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چکیده
در پژوهش حاضر ،به بررسی نحوۀ بازتاا ادبیاا عاشااان عار عصار
اموی در آثار موالنا (مثنوی ،مکتوبا  ،فیه ما فیه ،مجالس سا عه ،غزلیاا

شمس) و مااال شمس ت ریزی ،مأخذیابی داستان ها و ابیاا  ،و بررسای
برخی از تصرفا هنری موالنا و شمس در اشعار و روایا اصلی پرداخته

میشود .پرسشهای این پژوهش این است که در آثار موالنا و شمس ،چه
نمودهایی (اعم از داستان و سروده) از ادبیا عاشاان عصر اماوی وجاود

دارد و این نمودها در این متون چه تغییراتای یافتاه انا  .همچناین آیاا ایان
تغییرا  ،ناشی از تصرفا شخص موالنا و شمس ان یا برخاسته از منابعی
هستن که از آن ها بهره جسته انا

چنانکاه خاواهیم دیا  ،آثاار شامس و

موالنا دربردارن ۀ ابیا شاعرانی از عصر اموی و نیز داساتان هاایی درباارۀ
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/jml.2018.21608.1571 :)DOI
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زنا گی آنهاساات .تصاارفا موالنااا از گونا تغییراتاای در شخصاایتهااا،

قهرمان ،زمان تاریخی داستان ،نام سراین ه و متن اشعار است .برخی از این
تصرفا  ،ناشی از خالقیت های فردی موالناست و منشاأ برخای نیاز منااب

پیش از موالناست .تصرفا موالنا در متن اشعار نیز برخای آگاهاناه و در

برخی موارد ناآگاهانه و ناشی از نال از حافظه است .در پاژوهش حاضار،
برخی از ابیا قیس بن مُلَوح عامری ،عمر بن ابی ربیعه ،عروة بان حازام،

اَحوَص انصاری ،ابن مَیاده ،معاةیة بن ابی ساییان (از دورۀ اماوی) ،حاال،،

متن ی ،ابوفراس حم انی و انوری (از س ههای بع ) در آثار موالنا و شمس

مأخذیابی ش ه و پیشین برخی از روایا  ،در متونی نظیار األغاانی ،دیاوان

مجنون به روایت ابیبکر وال ی ،مصی تنام عطار ،هزار حکایت صاوفیان،

فتوحا ابن عربی ،رسال عینی غزالی ،تمهی ا و نامه هاای عاین الاضاا
نشان داده ش ه است.

واژههای کلیدی :موالنا ،شمس ،تصرفا شکلی و محتاوایی ،ادبیاا

عصر اموی ،لیلی و مجنون.

 .1مقدمه
عارفان ایرانی که برای بیان ان یشههای خود نااگزیر از باهکاارگیری تمثیال باودهانا  ،غال اا

رابط میان انسان و خ اون را با زبانی تمثیلی و در قالب روایاتی عاشاانه بیان کردهان  .یکی

از زمینههای موضوعی داستانها و نیاز سارودههاا و نمادهاای عاشااان باهکاررفتاه در متاون
عرفانی از جمله آثار موالنا و شمس ،ادبیا عاشاان عر در عصر اموی ( 132-41هاا .ق)

است .در ماال حاضر ،به بررسی نحوۀ حضور این زمیناههاا و چگاونگی تغییارا آنهاا در

آثار موالنا (اعم از مثنوی ،مکتوباا  ،فیاه ماا فیاه ،مجاالس سا عه و غزلیاا شامس) و نیاز
مااال شمس ت ریزی میپاردازیم .در ابتا ا باه نحاوۀ حضاور داساتانهاا و ابیاا عاشااان

شاعران عصر اموی در آثار موالنا و شمس اشاره میشود و سپس ضامن بررسای آنهاا ،باه

نحوۀ تغییرا و چگونگی تصرفا موالنا و شمس و نیز مناب ادبی پایش از ایان دو در ایان

ابیا و داستانها پرداخته خواه ش .
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 .1.1پرسشها و فرضیۀ پژوهش
پژوهش حاضر بر م نای این پرسش ها انجام یافتاه اسات کاه در آثاار موالناا و شامس ،چاه

نشانههایی (اعم از داستانها و سرودهها) از ادبیا عاشااان عصار اماوی وجاود دارد و ایان
نشانهها در این متون چه تغییراتی یافتهان  .پرسش دیگر این است که آیا این تغییارا ناشای
از تصرفا شخص موالنا و شمسان یا برخاسته از منابعی که از آنها بهره جستهان  .فرضی

نگارن ه این است که موالنا و شمس در عین تأثیرپذیری از زمینههای ادبیا عصار اماوی و

بهکارگیری موضوعا داستانی و شعری در آثار خود ،در این زمینهها و نحوۀ روایت آنهاا

تصرفاتی نیز داشته ان که برخی برآم ه از خالقیتهای فاردی ،و برخای متاأثر از تصارفا
عرفای پیشین است.

 .2پیشینۀ پژوهش
ب ا ی الزمااان فروزانیاار در کتااا مآخااذ قصااص و تمثاایال مثنااوی ،گاااهی بااه برخاای از

تأثیرپذیریهای موالنا از اد عاشاان عصر اموی و تعیین پیشاین برخای از مطالاب موجاود

در مثنوی اشاراتی دارد ،اما به علل وجود تیاو هاا و بررسای ایان نکتاه کاه ایان تغییارا ،
حاصل تصرفا خود موالناست یا برآم ه از مناب عرفانی پیش از وی اشارتی نکرده اسات.

در ماال حاضر ،عالوه بر تحلیل نمونههای یادش ه توسط فروزانیر و بررسی تصرفا موالنا

و عالوه بر آن مااال شمس و نیز جستوجوی پیشین این داستانها ،به مواردی نیز اشار

خواه رفت که یافت پژوهش حاضر است و بارای نخساتین باار طارح و بررسای مایشاود.

بررسیها نشان میده  ،جز نموناههاایی در الباهالی پاژوهش یادشا ه از فروزانیار ،در اثار
دیگری به تأثیرپذیریهای داستانی آثار موالنا از ادبیا عاشاان عصر اموی به شکل مستال
پرداخته نش ه است.

 .3بحث و بررسی :ادبیات عاشقانۀ عرب در عصر اموی
قالب غزل در ادبیا عر در عصر اموی ( 132-41ها .ق) شاکل گرفات و سارودن غازل

بهعنوان شعری مستال با موضوع و درونمای واح  ،از این دوره آغاز ش  .برخی غازل ایان
دوره را براساس محیطی که در آن پ ی آم ه ،به دو دست کلی غزل «بَ َوی» و «حَضَری» و

برخی نیز بنا به درونمای شعری ،آن را اغلب به «غزل عُذری» و «غازل ابااحی» یاا «عماری»
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(منسو به پیشوای اینگوناه غازلهاا ،عمار بان ابایربیعاه) تاسایمبنا ی مایکننا  .بناا باه
لسانالعر « ،حضر» یا «حاضر » به معنای شهر ،روستا و جای پرآ وعلف اسات؛ بارخال
«بادیه» که بهمعنای صحرا و بیابان اسات .از آنجاا کاه «با وی» منساو باه «با و» و «بادیاه»

است ،توسعا «غزل ب وی» را میتوان «غزل بیابانی» ،و «غزل حضری» را «غزل شاهری» معناا

کرد .درمجموع ،غزل ب وی ،غزلی است با عشای عییف ،سوزان و سراسر ج ایی ،اما غزل

حضری غزلی است که شاعر در آن بیآنکه احساس شرم کن  ،از لذ جوییهای جسامانی

خود با معشوق سخن میگوی  .نوع شییتگی را در غزلهای دست اول« ،حاب عُاذری» و در
غزل های دست دوم برخی «حب اباحی» (عشا کاامجو ،بای پارده ،آزاد) (فااخوری:1381 ،
 ،)187و برخی نیز چون شکری فیصل «حب عُمَری» (منساو باه عمار بان أبایربیعاه) ناام

نهاده ان  .بخشای از آنچاه از ادبیاا عاشااان عصار اماوی بارای امروزیاان بازمانا ه اسات،

سروده ها و نیز برخی ابیا پراکن ه از شاعرانی عاش پیشه است که فحوای سروده های آنان

بیانگر عش سوزان ،ناکام و سراسر ج ایی ایشان به معشاوقی عییاف اسات .شااعرانی نظیار

جمیل بن معمر (شییت بُثَینه) ،قیسبن مُلَوح عامری ( :مجنون ،شییت لیلای) ،عُاروَ بان حازام
(شییت عیراء) ،و کُثَیِّر (شییت عَزّه) (در این زمینه ،ر.ک :الجواری )2006 ،کاه باه «شااعران

عذری» شهرهان  .پس از عصر اموی ،کوششها برای ایجاد روایا داستانی از فحاوای ایان
سروده ها و ابیا پراکن ه آغاز ش ؛ برای نمونه ،اباوبکر وال ای در روایات خاود ،باه ابیاا

پراکن ۀ بازخوان ه به مجنون ،توالیای منطاای و زماانی بخشای  .برخای از روایاا شایاهی
مربوط به داستان زن گانی این دل اختگان نیز جسته و گریخته در مجموعاههاایی ادبای نظیار

