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نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
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چکیده
از مهمترین نظریههای ادبی ،نظریهی ساختارگرایی ( )structuralismاست که به بررسی و تحلیل ساختارهای
عام در نظامهای معناداری همچون زبان ،ادبیات ،داستان ،اسطوره و  ...میپردازد .تحلیل ساختاری داستان و
روایت از زیباترین تحلیلهای ادبی در نقد ادبی معاصر به شمار میآید .مجنون و لیلی جزو متون کهنی محسوب
میشود که در ردۀ روایتهای اسطورهای بهحساب میآید .بهترین تحلیل ساختاری مجنون و لیلی ،با توجه به
ساختار روایی آنکه از داستانهای حماسی و غنائی تشکیلشده است ،روش ساختاری در تحلیل داستانهای
اسطورهای است .در این مقاله که بخشی از یک پژوهش گسترده در پیوند با تحلیل ساختاری لیلی و مجنون
است ،تلاش شده چگونگی کاربرد پیرفت در این اثر ارزشمند بررسی شود .نخست لازم است هر داستان به
یک پی رفت تقلیل یابد ،بهطوریکه هر پیرفت چند کارکرد (حداکثر پنج) یا نقش ویژه را تشکیل دهد.
کارکردهای درون هر پیرفت لازم است دربرگیرندۀ یک کنش روایی باشد و در پیشبرد توالی داستان (قصه)
نقشی مهم ایفا کند .مهمترین پیرفتهای داستان لیلی و مجنون نیز عبارت است به مکتب رفتن لیلی و مجنون،
عاشق شدن آن دو به هم ،خواستگاری و مخالفت پدر لیلی ،مرگ لیلی و مجنون ،آرامش پس از مرگ لیلی و
مجنون.

