
 

 

 

 

 

 مجنونِ ليلي به روايت عطار

 مرتضی میرهاشمیسید 

 

هاي غنايي و تنها در داستانهاي داستاني است که نهاز شخصيت مجنون يکي :چکیده

ي از هايحکايتاي از آثار عرفاني نيز کمابيش بلکه در ميان دسته ،بزمي مطرح است

هاي خود بيش از جمله شاعران صوفي است که در مثنويعطار از. توان ديدوي را مي

ه از ک مجنون، چنان. ديگران از مجنون و رفتارهاي گوناگون او سخن گفته است

و از  آيد، تجسم احوال کساني است که در عشق به کمال رسيدهروايت عطار برمي

دي که از مجنون نقل هاي متعدار در حکايتعط .اندزالل معرفت سيراب گشته

سازد و او را  يشيوة سالکان طريق است در او متجلکوشد تا آنچه رسم و مي ،کند مي

اين سخن بنابراين طرح . هاي عرفاني خويش سازدحامل بخش قابل توجهي از انديشه

ور از بسا خود شاعر است در کسوت مجنون، سخني به دکه مجنون حکايات عطار چه

کند که حاصل رفتارهاي گوناگوني که شاعر از مجنون بيان مي واقع نباشد، چرا

 .هاي بزرگان صوفيهچيزي نيست جز عصارة افکار و انديشه

 عطار، مجنون، عشق، معرفت، تصوف :هاکلیدواژه

 

                                                                                                 
 دانشيار دانشگاه خوارزمي                                      E-mail: mirhashemi2@gmail.com 

   99/3/23:پذيرش مقاله          51/51/29 :دريافت مقاله
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 مهمقد
از او . عطار چه در عرصة ادب فارسي و چه در تاريخ تصوف ايران شخصيتي ناشناخته نيست

ديگر بدان جهت که پيشرو لق آثار گوناگونش مشهور است و ازسويسو به جهت خ يک

عنوان ابزاري مؤثر در از حکايت و قصه به بيشتر هايشدر مثنويدر شعر تعليمي صوفيه،  ،استموالن

هاي گوناگوني حضور دارند هاي او شخصيتميان داستاندر. کندمعارف صوفيه استفاده مي تعليم

هاي شخصيت ةگر در جرگشوند و گروهي ديهاي تاريخي محسوب ميشخصيت ءاي جزدستهکه 

شود و شاعر هايي که در آثار عطار کمابيش ديده مييکي از شخصيت. آيندشمار ميبه داستاني

رست است که مجنون در وهلة د. بارها از زبان او به بيان برخي معاني صوفيانه پرداخته، مجنون است

لحاظ برخي رفتارهاي خاص ، اما بهآيدشمار ميهاي غنايي و بزمي بهانان داستانقهرم اول جزء

طور برخي ديگر از شاعران صوفي نيز بهتنها عطار بلکه طرح در آثار عرفاني شده است و نهمستعد 

را  باختهو از او تصوير يک عاشق راستين و پاک عنوان عشقي متعالي ياد کرده ر از عشق او بهمکر

آنچه در اين نوشتار در پي پرداختن به آن هستيم چگونگي انعکاس شخصيت . اندعرضه داشته

 .گيري شاعر از ابعاد گوناگون شخصيت ويهمجنون در آثار عطار است و نوع بهر

 هاي عطار چهرة مجنون در مثنوي
ول و هتا چه ميزان مجنظر از اينکه تا چه اندازه ريشه در واقعيت دارد و  مجنون و ليلي صرف قصة

هاي عشقي محسوب قصه مشهورترين ةزمردرسده ششم ر د  ذهن و خيال مردم است، ةبرساخت

ابوالمظفر  بار قصة مجنون و ليلي را به درخواست ليناي نيز که براي اونظامي گنجه 5.شده است مي

آنچه دربارة وي در  9 .نظم درآورده، به شهرت و آوازة آن  اشارتي دارد اخستان حاکم شروان به

بن عامر يا همان مجنون بن ملوّحبنيبرخي آثار غيرداستاني آمده گوياي اين واقعيت است که قيس 

زيرا در  ؛ب شد، اما به مجنون ملقديوانه نبودپيشه، از مردم نجد بوده که  قمزاحم عامري، شاعر عاش

دچار حيرت و سرگشتگي شد و در  ،عشق ليلي دختر سعد که از کودکي با هم پرورش يافته بودند

