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چکیده :مجنون يکي از شخصيتهاي داستاني است که نهتنها در داستانهاي غنايي و
بزمي مطرح است ،بلکه در ميان دستهاي از آثار عرفاني نيز کمابيش حکايتهايي از
وي را ميتوان ديد .عطار ازجمله شاعران صوفي است که در مثنويهاي خود بيش از
ديگران از مجنون و رفتارهاي گوناگون او سخن گفته است .مجنون ،چنانکه از
روايت عطار برميآيد ،تجسم احوال کساني است که در عشق به کمال رسيده و از
زالل معرفت سيراب گشتهاند .عطار در حکايتهاي متعددي که از مجنون نقل
ميکند ،ميکوشد تا آنچه رسم و شيوة سالکان طريق است در او متجلي سازد و او را
حامل بخش قابل توجهي از انديشههاي عرفاني خويش سازد .بنابراين طرح اين سخن
که مجنون حکايات عطار چهبسا خود شاعر است در کسوت مجنون ،سخني به دور از
واقع نباشد ،چرا که حاصل رفتارهاي گوناگوني که شاعر از مجنون بيان ميکند
چيزي نيست جز عصارة افکار و انديشههاي بزرگان صوفيه.
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مقدمه
عطار چه در عرصة ادب فارسي و چه در تاريخ تصوف ايران شخصيتي ناشناخته نيست .او از
يکسو به جهت خلق آثار گوناگونش مشهور است و ازسويديگر بدان جهت که پيشرو
موالناست ،در شعر تعليمي صوفيه ،در مثنويهايش بيشتر از حکايت و قصه بهعنوان ابزاري مؤثر در
تعليم معارف صوفيه استفاده ميکند .درميان داستانهاي او شخصيتهاي گوناگوني حضور دارند
که دستهاي جزء شخصيتهاي تاريخي محسوب ميشوند و گروهي ديگر در جرگة شخصيتهاي
داستاني بهشمار ميآيند .يکي از شخصيتهايي که در آثار عطار کمابيش ديده ميشود و شاعر
بارها از زبان او به بيان برخي معاني صوفيانه پرداخته ،مجنون است .درست است که مجنون در وهلة
اول جزء قهرمانان داستانهاي غنايي و بزمي بهشمار ميآيد ،اما بهلحاظ برخي رفتارهاي خاص
مستعد طرح در آثار عرفاني شده است و نهتنها عطار بلکه برخي ديگر از شاعران صوفي نيز بهطور
مکرر از عشق او به عنوان عشقي متعالي ياد کرده و از او تصوير يک عاشق راستين و پاکباخته را
عرضه داشتهاند .آنچه در اين نوشتار در پي پرداختن به آن هستيم چگونگي انعکاس شخصيت
مجنون در آثار عطار است و نوع بهرهگيري شاعر از ابعاد گوناگون شخصيت وي.

چهرة مجنون در مثنويهاي عطار
قصة مجنون و ليلي صرفنظر از اينکه تا چه اندازه ريشه در واقعيت دارد و تا چه ميزان مجهول و
برساختة ذهن و خيال مردم است ،در سده ششم درزمرة مشهورترين قصههاي عشقي محسوب
ميشده است 5.نظامي گنجهاي نيز که براي اولينبار قصة مجنون و ليلي را به درخواست ابوالمظفر
اخستان حاکم شروان به نظم درآورده ،به شهرت و آوازة آن اشارتي دارد 9 .آنچه دربارة وي در
برخي آثار غيرداستاني آمده گوياي اين واقعيت است که قيس بنيعامر يا همان مجنون بن ملوّحبن
مزاحم عامري ،شاعر عاشقپيشه ،از مردم نجد بوده که ديوانه نبود ،اما به مجنون ملقب شد؛ زيرا در
عشق ليلي دختر سعد که از کودکي با هم پرورش يافته بودند ،دچار حيرت و سرگشتگي شد و در
اين حالت شعر ميگفت .او گاه در شام و گاه در نجد و گاه در حجاز ديده ميشد تا آنکه او را
درميان سنگهاي بيابان مرده يافتند و جسدش را نزد خانوادهاش بردند 3.در ديوان اشعاري که به نام
ديوان مجنون ليلي در دست است ،صرفنظر از اينکه تا چه اندازه اين اشعار از مجنون باشد يا از
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ديگران که به وي نسبت دادهاند ،با يک سلسله روايتها روبهرو ميشويم که به شيوة ناقالن حديث
و با ذکر سلسلة راويان مطالبي را نقل کردهاند که يا به سخنان و حرکات مجنون و اشعار او منتهي
ميشود و يا مشاهدات نخستين وي را از احوال مجنون بهروشني بيان ميکند 4.اينگونه روايات که
بهمنزلة حکايتهايي کوتاه است ،بيترديد پيش از آنکه ماجراي عشق مجنون و ليلي بهگونة يک
اثر داستاني درآيد و نقل محافل گردد ،در ميان مردم شهرت داشته است .درهرصورت در ميان
ابيات متعددي که در ديوان مجنونِ ليلي گرد آمده و اغلب هم بيانگر عشق آتشين مجنون و
ناچيزشمردن عاشق دربرابر معشوق است ،زمينههاي مناسبي وجود دارد تا از اين شخصيت عرصة
غنايي قهرماني مناسب و سازگار با ذوق و سليقة شاعران صوفي بسازد .نمايش حاالت و بيان
سخناني که به عشق طبيعي و ملموس رنگي از عشق متعالي و آسماني ميبخشد ،به شاعران يا
نويسندگان عارف اين فرصت را داده است تا با اشاره به برخي از اين رفتارها از وي بهگونة يک

قهرمان برجسته در عرصة عشق ياد کنند ،چنانکه موالنا جاللالدين درجايي از کتاب فيه ما فيه
ميگويد« :مجنون خواست که پيش ليلي نامه نويسد .قلم در دست گرفت و اين بيت گفت:
خيالُکَ في عَيني و اِسمُک في فَمي

