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مقدمه
ادبيّات غنایی یكی از ش��اخه های مهم ادبيّات فارسی 
اس��ت كه »ليلی و مجن��ون« از برجس��ته ترین آثار آن 
اس��ت. مثنوی غنایی »ليلی و مجن��ون« در 4494 بيت 
در بح��ر هزج با بن مایة عش��ق ع��ذری از بزرگ ترین 
مثنوی های عاشقانه است كه شاعران زیادی در پيروی 
از آن طبع آزمایی كرده اند. داس��تان زمينة عربی دارد، و 
فضای داستان نيز سرزمين عرب است، یكی از بزرگان 
قبایل عرب پس از سال ها انتظار و با دادن صدقه و نذر 
و نياز صاحب فرزند پسری می شود كه نامش را قيس 
می گذارند. قيس از كودكی دلبستة هم مكتبی خود ليلی 
می ش��ود و در این عشق چنان شوریده می گردد كه در 
فراق معشوق به غزلخوانی و شعرخوانی روی آورده از 
قبيله خود بریده با دد و دام مأنوس می گردد چنان كه به 
مجنون ملّقب می گردد، تا جایی كه پدر ليلی، تقاضای 
س��يدعامری، پدر قيس را مبنی بر خواستگاری از ليلی 
رّد می كن��د و دخترش را به عقد مردی صاحب مكنت 
به نام ابن سالم درمی آورد، ليكن ليلی كه به عشق قيس 
دچار است ناكام می ميرد و مجنون هم بر سر خاک او 

با ناكامی جان می دهد.
دربارة وجود حقيقی شخصيت اصلی این داستان اتفاق 
نظ��ر وجود ندارد، چنان كه »ریاش��ی گوید از اصمعی 
شنيدم: دو نفرند كه فقط نامشان باقی است )و حقيقت 
تاریخی ندارند( مجنون بنی عامر و ابن القریة، قصه های 
ایشان را افسانه بافان ساخته اند« )اصفهانی، 141،1368(.
زرین ك��وب در كت��اب »پير گنجه در جس��ت وجوی 
ناكجاآباد« معتقد است كه »ليلی و مجنون« در حقيقت، 
نمایندگان حّب عذری هس��تند و گویا در عالم خارج 
واقعي��ت نداش��ته اند: »قصه پ��ردازان به خاط��ر آن كه 
قّصه ش��ان از عنصر حقيقت نمایی خالی نماند به رسم 
دیرینة عرب، نس��ب نامه هایی كه مج��ّرد وجود آن ها 
نش��انة مش��كوک بودن آن ها اس��ت، برای نقل جعل 
كرده اند تا هر گونه تردی��د در واقعی بودن آن را رفع 
نمایند« )زرین كوب، 1372، 115(، با این حال بسياری 
از منابع به وجود حقيق��ی او اذعان كرده اند، »چنان كه 

ابوعمر شيبانی نقل می كند كه مردی از اهل یمن برای 
من نقل می كرد كه مجنون را دیده است و با او سخن 
گفته و نامش را پرسيده است« )قيس بن ملّوح، 1992،  
223(. نقل قول دیگری از هش��ام ب��ن محمد كلبی در 
دست است كه می گوید: »مجنون همان قيس بن ملّوح 
اس��ت كه پدرش قبل از دیوانه ش��دنش مرده است و 
وی بر سر قبر پدر شتری قربانی كرده و ابياتی سروده 

است« )همان، 223-224(.
روایت دیگری است كه »داستان عشق »ليلی و مجنون« 
حاصل دلباختگی قيس بنی عامر از جوانان ناحية نجد 
در سرزمين حجاز است كه در حدود قرن اول هجری 
می زیسته اس��ت و معشوقش ليلی نيز به گفتة اخفش، 
دختر مس��عد بن محمد بن ربيعه و ب��ه گفتة ابوعمرو 
ش��يبانی ليلی كنيه اش ام مالک و دختر مهدی بن سعد 

بوده است« )سجادی، 1372، 205(.
نظامی در قرن شش��م ای��ن داس��تان را از زبان عرب 
دریافته و به زبان فارس��ی به نظم كش��يده است. یكی 
از داس��تان هایی كه از لحاظ ش��خصيت های متناظر و 
محورهای داس��تانی با منظومة »ليل��ی و مجنون« قابل 
تطبيق اس��ت، داستان »اصلی و كرم« است كه موضوع 
این مقاله می باشد. داستان اصلی و كرم از داستان های 
معروف »عاشيقالر« می باش��د. در این داستان قهرمان 
داس��تان از بادة عش��ق )بوتا( سرمس��ت می شود و در 
راه رس��يدن به محبوب س��ختی های زیادی را تحمل 
می كند و در آخر نيز با ناكامی می ميرد. خالصة داستان 
ب��ه روایت غف��ارزاده بدین قرار اس��ت: در زمان های 
نه چندان دور در ش��هر اصفه��ان، حاكمی بود عادل، 
مدی��ر و مدبّ��ر، این حاكم در دنيا چيزی كم نداش��ت 
ليكن او را از فرزند نصيبی نبود، حاكم كشيش��ی را به 
خزانه داری خود گماشته بود كه آن كشيش هم از اوالد 
بهره ای نداشت، روزی از روزها درویشی، تخم سيب 
می فروخت، همس��ران حاكم و كشيش، تخم سيب را 
می خرند و آن را پرورش می دهند، تخم سيب، درختی 
می ش��ود و آن دو با سيبی كه از آن تخم به بار می آید 
باردار می شوند و باهم عهد می كنند كه اگر فرزند یكی 
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دختر و آن دیگری پس��ر باشد، فرزندان را به عقد هم 
در بياورند، از قضا حاكم را پس��ری متولد می  ش��ود و 
كشيش را دختری، نام پسر را احمد ميرزا و نام دختر را 
قاراسلطان1 - و در بعضی روایت ها، مریم- می گذارند، 
كش��يش بنا به اختالف دینی، عهد را گردن نمی نهد و 
تصميم به ترک اصفهان می گيرد و به شهر زنگی كوچ 
می كند، شبی احمدميرزا در خواب رویایی می بيند كه 
از دس��ت زیبارویی، باده )بوتا( می خ��ورد، فردای آن 
روز در گش��ت و گذر خود همراه ب��ا صوفی، همدم 
و هم مكتبی اش به ش��هر زنگی می رس��د و از قضا با 
قاراسلطان مواجه می شود، آن دو دلباختة هم می شوند، 
دخت��ر از ترس پدر و مادرش از احمدميرزا می خواهد 
كه از آنجا دور ش��ود. ولی احمدميرزا از دختر دربارة 
اصل و پدرش می پرس��د و این ك��ه كار اصلی پدرت 
چيس��ت، قاراس��لطان كه تا آن موقع كلمة »اصلی« را 
نشنيده بی اعتنا به س��ؤال او، التماس می كند كه »كرم« 
كن و از اینجا ب��رو، تكرار كلمات »اصلی و كرم« این 
فك��ر را به احمدميرزا تلقين می كند كه آنها نام خود را 

