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Abstract
The hegemony premise of lover and beloved over each other is the result of the
sociological approach of theorists such as György Lukács, pierre Bourdieu, and
Theodore Adorno in the category of love. In this paper, it is meant to address the
status of dominance, its causes and sequences in Leili and Majnoon of Nizami
amorousness through reading the sociological elements related to love. The
research method is descriptive-analytical. The study revealed that love with the
heterophilian conflict of two kids until their youth and adolescence happened in a
place in which objective and subjective status, conventions and social rank have
dominated the the behavioral hierarchy of lovers not their will. Plural coherence
and hegemony has permeated the thinking of lovers and social solidarity with Leili
and Majnoon has not been able to cope with the tribal system .The sociology of
their behavior showed that the male dominance, as an annex and variable, has
occasionally dominated Leili, but the force of being mistress has often disturbed
the balance of domination in Leili's favor, and ultimately the objective and
subjective status of the society have entered another active and class variable, Ibn
Salam, into the story to dominate the failed romance in an influential and
heartbreaking way, which is desired by the mindset of the society and more
effective in the story setting.
Keywords: love Hegemony, the class base of lovers, objective and subjective,
Leili and Majnoon.
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خراسانی3

چکیده
فرضیۀ سلطهشناسی عاشق و معشوق بر یکدیگر ،برآیند رویکرد جامعهشناختی نظریهپردازی
مانند جورج لوکاچ ،پییر بوردیو و تئودور آدورنو در مقولۀ عشق است .در این مقاله ،بنا بر این
است که از طریق خوانش عناصر جامعهشناختی ،وضعیت سلطه ،علل و پیامدهای آن را در
عاشقانگی لیلی و مجنون نظامیگنجوی واکاوی کنیم .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است ،این
تحقیق آشکار ساخت که عشق با جدال دیگرخواهی دو کودک از دبستان تا نوجوانی و جوانی،
در جامعهای صورت گرفتهاست که باورهایش را در نهاد جامعه درونی کردهبود و نهاد طایفه ،به
کمک مؤلفههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،همواره عینیات ،ذهنیات و عادتوارهها و اقتدار
جمعی خود را بر سلسله مراتب رفتاری عشاق ،تحمیل کردهاست ،و باورهای جامعه ،به حدی
در تفکر لیلی و مجنون ،درونی شده و رسوخ کردهبود که همبستگیهای مردمی خارج از نهاد
طایفه هم نمیتوانست از پس نظام قبیلگی برآید .جامعهشناختی رفتار آنها نشانداد که سلطۀ
مردانه به عنوان یک افزوده و متغیر ،لیلی را در بعضی اوقات سلطهپذیر میکرده اما نیروی
معشوقگی در اغلب اوقات ،تعادل سلطه را به نفع لیلی بر هم زدهاست و در نهایت عینیات و
ذهنیات جامعه ،متغیر دیگری را به نام ابن سالم وارد داستان کرده تا عشق ناکام ،که دلخواه
ذهنیات جامعه است سوزناک و اثرگذارتر بر فضای داستان سیطره یابد.
واژگان کلیدی :سلطهشناسی عشق ،پایگاه طبقاتی عشاق ،عینیاتوذهنیات ،لیلی و مجنون.