واژگان کلیدی :مجنون و لیلی ،ساختارگرایی ،پی رفت ،زنجیره

 . 7استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

آزاد اسلامی واحد انارpooran.yusefipoor@yahoo.com .
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 -1مقدمه
در ادب پارسی ،برای بیان مضامین غنائی و عاشقانه ،علاوه بر قالب غزل استفاده از مثنوی نیز رواج دارد ،در
پایان قرن ششم هجری ،نظامی گنجوی نظم داستانهای بزمی و غنائی را بهحداعلای کمال رسانید .منظومهی
عاشقانهی لیلی و مجنون که به عقیده گروهی از سخنسنجان شاهکار نظامی میباشد ،در ادوار مختلف مورد
تقلید شعرا واقعشده و حدود پنجاهویک نظیره بر آن سروده شده است .نخستین مقلّد بزرگ نظامی ،امیر خسرو
دهلوی است.
 -1-1بیان مسئله
مجنون و لیلی در شمار آن دسته از آثار روایی و داستانی است که میتوان بسیاری از عناصر داستانی نوین را
در قصههای آن جستجو کرد .در این مقاله سعی بر آن است ابتدا با طرح گزارههای یک پیرفت ،حدومرز آن
را مشخص کنیم .سپس با مشخص کردن نوع پیرفت به تعیین ارتباط پیرفتها با یکدیگر پرداخته شود.
 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
ما در روزگاری به سر میبریم که روش تفسیر متون ادبی و بررسی محتوایی آنها با توجه به مقاصد نویسندگان
آنها دیگر مدّ نظر نیست و جای خود را به شیوههای جدیدی چون تحلیل ساختاری ،ریختشناسی ،شکلگرایی
داده است .نقد ادبی معاصر در ایران استقلال علمی نداشته و شدیداً تحت تأثیر نظریات غربی بوده است .اهمیت
توجه بهنقد نوین ساختاری و وجود ارتباط منطقی و عملی میان این اثر با شیوههای نوین تحلیل ساختاری
ویژگی اصلی این پژوهش بوده است.
 -3-1روش تحقیق
ابتدا به روش سند کاوی و کتابخانهای به بررسی ساختار پیرفت و نوع ارتباط بین پیرفتها پرداخته ،این
اطلاعات به شیوه توصیفی تنظیمشده است.
 -4-1پیشینهی پژوهش
شیوۀ پژوهش در این مقاله تا حد زیادی مرهون نظریههای نقد ادبی اروپا و بهویژه ساختارگرایان روسی و
فرانسوی و بیش از همه روایت شناسی تودوروف است.
«ساختارگرایی ،بهویژه در زمینۀ زبانشناسی و ادبیات ،تحت تأثیر مستقیم نظریات فردینان دو سوسور و درس-
های زبانشناسی او شکل گرفت و در نیمۀ دوم سدهی بیستم به اوج گسترش و شکوفایی خود رسید .پارهای
از محققان سرآغاز پیدایش ساختارگرایی را همچون جنبشی مشخص در زبانشناسی از این کتاب معروف وی
قرار گرفت؛ اما این اندیشهها انتشار دورهی زبانشناسی همگانی فردینان دو سوسور در سال  1111تعیین
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میکند .بسیاری از اندیشههایی را که سوسور در درس خود در دانشگاه ژنو بین سالهای  1191تا  1111تألیف
کرد ،مبنای را میتوان تا قرن نوزدهم و جلوتر از آن ردیابی کرد)Lyons, 1119: 222( ».
«درسهای زبانشناسی سوسور ازجمله ساخت نشانه و دال و مدلول ،محورهای جانشینی و همنشینی ،بررسی-
های همزمانی و درزمانی ،تقابلهای واجی و دیگر مباحث او هر یک به نحوی در نظریههای ساختارگرایی بعد
از خود مؤثر بودهاند .پس از سوسور و باختین ،ولادیمیر پراپ روسی با طبقهبندی قصههای عامیانه بر اساس
روابط زبانی واج ،تکواژ ،واژه و جمله و نیز با در نظر داشتن رابطۀ همنشینی و جانشینی سوسور و پس از او
کلودلوی استراوس با تکیهبر دانش مردمشناسی در اسطوره بر اساس تحلیل واجی و نیز روابط همنشینی و
جانشینی و تحلیلهای همزمانی و درزمانی سوسور از نخستین پایهگذاران مکتب ساختارگرایی به شمار میآیند.
پس از ایشان بسیاری از پژوهشگران ساختگرا با الهام از نظریات سوسور ،پراپ و استراوس به تکمیل روشهای
تحلیل ساختاری در داستان پرداختند .از آن جمله میتوان از امبرتو اکو؛ صاحب نظریهی نشانهشناسی و
پیروسوسور ،گرماس؛ پیرو سوسور و پراپ و ارائهدهندۀ دستور زبان روایت ،نورتروپ فرای دارندۀ نظام گونهها
و فرمهای ادبی و برمون صاحب کارکردهای دوتایی بر اساس تقابلهای دوگانهی واجی سوسور و مبدع
پیرفتهای سهگانه در روایت نام برد .در کتاب ایشان ژرارژنت به طرح نظام مجازها در ساختار روایت
پرداخت و تودوروف دربارهی منطق گفتگویی و ساخت داستان سخن گفت( ».اسکولز)21 ،229 :1211 ،
«روایت شناسی گونهای جدید از ساختارگرایی ادبی است که با ساختار بنیادینِ درونمایۀ داستانها کار چندانی
ندارد ،بلکه بر ساختار روایت متمرکز است .ساختار روایت شیوهای است که داستانها به معنای وسیع کلمه از
طریق آن نقل میشوند( ».برتنس)31 :1231 ،
 -2بحث
«تودوروف» متون ادبی کهن را از سه جنبهی معنائی ،کلامی و نحوی موردبررسی و تجزیهوتحلیل ساختاری
قرار میدهد و در این میان بیشتر بر جنبهی نحوی و کلامی ،تأکید میورزد .تزوتان تودوروف ،بهعنوان یکی از
برجستهترین نظریهپردازان ساختارگرا در زمینۀ نحو روایت ،مقایسهای بین واحدهای ساختاری روایت )مانند
شخصیتپردازی و پیرنگ( و واحدهای ساختاری زبان )یعنی اجزای سخن و آرایش آنها در پاراگرافها(
انجام میدهد.
واحدهای روایت = واحدهای زبان
شخصیتها = اسامی خاص
کنش شخصیتها = افعال
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ویژگی شخصیت = صفتها
گزارهها = جملهها
توالیها = پاراگرافها )تایسن)213:1231 ،
«تودوروف ،برای به دست آوردن یک دستور زبان واحد جهانی در بررسی نحو روایت روابطی را بین واحدهای
روایی آن در نظر میگیرد و این واحدهای روایی را به انواع متفاوت مشخص میکند و به توضیح ماهیت این
سه واحد میپردازد .این واحدهای روایی عبارتاند از گزاره پیرفت متن که از این میان دو واحد نخست
سازههایی تحلیلیاند و نوع سوم بهطور تجربی حاصل میشود( ».تودوروف)31:1232،
-1گزاره :درواقع گزاره کوچکترین واحد مسئله است ،که اگر الکساندروسلوفسکی یکی از پیشروان
فرمالیستها نمونه )اژدها دختر پادشاه را میرباید( را بنمایه مینامد و آن را سادهترین واحد روایی به شمار
میآورد؛ تودوروف این بنمایه را بازهم قابلتجزیه میداند و آن را به مجموعهای از گزارهها تقلیل میدهد.
)آ( یک دختر جوان است.
)ب( پادشاه است.
)ب( پدر (آ) است.
)پ( یک اژدها است.
و نام این واحدهای کمینه را گزارههای روایی نامد و میگوید :گزاره آشکارا دارای دو نوع سازه است که ما
آنها را بهتناسب مشارکت )آ ،ب ،پ( و محمول )ربودن ،دختر جوانی بودن و غیره) مینامیم .ما میتوانیم
بدون آنکه تغییری در فرمول فوق بدهیم )مری( را بهجای (ا) و (ژان) را بهجای (ب) قرار دهیم .از سوی دیگر
این واحدها هر یک مناسبات ویژهای با فعل دارند .چنانکه برای نمونه در مثال بالا) ،پ) فاعل است و)آ)
مفعول این ناظر بر نقش نحوی مشارکین است و این مشارکین از این دیدگاه ،با نقشهای نحوی ویژه زبان
تفاوتی ندارند و در زبانهای زیادی بهصورت حالت بیان میشوند( .تودوروف)33 :1232،
 -2پیرفت« :واحد بزرگتر از گزاره و خود شامل چند گزاره است( ».همان« )11 :و فینفسه یک حکایت
کوچک است( ».احمدی« )232 :1231 ،به عقیده تودوروف یک پیرفت کامل متشکل از پنج گزاره است .یک
روایت آرمانی با موقعیت پایداری آغاز میشود (وضعیت آغازین= تعادل اولیه) =  ،t1نیرویی آن را آشفته میکند
(تعادل بر هم میخورد) =  ،n1عدم تعادل پیامد آن است=  ،t9سپس با عمل نیرویی در خلاف جهت نیروی
پیشگفته ،تعادل برقرار میشود=  ،n2این تعادل دوم شبیه تعادل نخست است ،اما این دو هیچگاه یکچیز
نیستند( .وضعیتی متفاوت با وضعیت هر پیرفت موجب میشود که تشخیص دهیم یک پیرفت ،در اولیه)=
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 ،t2بنابراین تکرار تغییریافته گزاره آغاز میانه راه متوقف شود و یا از میانه راه (شرایط عدم تعادل) آغاز شود».
(اخوت)211 :1211 ،
پس هر قضیه شامل پنج گزاره است)t1 ،n1 ،t9 ،n2 ،t2( .
«-2متن :آنچه خواننده بهطور تجربی با آن برخورد میکند ،نه گزاره و نه حتی پیرفت ،بلکه کل متن است .در
این چارچوب هر متنی ،تقریب ًا بیش از یک پی رفت دارد( ».تودوروف)12:1232،
به اعتقاد تودوروف ،ترکیب پیرفتها در متن به سه شیوهی زیر صورت میگیرد:
الف) درونهگیری :درونهگیری اصل ًا واژهای زبانشناختی است .در زبانشناسی اگر در یک جمله ،جملۀ دیگر
بهعنوان جزئی از آن به کار رود ،بهاصطلاح میگویند که جملۀ کوچک در درون جملۀ بزرگتر جای گرفته
است( .اخوت« )212 :1211 ،از دید تودوروف در این حالت یک پی رفت کامل ،جایگزین گزارهای از پی رفت
نخست میگردد .نمونۀ این شیوه در دکامرون و هزارویکشب بسیار دیده میشود .درونهگیری گونههای
متعددی دارد و این امر به سطح روایتی دو پی رفت بستگی دارد .در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا دو
پی رفت در سطحی واحد یا متفاوت قرار دارند و چه نوع رابطه درونمایگانی میان این سطوح برقرار است:
رابطهی توصیف علّی و یا رابطۀ هم کناری درونمایگانی مانند استدلالهای قصهای و یا داستانهایی که در
تقابل با داستان قبلی هستند .ازنظر تودوروف حتی میتوان برای به تأخیر انداختن انجام یک عمل داستانسرایی
کرد؛ مانند قصههای هزارویکشب یا سندباد نامه ،علاوه بر این ،پیرفتهایی که درون پیرفت دیگری جای
دارند ،میتوانند بهمنظور متقاعد کردن مخاطب و اثبات عقیدهی راوی ،تکمیل داستان و یا اثبات یک حکم
اخلاقی در روایت ،از سوی یک راوی یا راویان مختلف نقل شوند( ».تودوروف)11-1232،12 ،
تودوروف در مقاله روایت گران در مورد داستانها درونهای میگوید« :درونهگیری مبین اصلیترین ویژگی
روایت است ،زیرا روایت به شکل درونهگیری روایتِ روایت است و روایتِ روایت؛ سرنوشت همۀ راویانی
است که به شیوه درونهگیری نقل میشود( ».اخوت)211 :1211،
ب) زنجیره سازی :در این حالت ،پیرفتها بهجای آنکه همپوشانی کنند ،یکی پس از دیگری میآیند .زنجیره
سازی نیز زیرگونههای معنایی و نحوی دارد؛ مثل ًا شکلوفسکی زنجیرهی حوادث را که در آنیک قهرمان واحد
ماجراهای گوناگونی را از سر ما میگذراند و موازیسازی یا توازی پیرفتها را از یکدیگر متمایز میکند.
پ) تناوب یا در هم تنیدگی :در این حالت پیرفتها یکی پس از دیگری قرار میگیرند و گاه گزارهای از
پیرفت نخست ،پس از گزارهای از پیرفت دوم میآید و گاه گزارهای از پیرفت دوم ،پس از گزارهای از
پیرفت نخست واقع میشود .اغلب رمان از این ساختار استفاده میکنند( .تودوروف)19-11 :1232 ،
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 .1-2بررسی طرح مجنون و لیلی ازنظر نوع و نحوة توالی پیرفتها
مرکز توجه تودوروف در بررسی ساختار روایت ،روایتهای اسطورهای است .در تجزیهوتحلیل انواع روایتها،
تودوروف ابتدا سه نوع متفاوت واحدهای روایی را ارائه میدهد:
-1گزاره یا قضیه« :ازلحاظ ساختاری همارز یک جمله مستقل است( ».احمدی )232 ،1231 ،کوچکترین واحد
روایی و عنصر اساسی نحو است .هر گزاره از کنشهای کاهش ناپذیری تشکیلشده است؛ بهعنوانمثال X
عاشق  Yاست؛ بنابراین هر گزاره همارز یک جملۀ مستقل است« )Hawkes,1111, 11( .همچنین همۀ
گزارهها در طرحوارۀ پایه وارد نمیشوند .تودوروف نیز متأثر از توماشفسکی گزارۀ یا بنمایههای اثر را به
دودسته تقسیم میکند .بنمایههای آزاد یا نمایهها که بدون لطمه به زنجیرۀ روایت ،میتوان حذفشان کرد و
بنمایههای پیوسته که حذف آنها بدون آسیب زدن به رابطۀ علی رخدادها ،ممکن نیست( ».تودوروف،1232 ،
)12
 -2پی رفت« :واحد بزرگتر از گزاره و خود شامل چند گزاره است( ».همان منبع« )11 ،و فینفسه یک حکایت
کوچک است( ».احمدی )232 ،1231 ،مجموعه و زنجیرهای مرتبط از قضایای منطقی است که یک داستان
کامل و مستقل را میسازد .هر داستان حداقل از یک پی رفت تشکیل میشود .ازنظر تودوروف حدومرز پی
رفت را تکرار ناکامل گزارهی آغازین تعیین میکند؛ و یک پی رفت کامل ،همیشه و فقط ،متشکل از پنج گزاره
خواهد بود :وضعیت آغازین یا تعادل اولیه  ، t1نیرویی که تعادل را بر هم میزند ،n1عدم تعادل  ، t با کنش
نیرویی در برابر آن تعادل باز برقرار میشود  ،n2تعادل دوم شبیه تعادل نخست است اما با آن یکسان نیست t2
 .بااینهمه این امکان وجود دارد که پی رفت در نیمۀ راه متوقف شود؛ یعنی درراه گذر از تعادل اولیه به عدم
تعادل ختم شود یا برعکس از عدم تعادل آغاز و به تعادل ثانویه ختم شود( .تودوروف)11 ،1232 ،
«بهاینترتیب در یک روایت دو نوع اپیزود یا حادثۀ فرعی وجود دارد-1 :اپیزودهای ایستا که حالتی متعادل یا
نامتعادل را توصیف میکنند -2 .اپیزودهای پویا که توصیفکنندۀ گذار از یک حالت به حالتی دیگر هستند».
(همان منبع)11 ،
اصطلاح اپیزود را اغلب اینگونه تعریف کردهاند« :حادثه یا رویدادی مستقل است که در متن روایت بلند جای
دارد .گاه این حادثه مستقل به روند پیرنگ داستان مربوط میشود و گاه ربطی به پیرنگ داستان ندارد( ».داد،
)111 ،1219
 -2متن :آنچه خواننده بهطور تجربی با آن برخورد میکند  ،نه گزاره و نه حتی پی رفت ،بلکه کل متن است.
در این چارچوب هر متنی ،تقریباً بیش از یک پی رفت دارد( .تودوروف)12 ،1232،
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به اعتقاد تودوروف ،ترکیب پیرفتها در متن به سه شیوۀ زیر صورت میگیرد:
الف) درونهگیری :درونهگیری اصل ًا واژهای زبانشناختی است .در زبانشناسی اگر در یک جمله ،جملۀ دیگر
بهعنوان جزئی از آن به کار رود ،بهاصطلاح میگویند که جملۀ کوچک در درون جملۀ بزرگتر جای گرفته
است( .اخوت « )212 ،1211 ،از دید تودوروف در این حالت یک پی رفت کامل ،جایگزین گزارهای از پی
رفت نخست میگردد .نمونۀ این شیوه در دکامرون و هزارویکشب بسیار دیده میشود .درونهگیری گونههای
متعددی دارد و این امر به سطح روایتی دو پی رفت بستگی دارد .در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا دو
پی رفت در سطحی واحد یا متفاوت قرار دارند و چه نوع رابطه درونمایگانی میان این سطوح برقرار است:
رابطۀ توصیف علی و یا رابطۀ هم کناری درونمایگانی مانند استدلالهای قصهای و یا داستانهایی که در تقابل
با داستان قبلی هستند .ازنظر تودوروف حتی میتوان برای به تأخیر انداختن انجام یک عمل داستانسرایی کرد؛
مانند قصههای هزارویکشب یا سندباد نامه ،علاوه بر این ،پیرفتهایی که درون پی رفت دیگری جای دارند،
میتوانند بهمنظور متقاعد کردن مخاطب و اثبات عقیدۀ راوی ،تکمیل داستان و یا اثبات یک حکم اخلاقی در
روایت ،از سوی یک راوی یا راویان مختلف نقل شوند( ».تودوروف)11 - 12 ،1232 ،
تودوروف در مقاله روایت گران در مورد داستانها درونهای میگوید« :درونهگیری مبین اصلیترین ویژگی
روایت است ،زیرا روایت به شکل درونهگیری روایتِ روایت است و روایتِ روایت؛ سرنوشت همۀ راویانی
است که به شیوه درونهگیری نقل میشود( ».اخوت)211 ،1211 ،
ب)زنجیره سازی :در این حالت ،پیرفتها بهجای آنکه همپوشانی کنند ،یکی پس از دیگری میآیند .زنجیره
سازی نیز زیرگونههای معنایی و نحوی دارد؛ مثلاً شکلوفسکی زنجیرۀ حوادث را که در آنیک قهرمان واحد
ماجراهای گوناگونی را از سر ما میگذراند و موازیسازی یا توازی پیرفتها را از یکدیگر متمایز میکند.
پ) تناوب یا در هم تنیدگی :در این حالت پیرفتها یکی پس از دیگری قرار میگیرند و گاه گزارهای از
پیرفت نخست ،پس از گزارهای از پیرفت دوم میآید و گاه گزارهای از پیرفت دوم ،پس از گزارهای از
پیرفت نخست واقع میشود .اغلب رمان از این ساختار استفاده میکنند( .تودوروف 11 ،1232 ،و )19
در این بخش به بررسی انواع واحدهای روایی در مجنون و لیلی میپردازیم .
نخستین پی رفت با تولد قیس آغاز میشود  .عامر پدر قیس مردی ثروتمند است و از خداوند فرزند پسر
میخواهد بعد از دعا به درگاه خداوند ،او به آرامش دست مییابد.
← P1عامر پدر قیس ثروتمند است← عامر فرزند پسر میخواهد ←عامر به درگاه خداوند دعا میکند
←خداوند به او پسری میدهد ←عامر به آرامش میرسد
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ابتدا وضعیت متعادل وجود دارد ←حرکت در بر هم زدن تعادل← عدم تعادل← حرکت برای برقراری
تعادل← تعادل ثانویه.
کااان روز کااه زاد قاایااس فاار

