بررسی تقابلهای دو گانه در مثنویهای عاشقانه
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی
*

فاطمه سرحدی

**

دکتر جواد مهربان

چکیده
اساسيدرساختارگراييونظرياتزبانشناسيو

مؤلفههای 
تقابلهای دوگانهازمفاهيمو 

نشانه شناسي است که در باورهای کهن بشری ريشه دارد .بنا بر اهميت بررسي تقابلهای

تقابلهای دوگانه در
دوگانه در آثار فاخر ادبيات فارسي اين تحقيق درصدد است به بررسي  
مثنویهایعاشقانهنظامي ،ليليومجنونوخسرووشيرينپرداختهوابعادمختلفاينمسأله

را در اين دو اثر فاخر مورد تبيين و تحليل قرار دهد .منظومههای عاشقانه نظامي تحوالت
ميدهد.از
عظيميدرفضایادبيايرانپديدآوردهواينمسألهدرآثارادبيبعدازاورانشان 
ميتوان به نتايج
مقايسة دو منظومة عاشقانه «خسرو و شيرين» و «ليلي و مجنون» نظامي  
نمايانگر دو فرهنگ و انديشه مختلف است.

اينکه اين دو منظومه 
جالبي دست يافت ازجمله  
آداب و رسوم شاهان ساساني و فرهنگ باز و
بيانگر ايران پيش از اسالم با  
خسرو و شيرين  
قبيلهایبا تصويریازآدابورسومخشکوفرهنگ
بيانگر زندگي 
سنجيدهوليليومجنون 
بستةاعراببدوی.عشقدرخسرووشيرينزمينيومجازیودرليليومجنوندرورایدنيای
ميرسد.عشق «مجنون و فرهاد» و «ليلي و شيرين» ،و مرگ
محسوس است و عرفاني به نظر  
چهرهای که بر سراسر
آنها نيز بسيار با يکديگر شبيه و قابل تطبيق است.در خسرو و شيرين  ،

داستان اشراف دارد چهرة شيرين است و در ليلي و مجنون نقش برجستة مجنون کامالً مشهود
است .
واژههاي كلیدي
تقابلدوگانه،ليليومجنون،خسروشيرين،عشق،ادبياتغنايي

* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسوول)
تاریخ دریافت1398/9/27 :

تاریخ پذیرش1398/11/30 :

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

 2بررسي تقابلهای دو گانه در مثنویهای عاشقانه...

