
 

 

https://jis.ut.ac.ir/  
 

 
 

 
 

Investigating the impressibility of Balochi verses of “Hani 
and Shaymorid” from Nezami’s “Layli and Majnoon” 

Homeira Zomorrodi1| Mohammad Akbar Sepahi2 

1. Professor of Persian language and literature, University of Tehran, Tehran, Iran. 
Email: zomorrodyhomeyra@yahoo.com 

2. Corresponding Author, assistant professor of Persian language and literature, Velayat University, 
Iranshahr, Iran. Email: m.sepahi@velayat.ac.ir 

Article Info. Abstract 
Received: 
2022/04/05 
 

Accepted: 
2022/07/17 

The story of Layli and Majnoon is one of the most famous love stories in Persian 
literature, which has Arabic roots and has been transfered from Arabic language 
and literature into Persian. Nezami is the first Iranian poet who translated this story 
into Persian. After Nezami, other poets have also recreated this story under his 
influence.The story of Layli and Majnoon, like many other cultural traits, has 
spreeded through different cultures through Persian language and literature and its 
cultural activities with the literature of the tribes and people who were enteracted 
with this culture and language. It has also been recreated in their languages and 
literatures.In Balochi literature, two stories can be found that are narated with Layli 
and Majnoon impression.The first is a story called Layli and Majnoon or Layla and 
majna and the other is the story of Hani and Shaymorid.The first story is not very 
famous, but Hani and Shaymorid is the most famous love story in Balochi 
literature. This poetic story, like many other old fiction poems in Balochi literature, 
does not have a specific poet. The narrators have narrated its narrations in different 
dialects, but naturally there are differences in the details and the number of poems 
and the number of verses of its narrations. Hani and Shaymrid has significant 
similarities with the story of Layli and Majnoon, which can be investigated from the 
cultural interactions and literary impressibility perspective ,considering the constant 
interactions of Balochi literature with Persian language and literature. Just as 
Nezami’s Layli and Majnoon has been influenced by the social and cultural context 
of Nezami's society in comparison with the narration of the same story in Arabic 
literature, Regarding the story of Hani and Shaymorid it is noticeable that the 
characteristics of the social and cultural context of the host society has influenced 
that and transformed to an expression of its social trait. In fact, Hani and Shaymorid 
can be considered as the Balochi version of Layli and Majnoon. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 :افتیدر خیتار
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 :رشیپذ خیتار
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به از زبان و ادبیات عربی است که  ادبیات فارسیهای عاشقانۀ از مشهورترین داستان لیلی و مجنونداستان 
است. پس شاعر ایرانی است که این داستان را به نظم فارسی درآوردهنظامی، نخستین است. هیافتاه فارسی ر
هماننود   لیلی و مجنوون داستان  اند.ی کردهآفرینشاعران دیگری نیز به تأثیر از او این داستان را باز، از نظامی

ت اقوام این زبان با ادبیاگی نت فرهمناسبا بسیاری از عناصر فرهنگی دیگر، از طریق زبان و ادبیات فارسی و
هوا و ادبیوات   در زباناست و ها شدهاند، وارد آن فرهنگو مردمانی که با این فرهنگ و ادبیات در تعامل بوده

سواتته   لیلی و مجنونتوان یافت که به تأثیر از در ادبیات بلوچی، دو داستان را میاست. ها بازآفرینی شدهآن
هوانی و  داسوتان  و دیگوری هموین    لوی  و مجنوا  یوا   نلیلی و مجنوو اند؛ نخست، داستانی است به نام شده
مشهورترین داستان عاشوقانه در ادبیوات    مُریدهانی و شَی. داستان نخست، چندان شهرتی ندارد اما مُریدشَی

های داستانی کهن ادبیوات بلووچی، شواعر    بلوچی است. این داستان منظوم همانند بسیاری از دیگر منظومه
اند که طبعاً تفاوتهای مختلف روایت کردههایی از آن را به گویشنقاالن، روایت مشخصی ندارد و راویان و

داستان با  مُریدهانی و شَیاست. های آن پیدا شدهها و تعداد بندهای روایتهایی در جزئیات و تعداد منظومه
ی بوا زبوان و   تعام ت همیشوگی ادبیوات بلووچ   به دارد که با توجه چشمگیری های ، شباهتلیلی و مجنون
ادبوی بررسوی کورد.    تعوام ت فرهنگوی و تأثیرپوییری    هوا را از منظور   توان این شباهتمی، ادبیات فارسی

، متوأثر از بافوت   یهمین داسوتان در ادبیوات عربو   روایت نظامی در مقایسه با  لیلی و مجنونگونه که همان
توان دید که رنگنیز می مُریدانی و شَیهداستان بارۀ است، دربوده روزگار نظامی ۀاجتماعی و فرهنگی جامع

هوای آن جامعوه   میزبان در آن تأثیر گیاشوته و آن را مبوین وییگوی    ۀوبوی بافت اجتماعی و فرهنگی جامع
 دانست. لیلی و مجنوننسخۀ بلوچی  را مُریدهانی و شَیتوان در حقیقت می ؛استساتته

  :ی کلیدیهاواژه
مُرید، لیلی هانی و شَی
نظوووامی، ن، و مجنوووو
، ادبیووووات بلوووووچی
 تطبیقی.

لیلی و  مُرید ازبررسی تأثیرپییری منظومۀ بلوچی هانی و شَی(. 1402) زمردی، حمیرا؛ سپاهی، محمداکبر :استناد به این مقاله
 .19 -1(، 2)12، های ایرانشناسیفصلنامۀ پیوهش. مجنون نظامی

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 19-1، 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12دورۀ 
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 مقدمه
هوا و تعوام ت   های کشف همبستگیی از مؤثرترین روشبشرهای تطبیقی در ادبیات اجتماعات پیوهش

گ بوده، زبان گونه که ادبیات جوامع مسلمان با ادبیات عربی در تعامل تنگاتنهاست. همانفرهنگی انسان
است. از دیرباز تا به امروز، و ادبیات فارسی نیز در میان اقوام ایرانی از وسایل تبادل اندیشه و فرهنگ بوده

آموتتوۀ بلووغ لالبواً    کتابت و آموزش در بلوچستان به زبان فارسی است. تا روزگاران اتیر، شاعران دانوش 
هوا را  تووان آن اند. این لیر از شاعرانی اسوت کوه موی   هگفتشاعرانی دوزبانه بوده و به فارسی نیز شعر می

( رابعۀ تضداری، نخستین بوانوی  1: 1353) الحق کوثرانعام گوی بلوچستان دانست و مث ًشاعران فارسی
را در  لیلوی و مجنوون  و بنا به قولی، گویا اوست که نخستین بار نوام   داندرا سرتیل آنان می، شعر فارسی

ها، دیگر مضامین در کنار رواج شعر فارسی در میان بلوغ(. 17: 1385است )ستاری، شعر فارسی ذکر کرده
 اند که از آنادبیات و فرهنگ ایران و جهان اس م نیز در فرهنگ و ادبیات بلوچی تأثیرات آشکاری داشته

وی تاص وبرنگ هاطبیعی است همۀ این .های بلوچیفرهنگ عامه و قصه و هالثَمَ و اساطیر است جمله
 توان نادیده گرفت.ها از ادبیات فارسی را نمیاما تأثرات آنشته باشند، محیط تود را دا
ای نمونوه ، است. این داسوتان  های عاشقانۀ ادبیات ایران و تاورمیانهیکی از مشهورترین داستان لیلی و مجنون

های فارسی آن نیز متأثر از محویط  ایتهای عشق عیری است که از اصلی عربی به فارسی راه یافته و رواز داستان
در ادبیات دیگر جوامع مسلمان نیز شوهرت فراوانوی دارد    لیلی و مجنوناست. اجتماعی ایرانی قرار گرفته و  فرهنگی

. از اسوت هایی براساس این داستان سروده شده یا تحوت توأثیر آن قورار گرفتوه    منظومههم ها و در ادبیات آن زبان
هوای داسوتانی    ین داستان در ادبیات فارسی آن است که نظوامی، نامودارترین سورایندۀ منظوموه    های ااقبالیتوش

، ولوی  سرایی فارسی بسویارند روان و مقلدان شیوۀ نظامی در تمسهاست. دنبالهآن را به نظم کشیده، عاشقانۀ فارسی
را موی تبط با فرهنگ ایرانی نیوز رد آن  های ایرانی و جوامع مربلکه در دیگر زبان، این تقلید به فارسی محدود نشده

