
  
  
  
  
  
  

  مقايسه ي ليلي ومجنون نظامي گنجوي و ليلي ومجنون نورمحمد عندليب
 دكترحسن مجيدي

  سبزوار دانشگاه تربيت معلم استاديار
 اسماعيل درخشان ويژه

 دبير آموزش وپرورش 

  چكيده
داستان عشق ليلي ومجنون از جمله منظومه هاي غنايي ادب فارسي است كه از دير باز مورد استقبال 
نويسندگان و شعراي فارسي زبان و غير فارسي زبان قرار گرفته است. در زبان فارسي اين ماجراي كهن 

ي در زبان هاي مختلف افسانه اي را نخستين بار نظامي گنجوي به نظم درآورد. پس از نظامي، شاعران بسيار
آمدند وبا خواندن ليلي ومجنون بر آن شدند تا آن را با رنگ وطرحي ديگر بازنويسي كنند، از جمله اين 

خود را با  "ليلي و مجنون"يكي از شاعران وداستان پردازان تركمن مي باشد كه  "نورمحمد عندليب"شاعران 
  تقليد از مثنوي نظامي سروده است. 

تر موضوعات منظومه خود، به روايت نظامي پاي بند است اما سعي نموده خود نيز ابداعاتي عندليب در بيش
داشته باشد كه به همين جهت تفاوت هايي با اثر نظامي دارد؛ چنانكه به برخي از بازيگران داستان نظامي 

  وپسنديده افتاده است.اشاره نكرده وآن ها وارد داستان ننموده است كه بايد گفت غالب اين تفاوت ها مقبول 
و سپس به شرح  18در اين مقاله ابتدا به معرفي نورمحمد عندليب، شاعر و داستان پرداز تركمن در قرن

تفاوتها وشباهتهاي ليلي ومجنون وي با مثنوي نظامي پرداخته مي شود، و از آنجا كه داستان ليلي ومجنون 
  حد نياز به زبان فارسي ترجمه مي شود.نورمحمد عندليب به زبان تركمني است، ابيات وي در 
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ادبيات تطبيقي فارسي وتركمني، ليلي ومجنون نظامي گنجوي، ليلي ومجنون نورمحمد عندليب،  ها:كليدواژه
 تفاوت وشباهت ها.

  
  مقدمه

عشق ودوست داشتن را از آغاز در ضمير هر انساني به وديعت نهاده اند، به گونه اي كه خلقت انسان نيز بر 
بنا شده است ودوست داشتن از حاالت جدايي ناپذير روح انسان سالم است. در بسياري موارد مسير عشق 

پرفراز ونشيب عشق، شاهد ظهور وبروز افرادي است كه به نحوي جهت دهنده تمايالت وگرايشهاي دروني 
تمام روح وجسم  انسان ها گشته اند، ازآن جمله است زيباروياني كه به خاطر بهره مندي از نعمت زيبايي

عاشق را به خود معطوف مي نمايند. عاشق با نگاهي خاص معشوق خود را نظاره مي كند، به وجهي كه نمي 
توان نگرش يك عاشق به معشوق را با نگرش عاشقي ديگر مقايسه كرد. اين نيز از عجايب خلقت انسان 

ديگر رقم مي خورد. هرچند عشق است كه اگر غير ازين مي بود، شايد وضع جوامع بشري به گونه ا ي 
ودلدادگي در دل تمامي انسان ها يافت مي شود، اما انسانهايي يافت مي شوند كه در عشق وشيدايي سرآمد 

از چهل عاشق ومعشوق ذكري به ميان آمده است كه در عصر جاهلي  "الفهرست"ديگران هستند. در كتاب 
در ميان اين  )365ابن نديم، ص ( ني، جميل وبثينه و. . .عرب، شهره آفاق بوده اند: مجنون وليلي، قيس ولب

عشاق نام شش زوج يادآور داستان ليلي ومجنون است: مجنون وليلي، قيس ولبني، توبه وليلي، اسعد وليلي، 
  عمربن زيد وليلي، مرَّه وليلي. 

دو قهرمان اصلي ودو عاشق پاكباخته دارد:  -شاعر تركمني –ليلي ومجنون نظامي و ليلي ومجنون عندليب 
ليلي ومجنون، وهمه ماجرا شرح جفايي است كه فلك با اين دلدادگان دارد اما تنه واصل داستان يكسان 
است. ميان جزئيات سرگذشت اين دوتن در روايت نظامي وعندليب تفاوتي كم وبيش وجود دارد. عندليب 

م حكايت ليلي ومجنون غالبا به منابع عربي نظر داشته وتا آنجا كه ممكن بوده است نيز همچون نظامي در نظ
حكايت را از اخبار عرب اخذ كرده است. وي در داستان ليلي ومجنون گاه در قالب مخمس وگاه در قالب 

كديگر مستزاد وغزل و. . از زبان شخصيت هاي داستان شعر سروده است. پيش از مقايسه اين دو منظومه با ي
بايد به اين نكته توجه كرد كه نظامي در هر حال داراي فضل وتقدم است واوست كه با سرودن اين داستان 

  ساده وبدوي عشقي، آن را شهره آفاق ساخت وافسانه عشق آتشين ليلي ومجنون را بر سر زبانها افكند. 
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  نظامي
بزرگ و  انياز داستانسرا يگنجو يمنظا ديبن مؤ يبن زك وسفيبن  اسيابو محمد ال نيجمال الد ميحك

تذكره نويسان وتاريخ ادبيات دانان تولدش را است.  يو بزم يلياستادان مسلم در سرودن شعر تمث
شهر گنجه متولد شد و همه  او در بيان شده است 619تا598هجري دانسته اند و مرگش نيز بين 540تا530بين

كرد، در  هگنج كينزد ياز نواح يكي) به 587-581ن (كه به دعوت قزل ارسال يعمر را به جز سفر كوتاه
  ماند.  يوطن خود باق

به فنون ادب  ينبوده و از جوان يمنحصر به شعر و شاعر ينظام لتيفض«شود  يچنانچه از اشعار او معلوم م
 ،نجوم صاحب اطالع بوده است علم همت كرده و مخصوصاً در ليو قصص عالقه داشته و درتحص خيو تار

  : ديچنانكه خود گو
 نجوميهاقهيچه هست از دق هر
  

 علوم ينهفته ها كيكايبا 
  

 جستميو هر ورق كه م خواندم
  

 مورق شست افتميچون ترا  
  

و موصل و شروانشاهان هم زمان بوده است. تعلق  جانيبا دوره حكومت اتابكان آذربا ينظام يدوران زندگ
به  يامر او را از وابستگ نيبا زهد و عزلت همراه كرده و ا شتريرا ب يو يزندگان ،به تصوف يخاطر نظام

  دور كرده است.  نيسالط يدربارها
نوشته اند.  تيهزار ب 20آن را تا حدود  اتياست كه تعداد اب» خمسه« اي» پنج گنج«اثر او  نيمهمتر

به  هايمثنو ياسكندرنامه، كه تمامكر، يهفت پن، يريو مجنون، خسرو و ش يليوعبارتست از: مخزن االسرار، ل
  است.  يسبك عراق

  نورمحمد عندليب

ضمن  نورمحمد عندليب از نمايندگان شاخص و برجسته ادبيات كالسيك تركمن به شمار مي رود. وي
است. آثار » مجنون ليلي و«آفريننده و روايتگر تواناي منظومه  ،مطالعه تاريخ، زبان و ادبيات ملل شرق

 ميراثي گرانبهاست. م 18براي مطالعه ي تاريخ، زبان و ادبيات تركمن در قرنارزشمند شاعر 

