
چکیده

مقایسۀ تطبیقی فیلم لیلی و مجنون با منظومه لیلی و مجنون نظامی
	

هادی	بیدکی	*

»لیلی	و	مجنون«	نظامی	یکی	از	پرتقلیدترین	آثار	تاریخ	ادبیات	فارسی	است	که	شاعران	متعددی	با	روایت	آن	طبع	آزمایی	کرده	اند	
و	دامنۀ	نفوذ	آن	تا	حدی	اس��ت	که	مرزهای	متون	ادبی	را	درنوردیده	و	به	عرصۀ	س��ینما	و	تئاتر	کشیده	شده	است.	سال	1349	ه.ش	
زمانی	است	که	سیامک	یاسمی	با	تأثر	از	اثر	نظامی	و	روایات	دیگر	داستان،	فیلمی	از	لیلی	و	مجنون	ارائه	داد	که	در	این	مقاله،	محتوا	
و	شگردهای	روایی	آن	با	اثر	نظامی	در	چهار	بخش	تشابهات،	تفاوت	ها،	محذوفات	و	اضافات	با	یکدیگر	مقایسه	شده	و	به	رابطۀ	
علّی	و	معلولی	رخدادهای	دو	روایت	پرداخته	شده	است.	روایت	فیلم	فاقد	برخی	از	رخدادهای	اثر	نظامی	است	و	این	رخدادها	گاه	
چندان	فرعی	و	خام	است	که	هم	با	واقعیت	و	زمان	رخداد	داستان	ناسازگارند	و	هم	پیوند	استواری	با	شاکلۀ	اصلی	داستان	ندارند.	
از	طرفی،	افزوده	های	فیلم	باعث	تقویت	ابعاد	داستان	پردازی	و	آفرینش	شخصیّت	ها	شده	و	بر	کشش	و	زیبایی	داستان	افزوده	است.	
برخی	رخدادهای	روایت	نظامی	فاقد	رابطۀ	علّی	و	معلولی	است	و	بیشتر	شخصیّت	های	فرعی	هم،	نقشی	خنثی	و	حضوری	گذرا	
در	داس��تان	دارند،	درحالی	که	میان	بیش��تر	رخدادهای	فیلم	رابطۀ	علّی	و	معلولی	برقرار	است	و	اغلب	شخصیّت	ها	هم	نقشی	پویا	و	

حضوری	پررنگ	در	داستان	دارند.
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مقدمه
1-1(	کلیات

لیلی	و	مجنون	یکی	از	مش��هورترین	و	پرشورترین	
داستان	ها	است	که	موضوع	و	محتوای	آن،	ماجرای	
عاش��قانۀ	دو	دل��داده	از	طوایف	بادیه	نش��ین	عرب	
اس��ت.	اصل	این	داستان	در	منابع	عربی	کهن	بسیار	
س��اده	بوده،	ولی	این	وقایع	س��اده	با	گذشت	زمان	
ش��اخ	و	برگ	پیدا	کرده	و	به	افسانه	ای	شورانگیز	و	

شگفت	آور	بدل	شده	است.
مورخ��ان	و	محققان،	دیدگاه	ه��ای	متفاوتی	دربارۀ	
پیشینۀ	داستان	و	هویت	تاریخی	شخصیّت	های	آن	
ارائه	داده	اند	که	تکرار	آنها	در	اینجا	سخن	را	به	درازا	
می	کش��اند	)برای	اطالعات	بیش��تر	ر.ک	ستودیان،	
1387(	ولی	آنچه	مسّلم	است	این	است	که	اگرچه	
هنوز	اختالف	نظرهایی	دربارۀ	زمان	حیات	لیلی	و	
مجنون	وجود	دارد،	لیک	بیشتر	پژوهندگان	معاصر،	
لیل��ی	و	مجنون	را	دارای	هویت	و	اصالت	تاریخی	

می	دانند.
نظامی	گنجوی	در	قرن	ششم	هجری	برای	نخستین	
بار	داس��تان	لیلی	و	مجنون	را	در	س��ال	584	ه.ق	به	
درخواست	شروانشاه	اخستان	در	هیأت	منظومه	ای	
4700	بیت��ی	ب��ه	نظ��م	درآورد	و	آن	را	ب��ه	عنوان	
س��ومین	منظومه	در	خمس��ۀ	خود	جای	داد.	او	از	
ی��ک	طرف،	اصل	بدوی	و	رنگ	محلی	داس��تان	را	
کام��اًل	حفظ	کرد	و	از	طرف	دیگ��ر،	با	توان	زبانی	
و	ق��درت	بیان	خود،	بخش	ه��ای	دیگری	به	اصل	
داس��تان	اف��زود.	این	منظومه	پ��س	از	نظامی	مورد	
تقلید	و	نظیره	گویی	86	ش��اعر	ق��رار	گرفت	که	با	
توج��ه	به	روایت	نظام��ی	و	مأخذ	عربی	آن،	آثاری	
را	به	نظم	درآورده	اند،	امیر	خس��رو	دهلوی)م.	725	
مکتب��ی	 ه.ق(،	 عبدالرحمان	جام��ی)م.	898	 ه.ق(،	
شیرازی)م.	916	ه.ق(،	قاسمی	گنابادی)م.	982	ه.ق(	
و...	از	جمله	ش��اعرانی	هس��تند	که	ه��ر	کدام	لیلی	
و	مجنونی	س��روده	اند	)فصلنامۀ	دانش��کدۀ	ادبیات	

دانشگاه	اصفهان،	شمارۀ	1،	60	-61(.

تا	کنون	کتاب	ه��ا	و	مقاالت	فراوانی	دربارۀ	لیلی	و	
مجنون	نظامی	چاپ	و	منتش��ر	ش��ده	که	در	برخی	
از	آنه��ا	اثر	نظامی	با	نظایر	آن،	مانند	لیلی	و	مجنون	
روح	االمین	شهرستانی،	عبدی	بیک	شیرازی،	قاسمی	
گنابادی،	امیر	خس��رو،	جامی،	مکتبی	و...	مقایسه	و	
ارزیابی	شده	که	مش��خصات	کتاب	شناسی	آنها	در	

فهرست	منابع	این	مقاله	مندرج	است.
داس��تان	لیل��ی	و	مجن��ون	در	اوای��ل	س��دۀ	14	
خورشیدی	وارد	سینمای	ایران	شد	و	نوعی	روایت	
دیداری-	ش��نیداری	از	این	داس��تان	ش��ورانگیز	و	
عامه	پس��ند	را	ارائه	داد.	این	داس��تان	نخس��تین	بار	
در	س��ال	1316	ه.ش	به	کارگردانی	و	نویس��ندگی	
عبدالحسین	س��پنتا	از	پردۀ	سینما	نمایش	داده	شد.	
س��پنتا	)م.	1348	ه.ش(	اطالعی	نس��بتا	درخور	در	
زمینۀ	ادبیات	فارس��ی	داشت	و	قبل	از	فیلم	لیلی	و	
مجنون،	در	س��ال	1313	ه.ش	نویسندگی	فیلمی	با	
عنوان	فردوس��ی	را	به	پای��ان	بُرده	و	در	حدود	یک	
س��اعت	فیلم،	ماجراهای	دوران	حیات	فردوسی	را	

تصویرکرده	بود.
س��پنتا	پ��س	از	فیل��م	فردوس��ی،	در	همان	س��ال	
نویس��ندگی	فیلمی	ب��ا	عنوان	ش��یرین	و	فرهاد	را	
هم	بر	اس��اس	خس��رو	و	ش��یرین	نظامی	به	اتمام	
رس��اند.	آخرین	اثر	س��پنتا	فیلم	لیلی	و	مجنون	بود	
ک��ه	با	اقتباس	از	اثر	نظام��ی	و	دیوان	قیس	عامری،	
جنبۀ	عرفانی	یافته	بود.	پس	از	س��پنتا،	داستان	لیلی	
و	مجن��ون	ب��رای	بار	دوم	در	س��ال	1335	ه.ش	به	
کارگردانی،	تهیه	کنندگی	و	نویس��ندگی	علی	محمد	
نوربخش	از	پردۀ	س��ینمای	پخش	شد	و	در	نهایت،	
در	سال	1349	ه.ش.	برای	سومین	بار	به	کارگردانی	
و	تهیه	کنندگی	سیامک	یاسمی	و	نویسندگی	ابراهیم	
زمانی	آش��تیانی	روانۀ	سینما	ش��د.	یاسمی	)زنده	تا	
1354	ه.ش.(	پیش	از	لیلی	و	مجنون،	فیلم	یوسف	
و	زلیخا	را	هم	در	سال	1335	ه.ش.	کارگردانی	کرد	
و	در	س��ال	1337	ه.ش.	نویس��ندگی	فیلم	بیژن	و	

منیژه	را	به	پایان	بُرد	)مستغاثی،130،1379(.	
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1-2(	شیوه	و	ساختار	تحقیق
بدنۀ	اصلی	مقاله	متشکل	از	سه	بخش	اصلی	است	
که	هر	ک��دام	از	آنه��ا	زیرمجموعه	ه��ای	متعددی	
دارند.	در	بخش	اول،	فش��رده	یا	خالصۀ	داس��تان	
بر	اس��اس	اث��ر	نظامی	و	روایت	فیلم	ذکر	ش��ده	و	
در	بخ��ش	دوم،	روایت	فیلم	با	اثر	نظامی	مقایس��ه	
شده	است.	این	مقایسه	در	چهار	زیرمجموعه	انجام	
ش��ده؛	در	مرحلۀ	اول،	به	تشابهات	دو	روایت	فیلم	
و	نظامی	پرداخته	شده؛	در	مرحلۀ	دوم،	تفاوت	های	
روایت	فیلم	با	اثر	نظامی	مش��خص	و	بررسی	شده؛	
در	مرحلۀ	س��وم،	به	محذوفات	روایت	فیلم	نسبت	
به	اثر	نظامی	اشاره	شده	و	در	مرحلۀ	آخر،	اضافات	
روایت	فیلم	بررس��ی	ش��ده	اس��ت.	در	نهایت،	در	
بخش	سوم،	حضور	و	نقش	شخصیّت	های	داستان	
و	رابط��ۀ	علّی	و	معلول��ی	آن	در	دو	روایت	فیلم	و	

نظامی	بررسی	و	تحلیل	شده	است.	

1-3(	پیشینۀ	تحقیق
با	وجود	اینکه	پژوهش	های	بسیاری	دربارۀ	تحلیل	
و	ارزیابی	داس��تان	لیلی	و	مجنون	انجام	شده،	ولی	
بیشتر	این	تحقیقات	مبتنی	بر	متون	مکتوب	منظوم	
و	منثور	بوده	اس��ت	و	جا	دارد	که	این	داس��تان	در	
حوزه	های	دیگر	فرهنگی-	هنری	هم	بررسی	شود.	
س��ینما	یکی	از	این	حوزه	هاس��ت	که	در	سدۀ	اخیر	
وارد	ایران	شده	و	تا	کنون	بسیاری	از	متون	ادبی	را	

مورد	اقتباس	قرار	داده	است.	
نویس��نده	تا	جایی	که	اط��الع	دارد	و	در	میان	منابع	
کتابخانه	ای	و	رایانه	ای	جس��ت	وجو	کرده،	تا	کنون	
به	پژوهش��ی	مستقل	یا	مرتبط	با	موضوع	این	مقاله	

برنخورده	است.	

