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Abstract
Different meanings are given in dictionaries for ‘gipsy’. Gipsy’s presence in
oral literature, mythology books, ancient history, and contemporary works is
different. In Persian literature, this word, with its affiliations, has a prominent
function in Shams’ Divan (collection). Before Mowlana, it was used only as a
word without a symbol, metaphor, and code. But, Mowlana places this word in
alignment with Rindi (= libertine) of Hafez or sometimes higher than that. In
Shams’ Divan, Serena (Gipsyian instrument) creates meaning in conjunction
with dance, music, homelessness, misconduct, and other Gipsyian affairs such
as ney (=reed/ flute) in Masnavi. The manifestation of this element in Shams’
Divan can be viewed from several perspectives: sometimes its presence is only
at the level of the sign and is more of a similitude; sometimes it transcends the
sign and word, and appears as a symbol of a mystical concept. The results of
this study shows that gypsy and its affiliations, considering its role in
Mowlana’s odes, has become a mystical symbol, contrary to its position in preRumi texts. The symbol which changes the stagnation and anonymity of this
term into dynamism and reputation, and contains many mystical concepts.
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جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیهبر کلیات شمس


مهدیه جاللی -حسین آقاحسینی -مریم محمودی
چکیده

برای لولی (کولی یا لوری) در لغتنامهها معانی مختلفی بیان شده است .حضور لولیان در ادبیات شفاهی و کتابهای

اسطوره و تاریخ کهن و آثار معاصر ،متفاوت است .در ادب فارسی این کلمه همراه با مالزماتش در کلیاات شام
کاربرد برجستهای دارد  .پیش از موالنا ،این واژه تنها در حد یک کلمه ،بدون نماد و استعاره و رمز کاربرد داشت؛ اما
موالنا لولی را همرتبة رند حافظ و گاه باالتر از آن قرار داد .در کلیات شم  ،سرنا (ساز لولیان) هماراه باا رقا

،

موسیقی ،بیخانمانی ،کارهای خالف عادت و دیگر مالزمات لولی (مانند نی در مثنوی) بسیار معنا میآفریند .بازتاب

این واژه در کلیات شم

از چند منظر درخور بررسی است؛ گاهی حضور لولی تنها در سطح نشانه است؛ در ایان

هنگام بیشتر ،جزئی از تشبیه به شمار میرود؛ گاهی نیز از نشانه و کلمه فراتر میرود و بهصورت یک نماد پرمفهوم
عرفانی جلوهگر میشود .نتیجة این پژوهش نشان میدهد لولی و مالزمات آن ا آنچنان که از نقش آن در غزل موالنا
برمیآید ا برخالف جایگاهش در متون پیش از موالنا ،به یک نماد عرفانی تبدیل شده است؛ نمادی که ایساتایی و
گمنامی و بینشانیِ این واژه را به پویایی و شهرت تبدیل میکند و بسیاری از مفاهیم عرفانی را در آن جای میدهد.
واژههای کلیدی
لولی؛ کلیات شم ؛ نماد؛ موالنا؛ نشانه
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1ـ مقدمه
1ـ 1تبیین مسئله
عنصر لولی باتوجاهباه پیشاینة آن در ادبیاات ایاران و جهاان هماواره مظهاری از رقا

خوشباشی است .کلیات شم

 ،آواز ،آوارگای و

از موسیقاییترین اشاعار ادبیاات فارسای و جهاان اسات و حضاور ایان

عنصر در آن بسیار درخور توجه است .کاربرد لولی با سازها و ویژگیهاای منساوب باه ایان قاوم ،ناوعی
تجسد و تجسم موسیقی در شعر است .حضاور لاولی آنچناان کاه در اداماه اشااره خواهاد شاد پایش از
موالنا نیز در اشعار فارسی کاربرد داشته است؛ اما بیشترین بسامد آن در شعر موالنا دیده میشود.
نگاه قلندرانه به لولی در ادبیات فارسی با غزلی از عطار آغاز میشود .لولی در این ابیات ،مرشد
و مراد عطار است و زیباترین رمزهای عرفانی مانند فنا و بقا و تجلی و رهایی از خاودی خاود ،از
زبان او گفته میشود .عطار در دیوان خود در پرورش عناصر خالف عادت پیشینه دارد و اینبار نیز
آغازگر کاربرد واژۀ لولی در غیر معنای لغوی و مرساوم آن اسات؛ البتاه ایان واژه در شاعر موالناا
پرورانده میشود.
گاهی در متون عرفانی چنین به نظر میرسد که برخی عارفان به مبانی شاریعت توجاه چنادانی
نداشته اند و گویا عمل به احکام شریعت را ترک کردهاند یا نسبتبه آن بیتوجه باودهاناد .در بااور
این دسته از عارفان ،عبادت با مُهر عادت و تکلیف عین حجاب است .ازاینرو «در ساخن عطاار و
دیگر شاعران عارف ،مدلول کلماتی مانند مسجد ،زهد ،دین ،شریعت از یکسو و میخانه ،خرابات،
کفر ،می ،معشوق ازسوی دیگر ،همان نیست که ما در زندگی روزمره و در روابط اجتمااعی عاادی
از آن اراده میکنیم» (ر .ک :پورنامداریان .)164 :1375 ،لولی نیز از کلمااتی اسات کاه تنهاا در بناد
معنای لغوی نمیماند .البته این موضوع فقاط درباارۀ گازینش ایان واژه در متاون عرفاانی نیسات؛
ویژگیهای دیگر این قوم و سرزنش لولیان در اجتماع نیز علت دیگر گزینش این واژه در زمینههای
دیگر است.
1ـ 2پرسشهای پژوهش

کلیات شم

سرشار از واژههایی است که در پیوند با یکدیگر ،موسیقی معناوی بایماننادی را

می آفریند .تناسبی که میان این واژهها برقرار است افزونبر ایجاد این موسیقی ،نقشهای دیگاری را
نیز ایجاد می کند .از این میان حضور واژۀ لولی در برخی اشعار باتوجهبه بار موسایقایی ایان واژه و
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همراه با حضور مالزماتی مانند نی ،سرنا ،رق
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 ،بیخانمانی و ...درخور تأمل است و باهساادگی از

کنار آن نمیتوان گذشت.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا حضور این واژهها و مالزمات آن در ارتباا عماودی و
افقی ابیات ،آن هم در اثری مانند کلیات اتفاقی است؟ یا باتوجهبه جنبههاای نماادین کلیاات ،ایان
واژهها خود بار نمادین یافته اناد؟ پیشاینة ایان واژه هاا تاا چاه حاد گویاای چرایای گازینش ایان
واژههاست؟ این پژوهش درپی پاسخ به این پرسشهاست .البته تردیدی نیست کاه بارای آفارینش
یک اثر ،چینش و گزینش کلمات در تحقق بالغت و فصاحت ا کاه رساالت زباان اسات ا اماری
ضروری است .پ

برای شناخت آن اثر نیز بایاد واژههاا و علات همنشاینی و جانشاینی کلماات

بررسی شود .به همین سبب در ادامه برای گشودن این موضوع ،به واژۀ کلیادی لاولی و ساب

باه

مالزمات این واژه اشاره خواهد شد.
1ـ 3هدف و ضرورت پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی کاربرد لولی در اشعار موالنا و تبیین سبب کااربرد ایان عنصار در
اشعار اوست .همچنین برخی از شباهتهای لولیان با عارفاان ،البتاه در ناوع متنازلتار آن ،بررسای
می شود و سب

با ارائة شاهد و مثالهایی به کاربرد لولی در سطحی بسایار واالتار از نشاانه اشااره

می شود .جنبههای نمادینی که این واژه در کلیات می یابد ،گویای تفاوت معیار گازینش واژگاان در
زبان عرفان با دیگر زبانهاست.

