تأملي در ليلي و مجنون مكتبيشيرازياز منظر سبكشناختي

دكتر سيد مرتضي ميرهاشمي
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم
چكيده
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مكتبي شيرازي ،از شاعران اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري ،منظومهاي دارد به نام ليلي
مجنون نظامي گنجوي .از ميان نظيرههايي كه بر ليلي و مجنون نظامي ساختهاند ،كار مكتبي را
بايد از كارهاي موفق به شمار آورد.
پرداختن به اصل حوادث داستان ،پرهيز از وصفهاي دور و دراز ،بهرهگيري گسترده از واژگان
و تعابير محاورهاي ،استفاده از تركيبات زيبا و در موارد مختلف بديع و تازه ،استفاده از برخي
كاربردهاي كهن واژگاني و صرفي و نحوي ،خلق تصاوير رنگارنگ و بهرهگيري از صنعت
اغراق را ميتوان از ويژگيهاي بارز سخن مكتبي تلقي كرد.
كليد واژه :مكتبي شيرازي ،ليلي و مجنون ،نظامي گنجوي ،سبك ليلي و مجنون.

دريافت مقاله6831/6/61:

پذيرش نهايي 6831 /9 /6 :

فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره  ، 8تابستان 1881

و مجنون كه ابيات آن بالغ بر  0612بيت است .اين اثر منظوم داستاني نظيرهاي است بر ليلي و



مكتبي شيرازي از شاعران اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است .شهرت وي بيشتر بهه
جهت منظومة ليلي و مجنون اوست .اگرچه بعضي محققان او را از خمسه سازان معروف عههد
خود دانسته اند (صفا :6818 ،ج ،1ص  ،)833و او خود نيز به خمسه سرايي خهوي

اشهاراتي

دارد ،6مثنوي ديگري جز ليلي و مجنون از او سراغ نداريم.
دربارة منظومة «كلمات عليّة غرّا» كه به او نسبت دادهاند ،جاي گفتگوسهت .بعضهي از صهاح
نظران برآنند كه اين منظومه از مكتبي شيرازي است ،اما برخي ديگر آن را از مكتبهي خراسهاني
شاعر قرن هشتم ميدانند.
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ليلي و مجنون مكتبهي را بايهد نظيهرهاي موفهق بهر ليلهي و مجنهون نظهامي گنجهوي دانسهت.
نظيرهگويي در بعضي ادوار ادبي ايران از جمله قرن نهم و دهم هجري از رواج و رونقي خاص

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره ، 8تابستان 1881

برخوردار بوده است .پديدآوردن خمسههايي به تقليد از پنج گنج نظامي در نزد بعضي شهاعران
گاه حتي از يك بار هم فراتر رفته است 8.بديهي است در اين عرصه برخي شاعران از حريفهان
خوي

به لحاظ قوت كالم پي

افتادهاند كه بايد مكتبي را هم در رديف آنان به شمار آورد.

ليلي و مجنون مكتبي مثنويي است با  0612بيت كه سرودن آن در سال  =( 391كتاب مكتبهي)
آغاز شده است:
تهههاري «كتهههاب مكتبهههي» بهههود

چون مكتبي اين كتاب بگشود

ابيههات كههه در حسههاب پيوسههت

آمد دو هزار و يكصدو شصت
(ص)613

اين منظومة داستاني همچنان كه از نظر حجم با ليلي و مجنون نظامي متفاوت اسهت ،از لحهاظ
داستانپردازي نيز با آن تفاوتهايي دارد .تصريح مكتبي به اين نكته كه نظهامي و اميرخسهرو بهه
بهترين شكل داستان را پرودهاند و كار وي تنها نقاشي خانههايي است كه به دست آنان برآمهده

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

است ،اگرچه آشكارا داوري منصفانهاي دربارة مقتهدايان خهوي

اسهت ،بهه درسهتي حهاكي از

وجود تفاوتها و تازگيها در روايت داستان و به خصوص شيوة بيان نيز هست.

1

خالصة داستان به روايت مكتبي
پادشاهي در ملك عرب در عين برخورداري از همة مواه
ميبرد .سرانجام در پي نيازمندي و التجا ،صاح

زندگي از نداشتن فرزند رنهج

فرزندي ميشهود كهه او را قهيي مهينامنهد.

طالعبينان چنان ميبينند كه او در آينده گرفتار عشق ميشود و از آدميان ميگريزد و با دد و دام
اني ميگيرد.
قيي در همان سالهاي كودكي و نوجواني ،در مكت

دل به ليلي ميبندد و ليلي نيز در بنهد

عشق وي گرفتار ميآيد .تالش معلم و نصحيتهاي او در فرونشاندن و مهار آت
مجنون به جايي نميرسد و به ناچار ليلي را از رفتن به مكت
را پريشان و آوارة كوه و صحرا ميكند و كوش

عشق ليلهي و

باز ميدارند .فراق از ليلي ،قهيي

پدر قهيي ههم در خواسهتگاري از ليلهي بهه

جايي نميرسد ،به ناگزير براي رهايي فرزند دست به دامان پيري مستجاب الدعوه ميشود .پير
رهايي را در اين ميداند كه او را به زيارت كعبه برد و از خداوند كعبه ياري جويهد .بهرخالف
تصور پدر ،مجنون هنگام توسل به خداي كعبه خواستار افزوني عشق نسبت به ليلي ميگردد.
از ديگر سو ليلي نيز از فراق يار بيمار ميشود .از ميان طبيبان ،تنهها طبيبهي كهه درمهان درد
عشق او را به خوبي درمييابد ،با رفتن نزد مجنون و گرفتن گلي از وي و دادن آن بهه ليلهي ،او
را از بيماري رهايي ميبخشد.
در همين روزها ابن سالم – كه شاهي قدرتمند و جوان است – از كنار باغي در حال گهذر
است كه ناگهان نالة دختركي توجه او را به خود جل
ديدن ليلي دل به او ميبازد و به خواستگاري

ميكند ،نگاهي بهه بهاغ مهيانهدازد و بها

مهيرود .خهانوادة ليلهي مهيپذيرنهد ،امها بهردن

عروس تا برطرف شدن كامل بيمارياش به تاخير ميافتد.
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هم از اتفاق براي افزوني عشق او دعا ميكند و پدر كه همهة درهها را بسهته مهيبينهد تنهها راه
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در اين زمان نوفل نامي به مجنون قول ميدهد كه او را به وصهال محبهوب برسهاند .نوفهل
وقتي براي دستيابي به ليلي با قبيلة او وارد جنگ ميشود ،مجنون را ميبينهد كهه خهود را بهه
قبيلة ليلي تسليم كرده است تا خون كسي به جهت او ريخته نشود .آنان نيز با تهديد به كشهتن
مجنون نوفل را از جنگ باز ميدارند .ديگر بار مجنهون راههي كهوه و صهحرا مهيشهود ،در راه
آهويي را در بند صيادي گرفتار ميبيند و با بخشيدن سال ح خوي
ش
پيام

هنگام در تنهايي خوي
را به ياري

به صياد ،آن را آزاد ميكند.