و ذِکرکَ في قلبي اِلي اَينَ اکتُبُ

خيال تو مقيم چشم است و نام تو از زبان خالي نيست و ذکر تو در صميم جان جاي دارد .پس
نامه پيش کي نويسم چون تو در اين جايها ميگردي .قلم بشکست و کاغذ بدريد» (مولوي:5339،
 .)532بديعالزمان فروزانفر در حاشية کتاب فيه ما فيه به اين نکته اشاره ميکند که اين بيت از حلّاج
است نه از مجنون ،اما اين سخن در اصل موضوع تأثير چنداني ندارد ،چرا که درهرحال مجنون را با
سخناني از اين دست ميشناختهاند .در ترجمة رساله قشيريه ،باب چهلونهم،که به مقولة محبت
اختصاص يافته ،درجايي به اين مطلب برميخوريم« :پندار بن الحسين گويد :مجنون را به خواب
ديدند ،گفتند :خداي با تو چه کرد؟ گفت :مرا بيامرزيد و حجّتي کرد بر محبان» (عثماني.)139 :5335 ،
اين حجت شدن بر محبان درحقيقت بهلحاظ برخورداري از همان ويژگيهايي است که از وي
نشان دادهاند و بهجهت استغراق در عشق ،استغراقي که حاصل آن بروز برخي رفتارهاي خاص است
و عطار درواقع در حکايتهاي گوناگوني که از مجنون نقل ميکند همين رفتارهاي او را به نمايش
ميگذارد.
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از نگاه عطار تقدمِ خواست و مطلوب معشوق برخواستِ عاشق از اهميت خاصي برخوردار
است .اين مقوله را ازجمله در حکايتي که در مصيبت نامه آورده ،بهخوبي نشان ميدهد .در اين
حکايت يکي از مجنون ميپرسد که از ميان همة سخنهايي که شنيده کدام را بيشتر دوست دارد،
مجنون ميگويد که در نظر او سخني گواراتر از «ال» نيست .آن شخص که گويي از پاسخ مجنون
دچار حيرت و شگفتي شده از ترجيح «نَعَم» بر «ال» ميگويد ،اما مجنون در بيان سبب اين گفتار
خويش مي گويد که روزي از ليلي پرسيده است که آيا او را دوست دارد؟ و ليلي در پاسخ لفظ «ال»
را بر زبان آورده است .سپس ادامه ميدهد که:
از زبانش تا که ال بشنودهام

از دل و جان عاشق ال بودهام

نيست اليق الجرم اصالً مرا

يک سخن ال و اهلل الّا ال مرا
(عطار)319 :5331 ،

در داستان ليلي و مجنون نظامي با چنين گفتوگويي روبهرو نميشويم ،اما از شاعران صوفي
چون عطار و موالنا که از داستانها براي بيان رموز معارف صوفيه بهره ميجويند دخل و تصرف در
داستان و ترتيبدادن چنين گفتوگوهايي ميان عاشق و معشوق دور از انتظار نيست .در اين
گفتوگو که بهصورتي ساده و به دور از هرگونه سخنآرايي شاعرانه بيان شده ،عطار ازسويي به
اين معنا نظر دارد که :از نگاه عاشق راستين هر آن چيزي که معشوق پسندد دوستداشتني است؛
خواه آن چيز بيانگر لطف و محبت او باشد و خواه حاکي از قهر و جفاي وي .ازسويديگر اين
سخن مجنون ناظر بر اين واقعيت هم هست که وقتي وجود عاشق در وجود معشوق فاني شود و
حجاب دوي از ميان برخيزد ديگر عاشق را از خود خواستهاي جز آنچه مطلوب معشوق است
نخواهد بود و اين حاصل نميشود مگر به نيروي عشقي متعالي و تند و آتشين:
عشق را جاني ببايد آتشين

دوزخي با آتش او همنشين

تا دل عشّاق افروزنده شد

از تف آتش چنين سوزنده شد
(عطار)319 :5331 ،

درجايي از منطق الطير نيز حکايتي قريب به اين مضمون بهچشم ميخورد .در اينجا البته سخن
از شيفتگي مجنون به «ال» نيست ،بلکه برتردانستن دشنام دوست است بر مدح و آفرين جملة اهل
جهان .عطار در اين حکايت کوتاه بر آن است تا پرده از روي اين حقيقت بردارد که از نگاه عاشق
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هرآنچه از معشوق سرزند نيک است و پسنديده .ازاينرو آنکه ميان رفتارهاي گوناگون معشوق
فرق مينهد چگونه ميتواند از ويژگيهاي عاشق راستين برخوردار باشد؟
گفت مجنون گر همه روي زمين

هر زمان بر من کنندي آفرين

هيچکس

مدح من دشنام ليلي باد و بس

خوشتر از صد مدح يک دشنام او

بهتر از ملک دو عالم نام او

من

نخواهم

آفرين

(عطار)939 :5331 ،

نفي و ناديده انگاشتن آنچه در اصطالح صوفيه «غير» تلقي ميشود مطلب ديگري است که عطار
کوشيده تا آن را در شخصيت و رفتار مجنون به تصوير کشد .تأکيد براين معنا که رمز و راز
دستيابي به معرفت و مشاهدة جمال معشوق ازلي جز از طريق گسستن بند تعلقات و روي
گرداندن از هرآنچه جز معبود است ،ممکن نيست ،در اغلب آثار صوفيه بهنحوي جلبنظر ميکند.
نهتنها شاعران صوفي بلکه حتي آن دسته از گويندگاني هم که اهل زهد بوده و يا تنها به سرودن
شعر تعليمي توجه نشان دادهاند ،کمابيش به اين گونه مضامين پرداختهاند .ازجمله نظامي که افزونبر
مخزناالسرار ،که منظومهاي تعليمي است ،در ديگر آثار خويش نيز بارها از زبان برخي
شخصيتهاي داستاني به طرح و بيان اينچنين موضوعات عرفاني توجه نشان داده است .چنانکه مثالً
در ليلي و مجنون و در طي برخي سخنان و رفتارهاي مجنون رستن از خود و فانيشدن در وجود
معشوق را اينگونه به تصوير ميکشد:
من با توام آنچه مانده بر جاي

