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 زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران گروه استاد . 2
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  22/5/91: پذيرش                                                         7/11/90: دريافت

  

  چكيده 

 1متناي كه بيشست از بررسي رابطة ميان دو متن ادبي، به گونه ا عبارت متنيت ژرار ژنترويكرد بيش

طوري  كند؛ بها متون مشابه را پيدا ميدر اين ساحت هر متن قابليت مقايسه ب.  نباشد2متنتفسير پيش

  . دهد فرهنگي مختلف در اختيار خواننده قرار مي-كه افق جديدي از پيوندهاي ادبي 

پردازان بينامتنيت، به تشريح هاي مختلف نظريهايم ضمن نيم نگاهي به ديدگاهدر اين مقاله كوشيده

- اين ديدگاه، مشابهتمتنيت بخش بيشكارگيري و توضيح ترامتنيت ژنتي بپردازيم و پس از آن با به

  . ون و نمايشنامة سيرانودوبرژراك را ارائه دهيمهاي داستاني منظومة ليلي و مجن

  

 .ريفاتر، منظومة ليلي و مجنون، نمايشنامة سيرانودوبرژراك متنيت، ژرار ژنت، بيش:واژگان كليدي

  

  مقدمه، تبيين مسئله وطرح سؤال.1

  :  تلقي كرد4توان درآمدي شايسته براي ورود به بحث بينامتنيت  مي را3مغز پولن جملة پر

ها نبايد به صورت اجسامي به كتاب به بيان ديگر. ها نبايد جدا از يكديگر قضاوت كردة كتابدربار

يك كتاب هيچ گاه به خودي خود كامل نيست و اگر بخواهيم محتواي يك كتاب را . مستقل نگاه كرد

 
1
 1Hypertexte 

2
 2Hypotexte 

3 .Poulin 
4 .Intertextualité 
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 نه فقط آثار يك نويسنده بلكه در ارتباط با -درك كنيم، الزم است آن را در ارتباط با ديگر كتب 
  ).Poulin, 1988: 186( قرار دهيم -نويسندگان ديگرهاي  كتاب
اي بررسي نحوة ساخت متون ادبي و چگونگي شبكة اي برشيوهعنوان   بهبينامتنيت

هاي ادبي و بينامتنيت اصطالحي رايج در نظريه. داردبا يكديگر اهميت ها   آنارتباطي
اين . شود ديده ميشناسي است كه بيشتر در آراي ساختارگرايان و پساساختارگرايان  زبان

 در 5ژوليا كريستوا و توسط )اواسط دهة شصت ميالدي(بار در فرانسه  اصطالح براي اولين
  . كار گرفته شد  به6شرح آثار ميخائيل باختين

 بلكه پيوندي ،بينامتنيت مبتني بر اين انديشه است كه متن نظامي بسنده و مستقل نيست
- گفت كه در يك متن مشخص هم مكالمهتوان حتي مي. سويه و تنگاتنگ با ساير متون دارد دو

اين متون . ني كه بيرون از آن متن وجود دارند، جريان دارداي مستمر ميان آن متن و متو
هاي پيشين تعلق عصر همان متن باشند يا به سده ادبي باشند، هم ممكن است ادبي يا غير

  .)72: 1388مكاريك، (داشته باشند 
وجو  جست7شناسي فردينان دو سوسورتوان در نشانههاي اصلي بينامتنيت را ميريشه

  . شوددانست كه از پيوند دال و مدلول حاصل ميها مياي از نشانها مجموعهوي زبان ر. كرد
... يابد گانه است و از تلفيق دو وجه متفاوت بنياد مي اي دواز ديدگاه سوسور واحد زباني پديده

  هم بنابراين نشانة زباني، جوهري ذهني با دو رويه است و اين دو عنصر دال و مدلول كامالً به
  ).97 - 96: 1389سوسور، (آورد و يكي ديگري را به ياد ميهستند  پيوسته

شود كه آثار ادبي را نظامي  با بينامتنيت، زماني آشكار مي،شناسي سوسورارتباط نشانه
سازند؛ بنابراين پيدا كردن هاي زباني را ميدال و مدلول نشانه. از دال و مدلول تلقي كنيم

  . هاي ديگر استمقايسه با نشانهها در گرو درك درست از نشانه
هاي اجتماعي كلمات را در نظر نگاه باختين به اين مسئله با سوسور متفاوت بود و زمينه

  . داشت
هاي اجتماعي خاص، براي باختين اين سرشت ناشي از موجوديت واژه در عرصه«

  .)9: 1380آلن، (» .هاي خاص بيان و دريافت بودنمودهاي اجتماعي خاص و وهله
از نظرگاه باختين همة كلمات دست دوم هستند و به ديگران تعلق دارند و براي به دست 

شوند و كلمات از فردي كنندگان هر زبان با هم درگير مكالمه ميآوردن كلمه و معنا، استفاده
دهد اش را هرگز از دست نميشود و رايحة صاحب قبليبه فرد ديگر دست به دست مي
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  ).76: 1387پور،  غالمزاده وغالمحسين(
دانست و بر مكالمة متون گذشته و اي ميهاي نشانهاي از نظامكريستوا نيز متن را شبكه

به اعتقاد وي هر متن نقطة تالقي متون ديگر است و هيچ مؤلفي به ياري . حال تكيه داشت
ز شناخته و اي از مراكهر اثر واگويه« بلكه ،يابد ذهن اصيل خود به آفرينش هنري دست نمي

  .)327: 1370احمدي، (» .ناشناختة فرهنگ ماست
دمد؛ بلكه به  اعتقاد داشت نويسندة مدرن معناي واحدي را در اثر خود نمي8روالن بارت

هاي مختلف دريافت كرده، در فضايي هايي كه از فرهنگخواندهنوشته و پيشياري پيش
به بيان . كند بينامتنيت ارتباط پيدا ميدر همين سطح متن با. كند  ميبعدي متن را خلق چند
رمزها، قواعد و الگوهاي . هاي پيشين استها و نوشتههر متني بافت جديدي از گفته«ديگر 

 شوند ميشوند و در آنجا مجدداً توزيع وارد متن مي... هايي از زبان اجتماعي و آهنگين، بخش
  .)Barthes, 1981: 39(» .و اين زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است

هاي پيش از خود افق جديدي از بينامتنيت را فرا روي  با استفاده از ديدگاه9ژرار ژنت
تر است؛ به طوري كه تر و دقيقپردازان قبل كاملخواننده قرار داد كه به مراتب از آراي نظريه

را به اين 12نيتاي بر سرمتمقدمهو 11هاآستانه،10نوشته باز الواحاو سه اثر خود با عناوين 
  . مسئله اختصاص داده است
  : هاي ذيل پاسخ دهيمايم به پرسشدر اين مقاله كوشيده

هاي خويش به ارتباط ميان خوانده اي با استفاده از حدس و گمان و پيشگر خواننده ا .1
 د؟ توان آن را در زمرة مطالعات بينامتني قرار دا آيا مي، پي ببرد-از دو فرهنگ متفاوت -دومتن 

 ژنت، در مقايسة تطبيقي دو متن ليلي و 13هاي نظرية ترامتنيتشاخه كدام يك از زير .2
 كند؟  مصداق پيدا مي14مجنون و سيرانو دوبرژراك

 ةهاي داستاني ليلي و مجنون و نمايشنام ژنت، همساني15متنيت با توجه به نظرية بيش .3
 شود؟  سيرانو در چه مواردي خالصه مي

  

  پيشينة تحقيق. 2
 در جنگ آسيايي ميالدي با چاپ كتابي با عنوان 1786آوازة نظامي گنجوي در اروپا از سال 

 
8 .Roland Barthes 
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 االسرارمخزندر شهر اليپزيك حدود بيست حكايت از ) 1802(شانزده سال بعد . كلكته آغاز شد
، شهرت اسكندرنامه با انتشار منتخباتي از 1812در سال . مأخوذ از جنگ مذكور به چاپ رسيد

  . ايي پير گنجه در ميان خاورشناسان به اوج رسيدسرسخن
 نظامي را تنها از طريق ، سال پس از آن هم در اروپا24 يعني تا ، ميالدي1836تا سال «

