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مکتبی شیرازي» لیلی و مجنون«عنصر گفتگو در مثنوي 

1محبوبه زمانی

2قاسم بوستانی

چکیده
-در قالب مثنوي و بهشود که دیده میادب فارسی، آثار متعددي پرشمارهايدر میان منظومه

و ها پرداختاین منظومهبهداستانی نیز منظر ادبیاتتوان از که میاندداستان بیان شدهصورت 
تحلیلی به بررسی -صورت توصیفیرا واکاوي کرد. مقالۀ حاضر، بهآنهاموجود در عناصر داستانیِ

مکتبی، شاعر دورة پردازد. مکتبی شیرازي می» لیلی و مجنون«و ارزیابی عنصر گفتگو در منظومۀ 
،پژوهشاین درد شهرت یافته است. با این اثر خوبویژه که ،دان نظامی بودهو یکی از مقلّتیموري

پس از آن، و پرداختهلیلی و مجنونبه معرفی پدیدآورندة اثر و خود اثر ،اي کوتاهابتدا در مقدمه
دهد که در اثر نشان میها. بررسیایممد نظر قرار دادهاز جهت عنصر گفتگوداستان راتحلیل 

بترتیب اولویت، ابتدا گفتگوهاي اند:به داستان راه یافتههاي مختلف زیرزبور، گفتگوها به شیوهم
صورت و حدیث نفسگویی نمایشیتکگفت و شنود، کار رفته و در مرحلۀ بعد، دوسویه به

گرفته است.

هاي کلیديواژه
تحلیل داستان، عنصر گفتگو، لیلی و مجنونمثنوي مکتبی شیرازي، 
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مقدمه. 1
گفتگو به معناي مبادلۀ افکار، عقاید و صحبت کردن با یکدیگر است که در شعر، 

ریشۀ گفتگو در داستان، .)466: 1376(میرصادقی، شود و نمایشنامه به کار برده میداستان 
گردد. این عنصر، نوع خاصِِ ادبی است که بیشتر از به ادبیات یونان قرن پنجم قمري برمی

گفتگوها .)80: 1382(رضایی، گیرد ویژه روش سقراطی ریشه میههاي فیلسوفان ببحث
نقش بسیار مهم در وجود آنها،کهشوند اصر پررنگ داستان محسوب میامروزه یکی از عن

برد. سیر داستان را پیش می،تأثیرگذاري داستان بر مخاطب دارند و نویسنده به کمک آنها
گذارد و در اي واضح به نمایش میرا به گونهدر واقع این گفتگوها، روابط بین اشخاص «

ه تحلیل و تبیین این روابط چنان قوي و مؤثر باشد که دیگر نیازي بباید آن،آلشکل ایده
نیز همچون موارد مکتبی شیرازيلیلی و مجنوندر منظومۀ .)365: 1383، سلیمانی» (نباشد

به این عنصر توجه خاصی شده است.مشابه،
ر قرن نهم و که مکتبی، شاعدهدها نشان میبررسی، شاعرنسب و روزگار در باب نام و

صفوي بوده عصرل او، مقارن با دورة تیموري و اوایو زندگیابتداي قرن دهم هجري
اند. ظاهراً او در قصبۀ داري نوشتهواسطۀ نامش، مکتباست. شغل مکتبی را به

» مسجد بردي«به االیام،عتیقی که از قدیمدر مسجد جامع آن روزگار، شیراز »قصرالدشت«
هاي همین ، مدفن وي نیز در یکی از طاقبنا بر مشهوردار بوده و، مکتبداردشهرت

، از امثال نظامیگوییسرایان دورة خویش است که در نظیرهمسجد قرار دارد. وي از خمسه
).18-1343:3، مکتبیتر عمل کرده است (عصر خویش موفقدیگر شاعران هم

و دیگري، لیلی و مجنوناز آثار مکتبی، آنچه به دست ما رسیده است، یکی مثنوي 
نویسان هایی هم داشته است که تذکرهغزلوي است.کلمات علیۀ غرّامنظومۀ تعلیمی 

)، اما تا آنجا که جستجو کردیم، 312: 1363نفیسی، اند (ابیات مشهوري از آن را نقل کرده
: 1384نمونۀ این غزلیات در تحفۀ سامی (صفوي، از او بازنمانده است.دیوان مستقلی 

263:(
غرق عرقی در دل گرم که گذشتیآلودة گردي ز پی صید که گشتی
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است. لیلی و مجنونقرار گرفته، مثنوي در معرض بررسیآنچه در این مقاله ويز آثار ا
اي به اقتفاي نظامی داشته که ظاهراً از میان آنها، تنها موفق به وي طرح خمسه«:اند کهنوشته
شده است و یا اگر آنها را سروده، به دست ما نرسیده است، جز لیلی و مجنوناتمامِ 
، هرکدام دو النفائسمجالسو تحفۀ سامیهايتذکرهکهاالسرارمخزناي در برابر مثنوي