رخشااانااده شااااد آن قبیلااه را ر

زان نااور خااجساااتااۀ شاااابافااروز

بر عااامریااان خجساااتااه شااااد روز

بنشاااساااات پاادر بااه شااااادمااانی

بااگشاااااد دری بااه ماایااهااماااناای

باایااگااانااه و خااویش را صااالااا داد

هام نزل فشااااانااد و هم عطااا داد

خااوبااان قااباایاالااه را طاالااب کاارد

آفاااق زنااغاامااه پاار طاارب کاارد
(همان)111 ،

در روزگاران قدیم در میان قبایل بادیهنشین عرب مردی به نام عامر زندگی میکرد او رئیس قبیله بنی عامر بود
و به ثروتمندی و بخشندگی در تمام عرب شهرت داشت خداوند کریم و مهربان به عامر ،فرزند پسری بخشید.
عامر میهمانی و جشنها گرفت پس از دو هفته نام نوزاد را قیس گذاشتد.
 .1-1-2پی رفت مکتبخانه
چون قیس به دهسالگی رسید او را به مکتبخانه فرستادند .در میان پسران مکتبی ،دخترانی نیز بودند که نام
یکی از آنها لیلی بود .دختری زیبا با موهای مثل کمند و به سیاهی شب و چهرهای مانند گلهای بهار تازه و
روحانگیز .لیلی از قبیلۀ بنی سعد بود .در مکتبخانه عشق بین لیلی و قیس ،آغاز شد و آن دو کودک بجای
درس استاد ،درس عشق میآموختند .این عشق و دلبستگی روزبهروز بیشتر شد تا جایی که حسودان و
خبرچینان قصۀ این دلدادگی را بر سر زبانها انداختند ،درنتیجه بزرگترها مانع از رفتن آن دو به مکتبخانه
شدند .لیلی در خانه حبس شد و قیس از شدت بیقراری آشفته و پریشان بود.
  PZ1لیلی و مجنون به مکتبخانه میروند← و آرامش برقرار است← مجنون در مکتبخانه عاشق
میشود← لیلی هم عاشق مجنون میشود← لیلی به خاطر عشق از مکتبخانه رانده میشود و در خانه حبس
شده و مجنون راه صحرا میگیرد← ازلحاظ خانواده لیلی موقعیت آرام ایجاد میشود.
زیاارک دلاایااش چااو باااز خواناادنااد

در پایااش مااعاالاامااش نشاااااناادنااد

باود از صاااف آن بااتااان چون ماااه

مااااهااای زده افاااتااااب را راه

لاایاالاای ناااماای کااه مااه غاالااامااش

خااالااش نااقااطاای ز نااقااش نااامااش

ایشااااان هاامااه را بااه قاایااس میلی

وان سااااوخااتااه در هااوای لاایاالاای

لاایاالاای خااود ازو خااراب جااانتاار

گشاااتااه نافاس از نافاس گاران تر
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تااا گشاااات ز گفااتوگوی اوباااش