 مستشرق نامي انگليسي كه ،شناختند و در اين سال آتكينسن  مياالسرار مخزن و اسكندرنامه
 نظامي را به ليلي و مجنونند دارد،  بلي فردوسي در انگلستان جايگاهةشاهنامدر شناسايي 

 و 1894هاي شعر انگليسي ترجمه كرد و در لندن انتشار داد و دو چاپ ديگر آن در سال
  .)326: 1314نفيسي، (» . ميالدي منتشر شد1895

 در اروپا تقريباً مصادف با ايامي بود كه روستان ليلي و مجنوندو چاپ اخير از ترجمة 
 بنابراين آوازة اين دو اثر ؛) م1897و 1896(شتة تحرير در آورد  را به رد خوةنمايشنام

  . شدتقريباً به صورت همزمان در اروپا منتشر 
هاي تطبيقي گوناگوني انجام شده هاي عاشقانة نظامي پژوهشكنون پيرامون منظومه تا
 ةماصغر حكمت در باب مقايسة منظو  به كتاب عليكاروان حله باكوب در كتاب   زرين.است

دافنيس و «همچنين قصة شباني . كند  شكسپير اشاره مي16رومئو و ژوليت با ليلي و مجنون
قابل مقايسه پيرايه با منظومة ليلي و مجنون ها و عشق بي صحنهرا از جهت سادگي 17»كلوئه
  .)418: 1384كوب،  زرين. (داندمي

هاي عاشقانة فارسي   با ديگر منظومهليلي و مجنونمقاالت گوناگوني پيرامون مقايسة 
همچنين  . انجام  شده استخسرو و شيرين و حتي و منيژه بيژن، ويس و رامينمثل 

 الوييربراك دوپريير مقايسة تطبيقي ليلي و مجنون عربي با فارسي نيز توسط ماري بودي و
  . است به چاپ رسيده) 1390 ،پاييز(به ترجمة خانم آسيه غفاريان  نافهدر ماهنامة 
سيرانو دوبرژراك و ليلي و ژوهش مستقلي پيرامون وجوه شباهت ين مقاله، پپيش از ا

اين جستار براي  در  و استصورت نگرفته متنيت مجنون از منظر ادبيات تطبيقي و بيش
 .پردازيمهاي دو اثر مير به همسانينخستين با

  
  

 
16 .Romeo and Juliet 
17 .Daphnisand Ch loe 
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  چارچوب نظري پژوهش . 3
-  مطرح مي»ترامتنيت«يگر را با عنوان كلي هاي دژرار ژنت هر نوع رابطه ميان يك متن با متن

ست از بينامتنيت،  ا كه عبارتكند  مي پنج دسته تقسيمبهمند كند و آن را به صورت نظام
متنيت ژنتي، حجم در اين ميان بيش. متنيت  و بيش20، فرامتنيت19، پيرامتنيت18سرمتنيت
ايم كه براي  بخش كوشيدهدر اين . ه استاي از تحقيقات او را به خود اختصاص دادگسترده

  : يك از اين اصطالحات تعريفي ارائه دهيم هر
  

  بينامتنيت. 1-3
 در اين شيوه كه بر .)146: 1380آلن، (» .حضور بالفعل يك متن در متن ديگر است «بينامتنيت
ژنت . كند حضور پيدا مي»دو« در متن »يك«گيرد، بخشي از متن  حضوري شكل مي مبناي هم

  :كندبندي مي طبقه زير در سه بخشبينامتنيت را
 

  بينامتنيت صريح و اعالم شده. 1-1-3
- ست كه با گيومه مشخص مي اهاقولهمان نقلشده  صريح و اعالم بينامتنيت صورت سنتي 

  . تواند اين حضور را دريابدشود و خواننده به سهولت مي
 

  شده بينامتنيت غيرصريح و پنهان. 2-1-3
 هنري در -سرقت ادبي. تا مرجع بينامتن پنهان بماندشود  يت كوشش مي در اين نوع بينامتن
  .گيرداين بخش قرار مي

   

  بينامتنيت ضمني . 3-1-3
بينامتنيت ضمني نه همانند «. اين نوع بينامتنيت حد واسط ميان دو مورد پيشين است

- سعي در پنهانكند و نه همانند بينامتنيت غيرصريح بينامتنيت صريح مرجع خود را اعالم مي

برد كه با اين   ميهايي را به كار به بيان ديگر نشانه؛)89: 1386نامورمطلق، (» .كاري دارد
  . توان به روابط بينامتني پي بردها مينشانه

  
  

 
18 .Architextualité 
19 .paratextualité 
20
. Métatextuali té 
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  پيرامتنيت . 2-3
گيرند و دريافت يك متن از عناصري كه در آستانة متن قرار مي«  است از پيرامتنيت  عبارت
-  از نظر ژنت فهم پيرامتن.)150: 1380آلن، (» .ندنكدهي و كنترل مي  را جهتسوي خوانندگان

  ....  ناشر؟ قطع كتاب؟ و با چند پرسش امكانپذير است؛ مثلها 
 

  فرامتنيت . 1-2-3
-باره مي ژنت در اين. شود به آن فرامتنيت گفته مي،هر گاه متني به تفسير متن اوليه بپردازد

  : نويسد
گويند و موجب پيوند يك متن با متن ديگر اي است كه اغلب به آن تفسير ميطهفرامتنيت راب«
  .)Genette, 1982: 11(» .شودمي
  
  سرمتنيت . 2-2-3

» .نامداي را كه اثر به آن تعلق دارد سرمتنيت مي روابط طولي ميان يك متن و گونه«ژنت 
بررسي روابط ميان آثار مربوط تواند به  اين نوع رابطة سرمتني مي.)93: 1386نامورمطلق، (

  . به يك گونة خاص هم كمك شايان توجهي كند
 

  متنيت بيش. 3-2-3
 الفكه آن را بيش متن گويند با متن پيشين  را بمتن « اين پديده متضمن مناسبتي است كه 

متن گويند متحد كند و شيوة پيوند اين دو چنان است كه متن ب تفسير متن كه آن را پيش
 .)Genette, 1987: 5( » .دالف نباش

  :به بيان ديگر
شود كه اي با دو وجه است كه يك وجه آن شامل مطالب جديدي مي متنيت نوشته بيش

ها را براساس تفكرات شخصي خود و بدون اينكه در جاي ديگري آن را ديده  نويسنده آن
جا است و از هميننوشته  نويسد؛ در حالي كه وجه ديگر آن بر پاية مطالب از پيشباشد، مي

شود؛ بنابراين خواننده براي متن ظاهر مي متن و پيش است كه اصطكاك و برخورد ميان بيش
ها توجه كند  فهم بهتر يك اثر بايد خود را ميان اين دو وجه قرار دهد و به هر دوي آن

)Wagner,2002: 302(.  
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متنيت نشان اع كاربردهاي بيشانو. اي استمتني پايهمتن، دوباره خواندنِ پيش بنابراين بيش
تلفيق اين دو مورد، يعني ). همان(» .فضاي ادبي، آميخته با نوشتن و خواندن است«دهد كه مي

 .شودمتن ميمتن، باعث آفرينش اثر جديد بيشپيش  خواندننوشتن مطالب جديد و 
 ژنت از اين هاي نوشتارند و استفادةنشانگر اليه «الواح بازنوشتنيكتاب ژنت با عنوان 

بازنويسي عنوان   به يعني ادبيات؛ است»دوم درجه«اصطالح، حاكي از موجوديت ادبيات در 
   .)155: 1380آلن، (» .شود آنچه پيش از اين نوشته شده است، شناخته مياصيل غير
رود و هيچ اثر ادبي نيست كه اثر ديگر را بيش متنيت بعد جهاني ادبيات به شمار مي«

متنيت   آثار جنبة بيشهمةتوان گفت كه بر همين اساس مي، )Genette, 1982a: 18( ».برنينگيزد
 نسخة عنوان  بهتوان را مي21مثال اعترافات روسوعنوان  ؛ به اما در برخي فراگيرتر است،دارند

