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چکیده
شخصیت های داستانی مربوط میشود و از سوی دیگر به کالم راوی .لیلی و مجنون پری صابری در ادبیات
نمایشی فارسی و مجنون لیلی احمد شوقی در ادبیّات نمایشی عرب ،همچون سایر متون نمایشی شامل دو جزءِ
گفتوشنود و توضیحات صحنهای هستند .صابری و شوقی در گفتوشنود ،خود را پشت گفتار شخصیت هایی
که میآفرینند ،مخفی میکنند و خالف آن در توضیحات صحنهای مستقیماً با خوانندگان خود صحبت کرده و
اطالعات مختلفی به ایشان میدهند تا کنش را بهتر بفهمند و بهتر مجسم کنند .به این ترتیب ،میتوان گفت هردو
نوع کانونیسازی بیرونی و درونی در لیلی و مجنون و مجنون لیلی یافت میشود :در توضیحات صحنهای ،خودِ
نویسنده ،کانونیسازی بیرونی را انجام میدهد و در گفتوشنودها به وسیلۀ شخصیت های نمایشنامه کانونی-
سازی درونی صورت میپذیرد .با وجود این ،تفاوتهایی در شیوۀ کانونیسازی بیرونی و اختالفهای قابل-
مالحظهای در الگوی کانونیسازی درونی و گزارههای کانونیشدۀ این دو اثر وجود دارد که به مدرن و کالسیک
بودن نمایشنامهها و ایدئولوژی و جنسیت نمایشنامهنویسان باز میگردد.
واژههای کلیدی :کانونیسازی ،لیلی و مجنون ،صابری ،مجنون لیلی ،شوقی.
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.مقدمه
بسیاری از متون کهن ادبی قابلیت گستردهای برای تبدیل شدن به روایتهای نمایشی دارند و
با توجه و پرداخت الزم ،میتوان براساس آنها ،شاهکارهایی در حوزۀ ادبیات نمایشی خلق
کرد .تا آنجا که بررسی ما نشان میدهد ،لیلی و مجنون در ادبیات فارسی و مجنون لیلی در
ادبیات عرب ،تنها نمونۀ روایت نمایشی داستان لیلی و مجنون هستند و هردو در حوزۀ
یادشده ،یعنی اقتباس نمایشنامه از ادبیات کالسیک نگاشته شدهاند .در ادبیات فارسی ،پری
صابری ( )- - 1311یکی از نمایشنامهنویسان و کارگردانهای بنام که از سال  1313تاکنون
آثار تألیفی ارزشمندی چون من به باغ عرفان ،یوسف و زلیخا ،شمس پرنده ،سوگ سیاوش،
رند خلوتنشین ،باغ دلگشا و  ...را با اقتباس از آثار ادیبان برجستۀ فارسی در کارنامۀ نمایشی
خود گنجانده ،نمایشنامۀ منظوم لیلی و مجنون را در سال  1383تحت تأثیر اثر نظامی نوشته و
برای بیان سخن خویش و نشان دادن فراگیری مضمون عشق ،ضمن گذشتن از تفاوتهای
زمانی ،با تلفیق شعر نظامی با اشعار چند شاعر دیگر ،لیلی و مجنون خود را آفریده است .تا
آنجا که منابع نمایش و نمایشنامه و کتابشناسیهای این حوزه نشان میدهند ،پیش از پری
صابری ،ارباب افالطون شاهرخ در تاریخی نامعین ،محمدجواد تربتی در سال  1313و
سیدجاللالدین شادمان در سال  1311اپراهایی براساس داستان لیلی و مجنون نوشته و اجرا
کردهاند؛ اما پری صابری نخستین کسی است که این داستان را با هدف اجرای نمایشی به
)1( 1

نگارش در آورده است .

از آنجا که داستان لیلی و مجنون ریشۀ عربی دارد و نخستینبار در الشّعر و الشّعراءِ ابن-
قتیبه دینوری به آن اشاره شده ،از نگاه نمایشنامهنویسان عرب نیز دور نمانده است .احمد
شوقی (1332 – 1818م ،).شاعر و نویسندۀ درباری مصر که پیش از روی آوردن به نمایشنامه،
دیوان الشوقیّات را در چهار جلد سروده و غنیمیهالل ،کلئوپاترای او را سرآغاز تئاتر واقعی
و استوار بر اصول فنی در ادبیات عرب میداند (غنیمیهالل ،)221 :1333 ،در سه سال پایانی

عمر خود عالوه بر کلئوپاترا ،عنتره ،علی بیک کبیر ،قمبیز و الست هدی ،نمایشنامۀ مجنون
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لیلی را براساس داستان عاشقانۀ لیلی و مجنون و با رویکرد به روایت األغانی به نظم درآورده
است .چنانکه غنیمیهالل میگوید:
در زبان عربی تا قرن نوزدهم میالدی هیچ نوشتهای که به اقتباس یا پیروی از دیووان شوعر
مجنون به نظم یا نثر پدید آمده باشد ،به چشم نمیخورد .شاید این موضووع از آن جهوت
بوده که ادبیات کهن عرب با دگرگونی و نوآوری چندان آشنایی نداشته و تنهوا در ادبیوات
نوین تازی است که نمایشنامههایی به نثر یا نظم براساس سرودههای منسووب بوه مجنوون
انجام گرفته است (غنیمیهالل.)33 – 31 :1331 ،

شوقی از یکسو با توجه به گرایش مذهبی خود ،رنگ دینی به عشق لیلی و مجنون
بخشیده و از سوی دیگر این داستان را دستاویزی برای بیان عقاید سیاسیاش قرار داده است.
هدف نوشتار حاضر از بررسی تطبیقی الگوی کانونیسازی نمایشنامههای لیلی و مجنون و
مجنون لیلی نشان دادن ارتباط تفاوتهای روایی قابل مالحظۀ میان آثار مذکور با تفاوت
فرهنگ و ادبیات فارسی و عربی ،تفاوت اصول نمایشنامهنویسی در این دو زبان ،جنسیت
نویسندگان و بیش از همه ایدئولوژی و هدف نهایی آنان از نگارش نمایشنامه براساس داستان
عاشقانۀ لیلی و مجنون است.
 .2پیشینة پژوهش
با وجود اینکه نمایشنامه یکی از ژانرهای اصلی ادبیات است ،کمتر مورد توجه محققان قرار
گرفته و در این میان جای خالی پری صابری و آثارش در پژوهشهای ادبیات فارسی ،بیش از
سایر نمایشنامهنویسان احساس میشود .این موضوع در حوزۀ ادبیات عرب و دربارۀ احمد
شوقی نیز صدق میکند ،یعنی بیشتر افراد شوقی را شاعری مذهبی میشناسند و از هنر
نمایشنامهنویسی او غفلت کردهاند .میتوان گفت این جستار پیشینۀ دقیقی ندارد ،یعنی تا به