ط اا الشعرای ابنقتی ه ،و از همه میصلتر در األغانی ابوالیر ،اصیهانی به یادگار مان هانا .
عارفان ایرانی که برای بیان ان یشههای خود ناگزیر از بهکارگیری تمثیل بودن و رابط میان
انسان و خ اون را با زباانی تمثیلای در قالاب روایااتی عاشااانه بیاان مایکردنا  ،گااهی از

زمینههای اد عاشاان عصر اموی بهره برده ان  .موضوع ماال حاضر ،بررسی نحوۀ حضاور

این داستانها ،سروده هاا و نمادهاا در آثاار موالناا و شامس اسات .گذشاته از تأثیرپاذیری،
عارفان ایرانی گاهی تصرفا و تغییراتی را نیز در نال داساتانهاا و اشاعار و تعیاین گوینا ۀ

این سرودهها روا داشتهان که در ماال حاضر به بررسی این موارد در آثار موالناا و ماااال

شمس پرداخته میشود.
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 .4نحوۀ بازتاب ادبیات عصر اموی در آثار موالنا و شمس

 .4.1مولوی ،جاللالدین محمدبن محمد بلخی ( 672-604هـ  .ق)

موالنا در مجموع آثار خود به داستانهای عاشاان عصار اماوی اشااراتی دارد .هام باه ناال

سرودههای شاعران این عصر در آثار خود پرداخته است و هم از نام دل اختگان ناما ار ایان

عصر بهعنوان نماد بهره جسته است .در اینجا به ذکر این موارد میپردازیم و هرجاا تصار

و تیاوتی در اصل داستان ،شعر و نام گوین ه وجود داشت ،آن را بررسی و علاتیاابی مای-

کنیم .چنانکه خواهیم دی  ،موالناا همچاون عارفاان بازرش پایش از خاود (همچاون احما

غزالی و عطار) بارها در تماامی آثاار خاود از اد عاشااان عصار اماوی بهاره بارده و گااه

تصرفاتی نیز در داستانها ،نام شخصیتهای داستانی و نیز نس تدادن برخی بیتهاای دیگار

شاعران این عصر به مجنون روا داشته اسات .در اینجاا باه بررسای مثناوی ،غزلیاا شامس،
مکتوبا  ،فیه ما فیه ،مجالس س عه و غزلیا شمس پرداخته میشود.
 .4.1.1تصرفات موالنا

برای ادی ان آنچه همواره مهم بوده است ،تأثیر عاطیی یا پیامی اسات کاه بایا باه مخاطاب

منتال میش ه است؛ و نه اصل تاریخی یک واقعه ،یا اصل روایت یک داستان (هماانگوناه

که هم در آثار مکتو ایشان دی ه میشود و هم در خطابههای ایشاان؛ چنانکاه در مجاالس

موالنا) .بههمین س ب ،بسیاری از تیاو های روایی و داستانی در آثار موالنا نس ت به اصال
داستان لیلی و مجنون نظامی یا روایت ابوبکر وال ی و پیش از هم اینهاا األغاانی ،برسااخت

ذهن هنرمن و خاالق خاود موالناا ،و در ماواردی نیاز برسااخت مشاایخ اهال ذوق پایش از
اوست؛ موالنا و مشایخی که هم اهل من ر و خطابه بودهان و هم اهل هنر و آفارینش هناری.

گذشته از تصر

و تغییر آگاهانه و ذوقورزانه در حکایا و اشخاص داستانها ،موالناا در

موارد متع دی ،در اشعار دیگر شاعران نیاز تصار

کارده و آنهاا را تغییار داده اسات .در

اینجا به چن نمونه از تصرفا موالنا در ابیا شاعران اشاره میشود تا در ادامه بهتیصیل باه

تیاو های روایی و تصرفا وی در نال داستانها پرداخته میشود .بارای نموناه موالناا در
آغاز نامهای به یکی از سالطین عصر ،در بیاتهاایی از قصای ۀ معارو
مطل :

و زی اای اناوری باا
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اگااار محاااول حاااال جهانیاااان ناااه قضاسااات
بلی قضاست به هر نیک و ب عنانکش خلا

چاااارا مجاااااری احااااوال باااارخال

رضاساااات

بااا ان دلیااال کاااه تااا بیرهای جملاااه خطاسااات
(انوری)41 :1 ، ،1376 ،

تغییراتی داده است .از جمله «قضا» را به «خ ا» ب ل کرده است:
اگااار محاااول حاااال جهانیاااان ناااه خ اسااات
بلی خ است به هر نیک و ب عناانکاش خلا

چاارا مجاااری احااوال باار خااال

هواساات

ازین سا ب هماه تا بیرهای خلا خطاسات
(مکتوبا )221 ،

ال ته برخی از این گونه تغییارا و تصارفا پایش از موالناا صاور پذیرفتاه اسات ،ماننا
مصرع دوم این بیت:

حال« :،روحُااهُ روحاای و روحاای روحُااهُ

مَااان رَأَی روحَاااین حَلَااات بَااا َنا»

در مکتوبا مولوی ( )166 :1371و پیش از آن در معار

(حال)232 ،،

بهاءول  ،پ ر موالنا ()108 :1 ،

(با تیاو «روحها» بهجای «روحُه») ،ب ینصور آم ه است« :مَان رَأَی روحَاین عاشاا فای

بَ َن » (این بیت ب ینصور در ال یاض و السواد نیز آم ه که بار زباان بایزیا جااری شا ه

اساات (ساایرجانی .)180 :1390 ،روزبهااان بالاای در شاارح شااطحیا  ،ایاان بیاات را ساارودۀ

«مجنون ابن عامر» در عش لیلی دانساته اسات (روزبهاان294 :1385 ،؛ باا تیااو «روحهاا»

بهجای «روحه») ،اما در دیوان مجنون وجود ن ارد.

این دو بیت نیز در یکی از مجالس بر زبان موالنا جاری ش ه است:
و لَیا اتَ اللّاااذی بینااای و بَینا اکَ عاااامر

إذا صَااامِ مناااکَ الاااوُدُ فَالماااالُ هَااایِّن

و بَیناااای و بَااااینَ العااااالمینَ خَاااارا ُ
و کُاالا اللّاااذی فَااوقَ التاااارا تُااارا ُ

(مولاااااوی)58 :1363 ،

نکته اینجاست که این دو بیت نه از یک سروده ،بلکه از دو شاعر و از دو سرودۀ مختلفان

که موالنا آنها را پیوسته خوان ه است .بیت نخست بنا به الموسوعه از متن ی ،و بیت دوم نیز

با تیاو «إذا نلتُ منکَ» بهجای «إذا صَمِ منکَ» در ض ط ،از ابوفراس حم انی اسات .نکتاه
آن است که برخی از تصرفا موالنا در متن اشعار ،آگاهانه (چنانکه در بیات اناوری) و در

برخی موارد ،ناآگاهانه و ناشی از نال از حافظه است (هماننا ماورد اخیار) .موالناا چنانکاه
خواهیم دی  ،در اشعار شاعران عصر اموی نیز تصرفاتی دارد.
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 .4.1.2ادبیات عصر اموی در آثار موالنا
 .4.1.2.1مثنوی

 .4.1.2.1.1نخستین حضور جلوههای اد عذری در مثناوی موالناا ،در دفتار نخسات و در
داستان دی ار لیلی با خلییه است ،اما چنانکه خواهیم گیت ،اصل این واقع تااریخی ،دیا ار
بثینه ،معشوق جمیل بن معمر عذری ،با ع الملک بن مروان ،خلیی اموی اسات؛ و موالناا و

مشایخ پیش از او همچون عطار ،بهدلیل کمتر شناختهش هباودن ایان ناامهاا در نازد مردماان
عصر خود ،و در ماابل ،شهر داستان لیلی و مجنون ،با تصرفی در شخصیتهای داساتانی،

این روایت را به اشخاص داستانی لیلی و مجنون نس ت دادهان  .این نمونه از بهترین مثاالهاا
در تأیی نظر کراچکوفسکی است که« :بهت ریج که داستان لیلی و مجنون (بهصور فعلی)

در طی قرون شکل گرفت ،مجنون پس از چن ی ،قهرمان بالمناازع عشا مایشاود و حتای

جمیل بثینه [که در األغانی امامالعاشااین خوانا ه شا ه اسات  ،جایگااه خاود را باه مجناون

میسپارد و مجنون در مراحلی که در طی قرون میپیمای  ،از شخصیتی به کلی مجهاول ،باه

شخصیتی که در عش ماام نخست را دارد تکامال ماییابا » (کراچکوفساکی- 84 :1379 ،
:)115

«گیاات لیلاای را خلییااه کااان تااوی
از دگاار خوبااان تااو افاازون نیسااتی

کااز تااو مجنااون شا پریشااان و غااوی

گیت خامش چون تاو مجناون نیساتی»
(دفتر اول)408-407 ،

مأخذ این داستان ،روایت و ابیا ذیل است که به ذکر ترجم آنها اکتیا میشود« :بثینه بار

