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 چکیده:
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین داستانهای معروفی هستند كه شاعران بسیاری آنها زمینه و هدف: 

اند. امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی از سراینددانی هستند كه این دو داستان را با را به نظم كشیده

تان اصلی در سرودۀ نظامی، توجه به شرایط زمانی و مکانی خود به نظم كشیده و نسبت به داس

ها پردازی این منظومهاند. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شخصیتددردونیهایی در آن ایجاد كرده

 براساس نظریج پراپ و مقایسج شخیصتهای كلیدی با یکدیگر است.

ای با توجه به نظریج روش مطالعه توصیفی ی تحلیلی و بر مبنای منابع كتابخانه روش مطالعه:

 پردازی پراپ است.شخصیت

خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از منظر شخصیت تابع شرایط روزدار خود هستند و  ها:یافته

اند. در این چهار منظومه سراینددان با ایجاد تغییراتی اندک در داستان، شخصیتهای مشابهی را آفریده

 اند. معرفی شخصیتها بیشترو زیاد شدهاصل داستان ثابت است و تنها برخی عناصر داستان جابجا یا كم 

 ازطریق توصیف مستقیم، كنشهای شخصیتها و دفتگو انجام شده است. 

عامل انگیزندۀ . خسرو و قیس قهرمانانی هستند كه دربرابر خود رقبا و موانعی دارندگیری: نتیجه

در ه نقش اعزامسنج هستند كخسرو در منظومج امیرخسرو، شاپور و در منظومج نامی، حکیمان سخن

در قیس، دارند. در هر دو منظومه شاپور و نکیسا و باربد بعنوان یاریگر محسوب میشوند، ولی اعزام

نیروی درونی خود اوست و یاریگران او نیز عمالً نمیتوانند كمکی كنند و موانع، قدرت بیشتری دارند. 

های لیلی و مجنون، شریر نظومههای خسرو و شیرین، شخصیت شریر وجود دارد ولی در مدر منظومه

ر قبولتبه آن معنا نیست و تنها موانع وجود دارند. شخصیت زنان در این چهار منظومه از نظر اخالقی قابل

توصیف شده و آنها را در قبال مشکالت و غم عشق استوارتر نشان داده است و از میان شخصیتهای 

باشد و در منظومج نامی اقتدار كمتری دارد و مرد تنها خسرو دارای ویژدیهای منفی هوسبازی می

اختیار و ضعیف است و  قادر به دربرابر عشق شیرین صبوری نمیکند. مجنون نیز در قبال غم عشق بی

تحمل آن نیست و جان خود را از دست میدهد. امیرخسرو و نامی، بنابر شرایط زنددی خود، به لیلی 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Leyli and Majnoun, as well as Khosrow and Shirin 
are famous stories that have been composed into verses by many poets. Amir 
Khosrow Dehlavi and Nami Esfahani are the poets who versified these two stories 
commensurate with their own time and place conditions, and also made changes to 
the main poem composed by Nizami. This research aims to investigate the 
characterization of these versified stories using the Propp’s Theory and comparing 
key characters with each other. 
METHODOLOGY: For this bibliographical research based on Vladimir Propp’s theory, 
the descriptive-analytical methodology was adopted for conducting this research. 
FINDINGS: Characteristically, Khosrow, Shirin, Leyli and Majnun are all subjects to 
the conditions of their time. Little change has been made in the storyline with similar 
characters. In these four versified stories, the main plot of the story is a fixed one, 
with only some elements of the story being changed, eliminated or added. The 
introduction of characters is mostly done by direct description, interaction between 
characters and their conversations. 
CONCLUSION: Khosrow and Ghais are both heroes that confront their rivals and 
obstacles. The motivator of Khosrow in Amir Khusrow’s narrative poems, is Shapour, 
whereas in Nami’s version, vise speakers considered as dispatchers motivate 
Khosrow. In both narrative poems, Shapour, Nakisa and Barbod are the helpers. The 
dispatcher of Ghais is his drive; his helpers cannot be of any help to him as obstacles 
are more powerful. There is villain in Khosrow-Shirin narrative poems whereas there 
are none in Leyli-Majnun but obstacles. Female characters in all four narrative poems 
are morally more realistic than male figures as the formers are depicted more 
resilient to difficulties and love melancholia. Among male characters, only Khosrow 
has a negative characteristic (he is a player) and has a less authoritative character in 
Nami’s version as he doesn’t show patience towards Shirin’s love. Majnun is weak 
and helpless towards love melancholia and is unable to tolerate it and dies. Both 
Amir Khusrow and Nami give Leyli more freedom of action as a consequence of their 
life condition and have both depicted a more detailed relationship for Leyli and 
Majnun, which is different from Nizami’s original version. 
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 مقدمه
تأثیر بر اینکه بر رویدادها تأثیر میگذارد، تحتشخصیت ركن اصلی داستان است و دفتگو و كنشهای شخصیتها عالوه

حوادث و عناصر دیگر است. آنچه در داستان میبینیم حاصل برهم خوردن تعادل زنددی شخصیت، كشمکش ناشی 

های عاشقانه دارای آید. منظومها شخصیتها پیش میاز ایجاد تضادها و همچنین حوادثی است كه برای قهرمانان ی

ساختار مشخصی هستند كه كمتر از آن تخطی میشود. عاشق و معشوق قهرمانان اصلی داستان هستند كه سیر 

حوادث و ویژدیهای ظاهری و درونی آنها داستان را شکل میدهد. در این پژوهش، دو منظومج خسرو و شیرین و 

میرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی انتخاب شده است و با یکدیگر از نظر ویژدیهای اخالقی، لیلی و مجنون، سرودۀ ا

ظاهری و موقعیت اجتماعی مقایسه میشوند و هدف آن است كه تفاوتها و شباهتهای شخصیتهای اصلی این 

 داستانها را براساس نظریج پراپ با یکدیگر مقایسه كنیم. 

 

 سابقه و ضرورت پژوهش

های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین امیرخسرو دهلوی و نامی پردازی در منظومهمینج شخصیتتاكنون در ز

دانه ها بطور جداصورت نگرفته؛ اما تحقیقات بسیاری دربارۀ این منظومه اصفهانی براساس نظریج پراپ پژوهشی

یدی در زمینج داستان اثر جالل ستاری، مطالب مف« پیوند عشق میان شرق و غرب»در كتاب انجام شده است. 

لیلی و مجنون و خاكساری و افتاددی در ادب عاشقانج عرب نوشته شده است. ستاری كتاب دیگری با عنوان 

به چاپ رسانده است كه در آن نیز طی چهارده فصل به مباحثی چون عشق و نامرادیهای « حالت عشق مجنون»

ساحتی بوده و مجنون را از نظر ته است. این كتاب تکآن، عشق عذری، عرفان در شرح حالت مجنون و... پرداخ

شخصیتی معنوی توصیف نموده است؛ بنابراین ارتباطی به پژوهش حاضر ندارد. حسن ذوالفقاری نیز در كتاب 

به شرح صد منظومج عاشقانه و نسخ موجود از آنها و ویژدیهای داستانهای عاشقانه « یکصد منظومج عاشقانج فارسی»

های دونادون می ردازد و اطالعات مفیدی را در زمینج داستانهای عاشقانه ارائه مینماید. در این كتاب نظراز نقطه

های مشابه آنها های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی بطور كلی بررسی شده است؛ اما به منظومهمنظومه

 پرداخته نمیشود.
به بررسی سیر تحول شخصیت « و و شیرین نظامیشخصیت شیرین در منظومج خسر»( در مقالج 4391پناهی )

شیرین در خسرو و شیرین نظامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه وی دارای ویژدیهای اخالقی و شخصیتی 

تأثیر عناصری چون شخصیت همسرش آفاق، طبقج اجتماعی شیرین و شخصیت زیادی است كه نظامی آنها را تحت

به « پردازی در شیرین و خسروشخصیت»( در مقالج 4395نسبت داده است. یوسفی )حکیمانج خود نظامی به وی 

پردازی در خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو پرداخته است. در این ای میان شخصیتمقایسه

دیری است.  همقاله به ویژدیهای كلی شخصیتها و آوردن ابیاتی بعنوان شاعر اكتفا شده است. این مقاله فاقد نتیج

، «نقد تحلیلی ی تطبیقی منظومج خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی دنجوی»( در مقالج 4397رضایی اردانی )

خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی را بطور كلی مقایسه كرده؛ و از فرهنگ حاكم بر داستانها، تفاوتها و 

ی اته و نتیجه این است كه خسرو و شیرین منظومهشباهتهای شخصیتهای عاشق و معشوق به اجمال سخن دف

مبتنی بر كامروایی میباشد، ولی لیلی و مجنون غمنامه است. اما در این دو منظومه شخصیت فرهاد و مجنون 

 شبیه است و شخصیت لیلی و شیرین نیز مشابهت دارند؛ اما تخیلی كه در خسرو و شیرین به كار رفته، قویتر است.  
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شخصیتها را در هر دو « كنشها و منشها در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون»( در مقالج 4399بهمنی مطلق )

دهندۀ ای كه نظامی توصیف نموده، از نظر فرهنگی غنی است و نشانمنظومه بررسی كرده است و عقیده دارد جامعه

التیهایی كه درقبال آنها انجام عدفرهنگ دورۀ ساسانی میباشد و نظامی ارزش زن را در این زمان نشان داده و بی

مقایسج محتوایی لیلی و مجنون نظامی و فراقنامه »( در مقالج 4345نیا عمران )درفته است به تصویر میکشد. ذبیح

ر مشهدی امی به مقایسج طرح كلی اثر پرداخته است. در این اثر شخصیت قهرمانان بررسی نمیشود.« سلمان ساوجی

های خسرو و شیرین نامی اصفهانی و نظامی مقایسج سیر روایی ِمنظومه»ای با عنوان همقال( در 4341و همکاران )

 در این مقاله تفاوتهای اند.شیوۀ روایت این دو داستان و وجوه تشابه و تمایز آنها را مورد بررسی قرار داده« دنجوی

ابتدا بصورت تیتروار و س س های منظومج نظامی در كتاب نامی این دو منظومه از جهت عدم ذكر برخی صحنه

هم های مهای تکراری و برخی صحنهتر بیان شده است كه شامل برخی جزئیات یا توصیفات یا صحنهدسترده

 همچون مناظرۀ خسرو با فرهاد است. 

