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 أمي الغالية  

 إلى من علمني معنى الحياة وروح المسؤولية وسار معي في دروب النجاح الطويل

 إلى سندي ومعيني أبي الحنون

 إلى من زرع حبهم في ق لبي وكانوا مصدر سروري وإرادتي إخوتي  

 ميع من عرفتهم بصحبتي  جإلى  

 وإلى االساتذة المشرفين والمؤطرين

 

  قراشي رشيدة  



 و تقدير شكر

 لم يعلم . الحمد هلل رب العالمين معلم األولين و اآلخرين الذي علم اإلنسان  ما

ال يزال الرجل عالما ما طلب العلم فان ظن أنه علم فقد جهل و نحمد هللا و نشكره 
 لنا من نعمة العقل لنفكر و بالعلم لنتدبر. جزيل الشكر على ما وهب

 هشماوي فتيحة   ةنتقدم بجزيل الشكر لألستاذ

تي بكلية اآلداب و أخص بالذكر أساتذة أعضاء أساتذ كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى
  لجنة المناقشة لقبولهم إثراء هذا العمل و مساهمتهم في إضاءة سبيل العلم 

 عيد في إنجاح هذا البحث المتواضعمن قريب أو ب ساهم في األخير نشكر كل منو 

 

 قراشي رشيدة 
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 مقدمــة:

 بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على النبي صلى اله عليه و سلم 

أن ال  منذ أن أبدع شكسبير رائعته الخالدة "روميو و جولييت " و العالم العربي يكرر القول

 حتى يطاعوا عليها في مختلف أنحاء الدنيا ، صحيح أن الشرقيين لم  الميةمثيل لهذه القصة الع

القرن التاسع عشر لكنهم عرفوا منذ زمن بعيد قصة ليلى و المجنون التي الهمت و ال تزال 

ق ن و تلهموا العديد من الشعراء ، و الكتاب و المسرحيين و الموسيقيين في مختلف أنحاء الشر

 ما من شك في أن شهرة ليلى و المجنون في الشرق تفوق شهرة روميو و جولييت في الغرب 

عن قصة مجنون ليلى ، على الرغم من تشكيك الباحثين و المحققين العرب في معظمهم 

بالوجود الواقعي ألبطالها و اعتقادهم أنها موضوعة كغيرها من القصص الخرافية ، إال أنها 

 يتجزأ من التراث األدبي العربي ن و يبقى ان نبحث عن جذورها و عن أصبحت جزءا ال

الدوافع التي أدت إلى وضعها ، إن كانت موضوعة فعال كليا أو جزئيا فموضوع الوضع في 

األدب العربي موضوع شائك و يحتاج إلى الكثير من التحقيق و بعض األناة ، ألنه طال 

 ث النبوي الشريف و شعر اإلسالميين األوائل بمجملهم التراث برمته و لم يسلم منه حت الحدي

قصة مجنون ليلى إلى المصادر األولى و بخاصة كتاب األغاني ألبي الفرج يقودنا البحث حول 

األصفهاني الذي الكان السباق بين مؤرخي األدب إلى ذكر مصادره و تسمية الذين رووا أخبار 

نون ليلى و جاء المعشوق الروسي كراتشكوفسكي الشعراء الذين دون شعرهم ، و من بينهم مج

صدر األغاني و  ( بما عرف عنه من تحقيق و طول أناة في بحوثه ، فدرس ما1883-1951)

المجنون واقعيا على الرغم من الثمين فيها ، و ليرجح وجود  قارن بين الروايات ليميز الغث

 من الروايات التي نسخت حوله .

لقصة أن الرحالة اإليراني ناصر خسروا في أواسط القرن الحادي الالفت بالنسبة إلى هذه ا

عشر الهجري ، ذكر أن بعض أبناء بادية الحجاز قرب الطائف قد دلوه على خرائب قلعة ، 

قالوا إنها كتمن مسكن ليلى حبيبة المجنون ، و يضيف ناصر خسروا أن قصة ليلى و المجنون 

 قصة عجيبة للغاية .

، منظومة شعرية من أالف األبيات بالفارسية لنظام الكنجوي )وفاته بين و بين أيدينا اآلن 

هـ ق ( و مسرحية أحمد شوقي الرائعة مجنون ليلى ، التي تجمع بين القيسين  614-530عامي 

) قيس ابن الملوح و قيس ابن ذريح ( في شخصية واحدة و من هنا نطرح اإلشكال التالي : ما 

ي األدب الفارسي ؟ و ما هو الفرق بين القصة في األدب العربي و مدا تأثير األدب  العربي ف

سمة إلى التالية ارتئينا خطة البحث المق القصة في األدب الفارسي و لإلجابة على اإلشكالية

مدخل و ثالث مباحث فأما المدخل فجاء بعنوان الغزل و أما المبحث األول فعنونته بـ : مجنون 
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مجنون ليلى مجموعة من المطالب المتمثلة في المطلب األول ليلى في األدب العربي ضمن 

ليلى و المصادر الرئيسية لقصة  ثانيا ي المصادر العربية ألحمد شوقي أوال شخصية المجنون ف

الثاني المضمون األولي لقصة المجنون أما المبحث الثاني فعنونته بليلى و المجنون و المطلب 

ألول مفهوم نظامي الكنجوي أوال تعريف نظامي الكنجوي المجنون لنظامي الكنجوي المطلب ا

لنظامي عرض أحداث قصة ليلى و المجنون  ثانيا كتب نظامي الكنجوي المطلب الثاني 

و أوجه المقارنة بين األدبين العربي و الفارسي فجاء بعنوان :  لثأما المبحث الثاالكنجوي 

صل إليها و لمعالجة هذا الموضوع ختمت بحثي : بخاتمة ضمت مجموعة من النتائج المتو

 اعتمدت على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها : 

 األغاني ألبو الفرج األصفهاني الجزء الثاني دار الكتب المصرية -

 طه حسين حديث األربعاء ، دار الكتب اللبناني،  بيروت -

البحث باإلضافة إلى المنهج و قد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي رأيته مناسبا لهذا 

 التاريخي الذي يفرض نفسه في هذا البحث .

و لعل من الصعوبات و العراقيل التي اعترضتني في إنجاز هذا البحث فقد تمثلت خاصة في : 

 قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع 

د/ هشماوي فتيحة و في األخير أرجوا من هللا السداد ، كما أتقدم بالشكر إلى أستاذتي المشرفة 

 التي أعانتني في إنجاز هذا البحث
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 تعريف الغزل :  -1

الغزل هو فن شعري يهدف إلى التشبب بالحبية ووضعها عبر إبراز محاسنها و مفاتنها .و 

الغزل اصطالحا هو حديث الشاعر عن المرأة ، وإفصاح عما يجيش في صدره من مشاعر 

اتنها و التعبير عن أالم فراقها و تباريح الشوق إليها ، و الحب نحوها ، ووصف لجمالها و مف

 1الجزع لصدودها و العتاب على إخالف مواعيدها و نكث عهودها .

 أقسامه :  -2

غزل إباحي : يتسم بفتور العاطفة و سرعة تحولها و بالمجون ، و التهتك ال يلتزم  -أ

النحلة بين األزهار ، أصحابه بمحبوبة واحدة ن بل ينتقلون من امرأة إلى أخرى تنقل 

جل همهم اقتناص المتع السانحة وقل ما يبالون بسمعة عاشقاتهم ، بل ربما اتخذوا من 

قصصهم و تجاربهم الغرامية وسيلة للمفاخرة و المباهاة و يكثر في شعر هؤالء 

وصف المغامرات واقتحام الجذور و مجالس اللهو و الشرب ، و من أبرز أعالم هذه 

 2القيس و عمر ابن أبي ربيعة و أبو نواس .المدرسة امرؤ 

الغزل العذري : هو ذلك الغزل النقي الطاهر الذي ينسب إلى قبيلة بني عذرة العربية  -ب

، إحدى قبائل قذاعة التي كانت تنزل منطقة وادي القرى شمالي الحجاز ، ذلك أن 

شدة  فتيانها تميزوا بذلك الشعر حتى أطلق عليه أو على شعر عفيف يقتصر على

 العواطف ، ال تدنسه أي لذات حسية في وصف المحبوبة .

بعد ذلك انتشر ذلك الشعر و لم يقتصر على بني عذرة ، بل امتد إلى قبائل نجد و الحجاز 

 و خاصة بني عامر .

 ويرجع استاذنا الدكتور شوقي ضيف انتشار الشعر العذري بين تلك القبائل البدوية إلى : 

 في التي جاء اإلسالم فرفعها ولطفها ونقاها .الطبيعة البدوية الصا -

 بعد تلك القبائل العربية عن ترف المدن و تحللها و مجتمعاتها الماجنة الالهية . -
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و مهم كان األمر فقد ذاع وانتشر الشعر العذري و تناقلته األفواه في أوائل عهد الدولة 

و المؤامرات و الدسائس ، أو األموية ، فكان تنفيسا للمسلمين عن جو النزاعات السياسية 

تكفيرا عن مجتمعات الشراب و اللهو و المجون و من اشهر أعالمه : جميل بثينا ، مجنون 

  1ليلى ، و قيس ابن ذريح ، و عرة ابن حزام ..

وهناك نوع آخر من الغزل و هو الغزل الصوفي ن وقد جرا فيه أربابه في عباراتهم و 

لغزل التقليدي ، و هو غزل رمزي ظاهره حب عذري تشبيهاتهم و صورهم على طريقة ا

جارف و باطنه عشق روحي عارم ، مداره الحب اإلالهي ، ووصف الجمال األسمى ، و 

الشوق إلى الحبوب اإلالهي و االتصال به و الفناء في رحابه ، و شرح األحوال التي 

هذه المدرسة :  يحس بها المتصوف في قربه و بعده من الذات العلية ، ومن ألمع رجال

 .2ابن الفارض ، و ابن عربي ، و الشهروردي ، و الحالج 

 تطور الغزل من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث: -3

 الغزل في العصر الجاهلي :  -أ

تربع الغزل على عرش الشعر في العصر الجاهلي ، و تكاد ال تخلوا قصيدة من الغزل 

 بد للشاعر أن يذكر الغزل في قصيدته حتى وإن لم يكن هو الغرض األساسي فيها ، فال

واقتصرت أغلب القصائد الغزلية على وصف الجمال الخارجي للمرأة كجمال الوجه و 

الجسم ، و كان الشعراء يتغنون بوصف هذا الجمال ، و يمكن تصنيف الغزل في هذا 

 العصر إلى خطين : 

في معلقته في مغامراته أولهما الغزل الفاحش و زعيمه امرؤ القيس ، و نجد ذلك واضحا 

الليلية مع النساء  وثانيهما الحس العفيف الذي سطع نجمه الحقا في العصر األموي ، 

وكانت نواته في الجاهلية و زعمائه كثر و قد اقترنت أسمائهم بأسماء محبوباتهم أمثال 

و عنترة و عبلة ، و عروة ابن حزام و عفراء و عموما لم كثرت حياة الترحال عند البد
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في الجاهلية ، صار الشعراء يقفون على أطالل حبيباتهم و يبكونها ، فصارت القصيدة 

 1العربية في الجاهلية ال تخلوا من مقدمة طاللية يذكر فيها الشاعر حبيبته و يتغزل بها .

في صدر اإلسالم خفت شعر الغزل  الغزل في صدر اإلسالم و في العهد األموي : -ب

لدعوة اإلسالمية و بالفتوحات. البد من اإلشارة إلى أن اإلسالم لم ألن العرب انشغلوا با

يحرم الحب ، لكنه أراد أن يحيل منه قوة دافعة نحو الخير كما أراد أن يحسن هذا الحب و 

يرفعه عن مستوى الجاهلية و أن يسوا بهذه العاطفة فال تنطلق غي المعصية ، لقد ربط 

ول النبي عليه الصالة و السالم " فمن عشق ، فعف اإلسالم بين الحب و العفة كما في ق

 2فكتم فمات فهو شهيد "  

تطور الغزل في العصر األموي و عاد الشعراء يكثرون من النظم فيه ، و لقد ظهر في 

 هذا العصر ثالث أنواع من الغزل : 

الغزل العذري الذي يقتصر فيه الشاعر على محبوبة واحدة يتغزل بها بأسلوب عفيف 

ءم مع الفكر اإلسالمي ، و الغزل العمري أي الفاحش مع تعدد الحبيبات ، و الغزل يتال

 3التقليدي الذي كان يلجأ إليه الشعراء استجابة منهم لتقاليد القصيدة العربية 

الغزل العذري يعبر عن العواطف المتعففة و الملتهبة في وقت واحد ، فالشاعر الذي لم 

تعويضا يطفأ به لهيب حبه و يرتفع فيه عن غرائزه ن و يقترن بحبيبته و جد بالشعر 

تمتاز عاطفة الشعراء العذريين بأنها دائمة ال تخمد و ل يصيبها الملل و ال يقف بوجهها 

أي ظرف كان ، فانطلقوا يفنون عواطفهم و يصفون أالمهم و أمالهم ، يمتاز الحب 

اسمها فقيل : جميل بثينا و العذري باقتصار الشاعر على محبوبة واحدة يقترن اسمه ب

 كثير غزة ، وجنون ليلى و قيس لبنى 
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الغزل العمري أو الحضري :نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة ، وألن شعراءه عاشوا في 

الحضر حياة ترف ، نشأ في الحجاز و نال شعراءه نصيبهم من ترف الحياة ، فجاءت 

س نفسية المرأة و حياتها أوصافهم مادية حسية غير وجدانية ، إنه غزل واقعي يعك

المترفة ، الشعراء الحضريون تغيب عندهم صفة الحب ، فهم محبوبون و أكثر منهم 

محبين ، الشاعر ال يقتصر على محبوبة واحدة و تعدد في شعره أسماء النساء ما يدل 

 1على عدم صدق العاطفة و على الميل إلى العبث و اللهو .

زل في هذا العصر تطورا بارزا خاصة مع تعدد تطور الغ الغزل في العباسي : -ج

 مظاهر اللهو و الرفاهية فاقبل الشعراء على متع الدنيا يلتمسونها في كل جوانب حياتهم .

في هذا العصر ضعف أثر الدين و األخالق و شاع الفسق بين العامة و الخاصة ، فتعد 

شعراء يتغزلون بجرأة كبيرة الغزل حدوده التقليدية و فقد الحب قيمته الحقيقة .انطلق ال

جعلتهم يسخرون من كل القيم و من كل الشعراء العذريين ، و كان االنهيال على الخمرة 

 2و انتشار الجواري و الغلمان و المغنين دافعا لالبتعاد عن الحشمة و العفة .

 الغزل في العصر الحديث :-د

الكاملة ، و جاء في أسلوب  أصبح الغزل في العصر الحديث تعبيرا عن التجربة النفسية

رومنطيقي و رمزي كما جاء واقعيا منسجما مع التقدم الحضاري ، بعض الشعراء 

اعتمدوا األسلوب العباسي القديم و البعض ابتعد ابتعادا كليا على األسلوب القديم ، و 

البعض مزج بين األسلوبين و لكن يبقى التجديد العنصر األهم إال أن معظم الشعراء في 

العصر الحديث تبنوا الغزل العفيف ، و سمو بحبهم واتخذوه رمزا للوجدانيات فربطوا 

 3الحب باإلحساس بالطبيعة كما ربطوه بأسرار الوجود .
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 مجنون ليلى في األدب العربي. المبحث األول :

 مجنون ليلى ألحمد شوقي.المطلب األول :

 شخصية المجنون في المصادر العربية.أوال :

قول أبو الفرج إن اسمه قيس وقيل : مهدي والصحيح إنه قيس بن الملوح بن عدس ي 

 ة ، والدليل على أن اسمه قيس قول ليلى صاحبته : عبن ربيعة بن عامر بن صعص

 .1متى رحل قيس مستقل فراجع   أال ليت شعري والخطوب كثيرة 

فا في الدنيا قط إال باسم : وأبو الفرج األصفهاني ينسب إلى األصمعي قوله : " رجالن ما عر

 "المجنون بني عامر وابن القربة " .

وينسب إلى ابن الكليبي قوله : " حدثت أن حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية 

كان يهوى ابنة عم  له ، وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينها ، فوضع حديث المجنون وقال 

 إليه "  األشعار التي يرويها الناس له ونسبها

وكان األصمعي يقول : لم يكن مجنونا ، ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حية . وهو من أشعر 

 الناس ، على أنهم قد نحلوه شعرا رفيعا يشبه شعره ، كقول أبي صخر الهذلي : 

 أمات وأحيا والذي أمره األمر.    أما والذي أبكى وأضحك والذي 

 مسور بن مخرمة : وكقول أبي بكر بن عبد الرحمن بن ال

 .2ع سراعا والعيس تهوي هويا    بينما نحن من بال كث بالقا 

وروى عن أبي عباية قوله : سألت بني عامر بطنا بطنا عن مجنون بني عامر فما وجدت 

م ( قوله :  787هـ / 171أحدا يعرفه ، وعن ابن دأب ) المتوفي في أوائل العصر العباسي 

عرف المجنون وتروي من شعره شيئا ؟ قال : أو قد فرغنا من قلت لرجل من بني عامر : أت

                                                           
 01، ص  1135،  1927، دار الكتب المصرية ، القاهرة  2اني األفغاني جفهأبو الفرج األص -  1
يسرى عبد الغني ، منشورات محمد علي قيس بن الملوح ، رواية أبي بكر الولي ، دراسة وتعليق مجنون ليلى ،  -  2
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فقلت ليس هؤالء أعني ، إنما أعني  !أنهم لكثير  ! شعر العقالء ، حتى نروي أشعار المجانين

بنو عامر أغلظ أكبادا من ذاك   ! مجنون بني عامر الشاعر الذي قتله العشق . فقال : هيهات 

ضعاف قلوبها ، السخيفة عقولها ، الصعلة ) الصغيرة ( إنما يكون هذا في هذه اليمانية ال

 .1رؤوسها ، فأما نزار فال 

في كالم هذا الشخص العامري صورة عن التنافس بين القبائل الشمالية والجنوبية في  -

جزيرة العرب ، حتى في مثل هذه القضابا ، هذه الرواية نفسها نقلت أيضا عن أيوب المديني 

 مغنين .المتبحر في تاريخ ال

وأما عوانة المذكور من قبل فقد أضاف إلى هذين اإلسمين إسما ثالثا يقول : ثالثة لم 

يكونوا قط وال عرفوا : ابن أبي العقب صاحب قصيدة المالحم ، وابن القرية ومجنون بني 

 .2عامر 

ل وأما الجاحظ ) أواسط القرن التاسع الميالدي ( فيقول : ما ترك الناس شعرا مجهول القائ

قيل في ليلى إال نسبوه إلى المجنون ، وال شعرا هذا سبيله قيل في لبنى إال نسبوه إال قيس بن 

 3ذريح .

