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ي ادب غنايي پژوهشنامه

          دانشگاه سيستـان و بلوچستــان  

1390پاييز و زمستانهم، هفدي سال نهم، شماره

)5-32:صص(

 نظامي " ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"طرح داستاني

ت شرقيكيد بر روايبا تأگنجوي

** مرضيه آتشي پور- *دكتر نعمت اهللا ايران زاده

 دانشگاه عالمه طباطبايي                          استاديار زبان و ادبيات فارسي

چكيده 
اشقانه، عالوه برقالب غزل استفاده از مثنوي نيز رواج         در ادب پارسي، براي بيان مضامين غنايي و ع        

هاي بزمي و غنايي رابه حـد اعـالي كمـال           در پايان قرن ششم هجري، نظامي گنجوي نظم داستان        . دارد

تجزيه و تحليـل    .توان به تناسب هنري و ظرافت هاي كالم نظامي پي برد           با تحليل ساختاري مي    .رسانيد

نقاط قوت و ضعف آن را آورده، شناخت بيشتر آن را فراهم ي داستان، زمينه متن ياجزا و عناصر سازنده   

خـسرو و   ": ي غنـايي معـروف نظـامي      درجستارحاضر به تحليل ساختاري طرح دو منظومـه       . نماياندمي

سپس الگوي داستاني اين دو منظومـه رسـم گرديـده و بـراي           . ايم پرداخته "ليلي و مجنون  " و     "شيرين

دهد كه اين دو منظومه علي رغم اين بررسي نشان مي. شرقي، نموداري پيشنهاد شده استالگوي داستاني 

*Email: iranzaden@atu.ac.ir
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 6

، در واقـع سـاختار اپيزوديـك و         )هرمي شـكل  (هاي كالسيك غربي  ساختارشان با ساختار داستان   تطبيق  

-سفر سير و - گزينش"متقارن دارند كه از مظاهر ساختار شرقي است، اين دو منظومه از الگوي داستاني 

. همچنين ساختارآنها، بيش ازآنكه داستاني باشد، معنايي است. كنند پيروي مي"بازگشت و روايت

، يي، خسرو و شيرين،  ليلي و مجنون       تحليل ساختاري، عناصر داستاني، شعر غنا     : واژگان كليدي 

.نظامي گنجوي، روايت شرقي

مقدمه 
ست كه هر اثر ادبـي را يـك كليـت           ي درك و توضيحي ا    در نقد ادبي، ساختارگرايي شيوه    

اي يگانـه بـه حـساب        هاي دگرگوني برنامه  ي خاص را گونه   داند و آثار يك نويسنده    وار مي اندام

. )1388:143كالر،  (آوردمي

ي اتـصال   ي يك اثر و به طـور كلـي شـيوه          دهندهساختار به عنوان مجموعه اجزاي تشكيل     

» واحد ساختاري «،ي ساخت  سازنده به اجزاي . شودح مي ي اثر ادبي مطر   عناصر و اجزاي سازنده   

:1370شناس،  حق(شود  گفته مي » اريروابط ساخت «مند اين واحدهاي ساختاري،     و به نظم قاعده   

175(.

شعر غنايي، شعري كوتاه و غير روايي است و اگر بلند باشد بـه آن شـعر غنـايي نمايـشي                     

از آنجا كه در ايـران  . شود كه متضمن داستاني باشد ي مي زيرا معموالً شعر وقتي طوالن    گويند؛مي

هنر نمايش رواج نداشته است، به شعرهاي بلند غنايي ادبيات فارسي، شعر غنايي داستاني گفتـه                

.)134:1387شميسا،(شود مي

ي ادبي داستان در شعر فارسي از قديم با اقبال شعرا و عامه مردم همراه بوده است بـه                   گونه

ي عالي غنايي داستاني وجود دارد؛ مثـل ويـس و            در ادبيات فارسي، چندين منظومه     ي كه اگونه

رامين، ليلي و مجنون و خسرو و شيرين كه بلند و روايي هستند و داسـتاني عاشـقانه را روايـت         

ها موضوع اصلي، بيان حاالت و احساسات مربـوط بـه وصـال و فـراق                در اين داستان  .كنندمي

در پايان  . پردازدميهاي زيباي طبيعت     وصف پديده  ي هم شاعر به مناسبت، به     هايدر بخش . است
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7 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

. هاي بزمي و غنايي را به حد اعالي كمال رسـانيد          قرن ششم هجري، نظامي گنجوي نظم داستان        

توفيـق قـدرت   شايد هيچ شاعري بيشتر از نظاميدر بين سرايندگان قصه هاي بزمي و عاشقانه،

 نمايي هاي اين شاعر در ضمن داستان سرايي فراوان است تا جـايي كـه                نمايي نيافته است؛ هنر   

ثير سبك و شيوه داستان پردازي      شقانه، دانسته يا ندانسته، تحت تأ     اكثر سرايندگان منظومه هاي عا    

. انداو قرار گرفته

خسرو و  «تاكنون پژوهشگران و محققان ادبي بسياري به آثار نظامي به خصوص دو منظومه              

جنبـه هـاي اسـاطيري و       ،انـد و آنهـا را از حيـث محتـوا          پرداختـه » ليلي و مجنون  « و   » شيرين

ايـن  هاي بررسي سـاختاري   از نمونه .اندبحث و بررسي كرده   ...  عناصر روايت  و      ،شناختيروان

 تطبيقـي   -نقـد تحليلـي     "توان به مقاله آقاي فضل اهللا رضايي ارداني بـا عنـوان              مي ،دو داستان 

 و مقاله خانم زينـب نـوروزي بـا    "گنجوينظامي» ليلي و مجنون«و » خسرو و شيرين«منظومه 

.  اشـاره كـرد  "شـيرين نقد ساختاري مناظره خسرو و فرهاد در منظومه غنايي خسرو و"عنوان 

 نيز عنوان رساله دكتـري آقـاي يـداهللا          " مجنون نظامي   و ليليشيرين و شكل شناسي خسرو و   "

 دكتر سيد مرتضي مير هاشمي كه به ريخت شناسـي ايـن دو داسـتان                 با راهنمايي  -شكري است 

.اختصاص يافته است

دهد، اين بدان معناست كـه ميـان         اجزا را با يكديگر و با كل شكل مي         يبطه را اگر ساختار، 

به عبارتي ديگر، .دو سويه بر قرار استاي تنگاتنگ وشماي كلي اثر و ساختار دروني آن رابطه

) ساختار بيروني (دث علّي و معلولي و مراحل سه گانه آغاز و ميان و پايان داستان                حوا يزنجيره

موضوع و درونمايه داستانمكان،زمان،، گفتگوها،ها رويدادها، كنش و واكنش شخصيتاز دل

:1387حياتي،  (اصر و فنون داستاني تعبير مي شود        اند كه از آن ها به عن      برآمده) ساختار دروني (

ي غنايي معروف از نظامي گنجوي، با  اين مقاله كوشش شده الگوي داستاني دو منظومهدر.)125

.تحليل ساختاري مشخص و رسم گردد
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 8

: طرح-1
پي به معني بنياد و شالوده، و رنگ به معني طـرح            (را با توجه به معناي لغوي واژه        » پيرنگ«

كننده عقالني وابستگي   آن را تنظيم  ،تهدانس)plot(» پالت«ترين معادل براي واژه     مناسب) و نقشه 

:خوانندموجود ميان حوادث داستان مي

ـ . ي وقـايع اسـت    يافتـه ي سـازمان  پيرنگ ترتيب و توالي وقايع نيست، بلكه مجموعـه         ن اي

اي ي علت و معلولي به هم پيوند خـورده و بـا الگـو و نقـشه                مجموعه وقايع و حوداث با رابطه     

.)1364:152ميرصادقي،(مرتب شده است 

توان بخش پوياي روايت دانست، به دليل آنكه گسترش و حركت داسـتان بـاآن         طرح را مي  

گـشايي و   افكني، گـره  ها، گره هاي داستان، پيچيدگي  پيرنگ شامل فراز و نشيب    . گيردصورت مي 

