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 .1عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه
دريافت1991/8/9 :

پذيرش1996/8/6 :

چکیده
مولوی در طريقت عرفان از جادۀ شريعت به بیراهه نرفته است و از اين رو ،آيات قرآن و احاديث و روايات دينی
بازتاب گسترده و عمیقی در آثار او و بهخصوص مثنوی دارند .در پژوهش حاضر ،نخست حکايتهايی را که از
بالل حبشی در کتابهای سیره و تاريخ آمده و به نوعی مأخذ مولوی در مثنوی قرار گرفته است ،معرفی
معنايیِ متفاوت بتواند آن را از خبر سادۀ نويسا به متن خوانا تبديل کند ،بر اساس نظريههای تطبیقی ـ اما با
گرايش اسالمی ـ مقايسه میکنیم و درنهايت ،نتیجه میگیريم که مولوی برای اعتالی متن و دمیدن فلسفۀ زندگی
در آن از سادگی و صنعتگری شعر موزون و تأويل و افزايش مفاهیمی چون عشق ،خواب و خوابگزاری ،و
استغراق اولیا در سختیها و  ...بهره گرفته است.
تغییرات مولوی هم به ظاهرِ داستان و هم به بطن داستان مربوط میشود .کاربست قالب شعری مثنوی،
تکهتکه و طوالنیتر کردن داستان ،افزودن دو پیرفت داستانی (موذّنی و بهشتی بودن بالل) ،و گنجاندن
تأويلهای جداگانۀ بخشهای مختلف داستان و  ...تغییرات صوری و تبديل ابوبکر به قهرمان اصلی داستان،
بهرهگیری از گفتوگو برای شخصیتپردازی ،خوابگزاری ابوبکر که خبر از راسخ بودن علم وی میدهد ،شرح
و بیان عشق و  ...در بخش معنوی ،همه و همه ،قسمتی از گشتارهای افزايشی و بازنمای انديشه و هنر شاعری
مولوی هستند.
واژههای کلیدی :ادب تطبیقی اسالمی ،خبر سادۀ تاريخی و دينی ،مثنوی معنوی ،گشتار افزايشی ،خوانايی متن.

* نويسندۀ مسئول مقاله:

E-mail: vahid_mobarak@yahoo.com

فصلنامۀ علمی -پژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی
دورۀ  ،6شمارۀ  ،بهار  ، 931صص39-93
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يکی از ويژگیهای شعر سبک عراقی و متون تعلیمی بهکارگیری تمثیل و داستان در آن است و
گرايش به تلمیحات اسالمی و اسطورهای آنها سبب شده است که مؤلف مطابق با سلیقۀ
خويش ،از اخبار و وقايع تاريخی استفاده کند .مولوی ـ که فقیه و عالقهمند به قرآن مجید و
روايات دينی بود ـ در بخش عمدهای از صورت و محتوای آثار خود به پیروی از
داستانپردازی قرآن کريم به بیان داستانهای انبیا ،صحابه و اولیای الهی ـ بهخصوص اصحاب
صُفّه ،و در رأس آنها سلمان فارسی ،بالل حبشی ،و صهیب رومی ـ پرداخته که در متون
عربی و ازجمله قرآن ،سیرۀ ابنهشام ،و طبقات ابنسعد نقل شده است .مولوی نیز ،همچون
ديگر شاعران و نويسندگان ،1با توجه به زنده نگه داشتن فرهنگ اسالمی ،و البته با تغییراتی،
وقايع زندگی بالل را از آن منابع در مثنوی منعکس کرده است.
ديدگاه برتریجوی غربی به ادبیات تطبیقی ،فرانسه و اروپا را منشأ تأثیر و سرچشمۀ
زايندگی و معرفت قلمداد میکرد و برتری را از آنِ خود میدانست تا از اين رهگذر ،تفکر
سلطه را در حوزۀ فرهنگی اعمال کند (انوشیروانی66 :1996 ،ـ  .)06از همین رو بود که
ديدگاه امريکايی ،که خودشیفتگی اروپايی را ندارد ،برای خود جا باز کرد؛ زيرا بنای سنجش را
بر شباهتِ اتفاقی گذاشته بود .پس از آن ،ديدگاه روسی میل گرايش به اجتماع و مردم را
اساس همگونی يا تغییر در شکل و محتوای سخن نويسندگان و شاعران معرفی کرد .درنهايت،
ادبیات تطبیقی اسالمی نیز برای گريز از جريان استعمار نوين غرب (فرهنگی) ،که آن را سبب
تضعیف ادبیات ملی و پايهگذار بحران هويتی شرقی میداند ،با در نظر گرفتن تفاوتهای
شديد سوژهها و موضوعات موردتوجه غربیان با مسلمانان ،و برای تحقق اهداف ملی و بومی،
و البته برای صیانت از میراث فکری و معنوی (ايدئولوژی و فرهنگ) پايهريزی شد (ندا،
111 :1989؛ جمالالدين )08-07 :1996 ،تا پاسخ و هشداری از سوی ناقدان اسالمی به
اروپامحوری و خودبرتربینی غربیان باشد (زينیوند.)01 :1991 ،
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مطالعۀ تطبیقی ـ اسالمی در بررسی اين أخذ و اقتباسهای بارورکننده ضمنِ در نظر گرفتن
تأثیر و تأثر ،شباهتهای اتفاقی و بنیادهای اجتماعی مؤثر در ادبیات ،و نیز اختالف زبانها ـ
که اساس مطالعات تطبیقی غربی (فرانسوی ،امريکايی ،و روس) است ـ بر ايدئولوژی و
فرهنگ شرقی و اسالمی تأکید دارد تا بدين وسیله با کسب استقالل ،مانع هدف استعماری
مطالعات تطبیقی غربی شود؛ زيرا اروپامحوری و گسترش نظام سلطه بر جغرافیای فرهنگی
جهان و عدم تناسب ديدگاههای سهگانۀ آن با فرهنگ سرزمینهای شرقی سبب شده است که
سودمندی آن در تقويت و غنای ادبی موردترديد دانشمندان شرقی و اسالمی قرار گیرد و
زمزمۀ ادبیات تطبیقی اسالمی ،که عالوه بر مطالعات «بینازبانی» و «بینارشتهایِ» ادبیات تطبیقی
(مانند تعامل سینما و ادبیات) بر «بینافرهنگی» بودن آن تأکید دارد ،موردتوجه قرار گیرد (همان،
.)11-1
از پیشروان موازنه و تطبیق در جهان اسالم بايد اقبال الهوری را نام برد که پیوسته
«مخاطبان خويش را به اتحاد فرهنگی و فکری ،پرهیز از تفرقه ،و دوری از تزلزل هويتی
فرامیخواند» (همان .)16،شناخت و بارور کردن ادبیات فرهنگهای گوناگون از اهداف مهم
موازنه و تطبیق است و ترديدی وجود ندارد که ادبیات فارسی ،عربی ،ترکی ،و اردو در
تکمیل ،تعالی ،و آموزش بر يکديگر مؤثر بودهاند و از طريق اين همياری توانستهاند بر انديشه
و زبان ملل ديگر نیز تأثیر بگذارند (ر.ک :پروينی90-91 :1991 ،؛ حديدی111 :1909 ،؛
حديدی101 :1916 ،؛ ندا966-160 :1989 ،؛ جمالالدين .)71 :1989 ،وجود نمونههای
عالیای چون مثنوی معنوی و برخورداری آن از فرهنگ اسالمی ـ ايرانی مددرسان و ياريگرِ
چنین جنبشی است که داشتههای شرقی را به جهانیان نشان میدهد.
در مقايسه و تطبیق داستان بالل ،از يک سو در کتابهای عربی سیره و تاريخ و از سوی
ديگر در مثنوی نشانههای شباهت ،تأثیر و تأثر ،و بسترهای اقتصادی ـ اجتماعی مشترک مؤثر
بر ادبیات ـ که اصول نظری ديدگاههای آمريکايی ،فرانسوی ،و روسی را تشکیل میدهند ـ
نمیتوانند معیارهايی کامل باشند؛ زيرا مولوی با أخذ ،اقتباس ،حل و درج ،و ترجمه و گشتار
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شخصیتها و اهمیتشان ،تغییر بافت موقعیتی و روابط بینافردی و بینامتنی اثر ،و تغییر
کارکردهای زبان و داستان شده است .اين کار مولوی خارج کردن خبر آشنا و نويسای
تکمعنايی سیره و تاريخ از بنبست معنای واحد ،و وارد کردن خبر به قالب داستان و تمثیل،
يا گسترۀ متنِ آشنايیزدايیشده و خوانای چندصدايی ،چندمعنايی ،و «دعوت از خواننده برای
کشف روابط نهان متن و يافتن معانی نهفتۀ آن است» (احمدی .)101 /1 ،1996 ،داستان بالل
در مثنوی با نواها و صداها و معانیای چون معراج ،برتری عشق راستین ،بهشتی شدن بالل،
تقدم و برتری اشتباه گفتاری و کرداری اولیا بر درستی کارهای ديگران ،بیارزشی ظاهر و
ظاهريان در برابر باطن و باطنیان ،تسلیم جان و مال در راه خدا ،و بیپايگاهی رنگ در میزان
معنوی ،آکنده شده و جان هر خوانندهای را بنا بر قابلیت و استعداد او تعلیم میدهد؛ صداهايی
که خبر را اعتال میبخشند و فلسفۀ زندگی و جوهر حیات را در آن میدمند و سادگی صمیمی
سخن و خلوص آن را به آرايۀ صنعتگری و رمز میآرايند .چندصدايی سبب شده است که
خالف متن سیرۀ مولوی بتواند بیتصريح در پس ارتباطات واژگانِ قالب ،بافت موقعیتی و
کارکردهای زبانی و کالمی و اليههای معنايی گوناگونی را در بافت ،زمینه ،صورت ،و بطن
کالم بگنجاند و از میان آنها بر آنچه با تفکر او همسويی دارد تأکید و آن را تأيید کند .سؤال
اصلی پژوهش حاضر اين است که مولوی چگونه از اخبار و منابع عربی بهره میگیرد؟ میزان
نوآوری و تقلید در اين بهرهمندی به چه اندازه است؟ اهمیت پژوهش توصیفی ـ تحلیلیِ
حاضر در آن است که نشان میدهد مثنوی اقتباسشده و مولوی اقتباسکنندۀ صرف نیستند.
همچنین عوامل فرهنگی ايرانی ـ که مولوی در داستان دخیل کرده ـ متفاوت از فرهنگ و زبان
عربی است و از ديدگاه تطبیقی سنجیدنی است.
 .2پیشینۀ تحقیق
ازجمله مطالعات اساسی مرتبط با اين پژوهش عبارتاند از:
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فروزانفر ( )1966در کتاب خويش مآخذ داستانهای مثنوی را آورده است .زرينکوب
( )1988 ،1907 ،1909در آثار خود به بیان انديشهها ،احوال ،وآثار جاللالدين محمد خطیبی
بلخی (مولوی) همت گماشته و تأثیر و تأثر ،و أخذ و اقتباس را اصلی مهم در مطالعات تطبیقی
دانسته است .گويارد ( )1907در اثرش از چگونگی آغاز مطالعات تطبیقی در فرانسه سخن
گفته است .سیدی ( )19-1 :1996گرايشهای سهگانۀ فرانسوی ،آمريکايی ،و روسی را در
پژوهشهای تطبیقی مطرح کرده است .زينیوند ( )1991در کتابش علل و زمینههای طرح
ادبیات تطبیقی اسالمی را با گرايش به مطالعات عربی ،در فارسی مطرح کرده؛ سپس
سرشناسترين پژوهشگران را در زمینۀ ادبیات تطبیقی اسالمی و اغلب عربی ،با بیان مختصری
از انديشههای هر يک معرفی کرده است .احمدی ( )1996در دو اثر خويش به طرح و تبیین
نظريههای ادبی معاصر پرداخته ،و ساختارگرايی ،چندصدايی ،شالودهشکنی و  ...را مطرح و
تشريح کرده است .زمانی ( )1981و گولپینارلی ( )1907به شرح دفاتر ششگانۀ مثنوی و
ازجمله داستان بالل پرداختهاند.
اما تاکنون تحقیقی مستقل و مرتبط با موضوع بحث اين مقاله ،يعنی سنجش تطبیقی داستان
بالل از سیرۀ ابنهشام و طبقات ابنسعد با روايت مثنوی بر اساس نظريۀ تطبیقی اسالمی،
انجام نشده است.
 .9چارچوب نظری
 .9-متن اصلی روایت و خالصۀ داستان مثنوی