کفشي استت بترون فکنتده از پتاي
(نظامي)953 :5313 ،

عطار در مصيبت نامه به نقل داستاني ميپردازد که پادشاهي مجنون را نزد خود ميخواند و به او
ميگويد که با وجود بسياري از صاحبجماالن چگونه است که او دل در گرو عشق ليلي نهاده
است؟ آنگاه فرمان ميدهد که جمعي از زيبارويان بر مجنون بگذرند باشد که يکي را از آنان
برگزيند ،اما مجنون به هيچيک نمينگرد و خطاب به شاه ميگويد:
گفت شاها عشق ليلي سرفراز
پس گرفته برهنه تيغي به دست
گر به غير ما کني يک دم نظر

درميان جانم استاده است باز
ميخورد سوگند کاي مغرور مست
خون جان خود بريزي بيخبر
(عطار)912 :5331 ،
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در اين ابيات هرچند نگراني مجنون از تيغ برهنهاي است که در دست عشق ليلي است و مانع از
ديدن بترويان ديگر ميشود ،اما روشن است که اين نوع سخن گفتن شاعر بيشتر بهلحاظ آب و
رنگ بخشيدن به داستان است .چرا که مجنون آنگونه مسحور ليلي است که اگر بهغير نيز نظر کند
جز روي ليلي نخواهد ديد .بنابراين عطار با بهرهگيري از نوع رفتار مجنون دربرابر معشوق و چشم
بربستن از آنچه از آن به «غير» تعبير شده ،به دنبال بيان مطلبي است که در تعاليم صوفيه از لوازم
طريقت است و آن اينکه:
گر تو خواهي بود مرد اهل راز

تا ابد منگر بهسوي هيچ باز

زآنکه هر جايي نظر خواهي فکند

در کنار خويش سر خواهي فکند
(عطار)912 : 5331 ،

بيان يک معنا بهگونههاي مختلف چيزي است که در آثار عطار بارها با آن روبهرو ميشويم.
سخن شاعر در بيان رفتار مجنون نيز از اين ويژگي مستثني نيست .ازاينروست که در اينجا هم براي
آنکه به اين حقيقت اشاره کند که در نگاه مجنون همه چيز ليلي است و جز معشوق درواقع به چشم
او نميآيد ،در قالب حکايتي ديگر ميگويد :روزي يکي از مجنون دربارة سمت و سوي قبله
ميپرسد .مجنون در پاسخ آن شخص ميگويد:
گفت :اگر هستي کلوخي بيخبر

اينکت کعبه است ،در سنگي نگر

کعبة عشاق مولي آمده است

آنِ مجنون روي ليلي آمده است

چون تو نه ايني نه آن هستي کلوخ

قبلت از سنگ است اي بيشرم شوخ

گرچه کعبه قبلة خلق جهانست

ليک دايم قبله جاي کعبه جانست

در حرم گاهي که قرب جان بود

بود

صدهزاران

سرگردان

کعبه

(عطار)523 :5331 ،

پرداختن به اين معنا که :هرکس به تناسب معرفتي که از آن برخوردار است چيزي را قبلة
خويش ساخته و قبلة اهل دل روي معشوق است ،نکتهاي است که در آثار و اقوال صوفيه براي آن
ميتوان شواهد متعددي را يافت .ازجمله موالنا در دفتر ششم مثنوي در اين زمينه ميگويد:
قبلة

عارف

بود

نور

قبلة

زاهد

بود

يزدان

وصال

قبلة عقل مُفَلسِف شد خيال

برّ

زر

قبلة

مُطمِع

بود

هميان
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قبلة معنيوران صبر و درنگ

قبلة صورتپرستان نقش سنگ

ذوالمنن

زن

قبلة

باطننشينان

قبلة

روي

ظاهرپرستان

(مولوي ،دفتر)5321 :3

نمونهاي ديگر از اين بيتوجهي به غير را نظامي گنجهاي در تصويري که از احوال پيامبر(ص) در
شب معراج به نمايش گذاشته ،نشان ميدهد .شاعر با توجه به قرآن کريم که ميفرمايد« :ما زاغَ
البَصَرُ وَ ما طَغي» (نجم .)51 :اينگونه از ننگريستن پيامبر(ص) به غير ياد ميکند:
زان گل و زان نرگس کان باغ داشت

نرگس او سرمة مازاغ داشت

چون به همه حرف قلم درکشيد

برکشيد

زآستي

علم

عرش

(نظامي)51: 5325 ،

هجويري از ابويزيد بسطامي نقل ميکند:
سرّ ما را به آسمان بردند بههيچچيز نگاه نکرد و بهشت و دوزخ وي را بنمودند
بههيچچيز التفات نکرد (هجويري.)311 :5333 ،

وقتي عطار از زبان مجنون در پاسخ آن شخص از سمتوسوي قبله ،از قبلههاي گوناگون ياد
ميکند ،درواقع همان انديشهاي را مطرح ميکند که در سخن نظامي و موالنا و بايزيد بدان اشاره
کرديم .بنابراين مجنون عطار کسي نيست جز خود عطار در پوشش مجنون.
نکتة ديگري که عرفا اغلب بر آن تأکيد دارند و عطار نيز بارها بهگونههاي مختلف آن را در
سخن خود متجلي ساخته ،تجلي خداوند در جمله مظاهر هستي است .مقولة تجلي خداوند در هستي
و ازجمله در وجود انسان بهلحاظ اهميتي که در ميان صوفيه داشته پيوسته يکي از موضوعات مورد
بحث آنان بوده ،چنانکه نجمالدين رازي فصل نوزدهم مرصاد العباد را بهطور خاص به اين موضوع
اختصاص داده است (رازي .)353 :5331 ،و سخن شيخ محمود شبستري اشارتي است به اين نکته آنجا
که ميگويد:
جهان جمله فروغ نور حق دان

