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 ملوّحدر دیوان قیس بن   لیَلیصورت و سیرت 
 

 دکتر خداداد بحری
 

bahriاستادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  @pgu.ac .i rEmai :  

 

 چکیده
از قیس پسری به نام قیس از دیار عرب. و  لیلیدختری است به نام  سرگذشت . این داستان،های عاشقانه استترین داستانو مجنون یکی از معروف لیلیداستان 

به تاثیر از دیوان  داز زبان عربی وارد زبان فارسی شده و شاعرانی چن فوق است. داستان لیلیسراسر آن در مورد عشق آتشین او به  دیوان شعری به جای مانده که

  .ای استو مجنون نظامی گنجه لیلِیها منظومه ترین آناند که معروفو مجنون سروده لیلِیهایی به نام منظومه قیس

قیس  و به این نتایج دست یافته است: بررسی کرده است لیلیتح -به روش توصیفی ملوّحرا در دیوان قیس بن  لیلَینویسنده در این مقاله تصویر َخلق و ُخلق 

 ،محبوب در توصیفاندک است.  یات،مجموع اب اب در دیوان در مقایسه لیلیوصف  پرداخته است؛ از این رو لیلی)مجنون( بیشتر به توصیف عشق سوزان خود به 

 ۀغالبا به شیو که شاعر بکار برده است یتصاویر .داده استاو را کمتر نشان را به تصویر کشیده است و خصوصیات اخلاقی  بیشتر خصوصیات ظاهری وی شاعر

 ده است.شتصاویر از روزمرگی و تکراری بودن خارج  ، بسیاری ازشاعر رای جاهلی است هر چند با ابداعاتشع

 .، صورت و سیرتلیلَی، ملّوحدیوان قیس بن اموی،  ۀشعر دور کلید واژه ها:

 

 مقدمه -1
است که از  همان قبیلهاز  ملوّحدختری زیبا از قبیله بنی عامر و قیس پسر  و مجنون قصه (یا در فارسی با در عربی و )با الف مقصوره لیلیداستان 

 لیلیقیس در عشق  و شدآشکار  آنراز  پس از مدتی ولی ،شوند. این عشق نخست به صورت پنهان بودکی در بند عشق همدیگر گرفتار میکود

به رسم عرب از دادن دختر به کسی که در مورد دخترشان شعر بسراید، امتناع کند. ناکامی در  لیلیشعرها سرود و همین امر سبب شد که پدر 

برای خاموش کردن این عشق آتشین نه  سر به بیابان گذارد و با ددان همنشین گردد. و رسیدن به معشوق سبب شد که قیس جامه از تن بدرد

و  لیلیآرود. عشق بین پذیرد و دختر را به ازدواج دیگری در مینیز وساطت بزرگان را نمی لیلیافتد نه طبابت طبیبان. پدر ر کارگر مینصیحت پد

آغوش ، قبر معشوق در لیلیسپارد و مجنون پس از شنیدن مرگ در فراق یار جان می لیلی کهزمانییابد تا نیز ادامه می لیلی ازدواجاز مجنون بعد 

هایی چند در مورد آن از عربی به فارسی وارد شده و منظومه این داستان کند.جان به جان آفرین تسلیم می که کندو چنان مویه می گیردمی

Lyri)های عالی ادبیات غنایی از نمونه که نظامی است« و مجنون لیلِی»ها ترین آنمعروف .نوشته شده است c) (.491ش، 4931)شمیسا،  است  

که عقلش از این در کتاب الشعر والشعراء آمده است که نام اصلی مجنون، قیس بن معاذ یا قیس بن ملوّح است و مجنون لقب اوست که به خاطر

؛ مجنون ملوّحدیوان قیس بن »نام  اب منسوب به مجنون در زبان عربی دیوانی(. 4/369به او داده شد )ابن قتبیة، لا تا،  ،از بین رفت شدت عشق

 آوری کرده است. گرد های مختلفاز روایت در آغاز قرن سوم هجری قمری والبیابو بکر باقی مانده است که آن را « لیلی

 :سؤال اساسی است دو نویسنده در این مقاله در پی پاسخ به این

 چگونه نمایش یافته است؟ ملوّحدیوان قیس بن در  لیلیصورت و سیرت  -4

 ؟بر چه نکاتی تکیه کرده است لیلیشاعر در توصیف خَلق و خُلق  -2 

 پیشینه تحقیق-1-1
 توان به تحقیقات زیر اشاره کرد:مرتبط با موضوع مقاله می هایپژوهشاز 

 م در اتحاد کتاب العرب به چاپ رسیده است.4333نوشته فاطمة تجور که در سال « المرأۀ فی الشعر الأموی» -4

 های آن غلبه دارد.جنبهبر دیگر  دورۀ امویشاعران  شعربه این نتیجه رسیده است که وجه اثیری زن در  یسندهون

از  شماره دومدر  ش4933سال  نوشتة اسحاق طغیایی و همکاران که در« و مجنون نظامی لیلیبر  ملوّحبررسی تاثیر دیوان قیس بن »مقاله -2

دیوان قیس بن  ،اشاند که منبع اصلی نظامی در منظومهبه چاپ رسیده است.  نویسندگاه به این نتیجه رسیده ینفصلنامه لسان مب دورۀ جدید

