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  چكيده
 ليلي و مجنون نظامي گنجوي و رنج     هدف اصلي اين نوشتار، تحليل و بررسي دو منظومة

در .  استها و يافتن نقاط اختالف و اشتراك آن فُن گوتههاي وِرتر جوان يوهان ولفگانگ
اين مقاله و در بخش نخست آن، با تأكيد بر ساختار روايي داستان، نشان داديم كه مثنوي 

 در سه بخش برون متني، )نامه 86(و شاهكار گوته ) بيت 4700در حدود (شهربند گنجه 
ك داشته، هر دو سراينده به يك شيوه  از ديدگاه زماني زمينه اي  مشتراوج و كمال، زايش

در بخش دوم، با توجه به اين . اي غير اپيزوديك آفريده اندصحنه سازي كرده و سوگنامه
ارتباط ها و با تكيه بر مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي، به شناسايي درون متني نيروهاي 

  . فرهنگي و شخصيت شناسي قهرمانان داستان پرداخته ايم
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به . ان گفت عشق عرفاني يكي از دست مايه هاي اصلي داستان هردو نويسنده استمي تو
  .هر دو گوينده مي باشدعالوه،فرهنگ وتعصبات فرهنگي كليدي ترين نكته در قلم فرسايي

عشق عرفاني، فرهنگ، رنج هاي وِرتر جوان، ليلي و مجنون، گوته، :هاي كليديواژه
 .نظامي

  مقدمه  -1
عري چنان با يكديگر آميخته اند كه عشق را مرتبة كمال روح و فكر ادبي       عاشقي و شا

ها در حقيقت، عشق در طول قرن. بشر و شعر را خطبة فصيح و زبان دار عشق تعبير مي كنند
عرصه را چنان بر ساير افكار و احساسات بشري تنگ ساخت كه ديوان بسياري از شاعران 

از اين ميان، نظامي . عشق و آيين دلبندي نيستو عارفان جهان چيزي جز بيان رموز 
ليلي و كه يكي از بزرگترين شاعران جهان ايراني است، با منظومة ) قرن ششم(گنجوي 
 كه از اروپاي قرن هجدهم و از دنياي آلماني زبانان 1يوهان ولفگانگ فُن گوتهو مجنون 

 را چنان به تصوير كشيده اند ، داستان عشق) نامه86 (2رتر جوانوِرنج هاي رمان برآمده با 
ادبيات هر ملّتي چه به بنابراين، . كه تأثير آن بر ادبيات ايراني و آلماني كامالً مشهود است

معني عام و چه به معني خاص نماينده و آيينه تمام نماي فرهنگ آن مّلت است و فهم 
ي شده و به بوتة درست ادبي، آنگاه حاصل مي شود كه متن ادبي در برابر ديگر متون بررس

 كه چشم اندازي ست به 3اينرو و به ياري ادبيات تطبيقياز . تحليل و تطبيق سپرده شود
هاي مختلف و هاي مختلف؛ با شيوه اي روشمند به بررسي تالقي ادبيات در زبانفرهنگ

و با تأكيد بر جنبه هاي مختلف ذوقي و ) 42: 1382كفافي، (روابط پيچيدة آن پرداخته 
 و 32: 2001 عبود و ديگران،(ها را نشان مي دهيم وجوه اشتراك و اختالف آنهنري، 

به اين منظور، رهيافت و مسألة اصلي اين جستار، پرده برداشتن از چگونگي نمود اين  ).92
 .مضامين و وجوه تشابه و تفاوت در كالم اين دو گوينده است

   پرسش، فرضيه، مواد و روش پژوهش-1-2
  :هاي پژوهشپرسش

   سير روايي داستان و مراحل عشق در منظومة دو شاعر چگونه طراحي شده است؟.1
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 ادبيات تطبيقي، اين دو منظومه چه شباهت ها و چه 4بر اساس مكتب آمريكايي. 2
 تفاوت هايي دارند؟

