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چکیده
در پژوهش حاضر ،به بررسی نحوۀ بازتاب ادبیات عاشقانۀ عرب عصر اموی در آثار موالنا
(مثنوی ،مکتوبات ،فیه ما فیه ،مجالس سبعه ،غزلیات شمس) و مقاالت شمس تبریزی،
مأخذیابی داستانها و ابیات ،و بررسی برخی از تصرفات هنری موالنا و شمس در اشعار و
روایات اصلی پرداخته میشود .پرسشهای این پژوهش این است که در آثار موالنا و شمس،
چه نمودهایی (اعم از داستان و سروده) از ادبیات عاشقانۀ عصر اموی وجود دارد و این نمودها
در این متون چه تغییراتی یافتهاند .همچنین آیا این تغییرات ،ناشی از تصرفات شخص موالنا
و شمساند یا برخاسته از منابعی هستند که از آنها بهره جستهاند؟ چنانکه خواهیم دید ،آثار
شمس و موالنا دربردارندۀ ابیات شاعرانی از عصر اموی و نیز داستانهایی دربارۀ زندگی

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانmohammadamir_jalali@yahoo.com .
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آنهاست .تصرفات موالنا از گونۀ تغییراتی در شخصیتها ،قهرمان ،زمان تاریخی داستان ،نام
سراینده و متن اشعار است .برخی از این تصرفات ،ناشی از خالقیتهای فردی موالناست و
منشأ برخی نیز منابع پیش از موالناست .تصرفات موالنا در متن اشعار نیز برخی آگاهانه و در
برخی موارد ناآگاهانه و ناشی از نقل از حافظه است .در پژوهش حاضر ،برخی از ابیات قیس
بن مُلَوح عامری ،عمر بن ابیربیعه ،عروة بن حزام ،اَحوَص انصاری ،ابنمَیاده ،معاویة بن
ابیسفیان (از دورۀ اموی) ،حالج ،متنبی ،ابوفراس حمدانی و انوری (از سدههای بعد) در آثار
موالنا و شمس مأخذیابی شده و پیشینۀ برخی از روایات ،در متونی نظیر األغانی ،دیوان مجنون
به روایت ابیبکر والبی ،مصیبتنامۀ عطار ،هزار حکایت صوفیان ،فتوحات ابنعربی ،رسالۀ
عینیۀ غزالی ،تمهیدات و نامههای عینالقضات نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :موالنا ،شمس ،تصرفات شکلی و محتوایی ،ادبیات عصر اموی ،لیلی و
مجنون.

 .1مقدمه
عارفان ایرانی که برای بیان اندیشههای خود ناگزیر از بهکارگیری تمثیل بودهاند ،غالباً رابطۀ میان انسان و خداوند
را با زبانی تمثیلی و در قالب روایاتی عاشقانه بیان کردهاند .یکی از زمینههای موضوعی داستانها و نیز سرودهها و
نمادهای عاشقانۀ بهکاررفته در متون عرفانی از جمله آثار موالنا و شمس ،ادبیات عاشقانۀ عرب در عصر اموی (139-01
هـ .ق) است .در مقالۀ حاضر ،به بررسی نحوۀ حضور این زمینهها و چگونگی تغییرات آنها در آثار موالنا (اعم از مثنوی،
مکتوبات ،فیه ما فیه ،مجالس سبعه و غزلیات شمس) و نیز مقاالت شمس تبریزی میپردازیم .در ابتدا به نحوۀ حضور
داستانها و ابیات عاشقانۀ شاعران عصر اموی در آثار موالنا و شمس اشاره میشود و سپس ضمن بررسی آنها ،به نحوۀ
تغییرات و چگونگی تصرفات موالنا و شمس و نیز منابع ادبی پیش از این دو در این ابیات و داستانها پرداخته خواهد
شد.

