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مقدمه

ادبیّات غنایی یکی از ش��اخههای مهم ادبیّات فارسی
اس��ت که «لیلی و مجن��ون» از برجس��تهترین آثار آن
اس��ت .مثنوی غنایی «لیلی و مجن��ون» در  4494بیت
در بح��ر هزج با بنمایة عش��ق ع��ذری از بزرگترین
مثنویهای عاشقانه است که شاعران زیادی در پیروی
از آن طبعآزمایی کردهاند .داس��تان زمینة عربی دارد ،و
فضای داستان نیز سرزمین عرب است ،یکی از بزرگان
قبایل عرب پس از سالها انتظار و با دادن صدقه و نذر
و نیاز صاحب فرزند پسری میشود که نامش را قیس
میگذارند .قیس از کودکی دلبستة هممکتبی خود لیلی
میش��ود و در این عشق چنان شوریده میگردد که در
فراق معشوق به غزلخوانی و شعرخوانی روی آورده از
قبیله خود بریده با دد و دام مأنوس میگردد چنانکه به
مجنون مل ّقب میگردد ،تا جایی که پدر لیلی ،تقاضای
س��یدعامری ،پدر قیس را مبنی بر خواستگاری از لیلی
ر ّد میکن��د و دخترش را به عقد مردی صاحب مکنت
به نام ابنسالم درمیآورد ،لیکن لیلی که به عشق قیس
دچار است ناکام میمیرد و مجنون هم بر سر خاک او
با ناکامی جان میدهد.
دربارة وجود حقیقی شخصیت اصلی این داستان اتفاق
نظ��ر وجود ندارد ،چنانکه «ریاش��ی گوید از اصمعی
شنیدم :دو نفرند که فقط نامشان باقی است (و حقیقت
تاریخی ندارند) مجنون بنیعامر و ابنالقریة ،قصههای
ایشان را افسانهبافان ساختهاند» (اصفهانی.)141،1368 ،
زرینک��وب در کت��اب «پیر گنجه در جس��توجوی
ناکجاآباد» معتقد است که «لیلی و مجنون» در حقیقت،
حب عذری هس��تند و گویا در عالم خارج
نمایندگان ّ
واقعی��ت نداش��تهاند« :قصهپ��ردازان به خاط��ر آنکه
قصهش��ان از عنصر حقیقتنمایی خالی نماند به رسم
ّ
مج��رد وجود آنها
دیرینة عرب ،نس��بنامههایی که
ّ
نش��انة مش��کوک بودن آنها اس��ت ،برای نقل جعل
کردهاند تا هر گونه تردی��د در واقعی بودن آن را رفع
نمایند» (زرینکوب ،)115 ،1372 ،با این حال بسیاری
از منابع به وجود حقیق��ی او اذعان کردهاند« ،چنانکه
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ابوعمر شیبانی نقل میکند که مردی از اهل یمن برای
من نقل میکرد که مجنون را دیده است و با او سخن
گفته و نامش را پرسیده است» (قیس بن مل ّوح،1992 ،
 .)223نقلقول دیگری از هش��ام ب��ن محمد کلبی در
دست است که میگوید« :مجنون همان قیس بن مل ّوح
اس��ت که پدرش قبل از دیوانه ش��دنش مرده است و
وی بر سر قبر پدر شتری قربانی کرده و ابیاتی سروده
است» (همان.)223-224 ،
روایت دیگری است که «داستان عشق «لیلی و مجنون»
حاصل دلباختگی قیس بنی عامر از جوانان ناحیة نجد
در سرزمین حجاز است که در حدود قرن اول هجری
میزیسته اس��ت و معشوقش لیلی نیز به گفتة اخفش،
دختر مس��عد بن محمد بن ربیعه و ب��ه گفتة ابوعمرو
ش��یبانی لیلی کنیهاش ام مالک و دختر مهدی بن سعد
بوده است» (سجادی.)205 ،1372 ،
نظامی در قرن شش��م ای��ن داس��تان را از زبان عرب
دریافته و به زبان فارس��ی به نظم کش��یده است .یکی
از داس��تانهایی که از لحاظ ش��خصیتهای متناظر و
محورهای داس��تانی با منظومۀ «لیل��ی و مجنون» قابل
تطبیق اس��ت ،داستان «اصلی و کرم» است که موضوع
این مقاله میباشد .داستان اصلی و کرم از داستانهای
معروف «عاشیقالر» میباش��د .در این داستان قهرمان
داس��تان از بادة عش��ق (بوتا) سرمس��ت میشود و در
راه رس��یدن به محبوب س��ختیهای زیادی را تحمل
میکند و در آخر نیز با ناکامی میمیرد .خالصۀ داستان
ب��ه روایت غف��ارزاده بدین قرار اس��ت :در زمانهای
نه چندان دور در ش��هر اصفه��ان ،حاکمی بود عادل،
مدی��ر و مدبّ��ر ،این حاکم در دنیا چیزی کم نداش��ت
لیکن او را از فرزند نصیبی نبود ،حاکم کشیش��ی را به
خزانهداری خود گماشته بود که آن کشیش هم از اوالد
بهرهای نداشت ،روزی از روزها درویشی ،تخم سیب
میفروخت ،همس��ران حاکم و کشیش ،تخم سیب را
میخرند و آن را پرورش میدهند ،تخم سیب ،درختی
میش��ود و آن دو با سیبی که از آن تخم به بار میآید
باردار میشوند و باهم عهد میکنند که اگر فرزند یکی

دختر و آن دیگری پس��ر باشد ،فرزندان را به عقد هم
در بیاورند ،از قضا حاکم را پس��ری متولد میش��ود و
کشیش را دختری ،نام پسر را احمد میرزا و نام دختر را
قاراسلطان - 1و در بعضی روایتها ،مریم -میگذارند،
کش��یش بنا به اختالف دینی ،عهد را گردن نمینهد و
تصمیم به ترک اصفهان میگیرد و به شهر زنگی کوچ
میکند ،شبی احمدمیرزا در خواب رویایی میبیند که
از دس��ت زیبارویی ،باده (بوتا) میخ��ورد ،فردای آن
روز در گش��ت و گذر خود همراه ب��ا صوفی ،همدم
و هم مکتبیاش به ش��هر زنگی میرس��د و از قضا با
قاراسلطان مواجه میشود ،آن دو دلباختة هم میشوند،
دخت��ر از ترس پدر و مادرش از احمدمیرزا میخواهد
که از آنجا دور ش��ود .ولی احمدمیرزا از دختر دربارة
اصل و پدرش میپرس��د و اینک��ه کار اصلی پدرت
چیس��ت ،قاراس��لطان که تا آن موقع کلمة «اصلی» را
نشنیده بیاعتنا به س��ؤال او ،التماس میکند که «کرم»
کن و از اینجا ب��رو ،تکرار کلمات «اصلی و کرم» این
فک��ر را به احمدمیرزا تلقین میکند که آنها نام خود را
به «اصلی» و «کرم» تغییر دهند.
«ک��رم» بنا به اص��رار اصل��ی از او جدا میش��ود ،ا ّما
عش��ق «اصلی» او را چنان ش��یدا میکند که این سخن
به گوش حاکم ،پدر کرم میرس��د ،حاکم ،قاراسلطان
(اصلی) را برای احمد میرزا خواس��تگاری میکند ،ا ّما
کشیش از حاکم مهلت یک ماهه میطلبد ،لیکن از این
فرصت اس��تفاده کرده زنگی را ترک میکند« ،کرم» به
همراه صوفی برای جس��تن «اصل��ی» اصفهان را ترک
میکند ا ّما کش��یش تا خبر ورود «کرم» را در ش��هری
میش��نود ،به ش��هر دیگر مهاجرت میکند ،این گریز
و تعقیب سه س��ال -در بعضی روایتهای شفاهی از
جمله روایت کرکوک ،هفت سال -به طول میکشد تا
اینکه در ش��هر قیصریّه ،حاکم شهر که به عشق «کرم»
و عاش��یق حق (ع��ارف) بودنش متقاعد میش��ود ،به
ازدواج آنها حکم میدهد ،کش��یش راضی میش��ود و
لیک��ن باز امتن��اع کرده و میگریزد ،و به ش��هر حلب
میرود ،و «کرم» به دنبالش .پاش��ای حلب که با «کرم»