حق اندر وي ز پيدايي است پنهان
(شبستري)52 :5335 ،

عطار هم که کمابيش در مثنويهاي خود از پرداختن به اين مقوله غافل نبوده ،اينبار در قالب
حکايتي کوتاه که از مجنون نقل ميکند و با نمايش گوشههايي از گفتار و رفتار وي به بيان آن
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ميپردازد .در اين حکايت ميخوانيم که روزي مجنون در حالت شوريدگي قدم به کوي ليلي
ميگذارد و در آنجا هرآنچه ميبيند ميبوسد .وقتي از او سبب اين رفتار را جويا ميشوند ،چنين
پاسخ ميدهد:
من نديدم در ميان کوي او

بر در و ديوار الّا روي او

بوسه گر بر در زنم ليلي بود

خاک اگر بر سر کنم ليلي بود

چون همه ليلي بود در کوي او

کوي ليلي نبودم جز روي او
(عطار)531 :5331 ،

اين رفتار مجنون که حاکي از کمال او در عشق است ،درجايياز منطق الطير نيز بهگونهاي ديگر
بهتصوير کشيده شده است:
ديد مجنون را عزيزي دردناک

کو ميان رهگذر ميبيخت خاک

گفت اي مجنون چه ميجويي چنين

گفت ليلي را همي جويم يقين

گفت ليلي را کجا يابي ز خاک

کي بود در خاک شارع درّ پاک

گفت من ميجويمش هر جا که هست

بوکه جايي يک دمش آرم به دست
(عطار)533 :5331 ،

سخنان عطار از زبان مجنون از طرفي يادآور سخن اهل معرفت در مقولة «جمع» است ،آنگونهکه
در برخي آثار صوفيه نيز به چشم ميخورد:
جمع جمع همت است اندر معني مطلوب خود ...و اين اندر جملة چيزها درست آيد...
چنانکه جمعِ همت مجنون اندر ليلي که چون وي را ميديد جملة عالم و کل
موجودات اندر حق وي صورت ليلي بود (هجويري.)331 :5333 ،

استشهاد به رفتار مجنون در اين بخش از کشف المحجوب ،همچنانکه در آثار ديگري از نثر و
نظم صوفيه نيز سابقه دارد ،حاکي از اين واقعيت است که عشق مجنون و رفتارهاي خاص او ،که
عطار هم نمايشگر بخشي از آن است ،زمينهساز بهرهبردن صوفيه در مباحث و تعاليم خويش است.
صرفنظر ازاينکه تا چه اندازه اين رفتارها با واقعيت سازگار باشد ،اما در مجموع بيانگر همان عشق
1

عذري است که در ميان اعراب مطرح بوده است.
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اشاره به ديرينگي عشق ميان عاشق و معشوق و ازطرفديگر اتحاد ميان عاشق و معشوق حتي
پيش از آغاز شکلگيري عالم ،نکتة ديگري است که عطار در قالب حکايتي از زبان مجنون بدان
پرداخته است .منشأ چنين انديشهاي را ميتوان در آثار و اقوال صوفيه جستوجو کرد و عطار خود
نيز ظاهراً از معتقدان چنين انديشهاي است .نجمالدين رازي در فصل چهارم کتاب خويش ،آنجا که
در بدايت خلقت قالب انسان سخن گفته ،با تعابيري که رنگ و بوي ادبي دارد از اين عشق ميان
خداوند و انسان ياد ميکند (رازي ،)13-11: 5331 ،و عراقي نيز در کتاب لمعات به تفصيل از عشق و
عاشق و معشوق ميگويد و ازجمله درجايي سخن خود را به اين رباعي ميآرايد:
آن دم که زهر دو کون آثار نبود

بر لوح وجود نقش اغيار نبود

معشوقه و عشق و ما به هم ميبوديم

در گوشة خلوتي که اغيار نبود
(عراقي)313 :5319 ،

عطار اين پيوند ميان عاشق و معشوق را از ازل اينگونه از زبان مجنون به تصوير ميکشد:
مگر يک روز مجنون با نشاطي

نشسته

يکي ديوار بود از خشت بسته

بر آن ديوار ليلي خوش نشسته

کسي ميگفت اگر عمري دويدم

به آخر هم به کام دل رسيدم

مگر در خواب ميبينم من اکنون

نشسته پيش هم ليلي و مجنون

به هم اين هر دو را هرگز که ديده است

خدايا در جهان اين عز که ديده است؟

چو مجنون اين سخن زان مرد بشنيد

از او حال دل پر درد بشنيد

بزد يک نعره و گفت اين خطا نيست

که ليلي يک دم از مجنون جدا نيست

ميان ما و او پيش از دو عالم

محکم

اساس

بود

اتحاد

در

پيش

افتاد

رباطي

(عطار)913 :5331 ،

بنابراين مجنون عطار در اينجا در مقام عارفي ظاهر ميشود که برآن است که مبناي آفرينش
عالم چيزي جز عشق نيست و رشتهاي که عاشق و معشوق را بههم ميپيوندد رشتهاي است که تا
ازل امتداد دارد .اين شخصيتي که عطار اينگونه از زبان او دربارة اتحاد عاشق و معشوق در ازل
ميگويد با مجنوني که در ليلي و مجنون نظامي ميبينيم ،تفاوت آشکاري دارد و نشان ميدهد که
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يا خود دستپروردة شاعر است و يا اينکه خودِ شاعر است که در کسوت مجنون به بيان سخناني از
اين دست ميپردازد.
يکي ديگر از موضوعاتي که اغلب در ميان عرفا مطرح است ،اصالت وجود معشوق و اعتباري
بودن وجود عاشق است .بنابراين نفي دوي اساس کار عاشق است و تا وقتي که عاشق نظري به
خويش دارد و نظري به معشوق هنوز پاي از مرحلة خامي بيرون ننهاده و طعم پختگي و کمال را
نچشيده است .عطار و موالنا اين معنا را در قالب تمثيلهايي بهخوبي بيان کردهاند .عطار درجايي از
الهينامه حکايتي را از مجنون نقل ميکند .در اين حکايت شخصي از مجنون دربارة محبتش به
ليلي ميپرسد ولي پاسخي که از مجنون ميشنود گويي موجب شگفتي او ميشود .ازاينرو پرسش
خود را به گونهاي ديگر بيان ميکند تا باشد که مقصود مجنون را دريابد.
به مجنون گفت آن ياري ز ياري