  . معرفي كرد22جديد اعترافات سنت آگوستين
- هاني از اثري ديگر راجستتوان در هر اثري، تأثيرات جزئي و پنمتنيت مياساس بيش بر

-است و از ديدگاه او بيشهاي ترامتنيت جدا كرده متنيت را از ساير بخش بيش«ژنت . وجو كرد

هاي هاي ديگر ترامتنيت جنبهگيرد؛ در حالي كه قسمت اي از چند متن را در برميمتنيت مجموعه
در حوزة ادبيات تطبيقي » تمتنيبيش«از اين جهت ). Ibid(» .دهدگوناگون يك متن را نشان مي

  .شوداي از فرهنگ و ادبيات ملل مختلف مواجه ميكند، زيرا با مجموعهاي پيدا ميجايگاه ويژه
  : شود  ميمتن به دو دستة كلي تقسيممتن و بيشرابطة پيش

  
  23همانگونگي يا تقليد. 3-3

ين تقليد دگرگوني كه البته در ا  حفظ متن اول در وضعيتي جديد است، تقليد درهدف مؤلف
طور غيرمستقيم شكل   بهطور مستقيم غيرممكن است و تقليد به. آيد نظر مي امري بديهي به

  . كه هميشه بايد جوهرة متن اول در متن دوم وجود داشته باشدطوري  گيرد؛ بهمي
  

  24جايي تراگونگي يا جابه. 4-3
هاي نظرية ترامتنيت ژنت ن بخشتري اين بخش كه ارتباط مستقيم با اين جستار دارد، از مهم

در تراگونگي، . تواند با تراگونگي متن ديگر ايجاد شودگاهي يك متن مي«بر اين اساس . است

 
21 .Rousseau 

22 .Saint Augustin 

23. Imitation 
24 .Transformation 
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 در اين .)96: 1386نامورمطلق، (» .شودمتنيت ايجاد ميمتنيت با تغيير و دگرگوني پيشبيش
  .متن ايجاد شودسطح ممكن است دو فرآيند قبضي و بسطي براي پيش

 و نمايشنامة سيرانو »متنپيش«در مورد دو اثر مورد بررسي، متن ليلي و مجنون حكم 
 سيرانو تقريباً به يك ةالبته حجم منظومة ليلي و مجنون و نمايشنام.  را دارد»متن بيش«حكم 

  . چندان صادق نيستها   آناندازه است و قبض و بسط در مورد
  .   به صورت نموداري در صفحة بعد ارائه شده استهابندي براي درك بهتر نظرية ژنت تقسيم

از منظر ديگر ارتباط بينامتني آثار ادبي تا حد زيادي بستگي به نگاه خواننده دارد؛ 
 بودن »حتمي و احتمالي«هاي مهم خود در بينامتنيت به بندي  در يكي از تقسيم25ريفاتر

  .پردازدارتباطات متون مي
ن قرار گرفته و غير قابل حذف يا انكار باشد، بينامتنيت حتمي يا بينامتنيت هنگامي كه در مت«

اساس تجربيات شخصي يك فرد و خواننده   اما بالعكس هنگامي كه برشود، مياجباري محسوب 
  .)277 :همان(» .شود، بينامتنيتي احتمالي و تصادفي تلقي ميشودايجاد 

هنگي او در پيوند دادن دو اثر دخيل در بينامتنيت احتمالي دانش شخصي مخاطب و تجربيات فر
 بودن يترين مشخصة آن بيرونشود و مهماين دريافت براي خوانندگان مختلف، دگرگون مي. است

  ).279: 1390مطلق،  نامور(است آن از متن و وابسته بودن آن به شرايط خاص خواننده 
اي به خوانندة خوانندهمتني ديگر است و از  در اين حالت، متن براي خواننده يادآور برون

شود كه بينامتنيت قطعي تنها توسط از نظرية ريفاتر چنان برداشت مي. متفاوت استديگر 
شود، در صورتي كه بينامتنيت احتمالي نزد اكثريت مخاطبان افراد متخصص شناسايي مي

  . حضور جدي دارد
داستاني ليلي و هاي متنيت، همسانيبا توجه به شرح مبسوط نظرية ژنت پيرامون بيش

دهيم؛ البته اساس اين نظريه مورد شرح و بررسي قرار ميمجنون و نمايشنامة سيرانو را بر
اين تراگونگي طبق نظرية ريفاتر حالت احتمالي دارد و از تجربيات نگارندگان اين جستار بر 

  . است گرفته شده
  
  
  

 
25.Riffaterre 
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  1نمودار 

  
 جنون و نمايشنامة سيرانودوبرژراك نگاهي اجمالي به منظومة ليلي و م. 4

جا عشق پاكي  لوح يكديگر بودند و از همان بنابر روايت نظامي، ليلي و مجنون از دوران كودكي هم
خانوادة مجنون، ليلي را . كندگيرد؛ اما جدايي آن دو شدت عشق را افزون مي شكل ميها   آنميان

چون قيس كار «  اما پدر ليلي اعتقاد دارد،ندكنكه در ميان زيبايان يگانه است، خواستگاري مي
عشق را به شيدايي و ديوانگي كشانده و اكنون ديوانة ابلهي بيش نيست، اين وصلت باعث ننگ و 

  . و نبايد اين ازدواج صورت بگيرد) 2 :1361پور،  عشق(» حرمتي خانواده و قبيلة او خواهد گرديدبي
ليلي . شودند و با سبايع و ددان همنشين ميكترك كوي و منزل مي مجنون در فراق يار

 اما از اين وصلت شادكام نيست و در حسرت ،كندسالم ازدواج مي  با ابنبه خواست پدر
ميرد و ليلي هم در اثر سالم ميدر پايان منظومه، ابن. بردعشق دوران كودكي به سر مي

 تاب مرگ معشوق را ندارد، اندكي بعد مجنون كه. كندآفرين تسليم مي بيماري جان به جان
  .گويدمي گذارد و زندگي را بدرودسر بر آستان او مي

 پيرامتنيت

تراگونگي يا 
جاييجابه  

همانگونگي يا 
  تقليد

 

 ترامتنيت

  شده بينامتنيت صريح و اعالم
 شده بينامتنيت غيرصريح و پنهان

 بينامتنيت ضمني

 

 فرامتنيت 

 سرمتنيت

 متنيت يشب

 

يتترامتن  
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- نمايشنامه. است) م1918 -1868( شاعر و نويسندة دراماتيك فرانسه 26ادمون روستان

  . هاي او بيشتر از تخيل عاشقانه و مذهب مايه گرفته است
  وك شاهكار ادبي در زمان خود شدتبديل به ي 27»دستكش قرمز«اولين نمايشنامة او با عنوان 
 آثار ،يكي از منتقدان.  را به رشتة تحرير در آوردهاعاشقانه پس از اين اثر كتابي با نام

  .)Eterstein,1998: 384 (داند مي روستان را متأثر از ويكتورهوگو
سيرانو « يعني نمايشنامة ، ميالدي شاهكار خود1897 و 1896هاي  روستان در سال

هاي تئاتر فرانسه به اين نمايشنامه بارها در صحنه.  را به رشتة تحرير درآورد»راكدوبرژ
اين «. شدهاي فرانسه و جهان  روي صحنه رفته است و يكي از پر اجراترين نمايشنامه

حال و هواي آن چنان پر احساس است . نمايشنامه از نظر تغزلي و دراماتيك نقصاني ندارد
  ).4/2754 ،1381سيدحسيني، (» .دهدالشعاع قرار مي تحتكه شخصيت همة قهرمان را

. پردازدمي28روايت نمايشي سيرانو دوبرژراك به عشق مكتوم سيرانو نسبت به ركسان
سيرانو، عموزادة ركسان، از كودكي عالقة وافري به او دارد، اما زشتي دماغش مانع ابراز عالقه 

كوشند براي رسيدن به او گوي يك مي ه هرركسان عاشقان زيادي دارد ك. شود به ركسان مي
شود، اما مشكل  مورد توجه ركسان واقع مي29عاقبت كريستيان. سبقت را از يكديگر بربايند

