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  )مشهد، ايران ،دانشگاه فردوسي مشهد ات عربيدانشيار گروه زبان و ادبي (حسن عبدالهيدكتر 

 

 »عروه و عفراء«و » ليلي و مجنون«بررسي تطبيقي مضامين عشق عذري در 

  

  چكيده

هاي عاشقانه است كه در ساختار، مضمون و ترين داستانيكي از برجسته» ليلي و مجنون« 
 هر دو داستان نمودي .رددا» عروه و عفراء«هاي خود اشتراكات بسياري با داستان مايهنقش

.  شايستگي مقايسه و تطبيق با يكديگر را دارندرو ازايناز عشق عذري و پاك هستند؛ 
ترين  كه با تطبيق، توصيف و تحليل اين دو داستان، مهماند آننگارندگان در اين پژوهش بر 

ي و  تحليل-هاي عشق عذري را نمايان سازند و براي اين منظور از روش توصيفيويژگي
-نتايج پژوهش نشان مي. اندبر اساس رويكرد نقد تطبيقي در مكتب آمريكايي استفاده كرده

گيري عشق را از دوران  عروه و عفراء، آغاز و اوجهدهد كه نظامي و راويان داستان عاشقان
هاي اصلي عشق عذري را  دانسته كه بروز عوامل بازدارنده، ويژگيمرورزمان بهكودكي و 
 مشترك ميان دو داستان كه مبتني هترين مضامين عاشقانبر اين اساس، مهم. ستسبب شده ا
هاي عشق عذري است، اوج گرفتن عشق، تالش براي وصال، پاكدامني، عوامل بر ويژگي
كننده، پيوستگي ياد  متعدد، طلب ياري از نزديكان، وجود رقيب و نصيحتهبازدارند

ندگي، تصوير حالت نااميدي، طلب درمان، مرگ در معشوق، وفاداري به معشوق تا پايان ز
  .راه عشق و وصال در جهان ديگر، هستند

  .ادبيات تطبيقي، ليلي و مجنون، عروه و عفراء، عشق عذري، مضامين عاشقانه: هاكليدواژه

  هممقد

لـداده  انگيز است كه در آن عاشقي د عشقي غمههر دو افسان  » عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «داستان   
 حوادث ناگوار، عاشق و رشته يكبازد و پس از     اي خوبرو، دل مي   با محبتي خالص و سوزان به معشوقه      
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در ادبيات فارسي و عربي نام مجنون و عروه، رمز دو عاشـق پاكبـاز،   . سپارندمعشوق به ناكامي جان مي    
  .گذارندمحروم و ناكام در عشق است كه عشقي پاك را به نمايش مي

وي افـزون بـر آن از       .  عفراء است  هباختدل) ق. ه 50م  ( بن حزام    ه شاعر عذري از بنو عذره، عرو      اولين 
بـاختگي بـا عـشقي پـاك و         هاي تاريخي عشق عذري و بارزترين نماد براي دل        ترين شخصيت برجسته

نظامي  - فعلي صورت  به - كه داستان ليلي و مجنون را      تدريج  به شعر عرب بود، اما      هعفيف در قرون اولي   
روايت كرد؛ مجنون پس از چندي، قهرمان بالمنازع عشق پاك شد و در كنار عـروه از سـرآمدان عـشق          

  .عذري و پاك شناخته شدند
از داسـتان ليلـي و مجنـون در         . ، هر دو اصلي عربـي دارنـد       »عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «داستان   

ـ :  است؛ از جملـه يادشده عربي  هبسياري از منابع اولي     276-213( دينـوري  ه ابـن قتيبـ  شعر و الـشعراء ال
تـزيين  ،  )ق. ه 418متـوفي   ( ابن سراج    مصارع العشّاق ،  )ق. ه 356-284( ابوالفرج اصفهاني    االغاني،  )ق.ه

 جمال سرح العيون، )ق. ه1009 يا 1008 يا 1005متوفي ( داود انطاكي   االسواق و تفصيل اشواق العشاق    
 عبـدالقادر بـن عمـر      االدب و لب لبـاب لـسان العـرب         هخزان،  )ق.ه 768متوفي  (الدين محمد ابن نباته     

؛ 140: 1389؛ طغياني و ديگـران،      1347:803صفا،  ( قيس بن ملوح     ديوانو  ) ق. ه 1093متوفي  (بغدادي  
بـا اسـتفاده از   .  ه584سـراي ايـران در سـال    ترين شـاعر عاشـقانه  نظامي، بزرگ). 1387:100 ستوديان،
 داستاني زيبا كه نشانگر عـشقي عـذري و          صورت  به داستان ليلي و مجنون را       هاي عربي موجود،  روايت

بـر  . داستان عروه و عفراء نيز اولين داستان عشق عـذري عربـي اسـت             . پاك است، به نظم كشيده است     
كنند، دو روايت عمده از داستان عروه و عفراء وجود دارد؛           اساس روايت عربي و آنچه محّققان نقل مي       

الفـرج ابـن     ابي ذم الهوي ،  )ق. ه 276-213( ابن قتيبه    الشعر و الشعراء  ي روايت آثاري چون     يكي بر مبنا  
داود انطـاكي    تـزيين االسـواق      و) ق. ه 418متـوّفي   ( سرّاج قـاري     مصارع العشاق ،  )ق. ه 510م  (جوزي  

 تالـوافي بالوفيـا   اصـفهاني،  االغـاني و دومي بـر مبنـاي روايـت    ) ق. ه 1009 يا   1008 يا   1005متوّفي  (
: 1390زاده و ديگـران،   حـسين غـالم ( ،)ق. ه 764-686( كتبـي    فوات الوفيات و  ) ق. ه 764-696(صفدي  

-در اين پژوهش، نگارندگان سير حوادث و ماجراهاي داستان عروه و عفراء را بر اسـاس روايـت   ).44

  .اند، ذكر و بررسي كردهمصارع العشّاق و تزيين االسواق،  اغانيهاي آمده در
هر دو نمايانگر عشق عذري و پاك هـستند،       » عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «هاي  كه منظومه از آنجا    

هاي هر يك از دهد و واكنش، حوادث و ماجراهايي كه براي عاشق و معشوق رخ مي        ندآننگارندگان بر   
در واقـع   را كـه  هـا  آن مـشترك ميـان   ه مضامين عاشقان  ، را بررسي و مقايسه نمايند و از اين طريق         ها  آن
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هـاي اصـلي پـژوهش    بر اين اساس پرسش. نمودي از مضامين عشق عذري و پاك است، نمايان سازند       
هايي را براي بيان و به تصوير كشيدن مـضامين عـشق عـذري،    مايهحاضر اين است كه راويان چه نقش   

 به يكديگر نزديك و     ايهاي دو داستان تا چه اندازه     مايهاند و ديگر اين كه ماجراها و نقش       انتخاب كرده 
 پژوهش بـر ايـن اسـت كـه سـرايندگان و راويـان ايـن دو                  هداراي سير حوادث مشترك هستند؟ فرضي     

انـد كـه بتوانـد      هايي بهره گرفته  مايه عاشقانه با هدف نمايان ساختن عشق پاك و عفيف از نقش           همنظوم
 بـسياري بـا هـم       هان تـا انـداز    بنابراين ناگزير سير حوادث و ماجراهاي داست      . اين مضمون را نشان دهد    
 تحليلي مكتب آمريكـايي بـه       -نگارندگان در ادامه با استفاده از روش توصيفي       . مشترك و نزديك است   