.)541- 539: 1375رلو، دا(خزانه»اندبیت از آن را نقل کرده
نظامی است، شناخته شده لیلی و مجنوناي از ، که نظیرهلیلی و مجنونمکتبی، با منظومۀ 

بیت است و در 2160اشعار، خاللاست. شمار ابیات این منظومه به گفتۀ خود مکتبی در 
، مکتبیقالب مثنوي، و بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف سروده شده است (

1343 :3 -18.(
تاریخ کتاب مکتبی بودچون مکتبی این کتاب بگشود

آمد دو هزار و یکصد و شصتابیات که در حساب پیوست

)244، ص لیلی و مجنون(
به لیلی دختري از قبیلۀ دیگر و يعامریموضوع آن داستانی است در عشق قیس بن

انگیز همچنین شرح اعمال جنون، دهدحوادثی که براي مجنون در راه وصول لیلی رخ می
اوست تا اختالف بین قبایل و آداب  و رسوم حاکم بر جامعه.

مکتبی پیش از سرودن این منظومه، سفري به هند داشته است؛ در راه گفته شده که 
رسد و پس از به دستش میلیلی و مجنونه یا روایتی از داستان نسخ،بازگشت به ایران
کند میآغازآن را به نام امیر قاسم پرناك، حاکم وقت فارس، سرودن رسیدن به ایران، 

اطالعی از تاریخ آن سفر به دست ،هاي موجود). از کتب و تذکره23-22: 1378(عابدي، 
مل است، اما این مسأله از قدر و ارزش اثر او اقتباس کالیلی و مجنوننیامد. اگرچه مضمون 

هایی نظامی تفاوتلیلی و مجنوناز نظر حجم و سیر داستان، با منظومۀ مکتبیکاهد. نمی
دارد که در جاي خود شایان ذکر است.

پیش از روایت،است که ایناین، لیلی و مجنوندر باب ریشه و تاریخچۀ داستان نکتۀ مهم 
نظامی و در دورة جاهلیت وجود داشته است؛ برخی از محققان براي اثبات حقیقی بودن 
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اند اند. بعضی گفتهآن، شواهدي آورده و حتی دیوانی را به مجنون قیس عامري نسبت داده
مروان، عاشق دخترعموي خود امیه یا بنیاین داستان از اینجا شکل گرفت که جوانی از بنی

» مجنون«شدن این راز، اشعاري با نام مستعارِ ه وصال او نرسید و پس از برمالشد، اما ب
اصل ،تاریخ ادبیات ایرانشناس چک، در یان ریپکا خاور.)115: 1372کوب، (زرینسرود

اما واقعیتی .)1389:20(مکتبی،انه و کهنه براي داستان قائل استبابلی، با مضمونی عامی
.انکار کرد، وجود این داستان در بین اعراب بوده استتوان که آن را نمی

از جمله: ،اندبه گردآوري اشعار مجنون اهتمام ورزیدهشماريبیشاعران و ادیبان عرب 
ق) در 356-284، ابوالفرج اصفهانی (الشعر و الشعراءق) در 276- 213ابن قُتیبۀ دینوري («

حدود (ف. ، شیخ داود انطاکی العیونسرحدر ق) 768(ف. الدین محمد ابن نباته ، جمالاألغانی
(ف. شیخ عبدالقادر بن عمر بغدادي و لعشاقااالسواق و تفصیل اشواقتزیین) در 1008
از اما .)9- 8: 1366(ستاري، »و جز آنانلب لباب لسان العربواالدب خزانۀق) در 1093

األَغانیو الشعر و الشعراءتوان به دو کتاب می،لیلی و مجنونهاي اساسی داستان سرچشمه
: 1391، رضایی اردانی(تر استپررنگاألغانیاشاره کرد که از میان آن دو، نقش و تأثیر

44(.
اي است بر داستان مشهور نظامی؛ بنابراین مکتبی، نظیرهلیلی و مجنوناز آنجا که منظومۀ  

هاي هشیوی،داستانچون تحلیل اجزا و عناصری گوناگونهايزمینهدر طی سالیان دراز، در 
قرار گرفته است. در مورد نظیرة مورد طبع بسیاري از محققان و غیرهآندرسراییداستان

اجزاي هر دو میانهاي تطبیقی مقایسهومکتبی نیز باید گفت که از نظر محققان دور نمانده 
نامۀ خود را انشگاه یاسوج، پایانمهوش رئیسی از د،داستان صورت گرفته است. براي مثال

مقایسۀ محتوایی و بیانی لیلی و مجنون نظامی، جامی و مکتبی شیرازيبا موضوع 
مقایسۀ چهار روایت لیلی و مجنون نظامی، «ش.) نگاشته است. حسن ذوالفقاري در 1386(

از هاي داستانی لیلی و مجنون را در هریک ش.) روایت1388» (امیرخسرو، جامی و مکتبی
ها بررسی کرده و در پایان، اي از آن داستانها با ذکر شواهد و به دست دادن خالصهنظیره

نامۀ سمیه ارشادي، پایانهاي چهار روایت فراهم آورده است.مایهجدولی از نقش
مقایسۀ تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با لیلی و مجنون کارشناسی ارشد خود را با عنوان 
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ش.) در دانشگاه پیام نور تهران به انجام 1391(تکیه بر عناصر داستانمکتبی شیرازي با 
طور مجزا و تنها با تکیه بر عناصر خود منظومۀ مکتبی، هتاکنون بهمه،با اینرسانده است. 