شد تا آنکه او را جاز ديده ميو گاه در شام و گاه در نجد و گاه در حا .گفتاين حالت شعر مي

اري که به نام در ديوان اشع 3.اش بردندو جسدش را نزد خانواده اي بيابان مرده يافتندهميان سنگدر

چه اندازه اين اشعار از مجنون باشد يا از که تا نظر از اين، صرفدر دست است ديوان مجنون ليلي
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شويم که به شيوة ناقالن حديث رو مي هها روباند، با يک سلسله روايتديگران که به وي نسبت داده

اند که يا به سخنان و حرکات مجنون و اشعار او منتهي و با ذکر سلسلة راويان مطالبي را نقل کرده

روايات که  گونه اين 4.کندمي بيان روشني احوال مجنون به ي را ازشود و يا مشاهدات نخستين ومي

گونة يک که ماجراي عشق مجنون و ليلي بهنترديد پيش از آبي ،هايي کوتاه استمنزلة حکايت به

در ميان  درهرصورت. ميان مردم شهرت داشته است ل گردد، دراثر داستاني درآيد و نقل محاف

تشين مجنون و گر عشق آهم بيان اغلبگرد آمده و  مجنونِ ليلي ديواندي که در ابيات متعد

هاي مناسبي وجود دارد تا از اين شخصيت عرصة برابر معشوق است، زمينهناچيزشمردن عاشق در

نمايش حاالت و بيان . غنايي قهرماني مناسب و سازگار با ذوق و سليقة شاعران صوفي بسازد

بخشد، به شاعران يا ي از عشق متعالي و آسماني ميسخناني که به عشق طبيعي و ملموس رنگ

گونة يک به برخي از اين رفتارها از وي بهنويسندگان عارف اين فرصت را داده است تا با اشاره 

  فيه ما فيه جايي از کتابالدين دره موالنا جاللک ند، چنانقهرمان برجسته در عرصة عشق ياد کن

 :قلم در دست گرفت و اين بيت گفت. ليلي نامه نويسدمجنون خواست که پيش »: گويد مي

 و ذِکرکَ في قلبي اِلي اَينَ اکتُبُ خيالُکَ في عَيني و اِسمُک في فَمي

پس . خيال تو مقيم چشم است و نام تو از زبان خالي نيست و ذکر تو در صميم جان جاي دارد

 :5339،مولوي)« و کاغذ بدريد قلم بشکست. گرديها مينامه پيش کي نويسم چون تو در اين جاي

کند که اين بيت از حلّاج به اين نکته اشاره مي فيه ما فيهفر در حاشية کتاب الزمان فروزانبديع .(532

حال مجنون را با درهرکه  ، چراين سخن در اصل موضوع تأثير چنداني نداردااست نه از مجنون، اما 

محبت  نهم،که به مقولةوچهل باب ،قشيريه هرسالترجمة در . انداختهشنسخناني از اين دست مي

مجنون را به خواب : بن الحسين گويد پندار»: خوريمجايي به اين مطلب برميدر اختصاص يافته،

. (139: 5335، عثماني)« انمرا بيامرزيد و حجّتي کرد بر محب: خداي با تو چه کرد؟ گفت: ديدند، گفتند

است که از وي هايي لحاظ برخورداري از همان ويژگيحقيقت بهحجت شدن بر محبان در اين

برخي رفتارهاي خاص است جهت استغراق در عشق، استغراقي که حاصل آن بروز اند و بهنشان داده

کند همين رفتارهاي او را به نمايش هاي گوناگوني که از مجنون نقل ميواقع در حکايتو عطار در

 . گذاردمي
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خواستِ عاشق از اهميت خاصي برخوردار مِ خواست و مطلوب معشوق برتقدر از نگاه عطا

اين  در .دهدخوبي نشان ميآورده، به نامه  مصيبتايتي که در جمله در حکاين مقوله را از. است

 دارد،بيشتر دوست هايي که شنيده کدام را پرسد که از ميان همة سخنحکايت يکي از مجنون مي

آن شخص که گويي از پاسخ مجنون . نيست« ال»نظر او سخني گواراتر از  گويد که درمجنون مي

اما مجنون در بيان سبب اين گفتار  گويد،مي« ال»بر « نَعَم»ز ترجيح دچار حيرت و شگفتي شده ا

« ال»گويد که روزي از ليلي پرسيده است که آيا او را دوست دارد؟ و ليلي در پاسخ لفظ خويش مي