و عنواوینی   مجنون و لیلییا  لیلی و مجنونهایی با عنوان ها در داستان. طبیعتاً برتی از این تقلیدکردری یپیگتوان 
هایی با نوام و نشوان دیگور بوه وجوود      هایی دیگر و در قالب شخصیتاند و برتی دیگر با ناممشابه آن انجام گرفته

اشاره کورد کوه بخشوی از روایوت      و مجنون لی توان به داستان های نوع اول در ادبیات بلوچی میاز نمونه اند.آمده
هوای شومال   است کوه از گوویش  « مَری». این روایت به گویش استآمده (161: 1968بلوچی آن در کتاب دیمز )
نیز داستانی بلوچی اسوت کوه براسواس    گونه که دیمز اشاره کرده، این تصنیف رود. همانشرقی بلوچی به شمار می

دهنود )هموان(. دیموز    ساتته شده، ولی حتی ماجراهای آن هم در میان طوایف مری رخ می لیلی و مجنونداستان 
 است.ثبت کرده لی  و مَجنا( در جایی دیگر، نام این داستان را 111: 1988)

د مُریو هانی و شَوی  مشهور داستانوچی، در ادبیات بل لیلی و مجنونی از بازآفرینی داستان نمونۀ دیگر
 اند.ها رایج بودهای از منظومههای مختلف بلوچی به صورت مجموعهکه در گویش است
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 بیان مسئله
منشأ بودن و اشوتراکات  در فارسی و عربی، نخستین عاملی است که حدس هم لیلی و مجنونشباهت اسمی 

اند، اموا  گرفته، این حدس را به یقین بدل کردههای انجامیوهشکند. در گام بعد، پها را به ذهن متبادر میآن
کند، این داستان منظوم نیز برای هر که انودکی  چنین شباهتی را القا نمی مُریدهانی و شَیاگرچه نام داستان 

و  است. این سه منظومۀ داستانی، در بافت فرهنگوی  لیلی و مجنونبا ادبیات بلوچی آشنا باشد، یادآور داستان 
های انسوانی  دهندۀ متعددی در طول تاریخ، این گروهاند که پیوندهای ارتباطاجتماعی مشترکی به وجود آمده

بلوچی  مُریدهانی و شَیکند، آن است که آیا ای پیدا میاست. سؤالی که در اینجا اهمیت وییهرا به هم پیوسته
نظامی چه مشابهت لیلی و مجنونرد؟ این منظومه با فارسی، با روایت عربی ارتباط دا لیلی و مجنوننیز چون 

ها توان از نمودهای ارتباط فرهنگها را میها کلی است یا به صورتی است که آنهایی دارد؟ آیا این مشابهت
های تکوینی اند؟. بررسی تفاوتها از همدیگر تأثیر گرفتهها دانست؟ آیا تود این داستانو تأثیر و تأثر ادبی آن

 های این پیوهش است.ها، از دلدلهها و زمینۀ پیدایش آن تفاوتحتوایی این منظومهو م

 

 پژوهش ضرورت
بوه  بنا  و استنداشته بقا امکان دیگر هایادبیات جوامع بشری، جز در پیوند و دادوستد با ادبیات و فرهنگ

: 1390لنیموی هو ل،   ) هد داشوت توا ادامه هاتا ابد در میان ملت فرانسوا ویلمن، این دادوستدها ی ازقول
اسوت،  (. با همۀ تحوالتی که از روزگار ویلمن )قرن نوزده( تاکنون در ادبیات تطبیقوی بوه وجوود آموده    34

هوایی  ترین وظیفۀ ادبیات تطبیقی است. اقوام و ملوت همچنان مطالعۀ دادوستدهای ادبی و فرهنگی، مهم
هوای فرهنگوی   اند، با مطالعه و شناتت ریشوه ترک داشتههای مشاند و پیوندها در کنار هم زیستهکه قرن

، در کلیلوه و دمنوه  مثل شاهکاری چوون   لیلی و مجنوناین پیوندها، تود را بهتر تواهند شناتت. داستان 
اسوت. ایون   های گوناگون ارتباط و پیوند و تاطرۀ جمعی مشترک فرهنگی ایجواد کورده  میان اقوام و ملت

عمیق اقوام ایرانی است و هم تبلور استحکام  ای از پیوندهایگاه زمینهم جلوهداستان در ادبیات بلوچی، ه
منظوور شوناتت عوامول پیونود و     همسایه؛ بنابراین ضرورت دارد به جوامع دیگر با فرهنگی این پیوندهای

 هایی را به دقت بررسی و تبیین کرد.ها، چنین مؤلفههای تمایزدهندۀ آنت قیت
 

 پیشینۀ تحقیق
هوای  بوه صوورت شوفاهی در گوویش    همانند بیشتر آثار مشهور ادبی بلوچی  مُریدهانی و شَیان منظوم داست

انود.  کورده راویان و نقاالن هر منطقه، آن را به همان گویش برای مردم روایت میاست و رواج داشته مختلف
داسوتان را بوه گوویش    های مشهوری از ایناست که پیوهشگران، روایتدر دورۀ اتیر رسد فقط به نظر می
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های منظوم این ( نخستین کسی بوده که روایت2000گویا فقیر شاد ). اندکردهثبت و بازنویسی  های مختلف
هوایی را بوه   روایوت  (49: 1390)جهاندیوده،  است. پس از او نیوز  های مکرانی را گرد آوردهداستان به گویش
( هوم روایوت  2015است. رتشانی )منتشر کرده فارسیترجمۀ  و با آوانگاریها گردآوری، ثبت، همین گویش

نیوز   مُریدهانی و شَیبارۀ تحلیل داستان . دراستی و منتشر ساتتهگردآورهایی از آن را به بلوچی افغانستان 
( بوا تحلیلوی از داسوتان    52: 1385بهوروزی ) های چندانی وجود نودارد.  پیوهش، چون دیگر آثار ادبی بلوچی

هوانی و  ( 1387بجوارزهی ) (. 98است )همان: از آن را آوانگاری و به فارسی ترجمه کرده هاییمیکور، روایت
روایوت بلووچی   متن( 49: 1390جهاندیده )و  را در قالب داستانی تاریخی به فارسی بازآفرینی کرده مُریدشَی

از وجوه اشتراک این  و در همانجا برتی ساتتهاین داستان را با آوانگاری و ترجمۀ فارسی آن منتشر هایی از 
( 1400را نیوز جهاندیوده )   مُریود هانی و شَوی . یگانه مقالۀ علمی دربارۀ استدو داستان را با همدیگر سنجیده

 است.های داستانی آن پرداتتهمایهمنتشر ساتته که نویسنده به ساتتار بن
ها کتاب و مقالوه دربوارۀ ایون    نظامی در ادبیات فارسی، ده لیلی و مجنونبا توجه به اهمیت زیاد داستان 

 لیلی و مجنوون » توانها می. از میان آنستاهای مشابه نوشته شدهو مقایسۀ آن با داستان داستان و تحلیل
 مقالۀ نظوری مونظم و منصووری   همچنین به و را نام برد ( 1393ه ل،  )لنیمی «در ادبیات عربی و فارسی

)سوعیدی   سویمای دو زن همچنین است کتواب    اند.پرداتته ل اشاره کرد که به نقد کتاب لنیمی ه (1390)
پوردازد. رضوایی اردانوی    نظامی موی  لیلی و مجنونو  تسرو و شیرین( که در آن به داستان 1400سیرجانی، 

( هوم در  1385سوتاری ) . اسوت پرداتته لیلی و مجنونو  تسرو و شیرینین همین موضوع ی( نیز به تب1387)
 است.های فارسی آن را بررسی کردهعربی و منظومه لیلی و مجنون، داستان حاالت عشق مجنونکتاب 
 

 روش کار
کنود توا توأثیر و    توصیفی و تحلیلوی بررسوی موی     را به روش مُریدهانی و شَیداستان بلوچی  ،این نوشتار

توجوه بوه   ها را با همدیگر و با روایت عربی بسنجد. بوا  تأثرات این دو داستان و وجوه شباهت و تفاوت آن
هوای شوفاهی بوه    های مختلف بلوچی و بوه صوورت  به گویش مُریدهانی و شَیهای منظومۀ اینکه روایت

اند، اسواس کوار موا بور موتن      ها کمتر از یک قرن است که مکتوب شدهاند و برتی از آنروزگار ما رسیده
 ( تواهد بود که به فارسی ترجمه شده و بیشتر در دسترس است.1390جهاندیده )

 

 مبانی نظری
است اما قیودهایی  های ادبیات تطبیقی را در مکتب فرانسوی شکل دادهمبحث تأثیر و تأثر، نخستین پیوهش