  .های داستان را از این کتاب گرفته سپس آن را پرورده و به شکل یک داستان منظم در آورده استاست و شاعر بیشتر صحنه ملوّح
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به چاپ  م2042 سال در الاستاذمجله  209که در شماره  هدی غازی عسکر ةنوشت« ی شعر مجنون لیلیأسالیب الأداء البیانی والبدیعی ف»مقاله -9

 ملوّحهای بدیعی لفظی و معنوی در دیوان قیس بن به بررسی فنون بیانی )تشبیه، استعاره و کنایه( و اسلوبرسیده است. نویسنده در این مقاله 

 .پرداخته است

تا  بررسی کرده باشد ملوّحرا در دیوان قیس بن  و مجنون لیلی های اصلی داستانپژوهشی که بعد خاصی از شخصیت ،بر اساس اطلاعات نویسنده

و با توجه به تاثیر پذیری شاعران فارسی زبان از این کتاب، انجام آن دارای  از این رو مقاله حاضر در نوع خود تازه است ؛انجام نشده است کنون

 .اهمیت است

 تحقیقروش -1-2
 ه،دکرارائه  لیلیلق و خوی های ظاهری و خُویژگی دربارۀ ملوّحوصیفاتی را که قیس بن توصیفی انجام شده است، ت -لیلیکه به روش تحنویسنده در این مقاله 

 .کرده استاشاره  بلاغیفنون  شاعر از ۀاستفاد به چگونگی بررسی نموده است و

 ملّوحدر دیوان قیس بن  لیلیظاهری  سیمای-2
ندارد. در این دیوان والبی  منظم و مجنون آمده است، شکل داستانی لیلی های فارسی، بر خلاف آنچه در منظومهملوّحدیوان منتسب به قیس بن 

اشعار وارده . نموده است وارد در کتابکه از مجنون در این موضوع به جای مانده  سپس اشعاری کرده،ذکر  ،در مورد مجنون شنیده را که اخباری

 گویدسخن می ،لیلی ،در مورد معشوق خویش شاعر چون در مورد خود اوست بیشتر به صیغه متکلم وحده است مگر آن زمان که مجنون دیوان در

 .گویدمیبار خود دخیل در سرگذشت غم تیشخصی یا سخنی در بارۀ

و  یظاهر یباییز یفتوص و کمتر استبا معشوق  شاعر بیان عشق ویرانگربیشتر ، تهی نیست لیلیدیوان قیس، هر چند از ذکر خصوصیات ظاهری 

از دیگر شاعران است.  بیت 21و  لیلیاز  بیت 43از خود مجنون  323 ،که در این دیوان است بیتی 363از مجموع  .شوددر آن دیده می یار یاخلاق

این ابیات در  دهد.را تشکیل می اوابیات  درصد3662است که مجموعا  لیلیخصوصیات ظاهری و اخلاقی آن در وصف  بیت 33از اشعار مجنون فقط 

 های زیر تقسیم شده است:، به بخشبرای سهولت مطالعه و بررسی مقالة حاضر

 فراگیراوصاف  -2-1
کند که ای از اعضای جسم معشوق را توصیف میشویم که شاعر در چند بیت پیاپی مجموعههایی مواجه میبا قطعه مجنونمیان اشعار گاه در 

 های آن است:  قطعه زیر از نمونه

عاعُهُ  أَلَمممممممم تَعرِفمممممممموا وَجهممممممما  لِلَیلمممممممم  شممممممممُ

  
مسِ وَالبَمممممممدرِ  إِذا بَممممممرَرَت یُغنمممممممی عَممممممنِ الشمممممممَ

   
 وَجهُهممممممممامُنَعَّمَممممممممةب لَممممممممو قابَمممممممملَ البَممممممممدرَ 

  
 لَکممممممانَ لَممممممهُ فَضمممممملب مُبممممممینب عَلمممممم  البَممممممدرِ

   
 هِلالِیَّممممممممممةُ الممممممممممأَعل  مُطَلَّخَممممممممممةُ الممممممممممذُرا

  
فل  مُهَفهَفَممممممممةُ الخَصمممممممممرِ  مُرَجرَجَممممممممةُ السمممممممممُ

   
 مُبتَلَّممممممممممةب هَیفمممممممممماءُ مَهضممممممممممومَةُ الحَشمممممممممما

  
حَةُ ال َغممممممممممرِ  مُمممممممممموَرَّدَۀُ الخَممممممممممدَّینِ واضممممممممممِ

   
ةب  خَدَلَّجَمممممممممةُ السممممممممماقَینِ بَممممممممم ّب بَضیضمممممممممَ

  
 مُفَلَّجَمممممممممةُ الأَنیمممممممممابِ مَصمممممممممقولَةُ الخَممممممممممرِ

   
 (62 - 64م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                               

ای ؟/ در ناز و نعمت بزرگ شدهکندمینیاز ای دارد که چون رخ بنماید پرتو آن چهره از خورشید و ماه تمام بیچهره لیلیدانید که آیا نمی»ترجمه: 

یک رو میانی با جنبشپر  ایهسیاه، پایین تن چون هلال، مویی یبالای دارد./ بدربرتری آشکاری بر مقابل شود،  بدر )ماه تمام(با رویش است که اگر 