مقدمه
تقابلهای دوگانه از بنیادهای اندیشة ساختگرا به شمار میرود و ریشة آن در نظریات
زبانشناسی سوسور است .از دیدگاه سوسور ،بنیادیترین واحدهایی که نظام زبان را شکل
میدهند ،مفاهیم متقابل هستند ،چنانکه «تاریک» در تقابل با «روشن» معنا مییابد و «مؤنث» در
تقابل با «مذکر» .نشانهشناسانی که سنت سوسوری را پی گرفتند ،تقابلهای دوتایی را به عنوان
ساختارهای بنیادین متن در نظر گرفتند و به تحلیل کارکردهای معنایی تقابلها در متن
پرداختند .برای مثال ،پس از والدیمر پراپ که کنش شخصیتها را به عنوان بنیادیترین
ساختارهای روایی پذیرفته بود ،لوی استروس و آلژیرداس گرماس برخی عناصر متقابل را به
عنوان ساختار روایت مطرح کردند .استروس از تقابلهای دوتایی به عنوان جنبههای نامتغیر
ذهن انسان نام برد که فراتر از مرزهای فرهنگی عمل میکند ،یعنی ذهن انسان جهان را بر
اساس تقابلها میشناسد و ساختارهای متقابل نه ذاتی اشیاء و پدیدهها ،که برساختة ذهن
ماست .گرماس ساختار تمام روایتها را به سه تقابل دوتایی محدود کرد :فاعل ـ مفعول،
فرستنده ـ گیرنده و یاریرسان ـ بازدارنده ،به عبارتی ،او در تقارن با دستور زبان سنتی به نحو
داستان قائل شد .روشن پراپ ،استروس و گرماس با این نقد روبهروست که متن را به چند
عنصر بنیادی تقلیل دادهاند و تحلیل ساختگرایی از جنبههای دیگری که تولید معنا میکند،
بازمیماند( .نک .چندلر ،146-15 :1387 ،سجودی)74-81 :1382 ،
بررسی و دقت در ساختار آفرینش ما را با انواع تقابلها روبهرو میکند ،تقابل از دوران
اولیة زندگی بشری در جایجای ذهن و اندیشه و باورهای آدمیان حضور یافته است« .یکی از
عملکردهای بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلهاست» (برتنس.)1384 :77 ،
تقابلهای دوگانه به نوعی هستة فکری بسیاری از اقوام و جوامع را تشکیل میدهد ،چه در
جوامع قدیمی و چه در جوامع جدید مبنای اندیشه و شناخت برتقابل قائم است .شناخت
آفرینندة جهان و براهین اثبات مبدأ وجود ،تحت تأثیر تقابلهایی نظیر علت و معلول،
واجبالوجود و ممکنالوجود و ممتنعالوجود ،حدوث و قدم و ...است( .نبیلو)1392 :71 ،
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«مسأله خیر و شر بهصورت تفکری غالب در جهانبینی ایرانی درآمده و تمام گسترة هستی
را در برگرفته و آن را به دو بخش اهورایی و اهریمنی تقسیم میکند( ».رضوانیان)1388 :125 ،
بنا بر اهمیت بررسی تقابلهای دوگانه در آثار فاخر ادبیات فارسی این تحقیق درصدد
است به بررسی تقابلهای دوگانه در مثنویهای عاشقانه نظامی ،لیلی و مجنون و خسرو و
شیرین پرداخته و ابعاد مختلف این مسأله را در این دو اثر فاخر مورد تبیین و تحلیل قرار دهد.
تقابلهاي دوگانه
بنیان تفکر فلسفی ـ علمی غربی بر عناصر دوقطبی استوار است .اندیشهای که آفریده شده
است و سپس یک امر واقعی انگاشته شده است :راست /دروغ ،نیکی  /بدی ،نور  /تاریکی،
مرد /زن ،زندگی  /مرگ ،روح  /جسم و ...نمونههایی از تقابلهای دوگانهاند که همواره طرف
اول مرجح و طرف دوم نامرجح انگاشته میشود؛ یعنی راستی بر دروغ ،نیکی بر بدی ،مرد بر
زن ،زندگی بر مرگ ،و روح بر جسم ترجیح داده میشود .بهعبارت دیگر ،حضور یکی ،نفی
دیگری است .میتوان گفت یکی از این دو قطب ،شکل ناقص و تکاملنیافتة قطب دیگر است.
بدی گونهای تکاملنیافته و ناقص نیکی است و ....اعتقاد به قطبهای دوگانه ،منجر به
بنیادگذاری عملی پایگان و سبب برتری حضور بر تمایز و غیاب شده است.
تقابلهای دوگانه ،اساس تفکر ساختارگرا است .جاناتان کالر میگوید « :بهراستی مناسباتی
که در بررسی ساختاری ،مهمترین رابطهها دانسته میشوند ،سادهترین نیز هستند :تقابلهای
دوگانه .الگوی زبانی ...ساختارگرایان را به اندیشیدن در پیکر اصطالحهای دوسویه کشاند تا
در هر موضوع پژوهش خود در پی تقابلهای کارکردی برآیند» ( .)Culler,2002:16این
تقابلها نهتنها ریشه در تفکر انسانی دارد؛ بلکه نمونههایی از این تقابلها را میتوان در نظام
طبیعت یافت :روز /شب .بشر همواره با این تقابلها در نظام طبیعت روبهرو بود و از طریق
دستهبندی کردن آن به دنیای اطراف خود معنا میبخشید.
در حوزه ادبیات و هنر نیز حضور تقابل چشمگیر است و در اغلب آثار ادبی تقابلهای
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دوگانهای مانند پیری و جوانی ،سیاهی و سپیدی ،مرگ و زندگی ،دوست و دشمن و پیروزی و
شکست و دیده میشود .این تقابلها گاه در طی دورههای مختلف دگرگون میشوند؛ چنانکه
در طول تاریخ ادبیات فارسی ،گاهی امور حسی و گاهی امور عقلی غلبه دارد یا شعر زمینی و
جسمانی در تقابل با شعر عرفانی و روحانی قرار میگیرد» (نبیلو .)73 :1392 ،بنا بر این،
بررسی تقابلها در شعر شاعران ،بهخصوص اینکه شاعر به چه شکل از تقابلها بهره گرفته
است ،ما را به ویژگیهای سبکی او رهنمون میسازد و بررسی تقابلها در سطح واژگان،
تصاویر ارائهشده و نحوه چیدمان جملهها و زمینهساز شناخت سبک آن شاعر خواهد بود.
تقابلهاي دوگانه و ساختارگرایی
ساختارگرایان تقابلهای دوگانه را از ارکان زبان ،شناخت و ارتباط انسانی دانستهاند.
یاکوبسن میگوید« :تقابلهای دوگانه در ذات زبان نهفتهاند ،دانستن این تقابلها نخستین کنش
زبانی است که کودک میآموزد؛ طبیعیترین و خالصهگوترین رمزگان است» .بنا بر این آنچه
سبب میشود یک کودک به تفاوت دو کلمه توپ و توت پی ببرد ،تفاوت دو واج «پ» و «ت»
است که مانع میشود ،این دو واج یکسان شنیده شود .یاکوبسن میگوید که «ما یک واج را از
طریق کاربرد ناخودآگاهانة تعدادی تقابل که تمایزگذاری بین آن واج و اصوات مشابه دیگر را
ممکن میسازد ،شناسایی میکنیم» .استفادهای که ساختارگرایان از این بینش در باره
ساختارهای ادبی کردند ،چیزی فراتر از واج بود ،این روش بهعنوان نمونة کلی ساخت به کار
میرود .لوی اشتراوس استراتژی را در پیش گرفت که به چیزی فراتر از سطح اسطوره
میپرداخت تا شباهتهای ساختاری بین روایتهای بهظاهر متفاوت را پیدا کند .آنچه در مورد
او قابل توجه است ،این است که او ادعای شناخت اصول جهانی بر اساس تقابلهایی که در
زبان بود ،داشت که بیانیة آن ساختار روایی اسطوره است .وی روش تحلیل زبان به عنوان
مجموعهای از تقابلها در بین کوچکترین عناصر ممکن ـ فونیم ـ را برای تحلیل اسطوره
استفاده کرد .تجزیه و تحلیل داستان اودیپوس ،خالصة کوتاهی از روش او را نشان میدهد .او
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حوادث ،اعمال و رابطههای کلیدی زیادی را بهعنوان عناصر اصلی اسطوره یا اسطورواج
تشخیص و سپس بانظم دوباره آنها کارکرد یکسان آنها را در روایت نشان داد .سرانجام
چنین نظمی اشتراوس را برای رسیدن به فرمولی که اسطوره را توضیح دهد ،رساند و مهمتر از
آن او به این نتیجه رسید که کیفیت فکری که اسطوره قدیمی را ایجاد کرد و باعث ایجاد علم
مدرن شد ،قابلتشخیص است.
از سوی دیگر ،بحث تقابلهای دوگانه یکی از بنیادها و مفاهیم اساسی در نقد
ساختارگرایی و نظریات زبانشناسی و نشانهشناسی است .میتوان ردپای تقابلهای دوگانه را
در اکثر نظریات ساختارگرایان ،بهویژه ساختارگرایان روایت شناس ،پیدا کرد ،تا جایی که
روالن بارت میگوید :اساسیترین مفهوم ساختارگرایی تقابلهای دوگانه است».
ارزش تقابلها را نزد نشانهشناسان نیز میتوان دید .سوسور زبان را نظام تفاوتها
میدانست که تقابل اجزا و نشانهها باعث شکلگیری آن میشود .به نظر او ،زبان از مجموعهای
از نشانهها تشکیلشده است که وقتی نشانهای در تقابل با نشانه دیگر قرار میگیرد ،معنا پیدا
میکند.
تکیة سوسور بر روابط تقابلی درون نظامی کلی است .او بهخصوص بر تمایزهای تقابلی و
سلبی میان نشانهها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانه اصل بر تقابلهای دوتایی گذاشته
میشود ،مثل طبیعت ـ فرهنگ ،مرگ ـ زندگی ،روبنا ،زیربنا (سجودی )88 :1382،پس از
سوسور نیز توجه به موضوع تقابل ادامه یافت.
پیروان سوسور در نشانهشناسی ،تقابلهای دوگانه را بهعنوان ساختارهای بنیادین متن در
نظر گرفتند و به تحلیل کارکردهای معنایی تقابلها در متن پرداختند؛ مثالً استروس و گرماس
برخی عناصر متقابل را بهعنوان ساختار روایت مطرح کردند .استروس از تقابلهای دوتایی
بهعنوان جنبههای نامتغیر ذهن انسان نام برد که فراتر از مرزهای فرهنگی عمل میکند؛ یعنی
ذهن انسان جهان را بر اساس تقابلها میشناسد و ساختارهای متقابل نه ذاتی اشیا و پدیدهها،
که بر اساس ساخته ذهن ماست ،گرماس ساختار تمام روایتها را به سه تقابل دوتایی محدود
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کرد :فاعل ـ مفعول ،فرستنده ـ گیرنده و یاریرسان ،بازدارنده (حیاتی)9 :1388 ،
لوی استروس تقابلهای دوگانه را مهمترین کارکرد ذهن جمعی بشر میداند .به نظر او،
نیاکان و اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند ،برای درک و شناخت جهان
پیرامون خود به خلق تقابلهای دوگانه دست میزدند .ازاینرو ،ساختار تفکر انسان بر
تقابلهای دوگانهای مثل خوب ـ بد ،مقدس ـ غیر مقدس و بنا شده است (ر.ک :برتنس،
)77 :1384
گریماس از دیگر ساختارگرایانی است که از مفهوم تقابلهای دوگانه بسیار استفاده کرده
است .او بهجای هفت حوزه عمل والدیمیر پراپ ،سه جفت تقابل دوتایی پیشنهاد میکند که
این تقابلهای دوتایی ،اغلب کاستیهای روش پراپ را برطرف میکنند .1 :شناسنده ـ موضوع
شناسایی  .2فرستنده ـ گیرنده  .3کمک کننده ـ مخالف
گریماسماده اولیه و خام هر روایتی را تقابلهای دوگانه مثل بد ـ خوب ،چپ ـ راست،
زندگی ـ مرگ میداند .به نظر او ،ارتباط و همنشینی این تقابلهای دوتایی باعث ایجاد موقعیت
جدلی و بسط و گسترش طرح میشود .در داخل داستان به این تقابلهای دوتایی شکل و
شمایل خصلت گونه داده میشود و به ویژگی تبدیل میشوند .اگر به این ویژگیها فردیت هم
داده شود ،این تقابلها به شخصیت بدل میشوند (اسکولز)147 :1383 ،
در این میان اهمیت اندیشة سوسور آن است که وی ازیکطرف با مطرح ساختن این امر
که گفتار موضوع علم زبانشناسی است ،به برتری گفتار بر نوشتار صحه میگذارد و از طرف
دیگر بابیان کردن ماهیت زبانشناسی و بیان تقابلهایی چون همزمانی /در زمانی ،همنشینی/
جانشینی و ....بر متافیزیک غربی .به همین دلیل دریدا ،زبانشناسی را کالم محور میداند.
اگر از دریچه متافیزیک سنتی به زبان ننگریم ،جهان متن را نیز باید مثل جهان تصور کنیم
که عناصر متشکلة آن به چیزی جز خود داللت نمیکنند و تنها به منزلة دالهایی هستند که از
هم متمایزند و هرکدام با دیگری پیوندی نامرئی دارند ،یا رد یا اثری ازهر یک از آنها در
دیگری نهفته است .ساختار متن ،بنا بر این متشکل از دالهای بدون مدلولی است که در
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هرکدام ردّها ( )Tracesبا ارجاعات پایانناپذیر به یکدیگر داللت میکنند و درنتیجه این جریان
بیوقفة رفتن از دالی به دال دیگر ما را مدام از معنی دور میکند و وصول به آن را به تأخیر
میاندازد (پورنامداریان.)16 :1384 ،
بههرحال آنچه ساختارگرایان ،از مطرح کردن تقابلها مدنظر دارند ،رسیدن به ابزاری برای
دستیابی به معنا در متون ادبی است؛ اگرچه بسیاری از پسا ساختارگرایان و از جمله دریدا به
نقد دیدگاه متافیزیک غرب پرداختهاند و بهطور مشخص دریدا ،قائل شدن به تقابل برای
رسیدن به معنا را متافیزیک حضور خوانده است و معتقد است که معنا همواره به تأخیر
میافتد؛ اما ساختارگرایان برخالف آنها ،معتقدند که یافتن تقابلهای دوگانه خود میتواند
عاملی برای رسیدن به معنا باشد.
معنیشناسی و تقابلهاي معنایی دوسویه
باید گفت منظور از باهمآیی ،ترکیب و انسجام واژهها با یکدیگر بر روی محور همنشینی
زبان است که معنیشناسان ،چنین ترکیباتی را به انواع مختلفی تقسیمبندی نمودهاند که عبارتند
از:
الف) شمول معنایی ب) هم معنایی ج) تقابل معنایی د) چندمعنایی ه) جزء واژگی و همآوا
ـ همنویسی و برخی انواع دیگر که از اهمیت کمتری برخوردارند .در این میان ،تقابلهای
معنایی که بیشتر با نام تضاد شناخته شدهاند ،از پربسامدترین روابط مفهومی واژگان به شمار
میرود.
تقابلهای دوگانه از بنیادهای اندیشه ساختگرا به شمار میرود و ریشه آن در نظریات
زبانشناسی سوسور است .از دیدگاه سوسور ،بنیادیترین واحدهایی که بهنظام زبان ،معنا
میدهند ،مفاهیم متقابل هستند؛ چنانکه «تاریک» در مقابله با «روشن» معنا مییابد و «مؤنث»
در تقابل با «مذکر» .درواقع تمایز نقشمند نشانهها در ذات زبانشناسی و بهتبع آن نشانهشناسی
سوسوری است؛ به این معنا که معنای هر واژه در زبان ،از تقابل آن با واژههای دیگر به دست
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میآید و در اصل ،تعریفپذیری مفاهیم درگرو تقابل آنها با دیگر اجزای نظام نشانهای است.
تکیه سوسور بر روابط تقابلی درون نظامی کلی است .او بهخصوص بر تمایزهای تقابلی و
سلبی میان نشانهها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانه ،اصل برتقابل های دوتایی گذاشته
میشود؛ مثل طبیعت  /فرهنگ ،مرگ  /زندگی ،روبنا /زیربنا (سجودی)88 :1382 ،
این تعریف سوسور از زبانشناسی ،یادآور «تعرف األشیاء بأضدادها» در فرهنگ ماست که
اشیاء و امور بهوسیله متقابلهایشان شناخته میشوند .دریدا نیز فرهنگ غرب را استوار بر
همین تقابلهای دوگانه میبیند و پیشینه این اندیشه را به ارسطو و افالطون بازمیگرداند؛
جوهر  /عرض ،صورت  /هیوال ،لفظ  /معنا و ...او توانست نوعی اندیشه دوگانه را در معرفت
انسانی پدید آورد که بر ادبیات نیز تأثیر بسیاری گذاشت .سوسور بر مبنای همین تأثیر ،نظام
زبانی خود را پیریزی کرد ،مانند تقابل زبان گفتار ،محور همنشینی  /جانشینی ،محور همزمانی
 /در زمانی( .امامی)10 :1382 ،
تحلیلگران ساختگرا نیز بخشی از ساختار پنهان متون را در زوج دالها پی میگیرند و
با فهرستکردن آنها به تقابلهای همتراز دست مییابند که میتوان میان آنها رابطه عمودی
تصور کرد؛ برای مثال ذیل تقابل مرد  /زن ،تقابل ذهن /بدن قرار میگیرد و به اینترتیب رابطه
مرد ـ ذهن  /زن ـ بدن به دست میآید( .چندلر)192 :1387 ،
تقابل معنایی و انواع آن
زبانشناسان با موضوع تقابل در حوزههای مختلف زبانشناسی از جمله واجشناسی،
ساخت واژه و نحو آشنایی دارند .پیدایش این موضوع تحت عنوان تقابل واجی به دوران
مکتب پراگ بازمیگردد .مبحث تقابل معنایی نه تنها مورد توجه معنیشناسان بوده؛ بلکه در
حوزههای دیگری مانند فرهنگنگاری ،ادبیات و نیز در نظر مردم عادی از اهمیت خاصی
برخوردار است .به طورکلی به نظر میرسد مبحث تقابل در تمام زبانها وجود دارد .تاکنون
تعاریف متعددی برای این مفهوم ارائه شده است که همه آنها الزام جامع و دقیق نیستند .در
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

بررسي تقابلهای دو گانه در مثنویهای عاشقانه9  ...