کاوشی صورت نگرفته است.
توان آن را از از آنجا که مضامین گوناگون این مثنوي در قالب داستان طرح شده است، می

گونه آن مورد ارزیابی قرار داد. اما بدین جهت که در اینموجود در لحاظ عناصر داستانیِ 
ها قرار گرفته است، ها، محور داستان بیشتر بر پایۀ گفتگوهاي میان شخصیتروایت

رود، در این مقاله بر آن همچنین وقایع و سیر داستان بر اساس همین گفتگوها پیش می
تا این منظومه را از دید عنصر گفتگو که بیشتر از دیگر اجزاي داستان در این روایت شدیم 

تر شدن ویژگی هر یک از انواع گفتگوها، آن را با نقش دارد، تحلیل کرده و براي روشن
ایم.ذکر شواهدي از بین ابیات منظومه همراه کرده

گوگفت و. 2
ریزد و در داستان یکی از عناصر را پی میگو بنیاد تئاتر گفت و«گفته شده است که:

ها را گذارد، شخصیتدهد. درونمایه را به نمایش میمهم است، که پیرنگ را گسترش می
که همان طور.)463: 1376(میرصادقی، »بردکند و عمل داستانی را به پیش میمعرفی می

شود، در داستان نیز میها و تیپ آنها، به واسطۀ گفتگو معرفیدر زندگی روزمرّه، شخصیت
هاي داستان است که همچون عاملی نیروبخش، تأثیرگذار است. گفتگو، معرّف شخصیت

گفتگوها اغلب سه خصوصیت دارد: 
؛الف) خصوصیت جسمانی

؛ب) خصوصیت روانی و خلقی
.)464: 1376(همان، ج) خصوصیت اجتماعی

ماند، ویایی دارد و ایستا نمیگفتگوهاي بین افراد از این نظر که حالت پها و صحبت
صحبتی را که در میان «توان گفت، در تعریفی دیگر میشود. ی میعمل داستانی تلق

تر در افکار شخصیت واحدي در هر کار ادبی صورت گستردهطوربهها یا شخصیت
.)491: 1383(میرصادقی، »نامندگیرد، گفتگو میمی
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هاي خاص دیگري نیز باشد؛ از جمله ویژگیگفتگو باید دربردارندة در واقع، 
.)365-361: 1379(یونسی، اختصاصات نژادي و اختصاصات شغلیهاي طبقاتی،ویژگی

شود. یت در داستان استفاده میاز اوایل قرن بیستم، از گفتگو به عنوان عنصري با اهم
متناسب با ن را هاي آبسیاري از نویسندگان معاصر، درونمایۀ داستان و شخصیت

کنند؛ بنابراین در این آثار، گفتگو عنصري است که جنبۀ فرعی خلق می،گفتگوهاي آنان
-406: 1385(داد، کندداستانی نقش بسزایی ایفا میندارد، بلکه در جهت پیش بردن عمل

407(.
هاي فارسی براي گفتگو، نشانه و حد و مرزي نیست و جزو روایت قصه در قصه

ها براي اولین بار گفتگو را مستقل کردند و در قرن بیستم، ناتورالیستشود. محسوب می
.)466: 1376(میرصادقی، ها به آن دادند ها و رماناي در داستانجایگاه ویژه

لیلی و مجنونۀ . انواع گفتگو در منظوم3
گفتگوي دوسویه3-1

طور این داستان، بهداشته باشد. در متفاوت انواع تواند شیوة گفتگوها در داستان می
کرد؛ شفاهی و گفتگوهاي مکتوب تقسیم دوسویۀ به دو بخش توانرا میگفتگوها،یکلّ

لیلی و گفتگوها در ،در واقعهاي دیگري نیز قابل تقسیم هستند. هر کدام به بخشکه 
در کهبا اشخاص واقعی صورت گرفته است و سویه، به صورت دواغلبمکتبی،مجنون

ست.مجنون یکی از طرفینِ گفتگوآنها بیشتر

شفاهیدوسویۀ گفتگوي 3-1-1
دو طرف مکالمه در که در آن،باشددوطرفه میگفتگوهاي دوسویۀ شفاهی، سخنانی 

جاي خود هم گوینده و هم شنونده هستند که خود انواعی دارد:
الف) گفتگوي دوسویۀ شفاهی خبري:

به عبارتی .شودجمالت خبري رد و بدل میصورت گاه، بهاین نوع گفتگوهاي شفاهی
گوینده از در واقع،شود؛ صورت خبر به شخص دیگري داده میسخنانی است که بهدیگر، 
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شنیدن پاسخی از گویی در انتظارکه، چنانخبررسانی داردهاي خود تنها قصدصحبت
:موارد اشاره کردتوان به این در این روایت، میبراي نمونه. نخواهد بودسوي شنونده 
فرزند از آیندة که از خالل آن، پدر مجنون»مانمنج«و »اندیشحکیم طالع«پیشگویی

االت آتیِ مجنون و چگونگی شخصیت،مان از احواین گفتگو، منجدر شود.میباخبرخود
منجمان از چگونگی فضا، ،در واقعدهند.ت روحی وي در آینده خبر میحاالکیفیات و 
حوادثی چون دوري از درس و اینکه در آینده، کنند. اسراري را فاش میروایت،صحنه در 

افتد.اتفاق میو غیره مجنونآمیزِخانه، رمندگی از خانه و کاشانۀ خود، اعمال جنونمکتب
پایان تاوآورد وجود میه را بروایتاول محور اصلی داستان، عشقی است که گره

شدن این عشق، آن هم در شرایطی که مطابق آداب و رسوم حاکم برمالادامه دارد. منظومه
شود؛ دومین گره این روایت را رقم ورزي مذموم شمرده میعشقاین گونه بر جامعه، 

زند.می
ماهی شود از فلک زیادهزادهخلیفهگفت این خلف

شود درونشصندوق کتب روزي که ز دانش و فنونش

ها بسوزدن جمله کتابکآعشق آتشی از دلش فروزد

آرمیده گردد،با دام و ددرمیده گردد،از آدمیان

)134-133ص ص، لیلی و مجنون(
که است با این ازدواج اوجمالت خبري پدر لیلی مربوط به مخالفت گفتگوي دیگر، 

بر سر بیعت خود با فرزند پدر مجنون بدین ترتیب که ؛ شودگفته میجلسۀ خواستگاري در
خواستۀ فرزند خود را او . رودفراوان به نزد خانوادة لیلی میتشریفات و هدایايبا و ماندمی

خود را و مخالفتشودپدر لیلی برآشفته میاما ،داردبیان میمبنی بر دلدادگی به لیلی، 
کند و اوج این اولین کشمکش داستان را ایجاد میکند. مخالفتی که اعالم می،بصراحت

این گیرد. مخالفت پدر لیلی با کشمکش با تقابل دو قبیلۀ عاشق و معشوق صورت می
تا پایان داستان ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از حوادثی است که ازدواج تقریباً
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ننده نسبت به برگشتن نظر پدر دارد؛ انتظاري که خوامیخواننده را تا پایان به حالت تعلیق وا
دارد.کشد، او را تا پایان داستان به حالت تعلیق نگه میلیلی می

گر جامعۀ و همچنین جلوههاتبرخورد پدر لیلی، نشان از احترام قبایل آن زمان، به سنّ
دختران حق انتخاب و عاشق شدن ندارند، ،اي که در آنجامعهمردساالر آن دوران است.

از عشق دختري با محبوبش فاش گردد، منجر به رسوایی، در حصار شدن و یا حتی و اگر ر
این گفتگوها نشانگر درونمایۀ داستان، چون هاي متعدد خواهد شد.جنگ و خونریزي

اي است.اشاره به جامعۀ مردساالر و تعصبات قبیله
بیشتري تأکید کند، بر نظرِ مخالف خود با قاطعیت پدر لیلی، با سوگندي که یاد می

کند. می
رسد به پیوندکاین رشته نمیخورد سوگند،آنگه به خداي

زرم کنی برابربا کوهدختر ندهم اگر بر این در

)149- 148(همان، صص 
شوند، که در ها محسوب میمیان شخصیتسوگندها، نوع دیگري از گفتگويِ

سوگندي که نوفل به ،کنیم. براي مثالبرخورد میهابا آن،دیگر این داستانهايصحنه
خورد:خویش با مجنون میوفاي عهد

کز پاي تو برگشایم این بندخورد سوگند،نوفل به خداي

در کمندش،آرم ز پی تورندشبرون ب،گر از دو جهان

)174- 173، صص همان(
لیلی، از دیگر سوگندهاي این نسبت به سخنان قاطعانۀ جواب نرم ابن سالم ،همچنین
:روایت است

کز باغ توام به بوي خرسندآنگه به خداي خورد سوگند

جاي قدم تو بوسم از دورچو نیست مقدور،پابوس توام

)190، ص همان(
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از دیگر گفتگوهاي شفاهی خبري است.،در گفتگو با پدر لیلیسراغزلجمالت خبري 
و کندکه در وصف لیلی سروده است، براي پدر لیلی تعریف میسرا اشعار مجنون را غزل

سازد:بدین طریق او را از ماجراي این عشق آگاه می
خونآتشینجانِآن آبلهگفت این غزل است و شعر مجنون