2( بحث و بررسی
2-1(	تشابهات	فیلم	نسبت	به	اثر	نظامی

لیلی	و	مجن��ون	در	اثر	نظام��ی	و	روایت	فیلم،	در	
دوران	کودکی	دلباختۀ	یکدیگر	می	شوند،	ولی	وقتی	

راز	دلباختگی	آنها	بر	سر	زبان	ها	می	افتد،	لیلی	را	از	
رفتن	به	مکتب	خانه	و	دیدار	با	مجنون	بازمی	دارند.	
پس	از	چند	س��ال،	عشق	لیلی	و	مجنون	شدیدتر	و	
احوال	آنها	آش��فتهرتر	می	شود؛	بنابراین،	لیلی	را	از	
پدرش	برای	مجنون	خواستگاری	می	کنند،	ولی	پدر	
لیلی	پاس��خ	رد	می	دهد.	والدین	لیلی	و	مجنون	هر	
کدام	از	دو	دلداده	را	از	عش��ق	به	یکدیگر	بر	حذر	
می	دارن��د	و	آنه��ا	را	پند	می	دهن��د،	ولی	نه	مجنون	
پنده��ای	والدی��ن	را	می	پذیرد	و	ن��ه	لیلی.	مجنون	
از	فرط	عش��ق	لیلی،	آوارۀ	ک��وه	و	بیابان	و	لیلی	از	
شدت	عشق	مجنون،	آش��فته	و	بیمار	می	شود.	ابن	
سالم	به	خواستگاری	لیلی	می	آید	و	نوفل	هم	قصد	
دارد	لیل��ی	را	به	عقد	مجنون	درآورد.	در	این	میان،	
نوفل	نمی	تواند	مجنون	را	به	وصال	لیلی	برس��اند،	
ولی	ابن	س��الم	موفق	می	ش��ود	که	لیلی	را	به	عقد	
خ��ود	درآورد.	لیلی	و	مجن��ون	هر	دو	تا	پایان	عمر	
نسبت	به	یکدیگر	وفادار	می	مانند؛	طوری	که	لیلی	
ابن	سالم	را	تا	پایان	عمر	از	کامیابی	به	خود	محروم	
می	س��ازد	و	مجنون	هم	مدت	مدیدی	آواره	بیابان	
می	شود.	در	نهایت،	هر	دو	دلداده	در	کنار	یکدیگر	

درمی	گذرند.

2-2(	تفاوت	های	فیلم	با	اثر	نظامی
2-2-1(	دوستان	لیلی	و	مجنون:	در	اثر	نظامی	چند	
بار	به	گروهی	از	افراد	اشاره	شده	که	تا	وقتی	مجنون	
آوارۀ	بیابان	می	ش��ود،	در	مقام	دوست،	همراه	و	در	
کنار	او	هس��تند.	این	افراد	مانند	مجنون،	دلباخته	و	
آشفته	حال	هس��تند؛	همراه	با	مجنون	به	کوی	لیلی	

می	روند	و	در	کوه	نجد	ساکن	می	شوند:
یاری	دو	سه	داشت	دل		رمیده

							چون	او	همه	واقعه	رسیده 	 	

با	آن	دو	سه	یار،	هر	سحرگاه
			رفتی	به	طواف	کوی	آن	ماه... 	 	
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آمد	به	دیار	یار،	پویان
									لبیک	زنان	و	بیت	گویان... 	 	
						)نظامی	گنجوی،68،1313( 	 	
در	اث��ر	نظامی	تنها	یک	بار	ب��ه	گروهی	از	دختران	
اش��اره	ش��ده	که	لیلی	در	فصل	بهار	همراه	آنان	به	

تماشای	بوستان	می	رود:
در	فصل	گلی	چنین	همایون

							لیلی	ز	وثاق	رفت	بیرون... 	 	
از	نوش	لبان	آن	قبیله

					گردش	چو	گهر	یکی	طویله 	 	
																																												)همان،	97(

در	روای��ت	فیلم،	مجنون	دوس��تی	صمیمی	به	نام	
عب��داهلل	دارد	که	از	کودکی	ب��ا	دو	دلداده	هم	درس	
ب��وده	و	در	جوانی	و	دوران	ش��یدایی	مجنون	یار	و	
یاور	اوست.	لیلی	هم	دوستی	نزدیک	به	نام	طاهره	
دارد	که	هم	از	ندیمان	قصر	است	و	هم	رازدار	لیلی	

و	قاصد	پیغام	های	او	به	مجنون	است.
2-2-2(	دیدارهای	لیلی	و	مجنون

در	اثر	نظامی،	دو	بار	میان	لیلی	و	مجنون	در	دوران	
جوان��ی	دیدار	رخ	می	ده��د؛	دی��دار	اول	دیداری	

دوطرفه	و	مربوط	به	اوایل	داستان	است:
چون	کار	دلش	ز	دست	بگذشت

				بر	خرگه	یار،	مست	بگذشت 	 	
بر	رسم	عرب	نشسته	آن	ماه

							بربسته	ز	در	شکنج	خرگاه 	 	
آن	دید	درین	و	حسرتی	خورد

		وین	دید	در	آن	و	نوحه	ای	کرد 	 	
																																												)همان،	68(

دی��دار	دوم	دیداری	یک	طرف��ه	و	مربوط	به	اواخر	
داس��تان	اس��ت.	این	بار	تنها	لیلی،	مجن��ون	را	در	

نخلستان	از	فاصلۀ	ده	قدمی	دیدار	می	کند:
خرگاه		نشین	بت	پری	روی

	همچون	پریان	پرید	از	آن	کوی 	 	
زان	سوتر	یار	خود	به	ده	گام

							آرام	گرفت	و	رفت	از	آرام 	 	
																																											)همان،	212(

در	روای��ت	فیلم،	لیلی	و	مجنون	چهار	بار	یکدیگر	
را	دیدار	می	کنند؛	دیدار	اول	زمانی	است	که	مجنون	
با	عبداهلل	همراه	کاروان	ابن	س��الم	داخل	قصر	پدر	
لیلی	می	ش��ود	و	دیدار	در	آنجا	رخ	می	دهد؛	دیدار	
دوم	زمانی	است	که	دو	دلداده	در	عبادتگاه	یکدیگر	
را	دیدار	می	کنند؛	دیدار	س��وم	زمانی	اس��ت	که	هر	
دو	بنا	به	تقدیر	در	چاه	گرفتار	می	شوند	و	دیدار	در	
آنجا	رخ	می	دهد؛	دیدار	چهارم	زمانی	است	که	در	
پایان	فیلم	طوفان	شن	در	بیابان	به	راه	می	افتد	و	دو	

دلداده	یکدیگر	را	دیدار	می	کنند.
2-2-3(	نامادری	لیلی

در	اثر	نظامی،	دو	بار	از	مادر	لیلی	یاد	شده؛	بار	اول	
زمانی	اس��ت	که	یکی	از	همراهان	لیلی	از	گریۀ	او	
در	بوس��تان	خبردار	می	شود	و	ماجرا	را	به	مادرش	

خبر	می	دهد	و	مادر	لیلی	هم	صبر	پیشه	می	کند:
دانندۀ	راز،	راز	ننهفت

					با	مادرش	آنچه	دید	برگفت 	 	
مادر	ز	پی	عروس	ناکام

			سرگشته	شده	چو	مرغ	در	دام 	 	
بر	حسرت	او	دریغ	می	خورد

			می	خورد	دریغ	و	صبر	می	کرد 	 	
																																											)همان،	100(
ب��ار	دوم	زمانی	اس��ت	ک��ه	لیلی	زمان	م��رگ،	راز	
دلباختگ��ی	خود	به	مجن��ون	را	برای	مادرش	فاش	
می	کند	و	به	او	توصی��ه	می	کند	که	مجنون	را	عزیز	

بدارند:
بر	مادر	خویش	راز	بگشاد

													یکباره	در	نیاز	بگشاد 	 	
بر	خاک	من	آن	غریب	خاکی

										نالد	به	دریغ	و	دردناکی 	 	
من	داشته	ام	عزیزوارش

							تو	نیز	چو	من	عزیز	دارش 	 	
گو	لیلی	ازین	سرای	دلگیر

						آن	لحظه	که	می	برید	زنجیر 	 	
در	مهر	تو	تن	به	خاک	می	داد

								بر	یاد	تو	جان	پاک	می	داد 	 	
																																			)همان،	251-	250(
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در	روای��ت	فیلم،	نامادری	لیلی	به	جای	مادر	او،	از	
آغاز	تا	پایان	داس��تان	حض��ور	دارد.	نامادری	لیلی	
پیش	از	اینکه	ابن	سالم	به	خواستگاری	لیلی	بیاید،	
از	دی��دار	لیلی	و	مجنون	و	وص��ال	آنها	جلوگیری	
می	کند	و	زمانی	که	ابن	س��الم	به	خواستگاری	لیلی	
می	آید،	برای	دستیابی	به	وعده	هایی	که	ابن	سالم	به	
او	می	دهد،	پیوسته	تالش	می	کند	تا	ابن	سالم	را	به	

وصال	لیلی	برساند.
2-2-4(	ثروتمندی	پدر	لیلی

در	اثر	نظامی	هیچ	اشارۀ	صریحی	به	وضعیّت	مالی	
پدر	لیلی	نش��ده،	ولی	پدر	مجنون	در	هیأت	امیری	

ثروتمند،	چنین	توصیف	شده	است:
بر	عامریان	کفایت	او	را

									معمورترین	والیت	او	را 	 	
صاحب	هنری	به	مردمی	طاق

										شایسته	ترین	جمله	آفاق 	 	
سلطان	عرب	به	کامگاری

										قارون	عجم	به	مال	داری 	 	
																																												)همان،	57(

در	روای��ت	فیل��م،	پ��در	مجنون	در	مق��ام	یکی	از	
س��ران	قبیله	حضور	دارد	که	چادرنش��ین	است	و	
زندگی	بدوی	دارد؛	در	عوض،	این	پدر	لیلی	است	
ک��ه	مردی	ثروتمند	اس��ت	و	کاخ	مجّلل	و	چندین	

خدمتکار	دارد.	
2-2-5(	خواستگاری	ابن	سالم

در	اثر	نظامی،	ابن	س��الم	قاص��دی	را	نزد	پدر	لیلی	
می	فرس��تد	تا	لیلی	را	برای	خود	خواستگاری	کند.	
والدین	لیلی	به	ابن	سالم	توصیه	می	کنند	تا	بهبودی	
بیم��اری	لیلی	صبر	کند؛	بنابراین،	ابن	س��الم	راهی	
دیار	خود	می	شود	تا	پس	از	مدتی،	دوباره	قاصدی	
را	نزد	آنها	می	فرستد	و	این	بار	لیلی	را	به	عقد	خود	