که ليلي را تو چندين دوست داري؟

بدو گفتا به حق عرش و کرسي

که گر من دوستش دارم ،چه پرسي؟

رفيقش گفت چندين شعر گفتن

شبانروزيت نه خوردن نه خفتن

ميان خاک و خون بودن به زاري

ز چه بود اين همه نز دوستداري؟

جوابش داد کان بگذشت اکنون

که مجنون ليلي و ليلي است مجنون

دويي برخاست اکنون از ميانه

همه ليلي است مجنون بر کرانه

چو شير و مي به هم پيوسته گردند

ز نقصان دو بودن رسته گردند
(عطار)939: 5313،

مجنون عطار درواقع کسي نيست جز همان سالک طريقت که در پي مجاهدتهاي پياپي از
مرحلة خامي و نقص گذشته و اکنون به مرحلة کمال رسيده و از معرفت برخوردار گشته است .نفي
دويي که شاعر از زبان مجنون در اين ابيات بدان اشاره کرده و يکيشدن و اتحاد عاشق و معشوق
نشانهاي آشکار بر حصول اين معرفت است .شايد موالنا هم در مثنوي ،آنجاکه در قالب حکايتي به
3

آثار و عوارض اين دوبيني اشاره کرده ،نظري بههمين حکايت عطار داشته است.

در تفکر صوفيانه و از نگاه اهل معرفت معشوق همه نيکويي است و جمال و نقص و کاستي را
بدو راهي نيست .اين موضوع يکي ديگر از مقوالتي است که از نظر عطار پوشيده نمانده است .اما
اينکه گاهي شاعر از زبان شخصيتي چون مجنون به طرح آن ميپردازد گواهي است براين مدعا که
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مجنون عطار در حکايتهاي پرداختة وي در مقام يک انسان پخته در عشق و در رديف اهل
معرفت بهشمار ميآيد و شاعر ميکوشد تا از زبان او پرده از اين واقعيت بردارد که هرآنچه نقص و
کاستي است و مانع از مشاهدة جمال يار ميشود به ديدگان آدمي برميگردد .عطار اين موضوع را
در قالب حکايتي از زبان مجنون اينچنين بيان ميکند :روزي هارون که ماجراي عشق مجنون را
شنيده و اين موضوع موجب حيرت و سرگشتگياش شده بود ،بر آن ميشود تا به چشم خويش
ليلي را ببيند .اما حاصل اين ديدار نهتنها از حيرتش نميکاهد بلکه بر آن ميافزايد؛ زيرا برخالف
انتظار خويش ليلي را چندان برخوردار از زيبايي و جمال نميبيند .درنتيجه کار مجنون را در عشق
وي حقير و خرد ميانگارد و از وي ميخواهد که ترک عشق ليلي گويد .پاسخ مجنون به خليفه،
که پيام اصلي حکايت را دربردارد ،اين است:
گفت تو کي ديدي آن رخسار را

عشق مجنون بايد آن ديدار را

تا نيايد عشق مجنوني پديد

کي شود ليلي به خاتوني پديد

نيست نقصان در جمال آن نگار

هست نقصان در نظر اي شهريار

گر به چشم من ببيني روي او

توتيا سازي ز خاک کوي او
(عطار)533 :5331،

سرمستي و شيفتگي عاشق از شنيدن نام معشوق ،نکتة ديگري است که در سخن عطار و ازجمله
در حکايتي که از مجنون نقل کرده ،مجال طرح يافته است.
مجنونِ حکايات عطار همانطورکه پيشتر هم يادآور شديم ،تجسم عارفان پاکباخته است که
جز خشنودي دوست را نميجويند و وجودشان لبريز از محبت اوست .اين شيفتگي و سرمستي
دربرابر معشوق تا آنجاست که حتي با شنيدن نام وي يکباره همة هستي خويش را ميبخشند و حتي
از بخشش جان خويش نيز دريغ نميکنند .تصويري که عطار در يکي از حکايات الهينامه از
مجنون ترسيم ميکند مؤيد اين سخن است .در اين حکايت يکي از مجنون دربارة ليلي ميپرسد،
مجنون با شنيدن نام ليلي نگونسار بر خاک ميافتد و از آن مرد ميخواهد که ديگر بار نام ليلي را بر
زبان راند و بر اين معنا پاي ميافشارد:
بسي گر درّ معني سفته آيد

چنان نبود که ليلي گفته آيد

چو نام و نعت ليلي باز گفتي

جهاني در جهاني راز گفتي
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چو دائم نام ليلي ميتوان گفت

