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چکیده
داستان عُروه و عفراء ،داستان عشق عذری عربی است عیوقی با اقتباس از منابع عربی ،این
داستان را به صورت منظومه ای عاشقانه در آورده و موضوع حماسه و عشق را با هم درآمیخته
است .نظامی ،با استفاده از روایت های عربی ،داستان لیلی و مجنون را به نظم کشیده است .این
منظومه ها« :عُروه و عفراء»« ،ورْقه و گلشاه» و «لیلی و مجنون» ریشه در روایت عربی دارند هر سه
نمایانگر عشق عذری اند و نگاه مردم ساالری جامعه ی عرب در مورد زن ،ناکامی و مرگ ،گره
های کور هر سه داستان می باشد .این مقاله با روش تحلیلی  -تطبیقی ماجراهای عاشق و معشوق
را بررسی و مقایسه می نماید و جدول تطبیقی نقش مایه های هر سه روایت و نمودارهای حرکتی
را ترسیم می نماید و به این سوال اصلی پاسخ می دهد که آیا می توان میان مضامین این سه روایت،
رابطه ی مشخصی ایجاد نمود؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حضور اندیشه
عقل گرا ،در انتخاب شخصیت ها و جایگاه آنان تأثیر فراوانی دارد .مضمون و نقش مایه های هر
دو روایت ایرانی برگرفته از داستان «عُروه و عفراء» می باشد که هر دو نمودی از عشق عذری است.
کلید واژه ها :مضامین عاشقانه ،ساختارشناسی ،عشق عذری ،داستان های منظوم
 -1مقدمه
یکی از انواع معروف ادبی« ،ادبیّات غنایی» است .شعر غنایی ،شعری است که از عواطف و
احساسات حکایت میکند ولی در ادب فارسی وعربی این نوع شعر دامنه ی وسیعتری پیدا کرده
 -۱دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین – پیشوا – قرچکEmail: Shasti@iauvaramin.ac.ir

 -۲استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا – قرچک

Email: Ashraf-chegini@yahoo.com

-۳ستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا – قرچک

Email: draliaban@yahoo.com

تاریخ دریافت96/12/5 :

تاریخ پذیرش97/6/27 :
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است در زبان فارسی به جای اصطالح شعر غنایی میتوان«شعرشخصی» به کار برد .داستان «ورْقه
و گلشاه» عیوقی برگرفته از داستان «عُروه و عفرا »،اولین داستان عشق عذری عربی است .این داستان
به گفته ی عبدالحمید ابراهیم با داستان مرقش اکبر که در عصر جاهلی اتفاق افتاده نیز شباهت دارد
(ابراهیم .)371 :1972 ،داستان عُروه و عفراء به روایت اسباط بن عیسی العذری در کتاب اغانی
آمده و عیوقی ،شاعر فارسی زبان ،آن را در قرن پنجم با نام ورْقه و گلشاه به نظم فارسی درآورده
و مضامین حماسی و قهرمانی را هم به آن افزوده است و عیوقی به شخصیتهای عاشق و معشوق
داستان خود ویژگیهای قهرمانی داده و این منظومه ی عاشقانه را در وزن منظومه های حماسی
سروده ست و به تفصیل به توصیف پهلوانیها ،رجزخوانیها و شیوه ی نبرد قهرمانان داستان پرداخته
است  .از طرف دیگر داستان «لیلی و مجنون» نیز همانند ورْقه و گلشاه عیوقی برگرفته از «عُروه و
عفراء» ،می باشد که اصلی عربـی دارنـد .از داسـتان لیلـی و مجنـون در بسیاری از منابع اولیه عربی
یادشده است؛ از جملـه  :الـشعر و الـشعراء ابـن قتیبـه دینـوری ( 276-213ق.ه)  ،االغانی ابوالفرج
اصفهانی ( ، 356-284ق .ه ) مصارع العشّاق ابن سراج (متـوفی ، 418ق .ه) تـزیین االسواق و
تفصیل اشواق العشاق داود انطاکی (متوفی  1005یا  1008یا  ، 1009ه .ق) .نظامی ،در سـال
 . 584ه بـا اسـتفاده از روایتهای عربی موجود ،داستان لیلی و مجنون را به صورت داستانی زیبا که
نشانگر عـشقی عـذری است ،به نظم کشیده است .از آنجا که منظومه های «ورْقه و گلشاه» و «لیلی
و مجنون» و «عروه و عفرا» هر سه نمایانگر عشق عذری و پاك هـستند ،نگارندگان بر آنندآن،
ماجراهایی که برای عاشق و معشوق رخ می دهد و واکنشهای هر یک از ها آن را بررسی و مقایسه
نمایند و از این طریق  ،مضامین عاشقانه مـشترك میـان آنهـا را کـه در واقـع نمودی از مضامین
عشق عذری و پاك است ،نمایان سازند  .بر این اساس پرسشهـای اصـلی پـژوهش این است که
آیا می توان میان مضامین عاشقانه ی این سه داستان :رابطه مشخصی را ایجاد نمود؟فرضیه پژوهش
بـر ایـن اسـت کـه سـرایندگان و راویـان ایـن سه منظومه عاشقانه با هدف نمایان ساختن عشق
پاك و عفیف از نقش مایه هایی بهره گرفته انـد کـه بتوانـد این مضمون را نشان دهد  .بنابراین
ناگزیر سیر حوادث و ماجراهای داستان تـا انـداز ه بـسیاری بـا هـم مشترك و نزدیک
است(سـیدی)62 :2011-2012،
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 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
بررسی تطبیقی منظومه های عاشقانه فارسی به عنوان نمونه ،سنجش و کارآمدی و جایگاه آن با
سایر منظومه های دیگر اعم از عربی و روسی ،از اهداف و مسائل اساسی پژوهش حاضر بوده است
بنابراین کوشش شده است که مضامین عاشقانه این سه داستان جذاب را (عروه و عفرا ،ورقه و
گلشاه و لیلی و مجنون) با الگوی والدیمیر پراپ روس مورد کنکاش قرار دهد و رابطه مشخصی
بین این منظومه های عاشقانه ایجاد نماید و حضور اندیشه و تفکر خردگرا و عشق عذری و پاك
را که ریشه در تمدن و فرهنگ دیرینه ایران دارد ،در این پژوهش روشن نماید و به این سواالت
پاسخ دهد که  -۱آیا می توان با مطالعه ورقه و گلشاه و لیلی و مجنون که برگرفته از داستان های
عربی است به شناخت قوم عرب دست یافت و از طریق مطالعه ورقه و گلشاه و عروه و عفرا به
شناخت بیشتر و برتری تمدن قوم ایرانی رسید؟آیا می توان میان مضامین عاشقانه ی این سه منظومه
ی غن ایی رابطه ی مشخصی ایجاد نمود؟اشتراکات و اختالفات اصلی هر سه منظومه ی غنایی
چیست؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
تالش پژوهنده بر این است که عالوه بر تجزیه و تحلیل و تفسیر و تعبیر نتایج حاصل از این
داستان ها ،کل یافته ها را به ساختمان فرهنگی و اجتماعی فرهنگ ایران و عرب و روس ربط داده
و تیپ های محلی و قومی قبایل عرب و عجم را شناسایی نماید و با منش و آرمان و جهانبینی آن
قوم ربط دهد تا ما را به یک تکنیک قومی در قوم شناسی توصیفی رهنمون نماید و آن تکنیک را
فرهنگ و فرهنگ هایی که در آن اثر داده شده پیوند دهد و همچنین بعضی از مسائل نظری و کاربرد
ساختگرایی در فولکلور و اهمیت این روش در منظومه های داستانی فارسی و عربی و روسی و
اروپایی را آشکار نماید و عمومیت و شمول ساختهای فولکلوری و اینکه آیا این ساخت ها جهانی
و عام هستند یا محدود به نواحی معینی و یا فرهنگ خاصی می باشند از اهداف این تحقیق است.
 -3-1پیشینه تحقیق
تا کنون درباره ســه داســتان«ورْقه و گلشــاه» و «لیلی و مجنون » و «عُروه و عفرای عربی» به
منزله داستانهــایی کــه بــر پایــه عــشق عذری ،به وجود آمده اند ،مقایسه تطبیقی انجام نگرفته
است ،اما به طور مستقل کتاب ها و مقاله هایی در مورد هر یک از آن ها نگارش یافته است که به