هذه مجموعة اآلراء األساسية التي ظهرت حول المجنون في المرحلة األولى التي 

تشكلت فيها القصة، وهذه اآلراء تنفي وجود المجنون وتشكك بصحة الشعر المنسوب إليه... 

بول هذه اآلراء دون تحقيق أمر غير جائز كما فعل األصفهاني نفسه الذي يقول :       لكن ق

" وأنا أذكر مما وقع إلي من أخباره جمال مستحسنة ، متبرئا من العهدة فيها ، فإن أكثر 

أشعاره المذكورة في أخبارها ، ينسبها بعض الرواة إلى غيره وينسبها من حكيت عنه إليه 

الشريطة برئت من عيب طاعن ومتتبع للعيوب ، وقد أخبرني بخبره في وإذا قدمت هذه 

                                                           
 03و02، ص  1135،  1927، دار الكتب المصرية ، القاهرة  2اني األغاني جفهأبو الفرج األص - 1
 09المرجع نفسه ، ص :  - 2
 08المرجع نفسه ، ص :  - 3
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شغفه بليلى مجموعة من الرواة ونسخت ما لم أسمعه من الروايات ، وجمعت ذلك في سياقة 

  1خبره ما اتسق ولم يختلف ، فإذا اختلف نسبت كل رواية إلى راويها .

ء التي تنفي وجوده ، فاألصمعي ونالحظ أن اآلراء التي تؤكد وجود المجنون تعادل اآلرا

نفسه الذي ذكرنا أنه قال إن المجنون كابن القرية لم يعرف قط ، هو نفسه قال عنه : " أنه لم 

 2يكن مجنونا وإنما كانت به لوثة كابن جية النميري .

ويقول في مكان آخر: " إنه ليس مجنونا ، بل كانت به لوثة أحدثها العشق فيه ، كان يهوى 

 3قومه يقال لها ليلى ، وإن اسمه قيس بن معاذ . امرأة من

ويورد بالتفصيل كيف أنه سأل أعرابيا من بني عامر المجنون، فأجابه أنهم كثرا وروى له 

األعرابي أشعارا لثالثة منهم ... ثم قال له حين طلب إليه المزيد، حسبك فو هللا إن في واحد 

 4من هؤالء لمن يوزن بعقالئكم اليوم .

 5في مكان آخر الذي ألقى على المجنون من الشعر وأضيف إليه أكثر مما قاله هو ؟ ويقول 

إذ يتبين من هذه المالحظات التي ذكرها األصمعي أن نفي نسبة الشعر إلى المجنون ال ينفي 

وجوده ، وهذا مغاير لما ورد في كالمه من قبل األمر نفسه نالحظه في كالم ابن دأب الذي 

لعامربين أن بني عامر اليعرفون المجنون ، روى عن عامري آخر قوله : نقل عن واحد من ا

" أن قيس كان شديد الولع بالنساء ، وأن ليلى العامرية كانت من أجمل وأملح نساء حيها 

قاطبة ، وأن رفيقاتها كن يقصدنها ويجلسن إليها ويسمرن معها فترامى خبر ذلك إلى قيس 

 6فكان من أمره معها ما كان .فسعى إليها وضم نفسه إلى مجلسها 

                                                           
 09المرجع السابق ، ص :  - 1
 02المرجع السابق ، ص :  - 2
 04المرجع السابق ، ص :  - 3
 07المرجع السابق ، ص :  - 4
 10المرجع السابق ، ص :  - 5
 44المرجع السابق ، ص :  - 6
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هذه االزدواجية موجودة أيضا لدى " ابن الكلبي " ، الذي كان قد  نسب قصة المجنون إلى 

شاب من بني أمية ، هو نفسه يقول في مكان آخر ، إن اسم المجنون قيس بن الملوح وإن أباه 

 1مات قبل أن يصاب بالجنون ، وأنه عقر على قبره ناقته وأنشد شعرا .

ونجد هذه االزدواجية كذلك لدى عالم آخر هو أبو عمرو الشيباني ) المتوفي في حدود العام 

م ( ، مستندا إلى قول أخذ اليمنيين ، أنه  رآه ولقيه وسأله عن  828 – 820هـ /  205-213

اسمه ونسبه فذكر أنه قيس بن الملوح . وأن أحد الشاميين قال له إنه دخل أرض بني عامر 

لمجنون الذي قتله الحب فخبروه أنه كان عاشقا لفتاة منهم يقال لها ليلى ، ربا معها وسأل عن ا

 2ثم حجبت عنه ، فاشتد عليه ذلك وذهب عقله .

، فيقول : إن المجنون  3م ( الذي يعد من مصادر الطبري  849هـ/ 234أما المدايني ) 

ر ... وقال عنه إنه لم يكن المشهور بالشعر عند الناس صاحب ليلى قيس بن معاذ من بني عام

 مجنونا وإنما قيل له المجنون بقوله : 

 ولست عزوفا عن هواها وال جلدا .  وإني لمجنون بليلى موكل 

 4لتذكارها حتى يبل البكا الخدا . إذا ذكرت ليلى بكيت صبابة 

ت م ( وهو من أوائل الذين ألفوا كتابا عن " طبقا 845هـ / 231أما ابن سالمة الجمعي ) 

، يقول لو حلفت أن 5الشعراء " فيؤكد أن المجنون لم يكن مجنونا بالمعنى الحقيقي للكلمة  

المجنون بني عامر لم يكن مجنونا لصدقت ، ولكن توله لما زوجت ليلى وأيقن اليأس منها الم 

 تسمع إلى قوله :

 فأصبح مذهوبا به كل مذهب .  أيا ويح من أمس تخلس عقله 

 يساعدني من كان يهوى تجنبي     مجامال خليا من الخالن إال

                                                           
 05المرجع السابق ، ص :  -  1
 04المرجع السابق ، ص : - 2
 04المرجع السابق ، ص : - 3
 43م( ص 1994نشر ) 1373ي ، ليلى والمجنون نظامي ، ترجمة الدكتور أحمد نجاد ، استشارات زوار كراتشوفسك - 4
 03األغاني ، المرجع السابق ص - 5
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 1عوازب قلبي من هوى متشعب  إذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت 

كذلك روى أبو الفرج عن الحزامي  2المسعودي في تاريخه أورد أيضا  قصة عن المجنون 

قوله إن أحد معاصريه وهو من أحفاد " ابن نوفل بن مساحق " الذي ورد اسمه في قصة 

 .3: " سعيت على بني عامر فرأيت المجنون وأتيت به ، وأنشدني  المجنون قال

من المناسب أيضا في هذا السياق أن نتعرف إلى موقف منافسي بني عامر في العشق 

األفالطوني ، أي عشاق بني عذرة المشهورين ، فقد روى أبو الفرج عن الزهري قوله : 

ق ، فقلت له : أنتم أرق قلوبا أم بنو أتاني رجل من عذرة لحاجة ، فجرى ذكر العشق والعشا

 4عامر ؟ قال : إنا ألرق الناس قلوبا ، ولكن غلبتنا بنو عامر بمجنونها .

وعلى هذا النحو نالحظ أن مبدء هذه القصة يعود إلى العهد األموي ، وتشكلت في المحافل  -

واة نفي وجود القريبة من دمشق ، بعد مدة قصيرة من حياة المجنون ، والحظنا أن أحد الر

 المجنون ، لكن رأيه ال يعد حاسما في هذا الموضوع .

إن مما ال ريب فيه أن العلماء العرب السابقين لم يقدموا رأيا موحدا حول وجود المجنون  

ومراحل حياته ، لذلك من الممكن التعرف إلى مراحل حياته من خالل دراسة هذه األقوال 

ة إليه ، والتعرف كذلك إلى المحيط الذي عاش فيه  من وتحليلها ، وكذلك األشعار المنسوب

 5خالل اإلشارات المتوافرة .

 

 

 

 
                                                           

 37المرجع السابق ، ص :  - 1
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 المصادر الرئيسية لقصة ليلى والمجنونثانيا :

إن المصااادر الرئيسااية للقصااة هااي ماان الدرجااة األولااى كتااب تاااريخ األدب ، وكتاااب  

اب الشاعر و الشاعراء اآلغاني " ألبي الفرج األصفهاني "، وبدرجة مان التفصايل أقال مان كتا

  1"البن قتيبة"

هنالك مجموعة أخرى من المصادر العربية إلى جاناب األغااني ، تحظاى بأهمياة نسابية مان  -

بينها كتاب الزهرة وذم الهوى وديوان المعاني واألمالي ، وحماسة أباي تماام ، وخزاناة األدب 

 2وطبقات الشعراء والموشي ومحاضرات األدباء .

ب اشتهرت قصة المجنون ليس فقط فاي األقطاار العربياة ، وإنماا  أيضاا فاي وبفضل هذا الكتا

األقطار الفارسية اللغة ، لكن قيمة هذا الكتاب الواقعية ال تتناسب مع شاهرته ... يشاير الاوالبي 

بأكثر من مرة إلى مراجعته لكتاب األغاني ، ويبدو أنه لم يعش قبل القرن الحادي عشر ، كماا 

  3م ( في كتاب األنساب . 1167ه ـ / 562يرجح السمعاني ) 

عدا كتااب الاوالبي ، هنالاك كتاباان حاول حيااة المجناون أحادهما ليوساف بان الحسان المباردي 

م ( أحاد نساابي القارن الخاامس عشار ، اسام هاذا الكتااب " نزهاة  1503 -هاـ  909الحنبلي ) 

قصاة ، يوجاد منهاا المسامر في ذكر بعض أخباار مجناون بناي عاامر ، وهاي نساخة فريادة ونا

 4نسخة خطية في مكتبة غوتا كما يقول كراتشكوفسكي .

وهنالك قصة حياة أخرى فقد منها اسم المؤلف وتاريخ التأليف ، وتتضمن شارح أحاوال ثالثاة 

من العشاق األفالطونيين هم جميل والقيسان أي قيس بن الملوح ) المجنون ( وقيس بان ذرياح  

ن ما يميل من أخبار القيسين وجميل " يوحي باأن هاذا الكتااب والعنوان المسجع للكتاب " احس

 5يعود إلى عصر االنحطاط األدبي .

 

                                                           
 174، ص :  11بعة طه حسين ، حديث األربعاء ، دار المعارف ، ط - 1
 06هـ ، ص :  1437 –م 2015قيس بن الملوح ، شرح ديوان مجنون ليلى ، شرح وتحقيق د . رجاء عكاوي ، الطبعة األولى  -  2
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 المضمون األولي لقصة المجنون.المطلب الثاني : 

لقد رسم كتاب األغاني جيادا بعاض عناصار القصاة ، واساتطاع أن يجماع كال ماا كاان  

اشاار الماايالدي ... هنالااك متااوافرا ماان معلومااات عنهااا حتااى عصااره، أي منتصااف القاارن الع

: كاان المجناون يهاوى ليلاى بنات مهادي بان ساعد بان  األولىىروايتان حول بداية ذلك الحاب،  

ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بان عاامر بان صعصاعة وتكناى أم  مالاك ، وهماا حينئاذ 

حتاى صبيان ، فعلق كل واحد منهما بصاحبه وهما يرعياان المواشاي أهلهاا ، فلام يازاال كاذلك 

 كبرا فحجبت عنه ، قال : ويدل على ذلك قوله : 

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يبد لألتراب من ثديها حجم صغيرين ترعى البهم ياا ليات أنناا 

 1إلى اليوم لم  نكبر ولم تكبر البهم 

وتقول الرواية كذلك أن المجنون وليلى كانا وهما صبيان يرعيان غنما ألهلهماا عناد جبال فاي 

ما يقال له التوباد ، فلما ذهب عقلاه وتاوحش كاان يجايء إلاى ذلاك الجبال فيقايم باه ، فاإذا بالده

تااذكر أيااام كااان يطيااف هااو وليلااى بااه جزعااا شااديدا واسااتوحش ، فهااام علااى وجهااه حتااى يااأتي 

نواحي الشام ، فإذا تاب إليه عقله رأى بلدا ال يعرفه ، فيسأل الناس الاذين يلقااهم : أيان التوبااد 

 ي عامر ؟ ... ويظل يبحث عنه فإذا رآه قال في ذلك : من أرض بن

 وكبر للرحمن حين رآني   وأجهشت للتوباد حين رأيته 

 ونادى بأعلى صوته فدعاني  وأذريت دمع العين لما عرفته 

 2وعهدي بذلك الصرم منذ زمان   فقلت له قد كان حولك جيرة 

حاب ليلاى والمجناون وإنماا هنالاك  هذه الرواية ليسات هاي الرواياة الوحيادة التاي تحكاي قصاة

رواية أخرى وصلتنا بأشكال مختلفاة ، فاألغااني يحادثنا عان أن المجناون أقبال ذات ياوم علاى 

ناقااة لااه كريمااة ، وعليااه حلتااان ماان حلاال الملااوك ، فماار بااامرأة ماان قومااه ، يقااال لهااا كريمااة  

نااه علااى الناازول وعناادها جماعااة نسااوة يتحاادثن فاايهن ليلااى ، فااأعجبهن جمالااه وكمالااه ، فدعو

                                                           
 11، ص :  2االصفهاني ، أبو الفرج األغاني ، ج  - 1
 53-52، ص : نفسه المرجع  - 2
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والحديث ، فنزل وجعل يحدثهن ، وأمر عبدا له ، كان معه ، فعقار لهان ناقتاه ، وظال يحادثهن 

بقية يومه ، وبينما هو كذلك إذ طلع عليهم فتى ، عليه بردة من برد األعراب ، يقال لاه مناازل  

دهن  يسوق معازى لاه ، فلماا رأيناه أقابلن علياه ، وتاركن المجناون ، فغضاب ، وخارج مان عنا

 وأنشأ يقول : 

 ووصلني مفروش لوصل منازل   أأعقر من جرا كريمة ناقتي 

 إذا جئت أرضي صوت تلك الخالخل  إذا جاء قعقعن الحلي ولم أكن 

 وإن حرم  رشقا عندها فهو ناضلي متى ما انتضلنا بالسهام نضلته 

عدة بفناء بيتها ، وقاد قال : فلما أصبح ، لبس حلته ، وركب ناقته متعرضا لهن ، فألفى ليلى قا

علق حبه بقلبها ، وهويتاه ، وعنادها جويرياات ، يتحادثن معهاا ، فوقاف بهان  و سالم، فدعوناه 

إلى النزول ، وقلن له : هال لاك فاي محادثاة مان اليشاغله عناك مناازل و ال غياره ؟ فقاال : أي 

مالاه عنادها   لعمري ، فنزل ، وفعل مثل ما فعله باألمس ، فاأرادت أن تعلام هال لهاا عناده مثال

فجعلت تعرض عن حديثه ساعة بعد ساعة ، وتحدث غياره ، وقاد كاان علاق بقلباه ، مثال حباه 

إياااه ، وشااغفته ، واسااتملحها ، فبينمااا هااي تحدثااه ، إذ أقباال فتااى ماان الحااي ، فدعتااه ، وسااارته 

 ونظرت إلى وجه المجنون قد تغير، وانتقع لونه  سرارا طويال ، ثم قالت له : انصرف،

 عليه فعلها فأنشأت تقول : وشق  

 وكل عند صاحبنا مكين   كالنا مظهر للناس بغضا 

 وفي القلبين ثم الهوى دفين   تبلغنا العيون بما أردنا 

فلما سمع البيتين شهق شهقة شديدة ، وأغمي عليه ، فمكث علاى ذلاك سااعة ، ونضاحوا المااء 

  1حبه حتى بلغ منه كل مبلغ .على وجهه حتى أفاق ، وتمكن حب كل واحد منهما في قلب صا

إن التدقيق فاي هاذه الرواياة يفقادها قيمتهاا ، إلنهاا ال تتناساب مان قرياب او بعياد ماع شخصاية 

 المجنون وال مع سيرته.

                                                           
 68،69، ص :  2001أحمد حسن صبرة ، الغزل البدري في العصر األموي ، دراسة فنية ، الصديقان للنشر واإلعالن  - 1
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 هنالك روايتان ايضا تعكسان الجانب األدبي ) الموضوع ( من القصة : 

يلاى ؟ قاال : طرقناا أن قيس سئل قبل أن يجان : ماا أعجاب شايء أصاابك فاي وجادك بل أولهما

ذات ليلة أضياف ولم يكان عنادنا لهام أدم ، فبعثناي أباي إلاى منازل اباي ليلاى ألطلاب مناه أدماا  

وتكمل الرواية بأن يطلب أبو ليلى من إبنته أن تمأل له إناءه مان السامن فجعلات تصاب السامن 

يطلاب ناارا ومرة ثانية جاءهم  1وهما يتحدثان حتى امتأل الوعاء وفاض حتى غطى أرجلهما .

وهو متلفع ببرد له ، فأعطته جمرة في عطية ) خرقة تؤخذ بها الناار ( ، ووقفاا يتحادثان حتاى 

احترقات العطيااة ، فخاارق مان باارده خرقااة أخارى ، وكلمااا احترقاات خارق غيرهااا وأذكااى بهااا 

 2النار حتى لم يبق عليه من البرد إال ما يوري به عورته وهو ال يعقل ما يصنع .