ز غيري کفرم آيد يک زمان گفت
(عطار)22 :5313 ،

عطار اين حکايت را در ده بيت بهگونهاي آورده که نام ليلي در بيشتر ابيات تکرار شده است.
شاعر در اين حکايت بيترديد به ماجراي ابراهيم خليل نظر دارد و به بيتابي او دربرابر شنيدن نام
خداوند و محبوب خويش .اين داستان را ميبدي در کشف االسرار اينگونه روايت کرده است:
در آثار بيارند که فرشتگان گفتند بارخدايا تا اين ندا در عالم ملکوت دادهاي که« :وَ
اتَّخَذَ اهللُ اِبراهيمَ خَليالً» جانهاي ما در غرقاب است و زهرههاي ما آب گشت از اين
تخصيص .خليل از کجا مستحقّ اين کرامت گشت؟ ندا آمد که :جبرائيل! پرهاي
طاوسي خويش فروگشاي و از ذروة سدره به قمّة آن کوه رو و خليل را آزموني کن.
جبرئيل فرود آمد بهصورت يکي از بنيآدم ،به تقدير و تيسير الهي ،آنجا در پس کوه
بايستاد و آواز برآورد که :يا قدّوس! خليل از لذّت آن سماع بيهوش گشت ،از پاي
درآمد ،گفت :يا عبداهلل يکبار ديگر اين نام بازگوي و اين گلة گوسپند تو را.
جبرئيل يک بار ديگر آواز برآورد که :يا قدّوس! خليل در خاک تمرّغ ميکرد چون
مرغي نيم بسمل و ميگفت :يکبارديگر بازگوي و گلة ديگر تو را ...آن همه بداد و
درباخت .چون همه درباخته بود آن عقدها محکمتر گشت ،عشق و افالس بههم
پيوست .خليل آواز برآورد که يا عبداهلل! يکبارديگر نام دوست برگوي و جانم تو
را ...جبرئيل را وقت خوش گشت ،پرهاي طاوسي خويش فرو گشاد و گفت :بِحقِّ
اِتَّخَذک خليالً بهراستي به دوست گرفت ،اگر قصوري هست در ديدة ماست ،اما تو را
عشق بر کمال است (ميبدي ،5335 ،ج311 :5و.)313

وجود برخي شباهتها ميان رفتار مجنون با رفتار بعضي از انبيا ،اگر آنها را تنها يک نوع رفتار
تصادفي تلقي نکنيم ،ميتواند ازآنرو باشد که عطار ،مجنون حکايات خود را در رديف انسانهاي
متعالي در عشق و اهل معرفت بهشمار ميآورد .بنابراين با توجه به اين معنا ميتوان وجود اينگونه
شباهتها را امري طبيعي دانست .يکي از اينگونه رفتارها که داستان حضرت عيسي(ع) را تداعي
ميکند ،حکايت همراه داشتن سوزني است که نکوهش معشوق (ليلي) را در حق مجنون درپي
دارد .براساس روايت عطار روزي مجنون به ديدار ليلي ميرود و ليلي از او ميخواهد تا هر آنچه از
متاع دنيايي بههمراه دارد بدو دهد و يکباره از بند هر تعلقي خود را رها سازد .مجنون ميگويد که
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او را هيچ نمانده است ،مگر جاني که حاضر است تا آن را با اشارت معشوق بدو بخشد .ليلي خود
را خريدار جان مجنون نميداند و از او چيزي ديگر ميخواهد .مجنون سوزني را که همراه دارد
بدو ميدهد و ميگويد:
هستي

همين نقد است و ديگر تنگدستي

مرا

در

جملة

اقليم

من اين نيز از براي آن نهادم

که

مياوفتادم

بسي در جستوجوي چون تو دلدار

شکستي همچو گل در پاي من خار

بدين سوزن منِ افتاده بر جاي

برون ميکردمي آن خار از پاي

صحرا

در

بسي

(عطار)933 :5331 ،

پاسخ ليلي به مجنون در اين بخش از حکايت ،شايان توجه است و حاوي پيامي که مقصود
شاعر است:
چنين گفت آن زمان ليلي به مجنون

که اين ميجستم از تو تا به اکنون

اگر در عشق صادق بودهاي تو

بدين سوزن چه اليق بودهاي تو؟

اگر در جستن چون من نگاري

رود در پايت اي شوريده خاري،

به سوزن آن برون کردن روا نيست

وگر بيرون کني شرط وفا نيست

يکي خاري که چندانش کمال است

که دائم چاوش راه وصال است،

به سوزن آن برون کردن دريغ است

که عاشق جز به خون خوردن دريغ است
(عطار)933 :5331 ،

چنانکه اشاره کرديم اين حکايت داستان حضرت عيسي(ع) و بههمراه داشتن سوزني که سبب
توقف او در آسمان چهارم شد ،را بهخاطر ميآورد که شاعران مکرر در اشعارشان بدان اشاره
کردهاند .بههرروي آنچه عطار در اين حکايت در پي برجسته کردن آن است يکي اين است که
عشق پاک و خالص ايجاب ميکند که عاشق جز معشوق بههيچچيز ديگر تعلق نداشته باشد .نکتة
ديگر اشراف معشوق بر رفتار عاشق است و همت او بر اينکه عاشق رفتهرفته در عشق به کمال رسد.
(ع)

يکي ديگر از رفتارهاي مجنون که يادآور داستان يعقوب

است وقتي است که مجنون از

مرگ ليلي آگاه ميشود و سراسيمه به گورستان ميرود و با بوييدن يکيک گورها گور معشوق
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خويش را مييابد .آنچه در اين حکايت تأملکردني است ،پاسخ مجنون است به شخصي که
ميخواهد گور ليلي را به او نشان دهد:
گفت حاجت نيست اين با من مگوي

زآنکه من آن خاک بشناسم به بوي
(عطار)913 :5331،

عطار در بيان اين سخن از زبان مجنون ،که حاکي از معرفت عاشق است ،گويي نگاهي به
داستان يعقوب(ع) داشته است که بوي يوسف محبوب خويش را از مسافتي دور احساس ميکند و
ديگران را به وجود او بشارت ميدهد.
در قصههايي که عطار از مجنون پرداخته ،گاه رفتارهايي نامتعارف هم به چشم ميخورد که در
نظر کسي که از عشق مجنون و ميزان شيفتگي او آگاه است شگفت مينمايد .بيان اين نوع رفتارها
و يا گفتارها که به ظاهر نشاني از خويشتنبيني عاشق دارد ،چهبسا وقتي که از منظري ديگر بدان
نگريسته ميشود ،تنها بيانگر غيرت عاشق در عشق معشوق تلقي شود .ازجملة اينگونه رفتارها يکي
وقتي است که شخصي از مرگ ليلي به مجنون خبر ميدهد و مجنون پس از شنيدن خبر مرگ
معشوق خداي را شکر ميگويد و در پاسخ آن شخص که کار او را ناپسند انگاشته ،ميگويد:
چنين گفت او چو من بهره از اين ماه