ي تركمنستان به قاز توابع شهر ييال» مازي غارا«ميالدي در منطقه  1710نورمحمد عندليب به تخمين در سال 
غايت توانا است. وي ه از دنيا رفته است. عندليب شاعري كالسيك و مترجمي ب 1770دنيا آمده و در سال 
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فارسي، بعضي اشعار خود را به زبان فارسي سروده و برخي از آثار را نيز  ضمن استفاده از زبان هاي عربي و
منظومه ي  با بن مايه هاي عشقي و در» جيقر«به تركمني ترجمه كرده است. عندليب در شعر  از زبان عربي

پيشگامان مترقي و تبلور  سخن گفته است. وي از 18از شرايط زندگي تركمن ها در قرن » مجنون -ليلي«
آفرينش هاي خلقي و سرشار از فولكور مواجه  با» ليلي و مجنون«محافل آگاه آن دوره است. در داستان 

است. از تاريخ دقيق وفات ايشان اطالعي در دست نيست ولي  هستيم كه نشانگر مطالعه عميق ادبيات شفاهي
  دانسته اند.سال وفات او  را تخميناً 18اوايل دهه ي هفتاد قرن 

نمود يافته و در آن، برخورد هاي حاكمان استثمارگر براي » زليخا –يوسف «بيوگرافي شاعر در مدخل داستان 
افكار ادامه » اوغوزنامه«مناسابت طبقاتي روايت مي شود. منظومه ي حماسي  تصاحب تاج و تخت و روابط و

به عنوان  ن ظلم و ستم شاهان است. در ادبيات كالسيك تركمن، عندليبدر بيا» آزادي دولت محمد«شاعر 
تركمني ترجمه كرده است.  را از زبان عربي به» نسيمي«مترجمي توانا شناخته شده و آثار مكتوب شاعر 

ابزار آالتي كشاورزي است و در » جيقر« مي پردازد. له ضروري دوره خودابه مس» جيقر«عندليب در شعر 
  است.  شدهمي اضي از آن استفاده آبياري ار

عليه منكران عشق  دقيقا اعتراضي را بر اساس روايتي خلقي آفريده و اين اثر» مجنون -ليلي«عندليب منظومه 
  . نيمه فئودالي و نيمه عشيرتي است بيانگر فدا شدن انسانها در مناسباتوو آزادي 

چگونگي روند وقايع و در شعر روابط شخصيت عندليب به صورت شعر و نثر است. در نثر  »مجنون -ليلي«
به همين  چگونگي تعامل آنها بيان شده است. عندليب در آفرينش منظومه از زبان خلق بهره گرفته و ها و

بواسطه ي تعلق زماني به قرن »نمجنو -ليلي«سبب در ميان تركمن ها از شهرت بسزايي برخوردار است. اثر 
  )پايگاه بايراق(.از اهميت فراواني برخوردار است ادي، آداب و سنن و زبانبراي مطالعه ي تاريخي، اقتص 18

قبل از ورود به بحث اصلي يعني بررسي تفات وتشابهات اين دو سروده، الزمست كليات حكايت   
  ليلي ومجنون مرور گردد.

  
  خالصه اي از داستان ليلي ومجنون به روايت نظامي

در كشور عربستان قبيله بني عامر را اميري بود به مردي طاق و به هنر شهره آفاق، او را فرزندي نبود. به 
درگاه خداوند بس راز و نيازكرد تا پسري روشن گوهر دادار داور بدو عطا فرمود، نامش را قيس نهاد. چون 
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ان خردسال همزانوي وي جور استاد بباليد و باال گرفت به مكتب دادش، آنجا كه گروهي از دختران و پسر

  مي بردند به از مهر پدر، از جمله دختران دختري بود نه دختر بلكه:
 ماه عربي به رخ نمودن
 ترك عجمي به دل ربودن
 در هر دلي از هواش ميلي
 گيسوش چو ليل و نام ليلي

  
چون چندي بر اين گذشت، قيس را با ليلي دلبستگي و مهر پديد آمد و ليلي هواي قيس در سر مي پرورد. 

عشق پوشي سودمند نيامد و كار از پرده برون افتاد، سخنان مردم به درازا كشيد و ميان آن دو جدائي افكندند. 
مجنون چون از معشوقه دور ماند، گرد كوي و برزن برآمد و سرود خواندن گرفت، صبر از دست بداد و بي 

و صحرا نهاد. گاهگاه نيز پنهان به كوي جانان مي رفت، در و تاب و بي اختيار پاي و سربرهنه روي به دشت 
ديوار مي بوسيد و از كوي يار به بويي خرسند بود و به چيزي جز نام ليلي تسلي نمي يافت. چون كار 
آشفتگي او از حد گذشت وداستانش به پدر رسيد نصيحت آغازيد، اما مفيد نيفتاد. ناگزير بر آن شد كه ليلي 

د خواستگاري كند. پيران قبيله نيز بدين رضا دادند و پدر با گروهي بسيار و شكوهي تمام به را براي فرزن
  قبيله ليلي رفت. شيوخ قبيله به ادب پذيرفتندش و حاجتش بازپرسيدند. پدر قيس به پدر ليلي گفت:

من درخرم و تو درفروشي 
  بفروش متـاع اگر بـهوشي

  
ه علت كينه اي كه پدر ليلي از قوم قيس داشت، به خواسته پدر مجنون جواب رد داد. پدر كه حال اما ب

  پريشان فرزند مي ديد شروع به نصيحت پسر نمود، و مجنون با شنيدن نصيحت پدر:
 تركانه ز خانه رخت بربست
 در كوچگـه رحيـل بنشست
 چون وامق از آرزوي عذرا
 گه كوه گرفت و گاه صحرا
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  ي خويشان درماندگي پدر و آشفتگي مجنون ديدند:وقت
 گفتنـد بـه اتفاق يك ســر
كز كعبه گشاده گردد اين در 
 حاجتگه جمله جهان اوسـت
  محراب زمين و آسمان  اوست

وقتي پدر مجنون را به كعبه برد و از او خواست تا از خدا براي خود شفاعت طلبد مجنون چنين با خداي 
  رد:خويش راز و نياز ك

 كز عشق به غايتي رسانم
 كو ماند اگر چه من نمانم
 يارب تو مرا به روي ليلي
 هر لحظه بده زياده ميلي
 از عمر من آنچه هست بر جاي
 بستان و به عمر ليلي افزاي

  
خالصه چون پدر اين سخنان را از مجنون شنيد ديگر چيزي نگفت. بعد از مدتي ابن سالم ليلي را 

پدر ليلي مي خواست هر چه زودتر اين قضيه به پايان برسد ليلي را به زور به ابن  خواستگاري كرد و چون
سالم داد كه مردي ثروتمند بود. مجنون كه از عشق ليلي روانه كوه و بيابان شده بود و از شوهر كردن ليلي 

  خبر نداشت روزي به او خبر آوردند:
 آن دوست كه دل بدو سپردي
 بر دشمنيش گمان نبردي

 د به شوهري جوانشدادن
 كردند عروس در زمانش

  
  مجنون كه اين ماجرا را شنيد:

 چندان سر خود بكوفت بر سنگ
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  كز خون همه كوه گشت گل رنگ

 افتاد ميان سنگ خاره
 جان پاره و جامه پاره پاره

  
. بعد از پدر براي دلداري دادن نزد مجنون رفت تا او را آرام كند بسيار نصيحت داد تا مجنون كمي آرام شد

چندي پدر چشم از جهان بست و اندكي نگذشت كه مادر قيس نيز در گذشت اين دو غم مجنون را بيش از 
  پيش آشفته كرد. 

