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مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

س1- ش2 - زمس��تان  1389 

اشتراکات »لیلی و مجنون« جامی و »لیلی و مجنون« نظامی و »مجنون و 
لیلی« امیرخسرو دهلوی

تاریخ دریافت مقاله: 89/9/17
تاریخ پذیرش مقاله: 89/11/15

چکیده

این مقاله به بیان مشترکات لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون نظامی و 
مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی پرداخته  است. بیان این مشابهات حکایت 
از اشتراکاِت قابل مالحظهی جامی با این دو شاعر در سرایش مثنوی مذکور 
دارد. هم چنین در این مقاله تفاوتهای این سه کتاب هم بازگو شده است تا 
لیلی و مجنون  دو  با  مقایسه  در  لیلی و مجنون جامی  تازه ی  جهت های 
نظامی و امیر خسرو بیش تر آشکار گردد. اشتراکات و افتراقات در باب لیلی 
امیر خسرو  لیلی  و  مجنون  و  نظامی  لیلی و مجنون  با  و مجنون جامی 
دهلوی فراوان است. اولین اشتراکات این است که در سه مثنوی فوق چهار 
باب کالسیک حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب پشت سر هم آورده 
می شود و دوم این که در هر سه مثنوی، نام مجنون، قیس است و قبیله ی 
او بنی عامر و زادگاهش ملک عرب و لیلی نیز از قبایل عرب است ولی نام 

قبیله اش ذکر نمی شود.

واژگان کلیدی: جامی، نظامی، امیر خسرو دهلوی، لیلی و مجنون، مجنون 
و لیلی.
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1- مقّدمه

لیلی و مجنون نظامی و امیر خسرو دهلوی و جامی همگی مأخوذ از روایت های عربی 
داستان لیلی و مجنون است از کتاب هایی نظیر تزیین االسواق و أغانی و... و ما از 
همین روی به جای اقتباسات جامی از مثنوی های لیلی و مجنون نظامی و امیرخسرو 
عنواِن مشترکات را برگزیدیم، چرا که این دو شاعر پیش از جامی هم داستان مذکور را 
با عنایت به روایتهای عربی سروده اند نه این که خود چنین داستانی را خلق کرده باشند. 
نکات متفاوت داستان جامی با داستان نظامی و امیر خسرو می تواند ناشی از دو چیز باشد: 
یافته که  لیلی و مجنون دست  به روایت هایی در زمینهی داستان  این که جامی  یکی 
نظامی و امیر خسرو بدان ها دست نیافتهاند و دیگر این که بعضی از قسمت های داستان 
ساختهی ذهن خیال پرداز و تصویرگر جامی بوده باشد. این که نکات متفاوت داستان جامی 
از کدام یک از این دو ناشی شده است پس از انطباق دقیق تمامی کتاب های عربی که در 
خصوص زندگی نامهی مجنون و لیلی نگاشته شده اند با مثنوی لیلی و مجنون آشکار 
می شود. آن گاه به قطعّیت میتوان گفت که کدام بخش داستان مأخوذ و مقتبس از روایات 
عربی پیش از جامی و کدام بخش ساختهی ذهِن بلند پرواز جامی است. در این مقاله به 
مشابهات و نکات متفاوت مثنوی لیلی مجنون جامی با لیلی و مجنون نظامی و مجنون 

و لیلی امیر خسرو پرداخته شده است.

2- بحث و بررسی

2-1- حاالت عشق مجنون 
عشق لیلی و مجنون به یک دیگر چه از دوران کودکی بالیده باشد و چه در عنفوان 
جوانی ناگهان شکفته شده باشد، در هر دو حال به راستی صاعقه آسا و برق سیر است 
و در واقع می توان گفت که این عشق شیفته وار، تقدیر هر دو آن هاست و آنان چاشنی 
از عشق یافتهاند و رقم شوریدگی شان را در مشیمهی مادر زده اند، چون قیس و لیلی از 
روزی که یک دیگر را میبینند، نفس به عشق میرانند. از این روست که سودای لیلی از 
دل مجنون نمیرود و عاشق به معشوق می گوید: »دیوانه ی عشق توام مجنون مادرزاد«. 
به روایت نظامی، مجنون گوشه گرفته و پنهان از همه میزیست تا آن که روزی مردی از 
قبیلهی بنی سعد بر مجنون بگذشت و از او پرسش ها کرد و چون هیچ پاسخی نشنید، 
اهل قبیله را از حال مجنون آگاه ساخت. پدر که از حکم شحنه دایر بر مباح بودن خون 
مجنون اگر پا به حّی لیلی بگذارد آگاه شده بود، به جست و جوی پسر شتافت و دیوانهی 
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خود را در غاری تنگ، سر بر سنگ نهاده یافت. پدر فرزند شوریده را پند داد که: »آن به 
که نکوبد آهن سرد« و با این وجود »نومید مشو ز چاره جستن«. وقت دیگر هنگامی که 
مجنون زنجیر برید و بر نجد شد و نفیر زدن آغاز کرد، خویشان خبرش را شنیدند. به 
قول نظامی »رفتند و ندیدنی بدیدند«. عاقبت پدر و مادر از مجنون یک باره نومید شدند 
و ترکش گفتند که سخت رمیده بود و با کس آرام نمیگرفت. مجنون تباه مغز بی هوش 

خواست دل بر پند پدر نهد، اّما:
مالید توبه  گوش  آمد  عشق  می سگالید      عشق  توبهی  چون 

پس به پدر گفت میخواهم پندت بهکار بندم، اّما نمیتوانم. حاصل سخن این که مجنون 
به گفتهی نظامی »از گام نخست اسیر غم بود«. او میداند که حساب تقدیر و تدبیر به 
هم راست نمی آید و بنابراین »تسلیم به از ستیزه کاری ست« از همین رو اگرچه پس از 
نخستین ناکامی در خواست گاری لیلی، گه گاه از سر نومیدی دست و پای میزند تا از دام 
بال برهد، و به مدد پدر و یاران آزادهی جوان مرد به مراد دل برسد، اّما چون بیهودگی تالش 
و شکست خود را از آغاز پذیرفته، هر بار سرخورده تر از پیش، به تنهایی و انفراد خویش 

باز میگردد. )ر.ک. ستاری، 48 – 44: 1385(
2-2- تجزیه و تحلیل:

 در بین داستان هاِي هم ناِم نظامي و امیرخسرو و جامي یک عمومّیت هست که آن، 
اندازه اي ظاهر مي گردد.   تا  واقعه ها  بیاِن  ترتیِب  هم در مضمون، هم در شکل و هم در 
چنان که در هر سه داستان هم چهار باب کالسیک-حمد، نعت، معراج و سبِب نظِم-کتاب 
پشِت سر هم آورده مي شود. هم چنین باِب »در صفِت حال خویش و یاد گذشتگان« نظامي 
و باب »در ذکر بعضي بیرون رفتگان از دایره ي ماه و سال و دعاي بعضي از مرکزنشیناِن 
نقطه ي حاِل« جامي به هم خیلي نزدیکند. هر سه شاعر موافق اخباِر عرب نام مجنون 
را قیس، قبیله ي او را بني عامر و زادگاهش را ُملِک عرب ذکر مي کنند. لیلي نیز از قبایل 
عرب است، لیکن ناِم قبیله ي او ذکر نمي گردد. هر سه داستان در پیدا شدن عشق قیس 
به لیلي، خواست گاري پدر مجنون و رد کردن خواهش او از ناحیه ی پدِر لیلي، حج رفتِن 
رابطه ي مکتوب  نوفل،  بیابان، دخالت  و  مجنون، بي سروسامان گشتِن مجنون در دشت 
عاشق و معشوقه، خانه دار شدن یکي از دل باختگان و مرگ آن ها در فصِل خزان و ماننِد 
این قسمت هاي اساسي و به بانگ زاغ فال گرفتن، نوازش کردن سِگ کوي لیلي از ناحیهی 
تصویر  به  برجسته  تفاوت هاي  با  مشترک  قسمت هاي  همین  لیکن  مشترکند،  مجنون 
درآمده اند. شناسایي و عشق مجنون در داستان نظامي در مکتب، هنگاِم ده سالگي اش، 
در داستان امیرخسرو دهلوي هم در مکتب ولي در پنج شش سالگي اش، اّما در داستان 
جامي در چهارده سالگي اش در صحرا پیدا مي شود. در این جا از جهِت سن و سال حقیقت 
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با جامي است. هم چنین نقِل او به اخبار عربي نزدیک تر است. )اصفهانی، نقل از: افصح زاد، 
 )1378 :656-657