درمی	آورد:
در	ره	ز	بنی	اسد	جوانی

						دیدش	چو	شکفته	گلستانی 	 	

چاره	طلبید	و	کس	فرستاد
							در	جستن	عقد	آن	پری	زاد 	 	

گفتند	سخن	به	جای	خویش	است
			لیکن	قدری	درنگ	پیش	است 	 	

چون	ما	ز	بهیش	باز	خندیم
							شکرانه	دهیم	و	عقد	بندیم 	 	

چون	ابن	سالم	از	آن	نیازی
											شد	نامزد	شکیب	سازی 	 	

مرکب	به	دیار	خویشتن	راند
		بنشست	و	غبار	خویش	بنشاند 			 	

روزی	دو	ز	رنج	ره	برآسود
							قاصد	طلبید	و	شغل	فرمود 	 	

قاصد	چو	بسی	سخن	درین	راند
						مسکین	پدر	عروس	درماند 	 	

بر	کردن	آن	عمل	رضا	داد
										مه	را	به	دهان	اژدها	داد 	 	
																				)همان،	102-	101،	139-	137(
در	روای��ت	فیلم،	ابن	س��الم	ش��خصًا	مش��تاقانه	و	
بی	صبرانه	به	خواس��تگاری	لیلی	می	رود	و	تا	زمان	
بهب��ودی	بیماری	لیلی،	در	قص��ر	پدر	لیلی	ماندگار	
می	ش��ود.	او	در	ای��ن	م��دت	تمام	ت��الش	خود	را	
می	کند	تا	به	وصال	لیلی	برسد	و	باالخره	لیلی	را	به	

عقد	خود	درمی	آورد.
2-2-6(	رفتن	لیلی	و	مجنون	به	عبادتگاه

در	اثر	نظامی،	زمانی	که	پریشانی	و	شیفتگی	مجنون	
ش��دیدتر	می	شود،	پدر	او	به	پیش��نهاد	پیران	قبیله،	
پسرش	را	به	زیارت	کعبه	می	برد	تا	احوال	او	بهبود	
یاب��د	و	از	خدا	بخواهد	مهر	لیلی	را	از	دلش	بیرون	

کند:
گفتند	به	اتفاق	یک	سر

				کز	کعبه	گشاده	گردد	این	در 	 	
بگرفت	به	رفق	دست	فرزند

				در	سایۀ	کعبه	داشت	یک	چند 	 	
گفت	ای	پسر	این	نه	جای	بازی	است

									بشتاب	که	جای	چاره	سازی	است 	
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گو	یا	رب	از	این	گزاف	کاری
										توفیق	دهم	به	رستگاری 	 	

مجنون	چو	حدیث	عشق	بشنید
							اول	بگریست	پس	بخندید 	 	

می	گفت	گرفته	حلقه	در	بر
					کامروز	منم	چو	حلقه	بر	در 	 	

کز	عشق	به	غایتی	رسانم
							کو	ماند	اگر	چه	من	نمانم 	 	
																																						)همان،	80-	79(
در	فیل��م،	مجنون	وقت��ی	از	بیم��اری	لیلی	خبردار	
می	ش��ود،	بنا	بر	توصیۀ	شیخ	به	عبادتگاه	می	رود	تا	
برای	بهبودی	لیلی	دعا	کند؛	س��پس،	ش��یخ	به	پدر	
لیلی	توصیه	می	کند	که	لیلی	را	به	عبادتگاه	بفرستد	
تا	درم��ان	بیماری	خ��ود	را	از	خداون��د	بخواهد؛	
بنابراین،	لیلی	و	مجنون	در	عبادتگاه	دوباره	یکدیگر	

را	دیدار	می	کنند.	
2-2-7(	توطئه	برای	نابودی	مجنون

در	اث��ر	نظامی،	زمانی	ک��ه	دلدادگی	لیلی	و	مجنون	
در	میان	مردم	پخش	می	شود،	چند	نفر	از	قبیلۀ	لیلی	
ن��زد	پدر	لیلی	می	رون��د	و	مجنون	را	باعث	بدنامی	
او	و	پریشانی	دخترش	می	دانند؛	بنابراین،	پدر	لیلی	
تصمیم	می	گیرد	مجنون	را	از	بین	ببرد،	ولی	نقش��ۀ	

او	عملی	نمی	شود:
شخصی	دو	ز	خیل	آن	جمیله

													گفتند	به	شاه	آن	قبیله 	 	
کآشفته	جوانی	از	فالن	دشت

											بدنام	کن	دیار	ما	گشت 	 	
لیلی	ز	نفیر	او	به	داغ	است

		کاین	باد	هالک	آن	چراغ	است 	 	
بنمای	به	قهر	گوشمالش

											تا	بازرهد	مه	از	وبالش 	 	
																																												)همان،	82(

در	روای��ت	فیلم،	این	ابن	س��الم	و	نام��ادری	لیلی	
هس��تند	که	به	پدر	لیلی	توصی��ه	می	کنند	تا	مجنون	
را	از	بین	ببرد؛	بنابراین،	زمانی	که	پدر	لیلی	توصیۀ	

آنها	را	می	پذیرد،	ابن	س��الم	شجیع	را	اجیر	می	کند	
ت��ا	مجن��ون	را	نابود	کند،	ولی	نقش��ۀ	او	هم	عملی	

نمی	شود.
2-2-8(	نوفل،	از	آشنایی	تا	وداع	با	مجنون

در	اثر	نظامی،	نوفل	در	ش��کارگاه	با	مجنون	آش��نا	
می	ش��ود	و	وقتی	از	ماجرای	سوزناک	دلباختگی	او	
خبردار	می	ش��ود،	از	روی	جوانمردی	عهد	می	بندد	
و	قس��م	می	خورد	ک��ه	مجنون	را	به	وص��ال	لیلی	

برساند:
پرسید	ز	خوی	و	از	خصالش

									گفتند	چنانکه	بود	حالش 	 	
کز	مهر	زنی	بدین	حزینی

				دیوانه	شد	این	چنین	که	بینی 	 	
نوفل	چو	شنید	حال	مجنون

			گفتا	که	ز	مردمی	است	اکنون 	 	
کاین	دل	شده	را	چنانکه	دانم

						کوشم	که	به	کام	دل	رسانم 	 	
																																											)همان،	104(
نوفل	تصمی��م	می	گیرد	با	پدر	لیل��ی	بجنگد	تا	دو	
دلداده	را	به	وصال	یکدیگر	برساند؛	بنابراین،	آمادۀ	
جنگ	می	ش��ود،	س��پس،	قاصدی	را	نزد	پدر	لیلی	
می	فرس��تد	تا	لیل��ی	را	برای	مجنون	خواس��تگاری	

می	کند،	ولی	پدر	لیلی	به	او	پاسخ	رد	می	دهد:
چون	قاصد	شد	پیام	او	برد

					شد	شیشۀ	مهر	در	میان	خرد 	 	
دادند	جواب	کین	نه	راه	است

		لیلی	نه	کلیچه	قرص	ماه	است 	 	
																																)همان،	109( 		

نوف��ل	در	جنگ	اول	شکس��ت	می	خ��ورد	و	صلح	
می	کن��د؛	ولی	در	جن��گ	دوم	پدر	لیلی	شکس��ت	
می	خ��ورد؛	بنابراین،	ن��زد	نوفل	می	آی��د	و	حاضر	
می	ش��ود	لیلی	را	ب��ه	او	تحویل	ده��د؛	ولی	نوفل	
این	کار	را	ن��ه	از	روی	اختیار،	بلکه	از	روی	اجبار	
می	دان��د؛	بنابرای��ن،	بدون	اینکه	لیل��ی	را	به	زور	و	
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اجبار	از	پدرش	جدا	کند،	جنگ	را	پایان	می	دهد	و	
صلح	می	کند:

گر	دخت	مرا	بیاوری	پیش
				بخشی	به	کمینه	بندۀ	خویش 	 	

راضی	شوم	و	سپاس	دارم
						وز	حکم	تو	سر	برون	نیارم 	 	

اما	ندهم	به	دیو	فرزند
								دیوانه	به	بند	به	که	در	بند 	 	

گر	در	کف	او	نهی	زمامم
										با	ننگ	بود	همیشه	نامم 	 	

چون	او	ورقی	چنین	فروخواند
							نوفل	به	جواب	او	فروماند 	 	

زان	چیره	زبان	رحمت	انگیز
				بخشایش	کرد	و	گفت	برخیز 	 	

من	گرچه	سرامد	سپاهم
دختر	به	دل	خوش	از	تو	خواهم 	 	
																																			)همان،	118	-120(

مجنون	در	خالل	جنگ	اول،	به	جای	اینکه	از	افراد	
نوفل	حمایت	کند،	با	آنها	می	جنگد	و	از	س��پاهیان	
پ��در	لیلی	حمایت	می	کن��د	و	در	پایان	جنگ	دوم،	
وقت��ی	نوفل	با	پدر	لیل��ی	صلح	می	کند،	صلح	او	را	

عهدشکنی	می	داند	و	نوفل	را	ترک	می	کند:
آمد	بر	نوفل	آب	در	چشم

											جوشنده	چو	کوه	آتش	از	خشم 	
از	دست	تو	صید	من	چرا	رفت

					وان	دست	گرفتن	کجا	رفت 					 	
این	گفت	و	عنان	از	او	بگرداند

		یک	اسبه	شد	و	دواسبه	می	راند 	 	
																								)همان،	121	-122( 				

در	روایت	فیلم،	ش��جیع	قصد	دارد	اس��ب	نوفل	را	
بدزدد	تا	در	ازای	تحویل	آن	به	پدر	لیلی،	لیلی	را	به	
عقد	مجنون	درآورد؛	ولی	مجنون	فوراً	سرمی	رسد	
و	او	را	از	ای��ن	کار	بازم��ی	دارد.	مجنون	نمی	پذیرد	
ک��ه	در	ازای	وصال	خود	با	لیلی،	کس��ی	آزار	ببیند	

و	عم��ل	ناشایس��تی	مانند	دزدی	اس��ب	نوفل	رخ	
دهد.	نوفل	وقتی	از	ماجرا	خبردار	می	ش��ود،	قس��م	
می	خورد	ب��رای	جبران	جوانم��ردی	مجنون،	تمام	
تالش	خود	را	بکند	تا	او	را	به	وصال	لیلی	برساند.	
نوفل	تصمیم	می	گیرد	در	عروس��ی	عبداهلل،	لیلی	را	
از	پدرش	برای	مجنون	خواستگاری	کند؛	ولی	پدر	
لیلی	به	او	پاس��خ	رد	می	ده��د	و	نوفل	هم	تصمیم	
می	گی��رد	با	او	بجنگد.	ش��جیع	از	ترس	اینکه	افراد	
بی	گناه	در	جنگ	کش��ته	ش��وند،	نوفل	را	از	جنگ	
بازم��ی	دارد	و	پدر	لیلی	را	به	عن��وان	گروگان	نزد	
نوفل	می	آورد.	ش��جیع	قصد	می	کند	تا	سرش	را	از	
تن	جدا	کند؛	ولی	مجنون	سرمی	رس��د	و	مانع	کار	
او	می	ش��ود	و	از	همۀ	کس��انی	که	برای	وصال	او	با	
لیلی	تالش	می	کنند،	می	خواهد	تا	از	انجام	هر	عمل	
خش��ونت	باری	خودداری	کنند؛	بنابراین،	پدر	لیلی	
آزاد	می	شود؛	نوفل	جنگ	را	پایان	می	دهد	و	مجنون	

هم	دوباره	آوارۀ	بیابان	می	شود.	
2-2-9(	ناکامی	ابن	سالم	از	لیلی

	در	اثر	نظامی،	وقتی	ابن	سالم	لیلی	را	به	خانۀ	خود	
می	ب��رد،	تصمیم	می	گیرد	که	از	او	کام	برگیرد،	ولی	
لیلی	به	او	س��یلی	می	زند	و	او	را	تا	پایان	عمر	ناکام	

باقی	می	گذارد:
با	نخل	رطب	چو	گشت	گستاخ

			دستی	به	رطب	کشید	بر	شاخ 	 	
زان	نخل	رونده	خورد	خاری

									کز	درد	نخفت	روزگاری 	 	
لیلیش	طپانچه	ای	چنان	زد

					کافتاد	چو	مرده	مرد	بی	خود 	 	
زان	پس	که	جهان	گذاشت	با	او

						بیش	از	نظری	نداشت	با	او 	 	
																																			)همان،	142-	141(
در	روایت	فیلم،	پیش	از	اینکه	ابن	س��الم	لیلی	را	به	
خانۀ	خود	ببرد،	تصمیم	می	گیرد	در	قصر	پدر	لیلی	
از	لیلی	کام	برگیرد،	ولی	لیلی	به	او	التماس	می	کند	
که	از	تصمیم	خود	منصرف	ش��ود	و	توصیه	می	کند	
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که	ب��ه	او	نزدیک	نش��ود،	وگرنه	خ��ود	را	خواهد	
کشت.