 :هاي پژوهشفرضيه

هر دو نويسنده سير روايي داستان و مراحل عشق را از ديدگاه زماني، در سه بخش . 1
، )تابستان(كمال : بهار طبيعت، ب) طفوليت(بهار زندگاني ) زايش: (الف. برون متني

  .، شرح داده اند)پاييز و زمستان( برگ ريزخزان و سرماي خاك )مرگ(اوج : ج
 هر دو گوينده، با استفاده از اين مضامين و حول محور عشق شيفتگي، درونماية .2

، )Oedipus complex(ة اديپ عقد پدر و پسر 5عشق عرفاني، كهن الگوي
  .فرهنگ و فرايند فرديت، نقاط اشتراك و اختالف را نشان داده اند

  :مواد و روش پژوهش
منظومة ليلي و (از دفتر شعر نظامي گنجوي : مواد اصلي اين تحقيق عبارتند -

  ).فارسي و آلماني(گوته  و رمان رنج هاي وِرتر جوان) مجنون
  . تقابلي است-يلي با رويكرد تطبيقيروش اين پژوهش توصيفي و تحل -

   پيشينة پژوهش-1-3
تا كنون پيرامون منظومه هاي عاشقانة نظامي مطالعات تطبيقي گوناگوني صورت 

در ايران، تنها اثري كه به بررسي زندگي و آثار سخن سراي شهير آلماني، 6.پذيرفته است
متأسفانه در ايران اين . ر است اثر پرويز پرويزفزندگي و آثار گوتهگوته، پرداخته، كتاب 

شاعر عالي قدر را بيشتر با ديوان غربي ـ  شرقي او مي شناسند؛ اما او آثار ارزشمند ديگري 
را نيز نوشته كه هر يك 1٠و فاوست9 تاسو8 اگمنت،7چون رنج هاي وِرتر جوان، ايفي ژني،

امون وجوه اين مقاله نخستين پژوهش پير. از شهرت به سزايي در جهان برخوردارند
  .  از منظر ادبيات تطبيقي است11رتر جوانوِرنج هاي  و ليلي و مجنوناشتراك و اختالف 

  
 بحث -2
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 1٢)ليلي و مجنون( نظامي گنجوي -2-1

نظامي از شاعراني است كه بي شك بايد او را در شمار اركان شعر و ادب فارسي و از 
 زبان فارسي به وسيلة نظامي شروع اگرچه داستان سرايي در. استادان مسلّم اين زبان دانست

نشد، ليكن تنها شاعري كه تا پايان قرن ششم توانست اين نوع از شعر، يعني شعر تمثيلي 
)Dramatique( اعالي تكامل برساند، نظامي است را در زبان فارسي به حد ) ،صفا

استاني است د1٣ليلي و مجنون،سومين منظومه يا بهتر بگوييم سوگنامة نظامي، ). 807: 1381
هاي يك پارچه و سراسر غم دربارة پسر و دختري جوان با عشقي شورانگيز كه از داستان

 اين داستان تنها منظومة غير اپيزوديك نظامي است و از لحاظ 1٤.قديم عرب بوده است
  ).يو: 1390حميديان،(ها به رمان است هيئت كلّي، نزديكترين آن

  )نج هاي وِرتر جوانر( يوهان ولفگانگ فُن گوته -2-2
 از بزرگترين نمايندگان جنبش 1٥    گوته شاعر عصر كالسيك آلمان را، كه به همراه شيلر

 بود، زماني مي توان به عنوان  شاعري جهاني درك )Sturm und Drang(توفان و طغيان 
  ـ100: 1350گسمان،(كرد كه او را با شاعران بزرگي چون هومر، دانته و شكسپير بسنجيم 

رماني به صورت نامه نگاري 1٦رنج هاي وِرتر جواناو در اولين رمان خود، . )89
) Messias(و در چارچوب مكتب احساسي با تأثير از ِمسياس 1٧)مكاتبه(