قال هنا ، إن هذا الشعر الجميل الجيد المنسوب إلى المجناون والاذي ذكرناا مناه ما يجب أن ي -

نماذج من قبل ، أجمل بكثيار وأرقاى مان القصاص التاي نساخت حولاه ، لاذلك ال يساعنا إال أن 

نقول إن القصص وضعت بناءا علاى الشاعر ولايس العكاس ، فبيناا تجاد فاي هاذه األشاعار كماا 

صادق اللهجاة وحارارة العاطفاة وحادة الشاعور   –ري عامة عن الغزل العذ –ه حسين طيقول 

ال تجد في األخبار التي تروى حوله هذا الشعر إال تكلفاا وتصانعا وإسارافا فاي المبالغاة ينتهاي 

إلى السخف ...إن هذه الحوادث الفاترة ال يمكن أن تلهم شعرا جيادا حاارا ، بال إن هاذا الشاعر 

رون ويااألمون ، ويصاافون آالمهاام ويمثلااون قااد صاادر صاادورا طبيعيااا عاان قااوم كااانوا يشااع

شعورهم ، وأن هذه القصص قد أنشئت فيما بعد ، أنشأها رواة هادؤون لام يكوناوا يجادون فاي 

أنفسهم ما كان يجد هاؤالء الشاعراء مان لوعاة وأساى ، ومان ألام وحسارة علاى آماال يطمعاون 

 3فيها ، ويطمحون إليها دون أن يظفروا منها بشيء 

 

                                                           
 32-31، ص : 1135،  1927القاهرة  ، دار الكتب المصرية ، 2أبو الفرج األصبهاني األغاني ج - 1
 32المرجع السابق ، ص :  - 2
 174، ص :  11طه حسين ، حديث األربعاء ، دار المعارف ، طبعة  - 3
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لمجنون فتقول إن أبا المجنون وأمه وعشيرته اجتمعاوا إلاى أباي ليلاى وناشادوه أما تتمة قصة ا

 1هللا والرحم أن يزوجها له ولكنه رفض .

  2وزوجها رجال آخر من قبيلته يدعى ورد بن محمد العقيلي .

 3وفي رواية أخرى رجال من ثقيف كان قد رآها في موسم الحج 

مر في رؤيتها فشكاه أهلها إلى السلطان الذي أحال لكن المجنون بعد أن حجبت عنه ليلى ، است

 .4دمه ، ولم يمنعه ذلك من رؤية ليلى فاضطرت عشيرتها إلى اإلرتحال 

طااه حسااين فااي الروايااة التااي تقااول إن الساالطان أهاادر دم قاايس قااائال : " أكااان الخلفاااء شااكك 

م يعصامونه حيناا فرغوا من أعماالهم العاماة المختلفاة لهاؤالء العشااق يهادرون دمهام حيناا ، ثا

 5آخر ".

أليس من الممكن أن يكون المقصود بالسالطان هناا لايس الخليفاة نفساه وإنماا أحاد عمالاه، أووا 

 إليه على المدينة ؟

المهم أن جنون قيس قد زاد بعد ارتحال عشيرة ليلى ، فنصح الحي ألبيه أن يحاج باه إلاى مكاة 

يه مما به ويبغضها إلياه ، فحاج باه أباوه ولماا ويأمره أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأل هللا أن يعاف

 صاروا بمن سمع صائحا في الليل : يا ليلى ، فوقع مغشيا عليه ، ولما أفاق أنشأ يقول: 

 فهيج أطراب الفؤاد وما يدري   وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى 

  أطار بليلي طائرا كان في صدري            دعا باسم ليلى غيرها فكأنما 

 وليلى بارض عنه نازحة قفر                     باسم ليلى ضلل هللا سعيهدعا 

                                                           
 32-31، ص : 1135،  1927، دار الكتب المصرية ، القاهرة  2أبو الفرج األصبهاني األغاني ج - 1
 21-14المرجع نفسه ، ص :  - 2
 57-56-51-48-47:  المرجع نفسه ، ص - 3
 27-26المرجع نفسه ، ص :  - 4
 184، ص : 11دار المعارف ، طبعة  طه حسين ، حديث األربعاء ، - 5
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ثم قال له أبوه : تعلق بأستار الكعبة واسأل هللا أن يعافيك من حب ليلى ، فتعلاق بأساتار الكعباة 

وقال : اللهم زدناي لليلاى حباا وبهاا كلفاا وال تنساني ذكرهاا أبادا ...وقيال أناه هاام بعاد ذلاك فاي 

 1لوحش يأكل البقول مثلها ،ويشرب من مناهلهاالبرية مع ا

وكانت الظباء تذكره بليلاى ، وروى عناه قولاه إناه رأى ظبياا مارة ، ذكاره بليلاى ، فاازداد فاي 

عينيه حسنا ، ثم إنه عارضه ذئب وهرب منه فتبعه حتى خفيا عناه ، فوجاد الاذئب قاد صارعه 

خرج ماا أكال مناه ثام جماع إلاى بقياة وأكل بعضه ، فرماه بسهم فما اخطأ مقتله ، ويقر بطنه فاا

 شلوه ودفنه وأحرق الذئب وقال في ذلك :

 فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرا   رأيت غزاال يرتعي وسط روضة 

 2فإنك لي جار وال ترهب الدهر .  فيا ظبي كل رغدا هنيئا وال تخف

 وكان يشتري الظباء من الصيادين ويحررها من وثاقها :

 لك اليوم من وحشية لصديق.  عي فإنني أيا شبه ليلى ال ترا

 لعل فؤادي من جواه بفيق            ويا شبه ليلى لو تلبث ساعة 

 3فأنت لليلى لو علمت طليق .   تفر وقد أطلقها من وثاقها 

الذي واله الخليفاة علاى الصادقات   4في مرحلة التوحش هذه يلتقي بابن عبد الرحمن بن عوف 

يرافقاه ، وفاي رواياة أخارى أن المجناون هاو الاذي طلاب إلياه ذلاك   فيعجب به ويطلب إلياه أن

وفي السنة الثانية سعى نوفل بن مساحق على الصدقات بعد عبد الرحمن بان عاوف وأناه رأى 

المجنون هائما علاى وجهاة ال يعقال شايئا ، فساأل عناه وعارف قصاته وذهاب يخطاب لاه ليلاى 

ال وهللا ال ياادخل المجنااون منازلنااا أباادا أو  فاارفض أهلهااا طلبااه وقااالوا لااه : " يااا اباان مساااحق ،

يموت ، فقد أهدر لنا السلطان دمه ، فأقبل بهام وأدبار ، فاأبوا ، فلماا رأى ذلاك قاال للمجناون : 

                                                           
 22-21، ص : 1135،  1927، دار الكتب المصرية ، القاهرة  2أبو الفرج األصبهاني األغاني ج - 1
 74المرجع نفسه ، ص :  - 2
 81المصدر السابق ، ص : - 3
 16نفسه ، ص :  المرجع - 4
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انصارف ، فقاال لااه المجناون : وهللا مااا وفيات لااي بالعهاد ، قااال لاه : انصاارافك بعاد أن أيسااني 

 جنون : القوم من إجابتك أصلح من سفك الدماء ، فقال الم

 فأصبح مذهوبا به كل مذهب  أيا ويح من أمس تخلس عقله 

 1يضاحكني من كان يهوى تجنبي   خليا من الخالف إال معذرا 

 –ظهاور هااذين الشخصااين فااي الروايااة ، وكنااا قاد ذكرنااا ماان قباال صااحة وجودهمااا التاااريخي 

 تجعلنا نطمئن إلى تاريخية الرواية وارتباطها بواقع العصر .

 –القبيلة المجاورة لقبيلة بني عاامر  2القصة فقد وردت على لسان شيخ من بني مرة أما نهاية 

 3هذه الرواية من أجمل مقتطفات الروايات القديمة ، وليس عبثا أن ينقلها مؤرخ كالمسعودي .

، وأن يقول عنها طه حسين علاى الارغم مان عادم تصاديق رواياة المجناون  4وبعد ذلك رينان 

ذكر المري انه خرج إلى أرض بني عامر ليلقى المجنون ، فدلوه على محلتاه كلها إنها جيدة : 

فأتاها فإذا أبوه شيخ كبير وإخاوة لاه رجاال ... فساألهم عناه فاساتعبروا جميعاا ، وقاال الشايخ : 

وإناه هاوى امارأة مان قوماه ، فلماا فشاا  ! وهللا لهو كان أثر فاي نفساي مان هاؤالء وأحابهم إلاى

ها أن يزوجها منه بعد ظهاور الخبار فزوجهاا مان غياره ، فاذهب عقال أمره وأمرها ، قرر أبو

ابني ولحقه حبل وهام في الفيافي وجدا عليها ... فسألهم المري ان يدلوه عليه فادلوه علاى فتاى 

من الحي كان صديقا له فقالوا : إنه ال يأنس إال به وال يأخذ أشعاره عنه غيره ... ذهب المري 

علياه ، فقاال : إن كنات ترياد شاعره فكال شاعر قالاه إلاى أماس عنادي   إلى الفتى وسأله أن يدلاه

وأنا ذاهب إليه غدا فإن كان قال شيئا  أتيتك به ، فقال له المري : بل أريد ان تدلني عليه آلتياه  

فقال لي : إنه إن نفر منك نفر مني ، فيذهب شاعره ، فأبيات إال ان يادلني علياه ، فقاال : أطلباه 

فاإذا رأيتاه فاإذن مناه مستأنساا ... وانشاده شاعرا غازال ... ويتاابع الماري في هذه الصاحاري ، 

فيقول : إنه خرج في طلباه فوجاده جالساا علاى رمال قاد خاط فياه بإصابعه خطوطاا ، فادنا مناه 

                                                           
الدكتور محمد زكي العشماوي ، دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  - 1

 228،229، ص :  749بيروت ص ، ب ، 
 88، ص :  2أبو الفرج األصفهاني ، كتاب األغاني ج- 2
 360-355:  ، الطبعة السابعة ، ص 2المسعودي ، مروج الذهب ، ج- 3
نشر  1373،  3كراتشوفسكي ، ليلى والمجنون نظامي ، ترجمة الدكتور أحمد كامل نجاد ، طهران ، دار زوار ، ط - 4

 76م( ص: 1994)
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فنفر نفور الوحش من اإلنس ، وتناول حجرا ، فاعرض عناه ، ولماا اساتعان أقبال علياه وقاال 

 قال : له ، أحسن وهللا قيس بن ذريح حيث 

 بعلمك في لبنى وأنت خبير . أال يا غراب البين ويحك بنني 

 فال طرت إال والجناح كسير . فإن أنت لم تخبر بشيء علمته 

 كما قد تراني بالحبيب أدور   ودرت بأعداء حبيبك فيهم 

 فأقبل قيس وهو يبكي فقال : أحسن وهللا ، وأنا احسن منه قوال حيث أقول : 

 بليلى العامرية أو يراح  ل يغذى كأن القلب ليلة قي

 تجاذبه وقد علق الجناح   قطاة عزها شرك فباتت 

 فأمسكت عنه هنيهة ، ثم أقبلت عليه فقلت : وأحسن وهللا قيس بن ذريح حيث يقول : 

 حذارا لما قد كان أو هو كائن   وإني لمغن دمع عيني بالبكا 

 وهو بائن  فراق حبيب لم يبن  وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة 

 بكفيك إال أن من حان حائن  وما كنت أخشى أن تكون منيتي 

حتااى ظنناات أن نفسااه قااد فاضاات ، وقااد رأياات دموعااه قااد بلياات  –وهللا  –قااال المااري : فبكااى 

 الرمل الذي بين يديه ، ثم قال : أحسن لعمر هللا ، وأنا وهللا أشعر منه حيث أقول : 

 بقول يحل العصم سهل األباطح          وأدنيتني حتى إذا اما سبيتني 

 تناءيت عين حين ال لي حيلة          وخلفت ما خلفت بين الجوانح

ثم نسخت له ظبية فوثب يعدو  خلفها ، ويتابع المري روايته أنه عااد فاي الياوم الثااني ، يطلباه 

لياوم فلم يجده ، وجاءت امارأة كانات تضاع لاه طعاماا إلاى الطعاام فوجدتاه بحالاه ، ولماا كاان ا

الثالث جاء أهله فطلبوه طيلة اليوم فلم يجدوه إلى أن كان اليوم الرابع ، فوجدوه فاي واد خشان  

وهو ميت بين تلك الحجاارة ، فاحتملاه أهلاه ، فغسالوه وكفناوه ودفناوه وتنتهاي الرواياة بأناه لام 
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ليلاى  يبق فتاة من بني عامر لم تندبه وأن فتيان الحي بكوه جميعا أحار بكااء ، وحضارهم  حاي

 1معزين وأبوها معهم ، فكان أشد القوم جزعا وبكاءا عليه ، ندما على ما فعله به .

هااذه القصااة المتداولااة تناقلهااا رواة متعااددون ، ولاايس فااي روايااتهم اخااتالف كبياار عاادا 

 المقتطفات الشعرية التي رويت على لسان المجنون أو على لسان قيس بن ذريح .

ة يتضاح لناا سابب ورود اسام قايس بان ذرياح ، وهاو أحاد مع مرور الزمان علاى وضاع القصا

في هذا السياق ، من هنا وضعت قصة رؤية المجنون البان  –الشعراء العذريين الثالثة الكبار 

. وكاذلك قصاة الرجال الماري الاذي وصال إلاى 2ذريح وطلبه إليه أن يوصل سالمه إلاى ليلاى 

: يجاب أن نشاير إلاى 3وحادثها بحديثاه نجد في بغية له فالتقى بليلى صادفة ، فساألته عان قايس 

نقطة مهمة وهي االختالف الفاضاح باين أول الرواياة الماذكورة آنفاا ونهايتهاا ، ألناه يتباين لناا 

 4من خالل شعر المجنون أن والده قد توفي قبل اختالط عقله .

دبوه في حين أن الجزء األخير من هذه الرواية يذكر أن جميع أفراد القبيلاة قاد حزناوا علياه ونا

هاذا القسام  5وأن حي ليلى ، أبوها معهم قد خرجوا معزين وكان أشدهم جزعا عليه والد ليلى .

 من القصة ال يحظى بتاريخ واضح . 

الجاادير باالهتمااام أيضااا ، أنااه نااادرا مااا تمكناات ماان رؤيااة التطااابق واالنسااجام بااين 

يما بعد ، والشبيهة أسالوبا الحوادث الفرعية في الرواية وبين أشعار المجنون التي نسبت إليه ف

، والمقطوعااة التااي   6بالشااعر الجاااهلي . كتلااك األبيااات التااي يااتعلم فيهااا علااى منافسااة منااازل 

،هنالااك حااوادث   8، أو تلااك التااي رثااا فيهااا والااده  7يهجااوا فيهااا الرجاال الااذي خطااب ليلااى 

بينهاا رواياة  وتفاصيل ال تتناسب مع العشق األ فالطوني الذي نبحث عنه لدى المجنون ،ومان
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، وكذلك الحوار الذي جرى بيناه  1رؤية المجنون لليلى ليال حين كان زوجها وأبوها في الحج 

والذي يتناقض مع مفهوم الحب األفالطوني ، وبخاصة تلك األبياات التاي ذكار  2وبين زوجها 

 أن المجنون قالها إلغاظة زوج ليلى .

تتنااقض ماع شخصايته الحقيقياة المفترضاة إن الزوائد واإلضافات على قصة المجناون والتاي 

 يمكن أن تفسر على النحو التالي : 

إنه قد وجد بين اإلعراب عدة أشخاص اشاتهروا بلقاب المجناون ، واختلطات قصصاهم بقصاة 

مجنون بني عامر ، فتوسعت القصة وتشاعبت ، وأضايفت إليهاا عناصار جديادة كمارض ليلاى 

الحميمااين ، أو ذهاااب المجنااون إلااى باباال  فااي العااراق أو خباار مااوت قاايس بااين ياادي صااديقيه

كماا ورد فاي  –أو ساير المجناون ماع ابان عماه زيااد بان مازاحم  ليتطيب وحواره ماع الطيباين

ورفق هذا األخير باه   والاذي صاار اسامه فاي كتااب الاوالبي " يزياد " ، الشاخص  –األغاني 

ر منتظاارة  ، أو الااذي طاارد المجنااون أوال ثاام أصاابح الماادافع عنااه ، لكنااه يمااوت بصااورة غياا

الرسائل المتبادلة بين المجنون وليلى ، أو قصاة لقااء المجناون بشااب قارب " بئار ميماون " : 

وأضاف إليها أشعارا كثيرة على لسان المجنون في وصاف اآلباار  أخذها الوالبي من األغاني 

3 . 