 -1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 -2ستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 -3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
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1ـ مقدمه
نظامی گنجوی منظومۀ لیلی و مجنون را در بازهای که ستایش عشق ،تفکر غنایی و
غمگرایی از ویژگیهای شعر شدهبود (شمیسا )284 :1386 ،به درخواست شروانشاه
اخستان بن منوچهر به منظور بازآفرینی عشقنامهای که در ادبیات داستانی به صورتهای
شفاهی بر زبان جامعه جاری بود سرودهاست:
آورد مثاااااال حضااااارت شااااااه
در حاااااال رساااااید قاصاااااد از راه
ده پااااانزده سااااطر نغااااز بیشاااام
بنوشاااته باااه خاااش خاااو خویشااام
افروختاااااهتر ز شاااااب چراغااااای
هاااار حرفاااای از او شااااکفته باااااغی
جااااادو ساااانن جهااااان نظااااامی
کاااااای محااااارم حلقاااااه غالمااااای
ساااحری دگااار از سااانن برانگیاااز
از چاشاااااانی دم سااااااحر خیااااااز
بنماااااای ف ااااااحتی کاااااه داری
در الفگااااااه شااااااگفت کاااااااری
رانااای ساااننی چاااو در مکناااون
خااواهم کااه بااه یاااد عشااق مجنااون
بکاااری دو ساااه در سااانن نشاااانی
چااااون لیلاااای بکاااار اگاااار تااااوانی
( نظامی)24 :1376 ،
در منظومۀ لیلی و مجنون ،نقشهای عشقمند ،به سه شنص محدود میشوند :لیلی،
مجنون و ابن سالم و تکیۀ تحقیق ،بر کنشها و واکنشهای لیلی و مجنون بر یکدیگر
است .صورتبندی عشق در این داستانها ،نشان میدهد :نظامی که در الیههای زندگی
اشرافیت و فرودستان قرارداشته ،به مبانی معرفتی عشق و اهمیت آن آگاه است از اینرو در
هر دو منظومه ،عشق را مضمون اصلی داستانها قرارداده است و دو عن ر«سوزوگداز
عشق» و «هجران» در میان سایر عناصر عشق پرمایهترین است او البته در این سرایش
خود را مقید به انگیزه و خواست شاه میداند.
جنبااااانم ساااارکه تاااااج سااااربین
تااااخوانم وگااااویم ایاااان شااااکربین
آراسااااته کاااان بااااه نااااوک خامااااه
بااااااالی هااااازار عشاااااق ناماااااه
شاااید کااه در اوکناای ساانن صاار
شاااه همااه حرفهاساات ایاان حاار
ایاااان تااااازه عااااروز را طاااارازی
در زیااااااور پارساااااای و تااااااازی
کابیاااات ناااو از کهااان شااانا سااام
داناای کااه ماان آن ساانن شاانا ساام
ده پااانن زنااای رهاااا کااان از دسااات
تااااا ده دهاااای غرایباااات هساااات
( نظامی)24 :1376 ،
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تحلیل این داستان از چشم اندازهای متنوع ،میتواند مبانی معرفتی خوانندگان را نسبت به
جلوههای ناشناختۀ آن افزون نماید و به دریافتهای نوینی از درونمایگی آن کمک کند برای
تحقق این مهم ،ننست به بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهدا  ،پرسشهای پژوهش،
پیشینۀ تحقیق و روش کار خواهیم پرداخت .سپس بحث و تحلیل را توأم با مبانی نظری و
نتیجهگیری ارائه خواهیم نمود .بنابراین تبیین مسئله برای دستیابی به هد تحقیق و تبیین
نمایههای عشق ،واکاوی جامعهشناختی لیلی و مجنون ،در کانون توجه قرارگرفت؛ زیرا رهیافت
به کنش شن یتها در فراگرد نقش آفرینیهای آنان ،راهبردیترین مقولۀ شناخت طرفین
ی متغیرهای داستان چه وضعیتی
عشق است .باید دید ،این شن یتها در چرخۀ کنشگر ِ
مییابند و سلطهگری و سلطهپذیری آنها ،خ وص ًا سلطهپذیری معشوق ا که فرآیند نامتعارفی
است ا چگونه پدید میآید و شن یتاندیشگی آنان از منظر قیافهشناسی فکری چگونه است؟
اگر بپذیریم جوامع انسانی ،نظامهای «اجتماعی ا فرهنگی» هستند در آنصورت درمییابیم که
ق سلطهپذیر از طریق الگوهای چهارگانۀ شن یتشناسی
شن یتشناسی معشو ِ
«اِمیک( ،)emicاِتیک(« ،»)eticعینیات و ذهنیات» امکانپذیر است(فکوهی.)226 :1392،
1ـ  1بیان مسئله
منظومۀ لیلی و مجنون حکیم نظامی ،در ادبیات غنایی جایگاه خود را به عنوان یکی از
داستانهای اثرگذار باز کردهاست ،و دامنۀ تأثیر آن به ترجمههای قابل اعتنایی از این اثر به
زبانهای دیگر انجامیده است .سوز این دلدادگی ،با دو نماد عاشقانگی خاص و منح ر به
فرد آن ،پس از سدهها ،هنوزهم گهگاه در شعر و موسیقی تمثیلوار استمرار دارد.
این تحقیق بر آن است که با رویکرد به مقولۀ عشق« انسانی ا اجتماعی» ،به این مهم
بپردازد و بنا دارد به این پرسشها پاسخ دهد که :راز ماندگاری داستان لیلی و مجنون در
اذهان جامعه چیست؟ چرا عاشق و معشوق در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی گنجوی
جایگاه ثابتی ندارند؟ چرا به جای اینکه معشوق بر عاشق سلطه داشته باشد گهگاه عاشق بر
معشوق سلطه مییابد از منظر جامعه شناسی چه عواملی موجب این نوسان سلطه شده
است؟ و چه رابطهای میان ماندگاری اثر با ذائقۀ فرهنگی جامعه و نوسان سلطه وجود دارد؟
در این پژوهش«وانمایی ،تبیین و تحلیل نوسان سلطۀ عشق در منظومۀ غنایی لیلی و
مجنون نظامی گنجوی ،واکاوی اثرگذاری پایگاه طبقاتی بر فرایند سلطۀ در منظومههای
پیش یاد و سوژگی(ذهنیت) و اُبژگی (عینیت) عاشق و معشوق به بوتۀ نقد میآید.
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از آن جایی که :تا کنون مبانی معرفتی ،چیستی و چرایی نوسان عشق و نیز علت
جامعهشناختی استیالی نامتعار و هژمونیک عاشق بر معشوق واکاوی نشدهاست .تحلیل
این مقولهها از منظر جامعهشناسی با تکیه بر آرای جورج لوکاچ ،پییر بوردیو و تئودور
آدورنو که از نامداران جامعهشناسی در حوزۀ فرهنگ ،ادبیاتداستانی و موسیقی شعراند
میتواند رخ نمون دیگری از نویافتههای جامعهشناختی باشد و تازههایی از درونمایگی این
آثار را بر درگاه ادبیات غنایی بنشاند.
1ـ 2اهداف تحقیق
الف :این پژوهش در پی وانمایی ،تبیین و تحلیل نوسان سلطۀ عشق در منظومۀ غنایی
لیلی و مجنون نظامی گنجوی است.
 :این تحقیق ،در صدد است نشان دهد که پایگاه طبقاتی ،در این منظومۀ غنایی
نقش تعیین کنندهای در سلطۀ طرفین عشق بر یکدیگر دارد.
ج :پژوهش حاضر بنا دارد سوژگی و ابژگی عاشق و معشوق را از منظر جامعهشناسی
تجزیه و تحلیل کند.
1ـ  3روش تحقیق
روش تحقیق در مقاله پیش رو ،توصیفی ا تحلیلی است .ننست آثار جامعه شناسان در
زمینۀ نقد و بررسی ادبیات غنایی ،شناسایی شده سپس بر اساز ربش وثیقی که آرای
لوکاچ ،بوردیو و آدورنو با کندکاوی منظومۀ غنایی لیلی و مجنون داشت این آثار مطالعه و
مربوطهها؛ سنجهمندی ،یادداشتبرداری و پایۀ تحلیل قرارگرفت آنگاه درونمایۀ منظومه؛
براساز آراء و الگوهای سنجهای مستنرج ،مورد تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری قرارگرفت.
1ـ  4پیشینۀ تحقیق
سعیدی سیرجانی ،علی اکبر(  .)1367در کتا سیمای دو زن ،به روش بررسی
مقایسهای ،کنشگری شیرین و لیلی را از جنبههای فرهنگی و اجتماعی ،مورد بررسی قرار
داده و در پژوهش خود از منظر جامعهشناسی به پایگاه اجتماعی آنها اشاراتی کرده است .
مریم رستمی( )1389در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ،با عنوان بررسی خسرو و
شیرین و لیلی و مجنون نظامی از دیدگاه جامعهشناسی،که با راهنمایی مهردخت فاطمه
برومند به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه
شدهاست شن یتهای این دو منظومه را با رویکرد جامعهشناختی از منظر ارزشهای
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اجتماعی ،کنشهای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،تشریفات و مناسک اجتماعی،
سوگیری اجتماعی و کنترلهای اجتماعی طبقهبندی شده با استناد به شواهد شعری
بررسی کرده و نتیجهگیری کردهاست که از منظر درون مایههای اجتماعی شن یتهای
شیرین و لیلی وجه تمایز فراوان و وجه اشتراک معدود دارند که در عنوان کلی که بررسی
جامعه شناسی اثر است اندکی نزدیک به تحقیق به پژوهش نگارنده است اما از لحاظ
درونمایگی تفاوت دارد؛ چرا که سلطۀ عاشق ،سلطهپذیری معشوق و کنشگری
شن یت ها را از نظر اندیشگی نقد که موضوع این تحقیق است موضوع کانونی پژوهش وی
نبوده است و تحقیق تطبیقی ایشان با تحقیق حاضر تفاوت اساسی دارد.