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 201 /

 .1.1پرسشها و فرضیۀ پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای این پرسشها انجام یافته است که در آثار موالنا و شمس ،چه نشانههایی (اعم از داستانها
و سرودهها) از ادبیات عاشقانۀ عصر اموی وجود دارد و این نشانهها در این متون چه تغییراتی یافتهاند .پرسش دیگر این
است که آیا این تغییرات ناشی از تصرفات شخص موالنا و شمساند یا برخاسته از منابعی که از آنها بهره جستهاند.
فرضیۀ نگارنده این است که موالنا و شمس در عین تأثیرپذیری از زمینههای ادبیات عصر اموی و بهکارگیری موضوعات
داستانی و شعری در آثار خود ،در این زمینهها و نحوۀ روایت آنها تصرفاتی نیز داشتهاند که برخی برآمده از
خالقیتهای فردی ،و برخی متأثر از تصرفات عرفای پیشین است.
 .2پیشینۀ پژوهش
بدیعالزمان فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی ،گاهی به برخی از تأثیرپذیریهای موالنا از ادب
عاشقانۀ عصر اموی و تعیین پیشینۀ برخی از مطالب موجود در مثنوی اشاراتی دارد ،اما به علل وجود تفاوتها و بررسی
این نکته که این تغییرات ،حاصل تصرفات خود موالناست یا برآمده از منابع عرفانی پیش از وی اشارتی نکرده است.
در مقالۀ حاضر ،عالوه بر تحلیل نمونههای یادشده توسط فروزانفر و بررسی تصرفات موالنا و عالوه بر آن مقاالت شمس
و نیز جستوجوی پیشینۀ این داستانها ،به مواردی نیز اشارت خواهد رفت که یافتۀ پژوهش حاضر است و برای نخستین
بار طرح و بررسی میشود .بررسیها نشان میدهد ،جز نمونههایی در البهالی پژوهش یادشده از فروزانفر ،در اثر دیگری
به تأثیرپذیریهای داستانی آثار موالنا از ادبیات عاشقانۀ عصر اموی به شکل مستقل پرداخته نشده است.
 .3بحث و بررسی :ادبیات عاشقانۀ عرب در عصر اموی
قالب غزل در ادبیات عرب در عصر اموی ( 139-01هـ .ق) شکل گرفت و سرودن غزل بهعنوان شعری مستقل با موضوع
و درونمایۀ واحد ،از این دوره آغاز شد .برخی غزل این دوره را براساس محیطی که در آن پدید آمده ،به دو دستۀ کلی
غزل «بَدَوی» و «حَضَری» و برخی نیز بنا به درونمایۀ شعری ،آن را اغلب به «غزل عُذری» و «غزل اباحی» یا «عمری»
(منسوب به پیشوای اینگونه غزلها ،عمر بن ابیربیعه) تقسیمبندی میکنند .بنا به لسانالعرب« ،حضر» یا «حاضرة» بهمعنای
شهر ،روستا و جای پرآبوعلف است؛ برخالف «بادیه» که بهمعنای صحرا و بیابان است .از آنجا که «بدوی» منسوب به
«بدو» و «بادیه» است ،توسعاً «غزل بدوی» را میتوان «غزل بیابانی» ،و «غزل حضری» را «غزل شهری» معنا کرد .درمجموع،
غزل بدوی ،غزلی است با عشقی عفیف ،سوزان و سراسر جدایی ،اما غزل حضری غزلی است که شاعر در آن بیآنکه
احساس شرم کند ،از لذتجوییهای جسمانی خود با معشوق سخن میگوید .نوع شیفتگی را در غزلهای دستۀ اول،
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«حبّ عُذری» و در غزلهای دستۀ دوم برخی «حب اباحی» (عشق کامجو ،بیپرده ،آزاد) (فاخوری ،)137 :1331 ،و
برخی نیز چون شکری فیصل «حب عُمَری» (منسوب به عمر بن أبیربیعه) نام نهادهاند .بخشی از آنچه از ادبیات عاشقانۀ
عصر اموی برای امروزیان بازمانده است ،سرودهها و نیز برخی ابیات پراکنده از شاعرانی عاشقپیشه است که فحوای
سرودههای آنان بیانگر عشق سوزان ،ناکام و سراسر جدایی ایشان به معشوقی عفیف است .شاعرانی نظیر جمیل بن معمر
(شیفتۀ بُثَینه) ،قیسبن مُلَوّح عامری ( :مجنون ،شیفتۀ لیلی) ،عُروَة بن حزام (شیفتۀ عفراء) ،و کُثَیِّر (شیفتۀ عَزّه) (در این
زمینه ،ر.ک :الجواری )9992 ،که به «شاعران عذری» شهرهاند .پس از عصر اموی ،کوششها برای ایجاد روایات داستانی
از فحوای این سرودهها و ابیات پراکنده آغاز شد؛ برای نمونه ،ابوبکر والبی در روایت خود ،به ابیات پراکندۀ بازخوانده
به مجنون ،توالیای منطقی و زمانی بخشید .برخی از روایات شفاهی مربوط به داستان زندگانی این دلباختگان نیز جسته
و گریخته در مجموعههایی ادبی نظیر طبقاتالشعرای ابنقتیبه ،و از همه مفصلتر در األغانی ابوالفرج اصفهانی به یادگار
ماندهاند .عارفان ایرانی که برای بیان اندیشههای خود ناگزیر از بهکارگیری تمثیل بودند و رابطۀ میان انسان و خداوند را
با زبانی تمثیلی در قالب روایاتی عاشقانه بیان میکردند ،گاهی از زمینههای ادب عاشقانۀ عصر اموی بهره بردهاند .موضوع
مقالۀ حاضر ،بررسی نحوۀ حضور این داستانها ،سرودهها و نمادها در آثار موالنا و شمس است .گذشته از تأثیرپذیری،
عارفان ایرانی گاهی تصرفات و تغییراتی را نیز در نقل داستانها و اشعار و تعیین گویندۀ این سرودهها روا داشتهاند که
در مقالۀ حاضر به بررسی این موارد در آثار موالنا و مقاالت شمس پرداخته میشود.
 .4نحوۀ بازتاب ادبیات عصر اموی در آثار موالنا و شمس
 .4.1مولوی ،جاللالدین محمدبن محمد بلخی ( 472-404هـ  .ق)
موالنا در مجموعۀ آثار خود به داستانهای عاشقانۀ عصر اموی اشاراتی دارد .هم به نقل سرودههای شاعران این
عصر در آثار خود پرداخته است و هم از نام دلباختگان نامدار این عصر بهعنوان نماد بهره جسته است .در اینجا به ذکر
این موارد میپردازیم و هرجا تصرف و تفاوتی در اصل داستان ،شعر و نام گوینده وجود داشت ،آن را بررسی و علتیابی
میکنیم .چنانکه خواهیم دید ،موالنا همچون عارفان بزرگ پیش از خود (همچون احمد غزالی و عطار) بارها در تمامی
آثار خود از ادب عاشقانۀ عصر اموی بهره برده و گاه تصرفاتی نیز در داستانها ،نام شخصیتهای داستانی و نیز
نسبتدادن برخی بیتهای دیگر شاعران این عصر به مجنون روا داشته است .در اینجا به بررسی مثنوی ،غزلیات شمس،
مکتوبات ،فیه ما فیه ،مجالس سبعه و غزلیات شمس پرداخته میشود.
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 .4.1.1تصرفات موالنا
برای ادیبان آنچه همواره مهم بوده است ،تأثیر عاطفی یا پیامی است که باید به مخاطب منتقل میشده است؛ و نه
اصل تاریخی یک واقعه ،یا اصل روایت یک داستان (همانگونه که هم در آثار مکتوب ایشان دیده میشود و هم در
خطابههای ایشان؛ چنانکه در مجالس موالنا) .بههمین سبب ،بسیاری از تفاوتهای روایی و داستانی در آثار موالنا نسبت
به اصل داستان لیلی و مجنون نظامی یا روایت ابوبکر والبی و پیش از همۀ اینها األغانی ،برساختۀ ذهن هنرمند و خالق
خود موالنا ،و در مواردی نیز برساختۀ مشایخ اهل ذوق پیش از اوست؛ موالنا و مشایخی که هم اهل منبر و خطابه بودهاند
و هم اهل هنر و آفرینش هنری .گذشته از تصرف و تغییر آگاهانه و ذوقورزانه در حکایات و اشخاص داستانها ،موالنا
در موارد متعددی ،در اشعار دیگر شاعران نیز تصرف کرده و آنها را تغییر داده است .در اینجا به چند نمونه از تصرفات
موالنا در ابیات شاعران اشاره میشود تا در ادامه بهتفصیل به تفاوتهای روایی و تصرفات وی در نقل داستانها پرداخته
میشود .برای نمونه موالنا در آغاز نامهای به یکی از سالطین عصر ،در بیتهایی از قصیدۀ معروف و زیبای انوری با
مطلع:
اگر محول حــال جهــانیــان نــه قضــــاســــت

چـرا مـجــاری احوال برخالف رضــــاســــت؟

بلی قضـاســت به هر نیک و بد عنانکش خلق

ب ـدان دلیــل کــه تــدبیرهــای جملــه خطــاســــت
(انوری ،1372 ،ج )01 :1

تغییراتی داده است .از جمله «قضا» را به «خدا» بدل کرده است:
اگر محول حــال جهــانیــان نــه خــداســــت

چرا مجــاری احوال بر خالف هواســــت؟

بلی خداست به هر نیک و بد عنانکشِ خلق

ازین ســـبب همه تدبیرهای خلق خطاســـت
(مکتوبات)991 ،

البته برخی از اینگونه تغییرات و تصرفات پیش از موالنا صورت پذیرفته است ،مانند مصرع دوم این بیت:
حالج« :روحـُهُ روحی و روحی روحـُهُ

مـَن رَأَی روحَینِ حَل ـبت ب ـَدَنــا»
(حالج)939 ،

در مکتوبات مولوی ( )122 :1371و پیش از آن در معارف بهاءولد ،پدر موالنا (ج ( )193 :1با تفاوت «روحها» بهجای
«روحُه») ،بدینصورت آمده است« :مَن رَأَی روحَین عاشا فی بَدَن؟» (این بیت بدینصورت در البیاض و السّواد نیز آمده
که بر زبان بایزید جاری شده است (سیرجانی .)139 :1309 ،روزبهان بقلی در شرح شطحیات ،این بیت را سرودۀ «مجنون
ابن عامر» در عشق لیلی دانسته است (روزبهان900 :1330 ،؛ با تفاوت «روحها» بهجای «روحه») ،اما در دیوان مجنون
وجود ندارد.
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این دو بیت نیز در یکی از مجالس بر زبان موالنا جاری شده است:
و لَی ـتَ الل ـّذی بینی و بَین ـمکَ عــاممر

و بـَیـنـی و بـَیـنَ الــعــالمینَ خَرابُ

إذا صـــَمِ ممن ـکَ الوُدل ف ـَالمــالُ هَیِّن

و ک ـُلا الــل ـّذی فَوقَ التارابِ تُرابُ
(مولوی)03 :1323 ،

نکته اینجاست که این دو بیت نه از یک سروده ،بلکه از دو شاعر و از دو سرودۀ مختلفاند که موالنا آنها را پیوسته
خوانده است .بیت نخست بنا به الموسوعه از متنبی ،و بیت دوم نیز با تفاوت «إذا نملتُ ممنکَ» بهجای «إذا صَمِ ممنکَ» در
ضبط ،از ابوفراس حمدانی است .نکته آن است که برخی از تصرفات موالنا در متن اشعار ،آگاهانه (چنانکه در بیت
انوری) و در برخی موارد ،ناآگاهانه و ناشی از نقل از حافظه است (همانند مورد اخیر) .موالنا چنانکه خواهیم دید ،در
اشعار شاعران عصر اموی نیز تصرفاتی دارد.
 .4.1.2ادبیات عصر اموی در آثار موالنا
 .4.1.2.1مثنوی
 .0.1.9.1.1نخستین حضور جلوههای اد ب عذری در مثنوی موالنا ،در دفتر نخست و در داستان دیدار لیلی با خلیفه
است ،اما چنانکه خواهیم گفت ،اصل این واقعۀ تاریخی ،دیدار بثینه ،معشوق جمیل بن معمر عذری ،با عبدالملک بن
مروان ،خلیفۀ اموی است؛ و موالنا و مشایخ پیش از او همچون عطار ،بهدلیل کمتر شناختهشدهبودن این نامها در نزد
مردمان عصر خود ،و در مقابل ،شهرت داستان لیلی و مجنون ،با تصرفی در شخصیتهای داستانی ،این روایت را به
اشخاص داستانی لیلی و مجنون نسبت دادهاند .این نمونه از بهترین مثالها در تأیید نظر کراچکوفسکی است که« :بهتدریج
که داستان لیلی و مجنون (بهصورت فعلی) در طی قرون شکل گرفت ،مجنون پس از چندی ،قهرمان بالمنازع عشق
میشود و حتی جمیل بثینه [که در األغانی امامالعاشقین خوانده شده است] ،جایگاه خود را به مجنون میسپارد و مجنون
در مراحلی که در طی قرون میپیماید ،از شخصیتی به کلی مجهول ،به شخصیتی که در عشق مقام نخست را دارد تکامل
مییابد» (کراچکوفسکی:)110- 30 :1370 ،
«گفـت لیلی را خلیفـه کان توی

