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مقدمه
عشق به معنی فرط حب و دوستی است و نيز مشتق از "عشـقه" اسـت و آن
گياهی است که به دور درخت پيچيد و آب آن را خورد رنـگ آن را زرد کنـد و
برگ؟ آن را بريزد و بعد از مدتی خود درخت نيز خشک شود ،عشق نيز چون به
کمال خود رسد قوا را ساقط گرداند و حواسی را از کار بينـدازد ،طبـع را از غـذا
باز دارد و ميان محب و خلق مالل افکند و از صحبت غير دوست ملول شـود يـا
بيمار گردد و يا ديوانه شود و يا هالک گردد.
انواع عشق
به طور کلی عشق از ابتدا به دو نوع کلی "حقيقی و مجازی" تقسيم می شود
که اين دو اصطالح "عشق حقيقی" و "عشق مجازی" در مقايسه با تعابيری چون
"عشق طبيعی" و عشق انسانی از اصـطالحات متـأخر صـوفيه اسـت و در واقـع
متعلق به مذهب تصوف عاشقانه است و در زمان صوفيه در دوره کالسيک بکـار
نرفته است در آثار قرن پنجم هم ديده نشده است حتی "سوانح احمد غزالـی" و
"تمهيدات عين القضات" به جای عشق الهی و عشق انسانی اصطالحات عشق به
خالق و عشق به مخلوق بکار رفته است .در کل تعابير مختلفی که در طول تاريخ
از انواع عشق کردهاند ،پيرامون اين دو بوده است.
در واقع زمان شکلگيری اين دو اصطالح در تصوف اواخر قرن پنجم و اويل
قرن ششم است .تعريف عشق در کتـاب "عشـق و عرفـان و تجلـی آن در شـعر
فارسی" از "ابوالفتح داريوش صبور" اينگونـه بيـان شـده اسـت« :آن واقعيـت و
موهبت جاويدی که حلقهوار برگردن عالم وجود افتاده و آن را به گردش گـرم و
د لخواه خود واداشته و سرانجام آن معبود ديرينی که با همه سالخوردگی جاودانه
سرشار از طراوت و جوانی است عشق است ».همانگونه که قبال هـم اشـاره شـد
عشق به دو گونه مجازی و حقيقی تقسيم بندی شده است.
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در "فرهنگ معين" در تعريف عشق مجازی گفتهانـد« :عشـق غيـر حقيقـی و
موقت و زودگذر ،عشقی است که در موجودات زنده سبب جلب و جـذب مـی
شود و نتيجه اين جذب و انجذاب ،بقای نسل و نوع است».
گفتهاند عشق مجازی از حسن صورت و کمال سـيرت پديـد مـیآيـد و در
واقع همان عشق غريزی و انسانی که به زغم عرفا گذرا است و بـا وصـال پايـان
میگيرد .اما عشق حقيقی يا عشق الهی ،جذبه حق است چـون آذرخـش هسـتی
فانی و مجازی عاشق را به آتش غيرت خويش میسوزد و آنگاه عاشـق در خـود
می ميرد حق زنده میشود .که به قول "روزبهان بقلی"« :هر که به عشق حق زنده
باشد موت بر وی روا نباشد و راه نيابد( ».ستاری1374 ،ش)131 :
عشق از دیدگاه نظامی
تعاريف گوناگونی از عشق کردهاند .لغت نامه دهخدا يک صفحه در معنای آن
سخن گفتهاست اما تعريفی که نظامی بدست داده در هيچ يک از فرهنگها ضبط
نشده است .او سخن حکيمان را برای ما بازگو کرده و گفته اسـت کـه حکيمـان
نيروی جاذبه چهار عنصر را عشق می نامند:
طبــايع جــز کشــش کــاری ندارنــد

حکيمان اين کشش را عشق خوانند

اين تعريف هم علمی است و هم عرفانی .هر يک از عناصر چهارگانـه عشـق
در جايگاه خويش است و جايگاه طبيعی هر عنصر را حيز طبيعی گوينـد .سـنگ
به باال سقوط میکند و گرما به باال مـیرود و آب روی خـاک مـیايسـتد و هـوا
باالی آب و خاک قرار میگيرد .با اينکه اين چهار عنصر از لحاظ صفات گـرم و
سرد و تر و خشک با هم مخالفند اما دو به دو در يک صفت مشـترکند و همـين
وجه اشتراک به خواست خداوند متعال سبب شده که با هم ترکيب شوند وجماد
و گياه و حيوان و انسان را پديد آورند .طرز قرار گرفتن و مـرز مشـترک عناصـر
اربعه درترکيب که قديمیترين فرمول گسترده است بدينترتيب میباشد:
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آتش و هوا (گرم)
آتش و خاک (خشک)
آب و هوا (تر)
خاک و آب (سرد)
نظامی عشق را آينه بلند نور يعنی آفتاب ناميده است:
عشـــق آينـــه بلنـــد نـــور اســـت

شهوت ز حساب عشق دور اسـت

عشق از دیدگاه شکسپیر
شکسپير در خصوص عشق می گويد:
I love theee , I lave but tee with a lave that shall not die till the sun Grows cold
and the stars grow old.

دوستت دارم ،تنها تو را دوست دارم با عشق که هرگز نمیميرد ،تا خورشيد
سرد شود ،و تا ستارهها فرسوده شوند( .مظلومی1313 ،ش)43 :
Love
For aught that I could ever read, could ever hear by tale of history The course of
true love never did run smooth.

عشق
از آنچه در گذشته خواندهام يا در حکايات و تاريخ شنيدهام میدانم ،که مسير
عشق واقعی هرگز آرام و هموار نبودهاست( .رويای يک شب تابستان ،پـرده اول،
صحنه اول)
Let me not to the marriage of true minds admit impediments Love is not love
which alters when it alteration finds, or bends With the remover to remove:
O, not is an ever fixes mark.

نبايد بر سر راه پيوند دو متفکر راسـتين مـوانعی ايجـاد کـنم :عشـق ،عشـق
نيست اگر با پيدايش تغيير ،دگرگونی پذيرد و يا با تکانی از راه بـه در رود و بـه
زانو در آيد .آه نه ،آن همواره سمبلی تقلبی است( .سونات)
Is love a tender thing? it is too rough, too rude, too boist Rous, and it pricks like
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آيا میپنداری عشق چيز لطيفی است؟ عشق بسيار خشن و گستاخ و پر قيل و
قال است و چون خار میخراشد( .رومئو و ژوليت ،پرده اول ،صحنه چهارم)
By heaven, I do love: and it hath taught me to rhyme And to be melancholy.