داستاني . دهداحوال روحي و فرو رفتن در طبيعت را به خوبي نشان مي1٨اثركلوپشتوك،
منتشر شد و با انتشار آن، . م1774ر سال  كه د19برگرفته از عشق خود گوته به لوته بوف

  اروپا )Fièvre de Werther(تاريخ رمان نويسي غرب جهت تازه اي پيدا كرد؛ تب وِرتر 
را فرا گرفت، ناپلئون هفت بار آن را خواند و عده اي ازجوانان آلماني و فرانسوي 

  . خودكشي كردند
   سير روايي از ديدگاه زماني-2-3
  )اربه(  زايش -2-3-1

  ليلي و مجنون 
         قيس آن نو رسته گل خندان كه خداوند به پدر عطا نموده بود، چون به ده سالگي 

در گروه پسران و دختران . رسيد، پدر، وي را به دبير سپرد تا به درس و تعليمش بپردازد
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ر نگاه قيس د. نشستمكتب، طّنازي از قبيلة نجد با چشماني چون آهو، ليلي نام كنار او مي
  .اول به مهر دل خريدش، ليلي نيز هواي او جست

        چـــون در طلب از بــراي  فـــرزند           مي بود چــو كان به لعل در بــــند
  كه بــــايد      ايـــــــزد به تضـرّعـي كه شـــــايد           دادش پســــــري چنـان

  ــاد           از خــانـــه به مكــتبش فرستـــــاد   شــد چـشــم پـدر بـه روي او ش
     هـر كــودكــي از امـيد و از بــيـــم            مشغول شـــده بـه درس و تـعلــيم
ـُــــــرد پــيـوند           هـــم لوح نــشـسـته دخــتري چند      بـا آن پســــــران خ

              ُكشتي به كـرشـمـه اي جـــــهانــي    آهــو چــشــمي كه هــــر زمـانــي
        در هــر دلــــي از هواش ميلــــي             گيــسوش چــو لـيـل و نام  ليــــــلي

كليات نظامي گنجوي                                                                                                 ]  11  [
ليلي .       دل باختگي آن ها دهان به دهان گشت و در هر كوي  و برزن صحبت از آنان شد

را كه از مكتب بردند، قيس از عشق جمال دالرام در هيچ منزلي آرام نگرفت و ناشكيبايي 
  . لقب دهندمجنوناش سبب شد تا از آن پس به او 

          بـــــرداشـته تيــــغ الابـــــــالــي     عشق آمــد و كرد خـــانه خـــالي    
      زان دل كه بـــه يكدگـــر نـهادنـد           در مــعــرض گفتگــــــو فتــادند

       زين قصه كه محـــكم آيتي بـــود            در هر دهنــــي حكايتــــي بـــود
     نگرفت بــــه هيـــچ منــــزل آرام      از عشـــــــق جــمال آن دلــارام         

  لقبش نـهاده بــودند» مــجـنـــون«      وآنــــان كه  نيوفتــاده بودنـــــد            
         ليلــــــي چو بريده شد ز  مجنـون         مـي ريــخــت زديـــده در مكنون

  هـــــر مــژه اي گشــاد سيلــي       مجنــــون چو نديد روي ليلـــــي           از 
  كليات نظامي گنجوي  ] 12[

                                                                                                   
  وِرتر و شارلوت 
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  شانزدهم ژوئن 
دوستان جوان .      به تازگي با كسي آشنايي يافته ام كه قلبم را به شدت لمس كرده است
قرار شد در بين . ما مجلس رقصي برپا كرده بودند كه من هم خوشرويانه قبول دعوت كردم

من به اداي احترام به منزل . راه به دنبال شارلوت رفته و او را هم با خود به ضيافت ببريم
وقتي در را گشودم چشمم به . داخل شدم تا شارلوت را به سوي كالسكه راهنمايي كنم

در سرسراي عمارت، چندين كودك قد . ن ترين صحنه اي افتاد كه تا به حال ديده امدلنشي
كه پيراهن سفيدي به تن داشت و روبان ! و نيم قد بر گرد دوشيزه اي جوان حلقه زده بودند

او قطعه هايي از نان مي بريد و به كودكان مي داد . هايي صورتي رنگ زينتش داده بود
كرد، در اين دنيايي او افسونم مي. و تماشاي چشم هاي سياه او بودمدر تاالر رقص مح[...]. 