لحظه هاي نزدیِک مشترک نیز در هر سه داستان وجود دارد. چنان که طبِق تصویر 
نظامي، یک بار مجنون به دیدن لیلي مي آید و در این هنگام:

کــرد نوحه اي  و  آن  در  دید  وین  خورد        حسرتي  و  این  در  دید  آن 
پرده داري بـه  فلک  چــو  مجنون  عماري          در  ستاره  چــو  لیلـــي 
کـرده دراز  گلــه هــا  مجنـــون  کرده        بـــاز  بند  کلــه  لیلــــي 
سر بر  دســـت  رباب  چو  مجنون  بر         در  چنـــگ  خـروش  ز  لیلي 
                                                                         )نظامی، 352: 1384(

امیرخسرو دهلوي نیز شبیه به همین حالت را مي سراید که هنگاِم در مکتب درس 
خواندِن لیلي و مجنون اتفاق افتاده است. اّما او مصرعها را نه با مجنون و لیلي، بلکه با 

ضمیرهاي این )مجنون( و او )لیلي( آغاز مي کند:
مانده باز  دیــده  و  بســـته  دل  مـــانده          گداز  و  غــــم  به  زو  این 
شـــرم برقِع  دیـــده  ز  افکنده  و  گرم            ایـــن  روِي  بـه  نظر  کرده  وان 
داده ســاز  تیـــغ  به  سینـــه  او  ایــــن تــــن به هـــالک باز داده            
ســـرد دِم  از  جوابــش  داده  او  این گفــــته غِم خـــود از رِخ زرد          
مي ریخت دیده  ز  دل  خـــونابه ي  عشق آمد و خون به خون درآمیخت             

                                                                   )دهلوی، 78 ـ 77: 1964( 
آن ها  درباره ي  و  نشانده  پهلوِي هم  را  لیلي  و  باز هم مجنون  امیرخسرو  دیگر  جاي 

حکایت مي کند:
مرده ولیک  جــان  یافـــته  این  ســـپرده        ولي  دل،  داشتـه  او 
مـــانده هـــالک  شرِف  بر  این  مانـده         خــاک  میــاِن  خفته  او 
هم او  از  و  خــود  از  بي خبر  این  غم           یــن  ا گــزنِد  ز  ا خبر  با  و  ا
افالک از  نگشت  خور  چشمه ي  تا  خاک           بر  خفته  سایه  چو  بودند 

                                                                                                 )همان، 199( 
در لیلي و مجنون جامي چنین حالتی چندین بار تصویر شده است. اّما هر دفعه رنگ 
و بویی نو مي گیرد و در شرایط معّین و مشخصي به وقوع مي پیوندد و حّتي در جابه جا 
گذاشتِن نام ها  نوپردازي و تازگي دیده مي شود. دفعه ي اّول وقتي که نخستین بار لیلي و 

مجنون به هم برمي خورند:
آتـش زدنـــد  گشتند  به  روي  یک دگر  َخـوش             در خـــرمِن هـــم 
مي کرد دراز  هوس  دسـِت  ویـــن  مي کـــرد            بـــاز  زلـف  حلقه ي  آن 
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باد مي داد به  و خرد  ویـن صـــبر  پـــرده ز رخ گشــاد مـــي داد              آن 
شـیر و  شــّکر  چـــو  یک دیگر  از  چــــاشني گـــیر            شــدند  القصه، 
                                                                                                    )جامی، 769: 1385(

بار دوم لیلي و مجنون در خلوت تنها مي نشینند:
پاک بازي به   نظري  و  قیـس   عشوه سازي        به   سري   و  لیــلي 
هوش زخــّطه ي  سفر  و  لیلي  بناگوش       بر  سبز  خِط  و  قیــس 
دادن باد  به  دین  و  دل  و  قیس  گشـــادن          مــو   ز  ِگــِره  و  لیلي 
شـــکرریز در  خـنده  ز  و  لیلي  خنده انگیز        سخــناِن  و  قیــس 
محکم عشق  اســاِس  کـــردند  هم دم       گشته  دوست  دو  القصه، 
                                                                                                             )همان، 775(

بار سوم:
ساز هم  به  عاشقي  و  معشوقي  هم راز        و  هم نشین  دو  کردند  
دادخواهـــي نفیِر  به  مجنـــون  پادشاهي        ســـریِر  به  لیلـــي 
خاک بــر  نیاز  رِخ  و  مجنـــون  فــالک          ا به  شرف  سِر  و  لیلي 
خـرسند َدور  ز  روزي  هــــم  با  آرزومنـــد          دو  ســـر  به  بردند 

                                                                                             )همان، 794ـ  793( 
بار چهارم هنگام به غارت رفتن اهِل قبیله ي لیلي، عاشق و معشوق در تنهایي مالقات 

مي کنند:
ند                               غـــم هاي گــــذشته شــرح دادند د ن گشا با و به سخـــن ز هر د
گفــت                      لیلي زغـــم وطــــن گهر ســـفت سفر  یت  شکــا ز ن  مجنو
ویــــن قّصه ي کنـــج نـــامــرادي وادي              و  آن خواند  حــدیث کوه 
از آنـــم وین گفت کـه من فـــزون  جانم             به  بــي رخت  که  گفت  آن 
وین گفت که»: این زمان چه چاره ست؟« پــاره ست«            هزار  »دلـم  گفت:  آن 
وین گفت: »چه غم؟ خدا کریم  است« است«              نیم  دو  زغم  آن گفت: »دلم 

                                                                    )همان، 831 ـ 830(                                                                                           
در اثر نظامي هنگامي که لیلي به تماشاي نخلستان مي آید، شخصي یک غزِل مجنون 

را مي خواند که چنین مضمونی دارد:
است؟ چون  کار  حساِب  به  لیلي  است      خون  موِج  میاِن  به  مجنون 
مي تراشد؟ که  از  نمک  لیلــــي  خـــراشد      همـي  جگري  مجنون 
خفته ست ناز  کدام  بـه  لیلــــي  سفته  ست      خار  خدنِگ  به  مجنون 
آرمیده ست حجت  چه  به  لیلــي  مجنون ز فراق دل رمیــــده ست     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

42 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

                                                                    )نظامی، 370: 1384(
این غزل خیلي  با  را مي خواند، که  از غزلیاتش  در داستان جامي خوِد مجنون یکي 

هماهنگ و از جهِت مضمون بسیار نزدیک است:
پرداز شــوق  نفیــِر  و  مجنون  نــاز     و  عشــرت  سرود    و  لیلي 
گــوران یار  دشت  به  و  مجنون  دوران      دسِت  به  ِعنــان  و  لیلــي 
است مــــرغزار  سزاي  شیر  هر  است        کـــار   براي  کس  هر  آري 
)جامی، 822: 1385(

یک واقعه ی مشترک هر سه داستان، رفتِن پدِر مجنون و اعیاِن قبیله ي بني عامر به 
خواست گاري لیلي است. این موضوع در تمامي داستان هاِي لیلي و مجنون وجود دارد. اّما 
این واقعه در هر سه داستان به رنگ هاِي مختلف درمي آید. نظامي مي نویسد که بعد از آن 
که لیلي و مجنوِن به یک دیگر دل می دهند و آن دو دل داده را از یک دیگر جدا مي کنند، 
مجنون شب و روز دراطراِف کوِي لیلي دیوانه وار مي گردد. این احوال، خویش و تبار و پدِر 
مجنون را به تشویش مي اندازد. پدر عشق ورزیدِن مجنون به لیلي را فهمیده، زود با موي 
سفیداِن قبیله به خواست گاري لیلي مي رود. اهل قبیله ي لیلي آن ها را با احترام پذیرفته، 
از خواسته شان پرسان مي شوند. تازه واردان، مقصوِد خود را مي گویند اّما میزبانان تکلیف 
و پیشنهاد آن ها را قبول نمي کنند و مصلحت مي دانند که اّول مجنون را با دعا و نذر و 
نیاز طبابت کرده، بعد براي خواست گاري آیند. امیرخسرو دهلوي نیز ابتداي این واقعه را 
عیناً چنین نقل مي کند، اّما در آخر مي نویسد که اهل قبیله ي لیلي تصمیِم پدر مجنون را 
قاطعانه رد مي کنند. مطابق تصویِر جامي پدِر مجنون میل و خواهِش پسرش را فهمیده، 
اعیاِن  به میان  و  مقابِل آن مي ایستد. وضِع روحِي مجنون خیلي سنگین مي شود  تماماً 
موفقّیتي حاصل  ولي در کارشان  لیلي مي روند،  به خواست گاري  آنها  بعد  قبیله مي آید. 
نمي شود. گفت و گو و رفت و آمد پدر مجنون و پدر لیلی موافِق تصویِر هر سه شاعر به 
یک دیگر نزدیک و خیلي اصلي و اصیل مي باشد. در داستان نظامي گفت وگوی پدران عیناً 
بیع و شراِي دو سوداگِر با آب روِي بازار را به خاطر مي آورد. در داستان امیرخسرو دهلوي 
عدِم برابري پدر لیلي و پدر مجنون از جهِت مال و دانش احساس مي شود، اّما در داستان 
جامي صحبِت پیرمردان با پدر قیس و مالقاِت آن ها با پدِر لیلي عادي و زنده بوده، کاردان 
بودِن پدر مجنون و جاهل بودن پدر لیلي به نظر مي رسد. در داستان نظامي پدِر مجنون 