سوگند میخورم که من عشق میورزم و عشق به من آموخته است کـه شـعر
بسرايم و ماتمزده باشم( .تالش بيهوده عشق ،پرده چهارم ،صحنه سـوم) (معينـی،
1314ش)229-172 :
عاشق و معشوق در دو داستان و تحلیل عشق آنها
در اين قسمت از مقاله بـه معرفـی و توضـيح و بررسـی شخصـيت عاشـق و
معشوق در هر دو اثر پرداختهايم تا از ويژگیهای اخالقی و رفتـاری آنهـا بـرای
بهتر شناختنشان استفاده کرده باشيم تا بتوانيم به عشق بين آنها پیببريم .ابتـدا بـه
بررسی شخصيت عاشق و معشوق در حکايت نظـامی پرداختـه در مثنـوی فـوق
همانگونه که میدانيد مجنون عاشق است و ليلی معشوقه وی میباشـد .در اينجـا
به بررسی شخصيت مجنون میپردازيم.
مجنون
نام او قيس است و از خاندان عامری میباشد .مجنـون قـيس اسـت ،او را بـه
جنون نسبت میکنند جنون عشق ،جنون زائيده عشق .اين چگونه جنونی اسـت؟
آيا عشق شيفتگی خود به خود جنون زاست که «من و اين عشق جنون خيـز کـه
تعبيرش نيست» يا جنون قيس حاصل حرمان و ناکامی در عشق است؟ و چگونه
ممکن است دلداده شيفتهای هم شاعری بلندآوازه باشد که شعرش را چـون ورق
زر میبرند و هم ديوانه؟ احتماال اعراب تحت تأثير آن از ديرباز عشق و شـيفتگی
به زن را مايه عار و ننگ و نوعی جنون و زايل شدن عقل میدانستند .اما در اينجا
الزم به يادآوری است که مجنون گوئی در عين بصيرت و روشن بينی ،سـودا زده
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است و يا از فرط روشندلی ،دچار شيفتگی گشتند و از مردمان کور باطن ،رميـده
و روی برتافته است و انس محبت را به بهای وحشت مردم خريده است .میداند
چه به سرش آمده و خواهد آمد .تقدير خويش را میشناسد و به ظـاهر پذيرفتـه
است ،هرچند ماجرای او بدين سادگی هم نيست ،اما در همه حال يقين دارد کـه
در برابر اين عشق نيرومند پايداری نميتوان کرد و عشـق پرسـطوت عاقبـت او را
هم خواهد شکست .با اين همه به گفته نظامی ،مجنون چون از غايـت عشـق بـه
وجد میآمد به کوه نجد میرفت و غزل میگفت و خروش برمیآورد( .سـتاری،
1311ش)13 - 11 :
همانگونه که تا بدينجا بيان شد مجنون به دور از همه و دور از معشوق ايـام
را میگذرانده وگه گاه به نزد و ديار يار مـیرفتـه اسـت .بـه قـول "دکتـر ايـرج
رستگار" که در کتاب "شهر ليلی" خود از زبان مجنون آورده است کـه« :عشـق،
معناساز زندگی است ،شما نبايد فراموش کنيد که عشق بـيش از آن کـه مشـغول
شدن به ديگری باشد مشغول شدن به خويشتن خويش است ».شايد واقع امر نيز
همين باشد که مجنون از همه دوری میکرده و به تنهائی و خلـوت مـیپرداختـه
است .و شايد در همين خلوت و تنهائی بود که از عشق زمينی به عشـق آسـمانی
رسيده باشد که میتوانسته اين گونه در دوری و هجران يار صبوری کند.
لیلی
ليلی دختری است که حکم پدر را اجراء میکند ولی در نهان اشک میريزد و
غصه میخورد و راز خود را فاش نمیکنـد .ليلـی پـرورده جامعـهای اسـت کـه
دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی میپندارد که نتيجه آن سـقوطی حتمـی
است در درکات وحشت انگيز فحشاء و به داللت همين اعتقاد همه قدرت قبيلـه
مصروف اين است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از يکديگر
جدا نگه دارند .تا با تمهيد مقدمات گناه ،آدميزاده طبعا ظلوم و جهول در خسران

سنجش عشق در دو شيفته عشق ليلی و مجنون نظامی و21 / ...