  [...].كه در سياهي شب فرو مي رفت، همچون خواب زده ها بودم 
Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher 

angeht [...]. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten 

Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war 

und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die 

Augen, das ich je gesehen habe [...].   
 بيست و يكم ژوئن

     روزهايم مثل ساعاتي كه خداوند به مقرّبان خود ارزاني مي كند، سرشار از سعادت 
 چه كه باشد، پنهان نمي كنم كه شادي، آن ناب ترين شادي هاي سرنوشتم هر. است

  [...].زندگي را چشيده ام 
Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen 

ausspart [...]. 
  )تابستان( كمال -2-3-2

  ليلي و مجنون 
به هر سو .  راند      مجنون به طواف كوه نجد مي رفت و جز نام ليلي كالمي بر لب نمي

دويد، اشك مي ريخت، آواز عشق سر مي داد و به باد صبا پيغام كه اشكم به دامن زلف مي
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ليلي ريز و از خاك پاي او ياد بودي به نسيم بسپار كه نزد من آورد تا چون توتيا برديده 
  .نهم

 يله هـم نــــــامش         آن كـــوه كه نجـد بــود  نــــامش            ليلـــــــي بـه قب

            از آتش عشـــــق و دود انـــــدوه            ســـاكن نشدي مگر بــــرآن كــوه
           قانـــع شده ايـن از آن به بويـــي              وآن راضـــي از اين به جستجويــي

                                                                   كليات نظامي گنجوي                                        ] 13[
  وِرتر و شارلوت 

  اول ژوئيه
     از دل و از حال محتضري در بستر مرگ افتاده، خراب تر؛ خودم در مي يابم كه لوته 

  [...].براي انساني بيمار چه وجود ارزشمندي است 
Was Lotte einem Kranken sein muß, fühl ich an meinem eigenen 

armen Herzen, das übler dran ist als manches, das auf dem 

Siechbette verschmachtet [...]. 
  ليلي و مجنون 

چون وامق از .       مجنون از شنيدن پند خويشان بر سر كوبيد، پيراهن دريد و زاري كرد
 گويان به هر سوي مي رفت و ليلي، ليلي. آرزوي عذرا به كوه و صحرا قدم گذاشت

  :به خود مي گفت. مجنون صفت از هر كوي مي گذشت
            گر مـستم خواند يــــار،  مـستــم            ور شيفتــه گفت،  نيـز هستــــــم
           اي كـــــاش كه بــر من افتـــادي           خــــاكي كه مــــرا به بـاد دادي

امي گنجوي                                                                                                           كليات نظ] 15[
  :گاه خطاب به ليلي ناله سر مي داد كهوآن

            اي راحت جــــــان من كجــــايي           در  بــردن جـــان مــــــن چرايي
  ي گنجوي    كليات نظام] 15[

  وِرتر و شارلوت 
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  دهم و سيزدهم ژوئيه
پيش مي آيد، من چه قيافة مسخره اي ) شارلوت(         وقتي كه در محفلي حرف لوته 

آن ديگر چه آدمي ! خوشم مي آيد؟. خاصه اگر بپرسند آيا از او خوشم مي آيد! گيرممي
باشد، صرفاً از او خوشش است كه به جاي آن كه همة جان و دلش از محبت لوته سرشار 

آيا مي توانم اين شادي آسماني را با اين كلمات بر زبان آورم ـ كه او دوستم .[...]بيايد 
  [...]. دارد؟ و من از اين عشق چه به خود مي بالم