روي به هالل و ابر سياه با آنها گفتگو ميكنهد و مهيخواههد كهه

برسانند.

ابن سالم در موعد مقرر ليلي را به خانة خوي

ميبرد ،امها هرگهز مههري از او نمهيبينهد.

مجنون بيقرار از اشتياق يار ،به پايمردي شبان ابنسالم راه به خانه او مييابد .در آنجاست كهه
با شنيدن صداي ليلي نالهاي سرميدهد و مدهوش بهر زمهين مهيافتهد و شهبان او را از معركهه
ميرهاند.
روزي پدر مجنون براي ديدار فرزند به كوه نجد ميرود .مجنون در ابتدا او را نميشناسهد،
122

اما پي از شناخت پدر ،از وي ميخواهد كه بيهوده به نصيحت



از چندي از دنيا ميرود .رفتن مادر به ديدار فرزند نيز تأثيري در بهه راه آوردن مجنهون نهدارد.
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مجنون از نزد مادر ميگريزد و مادر در پي او آنقدر مهيدود تها سهرانجام از درمانهدگي جهان
ميبازد و در همان بيابان

نپردازد .پدر بازميگردد و پي

به خاك ميسپارند.

ابن سالم كه از بيمهري ليلي رنجور است ،به قصد كشتن مجنون روانة صحرا ميشود اما خود
شكار درندگاني ميگردد كه موني مجنهون شهدهانهد .ليلهي پهي از چنهدي از طبيه
ميخواهد تا او را به ديدار يار خوي

فرزانهه

(مجنون) به صحرا برد و بدين طريق دو دلداده از ديدار

هم شادمان ميگردند .چندي نميگذرد كه ليلي بيمار ميشود و از دنيا ميرود .مجنون پهي از
آگاهي از اين واقعه به زيارت پيكر بيجان او ميشتابد و به درد مينالد و در پاي تابوت

جان

ميدهد .اهل قبيله آن دو عاشق ديرينه را به خاك ميسپارند و بهر تربهت آنهان عمهارتي برپها
ميكنند تا همواره زيارتگاه عاشقان پاكباخته باشد.
مآخذ داستان به روايت مكتبي

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

هرچند داستان ليلي و مجنهون پهي

از مكتبهي بهه وسهيله شهاعراني چهون نظهامي گنجهوي و

اميرخسرو دهلوي به نظم درآمده و شهرت عام يافته بود ،مكتبي در بيان مأخهذ مهورد اسهتفادة
خود از آن دو اثر ياد نكرده است .وي يافتن مأخذ اين داستان را تنها يك تصادف ميدانهد در
بازگشت از سفري كه به هند داشته ،توفاني پي

ميآيد و كشتياي را كه بها آن در حهال سهفر

بوده به سوي سرزمين عرب ميبرد .وقتي به ساحل ميرسد و به شهر مهيرود در آنجها نسهخة
داستان ليلي و مجنون را مييابد و آن را مبناي كار خوي

در منظوم سهاختن آن داسهتان قهرار

ميدهد 1.شايان ذكر است ،پيشتر در قرن سوم ابن قتيبهة دينهوري در كتهاب «الشهعر و الشهعرا»
فصلي را به حكايت ليلي و مجنون اختصاص داده و بدان پرداختهه بهود .در قهرن چههارم ههم
ابوالفرج اصفهاني در «االغاني» اخبار آن دو را به تفصيل آورده است( .دهخهدا ،ذيهل نهام ليلهي
بنت سعد بن ربيعه) آنچه جاي تأمل دارد اين است كه چرا مكتبي براي منظوم سهاختن دوبهارة
اين داستان ،از مأخذ تازهاي ياد كرده ،بيآنكه توضيح زيادي دربهارة آن بدههد ،و از طرفهي بها
ستايشي كه از كار نظامي و اميرخسرو كرده ،جاي ترديدي باقي نميگذارد كهه وي آثهار آن دو
شاعر را خوانده و به زواياي كار آنان آشنا بوده است .ذكر مأخذ جديد از زبان مكتبي ميتوانهد
مويّد اين ادعا باشد كه وي نميخواهد تنها به ايجاد يك اثر تقليدي صرف دست زند ،بلكهه در
بخشد و اين خواستة شاعر با بيان يافتن مآخذي تازه توجيه مقبولي مييابهد و بهدين ترتيه
پي

به اين سؤال كه ممكن است براي خوانندة داستان وي پي

در فالن قسمت ميان روايت او و مقتدايان

از

آيد ،مبني بر اينكه چرا مهثال

اختالف است ،پاس مهيدههد .نكتهة ديگهري كهه

نبايد از اهميت آن غافل شد اين است كه مكتبي در عرصة زبان و توصيف رويدادهاي داسهتان
تا چه اندازه نوآور است .شيوة بيان و پرداختن به موضوع به لحهاظ اهميهت از اصهل موضهوع
مهمتر است ،به خصوص وقتي كه گويندهاي دست به ايجاد نظيرهاي بر آثار گذشتگان ميزنهد.
در اينجاست كه اگر آن شاعر از قدرت خيال برخوردار نباشد چه بسا در انجا كار ناكام خواهد
شد .غالبا هر گويندهاي در بيان مافيالضمير خوي

براي خود سبك و سياقي دارد كه از سويي

متأثر از حاالت نفساني خود اوست و از سهوي ديگهر بهه گفتهه بعضهي منتقهدان ،زادة زبهان و
دگرگونيهاي آن ،دگرگونيهايي كه حاصل فشار تمايالت عقلي و اجتمهاعي اسهت( .رنهه ولهك/
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پي آن است كه دخل و تصرفي در برخي روايات داستان صورت دهد و تازگي و طراوتي بدان
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آوستن وارن :6838 ،ص  )691بنابراين وجود تفاوتهايي درباره شيوة بيان در شاعر هر چند كهه
به موضوعي واحد پرداخته باشند ،امري اجتنابناپذير خواهد بود ،به خصوص شاعراني كهه در
دو عصر متفاوت زيستهاند .در اينجا پي

از آنكه به ويژگيهاي زبهاني و ادبهي ليلهي و مجنهون

مكتبي بپردازيم ،ذكر نكتهاي الزم است و آن اينكه اگرچه ميان ليلي و مجنون نظهامي و مكتبهي
به لحاظ روايت داستان اختالفهايي چند ديده ميشود ،غالبا اين اختالفها جزئي است به طوري
كه اين نظر را قوت ميبخشد كه مآخذ داستان مكتبهي چيهزي نيسهت غيهر از ليلهي و مجنهون
نظامي .آن قسمت از داستان هم كه اشاره دارد به آمدن طبيبان بر بهالين ليلهي و پهي نبهردن بهه
اسباب بيماري وي و نق