پردازی نظامی و دهلوی در دفتگوهای لیلی و مقایسه و تحلیل شخصیت»( در مقالج 4347جلیلیان و همکاران )

پردازی از كاركردهای ین دو منظومه را مقایسه نموده و نتیجه درفته است كه نظامی برای شخصیتا« مجنون

مختلف دفتگو در خسرو و شیرین استفاده میکند، ولی بدلیل جغرافیای فرهنگی و چیردی حب عذری، اجازۀ 

ما استفاده كرده است. ا دویی درونیدفتگوی مستقیم دلداددان در لیلی و مجنون را ندارد و نظامی از شیوۀ تک

امیرخسرو ضمن تقلید از نظامی، بدلیل تفاوت شرایط اجتماعی دوران خویش از فضای اصلی داستان دور شده 

 است.

تفاوت پژوهش حاضر با تحقیقات ذكرشده، در رویکرد ساختاری آن است كه براساس نظریج پراپ انجام میگیرد و 

 ثار امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی كه تاكنون انجام نشده است. همچنین مقایسج میان شخصیتهای اصلی در آ

 

 بحث و بررسی

ای است كه از سوی اندیشمندان ساختاردرایی در مفهوم مطالعج فرم و صورت اثر، نظریهشناسی پراپ: ریخت

 ستانی و رواییهای پریان را مطالعه نمود و عناصر داغربی مطرح شده است. پراپ از ساختاردرایانی است كه قصه

آنها را بررسی و تحلیل كرد. تفاوت روش كار پراپ با سایر ساختاردرایان در این بود كه وی تأویلهای ذهنی را از 

(. براساس نظریج 45: 4396شناسی پرداخت )مارتین، روش كار خود حذف كرد و به تحلیل ساختاردرایانه و ریخت

مورد كه با نظم  34ثابت و مشخصی است و عملکرد شخصیتها از های پریان دارای ساختار و عناصر پراپ قصه

بندی ها را در قالب هفت نوع طبقه(. وی قهرمانان قصه44: 4391آیند تجاوز نمیکند )ریکور، خاصی در پی هم می

 . قهرمان7. قهرمان، 4كننده، . اعزام5. شخص مورد جستجو، 1. یاریگر، 3. عطاكننده، 6. شخص خبیث، 4میکند: 

(. در تحلیل پراپ همانطوركه اجزای جمله آجرهای ساختمانی هستند، 54-49: صص 4349دروغین )پراپ، 

-(. پراپ اشخای را تابع حوزه33: 4349عملکردها و شخصیتهای نمایشی نیز آجرهای ساختمانی هستند )تولن، 

بندی میشود: شخص تههایی كه عمل اشخای براساس هفت نقش كلی در بطن آن دسهای كنش میداند. حوزه

كننده، قهرمان )جستجودر یا قربانی(، و قهرمان دروغین. خبیث، بخشنده، مددكار، شاهزاده خانم و پدرش، اعزام

هریک از این نقشها میتواند با نقشهای دیگر تلفیق شود. قهرمان داستان غالباً برای رسیدن به مقصود، نیاز به 

و در این سفر تبدیل به شخصیت خبیث میشود و كارهای غیراخالقی انجام بخشنده یا مددكار دارد و داهی خود ا

میدهد؛ اما اصل شخصیت خبیث درمورد شخصیتی است كه جلوِ قهرمان قرار دیرد و بعنوان ضدقهرمان عمل كند. 
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ظر ن های پریان دردر همج داستانها نمیتوان تمام این نقشها را یافت؛ این ساختار كلی است كه پراپ برای قصه

 های دیگر نیز مصداق داشته باشد.درفته و ممکن است در قصه

در یک روایت معیّن، هر شخصیت میتواند بیش از یک نقش داشته باشد و همچنین ممکن است چند شخصیت 

ننددان كها را از بطن عناصر معیّن استخراج میکند. رخدادها و شركتدارای یک نقش باشند. پراپ، عناصر ثابت قصه

ها را تشکیل میدهند. عنصر ثابت، كاركرد نام های منتزع از آن عناصر متغیر قصهها و دزارهتک قصه، تکخای

دارد و از نظر پراپ كاركرد شخصیت است كه برحسب میزان اهمیت آن در پیشبرد كنش تعریف میشود حتی 

(. پراپ، صفات اشخای را 33: 4395زمانی كه شخصیت تغییر میکند كاركردها ثابت باقی میمانند )عبداللهیان، 

بندی میکند: ظاهر عنوان اشخای، شکل خای ورود آنها به قصه و سرانجام محل نیز در سه دروه اصلی تقسیم

 (.345: 4343سکونت )عباسی، 

ها عشق است و شخصیتهای موجود در داستانها، كنشهای زمینه و بنمایج اصلی این منظومهپردازی: شخصیت

های عاشقانه در ادبیات، منظومه ل این حادثه نشان میدهند و از این منظر مورد بررسی قرار میگیرند.خود را در قبا

یافتج آن هستند. در غزل، مفهوم عشق به اشارتی بیان میشود؛ اما در منظومج تجلی غالب شعر غنایی و بسط

یکی از عناصر  (.45: 4394یشابوری، شده در قالب داستانی كمال مییابد )فتاحی نعاشقانه، همان مضمون دسترده

ای شکل نمیگیرد. درواقع داستان مهم داستان شخصیت است كه بارِ كنشها را به دوش میکشد و بدون آن قصه

براثر كشمکشهای وی با دیگران و محیط اطراف شکل میگیرد. راوی از چند طریق میتواند شخصیت را به خواننده 

پردازی چند عامل اهمیت دارد: ظاهر او اهمیت بسیار دارد. در شخصیت معرفی كند و این موضوع در شناخت

خصیت، ش»شخصیتها، خصوصیات اخالقی، ایستایی و پویایی، كشمکشها، ارتباطات، رفتارهای معقول یا غیرعادی. 

 فردی است داستانی كه برحسب نوع و دونج داستان و كوتاه یا بلند بودن آن، و برحسب موقعیت خودِ شخصیت،

 (.44: 4346نیاز، )بی« اصلی یا فرعی بودنش دارای وجوهی است كه او را از دیگر افراد متمایز میکند

از نظرداه ساختاری شکل ورود شخصیت به قصه نیز مهم است. شخصیتها در داستان به چند روش معرفی میشوند: 

. معرفی شخصیت 3ازطریق كنشها، معرفی شخصیت  .6. ارائج صریح ویژدی شخصیتها با توضیح و توصیف راوی، 4

پردازی تركیبی (. در یک متن قوی ممکن است روشهای شخصیت97-46: 4395بواسطج دفتار آنها )میرصادقی، 

نیاز، از دو یا چند نوع باشد كه عبارتند از: توصیف مستقیم، دفتگو، كنش و ویژدیهای ظاهری و جسمانی )بی

گری چون حدیث نفس، یا دفتار سایر شخصیتها دربارۀ یکدیگر نیز اشاره (. البته میتوان به روشهای دی75: 4346

 حال ممکن است راوی از تلفیق این موارد برای معرفی شخصیتها استفاده كند.نمود. درعین

 

 پردازی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون در چهار منظومۀ موردبحثشخصیت
اشق و معشوق هستند، ولی در كنار آنها شخصیتهای مهمترین شخصیتهای داستان خسرو و شیرین همین دو ع

جانبی چون فرهاد، شکر، مریم، شاپور، مهین بانو، نکیسا و باربد نیز نقشهایی ایفا میکنند؛ اما برای تبیین كامل 

ابعاد شخصیتها باید به ویژدیهای مهمترین شخصیتها ب ردازیم؛ یعنی خسرو، فرهاد و شیرین كه مثلث عشقی 

اند؛ زیرا درمورد مریم و شکر نمیتوان عشق را منشأ اثر دانست به این دلیل كه خسرو بعنوان مردی ترتیب داده

اجبار به آنها روی آورده و س س بساددی رهایشان كرده است؛ اما شیرین هوسباز، به دلیل سیاسی یا تنهایی به

روی میدهد. در این دو منظومه نیز تنها عشق خسرو است كه همواره در فکر و ذهن اوست و درنتیجه وصال نیز 

كیفیتی نفسانی است مبتنی بر »همانند خسرو و شیرین نظامی، با عشق مجازی روبرو هستیم. این نوع عشق، 
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( و اصل داستان همان میباشد و تغییری نکرده 35: 4374)مدی،« اشتیاق میل شدید به تملک زیبایی جسمانی

رین ارتباطی با دنیای معنوی ندارند و تمام توصیفات آنها مربوط به است. نیاز به توضیح نیست كه خسرو و شی

 دنیای مادّی است. 
در منظومج لیلی و مجنون دو شخصیت اصلی لیلی و مجنون وجود دارد و سایرین در حاشیه قرار میگیرند و حتی 

ها ثابت ر همه منظومهمیتوان دفت در حاشیه هم نیستند زیرا نقش بسیار كمی دارند. اصل داستان و شخصیتها د

است، مانند اقوام لیلی و مجنون و رقیب كه در اغلب موارد شوهر لیلی است و تنها در یک مورد همسر مجنون 

است. هیچیک از این رقبا نقش مهمی ندارند و تنها مانعی موقتی محسوب میشوند. ازاینرو در بررسی شخصیتها 

ن به لیلی از نوع عذری است. كراچوكفسکی این شیوۀ تنها همین دو شخصیت بررسی میشوند. عشق مجنو

ورزی را عشق افالطونی دانسته و برخی از مشهورترین معاشیق آن را معرفی كرده است؛ او معتقد است آنان عشق

(. شاید 34-44: 4344هنگام روبرو شدن با هم ترجیح میدادند بمیرند اما همدیگر را لمس نکنند )كراچوكفسکی، 

ورزیهای دور از عفاف بدویان جاهلی و لهو و باردی و عشقالعملی باشد دربرابر زنین عشق، عکسعلت دسترش ا

لعب مردان دوران اموی و یا واكنشی است دربرابر مقام زن، در زمان ظهور آیین پدرسالری و حتی ادر این فرضها 

اری و از روی مصلحت و وصلتی بدون ای دارد به نفی ازدواج اجبرا نتوان پذیرفت، شاید این عشق عفیف اشاره