در اينجا ،بهناچار ،اصل روايت بالل را از سیرۀ ابنهشام و طبقات ابنسعد و ترجمۀ آنها
میآوريم و سپس خالصۀ منثور داستان مثنوی را میآوريم.
در سیرۀ ابنهشام آنچه درمورد بالل آمده عبارتاند از :آزاد شدن بالل از بردگی امیۀ بن
خلف بهدست ابوبکر؛ تعلیم اذان به بالل پس از رؤيای صادقۀ عبداهلل بن زيد و توارد اين رؤيا
با رؤيای عمر و تأيید پیامبر و تبديل بوق و ناقوس خبردهنده به اذان؛ روايت عبدالرحمن
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نمیشوم» و اينکه بالل از مولدين است و فرزند رباح است و نام مادرش حمامه است.
ذکر عدوان المشرکین علی المستضعفین ممن اَسلم باالذی و الفتنه .قال ابنُ االسحاق :ثمّ
انّهم عدَوا مَن اَسلمَ ،و اتّبع رسولَ اهلل صلّیاهلل علیه و سلّم من اصحابه ،فوثبت کلُّ قبیلهٍ
علی مَن فیها من المسلمین ،فجعلوا يَحبسونهم و يعذّبونهم بالضَربِ و الجُوع و العطش ،و
برمضاء مکه اذا اشتدّ الحرّ ،مَن استضعفوا منهم ،يَفتنونهم عن دينهم ،فمنهم مَن يُفتن من
شدّه البالء الّذی يُصیبه ،و منهم مَن يَصلب لهم و يَعصمه اهلل منهم.
و کان باللُ ،مولی ابیبکر رضی اهلل عنهما ،لبعض بنی جُمَح ،مولَّدا من مولّديهم ،و هو
باللُ بن رباح ،کان اسم اُمّه حَمامه ،و کان صادقَ االسالم ،طاهرَ القلب ،و کان اُمیه بن
خلف بن وهب بن حُذافه بن جُمح يخرجه اذا حمیت الظَّهیره ،فیطرحه علی ظهره فی
بطحاء مکّه ،ثم يامر بالصّخره العظیمه تُوضع علی صَدره ،ثم يقول له[ :ال و اهلل] التزال
هکذا حتی تموتَ ،او تکفر َ بمحمد ،و تعبُد الّالتَ و العزّی؛ فیقول و هو فی ذلک البالء:
احدٌ احدٌ .قال ابن اسحاق :و حدثنی هشام بن عروه عن ابیه ،قال :کان وَرَقه بن نوفل يمرّ
به و هو يعذب بذلک ،و هو يقول :احدٌ احدٌ ،فیقول :احدٌ احدٌ و اهللِ يا بالل .ثمّ يُقبل علی
اُمیه بن خلف و مَن يصنع ذلک به مِن بنی جمح ،فیقول :اَحلف باهلل لئن قتلتموه علی هذا
التخذنّه حنانا ،حتی مرّ به ابوبکر الصدّيق [بن ابی قحافه] رضی اهلل عنه يوماً ،و هم
يصنعون ذلک به ،و کانت دارُ ابیبکر فی بنیجُمَح ،فقال الُمیه بن خلف :اال تتّقی اهلل فی
هذا المسکین؟ حتی متی؟ قال :انت الذی افسدته فانقِذه مما تری؛ فقال ابوبکر :اَفعل ،عندی
غالم اسودُ اجلدُ منه واقوی ،علی دِينک ،اُعطِیکه به؛ قال :قد قبلتُ .فقال :هو لک .فاعطاه
ابوبکر الصدّيق رضی اهلل عنه غالمَه ذلک ،و أخذه و فاَعتقه (ابنهشام1901 ،ق-999 :
.)976