طبي

حاذق در تشخيص عامل دردمندي ليلي و مداواي او ،معلهوم

است كه از داستان شاه و كنيزك مثنوي موالنا اخذ شهده اسهت( .مثنهوي ،دفتهر اول:6838 ،ص
 )63-1شايد مكتبي خواسته تا با اين كار معجوني از عشق زميني و عرفاني فراهم آورد .نكتهه-
اي كه در اينجا جل

نظر مهي كنهد ايهن اسهت كهه طبيه

نهزد مجنهون مهيرود و از او گلهي

ميگيرد و به ليلي ميدهد .ليلي با بوييدن آن گل خوش ميشود و از درد و رنج رهايي مييابد.
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به نظر ميرسد در اين قسمت از داستان ،مكتبي ميخواهد به قدرت و تأثير خارقالعهادة عشهق



مكتبي را در آب و رنگي تازه بخشيدن بهه

و دم مسيحايي عاشق اشاره كند .در هرحال كوش
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حوادث داستان نميتوان ناديده گرفت.
سبك بيان مكتبي در ليلي و مجنون
سخن گفتن از سبك و شيوة بيان يك شاعر يا نويسنده ،غالبا از طريق ورود به حهوزهههاي
زباني و بالغي امكانپذير است .بديهي است ههر گوينهدهاي همچنهان كهه از زبهان شهاعران و
نويسندگان پي

از خود متأثر است ،از تأثير زبان و شيوة گفتار و تعابير خهاص عصهر خهوي

نميتواند بركنار باشد .در اين ميان آنچه موج
بهرهگيري صاح

ارزشمندي يك اثر ادبهي مهيشهود ،چگهونگي

اثر از زبان و نوآوري و تازگياي است كه به سخن خود مهيبخشهد .ناگفتهه

نماند كه در خلق هر اثري به خصوص اثري كه به تقليد از شاعران متقدم پديد ميآيد ،دقهت و
ظرافت بيشتري الزم است تا بتواند آن را از شكل يك اثر تقليدي صرف بيهرون آورد و بهه آن
امتياز يك اثر تازه ببخشد.

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

در نخستين نگاه به ليلي و مجنون مكتبي ،آنچه بي

از هرچيز جل

نظر مهيكنهد دقهت و

توجه شاعر به بيان داستان با زباني ساده و به دور از هرگونه تفننهاي ادبي است .اگرچه مكتبهي
در عصري زندگي ميكند كه صنعنتگري و تفننهاي مهاللآور بهراي شهاعران نشهانة فضهل و
هنرمندي به شمار ميآيد ،همين كه وي خود را از اين عرصه دور ساخته ،بيانگر عهدول شهاعر
از سنتهاي ادبي غال

عصر است.

مكتبي را به راستي بايد گويندهاي توانا و خوش سخن و آشنا به ظرايهف ادبهي دانسهت .او
در عين حال كه از بالغت سخن آگاه است و ميداند سخني كه ميگويد بايد اسهتوار و فصهيح
باشد ،از صنعتپردازيهاي بيمورد پرهيز ميكند .اگر بخهواهيم بهه طهور فشهرده و فهرسهتوار
شاخههاي سبكي او را برشماريم ،الزم است به مقولههاي زير اشاره كنيم:
 .6استواري و پختگي سخن
 .0توجه به ايجاز و اطنابهاي بجا
 .8پرهيز از به كارگيري تعابير و الفاظ مهجور و دور از عرف زبان
 .1بهرهجويي از تركيبات بديع و تازه
 .1پرهيز از تعابير نامأنوس عربي و تركي
 .3استفاده از تصويرهاي شعري زيبا و در موارد مختلف بديع و تازه
 .3عينيگرايي شاعر و بهرهجهويي گسهترده از عناصهر محسهوس در ايجهاد تصهويرهاي
شعري
 .9توجه خاص شاعر به صورت خيالي تشبيه و استفادة اندك از استعاره عليرغم غنهايي
بودن اثر
 .62بهرهجويي از عنصر اغراق در جايهاي مختلف ،آن هم اغراقهايي كه بيشتر بها سهاختار
شعر حماسي سازگار است.
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،مكتبي بيشتر در پي بيان حهوادث داسهتاني اسهت از ايهنرو
نميخواهد خود را با درگير كردن با اموري كه از آن به تفننهاي ادبي تعبير مهيشهود ،از ههدف
اصلي دور سازد بنابراين اگر از صنعتهاي بديعي نيز در شعر او نشانههايي ميبينيم ،اينها بيشهتر
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 .1اجتناب از توصيفهاي دور و دراز و مالل آور و توجه به اعتدال در وصف
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رنگ طبيعي دارند نه تصنعي ،و اين امر براي هر شاعري ممكهن اسهت پهي

آيهد .اكنهون بهه

بررسي دقيقتر ويژگيهاي سبكي وي ميپردازيم.
الف – ويژگيهاي زباني
 .1برخي كاربردهاي كهن در محدودة افعال
مكتبي در ليلي و مجنون خواه به سب

1

اني و الفت با آثار داستاني متقدم و خواه آگاهانه و

از روي قصد ،برخي افعال را كه در متون گذشته رواج بيشتري داشته ،ديگر بار بهه كهار بهرده
است همچون :نيوشيدن به معني شنيدن
چههون آن صههنم ايههن سههخن نيوشههيد

از گرميخون دل

بجوشيد /ص660

ماندن به معني رها كردن
مههههن كشههههتنيام مههههرا ممانيههههد

خود را ز بالي من رهانيهد /ص19

هشتن به معني گذاشتن
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خصههمم بههه دل تههو كههرده منههزل

زان مهر منت نهشهته در دل /ص602

بست نتوان و نشست نتوان به جاي نتوان بست و نتوان نشست

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره ، 8تابستان 1881

در ساية او نشسهت نتهوان /ص 10

شمشههههاد فتههههاده بسههههت نتههههوان

به كار بردن فعل امر «بنشين» به شكل مضارع التزامي
روزيهه

بهههه دشهههت اگهههر ببينهههي

يك لحظه به صحبت

نشيني /ص16

به كار بردن فعل مضارع معلوم «گشايد» در معناي مضارع مجهول «گشاده شود»
كهههردي ز كهههرم بهههه ههههر ديهههاري

معمهههاري ههههر كههههن مهههزاري

باشهههههد در آسهههههمان گشهههههايد

رخ نمايد /ص00

عيسي نفسي

 .2بعضي كاربردهاي كهن در محدودة اسم و ضمير
انگشتِ به معني زغال
گفتهههي شه ه

گلخنهههي ز انگشهههت

گريوه به معني زمين بلند و پشتة خاكي

پر كرده تنور آتشين خشهت /ص628

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

گفهههتم بهههه فهههالن گريهههوة كهههوه

ديدمچوتوخون دلهيپرانهدوه/ص660

ج

استفاده از ضمير «وي» براي جاندار
يك دانه ز مزرعت زمهين اسهت

كزويهمهخلق خوشه چهين اسهت/ص0

 .8مطابقت صفت و موصوف از نظر شمار
آخههر بههر خههوي

خوانههد خويشههان

دل كوفتگان سينه ريشهان/ص11

جج

 .1استفاده از پيشوند «وا» به جاي «باز»
گهههر بههها پهههدر آشهههنا نگهههردي

وز راه ستيزه وانگهردي  /ص 91

 .1استفاده از الفاظ و تركيبهاي محاورهاي
خانه خراب
چنهههدان كهههه خرابهههههههها دويهههدم