حال کسی به صورت تطبیقی ،کانونیسازی را در نمایشنامههای لیلی و مجنون و مجنون لیلی
تحلیل نکرده است؛ اما برخی پژوهشهای مشابه یا مرتبط با موضوع این مقاله عبارت است از:
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 .1چکلوفسکی ،پیتر (« .)1318نظامی ،نمایشنامهنویس چیرهدست» .ترجمۀ مریم
خوزان .نشردانش .ش  .55صص  .22 - 11این مقاله به جوهر نمایشی و فن روایت
در آثار نظامی اشاره کرده و بر تحلیل آن در خسرو و شیرین تمرکز میکند.

 .2کالرستاقی ،احمدعلی ( .)1383نمایشنامه در ادبیات معاصر عربی و تحلیل
نمایشنامة مجنون لیلی احمد شوقی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد .این پژوهش در بخش سوم با هدف دست یافتن به اصول
نمایشنامهنویسی عربی ،بدون استفاده از نظریۀ خاصی اثر شوقی را تحلیل میکند.
 .3دودانگه ،محرمعلی« .)1383( .لیلی و مجنون ،میراثدار نمایش و نمایشنامهنویسی
منظوم در ایران» .کتاب ماه ادبیات .ش  .43صص .113 - 111این نوشتار ،پس از

بیان تاریخچۀ نمایش و نمایشنامهنویسی در ایران ،پیکرۀ داستانی نمایشنامۀ لیلی و
مجنون پری صابری را خیلی کوتاه نقد میکند.

 .4رضایی مقدم ،مریم ( .)1383تطبیق بین مجنون لیلی احمد شوقی و لیلی و مجنون
نظامی گنجوی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری.
باتوجه به ساختار پایاننامۀ مورد نظر ،میتوان گفت نویسنده تفاوت بنیادین
نمایشنامه و منظومۀ کالسیک را نادیده انگاشته است.
 .5رمضانی ،آزاده ( .)1331بررسی قابلیتهای بازآفرینی لیلی و مجنون در سینما.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بیرجند .این پژوهش ،فیلمنامه-
هایی را که براساس لیلی و مجنون نوشته شدهاند ،بررسی میکند.

 .1بهرامیان ،اکرم ( .)1331تحلیل جلوههای بینامتنیت در ادبیات نمایشی دو دهة اخیر
ایران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشکدۀ هنر .دانشگاه تربیت مدرس .این جستار
به سنجش ظرفیتهای بینامتنی درام ایران با تأکید بر آثار پری صابری ،محمد یعقوبی

و محمد چرمشیری پرداخته و از میان نمایشنامههای صابری ،من از کجا عشق از
کجا را برمیگزیند.
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 .3فرضیة پژوهش
چه گونههایی از کانونیسازی در متون مورد بحث به کار گرفته شده است و چه کاربردی
دارد؟ کانونیسازی بیرونی ،کانونیسازی مسلط در هر دو اثر است که جنبۀ نمایشی آنها را
تقویت میکند .راویِ برونداستانی در مجنون لیلی نویسنده است؛ اما در نمایشنامۀ صابری به
غیر از نمایشنامهنویس دو دیدگاه برونداستانی داریم :نخست ،راوی (ماندگار) و دیگری ،هم-
سرایان که باعث شدهاند کانونیسازی در لیلی و مجنون الگوی پیچیدهتری داشته باشد.
 .4کانونیسازی
اتخاذ چشمانداز در روایت ،یعنی دیدگاهی را که مفاهیم توسط آن ادراک ،دیده و سنجیده می
شوند،کانونیسازی 2مینامند و در این حوزه ،دیدن را نه فقط به معنی ادراک فیزیکی پدیدهها،
بلکه در معنای وسیع کلمه به کار میبرند (کنان .)11 :2111 ،در کوتاهترین تعریف« ،کانونی-
سازی را در این مدل ،میتوان خالصه کرد« :الف» میگوید که «ب» آنچه را «ج» در حال انجام
آن است ،میبیند» (بامشکی.)284 :1331 ،
در مطالعات کانونیسازی هر کدام از شخصیت هوا را هومپوای راوی ،مودرک و بیننودهای
خاص از داستان به حساب میآوریم که ادراک او دریچهای تقریباً همسنگ دریچۀ راوی به
دنیای داستانی و وقایع آن میگشاید .پس لحاظ کوردن مطالعوات کوانونیسوازی در کنوار
مطالعات روایتگری ،چندصدایی بودن روایت را نیز توجیه میکند (بیاد و نعمتوی:1384 ،
.)83