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr 

gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar 

fragt, wie sie mir gefällt - Gefällt! Was muß das für ein Mensch 

sein, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle 

Empfindungen ausfüllt! [...]. 
  ليلي و مجنون 

رزند را به مّكه     پدر كه در كار مجنون در مانده بود، به نياز پرداخت و به گفتة خويشان ف
  :مجنون در كعبه حلقه به دست گرفت و البه كرد. برد

           در حلقة عشــــــق جان  فــروشم           بـــي حلقة او مبــــاد گوشــــــم

            از چشمة عشـــــــق ده مرا نـــور            وين سرمـه مكــن ز چشـم من دور
                                                                                                           كليات نظامي گنجوي] 16[

  وِرتر و شارلوت 
  شانزده ژوئيه

      لوته براي من وجودي مقدس است و هر آن حرص و هوا كه در دل است، در حضور 
خبرم و تار و پود وجودم انگاري از هم من در پيش او از جان خود بي . او خاموش مي شود

   [...].مي پاشد 
Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich 

weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die 

Seele sich mir in allen Nerven umkehrte ] . [...  
  بيست و نه ژوئيه
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اي پروردگاري كه حيات و هستي به من بخشيدي، ! كه من همسر او باشم! است    عالي 
  . اگر اين بخت بلند را ارزاني ام مي كردي، سراپاي عمرم دعايي بي وقفه به درگاه تو بود

Es ist alles gut! - Ich - ihr Mann! O Gott, der du mich machtest, 
wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben 

sollte ein anhaltendes Gebet sein . [...]  

 ليلي و مجنون 

.       زيبايي ليلي شهرة عام شد و از هر سوي خواستگاران به سوي قبيله اش حركت كردند
پدر و مادر ليلي عاقبت رضا دادند و عروس را . ابن سالم نيز با خزانه هاي بسيار پيش رفت

مجنون چون داستان ازدواج ليلي را شنيد، آن قدر سر بر . انة ابن سالم بردندبا جالل به خ
  :سنگ زد كه از خونش دشت گلرنگ شد و در عالم خيال از ليلي شكايت ها كرد

            مــن مهر تـــو را به جان خـــريده           تـــو مهــر كسي دگـــــر گزيده
 دي شــــــاد           كز يــــــار قديم نـاوري يـــــــاد          با يــار نــو آنچنان ش

            در تـــو به چه دل اميــــد بندم ؟            وز تــــو به چه روي بــــاز خندم؟
كليات نظامي گنجوي                                                                                     ] 29 [

  وِرتر و شارلوت
  سي ام ژوئيه

. خالصه كنم، داماد آمده است. وقتش است كه من بگذارم بروم.      آلبرت آمده است
  [...].ناچارم هواي او را از سر دور كنم 

Albert ist angekommen, und ich werde gehen [...]. Genug, der 

Bräutigam ist da [...]. 
 

   اوتسي ام
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آيا ديوانه نيستي؟ آيا خود را فريب نمي دهي؟ از اين عشق بي كران و تب !     اي بينوا
درخيالم جز نقش روي او . آلود، در چه انتظاري؟ اما، منظور همة دعاهاي من تنها اوست

  [...].ظهور نمي كند و همه چيز جهان و دور و برم را جز در ارتباط با او نمي بينم 
Unglücklicher! Bist du nicht ein Tor? betrügst du dich nicht 

selbst? Was soll diese tobende endlose Leidenschaft? [...]. 
 )پاييز و زمستان(  اوج، مرگ -2-3-3

  ليلي و مجنون 
روزي كه غالمان از نگهباني دروازة كاخ ابن سالم فارغ بودند، ليلي آرام به بيرون راه 

سليم از كنارش گذشت؛ او را .  تا هركه آيد، از احوال يار بپرسدكنار راه نشست. يافت
عاشق و معشوق كنار . شناخت، عهد كرد مجنون را زير نخل بيرون شهر، نزدش آورد