حق به جان

آن خانه خراب را نديهدم/ص16

كسي بودن

نوفل كه بهد آگهه از غهم دوسهت

دانست كه حق به جان اوسهت/ص11

فتيلة داغ



تو شاخ گهل كهه اي دريهن بهاغ 669 /

روبه راه بودن
از

از گريههه چههو روبههه راه بههودي

بشهههكافته راه را چهههو رودي  /ص660

گرم بازار
چههون ابههن سههالم شههد خبههردار

زان مشهههتريان گهههرم بهههازار /ص32

غم نيست
مجنون به جواب گفت غم نيست

آزادي بههيگنههه سههتم نيسههت  /ص30

انبان و كوره
خورشهههيد چهههو كهههورة تفيهههده

كانبههان فلههك دمشههق ديههده  /ص 30
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مهههههن گلبنهههههي از فتيلهههههة داغ

شنفتن
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با كام و زبان به حق سخن گفهت

بيكهام و زبهان جهواب بشهنفت /ص9

(نيز ص )13 -83

 .1تركيبهاي تازه
يكي از ويژگيهاي برجسته در شعر مكتبي ،وجود تركيبهاي متنوعي است كه غالبا تهازه و بهديع
به نظر ميرسند .ايجاد تركيبهاي نو با توجه به خصوصيت زبان فارسي كه زباني اسهت تركيه
پذير ،همواره به وسيلة شاعران برخوردار از تخيل قوي ،صورت گرفته است .مكتبهي ههم مثهل
بسياري ديگر از شاعران توانا به صرافت طبع اين مطله

را دريافتهه بهود كهه وقتهي شكسهتن

سنتهاي ادبي رايج امري ناممكن بلكه يك گناه تلقي مهيشهود ،بهراي نهوآوري راههي جهز بهه
كارگيري تعابير و تركيبات تازه و در حقيقت دست زدن به تغييراتي در سطح نيست.
از ميان تركيبات تازة ليلي و مجنون مكتبي ،آنچه بيشتر جل
128


وصفي است كه غالبا از دو جزء ترتي

نظهر مهيكنهد تركيبهات اسهمي و

يافته است همچون شعر نامه ،دنهدان زده ،غهم طعمهه،

بالغِ عشق ،نالة بال ،معنيتر و شكنجهبند در ابيات ذيل:
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تسههههويد كنههههان شههههعر نامههههه

در دودة شهه

زانجمن كهه در آسهمان بهه تهنگم

دنهههههدان زدة دم نههههههنگم  /ص 69

لهههيكن تهههويي از بهههد زمانهههه

غم طعمه ،خهراب كهرده خانهه /ص81

مهههن بهههالغ عشهههق روي يهههارم

مادر چه كهنم نهه شهيرخوارم  /ص603

از نالهههههة بالههههههاي كبكهههههان

بهها قهقهههه كوهسههار خنههدان  /ص 13

نيسهت

باشد صدفي كه گوهرش نيست/ص69

صههبري بههه شههكنجهبنههد مههيكههرد

دسههتي بههه دعهها بلنههد مههيكههرد/ص 13

هر نقطه كه معني ترسه

كشهههند خامهههه /ص69

 .1بعضي كاربردهاي غيرمعمول
هرچند سخن مكتبي سخني است پيراسته و استوار ،با اين حال گه گاه – البته نه به اندازهاي كه
قابل توجه باشد – به مواردي در اثر او برميخوريم كه ما را به تأمل وامهيدارد .از جملهه ايهن
موارد برخي كاربردها در محدودة واژگان است و بعضي مربوط به نحو كالم شاعر ،كه از آن به

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

ضعف تأليف ميتوان تعبير كرد .براي مثال ميتوان به كلمة «شبگير» اشاره كرد .در لغهت غالبها
معناي شبگير را سحرگاه و پي
وصف فرا رسيدن ش

از صبح دانستهانهد (دهخهدا ،ذيهل شهبگير) امها مكتبهي آن در

به كار برده است:

شهههبگير كهههه بهههر كهههاله زردوز

پيچيههههههد عمامههههههة سههههههيه روز

گفتههي كههه فتههاد خههور بههه قلههزم

بههاال شههده قطههرهههها ز انجههم /ص 61

جايي ديگر وقتي ميخواهد از زبان در كام كشيدن شخصيت داستان سخن گويد بها ايهن بيهت
روبرو ميشويم:
چههون تيههغ غههالف بههيم جههان را

در سهههينه كشهههيدهام زبهههان را  /ص02

در اين بيت «زبان را در سينه كشيدن» تعبيري نامأنوس به نظر ميرسد  .عبهارت «دلخهواهتهر از
چنانكه دل خواست» نيز در بيت زير حاكي از سستي و ضعفي در بافت سخن است:
بههردش بههه سههرا و بههزم آراسههت

دلخواهتر از چنانكه دل خواست/ص83

روي هم رفته اين گونه كاربردها در شعر مكتبي انگشت شمار اسهت و اگهر بهه واسهطة سههو
ناسخان پي

نيامده باشد طبعا به نزديكي سخن شاعر با زبان محاوره مربوط ميشود.
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ب) ويژگيهاي بالغي
شاعرانه براي او كمتر فراهم آيد ،وجود تصويرهاي شعري متعدد و متنوع در سخن او نشهان از
تمايل شاعر به مضمونيابي است البته اين امر نميتواند با قهدرت خيهال شهاعر در سهخنوري
بيرابطه باشد.
شعر مكتبي به لحاظ صور خيال شاعرانه و چگونگي بهرهجويي شاعر از آن  ،از چند خصيصهه
برخوردار است:
 .6كوش

شاعر در ايجاد تصويرهاي تازه و بديع

 .0توجه خاص مكتبي به استفاده از تشبيه
 .8كمي استعاره در سخن مكتبي عليرغم غنايي بودن اثر او
 .1بهرهگيري از كنايات زبان عامه
 .1غلبة عناصر مربوط به طبيعت و زندگي عامه در غال

تصويرها
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هرچند مكتبي شاعري است داستانسرا و در بيان حوادث داستان شايد مجهال تصويرسهازيهاي



 .1توجه به اغراقهاي بلند و دور از ذهن.
مكتبي در ايجاد تصاوير شعري مبتني بر تشبيه اگرچهه از غاله