ترجمه :بیان دشمنی مشرکان با نومسلمانان بیپناه ،با شکنجه و در تنگنا گذاشتن.
ابناسحاق گفت :ايشان با کسی که مسلمان میشد دشمنی میکردند و با پیامبر (درود و سالم
خدا بر او و يارانش باد) نیز در اين مورد همچون پیروانش رفتار میشد .همۀ قبايل به
مسلمانانی که در میانشان بودند هجوم آوردند و با زندانی کردن و شکنجه دادن آنها ،و با
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تشنگی و گرسنگی دادن ،و بر روی ماسۀ بسیار گرم خوابانیدنِ بیپناهان و ضعیفان شروع به
آزار آنان کردند تا شايد آنها را از دين اسالم بازگردانند .برخی از مسلمانان از شدت
سختیهايی که به آنها میرسید از دين اسالم برمیگشتند؛ ولی کسانی بودند که در برابر ايشان
استواری میکردند و خداوند ايشان را از شر مشرکان در امان نگه میداشت.
بالل ،بندۀ ابوبکر ـ خداوند از هر دو خشنود باشد ـ از آنِ فردی از بنیجُمح و بندهزادهای
از بندهزادگان آنها بود .اسمش بالل ،پسر رباح ،و نام مادرش حمامه بود .اسالمی راستین و
قلبی پاک داشت و امیۀ بن خلف ( ...مالک بالل) ،کمی مانده به گرمای ظهر ،او را به بیرون
میبرد و به پشت ،روی شنهای مکه میخوابانید؛ سپس دستور میداد که سنگی بزرگ بر
سینهاش گذاشته شود .بعد به او میگفت[ :نه ،به خدا] اينچنین خواهی بود تا اينکه بمیری يا
محمد را رها کنی و الت و عزی را بپرستی .و او در آن سختی و بال احد احد (خدا يکتاست)
میگفت.
ابناسحاق گفت :هشامبنعروه از پدرش برايم نقلکرد که ورقۀ بن نوفل از آنجا
میگذشت؛ در حالی که (امیه) بالل را آنگونه آزار میداد و (بالل) احد احد میگفت[ .به
بالل] گفت :ای بالل ،به خدا سوگند که او يکتاست و شريکی ندارد .سپس به جانب امیۀ بن
خلف روی آورد و گفت :به خدا سوگند که اگر در اين شکنجه دادن بکُشیدش ،او را گرامی
داشته ،مزاری برايش [در حنان] میسازم .تا اينکه ،روزی ،ابوبکر صديق [پسر ابیقحافه] ـ
خداوند از او راضی باشد ـ بر او بگذشت در حالی که آزارش میدادند .خانۀ ابوبکر هم در
محلۀ بنیجمح بود .به امیۀبنخلف گفت :آيا در مورد اين بیچاره از خدا نمیترسی؟ تا به کی
[ادامه میدهی؟] پاسخ داد :تو تباهش کردی .پس او را از آنچه در آن میبینی برهان .ابوبکر
گفت :میرهانم ،البته میرهانم .مرا بندۀ سیاهی است که قویتر و زيرکتر از بالل است و دين
تو را دارد .در عوضِ بالل او را به تو میدهم .گفت :پذيرفتم .گفت :او از آنِ تو .پس ابوبکر آن
غالمش را به امیه داد و بالل را گرفت و سپس [در راه خدا] آزادش کرد (ترجمه از نگارنده).
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ظريفتری با داستان مثنوی دارد:
کان باللُ بن رباح من المستضعفینَ من المؤمنینَ و کان يُعذَّب حین اسلم لیَرجعَ عن دينه
فما اعطاهم قطُّ کلمهً ممّا يريدونَ و کانَ الّذی يعذِّبه اُمیهُ بن خَلَف .کانَ باللُ اذ اشتدُّوا
علیه فی العذابِ قالَ :احدٌ احدٌ .فیقولونَ لهُ :قُل کما نَقول فیَقول انَّ لسانی اليُحسنُهُ.
انَّ بالالً أخذَهُ اهلُه فمَطُّوُه و القُوا علیه منَ البطحاء و جلدَ بقره فجَعلوا يَقولونَ ربُّک
اللَّات و العُزّی و يَقول احدٌ احدٌ فَاَتی علیه ابوبکر فقال عَالمَ تُعذِّبون هذا االنسانَ قال:
[فاشتر] .فاشتَراه بسبعَ اواق فاَعتقَه فذکَر ذلکَ للنبیِّ (ص) فقال :الشِّرکهَ يا ابابکر ،فقال :قد
اعتقتُهُ يا رسولَ اهلل (ر.ک :فروزانفر.)199 :1981 ،

ترجمه :بالل پسر رباح از مستضعفانی بود که به رسول خدا (ص) ايمان آورده بود و بهخاطر
مسلمان شدن شکنجهها (ی کفار) را تحمل میکرد .وی هرگز حاضر نشد کلمهای بهدلخواه
آنان بر زبان آورد .شکنجهگر وی امیۀ بن خلف بود .بالل در اوج شکنجه شدن فرياد میزد:
احد ،احد .وقتی وادارش کردند که گفتۀ آنان را بگويد ،گفت :زبانم به گفتن سخنان شما
نمیچرخد .مالکان بالل او را گرفتند و کشیدند و بر زمین زدند و پوست گاوی بر او پیچیدند
و سنگی بزرگ بر پیکرش نهادند .به او گفتند :خدای تو الت و عزی است .اما وی همچنان
میگفت :احد ،احد .ابوبکر از آنجا گذر میکرد ،پرسید :چرا اين برده را شکنجه میدهید؟
گفت[ :او را بخر] .و ابوبکر او را به هفت اوقیه ( 186درم) خريد و در راه خدا آزاد کرد .آنگاه
به خدمت رسول خدا رسید وگزارش داد .پیامبر فرمود :حاضرم با تو شريک شوم .ابوبکر
گفت[ :ديگر نیازی نیست چون] آزادش کردم (ترجمه از نگارنده).
در حلیۀاالولیای ابونعیم اصفهانی ( 1760ق )170 /1 :و الکامل فی التاریخ ابناثیر
(1769ق ،)188 /1 :روايتهايی مشابه آنچه گفته شد نقل شده است؛ با اين توضیح که موضوع
پیرفتها و شاخههای فرعی داستان مثنوی ،تنها در حلیۀاالولیا ذکر شده است.
از بالل در دفتر اول و سوم و ششم مثنوی سخن به میان آمده است .روايت نخست به
حديث «ارحنا يا بالل» ،و ديگری به لحن بالل در ادای اذان مربوط میشود که پیامبر اذان گفتن
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اشتباه او را بر ادای درست ديگران ترجیح میداد؛ اما «داستان احد احد گفتن بالل» ،که ابیات
 888تا  1116دفتر ششم را شامل میشود ،با اين بیتها آغاز میشود و پايان میيابد:
خواجــــهاش مــــیزد بــــرای گوشــــمال