سابقة آشنایی نیز داش��ت ،از کشیش میخواهد که به
عقد «کرم» و دخترش رضایت دهد؛ لیکن کشیش باز
سرپیچی میکند ،ا ّما اطرافیان پاشا «اصلی» را میربایند
و جشن عروسی آنها را برگزار میکنند ،کشیش دست
به حیلهای دیگر میزند ،برای عروسی «اصلی» ،لباسی
س��رخ رنگ س��فارش میدهد و دگمههای سحرآمیز
ب��ر آن میدوزد ،بر اثر تماس «ک��رم» با این دگمههای
س��حرآمیز که گویی زهرآلود است ،دس��ت «کرم» از
پیکرش جدا ش��ده ناگهان پیکرش خاکس��تر میشود،
«اصلی» ،که دلس��وختة «کرم» است گیسوان خود را بر
پیکر محبوب میگس��ترد و غزل سوگوارانه میسراید،
ا ّما براثر تماس دس��ت «اصلی» با پیکر سوختة «کرم»،
«اصلی» نیز آتش میگیرد و این چنین وصال عاشق و
معشوق به سوگ مبدل میشود.

بیان مسأله

تأ ّمل در محورهاي اين دو اثر نش��ان میدهد که وجوه
مش��ترک زیادی در بین آنها وج��ود دارد و این امر با
توج��ه به خاس��تگاه روایت منظوم «لیل��ی و مجنون»
ّ
نظامی و داستان «اصلی و کرم» که هر دو از آذربایجان
میباش��د چندان دور از ذهن نمینمای��د ،با این حال
ای��ن مقاله بر مبنای مکت��ب امریکایی -که تأثیرپذیری
و تأثیرگ��ذاری را ش��رط اصل��ی انج��ام پژوهشهای
تطبیقی نمیداند -به مقایسۀ دو اثر میپردازد ،چنانچه
رنه ولک ،منتقد برجس��تۀ امریکایی میگوید« :ادبیّات
توجه به موانع سیاس��ی ،نژادی و زبانی به
تطبیق��ی بی ّ
بررس��ی ادبیّات میپردازد .نیز امکان ندارد که بتوانیم
آن را در روش واحدی محص��ور کنیم ...تطبیقگری،
همچنین ،نباید در روابط تاریخی محصور بماند ،چه،
پدیدههای بس��یار ارزشمند مشابهی در زبانها یا انواع
ادب��ی رایج [در جهان] وجود دارد که با یکدیگر پیوند
تاریخ��ی ندارند ...نی��ز نمیتوان ادبیّ��ات را در تاریخ
ادبیّ��ات محدود کرد و نقد ادبی و ادبیّات معاصر را از
آن دور نمود» (نظری منظم.)229 ،1389 ،
این ش��اخه از ادبیّات میتواند به وحدت ادبیّات ملل
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مختلف کم��ک بکند و «در واقع این اقدام بزرگترین
خدمتش ب��ه ادبیّات جهانی خواهد ب��ود ،چه به گفته
بالدنس��پرژ ،این امر خ��ود تدارک بشردوس��تی نوین
میباشد» (ساجدی.)70 ،1387 ،
ب��ه هر حال ه��ر دو اثر مورد تطبیق خود منش��أ خلق
آثار هنری دیگری در ایران و خارج ش��دهاند که از آن
جمله میتوان به نمایش��نامهها و تئاترهایی که از لیلی
و مجنون اقتباس ش��دهاند به کارگردانی میشا مانوگیان
(1311ش ،).معینالدّ یوان فک��ری (1321ش ،).ملکه
حکمتش��عار (1323ش ،).اس��ماعیل مهرت��اش
(1326ش ،).مرجان امیر ارجمند (1374ش ،).ش��هرو
خردمن��د (1379ش ،).امی��ر دژاکام (1383ش ،).صبا
ملکی (1384ش ،).پری صابری (1385ش ،).ساس��ان
قجر (1385ش ،).فرزانه کابل��ی (1386ش ،).خداداد
بیگی (1388ش ،).علیاصغر مقنی میالنی (1391ش).
(طاهری :1391،س��ایت خانه تئاتر ایران) و فیلمهای
س��ینمایی «لیلی و مجنون» به کارگردانی عبدالحس��ین
سپنتا ( 1316ش ،).علی محمد نوربخش (1335ش،).
س��یامک یاس��می (1349ش ،).فیلم ماالیایی «لیلی و
مجنون» به کارگردانی ب.اس .راجهانس (1933م ).به
همت کمپانی موتیالل کمیکال کامپنی که در سنگاپور
واقع ش��ده ب��ود ،فیل��م آذربایجانی «لیل��ی و مجنون»
ب��ه کارگردانی لطی��ف صف��راف (1961م ،).فیلمهای
هن��دی «لیل��ی و مجنون» ب��ه کارگردان��ی ک .راتود
(1931م ،).جی.جی .مادان (1931م ،).هارنام س��ینگ
راوائی��ل (1984م ).و اپرای «لیلی و مجنون» س��اختۀ
عزیر حاجی بیگاف موس��یقیدان و آهنگس��از مشهور
آذربایجان��ی (1908م ،).نیایش لیلی و س��ماع مجنون
(1386ش ).از مهین زرینپنجه و در مورد اصلي وكرم
نيز فیلم سینمایی «اصلی و کرم» به کارگردانی آدولف
کورن��ر (1942م ).و فیلم س��ینمایی «اصلی و کرم» به
کارگردان��ی اورمان ایلماز (1971م ).در ترکیه و اپرای
مع��روف «اصل��ی و ک��رم» (1913م ).از عزیر حاجی
بیگاف اشاره کرد.
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پیشینة تحقیق

