذر همین تصاویر زبانی، تفاوت 
یم اي که او ترساندیشه خود را بیان کرده است. لیلی

حجبا بیان ابیاتی که حاکی از نذري دادن و،کندمی
رفتن و سن و سال عاشقی، کیفیت دیدارها، بسی 

. ستتر از لیلی نظامی اتر و در عین حال زمینیدینی
جامی اغلب براي ۀتصاویر زبانی منظومبنابراین، 

لکن اثر نظامی با آن  .استترخواننده، ملموس
حجم عظیم از تصاویر مجازي و صحنه هاي انتزاعِی 

مانتیکی بیشتري هاي رسرشار از مبالغه، از مایه
برخوردار است. 

گیريبحث و نتیجه
تصویر مجازي و زبانی معشوق در لیلی و ۀبا مقایس

د که هر دو شاعر شمجنون نظامی و جامی، آشکار 
در تصویرپردازي از معشوق، از تصویر مجازي و 

لیکن نظامی بیشتر از جامی، ، واندزبانی بهره برده
اي ژرف خیالین تصویر مجازي و توسع دنیۀدلبست

است. در این خصوص جامی، بسیاري از تصاویر 
مجازي را از او اخذ کرده است. تفاوت دو منظومه 

به اما،از رهگذر تصویر مجازي برجسته نیست
لحاظ تصاویر زبانی قابل توجه است. اثر جامی  

نظامی دارد. جامی ۀتصاویر زبانی متفاوتی با منظوم
تر از رهگذر همین خود را بیشيحتی تفاوت آرا

مجاز، ةتصاویر زبانی بیان کرده است. در حوز
هاي دو استعاره و تشبیه از پرکاربردترین آرایه

منظومه است. اساس تشبیه دو منظومه بیشتر بر 
اما تشبیهاتی که با محوریت ،بینایی استوار است

جامی چشمگیرتر است. ۀبویایی است، در منظوم
بعد از تشبیه و استعاره اغراق، تشخیص و کنایه نیز

کارگیري دانش مورد توجه است. نظامی با به

تصویر ةپزشکی، دینی و باورهاي عامیانه به حوز
اما ،بخشدمجازي و مبالغه در تصویر وسعت می

هاي مختلف در توصیف معشوق در استفاده از دانش
اثر جامی بسیارناچیز است. 

ن برجسته بودکهتوان گفتبه طور کلی می
- معشوق، چهرهنظامی ازۀتصویر مجازي، در منظوم

ۀنظوممتر از عاشقانهآمیزتر وتر، مبالغهاي فراواقعی
- رهاما در اثر جامی با توجه به به،جامی ساخته است

هش تر و با کاگیري از تصاویر زبانی بیشتر و متفاوت
ه روابط و مناسبات عاشقانمبالغه در بیان حوادث و

و کیفیت دیدارهاي عاشق و معشوق واز جمله تعّدد
ةبودن نقش واسطه و موانع میان آنها، چهرکمرنگ

تر نشان داده شده است و از آنجایی معشوق واقعی
داستان رمانتیک است، ةکه تصویر رمانتیک، جوهر

تر ارزیابیتر و جذابتوان موفقاثر نظامی را می
کرد. 
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