  :يكديگر نشستند و مجنون چنين گفت
            جز در غــــم تـــو قدم نداريـــــم             غم  دار تــوئيم و غــــم نــــداريم
           در بـركشمت چـــو رود در چنــگ           پنهان كنمت چــو لـــعل در سنگ
            در بزم تــو مي خجسته فـــال است            يعني به بهشت، مـــي حــالل است

كليات نظامي گنجوي                                                                      ] 41[
  وِرتر و شارلوت 

  سوم نوامبر
      خدا مي داند بارها با اين آرزو و گاه حتي با اين اميد به بستر رفته ام كه ديگر بيدار 
نشوم و باز صبح چشم باز مي كنم و آفتـاب را مي بينم و حالي فالكت بار به من دست 

  .دهدمي
Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja 

manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und 

morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und 

bin elend [...]. 
  شب عيد كريسمس



 
 

 327  ...بررسي تطبيقي رنج هاي ورتر جوان

. »ين بار استآخرين بار، آخر«:        پس از آخرين ديدار، وِرترخطاب به شارلوت نوشت
  Nach: Am 20. Dezember.  نك←  [...]در اين دنيا عشق من به تو گناه است 

  
  

  ليلي و مجنون 
با مرگ شوي، ليلي بهانه اي ساخت و همگان را از خود دور كرد، دو سال از دوري و     

ژاله را . سرانجام پاييز زندگي ليلي فرا رسيد. ]43[عشق مجنون فرياد به آسمان كشيد 
كه اشك در حالي. هاي درختان را به بازي گرفتگرماي تابستان برد و باد پاييزي برگ

مجنون از . ]44[چون در سفته از ديده فرو مي ريخت، آرام بخفت و ديگر بار چشم نگشود 
  :آنقدر بر مزار ليلي گريست كه الله روييد، آه از نهاد برآورد. حادثه باخبر شد

 ي، كه در زمينـــي            گــر گنـج نه اي، چـــــرا چنينـيهـــم گنج شـد          

            گــر نقش تـــــو از ميانه برخاست            انـدوه تـــو جاودانـــــــه برخاست
كليات نظامي گنجوي                                                                                   ] 44[

            برداشت به سوي آسمــــــان دست           انگشت گشـــاد و ديـــــده بربست
            كاي خالق هر چــه آفريــــده است           سـوگند به هــر چــه برگزيده است

  ــــار خود رسانــم          كــــز محنت خويش وارهانـــــــم           در حـضرت يـــ
سپس، سر برزمين نهاد؛ تربت يار دربرگرفت، اي دوست گفت و جان از بدنش رها 

  كليات نظامي گنجوي                                                                                                           ] 45. [گشت
  وِرتر و شارلوت

Nach: Am 20. Dezember   
سرانجام وِرتر تپانچه هايي را كه از آلبرت امانت خواسته بود، دريافت كرد، خاصه وقتي 

اين تپانچه ها از دست تو گذشته اند، تو : ها را بده، نوشتشنيد آلبرت به شارلوت گفته آن
غبار آن را پاك كرده اي من هزار بار مي بوسمشان؛ تويي كه آرزو داشتم مرگ را از 

  ! [...] يرا شوم، و حال مي پذيرمدستانت پذ
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[...]: Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub 

davon geputzt, ich küsse sie tausendmal! [...] . 
  Nach Eilfe.  نك← پس از يازده شب

لوته، ! لوته ! ديگر وقتش فرارسيده است. ساعت دوازده است!      تپانچه ها پرند
  !هدارخدانگ

Sie sind geladen – Es schlägt zwölfe! So sei des denn! Lotte! 

Lotte, lebe wohl!   
 