توجه در ادبیّات دیگر ملل نشان میدهد که بین شاهکار
ّ
«لیل��ی و مجنون» ب��ا دیگر آثار غنایی همس��انیهایی
وج��ود دارد ،چنانک��ه در ای��ن زمین��ه ،تحقیقاتی نیز
صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مقایسة
«رومئ��و و ژولیت» ویلیام شکس��پیر با منظومة «لیلی و
مجنون» (حکم��ت ،)1320 ،مقایس��ة تطبیقی منظومة
«لیلی و مجنون» نظامی و نمایشنامة «سیرانو دوبرژراک
روس��تان» از منظر پیش متنی��ت ژرار ژنت (طالیی و
دیگران ،)1392 ،س��نجش عش��ق در دو شیفتة عشق
«لیلی و مجنون» نظامی و «رومئو و ژولیت» شکس��پیر
(ممتحن و همکار )1390 ،و بررس��ی تطبیقی مضامین
عش��ق ع��ذری در «لیلی و مجنون» و «ع��روه و عفرا»
(محمدزاده و همکار )1393 ،اشاره کرد.
یکی از داس��تانهای ملل ترک زبان که در کشورهای
ایران ،ترکیه ،آذربایجان ،قزاقّستان ،عراق ،بلغارستان و
مجارس��تان بسیار شناخته شده است ،داستان «اصلی و
کرم» است ،تحقیقهای مستقلی نیز دربارة این داستان
در کش��ورهای ترکیه و آذربایجان انجام ش��ده است،
ا ّما در ایران با وجود اين كه خاس��تگاه داستان است و
زادگاه قهرمانان آن را اصفهان و در بعضی از روایات،
قرامل��ک تبریز و گنجه دانس��تهاند ،فقط متن داس��تان
چندین بار به چاپ رس��یده اس��ت (ن��ک :غفارزاده،
 )5-14 ،1393و ج��ز ی��ک مقاله با عنوان «بررس��ی
بنمایههای داس��تان اصلی و کرم» (رس��می و همکار،
 )1396هیچ کار تحقیقی صورت نگرفته است.

مضامین مشترک در داستانهای «لیلی و مجنون»
و «اصلی و کرم»
هر دو داس��تان با پیرنگ واحد و شخصیتهای متناظر
مطرح شدهاند ،عش��ق و ناکامی و تج ّلی آن در وجود
شخصیتهای متناظر در هر دو داستان ،گویای مشابهت
و همسانیهای دو اثر است که در ذیل بدانها پرداخته
میشود:

 -1سرآغاز داستانها
آغ��از ه��ر دو داس��تان ب��ا ط��رح الف)بزرگ��واری،
ب)س��خاوتمندی و ج) ب��یاوالدی پ��در قهرما ِن مرد
داس��تان میآغازد ،نظامی این س��ه م��ورد را چنین به
وصف میکشد:
صاحب هنری به مردمی طاق
شایستهترین جمله آفاق
سلطان عرب به کامگاری
قارون عجم به مال داری
درویشنواز و میهماندوست
اقبال در او چو مغز در پوست
هر چند خلیفهوار مشهور
از بیخلفی چو شمع بینور
محتاجتر از صدف به فرزند
چون خوشه به دانه آرزومند
(نظامی)83 ،1364 ،
داس��تان «اصلی و کرم» نیز در روایت غفارزاده با این
جمله شروع میش��ود :در زمانهای نه چندان دور در
ش��هر اصفهان حاکمی بود مدیر و مدبّر و عادل که او
را از فرزن��د نصیبی نب��ود و از اینرو از بخت خویش
شکایت میکرد (غفارزاده.)18 ،1393 ،
در هر دو داس��تان این مش��کل با کلی��د دعا و صدقه
گشوده میشود ،چنانکه نظامی گوید:
زندهست کسی که در دیارش
ماند خلفی به یادگارش
میکرد بدین طمع کرمها
میداد به سائالن درمها...
تضرعی که شاید
ایزد به ّ
دادش پسری چنانکه باید
(نظامی)84 ،1364 ،
ا ّما در داس��تان «اصلی و کرم» این امر با اس��طوره پیوند
مییابد و نه تنها قهرمان مرد داستان بلکه قهرمان زن نیز با
خوردن سیبی که تخم آن را درویشی داده است ،والدت
مییابند و قهرمانان از همان آغاز ناف بریدۀ 2هم میشوند
(غفارزاده20-21،1393،ونیزنک :رسمیوهمکار.)1396،

 -2والدین ّ
عشاق
در هر دو داستان نقش پدران از مادران پررنگتر است
که در ذیل به ویژگیهای هر یک پرداخته میشود:
 -1-2پدران صلحجو و ناصح مجنون و کرم

در هر دو داس��تان پدران ّ
عشاق از صفت بزرگواری و
بخش��ندگی برخوردارند ،در داستان «لیلی و مجنون»،
سیدعامری پس از شنیدن جواب ر ّد به پند و نصیحت
فرزند میپردازد و با فرزند به غمخواری میپردازد:
مجنون چو حدیث خود فرو گفت
بگریست پدر بدانچه او گفت (همان)125 ،
و او را جهت فراموش کردن عشق لیلی به حج میبرد،
اگر چه مؤثر واقع نمیش��ود و عاقبت نیز در غم پسر
جان میسپرد (نظامی .)209-213 ،1393 ،پدر کرم نیز
در پی منصرف کردن فرزند از عش��ق اس��ت لیکن در
پی عدم قبول کرم و تصمیم او به ترک دیار (غفارزاده،
 )45 ،1393کمکم از صحنة داستان محو میشود و در
ادامه از او سخنی به میان نمیآید.
متعصب و کینهتوز لیلی و اصلی
 -2-2پدران
ّ

تعص��ب ،بیعاطفگی،
پدران لیل��ی و اصلی به خاطر ّ
خشونت ،خودخواهی و کینهورزی دارای خصوصیّات
همسان هستند ،پدر لیلی چون خبر گذار مجنون را به
کوی لیلی میشنود ،قصد جان قیس میکند:
چون آگه گشت شحنه زینِ حال
دزد آبله پای و شحنه قتّال
شمشیر کشید داد تابش
گفتا که بدین دهم جوابش
(نظامی)113 ،1363 ،
پدر اصلی کینهتوزتر و سنگدلتر است ،چرا که به قصد
و عمد مرگ کرم و ب��ه تبع مرگ اصلی را طرحریزی
میکند (غفارزاده.)165 ،1393 ،
 -3-2مادران منفعل ّ
عشاق