این میان ،کروز ،تقابل را به نحو وسیعتری مورد بررسی قرار داده است .وی معتقد است که
بین اعضای جفت متقابل ،بهطور همزمان از یکسو ،رابطه نزدیکی و از سوی دیگر ،رابطه
دوری برقرار است .منظور از رابطه نزدیکی ،نقطه اشتراک معنایی دو واژه متقابل است .بهعنوان
مثال جفت متقابل «یخ :داغ» در مقیاس سن مشترک هستند و اگر برای واژه «دما» یک محور
افقی در نظر بگیریم ،هرکدام از واژهها در قسمتی از این محور قرار میگیرند .منظور از رابطه
دوری ،فاصله دو واژه بر روی یک محور است:
داغ گرم ولرم سرد

یخ

همانطور که در این نمودار مشاهده میشود ،هر دو واژه بر روی یک محور جای دارند و
دارای نقطه اشتراک معنایی هستند؛ اما بین این دو عضو به لحاظ معنایی ،فاصله وجود دارد؛
زیرا در دو سوی نقطه میانی (ولرم) قرار دارند.
برای تقابلهای معنایی انواع مختلفی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم نمود .این تقابلها
عبارتاند از:
1ـ تقابل مکمل :این نوع تقابل در شرایطی رخ میدهد که نفی یکی ،مستلزم اثبات دیگی
است .این نوع تقابل با عنوان تضاد ،بیشتر شناخته شده و شامل تقابلهایی همچون «مجرد
متأهل»« ،زنده  /مرده»« ،مذکر  /مؤنث» است.
2ـ تقابل مدرج :همانگونه که از نام این نوع تقابل برمیآید ،با نوعی درجهبندی و شدت و
ضعف مواجه هستیم .در این نوع تقابل ،نفی یکی ،صرفاً به معنای اثبات دیگری نیست و یکی
از مالکهای صوری این تقابلها ،کاربرد آنها بهصورت صفت تفضیلی افزودن پسوند «تر»
است .میتوان صورتهایی همچون «سرد  /گرم»« ،پیر جوان»« ،بزرگ کوچک» را از این نوع
تقابل دانست که قابلیت افزوده شدن با پسوند تفضیلی «تر» را دارند.
3ـ تقابل دوسویه (وارونه) :تقابل دوسویه را میتوان میان واژههایی یافت که رابطه دوسویه
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با یکدیگر دارند .بهاینترتیب اگر  Aچیزی را به  Bمیفروشد ،پس حتماً  Bآن را از  Aمیخرد
و اگر  Aزن  Bاست ،پس حتماً  Bنیز شوهر  Aاست.
الینز در این مورد ،از اصطالح «وارونگی» استفاده میکند؛ ولی صفری به تبعیت از پالمر ،از
اصطالح «تقابل دوسویه» استفاده میکند .جفتهای فعلی «خریدن  /فروختن»« ،قرض دادن /
قرض گرفتن» را میتوان در این دسته قرارداد .الینز صورتهای فعلی معلوم و مجهول را از
نوع تقابل دوسویه میداند و در این مورد میتوان مثالهای «کشتن  /کشته شدن «خوردن /
خورده شدن» را ذکر کرد.
4ـ تقابل جهتی :نمونه بارز این تقابل «رفت /آمده» است .در چنین تقابلی« ،آمده» نسبت به
«رفت» ،مستلزم حرکت به سویی یا از سوی گوینده است .نمونههایی نظیر «آورد  /برد» یا
«ارسال کرد  /دریافت کرده» و جز آن نیز در زمره این قبیل تقابلها ،قابلطبقهبندی است.
5ـ تقابل ضمنی :در این نوع تقابل ،جفتهای واژگانی در معنی ضمنیشان در تقابل با
یکدیگر قرار میگیرند .برای نمونه «فیل  /فنجان»« ،راه  /چاه»« ،کارد  /پنیر» و جز آن.
پیشینه تحقیق
در زمینة بررسی تقابلها در اشعار همة شاعران جستاری انجام شد که بهطور خالصه
میتوان گفت :مقاله فروریزی تقابلها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری موالنا توسط
نگین بینظیر در دانشگاه گیالن پاییز و زمستان  1393که به این نتیجه رسیده است که مولوی
نیک میداند که اگر تلنگری باشد و درنگی ،در بسته عادتها ،تکرارها و قطعیتها ،اتفاق
نمیافتد( .بینظیر)181-153 :1393 ،
و مقالة دیگری با عنوان تقابل صورت و معنی در مثنوی توسط مریم قدسیان در شهریور
1388در دانشگاه بیرجند انجامشده و به این نتیجه رسیده که موالنا از زاویههای مختلف ماهیت
دوگانة صورت و معنی پرداخت است .در این میان ویژگیهای صورت به دلیل مجاز بودن
عالم صورت بیشتر قابل توجه موالنا است (قدسیان)1388 :2 ،
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تقابل مرگ و زندگی در مثنوی را خانم تهمینه عطایی از دانشگاه تهران چاپ نمودند و به
این نتیجه رسیدند که موالنا در اقناع مخاطبان خویش دربارة جهان غیب ،بیش از دیگر
تمهیدات ادبی ،از تمثیل بهره برده است(.عطایی)1 :1386 ،
اما در اشعار سایر شاعران مانند حافظ نیز سه مقاله کارشده که بهطور مختصر به شرح زیر
میباشد:
فراروی از تقابلهای دوگانه در دیوان حافظ از دکتر فیروز فاضلی استادیار دانشگاه تهران
در تاریخ  93/10/7و به این نتیجه رسیده است که فراروی از تقابلها در دیوان حافظ با سه
رویکرد نسبت ،جهت،غایت رخ میدهد و به سه شکل ،واژگون کردن ارزشها ،هم این و هم
آن ،نه این و نه آن ،ظاهر میشود و دو مورد اول کاربرد بیشتری در دیوان دارد( .فاضلی:1393،
)244-227
و بررسی تقابلهای دوگانه در غزلهای حافظ که توسط علیرضا نبی لو دانشیار دانشگاه قم
در تاریخ  93/3/4نوشتهشده که چنانکه در مقاله دیده میشود ،زوجهای متقابل و قرینهسازی
ناشی از آنیکی از شگردهای اصلی حافظ است(.نبی لو)91-70 :1392 ،
و مقالة دیگری با همین عنوان بررسی تقابلهای دوگانه در غزلیات حافظ شیرازی از فاطمه
ذبیح پور چاپ شده که طبق نظر ایشان چهار گونه از عمدهترین تقابلهای دوگانه در غزلیات
حافظ مورد بررسی قرار میگیرند که شامل 1ـ شخصیتی 2ـ مکانی 3ـ زمانی 4ـ نشانهای و
واژگانی هستند( .ذبیحپور)1392 :1 ،
و بررسی و تحلیل تقابلهای دوگانه در دیوان پروین نیز توسط اعظم سادات در سال
 1393چاپشده و طبق نتیجهگیری ایشان :در حقیقت اکثر مناظرات پروین بر پایة تقابلهای
دوگانه سروده شده است یا دو عنصر متقابل دو طرف مناظره هستند یا شاعر دو عنصر (نشانه)
را با کمک معنای ضمنی آنها ،مقابل هم قرار میدهد( .سادات)1393 :1 ،
در زمینة تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار نیز مسعود روحانی در سال ( )1395مقالهای را
چاپ نمودند و تقابلهای عطار را در سه دستة واژگانی ،معنایی و ادبی تقسیم کردهاند.
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(روحانی)220 :1395 ،
در مورد شاعر مورد نظر ما نظامی گنجوی یک مورد تقابل آنهم در هفتپیکر وی
انجامشده ،مقالهای با عنوان تقابل عنصر روایتگری و توصیف در هفتپیکر نظامی از نصراهلل
امامی و قدرت قاسمی پور که طبق نظر این عزیزان ماهیت نظام نشانه شناختی متون روایی،
بیش از هر چیزی دیگر باعث شده است که روایتپردازان (کهن) هنگامیکه به چنین مقاطعی
از متن میرسند ،توصیفها را با انواع و اقسام صناعات و آرایههای ادبی همراه کنند( .امامی و
قاسمیپور)145 ،1361 :
تقابلهاي معنایی در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون
حکیم نظامی گنجوی بنا به درخواست حاکمان عصر (اتابک جهان پهلوان) از دنیای زهد و
ریاضت مخزناالسرار وارد دنیای عشق خسرو و شیرین میشود .البته عالقة حکیم را به
محبوبة خویش ،آفاق ،که در این ایام به سرای باقی شتافته است ،نباید بیتأثیر دانست .نظامی
چند سال بعد از سرودن این منظومه ،بنا به درخواست ابوالمظفر اخستان بن منوچهر ،پادشاه
شروان به نظم قصة لیلی و مجنون میپردازد .در این بخش تالش میشود تا این دو داستان از
جنبههای مختلف تقابلهای معنایی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد:
بدویّت و مدنیّت
این دو منظومة رمانتیک ،نمایانگر دوطبقه ،فرهنگ و جامعهی مختلف است .یکی خسرو و
شیرین بیانگر ایران پیش از اسالم ،با تصویری از آداب و رسوم شاهان ساسانی و دیگری
(لیلی و مجنون) بیانگر زندگی قبیلهای با تصویری از ریگ و صحرا و سنن خشک اعراب
بدوی.
«لیلی» پرورده جامعهای است که دلبستگی و تعلقخاطر را مقدمه انحرافی میپندارد که
نتیجهاش سقوط حتمی است در درکات وحشتانگیز فحشا؛و به داللت همین اعتقاد همه
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قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از یکدیگر
جدا نگهدارند تا با تمهید مقدمات گناه ،آدمیزاده طبعاً مظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد.
در محیطی چنین یک لبخند کودکانه ممکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر جبین حیثیت افراد
خانواده و حتی قبیله .در این ریگزار تفته بازار تعزیر گرم است و محتسب خدا نه تنها در بازار
که در اعماق سیه چادرها و پستوی خانهها.همه مردم از کودکان خردسال مکتبی گرفته تا پیران
سالخورده قبیله مراقب جزئیات رفتار یکدیگرند .نخستین لبخند محبت «لیلی و مجنون» اندک
سال در فضای محدود مکتبخانه ،نه از چشم تیزبین مالی ترکه به دست مکتب پوشیده
میماند ،و نه ازنظر کنجکاو بچههای همدرس و هممکتبی.
نظامی با عمق نظر و تیزبینی تصویری بسیار زیبا میسازد .تصویری از محدودیتهای زنان
و ستمی که بر آنان میرود و یا اینکه آنان نیز باید از سر ناچاری تن به قضا بدهند .لیلی هم در
این داستان بهعنوان یک تیپ و شخصیت نوعی مطرح میشود چرا که او هم اسیر همین
تعصبات و محدودیتها است و تسلیم در برابر سرنوشت به طوریکه در قسمتی از این
داستان لیلی از زن بودن خود مینالد و غبطه میخورد:
او گـــــر چـــــه نشـــــانه گـــــاه درد اســـــت