بعد از مقدمه اي کوتاه مي گوید:
به هوشي اگر  متاع،  بفروش  فروشي    ْر  ُد تو  و  م  َخَر ر  ُد من 
خـریدار زیادتي  به  هستم  ر    پدیدا کنــي  بها  که  ن  چندا
روایي آمدش  چو  بفروش  یي    بها د  بَُو آن   کـــه  نقد  هر 
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)نظامی، 370: 1384( 
پدر لیلي جواب مي دهد:

است      مي گو تو، فلک به کاِر خویش است خویش  برقراِر  نه  گفته  کین 
خودکام هست  چو  نبـــود  فـــّرخ  پدرام       گرچه  هست   تو  فـــرزنِد 
نشــــاید ما  حــــریِف  دیوانـــه  همــــي نمایـــد      دیـــوانگیي 
کـــن       وان گه ز وفــــا حکایتــــي کــن عنـایتي  دعـــا  بـــه  اّول 
دیـــگر است  نگفتنی  قّصه  ایـــن  درســـت گوهر      نشــود   او  تـــا 

                                                                                  )همان، 807( 
با همین اشاره، گفت وگو خاتمه مي یابد. مطابق با داستان امیرخسرو، بعد از مقّدمه اي 

کوتاه، که سخن از هر دري مي رود، پدر مجنون مي گوید:
ساخت در  جفت جفت  طایفه  هر  پرداخـت      دهر  بناِي  چو  یزد  کا
داني نیست،  گـــریز  جفـــت  از  زندگانــي      بـه  را  همه  رو  زین 
بـــرآریم درت  از  خـــود  کاّمیِد  ریـم      امیدوا چنین،  هست  چون 
آبگیــــنه ست در  صفـــا  ماورِد  خزینه ست      در  که  ُدرت  ناسفته 
جفت شود  مـــا  پاِک  گوهِر  بـــا  بي گفت       که  خود  زباِن  به  گویي 
یگـانه هنـــر  همـــگي  از  هست  زمــانه      در  کــه  هنـــري  قیِس 
شـــرم نیـــاردت  او  دامــــادِي  گرم     کني  او  مهِر  به  سینه  گـــر 

                                                               )دهلوی، 111 ـ 110: 1964( 
پدر لیلي این قّصه را شنیده چون مار به خود مي پیچد. در داستان جامي، هر یک از 
اعیان بني عامر که از هر جانبي به گپ و گفتگو مشغولند با استادِي تمام به سر مقصد و 

مقصود خود مي آیند و آن گاه اعیاِن بني عامر رو به جانِب میزبان مي آرند.
اّما »آن که در تِن او به جاِي دل سنگ است« -پدر لیلی- به بهانه ي آن که قیس با 
شعرهاِي عاشقانه ي خود آب روِي عایله ي او را ریخته است، خواهِش عامریان را رد مي کند. 

خالصه ي سخِن او چنین است:
عـار از  گـــران تر  نبود  باري   ر     سبک با ِو   ه ر ر هِب   مذ ر   د
مشکنیــدم خمیده  پشِت  وین  م     میفکنید ن  ا گـــر ِر  بــا ر د
)جامی، 813: 1385(

ولي مانند داستان هاي نظامي و امیرخسرو، سخن به این پایان نمي پذیرد. برعکس، بعد 
از این، نظریه هاي گوناگون آدمیان که ناظر به عشق و محّبت و اصل و نسب است گفته 
مي شود. جامي از قول اعیاِن عامري عشق را ستایش و نََسب پرستي را محکوم مي کند، که 

این خود یک عقیده ي بسیار نو و پیش رِو شاعر مي باشد. 
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راست« »چون  این سخنان  »از  لیلی-  پدر   - کج نهاِد کج دل«  کج رِو  »آن  متأسفانه، 
بي خبران ز راست، رنجیده« به همه چیز قسم مي خورد:

موي یک  قیس  براي  خواهید  پوي     و  تک  این  در  اگر  لیلي  کز 
نخارید قفا   بجز  کار  زیـــن  بیارید     بها  جـــــهان  دو  را  وان 
)همان، 814(

بعد از این که سخن به این جا مي رسد، عامریان ناچار به خانه برمي گردند. مانع اساسي 
راه عشِق مجنون در مثنوي نظامي نامزددار بودِن لیلي و در مجنون و لیلی خسرو دهلوي 
فقط دیوانگي مجنون می باشد، اّما در داستان لیلی و مجنون جامي »نابرابري اجتماعي 
و رقابِت قبیله ها« مانع است. به حج رفتن مجنون در داستان نظامي به قصد خالص شدِن 
او از درِد عشق صورت مي پذیرد. در داستان جامي، مجنون خودش به اختیاِر خود براي 
نگاه داشتِن قولش به حج مي رود. اّما گرفتن زنجیر کعبه از ناحیه ي مجنون و این که طلب 

زیادت عشق میکند، در هر دو داستان وجود دارد.
این واقعه در داستان امیرخسرو وجود ندارد. در داستان نظامي، لیلي را ـ بدون رضایت 
لیلی ـ به ابن سالم مي دهند، در داستان جامي از او رضایتش را مي پرسند، ولي جواِب آن 
را نگرفته، او را به جواني از قبیله ي بني ثقیف مي دهند. در لیلي و مجنون جامي ابنسالم 
وجود ندارد. در داستان مجنون و لیلی امیرخسرو، لیلي شوهر نمي کند، بلکه مجنون با 
دختِر نوفل ازدواج مي کند. در داستان هاي نظامي و امیرخسرو، اّول لیلي وفات مي کند، در 

داستان جامي اّول مجنون از عالم مي گذرد.
حوادث  متنوع  بیاِن  طرِز  به  فقط  خودش  از  قبل  داستانهاي  با  جامي  داستان  فرق 
دستور  با  که  چرا  مي کند،  فرق  اثر  ساخِت  همه  از  بیش  بلکه  نمی شود،  ختم  مشترک 
شخِص خاصي نوشته نشده است. در آن مدح پادشاه و شکایت از رقیباِن شاعر و مانند 
این قسمت ها وجود ندارد و چون کسي از خویشاونداِن شاعر در آن سال فوت نکرده بوده، 
یادبوِد آن ها نیز در داستان وجود ندارد. از این رو در اثِر جامي از 3860 بیت، 310 بیت 
باب هاي کالسیک )= حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب( و 3550 بیت متِن داستان 
بابهاي  را تشکیل مي دهند، حال آن که در داستان نظامي از 4000 بیت 942 بیت به 
سنتي و کالسیِک آغاٍز کتاب، 3058 بیت به متن داستان و در داستان امیرخسرو از 2609 
بیت، 738 بیت به آغاز کتاب و 1969 بیت به اصل داستان اختصاص یافته است. هم چنین 
تعداد بیت ها، و سال و مّدت تألیف کتاب را نظامي و امیرخسرو در اّوِل اثر ذکر مي کنند، اّما 
جامي در آخِر اثر ذکر می کند. نصیحت به فرزند نیز در مثنوي دو شاعِر اّول درابتدای اثر، 
اّما در داستاِن جامي در آخِر آن آورده مي شود. به عالوه نظامي به فرزندش از دیگر علمها 
بیشتر به فقه و طب کوشیدن را توصیه مي کند و امیرخسرو به پسرش عموماً پرداختن به 
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علم را ترغیب مي کند اّما جامي بیش تر اندوختِن علوِم دیني را به پسرش تلقین مي کند. 
داستان جامي از نظر خِطّ سوژه نیز با داستان هاي نظامي و امیرخسرو فرق دارد: 