در ه��ر دو داس��تان مادران ّ
عش��اق حض��ور کمرنگی
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دارند ،مادر قیس مهربان اس��ت و نگ��ران ،تنها کنش
او صبرپیشگی است و فرستادن برادرش سلیم عامری
همراه جامه و طعام جهت دیدار قیس (نظامی،1363 ،
 )248و دس��ت آخر در غم فرزند جان سپردن (همان،
 .)256م��ادر کرم که در آغاز داس��تان حضور پررنگی
دارد و با خوردن سیب اس��طورهای ،تولد کرم را رقم
میزند نه در خواستاری از اصلی و نه در ادامة داستان
حضور ندارد ،مادران قهرمانان زن نیز منفعل هس��تند
و تس��لیم .مادر لیلی با مهربانی همدم لیلی است چون
لیلی راز خویش را بر او میگش��اید ،جز دریغ و صبر
چارهای ندارد:
دانندة راز راز ننهفت
با مادرش آنچه دید برگفت
تا مادر مشفقش نوازد
در چارهگریش چاره سازد
مادر ز پی عروس بیکام
سرگشته شده چو مرغ در دام
میگفت گرش گذارم از دست
آن شیفته گشت این شود مست
ور صابریی بدو نمایم
برناید ازو وزو برآیم
بر حسرت او دریغ میخورد
میخورد دریغ و صبر میکرد
(همان137 ،و)136

محجوبة بیت زندگانی

م��ادر اصلی نیز که در بعضی روایتهای ش��فاهی از
جمل��ه روایت کرکوک نام او «دودو» آمده اس��ت در
آغاز داس��تان با بس��تن عهدی با همس��ر حاکم (مادر
ک��رم) دخت��ر خ��ود را نامزد ک��رده اس��ت ،در ادامه
داستان -اگرچه نه به صورت پررنگ -در بدعهدی و
پیمانشکنی همسر خویش شریک است و جایجای
س��ایة ترس و تهدید او بر اصلی دیده میش��ود و در
پایان داستان نیز راوی از اطالع وی از توطئة کشیش
پ��رده برم��یدارد (غف��ارزاده.)173 ،1394 ،

 -2-3کم سن و سالی ّ
عشاق

 -3وصف ّ
عشاق
در هر دو اثر ّ
عش��اق دارای وجوه مشترکی هستند که
در زیر بدان پرداخته میشود:
 -1-3زیبایی ّ
عشاق

یک��ی از مضامین که در داس��تانهای غنایی نمود پیدا
میکند ،تصویر زیبایی ّ
عش��اق است ،این زیبارویی نه
تنها در قهرمانان زن داس��تان بلکه در قهرمانان مرد نیز
مطرح است ،در داس��تان لیلی و مجنون ،زیبایی قیس
چنین وصف میشود:
ایزد به تضر ّعی که شاید
دادش پسری چنانکه باید
نورسته گلی چو نار خندان
چه نار و چه گل هزار چندان
روشن گهری ز تابناکی
شب روز کن سرای خاکی
(نظامی)84 ،1363 ،
لیلی نیز در زیبایی «سر دفتر آیت نکویی» 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��علهای در چنگ زاغ ،کوچک دهن ،بزرگ س��ایه،
ّ
شکر شکن و ...در یک کالم:
شه بیت قصیدة جوانی
(همان 86 ،و )87خوانده است.
در داس��تان اصلی و کرم در ب��اب زیبایی ،قهرمان مرد
موردی دیده نمیشود ،اما وصف زیبایی اصلی از زبان
کرم چنین آمده اس��ت :خوش قد و قامت ،خوشنظر،
گلرخس��ار ،زیباتر از الله ،قد بلن��د ،نازک میان ،کبک
روش ،صدف دندان ،خوش صدا ،زیباتر از ماه ،چشم
سیاه و ابروسیاه (غفارزاده.)147 ،1393 ،
در بیش��تر داستانهای غنایی ،کمسن و سالی ّ
عشاق از

بنمایههای داس��تان اس��ت ،در داستان لیلی و مجنون،
چون از س��پردن وی به مکتب سخن میرود ،او را ده
ساله معرفی میکند:
چون شد به قیاس هفت ساله
آمود بنفش ه گرد الله
از هفت به ده رسید سالش
افسانة خلق شد جمالش ...
شد جان پدر به روی او شاد
از خانه به مکتبش فرستاد
دادش به دبیر دانشآموز
تا رنج برد برو شب و روز
(نظامی)86 ،1363 ،
سن لیلی سخن به میان نمیآید ،لیکن بنا به
اگر چه از ّ
بیت زیر او نیز باید همسن و سال قیس باشد:
بود از صدف دگر قبیله
ناسفته دریش هم طویله
(همان)
در داس��تان اصلی و کرمّ ،
عش��اق به دنی��ا نیامده زوج
هم تعیین ش��دهاند ،لیکن خود آنه��ا از این موضوع
بیخبرند ،احمدمیرزا در هفده سالگی است که از بادة
عشق قاراس��لطان سرمست شده دل از کف میدهد و
چون آنها همس��ن و سال هس��تند ،بايد قاراسلطان نیز
هفده ساله باشد (غفارزاده.)23-26 ،
 -3-3تسلیم و انفعال ّ
عشاق

ویژگی خاص ّ
عشاق در هر دو داستان تسلیم و انفعال
اس��ت ،هچیک از ّ
عش��اق در پی تغییر سرنوشت خود
نیس��تند آنها کام ً
ال مطیع تقدیری هس��تند که جامعه و
پدران معش��وق برایشان رقم زده اس��ت و در این راه
هر س��ختی را به جان میخرند .چنانکه مجنون با پدر
خویش گوید:
گر کار به خواست خلق بودی
ناخواسته کس نیازمودی ...
بخت بد من مرا بجوید
بدبختی را ز خود که شوید