طـرح  . بنـدد موانع بـه كـار مـي      طرف كردن   تمامي تمهيداتي است كه شخصيت داستان براي بر       

ذكر اين  . ي داستان پنداشت  توان آن را خالصه   گوست و از اين رو نمي     ها را پاسخ  ويدادرچرايي  

در . شـود نكته ضروري است كه توالي منطقي رويدادها لزوماً به توالي زمـاني آنهـا منجـر نمـي            

ي زمـان وقـوع حـوادث    هاي معاصر، گاه نويسنده بـا شـگردهايي، در ارائـه   داستان و نمايشنامه  

هايي نظير نقل خاطرات، تداعي و يادآوري گذشته، آغاز كردن داستان از            دهد؛ ترفند تغييراتي مي 

...گشايي نهايي داستان و سپس برگشتن تدريجي و نامرتب به وقايع گذشته ونتيجه و گره

كنـد، بلكـه زمـان را       ها تقسيم نمي  نويسنده در اين آثار زمان را به ساعات و دقايق و  ثانيه            

ناگفته نمانـد كـه در ايـن آثـار، خـط سـير              .سنجدي و عاطفي حوادث مي    برحسب ارزش فكر  

كه شـامل وضـعيت   (را  » توالي دراماتيك «شود و او    داستاني به طور ضمني به مخاطب منتقل مي       

 عاطفه و تخيل خـويش تجربـه        به مدد ) عادي، بروز آشفتگي و اختالل، كشمكش و تعديل است        

.)1387:126حياتي، ؛85: 1371اخوت، (كند مي

كشمكش، پيچيدگي، بحران، تعليق، فاجعه و فرود يا نتيجه عناصري هستند كه كليت طـرح               

ناپـذير بـه نظـر    دهند؛ هر چند كه اين اجزا چنان به هم پيوسته و تفكيـك  داستاني را تشكيل مي  

. هاي گوناگوني از يك موقعيت واحد دانستتوان آنها را جلوهرسند كه ميمي
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9 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

: سرو و شيرينطرح داستان خ
):conflict(كشمكش -1-1

عبارت است از تقال و تالش دو نيروي مخـالف كـه در مقابـل يكـديگر واقـع          » كشمكش«

ستيز موقعيتي است كـه بـر       . شودها بيان مي  در كشمكش است كه سبب واقعي رويداد      . شوندمي

ترتيب، كـشمكش بـه     بدين  رسد؛يابد و به اوج مي    شود، گسترش مي  اساس آن بحران پديدار مي    

. كند، آشكار مير نهايت، معني و مفهوم داستان رادهد و دمجموع حوادث داستان جهت مي

اعم از طرح، شخصيت    ،كه براي هر كدام از اجزاي داستان      پردازان با توجه به اهميتي      نظريه

ي از كـشمكش    هاي متفـاوت  بندياند، با مالك قرار دادن آن عنصر، تقسيم       حتي محتوا قائل بوده   و

كـشمكش  .اند؛ نظير انواع كشمكش مبتني بر شخصيت و يا كشمكش مبتنـي بـر طـرح               ارائه داده 

هاست كه شامل ستيز آدمي بـا آدمـي، جـدال    بنديترين اين دستهمبتني بر شخصيت يكي از مهم  

اعم از طبيعت و جامعه و حتي تقدير اسـت      آدمي با خويش و كشمكش آدمي با نيروي خارجي،        

.)190-200: 1385مكي،( 

ي خسرو و شيرين، كشمكش انسان با انسان بيشتر مطرح است؛ براي نمونه جدال              در منظومه 

 ايـن   ،گفتني است كه  با وجود بـسامد ايـن  نـوع سـتيز              . ان خسرو و فرهاد يا شيرين و مريم       مي

هـا  ت شخصي يمواجههها اغلب به صورت غيرمستقيم و كمتر به گونه رويارويي مستقيم و           جدال

ي  منـاظره  ،بـا وجـود ايـن     . بينندمانند مريم و شيرين  كه هرگز يكديگر را نمي         . با يكديگر است  

ي كالمـي نيـز، نـشان داده    خسرو با فرهاد يكي از موارد نادري است كه اين كشمكش به گونـه          

:  شودمي

...بگفت انده خرند و جان فروشندبگفت آنجا به صنعت در چه كوشند؟        

...ران او بسـبگفت از محنت هجي از كس؟      ــبگفتا در غمش مي ترس

اره فرهادــد بيچـــبگفت اين كنـن ياد           زو مك،ن شدـبگفت او آنِ م

يـوزم به آهــاق را ســبگفت آفـي          م در وي نگاهــبگفت ار من كن
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 10

دن جوابشــد بيش پرسيـــنيامـرو از جوابش          خسچو عاجز گشت 

)                                                                         241-243: 1386نظامي، (

توان گفت كه جدال با خود هم در آن وجود دارد؛ جـدالي كـه خـسرو و                  البته به نوعي مي   

ابي و هوسـراني دارنـد، هرچنـد كـه كـشمكش در درون             شيرين در ذهن خود بين عشق و كامي       

سر انتخاب نيكنام ماندن يا سرسـپردگي       شيرين با خسرو يكسان نيست؛ ستيز شيرين با خويش بر         

كامل به خسرو است و جدال خسرو از سويي بـه دوراهـي عـشق و هوسـراني و از سـويي بـه           

. شودوفاداري به  شيرين يا حفظ حكومت مربوط مي

: شيرين

 سرش گر سركشي را رهنمون بود       تقاضاي دلش يارب كه چون بود  

)184: 1386نظامي،(

...به كار خويش در ماندآمد،به هوشــاند        ي بي خبر مــز بيهوشي زمان

... ارــاين ك    چه سازم چـاره و درمان كه اي دل ماندم اكنون زار و بيمار    

شــم فراقــت زخــدارم طاقـــنر وثاقش       ون دــكه گر نگذارم اكن

ان بدنام گردمـــو ويسه در جهــچردم       ـدي رام گــي زتنــو گر لخت

)284: 1386،نظامي (

:   خسرو

يـــا پادشاهــي يــم عاشقــ ز عالكاي دل چه خواهي      : ي به دل گهي گفت

بايدت خواست  از اين هر دو يكي ميملكت نايد به هم راست       كه عشق و م

)199: 1386، نظامي(

در منظومه ي ليلي و مجنون، جدال انسان با خود و همچنين جدال انـسان بـا ارزش هـاي                    

.اجتماع و سرنوشتي كه براي آن ها رقم زده شده و از پيش تعيين گشته است، نمود بيشتري دارد
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11 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

:جدال ليلي با خويش

خون شد جگرش ز مهربانيدلستاني      از و ــبا ابن همه ن

ر شكستهـبود چو پرده به راه بود بسته        ميــدر پرده ك

) 1386:445نظامي، (

ان آب و آتش     گفتي كه پري است آن پريوشــساخت ميمي

)446: 1386، همان (

عنـوان  بـه   . اش در پيوند اسـت    روني مجنون، با چگونگي عاشقي    توان گفت كه جدال د    مي

ي ليلـي، او را  پذيرد و حتي براي درنگ در جنگيدن با قبيلـه مثال از سويي ياري ابن نوفل را مي       

:خواندكند و از سويي ديگر هنگام جنگ، هر لحظه دعاي صلح ميسرزنش مي

واري           مجنون به حساب جان سپاريـهر كس به مصاف در س

...خواند      او جمله دعاي صلح ميراند    هر كس فرسي به جنگ مي

ن زدي تيغــر خويشتـبر لشكــون ميغ           رم نيامديش چـگر ش

)457: 1386نظامي،(

رسد كه مجنون سرنوشت غم انگيز را پذيرفته        الي ابيات اينگونه به نظر مي     هرچند كه از البه   

: دكوشد؛ مانناست و براي دگرگوني احوال نمي

سنگ از دل تنگ من بكاهد       دلتنگي خويشتن كه خواهد؟

را بجويد       بدبختي را ز خود كه شويد؟ــن مــبخت بد م

ا نيستـبه كردن كار، كار مچون كار به اختيار ما نيست      

)443: 1386نظامي، (

اي  در نامه  ،، با وجود اين   داندحبوب مي  جان سپاري در راه م     و از طرفي كمال عاشقي را در      