ای كه زنان را زنده به دور میکردند و هیچگونه ارزش وجودی حال تکریم و بزردداشت زن در جامعهعشق و درعین

ای برای این جلوۀ خدادونه قائل نمیشدند. این عشق، پاسخی است دربرابر آیین و مقررات خشک و وحشیانج جامعه

 (.631و  643 - 646: 4344ستم روا میدارند )ستاری،  كه بر عشاق، ظلم میکنند و

خسرو شخصیت اصلی داستان و در جایگاه قهرمان است برای رسیدن به خواستج خود گیرنده(: قهرمان )یاری

د. دیرنده محسوب میشوسفری را آغاز میکند كه نیاز به یاری اطرافیان است. ازاینرو براساس نظریج پراپ او یاری

تاریخی است كه ویژدیهای مشخصی دارد و راوی، نقش زیادی در پرورش او ندارد. وی در طول  خسرو شخصیتی

ها و رفتار وی نمیبینیم؛ اما در انتها بر غرور خود فائق داستان دارای شخصیتی ایستا است و تغییری در خواسته

یف روشهای مختلفی برای توص آمده، بسمت شیرین میرود و تبدیل به شخصیتی پویا میشود. امیرخسرو و نامی از

اند كه از خالل آنها ویژدیهای مختلف وی را میشناسیم. برخی شخصیتها بعنوان تی هایی از وی استفاده كرده

های قدیمی غالباً از تیپ استفاده میشد جامعه، دارای كنشهای مشخصی هستند كه از آنها تخطی نمیشود. در قصه

ل نمیرود اما برای تبدیل شدن یک تیپ به یک شخصیت، دوینده باید او را از و از تی ها انتظار كاری خالف معمو

(. خسرو درعین اینکه 74: 4346نیاز، رفتارهای معمول او دور كند و كنشهایی خارج از انتظار به او محول كند )بی

نج یاورد ولی به پشتواپادشاه است و قدرت در دست اوست دربرابر یک زن، خود را باخته و نمیتواند او را به دست ب

حال دربرابر معشوق ذلیل است. همین قدرت، زنددی عادی خود را ادامه داده با زنان دیگری سردرم میشود، درعین

شکل ورود خسرو به داستان در سرودۀ امیرخسرو همراه با توصیف مستقیم میباشد. خسرو شاه است و باید از او 

یکند جویی را بیان متوزی و انتقامامیرخسرو از این ویژدیها، داددری و كینهرفتارهای شاهانه انتظار داشته باشیم. 

و بطور مستقیم توضیح میدهد كه خسرو دادورز بوده؛ او دربرابر دشمن خود، بهرام چوبین ساكت ننشسته است و 

خسرو  برای شکست وی، س اهی فراهم میکند. امیرخسرو حکایت را از جایی شروع میکند كه هرمز میمیرد و

جانشین او میشود. در ابتدا وی را شخصیتی متعادل معرفی میکند كه هم بزم دارد و هم رزم و مواظب مملکت نیز 

ورزی است. امیرخسرو، شاه را فردی داددر میداند كه در هست. وی شاه است و مهمترین ویژدی شاهان، عدالت



 454/ ...امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی  های لیلی و مجنون و خسرو و شیرینپردازی در منظومهالعج شخصیتمط

 

ویژدی را بطور مستقیم با بیان آبادانی مملکت نشان  زمانج او مانند انوشیروان عدالت جاری بوده است. راوی این

 میدهد:

لک از دانش و داد    نان آراسییییت م  چ

 
 

 كه شییهر آسییوده دشییت و كشییور آباد 

 

 مییقیییییمییان زمییییین زان مییهییربییانییی 

 
 

نی           مرا یش و كییا ع غول   همییه مشییی

 (644یخمسج امیرخسرو دهلوی، )   

از دشمنی كه  او را شکست داده میگریزد و این بُعد از شخصیت خسرو مربوط به نسب شاهی اوست، ولی خسرو 

توان مقابله ندارد. بهرام شخصیت شریر است كه دربرابر خسرو كه قهرمان است قرار میگیرد و او را میراند. در 

های خود دارد مشخص میشود خسرو ها و شنیدههمین ابتدای داستان در هنگام فرار با تعاریفی كه شاپور از دیده

داری نبوده و بیشتر بدنبال خوشگذرانی است. این موضوع مستقیماً بیان نشده، ولی نحوۀ لکتچندان در فکر مم

استقبال خسرو از سخنان شاپور، مؤید این ویژدی اوست. منصور ثروت، ضمن تقسیم شخصیت خسرو در چهار 

برای وی طلبی را چهره )خسرو نوجوان، خسرو هوسران، خسرو شاه و خسرو عاشق( صفت هوسرانی و عشرت

ها، طبیعی است كه این بُعد (. با توجه به بزمی بودن این منظومه51: 4375تر نشان داده است )ثروت، برجسته

بیشتر برجسته شده و در این شخصیت بیشتر به ویژدیهای شخصی پرداخته شده است. نکتج دیگر در 

ست درحالیکه در منظومج نامی اصفهانی، پردازی خسرو این است كه وی استقالل عمل دارد و خود پادشاه اشخصیت

حال از نصایح پدر سر می یچد كه نشان از شخصیت آزاد وی هنوز به شاهی نرسیده و استقالل كامل ندارد. بااین

اوست. هچنین غرور وی اجازه نمیدهد خواستج شیرین را مبنی بر ازدواج برآورده كند، زیرا در اولین ارتباط شیرین 

ست. ازدواج وی با شکر درواقع نشان از خودخواهی و غروری است كه اجازه نمیدهد زنی را كه با وی را ن ذیرفته ا

وجود آن همه التماس و عجز و لبه از خود رانده است به عقد خود دربیاورد. ازاینرو در این بخش از زنددی نمیتوان 

 (.646-645او را عادل دانست )ر.ک: خمسه امیرخسرو دهلوی، 

نی نیز از خسرو تی ی ساخته است كه مطابق با ویژدی شاهان است. برخالف منظومج امیرخسرو، خسرو نامی اصفها

در این منظومه شخصیتی است كه هنوز به شاهی نرسیده و پدرش در قید حیات است و او را نصیحت میکند؛ اما 

تقیم ویژدی با توصیف مساو كسانی را به جستجوی شیرین میفرستد. پدر بعنوان نصیحتگر مطرح میشود. این 

آید. این توصیفات نشان میدهد خسرو دائم در حال مستی راوی و هم ازطریق كنشهای خسرو به نمایش درمی

(. او در این روایت دارای احساسات تندی است و 45است و داهی نیز به ارباب حاجت می ردازد )نامج نامی: ی

بیاورد. نامی در میان روایت تعلیق ایجاد كرده است و تمثیلهای  میخواهد به هر ترتیب كه میشود شیرین را به دست

ن های پیشیفراوان به كار میبرد. هرمز نیز از عشق او به شیرین خبر دارد و منعش میکند؛ درحالیکه در منظومه

ی كند. مچنین مطلبی دفته نشده است. نامی سعی میکند با ایجاد تمثیل و پند و اندرز داستان را دارای بُعد تعلی

او در تمثیلی خسرو را به مجنون تشبیه میکند كه از دوستان، آشنایان و همسران خود دوری نموده، كنج عزلت 

دزیده، رویش زرد شده و با دد و دام همنشین شده است. دویا میخواهد عشقِ او را بسیار سوزنده و جانکاه نشان 

ر پدر است، اما جوانی سرخوش مینماید كه حرف پدر را (. خسرو در این منظومه در ابتدا زیر نظ45دهد )همان:

دوش نمیکند و از وقار شاهی در او اثری نیست؛ درحالیکه در منظومج امیرخسرو، وی را با وقارتر میبینیم. او 

 زیباست همچنانکه توصیف شیرین نیز پر از زیبایی است، ازاینرو شخصیت خسرو در زیباپسندی آشکار میشود.

اهری امیرخسرو به شخصیت خسرو نمی ردازد و ویژدیهای مردانه را برجسته میکند، ولی نامی از نظر شکل ظ

توصیفاتی از شکل ظاهری او دارد و زیبایی خسرو در چند مرحله ازطریق توصیف مستقیم، از دید شیرین و 
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م جادو، ، چشدفتگوی شاپور با شیرین وصف میشود. توصیف مستقیم نامی دربارۀ خسرو شامل درخشنددی چهره

(. دلیل این امر میتواند 53و موی چون سنبل است كه تعاریفی معمول از زیبایی میباشد و تازدی ندارد )همان:

 كمرنگ شدن عناصر حماسی در دورۀ زنددی نامی باشد كه جنبج درایش به ظاهر مردان را افزایش داده است. 

ل قلم بودن او را نیز بیان میکند. وی بسیاری از صفات نامی در توصیف خسرو از زبان راوی، هنر نویسنددی و اه

(. همچنین 51خسرو را با سیارات مقایسه میکند. این ویژدی را هم با سیارۀ بهرام مقایسه كرده است )همان:

 تافروزی او را با ناهید، شرافتش را با مشتری، و خونریزی وی را با كیوان، مقایسه میکند. از زبان شاپور نیز صفابزم

ان، سوز، باسخاوت با دوستدیگری به وی نسبت داده شده است ازجمله پشت و پناه تاج شاهی، زیبندۀ تخت، دشمن

 (.95دارای لطف و رحمت )همان: 

قهرمان داستان لیلی و مجنون، قیس است كه طفلی مکتبی است و با توصیف مستقیم وارد داستان میشود. در 

و با تصویرسازی همراه است، ولی اطناب به كار نبرده است و از همین  روایت امیرخسرو وصف قیس بصورت كلی

 ابتدا هدف داستان و سفر قهرمان مشخص میشود:

 نییازک چییو نییهییال نییودمیییییده      

 
 

 طییبییع و لییطیییییف و آرمیییییدهخییوش

 
 سیییخنی كییه هوش میبرد        شییییرین   

 
 

 رونییق ز شییییکییرفییروش میییییبییرد...  