2-2-10(	مرگ	لیلی	و	مجنون
در	اثر	نظامی،	لیلی	در	اواخر	داستان	بیمار	می	شود	
و	پس	از	مدت��ی	درمی	گذرد.	مجنون	از	مرگ	لیلی	
خبردار	می	ش��ود	و	بر	س��ر	گور	او	حاضر	می	شود	
و	او	ه��م	پس	از	لحظات��ی،	در	کنار	گور	لیلی	جان	

می	سپارد:
گشت	آن	تن	نازک	قصب	پوش

								چون	تار	قصب	ضعیف	و	بی	توش 	
این	گفت	و	به	گریه	دیده	تر	کرد

									و	آهنگ	والیت	دگر	کرد 	 	
کز	حادثۀ	وفات	آن	ماه

												چون	قیس	شکسته	دل	شد	آگاه 	
چون	تربت	دوست	در	بر	آورد

ای	دوست	بگفت	و	جان	برآورد 	 	
																																			)همان،	259	-264(
در	روای��ت	فیلم،	لیلی	س��وار	بر	محمل	ابن	س��الم	
می	شود	و	کاروان	به	س��وی	منزل	ابن	سالم	به	راه	
می	افت��د.	مجنون	که	آوارۀ	بیابان	اس��ت،	خود	را	به	
کاروان	می	رس��اند.	در	ای��ن	میان،	طوفان	ش��نی	از	
بیابان	برمی	خیزد	و	محمل	لیلی	سرنگون	می	شود	و	
لیل��ی	و	مجنون	خود	را	در	میان	طوفان	به	یکدیگر	
می	رس��انند،	ولی	مجنون	دیگر	رمق��ی	برای	زنده	
مان��دن	ندارد؛	بنابراین،	جان	می	س��پارد	و	لیلی	هم	

دست	در	دست	او	درمی	گذرد.	
2-3(	محذوفات	فیلم	نسبت	به	اثر	نظامی

م��وارد	زی��ر	بخش	های��ی	از	اثر	نظام��ی،	مطابق	با	
تصحیح	وحید	دس��تگردی	اس��ت	ک��ه	در	روایت	
فیلم	حذف	ش��ده	اس��ت:	1-	آغاز	داستان	)فرزند	
نداش��تن	پدر	مجنون	و	دلباختگ��ی	یکبارۀ	لیلی	و	
مجنون(.	2-	عاشق	شدن	لیلی	و	مجنون	به	یکدیگر	
)سکونت	مجنون	در	کوه	نجد(.	3-	در	صفت	عشق	
مجنون.	4-	رفتن	پدر	مجنون	به	خواس��تاری	لیلی.	
5-	زاری	کردن	مجنون	در	عش��ق	لیلی.	6-	آگاهی	

پ��در	مجنون	از	قصد	قبیلۀ	لیلی.	7-	در	احوال	لیلی	
)ب��ر	بام	رفتن	لیلی	و	انتظار	دیدار	و	پیغام	مجنون(.	
8-	رفتن	لیلی	به	تماشای	بوستان.	9-	مصاف	کردن	
نوفل	ب��ار	دوم.	10-	آزاد	کردن	مجنون	گوزنان	را.	
11-	س��خن	گفتن	مجنون	با	زاغ.	12-	بردن	پیرزن	
مجنون	را	در	خ��رگاه	لیلی.	13-	آگاهی	مجنون	از	
شوهر	کردن	لیلی.	14-	ش��کایت	کردن	مجنون	با	
خیال	لیلی.	15-	رفتن	پدر	مجنون	به	دیدن	فرزند.	
16-	جواب	دادن	مجنون	پدر	را.	17-	وداع	کردن	
پدر	مجن��ون	را.	18-	آگاهی	مجنون	از	مرگ	پدر.	
19-	انس	مجنون	با	وحوش	و	س��باع.	20-	نیایش	
کردن	مجنون	ب��ه	درگاه	خدای	تعالی.	21-	نیایش	
مجنون	با	زهره،	نیایش	مجنون	با	مش��تری،	نیایش	
مجنون	به	درگاه	یزدان.	22-	رس��یدن	نامۀ	لیلی	به	
مجنون.	23-	مفاد	نام��ۀ	لیلی	به	مجنون.	24-	نامۀ	
مجنون	در	پاس��خ	لیلی.	25-	آمدن	س��لیم	عامری	
خال	مجنون	به	دی��دن	او.	26-	دیدن	مادر	مجنون	
را.	27-	آگاهی	مجنون	از	وفات	مادر.	28-	خواندن	
لیل��ی	مجن��ون	را.	29-	غزل	خوان��دن	مجنون	نزد	
لیلی.	30-	آشنا	شدن	سالم	بغدادی	با	مجنون.	31-	
پاسخ	مجنون	به	س��الم	بغدادی.	32-	وفات	یافتن	
ابن	س��لم	شوهر	لیلی.	33-	صفت	رسیدن	خزان	و	
درگذشتن	لیلی.	34-	زاری	کردن	مجنون	در	مرگ	

لیلی.	35-	آگاهی	قبیلۀ	مجنون	از	وفات	وی.
2-4(	اضافات	فیلم	نسبت	به	اثر	نظامی

2-4-1(	زمان	رخداد	داستان:	راوی	در	آغاز	فیلم،	
داستان	لیلی	و	مجنون	را	به	دوران	اقتدار	پادشاهان	
ساسانی	نسبت	می	دهد؛	در	آن	زمان	بین	دو	طایفه	از	
خراج	گزاران	ایران،	عشق	شورانگیزی	رخ	می	دهد	
که	گذش��ت	زمان	آن	را	به	صورت	شکوهمندترین	

عواطف	بشری	جلوه	گر	می	سازد.	
2-4-2(	هم	کالس	بودن	ابن	سالم	و	دلیل	مخالفت	
پدر	لیلی:	ابن	سالم	با	لیلی	و	مجنون	در	مکتب	خانه	
هم	درس	اس��ت	و	اوست	که	استاد	را	از	دلباختگی	
این	دو	دلداده	خبردار	می	کند	و	بر	س��ر	این	ماجرا،	
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ب��ا	مجنون	در	مکتب	خانه	دع��وا	می	کند.	همچنین،	
علت	مخالفت	پ��در	لیلی	با	رفتن	لیلی	به	مکتب	و	
دیدار	او	با	مجنون،	دش��منی	دیرینه	بین	قبایل	لیلی	

و	مجنون	است.	
2-4-3(	خانقاه	ش��یخ،	پناهگاه	مجنون:	وقتی	لیلی	
در	خانه	حبس	می	ش��ود	و	نمی	تواند	بر	س��ر	قرار	
با	مجنون	حاضر	ش��ود،	مجنون	ناامیدانه	به	س��وی	
خانقاه	شیخ	می	رود	و	بعد	از	آن	هم	چند	بار	دیگر	

به	آنجا	پناه	می	برد.	
2-4-4(	ورود	ناش��ناس	مجنون	به	قصر	پدر	لیلی:	
زمانی	که	کاروان	ابن	سالم	در	خانقاه	شیخ	استراحت	
می	کند،	مجنون	و	عب��داهلل	لباس	یکی	از	کاروانیان	
را	می	پوش��ند	و	همراه	با	کاروان	به	درون	قصر	پدر	

لیلی	راه	می	یابند.	
2-4-5(	اس��ب	نوفل،	بهای	ازدواج	ابن	س��الم	با	
لیلی:	پدر	لیلی	ازدواج	ابن	سالم	با	لیلی	را	در	گرو	
دستیابی	خود	به	اس��ب	نوفل	می	داند؛	بنابراین،	از	
ابن	سالم	می	خواهد	به	هر	نحوی	که	شده	آن	اسب	

را	به	دست	آورد.	
2-4-6(	شجیع،	مددرسان	مجنون:	پدر	لیلی	تصمیم	
می	گی��رد	که	مجنون	را	از	بین	ببرد	و	ابن	س��الم	به	
نیابت	از	او	ش��جیع،	رئیس	راهزنان	بیابان	را	مأمور	
این	کار	می	کند؛	ولی	ش��جیع	ب��ه	دلیل	جوانمردی	
مجنون	که	پی��ش	از	این	در	حق	او	انجام	داده	بود،	
از	کش��تن	او	منصرف	و	حامی	و	ی��ار	غار	مجنون	

می	شود.	
2-4-7(	عروس��ی	عب��داهلل	و	چاه	وص��ال	لیلی	و	
مجنون:	پدران	لیلی	و	مجنون	بدون	اطالع	یکدیگر،	
دو	دلداده	را	در	بن	چاهی	واحد	گرفتار	می	کنند	تا	
مبادا	در	عروس��ی	عبداهلل	با	یکدیگ��ر	دیدار	کنند،	
ولی	غاف��ل	از	اینکه	دیدار	آنه��ا	در	همان	چاه	رخ	

می	دهد.
2-4-8(	پش��یمان	ش��دن	پدر	لیل��ی	از	مخالفت	با	
ازدواج	دخت��رش	ب��ا	مجنون:	وقتی	پ��در	لیلی	در	
دس��تان	شجیع	و	نوفل	گرفتار	می	شود	و	مجنون	او	

را	نجات	می	دهد،	ب��ه	خطای	خود	پی	می	برد	و	از	
مخالفت	خود	با	ازدواج	دو	دلداده	پشیمان	می	شود.	
اوج	این	پش��یمانی	زمانی	است	که	لیلی	او	را	زمان	
راهی	شدن	به	خانۀ	ابن	سالم	سرزنش	می	کند	و	او	