  سير روايي داستان:1جدول شمارة

 وِرتر و شارلوت ليلي و مجنون سير داستان

 طفوليت عّشاق، آغاز داستان از مكتب زايش
فصل بهار،  آغاز داستان از 

 ديدار در ضيافت شام 

 كمال
كوه و بيابان شدن مجنون و آرزوي آوارة 

 وصال، ازدواج ليلي با ابن سالم

فصل تابستان، سفر به شهري 
ديگر، آرزوي وصال، ازدواج 

 شارلوت با آلبرت

 اوج
مرگ ابن سالم، بيماري ليلي و مرگ او، 

 مرگ مجنون

فصل پاييز و زمستان، 
 خودكشي وِرتر

  هاي درون متنيها و تفاوتشباهت-2-4
 اهت ها شب-2-4-1

هر دو گوينده عشق شيفتگي را دست ماية كار خويش ساخته اند؛ عشقي كه از انكار  -1
توشه و مايه مي گيرد و آدمي را كه پايبندش شده، ناگزير مي سازد كه هر چيزي را كه 

  بدين .)215 ـ 230: 1374دوروژمن، (به زندگي اجتماعي انتظام مي بخشد، انكار كند 
معه و قرارهاي آن، حضوري دائمي دارند و قهرمانان به انتقاد جهت، در دو منظومه، جا

 .گزندة آن مي پردازند
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هر دو داستانسرا مقصود اصلي از نمايش چنين عشق پاكي را رسيدن به عشق حقيقي كه  -2
  :عشق به خداوند است، مي دانند خاصه آنجا كه نظامي مي گويد

              كĤلـودة شهوت و غـرض نيست                   كاين عشق حقيقتي عــرض نيست 
   است                شهوت ز حساب عشـق دور استنـــور                    عشــــق آينة بــلندِ 

آن روزهايي : چيست آدمي، اين نيمه خداي ستوده؛ و نيز اشاره مي كند: گويدوگوته مي
 بودند كه من صبور و شكيبا به كه يادشان مرا آزار مي دهد، به اين خاطر سعادت آميز

 20.انتظار روح خدا مي نشستم

در هر دو داستان به عّلت نبودن امكان رقابت و ستيزه جويي پسر با پدر، نياموختن  -3
 رهاشدگيمردانگي و غلبه بر موانع و مشكالت در مكتب زندگي، قهرمانان گرفتار عقدة 

انكه پدر مجنون را نرم خو و مدارا چن.  نيستند21 يأس آميز بوده، اديپ زدهوانهادگيو 
كه جانش از او سرشار است، مي ) خداوند(فطرت مي يابيم و وِرتر رها گشته، از پدري 
  .خواهد در آغوشش گيرد و او را از خود نراند

هر دو داستان نمايش تراژيكي هستند كه بنابر حوادث و سير داستان، حول محور و  -4
 منتهي گشته و منجر به مرگ Catastrophe(23( داستان به فاجعه 22هستة اصلي،

  ).144 ـ 150: 1389 شميسا،(جانگداز قهرمانان مي شود 
همچون حضور مجنون در : در هر دو اثر، طبيعت و متعلّقات آن حضوري پررنگ دارند -5

ميان وحوش، ديدار عّشاق در نخلستان و مرگ جانگدازشان در خزان زمان، و وصف 
  .ر بنا بر گذر فصول سال وخودكشي اش در سرماي طبيعتحاالت و شور شيدايي وِرت

  تفاوت ها -2-4-2 

 قصه اي كه نظامي به نظم در آورده، روايتي است در چارچوب حيات بدوي اعراب و -1
اما رمان وِرتر حكايتي است در حيات بعد از دوران روشنفكري و رو به . شيوخ قبايل صحرا

 .يات رمانتيكرشد مدنيت و شهر نشيني و تحت روح
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ها است كه بنا به رسم  عدم وصال ليلي و مجنون در آوازه شدن نام آن دو بر سر زبان-2
عرب و جامعه اي آنچنان پدرساالر چون مردي به عشق زني شهره شد، زن را به او نمي 

اما عدم وصال وِرتر و شارلوت اختالف شديد طبقاتي است كه در اروپاي قرن . دهند
 . بودهجدهم حكمفرما