ابدی نيفتد .در ديار ليلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگـی بـه قبضـه
شمشير بسته است .اما وضع ليلی چنين است که محکوم محيط حرمسرائی تازيان
است و جرايمش بسيار :يکی اين که زن به دنيـا آمـده و چـون زن اسـت از هـر
اختيار و انتخابی محروم است .گناه ديگرش زيبائی است و زندگی در محيطی که
به جای ذات يبوست صفات ملوکانه ،حکيمباشی بيچاره را به تنبيه میبندند و بـه
جای تربيت مردان به حکومت زنان متوسل میشوند ،که چون ديده ديـد و دل از
دست رفت و چاره نماند کار عاشق به رسوائی میکشد و راه عـالج اينکـه زن را
از درس و مدرسه محروم کنند تا چشم مرد بر جمالش نيفتد و کـار جنـونش بـه
تماشا نکشد .در نظام پدر ساالری قبيله ،مرگ و زنـدگی او در قبضـه اسـتبدادی
مردی است بنام پدر .پدر ليلی نه از عوالم دلدادگی خبـر دارد و نـه بـه خواسـته
دخترش وقعی مینهد .ليلی بی هيچ تالشی جنون مجنون و زندگی تلـخ خـويش
را سرنوشتی قطعی میداند و چاره کار را منحصـر بـه مخفيانـه ناليـدن و اشـک
حسرت ريختن که فرمان سرنوشت اين است و اگر راز دل با پـدر در ميـان نهـد
مايه آبروريزی قبيله خواهد بود و زن دلشکسته پایبسته ،مرد نيست که از کريچه
تنگ حصار خانه قدم بيرون نهد ،چـارهای نـدارد جـز سـوختن و سـاختن و در
نوحه گری با مجنون از خاليق بريده هم نوا شدن و سرانجام در اعماق حسرت و
ناکامی جان دادن و از قيد جهان رستن( .سيرجانی1377 ،ش)24 - 11 :
عشق
با توجه به مطالبی که در خصوص ليلی و مجنون گفته شـد در مـیيـابيم کـه
عشق آنها يک عشق جسمانی نبوده است چرا که آنها راغب به وصال در اين دنيا
نبوده و میپنداشتند که بعد از مرگ به وصال هم نائل میآيند .با توجه به حديث
عشق که پيامبر اکرم میفرمايند« :من عشق و کتم ثـم مـات ،مـات شـهيدا ».ايـن
حديث به اين معنی است که« :ای هر که عشق آرد ،پـس عفـت ورزد و پوشـيده
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دارد ،پس بميرد او شهيد باشد( ».ستاری1371 ،ش)144 :
شايد ليلی با توجه به همين حديث عشق خود را پنهان کرد ،و همانگونـه کـه
مشهور است نظامی میگويد :ليلی در بستر مرگ بر مادر خويش راز بگشـاد و او
را وصيت کرد که« :خون کن کفتم که من شهيدم ».اين برابر دانستن ليلی :عاشـق
پاکدامن و کشته راه عشق با شهيد امريست محل تأمل چون بـه موجـب حـديث
عشق ،عاشق اهل کتمان که از درد عشق بميرد شهيد است ،نه عاشقی که همچون
ليلی و مجنون افشای راز میکند .البته نبايد از ياد برد که ليلی بدين مباهی اسـت
که همچون مجنون ،پرده دری نکرده بلکه سرعشق را از بيگانه پوشيد داشته است
و ظاهرا به همين جهت بنا به روايت نظامی راز دل خود را تنها در بستر مرگ بـا
مادر درميان مینهد ،گرچه همه از مکنونـات ضـميرش آگاهنـد و عشـق وی بـه
مجنون از آفتاب هم روشنتر است .اما با اين حال همچون مجنـون ،پـری زده و
گوهر گرفته يعنی شيفته و ديوانه نيست .و با طاق و طرنب و شکوه طمطـراق دم
از عشق نمی زند و فصيحت بر میانگيزد .حتی حکايت میکنند از ليلی که عشق
کدام يک از شما تو و مجنون به هم بيشتر است؟ و ليلی پاسخ داد« :محبـت مـن
افزونتر از محبت او به من است زيرا عشق او مشهور است و عشق من مسـتور».
و اين حالت نوعی حديث نفس کردن اسـت و در واقـع مبـين تعبيـر خاصـی از
عاشقان و عشق عذری است که آنان را به شهيدان راه حق ،نزديـک مـیگردانـد.
ليلی و مجنون همچون شهيدان به بهشت میروند ،زيرا معصوم بـدنيا آمـدهانـد و
معصوم از جهان رفتند ،بسان همه کودکان .در دو دل ليلی با مادر در بستر مـرگ
که نظامی آن را به منزله رازگشائی دانستهاست در پرتو اين اعتقاد ضمنی معنـی و
اهميت خاصی پيدا میکند( .ستاری1311 ،ش)117 - 113 :
با توجه به نکات گفته شده در خصوص عشق ليلی و مجنون بـه ايـن نتيجـه
میرسيم که عشق آن دو به يکديگر عشق پاک و خـالی از هـوس بـوده کـه نيـز
میتوان از آن به عشق الهی و يا يک عشق عذری نيز تعبير کرد.
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در داستان شکسپير عاشق رومئو میباشد و معشوقه وی ژوليت اسـت کـه در
اين جا فرصت آن است که در خصوص شخصيت اين دو توضـيحاتی بـدهيم و
به بررسی عشق مابين آن دو بپردازيم.
رومئو
رومئو شخصيتی دارد جسور که در ابتدای داستان بـا زدن ماسـک بـه جشـن
خانوادگی کاپولتها وارد می شود با اينکه آنها با هم در نزاع و جنگ میباشـند
و بايد در نظر داشت با اينکه فردی عاشق است و هر عاشق دارای قلبی رئوف و
مهربان است ولی وی دارای خوئی سـرکش و طغيـانگـر و جنگجـو مـیباشـد.
همانگونه که در نمايشنامه آورده شد رومئو در هنگام تبعيد پيوسته رسل در سائل
منظم با ديدار يار دارد و از حال و احوال وی بـاخبر اسـت و در واقـع دوری از
ياررا طاقت ندارد و بی قرار او میباشد و ناشکيبائی مـیکنـد و آرزو دارد کـه در
وطن باشد تا در نزديکی ژوليت روح خسته را آرامی بخشد ،و انگـار کـه حکـم
تبعيد برای او حکم مرگ و هالک است و او غير از شـهر ورونـا کـه يـار در آن
سکنی دارد همه جای دنيا را دوزخ میشمارد .و البتـه بايـد در نظـر داشـت کـه
رومئو در عشق خود راه ترديد را پيش گرفته چرا که قبل از دلبستگی بـه ژوليـت
عاشق دختری به نام رزالين بوده است و به خاطر غـم او شـب و روز نداشـته و
کماکان در فکر او به سر میبرده است ولی يک شـب او را رهـا کـرده و عاشـق
دختری ديگر میشود که از لحاظ زيبائی زيباتر از رزالين بودهاست ،پس در واقع
او عاشق و مجذوب زيبائی يار بودهاست.
ژولیت
ژوليت دختری است سرکش و شجاع است وی پنهانی در غم يار گريان است
و در ظاهر حکم پدر را برای ازدواج پذيرفته ولی به حکم پدر تن نمیدهد و بـه
فرار با يار مصمم است .بايد در نظر داشت که ژوليت دختری است مغربی که در
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نهادش ملکه اطاعت کورکورانه وجود ندارد و برخالف ميل پدر طغيان می کند و
برای وصال به يار عشق خود را نسبت به او پنهان میکند تا کسی بـرای رسـيدن
آنها به هم مانع نشود.
عشق
با توجه به مطالبی که در خصوص شخصيت رومئو و ژوليت و رابطه بين آنان
بيان شد بايد خاطر نشان کرد که عشق مـابين آن دو يـک عشـق جسـمانی بـوده
است و با توجه به اينکه زمان زيادی از رابطه آنها نگذشته بود با ديـدن يکـديگر
در اولين بار تصميم گرفتند که در روز بعد با هم ازدواج کننـد و در واقـع بـرای
رسيدن به هم و وصال عجله فراوان داشتهاند .شواهد امر نشان میدهـد کـه آنهـا
نمیتوانستهاند دوری يکديگر را تاب بياورند زيرا زمانی کـه رومئـو خبـر مـرگ
ژوليت را میشنود طرح خودکشی را در کنار يـار مـیريـزد و همچنـين ژوليـت
زمانی که به هوش میآيد و يار را مرده در کنار خود میيابد دست به خودکشـی
می زند ،به اين اميد اينکه در آن دنيا و بعد از مرگ در کنار هم باشند و به وصـال
نائل گردند .و در واقع هر دوی آنها تاب و طاقت دوری از هم را ندارند که همه
اينها نشانگر عشق جسمانی و زمينی آنها میباشد.
پس بايد توجه کرد که دو شاعر در حکايت خود به عشق وابسته بودنـد ولـی
هر کدام عشق را به گونهای به تصوير کشيدند در ليلی و مجنون ،نظامی عشـق را
عشقی خدا گونه و عشق الهی و عشق عذری به تصـوير کشـيده اسـت ولـی در
رومئو و ژوليت ،شکسپير عشق را به صورت عشقی جسمانی و انسان به تصـوير
کشيده است .میتوان گفت که اگر رومئو و ژوليت شکسپير تنها نمايشنامه او بود
که به دست ما رسيده بود با مالحظه نکات فوق میبايست به اين سـؤال جـواب
گوئيم که آيا نمادگرايی در رومئو و ژوليت کيمياگرانه است يا عارفانه؟ سخت جا
داشت بگوئيم کيمياگرانه زيرا دو عاشق پس از مرگ بدان گونهاند که انگار تبديل
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به طال شدهاند ،چنانکه پدر رومئو میگويد« :تنديس طالی نـاب از ژوليـت برپـا
خواهم داشت ».و پدر ژوليت در جواب میگويـد« :بـه همـان غنـاء رومئـو هـم
خواهد آرميد با بانويش ».به عالوه ستيز ميان دو نيـروی روح بـه حـد کـافی در
خصومت ميان دو خانواده مونتاگ و کاپولت نشـان داده شـده خصـومتی کـه در
پايان به دوستی تبديل می شود( .لينگر1312 ،ش)191 :
وجه اشتراک بین دو اثر و بررسی آن با یکدیگر
اين دو داستان در آغاز و پايان با هم شباهتهـايی دارنـد هـر دو بـا عشـق و
دلدادگی آغاز میشوند و با مرگ و اندوه پايان میپذيرد .آغاز حکايت عشق ليلی
و مجنون از زبان نظامی در مکتبخانه آغاز میشود و آنجاست که دو دلـداده دل
در گرو يکديگر میدهند و سخت عاشق هم میشوند و البته بايد در نظر داشـت
که در منابع عربی ،آنها در صحرا و بيابان و هنگام چوپانی به هم عاشق می شوند
و البته در جای ديگر نيز آمده که آن دو در يک مجلس ميهمانی يکديگررا ديده و
به هم عاشق شدهاند که اين مطلب آخر نزديک به داستان رومئو و ژوليت مـیباشـد
که در مجلس ميهمانی و ضيافتی که در خانه ژوليـت برپـا بـوده در يـک لحظـه دو
عاشق همديگر را ديده و به هم دل میبندند و عاشق میشوند ،ولی چـون موضـوع
مقاله فوق در خصوص با داستان ليلی و مجنون نظامی است بهتر دانسته که فقط بـه
بررسی داستان از زبان خود نظامی پرداخته سپس بايد آشنايی ليلـی و مجنـون را در
مکتبخانه و در هنگام درس و تحصيل دانست .البته بايد در نظر داشـت کـه بـين
آغاز و پايان اين دو داستان حوادث شگفت و غـم انگيـز کـه هـر کـدام از آنهـا بـه
زيبائی به رشته تحرير درآمده است زياد میباشد که هر کدام آنها از زيباترين منـاظر
زيبا و دلفريب عشق میباشد که در بسياری از جزئيات و مطالب آورده شده توسـط
دو شاعر بسيار به هم شباهت دارند .که در اينجا بهتر دانسته از ابتـدای داسـتان هـر
دو شاعر به آنها اشاره شود و در مورد آنها توضيحاتی داده شود.