آن « بحوران »ولک، نظیر ادبیات دو ملت و فرانسه و اروپامحوری در آن باعث محدودیت و نهایتاً به قول رنه
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ها را جبران و دامنۀ فعالیوت  انست این محدودیتتر مکتب آمریکایی تو( تسامح گسترده13: 1398بود )ولک، 
فرانسه رها سوازد. در   19گرایی قرن تر کند و آن را از قیدهای تاریخ ادبیات و اثباتادبیات تطبیقی را گسترده

ادبی که شوامل   -های دیگر، کماکان مسائل تأثیر و تأثر و مراودات فرهنگیاین مکتب نیز ضمن ورود بحث
های گوناگون است، معتبرند اما از دستاوردهای مهم این مکتوب بوود کوه    و آراء و اندیشه طیفی از رویکردها

های جهانشمول و فراگیرتر و از حوزهمحوری به حوزهمطالعات ادبیات تطبیقی از اروپامحوری و بلکه از لرب
 تر فرهنگ و هنر تسری پیدا کرد.های گستردههای صرفاً ادبی به عرصه

د و ستدهای ادبی، فرانسوا یوست، بررسی تأثیرات و تشوابهات آثوار ادبوی را دو هود      در تمرکز بر دا
در آثار ادبی، از سویی به شباهت ذاتی  ( شباهت64: 1397داند )یوست، اصلی مطالعات ادبیات تطبیقی می

تمواعی  نوع بشر و نیازها و احساسات کلی او مربوط است و از سویی دیگر بیانگر تعام تی فرهنگوی و اج 
های اساسی کوه در تحقیقوات   شود اما یکی از پرسشاست که باعث تأثیر و تأثرات جوامع بر همدیگر می

( 137: 1399هاست. )دومینگز و دیگوران،  شود، چگونگی و چرایی وجود شباهتادبیات تطبیقی مطرح می
ا به سوی توانش کشف شباهت به عنوان نقطۀ شروعی برای کشف آنچه متفاوت است، پروژۀ تطبیقی ر»

تور  ها، راه را برای مطالعوۀ دقیوق  ها و تفاوت( لیا تبیین این شباهت144)همان، « دهد.تنگاتنگ سوق می
ها با مووارد مشوابه یوا    های شناتت آثار ادبی بشر، مقایسۀ آنکند زیرا یکی از راهآثار ادبی بشر فراهم می

مقایسه یک »ی یکی بر دیگری نیست و به عبارتی هاست. در مقایسه، هد  نشان دادن برترزمینۀ آنهم
های مختلف مند برای تمایز سبکمقایسه روشی نظام»)همان( بلکه « دهدچیز را به چیز دیگر تقلیل نمی

 (.133: 1398)پراور، « های مشترک یا متفاوت در محدودۀ ادبیات جهان استو سنت
 

 لیلی و مجنون
به پایان  584آن را در سال  (17: 1374است که نظامی ) ۀ نظامیتمس، سومین منظومه از لیلی و مجنون

دتتر   بر دتتری از قبیلۀ نوفل به نام لیلی )مجنون( عامربنی موضوع این داستان، عشق قیس  .استرسانده
های عاشوقانۀ انسوانی   ای از داستان، نمونهیاست. این داستان در زمینۀ نخستین تود در ادبیات عرب سعد

اسوت و مضومونی صووفیانه و    از مضمون اصلی تود دور افتواده  ،بعد از انتقال به ادبیات فارسی»است که 
بوا عشوق مجوازی    »یعنی به قول برات زنجانی ( 39: 1390)لنیمی ه ل، « استسمبلیک به تود گرفته

اسوتان در  وبوی صووفیانۀ ایون د  البته رنگ: ده(؛ 1374)نظامی، « پییردآلاز و به عشق معنوی... پایان می
اما بعدها این داستان در دست شاعران  ،استپییر تبیینهای تفسیری ادبیات فارسی سنتبا روایت نظامی 

 .گرفتقرار  الشعاع صبغۀ عرفانیچون جامی، به کلی تحت یمسلکطریقتی و صوفی
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 مُریدهانی و شَی
« هوانی »و دتتوری بوه نوام    « یود مُرشَی»دیوانگی پسری به نام سپس ، داستان عشق و مُریدهانی و شَی

های بلووچی منسووب اسوت. بسویاری از     یا روزگار آرمانی افسانه« میرچاکر»است. این داستان به روزگار 
، داسوتان  هوا آناند. در محور همۀ شده این دوران نسبت دادهبه گون و تاریخی بلوچی های افسانهداستان

های قبایول  ند و جنگهای رود سِبه سوی شرق و تا کنارهای برتی از قبایل بلوغ از حلب مهاجرت افسانه
ی و   های حماسو یکی از شخصیت، سردار قبیلۀ رند، «کیهَشَ»چاکر پسر . میرقرار دارند« الشار»و  «ندر »

( زنودگی  52: 2000های بلوچی در قرن نهوم هجوری )شواد،    تاریخی  ادبیات بلوچی است که بنا به روایت
 حول شخصویت او و تانودانش شوکل   های حماسی و عاشقانۀ بلوچی ن داستانتریبرتی از کهنکرد. می

هوای مکتووب   اسوناد و موتن  دلیل نبود های داستانی این ماجراها که بگیریم، به برگو. از شاخستاگرفته
ها و...، در صوحت تواریخی اصول    اسطورهها و داستان های شفاهی باشدن این روایت موثق و نیز آمیخته

چاکر میرهمین  مُریدهانی و شَیهای داستان ن حوادث هم تدشه وارد است. یکی از شخصیتایبرتی از 
 است. پییرانطباق لیلی و مجنوندر داستان « س مابن»است که با 

را  («دینار»دتتر ) شود، هانی، چاکر که چون پادشاهی در داستان ظاهر میمُریدهانی و شَیدر داستان 
زنی بوه  بنابراین، شود. بستۀ او میبیند و دلمی ،است («بارکمُشَی»پسر ) مُریدشَی اش،که نامزد عموزاده

دتترش با شَینامزدی دلیل فرستد. سازین با تبر مخالفت پدر هانی به تواستگاری می هرا ب« سازین»نام 
دهود کوه در   می )نشست( را «دیوان»گرانه ترتیب یک گردد. میرچاکر به پیشنهاد سازین، حیلهبرمی مُرید

دلوی ال   مُرید نیز در آن نشست، با سواده کنند. شَیآن، میرچاکر و دیگر مردان قبیله ادعاهای بزرگ می
در پگاه روزهای پنجشبه، چون از نمواز صوبح فوارو شووم، بسواط سوخاوت       »گوید: زند و میسخاوت می

پس میرچاکر در چنوان   .«دریغ کنم اگر باشم گسترم. هر که در آن زمان، هر چه از من بخواهد، نامردمی
گویود  مُرید به آنان میفرستد. پس از سرود و آواز مطربان، شَیروزی، گروهی از مطربان را بر بساط او می

داد و دهوش پیشوۀ آنوان اسوت کوه      »گویود:  موی  ،سردستۀ مطربان، «نگیسعیدِ چَ»که چیزی بخواهند. 
 «.زاده، م زاده( هستی)شیخ زادهنه تو که شَی !میرچاکرکسانی چون  ؛انداجدادشان اهل داد و دهش بوده

کند که از او سخاوتی بطلبند و او را بیازماینود. مطورب   آید. پس اصرار میمُرید گران میاین سخن بر شَی
اموا   کند،میمُرید از این تواسته حیرت شَی .«درگیر! ،اگر اهل دهش هستی، از نامزدت، هانی»گوید: می

که اگر جواب مثبت ندهد، آبرویش را تواهد بُورد و او را بوه شکسوتن قوول و     کند میا تهدید مطرب او ر
مُرید از نامزدی کند. مطربان به سرعت تبر انصرا  شَیمُرید قبول میپیمان، بدنام جهان تواهد کرد. شَی

میرچاکر به سورعت   رسانند. گماشتگاناش میبه هانی و تانوادهرا هانی و یادآوری تواستگاری میرچاکر 
مُرید را ببیند و از ایون عمول او   تواهد برای آترین بار شَید هانی را به قلعۀ میر ببرند. هانی مینتواهمی
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مُرید به اوج زیبایی هانی و اوج تطای تود که شَیاست  پردۀ این دوبیابراز گله و نارضایتی کند. با دیدار 
مُرید و آید و این آلاز شیدایی شَیهانی به ازدواج میرچاکر درمیدیگر راه برگشتی نیست. ولی  ،بردمی پی