نديدم

تا

نبيند

هيچ

بدخواه

(عطار)512 :5331 ،

ازسويديگر وقتي ميبينيم که ظهور برخي از اين نوع رفتارها در معشوق هم ديده ميشود،
بيشتر با اين واقعيت آشنا ميشويم که رفتار مجنون در اينگونه موارد نهتنها نشانة خودبيني نيست،
بلکه درواقع بهجهت عشق سرشار او به معشوق است .شاعر درجايي از مصيبتنامه حکايتي را نقل
ميکند بدينگونه که وقتي مجنون از عشق ليلي آوارة شهرها ميگردد و ليلي از حال مجنون آگاه
ميشود ،اين کار او را نشانة آن ميداند که مجنون در عشق استوار نيست و گرنه «يکدمش با شهر
گرديدن چه کار؟» مجنون ازآنپس سر به صحرا مينهد که ليلي اين رفتار او را هم بيانگر سستي
او در عشق تلقي ميکند .آنگاه در حالت ضعف و ناتواني در ميان خار و خاشاک روي خاک
ميخوابد .ليلي کار او را مينکوهد و ميگويد که عاشق را با خواب چه کار است .اينبارکه عشق
ليلي بر او غالب ميگردد ،همة وجودش محو در وجود معشوق ميشود و جز ليلي از زبان او شنيده
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نميشود و در نمازش بيآنکه او خود بخواهد نام ليلي را بر زبان ميآورد .وقتي ليلي از اين رفتار
مجنون باخبر ميگردد ،ميگويد:
چون کنون برخاست او کلي ز دست

عشق من کلي به جان او نشست

تا بود يک ذره از هستي به جاي

کفر باشد گر نهي در عشق پاي
(عطار)11 :5331 ،

عطار که ميکوشد تا احوال عارفان را هرچه بهتر در مجنون حکايتهاي خود جلوهگر سازد
چهبسا در نشاندادن برخي رفتارهاي بهظاهر نامتعارف و تأويلپذير او گوشة چشمي هم به برخي
شطحيات و سخنان تأويلپذير برخي از عرفا داشته باشد که همواره در نظر انسانهاي ظاهربين
رفتاري کفرآميز تلقي ميشده است.
عطار در اسرار نامه نيز در چند مورد از مجنون ياد ميکند که در معرض پرسشهايي دربارة
عالم و کار جهان قرار ميگيرد و او پاسخهايي حکيمانه ميدهد ،اما به نظر نميرسد منظور شاعر در
چنين مواردي مجنون داستاني يا همان مجنون ليلي باشد ،بلکه ظاهراً يکي از عقالي مجانين است
که در ديگر جايهاي آثار خويش هم از زبان آنها مطالبي را بيان ميدارد.

1

نتيجه
عطار ازميان شخصيتهاي گوناگون حکايات خود به مجنون توجهي خاص دارد .او در غالب
مثنويهاي خويش و با نقل حکايتهاي متعددي از مجنون و بهتصويرکشيدن رفتارها و سخنان وي،
او را نمونهاي برجسته از اهل معرفت نشان ميدهد که مسير سيروسلوک را پيمودهاند و از زالل
عشق حقيقي برخوردار شده و از دوي رستهاند و در وجود معشوق فنا پذيرفتهاند .شاعر در
بهتصويرکشيدن شخصيت مجنون اگر گاهي ،برخي رفتارهاي او را بهگونة برخي رفتارهاي انبياي
الهي در عشق معبود خويش مانند ميکند ازآنروست که از نگاه شاعر ،مجنون هم در جرگه اوليا
محسوب ميشود و عطار درحقيقت عصارة انديشة عرفا و ازجمله افکار صوفيانة خود را در اين
شخصيت محبوب داستانهاي خود گنجانده است .درهرصورت اين شيوة عطار است که با
دخلوتصرف در شخصيتهاي داستانهاي خود ميکوشد تا به آنچه مقصود وي از طرح اين گونه

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره یازدهم

611

حکايات است دست يابد .مجنون عطار نيز درحقيقت دستپروردة اوست و چهبسا خود شاعر است
با افکار و انديشههاي صوفيانة خويش که در قالب مجنون در اين حکايات جلوهگر شده است.

پينوشتها:
.5

براي اطالع بيشتر در اين زمينه رک :دانشمندان آذربايجان ،تأليف محمدعلي تربيت.

.9

شهرت و آوازهاي را که نظامي در ليلي و مجنون بدان اشاره کرده (  )91 :5331ميتوان با نگاهي به
برخي آثار پيش از وي دريافت .در ميان اشعار شاعران پيش از نظامي اشاره به داستان ليلي و مجنون
چندان گسترده نيست و بيشتر هم محدود ميشود به بيان حسن و جمال ليلي و يا وضع پريشان مجنون
از عشق محبوب خويش ،چنانکه مثالً منوچهري در وصف باغ و راغ ميگويد:
يکي چون عاشق بيدل دوم چون جعد معشوقه

سيم چون مژة مجنون چهارم چون لب ليلي
(منوچهري)535: 5333 ،

و يا همچون اين بيت از ناصرخسرو در وصف گل و سرو:
چون روي ليلي است گل و پيشش

سرو نوان چو قامت مجنون است
(ناصرخسرو)913: 5311 ،

مسعود سعد نيز درجايي به سرگذشت مجنون ازآنرو که پرفتنه و بال بوده اشاره دارد ،چنانکه
ميگويد:
چون سرگذشت مجنون پرفتنه و بال

چون داستان وامق پرآفت و خطر
(مسعودسعد)539: 5334 ،

و درجاييديگر از حسن ليلي و سرگرداني مجنون در بيابان ياد ميکند:
گردان ز عشقت اي به حسن چو ليلي

گرد بيابان و کوه و دشت چو مجنون
(مسعودسعد)5334:393 ،

انوري در مقام دعا در حق ممدوح در يکي از قصايد خويش به حسن ليلي و عشق مجنون اشارتي دارد:
هميشه تا که حسن و عشق باشد
جناب