ع الملک مروان وارد ش  .خلییه [او را وران از کرد و گیت آنگونه که جمیل دربارۀ تاو

سروده است ،زی اا نیساتیب بثیناه گیات ای امیرالما!منینب چشامهاایی کاه مارا دیا ه غیار از

چشمهایی است که تو با آنها میبینیب خلییه گیات او را در عیات چگوناه دیا ی گیات
ب انگونه که خویشتن را وصف میکن  :قسم ب انکه پیشانیها بر او سج ه میبرن  ،که مارا
نه از [چهره و آنچه ورای پیراهن اوست ،خ ری هست و ناه از آنچاه درون آن اسات؛ و ناه

چنین خواستهای داشته ام[ .مرا هیچ تمتعی از او ن ود ،جز نگاهی و ساخنی» (جمیال:1416 ،
( )84نیز ر.ک :ربی االبرار زمخشری ،با العیا

و الاورع ةالعصمة؛ ایان مطلاب در شارح

نهجال الغه نیز مناول است .به نال از فروزانیر)23 :1381 ،
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دربارۀ دی ار بثینه با خلییه روایت دیگاری نیاز در األغاانی آما ه اسات کاه ترجما آن

اینگونه است« :بثینه بر ع الملک بن مروان وارد شا  .وی زنای باهظااهر ناادان و همچاون
دختران یتیم را دی  .ب و گیت :جمیل در تو چه دی ه ب گیت :آنچاه را کاه ماردم هنگاامی
که تو را به خالفت برگزی ن  ،دی ن ب ع الملک چنان به خن ه افتاد که دنا ان سایاهی کاه

پنهانش میداشت ،آشکار ش » (األغانی به نال از دیوان جمیل.)291 :

حکایت دی ار لیلی با خلییه ،پیش از موالنا ،در مصی تنام عطار نیز آم ه است (عطار،

 )233-232 :1386و احتماال مأخذ اصلی موالنا همین من بوده است؛ با این تیاو که لیلی

عصر اموی با هارون الرشی  ،خلیی ع اسی دی ار می کن ب حکایت دی ار لیلی با هارونالرشی

در مااال شمس نیز آم ه است (شامس 104 :1 ، ،1377 ،و  .)105ایان داساتان در هازار

حکایت صوفیان نیز آم ه است ،اما در آن متن ،بنا به اصل روایت ،اشخاص داستان ،بثیناه و
ع الملک مروانان (هزار حکایت .)420 :1389 ،در األغاانی روایتای نیاز درباارۀ دیا ار و

گیتوگوی َعزَۀ ،معشوق کثیر ،با خلییه ع الملک بان ماروان آما ه اسات کاه باا روایات
دی ار بثینه با همان خلییه ش اهت دارد (ر.ک :کثیر .)259 :1424 ،با توجه به ناشاناختهباودن

شخصیتهای جمیل ،بثینه ،عزّه ،و کثیر برای مردمان عصار عطاار و موالناا ،شخصایتهاای
این داستان به لیلی و مجنون ت یل ش هان ؛ بنابراین ،واض ایان تصار

ناه شاخص موالناا،

بلکه عرفای پیش از او همچون عطارن  .نکت دیگر آنکه در روایت موالنا لیلی نماد خ اون

است (برای توضیم بیشتر در این زمینه ،ر.ک :زمانی.)168-167 :1385 ،

 .4.1.2.1.2عنوان یکی از حکایا دفتر چهارم چنین است« :چالش عال باا نیاس همچاون

تنازع مجنون با ناقه؛ میل مجنون سوی حرّه ،میل ناقه واپس سوی کرّهب چنانکه گیت مجنون:
هَ اوَی ناااقَتی خَلیاای و قُ ا امیَ الهَ اوَی

فااااااااینّی و إیاهااااااااا لَمُختَلیااااااااان»

(خواست اشتر من ،پشت سر من ،و خواست من پیشروی من است؛ باری ،من و او را دو راه مختلف است)

این بیت که در فیه ما فیه نیز آم ه است ،از عرو بان حازام عاذری اسات ناه از مجناون

(ر.ک :انطاکی .)135 :1994 ،چنانکه فروزانیر نیز در حواشی فیاه ماا فیاه درباارۀ ایان بیات
نوشتهان « :این بیت جزء قصی های است از عرو بن حزام که از مُتَیمین شعرای عار اسات
مشااتمل باار  84بیاات [( » ...ر.ک .)251-250 :نگارنا ه باار سااخنان فروزانیاار ایاان نکااا را

میافزای که این قصی ه در الموسوعه دارای  122بیت است و پایش از موالناا ،ایان بیات باا
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خوانشی عرفانی سه بار در نامههای عین الاضا نیز آم ه است ،اما ب ون ذکار ناام ساراین ه

(عینالاضا  ،1 ، :1377 ،ناما 576 :44؛  ،3 ،ناما 327 :138؛  ،3 ،ناما  .)411 :150باه
عای ۀ نگارن ه ،ابت ا این بیت همانن نمونه های متع د دیگر به مجنون منسو ش ه و ساپس
براساس همین بیت ،داستانی را بهتیصیل برساختهان ؛ داستانی کاه در منااب اصالی احاوال و
اشعار مجنون (همچون األغانی و روایت ابوبکر وال ی از دیاوان قایس) وجاود نا ارد .تغییار

آگاهان شخصیت داستان از عروه به مجنون را تا زمانی که در متون پیش از عصر موالناا باه

تصریم یافت نشود ،بای از موالنا دانست .موالنا این داستان تمثیلای را کاه در فیاه ماا فیاه و

مکتوبااا نیااز آم ا ه (ر.ک:

 4.1.2.2.1و  ،)4.1.2.3.1در دفتاار چهااارم مثنااوی (بیاات

 )1559-1533به نظم کشی ه است .در این داستان« ،مجنون» یک بار نماد «عال» و بار دیگر

نماد «جان» ،و «ناقه» یک بار نماد «نیس» ،و بار دیگر نماد «تن» ،و «لیلی» نیز نمااد «خ اونا »
است .موالنا به این داستان در دفتر چهارم  1533 :و  1534نیز اشاره کرده است.
« .4.1.2.1.3همچاااو مجناااون باااوکنم مااان خااااک را

خااااااک لیلااااای را بیاااااابم بااااایخطاااااا»
(دفتر ششم)2829 ،

این بیت که درواق یک داستان است که موالنا آن را در یک بیت فشاردهکارده اسات ،باه

حکایتی اشار دارد که به تیصایل در هازار حکایات صاوفیان ( )649-648 :1 ،و نیاز در

مصی تنام عطار ( )365 :1386در داستانی آم ه است :در این داستان مجنون پس از وفاا

لیلی ،مزار و آرامجای او را از بوی آن می یاب  .به گمان نگارن ه ،این داستان پایش از منااب

ذکر ش ه ،براساس همان بیات عربایای کاه در پایاان داساتان هازار حکایات آما ه اسات،

ساخته ش ه بوده و در هزار حکایت ،مصی تنامه و مثنوی بازتا یافته است .نکته اینجاسات
که بیت اخیر از مجنون نیسات و در دیاوان وی نیاز وجاود نا ارد ،اماا همچاون نموناههاای

متع دی از بیت های عاشاان دیگر شاعرا ،باه مجناون نسا ت داده شا ه و براسااس آن ،ایان

حکایت را برساختهان  .موالنا در غزلیا شمس نیز چن بار به این داستان اشاره کرده اسات
(ر.ک :ذیلش .)4.1.2.5

اما فروزانیر دربارۀ این بیت مینویس « :مأخذ آن روایت ذیل است :وَ رُویَ أنَهُ لَما ماتَت

لَیلَی ،أتَی المجنونُ إلی حَیِّ و سَأَلَ عن قَ رها؛ فَلَم یَه وهُ الَیه فَأخَذَ یَشُمُ تُرا َ کُلا قَ رٍ یَمُرا باه

حتّی شَمِ تُرا َ قَ رها فَعَرَفَهُ و أنشَ َ:
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اَرادوا لیُخیااااوا قَ رَهااااا عاااان مُح ِّهااااا

و طیااابُ تُااارا الاَ ااار دَلَ علااای الاَ ااار»
(فروزانیر)570 :1381 ،

(روایت کرده ان که چون لیلی درگذشت ،مجناون باهساوی ق یلا او رفات و از مازار لیلای
پرسی  ،اما جای آن را ب و نشان ن ادن ؛ پس شروع به بویی ن خاک هم ق رهاایی کارد کاه

بر آنها میگذشت؛ تا خاک آرامجای لیلی را بویی و آن را شناخت و سرود :خواستن کاه
مزار

را از دل اخته ا

مخیی نگااه دارنا ؛ حاال آنکاه باوی خاو

مازار او ،عاشااش را

بهسوی خود میکشان  ).فروزانیر این حکایت را به نال از دیوان مجناون آورده اسات ،اماا

این بیت و حکایت در دیوان های چاپی موجود مجنون وجود ن ارد .این بیت ،تنها در پایاان
نسخ خطی دیوان مجنون به روایت اباوبکر وال ای یافات شا (وال ای .)1282 ،ترجما ایان

روایت چنین است« :آوردهان که زمانی کاه لیلای مارد ،مجناون باه ق یلاه آما و از مازار او
پرسی ؛ پس آن را شناخت و سرود« :اَرادوا لیُخیوا [ .» ...سپس پیوسته این بیت را میخوانا

تا از دنیا رفت و در کنار لیلی دفن ش  ».این حکایت در مناب ق یم و متاأخر اشاعار مجناون

مثل األغانی و تزیین األسواق نیام ه است .در روایت چاپش ۀ وال ی از دیوان قیس هم کاه
در آن پیش از هر شعر ،حکایت مربوط به سروده آما ه اسات ،در قسامتهاای مرباوط باه
مرش لیلی چنین بیت و روایتی وجود ن ارد و مشخص نیست که مأخذ فروزانیر ک ام ط ا

از دیوان مجنون بوده است .وی خود در ادام دربارۀ بیت مذکور نوشته است« :ایان بیات از

مسلم بن ولی ملاب به صریم الغوانی است از شعرای مشاهور و معاصار هاارون الرشای ؛ باا

تغییر مختصری بهصور ذیل:

«اَرادوا لیُخیاااوا قَ ا ارَهُ عااان عَا ا ُوِّه

فَطی ابُ تُاارا الاَ اار دَلَ علاای الاَ اار

[ ...و گمان میرود که داستان منسو به مجنون را از روی همین بیت ساخته باشن » (همان).