بزرگ وي نداشتن قدرت سخنوري است و اين ايرادي است كه براي ركسان قابل اغماض 
هاي  ي كريستيان حرفكند به يارشود، تالش ميسيرانو زماني كه متوجه اين عالقه مي. نيست

گذارد تا به جاي عاشقانة خود را به گوش معشوق برساند، به همين دليل با كريستيان قرار مي
شود و  طرف مي به اين ترتيب نقصان كريستيان در سخنوري بر. او براي ركسان نامه بنويسد
ا او ازدواج هاي روح كريستيان كه در اصل از آنِ سيرانو است، بركسان تحت تأثير عاشقانه

شود رسد و او مجبور ميهمان شب خبر جنگ فرانسه و اسپانيا به كريستيان مي. كندمي
چند روز پس از آغاز جنگ، ركسان به دليل ... بالفاصله بعد از ازدواج عازم ميدان جنگ شود

هاي همسرش كه در اصل از آن سيرانو هستند، براي مالقات او عازم جنگ شدت عالقه به نامه
  .ميردشود، اما همان روز كريستيان در اثر جراحت ناشي از حملة دشمن ميمي

كشد؛ در حالي پردة پنجم نمايشنامه وقايع پانزده سال بعد از مرگ كريستيان را به تصوير مي
سيرانو در اثر يك سوء . كه ركسان همچنان در فراق كالم و عشق پاك همسرش عزادار است

اي تنها اش كه همراه راهبان در خانهاما به عادت هفتگي به عموزاده ،قصد در آستانة مرگ است
 

26 .Edmond Rostand 
27 .Legant rouge 

28 .Roxane 
29 .Christian 
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ركسان آخرين نامة كريستيان را كه در حال مرگ از جيبش درآورده به . زندكند سر ميزندگي مي
شود كه سيرانو در پس از چندي ركسان متوجه مي. دهد تا بار ديگر برايش بخواندسيرانو مي

فهمد كه سيرانو شود، ميتر ميوقتي به او نزديك. خواندن نامه استتاريكي مطلق اتاق مشغول 
ها عاشق حقيقي شود و ركسان پس از سالگرة نمايشنامه گشوده مي. خواندنامه را از حفظ مي

  . سپارد اما سيرانو در همان حال جان مي،شناسدخود را مي
  

  سيرانودوبرژراكهاي داستاني منظومة ليلي و مجنون و نمايشنامة  شباهت. 5
 گيري عشق از دوران كودكيشكل. 1-5

خواندند، دلبستة يكديگر ليلي و مجنون از دوران كودكي، زماني كه هنوز در مكتب درس مي
اي از آن جنس كه ميان اطفال  كشد و محبت معصومانهكار همدرسي به همدلي مي«. شوندمي

  .)10: 1368دي سيرجاني، سعي(» .گيرديك خانواده يا محله معمول است شكل مي
شود در نمايشنامة سيرانودوبرژراك نيز عشق از دوران كودكي در دل سيرانو ايجاد مي

البته . كند ميبيانهاي داستان تلويحاً اين مسئله را و روستان با اشارة كوتاهي در ميانه
-  به بازياي رهصراحت عالقة كودكانة سيرانو به اندازة مجنون نيست و نويسنده تنها با اشا

  : كندهاي كودكانه، مسئلة عالقة سيرانو به ركسان را مطرح مي
  شمشير درست كني؟ ها   آنبريدي تا باهايي را كه مييادتان هست ني:  ركسان-«
  . در حالي كه شما پوشال ذرت را به هم مي بافتيد تا موي عروسكتان باشد:  سيرانو-
  ... آه آن روزهاي بازي:  ركسان–
  ).107: 1385روستان، (» .ناميدند مي30ركسان را با آن پيراهن كوچكش مادلن: انو سير–

  
  هاي دو اثرهمساني شخصيت. 2-5

 عربي پادشاهنظامي پيش از پرداختن به اصل داستان ليلي و مجنون، از  :مجنون و سيرانو
- مي شاناين ابيات ن. شودگويد كه با وجود داشتن ثروت فراوان صاحب فرزند نميسخن مي

دهد كه مجنون در يك خانوادة با اصل و نسب به دنيا آمده كه جايگاه وااليي در ميان قبايل 
  . بدوي عرب داشته است

 
30 .Madeleine 
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 در گارد ،دار است  دارد؛ از يك خانواده اصل و نسبهايي سيرانو هم چنين ويژگي
  .تاس هايي از خود نشان دادهدالوري كند و در جريان مبارزات،مي سلطنتي خدمت

  اين سيرانو كي هست؟                    :  ماركي اول-«
  .                 بازي منازع شمشير كشته است، استاد بال او يك شمشيرباز كار:  كيژي-
  اصل و نسب درست و حسابي دارد؟ :  ماركي دوم-
  .)54: همان(» .آوران گارد سلطنتي است او از رزم: كيژي -

 هر دو در وصال ،ورزي هستند نون بازيگران صحنة اصلي عشق اينكه سيرانو و مجبا
آفرين  گذارد و جان به جانمانند، چنانكه مجنون سر بر آستان مزار دوست ميمي كام نا

اي كه نامه(حالي كه مشغول خواندن آخرين نامة كريستيان است   سيرانو در وكندتسليم مي
. ميردت جراحت زخم كهنه نزد ركسان مي، از شد)آمدهبه دست خودش به رشتة تحرير در
سيرانو در حال احتضار به . بردمي ها پي به راز سيرانودر اين مقام ركسان پس از سال

  : گويدركسان مي
حتي مادرم مرا ! كه هيچ گاه عشق زني بر من قرار نگرفت! ام، بارش رحمت بوديتو بر هستي
اما به لطف . ز معشوق به جانم تنيده بوديافت، خواهري نداشتم و هراس خفت امحبوب نمي

  ) 247: همان(دوستي تو، افسون زنانه به جانم آويخت 
ورزي سيرانو و مجنون در نظر گرفت، عالقة پاك و  توان براي عشقوجه ديگري كه مي

شود و در  از آن تعبير مي»حب عذري«نسبت به معاشيق خود است كه به ها   آنآاليش بي
  . به آن خواهيم پرداختعنواني جداگانه 

. هاي طبع اين عشاق اشاره كردتوان به عاشقانههاي اين دو شخصيت مياز ديگر شباهت
كند مي ايمجنون كه درد جنون، بند بند وجودش را فراگرفته است، ظرف واژگان را پيمانه

 با مختلف اين منظومه، فصاحت كالم مجنون در برخوردهاي  در قسمت. براي نجوا با ليلي
هاي مختلف نمايد؛ مثالً در پاسخ نامة ليلي به صورت مكرر در چند بيت به شيوهمي عشق رخ

  :كندمعشوق را خطاب مي
  اي كعبـــــة مـــــن جمـــــال رويـــــت

  

  محـــــراب مـــــن آســـــتان كويـــــت
  

ــينه   ــزار ســ ــد هــ ــد صــ   اي مرصــ
  

ــه   ــي در آبگينــــ ــن و مــــ   درد مــــ
  

ــرمن  ــر ســ ــه بــ ــي نــ ــاج ولــ   اي تــ
  

ــر  ــو ليــــك در بــ ــاراج تــ ــن تــ   ...مــ
  



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 107

ــاغ  ــدي اي بـــ ــي كليـــ ــه بـــ   ارم بـــ
  

ــدي  ــه ناپديـــ ــك بـــ ــردوس فلـــ   فـــ
  

ــاكم   ــه خــ ــزن كــ ــرا مــ ــواز مــ   بنــ
  

ــاكم   افروختـــــه كـــــن كـــــه گردنـــ
  

  )168: 1385نظامي، (
كند و رخ شود و گاه جامة غزل بر اندام ميها خالصه نميسرايي مجنون در نامه عاشقانه

  .نمايدمي
 واسطة كريستيان به هاي عاشقانة سيرانو كه بههاي عاشقانه حتي در نامهاين واگويه