المايالدي ، قاد الواقع أن النواة األساسية لشاعر المجناون التاي تعاود إلاى أواخار القارن الساابع 

أصابها التحريف والتزيد الذي أصاب غيرها من األخبار والحكايات بسبب عباث الارواة فهاذه 

األخبار كانت تتناقل شفاها من غير تدوين في أول األمر ، وذلك يجعل الدقة في الرواياة أمارا 

يسلم الخبار  بعيد المنال ، فضال عن أن مادة األخبار فيها شيء من الغرابة والطرافة ، وقل أن

الطريف أو الغريب من فعل الخيال وتزيده ، وقد أدرك ابن قتيبة هاذا األمار ، فاذكر أن النااس 

، أما الوشاء فيادعي 4نحلوه ) المجنون ( شعرا كثيرا رقيقا يشبه شعره ، وضرب لذلك األمثلة 

ن وحيااة ، إضافة إلى التشابه في الحوادث باين حيااة المجناو 5أن جميل سرق أشعار المجنون 
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وباين أشاعار المجناون وأشاعار قايس بان  ذرياح  1جميل والقول إن أحد األمراء حلل دم جميل 

وقد كان متعاصرين والتشابه في اسميهما واسمي ليلى ولبنى يسهل عملياة نحال شاعر أحادهما 

لآلخر  أو على األقل نحل شعر قايس بان ذرياح للمجناون ...فلايس مان الصاعوبة أن يحال اسام 

 سم لبنى .ليلى محل ا

النتيجااة التااي يمكاان أن نستخلصااها ماان كاال مااا ساابق بصااورة افتراضااية هااي أن شاااعرا لقااب 

بالمجنون كان يعيش فاي النصاف الثااني مان القارن الساابع مايالدي فاي إحادى باوادي جزيارة 

العرب ، وكان شعره يعبار عان الحاب األفالطاوني ، الاذي كاان ساائدا باين األعاراب فاي ذلاك 

عره على ليلى ولليلى ، وقد أبدت المحافل األموية فاي الشاام إهتماماا بمثال الحين ، لقد قصر ش

هاااذه التوجهاااات والمياااول والقصاااص التاااي تصاااور العشااااق المتخيلاااين ، وكاااان ذلاااك وراء 

 المحاوالت األولى لضبط أشعار المجنون وتدوين أحواله .

الجنوبية في الجزيرة على  حدث بعد ذلك نوع من العداوة الشديدة بين القبائل الشمالية والقبائل

إثر الفتوحاات ، أدت إلاى أن يجعال الارواة شخصاية المجناون فاي الضافة المقابلاة لشخصايات 

شااعراء قبيلااة بنااي عااذرة إحاادى القبائاال الجنوبيااة فااي النصااف األول ماان القاارن التاسااع باادأت 

م القصااص المتعلقااة بحياااة المجنااون الناتجااة عاان شاارح بعااض القصااائد المنسااوبة إليااه تتضااخ

وانضمت إليها بسرعة قصائد موضوعة أو قالهاا شاعراء آخارون ، وفاي بداياة القارن العاشار 

اشاتهرت بعاض الرواياات المدوناة التاي تحكاي قصاة المجناون وليلاى ، وال شاك أن ذلاك كااان 

تلبية لرغبة البالط العباساي الاذي كاان يميال إلاى هاذا الناوع مان الرواياات ، كاذلك إلاى حاجاة 

لناوع مان الشاعر للغنااء ، وفاي منتصاف القارن العاشار دون األصافهاني فاي المغنين إلى هذا ا

كتاب " األغاني " أخبار المجنون وليلى وهذا ما يسار للبااحثين تحدياد الرواياة األولاى للقصاة  

بعد هذه الرواية المشروحة والمفصلة لقصة المجنون وليلى ، لم يظهر أي شرح للقصة باللغاة 

، بعد ذلك جرت اإلضافات على أشاعار المجناون ، ووصالت هاذه  العربية سوى كتاب الوالبي

 اإلضافات أحيانا إلى حجم غير عادي .
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 المبحث الثاني : ليلى والمجنون لنظامي الكنجوي 

عالج األدب الفارسي موضوع ليل والمجنون ، وقد طرقه أكثر من شااعر وكاتاب وصاار مان 

كاان لشايوع هاذه القصاة فاي األدب الفارساي ماا  دبهام وقادأداولة في تالقصص المشهورة والم

مان التفصايل هناا نتنااول جعل المجال مفتوحا امامها لالنتقال إل األدبين التركي واألردناي . و

 ألشهر عمل ادبي في األدب الفارسي وهو نظامي الكنجوي .

اخترنااا منظومااة نظااامي الكنجااوي لشااهرتها وتكاملهااا واللتزامهااا باألصااول العربيااة  

        ى مهااـ بعااد ان صاادر لااه أماار ماان حاااكم شااروان المساا584ة ، وقااد نظمهااا نظااامي عااام للقصاا

سااتان باان منااوجهر " وقااد اسااتطاع الشاااعر أن يقاادم عملااه للحاااكم بعااد أربعااة أشااهر ماان أخ" 

 1وقد اشتملت المنظومة على اربعة آالف وخمسمائة بيت من الشعر ،صدور األمر له 

 لكنجويالمطلب األول : مفهوم نظامي ا

  أوال : تعريف الكنجوي :

الحكيم جمال الدين أبو محمد إلياس بن يوسف بان زكاي بان مؤياد النظاامي الكنجاوي ،  

تفق جمهرة أصحاب التذاكر والساير علاى تالشعر الفارسي  نأحد شعراء الفرس العظام وأركا

ة إلاى بلادة أن مولده " كنجه " ويصرح هو أيضاا باذلك ، ولام يغاادر بلاده إال فاي سافرة قصاير

أشاعاره  عضمجاورة بدعوة من قزل أرسالن ، وال يعلم بالتحقيق تاريخ ميالده والراجح من ب

م . واختلف في وفاته اختالفا كبيرا ال مجال هناا لعرضاه  1135 -هـ 530أنه ولد حوالي سنة 

دس حاااتفصااايال ، ويمكااان القاااول بعاااد اساااتعراض األقاااوال المتضااااربة وكلهاااا مبناااى علاااى ال

اج ، أنه توفي بين أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري ، وقاد دفان فاي واالستنت

إلاى اإلتحااد  هبها إلى أواسط العهد القاجااري ثام تخارب وجادد بعاد ضام كنجاقبره وبقي  هكنج

 2السوفياتي  
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 نظامي الكنجوي  كتبثانيا :

دي باسام كنجيناه ترك النظامي غير ما بقي من دياوان شاعره الاذي نشاره وحياد دساتكر 

  كنجوي خمسة مثنويات قصصاية تسامى " يانج ، كانج" أي الكناوز الخمساة ، واشاتهرت باسام 

 " خمسة نظامي " وهي : 

منه في حدود سنة  رغبيتا في البحر السريع ، وقد ف 2260وعدد أبياته سرار: األمخزن  –( 1

م 1225 -هاـ  622سانة  م ،وجعله باسم فخر الدين بهارا مشااه داود المتاوفي 1174 -هـ 570

 وهو أول مثتوياته .

بيات فاي البحاار الهازج المسادس ) المقصااور (  65000وعادد أبياتااه و شىيرين :  سىروخ -(2

م ، وقدمه إلى األتابك شمس الدين محمد جهان بهلوان إيلادكز  1180 -هـ  576وقد أتمه سنة 

وقااد ذكاار فااي هااذه م ، ثاام أعاااد النظاار فيااه بعااد ذلااك ،  1191 – 1172 -هااـ  587 – 586

هااـ 590 – 573ي قباان أرسااالن الساالجوغاارل المنظومااة باإلضااافة إلااى االساام السااابق اساام ط

 م. 1193 – 1167

 م .  1191-1185 /587 -581و قزل ارسالن بن يلدكز 

ه أبااى المظفاار ام باساام شرواشا 1188 -هااـ 584نظام هااذه القصااة عاام ليلىى والمجنىىون :  -(3

بياات ) فااي بحاار الهاازج  4700أربعااة شااهور وعاادد أبياتهااا أقاال ماان  في،سااتان باان منااوجهرخأ

 ( . ضالمسدسي األحزب المقبو

 ت كنبد : أي كتاب بهرام أو الصور السبع أو القباب السبع .هفبهرا منامه أو  -

م باسم عالء الدين كارب أرساالن ملاك مراغاة وعادد  1196 -هـ  593نظم هذا المثنوى سنة 

 1لخفيف السالم المجنون المقطوع ( بيتا ) في البحر ا 5146أبياته 

 :بيت ) في البحر المتقارب المثمن المقصور ( وهاو قسامان 10500إسكندر نامه وعدد أبياته 

يسمى القسم األول منه شرفنامه والثاني إقبالنامه ، وجعل األول باسم األتابك األعظم نصارة  -
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      ، وقاد صادر القسام الثااني مناه  الدين أبي بكار بان محماد جهاان بهلاوان أحاد أتابكاة آذربايجاان

) إقبالنامااه ( فااي بعااض النسااخ باساام الملااك القاااهر عااز الاادين أبااي فااتح مسااعود باان نااور الاادين 

م ( ، ثام جااء فاي األبياات التاي  2218 – 1210هـ /  615-607أرسالن صاحب الموصل ) 

عان عماه فاي تلي ذلك ، إسم نصرة الدين أباي بكار يشاكين بان أخاي قازل أرساالن الاذي نااب 

 م . 1191هـ / 587أذربايجان سنة 

من مولده إلى فتوحاته وعودته إلى الروم ، ويتحدث إقبالناماة  االسكندرويتناول شرفنامة حياة 

عاان علمااه وحكمتااه ونبوتااه ومجالسااه مااع الحكماااء وخاتمااة حياتااه ونهايااة أيااام الحكماااء الااذين 

مريدى الشيخ أحثاى فارج الزنجااني ،  جالسهم ويقول دولتشاه السمرقندي إن النظامي كان من

ى معظام حياتاه ضام علاى مشارب صاوفي ، وقاد قنح ، فإن أشاعاره تابوسواء أح هذا أم لم يص

 1زاهدا متعكفا بعيدا عن بالط الملوك واألمراء .

 المطلب الثاني : أحداث قصة مجنون ليلى لنظامي الكنجوي 

كرمه الوفي ، واساتقباله للنااس كان هناك ملك عظيم من بني عامر اشتهر بين العرب ب 

هم ، وكان هذا الملك عقيما ال ولاد لاه فساأل رباه ان يهباه غالماا يخلفاه تيستضيفهم ويكرم وفاد

ويحمل اسمه من بعده فاستجاب له ربه ووهباه " قيساا " فااحتفى باه أباوه وهياأ لاه مان اساباب 

 . 2الرعاية والعناية ما جعله ينعم بطفولة سعيدة 

وقارت باه عيناا والاده ، فأرساله إلاى  ،ر صار فتنة الخلق وسحر الوجاود ولما بلغ العش 

المكتب ، وكان معه جمع من ابناء البيوتات ن وكان في رفقة الصبية جمع مان البناات ياتعلمن 

معهم ، مان بيانهن درة نقياة ، تنفاذ نظراتهاا إلاى القلاوب ، وكاأن وجههاا وساط ذوائاب شاعرها 

ها قيس فأحبها ، وأسلم قلباه لهواهاا  آحي غراب اسحم ، ورمصباح في ليل ، أو شعلة دون جنا

العشااق متاانلفين ، وانصاارفا دون  ؤوسا علااى الصاابا كاايوبادلتااه هااي كااذلك بحبااه حبااا وتساااق

نتزع قلبهماا مان جنبيهماا ...ووقعاا ارفقتهما عن العلم إلى الحب ، وشهر عليهما العشق سيفه فا

لقايس قارار ن وهاو فاي صاحبة  . وكاان ال يقارفي معرض القيل والقاال ، والكتهماا األلسانة ..
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ي  فوهاام فاي الفياا 1ة فاقد الصبر ... وحجبت دونه ليلى فثر قيس على فراقهاا درر الادمع يالغا

 وكان يذهب كل ليلة يقبل بابها ، خفيفا كان له مائة جناح ، ويعود بطيئا كأنه يسير على شوك 

غل عان كال حاديث إال حاديثا تويشاهاا فاي جبال نجاد ، يوكان يطيب لاه المقاام بجاناب ح 

وطالمااا حماال أنسااام الصاابا إليهااا السااالم ، وكااان يخاطبهااا قااائال : يااا شاامع أساارار  ،يااذكر بهااا 

رق بناارك ... انات الادواء لادائي والمارهم لجرحاي ... قاد حاالروح ، رفقا بفراشة روحاي أن ت

 صبح نهبا للناس .أصابتنا العين ففرقتنا ... وهكذا شأن الكنز الذي ال يفنى بأسراره ي

فمار أماام مخايم ليلاى ، وتلمحاه ليلاى ، وة في جماع مان خالناه غدوربما خف المجنون  

ويتشااكيان فيطاول هاول الشاكاة ، وليلاى فاي  ،من خلف ستارة الباب فتشرق عليه كفلقة البدر 

ذاك المقام كالصبح يتألق محياها ، والمجنون مصباح يخفت نوره أمام أضاواء ذلاك المصاباح  

ليلى صيحة الروح والمجناون امامهاا ثمال يمازق ثياباه وجادا ، وعلاى راحتيهاا خمار مساكية و

الرائحة ، والمجنون في سكر ال بالخمر بل برائحتها ، ومما زال قانعا بالنظر حتاى تنباه القادر 

 فحرمه إياه . 

اه بمان هاام بهاا ،ونصاحوا ان يسارع بطلاب تلاك الادرة لتناتظم فاي سالك يوأخبر قومه ا 

ه ، فخرج قومه في جمعهم وزينتهم إلى ديار ليلى ، وقام أهلها لهم بواجب الضايافة ، ثام زواج

أفصح والده عن القصد في أن يرد ذلك المحترق الكبد عين الماء ، وأن يتبرد من ذلاك النباع ، 

تط ماا بادا لاك فاي الصافقة شاوقال لوالادها : أناا مان تعلام مكاناة وغناى ، فاطلاب ماا شائت ، وا

والد ليلى : إنك تتحدث بما ال يواتيك فيه الرأي ،وحولي مان األعاداء كثار أخااف أن جاب فأ...

يشتموا بي ، وإبنك مجنون ، فاشغل نفسك بطلب شفائه قبل ان تطلب له قريناة ....وإلياك عناي 

فمالي إلى إجابة ساؤالك مان سابيل ، فانصارف القاوم آيساين ، ينشادون إصاالح قايس بالنصاح 

 2بسواها من النساء .وطلب السلوى عن ليلى 

يضااارب هائماااا فاااي الجباااال ،  ،وأضاااحى المجناااون علاااى نصاااائحهم مبلبااال الخااااطر  

ر ياوتث ،على مثال وامق في حبه لعذراء ، يتغنى بأبيات يرددها كل مان سامعها ، والصحاري 
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إذ وقاع كالصايد األعارج فاي الشاباك  ،يلوم نفسه على ما كان مناه  ،شفقة كل من يصغي إليها 

فرارا ، وصاار مجنوناا عناد النااس وشايطانا فاي نظار أهلهاا ، وكاان يشارحهما فاي  لم يستطع

لى بك نار الغضب علاي فهاا هاي غبكائه : أي جرم لي غير حبك أقاسي منه هذه األهوال ، إذ 

ذي دموعي كفيلة بإطفاء تلك النار ، ال رفيق لي غير ظلي ، ولن أساائل ظلاي عناك خاوف أن 

ن قاادمي ماان إين أناات بظلااك دونااي . حبعاااك بظهاار الغيااب ، تنساايكااون علااي رقيبااا، وبينمااا أر

العناء كالمين ، ويدي كيائين ، فهما يرسمان إسمك ، إذ هو المان وياءان  ثم يسقط إعيااء فاي 

حااال تثياار العطااف ، والعشااق غياار الخالااد مسااالة مهينااة للشااباب ، أمرهااا غلااى الاازوال ، أمااا 

من الخيال ، بل باق على األيام ، وكاان المجناون  العشق الذي يثبت فيه قدم صاحبه فليس عبثا

الشهير بالعشق على أتم علم باه ، فقاد صامد ألعبائاه طاول حياتاه ، كاوردة تانفح باريح العشاق 

 الطيب ، حتى إذا قضت خلفت وراءها قطرات طيبة هي ماء الورد .

، فأعاد  واشتد األمر بقايس ، وطلاب أهلاه لاه الادواء ، واتفقاوا أن ياذهب باه إلاى الكعباة 

أبوه العدة للرحيل به في موسم الحج ، ولما انتهى إليها قال إلبنه : هاذا مقاام الجاد فاانظر علاك 

تجد دواء لما بك ، فتعلق بأستار الكعبة واطلب لنفسك الخالص ... فبكى المجنون ثم ضاحك ، 

كانات لاي وتلوى تلوي الثعبان ثم تعلق بحلقة الكعبة وقال : بعت روحي في حلقة العشق ، فاال 

أذن بدون تلك الحلقاة ، يقولاون لاي دع عناك أمار العشاق ، والعشاق قاوتي وبادون هاذا القاوت 

، وأدم لعيناي حلياة االكتحاال ه . فياا رب روناي بمائا! فواتي ، فال جرى القدر لي بغير العشاق

قصار عماري العشاق فازده فاي عمرهاا ، وإذا صارت  ابه ، ويا رب زودني مان عشاقها ، وإذ

س فروحاي فادى لجمالهاا أال فاال تانقص منهاا شاعرة ، فبادون خمرهاا ال كانات كاكالشعرة هزا

 1ودمي حالل لها . فلما سمع والده ذلك ايقن أن داءه بال دواء ، وعاد به آيسا .

واسااتعدوا للقائااه بساايوفهم وعلاام قومااه  ،وذات ماارة تااربص اهاال ليلااى بقاايس الاادوائر  

سالل المجناون إلاى ديارهاا عان غيار علام فيكاون باألمر ، ونمي الخبر إلى والده ، فخاف أن يت

ه ، فبحثوا عنه فلم يجدوا له أثرا ، فزاد خوفهم عليه أن يكون قد انتهاى باه األجال ... بينماا نقح

قاد جعلناا  ،كان المجنون معتزال مكانا خفيا كالكنز بعيدا عن األنظار الهياا عان مشااغل الادنيا 
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في مكان الصيد بال صيد ، ولام يضاجر مان أهاوال دبر أذنيه ، وزهد فيها يطعم الناس ، وظل 

العشق ن إذ أنه خلص به من حب الاذات ومان قياود الانفس ... وأخيارا اهتادى إلاى مكاناه اباوه 

فوجده راقدا على األرض في كهف مسندا رأسه إلى حجر ، قد ثمل بخمر التجرد من الاذات ، 

ورق لاه  ،امار هاو مقادر علياه ولما تعرف على والده بكى له معتذرا عان أن يساتجيب لاه فاي 

لك في الراحة من هذا العناء ، ومان أوالده ، وبلغ به األسى كل مبلغ ، وأخذ في نصحه قائال : 

فيه بقريناة توافقاك وتوافقهاا ، وتارى فيهاا مارآة  عمتحمل طعنات األعداء ، فعد إلى مخيمك لتن

باارد وحاذار ان تظال باال نفسك . فتطبك مما أنت فيه . وهذا خير لك من ان تضرب في حديد 

 .1له ال قدم له كالكرم بال عريش  رأيرأي ، فمن ال 

فتحرر من قيود الجنون ، وعد إلى  ،وفي طريق العشق عقبات ، والقوم لك بالمرصاد  

 اصدقائك الكثر ، واسلم على رغم األعداء .