را	ستمگر	می	نامد.
2-5(	بررس��ی	و	تحلیل	داستان	در	روایت	فیلم	و	

اثر	نظامی
2-5-1(	حضور	و	نقش	شخصیّت	ها:	داستان	لیلی	
و	مجنون	متشکل	از	چند	گروه	از	شخصیّت	هاست	
که	باعث	می	شوند	رخدادها	آفریده	شوند	و	ماجرا	
رو	به	جلو	حرکت	کند.	این	شخصیّت	ها	را	می	توان	
در	س��ه	گروه	کلی	شخصیّت	های	نقش	اول،	نقش	
دوم	و	نقش	س��وم	جای	داد	که	در	هر	روایت	جای	
هر	ک��دام	از	ش��خصیّت	ها	در	هر	گ��روه	یا	نقش،	
متفاوت	اس��ت؛	یعنی	ممکن	است	یک	شخصیّت	
در	یک	روایت	نقش	اول	داش��ته	باشد	و	در	روایت	
دیگر	نقش	دوم.	در	روایت	نظامی	ش��خصیّت	های	
نق��ش	اول	لیل��ی	و	مجنون،	ش��خصیّت	های	نقش	
دوم	خان��وادۀ	لیلی	و	مجنون،	نوفل	و	ابن	س��الم	و	
ش��خصیّت	های	نقش	س��وم	دوس��تان	دو	دلداده،	
س��الم	بغ��دادی	و	م��ردم	قبای��ل	هس��تند.	تم��ام	
توج��ه	و	تمرک��ز	نظامی	معطوف	ش��خصیّت	های	
نقش	اول	و	دوم	داس��تان	اس��ت	و	فضای	داستان	
ج��والن	گاه	هنرنمایی	های	ش��اعرانۀ	او	دربارۀ	این	
شخصیّت	هاس��ت.	نظامی	گاه	ابیات	بسیاری	ررا	به	
توصیف	عواطف	و	روابط	شخصیّت	های	نقش	اول	
اختص��اص	می	دهد	که	گویی	جز	آنها،	ش��خصیّت	
دیگری	در	داس��تان	وجود	ن��دارد	و	گاهی	آنچنان	
کوتاه	به	معرفی	ش��خصیّت	های	نقش	س��وم	و	گاه	
نقش	دوم	می	پردازد	که	هم	نقش	و	حضور	آنها	در	
داستان	واضح	نیس��ت	و	هم	حذف	آنها	از	داستان	

آسیبی	جّدی	به	پیکرۀ	داستان	وارد	نمی	کند.	
توصی��ف	نظامی	از	دوس��تان	یا	همراه��ان	لیلی	و	
مجنون	بسیار	کلی	و	مبهم	است.	او	تنها	با	اشاراتی	
کوت��اه	و	گ��ذرا،	همراهان	دو	دل��داده	را	در	هیأت	
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گروهی	متش��کل	از	چند	نفر	ترس��یم	کرده	که	این	
اف��راد	ن��ه	هویت	مش��خصی	دارند	و	ن��ه	نقش	و	
حضوری	پررنگ	در	روند	و	هدایت	داستان	دارند.	
به	تعبی��ری،	این	افراد	نقش	خنثای��ی	در	رخدادها	
دارن��د	و	ح��ذف	آنها	از	داس��تان	خلل��ی	به	پیکرۀ	
اصل��ی	وارد	نمی	کند.	در	ع��وض،	عبداهلل	و	طاهره	
از	ش��خصیّت	های	پویای	روایت	فیلم	هس��تند	که	
اولی	تا	اواس��ط	فیلم	و	دوم��ی	تا	بخش	های	پایانی	
داستان،	به	عنوان	دوس��تان	لیلی	و	مجنون،	هویتی	
مشخص	و	حضوری	پررنگ	تر	و	فعال	تر	نسبت	به	
روای��ت	نظامی	دارند.	حضور	مس��تمر	این	دو	نفر	
نقش	به	س��زایی	در	روند	داس��تان	و	هیجان	انگیزی	
آن	دارد	و	با	حذف	آنها	از	فیلم،	داس��تان	ناقص	و	
رخدادها	یکنواخت	می	ش��وند.	این	در	حالی	است	
که	در	روایت	جامی	هم،	بیوه	زنی	در	داستان	وجود	
دارد	که	همسایۀ	خانوادۀ	لیلی	است	و	مانند	عبداهلل	
و	طاهره	در	روایت	فیلم،	رابط	لیلی	و	مجنون	است	
و	دو	دل��داده	را	از	اح��وال	یکدیگر	خبردار	می	کند	

)یوسفی،79،1373(.		
م��ادر	لیلی	ه��م	در	روای��ت	نظامی	نق��ش	مهم	و	
فعالی	در	روند	داس��تان	ندارد.	نقش	او	در	داستان	
خنثاس��ت؛	نه	شخصیّتی	منفی	به	نظر	می	رسد	که	با	
وصال	لیلی	و	مجنون	مخالفت	کند	و	نه	شخصیّتی	
مثبت	اس��ت	که	در	پی	وصال	دو	دلداده	باشد.	در	
عوض،	نامادری	لیلی	در	روایت	فیلم،	ش��خصیّتی	
پویا	و	حضوری	پررنگ	دارد.	او	چهره	و	شخصیّتی	
منف��ی	در	فیل��م	دارد	و	آن	هم	مخالف��ت	با	وصال	
لیلی	و	مجنون	اس��ت.	نامادری	لیلی	همان	طور	که	
نقش	بس��یار	مهمی	در	مخالفت	پدر	لیلی	با	ازدواج	
لیل��ی	با	مجنون	دارد،	در	راضی	کردن	او	به	ازدواج	
لیلی	با	ابن	س��الم	هم	نقشی	اساسی	دارد.	مادر	لیلی	
در	روایت	امیر	خسرو	هم،	ش��خصیّتی	پویا	دارد	و	
از	همان	ابت��دا	مخالف	دیدار	و	ازدواج	دخترش	با	
مجنون	اس��ت	)ذوالفقاری،72،1388(،	ولی	به	نظر	
می	رس��د	ویژگی	اخالقی	کس��ی	ک��ه	بدخواه	لیلی	

اس��ت	و	س��عی	در	ناکامی	او	دارد،	بیش��تر	و	بهتر	
با	ش��خصیّت	نامادری	لیلی	در	روایت	فیلم،	تطابق	
بیش��تری	دارد	و	با	واقعیت	سازگار	است،	تا	اینکه	
با	ش��خصیّت	مادر	لیلی	در	روایت	امیر	خس��رو.	به	
تعبیری،	وجود	این	اخالق	و	رفتار	در	مادر	نس��بت	
به	دختر	ش��اید	بعید	به	نظر	برسد،	ولی	در	نامادری	
نسبت	به	دختر	همسر،	چندان	دور	از	ذهن	نیست.
ابن	سالم	هم	در	روایت	نظامی،	شخصیّت	ایستایی	
دارد.	او	برای	وصال	با	لیلی	تالش	چندانی	نمی	کند؛	
به	ج��ای	خ��ود	قاصدی	را	ب��رای	خواس��تگاری	
می	فرس��تد	و	تا	زمان	بهبودی	بیم��اری	لیلی	بدون	
اینکه	کاری	انجام	دهد،	به	دیار	خود	برمی	گردد.	در	
عوض،	ابن	سالم	در	روایت	فیلم	حضوری	مستمر	
و	نقش��ی	پررنگ	تر	در	داس��تان	دارد.	او	شخصیّتی	
فعال	و	پویاس��ت	که	تمام	هّمتش	وص��ال	با	لیلی	
اس��ت	و	برای	به	دس��ت	آوردن	او	از	هیچ	تالشی	
دری��غ	نمی	کند.	ابن	س��الم	تمام	ت��الش	خود	را	به	
کار	می	ب��رد	که	نامادری	لیلی،	پدر	لیلی	و	ش��جیع	
را	با	خود	هم	س��و	کند	و	با	این	کار	مقدمات	وصال	
خود	با	لیلی	را	فراهم	کند.	نخس��ت،	نامادری	لیلی	
را	برمی	انگیزاند	تا	ه��م	مخالفت	پدر	لیلی	را	برای	
ازدواج	دخترش	با	مجنون	تش��دید	کند	و	هم	او	را	
به	ازدواج	لیلی	با	خود	تش��ویق	کند؛	س��پس،	پدر	
لیل��ی	را	برمی	انگیزان��د	که	کس��ی	را	مأمور	کند	تا	
مجنون	را	از	بین	بب��رد	و	با	این	کار	مهم	ترین	مانع	
را	ناب��ود	کند؛	در	نهایت،	ش��جیع	را	برمی	انگیزاند	
تا	مجن��ون	را	از	بین	بب��رد.	در	روایت	مکتبی	هم،	
ابن	سالم	شخصیّت	پویایی	دارد.	او	مجنون	را	مانع	
اصلی	برای	وصال	خ��ود	با	لیلی	می	داند؛	بنابراین،	
تصمیم	می	گیرد	مجن��ون	را	از	بین	ببرد،	ولی	خود	

کشته	می	شود	)همان،	78	و	74(.	
از	میان	ش��خصیّت	هایی	که	به	روایت	فیلم	افزوده	
ش��ده،	باید	به	شیخ	خانقاه	نش��ین	اشاره	کرد.	شیخ	
خانقاه	نش��ین	ک��ه	در	دو	رب��ع	اول	فیلم	حضوری	
پررنگ	و	مس��تمر	در	داستان	دارد،	به	نوعی	راهنما	
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و	حامی	مجنون	است	و	حضور	او	در	فیلم	هم	پای	
حضور	نوفل	و	ابن	س��الم	اس��ت.	شیخ	چند	نقش	
اساس��ی	در	فیل��م	ب��ر	عه��ده	دارد؛	اول،	در	مقام	
ناصحی	اس��ت	که	مجنون	را	از	عش��ق	لیلی،	پند	و	
اندرز	می	دهد؛	دوم،	در	مقام	طبیبی	اس��ت	که	وقتی	
لیلی	بیمار	می	شود،	پدر	لیلی	او	را	می	طلبد	و	شیخ	
نزد	لیلی	می	رود	تا	او	را	عیادت	و	درمان	کند؛	سوم،	
در	مقام	دلسوزی	زیرک	است	که	به	مجنون	توصیه	
می	کن��د	به	عبادتگاه	برود	و	برای	بهبودی	لیلی	دعا	
کند؛	س��پس،	بیماری	لیلی	را	ی��ک	بیماری	روحی	
تشخیص	می	دهد	و	با	ترفندی	ماهرانه	به	پدر	لیلی	
توصیه	می	کند	که	لیلی	را	به	عبادتگاه	بفرستد	تا	از	
خداوند	بخواهد	بیماری	او	را	درمان	کند.	بنابراین،	
شیخ	باعث	می	شود	تا	لیلی	و	مجنون	یکدیگر	را	در	
عبدتگاه	دیدار	کنند	و	درد	فراق	آنها	تسکین	یابد.