ذکر شماری از ها آن می پردازیم - 1:غالم حسین غالم حسین زاده ،یحیی عبید صالح عبید ،کبری
روشنفکر و ابوالقاسم رادفـــر در مقالـــه ای تحت عنوان «بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان
ورْقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی» ضمن تعریف و توضیح عشق عذری به مقایسه داستان
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ورْقه و گلشاه با اصل روایت عربی آن ،عُروه و عفـــرا  ،پرداخته اند -2 .الطاهر لبیب ( )1974در
کتاب سو سیولوجیا الغزل العربی  ،نقش مایه های دا ستان «عُروه و عفرا» را با دا ستان «تری ستان و

ایزوت» مقایسه کرده است-3 .ذبیح اهلل صفا ( )1343در مقدمه تصحیحی که از این داستان ارائه
کرده ،به شباهت آن با داستان عُروه و عفراء اشاره کرده است.
 -2مبانی نظری موضوع
عشق عذری :عشق عذری عشقی است که عاشق و معشوق عالوه بر دلباختگی عمیق نسبت
به یکدیگر ،باید پایبند ا صولی با شند .از آنجا که در بین اعراب ،این نوع ع شق ورزی من سوب به
قبیله ی بنی عذره از قبایل قَحطان یمن ا ست ،به ع شق عذری شهرت یافته ا ست.ع شق عذری یا
عشق پاك ،منسوب به قبیله « بنی العذره» بود که عشق را بـــا هـــوس هـــای مـــادی آلـــوده نمی
کردند .به طوری که سه زوج از م شهورترین دلدادگان عرب :عُروه و عفراء ،قیس و لُبنی ،جمیل و

بثینه بـه ایـن قبیله تعلّق دارند (کراچوفسکی.)139 :1368 ،

ويژگیهای ع شق عذری :مهمترین ویژگی های ع شق عذری را می توان زمینی و ان سانی بودن
عشــق ،پاکدامنی در عشــق ،جدایی و مرگ در راه عشــق دانســت .این ویژگیها به صــورت جزئی
نگرانه و مفصل تر ،بنـابر آنچـه در کتـاب هـای قدیم چون الزهره از ابن داوود اصفهانی ( 200یا

 202 - 270یا  275ق) طـوق الحمامـه از ابـن حـزم اندلسی ( 384 - 456ق) روضه المحبین

از ابن قیم جوزیه ( 751-691ق) و نیز از کتاب های معاصــــر چون الحب العذری از عبدالستار
الجواری ( )1988-1924آمده ،موارد زیر ا ست :ا صول ع شق عفیف .1:عفت و را ستگویی در
ع شق به یک زن  ،عا شق به شخ صیت مع شوق ،ع شق می ورزد ،نه به ظاهر او  .2 /کو شش برای
پنهان کردن راز ع شق ،ولی بر مال شدن آن بر اثر غلبه ی شور عا شقانه .3 /و صف حال های پر
سوز و گداز عا شق در هجران از مع شوق و شکایت از آن .4 /وجود شخ صیت های متعدد مقابل

مانند حریف  ،لو دهنده  ،افشاگر  ...و تعجب از آنان .5 /به جنون کشیدن کار عاشق  .6 /وفاداری
به معشوق تا سر حد نابود شدن در راه عشق.
خالصه داستان :داستان ورْقه و گلشاه عیوقی و عُروه و عفرای عربی و لیلی و مجنون نظامی،
داستان دو دلداده است که در کودکی عاشق یکدیگر می شوند و قرار است با هم ازدواج کنند  ،اما
زیبایی معشوق سبب پیدا شدن رقیبان ثروتمند و قدرتمند دیگری می شود که گاه به زور و گاه به
حیله در این م سیر م شکل ایجاد می کنند .عا شق با کو شش فراوانی این م شکالت را از پیش پا بر
می دارد  ،ولی همواره کمی دیر می ر سد و سرانجام وقتی به دیدار مع شوقه نایل می شود ،وی به
ازدواج کس دیگری در آمده است ،در این وضعیت با وجود توان دست یافتن به معشوق ،به دلیل
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رعایت عفت ،از این کار ســر باز می زند و ســرخورده ،راه خود را در پیش می گیرد در داســتان
ورْقه و گل شاه و عُروه و عفرا «ورْقه و عُروه» از شدت غم و اندوه ،جهان فانی را وداع می کنند و
مع شوقه نیز پس از اطالع از این و ضع ،خود را بر سر گور عا شق می ر ساند و در آن جا جان می
سپارد و...ولی در داستان لیلی و مجنون ،لیلی از شدت غم و اندوه ،جهان فانی را وداع می گوید و
مجنون پس ازاطالع از این وضع خود را برسرگور لیلی می رساند و در آنجا جان می سپارد و . ..
شباهتهای داستانی :داستان «عُروه و عفرای عربی»« ،ورْقه و گلشاه» و «لیلی و مجنون» هر سه
سرگذشت اندوه بار و غم انگیز دو دلداده است که جز فراق ،تحمل درد عشق ،ناکامی و سرانجام
مرگ ،بهره ای از عشق پ ـاك خ ـود نم ـی برن ـد .دو دل ـداده در دوران کودکی عاشق یکدیگر می
شــوند و مایل به ازدواج با همدیگر هســتند ،اما پدر دختر ،وصــلت آن دو را نمی پذیرد و باعث
جدایی آنها آن می شود .در این میان ،زیبایی معشوق سبب می شود تـــا خواســـتگاران ثروتمند و
قدرتمندی پیدا شوند و معشوق را به ازدواج خ ـود در آورن ـد .عاش ـق بع ـد از آگ ـاه ش ـدن از
ازدواج معشوق ،از شدت اندوه دچار پریشانی و بیماری می شود و بـــا وجـــود اینکـــه تـــوان و
موقعیت د ست یافتن به مع شوق را دارد به دلیل رعایت عفت و اثبات پاکی ع شق خویش ،از این
کار سر باز می زند .در داستان «لیلی و مجنون » این معشوقه است که در اثر تحمل فراق و درد و
رنج عشق به بیماری دچار می شود و جهان فانی را وداع می گوید و در «عُروه و عفراء » و «ورْقه
و گلشاه» عاشق است که از ش ـدت غ ـم و ان ـدوه ت ـاب تحمل دوری از معشوق را ندارد و جهان
را وداع می گوید و در پایان مجنون و عفراء و ورْقه پس از اطــــالع از مرگ لیلی و عُروه و ورْقه
خود را بر سر گور ها می رسانند و در آنجا جان می ســـپارند .در ادامه نقش مایه های هـــر سه
داسـتان را با یکدیگر مقایسه میکنیم تا میزان اشتراکات سه داستان در روند حوادث آشکار شود:
نقشمايه های سه داستان :ورْقه و گلشاه ،عُروه و عفرا ،لیلی و مجنون
ردیف

نقش مایه

1

پیدایش عشق

2

بر مال شـــدن

روایت عیوقی(ورْقه و

روایت عربی(عُروه و عفرا)

روایت نظامی(لیلی و مجنون)