به »اصلی« و »كرم« تغيير دهند. 
»ك��رم« بنا به اص��رار اصل��ی از او جدا می ش��ود، اّما 
عش��ق »اصلی« او را چنان ش��يدا می كند كه این سخن 
به گوش حاكم، پدر كرم می رس��د، حاكم، قاراسلطان 
)اصلی( را برای احمد ميرزا خواس��تگاری می كند، اّما 
كشيش از حاكم مهلت یک ماهه می طلبد، ليكن از این 
فرصت اس��تفاده كرده زنگی را ترک می كند، »كرم« به 
همراه صوفی برای جس��تن »اصل��ی« اصفهان را ترک 
می كند اّما كش��يش تا خبر ورود »كرم« را در ش��هری 
می ش��نود، به ش��هر دیگر مهاجرت می كند، این گریز 
و تعقيب سه س��ال- در بعضی روایت های شفاهی از 
جمله روایت كركوک، هفت سال- به طول می كشد تا 
اینكه در ش��هر قيصریّه، حاكم شهر كه به عشق »كرم« 
و عاش��يق حق )ع��ارف( بودنش متقاعد می ش��ود، به 
ازدواج آنها حكم می دهد، كش��يش راضی می ش��ود و 
ليك��ن باز امتن��اع كرده و می گریزد، و به ش��هر حلب 
می رود، و »كرم« به دنبالش. پاش��ای حلب كه با »كرم« 

سابقة آشنایی نيز داش��ت، از كشيش می خواهد كه به 
عقد »كرم« و دخترش رضایت دهد؛ ليكن كشيش باز 
سرپيچی می كند، اّما اطرافيان پاشا »اصلی« را می ربایند 
و جشن عروسی آنها را برگزار می كنند، كشيش دست 
به حيله ای دیگر می زند، برای عروسی »اصلی«، لباسی 
س��رخ رنگ س��فارش می دهد و دگمه های سحرآميز 
ب��ر آن می دوزد، بر اثر تماس »ك��رم« با این دگمه های 
س��حرآميز كه گویی زهرآلود است، دس��ت »كرم« از 
پيكرش جدا ش��ده ناگهان پيكرش خاكس��تر می شود، 
»اصلی«، كه دلس��وختة »كرم« است گيسوان خود را بر 
پيكر محبوب می گس��ترد و غزل سوگوارانه می سراید، 
اّما براثر تماس دس��ت »اصلی« با پيكر سوختة »كرم«، 
»اصلی« نيز آتش می گيرد و این چنين وصال عاشق و 

معشوق به سوگ مبدل می شود.

بیان مسأله
تأّمل در محورهاي این دو اثر نش��ان می دهد كه وجوه 
مش��ترک زیادی در بين آنها وج��ود دارد و این امر با 
توّج��ه به خاس��تگاه روایت منظوم »ليل��ی و مجنون« 
نظامی و داستان »اصلی و كرم« كه هر دو از آذربایجان 
می باش��د چندان دور از ذهن نمی  نمای��د، با این حال 
ای��ن مقاله بر مبنای مكت��ب امریكایی- كه تأثيرپذیری 
و تأثيرگ��ذاری را ش��رط اصل��ی انج��ام پژوهش های 
تطبيقی نمی داند- به مقایسة دو اثر می پردازد، چنانچه 
رنه ولک، منتقد برجس��تة امریكایی می گوید: »ادبيّات 
تطبيق��ی بی توّجه به موانع سياس��ی، نژادی و زبانی به 
بررس��ی ادبيّات می پردازد. نيز امكان ندارد كه بتوانيم 
آن را در روش واحدی محص��ور كنيم... تطبيق گری، 
همچنين، نباید در روابط تاریخی محصور بماند، چه، 
پدیده های بس��يار ارزشمند مشابهی در زبان ها یا انواع 
ادب��ی رایج ]در جهان[ وجود دارد كه با یكدیگر پيوند 
تاریخ��ی ندارند... ني��ز نمی توان ادبيّ��ات را در تاریخ 
ادبيّ��ات محدود كرد و نقد ادبی و ادبيّات معاصر را از 

آن دور نمود« )نظری منظم، 1389، 229(.
این ش��اخه از ادبيّات می تواند به وحدت ادبيّات ملل 
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مختلف كم��ک بكند و »در واقع این اقدام بزرگ ترین 
خدمتش ب��ه ادبيّات جهانی خواهد ب��ود، چه به گفته 
بالدنس��پرژ، این امر خ��ود تدارک بشردوس��تی نوین 

می باشد« )ساجدی، 1387، 70(.
ب��ه هر حال ه��ر دو اثر مورد تطبيق خود منش��أ خلق 
آثار هنری دیگری در ایران و خارج ش��ده اند كه از آن 
جمله می توان به نمایش��نامه ها و تئاترهایی كه از ليلی 
و مجنون اقتباس ش��ده اند به كارگردانی ميشا مانوگيان 
)1311ش.(، معين الّدیوان فك��ری )1321ش.(، ملكه 
مهرت��اش  اس��ماعيل  )1323ش.(،  حكمت ش��عار 
)1326ش.(، مرجان امير ارجمند )1374ش.(، ش��هرو 
خردمن��د )1379ش.(، امي��ر دژاكام )1383ش.(، صبا 
ملكی )1384ش.(، پری صابری )1385ش.(، ساس��ان 
قجر )1385ش.(، فرزانه كابل��ی )1386ش.(، خداداد 
بيگی )1388ش.(، علی اصغر مقنی ميالنی )1391ش.( 
)طاهری،1391: س��ایت خانه تئاتر ایران( و فيلم های 
س��ينمایی »ليلی و مجنون« به كارگردانی عبدالحس��ين 
سپنتا )1316 ش.(، علی محمد نوربخش )1335ش.(، 
س��يامک یاس��می )1349ش.(، فيلم ماالیایی »ليلی و 
مجنون« به كارگردانی ب.اس. راجهانس )1933م.( به 
همت كمپانی موتيالل كميكال كامپنی كه در سنگاپور 
واقع ش��ده ب��ود،  فيل��م آذربایجانی »ليل��ی و مجنون« 
ب��ه كارگردانی لطي��ف صف��راف )1961م.(، فيلم های 
هن��دی »ليل��ی و مجنون« ب��ه كارگردان��ی ک. راتود 
)1931م.(، جی.جی. مادان )1931م.(، هارنام س��ينگ 
راوائي��ل )1984م.( و اپرای »ليلی و مجنون« س��اختة 
عزیر حاجی بيگ اف موس��يقيدان و آهنگس��از مشهور 
آذربایجان��ی )1908م.(، نيایش ليلی و س��ماع مجنون 
)1386ش.( از مهين زرین پنجه و در مورد اصلي وكرم 
نيز فيلم سينمایی »اصلی و كرم« به كارگردانی آدولف 
كورن��ر )1942م.( و فيلم س��ينمایی »اصلی و كرم« به 
كارگردان��ی اورمان ایلماز )1971م.( در تركيه و اپرای 
مع��روف »اصل��ی و ك��رم« )1913م.( از عزیر حاجی 

بيگ اف اشاره كرد. 