باتوجهبه آنچه بیان شد و اینکه تاکنون دربارۀ جایگاه لولیان در کلیات شم

پاژوهش مساتقلی

ارائه نشده است ،ضرورت انجام این پژوهش آشکار میشود.
1ـ 4پیشینة پژوهش
پژوهشهایی دربارۀ لولیان انجام شده که البته بیشتر آنها بررسی و تحلیل موسیقی و ویژگیهای
ظاهری این گروه است .در چند پژوهش دربارۀ ریشهشناسی این نژاد صحبت شده کاه البتاه نتاای
ارائه شده نادرست است .در این پژوهشها گاه لولیان با مغان یکی دانسته شادهاناد (ر .ک :ذکااوتی
قراگزلو )10-15 :1368 ،که البته در پاسخ به این همسان پنداری ،نقدی نیز نوشته شده اسات (ر .ک:
صادقی .)28-33 :1368 ،در نوشتارهای دیگری ،لولیان در چهار بیت حافظ بررسای شاده کاه البتاه
فقط به معنای لغوی و ظاهری این واژه بسنده شده اسات (ر .ک :محمادی43-42 :1387 ،؛ حساین
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باشتی .)95-110 :1385 ،از اندک کتابهایی که در ایران دربارۀ لولیان نگاشته شاده کتااب کاولی و
زندگی او از یحیی ذکاست ( .)1377در این اثار ،جغرافیاای لولیاان و آداب و رساوم زیساتی آناان
بررسی میشود .کتاب کولیها پژوهشی دربارۀ زندگی کولیان ایران و جهان از ایرج افشار سیساتانی
نیز نمونة دیگری است ( .)1377باتوجهبه آنچاه بیاان شاد ،درباارۀ جایگااه لاولی در ادب فارسای

باتکیهبر کلیات شم

تاکنون پژوهشی انجام نشده است.

2ـ بحث و بررسی
2ـ 1لولی و کاربرد آن در ادب فارسی پیش از موالنا

برای آنکه تفاوت کاربرد این واژه در شاعرهای ادبیاات فارسای و جایگااه متفااوت آن در کلیاات
شم

دریافته شود ،ناگزیر باید تصویری از حضور این واژه در متون پیش از موالنا ارائه کرد.
کلمة لولی باتوجهبه کاربردش در متون ،درخور تأمل است .گمانهایی نیز دربارۀ لولیان و نژاد و

زبان آنان بیان شده است .در لغتنامه ذیل این واژه چنین آمده است« :لولی :منسوب به لول کاه باه
معنی بی شرمی و بی حیایی باشد .لوری .فی  .غرهچی .چیگانه .زنگاری .کاولی .غرباالبناد .غرچاه.
قرشمال .سوزمانی .توشمال .زنگانه .کاولی .کابلی .کاول .کاوول .بکااوول .بکااول .زرگار کرماانی.
گیالنی .حرامی .لوند .غربتی .یوت .الوا  .سرودگوی کوچههاا و گادای در خاناه هاا همچناین در
هندوستان زن فاحشه و قحبه را گویند» (دهخدا :1371 ،ذیل لولی).
لولی یا کولی در سراسر جهان به افرادی از طوایف چادرنشین و کوچنشین گفته مایشاود؛ «در
شعر فارسی مفهومی از زیبایی همراه با عدم عفافی است و پرهیز در این کلمه وجود دارد» (شفیعی
کدکنی .)417 :1388 ،در توصیف این طایفه آمده است« :تیره و تباری از مردمان دانسته شده اند کاه
کاولی یا کولی خوانده می شوند که به دو ویژگی آوازه یافتهاند که آناان را از دیگاران مایشناسااند:
یکی آوارگی و بیکاشانگی است و دودیگر خنیا و رامشگری» (کزازی.)926 :1385 ،
لولی یا کولی یا لوری اقوامی بیابان گرد و آوارهاند که در سراسر جهان پراکناده اناد و باا سااز و
رق

و آواز ،آهنگری و ساخت آالت موسیقی زندگی میکنند .بیشتر حضور آنان در ادبیات جهان

به سبب ویژگیهای فرهنگی ا زیستی این قوم است .زبان مشترک این قوم را رومانی می گویند کاه
در بازتاب زبان سرزمینهای دیگر تغییراتی در آن صورت می گیرد .در بررسی آناتومی ناژادی ایان

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

قوم مشخ
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شده که آنان از نژادهای پست هناد هساتند (ر .ک :متایندوسات)107 :1378 ،؛ البتاه

نزدیکی زبانی آنها با سانسکریت نیز تأییدی بر این سخن است .این قوم در هار سارزمینی آداب و
رسوم خود را بسیار حفظ کرده و به همین سابب بادون نیااز باه ناژادشناسای ،ویژگایهاای آناان
معرفیکنندۀ این اقوام در سطح ادبیات جهان است.
لولیان با آالت موسیقی و ویژگیهای فرهنگی ا اجتمااعی خاود و بااتوجاهباه جنباههاای گونااگون و
ویژگیهای خاص در ادب پارسی وارد شدهاند .جنبههای گوناگون ایان قاوم باه گساتردگی حضاور آناان
در حماسه و غنا و عرفان انجامیده است؛ بارای مثاال در غناا ،آالت موسایقی و رقا
است؛ درنتیجه رق

 ،هماراه ناام کاولی

و موسیقی آنان در بزم پهلوانان نیز رخنه کرده است (ر .ک :ثعالبی.)325 :1372 ،

در ادبیات فارسی این واژه نخستینبار در متون تاریخی استفاده شاد .در شااهنامة ثعاالبی آماده
است« :شنگل چهار هزار تن رامشگر به ایران فرستاد .بهرام آنان را در همة کشور پراکند و به ماردم
فرمان داد که ایشان را به کار گیرند و از آوازشان بهره برند و مزد آنان را بگزارند .لوریاان ساودانی
که عود و نای نیکو می نوازناد ،از ناژاد آناان اناد» (هماان .)325 :همچناین بناابر گازارش فرهنا
انجمن آرای ناصری ،در زمان شاپور ذواالکتاف هنگام سااختن ساد شااپوری و شاادروان در اهاواز
چندین هزار نفر از این طایفه از کابل به خوزستان و شوشتر فراخوانده شدند و مردانشان روزها باه
کارگری و زنانشان به ساقیگاری و مطربای مشاغول بودناد تاا سااخت ساد پایاان یافات (ر .ک:
قائممقامی)262-270 :1339،
ویژگیهای زیستی و فرهنگی این قوم دستمایة شاعران نیز شده است .در بین آثار منظاوم ادب
فارسی نخستینبار فردوسی در شاهنامه از این قوم یاد می کند؛ وقتی بهرامشااه سارزنش مایشاود،
لولیان در مقابل گوسانان قرار میگیرند که نوازندگان دربار بودند:
کــه گــر مــی گســارد تــوانگر همــی