 ليلي نظامي دوشيزه اي است كه تعصب جامعه او را از تحصيل و حق فعاليت اجتماعي -3
محروم مي دارد و از آغاز تا انجام در بند اسارت است و بكر جان شيرين وا مي نهد؛ اما 
شارلوت بانويي است هنرمند و كامياب با تمام ويژگي هاي يك زن، شاداب و سرزنده 

ها در حصار بودن ف عصر رمانتيك است كه زن اروپايي را بعد از مدتكه اين از سر لط
 .سازدآزاد مي

 از ديدگاه روانشناسي، مجنون نمونة انساني است دوستدار درد و رنج و خود آزار و به -4
 و تأثير پذيري رابطه اي عميق وجود 24تماشا دوستيقول يكي از پيروان فرويد، ميان عقدة 

چشم و ) تماشاگر(تماشايي كه چنين آدم عقده مندي بيشتر دوست دارد دارد، بدين معني 
مجنون در دوران كودكي كه مظهر يك ). 192 :1385ستاري، ( باشد تا بازيگر چران

، با ليلي آشنا شد، )26: 1389يونگ، (نامريي است ) من(زندگي روانيِ فارغ از خودآگاهِ 
در برابر او قرار گرفت )  منع هاي تابوييجامعه و(اما در همان اوان، يك نهي از خارج 

؛ با توجه به ساختمان رواني اوليه طفل، منع نتوانسته ميل را در او به طور )دور كردن ليلي(
كامل از ميان ببرد و فقط موفق شده آن را وا پس بزند؛ يعني ميل را بدرون ضمير ناآگاه 

؛ بدين )44: 1351فرويد، (پابرجا مانده اند براند، به اين ترتيب، نهي و ميل، هر دو برقرار و 
 در دام افتاده را كه نمادي از روح آزرده اش است، مي ي25آهوجهت است كه مجنون 

رهاند؛ اما وِرتر كه در جواني با شارلوت آشنا شده شخصيتي است كه هم تماشاگر است و 
  .هم بازيگر

  نتيجه گيري -3
رواني قهرمانانش در منظومة عاشقانة ليلي و نبوغ نظامي در ابتكارات لفظي و توصيف 

مجنون نمايان است، به طوري كه اين سوگنامه را ماية الهام ديگر سخنسرايان مي يابيم؛ در 
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هاي وِرتر مقابل، همتاي سخن سنج آلماني زبان اوست كه با رمان جنجالي و پردامنة رنج
روايي و بازآفريني مضامين به تشابه در ساختار . جوان  فصلي جديد در رمانتيسم رقم زد

كار رفته در اين دو منظومه، موجب تشابه و در بعضي موارد تفارق در بافت دروني، قرابت 
از نظر بافت بيروني، كاربرد وجه زماني در ليلي و مجنون؛ . محتوايي و فضايي شده است

اتي درون متني همين امر سبب تشابه. هاي وِرتر را بيشتر تقويت كرده استتشابهات با رنج
. در نمايش شيوة عشق ورزي، اديپ زدگي و آرزوي وصال در دنيايي ديگر شده است

هاي همچنين، تلفيق عناصر، مضامين و مختصات ليلي و مجنون با مضامين و مختصات رنج
. وِرتر جوان موجب بازشناسي وجوه تفارق در امر فرهنگي و شخصيت قهرمانان شده است

 توان گفت نظامي و گوته با بهره گيري از مضمون عشق عرفاني يك به طور كلّي، مي
صحنه از زندگاني بشر را نّقاشي كرده و آرزوي وصال را به قهرمانانشان در دنيايي عاري از 

  .اختالفات و تعصبات فرهنگي نويد داده اند
  يادداشت ها

1- Johan Wolfgang von Goethe  
2- Die Leiden des jungen Werther                                       
رابطة تنگاتنگي با ادبيات جهان دارد و در واقع، مواد خام مطالعات  ادبيات تطبيقي،- 3
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