پیشینة تحقیق
توّجه در ادبيّات دیگر ملل نشان می دهد كه بين شاهكار 
»ليل��ی و مجنون« ب��ا دیگر آثار غنایی همس��انی هایی 
وج��ود دارد، چنان ك��ه در ای��ن زمين��ه، تحقيقاتی نيز 
صورت گرفته است كه از آن جمله می توان به مقایسة 
»رومئ��و و ژوليت« ویليام شكس��پير با منظومة »ليلی و 
مجنون« )حكم��ت، 1320(، مقایس��ة تطبيقی منظومة 
»ليلی و مجنون« نظامی و نمایشنامة »سيرانو دوبرژراک 
روس��تان« از منظر پيش متني��ت ژرار ژنت )طالیی و 
دیگران، 1392(، س��نجش عش��ق در دو شيفتة عشق 
»ليلی و مجنون« نظامی و »رومئو و ژوليت« شكس��پير 
)ممتحن و همكار، 1390( و بررس��ی تطبيقی مضامين 
عش��ق ع��ذری در »ليلی و مجنون« و »ع��روه و عفرا« 

)محمدزاده و همكار، 1393( اشاره كرد.
یكی از داس��تان های ملل ترک زبان كه در كشورهای 
ایران، تركيه، آذربایجان، قزاقّستان، عراق، بلغارستان و 
مجارس��تان بسيار شناخته شده است، داستان »اصلی و 
كرم« است، تحقيق های مستقلی نيز دربارة این داستان 
در كش��ورهای تركيه و آذربایجان انجام ش��ده است، 
اّما در ایران با وجود این كه خاس��تگاه داستان است و 
زادگاه قهرمانان آن را اصفهان و در بعضی از روایات، 
قرامل��ک تبریز و گنجه دانس��ته اند، فقط متن داس��تان 
چندین بار به چاپ رس��يده اس��ت )ن��ک: غفارزاده،  
1393، 14-5( و ج��ز ی��ک مقاله با عنوان »بررس��ی 
بن مایه های داس��تان اصلی و كرم« )رس��می و همكار، 

1396( هيچ كار تحقيقی صورت نگرفته است.

مضامین مشترک در داستان های »لیلی و مجنون« 
و »اصلی و کرم«

هر دو داس��تان با پيرنگ واحد و شخصيت های متناظر 
مطرح شده اند، عش��ق و ناكامی و تجّلی آن در وجود 
شخصيت های متناظر در هر دو داستان، گویای مشابهت 
و همسانی های دو اثر است كه در ذیل بدان ها پرداخته 

می شود:
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1- سرآغاز داستان ها
آغ��از ه��ر دو داس��تان ب��ا ط��رح الف(بزرگ��واری، 
ب(  س��خاوتمندی و ج( ب��ی اوالدی پ��در قهرماِن مرد 
داس��تان می آغازد، نظامی این س��ه م��ورد را چنين به 

وصف می كشد:
صاحب هنری به مردمی طاق

شایسته ترین جمله آفاق
سلطان عرب به كام گاری

قارون عجم به مال داری
درویش نواز و ميهمان دوست

اقبال در او چو مغز در پوست
هر چند خليفه وار مشهور

از بی خلفی چو شمع بی نور
محتاج تر از صدف به فرزند

چون خوشه به دانه آرزومند
)نظامی، 1364، 83(
داس��تان »اصلی و كرم« نيز در روایت غفارزاده با این 
جمله شروع می ش��ود: در زمان های نه چندان دور در 
ش��هر اصفهان حاكمی بود مدیر و مدبّر و عادل كه او 
را از فرزن��د نصيبی نب��ود و از این رو از بخت خویش 

شكایت می كرد )غفارزاده، 1393، 18(.
در هر دو داس��تان این مش��كل با كلي��د دعا و صدقه 

گشوده می شود، چنان كه نظامی گوید:
زنده ست كسی كه در دیارش

ماند خلفی به یادگارش
می كرد بدین طمع كرم ها

می داد به سائالن درم ها...
ایزد به تضّرعی كه شاید

دادش پسری چنان كه باید
)نظامی، 1364، 84(
اّما در داس��تان »اصلی و كرم« این امر با اس��طوره پيوند 
می یابد و نه تنها قهرمان مرد داستان بلكه قهرمان زن نيز با 
خوردن سيبی كه تخم آن را درویشی داده است، والدت 
می یابند و قهرمانان از همان آغاز ناف بریدة2 هم می شوند 
)غفارزاده،21،1393- 20 و نيز نک:  رسمی و همكار،1396(.

2- والدین عّشاق 
در هر دو داستان نقش پدران از مادران پررنگ تر است 

كه در ذیل به ویژگی های هر یک پرداخته می شود:

2-1- پدران صلح جو و ناصح مجنون و کرم
در هر دو داس��تان پدران عّشاق از صفت بزرگواری و 
بخش��ندگی برخوردارند، در داستان »ليلی و مجنون«، 
سيدعامری پس از شنيدن جواب رّد به پند و نصيحت 

فرزند می پردازد و با فرزند به غمخواری می پردازد:
مجنون چو حدیث خود فرو گفت

بگریست پدر بدانچه او گفت )همان، 125(
و او را جهت فراموش كردن عشق ليلی به حج می برد، 
اگر چه مؤثر واقع نمی ش��ود و عاقبت نيز در غم پسر 
جان می سپرد )نظامی، 1393، 213-209(. پدر كرم نيز 
در پی منصرف كردن فرزند از عش��ق اس��ت ليكن در 
پی عدم قبول كرم و تصميم او به ترک دیار )غفارزاده، 
1393، 45( كم كم از صحنة داستان محو می شود و در 

ادامه از او سخنی به ميان نمی آید.

2-2- پدران متعّصب و کینه توز لیلی و اصلی
پدران ليل��ی و اصلی به خاطر تعّص��ب، بی عاطفگی، 
خشونت، خودخواهی و كينه ورزی دارای خصوصيّات 
همسان هستند، پدر ليلی چون خبر گذار مجنون را به 

كوی ليلی می شنود، قصد جان قيس می كند:
چون آگه گشت شحنه زیِن حال

دزد آبله پای و شحنه قتّال
شمشير كشيد داد تابش

گفتا كه بدین دهم جوابش
)نظامی، 1363، 113(
پدر اصلی كينه توزتر و سنگدل تر است، چرا كه به قصد 
و عمد مرگ كرم و ب��ه تبع مرگ اصلی را طرح ریزی 

می كند )غفارزاده، 1393، 165(.