شاه این قبیله استکان دخترِدیوانۀ دختري جمیله است

کشیدهپا،کوهدر دامنِبریده،در عشق وي از جهان

کوه از همه سو مغاك کردستخاك کردست،از بس که به فرق

)159- 158(همان، صص 
آور در آن ماي است که نوفل، پادشاهی نااز دیگر گفتگوهاي خبري داستان، صحنه

دهد.میبه مجنون خبر را به لیلی رسیدنِمژدة روزگاران، 
ابن سالم را به مجنون او به سوي قبیلۀمحملبردنلیلی و آن مردي که خبر ازدواجِ

براي فرزند، خبرهایی که طبیب از مجنون بردن خبر مرگ پدر همچنین رساند، و یا می
برد، همه از نوع گفتگوهایی است که حاوي جمالت خبري سوي لیلی براي مجنون می

هستند.
ب) گفتگوي دوسویۀ شفاهیِ پرسش و پاسخی

ۀ شفاهی، مکالمه به شیوة پرسش و پاسخ انجام در نوع دیگر گفتگوهاي دوسوی
هاي لیلی و مادر او در صحنۀ صحبتدر این روایت، هاي این نوع گفتگو نمونهشود. می
پرسد و او را از این بال حالی او را میتوان دید؛ مادر از لیلی علت زردرخی و پریشانمی

از با خواستۀ دل خویش را دارد.، تقاضاي همراهی دارد. اما لیلی در پاسخ مادربرحذر می
شود.لیلی نیز بیشتر میروحیاتخالل این مکالمه، آگاهی خواننده نسبت به شخصیت و 

ها و عرف آن روزگاران، عشق خود را جسورانه در تلیلی دختري است که برخالف سنّ
و تنها دواي بیند، را چون آتشی بر زخم خود میمادرپندهايلیلی دارد. برابر مادر ابراز می

داند.درد خود را وصال یار، که چونان آبی است براي نشاندن آتش، می
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هاي روایت، چون آداب و رسوم نادرست، در پس این نوع گفتگوها، دیگر درونمایه
شود.جنون عشق و مشکالت ناشی از آن نیز مشخص می

، با پاسخ تند و پدر مجنون مبنی بر خواستن لیلیسؤالدر جلسۀ خواستگاري، از سویی،
عوه الدیا آنجا که پدر مجنون از پیر مستجابشود.خشمگینانۀ پدر لیلی روبرو می

دهد:خواهد تا براي فرزند دعاي رهایی کند و پاسخی که پیر در جواب او میمی
مین کسی در این دعا نیستکآگفتا ز من این دعا روا نیست

فسون هر دو عالمباد استمعلَست مادر عشق که آتشی

قندیل ستارگان نمیردگر جمله سپهر باد گیرد

غرق نور است،از سوزش عشقپروانه که شمع برق نور است

)152- 151(همان، صص 
پدر و مادر لیلی بر سر سرا و یا میان هاي میان پدر لیلی و غزلوابو جسؤال،همچنین

به این شیوة گفتگو هستند.،دختر

گفتگوي دوسویۀ مکتوب3-1-2
؛ یعنی سخنانِشودانجام میمکتوبنوع دیگر گفتگوهاي دوسویه، به شکل

براي مثال، آنجاکه خونی پیغام لیلی را براي گردد.و بدل میبا نامه و پیغام ردها شخصیت
آورد:مجنون می
مجنون سخن براياز دیدار خود با لیلی ،)به قتل رساندن مجنون(مأمور خونی

اي راندم، با شنیدن این اشعار، لیلی که بر دریچهگوید: که روزي شعر تو را بر زبان میمی
به مجنون داد: که نشسته بود، اشک از دیدگانش جاري شد و پس از آن پیغام خود را

هایی که در این بخش صحبتچراکه ترسم، سرت را بر باد دهند.؛کنازکوي من گذر م
رسانی است. در واقع، خونی پیغامی را که لیلی براي مجنون ود در قالب پیغامشبرقرار می

:رساندمیاودارد، به 
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آگه کنمت ز روزگارتکآمدم از دیار یارت:گفت

آتش از لب افشاند،آب از مژهدر پاي دریچۀ خودم خواند...

خارکاي بی تو گل من آتشینگرفتارگوییش ز لیلیِ

روزي دو گذر مکن به کویمآنکه دلت کشد به سویمبا 

با من ننهاده سر به بالینرند از کینترسم که سرت ب

)161- 160، صص همان(
، باید به موارد زیر اي هستندنامهگونه و روایتاز گفتگوهاي دیگر این داستان که پیغام

هاي داستان به شمار بت ابن سالم است که یکی از بحرانازدواج لیلی: پیغام تلخِاشاره کرد
دنبال رود. بحرانی که نشان از ایجاد تحول در زندگی لیلی و تغییر سرنوشت وي دارد. بهمی

شود.نقش بر آب مینیز ،این حادثه، آرزوهایی که خواننده براي عاشق و معشوق دارد
ابن سالم نزد لیلی، مجنون توسط شبانِبردن پیغامِِِ توان به ها میاز دیگر پیغام