بــه ســر بــر ز گــ دارد افســر همــی

بـــر آواز رامشــــگران مــــی خــــورد

چــو مــا مردمــان را بــه کــس نشــمرد

بــی رود و گــ مــی خــورد

شهنشــــاه از ایــــن در یکــــی بنگــــرد

تهیدســ

(فردوسی)426 :1391،

درنتیجة این درخواستِ بهرام شاه:
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بـــه نزدیـــ

شـــنگ فرســـ اد کـــس

چنـــین گفـ ـ

کـــای شـــاه فریـــادر

از آن لوریــــان برگــــزین ده هـــــزار

نــر و مـــاده بـــر زخــم بـــرب ســـوار

کــه اســ اد بـــر زخـــم دســ ان بـــود

وز آوازشــــان رامــــش جــــان بــــود
(همان)

کاربرد لولیان در دوران تاریخی شاهنامه باتوجه به اقتضای یک اثر حماسی و تاریخی ،بدون هیچ
رمز و استعاره و تشبیهی است.
در شعر خاقانی نیز داستان مهاجرت و خانه بهدوشی این قوم در تشبیهی به تصویر کشایده شاده
است:
ایـــن دل سرگشـــ ه همچـــون لولیـــان

بـــاز دیگـــر جـــای مســـکن مـــیکنـــد
(خاقانی)608 :1382 ،

سنایی آغازگر استفاده از نمادهای عرفانی است .او رند ،خانقاه ،مسجد و مدرسه را با بار معنایی
جدید به شعر وارد میکند؛ اما برای این واژه در بند تشبیه میماند:
گـــــاه ناهیـــــد ،لـــــولی رعنـــــا

کنــــدت بادســــار و بــــادهگســــار
(سنایی)137 :1381 ،

بنابراین حضور لولیان در متون عرفانی با شعر سنایی غزنوی آغاز میشود:
کجـــــا روا باشـــــد

دل بـــه ب خانـــه رف ـــه تـــن بـــه نمـــاز

در طریقـــــ

بـــــاطنی همچـــــو بنگـــــه لـــــولی

ظـــــاهری همچـــــو کلبـــــة بـــــزاز
(همان)180 :

همان گونه که گفته شد ،تصویر لولی در شعر سنایی ،تنها در سطح کلمه و بدون هیچ نماد و رمز
و استعاره ای باقی مانده است .در رباعیات سنایی در چند جای دیگر به لوازم و اسباب آناان اشااره
میشود:
گـــر دنیـــا را بـــه خاشـــهای داشـــ می

همچـــون دگـــران قماشـــهای داشـــ می

لـــولی گـــویی مـــرا و گـــر لـــولیمی

کبکــی و ســـگی و الشـــهای داشــ می
(همان)1175 :

تا اینجا از لولی جز همان معنای مرسوم و واقعی و صفات و ویژگی آنان ،نشان دیگری نیسات؛
اما عطار پیش از موالنا تصویری متفاوت از لولیان ارائه کرده است:

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

ترســابچــة لــولی همچــون بــ
زنار و ب

اندر بر ناقو

سرمس

روحــانی

و می انـدر کـ
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بـرون آمـد از دیـر بـه نـادانی

درداد صــالی مــی از ننــ

مســلمانی

(عطار)424 :1362 ،

افزونبر این غزل ،عطار در قصیده ای دیگر نیز از تمثیل مرد و زنی لوری برای روایت حب میان
خدا و حضرت محمد (ص) استفاده میکند؛ بنابراین میتوان گفت لولی باا یاک تصاویر متفااوت در
شعر عطار زاده میشود و با موالنا پرورش مییابد.
در موسیقی زیبای شعر موالنا تردیدی نیست و حضور لولی که پیشتر نماد رق

بود ،در کلیات شم

مفهوم و مصداقی از همین احساا

و سااز و آواز

موالناا در هنگاام سارودن شاعر اسات.

حضور لولی در ادبیات فارسی درخور توجه است؛ اماا کااربرد بسایار ایان واژه در کلیاات شام
مشاهده می شود .لولی تا پیش از موالنا با ویژگیهایی مانند خانهبه دوشی ،آشفتگی وضعیت ظاهری
و ...وصف میشد؛ اما در شعر موالنا چهرۀ زیبای عرفانی او نمایان میشود.
چنانکه گذشت نخستین بار تغییر معنایی لولی در غزلی از عطار دیده شاد .گفتنای اسات برخای
گرایش موالنا به عرفان را بازتاب اندیشه و آثار عطار می دانند (ر .ک :جاامی .)461 :1386 ،او پا
از عطار در غزلیات خود از لولی بسیار یاد میکند:
بـداریم

کــان لــولی شــب دزد بــه اقــرار درآمــد

ی

حملــة دیگــر بــه ســلیمان بگــراییم

کــان هدهــد پرخــون شــده منقــار درآمــد

اکنــون بزنــد گــردن غــمهــای جهــان را

کاقبــال تــو چــون حیــدر کــرار درآمــد

یـ

حملة دیگر به شب این پـا

(مولوی)646 :1378 ،
تـو خلـ بـه جـان آمدنـد

بهـــر رســـنبـــازیاش لولیکـــان آمدنـــد

از رسن زلـ

در دل هـر لــولیای عشـ چــو اسـ ارهای

کنــان گــرد مــاه نورفشــان آمدنــد

رقــ

(همان)886 :

«شاعران عارف برای رمزسازی ،از میراث ادبی کهن بهرههای فاراوان گرفتاه و ماواد و مصاالح
موجود در زبان و ادب سنتی مانند می و ساقی ،رند و خرابات و ...را به کاار گرفتاهاناد» (فتاوحی،
 .)213 :1385نکتة درخور توجه کاربرد نمادین لولی است که عطار آن را آشکار کرد و موالنا آن را
پروراند .با سیر و کاوش در آثار پیش از موالنا به کاربرد واژۀ لولی در سطح نشانه و کلمه مایتاوان
دست یافت و با ورود این عنصر به غزلیات شم  ،اوج این نماد آشکار میشود.
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2ـ 2لولی در کلیات شمس
در هیچ مجموعة شعری به اندازۀ دیوان شم

حرکت ،حیاات ،پویاایی و عشاق نیسات .شاعر

موالنا لبریز از موسیقی و زیبایی است« .در جمال شناسی شعر او موسیقی بر همهچیاز مقادم اسات،
موسیقی است که معنی میآفریند و موسیقی است که تناسب ایجاد میکند و عناصاری را کاه هایچ
ربط و مناسبتی ندارند ،در مناسبترین وضع قارار مای دهاد» (شافیعی کادکنی)419 :1370 ،؛ ایان
موسیقی هم در درون شعر و هم در دنیای بیرونی موالنا جایگیر شده است« .موالنا پ
با شم

از آشانایی

چنان شیفتة سماع شد که بیشتر اوقات عمر خود را صرف موسیقی و سماع و شعرسرودن

کرد و باور بر این است که بیشتر غزلیات دیوان شم
ضرب آهنگی که در غالب غزل ها احسا

را در محفل رق

و ساماع ساروده اسات.