دوستانت

باد

جنّت

مثلها
طعام

شاهد

از

دشمنانت

ليلي
باد

و

مجنون
طاعون

(انوري)319: 5313 ،

سنايي که پيشرو و آغازگر شعر تعليمي صوفيه بهشمار ميرود در باب هفتم حديقة الحقيقه تحت عنوان
«في تحقيق العشق» حکايتي را از مجنون نقل کرده که بيشتر بيانگر عشق و رنجهاي او در فراق معشوق
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است .در اين حکايت ميخوانيم که مجنون که در عشق ليلي دچار رنج و مشقت زيادي بوده و کوه و
صحرا را مسکن و مأواي خود ساخته ،چند روزي طعامي نيافت .پس دام نهاد ،باشد که صيدي بهدست آورد.
از قضا آهويي به دامش گرفتار آمد .مجنون وقتي آن آهوي ضعيف و چشم و روي نيکوي او را ديد از بند
رهايش کرد و:
گفت چشمش چو چشم يار من است

اينکه در دام من شکار من است

رواست

هم رخ دوست در بال نه رواست

در

ره

عاشقي

نه

جفا

(سنايي)411 :5333 ،

پس از آن آهو درميگذرد و از بند رهايش ميکند .سنايي پس از نقل اين ماجرا به ستايش مجنون
ميپردازد و ميگويد:
من
راه

غالم

کسي

دعوي

که

در

روي

تو

ره

عشق
بيمعني

شد
نخرند

مسلم
از

ورا
تو

رسم

شهنشه

عشق

اين

دعوي

(سنايي)411 :5333 ،

البته در ديوان سنايي هم اشارات متعددي به ماجراي عشق ليلي و مجنون شده که بيشتر شامل تصوير
احوال مجنون در عشق است (ر.ک :ديوان سنايي 313 ،314 ،331 ،334 ،421 ،994 ،45 :و .)214

.3
.4

رک :لغتنامه دهخدا به نقل از فوات الوفيات (ج  )533 :9و اعالم زرکلي (ج.)319:9

براي آشنايي بيشتر با اين روايتهاي گوناگون کافي است نگاه بيندازيم به ديوان اشعار مجنون

ليلي ،بهکوشش محمدعلي شمسالدين ،چاپ بيروت 5499 ،هجري ( 9115ميالدي).
 .1دکتر سيروس شميسا در کتاب سير غزل در شعر فارسي آنجا که به تقسيمبندي غزل (شعر عاشقانه) در
عربي پرداخته ،براي آن سه نوع قائل شده است که نخستين آن غزل عذري است .وي در تعريف اين نوع
شعر مينويسد« :الغزل العذري يا عذرائي که منسوب است به جميل (د 33 :ق) از قبيلة عذرا .اين نوع غزل
بيشتر در عراق رواج داشت و به آن غزل مدينه نيز گويند .مضامين آن مشتمل بر عشق پاک و تقوا و طهارت
است و از احساسات و عشق و نوميدي و فراق و خاطرات قبيله سخن ميراند و تا حدي شبيه به غزل فارسي
است» (رک ،شميسا.)933 :5333 ،

 .3در حکايت موالنا در مثنوي ميخوانيم که روزي شخصي به در خانة ياري ميرود و بر در ميکوبد .از
درون خانه آوازي برميآيد که کيستي؟ آن شخص در پاسخ صاحب آواز از ضمير «من» استفاده ميکند .آن
يار در را به روي وي نميگشايد و او را به نزد خويش نميپذيرد .آن شخص بازميگردد و ميکوشد تا
معرفتي اندوزد و کمالي حاصل کند .آنگاه ديگر بار به سراي يار ميرود و:
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بنجهد

بيادب

لفظي

ز

لب

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

تا

بانگ زد يارش که بر در کيست آن

گفت بر در هم تويي اي دلستان

گفت اکنون چون مني اي من درآ

نيست گنجايي دو من را در سرا
(مولوي)3133-3113 :5313 ،

 .1در هر سه موردي که عطار در اسرارنامه از مجنون ياد کرده يکي از او دربارة عالم ميپرسد و او پاسخ
ميدهد:
يکي

پرسيد

از

آن

ديوانه

مجنون

که عالم چيست؟ گفتا کفک صابون...
(عطار)33 :5335 ،

يکي پرسيد از آن مجنون پر غم

که

رمزي

بازگوي

اين

خرابه

همه

مجنون

معني

که کيست اين خلق و چيست اين کار دنيا

چنين گفت او که دوغ است اين همه کار

مگس بر دوغ گرد آمد به يکبار...

چنين

گفتا

که

خلق

يکي

پرسيد

از

آن

هستند

از
کالوي

خلق

عالم
قرابه...

(عطار593 :5335 ،و)594

(عطار) 541: 5335 ،
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مولوي ،جاللالدين محمد  ،)5339( .فيهمافيه ،تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،چاپ پنجم ،تهران:
اميرکبير.

−

______________ ،)5313( .مثنوي ،تصحيح رينولد.ا .نيکلسون ،به اهتمام نصراهلل
پورجوادي ،چاپ دوم ،تهران :اميرکبير.

−

ميبدي ،ابوالفضل رشيدالدين ،)5335( .کشف االسرار و عدة االبرار ،به اهتمام علياصغر حکمت،
چاپ چهارم ،تهران :اميرکبير.

−

ناصرخسرو ،)5311 ( .ديوان اشعار ،به اهتمام مجتبي مينوي و مهدي محقق ،تهران :مؤسسه
مطالعات اسالمي دانشگاه مکگيل.

−

نظامي ،ابومحمد الياسبنيوسف ،)5325( .مخزن االسرار ،تصحيح حسن وحيد دستگردي،
بهکوشش سعيد حميديان ،چاپ چهاردهم ،تهران :قطره.

−

____________________ ،)5313(.ليلي و مجنون ،تصحيح حسن وحيد دستگردي،
بهکوشش سعيد حميديان ،چاپ سوم ،تهران :قطره.

−

هجويري ،علي بن عثمان ،)5333( .کشف المحجوب ،تصحيح محمود عابدي ،تهران :سروش.