و یا ب براي مجنون قبل از دیدار نهایی اشاره کردهاي لیلی و مجنون، پیغام طبینگارينامه
اي که به حادثهرسد.حتی در پایان که خبر مرگ لیلی توسط ناشناسی دون به مجنون می

رمزهاي داستان را ها وشود؛ به عبارتی، مرگ لیلی، تمامی گرهگشایی ختم میگره
اي بود که او را تا سرحد مرگ کشاند و دیدار گشاید، اینکه میزان عشق لیلی تا اندازهمی

واقعی او را با معشوقش به آخرت موکول کرد. همچنین، راز عشقِ مجنون که چگونه با 
هاي مرگ لیلی جان سپرد و بدین ترتیب عمق عشق آن دو دلداده بر همگان، چه شخصیت

سوختند و ناکام یکدیگر شود؛ تا جایی که در عشقِتان و چه خواننده، روشن میداس
در پاي هم جان باختند.سرانجام 

اي که خطاب به دیگري است چند خصیصۀ یک گفت و شنود را دارد. نامه«در واقع 
واسطۀ شود و بهنامه بر اثر مبادالت افکار سبب آشکار شدن خصوصیات قهرمان می

(بورنوف؛ » کنداندازد آن خصوصیت را آشکار میپنهانی که به دیگري میانداز چشم
.)231: 1378اوئله، 
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گونه و تقاضا جنبۀ التماس،گاهو شکل دعا و نیایش،،این گفتگوهاي دوسویه گاه
میانهاي صحبت هاي دیگري از حالت، نمونهسوگندها و تهدید،د. همچنیندارن

.ا هستندهشخصیت

ر اساس مخاطبگفتگو ب3-2
آن اي که مخاطبشود: مکالمهبندي می، نیز تقسیمبر اساس مخاطبی که داردگفتگوها 

.نفره باشدیا چندیک نفره 
هاي است که یک مخاطب از نوع مکاله، میان پدر مجنون با مادرگفتگوي دو سویۀ 

پدر و دارد؛ این صحنه، نمودار فضاي غمگینانۀ خانۀ مجنون و وضعیت روحی نامناسب
دهد. در این صحنۀ مادر مجنون است که از نگرانی آنان نسبت به آیندة فرزند خود خبر می

یب در حال اتفاق است و بر که بترتخواهد شد هایی انگیز داستان، خواننده متوجه بحرانغم
.ار استها، به چه میزان تأثیرگذاز شخصیتیکروي هر
دل و شکسته بال استکاشفته ن مردم دیده را چه حالستکآ

در خانه و مکتبش ندیدمش کشیدماست که دوريادیري

بیماري او نیافت بهبودکردیم طبیبش آنچه فرمود

)144(همان، ص 
داند، از ب ناخوشی فرزند خویش میاز قضا که آن را مسبشکوه و گله، با مادر مجنون

اي بیندیشد.کند تا براي نجات مجنون چارهپدر درخواست می
دیدار نهایی خود لیلی و روایت:ني یک مخاطبی ایگفتگوهايمصداقاز دیگر 

مجنون از هاي دلسوزانۀ مادر سرا، یا خواهشهایی که میان پدر لیلی و غزلمجنون، صحبت
همگی از این نوع که و مواردي دیگر ) ي سلیم (دایی مجنونفرزند و همچنین تقاضاها

شوند.محسوب می
دیگر، سخنانی است که بیش از یک نفر مخاطب دارد؛ در واقع گوینده، سخنان نوع

دارد. براي مثال در این داستان، سخنانی که پدر لیلی در خود را براي چند مخاطب بیان می
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شنوندة ،کند، مخاطبی چندین نفره دارد؛ اهالی دو قبیلهمخالفت خود با این ازدواج بیان می
ایستد و خواستۀ خود را ابراز در برابر قبیلۀ لیلی میآنجا کهنوفل یا سخنان او هستند. 

دارد، با چندین شنونده روبروست.می

گفتگوي دوسویه یا گفت و شنود3-3
وجود دارد؛ »گفت و شنود«یا »سویهیک«بعد از گفتگوهاي دوسویه، گفتگوي 

ی که خود پاسخهاي بیگفتینده منتظر پاسخی براي آنان نیست. به بیانی، سخنانی که گو
دارد:انواع مختلفی

در . درحصار شدن لیلیمبنی برپدر لیلی هايگفتهسویۀ فرمانی؛ براي مثال: الف) یک
و دختر خویش گونه پاسخی از سوي همسر پدر لیلی منتظر هیچسویه،ي یکاین گفتگو

ود را از طریق پیک به یا آنجا که نوفل سخنان خنشد و تنها در پی اجراي فرمان خود بود.
کند که منتظر صورت فرمان صادر میخواستۀ خود را به،رساند، در واقعقبیلۀ لیلی می

گوید که باید در پی هالکت آنجا که پدر لیلی به خونی می،همچنیناجراي آن است.
مجنون برآید، خونی تنها باید اجراي فرمان شاه کند.