اگرچه ممکن است گفتن و دیدن یا به عبارت دیگر روایتگری و کانونیسازی از آن یوک
عامل باشد؛ اما تمایز میان این دو عمل ضرورتی نظری است و بر پایۀ همین ضرورت میتووان
ارتباط درونی میان پرسشهای مطرح در کانونیسازی (چه کسی مویبینود و چوه کسوی موی-
گوید؟) را کشف کرد (کنان . )31 :1334 ،همچنان که بامشکی میگویود :بیونش و نظوری کوه
مؤلفهها از طریق آن ارائه میشوند ،مقولۀ کانونیسازی و صدایی که آن بینش را به کوالم موی-
آورد ،مقولۀ راوی است (بامشکی.)284 :1331 ،
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از نظر کارکردی میتوان کانونیسازی را ابزار انتخاب و محدودسوازی اطالعوات روایوی،
رخدادها و موقعیتها از نقطۀ دید یک شخص ،برجستهکردن کوارگزار کوانونیکننوده و خلوق
دیدگاه همدالنه یا کنایی با کانونیگر دانست .کاهش تعداد کانونسازها باعث تمرکوز راوی بور
افکار شخصیت های اصلی داستان میشود و اگر داستانی بیش از یک کانونیساز داشته باشود،
تغییر از یکی به دیگری جنبهای از ساختار روایت خواهد بوود .کوانونیسواز ،گذشوته از اینکوه
دنیای بیرون را ثبت میکند ،قادر به ادراک خویش نیز هست .افزونبر این میتواند بوه اندیشوه
بپردازد ،یعنی دربارۀ آنچه دیده ،بیندیشد و دربارۀ روند کنش تصومیم بگیورد (موارتین:1382 ،
.)113
ریمون کنان با نظر به دو معیوارِ موقعیوت کوانونیسواز نسوبت بوه داسوتان و میوزان توداوم
کانونیسازی قائل به دو نوع کانونیسازی درونی 3و بیرونی 4است .کانونیسازی درونوی در دل
رخدادهای ارائهشدۀ متن جای دارد و عموماً در قالب شخصیت کانونیگر ارائه میشود .در این
کانونیسازی همهچیز دقیقاً بر پایۀ آگاهی و احساسات و دریافتهای یک یوا چنود شخصویت
ارائه میشود و راوی فقط چیزهایی را میگوید که یک یا چند شخصویت احتمواالً مویداننود و
میگویند .در مقابل ،کانونیسازی بیرونی وقتی شکل میگیرد که کانونیساز از بیرون به داستان
سمتوسو میدهد و جهتگیری او ارتباطی با جهتگیری شخصیت های موتن نودارد (کنوان،
.)34 :1334
نباید فراموش کرد که روایتها را نه فقط کسی کانونی میکند ،بلکه بر کسی یا چیزی نیوز
کانونی میشوند .به دیگر سخن ،کانونیسازی هم فاعل دارد و هم مفعول .فاعول (کوانونیگور)
کارگزاری است که با ادراک خود به ارائۀ داستان سویه و جهت مویدهود و مفعوول (کوانونی-
شده) 5چیزی است که کانونیگر مشاهدهاش میکند .کانونیشده ،یعنی آنچه دیوده مویشوود و
مورد هدف قرار میگیرد نیز مانند کانونیساز بر دو گونه است :درونوی و بیرونوی .زموانی کوه
کانونیکننده در احساسات و افکار شخص ادراک شده نفوذ کند ،کانونیشوده درونوی اسوت و
وقتی آنچه کانونیکننده درک میکند ،فقط نمودهای خارجی یک شیء یا شوخص باشود و بوه
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احساسات و افکار او مربوط نشود ،کانونیشده بیرونی اسوت (بامشوکی.)232 – 231 :1331 ،
بنابراین در هر دو نوع کانونیسازی بیرونی و درونی ،کانونیساز میتواند وقایع یا شخصیتهوا
(کانونیشوندهها)ی داستان را از برون یا درون مورد کانونیسازی قرار دهد و به ایون صوورت
هر کدام از انواع کانونیسازی به دو دستۀ کوچکتر از برون و از درون تقسیم میشوند.
 .4کانونیسازی بیرونی .4- -کانونیسازی بیرونی لیلی و مجنون

کانونیسازی بیرونی در نمایشنامۀ صابری با حضور سه کوانونیگور :راوی (نمایشونامهنوویس)،
همسرایان و ماندگار ،کانونیسازی مسلط اثر شناخته میشود.
  .4- -از برونالف) راوی

نمایشنامۀ لیلی و مجنون از نوع روایتهای سومشخص اسوت .در ایون نووع روایوتهوا راوی
داخل متن دیده میشود؛ ولی در داستان حضوور نودارد .در روایوتهوای سوومشوخص ،راوی
عالوهبر گوینده ،بینندۀ جهان داستان یا کانونیگر است .به عبارت دیگر ،در این روایتهوا مورز
میان راوی و کانونیساز از بین رفته و راوی یکی از کوانونیگوران اسوت .راوی کوانونیگور در
لیلی و مجنون ،خود نمایشنامهنویس اسوت کوه نسوبت بوه داسوتان مووقعیتی بیرونوی دارد ،در
رخدادها مشارکت نمیکند و کانونیسازی بیرونی را در اثر برجسوته مویسوازد .حضوور پوری
صابری در توضیحات صحنهای نمایشنامه که بازیگران نباید به زبان آورند و در متن نمایشونامه
با قلم ریزتر آمده است ،در نقش راوی و کانونیگر بیرونی ادراک میشود .توضیحات صحنهای
«در تئاتر یونان دستوراتی بود که برای اجرای آثار نمایشی به بازیگران داده میشد و بوه هموین
خاطر ،آن را داخل متن نمیگنجاندند و از آن زمان به بعد ،بخشی از متن را تشکیل میدهد که
قرار نیست بازیگران بر زبان رانند» (پرونر .)33 :1388 ،این توضیحات بوه چهوار زیرمجموعوۀ
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مقدماتی ،کاربردی ،بیانی و متنی تقسیم میشود که سه نوع آخر آن ،در کوانونیسوازی بیرونوی
راوی لیلی و مجنون نقش برجستهای دارند.
راوی (نمایشنامهنویس) در توضیحات کاربردی که ابتدای هر تابلو بورای نشوان دادن تغییورات
احتمالی زمان ،مکان و کنش نمایش آورده میشوند ،با پرداختن به ظواهر ،موقعیوت فضوایی _
زمانی همان تابلو را کانونی میکند« :همهمۀ سر و صدا و بوق و کرنا /ماندگار سراسیمه میآید
و در گوشهای پنهان میشود» (صابری .1)25 :1383 ،و همچنین در توضیحات متنوی کوه پایوان
هر تابلو میآید ،صحنۀ نمایش را بدون حضور بازیگران موورد کوانونیسوازی قورار مویدهود:
«تاریک میشود /اوج آهنگ طنین ضرب زورخانه» (همان .3)31 ،و گواهی نیوز در توضویحات
بیانی که میان گفتوگوی شخصیتها قرار میگیرد ،واسطۀ متن نمایشوی و نموایش محسووب
میشود و مخاطب از خالل نوشتار ،تمام بازی را کشف میکند و بوه کوانونیسوازی اشوخاص
بازی ،فضا و یا هردو اینها میپردازد« :مجنون هایهای میگرید» (همان.)18 ،