گر دسترسی بُدی درین راه

من بودمی آفتاب یا ماه

چون کار به اختیار ما نیست
به کردن کار کار ما نیست
(نظامی)122-123 ،1363 ،
ک��رم نیز در صبر و تس��لیم خود را ب��ه مجنون مانند
میکند:
هر بیریئری ،قاریش قاریش گزرم
فراقیندا گیزلین درده دؤزهرم
صحرا الرا مجنون ،کیمی دوشهرم
گاه مئشهدی ،گاهدا خارین ایچینده
(غفارزاده)86 ،1393 ،
برگردان:
 ه��ر کجا را وجب به وجب میگردم /در فراق تو بهدرد هجران صبوری میورزم.
 همانند مجنون آوارۀ صحراها میگردم /گاه در میانبیشه و گاه و در میان خارها به سر میکنم.
 -4تغییر نام قهرمانان
در داس��تان لیلی و مجنون ،چون قیس ش��وریدة لیلی
میش��ود ،آنان که از حال عش��ق بیخب��ر بودند ،او را
مجنون لقب میدهند:
چون شیفته گشت قیس را کار
در چنبر عشق شد گرفتار ...
آنان که نه اوفتاده بودند
مجنون لقبش نهاده بودند
(نظامی)90-91 ،1363 ،
در داس��تان اصلی و ک��رم قهرمانان به نام احمد میرزا و
قاراسلطان -و در بعضی روایات مریم -نامگذاری شدهاند،
لیکن چنانکه در خالصة داستان آمده است ،میرزا احمد
دراولين ديدار از قاراسلطان سؤال میکند که کار اصلی
پدر تو چیست؟ و او که نگران آمدن مادر است ،التماس
میکند که کرم کن و از اینجا برو ،تکرار کلمات اصلی و
کرم این ذهنیّت را به احمدمیرزا القاء میکند که نام خود
را به «اصلی» و «کرم» تغییر دهند (غفارزاده.)26 ،1393 ،
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 -5شکلگیری عشق بین قهرمانان
«لیلی و مجنون» از دوران مکتب دلبس��تۀ هم میشوند
و این عشق به تدریج صورت میگیرد:
هر روز که صبح بردمیدی
یوسف رخ مشرق رسیدی...
لیلی ز سر ترنج بازی
کردی ز زنخ ترنج سازی...
شد قیس به جلوهگاه غنجش
نارنج رخ از غم ترنجش
برده ز دماغ دوستان رنج
خوشبویی آن ترنج و نارنج
چون یک چندی برین برآمد
افغان ز دو نازنین برآمد
(نظامی)89 ،1364 ،
در داس��تان «اصلی و کرم» چنانکه آمده است قهرمانان
قبل از تولّد زوج هم تعیین میشوند ،اگر چه بعد از تولد،
عهد مادران ّ
عش��اق به فراموشی سپرده میشود ،ا ّما با
رویای قهرمان مرد که از دست دختری بادۀ عشق (بوتا)
مینوشد و با دیدار عشاق در باغ خانۀ معشوق ،عشق
آن دو به ظهور میرس��د (غفارزاده.)24-26 ،1393 ،
 -6فاش شدن راز عشق
در هر دو داس��تان علیرغم تالش ّ
عشاق ،عشق آنها
فاش میشود ،نظامی در داستان «لیلی و مجنون» چنین
گوید:
زان دل که به یکدگر بدادند
در معرض گفتوگو فتادند
این پرده دریده شد ز هر سوی
وان راز شنیده شد به هر کوی...
در عشق شکیب کی کند سود
خورشید به گل نشاید اندود
(نظامی)90 ،1364 ،
در داستان «اصلی و کرم» نیز ،پیرزنی از راز عشق کرم
آگاه میش��ود و به حرص پول ،آن را پیش حاکم فاش
12

میکن��د (غف��ارزاده )30-31 ،1393 ،و بع��د این راز،
پیش همه فاش میش��ود ،اگرچه خود اصلی نیز از آن
ناراضی است و از رسوایی باک دارد ،چنانکه گوید:
نه گزییرسن ،ملول -ملول بویئرده؟
آمان کرم ،منی رسوای ائلمه
منی سنه ،قسمت اتمیش یارادان
آمان کرم ،منی رسوای ائلمه
(غفارزاده)27 ،1393 ،
برگردان:
 چ��را در اینجا حزین و ملول میگردی؟ /امان! کرممرا رسوا مگردان.
 پ��روردگار ،مرا در تقدیر تو قرار داده اس��ت /امان!کرم ،مرا رسوا مگردان.
 -7خواستاری معشوق
در داس��تان «لیلی و مجنون» ،چون پدر قیس نمیتواند
ش��یفتگی و ش��وریدگی را با پن��د و نصیحت خویش
برطرف کند ،با مش��ورت قبیلة خود و به همراهی آنها
به خواستاری لیلی اقدام میکند:
با انجمن بزرگ برخاست
کرد از همه روی برگ ره راست ...
و آنگه پدر عروس را گفت
کاراسته باد جفت با جفت
خواهم به طریق مهر و پیوند
فرزند تو را ز بهر فرزند
(نظامی)99 ،1363 ،
ک��ه البتّه پدر لیلی بهخاطر ش��هرت قیس به دیوانگی،
جواب ر ّد به سید عامری میدهد و از رسوایی در میان
عرب میپرهیزد:
گر چه سخن آبدار بینم
بر آتش تیزکی نشینم
فرزند تو گر چه هست پدرام
فرخ نبود چو هست خودکام
ّ
دیوانگیی همی نماید
دیوانه حریف ما نشاید (همان)100 ،

و به اینکه س��ید عامر «با حش��مت وخزينه ،آلت مهر
وكينه دارد» وقعي مینهد (همان) .این آیین در داستان
اصل��ی و کرم نیز ب��ه جا آورده میش��ود .منتها حاکم
اصفهان ،برای خواس��تاری لیلی به زنگ��ی نرفته بلکه
کشیش را به اصفهان فرا میخواند و کشیش به ظاهر،
جواب مثبت میدهد لیکن بعدا ً با توطئه ،جواب خود
را بازپس میگیرد (غفارزاده.)31-34 ،1393 ،
 -8زیرنظر بودن لیلی و اصلی
هر دو معش��وق ب��ه خاطر حجب ،ش��رایط و فرهنگ
جامعه علیرغ��م میل باطنی در برابر درخواس��ت پدر
تس��لیم هس��تند و نمیتوانن��د آزادان��ه از خانه خارج
شوند:
لیلی چو شکنج شد حصاری
می بود چو سایه در عماری
میزد نفسی گرفته چون میغ
می خورد غمی نهفته چون تیغ
دلتنگ چنانکه بود میزیست
بیتنگدلی به عشق در کیست
(نظامی)137 ،1363 ،
اصلی نیز بنا به ش��رایط اجتماعی و خانوادگی ،بدون
اجازة مادر ،قادر به خروج از خانه نیس��ت و همچون
لیلی تسلیم خواست پدر و مادر.
 -9ترک دیار ّ
عشاق
یکی از بنمایههای داس��تانهای غنای��ی ،ترک دیار و
سفر عاش��ق برای رسیدن به معشوق است ،در داستان
«لیل��ی و مجنون» ،قیس چون از س��وی پدر معش��وق
ج��واب رد میش��نود ،پند خویش��ان را برنمیتابد ،به
صحرا روی میآورد:
مجنون چو شنید پند خویشان
از تلخی پند شد پریشان...
ترکانه ز خانه رخت بربست
در کوچگه رحیل بنشست
(نظامی)102 ،1364 ،