 / 28مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال ششم ،شماره  ،23پاييز 1391

آغاز داستان
در آغاز داستان نظامی پدر مجنون را توصيف کرده که از خاندان بسيار خوبی
بوده است و ابياتی آورده که در اينجا به آن اشاره میکنيم:
صــاحب هنــری بــه مردمــی طــاق

شايســـتهتـــرين جملـــه آفـــاق

ســـلطان عـــرب بـــه کـــامگـــاری

قـــارون عجـــم بـــه مـــالداری

درويــش نــواز و ميهمــان دوســت

اقبــال در او چــو مغــز در پوســت
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)434 :

همچنين شکسپير نيز از دو خانـدان کاپولـت و مونتـاگو تعريـف کـرده و در
خصوص با پدر ژوليت میگويد :بزرگ طايفه کاپولت مردی بـود صـاحب دل و
صاحب کرم دارای اخالق حميده و صفات شريفه.
دور افتادن معشوقه از عاشق
در داستان ليلی و مجنون زمانی که عشق مجنون به ليلی سر زبانها میافتـد و
قبيله ليلی و پدر او شکايت پيش سلطان زمان خود میبرند سلطان زمـان دسـتور
میدهد که اگر مجنون برای ديدار ليلی بيايد و در قبيله ليلی ديـده شـود خـونش
مباح میباشد .همچنين شکسپير نيز رومئو را بـه خـاطر قتـل بـرادرزاده کاپولـت
"تيبالت" به امر سلطان شهر ورونا به مونتاوا محکوم به تبعيد میکند و به همـين
داليلی که ذکر شد دو عاشق از معشوقه خـود دور افتـاده و در آتـش فـراق هـم
میسوزند و هر دوی آنها پس از بيدار ماندن شبی دراز و هـزاران راز و نيـاز بـه
خواب میروند و رويا میبينند و چون بيدار میشوند در تعبير خواب متفکرند که
ناگهان پيکی میرسد و برای آنان خبر میآورد.
نظامی میگويد:
پيغـــــام گـــــزار داد پيغـــــام

کــای طــالع توســت شــده رام
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دی برگــــذر فــــالن وطنگــــاه

ديــدم صــنمی نشســته چــون مــاه
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)114 :