آخـــر نـــه چـــون مـــن زن اســـت مـــرد اســـت

چـــــون مـــــن بـــــه شـــــکنجه در نکاهـــــد

آنجـــــــا قـــــــدمش رود کـــــــه خواهـــــــد

زن گــــــر چــــــه بــــــود مبــــــارز افکــــــن

آخـــــر چـــــو زن اســـــت ،هـــــم بـــــود زن

زن گیـــر کـــه خـــود بـــه خـــون دلیـــر اســـت

زن باشــــــد زن ،اگرچــــــه شــــــیر اســــــت

(نظامی)161 :1385 ،
در این سرزمینِ پاکی و تقوی بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه عالقهای ردوبدل
کنند ،که کودکان همدرس ـ با همه کمسالی و بی تجربگی ـ نگاهی بدان معصومیت را از
مقوله گناهان کبیره میشمارند و کفزنان و ترانهخوانان به رسواگری میپردازند و کار هو و
جنجال را به مرحلهای میرسانند که پدر غیرتمند دختر سر به هوا را از مکتبخانه بازگیرد و
زندانی حصار حرمسرا کند؛ و «قیس» بینوا از هجوم طعنه همساالن کارش به آشفتگی و جنون
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کشد؛ و واقعهای بدان سادگی تبدیل به داستانی شود هیجانانگیز و لبریز از گزافهها و افسانهها،
و شاعران و ترانهسازان محل شرح دلدادگیها را به رسوایی در قالب ترانه ریزند و در دهان
ولگردان کوچه و بازار اندازند ،تا دختر از مکتب بریده در پستو خزیده را نقل بزم غزلسرایان
کنند و موضوع ترانه مطربان و دفزنان ،و پسر اندک تحمل حساس را آواره کوه و دشت و
بیابان.
اما در دیار «شیرین» منعی بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست .پسران و دختران باهم
مینشینند و باهم به گردش و شکار میروند و باهم در جشنها و میهمانیها شرکت میکنند
.و عجبا که در عین آزادی معاشرت ،شخصیت دختران پاسدار عفاف ایشان است ،که به جای
ترس از پدر و بیم بدگویان ،محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خویشتن قایلاند.
دخترها ،مادرها و پیران خانواده را مشاور نیکاندیش خویشتن میدانند و هشداری دوستانه
چنان در دلوجانشان اثر میکند که وسوسههای شهزاده جوان عشرت طلبی چون «پرویز»
نمیتواند در حصار پوالدین عصمتشان رخنهای کند .در سرتاسر داستان «خسرو و شیرین» بیتی
و اشارتی به چشم نمیخورد که آدمیزاده خیرخواه مصلحتاندیشی به نهی از منکر برخاسته
باشد و از عمل نامعقول «شیرین» انتقادی کرده باشد .گویی همه مردم اینسوی جهان از
ارمنستان گرفته تا کرانههای غربی ایران و قصر شیرین گنهکاران با انصافی هستند که داستان
«عیسی» و رجم زانیه را شنیدهاند و در برخورد با گناه دیگران ،به یادنامه اعمال خویش میافتند
و بهحکم بزرگوارانه مروا کراماًدیده عیببین خود را بر دلیریها و جسارتهای جوانان فرو
میبندند.
قصة لیلی و مجنون عالوه بر نقل یک داستان عشقی نامراد ،تصویری است از یک جامعة
دربسته و محکوم به سلطة بیرحم سنتها .تصویر جامعهای که هرگونه عدول از سنتها را رد
میکند و طی قرنها به آدابو رسوم کهنة اجدادی وفادار میماند (زرینکوب.)131 :1374 ،
ولی حکیم نظامی در داستان خسرو و شیرین سخن از فرهنگ و آدابو رسومی باز و سنجیده
به میان آورده است .دنیایی که برخالف دنیای مخزناالسرار ،انسان خود را تسلیم شاد خواری
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و عشرتجویی مینماید و از هر چه در جهان هست بهرة خود را طلب میکند و در باب
شایست نشایستها چندان دغدغهای به خود راه نمیدهد (همان.)73 :
در دیار «شیرین» مردم چنان گرم کار خویشتناند و مشاغل روزانه ،که نه از ورود نامنتظر
ولیعهد شاه ایران به سرزمین خود باخبر میشوند و نه پروای سرگذشت عشق «شیرین و
پرویز» دارند .حتی یک نفر هم درین مملکت بی در و دروازه متعرض این نکته نمیشود که در
بزم شبانه «مهین بانو» چه میگذرد و جوانان عزبی چون «پرویز» و همراهانش چرا با دختران
والیتشان مسابقه اسبتازی و چوگانبازی میگذارند .گویی احدی را عقدهای از میلهای
سرکوفته بر دل ننشسته است .ظاهراً این دیار ولنگاریها و بیاعتنائیها همان سرزمین
بیحساب و کتابی است که در آن کسی را باکسی کاری نباشد.
دختری سرشناس یکه و تنها بر پشت اسب مینشیند و بیهیچ مالزم و پاسداری از ناف
ارمنستان تا قلب تیسفون میتازد و وقتیکه محروم از دیدار یار نادیده به دیار خود برمیگردد،
یک نفر مرد غیرتی در سرتاسر مملکتش پیدا نمیشود تا بپرسد :چرا رفتی و کجا رفتی؟
تقیّد به سنت و رهایی
مدینة فاضلهای که نظامی در خسرو و شیرین میجوید درست نقطة مقابل دنیای زهد و
ریاضت و عزلت و اندوه لیلی و مجنون است .دنیایی که انسان در آن جز به عشق و کام
نمیاندیشد .دنیایی که در آن خسرو به خاطر عشق ،حشمت خسروانهاش را فراموش میکند،
شیرین به خاطر عشق ،تخت فرمانرواییاش را فدا میکند و شیرویه به خاطر آن ،پدرش را به
قتل میآورد .مدینة فاضلة نظامی در منظومة خسرو و شیرین ،پیروزی عشق بر کامجویی است؛
ولی این ،یکراه شاهانه بود ،که فقط به کاخ خسروان منتهی میشد .فقط پادشاهی مثل خسرو
میتوانست ،از حضیض خودنگری سیر خود را آغاز کند و در بحبوحة کام و هوس به اوج قلة
غیر نگری عروج کند ... .دروازة این ناکجا آباد بر روی عام خلق بسته بود و کلید آن را خسرو
در دست خود محکم نگه داشته بود .ولی در لیلی و مجنون نظامی مدینة فاضلهای را میجوید
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که دروازة آن به روی عام خلق باز است .جامعهای که بیبندوبار نیست ولی مفید به
سنتهاست .نظامی این قصه را بهانهای ساخته است برای عبور به عالم تازة تقید به سنتها ،و
آن را نه همچون یک هوسنامه ـ مانند خسرو و شیرین ـ بلکه تا حدودی به مثابة یک عبرت
نامه ،لوح مشقی برای تصویر ضعف و عجز انسان در مقابل سرنوشت میسازد و بدین گونه
نوعی رنگ تعلیم و اخالق را ـ که حاصل تأمل در عالمی ورای عالم عشقهایی چون عشق
شیرین و خسرو هم هست ـ بدان میبخشد.
ایستائی و تحرّک
شخصیت قهرمانان داستان لیلی و مجنون ،شخصیت بدون تحرک و ایستایی است ،چراکه
از ابتدا تا انتهای داستان در سرشت و اعمالشان تغییر ایجاد نمیشود ،داستان با عشق بیحد این
دو آغاز و با سرانجامی تلخ و با همان میزان عشق به پایان میرسد.
شخصیت مجنون در این داستان شخصیتی است نوعی ،تیپ عاشق دلسوخته و حرمان
کشیده« .در ادبیات زیر نظامی موقعیتی تغزلی را نشان میدهد که در آن نومیدی عاشقانه
شخصیت ،برونافکنی و متجلی ساختن آن در چند عمل مشخص تصویر گردیده است .نظامی
در چندین صفحة دیگر از همین کتاب ،یک تیپ میسازد تیپ عاشق دلسوخته ،که در
بسیاری از صحنههای کتاب ،شروع به تشریح و توصیف موقعیت عاشقانه خود میکند .نظامی
این تیپ را بر اساس نوعی روانشناسی فردی ساخته است ،طوری که حاالت مجنون جز بهجز
گر چه خیلی اغراقشده ،توصیف گردیده است .موقعیت مجنون از شیفتگی فردی ،از
درونگرایی عاطفی و از تغزلی بد بینانه سرچشمه گرفته است که در آن شخصیت تمام هوش
و حواس و دنیا و بینش خود را متمرکز در وجود لیلی میبیند و «لیلی لیلی زنان به هر سوی»
روانه میشود».
مجنـــــون چـــــو شـــــنید پنـــــد خویشـــــان

از تلخـــــــی پنـــــــد شـــــــد پریشـــــــان

شـــــد دلشـــــده هـــــر ســـــویی شـــــتابان

بگرفتـــــــــــه ره کـــــــــــه و بیابـــــــــــان
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درّ از صــــــدف دو دیــــــده مــــــیســــــفت