عناصهري چهون طبيعهت،

اشياء ،انسان ،حيوان و حتي عناصر انتزاعي استفاده كرده ،آنچه بتوان از آن به خصيصهة سهبكي
وي تعبير كرد ،بهرهگيري گسترده از عناصر مربوط به طبيعت و اشياست.
از ميان عناصر مربوط به طبيعت ،عناصري چون آت  ،ابر ،بهاد  ،بهاغ  ،بحهر ،بهرق  ،بهر ،
چشمه ،خار ،سايه ،سنگ و سيل در ليلي و مجنون مكتبي از بسامد باالتري برخوردارنهد .البتهه
اين بدان معني نيست كه نق

ديگر عناصر طبيعي را در شعر او ناديده بگيريم .ناگفته نماند در

تشبيهاتي كه عنصر طبيعت در آنها نق

دارد ،كمتر به ابهداع و نهوآوري برمهيخهوريم و غالبها

مكتبي در مورادي هم كه از يك عنصر به كرّات استفاده كرده ،به همان وجه شبهههاي شهاعران
پي

از خود نظر داشته است .براي نمونه ميتوان به «آت » اشاره كرد كه قري

به دوازده بهار

به عنوان مشبهبه در تصويرهاي شعري مكتبي راه يافته اسهت .از ايهن دوازده مهورد تنهها يكهي
دوبار با وجهشبههاي تازه و بديع روبرو ميشويم .از جملهه وقتهي اسهت كهه حهال مجنهون را
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هنگام جدا شدن از پدر ،در حالي كه يكديگر را در آغوش گرفتهاند ،به تصوير ميكشد:
زان گونه گرفت در بهرش خهوش

كافتد به درخهت خشهك آته /ص93
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در جايي ديگر گياه خوردن مجنون را در بيابان اين گونه بيان ميكند:
از بعههد دو هفتههه بلكههه مههاهي

ميخهورد چهو آتشهي گيهاهي/ص623

در تشبيه به ابر هم كه در حدود يازده بار صورت گرفته ،تنها در سه مورد با تازگي وجهشهبه و
طراوت تصوير شعري روبرو ميشويم :يكي در آغاز داستان ،وقتي كه شاعر خطاب به خهوي
سخن ميگويد:
بگشههاي زبههان چههو ابههر در سههاز

وز درّ صههدف سههپهر پرسههاز /ص63

در جايي ديگر از زبان پدر مجنون خطاب به فرزند ،غافل بودن و بيخبري او را از ديگران و
يا نشنيدن سخنان پدر اين گونه در تصوير ميآورد:
همچون فلك از تو خلق در جوش

تو پنبه چو ابر كرده در گوش/ص12

يك بار هم  ،وقتي ميخواهد به وصف حال مجنون بپردازد ،با نگاه به تن نزار و فروزان و
موي سياه او از ابر و برق ياري ميگيرد و چنين تصويري ميسازد:

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

بهها مههوي سههرش تههن فههروزان

چون ابر سهياه و بهرق سهوزان /ص98

از ديگر تشبيهاتي كه از عنصر طبيعت بهره دارند و تازه به نظر ميرسند ميتوان به موارد ذيل
اشاره كرد:
تشبيه نامة مجنون به «باغ آتشين» (ص  ،)663تشبيه ليلي به «گلبن نشكفته» (ص ،)01تشبيه ماه
به «گل سپيد» (ص ،)38تشبيه به سايه از جهت انيي بودن با آدمي (ص ،)660تشبيه مجنون
به سنگ در آت

به لحاظ تشنگي (ص  ،)11تشبيه دل تپان در سينه به «سنگي كه در آبگينه

افتد» (ص ،)618تشبيه پرنغمه بودن زبان مردم به «صداي بر
تشبيه لرزاني هالل در آب به «لرزان بودن بر

بوستانها از وزش باد» (ص،)08

سوسن از باد» (ص ،)31تشبيه به دور گردون

به لحاظ تيغ بر كمر داشتن (ص  ،)688تشبيه شاخ درخت بيبر

به ريشة خود (ص )610و

تشبيهات ديگري از اين دست كه در مجموع بيانگر ذهن عينيگراي شاعر است.
نزديكي زبان مكتبي به زبان عامه به او فرصت ميدهد تا از ابزار و وسايل رايج در زندگي
مردم ،در تشبيهاتي كه از عنصر اشيا بهره دارند ،بهرة بيشتري ببرد .اگر در اين قبيل تصويرها
تازگياي به چشم ميخورد ،حاصل همين نزديكي و قرابت است .از جملة اين تشبيهات
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ميتوان به نمونههاي ذيل توجه كرد:
زنه

شاعر در جايي حالت پدر مجنون را كه در جستجوي فرزند به وادي و صحرا رفته است ،با
تشبيه به «آت
آتههه

زنه» اين گونه وصف ميكند:
زنههههوار پيهههر دلتنهههگ

ميكوفت قد خميهده بهر سهنگ/ص96

تشبيه دندانههاي ارّه به زبان
در جايي ديگر از زبان مجنون خطاب به ليلي از «ارّه» به جهت دندانههاي فراوان آن كه به دو
صد زبان تعبير شده ،چنين تصويري ميسازد:
چههون ارّه دو صههد زبههان كشههيده

تهها چههرخ تههو را ز مههن بريههده /ص88

تشبيه فلك به انبان:
خورشهههيد چهههو كهههوزة تفيهههده

تشبيه شعر به ترازو:

كانبههان فلههك دمهه

دميههده /ص30
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تشبيه حالت آدمي به آت



وزنههي نبههود در آن جهههان را  /ص 69

شههعر اسههت ترازويههي زمههان را

تشبيه حال مجنون در هنگام گريختن از مادر به «تير كمان»:
زادي زمههن و زمههن گريههزي /ص601

چههون تيههر كمههان ز گههرم خيههزي

تشبيه تن و سر مجنون به «ميل و سرمه دان»:
يا كاسه و در وي اسهتخواني /ص 601

تن ميل و سرش چهو سهرمهدانهي

تشيه به خريطة سوزن:
از خههار درونه

پوسههت بههر تههن

با اينكه فكر و خيال شاعر بي

ماننههد خريطههههههاي سههوزن /ص601

از هر چيز با طبيعت و اشيا مأنوس است ،از سوي ديگر از هر

آنچه پيرامون خود ميبيند ميكوشد تصوير تازهاي بسازد .البته اين تصويرها به تناس

داستان

و وصفهايي كه ميپردازد ،همواره از پويايي خاصي برخوردار است و ميتوان از آن به
كوش
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ذهني شاعر براي نوآوري و آفرين

تصويرهاي تازه تعبير كرد چنانكه مثال وقتي از

برخي عناصر انساني چون :جالد ،باغبان ،دايه ،زن هندو ،نقاش ،خال ،جگر ،مردمك چشم ،مژه
و  . . .در تشبيه استفاده ميكند ،گاه تصويري ميسازد كه بيسابقه است .از جمله در جايي
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پرغلغله بودن باغبان مدار تصوير قرار ميگيرد كه در جايي نظير آن را نميبينيم:
ديهههدم بهههه شهههكفته بوسهههتاني