 
 سیییییاقرخییان ارغییوان وآن للییه

 
 

 مشییتاق نیز از دل و جیییییانش دشییته

 

 ایشییان همییییییه را بییییییه قیس میلی

 
 

 وآن سییییوخییتییه در هییوای لیییییلییی 

 (44)خمسج امیرخسرو دهلوی: ی     

مجنون در منظومج نامی شخصیتی جذابتر دارد و بساددی تسلیم نمیشود. او میکوشد به هر طریق شده، لیلی را 

تن كه این خود نشان شجاعت و به كار انداخببیند. ازاینرو تغییر لباس میدهد و با لباس مبدل به كوی لیلی میرود 

(. این ویژدی ازطریق كنش قیس و لیلی نشان داده شده و راوی سخنی از این صفت 356عقل است )نامج نامی، ی

 نگفته است. 

قیس هر روز به شوق دیدار معشوق به مکتب میرود، ولی لیلی را نمیبیند و زمانی كه متوجه میشود وی دیگر به 

 د، به دریه و زاری می ردازد و به كوی لیلی میرود ولی نزدیکان لیلی او را منع میکنند:مکتب نمیرو

 بیییییغییولییج غییول شیییید سییییرایییش  

 
 

 چون مییار بییه غییار دشییییت جییایش 

 
 شد مونییییس مییییور و همدم مییییار    

 
 

همسییییر خییار          تر خییاره  مبسیییی  ه

 

 بییا او دد و دام خییو دییرفییتیینیید   

 
 

تنیید               ف در هر او  م جملییه بییه   خو 

 (354)همان:                                  

كنشهای قهرمان در منظومج امیرخسرو كمتر توصیف شده است و بیشتر روش مستقیم را میبینیم. حالت مجنون 

تکرارشونده و مؤید جنون اوست. همچنین توصیف حالت مجنون نشان از صداقت وی دارد. زمانی كه سگ كوی 

مینمایاند. در این توصیفات مجنون سگی را كه دیگران او  لیلی را تکریم میکند، عشق واقعی وی مشخصتر خود را

 اند، نوازش میکند و او را وفادار میخواند و دویا تشابهی بین او و خود در وفاداری میبیند:را زده و دور كرده



 453/ ...امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی  های لیلی و مجنون و خسرو و شیرینپردازی در منظومهالعج شخصیتمط

 

 بیییییوسییید سییرش بیییییه رفق و آزرم 

 
 

 خییارییید بییرش بییه نییاخیین نییرم    

 

 دفییت: ای دلییت از وفییا سیییرشیییتییه

 
 

نوشییییتیی          نوا  فلییک از   هنقشییییت 

 (657)همان:                               

مجنون در منظومج دهلوی برخالف مجنون نظامی، خوار و خفیف است؛ زیرا برخالف نظامی كه بُعد عرفانی 

 شخصیت عاشق را در نظر داشته است، امیرخسرو به سنت شعر عاشقانه نظر دارد كه عاشق باید خوار و زار باشد:

 شییمشیییر بر من چه كشییی به خشییم  

 
 

جان خود سییییر من خود شیییده  ام ز 

 

 بی قیمییت و قییدر و خوار و كییاهییان

 
 

 چییون مییركییب كییور پییادشییییاهییان  

 (447)همان:                                 

های دیگر كه به حرف هیچکس دوش نمیدهد، در اینجا بر حکم پدر و رضای مادر و پیشنهاد قیس برخالف منظومه

 ای به لیلی چنین توضیح میدهد:دیجه دردن مینهد. او دلیل این كار خود را در نامهنوفل مبنی بر ازدواج با خ

 بیینشییییانیید مییرا چیینییییین بییر آذر   

 
 

 حییکییم پییدر و رضیییییای مییادر   

 (447)همان:                               

 دیدارهایاین ویژدی را در منظومج نامی نمیبینیم. در آنجا مجنون همچنان بر سر عهد خود هست و پس از اینکه 

 پنهانی هم كارساز نمیشود، سر به صحرا میگذارد.

نقاش، عاشق میگردد. در  شاپور یاری شیرین به تصویر بنا به روایت دهلوی، خسرو با دیدنكننده و یاریگر: اعزام

 نای است كه شیرین را معرفی میکند و تصویر او را به خسرو نشان میدهد. ازاینرو میتوااینجا هم شاپور واسطه

یگر انگیزد. شاپور نقش یاركننده نیز در نظر درفت، زیرا توصیفات اوست كه قهرمان را برمیشاپور را بعنوان اعزام

را عامل آشنایی خسرو « سنجحکیمان سخن»را هم دارد و تا انتها نیز این نقش را حفظ میکند. اما نامی اصفهانی 

سوب میشوند اما یاریگر نیستند و باز هم شاپور نقش مددكار كننده محبا شیرین میداند؛ پس این حکیمان، اعزام

(. ازاینرو انگیزانندۀ خسرو كسانی هستند كه قوۀ غریزی وی را تحریک میکنند 55را بر عهده دارد )نامج نامی، ی 

رده کهای او آشنا میباشند. تفاوت این دو منظومه در این است كه امیرخسرو قبالً شیرین را معرفی نو با خواسته

(. ولی نامی ابتدا شیرین را 649است و اولین بار در توصیف شاپور او را میبینیم )خمسج امیرخسرو دهلوی، ی

سنج از او تعریف میکنند، مخاطب با وی آشنایی دارد ( و هنگامی كه حکیمان سخن55معرفی میکند )نامج نامی: 

كنندۀ اصلی غرایز نفسانی خسرو این است كه اعزامالعمل خسرو و ادامج داستان است. اما واقعیت و منتظر عکس

است كه وی را به این امر تشویق میکند؛ زیرا در جمعی كه از شیرین تعریف میشود كسان دیگری نیز حضور دارند 

و تنها خسرو اصرار به شناخت بیشتر و رفتن بسوی او دارد. ازاینرو نیروی درونی، عامل اصلی سفر قهرمان است 

 نیز وی را هدایت میکند و شاپور تنها یک واسطه است كه او را یاری میکند.كه تا آخر 

امیرخسرو پس از بیان یاریگری شاپور در نشان دادن عکس خسرو، ابتکاری به خرج داده و دیدار خسرو با شیرین 

شی را یاری نمیکند و تالرا در شکارداه قرار میدهد بدون اینکه شیرین او را دیده باشد. ازاینرو شاپور در این مورد او 

نیز برای رساندن آن دو ندارد و این كار موكول میشود به پس از دیدار و درخواست شیرین از او؛ اما نامی همانند 

نظامی، شاپور را مأمور رساندن عکس خسرو به شیرین میکند و هر دو از روی عکس عاشق میشوند. یاری شاپور 

شاپور میتوان از یاریگران دیگری چون باربد و نکیسا نام برد كه بواسطج در اینجا مهمتر تلقی میشود. پس از 

سرودخوانی یعنی با تحریک احساسات، این دو را به هم نزدیک میکنند و درواقع نقش میانجی را ایفا میکنند. 
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ث یتِ خبیای نمی ردازد، زنددی عادی خود را دارد و زیانی به وی نمیرسد ولی شخصقهرمان برای این سفر هزینه

 خود را در كشتن رقیب آشکار میکند و سرانجام به مقصود دست مییابد. 

مجنون بعنوان قهرمان، سفر خود را در حالی آغاز میکند كه بدون واسطه عاشق شده است. نیروی عشق او را بر 

ق از درون، وی را كننده در این منظومه وجود ندارد و نیروی عشآن میدارد تا هدف را دنبال كند و شخصیت اعزام

 تهییج میکند. باقی شخصیتها یا نقش یاریگر دارند یا مانع به شمار میروند. 

در منظومج امیرخسرو، غیر از خانواده و قبیله، نقش اصلی مددكار از آنِ نوفل است كه از جان و دل به یاری او 

ض كرده و دختر نوفل را رقیبی برای آید و حتی جنگ میکند. امیرخسرو در اقدامی نوآورانه جای رقبا را عومی

لیلی قرار میدهد. نوفل برای یاری قیس و بیرون آوردن وی از جنون عشق، دخترش را به او میدهد ولی قهرمان از 

 خمسجاین موقعیت سودی نمیبرد و به سفر خود ادامه میدهد و این موضوع را نه مانعی میشمارد نه دشایشی )

(. درعوض 334نامج نامی، ینامی همانند نظامی، ابن سالم را رقیب شمرده است ) (؛ اما499امیرخسرو دهلوی، ی

وی از نوفل نامی نمیبرد و تنها یاریگران مجنون، خانواده و قبیلج او هستند كه كاری از پیش نمیبرند و مجنون 

یرسد ولی وفاداری خود بواسطج تدبیردری، موجبات دیدار را فراهم میکند. قهرمان این داستان به هدف اصلی نم

دیری است كه خود را اثبات میکند. دلیل عدم موفقیت قهرمان، شرایط شاهزاده و عدم آزادی وی برای تصمیم

حتی یاریگران نیز نمیتوانند مشکل وی را حل كنند، زیرا آنچه رودرروی دو عاشق قرار دارد محدودیتهای اجتماعی 

 است. 

م شیرین ایفا میکند و سایر زنان در حاشیه هستند، زیرا هدف اصلی : نقش شاهزاده خانم را هشاهزاده خانم

اند و در واقع قهرمان را از مسیر اصلی دور میکنند. خسرو بمحض اینکه وصف شیرین را میشنود، غم و اندوهِ نبوده

تر شداری نیست و او بیشکست را فراموش میکند و بسوی او روانه میگردد. درواقع مسئلج اصلی خسرو مملکت

بدنبال ارضای تمایالت عاطفی و جنسی است. همچنین وی در رفتن بسوی شکر تنها هوس خود را در نظر میگیرد 

 و امیرخسرو چنین اظهار میکند كه وی ملک را رها كرده و فوراً بسمت شکر رفته است:

 هییوای دلییبییر نییو كییرده در دل   

 
 

 شیییید ده بیه ده منزل بیه منزل  همی

 

 اهانرهیییییا كرده همیییییه ترتیب شیی 

 
 

 سییی ییاه انییدر سییی ییاهییان درآمیید بی 

 (354)خمسه امیرخسرو دهلوی:           

توجه آن است كه شاعر وقتی از زبان شاپور، در سی و سه بیت به توصیف شیرین می ردازد؛ تنها در شش نکتج قابل

اندازی، ری و تیربیت از زیبایی او میگوید و در باقی ابیات بر خصوصیاتی چون دل شیر داشتن، مهارت در سواركا

ای ههایش تأكید دارد. دویا توجّه شاعر به این موارد سبب كمرنگ شدن جنبهحرفج مردان را دارا بودن و جنگاوری

 عاشقانج داستان شده است:

ست درخور    ز هییییر حرفه كه مردان را

 
 

 همیییییه هسییت و نکوروئیش بر سییر... 