.:كندبه ليلي، وي را به سبب ازدواج با ابن سالم سرزنش مي

ي ديگري نشستي؟اين است كه عهد من شكستي؟       در عهده

...بازيراد عشقــبا او به مسازي       ان فريبــن به زبـبا م
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 12

ستن مرا بهانهــ     با  تو به سخستام فسانهاين جمله كه گفته

...ود غيورمـو را ز خــگر نه من از اين حساب دورم      ديدار ت

)513: 1386نظامي،(

د كـه هيچكـدام از      تواند بدين گونه در نظـر گرفتـه شـو         جدال با سرنوشت اين داستان مي     

هاي ديگر زندگي يپذيرند، خود را از تمام شاد تقدير محتوم خويش را نمي    هاي اصلي، شخصيت

دهند هنگام قرا مي  به نوعي خود را در معرض زندگي سراسر رنج و مرگ زود           كنند و محروم مي 

: گويدمي چنانچه مجنون در پاسخ پندهاي پدر.محبوب را در دنيايي ديگر بجويندتا وصال 

اا حوالتم رــن به قضــمي كــم را       رس حالتــن و مپــميبي

سررشته ز دست ما برون استداني كه حساب كار چون است     

) 440: همان(

: و نيز

ار ما نيستـــار،كــبه كردن كا نيست     ــچون كار به اختيار م

دل خوش؟كيست كه دارد اوكش         وآنن بالــم مــخوشدل نزي

)443: همان(

: پيچيدگي-1-2

هاي گونـاگون  نده براي آنكه كشمكش را گسترش دهد و از خالل اين گستردگي، جنبه       نويس

كند كـه رونـد     موضوع را تجزيه و تحليل كند، موانعي را بر سر راه شخصيت محوري ايجاد مي              

.  شودافكني يا پيچيدگي گفته ميبه اين موانع، گره. گرداندبه هدف دچار وقفه ميرارسيدن او

هاي زيادي وجود دارد كه يكي پس از ديگري و به           گشاييافكني و گره  گرهن،در طول داستا  

راننـد،  ي اطالعات به مخاطب، كنش را به پيش مي        وار، با ايجاد كشمكش و ارائه     صورت سلسله 

.افتدگشايي نهايي اتفاق ميي اوج كه گرهتا رسيدن به نقطه
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13 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

داند و از آنجا كه      تغيير بخت قهرمان مي    گشايي را منوط به   ي ارسطو كه گره   با توجه به گفته   

افكنـي نـسبت بـه      توان استنباط كـرد كـه گـره       دهد، مي اين امر معموالً در پايان تراژدي رخ مي       

.)213-214: 1385مكي،  (دهدگشايي زمان بيشتري از نمايشنامه را به خويش اختصاص  ميگره

شـود كـه در     ند حادثه فرعي شروع مـي      داستان با چ   ي عمل آغازين و زمينه    :خسرو و شيرين  

با رو در رو قرار گرفتن خـسرو        . جهت آشنا شدن خواننده با شخصيت اصلي، يعني خسرو است         

نخـستين  . شـود شوند و كشمكش داستان بنيان نهاده مـي       و شيرين، برخوردها و موانع پديدار مي      

. مـانعي طبيعـي اسـت   نشناختن يكديگر است كهمانعي كه هر دو شخصيت با آن مواجه هستند،   

كشمكش رو به اوج عبارت است از رسيدن شيرين به مشكوي خسرو و آغاز ماجرايي كه ضمن                 

در خواست كام جويي خـسرو از      . آيندآن كنيزان خسرو به عنوان شخصيت مخالف به صحنه مي         

شيرين بي وصلت و ازدواج رسمي، و نپذيرفتن آن از جانب شيرين، كشمكش اصلي را به وجود          

. شودبا ورود شخصيت رقيب،يعني مريم به آشفتگي داستان افزوده مي. آوردمي

آشفتگي كه متضمن حس پويايي داستان است و بيشتر از طريق دور نگه داشـتن احبـاب و                  

ماندن . شود، در اين منظومه نيز وجود دارد      قرار دادن اجباري مخالفان در كنار يكديگر ايجاد مي        

اي است از بـا     ن شيرين در كنار كنيزان خسرو در قصري دلگير، نمونه         مريم و خسرو و قرار گرفت     

. ي حفظ آشفتگي از طريـق اول اسـت        هم بودن اجباري افراد و دور بودن خسرو و شيرين نمونه          

البته در آشفتگي بايد دليل منطقي وجود داشته باشد تـا مخاطـب بتوانـد بـا شخـصيت داسـتان             

امـا  دليل منطقي دارد؛  حس آشفتگي شيرين،  . ن همراهي كند  همدردي كند و او را تا پايان داستا       

 از منظر قضاوت مردانه منطقي است؛ زيرا حفـظ قـدرت و   رسدبه نظر ميبراي خسرو چه طور؟ 

.  تر از مسائل شخصي استمهم،حكومت

اه جوانبخت         به دارالملك خود شد بر سر تختـان شــتر زمبه فرخ

ن خطا بودــرك مملكت گفتـبه ته شيرين مبتال بود       ــبدلش گرچه 

)165: 1386نظامي،(
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 14

ا دولت نشايد كرد كنديــود بتندي      كه بــدگر ره بانگ زد بر خ

و جانان جام گيردــچو دولت هست، بخت آرام گيرد      ز دولت با ت

)201: 1386نظامي،(

شـود و  ي عمل آغازين محـسوب مـي   به منزله رفتن ليلي و مجنون به مكتب،     :ليلي و مجنون  

تـرس از   . رودمند شدن آن دو به هم تا آشكار شدن راز عشق، به خوبي پيش مي              داستان با عالقه  

كند و با مخالفت    ايجاد دلهره و اضطراب مي    ، و عملكرد سخن چينان و زبان كشان       رسوايي ليلي 

.يابد و گره افكني انجام مي شودو، ادامه ميپدر ليلي با ازدواج آن د

تـوان  زندگي كردن ناخواسته ليلي با ابن سالم و جدا ماندن ليلي و مجنون از يكديگر را مي                

ي خـسرو و شـيرين،   هاي آشفتگي براي اين منظومه ذكر كرد در مقايسه با منظومه به عنوان نمونه  

به دليل آنكه مـانع اصـلي وي در   ؛رو رفته استاي از ابهام ف احساس همدردي با مجنون در هاله     

را ندارد، و اين شـايد  ... حقيقت دروني است و قصد از بين بردن موانع ظاهري مانند ابن سالم و            

:ي ليليبراي نمونه در جنگ كردن نوفل با قبيله. به دليل نوع عجيب عشق او باشد

 چو چرخ ناوردكز دور زني:           ي كه اي جوانمردــپرسيد يك

اري             با خصم تورا چراست ياري؟ـه جانسپـو بــما از پي ت

...ار باشد؟ــبا تيغ مرا چه كو خصم يار باشد         ــگفتا كه چ

)458: 1386نظامي،(

):crisis( بحران -1-3

وجود » بحران«ي در معناي قاموسي واژه    عالوه بر شدت عملي كه به صورت آشكار يا ضمن         

ي بحران بر دگرگوني و تغيير موقعيت از حالي به حال ديگـر گذاشـته شـده              دارد، پايه و شالوده   

اي كه زندگي از مدار عـادي       يكي نقطه : ي تغيير جهت دارد   بدين گونه، هر بحران دو نقطه     . است

در چنـين مـوقعيتي     . شـود خود خارج و پيچيدگي موجب آشفتگي وضعيت شخصيت اصلي مي         

كنـد و   را براي دست يافتن به تعادل پيشين و رفع آشفتگي آغـاز مـي             است كه شخصيت اصلي   
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15 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

هاي شخصيت اصلي و سـتيز  اي است كه بحران ، بر اثر تالشدوم نقطه ؛گيردكشمكش شكل مي  

وج و  ي ا ، نزديـك بـه نقطـه      بحـران اصـلي   .رسدي اوج مي  مداوم وي با نيروي مخالف به نقطه      