گوردد و  و دریاهاست. او چندین بار به گرد تانۀ هانی موی  نو بیابا کوهسرگردانی در آوارگی در شهرها و 
اما با تهدید میرچاکر در حضور بزرگوان قبایول، پودر و دیگور اقووام       ،کندحتی قصد کشتن میرچاکر را می

گاهی در پوی کواروان   ، پس از اینمُرید شَیدارند. حیر می رید او را از نزدیک شدن به حوالی قلعه برمُشَی
شوود.  موی  نام او در بلوچی، نماد عاشقان شیدا افتد ورود و گاه به دنبال گروه درویشان میحج به مکه می
های کدام از منظومهامی در هیچ(، اما چنین ن440: 2000است )شاد، بوده« پیربخش»نام او »برتی گویند 

شومارد  موی « ر نود »مُرید را فوردی از طوایوف بلووغ    شود. همچنین فقیر شاد شیدر دسترس ما دیده نمی
است و گاه پیشوندی است که نشانگر « شیخ»شدۀ واژۀ شکل بلوچی« شی»)همان(، ولی با توجه به اینکه 

گونه نیز حدس توان اینای میهبی و صوفیانه است، میهای مشهور در بلوچستان با سابقتعلق فرد به طایفه
های بلوچی است هم از نام« مُرید»بسا این شخص از همین طایفه یا طبقۀ اجتماعی بوده باشد. زد که چه
 ی عاشقی است کههاپس از دیوانگیهای برگرفته از تفکرات صوفیه دانست. گویا توان آن را از نامکه می

هوای  . برتوی از بخوش  شوود موی مجواور کعبوه   را نیوز  او مدتی  اند.( نامیدهدیوانهیوانَگ )را د« مُریدشَی»
بوا  هوا را  آنها از زبان تود اوست تطاب بوه معشووقش کوه گواه     های داستان، شرح این آوارگیمنظومه

و هم به رفتند. گویند که تود افرستد و گاه با حاجیانی که به شهر و دیار معشوق میگرد میدرویشان دوره
ِت کاروانیان حوج، بوه شوهر و دیوار و جووار تانوۀ معشووق        ئیا در هیها درویشصورت ناشناس، در لباس 

 کرد. است. او از شدت درد فراق و حسرت یار، بند بند اعضای بدنش را داوآمدهمی
ه گیشت و در تمام این مدت، هانی هرگز جسم و جان به چاکر نسوپرد های عمر میسالاز آن طر ، 

کسوی جوز توود او و    با این وصف، او ظاهراً چون بانویی مطیع و محترم در تانۀ شووهر بوود و هویچ    .بود
دانست. چون بویش از سوی سوال گیشوت، هوانی کوه دوران شوادابی        میرچاکر از این موضوع چیزی نمی

ا بیوان  و بو کنود  موی موضوع را فواش   ،گونه سپری شده بود، روزی در میان جمعی از زناناش اینزندگی
دهود.  تواهد که از میرچاکر ط ق او را بخواهند. میرچاکر او را ط ق موی اش، از آنان میدردهای زندگی
گوردد. پوس از   کند و به تانۀ پدرش برموی یابد و تانه و کاخ میرچاکر را ترک میاش را بازمیهانی آزادی

اموا از   ،رسوند مُرید، آن دو به هم میشَیفرستد و با پیدا شدن مُرید میجوی شَیواین، کسانی را به جست
ها و در کوهشده اند که آنان زندۀ جاوید روند و کسی از سرنوشت آنان تبر ندارد. گفتهدیار تود بیرون می

 .(76: 1390)جهاندیده، شتابند میگمشدگان و ها به یاری تشنگان و بیابان
 

 مُریدهانی و شَیروایتِ تحلیل 
ست از این نظر که حول یک شخصویت تواریخی شوکل    نادداستانی تاریخی توان میا ر مُریدهانی و شَی
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بسیار است. در  ردیداست یا نه، جای تزندگی چنان فردی اتفاق افتاده ،اما اینکه در بستر تاریخ ،استگرفته
هوای زیوادی شوکل    هوا و حکایوت  داسوتان  ،اطرا  نام این شخصیت )میرچاکر پسر میرشیهک( و پدرش

است که برتی از آنان به صورت منظوم و بوا آوای موسویقی نقواالن ادبیوات شوفاهی بلووچی و در       گرفته
هوای پیشوین   ها و قصههای آمیخته و متأثر از داستانشوند و برتی نیز به صورتمحافل عمومی نقل می

 .در میان عامۀ مردم رایج هستند
به همین سبب در  .استشدهشفاهی نقل میتا دوران اتیر به صورت  مُریدهانی و شَیداستان منظوم 

اسوت و هوم   های گویشی منواطق گونواگون را پییرفتوه   ای بنا به گویش راویان آن، هم وییگیهر منطقه
اصول داسوتان و سوتون    ولوی   ،هایی در جزئیات داستان و احیاناً برتی از ماجراهای آن وجوود دارد تفاوت

 فقرات آن یکسان است.
هوای  اند که بورای داسوتان  چی، لالباً در قالب تاص روایتی بلوچی سروده شدههای منظوم بلوداستان

هایی همانند مصراع شعر عربی و فارسوی،  بلند مناسب است. واحدِ بیت در این قالب وجود ندارد، بلکه پاره
: 1399گوینود )جهاندیوده،   گونه را در بلوچی بند موی های مصراعآورند. این پارههایی را به وجود میبخش
قافیوه و  آورد و هر بخش قافیۀ مستقلی دارد. تعداد بندهای هوم ( و چند بند، یک بخش را به وجود می26

به اقضای سخن و در اتتیار شاعر است. ایون قالوب شوعری، هوم آزادی      منظومه هر هاینیز تعداد بخش
بورای راویوان )نقواالن(     دهد و هم امکان افزودن یا کاستن بند یوا بنودهایی را  عمل فراوانی به شاعر می

ها که بگویریم، هور داسوتان منظووم، احتموااًل از چنود منظوموه سواتته         آورد. از بندها و بخشفراهم می
 ها نیز با همدیگر متفاوت است.است که گاهی وزن منظومهشده

ی یوا  بزرگو  های داستانیههای پیشین و قبل از رواج کتابت آثار بلوچی، تعداد بندهای منظومدر زمان
ذوقی که ذهن و زبانشوان بوا   بستگی داشت. گاه نیز راویان )نقاالن( توش راویان ۀها به حافظکوتاهی آن
 هوا هوایی از آن بخش، راویان افزودند یا بر اثر فراموشیها عجین بود، بندهایی به منظومه میاین داستان

 تفواوت هوا م تعداد بندها و بخشنظر  د، ازانهایی که در دوران اتیر مکتوب شدهو طبیعتاً آن شدمی کاسته
 اند که در بلوچیکردههای بلند داستانی را لالباً نقاالنی روایت میتر این نوع منظومهصورت کامل .هستند

پهلوانوان،  هوای کهون بودنود.    ای نقوال و راوی داسوتان  . اینان به صورت حرفهشدندمینامیده « پهلوان»
ایون نقواالن در بلووچی،     کردند.ا با آواز بلند و همراه با نوای موسیقی نقل میهای بلند داستانی رمنظومه

است که برتی از نقاالن، به شوند. این مجاورت و شباهت اسمی باعث شدهاصط حاً شاعر هم نامیده می
تواننده و بسا برتی از آنان ذوق شاعری داشته باشند، اما اینان لالباً نقال و یابند؛ البته چهشاعری شهرت 

منحصر به ایون  فقط  بلوچی، های منظوم و منثورروایتگری داستانهای کهن هستند. راوی شعر و داستان
شوده  نسل به نسل و سینه به سینه نقل میدر میان مردم عادی هم بلکه این ادبیات شفاهی  ،نقاالن نبود

 است.شدهو طبیعتاً با گیر روزگار، دچار تغییر و تحول و حی  و اضافاتی می



 ...بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانیحمیرا زمردی /  1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش    10

 

های ، معموالً یکی از مشهورترین داستانمُریدهانی و شَیشهرت فراگیر داستان محبوبیت و به سبب 
ای ممکن بود آن را روایت کند، همین داستان بوود و بوا توجوه بوه     منظومی که هر پهلوانی در هر منطقه

هوای ایون داسوتان و    ایوت های داستانی داشت، اتوت   رو امکان آزادی عملی که راوی در نقل منظومه
ها و کمیت بندهای هر بخش بسیار زیاد بود که ایون  های مشهور نظیر این در تعداد بندها و بخشداستان