از	می��ان	مقل��دان	نظامی،	جامی	یک	ش��خصیّت	و	
مکتبی	دو	ش��خصیّت	تازه	به	داستان	افزوده	اند	که	
با	شیخ	خانقاه	نشین	در	روایت	فیلم	شباهت	دارند.	
مجن��ون	در	روایت	جامی	با	بیوه	زنی	که	با	خانوادۀ	
لیلی	همسایه	اس��ت،	ارتباط	برقرار	می	کند	و	منزل	
او	پناهگاه	مجنون	می	شود	)همان،	79(.	در	روایت	
مکتبی	هم،	ش��خصیّت	تازۀ	اول،	طبیبی	اس��ت	که	
علت	بیماری	لیلی	را	عش��ق	تش��خیص	می	دهد	و	
واس��طۀ	دو	دلداده	می	شود؛	بنابراین،	گلی	از	طرف	
مجن��ون	به	لیلی	می	دهد	و	بیم��اری	لیلی	با	بوییدن	
گل	بهب��ود	پیدا	می	کن��د؛	ش��خصیّت	دوم،	پیرمرد	
پارس��ایی	است	که	در	کوهی	کهن	سکونت	دارد	و	
پدر	مجنون	پس��رش	را	نزد	او	می	برد	تا	دعایی	در	
حق	او	کند	و	بهب��ود	یابد؛	ولی	پیر	نمی	تواند	برای	

مجنون	کاری	انجام	دهد	)همان،	73	-74(.
	2-5-2(	رابطۀ	علّی	و	معلولی	رخدادها

ش��تاب	نظامی	در	به	نظم	درآوردن	داس��تان	و	نبود	
روایت��ی	پیراس��ته	و	منس��جم	از	آن	در	روزگار	او،	
باعث	ش��ده	تا	ش��اعر	بیش��تر	رخدادهای	داستان	
را	خ��ام	باقی	بگذارد	و	به	تحلی��ل	و	تطبیق	آنها	با	

واقعی��ت	نپردازد.	در	اثر	نظام��ی،	میان	رخدادها	و	
رفتاره��ای	برخی	ش��خصیّت	ها	ارتب��اط	طبیعی	و	
منطق��ی	وجود	ن��دارد	و	این	موضوع	از	انس��جام	
داس��تان	کاس��ته	اس��ت.	در	عوض،	می��ان	اغلب	
رخدادهای	داس��تان	در	روایت	فیلم،	روابط	علّی	و	
معلولی	بیشتری	برقرار	اس��ت	و	این	موضوع،	هم	
روند	داس��تان	را	طبیعی	تر	و	منطقی	تر	جلوه	داده	و	
هم	به	گره	خوردگی	رخدادهای	داستان	کمک	کرده	

و	کشش	و	کشمکش	آن	را	افزایش	داده	است.
داس��تان	طبق	روایت	فیلم	زمان��ی	رخ	می	دهد	که	
هنوز	سلس��لۀ	ساسانیان	منقرض	نشده	و	اعراب	بر	
ایرانیان	تسلط	نیافته	اند.	به	تعبیری،	محدودۀ	زمانی	
داس��تان	مربوط	به	پیش	از	س��ال	30	ه.ق	است	که	
سلسلۀ	ساسانی	در	این	سال	کاماًل	منقرض	می	شود	
و	یزدگرد	سوم	به	قتل	می	رسد.	این	محدودۀ	زمانی	
با	تحقیق��ات	مورخان	و	محققان	چندان	س��ازگار	
نیس��ت؛	زیرا،	برخ��ی	از	آنها	معتقدن��د	که	مجنون	
در	حدود	س��ال	80	.ه.ق	و	نوفل	در	س��ال	87	ه.ق	
درگذشته	اند	و	داستان	پس	از	اسالم،	بین	سال	های	
65	-80	ه.ق	رخ	داده	است.	با	این	حال،	چه	زمان	
رخ��داد	را	به	دوران	عرب	جاهیلت	نس��بت	دهیم،	
چه	به	دهه	های	هفتم	تا	دهم	پس	از	اس��الم؛	وجود	
مکتب	خانه	در	هر	دوی	این	دوران	ها	امری	غیر	اقع	

و	عجیب	است	)همان،	41	-45(.	
لیلی	و	مجنون	در	روایت	نظامی،	در	دوران	کودکی	
دلباختۀ	یکدیگر	می	شوند	و	بین	آنها	جدایی	می	افتد؛	
پس	از	این	تا	آغاز	دوران	جوانی	دو	دلداده،	اطالعی	
از	احوال	آنها	نداریم،	جز	اینکه	در	دوران	نوجوانی	
تنها	دی��داری	دوطرفه	بین	دو	آنه��ا	رخ	می	دهد	و	
پ��س	از	آن	لیلی	گریان	و	ناالن	و	مجنون	آوارۀ	کوه	
و	بیابان	می	ش��ود.	به	تعبیری،	آن	همه	ش��یفتگی	و	
بی	قراری	ش��گفت	انگیز	لیلی	و	مجنون	در	روایت	
نظامی	را	باید	ناش��ی	از	دلباختگی	دوران	کودکی	و	
دیدار	زمان	نوجوانی	دانست.	در	عوض،	دو	دلداده	
در	روایت	فیل��م	عالوه	بر	ش��یفتگی	و	دیدارهای	
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دوران	کودک��ی،	در	زمان	جوانی	ه��م	چندین	بار	
دیدار	می	کنند؛	شمار	دیدارهای	آنها	در	روایت	فیلم	
نسبت	به	اثر	نظامی	بیشتر	است	و	همین	دیدارهای	
متعدد،	نقش��ی	اساسی	و	مهم	در	تشدید	و	افزایش	
دلباختگ��ی	دو	دلداده	دارند	و	می	توان	آن	را	توجیه	
و	دلی��ل	قابل	قبولی	برای	ش��یفتگی	آنها	دانس��ت.	
لیل��ی	و	مجنون	با	هر	بار	دی��دار،	هم	مصیبت	ها	و	
س��ختی	های	دوران	فراق	را	تسکین	می	دهند	و	هم	
بی��ش	از	پیش	دلباختۀ	یکدیگر	می	ش��وند؛	آنها	در	
ه��ر	دیدار	با	یکدیگ��ر	عهد	می	بندند	ک��ه	تا	پایان	
عمر	نس��بت	به	هم	وفادار	بمانند.	در	روایت	جامی	
ه��م،	دلباختگی	لیلی	و	مجن��ون	در	پی	دیدارهای	
مداوم	آنان	به	اوج	خود	می	رسد	و	دو	دلداده	وقتی	
به	مرحلۀ	تکامل	عش��ق	ورزی	می	رس��ند،	تا	پایان	
عمر	نس��بت	به	یکدیگر	پای��دار	و	وفادار	می	مانند	

)یوسفی،79،1373(.
تأمل	برانگیز	اس��ت	که	راز	عش��ق	لیل��ی	و	مجنون	
در	روای��ت	نظام��ی	در	می��ان	تمام	اف��راد	فاش	و	
آش��کار	می	ش��ود،	ولی	مادر	لیلی	که	نزدیک	ترین	
کس	اوس��ت،	از	آن	خبردار	نمی	ش��ود	و	لیلی	راز	
دلباختگ��ی	خود	را	تنها	زمان	م��رگ	با	او	در	میان	
می	گذارد	)ستاری،68،1366(؛	این	در	حالی	است	
که	در	روایت	فیلم،	نامادری	لیلی	از	اولین	کس��انی	
اس��ت	ک��ه	از	دلباختگ��ی	لیلی	و	مجن��ون	خبردار	
می	شود	و	پیوسته	سعی	در	جدایی	دو	دلداده	دارد.	
در	روایت	امیر	خس��رو	هم،	مادر	لیلی	از	همان	ابتدا	
از	دلباختگی	دخترش	خبردار	می	ش��ود	و	پدر	لیلی	
را	هم	از	ماجرا	آگاه	می	س��ازد	ت��ا	از	رفتن	لیلی	به	
مکتب	خان��ه	و	دی��دار	با	مجنون	جلوگیری	ش��ود	

)ذوالفقاری،72،1388(.
پدر	مجنون	در	روایت	نظامی	یکی	از	سرشناس��ان	
و	ثروتمندان	قبیله	توصیف	شده،	در	حالی	که	پدر	
لیلی	در	روایت	فیلم	نسبت	به	پدر	مجنون،	وضعیّت	
مال��ی	بهتری	دارد	و	آن	را	می	ت��وان	یکی	از	دالیل	
مخالفت	او	با	ازدواج	دخترش	با	مجنون	دانس��ت؛	

همی��ن	که	پدر	لیلی	زمان	دیدن	هدایای	ابن	س��الم	
به	وجد	می	آید	و	آنها	وارس��ی	می	کند	و	یا	ش��رط	
ازدواج	ابن	سالم	با	لیلی	را	در	گرو	دستیابی	به	اسب	
نوفل	اعالم	می	کند،	نشانه	هایی	از	وابستگی	های	او	
ب��ه	امور	مالی	و	پول	دوس��تی	اوس��ت.	در	روایات	
عرب��ی	هم،	پدر	مجنون	چن��دان	ثروتمند	توصیف	
نش��ده،	بلکه	در	هیأت	ش��خص	مورد	احترام	قبیله	
معرفی	شده	)فصلنامۀ	مطالعات	داستانی،	شمارۀ	1،	
51(	و	حتی	در	برخی	از	منابع،	علت	اصلی	جدایی	
لیلی	و	مجن��ون،	اختالف	دو	قبیله	از	لحاظ	ش��أن	
و	منزلت	اجتماعی	ذکر	ش��ده	و	نقل	ش��ده	که	پدر	
مجنون	وقتی	به	هم	سنگ	نبودن	تمّکن	مالی	خود	با	
پدر	لیلی	پی	می	برد،	ازدواج	دو	دلداده	را	مصلحت	

ندانسته	است	)ستاری،	1366،	82(.
نوف��ل	در	اثر	نظام��ی	تنها	به	مح��ض	اینکه	تحت	
تأثیر	ماجرای	عاش��قانۀ	مجنون	ق��رار	می	گیرد،	از	
خ��ود	جوانمردی	نش��ان	می	دهد	و	ب��رای	وصال	
لیلی	و	مجنون	تالش	می	کند،	ولی	دزدیدن	اس��ب	
نوفل	توس��ط	ش��جیع	در	روایت	فیلم،	در	حقیقت	
پیش	درآمدی	است	تا	مجنون	مانع	کار	شجیع	شود	
و	با	این	کار	جوانم��ردی	خود	را	به	نوفل	بنمایاند	
و	حض��ور	نوفل	هم	بر	اس��اس	این	کار	مجنون	در	
داس��تان	تدوام	پیدا	کند	و	مصمم	شود	تا	مجنون	را	
به	وصال	لیلی	برساند.	به	تعبیری،	ممانعت	مجنون	
از	دزدیدن	اس��ب	نوفل	علت	و	دلیلی	اس��ت	برای	