الف( در داستان جامي ماننِد داستان نظامي، براي فرزندخواهي نذر و نیاز کردن پدِر 
مجنون و مانند داستاِن امیرخسرو  تقدیِر قیس را پیش گویي کردِن حکیِم طالع اندیش 
وجود ندارد. به غیر از این قیس فرزنِد یگانه نبوده، پسِر دهمیِن سرداِر قبیله ي بني عامر 
مي باشد. دوره ي تحصیل لیلي و مجنون نیز به تصویر کشیده نمي شود، که این به زندگي 

اهِل بادیه نزدیک تر است.
نبودِن این واقعه ها سبب شده است که به محِض برخورِد نخستیِن قیس و لیلي با هم، 
بنیان و شالوده ي واقعه در زمینه ي ِ عشق آنها شروع شود. واقعه هاي عاشقانه به شکلی 

دراماتیک و تیز و تند ظهور مي یابند. 
این چنین مالقات پدر و پسر در صحرا، در باغ با لیلي برخورد کردِن مجنون، کارزارهاِي 
نوفل با قبیله ي لیلي، آزاد کردِن گوزن از طرِف مجنون، انداختِن زنجیر به گردِن مجنون 
با  مجنون  کردن  گفت وگو  لیلي،  کوِي  به  او  رفتن  ترتیب  همین  به  و  گدا  زِن  توسِط 
با  مجنون  مالقاِت  عامري،  سلیم  واقعه هاي  مجنون،  پدر  مرِگ  لیلي،  خیالي  تصویرهاي 
پدرش، مرگ مادر مجنون )در داستان جامي، پدر و مادر و برادران مجنون هنگاِم مرِگ 
او زنده بوده، در مراسِم دفنش شرکت مي کنند(، عزاداري مجنون در مرِگ لیلي، که در 
و  نیز هست،  امیرخسرو  از قسمت هایش در داستان  بعضي  بوده،  نظامي موجود  داستان 
وصاِل عاشق و معشوق که تنها در داستان امیرخسرو وجود دارد، در داستان جامي دیده 

نمي شود.
داخل  واقعه هایي  و  لحظه ها  جامي  عبدالرحمان  مجنون  و  لیلي  داستان  در  ب( 
شده است که تماماً نو بوده و در داستانهاي نظامي و امیرخسرو وجود ندارد؛ اّما بعضي از 
این واقعه ها و لحظه ها در منابع عربي وجود دارد، نظیر لحظه هاي پیش از برخورد کردن 
با لیلي، دشت به دشت و کوه به کوه سراِغ خوب رویان گردیدِن قیس و مالقات کردن او 
با دختري به نام »کریمه« در یکي از سیاحتها )ر.ک. اصفهانی، نقل از: افصح زاد، 668: 
1378( حکایت سوار شدن مجنون بر ناقه ي بّچه دار و به مالقاِت لیلي شتافتن و هنگاِم 
حرکت کردن از شوِق لیلي بي خود شدن و سست دیدن مهار از جانب شتر و به جانب 
بّچه ي خود گراییدن و تکرار این واقعه و به حال خود رها کردن شتر از ناحیه ي مجنون، 
داستانی در مورد سنجیدن لیلی عشق قیس را در کوره ي امتحان، لحظه هاي آگاهي پدر 
مجنون از عشق قیس و لیلي و او را به دامادي دختر عّمه اش درآوردن، کتک زدن پدِر 
لیلي لیلي را، شکایت بردن پدر لیلي از قیس به خلیفه، باري با لباس چوپان و باِر دیگري با 
پوسِت گوسفند پوشیده به دیداِر لیلي رفتِن مجنون، با گدایان به کوي لیلي رفتِن مجنون، 
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وقایعي که در صحرا به سِر مجنون آمده از جمله مالقات کردِن شاعر عرب ُکَثِیّر که عاشق 
َعّزه بوده با او و شعرهاي مجنون را گردآوردن، مجنون را به حضور خلیفه حاضر کردن از 
ناحیه ی شاعر عرب، به حج رفتن لیلي و از قفاِي آن قافله به سفر رفتِن مجنون، لحظه ي 
میهمان شدن مجنون در باغ و دیدن کبوتري که از جفِت خود مانده و تا روز نمي خسبید، 
حکایت بعِد مرِگ مجنون و دیدن صوفیي او را در خواب و مانند این قسمت هاي نو در 
داستان عبدالرحمان جامي داخل شده  که درداستانهاي نظامي و امیرخسرو وجود ندارد. 
از حکایِت خواب دیدن صوفي معلوم مي شود که مجنون سي سال را در پاِس عشق لیلي 
سپري کرده بوده  است. اگر این سه داستان با دّقت سنجیده شوند، مشخص میشود که 
در داستان نظامي واقعه ی در لحظه ي زنجیر پاره کردن مجنون و از آدمیان روگرداندن و 
به صحرا سر نهادِن او به اوِج اعال مي رسد و با وحوش انس گرفتنش خاتمه ي داستان را 
تشکیل مي دهد. در داستان امیرخسرو نقطه ي اوج، که براساِس ظهور منطقِي واقعه ها به 
عمل مي آید، وجود ندارد، این رکن داستان ناگهان و تصادفاً عملي مي گردد؛ اّما در داستاِن 
جامي به صحرا گریختِن مجنون به زنجیره ي داستان داخل شده و اوِج داستان هنگام النه 