کز تو مجنون شــد پریشــان و غوی؟

از دگر خوبان تو افزون نیســـتی

گفت خامش چون تو مجنون نیستی»
(دفتر اول)093-097 ،
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مأخذ این داستان ،روایت و ابیات ذیل است که به ذکر ترجمۀ آنها اکتفا میشود« :بثینه بر عبدالملک مروان وارد شد.
خلیفه [او را ورانداز کرد و] گفت آن گونه که جمیل دربارۀ تو سروده است ،زیبا نیستی! بثینه گفت ای امیرالمؤمنین!
چشمهایی که مرا دیده غیر از چشمهایی است که تو با آنها می بینی! خلیفه گفت او را در عفت چگونه دیدی؟ گفت
بدانگونه که خویشتن را وصف میکند :قسم بدانکه پیشانیها بر او سجده میبرند ،که مرا نه از [چهره و] آنچه ورای
پیراهن اوست ،خبری هست و نه از آنچه درون آن است؛ و نه چنین خواستهای داشتهام[ .مرا هیچ تمتعی از او] نبود ،جز
نگاهی و سخنی» (جمیل( )30 :1012 ،نیز ر.ک :ربیع االبرار زمخشری ،باب العفاف و الورع والعصمة؛ این مطلب در
شرح نهجالبالغه نیز منقول است .به نقل از فروزانفر)93 :1331 ،
دربارۀ دیدار بثینه با خلیفه روایت دیگری نیز در األغانی آمده است که ترجمۀ آن اینگونه است« :بثینه بر
عبدالملک بن مروان وارد شد .وی زنی بهظاهر نادان و همچون دختران یتیم را دید .بدو گفت :جمیل در تو چه دیده؟!
گفت :آنچه را که مردم هنگامی که تو را به خالفت برگزیدند ،دیدند! عبدالملک چنان به خنده افتاد که دندان سیاهی
که پنهانش میداشت ،آشکار شد» (األغانی به نقل از دیوان جمیل.)901 :
حکایت دیدار لیلی با خلیفه ،پیش از موالنا ،در مصیبتنامۀ عطار نیز آمده است (عطار )933-939 :1332 ،و احتماالً
مأخذ اصلی موالنا همین منبع بوده است؛ با این تفاوت که لیلی عصر اموی با هارونالرشید ،خلیفۀ عباسی دیدار میکند!
حکایت دیدار لیلی با هارونالرشید در مقاالت شمس نیز آمده است (شمس ،1377 ،ج  190 :1و  .)190این داستان در
هزار حکایت صوفیان نیز آمده است ،اما در آن متن ،بنا به اصل روایت ،اشخاص داستان ،بثینه و عبدالملک مرواناند
(هزار حکایت .)099 :1330 ،در األغانی روایتی نیز دربارۀ دیدار و گفتوگوی عَزبۀ ،معشوق کثیر ،با خلیفه عبدالملک
بن مروان آمده است که با روایت دیدار بثینه با همان خلیفه شباهت دارد (ر.ک :کثیر .)900 :1090 ،با توجه به ناشناخته-
بودن شخصیت های جمیل ،بثینه ،عزّه ،و کثیر برای مردمان عصر عطار و موالنا ،شخصیتهای این داستان به لیلی و
مجنون تبدیل شده اند؛ بنابراین ،واضع این تصرف نه شخص موالنا ،بلکه عرفای پیش از او همچون عطارند .نکتۀ دیگر
آنکه در روایت موالنا لیلی نماد خداوند است (برای توضیم بیشتر در این زمینه ،ر.ک :زمانی.)123-127 :1330 ،
 .0.1.9.1.9عنوان یکی از حکایات دفتر چهارم چنین است« :چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه؛ میل مجنون
سوی حرّه ،میل ناقه واپس سوی کرّه! چنانکه گفت مجنون:
هَوَی نــاقَتی خَلفی و ق ـُدّاممیَ الهَوَی

فــّنــّی و إیــّاهــا لــَمــُخــتــَلــمفــا ِن»

(خواستۀ اشتر من ،پشت سر من ،و خواستۀ من پیشروی من است؛ باری ،من و او را دو راه مختلف است)
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این بیت که در فیه ما فیه نیز آمده است ،از عروة بن حزام عذری است نه از مجنون (ر.ک :انطاکی .)130 :1000 ،چنانکه
فروزانفر نیز در حواشی فیه ما فیه دربارۀ این بیت نوشتهاند« :این بیت جزء قصیدهای است از عروة بن حزام که از مُتَیّمین
شعرای عرب است مشتمل بر  30بیت [( »]...ر.ک .)901-909 :نگارنده بر سخنان فروزانفر این نکات را میافزاید که
این قصیده در الموسوعه دارای  199بیت است و پیش از موالنا ،این بیت با خوانشی عرفانی سه بار در نامههای
عینالقضات نیز آمده است ،اما بدون ذکر نام سراینده (عینالقضات :1377 ،ج  ،1نامۀ 072 :00؛ ج  ،3نامۀ 397 :133؛ ج
 ،3نامۀ  .)011 :109به عقیدۀ نگارنده ،ابتدا این بیت همانند نمونههای متعدد دیگر به مجنون منسوب شده و سپس براساس
همین بیت ،داستانی را بهتفصیل برساختهاند؛ داستانی که در منابع اصلی احوال و اشعار مجنون (همچون األغانی و روایت
ابوبکر والبی از دیوان قیس) وجود ندارد .تغییر آگاهانۀ شخصیت داستان از عروه به مجنون را تا زمانی که در متون پیش
از عصر موالنا به تصریم یافت نشود ،باید از موالنا دانست .موالنا این داستان تمثیلی را که در فیه ما فیه و مکتوبات نیز
آمده (ر.ک :ش  0.1.9.9.1و  ،)0.1.9.3.1در دفتر چهارم مثنوی (بیت  )1000-1033به نظم کشیده است .در این
داستان« ،مجنون» یک بار نماد «عقل» و بار دیگر نماد «جان» ،و «ناقه» یک بار نماد «نفس» ،و بار دیگر نماد «تن» ،و «لیلی»
نیز نماد «خداوند» است .موالنا به این داستان در دفتر چهارم ب 1033 :و  1030نیز اشاره کرده است.
« .0.1.9.1.3همچو مجنون بوکنم من خاک را

خــاک لــیــلــی را بــیــابــم بــی خــطــا»
(دفتر ششم)9390 ،

این بیت که درواقع یک داستان است که موالنا آن را در یک بیت فشردهکرده است ،به حکایتی اشارت دارد که به
تفصیل در هزار حکایت صوفیان (ج  )200-203 :1و نیز در مصیبتنامۀ عطار ( )320 :1332در داستانی آمده است :در
این داستان مجنون پس از وفات لیلی ،مزار و آرامجای او را از بوی آن مییابد .به گمان نگارنده ،این داستان پیش از