 

سر كرد بادی    بیییییه عهدش هر كه در 

 
 

 ایسییییتییادی...سییییر او را بییزد بییی  

 (644)همان:                                 

غالباً معشوقه نیز با عاشق هماهنگ است و آرزوی وصال او را دارد. شیرین در منظومج نامی پیش از خسرو معرفی 

مج اای برای شناخت او وجود ندارد )نزمینهآید و هیچ پیشمیشود و به شکلی نادهانی صحبت زیبایی او به میان می

العملی نشان نداده و به راه (. در منظومج امیرخسرو شیرین برخالف خسرو كه پس از دیدن وی، عکس55نامی: 
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جو میشود تا او را بشناسد. شیرین شخصیتی مستقل و بااعتمادبنفس تصور شده كه با تیپ خود رفته است، پی

را آرزو میکند و برای این منظور روی  غالب اجتماعی متفاوت است. وی با دیدن خسرو در ذهن خود وصال او

ای برای خود چیده است و خسرو را درخور میداند. شیرین ابایی ندارد خوش به او نشان میدهد؛ یعنی وی برنامه

(؛ بدین ترتیب شیرین خود را شخصیتی 676از اینکه خسرو را با اصرار نزد خود نگاه دارد )خمسج امیرخسرو دهلوی: 

ید و به شاه التماس میکند كه در آنجا بماند. این شخصیت وی تا انتها ثابت است بنحوی كه خوار و ذلیل مینما

نگاری حفظ كرده و همچنان در انتظار بازدشت وی بسمت اوست. شخصیت ارتباط خود را با خسرو ازطریق نامه

نانه های زمانه و نگاه بدبیچشمیتأثیر منظومج نظامی است كه شیرین را فارغ از تنگها تحتشیرین در همج منظومه

اهی، آفریند )پنبه زنان، به شکلی برجسته نشان داده است. نظامی این شخصیت را در محیطی كامالً متفاوت می

(؛ به این ترتیب امیرخسرو نیز همان شخصیت را پرورده و با اندكی تغییر، نمایش داده است. شیرین از 37: 4391

 ای كهد و در این موضوع شرمی نمیبیند. ازاینرو مشخص میشود در جامعهبیان مستقیم عشق خود ابایی ندار

شیرین پرورش یافته است، دختران درفتار تعصبات خشک نیستند و مهین بانو نیز جز نصیحتگری، دخالتی در 

به  .كار وی ندارد. البته مکان زنددی شیرین در ارمنستان است كه این مطلب میتواند تفاوت فرهنگی را نشان دهد

پردازی، صحنه و مکان اهمیت زیادی دارد؛ یعنی موقعیت و ظرف مکانی و زمانی در نیاز، در شخصیتعقیدۀ بی

 (.76: 4346نیاز، كنشهای صحنه دخیل است )بی

از منظر نامی نیز شیرین زنی مقتدر است و به این ساددی نمیتواند با خسرو ارتباط داشته باشد. او میخواهد همسر 

ی باشد و از سویی خسرو تاج و تخت خود را از دست داده است و برای شیرین جذابیتی ندارد. به خسرو قانونی و

 آید:میگوید: تا زمانیکه تاج و تخت را به دست نیاورد، به همسری او درنمی

ند نوش     گه شیییه ك  شیییراب عیش آن

 
 

هد ملکش درآغوش       باشییید شیییا  كه 

 (464)نامج نامی، ی                        

های ین ویژدی در كلیّت داستان تنیده شده و دفتگوی خسرو و شیرین و همچنین دوری كردن شیرین از خواستها

از سویی شیرین زمانی كه از زبان شاپور میشنود كه دربارۀ او تحقیقاتی كرده است خسرو مبیّن این صفت است. 

ش توصیف میشود و خود را زنی شاد و نیکنام ناراحت میشود و به او عتاب میکند. در این بخش شیرین از زبان خود

 میداند كه هیچکس بر وی خرده نگرفته است:

 بییه كیش موبییدان و دین زرتشییییت     

 
 

هاده انگشیییت     به حرف من كسیییی نن

 (94)همان:                                   

یکه وی در ارمنستان در اینجا شیرین به دین زرتشتی اشاره میکند و نشان میدهد كه بر این دین است درحال

 زنددی میکند و باید مسیحی باشد.

شخصیت شیرین در منظومج امیرخسرو، یار وفاداری است كه به هیچ روی حتی در صورت خیانت دیدن از عشاق 

برنمیگردد و زمانی كه خسرو او را در آشنایی با فرهاد سرزنش میکند، در جواب نامه عجز و لبه كرده، خود را مبرا 

میگوید: درچه كسی را كه خواهان اوست دوست دارد ولی همچنان در فراق خسرو مینالد و به هیچ یاری  میکند و

( اما در نامج نامی، شیرین آزادمنشتر است، بطوریکه وقتی خسرو 344فکر نمیکند )خمسج امیرخسرو دهلوی: ی 

نموده است. همچنین عنوان میکند كه وی را بخاطر فرهاد سرزنش میکند، او در جواب نامه زیباییهای خود را ذكر 

با این وصف، او نباید بدون یار بماند و حق دارد همانطوركه خسرو شکر را بجای او بردزیده است او هم به یار 

 دیگری دل ببندد:
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 روم دیرم چو شیییکر یییار بسییییییار      

 
 

 كه باشییید پیش شیییه باشیییم نکوكار      

 (493)نامج نامی: ی                        

فتار درخور شاهزاده و معشوقج كالسیک نیست، ولی نامی از شیرین چنین شخصیتی ساخته كه خود را این نوع ر

 ای ندارد.دربرابر خسرو كوچک نکرده و مقابله به مثل میکند. اما این كار در حد حرف است و او با فرهاد رابطه

انگیزۀ شروع این عشق را، برای لیلی امیرخسرو لیلی در نقش شاهزاده خانم است و هدف قهرمان به شمار میرود. 

ای دیگر نیز روایت میکند؛ ادرچه بطور مختصر و پراكنده از زیبایی مجنون میگوید، اما به نظر میرسد عامل به دونه

زبانی دویی، شیرینزبانی، سخناصلی ظهور این عشق در لیلی، فقط زیبایی مجنون نیست، بلکه هوش، خرد، چرب

لم حتّی مع»ست، زیرا شاعر در نُه بیت، مجنون را با این صفات توصیف میکند و میگوید: و صدای خوش مجنون ا

 «:پیر، مست سخن اوست و نه تنها دختران، بلکه پسران مکتب دوست داشتند یار و ندیم مجنون شوند

 خُردی بییییییه زبان چو شییکّر و شیییر 

 
 

 مسییییت سییییخیینییش مییعییلییم پیییییر 

 

طف كییارش        ل خوش پسیییری ز   هر 

 
 

هوس     یم و یییارش  دشیییتییه بییه   نیید

 (444)خمسج امیرخسرو دهلوی، ی     

احساسات و رفتارهای قیس بشکل مستقیم با توصیف راوی نشان داده میشود. مجنون در این منظومه توسط 

ده ها نیامیک از منظومهوار وی موجب هتک قبیله است. این اتفاق در هیچفردی، زندانی میشود، زیرا رفتار دیوانه

سرو بوضوح مجنون را دیوانه مینماید و رفتارهای وی را توصیف میکند. در همین بخش حالت و است، ولی امیرخ

وصف لیلی نیز بصورت احساسات مجنون از زبان خود او بیان شده است و خواری و زاریش را بیشتر نشان میدهد. 

 یی حتی در عشقهای عرفانیتوصیف زیباییهای او انجام میشود و مخاطب در جریان دلیل عشق قرار میگیرد. زیبا

در این داستان نیز عشّاق یکدیگر «. اهلل جمیل و یحّب الجمال»هم مطرح است و خدا نیز جمیل دانسته شده است: 

را در مکتب میبینند و انگیزۀ آنها میتواند زیبایی باشد. توصیفی كه از لیلی شده نشان میدهد وی دختری خای 

یبایی لیلی را بیان میکند. این وصف شامل مژه، لب، خنده، خال، شکرلبی، است. دهلوی در نوزده بیت اوصاف ز

نیافتنی را برای مخاطب به تصویر میکشد و چنین كرشمه و ناز و... است. امیرخسرو با این تعاریف، معشوقی دست

 مینمایاند كه دویی از همه برتر است و همه عاشق او میشوند:

 لیییییلییی نییامییی كییه مییه غییالمییش   

 
 

 ی ز نییقییش نییامییشخییالییش نییقییطیی

 
 مشییییعییل كییش آفییتییاب و انییجییم  

 
 

 دییییوانیییه كییین پیییری و میییردم

 

 تیییاراج دیییر میییتیییاع جیییانیییهیییا 

 
 

نهییا...       نهییاد شییییکییاف خییان و مییا  ب

 (441)همان:                              

آورد. نامی شخصیت لیلی را ازطریق كنشهای وی و اطرافیانش مینماید ولی بطور مستقیم سخنی از صفات وی نمی

این منظومه برخالف میل خود از مجنون جدا میشود ولی بطور پنهانی با او ارتباط دارد. این موضوع نشان  لیلی در

از استقالل فکری او دارد كه دربرابر محدودیتها تسلیم نمیشود. از نظر اوضاع اجتماعی هم با وجود اینکه خانواده 

گونگی این دیدار را توضیح نمیدهد و بطور مختصر اند. نامی چاز عشق او مطلع هستند وی را در قیدوبند نکرده

 میگوید كه مجنون به كوی او رفت و لیلی را دید:

 در رهییگییذری قییرار بییگییرفییت       روزی ره كییوی یییار بییگییرفییت    
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 عییییذار نییییازپییییروردآن مییییاه

 
 

كرد        تن دییذر  خویشییی  بر خسیییتییج 

 (355)نامج نامی، ی                        

ن است كه وی با توجه به دیوانگی قیس، از وی روی نگردانده و همچنان تأمل در شخصیت لیلی اینکتج قابل

آید؛ زیرا خود او نیز به همان اندازه عاشق ای از قیس میشناسد كه در نظر دیگران نمیخواهان اوست. لیلی چهره

 خود برود واست، اما نمیتواند مانند مجنون سر به كوه بگذارد و عرف جامعه نیز نمی ذیرد كه او بدنبال عشق 

 همچنان در انتظار دشایشی باقی میماند.