2ـ بحث و تحلیل
نظامی منظومۀ لیلی و مجنون را هشت سال پس از خسرو شیرین ،در وزن مفعول
مفاعلن فعولن (هزج مسدز اخر مقبوض محذو ) که ننستین وزن به کار رفته در
منظومۀ بزمی و ابتکار آن از آنِ خود اوست به زیور سرایش بزمانه در آوردهاست .در حالی
که در ع ر جاهلیت ،دختران زنده به گور میشدند لیلی در داستان لیلی و مجنون ،مجال
تح یل مییابد و همدرز مجنون میشود آیا جز این است که امکانهای موازی و
متناسب با منافع طبقات برتر است که در قالب حقایق عینی و غیرقابل جایگزین جامعه
نقش آفرینی میکند تا در میان هزاران دختر نگونبنت ،نمونههای اندکی مانند لیلی به
جای گور ،در مکتبخانه ،اقبال معشوقگی بیابد؟
دل باااارده ولیااااک جااااان نباااارده
ایاان جااان بااه جمااال آن سااپرده
وان باااار رخ ایاااان نظاااار نهاااااده

دل داده و کاااااااااام دل ناااااااااداده

یااااران باااه حساااا علااام خاااوانی

ایشاااااان باااااه حساااااا مهرباااااانی

یااااران سااانن از لغااات سرشاااتند

ایشاااااان لغتااااای دگااااار نوشاااااتند

یاااااران ورقاااای ز علاااام خواندنااااد

ایشاااان نفسااای باااه عشاااق راندناااد

یاااااران صاااافت فعااااال گفتنااااد
یااااران باااه شااامار پااایش بودناااد

ایشاااان هماااه حساااب حاااال گفتناااد
و ایشاااان باااه شااامار خاااویش بودناااد
(نظامی)62 :1376،
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این خوش اقبالی اما در ذهن تولیدگر داستان متأثر از دیالکتیک( )dialecticعشق
است .دیالکتیک دو مرحله دارد :صعودی و نزولی .دیالکتیک صعودی ،سیر از مرتبه خیال
به مرتبه عقیده ،استدالل و درنهایت مرتبه عقل است( برن72 :1363 ،ا «.)75در
دیالکتیک عشق؛ انسان ،بعد از عشق به زیبایی اشیاء محسوز ،عاشق زیبایی روح میشود
و سپس ،زیبایی اخالق ،آدا  ،سنن و قوانین را میبیند و بعد گامی فراتر مینهد و به
زیبایی دانشها دل می بندد و در نهایت ،عاشق زیبایی مطلق که ازلی و ابدی است،
میگردد»( مع وم.)10 :1384،
دیالکتیک موجود در این عشق ،متأثر از تضار عینیات و ذهنیات است در این باره این
پرسش ها قابل طرح است :در حالی که که بین دو خانواده همسنگی هست چه چیز مانع
مجنون در نیل به مق ود است؟ آیا چیزی جز سلطۀ عینیات مانع رسیدن دو همدرز
شیفته شدهاست چرا ذهن شاعر نمیتواند تابو شکنیکند و نمیتواند داستان موجود را به
گونهای دیگر بسش و گسترشدهد؟ و اساس ًا چرا مجنون به عنوان یک مرد در جامعۀ
مردساالر که سلطهگر است در برابر عشق لیلی این همه بیاراده و سلطه پذیر شدهاست؟ آیا
این عظمت عشق در بطن ادبیات غنایی نیست که مجنون را آوارۀ بیابان کرده و خواننده را
مفتون خواندن لیلی و مجنون میکند؟ و چرا سلطهگران عشق ،خود مغلو سلطه میشوند؟
بوردیو در تشریح چرایی این حاالت میگوید« :عشق ) (Amourنوعی حالت آرامش
معجزه آسا[ست] که در آن ظاهراً سلطه خود زیر سلطه میآید»(بوردیو .)76 ،1388 ،آیا
مغناطیسی جز اعجاز عشق ،مجنون را به این حالت افکنده است؟ «بیشک عشق را بسیار
به ندرت میتوان در کاملترین شکل آن یعنی آنچه عشق«مجنونوار» یا«دیوانهوار»
نامیدهاند و مرزی تقریبا همیشه دست نایافتنی است ،به دست آورد(».بوردیو.)76 :1388 ،
از هاااار مااااژهای گشاااااد ساااایلی
مجناااون چاااو ندیاااد روی لیلااای
در دیااااااده سرشااااااک و در دل آزار
میگشاات بااه گاارد کااوی و بااازار
میخواناااد چاااو عاشاااقان باااه زاری
میگفااااات سااااارودهای کااااااری
مجناااون مجناااون ز پااایش و از پاااس
او میشااااد و میزدنااااد هاااارکس
دیااااااوانگیی درساااااات میکاااااارد
او نیااااز فسااااار سساااات میکاااارد
(نظامی)64 : 1376،
از طریق مدل امیک( ،)emicمدلی که ایدهها یا رفتارهای اعضای یک فرهنگ را بر
اساز تعاریف یا نقطه نظرهای بومی ،مورد مالحظه قرار میدهد و دارای ویژگی فرهنگی
خاص ،موقعیتگرا و بسترگراست (روستاخیز )73 :1396 ،میتوان چنین استنباط کرد که
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مجنونیت قیس برای هر دو قبیله ننگ و عاری شده بود ،اما از طریق مدل اتیک( )eticکه
در مقابل امیک است و بر معیارهای خارج از یک فرهنگ استوار بوده و از نقطه نظر
غیربومی به بررسی آن فرهنگ میپردازد و ماهیت عام و جهانشمول دارد(روستاخیز،