سال ها گذشت و مجنون در اين مدت در بيابان با زاغ و آهو حرف مي زد و با حيوانات وحشي انس مي 
ت و خبر آوردند كي ابن سالم بغدادي مرد، گرفت و حديث دلدادگي خود بر آنان باز مي گفت. عمري بگذش

ليلي مجنون را به سوي خويش فراخواند ولي مجنون امتناع كرد، اندكي نگذشت كه ليلي ناخوش شد و در 
  اواخر عمر چنين گفت:

 گو ليلي از اين سراي دلگير
 آن لحظه كه مي بريد زنجير
 در مهر تو تن به خاك مي داد
 در ياد تو جان به پاك مي داد
 اين گفت و به گريه ديده تر كرد
 و آهنگ واليت دگر كرد
 چون راز نهفته بر زبان داد
 جانان طلبيد و زود جان داد

  
  چون مجنون اين خبر بشنيد شتابان سوي مزار ليلي رفت و سرود:

 بيتي دو سه زار زار برخواند
 اشكي دو سه تلخ تلخ بفشاند
 چون تربت دوست در بر آورد

 ان بر آورداي دوست بگفت و ج
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 پهلو گه دخمه را گشادند
 در پهلوي ليليش نهادند
 بودند در اين جهان به يك عهد
 خفتند در آن جهان به يك مهد

  
  منابع داستان ليلي ومجنون

به زعم اكثر نويسندگان ومحققان عرب، اولين اثري كه درآن نامي از داستان ليلي ومجنون به ميان آمده است، 
)ضمن معرفي شعراي عرب، درباره 276نوشته ابن قتيبه دينوري است. ابن قتيبه(م.  "االشعر و الشعر"كتاب 

و در بخش ديگري ازاين )563ابن قتيبة، ص (»هو قيس بن معاذ، ويقال قيس بن الملوح«مجنون مي نويسد 
كتاب به جزئيات اين )32سراج قاري، ص(». لم يكن مجنونا ولكن كان فيه لوثة كلوثة ابي حيه:«كتاب نيز آمده 

  عشق مجنون به ليلي اشاره نكرده است.
اصفهاني، (است.  "االغاني"اثر ديگري كه از داستان ليلي ومجنون به تفصيل ياد كرده است. كتاب 

)جزئيات خاصي از داستان ليلي ومجنون را نقل مي كند. به نحوي كه كتاب 356ابوالفرج اصفهاني(م. )141ص
  ترين منبع داستان ليلي ومجنون قرار داده است. االغاني را، به عنوان مهم

نوشته  "الزهرة"كتاب ديگري كه ما را در يافتن اطالعاتي نسبت به ليلي ومجنون ياري مي كند كتاب 
ه. ق از دنيا رفته است. اگرچه در اين كتاب اطالعات اندكي 297محمدبن داوود ظاهري است كه وي درسال

ميت ويژه اي برخوردار است. زيرا كتاب شمار بسياري از اشعار منسوب به در مورد مجنون آمده، ولي از اه
  )29كراچكوفسكي، ص(مجنون را در خود جاي داده وزماني دراز پيش از كتاب االغاني گردآوري شده است. 

ق. است. در اين كتاب 418نوشته ي ابن سراج متوفي به سال  "مصارع العشاق"چهارمين منبع معتبر كتاب 
، 46، 32صص2، ج236و235، 33صص1سراج قاري، ج(از داستان عشق ليلي ومجنون نقل مي شود.  حوادثي

66 ،86 ،90 ،285 ،287(  

 )84تا62، صص2انطاكي، ج ("تزيين االسواق بتفصيل اشواق العشاق"از منابع معتبر ديگر مي توان از كتاب 
  ه.ق نوشته است. 972را در سالنام برد. انطاكي اين كتاب  "اكمه"نوشته داوود انطاكي مشهور به

انطاكي به مانند ابوالفرج اصفهاني جزئيات داستان ليلي ومجنون را به همراه ابياتي از مجنون نقل كرده است. 
  اكثر اين ابيات در ديوان مجنون ليلي نيز يافت مي شود. 
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تعدادي از اين آثار بسنده دركتب ديگر نيز به داستان ليلي ومجنون اشاره شده است كه در اينجا به ذكر نام 

مي كنيم: اخبار المجنون: (زبيربن بكار)، المؤتلف والمختلف في اسماء الشعرا:                        (آمدي 
، بساط السامع المسامر في اخبار مجنون بني عامر: (ابن طولون)، خزانة االدب: »)ابوالقاسم حسين بن بشر«

عيني)، الكامل: (مبرد)، نزهة المسامر في ذكر بعض اخبار مجنون بني  (بغدادي)، شرح الشواهد: (بدرالدين
  عامر: (يوسف بن حسن مبردي حنبلي)

مطالب ياد شده، گاه ممكن است رهزن ما به حقيقت باشد، زيرا اقوالي نقل مي كنند كه ضد و نقيض مي 
ت متناقض نقل مي كند. بدين باشند. به عنوان مثال ابوالفرج اصفهاني در االغاني از قول اصمعي دو رواي

رياشي گويد از اصمعي شنيدم كه گفت دو نفرند كه فقط نامشان باقي است «: ترتيب در يك جا نقل مي كند
و در جايي ديگر مي نويسد: )141اصفهاني، ص(». وحقيقت تاريخي ندارند، مجنون عامري وابن القرية

ه مثل ابوحية نميري از شدت عشق دچار پريشاني اصمعي روايت كرده است كه او واقعا ديوانه نبود بلك«
)نقل مي كند كه: 171و در جايي ديگر از قول ابن دأب(م.  )140همان، ص (»حواس وشيفتگي شده بود. 

مردي از بني عامر را گفتم، آيا مجنون را مي شناسي وچيزي از اشعار او روايت مي كني؟ گفتم: مگر ما از «
روايت شعر ديوانگان بپردازيم. گفت مقصودم ديوانه معمولي نيست؛ از شاعري عقال فراغت يافته ايم كه به 

كه نامش مجنون عامري بوده وكشته عشق است، سوال مي كنم. گفت: اين حرفها به بني عامر نمي چسبد. 
جگر بني عامر غليظ تر وسخت تر از آن است كه دچار درد عشق شود. اين حالتها فقط در بين يماني هاي 

  )141همان، ص (».دل، ناقص عقل كله كوچك پيدا مي شود، اما در بين نزاريها هرگزنازك 

  در اين مرحله شباهت ها وتفاوت هاي دو حكايت نظامي وعندليب مورد مطالعه قرار مي گيرد:
  

  شروع داستان
رور داستان سراي گنجه، قصه ي عشق را با معرفي پدر مجنون آغاز مي كند، بزرگواري كه بر عامريان س

 است، صاحب كماالت وملك ومال. اما: 

مي بود خليفه وار مشهور
                        

 وز بي خلفي چو شمع  بي نور 
  

 محتاج تر از صدف به فرزند
                      

 چون خوشه به دانه آرزومند 
  (73(نظامي گنجوي، ص            
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چون نار خندان » دادش پسري چنان كه بايد«وي در اين نياز، پاي مي فشارد، خداي را مي خواند تا خداوند 
وزيبا چون گل، او را به دايگان مي سپارند و با شير و فامي پرورند ونامش را قيس مي نهند. در ده سالگي 

  افسانه ي خلق مي شود. 
مين مكتب در كنار پسران، دختراني هم نشسته اند. دختري خوب پدر او را به دبير دانش آموز مي سپرد، در ه

است. مجنون وليلي  "گيسوش چو ليل ونام ليلي"وزيبا، سهي سرو وشوخ غمزه وآهوچشم دراين ميان است. 
   هواي يكديگر كرده به دلداري هم خو مي گيرند:

اين جان به جمال آن سپرده 
  

 ليك جان نبردهدل برده و 
  

 ياران به حساب علم خواني
                         

 وايشان به حديث مهرباني 
  

 ياران ورقي ز علم خواندند
                        

 ايشان نفسي به عشق راندند 
  )77و76همان، صص(              

مجنون را صاحب هنر، درويش نواز، در حكايت عندليب نيز شروع داستان به همين گونه است. شاعر، پدر 
مهمان دوست و سرور عامريان معرفي مي كند. كه با خير و احسان بسيار به درويشان و فقرا به درگاه واجب 
الوجود زاري وتضرع مي كند شايد كه دعاي او مستجاب شود وخداوند به او فرزندي عطا نمايد. القصه، 

دد. سيد بني عامر درپي به دنيا آمدن قيس(مجنون) به حمد دعاي اومستجاب مي شود و صاحب پسري مي گر
   وستايش خدا پرداخت:

 خدايا، قدرتنيگ گويچلوك
                                     

 تنيم گه جان عطاقيلدينگ 
  

 دل غمگين ني شادايألپ
                                        

 عجب ميهمان عطاقيلدينگ 
  

 سي يتديفرح ليك مژده
                                      

 سعادت الگيمني توتدي 
  

 تمامي درد و غم گيتدي
                                        

 مانگا درمان عطاقيلدينگ 

  )30عندليب، ص(                 
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  ترجمه ي ابيات:

  . اي خداوند قادر وتوانا مرا جاني دگر عطا نمودي. 1
  . دل غم زده ام را با بخشيدن فرزندي(مجنون) شاد كردي. 2
  . وقتي كه اين خبر خوشحال كننده به من رسيد سعادت وخوشبختي دستم را گرفت. 3
  . وتمام درد و غمم از بين رفت. خدايا چه درمان خوبي نصيبم كردي4
  

  ره صحرا گرفتن
از ديار خويش دورشده، بر كوه نجد به ياد  مجنون از مشقت جدايي، همه شب غزل سرايي مي كرد و هر دم

يار سرود مي خواند. خويشان همه از او شكايت مي كردند. پدر غمگين از حكايت او بود و پيران قبيله را 
خواند و به خواستاري ليلي رفت. اما پدر ليلي، مجنون را دشمن كام ناميده واين همان سنت ناپسند بني 

ه فاش گردد وافسانه شود، آن دو را برهم حرام مي دانند و با ازدواجشان عذري است كه اگرعشق دو دلداد
مخالفند. عالوه بر اين، پدر ليلي او را ديوانه مي خواند و دختر به آنها نمي دهد. درپي اين ناكامي وبدتر از 

  آن، شنيدن پند تلخ خويشان، مجنون، پيرهن دريده ره صحرا مي گيرد.
 ديوانه صفت شده به هر كوي

                              
 ليلي ليلي زنان به هر سوي 

  )88نظامي گنجوي، ص(           
چنان حالي داشت كه همگان بر او مي گريستند. مجنون كه از خانه مانده و از دوست رانده است، پدر او را 

ر دعايش ثبات در عشق و به مكه مي برد و از او مي خواهد دعا كند تا از اين عشق رهايي يابد. اما او د
  دلداري ليلي را مي خواهد. نوفل براي او مي جنگد ولي باز مجنون در نهايت ناكامي ره صحرا مي گيرد.

در داستان عندليب، مجنون قبل از خواستگاري و اميد طلبي ره صحرا مي گيرد. فقط به اين دليل كه پدر 
ا به كنج حجره، دلتنگ ميان خون وگريه گذاشته اند. ومادر ليلي از عشق دروني دختر آگاه شده اند و او ر

عندليب مي خواسته در روند داستان تغييري هرچند جزئي ايجاد كند. اما روند منطقي داستان محكم نيست. 
مدتي پس از اين واقعه، بايد مجنون ترك خور وخواب مي گفت و از صحبت كناره مي كرد وبه دلداري او، 

  ري مي خواستند. اگر نمي شد، ترك وطن مي كرد.وصل يارش را به خواستگا
  

  ابن سالم
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سومين قرباني عشق است. جواني بلند پايه، قوي پشت. كس به خواستاري ليلي مي فرستد. فرستاده با نيرنگ 
وخواهش ونثار زر، پدر ليلي را راضي مي كند. اما از او مي خواهد كمي درنگ كند. در اين فاصله جنگ 

ليلي پيش مي آيد وپس از رفع آن، دختر را به ابن سالم مي سپارند. عروس را به  نوفل براي ستاندن
بزرگواري تمام مي برد. دو سه روز با آزرم ونرمي با ليلي رفتار مي كند ودر نهايت كه مي خواهد كام دل از 

   عروسش بستاند، از ليلي تپانچه اي مي خورد وچون مرده، بيخود مي افتد:

 مل نماييگفت ار دگر اين ع
                             

 از خويشتن و زمن بر آيي 
  )150همان، ص(                  

ليلي بر اين تصميم پاي مي فشرد وبه آفريدگار سوگند مي خورد. ابن سالم هم، زان بت به سالم ونگاه راضي 
   مي گردد:

 دانست كزو فراغ دارد
                                     

 جز شوي، دگر چراغ دارد 
  

 خرسند شدن به يك نظاره
                             

 زان به كه كند زمن كناره 

  )151همان، ص(                         
اما ابن سالم در داستان عندليب شخصيتي ديگر دارد. وي پس از اينكه نتوانست با ليلي هم صحبت وهمبستر 

به روز غم ليلي افزون مي گشت واز ترس اينكه مبادا ليلي در اين حالت از دنيا شود و از طرف ديگر روز 
رود وخونش برگردن او بيفتد، وي را به پدرومادرش سپرد. ليلي چند روزي را در كنار والدين خود بسر برد. 

او عشق مجنون روز به روز در دل ليلي فزوني گرفت به طوري كه شادابي وطراوت ازچهره ي الله گون 
رخت بربست. باد خزان بر عمر بهاري او وزيد وليلي با سينه اي گداخته از آتش عشق وغم دوري جان به 
جان آفرين تسليم نمود. نكته قابل توجه در حكايت عندليب اين است كه ابن سالم در اين داستان فوت نمي 

ذرخواهي مي كند وسوگند مي كند بلكه وي پس از مرگ ليلي نزد مجنون مي رود وبا چشمي گريان از او ع
   خورد كه هيچ گاه به ليلي نزديك نشده وبا او همبستر نگشته است. واين ابيات را براي مجنون خواند:

 عاشق الرسلطاني عرب الرشاهي
                   

 چشمي گريانينگا دوزه بيلمنم 
  

 فلك نينگ اوجوندن سن ايدينگ ماهي
           

 بيلمنمآه وافغانينگا دوزه  
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 اولقي ثبات قرارينگ قاني

                           
 قوات درمانينگ مرادينگ قاني 

  
 كونگلونگني آلديرغان نگارينگ قاني

         
 كويگوليك جانينا دوزه بيلمنم 

  
 گون گوندن حاالتينگ بولوپديرزبون

          
 يورگنينگ غصه سي سوكوپديردوون 

  
 قديمدان بوگونكويگولليك گوررمن

        
 دوري دورانينگا دوزه بيلمنم 

  
 خرّمينگ خام بولوپ عقلينگ چاشيپدير

          
 فريادوفغانينگ حددن آشيپدير 

  
 حياتينگ باغي غا خزان دوشوپدير

                  
 رنگي خزانيغا دوزه بيلمنم 

  )129عندليب، ص(                           
  ترجمه ي ابيات:

  . اي سلطان عاشقان و اي شاه عرب، من تحمل اشكهاي تو را ندارم.1
  . تو از گردش روزگار وفلك شكايت مي كني، من تحمل آه وناله تو را ندارم.2
  . آن ثبات وآرامش نخستين وآن معشوقه ات كه نيرو بخش درمانت بود، كجاست؟3
  روحي جانت را ندارم.. كجاست آن نگاري كه دل وجانت را ربود. تحمل خاموشي وبي 4
  . حال وروزت روز به روز مشهور گرديده به گونه اي كه غم وغصه گره هاي دلت را گشوده است.5
  . مدتهاست كه تو را سوخته عشق ديده ام. من ديگر تحمل اين روزگار سخت تو را ندارم.6
  انت حد واندازه اي ندارد.. قبل از اينكه به جواني برسي عقل وآگاهيت را از دست داده اي. وفرياد وفغ7
  . در باغ زندگيت خزان افتاده است. من تحمل خزاني عمرت را ندارم.8

: برادرم، تو در اين قضيه گناهي او كرد وگفتپس از اينكه ابن سالم سخنش را به پايان رساند، مجنون رو به 
  نداري، اين تقدير الهي است كه من وليلي از يكديگر جدا باشيم. من تو را مي بخشم و از تو راضي هستم. 