شخصیت خبیث میتواند از ابتدا ضدقهرمان باشد یا پس از سیر تحولتی بشکل خبیث درآید یا خبیث یا شریر: 

خباثت خود را آشکار كند. در این داستان نکتج مهم كه در آغاز مطرح میشود دردیری خسرو با بهرام دور است 

رمان وارد داستان میشود؛ اما این ضدّیت در رابطه با موضوع شاهی خسرو است نه دربرابر عشق كه بعنوان ضدقه

او؛ ولی در انتها پس از وصال، شخصیت شیرویه رخ مینماید كه دربرابر پدر قرار میگیرد و حسادت او، به عشق این 

(؛ بنابراین بهرام و شیرویه دو 635( )نامج نامی، ی649دو، منجر به حادثه میشود )خمسج امیرخسرو دهلوی، ی

 شخصیت خبیث ذاتی هستند كه دچار تحولی نمیشوند. 

هر شخصیت حوزۀ عملکرد مشخصی دارد و كاركردهای معینی را انجام میدهد. داه ممکن است شخصیتی در 

(. این مطلب به این معنی است كه ممکن 449: 4397محدودۀ كاركردهای شخصیت دیگر وارد شود )خدیش، 

ت شخصیت یاریگر شرور شود یا برعکس؛ بنابراین نباید انتظار داشت عملکرد شخصیت همواره یکسان بماند و اس

این موضوع درمورد شخصیت پویا صدق میکند كه در طول داستان دچار تحولت مثبت یا منفی شده یا به كمال 

ی چار تغییرات كمی میشود )فولدمیرسد؛ اما شخصیت ایستا كسی است كه در خالل داستان تغییر نمیکند یا د

ی ای از شخصیت و عقاید و جهانبین(. شخصیت پویا بطور مداوم تغییر و تحول پیدا میکند و جنبه46: 4377تالری، 

 (.41: 4395ددردون میشود؛ به بیانی دیگر وقایع داستان در پیرامون او رخ میدهد نه در درونش )میرصادقی، 

رو و شیرین ی در ادامج مسیر خود در مواجهه با رقیبان كه موانعی محسوب دو شخصیت اصلی داستان ی خس

میشوند، خباثت خود را آشکار كرده و برای رسیدن به هدف، مرتکب قتل یا خیانت میشوند. بنابر روایت دهلوی، 

ه ر مریم بآورد و دیگخسرو پس از یاری درفتن از قیصر به رومیان خیانت كرده است و خزائن روم را به دست می

آید، ازاینرو چندان به او اهمیت نمیدهد تا او بیمار شده و میمیرد و خسرو در عین شادی برای او كار او نمی

 (.694یخمسج امیرخسرودهلوی، عزاداری میکند )

خسرو به حکم مرد بودن و قدرت داشتن به خود اجازه میدهد روابط متعدد داشته باشد، اما اجازه نمیدهد شیرین 

در ظاهر به كسی توجه كند. ازاینرو در رقابت با فرهاد او را ناجوانمردانه میکشد. این ویژدی نشان میدهد كه  حتی

ای كه خسرو برای دالیه از شیرین و عتاب به وی مردان در این دوران نیز حقوق بیشتری برای خود قائلند. نامه

است و همین امر شیرین را متوجه عشق او میکند. مینویسد، نمایانگر عالقج او به شیرین و عدم بیتوجهی وی 

خسرو در این نامه خود را غالم شیرین خوانده است و از سوز دل خود سخن میگوید و بدین ترتیب دل شیرین را 

 نرم میکند، ولی در ظاهر عشق او به فرهاد را می ذیرد و تبریک میگوید: 

كن دل را ز خسییییرو      مبییارک بییاد 

 
 

 بییج نیو بییه عشییییق تییازه و هیمیخیوا   

 (647)همان:                                 

وی با اینکه مایل به شیرین است مستقیماً این موضوع را نمیگوید، حتی در ظاهر میگوید تو با فرهاد باش و خسرو 

آمیز است. خسرو در منظومج نامی، و را فراموش كن؛ اما مشخص است كه در باطن چنین نیست و لحن او دالیه
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ها اكتفا میکند و پس از رسیدن نامج ر به دیدن فرهاد و شنیدن سخنان وی هم نمیشود و تنها به شنیدهحتی حاض

شیرین مبنی بر اینکه وی حق دارد یاری بجز او بگیرد، به قتل فرهاد اقدام میکند، زیرا نمیخواهد شیرین را از 

 دست بدهد. 

ند سایر زنان حسادت میکند و ضمن اینکه به یار، وفادار شخصیت شیرین داهی از تیپ بودن فراتر نمیرود. او همان

های دیگر حسادت دارد. شیرین با اینکه در دل، خسرو را دوست دارد، با دیدن توجه وی به زنهای است به معشوقه

افزاید؛ یعنی وی برای خود ارزش قائل است و در این دیگر، از او رنجیده و دلش سختتر میشود و بر میزان ناز می

رقابت احساس حقارت نمیکند؛ اما برای اینکه خود را در نظر خسرو، سبک نکند، این موضوع را دستاویز بدرفتاری 

(. 64: 4393بیشتر با خسرو و دالیه از وی كرده است. این مطلب از روانشناسی سرچشمه میگیرد )ر.ک: یونگ، 

( و 336یخمسج امیرخسرو دهلوی، ج قتل شکر )ازاینرو وقتی میبیند وی فرهاد را به نیرنگ میکشد، او نیز نقش

( را میکشد. این كار شیرین همانند كاری است كه خسرو در قبال فرهاد انجام داده 443یا مریم )نامج نامی، ی

است؛ اما با توجه به زن بودن شیرین و روحیج لطیفتر وی، این كار، وی را شخصیتی سنگدل نشان میدهد زیرا او 

مریم هم میتوانست با خسرو ازدواج كند؛ درحالیکه این شرایط درمورد فرهاد متفاوت است و بدون كشتن شکر یا 

یانه است. جوپذیر نبود؛ ازاینرو قتل شکر، كاری انتقامادر شیرین مایل به فرهاد میشد؛ وصال وی برای خسرو امکان

ند و ضمن اینکه قهرمان محسوب ادر این مورد میتوان دفت: خسرو و شیرین هر دو در قالب شخصیت شریر رفته

 اند و رقبا را از صحنه خارج میکنند. میشوند، براثر غلبج حسادت تحول یافته
در منظومج لیلی و مجنون شخصیت خبیث به آن معنا وجود ندارد. تنها كسانی هستند كه مانع رسیدن دو یار به 

ای آن دو را مانع میشوند. این افراد نیّت بدی هم میشوند كه پدر و مادر لیلی و برخی اقوام هستنند كه دیداره

راشی تحال بدلیل مانعاند و از دختر خود محافظت میکنند؛ بااینندارند تنها به دلیل منطقی قیس را لیق ندیده

اند و اجازۀ رسیدن به هدف را میتوان آنها را ضدقهرمان نیز دانست؛ زیرا برخالف مصالح قهرمان اصلی عمل كرده

 د. این نقش در منظومج امیرخسرو بر عهدۀ پدر لیلی است:نمیدهن

 بشیییینییییید پییدر چییو حییال فییرزنیید 

 
 

ند       لت و سیییر افک جا  دم شیییید ز خ

 

 فییرمییود كییه سییییرو نییوبییهییاری    

 
 

چو دییل شیییود حصییییاری     پرده   در 

 (475یخمسج امیرخسرو دهلوی، )     

 او را از پدر میترساند و پیداست كهنامی نیز، پس از افشای راز لیلی بر مادر، نصیحتگری او را بیان نموده است و 

 در اینجا نیز پدر عامل بازدارنده است:

 دیییردد پیییدرت ز قصیییییه آدیییاه

 
 

 شییییمشیییییییر كشیییید نییعییوذ بییاهلل  

 

 بیییییهییوده رود بییه یییک اشییییارت   

 
 

 جییان تییو و نییام او بییه غییارت    

 (145)نامج نامی، ی                      

سر راه این دو قرار میگیرند. این دو شخصیت كه هیچ  خدیجه و ابن سالم نیز دو مانعی هستند كه در ظاهر بر

كنش مستقیمی از آنها در داستانها نمیبینیم از نظر مخاطبی كه انتظار وصال عشاق را دارد، شخصیت منفی به 

شمار میروند؛ زیرا این دو از عشق میان لیلی و مجنون باخبرند، ولی در میان آن دو قرار میگیرند و موجبات رنجش 

 ان را فراهم میکنند. خاطرش
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 . جدول شخصیتها براساس نظریۀ پراپ0جدول 

شیرین و خسرو  شخصیتها

 دهلوی

خسرو و شیرین 

 نامی

مجنون و لیلی 

 دهلوی

لیلی و مجنون  

 نامی

 قیس قیس خسرو خسرو قهرمان

 . بهرام4 خبیث یا مانع

 . شیرویه6

 . بهرام4

 . شیرویه6

خانوادۀ لیلی و  خانوادۀ لیلی

 اقوام

 نیروی عشق نیروی عشق سنجحکیمان سخن شاپور كنندهاعزام

 لیلی لیلی شیرین شیرین شاهزاده خانم

 . قیصر روم4 یاریگر

 . شاپور6

 . نکیسا و باربد3

 . قیصر روم4

 . شاپور6

 . نکیسا و باربد3

 . نوفل4

 . خانوادۀ قیس6

 خانوادۀ قیس

 

 مقایسۀ شخصیتها
ار داستانها توجه كنیمج شباهتها و تفاوتهایی میبینیم كه حاصل خالقیت ذهن در این چهار منظومه ادر به ساخت

شاعران است. هر دو شاعر با نگاه به اصل داستان، دست به خالقیت زده و آنگونه كه سلیقج آنها ایجاب نموده 

و ماجراهای اند. منظومج خسرو و شیرین دارای اطناب شخصیتها را معرفی كرده و ویژدیهایی برای آنها ساخته

های بسیاری دارد كه حاصل كنش شخصیتها و حوادثی است كه اتفاق میفتد و نقش میانجیها پیرفتبیشتری است و 

ر تأثیر افرادی است كه با آنها دنمود بیشتری دارد. تالشی كه دو عاشق در این منظومه انجام میدهند بیشتر تحت

اندۀ سوزودذار كمتری نسبت به عشاق منظومج لیلی و مجنون ارتباط هستند و چون هر دو از طبقات بالی جامعه

 دارند. 