8

ب) همسُرایان

بارزترین ویژگی نمایشنامههوای پوری صوابری اسوتفادۀ گسوتردهاز موسویقی اسوت و حضوور
شخصیت گروهیِ همسُرایان که به حکم لحظات مختلفِ بازی عهودهدار نقوشهوای گونواگون
میشوند ،بیشتر آثار صابری گواه بر این موضوع است« .همسرایان که دارای جسمانیت جمعوی
و مشخصههای جمعیاند ،نزد ما به عنوان افراد فردیتیافته ناشناخته میمانند ،زیرا ما در آنهوا
فقوط خواسووت گروهوی و احسواس گروهوی را مویبینویم» (هوواج .)38 :1382 ،ایوون گووروه از
شخصیتها تنها در ارتباط با شخصیتهای اصلی یا طرح نمایشنامه معنوا موییابنود و واسوطۀ
کنش محسوب میشووند ،شخصویت اصولی را احاطوه مویکننود و نویسونده از طریوق آنهوا،
مقصودش را به خواننده منتقل میکند (قادری .)133 – 131 :1388 ،نظرها دربوارۀ ایون گوروه
شخصیتی بسیار متفاوت است ،برخی آنها را بسیار کنشمند و بعضی دیگر گروهی اساساً غیور
فعال میبینند .تحلیل فرمالیستی متن نمایشی ،همسرایان را با راوی یکسان میانگارد (توامس،
.)133 :1383
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در نمایشنامۀ صابری ،همسرایان پس از راوی وارد داستان میشوند و روایت را آغاز مویکننود:
«ای نام تو بهترین سرآغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز» (صابری .)3 :1383 ،این گروه شخصیتی
در نمایشنامۀ لیلی و مجنون راوی برونداستانی نمایشنامه محسوب مویشووند؛ زیورا در رونود
کنش نمایشنامه نقشی ندارند و به استثنای دو مورد که با پدر مجنون («گو یارب ازین گوزاف-
کاری /توفیق دهم به رستگاری /دریاب که مبتالی عشقم /آزاد کن از بالی عشقم» (همان)21 ،
) و با لیلی ( «سوگند به آفریدگارم /کار است به صنع خود نگارم /چون عشق سرشوته شود بوه
گوهر /چه بیمِ پدر چه باک شوهر» (همان ) )38 ،سخن میگویند و اغلب ،ایشان را در گفوت-
وگو با نویسنده (راوی) و یا شخصیت «ماندگار» میبینیم .افزونبر این ،در مقابل آغاز تابلوهای
اثر مزبور با سخن راوی ،اکثر آنها با دیالوگ همسرایان به پایان میرسد.

3

ج) ماندگار

شخصیت ماندگار که در توضیحات مقدماتی صحنۀ نمایشنامۀ صابری با نوام «موونس خوانوادۀ
مجنون» معرفی میشود ،با قرینهای که در ابتدای اثر به آن بر میخوریم («مانودگار بوهمورور از
میان همسرایان پا به میدان بازی میگذارد» (همان ) .)3 ،بهعنوان راویای شناخته میشود که از
نگاه شخصیتهای دیگر به کانونیسازی میپردازد.
یکی از کانونیسازیهای برجستۀ ماندگار در تابلوی اول ،کانونیسازی پدر مجنوون اسوت« :در
ایام قدیم در مُلک عرب ،جنگاوری بود از طایفۀ عامری /عیاری مشهور ،شمشیرزنی بویهمتوا،
خوشقد و باال ،چستوچاالک ،گردنکش و  /...یک قدرقدرت کامکار و مالدار  ...اما بیفرزند»
(همان .)8 - 3 ،افزونبر این ،شخصیت کانونیساز مانودگار چنودبار بور مجنوون تمرکوز کورده
است« :قیس افسانۀ جمال و کمال و مال و برازندگی /از سرچشمۀ عشق نوشید و مجنون شود»
(همان11 .)3 ،و همچنین به کانونیسازی لیلی نیز میپردازد« :دی بر گذر فالن وطنگواه /دیودم
صنمی نشسته بر راه /بر گل ز مژه گالب میریخت /مهتاب بر آفتاب مویریخوت ( » ...هموان،
 .)51شخصیت دیگری که در لیلی و مجنون توسط ماندگار کانونی میشود ،پودر لیلوی اسوت:
«کان شحنۀ جانستان خونریز /آبی تند است و آتشی تیز» (همان.)28 ،
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 .4- - -2از درون
الف) راوی

توضیحات کاربردی صحنهای تابلوی چهارم لیلی و مجنون با تابلوهای دیگور متفواوت اسوت.
نویسنده در آغاز این تابلو با ورود به احساسات و افکار شخصیتها آنهوا را از درون کوانونی
میکند« :پدر مجنون و سران قبیله ،سرافکنده بازگشتهاند /مجنون ،از خود بویخوود اسوت » ...
(همان .)13 ،همچنین از میان کانونیسازیهایی کوه راوی در قالوب توضویحات بیوانی و بوین
گفتوگوی شخصیتها انجام میدهد ،سه مورد کانونیسازی بیرونی از درون دیوده مویشوود:
«پدر مجنون ،ماندن را جایز نمیداند و از جا برمیخیزد /ریشسفیدان شرمنده بوه دنبوال او بوه
قبیلۀ خود بازمیگردند» (همان.)11 ،