گلشاه)
بــه مــرور زمــان در

به مرور زمان در خانه و فضــای

به مرور ز مان در مک تب  ،و

مکتب و هم ن شینی به

قبیله و هم بازی و هم سال بودن

هم نشینی به هنگام تحصیل

هنگام تحصیل

عُروه و عفرا

ابتدا در مکتب و سپس

پدر معشوق احساسات عاشق را

ابتدا در مکتب  ،سپس در قبیله

3

راز عشق

در قبیله

در می یابد

طلب وصال

موافق کردند و جشــن

ابتدا موافقت نکردند

موافقت نکردند

4

عامل بازدارنده

فقر و فالکت ورْقه

فقر و فالکت عُروه

جنون قیس و م مان عت پدر

گرفتند
ی بیرونی

لیلی از وصال
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اســیر شــدن ورْقه ،و

جنگ و کشـــمکش ندارد .فقر و

6

آغازین

جنگ با ربیع بن عدنان

فالکت عاشق

به بیابان گذاشتن

پدر عاشق

ه مام ،پدر ورْ قه در

عُروه یتیم بوده است (حزام)

رئیس قبیله ی بنی عامر

7

یــــاران

8

گــرفــتــاری

ترك خانه و پدر و مادر ،ســر

جنگ کشته می شود
و

در ابتدا ،مادرگلشاه

عموی عُروه (عقال)

یاریگران
جنــگ برای

نوفل← مجنون
پیر مرد دانا← لیلی

جنگ ورْقه با ربیع بن

9

وصال معشوق

عدنان

سفر عاشق

10

جنگ و کشمکش ندارد

جنگ نوفل با قبیله ی لیلی

سفر به یمن ،نزد خال

ســفر به (یمن  ،ری ،شــام) نزد

ســـفر به م که برای آرامش

(دایی) ورْقه ،پادشـــاه

عمو و پسر عمو (موسر) ثروتمند

مجنون و ترك عشق لیلی

عامل بازدارنده

ازدواج گلشــاه با شــاه

ازدواج عفرا بــا مردی اموی از

ازدواج لیلی با ابن ســـالم از

ی درو نی یــا

شام

شامیان ثروتمند

قبیله ی بنی اسد

یمن

ازدواج
معشـــوق بــا
11

دیگری
کشـــتن و دفن کردن

بازســـازی گوری کهن و معرفی

ز ندانی کردن لیلی در خا نه

عملکرد شریر،
پدر معشـــوق

گوســفند و معرفی آن

آن به عنوان گور عفرا

پدری و شـــوهر  ،معروف به

جهــت چــاره

به عنوان گور گلشاه

لع بت حصـــاری لیلی نه ،که

اندیشی
12

13

14

15

لعبت حصــاری در بانوی قلعه
ی عماری

آشــکار شــدن

کنیزی  ،ورْقــه را از

دختری از قبیلــه  ،ع ُروه را از

سیاه شتر سواری (سیهی شتر

حقیقت

حقیقت آگاه می کند

حقیقت آگاه می کند

ســـوار) مجنون را از حقیقت

دیدار عا شق و

با اجازه ی شاه شام ،

با اجازه ی شـــوهر  ،با رعایت

بدون اطالع شــوهر و با عفت

معشوق

چ ند روز ه مدیگر را

ع فت و پا کدامنی ه مدیگر را

و پاکدامنی همدیگر را مالقات

با ع فت و پا کدامنی

مالقات کردند

کردند

راه برگ شتن و

مال قات با طبیبی به

غش کردن گاهگاهی ،تا رســیدن

سرودن غزلی سوزناك و پیش

واکنش قهرمان

نام(الغراب الی مانی) و

به قبی له ،با حالتی نزار ،بردن

گرفتن راه خود در صحرا

(عاشق)

ط لب درمان کردن اما

عُروه نزد طب یب(عرّاف الی مانی)

فایده ای ندارد

اما بی فایده بودن

مــردن ورْقــه در راه

مردن عُروه در قبیله ،بازگشـــتن

ابتدا مرگ لیلی در فصل خزان

برگشـــتن  ،گریــه و

عفرا از شام و ناله و زاری کردن

 ،آ گاهی مجنون و بی قراری

زاری کردن گلشــاه بر

بر گور ع ُروه و جــان دادن در

بر سر مزار و جان دادن بر سر

ســر گور عاشــق  ،و

همان جا

مزار

ازدواج لیلی آگاه می کند

مالقات کردند

مرگ عاشقان

جان دادن در سر مزار
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پایان داستان

بنــا کردن گنبــدی بر

روییدن دو درخت بر گور عروه

روضـــه گاه لیلی و مجنون ،

گور ورْقه و گلشــاه و

و عفرا و به هم پیچیدن آن

زیــارتگــاه و محــل برآوردن
حاجات عشاق قرار گرفتن

زیارت گاه عاشـــقان
شدن آن

جدول شخصیت های منظومه ی داستانی عیوقی ،روايت عربی و لیلی و مجنون نظامی
الف :جدول شخصیت های اصلی داستان
ردیف

شخصیت های اصلی

شخصیت های اصلی داستان عُروه

شخصیت های اصلی منظومه ی

و عفرای عربی

داستانی لیلی و مجنون نظامی

ورْقه

عُروه

مجنون

گلشاه

عفرا

لیلی

داستان ورْقه و گلشاه
1
2

عیوقی

ب :جدول شخصیت های فرعی داستان
ردیف
1

2

شخصیت های فرعی داستان ورْقه و

شخصیت های فرعی داستان

شخصیت های فرعی منظومه ی

گلشاه عیوقی

عُروه و عفرای عربی

داستانی لیلی و مجنون نظامی

پدر عفرا

پدر لیلی

هالل پدر گلشاه ،از ساالران قبیله ی
بنی شیبه (مخالف)
همام پدر ورْقه  ،از ساالران قبیله ی بنی
شیبه

3

ربیع بن عدنان

4

شاه شام

5

پسران ربیع بن عدنان

پدر عُروه فوت شده و عُروه
تحت سرپرستی پدر عفرا

پدر مجنون

است ( حزام)
جزء نقش های پر رنگ است
اصلی محسوب نمی شود.
مردی اموی از شامیان ثروتمند
(همسر عفرا)

نوفل
ابن سالم

سعد و غالب ( عاشق گلشاه )

6

مادر گلشاه ( موافق )

مادر عفرا ( مخالف )

7

غالم ورْقه

8

شاه بحرین و عدن

عموی عُروه( عقال)
پسر عموی عُروه( موسر )

مادر مجنون

9

خال ورْقه شاه یمن

10

وزیر شاه یمن

پیر مرد دانا

11

پیر زن جادوگر قاصد شاه شاه و مادر

پیر زن همراه با شخصی دیوانه و

گلشاه

در زنجیر

12

دختری که افشا کننده ی راز زنده بودن
گلشاه به ورْقه است

13

کنیزك گلشاه در کاخ شاه شام

14

غالمی که گلشاه به ورْقه می بخشد
وقتی که از شام قصد عزیمت دارد

سلیم عامری ( خال مجنون )

کنیزك قبیله ی عفرا

سالم بغدادی

پرستار عُروه در خانه ی عفرا

زید – زینب
شهسوار
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طبیب به نام (باعلی) ملقب به ((غراب
الیمانی))

طبیب  ،به نام عرّاف یمامه

سوارانی که خبر مرگ ورْقه را به گوش

قاصدانی که خبر مرگ عُروه را

گلشاه می رسانند

به گوش عفرا می رسانند

سیهی شتر سوار
قاصدان لیلی و مجنون
 .1شخصی از قبیله ی بنی سعد

پیامبر که به دعای او  ،ورْقه و گلشاه

 .2لیلی و دگر عروس نامان

زنده می شوند
جهودانی که با دیدن معجزه ی پیامبر
(ص) اسالم می آوردند

تحلیل ساختار روايی و ريخت شناسی منظومه ی داستانی بر اساس الگوی والديمر پراپ روسی
ردیف