باار مااادر لاایاالاای ایاان خااباار فاااش

بشااااناایااد پاادر چااو حااال فاارزنااد

گم شاااد ز خجااالاات و سااارافکنااد

فاارمااود کااه ساااارو نااوبااهاااری

در پرده چو گاال شاااود حصاااااری

مااه را بااه ساااارای باانااد کااردنااد

دیااوار سااااارا باالاانااد کااردنااد

قاایااس از هااوس جاامااال دلااباانااد

در درس ادب دویااد یااک چاانااد

باارداشاااات زخااانااه راه صااااحاارا

چااون خضااار ناامود میاال خضااارا
(هاامااان-119-113-119-111 ،
)111

 .2-1-2پی رفت تبدیل قیس به مجنون
  PZ2قیس جوانی بااصلونسب است← قیس عاشق لیلی میشود← قیس از دوری لیلی شعرهای عاشقانه
در کوی و برزن میخواند← مردم قیس را مجنون میخواندند← قیس سر به بیابان میگذارد (از جامعه طرد
میشود) اما اصل و نصب خود را دارد.
چون رفاات بااه گوش هر کس این راز

وز هاار طاارفاای باارآمااد آواز

کااازاده جااواناای از فاالااان کااوی

شااااد شااایاافاات اۀ فلااان پری روی

م ایرفاات چااو باااد کااوه باار کااوه

خاالااقاای زپساااش دوان بااه اناابااوه

هاار کااس زلااطااافاات جااواناایااش

مایخااورد فسااااوس زناادگاااناایااش

طفلاان باه نظااره سااانگ در دسااات

اینش زدوان شاااکسااات وان خسااات

چون دیو رمیااده حااال میزیساااات

وز مااردماای خاایااال ماایزیساااات

رازش بااه زمااانااه عااام کااردنااد

مااجاانااون زمااانااش نااام کااردنااد
(همان)111-111-113 ،

این پی رفت به شیوۀ زنجیره سازی با پیرفتهای قبلی مرتبط میشود حضور قهرمان مشترک در پیرفتهای
مذکور زنجیرۀ حوادث را به یکدیگر متصل میکند عامل اتصال این دو پی رفت حوادث حاکم بر قبیله لیلی و
مجنون است لذا ارتباط این پیرفتها را از مقولۀ زنجیره حوادث میدانیم.
 .3-1-2پی رفت خواستگاری رفتن عامریان برای لیلی
پدر مجنون و خویشانش که بسیار نگران او بودند ،باهم مشورت کرده و تصمیم گرفتند که به خواستگاری لیلی
بروند .پدر مجنون به همراه بزرگان قبیله با هدایایی نفیس پیش پدر لیلی رفتند .پدر لیلی از آنها استقبال گرمی
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کرده و علت آمدنشان را جویا شد .عامر ،پدر مجنون ابتدا از حشمت و مقام خود و قبیلهاش و ثروت و
بیهمتایی خود و فرزندش در میان قبایل یادکرده و سپس با احترام به پدر لیلی و قبیلۀ او ،لیلی را برای پسرش،
قیس خواستگاری کرد .پدر لیلی با شنیدن نام خواستگاری عصبانی شده و گفت ،من هرگز دخترم را به یک
دیوانه نخواهم داد .گروه خواستگاران با ناامیدی پیش مجنون بازگشتند .آنها او را دلداری میدادند و میگفتند
دخترانی زیباتر و مناسبتر از لیلی هم هستند و مایکی از آنها را برایت در نظرخواهیم گرفت ،اما مجنون بسیار
ناراحت و غمگین شده و دوباره راه بیابان را در پیش گرفت .همدم او شنهای داغ بیابان و خوراکش آه و ناله
بود.
  PZ2مجنون لیلی را میبیند و بیقرار نیست← لیلی را حبس کردند ،مجنون از دوری لیلی بیقرار میشود.
← پدر و خویشان مجنون به خواستگاری لیلی میروند← پدر لیلی با ازدواج مجنون و لیلی مخالفت میکند←
دوباره مجنون ناامید و سرگردان رو به بیابان مینهد.
-1موقعیت متعادل اول که مجنون در بیقراری و ناامیدی نیست (گزاره )1
 -2برهم خوردن تعادل با عاشقی مجنون (نیروی بر هم زننده تعادل) خواستن لیلی (گزاره )2
 -2عدم تعادل به وجود آمده مجنون بیقرار و خویشان و پدر به فکر چاره میافتد( .گزاره )2
 -1نیروی برخلاف نیروی بر هم زننده تعادل یعنی جواب رد در مقابل خواهان بودن (رد کردن مجنون) (گزاره
)1
-9موقعیت متعادل برقرار میشود و دوباره مجنون راه صحرا را پیش میگیرد (گزاره )9
زیاابااا رخاای از فاالااان قااباایاالااه

بسااااتااش زدو زلااف در طااویاالااه

زان باانااد کااه در گاالااو نااکااناادش

ماجانون کن قیس گشاااات بناادش

وان مااادر دردماانااد پاارجااوش

کاان قصاااه شااانیاد گشااات بیهوش

غاالااطاایااد بااه خاااک تاایااره مااویااان

آن گمشااااده را بااه خاااک جویااان

باایااچاااره پاادر دویااد باایاارون

همراه سااارشاااک و هماادمش خون

دل را بااه ساااتایازه سااانااگ میداد

ر

را زطااپااانااچااه رنااگ ماایداد

اشاااکش به جگر نمک نه کم داشااات

گویی نمااک و جگر بااه هم داشااات

پاایاار از دل دردماانااد باارخاااساااات

اشاااتار طالابیااد ومحاال آراساااات

از اهاال قااباایاالااه مااهااتااری چاانااد

گشاااتانااد ب اه هم ز خویش پیونااد

رفااتاانااد ز بااهاار خااواسااااتاااری

در حاالّااۀ لااعااباات حصااااااری
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گاافااتااا چااه کااناام کااه ماایااهاامااانی