گيرد و دگرگـوني اساسـي در       هنگامي است كه شخصيت اصلي ،بزرگترين تصميم خويش را مي         

حال، در اين دگرگوني يا او بـا اقـدامي كوبنـده موانـع و در واقـع                 . آيداش به وجود مي   زندگي

. شـود خـورد و نـابود مـي   شود يا شكست ميدارد و پيروز مي بزرگترين مانع را از سر راه بر مي       

ي نابودي فيزيكي يا معنوي شخصيت در مقايسه با وضعيتي كه پيش آمده و ادامـه              : است  گفتني  

.)1385:230مكي،  (وضع پيشين را ناممكن ساخته است، اهميت چنداني ندارد

كشمكش ميان شيرين و مريم و به عبـارت بهتـر شـيرين و خـسرو پـس از                   :خسرو و شيرين  

شود كـه واكـنش آن از سـوي         را به كنشي وادار مي    رسد؛ زي واكنش مريم، به نقطه اوج خود مي      

در اين بين داستان فرعي فرهاد داراي عطـف، اوج       . برداي ديگر مي  شيرين كشمكش را به مرحله    

با تاختن خسرو به قصر شيرين و تمناي وصال كه در كشمكش زيباي      . چيني مستقل است  و زمينه 

ها پي در پي، تحت فشار عاطفي،       يتهاي داستان است، شخص   كالمي و مروري بر كليه كشمكش     

.كننددرونيات خود را فاش مي

داند تو دانييـمرا هم جان تويي، هم زندگاني        گر آخر كس نم

الت را نظرگاهــنكردم جز خيـاه بيگاه         گبه هشياري و مستي،

بريدمي نو مي به زحمت جامهبريدم       به خلوت جامه از غم مي

خريدممي      به تاج و تخت بوييشنيدم    يـولي چون نام زلفت م

)290: 1386نظامي،(

، عمل صعودي  را بـه       مجنون و ابن نوفل با خاندان ليلي      كشمكش ميان قبيله    :ليلي و مجنون  

بـه منزلـه ي نقطـه اوج        توان ازدواج ابن سالم با ليلـي را         رساند تا جايي كه مي    اوج خويش مي  

گيرد و چرا كه با ازدواج ليلي، مجنون آشفته تر از قبل، راه صحرا پيش مي. داستان در نظر گرفت   

از طرفي اين واقعه سرنوشت ليلي و مجنون را به سمت . كندزندگي كردن  با وحوش را آغاز مي       

.دهدسوق مي) هر چند ظاهري و  تنها در اين دنيا(بدبختي 
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):suspense(يق  تعل-1-4

هـا و اغلـب      با گسترش پيرنگ، همدردي و عالقه ي مخاطب متوجـه يكـي از  شخـصيت               

ي عـاطفي وي    مند و در تجربه   به سرنوشتش عالقه  گونه كه   شود؛ بدين متوجه شخصيت اصلي مي   

 نگراني و مندي نسبت به عاقبت كار آن شخصيت، او را در حالت دلهمين عالقه «. شودسهيم مي 

گوينـد؛ بـه    دارد و چنين كيفيتي را در اصطالح حالت تعليق يـا هـول و وال مـي                ر نگاه مي  انتظا

ين است،  كيفيتي است كه نويسنده براي وقايعي كه در شُرُف تكو         [...] عبارتي ديگر، حالت تعليق     

.)1376:296ميرصادقي، (» آفرينددر داستان خود مي

عوامل و عناصر ساختار     بيش از آنكه يكي از       - اين انتظار پر اضطراب    -به اين اعتبار، تعليق   

.شودرفتاري روان شناختي است كه از ساختار داستاني پرتنش حاصل ميطرح باشد، 

حال اگر بخواهيم تعليق را به عنوان جزئي از اجزاي طرح داسـتاني در نظـر بگيـريم، بايـد              

چنـين  . فتن از آن اسـت    ي امري است كه مخاطب شديداً مشتاق اطالع يـا         گفت كه تعليق، نتيجه   

موقعيتي سرانجام كشمكشي است كه دو نيروي مخالف، آغاز كرده و با آشكار شـدن بخـشي از               

را در ذهن مخاطب فراهم     بيني نتايجي   ي خود، موجبات پيش   هاي بالفعل و امكانات بالقوه    توانايي

.)236-1385:232؛ مكي، 1383:45شاهين و قويمي، (اندآورده

هـاي مختلـف   ي نظامي ،اغلب عناويني بـر بخـش      هاي سنتي نظير اين دو منظومه     در داستان 

ي صه بر خال-مشتمل بر نكات اصلي آن بخش بود    كه-عناوينآنازمخاطبونهادندميداستان

تـوان گفـت    بر اين اساس مي   . تنها ماندن شيرين و زاري كردن وي      يافت؛ مانند ِ  مطلب وقوف مي  

ها بيشتر در صددِ فهميدن چگونگي رخ دادن رويداد هاسـت تـا             ه داستان كه خواننده در اين گون    

.دهد و چه خواهد شداينكه چه رخ مي

تعليق بيش از آنكه حاصل سير علّي رويـدادها باشـد،   ي ديگر آنكه در اين دو منظومه،      نكته

با اسـتفاده  بدان گونه كه نويسنده ؛دن و وفور حوادث فرعي داستان استدر پيوند با تو در تو بو      

دهد تا درنـگ ِ     از تكنيك گريز به جاي تعليق ،ذهن مخاطب را به سمت و سويي ديگر سوق مي               

.او را در داستان بيشتر كند
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):resolution(نتيجه و فرود ) /catastrophe( فاجعه -1-5

گشايد و  پايان پيچيدگي است؛ دگرگوني ناگهاني موقعيت است كه گره حادثه را مي           فاجعه،

هاي ترين كاركرد تواند از برجسته  انقطاع حالت تعليق مي   ان را به فرجام مي رساند؛ بنابراين،      داست

. فاجعه محسوب شود

فاجعه سومين بخشي است كه ارسطو، عالوه بـر دگرگـوني و بازشـناخت، بـراي تـراژدي                  

ـ     در چارچوب تراژدي يوناني، فاجعه به معناي حادثه       . برشمرده است  اي رهي ناگهـاني و غيرمنتظ

.)1343:55ارسطو،  (شود  بختي به بدبختي و بالعكس مي     است كه موجب تغيير سرنوشت از نيك      

زيرا در انتها شفقت بايد جايش را به تـرس  بهتر آن است كه فاجعه در پايان تراژدي اتفاق بيفتد؛  

د بـدين ترتيـب، شـاي     . بازشناسي و مواجه شدن با حقيقت اغلب همراه با درد و رنج است            . دهد

.ي ناگهاني، همخواني ببيشتري با فاجعه داردمايه نسبت به حادثهبتوان گفت كه رنج

هايي كه ماننـد تـراژدي نيـستند، بـه جـاي فاجعـه از               البته شايسته است براي پايان داستان     

.استفاده شود» گشاييگره«اصطالح ِ

ب يا مقاومت    رقي هايبا ظهور موانع بيروني و دروني مانند حضور شخصيت        :خسرو و شيرين  

كشمكش ها يكي پس از ديگري بروز مي كنند تـا آشـفتگي داسـتان تـا     ،شيرين در برابر خسرو   

ها در كشمكش كالمي خسرو و شيرين در كنار         در حقيقت با بيان ناگفته    .لحظات آخر حفظ شود   

تسليم شـدن خـسرو بـه خواسـت        . شودگشايي داستان فراهم مي   قصر شيرين، راه رسيدن به گره     

زيرا با وقـوع ايـن رويـداد        توان نتيجه داستان تلقي كرد؛    شيرين و رسيدن به لحظه وصال را مي       

.  گرددداستان به حالت تعديل باز  مي

هايي كه با توجه به ساختار طرح، وجود دارد اين است كه هـدف فرعـي و                 يكي از اختالل  

 فرهـاد اپيـزودي فرعـي در    انگيزه ي فرهاد از هدف اصلي جذاب تر شده، در حالي كه ماجراي       

.شوداهميت تلقي ميبيداستان است و نقش حادثه ي فرعي در اين نوع ساختار،

ناكام گذاشتن ليلي ،ابن سالم را  به عنوان نقطه عطف داستان در نظر توان مي:ليلي و مجنون