منابع ذکر شده ،براساس همان بیت عربیای که در پایان داستان هزار حکایت آمده است ،ساخته شده بوده و در هزار
حکایت ،مصیبتنامه و مثنوی بازتاب یافته است .نکته اینجاست که بیت اخیر از مجنون نیست و در دیوان وی نیز وجود
ندارد ،اما همچون نمونههای متعددی از بیتهای عاشقانۀ دیگر شعرا ،به مجنون نسبت داده شده و براساس آن ،این
حکایت را برساختهاند .موالنا در غزلیات شمس نیز چند بار به این داستان اشاره کرده است (ر.ک :ذیلش .)0.1.9.0
اما فروزانفر دربارۀ این بیت مینویسد « :مأخذ آن روایت ذیل است :وَ رُوِیَ أنبهُ لَمّا ماتَت لَیلَی ،أتَی المجنونُ إلی
حَیِّ و سَأَلَ عن قَبرِها؛ فَلَم یَهدوهُ املَیهم فَأخَذَ یَشُمل تُرابَ کُلا قَبرٍ یَمُرا بِهم حتّی شَمِ تُرابَ قَبرِها فَعَرَفَهُ و أنشَدَ:
اَرادوا لـمیـُخـفـوا قـَبـرَهــا عن مُحمبِّهــا

و طــی ـبُ ت ـُرابِ الــق ـَب ـرِ دَلب عــلــی الــق ـَب ـرِ»
(فروزانفر)079 :1331 ،
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(روایت کردهاند که چون لیلی درگذشت ،مجنون بهسوی قبیلۀ او رفت و از مزار لیلی پرسید ،اما جای آن را بدو
نشان ندادند؛ پس شروع به بوییدن خاک همۀ قبرهایی کرد که بر آنها میگذشت؛ تا خاک آرامجای لیلی را بویید و
آن را شناخت و سرود :خواستند که مزارش را از دلباختهاش مخفی نگاه دارند؛ حال آنکه بوی خوش مزار او ،عاشقش
را بهسوی خود می کشاند ).فروزانفر این حکایت را به نقل از دیوان مجنون آورده است ،اما این بیت و حکایت در
دیوان های چاپی موجود مجنون وجود ندارد .این بیت ،تنها در پایان نسخۀ خطی دیوان مجنون به روایت ابوبکر والبی
یافت شد (والبی .)1939 ،ترجمۀ این روایت چنین است« :آوردهاند که زمانی که لیلی مرد ،مجنون به قبیله آمد و از مزار
او پرسید؛ پس آن را شناخت و سرود« :اَرادوا لمیُخفوا [ .»]...سپس پیوسته این بیت را میخواند تا از دنیا رفت و در کنار
لیلی دفن شد ».این حکایت در منابع قدیم و متأخر اشعار مجنون مثل األغانی و تزیین األسواق نیامده است .در روایت
چاپ شدۀ والبی از دیوان قیس هم که در آن پیش از هر شعر ،حکایت مربوط به سروده آمده است ،در قسمتهای
مربوط به مرگ لیلی چنین بیت و روایتی وجود ندارد و مشخص نیست که مأخذ فروزانفر کدام طبع از دیوان مجنون
بوده است .وی خود در ادامۀ دربارۀ بیت مذکور نوشته است« :این بیت از مسلم بن ولید ملقب به صریم الغوانی است از
شعرای مشهور و معاصر هارون الرشید؛ با تغییر مختصری بهصورت ذیل:
«اَرادوا ل ـمی ـُخــفــوا ق ـَب ـرَهُ عــن ع ـَدُوِّهم

ب الـقـَبـ ِر َد بل عـلی القَب ِر
ب تـُرا ِ
فـَطـی ـ ُ

[ ]...و گمان میرود که داستان منسوب به مجنون را از روی همین بیت ساخته باشند» (همان).
 .0.1.9.1.0اشارۀ دیگر به داستان لیلی و مجنون ،در گفتوگوی اعرابی است که در پاسخ به همسرش که از او میخواهد
نزد خلیفه برود ،میگوید این کار نیاز به بهانهای دارد:
«نســــبــتــی بــایــد مــرا یــا حــیــلــتــی

هیچ پیشــــه راســــت شــــد بی آلتی؟

همچو آن مجنون کــه بشـــنیــد از یکی

کــه مــرض آمــد بــه لــیــلــی انــدکــی

گــفــت آوه بــی بــهــانــه چــون روم؟

ور بــمــانــم از عــیــادت چــون شــــوم؟

لــَیــتــَنــی کــُنــتُ طــَبــیــبــاً حــاذمقــاً

کـُن ـتُ أمشـــی نـَحـوَ لـَیــلـَی ســــابـِق ـاً
(دفتر اول)9203-9209 ،

بهنظر میرسد مضمون این بیتها بر پایۀ سرودههایی از مجنون خاصه ابیات زیر است:
ق مَریضــــَۀ
« یـَقـولـو َن لـَیـلـَی ب ـِالـعمرا ِ

ف ـَیــال ـَیــت ـَنــی ک ـُن ـتُ ط ـَبــی ـبَ الــم ـُداوِیــا»

(میگویند لیلی در عراق بیمار شده است .ای کاش من پزشکی درمانگر بودم!)
ق مَریضــــَۀ
« یـَقـولـو َن لـَیـلـَی ب ـِالـعمرا ِ

فَمــا ل ـَکَ التَضـــنَی و أن ـتَ صــ ـَدیقُ []...

(میگویند لیلی در عراق بیمار شده است؛ تو اگر دوست اویی پس چرا مریض نمیشوی؟ [)]...
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این مأخذیابی از فروزانفر است ( .) 110 :1331سرودۀ اخیر در دیوان مجنون از یک قطعۀ چهاردهبیتی است (مجنون،
 ،) 103 :1093اما بیت نخستین که مصرع اول آن با سرودۀ اخیر یکسان است و از نظر واژگان نیز به سرودۀ موالنا بسیار
نزدیک است ،در دیوان مجنون وجو د ندارد .نکتۀ دیگر اینکه قطعۀ اخیر در روایت ابوبکر والبی نیز آمده است (والبی،
 )22-20 :1019و ادامۀ حکایتی است که ذیلش  0.1.9.1.7از آن سخن خواهد رفت .به روایت والبی ،پس از اینکه
مردی خبر بیماری لیلی را به مجنون میدهد و از او میپرسد وقتی لیلی بیمار است ،تو چگونه آسوده خفتهای ،مجنون
به حالت غش میافتد و پس از آنکه بهخود میآید ،این بیتها را میسراید .بهگمان این نگارنده ،تکبیت نخست ،بعدها
براساس همین داستان ساخته شده و موالنا به احتمال بسیار از همین بیت تأثیر پذیرفته است.
 .0.1.9.1.0در بیان نظر از صورت در معنی ،و اینکه صورت معشوق تنها ظرف جمال الهی است ،میگوید:
ابــلــهــان گــفــتــنــد مــجــنــون را ز جــهــل