ها و مشخص است؛ تا جايي كه تمام وجود ركسان، دلباختة نامه رسيد نيزدست ركسان مي
دوستت «شود و روزي كه خود كريستيان به سادگي و با الفاظي مانند مي هانگارش واژه

گويي وجود ركسان نيز در عطش فصاحت . شودكند، ناراحت مي به او ابراز عالقه مي»دارم
گاهي . قرار است بي) البته پيش از اطالع از هويت واقعي نويسنده(اژگان عاشقانة سيرانو و

  :شودمي گوي سيرانو و ركسان هم استشمامو الي گفت شميم اين عشق پاك از البه
- هر چه را آيد آشفته و خوشه خوشه بيرون مي! هر كالمي! هر كالمي! هر كالمي: سيرانو -

قلبم كه ناقوس عزا بود، چون به تو . عشق نفسم را گرفته است! امانهديو! دوستت دارم. ريزم
به ! انديشمبه تو مي! كندانداز مي لرزم، مي لرزد و نام تو را طنينانديشم و به خود ميمي

چنان ! اي داشتسال پيش، ششم مِي كه به كوچه پا گذاشتي، بافة موهايت چين تازه! سراپايت
شوي و تا شبيه آن زمان كه به قرص خورشيد خيره مي-ام كه به روشني موهايت خوكرده

شوم، ديدگان نور   زماني كه از تو جدا مي-بينيها هالة سرخي گرداگرد همه چيز ميمدت
  ). 155: همان(تند  ام، هالة زرين تو را دور همه چيز ميديده

نوشته شده، عنوان نامة وداع كريستيان براي ركسان  در آخرين نامة سيرانو كه به
  .رسداين احساسات به اوج خود مي
طوري كه  ، بهاساس كالم عزيزالدين نسفي سه مرتبه قائل شويم اگر براي عشق مجازي بر

 و خانة عشوق بود و مجاور كوي معشوق باشدعاشق همه روز در ياد م«در مرحلة اول 
 در ،)161: 1388نسفي،  (».باشد كه جمال معشوق را از دور ببيند... معشوق را قبلة خود سازد

چون معشوق را ببيند لرزه بر . چنان شود كه تحمل ديدار معشوق نتواند كرد«مرحلة دوم 
چنان شود كه جمال معشوق «و در مرحلة آخر ) همان(» .اعضاي وي افتد و سخن نتواند گفت
ديگر را همگي دل عاشق را فرو گيرد و چنانكه هيچ چيز . دل عاشق را از غير خود خالي يابد

توان  مي،)162: همان(» .راه نماند، آن گاه عاشق، بيش خود را نبيند و همه معشوق را بيند
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اند و اين اوج گرفتن كالم در  سيرانو و مجنون به غايت عشق مجازي رسيده كهنتيجه گرفت
  .مختلف هر دو داستان محصول همين مرحلة غايي حب عذري استهاي  قسمت
 در مثلث عشقي ليلي و مجنون، ضلع سوم، شخصي به نام :سالم و كريستيانابن
است كه ) اسد بني(به توصيف نظامي، ابن سالم از قبايل با اصل و نسب عرب . سالم است ابن

  :رودشود و با هداياي گرانبها به خواستگاري اوميشيفتة ليلي مي
ــواني  ــد جــــ ــي اســــ   در  ره ز بنــــ

  

ــستاني   ــكفته گلــ ــو شــ ــدش چــ   ديــ
  

ــنگ   ــه س ــري ب ــصي هن ــايهشخ    و س
  

  ...در چــــشم عـــــرب بلنــــد پايـــــه  
  

ــالمش    ــر سـ ــق بـ ــه خلـ ــوش همـ   گـ
  

ــت ــامش  ،بخـ ــرده نـ ــالم كـ ــن سـ    ابـ
  

  هــم ســيم خــدا و هــم قــوي پــشت     
  

ــشت    ــشيده انگـ ــوي او كـ ــي سـ   خلقـ
  

  )90- 89: 1385نظامي،(
سرانجامي كه او تنها با نگريستن به   ازدواج بيكند؛ سالم با ليلي ازدواج مي ابنسرانجام 

ميرد، سالم در اثر ابتال به بيماري ميعاقبت ابن .رودد و فراتر از آن نميجوي معشوق تمتع مي
  .آنكه از شراب وصال ليلي سيراب شود بي

است و ظاهري پيراسته دارد اي متمول برخاسته سالم از خانوادهكريستيان هم مانند ابن
  :گويدنمي ركسان در وصف زيبايي كريستيا. رود افراد گارد سلطنتي به شمار ميازو 

   .)102: 1385روستان، (» ...ماندمي 31طرة روشن موهايش به قهرمانان اورفه«
: همان(» .اندبوده ربا گواه واژگان نغز و هوش،تا بوده است سيماي خوش و مژگان سياه«
104.(  

 البته كريستيان عيب بزرگي دارد كه در مقابل صورت زيبايش باز هم براي ركسان مهم 
گويي ميان ركسان و ودر گفت .اشتن زبان شاعرانه در ابراز عشق استاست و آن ند

 به »دوستت دارم«خوبي مشهود است، تا جايي كه عاشق، ستايشي جز  كريستيان اين نكته به
  .كندبرد و همين مسئله ركسان را كه شيفتة سخنوري است، دلگير ميكار نمي

هاي پيكر بيجان، ش از سردي گونهارسد، گونهزماني كه ركسان به جنازة همسرش مي
يادگار نزد عنوان   بهدارد تا آن راتاب، آخرين نامة او را از جيبش برميشود و بيسرد مي

سالم بدون آنكه از همسر يك شبة خود كام بگيرد،  كريستيان نيز مانند ابن. خود نگه دارد

 
31. 29Orphée 
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  . ميردشود و ميعازم جنگ مي
االيام براي  هايي كه از قديمها و عادتهم، طبق سنتدر اين دو روايت : ليلي و ركسان

توان همتايند و از اين حيث نميكردند، ليلي و ركسان در زيبايي بيمي وصف معشوق استفاده
رساند، گاه نظامي شيفتگي مجنون را نسبت به ليلي به اوج مي هر. تمايزي قائل شدها   آنبراي

  :ددمدر تار و پود كالم هم جاني تازه مي
ــر نكــــــويي    ســــــر آيــــــت دفتــــ

  

ــوبرويي   ــك خــــ ــشه ملــــ   شاهنــــ
  

ــار    ــت پرگــ ــال هفــ ــت جمــ   فهرســ
  

ــوار  ــامگي خــ ــه جــ ــت خليفــ   از هفــ
  

ــود   ــي بـ ــوبي آيتـ ــه خـ ــه بـ ــي كـ   ليلـ
  

  و انگــــشت كــــش واليتــــي بــــود   
  

ــت  ــه در دســ ــش پيالــ ــيراب گلــ   ســ
  

  از غنچــــه نــــوبري بــــرون جــــست
  

  )82- 81: 1385نظامي، (
  

سيرانو با . شارات زيادي دارداز سوي ديگر روستان هم در وصف زيبايي ركسان ا
  : بردهاي عاشقانه، مقام معشوق را تا حد خدايان اساطيري باال ميزباني آكنده از واژه

افسونش چون عطر مدهوشگر گل سرخي است كه ! افسونگر مرگباري كه خودش خبر ندارد
گر، صد تر از يكدي نمكين. لبش را صد خنده است.  خانه كرده است32هايش كوپيدبه گلبرگ
او مالحت و زيبايي را به هر چيز كوچكي عطا . تر از ديگري استهريك شكرريز. زبان است

گاه كه بر شود و آنصدف نشين مي 33گذارد ونوساش پا ميآن زمان كه او در كجاوه. كندمي
روستان، (سايد  است كه به باغ بهاري سبك قدم مي34گذارد، دياناهاي پاريس پا ميفرش سنگ
1385 :77 - 78(.  