ور نااه کااناام آن ساااازا کااه داناای

شاااخصااای که زنفس تا سااارانجام

مااا را بااه قااباایاالااه کاارد باادنااام

زیاان گااونااه حااریااف ناااخااردماانااد

در خااورد کااجااا بااود بااه پاایااونااد

آهساااتااه بااه گاوش پاایاارزن گفاات

کین ساااوختاه طااق ماند از آن جفت
(همان)111 ،113-112-111 ،

 .4-1-2پی رفت نبرد نوفل
دلاوری به نام نوفل در آن دیار میزیست .او مانند غزال مهربان و مانند شیر خشمگین بود و در شجاعت همتا
نداشت .روزی که برای شکار رفته بود ،مجنون را در شکارگاه دید که افتان و خسته در گوشهای افتاده بود .
نوفل از احوال او پرسید و چون علت رنجوری مجنون را فهمید درصدد کمک به او برآمد .او با خود گفت که
از جوانمردی من است که این دو یار را به هم رسانم .نوفل نزدیک مجنون شد و با او شرط کرد که اگر از
بیابانگردی دست بکشد او را به هم رسانم .نوفل نزدیک مجنون شد و با او شرط کرد که اگر از بیابانگردی
دست بکش او را به یارش برساند .وقتیکه پدر لیلی که رئیس قبیلۀ بنی سعد بود از نوفل پرسید که از آنها
چه میخواهد ،نوفل گفت :من آمدهام تا لیلی را برای دوستم مجنون ببرم.
  PZ1بیقرار بودن مجنون و نوفل از حال مجنون باخبر نیست ←نوفل از حال مجنون بااطلاع میشود
←جنگ با قبیله لیلی درمیگیرد ←نوفل پیروز میشود ←موقعیت آرام پدید میآید و مجنون هنوز بیقرار
است.
نااوفاال ماالااکاای بااد آدم ایخااوی

آزاده و مااهااربااان و دلااجااوی

افسااااانااه قیس کاااتش افروخاات

هرلحظه همی شاانید و میسااوخت

قاااصااااد طاالااباایااد و داد پیغااام

سااااوی پاادر باات گاالاناادام

گار گافاات دگار باود دریاان زیر

گویم ساااخن از زباان شااامشااایر

لشاااکر طلبیاد و بارگی خواسااات

بیرون قبیله شاااد صاااف آراسااات

بر رسااام عرب بااه جهااد و ناااورد

مایکاارد ساااتاایاازه ماارد بااا ماارد

مجنون کااه از آن خبر شااااد آگاااه

باار زد زدرون دل یااکاای آه

بار میر ساااپااه دویااد جوشااااان

چون ساایل که در رسااد خروشااان

گفاات :ای همااه مرهم از تو آزار

بااازا دل ازیاان سااااتاایاازه بااازار
(همان)132-131-139 ،
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 .5-1-2پی رفت عروسی مجنون که یک پی رفت کامل درون پیرفت اصلی جای گرفته است
نوفل که خواهان و دوستدار مجنون است از پدر مجنون میخواهد که به خواستگاری خدیجه بیایند پدر مجنون
با وی صحبت میکند و مجنون که خود را مقید میداند به والدین احترام بگذارد ازدواج با خدیجه را میپذیرد
پدر مجنون و بزرگان قبیله به خواستگاری خدیجه میروند اما در شب زفاف مجنون از پذیرفتن خدیجه سرباز
میزند و او را طلاق میدهد.
  PZ9ابتدا مجنون عاشق خدیجه نیست (موقعیت متعادل) اول نوفل پدر خدیجه ،خواستار عروسی است←
مجنون این درخواست را قبول میکند و پدر مجنون به خواستگاری خدیجه میرود (بر هم خوردن تعادل) ←
ازدواج مجنون با خدیجه صورت میگیرد ←مجنون از ازدواج با خدیجه پشیمان است.
پی رفت کامل عروسی مجنون با خدیجه بدین گونه میباشد -1ابتدا مجنون عاشق نیست (موقعیت متعادل
اول) -2نوفل پدر خدیجه خواستار عروسی است -2پدر مجنون درخواست نوفل را میپذیرد -1پدر مجنون با
او صحبت میکند -9مجنون درخواست پدر را قبول میکند (بر هم خوردن تعادل) -1پدر مجنون به
خواستگاری خدیجه میرود -1عروسی مجنون و خدیجه سر میگیرد  -3مجنون در شب عروسی از خدیجه
دوری میکند -1مجنون از خدیجه جدا میشود-19 .دوباره آرامش برقرار میشود (موقعیت متعادل ثانویه)
زآن گوشااه شاادساات نوفلش دوساات

کان دلشااده مغز گشاات و این پوساات

گااویااد کااه اگاار دل آیاادش باااز

من دخات خودش دهم باه صاااد ناز

نوفاال کااه بااه مهر تسااات منساااوب

دارد پااس پاارده دخااتااری خااوب

خاورشااایااد رخی خاادیجااه نااامش

پاارورده بااه عصااامااتاای تاامااامااش

رفاااتاااناااد زخااااناااه باااامااادادان

پاایااش پاادر عااروس شاااااادان

بااردنااد ظاارایااف عااروسااااای

بااغاادادی و مااغاارباای و روساااای

داماااد عاازیااز را درون خااوانااد

در پایشاااگااه بساااااط بانشااااانااد

باانشاااساااات فااقاایااه عیساااوی دم

بااناایاااد نااکاااح کاارد مااحااکاام

از روی عااروس پاارده باار شااااد

داماااد بااه پاارده خاااصتاار شااااد

در پاارده عصااامااتااش نشاااااناادنااد

صاااد هادیااه بااه دامنش نشااااناادنااد

مااه در پی آنااک کی شاااود جفاات

دیااوانااه زماااه نااو باارآشاااافاات
(همان)119-131-133-131 ،

 .6-1-2پی رفت مرگ لیلی
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لیلی که از دوری مجنون بیقرار است با شنیدن خبر ازدواج مجنون به دیدار مجنون میرود و مجنون میگوید
که بهناچار و درخواست پدر و مادرش با خدیجه ازدواجکرده ،اما در همان شب اول او را طلاق داده است لیلی
بعد از دیدار مجنون به خانه برمیگردد و بعد از مدتی شخصی بهدروغ خبر مرگ مجنون را به لیلی میدهد
لیلی با شنیدن خبر مرگ مجنون در بستر بیماری میافتد و بعد از مدتی میمیرد.
  PZ1لیلی برقرار است (موقعیت متعادل ،آرامش) ←مجنون از دیدن یار خوشحال میشود و بیهوشی
میشود ←شخصی به خبر دروغ میگوید مجنون مرده است← لیلی بیمار شده میمیرد ←لیلی با مرگ به
آرامش میرسد.
از آب دو دیاااده بااای مااادارا