پرغلغلههههاش چهههو باغبهههاني /ص11

يا وقتي كه از دست اشكآلود ،به دست حنا بسته تعبير ميكند ،باز هم سخن شاعر سخن
خاص خود اوست .درست است كه اشك حاصل غم و اندوه را از قديم اشك خونين
ميگفتند ،اما تصوير ذهني شاعر تازگي خاص دارد:
دسهت

بهه دعهها ز گريهه پرخههون

چون دست حنها نههاده گلگهون/ص13

مانند كردن قيي (مجنون) و ليلي – وقتي كه به سوي هم ميدوند – به برخورد مژهها ،از
تصويرهاي نابي است كه زيبايي و جلوه خاصي به سخن ميبخشد:
يكهدم كهه بهه ديهده ههم بديدنهد

چون مژه به سوي ههم دويدنهد/ص03

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

در ميان تشبيهات با عنصر حيواني هم گه گاه تازگيهايي احساس ميشود كه نميتواند ساختة
خيال كسي جز مكتبي باشد .تشبيه مجنون غلطان بر خاك – وقتي كه پدر او را ميبيند -به
كرم پيله ،از اين نوع تشبيهات زيباست:
بر خهاك چهو كهرم پيلهه غلطهان

در خههار تنيههده رشههتة جههان  /ص81

نيز آنجا كه مجنون را – در حالي كه پوست گوسفندي به تن كرده و اشكريزان به سوي
منزلگاه ليلي ميرود – به گوسفند بريان مانند ميكند ،تصويري بديع ميآفريند كه بعدها اين
قبيل مضمونسازيها را در سبك هندي ميبينيم:
مههيرفههت چههو گوسههفند بريههان

با اينكه ذهن برونگرا و عيني اندي

خونابههه چكههان زچشههم گريههان/ص33

شاعر همواره او را به سوي امور محسوس سوق ميدهد

و به گريز از عناصر نامحسوس برميانگيزد ،در عين حال شايد به جهت اني با متون كهن
گهگاه از عناصر انتزاعي نيز بهره ميگيرد كه البته اين معنا شعر او را از ويژگي منحصر به فردي
برخوردار نميكند.
از جمله عناصري كه شاعر آن را دست ماية تصويرهاي انتزاعي قرار داده ،اجل ،بخت و بقا در
ابيات ذيل است:
اين بيت را شاعر دربارة نوفل و حالت او در هنگام قهر با دشمنان آورده است .در جايي ديگر
كه ميخواهد لطف نوفل را با دوستان بنمايد چنين ميگويد:
با هر كهه چهو بخهت يهار گشهتي

تيههغ اجلهه

حصههار گشههتي /ص18

تشبيه به بقا را مكتبي از جهت بلندي در شعر خود آورده است .يك جا كه ميخواهد بلندي
قامت شخصيت داستان

را توصيف كند از بقا به عنوان مشبهبه استفاده مينمايند كه البته اين

گونه تشبيهات سخن را بياندازه مبالغهآميز ميسازد:
پهها تهها سههرش ايمههن از فنهها بههود

باالش كشهيده چهون بقها بهود /ص 63

يك تشبيه زيبا هم در وصف معراج پيامبر (ص) ساخته كه «فكر حكيم سالخورده» به جهت
غور در امور ،مشبه به اين تشبيه است .به نظر ميرسد اين تعبير شاعرانه نيز بينظير باشد:



فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره ، 8تابستان 1881

با هر كه اجهل صهفت شهدي بهد

كهردي سهپرش بهه فهرق گنبههد /ص18
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چههون فكههر حكههيم سههالخورده

بگذشهههت ز صهههدهزار پهههرده/ص 9

استفاده از عناصر ديني ،تاريخي و اساطيري هم اگرچه از نظر مكتبي پوشيده نمانده ،هر چه
هست همانهايي است كه در متون پيشين سابقه داشته است ،مثال تشبيه به آب حيات (ص،)38
اژدها (ص ،)13پري (ص ،)86ديو(ص ،)89سيمرغ (ص ،)81جبرئيل (ص ،)02پيغمبر(ص،)0
حور(ص ، )01دوزخ (ص ،)16فرشته (ص ،)00كعبه (ص ،)32لو ح محفوظ(ص،)1
افالطون(ص ،)0خضر(ص ،)600زردشت(ص ،)610مريم (ص ،)02مسيح(ص )66و جز آن .
مكتبي آنجا كه فصل خزان را توصيف ميكند و از كشيده شدن مردم به سوي آت

ياد ميكند،

تشبيهي به كار ميبرد كه تازه و بديع است .در سخن شاعر خزان به زردشت مانند ميشود كه
مردم را به آت

ميخواند:

زردشت خزان بهه طبهع نهاخوش

خوانده همه خلق را بر آته  /ص610

استعاره در ليلي و مجنون مكتبي
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استعاره خواه از نوع مصرحّه و خواه بالكنايه در شعر مكتبي كمابي

ديده ميشود .البته مقدار

اين استعارهها در برابر تشبيه بسيار اندك است .با اينكه استعاره صورت خيالي غال

در شعر
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غنايي است و از اين رو انتظار ميرود كه مكتبي هم به طور گسترده از آن استفاده كند ،شايد
اين كم توجهي او را بتوان نشانة توجه خاص شاعر به سادهگويي و واقعگرايي دانست .ناگفته
نماند اين مقدار استعاره هم كه در شعر او آمده ،غالبا استعارههاي به كار رفته در آثار شاعران
پيشين است .در اين استعارهها نيز غلبه با عنصر طبيعي و محسوس است .براي نمونه به نقل
چند مورد ميپردازيم:
آت

استعاره براي آه (ص  ،)12باد استعاره براي غم (ص ،)1باغ استعاره براي ليلي (ص،)13

بهار استعاره از جواني (ص ،)681بهار گل بوي استعاره براي ليلي (ص،)16خار استعاره از
عشق ،خور استعاره از مجنون (ص ،)11ستاره ،استعاره براي اشك (ص ،)03سرو رونده
استعاره از ليلي (ص ،)10سيل استعاره براي سپاه نوفل (ص ،)13شجر استعاره از عشق ليلي و
مجنون (ص  ،)03گره استعاره از شعر (ص  )16نور استعاره از پيامبر (ص) (ص ،)1مسمار
استعاره از ستارگان (ص )628