مای شاود گویاای ایان موضاوع اسات» (کیاایی:1386 ،

 )79-87برای ایجاد این ضرب آهن ها موالنا نه تنها از وزن و موسیقی درونی شعر ،بلکه از حضاور
عنصری استفاده می کند که در دنیای بیرون ،نماد رق

و موسیقی اسات و گویاا لاولی را باا هماة

لوازمش فرامیخواند.

با شناخت شعر موالنا و غزلیات شم

میتوان دریافت انتخاب واژههای مؤثر در آفرینش فضا،

اتفاقی نیست و در گزینش هریک به ویژگیهایی توجه شده است که با اثر همخوانی داشاته باشاد.
مولوی در انتخاب لولی به برخی ویژگیهای زیستی و فرهنگای و اخالقای ایان قاوم توجاه دارد؛
برخی از این ویژگیها در ادامه بیان میشود.
 )1بیتوجهی به ظواهر شرع و عادت« :تهیشدن موضوع عاادت از ارزشای اسات کاه بار آن
مترتب است .وقتی عقیده و عمل به صورت عادت درمی آیاد دیگار ناه عقیاده اسات و ناه عمال»
(پورنامداریان .)164 :1375 ،موالنا از واژههای معمول که نشااندهنادۀ اهال ساالمت اسات ،فراتار
میرود و واژه ای را برمی گزیند که پیش از این وجهة اجتماعی و اخالقی خوبی نداشته و حتی گااه
مطرود نیز بوده است .از سوی دیگر خود لولیان نیز به آداب و رسوم ظاهری جوامع بی اعتنا بودند.
آنان بیشتر به انجام اعمالی خالف شرع شهرت داشتند و باه هماین سابب ماردم آناان را سارزنش
می کردند و از آنان بیزار بودند .شاید علت بیزاری مردم از این قوم «به این دلیل باود کاه کاولیهاا
خارج از چهارچوب عادات و رسوم جوامع شاهری یاا روساتایی قارار داشاتند» (حجاازی:1383 ،
 .) 26-29از رسوایی لولیان در بین مردم و بیزاری آنان از این قوم در شعر موالنا به افتاادن تشات از
بام یاد میشود:

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

ای لولیان ای لولیان ی

لولیای دیوانه شـد

تش ش ف اد از بام ما ن
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سوی مجنونخانـه شـد
(مولوی)235 :1377 ،

در شعری دیگر نیز که لولیان در آن نقش محوری دارند در این باب چنین میآید:
ای طعنهزنان بـر مـا بگشـاده زبـان بـر مـا

باری ز شـما خامـان مـا مسـ تـریم آخـر
(همان)408 :

در این بیت نیز آشکارا به رعایت نکردن قواعد شرعی اشاره شده است.
 )2در قید مکان نبودن :جابهجایی و ساکونت ،پیارو یاک قاانون اجتمااعی اسات؛ یعنای اگار
جامعهای نتواند افراد خود را تأمین کند ،آنان را می راند و جامعة دیگری که شااید باه آنهاا نیازمناد
باشد ،آنان را میپذیرد (ر .ک :پورافکاری.)301-312 :1355 ،
نکتة درخور توجه این است که کولیان از آغاز تاریخ مکتوب ،پیرو این قانون اجتماعی نبودند و
همواره به سرزمینهای مختلف کوچ و سفر می کردند .به هماین سابب تشاابهی میاان ایان قاوم و
عارفان یافت می شود؛ همان طور که این جابهجایی در زنادگی شام
مریدان نامی نیز دیده میشود .در مناقبالعارفین دربارۀ شم

و موالناا و دیگار مرادهاا و

چنین آمده است« :جماعت مساافران

صاحبدل او را پرنده گفتندی جهت طی زمینی که داشته است» (افالکی .)615 :1959 ،موالناا خاود
نیز همواره به سرزمینهای مختلف سفر کرده است .وجود خانقاهها و اقامتگااههاای بایشامار نیاز
تأییدکنندۀ این سخن است .موالنا از این ویژگی مشترک و خانهبهدوشی در بیاان مضاامین عرفاانی
سود برده است:
لولیـــان از شـــهر تـــن بیـــرون شـــوید

لولیـــان را کـــی پـــ یرد خـــانومـــان
(مولوی)755 :1377 ،

در این بیت موالنا مفهوم مهاجرت و سافر را گساترش داده اسات .او مفهاوم شاهر را در یاک
ترکیب تشبیهی به شهر تن بسط می دهد و لولی را مانناد عاارفی پاکبااز و مجارد ،از بناد تان رهاا
می بیند .در بیتی دیگر نیز همین مضمون در تشبیهی تکرار می شود:
هر شب مقـام دیگـر و هـر روز شـهر نـو

چــون لولیــان گرف ــه دل مــن مســافری
(همان)1099 :

در این بیت نیز لولی در جایگاه مشبهبه قرار دارد و وجهشبه اصلی آن مسافربودن لولیاان اسات
که شاعر دل خود را به آن تشبیه کرده است.
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 )3رق

و بیخودی و شادی :حرکت و طراوت در غزل موالنا برخاسته از شور و حاال ویاژۀ

شاعر در هنگام سرایش آن است« .چنین گمان زده می شود که عین ضرب و آهن  ،یا تشابه محیط
سماع ،طبع وی را برانگیخته است؛ چه اینگونه غزلها در حال شور و هنگامی سروده شاده اسات
که حالت بیخودی بر جالل الدین غلبه داشته است» (دشاتی .)187 :1383 ،در جامعاة زماان موالناا،
باتوجهبه تاریخ پر از جنگی که پیش از آن ایرانیان به خود دیده بودند ،دل مردگی و ناامیادی بسایار
بود و راه بر طراوت عشق و عرفان بسته شده بود؛ اماا در ایان میاان موالناا مانناد برخای عارفاان
می کوشد تا «با یأ ها و هرا ها پیکار کند و ازآنجاکه باه شاور و هیجاان و شاادی و پاایکاوبی
دسته جمعی نیاز است ،پ
 .)327جلوۀ دیگر رق

سماع را فریضة مذهب خاویش مای شناساد» (صااحب الزماانی:1386 ،
و سماع ،در میان کولیان دیده میشود .آنان در همة زماانهاا ا ناهتنهاا در

سطح یک جامعه ،بلکه در بیشتر جوامع بشری ا موجب شادی و وجد افراد مختلف بودهاند« .آنهاا
طی چندین سده معرکه گردان اصلی بیشتر جشنها و شادمانیهای مردم بوده و هماواره در جایگااه
مطرب و رقاص ،آوازه خاوان و باازیگر در بسایاری از مجاال

عروسای و ختناه ساوران و دیگار

همایشهای سرورآمیز اقوام مختلف حضور یافته ،به تعمیق هنرهاای ملای و باومی مای پرداختناد»
(نصری اشرفی .)8-17 :1383 ،این ویژگی لولیان با سماع در شعر موالنا اشتراکاتی مییابد:
در دل هــر لــولیای عش ـ چــو اس ـ ارهای
در هو