اند، خسرو بدلیل موقعیت اجتماعی خسرو و مجنون عاشقانی هستند كه هر دو در ابتدا بواسطج زیبایی عاشق شده

د؛ دانآورد و بساددی از او روی برمیگرخود و قدرتی كه دارد با وجود عاشق بودن، سر به خواستج شیرین فرونمی

اما مجنون چنین نیست. مجنون دربرابر مخالفت خانوادۀ لیلی مقاومت مینماید و بیوفایی نمیکند؛ حتی در داستان 

امیرخسرو كه قیس وادار به ازدواج میشود، این ازدواج صوری و بدون رابطه است؛ درحالیکه خسرو در ازدواج 

زنددی میکند. این تفاوت را میتوان در موقعیت اجتماعی و  اجباری با مریم، رابطه برقرار كرده است و مدتها با او

تربیت خای شاهانه دانست كه در ذات قیس وجود ندارد؛ درعوض اوضاع اجتماعی زمانج قیس با عشق عذری 

مناسبت دارد. خسرو رقیب را برنمیتابد و بخاطر پشتوانج قدرت خود، او را از میان برمیدارد؛ اما مجنون در منظومج 

 ای ناراحتی خود را نشان میدهد.به محو كردن ابن سالم فکر نمیکند و تنها با نامه نامی،

شخصیت شیرین مستقل است و از كسی واهمه ندارد و تنها مانع وی در وصال، غیر از رقبایی كه بر او تحمیل 

رای رسیدن به هم میشوند، حفظ موقعیت اجتماعی و نام و ننگ است. اما درمورد لیلی و مجنون تالش دو عاشق ب

جلوۀ زیادی دارد و سوزودداز این دو، صداقت در عشق را نشان میدهد؛ ازاینرو فرهاد با آنها همگونی دارد و از 

جنس این عشاق است. سرنوشت وی در انتها مشابه آنهاست با این تفاوت كه فرهاد مرگ خود را انتخاب میکند. 

شرایط محیطی بررسی كرد. محیط اجتماعی شیرین تفاوت بسیاری با از سویی این تفاوت را باید در نوع زنددی و 

ا ای بسته میداند كه دلبستگی و تعلق رلیلی دارد. سعیدی سیرجانی در مقالج خود شخصیت لیلی را پروردۀ جامعه
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ا از مقدمج انحراف میدانند كه نتیجج آن سقوط و اعمال غیراخالقی است، ازاینرو عاشق و معشوق را از همان ابتد

(. لیلی شخصیتی عرب است با تعصبات خای محلی ولی شیرین 44: 4374هم دور میکنند )سعیدی سیرجانی، 

ایرانی است و چون از خاندان بزردان است آزادی عمل فراوانی دارد. وی كامالً مستقل است و حتی زیر نظر مردی 

امعج مردسالر برای او معنا ندارد و خود اوست كنندۀ وی نیز یک زن بوده است. ازاینرو جنیز تربیت نشده و بزرگ

كه تصمیم میگیرد. با این حال لیلی بدلیل عاشق بودن ترس را از خود دور كرده است و تالش میکند از محبوب 

دور نماند. به این ترتیب ارزش لیلی بعنوان شخصیتی كه محدود بوده بیش از شیرین است. در جدول زیر روند 

ای هر آمده و نشان میدهد امیرخسرو ضمن ایجاد تفاوتی در اصل داستان لیلی و مجنون، صحنهواداستانها خالصه

زیبای داستان را كه شامل ارتباط مجنون با طبیعت و رهاندن جانوران از بند است، حذف نموده و بجای شوهر 

ا مانندی آن ره و حقیقتدادن لیلی، برای مجنون، همسر انتخاب كرده است كه جذابیتی در داستان پدید نیاورد

هم كمرنگتر كرده است؛ زیرا مجنون بعنوان مردی كه استقالل فکری دارد میتواند از ازدواجی كه به آن مایل 

نیست سر باز زند ولی این كار را نمیکند. از سویی نوفل چگونه دختر خود را به فردی میدهد كه از عشق شخصی 

ز نوع تری است كه الیلی و مجنون نسبت به نظامی ایجاد فضای عاشقانه نوآوری دهلوی دردیگر دیوانه شده است؟ 

زمینی است و عشاق براحتی با هم دیدار و دفتگو میکنند و سایر كنشهای عاشقانه را نیز دارند؛ بطوریکه امیرخسرو 

 میگوید:

 از بییوس و كیینییار دل بیییییاسییییود  

 
 

 جیز مصییییلیحیتیی ددیر هیمییه بیود       

 (646خمسج امیرخسرو دهلوی، ی)   

در منظومج نامی توصیف بیشتری از حالت لیلی و مجنون و دیدارهای آنها میبینیم كه نظامی كمتر از آنها صحبت 

كرده است. بویژه دیدارهای پنهانی كه كاری نوآورانه است و حالت تسلیم محض را از دو عاشق میزداید و تالش 

  دن آزادیهای بیشتر به دختران باشد.آنها را نشان میدهد و این میتواند بدلیل تغییر زمانه و دا

 

 . مقایسۀ شخصیتهای زن و مرد در چهار منظومه2جدول 

ــۀ   مقایس

 شخصیتها

ین         یر ــ لی و ش ی ل

 امیرخسرو 

ین               یر ــ لی و ش ی ل

 نامی

ــرو و مجنون    خس

 امیرخسرو

ــرو و مجنون  خس

 نامی

 . زیبایی4 شباهتها

 . وفاداری6

. جسارت دیدار و 3

 خوشگذرانی با عاشق

 نگاریمه. نا1

 . حسادت به رقیب5

 . زیبایی4

. جسارت دیدار با  6

 عاشق

 

 

 

. نسب شاهی 4

خسرو و نسب عالی 

 مجنون

 . زیبایی6

 . زیباپسندی3

 

 

 . زیبایی4

نگاری با . نامه6

 معشوق

 . حسادت به رقیب3
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. نسب شاهی 4 تفاوتها

 شیرین

. استقالل فکری و 6

رفتاری شیرین و 

 عدم استقالل لیلی 

زدواج اجباری . ا3

 لیلی 

. مرگ لیلی براثر 1

 دوری محبوب

. وصال شیرین با 5

 عاشق

 

. نسب شاهی 4

 شیرین

. استقالل فکری و 6

 رفتاری شیرین

. مرگ لیلی در راه 3

 عشق

 . رازپوشی لیلی1

 

 

 

. رفتار عاقالۀ 4

 خسرو

. حسادت خسرو به 6

 رقیب

 . خواری مجنون3

. صداقت مجنون 1

 در عاشقی

باری . ازدواج اج5

 مجنون

. هوسبازی و 4

خیانت خسرو به 

 معشوق

. نسب شاهی 4

 خسرو

. خیانت خسرو در 6

 عاشقی

 . صداقت مجنون3

. مرگ مجنون در 1

 راه عشق

 

 

 

 

 . مقایسۀ ویژگی شخصیتها3جدول

 لیلی شیرین مجنون خسرو هامؤلفه شاعر

امیرخسرو 

 دهلوی

 

 

موقعیت 

 اجتماعی

بزردییان    نسب شاهی پییدر از 

 یلهقب

 ییییی نسب شاهی

ویژگی 

 ظاهری

 زیبایی زیبایی زیبایی زیبایی
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ویژگی 

 اخالقی

 .  داددری 4

توزی و .  كینه 6

 انتقامجویی 

 .  زیباپسندی 3

 .  شرم و حیا1

 .   رفتار عاقالنه5

 .   هوسبازی 4

 . حسادت7

 . خیانت 9

 . زیباپسندی4

 . فضل و هنر6

اختیاری در  . بی3

 امور زنددی

قت در     .1 صیییدا

 عشق 

لت و خواری  5 . ذ

 در مقام عاشق

 

 عیار. زنی تمام4

 .  جسارت6

 .  شرم و حیا3

 . حسادت1

 . استقالل فکری5

. ویییژدیییییهییای 4

 مردانه

 

.  غیییییرت و 4

 شجاعت 

. آزادی نسبی  6

 و جسارت

نـــامـــی 

 اصفهانی

 

 

 

موقعیت 

 اجتماعی

فرزند رئیس  نسب شاهی

 قبیله

 ییییی نسب شاهی

ویژگی 

 یظاهر

 زیبایی زیبایی زیبایی زیبایی

ویژگی 

 اخالقی

 . زیباپسندی4 

 . سبکسری6

 . حسادت3

 . هوسبازی1

. احسیییاسیییات 4

 عاشقانه

 . شجاعت6

 . زیباپسندی4

 . رفتار عاقالنه6

 . احساسات زنانه3

قالل    4 ت . اسییی

 فکری

 . رازپوشی6

 . وفاداری3

 

 ها. مقایسۀ طرح كلی منظومه4ل جدو

 لیلی نونمج شیرین خسرو شخصیت

 

 

 

 

امیرخسرو 

 دهلــوی

. دیدن عکس شیرین 4

 و عاشق شدن وی

. دیدن شیرین در 6

شکارداه و مهمان او 

 شدن

 . رفتن بسمت روم3

. شکست دادن بهرام 1

 چوبینه

. دیییدن خسرو در 4

 شکارداه و دعوت از وی

. خوشگذرانی در 6

 شکارداه

. عشرت كرن با 3

 خسرو 

. تمکین نکردن از 1

 خسرو

. عاشق شدن در 4

 مکتب

 . دیوانه شدن6

 . ازدواج با خدیجه3

نگاری و . نامه1

 وفاداریاظهار 

. مرگ در پی 5

 مرگ لیلی

. عاشق شدن 4

 در مکتب

. دور شدن از 6

 مجنون

 نگاری . نامه3

 . مرگ1
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 . ازدواج با مریم5

. مرگ مریم و عشرت 4

 خسرو و شیرین 

. عقد بستن دختران و 7

 پسران با یکدیگر 

. رفتن خسرو بسوی 9

  شکر

 و كشتن فرهاد

 نگاری. نامه4

 . آشنایی با فرهاد5

 كشتن شکر. 4

 نگاری. نامه7

 