ات            . پردازندبررسي و تطبيق دو داستان مي      در توضيح مكتب آمريكايي بايد گفت كه اين مكتب در ادبيـ
پـرداز آمريكـايي،   ويژه منتقد و نظريـه   مريكايي به هاي شديد محّققان آ   تطبيقي به دنبال انتقادها و واكنش     

). 62: 2012-2011سـيدي،   ( ظهـور رسـيد      ه بـه منـص    1958در سال    )1(فرانسوي   به مكتب    ،رنه ولك 
در مكتب آمريكايي بر خالف مكتب فرانسه       . عمده انتقادات ولك بر رويكرد تاريخي مكتب فرانسه بود        

شود، بلكـه آنچـه در ايـن مكتـب          اصل تأثير و تأثّر توجهي نمي     به روابط ميان ادبيات مختلف بر مبناي        
؛ زيرا به اعتقاد ايـن مكتـب، برخـي    )17: 1389انوشيرواني، (اصالت دارد، اصل تشابه و همانندي است     

  .ها وجود دارد انسانهها بين آثار ادبي ناشي از روح مشتركي است كه ميان همشباهت

   پژوهشهپيشين

هـايي كـه بـر پايـه عـشق       داستانهبه منزل» عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «داستان   دو   هتا كنون دربار   
هايي در ها و مقاله   تطبيقي انجام نگرفته است، اما به طور مستقل كتاب         هاند، مقايس عذري، به وجود آمده   

  :پردازيم ميها آن نگارش يافته است كه به ذكر شماري از ها آنمورد هر يك از 
اي زاده، يحيي عبيد صالح عبيد، كبري روشنفكر و ابوالقاسم رادفـر در مقالـه             حسينن غالم حسي غالم -1

ضمن »  داستان ورقه و گلشاه عيوقي با اصل روايت عربي     هبررسي تطبيقي مضامين عاشقان   «عنوان  تحت  
،  داستان ورقه و گلشاه با اصل روايت عربي آن، عروه و عفـرا             هتعريف و توضيح عشق عذري به مقايس      

  .اندپرداخته
را با  » عروه و عفرا  «هاي داستان    مايه ، نقش سوسيولوجيا الغزل العربي  در كتاب   ) 1974( الطاهر لبيب    -2

  .مقايسه كرده است» تريستان و ايزوت«داستان 
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 آن با ليلي و مجنـون نظـامي         هرومئو و ژوليت ويليام شكسپير و مقايس       علي اصغر حكمت در كتاب       -3
  . پرداخته استها آن هنگران جزئيهاز هر دو داستان را بيان و سپس به مقايساي ، خالصهگنجوي

پيونـد عـشق ميـان شـرق و         و جالل ستاري در كتـاب        عشق در ادب فارسي    ارژنگ مدي در كتاب      -4
  .استهايي به اين دو داستان داشته، به توضيح عشق عذري پرداخته و اشارهغرب

عشق عذري و شعر عذري با نگـاهي بـه   «اي با عنوان در مقاله مهدي ستوديان و محمدمهدي ناصح       -5
 تعريفي از عشق و شعر عـذري، رفتـار مجنـون را بـا اصـول عـشق                  ه، ضمن ارائ  »ليلي و مجنون نظامي   

  .اندعذري سنجيده

  عشق عذري

هـاي مـادي آلـوده      بود كه عشق را بـا هـوس       » بني العذره  «هعشق عذري يا عشق پاك، منسوب به قبيل        
-اي يافتـه از قبايل جنوب عربستان بودند و در اين عشق شهرت جاودانـه        » بني العذره  «هقبيل. دندكرنمي

به طوري كه سه زوج از مشهورترين دلدادگان؛ عروه و عفراء، قيس و لُبني، جميل و بثينه بـه ايـن                      . اند
يافـت،   مـي  عشقي كه در وجود عاشق و معشوق تجـسم        ). 139: 1368كراچوفسكي،  (قبيله تعلّق دارند    

: 1369احمـدنژاد،  (انجاميـد  عشقي دوطرفه و توأم با عفّت بود و همواره عشقشان به فراق و ناكامي مي       
عشق عذري، عشقي جسماني است كه چون به وصـال          «: اند در تعريف عشق عذري گفته     رو  ازاين). 34
» رسـاند شهادت مـي  هكُشد و حديث عشق مربوط به عشق پاكي است كه عاشق را به مرتبكشد، مي نمي

شهادت و جان باختن در راه عشق، مضموني رايج در اين نوع عشق اسـت كـه                 ). 435: 1366ستاري،  (
ن  «: انـد  راه عشق را شهيد خوانـده، الهـام گرفتـه          هكه در آن كشت   ) ص(گويا شاعران از حديث پيامبر       مـ

مرد، ورزيد مي آدمي وقتي عشق مي   » العذرهبني   «هدر نظر قبيل  . 2»عشقَ َفعف و كَتم ُثم مات، مات شهيداً       
: 1371مـدي،  (داشتني است انديشيدند كه مردن از عشق مرگي شيرين و دوست        در آنجا مردم چنين مي    

152.( 

  هاي عشق عذريويژگي

توان زميني و انساني بودن عشق، پاكدامني در عشق، جدايي و          هاي عشق عذري را مي    ترين ويژگي مهم 
هـاي  تر، بنـابر آنچـه در كتـاب   نگرانه و مفصل جزئيصورت بهها اين ويژگي. دانستمرگ در راه عشق  

 از ابـن حـزم      طـوق الحمامـه   ،  ) ق 275 يا   270 -202 يا   200( از ابن داوود اصفهاني      الزهرهقديم چون   
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هاي معاصـر   و نيز از كتاب   )  ق 751-691( از ابن قيم جوزيه       المحبين هروضو  )  ق 456 -384(اندلسي  
  :آمده، موارد زير است) 1988-1924( از عبدالستار الجواري حب العذريالچون 

   اوج گرفتن تدريجي عشق به مرور زمان و از دوران كودكي و جاودانه شدن آن؛-1
   شور و شوق عاشقانه؛ه كوشش عاشقان براي كتمان كردن راز عشق ولي برمال و آشكار شدن آن بر اثر غلب-2
روني، مانند عفّت عاشقان و يا اعتقادات ديني و يا آداب و رسوم جامعـه و        د ه وجود عوامل بازدارند   -3

   بيروني، مانند فقر و فالكت يا گرفتار شدن يكي از عاشقان؛هعوامل بازدارند
   تالش مداوم و جدي عاشق براي ديدار معشوق؛-4
   و شكوه از آن؛هاي پر سوز و گداز عاشق در دوري و هجران از معشوقحالها و وصفسرايي غزل-5
 طلب ياري از دوستان، همراهان و خويـشاوندان خـود بـراي اطـالع از اوضـاع معـشوق يـا بـراي                        -6

  همدردي با او در غم عشق و رنج هجران؛
  هاي سفر يا جنگ و غيره در راه معشوق؛ها و گرفتاري تحمل سختي-7
  ناپذير بودن آن؛ن به جنون كشيدن كار عاشق و تالش خانواده براي درمان وي و درما-8
  . وفاداري به عشق و معشوق تا سرحد نابودي و مرگ در راه عشق-9

   دو داستانهخالص

 است كه جز دادهانگيز دو دلبار و غمسرگذشت اندوههر دو   » عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «داستان   
دو دلـداده در  . برنـد اي از عشق پـاك خـود نمـي     فراق، تحمل درد عشق، ناكامي و سرانجام مرگ، بهره        

شوند و مايل به ازدواج با همديگر هستند، اما پدر دختر وصلت آن دو       دوران كودكي عاشق يكديگر مي    
شود تـا خواسـتگاران     در اين ميان، زيبايي معشوق سبب مي      . شود مي ها  آنپذيرد و باعث جدايي     را نمي 