این سـماع از پـس بسـ ان عشـ

رق ـ

کنــان گــرد مــاه نورفشــان آمدنــد

سروقدان چـون چنـار دسـ زنـان آمدنـد
(مولوی 358 :1378 ،و نیز ر .ک :همان)864:

این بیتها برای بیان ویژگیهای رق

و سرایندگی و نوازندگی (به سبب مالزمت و همراهای

این سه هنر) مشترک است.
 )4سرایندگی و نوازندگی :موالنا پیش از سرایش غزلیات ،در فیهمافیه نسابت باه شاعر بادبین
است« :من از کجا شعر از کجا واللّه که من از شعر بیازارم و پایش مان ازیان بتار چیازی نیسات»
(مولوی)144 :1388 ،؛ اما با رسیدن به عرفان عاشقانة شم  ،زیباترین سرودههاای ادب فارسای را
می آفریند .ضرب آهنگی که در این اشعار به کار میرود بیمانند است و آنچنان که پیشتر بیان شاد،

کلیات شم

زادۀ سماع و پایکوبی موالناست (ر .ک :حاکمی .)171 :1384 ،این همناوایی شاعر و

موسیقی ،افزون بر دیوان شم

در میان ساز و آواز کولیان نیز دیده می شود« .تماامی آنچاه کولیاان

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم
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برای ساخت و اجرای موسیقی میخواستند ،نوا و ریتمی بود که بتوانند با کمک دست و پاهایشاان
آن را اجرا کنند .موسیقی کولیها همراه با فی البداهگی ،آرایه و مهاارت در حرکاات فیزیکای بادن
همراه است» (موالیی )16-17 :1378 ،و این یادآورِ سرایش مثنوی و کلیات است« :در ضمن اینکاه
قسمتی از مثنوی را میسرود و قوالها ساز میزدند و تغنی میکردند ،وی نیز به هیجان مایآماد و
خروشان سماع میکرد» (همان .)171 :موالنا لولیان را نیز به بزم خود فرامیخواند:
هلــه دیوانــه لولیــا بــه عروســی مــا بیــا

لـب چـون قنــد برگشـا کــه سـالم علــیکم
(مولوی)846 :1378 ،

سرنا یا همان سورنای به معنای نای جشن و سرور ساز لولیاان در جشانهاسات کاه بیشاتر در
ابیات کلیات با لولیان همراه است؛ یعنی به صورت صفت نسبی یرای لولیان به کار میرود؛ مانند:
مسلمانان مسلمانان به هر روزی یکی شوری

به کـوی لولیـان اف ـد از آن لـولی سـرنایی
(همان)953 :

افزون بر این اشعار در ابیات دیگری نیز لولیان به همین ویژگی خوانده میشاوند (ر .ک :هماان:
 1182و  .)994ویژگی دیگر این قوم ،زیبایی و فتانگی ایشان همراه با سرزنش مردمان است کاه در
بسیاری از اشعار ادب فارسی نیز تکرار شده است .بیتاوجهی آناان باه دنیاا عامال دیگاری بارای

گزینش و کاربرد این واژه در غزلیات شم

است.

سرایش کلیات در دوره ای از زندگی موالنا اتفاق میافتد که «هر صدای آهنگینای مولاوی را باه
رق

و دست افشانی می آورد؛ صدای ناقو

کلیسا ،گردش سن آسیا ،صدای چکش صالح الادین

زرکوب و شاگردانش بر سندان در بازار زرکوبان چنان او را از خود بیخود مای کناد کاه سار از پاا
نمی شناسد» (کیایی .)123 :1386 ،ویژگیها و لوازمی که پیشتر برای لولیان بیاان شاد (سااز و آواز،
رق

و پایکوبی ،بی خویشی) ،سبب هم ذات پنداری موالنا با ایشان می شود .لولی ،داستان رهاایی

مولوی از بند دنیا ،آوارگی و خانه به دوشی او در عشق شم

و بیخودیاش در این راه است .لولیان

همة شوخی و شنگی و خوشی را با خود به دنیای شعر آوردند.
ای لولیان ای لولیان ی
می گش

لولی ای دیوانـه شـد

گرد موطن او چون تشنگان در جس جو

طش ش ف اد از بام ما ن
چون خش

سوی مجنـون خانـه شـد

نانه ناگهان در حوض ما ترنانه شد
(مولوی)194 :1378 ،
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دیوانه شدن یک لولی و زندگی و عمل خالف عقل و عاادت و عارف او ،خبار تاازه و غریبای
نیست؛ بنابراین این دیوانگی ،تنها در معنای سطحی واژه به کار نرفته است .در کتااب کاولیهاا در
این باره آمده است« :بهرام گور لولیان را به دلیل نداشتن عقل معاش و دست به باد باودن سارزنش
میکند» (ر.ک .)35 :1999 ،fraser :نگاه عارفان در تقابال هشایاری و دیاوانگی بیشاتر باه برتاری
دیوانگی بر عقل است .در متون عرفانی صحو و هشیاری در کنار واژههایی مانناد مساجد ،ساجاده،
مدرسه و ...بار معنایی منفی یافته است و در مقابل آن واژههاایی مثال خراباات ،میخاناه ،مساتی و
دیوانگی از بار معنایی مثبت برخوردار شده است؛ دیوانگی نیز از صافات برتار عرفاانی باه شامار
میرود .به بیان دیگر وقتی جذبه و وارد برتر غیبی میرسید ،عقل معاش و دنیوی به کنار میرفات.
این باور تنها به اندیشة عرفانی ،اسالمی و ایرانی محدود نمی شود و در سطح جهانی ریشه دارد .در

فرهن

نمادها از ژان شوالیه در این باره آمده است« :الهام گیرندگان ،سالکان و شااعران ،بیشاتر باه

سبب جنبههایی در رفتارشان دیوانه به نظر میرسند؛ چراکه از ضاوابط معماول مایگریزناد .بارای
کسی که هیچ قانونی جز عقل ظاهر نمیشناسد ،چیزی دیوانه آساتر از عقل باطن نیسات» (شاوالیه،
 .)298 :1382گریز از هنجارهای عادی چیزی است که در سراسر دنیا میان قوم لولی رای اسات و
همین هنجارگریزی میان این قوم و سرزمینهای واردشده به آن ،بیگانگی ایجاد میکناد .رساوایی،
دیوانگی ،جانبازی و بیگانگی با عقل ازجمله ویژگیهای لولی در شعر موالناست.
در ابیات باال به طور مستقیم به رفتارهایی از لولی اشاره میشود که گویا او در تضااد باا عقال و
آشنا با عالم دیوانگی است؛ حتی موالنا آشکارا از او با صفت دیوانه یااد مایکناد؛ اماا ایان دیواناه
همچون محبوبی ،همگان را در بند خود داشته است:
بازی مبین بـازی مبـین اینجـا تـو جانبـازی گـزین