 .4.1.2.1.4اشارۀ دیگر به داستان لیلی و مجنون ،در گیتوگوی اعرابی است که در پاساخ
به همسر

که از او میخواه نزد خلییه برود ،میگوی این کار نیاز به بهانهای دارد:

«نسااااا تی بایااااا مااااارا یاااااا حیلتااااای

هااایچ پیشاااه راسااات شااا بااای آلتااای

گیاااات آوه باااایبهانااااه چااااون روم

ور بمااااانم از عیاااااد چااااون شااااوم

همچااو آن مجنااون کااه بشاانی از یکاای

لَیتَنااااااای کُنااااا اتُ طَ ی اااااااا حاذقاااااااا

کاااه مااارض آمااا باااه لیلااای انااا کی
کُنااااتُ أمشاااای نَحااااوَ لَیلَاااای ساااااباا
(دفتر اول)2693-2690 ،
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بهنظر میرس مضمون این بیتها بر پای سرودههایی از مجنون خاصه ابیا زیر است:

فَیااااالَیتَنی کُنااااتُ طَ یاااابَ المُاااا اویا»

«یَاولااااونَ لَیلَاااای بااااالعراق مَریضَاا ا

(میگوین لیلی در عراق بیمار ش ه است .ای کا
«یَاولاااونَ لَیلَااای باااالعراق مَریضَااا

من پزشکی درمانگر بودمب)

فَمااا لَ اکَ التَض انَی و أن اتَ صَ ا ی ُ [...

(میگوین لیلی در عراق بیمار ش ه است؛ تو اگر دوست اویی پس چرا مریض نمیشوی [) ...

این مأخذیابی از فروزانیر است ( .)115 :1381سرودۀ اخیر در دیوان مجناون از یاک قطعا

چهاردهبیتی است (مجنون ،)143 :1423 ،اما بیت نخستین که مصرع اول آن با سارودۀ اخیار
یکسان است و از نظر واژگان نیز به سرودۀ موالنا بسیار نزدیک است ،در دیوان مجنون وجاود

ن ارد .نکت دیگر اینکه قطع اخیر در روایت ابوبکر وال ای نیاز آما ه اسات (وال ای:1410 ،

 )66-65و ادام حکایتی است که ذیلش  4.1.2.1.7از آن سخن خواها رفات .باه روایات

وال ی ،پس از اینکه مردی خ ر بیماری لیلی را به مجنون میده و از او میپرس وقتی لیلای

بیمار است ،تو چگونه آسوده خیتهای ،مجنون به حالت غش میافت و پس از آنکه باهخاود

میآی  ،این بیتها را میسرای  .بهگمان ایان نگارنا ه ،تاکبیات نخسات ،بعا ها براسااس
همین داستان ساخته ش ه و موالنا به احتمال بسیار از همین بیت تأثیر پذیرفته است.

 .4.1.2.1.5در بیان نظر از صور در معنی ،و اینکه صور معشوق تنها ظر

است ،میگوی :

جمال الهای

ابلهااااان گیتناااا مجنااااون را ز جهاااال

حسااان لیلااای نیسااات چنا ا ان؛ هسااات ساااهل

گیات صاور کاوزه اسات و حسان ماای

مااااای خااا ا ایم مااااایدهااا ا از نااااااش وی

بهتااااااار از وی صااااا ا هزاران دلرباااااااا

ماااار شااااما را ساااارکه داد از کااااوزها

هساااات همچااااون ماااااه اناااا ر شااااهر مااااا

تاااا ن اشا ا عشا ا اوتاااان گاااو کاااش [» ...
(دفتر پنجم 3291–3286 ،و )3205

موالنا این داستان را در فیه ما فیه نیز حکایت کرده است (ر.ک:

 .)4.1.2.2.4مأخذ ایان

حکایت یا بهتر است بگوییم موضوع «عیب زشترویی نهادن دیگران بار لیلای ،و مخالیات

مجنون با ایشان» سروده ای از مجنون است که در روایت اباوبکر وال ای از اشاعار او باا ناال
حکایتی آم ه است که به نال ترجم آن بسن ه میشود« :وال ای گیات ذکار کاردهانا کاه

مُلَوِح [ :پ ر مجنون و برادران مجنون به بیاباان رفتنا تاا او را بگیرنا و باه نازد خاانواده و

ق یلها

بازگردانن ؛ و این پس از آن بود که تن مجنون بسیار تکی ه و چهارها

سایاه شا ه
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و پوستش بر استخوانهایش چس ی ه و خشک ش ه بود .وقتی نزد او رفتن  ،او را دی نا کاه

روی تپه ای از شن نشسته است و با انگشاتش روی آن خاط مایکشا  .چاون با و نزدیاک
ش ن  ،گریخت .پ ر

دل خو

او را ص ا کرد ای قیسب من ،ملوح ،پ ر توأم ،و این بارادر توسات.

دار و شاد با

که پ ر لیلی ،مرا وع ه داد که لیلی را به ازدوا ،تاو درآورد و تاو

آنها انس گرفت .پ ر

به او گیت ای قیسب آیا از خ ا نمیترسی چا ر از هاوای دلات

را از رمی ن بازدارد و به خواست و رضای تو عمل کن  .پس مجنون نزد آنها بازگشت و با

پیروی میکنی و با من مخالیت میکنی به تو بایش از دیگار فرزنا انم امیا داشاتم؛ تاو را
برتر از دیگر برادرانت میشمردم ،اما تو گمان مارا عملای نکاردی .بارخال

کردی و آرزویم را تحا ن خشی ی .ایکا

گماانم عمال

آنچه را که تاو از جماال و حسان او وصاف

کردهای ،من هم میدانستم [و میدی مب حال آنکه میگوین لیلی گشاددهان و درازدنا ان،

کوتاهقامت ،برآم هچشم ،و ک ودچشم و زشت استب از او رویگردان شو که بارای تاو در
میان خویشانت زنی بهتر از او میتوان یافت .چون ب گویی و عیبجاویی پا ر

لیلی شنی  ،اینگونه سرود :سخنچینان مایگوینا لیلای کوتااهقامات اسات؛ کاا
عرضش (ق

را درباارۀ
طاول و

) یک ذراع (به ان ازۀ یک ساع دست) باش ب و میگوین بهجان تو ،رنا

چشمانش عیب ناک استب در پاسخ گیتم پرن گان کَرامن نیز ب ینگوناهانا ؛ و مایگوینا

برآما هچشاام و گشااددهان اساات؛ بااکی نیساات؛ چراکاه او آرزوی ماان ،و تماام وجااود و
خواست من است .سر تا اب به صخرۀ سخت کوفته بادب چراکه من تا زمان مرش دوست ار

وی خواهم بود» (وال ی10 :1465 ،؛ نیز ر.ک :دیوان مجنون .)201 :1423

پیش از این ،فروزانیر نیز به این مأخذ اشاره کرده است ،اما در ذکر اشعار ،تنها باه ذکار

بیت اول و سوم اکتیا کردهان (ر.ک :فروزانیر.)497-496 :1386 ،

همان گونه که در این سرودۀ موالنا نیز پی است ،لیلی در اشعار وی همیشاه نمااد زی اایی

نیست ،بلکه نماد مطل معشوقی است که دل ستگی مجنون با و تنهاا باه صاور او نیسات؛

چن انکه در نخستین اشارۀ موالنا به لیلای در مثناوی نیاز لیلای زی ااروی نیسات (ال تاه از دیا

خلییه)؛ و در دفتر پنجم (  )2719 :حتی اورا «لیلی کور و ک اود» مایخوانا (در ایانبااره
همچنین ر.ک :یادداشت شمارۀ بع دربارۀ نظر عینالاضا ).
عاشاااا آن لیلاااای کااااور و ک ااااود

مُلااااک عااااالم پاااایش او یااااک تاا ارّه بااااود

(دفتر پنجم)2713 ،
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« .4.1.2.1.6همچو مجنون کو سگی را ماینواخات

مااایداد و پیشااااش مااایگااا اخت»

بوساااها

(دفتر سوم)567 ،

این داستان در مناب اصلی زن گانی مجنون مانن األغانی و روایات اباوبکر وال ای و منظوما

نظامی وجود ن ارد .فروزانیر دربارۀ مأخذ این ابیا ماینویسا « :مأخاذ آن حکاایتی اسات

که به طری اشاره در تمهی ا عینالاضا میبینیم ،به شرح ذیل :اگر مجناون را باا سا
کوی لیلی مح تی باش  ،آن مح ت از جهت عش لیلی بود نه از س
مجنون روزی سگی ب یا انا ر دشات
گیتناا تااو را دوسااتی او ز کجاساات

مجنون».