تـــن فـــدای خـــار مـــیکـــرد آن بـــالل

(ب )888
تـــا غريـــو از کـــوی کـــوران برجهـــد

خــويش را يــکدم بــدين کــوران دهــد

(ب )1116
اما نثر و خالصۀ داستان در مثنوی اينگونه است:
باللِ بنده ضربۀ تازيانۀ خار خواجهاش را در آفتاب و گرمای شنهای مکه تحمل میکرد و
احد احد میگفت[ .ناگهان] ابوبکر از آنجا گذشت و با بالل مالقات کرد و او را به تقیه کردن
پند داد که به پذيرفتن آن پند ختم شد؛ ولی چندی نپايید که عشقِ احد توبه را شکست.
باللِ باوفای فلکپیمای میمونبال چُست در آن زمان ،در عشق حق و در دام محبت پیامبر
و دين گرفتار ،و چون گنج در گلخن ،يا چون باز اسیر جغدان (کافران) شده بود .بالل احد
احد میگفت و ضرب شاخ تازيانۀ خار را با وجودِ جاری بودنِ صد جویِ خون از تنش تحمل
میکرد .چارۀ رهايی بالل ،خريداری صدّيق و شرکت پیامبر با او بود .ابوبکر نزد آن جهود و
کافر بیامان رفت.
ابوبکر پس از دقالباب وارد خانه شد و کافر جهود را سرزنش کرد که چرا بندۀ خدا و
ولیاهلل را آزار میدهی؟ 1پاسخ امیۀ بن خلف به ابوبکر اين بود که بخرش .ابوبکر با يک غالمِ
سفیدچهرۀ دلسیاه و زيبارو ،بهعالوۀ يک نصاب نقره ( 1اوقیه يا 166درم ،نه پاياپای) ،راضی
به معاوضهاش میکند.
وی بالل را ـ که از زخم محنت چون خالل شده بود ـ با خود به پیش پیامبر آورد .بالل با
ديدن پیامبر غش کرد و بر زمین افتاد .پس از بههوش آمدن ،پیامبر بالل را نزد خود آورد.
سخنان پیامبر به بالل مثل کار و تأثیر آفتاب و آب ،در بهار ،بر دانه و گیاهان بود.
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بالل را آزاد کرده بود .برای جبران خود را بندۀ پیامبر معرفی کرد.
در عذر تقصیر ،ابوبکر برای پیامبر از رؤيای جوانیاش ـ که در آن قرص آفتاب سالمش
داده و به آسمانش برده بود ـ سخن میگويد و بندگی و ديدار پیامبر را تعبیر آن خواب
میداند .او کار نسنجیدۀ خود را همچون سخنان چوپان سادهدل و سلیم ،به خدا ،در داستان
موسی و شبان ،معرفی میکند که اشتباههای او ،تنها ،با تأويل پذيرفتنی میشوند (مولوی،
.)1966
 .9-2تفاوتها :شکل و قالب؛ الفاظ و واژگان؛ محتوا و معنا

گفتنی است ،افزون بر تفاوتهای فرهنگی صدر اسالم و قرن هفتم ـ که مولوی در آن
میزيسته ـ و بهناچار باعث اختالف اين متنها ،مخاطبان ،و دريافت آنها میشود ،داستان و
روايت مولوی در جنبههای قالب ،لفظ ،و محتوا با سیرۀ ابنهشام نیز تفاوت دارد.
قالب گفتار مولوی شعر و شکل مثنوی ،يعنی قافیۀ مستقل برای هر بیت است که با وزنی
يکسان در کل داستان ،نوای خاصی ايجاد میکند .داستان مثنوی بسی طوالنیتر از روايتهای
تاريخی و دينی مورد استناد مولوی است و البته پاره پاره و قطعه قطعه شدن داستان مولوی نیز
در پی مداخلههای راوی و استطرادها و گريزهای او بهوجود میآيد و پیوستگی خطی و طولی
داستان را از آن میگیرد .البته اين ويژگی نشان میدهد که مولوی به کنش و پیام ـ که حاصل
کارکرد ادبی متن است (احمدی )60 /1 ، 1996،ـ توجهی ويژه دارد.
کثرت و تعدد گفتوگوها و گفتارهای شخصیتها (ابوبکر با پیامبر ،ابوبکر با بالل ،ابوبکر
با امیۀ بن خلف) ،حديث نفس و با خود سخن گفتن (نجوای ابوبکر با خودش) که شخصیت
را بهتر میشناساند (بینیاز ،)09 :1980 ،دخالت راوی در داستان (تشبیه سخنان ابوبکر به
ينابیعالحکم) ،پايانبندی داستان و تعیین محتوای مورد نظر راوی (تعظیم ابوبکر در پیوستن به
آفتاب معنوی و يافتن يوسفستان در پیامبر) ،و ارجاع درونمتنی به خود مثنوی (بازگشت به
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داستان موسی و شبان) که سبب ساخت پیام ارجاعی و انسجام آن متن میشود ،نکتههايی
هستند که قالب و فرم آشنايیزدايیشدۀ داستان مثنوی را از سیرۀ ابنهشام متمايز میکنند
(مکاريک19 :1987 ،؛ احمدی .)66 :1/1 ،1996 ،گفتنی است از مجموع  111بیت اين قصۀ
مثنوی ،تنها  86بیت ،اما بسیار مفصلتر از متن عربی ،به روايت داستان بالل تعلق دارد و 171
بیت ديگر شرح نکتهها و دقايق ديگر است.
در کاربرد واژگان و ترکیبهای فارسی و عربی مولوی توانمند و سازنده است .انبان،
رستخیز ،هلیدن ،سُکلیدن ،گو ،استم ،استیزه ،اشپُش ،احمقکده ،میتنی ،ديووار ،دودوَش،
يوسفستان ،چارۀ بیچارجو ،خوشپدفوز ،دَمدُرست ،احد گفتن ،عالم السّر ،زخم خار ،مقتدی
آفتاب ،جُویجُويان ،گاو خرآس ،نورتاب ،لعل اندر لعل ،فلکپیمای میمونبال ،ينابیعالحکم،
اسیر اهلل فی االرض ،هوشِ خَر ،کالم تلخ ،آبِ مینارنگ ،بیهیچبُد ،سیهتاب ،چشمِ بخت،
سیهاسرار تناسپید ،قَرّ و قُر ،زخم ضرس محنت ،سالم قرص آفتاب ،آينۀ خوشکیش ،بوی
جانی سوی جانی ،و بوی يار مهربان از جملۀ کلمههای کهنگرا و از گروهها و ترکیبهايی
هستند که مولوی ساخته است .ترکیبهای حسآمیزیشده ،استعارهدار ،تلمیح و تشخیص زنده
و جاندار نشان از مهارت مولوی در کاربست زبان دارد.
پس از بررسی ترکیباتی نظیر صفت جانشین موصوف ،وصفها ،و اسم و صفتهای
استعارهشده معلوم شد که مولوی برای بالل و ابوبکر ،به تعداد برابر 19 ،واژه بهکار برده است.
البته صفات تعظیمکنندۀ ابوبکر بیشتر از بالل است و اين مسئله تکريم ابوبکر و تغییر و تبديل
او به «قهرمان اول داستان» را تأيید میکند .ترکیباتی که مولوی برای «ابوبکر» بهکار برده است،
عبارتاند از :اقبالجو ،اکرامخو ،وکیل ،حکیم ،بیخود و سرمست و پرآتش ،مشتری ( 1مرتبه)،
همام ( 1مرتبه) ،و صديق ( 9بار) .و ترکیباتی که در وصف «بالل» بهکار برده است ،عبارتاند
از :باوفا ،فلکپیمای ِمیمونبالِ چست ،عاشق ،اسیر اهلل فیاالرض ،صادق ،تنسیاه و دلمنیر،
باز ،باز سلطان ،خالل ،هالل ،گلشن اقبال ،گنج ،گوهر و گهر ( 7بار) ،شهزاده ،زرسرخ ،درّ،
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بندۀ بد.
ترکیباتی مانند :گوهر به جوز دادن؛ پیشِخر ،خرمهره و گوهر يکی است؛ کاروان گمشده
زد بر رشاد؛ ماهی پژمرده در بحر اوفتاد؛ گويد اين چندين دهل را بانگ کو؟ گفت با خود کز
کف طفالن گهر /بس توان ارزان خريدن ای پسر کنايههايی هستند که مولوی از آنها بهره
گرفته است؛ در حالی که متن عربی دارای نثر مرسل و ساده است و فاقد کنايه و ديگر
صنعتگریهايی است که مولوی به آنها توجه داشته است .گفتنی است واژگان و ترکیبات و
کنايههای خاص و متمايز از متن اصلی جهتگیری فرمی و شکلگرايانۀ مولوی را نشان
میدهند و فرمْ مجموعۀ درهمتنیدهای ازتقابلهايی است که معنای واقعی شعر را بهوجود
میآورد؛ نکتهای که اصحاب نقد نو آن را مهم میدانند (برتنس.)70-71 :1987 ،
 .9-9تفاوتهای محتوایی و اصلی