عاشـق بعـد از آگـاه شـدن از     . آورنـد ثروتمند و قدرتمندي پيدا شوند و معشوق را به ازدواج خـود در          
ت             ازدواج معشوق، از شدت اندوه دچار پريشاني و بيماري مي          شود و بـا وجـود اينكـه تـوان و موقعيـ

. زنددست يافتن به معشوق را دارد به دليل رعايت عفت و اثبات پاكي عشق خود از اين كار سر باز مي             
 اثر تحمل فراق و درد و رنج عشق به بيماري دچار    اين معشوقه است كه در    » ليلي و مجنون  «در داستان   

عاشق است كه از شـدت غـم و انـدوه تـاب          » عروه و عفراء  «كند و در    آيد و جهان فاني را وداع مي      مي
گويد و در پايان مجنون و عفراء پس از اطـالع از            تحمل دوري از معشوق را ندارد و جهان را وداع مي          

تـر  گـزارش مفـصل   . سـپارند رسانند و در آنجا جان مي      مي ها  آنگور  مرگ ليلي و عروه، خود را بر سر         
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هاي هـر دو داسـتان را   مايهدر ادامه نقش. وقايع و ماجراهاي دو داستان در پيوست اين مقاله آمده است        
  :كنيم تا ميزان اشتراكات دو داستان در روند حوادث آشكار شودبا يكديگر مقايسه مي

  هاي دو داستانمايهنقش

  هاي داستان ليلي و مجنون با عروه و عفراءمايه مقايسه نقش-1جدول 

 رديف  مايهنقش ليلي و مجنون عروه و عفراء

 1 آغاز عشق در دوران كودكي و در مكتب به مرور زمان از دوران كودكي در فضاي قبيله
 2 دن راز عشقفاش ش ابتدا در مكتب و سپس در قبيله بردپدر معشوق به احساسات عاشق پي مي

 3 طلب وصال موافقت نكردند موافقت نكردند
 4  بيرونيهعامل بازدارند جنون عاشق و ممانعت پدر دختر از وصال فقر و فالكت عاشق و تعيين مهريه سنگين

 5 سفر عاشق سفر به مكّه براي طلب آرامش خاطر سفر به يمن، ري و شام نزد پسر عموي ثروتمند
 6 حوادث سفر افزايش عشق و شوريدگي بر معشوق د هميشگي معشوقسردرگمي به خاطر يا
 7 ياران عاشق نوفل از شجاعان قبيله  عروههعم

ازدواج معشوق با ثروتمندي از قبيله بني  ازدواج معشوق با ثروتمندي از شام
 اسد

 8  درونيهعامل بازدارند

و بازگشت از سفر با ) پدر عفراء(مالمت عمو 
 آنهاي تحمل سختي

 9 واكنش عاشق افزوده شدن بر جنون عاشق

با اطّالع شوهر و با عفّت و پاكدامني همديگر را 
 مالقات كردند

بدون اطّالع شوهر و با عفّت و پاكدامني 
 همديگر را مالقات كردند

 10 ديدار عاشق و معشوق

غش كردن در مسير تا رسيدن به قبيله با حالتي 
-بيبان مشهور و بيزار و نزار و بردن وي به نزد ط

 فايده بودن درمان

سرودن غزلي سوزناك و پيش گرفتن راه 
 خود در صحرا

راه برگشتن و واكنش 
 عاشق

11 

ابتدا مردن عاشق در قبيله، بازگشتن عفراء از شام 
و ناله و زاري كردن بر سر گور عروه و جان 

 دادن در همان جا

ابتدا مرگ معشوق در فصل خزان، آگاهي 
قراري بر سر مزار وي و سپس عاشق و بي

 جان دادن بر تربت دوست

 12 مرگ عاشقان

روييدن دو درخت كوچك بر گور عاشق و 
 هاي آنمعشوق و به هم پيچيدن شاخه

بنا كردن گنبدي بر گور عاشق و معشوق و 
زيارتگاه عاشقان شدن آن و وصال عاشقان 

 در جهان ديگر

 13 پايان داستان
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  هاهماي تطبيق و تحليل نقش

هاي داسـتان   هاي شخصيت ها، حوادث و واكنش   مايهاي از نقش   با سلسله  ها  آنها تا پايان    از آغاز داستان  
در . ها و مضامين عشق پاك و عفيـف عـذري هـستند           مواجهيم كه همگي در پي نمايان ساختن ويژگي       

پردازيم تا مـضامين     مي »عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «هاي مشترك داستان    ادامه به تطبيق نقش مايه    
  :عشق عذري را در بافت متن دو داستان نشان دهيم

بـست عـشق    بر طبق روايت نظامي، ليلي و مجنون در دوران كودكي و در مكتب، پـاي              :  آغاز عشق  -1
 نظر بـر جمـال و زيبـايي كودكانـه اسـتوار اسـت و از دوسـتي و                    هاين عشقي بر پاي   . شونديكديگر مي 

، امـا عـروه و عفـراء از دوران كـودكي و بـا       )224: 1389ثروتيـان،   (گيـرد   ه مي مهرباني آن دو سرچشم   
بـازي هـم در دوران پـاك و    آن دو هم. ورزندگذشت زمان در منزل و فضاي قبيله به يكديگر عشق مي      

  .شود در فضاي قبيله آغاز ميها آنپيرايه  عشق ساده و بيتدريج بهبي آاليش كودكي هستند و 
در داستان ليلي و مجنون، شور عشق و دلـدادگي، آرام و قـرار را از قـيس و     :  عشق  فاش شدن راز   -2

با فزونـي يـافتن عـشق، قـيس و ليلـي در      . آيدربايد، به طوري كه فرياد و فغان از هر دو بر مي   ليلي مي 
  :شود آشكار ميها آنافتند و راز نهفته گو ميومعرض گفت

  اين پرده دريده شد ز هـر سـوي        
  ه كه محكم آيتـي بـود      ز اين قص  

  كردنـــد شـــكيب تـــا بكوشـــند
  در عشق شكيب كي كنـد سـود؟       

 

  و آن راز شـــنيده شـــد بـــه هـــر كـــوي 
  در هـــــر دهنـــــي حكـــــايتي بـــــود
 و آن عـــــشق برهنـــــه را بپوشـــــند  

ــدود    ــشايد انـ ــل نـ ــه گـ ــيد بـ   خورشـ
 

  )52: 1378، نظامي (
 عروه آگاه به اين مسئله كـه        .برد پي مي  ها  آندر داستان عروه و عفراء، پدر عفراء به احساسات و عالقه            
  :كندشود، از خود چنين دفاع ميآشكار شدن راز عشق در فرهنگ عربي، عيب شمرده مي

ــرَّك صـــحبا  ــدثت سـ ــا حـ     فـــواهللا مـ
ــَشفتان اخــاً لــي و ال فاهــت بــه     3ال

 

  )136: 1994انطاكي،  (
چون از اهل خانه به علّـت شـيدايي و        ) ونمجن(در داستان ليلي و مجنون، پدر قيس        :  طلب وصال  -3 

برد كه او به خاطر عشق و دلدادگي به ليلي آنچنان آشفته شـده اسـت بـا پيـران        شيفتگي پسرش پي مي   
  شوند تاكند و همگي يكدل ميقبيله خود مشورت مي
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   از راه نكـــــاح اگـــــر تواننـــــد
 

   آن شــــيفته را بــــه مــــه رســــانند    
 

  )70: 1378نظامي،  (
رود، اما در داستان عروه و عفراء، پدر عفراء كه از عـشق آن      ر قيس به خواستگاري ليلي مي     ، پد رو  ازاين