بگرفت و ب وسی و به گرد

میگشت

گیتااا روزی بااه کااوی لیلاای بگذشاات»

فروزانیر در ادامه دو ع ار از احیاءالعلوم غزالی نال میکن که میی هماین معنای اسات:

«إنَ الم!منُ إذا اَحَبِ الم!منَ ،اَحَبِ کَل َهُ» «مَن یُحبُ انسانا ،یُحبُ کَلبَ مَحَلَته» .وی همچنین

مینویس « :بیت ذیل در تیسیر ابوالیتوح مضمون این حکایت را افاده میکن :
أُحاااابُ لح هااااا السااااودانَ حتّاااای

أُحاااابُ لح هااااا سااااودَ الکااااال »
(فروزانیر)259-258 :1381 ،

(به عش او سیاهان را دوست دارم؛ چنانکه حتی سگان سیاه را بهخاطر او خو

میدارم)

نکاااتی کااه در ایاان نوشااتار بااه یادداشااتهااای فروزانیاار افاازوده ماایشااود ،ایاان اساات کااه

عینالاضا موضوع این حکایت و بیت اخیر را در نامهها نیاز در بیاان احاوال مجناون بیاان

کرده است« :مجنون را عش به جایی رسی که در نظر او رن

سیاهی بهتر از هم رنا

هاا

بودی .چنانکه آن شاعر گیات :اُحابُ لحُ ِّهاا( »...عاینالاضاا  .)31 :2 ، ،1377 ،همچناین

نوشته است « :اگر مجنون را وا س

باود؛ هام باا لیلای

کوی لیلی عشای بوَد ،نه آن با س

بود» (همان68 :؛ همچنین دربارۀ این بیت کاه کسای آن را نازد موالناا خوانا ه باود ،ر.ک:

افالکی .)316 :1 ، ،موالنا در تمثیلی نیز در بیان این معنی که هرچه به یاار منساو اسات،
دلخواه و دلنشین است ،و ال ته هر چشمی حایاتبین نیست ،میگوی :
«همچااو مجنااون کاااو سااگی را مااینواخاات
[ ...آن ساااگی کاااه باشا ا انا ا ر کاااوی او

بوسااها

ماایداد و پیشااش ماایگاا اخت

من به شیران کای دهام یاک ماوی او [» ...

(دفتر سوم)578-567 ،

 .4.1.2.1.7موالنااا در «بیااان اتحاااد عاشا و معشااوق» نیااز از داسااتان مجنااون و لیلاای بهااره

میجوی :
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«جساااام مجنااااون را ز رنااااج دوریای

اناااا ر آماااا ناگهااااان رنجااااوریای [...

گیاات مجنااون ماان نماایترساام ز ناایش

ص ا ر ماان از کااوه ساانگین هساات باایش [...

ترسااام ای فصااااد گااار فصااا م کنااای،

ناااااایش را ناگاااااااه باااااار لیلاااااای زناااااای

پاااس ط یاااب آما ا باااه دارو کاااردنش
لیاااک از لیلااای وجاااود مااان پُااار اسااات

داناا آن عالاای کااه او دلروشاانیساات

گیاات چاااره نیساات هاایچ از رشزنَااش [...
ایااان صا ا

پااار از صااایا آن دُر اسااات

در میااااان لیلاااای و ماااان فاااارق نیساااات»
(دفتر پنجم)2019-1999 ،

این داستان نیز در مناب اصلی زن گانی مجنون مانن األغانی و روایت ابوبکر وال ی و داستان

نظامی وجود نا ارد و برسااخت خاود موالناسات .در مثناوی چااپ کاللا خااور ایان بیات
معرو

نیز که در چاپ نیکلسون وجود ن ارد ،در ذیل همین داستان آم ه است:

ماان کاایم لیلاای و لیلاای کیساات ماان

هااار دو یاااک روحااایم اناا ر دو باا ن

 .4.1.2.2فیه ما فیه
فیه ما فیه مجموعه ای است از محاضرا و ماذاکرا مجلاس موالناا .بناا باه نظار فروزانیار

(ما مه :ص یا و یب) ،این کتا پس از وفا موالنا ت وین ش ه و فیه ما فیه نامی است کاه

پس از وفا موالنا براساس سرودهای از ابنعربی بر آن نهادهان  .موالنا در مجالس خود در

اثنای سخن و گیتوگو ،بارها برای استوارداشت سخنان خود به تمثیال و حکایاا تمثیلای

روی آورده است؛ و در این میان چن ین حکایت از نمادهای اد عذری دی ه میشود.

 .4.1.2.2.1موالنا در ادام این سخن که «[ ...آدمی درین عالم برای کااری آما ه اسات و

ماصود آن است؛ چاون آن نمایگاذارد پاس هایچ نکارده باشا » (موالناا)15-14 :1385 ،

میگوی « :تو را غیر این غذای خوا و خور ،غذای دیگر است که ابیتُ عن َ رَبی یُطعمُنای
و یُساینی؛ در این عالم آن غذا را فرامو

کردهای و با ایان مشاغول شا های و شاب و روز

تن را می پروری ...[ .همچنان که مجنون قص دیار لیلی کرد؛ اشتر را آنطر
هو

با او بود؛ چون لحظهای مستغرق لیلی میگشت ،و خود را و اشتر را فرامو

مایرانا تاا
میکرد،

اشتر را در ده بچهای بود؛ فرصت مییافت ،باازمیگشات و باه ده مایرسای  .چاون مجناون

بهخود می آم  ،دو روزه راه بازگشته بود .همچنان سه ماه در راه بمانا ؛ عاق ات افغاان کارد
که این شتر بالی من است؛ از اشتر فرو جست و روان ش .
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هَااوَی ناااقَتی خَلیاای و قُاا امیَ الهَااوَی

فااااااااینّی و إیاهااااااااا لَمُختَلیااااااااان»
(همان)16 :

چنانکه از داستان پی است ،لیلی در این روایت موالنا رمز و نماد خ اون است؛ «اشتر» نمااد

«تن» ،و «مجنون» نماد «انسان» و یا «سالک» است که برای رسی ن به خ اون بای تارک تان
گوی  .بیات اخیار نیاز چنانکاه یااد شا از عارو بان حازام اسات ناه از مجناون (ر.ک:
.)4.1.2.1.2

« .4.1.2.2.2هرجا که باشی و در هر حال که باشی ،جه کن تا محب باشی و عاش باشای؛
و چااون مح اات ملااک تااو ش ا  ،همیشااه محااب باشاای در گااور و در حشاار و در بهشاات،

الی ماالنهایه [ ...مجنون خواست که پیش لیلی نامهای نویس  .قلام در دسات گرفات و ایان
بیت گیت:

خَیالُک فی عَینی وَ إسمُک فای فَمای

و ذکرُک فی قَل ای إلای أیانَ أکتُابُ

خیال تو مایم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست [کذا و ذکر تو در صمیم جاان جاای

دارد؛ پس نامه پیش که نویسم چون تو در این محلهها مایگاردی قلام بشکسات و کاغاذ
ب ری » (همان.)169 :

روایت داستان ب ین شکل برساخت خود موالنا و برآم ه از همین بیت اخیار اسات .ایان

بیت که در فتوحا ابنعربی نیز آم ه (ابانعربای )230 :1384 ،از ابیاا عاشااانهای اسات

که هم به مجنون و هم به حال ،منسو است و شا لی نیاز آن را مایخوانا ه اسات (ر.ک:

ش لی .)159 :1386 ،در فیه ما فیه یک بار دیگر نیز ال ته با تیاو («نیسی» باه جاای «قل ای»)
آم ه است (مولوی .)43 :1385 ،چنانکه مصحم در حواشای ماتن مایگویا  ،ایان بیات باه

حال ،منسو است و در دیوان گردآوردۀ لوئی ماسینیون آم ه است ،ولی در همان کتاا

به مجنون نیز نس ت داده ش ه است (همان .)270 :این بیت در دیوان مجناون مشااه ه نشا ،

اما بنا به الموسوعه در دیوان الص ابه ،تزیین األسواق فی اخ ار العشّاق ،و المستطر فی کالّ

فنّ مستظر

ب ون ذکر گوین ه ب ینصور :

«خیالُک فی عَینی وَ إسمُک فی فَمای

و در ال ی فی ال ی ب ینصور آم ه است:
«خیالُک فی عَینی وَ إسمُک فی فَمی

و مثااااواک فاااای قل اااای فااااأینَ تُغیااابُ »
و لَیظُااک فاای سَاامعی و حُ ُااک فاای قل اای»
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« .4.1.2.2.3آوردهان که پادشاهی مجنون را حاضر کرد و گیت که تو را چه بوده اسات و
چه افتاده است خود را رسوا کردی و از خانومان برآم ی و خرا و فنا گشتی .لیلی چاه

باش و چه خوبی دارد بیا تا تو را خوبان و نغزان نماایم و فا ای تاو کانم و باه تاو ب خشام.