 )73 :1396انتظار میرفت که شرایش برای لیلی و مجنون به گونهای دیگر رقم بنورَد.
در نهایت میتوان چنین استنباط کرد که این آفرینشهای ارزشمند غنایی و مهم
فرهنگی؛ متاثر از منش تولید ،شرایش اجتماعی تولید و الزامات قابلیتها و محدودیتهای
اجتماعی پدیدآمدهاند و برآیند رابطه منش و میدان در ع ر نظامی گنجویاند .این
پدیدارهای داستانی عشقورزانه زاییدۀ نیازهای جامعهاند.
باااااودم باااااه نشااااااط کیقباااااادی
روزی باااااه مباااااارکی و شاااااادی
هشاااااتاد و چهاااااار بعاااااد پان اااااد
تاااریخ عیااان کااه داشاات بااا خااود
و انااااااداختمش باااااادین عماااااااری
پاااارداختمش بااااه نغااااز کاااااری
اال نظاااااااار مبااااااااارک شاااااااااه
تاااا کاااس نبااارد باااه ساااوی او راه
( نظامی24 :1376 ،ا )26
تحلیل این پدیدار ،از طریق «صنعت فرهنگ» که از واژههای برخاستۀ آدورنو و یکی از
مهمترین مباحث در اندیشههای آدورنو است؛ ممکن است( آدورنو این مفهوم را برای
ننستین بار بهکار بردهاست).از طریق این نظریه« صنعت فرهنگ ،از طریق خواستاندیشی
یا تفکّر شائق و جابهجا شده و دگرگون ساختن رضایت ،سعی میکند تا نیاز افراد به تفریح
و تنوّع را برآورده سازد»(باتامور .)263 :1380 ،در لیلی و مجنون ستیزهای حاد رخ میدهد
مجنون و ابن سالم هر کدام میان سامانههای اخالقی یکدیگر با یک انتنا مواجه میشوند
و هر یک ناگزیر به انتنا یک گزینهاند .گزینۀ ابن سالم استفاده از موقعیت ممتاز پدر
لیلی و صحه گذاشتن بر انتنا اوست .گزینۀ مجنون در این ستیزه واقعی فرار از واقعیات
و روی آوردن به کوه است .مجنون تابع قلمرو اخالقی خنثی شده است .در سامانۀ اخالقی
موجود و در این ستیز و کشمکش ،گزینۀ فرار از واقعیت با قیافه فکری او همخوان است
گویی نوعی الزام و تعهد نسبت به آن دارد .رفتار اخالقی مجنون که گریز از واقعیت است از
نظر سویههای جامعه شناختی و روانکاوانه زادۀ وظیفه اخالقی است که ذهن او و عینیات
جامعه برای او ترسیم کرده است« .پایۀ هرگونه شناخت واقعیت ،خواه واقعیت طبیعت و
خواه واقعیت جامعه ،شناسایی عینیت جهان بیرون ،یا به سنن دیگر ،هستی واقعیتی مستقل
از آگاهی انسان است .هر گونه تجسم در ذهن جهان بیرونی هیچ نیست مگر بازتابی از جهان
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در آگاهی که مستقل از آگاهی هستی دارد .البته این واقعیت اساسی ارتباط آگاهی با هستار
همچنین به کار بازتا هنری واقعیت میآید»( لوکاچ.)337 :1395 ،
ی
شاید بتوان با تکیه بر کاوشهای بوردیو از قدمت بسیار کهنِ اندیشهی کیهان شناخت ِ
«سلطه ی مردانه» باخبر و احیاناً از وجود آن مطمئن شد .اما همانگونه که در باال هم
گفتیم ،هنوز از بستر و خاستگاهِ عینی و مادیِ آن روابش اجتماعی که به این نحوهی
اندیشیدن و عمل کردن متمرکز میشود (و در نتیجه چنین سلطهی مردانهای میسازد)
بیخبریم (فکوهی«.)22 :1389،عشق ،همچنین راهی است برای عشق ورزیدن به
سرنوشت خویش در وجود فردی دیگر»( بوردیو .)333 :1399 ،در منظومۀ لیلی و مجنون؛
عشق ،یعنی؛ همین هستیابی در وجود دیگری،سرنوشت عشاق را به گونهای خال میل
آنان رقم می زند .نظامی بر اساز عینیات و ذهنیات جامعه ،هشت سال پیش از سرایش
لیلی و مجنون نشان داد که آن سوی در زیستگاه لیلی و مجنون و در جوامعی دیگر
شن یتی به نام شیرین ،برای رسیدن به مق ود هر کاری میکند اما همین ذهنیات و
عینیات ،دامنه و دایرۀ تحرک لیلی در فرایند عشق ،را به زدن یک تپانچه( ضربه) به ابن
سالم محدود میکند آنهم زمانی که مجنون آوارۀ بیابان است و لیلی خود در کابین ابن
سالم است.
کافتاااادچو مااارده مااارد بیخاااود
لیلاااایش تپانچااااهای چناااا ان زد
( نظامی)141 :1376 ،
«نفوذ اسرار آمیز عشق میتواند روی مردان نیز اعمال شود .نیروهائی که گمان
میرود در تاریکی و پیچ و خم روابش درونی عمل میکنند ،و مردان را با جادوی
وابستگیهای عشق نگه میدارند و موجب میشوند که اجبارات مربوط به وقار
اجتماعیشان را از یاد ببرند ،این نیروها تعیین کنندۀ وارونه شدن رابطۀ سلطهای است که
به عنوان بریدن ناگزیر از نظم عادی و جاری مثل کمبودی بر خال عادت محکوم است و
موجب تقویت افسانۀ مرد محوری میشود» (بوردیو)67 :2010 ،
از تلنااااای پناااااد شاااااد پریشاااااان
مجناااون چاااو شااانید پناااد خویشاااان
زد دساااااات و دریااااااد پیاااااارهن را