در طی داس��تان ،شیخ عامری برای رهایی از قید عشق
او را به سفر کعبه میبرد:
فرزند عزیز را به صد جهد
بنشاند چو ماه در یکی مهد
آمد سوی کعبه سینه پرجوش
چون کعبه نهاد حلقه در گوش
(همان)109 ،
لیکن مؤثر واقع نمیش��ود ،در حالیکه مجنون از خدا
میخواهد که بر عشق او نسبت به لیلی بیفزاید و او را
بیعشق نگذارد:
یارب بخدایی خداییت
و آنگه به کمال پادشاییست
کز عشق بغایتی رسانم
کو ماند اگر چه من نمانم
(همان)110 ،
در داس��تان «اصلی و کرم» ،آغازکنندة س��فر ،معشوق
مصر
است ،چون کشیش ،کرم را در ازدواج با دخترش ّ
میبیند ،پس از اصفهان از زنگی نیز رخت سفر میبندد
و کرم به دنبال آنها ،س��فر میآغازد و این س��فر سه
س��ال به طول میکشد .مسیر او بنا به روایت غفارزاده
شهرهای اصفهان ،زنگی ،خوی ،گنجه ،ایروان ،آجوزا،
چیلدیرا ،آخیسخا ،شرقی ،اورخان ،گورجستان ،خلبه،
قاریس��ا ،اولتی ،بایات(کردس��تان) ،آق ایت ،اورقویه،
وان ،تفلیس ،آهالتا ،موش��ا ،مارگیت ،احمد ،اون لوق،
حسن قاالسی ،گوموشلو گونبز ،ارزوم ،آتشن قلعهسی،
شکللی درهس��ی ،خان اوغلو ،تورجان ،ارینجان ،آش
قاال ،جمی ،الروان ،دوققوزبازی ،سیواس ،باللی قصبه،
اورقوب ،آلمالی قصبه ،قیصریه ،قوربان اوغلو ،شیرین
س��و و در نهایت حلب میباشد .کرم در این ترک دیار
خود ،خود را به مجنون مانند میکند:
گؤزم َدیدْ ی منیم آخان اییرماغا
سئوگیلمین ،کؤنلویوخدور دورماغا
مجنون کیمی دوشدوم داغالردان داغا
قوربت ائلده ،زهر اولدو نان پاراسی
(همان)96 ،
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برگردان:
 چش��مم به جویباری روان افتاد /گویی محبوب مننیز سر ایستادن و توقف ندارد.
 همانن��د مجنون آوارة کوهها گش��تم /در س��رزمینغربت پارة نان همانند زهر بر وجودم نشست.
او میگوید که تنها به عش��ق امید بس��ته است و دیگر
هیچ:
گئجه گوندوز ،آه ائلهییب آغالرام
یاراالرین کؤمزکلرین باغالرام
مجنون کیمی ،عشقه اومود باغالرام
یاران بیلین ،منی درده ساالنوار
(همان)115 ،
برگردان:
 ش��بانهروز آه میکشم و میگریم /ریش و زخمهایخود را میبندم.
 همانند مجنون به عشق امیّد بستهام /دوستان! بدانیدکه کسی مرا بدین درد دچار ساخته است.
 -10تحمل سختی و گرفتاریهای دوران هجران
ّ
عش��اق داس��تان «لیل��ی و مجنون» و «اصل��ی و کرم»
ه��ر دو پاکبازند ،آنه��ا به خاطر معش��وق هر آزاری
را میپذیرن��د ،زیرا هر دو عهد بس��تهاند که از عش��ق
معشوق باز نگردند و این تح ّمل درد و رنج در سراسر
داس��تان نمود دارد .کرم سوز و گداز خود را در عشق
به مجنون مانند میکند:
اصلینین عشقینه ،اوتالنیب سؤندوم
لئیالسین ایتیرمیش مجنونه دؤندوم
مین دانا یوردالرا ،ائللره چؤندوم
اصلیمی تاپماسام ،شاداولمازکؤنول
برگردان:
 در عشق اصلی سوختم و گداختم ،به مجنونی مبدلشدم که لیالی خویش را گم کرده است.
 به هزار س��رزمین و قبیله سرزدم ،اگر اصلی را نیابمدلم شاد و سرور نخواهد شد.
14

مجنون کیمی گزدیم ،یولالر اوزونو
کولونو
درنمهدیم غنچه گولون ْ
یولونو
آشیق اوالن بیلر ،عشقین ْ
یاالندیر دوغرو دور ،داریشان بیلر ...
**
مجنونو چؤللره ،منصورو دارا
اولوبدور کرمین گونلری قارا
وامیقین اوریی اولوبدور یارا
اوریی داغالنیب ،آلیشان بلر
(غفارزاده)155 ،1393 ،
برگردان:
 همانن��د مجن��ون ،راهها پیمودم /لیکن نتوانس��تم بهگلبن عشق دست یازم.
 هر کس��ی عاشق شد ،راه عشق را میشناسد /راستیا دروغ کسی که مبتالی عشق است آن را میشناسد.
**
 مجن��ون را ب��ه صحراها و منصور را به دار س��پرد/روزهای کرم سیاه و ظلمانی شده است.
 دل وامق مجروح و رنجور گشته است /این را کسیدریابد که از درد عشق دلش سوخته و گداخته است.
و چ��ون ک��رم در آتش تعصب و حس��ادت کش��یش
میسوزد ،اصلی بر پیکر سوختة او چنین میگوید:
کرم دئدی :اؤلوم نهدیر ،جاننهدیر؟
سئوگی سئون ،اوچون بوران ،قار نهدیر؟
عشق اوغروندا ،دوغرو وئرسم قان نهدیر؟
سئوه جکسن وفالی یار سئوکونول
(همان)471 ،
برگردان:
 کرم گوید که مرگ چیست و زندگی چیست؟ /برایعاشق کوالک چیست و برف چه؟
 برای عشق حقیقی ،جان دادن چیست؟ /اگر دوستداش��تن را میجوی��ی ،ای دل! یار وفادار را دوس��ت
بدار.

 -11دیدارهای پنهانی ّ
عشاق
در هر دو داس��تان ،عاش��ق و معشوق با رعایت اصول
اخالق��ی همدیگر را دیدار میکنن��د ،در منظومۀ «لیلی
و مجنون» علیرغم مخالفتها و سختگیریهای پدر
لیلی ،عش��اق به صورت پنهانی همدیگر را میبینند و
در این راه گاه یاریرسانهایی هستند که آنها را یاری
میدهن��د ،چنانکه زید ،زمینۀ دیدار عش��اق را فراهم
مینمای��د و لیلی مجنون را به خیم��ۀ خاص خویش
میبرد:
لیلی به هزار شرمناکی
آمد بر آن غریب خاکی
دستش بگرفت و پیش بردش
در خیمۀ خاص خویش بردش
بنشاند به صد نشاط و نازش
بنواخت به وصل جان نوازش
زید از سر محرمی و خاصی
برده ز میانه عمرو عاصی
چون حلقه برون در نشسته
با آن دد و دام حلقه بسته
(نظامی)313-314 ،1364 ،
«اصل��ی و کرم» نیز بعد از آن که در زنگی همدیگر را
دیدار کرده دلباختة هم میش��وند ،در شهر قیصریه در
باغچه س��رای اصلی با هم دیدار میکنند در این دیدار
اس��ت که کرم دعا میکند که عشق او در دل معشوق
افزون ش��ود ،دعایش در درگاه حق پذیرفته میش��ود
تا جاییکه چون اس�لام را بر معش��وق عرضه میکند،
اصلی ،اس�لام میپذیرد و مسلمان میشود (غفارزاده،
.)136 ،1393
 -12گذر از عشق مجازی به عشق حقیقی
در داس��تانهای غنایی گاه ّ
عش��اق از عشق مجازی به
عش��ق حقیقی میرس��د ،مجنون نیز در عشق لیلی به
معرفتی رسیده و «گویی در عین بصیرت و روشنبینی،
س��ودازده است ،و یا از فرط روشندلی ،دچار شیفتگی
گش��ته و از مردمان کور باطن ،رمی��ده و روی برتافته