ا لاي فاي وأجاب المجنون والده فاي لهجاة التبجيال واإلعظاام ... ولكان مااذا افعال ؟ وما 

ل ، ولاو خيار القمار لام يارم عان أوج ياوأنا رهين القدر الذي تظل معاه الح ،أمري من اختيار 

ن أضاحك فااحترق بضاحكتي ، أكماله ، وتلومني في البكاء ، وهو شأن المبتلين وأني ألخااف 

كما يحترق السحاب بضحك البرق ، والعاشق ال يرهب السيف ، إذ السايف ال يناال مان رأساه  

 ل منه فسعادة اآلخرة .وإن نا

ة أياام حتاى مازق ثياباه وعااد إلاى حيااة ضاعوحمله أبوه إلى المنزل ، وماا إن ظال باه ب 

د ، فاي طرائاف جاالفيافي ، إذ كان يحيا حياة هاي الماوت فاي جبال نجاد ، يشاكو ماا باه مان الو

  2تناقلتها األلسن ، وأناشيد طالما رددها المجنون .

محاراب صالوات عبااده ، النامياة ببساتان الحسان ال ينجاو وأما ليل فهي آية الجمال ، و 

ة وساط تاق اآلسااد ، كانات ترسال آهاتهاا خافعنامن قومها صيد ، وحلقات ذوائبها طوق صيد ل

حلاو البسامات وهاو فاي الحقيقاة  دوباالليل خوف الرقيب ، كالشمع يحياا علاى سام الضاحكات ي

ماع ماا هاي علياه  –راق ، وكانت ليلاى باك ، يحترق بنار ال ضوء لها و ال دخان ، هي نار الف
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تجيد الانظم فهاي درة غيار مثقوباة تانظم الادر ، كال بيات مان شاعرها مثلهاا  –من فاتن الجمال 

رقاة ، وكاان مان صاوت  و وجوابها لاه كالمااء لطفاا  ،بكر ، فكان شعر المجنون كالنار اتقادا 

، واساتمرا علاى هاذه داح تطياب باه خاواطر مان تبلبلات أفكاارهم مان الحاب صاهذين البلبلاين 

 الحال ردحا من الزمن قانعين بالخيال ، وكالهما من العشق خيال .

قاد حليات بورودهاا الحمار  ،وذات مرة خرجت ليلى في فصل الربيع إلى حديقة قريبة  

والصفر ، فوق زمرد العشب ، انتشارت فوقاه آللاىء النادى الرطباة ، فقاد كشاف فيهاا الرماان 

وبدا النرجس بأعين مرض مخالطها السقام ، كأنها تبحث مان  عن حبوب في صدره من نار ،

جاوى الحااب عاان هاادأة فااي منااام ، وانطلقاات الطياور تفاارد ، وكااان البلباال ماان بينهااا فااي هيامااه 

س أنون ، وجلسات ليلاى الحاوراء لتارى الحديقاة فاي ظاالل الاورود ، وقطفات كاجبالورد كاالم

واإلفضاااء إليااه بلوعااات صاادرها ،  ناارجس ، ولاام يكاان غرضااها سااوى مناجاااة البلباال الثماال ،

يهة بقامتهاا بوهناك تنزهت بمننى عن العيون في مزرعة نخل ، وجلست تحت شاجرة مارو شا

وبينمااا تناااجي قيسااا  ،اء غاافكأنهااا فااوق العشااب األخضاار بااين الااورود ودون الشااجرة جناااح بب

 1نى بشعر المجنون وعادت تشرح ما رأت ألمها .غانطلق من الطريق صوت يت

قد مار بهاا فاي البساتان شااب ذو مكاناة فاي قوماه ، يشاار إلياه بالبناان اسامه ابان وكان  

ادة كمصباح فاي طرياق حافال باالريح ، فغفال عماا يفعال الاريح بمصاباح غسالم ، فرأى تلك ال

فوعده أبوها بتزويجه منها حين تبل من مرضها ،وبعاد  ،وأرسل يطلب الزواج بها من والدها 

 2ا علق بها من شوك ، فنب إلى قومه على ثقة من الظفر آنفا .ان تتفتح زهرتها وتبرأ مم

ظاه فاي حضاال ك ،وبينما ظلت ليلى بين قومها مستوحشة ، كان المجنون نضو األسى  

السهول والجبال ، ال أنيس له غير الوحوش في الصحراء ، يهيجه الشوق في نواحي نجد وقاد 

لاه رقاة الغازال متاى  ،لجناب لطيف المحضر فل ، وكان قوي انومر به يوما ملك تلك الناحية 

يدعو داعي الهوى ، وغضبة اللياث فاي ميادان الاوغى ، وكاان قاد خارج للصايد فاي جماع مان 

بعيدا من المحبين ، وبين قطعان الوحاوش ، فاساتخبر عناه صاحبه ،  المبتلىجنده ، فرأى ذلك 

ظم القصاائد ، وينااجي ي أياماه يانمضا، ي امارأةفقالوا له : إنه علاى ماا تارى مان جنوناه بحاب 
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ه ، يحملااون لااه والساحاب الااذي يطلاع ماان جاناب ديارهااا ، يااأتي إلياه كثياار مان المسااافرين ليار

الطعام والشراب ، وقلما يقبل بعد جهاد مانهم كأساا يشاربه علاى ذكارى الحبيباة ، وسامع نوفال 

ة وماال ، قصته ، فرق له ، واقترب منه ، وتحدث إليه ، وأقسام لاه أن ساينيله بماا لدياه مان قاو

وهااو الااذي لااو تعلااق غرضااه بعقاااب الجااو ألدركااه ، ولااو كماان مطلبااه كشاارارة فااي الصااغر 

ه ، نفاالستخرجها مان مكمنهاا ، فأطفاأ المجناون ببارد وعاده لهياب أحشاائه ، وقار قاراره فاي ك

الحمام ، وارتدى ثيابا جميلة ، وغدا وجهه الناحل أرجوانياا واسترسال شاعره  من وخرج عنده

ر وجهه ، واستمر مدلال لدى مضيفه بضعة أشاهر ، ثام أخاذ صابره ينفاذ فعتاب الفاحم حول قم

على مضيفه ، وذكره بالوعد ، وانه ال يحيا إال على ذلك األمل ، فرق له نوفل ، ولابس درعاه 

وقصادوا دياار ليلاى ، وأرسال إلاى  ،د سيفه ، وخارج فاي مائاة مان رجالاه شااكي الساالح قلوت

هم ، وأناذرهم إن رفضاوا ،و لام تانجح المفاوضاة ، فاساتيقظت لها رسوال يخبرهم بمطلبه منهأ

الفتنة ، وشبت الحرب بين الفريقين ، وحملات السايوف مان كاؤوس الادم ماا روت باه األرض 

 ىسكرى ، وفتحت طيور السهام مناقيرها لتروي من دماء األبطال ، وكادت تدور الادائرة علا

ءه جايش تهتاز لاه قواعاد جبال أباي قايس نوفل وصحبه ، لوال أنه أرسل فاي طلاب المادد ، فجاا

 . 1وأخيرا انجلت الحرب عن هزيمة حي ليلى 

نتاي قاتال ابوأقبل أبوها يقدم فروض الطاعة قائال : أيها الملك العظيم ، إني ألرض حكمك فاي 

بجد السيف او ضربا او حرقا ، ولكني ال أعطيها المجناون ، والماوت لادى األحارار خيار مان 

مامهاا فاي ياده اقتارن اسامي بالفضايحة ، فاإن اجبتناي لماا أرجاوا ، وإال العار ، ولو وضعت ز

ت مان أمرهاا وأمار الحارب و صاعدت إلاى تلاك العاروس فرميات برأساها إلاى الكاالب ، وخل

 الصلح . وألن تنهشها الكالب خير من أن ينهش عرضها الناس .

يادت عناوة نماا طلبات ليلاى لتعطيهاا عان رضاى وأي امارأة قإفرق له نوفال وقاال لاه :  

لى المجنون بنار الغضاب وقاال عفهي كالخبز القفار أو كالحلوى خلطت بالملح ال نفع فيها ، و

رات ثم منعتني وروده ، ودعوتني جائعا إلاى طياب مائادتك ثام غال إلىلنوفل : لقد قدتني ظامئا 
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ولاام يقااف نوفاال لااه علااى أثاار ، وظاال فااي  هرددتنااي عنهااا كالااذباب ثاام انفلاات ماان بااين رجالاا

  1حراء يشكو لنفسه همومه .الص

وذات ماارة رأى غزالاااة فااي شاااباك صاااائد يهاام باااذبحها ، فثاااار المجنااون قاااائال : ايهاااا  

مان الشاباك تلاك العااجزة المساكينة ، لتنطلاق إلاى أليفهاا أميناة ، ومااذا  الخسيس الطبع ، حرر

مثلاي ألام  كلصايبالذي حجبها عناي ،  ذايه أيقول عنك ذلك األليف حين يفتقدها ليال ؟ سيقول :

فياه مان عايش ، فاإذا اتقيات هللا فاي آالم المتاوجعين ، فاانزع أسانان  االفراق،  ولتذق مثل ما أت

اب عاان صاايد كاال ذي روح ، وحااين أطلااق ثااطمعااك ماان هااذا الصاايد ، فامتثاال الصااائد أمااره و

قبل المجنون عليها إقباال الوالاد علاى ولاده ، ومساح بياده علاى جسامها ، و أالغزالة من الحبال 

خذ يناجيها قائال : أيهذه النائية عن الحبيب ؟  أنت مثلي من حبيبك في هجر ...رائحتك تحمال أ

لذكراي ريح الحبيبة ، وعيناك عيناها ، فانطلقي حرة من كل الشباك في حمى ليلى ، ثم أطلاق 

 ه األرض، قائما على قدميه يحترق كالشمع .بالغزالة وأمضى ليله ساهرا ، لم يمس جن

ساتقبال الياوم الجدياد  ، وابتسامت عان قارص ال اح تحلت السماء بثوب أصفرفي الصب 

من الذهب ، واكتسى المشرق بجمرة الورد ، وسار المجنون ذابال كزهرة الخريف ... وجلاس 

فااي ظاال شااجرة عاليااة بجانبهااا نبااع صاااف كحااوض الكااوثر، وحولااه ماان العشااب بساااط ماان 

ب فااي لااون شااعر الحسااان ، لااه عينااان اغااروجااثم علااى فاارع ماان فااروع الشااجرة  سااتبرق ،اال

نات فاي لاون الليال ؟ أكأنهما مصباحان ، فأخذ المجنون يناجيه : أيهاا الغاراب األساحم ، لمااذا 

أوقد احترق قلبك عشقا فصرت كالفحمة ؟ ال تهرب مناي ، فاإني مثلاك فاي لبااس الحاداد ، وال 

لاى إتضار فأحمال بفضالك نا محأ. وستمر بي يوما و2رفيق لي سواك في هذا المكان المهجور 

القبر ، وبينماا هاو مسترسال فاي الحاديث إذا باالغراب يبساط جناحياه ويطيار ، وظال قايس فاي 

 سود الجلباب كالغراب .أمكانه حتى أدركه الليل 

وعلمت ليلى بما تم في أمر نوفل ، وأنه رد غير مجاب ، فأخاذ منهاا الضايق كال مأخاذ  

، وجعلت ترسل خفية آهاتها من خلاف حاذرها ، وصاارت عيونهاا مان البكااء كاالورد وكانات 

وصاااله بالمااال  بااونليط نرجسااا ... وطااارت شااهرة ليلااى فااي اآلفاااق ، وتطلااع إليهااا الخاااطبون
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حاد سارها ، فكانات مثال شامعة أاس فاي آالمهاا ، وتحااذر أن يعلام والواليات ، وهي تداوي الن

تبدو في مظهر ضاحك وباطنها يحترق ... وتقدم لخطبتهاا ابان ساالم ، وباذل الاوفر مان الماال 

مع ساحر الكالم ، ولم يجد والد العروس بدا من إجابته إلى طلبته ، فزفت تلاك الشابيهة بالبادر 

هاا ، فلطمتاه لطماة شاديدة حباومه ، وهناك هم بها ليقطف من التمام إلى تنين ... وحملها إلى ق

، وقالت : أقسم بخالقي الذي صاورني علاى هاذا الجماال ، لان تناال مناي غرضاا ، وإال أرقات 

ياة مان بعياد ، وظلات ؤدمي بسيفك ، فيئس منها ، وعلم أن قلبها مشغول بنخر ، فقنع منها بالر

 1وتجلى عشقها كالنهار هي تتنسم أخبار قيس ، وكم انتحبت جزعا ، 

د يفرق بين الشوك عكان المجنون ال يقر له قرار في مكان ، وقد اختلط عليه أمره فلم ي 

والورد ، وإذا بأعرابي على جمل يطلع عليه فيراه ويقول له : أيها الغافل علاى حسااب حياتاك 

مانهن وفااء ، ي في عبادة حسناء ، خيار لاك أن تصارف نفساك عان الغياد إذ ال ينتظار ناف، المت

فانفض يدك ممن شيمته الغدر ، فقد تزوجت ليلى بنخر ، وهي طول اليوم فاي أحضاانه ، وإذا 

ذهبت عنك هذه فهناك ألف غيرها ، وكم قاسى الرجاال مان جفااء النسااء ولام ياذق أحاد مانهن 

طعم الوفااء ... فوقاع المجناون يائساا ، ومازق ثياباه ، وغااب عان وعياه ، فنادم ذلاك الشايطان 

ي قص عليه هذا الخبر ، ولم يبرح مكانه حتى عاد إليه رشده ، واعتذر له ... وقال لاه إنماا الذ

ال زالاات مقيمااة علااى حبااه ، فهاادأ  –علااى الاارغم ماان أنهااا تزوجاات  –كااان يماازح وإن حبيبتااه 

المجنون قليال ، وصار كالطائر الكسير الجناح ، وظل يناجي ليلى عاتبا ، حانقاا علاى زوجهاا 

ب الذي اقتطف الثمرة من بستان أمله ، معاهدا إياها أنه على حبها مقيم ، وأن مان ، ذلك الغرا

 2كان في مثل جمالها حالل له دماء الناس .

ياد داره ، عوكان والد قيس قد انفصل عنه ، حزينا حزن يعقاوب علاى يوساف ، وظال ق 

عصااه ، وخارج ماع يتزود لقبره ، وخاف أن يدركه األجل قبل أن يرى فلذة كبده ، فاتكأ علاى 

بعض قوماه ، للبحاث مان جدياد فاي طلاب ابناه ، وعثار علياه بعاد ألي ، ولماا عرفاه المجناون 

سقط علاى قدمياه باكياا ، ونظار إلياه األب مساتعبرا ، وأخاذ ينصاحه قاائال : ماا جادوى مقاماك 

فترساتك الساباع ، ومهماا اعتزلات النااس فلان تصال اغرضا لسهام الهالك ، حتاى إذا قضايت 
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عزلة إلى غايتك ،  فاصبر وتسل ، واخدع نفسك بباطل من الخيال حتاى تشافى ... وكال بهذه ال

ول فتزود من هذه الدار لتلك الدار ، فكل امار  رهاين بعملاه وأجلاه ... وإن كنات ححال إلى ت

ا إال هاماة الياوم أو تاروعاي ، فماا أ آدميا فعش بين الناس ، وتعال ليقوى باك ضاعفي ، ويهاد أ

د لتراني غدا فال تجدني ، فتمرغ رأسك على تراب قباري ولاو صاارت أنفاساك الغد ، وقد تعو

  1انا من لوعة فراق فأي جدوى من ذلك الحين ؟ خد

وأراد المجنون أن ينزل على نصيحة أبيه ، واطمأن قلب األب ، إلى أنه سيسالو ولكناه  

يا من أنا وليد فضله ، عندما فكر في التوبة من العشق ، غلبه العشق على أمره ، وقال ألبيه : 

فااال  كة أذنااي ومصااباح روحااي ... أحاااول أن أحماال نفسااي علااى نصااائحيااوماان نصاايحته حل

ق شاألني رهاين الع مني أستطيع فال تفرض علي قيود العقل بعد أن تحررت منها ، وال تسخر

، فالعالم عندي ال يساوي بادون العشاق حباة ، وكال ماا ساوى العشاق لايس لاه مان ذاكرتاي إال 

لوحش أن يعيش بين آدماين ؟ ولان تساتطيع أن تصالح  نا، وأ تيلفي ض يان ، وقد توحشتالنس

ستقرار ،  وإنما يبكيك األحيااء إذا مات ، وأماا أناا اله من احظمن أمر العاشق إذا حرمه القدر 

 فماذا ترجو مني ولست في عداد األحياء .