چون حاضر کردن مجنون را و خوبان را جلوه آوردن  ،مجنون سر فروافکنا ه باود و پایش

خود مینگریست .پادشاه فرمود آخر سر را برگیر و نظر کن .گیات مایترسام؛ عشا لیلای

شمشیر کشی ه است؛ اگر بردارم ،سارم بینا ازد .غارق عشا لیلای چناان گشاته باود .آخار

دیگران را چشم بود و لب و بینی بود؛ آخر در وی چه دی ه بود که ب ان حال گشاته باود »

(همان )51 :این داستان روایتی دیگر است از همان دی ار لیلی با خلییه که قهرمان داستان از
لیلی به مجنون ،و خلییه باه پادشااه ت ا یل شا ه اسات .چنانکاه گیتاه شا  ،شخصایتهاای

تاریخی این دی ار ،ع الملک مروان با بثینه معشاوق جمیال اسات .ت ا یل قهرماان داساتان

آنگونه که مولوی نیز در ابت ای داستان تصریم کرده است ،از دیگران است.

« .4.1.2.2.4فرمود که هرکه مح و است ،خو [ :زی ا است؛ و ال یانعکس .الزم نیسات
که هرکه خو باش مح و باش [ . ...در زمان مجنون خوبان بودن از لیلی خو تار ،اماا

مح و مجنون ن ودن  .مجنون را میگیتن که از لیلی خوبترانان  .بر تو بیاریم .او میگیات

که آخر من لیلی را به صور دوست نمیدارم و لیلی صاور نیسات .لیلای باه دسات مان

همچون جامی است؛ مان از آن جاام ،شارا ماینوشام؛ پاس مان عاشا شارابم کاه از او
می نوشم؛ و شما را نظر بر ق ح است از شرا  .آگاه نیستی اگر مرا ق ح زرین بوَد مرص به
جوهر ،و در او سرکه باش یا غیر شرا چیزی دیگر باش  ،مرا آن به چه کار آی

کا وی

کهن شکسته که در او شرا باش  ،به نزد من به از آن ق ح و از صا چناان قا ح» (هماان:

 .) 72این داستان را موالنا در مثناوی نیاز باه نظام آورده اسات (ر.ک:

 .)4.1.2.1.5ایان

داستان ،روایتی متیاو از داستان پیشین یعنی دی ار مجنون با پادشاه است که خود روایتای

دیگرگون ش ه از دی ار لیلی با خلییه (و در روایت تااریخی ،دیا ار بثیناه باا خلییاه) اسات.
روایت اخیر نیز برساخت خود موالناست.

 ...[« .4.1.2.2.5هرکه رضای حا طل ا  ...[ ،باا حا همنشاین اسات کاه أناا جَلایس مان
ذَکَرنی .اگر ح همنشین او ن ودی ،در دل او شوق ح ن اودی؛ هرگاز باوی گال بای گال
ن اش [ ...؛ این سخن را پایان نیست [ . ...مجنون را گیتن که لیلی را اگر دوسات مایدارد،
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چه عجب که هر دو طیل بودن و در یک مکتب بودن  .مجنون گیت این مردمان ابلهانا ؛

و أَیُ مَلیمٍ التُشتَهَی هیچ مردی باش که به زنی خو میل نکن و زن همچنین .بلکه عشا

آن است که غذا و مزه ای از او یاب همچنانکه دی ار مادر و پ ر و برادر و خوشای فرزنا و
خوشی شهو و انواع لذ ازو یاب  .مجنون مثال ش از آن عاشاان چنانکه در نحاو عمارو

و زی » (همان .)185-184 :حضور مجنون و لیلی در «مکتب» در منظوم نظامی آم ه است؛

ورنه در مناب اصلی اشعار مجنون ماننا األغاانی و روایات اباوبکر وال ای دیا ار ایان دو در

بیابان اتیاق میافت .

 .4.1.2.3مکتوبات

مکتوبا  ،نامههای موالنا است به رجال و بزرگان زمانا وی .موالناا در ناماههاای خاود نیاز

چن ینبار از اشعار شاعران و داستانهای اد عذری استیاده کرده است:

 .4.1.2.3.1موالنا در نامهای خطا به صالحال ین مینویس  ...[« :اگار تاصایری رفات در

خ مت و مهمانداری ،ح تعالی علیام است [ ...که نه از سستی عها ماود باود و ناه از
فتور ارکان مح ت ،اما بهواسط اع ا ،ط یعت ضعیف [ ...نمیگذارد که آنچه همت اوسات
در مصاح ت اخوان صیا و خالّن وفا تمسک نمای [ ...و همان قصا مجناون اسات کاه باه

هزار شوق بر ناقه نشست و کرّۀ ناقه را با خود ن رد .بهج میران جانب ربوع لیلای؛ سااعتی
که حیر مح ت او را از سوق ناقه غافل کردی ،ناقه رو بگردانی ه بودی باهجاناب وطان و

فرزن ؛ م لغی واپس رفته تا او به خود [آم ی  .همچنین در آن راه سهروزه ،دو ماه بمانا در

این جزر و م  .بع از آن گیت:

هَااوَی ناااقَتی خَلیاای و قُاا امیَ الهَااوَی

دربارۀ این داستان و بیت ر.ک:
موالنا ،برخال

فااااااااینّی و إیاهااااااااا لَمُختَلیااااااااان»
(مکتوبا )143 ،

 ،4.1.2.1.2اما نکت مهم ،کاربرد و خاوانش غیرعرفاانی

روایت وی در مثنوی از این داستان است.

 .4.1.2.3.2در نامهای خطا به تا،ال ین معتز مینویس  ...[« :هرچن نیت میکنیم کاه آن
جنا عالی را به رقاع زحمات نا هیم ،لایکن چاون حا تعاالی حسان خلا او را و لطاف
پادشاهان او را ق ل حاجا کرده است ،مصلی را از توجه باه ق لاه چاارهای ن اشا  .چنانکاه
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مجنون را گیتن توبه کن و حلا کع ه بگیر که در این هنگاام دعاا مساتجا اسات .گیات

شما دستها به آمین برداری تا من توباه خاواهم ،دعاا کانم .بعا از آن دساتهاا برداشاتن
خویشان او .مجنون گیت:

جَنَیااااتُ فَاَاااا تَکاااااثَرَ الااااذانو ُ

إلَیااااکَ أتااااو ُ یااااا رحماااانُ ممااااا

زیادتهاااااا [کاااااذا فاااااینّی ال أتاااااو ُ

و إالّ عَااااان هَااا اوَی لیلااااای و حُ ااااای

(همان)233 :

این دو بیت که مربوط به قطعهای پنجبیتیان  ،در دیوان مجنون ب ینصور ض ط ش هان :
«أتاااو ُ إلیاااکَ یاااا رحمااانُ مماااا
فأماااا مااان هَاااوَی لیلااای و ترکااای

عَملاااااتُ فَاَااااا تَظااااااهَرَ الاااااذانو ُ

زیارتهاااااااااا فاااااااااینّی ال أتاااااااااو ُ»
(مجنون)31 :1423 ،

(ای خ اون بخشاین ه ،از آنچه کردهام بهسوی تو توبه میکنم؛ که گناهانم آشکار ش  ،اما از عش

لیلی توبه نمیکنم و از دی ار

این تصر

دست نمیکشم)

موالنا در ض ط واژهها را بای ناآگاهانه و ناشی از نال از حافظه دانست.