گذاشتن مرغي بر سِر مجنون صورت مي پذیرد.
جامي  مجنون  و  لیلی  در  داستان  مسیر  شدن  دگرگون  اشارهکردیم،  چنانکه 
با  جامي  داستان  شخصیت هاي  است.  کرده  تولید  را  نو  صفتهای  با  شخصیت هایی 
کلي  به  امیرخسرو  و  نظامي  داستان هاي  از شخصیت هاي  خود  و صفت هاِي  خصوصیت  
پدِر مجنون،  و  مادر  و  لیلي  پدر  و  مادر  لیلي،  و  داستان جامي قیس  در  ممتاز هستند. 
زِن بیوه، نوفل، شاعر عرب، ُکَثّیر، خلیفه، شوهر لیلي، چوپاِن لیلي، اعرابي و ماننِد این ها، 
بین آن ها شخصیت هاي  از  دارند، که  استادانه  آفریده شده ي  یک سلسله شخصیت هاي 
ایده آلِي مثبِت لیلي و قیس همیشه در مرکِز دّقِت نویسنده )جامي( مي ایستند. شخصیت 
آن ها در مناسبِت بین خودشان و مناسبِت آن ها با محیط گسترش مي یابد. شخصیت هاِي 
دیگر براي فراخ نشان دادِن محیط عاشق و معشوق و بیاِن تضاِدّ بیِن احساساِت حقیقي 
انساني و موانِع تنگ کننده ي گیتي ـ که اساِس اجتماعي دارند ـ ایفاِي نقش مي کنند. 
همه ي شرکت کنندگاِن داستان را شاعر به دو گروه منفي و مثبت تقسیم کرده و راجع 
به قهرمان هاي مثبت با صمیمّیت خاّص سخن مي گوید، اّما قهرمان هاِي منفي را نکوهش 
و سرزنش مي کند. جالب توّجه است که ظاهر و باطِن قهرمانان لیلي و مجنون جامي 
یکدیگر را پُر و کامل مي کنند. قهرماناِن مثبت او ظاهراً نیز خوش صحبت و زیبا مي باشند، 
از  نیز  این  بدآفت و قبیح هیأت و زشت رو هستند که  برعکس قهرماناِن منفي که ظاهراً 
خصوصیتهاي خاِصّ داستان جامي است. قیس - مجنون- از شخصیت هاي مرکزِي مثبِت 
داستاني جامي است. البته او مثِل رستم و فرهاد نیست و کاري به نفِع مردم و براي خلق 
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نمي کند. او با محیط و زماِن خود کاري ندارد. درِد جنون او را از خلق دور کرده است. از 
این جهت مجنون از آدمیان روگردانده، تنها گرفتاِر درِد خود است و مستغرق ذاِت خود، 
و تنها در راِه وصاِل معشوقه ي خود تکاپو مي کند و در این راه رنج ها و سختي ها مي کشد. 
مجنون دردهاي جامعه را کم تر حّس مي کند، برعکس همه درِد او را دانسته، مي خواهند 
که به او مدد برسانند. این رفتاِر مجنون یک نوع اعتراض است که به محیط خود کرده 
است. اّما عشق مقام مجنون را در نظِر مردم باال داشته  است و از این رو آدمیان با دل بستگي 
مخصوص او را فقط براي این صفت متعالي اش احترام مي کنند. جامي این خصوصیت هاي 
قهرمان اساسي داستان خود قیس ـ مجنون ـ را با محّبِت تام تصویر مي کند. قیِس او مثِل 
دیگر قهرمان هاي مثبِت داستان بیش از همه کس ظاهراً خوش اندام و دل کش و زیباست. 
اّما فردیِت او  شاعر در وصِف سیماي ظاهرِي قیس ـ مجنون_ سخن را دریغ نمي دارد. 
تنها ظاهري نیست. وي کسي است با علم و زیرک: شاعِری است خوش بیان، با رحم و 
با انصاف، راست گو و وفادار، عالي هّمت و انسان دوست. از این رو او در بیِن اهِل قبیله ي 
با عنواِن قیس هنري مشهور مي شود. همه ي این صفتها در وضعیت هاي گوناگون  خود 
به شکل عمده اي ظاهر مي گردند. ولي در این شخصیت، صداقت، جان سپاري و وفاداري، 
راِه   - راه  یک  به  را  قیس  سرکش  عشِق  صفت ها  همیِن  است:  خصوصیت  نمایان ترین 
کوشِشرسیدن به وصِل یار - هدایت مي کند. عبدالرحمان جامي به وسیله ي تصویِر عشق 
مجنون سه درجه ي عشق را نشان مي دهد: اّول قیس به این مسئله چندان اعتباِر جّدي 
نمي دهد. او که یک جوان بي باک است، مهِر زنان را فقط واسطه ي دل خوشی مي داند، اّما 
عشِق او رفته رفته رشد مي یابد. سوِز عشق بنیاِد هستي قیس را خاکستر مي گرداند، عقل 
را زایل و جنون را پایدار مي کند. قیِس از خود گذشته هستِي خود را تنها در هستِي یار 
تصّور مي کند و از این رو »لیلي گویان« در کوه و بیابان مي گردد. ولي در آخر کار به جایي 
مي رسد که او »من خود لیلي ام« گویان محبوبه اش را رد مي کند و در آخر غزالي را در 
آغوش می گیرد. هم راه آن غزال جان دادن هم رمزي است که گویا به هم پیوستن عاشق 
و معشوق را بازگو مي کند. این صفت هاي مجنون هم وابستگي داستان جامي به تصّوف 
را نشان مي دهد. اّما قیس ـ مجنون- به منزله ِي انسان واقعي خصلت هایی نجیب دارد و 
بیش از همه از روي دلیلي، بي نهایت مهربان است، بنابراین پس از شکسته شدن کاسه اش 

از ناحیه ي لیلي به اضطراب مي افتد:
ندارم این  جـز  آزردگیـــي  یارم      شکست  مرا  جـــاِم  گـــر 
دست باشدش  نگشته  آزرده  بشکست     جام  که  مرا  لحظه  کان 
                                                                         )جامی، 889: 1385(

اّما این مهرباني کورکورانه نیست، بلکه با رشک و بدبیني توأم است. از این رو وقتي 
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که لیلي بعد از شوهر کردنش به مجنون نامه نوشته اظهار مي کند که تا آخر عمر به او 
وفادار خواهد ماند، مجنون با سوز و گداز به طعنه ي او لب مي گشاید. زیرا به عقیده ی  او:
الف زدن  دگر  کسي  عشِق  از  ف     نصا ا شد  نبا ن  کسا غوِش  آ ز
سود نــداردت  زبان  پاکـــِي  د     لـــو آ بوسه  یت  دگر ز  ا لب 
                                                                             )همان، 870(

این صفِت  است. جامي  از همه عاشق  بیش  او  لیکن  دارد،  زیاد  مجنون فضیلت هاي 
مجنون را در مرتبه ي اّول مي گذارد. عشق مجنون عشِق بي حِدّ ساعت به ساعت افزاینده 
است که به عاشق محنِت فراوان و رنج بي شمار و در عین حال جرأت و دلیري مي بخشد. 
مانِع اساسي سِر راِه مجنون رسم و عادت است، که به عشِق پاِک او اعتراف نمي کند و آن 
را به رسمّیت نمي شناسد. رقابِت بین قبیله ها هم مانع بزرگی هست. مجنون همه ي این ها 
را تحمل کرده، براي وصوِل به دل دار جانسپاري مي کند و در این راه جان مي دهد، اّما خوِد 
همین عشق را اطرافیاِن او بهانه ي مالمت مي دانند. تنها در آخر داستان است که فعالیت 
مجنون کند و سست مي شود و داستان تابِش صاِف صوفیانه مي گیرد؛ ولي تابِش صوفیانه ي 
آن را به زودي حس کردن دشوار است و کوشش جامي در این راه بیهوده مي ماند، زیرا 
به نظر خواننده چنین مي آید که شخصیت مجنون در رویارویي بین رسِم و عادت تکامل 
مي یابد. قیس براي لیلي به ثروت پشِت پا مي زند و به اعتراض بر ضِدّ نابرابري ها و قاعده 
و قانون هاي زمانه اش که با سنِگ بي وفایي میاِن او و لیلي جدایي افکنده است برمي خیزد. 
چنان که از روي تجربه ي خود مي بیند که »نسب پرستي به جز محنت و رنج شبانه روزي« 
نتیجه ي دیگري به بار نمي آورد. عقیده ي قیس در این خصوص در صحبت با پدرش که 
لیلي را »نسب پست«، »خس« و »زاغ« گفته، روشن مي گردد. مجنون برعکس پدر اظهار 
عقیده مي کند که خوبان همه از یک اصِل پاک و آب و خاکند و صفتي که آن ها را بزرگ 

مي دارد عشق است. آدِم بي عشق در مذهِب عاشقان جوي نمي ارزد. به عقیده ي مجنون:
دارد عار  عشق،  نه  هرچه  کز  رد؟     دا ر  کا چه  نََسب  به  عاشق 
                                                                             )همان، 786(

هنگاِم  مي گردد.  ظاهر  خود  پدِر  خواهِش  کردِن  رّد  در  نخست  باِر  مجنون  جسارِت 
شنیدِن عتاِب لیلي، نومیدانه، برگشته و همچنان با خود تکلّم مي کند:

تیغ من  فرِق  به  گردد  باران  میغ            د  شو فلک  گر  ا که  شا  حا
کشیدن؟ دیگري  دِر  بر  سر  بـــریدن             نــدم  ا تو ر  یـــا ز  ا
                                                                                  )همان، 792(

وي هنگاِم حج رفتن خود نیز قاطعانه اظهار مي کند که در راِه عشِق جانانه ي خود 
چنان ثابت است که کسي نمي تواند او را از این راه باز دارد:
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بازآي وفاش  قاعده ي  کـــز  راي          یک  شوند  جهان  گرجمله  
موش  ا فر کنم  و  ز ا لحظه  یک  گوش           سویشان  به  نهم  که  حاشا 
                                                                                                      )همان، 797(