توجه به محتوای داستان بالل در سیره و مثنوی ،تفاوتهای عمده و اساسیای را نشان
میدهد .اين در حالی است که نکتههايی وجود دارند که چون يکتاپرستی و احديت خداوند،
نبوت پیامبر ،آخرت و پاداش يا کیفر اعمالی چون آزار و شکنجه دادن ،بشارت پیامبر به بالل
برای بهشتی شدن او ،مسئلۀ بندگی و بردگی و اعتاق و آزاد کردن آنان ،جايگاه ارزشمند
مسلمانان صدر اسالم و ايثار و ازجانگذشتگی مخلصانۀ آنان ،ارجمندی و خلوص نیت و
اعمال خالصانه برای خدا ،توبه ،بهشت ،وحی و معراج پیامبر ،گرايش دنیامدار اهل دنیا و
گرايش معنامدار اهلآخرت ،و مهمتر از همه تعظیم و گرامیداشت مردان خدا و بهويژه
اصحاب پیامبر و ابوبکر که در مثنوی و منابع عربی ،يکساناند ،و بیانگر مشابهت و نیز اشتراک
در اصول عقیدتی هستند .اما داستان مثنوی گرايشهای شديد عرفانی و فرهنگی دارد و همین
مسئله آن را از متن تاريخی شريعتمحور و دينیِ سیره جدا میکند .هر چند که در مطالعات
تطبیقی اسالمی ،بايد بر مشترکات تأکید کرد ،پیداست گرايش مذهبی مولوی بسیار شديدتر از
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ابن هشام بوده است؛ لذا با شرح و بسط سخنان و اعمال ابوبکر ،وی را خالف متن اصلی،
شخصیت و قهرمان اول داستان کرده است .نکتهای که در مسئلۀ کنار گذاشتن درخواست و
فرمان رسول اکرم (ترک استحباب) ،از ديدگاه اقلیت ،ناديده گرفته شده ،عصمت و آگاهی
رسول است؛ زيرا هیچ درخواست نسنجیدهای از ايشان سرنمیزند تا ناديده گرفته شود .گويا
مولوی در ايثار نکردن و ترک ادب يا ترک مستحب ابوبکر در اطاعت از رسول برای خريد
مشارکتی بالل (بنابر نگاه عارفانۀ حسناتاالبرار سیئاتالمقربین )9تعمد داشته است؛ زيرا متن
اصلی فاقد اين نکته است .اگرچه در متن مجمل طبقات ابنسعد بدان اشاره شده است ،معلوم
میشود که پیامبر پس از خريدن و آزاد کردن بالل پیشنهاد مشارکت را داده است .اين نکته را
تشبیه تمثیلی ابوبکر ـ که در آن کارش را با کار شبان و موسی برابر مینهد ـ تأيید میکند و
همانگونه که در آنجا مولوی با تأويل سخنان شبان بر صفای باطن و اتصال قلبی او ،تشبیهِ
گمراهکنندۀ چوپان را عذر مینهد ،مولوی و ابوبکر نیز ترک مستحب وی را معذور میدارند
(در اينجا اشاره به اين نکته الزم است که برخی از تکرارها بهدلیل آن است که يک موضوع يا
بیت ،زمانی از ديد لفظی ،زمانی از ديد معنايی و زمانی نیز بهسبب موارد شباهت و اختالف
مورد استناد قرار میگیرد و بهناچار تکراری بهنظر میرسد (ر.ک :پینوشت شمارۀ .) )8
قصد نداريم که کار مولوی را شالودهشکنی معرفی کنیم؛ اما اگر شالودهشکنی سبب میشود
که ساالریِ يک وجه داللت و معنا بر سويههای ديگر معنا و داللت از میان برود و متن به
حوزۀ «چندساحتی» وارد شود و گاهی به مناسبات ويژهای برسد که نويسنده آنها را مطرح
نکرده است (ر.ک :احمدی ،)988 /1 :1996 ،در گشتار اين داستان ،چنین اتفاقی از طرف
مولوی رخ داده و برتری تکگزارهای داستان سیرۀ ابنهشام به ساحتهای چندگانهای چون
آخرت و جزا ،برتری نژادی ،اصول دين ،ادب شرعی ،عصمت پیامبر ،محبتِ فراوان،
انساندوستی ،بردهداری ،و اسالم رسیده است .البته ساحت معنا و سرّ باطن با وجود مبتنی
بودن بر نشانهها ،تا حد بسیاری شخصی است و از فردی به فرد ديگر فرق میکند و همین امر
گسترۀ معانی مثنوی را افزايش میدهد .البته پیشتر زرينکوب نیز قصههای مثنوی را متضمن
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همواره متضمن رمزی است که لُبّ معنی و سرّ باطن آن محسوب میشود» ( .)719 :1988در
داستان بالل نیز ،جدا از صورت اولیۀ حکايت ،عناصری چون تعظیم اولیا ،کنار آمدن مردان
خدا با مصائب و استغراق آنها در سختیها ،عشق ،توبهشکنی عشق ،يکتاپرستی صادقانه ،تبیین
برتری باطن بر ظاهر و صورت ،زبان ساده و صمیمی و اثرگذار ،و اهمیت خواب و
خوابگزاری جای گرفتهاند که پیوستگی معنايی و گرايش عرفانی آنها در تغییر و اعتالی متن
اصلی دخیلاند و فلسفۀ زندگی و جوهر حیات را در صمیمت خالصانه و سادگی بیان و اندک
صنعتگری مولوی میدمند و فرهنگ و انديشۀ ايرانیان را با دخل و تصرف و ابداعات و
نوآوریهای وی به نمايش میگذارند .شکسته شدن توبه در مقام عاشقی و ترک توبه کردن
بالل از اظهار توحید نیز ـ که در مثنوی بدان پرداخته شده و تنها با نگرشهای عرفانی
دفاعکردنی است ـ در منابع و مآخذ عربی نیامده است .در ضمن ،لقب ابوبکر ،که پیش از
اسالم و در سیرۀ «عتیق» ذکر شده ،در مثنوی به «يار غار» تبديل شده است که با مسئلۀ هجرت
از مکه به مدينه ارتباط دارد.
 .9-4توجه به عناصر ایرانی و عرفانی

در میان عناصر فرهنگی متفاوت ،بايد بر دو عنصر موسیقی و عشق تأکید کرد که افزودههای
ايرانیان به عرفان زاهدانۀ اسالمی ـ عربی هستند .نمود موسیقی ،در شعر و وزن شعر ،و نمود
عنصر محبت و عشق ،در تکگويی ،حديث نفس ،گفتوگوها و گفتارهای شخصیتپردازانۀ
ابوبکر قرار گرفته است (ر.ک :بینیاز )969 :1980 ،که بنیاد آفرينش را حرکت حبی (کنت کنزا
 ،) ...و ايمان بالل را عشق معرفی میکند.