 ، دندانهایشبا طراوت پوستشپرگوشت،  شهایش گلگون و دندانهایش سپید است./ ساقهای، گونهاش روشن، قامتش بلند، میانش لاغرچهرهدارد./ 

  .است براق [شراب گون و] شو آب دهان جدا از یکدیگر

گونه که یحیی همان (.990م، 4333را دیده و این قامت را به مجموعه اجزایی تقسیم کرده است )تجور،  لیلیبلند مجنون در این ابیات قامت 

های این وصف هرچند در جوهرۀ خود با نمونه .جسم معشوق را وصف نموده استدر چهار بیت سیزده قسمت از  مجنون مصری اشاره کرده است،

)مصری،  کرده استکه شاعر با آن الگوی زیبایی مورد نظر خودش را عرضه  است قیقوصفی حسی و د آن در شعر جاهلی تفاوتی ندارد،

  .م(90/4/2003

ای آشکار چهرۀ شاعر برای بیان این اوصاف، از تشبیه چهره به بدر، و گونه به گل استفاده کرده است. علاوه بر این در بیت اول و دوم در مبالغه

تقریبا یک شکل از اضافه صفت به موصوف زیبایی  شمردن سایر اوصاف نیز با استفادۀ سته است. برای برتر دانمحبوب را از خورشید و ماه روشن

 خاصی به تعبیرات خود افزوده است.

 هایی که شاعر در ابیات متوالی به وصف محبوب پرداخته است، ابیات زیر است:از دیگر نمونه

دُ نمممممممماقَتی  وَقَفممممممممتُ عَلمممممممم  مُممممممممرّانَ أَنشممممممممُ

  
 هَلَکَمممممت لمممممی مِمممممن قُلمممممو   وَلممممما بَکمممممرِوَمممممما 
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بابَة  دُ البُعممممممممرانَ إِلّمممممممما صممممممممَ  وَممممممممما أَنشممممممممُ

  
حَةِ الخَمممممممممدَّینِ طَیِّبَمممممممممةِ النَشمممممممممرِ  بِواضمممممممممِ

   
 مُفَلَّجَممممممممممةِ الأَنیممممممممممابِ لَممممممممممو أَنَّ ریقَهمممممممممما

  
 یُممممممداو  بِممممممهِ المَمممممموت  لَقمممممماموا مِممممممنَ القَبممممممرِ

   
رُّ بِممممممممممذِکرِها  إِذا ذُکِممممممممممرَت لَیلمممممممممم  أُسممممممممممَ

  
 فَ َ العُصممممممفورُ مِمممممن بَلَمممممملِ القَطممممممرِکَمممممما اِنممممممتَ

   
 (00م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                       

وارد نشده به سن  یشتران من هلاک شده نه شترسرایم در حالی که نه شتری جوان از ام شعر میم و برای ناقهاهبر کوه مران ایستاد»ترجمه: 

اگر با آب دهانش مردگان مداوا  که باز هایی میانسپید گونه و خوش بو/ با دندان [لیلی]خوانم مگر به خاطر عشق به / برای شتران شعر نمیباروری.

های خیس شده با قطره گنجشک گونه کههمان ؛آیممی و حرکت در برده شود با ذکر نامش به طرب لیلیشوند از قبر برخواهند خاست./ اگر نام 

 «.  دهدخود را تکان می باران،

 را لیلیاوصاف مربوط به  شاعر . هرچندکرده استوصف به شکل متوالی  ها و آب دهان معشوق را ها، رایحه، دندانشاعر در بیت دوم و سوم گونه

 کند.  بیان می لیلیبه  ش رااگیآورده نهایت شیفته اوای که برای وصف آب دهان ، مبالغهبردهبدون فنون بیانی بکار 

 کند ابیات زیر است:چند عضو معشوق را وصف می در ابیات متوالی ی که مجنونهایدیگر نمونهاز 

رَّجا  ةِ الخَممممممممممممدَّینِ وَردا  مُضممممممممممممَ  وَمَفروشممممممممممممَ

  
جا تهُ العَمممممممممینُ عمممممممممادَ بَنَفسمممممممممَ  إِذا جَمَشمممممممممَ

   
کَوتُ ِإلَیهممممممما طمممممممولَ لَیلِممممممم  ی بِعَبمممممممرَۀ شمممممممَ

  
 فَأَبممممممممممدَت لَنمممممممممما بِممممممممممالغُنجِ دُرّا  مُفَلَّجمممممممممما

   
 فَقُلممممممممتُ لَهمممممممما مُنّممممممممی عَلَممممممممیَّ بِقُبلَممممممممة 

  
 أُداوی بِهممممممممما قَلبمممممممممی فَقالَمممممممممت تَغَنُّجممممممممما

   
 بُلیمممممممتُ بِمممممممرِدف  لَسمممممممتُ أَسمممممممطیعُ حَملَمممممممهُ

  
 یُجممممممممماذِبُ أَعضمممممممممائی إِذا مممممممممما تَرَجرَجممممممممما

   
 (00م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                       

شود./ با اشک از وقتی چشم با آن عاشقانه سخن گوید چون بنفشه می به خون آغشته است، [که گویی]است  روای سرخو پهن گونه»ترجمه: 

ای بر من منت گذار تا با آن های فاصله دار خود را به ما نشان داد./ به او گفتم با بوسهطولانی شدن شبم به او شکایت کردم پس با کرشمه مروارید

 «.کشدها را به خود میخورد آنحملش کنم. وقتی اعضایم تکان می توانمقلبم را مداوا کنم، از روی ناز گفت:/ کفلی دارم که نمی

که با لفظ  هادندان سرخی وصف کرده و پهن بودن و ها را بهها که آنموضع از جسد معشوق را وصف کرده است: گونه سهشاعر  ،در این چند بیت

ها که دیگری کفل اند به تصویر کشیده وهایی که با فاصله کنار هم چیده شدهها را چون مرواریدها یاد کرده و با این استعاره آناز آن« مفلّج درّ»

 آنها را به شکل کنایی به بزرگی توصیف کرده است.