؛ همچون پیغامی که شبان ابن سالم براي لیلی از رسانیسویۀ پیغامی یا اطالعب) یک
آنجا رساند.رسانی به لیلی میهاي مجنون را جهت اطالعبرد. او تنها نالهسمت مجنون می

گوید، نیز از این گفت و شنودهاست.که پدر مجنون با خویشان خود از درد مجنون می
این ازدواج، هم جنبۀ ؛ مثالً سخنان پدر لیلی در مخالفت باسویۀ تلفیقیج) یک

رسانی دارد و هم فرمانی است که کسی نباید از آن سرپیچی کند.اطالع
یکی دیگر از گفتگوها، گفتگوي انسان با غیر انسان است؛ که شخص با مخاطبی غیر 

هنگامی که آوارة مجنون براي دد و دام هايگوید. همچون سخنان و نالهانسانی سخن می
د.کوه و بیابان شده بو

گوییتک3-4
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گویی ی که به شکل تکگفتگوهایویی نیز در این منظومه وجود دارد.گشیوة تک
اي که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد. صحبت یک نفره«شود،انجام می

طور مستقیم مورد این مخاطب ممکن است خواننده باشد، یعنی نویسنده، خواننده را به
: 1376، میرصادقی» (وضعیت و موقعیتی با او حرف بزنداز حادثه یاخطاب قرار دهد و 

: 1376، همان(گویی خود انواع گوناگونی دارد که به این ترتیب استاین شیوة تک.)410
411(:

گویی درونیالف: تک
برد؛ ها میمستقیم پی به افکار نویسنده و شخصیتغیرطوربهدر این شیوه، خواننده 

این بیت هن آنها وجود دارد نه بر سر زبان. ها در ذهاي شخصیتو صحبتها گویی حرف
دهد:گویی درونی را در روایت لیلی و مجنونِ مکتبی نشان میاز ابیاتی است که تک

ید به قبیلۀ دالرامکآکنان که چون نهد گاماندیشه

)185، صهمان(
گویی نمایشیب: تک
حکم تماشاگرانِ صحنۀ تئاتري هستند که از این در گویی نمایشی، خوانندگان در تک

گویی برند. از موارد اختالف این شیوه با تکها پی به وجود مخاطبی ناشناس میگوییتک
درونی، این است که در این شیوه حتماً مخاطبی در داستان وجود دارد، که خود را در طول 

ونی کسی مخاطب نیست و آگاهی گویی دردهد. اما در تکداستان به خواننده نشان می
شود.مستقیم ایجاد میغیرطوربهخواننده از حوادث و سیر داستانی 

گویی نمایشی در روایت مکتبی، هنگامی است که اولین تکبراي مثال، در واقع، 
رود؛ او این کند و به دنبال لیلی به نزدیک قبیلۀ وي میمجنون، ترك درس و مکتب می

خبر است، گویی با خیال لیلی گوید و لیلی از آن بیو در دل خود میسخنان را با خود 
زند:حرف می

اي برده ز خاطرم به یکبارکاي یار،گفتی به فغان و ناله
هزار پرده بستی،بر خویشدل بردي و از برم بجستی
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امید دراز و عمر کوتاهدر این راه،وصل تو و هجر من
)141(همان، ص 

که نوعی دهدرخ میدر این صحنه درد دل کردن مجنون با هالل ماه در چشمۀ آب 
گویی نمایشی در آن مشهود است:تک

گشتی تو هم از فراق باریکگویی که چو من چراغ تاریک

اش بپرس خیلیزین غمزدهروزي که رسی به بام لیلی

ناکاماي گشته جدا ز من به نگاه بگویش اي دالراموآ

وز سوز دل منت خبر هستدانم که به من دلت گذر هست

چو دل یکی گشتغم چون دو بود؟شد با تو دلم یکی در این دشت

زان سوخت دل تو چون دل منآمیخت گل تو با گل من

)184-183، صص همان(
زمانی که مجنون از قنات گذر و یا گفتگوهاي مجنون با خود بر سر کوه نجد، همچنین 

هايیگویدر ماجراي پوست پوشیدن مجنون، تک، همچنین رسدکند و به قبیلۀ لیلی میمی
گوید:مجنون در غمِ لیلی میدهد آنجا که دیگر داستان روي می

اي در رگ و پوستم تو را راهکاي ماه،دیدهگفت به آبِمی

گرگ از گلۀ توام ربایدترسم که چو پوستم خوش آید

ها تو را به هر سوستکز من گلهتنها نه من از توام درین پوست

)194(همان، ص 
به همراه دیگر زیبارویان، به یاد عشق ،ج و قدم زدن در باغ و گلشنلیلی هنگام تفرّ

کند:خود با خیال مجنون گفتگو می
تو داغماین باغ و بهار بی غمبگریست که اي بهار و با
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در دیده گل است و در دلم خاردور از چمن رخت به گلزار