تالش	بی	وقفۀ	نوفل	در	وصال	دو	دلداده.	
نوفل	در	اثر	نظامی	ب��دون	اینکه	لیلی	را	از	پدرش	
خواس��تگاری	کند	و	پاس��خ	رد	بشنود،	لشکرکشی	
می	کند	و	آمادۀ	جنگ	با	او	می	شود؛	سپس،	قاصدی	
را	برای	خواستگاری	نزد	پدر	لیلی	می	فرستد؛	ولی	
در	روای��ت	فیلم،	نوفل	پیش	از	اینک��ه	لیلی	را	در	
عروسی	خواس��تگاری	کند،	قصد	هیچ	گونه	جنگی	
ندارد،	بلکه	س��ه	رخداد	نمایش	داده	ش��ده	که	بین	
آنه��ا	ترتیب	زمانی	و	رابط��ۀ	علّی	و	معلولی	وجود	
دارد.	نخس��ت،	نوفل	لیلی	را	در	عروسی	عبداهلل	از	
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پدرش	خواستگاری	می	کند؛	سپس،	پدر	لیلی	پاسخ	
رد	به	نوفل	می	دهد؛	در	نهایت،	نوفل	درمی	یابد	که	
تنها	ب��ا	جنگیدن	می	تواند	لیل��ی	را	به	عقد	مجنون	
درآورد؛	بنابرای��ن،	تصمیم	می	گیرد	که	با	پدر	لیلی	
بجنگد.	طبیعی	اس��ت	که	نوفل	پی��ش	از	جنگیدن	
ب��ا	پ��در	لیلی،	لیل��ی	را	از	او	خواس��تگاری	کند	و	
پس	از	ش��نیدن	جواب	رد،	ب��ا	او	بجنگد،	نه	اینکه	
نخست،	آمادۀ	جنگ	شود،	س��پس،	قاصد	را	برای	
خواستگاری	روانه	کند.	از	روایات	عربی	هم	چنین	
برمی	آید	که	نوفل	همراه	برخی	اطرافیان	نزد	خانوادۀ	
لیلی	رفته	و	او	را	برای	مجنون	خواس��تگاری	کرده	
)رضایی	اردانی،52،1391(	و	در	روایت	جامی	هم،	
نوفل	هیچ	گاه	دس��ت	به	جنگی	بی	منطق	و	صلحی	
توجیه	ناپذی��ر	نمی	زن��د،	بلک��ه	نخس��ت	قاصدی	
ن��زد	پدر	لیلی	می	فرس��تد	و	لیل��ی	را	برای	مجنون	
خواستگاری	می	کند؛	سپس،	وقتی	پاسخ	منفی	پدر	
لیلی	را	می	ش��نود،	با	او	مذاک��ره	می	کند،	ولی	پدر	
لیلی	همچنان	مخالفت	می	کند؛	در	نهایت،	نوفل	او	

را	تهدید	به	جنگ	می	کند)یوسفی،79،1373(.
مجنون	و	نوفل	در	روایت	نظامی	هر	کدام	رفتارهای	
غیر	طبیع��ی	و	متضادی	دارند	که	ای��ن	تضادها	در	
روای��ات	فیل��م	و	برخی	مقلدان	نظام��ی،	با	اندکی	
تغییرات	در	جزئیات	داس��تان،	برطرف	شده	است.	
در	روای��ت	نظامی،	مجنون	از	طرفی،	در	جنگ	اول	
در	پی	صلح	است	و	از	طرفی	دیگر،	در	جنگ	دوم	
صلح	نوفل	را	عهدشکنی	می	داند؛	ولی	در	روایات	
فیلم	و	عبدی	بیگ	)درودگریان،42،1388(،	مجنون	
نه	تنها	همراه	با	نوفل	در	جنگ	با	قبیلۀ	لیلی	شرکت	
ن��دارد،	بلک��ه	از	وق��وع	جنگ	هم	بی	خبر	اس��ت.	
بنابراین،	رفتار	متضاد	او	هم	از	داستان	حذف	شده	
اس��ت.	برخی	معتقدند	که	رفتار	مجنون	در	روایت	
نظامی،	نه	تنها	در	خور	عاش��ق	ایده	آل	نیست،	بلکه	
س��فیهانه	هم	هست؛	زیرا	عمل	او	منطقی	و	معقول	
به	نظر	نمی	رس��د	)موید،535،1371(.	نوفل	هم	در	
روای��ت	نظامی،	از	طرفی،	قس��م	می	خورد	و	عهد	

می	بندد	که	تا	پای	جان	برای	وصال	لیلی	و	مجنون	
بکوش��د	و	از	طرفی	دیگر،	ب��ه	راحتی	تحت	تأثیر	
سخنان	پدر	لیلی	قرار	می	گیرد	و	با	او	صلح	می	کند؛	
ول��ی	در	روایات	فیلم،	امیر	خس��رو	و	مکتبی	نوفل	
هیچ	گاه	عهد	و	قس��م	خود	را	نمی	شکند.	نوفل	در	
روایت	فیلم،	به	س��خنان	پدر	لیلی	توجهی	نمی	کند	
و	تا	پایان	داستان	در	پی	وصال	لیلی	و	مجنون	است	
و	این	مجنون	اس��ت	که	جنگ	را	خاتمه	می	دهد	و	
صلح	را	برقرار	می	س��ازد.	در	روایت	امیر	خس��رو،	
پیران	قبیل��ۀ	لیلی	برای	جلوگیری	از	جنگ	نوفل	با	
پ��در	لیلی،	تصمیم	می	گیرند	لیلی	را	بکش��ند؛	ولی	
مجنون	از	ماجرا	خبردار	می	شود	و	اوست	که	نوفل	
را	از	جن��گ	بازمی	دارد	)ذوالفقاری،74،1388(.	در	
روایت	مکتبی	هم،	مجنون	اسیر	قبیلۀ	لیلی	می	شود	
و	نوفل	به	اجبار	و	از	ترس	کش��ته	شدن	او،	با	پدر	

لیلی	صلح	می	کند	)همان،	75(.
س��یلی	زدن	لیلی	به	ابن	سالم	هم	در	روایت	نظامی	
ب��ا	اوضاع	اجتماع��ی	و	خانوادگ��ی	جوامع	عرب	
بادیه	نش��ین	که	اجتماعی	مردس��االر	ب��وده	و	خلق	
و	خ��وی	زن	ع��رب	آن	زمان،	س��ازگاری	چندانی	
ندارد	و	بعید	اس��ت	ک��ه	در	آن	دوران	زنان	دارای	
چن��ان	قدرت��ی	بوده	اند	که	به	همسرش��ان	س��یلی	
بزنن��د.	در	روایت	نظامی،	لیلی	چن��ان	محافظه	کار	
و	س��نجیده	رفتار	توصیف	ش��ده	که	ت��ا	پایان	عمر	
نس��بت	به	پدرش	در	قبال	ازدواج	اجباری	خود	با	
ابن	س��الم،	هیچ	اعتراضی	نمی	کند	و	طبق	رسومات	
اعراب	پس	از	مرگ	ابن	س��الم،	تا	دو	سال	در	خانه	
می	مان��د	و	در	نهایت،	ماج��رای	دلباختگی	خود	به	
مجن��ون	را	تنها	در	زمان	مرگ	ب��ا	مادرش	در	میان	
می	گ��ذارد	)موی��د،260،1371(.	لیل��ی	در	روایت	
فیلم	نه	اینکه	به	همس��رش	سیلی	بزند،	بلکه	به	او	
التماس	می	کند	که	از	تصمیم	خود	منصرف	ش��ود،	
وگرنه	خود	را	خواهد	کش��ت.	ای��ن	رفتار	لیلی	از	
یک	طرف،	با	اوضاع	اجتماعی	زمان	رخداد	داستان	
سازگار	اس��ت	و	از	طرف	دیگر،	در	روایات	عربی	
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ه��م	مذکور	اس��ت	که	لیلی	هر	چند	همس��رش	را	
دوست	نداشت،	ولی	به	او	احترام	می	گذاشت؛	زیرا	
همس��رش	او	را	تحمل	می	کرد	و	احساس��اتش	را	
محترم	می	شمرد	)رضایی	اردانی،52،1391(.	با	این	
تفاسیر،	آیا	منطقی	و	عقالنی	است	که	لیلی	با	چنین	
رفتار	و	شخصیّتی	بتواند	به	ابن	سالم	سیلی	بزند؟

لیلی	در	اث��ر	نظامی	پیش	از	مجن��ون	درمی	گذرد؛	
سپس،	مجنون	در	کنار	او	جان	می	سپارد؛	ولی	طبق	
روایت	فیلم،	نخس��ت	مجنون	درمی	گذرد؛	سپس،	
لیلی	در	کنار	او	جان	می	س��پارد.	از	طرفی،	ماجرای	
مرگ	لیلی	و	مجنون	و	دلیل	مرگ	آنها	در	اثر	نظامی	
نس��بت	به	روایت	فیلم،	منطقی	تر	است؛	زیرا،	لیلی	
در	اثر	نظامی،	نخس��ت،	ناتوان	و	رنجور	می	شود	و	
وقتی	بیماری	او	اوج	می	گیرد،	درمی	گذرد؛	مجنون	
هم	وقتی	مدت	ها	در	بیابان	بی	خورد	و	خواب	آواره	
می	ش��ود،	دیگر	رمقی	برای��ش	نمی	ماند،	به	تدریج	
غ��م	مرگ	لیلی	او	را	از	پا	درم��ی	آورد؛	به	تعبیری،	
مرگ	لیلی	را	ناش��ی	از	بیماری	س��خت	او	می	توان	
دانس��ت	و	مرگ	مجن��ون	را	ناش��ی	از	ناتوانی	در	
بیابان	و	غم	مرگ	لیلی.	ش��اید	بت��وان	پذیرفت	که	
مجن��ون	طبق	روایت	فیلم	پس	از	آوارگی	در	بیابان	
و	رنجوری	و	ناتوانی	حاصل	از	آن،	در	میان	طوفان	
شن	رمقی	برایش	نمی	ماند	و	درمی	گذرد؛	ولی	بعید	
اس��ت	که	لیلی	بدون	اینکه	پیش	از	آن	بیمار	شود،	
فوراً	و	به	آس��انی	در	کنار	مجنون	جان	بسپارد.	در	
االغانی	ابوالف��رج	اصفهانی	هم	مرگ	مجنون	پیش	
از	مرگ	لیلی	ثبت	ش��ده	)ستاری،155،1366(	و	از	
میان	مقلدان	نظامی،	جامی	و	قاس��می	هم	نخست	
مرگ	مجنون	را	به	تصویر	کش��یده	اند؛	س��پس،	به	
مرگ	لیلی	پرداخته	ان��د.	در	روایت	جامی،	مجنون	
وقت��ی	برای	آخرین	بار	با	لیلی	دیدار	می	کند،	دچار	
دگرگونی	روحی	می	ش��ود	و	در	غم	جان	فرس��ای	
جدای��ی	ناتوان	می	ش��ود	و	در	نهایت	گرفتار	مرگ	
می	ش��ود.	لیلی	هم	وقتی	از	م��رگ	مجنون	خبردار	
می	شود،	نخست،	بیمار	می	شود؛	سپس،	درمی	گذرد	

)یوسفی،78،1373(.	در	روایت	قاسمی،	وقتی	لیلی	
بیمار	می	ش��ود،	مجنون	بر	بالین	او	حاضر	می	شود	
و	دو	دلداده	در	آخرین	لحظات	عمرش��ان،	در	کنار	
یکدیگر	جان	می	سپارند	)اختیاری،179،1381(.	