ساالر   جامعة ليلي يك جامعة پدر.كنند زندگي مي جوامع كامالً متفاوتيو ركسان در ليلي
اي كه  جامعه؛است  و پدر هر آنچه تصميم بگيرد، دختر بايد سر طوع و رغبت بر آن بگذارد

 ارها به آداب و رسوم كهنة اجدادي وفادكند و طي قرن ها را رد مي گونه عدول از سنت هر«
دلبستگي و « ليلي پروردة جامعة بدوي عرب است كه .)131: 1372كوب،  زرين(» .ماندمي
اش سقوط حتمي است در دركات پندارد كه نتيجهمي خاطر را مقدمة انحرافي تعلق

تن به ازدواج   ليلي ناگزير، در اين شرايط.)11: 1368سعيدي سيرجاني، (» .انگيز فحشا وحشت
خصوص پدرش  ش براي خانواده و بها  بدون آنكه عشق دوران كودكيدهد،سالم ميبا ابن

 
32 30 . Cup id 
33

٣١ . Venus 
34
 . Diana 
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 اشكه پدر ليلي در خواستگاري مجنون، دست رد به سينه خانوادهباشد؛ چنانارزشي داشته
  . زندمي

كند، يك زندگي مستقل و گونه كه روستان توصيف مي اما شرايط زندگي ركسان، آن
احتي با پسرعموي خود سيرانو در ارتباط است و با او ر ركسان به. كامالً مدرن و اروپايي است

اگرچه نويسنده به هيچ . كند و حتي از ابراز عشق به كريستيان نزد او ابايي نداردگو ميوگفت
اخالقي در نمايشنامه سخن به ميان نياورده، لكن خواننده در متن به آزادي  عنوان از روابط غير
 كه ركسان در بينيم ميهاي پاياني  مرگ همسر، در پردهحتي پس از. بردنسبي ركسان پي مي

اين آزادي، . پردازدمي هنريهاي  كند و حتي به فعاليتديري همراه با راهبان زندگي مي
  .گرايانة روستان به جامعة اروپا در قرن نوزدهم استمحصول نگاه واقع

ن منظومه، ليلي نقاب در ست كه در پايا اپردازي اين معاشيق آن تفاوت مهم ديگر در شخصيت
  .دهد ميپايانماند و نويسنده، نمايشنامه را با مرگ سيرانو كشد، اما ركسان زنده ميمي خاك
  

  عشق عذري؛ درونماية اصلي هر دو اثر. 3-5
چرخد و وار به دور خود مي دايره،هاي آسماني و الهوتي نيستعشق عذري از جنس عشق

   ؛ست اورزي و شهوت مبرا بة غرضئ از شابا اين وجود، زميني و خاكي است
ماند، قديمي يا بدوي داستان اغلب ميهاي  اما اگر در همين مرتبة خاكي بماند، كه در روايت

ماند و عادتاً حاصلي جز جويي مطلق در عشق زميني است كه به تمناي محال مينمودار كمال
  .)101: 1385ستاري،  (استيالي ظلمت و تن دادن به جذبة مرگ ندارد

نثاري عاشق و يعني جان... پس عشق عذري يعني عشق عفيف و مكتوم تا دم مرگ «
ستوديان و (» .آاليش او كه درآن هيچ نشاني از هوسناكي و طمع نيستعشق پاك و بي

توان در موارد ذيل خالصه هاي اصلي اين نوع عشق را ميمشخصه. )103: 1383ناصح، 
  : كرد
كتمان راز عشق .  ج؛ عفت پيشه كردن عاشق. ب؛اشق به معشوق عشق ورزيدن ع.الف«

  .)105: همان(» خاطر عشق  مردن به. د؛توسط عاشق
خالف آنچه در تعريف عشق عذري مطرح شده، عشق مجنون او را رسواي عالم كرده  بر

در . كوشند او را از جنون اين عشق رها كننداست؛ همه چيز و همه كس از دلدادگي او مطلعند و مي



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 111

 اما دريغ كه عشق، فروپوشندة ،دهند او اندرز مي بهاين مسير، پدر، مادر و دوستان مجنون بارها
مجنون از چشمان آهو، تصوير چشمان . هاي آن با عشق منافات داردانديشي عقل است و مصلحت
 با گذراند وآورد و از گوزن در بند خيال، جفت خويش را از مخيله ميمعشوق را به ياد مي

تسليم هوس و «ليلي و مجنون با پاكدامني  .پردازديادآوري خاطرات تلخ فراق به نجوا با كالغ مي
شوند و هر بار كه ممكن است تمناي تن، ايشان را از راه سالمت به در برد به نمي خواهش نفس
  عشقي چنان؛)123: 1385ستاري، (» .سازندمي سوزند وكنند، با عشق خود ميهم پشت مي

  .كنداستوار كه با طمع پيوندي ندارد و به خيال سالمت معشوق قناعت مي
سوزد، به خود اجازة ابراز  اينكه از دوران كودكي در تب و تاب عشق ركسان ميبااما سيرانو 

 ، از اين مسئله مطلع است35دهد و تا پيش از مرگش تنها يكي از دوستانش به نام لوبرهعالقه نمي
مجنون . دهد اقدامي براي وصال عاشق و معشوق انجام نمي،ن مجنون مثل نوفلخالف يارا ولي بر

 اما سيرانو در كتمان عشق بردبار است و تنها تجلي اين ،كندمي هاقراري بي در آتش عشق ليلي
. ديدتوان شد، ميهايي كه توسط كريستيان به ركسان نوشته ميسوختگي دروني را در نامه

 با اينكه او. كندنو به ركسان تنها در لحظات پاياني عمرش نمود پيدا ميعرياني عشق پاك سيرا
توانست به ركسان ابراز عشق كند، با وفاداري به دوستش راز خود را پس از مرگ كريستيان مي

-گوهايي كه ميان سيرانو و ركسان در ميوحتي در مناسبات و گفت. دارددر قلبش محفوظ مي

كنندة  شود و تنها نظر در زيبايي خيره به جسم معشوق ديده نمياوقة گيرد هرگز نشاني از عال
  .دهدركسان، روح او را نوازش مي

 محدود به قوم و »حب عذري« عشق مجنون و سيرانو مي توان نتيجه گرفت كه ةاز مقايس
اين نوع عشق از ازدواج رويگردان است و با وصال و كنار . مرز جغرافيايي خاصي نيست

- اي جز مرگ نمي اين عشق چاره برايگويي. بازند ندارد و عشاق در اين راه جان ميايميانه

هاي دو اثر كه هر يك نمود به هر روي شباهت جنس اين عشق در ميان شخصيت. بينند
  .  گذارد، قابل تأمل است را به نمايش مي»حب عذري«خاصي از 

  
  لقب دادن به مجنون و سيرانو. 4-5

شود كه شود، بلكه جوشش عشق سبب ميروايت منظومه به اين نام خوانده نميمجنون از ابتداي 
تا قبل از اينكه عشق .  وي را با چنين لقبي خطاب كنند،انديارانش كه  به درد عشق مبتال نشده

 
35 .Le Bret 
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خواند؛ عمر فروخ نيز بر همين باور است و   مي»قيس «شدت پيدا كند نظامي، مجنون را با عنوان
او را به اين مرتبه كشانده ) جنون حاصل از عشق( مجنون ديوانه نبوده، بلكه هيام اعتقاد دارد كه

   36. استشده شهرة آفاق »مجنون«تا جايي كه با لقب . است
  وآنـــــان كـــــه نيوفتـــــاده بودنـــــد

  

  مجنــــون لقــــبش نهــــاده بودنــــد   
  

ــي   ــه بــ ــه وجــ ــز بــ ــوايي او نيــ   نــ
  

ــر  ــي داد بـ ــوايي   مـ ــخن گـ ــن سـ   ايـ
  

  )56: 1385نظامي، (
ست، براي ابراز عشق به  ا يعني دماغ بزرگ آگاه،شا  خود به عيب ظاهريسيرانو كه

  . كندركسان اقدام نمي
از سوي ديگر شهسوار . ترين عامل بازدارنده در اظهار عشق استبيني بزرگ سيرانو اصلي

شود تمسخر مي 37 »هاپادشاه دلقك«عاشق اين نمايشنامه توسط دوستانش همه جا با عنوان 
 و »صدف«، »صخره «،»كدو حلوايي«، »خرطوم فيل«خش نيز بيني با عناويني چون و در چند ب