 ها دانست.توان علت اصلی تفاوت روایتمسئله را می
 

 بررسی تطبیقی دو منظومۀ داستانی

 . عنوان روایت1

: 1381ندیم )ابن شود.میآلاز با نام معشوق مؤنث  لیلی و مجنونچون هم مُریدهانی و شَیعنوان روایت 
نوام   مجنون و لیلوی بازان تألیف شده، از کتابی به نام هایی که دربارۀ عاشقان و عشق( در میان کتاب543
ای از اشعار پراکنده منسوب بوه مجنوون )قویس    برد. از سرنوشت آن کتاب تبری نداریم، اما مجموعهمی
اسوت )قویس بون    منتشور شوده   دیوان قیس بن المُلوّح، مجنونُ لیلوی با عنوان  عامر( موجود است کهبنی

ناموه های پراکنده، نمایشبا استفاده از اتبار و روایت( 1939و1868)(. همچنین احمد شوقی 1999المُلوّح، 
( دربوارۀ ایون   99: 1393)لنیمی ه ل  (.2012است )شوقی، منتشر کرده مجنونُ لیلیای با همین عنوان  
لیلوی و   ۀ هوای پراکنود  نخستین کسی که در ادبیات عرب، اتبوار و روایوت  : گویدمیاش کتاب و آفریننده

. عنوان این کتاب یا این داستان، استبوده است، احمد شوقینظم بخشیده را در قالب یک داستان مجنون
بته در فارسی نیز امیرتسرو دهلوی این داسوتان  ال است؛برت   روایت نظامی، با نام معشوق شروع نشده

 نظامی. لیلی و مجنونهم تقلیدی است از است که آنبازآفرینی کرده مجنون و لیلیرا با عنوان 
 

 . شاعر و راوی2

است و ما از او شناتت تاریخی داریم. روایت نظامی از  ینظامی گنجوی، در ادبیات فارسی شاعر سرشناس
بنوابراین   ؛اسوت نیز در روزگار شکوفایی و جاافتادگی ادبیوات فارسوی عرضوه شوده     نلیلی و مجنوداستان 

دانود  ای است که تواننده موی ها به گونهکند، فاصلۀ روایتی آنسخنانی که او از مجنون یا لیلی روایت می
شاعر مشخص این داستان است. از اینکوه بگویریم، ایون شوعرها و ایون سوخنان        نظم این سخنان از آن 

از روزگاری در میان  مُریدهانی و شَیداستان ولی  ،های داستان استساساً به زبانی لیر از زبان شخصیتا
است یا به ها روایت شده و شهرت یافته که یا هنوز این پختگی ادبی در اجتماع میزبان، شکل نگرفتهبلوغ

تان در نظر مخاطبان یکوی  های داسسبب فرهنگ و ادبیات شفاهی اجتماع، گاه شاعر و راوی و شخصیت
نیز  لیلی و مجنونها در داستان عربی ها و اشارهگویا نخستین روایت .(440: 2000اند. )شاد، پنداشته شده
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ها چندان رواجوی نداشوته   گردد که کتابت این نوع روایتبه روزگار و محیطی برمی مُریدهانی و شَیچون 
کسی چون قیس بن »بسا اند که چهنیز حدس زدهباره در این است و آیندگان یا هنوز چندان فراگیر نشده

 )لنیموی « توود او باشود   عامر شخصیتی تاریخی بوده و همه یا اکثور اشوعارش از آن   ملوح یا مجنون بنی
که بل ،مجنون نه یک شخصیت تاریخیمبنی بر اینکه  اشارات دیگری نیز وجود دارد .(228: 1393ه ل، 

 .(54 :اند )همانکرده ه در وصف معشوقانشان از آنان با عنوان لیلی یاداند کعشاق زیادی بوده
هوای  ای از اتبوار اسوت کوه بوه شویوه     مجموعه ،در ادبیات کهن عرب» لیلی و مجنونروایت عربی 

اما در ادبیات فارسی به سبب آنکه هر روایت را مسوتق ً   ،(303: همان« )استگوناگون نقل و روایت شده
اسوت )هموان(، داسوتانی یگانوه شوکل      درآورده« داسوتانی منسوجم و مرتوب   »ه صوورت  شاعری یگانه ب

ها را متعلوق  توان آنهم به سبب آن است که نمی مُریدهانی و شَیهای بلوچی است. تفاوت روایتگرفته
بوا   ،عربوی  بلکه همانند روایت(، 440: 2000)شاد،  تاص دانست ۀدوریک به یک شاعر تاص یا شاعران 

های داستانی بلووچی  حتی نقاالن منظومه ،های گوناگونی مواجهیم. ع وه بر شاعران گمنام بلوچیروایت
 ها نقش دارند.نیز در کاستی و افزونی این روایت

 

 . عشاق و نمادهای عاشقی3

بلووچی رایوج    همچنوین در های عاشقانۀ دیگری نیز در فارسوی و  ، داستانلیلی و مجنونجز داستان مشهور 
 تسرو و شویرین برتی از منتقدان،  های عاشقانۀ دیگری دارد که حتیحتی تود نظامی هم داستان وهستند 

 ،اگرچه آمار دقیقی در دست نیسوت ، ولی (7: 1400اند )سعیدی سیرجانی، ترجیح داده لیلی و مجنونرا بر  او
استعاره از معشوق باشود. در  دیگری در ادبیات فارسی نماد و  رسد نام لیلی بیش از نام هر معشوقبه نظر می

در ادبیوات بلووچی   « هانگُول »و « هانُول » و ادبیات و فرهنگ بلوچی نیز هانی چنین جایگواهی دارد. هوانی  
البته لیلی نیوز در بلووچی مجوازاً     ؛مجازاً به معنای معشوق است، لی  در ادبیات فارسی و عربی یاهمانند لیلی 

بازی اسوت کوه   ک، نماد عاشق پاو عربی که در ادبیات فارسیبه معنای معشوق است. همچنین است مجنون 
 .شقی استامُرید هم در بلوچی نماد چنین عکه شَیچنان ،استاز شدت عشق و ناکامی به شیدایی رسیده

گونوه کوه بنوا بوه     قیس پس از شدت شور و از دست دادن عنان ترد، به مجنون شهرت یافت. همان
: 2000؛ شواد،  50: 1390عشق و دیوانگی، پیربخش نام داشت )جهاندیده،  مُرید نیز پیش ازها، شَیروایت
 کند.(. اگرچه در هر دو داستان، نام معشوق در پی حوادث گوناگون تغییر نمی440
 

 فرزند. تک4

است کوه بوا نویر و نیواز والودین بوه دنیوا         فرزند تانوادهیگانه ، قیس )مجنون( لیلی و مجنوندر داستان 
و نیر و نیواز بورای   مُرید شَیاز تولد  .فرزند پدر و مادرش استیگانه سان مُرید نیز به همیناست. شَیآمده
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او  بورای والودین   یاما در هیچ جای داستان نشوانی از فرزنود دیگور    ،استتولد چنین فرزندی سخن نرفته
 .وجود ندارد

 

 . رقیب5

دو داستان اسوت. ابون  هر حوادث کلیدی  پیدا شدن یک رقیب در هر دو داستان و ازدواج او با معشوق، از
گیرد. میرچاکر نیوز  لیلی را به زنی می کهاست  ی، فرد ثروتمند و متشخصلیلی و مجنونس م در داستان 

 .ترین قبایل استزاده و سردار یکی از بزرگچنین فردی است. او ثروتمند و بزرگ
 

 ای. نحوۀ آشنایی و آزادی انتخاب در جامعۀ قبیله6

در روایت عربی با روایت نظامی، تفواوت دو اجتمواع اسوت. براسواس      لیلی و مجنوننحوۀ آشنایی  تفاوت
هوای کودکانوه   چرانیر کودکان قبیله، در صحرا و هنگام گوسفندگانند دیمروایت عربی، لیلی و مجنون ه

با همدیگر آشنا  تانهبراساس روایت نظامی، اینان در مکتب، ولی (303: 1393اند )لنیمی ه ل، آشنا شده
یشوند و این تحولی است که نمایانگر محیط اجتماعی ایران در اوج شکوفایی تمدنی و فرهنگی ایرانو می
 مُریود هوانی و شَوی  در قرن ششم است نه محیط ساده و ابتودایی قورن نخسوت عربسوتان.      هاو عرب ها

 ۀنمایانگر جامع که شوندتعیین می پسرعمو و دتترعمو هستند و در کودکی با اتتیار والدین به نامزدی هم
هوای نوجووانی   به سوال عروس و داماد آینده وقتی  ،هااین سنتطبق  گرای بلوچی است.گرا و قبیلهدرون