 توان به ابیات زیر اشاره کرد: های دیگر این نوع اوصاف میاز نمونه

 بَیضمممممممممماءُ باکَرَهمممممممممما النَعممممممممممیمُ کَأَنَّهمممممممممما

  
طَ جُممممممممن َ لَیممممممممل    أَسمممممممموَدِقَمَممممممممرب تَوَسممممممممَّ

   
د   مَوسممممممممممممومَةب بِالحُسممممممممممممنِ ذاتُ حَواسممممممممممممِ

  
دِ  إِنَّ الحِسمممممممممممممانَ مَظِنَّمممممممممممممةب لِلحُسمممممممممممممَّ

   
 وَتَممممممممممر  مَممممممممممدامِعُها تَرَقممممممممممرُقَ مُقلَممممممممممة 

  
وادِ ال ِثمِمممممممدِ وداءَ تَرغَمممممممبُ عَمممممممن سمممممممَ  سمممممممَ

   
 (03م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                       

./ نشان زیبایی بر او استگویی ماهی است که در وسط شبی سیاه قرار گرفته  ؛سپید رویی است که از آغاز زندگی در نعمت بوده است»ترجمه: 

چشمانی  ،دشوبینی که از چشمی سیاه روان میحاسدان هستند./ اشکاهایش را می [حسد]معرض هویداست و دارای حسودانی است، زیبارویان در 

 «.از سیاهی سرمه بیزاند [از شدت سیاهی]که 

او را به ماه در دل تاریکی  ،کرده است. برای به تصویر کشیدن رخدر این ابیات  شاعر وصف خود را بر سپیدی جسم و رخ و سیاهی چشمان متمرکز 

. برای وصف سیاهی چشمانش با است کردهای نیز به سیاهی  موهای او زمان با توصیف رخ یار اشارهرسد همبه نظر می .شب مانند کرده است

 کند.شدت سیاهی آن را گوشزد می« ترغب عن سواد ال ثمد»عبارت 

 داند: زیر است که شاعر محبوب خود را از خورشید و ماه برتر میها ابیات توصیف نوعهای این از دیگر نمونه

 أَنیمممممممری مَکمممممممانَ البَمممممممدرِ إِن أَفَممممممملَ البَمممممممدرُ

  
مسِ مممممما اِسمممممتَأخَرَ الفَجمممممرُ  وَقمممممومی مَقمممممامَ الشمممممَ

   
وءُها مسِ المُنیمممممممرَۀِ ضمممممممَ  فَفیمممممممکِ مِمممممممنَ الشمممممممَ

  
مُ   وَال َغمممممممرُوَلَمممممممیسَ لَهممممممما مِنمممممممکِ التَبَسمممممممُّ

   
مسِ وَالبَممممممدرُ کُلُّممممممهُ  بَلمممممم  لَممممممکِ نممممممورُ الشممممممَ

  
مسب وَلمممممما بَممممممدرُ  وَلمممممما حَمَلَممممممت عَینَیممممممکِ شممممممَ

   
رقَةُ اللَألممممممماءُ وَالبَمممممممدرُ طمممممممالِعب  لَمممممممکِ الشمممممممَ

  
 وَلَمممممممیسَ لَهممممممما مِنمممممممکِ التَرائِمممممممبُ وَالنَحمممممممرُ

   
ح  مسِ المُنیممممممرَۀِ بِالضممممممُ  وَمِممممممن أَیممممممنَ لِلشممممممَ

  
 طَرفِهممممممما فَتمممممممرُ بِمَکحولَمممممممةِ العَینَمممممممینِ فمممممممی

   
 لَیلممممممم  إِذا اِن َنَمممممممت ن دَلِّوَأَنّممممممم  لَهممممممما مِممممممم

  
ها الممممممذُعرُ  بِعَینَممممممی مَهمممممماۀِ الرَممممممملِ قَممممممد مَسممممممَّ
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مُ لَیلمممممممم  عَممممممممن ثَنایمممممممما کَأَنَّهمممممممما  تَبَسممممممممَّ

  
 أَقممممممممممممماح  بِجَرعممممممممممممماءِ المَراضمممممممممممممینِ أَو دُرُّ

   
 (406م، 4333، ملوّحبن ال یس)ق                                                                                                     

تو نور خورشید نور افشان را داری؛ اما اگر ماه غروب کرد، تو به جایش نور بیافشان و آنگاه که سپیده دیر شد به جای خورشید بنشین./ »ترجمه: 