مان شاباك جسامه ،  وودعه والده باكيا ، وما إن مضات أياام حتاى إنطلاق طاائر روحاه 

والماارء فااي الاادنيا قصااير المقااام ، كااالبرق مااا يباادو إال ليختفااي ، وهااو فااي هااذه الاادار مياات ، 

–بعاد قليال  –وحياته الحقة في موته ، فالعاقل من أنقذ الدنيا مجازا لآلخرة ... وعلم المجناون 

لااى أبيااه ، قااام بواجااب الحااداد ع نمااوت والااده ، فخااف إلااى قبااره باكيااا مسااتغفرا ... وبعااد أب

انصارف لماأواه فاي الفيااافي ، آنساا باالوحوش ، يأكال مااثلهم مان نباات الصاحراء ، وال يقاارب 

ب حباال ، وجعل له من الوحوش جيشا فقد كانات لاه طائعاة ، وهاو فيهاا مثال صصيدا ، وال ين

سليمان ، وبلغ من سلطانه عليها أن انتزع منها طبائعها ، فلم تعد النعجة ترهاب صاولة الاذئب 

وال األسد ينشب مخالبه فاي حمار الاوحش وعااش الظباي فاي ساالم ماع الحمال ... فاإذا ساار ، 

علاى يماين ويساار ، وقاد أناس باالوحوش وفار وحشاة مان  2قيس تبعته الوحاوش علاى صافين 

اإلنسان ، وكاان المساافرون يغادون إلياه متعجباين مان حالاه ، يحملاون إلياه مان الطعاام ماا لاذ 
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يل ، ويطعم البااقي الوحاوش مان حولاه فتاأتي الوحاوش إلياه تطلاب وطاب ، فكان ينال منه القل

عبيد إحساانك  –وهم أحرار  -دك ، وجعلتهم يم رهن قهرزقها ، وإذا أكرمت الخلق ، فقد رددت

. 

أن ملكا من ملاوك مارو كاان عناده عادد مان الكاالب الجاوارح فاي القياد ، وكاان  ىيحك 

السافاكة ، وكاان فاي حاشايته شااب علاى  يرمي بمن يغضب عليه من رعيتاه إلاى هاذه الكاالب

فيرماي  –على الارغم مان صالته باه  –عظيم من الخلق والعلم ، فخاف أن يتنكر له الملك  حظ

رتاضات لاه ، وذات إبه إلى تلك الكالب ...فكان يذهب إليها يرماي لهاا كال ياوم ذبيحاة ، حتاى 

ال مخالبها فيه ، ولكنها ت الكالب بإعمميوم غضب الملك عليه فأمر به ليكون طعمة لها ، وه

عرفاات فيااه الماانعم عليهااا ، فحركاات ذيولهااا لااه خضااوعا وترحيبااا ، وأمسااكت دونااه بأيااديها ، 

وأقعت بجانبه ، فلما أسفر الصبح ، ندم الملك على فعلته وأمر أن ينظر ما فعلت الكاالب باه ، 

أله عان السابب فاي واعتذر إليه الملك باكياا ، وسا1فتعجبوا من حاله ، وظنوه ملكا وليس ببشر 

نجاته ، فقال : طالما أطعمت بنوالي تلك الكالب فقدت لي صديقا ، وقد أمضيت عشر سانوات 

لك غالما  ، فأسلمتني إلى الكالب لهفوة ظننتها بدرت مناي ، فكانات الكاالب رحيماة حياث لام 

حرمتنااي حيااث لاام تاارع ، والكااالب تسااالم ماان أجاال عظمااة ترمااى لهااا ،  قتاارحم ، ورعاات حاا

 يس ال يفي ولو فديته بالروح .حنوال

سااان حفصاحا الملااك علاى قولااه مان غمااار غفلتاه ، وأطلااق الكاالب وتاارك عادتاه ، فاإل 

حماية الروح ، وقد حصن المجنون نفسه بإطعام الوحوش ، فقامت على حراسته ، وكانات لاه 

الزهارة رفيقا في الحل والترحال .وكان قيس يتأمل في السماء ومابها مان كواكاب ... وينااجي 

، ثم يناجي هللا قائال : يا من إلى بابك ملجئي ومالي من ملجأ سواك ، ومان الزهارة  يوالمشتر

ماان عبياادك ... ومان علمااك فااوق الظناون وإحسااانك يجاااوز ماا يعلمااون ...يااا مالااك  يوالمشاتر

الوجود وقاضي الحادود ، ومان نحان لاك عبياد وال سايد المار  ساواك أفاض علاي مان فضال 

 2ر سعيدا بالوفاء .يء جانب عيشي ، وأصعنايتك حتى يضي
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وبينما يهمس لنفسه بذلك الدعاء أخذه النعاس ، فتراءى لاه فاي الناوم كاأن حظاه شاجرة  

ماان غصااونها ،  صاانأصاالها ثاباات فااي األرض وفرعهااا فااي األوج ، وقااد حلااق طااائر فااوق غ

فأفااق فتساقطت من منقاره حبات من الادر اساتقرت فاوق رأس قايس كالتااج ، وأسافر الصابح 

مسرورا ، وكأنما كان ذلك الطائر يرفرف عليه بجناحي السرور ، وفاي العشاق مان لام يظفار 

 بالوصال سر بحلم أو بخيال .

سام مناه المجناون رياح األمال ، وقاص علياه قاائال : ماررت أماس نوأتى قيساا رساوال ت 

ى صاوتها تحدث يسكن الماء علات بذلك الموطن ، فرأيت غادة كالقمر ، لها منطق عذب ، حين

صل شعرها كالجيم ، وقدما كااأللف ، وفمهاا كاالميم ، وهكاذا كاان لهاا خ، كأنه ماء رونقها ، و

وماان ألااف قادما ، وماان ماايم فمهاا حااروف "جااام " واساتحقت ان تساامى جااام  اصالهخمان جاايم 

ائها ، فابتسمت من عاذب كالعالم ...يبدو عليها وله المحبين ، فأشفقت لها ، وسألتها عن سبب ب

ل وقالت : أنا ليلى ، ولكني اآلن أشد جنونا من ألف مجنون ، بل إني ألسوء منه حااال ، إذ القو

أن أداري خاوف العاار ، وأتنااول وحادي كاأس السام ، وأخفاي  ىله حرية التنقل ما شاء ، وعل

الوجد فيبين عن نفسه كما تخفي النار في الهشيم ، وقاد يهجاس خااطري باأن أهارب كالحماماة 

أن أبقاى إذ بااز العاار شارف أن يهياب باي ال ولكان ماا يلباث  1وبغاث الازوج  اب األبغرمن 

ألتني عنااك ، فأفضاايت إليهااا بمااا أعلاام ماان أخبااارك سااأشااد صااولة علااى الحمامااة الهاربااة ... و

ضاى المجناون الرساالة وقرأهاا ، ف...وعاهدتني أن أنهي إليك منها رساالة ، وهاا هاي ذي ... ف

 وهذا مضمونها : 

لااك الملااوك ،العااالم بلسااان ماان ال لساان لهاام ... هااذه الرسااالة منااي أنااا رهينااة باسام هللا م 

. أنات ياا  2الدار ، وقعيدة البيت ، إليك ياا مان حطام القياد ، وصاار حارا فاي الساهول والجباال 

، وال زلت مثل الفراشة ، تهيم بشمع الوصال ، إني بدونك علاى  3ضر تألقا خشبيه عين ماء ال

زوجي العقبة الكأداء بيننا ال يجمع رأسي ورأساه فاراش ، وإناي لجاوهرة  الوفاء مقيمة ، وهذا

تان لم تتفاتح ... ياا مان باه الادمن خضار ، سفض، وبرعمة بيلم تقربها ماسة ، وكنز مختوم لم 
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ضار ، وعلاى الناأى مناك خضر ، تعال فاسقني ماء الخلود كالخومن أذياله في الطهر شبيهة ال

د لبست ثياب الحداد على أبيك ، وعلمت ما أصااب قلباك بفقاده ، لن يبقى طويال هذا الجسم ، ق

ى فاي هاذا الطرياق غيار الصابر ، والعاقال يتقاي ضاحك األعاداء مان بكائاه ، دولعمري ال يحا

 .1ونحن كالزرع يحصده الزارع ليغرس مكانه آخر 

ثم كتاب المجناون الارد ، ورماى باه إلاى األرض ، فأخاذه الرساول وأسارع إلاى ليلاى ،  

 فحوى الرسالة :وهذه 

باسم هللا العالم بالسر والجهر ،  ملك السماوات واألرضين ، ومنجد المعاوزين ، هاذه الرساالة 

ساواي ،   مني أنا المضطرب الولهان ، إليك ياا مان أنات قارار نفساي ، أنات تااج علاى رأساي

لعات وكنز في يد الغير ، وأنا تاراب فاي وادياك ، فاإن ساقيتني بمااء الوصاال أنبات الاورد وأط

قدام الفاراق ، لام يثار مان أرضاي ساوى الغباار ، وهأناذا أالربيع ، وإن لم ينلني منك غير وقع 

دك ، فاال تبيعيناي بابخس ، وللعشاق دالئال ، فاأي دالئال لاه لاديك ؟ وقاد تركتناي أساير ياأسير ق

الهمااوم وظللاات فااي حمااى آخاار .... وجمااال البسااتان فااي بالبلااه ، أمااا حديقااة التااين فهااي نهااب 

علم أنك من عفتك في قلعاة منيعاة أنت خيري وشري ، ومنك دائي وطبي . أ... يا من  نللغربا

دائرك المتلوياة تلاوي الثعاابين غن كنزك محمي بأالمنال ، وأن جوهرتك مستقرة في هدفها ، و

ن تمتد إليك ، وعلى الرغم من ذلك ، فإني من فرط حبي لك أظان باك الظناون أ، فال تجرؤ يد 

ين ، ويشتد بي الهوس غيرة من ذبابة تقاع علاى خادك ، فأناا مان عشاقك فاي ، وهذا شأن المحب

 2تباريح تستعصي على الدواء .

وكان المجنون خال اسمه سليم العامري ،أقبل يوما ليزور المجنون فرآه باين الوحاوش  

ا من لفحات الشمس كأنه خال ، وأراد خاله أن يكسوه من عريه ، فاأبى المجناون ، يشأسود حب

م لااه طعامااا ماان الحلااوى والطياار المشااوي ، فاارفض المجنااون أن يطعمااه ، ورمااى بااه ثاام قااد

للوحااوش ، وأخباار خالااه أنااه قااانع ماان طعااام بمااا ترعاااه الغاازالن ، فعلاام خالااه أن طعامااه ماان 

ماه فاي حبوباه ، ومان يقناع عكم من طائر وقاع فاي الشارك لطه ه ، وقال لفالعشب ، فامتدح خل

الم سيد ، ال سلطان ألحد عليه ، وقص علاى قايس حكاياة ملاك مثلك باألعشاب فهو في هذا الع
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مر بشاب زاهد ، فتعجب مان حالاه وساأل عناه فقيال لاه إن زاده العشاب المجفاف المطحاون ، 

ضال القناعة بالعشب على التقيد بواجب الخدماة فوعرض الملك عليه أن يلتحق بخدمته فأبى م

م الزهد ، وطاب خااطر المجناون بتلاك القصاة للملوك ، وتلك هي والية القناعة ، وهذا هو مقا

وسأل خاله عن حال أمه ، فقادها خاله إليه ، فجزعت لرؤيتاه علاى تلاك الحاال ، ونصاحته أن 

يعود إلى مسكنه كما تعود الوحوش في المساء إلى وكناتها ، والطياور إلاى عشاشاها ، فاعتاذر 

، فاإذا عااد إلاى المنازل كاان  ن ليس من ياد فاي إصاالح حالاه ، وأناه رهاين العشاقأالمجنون ب

ر فاقااد فااحااب ونترهاين محبااين ...وودعتااه أمااه باااكين وعلاام بعااد أياام ماان خالااه بمااوت أمااه ، فا

. ولما أفاق نصحوا له باالرجوع إلاى منزلاه ، فاأبى ودعاا إلاى عايش الزهاد ، قاائال :  1الوعي 

عاالم الزهاد  على المرء أن يتحرر مان الحاجاة حتاى ال يصاير عبادا ل نساان ، فعاش حارا فاي

 يصر سلطان الدهر لك غالما .

وظلت ليلى قعيدة بيتها ، يقيم زوجها في المنزل رقيباا عليهاا ، فكأناه فاي ديار الحساناء  

عابد مترهب ، وذات يوم وجدت نفسها حرة من القيد ، فخرجت تتنسم أخبار الحبياب ، فارأت 

بهاا : أيهاا البادر المسافر ، س باالوحش ، فأجاماكهال فسألته عن ذلك الذي توحش عن الناس وأ

ذلك القمر عن أوج التمام ، يطلاق الصاوت كالمنااد ،  حالإن يوسف بدونك رهين البئر ... وقد

ويدور في كال واد ، فناشادت الشايخ أن ياأتي بقايس إلاى مكاان معلاوم ، ثام يحضار إليهاا خفياة 

، وأنباأه أن  ليخبرها كي تخف للقائه ، فأسارع الشايخ إلاى قطاع الفياافي حتاى وصال إلاى قايس

ليلى تريد أن تراه في مزرعة نخل طيباة الثماار ، تكااد تماس رؤوس نخيلهاا الساماء ، ودونهاا 

جايش ، ه لا بساط من ساندس العشاب ، فتوافقاا ، وأقبال المجناون فاي قطياع مان الوحاوش كأناه

وجلس تحت النخل المعهود ، ودونه على مسافة منه قطعان الحيوان ، وأقبل الشيخ إلاى مكاان 

حسناء فأخبرها فطارت إلى مكاان الموعاد ، وقاال الشايخ لقايس : لان أساتطيع أن أتقادم أكثار ال

وإال احترق شمع وجودي على رؤية نورها ... وهناك أطلق المجنون صاوته منشادا  2من هذا 

 هذه األبيات : 
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عناا نحن في غنى الفقر ما دمت صديقا ، وقد زهدنا في الحرير ، وارتدينا غليظ الثياب ، وقاد ب

الروح إفالسا لمن يشتري ، وتحررنا من أسر الدهر ، نحن ظامئوا األكبااد ، غرقاي السايم ... 

وهأنذا ال أنفك أدق طبل الرحيل ... ال تودعيني قائلاة : طبات مسااء فبادونك ال يطياب مسااء ، 

أنات صاابح ، وماان يصاحب الصاابح فعليااه أن يكاون كالشاامس ، يقطااع العاالم دورانااا فااي ساابيل 

الساحب علاى ريااض الربياع ، ويهايم  أثارك البكااءوأنت الربيع ، والمجنون يبكاي فاي اللقاء ، 

حاين يناأى عناك ، وعيناي أكثار ثماال مان نارجس  ىالبلبل في هوى الورد ، والمجنون يهيم أس

هااذه العيااون ، وأتلااوى وجاادا كااذوائب شااعرك ، وأقطااف تفاااح ذقنااك ، وآخااذ برمااان صاادرك ، 

على صدري لنقرأ معاا كتااب الهماوم الماضاية ... لقاد  ى.فقروأجعل وردك بنفسجيا بقبالتي ..

أشرقت من بعيد كالشمس فال تكون سرابا خداعا ، وإني لمحترق شوقا إلى جمالك ، ولاذا فأناا 

 1أسود كخالك .

مان  وهكذا قال ، وولاى األدباار شاطر الصاحراء ، وعاادت تلاك الشابيهة بشاجرة السار 

 يمتها .خالحديقة إلى 

ة قيس ، وذاع شعره وتغنى به النااس ، قصاده كال ذي هام ، ووصالت ولما شاعت قص 

ح صايرفاء واألصدقاء ، وعلم بها شاب جميال الوجاه ،فظبها ال ىقصة عشقه إلى بغداد وتحاك

إلياه  مالحب غصصا ، واسمه سالم فقصد قيسا وصاحبه مان الاوحش ، وقاد عاللسان ، قد تجر

، وقاال أناا فاي هاذا األمار فارد ، فاإن الانفس  ما كان معه من طعام ، فأبى قيس أن يشاركه فياه

ذا حرماات الطعااام وأدرك إلااك هة التااي تتطلااب الغااذاء لاام يبااق منهااا ماان بقيااة ، وبااذا ال أيااالبهيم

للاه باألمال ، وأن الفلاك ال يادوم علاى حاال ، وبعاد البكااء الضاحك ، عسالم وله قايس ، فأخاذ ي

ب صاارت نارهاا باردا وساالما ، وجذوة العشق تضطرم في قلاب الشاباب ، ومتاى ولاى الشابا

أذنا ...وكان مما قاله لاه : ال تظان أناي ثمال ، وأناي صاريع الهاوى ، ه ولم يعر المجنون لحديث

قة الشهوات ، وتخلصت من أوشااب يبل إني سيد مملكة العشق ، تجردت من أسباب المادة ور

ق ناار أناا لهاا النفس ، وردت سوق الهوى كاسدة ، فالعشاق الطااهر خالصاة الوجاود ، والعشا

عااود فااإذا وجاادت الطريااق لصااحبتي ، فأقصاار لسااانك عاان الطعاان فااي أمااري ، وال يليااق أن 
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غير علام باالمرمى ، وظاال معاا حتاى خاال وفااض الشاباب  ىتصوب سهام مالمتك إلنسان عل

 1من الزاد ، فودعه قافال إلى بغداد ، بعد أن تزود منه بكثير من القصائد وعاها في ذاكرته .