 :دهد کهسپس ادامه مي. است را بر زبان آورده

 اماز زبانش تا که ال بشنوده

 مرا نيست اليق الجرم اصالً

 

 اماز دل  و جان عاشق ال بوده 

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

از شاعران صوفي  شويم، امارو نميهوگويي روبنظامي با چنين گفت ليلي و مجنوندر داستان 

جويند دخل و تصرف در ها براي بيان رموز معارف صوفيه بهره ميچون عطار و موالنا که از داستان

در اين . تظار نيستوگوهايي ميان عاشق و معشوق دور از اندادن چنين گفت داستان و ترتيب

سويي به ه، عطار ازآرايي شاعرانه بيان شدصورتي ساده و به دور از هرگونه سخنوگو که به گفت

 ؛داشتني است از نگاه عاشق راستين هر آن چيزي که معشوق پسندد دوست: اين معنا نظر دارد که

ديگر اين ازسوي. ز قهر و جفاي ويگر لطف و محبت او باشد و خواه حاکي اخواه آن چيز بيان

اني شود و سخن مجنون ناظر بر اين واقعيت هم هست که وقتي وجود عاشق در وجود معشوق ف

اي جز آنچه مطلوب معشوق است حجاب دوي از ميان برخيزد ديگر عاشق را از خود خواسته

 :شود مگر به نيروي عشقي متعالي و تند و آتشيننخواهد بود و اين حاصل نمي

 عشق را جاني ببايد آتشين

 تا دل عشّاق افروزنده شد

 

 نشيندوزخي با آتش او هم 

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

جا البته سخن در اين. خوردچشم مي نيز حکايتي قريب به اين مضمون بهالطير  منطقجايي از در

بلکه برتردانستن دشنام دوست است بر مدح و آفرين جملة اهل  ،نيست« ال»از شيفتگي مجنون به 

حقيقت بردارد که از نگاه عاشق عطار در اين حکايت کوتاه بر آن است تا پرده از روي اين . جهان
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رو آنکه ميان رفتارهاي گوناگون معشوق ازاين. شوق سرزند نيک است و پسنديدهآنچه از معهر

 هاي عاشق راستين برخوردار باشد؟ويژگيتواند از نهد چگونه ميفرق مي

 مه روي زمينگفت مجنون گر ه

 کسمن نخواهم آفرين هيچ

 تر از صد مدح يک دشنام اوخوش

 

 هر زمان بر من کنندي آفرين 

 مدح من دشنام ليلي باد و بس

 بهتر از ملک دو عالم نام او
 (939: 5331عطار، )                            

ار شود مطلب ديگري است که عطلقي ميت« غير»انگاشتن آنچه در اصطالح صوفيه  نفي و ناديده

  اين معنا که رمز و راز تأکيد بر .تصوير کشد آن را در شخصيت و رفتار مجنون بهکوشيده تا 

بند تعلقات و روي  يابي به معرفت و مشاهدة جمال معشوق ازلي جز از طريق گسستندست

. کندنظر مي نحوي جلبنيست، در اغلب آثار صوفيه به معبود است، ممکنآنچه جز گرداندن از هر

به سرودن  تنهاو يا  گويندگاني هم که اهل زهد بودهتنها شاعران صوفي بلکه حتي آن دسته از نه

بر  افزونجمله نظامي که از. اندن پرداختهاند، کمابيش به اين گونه مضاميشعر تعليمي توجه نشان داده

اي تعليمي است، در ديگر آثار خويش نيز بارها از زبان برخي ، که منظومهسراراالمخزن

که مثالً  چنان. ه نشان داده استعرفاني توج موضوعات چنينيان اينبهاي داستاني به طرح و  شخصيت

شدن در وجود  و در طي برخي سخنان و رفتارهاي مجنون رستن از خود و فاني  ليلي و مجنوندر 

 :کشدگونه به تصوير ميمعشوق را اين

 من با توام آنچه مانده بر جاي

 

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

خواند و به او  که پادشاهي مجنون را نزد خود مي پردازدبه نقل داستاني مي نامه مصيبتعطار در 

جماالن چگونه است که او دل در گرو عشق ليلي نهاده  گويد که با وجود بسياري از صاحبمي

آنان  دهد که جمعي از زيبارويان بر مجنون بگذرند باشد که يکي را ازگاه فرمان مي است؟ آن