7

پیرنگ اصلی داستان در سیرۀ ابنهشام بر آزار و اذيت نومسلمانانِ بیپناه در مثنوی تغییر
میکند و بر تعظیم عشق ،که منشأ همۀ امور هستی تلقی میشود و انسان آن را چون امانتی از
خداوند ستانده و بهواسطۀ همین امانتداری شايستۀ خلیفگی شده است ،تغییر میيابد (رازی،
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 .)1 :1900با اينکه در هر دو منبع ،در برابر مسئلۀ بردگی و بندگی مطلبی نیامده است ،در
کتاب سیره از قول امیۀ بن خلف و در نگاهی مادی و زمینی سفیدی پوست برتر از سیاهی آن
معرفی شده است.
با وجود اين ،روايت سیرۀ ابنهشام حکايتی بس واقعگرا ،موجز ،و بیآرايه از پاکباختگی
و ازجانگذشتگی بالل است؛ ولی مثنوی با افزودن محبت ،موسیقی ،و عشق بر تأثیر ،طول ،و
شکل داستان؛ و پیامهای فرعی و کارکردهای زبان افزوده است و با اين کار ،هم در حوزۀ بیان
و هم در حوزۀ معنا و انديشه داستان را تغییر داده و شکل و محتوايی ديگرگون را آفريده
است؛ هر چند موضوع اصلی و پیرنگ داستان و ترجمۀ ساده و گزارشوار آن در البهالی
بخشهای گوناگونی که مولوی افزوده سررشتههای آشکاری از أخذ و اقتباس را پديدار کرده

است .اين عملکردِ مولوی مشتی از خروار ،و تعمیميافتنی به کل مثنوی است؛ ازاينرو ،مثنوی
آکنده از عناصر ايرانی ـ اسالمی است که میتوان از ديدگاههای گوناگون و در اليههای
مختلفِ معنايی بازيابی کرد .بنابراين ،مخاطب در برابر مثنوی نمیتواند منفعل باشد و ناچار
است با گزينش زاويه و ديدگاه مناسب به دريافت و انتقال معانی کمک کند؛ گاهی آنها را
بپذيرد و گاهی انکار کند و زمانی ،متحیرانه ،میان انديشهها سرگردان ،و زمانی ،صائب و

مصیب در دريافتِ همه يا برخی از آنها باشد .کمتر کسی است که در نخستین مطالعۀ مثنوی
معتقد نباشد که مولوی نبايد برخی از داستانها را در متن مثنوی میگنجاند ،يا اينکه پاره پاره
شدن داستانْ سررشتۀ کالم را از دستش خارج میکند ،يا گزارههای راهنمايی مولوی وی را از
برداشت نادرست يا متفاوت باز نداشته باشد؛ و اينها بخشی از دخالت مخاطب در مطالعۀ
متن خوانای مثنوی و معانی بسیاری است که در قالب داستان و تأويلهای آن گنجانده
میشوند.
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افسانهها گنج معانیاند و در قرآن مجید نیز قصههای واقعی و گزيده بهکار رفتهاند و
داستانهای پیامبران گنجینههای ارجمندی از حقايق ،معانی اعتقادی ،اخالقی ،سنن الهی ،و
صفات واالی انسانی؛ صبر ،اطاعت ،پاکی ،تسلیم ،و رضا را بهنمايش میگذارند (معرفت،
 .)19-10 :1980ادبیات فارسی ،بهخصوص از قرن پنجم هجری به بعد ،استفاده از شیوههای
داستانپردازی و تلمیح را به اين داستانها از قرآن مجید و روايتهای ديگر دستمايۀ خود
قرار داده است .مولوی ،که به قرآن مجید توجهی ويژه دارد (زرينکوب ،)11 :1909 ،در شیوۀ
داستانسرايی و القای انديشه از قرآن ،که داستانهايش ياريگر فهم محتوا ،موجز ،بدون
پرداختن به جزئیات ،در خدمت پیام ،تکهتکه و مکررند ،پیروی میکند (همان10 ،؛ زرينکوب،
 .)11 :1907از نظر داستانی بايد گفت که مولوی در داستانسرايی و داستانسازی تواناست و
مثنوی و ادب عرفانی ايران انباشته از استداللهای تمثیلی زيبايی است که داستان را ابزار
خويش قرار دادهاند و بس رازها را در البهالی آن افسانهها آوردهاند .در اين آثار ،هرگز،
نمیتوان داستان را از متن جدا کرد و میدانیم که در مثنوی نیز داستان فرع است و موضوع،
پیام و مفهوم اصل؛ زيرا
قصۀ مثنوی  ...چادرگونه حجابی است که پیکر عريان خیالانگیز حقیقت را در پردۀ رمز
خويش پنهان میدارد و آن را از اينکه چشمفرسود هر ناشستهرويی گردد و خشم و
سودای هر پرخاشجويی را بهجنبش درآورد ،در امان نگه میدارد و با چنین حال ،عجیبی
نیست که راه نفوذ در اقلیم دالالت مثنوی هم از میان محدودۀ حکايات آن بگذرد
(زرينکوب.)6-1 :1988 ،

داستان بالل حکايت قبول اسالم و پايداری در راه پذيرش حق است؛ ولی مولوی ،با تعظیم
بالل و ابوبکر و بیان اشارت و بشارت پیامبر و اشارتدانی ابوبکر و سیمای حقجوی بالل ،در
ظاهر و باطن داستان اصلی صفايی ويژه دمیده و داستان را به شاهکاری روايی مبدل کرده
است.
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 .9-6تکملۀ عوامل گشتار خبر به روایت و داستان با مناسبات و روابط خواناکنندۀ آن

بهطور کلی ،به غیر از شیوۀ سخنپردازی خاص مولوی ـ که در آن داستان و داستانپردازی و
تمثیل در خدمت بیان معنی و مضمون عارفانه ـ دينی قرار میگیرد ـ برخی ديگر از تغییرات
صوری و تفاوتهای معنايی را ـ که به تقويت جنبۀ داستانی و موضوع کمک کردهاند ـ
میتوان مشاهده کرد:
ــ در اين داستان ،مولوی کوشیده است تا برای ابوبکر چهرهای عرفانی ،ولی ،آگاه و راسخ در
علم بیافريند 1.مسلم است که همسو با اين ديدگاه عرفانی ،عشق غیرتی تمام دارد و غیرسوزی
شهرۀ آفاق است و در اين غیرسوزی ،توبۀ بالل چون هیزم تری ،به آتش او میسوزد و از میان
میرود.
6

ــ داشتن پیر طريقت از ملزومات سیر و سلوک است و راهنمايی ماجرای بالل در مثنوی ،با
پیامبر ،و عملکرد راهگشای ابوبکرِ راهآشناست؛ در حالی که در سیرۀ ابنهشام ،ابوبکر تنها بر
اساس عقل و دريافت خويش بالل را از آن رنج رهايی میبخشد.
ــ افزودۀ ديگر مولوی بازگويی رؤيای ابوبکر و تعبیر آن است که يادآور رؤيای حضرت
يوسف و سجدۀ خورشید و ماه به همراه يازده ستاره بر او و تعبیر آن 0است:
خـــوابهـــا مـــیديـــد جـــانم در شبــــــاب

کــــه سالمـــــم کــرد قـــــرص آفتــاب

از زمینـــــم بـرکشیـــــد او بــــر سمــــا

همـــــره او گشتـــه بـــــودم ز ارتقـــــا

گفتـــم ايــن ماخـــــولیا بــود و محـــــال

هــیچ گــردد مســتحیلی وصــف حــال ...