ستودن معشوق
در هر دو حکايت دو شاعر به زيبايی تمـام معشـوق را سـتايش کـرده و از
زيبايی آنان سخن بر زبان آوردهاند در داستان شکسپير آنجا که رومئـو و ژوليـت
در مراسم جشن همديگر را ديدهاند رومئـو بـه نزديـک ژوليـت مـیرود و او را
میستايد و دقيقا همچنين نظامی نيز ابياتی را در ستايش ليلی آورده و میگويد:
ســــر دفتــــر آيــــت نکــــوئی

شاهنشـــــه ملـــــک خــــــوبروئی
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)491 :

دیدارهای پنهانی
مخالفت و معاندت پدر ليلی مانند عناد و خصومت پدر ژوليت مانع از آن می
شد که عاشقان آزادانه بتوانند معشوقه خود را ديدار کنند و چون صبر و طاقت از
کف میدادند به صورت پنهانی همديگر را میديدند.
در داستان شکسپير به صورت سرگذشت ديدار رومئـو و ژوليـت در بوسـتان
آمده که آن دو به صورت پنهانی در غرفه و ايوان خانه ژوليت با يکديگر صحبت
می کردند .همچنين آمد و شد قيس عـامری بـه قبيلـه ليلـی هـم در منـابع عربـی
مسطور است و هم نظامی آن را به نظم آورده است.
نظامی در اين باب میگويد:
هــر صــبحدمی شــدی شــتابان

ســــرپای برهنــــه در بيابــــان

او بنـــده يـــار و يـــار در بنـــد

از يکــديگر بــه بــوی خرســند

هــر شــب زفــراق بيــت خوانــان

پنهــان رفتــی بــه کــوی جانــان
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)413 :
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پیغام آورنده بین عشاق
نظامی بين ليلی و مجنون يک رسول يا پيغام آور قرار داده اسـت کـه نامـه و
پيغام از عاشق به معشوق میبرد .نظامی تبادل نامههـای عاشـقانه و چکامـههـای
پرسوز آن دو را با اين ابيات وصف می کند:
ليلــی کــه چنــان مالحتــی داشــت

در نظــم ســخن فصــاحتی داشــت

ناسُــفته دُری و دُر همــی سُــفت

چون خود همه بيت بکر میگفـت

بيتــی کــه زحســب حــال مجنــون

خوانـدی بــه مثـل چــو در مکنــون

آنـــرا دگـــری جـــواب گفتـــی

آتــــش بشــــنيدی آب گفتــــی

پنهــان ورقــی بــه خــون سرشــتی

و آن بيتـــک را بـــر او نوشـــتی

بـــر راهگـــذر فکنـــدی از بـــام

داری زســـمن بـــه ســـرو پيغـــام

آن رقعـــه کســـی کـــه برگفتـــی

بــر خوانــدی و رقــص درگرفتــی

بـــردی و بـــدان غريـــب دادی

کـــز وی ســـخن غريـــب زادی

او نيـــــز بديهـــــهای روانـــــه

گفتـــی بـــه نشـــان آن نشـــانه

زيــن گونــه ميــان آن دو دلبنــد

مــیرفــت پيــام گونــهای چنــد
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)494 – 493 :

و شکسپير نيز دايه ژوليت را رسول بين دو دلداده قرار داده است .وی در آن
صحنه که بیتابی و ناشکيبايی رومئو را در فراق ژوليت می بيند میگويد:
Nurse. D! he is seve in my mistress case just in her cans! Fri. L …….. owoeful
sympathy! piteous predicament! Nurse ……. Even so lies she, blubbring and
weeping and blubbring.

(حکمت1325 ،ش)119-111 :
بیان غم و اندوه رومئو و مجنون
شکسپير را در بيان حزن و اندوه رومئو قطعه ای است که می گويد« :هنگـامی
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که چهره خندان آفتاب از گوشه مشرق روی می نمايد و پرده قير گـون خداونـد
صبح را از فراز بستر او می گشايد ،رومئوی دلسوخته و غمگين و گريزان به کنج
عزلت میشتابد و دريچه را به نور آفتـاب مـیبنـدد و از پـرده غـم بيـت الحـزن
خويش را شبی تاريک میسازد».
Montague …..
But all so soon as the all – cheering sun should, in the furthest east, begin To
draw the shady curtains from auroras bed, away from light steals home My heavy
son, and private in his chamber pens himself: shuts up his Windows, locks fair
daylight out, and makes himself and artificial nigh.

(حکمت1325 ،ش)121 :
نظامی را نيز همچنين در زاری و غم و اندوه مجنون اشعاری اسـت لطيـف و
سوزناک که اين ابيات از آن است:
مــیگشــت ز دور چــون غريبــان

دامــــان بريــــده تــــا گريبــــان

بــر کشــتن خــويش گشــته والــی

ال حـــــول از بهـــــر حـــــوالی

ديوانــه صــفت شــده بهــر کــوی

ليلــی ليلــی زنــان بهــر ســوی

احـــــرام دريـــــده سرگشـــــاده

در کــــوی مالمــــت اوفتــــاده
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)477 :

نداشتن ترس از مرگ
در اين خصوص شکسپير مکالمهای را بين رومئو و ژوليت به رشته تحرير در
آورده است ،آنجا که ژوليت به رومئو میگويد« :ای عزيز اگر خويشاوندان من ترا
در اينجا ببينند هالکت میسازند ».رومئو در جواب میگويد« :دريغا کـه درنـاوک
غمزه تو بيست بار بيشتر از آنچه در نوک شمشير آنهاست خطر جان نهفته با منبه
دوستی نظر کن و از دشمنی آنان باک مدار».
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!Romeo. alack there lies move peril in thine eye than twenty of their swords
Look thou but sweet, and I am proof against their enmity.