بنابراين عـروه از وي، عفـراء را خواسـتگاري    . دهد وصال ميهدو آگاه شده است، به هر دو عاشق وعد      
  :گويداش به وصال عفراء، چنين مي پدر به وصال آن دو و عالقههعروه در مورد وعد. كندمي

ــي عفـــراء حتـــي رجوتهـــا      و منّيتنـ
 

  4مكــاني  و شــاع الــذي منّيــت كــل     
 

  )137: 1994انطاكي، (
را » مجنـون «در داستان ليلي و مجنون، آشفتگي قيس از عشق ليلي، عنوان            :  بيروني ه عامل بازدارند  -4

با بيـان ايـن   كند، پدر ليلي پس از آنكه پدر، ليلي را براي او خواستگاري مي. آوردبراي او به ارمغان مي   
عـامري  آيد از پذيرفتن تقاضاي سـيد       نكته كه قيس ديوانه است و ديوانگي نزد عرب عيب به شمار مي            

  :گويدزند و ميباز مي سر) پدر مجنون(
ــدرام     ــست ب ــه ه ــو گرچ ــد ت   فرزن

ــوانگيد ــد اي يـــ ــي نمايـــ    همـــ
  جوينــد؟دانــي كــه عــرب چــه عيــب

 

ــام    ــست خودكـ ــو هـ ــود چـ ــرخ نبـ   فـ
ــشايد  ــا نـــ ــف مـــ ــه حريـــ   ديوانـــ

  ن كـــار كـــنم مـــرا چـــه گوينـــد؟ ايـــ
 

  )72: 1378نظامي، (
اما در داستان عروه و عفراء، فقر و فالكت عروه و تعيين مهريه سنگين از جانـب پـدر و مـادر عفـراء                         

 هبه طوري كه عروه اندوه خـود را از تحميـل مهريـ            . شوداست كه مانعي اساسي براي وصال آن دو مي        
  :داردسنگين چنين ابراز مي

ــيكّلفنـــــي  ــانين ناقـــ ــي ثمـــ ــ هعمـ   
 

  5ثمـــانِ و الـــرّحمن غيـــر  و مـــا لـــي 
 

  )137: 1994انطاكي،  (
پـدر مجنـون وقتـي وضـع و     . در داستان ليلي و مجنون، سفر عاشق، سفر به مكه است     :  سفر عاشق  -5

بيند، براي نجات فرزند از بند عشق، در موسم حج او را بـه كنـار كعبـه                  حال پريشان فرزند خود را مي     
. خواهد كه دست در حلقه كعبه زده و از خدا بخواهد كه از بند عشق رهـايش سـازد                   از او مي   برد و مي

  :كشدنظامي اين مضمون را چنين به تصوير مي
  چون موسم حج رسيد برخاسـت      

 

  اشـــتر طلبيـــد و محمـــل آراســـت    
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ــد   ــد جه ــه ص ــز را ب ــد عزي   فرزن
 

ــد    ــي مهـ ــاه در يكـ ــو مـ ــشاند چـ   بنـ
 

  آمد سوي كعبـه سـينه پـر جـوش         
 

ــوش     ــر گ ــه ب ــاد حلق ــه نه ــون كعب   چ
 

  )79: همان( 
 و كار و به دست آوردن مـال و ثـروت بـه يمـن نـزد پـسر       در داستان عروه و عفراء، عروه براي كسب    

 پدر و مادر    هوي اميدوار است با ياري پسر عمويش بتواند خواست        . رودعموي ثروتمند و تاجر خود مي     
  .ود را به وصال محبوبش برساندعفراء را بر آورده سازد و خ

مجنون در كنـار كعبـه از خـدا         . شودسفر مكه باعث افزوني عشق مجنون به ليلي مي        :  حوادث سفر  -6
  :خواهد كه بر عشقش به ليلي بيفزايد و او را بي غم عشق ليلي نگذاردمي

ــي    ــه روي ليلـ ــرا بـ ــو مـ ــا رب تـ   يـ
  از عمــر مــن آن چــه هــست بــر جــاي
ــوزم    ــمع س ــو ش ــش چ ــه ز غم   گرچ

 

ــي     ــاده ميلــ ــده زيــ ــه بــ ــر لحظــ   هــ
   بــــستان و بــــه عمــــر ليلــــي افــــزاي
ــم او مبـــــاد روزم    ــي غـــ ــم بـــ   هـــ

 

  )81: همان (
هـاي  گويد و به سـبب يـاد هميـشگي معـشوق، نـشانه     و در سفر عروه به يمن، عاشق در راه هذيان مي     

  :كندعروه وضعيت روحي خود را اين گونه توصيف مي. شودديوانگي در او ظاهر مي
  عفـراء مـا لـيس لـي بـه         تحملت من   

  فيا رب أنـت المـستعان علـي الـذي         
  كــــان قطــــاه علقــــت بجناحهــــا

 

ــدانِ   ــيات يــــ ــال الراســــ   و ال للجبــــ
  تحملــــت مــــن عفــــراء منــــذ زمــــانِ

ــده    ــن شـ ــدي مـ ــي كبـ ــانِ علـ   6الخفقـ
 

  )484: 2002، 4ج اصفهاني،  (
ضع زار و نـزار  اين چنين، و كند وعروه در اين سفر به ياران و جوانان هم سن و سال خود خطاب مي   

  :كنداست، بيان مي و آسيبي را كه از دوري عفراء نصيب او شده
ــا    ــيص تبين ــي القم ــشفا عن ــي تك   مت
ــا   ــيال و اعظمـ ــاً قلـ ــا لحمـ   اذن تريـ
ــدث  ــي لمحـ ــي ال اعـ ــد تركتنـ   و قـ

 

ــان     ــا فتيـ ــراء يـ ــن عفـ ــضر مـ ــي الـ   بـ
ــان  ــم الخفقـــ ــا دائـــ ــين و قلبـــ   بلـــ

ــاني حـــــديثاً و ان ناجيتـــــه و    7نجـــ
 

  )156: همان (
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 هليلي و مجنون، نوفل از شجاعان و جوانمردان آن واليت، با شـنيدن قـص          در داستان : ران عاشق  يا -7 
بنابراين وي را مـورد نـوازش قـرار         . بندد كه مجنون دلشده را به كام دل برساند        مجنون با خود عهد مي    

  : ليلي، ليلي را به وصال او برساندهدهد كه حتي به قيمت جنگ با قبيلداده، قول مي
ــا ــاه   تـ ــردد آن مـ ــو نگـ ــسر تـ    همـ

 

  از وي نكـــــــنم كمنـــــــد كوتـــــــاه 
 

  )105: 1378نظامي، ( 
 هدر داسـتان عـروه و عفـراء، عمـ        . اي را به دنبال ندارد    رسد و نتيجه  اما تالش او براي وصال آن دو به جايي نمي         

  .برساندتواند عروه را به وصال عفراء كمك وي نيز نمي. كندشود و به وي كمك ميعفراء ياور عاشق مي
-ترين موانع وصـال و بـزرگ  ازدواج معشوق با شخص ديگر، يكي از مهم       :  دروني ه عامل بازدارند  -8

پدر ليلي و عفراء، به خاطر حفظ آبرو و شرف          . اي است كه در هر دو داستان مشترك است        ترين حادثه 
گزيننـد و او را  مي برقدر و بلند مرتبه و با مال و منال  و آسايش روح فرزند خود، براي او شوهري عالي        

امـا عفـت و     . كنند، ولي هر دو دختر از اين ازدواج قلباً ناراحـت و گريزاننـد             به دامادي خود اختيار مي    
دهد كه بخواهند اعتراض  اين اجازه را نميها آن عرب و فضاي قبيله به    ه و فرهنگ جامع   ها  آنپاكدامني  