به همین طریق عبدالرحمان جامي در سیماي قیس -مجنون- بسیار صفت هاِي خوِب 
انسان حقیقي را تجّسم کرده است. این مطلب را نیز باید متذکر شد که مجنوِن جامي با 
مجنوِن نظامي و مجنون ِِ امیرخسرو فرقي آشکار دارد. مجنون جامي از اّول صاحب اختیار و 
فّعال است. از این رو پدر در حیاِت او سهم زیادی ندارد. مجنون نظامي تا یک دوره ي معّین 
تابع پدر است و آن قدر فّعال نیست. مجنوِن امیرخسرو تماماً بي عملیات و غیرفّعال است 
و از اّول تا آخر تحّول نیافته در یک نقطه مي ماند. شخصیت لیلي یکي از شخصیت هاي 
صنعت کارانه و هنرمندانه ي نگاشته ي عبدالرحمان جامي است. شاعر به واسطه ي تصویِر 
زنان  انسان دوستي  و  وفاداري  و  صداقت  آزادي خواه،  روح  غالمانه،  حالِت  لیلي،  چهره ي 
دیگر  زناِن  مانند  نیز  او  آفریده ي  لیلِي  مي آورد.  تصویر  به  صمیمیت  با  را  شرق  مظلوم 
اثرهایش پیش از همه ظاهراً خوش صورت و دل ربا و جّذاب است. شاعر سیماِي ظاهري 
لیلي را باِر اّول، هنگامي که با مجنون برخورد مي کند با آب و تاِب رمانتیکي تصویر مي کند. 
از تصویر شاعر مشخص مي شود که حسن و لطافِت لیلي طبیعي است. رویش بدون 
گل گونه کردن، گل گون است و عموماً از این تصویر، لیلي به نظر چون دخترکي جلوه گر 
مي شود که قامت بلند است و موزون و خوش خرام و چهره اش بي نهایت زیبا و دل ربا است. 
اّما سیماي لیلي هم با تصویِر ظاهري خاتمه نمي یابد. جامي بیش تر فکر و اندیشه، رفتار 
و کردار و جهاِن درونِي قهرماِن خود را به تصویر مي کشد. لیلیاي که جامي ایجاد کرده 
خیلي زنده و حیاتي است. او با یک بار دیدن مجنون به او دل مي بندد، به سخن هاِي لطیِف 
عاشق نوجوان با ناز و کرشمه جواب مي دهد. اّما اّول او را سنجیده، به محّبِت حقیقِي وي 
باور می آورد و بعد با او چندین بار مالقات مي کند. خبر بي وفایي مجنون را شنیده، او را از 
در مي راند، صحبت خودش را با مجنون از حج کردن باالتر و با اهمّیت تر مي شمارد و به 

مجنون، که به شکرانه ي میّسر شدِن دیدار لیلي، عازِم حج بود، خطاب مي کند:
بسوزیم هــم  هجِر  به  که  بِه  زان  فروزیم      هم  وصِل  به  چهره  گر 
باشم صبور  سان  چه  که  گو  خود  باشم            دور  تو  ز  ا من  که  روزي 
ســــوگ واري کنِج  به  زار  مـــن  ري      گــزا حج  شغِل  به  د  شا تو 
)جامی،795: 1385(                                  

اّما مجنون از نّیتش برنمي گردد. لیلي به خوبي مي فهمد که در محیِط فشار دهنده ي 
زنان در آن  براي عشق و محّبت حقیقي جایي نیست و مخصوصاَ عشق بازي  دوروبرش 
محیط کاري ننگ آور شمرده مي شود و از همین سبب قانون نانوشته اي پهن و سایه گستر 
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بوده که تلقین مي کرده:
نیست خویشتن  کار  مالِک  زن  نیست     زن  کار  عشق  شِد  آمــد 
عیب زن  ز  بود،  هنر  مـــرد  از  جیب      ز  ا سر  برآورد  که  عشقي 

                                                                        )همان، 772 ـ771( 
در حقیقت جامعه ي مستبِد فئودالي این حِسّ بزرِگ انسان را به رسمّیت نمي شناخت 
و به آن اذعان نمي کرد. در آن جامعه نکاِح اجباري و خرید و فروِش زن حاکم بود که آن 
هم باعث فجایِع وحشت ناک و بدبختیهایي مي شد که گاهي با مرِگ زنان پایان مي یافت. 
اّما اکثر زنان مظلوم به تقدیر تن داده، مثل فرد زنده در گور به حیات ادامه مي دادند. از 
همین روي عشق ورزي لیلي حّتي به پدر و مادِر خودش، که فرزنداِن زماِن خود بودند، گناِه 
و عیب مي نماید. اّما لیلی فکِر خود را در خصوص عاشق و معشوق تماماً به شکل دیگري 
بیان مي کند. به عقیده ي او عاشق و معشوق یکي هستند و این هر دو نوا از یک مقام 
برخاسته است. اّما محیط به آن ها تلقین مي کند که عاشق خواهِش دلش را اظهار کند 
و معشوقه فقط باید در نهفتن راز کوشش نماید. وي به مجنون مراجعت کرده، عقیده ي 

خودش را چنین ابراز مي دارد:
آرزویــم داِغ  تــو  جــاِن  بر  رویم        مهــِر  ز  زده دم  گفت: »اي 
منزل تو  سینــه ي  بـه  کرده  یا  دل          در  نشسته  را  تــو  که  دردي 
کــرد آشیان  تــو  دِل  به  تنها  درد            آن  مرِغ  که  گمان  تو  داري 
چـندان هــزار  مــن  دِل  درِد  خندان           عشق  باِغ  تو  ز  اي  هست 
نیارم زدن  قـدم  تــو  ســوِي  نیـــارم           زدن  دم  تــو  چو  لیکن 
نهـــفتن جـــز  به  نتوانم  مــن  گفتن           تـــو  تـــوانیش  که  رازي 
شـرم ناکي لبـــاِس  و  معشوق  چاکی            جامه  کوِس  زده   عاشق 
ساخت هم  به  عاشقي  و  معشوقي  پرداخت            عشق  ساِز  که  سازنده 
نامنـــد بـــه  جدا  یک دیگر  ز  ا مقامند             یک  ز  نـــوا  دو  هر  این 
                                                                 )جامی، 774 ـ773: 1385(

فاجعه و جسارِت لیلي، که در باال ذکر کردیم، آن است که رسم و عادت و محیط خود 
را دیده و دانسته و به امِر عشق برخالِف قاعده ي زمانش رفتار مي کند. در این راه یگانه 
هم مسلک و مونس او مجنون است. بنابراین مجنون به عقیده ي لیلي در خصوص »عیب 
بودنِ« عشق ورزِي زن مخالفت کرده، آن فکر او را تصدیق مي کند که عاشقي و معشوقي 

از هم جدایي ناپذیرند. لیلي هم این عقیده را مي پذیرد. زیرا بي زن محّبت وجود ندارد.
و  بین رسوم و عادت  او احساِس مختلف  باطِن  لیلي بسیار مرکب است. در  سیماي 
خواهش دل همیشه در نبردند، گاه یکي، گاه دیگري غالب مي آید. نتیجه ي همین است 
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که لیلي از یک طرف با خواهِش پدر و مادر، شوهر مي کند و از طرِف دیگر مردانه وار از 
انسانِي  همیشگِي  حقیقِي  احساساِت  رفته رفته  ولي  مي نماید،  محافظت  خود  دوشیزگِي 
رشد یافته ي او، در آخر به اعتراِض جّدي علیه زمان تبدیل مي شود. با شنیدِن خبر مرگ 
مجنون، لیلي دیگر خاموش نمي نشیند، آشکارا نفرت خود را به همه ي آن هایي که خود را 

سر و سروِر زمان پنداشته و مسّبِب ریختِن خوِن بي گناهان شده اند ابراز مي دارد.
در راه عشق لیلي و مجنون فقط پدِر لیلي مانع نیست. تمام اهل قبیله ي لیلي، تماِم 
عرف و عادت، جهان بیني و ساخِت جامعه، آن دو را از هم دور مي کنند. به لیلي هم مثِل 
مجنون تنها زوِر عشق قوت و درمان مي بخشد که باعث می شود در برابر تمام شکنجه ها 
تاب آورد. حتي او مجالي ندارد که به نصیحت و بدگوییهاي اهل قبیله جواب دهد. بنابراین 

ناعالج:
پرجوش سینه  قیس  آتِش  از  گوش       ن  پندشا د  مي کر لیلي 
تنگ دلي  با  بي قیس  لیلـــي  جنگ            سِر  بر  قیس  با  ن  یشا ا
دعاگوي جان  به  را  او  لیلي  ي    گو ا سز نا قیس  بر  ن  یشا ا
                                                                            )همان، 799(

از این رو دخترک مشِت پرعالِج دیگر نیافته، کتِک پدر را مي خورد:
یعني قیس  عشق  نه  هرچه  از  لیلي         »توبه«  مي گفت:  دم  هر 
یار فرقِت  ز  ِلَت،  ز  نه  لیکـــن  ر          ا ز له ي  نا د  مي کر دم  هـــر 
                                                                   )جامی، 801: 1385(