بــــا خویشــــتن ایــــن قصــــیده مــــیگفــــت

دل در غـــــم تـــــو صـــــبور تـــــا کـــــی؟

وز روی تــــــو دیــــــده دور تــــــا کــــــی؟

ترکانـــــه ز خانـــــه رخـــــت بـــــر بســـــت

در کوچگـــــــــه رحیـــــــــل بنشســـــــــت

مــــــیگشــــــت ز دور چــــــون غریبــــــان

دامــــــــن بدریــــــــده تــــــــا گریبــــــــان

دیوانــــه صــــفت شــــده بــــه هــــر کــــوی

لیلـــــی لیلـــــی زنـــــان بـــــه هـــــر ســـــوی

(نظامی)64-65 :1385 ،
گر چه حوادث و اتفاقاتی در طول داستان برای این دو شخصیت پیش میآید ،ولی از
میزان عشق و عالقة این دو نسبت به یکدیگر کاسته نمیشود در نتیجه قهرمان اصلی داستان،
پویایی در افکار و عقایدشان را فاقد میگردند .شخصیتهای فرعی داستان یعنی پدر و مادر
مجنون و لیلی ،ابن سالم ،نوفل ،و ...نیز همگی شخصیتهای ایستایند چر که از دایرة افکار و
اعمال محدود خود خارج نمیشوند .و هرچند برای گریز از ضوابط محتوم عملکردهایشان
تالش میکنند ،بازهم بیفایده و عبث است و همگی افرادی منفعل و بیتحرک نشان داده
میشوند.
لیلی نیز شخصیتی ایستا دارد و از آن عجبتر زندگی سراسر تسلیم «لیلی» است خال از هر
تالشی .از مکتبخانهاش بازمیگیرند و در خانهای بام و دربسته زندانیش میکنند بیآنکه
اعتراضی کند و فریادی به شکوه و شکایت بردارد .به شوهر نادیده نامطبوعی میدهندش
بیآنکه از او نظری خواسته باشند و او همچنان تسلیم است و فرمان پذیر و در حرمسرای
شوهر ناخواسته کارش گریه و زاری .نتیجه ناگزیر چنان محیط و چنان رفتاری سایه سوءظنی
است که بر فضای خانه سنگینی میکند و زندگی زناشویی را از هر زهری جانگزاتر .و
«نظامی» چه استادانه بدین نکته توجه داشته است که« :شویش همهروزه داشتی پاس».
برخالف قهرمانان داستان لیلی و مجنون ،دو قهرمان اصلی داستان خسرو و شیرین هر دو
شخصیتهای پویا و همهجانبهاند .همین امر باعث میشود تحرک و پویایی در داستان خسرو
و شیرین بیشتر از داستان لیلی و مجنون (که شخصیتهای ایستا و نوعی دارد) باشد.
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به نظر میرسد که شیرین عالوه بر برتری که بر خسرو دارد و در کل داستان نیز موقعیت
ممتازی دارد؛ نسبت به لیلی هم برتر است و لیلی باالجبار نمیتواند در حد شیرین باشد؛
چراکه لیلی در یک محیط بسته و متعصبانهای زندگی میکند که قدرت انتخاب ندارد و اسیر
تعصبات قومی و قبیلهای است؛ ولی شیرین خود انتخاب میکند .خود برای آیندهاش تصمیم
میگیرد و هیچوقت تحتفشار کسی قرار نگرفته و با فهم و درایتی که دارد برتری خود را
حتی بر خسرونشان میدهد و در پایان نیز پس از قتل خسرو به دست شیرویه با فداکاری تمام
در کنار پیکر بیجان همسرش خودکشی میکند و با وفاداری خود پایانی غمانگیز را در داستان
جاودانه

میکند.

خیر و شرّ
شر و شریر «شخصیتی در رمان ،داستان و هر اثر ادبی دیگری است که بدی و شیطانصفتی
و پلیدی و بدجنسی در وجود او گذاشته شود و عملش در تقابل با قهرمان اثر قرار بگیرد».
(میر صادقی)179 :1376 ،
در دیار «لیلی» اثری از خیر و مهر و عطوفت مردم نیست ،همه شرّ است و عقدهگشائی؛
حسودان تنگنظر و بولفضول که بویی از عشق نبرده ،هنگامیکه عشق مجنون به لیلی را دیدند
زبان به سرزنش گشودند و همین سرزنشها و طعنه گوییها باعث جدایی و فراق آن دو
دلداده شده:
از بــــسکــــه ســــخن بــــه طعنــــه گفتنــــد

از شــــــــیفته مــــــــاه نــــــــو نهفتنــــــــد

از بــــسکــــه چــــو ســــگ زبــــان کشــــیدند

ز آهـــــــو بـــــــره ســـــــبزه را بریدنـــــــد

چـــون گشـــت بـــه عـــالم ایـــن ســـخن فـــاش

افتـــــــاد ورق بـــــــه دســـــــت اوبـــــــاش

هــــــر نیــــــک و بــــــدی کــــــو شــــــنیدند

در نیــــــک و بــــــدی زبــــــان کشــــــیدند

لیلــــــــی زگــــــــزاف یافــــــــهگویــــــــان

در خانـــــــة غـــــــم نشســـــــت مویـــــــان

{

(نظامی)56-72 :1385 ،
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همچنین در ابیات زیر شخصیت «سیهی شتر سواری» شخصیتی است شریر .او شخصیتی
است ناجوانمرد و خبیث چراکه به خاطر پلیدی و خباثت به سراغ مجنون میرود و با لحنی
بسیار آزاردهنده مجنون را نکوهش میکند که چرا بیهوده سر به بیابان گذاشتهای و در عشق
کسی به سر میبری درحالیکه محبوب دلبند تو عهد و پیمان عاشقی را فراموش کرده و در
خانة جوانی به نام ابن سالن نشسته و در شادی و نشاط به سر میبرد
ناگــــــــــه ســــــــــیهی شترســــــــــواری

بگذشـــــت بـــــر او چـــــو گـــــرزه مـــــاری

کـــــای بـــــیخبـــــر از حســـــاب هســـــتی

مشــــــغول بــــــه کــــــار بــــــتپرســــــتی

آن دوســــــت کــــــه دل بــــــدو ســــــپردی

بـــــــر دشـــــــمنیش گمـــــــان نبـــــــردی

دادنـــــــد بـــــــه شـــــــوهری جـــــــوانش

کردنــــــــــد عــــــــــروس در زمــــــــــانش

باشــــــد همــــــه روز گــــــوش در گــــــوش

بـــــــا شـــــــوهر خویشـــــــتن همـــــــاغوش

چـــون نـــاوردت بـــه مهـــر و مـــومهـــا یـــاد

زو یـــــاد مکـــــن چـــــه کـــــارت افتـــــاد

(همان)125-26 :
شر در داستان لیلی و مجنون غلبه دارد .تا بدانجا که طبع بالفضول خالیق جوان سر به
صحرا نهاده از شهریان بریده را هم راحت نمیپسندد و اینیکی از افراد همان قبیله و جماعت
است که با شنیدن خبر عروسی «لیلی» ،دست از کار و زندگیاش میکشد و با تالشی منبعث
از احساس وظیفه ،سر به کوه و بیابان مینهد تا به هر سختی و زحمتی که باشد «مجنون»
دلشکسته را پیدا کند و خبری بدین بهجتاثری را با آبوتابی نجیبانه به گوشش برساند که:
امیدهایت بر باد رفت و یار نازنینی را که اهل وفا میپنداشتی و از جان و دل دوستش
میداشتی «،دادند به شوهری جوانش» .و به دنبال این خبر ،بر زخم دل «مجنون» نمکپاشی
کند که :نوعروس جوان ،ترا فراموش کرده است و با داماد کامران «کارش همه بوسه و کنار
است» .و سرانجام خبری بدین ضرورت و انجاموظیفهای چنین جوانمردانه را با خطابهای
مفصل به پایان برد در شرح بیوفائی زنان و مکر و تزویر ایشان و بیاعتباری کارشان.
قلمرو «خسرو و شیرین» هم از ناجوانمردان خباثت پیشه شرّ اندیش تهی نیست ،نمونهاش
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موجود نانجیبی که با رساندن خبر دروغین مرگ «شیرین» باعث قتل «فرهاد» میشود .اما این
دو پیغامآور مرگ و عذاب مختصر تفاوتی باهم دارند .قاصدی که با آواز شوم «که شیرین مرد
و آگه نیست فرهاد» ،باعث خودکشی مرد هنرمند میشود ،مأمور خود فروخته مواجب
گرفتهای است که درباریان «پرویز» گشتهاند و پیداکردهاند و با وعده دستمزدی کالن بدین
جنایتش گماشتهاند .و حال آنکه برای رساندن خبر عروسی «لیلی» به کسی نه مزدی دادهاند و
نه مأموریتی .ناجوانمردی به سائقه خبث جبلی به سراغ «مجنون» میرود و با آن لحن دالزار
جانگزا زهر نامرادی بر دلآزرده عاشق میپاشد.
دینمداري و دینگریزي
داستان لیلی و مجنون تجلی راز و نیاز با خداوند در کنار عشق به موجود زمینی میباشد.
«نظامی به بهانة راز و نیاز مجنون ،شب را انتخاب میکند ،نظامی در این مثنوی برای گشایش
کارها صحنههایی را میسازد و در پردة شب عاشقان را در حال راز و نیاز با خدا نشان میدهد.
در اینجا نظامی با استفاده از توصیف فضا و رنگ را به وجود آورده است( ».ثروتیان)61 :1382 ،
رخشــــــنده شــــــبی چــــــو روز روشــــــن

رو تـــــازه فلـــــک چـــــو ســـــبز گلشـــــن

صـــــــد گونـــــــة ســـــــتارة شـــــــباهنگ

بنمـــــــوده ســـــــپهر در یـــــــک اورنـــــــگ

مجنـــــــون ز ســـــــر نظـــــــارهســـــــازی

مـــــیکـــــرد بـــــه چـــــرخ حقـــــهبـــــازی

بـــــــر زهـــــــر نظـــــــر گماشـــــــت اول

گفـــــت :ای بـــــه تـــــو بخـــــت را معـــــوّل

لطفــــــی کــــــن از آن لطــــــف کــــــه داری

بگشــــــــــــــــای در امیــــــــــــــــدواری

(نظامی)151 :1385 ،
در قسمتی دیگر از این داستان که مربوط به نیایش کردن مجنون به درگاه خداوند است،
مجنون پس از راز و نیاز بسیار به خواب میرود و در خواب میبیند که چون درختی سر به
فلک میکشد و مرغی بر شاخهها میپرد و از دهان خود مروارید بر سر و روی او میافشاند.
زمانی که مجنون از خواب بیدار میشود این خواب را به فال نیک میگیرد و چنین نیز میشود
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و نامهای از سوی لیلی به دست او میرسد و نظامی هم بدین مناسبت از فضای روز و روشنی
استفاده کرده است:
در خــــــواب چنــــــان نمــــــود بخــــــتش

کـــــز خـــــاک بـــــر اوج شـــــد درخـــــتش

مرغــــــــــی بپریــــــــــدی از سرشــــــــــاخ

رفتــــــی بــــــر او بــــــه طبــــــع گســــــتاخ

بیننـــــــده ز خـــــــواب چـــــــون درآمـــــــد

صــــــــبح از افــــــــق فلــــــــک برآمــــــــد

روزی و چــــــــه روز؟ عــــــــالمافــــــــروز

روشـــــن همـــــه چشـــــمی از چنـــــان روز

صـــــــــبحش ز بهشـــــــــت بردمیـــــــــده

بــــــــارش نفــــــــس مســــــــیح دیــــــــده

(همان)158 :
در مقابل خسرو آنچنان غرق در خوشگذرانی است که کمتر به یاد نیایش و سپاسگزاری
از خدا میافتد .یکی از معدود مواردی که به خداپرستی او اشاره شده ،زمانی است که خواب
نیای خود را میبیند و پس از بیدار شدن لب به ستایش یزدان میگشاید (نظامی.)153 :1386 ،
مورد دیگر نامهای است که به سبب عزای فرهاد به شیرین مینویسد و آن را با نام خدا شروع
میکند (همان .)333-334 :باوجود نشانههای کمی که درباره خداجویی خسرو هست ،بر
دینمداری او و پایبندیاش به آیینها تأکید شده است .خسرو بر مناسک و آیینهای دین
زرتشتی تعصب دارد .زمانی که مهین بانو را به مهمانی دعوت کرده است ،از موبد میخواهد
که رسم باج و بَرسم را اجرا کند:
بــه هــر خــوردی کــه خســرو دســتگه داشــت