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

مكتبيازديگرعناصر سازندة استعارهها به ندرت استفاده كرده و در مجموع در استعارههاي
او نكتة تازهاي كه بتوان از آن به نوآوري شاعر در سخنوري و سبك خاص وي تعبير كرد،
ديده نميشود.
كنايات در شعر مكتبي
در سخن مكتبي با دو دسته كنايه خواه كنايات فعلي و خواه اسمي و وصفي روبرو مي-
شويم :دستهاي كنايات رايج و شايع كه مسبوق به سابقهاي است و در متون ادبي متقدم بارها
مورد استفادة گوين دگان و نويسندگان قرار گرفته است همچون گره از جبين گشادن :شادمان
شدن (ص ،)12به دهان گرفتن :عي جويي كردن (ص ،)13بيپر و بال شدن :عاجز و درمانده
شدن (ص  )19و جز آن از ميان كنايات فعلي و سراچة نگارين :دنيا (ص ،)31دود دل :آه (ص
 ،)03نه دايرة زمردي :نه فلك (ص )66و كنايات ديگري از اين دست كه از نوع اسمي يا
وصفي است .بديهي است آنچه بيانگر مشخصة سبكي مكتبي است استفاده از كنايات تازهاي
است كه به نظر ميرسد برخي ساختة خود او باشد و دستهاي رنگ محلي و عصري دارند.
شايد بتوان تعابير كنايي زير را از اين نوع كنايات به شمار آورد:



از يك مژه ديدن :از روي بيميلي نگاه كردن
از يك مژه همچو چشم سوزن /ص680

استخوان در كاسة گوشت ديدن :ناراحت شدن
صههياد كههه از كمههين چنههان ديههد

در كاسة گوشت اسهتخوان ديهد/ص30

جرس از ناقه گشودن :ترك كردن
بههه گههر بگههذاري ايههن هههوس را

وز ناقهه گشهايي ايهن جهرس را/ص31

استخوان از مغز افشاندن :چيزي را بكلي از بين بردن
بههر سههنگ مههزن تههن جههوان را

كههز مغههز فشههاندي اسههتخوان را/ص81

سايه رسيدن :در معرض چشم زخم واقع شدن
پنداشههت كههه سههايهاي رسههيدش

دلو دو سر :دنيا

چون سايه به نيل غهم كشهيدش/ص81
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بينهههد سهههوي او ز بهههام و روزن
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زيههن دلههو دو سههر امههان نههدارم

كهايم بهه چهه و تهو را بهرآرم /ص620

چاه رسن بر :دنيا
نههه چههرخ گههر از رسههن شههودپر

برنههايم ازيههن چههه رسههن بههر/ص91

مكتبي و آرايههاي ادبي
مكتبي در دوراني ميزيسته كه صنعتپردازيهاي ادبي يك مشخصه هنري محسوب
شده است .در چنين عصري كه دستهاي از شاعران اوقات خود را صرف سرودن اشعاري
ميكنند كه چندين صنعت لفظي يا معنوي را در خود جاي داده باشد -كه البته در قصايد اين
تصنع بيشتر است (صفا :6818 ،ج ،1ص – )630مكتبي بسيار طبيعي از برخي صنعتهاي بديعي
در شعر خود بهره ميجويد.
به تلميح ،جناس ،تناس  ،تضاد ،تمثيل ،اغراق و جز آن

در سخن مكتبي كمابي

برميخوريم كه ميتوان با اطمينان گفت در هيچ جا قصد شاعر صنعتگري نيست بلكه در
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رشتة سخن او به طور طبيعي اين قبيل آرايههاي ادبي راه يافتهاند .از ميان اين صنعتهاي شعري
تمثيل و اغراق چشمگيرتر است.
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شاعر از ت مثيل در قال

يكي دو بيت و غالبا پي از نقل برخي از رويدادهاي داستان

استفاده ميكند كه البته اين شيوة استفاده از تمثيلهاي كوتاه در ادبيات پي

از مكتبي سابقهاي

ديرينه دارد و كافي است نگاهي به برخي از آثار متقدم به خصوص آنهايي كه جنبة داستاني
دارند چون شاهنا مه ،ويي و رامين ،خسرو و شيرين و امثال آن بيندازيم .آنچه مهم است
دريافت شاعر از به كارگيري بجاي اين گونه تمثيلها در بستر سخن است .شايد نقل و بررسي
يكي دو نمونه از اين گونه تمثيلها در اينجا خالي از فايده نباشد.
شاعر در جايي از داستان وقتي به آشكار شدن عشق ليلي و مجنون در مكت
وكوش

معلم مكت

اشاره ميكند

را براي مهار عشق آن دو بيان مينمايد،با تعبيريكه خالي از مضمونيابي

نيست چنين ميگويد:
دل فتههههاده

وان شههههعله ز چههههوب شههههد زيههههاده

كوشههههيد اديهههه

چوب ارچه ز گلشن بهشت است

نكشته است/ص03

كي در گل دوزخ

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

در جايي ديگر چون از عشق ابن سالم به ليلي ياد ميكند و ميگويد كه ابن سالم كساني
را براي خواستاري ليلي فرستاد وخانوادة او اين وصلت را پذيرفتند و ليلي از اين واقعه غمگين
و دلشكسته شد ،اين دو بيت را به عنوان تمثيل ميآورد:
حال

آن را كهههه شكسهههته باشهههد انهههدام

چهه بهود گهر افتهد از بهام

چون باشد اگر فتهد در آته / /ص10

وآن كو بهود از شهراره ته كه

گاهي هم تمثيلها در شعر مكتبي در غال

يك مصراع ديده ميشود .بدين معني كه شاعر

درمصراع اول مطلبي را ميگويد و سپي در مصراع دوم به حكم تمثيل مطلبي را ذكر ميكند.
بعدها در شعر سبك هندي از اين تمثيلها زياد ميبينيم از جمله اين تمثيلهاست:
در ديههده قنههد تههو جهها نگيههرد

در شههوره نهههال پهها نگيههرد  /ص11

زنهه سههوز خهود چهه دانههد

زده گويهههد ار توانهههد /ص603

آته

آته ه

اغراق از جمله صنعتهاي بديع است كه شاعر در سطحي گسترده از آن استفاده كرده اسهت.
نكتة قابل تأمّل و پرس

برانگيز اين است كه چرا شاعر تا اين اندازه به اغهراق ،كهه بيشهتر بها

شعرحماسي سازگار است ،توجه كرده است.درستاست كه وصف حال قهرمانان داستانهاي
غنايي با آب و رنگي شاعرانه و تا حدّي مبالغهآميز در گذشته نيز سابقه داشته است .آنچه
اغراقهاي شگفتي است كه قهرمانان داستان را گاه به موجوداتي غيرواقعي بدل ميكند .گويي
مكتبي در استفاده از عنصر اغراق بيشتر متأثر از آثار حماسي بوده است تا غنايي .براي نمونه
اين سخن شاعر را كه در توصيف امواج خروشان و مهي
انداختهههه مهههوج

از تالطهههم

درياست ،ببينيد:

حوت و سرطان به چرخ هشتم/ص616

جايي ديگر در توصيف يك كاريز و بيان بزرگي آن ميگويد:
سنگي كهه بهه چهاه

زان سهوي زمهين صهدا شههنيدند/ص33

افكنيدنهد

وقتي هم كه ميخواهد از زربخشي و قرباني كردن پدر مجنون به شكرانة تولد فرزند ياد كند،
با اين سخن روبرو ميشويم:
آ