سرها ز عش جعد او بین سرنگون چون شـانه شـد
(مولوی)194 :1378 ،

باتوجه به آنچه بیان شد گویا لولی برخالف با عقل قدم برمیدارد و عقلگریزی با عشق تناساب
می یابد؛ به گونه ایکه شاید خواننده را بر آن دارد که عشق اینبار در قالب لولی توصیف میشود .در
ابیات بعد این موضوع آشکارتر بیان شده است:
غره مشو با عق خود بـس اوسـ اد مع مـد

کاس ون عالم بود او ،ناالنتـر از حنانـه شـد

من که زبان ببریده ام ،چون گ قبا ببریـدهام

ز آن رو شدم که عق من با جان من بیگانه شـد
(همان)

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

لولی در تقابل با عقل است و از هنجارهای معمول اجتماع آدمی میگریزد« .ک
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به لذت ادراک

جان نخواهد رسید ،مگر با درآمدن به شهر مستان ،شوریدگان و دیوانگی که همه به آوای باربط آن
لولیِ سرمست مست اند؛ کژ و مژ ،رها از لنگر عقل ،روان در دریای عشق؛ لولی باربطزن کاه خاود
مست است ،دیگران را هم مست میکند؛ اهل رازی که به لذت وصل جانان رسیده است و دیگران
را هم از آن خبر می دهد و به مستی در می آورد» (طهوری .)7-26 :1390 ،در این غازل گویاا لاولی
عامل بیخودی و گزینش عشق می شود که از ملزومات عارفان است .موالنا خود را ابتدا لولی و بعد
از آن لولیزده میخواند:
شـــهر پـــر شـــد لولیـــان عقـــ دزد

هـــم بـــدزدد هـــم بخواهـــد دســـ مزد
(مولوی)294 :1378 ،

و سب

از تسلیم خود در مقابل این ویژگی لولیان سخن میگوید:

هرکــــه ب وانــــد نگــــه دارد خــــرد

مــــن ن انســ ـ م مــــرا بــــاری ببــــرد
(همان)

لولی عقل شاعر را میدزدد .او دزدی است که نهتنها خود را سزاوار تاوان و حد نمیداند ،بلکاه
دستمزد نیز می طلبد .این برخورد با عقل معاش و مقام عقل جزئی در نزد عارفان مقبول و با بیانش
عرفانی کامالً سازگار است .افزونبر این ،دزدی در ادبیات فارسی یکی از صفات «می» دانسته شاده

است؛ دزدیای که در کلیات شم
فروبــــــریم دســــــ

نیز بارها ستایش میشود:

دزد غــــــم را

کـــه دزدیدســ

عقــ صـــد زبـــون را

شــــراب صــــرف ســــلطانی بریــــزیم

بخوابــــــانیم عقــــــ ذوفنــــــون را

حــدّ بــر وی بــرانیم

کـــه از حـ ـدّ بـــرد تزویـــر و فســـون را

چــو گــردد مســ

(مولوی)101 :1378 ،

2ـ 3کاربرد نمادین لولی
«نماد نمایش یا تجلیای است که اندیشه و تصور یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هرگوناه
نسبت و رابطهای ،چه واضح و بدیهی و چه قراردادی ،یادآوری می کند و نمادپردازی یعنی نمایش
چیزی با نماد که از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و تصاویر ذهنی و احساسات نتیجه میشاود
و از این لحاظ بهراستی یک فرایند روانشناختی اساسی است که همة فعالیتهای عقالنای و بخاش
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عظیمی از زندگانی عاطفیمان از آن نشأت میگیرد» (الفورگ و الندی.)14 :1374 ،
جهان بینی موالنا و شرایطی که با آمدن شم

یافت ،علت آشکاری برای انتخاب واژۀ لاولی در

اشعار اوست .لولی نمود روشن آنیما یا جان زنانه در غزلیات موالناست .باتوجه به فرهن

لغاات و

ادبیات ،از کولیان تنها به جنبة زنانگی آنها توجه میشود و در همة فرهنا هاا آن را صافت نسابی
زنانه میخوانند (ر .ک :دهخدا :1371 ،ذیل لولی) .در بیشتر اساطیر و باورها ،خدابانوان و الههها که
نمادهای زنانگی به شمار میروند ،جنبة دوگانه ای دارند؛ آنیما ممکن اسات ،هام باهصاورت نمااد
فرشتة نور و هم به صورت مار بهشت هم سیرن و پری دریاایی و دختاری زیباا و هام ماادهدیاوی

فریبکار درآید (مورنو .)63 :1386 ،در غزلیات شم

این تصویر از لولی مشاهده میشود؛ او دزدی

است که دوست داشته میشود؛ خونخواره ای که جان می بخشاد و جاادوگری کاه هماه را مفتاون
خویش می کند« .آنیما در فریفتن و تسخیرکردن افراد بسیار تواناسات .وحشات مای آفریناد؛ اوهاام
خوش و ناخوش پدیده میآورد و مایة وجد و حال و فوران عشق و شور میگردد» (همان.)66 :
کــرد لــولی دســ

خــود در خــون مــن

خــون مــن در دســ

آن لــولی فســرد

دزد خونی بـین کـه هـرکس را کـه کشـ

(مولوی)294 :1378 ،
خضــر و الیاســی شــد و هرگــز نمــرد

و او چـون مردمـ

مــیآیــد جهــان زیــن مــرد خــرد

این جهان چشم اسـ

تنــ

(همان)294 :

لولی در جایگاه یک نوع انسانی از یک قوم یا قبیله ،هنگامی میتواند مردمک چشم دنیا باشاد و
تأثیری اینچنین بر جهان داشته باشد که بارای آن تعریفای گساترده تار از یاک تعریاف قاموسای و
معمولی وجود داشته باشد.
شــد پــی ایــن لولیــان در حــرم ذوالجــالل

چشمه و سبزه مقام شـوخی و دزدی حـالل
(همان)492 :

از مالزمات دیگر لولی ،شوخی و شنگی و دزدی است که از آنها نیز باید به نماد دست یافت.
موالنا در جایی دیگر جان را به طوطی تشبیه کرده است:
ای طوطی جان پر زن بـر خـرمن شـکر زن

بــر عمــر مــوقر زن کــز بنــد قفــس رس ـ ی
(همان)934 :

وجه شبه تشبیه جان به طوطی همان ویژگیهای قاوم لاولی اسات؛ خاساتگاه مشاترک لاولی و

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم
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طوطی ،رهابودن از قید و بندها و کاشانهای است که برای خودش نیست.
ای جان سوی جانان رو در حلقة مـردان رو

در روضه و بس ان رو کز هس ی خود جس ی
(همان)934 :

موالنا در همانجا خواجه را فریفتة فتانگی صد لولی میداند:
ای خواجــه شــنگولیای ف نــه صــد لــولی

بش اب چـه مـی لـولی آخـر دل مـا خسـ ی
(همان)934 :

فتانگی لولیان فقط جزو صفات نف

نیست؛ بلکه از مالئمات یک نمااد اسات کاه آدمای را از

هشیاری این جهان سطحی و قواعدش فراتر میبرد.