أن المجنون كان من أولئك العشاق الذين ناراهم الياوم ، ال يصاوم وال يصالي ،  ظننال  

ب عناه العقال ، بال إناه كاان عاامر القلاب بناور اإلشاراق ، عالماا عازنابذا لقواعد األدب ، قاد 

طن ، قد عرف أسرار الكون ، وتوصل إلى حل رموز السماء ، وكل من عرفاه ابعلوم أهل الب

، ولم يكان لمجناون أن ياأتي بهاذه الادرر مان فصايح القاول وقاد اختاار أيقن أنه لم يكن مجنونا 

لنفسه حياة وعرة المسلك ألنه كان يطلب منها الخالص بالموت ، وهو بعزوفه عن الرفقاء قاد 

أضعف قياوده فاي الحيااة ، ليساهل علياه التحارر مان تلاك القياود ، ولام يحارص علاى إرضااء 

 ظى بحياة العشق الخالد .رغباته في الدنيا من تلك الحسناء ، ليح

وكانت ليلاى فاي بيات زوجهاا كحباة مان اليااقوت فاي جاوف صاخرة ، وزوجهاا رقياب  

عليها يصطلي كل يوم بنار غمه وغيرته ، ولام تطاق علاى طاول الكتماان صابرا ، فقاد تولههاا 

عالنية ، ولم يستطع زوجها المقام على هذه الحال ، فأصيب بحماى شاديدة ، أسالم علاى إثرهاا 

، فانطلقاات كالصاايد ماان الشاابكة ، تبكااي فااي الظاااهر لمااوت زوجهااا ، وهااي فااي الواقااع  روحااه

 إلطالق زفراتها . ةعلنتندب حظها من حبيبها ، فكان موت زوجها 

ولما أتمت مراسم الحاداد ذهبات إلاى بيات أبيهاا ، وجادت فاي إرساال الرسال علاى أثار قايس ، 

 2أزيحت من الطريق .تبلغه خبر وفاة زوجها ، فبكى وضحك طربا الن عقبة 

، وضاربت الوحاوش دونهماا ساورا  ىوالتقاى قايس بليلا وحوشال  ثم خف للقائها في قطيع من

 3...ثم افترقا .عشقيحميهما من الناس وتعجب لرؤيتهما ، وأكبروا أمر ال

وفي فصل الخريف حين بكت الغصون بدموع حمار ، وتسااقطت األوراق ذابلاة يلعاب  

لعواصف البستان بالضرر ، كانت ليلى على سرير المرض ، قد ناال بها الريح ... ومست يد ا

تانها ، وعصفت الريح بمصباح وجودها وأضحى بدر وجودها هالال ، وساروة بسبها ر األذى
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لوهاا عروساا للقااء قايس ، وأن تبلغاه أنهاا خت بوصايتها إلاى أمهاا ، أن تخاذقامتها خياال ... وأ

ه إلى العالم اآلخر لتنتظره ، وهي هنااك وعيناهاا علاى قضت نحبها حبا له ووفاء ، وأنها سبقت

 الطريق إليه .

ولما علم المجنون بوفاة ليلى أخذ يبكي بكااء مارا ، وأقبال صاوب روضاة قبرهاا يغلاي  

حشاااء السااحاب ، ولفاارط مااا بكااى فااوق الضااريح تفتحاات فوقااه زهااور أكمااا تاادوي بااالرعود 

أيتها الوردة النظرة التاي قطفتهاا ياد الخرياف  الشقائق حمرا كدم دموعه ، وأخذ يناجيها قائال :

أطبااق الثارى ؟ وكياف أنات فاي ظلماات القبار ؟ إذا غبات  تحات فبكرت بالرحيل ، كياف أنات

عني فشمائلكم ملء روحي ، وإذا نأيت عن بصري ، فأنت أمام عين بصايرتي ، ولائن رحلات 

 1فألمك في النفس مقيم .

يوان الاذي يرافقاه ، ثام اشاتد باه الشاوق فانب ثم أخذ طريقة إلى الصحراء في جملة الح 

إلى ضريحها وهو أكثر نحيبا ، وأشاد نحاوال ، ثام رجاا هللا أن يخلصاه مان عذاباه ، وأن يديناه 

من حضرة حبه ، واحتضن ثرى القبر فاسلم الروح ، وظلت الوحاوش محيطاة باه ، وصارف 

ناه غيار العظام ، ثام مار منظرها الناس عنه ، حتى أذرت الريح ما بلى من جسده ، ولام يباق م

بالمكاان أحاد محارماه فتعارف علاى عظاماه ، فجارى نعياه ، فأقبال أقارباه ، وجماع مان خيارة 

هما ضاتاألتقياء فنثروا عليه الدمع ولبسوا الحداد ، وواروه التراب بجانب لياله ، وأضاحت رو

 منتجع القصاد ، ال ينصرف منها ذو حاجة إال وقد أجيب لحاجته .

ب بهاا ، فمناع بعم لاه وشا ةب هو ظل له إسمه زياد ، كان قد هام بابنوكان لقيس صاح 

من زواجها ، وكثيرا ما كان رساوال لليلاى إلاى قايس ... وكاان إخالصاه لقايس مضارب المثال 

كاره ذكارى قايس وليلاى بعاد أن قضايا نحبهماا ، وأضااء فومثار اإلعجاب ، وذات يوم مارت ب

ت لبناات القبار أم فاي غارف الجناان المحاالة ؟ ... خاطره بالتفكير في أمرهما : أهما في ظلماا

وعندما مزق الليل جيب مسك ظلماته لينشرها على ثوب النهار ، أراه ملاك فاي نوماه روضاة 

ظاار كقلااوب نعرصاااتها ذات األشااجار الباسااقة طيبااة الم  2مزينااة تشاارق بهااا جوانااب العااالم 

كال ورقاة مان ورق ورودهاا  ين ، وكأن كل زهرة متفتحة فاي جوانبهاا حديقاة ، وكاأنبدوجالم
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عيناا نااظرة ،  هيين غني بألوان الزخارف ، كاأن فاي كال نبتاة مان عشاببمصباح ، مقام في عل

والورود المتفتحة كؤوس على األكف ، تهايج صاداح البالبال الساكري ، لايس الزبار جاد بأشاد 

علاى  ، وليس لبهاء رونقه من حد ، وحين تنطلق األلحان به من وقع المضارب اخضرارامنه 

أوتااار العااود ، يجاوبهااا الحمااام المطااوق بسااجعاته ، وفااي ظاال الااورد مشاارقا كالشاامس ساارير 

منصوب على حافة الماء ، مفروش بديباج كديباج الجنة جماال ، وهنااك ملكاان مباركاا النقيباة 

سعيدا الجد ، استويا على ذلك السرير في مجلس الطرب ، وقد ارتديا مان رأساهما حتاى القادم 

نور باديع الزيناة كحلال الحاور ، علاى أكفهاا كاؤوس الخمار وأمامهماا الربياع ، وكال  لباسا من

 منهما يقص على اآلخر قصته .

 الكااأس ، وآنااا يضاامان شاافاههما يتبااادالن القاابالت ، وحينااا هان شاافاههما علااى شاافاعفننااا يضاا

وضااع ناجيااان ، وحينااا يستساالمان للنااوم كمااا يشااتهيان ، ووقااف دونهمااا كهاال يتعهاادهما ، قااد يت

هماا ي، وفي كل لحظة يرفع بيده ، قطعا من الذهب وينثرها على فرق هارأسه على رأس سرير

ئاي هاذا الحلام الشايخ الساماوي قاائال : هاذان الفاتناان فاي جمالهماا ، اللاذان فاي ارا رس، فسأل 

 1دهما في مقام الفردوس عيدهما الكأس ، أي اسم يحمالن في جنة الخلد ؟ قد أخذ مق

ا تلااك المنزلااة ؟ فأساارع ذلااك الشاايخ المحنااك فااي اإلجابااة بلغتااه الصااامتة : هااذان فمان أياان لهماا

الحبيبان من امتزاجهما فرد واحاد ، وسايظالن رفيقاين مادى الخلاود ، فهاو ملاك العاالم وفااء ، 

يااد دالال ،وليلااى هااي ذلااك القماار ، والمجنااون هااو لقااب ذلااك الملااك،  وقااد كانااا غوهااي قماار ال

ك العالم ، وقد نال هناا قلبهماا اة الحب والوفاء ، ولم ينعما براحة في ذياقوتتين لم يمسا في علب

ال بقاءهما على هاذه الحاال مان الوصاال أباد اآلبااد وهكاذا إمراده ، ولن يعانيا هنا من ألم آخر 

ك العالم ، وكل مان كاان فاي ذاك العاالم ايرفع رأسه في هذا العالم كل من لم يطعم الثمار في ذ

 يطيب له السرور في هذا العالم . هكذا ىينهب األس

ظ زياد قوحين شب نار النهار في حصيد الليل ، وأضاء العالم بمشااعل الصاباح ، اساتي 

لاى إلى اللذات في هذا العالم من يرنو إمن نومه ، وكشف عن هذا السر جميعه ،حتى ال يركن 
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عاالم الصافاء والبقااء ، فكان مكانة في العالم اآلخر ، فهذا عالم الفناء والهوان ، والعالم اآلخار 

 فطنا وحذار ثم حذار ، حتى ال تبيع تلك الوردة بهذا الشوك .

واستخرج جوهر الطلب من معدته ، حتى تتحرر كل التحرر من ذاتاك ،  وانطلاق فاي العشاق 

كالساهم ، حتااى ال تسااقط بعيادا عاان الهاادف ،  والساهم ماان السااديد المرماى جاادير بقااوس الساايد 

رر مان ربقاة الوجاود ،  وهاو الهاوة التاي يغاوص فيهاا نباع حاب الانفس ، األجل ، والعشق مح

 1م تتجرعها النفس غصصا من العشق تسمو بالروح .غفكل شربة 
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 أوجه المقارنة بين األدبين العربي والفارسيالمبحث الثالث :

يلاى هنالك حتما فروقات واضحة بين القصة العربية " مجنون ليلى " والمنظومة الفارساية " ل

 لى قسمين : ها إوالمجنون " يمكن أن نقسم

 الفروقات الشكلية :  -(1

جمياع األبياات  أن تبلغ عدد األبيات في منظومة النظامي أكثر من أربعة آالف بيت ، فاي حاين

ي والذي يكاد يكاون فاي معظماه أشاعارا منساوبة بفي ديوان المجنون الذي جمعه أبو بكر الوال

 لف .إلى المجنون اليزيد عن األ

وقد بدأ اقتباس الشعراء اإليرانيين من منظومة النظاامي وتقليادهم لهاا بعاد مادة زمنياة قصايرة 

من وفااة النظاامي ، وصادرت منظوماات باسام " ليلاى والمجناون " لعباد الارحمن الجاامي و" 

دهلااوي ، و" ليلااى والمجنااون " لعبااد هللا هاااتفي اباان أخاات  المجنااون وليلااى " ألمياار خساارو

 الجامي .

القرن التاسع عشار أي أثار نثاري أو شاعري مقتبساا مان حتى لكن لم يظهر في اللغة العربية و

عرفاات مساارحيتان مقتبسااتان ماان  1894و 1885ديااوان المجنااون أو مقلاادا لااه ، ففااي العااامين 

 .1قصة " مجنون ليلى " في مدينة االسكندرية في مصر 

مجنون ليلى بأسلوب جدياد وفناي وكان أحمد شوقي قد نشر من قبل مسرحية مقتبسة من قصة 

م نشاار المساارحية نفسااها بعااد  1932ي العااام فاا، مااع شخصاايات أكثاار معاصاارة ، ثاام أعاااد 

تصحيحها وإعادة النظر فيها ، وقاد تمكان شاوقي أن يعياد الحيااة بعملاه الفناي إلاى هاذه القصاة 

 العربية المنسبة ، لكن قيس في مسرحية شوقي يجمع القيسين معا : 

 وقيس بن الملوح . قيس بن ذريح

المناظر والصور واألمكنة فاي " ليلاى والمجناون " للنظاامي ال تشابه مان قرياب أو بعياد ماا  -

ي ، فقاد اساتطاع النظاامي بجاء في قصة المجنون في األغاني أو في الديوان الذي جمعه الاوال
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ة ، بحياث ة ناطقايابذوقه الفني وقدرته اإلبداعية أن يصور األماكن التاي جارت فيهاا القصاة ح

كنماوذج علاى ذلاك ، مسااعدة  وأناه يرافاق أبطاال القصاة فاي حلهام وترحاالهم ،  يشعر القاار

 حرر من شبكة الصياد ، وردت في القصة العربية في بضعة أبيات : تالمجنون للظبي لي

 لك اليوم من وحشية لصديق    أيا شبه ليلى ال تراعي فإنني 

 ي من جواه يفيقلعل فؤاد  ويا شبه ليلى لو تلبث ساعة 

  1نت لليلى لو علمت طليق أف  ها قاثتفر وقد أطلقتها و

 في حين أنها بلغت في منظومة النظامي حوالي مئة بيت ، منها قول النظامي : 

نحو تلك الطريدة تقدم المجنون كوالد ملهوف على فلذة كبده يمرر بحنو كفه على رأساه كماا  -

حتااى احاتااه نافضااا عاان جسااده التااراب ماان الاارأس عاال المحبااون ، مضاامدا مااا يااراه ماان جرفي

القدمين والدموع تنهمر من منقيه يناجيه قاائال : أيهاا البعياد عان أليفاك ، أنات مثلاي قاد هجارك 

 الحبيب هيا انطلق يا فارس الصحراء ، يا نزيل المراعي والجبال الخضراء 

 ك تشبه عينيها يرائحتك تذكرني برائحة حبيبتي وعين

 حبيبالفمكانك في كنف ،كن قوائمعفلتنزع القيود 

 عنقك ، ويبرد صدرك الملتهب . بئو يشر،ولنشرح صدرك  

 ن ، تصلك أخبار القمر سجانك .ياعلم انك في هذا الحصن الحص

 إن رعيت في تلك الديار ، أخبره عن أحوال قلبي .

 فأنا أسير في يد األعداء ، وحالتي ال تسر حبيبا 

 د عنك ، أنا أتألم وأنت كذلك أنت عني بعيد وأنا أيضا بعي

   1وهو يفك القيود عن قوائم الظبي ، ثم قبله بين عينيه وأطلقه 

                                                           
 82، ص :  2بي الفرج األصفهاني ، جاألغاني أل - 1



       أوجه المقارنة بين األدبين العربي والفارسي                                        لثالمبحث الثا
 

 
43 

كما أن النظامي أضاف أمكنة جديدة إلى األمكنة المذكورة في النصوص العربياة ، فقاد ورد  -

 في منظومة النظامي أن ليلى ذهبت تتنزه في أحد البساتين حيث تعرفت إلى أم المجنون . 

 المعنوية :  الفروقات -2

فضال عن الفروقات الشكلية التاي أشارنا إليهاا مان قبال ، الباد مان القاول ، إن هنالاك فروقاات 

الرفياع  شااعريال معنوية بين القصاة العربياة وباين منظوماة النظاامي الشاعرية ، حياث الانفس

العضاوية  المستوى ، والترابط بين معااني األبياات علاى الارغم مان طاول القصاائد ، والوحادة

القصة ، في حين أن الديوان المنسوب إلاى المجناون فياه الكثيار مان التشاتت وعادم  جزاءبين أ

االنسجام المنطقي ، كذلك فإن األمر اآلخار الباين هاو سايطرة روح الثقافاة واألدب الفارسايين 

يشابه مان قرياب أو  وخصوصيات البيئة المتحضرة ، فسالوك أبطاال القصاة وشخصاياتها ، ال

سلوك األعراب الذين عاشوا وترعرعوا في البادية ، بعيدا عان الاتعلم والتربياة المدنياة ، بعيد 

ونااذكر نموذجااا الحكاام التااي أوردهااا النظااامي علااى لسااان والااد المجنااون حااين رأى ابنااه فااي 

الصحراء في حالة يرثى لها ، فقد سعى الوالد كمعلم عاقل حنون أن يعلم أن ابنه عمر ابان آدم 

ت سريعة االنقضاء ، فيجب استسهال الصاعاب ، واعتباار الحيااة غنيماة تساتحق وحياته لحظا

 2أن تعاش ويسعد بها .

و فااي الااديوان أأن مااا ورد علااى لسااان األب فااي الروايااات المتعلقااة بحياااة المجنااون  نفااي حااي

المنسوب إليه ال يعدو الحكم البسايطة التاي تعبار عان قايم المجتماع الصاحراوي البادوي كقاول 

  األب :

قير لشأن القبيلة ، وأحيانا يتألم من أجلاه ، وياذرف حإن سلوك االبن مصدر خجل األبوين ، وت

 3حيانا يطلب إلى حجاج بيت هللا الحرام أن يدعوا له ليعود إليه رشده .أ،  ىالدموع أس

 يقول النظامي في هذا السياق : 

 من كل مثل كان يرويه له ، تنضح حكمة أبوية نصوح 
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ك ليس هذا وقت األحالم ، فاأليام كفرسي رهان يتساابقان مان هاذا الطرياق الحاادة أيا روح أبي

 أشواكه ، أهرب ، فالمصلحة في الهرب .

 فالسهم الذي يطلقه دوالب الزمن ال يرحم ، يريق دمك عالنية ...

 في أوان الركض اركض ، وصلت إلى مكان معين أم لم تصل ...

 دة من تحمل اآلالم ؟ ...ليس من الحكمة أن تتألم ، ما الفائ

 ضجت األيام من توحشك يوم ، اثنان ، ثالثة : تعقل ، هيا تعقل ...

 اصبر ، واثبت ، وتحمل ، وال تخدعن نفسك باألوهام ...

 الوحوش ؟ ... تصاحب أنت إنسان متدين شريف ، فلماذا

 إن أنت أفلت عنان الزمان الليلة ، لن تجده إن طلبته غدا ...