ها باعث شده بود که اگرچه احسواس تعلوق   بایست دتتر از نامزدش روی بپوشاند. این ندیدنرسیدند، می
کوه میرچواکر، سوردار    حودی مُرید از شکفتگی دلپسند نامزدش بهشَی بیاید،در میانشان به وجود  ایطبیعی

 .باشدتبر را شیفته کند، بی ،بزرگ قبایل بلوغ
اتتیاری مجنون مُرید در سرنوشت دردناک او و هانی، در مقابل بینقش انتخاب و عمل ناآگاهانۀ شَی
جای آنکه به صورت مرسوم نیز بهگیرد، اما مجنون تورد، قرار میدر سرنوشتی که برای او و لیلی رقم می

د دیودن لیلوی را بور او    وشمیکند که باعث بازی، رفتارهایی میجنونمعرب به تواستگاری لیلی برود، با 
یعنی رفتار تود نیوز از   ندایافزمید، بر ممنوعیت عشق و دیدار ایافزمی هامنع کنند و هر چه او بر دیوانگی

 ست.عوامل تشدید این سرنوشت دردناک ا
ترین عامل افتراق این دو است. نقش ای مهماز دو قبیلۀ متفاوت هستند و تعصب قبیله لیلی و مجنون

ای و در ای قبیلوه نیوز در جامعوه   مُریود هانی و شَوی ها نیز پُررنگ است و قبیله در مناسبات اجتماعی بلوغ
ا جدایی آنوان چنودان ربطوی بوه     ای قرین بود، امهای قبیلهترین جنگفضای روزگاری بودند که با شدید

 و تویشاوند هستند. از یک قبیله مُریدهانی و شَیای ندارد، چون برانگیز قبیلهمناسبات اتت  
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مناسوبات  مُرید از نامزدی با هانی، فقط براساس قول و شورطی کوه کورده بوود، در     شستن شَی دست
هوای حماسوی مورتبط بوا     . در داسوتان مایود نتا حدودی پییرفتنی موی  ۀ روزگار این داستاناجتماعی جامع

اسوت کوه بورای نشوان دادن پایوداری در      های تفاترآمیز پهلوانانی سخن رفتهمیرچاکر، از عهدها و شرط
بنودد کوه   کنند و مث ً یکی از پهلوانان عهد موی قولشان، از هیچ کاری و حتی کشتن عزیزانشان و ابا نمی 

کننود کوه فرزنودش    کشت و میرچاکر و رقبای او کواری موی   اگر کسی به ریشش دست بزند او را تواهد
 اند:های بلوچی نیز گفتهلثَدر مَ(. 247: 1393کشد )الفنباین، دست به ریش پدر بزند و او هم فرزند را می

شوان  از زنودگی  حقیقوی مردان ؛ یعنی (144: 1391)سپاهی و میربلوچزائی، « رومردی سر برو، کولیءَ نه»
مُرید و گیشوتن از نوامزدش، بوا    ماجرای عهد شَیاما  .نخواهند گیشت ز عهد و پیمانشانولی ا ،گیرندمی

عهود  و آن  است؟بودهپیمانی عهد و مگر نه این است که نامزدی آنان براساس  دارد. تناقض عهدی دیگر
، در هموان  از این کوه بگویریم  مانند؟ بپیمان عهد و بایست بر سر اند میپیمان را حتی اگر والدین بستهو 

« روجَن برو، ج شتار مَه»داند، این مثل هم رایج است که اجتماعی که عهد و پیمان را چنان نشکستنی می
 توان گیشت، از نامزد نه.(؛ یعنی از زن می64)همان: 

)سوعیدی سویرجانی،   « از هر اتتیار و انتخابی محروم اسوت  ،چون زن است» لیلیدر داستان نظامی، 
بنا بوه هور دلیلوی، دتتوری جووان از      انگیز است. پییرفته و حزنتتیاری هانی هم امری ابی .(14: 1400
نظر موی توان گفت که از نامزدی با او صر یا حداکثر می بخشدای آزاد را نامزدش به دیگری میتانواده

، هوم  اشپییرد، هم توانواده این سخاوت عجیب را می کند. هم تود دتتر با اینکه به شدت ناراضی است
 مخاطب داستان. ۀهم جامع ،روایت رونجامعۀ د

 ،دهنود ، به ازدواج با مردانی صاحب ثوروت و قودرت تون موی    اتتیاریو بی لیلی و هانی از سر ناچاری
بخت در مقابل تواست رسوم سوخت  این دو زن نگون کَنند.کماکان در دل از عاشق دیوانه دل نمیلیکن 
مقاومت  ،اگرچه در مقابل این ازدواج و د که باب میل تودشان نیستآینبه همسری مردانی درمی ،قبیلگی

تمکوین   شانشوهرانکدام از این دو زن از هیچ ،شوندهای شوهرانشان مستقر میدرتوری ندارند و در تانه
توجه اینکه شوهران اگرچه براساس عر ، شوهران جالبآید. نکتۀ کنند و کاری هم از شوهران برنمینمی

توابگی بوا  هم ،اندزنان به همسری آنان رسیدهاین تواست قلبی چون برت    ،هستندین بانوان اقانونی 
چنین شوهرانی به معنوای آن  از آنان نکردن دامنی زنان است و بنابراین تمکین آنان گویی تعدی به پاک

. ایون تصوویر از   استنرسیدهاست که به دامن پاک آن دو زن تا پایان دوران همسری با آنان هیچ آسیبی 
 .دانداین وضع را برساتتۀ نظامی می (306: 1393لیلی در روایت عربی وجود ندارد و لنیمی ه ل )

بلووچی،  و  چاکر( در دو داستان فارسیو میر  س مهانی( در مقابل شوهر )ابنو   نوع مقاومت زن )لیلی
و سرکشانۀ لیلی در مقابول نزدیکوی   به صراحت از مقاومت قاطع  (141: 1389است. نظامی )برانگیز توجه
 گوید:س م به او سخن میابن



 ...بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانیحمیرا زمردی /  1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش    14

 

 ای چنووان زدلیلوویش تپانچووه
 گفت ار دگر این عمل نموایی 
 سوووووگند بووووه آفریوووودگارم

 و برنخیزدورض تون لوز موک

 کافتاد چوو مورده مورد بیخوود     
 ،از تویشووتن و ز موون برآیووی  
 ،کاراست به صونع توود نگوارم   

 ریزدون بوون موو توغ تویوور ت
 باشد: دهد که چنین طمعی نداشتهکند و ضمن پوزش از لیلی، قول میس م هم احساس گناه میابن

 سوو م دیوود سوووگند چووون ابوون 
 هکوووواریاوانگووووه ز سوووور گن 

 کووز تووو بووه نظوواره دل نهووادم   
 هان گیاشت با اووس که جوزان پ

 زان بت به س م گشوت ترسوند...    
 پوووووزش بنمووووود و کوووورد زاری
 دمگووور زیووون گووویرم، حراموووزا  

 ا اوووت بوداشوری نوظوش از نویوب

 
 
 
 )همان( 

 

هوانی و  در داسوتان   ، اموا کندنظامی به زبان راوی دانای کل، شرح ماجرا را به صورت واضح بیان می
شوود، راوی همیشوه اول   روایوت موی   هوا که هر قسمت ماجرا از زبان یکی از عاشق و معشووق  مُریدشَی

او تا اواتر داستان، چیزی از ایون  و ماوقع بین او و چاکر تبر دارد  شخص است و طبیعتاً هانی است که از
کوه هرگوز در    کندبرای زنان قریه این حقیقت را فاش میوی گوید. در اواتر داستان است که ماجرا نمی

 است:کنار چاکر نخوابیده
 (140: 1390چا که ترا نام گپتگان/ نئی گون ترا هور وپتگان )جهاندیده، 

 (.141ام )همان: ام/ از تو جدا توابیدهن که به نام تو عقد شدهاز آن زما
در روایوت عربوی،   ، ولوی  اسوت  لیلی در روایت نظامی شوبیه  با سرنوشتاین وضع در سرنوشت هانی 

 تبری از این موضوع نیست.
یفاش ماو لیکن  ،دارنپندسردار قدرتمند و ثروتمند و البد توشبخت می همسرهانی را زنان همسایه، 

او هرگوز میرچواکر را همسور واقعوی توود       اش برت   تصور آنان، با نوامرادی گیشوته و  که زندگی کند
 است:ندانسته

 (140هنگت تئی یاتا نیان/ من په مریدایا زران )همان: 
مُرید هستم همه سال[ تو در اندیشۀ من جایی نداری/ من هنوز در سودای عشق شَیهنوز ]پس از این