تا راهبري کنی به خویشماي کاش قدم نهی به پیشم

)169، ص همان(
:هاستگوییاین تکصحبت و درد دل مجنون با ابر سیاه باالي سرش در صحنۀ بعدي 

چشم دارمگر بگذري از تو یارمروزي به هواي کويِ

انگیزگویی ز زبان آتشدالویزنگاه به لیلیِوآ

آفتابیبر کوه چو زردخرابی، نشسته دلدور از تو

)185-184، صص همان(
راوي داناي کلِ داستان، گاهی ن این گفته را نیز اظهار داشت کهتوامی،در این ابیات

گویی، از سوي دهد و گویی قولِ مربوط به تکرا به شخصیت نسبت میهاگوییتک
غیرمستقیم پدید آمده است.گوییِِتکنوعیراوي داستان نقل شده و

گوییج: حدیث نفس یا خود
آن است که شخصیت، افکار و ،حدیث نفس یا خودگویی یا حرف زدن با خود «

مقاصد او باخبر شود و احساسات خود را بر زبان بیاورد تا خواننده یا تماشاچی از نیات و
شود و در بدین طریق، اطالعاتی در مورد شخصیت نمایشنامه یا داستان به خواننده داده می

شود عین حال با بیان احساسات و افکار شخصیت، به پیشبرد عمل داستانی کمک می
.)417- 411: 1376(میرصادقی، 

حدیث نفس3-5
همان طور، حدیث نفس است. و مجنونلیلیدر داستان گفتگویکی دیگر از زوایاي 
گاه مجنون با حدیث نفس و گفتگو با خود احساساتش را ،شودکه در داستان مشاهده می

کند.بیان می
براي مثال در این ابیات:
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چه کنم به این دل ریش!وخکآبنشست و گریست بر دل خویش

ام من از پان را نکشیدهکآخاري نبود به هیچ صحرا

سر بر نزنم به صد قیامتاین سر به تن است پرمالمت

)153، ص همان(
نالد و با خود از غمِ خویش ها و دلِ سوختۀ خویش میلیلی نیز زمانی که از سختی

کند. زیرا با توجه به شرایط موجود، یاراي ابراز درد خود را گوید، حدیث نفس میمی
براي اغیار ندارد.

گویی از این نظر که براي مخاطب حدیث نفس با تک،شدیادآوراین نکته را باید 
دارد؛ اما فرق آن مشابهت زیاديدهد و از حضور مخاطب غافل است، واکنشی نشان نمی
گویی درونی که حدیث نفس بلند بلند سخن گفتن است اما در تکدو در این است 

گویی نمایشی نیز تفاوت دارد؛ حدیث نفس با تک،گذرد. در عین حالها در ذهن میگفته
هاي خود مخاطب در نظر دارند، اما در حدیث نفس، ها براي حرفدر آن، شخصیتزیرا

خبر هستند.ها از وجود مخاطبان خود بیشخصیت
از . هستند، گفتگوها ادبی لیلی و مجنوندر داستان شود، طور که مشاهده میهمان

،در این روایتت و کیفیات روحی اوست.گفتگوهاي هر شخصیت، نشانگر خلقیاسویی 
و پس از گویی به ترتیب اولویت، ابتدا گفتگوهاي دوسویه به کار رفته و در مرتبۀ بعد، تک

تگو در قالب نامه صورت گرفته است.رسانی و گفآن پیغام

نتیجه
دهد که به دلیل ماهیت این ، نشان میلیلی و مجنونبررسی عنصر گفتگو در منظومۀ 

داستان، عنصر گفتگو جایگاهی ویژه در آن دارد و حجم باالیی را به خود اختصاص داده 
ها، توان در موارد زیر بیان کرد؛ گفتگوهاي میان شخصیتاست. حاصل این پژوهش را می

وظایف متعددي بر عهده دارند. از جمله:
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را گسترش عناصر ساختاري پیرنگ وکندی حوادث داستان را بیان میرابطۀ علّ-
دهد. از قبیل: کشمکش، حالت تعلیق، بحران.می

ها و کیفیات روحی آنان نقش بسزایی دارد. در معرفی شخصیت-
داستان است.هاي گوناگون صحنه و فضاي تصویرگر ویژگی-

گیرد و بررسی آن در این این عنصر به شکلی کارآمد در تنۀ اصلی داستان قرار می
دهد. حجم پردازي را نشان میاي از شیوة مکتبی شیرازي در داستانمنظومه، در واقع نمونه

هاي مختلف این داستان باالي گفتگو در این داستان، بهترین وسیله براي بیان کردن جنبه
سویۀ شفاهی و به شیوة یکدر این روایت، گفتگوها گاهیاست. نکتۀ دیگر اینکه، 

گرفت. درونی انجام مییا یی نمایشی،گوصورت تکگاهی بهوگیرد،مکتوب صورت می
گفتگوي انسان با . هاي داستان استحدیث نفس شیوة بیان سخن شخصیتنیزدر مواردي 

شود.صورت اندك دیده میغیر انسان نیز به
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