 مجدد منجر   به گره افكني  ،رساننددواج ليلي را به مجنون مي     اقدام سخن چينان كه خبر از     . گرفت
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 18

گـشايي  ي ليلي بـه مجنـون مبنـي بـر اينكـه هنـوز پايبنـد اوسـت، بـه گـره                     شود كه با نامه   مي

شود و  عمل نزولي با مريض شدن ليلي از شدت عشق مجنون و مرگ ليلي، شروع مي              .انجامدمي

.پذيردداستان با مرگ مجنون بر مزار محبوب، پايان مي

اژدي نمـايش اعمـال      هاي تراژدي، ليلي و مجنون را تراژدي دانست؟ تر        كتوان با مال  آيا مي 

ي داستاني به فاجعه منتهي     شود؛ يعني هسته  كه به ضرر قهرمان اصلي تمام مي      مهم و جدي است     

اين فاجعه معموالً مرگ جانگداز قهرمان تراژدي است؛ مرگي كه البتـه اتفـاقي نيـست،                . شودمي

در داستان با برگشتن بخت قهرمان، مبارزه با . تقيم حوادث داستان استي منطقي و مس بلكه نتيجه 

هـاي  اما به هـر حـال نبايـد تفـاوت         اشتباه وحتي احساس ِترس و شفقت مواجهيم،      سرنوشت،

حال آنكـه در  داند،در تراژدي نويسنده از قبل، موضوع را مي   . داستان را ناديده گرفت   تراژدي و 

 حوادث و در خـالل وقـايع، وضـعيت را انـدك انـدك       كه در طيداستان خود قهرمانان هستند   

شـود حـال آنكـه تـراژدي        ها مطرح مي  هاي فردي و شخصيت   در داستان انديشه  . دهندميشكل

در تراژدي حتماَ بايد انـساني واال،  . شودهاي كلي  مطرح ميها و انديشهي كلي دارد و تيپ    جنبه

 نگون بخت شود و به مرگي دلخراش دچار آيد          - است    كه گاهي بسيار كوچك    -بر اثر اشتباهي    

اما از آنجا كه پاي وقايع تاريخي و قهرمانان واقعي به ميان مي آيد، معموالَ به سـبب سـمپاتي و                   

خواهيم او را كسي بدانيم كه بر اثر نقطـه ضـعفي كـه داشـته،               اي كه به قهرمان داريم نمي     عالقه

شـماريم و اوضـاع و   اي مبهم سرنوشت را مقصر مي    از اين رو به گونه    . مرتكب اشتباه شده است   

تـر، در تـراژدي قهرمـان تغييـر         از همه مهم  .گيريماحوال تاريخي و اجتماعي را انگيزه فاجعه مي       

.)155: 1387شميسا، (توانند تغيير كنند ها ميشخصيتكند حال آنكه در داستان، نمي

 ليلي و مجنون با تراژدي يافـت؛        هايي ميان توان شباهت ي تراژدي، مي  هاه به ويژگي  با توج 

با توجه  (داندكنند؛ يا اينكه نويسنده از قبل موضوع را مي        ها در آن تغيير نمي    مثل اينكه شخصيت  

 و شوداي است كه به فاجعه ختم مي      ظاهراَ داستان آن هم، به گونه      .)بندي و مقدمه كتاب   به عنوان 

توان پايان ليلي و مجنون را با توجه به درونمايـه  ها را در پي دارد؛ اما براستي مي     مرگ شخصيت 

 فاجعه دانست؟ - كه به چگونگي عشق عذري پرداخته است -آن
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19 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

به جهان درون كشيده شده و      شايد بتوان گفت جدال انتخاب بر سر دو راهي از جهان برون           

 به سوي كمال است و از عشق مجازي به عـشق حقيقـي   مجنون در حال طي كردن مراحل عشق      

اگر ايـن گونـه نيـست دليـل         . رسيده است و در اين مسير رفت و برگشت و ترديد جريان دارد            

تالش نكردن مجنون براي تغيير سرنوشت و رسيدن به معشوق را با كدام منطق ِعلّـي و معلـولي                    

لگوي داستان بـا  سـاختار       يد در پي تطبيق ا    تردچنين برداشتي از داستان بي    توان توجيه كرد؟  مي

، با اين تفاوت كه در جستجوي علتي بوده، فراتر از آنچه در داستان بيان شده است و                  علّي است 

. در صدد آن است كه از طريق عرفاني جلوه دادن منظومه، وقايع آن را داللت مند كند

ولي قهرمان تا   ،كار ناپذير است  نوشت در تراژدي ان   دانيم با اينكه نقش سر    همان طور كه مي   

كند؛هايي كه دست شوم تقدير براي او رقم زده است، تالش مي           آخرين لحظه براي فرار از تنگنا     

ايدئولوژي حاكم بر مجنون، تفكّر جبر گرايي است و تسليم محض در برابر سرنوشت و حتي                اما

:مجنون. بيشتر استتالش ابن نوفل و پدر او براي بر طرف كردن موانع، از خود او 

ي بودـار فتاده بودنــود؟         اين كــكوشيدن ما كجا كند س

...كارم اين بارــارم اين كــار          از چاره گذشتافتاد هزار ب

))517:1386نظامي،(

اژدي هـم بـا تـدبيري       اي پيش آيد مبني بر اين كه گاهي گره ِناگشوده تـر           امكان دارد شبهه  

هاي بزرگ است و آنهـا بـه دليـل     شود؛ در پاسخ بايد گفت كه تراژدي، داستان انسان        گشوده مي 

بينـي آنهـا چـه      هايي كه دارند از انتخاب بد به جاي بدتر، ناگزير هستند و اينكه در جهان              ارزش

 باشد، اما مجنـون     هاي انسان عادي مغاير   شود، ممكن است با ارزش    تعريف مي چيزي بد و بدتر،   

مشكل او با خودش اسـت؛      . بر سر كدام دو راهي مانده است؟ براي او بد و بدتري وجود ندارد             

، )ليلـي (و كار داشـتن بـا نمـود بيرونـي آن       براي اينكه چگونگي پذيرفته شدن عشق وي و سر          

ـ    . برايش قابل تصور هم نيست     رسـد  يغالباً شرح شيدايي و سوز و گدازهاي او به گوش ليلـي م

:كندمجنون حتي در جايي از داستان، از نزديك شدن به ليلي هم امتناع مي

 بسوزم،يشترك رومفروزم          گر پنه كه شمع ميزين گو
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1390پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 20

اك استــذهب عشق عيبنـدر مزين بيش قدم زمان هالك است      

ض بر او حرام استزين بيش غرام است        ــق تمـه عاشـنيز كاو

 ...ــدي چنـتشريف دهد به بيتكون قند      ـدر خواه كز آن زبان چ

) 523:همان(

توان به اين داستان نگاه كرد و شايد به اين طريق، داستان سـاختار  از منظري متفاوت هم مي 

ونه كه نوع عـشق حـاكم       علّي و معلولي خويش را البته با داللت هاي خاص ِخود بيابد؛ بدين گ             

هـا  بر اين منظومه، حب ِعذري باشد كه در اين صورت، سير حوادث  داستان و اعمال شخصيت                

كتمـان  عاشق و معشوق بايد عفاف ورزيـده،      بر اساس حب ِعذري،   . شودهم، منطقي قلمداد مي   

عـشقي ناكـام كـه در پايـان، مـرگ          . عشق كنند و در آن پرده دري خطايي اسـت نابخـشودني           

گيرد ؛زيرا كمـال مطلـوب در ايـن    �ِدلخواسته به همراه دارد و از آرمانگرايي بودن آنها نشأت مي          

آيد و عاشق و معشوق در پي محقق شدن بهترين نوع شكل رابطه ي خويـشند؛     دنيا به دست نمي   

خواهنديمآنان طالب مرگند و . اندشان زدهكه بر خودشيفتگياستسري، نقابي عشق ِدو در واقع 

: 1366ستاري،(از آنها دريغ شده را داشته باشند      ديگري، زندگي كه در اين دنيا     در جهان واقعي    

208(.