(حکمت1325 ،ش)131 :
چنين اشعاری را نيز نظامی در داستان خود در قسمت پاسخ دادن مجنـون بـه
پدر دارد .آن هنگامی که عامريان به او گفتند خاندان قبيله ليلی به هالک تو کمـر
بسته و سلطان خون تو را هدر ساخته پاسخ داد:
در عشق چه جای بـيم تيـا اسـت

تيا از سر عاشـقان دريـا اسـت

عاشـــق زنهيـــب جـــان نترســـد

جانــان طلــب از جهــان نترســد

چــون مــاه مــن اوفتــاد درميــا

دارم ســر تيــا کــو ســر تيــا؟

ســـر کـــو زفـــدا دريـــا باشـــد

شايســتهی تشــت و تيــا باشــد
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)495 :

به تصویر كشیدن شاعران چهره معشوق
هر دو شاعر جمال دختر خوب روی را به آن رويه و سياق که اثـر طبـع و زبـان
ملی آنان از ديرباز امال میکرده سرودهاند يکی با زبان فصيح غربی تشـبيهات طبيعـی
موافق با زندگی آورده است و ديگری با بيـان لطيـف شـرقی مجـازات و اسـتعارات
شگفتانگيز و مافوقالطبيعه ساخته که مقايسـه و سـنجش بـين آن هـر دو اخـتالف
ميان شرق و غرب را به بهترين نحو نمايان میکند .يکجا شکسـپير چهـره ژوليـت را
به بینظيری و بیهمتائی میسرايد و از قول رومئو میگويد :آفتاب که از فراز چـرخ
شاهد ذرات کائنات است از آغاز جهان برای محبوبه من نظير و بديلی نديده است:
Romeo ….
One fairer than my love ! the all – seeing san ne er saw her match sinceFairst the
world begun.

(حکمت1325 ،ش)132 :
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و اما نظامی در داستان خود در قسمت احوال ليلی وصف جمـال ليلـی را بـا
آوردن تشبيهات لطيف واستعارات بديع که آنرا با رعايت و التزام منابع کـالم بـه
منتهای فصاحت و بالغت ساخته و پرداخته و وصف زيبايی و خوب روئی را بـا
لطف کمال و دقت معانی آورده است:
ســـر دفتـــر آيـــت نکـــوئی

شاهنشـــه ملـــک خـــوبروئی

فهرســت جمــال هفــت پرگــار

از هفت خليفه جـامگی خـار

رشــــک رخ مــــاه آســــمانی

رنــــج دل ســــرو بســــتانی

منصــوبه گشــای بــيم و اميــد

ميراث ستان مـاه و خورشـيد

محــراب نمــاز بــت پرســتان

قنديل سـرای و سـرو بسـتان
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)491 :

مکالمه دو عاشق بر باالی سر جسم معشوق
نظامی به اقتباس از اخبار عرب مجنون را شاهد مـرگ ليلـی و مکالمـه او بـا
حظيره و آرامگاه ليلی پرسوزترين اشعار آن مثنوی میباشد و اين چند بيت از آن
جمله است:
کــــز حادثــــه وفــــات آن مــــاه

چــون قــيس شکســته دل شــد آگــاه

گري ـان شــد و تلــختلــخ بگريســت

بــیگريــه تلــخ در جهــان کيســت

آمــد ســوی آن حظيــره جوشــان

چــون ابــر شــد از درون خروشــان

بــر مشــهد او کــه مــوج خــون بــود

آنســوخته دل مپــرس چــون بــود

از ديده چـو خـون سرشـک ريـزان

مـــــردم ز نفيـــــر او گريـــــزان

در شوشــه تــربتش بــه صــد رنــج

پيچيـــد چنانکـــه مـــار بـــر گـــنج

(کليات خمسه نظامی1313 ،ش 491 :ـ )492
شکسپير را نيز از زبان رومئو در مرگ ژوليت ابياتی است دارای معانی رقيق و
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احساسات لطيف که باسخنان نظامی خالی از شباهت نمیباشد .يکجا مرگ را بـر
رخساره به شبنمی مانند میکند که درآخر زمستان بر چهره گلی که زينت چمن و
زيور بوستانست مینشيند:
Capulet
Death lies on her like an untimely frost upon the sweetest fbwer of all the Field.

و همچنين در جای ديگر به جسم بیجـان معشـوقه از زبـان عاشـق خطـاب
میکند « :ندانم مگر عفريت مرگ نيز مانند من بر تو عاشق و شيفته است که پيکر
زيبای تو را در ظلمتکده خود جای داده و همیخواهد که بـا نـور چهـره خـود
دخمه او را روشن کنی ليکن من ترا به چنگال رقيـب نمـیگـذارم و از کنـار تـو
کناره نمیگيرم با خار و خاک دمساز و با مور و مار انباز میشوم».
Romeo: shall I beliveThat unsubstantial deat is amorous; And that the learn
abhorred monster keeps the have in dark to be his Paramour? For fear of that, I still
will stay with thee; depart again: here, have Will I remain with worms that are thy
cahmber – maids.

(حکمت1325 ،ش)133 - 134 :
راز و سر عشق
قلم هر دو شاعر در خصوص با راز و سرعشق که مايه جنـبش آدميـان بلکـه
سلسله جنبيان عالميان وجود است وصفی نموده و هر يک تعريف خاصی از اين
رمز مخفی و راز نهانی به زبان شـعر سـرودهانـد و دربيـان حقيقـت ايـن گـوهر
آسمانی کلمتی چند گوهر وار به رشته کشيده اند و در اينجا بر خود دانسـته کـه
در اين مورد از هر يک نمونهای ذکر کنيم تا وحدت روح سخن سرايان شـرق و
غرب در وادی عشق معلوم و مشخص شود.
از آن جمله شکسپير می گويد:
عشق دوديست از آه دل عاشق برخاسته ،چون پاک و لطيف شود شعلهسان از
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روزنه ديده او شراره زند و چون فسرده گردد از سرچشمه اشـک او مـدد گرفتـه
دريايی بيکران شود .آن چيست؟ جنونی در نهان ،داغـی بـر جـان ،و حلـوايی در
مذاق جان.
Love is a smoke made. with the fome of sighs; being purg d a five sparklingIn
lovers eyes; being vex d a sea nourish d with lovers tears. what is it Else? a madness
most discreet, a choking, all, and a preserving sweets.