طریـــــق بـــــاج و بَرسَـــــم را نگـــــه داشـــــت

حســــاب بــــاج و بَرسَــــم آنچنــــان اســــت

کــــه او بــــر چاشــــنیگیــ ـری نشــــان اســــت

(همان)205 :
هنگام ازدواج با شیرین به رسم موبدان کاوین او را میبندد و با اجرای آیین ازدواج توسط
موبد ،او را به عقد خود درمیآورد .همین تعصب بر دین زرتشتی و پایبندی به مناسک ،یکی
از عواملی است که مانع میشود خسرو دین اسالم را بپذیرد:
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بـــــه چربـــــی گفـــــت بـــــا او ای جـــــوانمرد

ره اســـــــالم گیـــــــر از کفـــــــر برگـــــــرد

جـــــوابش داد تـــــا بـــــیســـــر نگـــــردم

از ایــــــن آیــــــین کــــــه دارم برنگــــــردم

(همان)491 :
ره و رســــــم نیاکــــــان چــــــون گــــــذارم

ز شـــــــــاهان گذشـــــــــته شـــــــــرم دارم

(همان)494 :
غرور و تواضع
مجنون شخصیتی متواضع و فروتن دارد .بهگونهای که تمام هستی خود را در عشق می بند
و در مقابل عشق تواضع و کرنش دارد :سید عامری به پیشنهاد اطرافیان برای اینکه مجنون را از
این عشق بیسرانجام منصرف کند او را به زیارت کعبه میبرد و پدر از مجنون میخواهد که به
درگاه خداوند زاری کند و از او بخواهد که آشفتگیاش را پایان بخشد و از بالی عشق
رهاییاش دهد .اما مجنون با شنیدن سخن عشق گویی آتشی شد که یکباره شعله کشید.
مجنون درحالیکه میگریست با خود زمزمه میکرد:
گوینـــــــد زعشـــــــق کـــــــن جـــــــدایی

کـــــــاین اســـــــت طریـــــــق آشـــــــنایی

مــــــن قــــــوت زعشــــــق مــــ ـیپــــــذیرم

گــــــر میــــــرد عشــــــق مــــــن بمیــــــرم

یـــــــا رب بـــــــه خـــــــدایی خـــــــداییت

و آنگـــــــه بـــــــه کمـــــــال پادشـــــــاییت

کــــــز عشــــــق بــــــه غــــــایتی رســــــانم

کــــــو مانــــــد اگرچــــــه مــــــن نمــــــانم

یــــــا رب تــــــو مــــــرا بــــــه روی لیلــــــی

هــــــر لحظــــــه بــــــده زیــــــاده میلــــــی

از عمــــر مــــن آنچــــه هســــت بــــر جــــای

بســــــتان و بــــــه عمــــــر لیلــــــی افــــــزای

(نظامی)71 :1385 ،
نظامی ضمن این گفتگوی درونی فروتنی و عشق و شیفتگی زیاد مجنون در مقابل لیلی را
نشان میدهد.
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برخالف مجنون ،خسرو در منظومه نظامی ،جوان خودخواه و مغروری است .این خصلت
بهویژه در گفتار او منعکس است .در حین گفتوگو با شیرین هرگاه با سرسختی و ناز شیرین
مواجه می شود یا زمانی که در مقابل او از خود فروتنی و نرمشی نشان داده یا در مواقعی که از
او درخواستی دارد ،تحقیر یا تهدیدی را به حرفهایش اضافه میکند:
چــــــو دورت بیــــــنم از دمســــــاز گشــــــتن

رهــــــم نزدیــــــک شــــــد در بازگشــــــتن...

نخـــواهی کـــ ری ام در خانـــه خـــویش بـــه

مبــــــارک بــــــاد ،گیــــــرم راه در پــــــیش...

داروی فراموشــــــــی کشــــــــم دســــــــت

بــــه یــــاد ســــاقی دیگــــر شــــوم مســــت...

ز شـــــیرین مهـــــر بـــــردارم دگـــــر بـــــار

هـــــالک ســـــر بـــــود گـــــردن فـــــرازی

(نظامی)394 :1386 ،
تـــــو خـــــود دانـــــی کـــــه در شمشــــیربازی

شـــــکرنامی بـــــه چنـــــگ آرم شـــــکر بـــــار

(همان)244 :
شیرین برای خسرو تن به آوارگی میدهد اما خسرو که به سبب شورش بهرام چوبین از
شهر خود گریزان و به ارمن پناهنده شده است ،وقتی اجتناب شیرین از وصلت و نصیحتهای
او برای باز پس گرفتن حکومت را میشنود ،به خشم میآید و شیرین را عامل آوارگی و
جالی وطن و رها کردن حکومت معرفی میکند( .نظامی .)251 :1386 ،غرور و تکبر به
خسرو اجازه نمیدهد حسن نیت و خیرخواهی شیرین را ببیند؛ پس به قهر او را ترک میکند و
تن به ازدواج با مریم میدهد .پس از مرگ مریم هم با آنکه دلش به شیرین متمایل است،
شرط او برای ازدواج رسمی و با کابین را نمیپذیرد و برای انتقام از شیرین و خرد کردن او به
اصفهان رفته ،با شکر ازدواج میکند .تصور خسرو این است که اگر شرط شیرین را بپذیرد و
ناز او را بخرد ،دیگر حریف تقاضاهای او نخواهد بود و این پندار ناشی از غرور خسرو است.
مــــرا دعــــوی چــــه بایــــد کــــرد شــــیری

کــــه آهــــویی کنــــد بــــر مــــن دلیــــری...

چنــــان در ســــر گرفــــت آن تــــرک طنــــاز

کــــزو خســــرو نــــه ،کیخســــرو کشــــد نــــاز
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چـــــو کـــــردان دل ســـــتاند ســـــینه جویـــــد

گـــــرش خانـــــه دهـــــی گنجینـــــه جویـــــد

(همان)355 :
در بررسی رابطه خسرو با سایر شخصیتها بازهم به صفت غرور میرسیم و میتوانیم آن
را بخشی از هویت خسرو در نظر بگیریم .یکی از این موارد رابطه خسرو با فرهاد است .در
برخورد اول این رابطه فروتنانه به نظر میرسد اما هر چه روایت جلوتر میرود ،نگاه تحقیرآمیز
خسرو به فرهاد و غروری که وجودش را گرفته است ،آشکارتر میشود .اینکه آشفتهای چون
فرهاد ،رقیب عشقی پادشاه ایران باشد بهاندازه کافی غرور خسرو را جریحهدار میکند؛ چه
رسد به اینکه در عشق از او پیشی بگیرد و از عهده راضی کردن شیرین که خسرو در آن
ناتوان بود ،برآید .از دیگر ویژگیهایی که ما را به ویژگی غرور رهنمون میشود ،برخورد
خسرو با نامه رسول اکرم (ص) است:
خطـــــی دیـــــد او ز هیبـــــت آتـــــشانگیـــــز

نوشـــــته کـــــز محمـــــد ســـــوی پرویـــــز

غـــــــــرور پادشـــــــــاهی بـــــــــردش از راه

کـــه گســـتاخی کـــه یـــارد بـــا چـــو مـــن شـــاه

کــــه را زهــــره کــــه بــــا ایــــن احتــــرامم

نویســــــد نــــــام خــــــود بــــــاالی نــــــامم

(همان)497 :
او به واسطه تکبری که دارد ،دعوت پیامبر (ص) را نمیپذیرد و نامه را پاره میکند .از
آنجا که نظامی در طی داستان صفت غرور خسرو را برجسته کرده ،رفتار او هنگام دریافت
نامه پیامبر باورپذیر است و این دقت و توجه در شخصیتپردازی ،از نقاط قوت داستانسرایی
نظامی محسوب میشود.
شخصیتپردازی نظامی بهگونهای است که یک شخصیت میتواند محل جمع صفات
متنوع و گاه متناقض باشد .خسرو درعینحال که مغرور است ،میل به فروتنی نیز دارد .البته این
فروتنی چندان برجسته نیست و صفت غالب در وجود او غرور است .از مصادیق فروتنی،
نحوه تعامل او با برخی شخصیتهاست .رفتار خسرو در مقابل معلمش -بزرگامید -خاضعانه
است و با شاپور نیز نه مثل یک زیردست بلکه بهعنوان یک دوست و همتا نشست و برخاست
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میکند .او این خضوع را در مقابل پدر نیز دارد .بهخصوص هنگامیکه به سبب نقض فرمانها،
هرمز بر او خشم میگیرد ،کفن به تن میکند و باحالتی شبیه اسیران مقابل تخت پدر زانو
میزند و از او طلب بخشش میکند (همان .)150 :گفتار فروتنانه خسرو با شیرین نیز نمونهای
دیگر است .صبر و بردباری شیرین باالخره پس از سالها ،غرور خسرو و زبان تلخ و آکنده از
تهدید او را به فروتنی و احترام بدل میکند .خسرو در پای قصر شیرین ،خود را غالمی
میخواند که تقاضای دیدار دارد و وقتی با برخورد سرد و حرفهای کنایهآمیز شیرین مواجه
میشود ،دیگر زودرنجی و تکبر سابق را ندارد و با فروتنی میگوید:
زمـــــینوارم رهـــــا کـــــردی بـــــه پســـــتی

تــــو رفتــــی چــــون فلــــک بــــاال نشســــتی

نگـــــویم بـــــر تـــــوأم بـــــاالییای هســـــت

کــــه در جــــنس ســــخن رعنــــاییای هســــت

نـــــه مهمـــــان تـــــوام؟ بـــــر روی مهمـــــان

چـــ ـرا بایـــــد دری بســـــتن بـــــدینســـــان؟

(همان)372 :
این تغییر ،حکایت از تحول روحی خسرو و شخصیت پویای او دارد .البته صفت غرور
همچنان خصلت ذاتی این شخصیت است لذا وقتی با شکایت شیرین از ازدواج با شکر و
بیمهریهای قدیم روبهرو می شود ،در عین عذرخواهی از گناه ،این کوتاهی را بهپای
گرفتاریهای پادشاهی میگذارد و میگوید جهانداری و عشقبازی باهم جمع نمیشوند و به
سبب حفظ کشور به ناچار از شیرین غافل بوده است .شیرین در پاسخ انگشت روی خصلت
غرور او میگذارد و میگوید:
هنــــــوزم نــــ ـاز دولــــــت مــــــینمــــــایی