کااااین مااارده چاااه میکناااد کفااان را

آن کاااز دو جهاااان بااارون زناااد تنااات

در پیرهناااای کجااااا کشااااد رخاااات

چااااااون وامااااااق از آرزوی عااااااذرا

گااااه کااااوه گرفاااات و گاااااه صااااحرا

ترکانااااه ز خانااااه رخاااات بربساااات

در کوچگااااااه رحیاااااال بنشساااااات
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زنجیاااار بریااااد و بنااااد میسااااوخت
دراعاااااه دریاااااد و درع میدوخااااات
دامااااان بدریاااااده تاااااا گریباااااان
میگشااااات ز دور چاااااون غریباااااان
الحااااول ازو بااااه هاااار حااااوالی
بااار کشاااتن خاااویش گشاااته والااای
لیلااای لیلااای زناااان باااه هااار ساااوی
دیواناااه صااافت شاااده باااه هااار کاااوی
(نظامی)73 :1376،
در نظام قبیلگی عن ر ع بیت و غیرت ،کارآمدی باالیی دارد گاه غیرتکشی برای
افزایش سلطۀ قبیله صورت میگیرد آوردن نوفل به فضای داستان برای پرکردن همین
خالءست زیرا انرژی حاصل از ع بیت جمعی قبیله نقش تعیین کنندهای دارد :در ننستین
مراحل بیابانگردی و چادرنشینی ،اعضای عادی قبیله هنوز هم نقش مستقل در فرایند
تاثیرگذاری بر قوای طبیعت ایفا میکردند به تعبیر آدورنو سلطه دارای ماهیت اثرگذاری
است و فرد را مقهور خود میکند« :در نظر فرد ،سلطه چونان امر کل نمایان میشود،
چونان عقلی نهفته در دل واقعیت»(آدورنو و هورکهایمر.)59 :1384 ،
ورود نوفل به فضای داستان متعلق به ذهنیات ع ر پهلوانی است .رشادت و دلیری
نامنتظر و خارق العادۀ این پهلوان ،درع ر پهلوانی برای تغییر سلطه به نفع مجنون است
اما عینیات جامعه میگوید که انتظارات کارکردهای پهلوانی ،بر ت ورات باطل مبتنی است
زیرا مقومات جامعۀ معشوق بر آبروخواهی است و اجازه نمیدهد رستمانه کاریهای نوفل
که زاییدۀ ذهن نظامی ا با فاصلۀ اندک با شاهنامه است ا به ثمر بنشیند.
از اقتدار پهلوانی کاری بر نمیآید نتیجۀ آن ،واپس روی مجنون نه در شدت عشق ،بلکه
در میدان است زیرا« :سرانجام به حکم غیرت ،مردان قبیله و کسان لیلی عاشق محنت
رسیده را از همین دلنوشی[دیدار از دور] هم محروم کردند و راه ورودش به قبیله را
بستند و با این منع بیجا بر شور شیدائیش افزودند(».سعیدی سیرجانی)98 :1367 ،؛
همین سرخوردگی مالل آور مجنون ،در رویارویی با متغیر دیگری که از پایگاه طبقاتی
اشرافیت برخوردار است معادالت را تغییر میدهد و شاعرانگی نظامی گنجوی را در توصیف
مجنونیت ،بیابانگردی و انس با وحوش که حاال مجنون مبتالی به آن است ارتقا میدهد.
بوردیو طبقه را به دو مفهوم اصلی مربوط میداند ،سرمایه و عادتواره .وی معتقد است
که طبقات شبیه گروه ها هستند و تحت تأثیر شرایش و محیش اجتماعی خاص تبدیل به
گروه میشوند .به این معنا که نسبت به قابلیتهای خود آگاهی کسب میکند .از دیدگاه
بوردیو طبقه ،یک رویداد و پدیدهای مجرد نیست بلکه متغیرهای منتلفی با این مفهوم در
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ارتباط هستند .پییربوردیو اظهار میدارد جوامع دگرگون میشوند و در جوامعی که
دگرگونی روی می دهد تمایز طبقاتی ننست حالت نامشنص و آشفته به خود میگیرد
سپس طبقات بعد از گذشت چندین دهه در جای خود قرار گرفته و عادتوارهها و
شیوههای نو برقرار میشود( بوردیو138 :1399 ،ا .)139
«طبقهبندی اجتماعی ناش ی از تسلش گروهی بر گروه دیگر است .گروه فاتح خود را در
مقام باالتری که مسلش بر مغلو باشد ،قرار میدهد و در نتیجه گروه مغلو در درجه
پایینتری قرار میگیرد»(کینگ.)244 :1353،
ازلحاظ عینی ،شاعرانگی بر مدار مضمون پهلوانی نتیجه تالش فوق العادۀ یک قهرمان
نامراد به نام نوفل است که رعدآسا در سپهر داستان ظهور و پایان کوتاه دارد او بر اساز
ذهن آرمانخواه جامعه آمده بود تا ورق را به نفع لیلی و مجنون برگرداند اما نتیجۀ همه
کنش ها و کنشگری این پهلوان فقش غلبۀ عشق رمانتیک بر دیگر حاالت عشق است از
این منظر پیروزی عشق ر مانتیک بر دیگر حاالت و پیشروی داستان برای تحقق
آرمان های این عشق؛ زاییده همدردی عمیق شاعر و اجتماع با م ائب دلدادگان داستان
است ،مردمی که از یکسو میخواهند دو دلداده به هم برسند و از دیگرسوی ،در چنبرۀ
مناسبات اجتماعی گرفتارند.
استیالی سلطه مجنون بر لیلی و عکس آن لیلی بر مجنون ،ناشی از درک ماهیت
متناقض جنسیت در پایگاه طبقاتی و ستایش عاشقانۀ دو معشوق است که گاه این ستایش
به معنی یافتن خود در دیگریست و حالت ستایش اغراق آمیز از جایگاه دیگری (معشوق)
در وجود عاشق است و گاه چیدمانهای رهاییبنش طبقاتی (تالش پدر مجنون) و پایگاه
طبقاتی نوفل ،هم بر ارتباطات بیرحمانۀ تضاد طبقاتی ذهنی جامعه فایق نمیآید .
دیالکتیک ذهنی شاعر برای وصال عاشق و معشوق ،و ضرورت وفاداری شاعر به سیر
ذهنی داستان ،ناشی از یک حس تارینی زنده است که گسینتهوار و متناقض همه مؤلفه-
های اشرافیت ،زیباییشناختی ،اخالق مداری و جنبههای انسانی را پیش میکشد تا تحول
داستان به نفع وصال پیش برود اما همان دیالگتیک وصال را پس میراند و تجلیات
عاشقانه لیلی و مجنون در عن ر نامفهوم و ناشناختۀ اوهام ،چشم انداز ظفرمندی لیلی و
مجنون بر ابن سالم را تیره و تار میکند زیرا ابن سالم هم پایگاه اشرافی و رفتار نظاممند
اشرا پسند دارد .گسترش روح عاشقانگی قیس به سمت جنون ،از هژمونی(سلطۀ) او می-
کاهد و لیالی آزرده از یوغ مناسبات مردساالر جامعه را به جایگاهی نمیرساند که
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رستاخیزی کند و نیروهای مردمی پیرامون را به تحقق وصال متقاعد سازد در واقع
مجنونیت عاشق علتی دیگر میشود تا ظهور توانمدیها را شاهد نباشیم.