اس��ت و انس محبت را به بهای وحشت مردم خریده
است .میداند چه به سرش آمده و خواهد آمد .تقدیر
خویش را میشناسد و به ظاهر پذیرفته است ،هر چند
ماجرای بدین سادگی هم نیست ،ا ّما در همه حال یقین
دارد که در برابر این عشق نیرومند ،پایداری نمیتوان
ک��رد و عش��ق پرس��طوت ،عاقبت او را ه��م خواهد
شکست» (ستاری.)55-86 ،1385 ،
لیلی نیز این عش��ق پاک را در سراپردۀ دل خود مخفی
م��یدارد ،و چون در بس��تر مرگ درمیافت��د ،از مادر
چنین میخواهد:
خون کن کفنم که من شهیدم
تا باشد رنگ روز عیدم
آراسته کن عروسوارم
بسپار به خاک پرده دارم
(نظامی)326 ،1364 ،
که در واقع تعبیری از عش��ق عذری آنهاست ،عشقی
خالی از هوی و هوس که از آن میتوان به عشق الهی
تعبیر کرد.
در داستان «اصلی و کرم» نیز ،قهرمان مرد داستان
چون دیگر داستانهای «عاشیقالر»« :قوربانی»« ،خسته
قاسیم» و «طاهره و زهره» و ...از بادۀ معرفت سیراب
شده است .در این داستانها قهرمان داستان ،قبل از
آنکه شریعت را یاد بگیرد در عالم رؤیا ،از خوردن
بادۀ معرفت به « عاشق حق» (عارف) تبدیل میشود
و به کشف و شهود نائل میآید ،این شخصیتها به
شخصیتهای فراعادی تبدیل میشوند که هر کجا
به مشکلی برخورد کردند از سوی غیب یاری شده
نجات داده میشوند ،چنانکه در داستان «اصلی و
کرم» ،عناصر طبیعت در برابر قهرمان داستان قد خم
میکنند تا جایی که کوه مِهآلود او را نجات میدهد
فرهمندان برای
(غفارزاده ،)126 ،1393 ،چشمه مانند ّ
او راه باز میکند (همان ،)82 ،قهرمان در آزمونها
سخن از غیب میگوید (همان ،)144-150 ،تا جایی
که همه به عارف بودن او اذعان میکنند.
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 -13غزل سوگوارانۀ ّ
عشاق در مرگ محبوب
بعضی از داس��تانهای غنایی ،با م��رگ یکی یا هر دو
عاش��ق ،پایان غمانگیز پیدا میکنند ،در منظومۀ نظامی
چون لیلی جان به جانآفرین تسلیم میکند ،مجنون با
حالی زار و نزار ،خود را بر س��ر خاک او میرساند و
بعد با خواندن سرودهای جانسوز بر سر خاک محبوب
درمیگذرد:
نالنده ز روی دردناکی
آمد سوی آن عروس خاکی...
بیتی دو سه زار زار برخواند
اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند
برداشت به سوی آسمان دست
انگشت گشاد و دیده دربست
کای خالق هر چه آفریدی
سوگند به هر چه برگزیدی
کز محنت خویش وارهانم
در حضرت یار خود رسانم
آزاد کنم ز سخت جانی
و آباد کنم به سخت رانی
این گفت و نهاد بر زمین سر
و آن تربت را گرفت دربر
چون تربت دوست دربرآورد
ای دوست بگفت و جان برآورد
(نظامی)340-341 ،1364 ،
در داس��تان «اصلی و کرم» ،کرم به واس��طه لباس��ی با
دگمهه��ای زهرآلود که کش��یش ب��رای اصلی تدارک
دیده است جان میبازد (نک :رسمی و همکار،1395 ،
ش��ماره ،)12و اصلی بر س��ر پیکر او با س��وگ چنین
میسراید:3
بیلمهدیم ازلدن ،سنین یاندیغین
دوزگون بیر عشق اوسته ،آلووالندیغین
باشینی بالیه ،غمه سالدیغین
یاندی کرم منی ،سالدی بو درده...
ای داغدا مهلهین ،کؤرپه قوزوالر
اصلینین اورهگی ،غمدن پوزوالر
16

اؤلدو منده اوالن ،بوتون آرزوالر
یاندی کرم منی ،سالدی بو درده
منده کرم کیمی ،یانارام ایندی
عشقین قویوالری ،دیبدن دریندی
ائنهرم اوراکی ،کرمده ائندی
یاندی کرم منی ،سالدی بو درده
اؤلسک آشیقالرا ،بیزدن عشق اولسون
عشق اوغروندا یانماق ،داها مشق اولسون
عاشیغین وفاسی ،گرگ شقق اولسون
یاندی کرم منی ،سالدی بو درده
(غفارزاده)171-172 ،1393 ،
برگردان:
 از ازل ،س��وز و گداز تو را نمیدانس��تم و اینکه بهخاطر عشقی راستین ،چنین آتش بگیری.
 خ��ود را اینچنی��ن ب��ه بالیا و غمها بس��پاری .کرمسوخت و مرا اینچنین به دردها مبتال ساخت.
 ای ّبرهها که در کوه ها به فریاد درآمدهاید ،دل اصلینیز از غم و حزن در هم شکسته است.
 تمام آرزوها در دل من فس��ردند ،کرم سوخت و مرااینچنین به دردها مبتال ساخت.
 من نیز همانند کرم هم اینک خواهم س��وخت ،چاهعشق این چنین عمیق میباشد.
 من نیز بدانجا س��قوط میکنم که کرم س��قوط کرد،کرم سوخت و مرا اینچنین به دردها مبتال ساخت.
 اگر بمیرم ،باید به «عاشیق»ها مرحبا گفت ،سوختندر راه عشق ،باید سرمشق ّ
عشاق باشد.
 وفای ّعشاق ،باید اینچنین باشد ،کرم سوخت و مرا
اینچنین به دردها مبتال ساخت.
 -14پایان داستان
هر دو داستان پایان غمانگیزی دارند ،در داستان نظامی
چون مجنون بر س��ر خاک لیلی وفات مییابد ،پهلوی
دخمة لیلی را میش��کافند و او را در کنار لیلی به خاک
میسپارند و در آن جهان ،آن دو به وصال هم میرسانند
(نظامی .)346 ،1363 ،چنانکه زید نیز به خواب میبیند