 هدر داستان ليلي و مجنون، ليلي با جواني از قبيلـ      . گيرندكنند، پس راه سكوت و پذيرش را در پيش مي         
كند و در داستان عروه و عفراء، عفراء همسر مردي ثروتمند از شام    بني سعد به نام ابن سالم ازدواج مي       

عفراء با اندوه و نارضايتي، خطـاب بـه عـروه از            . شود، اثاله نام دارد، مي    الشعر و الشعرا  كه بنابر روايت    
  :كند مادرش و افراد قبيله اين گونه شكوه ميشكني پدر وپيمان

  يـــا عـــروه ان الحـــي قـــد نقـــضوا
 

  8الغـــدرا  عهـــد اإللـــه و حـــاولوا    
 

  )482: 2002اصفهاني،  (
-قـرار مـي   در داستان ليلي و مجنون، خبر ازدواج ليلي، مجنون را بيش از پيش بـي              :  واكنش عاشق  -9

شـيفتگي و بـي     پردازد و از سر درد بـا خـود         او مي  اي كه طي ابياتي سوزناك به شكوه از       سازد؛ به گونه  
  :خواندزن و فراموشكار ميشكن و دروغآزرمي، او را پيمان

  مــن مهــر تــو را بــه جــان خريــده 
ــاد    ــدي ش ــان ش ــو آنچن ــار ن ــا ي   ب
ــوگند  ــد و سـ ــه عهـ ــريفتيم بـ   بفـ
  !سوگند نگر چـه راسـت خـوردي       

 

  تــــو مهــــر كــــسي دگــــر گزيــــده 
   يــــاديــــĤورينكــــه يــــار قــــديم 

   بـــه مهـــر و پيونـــدكــĤن تـــو شـــوم 
ــردي  ــه راســـت كـ ــر چـ   !پيونـــد نگـ

 

  )147: 1378نظامي،  (
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شـنود بـه    شكني و بدعهدي عموي خـود را مـي        در داستان عروه و عفراء، عاشق هنگامي كه خبر پيمان         
-پردازد و مال و ثروت را همان جا رها كرده، براي ديدار معشوق راه شام را در پيش مـي            مالمت او مي  

  :گويدعروه با نااميدي و اندوه در مالمت عموي خود چنين مي. گيرد
ــد   ــا ذا الغ ــم ي ــا ع ــي في ــت مبتل   ر الزل

ــجيه    ــك س ــدر من ــان الغ ــدرت و ك   غ
ــسر  ــاً و حـ ــاً و كربـ ــي غمـ   هو اورثتنـ
ــه   ــن هويت ــي م ــوقٍ ال ــت ذا ش ــال زل   ف

 

  حليفــــــاً لهــــــم الزمٍ و هــــــوان   
ــان   ــم الخفقــ ــي دائــ ــت قلبــ   فالزمــ
  و اورثــــت عينــــي دائــــم الهمــــالن 

  9مكـــان  و قلبـــك مقـــسوماً بكـــل   
 

  )136: 1994انطاكي، (
-تان ليلي و مجنون، ليلي بدون اطالع شوهر به ديدار مجنون مـي            در داس :  ديدار عاشق و معشوق    -10

گيرد و در داستان عروه و عفراء، اين مالقـات  رود، اما اين مالقات با رعايت عفت و پاكدامني انجام مي          
  .گيرد، صورت ميهاست آنبا اطالع همسر عفراء و با نهايت پاكدامني كه نشانگر عشق پاك ميان 

-دهد و پس از غزل    مي مجنون با ديدن معشوق، غزلي سوزناك سر       :اكنش عاشق  راه برگشتن و و    -11

در داستان عروه و عفراء، عروه      . گيرد از پيش، راه صحرا را در پيش مي        تر  افزونخواني خود، با اندوهي     
شـود؛  هاي بيماري در او آشـكار مـي       شود كه نشانه  در مسير بازگشت آنچنان دچار اندوه و پريشاني مي        

برند تا وي   رسد او را به نزد طبيبان قبيله مي       وقتي به قبيله مي   . روداش زرد است و سرش گيج مي      چهره
عروه . دانندرا درمان كنند، اما هر دو طبيب تنها راه درمان او را صرف نظر كردن از عشق و معشوق مي                   

  :گويدپذيرد و در خطاب به طبيب يمامه چنين مي را نميها آننصيحت 
  اف اليمامـــــه داونـــــياقـــــول لعـــــرّ

ــس جنــه      ــل و ال م ــن خب ــي م ــا ب   و م
  فــــوا كبــــداً امــــست رفاتــــاً كأنمــــا 
  عــــشيه ال عفــــراء عنــــك بعيــــده   

 

ــب   ــي لطبيــــ ــك ان داويتنــــ   فانّــــ
ــذوب     ــي كـ ــا اخـ ــي يـ ــن عمـ   ولكـ
ــب  ــدات طبيــــ ــذعها بالموقــــ   يلــــ

  10قريـــب فتـــسلو و ال عفـــراء منـــك 
 

  )483: 2002اصفهاني،  (
. افتدمجنون، مرگ عاشق پس از مرگ معشوق اتفاق ميدر داستان ليلي و     :  مرگ عاشق و معشوق    -12

خواهـد بـه مجنـون     ليلي به سبب تحمل رنج و اندوه عشق، در نهايت در بستر بيماري از مادر خود مي                
) 251: 1378نظـامي،  (» جان در سر كار عاشقي كرد«و » ليلي با عشق تو از جهان برون رفت«بگويد كه  
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مجنون پس از آگاهي از مرگ ليلي، خروشـان ونـاالن بـر             . بنددو مي ها چشم از جهان فر    و با اين جمله   
  :كند كهنالد و به ليلي خطاب ميرود و از روي درد ميسر تربت وي مي

  هـــم گـــنج شـــدي كـــه در زمينـــي    
  هــر گــنج كــه در درون غــاري اســت     
ــم     ــه رنجـ ــيان بـ ــز آشـ ــار كـ ــن مـ   مـ
ــاني   ــن نهــ ــر ز مــ ــورت اگــ   در صــ

 

  اي چــــرا چنينــــي؟گــــر گــــنج نــــه 
ــن   ــر دامـ ــت بـ ــاري اسـ ــسته مـ   او نشـ

ــنجم   ــبان گــ ــو پاســ ــاك تــ ــر خــ   بــ
ــاني  ــفت درون جـــــــ   از راه صـــــــ

 

  )257-258: 1378نظامي، (
عـروه پـس از نالـه و زاري در غـم فـراق              . ميـرد در داستان عروه و عفراء، عاشق پيش از معشوق مـي           

ق و وي در مـورد سـوز عـش   . دهـد كند و جان ميگو، ابياتي چند را تكرار ميي هذيانصورت بهمعشوق،  
  :گويدمرگ عاشقان چنين مي

  بنا مـن جـوي االحـزان و البعـد لوعـه           
  و ما عجبي موت المحبـين فـي الهـوي         

 

ــذوب     ــشفيق ت ــس ال ــا نف ــاد له   تك
ــقين   ــاء العاش ــن بق ــب ولك   11عجي

 

  )95: 1999ضيف،  (
-گردد و سر گور عروه چنان نالـه و زاري مـي       عفراء با شنيدن خبر مرگ عروه، اندوهناك از شام بر مي          

  .سپاردكند كه همان جا، جان مي
كنـد كـه جملـه    نظامي سرانجام عشق ليلـي و مجنـون را ايـن گونـه توصـيف مـي             :  پايان داستان  -13
گـشايند و مجنـون را در كنـار     ليلي را مـي هآيند و پهلوگه دخم جمع مي » خويشان و گزيدگان و پاكان    «