11

ب) همسرایان

گروه همسرایان نیز چندبار در کانونیسازی شخصیتهای نمایشنامۀ صوابری ،از ظوواهر فراتور
میروند .برای مثال با ورود به برخی احساسات پدر مجنون ،او را کانونی میکنند« :محتاجتر از
صدف به فرزند /چون خوشه به دانه آرزومند /در حسرت آنکه دست بختش /شاخی بوهدر آرد
از درختش ( » ...همان .)8 ،همچنین این گروه با رویکرد بیرونی از درون ،چندبار مجنوون را از
نگاه مجنون کانونیسازی میکنند« :اینبوار مون یکبوارگی در عاشوقی پیچیودهام /ایونبوار مون
یکبارگی از عافیت ببریدهام ( » ...همان.)11 ،

12

شخصیت گروهی همسرایان یک مرتبه نیز لیلی را از نگاه لیلی میبینند« :چوون عشوق سرشوته
شد به گوهر /چه بیم پدر چه باک شوهر» (همان .)38 ،و در پایان نمایشنامه از نظرگاه مجنوون،
همزمان به کانونیسازی دو شخصیت لیلی و مجنون میپردازند« :باده تویی سبو منم /آب تویی
و جو منم! /مست میان کو منم /ساقی من سقای من» (همان.)51 ،
ج) ماندگار
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تنها شخصیت لیلی و مجنون که ماندگار او را از منظر درونی کانونی میکند ،مجنون است کوه
از نگاه خود مجنون چنین وصف میشود« :زهی عشق ،زهی عشق که ما راسوت ،خودایا! /چوه
نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا!» (همان.)13 ،

13

 .4- -2کانونیسازی بیرونی مجنون لیلی

یگانه کانونیگر بیرونی مجنوون لیلوی ،راوی سوومشوخص (نمایشونامهنوویس) اسوت کوه در
توضیحات صحنهای با خوانندگان نمایشنامه صحبت میکند .این راوی کانونیگر اشوخاص یوا
اشیا را گاهی با توجه به خصوصیات فیزیکیشان و گواهی بوا ورود بوه افکوار و احساساتشوان
مورد کانونیسازی قرار میدهد.
 .4- -2-از برون

راوی در توضیحات کاربردی -که در آغاز پردههای مجنوون لیلوی مویآینود و بررسوی آنهوا

زنجیرۀ مکانی اثر را ترسیم میکند و خالصهای از کنش هر فصل را نشان میدهد -به کوانونی-
سازی زمان ،مکان و کنش هر پرده میپردازد« :قطعه من الصحراء تبدو فی یسوارها طائفوه مون
مضارب بنیعام ر( 14» ...شوقی ،بیتا15 .)3 :و در توضیحات متنی که پایانبخش هر پرده اسوت
و کمکاربردترین توضیح صحنهای در نمایشنامۀ مجنون لیلی محسوب میشود ،صوحنۀ نموایش
را کانونی میکند« :ستار»( 11همان.)23 ،

13

افزونبر این ،راوی در بیشتر توضیحات بیانی صحنهای نمایشنامۀ شوقی -کوه در میوان گفوت-
وگوی شخصیتها با قلمی متفاوت میآید و یا معطوف به خواننده است تا از طریق آنها تمام
جزئیات نمایش را پیش چشم خود مجسم کند« :یسمع صوت حاد آخر قادما من ناحیوه یثورب
علی رأس قافله أخری ( 18» ...همان 13)33 ،و یا متعلق به بازیگران است و دستوراتی در جهت
اجرای نمایش به ایشان ارائه میدهد« :ضجره»( 21همان- )11 ،نیز کانونیشووندگان را از بورون
میبیند.

 .4- -2-2از درون
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شوقی در چند توضیح بیانی از خصوصیات ظاهری و آشکار کانونیشوندگان فراتر میرود:
«یضطرب بشر و قد أدرک جهل قیس و حرج الموقف»( 21همان.)111 ،
 .4-2کانونیسازی درونی
 .4-2-کانونیسازی درونی لیلی و مجنون

پری صابری کانونیسازی را تقریباً به تمام افراد حاضر در نمایشنامه واگذار میکند و هر گوشۀ
داستان را از دریچۀ چشم یکی از شخصیتها مینگرد.
 .4-2- -از برون

شخصیتهای لیلی ،مجنون ،نوفل ،فضول ،پدر مجنون ،اوبواش و پودر لیلوی ،کوانونیسوازهای
درونی نمایشنامۀ صابری هستند که قهرمانان اثر ،یعنی لیلوی و مجنوون را بوا وصوف ظوواهر و
خصوصیات فیزیکیشان از برون کانونی میکنند و لیلی دوازده مرتبه و مجنون ده بوار بوه ایون
شکل ،مورد کانونیسازی قرار میگیرد .مسئلۀ «خودکانونیسازی» 22نیز ذیل این شیوۀ کوانونی-
سازی مطرح میشود .در این الگو ،کانونیساز همان کانونیشونده است.
نمودار  :کانونیسازی از برون شخصیتهای لیلی و مجنون در نمایشنامة صابری