فرود  سر  آن  به  اّما  مي فهمد،  را  بدبختي  این  که  است  آن  لیلي  برجسته ي  خصلِت 
نمي آورد. به چنین ظلم و بي عدالتي کینه میورزد و از همین رو با هر راه و به هر طریق با 
دل داِر خود برخورد کرده و رو در رو مي شود. چنان که اشاره شد در ضمیِر لیلي بیِن عشق 
و رسم و عادت، بین وظیفه داري و خواهش و احساسات تضاد پیدا مي شود. مثاًل وقتي که 
به لیلي خبر مي دهند که مي خواهند او را به جواني از بني ثقیف بدهند، وي خیلي پریشان 
مي شود و دست و پاِي خویش را گم مي کند. هنوز »نگشاده زبان به چاره کوشي«، خاموشِي 
او را حمل بر رضایت کرده، او را به زور شوهر مي دهند و جشِن پر دبدبه اي برپا مي کنند:
لیلي غیر  مراد،  به  خندان  لیلي     غیر  شاد،  همه  خلقي 
)849 )همان،                               

دیوانگي  او  روي  این  از  آغاز مي شود.  لیلي  از شوهر کردن  بعد  فاجعه ي حقیقِي  اّما 
مجنون و کناره گرفتِن او از خلِق جهان را با توجه به وضعیِت خود اولي تر مي داند. نامه 
لیلي به مجنون این حالِت ناگوار را خیلي پرسوز و گداز بیان مي کند. معشوقه به عاشق 

مي نویسد:

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

52 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

باري به سینه  نبـــود چـــو منت  باري               که  کــن  شکر  همه  این  با 
اندوه               هــــر ذره از آن به جاِي صد کوه کـوه هاِي  که  چـــه  باري 
شــــوهر ماجــــراِي  و  دردسـر  مــــادر          جـــفاِي  و  پــدر  پنِد 
نگاه بــــانــــي نظـــــِر  از  دور  زمـــاني          ـَم  نِیــ شبان  و  روزان 
بود به اختــــیاِر من  نه  بود              کــــاري  مـــن  کار  نــه  کردن  شوهر 
کار                 ز ایشان به دلم خلــــید ایـن خار! ایـــن  شد  پدر  از  و  مادر  از 
                                                                           )همان، 864 ـ863(

تکامل مي یابد. لیلي در آغاز دختري شرم گین، پرناز ولي  خلقوخوي و رفتار تدریجاً 
خاک سار و مهربان است. رفته رفته تجربه پیدا مي کند. در محیِط خود گه گاهي حیله و 
نیرنگ به کار مي برد، با مجنون سخن هایش را بي پرده تر مي گوید. به همین دلیل بعد از 
وفاِت شوهرش وقتي مجنون پوسِت گوسفند پوشیده به مالقاتش مي شتابد و با رمِز کنایاِت 

قبلي سخِن خود را آغاز مي کند، لیلي با عتاب به او مي گوید:
گوییم کرده  پوست  سه  دو  رازي  گوییم؟      پرده  ز  سخن  چند  تا 
                                                                                                     )همان، 883(

لیلِي آفریده ي جامي تنها براي بهبودي خود روزگار به سر نمي برد. وي کسي است که 
نیکوکاري و خدمت به خلق را به ترین خصلِت انساني به شمار مي آورد و به همین سبب از 
درماندگان و بیچارگان و بي نوایان و مسافران دست گیري و به ایشان احترام مي کند، حّتي:
طعامي پــزد  رمـــه  شیِر  از  مي          شا قِت  و  ، هفته ِل  ّو ا هـــر 
بي نوایـــان سپـهِر  خواِن  از  یان      گدا طعمه ي  پِي  خاصـــه 
خالي دست  رزِق  سفره ي  از  لي       حـوا آن  در  بود  که  هرکس 
جـوي غذا  او  نواِل  خواِن  از  روي        و  ا ِن  آستـــا به  رنــــد  آ
ساز کند  خود  به  آن  قّسامي  باز        خـــود  آستین  ســـِر  مالد 
)1385  :884 ـ   885 )جامی،                                       

شوِر عشق، لیلي را هم به ملِک سخن وري ره نمون مي سازد. او احساِس نازِک قلِب خود 
را با شعِر لطیف و نظِم دل کش افاده مي کند. طبع و ذوق سرشار دارد. شاعر مي گوید که 

شعِر خوب زاده ي عشق است و شعِر خوب از عشق صیقل مي پذیرد.
به همین طریق عبدالرحمان جامي در شخصیت لیلي وفاداري و حلیمي و خلق دوستي 
و نیکوکاري و سخاوت مندي، کارداني و خوش گفتاري و مانند این خصلت هاي حمیده و 
لیلي  به شخصیِت  اندازه  این  لیلي و مجنون  را جمع کرده است. در هیچ داستان  نیکو 
اهمّیت داده نشده است. در داستان امیر خسرو لیلي بعد از شنیدِن خبِر ازدواج مجنون، تا 
اندازه اي فّعال مي شود، ولي نویسنده فعالیِت او را نشان نداده، خودش بیش تر درباره ي او 
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نقل مي کند. بنابراین شخصیت لیلِي امیرخسرو به اندازه ي شخصیِت لیلي جامي برجسته 
نیست.

قیِد این نکته ضروري است که شخصیِت لیلي گاهي بیان گر فکِر مرموِز شاعر بوده و 
معشوقی ایده آل و دست نیافتنی را نشان مي دهد که در وهله ي اّول سالک و در وهله ي 
دوم عموِم انسان ها در راِه وصل و به دست آوردِن وی همیشه تالش و جان بازي مي کنند.

به  نسبت  پدران  پدر ساالرِي  مناسبِت  آن ها  واسطه ي  به  لیلي، که  پدر  و  پدر قیس 
فرزندان نشان داده شده است، در داستان هم چون آدمیاِن کهنه پرسِت پابنِد عرف و عادِت 
منحوس قروِن وسطي عمل مي کنند. هر دوِي آن ها تا درجه اي مطیع عادتند که حاضر 
نیستند حّتي یک قدم هم از آن بیرون بنهند. براي نگاه داشتِن عادت از هیچ چیزي رو 

نمي گردانند. حتي آماده اند براي حفِظ آن فرزنداِن خود را هم قربان کنند.
پدر مجنون براي آن که لیلي را در چشم مجنون بد جلوه دهد، با آوردن ضرب المثل، 
استفاده ي ماهرانه از تشبیه و استعاره و تضاد و مقابله و غیره به اثبات پست و پایین مرتبه 
بودِن لیلي در برابر مجنون مي پردازد. سخناِن او بي نهایت پرتأثیر است. اگر اراده ي مستحکِم 
مجنون مانع نمي شد، امکاِن لغزِش او از این سخن ها مي رفت. جامي در این جا از یک طرف 
تجربه داري و دانش مندي پدر مجنون را نشان مي دهد و از طرف دیگر اراده ي قوِي مجنون 
را برجسته تر تصویر مي کند. ولي هیچ صفتي نمي تواند عقایِد منفي پدر مجنون را مخفي 
سازد. زیرا آن عقایِد مردم زمانه است. از این جهت اهل قبیله ي لیلي نیز درباره ي محبوبه، 

عقیده ي پدر مجنون را دارند و لیلي را از عشِق مجنون منصرف کرده می گویند:
است بار  که  لقب،  نکني  یارش  است      غبار  دل  به  زو  ا که  یاري 
                                                                         )جامی، 799: 1385(

از  اّما  نمایان مي شود،  تیپیک  پدر مجنون هم چون شخصیتی  این جهت چهره ي  از 
آن جا که این شخصیت پس از این در روند واقعه نقشي بازي نمي کند، دیگر خصوصیات و 
رفتاِر او بسط داده نمي شود. خصلت آشکاِر پدر مجنون آن است که یک رو نیست، با خرد 

و کالن گفت و گو مي کند و اهل مالحظه کاري است.
اّما پدر لیلي تحِت هیچ شرطي از رسوم و عادت بیرون نمي آید. وي آماده  است براي 
نگاه داشتن عادت، هم جنگ کند و هم خون بریزد و اگر شکست خورد، براي حفِظ عادِت 
خواست گاري  قیس  براي  را  دخترش  او  از  نوفل  که  وقتي  همین  براي  دهد.  جان  خود 
مي کند، جواب مي دهد که اگر نوفل غلبه کند، براي نگاه داشتِن آیین قبیله اي لیلي را به 
خنجر کشته، قرباِن آن مي کند. با آن که لیلي را »گوهر یگانه ي خویش« مي خواند، ذّره اي 
هم به وي رحم ندارد و خواهش او را هیچ مي انگارد و وقتي متوّجِه شبانه آمدن مجنون 

مي شود، لیلي را با چوب ِ تر مي زند:
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روشـــن ساخت  شبانه  راز  وان  آتش افکن         لیــلي  سوِي  آمـــد 
رنجـه ساخت  تپانچه  به  را  گـل  پنجـــه          گشـــاد  ادبـــش  بهِر 
نیلـــي رنگ،  الله  رِخ  کــردش  سیلي          زخِم  ز  نیلوفــر  چـــون 
آساش گلبن  چوِب  ز  خاست  گل  اعضــاش           بر  تر  چوِب  ضربِت  از 
                                                                                  )همان، 801(

را  او  بلکه  نمي ماند،  بي طرف  لیلي،  پدر  ناشایسته ي  رفتاِر  این  خصوِص  در  شاعر 
»سخت جواِب تلخ گفتار« و »کج رِو کج نهاِد کج دل« مي نامد و رفتارش را محکوم مي کند. 