  :رسندصال هم ميسپارند و آن دو در آن جهان به وليلي به خاك مي
  خفتنــــد بــــه نــــاز تــــا قيامــــت
  بودند در ايـن جهـان بـه يـك عهـد           

 

  برخاســـــت ز راهـــــشان مالمـــــت    
  خفتنـــد در آن جهـــان بـــه يـــك مهـــد 

 

  )268: 1378نظامي،  (
كننـد، امـا مكتبـي از ديگـر راويـان داسـتان ليلـي و                گاهي برپا مي  و بر سر تربت ليلي و مجنون، روضه       

اش هجران و جدايي دو عاشق در عالم جسم، نعمت وصال را در جهـان             مجنون، در روايت خود به پاد     
-جوشاند و دو درخت مي    مكتبي از تربت ليلي و مجنون دو چشمه مي        . جان براي آن دو خواسته است     

توانـد نمادهـاي زنـدگي و رسـتاخيز باشـد            جالل ستاري، ايـن آب و سـبزي مـي          هروياند كه بنابر گفت   
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گويند كه عاشق و معشوق هـر دو در         ان عروه و عفراء، بيشتر راويان مي      در داست ). 164: 1366ستاري،  (
شوند، اما راويان اخير مانند داود انطاكي براي وصال دو عاشـق در            ميرند و در كنار هم دفن مي      قبيله مي 

رويانـد و  ، دو درخت كوچك روي گورشان مـي ها آننتيجه نبودن عشق پاك عالم جان و نشان دادن بي     
عـروه در ايـن بـاره    .  پيروزي عشق حتي پس از مرگ باشد      هپيچاند تا نشان   را به هم مي    ها  آنهاي  شاخه

اند مـن و عفـراء بـه روز قيامـت مالقـات خـواهيم               من قيامت را دوست دارم كه گفته      «: گويدچنين مي 
  ).560-562: 1347، 2ج مسعودي، (»داشت

 ليلـي و مجنـون، پـس از مـرگ           هر منظومـ  نظـامي د  . شوددر روايت نظامي نيز اين مضمون دريافته مي       
رسـاند و ايـن      ليلي، آن دو عاشق را در سراي بهشت به وصال هم مـي             همجنون و دفن او در كنار دخم      

  :كنداين گونه بيان مي» خواب ديدن زيد، ليلي و مجنون را«موضوع را در 
   يگانـــــهه يـــــار دوگانـــــ كـــــائن

 

  هــــــستند رفيــــــق جاودانــــــه   
 

ــه ر   ــان بـ ــاه جهـ ــتآن شـ ــازياسـ   بـ
 

  نـــوازيايـــن مـــاه بتـــان بـــه دل    
 

ــاه اســـت  ــه مـ   ليلـــي شـــد ليلـــي آنكـ
 

  مجنــون لقــب آمــد آنكــه شــاه اســت  
 

  آســـــــايش آن جهـــــــان نديـــــــده
 

ــيده     ــراد دل رســ ــه مــ ــا بــ   اينجــ
 

  )270: 1378نظامي،  (
   داستان ليلي و مجنون به روايت نظاميهخالص

هـا بـا عنايـت    پـس از گذشـت سـال   . داردكند كه فرزندي ن در قبايل عرب، اميري ثروتمند زندگي مي       
-سـاله مـي  هنگامي كه قيس هفت. سپاردشود و او را به دايه مي      خداوند، صاحب پسري به نام قيس مي      

شود و در عالم كودكي دل به عـشق يكـديگر   در مكتب با ليلي آشنا مي. فرستندشود، او را به مكتب مي 
 ليلي را از رفتن به مكتب بـاز  رو ازاينشود؛ ب فاش مي در ميان اعراها  آنكم ماجراي عشق    كم. دهندمي
رد و بـا حيوانـات   آوكند و روي به بيابـان مـي       ك مي مجنون از فراق ليلي ترك خواب و خورا       . دارندمي

اش افـزوده  بينـد و بـر شـيدايي   رود، او را مييك روز كه به حوالي كوي ليلي مي  . گيردوحشي انس مي  
كند، پس ناگزير خانواده و پيـران قبيلـه بـه خواسـتگاري             يكان در او اثر نمي    پند دوستان و نزد   . شودمي

مجنـون  . شوند؛ به اين دليل كه مجنون ديوانـه اسـت         روند، اما با جواب رد پدر ليلي مواجه مي        ليلي مي 
 گيـرد مجنـون را بـه   پدر تصميم مي. تأثير استبي شود و نصيحت خانواده نيز در اوتر مياين بار آشفته  

شـود،  در كعبه نه تنها از عشق مجنون به ليلي كاسـته نمـي            . كعبه ببرد؛ شايد از عشق ليلي منصرف شود       
زده مجنون پس از بازگشت از حج، غـم . گاه از عشق ليلي باز نگرددبندد كه هيچبلكه او با خدا عهد مي    
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رود تا كسي خبري از مجنون      ليلي نيز همواره بر بام خانه مي      . گذراندو دردمند با عشق ليلي روزگار مي      
 زيبايي ليلـي را  هگذرد تا آن كه جواني ثروتمند به نام ابن سالم كه آواز         ها چنين مي  مدت. برايش بياورد 

خواهنـد، مـدتي    پذيرنـد و از او مـي      پدر و مادر ليلي او را مـي       . روداش مي شنيده است به خواستگاري   
بيند و الوران عرب به نام نوفل در شكارگاه، مجنون را ميروزي يكي از د  . درنگ كند تا ليلي بهبود يابد     

ابتـدا  . گيرد ليلي را با صلح يا جنگ به مجنون رساندپس از آگاهي از ماجراي عشق مجنون، تصميم مي        
 هشـنود، دو بـار بـه قبيلـ      كند و چون پاسخ رد مي     فرستد و با مسالمت، ليلي را خواستگاري مي       پيغام مي 

از آن سو، ابن سالم باري      . شودگيرد و مورد مالمت مجنون واقع مي      اي نمي ما نتيجه برد، ا ليلي حمله مي  
ا    خويش مي  هآورد و به قبيل   كند و اين بار او را به عقد خود در مي          ديگر از ليلي خواستگاري مي     برد، امـ

 از ماجراي   چون مجنون . دهد ابن سالم از او كام جويد      ليلي كه عشق مجنون را در سر دارد، اجازه نمي         
بـازد و آرام    كوبد و از آن پس، تنها با خيال ليلـي عـشق مـي             شود، سر بر سنگ مي    ازدواج ليلي آگاه مي   

گـذرد كـه ابـن      زمان زيادي نمـي   . كندنگاري با معشوق ارتباط برقرار مي     چندي نيز تنها با نامه    . گيردمي
مدتي بعد هم . كندريزد و زاري مي ميليلي به ياد مجنون و به ظاهر در ماتم شوهر اشك        . ميردسالم مي 

شود بـر  چون مجنون از مرگ ليلي آگاه مي. سپاردليلي از شدت غم و اندوه و ضعف و ناتواني جان مي     
  .رودسپارد و به ديدار محبوب در آن دنيا ميگريد تا او نيز جان ميسر تربتش آن قدر مي

  

  )مصارع العشّاق و تزيين االسواق، ني اغابر اساس روايت( داستان عروه و عفراء هخالص

هـاي عقـال بـن مهاصـر و          بني عذره، دو برادر به نام      هدر عصر اسالمي در سرزمين عربستان و در قبيل         
عروه در چهار سالگي پـدر  . حزام بودند كه اولي دختري به نام عفراء و دومي پسري به نام عروه داشت 