آخاار نااه چااو ماان زن اساات،مرد اساات
او گااار چاااه نشاااانه گااااه درد اسااات
آنجااااا قاااادمش رود کااااه خواهااااد
چاااون مااان باااه شاااکنجه در نکاهاااد
باااا کاااس نااازنم دمااای در ایااان غااام
مسااکین ماان باای کساام کااه یکاادم
(نظامی)184 :1376 ،
مجنونیت قیس از نظر عاطفی ترحم بر انگیز است اما بر اساز مقومات قبیلگی این
توجیه را در پی دارد که نمی توان دختر بزرگ قبیله را به جوانی داد که مجنون است .رفتار
منفعالنه لیلی نیز متاثر از همان دیالکتیک ،همان عینیات و ذهنیات پیدا و پنهان در
جامعه است و ذهنیت استوار بر یک ضرورت تارینی ِ عمیق ،این رفتار منفعالنه را رهبری
میکند و در فرجام ،ویژگی تعارض آمیز و تناقضها ،دور نمای بالقوهای برای رهایش بالفعل
پدید نمیآورد.
سلطه؛ به دست آوردن وضعیتی برای حاکم ،شامل اطاعت و کرنشی که اصوالً دیگران
در برابر او( حاکم یا اربا ) بدان موظف هستند تعریف میشود(آرون.)627 :1384 ،
به طور کلی ،ساختار قدرت در پیکره سلطهگر و تحت سلطه تبلور پیدا میکند و حالت
عینی به خود می گیرد .به همین دلیل سلطه برخاسته از مفاهیم قدرت میباشد؛ سلطه
همراه با پذیرش فرمان بری و ارائه فرمان افراد ،از مشروعیت خاصی برخودار است .سلطه در
حقیقت بایسته اعمال قدرت از طریق مجموعه روابش پیچیده اجتماعی است که شامل
قواعد و الزامات درونی شده و نظارت اجتماعی میباشد تا مورد پذیرش افراد و گروهها قرار
گیرد( نقیبزاده133 :1385 ،ا .)134
در آراء منتقد فرانسوی میشل فوکو(1984-1926م) ،هر قِسم گفتمانی در پرتو مفهوم
سلطه و قدرت شکل گرفته و قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا میکند؛ از نظر فوکو هر نظام
دارای سلطه ،حقیقت را به طریقی که خود خواهان آن است سازماندهی و تعبیر میکند؛
اندیشمندان متون ادبی و فرهنگی در هر دوره یا در تقابل با نظام سلطهاند و یا به دنبال
استحکام بنشی و اثبات آن قرار میگیرند ،یا با دستگاه حاکم تقابل و تضاد دارند یا جزیی
از دستگاه هژمونی(سلطهاند) (بشیریه .)63 :1381 ،تنها مسئلهای که سلطه لیلی را بر
مجنون سر زنده نگه میدارد همان مغناطیس عشق در میدان بازیست و گرنه لیلی آنچنان
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پابست معضالت و تناقضها و دیالکتیک موجود است که چیزی افزون بر مغناطیس عشق
برای تقویت سلطه از نظر کنش ،در چنته ندارد .نظامی در سبب نظم کتا گفته است :
کااااو باهمااااه چااااون هااااوا بسااااازد
گااااردن بااااه هااااوا کساااای فاااارازد
جنساااااای بااااااه دروغ برتراشااااااد
چااااون آینااااه هرکجااااا کااااه باشااااد
چااون پاارده کاان خااال گااوی اساات
هااار طباااع کاااه او خاااال جویسااات
(نظامی)24 :1376 ،
بوردیو با تکیه به روش بازاندیشی و با تأکید بر رابطهگرایی روش شناختی به دنبال
پایان دادن به جنگ پارادایمهای ذهنیتگرا و عینیتگرا بودهاست (گالبی و دیگران،
 )139-140 ،1394با امعان نظر در معنی ابیات باال(هرکس منالف گروه بشر سنن گفت
مانند پردهایاست که در ساز کن بسته باشند و منالف آهنگها بنواند و همان گونه که
پرده کن را چنگی عوض خواهدکرد ،طبع خال گوی را نیز طبیعت از میان خواهد برد).
می توان دریافت که نظامی مالحظۀ طبع بشر و طبیعت جامعه را کردهاست به همین خاطر
به تنیل که عامل خالقیت است به عنوان امری صرفاً ذهنی ،به صورت گسترده ،میدان
عمل نمیدهد و میان آنها نوعی تعادل برقرار میکند.
سرزندگی عشق در نهاد لیلی و مجنون به رغم فضای مأیوز کنندۀ جامعه ،نتیجۀ
کنش سلطهمندی عشق در ذهن جامعۀ عشقخواه ع ر اولیۀ پیدایش داستان لیلی و
مجنون و ع ر بازتولید آن (دوره نظامی) است .در واقع عشقپرستی تزلزلناپذیر و
برانگیزنده که ملهم از عینیات و ذهنیات جامعه است هم در منبع سرایش داستان وجود
داشته و هم نتیجۀ احساز ذهنی شاعر است ذهنیاتی که بر غنای داستان افزوده و شعاع
چنین عشقی را وسیعتر ،عمیقتر ،پایدارتر ،ملموزتر و فهمپذیر کردهاست.
دنیای تارینی و عینی شاعر؛ جنبۀ حماسی و انتزاعی اثر را در التهابات مشر به جنگ
دوقبیله ،تا حد معقول برجسته و برای خواننده نفسگیر میکند اما این جنبههای حماسی
و انتزاعی که زاییدۀ عادتوارههاست ره را بر تحقق وصال هموار نمیکند زیرا از یک سو
ریشه های عینیت تارینی ،عینیت اجتماعی ،ذهنیات اجتماعی و ذهنیات شاعر را بر اساز
سلیقۀ اجتماع و خالق اثر در مسیر پایان غم انگیز مستحکم میکند و از دیگر سو ،گریز
مجنون به سمت و سوی جهان خارج از جامعه و پیوستن به دامان طبیعت وحوش(جنبۀ
ماوراء زیست انسان) را سامان میدهد که این خود نیز در حکم فاصله گرفتن با منطق
وصال است .احساسات نا فرودستان که قیس در حالت جنون زدگی ،در این طبقه جای
می گیرد در برابر همبستگی عمیق نظام خانواده با فرادستان برای عافیت دختر ،که ازدواج
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با ابن سالم تأمین کننده آن است به کمک اعتبار و شهرت خانوادگی لیلی و خانواده ابن
سالم همه با هم به عنوان نیرویی بازدارنده در راه وصال لیلی و مجنون عمل میکنند و
کارآمدی خود را برای تفوق از مجنون دست میدهد و درآن جامعۀ مرد ساالر که در آن
ابن سالم در منظومه لیلی و مجنون نمونۀ سالمتطلبی و م لحتجویی است (حمیدیان،
 )195 :1373م لحت و عافیت لیلی در آن دیده میشود که در کابین ابن سالم باشد از
طرفی توطئههای قدرتطلبانه در طبقات باال ،ارادۀ جبری جامعه را به سمت دو انگاری
پیش میبرد(1ا حس ترحم نسبت به لیلی و مجنون 2ـ منافات مجنونیت قیس با
اشرافیت) و سرانجام همچنان که گفتهآمد در اثر همین دیالکتیک ،تراژدی فراگیر ( great