(همان1325 ،ش)127 :
و نظامی از زبان مجنون همين آتش سوزان را وصف کرده است و میگويد:
گـــر آتـــش عشـــق تـــو نبـــودی

ســـيالب غمـــت مـــرا ربـــودی

ور آب دو ديــــده نيســــتی يــــار

دل ســـوختی آتـــش غمـــت زار

خورشــيد کــه او جهــان فروزســت

از آه پــــر آتشــــم بسوزســــت

ای شــــمع نهــــان خانــــه جــــان

پروانــــه خــــويش را مرجــــان
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)471 :

مرگ عشاق
در هر دو حکايت داستان با مرگ هر دو عاشق و معشوق به پايان میرسد که
به ناکامی و محرومی دچار مرگ شدهاند ولی تصويری که هر دو شاعر به نمايش
گذاشتهاند با همديگرمتفاوت میباشند .نظامی مجنون را در پای قبـر ليلـی نشـان
میدهند که قبر را در آغوش گرفته و اشکريزان در غـم از دسـت دادن معشـوق
خود را تسلی میدهند و دور تا دور مجنون را وحشيان صحرا و ددان بيابان جمع
شدهاند انگار که دوست را در غم يار دلداری میدهند و خود را در غم او شريک
میدانند .و نظامی اشعاری را که در اين قسمت آورده اينگونه است:
بــر مشــهد او کــه مــوج خــون بــود

آن ســوخته دل مپــرس چــون بــود

از ديـده چـو خـون سرشـک ريـزان

مـــــردم ز نفيـــــر او گريـــــزان
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در شوشــه تــربتش بــه صــد رنــج

پيچيـــد چنانکـــه مـــار بـــر گـــنج

از بس که سرشـک اللگـون ريخـت

اللـــه زگيـــاه گـــورش انگيخـــت
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)91 :

ولی مخاطـب رومئـو در آخـرين لحظـات زنـدگیاش انـدام و جسـم محبـوبش
میباشد و رومئو بیخبر از آنکه يارش بیهوش است گمان میبـرد کـه مـرده و وی
مدتی را بر روی محبوبه خود مینگرد و ناله زار از سينه برمـیآورد و سـيل خـون از
ديده روان میسازد و آنگاه آخرين بوسه از لبهای اوبرگرفت و در همان حال شـربت
زهر جانگداز را که در بغل داشت تماما سر کشيد و همان دم در پای معشـوقه جـان
تسليم کرد .در اينجا شکسپير مطالب را به صورت زير بيان کرده است:
……….. o, here
Will I set up my everlasting rest, and shake the yoke of in auspicious stars From
this world – wearied flesh. eyes, look your last. Arms, take your last embrace! and,
lips o you the doors of breath, seal With a righto us kiss a dateless bargain to
!engrossing Death

(حکمت1325 ،ش)171 :
وصال بعد از مرگ
در هر دو داستان نيز بعد از مرگ معشوقان هر دو عاشق را نيـز در کنـار آنهـا
دفن کردهاند انگار که قرار بودهاست آنها بعد از مرگ بـه وصـال هـم برسـند .در
داستان رومئو و ژوليت بعد از مـرگ عشـاق و افشاشـدن راز آن دو پـدران آنهـا
تصميم گرفتن که مجسـمهای از معشـوقه فرزندانشـان را از طـال سـاخته و درآن
مکان برافرازند تا خاليق به روزگاران آنها را ببينند و به پاکدامنی و پاکی بسـتايد.
آری آن دو پير عاليقدر به قول خود وفا کردند و اين داستان به روزگاران مـا هـم
باز ماند و رومئو وژوليت در عالم ارواح به وصال يکديگر نايـل گشـتند و کالبـد
آنها در يک قبر متحد گرديد.
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همچنين در داستان نظامی نيز آمده است که بعد از مـرگ مجنـون قبيلـه او و
ليلی تصميم گرفتند که وی را در کنار ليلی دفن کنند و در کنار قبر ليلی دخمهای
باز کردند و در کنارش مجنون را خواباندند و آنها به وصال هم رسيدند.
خفتنــــد بــــه نــــاز تــــا قيامــــت

برخاســــت ز راهشــــان مالمــــت

بودنــد در ايــن جهــان بــه يــک عهــد

خفتنــد در آن جهــان بــه يــک مهــد
(کليات خمسه نظامی1313 ،ش)1 :

آگاهی داشتن هر دو نویسنده از غم و اندوه در اثر خود
باری اين هر دو غمنامه اندوهگين به مرگ عاشق و معشوق به پايان میرسـد
و در طول مدت ساليان دراز قلب هزاران نفـر را سـوخته و آشـفته کـرده اسـت.
نظامی خود متوجه اين معنی بوده است که اشاره به اين حکايت پراندوه و حـزن
کرده و گفته است:
بــر خشــکی ريــگ و ســختی کــوه

تـــا چنـــد ســـخن رود در انـــدوه

هرجا که به دسـت عشـق خوانيسـت

اين قصه بـر او نمـک فشـا نيسـت

و شکسپير نيز همين معنی را می گويد و کتاب را ختم می کند:
for never was a story of move woe than rhis nf Juliet her romeo.

وجه افتراق بین دو اثر
اکنون که به شباهتهای بين دو اثر به طور کامل اشاره شد در اين قسـمت از
مقاله بهتر است که وجه افتراق و تفاوتهای دو اثر را بررسی کنيم:
 .1در ابتدا و قبل از هر چيزی بايد اشاره کرد کـه داسـتان ليلـی و مجنـون در
محيط بيابانی و بيابان نشين عرب به تصوير کشيده شده است و دو دلـداده باديـه
نشين بودهاند و از طبيعت ساده و زندگی سادهای برخوردار بودهاند و البتـه بايـد
در نظر داشت که به خاطر همين موضوع شـاعر نتوانسـته بـا آوردن اشـعاری در
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خصوص طبيعت مانند :آزاد کردن آهو و سخن گفتن مجنـون بـا وی بـه عنـوان
معشوقه خود ،و هم نشين مجنون بـا ددان و وحـوش و دوسـتی بـا آنهـا ،و آزاد
کردن گوزنان و دادن و بخشيدن چيزی به شکارچی آن ،صحبت وی با جـوی آبـی
که از قبيله يار میگذرد و غيره ...توانستهاست اثر بی نظير و زيباتری را ارائـه دهـد.
در صورتی که شکسـپير در رومئـو و ژوليـت خـويش از زنـدگی مجللـی صـحبت
میکند که در آن کاخهای بلند و جشنهای مجلل برگزار میشود سخن میگويـد و
در آن محيط که دودلداده زندگی میکنند قانون و نظم اجتماعی به چشم می خورد.
 .2بايد در نظر داشت که عشق و رابطه دو عشاق در اثر نظامی بر سـر زبانهـا
افتاده است و مشکالتی که برايشان به وجود میآيد به خاطر برمال شدن عشق آن
دو میباشد و در واقع آنها در عشقشان سياستی را برای وصال به کار نبردهاند .اما
در اثر شکسپير عشق و رابطه عشاق به صورت پنهانی است و عاشـق و معشـوق
برای رسيدن و وصال به يکديگر دسـت بـه فريبکـاری و دغـل بـازی مـیزننـد
همانگونه که ژوليت پدر را فريب میدهد که حاضر به ازدواج بـا پـاريس اسـت
ولی در واقع در ذهن نقشهای میکشد برای وصال با يـار و رسـيدن بـه محبوبـه
خود دست به سياست و فريبکاری میزند.
 .3نظامی در اثر خود ليلی و مجنون را به صبر و بردباری دعوت کرده است و
اين دو عاشق و معشوق غم و اندوه فراوانی را متحمل میشوند ولی از خود صبر
و بردباری به نمايش میگذارند و زبان به گله و شـکايت بـاز نمـیکننـد .امـا در
رومئو و ژوليت شکسپير با اينکه زمان زيادی نيست که آن دو عاشق هم شدهانـد
در عشق خود و وصال بیتابی و بیطاقتی پيشه میکنند و نيز میخواهند هر چـه
زودتر به وصال برسند که منجر به ازدواج پنهانی آنها میشود.
 .4در ليلی و مجنون نظامی دو عاشق در اين جهان به وصال نائل نمیگردند و
در آن دنياست که به وصال هم میرسند کـه نظـامی ايـن وصـال را بـه صـورت
خوابی را که زيد ديده است بيان میدارد:
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زيــد آن ســره مــرد مهــر پــر درد