نــقــش

عیوقی

مایه

1

شریر

2

بخشنده

3

یاریگر

4

مادر گل شاه ،پدر گل شاه ،پیرزن

مادر عفرا ،پدر عفرا ،مرد

پدر لیلی ،ابن سالم ،سیاه شتر سوار،

جادوگر ،شـــاه شـــام ربیع بن

ثروتمند اموی از شامیان،

شحنه ،قاصد ابن سالم ،قبیله ی لیلی،

عد نان و پســـرانش ،دزدان و

آداب و رسوم و تعصبات

مادر لیلی ،لوده ند گان و طع نه ز نان،

را هزنــان .آداب و رســـوم و

جاهلی عرب

عوا مل طبیعی (ف لک) بیخردان ،آداب

تعصبات جاهلی
خداوند ،مادر گل شاه ،پدر ورْقه،

خــداونــد ،پــدر عفرا ،مرد

شــاه شــام ،کنیزك قبیله و دربار

ثروتمند اموی ،عموی عُروه،
پسر عموی عُروه ( موسر) ،

قبی له ی مجنون  ،دوســـ تان مجنون ،

پیامبر (حضـــرت محمد(ص))،

کنیزك قبی له و کنیزك عفرا
که پرســتار عُروه بود ،طبیب

طبیب غراب الیمانی

وحشی ،عناصر طبیعت ( باد  ،سایه ...
) قادان لیلی ( پسرك ،هرکس)

خــداونــد ،پــدر عفرا ،مرد
ثروتمند اموی ،عموی عُروه،
پسر عموی عُروه (موسر ) ،
ک ن یزك ق ب یلــه ی ع فرا و

دانا ،شـهسـوار ،حیوانات وحشـی ،عنا صر
طبیعت ( باد  ،ســایه  ، ) ...قاصــدان لیلی (

کنیزك عفرا که پرستار عُروه
بود

پسرك  ،هرکس ) ...

شـــاهزاده

گلشاه

عفرا

لیلی

گســـ یل
دارنده

عشق عذری

عشق عذری

عشق عذری

عُروه

مجنون

خداوند ،مادر گلشــاه ،پدر ورْقه
گل شاه  ،خال ورْقه  ،غالم ورْقه
 ،پیامبر حضرت محمد (ص)

7

عرّاف یمامه

نوفل  ،پیر مرد دانا ،شهسوار ،حیوانات

خداوند ،پدر مجنون ،خوی شان و اهل قبیله
ی مجنون  ،دوستان مجنون  ،نوفل ،پیر مرد

 ،شاه شام ،کنیزك قبیله و دربار

6

و رسوم و تعصبات جاهلی عرب
خداوند ،پدر مجنون ،خویشــان داخل

گلشــاه ،خال ورْقه  ،غالم ورْقه،

5

عربی

نظامی

خانم

قهرمان

ورْقه

قهر ما نان

ربیع بن عدنان – شاه شام

دروغین

تحلیل حرکت در داستان عیوقی ،روايت عربی و لیلی و مجنون نظامی
انواع حرکت :الف -حرکت رفت و برگ شت ب -حرکت در ساختار معنایی ج -حرکت بر ا ساس
موضوع و محتوا
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ترسیم حرکت رفت و برگشت

الف) دا ستان ورْقه و گل شاه عیوقی -1 :حرکت ورْقه به سمت یمن .نزد خال خود ،پاد شاه

یمن  -2حرکت ورْقه به سمت شام  ،جهت دیدار گلشاه

ب) دا ستان عُروه و عفرا (عربی) -1 :حرکت عُروه به سمت ( یمن – ری ) نزد عمو و پ سر

عموی ثروتمند (به نام موسر) -2حرکت عُروه به سمت شام  ،جهت دیدار عفرا

ج -تر سیم حرکت رفت و برگ شت دا ستان لیلی و مجنون نظامی :الف -حرکت مجنون از
سرررزمیب بنی عامر به قبیله ی لیلی ب -حرکت مجنون از سرررزمیب بنی عامر به بیابان نجد
ج -حرکت مجنون از سرررزمیب بنی عامر به کعبه د -حرکت از سرررزمیب بنی عامر به بیابان
نجد :ه -حرکت مجنون از بیابان نجد به سمت قبیله ی نوفل و -حرکت لشکر کشتی نوفل به
قبیله ی لیلی در  2مرحله ز -حرکت ازدواج لیلی با ابب سالم:

*w
𝐴14
ح -حرکت مجنون از بیابان نجد به سررمت قبیله ی لیلی مهمراه با پیر زن ط -حرکت

پنهانی لیلی از خانه ی شوی به نخل ستان جهت مالقات با مجنون ی -حرکت مجنون از بیابان
نجد به نخلستان جهت مالقات با لیلی



ترسیم حرکت در ساختار معنايی  :الف -حرکت معنایی داستان ورْقه و گلشاه عیوقی ،عُروه
و عفرا ی عربی و لیلی و مجنون نظامی.
نور

ظلمت

100
50
0

50 100

در هر سه منظومه قهرمانان داستان (عاشق و معشوق) قبل از شروع شدن  ،در مسیر ظلمت
قرار داشتند ولی با شروع جرقه ی عشق  ،متحول شدند و عشق  ،دو قهرمان را به مرحله ی کمال
(نور مطلق) صعود می دهد .به همین دلیل خط سیر صعودی هر سه منظومه ی عاشقانه  ،مستقیم
است و نوسانی ندارد.



ترسیم حرکت بر اساس موضوع و محتوا
الف -دا ستان ورْقه و گل شاه :حرکت دا ستان بر ا ساس جنگ و ک شمکش و انجام کار د شوار

ا ست و تا حدی محتوای حما سی دارد .حما سه و ع شق ،به هم آمیخته شده ا ست ( .در جدول
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ص 18نگا شته شده ا ست)ب -دا ستان عُروه و عفرا:حرکت دا ستان بر ا ساس انجام کار د شوار
ا ست و جنگ و ک شمکش و محتوای حما سی ندارد ( .در جدول ص 18نگا شته شده ا ست)ج-

دا ستان لیلی و مجنون:حرکت دا ستان بر ا ساس انجام کار د شوار و جنگ و ک شمکش ا ست( .در

جدول ص 18نگاشته شده است).

برر سی تطبیقی م ضامیب عا شقانه :برر سی دقیق نقش مایه ها و کن شهای دا ستانی هر سه
مضــامین عاشــقانه ،نشــان می دهند که هر ســه منظومه تا پایان آن با ســلســله ای از نقش مایه ها،
حوادث و واکنش های شخصیت های داســــتان مواجه می باشد که همگی در پی نمایان ساختن
ویژگی ها و مضامین عشق پاك و عفیـف هـستند.

 1آغاز عشق :به گفته عیوقی ،عشق هر دو جوان در ده سالگی و در مکتب پرورده میشود در

اینجا مضمون «عفت و راستگویی و نیز اوج گرفتن عشق» مشاهده میشود .از طرفی بر طبق روایت
نظامی ،لیلی و مجنون در دوران کودکی و در مکتب ،پ ـای ب ـست ع ـشق یکدیگر می شوند .این
عشق بر پایه نظر ب ـر جم ـال و زیب ـایی کودکان ـه اس ـتوار اس ـت و از دوس ـتی و مهربانی آن دو

سرچشمه می گی ـرد (ثروتی ـان ،)224 :1389،اما در اصل روایت عربی (عُروه و عفرا) از کودکی
و با مرور زمان از منزل و فضــای قبیله آغاز می شــود و از رفتن به مکتب خبری نیســت در اینجا
مضمون «عفت و راستگویی» و نیز اوج گرفتن عشق مشاهده می شود.