53

بررسی تطبیقی الگوی کانونیسازی نمایشنامههای …

مرجانسادات عربزاده حسینی و همکاران

بررسی بعضی از نمونههای این مدل نشان میدهود ،صوابری در کوانونیسوازی درونوی از
برونقهرمانان داستان به دو گزاره توجه کرده اسوت :زیبوایی لیلوی و شووریدگی مجنوون و بوا
استفاده از تشبیه و استعارههای صریح و ساده ،لیلی و مجنون را از نظرگاه خودشان و دیگران و
براساس یکی از این دو تصویر کانونیسازی کرده است؛ چنانکه مثالً لیلی برای کوانونیکوردن
مجنون و خودش از تشبیههای بلبل و گل استفاده میکند« :تو بلبل باغ روزگاری /من با تو چوو
گل به سازگاری» (همان .)53 ،و یا مجنون استعارههای گل و بواد را در کوانونیسوازی لیلوی و
خودش بهکار میبرد« :گل را نتوان به باد دادن /مهزاده به دیووزاد دادن» (هموان .)31 ،همچنوین
نوفل با استفاده از واژگان چراغ پرنور و شمع رنجور بر شادابی لیلی و پریشانی مجنوون تأکیود
میکند« :از دوری آن چراغ پرنور /هان تا نشوی چو شمع رنجوور» (هموان .)31 ،و اوبواش بوه
صورتی مشابه به شیوۀ نوفل ،لیلی و مجنون را کانونی میکنند« :لیلی نه که صوبح گیتویافوروز/
مجنون نه که شمع خویشتنسوز» (همان .)21 ،فضول تعابیر بت و بتپرست را در مورد لیلوی
و مجنون به کار میبرد« :مشغول به کار بتپرستی /ای بیخبر از حساب هستی» (همان .)44 ،و
پدر مجنون («از راه نکاح اگر توانیم /این شیفته را به مه رسوانیم» (هموان ) )14 ،و پودر لیلوی
(«ببُرم سر آن عروس چون ماه /در پیش سگ افکنم درین راه /فرزند مرا درین تحکّم /سگ بِوه
که خورد که دیومردم» (همان ) )31 ،لیلی را به استعاره ماه مینامد و از دیووانگی مجنوون نیوز
سخن میگویند.
مسئلۀ دیگر در مدل مذکور این است که در میان شخصیتهوای کوانونیسواز یادشوده ،دو
شخصیت پدر لیلی و پدر مجنون ،افزونبر لیلی و مجنون به کانونیسازی شخصیتهای دیگور
نمایشنامه نیز توجه میکنند .پدر مجنون ،زیبارویان قبیله را («ایونجوا بِوه از آن عوروس دلبور/
هستند بتان روحپرور /یاقوتلبان دُر بناگوش /هم غالیهپاش و هم غصبپوش» (هموان) .)18 ،
و پدر لیلی ،ابنسالم (همسر لیلی) را ( «کاین شاهسوار شویرپیکر /روی عورب اسوت و پشوت
لشکر» (همان ) )38 - 33 ،کانونی میکند.
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 .4-2- -2از درون

الگوی کانونیسازی درونی از درون در نمایشنامۀ لیلی و مجنون بسیار کمکاربرد است .در این
اثر ،شخصیتهای مجنون ،لیلی و فضول در نقش کوانونیسواز درونوی ظواهر مویشووند و بور
احساسات و افکار دو شخصیت لیلی و مجنون تمرکز میکنند و به ایون صوورت ،از ده مرتبوۀ
کانونیسازی در این مدل ،شش بار مجنون و دو بار لیلی مورد کانونیسازی قرار میگیرند.
نمودار :2کانونیسازی از درون شخصیتهای لیلی و مجنون در نمایشنامة صابری

نگاهی به برخی نمونههای کانونیسازی درونوی از درون نشوان مویدهود نویسونده قصود
برجستهکردن درد عشق لیلی و مجنون را با استفاده از این الگوی کانونیسوازی دارد؛ چنوانکوه
لیلی خود را با تأکید بر آرزویش کانونی میکند« :من خواستمی کزین جهانم /باشد چوو توویی
همآشیانم» (همان .)12 ،مجنون به بیان حال درونیاش میپوردازد« :خورابم ،بویخوودم ،مسوت
جنونم» (همان )13 ،و فضول نیز به همین شکل مجنون را مورد کانونیسوازی قورار مویدهود:
«چنین سرمست و مخمور از کجایی؟» (همان.)43 ،
از سوی دیگر عالوه بر کانونیشدگی قهرمانان داستان ،مجنون ،پدر و مادرش را («ای غمخوور
من کجات جویم /تیمار غم تو با که گویم؟ /یارم تو بُودی و یواورم توو /نیوروی دالورم توو»...

11

بررسی تطبیقی الگوی کانونیسازی نمایشنامههای …

مرجانسادات عربزاده حسینی و همکاران

(همان ) )43 ،و پدر مجنون نیز خودش را («معروفترین این زمانه /دانی که منم دریون میانوه»
(همان ) .)15 ،از درون مورد کانونیسازی قرار میدهد.
 .4-2-2کانونیسازی درونی مجنون لیلی
 .4-2-2-از برون

پنج شخصیت لیلی ،قیس ،منازل ،ابنذریح و ابنعوف ،کانونیسازهای درونی نمایشنامۀ شووقی
هستند که کانونیشوندگان را از برون مورد کانونیسازی قرار میدهند .در الگوی کانونیسوازی
درونی از برون ،میبینیم که قیس از نظرگاه تمام کانونیسازها (البته بهجز خودش) کانونی شده
است .بسامد باالی کانونیسازی مجنون ،او را بهعنوان شخصیت محوری نمایشنامه معرفی می-
کند .این مسئله از عنوان متفاوت مورد استفادۀ شوقی (مجنون لیلی) نیز دریافت میشود.
نمودار :9کانونیسازی از برون شخصیت مجنون در نمایشنامة شوقی

نکتۀ قابل توجه در مثالهای این شیوۀ کانونیسازی نمایشونامۀ شووقی ایون اسوت کوه بوه
استثنای ابنذریح («و قیسُ یا لیلی و إن لم تجهلوی /زیون الشوباب و ابون سوید الحموی » ...

23

(همان ،) .)13 ،سایر کانونیسازها چون لیلی («أبتی ،ما تراه کالفنن الذا /وی نُحوال و کالمغیوب
12
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اصفرارا؟»( 24شوقی ،بیتا ،) )28 :منازل («هوو ابون الملووّح دل الهُوزال /علیوه و نومّ اضوطراب
الخُطا»( 25همان ) )21 ،و ابنعوف («لقد تضاءَلی قیسٌ /و اصفرَّ مثل الجراده»( 21هموان،) )43 ،
زار و نزاری قیس را با استفاده از صنعت تشبیه هدف قرار میدهند.
23

از سوی دیگر ،قیس («و هل رفّت علیک قرون لیلی /رفیف اقحوانوه فوی نوداها» (هموان.
 ).)83لیلی را کانونی میکند و دیگر کانونیشوندههای نمایشنامه چوون ابونعووف ،ابونذریوح،
زیاد ،دختران بنیعامر ،آسمان صحرا ،فرشتگان و خانۀ وِرد بهوسیلۀ لیلوی ،منوازل و ابونذریوح
کانونی شدهاند .شوقی ذیل این شیوۀ کانونیسازی بوه افوراد و حتوی اشویای نمایشونامه توجوه
میکند و برای کانونی کردن آنها از تشبیه و استعارههای خوبی استفاده میکند؛ مثالً خانوۀ ورد
را به زندان تشبیه میکند و استعارۀ آهو را در مورد دختران عامری به کار میبرد.
نمودار :4کانونیسازی از برون لیلی و شخصیتهای دیگر نمایشنامة شوقی