در حالی که نه خورشید چشمان تو را دارد و  ،های تو را ندارد./ آری، تو هم نور خورشید را داری و هم تمام نور ماه کامل راتبسم و دندان خورشید

به هنگام  آفتاب نور افشان ، سینه و گردن تو را ندارد./  ماهدرخشد، در حالی که تمام می نه ماه./ تو طلوع درخشانی داری آن هم در زمانی که ماهِ

 لیلیشود؟/ را دارد که با چشمانی بسان گاوان وحشی وحشت زده خم و راست می لیلیخرامیدن گون و خمار دارد؟/ و کجا روز کجا چشمانی سرمه

 «.درّا سرزمین ناهموار مراضین هستند یگلهای بابونه در  یا زند که گوییهایی لبخند میبا دندان

کرده که محبوب  ادعااست. وی  محبوبش را بر آن دو برتری داده با حسن تعلیل و خورشید و ماه پرداخته و لیلیبین شاعر در این ابیات به مقایسه 

سینه و گردن زیبا دارند، نه  اونه مانند را ندارند؛  شصفات دیگر ، هرگزاو هستندهرچند به روشنی ها آن تمام اوصاف ماه و خورشید را دارد؛ اما 

 خرامند. و میاند و نه مانند اگویی سرمه کشیدهچشمانی دارند که در سیاهی 

سینه و گردن و چشمان و خرامیدن او  دندان و لبخند و به زیبایی  را وصف کرده، هم لیلیرخسار شاعر در ابیات فوق، هم گونه که پیداست، همان

 .اشاره کرده است

 :که شاعر دو ویژگی ظاهری  محبوب را توصیف کرده است است یرز یاتاب ها،نمونه یگراز د

 فَیممممما قَلمممممبُ مُمممممت حُزنممممما  وَلممممما تَمممممکُ جازِعممممما

  
 فَمممممممم ِنَّ جَممممممممزوعَ القَممممممممومِ لَممممممممیسَ بِخالِممممممممدِ

   
 هَویممممممممممتُ فَتمممممممممماۀ  کَالغَزالَممممممممممةِ وَجهُهمممممممممما

  
مسِ یَسمممممممبی دَلُّهممممممما کُممممممملَّ عابِمممممممدِ  وَکَالشمممممممَ

   
 (32م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                       

و آفتاب  ای چون آهوای شدم که چهرهگردد./ شیفتة دوشیزهای دل از اندوه بمیر  ولی بیقراری نکن؛ زیرا بیقراری کنندۀ قوم جاودان نمی»ترجمه: 

 «. کندهر زاهدی را اسیر میاش ناز و کرشمهدارد و

را به رسم شاعران عرب در  لیلیدر یک تشبیه مرسل، چهرۀ  . ویکند و هم چهرۀ زیبایش رارا توصیف می لیلی ناز و کرشمة در این ابیات شاعر هم

 شود. مظهر جمال شمرده می هر دو کند کهزیبایی به آهو و خورشید مانند می

 اوصاف جزئی -2-2
بیشتر  شاعرانکه در  کند. از اعضاییفقط یک عضو او را توصیف می ، در برخی ابیاتکردوصف میبرخلاف نمونه قبل که شاعر چند عضو معشوق را 

حتی هنگام یاد آوری افراد نیز  ،کندزیرا بیشتر از هر عضو دیگری انسان را به خود جلب می ؛چهره و رخسار معشوق است اند،به توصیف آن پرداخته

از چهرۀ زیبا و سپید  را وصف کرده، لیلیدر بیشتر ابیاتی که در آن جمال  نیز مجنونکند همین عضو است. ترین چیزی که به ذهن خطور میمهم

 تشبیه کرده است:به خورشید یا ماه تابان  بیشتر به شیوه مرسوم عرب چهرۀ وی را یوگفته است. یار سخن 

قَ مسب یُخجِممممممملُ البَمممممممدرَ نورُهممممممماسمممممممَ  تنِیَ شمممممممَ

  
وءَ البَمممممممرقِ وَهممممممموَ بَمممممممروقُ فُ ضمممممممَ  وَیَکسمممممممِ

   
نا  عُرابیَّممممممممممةُ الفِممممممممممرعَینِ بَدرِیَّممممممممممةُ السممممممممممَ

  
 وَمَنظَرُهمممممممممما بممممممممممادی الجَمممممممممممالِ أَنیممممممممممقُ

   
رتُ مَجنونمممممما  مِممممممنَ الحُممممممبِّ هائِممممممما   وَقَممممممد صممممممِ

  
 کَممممممممأَنِّیَ عممممممممان  فممممممممی القُیممممممممودِ وَثیممممممممقُ

   
 ( 66م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                       

مادر کند./ از هر دو سوی پدر و خورشیدی مرا سیراب کرد که نورش ماه تمام را شرمسار می کند و برق را در شدت درخشش ناپدید می»ترجمه: 

چونان شخصی که در غل و زنجیر گرفتار ام نورش چون بدر است و جمال منظرش هویدا و دلرباست./ از عشق دیوانه و سرگردان شده ،عربی است

 «.شده است

پی استعاره را درلکن با دو مبالغه پی ه است؛دکررا به خورشید مانند  لیلیچهرۀ  ،به سنت شاعران عرب یحیه،استعاره تصر یریبا بکارگ، مجنون در این ابیات