  
  پري اي كه در شكل ليلي درآمد
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عندليب در داستان خود چنين آورده است: يك شب كه ابن سالم وارد خيمه ليلي شد وخواست از او كام دل 
و با او همبستر شود. در اين هنگام ليلي به خدا پناه مي برد و از خداوند مي خواهد كه ابن سالم را به بستاند 

   او نزديك نگرداند. واين چنين به درگاه حق مناجات نمود:
خداوندا كريم وذوالجالال 

  
 اؤزومني ذاتينگا قيلديم حواال 

  
پناه برگين بندأنگ من ناتوانا 

  
 قياليين درگاهينگا آه وناال 

  
امانتغا خيانت قيلما يارب 

  
 زوال اؤتگورمه يارب بول كماال 

  )103همان، ص(                        
  ترجمه ابيات:

  دم را به ذات مقدست سپردم. . اي خداوند كريم و ذوالجالل، من خو1
  . به اين بنده ي ناتوانت پناه بده تا به درگاهت آه وناله سر دهم. 2
  . يارب مگذار به اين امانت (ليلي) خيانتي شود و به اين كمال آسيبي برسد. 3
  

كه خداوند نيز به منظورحفظ حرمت وشرافت ليلي، پري اي را در شكل ليلي به سوي ابن سالم فرستاد. وي 
از موضوع آگاهي نداشت به پري دست دراز كرد، اما پري نيز از همبستري با او امتناع ورزيد، گفت: از من 
دور شو، تو از جنس من نيستي. ترس وجود ابن سالم را فرا گرفت. بدين ترتيب ابن سالم از هر دو بي 

  نصيب ماند.
است. آنجا كه ابن سالم مي خواهد كام دل از ليلي اما در داستان نظامي اين مسأله به گونه اي ديگر بيان شده 

   بگيرد، از او تپانچه اي مي خورد وبه سالم ونگاهي راضي مي گردد:
ليليش  تپانچه اي  چنان  زد 

  
 كافتاد چو مرده مرد بي خود 

  
گفت ار دگر اين عمل نمايي 

  
 ويشتن و زمن برآيياز خ 

  )150نظامي گنجوي، ص(                  
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  و

 دانست كزو فراغ دارد
                                    

 جز وي، دگر چراغ دارد 
  

 خرسند شدن به يك نظاره
                              

 زان به كه كند زمن كناره 

  )151همان، ص(                       
  نامه ليلي وصيت

در منظومه نظامي ليلي چون عاشق خود را به صد بند گرفتار مي بيند در سوداي او تب مي كند و در بستر 
   مرگ مي افتد و آنجاست كه راز را بر مادر مي گشايد واين چنين سفارش مجنون را به مادر مي كند:

آواره من چو گردد آگاه 
  

 كاواره شدم من از وطنگاه 
  

 دانم كه ز راه سوگواري
                                         

 آيد به سالم اين عماري 
  

 چون بر سر خاك من نشيند
                                         

 مه جويد ليك خاك بيند 
  

 بر خاك من آن غريب خاكي
                                       

 نالد به دريغ و دردناكي 
  

 يار است وعجب عزيز يار است
                                      

 از من به بر تو يادگارست 
  

 از بهر خدا نكوش داري
                         

 در وي نكني نظر به خواري 
  

 آن دل كه نيابي اش بجويي
     

 وان قصه كه دانيش بگويي 
  

 من داشته ام عزيز وارش
                                         

 تو نيز چو من عزيز دارش 
  

 آن لحظه كه مي بريد زنجير  گو ليلي از اين سراي دلگير
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 در مهر تو تن به خاك مي داد

                                     
 جان پاك مي دادبر ياد تو  

  )249همان، ص(                           
در حكايت عندليب نيز وصيت ليلي به مادرش به همين منوال است. او كه چند صباحي از عمرش باقي 
نمانده است رو به مادر كرد وگفت: اي مادر، من روزي همراه با درد ورنج ازدنيا خواهم رفت، اما اگر روزي 

قبر من آمد او را از خود مرنجان وغمگينش مساز. واگر او را رنجور وناراحت ساختي، مجنون به زيارت 
روح من از تو ناخرسند خواهد شد. اين وصيت را نمود وچون ابر نوبهاري زار زار گريست واين ابيات را 

   زمزمه كرد:
 منينگ وصيتيم سانگاجان انم

                                   
 ورياريم اينجيتماقاچان گلسه سؤ 

  
 منينگ اوچين قاراباغري قان انم

                              
 يامان سؤز دييپ غمگساريم اينجيتما 

  
 انتظارليق چكيب قاراپ دورماسين

                             
 حسرتيمدا خوار وزاريم اينجيتما 

  
 انم سانگابارچا سوزوم سويله ديم

                               
 حق عذابين يادا ساليپ اويالديم 

  
 تيريليكده وصلين آرمان ايله ديم

                                 
 زينهارگلسه مجنون ياريم اينجيتما 

  
 منينگ ياريم گورسنگ فلك ماهي دير

                     
 منينگ بيلن اؤلمك كؤنگول خواهي دير 

  
 مجنون عاشق الرينگ شاهي ديرآدي 

                           
 مردي ميدان شاهسواريم اينجيتما 

  
 دنيا صفاسيغا كونگول قويماغان

                                
 محنت چكيپ يار وصلينا دويماغان 

  
 منينگ اوچين دل افگاريم اينجيتما  ليلي آيدور مندن قايرا اويماغان
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  )107عندليب، ص(                                 

  ترجمه ي ابيات:
  . اي مادرم به تو وصيت مي كنم كه هر وقت عاشق و دلسوزم آمد او را غمگين مساز.1
  . دل مجنون به خاطر من خون است غمگسارم را با سخن تند رنجيده خاطر مكن.2
ار بگذاري و بر او خشم بگيري چرا كه در حسرت ديدار . مبادا موقعي كه مجنون پيش تو آمد او را در انتظ3

  من خوار وذليل شده است. 
  . مادرم، هرچه را كه بايد بگويم به تو گفتم. عذاب خدا را به ياد آوردم و در فكر فرو رفتم.4
و او . هنگامي كه زنده بودم حسرت ديدار و وصال او بر قلبم ماند. زينهار بعد از مرگم مانع وصالمان شويد 5

  را رنجور سازيد.
  . اگر عاشق مرا ببيني او را چون ماه آسمان مي يابي كه دلش مي خواهد همراه من بميرد.6
  . نام او مجنون، پادشاه عاشقان است. شهسوار ميدان عشق را از خود مرنجان.  7
ولي از وصال يار  . از عيش وصفاي دنيا بي بهره ماند وبا وجود اينكه درد ورنج هاي بسياري را تحمل كرد8