 :گويدب به شاه مينگرد و خطايک نمياما مجنون به هيچ برگزيند،

 گفت شاها عشق ليلي سرفراز
 پس گرفته برهنه تيغي به دست
 گر به غير ما کني يک دم نظر

 

 ميان جانم استاده است بازدر 
 خورد سوگند کاي مغرور مستمي

 خبرخون جان خود بريزي بي
 (912: 5331عطار، )                                    



شماره یازدهم/ دو فصلنامه/ پژوهشنامه عرفان                                                                                               641
 

اي است که در دست عشق ليلي است و مانع از نگراني مجنون از تيغ برهنهدر اين ابيات هرچند 

لحاظ آب و  شود، اما روشن است که اين نوع سخن گفتن شاعر بيشتر بهميديگر رويان ديدن بت

غير نيز نظر کند مسحور ليلي است که اگر به گونه که مجنون آن چرا. رنگ بخشيدن به داستان است

رابر معشوق و چشم بگيري از نوع رفتار مجنون دربهرهعطار با  بنابراين. ديد جز روي ليلي نخواهد

تعبير شده، به دنبال بيان مطلبي است که در تعاليم صوفيه از لوازم « غير»از آن به بربستن از آنچه 

 :طريقت است و آن اينکه

 گر تو خواهي بود مرد اهل راز

 زآنکه هر جايي نظر خواهي فکند

 

 سوي هيچ بازمنگر بهتا ابد  

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

. شويمرو ميهآن روبهاي مختلف چيزي است که در آثار عطار بارها با گونهبيان يک معنا به

که در اينجا هم براي روست ازاين. يز از اين ويژگي مستثني نيستسخن شاعر در بيان رفتار مجنون ن

واقع به چشم همه چيز ليلي است و جز معشوق در آنکه به اين حقيقت اشاره کند که در نگاه مجنون

    روزي يکي از مجنون دربارة سمت و سوي قبله : گويدآيد، در قالب حکايتي ديگر مياو نمي

 :گويدمجنون در پاسخ آن شخص مي. پرسدمي

 رخباگر هستي کلوخي بي: گفت

 اق مولي آمده استکعبة عش

 چون تو نه ايني نه آن هستي کلوخ

 گرچه کعبه قبلة خلق جهانست

 در حرم گاهي که قرب جان بود

 

 اينکت کعبه است، در سنگي نگر 

 آنِ مجنون روي ليلي آمده است

 شرم شوخقبلت از سنگ است اي بي

 جاي کعبه جانست  ليک دايم قبله

 صدهزاران کعبه سرگردان بود
 (523  :5331عطار، )                                   

کس به تناسب معرفتي که از آن برخوردار است چيزي را قبلة هر: پرداختن به اين معنا که

اي است که در آثار و اقوال صوفيه براي آن خويش ساخته و قبلة اهل دل روي معشوق است، نکته

 :گويددر اين زمينه مي مثنويجمله موالنا در دفتر ششم از. توان شواهد متعددي را يافتمي

 قبلة عارف بود نور وصال

 قبلة زاهد بود يزدان برّ

 قبلة عقل مُفَلسِف شد خيال 

 قبلة مُطمِع بود هميان زر
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 وران صبر و درنگقبلة معني

 نشينان ذوالمننباطن قبلة

 

 پرستان نقش سنگقبلة صورت

 قبلة ظاهرپرستان روي زن
 (5321: 3، دفترمولوي)                

در  (ص)اي در تصويري که از احوال پيامبرتوجهي به غير را نظامي گنجهاي ديگر از اين بينمونه

ما زاغَ »: فرمايدشاعر با توجه به قرآن کريم که مي. دهدشب معراج به نمايش گذاشته، نشان مي

 :کندغير ياد ميبه  (ص)ننگريستن پيامبرگونه از اين . (51 :نجم) «البَصَرُ وَ ما طَغي

 ن نرگس کان باغ داشتان گل و زاز

 چون به همه حرف قلم درکشيد

 

 نرگس او سرمة مازاغ داشت 

 زآستي عرش علم برکشيد
 (51: 5325، نظامي)                                  

 : کندهجويري از ابويزيد بسطامي نقل مي
و بهشت و دوزخ وي را بنمودند          چيز نگاه نکردهيچبردند به سرّ ما را به آسمان

 (.311 :5333، يهجوير) چيز التفات نکردهيچبه

هاي گوناگون ياد قبله، از قبلهسوي واز سمت شخصون در پاسخ آن وقتي عطار از زبان مجن

موالنا و بايزيد بدان اشاره کند که در سخن نظامي و اي را مطرح ميواقع همان انديشهدر ،کندمي