با گذشت زمان، عشق در دل هـر        . كردار عفراء زندگي مي    عمو، كن  هخود را از دست داده بود و در خان        
 به عروه وعـده داد و گفـت كـه عفـراء همـسر       ها  آنپدر عفراء پس از آگاهي از عشق        . ور شد دو شعله 

درخواست كرد كه عفراء را از پدرش خواستگاري    » هند« خود   هپس از مدتي، عروه از عم     . ست او هآيند
چيـز  عـروه فقيـر و بـي   : ين باره صحبت كرد، اما عقال نپذيرفت و گفت     هند با برادرش، عقال در ا     . كند

-از طرفي مادر عفراء نسبت به عفراء دل خوشي نداشت و نمـي     . است؛ بايد اموال و دارايي داشته باشد      

رو بـود و  عفـراء زيبـا و خـوش    .خواست دخترش را به وي بدهد؛ زيرا در آرزوي دامادي ثروتمند بود
، عروه نزد عمويش رفت و از وي التماس كرد كه عفراء را به كسي               رو  ازاين. داشتخواستگاران زيادي   

. خواهـد  زيـادي مـي   همادر عفراء مهري  : عقال پذيرفت و به عروه گفت     . ديگر ندهد تا وي ثروتمند شود     
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قبل از سفر از پـدر و مـادر      . گيرد به يمن برود و از پسرعموي ثروتمندش ياري جويد         عروه تصميم مي  
سـپس بـا عفـراء و قبيلـه وداع كـرد و بـا دو نفـر از        .  قول گرفت كه اقدامي نكنند تا وي برگردد      عفراء

وقتي عروه به نزد پسرعمويش رسيد، مـشكل خـود را بـا وي در               . دوستانش به سوي يمن حركت كرد     
د عروه در راه بازگشت، پيوسته به ياد عفـراء بـو       . ميان گذاشت و او مال و نعمت و صد شتر به وي داد            

روزي عفـراء را    .  بني عذره سفر كرد    هدر اين زمان مردي ثروتمند از شام به سوي قبيل         . تا به قبيله رسيد   
 هـا   آن زياد توانـست     هاو را از پدر و مادرش خواستگاري كرد و با پرداختن مهري           . ديد و عاشق وي شد    

ي پدر و مادر اشعاري گفـت       شكنآزرده از پيمان  عفراء دل . را راضي كند و عفراء را به عقد خود درآورد         
خبر مرگ عفراء را به دروغ  اي انديشيد و  پدر براي پاسخ دادن به عفراء چاره      . و به سمت شام سفر كرد     

عروه عمويش را مالمت كرد و قبيله را   . ت را به او گفت    ما روزي يكي از زنان قبيله حقيق      به عروه داد، ا   
بعـد از   . اء شد و خود را از بني عدنان معرّفي كـرد          در آنجا مهمان شوهر عفر    . به مقصد شام ترك گفت    

عفـراء بـا پـي      . چند روزي كه مهمان مرد شامي بود از كنيزكي خواست، انگشترش را به عفراء برسـاند               
شوهر عفراء بـا گلـه از عـروه كـه نـام      . بردن به موضوع، حقيقت ماجرا را با شوهرش در ميان گذاشت         

از عروه خواست كه هميشه كنار او بماند، سپس وي را بـا عفـراء            واقعي خود را از او پنهان كرده است         
عروه و عفراء تنها به شكايت از فراق يار و        . تنها گذاشت و كنيزكي را از دور به مراقبت آن دو گماشت           

شوهر عفراء وقتـي    . هايي گفتند كه در راه عشق تحمل كرده بودند        ها و اندوه  روزگار پرداختند و از رنج    
دهم تا همـسر   اگر بخواهي عفراء را طالق مي     : ي هر دو را ديد با عروه صحبت كرد و گفت          عفّت و پاك  

پيمـود  عروه با اندوه بسيار راه مي     .  سفر شد  هتو شود، اما عروه نپذيرفت و از او سپاسگزاري كرد و آماد           
. هـوش بيايـد   انداختند تـا بـه      اش مي كرد، نقابي كه عفراء به وي داده بود، روي چهره         و هرگاه غش مي   

. رفتگويي شد، تا حدي كه با شنيدن نام عفراء از هوش مي     عروه پس از بازگشت دچار توهم و هذيان       
بردند، اما سـودي    ) عراف اليمامه و عراف حجر    ( عروه وي را نزد دو تن از طبيبان مشهور شهر            هخانواد
ي پـس از نالـه و زاري در غـم           تا اين كـه روز    . شدعروه روز به روز الغرتر و حالش بدتر مي        . نداشت

عفراء وقتي خبر مرگ عروه را شنيد، عـزم وطـن   . فراق از معشوق، آهي سرد از سينه برآورد و جان داد  
آنگـاه معـشوق را كنـار گـور         . كرد و سر گور عروه، آهي پر از درد و رنج از سينه برآورد و جان سپرد                

يد و ايـن دو درخـت آن چنـان بـه هـم              سپس از سر گور هر يك، درختي روي       . عاشق به خاك سپردند   
  .پيچيدند كه تعجب و شگفتي همگان را در پي داشت
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  نتيجه
- سير حوادث و ماجراهايي كه براي دو عاشق و معـشوق در داسـتان    هدر اين جستار كوشيديم با مقايس     

-انهم. دهد، به مضامين اصلي عشق عذري دست يابيم       رخ مي » عروه و عفراء  «و  » ليلي و مجنون  «هاي  
ليلـي و  «و نظـامي در  » عروه و عفـراء «هاي دو داستان مشاهده شد، راويان داستان  مايهگونه كه در نقش   

 گونه عـشق عـذري و  ها ايجاد كنند تا بديناند، يك سير منطقي مشترك را براي داستان    كوشيده» مجنون
ين برخاسته از يك فرهنـگ    هر دو داستان اصلي عربي دارند؛ بنابرا      . ندكنمضامين آن را به خوبي ترسيم       

گيري و شروع عشقي پاك و ساده در يك زنـدگي  اين دو داستان، نمايانگر شكل  .  مشترك هستند  هو ايد 
هر چند كه گاه نظامي،     .  اعراب بدوي است   هاي با تصويري از آداب و رسوم خشك و فرهنگ بست          قبيله
كه همـين طـرز تفكّـر    طوريبه. رده استهايي از فرهنگ و تفكّر ايراني را در اصل داستان وارد ك       گوشه

  .كندعرب بدوي نقش بارزي را در روند ماجراهاي دو داستان و ناكام بودن عشق عذري ايفا مي
شـود  ها و مضامين عشق عذري، در هر دو داستان، عشق از دوران كودكي آغـاز مـي   ويژگيبا توجه به   
 شروع عشق و آشكار شدن راز عـشق از سـوي            .گيرد اوج مي  تدريج  بهو  ) در مكتب و در فضاي قبيله     (
پس از برمال شدن آن، روند وقايع و ماجراهـا در هـر دو داسـتان،                . گيردصورت مي » عروه«و  » مجنون«

ها و موانع بيروني و دروني كه بـر سـر            گرفتاري ه مداخل هسازد تا با مشاهد   خواننده را با خود همراه مي     
 هـا  آناين سرنوشت محكوم بر عشق . انگيز ببينندن عشق پاك را غم گيرد، سرانجامِ اي  راه عشّاق قرار مي   

 عروه؛ پدر مجنون و نوفل در ليلي و   ههند، عم (ها  هاي ميانجي در داستان   تا آنجاست كه خلق شخصيت    
در هر دو داستان، غيرت و تعصب عربي        . گونه تأثير مثبتي در پي داشته باشد      تواند هيچ نيز نمي ) مجنون