ان استـر در ميــي غيــنا اهلاينجا چه كني كه بيم جان است      

ن بادــار ايمــشاد       كĤنجاست حصرم وــا بدرآي خــز اينج

)526-1386:527نظامي،(

ارد، با آن  تفاوت اساسي هم دارد؛ چرا كه          هايي درخور با عرفان د    اين انگاره گرچه شباهت   

.ي الهي و رسيدن به محبوب برين در آن وجود ندارد و يا بسيار كمرنگ استصبغه

پس چون گوهر اين عشق، انساني است و عشّاق كه طالـب ديـدار پـس از سـوختن انـد،                     

ي ممتاز ايـن عـشق، چـه    اما در هر حال خصيصه[...] آتش آن را زنده نگه دارند بايد هميشه   مي

بي وجود شوهر و رقيب و چه به سبب حضور آنان، نامرادي است و همين نارواكامي است كـه                   

چكاند، و ليلي و مجنون هر ي خود را در كام دو دلداده مي   به دست تقدير قطره قطره زهر كشنده      
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ه گناه آلوده شـود بـه گـور مـي برنـد     ميرند و عشق خود را بي آنكه ب  يز مي دو در فراقي غم انگ    

.)121-122: 1366ستاري،(

ادــد آبــق مانـه عشــتا خانــزاد          ام نجست آن پريــزان ك

يــي تنش از نشاط خالــي          گشتــه يك مراد حالــگفتا كه ب

سي سال نشاط خويشتن جستان سست        ـام گرفتني چنــ كاز

م از آن رحيق يك جامــگر ياببيرون نهم از دو كون يك گام      

)533: 1386نظامي،(

هم در هوس تو دردناك استو امروز كه در نقاب خاك است      

... تو چشم بر راه بلقِاه        هست از ــظران در ين گذرگچون منت

)555: همان(

گفتني است كه مرگ اين افراد هم مانند مردم عادي، مرگي معمولي نيست؛ مرگ شـگرف و                 

. زنده پنداشتن مجنون پس از سالي گواه اين مسئله است و او در باطن، زنده ي جاويد است

...ام به يك ساليك ماه و شنيدهر آن حال      ــد هم بــاده بمانـافت

...ارـخوار      كس را نه به استخوان او كوانـسگان استخزآن گرگ

ان بودــه دوستــآن روضه كه رشك دوستان بود       حاجتگه جمل

م دورـهر كه آمدي از غريب و رنجور       در حال شدي ز رنج و غ

)568-569:همان(

 ي  انگيز خواند وآن را بـه فاجعـه       وجيهات عشق عذري، پايان داستان را  غم       شايد بتوان با ت   

تراژدي نزديك دانست؛ چرا كه متضمن دانستن حقيقتي انكار ناپذير است و تـالش خـشمگينانه                

عملـي  ( ِ دروني )خواستي(به تقدير ) حكم جامعه و عرف قبيله    (مجنون براي تبديل تقدير بروني      

چنين واكنشي  . كندآميز او را نمايان مي    ه همه عظمت سرنوشت فاجعه    است ك )ارادي و اختياري  

البته از سر درماندگي و ناتواني است؛ اما پـذيرش ايـن شكـست بـا زبـوني و شكـست طلبـي                      
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تواند عكس العمل طبيعي انسان با غروري باشد كه جامعه و حيات را   اي فاحش دارد و مي    فاصله

كنـد، امتنـاع    آنچه اين روايت را تقويت مي     . كهتر و مهتر بستاند   وداع مي گويد تا داد خود را از         

.  مجنون از زناشويي با ليلي حتي پس از برخاستن مانع، يعني مرگ شوهر ليلي است

و خرسندــه حكايت تــاز تو بـد        ام بنادهــع نهــاي طمــبر پ

... مرا چه كار استچو عشق تو در من استوار است        با صورت تو

)513:همان(

 كـه در آن زن  -نكته حائز اهميت ديگر اين است كه چنين عشقي بـا خاسـتگاه اجتمـاعي               

 جان سـپردن در راه  ي مقام معشوق زن  و همچنيناعالتوان  در پيوند است و مي   -شودتحقير مي 

.)224: 1366ستاري، (را نوعي واكنش متقابل با اين فضاي اجتماعي دانست وي عشق

: الگوي داستاني-2
دهد و به نحـوي بـه هـم مربـوط           ي اجزاي داستان را در خود جاي مي       بافتي است كه همه   

حـداقل دو روش وجـود    نشان دادن الگوي داستاني و يا ساختار  بيروني داسـتان،           براي. كندمي

 ساختار شـرقي    روش ارسطويي و روشي نوپا كه كه بيشتر در پي دنبال كردن و شناساندن             : دارد

ي ايـن كـار را      ي اعـال   آن با ساختار غربي است كه نمونه       هايقصه و درام شرقي و بيان تفاوت      

. از منوچهر ياري مشاهده كرد" ساختار شناسي نمايش ايراني"توان در كتابمي

:  ساختار ارسطويي-2-1

اعري است كه بعدها    منظور از ساختار ارسطويي همان ساختار تراژدي مطرح شده در هنر ش           

تـوان بـه گوسـتاو فريتـاگ     كه از جمله آنها مي   منتقدان بسياري به شرح و بسط آن پرداخته اند؛        

مقدمـه، عمـل افزاينـده، اوج، عمـل         : ساختار فريتاگ ازپنج بخش تشكيل شده است      . اشاره كرد 

ين هـرم، شـامل   يك ضلع ا. توان به شكل ِهرم نمايش دادساختار فريتاگ را  مي. كاهنده و نتيجه 

:و ضلع ديگر، شامل عمل كاهنده خواهد بود)و نقطه ي اوج رأس هرم(اينده است عمل افز
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23 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

                                                             نقطه اوج

افكنيگشايي        گره                                                   گره

گيري                    مقدمه                              نتيجه

نمودار ساختاري فرتياگ

، يكـي  )افكنـي گشايي و گرهگره(قائل شدن زمان مساوي براي عمل افزاينده و عمل كاهنده    

خـواني دارد تـا     هاي كالسيك يونان هم   هاي اين هرم است كه بيشتر با ساختار تراژدي         ويژگي از

تـر  افكني و پيچيدگي بسيار كوتـاه     گشايي از گره  در اين آثار، مدت زمان گره     . هاي معاصر داستان

:1386قـادري،  (ي كمـي وجـود دارد   گيري فاصله ي اوج تا فرود و نتيجه     شده است و بين نقطه    

53-50(.

بـدين سـان كـه    ؛ اهميت ندادن به حوادث فرعـي اسـت       ،از ديگر ويژگي هاي اين ساختار     

 بـدون   -تـوان آن را   هاي داستان بگذارد و مـي     تواند اثري ماندگار بر شخصيت    ه فرعي نمي  حادث

الگـوي اصـلي آن   ساختار، خطّـي اسـت و  .  كنار گذاشت  -اينكه خدشه اي به داستان وارد كند      

مخاطب در . رود و نظرها متوجه پايان است  داستان پيش مي  .شايي است معرفي، درگيري و گره گ    

.شود درگير واقعه ميبطن جريان است و

:نمودار هرمي شكل ساختار بيروني خسرو و شيرين
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:ي خسرو و شيرين قابل انطباق با اين ساختار استتوان گفت منظومهمي

كاركردها و جذّابيت هاي وقايع داستان نيز الگوي خسرو و شيرين را به الگوي درام نزديك                

طي يـك مـاجراي فرعـي، شخـصيت          و عادي آغاز مي شود؛     مي كند؛ داستان در وضعيتي آرام     

آورد؛ بـا   كند و آشفتگي و اختالل دراماتيك را بـه وجـود مـي            اصلي را در دام عشق گرفتار مي      

،هاي رقيب يا مقاومت شيرين در برابر خسروظهور موانع بيروني و دروني مانند حضور شخصيت    

تگي داستان تا لحظات آخر حفـظ شـود و          ها يكي پس از ديگري بروز مي كنند تا آشف         كشمكش