 .4.1.2.3.3موالنا بیت «خیالُک فی عَینای »...را در ناماهای خطاا باه قاضای عزالا ین نیاز

بهکار برده است (همان( )151 :برای توضیحا دربارۀ این بیت ر.ک :یادداشتهای پیشاین
در بخش مربوط به فیه ما فیه)

 .4.1.2.3.4موالنا در ضمن نامهای به تاا،الا ین معتاز ماینویسا « :و کُالا غَریابٍ للغَریاب

نَسیبُ» (همان .)157 :این مصراع ،مصراع دوم این بیت است کاه هام در دیاوان اماریالایس

آم ه است و هم به مجنون نس ت داده ش ه است:
«أ جارَتَنااااا إنّااااا غَری ااااان هااااا هُنااااا

و کُلا غَریبٍ للغَریب نَسیبُ»

این بیت که بنا به الموسوعه ،در دیوان اماریالایس و نیاز الشاعر والشاعراء باهناام اماریالایس
آم ه است؛ در مصارع العشاق ذیل «إه ار دم المجنون و زوا ،لیلی» به مجناون نسا ت داده

ش ه است (ر.ک :انطاکی )57 :1994 ،و در دیوان مجنون نیز به نام او آم ه است (مجناون،

.)28 :1423

 .4.1.2.3.5این بیت عمر بن ابیربیعه (که بنا به الموساوعه باه اَحاوَص انصااری از شاعرای
عصر اموی هم منسو است):

إذا أنتَ لَم تَعش و لَام تَا ر ماا الهَاوَی

فَکُن حَجَارا مان یاابس الصِاخر جَلمَا ا
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در مکتوبا ب ینگونه آم ه است:

«إذا أنتَ لَم تَعش و لَم تَا ر ماا الهَاوَی

فَاارُح وَ اعتَلاااف ت ناااا و أنااتَ حماااارٌ
(مولوی)140 :1376 ،

این بیت در نامههای عینالاضا ( )130-129 :2 ،بهصور دیگری نیز آم ه است:
إذا انتَ لم تَعش و لم تَ ر ماا الهاوی

فأناااتَ وَعیااار فااای الیاااال ِ سَاااواءٌ

که این نیز از زمرۀ تصرفا آگاهان موالنا میتوان باش .
 .4.1.2.4مجالس سبعه
این اثر مجموعهای است از سخنان موالنا در هیت مجلس او .سخنان موالنا در ایان مجاالس

بیشتر بر محور شخصیتهای دینی است .موالنا در این مجالس از داستانها و شخصیتهاای
اد عصر اموی بهره نجسته است ،اما در دو مجلس باه دو بیات از مجناون استشاهاد کارده

است:

 .4.1.2.4.1در مجلس دوم میگوی  ...« :محم ی بای تا از چمن یمن این گل چین که:
أرادوا لیَخیوا قَ رَها من مُح ِّه [صم :مح ها

و طایااابُ تُاارا الاَ اار دَلَ علاای الاَ اار
(مولوی)55 :1363 ،

چنانکه پیش از این گیته ش  ،این بیت در هازار حکایات صاوفیان و مصایتناما عطاار نیاز
آم ه و براساس آن داستانی به نام مجنون ساخته ش ه که در مثنوی نیاز آما ه اسات (ر.ک:

یادداشتهای مثنوی ذیلش .)4.1.2.1.3
 .4.1.2.4.2در مجلس سوم:

جُننّااا بلَیلَاای وَهاایَ جُنَاات بغَیرنااا

و أُخااارَی بناااا مَجنونَااا [ال نُریااا ُها
(همان)71 :

این بیت در رسال عینی احم غزالی نیز آم ه است (با تیاو حَنَنّا ،حَنَت ،مَحنونَ ) .مصاحم

متن مجالس« ،ال نُری ُها» را بهاشات اه «ال یَزیا ُها» ضا ط کارده اسات .ضا ط مجاالس بناا باه

توضیحا احم مجاه در تصحیم رسائل احم غزالی ،مطاب لطائفاالشاارا  233/5 ،و

81/6؛ و حلیةاالةلیاء 372/10 ،است؛ این بیت در جام کراما االولیااء 299/1 ،از مجناون
دانسته ش ه است ،اما در دیوان او دی ه نمیشود» (غزالی.)379 :1376 ،
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 .4.1.2.5غزلیات شمس
در غزلهای موالنا جز لیلی و مجنون ،از هیچیک از نام اران اد عصار اماوی ناامی نرفتاه
است .موالنا در غزلیاتش بارها از نامهای لیلی و مجنون ،و گاهی نیز از برخی وقای داستانی

ایشان یاد کرده است .این نامها در موارد متع دی ناش نماد دارن  .موالنا در موارد فراوانای

نیز از این نامها و نمادهای عاشاانه ،خوانشی عارفانه داشته است.
چه پادشاسات کاه از خااک پادشاا ساازد

هاازار لیلاای و مجنااون ز بهاار مااا برساااخت

ز بهاار یااک دو گاا ا خویشااتن گاا ا سااازد
چه صور است که بهار خا ا ،خا ا ساازد
(مولوی)362 :1 ، ،1386 ،

(همچنین ر.ک :همان)854 ،472 ،362 ،343 ،204 ،73 :1 ، ،

موالنا در غزلیا گاهی به وقای داستانی لیلی و مجنون نیز اشاره کرده اسات؛ بارای نموناه،

بیت زیر که موالنا در مثنوی نیز به داستان آن اشاره کرده است .ر.ک :ذیلش :)4.1.2.1.3
از ص هزار تربه ،بشناخت جان مجناون

چااون بااوی [گااور لیلاای برداشاات در منااادی
(همان/138 :1 ، ،

)2935

(نیز ر.ک :همان 1278 :2 ، ،و )1279
 .4.2شمس تبریزی ،شمسالدین محمد (-582پس از  645ها  .ق)

در مااال شمس ،به یک تمثیل داستانی دربارۀ لیلی و مجنون ،و نیز در طی دو بیت ،به ناام
لیلی برمیخوریم.

 .4.2.1شمس در استوارداشت سخن خاود کاه «موالناا را بهتارک ازیان دریابیا » (شامس،

 ،)104 :1 ، ،1377این حکایت را میآورد« :چنانکه گیت هاارونالرشای کاه ایان لیلای را
بیاوری تا من ب ینمش که مجنون چنین شوری از عش او در جهاان انا اخت و از مشارق تاا

مغر قص عش او را عاشاان آین خود ساختهان  .خر ،بسیار کردن و حیلا بسایار و لیلای

را بیاوردن  .به خلو درآم خلییه ش انگاه ،شم ها برافروخته ،درو نظر مایکارد سااعتی و

ساعتی سر پیش میان اخت .با خود گیت که در سخنش درآرم ،باشا باهواساط ساخن در
روی او آن چیز ظاهرتر شود .رو به لیلی کرد و گیت لیلی توی گیت بلی لیلی منم ،اما تاو
مجنون نیستیب آن چشم که در سر مجنون است در سر تو نیست.
و کیفَ تَرَی لَیلَای بعَاینٍ تَارَی بهاا

ساااواها و ماااا طَهِرتَهاااا بالمَااا ام
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مرا به نظر مجنون نگر .مح و را به نظر محب نگرن که یُح ُهُم .خلل ازین اسات کاه خا ا

را به نظر مح ت نمینگرن  ،به نظر علم می نگرن و به نظر معرفت و نظر فلسیهب نظار مح ات

کار دیگرست» (همان.)105-104 :

این حکایت ش یه حکایت دی ار لیلی و خلیی موالناا در مثناوی اسات ،اماا از آنجاا کاه

سخن از دی ار لیلی با هارون است ،شای شمس نظری باه داساتان عطاار نیاز درباارۀ دیا ار

مجنون و هارون داشته بوده است (ر.ک :ذیلش  .)4.1.2.1.1ایان بیات بناا باه الموساوعه از

یزی بن معاویه است که شمس ظاهرا آن را از مجنون دانسته است.

 .4.2.2در مااال یک ار دیگر نیز از لیلی یاد ش ه است (ر.ک :همان ،بخش گسستهپارههاا:

 )207همچنین در این بیت:

«فَیااااا اَهاااالَ لَیلَاااای کَثَاااارَا ُ فاااایکُم

مااان امثاااال لَیلَااای کَااای تَجاااودوا بهاااا لیاااا»

که بنا بر الموسوعه از ابنمیاده ،از مخضرمین دورۀ اموی و ع اسی است.

(همان)209 :

نتیجهگیری
عارفان ایرانی که برای بیان ان یشههای خود ناگزیر از بهکارگیری تمثیل بودن و رابط میان
انسان و خ اون را با زباانی تمثیلای در قالاب روایااتی عاشااانه بیاان مایکردنا  ،گااهی از

زمینههای اد عاشاان عصر اموی بهره بردهان  .بهرهگیریهاای شامس و موالناا از ادبیاا

این عصر ،دربردارن ۀ داساتانهاایی اسات درباارۀ زنا گی و ابیاا عاشااانهای از شااعرانی

همچون عرو بن حزام و خاصاه قایس بان ُملَاوِح عاامری (مجناون دل اختا لیلای) .چنانکاه
دی یم ،نحوۀ بهرهگیاری از ایان زمیناههاا ساه گوناه باوده اسات .1 :بهارهگیاری از فحاوای

داستانی .2 ،نال و بهکارگیری سرودههاای شااعران ایان عصار ،و  .3باهکاارگیری ناام ایان

شخصیتها (اعم از دل اخته و دل ار) بهعنوان نماد .در پژوهش حاضر ،برخی از ابیاا عمار
بن ابیربیعه ،اَحوَص انصاری ،ابنمَیاده ،معاةیة بن ابیسییان (از دورۀ اموی) ،حال ،،متن ای،
ابوفَراس حم انی و انوری (از س ههای بع ) در آثار موالنا و شمس مأخذیابی ش و پیشاین

برخی از روایا در متونی نظیر األغانی ،دیوان مجنون به روایت ابیبکر وال ی ،مصی تناما

عطار ،هزار حکایت صوفیان ،فتوحا ابنعربی ،رسال عینی غزالای ،تمهیا ا و ناماههاای
عین الاضا نشان داده و نحوۀ تصرفا موالنا و شمس در مطال ی که از آنهاا بهاره جساته
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بوده ان  ،بررسی ش  .دی یم که تصرفا موالنا در ابیا و روایا داستانی از گون تصار