 .4-2-2-2از درون
در الگوی کانونیسازی درونی از درون نیز تمرکز اصلی بر شخصیت قیس و پوس از او ،لیلوی
است؛ به گونهای که هر چهار کانونیسازی که شخصیتهای نمایشنامه را با ورود به افکارشوان

13
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کانونی کردهاند ،به این دو قهرمان نیز پرداختهاند .با وجود این ،باز هم سهم قیس بیشتر است و
از چهارده موردِ کانونیسازی ،پنج بار این شخصیت کانونیسازی شده است.
نمودار :5کانونیسازی از درون شخصیتهای مجنون و لیلی در نمایشنامة شوقی

عشق ،دین و سیاست گزارههایی هستند که در مجنون لیلی به این وسیله کانونیشدهانود و
تفاوت مشهود کانونیسازی ابنذریح («أألنوی أنوا شویعیُّ /و لیلوی أُمویّوه؟»( 28هموان ) )3 ،بوا
کانونیگرهای دیگری چون لیلی («إننی فی الهوی و قیسا سواءٌ /دنّ قیس مون الصوبابه دنوی»

23

(همان ،) )13 ،قیس («أم أنا مجنون عل /یّ حب لیلی قد جنوی»( 31هموان ) )81 ،و منوازل («و
هام بلیلی و هامت به /لقد کنت أولی بهذا الهوی»( 31همان ) )21 ،که همۀ آنها بر گوزارههوای
عاشقانۀ متن تأکید میکنند ،اهمیت مسائل اعتقادی و سیاسی را که شوقی معموالً آنها را همراه
با هم ذکر میکند ،نشان میدهد .در نمایشنامۀ شوقی ،لیلی ،ابنذریح و منازل ،کانونیسوازهایی
هستند که به کانونی کردن شخصیتهای دیگری جز لیلی و مجنون نیز پرداختهاند.
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 .5نتیجهگیری
نمایشنامههای لیلی و مجنون و مجنون لیلی از دو قسمت تقریباً مساوی توضویحات صوحنهای
و گفتوگوها تشکیل شده است و کانونیسازی بیرونی آنها در توضیحات صوحنهای راوی و
کانونیسازی درونی آنها در گفتوشنود شخصیتهای نمایشنامه انجام میشود .در ایون آثوار،
کاربرد کانونیسازی بیرونی در مقایسه با کانونیسازی درونی بیشتر است ،البته بوا ایون تفواوت
که در لیلی و مجنون سه کانونیگر بیرونی حضور دارند و در مجنوون لیلوی فقوط یوک راوی
کانونیگر که همان نمایشنامهنویس است ،حضور دارد .در نوشتۀ شووقی توضویحات کواربردی
صحنهای در ابتدای پردهها ،کانونیسازی بیرونی از برون را نمایان میسازد .این موضوع دربارۀ
تابلوهای نمایشنامۀ صابری نیز صدق میکند و فقط در تابلوی چهارم لیلی و مجنون بوهعنووان
یک استثنا کانونیسازی بیرونی از درون را میبینیم .صابری و شووقی در نحووۀ کوانونیسوازی
بیرونی از برون با کاربرد توضیحات متنی صحنهای نیز یکسان عمل مویکننود و در توضویحات
بیانی صحنهایِ هردو اثر نیز کانونیسازی بیرونی از برون ،دیده میشوود ،بوا ایون فورق کوه در
مجنون لیلی توضیحاتی وجود دارد که دربارۀ نحووۀ اجورا بوه بوازیگران داده مویشوود و ایون
توضیحات ذیل کانونیسازی بیرونی از برون قرار میگیرند.
چنان که ذکر شد ،کانونیسازی درونی در نمایشنامۀ پری صابری و احمد شوقی با اسوتفاده
از گفتوگوی شخصیتها میآید .هردو نویسنده ،در این گونۀ کانونیسازی از تشبیه و استعاره
بهره میگیرند .صابری از استعاره و تشبیههای ساده ،صریح و مرسوم ،مانند گل ،ماه و  ...بورای
سخنگفتن از چهرۀ محبوب استفاده میکند؛ اما شوقی ،تشبیه و استعارههای تازهتور و بیشوتری
را بهکار میبرد و بهجز صورت یار ،خانه ،شوهر و  ...را نیوز بوه ایون وسویله کوانونی مویکنود.
کانونیسازی درونی از برون در نمایشنامۀ شوقی بهسبب بسامد باالی تشوبیه و اسوتعاره جلووۀ
بیشتری دارد.
مسئلۀ مهم دیگر در حوزۀ کانونیسازی به گزارههای کانونیشدۀ آثار بور مویگوردد کوه در
نمایشنامۀ صابری حول محور عشق و شخصیتهای لیلی و مجنون میگردنود و در نمایشونامۀ
15
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شوقی به مسائل حاشیهای مربوط میشوند .تفاوت آشکار گوزارههوای کوانونیشووندۀ لیلوی و
مجنون و مجنون لیلی به تفاوت ایدئولوژی و نگرش نویسندگان ،تفاوت فرهنوگهوا ،تفواوت
جنسیت و تجربههای زیستی نویسندگان برمیگردد .پری صابری بهعنوان زنی آزاد و تحصویل-
کرده در غرب ،بهسبب عالقۀ شخصیاش بوه هنور و بوهویوژه ادبیوات کالسویک ،بوه نگوارش
نمایشنامه روی آورده است .او با نظرگاه لطیف زنانۀ خود به داستان لیلی و مجنون نگریسوته و
با خلق نمایشنامۀ لیلی و مجنون ،مضمون عشق را بسیار وسویع ،فراگیور و متعوالی جلووه داده
است .ایدئولوژی زنانه تنها ایدئولوژیای است کوه از نمایشونامۀ صوابری دریافوت مویشوود و
محتوا و محوریت احساس در نمایشنامۀ مدرن لیلی و مجنون دال بر تراوش آن از قلم یک زن
است .پررنگ و بااهمیتتر جلوه دادن نقش لیلی و دفاع از او و به طور کلی از جنس مؤنث در
اواخر داستان ،دیدگاه فمینیستی صوابری را آشوکار مویکنود .در مقابول ،احمود شووقی موردی
سیاستپیشه است که به خاطر فعالیتهای سیاسی مدتی در تبعید بووده و بوا در نظور گورفتن
عقاید و دغدغههای شخصی خود و همچنین شرایط عصور و اصوول نمایشونامهنویسوی سونتی
ادبیات عرب ،نمایشنامۀ کالسیک مجنون لیلی را آفریده است .رنگ نگاه و ایودئولوژی شووقی