  . وصف شده است... 
عنوان عواملي بازدارنده كه در ابراز احساسات و عشق اين  بيني سيرانو و جنون مجنون به

ها به  هاي حقيقي آندهد؛ تا جايي كه نامدو تن نقش دارد، عشاق پاك را تحت شعاع قرار مي
  .گيرند شود و در طول روايت با همان القاب عارضي مورد خطاب قرار ميموشي سپرده ميفرا

  
  38نقطة اوج يكسان. 5-5

نقطة «. نقطة اوج يكي از عناصر اصلي داستان است كه عامل اصلي جاذبه و كشش براي مخاطب است
از نظر پنهان مانده اوج نتيجة منطقي حوادث پيشين است كه همچون آبي در زير زمين جريان داشته و 

  . در اين سطح ممكن است هر اثر چند نقطة اوج داشته باشد). 77: 1380ميرصادقي، (» .است
اولين نقطة اوج منظومة .  اين فرازها كامالً با يكديگر انطباق دارد،اثر مورد بررسي در دو

- يان شكل ميسالم و در اثر روستان با ازدواج ركسان و كريستنظامي با ازدواج ليلي و ابن

سرانجام عشق خواننده انتظار دارد . يستيان استسالم و كرنقطة اوج دوم، مرگ ابن. گيرد
 منظومة كند و با مرگ عشاق ادامه پيدا ميليلي و ركسان به وصال منتهي شود، اما داستان

  . رسدشود و داستان به انتها ميها گشوده مي گره،نظامي و سيرانو در نمايشنامه

 
36

  
37

  
38.Climax 
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  ساختار ادبي همسان. 6-5
 شعر غنايي. نظامي، درر سخن خويش را در ظرف شعر غنايي به خواننده عرضه كرده است

دهد با جوالن يكي از بهترين انواع شعري در ادبيات فارسي، به شاعر مجال ميعنوان  به
از اين جهت شعر غنايي . احساسات و عواطف، خواننده را مسحور هنرنمايي خويش كند

ادبيات هاي  بندي در تقسيم. كند استثنايي دارد و همواره به ژرفاي روح بشر نفوذ ميكيفيتي
» سبد جنبش رمانتيك ترين دستاورد و گل سرشعر غنايي را زيباترين و شكوهمند«غرب 
نوعي «نتايج مهم جنبش رمانتيك در غرب ايجاد  يكي از). 79: 1387فورست، ( اند دانسته

كه در ) 81: همان (است»  واقع و امر متعالي فراتر از مكان و زمانكشمكش بنيادين ميان امر
توان منظومة با توجه به اين توضيحات مي.  استشدهبسياري از آثار اديبان مكتب منعكس 

  . را ذيل آثار رمانتيك جاي دادليلي و مجنون
ستان و توان نمايشنامة روآميز ميتر و با نگاهي مسامحتبندي دقيقاما در يك تقسيم

طبق تعريف ويكتور .  قرار داد40»درام رمانتيك « ادبي،39منظومة ليلي و مجنون را در ژانر
» .عيار است تنهايي يك نوعِ اغلب تراژيك در تئاتر و يك شعر كامل و تمام درام به «:هوگو

)Hugo, 1949: 33(.آميزد راه را براي ابراز احساساتمي رمانتيك درهاي   هنگامي كه با مايه 
شدن دو قالب ادبي درام و رمانتيك به  آميخته«. گشايدروح شاعر يا نويسنده ميهاي  و ناگفته

تري به تصوير بكشد و زيبايي صورت شاعرانه دهد تا قهرمانانش را بهنويسنده اجازه مي
  .Ubersfeld, 1993:44 - 45(41(» .بيشتري در اثر ايجاد كند

از اي  خوبي مشهود است، اما در پاره نتيك بههاي رما جنبهليلي و مجنوندر منظومة 
گويي نظامي با وقوف به . توان ردپاي هنر نمايش و درام را دريافت كردابيات هم مي

مثالً در ؛  استكردهاثرگذاري تصوير در ذهن، راه را براي درك بهتر حب عذري هموار 
اي ادبي، تصويري هآميختن انواع تكنيك  شاعر با در، با خداوند»نيايش مجنون«وصف 

  : كند كه جنبة دراماتيك دارددل در شب خلق مينياز عاشق خسته مناسب از راز و
ــن  ــو روز روشـ ــبي چـ ــشنده شـ   رخـ

  

ــشن   ــبز گلـ ــو سـ ــك چـ ــازه فلـ   رو تـ
  

ــله ــاي  از مرســــ ــلهــــ   زر حمايــــ
  

ــمايل   ــرخ را شــ ــده چــ ــن شــ   زريــ
  

ــوبي  ــتبند خـــ ــه دســـ ــياره بـــ   ســـ
  

ــايكوبي    ــه پــ ــق بــ ــع افــ ــر نطــ   بــ
  

 
39 .Genre 
40  .Drame romantique 

 
41
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  بــــر ديــــو شــــهاب حربــــه رانــــده
  

ــده  ــول وال ز دور خوانــــــ   ال حــــــ
  

ــر    ــوا معنبـــ ــب هـــ ــة شـــ   از نافـــ
  

ــور  ــين منـــ ــه زمـــ   وز گـــــوهر مـــ
  

ــه چــرخ شــش طــاق    زآن گــوهر و ناف
  

  پـــر زيـــور و عطـــر كـــرده آفـــاق    
  

  )151: 1385نظامي، (
چند  ؛ هررسد نظر مي بهدر پايان اين بخش ذكر وجه شباهت ديگري ميان اين دو اثر الزم 

  . ارتباطي به روابط بينامتني ندارد
در مورد  .دهد حاكي از واقعيت داشتن دو داستان استآنچه مستندات و منابع نشان مي

پير گنجه در كوب در كتاب  زرين. وجود شخصيت مجنون اختالف نظر وجود دارد
حقيقت نمايندة حب عذري در ميان  ست كه ليلي و مجنون در ا معتقدجوي ناكجاآباد و جست

  . لم خارج واقعيت نداشتندزن و مرد هستند و ظاهراً در عا
نمايي خالي نماند به رسم ديرينة شان از عنصر حقيقت خاطر آنكه قصه پردازان به قصه«

 براي نقل جعل ،ست اها نشانة مشكوك بودن آنها   آنهايي كه مجرد وجودنامه عرب، نسب
  .)115: 1372كوب،  زرين(» .گونه ترديد در واقعي بودن آن را رفع نمايند اند تا هركرده

 مثالً ؛در تاريخ ادبيات عرب نيز مورخان پيرامون حقيقت وجودي ليلي و مجنون اتفاق نظر ندارند
) و حقيقت تاريخي ندارند(دو نفرند كه فقط نامشان باقي است : رياشي گويد از اصمعي شنيدم«

  .)141: 1368هاني، اصف(» .اند بافان ساخته هاي ايشان را افسانهقصه. ������ ��Eعامر و  مجنون بني
در عين حال اخبار زيادي مبني بر وجود مجنون در دست است كه اغلب راويان آن در ميان 

قيس بن الملوح بن «شناسان اصل نام مجنون را برخي از نسب. اعراب به صداقت منتسب هستند
 كه اين قدندمعتاند و   ذكر كرده»����F بن عامر بن ����� جعد بن كعب ������Eمزاحم بن عدس بن 

 . اند هجري ذكر كرده70شخصيت واقعيت خارجي داشته است و سال مرگ او را حدود 
كرد كه كند كه مردي از اهل يمن براي من نقل ميشيباني نقل مي ابوعمر) 194: تا بروكلمان، بي(

 .)223: 1992بن ملوح،  قيس(با او سخن گفته است و نامش را پرسيده است  مجنون را ديده است و
بن ملوح  مجنون همان قيس«گويد بن محمد كلبي در دست است كه مي نقل قول ديگري از هشام

شدنش مرده است و وي بر سر قبر پدر شتري قرباني كرده و ابياتي  است كه پدرش قبل از ديوانه
 .)224 - 223: همان(» .سروده است
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عنوان   بهاو در ارتش. سه است ميالدي فران17 قرن ة نويسند،42ساوينين دوسيرانو دو برژراك
 در ميدان جنگ به خود هايشخاطر رشادت لقب پادشاه شجاعت را به«. كردتفنگدار خدمت مي