که ماه با  تا جایی نشان داده،تر از ماه از آن تعبیر کرده درخشان« شمس». وی نخست معشوقش را که با لفظ ه استآوردبیرون  تکراری بودن و روزمرگیاز 

که « وهو بروق»کند. وی مبالغه خود را با عبارت را ناپدید میشود و آن کند که نور محبوبش بر نور برق غالب میگردد سپس بیان میدیدن او خجل می

( استفاده کرده که 4/433تا، که از اوزان مبالغه است )غلایینی، بی« فَعول»بر وزن « بروق». زیرا شاعر از کلمه کرده استجمله حالیه برای برق است تکمیل 

شود، هر برقی نیست ست که منظور شاعر از برقی که مغلوب درخشش چهره محبوب میکند. این تعبیر بدین معنادلالت بر زیادی صفت در موصوف می

 بلکه برقی است که در شدت درخشش خود باشد. 

 ها بیت زیر است که شاعر دستان محبوب را وصف کرده است:از دیگر نمونه

 أَشممممممممممارَت بِمَوشمممممممممموم  کَممممممممممأَنَّ بَنانَممممممممممهُ

  
 المُهَمممممممذَّبِمِمممممممنَ اللَمممممممینِ هُمممممممدّابُ المممممممدِمَقسِ 
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 (34م، 4333، ملوّحبن ال یس)ق                                                                                                       

 «.های ابریشم نگارین بودانگشتانش از نرمی گویی نخسربا دستی خالکوبی شده اشاره کرد، »ترجمه: 

 کهکرده است تشبیه  شمهای ابریبه نخرا  لیلی دست سرانگشتان . در این تصویردستان خالوبی شده معشوق را وصف کرده است در این بیتشاعر 

  .(4/92)البستانی، لاتا،  وارد شده است در معلقه معروف امریء القیس تشبیه به آن

  نمونة دیگر وصف یک عضو واحد بیت زیر است:

 خَیزُرانَممممممممة أَلمممممممما إِنَّممممممممما لَیلمممممممم  عَصمممممممما 

  
 إِذا غَمَزوهمممممممممممممما بِالممممممممممممممأَکُفِّ تَلممممممممممممممینُ

   
 (36م، 4333بن الملوّح،  یس)ق                                                                                                      

 «.گرددعصایی است از جنس خیزران که اگر به آن دست بزنند، خم می لیلیهان، »ترجمه: 

اختصا  داده است. وی در این بیت در یک تشبیه بلیغ بدن او را در نرمی  لیلیشاعر در میان یازده بیتی که آورده است تنها یک بیت را به وصف 

 .(1/30، م4332های نرم و چوبی صاف )ابن منظور، گیاهی است با شاخهو انعطاف به خیزران تشبیه کرده است که 

 های حیوانی زیباییمعشوق به نماد تشبیه -2-3
را در زیبایی به آن مانند کرده است. کُ َیِّر بن عبد الرحمن معروف به ک یر عزّۀ، که از  لیلیآهو از حیواناتی است که نماد زیبایی است. شاعر بارها 

روایت کرده است که در  ،(3/243م، 2002عاشقان عذری معروف بود و اخبار زیادی از او با معشوقش عزۀ دختر جمیل ضمری باقی مانده )زرکلی، 

برای آهوان دام گسترده است. نزد او ماندم تا یکی از زیباترین آهوان را به دام انداخت سپس بیابانی بی آب و علف به مجنون رسیدم. دیدم  که 

 هایش نگریست و گفت:شاخش را گرفت و به زیبایی

بهَ لَیلمممممم  لمممممما تُراعممممممی فَمممممم ِنَّنی  أَیمممممما شممممممِ

  
دیقُ  لَممممممکِ الیَممممممومَ مِممممممن بَممممممینِ الوُحمممممموشِ صممممممَ

   
 (13م، 4333، ملوّح)قیس بن ال                                                                                                  

 «. م ال، نترس که من امروز از میان ددان با تو دوستم لیلیای »ترجمه: 

 سپس آن را آزاد کرد و به دنبالش نگاه کرد و گفت: 

 أطلقتُهمممممممما مِممممممممن  وثاقِهمممممممماأقممممممممولُ وقَممممممممد  

  
کَرتِ   یمممممممممقُعتفَأَنمممممممممتِ لِلَیلممممممممم  إِن شمممممممممَ

   
 فَعَینممممممممماکِ عَیناهممممممممما وَجیمممممممممدُکِ جیمممممممممدُها

  
و  أَنَّ عَظممممممممَ السممممممماقِ مِنمممممممکِ دَقیمممممممقُ  سمممممممِ

   
 (همان)                                                                                                                                   

ای/ زیرا چشمانت چشمان اوست و گردنت آزاد شده لیلیتو به خاطر  گذاری،گویم: اگر شکر می ،امدرحالی که آن را از بندش آزاد کرده»ترجمه: 

 «.  گردن اوست جز آنکه استخوان ساق پای تو باریک است

گوید که مجنون آهوی دیگری گرفت و با آن همان کرد که با آهوی می ،که آن را برای عبد الملک مروان روایت کرده ر در ادامه این داستانیِّ َکُ

 نخست کرد و پس از آزاد کردنش چنین گفت:

بهَ لَیلممممممم  لممممممما تُراعمممممممی  أَلممممممما یممممممما شمممممممِ

  
لَّ عَممممممممممن وَردِ التِلمممممممممماعِ  وَلمممممممممما تَنسممممممممممَ

   
 لَقَمممممممممممد أَشمممممممممممبَهتَها إِلّممممممممممما خِلالممممممممممما 

  
 القَمممممممممرنِ أَو خَممممممممممشَ الکِمممممممممراعِنُشممممممممموزَ 

   
 (16)همان،                                                                                                                              

های زمین بیرون نرو./ بی تردید تو شبیه او هستی مگر در چند صفت: م ال، نترس و از آبخشور موجود در پستی و بلندی لیلیهان! ای »ترجمه: 

 «. های بلند و خراش روی باریکی استخوانتشاخ

 .کندخطاب می لیلیآن را شبیه   ،گویدچون آدمی با آن سخن می ،شاعر در این چند بیت به آهو شخصیت انسانی بخشیده ،گونه که پیداستهمان

در دل  لیلیخواهد که ترسی از مجنون به دل راه ندهد و از چراگاه و آبشخور خود بیرون نرود؛ ولی بداند که آزادیش به برکت عشق از آن می یو

شمرد و می لیلیا عین چشمان گذارد، چشمان آهو رمجنون است. سپس با بکار گیری تشبیه بلیغ که تفاوتی بین مشبه و مشبه به باقی نمی

 داند.می پایش استخوان روی در شاخ داشتن آهو و باریکی و خراش لیلیداند و تنها تفاوت آن را با گردنش را عین گردنش می

 آورد:شاعر گاه آهو را به جهت زیباییش استعاره از معشوق می

ب  القَلممممممممبَ إِلّمممممممما أَنَّ فیممممممممهِ تَخَلُّممممممممدا   سممممممممَ

  
 الممممممممممماتِحینَ رَبیممممممممممبُغَممممممممممزالب بِممممممممممأَعل  

   
 فَکَلِّممممممممممم غَممممممممممزالَ الممممممممممماتِحینِ فَ ِنَّممممممممممهُ

  
 بِمممممممممدائی وَإِن لَمممممممممم یَشمممممممممفِنی لَطَبیمممممممممبُ

   
 (33 م،4333بن الملوّح،  یسق)                                                                                                    
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در آن جاودانه شده است/ با غزال ماتحین سخن بگو؛ زیرا طبیب درد  ودلم را ربود  کوه ماتحین پرورش یافته استهای  غزالی که در قله»ترجمه: 

 «.من است هرچند شفایم نبخشد

شبه استفاده به به جای مبرد که از نام مشبهبه را تا جایی بالا میاستعاره مصرحه از فنون پرکاربرد بیانی است که مبالغه همانندی بین مشبه و مشبه

 داند به جای معشوق خود بکار برده است.کند.  همانگونه که پیداست شاعر در اینجا غزال را که نماد زیبایی میمی

 ندارد: لیلیابیات زیر است که بر خلاف ابیات گذشته، دلالت بر زیبایی  لیلیاز ابیات وارد شده در مورد سیمای 

 یَقمممممممولُ لِمممممممیَ الواشمممممممونَ لَیلممممممم  قَصمممممممیرَۀب

  
 فَلَیمممممممتَ ذِراعممممممما  عَمممممممرضُ لَیلممممممم  وَطولُهممممممما

   
هلَة   وَإِنَّ بِعَینَیهممممممممممممما لَعَممممممممممممممرُکَ شمممممممممممممُ

  
هلب عُیونُهممممممما  فَقُلمممممممتُ کِمممممممرامُ الطَیمممممممرِ شمممممممُ

   
 وَجاحِظَممممممممةب فَوهمممممممماءُ لمممممممما بَممممممممأسَ إِنَّهمممممممما

  
 مُنمممممم  کَبِممممممدی بَممممممل کُمممممملُّ نَفسممممممی وَسممممممولُها

   
 (13، همان)                                                                                                    

گویند: چشمانش وجود داشت./ و می لیلیکوتاه قامت است. ای کاش ذراعی به اندازۀ طول و عرض  لیلیگویند: چینان به من میسخن»ترجمه: 

شهلاست )سیاهیش با سرخی در آمیخته است(،  گفتم: پرندگان اصیل چشمانی اینگونه دارند./ گفتند: چشمش برآمده و دهانش گشاد است، عیبی 

 «.نیست. او آرزوی جگر من است و تمام وجودم خواهان اوست

که شخصی را چنان گرفتار عشقش کند که جامه از تن برون آرد و سر به  های زیبایی را نداشتهاز نظر مردم معیار لیلیدهد که این ابیات نشان می

 بیابان گذارد.