با ايـن حـال بعـضي از        . گرددسرانجام با زفاف خسرو و شيرين، داستان به حالت تعديل باز مي           

.)12: 1387حياتي،(ماجراهاي فرعي با ايجاز دراماتيك سازگاري ندارد 

:نمودار هرمي شكل ليلي و مجنون

:  ساختار شرقي-2-2

) نقّـالي (گـويي   پردازي و داستان  ي داستان  سنتي ايراني، متأثّر از شيوه     هايساختار نمايشنامه 

. ي ايرانـي اسـت    كننـده اين ساختار معنايي، در تناسب با فرهنگ تو در تو و هـضم            . كهن است 

. چيدمان حوادث اين ساختار، به صورت تداوم معنايي است و ارتبـاط رويـدادها، عِلّـي نيـست      

رزخ و ساحت طبيعـت    كوه هاي بلند تا ساحت ماوراء و ساحت ب روايتي كه سير و سفر است از      

بـه معنـاي   گفتني است كه شهادت در اين الگوي داستاني .ي بازگشت و عدالت   و در آخر وعده   
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25 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

) اپيزوديك، ضـمني  (هاي فرعي   شاهد بودن و شهود نيز بوده و همچنين وجود حوادث و داستان           

لكه در بعضي موارد، معناي اصلي واقعـه نيـز در آن            در دل ساختار اصلي، نه تنها زايد نيست، ب        

:هاي ساختار شرقي عبارت است ازمنديترين قانوني اصليخالصه.نهفته است

.الگوي اصلي آن، داستان در داستان و روايت در روايت است-1

، سـاختار شـرقي از الگـوي        »گـشايي  گـره  -افكنـي  گره -معرفي«در مقابل الگوي ارسطويي     -2

. برخوردار است»  روايت- شهادت-شگزين«

اي و تكرارشـونده، بـه جـاي سـاختار          وجود ساختارهاي متوازن، متقارن، موازي، اسـطوره      -3

.ساحتي خطيتك

پردازي، به صـورت  ي قصه دهد و هماهنگ با شيوه    تعليق در يك خط داستاني واحد رخ نمي       -4

. است» گريز در گريز«و » واقعه در واقعه«

زمـان غيـب و     جواري حضور هم  وي ساختاري آن، متافيزيكي و ماوراء طبيعي است و هم         الگ-5

.)194-1379:199ياري، (سازد و رؤيا و واقعيت را ممكن ميشهادت، 

:اي خسرو شيريننمودار دايره
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تواند بيان سرگذشت خـسرو پرويـز باشـد    از چشم انداز روانشناسي يونگي، اين داستان مي  

بـه عنـوان   ) شاه پور(=ن خود؛ بدين گونه كه شيرين به عنوان مظهري از آنيما و شاپور       براي يافت 

ي گانـه پير فرزانه، وي را پس از گزينش كردن، در سفر به دنياي درون و گذشتن از مراحل سـه                  

ي كار       چو شاپور آمد اندر چاره    : اندياري داده خويشتن شناسي و يگانه شدن با طبيعت و هستي،        

ي كارم را پاره كرد آن پارهدل

قضاي عشق اگر چه سرنبشت است        مرا اين سرنبشت او در نبشت است 

)182:1386نظامي،(

تواند به عنوان مظهري از قدرت و توان پهلوان مطـرح           اي، اسب مي  در نماد شناسي اسطوره   

.)518:1387،  و وارنر1386:113ياحقي،: رك(شود

 در جـايي از داسـتان   ، نماد وجه اهورايي و كمال بخش آنيما اسـت      و از آنجايي كه شيرين    

. بخشدگون و نژاده خويش را به خسرو مي شبديزِ افسانه،خوانيم كه ويمي

راي شاه بگذاشت ــ        اگرچه همچنان شبديز را داشت           بر آخر از ب

)1386:163نظامي، (

مراتب معرفت را به سـوي كمـال و شـهود    ،ين صورت خسرو به عنوان كنشگر اصل     در اي 

گواه اين برداشت،دعوت به عدل و داد كردن خسرو با داللت شيرين پس از              . گذاردپشت سر مي  

و در حقيقـت    (گيري خسرواز فرمـانروايي اسـت       نشيني و كناره  ازدواج با وي است و نيز گوشه      

.)123-127: 1387ياوري،  ()پيوستن به هستي و يگانه شدن با هستي است

...ر مرادش همدمي بود  ـز دولت بي بود        ــار خسرو خرمــاز آن پس ك

...كرداي عيش چندين ساله ميــقضخورد    داد و ميميجهانخوش طبعي         به

...داوند           ز رامش سوي دانش كوش يكچندــاي خــزمين بوسيد شيرين ك

وازيــر رعيت را نــه گــو را بـتوزي بد است و جورسازي         ــجهان س

)340-338: 1386نظامي،(
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27 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

هاي عاميانه ايراني بـه     ي اصلي داستان اين منظومه با الگوي اكثر داستان        همچنين ميان رشته  

اين الگوي داستاني، همانـا سرگذشـت       . شباهت عميقي وجود دارد   » هزار و يك شب   «خصوص  

هاي دوردست، در دام عـشق او       اني است كه با ديدن تصوير زيباي دختري متعلق به سرزمين          جو

در نهايـت،   . شودخيزد و در طلب دختر، عازم سفري دور و دراز مي          عاشق برمي . شودگرفتار مي 

هايي كه متحمـل شـده، اليـق عـشق دختـر      قهرمان داستان با تجربياتي كه كسب كرده و سختي       

ثميني معتقد است كه فاصله ي جغرافيايي عاشـق و معـشوق، موجـب       . پيونددو مي شود و بد  مي

تجربه است كـه بـا شـنيدن        اي بي عاشق غالباً شاهزاده  . شودهايي از اين دست مي    پويايي داستان 

تـرين  گـردد و در انتهـا، ازدواج طبيعـي        اش روان مـي   شود و در پـي    وصف دختر، عاشقش مي   

.)1379:262(هاست پايان

...وي        سخن را بهره داد از رنگ و از بوي ــور سخنگــزبان بگشاد شاپ

...انــا خراســشده جوش سپاهش تان      ـزني فرمانده است از نسل شاه

چـــر هيــرادر زاده اي دارد دگــبچ        ـپيــراي پيچ درن زندانسـدري

يـــه صاحب كالهــر مقنعــبه زيـي       ذار ماهــپري بگ،پري دختي

يــو آب زندگانــه چشمي چــسياب جواني     ـشب افروزي چو مهت

)127-128: 1386نظامي، (

شـود، سـپس بـا روايتگـري        در اين شيوه ي روايت، ابتدا قصه با روايت گوينده آغاز مـي            

. صلي، آشنا مي شويم و باالخره به روايت خود شخصيت از خود مي رسـيم         ديگران باشخصيت ا  

ي خسرو و شـيرين قابـل       رد پاي اين شيوه، در منظومه     )   االولياء همانند داستان حالج در تذكر    (

 داستان است و بعد از طريق شاپور و         يبدين صورت كه ابتدا نظامي شروع كننده      مشاهده است؛ 

هـا؛ ماننـد    شويم و سپس از زبان خود شخصيت      ي اصلي آشنا مي   هاقضاوت ديگران با شخصيت   

كند و در جايي ديگر با گفتار هـاي طـوالني، خـود را  بهتـر                 هنگامي كه خسرو با خود فكر مي      

شـود و  برد، تا جايي كه شيرين به مناجات با خدا مشغول مي        كند و داستان را پيش مي     معرفي مي 

.شودداستان از زبان او روايت مي
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رسد، ختار روايت شرقي قصه در قصه و داستان در داستان است كه در پايان به اعتال مي                سا

روايـت  . رسد و سـپس بـه فـرود       ولي در نحوه  ي روايت غربي، داستان از حضيض به اوج مي            

؛ با توجـه بـه      )مانند داستان شيخ صنعان   (شرقي در ظاهر يكنواخت و در باطن رشد يابنده است         

توجه به گوشه نشيني و كناره گيـري خـسرو   با(ي پايان داستان خسرو و شيرين آيا برااين نكته، 