 ندگان مقاله است(.)ترجمه از نویس
 دهد.دهد که او را ط ق بدهد و چاکر نیز او را ط ق میهانی در پی همین سخنان، به میرچاکر پیام می

کردنی است. پودر لیلوی کوه بوه     حضور فعال پدر لیلی در داستان، کام ً با انفعال تام پدر هانی مقایسه
اسوت، در جلووگیری از وصوال آن دو نقشوی     های قبیلگوی  شدت نگران بحث آبرو در جامعۀ پایبند سنت
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اساسی دارد و این مسئله در اجتماع قبایلی عرب قدیم، امری طبیعی است، اما نقش پدر هانی در بخشیده 
رود. این مسئله در جامعۀ قبایلی بلوغ قودیم،  گر صِر  فراتر نمیشدن هانی به میرچاکر، از حد یک نظاره

مُرید از نامزدش به دلیل قوولی  نظر کردن شَیمورد را در کنار  صر  رسد. وقتی اینلیرطبیعی به نظر می
که داده بود بگیاریم، دور از ذهن نیست که آمدن چنین موضوعی در متنی چنین فراگیر، بیانگر و توجیوه  

 ای شدیداً گرفتار طبقات حاکم و محکوم باشد.جامعه
 

 ها. واسطه7

در داسوتان  لیلوی، پیرزنوی،     برانگیز اسوت. در دو داستان، توجه مردحضور یک زن به عنوان واسطۀ ارتباط زن و 
تود را بوه تیموۀ   ، مجنون که مخفیانه و به کمک پیرزن .(133 :1389، نظامیبرد )مجنون را به ترگاه لیلی می

 شود:است، پس از گفتن سخنی از سر درد فراق، به سرعت از آنجا دور و راهی بیابان میلیلی رسانده
 (135همان: )  وانه شد و برید زنجیرودی  ت و ز  جای جست چون تیراین گف

این زن در  واسطه است اما نه واسطۀ دیدار عاشق و معشوق بلکه سازینزنی به نام در داستان  هانی، 
 شود.و موفق هم می چاکر برساند همسری تدمت رقیب است و سعی دارد هانی را به

در شرایطی که هانی همسر  میرچاکر است، چنان میسور نیسوت کوه     مُریدهانی و شَینکتۀ دیگر آنکه دیدار 
 میوان  از را رقیوب  توا  رودبه اطرا  تانه و ترگاه معشوق می مُریدشَیبینیم؛ البته یک بار در داستان نظامی می

 را ترک کند.شود آنجا بیند و از سر شرم و حیا مجبور میمی تانه جامۀ در را رقیب، معشوق جایبه اما بردارد،
کبووتر  ) «چاهیوگ »بوا  یوا   صحرایی( کبوتر« )کَپوت»هجران با شرح مورد دیگر اینکه بیان سخن عشق و 

لالباً کبوتر حضوور دارد   هم در این داستانو  و پرندگانی دیگر در ادبیات بلوچی از مضامین پرتکرار است (چاهی
. اسوت را نشان داده آنهای نمونه( برتی از 81و80: 1390جهاندیده ) .شودو شرح عشق و هجران با او بازگو می

 «بواد صوبا  »و  «نسیم سحر»، پیک و قاصدی است چون یاین داستان، به تبعیت از سنت ادبیات بلوچدر کبوتر 
نیز کبوتر حضور چشومگیری دارد و مجنوون در عوالم     لیلی و مجنوندر ادبیات فارسی. در روایت عربی داستان 

بور آواز کبووتر دل   »گویود و  پندارد و بارها با آنان از دردهای مشترک میتود عاشق می تیال، کبوتران را چون
البتوه سوخن گفوتن     ؛(94 :آورد )هموان ( و آواز کبوتر او را بوه شووق موی   93: 1393)لنیمی ه ل، « سوزاندمی

د. سوخن گفوتن   شوو مکرر دیده موی و چه در روایت عربی و چه در روایت فارسی و مجنون با جانوران دیگر هم 
 ؛گر همین کار مجنون در روایوت عربوی اسوت   مُرید با کبوتر، ع وه بر سنت ادبی بلوچی، تداعیشَیبارۀ چندین
هانی هم ایون بلکه نهد، های عاشقانه را با کبوتر در میان میهای فراق و پیغاممُرید نیست که لمشَیفقط البته 
هوای مجنوون   گفتن نون به کبوتر و گریستن بر آوازش و سخنتوجه مج (93 :ه ل )همان است. لنیمی گونه

بارها به صوورت مشوخص   هم در داستان بلوچی  .زندبیند و مثال میبرجسته میو وییه در سفر حج بهو با آن را  
 .(81و80: 1390مُرید است )جهاندیده، مورد تطاب شَی« کبوتر مکه»
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 . عناصر دینی مسلمانی8

در متون دورۀ اسو می  ولی  مربوط به چه تاریخی است، لیلی و مجنونمۀ داستان دانیم سرچشدقیقاً نمی
روایوت  . (303: 1393اند )لنیمی ه ل، آنان را اشخاصی تاریخی و مربوط به قرن نخست اس می دانسته

هوای  های مسلمان دانسوته، برتوی از صوحنه   اینکه به صورت طبیعی آنان را از عرب نظامی نیز ع وه بر
 مث ً: ؛استهای مسلمانی گرفتهان را از آیینداست

 میثاق نموود و توورد سووگند   
 وانگووه بووه رسووالت رسووولش 

 
 کرد چوو حاجیوان طووافی   می
 
 فت عرب، ل م روسیور سُوب

 اول بووووه توووودایی تداونوووود  
 کایمووان ده عقوول شوود قبووولش 

 
 انگیختوووه صووولحی از مصوووافی

 
 یووروسوی عولوصود موونوگوواف

  
 (106: 1389)نظامی، 

  
 (111 :)همان 
  
 (139 :)همان 

هوایی  شود که آنان را بلووغ ها روایت میهم در بافتی از تاریخ اساطیری بلوغ مُریدهانی و شَیداستان 
ی از عناصر فوراوان فرهنوگ   هاینمونهامثال آن،  و حج و ط ق و مسجد نماز وکعبه و یابیم. مسلمان می
 هستند؛ مث ً:داستان در این  مسلمانی
 (97: 1390)جهاندیده، « آییهان ای کبوتری که از کعبۀ اهلل می»ی کابت اهللءِ کپوت: ج

 (.99)همان: « توانددر مسجد نماز می»مُرید( شیه، مجّدءَ وَنتَگ نُماز: شیخ )شَی
از عشوق   کوردن  بورای دور  ایمثابوۀ چواره   سفر حوج بوه  بردن مجنون به ، لیلی و مجنوندر داستان 

هانی و داستان در  .برداو را به تانۀ کعبه می دانشنوپدر مجنون به پیشنهاد تویشا ود.شانجام میسرکش 
هوا در آنجوا   شوود و مودت  با کاروان حج همراه میهای عشق، برای دوری از تلخکامیمُرید ، شَیمُریدشَی
 رود.بیرون نمیاز این دو عاشق کدام عشق از سر هیچ؛ اگرچه ماندمی

هوا و  با جنون فرزند، آنان هم دچوار سوختی  اما  ،اندعاشق زنده تان، پدر و مادر پسر در آلاز هر دو داس
 دهد.دو آنان در اواتر داستان رخ می شوند و مرگ یکی یا هرعواقب این درد می

 

 . سرنوشت پایانی9
لوی  بینیم: شوهر ناکام لیمیچشمگیری  طبیقیموارد ت ،های اصلی دو داستاندر سرنوشت پایانی شخصیت

د. لیلوی نیوز پوس از    سواز لیلی را از شوی نادلخواه تویش جدا موی  ،این حادثه .بازدمی براثر بیماری جان
بر سر تربت معشووق  سرانجام . مجنون پس از شنیدن این تبر و شیدایی و آوارگی بیشتر، میردمیچندی 
 بازد.آید و همانجا جان میمی
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مُریود  باورناپییری، شَی گیرد و به صورته، از او ط ق میهانی پس از سی سال زندگی با شوهر نادلخوا
کند. این دو پس از این حادثه، ناپدید است، ازدواج میاش برگشتهسالههای سییابد و با او که از آوارگیرا می
اندیده، اند )جهاند اینان از جاودانان شدهبرتی گفته .داند کجا رفتند و چه بر سرشان آمدشوند و کسی نمیمی

 .اند )همان(اند اینان را تضروار دیدههای بعد هم ادعا کردهگویا کسانی در دوره .(76: 1390
ان آن داسوتان  یای از پابینیم. نکتهنیز ناپدید شدن را می« عزت و مَیرُک»در داستان عاشقانۀ بلوچی 

رود و سوپس  سر تربت او میمیرد و عاشق بر معشوق میهم در آنجا . شباهت دارد لیلی و مجنونبه هم 
 شود.( و پس از آن ناپدید می400 :زند )همانمی« وار سر به شیداییدیوانه»

در  مُریود هانی و شَوی که ناپدید شدن ساتت توان این حدس را مطرح شکنانه، میدر یک نگاه شالوده
چاکر که بوا  میررتباط نباشد. اهای چاکر بیکشی)مرد ناکام سابقاً شوهر هانی( به انتقام« چاکر»اوج قدرت 

هوای معورو    اش باعوث جنوگ  آورد و با سرسختیمیگری، هانی را به همسری تود دررحمی و حیلهبی
زنوش و ازدواج او بوا عاشوق    نکردن تواند از ننگ تمکین شود، میمی و الشار سالۀ قبایل رندقبیلگی سی

 پیشین بگیرد؟!
 