ليلي و عفراء، تحت تـأثير ايـن عامـل بـه     . اكم بر سرنوشت زنان عرب عاملي بازدارنده است   و اجبار ح  
از سوي ديگر قيس به جرم مجنون ليلي بودن و عروه بـه خـاطر يتـيم                 . روند شوهري نادلخواه مي   هخان

 عاشـقان و    ه؛ يعنـي عـواملي خـارج از اختيـار و اراد           )عامل اقتـصادي  (بودن و نداشتن ثروت و دارايي       
  .مانندشوند از وصال با محبوب خود باز ميعواملي كه در بستر فرهنگي عرب مذموم شمرده مي

 عروه است؛ عـروه از عـشق عفـراء بيمـار            هبار عاطفي داستان بيشتر بر عهد     » عروه و عفراء  «در داستان    
ل مـي  هاي زيادي را   ها و گرفتاري  كند و سختي  زيادي مي  شود و براي ازدواج با عفراء تالش      مي تحمـ-

نقـش و حـضور   » ليلي و مجنون«در داستان .  تسليم سرنوشت خود استكامالًكند و حال آن كه عفراء       
پـس  . رسدتر به نظر مي براي ديدار معشوق و وصال با او محسوس ها  آنليلي در كنار مجنون در تالش       

 هشوند و اين بـر جنبـ  مياز ازدواج، عاشق و معشوق در هر دو داستان، براي مدتي از ديدار هم محروم  
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سوز و گداز عاشقان از درد فراق افزوده و مضمون وفاداري بـه معـشوق و پيوسـتگي يـاد او در تمـام                        
  .هاي مهم عشق عذري است، هر چه بهتر نمايان شده استلحظات عاشق كه از ويژگي

 جالب توجه اين هتشود، اما نكاگر چه پايان عشق عذري در اين دنيا به مرگ عاشق و معشوق ختم مي             
به طـوري كـه نهايـت       . است كه در پايان هر دو داستان، پيروزي عشق عذري و عفيف را شاهد هستيم              

عشق پاك و ناكام در اين دنيا كه چيزي جز اندوه فراق، نصيب عاشقان نكرده بود در دنيـاي ديگـر بـه                       
رسند و بدين گونه    يكديگر مي باز پس از مرگ و در جهان ديگر به وصال           رسد و عاشقان پاك   نتيجه مي 

در نظر گرفتن اين پايان براي هـر دو  . ندكنصبر در راه عشق را دريافت ميعاشقان پاداش عفّت خود و     
 پيـروزي عـشق عـذري در        هنـشان . كنندگان به عشق عذري است    داستان، نمايانگر نگرش واحد روايت    

وييـده اسـت و نظـامي در ليلـي و     عروه و عفراء، پيچيدن دو درختي است كـه روي گـور دو عاشـق ر             
 ليلي، آن دو عاشق را در سراي بهشت بـه وصـال           همجنون، پس از مرگ مجنون و دفن او در كنار دخم          

روياند تا بيانگر   دو درخت مي   جوشاند و مكتبي نيز از تربت ليلي و مجنون دو چشمه مي         . رساندهم مي 
  .وصال آن دو باشد

  هايادداشت

 تطبيقـي را  هورزد و هرگونـه مطالعـ   مستندات و مدارك تاريخي اصرار مـي هئ مكتب فرانسوي بر ارا  -1
 هاز ديدگاه ايـن مكتـب، اثبـات رابطـ    . داند تاريخي بين دو فرهنگ مورد نظر ميهمشروط به اثبات رابط   

 هانـد، شـرط مـسّلم و قطعـي ورود بـه عرصـ             هاي مختلف نوشته شده   تاريخي بين آثار ادبي كه به زبان      
 هبراي كسب اطالعات بيـشتر در زمينـ        ).13-12: 1389انوشيرواني،  (بيات تطبيقي است    هاي اد پژوهش
. 237-221 صصـ ،  »هـاي پـژوهش   تعريف و زمينه  : ادبيات تطبيقي «: ك به .هاي ادبيات تطبيقي ر   مكتب

  .17-11صص، »ادب المقارن بين الفرنسي و األمريكي«
  . را كتمان كند و بميرد، شهيد مرده است كسي كه عاشق شود، پس عفّت پيشه كند و عشق خود-2
  . به خدا قسم كه راز تو را به كسي و يا به هيچ دوست صميمي نگفتم و لب از لب نگشودم-3
 مرا به طمع و آرزوي وصال عفراء انداختي تا اين كه به ايـن وصـال اميـدوار شـدم و ايـن اميـد و                           -4

  .آرزويي كه در من ايجاد كردي در همه جا فاش شد
  .عمويم هشتاد شتر به من تحميل كرد و من به خداي مهربان سوگند جز هشت شتر ندارم -5
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! خـدايا . آوريـم هاي استوار تاب آن را نمي      من از عفراء چيزهايي را تحمل كردم كه نه من و نه كوه             -6
ر و تپد، گويا پقلبم به شدت مي. هاست كه از عفراء تحمل كردم    تو يار من هستي از آن چيزي كه مدت        

  .لرزدخواره به جگرم گره خورده است كه اين چنين ميبال مرغ سنگ
و در ايـن  . ام، آشـگار خواهـد شـد   هرگاه لباسم را كنار كشيد، آسيبي كه از عفراء ديـده       !  اي جوانان  -7

مـرا  (هايي پوسيده و دلـي كـه همـواره در تـپش اسـت، خواهيـد ديـد        صورت، گوشتي كم و استخوان    
اي را اگرچه   مرا به خود واگذاشت، در حالي كه حرف هيچ گوينده         ). بينيدو الغر مي  خاطر، نزار   پريشان

يعني همچنان بر عشق خـود پايـدارم و بـه حـرف هـيچ كـس       (پذيرم با هم سخن رد و بدل كنيم، نمي     
  ).كنمگوش نمي

  .افراد قبيله پيمان خدا را شكستند و خيانت كردند!  اي عروه-8
خيانـت كـردي و بـي وفـايي از      . وسته گرفتار و مالزم اندوه و حقارت باشي       پي! اي بي وفا  !  اي عمو  -9

بار غم، اندوه، ناراحتي و چشم همـاره گريـان بـه مـن              . دلم را همواره به تپيدن واداشتي     . خوي توست 
  .ات در همه جا پراكنده بادات باشي و دل پاره پارهپس پيوسته گرفتار اشتياقي به دل بسته. بخشيدي

من نه روانـيم و  . گويم مرا درمان كن؛ چون اگر مرا درمان كني، طبيب هستي    شگوي يمامه مي   به پي  -10
اي كـه گـويي    پاره و سوخته  پس واي به حال جگر پاره     . عمويم دروغگو است  ! نه ديوانه، بلكه اي برادر    

 را از ياد بـرده  كه نه عفراء از تو دور است تا او در شامگاهي. زندطبيبي آن را با ابزارهاي داغ، آتش مي      
  .شويو آرام گيري و نه هم به تو نزديك است تا آرام 

من از مرگ عاشـقان  . شود ما سوز داغ غم و هجران داريم، به حدي كه جان مشفق از آن ذوب مي       -11
  . استكنم، بلكه زنده ماندن آنان عجيبدر راه عشق تعجب نمي

 داستان ورقه و گلشاه عيوقي   هطبيقي مضامين عاشقان  بررسي ت « ه دو داستان، برگرفته از مقال     ه خالص -12
زاده و ديگران است كه با تلخيص بيشتر در زيـر  حسينحسين غالم، پژوهش غالم»با اصل روايت عربي 
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