 .بنابراين مجنون عطار کسي نيست جز خود عطار در پوشش مجنون. کرديم

هاي مختلف آن را در گونهتأکيد دارند و عطار نيز بارها بهبر آن  اغلبديگري که عرفا  نکتة

تي مقولة تجلي خداوند در هس. ي ساخته، تجلي خداوند در جمله مظاهر هستي استسخن خود متجل

اشته پيوسته يکي از موضوعات مورد لحاظ اهميتي که در ميان صوفيه دو ازجمله در وجود انسان به

طور خاص به اين موضوع  را به العباد مرصادين رازي فصل نوزدهم الدچنانکه نجم ،بحث آنان بوده

نکته آنجا ارتي است به اين و سخن شيخ محمود شبستري اش (.353 :5331رازي، )اختصاص داده است 

 :گويدکه مي

 جهان جمله فروغ نور حق دان

 

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

بار در قالب تن به اين مقوله غافل نبوده، اينهاي خود از پرداخعطار هم که کمابيش در مثنوي

 بيان آن  هايي از گفتار و رفتار وي بهوشهنمايش گکند و با حکايتي کوتاه که از مجنون نقل مي
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در حالت شوريدگي قدم به کوي ليلي    خوانيم که روزي مجنون در اين حکايت مي. پردازدمي

شوند، چنين ميرا جويا  تي از او سبب اين رفتاروق. بوسدبيند ميآنچه ميگذارد و در آنجا هرمي

 :دهدپاسخ مي

 اومن نديدم در ميان کوي 

 بوسه گر بر در زنم ليلي بود

 چون همه ليلي بود در کوي او

 

 بر در و ديوار الّا روي او 

 خاک اگر بر سر کنم ليلي بود

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

 اي ديگرگونهبه نيز الطير منطقاز جاييدر ه حاکي از کمال او در عشق است،اين رفتار مجنون ک

 :تصوير کشيده شده استبه

 ديد مجنون را عزيزي دردناک

 جويي چنينگفت اي مجنون چه مي

 گفت ليلي را کجا يابي ز خاک

 جويمش هر جا که هستگفت من مي

 

 بيخت خاککو ميان رهگذر مي 

 گفت ليلي را همي جويم يقين

 کي بود در خاک شارع درّ پاک

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

که گونهآن است،« جمع»خن اهل معرفت در مقولة سخنان عطار از زبان مجنون از طرفي يادآور س

  :خوردبه چشم مينيز در برخي آثار صوفيه 
 ...يزها درست آيدو اين اندر جملة چ... است اندر معني مطلوب خود جمع جمع همت
جملة عالم و کل ديد جنون اندر ليلي که چون وي را ميت مچنانکه جمعِ هم

 (.331: 5333هجويري، )وي صورت ليلي بود  موجودات اندر حق

که در آثار ديگري از نثر و ، همچنانالمحجوب کشف استشهاد به رفتار مجنون در اين بخش از

که عشق مجنون و رفتارهاي خاص او، که نظم صوفيه نيز سابقه دارد، حاکي از اين واقعيت است 

. ث و تعاليم خويش استبردن صوفيه در مباحساز بهرهعطار هم نمايشگر بخشي از آن است، زمينه

بيانگر همان عشق  در مجموعاما  اندازه اين رفتارها با واقعيت سازگار باشد،که تا چه نظر ازاين صرف

 1.عذري است که در ميان اعراب مطرح بوده است
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ديگر اتحاد ميان عاشق و معشوق حتي  طرف اشاره به ديرينگي عشق ميان عاشق و معشوق و از

گيري عالم، نکتة ديگري است که عطار در قالب حکايتي از زبان مجنون بدان پيش از آغاز شکل

جو کرد و عطار خود وتوان در آثار و اقوال صوفيه جستاي را ميمنشأ چنين انديشه. پرداخته است

الدين رازي در فصل چهارم کتاب خويش، آنجا که نجم. اي استنيز ظاهراً از معتقدان چنين انديشه

در بدايت خلقت قالب انسان سخن گفته، با تعابيري که رنگ و بوي ادبي دارد از اين عشق ميان 

عشق و به تفصيل از  لمعاتو عراقي نيز در کتاب  ،(13-11: 5331 رازي،) کندخداوند و انسان ياد مي