حســـن لیلی نیســــت چنــدان؛ هســــت ســـهــل

بـــهـــتـــر از وی صـــــدهـــزاران دلـــربـــا

هســـــت هــمــچــون مــاه انــدر شـــــهــر مــا

گفــت صـــورت کوزه اســــت و حســـن می

مـــی خـــدایـــم مـــی دهـــد از نـــقـــش وی

مــر شــــمــا را ســـــرکــه داد از کــوزه اش

ت ـا نـبــاشــــد عشـــقِ اوتــان گـوش کش [»]...
(دفتر پنجم 3901–3932 ،و )3990

موالنا این داستان را در فیه ما فیه نیز حکایت کرده است (ر.ک :ش  .)0.1.9.9.0مأخذ این حکایت یا بهتر است
بگوییم موضوع «عیب زشترویی نهادن دیگران بر لیلی ،و مخالفت مجنون با ایشان» سرودهای از مجنون است که در
روایت ابوبکر والبی از اشعار او با نقل حکایتی آمده است که به نقل ترجمۀ آن بسنده میشود« :والبی گفت ذکر کردهاند
که مُلَوِح [ :پدر مجنون] و برادران مجنون به بیابان رفتند تا او را بگیرند و به نزد خانواده و قبیلهاش بازگردانند؛ و این پس
از آن بود که تن مجنون بسیار تکیده و چهرهاش سیاه شده و پوستش بر استخوانهایش چسبیده و خشک شده بود .وقتی
نزد او رفتند ،او را دیدند که روی تپهای از شن نشسته است و با انگشتش روی آن خط میکشد .چون بدو نزدیک شدند،
گریخت .پدرش او را صدا کرد ای قیس! من ،ملوح ،پدر توأم ،و این برادر توست .دل خوش دار و شاد باش که پدر
لیلی ،مرا وعده داد که لیلی را به ازدواج تو درآورد و تو را از رمیدن بازدارد و به خواست و رضای تو عمل کند .پس
مجنون نزد آنها بازگشت و با آنها انس گرفت .پدرش به او گفت ای قیس! آیا از خدا نمیترسی؟ چقدر از هوای
دلت پیروی میکنی و با من مخالفت می کنی؟ به تو بیش از دیگر فرزندانم امید داشتم؛ تو را برتر از دیگر برادرانت
می شمردم ،اما تو گمان مرا عملی نکردی .برخالف گمانم عمل کردی و آرزویم را تحقق نبخشیدی .ایکاش آنچه را
که تو از جمال و حسن او وصف کردهای ،من هم میدانستم [و میدیدم!] حال آنکه میگویند لیلی گشاددهان و
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درازدندان ،کوتاهقامت ،برآمدهچشم ،و کبودچشم و زشت است! از او رویگردان شو که برای تو در میان خویشانت
زنی بهتر از او میتوان یافت .چون بدگویی و عیبجویی پدرش را دربارۀ لیلی شنید ،اینگونه سرود :سخنچینان
میگویند لیلی کوتاهقامت است؛ کاش طول و عرضش (قدش) یک ذراع (به اندازۀ یک ساعد دست) باشد! و میگویند
بهجان تو ،رنگ چشمانش عیب ناک است! در پاسخ گفتم پرندگان کَرامند نیز بدینگونهاند؛ و میگویند برآمدهچشم
و گشاددهان است؛ باکی نیست؛ چراکه او آرزوی من ،و تمام وجود و خواستۀ من است .سرت تا ابد به صخرۀ سخت
کوفته باد! چراکه من تا زمان مرگ دوستدار وی خواهم بود» (والبی19 :1020 ،؛ نیز ر.ک :دیوان مجنون .)991 :1093
پیش از این ،فروزانفر نیز به این مأخذ اشاره کرده است ،اما در ذکر اشعار ،تنها به ذکر بیت اول و سوم اکتفا کردهاند
(ر.ک :فروزانفر.)007-002 :1332 ،
همانگونه که در این سرودۀ موالنا نیز پیداست ،لیلی در اشعار وی همیشه نماد زیبایی نیست ،بلکه نماد مطلق
معشوقی است که دلبستگی مجنون بدو تنها به صورت او نیست؛ چنانکه در نخستین اشارۀ موالنا به لیلی در مثنوی نیز
لیلی زیباروی نیست (البته از دید خلیفه)؛ و در دفتر پنجم (ب )9710 :حتی اورا «لیلی کور و کبود» میخواند (در اینباره
همچنین ر.ک :یادداشت شمارۀ بعد دربارۀ نظر عینالقضات).
عــاشـــــق آن لــیــلــی کــور و کــبــود

مــُلــک عــالــم پــیــش او یــک تــرّه بــود
(دفتر پنجم)9713 ،

« .0.1.9.1.2همچو مجنون کو ســـگی را مینواخت

بوســــه اش می داد و پیشـــش می گــداخــت»
(دفتر سوم)027 ،

این داستان در منابع اصلی زندگانی مجنون مانند األغانی و روایت ابوبکر والبی و منظومۀ نظامی وجود ندارد .فروزانفر
دربارۀ مأخذ این ابیات مینویسد« :مأخذ آن حکایتی است که به طریق اشاره در تمهیدات عینالقضات میبینیم ،به شرح
ذیل :اگر مجنون را با سگ کوی لیلی محبتی باشد ،آن محبت از جهت عشق لیلی بود نه از سگ مجنون».
مجنون روزی ســـگی بـدیـد انـدر دشـــت

بگرفـت و ببوســـیـد و به گردش میگشـــت

گفتنــد تو را دوســـتی او ز کجــاســــت؟

گـفـتــا روزی بــه کــوی لیلی بگــذشــــت»

فروزانفر در ادامه دو عبارت از احیاءالعلوم غزالی نقل میکند که مفید همین معنی است« :إنب المؤمنُ إذا اَحَبِ المؤممنَ،
اَحَبِ کَلبَهُ» «مَن یُحمبل امنساناً ،یُحمبل کَلبَ مَحَلبتمهم» .وی همچنین مینویسد« :بیت ذیل در تفسیر ابوالفتوح مضمون این
حکایت را افاده میکند:
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أُح ـبل لـمحــبـّهــا الســـّودانَ حـتّی

أُح ـبل لــحــبـّهــا ســـودَ الــکـمالبِ»
(فروزانفر)900-903 :1331 ،

(به عشق او سیاهان را دوست دارم؛ چنانکه حتی سگان سیاه را بهخاطر او خوش میدارم)
نکاتی که در این نوشتار به یادداشتهای فروزانفر افزوده میشود ،این است که عینالقضات موضوع این حکایت
و بیت اخیر را در نامهها نیز در بیان احوال مجنون بیان کرده است« :مجنون را عشق به جایی رسید که در نظر او رنگ
سیاهی بهتر از همۀ رنگها بودی .چنانکه آن شاعر گفت :اُحمبل لمحُبِّها( »...عینالقضات ،1377 ،ج  .)31 :9همچنین نوشته
است« :اگر مجنون را وا سگ کوی لیلی عشقی بوَد ،نه آن با سگ بود؛ هم با لیلی بود» (همان23 :؛ همچنین دربارۀ این
بیت که کسی آن را نزد موالنا خوانده بود ،ر.ک :افالکی ،ج  .)312 :1موالنا در تمثیلی نیز در بیان این معنی که هرچه
به یار منسوب است ،دلخواه و دلنشین است ،و البته هر چشمی حقیقتبین نیست ،میگوید:
«همچو مجنون کــاو ســـگی را مینواخــت

بوســـهاش می داد و پیشـــش می گــداخــت

[ ]...آن ســـگی کـه بــاشـــد انــدر کوی او

من بـه شـــیران کی دهم یـک موی او [»]...
(دفتر سوم)073-027 ،

 .0.1.9.1.7موالنا در «بیان اتحاد عاشق و معشوق» نیز از داستان مجنون و لیلی بهره میجوید:
«جســـــم مــجــنــون را ز رنــج دوری ای

انــدر آمــد نــاگــهــان رنــجــوری ای []...

پــس طــبــیــب آمــد بــه دارو کــردنــش

گفـت چـاره نیســـت هیچ از رگزنَش []...

گـفــت مـجـنـون مــن نــمی ترســـم ز نیش

صــبر من از کوه ســنگین هســت بیش []...