 نتیجه
 مُریود هانی و شَیبا  لیلی و مجنونهای فارسی نظامی و دیگر روایت ونلیلی و مجندر بررسی کلی میان 

( از 2شووند؛  ( عنوان کتاب نظامی و عنوان داستان بلوچی، هر دو با معشوق مؤنث آلاز موی 1بینیم که می
های متعدد در دست داریوم. از  های گوناگونی از شاعران گوناگون و دوره، در فارسی روایتلیلی و مجنون

اسوت،  های مختلف بر جای ماندهها و مکانها و زمانهایی گوناگون با گویشهم روایت مُریدی و شَیهان
هوای بلووچی گواه    هایی مستقل هستند اما در روایوت های فارسی، داستانبا این تفاوت اساسی که روایت

ناموۀ  نموایش  هوای مختلوف اسوت. از   هایی از یک منظومه سرودۀ شاعران گمنوام متعودد و از دوره  بخش
شوباهت   مُریود هوانی و شَوی  های عربی از این حیث بوا  احمد شوقی که بگیریم، بقیۀ روایت مجنونُ لیلی

دهد، اگرچه در مقابل، نوام  ( تغییر نام عاشق، پس از شهرتش به دیوانگی در هر دو داستان رخ می3دارند؛ 
( شباهت دیگر دو داسوتان، در  5هستند؛ فرزند رسد هر دو عاشق، تک( به نظر می4ماند؛ معشوق ثابت می

( رفتوار اتتیواری یوا لیراتتیواری عشواق هور دو       6کند؛ رقیب ثروتمندی است که معشوق را تصاحب می
داستان، باعث تشدید جدایی است و همچنین معشوقان هر دو داستان از ناچاری، شوهر نوادلخواه را موی  

اهت وجود دارد، اما برت   داسوتان عربوی، در داسوتان    پییرند؛ البته در بافت قبیلگی بلوچی و عربی، شب
ایستد و او هرگز از معشوق داستان به کوام نموی  بلوچی و فارسی، زن در تلوت، مقابل شوهر نادلخواه می

رسوان و واسوطۀ تیوالی میوان     ( در هر دو داستان، زنی واسطۀ ازدواج یا دیدار است. همچنین پیام7رسد؛ 
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( عناصر دینی مسلمانی چوون نمواز و سوفر    8بوتر دشتی یا کوتر چاهی( است؛ عاشق و معشوق، کبوتر )ک
گیری داستان یوا تحووالت نهوایی آن در فرهنوگ دینوی      حج و عقد نکاح در هر دو داستان، یادآور شکل

شوود.  ( سرنوشت پایانی با جدایی معشوقان دو داستان از شوهران نوادلخواه شوروع موی   9مسلمانی است؛ 
شود. بیماری لیلی در پایان داستان تسوریع حرکوت بوه    یرد، اما هانی از شوهرش جدا میمشوهر لیلی می

دلی، داستان را به سوی پایان است و به همین صورت، هانی نیز با افشای نامرادی و اظهار پیری و تسته
وچی، از در بافت فرهنگی بل مُریدهانی و شَیرسد دهد. همچنین به نظر میها سوق میسوی آترین پرده

هوای محویط و اجتمواع تواص     است، ولی با اقتضائات و وییگیهر دو روایت فارسی و عربی تأثیر پییرفته
 است.وبوی آن اجتماع آفریدهتود، اثری با رنگ

 

 منابع
 ، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران، اساطیر.الفهرست(، 1381ندیم، محمد بن اسحق )ابن

، به قلم گروهی از ایرانتاریخ ادبیات فارسیوچی، ترجمۀ ناهید یاراحمدزهی، در (، ادبیات بل1393الفنباین، یوز  )
 ، تهران، سخن.18شناسان، زیر نظر احسان یارشاطر، جلد 

 تفتان. ،زاهدان ،مُریدهانی و شَی ،(1387بجارزهی، محمدانور )
ارشود زبوان و ادبیوات    رشناسوی ناموۀ کا ، پایوان های بزمی زبان بلوچیبررسی حماسه(، 1385ناصر )بهروزی، جمال

 بخش، دانشگاه آزاد اس می واحد جیرفت.فارسی، به راهنمایی عظیم شه

رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی، ، ترجمۀ علیدرآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی(، 1398پراور، زیگبرت سالمُن )
 ، تهران، سمت.4چاپ 

 .معین ،، تهرانبلوچی ۀهای عاشقانمنظومه ،(1390) جهاندیده، عبدالغفور
 ، تهران، معین.وزن و قافیۀ شعر بلوچی(، 1399وووووووووووووووووو )
، سال فرهنگ و ادبیات عامه، دوماهنامۀ مُریدهانی و شَیهای داستانی مایه(، ساتتار بن1400وووووووووووووووووو )

 .78و41، صفحات 42، شمارۀ 9
 بلوچی آکادمی. ،)پاکستان( محمد پناه، کویتهبه کوشش ملک ،1، بخش گیدی کِسو، (1968ورث )گدیمز، الن

 چمگ. ،، ناصرآباد )پاکستان(بلوچی دود ءُ ربیدگ ءُ پهلوانی ادب ،(2015محمد )رتشانی، ولی
نظامی گنجووی،   لیلی و مجنونو  تسرو و شیرینتطبیقی منظومۀ  و نقد تحلیلی ،(1387اهلل )رضایی اردانی، فضل

 .112و87فحات ، ص11، شمارۀ 6، سال ییپیوهشنامۀ ادب لنا
 تفتان. ،، زاهدانهای بلوغالمثلضرب ،(1391میربلوچزائی، اسحق ) ؛سپاهی، محمداکبر
 ، تهران، سپیدرود.حاالت عشق مجنون(، 1385ستاری، ج ل )

 پیکان. ،، تهران20، چاپ سیمای دو زن ،(1400اکبر )سعیدی سیرجانی، علی
 نا.جا، بی، بیمیراث ،(2000شاد، فقیر )
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 ، القاهره، مؤسسۀ هنداوی للتعلیم والثقافه.مجنونُ لیلی(، 2012شوقی، احمد )
 امیرکبیر. ،، تهران2شیرازی، چاپ  ۀزاداهلل، ترجمۀ سیدمرتضی آیتادبیات تطبیقی ،(1390لنیمی ه ل، محمد )
 نی. ،ان، تهرلیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی ،(1393) وووووووووووووووووو
بَکور الووالبی، دراسوه و التعلیوق یُسوری      ، روایَه ابوی دیوانُ قیس بن المُلوّح، مجنونُ لیلی(، 1999قیس بن المُلوّح )

 عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
 مرکز تحقیقات ایران و پاکستان. ،، راولپندیشعر فارسی در بلوچستان ،(1353الحق )کوثر، انعام

 دانشگاه تهران. ،، تهران2، به تصحیح برات زنجانی، چاپ لیلی و مجنون ،(1374س بن یوسف )نظامی گنجوی، الیا
تصحیح و حواشی وحید دستگردی، به کوشش سعید به ، لیلی و مجنون ،(1389)وووووووووووووووووووووووووووووو 

 قطره.، ، تهران10حمیدیان، چاپ 
رؤیوۀ  »العاطفیه بین العیریه والصوفیه محمد لنیمی هو ل   الحیاۀ ،(1390منصوری، ریحانه ) ؛نظری منظم، هادی
 . 141و133فحات ، ص3 ۀ، شمار1، سال اضاءات نقدیه، «نقدیۀ مقارنۀ

 ، ترجمۀ سعید رفیعی تضری، تهران، چشمه.روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی(، 1398ولک، رنه )
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