چندان گلهاش پهدر فهدا سهاخت

كافهههههاق ز جهههههانور بپرداخهههههت

از بههذل زرش بههه ربههع مسههكون

آوازة فقههههر يافههههت قههههارون/ص08

ا



فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره ، 8تابستان 1881

سخن را در آثار داستاني غنايي آسي

ميرساند وجود اين اغراقهاي متعادل نيست بلكه منظور
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وصف ليلي و پيكر نحيف او در آستانة مر

هم به گونهاي اغراق آميز است كه موج

شگفتي ميشود:
گفتههي كههه تههن

ميههان گيسههو

غم و اندوه مجنون به حدي بزر

يك موي سفيد داشت در موي/ص618

است كه وقتي بر كوه نجد قدم ميگذارد كوه زير پاي او

فرو ميرود:
بههر كههوه چههو بههر شههدي ز انههدوه

از بههار دل ه

فههرو شههدي كههوه/ص88

وقتي هم ميگريد ،بنياد زمانه را آب ميبرد:
ههر لحظهه كهه ديهدههها فشهردي

بنيههههاد زمانههههه آب بههههردي  /ص90

از اين دست اغراقها در شعر مكتبي كم نيست .ظاهرا مكتبي در استفاده از اين گونه اغراقها
متأثر از سنت ادبي عصر خود است كه شاعران را بيشتر به مضمونيابي و نازكانديشي سوق
ميدهد و مقدمات سبك هندي را فراهم ميآورد.
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در پايان اين نوشتار باز هم بر اين معنا تأكيد ميشود كه مكتبي در نظيرهگويي شاعري تواناست
و در فراهم سازي بستر شعر سبك هندي ،به خصوص در عرصة مضمونيابي نق

مؤثري
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داشته است.

پي نوشت
.6

مكتبي پي

از آنكه به اصل داستان بپردازد در طي اشعاري نظامي را ميستايد .در آنجاست

كه از خمسة خود ياد ميكند:

نظهههامي اسهههت

از گفتن خمسهام كه نهامي اسهت

مقصهههود سهههتاي

شههيخي كههه بههه سههنت پيمبههر

معهههراج رسهههول اسهههت منبهههر . . .

مههن كههان هنههري همههاي ديههدم

چهههون سهههايه بهههه بهههال او پريهههدم

خهههواهم ز زمانهههه سهههازگاري

از عمههههر مههههدد ز بخههههت يههههاري
...

كههاين خمسههه كههنم در انتهههاي

بهههاالي ههههزار خمسهههه جهههاي

امهههروز مراسهههت طبهههع مهههاهر

چهههون درج فلهههك پهههر از جهههواهر

تاملي در ليلي و مجنونمكتبي...

نظمهههم بهههود از پهههي تمهههامي

ديباچهههههة خمسهههههة نظهههههامي . . .

ر.ك : .ليلي و مجنون مكتبي شيرازي ،به اهتمام و تصحيح اسماعيل اشرف ،شيراز :انتشارات
كتابفروشي محمدي ،ص .06-02
.0

دكتر محمود عابدي كه اين منظومه را تصحيح و چاپ كرده ،در مقدمة آن به اثبات اين
مطل

ميپردازد كه سرايندة كلمات علية غرّا كسي نيست جز مكتبي شيرازي(.ص )81-01

اما مرحوم دكتر ذبيح اهلل صفا آن را از مكتبي شيرازي شاعر قرن هشتم دانسته است(.تاري
ادبيات در ايران ،ج ،1ص )896
.8

عبدي بيك نويدي شيرازي شاعر قرن دهم هجري سه بار به پيروي از نظامي دست به ايجاد
خسمه زده است ،اين مثنويها عبارتنداز  :مظهر اسرار ،جوهر فرد ،جام جمشيد ،دفتردرد،
ليلي و مجنون ،خزائن الملوك ،هفت اختر ،انوار تجلي ،آيين سكندري ،فردوس العارفين،
روضه الصفات ،دوحه االزهار ،جنّهاالثمار ،زينهاالوراق و صحيفه االخالص ،براي اطالع
بيشتر از احوال و آثار وي ر.ك .تاري ادبيات در ايران  ،ج  ،1بخ

.1

مكتبي دربارة كار خوي

 ،0ص .312 -311

كه آن را نقاشي و سفيدكاري خوانده ،گويد:

دادنههههد دو خانههههه را تمههههامي

هرچنههههد كههههه خسههههرو و نظههههامي

نقاشهههي ايهههن دو خانهههه كهههردم

مهههن كهههاين نمهههك يگانهههه كهههردم

ني ني كه در ايهن نمهك كهه دارم

نقههههاش نههههيم سههههفيدكارم /ص611

القصههه بههه شهههر چههون رسههيدم

ايههههن نسههههخه در آن ديههههار ديههههدم

ليلهههي مجنهههون چنانكهههه گفهههتم

از مههههههردم آن زمههههههين شههههههنفتم

شخصههي كههه ازو فههزود وجههدم

از دور نمههههههود كههههههوه نجههههههدم

گفتنههههد رونههههدگان هههههامون

كاينواديليلي استومجنون/ ...ص611

 .1آنچه از آن به كاربردهاي كهن تعبير ميشود ،استفاده از بعضي واژهها ،افعال و يا كاربردهاي
صرفي و نحوي در متون متقدم الاقل تا قرن ششم است .براي آشنايي بيشتر ر.ك :بهار،
محمد تقي سبكشناسي ،تهران :اميركبير ،چاپ نهم ،ج ،6ص  826به بعد.
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 .1مكتبي دربارة يافتن نسخهاي از ليلي و مجنون و ديدن وادي منسوب به آنان چنين است:

181

منابع
 .6بهار ،محمدتقي سبكشناسي ج ، 6تهران :انتشارات اميركبير.6830 ،
 .0دهخدا ،علياكبر لغت نامه انتشارات دانشگاه تهران.6833 ،
.8

رنه ولك /آوستن وارن نظرية ادبيات ،ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر ،تهران:
انتشارات علمي و فرهنگي.6838 ،

 .1شفيعي كدكني ،محمدرضا صورخيال در شعر فارسي تهران :انتشارات آگاه.6811 ،
 .1صفا ،ذبيح اهلل ،تاري ادبيات در ايران ج ،1تهران :انتشارات فردوسي.6818 ،
 .1مكتبي شيرازي كلمات عليّة غرّا تصحيح دكتر محمود عابدي ،تهران :انتشارات
ميراث مكتوب.6833 ،
 .1مكتبي شيرازي ليلي ومجنون به اهتمام اسماعيل اشرف شيراز :انتشارات كتابفروشي
محمدي ،بيتا.
 .8مولوي جاللالدين محمد بلخي مثنوي معنوي تصحيح نيكلسن به اهتمام نصراهلل
111


پورجوادي تهران :انتشارات اميركبير.6838 ،

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره ، 8تابستان 1881