 & Décate(» .اي مطرح كرديك شخصيت افسانهعنوان   بهاو راها   و همين دالورياختصاص داد

Armand, 1988: 93( ي اين شخصيت را ميالد19طوري كه ادمون روستان در اواخر قرن  به؛ 
 ها هاي آنوجوه شباهت اين دو شخصيت بيش از تفاوت. قهرمان شاهكارش برگزيدعنوان  به
است كه  دستي داشته  ساوينين دوبرژراك به غير از رشادت و دالوري، در نويسندگي هم. ستا

سوي ديگر از ؛ اش همخواني داردهاي دالويز عاشقانه روستان و نامهةكامالً با شخصيت نمايشنام
  . شجاعت، بيني بزرگ و ناكامي در عشق را نيز بايد به موارد مذكور افزود

طبق اشارة مختصر . رودقصد و جراحت از دنيا ميهمچنين ساوينين در اثر يك سوء
- بنابراين مي؛ دهدروستان مرگ سيرانوي نمايشنامه هم در اثر يك زخم عميق كهنه رخ مي

 . جو كرد و شنامه را در حقيقت وجودي ساوينين جستاصلي اين نمايهاي  توان ريشه

 

 گيري نتيجه. 6

دوبرژراك  متني ژنتي منظومة ليلي و مجنون و نمايشنامة سيرانواز بررسي رابطة بيش
  : دست آمد ههاي داستاني زير باساس بينامتنيت احتمالي، همساني بر

جنون در مقابل سيرانو و ها، به طوري كه ليلي در مقابل ركسان، متناظر شخصيت. الف
 ؛گيردسالم در مقابل كريستيان قرار مي ابن

 عشق از دوران كودكي در هر دو اثر؛هاي شكل گرفتن ريشه  . ب

 ؛عذري درونماية همسان با محوريت حب . ج

 ؛)هاپادشاه دلقك(و سيرانو ) مجنون(لقب دادن به عشاق داستان، قيس بن ملوح   . د

 گيرد؛سالم و كريستيان شكل مياج ليلي و ركسان و مرگ  ابندو نقطه اوج همسان كه با ازدو . ه

 . ساختار ادبي مشابه؛ درام رمانتيك . و

  
  
  
  
  

 
42 .Savinien deCyrano de Bergerac 
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  1جدول 
  

  )ليلي و مجنون(متن پيش   هاي كلي دو اثرهمساني
سيرانو (بيش متن 

  )دوبرژراك
  سيرانو  مجنون  )مرد(عاشق 
  پردازي  شخصيت  ركسان  ليلي  )زن(معشوق 
  انكريستي  سالم ابن  رقيب

  مكتبي بودن عشاق در طفوليت هم  گيري عالقه از دوران كودكيشكل
رابطة خويشاوندي سيرانو و 

  ركسان
  )پنهان( عذري حب  )آشكار(حب عذري   درونمايه

  )هاپادشاه دلقك(سيرانو   )مجنون(قيس  بن ملوح   لقب دادن به عاشقان

  نقطة اوج
  سالم ازدواج ليلي با ابن

  و
  سالممرگ ابن

  ج ركسان و كريستيانازدوا
  و مرگ كريستيان

  درام رمانتيك  درام رمانتيك  ساختار ادبي

  
  ها نوشتپي. 7

1. hypertexte 

2. hypotexte 

3. Poulin 

4. intertextualité 

5. Julia Kristeva 

6. Mikhail Bakhtin 

7. Ferdinand de Saussure 

8. Roland Barthes 

9. Gérard Genette 

10. palimpsestes 

11. seuils 

12. introduction à l’architextualité 

13. transtextualité 

14. Cyrano de Bergerac 

15. hypertextualité 
16. Romeo and Juliet 
17. Daphnisand Chloe 
18. architextualité 
19. paratextualité 



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 117

20. métatextualité 

21. Rousseau 

22. Saint Augustin 

23. imitation 

24. transformation 

25. Riffaterre 

26. Edmond Rostand 
27. legant rouge 

28. Roxane 
29. Christian 

30. Madeleine 

 )Muse/موز( فرزند خداي شعر و ادب       كهاي يوناني   اسطوره -ايافسانهقهرمان  : )Orphée (اورفه . 31
 .رودبه شمار مي43

 عشق، فرزند ونوس است كه براي به اجرا رسـاندن فرمـان مـادرش نـزد            ة نام اله  ):Cupid (كوپيد . 32
 و بـا پـشت سـر        شـود  ميرود، اما به عشق دختر مبتال       دختر زيباروي شاه مي   ،   Psyché) (پسيشه

 .)28 -24: 1385روستان، . (رسندهاي بسيار عاقبت اين دو به يكديگر ميگذاشتن فراز و نشيب
او . هم خدايان و هم آدميـان را  ؛  عشق و زيبايي بود كه همه را فريب مي داد   ة اله :)Venus (ونوس . 33

ي او شـده بودنـد بـه    هـا خنديـد و كـساني را كـه مغلـوب حيلـه      دوستدار خنديدن بود و زيبا هم مي    
دزديـد و هـوش از سرشـان     اي بود كـه حتـي عقـل دانايـان را هـم مـي              او الهه ... گرفت  مضحكه مي 

 .)19: همان(ربود مي
34.  Diana 

35.  Le Bret 

» .اشـتد هيامـه بليلـي      ؛ و أنّه خولط في عقلِه لمـا          ��G�Bلكن كانت به     إنَّ مجنون ليلي لم يكن مجنوناً، و      « . 36
 .)1/437: 1992فروخ، (
  .)Le roi des pitres( نمايشنامه اين لقب به درستي معنا نشده است ةدر ترجم . 37

38. climax 

39.  genre 
40. drame romantique 

شود و هر قسمت ست كه در پنج صحنه اجرا مي اايدر اصطالح خاص، درام رمانتيك، نمايشنامه .41
توان به يشنامه ميهاي اين نوع نمااز ديگر ويژگي. افتدآهنگين است و در دل تاريخ اتفاق مي

 .  ها و تصاوير اشاره كردعاشقانه بودن، شور و حرارت و توالي صحنه

42.  Savinien deCyrano de Bergerac 
 

 
1. Muse 
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  منابع . 8
  .مركز:  تهران.)گراييشناسي و ساختارنشانه(ساختار و تأويل متن ). 1370. (احمدي، بابك •
 ج. حسين مشايخ فريدني و شرح از محمدترجمه، تلخيص . االغاني). 1368. (اصفهاني، ابوالفرج •

  . علمي فرهنگي: تهران. 1
 . مركز: تهران.  پيام يزدانجوة ترجم.بينامتنيت ).1380. (آلن، گراهام •

. دكتر عبدالحليم نجاراز  ترجمه به عربي .تاريخ االدب العربي). تا بي. (بروكلمان، كارل •
  . دارالمعارف:  مصر.االول الجزء

 فرزام ة ترجم.)اي در پنج پرده نمايشنامه(دوبرژراك  سيرانو). 1385. (روستان، ادمون •
 .قطره: تهران. پروا

 . سخن: تهران. وجوي ناكجاآباد پير گنجه در جست). 1372. (زرين كوب، عبدالحسين •

  . علمي: تهران.  4چ . )مجموعة نقد ادبي (كاروان حلهبا ). 1384 (..ــــــــــــــــــــــ •
 . توس: تهران. 2 چ .حاالت عشق مجنون ).1385. (ستاري، جالل •

 عشق عذري و شعر عذري با نگاهي به ليلي و«). 1383. (مهدي ناصح ستوديان، مهدي و •
 .116 -99 صص،144 ش .دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد مجلة .»مجنون نظامي

 .نشر نو: تهران. 3 چ .سيماي دو زن). 1368. (اكبر سعيدي سيرجاني، علي •
 .3 چ . كوروش صفوية ترجم.شناسي عمومي دورة زبان ).1389. (سوسور، فردينان دو •

 . هرمس: تهران
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