 

 

 

نـامــی 

 اصفهانی

. شنیدن وصف شیرین 4

 و عاشق شدن

. شکست خسرو از 6

 بهرام و فرار او

. رسیدن به هم و 3

 عشرت كردن

. رفتن خسرو به روم و 1

 ازدواج با مریم

 م . پیروزی بر بهرا5

. رفتن به قصر شیرین 4

 و اصرار كردن 

 . رفتن بسوی شکر7

 كشتن فرهاد

. مراجعت به نزد 9

 شیرین 

 . اعراض از وی4

. دیدن عکس خسرو 4

 و عاشق شدن

. به عشرت نشستن و 6

امتناع از خواسته 

 خسرو

. رد كردن خسرو از 3

 در خانه 

 . آشنایی با فرهاد 1

 . كشتن مریم5

 . جواب نامه 4

مدن خسرو و . بازآ7

عتاب و خطاب با هم و 

 پشیمانی از رد كردن او 

. عاشق شدن در 4

 مکتب

 . دوری از لیلی6

. رفتن به كوی 3

 لیلی با لباس مبدل

. سخن دفتن با 1

 سگ كوی لیلی

. آزاد كردن 5

 آهوان

 نگاری. نامه4

. مرگ بر سر مزار 7

 لیلی

. عاشق شدن 4

 در مکتب

. جدا شدن از 6

 مجنون

ی . دیدارها3

 مکرر 

 . ازدواج اجباری1

 نگاری. نامه5

 . مرگ4

 

 

 گیرینتیجه
های خسرو و شیرین و لیلی و هایی بر منظومهامیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی از مقلدانی هستند كه نظیره

دود حاند و در این تحقیق به بررسی و مقایسج آنها پرداخته شد. مبنای انتخاب این دو، تفاوت زمانی مجنون سروده

چهار قرن و تفاوت اوضاع اجتماعی و محل زیست دو شاعر است كه در برخی موارد داستان را تغییر داده است. از 

و برای ادامج راه نیاز به یاریگرانی  منظر پراپ، خسرو و قیس هر دو قهرمانی هستند كه در ابتدای راهی قرار میگیرند

صیت خسرو در دو منظومج امیرخسرو و نامی تفاوت مهمی ندارد. دارند و در میانه با موانعی روبرو میشوند. شخ

هدف هر دو یکی است اما امیرخسرو خیانت به قیصر روم را به خسرو نسبت میدهد كه نقش شرارت او را بیشتر 

میکند و نشان میدهد خسرو شخصیتی است كه برای رسیدن به هدف از دیگران استفاده كرده است و س س 
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این موضوع در منظومج نامی نیامده است و تنها كشتن فرهاد است كه چهرۀ خسرو را بد نشان  خیانت میکند اما

میدهد و دربرابر این قهرمان، شرورهایی چون بهرام دور و شیرویه قرار دارند كه یکی از ابتدای داستان و دیگری 

از وی قهرمان سرسختی ساخته در انتها ظهور میکند. قیس در منظومج امیرخسرو تالش كمتری دارد، ولی نامی 

است كه به هر نحوی با معشوق دیدار میکند و این كار نوآوری او را نشان میدهد. درنهایت سرنوشت قیس در هر 

ها یکسان است، زیرا این دو شخصیت قصه دو منظومه یکسان است. درواقع سرنوشت این قهرمانان در همج منظومه

ند در اپذیر نیست؛ اما راویان توانستهارند كه دست بردن در طرح اصلی امکاننیستند و به واقعیات تاریخی تعلق د

خالل داستان، شخصیتها و حوادث فرعی را تغییر دهند، چنانکه آغاز داستان خسرو و شیرین در دو منظومه متفاوت 

دارند اما نتیجج یاری  است اما تأثیری در اصل ماجرا ندارد. با توجه به شخصیتهای پراپ، هر دو قهرمان یاریگرانی

آنها یکسان نیست. خسرو به یاری شاپور، شیرین را میشناسد و با او ارتباط برقرار میکند. نکیسا و باربد نیز نقشهایی 

ای ندارد و تنها تالش اوست كه در این میان دارند، ولی درمورد قیس چنین نیست و یاری هیچکس برایش فایده

نجا تفاوت جایگاه اجتماعی اهمیت پیدا میکند. خسرو در جایگاه شاه، كارها را با واسطه دیدارها را رقم میزند. در ای

ای است كه نیروی درونی او را هدایت انجام میدهد و قدرت وی موجب پیروزی است اما مجنون شخصیت ساده

 ند.یلی نیز صدق میکهای دیگران، مقاومت كند. این موضوع درمورد شیرین و لمیکند و نمیتواند دربرابر خواسته

امیرخسرو نسبت به نامی نوآوریهایی داشته و تغییراتی در اصل داستان ایجاد كرده است كه شباهت كمتری با 

نظامی داشته باشد كه از آن جمله است نحوۀ دیدار خسرو و شیرین و همچنین نسب فرهاد كه البته در اصل 

اینکه در كلیت داستان ددردونی ایجاد نکرده، از نظر روابط  داستان تغییری ایجاد نشده است؛ اما نامی با وجود

كه لیلی و مجنون را بارها در شخصیتها براساس دوران اجتماعی خود آزادی عمل بیشتری داشته است؛ بطوری

معرض دیدار هم قرار داده است و ترفندهای مجنون را برای دیدار نقل میکند. البته امیرخسرو نیز با توجه به محل 

نددی خود در دربار هند، رابطج لیلی و مجنون را بیشتر نموده و این دو شخصیت را بیشتر به هم نزدیک كرده ز

است. در این چهار منظومه با داستانهایی مواجه میشویم كه شخصیتهای آنها در ایران و عربستان میزیستند؛ اما 

داستانها در ابتدا بصورت مستقیم با توصیف انجام پردازی در این ویژدیهای مشابهی میان آنها وجود دارد. شخصیت

میگیرد و پس از آن توسط دفتار و رفتار خود شخصیتها به ویژدیهای بیشتر آنها پی میبریم. مهمترین شباهت 

داستان خسرو و شیرین و لیلی و مجنون در بنمایج عاشقانج آن است و پس از آن ویژدیهای عاشق و معشوق را به 

ینیم. شخصیتهای مرد این دو داستان عموماً عاشق زیبایی هستند و دربرابر عشق ضعیفند؛ درچه شکلی مشابه میب

شخصیتی مثل خسرو عشق و هوس را در هم آمیخته، ولی بازهم دربرابر شیرین تسلیم است و درنهایت بسراغ او 

ن بار به التماس شیرین میرود. البته در منظومج نامی، خسرو ضعفهای بیشتری از خود نشان داده است و چندی

میرود ولی خسروِ منظومج دیگر وقار بیشتری از خود نشان میدهد. شیرین در هر دو منظومه دارای شخصیتی 

مشابه است. او باحیا، نجیب و عاقل است و با اینکه اهل عشرت و خوشگذرانی است اجازه نمیدهد لکج ننگی بر 

 تأثیر خانواده قرار ندارد ورای اختیارات نامحدود است و تحتدامنش بنشیند. شخصیت شیرین درمقابل لیلی، دا

هیچ مردی بر وی مسلط نمیشود. او آزادانه دردش میکند و به عشرت مینشیند، ولی لیلی چنین شرایطی ندارد و 

این جدای از تفاوت محیط، مربوط به موقعیت اجتماعی این دو نیز هست. بطور كلی زنان در این چهار منظومه 

ای از خود نشان میدهند؛ اما شخصیت خسرو و مجنون با توجه ای قدرت فکری بیشتری بوده و مقاومت عاقالنهدار

به مرد بودن وی توجیه كمتری دارد، بویژه مجنون كه در قبال عشق، زنددی خود را از دست میدهد؛ به نوعی 

در پیش میگیرد كه او را به مقصود دیری درست نبوده است و راهی را دربرابر احساسات خود قادر به تصمیم
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نمیرساند. در نگاه كلی دو شخصیت مرد، عاشق زیبایی بوده و در ابتدا به این امر توجه دارند؛ اما شخصیت خسرو 

تفاوت كلی با مجنون دارد، زیرا موقعیت اجتماعی و سیاسی او متفاوت است و احساسات او را تحت كنترل قرار 

ز مجنون است. مجنون از طبقج عادی جامعه است و شخصیتی صادق بوده كه بعد از میدهد و رقّت قلبش كمتر ا

عاشق شدن، خود را فراموش كرده و در معشوق حل شده است؛ ازاینرو بدون او نمیتواند زنددی كند. هر دو شاعر 

داستان  دیگر اند. غیر از خسرو سه شخصیتهای شخصیتی را بخوبی با توصیف احساسات آنها نشان دادهاین جنبه

ایستا هستند و تغییراتی خاصی در رفتار و دفتار و عقاید آنها وجود ندارد. خسرو و مجنون از ابتدای داستان عشق 

ری های دیگاند و تا انتها بر سر حرف خود هستند؛ اما خسرو با اینکه در مسیر وصال به معشوقهخود را آشکار نموده

شیرین است و سرانجام غرور خود را كنار میگذارد. راوی این ویژدی را هم رو میکند، در طول داستان متوجه 

نگاریها نشان میدهد. شخصیت قیس نیز بواسطج رفتارهای او و به نمایش های خسرو و نامهازطریق كنشها و دفته

ز ینگاریها شناخته میشود. درمورد شیرین و لیلی ندرآمدن توسط راوی و همچنین ازطریق حدیث نفس و نامه

همین ایستایی وجود دارد. این دو شخصیت كه ازطریق كنشها و حدیث نفس و دفتگو به مخاطب معرفی میشوند، 

 از آغاز تا پایان در بند عشق هستند و درنهایت یکی به وصال رسیده است و دیگری در فراق میمیرد. 

 

  نویسندگان مشاركت

فردوسی دانشگاه  علوم انسانیو ادبیات دانشکده  در مصوّب سیفار ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی ابوالقاسم قوامآقای دكتر  است.شده استخراج مشهد

نقش  هایین متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان خواهملیحه مظفریاند. سركار خانم بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر حسن ذوالفقاری .اندداشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  و ادبیاتدانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر بمرات میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه فردوسی مشهد دانشگاه
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده اپچ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول هنویسند عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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