هنـــــــــوز از راه جبـــــــــاری درآیـــــــــی

هنــــوزت در ســــر از خــــواهش غرورســــت

دریغــــا کــــاین غــــرور از عشــــق دورســــت

(همان)380 :
خسرو با این عتابها مدارا میکند و هرچند پس از بازگشت از پشت درهای بسته قصر
شیرین به شاپور میگوید که پیوند با شیرین به این خواریها نمیارزد (همان ،)410 :این سخن
بیشتر از سر اندوه و ناامیدی است تا خشم و غرور.
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سعیدی سیرجانی شیرین را نیز دختری خودکامه و مغرور میداند که« :جسورانه پنجه
سرنوشت میاندازد و درنبرد با شاهنشاه قدرتمند بلهوس چون پرویز ،همة استعدادها و
امکانات خود را بکار میگیرد و باتقوایی آگاهانه و غروری برخاسته از اعتمادبهنفس ،رقبای
سرسختی چون مریم و شکر را از صحنه میراند ،و از موجود هوسبازی چون خسرو  -با دل
هرجایی و هرزه گردش ـ انسان وفادار و واالیی میسازد که همه وجودش وقف آسایش
همسر شده است ،تا آنجا که در واپسین لحظات حیات از رها کردن آه بر لب آمدهای
خودداری میکند که مبادا شیرین بناز خفته ،وحشتزده از خواب برجهد».
ولی لیلی نقطة مقابل شیرین است او محکوم به سرنوشتی غمانگیز و محتوم است.
«لیلی بیهیچ تالشی جنون مجنون و زندگی تلخ خویش را در سرنوشتی قطعی میداند و چارة
کار را منحصر به مخفیانه نالیدن و اشک حسرت ریختن که فرمان سرنوشت این است و اگر
راز دل با پدر در میان نهد ،مایة آبروریزی قبیله خواهد بود و زن دلشکستة پابسته ،مرد نیست
تا از کریچة تنگ حصار خانه قدم بیرون نهاد ،چارهای ندارد جز سوختن و ساختن و در
نوحهگری با مجنون از خالیق بریده ،همنوا شدن و سرانجام در اعماق حسرت جان دادن و از
قید جان رستن( ».همان)25-24 :
در گفتوگویی که بین لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان صورت میپذیرد لیلی
شرح حیرت و درماندگی خود را اینگونه بیان میکند:
لیلـــــــی بــــــــودم و لــــــــیکن اکنــــــــون

مجنـــــــون تـــــــرم از هـــــــزار مجنـــــــون

او گـــــر چـــــه نشـــــانه گـــــاه درد اســـــت

آخـــر نـــه چـــو مـــن زن اســـت ،مـــرد اســـت

چـــــون مـــــن بـــــه شـــــکنجه در نکاهـــــد

آنجـــــــا قـــــــدمش رود کـــــــه خواهـــــــد

مســــکین مــــن بــــی کســــم کــــه یکــــدم

بـــــا کـــــس نـــــزنم دمـــــی در ایـــــن غـــــم

(نظامی)161 :1385 ،
از گفتگوی باال میتوان لیلی را شخصیتی فروتن ،محدود و دربند ،درونگرا و بیریا و
همدم دانست.
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شیدایی و مصلحتطلبی
ابن سالم در منظومه لیلی و مجنون نمونة سالمت طلبی و مصلحتجویی است (حمیدیان،
 )195 :1373ابن سالم مردی است خویشتندار و مسالمت جوی چون سوگند موکدی از لیلی
شنید که از من غرض تو حاصل نمیشود خود را فقط به سالم و جوابی خرسند و قانع
دانست:
ســـــــــــوگند بـــــــــــه آفریـــــــــــدگارم

کــــار اســــت بــــه صــــنع خــــود نگــــارم

کـــــز مـــــن غـــــرض تـــــو بـــــر نخیـــــزد

وز تیــــــو تــــــو خــــــون مــــــن بریــــــزد

چــــــون ابــــــن ســــــالم دیــــــد ســــــوگند

ز آن بـــــت بـــــه ســـــالم گشـــــت خرســـــند

گفتـــــــا چــــــــو ز مهــــــــر او چنیــــــــنم

آن بـــــــــه کـــــــــه در او ز دور بیـــــــــنم

خرســــــند شــــــدن بــــــه یــــــک نظــــــاره

ز آن بــــــــه کنــــــــد ز مــــــــن نظــــــــاره

(نظامی)124 :1385 ،
برخالف خسرو و ابن سالم ،فرهاد و مجنون شیدایانی تمامعیار هستند.
مرگ مجنون هم به مانند مرگ فرهاد نقطه اوج شیدایی این دو است؛ فرهاد با شنیدن خبر
مرگ محبوب از کوه فرو میغلتد و میمیرد و مجنون هم پس از مرگ لیلی زاری میکند و بر
روضة او بهپای معشوق جان میدهد (ثروت.)243 :1370 ،
مجنون کسی است که هیچ پند و مصلحتاندیشی در او اثر نمیکند .او فریاد میکشد به
بیابان میرود ،با وحوش انس میگیرد به گوشة غاری میرود تا صبح گریه میکند و ترانه
میگوید:
دیوانـــــــــه و دردمنـــــــــد و رنجـــــــــور

چـــــــون دیـــــــو زچشـــــــم آدمـــــــی دور

دیـــــدش بـــــه رفـــــاق گوشـــــهای تنـــــگ

افتـــــــاده و ســـــــرنهاده بـــــــر ســـــــنگ

بــــــا خــــــود غزلــــــی همــــــی ســــــگالید

گــــــه نوحــــــه نمــــــود و گــــــاه نالیــــــد

وحشـــــــی شـــــــده ورســـــــن گسســـــــته

وز طعنـــــــه و خـــــــوی خلـــــــق رســـــــته
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خــــــوکرده چـــــــو وحشـــــــیان صـــــــحرا

بــــــا بــــــیخ نبــــــاتهــــــای خضــــــرا

(همان)75 -147 :
از رفتارهای جنونآمیز دیگر مجنون هنگامی است که همراه نوفل برای به دست آوردن
لیلی به جنگ با قبیلة او میرود درحالیکه مجنون در میان سپاهیان نوفل بود با اینحال آرزوی
سپاه یار میکرد .از کشته شدن افراد قبیلة لیلی اندوهگین میشد و هنگامیکه یکی از یاران
خود بر زمین میافتاد شادی میکرد:
گـــــر طعنـــــه زنـــــش معـــــاف کـــــردی

بـــــا موکـــــب خـــــود مصـــــاف کـــــردی

گـــــــر خنـــــــدة دشـــــــمنان ندیـــــــدی

اول ســــــــــر دوســــــــــتان بریــــــــــدی

(همان)98 :
یا هنگامیکه همراه با پیرزن به کوی لیلی رود ،دیوانهوار در کوچهها فریاد میکشد و نام
لیلی را بر زبان میآورد و به او سنگ میزنند او میرقصد:
چــــــون بـــــــر در خیمــــــهای رســـــــیدی

مســــــــــتانه ســــــــــرود برکشــــــــــیدی

لیلـــــــی گفتـــــــی و ســـــــنگ خـــــــوردی

در خــــــوردن ســــــنگ رقــــــص کــــــردی

(همان)117 :
همین دیوانه بازیهای قیس است که مجنونش کرده است و خود نیز از طریق اعمال ،رفتار
و گفتار بر این سخن گواهی میدهد:
و آنــــــــان کــــــــه نیفتــــــــاده بودنــــــــد

مجنـــــــون لقـــــــبش نهـــــــاده بودنـــــــد

او نیــــــــز بــــــــه وجــــــــه بینــــــــوایی

مــــ ـیداد بــــــر ایــــــن ســــــخن گــــــوایی

(همان)56 :
نظامی در ادبیات زیر با توصیف ظاهر و عمل شخصیت مجنون بهنوعی بعد پنهانی و
درونی او که همان جنون و پریشانی و بیثباتی رفتاری اوست را نشان میدهد:
مجنـــــون چـــــو حـــــدیث عشـــــق بشـــــنید

اول بگریســـــــــت ،پـــــــــس بخندیـــــــــد

(همان)71 :
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هنگامیکه مجنون همراه با نوفل به جنگ با قبیلة لیلی رود اینگونه رفتار میکند:
هـــــر کـــــس بـــــه مصـــــاف در ســـــواری

مجنـــــون بـــــه حســـــاب جـــــان ســـــپاری

هـــر کـــس فرســـی بـــه جنـــگ مـــیرانـــد

او جملـــــه دعـــــای صـــــلح مـــــیخوانـــــد

هــــر کــــس طللــــی بــــه تیــــو مــ ـیکشــــت

او خویشــــــتن از دریــــــو مــــــیکشــــــت

(همان)98 :

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

 30بررسي تقابلهای دو گانه در مثنویهای عاشقانه...