 2بر مال شدن راز عشق:در اصل روایت عربی (عُروه و عفرا) پدر عفرا احساسات هر دو را

درك می کند و چون فاش شدن راز عشق (به گفته راویان) در فرهنگ عربی ننگ شمرده می شود،
عُروه چنین ازخود دفاع می کند که راز ع شق رابه ک سی نگفته ونق شی در فاش شدن آن ندا شته
ا ست؛ برعکسروایت عیوقی که فاش شدنرازع شقننگ نی ست و جای پوزش خواهی ندارد.عُروه
می گوید:
فواهلل ما حدثتُ سرّكِ صاحبا

اخاً لی و ال فاهت به الشفتان(انطاکی)136:1994 ،

ترجمه :سوگند یاد می کنم که راز تو را به کسی و یا به هیچ دوست صمیمی ای نگفتم و لب
از لب نگشودم .در نوشتار عیوقی با وجود کوشیدن جدی و فراوان در پنهان کردن راز عشق ،عشق
در مکتب فاش میشــود ،ســپس به علت زردرویی و الغری هر دو ،پدران متوجه آن میشــوند .در
ورْقه و گلشــاه ،عیوقی ،بیان می دارد ،افراد قبیله از عشــق هر دو آگاه می شــوند و ســپس پدران
متوجه عشق فرزندان نیز می شوند:
سـیه نرگـس نـاوك انــداز اوی
به حـی بنی شیبه در کـس نمانـد

بگسترده انـدر عــرب راز اوی

که او نامه ی عشق گل شـه نخوانـد(عیوقی)8 :1343 ،
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در داستان لیلی و مجنون ،شور عشق و دلـدادگی ،آرام و قـرار را از قـیس و لیلی می رباید ،به
طوری که فریاد و فغان از هر دو بر می آید .با فزون ـی ی ـافتن ع ـشق ،ق ـیس و لیل ـی در معرض
گفت وگو می افتند و راز نهفته ی آنها آشکار میشود:
این پرده دریده شد ز هـر سـوی
ز این قصه که محکم آیتـی بـود

و آن راز شــنیده شــد بــه هــر کــوی

در هر دهنی حکایتی بود (نظامی)52 :1378،

 3طلب وصال :در اصل روایت عربی پدر عفرا به هر دو عاشق وعده وصال میدهد .بنابراین
عُروه از وی عفرا را خواستگاری میکند ،اما پدر بهانه می گیرد .عُروه در این خصوص می گوید:
و منیتنی عفرا حتی رجوتها

و شاع الذی منیت کل مکانی (انطاکی)137:1994 ،

ترجمه :به من وعده ی وصــال عفرا را دادی تا به وی عالقمند شــدم و امیدی که به من دادی
در همه جا فاش شد .در دا ستان ورْقه و گل شاه عیوقی بیان می دارد که بعد از اینکه پدران متوجه
عشق فرزندان می شوند ،بساط نامزدیشان را مهیا می کنند:
غـم عشق در هر دو د ل کار کــرد مر آن هـر دو را زار و بیمـار کـرد
به سـوی پدرشان شـد این آگـهی که خمیده گشت آن دو سرو سـهی
چـو از حـال ایشـان خـبر یافـتند

بـه وصـل دو دل بنـد بشـتافـتـنـد(همان)9 :

در داستان لیلی و مجنون نظامی ،پدر قیس (مجنون) چون از اهل خانه به علّـت شـیدایی و شیفتگی پسرش
پی می بردکه او به خاطرعشق و دلدادگی به لیلی آنچنان آشفته ش ـده اس ـت ب ـا پی ـران قبیله خود مشورت
می کندو همگی یکدل می شوندتاازلیلی برای مجنون خواستگاری نمایند.

از راه نکــــاح اگــــر تواننــــد

آن شـیفته را بــه مــه رسـانند (نظامی)70 :1378،

اینگونه است که ،پدر قیس به خواستگاری لیلی می رود.

 4عامل بازدارنده بیرونی:در دا ستان ورْقه و گل شاه عیوقی می سراید که ابتدا ورْقه و گل شاه
مشکلی نداشتند ،سپس فقر مانع از آن می شود که ورْقه به وصال گلشاه برسد لذا ورْقه اینگونه می
سراید :
همی گفت بی مال و بـی خواسـته چگــونه شــود کـارم آراســـته
به ترسم که گلشـاه را گـر ز عـم

به خواهم ،به کف آیدم درد غم (عیوقی)48 :1343 ،

اما درروایتعربی(عُروه و عفرا)مهریه سنگین معشوقو فقر عاشق مانع آن می شود .عُروه می گوید:

یکلفنی عمی ثمانین ناقه و مالی و الرحمن غیر ثمان (انطاکی)137:1994 ،

ترجمه :عمویم هشـتاد شـتر برای مهریه به من تحمیل کرد و من به خدای مهربان ،جز هشـت
شتر ندارم .م ضمون این بحث «عوامل بازدارنده از و صال و ت صویر حالت ناامیدی به سبب دوری
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و جدایی» است .در داستان لیلی و مجنون ،آشفتگی قیس از عشق لیلی ،عنوان «مجنـــون » را برای
او به ارمغان می آورد .پس از آنکه پدر ،لیلی را برای او خوا ستگاری می کند ،پدر لیلی با بیـــــان
ایــــن نکته که قیس دیوانه ا ست و دیوانگی نزد عرب عیب به شمار می آید از پذیرفتن تقا ضای
سـید عـامری (پدر مجنون) سر باز می زند و می گوید:
فرزنــد تــو گرچــه هــست پدرام
دیـــــوانگی ای همـــــی نمایـــــد
ایــن کــار کـــنم مــرا چــه گوینـــد؟

فـــرخ نبـــود چـــو هـــست خودکـــام
دیوانـــــه حریـــــف مـــــا نـــــشاید
دانـی کـه عـرب چـه عیـب جوینـد؟

(نظامی)72 :1378،

 5جنگ برای مع شوق :در روایت عیوقی ،ربیع بن عدنان شـیفته ی گلشـاه اسـت و چون به
مقصود خود نرسید ،گلشاه را به اسیری برد و عاشق برای آزادی معشوق به جنگ ربیع بن عدنان
می رود .ورْقه در این خصوص می گوید:
بگفت ای چراغ دل و جان من

بت گل رخ [و] جان و جانان من

به هجر اندرون کرد نتوان درنگ

شود نرم از عشق پوالد و سنگ

ز جان و ز خون معادی کنم
به خون ربیع ابن عدنان کنون

هوا تیره فام و زمین الله رنگ
بشویم دل و جان به شمشیر جنگ (همان)18-17 :

عیوقی در اینجا با حما سه سازی به تو صیف صحنه پهلوانی و قهرمانی می پردازد که شاید به
دلیل تاثیر از حوادث روزگار خود باشــد؛ اما در اصــل روایت عربی (عُروه و عفرا) خبری از آیین
پهلوانی نیست و عاشق به علت فقر و فالکت و نامردی پدر معشوق و کسانی که به خواستگاری
معشوق آمدند ،دچار درگیری ذهنی می شود .عُروه می گوید:
احب ابنه العذری حبا و إن نأت و دانیت فیها غیر ما متدان
اذا رام قلبی هجرها حال دونه

انطاکی)135:1994 ،

شـــفیعان من قلبی لها جدالن (اصـــفهانی ،بی تا157 :؛

ترجمه :دختر عُذره ،اگر چه دوری کرد ،بســـیار دوســـتش دارم و در راه وی چیزهای تحمل
ناپذیر را تاب آوردم .هرگاه دلم دوری وی را خواســـت چیزی مانع آن شـــد ،دو لجباز از دلم به
شــفاعت وی برخاســتند .در داســتان لیلی و مجنون ،قیس (مجنون) که از عشــق بی قرار بود و در
صــحرا با وحشــیان انس یافته بود و از شــوریدگی خور و خواب آرام نداشــت .از قضــا «نوفل بن
مساحق» از بزرگان عرب که فردی شجاع و دلیر بود و به قصد شکار از آنجا می گذشت به حوالی
کوه نجد ر سید و مجنون را دید که ن ش سته و تعدادی جانور وح شی دور او حلقه زده اند  ...نوفل
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با شنیدن ماجرای عشق و دلدادگی لیلی و مجنون ،با مجنون عهد می بندد که وی را به وصال لیلی
برساند و با گنج و شمشیر اقدام نماید و نوفل با لشکری به قبیله ی لیلی حمله می کند.