توان اعتاليي در نظر گرفت؟ و يا اين پايان بـه           مي) از سلطنت و مرگ قهرمانانه وانتخابي شيرين      

ي فرودي است كه بعد از راضي شدن به ازدواج، در پي آمده است؟ منزله

ستفاده از تكنيك گريز در ايـن  داسـتان، حـاكي از          تو در تو بودن، وفور حوادث فرعي و ا        

هماهنگي ساختار آن با ساختار روايت شرقي است؛مانند اپيزود فرهاد، توصيفات فراوان از بـزم               

توان با قائل شـدن سـاختار ارسـطويي    آيا مي... ورود بهرام چوبين در خسرو و شيرين و  خسرو،

 را صرفاً به هنر نمايي و قدرت تـصويرآفريني          هاي فرعي براي اين داستان، وجود پر رنگ حادثه      

مربوط دانست؟ در صورتي كه در ساختار ارسطويي، وفور حوادث فرعي و به اصـطالح               شاعر،

هاي  از ارزش-سازد اي وارد  نمي كه حذف آنها به پيكره اصلي داستان خدشه   -هاي آزاد موتيف

:در حالي كه در ساختارشرقي.كاهدداستان مي

حوادثي كه رابطه ي علـت و معلـولي   . اند و غير علّي هستنده كنار هم چيده شد  حوادث در 

 بـر   است كه جبـر   ي آن   ي بعدي نيست؛ كه نشانه    اي، علت حادثه  ندارند و زنجيره وار هر حادثه     

اي در كنـار    حوادث آينده درگرو ِحوادث گذشته نيست بلكه هر حادثـه         . سرنوشت حاكم نيست  

علي رغم جبر و فشار بيرون، اختيـار و آزادي درون           . ذف و اضافه است   ي ديگر و قابل ح    حادثه

.)197: 1387ياري،(

ي شيرين در پايان داستان و عملكرد مجنون در مواجهه با موانع اجتمـاعي و               انتخاب آزادانه 

.  فرهنگي، از تطبيق اين دو منظومه با اين ساختار، حكايت دارد
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:اي ليلي و مجنوننمودار دايره

ساختار ليلي و مجنون هم مانند منطق الطير عطار، مي تواند با اين ساختار هماهنگي داشـته                 

بدين گونـه كـه     .گفتگو و بيان تفكر قبل از عمل، سير و سلوك و گزينش و مشاهده و فنا               :باشد

:      كندسرنوشت، قيس را انتخاب مي

كارامدارا           خون ريخته از تو آشتيري زده چرخ بي

)484: 1386نظامي،(

   در ساختني است با چنين دردايزد چو نصيب من چنين كرد

)537: همان(

گذرد و در آخر با محبوب يكـي شـده، بـه مـشاهده و فنـا                او با سير و سلوكي از خود مي       

.چنين تطبيقي، با نگرش عرفاني به اين منظومه، همسويي دارد. رسدمي

دمــگزنيــچون حور و فرشته بــدم       و بنــه ديــم كــه نيـديوان

و استـان خديــوين از كرم جهخوش من نه خوي ديو است      خوي

)536: همان (
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اد من رفتــخود ياد من از نهياد من رفت      در زــا نه پــتنه

م؟ـم، كدامــمعشوقم و عاشقدر خود غلطم كه من چه نامم؟     

)487:همان (

تـوان ازدواج ليلـي بـا ابـن سـالم را             مي  اين داستان كدام واقعه است؟ آيا      براستي اوج در  

ي اوج و بحران داستان در نظر گرفت؟ در صورتي كه از منظر ِ حب ِعذري، موانع بيرونـي                   نقطه

. جويدصالش را در دنياي خاكي نمياهميت ندارد و عاشق به خيالي از معشوق، قانع بوده، و

ي مرگ، عاشق بودن بـر       يا اوج آن كه سرانجام در آستانه       آيا مرگ ليلي، فرود داستان است     

دارد؟ مجنون را اعالن  مي

رــبريد زنجي آن لحظه كه مير      ـگو ليلي از اين سراي دلگي

دادان پاك ميــبر ياد تو جداد    در مهر تو تن به خاك مي

ي كرد          جان در سر كار عاشقي كردـي تو صادقـدر عاشق

)555:همان (

تـوان گفـت   ، ميو روايت است) شهادت ( سير و سفر   -با توجه به الگوي شرقي كه گزينش      

له عشق آشنا گردد مسأاي است تا وي با لي فقط بهانهكه مجنون در اين سير و سفر تنهاست  و لي          

دانـد و تقـدير   چراكه سالك اين عشق را ازلي مي(از جانب تقدير و بتواند پس از برگزيده شدن،     

نظير فراغـت از    (، سفر به درون را آغاز كند و پس از مشاهدات فراوان           )خويش را پذيرفته است   

ح است و هـم  خورد و خواب و در عين حال، تندرستي و نيرومندي كه هم به لحاظ جسمي مطر    

. و طي طريق كردن ، به روايت حديث عاشقي خود بپردازد و در نهايت فاني گردد) روحاني

نتيجه
همان طور كه ديديم طرح و ساختار بيروني دو منظومه ي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون،              

تـوان  براي تطبيق با ساختار شرقي قابليت بيشتري دارد تا ساختار ارسطويي كه غربي است و مي               
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31 ... نظامي گنجوي" ليلي و مجنون " و"خسرو و شيرين"رح داستانيط

البته با در نظرگرفتن ايـن نكتـه        . ساختار اين دو منظومه را ساختاري اپيزوديك و متقارن دانست         

مـوارد زيـر از     . كه قابليت تطبيق داستان ليلي و مجنون از داستان خسرو و شيرين بيـشتر اسـت               

:روندمصاديق اين تطبيق به شمار مي

و خيال برداشته شده و ساحت طبيعت        همان گونه كه در ساختار شرقي مرز ميان واقعيت           -

در اين دو داستان نيز همه چيز در نگاه اول طبيعي اسـت             و ماوراءي طبيعت به هم آميخته است،      

شـويم آن سـوي طبيعـت را نيـز          تر مـي  كنيم؛ چون عميق  و بدان گونه است كه آن را رؤيت مي        

يي است كه مجنـون بـا وحـوش         در چنين دنيا  . اعم از عوالم برزخي، مينوي و دوزخي      .بينيممي

روزي سپري كند و بر سر پذيرد كه وي روزهاي متمادي بي محشور است و خواننده به آساني مي      

هـاي  پـور و ويژگـي    وجود شـا  . مزار محبوب به راحتي جان دهد و در اين دنيا نيز به او بپيوندد             

جـواري واقعيـت و      به هم  اي كه دارد نظير پيوند با جادو و راز از مواردي است كه            خارق العاده 

مثالً همه چيزداني وي و به چنـد هيئـت مختلـف            رساند؛خيال در داستان خسرو شيرين مدد مي      

.درآمدن پيش نديمان شيرين و نشان دادن تصويرخسرو

ديدن تصوير شيرين،   .زندحوادث اصلي را رقم مي    ،ي فرعي از لحاظ ساختاري يك حادثه    -

هـايي فرعـي هـستند كـه مـسير          ، حادثـه  ودن مجنون و ليلـي    مكتب ب هاد و هم  ماجراي عشق فر  

.زنندرويدادهاي اصلي را عوض كرده، پيشرفت حوادث را رقم مي

معنايي است و از طريق تو در تويي حـوادث و            اين ساختار بيشتر از آنكه داستاني باشد،       -

ت از داسـتان    هاي متفاو گشايد و امكان برداشت   زيادي حوادث فرعي، راهي به سير و سلوك مي        

هاي متفاوتي وجود دارد كه به لحـاظ منطـق   از داستان ليلي و مجنون برداشت  .آوردرا فراهم مي  

ي خـسرو و شـيرين نيـز قابليـت        منظومـه . هاي ويژه ي خود را دارنـد      هر كدام داللت  داستاني،

رو، خـس (دام شخـصيت تلقـي كنـيم      داستاني بااليي دارد و بسته به اينكه شخصيت بنيادين را ك          

. هاي متفاوتي داشتبرداشت... توان از منظر روانشناختي، عرفاني و مي) ، و فرهادشيرين
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