2-3- مادران منفعل عّشاق
در ه��ر دو داس��تان مادران عّش��اق حض��ور كمرنگی 
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دارند، مادر قيس مهربان اس��ت و نگ��ران، تنها كنش 
او صبرپيشگی است و فرستادن برادرش سليم عامری 
همراه جامه و طعام جهت دیدار قيس )نظامی، 1363، 
248( و دس��ت آخر در غم فرزند جان سپردن )همان، 
256(. م��ادر كرم كه در آغاز داس��تان حضور پررنگی 
دارد و با خوردن سيب اس��طوره ای، تولد كرم را رقم 
می زند نه در خواستاری از اصلی و نه در ادامة داستان 
حضور ندارد، مادران قهرمانان زن نيز منفعل هس��تند 
و تس��ليم. مادر ليلی با مهربانی همدم ليلی است چون 
ليلی راز خویش را بر او می گش��اید، جز دریغ و صبر 

چاره ای ندارد:
دانندة راز راز ننهفت

با مادرش آنچه دید برگفت
تا مادر مشفقش نوازد

در چاره گریش چاره سازد
مادر ز پی عروس بی كام

سرگشته شده چو مرغ در دام
می گفت گرش گذارم از دست

آن شيفته گشت این شود مست
ور صابریی بدو نمایم

برناید ازو وزو برآیم
بر حسرت او دریغ می خورد

می خورد دریغ و صبر می كرد
)همان، 137و136(

م��ادر اصلی نيز كه در بعضی روایت های ش��فاهی از 
جمل��ه روایت كركوک نام او »دودو« آمده اس��ت در 
آغاز داس��تان با بس��تن عهدی با همس��ر حاكم )مادر 
ك��رم( دخت��ر خ��ود را نامزد ك��رده اس��ت، در ادامه 
داستان- اگرچه نه به صورت پررنگ- در بدعهدی و 
پيمان شكنی همسر خویش شریک است و جای جای 
س��ایة ترس و تهدید او بر اصلی دیده می ش��ود و در 
پایان داستان نيز راوی از اطالع وی از توطئة كشيش 

پ��رده برم��ی دارد )غف��ارزاده،  1394،  173(.

3- وصف عّشاق
در هر دو اثر عّش��اق دارای وجوه مشتركی هستند كه 

در زیر بدان پرداخته می شود:

3-1- زیبایی عّشاق
یك��ی از مضامين كه در داس��تان های غنایی نمود پيدا 
می كند، تصویر زیبایی عّش��اق است، این زیبارویی نه 
تنها در قهرمانان زن داس��تان بلكه در قهرمانان مرد نيز 
مطرح است، در داس��تان ليلی و مجنون، زیبایی قيس 

چنين وصف می شود:
ایزد به تضرّعی كه شاید

دادش پسری چنانكه باید
نورسته گلی چو نار خندان

چه نار و چه گل هزار چندان
روشن گهری ز تابناكی

شب روز كن سرای خاكی 
)نظامی، 1363، 84(
ليلی نيز در زیبایی »سر دفتر آیت نكویی« و »شاهنشه 
ملک خوبرویی« اس��ت )هم��ان، 127(. نظامی وصف 
ظاهری او را لعبتی همچون ماه، سروسهی، آهو چشم، 
ماه عرب، زلفش همانند ش��ب، رخ��ش همانند باغ یا 
مش��عله ای در چنگ زاغ، كوچک دهن، بزرگ س��ایه، 

شّكر شكن و... در یک كالم:
محجوبة بيت زندگانی

شه بيت قصيدة جوانی
)همان، 86 و87( خوانده است. 

در داس��تان اصلی و كرم در ب��اب زیبایی، قهرمان مرد 
موردی دیده نمی شود، اما وصف زیبایی اصلی از زبان 
كرم چنين آمده اس��ت: خوش قد و قامت، خوش نظر، 
گلرخس��ار، زیباتر از الله، قد بلن��د، نازک ميان، كبک  
روش، صدف دندان، خوش صدا، زیباتر از ماه، چشم 

سياه و ابروسياه )غفارزاده، 1393، 147(.

3-2- کم سن و سالی عّشاق 
در بيش��تر داستان های غنایی، كم سن و سالی عّشاق از 
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بن مایه های داس��تان اس��ت، در داستان ليلی و مجنون، 
چون از س��پردن وی به مكتب سخن می رود، او را ده 

ساله معرفی می كند:
چون شد به قياس هفت ساله

آمود بنفشه  گرد الله
از هفت به ده رسيد سالش

افسانة خلق شد جمالش ...
شد جان پدر به روی او شاد

از خانه به مكتبش فرستاد
دادش به دبير دانش آموز

تا رنج برد برو شب و روز
)نظامی، 1363، 86(
اگر چه از سّن ليلی سخن به ميان نمی آید، ليكن بنا به 

بيت زیر او نيز باید همسن و سال قيس باشد: 
بود از صدف دگر قبيله

ناسفته دریش هم طویله
)همان(
در داس��تان اصلی و كرم، عّش��اق به دني��ا نيامده زوج 
هم تعيين ش��ده اند، ليكن خود آن ه��ا از این موضوع 
بی خبرند، احمدميرزا در هفده سالگی است كه از بادة 
عشق قاراس��لطان سرمست شده دل از كف می دهد و 
چون آنها همس��ن و سال هس��تند، باید قاراسلطان نيز 

هفده ساله باشد )غفارزاده، 23-26(.

3-3- تسلیم و انفعال عّشاق
ویژگی خاص عّشاق در هر دو داستان تسليم و انفعال 
اس��ت، هچيک از عّش��اق در پی تغيير سرنوشت خود 
نيس��تند آنها كاماًل مطيع تقدیری هس��تند كه جامعه و 
پدران معش��وق برایشان رقم زده اس��ت و در این راه 
هر س��ختی را به جان می خرند. چنان كه مجنون با پدر 

خویش گوید: 
گر كار به خواست خلق بودی

ناخواسته كس نيازمودی ...
بخت بد من مرا بجوید

بدبختی را ز خود كه شوید

گر دسترسی بُدی درین راه
من بودمی آفتاب یا ماه

چون كار به اختيار ما نيست
به كردن كار كار ما نيست
)نظامی، 1363، 122-123(
ك��رم نيز در صبر و تس��ليم خود را ب��ه مجنون مانند 

می كند:
هر بيریئری، قاریش قاریش گزرم

فراقيندا گيزلين درده دؤزه رم
صحرا الرا مجنون، كيمی دوشه رم

گاه مئشه دی، گاهدا خارین ایچينده
)غفارزاده، 1393، 86(

برگردان: 
- ه��ر كجا را وجب به وجب می گردم/ در فراق تو به 

درد هجران صبوری می ورزم.
- همانند مجنون آوارة صحراها می گردم/ گاه در ميان 

بيشه و گاه و در ميان خارها به سر می كنم.