لــیــک از لــیــلــی وجــود مــن پ ـُر اســــت

این صـــدف پر از صـــفـات آن دُر اســـت

تــرســـم ای فصــــّاد گــر فصــــدم کــنــی،

نــیــش را نــاگــاه بــر لــیــلــی زنــی

دانــد آن عقلی کــه او دل روشـــنی ســــت

در مــیــان لــیــلــی و مــن فــرق نــیســــت»
(دفتر پنجم)9910-1000 ،

این داستان نیز در منابع اصلی زندگانی مجنون مانند األغانی و روایت ابوبکر والبی و داستان نظامی وجود ندارد و برساختۀ
خود موالناست .در مثنوی چاپ کاللۀ خاور این بیت معروف نیز که در چاپ نیکلسون وجود ندارد ،در ذیل همین
داستان آمده است:
مـن کـیـم؟ لـیـلـی و لـیـلـی کـیســــت؟ من

هــر دو یــک روحــیــم انــدر دو بــدن
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 .0.1.9.9فیه ما فیه
فیه ما فیه مجموعه ای است از محاضرات و مذاکرات مجلس موالنا .بنا به نظر فروزانفر (مقدمه :ص یا و یب) ،این
کتاب پس از وفات موالنا تدوین شده و فیه ما فیه نامی است که پس از وفات موالنا براساس سرودهای از ابنعربی بر
آن نهادهاند .موالنا در مجالس خود در اثنای سخن و گفتوگو ،بارها برای استوارداشت سخنان خود به تمثیل و حکایات
تمثیلی روی آورده است؛ و در این میان چندین حکایت از نمادهای ادب عذری دیده میشود.
 .0.1.9.9.1موالنا در ادامۀ این سخن که «[ ]...آدمی درین عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است؛ چون آن
نمیگذارد پس هیچ نکرده باشد» (موالنا )10-10 :1330 ،میگوید« :تو را غیر این غذای خواب و خور ،غذای دیگر
است که ابیتُ عندَ رَبّی یُطعمُنی و یُسقینی؛ در این عالم آن غذا را فراموش کردهای و با این مشغول شدهای و شب و روز
تن را میپروری ]...[ .همچنان که مجنون قصد دیار لیلی کرد؛ اشتر را آنطرف میراند تا هوش با او بود؛ چون لحظهای
مستغرق لیلی میگشت ،و خود را و اشتر را فراموش میکرد ،اشتر را در ده بچهای بود؛ فرصت مییافت ،بازمیگشت و
به ده میرسید .چون مجنون بهخود میآمد ،دو روزه راه بازگشته بود .همچنان سه ماه در راه بماند؛ عاقبت افغان کرد که
این شتر بالی من است؛ از اشتر فرو جست و روان شد.
هَوَی نــاقَتی خَلفی و ق ـُدّامیَ الهَوَی

فــّنــّی و إیــّاهــا لــَمــُخــتــَلــمفــا ِن»
(همان)12 :

چنانکه از داستان پیداست ،لیلی در این روایت موالنا رمز و نماد خداوند است؛ «اشتر» نماد «تن» ،و «مجنون» نماد «انسان»
و یا «سالک» است که برای رسیدن به خداوند باید ترک تن گوید .بیت اخیر نیز چنانکه یاد شد از عروة بن حزام است
نه از مجنون (ر.ک :ش .)0.1.9.1.9
« .0.1.9.9.9هرجا که باشی و در هر حال که باشی ،جه د کن تا محب باشی و عاشق باشی؛ و چون محبت ملک تو شد،
همیشه محب باشی در گور و در حشر و در بهشت ،الیماالنهایه [ ]...مجنون خواست که پیش لیلی نامهای نویسد .قلم در
دست گرفت و این بیت گفت:
خَیـالُکم فی عَینی وَ إســـمُکم فی فَمی

و ذمکـرُکم فـی قَلبی إلی أینَ أکت ـُبُ؟

خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست [کذا] و ذکر تو در صمیم جان جای دارد؛ پس نامه پیش که نویسم
چون تو در این محلهها میگردی؟ قلم بشکست و کاغذ بدرید» (همان.)120 :

روایت داستان بدین شکل برساختۀ خود موالنا و برآمده از همین بیت اخیر است .این بیت که در فتوحات ابنعربی
نیز آمده (ابنعربی )939 :1330 ،از ابیات عاشقانهای است که هم به مجنون و هم به حالج منسوب است و شبلی نیز آن
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را میخوانده است (ر.ک :شبلی .)100 :1332 ،در فیه ما فیه یک بار دیگر نیز البته با تفاوت («نفسی» به جای «قلبی»)
آمده است (مولوی .)03 :1330 ،چنانکه مصحم در حواشی متن میگوید ،این بیت به حالج منسوب است و در دیوان
گردآوردۀ لوئی ماسینیون آمده است ،ولی در همان کتاب به مجنون نیز نسبت داده شده است (همان .)979 :این بیت در

دیوان مجنون مشاهده نشد ،اما بنا به الموسوعه در دیوان الصّبابه ،تزیین األسواق فی اخبار العشّاق ،و المستطرف فی کلّ
فنّ مستظرف بدون ذکر گوینده بدینصورت:
«خیـالـُکم فی عَینی وَ إســـمـُکم فی فَمی

و مــثــواکم فــی قــلــبــی فــأیــنَ تــُغــیــبُ؟»

و در البدیع فی البدیع بدینصورت آمده است:
«خیـالـُکم فی عَینی وَ إســـمـُکم فی فَمی

و لـَفـظ ـُکم فـی ســـَمعی و حُب ـُکم فی قلبی»

« .0.1.9.9.3آورده اند که پادشاهی مجنون را حاضر کرد و گفت که تو را چه بوده است و چه افتاده است؟ خود را
رسوا کردی و از خان ومان برآمدی و خراب و فنا گشتی .لیلی چه باشد و چه خوبی دارد؟ بیا تا تو را خوبان و نغزان
نمایم و فدای تو کنم و به تو ببخشم .چون حاضر کردند مجنون را و خوبان را جلوه آوردند ،مجنون سر فروافکنده بود
و پیش خود مینگریست .پادشاه فرمود آخر سر را برگیر و نظر کن .گفت میترسم؛ عشق لیلی شمشیر کشیده است؛
اگر بردارم ،سرم بیندازد .غرق عشق لیلی چنان گشته بود .آخر دیگران را چشم بود و لب و بینی بود؛ آخر در وی چه
دیده بود که بدان حال گشته بود؟» (همان ) 01 :این داستان روایتی دیگر است از همان دیدار لیلی با خلیفه که قهرمان
داستان از لیلی به مجنون ،و خلیفه به پادشاه تبدیل شده است .چنانکه گفته شد ،شخصیتهای تاریخی این دیدار،
عبدالملک مروان با بثینه معشوق جمیل است .تبدیل قهرمان داستان آنگونه که مولوی نیز در ابتدای داستان تصریم
کرده است ،از دیگران است.
 « .0.1.9.9.0فرمود که هرکه محبوب است ،خوب [ :زیبا] است؛ و ال ینعکس .الزم نیست که هرکه خوب باشد محبوب
باشد [ .]...در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوبتر ،اما محبوب مجنون نبودند .مجنون را میگفتند که از لیلی
خوبتراناند .بر تو بیاریم .او میگفت که آخر من لیلی را به صورت دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست .لیلی به دست
من همچون جامی است؛ من از آن جام ،شراب مینوشم؛ پس من عاشق شرابم که از او مینوشم؛ و شما را نظر بر قدح
است از شراب .آگاه نیستید اگر مرا قدح زرین بوَد مرصع به جوهر ،و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد،
مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنۀ شکسته که در او شراب باشد ،به نزد من به از آن قدح و از صد چنان قدح» (همان:
 .)79این داستان را موالنا در مثنوی نیز به نظم آورده است (ر.ک :ش  .)0.1.9.1.0این داستان ،روایتی متفاوت از داستان
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پیشین یعنی دیدار مجنون با پادشاه است که خود روایتی دیگرگونشده از دیدار لیلی با خلیفه (و در روایت تاریخی،
دیدار بثینه با خلیفه) است .روایت اخیر نیز برساختۀ خود موالناست.
 ]...[« .0.1.9.9.0هرکه رضای حق طلبد ]...[ ،با حق همنشین است که أنا جَلیس من ذَکَرنی .اگر حق همنشین او نبودی،
در دل او شوق حق نبودی؛ هرگز بوی گل بی گل نباشد []...؛ این سخن را پایان نیست [ .]...مجنون را گفتند که لیلی را
ی
اگر دوست میدارد ،چه عجب؟ که هر دو طفل بودند و در یک مکتب بودند .مجنون گفت این مردمان ابلهاند؛ و أَ ل
مَلیمٍ التُشتَهَی؟ هیچ مردی باشد که به زنی خوب میل نکند و زن همچنین .بلکه عشق آن است که غذا و مزهای از او
یابد همچنانکه دیدار مادر و پدر و برادر و خوشی فرزند و خوشی شهوت و انواع لذت ازو یابد .مجنون مثال شد از آن
عاشقان چنانکه در نحو عمرو و زید» (همان .)130-130 :حضور مجنون و لیلی در «مکتب» در منظومۀ نظامی آمده است؛
ورنه در منابع اصلی اشعار مجنون مانند األغانی و روایت ابوبکر والبی دیدار این دو در بیابان اتفاق میافتد.
 .4.1.2.3مکتوبات
مکتوبات ،نامههای موالنا است به رجال و بزرگان زمانۀ وی .موالنا در نامههای خود نیز چندینبار از اشعار شاعران
و داستانهای ادب عذری استفاده کرده است:
 .0.1.9.3.1موالنا در نامهای خطاب به صالحالدین مینویسد ]...[« :اگر تقصیری رفت در خدمت و مهمانداری ،حق
تعالی علیام است [ ]...که نه از سستی عهد مودّت بود و نه از فتور ارکان محبت ،اما بهواسطۀ اعدا ،طبیعت ضعیف []...
نمی گذارد که آنچه همت اوست در مصاحبت اخوان صفا و خالّن وفا تمسک نماید [ ]...و همان قصۀ مجنون است که
به هزار شوق بر ناقه نشست و کرّۀ ناقه را با خود نبرد .بهجد میراند جانب ربوع لیلی؛ ساعتی که حیرت محبت او را از
سوق ناقه غافل کردی ،ناقه رو بگردانیده بودی بهجانب وطن و فرزند؛ مبلغی واپس رفته تا او به خود [آمدی] .همچنین
در آن راه سهروزه ،دو ماه بماند در این جزر و مد .بعد از آن گفت:
هَوَی نــاقَتی خَلفی و ق ـُدّامیَ الهَوَی