که آن دو در بهشت در وصال هم میباشند (همان .)347-350 ،اما سرانجام داستان «اصلی و کرم» ،بعد از ناکامی ّ
عشاق
با کیفر دادن کش��یش و همس��رش به دستور پاشا پایان میپذیرد و نیز بنا به روحیة ایرانیان که همواره ،فرجامی نیکو از
داستان انتظار دارند ،بعد از کیفر دادن کشیش و همسرش ،همدم و همراز کرم یعنی صوفی و دختر پاشا (رباب) به عقد
و ازدواج هم درمیآیند و چهل شبانهروز جشن برپا میکنند (غفارزاده.)174-176 ،1393 ،
جدول  :1شخصیتهای همسان در داستان «لیلی و مجنون» و «اصلی و کرم»

شخصیتها

1

عاشق (قیس /کرم)

«لیلی و مجنون»

 تولد قیس پس از سالها انتظار و صدقه و  -تولد کرم پس از سالها انتظار با صدقه پدر و سیبنذر و نیاز پدر.
درویش.
 عشق از دوران کودکی. نامزد شدن قبل از تولد و عاشق شدن به هم در اولین دیدار. ملقب شدن قیس به مجنون. ملقب شدن احمد میرزا به کرم. شوریدگی و غزلخوانی در عشق محبوب - .شوریدگی و شعرخوانی در عشق محبوب. تسلیم و جبرگرایی. تسلیم و جبرگرایی. تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی و عارف شدن. وفات یافتن بر مزار محبوب وفات یافتن با طلسم پدر محبوب.-

2

3

4

5

6

7

«اصلی و کرم»

 زیبارو.معشوق (لیلی /اصلی)
 تسلیم و مطیع. عفیف. وفات در بهار زندگی در فراق محبوب. بزرگ قبیله.پدران معشوقها
(نامش ذکر نشده - /بیعاطفه ،خشن.
کشیش)
 سخی ،درویشنواز ،مسالمتجو ،ناصح.پدران ّ
عشاق
(سیدعامری /نامش ذکر
نشده)
 مهربان ،نرمخو.مادران معشوقها
(نام��ش ذک��ر نش��ده /
[دودو])
 مهربان و نگران.مادران ّ
عشاق
(نامش ذکر نشده /خانم
سلطان)
 نوفل /سلیم /سالمیاریگران ّ
عشاق

 تولد اصلی بعد از سالها انتظار پدر و مادر باخوردن سیب درویش.
 زیبارو. ملقب شدن قاراسلطان به اصلی. تسلیم و مطیع. عفیف و در مقایسه با لیلی جسورتر. وفات در بهار زندگی بر سر پیکر محبوب. خزانهدار حاکم اصفهان (پدر کرم). بیعاطفه ،خشن ،توطئهگر و ظالم. سخی ،درویشنواز ،مسالمتجو ،ناصح (حضورشدر قیاس با پدر قیس کمرنگتر است).
 بدعهد و پیمانشکن ،شریک توطئة همسر. سخاوتمند ،لیکن بعد از شوریدگی کرم در داستانحضور ندارد.
 صوفی همدم کرم و تمام کسانی که بر سر راه اوقرار میگیرند.
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جدول  :2مقایسة محورهای داستانی منظومۀ «لیلی و مجنون» با داستان «اصلی و کرم»

بنمایه

«لیلی و مجنون»

«اصلی و کرم»

1

شکلگیری عشق

از دوران کودکی و در مکتبخانه

الف :قبل از تولد نامزد هم هستند
ب :در نوجوانی با دیدار یکدیگر در باغچة خانة
اصلی

2

برمال شدن راز عشق

فاش شدن راز عشق در مکتبخانه و قبیله

بیمار شدن کرم و خبردار شدن پدرش از عاشق
شدن او

3

خواستگاری

عدم قبول پدر لیلی

قبول کردن ظاهری کشیش (پدر اصلی) و سپس
فرار کشیش همراه خانواده

4

سفر

پدر مجنون او را به حج میبرد

کشیش به همراه خانوادة خود شهر به شهر از
اصفهان تا حلب میگریزد و کرم به دنبال او

5

عامل بازدارندة درونی

تسلیم و جبرگرایی عاشق و معشوق

تسلیم و جبرگرایی عاشق و معشوق

6

عامل بازدارندة بیرونی

پدر مجنون

پدر اصلی

9

پنهانی دیدار میکند و بعد از ازدواج لیلی با ابن
دیدار ،عاشق و معشوق
سالم نیز از پشت نخلی با هم دیدار میکنند

10

مرگ ّ
عشاق

اول لیلی و بعد مجنون از بیقراری غم یار،
وفات مییابد

اول کرم از زهر موجود در دگمهها مسموم شده
بعد اصلی مسموم میشود

11

پایان داستان

وصال عاشق و معشوق در آن دنیا

به کیفر رسیدن کشیش و همسرش و ازدواج
صوفی ،همدم کرم با رباب دختر پاشای حلب

نتیجهگیری

18

پنهانی چندین بار دیدار میکنند.

داس��تان «لیلی و مجنون» و «اصلی و کرم» از لحاظ بنمایه دارای اش��تراکات زیادی هستند .هر دو داستان با مشکل
بینصیبی از اوالد آغاز میشود که در منظومۀ «لیلی و مجنون» با سخاوت و صدقة سید عامری و نذر و نیاز ،قهرمان
تولد مییابد و در داستان «اصلی و کرم» این مشکل به سبب سخاوت حاکم اصفهان ،پدر قهرمان مرد ،و دعا و نذر
و نیاز او به ش��کلی اسطورهای و با خوردن سیبی -که در داستانها زیاد دیده میشود -برطرف میگردد و قهرمانان
مرد و زن داستان والدت مییابند .هر دو عاشق جبرگرا هستند و تسلیم محض و منفعل ،تنها کنش آنها شعرهایی
است که در فراق معشوق میسرایند ،و شاید همین جبرگرایی و انفعال است که با وجود اینکه ّ
عشاق یاریگرانی
سرس��خت دارند ،لیکن فرجام آنها ،مرگ در عین ناکامی اس��ت تا آخر داس��تان از داستانهای دیگر چون «طاهر و
زهره» و «عاشیق غریب و شاهصنم» که به گونهای ف ّعال عمل میکنند به نوعی دیگر رقم بخورد.

پینوشتها:

 -1قارا در ترکی به معنی «بزرگ» است.
ّ
 -2بریده ناف بودن کس��ی بر صفتی یا کاری :جبلی و طبیعی و فطری بودن آن صفت در وجود او ،ناف بر کس بریدن :نامزد کردن دختر یا پس��ر هنگام بریدن ناف او
میباشد.
 -3آهنگ «یانیخ کرم هاواس��ی :آهنگ کرم س��وخته» كه بالبداهه توسط اصلی خوانده شده یکی از ارکان هنر «عاشیقی» است و در آذربایجان توسط عاشیقهایی چون
عاشیق حسین ساراشلی ،عاشیق عرب پرنلو ،عاشیق عدالت دلی داغلی ،عاشیق آیدین چوپان اوغلو به خوبی اجرا شده است.
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