ل ، ألنني أنا قد انتهيت ولانعش فاي آماان ، فأناا معادتك كتبت هذه األوراق ، فلتثأنا من أجل س

 1بني الهم وتبقى أنت سعيدا .صماض ، ولي

إن أحااد أباارز الفااوارق بااين معاااني القصااة العربيااة والمنظومااة الفارسااية هااو مفهااوم الحااب  -

، كال ماا يملكاه عناه ، فالحب في شعر المجنون هاو ذلاك الحاب العاذري ، والعاشاق عفياف مو

، واللغة التي تعبر عناه روحيمن لدن المحبوب ، والسعادة بمثل هذا الحب نوع من العروج ال

مصفاة متحررة من ألفاظ العشق اإلباحي وتعابيره ، وماع ذلاك لام يصال الحاب العاذري راقية 

ات ن بعاض األبياإ–والسمو بحيث يمكن أن يتوحد العاشاقان  الرفعةة من جمطلقا إلى تلك الدر

التي جاءت في المصادر العربية على لسان المجنون من أبادع ماا جااء باه الشاعر العرباي فاي 

الحب ، لكنها لم تصل إلى مرحلة التوحاد باين العاشاق والمعشاوق كماا فاي منظوماة الكنجاوي 

 يقول المجنون : 

 1فهال بشيء غير ليلى ابتالنيا . قضاها لغيري وابتالني بحبها 
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 ويقول :

 ولست عزوفا عن هواها وال جلدا   بليلى موكل  وإني لمجنون

 2رها حتى يبل البكا الخدا التذك  ذكرت ليلى بكيت صبابة  اإذ

 ويقول : 

 لي الليل هزتني إليك المضاجع  نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 

 ويجمعني والهم بالليل جامع  أقضي نهاري بالحديث وبالمنى 

 3ت في الراحتين األصابع .ثبتت كما لقد ثبتت في القلب منك محبة 

 ويقول :

 فهيج أحزان الفؤاد وما يدري  ى تيف من مخوداع دعا إذ نحن بال

 4أطار بليلى طائرا كان في صدري   دعا باسم ليلى غيرها فكأنما 

وحاد فياه العاشاق تلكن العشق في منظومة الكنجوي ، حب مان ناوع آخار ، إناه حاب عرفااني 

 على لسان المجنون :  والمعشوق ، يقول النظامي

 وأنا معك ، فارقتني ذاتي ، سأتابع هذا الطريق بال ذاتي 

 5نور في مذهب العشق الدنيا بما فيها يإن هذا العشق الذي ينور القلب على هذا النحو ، 

 6وبما أن حبك قد تملكني ، لم أعد محتاجا إلى وجهك .

 أوجه االختالف : 
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ساام ليلااى والمجنااون فااي األدب الفارسااي ، وأن كلمااة نجااد ان قصااة "  قاايس وليلااى " حملاات ا

قايس عنادما رأوا  ىلاع المجنون عند العرب غيرها في األدب الفارسي ، فالعرب أطلقوا كلماة

مصاطلحا  منهاا منه بعض التصرفات التاي تخرجاه عان دائارة العقاالء ، بينماا الفارس قصادوا

عقال وقواعاده واالنتقاال إلاى عاليا لدرجة من التصرف ، وهي تعناي : الخاروج عان سالطان ال

 سلطان القلب . 

 الشخصيات : -

قايس ، والاد ليلاى ، السالطان ورد،   قايس ،  ليلاى ، والادالشخصيات فىي الروايىة العربيىة : -1

 صديق قيس . حورقة بن مساحق  ، عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قيس بن ذري

س ، والاد ليلاى ، ساليم العاامري قاي قايس، ليلاى ، والادالشخصيات فىي الروايىة الفارسىية : -2

حياناا ، ووالادة قايس ، أخال قيس ، ابن سالم صديق قيس ، واألمير نوفل ، وابن سالم الازوج 

 فيضيف شخصية الخليفة ورسله . يأما عند جام

لهذا نالحظ اختالف الشخصايات فاي بعضاها عناد الفارس عان العارب ، وطبعاا هاذا التغييار  -

لرواياات والتصارفات ، وهاذه الشخصايات أيضاا قاد تختلاف فاي سيتبعه تغيير في األحاداث وا

 دوارها .أ

 الهدف : 

لى إظهار قيماة الحاب فاي معنااه العاذري العفياف إتهدف هذه القصة في مبناها العربي  

 الطاهر ، وكيف تمكن من قلب هذين العاشقين .

في، وتام لاى حاب صاوإعفياف  بأما في األدب الفارسي فقد تم تحويل هذا الحب مان نظارة حا

 فلسفته وصياغته من وجهة نظر الصوفية .

ن ألدب الفارسااي دون بقيااة العااذريين ،وقااد انفااردت قصااة المجنااون وأخباااره باالنتقااال إلااى األ

حب قيس أكبار الشعراء الذين عالجوا تلك القصة في األدب الفارسي كانوا من الصوفية ، فقد 

د وصالها في غيار طائال ، فكاان ذلاك داعياا بها فحيل بينهما، وظل بقية حياته ينش بليلى وشب



       أوجه المقارنة بين األدبين العربي والفارسي                                        لثالمبحث الثا
 

 
47 

شاعاره وأخبااره مان هاذه الناحياة مجااال خصابا أامي ،  فوجد الصوفية في تسبعد حدود الأإلى 

 1لحياتهم وأفكارهم .

 األحداث : -

" أحاداثا جديادة لام تكان فاي الرواياة العربياة منهاا :  يأضاف الشاعر " نظامي الكنجو 

خذ يبتهل إلاى هللا لكاي يرزقاه وريثاا أن ملك عظيم ليس له ولد ، فلقد ذكر قيسا على أنه كان اب

 نعم عليه بقيس .أمنيته أن حقق هللا له ألى إفي عرشه ودياره ، 

كذلك جعل الكنجوي منطقة اللقاء بين قيس وليلى هو المكتب للدراسة وطلب العلام ، فاي حاين 

، كماا جعال سابب رفاض والاد ليلاى نها في الرواية العربية كانت في البادية ومع رعي اإلبال أ

ي عاادة العارب مان يشابب ال فاألنه شبب بها و لقيس ألنه مجنون ، أما في النص العربي يرى

 يزوج بمن شبب بها .

نها تمت في البداياة فاي ظال الحضاارة والتمادن أكذلك تحدث الكنجوي عن بيئة هذه الرواية  -

ى بقاايس حيااث الااورود واألزهااار ماااكن اجتماااع ليلااأوالحاادائق ، وخاصااة عناادما كااان يصااف 

والسااندس األخضاار ، وكااذلك فعاال غيااره ماان الشااعراء ، وإن كااانوا يميلااون إلااى التحاادث عاان 

 البيئة العربية .

تشبيهه لقايس وحباه بقصاة واماق والعفاراء ، التاي نظمهاا الشااعر  تهدخل الكنجوي في قصأ -

تادريبها علاى الفتاك بمان الفارسي العنصري ، وكذلك حديثه عن ملاك مارو وتربيتاه للكاالب و

 يغضب منه ، وهذان األمران لم يكونا موجودين في الرواية العربية .

ن الغراب عند العرب نذير شؤم أمناجاة قيس للغراب حتى يكون رسوله مع ليلى ، مع العلم  -

 وينفر منه العرب ، على غير ذلك عند الفرس .

وأهل ليلى وأسر والدها ، هذا لم يكن له الحديث عن الحرب والمعركة التي دارت بين نوفل  -

 وجود في الرواية العربية.

                                                           
 248-247محمد غنيمي هالل ، الحياة العاطفية بين الصوفية والغدرية  ، ص : - 1



       أوجه المقارنة بين األدبين العربي والفارسي                                        لثالمبحث الثا
 

 
48 

نه تام الازواج العاادي أن تمكن زوجها منها ، ولكن في األصل العربي ما يفيد أرفضت ليلى  -

له قايس  : برباك هال ضاممت ليلاى ... فقاال زوجهاا : أكاده زوجهاا لقايس عنادما ساأ، وهذا ما 

 اللهم إذ حلفتني ،  فنعم .

قصاى أجعلناي أبلاغ اد تعلقه بأستار الكعبة قال : " يا رب بعزة ربوبيتك وجالل ألوهيتك وعن -

درجات العشق حتى يبق حبي فنائي ...امنحني النور من عين العشق ،  وال تحرمناي مناه أبادا 

فياه ماا أناا  ن تجعلناي أكثار عشاقا مماا أنني سكرت من شراب العشق ، فإنني أدعاوك أ، ومع 

 دمت حيا " 

لى تعبير" الجنون " وكلمة " مجناون " نراهاا فاي األصال العرباي تعناي الخاروج إ اا انتقلنوإذ

ف الشاذ غير المألوف والخروج على النظام المتعارف علياه ، ولى التصإعن المعقول وتشير 

فأصابحت ترماز لمعناى صاوفي  ،  خارآلاى معناى إبينما نراها في األصل الفارسي قد تحولت 

لاى سالطان القلاب ،  حياث يبقاى إوج من سلطان العقل وقواعده وأصاوله : الخر أداه روحي م

 1متحررا من سلطان العقل وخاضعا لمشيئة القلب وسلطانه .  نساناإل

كل اللحم واالعتماد على العشب وهذا الذي ألزم قيس به نفسه ، أومن المعاني الصوفية تجنب 

 مقام الزاهد . هو

 ناون كصاوفي علاى الحياوان ، وماا ناتج عناه مان ألفاةكذلك من أخالق الصوفية : عطاف المج

 ومحبة بين المجنون وبين الحيوانات المفترسة .

خاارى لهااا دالالت صااوفية ككثاارة اإلغماااء التااي أويااذكر الاادكتور محمااد غنيمااي هااالل صاافات 

مان الصاوفي  فالصوفية نوع من العبادة ، ألنه سااغرا داتصف بها مجنون ليلى واإلغماء عن

ذ مهاد إقدس بعظماة هللا ، كاذلك ذكاروا لاه رقاة منظومتاه : فاي بااب الخاالص ، في شعوره الم

ن يادخلوا هاذه القصاة فاي مجاال أالطريق لغيره من شعراء فارس ولشعراء مان لغاات أخارى 

  2األدب .
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 اللغة واألسلوب : -

فاي دا ئساسلوبا ولغة عادية تتناسب إلى حد بعيد مع ما كان أاستخدمت الرواية العربية  

قيااد فااي بعااض عر حاادوث القصااة  ، حيااث المعجاام اللغااوي سااهل وإن كااان يمياال إلااى التعصاا

ن مالات فاي إغلبهاا حساية ، وأاأللفاظ الشعرية  ، الصور كانات صاورا غزلياة  ، وكانات فاي 

بعااض المواقااف إلااى مشاااعر رقيقااة مرهفااة ، أمااا فااي األدب الفارسااي نجااد الااورود والحاادائق 

صال العرباي ، لكان هاذا المعجام وهاذه وهو ماا لام يكان فاي األهات بالسرو والبالبل  ، يوالتشب

المعاني وهذا األسلوب نراه في األدب الفارسي لهذه القصاة يتحاول كلاه إلاى الصاوفية ، حتاى 

 عنوان القصة يأخذ بعدا صوفيا .

 المنحنى الصوفي لقصة ليلى والمجنون في الدب الفارسي : -

قصاة مان الحاب العاذري فاي األصال إلاى انتقل الغارض الرئيساي الاذي دارت حولاه ال 

العشق الصوفي في األدب الفارسي  ،  فقيس لام يحاب ليلاى ليتزوجهاا ، بال كاان يحبهاا للحاب 

صابح العشاق أنفسه ، وألنها أهل لكال حاب ، فاإذا كاان قايس قاد أحبهاا لحاجاة فاي نفساه ، فقاد 

خاجا عن نطاق اختيارناا  يملك عليه كل وجوده وليس له فيه اختيار ، فقد قال : " ما دام األمر

ننا " ، ثاام قااال : باال إننااي ساايد مملكااة العشااق ... أو تغييااره لاايس ماان شااأ، فااإن تحسااين الحااال 

 فالعشق الطاهر خالصة الوجود والعشق نار وأنا له عود ".

 في األدب الفارسي : عربيال تأثير األدب -

وائال القارن الثالاث أو واخر القارن الثاانيأة األدب الفارسي اإلسالمي كانت في أإن نش 

سوى األدب العربي فاي موضاوعاته  يحتذى الهجريين ، ولم يكن أمام األدباء الفرس من مثال

مان لغاتهم  % 60وأساليبه ، ناهياك عماا دخال لغاة الفارس مان ألفااظ عربياة تكااد تقتارب مان 

ثاة ) باعتراف بعض العلماء إيران أنفساهم ، وعان أن مصاطلحات علاوم البالغاة العربياة الثال

المعاااني والبيااان والبااديع ( تكاااد تكااون هااي بعينهااا فااي بالغااة الفاارس ، أمااا األوزان والقااوافي 

فقلااادوا فيهاااا األوزان والقاااوافي العربياااة واحتفظاااوا بالمصاااطلحات نفساااها ، وإن جاااددوا فيهاااا 

 ونوعوا وأضافوا إليها إضافات كثيرة .
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نفسااها ماان ماادح وهجاااء  موضااوعات الشااعر العربااي فااي  إن شااعراء الفاارس نظمااوا الشااعر

ووصف وغزل ، ووقف بعضهم على الديار ، بيد أنهم برعوا في موضوعين كبيرين ، أفاادوا 

 فيهما من التراث العربي هما : 

 1القصص ، والتصوف .

 من القومية إلى العالمية : -

تأثرت آداب شرقية بقصة ليلى والمجنون العربياة ، فاساتطاعت أن تنطلاق مان مجالهاا  

جتماعياة معروفاة ، اإلى األفق الرحاب فاي آداب األمام األخارى ، فعشاق فتاى ظااهرة الضيق 

بية تأخذ ذولكن المثالية في هذا الحب ، والصراع الذي عاناه العاشقان ... جعل القصة ذات جا

بألباب سامعيها عربا وغير عارب ، والفارس قاوم يحباون نظام الرواياات شاعرا ، وألفات عادة 

ان ليلااى والمجنااون ولكاانهم طااوروا فااي أحااداث القصااة وطعموهااا روايااات شااعرية تحاات عنااو

رازي ، ثام تبعاه جاامي وهااتفي ، وغيارهم فاي يبالروح الصوفية وبعد نظاامي جااء ساعدي شا

لاى الهناد فنظمهاا أميار حسان دهلاوي ) ت إنظم هذه القصة بالفارسية ، ثم انتقلت هذه الشاهرة 

أشاهرهم " شااهدي األذرناوي " ومحماد  هـ ( ، ثم نظمها عشرات مان الشاعراء األتاراك 725

هااـ ( ، وفااي العصاار الحااديث تاام نظاام مساارحية " قاايس وليلااى (  963سااليمان الفضااولي ) ت 

 2تأثرا بالمسرح الفرنسي .

التأثر العكسي وهو ما تأثر باه أميار الشاعراء " أحماد شاوقي " حياث ألاف مسارحية مجناون  -

إذ أنااه وضااع أول مساارحية لهااذا العنااوان ليلااى " متااأثرا بالنصااوص الفارسااية علااى األغلااب ، 

 بالعربية ، وقد أخذ بعض األسماء والحوار من األدبين العربي والفارسي .

إن منطقة التأثر والتأثير واضحة وواسعة في هاذه القصاة العربياة التاي نجاد لهاا تاأثيرا واساعا 

مارورا بأساماء في األدب الفارسي على كافة األمور والمستويات بدءا بأسماء الشخصايات ، و
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األساماء وطريقاة فاي  األماكن واألحداث ، وانتهااءا بنهاياة القصاة ، وإن حادث بعاض التغييار

 عرض األحداث ، وأسلوب السرد يبقى واسعا وأكيدا .

ولقد بقي الطابع العربي لهيكل القصة واضحا في مجرى حوادثها ، وكان شعراء الفرس علاى 

وقائع جرت في البيئة العربياة ، وأثارت فاي أشاخاص  اختالفهم يقصون هذه األخبار على أنها

أبطالهااا ، وانتهاات فااي تسلساالها إلااى خاتمااة كاناات نتيجااة منطقيااة لمااا ساابقها ماان أحااداث وتبااع 

استعارة الموضوع من األدب العربي علاى ذلاك النحاو أن اساتعمار شاعراء الفارس كثيارا مان 

قابلهاا تلاك األحاداث التاي تكاون  ومناظرها ، لكاي يضاعوا فاي اخواص البيئة العربية وعاداته

القصة ، ، والشاعر " هاتفي " كان أقل الشعراء الفرس اختفاء بوصف البيئاة العربياة ، أماا " 

أغنااى القصااص الفارسااية فااي وصااف البيئااة العربيااة ،  تهي " فكاناات قصااماجااعبااد الاارحمن ال

تشاااؤم وتسااربت ماان قصااة ليلااى إلااى األدب الفارسااي عااادات عربيااة وصاافها شااعرائهم كال

العذري وماا نتبعاه مان معاان أدبياة اقتبساها شاعراء الفارس مان  بوالتفاؤل ، كما أن طابع الح

 يات الحسية .اب العفيف الذي يبعد عن الغحاألدب العربي بقيت حديثا مستمرا عن ال

رك فيه الكثير من شعرائهم الاذين أوصالوه إلاى المثالياة فاي الحاب ، كاذلك انتقلات تشإوهذا ما 

الفارسي إلاى األدب العرباي الخصاائص التاي تادل علاى حادة العاطفاة ، واحتادامها  من األدب

لدى المحباين العاذريين ، كمخاطباة الطيار والحياوان والجمااد والتعامال ماع الظبااء ، ومناجااة 

 1الدهلوي . الرياح كما فعل خسرو

 ماان هنااا ناارى ماادى تااأثر أدباااء الفاارس الواسااع بهااذه القصااة وكيااف اسااتطاعت قصااة ليلااى

والمجنااون أن تمااد تأثيرهااا الفارسااي ماان خااالل شااعراء اسااتطاعوا أن يحولااوا هااذه األحااداث 

واألفكااار لهااذه القصااة العربيااة إلااى منظومااات شااعرية طويلااة ومعباارة ، ليرسااخوا ماان خاللهااا 

 األفكار والمعاني الصوفية التي يميلون إليها ويعيشونها .

فاارس كااان واضااحا ومباشاارا فااي األحااداث إن التااأثر بهااذه القصااة العربيااة ماان قباال أدباااء ال

والشخصيات والمصطلحات وغيرها ... مما جعل هذه القصة تعبيرا صادقا ، ومما زاد التاأثر 

اساية والدينياة يوالتبادل اللغوي والثقافي هو تلك الصالت والروابط التاريخية والجغرافية والس
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ز الشاارق جواحاالعاارب علااى التااي تااربط بااين الشااعبين العربااي والفارسااي ، وال أن إطااالع ا

الفارساية والهنديااة وغيرهاا ، وقااد سااهم مساااهمة فعالاة فااي مجاال التااأثر فاي األعمااال األدبيااة 

 1وطرق التفكير ومناهج البحث والدراسة .
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