ماای داد گااوهاار بااه سااااگ خااارا

مایریخاات ز دیااده سااایاال اناادوه

چااون اباار بااهااار باار ساااار کااوه

باای سااااانااگ زدوری دلااتاانااگ

مای ساااود فتاااده روی بر سااانااگ

او پاهالاوی یااار خااویشاااتن رفاات

جاان جلوه کناان به ساااوی تن رفت

گفاات ای زوفااا سااارشاااتااه جاااناات

قاااصاااار زحاادیااث دل زباااناات

آن یااار کااه بهر اوساااات این گفاات

دل ز انااده او باابااایاادت رفاات

تازیسااات ،نظر به ساااوی تو داشااات

چاون مرد ،هم آرزوی تو داشاااات

چااون بااا تااوناابااود دوش بااا دوش

بااا خاااک سااایاااه شااااد هم آغوش

(همان،221 ،229 ،221 ،211 ،291 ،
)221
 .7-1-2پی رفت مرگ مجنون
مجنون که در صحرا بیخبر از همهجاست با شنیدن خبر مرگ لیلی ،خود را به مزار لیلی میرساند و خود را
در لحد لیلی میاندازد و شروع به گریه و شیون میکند اقوام لیلی از این کار مجنون خشمگین میشوند و
مجنون در کنار جنازۀ لیلی جان میدهد.
  PZ1مجنون در صحرا بیخبر است (آرامش مجنون) ← مجنون از مرگ لیلی باخبر میشود← مجنون بر
سر مزار لیلی میرود← مجنون میمیرد← با مرگ مجنون ،آرامش و وصال ابدی برقرار میگردد.
لاایاالاای کااه بااهااار عااالااماای بااود

زو چشاااام اۀ زناادگاای ناام ایبااود

در آتااش تااب فااتاااد نااعاالااش

یاااقااوت کاابااود گشاااات لااعاالااش
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گشاااتش خوی تااب روان بااهتعجی ال