جامي رفتاِر پدر لیلي را تغییر نمي دهد، چون خوِد او معتقد است که بد، نیک نمي شود:
زاید خویش  جنِس  حامله  هر  ید     نیا بــــد  ز  نیـــکی  آري 
وي از  تراود  همان  کــوزه  در  مي         یا  سرکه  ز  د  بَُو که  چیزي 
                                                                                 )همان(

عقیده ي جامي درباره ي نیک نشدِن آدم بد و گرایش هر چیز به اصِل خود مطلِب نوي 
نیست. این عقیده ي غلط، که نقِش تربیِت را انکار مي کند و خود جامي در آثاِر زیادش 
آن را منعکس گردانیده، پیش از جامي در آثار ابوشکوِر بلخي، فردوسي، انوري، سعدي، 
خسرو دهلوي و دیگران آمده است. شاعر در سیماي پدِر لیلي، پدر و مادراِن بي رحمي را 
که بخت و سعادِت فرزندان را قرباني خواهش جاهالنه یا منفعت پرستانه ي خود مي سازند، 
نکوهش مي کند. از همین روي این شخصیت بالقّوه داراي نیرویی فاش کننده است. اخالق 
و بینش پدر لیلي، اخالق و بینِش رایِج اشراِف جامعه ي فئودالي است. او جواِن ثقیفي را 
ببیند، »فرزند و نور دیده« مي نامد، چون  لیلي آمده، بدوِن آن که  که به خواست گاري 
مفتون مال و منال او شده است. به عقیده ي او ازدواج کردِن لیلي با جواِن ثقیفي گرِه کار 

را مي گشاید و به عقیده ي مادر لیلي، که پدرش نیز با او هم فکر است، اگر:
فراموش کند  کهن  یـاِر  از  هم آغوش      شود  این  به  چو  لیلي 
روي کند  دگر  آرزوِي  در  بوي      بََرد  خبر  ازین  چو  مجنـون 
                                                                         )جامی، 848: 1385(

با وجوِد منفي بودن، چهره ي پدر لیلي حیاتي است. او هماننِد انسانی زنده تصویر شده 
است. او با بعضي از خصلت هاِي خوب انساني بیگانه نیست. براي حفظ شرِف خانواده ي 
خود همه ظلمی را به دختر روا مي دارد. موافِق طبیعِت خود بسیاري از مسایل را سطحي 
و از روي دانِش خود حل مي کند. دخترش را دست نگِر خود مي داند، زنش را هم راز دانسته، 
با او بعضاً مشورت مي کند. همین خصلِت پدر لیلي »گناه« او را در چشم خواننده سبک تر 

مي گرداند.
اگر تصاویر پدر لیلي و پدر مجنوِن داستان جامي را با همین شخصیت هاي داستاني 
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و  نظامي  داستان هاِي  در  که  است  این  اصلي  فرق  مقایسه  کنیم.  امیرخسرو  و  نظامي 
امیرخسرو، پدران در آغاز در جاي گاِه مثبت و خوب مي ایستند و بعداً به شیوه های گوناگون 
و مختلف، تکامل و ترّقي هم مي یابند. در داستان جامي برعکس هر دوِي آن ها از آغاز در 
جاي گاه منفي مي ایستند و سپس با راه هاِي گوناگون تغییر و تّحول مي یابند. غیر از این، 
پدر مجنون در تصویِر نظامي چنان به فرزندش مهربان است که همه ي خواهِش پسرش 
را به جا مي آورد و در تصویِر امیرخسرو همه ي کار را به جاِي پسر خودش انجام مي دهد، 
اّما در داستاِن جامي به صورتي دیگر است که آن را پیش از این ذکر کردیم. مادِر لیلي 
در داستان جاِي خیلي کمي را مي گیرد. فقط چند لحظه ي حیاِت او تصویر شده است. 
اّما این شخصیت نیز خیلي واقعي و دلچسب بوده، تیپ حقیقي زنان مسلمان شرقي است 
که تحت تأثیر رسوِم سرکش و خفقان آور و در چار دیواري تنگ و تار تربیت یافته اند. وي 
از یک سوي تماماً مطیع شوهر بوده، ذّره اي از گفته ِي او تخّطي نمي کند. درباره ي وجوِد 
به دخترش  از طرِف دیگر هم چون هر مادري  ندارد،  تّصوراتي هم  محّبِت حقیقي حّتي 
بسیار مهربان است. بنابراین اگرچه وقتي که لیلي را شوهر مي دهند، او زود راضي مي شود، 
ولي خواننده در پایان مي فهمد که وي این کار را بر خالِف میل خود کرده است. به این 
دلیل، وصّیِت لیلي را قبول کرده، او را پهلوِي مجنون به خاک مي سپارد. شاعر به واسطه ي 
تصویِر این شخصیت حالت طاقت فرسا و مطیعانه ي زنان عصر میانه ي مشرق زمین را نشان 

مي دهد. ولي آن را قانوني مي داند، زیرا این به محدودیت زماِن وي وابسته است.

3- نتیجه گیری

و  نظامی  مجنون  و  لیلی  با  جامی  مجنون  و  لیلی  باب  در  افتراقات  و  اشتراکات 
این است که در سه  اشتراکات  اولین  فراوان است.  امیر خسرو دهلوی  مجنون و لیلی 
مثنوی فوق چهار باب کالسیک حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب پشت سر هم 
آورده می شود. دوم این که در هر سه مثنوی، نام مجنون، قیس است و قبیله ی او بنی عامر 
و زادگاهش ملک عرب و لیلی نیز از قبایل عرب است ولی نام قبیله اش ذکر نمی شود. سوم 
این که در هر سه داستان مواردی از قبیل پیدا شدن عشق قیس به لیلی، خواست گاری 
پدر مجنون و رد کردن خواهش او از ناحیه ی پدر لیلی، به حج رفتن مجنون، در دشت 
بی سر و سامان گشتن مجنون، دخالت نوفل، رابطه ی مکتوب عاشق و معشوقه، خانه دار 
شدن یکی از دل باختگان و مرگ آن ها در فصل خزان و مانند این قسمت های اصلی دیده 
می شود. اّما تفاوت های موجود میان  لیلی و مجنون جامی با این دو لیلی و مجنون 
به نوع روایات عربی متفاوتی که جامی به آن ها دست رسی پیدا کرده و ذهن خالق او باز 
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می گردد.
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An Investigation into the Similarities between Jami's Leili 
and Majnoon, Nezami's Leili and Majnoon, and Amir 
Khosro Dehlavi's Majnoon and Leili

Abstract

The present paper attempts to study the similarities between 
Jami's Leili and Majnoon, Nezami's Leili and Majnoon, and 
Amir Khosro Dehlavi's Majnoon and Leili. Having studied these 
similarities, the researches came to the conclusion that Jami's 
work was considerably influenced by Nezami's and Dehlavi's. 
In addition to the similarities, the differences between these 
three works were also investigated in order to reveal the novel 
qualities of Jami's Leili and Majnoon in comparison to Nezami's 
and Dehlavi's works. In general, there are many similarities and 
differences between Jami's Leili and Majnoon, Nezami's Leili and 
Majnoon, and Dehlavi's Majnoon and Leili. Their basic similarity 
is that in all the three mathnavis, the first four chapters are 
classically designated for giving praise unto God, thanksgiving, 
the Ascension, and the reason for the specific organization of the 
work, respectively. Furthermore, in all of these works, Majnoon's 
name is Gheis who is from Bani Amer tribe, and is born in the 
Arabian territory; Leili is also from an Arabian tribe, however; the 
name of her tribe is not mentioned by the three poets.

Key Words:  Jami, Nezami, Amir Khosro Dehlavi, Leili and Majnoon, 
Majnoon and Leili.  
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