يوســفی جستــــم لطیــف و ســیمتـــــن

يوسفستانـــــی بديـــدم در تـــو مــــــن ...

ابوبکر با تعبیر خواب خود ،داشتن رسوخ در علم را بهنمايش میگذارد ،هر چند که در اين
ابیاتِ تشبیهی ـ تمثیلی ،پیامبر همچون آفتاب تصوير میشود؛ اما ادعای برابری در علوّ با
آفتاب معنوی ،که در اين تعبیر خواب به خود جامۀ عمل پوشیده است ،دست به دست هم
میدهند تا اين تصور را ايجاد کنند که در اين داستان ابوبکر مورد تجلیل بیشتری واقع شده
است تا بالل.
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الی لسانِهِ» اين دو بیت نشان از خلوص نیت و معرفت و مخلص بودن ابوبکر دارد و برای
تعظیم خود وی آمده و داشتن سرچشمۀ الهی سخنان او را مورد تأکید قرار داده است:
آن ينابیــــعالحکـــم همچـــون فـــــرات

از دهـــــان او دوان از بــــــیجهـــــــات

همچـــو از ســـنگی کـــه آبـــی شـــد روان

نـــه ز پهلــــو مايــه دارد نــه از میـــــان

ــ مولوی در اين داستان ،کیمیای عشق را وارد کرده است .همین عشق در کیمیاگری
خويش سیهريزۀ وجود بالل را تا مصاحبت پیامبر میافرازد و به نسیم روح بخش «ارحنا»
مینوازدش.
ــ تغییر تحمل سنگ بر روی سینه به تحمل ضرب تازيانۀ خار ،آشنايیزدا و
احساسبرانگیزتر است.
ــ حذف نام صاحب بالل (امیۀ بن خلف)و بهکار بردن کلمات کافر (جهود) برای وی در
تحقیر امیه نقش داشتهاند.
ــ اين معامله عادی نیست و تضادی که با شهزاده و بنده ،ظاهر و باطن ،سیهچردگی و
سفیدقلبی به اندرون داستان ريخته میشود نیرويی صمیمی را به خواننده اعطا میکند تا او
راغبتر داستان را مطالعه کند.
ــ پذيرش نصیحت ابوبکر و تقیه و توبه و توبهشکنی بالل در واقعنما شدن قهرمان داستان
بسیار مؤثر است.
ــ -در تبديل مشرک بودن مالکِ بالل به فريبکاری ديو برای آزار بردۀ سیاه نوعی
مطابقت با زمان نهفته است؛ زيرا در زمان و مکان زندگی مولوی مشرک بودن يا مصداق عینی
ندارد يا کم دارد ،ولی فريبکاری شیطان و ديو مصاديق فراوانی دارد و بايد سخنان تلخ ابوبکر
را به آن بیتمیزان نیز ،در همین محدوده ،مورد توجه قرار داد.
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ــ بنا بر روايت مورد استناد عرفا که «مَن اخلصَ للّهِ اربعینَ يوماً ظَهَرت ينابیعُ الحکمۀِ مِن قلبهِ

فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 .9-3نشانههای اعتالی متن و شاهکار شدن آن

اگر برای شاهکارها بتوانیم خصوصیاتی از قبیل انسانی بودن و رو به اعتال داشتن ،بیان جوهر
زندگی ،داشتن بیان خاص ،داشتن زبان گفتار و قلم ،درآمیختن خلوص و صنعتگری ،داشتن
آهنگ و طنین ،کنايه و ايهام ،تشبیه و تشابه ،تعارض و تضاد ،داشتن نفخۀ گويا ،و آمیختگی
متناسبی از ابداع و اقتباس در نظر بگیريم (اسالمی ندوشن ،)91 :1907 ،اين داستان بهتنهايی و
مانند مشتی از خروار مثنوی ،دارای ويژگیهای زير است:
ــ آزاد کردن بالل نشانهای است از انسانیت و رو به اعتال داشتن.
ــ ترک زندگی بر اساس ايثار ،عاشقی و پاکبازی در راه حق و  ...همگی گوشههايی از
بیان جوهر زندگی يا فلسفۀ حیات اسالمی ـ عرفانی است.
ــ تصوير و تمثیل و نتیجهگیریها و گريزهای بین داستانی ،از بیان خاص مولوی خبر
میدهد.
ــ هرچند آمیختگی شديد با فرهنگ عامه و داشتن مخاطب صوفی و عامی سهلالوصول
بودن معانی و راحتی بیان را میطلبد ،حق اين است که مثنوی هر کجا به شرح احوال روحانی
میپردازد دشوارياب میشود ،و هر کجا به داستان برمیگردد سهولتی عذب و گوارا دارد و
البته ايجازی تمام بر هر دو قسمت حاکم است و اين همه تلفیقی از زبان گفتار و قلم را
بهنمايش میگذارد.
ــ آمیختگی خلوص و صنعتگری در انتخاب وزن (رمل مسدس محذوف) و در آهنگ و
طنین خاص اين ابیات مشاهده میشود:
زخــــم خــار او را گــل و گلـــــزار شــد

نک هــــاللی بـــا بــاللی يــــار شــــد

(مولوی 191 /6 :1981 ،ب )970
«عشــق قهارست و من مقهور عشــق چون شکر شیرين شدم از شور عشق» (همان)961،
من چـه دانـم کـه کجـــا خـواهم فتــــاد»

«بـــــرگ کــاهم پــیش تــــو ای تنــــدباد

( همان)969 ،
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«پیـــش مشــــرق چــارمیخش مــیکننــــد

(همان)961 ،
«نــور جستـــم خود بديدم نور نـــور حور جستم خود بديدم رشک حـور» (همان)1680 ،
کنايه و ايهام (صنعتگری) را در اين ابیات میتوان ديد:
يک دمی بـاال و يـک دم پســــت عشــق»

«گــربه در انبـــانم انــدر دســــت عشــــق

(همان)968 ،
کــز خســان صــد کیســـه بربايــد بــه ســحر»

«آنچنـــان مهتـــاب بنمايــــد بـــه ســـحر

(همان)991 ،
کـــه خــــرد زيشـــان دوصـــد گلـــزار را»

«آنچنــــان زينــــت دهــــد مــــردار را

(همان)997 ،
ــ تشبیه و تشابه در ابیات زير آمده است:
توبــه وصــف خلــق و آن وصــف خــدا»

«توبــه کــرم و عشــق همچــون اژدهــــا

(همان)906 ،
بـــر قضــــای عشــــــق دل بنهـــادهانـــد»

«عاشقــــان در سیــــــل تنـــد افتـــادهانـــد

(همان)916 ،
روز و شــب گــردان و نــاالن بــیقـــرار»

«همچـــو سنـــــگ آســیا انــدر مـــــدار

(همان)911 ،
ــ در بنده آزاد کردن و خود بنده شدن ابوبکر پارادوکس وجود دارد.
ــ حجتها بیانگر نفخۀ گويای مولوی است.