 )tragediرخ میدهد.
نوفاااال ز چنااااین عتااااا دلکااااش
برجساااات وبااااه عاااازم راه کوشااااید
شروانشاااااااه کیقبااااااااد پیکااااااار
صاااااد مااااارد گااااازین کاااااارزاری

شاااد نااارم چنانکاااه ماااوم از آتاااش
خورشااااااید دوم بااااااه بینظیااااااری
شمشااااایر کشاااااید و درع پوشاااااید
پرناااااده چاااااو مااااارغ در ساااااواری

خ ااااامان چاااااوخروش اوشااااانیدند
شمشااااایر کشاااااید نوفااااال گااااارد
میساااااخت چااااو اژدهااااا نبااااردی
برهااااار کاااااه زدی کدیناااااه گااااارز
بااار هااار ورقااای کاااه تیااا رانااادی

(نظامی)109 :1376،
در حااار شااادند وصاااف کشااایدند....
میکااارد باااه حملاااه کاااوه را خااارد
زخماااای و دماااای دماااای و مااااردی
بشکسااااتی اگرچااااه بااااودی الباااارز
در دفتاااااااااار او ورق نماناااااااااادی

(نظامی)116 :1376 ،
در داستان لیلی و مجنون شاهد ظلم اجتماعی نیز هستیم ،ظلمی سلطهمند که در
نوسان سلطه بی تأثیر نیست« :ظلم اجتماعی همواره چهرۀ ظلم از سوی این یا آن جمع را
دارد .همین وحدت جمع و سلطه است که در صور و مقاالت تفکر رسو میکند ،نه
همبستگی یا کلیت اجتماعی بیواسطه»(آدورنو و هورکهایمر.)59 :1384 ،
آراسااااات کباااااودیی باااااه زردی
شاااابگیر کااااه چاااارخ الجااااوردی
آفاااق بااه رنااگ ساارخ گاال کاارد
خندیااااادن قااااارص آن گااااال زرد
میگشاااات میااااان آ دیااااده....
مجناااون چاااو گااال خااازان رسااایده
افتاااااااده و دیااااااده زاغ باااااارده
مجناااون چاااو شاااب چاااراغ مااارده
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میرینااات سرشاااک دیاااده تاااا روز