نتیجه
منظومههای عاشقانه ادب پارسی ـ که نمیتوان بهدقت عنوان دراماتیک و نمایشی بر آن
اطالق کرد  -ازلحاظ محتوا (نه تکنیک بیان) شعر غنائی هستند و بیگمان در این عرصه،
نظامی گنجوی در قرن ششم پرچمدار است .نظامی نوع شعر داستانی را در زبان فارسی
بهحداعالی تکامل رسانده و در قرنهای بعد همة داستانسرایان به نحوی تحت تأثیر او
قرارگرفتهاند .شعر داستانی فارسی از منابع متعددی بهره برده است؛ برخی چون خسرو و
شیرین و ویس و رامین از ایران باستان ،برخی چون اسکندرنامه از منابع ایرانی آمیخته با
عناصر یونانی ،برخی چون یوسف و زلیخا از منابع اسالمی و اسرائیلیات و برخی چون لیلی و
مجنون از منابع عربی اخذشده است.
1ـ از مقایسة دو منظومة عاشقانه «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی میتوان به
نتایج جالبی دست یافت ازجمله اینکه این دو منظومه نمایانگر در فرهنگ و ایدهای مختلف
است .خسرو و شیرین بیانگر ایران پیش از اسالم با آداب و رسوم شاهان ساسانی و فرهنگ
باز و سنجیده و لیلی و مجنون بیانگر زندگی قبیلهای با تصویری از آداب و رسوم خشک و
فرهنگ بستة اعراب بدوی  .عشق در خسرو و شیرین زمینی و مجازی و در لیلی و مجنون در
ورای دنیای محسوس است و عرفانی به نظر میرسد .عشق «مجنون و فرهاد» و «لیلی و
شیرین» ،و مرگ آنها نیز بسیار با یکدیگر شبیه و قابل تطبیق است .در خسرو و شیرین،
چهرهای که بر سراسر داستان اشراف دارد چهرة شیرین است و در لیلی و مجنون نقش
برجستة مجنون کامالً مشهود است .مدینة فاضلة نظامی در منظومة خسرو و شیرین ،پیروزی
عشق بر کامجویی است و دروازة این مدینة فاضله بر روی عام خلق بسته بود و کلید آن را
فقط خسرو در دست خود داشت اما در لیلی و مجنون ،نظامی مدینه فاضلهای را میجوید که
دروازة آن بر روی عام خلق باز است و نظامی آن را مانند لوح مشقی برای تصویر عجز انسان
در برابر سرنوشت قرار داده است .به اقتضای محیط و موقعیتهایی که این دو داستان در آنها
رخداده ،ذوق و حالی را که در داستان خسرو و شیرین میتواند باشد البته نمیتوان از قصة
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لیلی و مجنون انتظار داشت .در هر دو داستان نظامی توانسته است با توجه به محیط خاص هر
داستان و با توصیفات دقیق خود از مناظر و صحنهها و شخصیتهای داستان آن را از سکون و
یکنواختی بیرون آورد .توصیف مجالس بزم و وصف عیش و سرور و نوازندگی و وسعت
میدان خیال و بسط سخن که در خسرو و شیرین به چشم میخورد ،در لیلی و مجنون به
اقتضای محیط داستان کمتر است؛ در خسرو و شیرین چالشگری بین عاشق و معشوق در
تمام داستان جلوهگر است و خسرو و شیرین به یک اندازه تجسم واقعی زیبایی و جالل و
قدرت هستند؛ ولی در لیلی و مجنون این چالشهای رقابتی دیده نمیشود و بین عاشق و
معشوق ،عشقی حقیقیتر رقم میخورد؛ در هر دو داستان شروع عشق از جانب «خسرو» و
«مجنون» است و شیرین عالوه بر برتری که بر خسرو دارد و در کل داستان موقعیت ممتاز
دارد ،نسبت به لیلی هم برتر است و لیلی باالجبار نمیتواند در حد شیرین باشد؛ چراکه لیلی
قدرت انتخاب ندارد و شیرین خود برای آیندهاش تصمیم میگیرد .در خسرو شیرین باألخره
عاشق و معشوق ـ ولو در زمان اندک ـ به وصال هم میرسند؛ ولی داستان لیلی و مجنون از
ابتدا تا انتها غمانگیز است و بهتدریج بر غمانگیزی آن افزوده میشود و سرانجام هم وصالی در
کار نیست .منظومة خسرو و شیرین و لیلی و مجنون بهآسانی با هر یک از رویکردهای
فرویدی و یونگی قابل بررسی و تفسیر روانشناختی است؛ اما خسرو و شیرین از این لحاظ
غنای بیشتری را نشان میدهد.
2ـ از مهمترین تقابلهای معنایی در این دو منظومه ،تقابل دو فرهنگ حاکم بر جامعه
ایرانی و عربی است .بسیاری قراین هست که نشان میدهد ،روایت نظامی در قصة خسرو و
شیرین ،مبتنی بر عناصر و حکایات عامیانه است و رنگ محیط خاص ایرانی دارد و همین امر
عاملی است در جهت حرکت و هیجان و شور دادن به داستان .وجود عنصر خواب که در
اذهان عامه متضمن بشارت به آینده است (مژده انوشیروان به خسرو در عالم خواب) ،عاشق
شدن به صورت نادیده ،وجود سرزمینهای جادویی ،شیر کشتن قهرمان ،اعتقاد به وجود
پریها و نقش آنها ،برخوردهای اتفاقی و تقارنهای نا پیوسیده ،اندیشة خوش باشی و اغتنام
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فرصت ،کثرت تلمیحات و اشارات مربوط به آدابورسوم و امثال و حکایات عامیانه ازجملة
این فراین است .در لیلی و مجنون نیز رنگ محیط عربی که شامل بیابانگردیها و
کشمکشهای قبیلهای و عشقهای همراه با خشونت و حرمان است ،مایة اصلی مضمون قصه
است و بااینحال جزئیات مناظر و صحنهها در شعر نظامی به این محیط ساکن و بی تبدل تا
حدی حرکت و هیجان فوقالعاده میدهد و آن را از سکون و یکنواختی که اقتضای محیط
بیروح بیابان عربی است بیرون میآورد .مواردی چون توصیف احوال مجنون ،بیابان ،انس
دلدادة عرب با جانوران صحرا ،راز و نیاز با ستارگان ،اسارت لیلی در زنجیر آداب خشن
بدوی ،محکوم بودن لیلی بهحکم پدری خودکامه ،تحمل شوهر ناخواسته و ...از مواردی است
که با زندگی در بادیه و رسم حیات بدوی سازگاری

دارد.

3ـ تقیّد و رهایی از هنجارها نیز از مهمترین تقابلهای معنایی در دو منظومه لیلی و مجنون
و خسرو و شیرین میباشد .دلدادگان در اثر لیلی و مجنون به فرهنگ اجتماع و بایستههای
عشق پاک ،پایبند هستند .لیلی کمتر و سنجیدهتر سخن میگوید و سخنان او سیمای بانویی
قبیلهنشین اما عاشق را در ذهن پدیدار میکند .مجنون نیز با همه دیوانگی ،بسیاری از
ویژگیهای جامعه مردساالر را با خود دارد؛ خسرو هر چند وارث تاج و تخت ساسانیان است،
اما برخالف انتظار پندشنو است .او نصیحتهای شاپور را حتی در لحظات بحرانی خشم و
درگیری آویزه گوش میکند؛ اما مجنون آنقدر شوریده است که پند پدر ،مادر ،سلیم عامری و
 ...را نمیپذیرد و تنها به ادامه عشق نافرجام خود میاندیشد.
4ـ یکی از مفاهیم متقابل در این دو منظومه (فروتنی و غرور) شخصیتهاست .لیلی و
مجنون هر دو انسانهای متواضع و فروتنی میباشند .عشق را با تمام پستیها و بلندیهایش
پذیرا هستند و از طنازی و غرور در شخصیت آنها خبری نست .برخالف لیلی و مجنون،
«خسرو» جوان بالو مغروری است در آستانه تصدی مقام پرمشغله سلطنت و «شیرین» دختر
تربیتشده طنازی است آشنا به رموز دلبری و باخبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی
خویش .دختری که قرار است در آیندهای نزدیک بجای عمه خود بر مسند حکمرانی ارمنستان
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تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد .دختر جوان اهل
شکار و ورزش و گردش است نه زندانی حرمسرا و در یکی از همین گردشها چشمش به
تصویر دلربای «پرویز» میافتد .تصویری که محصول انگشتان قلمزن و استعداد بینظیر
«شاپور» صورتگر است.جاذبه تمثال ،او را به توقف و تأمل میکشاند و سرانجام با شنیدن
توصیف «پرویز» از زبانچرب و نرم درباری کارکشتهای چون «شاپور» میل خاطرش به دیدن
صاحب تصویر میکشد ،بیهیچ بیم طعنهای از همساالن و شماتتی از خویشان و رجم و
تشهیری از مردم والیت.
7ـ ایستائی و تحرک از دیگر تقابلهای معنایی این دو منظومه میباشد .عدم تحرک و
پویایی شخصیتهای داستان لیلی و مجنون و نوعی بودن قهرمانان اصلی (لیلی و مجنون)
باعث میشود ایستایی آنها نمود بیشتری پیدا کند .در نقطه مقابل با توجه به شیوه
شخصیتپردازی نظامی در منظومه خسرو و شیرین و خلق شخصیتهای پویا و چالش پذیر،
آشکار است که شخصیتهای خسرو و شیرین تحرک و پویایی بیشتری دارند.
8ـ شیدایی و مصلحت طلبی از دیگر مفاهیم متقابل در این دو منظومه میباشد .خسرو و
ابن سالم را میتوان از چهرههای مصلحت طلب در این دو منظومه دانست .در داستان نظامی،
ابن سالم در مقابل خواست معشوق سر تسلیم فرود میآورد و برای برخورداری از کمترین
مصاحبت و نظربازی با لیلی ترجیح میدهد او را به حال خود بگذارد و دیگر اصرار نکند .در
مقابل مجنون و فرهاد چهرههای شیدا در این دو منظومه میباشند.
علیرغم تفاوتها و تقابلهای معنایی میان این دو منظومه ،شبهاتی نیز بین این دو داستان
وجود دارد .از جمل اینکه:
سرانجام هر دو داستان نیز غمانگیز است .در یکی انتخاب و در دیگری اجبار و تقدیر
حرف اول را میزند.
در منظومة لیلی و مجنون نیز همانند خسرو و شیرین ،توصیف مجالس بزم و وصف و
عیش و سرور و سازندگی و نوازندگی بسیار است .اما در لیلی و مجنون از همان آغاز ،حرمان
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و هجران عاشق به چشم میخورد و در تمام داستان وصف زاری و نالة جانسوز عاشق و
معشوق است .پایان داستان نیز بر همین منوال است .از آنجا که نظامی در این داستان خود را
مقید به ترجمه و نقل حکایات از زبان عربی به فارسی کرده است؛ حواشی و فروع بسیار در
آن دیده نمیشود و مضامین شاعرانه اغلب به راز و نیازهای عاشق و معشوق با خدای زمین و
آسمان و خطاب با ستارگان درخشان است و آنگونه که وسعت میدان خیال و بسط سخن در
خسرو و شیرین ـ حتى هفتپیکر ـ وجود دارد در لیلی و مجنون به چشم نمیخورد ،شاید از
علل عمدة آن توصیف صحنههای داستان در دل ریگزارهای سوزان عربستان و بادیه و
چادرهای صحرانشینان باشد ،که اثری از کاخ و بوستان و مجالس بزم در آنجا وجود ندارد.
یکی از وجوه تشابه این دو داستان این است که عشق فرهاد شبیه عشق مجنون و رابطة
مجنون با لیلی شبیه رابطة فرهاد و شیرین است .هر دو عشق معنوی دارند .مرگ مجنون هم به
مرگ فرهاد شبیه است؛ فرهاد با شنیدن خبر مرگ محبوب از کوه فرو میغلتد و میمیرد و
مجنون هم پس از مرگ لیلی زاری میکند و بر روضة او بهپای معشوق جان میدهد.
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