 لیلیسیرت -3
 اشاره شده است: لیلیتنها در دو مورد به خصوصیات اخلاقی  ملوّحدر دیوان قیس بن 

 پاکدامنی -3-1
را متهم به فسق و گناه کردند و مدعی  لیلیپاسخی است به گروهی از بنی اسد که او و سروده است در حقیقت  لیلیابیاتی که قیس مبنی بر عفت 

 (: 63رخ داده )همان،  لیلیگناهی بوده که بین او و  ،از ازدواج با مجنون لیلیشدند که سبب امتناع پدر 

لَّت قُمممممممرَیشب وَجَمَّمممممممرَت  حَلِفمممممممتُ بِمَمممممممن صمممممممَ

  
ةِ وَالنَحممممممممرِ  لَممممممممهُ بِمِنمممممممم   یَممممممممومَ ال ِفاضممممممممَ

   
 وَمممممممما حَلَقممممممموا مِمممممممن رَأسِ کُممممممملِّ مُلَبِّممممممم  

  
هرِ ینَ مِممممممنَ الشممممممَ بیحَةَ عَشممممممر  قَممممممد مَضممممممَ  صممممممَ

   
 لَقَمممممممد أَصمممممممبَحَت مِنّمممممممی حَصمممممممانا  بَری َمممممممة 

  
 مُطَهَّمممممممرَۀ  لَیلممممممم  مِمممممممنَ الفُحمممممممشِ وَالنُکمممممممرِ

   
 مِمممممنَ الخَفِمممممراتِ البمممممی ِ لَمممممم تَمممممدرِ مممممما الخَنممممما

  
 تَسممممممریوَلَممممممم تُلممممممفَ یَوممممممما  بَعممممممدَ هَجعَتِهمممممما 

   
مِعوا مِممممممن سممممممائِرِ النمممممماسِ مِ لَهمممممما  وَلمممممما سممممممَ

  
 وَلممممما بَمممممرَزَت فمممممی یَمممممومِ أُضمممممح  وَلممممما فِطمممممرِ

   
 (63، همان)                                                                                                     

و در صب  دهمین روزی که سوگند به کسی که قریش برای او نماز بپا داشت و در روز طواف و قربان به خاطر او به رمی جمره پرداختند/ »ترجمه: 

ی ./ او از زنان با آبرودور و پاک است از نظر من با عفت است و از فحش و زنا لیلیگذشت سرهای لبیک گویان را تراشیدند!/  [ذی حجه]از ماه 

نشده. او  شنیدهمانند او  شخصی سایر مردماز داند و نه دیده شده که پس از خوابیدن مخفیانه به سوی معشوق رود./ سپید روست که نه فحش می

 «. شده استندر روز عید فطر و قربان در میان مردم ظاهر  [حتی] کسی است که

بزداید؛ لذا برای رفع اتهام در اشعار خود از سوگند   لیلیهمان گونه که پیداست، تمام تلاش شاعر در این ابیات آن است که غبار اتهام از دامن 

 .کنداستفاده می

 پرهیز از ژاژگویی3-2 
های اخلاقی او که بر یکی از خصلت است یتنها بیت بیت زیر از او سروده است بگذریم،رفع اتهام  و لیلینشان دادن عفت  اگر از ابیاتی که قیس برای

 کند:ژاژگویی است دلالت می دوری از که

 خَممممممممممودب إِذا کَ ُممممممممممرَ الکَلممممممممممامُ تَعَمممممممممموَّذَت

  
دِ  بِحِمممممممممم  الحَیممممممممماءِ وَإِن تَکَلَّمممممممممم تَقصمممممممممِ

   
 (03همان، )                                                                                                                       

 «.زندبرد و اگر خود سخن گوید، مختصر حرف میبه حیا پناه می ،گفته شودسیماست که اگر سخن زیاد  شزنی زیبا و خو»ترجمه: 

 نتیجه
آنچه که در خلق و خوی وی  ،نسبت به مجموع ابیات وارده در دیوان اندک است. از میان این ابیات لیلیوصف  -: الفدهد کهپژوهش نشان میاین 

علاوه بر اوصاف مستقیم  لیلیشاعر در توصیف خَلق و خُلق  -کند. بآمده بسیار کمتر از ابیاتی است که خصوصیات ظاهری او را توصیف می
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برده بکار که شاعر  هاییو استعاره تشبیهات -بسیاری اوقات از فنونی بیانی استفاده کرده است که غالبا ملهم از تصویرهای شاعران جاهلی است. ج

 بخشد. ی میکند و به آن نوعی غرابت و زیبایشبیه را از حالت تکراری  وابتذال خارج میکه تاست غالبا دارای قیودی است 

 

 منابع
 : أحمد محمد شاکر، القاهرۀ: دارالمعارف، لا تا.یقالشعر والشعراء، تحق یبة،ابن قت-

 .م4332، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، الطبعة ال انیة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی ومؤسسة التاریخ العربی-

 ، بیروت: المکتبة الکاثولیکیة، لا تا.2البستانی، فؤاد أفرام، المجانی الحدی ة، ط: -

 .م4333تجور، فاطمة،  المرأۀ فی الشعر الأموی، دمشق: اتحاد کتاب العرب، -

 م.2002بیروت: دارالعلم للملایین،  ،43ط: زرکلی، خیر الدین، الأعلام، -

 ش.4931شمیسا، سیروس، انواع ادبی، ویرایش چهارم، تهران: نشر میترا، -

 .تالا، مصطفی، جامع الدروس العربیة، طهران: ناصر خسروغلایینی، -

 .م4333 ، بیروت: دار الکتب العلمیة، 4مجنون لیلی، ط:  ؛الملوّح قیس بن الملوّح، دیوان قیس بن- 

 .90/4/2003مصری، یحیی، تعلیقات یحیی مصری، الوراق، - 
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