مانناااده شااامع خویشاااتن ساااوز

(نظامی)129 :1376،
هژمونی جالل و جبروت شاهی در پایان داستان خود را نشان میدهد و مشنص
می سازد که این اثر بر اساز نیاز و سلیقۀ جمعی جامعه(نهاد قدرت و جامعه) تولید و
عرضه شدهاست بنابراین تکوین داستان مطابق سلیقۀ اشرافیت خواهد بود.
یاااک شااااه ناااه بااال هااازار شااااها
شاااااها ملکاااااا جهااااان پناهاااااا
خورشااااید دوم بااااه بینظیااااری
جمشاااید یکااام باااه تناااتگیری
خاقااااااان کبیاااااار ابااااااوالمظفر
شروانشااااااه کیقباااااااد پیکاااااار
کینسااارو ثاااانی اختساااان شااااه
ناااای شروانشاااااه باااال جهانشاااااه
بیخاااااتم تااااو مباااااد شاااااهی
ای خاااااتم قاااااران پادشااااااهی
بیاااارون بااااری از سااااپهر تااااارک
روزی کااااه بااااه طااااالع مبااااارک
ویاااان نامااااه نغااااز را بنااااوانی
مشااااغول شااااوی بااااه شااااادمانی
گاااه گااانن باااری و گااااه بکاااری
از پیکاااار ایاااان عااااروز فکااااری
ز احسااانت خاااودش پرناااد پوشااای
آن بااااد کاااه در پساااند کوشااای
(نظامی)271 :1376 ،
در منظومه های غنایی نظامی ،عشق با یک تقابل(جدال دیگرخواهی با خودِتنها) آغاز
می شود و در آغاز به فروریزی بنیان آرامش عاشق میانجامد ،به تعبیر اریک فروم« شناخت
کامل انسان و دیگران از راه عشق امکان پذیر است و انسان در قالب تجربه و پیوند به آن
میرسد( فروم  )75 :1376،سپس عاشق ملتهب با ناز معشوق مواجه گشته و عاشق ناگزیر
به نازخری میشود ،پیآیند این وضعیت سلطهاست ،قاعدتاً میبایست معشوق م در ناز
باشد اما گاه این معادله به هم می ریزد ،همین خروج از هنجار آنجا که ملهم از نفوذ عشق
است داستان را زیبا میکند ولی هرگاه متأثر از پایگاه طبقاتی است مانند صورتبندیهای
خروج ار هنجاری که م در مقومات ذهنی دارند و نمونۀ آن در سلطۀ لیلی و مجنون بر
یکدیگر یافت میشود بیشتر متناقض میشود زیرا دارای دو خاستگاه سلطۀ مردانه و
طبقاتی است.
به خون خسته اگر تشنهای هال ای دوست
بااه ناااز اگربنراماای جهااان خاارا کناای
(سعدی) 129 :1381،
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 3ـ نتیجه گیری
حکیم نظامی ،به خاطر نزدیکی به طبقه اشرا و زیستمندی در کنار مردم
عادی(طبقۀ فرودست) ،در غنائیات خود ،وفق نظریه پییر بوردیو ،ننست بر حفظ تعادل
بین این دو طبقه کوشیده و ذهنیات خود را در گفتمانها بازتولید کردهاست اما در فرجام؛
اشرافیت ،ارزشهای خود را بر فضای داستان تحمیل کرده و برتری ابن سالم را بر مجنون
رقم زده و همین کنشها در میدان(حوزه یا زمینه) و منش(عادتواره) موجب شدهاست تا
بین «غنا و ماندگاری» ،با «عن ر عشق» رابطه همبستگی پدیدآید.
متأثر از همین وضعیت است که هژمونی قدرت و پایگاه طبقاتی بر حاالت رفتاری
معشوق سایه انداخته از همین روی سلطهمندی عاشق و معشوق به صورت درونریز در
خودِ آنها رنگ می بازد .مقایسه تطبیقی عاشق و معشوق با یکدیگر ،نشان میدهد پایگاه
اقتداری و اجتماعی نیروهای بازدارنده ،موجب بسامد سلطهگری و نوسان در پایگاه اقتداری
و اجتماعی هر یک از عشاق ،شده و در میزان سلطۀ آنها بر یکدیگر مؤثر گشتهاست
چندان که می توان گفت بین هژمونی ناشی از «قدرت و پایگاه طبقاتی ،سیاسی و اجتماعی
عاشقان»؛ با «میزان سلطۀ آنها» نیز رابطۀ همبستگی وجود دارد .و «کنشها و
واکنش»های برخاسته از ذهنیتگرایی و عینیتگرایی معشوق ،گهگاه ،لیلی را در موقعیت
سلطه قرار می دهد ،همین مؤلفۀ قدرت و پایگاه ،ابتدا بین لیلی و مجنون ایجاد همترازی
نسبی کردهاست اما در فراگرد کنشها دو متغیر «اشرافیت» و «عر » است که لیلی را
ن یب ابن سالم میکند .به عبارت دیگر ،اگر در ذهن جامعۀ مُوَلِد داستان(جامعۀ ع ر
جاهلی اعرا ) و در ذهن جامعهای که آن را بازتولید کردهاست(ایران قرن 6و  5ه.ق)،
نشانه های اشرافیت و هژمونی ناشی از آگاهی طبقاتی به نفع فرادستان ارتقا نیافتهبود لیلی
را سرزندهتر از همیشه در کنار مجنون مییافتیم
این تحلیل همچنین این نتیجه را به دست میدهد که سلطهپذیری معشوق از عاشق
در این منظومه ناشی از ذهن آرمانخواه جامعه برای رسیدن لیلیهای حقیقی به خواسته-
های شان است ولی دیالکتیک طبقاتی موجود در «عینیات و ذهنیات جامعه و شاعر»،
سرنوشت غمانگیز این دو نماد عشقمندی در دو فرهنگ متفاوت را ا به صورتی که معمو ًال
ما آن را خوش نداریم ا رقم زدهاست.
ورود نوفل به فضای داستان که متأثر از ذهنیات ع ر پهلوانی است برای تغییر سلطه به
نفع مجنون است اما عینیات جامعه میگوید که انتظارات کارکردهای پهلوانی ،بر ت ورات
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باطل مبتنی است زیرا مقومات جامعۀ معشوق بر آبروخواهی است و اجازه نمیدهد
رستمانه کاریهای نوفل ثمر بنشیند.
بروز و ظهور عشق تراژیک لیلی و مجنون را میتوان زاییده همدردی عمیق شاعر و
اجتماع با م ائب دلداگان داستان دانست ،مردمی که از یکسو میخواهند دو دلداه به هم
برسند و از دیگ ر سوی ،در چنبرۀ مناسبات اجتماعی گرفتارند .استیالی سلطه مجنون بر
لیلی و عکس آن لیلی بر مجنون ،ناشی از درک ماهیت متناقض جنسیت در پایگاه طبقاتی
و ستایش عاشقانۀ دو معشوق است که گاه این ستایش به معنی یافتن خود در دیگریست
و گاه معنای ستایشی اغراق آمیز از جایگاه دیگری(معشوق) در وجود عاشق دارد .چیدمان
متناقضِ بایدها و نبایدها (عشق کودکی ،گناهآمیز بودن عشق ،شهره شدن به عاشقانگی دو
نوجوان ،جنون مجنون و آبروخواهی ع بیتآمیز قبیلگی ،تالش رهاییبنش پدر مجنون و
مقاومت پدر لیلی در برابر آن و  )...بر مناسبات طبقاتی و ذهنی جامعه سایه میاندازد و
فضایی پر تعارض پدید میآورد.
دیالکتیک ذهنی شاعر برای وصال عاشق و معشوق ،و ضرورت وفاداری شاعر به سیر
ذهنی داستان ،ناشی از یک حس تارینی زنده است که گسینتهوار و متناقض ،همه مؤلفه-
های اشرافیت ،زیباییشناختی ،اخالق مداری و جنبههای انسانی را پیش میکشد تا تحول
داستان به نفع وصال پیش برود اما همان دیالکتیک وصال را پس میراند و تجلیات
عاشقانه لیلی و مجنون در عن ر نامفهوم و ناشناختۀ اوهام ،چشم انداز ظفرمندی لیلی و
مجنون بر ابن سالم را تیره و تار میکند زیرا ابنسالم هم پایگاه اشرافی و رفتار نظاممند
اشرا پسند دارد هم ذهن خانوادۀ لیلی که منبعث از ذهن جامعه است این منش را بر
منش مجنون ترجیح میدهد.
گسترش روح عاشقانگی قیس به سمت جنون ،از هژمونی(سلطۀ) او میکاهد و لیالی
آزرده از یوغ مناسبات مردساالر جامعه را به جایگاهی نمیرساند که رستاخیزی کند و
نیروهای مردمی پیرامون را به تحقق وصال متقاعد سازد در واقع مجنونیت عاشق ،علتی
دیگر میشود تا ظهور توانمندیها را شاهد نباشیم.مجنونیت قیس البته تأکیدی عاطفی
برای حس ترحم ،بر می انگیزد اما این توجیه خطرناک را در پی دارد که نمیتوان دختر
بزرگ قبیله را به جوانی داد که مجنون است .تنها مسئلهای که سلطه لیلی را بر مجنون
سر زنده نگه میدارد همان مغناطیس عشق در میدان بازیست و گرنه لیلی آنچنان پابست
معضالت و تناقض ها و دیالکتیک موجود است که نظر کنش ،چیزی افزون بر مغناطیس
عشق برای تقویت سلطه در چنته ندارد.
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سرزند گی عشق در نهاد لیلی و مجنون به رغم فضای مأیوز کنندۀ جامعه ،نتیجه
کنش سلطهمندی عشق در ذهن جامعهی عشق خواه ع ر پیدایش اولیۀ داستان لیلی و
مجنون و ع ر بازتولید آن (دوره نظامی) است .در واقع عشق پرستی تزلزل ناپذیر و
برانگیزنده هم در ذات داستان وجود دارد و هم نتیجۀ احساز ذهنی نویسنده است که
داستان را غنایی کرده و شعاع چنین عشقی را وسیعتر ،عمیقتر ،پایدارتر ،ملموزتر و
فهمپذیر کرده است .احساسات نا فرودستان که قیس در حالت جنونزدگی ،در این
طبقه جای می گیرد در برابر همبستگی عمیق نظام خانواده با فرادستان برای عافیت
دختر ،کارآمدی خود را برای تفوق از دست میدهد غیرت زدگی در جامعۀ مرد ساالری
که ابن سالم نمونۀ سالمتطلبی و م لحت جویی آن برای خوشبنتی دختر قلمداد
می شود به مدد توطئههای قدرت طلبانه در طبقات باال ارادۀ جبری جامعه را به سمت دو
انگاری پیش میبرد و تراژدی فراگیر ( )great tragediفرجامین را که نتیجۀ امحای
سلطه است پدید میآورد.
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