  دست برنداشت.
  . ليلي گويد كه مجنون بجز من يار ديگري را نپذيرفت. مادرم او را به خاطر من غمگين و رنجور مساز.9

  سليم عامري
خال مجنون است كه بر او دل مي سوزد و گاه برايش غذايي مي برد و او را به هشياري ودلداري پدر و مادر 

  ستان عندليب وجود ندارد.مي خواند. اين شخصيت در دا
  

  سالم بغدادي
داستان مجنون آن قدر شهره شده كه از بغداد به ديدارش مي آيند. سالم جواني است منعم، عاشق پيشه، شعر 
شناس وشعر دوست. آمده است تا از نفس گرم مجنون غزل ها وابيات آبدار بشنود. حاضر است بندگي 

با هم هستند. ولي مريدي كه عقل بر او سلطه دارد وبا مرادي كه وهمراهي مجنون كند. همچون مريد ومراد 
سراسر روح است وجان، نمي تواند دوام بياورد. مجنون خورد وخواب ندارد. با وحوش همراه است وسالم 

  نمي تواند با او دوام بياورد.
 خالي بود از همه خواب و خورد  مجنون ز ره ضعيف حالي
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 بيچاره سالم را در آن درد

                                   
 نز خواب گزير بود ونز خورد 

  
 چون سفره تهي شد از نواله

                                  
 مهمان به وداع شد حواله 

  
 كرد از سر عاجزي وداعش

                                   
 سباعشبگذاشت ميان آن  

  )226نظامي گنجوي، ص(            
  عندليب از حضور سالم در داستان، ممانعت كرده وهيچ نياورده است. 

  
  زيد وزينب

اين دو دختر عمو وپسر عمو هستند. زيد جواني پاكيزه است كه از هنر عشق وجودش پر است. عمو، 
نگري داد. زيد بدين ترتيب همدرد مجنون مي دخترش را به تدبير از او نگاه مي داشت وباالخره او را به توا

شود وپس از چندي همدم و پيك او و ليلي. از اين جهت وجود زيد در داستان الزم است ومؤثر و نبودش 
خللي مي زايد. در پايان داستان هم، زيد، ليلي ومجنون را در بهشت به خواب مي بيند، بهشتي بسيار با صفا، 

   لت يافته وداد سخن داده است. تختي بر كنار آب وفرشهاي ديبا برآن وايشان:آن طور كه نظامي در آنجا مه

 مي در كف و نوبهار در پيش
                             

 ايشان دو به دو به قصه خويش 
  

 گه بر لب جام لب نهادند
                                  

 گه بر لب خويش بوسه دادند 
  

 تندگاهي سخنان خويش گف
                              

 گاهي به مراد خويش خفتند 
  

 اين جا المي دگر نبينند
                                      

 اال ابد االبد چنين اند 
  )265همان، ص(                      

  در داستان عندليب شخصيت زينب وجود ندارد. 
  اضافاتي وجود دارد كه در حكايت نظامي بدان اشاره نشده است: در حكايت ليلي ومجنون از زبان عندليب
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  ابداعات عندليب در داستان ليلي ومجنون
  بي طاقتي ليلي ورفتن او به مكتب در جستجوي مجنون. 1

درحكايت عندليب، ليلي پس از اينكه پدر ومادرش مانع رفتن او به مكتب شدند. وارد كلبه احزان شد وبه 
جنون او را فرا گرفت وآتش عشق در وجودش شعله ور شد. ديوانه وار ناله وفغان سرداد تدريج غم فراق م

وسر به كوي وبرزن نهاد واز مادرش خواست تا اجازه دهد در جستجوي مجنون به مكتب برود. علي رغم 
يلي اينكه مادرش او را از اين كار منع نمود وبسيار او را نصيحت كرد، اما سودي نداشت و در نهايت ل

مخفيانه وپنهان از چشم مردم راهي مكتب شد. وقتي كه بدان جا رسيد، به استادش سالم نمود و تعظيم كرد. 
اما در ميان دانش آموختگان، مجنون را نيافت. در اين هنگام كاسه صبرش لبريز شد وشرم وحياء را ترك كرد 

   وهمچون ابر نوبهاري گريست وسراغ مجنون را از استاد خويش گرفت:
 مالّسيزه عرض ايأليين

                                   
 كؤنگلوم آلغان ياريم قاني؟ 

  
 بيرنيچه بولغان همنشين

                                     
 مجنون دل افكاريم قاني؟ 

  
 شول اردي مكتب خانه سي

                               
 اول شمع من پروانه سي 

  
 الرينگ ديوانه سيعاشق 

                                  
 آشفته اطواريم قاني؟ 

  
 گلزاري جانيمين گلي

                                      
 باغ دليم نينگ بلبلي 

  
 كيم قاوالدي اول بلبلي

                                    
 بيچاره زاريم قاني؟ 

  )65يب، صعندل (                     
  ترجمه ابيات:

  . اي استادم، خواسته ام را بشنو آن ياري كه دلم را ربود كجاست؟1
  . آن ياري كه چند روزي با من همنشين بود، مجنون دل افكارم كجاست؟2
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  . اين جا مكتب او بود. مجنون چون شمع ومن پروانه او بودم.3
  روزگارم كجاست؟. آن ديوانه وسرگشته عشاق وپريشان كننده حال و 4
  . گلِ گلزار وجودم و بلبل باغِ دلم.5
  . چه كسي آن بلبل را به پرواز درآورد. آن بيچار وگريان كجاست؟6

  حال آنكه در مثنوي نظامي سخني از رفتن ليلي به مكتب به منظور جستجوي مجنون به ميان نيامده است. 
  
  . حلول كردن روح مجنون دركبوتر2

ندليب در شرف مرگ است وهر لحظه انتظار مرگ را مي كشد در اين حالت، روح ليلي كه در داستان ع
مجنون در كبوتري حلول كرده وبر شاخه درختي در كنار ليلي مي نشيند. وآه وناله سر مي دهد. ليلي نيز براي 

   همنوايي وهمدردي با او مستزادي را مي سرايد:
 اي صوراتي عنقايي عجايب جانورقوش

                            
 جايينگ ايدي گلشن 

  
 نه چون من دك خسته نما سن دلي ناخوش

                       
 شاخ اوزره نشين 

  
 حيران وسراسيمه بولوپ سن نيگه مدهوش

                       
 اؤز حالينگا يوق سن 

  
 اي طوطي گلشن نه اوچين تلخ ثمرسن

                           
 بيان ات حالينگ ني 

  
 اي مرغي سحرخيز سانگا ليلي الم آيتور

                          
 مجنون غا بيان قيل 

  
 هر يرده قونوپ اوچسانگ اگر قيلما فراموش

                   
 آيديم سانگا بير پند 

  )109و108همان، ص(                                 
  ترجمه ابيات:

  ودلنشين، جاي تو در گلشن بود.. اي پرنده زيبا 1
  . چرا همچو من دل خسته وناخوشي و روي شاخه نشستي ؟2
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  . چرا اينگونه حيران وسرگرداني؟گويا درحالِ خود نيستي.3
  . اي طوطيِ گلشن، تو چرا ميوه تلخي؟ احوالت را براي من بيان كن. 4
  نيز براي مجنون احوالم را بيان كن.. اي مرغ سحرخيز، ليلي مصيبت و رنجش را به تو مي گويد. تو 5
  . اگر هر كجا كه پرواز كردي وفرود آمدي سخنم را فراموش نكني به تو يك پندي خواهم گفت.6
  در داستان نظامي به اين مسالة اشاره اي نشده است.   
  