4- تغییر نام قهرمانان
در داس��تان ليلی و مجنون، چون قيس ش��وریدة ليلی 
می ش��ود، آنان كه از حال عش��ق بی خب��ر بودند، او را 

مجنون لقب می دهند:
چون شيفته گشت قيس را كار

در چنبر عشق شد گرفتار ...
آنان كه نه اوفتاده بودند

مجنون لقبش نهاده بودند
)نظامی، 1363، 90-91(
در داس��تان اصلی و ك��رم قهرمانان به نام احمد ميرزا و 
قاراسلطان- و در بعضی روایات مریم- نام گذاری شده اند، 
ليكن چنانكه در خالصة داستان آمده است، ميرزا احمد 
دراولين دیدار از قاراسلطان سؤال می كند كه كار اصلی 
پدر تو چيست؟ و او كه نگران آمدن مادر است، التماس 
می كند كه كرم كن و از اینجا برو، تكرار كلمات اصلی و 
كرم این ذهنيّت را به احمدميرزا القاء می كند كه نام خود 
را به »اصلی« و »كرم« تغيير دهند )غفارزاده، 1393، 26(.
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5- شکل گیری عشق بین قهرمانان
»ليلی و مجنون« از دوران مكتب دلبس��تة هم می شوند 

و این عشق به تدریج صورت می گيرد:
هر روز كه صبح بردميدی

یوسف رخ مشرق رسيدی...
ليلی ز سر ترنج بازی

كردی ز زنخ ترنج سازی...
شد قيس به جلوه گاه غنجش

نارنج رخ از غم ترنجش
برده ز دماغ دوستان رنج

خوشبویی آن ترنج و نارنج
چون یک چندی برین برآمد

افغان ز دو نازنين برآمد
)نظامی، 1364، 89(
در داس��تان »اصلی و كرم« چنانكه آمده است قهرمانان 
قبل از تولّد زوج هم تعيين می شوند، اگر چه بعد از تولد، 
عهد مادران عّش��اق به فراموشی سپرده می شود، اّما با 
رویای قهرمان مرد كه از دست دختری بادة عشق )بوتا( 
می نوشد و با دیدار عشاق در باغ خانة معشوق، عشق 
آن دو به ظهور می رس��د )غفارزاده، 1393، 24-26(.

6- فاش شدن راز عشق
در هر دو داس��تان علی رغم تالش عّشاق، عشق آن ها 
فاش می شود، نظامی در داستان »ليلی و مجنون« چنين 

گوید:
زان دل كه به یكدگر بدادند

در معرض گفت وگو فتادند
این پرده دریده شد ز هر سوی

وان راز شنيده شد به هر كوی...
در عشق شكيب كی كند سود

خورشيد به گل نشاید اندود
)نظامی، 1364، 90(

در داستان »اصلی و كرم« نيز، پيرزنی از راز عشق كرم 
آگاه می ش��ود و به حرص پول، آن را پيش حاكم فاش 

می كن��د )غف��ارزاده، 1393، 31-30( و بع��د این راز، 
پيش همه فاش می ش��ود، اگرچه خود اصلی نيز از آن 

ناراضی است و از رسوایی باک دارد، چنان كه گوید:
نه گزیيرسن، ملول- ملول بویئرده؟

آمان كرم، منی رسوای ائلمه
منی سنه، قسمت اتميش یارادان

آمان كرم، منی رسوای ائلمه
)غفارزاده، 1393، 27(

برگردان: 
- چ��را در این جا حزین و ملول می گردی؟/ امان! كرم 

مرا رسوا مگردان.
- پ��روردگار، مرا در تقدیر تو قرار داده اس��ت/ امان! 

كرم، مرا رسوا مگردان.

7- خواستاری معشوق
در داس��تان »ليلی و مجنون«، چون پدر قيس نمی تواند 
ش��يفتگی و ش��وریدگی را با پن��د و نصيحت خویش 
برطرف كند، با مش��ورت قبيلة خود و به همراهی آنها 

به خواستاری ليلی اقدام می كند:
با انجمن بزرگ برخاست

كرد از همه روی برگ ره راست ...
و آنگه پدر عروس را گفت

كاراسته باد جفت با جفت
خواهم به طریق مهر و پيوند

فرزند تو را ز بهر فرزند
)نظامی، 1363، 99(

ك��ه البتّه پدر ليلی به خاطر ش��هرت قيس به دیوانگی، 
جواب رّد به سيد عامری می دهد و از رسوایی در ميان 

عرب می پرهيزد: 
گر چه سخن آبدار بينم

بر آتش تيزكی نشينم
فرزند تو گر چه هست پدرام

فّرخ نبود چو هست خودكام
دیوانگيی همی نماید

دیوانه حریف ما نشاید )همان، 100(
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و به اینكه س��يد عامر »با حش��مت وخزینه، آلت مهر 
وكينه دارد« وقعي می نهد )همان(. این آیين در داستان 
اصل��ی و كرم نيز ب��ه جا آورده می ش��ود. منتها حاكم 
اصفهان، برای خواس��تاری ليلی به زنگ��ی نرفته بلكه 
كشيش را به اصفهان فرا می خواند و كشيش به ظاهر، 
جواب مثبت می دهد ليكن بعداً با توطئه، جواب خود 

را بازپس می گيرد )غفارزاده، 1393، 31-34(.

8- زیرنظر بودن لیلی و اصلی 
هر دو معش��وق ب��ه خاطر حجب، ش��رایط و فرهنگ 
جامعه عليرغ��م ميل باطنی در برابر درخواس��ت پدر 
تس��ليم هس��تند و نمی توانن��د آزادان��ه از خانه خارج 

شوند: 
ليلی چو شكنج شد حصاری

می بود چو سایه در عماری
می زد نفسی گرفته چون ميغ

می خورد غمی نهفته چون تيغ
دلتنگ چنانكه بود می زیست

بی تنگدلی به عشق در كيست
)نظامی، 1363، 137(
اصلی نيز بنا به ش��رایط اجتماعی و خانوادگی، بدون 
اجازة مادر، قادر به خروج از خانه نيس��ت و همچون 

ليلی تسليم خواست پدر و مادر. 

9- ترک دیار عّشاق
یكی از بن مایه های داس��تان های غنای��ی، ترک دیار و 
سفر عاش��ق برای رسيدن به معشوق است، در داستان 
»ليل��ی و مجنون«، قيس چون از س��وی پدر معش��وق 
ج��واب رد می ش��نود، پند خویش��ان را برنمی تابد، به 

صحرا روی می آورد:
مجنون چو شنيد پند خویشان

از تلخی پند شد پریشان...
تركانه ز خانه رخت بربست

در كوچگه رحيل بنشست
)نظامی، 1364، 102(

در طی داس��تان، شيخ عامری برای رهایی از قيد عشق 
او را به سفر كعبه می برد: 

فرزند عزیز را به صد جهد
بنشاند چو ماه در یكی مهد

آمد سوی كعبه سينه پرجوش
چون كعبه نهاد حلقه در گوش
)همان، 109(
ليكن مؤثر واقع نمی ش��ود، در حالی كه مجنون از خدا 
می خواهد كه بر عشق او نسبت به ليلی بيفزاید و او را 