در شخصیتهای داستانی ،زمان تاریخی داستان ،و تغییر در نام م!لف متن باوده اسات .ایان
تصرفا دو گونه ان  :برخی از این تصرفا  ،ناشی از خالقیتهاای فاردی موالناا و شامس

است ،ماننا خاوانشهاا و روایاا متیااو عرفاانی و غیرعرفاانی از داساتانهاای عاشااانه
(همانن خوانش عرفانی از بخشهایی از روایا زن گی لیلی و مجناون) ،تغییار ناام م!لاف
متن (همانن انتسا برخی از سرودههای عارو بان حازام ،حاال ،و عمار بان ابایربیعاه باه
مجنون) و تغییر قهرمان داستان (مانن دی ار مجنون با پادشاه بهجای دیا ار لیلای باا خلییاه).
برخی از این تصرفا نیز در مناب ق ل از موالنا همچون آثار عطار ،بهاء ول  ،احم غزالای،

هزار حکایت صوفیان و منظوم نظامی دی ه میشود؛ از جمله تغییار شخصایتهاای داساتان
(همانن دی ار لیلی با هارونالرشی  ،بهجای دی ار بثینه ،معشوق جمیالبان معمار عاذری ،باا

ع الملک مروان اموی در مصی تنام عطار) و تغییر مکان رویا ادها (هماننا تغییار مکاان

شییتگی مجنون به لیلی از «بیابان» به «مکتب» در منظوم نظامی و فیه ما فیه برخال

روایات

األغانی و روایت ابوبکر وال ی) .تصرفا موالنا در متن اشعار نیز برخی آگاهانهان (هماننا

تصر

در بیت عمر بن ابیربیعه و انوری) و در برخی موارد نیز ناآگاهانه و ناشی از ناال از

حافظه است (همانن اختال

ض ط بیتهای مجنون در مکتوبا  ،یا تلیی دو بیات از متن ای

و ابوفراس بهصور یک سروده در مجالس).

منابع

 ابنعربی ،محم بن علی .)1384( .فتوحا مکیه .ترجمه و تعلی محما خواجاوی .بخاش
معامال با  162تا  .188مولی .تهران.

 ابن قُتَی ه ،ع ا بن مسلم .)1902( .الشعر و الشعراء و قیال ط ااا الشاعراء .مطبعرة بریال.
لی ن.

 ابوالیر ،اصیهانی ،علی بن الحسین( .بیتا) .کتا األغانی .الجزء الثانی .دارالکتب .بیجا.

 .)1374( ._____ برگزی ا ۀ األغااانی .ترجمااه ،تلخاایص و شاارح از محم حسااین مشااایخ
فری نی .2 ، .علمی و فرهنگی .تهران.

 افالکی ،احم بن اخی ناطور .)1385( .مناقب العارفین .به تصحیم تحسین یازیجی .، 2 .چ
 .4دنیای کتا  .تهران.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 137 /

 انطاکی ،داودبان عمار .)1994( .تازیین األساواق فای اخ اار العشااق .ط  .3مکتبرة الهاالل.
بیرو .

 انوری ،محم بن محم  .)1376( .دیوان انوری .به اهتمام محم تای ما رس رضاوی.، 2 .
علمی و فرهنگی .تهران.

 بهاءول  ،بهاءال ین محم بن حساین خطی ای بلخای .)1382( .معاار  ،مجموعاه ماواعو و
سخنان سلطان العلما بهاءالا ین محما بن حساین خطی ای مشاهور باه بهاءولا  .باه تصاحیم
ب ی الزمان فروزانیر .، 2 .چ سوم .طهوری .تهران.

 جمیل بثینه ،جمیل بن معمر عذری .)1416( .دیوان جمیل بثینه .شرحه اشر
عالم الکتب .بیرو .

احم عَا رَه.

 الجواری ،احم ع الستار .)2006( .الحاب العاذری [ ،نشاأته وتطاوره .الموسسا العوبیّرة
لل راسا و النشر .بیرو .

 حال ،،حسین بن منصاور .)1379( .مجموعاه آثاار حاال .،تحایا  ،ترجماه و شارح قاسام
میرآخوری .نشر یادآوران .تهران.

 روزبهان بالی شیرازی .)1383( .ع هر العاشاین .به تصحیم و ما م هنری کربین و محما
معین .چ چهارم .منوچهری .تهران.

 سپهساالر ،فری ونبان احما  .)1385( .رساال سپهسااالر در مناقاب حضار خ اونا گار.
ما مه ،تصحیم و تعلیاا محم افشین وفایی .سخن .تهران.

 السیرجانی ،ابوالحسن علیبن الحسن .)1390( .ال یاض و السواد من خصاائص حکَام الع ااد
فی نعت المری و الماراد  .تصاحیم و تحایا محسان پورمختاار .ما ما انگلیسای نصارا
پورجوادی .تهران :م!سس پژوهشی حکمت و فلسی ایران ،واح تحایااتی تاریخ فرهن

عالی جهان اسالم (دانشگاه آزاد برلین) .برلین.

 ش لی ،ابوبکر جعیربن یونس (دُلَفبن جَح َر) .)1386( .دیاوان ابایبکار الشا لی .جمعاه و
حاّاه و علّ حواشیه و ق م له کامل مصطیی الشّی ی .بیجا .بغ اد.

 شُکری فیصَل( .بیتا) .تطور الغزل بین الجاهلیة و االسالم [ ،مان إماریء الاایس إلای ابان
ابیربیعه .الطبعة الوابعة .دارالعلم .بیرو .

 شمس ت ریزی ،شمسال ین محم  .)1377( .مااال شمس ت ریازی .باه تصاحیم و تعلیا
محم علی موح  2 .مجل در یک جل  .چ دوم .خوارزمی .تهران.
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 عطار ،فری ال ین محما بن اباراهیم نیشاابوری .)1386( .مصای تناماه .ما ماه ،تصاحیم و
تعلیاا از محم رضا شییعی ک کنی .چ دوم .سخن .تهران.

 عین الاضا هم انی ،ع ا بنمحم  .)1386( .تمهی ا  .چ هیاتم .باه تصاحیم و تحشای
عییف عسیران .منوچهری .تهران.

 .)1377( ._____ نامههاای عاین الاضاا هما انی .باه اهتماام علیناای منازوی و عییاف
عسیران .، 3 .چ سوم (چ اول ناشر) .اساطیر .تهران.

 غزالی ،احم  .)1376( .مجموع آثار فارسی احم غزالی .به اهتمام احم مجاه  .چ سوم.
دانشگاه تهران .تهران.

 فاخوری ،حنّا .)1381( .تاریخ ادبیا زباان عربای [ ،از عصار جااهلی تاا قارن معاصار .چ
پنجم .ترجم ع المحم آیتی .توس .تهران.

 فروزانیر ،ب ی الزّمان .)1386( .احادیا

و قصاص مثناوی (تلییاای از دو کتاا احادیا

مثنوی و مآخذ قصص و تمثیال مثنوی) .ترجم کامل و تنظایم مجا د حساین داودی .چ

دوم .امیرک یر .تهران.

 کثیر عَزَۀ 1424( .ه.ق) .دیوان کثیر عَزَۀ .ق م له و شارحه مجیا طارّاد .دارالکتاا العربای.
بیرو .

 کراچکوفسکی ،ا.ا .)1379( .لیلی و مجنون [ ،پژوهشی در ریشههای تااریخی و اجتمااعی
داستان .ترجم کامل احم نژاد .تهران :زوار.

 مجنونُ لَیلَی ،قَیسبن مُلَوِح عامری 1423( .ه.ق) .دیوان مجنونُ لیلی .شرح یوسف فرحا .
دارالکتا العربی .بیرو .

 موسوعة الشعو العوبی (( .)CDبیتا) .شوکة العَریس للکم یاوتر .صنع فری المملکرة العوبیرة
السعودیه.
 مولوی ،جالل ال ین محم بلخی .)1386( .دیوان ک یر ،کلیا شمس ت ریزی .نسخ قونیه.
تصحیم و توضیحا توفی ها .س حانی .، 2 .انجمن آثار و میاخر فرهنگی .تهران.

 .)1385( ._____ فیه ما فیه .تصحیم و حواشی ب ی الزمان فروزانیر .چ یازدهم .امیر ک یر.
تهران.

 .)1379( ._____ مثنوی معنوی .براساس نسخ نیکلسون .راستین .تهران.

 .)1363( ._____ مجالس س ع موالنا .به تصحیم فری ون نافذ .جامی .تهران.

 .)1371( ._____ مکتوبا  .به تصحیم توفی س حانی .مرکز نشر دانشگاهی .تهران.
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. رةایرة ابریبکرو الروالبی،[  مجنونُ لیلی،[  دیوان قیسبن المُلَوِح.)1410( . ابوبکر، وال ی
.  بیرو. دارالکتب العلمیه.دراسة و تعلی یُسری ع الغنی
 ع1526/1

 نسااخ خطاای. دیااوان قاایسباان المُلَ اوِح.) قمااری1282  (کتاباات._____ 
. به خط محم بن علی ت ریزی.کتابخان ملی
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