  از مجنون در قبر»منكر ونكير«. سوال پرسيدن دو فرشته 3

به سراغش مي  "منكرونكير"را در كنار ليلي دفن مي كنند دو فرشته در حكايت عندليب پس از اينكه مجنون 
  آيند و او را در مورد اعمالي كه در دنيا انجام داده مورد مواخذة قرار مي دهند. 

   سوال هاي دو فرشته از مجنون:

 اي بنده افعالينگدان تا كيم اوياليپ گلدينگ
 سن قايسي ثوابينگني آلدينگا  آليپ گلدينگ

 دي حاصل گاه سن بس نه قيليپ گلدينگدنيا اي
  قسمت غا بويون سوندونگ حالينگ ني بيليپ گلدينگ

 درگاهي غا ربينگني، مجنون، نه آليپ گلدينگ؟
  

 ساالرجهان اردينگ، گؤرست يوق وبارينگني
 بيرپولغا كيشي آلماس اول قيلغان كردارينگي
 هرعلم واعمال بولسا، قوش ايله شمارنگني

 ديم سانيچا غبارينگ نيبير تيلگه سوال ات
 درگاهي غا ربينگني، مجنون، نه آليپ گلدينگ؟

  
 سونگوم ني تماشا قيل ديپ سانگا بسر بردي
 اي بنده، مخيرسن، قرآن دا خبر بردي
 توت خير وسخاوت دييپ، الينگ گه هنربردي
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 آلدينگدا قيامتينگ سوداسين اثر بردي
 درگاهي غا ربينگني، مجنون، نه آليپ گلدينگ؟

  
 ي بنده گليپدير سن قايديپ گيدرينگ بولماسا

 بير يرده توتوپ منزل آندان اؤترينگ بولماس
 مقصديولي قاطع  يول ايستأپ يترينگ بولماس
 هرنفع و ضرر بولسا آيديپ ادرينگ بولماس
درگاهي غا ربينگني، مجنون، نه آليپ گلدينگ؟ 

  )138و137همان، ص(                                                         
  ترجمه ابيات:

بند اول: اي بنده، تو از كارهايي كه انجام داده اي شرمنده وخجالت زده نزد پروردگارت آمدي. تو كدامين 
ثواب را با خود آورده اي؟ دنيا كه حاصل گه بندگان خداوند بود، با خود چه ثمره ومحصولي آوردي؟ تو 

  اي مجنون به درگاه پروردگارت چه آورده اي؟ -واحوالت آگاه گشتي. تسليم تقدير الهي شدي و از وضعيت 
بنددوم: تو كه سرور جهان بودي داشته ونداشته ات(دار وندارت) را نشان بده. آن اعمالي كه انجام داده اي 
بي ارزش است. (به گونه اي كه حتي كسي حاضر نيست آن را به يك ريال از تو بگيرد). هر عملي كه انجام 

ده اي وهر دانشي كه آموخته اي درمقابل اعمال ودانش مردمان قرار بده. هر اعمالي كه انجام داده اي حتي دا
  اي مجنون به درگاه پروردگارت چه آورده اي؟ -اگر به اندازه ي غباري از تو سوال نموديم. 

داوند در قرآن مژده داد بندسوم: خداوند به تو عقل عطا فرمود تا عاقبت كار را بينديشي. اي بنده(مجنون)خ
تو مخير هستي. وبه دستانت قوت داد وفرمود: اين خير وسعادت را بگير. اما آگاه باش كه در پيش رويت 

  اي مجنون به درگاه پروردگارت چه آورده اي؟ -قيامتي نهاده شده است. 
منزلي شده اي كه نمي توان  بند چهارم: اي بنده، در جايي قدم گذاشته اي كه راه بازگشتي وجود ندارد. داخل

از آن خارج شد. بدان راه عشق محكم واستوار است به گونه اي كه اگر در اين راه قدم بگذاري به آن نمي 
اي مجنون به درگاه  -رسي و هر سود و زياني كه در اين راه به تو برسد نمي تواني آن را بيان كني. 

  پروردگارت چه آورده اي؟
  جواب مجنون:
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 منكر نكير آه سحر گلتيرميشمربيم گه

 جسميم ايمس طاقت پذيرخون جگرگلتيرميشم
 عصيان لي قول دور من كسر رخسار زرگلتيرميشم
 درد والم دن بي نظير زاري ساپار گلتيرميشم
 بولغاي ميقان دييپ دستگير تا چشمي گلتيرميشم

  
 فكريم نه بير آدم بيلن رسواليغيم مشهور ايدي

 كي طاغت غا نامقدور ايديبيمار جسميم غم بيلن 
  

 هر يرگه بارسام رم بيلن گؤرسه مندن دور ايدي
 حسرت دييگن همدم بيلن كؤنگلوم اؤيي مغمور ايدي
 باشيمغا محنت دن سرير غم بيرله پر گلتيرميشم

  
 ليلي هوسيدن باشيم قوش الرغا بولدي آشيان
 زهراب ايدي ايچگن آشيم يوتغان طعاميم اردي قان

 يپ كأييشيم ليلي اوچين بس هرزمانگون گوندن آرت
 دم دم دؤكوپ قان گؤزياشيم آلديدا صونگ آه وفغان
 عشق الگيده بولدوم اسير ژوليده سر گلتيرميشم

  
 خلق آغزي مجنون آديم بيرناتوان زار عشق
 درد ومحنت دير طينتيم سرتا به سر افگارعشق
 بول اردي دايم نيتيم اؤلسم بولوپ بيمار عشق

 قؤّاتيم قويدي آياغدان بارعشق نه حق غا طاقت
 ربيم گه نيالي ناگزير عجز هنر گلتيرميشم

 )139همان، ص(                                                            
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  ترجمه ابيات:

بنداول: اي منكر ونكير، من براي خدا آه وناله وخون جگر آورده ام. من بنده گناهكاري هستم. چهره ي غم 
  ه وشكسته و درد و رنج بي مانند و خستگي سفر را با خود آورده ام.زد

بنددوم: از وقتي كه در عشق وشيدايي رسوا و مشهور گرديدم با كسي همنشين نگشتم. جسم بيمار وخسته ام 
طاقت غم وغصه را نداشت. هر كه حالت خسته و رميده مرا مي ديد از من دور مي شد. من با غم وحسرت 

  به گونه اي كه خانه دلم غرق در حسرت گرديد. وتاجي ازغم و درد بر سر نهاده وآمده ام. همنشين شدم
بندسوم: از عشق ليلي، سرم آشيانه گنجشكان شد. شرابم زهر گرديد و غذايم خون. هر لحظه وهر زمان از 

شد. پس از آن  اينكه به ليلي نرسيدم خود را مالمت كردم وقطره قطره خون به جاي اشك از چشمانم سرازير
  آه وناله سر دادم. در دستان عشق اسير شدم و با سري ژوليده آمدم.

بندچهارم: مردم مرا مجنون صدا مي كنند در حالي كه من عاشق وگريان وناتوان هستم. سرشتم از درد ورنج 
ني عشق بنا شده وتمام وجودم در عشق فرو رفته است. پيوسته آرزوي من فدا شدن در راه عشق بود. سنگي

  مرا از طاعت وعبادت پروردگارم بازداشت. به ناچار هنر ناتواني را به درگاه حق آوردم. 
   

  نظامي در داستانش به اين مسالة نپرداخته است. 
  