بی عشق نگذارد:
یارب بخدایی خدایيت

و آنگه به كمال پادشایيست
كز عشق بغایتی رسانم

كو ماند اگر چه من نمانم
)همان، 110(
در داس��تان »اصلی و كرم«، آغازكنندة س��فر، معشوق 
است، چون كشيش، كرم را در ازدواج با دخترش مصّر 
می بيند، پس از اصفهان از زنگی نيز رخت سفر می بندد 
و كرم به دنبال آن ها، س��فر می آغازد و این س��فر سه 
س��ال به طول می كشد. مسير او بنا به روایت غفارزاده 
شهرهای اصفهان، زنگی، خوی، گنجه، ایروان، آجوزا، 
چيلدیرا، آخيس خا، شرقی، اورخان، گورجستان، خلبه، 
قاریس��ا، اولتی، بایات)كردس��تان(، آق ایت، اورقویه، 
وان، تفليس، آهالتا، موش��ا، مارگيت، احمد، اون لوق، 
حسن قاالسی، گوموشلو گونبز، ارزوم، آتشن قلعه سی، 
شكللی دره س��ی، خان اوغلو، تورجان، ارینجان، آش 
قاال، جمی، الروان، دوققوزبازی، سيواس، باللی قصبه، 
اورقوب، آلمالی قصبه، قيصریه، قوربان اوغلو، شيرین 
س��و و در نهایت حلب می باشد. كرم در این ترک دیار 

خود، خود را به مجنون مانند می كند:
گؤزم َدیْدی منيم آخان ایيرماغا

سئوگيلمين، كؤنلویوخدور دورماغا
مجنون كيمی دوشدوم داغالردان داغا

قوربت ائلده، زهر اولدو نان پاراسی
)همان، 96(
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برگردان: 
- چش��مم به جویباری روان افتاد/ گویی محبوب من 

نيز سر ایستادن و توقف ندارد.
- همانن��د مجنون آوارة كوه ها گش��تم/ در س��رزمين 

غربت پارة نان همانند زهر بر وجودم نشست.

او می گوید كه تنها به عش��ق اميد بس��ته است و دیگر 
هيچ:

گئجه گوندوز، آه ائله یيب آغالرام
یاراالرین كؤمزكلرین باغالرام

مجنون كيمی، عشقه اومود باغالرام
یاران بيلين، منی درده ساالن وار
)همان، 115(

برگردان: 
- ش��بانه روز آه می كشم و می گریم/ ریش و زخم های 

خود را می بندم.
- همانند مجنون به عشق اميّد بسته ام/ دوستان! بدانيد 

كه كسی مرا بدین درد دچار ساخته است. 

10- تحمل سختی و گرفتاری های دوران هجران
عّش��اق داس��تان »ليل��ی و مجنون« و »اصل��ی و كرم« 
ه��ر دو پاكبازند، آن ه��ا به خاطر معش��وق هر آزاری 
را می پذیرن��د، زیرا هر دو عهد بس��ته اند كه از عش��ق 
معشوق باز نگردند و این تحّمل درد و رنج در سراسر 
داس��تان نمود دارد. كرم سوز و گداز خود را در عشق 

به مجنون مانند می كند:
اصلينين عشقينه، اوتالنيب سؤندوم

لئيالسين ایتيرميش مجنونه دؤندوم
مين دانا یوردالرا، ائللره چؤندوم

اصليمی تاپماسام، شاداولمازكؤنول
برگردان: 

- در عشق اصلی سوختم و گداختم، به مجنونی مبدل 
شدم كه ليالی خویش را گم كرده است.

- به هزار س��رزمين و قبيله سرزدم، اگر اصلی را نيابم 
دلم شاد و سرور نخواهد شد.

مجنون كيمی گزدیم، یولالر اوزونو
در نمه دیم غنچه گولون كْولونو

آشيق اوالن بيلر، عشقين یْولونو
یاالندیر دوغرو دور، داریشان بيلر ...

**
مجنونو چؤللره، منصورو دارا

اولوبدور كرمين گونلری قارا
واميقين اوریی اولوبدور یارا

اوریی داغالنيب، آليشان بلر
)غفارزاده، 1393، 155(

برگردان: 
- همانن��د مجن��ون، راهها پيمودم/ ليكن نتوانس��تم به 

گلبن عشق دست یازم.
- هر كس��ی عاشق شد، راه عشق را می شناسد/ راست 
یا دروغ كسی كه مبتالی عشق است آن را می شناسد.

**
- مجن��ون را ب��ه صحراها و منصور را به دار س��پرد/ 

روزهای كرم سياه و ظلمانی شده است. 
- دل وامق مجروح و رنجور گشته است/ این را كسی 
دریابد كه از درد عشق دلش سوخته و گداخته است.

و چ��ون ك��رم در آتش تعصب و حس��ادت كش��يش 
می سوزد، اصلی بر پيكر سوختة او چنين می گوید:

كرم دئدی: اؤلوم نه دیر، جان نه دیر؟
سئوگی سئون، اوچون بوران، قار نه دیر؟

عشق اوغروندا، دوغرو وئرسم قان نه دیر؟
سئوه جكسن وفالی یار سئوكونول
)همان، 471(

برگردان: 
- كرم گوید كه مرگ چيست و زندگی چيست؟/ برای 

عاشق كوالک چيست و برف چه؟
- برای عشق حقيقی، جان دادن چيست؟/ اگر دوست 
داش��تن را می جوی��ی، ای دل! یار وفادار را دوس��ت 

بدار.
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11- دیدارهای پنهانی عّشاق
در هر دو داس��تان، عاش��ق و معشوق با رعایت اصول 
اخالق��ی همدیگر را دیدار می كنن��د، در منظومة »ليلی 
و مجنون« عليرغم مخالفت ها و سخت گيری های پدر 
ليلی، عش��اق به صورت پنهانی همدیگر را می بينند و 
در این راه گاه یاری رسان هایی هستند كه آن ها را یاری 
می دهن��د، چنان كه زید، زمينة دیدار عش��اق را فراهم 
می نمای��د و ليلی مجنون را به خيم��ة خاص خویش 

می برد:
ليلی به هزار شرمناكی

آمد بر آن غریب خاكی
دستش بگرفت و پيش بردش

در خيمة خاص خویش بردش
بنشاند به صد نشاط و نازش

بنواخت به وصل جان نوازش
زید از سر محرمی و خاصی

برده ز ميانه عمرو عاصی
چون حلقه برون در نشسته

با آن دد و دام حلقه بسته
)نظامی، 1364، 313-314(

»اصل��ی و كرم« نيز بعد از آن كه در زنگی همدیگر را 
دیدار كرده دلباختة هم می ش��وند، در شهر قيصریه در 
باغچه س��رای اصلی با هم دیدار می كنند در این دیدار 
اس��ت كه كرم دعا می كند كه عشق او در دل معشوق 
افزون ش��ود، دعایش در درگاه حق پذیرفته می ش��ود 
تا جایی كه چون اس��الم را بر معش��وق عرضه می كند، 
اصلی، اس��الم می پذیرد و مسلمان می شود )غفارزاده، 