 6سفر عا شق:در اینجا م ضمون «پیدا شدن رقیب و حریف» و «تحمل سختی ها و گرفتاری

های جنگ و غیره در راه مع شوق» مطرح ا ست .عیوقی معتقد ا ست  ،عا شق به یمن سفر میکند و
پیش دایی خود ،یعنی شــاه یمن میرود چون در فرهنگ ایرانی از کســی که بزرگتر اســت کمک
میگیرند ،در داستان لیلی و مجنون ،سفر عاشق ،سفر به مکه است  .پ ـدر مجن ـون وقت ـی وض ـع و
حال پریشان فرزند خود را می بیند ،برای نجات فرزند از بند عشق ،در موسم حج او را ب ـه کن ـار
کعبـــــه میبرد و از او می خواهد که دســت در حلقه کعبه زده و از خدا بخواهد که از بند عشــق
رهـایش سـازد .نظامی این مضمون را چنین به تصویر می کشد:
چون موسم حج رسید برخاسـت اشـــتر طلبیـد و محمـل آراســـت
آمد سوی کعبـه سـینه پـر جـوش چــون کعبــه نهــاد حلقــه بــر گــوش

(نظامی)79 :1378،

برعکس اصل روایت عربی (عُروه و عفرا) که نزد پسرعموی ثروتمند و تاجر خود می رود که
در یمن زندگی می کند ،زیرا در فرهنگ عربی ،افراد بیشــتر از همســن و ســاالن یاری می طلبند.
عُروه عالوه بر طلب یاری از پسرعموی ،در این سفر به توصیف حالت ناامیدی و الغری خود در
پی دوری از مع شوق می پردازد و از رفقای هم سن و سال خود طلب یاری می کند و چنین به آن
خطاب می کند:

خلیلی من علیا هالل بن عامــــر بصنعاء عوجا الیوم و انتظران (اصفهانی ،بی تا)155:

ترجمه :دوستان من از بلندی های [منطقه] هالل بن عامر به سمت شهر صنعا فرو آیید و منتظر
بمانید و از پاداشم روی مگردانید و شکیبایی داشته باشید ،چون شما امروز گرفتار من هستید.
 7ديدار عا شق و مع شوق :در روایت عیوقی ،هر دو عا شق با اجازه ی شاه شام چند روز با

عفت و پاکدامنی با یکدیگر مالقات میکنند ،عیوقی این صحنه را شکوه مندانه به تصویر می کشد؛
صحنه های اولین دیدار ورْقه و گل شاه ،شخ صیت شاه و کاخ و کنیزان همگی به خوبی تر سیم
می شوند .اما در روایت عربی با اطالع هم سر عفرا دیداری در نهایت عفت و پاکدامنی صورت می
گیرد .در اینجا مضمون «عفت ،استواری و راستگویی در عشق» مشاهده می شوند .در داستان لیلی
و مجنون ،لیلی بدون اطالع شوهر به دیدار مجنون مــــی -رود ،اما این مالقات با رعایت عفت و
پاکدامنی انجام می گیرد .در اینجا مضمون «عفت ،استواری و راستگویی در عشق» مشاهده میشود.
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 8راه برگ شتب و واکنش عا شق:در منظومه ی عیوقی  ،ورْقه با طبیبی به نام (الغراب الیمانی)
برخورد میکند و از وی درمان عشــق می جوید .طبیب به درمان او می پردازد ،ســپس وی را برای
شفا یافتن به پرهیز از ع شق و فراموش کردن مع شوق ن صیحت می کند اما فایدهای ندارد و ورْقه
در گفت گویی با پزشک چنین میگوید:
ایا پٌر هنـر راد و دانــا طـبـیـب
که از هجر آن سر و سیمین صنم

یکـی چـاره کـن بر فـراق حبیـب
گُـدازنده ام هـم چـو زرین قضیب

منـم بسـته ی عشـق  ،رحمت کنیـد

بــرین خــسته ی مــستمند غریــب

(عیوقی)108 :1343 ،

مجنون با دیدن معشــوق ،غزلی ســوزناك ســر میدهد و پس از غزل -خوانی خود ،با اندوهی
افزونتر از پیش ،راه صحرا را در پیش می گیرد .در روایت عربی عُروه در م سیر برگ شت زرد رو
است و سرش گیج می رود ،وقتی به قبیله می رسد ،وی را نزد طبیبی به نام عراف الیمامه می برند
و طبیبی دیگر به نام عراف حجر هر دو به درمان او می پردازند ســپس وی را برای شــفا یافتن به
صرف نظر از عشق و معشوق نصیحت می کنند .اما فایده ای ندارد عُروه در التماس خود از طبیب
و نیز توصیف حالت خود چنین می گوید:
فانک ان داویتنی لطبیب
اقول لعراف الیمامه داونی
و ما بی من خبل و ال مس جنه

و لکن عمی یا اخی کذوب ...

(اصفهانی ،بی تا155:؛ ضیف)95:1999 ،

ترجمه :به پیشــگوی یمامه می گویم مرا درمان کن ،اگر مرا درمان کردی تو را طبیب می دانم.
من نه روانی و نه دیوانه ه ستم ،بلکه ای برادر! عمویم دروغگو ا ست پس وای به حال دل سوخته
ام ،گویی طبیبی آن را با ابزار داغ می زند .شبی که نه عفرا از تو دور ا ست و نه عفرا به تو نزدیک
تا آرام می شوی .در اینجا م ضمون «ت صویر حالت ناامیدی به سبب فراق و جدایی ،طلب درمان
عاشق از طبیبان و بی توجهی به پند و اندرز ناصحان و مشفقان» مشاهده می شود.
 9مرگ عاشقان:در داستان عیوقی ورْقه در راه می میرد او میگوید:

کنـم آه ازین چــرخ گــردنده آه
تو بدرود باش ای گــرانمایه در

)110

کـه عیـشم تبـه کـرد و روزم سیاه

ک ـه م ـن ت ـن س ـپردم به خ ـ ـاك سیاه (عیوقی:1343 ،

گل شاه نیز همانجا میرود و سرگور ورْقه آنقدر گریه و زاری می کند تا جان میبازد .زبان حال
وی در فراق ورْقه چنین است:
کـزین پس ایا دل به دنیـا منـاز

که عزش عذابست و نازش نیـاز

مقایسه ساختار سه منظومه ی عُروه و عفرا ،ورْقه و گلشاه و لیلی و مجنون

دو سرو سهی را به یک بوستان
قضـا تا در مـرگ تو بـاز کــرد
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بپـرورد در شــادکــامـی و نـاز
به خـود بـر در غـم نکـردم فـراز

مرا هم بر جای خو د جای ساز (همان) 112 :

به نزد تو خـواهـم همـی آمــدن

اما درروایت عربی عُروه بهصورت هذیانگو ،ابیاتی چند تکرار میکند و در قبیله میمیرد می گوید:

بنا من جوی االحزان و البعد لوعه تکاد لها نفس الشفیق تذوب( ...ضیف)95:1999 ،

ترجمه :ما سوز داغ غم و هجران داریم ،به حدی که جان م شفق از آن ذوب می شود .من از
مرگ عاشقان در راه عشق تعجب نمی کنم ،بلکه زنده ماندن آنان عجیب تر است.
در ادامه دا ستان عفرا از شام می آیدو سرگور او چنان گریه و زاری می کند که جان می بازد.
و ال رجعوا من غیبه بسالم ...
فال لقی الفتیان بعدك راحه
عفرا می گوید:
(انطاکی132:1994 ،؛ ضیف)97:1999 ،