در تمام اثر حضور دارد .بسامد باالی ابیات غیرعاشقانه و گزارههای کانونیشوندههای مجنوون
لیلی این موضوع را اثبات میکند .نمودار  ،1میزان مشارکت دو شخصیت لیلوی و مجنوون در
الگوی کانونیسازی را در نمایشنامههای مورد نظور نشوان مویدهود .سوتون اول و دوم میوزان
کانونیشوندگی و ستون سوم و چهارم میزان کانونیکننودگی لیلوی ،مجنوون و سوایر اشوخاص
نمایشنامههای لیلی و مجنون و مجنون لیلی را مشخص میکند.
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نمودار :1سهم کانونیشدگی و کانونیسازی لیلی و مجنون در نمایشنامهها
مجنون

دیگران

لیلی

5
16

10

13

مجنون لیلی4

19

15

10

11

14

16

7

5
لیلی و مجنون3

 .1یادداشتها
 )1صفحهی  43 ،12و 53
 )2صفحات  43 ،12و 53
 )3صفحات  31و 31
 )4صفحات  44و 45
 )5صفحات  14و 18
 )1صفحهی 21
 )3صفحهی 35
 )8صفحهی 12
 )3صفحات  43 ،41 ،13 ،13و 51
 )11صفحات  43و 45
 )11صفحات  28و 32
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 )12صفحات  21و 51
 )13صفحهی 43
 )14صفحهی 13
 )15صفحات  51 ،3 ،8 ،3و 34
 )11صفحات  85 ،51 ،22 ،21و 81
 )13صفحهی 22
 )18صفحات  3و 113
 )13صفحهی 13
 )21صفحات  31 ،81 ،21و 38
 )21صفحهی 21
 )22صفحهی 3
 .0پینوشتها
 .1جنتی عطایی31 :1333 ،؛ فنائیان33 :1381 ،؛ ملکپور.82 – 33 /3 :1381 ،
2. Focalization
3. Internal focalization
4. External focalization
5. Focalized
 .1نیز صفحات .53 ،43 ،43 ،33 ،33 ،23 ،25 ،21 ،15
 .3صفحات . 51 ، 52 ،48 ،42 ،38 ،31 ،28 ،23 ،13 ،11
 .8نیز صفحات ،41 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،41 ،38 ،31 ،34 ،31 ،31 ،23 ،28 ،23 ،22 ،21 ،13 ،18 ،13 ،13 ،12
51 ،55 ،54 ،52 ،48 ،43
 .3نیز صفحات .51 ،52 ،48 ،42 ،38 ،31 ،23 ،13 ،3
 .11نیز صفحات .51 ،43 ،33 ،31
 . 11نیز صفحات .43، 31
 .12نیز صفحات .23، 21
 .13نیز صفحات .51 ،23 ،22 ،13
 .14گوشهای از صحرا که سمت چپ آن تعدادی از خیمهها ی بنیعامر آشکار است.
 .15و نیز صفحات  31 ،44 ،31و 112
 .11پرده کشیده میشود.
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 .13نیز صفحات  111 ،31 ،43و 121
 .18صدای حدیخوان دیگری پیشاپیش کاروانی دیگر که از یثرب میآید به گوش می رسد.
 .13تمام صفحات نمایشنامه با قلم متفاوت مشخّص شده است.
 .21با ناراحتی.
.21بشر مضطرب میشود در حالی که بیاطّالعی قیس را فهمیده است و سختی شرایط را درک میکند.
22. Self Focalization
 .23ای لیلی! اگرچه میدانی امّا قیس زینت جوانان و سرور قبیله است...
 .24پدرم مگر نمیبینی که او مانند شاخهی پژمرده و مانند غروب زرد رنگ شده است؟
 .25او قیسبن ملوّح است .الغری و لرزش گامها بر وجود او داللت دارد.
 .21قیس رو به ضعف نهاده و رنگش مثل ملخ زرد شده است.
 .23آیا موهای لیلی که به مانندِ گلهای بابونه است که بر روی آن شبنم نشسته بر شانههای تو افتاده است.
 .28آیا برای این است که من شیعی هستم و لیلی اموی؟
 .23م .ن و قیس در عشقورزی برابریم و زمزمهی قیس از عشق زمزمهی من است.
 .31یا اینکه من مجنون هستم و عشق لیلی مرا دیوانه کرده است.
 .31او عاشق لیلی شده و لیلی عاشق او در حالی که ن نسبت به این عشق سزاوارترم.

 .4منابع
 بامشکی ،سمیرا ( .)1331روایتشناسی داستانهای مثنوی .تهران :هرمس. بیاد ،مریم و فاطمه نعمتی (« .)1384کانونسازی در روایوت» .پوژوهشهوای ادبوی .ش .3صص .118 – 83
 تامس ،جیمز ( .)1383تحلیل فرمالیستی متن نمایشی .ترجمۀ علی ظفرقهرمانینوژاد .تهوران:سمت.
 جنّتی عطایی ،ابوالقاسم ( .)1333بنیاد نمایش در ایران .تهران :صفیعلیشاه.مجنون لیلی .بیروت :دارالکتاب العربی.
ِ
 شوقی ،احمد (بیتا). صابری ،پری ( .)1383لیلی و مجنون .تهران :قطره. غنیمیهالل ،محمد ( .)1333ادبیات تطبیقی .ترجمۀ مرتضوی آیوتاهللزاده شویرازی .تهوران:13
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