فــّنــّی و إیــّاهــا لــَمــُخــتــَلــمفــا ِن»
(مکتوبات)103 ،

دربارۀ این داستان و بیت ر.ک :ش  ،0.1.9.1.9اما نکتۀ مهم ،کاربرد و خوانش غیرعرفانی موالنا ،برخالف روایت وی
در مثنوی از این داستان است.
 .0.1.9.3.9در نامهای خطاب به تاجالدین معتز مینویسد ]...[« :هرچند نیت میکنیم که آن جناب عالی را به رقاع زحمت
ندهیم ،لیکن چون حق تعالی حسن خلق او را و لطف پادشاهانۀ او را قبلۀ حاجات کرده است ،مصلی را از توجه به قبله
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چاره ای نباشد .چنانکه مجنون را گفتند توبه کن و حلقۀ کعبه بگیر که در این هنگام دعا مستجاب است .گفت شما
دستها به آمین بردارید تا من توبه خواهم ،دعا کنم .بعد از آن دستها برداشتند خویشان او .مجنون گفت:
إلــَیــکَ أتــوبُ یــا رحــمــنُ مــمــّا

جـَنـَی ـتُ فـَق ـَد تـَکــاثـَرَتم ال ـذانــوبُ

و إالّ ع ـَن ه ـَوَی لــیــلــی و ح ـُب ـّی

زیــادتــهــا [کــذا] فــّنــّی ال أتــوبُ
(همان)933 :

این دو بیت که مربوط به قطعهای پنجبیتیاند ،در دیوان مجنون بدینصورت ضبط شدهاند:
«أتــوبُ إلــیــکَ یــا رحــمــنُ مــممــّا

عــَمــملــتُ فــَقــَد تــَظــاهــَرَتم الــذانــوبُ

فــأمــّا مــمن هــَوَی لــیــلــی و تــرکــی

زیـــارتـــهـــا فــــّنـــّی ال أتــــوبُ»
(مجنون)31 :1093 ،

(ای خداوند بخشاینده ،از آنچه کردهام بهسوی تو توبه میکنم؛ که گناهانم آشکار شد ،اما از عشق لیلی توبه نمیکنم و
از دیدارش دست نمیکشم)
این تصرف موالنا در ضبط واژهها را باید ناآگاهانه و ناشی از نقل از حافظه دانست.
 .0.1.9.3.3موالنا بیت «خیالُک فی عَینی »...را در نامهای خطاب به قاضی عزالدین نیز بهکار برده است (همان)101 :
(برای توضیحات دربارۀ این بیت ر.ک :یادداشتهای پیشین در بخش مربوط به فیه ما فیه)
 .0.1.9.3.0موالنا در ضمن نامهای به تاجالدین معتز مینویسد« :و کُلا غَریبٍ للغَریب نَسیبُ» (همان .)107 :این مصراع،
مصراع دوم این بیت است که هم در دیوان امرؤالقیس آمده است و هم به مجنون نسبت داده شده است:
«أ جــارَتــَنــا إنــّا غــَریــبــانِ هــا هــُنــا

و کُلا غَریبٍ لملغَریبِ نَسیبُ»

این بیت که بنا به الموسوعه ،در دیوان امرؤالقیس و نیز الشعر والشعراء بهنام امرؤالقیس آمده است؛ در مصارع العشاق
ذیل «إهدار دم المجنون و زواج لیلی» به مجنون نسبت داده شده است (ر.ک :انطاکی )07 :1000 ،و در دیوان مجنون
نیز به نام او آمده است (مجنون.)93 :1093 ،
 .0.1.9.3.0این بیت عمر بن ابی ربیعه (که بنا به الموسوعه به اَحوَص انصاری از شعرای عصر اموی هم منسوب است):
إذا أنتَ لَم تَعشمق و لَم تَدرِ ما الهَوَی

فَکُن حَجَراً ممن یابِسِ الصـ ـِخرِ جَلمَدا

در مکتوبات بدینگونه آمده است:
«إذا أنتَ لَم تَعشمق و لَم تَدرِ ما الهَوَی

فَرُح وَ اعتَلمف تمبن ـاً و أن ـتَ حممــارٌ
(مولوی)109 :1372 ،
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این بیت در نامههای عینالقضات (ج  )139-190 :9بهصورت دیگری نیز آمده است:
إذا انتَ لم تَعشمق و لم تَدرِ ما الهوی

فــأن ـتَ وَعـیـر فی الفالةِ ســـَواءٌ
ج

که این نیز از زمرۀ تصرفات آگاهانۀ موالنا میتواند باشد.
 .4.1.2.4مجالس سبعه
این اثر مجموعه ای است از سخنان موالنا در هفت مجلس او .سخنان موالنا در این مجالس بیشتر بر محور
شخصیتهای دینی است .موالنا در این مجالس از داستانها و شخصیتهای ادب عصر اموی بهره نجسته است ،اما در
دو مجلس به دو بیت از مجنون استشهاد کرده است:
 .0.1.9.0.1در مجلس دوم میگوید ...« :محمدی باید تا از چمن یمن این گل چیند که:
أرادوا لمیَخفوا قَبرَها ممن مُحمبِّهم [صم :محبّها]

و طــــیــ ـبُ تُرابِ القَبرِ دَلب علی القَبرِ
(مولوی)00 :1323 ،

چنانکه پیش از این گفته شد ،این بیت در هزار حکایت صوفیان و مصیتنامۀ عطار نیز آمده و براساس آن داستانی به نام
مجنون ساخته شده که در مثنوی نیز آمده است (ر.ک :یادداشتهای مثنوی ذیلش .)0.1.9.1.3
 .0.1.9.0.9در مجلس سوم:
جُنمن ـّا بِلَیلَی وَهیَ جُن ـبت بِغَیرِنــا

و أُخرَی بِنــا مَجنون ـَۀ [ال نُری ـدُهــا]
(همان)71 :