دربارۀ	بخش	هایی	از	اثر	نظامی	که	در	روایت	فیلم	
و	برخ��ی	اقتباس	ها	حذف	ش��ده،	بای��د	گفت	که	
اغلب	این	بخش	های	مح��ذوف	در	روایات	عربی	
هم	وجود	نداشته	و	وجود	آنها	در	اثر	نظامی	ناشی	
از	عواطف	و	اغراق	های	ش��اعرانۀ	اوست	و	با	زمان	
و	مکان	واقعی	داس��تان	ناس��ازگار	است.	بسیاری	
از	این	بخش	ها،	هم	فرعی	و	بی	اهمیت	محس��وب	
می	شوند	که	باعث	اطناب	کالم	شده	و	هم	در	قوت	
و	ضعف	داس��تان	تأثیر	چندانی	نمی	گذارند؛	حتی	
برخی	از	آنها	با	چهارچوب	و	بدنۀ	اصلی	داس��تان	
پیوند	اس��تواری	ندارند	و	می	ت��وان	آنها	را	حذف	
کرد،	بدون	اینکه	آسیبی	جدی	به	بافت	کلی	داستان	
برس��د.	به	عنوان	مثال،	ماج��رای	دلباختگی	یکبارۀ	
لیلی	و	مجنون	از	روایت	فیلم	حذف	ش��ده	و	فیلم	
از	جای��ی	آغاز	می	گردد	که	دو	دلداده	پیش	از	این،	
دلباختۀ	یکدیگر	شده	اند	و	مکتب	خانه	مکان	دیدار	
آنها	پس	از	دلباختگی	است.	در	روایت	امیر	خسرو	
هم	از	طرفی،	به	فرزند	نداش��تن	پدر	مجنون	اشاره	
نشده	و	از	طرف	دیگر،	مشخص	نیست	که	لیلی	و	
مجنون	در	مکتب	خانه	دلباختۀ	یکدیگر	ش��ده	اند	یا	
پیش	از	آن	)ذوالفق��اری،71،1388(.	این	در	حالی	
است	که	برخی	از	روایات	عربی	به	دلباختگی	لیلی	
و	مجنون	زمان	چرانیدن	گوسفندان	اشاره	کرده	اند	
و	هم��ان	ط��ور	که	پی��ش	از	این	ذکر	ش��د،	وجود	
مکتب	خانه	هم	با	زندگی	اعراب	بادیه	نش��ین	زمان	
رخداد	داس��تان	ناسازگار	اس��ت.	همچنین،	تطبیق	
بوس��تانی	که	پر	از	گل	و		گی��اه	و	پرندۀ	آوازخوان	
است	و	لیلی	در	فصل	بهار	به	تماشای	آن	می	رود	با	
محیط	خشک	زندگی	اعراب	بادیه	نشین،	بعید	است!	
وجود	حیواناتی	مانند	ش��یر،	گرگ،	روباه،	گوزن	و	
خرگ��وش	در	این	محیط	هم	دور	از	ذهن	اس��ت!	
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گفتنی	است	که	در	روایات	عربی	هم	بخش	های	8،	
26،	30،	31،	32	)رضای��ی	اردانی،50،1391(؛	در	
روایات	امیر	خس��رو	و	جامی	بخش	های	12،	15،	
16،	17،	18،	21،	25،	26،	27؛	در	روای��ت	مکتبی	
بخ��ش	12	و	در	روایت	عبدی	بیگ	هم	بخش	های	
4،	6،	9،	10،	12،	18،	26،	27،	30،	31	حذف	شده	

است	)درودگریان،43،1388(.
از	می��ان	صحنه	ها	و	رخدادهایی	که	به	روایت	فیلم	
افزوده	ش��ده،	باید	به	دلیل	مخالفت	پدر	لیلی	اشاره	
کرد.	دشمنی	میان	دو	قبیله	از	همان	ابتدا،	اصلی	ترین	
بهانه	و	دلیل	پدر	لیلی	اس��ت	ت��ا	با	توجه	به	آن،	از	
رفتن	دخترش	به	مکتب	خانه	و	دیدارش	با	مجنون	
جلوگیری	کند.	این	موضوع	تناسبی	آشکار	و	مستقیم	
با	روزگار	اعراب	بادیه	نشین	و	پدرساالری	آن	زمان	
دارد.	در	روایت	جامی	هم،	علت	مخالفت	پدر	لیلی	
با	دیدار	و	ازدواج	دخترش	با	مجنون،	دشمنی	میان	
دو	قبیله	است	)یوسفی،78،1373(.	اکنون	اگر	طبق	
اث��ر	نظامی،	دیوانه	دانس��تن	مجنون	عامل	مخالفت	
پدر	لیلی	است،	پس	چرا	او	زمانی	که	مجنون	هنوز	
آوارۀ	بیابان	نش��ده	بود	و	به	اصطالح	دیوانه	به	نظر	
نمی	رسید	و	حتی	پیش��تر	از	آن،	در	دوران	کودکی	

دو	دلداده،	با	دیدار	آنها	مخالفت	می	کرد؟
ابن	سالم	در	روایت	نظامی	پس	از	اینکه	لیلی	را	برای	
اولین	بار	در	راه	بوستان	دیدار	می	کند	و	دلباختۀ	او	
می	ش��ود،	لیلی	را	از	پدرش	خواس��تگاری	می	کند؛	
ولی	در	روایات	امیر	خس��رو	و	جامی	به	این	اولین	
دیدار	اشاره	نشده	اس��ت	)ذوالفقاری،77،1388(.	
جالب	اس��ت	که	این	سالم	در	روایت	فیلم،	با	لیلی	
و	مجن��ون	هم	کالس	اس��ت.	او	ه��م	مانند	مجنون	
ش��یفتۀ	لیلی	می	شود	و	به	نظر	می	رسد	که	ابن	سالم	
هم	از	دوران	کودکی	دلباختۀ	لیلی	اس��ت	و	همین	
دلباختگی	باعث	می	ش��ود	که	در	آینده	مصّرانه	در	
پی	ازدواج	با	او	باشد	و	دو	بار	از	لیلی	خواستگاری	
کند؛	ش��اید	س��کوت	و	رضایت	ابن	سالم	در	برابر	
کام	نیافتن	از	لیلی	هم	اشاره	ای	به	دلباختگی	دیرینۀ	

او	به	لیلی	اس��ت.	هم	درس	بودن	ابن	س��الم	با	لیلی	
و	مجنون،	هم	پیش��ینۀ	عشق	ابن	س��الم	به	لیلی	را	
طوالنی	ت��ر	می	کند	و	به	دوران	کودکی	می	رس��اند	
و	ه��م	انگیزه	و	عاملی	اس��ت	که	باعث	می	ش��ود	
شخصیّت	ابن	سالم	تا	آخر	داستان	در	فیلم	حضور	
داش��ته	و	در	پی	ازدواج	با	لیلی	باش��د	و	به	هدف	

خود-	هر	چند	ناتمام-	برسد.

3( نتیجه گیری
-	لیلی	و	مجنون	یکی	از	مشهورترین	و	مجذوب	ترین	
داس��تان	هایی	اس��ت	که	برای	نخس��تین	بار	توسط	
نویسندگان	و	سرایندگان	ادبیات	عرب	شناسانده	شد؛	
سپس،	به	ادبیات	فارسی،	ترکی	و	کردی	هم	راه	یافت.	
-	اصل	این	داس��تان	در	منابع	عربی	بس��یار	ساده	و	
کوتاه	بوده،	ولی	جزئیات	بیش��تری	در	طول	تاریخ	
به	آن	افزوده	ش��ده	تا	اینکه	نظامی	برای	نخس��تین	
بار،	آن	در	قالب	منظومه	ای	بلند	و	ش��اعرانه	به	نظم	

فارسی	درآورده	است.	
-	پس	از	نظامی،	بسیاری	از	شاعران	از	اثر	او	تقلید	
و	اقتباس	کرده	اند	و	دامنۀ	این	اقتباس��ات	عالوه	بر	
متون	مکتوب،	به	س��ینمای	روزگار	ما	هم	رس��یده	

است.	
-	فیلم	لیلی	و	مجنون	به	کارگردانی	سیامک	یاسمی،	
سومین	فیلم	اقتباسی	از	لیلی	و	مجنون	نظامی	است	
که	در	سال	1349	ه.ش	در	سینمای	ایران	به	نمایش	
درآمده	و	در	این	مقاله	به	آن	پرداخته	ش��ده	است.	
-	هر	چند	این	فیلم	همان	چهارچوب	کلی	داستان	و	
ابتدا،	نقطۀ	اوج	و	انتهای	مذکور	در	اثر	نظامی	را	دارد	
و	رخدادهای	محوری	و	شخصیّت	های	اصلی	آن	در	
هر	دو	اثر	یکس��ان	است؛	ولی	تفاوت	های	بسیاری	
ه��م	در	جزئی��ات	و	رخدادهای	آنه��ا	وجود	دارد.
-	شتاب	نظامی	در	به	نظم	درآوردن	داستان	از	یک	
طرف	و	نبود	روایتی	پیراس��ته	و	منس��جم	از	آن	در	
روزگار	او	از	طرف	دیگر،	باعث	ش��ده	تا	او	بیشتر	
رخدادهای	داستان	را	خام	باقی	بگذارد	و	به	تحلیل	
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و	تطبی��ق	آنها	ب��ا	واقعیّت	نپ��ردازد؛	بنابراین،	تمام	
توجه	و	تمرک��ز	خود	را	معطوف	ش��خصیّت	های	
اصل��ی	داس��تان،	یعنی	لیل��ی	و	مجنون	س��اخته	و	
داس��تان	را	جوالن	گاه	هنرنمایی	های	شاعرانه	خود	

کرده	است.	
-	بس��یاری	از	رخدادها	در	اثر	نظامی	فرعی	است	
و	باعث	اطناب	کالم	ش��ده	اس��ت.	این	بخش	های	
فرعی،	هم	بی	اهمیت	و	ناس��ازگار	با	دنیای	واقعی	
زمان	رخداد	داستان	است	و	هم	در	قوت	و	ضعف	
آن	تأثی��ر	چندانی	نمی	گذارد؛	حتی	برخی	از	آنها	با	
چهارچوب	و	بدنۀ	اصلی	داس��تان	پیوند	استواری	
ندارند	و	می	توان	آنه��ا	را	حذف	کرد،	بدون	اینکه	

آسیبی	جدی	به	بافت	کلی	داستان	برسد.	
-	روایت	فیلم	از	لحاظ	تکنیک	های	داستان	پردازی	
نس��بت	به	اثر	نظامی	برت��ری	دارد	و	تغییرات	وارد	
ش��ده	در	آن	باعث	تقویت	ابعاد	داس��تان	پردازی	و	

آفرینش	شخصیّت	ها	شده	است.	
-	بسیاری	از	بخش	های	افزوده	شده	به	فیلم	باعث	
پختگی	و	س��یر	طبیعی	داستان	شده	و	بر	کشش	و	

زیبایی	آن	افزوده	است.	
-	می��ان	رخدادهای	داس��تان	در	روای��ت	فیلم	هم	
رواب��ط	عل��ّی	و	معلولی	بیش��تری	نس��بت	به	اثر	
نظام��ی	برقرار	اس��ت	و	ای��ن	موضوع	ه��م	روند	
داس��تان	را	طبیعی	تر	و	منطقی	ت��ر	جلوه	داده	و	هم	
به	گره	خوردگی	رخدادهای	داس��تان	کمک	کرده	و	

کشش	و	کشمکش	آن	را	افزایش	داده	است.
-	روایت	فیلم	صرفًا	برگرفته	از	اثر	نظامی	نیس��ت،	
بلکه	از	روایات	عربی	و	اقتباس��ات	نظامی	هم	تأثیر	

پذیرفته	است.
-	مقایس��ه	و	تحلیل	فیلم	های	متأث��ر	از	متون	ادبی	
یکی	از	زمینه	های	پژوهش��ی	اس��ت	ک��ه	تا	کنون	
چندان	م��ورد	توجه	قرار	نگرفته	و	جا	دارد	در	این	

حوزه	هم	تحقیقاتی	صورت	گیرد.
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