در فرهن

اصطالحات نقد ادبی ،نماد به انواع شخصی و مذهبی ،اساطیری و کلیشاه ای تقسایم

می شود .نماد شخصی ،نمادی است که شاعر برای نخستین بار از آن برای مفهوم منظور استفاده کند؛
مانند نماد «تا طلوع انگور» سهراب سبهری .هرچه نماد تازه تر باشد ،جنباة هناری بیشاتری باه اثار
میدهد (ر .ک :مقدادی .)579 :1378 ،کاربرد نمادین واژۀ لاولی در آثاار موالناا ،کااربردی دوگاناه
است .ازسویی این کاربرد در قسمت های مختلف غزلیات ،آن را به نمادی شخصی تغییر داده است
و ازسوی دیگر کاربرد مالئمات لولی در اساطیر ،آن را به یک نماد اساطیری تبدیل میکند.
2ـ 4مالئمات لولیان
2ـ4ـ 1سرنا و نی
نی و سرنا هر دو از سازهای منسوب به لولیان است .موالنا خود را بارها به نای و سارنا نسابت
داده است؛ زیرا این آالت موسیقی بدون دمنده ،بهخودیخود آوازی ندارند .موالنا نیز بهخودیخود
سخن نمی گوید و همین وجه شبه موالنا با نی و سورناست؛ این باور یادآور سوررئالیستهاسات و
با نگاهی دیگر ،باوری است که از آن به فرشتة شعر یاد کردهاند و در هر فرهنگی باه ناامیخواناده
شده است (ر .ک :آقاحسینی.)85 :1381 ،
ویژگیهای ظاهری نی مانند سوراخها ،فرورفتگیها ،میان تهی بودن ،جدایی از نیستان ،نفخاه در
آن و ...این ساز را به یک نماد عرفانی تبدیل کرده است .نی تا از درون تهی نشود ،صدایی ندارد و
این مثالی از رهایی و بیخودی از خویشتن ،فنا از خویش و بقاء باهلل است« .نفسی که در نای دمیاده
می شود اشاره است به نفوذ نور خدا در نی ذات انسان» (حیدرخانی )107 :1374 ،و ایان نفا

در
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شعر موالنا لولی است.
ویژگیهای سرنا و نی مشابه است .ساز سرنا و کاربرد بسیار آن در کلیاات گویاای بایخاودی
موالناست:
اخالیی اخالیی که هر روزی یکـی شـوری

به کـوی لولیـان اف ـد از آن لـولی سـرنایی
(مولوی)1139 :1378 ،

تکرار عینی این مضمون در غزلهای دیگر موالنا نیز مشاهده میشود:
مسلمانان ،مسلمانان به هر روزی یکـی شـوری

به کـوی لولیـان اف ـد از آن لـولی سـرنایی
(همان)934 :

سرنا ،ساز لولیان یادآور نی است .مثنویِ موالنا با نی آغاز میشود و از بیاختیاری و بیخویشی
در سرودن سخن میگوید؛ جالبتر اینکه سرنا نیز سرایندۀ غزلیات میشود:
به ح آن لب شیرین کـه مـی دمـی در مـن

کــه اخ یــار نــدارد بــه نالــه ایــن ســرنا
(همان)90 :

او سرنای شم  ،مظهر انسان کامل ،یعنی جلوهای از خداست.
هلــه ســرنای تــوام ،مســ

نواهــای تــوام

مشـکن چنـ

طــرب را مگسـ تــار مــرو
(همان)809 :

شم

و موالنا و لولی هر سه در ارتبا با سرنا یا میدمند و یا دمیده شدهاند:

عاشقان ناالن چو نای و عش همچـون نـایزن
هس

این سرنا پدید و هس

سرنایی نهان گـاه

ســرنا مــینــوازد گــاه ســرنا مــیگــزد

تا چه ها در می دمد این عش در سرنای تـن
از می لبهاش بـاری مسـ

شـد سـرنایزن

آه از ایـن سـرنایی شــیریننـوای نـیشــکن
(همان)701 :

موالنا گاه سرنایی است که در او می دمند و گاه شم

لولی ای است که در سارنا مای دماد؛ اماا

نکتة جالب ،تفاوت گزینش نی برای مثنوی و گزینش سرنا در کلیات شم
مـــنم لـــولی و ســـرنا خـــوش نـــوازم

است.

بـــده شـــکر نـــیام را چـــون شکسـ ـ ی
(همان)975 :

شاید سرنا ،نوای میخانه با همان شور و مستی و بی عقلی است و با این وجوه تشاابه اسات کاه
شعر موالنا خود سرنایی میشود که در آن میدمد.
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جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

عالم چو سرنایی و او در هر شکافش میدمد

هر نالهای دارد یقین زان دو لب چـون قنـد قنـد
(همان)196 :

2ـ4ـ 2ده
دهل یکی دیگر از آالت موسیقی مربو به لولیان در غزل موالناست .دهل ،ساز لولیان اسات و
هنوز در برخی سرزمینها در مراسم جشن و عروسی لولیان دهل مینوازند (شیرکانی.)44 :1369 ،
هلــه دیوانــه لولیــا بــه عروســی مــا بیــا

لـب چـون قنــد برگشـا کــه سـالم علــیکم
(مولوی)823 :1378 ،

دهل سازی است که با سرنا نواخته می شود .لولی دهلزن که خلق جهان را چون دهل مینوازد،
با لولی مطرب در فرهن

عامه متفاوت است:

همه جهان ده اند و تـویی دهـ زن و بـس

کجا روند ز تـو چونـ

بسـ ه اسـ

سـب

(همان)494 :

خلق جهان دهل اند و لولی دهلزن است .فنااء خلاق جهاان از خویشاتن و لاولی کاه در خلاق
میدمد .در جای دیگر دهل را پیدا و دهل زن را پنهان می خواند و با شواهد موجود داللات دهال و
دهلزن و قفل و کلید آشکار میشود:
دهــ پیــدا دهــ زن چــون اســ

پنهــان

زهــی قفــ و زهــی ایــن بــیکلیــدی
(همان)989 :

خلق جهان و همة مظاهر خلقت آشکارند؛ پ

چگونه خالق یا دهلزن پنهاان اسات؟ مضامون

بیت ،رسیدن به خالق از خلق است.
ویژگی دیگر خالی بودن دهل از خویشتن ،ویژگی مشترک همة آالت موسیقی است .دهل نیز از
خود نمیگوید و در بند تلقینِ دیگری است:
منم آن مس

و ده زن که شدم مس

به میدان

ده خویش چو پرچم بـه سـر نیـزه ببسـ م
(همان)579 :

و یا:
ای تو ده زن به ق بنده تو را چـون دهـ
گوش همه سرخوشان عش کشد کش کشان

در تــو درآویخ ــه همچــو ده ـ مــیزنــش
عش تـو داوود توسـ

مـوم شـده آهـنش
(همان)465 :
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2ـ4ـ 3رسنبازی
«لولیای با پسر خود ماجرا همیکرد که تو هیچ کاری نمیکنی و عمر در بطالت به سر میباری
چند با تو گویم که معلقزدن بیاموز و س