  
  
  . آزمايش مجنون توسط خداوند4

شكل  عندليب در داستان خود چنين آورده كه: حق تعالي براي آزمودن پايبندي مجنون در عشقش، غلماني در
وشمايل ليلي به سوي او فرستاد. اما مجنون او را چون ليلي خويش نيافت وبه آن دو فرشته چنين عرض 

   نمود:
 عرضيم سيزگه حق نينگ سؤورايلچي سي

                     
 ليلي بولسا داغي عشقي بولمازمي؟ 

  
 بولسا داغي عشقي بولمازمي؟ليلي  حقيقت نينگ طريقت نينگ يولچوسي
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 نه سوداغا سالدي مني دون فلك
                                 

 سيزلر مني آلداپ ايله مانگ هالك 
  

 منينگ ليليم ارمس مگر بوملك
                                  

 ليلي بولسا داغي عشقي بولمازمي؟ 
  

 نألر آرتدي بي وفانينگ جفاسي
                                

 نأديپ چيقسين باشدان آنينگ هوسي 
  

 جبهه سينده باردير داغي وفاسي
                              

 ليلي بولسا داغي عشقي بولمازمي؟ 
  )140همان، ص (                                

  ترجمه ابيات:
وحقيقت به من بگوييد: اگر اين ليلي است پس  . اي فرشتگان پاك درگاه خداوند و اي راهنمايان طريقت2و1

  چرا داغ عشق بر دلش وجود ندارد.
  . اين روزگار پست، مرا در سوداي عشق انداخت. شما ديگر مرا فريب داده وهالك نكنيد.3
. اين ليلي من نيست جز اينكه يك فرشته(حوري) است. چرا كه اگر ليلي مي بود داغ عشق هم برقلبش 4

  وجود داشت.
چه بسيار جفا وظلمي كه اين دنياي بي وفا بر من روا داشت. با اين همه چرا عشق ليلي را از سر بيرون  .5

  كنم.
  . داغ عشق بر پيشاني او نقش بسته است. اگر اين ليليست چرا داغ عشق بر دلش نيست.6

  در مثنوي نظامي با اين جريان پرداخته نشده است.
  

  نتيجه 
داستان ليلي ومجنون داستان عشق وشيدايي است كه سر منشأ آن در كتب تاريخ ادبيات عربي همچون الشعر 
والشعراء واالغاني وجود دارد. اين حكايت كه در ادبيات فارسي مشهورترين غزل عاشقانه است، اولين بار 

ات آنقدر زياد است كه ادبا توسط نظامي گنجوي به نظم در آمد. شهرت داستان ليلي ومجنون در پهنه ادبي
وشعراي ديگر زبان ها منجمله زبان عربي هرگز نتوانسته اند از آن چشم پوشي نمايند آنچنان كه احمد 
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نيز آن را به رشته نظم در آورده است وهمانگونه كه در اين مقاله مي بينيم به  -شاعر معاصر عرب  -شوقي
عر تركمني قرن هيجده آن را به صورت شعر در آورده است. قلمرو زبان تركمني نيز پا گذاشته وعندليب شا

  منظومه نظامي ومنظومه عندليب شباهت ها وتفاوت هايي با هم دارند كه به عمده ترين آنها اشاره مي شود:
شروع داستان در هر دو يكي است وهر دو پدر مجنون را شخصي بزرگ وسرور عامريان و هنردوست  -

  پس از سال ها انتظار، صاحب فرزندي زيبا مي شود. ومهمان نواز مي دانند كه
در حكاين نظامي، مجنون بعد از خواستگاري وشنيدن جواب رد، آواره بيابان مي شود اما در حكايت  -

عندليب وي قبل از خواستگاري وبه دليل آگاه شدن پدر ومادر ليلي از اين عشق آواره مي گردد. عندليب 
ان ايجاد نمايد اما روند منطقي داستان محكم نيست؛ چون قاعدتاً مجنون پس خواسته تغييري جزئي در داست

  از شنيدن جواب رد بايد ترك وطن مي كرد.
ابن سالم در حكايت نظامي موفق مي شود ليلي را از آن خود كند اما نمي تواند از وي كام بگيرد لذا در  -

ندليب، ابن سالم وجود دارد اما پس از آنكه موفق به نهايتا از او به نگاه وسالمي راضي مي شود. در داستان ع
كام گيري از ليلي نمي شود او را به پدر ومادرش مي سپارد تا مبادا به سبب حزن واندوه، سبب مرگ او 
باشد. در نهايت ليلي جان به جان آفرين تسليم مي كند لذا ابن سالم با چشم گريان نزد مجنون مي رود 

  يت عندليب برخالف مثنوي نظامي، ابن سالم فوت نمي كند.وپوزش مي طلبد. در حكا
عندليب در داستان خود مي گويد وقتي بار اول ابن سالم بر ليلي وارد شد، ليلي به خدا پناه مي برد لذا  -

فرشته اي در صورت ليلي ظاهر مي شود كه سبب ترس مجنون مي گردد. اما اين قسمت در منظومه نظامي به 
ن شده است؛ يعني آنجا كه ابن سالم مي خواهد كام دل از ليلي بگيرد، شديداً از طرف وي شكلي ديگر بيا
  طرد مي گردد.

در منظومه نظامي، ليلي از سوداي مجنون به بستر مرگ مي افتد و رازش را برمال مي كند وسفارش به نيكي  -
روزي مجنون به زيارت قبرم  مجنون مي نمايد. عندليب نيز به همين منوال وصيت مي كند ومي گويد اگر

  آمد، او را مرنجان.
كسي است كه دلسوزي مجنون را مي نمايد وبه او دلداري مي دهد، اما اين  –دايي مجنون  -سليم عامري  -

  شخصيت در داستان عندليب وجود ندارد.
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بخش اشعار  سالم بغدادي جواني عاشق پيشه وشاعر است كه نزد مجنون مي آيد تا نفس گرم مجنون الهام -

او گردد اما حاضر نيست سختي آوارگي را به تن بخرد. اين شخصيت بر خالف منظومه نظامي در حكايت 
  عندليب نيامده است.

زيد وزينب: زيد وزينب دختر عمو وپسر عمويي هستند كه پدر زينب وي را به شخصي توانگر مي دهد  -
او مي گردد. از اين جهت وجود زيد در داستان الزم لذا زيد خود را همدرد مجنون مي يابد، همدم ومريد 

  ومؤثر است. در داستان عندليب شخصيت زينب وجود ندارد. 
در حكايت عندليب، ليلي پس از شعله ور شدن عشق در وي، كاسه صبرش لبريز مي شود وبه مكتب مي  -

رفتن ليلي به مكتب وجستجو رود وسراغ مجنون را از استادش مي گيرد حال آنكه در مثنوي نظامي سخني از 
  از مجنون به ميان نيامده است.

در حكايت عندليب، ليلي در شرف مرگ است كه در اين حالت روح مجنون در كبوتري حلول كرده وبر  -
شاخه درختي در كنار ليلي مي نشيند كه ليلي نيز با او همنوا مي گردد. در داستان نظامي به اين مسأله اشاره 

  اي نشده است.
در داستان عندليب پس از دفن مجنون در كنار ليلي دو فرشته منكر ونكير او را مؤاخذه مي كنند و از  -

  اعمالش مي پرسند. نظامي در داستانش به اين مسأله نپرداخته است.
در داستان عندليب، خداوند براي آزمودن پاي بندي مجنون در عشقش، غلماني را در شكل وشمايل ليلي  -

مي فرستد كه مجنون چون او داغ عشق ندارد، پي مي برد كه ليلي نيست. اين جريان در مثنوي  به نزد وي
  نظامي وجود ندارد.

اين دو منظومه از جهاتي به هم شبيه و در مواردي نيز متفاوت هستند. با عنايت به تفاوت بودن طبع انسان ها 
اينست كه عندليب از نظامي تاثير پذيرفته است. چنين اختالفاتي طبيعي بنظر مي رسد. اما آنچه كه مهم است 

او موضوعاتي را از حكايت نظامي به عمد از قلم انداخته وچيزهايي را نيز بر اصل داستان افزوده، كه غالبا 
 مقبول افتاده است.
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