8

ــ افزودههای هنرمندانۀ مولوی نشان از ابداع و اقتباس و نوآوری وی دارند.
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تن برهنــــه شـاخ خـــارش مـیزننــــد»

فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 .4نتیجه
چون در ترجمهها و اقتباسهای ايرانیان و مولوی از اخبار و قصص عربی ،روش مطالعۀ
تطبیقی اسالمی با تکیه بر سنجش فرهنگها ،کارآمدتر از روش غربیان است ،در اين مطالعه
مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که مولوی خبر ساده و تکمعنايی داستان بالل را ـ که
برگرفته از کتابهای سیره و اخبار است ـ ضمن حفظ اصول اعتقادی مشترک اکثريت و
اقلیت ،و با گشتار افزايش در صورت و معنا تغییر داده و شاهکاری داستانی با ويژگیهای
متنخوانا ،چندصدايی و با اليههای معنايی متفاوت ساخته است .داستانهای فرعی معراج
پیامبر و خبر بهشتی شدن بالل با پیرفت رنگ پوست بالل و نقد صورتگرايی و ظاهرپرستی؛
کاربست دو مسئلۀ محوری و ايرانی ،موسیقی و عشق؛ برابری عشق عرفانی و ايمان استوار؛
نکتۀ عرفانی استغراق اولیا در بالها؛ افزودههای معنايی و تکهتکه کردن داستان و آوردن داستان
فرعی در میان داستان اصلی؛ نقد حال دانستن داستان؛ تغییر قهرمان اول داستان به ابوبکر و
کوشش برای شخصیتپردازی هر چه بیشتر او ازجمله افزودههای مولوی به اصل داستان و
نشاندهندۀ گرايش عرفانی و مذهبی خاص هستند .اين افزودهها ،با نشان دادن فرهنگ ايران و
گسترش صداهای داستان ،داستان مثنوی را به نمونه و نمط عالی بدل کرده است.
پینوشتها
همچـــــــو از پیغمبــــر تـــــــازی بــــالل»

« .1نیـــکنـــام از صـــحبت نیکـــان شـــوی

(ناصرخسرو)97 : 969 ،

«هشــــت در ،چهــــار طبــــع ،بــــیفريــــاد

بــــر صهیـــــــب و بــــالل تــــو بگشـــــــاد

هفــــت در مهــــره کــــرده همــــت تــــــو

بـــــــر دل عاصیـــــــان امـــــت تـــــــو»
(سنايی)168 : 993 ،

«بـــــــوده يــــــاران او ز روم و حبـــــــش

بــــا صــــهیب و بــــالل عیشــــش خــــوش

بـــــوده اصحــــــــاب صـــــفه يارانـــــــش

همچــــو ابـــــری کــــه عفــــو بارانــــــش»
(همان)119 ،
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چـــون ز اشغـــــال خلـــق درمانـــــــدی

بــه ارحــــــنا بــالل را خـــوانــــــدی

کــای بــالل ،اســب دولــتم زيــن کـــــن

خــاک بــر فــرق آن کــن و ايــن کــــن

کـــه شــــدم سیــــــر از عالــــــم و آدم

هـــــان ســـیاها سپیــــــدمهره بــــــدم»
(همان)166 ،

«تــو قرررآنخــوان مبــاش ای دوســت ،خــاموش

اگر کافـــــر نهــــد انگشـت در گـــــوش

بــــــالل انگـــشت چــون در گــــــوش دارد

همـــــــه گفتــــــار را خامـــــوش دارد»
(عطار)16 : 993 ،

«سلمان محبت و حسّان مدحت آن حضرت است و انس اُنس و بالل مقالت اين کمتر» .
«محک حقايق تويی ،سیاه رنگ بهتری ،بالل دعوتی ،حضرت رسولاهلل (ص) را از سیاهی نگريزد ،لعاب گوزنان
سپید باشد و به هیچ کار نیايد خون آهوان سیاه شود و هم در زلف آهو چشمان بهکار برند» ( خاقانی:1961 ،
.)110
« .1لقد خَلقنا االنسانَ فِی احسنِ تقويم» (التین.)7 /91/
« .9روايتی است از مؤلف اللولو المرصوع که آن را جزو موضوعات آورده و در اتحاف السعاده المتقین ( ج )668 /8به ابوسعید خراز
نسبت داده شده است» (به نقل از فروزانفر.)61 :1966 ،
« .7معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد؛ زيراکه ملک و جنّ اگرچه در تعبد با انسان شريک بودند اما انسان در تحمل اعباء بار امانت
معرفت از جملگی کائنات ممتاز گشت که "انّا عرضنا االمانۀ علی السموات االرض و الجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان
( »"...رازی.)1 :1900 ،
 .1درمورد راسخونِ در علم به آيۀ  0سورۀ آلعمران و آيۀ  161سورۀ نسا مراجعه کنید .تعبیرِخواب ابوبکر يادآور تعبیرِخواب حضرت يوسف
است که بهبیان قرآن ،قدرت تأويل احاديث و رؤيا به او اعطا شده است (ر .ک :يوسف.)161 ،166 ،77 ،11 ،6 /11/

 .6الهیجی در شرح گلشن راز شبستری ( )16 ،18 :1988درمورد لزوم رهبری اينگونه آورده است« :و حکمت
بالغۀ حضرت الهیه ،مقتضی آن است که رفتنوآمدن خاليق در اين راه خط موهوم [يکی خط است و از اول تا به
آخر /برو خلــق جهـــان گشته مسافـــر] بیرهبری که متصف به کمال اعتدال جمعی الهی باشد میسر نگردد .و
آن جماعت ،که متصف به اين کمالاند ،اوالً و بالذات انبیااند ـ علیهمالسالم ـ که مظاهر حقیقت و روح اعظماند و
ثانیاً ،بهسبب متابعت انبیا ،اولیااند ـ قدس اهلل اسرارهم .فلهذا فرمود که ’در اين ره انبیا چون سارباناند /دلیل و
رهنمـای کاروانانــد‘».
دراينصورت ،خروج از فرمان پیامبر ترک ادب و ترک مستحب محسوب میشود:
« ...چنانچه اهلل به حقیقت و مرتبه مقدم است بر جمیع اسماء ،و ظهور و تجلی بر جمیع اسماء بوده ،انسان کامل،
که مظهر اسم کلی اهلل است ،بايد که به ذات و مرتبه بر جمیع باقی مظاهر مقدم باشد .»...
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«چـــون شـــدی تنـــگدل ز اهـــل مجـــاز

به تمــاشـــــا شـــــدی بـه بـان نمـــاز

فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی
و نیز« :اذا احبَّ اهللُ عبداً لم يضره ذنبٌ».

« .0قال يوسف البیه ،يا ابت انی رأيت احدعشر کوکباً و الشمس و القمر رايتهم لی ساجدين» (يوسف.)7 /11/

 .8برای مثال ،به ابیات زير توجه کنید:

چــــون تــو را ديــــدم بـديـــدم خويــــش را

آفريــــــن آن آينــــــۀ خــــــوشکــــــیش را

چــون تــو را ديـــدم محــــالم ،حـــــال شــــد

جـــــان مــــن مستغـــــرق اجـــالل شـــــد

چـــون تـ ـو را ديـ ـدم خــــود ای روحالبـــــالد

مهــــر ايــن خــــورشید از چشمــــم فتــــاد

گشــت عــالیهمـــــت از تــو چشــم مــــن

جــــز بــهخـــــواری ننگــرم انـــــدر چمــــن

نـــور جستــــم خــــود بديــدم نــــور نـــور

حــور جســتم خــود بديــدم رشـــک حـــور

يوسفـــــی جســـتم لطیـ ـف و سیــــــمتـــــن

يوسفستـــــــــانی بدیــــــد در
ــــــــــ
تـــــــــــ
جنتــــــی بنمــــــ د
هـــــــ جــــــوو تـــــ
هســـت اي ـن نسبـــت بــه تــو قــدح و هجـــــا

همچــــــو مـــــدح مـــرد چـــــوپان سلیـــــم

مــــر خــــدا را پیـــش مــوســــی کلیـــــم

کــــه بجويـــــم اشپشـــت شـــیرت دهــــــم

چــارقــــــت دوزم مـــن و شـ ـیرت دهــــــم

قـــدح او را حـــق بـــه مـــدحی برگرفــــــت

گــر تــو هــم رحمــت کنــی نبــود شگفـــــت

در پـــی جنـــد بـــد در
جســـــــــدوجــــــــــ
هســــت ايــن نســبت بــه مــــن مــدح و ثنـــا

(مولوی :1966 ،دفتر ششم ب )1689-1609
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