را از چنبر جهانیدن و رسن باازی تعلام کان تاا از عمار

خود برخوردار شوی» (عبید زاکانی.)274 :1343 ،
زلـ

عنبرســای او گویـد بــه جـان لولیــان

خیز لولی تا رسن بـازی کنـیم اینـ

رسـن

(مولوی)705 :1378 ،

رسن به معنی بند و دام است و برای زلف استفاده می شود و زلف «اشاارت باه تجلای جاللای
است در صور مجالی جسمانی» (الهیجی .)552 :1374 ،لولی در این شعر بر عارف داللت میکند.
از رسـن زلـ

تـو خلـ بـه جـان آمدنــد

بهــر رســن بــازیاش لولیکــان آمدنــد
(مولوی)711 :1378 ،

برپایة آنچه از معنای ابیات به دست میآید ،رسنبازی مترادف با عشقبازی قرار میگیرد .لاولی
رسنباز ،عاشقی است که زلف معشوقْ او را به خود میخواند.
2ـ4ـ 4دزدی
در ابیاتی که موالنا از رسنبازی لولیان سخن می گوید ،از صفت دزدی آنان یاد مایکناد؛ موالناا
لولیان را بارها دزد خوانده است:
دزدید جمله رخ

ما لـولی و لـولیزاده ای

در هیچ مسجد مکـر او نگ اشـ ه سـجاده ای
(همان)883 :

البته این دزدی زشت و ناپسند نیست و موالنا با عشق و پاذیرش طناازیهایشاان از آن ساخن
میگوید:
ما لولی و شنگولی بـی مکسـب و مشـوولی

جــز مـال مســلمانان مــال کــه بــریم آخــر

زنبیــ اگــر بــردیم ،خرمــاش درآکنــدیم

وز بی اگـر خـوردیم هـم نیشـکریم آخـر

گر شـحنه بگیردمـان آرد بـه چـه و زنـدان

بــر چــاه و زنخــدانش آبــی بچــریم آخــر
(همان)373 :

در اینجا واژۀ دزدی معنی تازه ای می یابد که با معنی مرسوم آن تفااوت اساسای دارد .موالناا باا
خوشی و توجیهی زیبا ،از آن دزدی سخن میگوید؛ چیزی شبیه باه مهماانِ عقالدزدی کاه پیشاتر
آورد:

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم

شــد پــی ایــن لولیــان در حــرم ذوالجــالل
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چشمه و سبزه مقام ،شوخی و دزدی حـالل
(همان)492 :

در اینجا به دزدی از نوع حالل آن اشاره شده است .مراد از این دزدی ،عقلدزدی و و دزدیادن
مال مسلمانان یعنی دزدیدن عادت و تکلیف است .عقل در تقابل با عشق قرار دارد و آنچه عقال را
می دزدد ،همان عشق است .لولیان با دزدیدن عقل و عادت ،بار معنایی مثبت مییابد.
2ـ4ـ 5بیخانمانی
در اشعار موالنا ،بیخانمانی لولیان نکتة مثبتی به شمار رفته است و زیباایی ایان نمااد را تأکیاد
میکند:
لولیـــان از شـــهر تـــن بیـــرون شـــوید

لولیـــان را کـــی پـــ یرد خـــانومـــان

دیگــران بردنــد حســرت زیــن جهــان

بــا آن دیگــران

هرچــه او کــرده اســ

(همان)730 :

«تن مانند قف

است؛ از آن جهت که جان علوی به سبب آویزش آن ،از پرواز در عاالم قاد

باز میماند» (رنجبر .)149 :1392 ،با ین اوصاف بیخانمانی لولیان ،بار معنایی مثبت می یاباد .لاولی
نماد جان میشود که در قف

تن نمیماند.

موالنا به لولی زیبا مینگرد:
ای لولیــــان الال بــــاال پریــــده بــــاال

وارس ه زین هیـوال فـار ز چـون و چنـدی
(مولوی)1075 :1378 ،

همة نگاهی که موالنا به لولیان در کلیات شم

داشته اسات ،در ایان بیات خالصاه مایشاود؛

درواقع واژه ای از سطح معنی وضعی به ژرفای معنای نمادین میرود .منظور از وارسته از هیاوال یاا
عنصر و ماده ،وارستگی از جسم خاکی است که در بیت پیش نیز لولیان را برای همین فرامیخواند.
3ـ ن یجهگیری
شعر موالنا آغاز گرحضور لولی و لولیان نیست؛ اما بالندگی و اوجگرفتن آن در شعر او رخ میدهد.
در شعرهای پیش از موالنا وقتی از منزل و آالت ساز و آواز لولیان یاد می شود ،باه معناای وضاعی
این واژه توجه شده است .نخستینبار در شعر عطار و تنها دو بار ،معناای دیگاری بارای ایان واژه
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مشاهده میشود.
با بررسی جایگاه این عنصر در آثار پیش از موالنا ،برتری انکارناپذیر لاولی در شاعر او آشاکار

می شود .در کلیات شم

به آنیمای لولی« ،لولیان الال»« ،لولیان عقل دزد»« ،لولیان سرنایی» و «لولیان

دهلزن» که بر دهل این جهان می کوبند ،در سطح واژه نمیتوان توجه داشت؛ زیارا هریاک از ایان
کلمات به واژه ای تبدیل شده که جهانی معنا در آن نهفته است .لولی که پیشتر در همة فرهن هاای
لغت ،واژهای تحقیرآمیز و دشنامگونه بود ،در شعر موالنا به نمادی عرفانی تبدیل میشود و به نوعی
اینهمانی با شم

و موالنا میرسد .لولی به «عقل دزدان جهان» و «لولیان جان» تبدیل میشود که در

شعر ،تجسمی از جهان دیگر است و بینشانی و ایستایی این عنصر را ناممکن میکند .لولی در شعر
موالنا چنان نمودی مییابد که بهطور نمادین برتر از پیر و مرشد قرار میگیرد.
منابع
 -1آقاحسینی ،حسین (« .)1381فرشتة شعر» ،مجلة دانشکده ادبیات و علوم انساانی تبریاز ،شامارۀ
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 -11خاقانی ،افضلالدین ( .)1382دیوان ،تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار.
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 -14ذکاء ،یحیی ( .)1377کولی و زندگی او ،تهران :هنرهای زیبای کشور.
 -15ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا (« .)1368بنگه لولیان در کنار سرای مغان» ،نشار داناش ،شامارۀ ،51
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 -16رنجبر ،مریمالسادات ( .)1392فرهن

فروزانفر ،قم :ناشر میراث ماندگار.
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بدیعالزمان فروزانفر؛ به اهتمام پرویز بابایی ،تهران :آزاد مهر.
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 -20شوالیه ،ژان؛ گربران ،آلان ( .)1379فرهنا

نمادهاا ،ج  ،1ترجماة ساودابه فضاایلی ،تهاران:
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 -21شیرکانی ،علیرضا (« .)1369سینما؛ نگاهی به زندگی کولیان طایفه صافاری» ،هنار و معمااری،
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فرادید.
 .)1388( --------------- -41فیه ما فیه ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :خیام.

جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شم
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 -42نصری اشرفی ،جهانگیر (« .)1383کولیها» ،مجلة هنر و معماری ،شمارۀ .8-17 ،29
(43- Fraser,angus: (1999). Gypsies, Oxford: Blackwell publisher inc )usa
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