.)136 ،1393

12- گذر از عشق مجازی به عشق حقیقی
در داس��تان های غنایی گاه عّش��اق از عشق مجازی به 
عش��ق حقيقی می رس��د، مجنون نيز در عشق ليلی به 
معرفتی رسيده و »گویی در عين بصيرت و روشن بينی، 
س��ودازده است، و یا از فرط روشندلی، دچار شيفتگی 
گش��ته و از مردمان كور باطن، رمي��ده و روی برتافته 

اس��ت و انس محبت را به بهای وحشت مردم خریده 
است. می داند چه به سرش آمده و خواهد آمد. تقدیر 
خویش را می شناسد و به ظاهر پذیرفته است، هر چند 
ماجرای بدین سادگی هم نيست، اّما در همه حال یقين 
دارد كه در برابر این عشق نيرومند، پایداری نمی توان 
ك��رد و عش��ق پرس��طوت، عاقبت او را ه��م خواهد 

شكست« )ستاری، 1385، 55-86(.
ليلی نيز این عش��ق پاک را در سراپردة دل خود مخفی 
م��ی دارد، و چون در بس��تر مرگ درمی افت��د، از مادر 

چنين می خواهد:
خون كن كفنم كه من شهيدم

تا باشد رنگ روز عيدم
آراسته كن عروس وارم

بسپار به خاک پرده دارم
)نظامی، 1364، 326(

كه در واقع تعبيری از عش��ق عذری آن هاست، عشقی 
خالی از هوی و هوس كه از آن می توان به عشق الهی 

تعبير كرد.
داستان  مرد  قهرمان  نيز،  كرم«  و  »اصلی  داستان  در 
چون دیگر داستان های »عاشيقالر«: »قوربانی«، »خسته 
قاسيم« و »طاهره و زهره« و... از بادة معرفت سيراب 
از  قبل  داستان،  قهرمان  داستان ها  این  در  است.  شده 
آن كه شریعت را یاد بگيرد در عالم رؤیا، از خوردن 
بادة معرفت به » عاشق حق« )عارف( تبدیل می شود 
و به كشف و شهود نائل می آید، این شخصيت ها به 
كجا  هر  كه  می شوند  تبدیل  فراعادی  شخصيت های 
یاری شده   از سوی غيب  كردند  برخورد  به مشكلی 
و  »اصلی  داستان  در  چنان كه  می شوند،  داده  نجات 
كرم«، عناصر طبيعت در برابر قهرمان داستان قد خم 
او را نجات می دهد  مِه آلود  تا جایی كه كوه  می كنند 
)غفارزاده، 1393، 126(، چشمه مانند فّره مندان برای 
آزمون ها  در  قهرمان   ،)82 )همان،  می كند  باز  راه  او 
سخن از غيب می گوید )همان، 150-144(، تا جایی 

كه همه به عارف بودن او اذعان می كنند.
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13- غزل سوگوارانة عّشاق در مرگ محبوب 
بعضی از داس��تان های غنایی، با م��رگ یكی یا هر دو 
عاش��ق، پایان غم انگيز پيدا می كنند، در منظومة نظامی 
چون ليلی جان به جان آفرین تسليم می كند، مجنون با 
حالی زار و نزار، خود را بر س��ر خاک او می رساند و 
بعد با خواندن سرودهای جانسوز بر سر خاک محبوب 

درمی گذرد:
نالنده ز روی دردناكی

آمد سوی آن عروس خاكی...
بيتی دو سه زار زار برخواند

اشكی دو سه تلخ تلخ بفشاند
برداشت به سوی آسمان دست

انگشت گشاد و دیده دربست
كای خالق هر چه آفریدی

سوگند به هر چه برگزیدی
كز محنت خویش وارهانم

در حضرت یار خود رسانم
آزاد كنم ز سخت جانی

و آباد كنم به سخت رانی
این گفت و نهاد بر زمين سر

و آن تربت را گرفت دربر
چون تربت دوست دربرآورد

ای دوست بگفت و جان برآورد
)نظامی، 1364، 340-341(

در داس��تان »اصلی و كرم«، كرم به واس��طه لباس��ی با 
دگمه ه��ای زهرآلود كه كش��يش ب��رای اصلی تدارک 
دیده است جان می بازد )نک: رسمی و همكار، 1395، 
ش��ماره12(، و اصلی بر س��ر پيكر او با س��وگ چنين 

می سراید3:
بيلمه دیم ازلدن، سنين یاندیغين

دوزگون بير عشق اوسته، آلووالندیغين
باشينی بالیه، غمه سالدیغين

یاندی كرم منی، سالدی بو درده...
ای داغدا مه له ین، كؤرپه قوزوالر

اصلينين اوره گی، غمدن پوزوالر

اؤلدو من ده اوالن، بوتون آرزوالر
یاندی كرم منی، سالدی بو درده

من ده كرم كيمی، یانارام ایندی
عشقين قویوالری، دیبدن دریندی

ائنه رم اوراكی، كرم ده ائندی
یاندی كرم منی، سالدی بو درده

اؤلسک آشيقالرا، بيزدن عشق اولسون
عشق اوغروندا یانماق، داها مشق اولسون

عاشيغين وفاسی، گرگ شقق اولسون
یاندی كرم منی، سالدی بو درده
)غفارزاده، 1393، 171-172(

برگردان:
- از ازل، س��وز و گداز تو را نمی دانس��تم و این كه به 

خاطر عشقی راستين، چنين آتش بگيری.
-  خ��ود را اینچني��ن ب��ه بالیا و غم ها بس��پاری. كرم 

سوخت و مرا اینچنين به دردها مبتال ساخت.
- ای بّره ها كه در كوه ها به فریاد درآمده اید، دل اصلی 

نيز از غم و حزن در هم شكسته است.
- تمام آرزوها در دل من فس��ردند، كرم سوخت و مرا 

اینچنين به دردها مبتال ساخت.
- من نيز همانند كرم هم اینک خواهم س��وخت، چاه 

عشق این چنين عميق می باشد.
- من نيز بدانجا س��قوط می كنم كه كرم س��قوط كرد، 

كرم سوخت و مرا اینچنين به دردها مبتال ساخت.
- اگر بميرم، باید به »عاشيق «ها مرحبا گفت، سوختن 

در راه عشق، باید سرمشق عّشاق باشد.
- وفای عّشاق، باید اینچنين باشد، كرم سوخت و مرا 

اینچنين به دردها مبتال ساخت.

14- پایان داستان
هر دو داستان پایان غم انگيزی دارند، در داستان نظامی 
چون مجنون بر س��ر خاک ليلی وفات می یابد، پهلوی 
دخمة ليلی را می ش��كافند و او را در كنار ليلی به خاک 
می سپارند و در آن جهان، آن دو به وصال هم می رسانند 
)نظامی، 1363، 346(. چنان كه زید نيز به خواب می بيند 
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كه آن دو در بهشت در وصال هم می باشند )همان، 350-347(. اما سرانجام داستان »اصلی و كرم«، بعد از ناكامی عّشاق 
با كيفر دادن كش��يش و همس��رش به دستور پاشا پایان می پذیرد و نيز بنا به روحية ایرانيان كه همواره، فرجامی نيكو از 
داستان انتظار دارند، بعد از كيفر دادن كشيش و همسرش، همدم و همراز كرم یعنی صوفی و دختر پاشا )رباب( به عقد 

و ازدواج هم درمی آیند و چهل شبانه روز جشن برپا می كنند )غفارزاده، 1393، 174-176(.