این بیت در رسالۀ عینیۀ احمد غزالی نیز آمده است (با تفاوت حَنَنّا ،حَنبت ،مَحنونَۀ) .مصحّم متنِ مجالس« ،ال نُریدُها» را
بهاشتباه «ال یَزیدُها» ضبط کرده است .ضبط مجالس بنا به توضیحات احمد مجاهد در تصحیم رسائل احمد غزالی ،مطابق
لطائفاالشارات 933/0 ،و 31/2؛ و حلیةاالولیاء 379/19 ،است؛ این بیت در جامع کرامات االولیاء 900/1 ،از مجنون
دانسته شده است ،اما در دیوان او دیده نمیشود» (غزالی.)370 :1372 ،
 .4.1.2.4غزلیات شمس
در غزلهای موالنا جز لیلی و مجنون ،از هیچیک از نامداران ادب عصر اموی نامی نرفته است .موالنا در غزلیاتش
بارها از نامهای لیلی و مجنون ،و گاهی نیز از برخی وقایع داستانی ایشان یاد کرده است .این نامها در موارد متعددی
نقش نماد دارند .موالنا در موارد فراوانی نیز از این نامها و نمادهای عاشقانه ،خوانشی عارفانه داشته است.
چه پادشـاست که از خاک پادشا سازد؟

ز بهر یک دو گدا خویشـــتن گدا ســـازد

هزار لیلی و مجنون ز بهر مـا برســـاخــت

چه صورت است که بهر خدا ،خدا سازد؟
(مولوی ،1332 ،ج )329 :1
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(همچنین ر.ک :همان ،ج )300 ،079 ،329 ،303 ،990 ،73 :1
موالنا در غزلیات گاهی به وقایع داستانی لیلی و مجنون نیز اشاره کرده است؛ برای نمونه ،بیت زیر که موالنا در
مثنوی نیز به داستان آن اشاره کرده است .ر.ک :ذیلش :)0.1.9.1.3
از صـــد هزار تربه ،بشـــناخت جان مجنون

چـون بـوی [گـور لـیـلـی] بـرداشــــت در منــادی
(همــان ،ج  /133 :1ش )9030

(نیز ر.ک :همان ،ج  1973 :9و )1970
.4.2

شمس تبریزی ،شمسالدین محمد (-039پس از  200هـ  .ق)

در مقاالت شمس ،به یک تمثیل داستانی دربارۀ لیلی و مجنون ،و نیز در طی دو بیت ،به نام لیلی برمیخوریم.
 .0.9.1شمس در استوارداشت سخن خود که «موالنا را بهترک ازین دریابید» (شمس ،1377 ،ج  ،)190 :1این حکایت
را میآورد« :چنانکه گفت هارون الرشید که این لیلی را بیاورید تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از عشق او در
جهان انداخت و از مشرق تا مغرب قصۀ عشق او را عاشقان آینۀ خود ساخته اند .خرج بسیار کردند و حیلۀ بسیار و لیلی
را بیاوردند .به خلوت درآمد خلیفه شبانگاه ،شمعها برافروخته ،درو نظر میکرد ساعتی و ساعتی سر پیش میانداخت.
با خود گفت که در سخنش درآرم ،باشد بهواسطۀ سخن در روی او آن چیز ظاهرتر شود .رو به لیلی کرد و گفت لیلی
توی؟ گفت بلی لیلی منم ،اما تو مجنون نیستی! آن چشم که در سر مجنون است در سر تو نیست.
و کیفَ تَرَی لَیلَی بِعَینٍ تَرَی بِهــا

ســـمواهــا و مــا طَهِرتَهــا بـِالم ـَداممعِ

مرا به نظر مجنون نگر .محبوب را به نظر محب نگرند که یُحمبلهُم .خلل ازین است که خدا را به نظر محبت نمینگرند ،به
نظر علم مینگرند و به نظر معرفت و نظر فلسفه! نظر محبت کار دیگرست» (همان.)190-190 :
این حکایت شبیه حکایت دیدار لیلی و خلیفۀ موالنا در مثنوی است ،اما از آنجا که سخن از دیدار لیلی با هارون است،
شاید شمس نظری به داستان عطار نیز دربارۀ دیدار مجنون و هارون داشته بوده است (ر.ک :ذیلش  .)0.1.9.1.1این بیت
بنا به الموسوعه از یزیدبن معاویه است که شمس ظاهراً آن را از مجنون دانسته است.
 .0.9.9در مقاالت یکبار دیگر نیز از لیلی یاد شده است (ر.ک :همان ،بخش گسستهپارهها )997 :همچنین در این بیت:
«فــَیــا اَهــلَ لــَیــلــَی کــَثــبرَا ُ فــیــکــُم

مـمن امـثــالِ لـَیـلـَی کـَی تَجودوا بهــا لیــا»
(همان)990 :

که بنا بر الموسوعه از ابنمیّاده ،از مخضرمین دورۀ اموی و عباسی است.
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نتیجهگیری
عارفان ایرانی که برای بیان اندیشههای خود ناگزیر از بهکارگیری تمثیل بودند و رابطۀ میان انسان و خداوند را با
زبانی تمثیلی در قالب روایاتی عاشقانه بیان میکردند ،گاهی از زمینههای ادب عاشقانۀ عصر اموی بهره بردهاند.
بهرهگیریهای شمس و موالنا از ادبیات این عصر ،دربردارندۀ داستانهایی است دربارۀ زندگی و ابیات عاشقانهای از
شاعرانی همچون عروة بن حزام و خاصه قیس بن مُلَوِح عامری (مجنون دلباختۀ لیلی) .چنانکه دیدیم ،نحوۀ بهرهگیری
از این زمینهها سه گونه بوده است .1 :بهرهگیری از فحوای داستانی .9 ،نقل و بهکارگیری سرودههای شاعران این عصر،
و  .3بهکارگیری نام این شخصیتها (اعم از دلباخته و دلدار) بهعنوان نماد .در پژوهش حاضر ،برخی از ابیات عمر بن
ابیربیعه ،اَحوَص انصاری ،ابنمَیّاده ،معاویة بن ابی سفیان (از دورۀ اموی) ،حالج ،متنبی ،ابوفَراس حمدانی و انوری (از
سدههای بعد) در آثار موالنا و شمس مأخذیابی شد و پیشینۀ برخی از روایات در متونی نظیر األغانی ،دیوان مجنون به
روایت ابیبکر والبی ،مصیبتنامۀ عطار ،هزار حکایت صوفیان ،فتوحات ابنعربی ،رسالۀ عینیّۀ غزالی ،تمهیدات و
نامههای عین القضات نشان داده و نحوۀ تصرفات موالنا و شمس در مطالبی که از آنها بهره جسته بودهاند ،بررسی شد.
دیدیم که تصرفات موالنا در ابیات و روایات داستانی از گونۀ تصرف در شخصیتهای داستانی ،زمان تاریخی داستان،
و تغییر در نام مؤلف متن بوده است .این تصرفات دو گونهاند :برخی از این تصرفات ،ناشی از خالقیتهای فردی موالنا
و شمس است ،مانند خوانشها و روایات متفاوت عرفانی و غیرعرفانی از داستانهای عاشقانه (همانند خوانش عرفانی از
بخش هایی از روایات زندگی لیلی و مجنون) ،تغییر نام مؤلف متن (همانند انتساب برخی از سرودههای عروة بن حزام،
حالج و عمر بن ابیربیعه به مجنون) و تغییر قهرمان داستان (مانند دیدار مجنون با پادشاه بهجای دیدار لیلی با خلیفه).
برخی از این تصرفات نیز در منابع قبل از موالنا همچون آثار عطار ،بهاء ولد ،احمد غزالی ،هزار حکایت صوفیان و
منظومۀ نظامی دیده میشود؛ از جمله تغییر شخصیتهای داستان (همانند دیدار لیلی با هارونالرشید ،بهجای دیدار بثینه،
معشوق جمیلبن معمر عذری ،با عبدالملک مروان اموی در مصیبتنامۀ عطار) و تغییر مکان رویدادها (همانند تغییر
مکان شیفتگی مجنون به لیلی از «بیابان» به «مکتب» در منظومۀ نظامی و فیه ما فیه برخالف روایت األغانی و روایت ابوبکر
والبی) .تصرفات موالنا در متن اشعار نیز برخی آگاهانهاند (همانند تصرف در بیت عمر بن ابیربیعه و انوری) و در برخی
موارد نیز ناآگاهانه و ناشی از نقل از حافظه است (همانند اختالف ضبط بیتهای مجنون در مکتوبات ،یا تلفیق دو بیت
از متنبی و ابوفراس بهصورت یک سروده در مجالس).
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