ترجمه :پس جوانان بعد از تو آسایش نبینند و از سفر با سالمت برنگردند و هیچ زنی فرزندی
مانند او نیاورد و نه به فرزندی چون او شاد شود.در اینجا مضمون «وفاداری به معشوق و فداکاری
در راه ع شق» م شاهده می شود.در دا ستان لیلی و مجنون ،مرگ عا شق پس از مرگ مع شوق اتفاق
میافتد .لیلی به سبب تحمل رنج و اندوه عشق ،در نهایت در بستر بیماری از مادر خود می خواهـد
بـــــه مجنـــــون بگوید که «لیلی با عشــق تو از جهان برون رفت »و «جان در ســر کار عاشــقی

کرد»(نظـامی .)251 :1378 ،و با این جمله ها چشم از جهان فر و می بندد .مجنون پس از آگاهی
از مرگ لیلی ،خروش ـان ون ـاالن ب ـرسر تربت وی میرود و از روی درد می نالد و به لیلی خطاب
می کند که:
هـم گــنج شــدی کـــه در زمینـــی
در صــورت اگـر ز مـن نهـانی

گـر گـنج نــهانی چـرا چنینــی؟

از راه صـــفت درون جــانی (نظامی)258-257 :1378،

 10پايان داسررتان :در روایت عیوقی روی گور دو عاشـــق گنبدی بنا می کنند و زیارتگاه
عا شقان می شود ،اما در روایت عربی روی گور شان دو درخت کوچک میروید و پس از مدتی به
هم درمی پیچند .اینجا عیوقی در منظومه ی خود به ســـاختن گنبدی روی گور عاشـــقان و اینکه
بارگاه شان زیارتگاه عا شقان ا ست ،قانع ن شد ،بلکه برای و صال دو عا شق از ذوق و خیال خود
«عیوقی» ا ستفاده کرد و عا شقان با معجزه تو سط پیامبر اکرم (ص) و به خوا ست خدا دوباره زنده
شــدند و چهل ســال کنار هم زندگی کردند.به عکس روایت عربی که هر دو عاشــق در قبیله می
میرند و کنار هم دفن می شــوند که راویان اخیر مانند داود انطاکی (ف1008هـــــ.ق) به این قانع
ن شدند و ا ضافه کردند از آنجا که و صال عا شق و مع شوق در دنیا می سر نبود ،دو درخت کوچک
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روی گورشان روییدند و به هم پیچیدند تا نشانه پیروزی عشق حتی بعد از مرگ حاصل آید ،زیرا
به اعتقاد آن ها ع شق عفیف جاویدان ا ست .در اینجا م ضمون «پایداری ع شق» م شاهده می شود.
درونمایه اصــلی حاکم بر دو روایت ورْقه و گلشــاه و عُروه و عفرا فقر و و فالکت اســت که مانع
ازدواج هر دو عاشق علی رغم عفت و راستگویی در عشق می شود و اینکه مال و ثروت بر عشق
غلبه دارد .پایان دا ستان عیوقی تنها به مرگ هر دو عا شق و بنای گنبد و زیارتگاه بر گور شان ختم
نمی شود ،بلکه با اندی شه کرامات اولیا و پیامبران دا ستان را دنبال می کند و به معجزه پیامبر اکرم

(ص) – به خواست خدا -هر دو عاشق زنده می شوند و پادشاه شام نیز از عمر خود به آن ها می
بخ شد و آن دو به مدت چهل سال در آ سایش زندگی می کنند .اما راویان روایت عربی ا سطوره
پردازی را به گونه ای دیگردنبال می کنند .در روایت عربی ســـرانجام داســـتان به پیروزی عشـــق
عفیف می انجامد چون عشـق بعد از مرگ ادامه می یابد و نشـانه آن پیچیدن دو درختی اسـت که
روی دوگور روییدند ،به این ترتیب اســطوره فارســی با اســطوره عربی تفاوت می یابد ،اســطوره
فارســی به بقا در این جهان بیشــتر تمایل دارد ،اما اســطوره عربی فناناپذیری را پس از مرگ دنبال
می کند .نظامی سرانجام عشق لیل ـی و مجن ـون را ای ـن گون ـه توص ـیف م ـی کن ـد ک ـه جمل ـه
«خویشان و گزیدگان و پاکان » جمع می آیند و پهلوگه دخمه لیلی را م ـی گ ـشایند و مجن ـون را
در کنـار لیلی به خاك میسپارند و آن دو در آن جهان به وصال هم می رسند:
خفتنـــد بـــه نـــاز تـــا قیامـــت

برخاســـــت ز راهـــــشان مالمـــــت

بودند در ایـن جهـان بـه یـک عهـد

خفتنـــد در آن جهـــان بـــه یـک مهد

(نظامی)268 :1378،
و بر سر تربت لیلی و مجنون ،روضه گاهی برپا می کننـــد ،امـــا مکتبـــی از دیگـــر راویـــان

داســــتان لیلــــی و مجنون ،در روایت خود به پاداش هجران و جدایی دو عاشق در عالم جسم،
نعمت و صال را در جهـــــان جان برای آن دو خوا سته ا ست  .مکتبی از تربت لیلی و مجنون دو
چشمه می جوشاند و دو درخت می رویاند که بنابر گفته جالل ستاری ،ای ـن آب و س ـبزی م ـی
توانـد نمادهـای زنـدگی و رسـتاخیز باشـد(ستاری.)164 :1366،
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عفت و اوج گرفتن پنهان کردن تالش برای عوامل
وصال بازدارنده
راز عشق
عشق
راستگویی

دیدار تصویر حالت طلب یاری حریف و تحمل پیوستگی طلب درمان وفاداری به
معشوق
معشوق ناامیدی از نزدیکان ناصح سختی ها یاد معشوق