جدول 1: شخصيت های همسان در داستان »ليلی و مجنون« و »اصلی و كرم«

»اصلی و کرم«»لیلی و مجنون«شخصیت ها

عاشق )قيس/ كرم(1

- تولد قيس پس از سال ها انتظار و صدقه و 
نذر و نياز پدر.

- عشق از دوران كودكی.
- ملقب شدن قيس به مجنون.

- شوریدگی و غزلخوانی در عشق محبوب.
- تسليم و جبرگرایی.

- تبدیل عشق مجازی به عشق حقيقی
- وفات یافتن بر مزار محبوب

- تولد كرم پس از سال ها انتظار با صدقه پدر و سيب 
درویش.

- نامزد شدن قبل از تولد و عاشق شدن به هم در اولين دیدار.
- ملقب شدن احمد ميرزا به كرم.

- شوریدگی و شعرخوانی در عشق محبوب.
- تسليم و جبرگرایی.

- تبدیل عشق مجازی به عشق حقيقی و عارف شدن.
- وفات یافتن با طلسم پدر محبوب.

معشوق )ليلی/ اصلی(2

-

- زیبارو.
-

- تسليم و مطيع.
- عفيف.

- وفات در بهار زندگی در فراق محبوب.

با  مادر  و  پدر  انتظار  سال ها  از  بعد  اصلی  تولد   -
خوردن سيب درویش.

- زیبارو.
- ملقب شدن قاراسلطان به اصلی.

- تسليم و مطيع.
- عفيف و در مقایسه با ليلی جسورتر.

- وفات در بهار زندگی بر سر پيكر محبوب.

3
پدران معشوق ها

نشده/  ذكر  )نامش 
كشيش(

- بزرگ قبيله.
- بی عاطفه، خشن.

- خزانه دار حاكم اصفهان )پدر كرم(.
- بی عاطفه، خشن، توطئه گر و ظالم.

4
پدران عّشاق 

)سيدعامری/ نامش ذكر 
نشده(

- سخی، درویش نواز، مسالمت جو، ناصح )حضورش - سخی، درویش نواز، مسالمت جو، ناصح.
در قياس با پدر قيس كمرنگ تر است(.

5
مادران معشوق ها

)نام��ش ذك��ر نش��ده /
]دودو[(

- بدعهد و پيمان شكن، شریک توطئة همسر.- مهربان، نرمخو.

6
مادران عّشاق

)نامش ذكر نشده/ خانم 
سلطان(

- سخاوتمند، ليكن بعد از شوریدگی كرم در داستان - مهربان و نگران.
حضور ندارد.

یاری گران عّشاق7
- صوفی همدم كرم و تمام كسانی كه بر سر راه او - نوفل/ سليم/ سالم

قرار می گيرند.
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جدول 2: مقایسة محورهای داستانی منظومة »ليلی و مجنون« با داستان »اصلی و كرم«

»اصلی و کرم«»لیلی و مجنون«بن مایه

از دوران كودكی و در مكتب خانهشكل گيری عشق1
الف: قبل از تولد نامزد هم هستند

ب: در نوجوانی با دیدار یكدیگر در باغچة خانة 
اصلی

بيمار شدن كرم و خبردار شدن پدرش از عاشق فاش شدن راز عشق در مكتبخانه و قبيلهبرمال شدن راز عشق2
شدن او

قبول كردن ظاهری كشيش )پدر اصلی( و سپس عدم قبول پدر ليلیخواستگاری3
فرار كشيش همراه خانواده

از پدر مجنون او را به حج می بردسفر4 شهر  به  شهر  خود  خانوادة  همراه  به  كشيش 
اصفهان تا حلب می گریزد و كرم به دنبال او

تسليم و جبرگرایی عاشق و معشوقتسليم و جبرگرایی عاشق و معشوقعامل بازدارندة درونی5

پدر اصلیپدر مجنونعامل بازدارندة بيرونی6

پنهانی دیدار می كند و بعد از ازدواج ليلی با ابن دیدار، عاشق و معشوق9
پنهانی چندین بار دیدار می كنند.سالم نيز از پشت نخلی با هم دیدار می كنند

اول ليلی و بعد مجنون از بيقراری غم یار، مرگ عّشاق10
وفات می یابد

اول كرم از زهر موجود در دگمه ها مسموم شده 
بعد اصلی مسموم می شود

ازدواج وصال عاشق و معشوق در آن دنياپایان داستان11 و  همسرش  و  كشيش  رسيدن  كيفر  به 
پاشای حلب رباب دختر  با  كرم  صوفی، همدم 

نتیجه گیری
داس��تان »ليلی و مجنون« و »اصلی و كرم«  از لحاظ بن مایه دارای اش��تراكات زیادی هستند. هر دو داستان با مشكل 
بی نصيبی از اوالد آغاز می شود كه در منظومة »ليلی و مجنون« با سخاوت و صدقة سيد عامری و نذر و نياز، قهرمان 
تولد می یابد و در داستان »اصلی و كرم« این مشكل به سبب سخاوت حاكم اصفهان، پدر قهرمان مرد، و دعا و نذر 
و نياز او به ش��كلی اسطوره ای و با خوردن سيبی- كه در داستان ها زیاد دیده می شود- برطرف می گردد و قهرمانان 
مرد و زن داستان والدت می یابند. هر دو عاشق جبرگرا هستند و تسليم محض و منفعل، تنها كنش آن ها شعرهایی 
است كه در فراق معشوق می سرایند، و شاید همين جبرگرایی و انفعال است كه با وجود این كه عّشاق یاری گرانی 
سرس��خت دارند، ليكن فرجام آن ها، مرگ در عين ناكامی اس��ت تا آخر داس��تان از داستان های دیگر چون »طاهر و 

زهره« و »عاشيق غریب و شاه صنم« كه به گونه ای فّعال عمل می كنند به نوعی دیگر رقم بخورد.
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دورة دوم
شـماره  اول
تابستان 96

پی نوشت ها:
1- قارا در تركی به معنی »بزرگ« است.

2- بریده ناف بودن كس��ی بر صفتی یا كاری: جبّلی و طبيعی و فطری بودن آن صفت در وجود او، ناف بر كس بریدن: نامزد كردن دختر یا پس��ر هنگام بریدن ناف او 
می باشد.

3- آهنگ »یانيخ كرم هاواس��ی: آهنگ كرم س��وخته« كه بالبداهه توسط اصلی خوانده شده یكی از اركان هنر »عاشيقی« است و در آذربایجان توسط عاشيق هایی چون 
عاشيق حسين ساراشلی، عاشيق عرب پرنلو، عاشيق عدالت دلی داغلی، عاشيق آیدین چوپان اوغلو به خوبی اجرا شده است. 
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