هم وساامه ز رو بشااساات و هم نیل

جااانش کااه میااان موج خون رفاات

ماجاناون گااویااان زتن برون رفاات

کااان باات چو ازین سااارای غم رفاات

بااا هاامااره عشااااق در عاادم رفاات

مااجاانااون ز خااباارکشاااای وفااادار

آگااه شااااده بااود زحااماات یااار

در پاایااش جاانااازه رفاات خااناادان

ناای درد و نااه داغ دردمااناادان

از دیااده ره جاانااازه ماایروفاات

میگفاات سااارود و پااای میکوفاات

هاامخااانااه شاااویاام مااوی در مااوی

هاامااخااواب اه بااویاام روی باار روی

مااجاانااون ز میااان انجمن جساااات

وافاتاااد بااه دخاام اۀ لحااد پساااات

بااگاارفاات عااروس را در آغااوش

رو داشااات بر روی و دوش بر دوش

خویشااااان صااانم ز شااارم آن کااار

جساااتاانااد بااه غیرت اناادران غااار

افااتاااد بااه مااغاازشااااان غااباااری

کااز یااار جاادا کااانااد یااااری

پاایااری دو سااااه از باازرگااواران

گاافتنااد بااه چشااام سااایاال باااران

کین کااار نااه شاااهوت هواییساااات

سااارّی ز خاازیاان اۀ خاادایاایساااات

و امااروز کااه شاااهااربنااد خااا کنااد

پیاداسااات کاه خود چگوناه پاا کنااد

(همان)222 ،229 ،221 ،
پیرفتهای داستان مجنون و لیلی بر اساس الگوی تودوروف از (تعادل← عدم تعادل ← تعادل ) بازمیگردند.
بر این اصل میتوان پیرفتهای زیر را برای داستان در نظر گرفت.
پی رفت اصلی داستان:
-1لیلی و مجنون به مکتب میروند -2عاشق شدن آن دو به هم -2خواستگاری و مخالفت پدر لیلی -1مرگ
لیلی و مجنون -9آرامش پس از مرگ لیلی و مجنون
گزاره ( )1ابتدا وضعیت متعادل وجود دارد و آنها عاشق نیستند (تعادل اولیه)  -2عاشق میشوند و این نیرویی
است که تعادل را بر هم میزند (بر هم خوردن تعادل) گزاره (-2 )2عدم تعادل به وجود میآید گزاره (-1 )2
نیروی برخلاف نیروی اخلالگر به وجود میآید گزاره (-9 )1دوباره آرامش برقرار میشود گزاره()9
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ارتباط پیرفتها از مقولۀ ارتباط زنجیرهای است .از ویژگیهای این پی رفت تنوع حوادث و گستردگی قضایای
داستانی است .اولین حرکت ناموفق است و منجر به عدم تعادل مجدد میگردد .دومین حرکت موفق است و
موجب تعادل میشود.
P1→PZ2→PZ2→PZ1→PZ9→PZ1→PZ1→PZ3
متن
آنچه خواننده بهطور تجربی با آن برخورد میکند نه گزاره است و نه حتی پی رفت ،بلکه کل متن است و مثل ًا
یک رمان ،داستان یا درام است در این چارچوب هر متنی تقریباً دارای بیش از یک پی رفت است ترکیب
پیرفتها میتواند به سه صورت باشد:
 -1درونهگیری :یا آمدن قصهای درون قصه دیگر .در اینجا یک پی رفت کامل جایگزین گزارهای از پی رفت
نخست میگردد (مانند کلیلهودمنه)
-2زنجیره سازی :که در این حالت ،پیرفتها بهجای آنکه همپوشانی شوند ،یکی از پس دیگری میآیند.
-2تناوب (در هم تنیدگی) :که بنا بر آن پیرفتها یکی پس از دیگری قرار میگیرند :گاه گزارهای از پی رفت
نخست پس از گزارهای از پیرفت دوم میآید ،گاه گزارهای از پی رفت دوم پس از گزارهای از پی رفت نخست
واقع میشود.
البته این نکته نیز آشکار است که این سه صورت اصلی ترکیب پیرفتها میتوانند با یکدیگر آمیزند (تودوروف،
)9-12 :1232
به اعتقاد تودوروف ترکیب پیرفتها در متن به سه شیوه صورت میگیرد:
-1درونهگیری :درونهگیری اصلاً از واژهای زبانشناختی است .در زبانشناسی اگر در یک جمله ،جملۀ دیگر
بهعنوان جزئی از آن بکار رود ،بهاصطلاح میگویند که جملۀ کوچک در جملۀ بزرگتر جای گرفته است.
(اخوت)12 :1232 ،
-2زنجیره سازی :در این حالت پیرفتها بهجای آنکه همپوشانی کنند یکی پس از دیگری میآیند( .تودوروف،
)19-11 :1232
مثال:
-1آغاز داستان (به مکتب فرستادن لیلی و مجنون)
-2وصف عشق مجنون
-2رفتن پدر مجنون به خواستگاری لیلی
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-1زاری مجنون از عشق لیلی
-9لیلی را از مکتب گرفتند و حبس کردند.
-1یاری نوفل مجنون را
-1نبرد نوفل
-3رفتن مجنون به کوه و دشت
-1گفتار مجنون با بلبل
-19حدیث مجنون سگ کوی لیلی
-11رفتن پدر مجنون به خواستگاری خدیجه
-12عروسی مجنون با خدیجه
-12آگاهی لیلی از ازدواج مجنون
-11آگاهی مجنون از مرگ پدر
-19الفت مجنون با جانوران
-11توصیف شب و زیباییهای آن
-11رسیدن نامه لیلی به مجنون
-13پاسخ لیلی از سوی مجنون
-11آمدن دوستان به دیدار مجنون
-29دیدار مجنون با مادرش
-21خواند لیلی مجنون را
-22درد دل مجنون با لیلی
-22بیهوش شدن مجنون با دیدن لیلی
-21غزلسرایی لیلی و مجنون
-29خبر دروغین مرگ مجنون
-21پشیمان شدن شخص دروغگو
-21بیمار شدن لیلی
-23مرگ لیلی
-21گریستن مجنون بر مزار لیلی
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-29هنگام دفن لیلی ،مجنون خود را به درون لحد میاندازد
-21عصبانی شدن اقوام لیلی
-22اقوام لیلی ،قصد جان مجنون را کردند
-22مرگ مجنون در کنار لیلی
-21اقوام و بزرگان قبیله بر مزار لیلی و مجنون گریستند
همانطور که میبینیم ،ترکیب پیرفتهای بالا بهصورت دنبالهدار و زنجیرهای در طول قصه آمدهاند حوادثی که
برای یک قهرمان واحد پشت سرهم به وجود میآید ،ازنظر شکلوفسکی زنجیرۀ حوادث و حوادث دیگر موجود
در متن ،توازی پیرفتها و یا موازیسازی نامیده میشود( .تودوروف)19-11 :1232 ،؛ اما چون این تحلیل
فقط بر اساس نظریه تودوروف است از پرداختن به نظر شکلوفسکی خودداری شده است.
-2تناوب« :در این حالت پیرفتها یکی پس از دیگری قرارگرفته و گاه گزارهای از پی رفت نخست ،پس از
گزارهای از پی رفت دوم میآید و گاه گزارهای از پی رفت دوم ،پس از گزارهای از پی رفت نخست واقع
میشود .اغلب رمانها از این ساختار استفاده میکنند( ».تودوروف)19-11 :1232 ،
نتیجه گیری
پیرفتهای داستان مجنون و لیلی بر اساس الگوی تودوروف از تعادل ،عدم تعادل و بازگشت به تعادل
تشکیلشده است .بنابراین میتوان بهطور خلاصه چنین نتیجه گرفت .1 :لیلی و مجنون به مکتب میروند.2 .
لیلی و مجنون عاشق یکدیگر میشوند  .2مجنون از لیلی خواستگاری میکند و پدر لیلی مخالفت میکند.1 .
لیلی و مجنون از دوری یکدیگر میمیرند  .9پس از مرگ لیلی و مجنون به آرامش میرسند .پیرفتهای داستان
لیلی و مجنون با تولد قیس آغاز میشود .پدر قیس از خدا فرزندی میخواهد و بعد از دعا به درگاه خداوند به
آرامش میرسد .پیرفتهای دیگر ازاینقرار است که لیلی و مجنون (قیس) به مکتبخانه میروند .در
مکتبخانه عاشق میشوند .لیلی به خاطر عشق از مکتبخانه رانده میشود .مجنون به خاطر عشق راه صحرا
میگیرد .لیلی از دوری مجنون بیقرار میشود و با شنیدن خبر دروغین مرگ مجنون ،لیلی نیز بیمار میشود و
میمیرد و با مرگ به آرامش میرسد .مجنون نیز از شنیدن خبر مرگ لیلی جان میدهد.

66

دوفصلنامۀ جستار نامۀ ادبیات تطبیقی ،دورۀ یکم ،سال دوم ،شمارۀ سوم ،بهار و تابستان 7931
_____________________________________________________________________________

منابع و مآخذ:
 .1اخوت ،احمد ،)1211( ،دستور زبان داستان ،اصفهان :فردا.
 .2اسکولز ،رابرت ،)1232( ،درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،ترجمهی فرزانه طاهری ،چاپ دوم ،تهران:
آگاه.
 .2برتنس ،هانس ،)1231( ،مبانی نظریهی ادبی ،ترجمهی محمدرضا ابوالقاسمی ،چاپ دوم ،تهران :ماهی.
 .1تایسن ،لیس ،)1231( ،نظریههای نقد ادبی معاصر ،ترجمهی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی ،تهران:
نشر نگاه امروز /حکایت قلم نوین.
 .9تودوروف ،تزوتان ،)1232( ،بوطیقای ساختارگرا ،ترجمهی محمد نبوی ،تهران :آگه ،چ دوم.
 .1داد ،سیما ،)1219( ،فرهنگ اصطلاحات ادبی ،تهران :مروارید.
 .1دهلوی ،امیر خسرو ،)1212( ،خمسه ،تصحیح امیر احمد اشرفی ،تهران :شقایق.
3. Lyons, John, (1119), Language and linguistic, Cambridge uni، Press.

67

نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
_____________________________________________________________________________

Criticism and Analysis of sequence in Lyrical poem Leyli and Majnoon
Amir-Khosrow Dehlavi
yousefipoor kermani, pooran

Abstract
The structuralism is the most important of literary theories that investigate and
analyze the general structure in significant systems like language, literature, myth
and etc. The structural analysis of story and narrates is counted as the most
beautiful literary analysis in contemporary literary criticism.
Leyli and Majnoon being considered the ancient texts that counted as mythic
narratives. The best structural analysis on Leyli and Majnoon, due to its narrative
structure that formed from epic and lyrical stories, is structural method in analysis
of mythic stories.
In this article that is part of a widespread research in link with structural analysis
of Leyli and Majnoon, we tried to investigate how to applied sequence in this great
work. Firstly, each story diminishes to a sequence that each sequence formed some
function and special roles. It is necessary that the function of each sequence cover
the validity of acts and perform an important role in sequences advance of the
story.
Keywords: Sequence, Majnoon, Leyli, continuum
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