ورقه وگلشاه

عروه و عفرا

لیلی و مجنون

نمودار -1تکرار مضامین عاشقانه

این نمودار بر اســاس ویژگی های عشــق عذری (عفیف) و تســلســل مضــامین تکراری که در
خال صه دا ستان و جدول نقش مایه آمده اند ،تهیه شده ا ست و به بیان حاالت فراز و ن شیب دو
عاشـــق کمک می کند؛ لذا برای دوری از تکرار مطالب تحلیلی و افزایش حجم مقاله به بررســـی
تطبیقی مضامین عاشقانه باال کفایت می کنیم که شامل تحلیل مطالب این نمودار نیز هست.
 -3نتیجه
همان گونه که در نقش مایه های دو داســتان مشــاهده شــد ،راویان داســتان نظامی در «لیلی و
مجنون» ،عیوقی در «ورْقه و گلشاه» و «عُروه و عفراء» عربی ،کوشیدند یک سیر منطقی مشترك را
برای داستان های خود ایجاد کنند تا بدین گونه عشق عذری را با مضامین آن به خوبی ترسیم کنند
این سه داستان در اصل ،نمایانگر شکل گیری و شروع عشقی پاك و ساده در یک زندگی قبیله ای
با ت صویری از آداب و ر سوم خ شک و فرهنگ ب سته اعراب بدوی ا ست .هر چند که گاه نظامی و
عیوقی گو شه هایی از فرهنگ و تفکّر ایرانی را در ا صل دا ستان وارد می کنند تا دا ستان خود را
جذاب تر و شــیرین تر نماید .از طرفی ،طرز تفکّر عرب بدوی نقش بارزی را در روند ماجراهای
سه داستان در ناکام ماندن عشق عذری ایفا می کند .با توجه به ویژگی ها و مضامین عشق عذری،
در هر سه دا ستان ،ع شق از دوران کودکی آغاز می شود (در مکتب و در ف ضای قبیله) به تدریج
اوج می گیرد .شروع ع شق و آ شکار شدن راز ع شق از این دوران صورت می گیرد .پس از برمال
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شدن آن ،روند وقایع و ماجراها در هر سه داستان ،خواننده را با خود همراه می سازد تا با مشاهدۀ
مداخلۀ گرفتاری ها و موانع بیرونی و درونی که بر سر راه عشّاق قرار می گیرد ،سرانجامِ این عشق
پاك را غم انگیز می کند .این سرنو شت محکوم بر ع شقِ آن ها ،تا آنجا ست که خلق شخ صیت
های میانجی در دا ستان آنقدر بزرگ می با شد که هیچ کدام از شخ صیت های ا صلی دا ستان نیز
نمی توانند .در هر ســه داســتان ،غیرت و تعصــب عربی و اجبار حاکم بر ســرنوشــت زنان عرب،
عاملی بازدارنده اســت .لیلی ،گلشــاه و عفرا تحت تأثیر این عامل به خانه شــوهری نادلخواه می
روند .از ســـوی دیگر قیس به جرم مجنونِ لیلی بودن و ورْقه و عُروه به جرم نداشـــتن ثروت و
دارایی (عامل اقتصـــادی)؛ یعنی عواملی خارج از اختیار و اراده عاشـــقان و عواملی که در بســـتر
فرهنگی عرب مذموم شــمرده می شــوند از وصــال با محبوب خود باز می مانند .پس از ازدواج،
عاشق و معشوق در هر سه داستان ،برای مدتی از دیدار هم محروم می شوند و این بر جنبۀ شور
و گداز عاشــقان از درد فراق افزوده و مضــمون وفاداری به معشــوق و پیوســتگی یاد او در تمام
لحظات عا شق که از ویژگی های مهم ع شق عذری ا ست ،هر چه بهتر نمایان شده ا ست.اگر چه
پایان ع شق عذری در این دنیا به مرگ عا شق و مع شوق ختم می شود ،اما در سه دا ستان نکتۀ
جالب توجه این است که در پایان هر سه داستان ،پیروزی عشق عذری و عفیف را شاهد هستیم.
در نظر گرفتن این پایان برای هر ســـه داســـتان ،نمایانگر نگرش واحد روایت کنندگان به عشـــق
عذری است .الزم به ذکر است که قرار دادن پایان دینی برای داستان ورقه و گلشاه از طرف عیوقی
به خاطر جلب ر ضایت دربار و معتقدات فردی او و هم سو شدن با گرایش های دینی – مذهبی

می باشــد که در خراســان اوایل قرن پنجم وجود داشــته اســت البته معجزه از طرف پیامبران امری
پذیرفتنی است اما به طور خاص و درباره ی زنده کردن ورقه و گلشاه .بررسی مضامین و محتوای
م ستخرج در سه روایت عیوقی ،روایت عربی و روایت نظامی ،ما را به این جریان ها هدایت کرد:
جنگ در دو داستان برای رسیدن به محبوب :عیوقی در منظومۀ خویش بر این باور است که عاشق
سه بار به خاطر معشوق می جنگد ،بار اول با قبیلۀ بنی ضبه برای نجات دادن معشوق از اسارت،
بار دوم با شــاه عدن و بحرین برای نجات دایی خود شــاه یمن ،تا برای رســیدن به گلشــاه از وی
مساعدت مالی بگیرد و بار سوم در راه سفر به شام برای دیدار معشوق با دزدان درگیر می شود که
در هر سه جنگ پیروز می شود .روایت فارسی داستان بیشتر ویژگی های حماسی با بار عاطفی را
دنبال می کند .همین نگرش در داستان لیلی و مجنون به چشم می خورد البته میان دو قبیله و برای
بدست آوردن لیلی (کمک نوفل به مجنون برای جنگیدن با قبیلۀ لیلی در دو مرحله) این مهم شیوه
زندگی اعراب را نمایان می سازد که برای بدست آوردن معشوقه اعراب از هر ابزاری استفاده می
کردند .در حالی که دراصـــل روایت عربی (داســـتان عُروه و عفراء از جنگ و عوارض آن خبری
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نیســت ،عُروه از عشــق معشــوق بیمار اســت و داســتان بیشــتر جنبۀ تغزلی با بار عاطفی دارد نه
حما سی .ضمن اینکه قرار دادن پایان دینی برای دا ستان از طرف عیوقی عالوه بر جلب ر ضایت
دربار ،می تواند به معتقدات فردی او و نیز هم سو شدن با گرایش های دینی – مذهبی با شد که

در خرا سان اوایل قرن پنجم وجود دا شته ا ست .البته معجزه از پیامبران امری پذیرفتنی ا ست اما به
طور خاص و دربارۀ زنده کردن ورْقه و گلشــاه اگر این معجزه از پیامبر (ص) دیده شــده بود ،بی
تردید در کتب سیر و شرح زندگانی و احوال آن حضرت بدان اشاره می شد.
 -4منابع
 .1ابراهیم ،عبدالحمیـد ،قصص العشاق النثریه فـی العـصراالموی ،القـاهره ی :مجلـس رعایه
ی الفنون و االدب.1972 ،
 .2االصفهانی ،ابوالفرج ،االغانی ،ج  ،24تحقیق عبدالکریم العزباوی و عبدالعزیز مطر ،مؤسسه
ی جمال الطباعه و النشر ،بیروت :دار الحیاء الترات العربی ،بی تا.
 .3االنطاکی ،داود ،تزیین االسواق فی اخبار العشاق ،ج ، 1ل ط  ،3بیروت :مکتبه الهالل،
.1994
 .4بغدادی  ،عبدالقادر ،خزانه األدب ،مجلّد الءوّلی ،بیروت :دار صادر ،بی تا.
 .5سیدی ،حسین« ،چیستی ادبیات تطبیقی» لسان مبین .دوره سوم ،ش.2012 ،67،
 .6ستاری ،جالل« ،پیوند عشق میان شرق و غرب» چ  ،2اصفهان :نشر فردا.1379 ،
 .7صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،1چ ،13تهران :انتشارات فردوس.1372 ،
 .8ضیف ،شوقی ،الحب العذری عندالعرب .القاهره :الدار المصریه البنانیه.1999 ،
 .9غالمرضایی ،داستان های غنایی منظوم ،مرکز نشر دانشگاهی ،ص .1394 ،9
 .10فروزنده ،مسعود« ،تحلیل ساختاری – طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی» ،مجله زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ،شماره  ،60صص .1387 ،83-58
 .11فاضل ،احمد« ،آمیزه ی عشق و حماسه با نگاهی به ورقه و گلشاه عیوقی» ،مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره  ،13ص.1381 ،132-115
 .12عیوقی ،ورْقه و گلشاه :تهران .تصحیح ذبیح اهلل صفا ،انتشارات دانشگاه تهران.1343 ،

| 126

پژوهشنامه ادب غنایی

 .13غالمحسین زاده ،غالم حسین« ،بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه
عیوقی با اصل روایت عربی» مجله علمی – پژوهشی نور ،دوره دوم ،شماره یک ،ص -69
 ،41فروردین و اردیبهشت .1390
 .14کراچوفسکی ،آ.آ« ،تاریخ اولیه داستان لیلی و مجنون در ادبیات عرب» ،ترجمه احمد
شفیعی ،دوره ششم ،ش  1و .1368 ،120-167
 .15لبیب ،الطاهر ،سوسیولوجیا الغزل العربی ،بیروت :مرکز دراسات الوحده العربیه.2009 ،
 .16نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسف ،لیلی و مجنون ،تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران ،انتشارات
توس.1364 ،
 .17محمّدی  ،هاشم« ،داستان های غنایی در ادب فارسی» ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،175صص
 28-31و شماره  ،177صص .1380 ،25-22