کــای رحمــت بــاد بــر چنــين مــرد

از مشـــهد آن دو چشـــمه ی نـــور

پيوســــته قــــدم نداشــــتی دور

بيتــی کــه چــو لعــل ســفته بودنــد

بــر حالــت خــويش گفتــه بودنــد

کــــاين يــــار دوگانــــه يگانــــه

هســــــتند رفيــــــق جاودانــــــه

آن شــاه جهــان بــه راســت بــازی

ايـــن مـــاه بتـــان بـــه دلنـــوازی

ليلــی شــد ليلــی آن کــه مــاه اســت

مجنون لقب آمد آن کـه شـاه اسـت
(دستگردی1395 ،ش)239 - 231 :

اين دو گوهر يکتا و باوفا که در دنيا به مراد خود نرسيدهاند ،در اينجا به مـراد
و آرزوی خود نائل شدند ،اينجا ناراحتی و رنج وجـود نـدارد ،و تـا ابـد همـين
خواهد بود .آری هرکس بتواند رنج های دنيا را تحمل کند و با سختیها بسازد و
شکيبايی پيشه کند و ناشکری ننمايد اجر او در دنيای ديگـر بـه نحـو اکمـل داده
خواهد شد.
صبح هنگام که زيد از خواب بيدار شد ،اين راز را که در خواب بـه او نشـان
داده بودند ،برای همه تعريف کرده و در جرايد نوشت تا آينـدگان نيـز بداننـد و
بخوانند و عبرت گيرند .و هرکس که آرزو دارد در آن جهان باقی به مدارج عالی
برسد ،بايد به لذتهای زودگذر اين دنيا پشت پا بزند ،زيرا اين عالم خاکی فـانی
است و تنها آن عالم پاک باقی است( .دانش1395 ،ش)111 - 117 :
ولی در اثر شکسپير رومئو و ژوليت قبل از جـدايی و دور افتـادن از يکـديگر
بصورت پنهانی توسط الرنس راهب در کليسا با هم ازدواج کرده و به وصال هم
نائل گرديدهاند.
 .1عاشق در داستان نظامی فردی بسيار رئوف و مهربان و اهل شعر و شاعری
است همانطور که میدانيد قيس عامری شـاعری اسـت کـه اشـعارش در زمـان
حياتش و هم پس از مرگ او از شهرت به سزايی برخـوردار اسـت و مـردم نيـز
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برای شنيدن اشعارش از گوشه و کنار میرفتند تا آنها را بنگارنـد و نقـل کننـد و
شهرتش تا به حدی بوده که اگر جايی شعری جانگداز و غمگين از عشق و گلـه
از معشوق بود را به وی نسبت مـیدادنـد .ولـی رومئـو حـالتی جنـگجويانـه و
سلحشورانه دارد و در واقع يک شواليه شمشير به دست مـیباشـد کـه حتـی در
زمان مرگش نيز لباس تنش لباس جنگ و نزاع بود.
 .3مجنون با عاشق يار خود "ابنسالم"سرسازگاری داشته و گهگـاهی کـه او
را میديد با او به صحبت مینشست ،ولی رومئو با عاشق يار خود "پـاريس" بـه
نزاع میپردازد و در نهايت دست به رقيب کشی می زند ،که رقيبکشـی يکـی از
شاخصهای عشق می باشد.
 .7تفاوت بازر اين دو حکايت در جنس عشقشان میباشـد کـه در حکايـت
نظامی عشق عذری عرب میباشد ولـی در حکايـت شکسـپير عشـق دو دلـداده
عشقی زمينی و جسمانی است.
نتیجهگیری
بايد در نظر داشته باشيم کـه هـر دو اثـر مـذکور نوشـته دو نويسـنده نيسـت
بدينصورت که ليلی و مجنون را نظامی از منابع عربی وام گرفته و شکسـپير نيـز
اصل داستان را که به زبان ايتاليايی بوده است به رشته تحرير درآورده است.
شخصيتهای هر دو داستان به صورتی جذاب و با نهايـت دقـت بـه تصـوير
کشيده شدهاند البته بايد اشاره کرد که نظـامی در بعضـی از صـحنههـای داسـتان
مطالبی را اضافه کرده است که در منابع عربی به چشم نمیخورد که همين کار او
باعث جذابيت چندان اثرش شده است .همانگونه که در ابتدای ايـن مقالـه گفتـه
شد اين دو اثر وجه شباهات و افتراق زيادی با هم دارند که ذکر آن به دليل بيـان
آن به صورت کامل در صفحات ما قبل لزومی ندارد .اما نقطه بارزی که در هر دو
اثر به چشم میخورد عشقی اسطورهای يا بهتر است بگويم افالطونی است که در
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هر دو اثر همچون الماسی درخشان مـیدرخشـد کـه زيبـايی ايـن دو داسـتان را
دوصد چندان کرده است ،البته بايد توجه داشته باشـيم کـه شکسـپير بـه عشـقی
زمينی و البته مجازی نظر داشته در صورتی که نظامی از عشق زمينی مـیخواهـد
به عشق آسمانی برسد که میشود گفت همان عشـق عـذری ادب عـرب منظـور
است.
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