 :آرايدجايي سخن خود را به اين رباعي ميگويد و ازجمله درعاشق و معشوق مي

 آن دم که زهر دو کون آثار نبود

 بوديممعشوقه و عشق و ما به هم مي

 

 بر لوح وجود نقش اغيار نبود 

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

 :کشدتصوير مي گونه از زبان مجنون بهميان عاشق و معشوق را از ازل اينار اين پيوند عط

 مگر يک روز مجنون با نشاطي

 يکي ديوار بود از خشت بسته

 گفت اگر عمري دويدمکسي مي

 بينم من اکنونمگر در خواب مي

 به هم اين هر دو را هرگز که ديده است

 رد بشنيدچو مجنون اين سخن زان م

 بزد يک نعره و گفت اين خطا نيست

 ميان ما و او پيش از دو عالم

 

 نشسته بود در پيش رباطي 

 بر آن ديوار ليلي خوش نشسته

 به آخر هم به کام دل رسيدم

 لي و مجنوننشسته پيش هم لي

 که ديده است؟ خدايا در جهان اين عز

 از او حال دل پر درد بشنيد

 جدا نيستک دم از مجنون که ليلي ي

 اد افتاد محکماساس اتح
 (913: 5331، عطار)                                  

است که مبناي آفرينش  شود که برآندر مقام عارفي ظاهر ميجا اين بنابراين مجنون عطار در

اي است که تا  پيوندد رشتههم مياي که عاشق و معشوق را بهو رشتهعالم چيزي جز عشق نيست 

اتحاد عاشق و معشوق در ازل  ةگونه از زبان او درباراين شخصيتي که عطار اين. اد داردامتد ازل

دهد که تفاوت آشکاري دارد و نشان مي ،بينيمنظامي مي ليلي و مجنونگويد با مجنوني که در  مي



شماره یازدهم/ دو فصلنامه/ پژوهشنامه عرفان                                                                                               644
 

ني از بيان سخنا دِ شاعر است که در کسوت مجنون بهکه خوشاعر است و يا اين ةپروردخود دستيا 

 .پردازداين دست مي

اصالت وجود معشوق و اعتباري  ،در ميان عرفا مطرح است اغلبيکي ديگر از موضوعاتي که 

بنابراين نفي دوي اساس کار عاشق است و تا وقتي که عاشق نظري به . است بودن وجود عاشق

پختگي و کمال را  خويش دارد و نظري به معشوق هنوز پاي از مرحلة خامي بيرون ننهاده و طعم

جايي از ار درعط. اندخوبي بيان کردههايي بهن معنا را در قالب تمثيلار و موالنا ايعط. نچشيده است

در اين حکايت شخصي از مجنون دربارة محبتش به . کندحکايتي را از مجنون نقل مي نامهالهي

رو پرسش ازاين. شودو ميد گويي موجب شگفتي اشنوپرسد ولي پاسخي که از مجنون ميليلي مي

 .کند تا باشد که مقصود مجنون را دريابد اي ديگر بيان ميخود را به گونه

 به مجنون گفت آن ياري ز ياري

 بدو گفتا به حق عرش و کرسي

 رفيقش گفت چندين شعر گفتن

 ميان خاک و خون بودن به زاري

 جوابش داد کان بگذشت اکنون

 دويي برخاست اکنون از ميانه

 شير و مي به هم پيوسته گردندچو 

 

 که ليلي را تو چندين دوست داري؟ 

 که گر من دوستش دارم، چه پرسي؟

 شبانروزيت نه خوردن نه خفتن

 ز چه بود اين همه نز دوستداري؟

 که مجنون ليلي و ليلي است مجنون

 همه ليلي است مجنون بر کرانه

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

هاي پياپي از واقع کسي نيست جز همان سالک طريقت که در پي مجاهدتعطار درمجنون 

نفي . کمال رسيده و از معرفت برخوردار گشته است امي و نقص گذشته و اکنون به مرحلةمرحلة خ

اتحاد عاشق و معشوق شدن و اين ابيات بدان اشاره کرده و يکيدويي که شاعر از زبان مجنون در 

که در قالب حکايتي به ، آنجامثنويشايد موالنا هم در . اي آشکار بر حصول اين معرفت استنشانه

 3.همين حکايت عطار داشته استاين دوبيني اشاره کرده، نظري به آثار و عوارض

را  در تفکر صوفيانه و از نگاه اهل معرفت معشوق همه نيکويي است و جمال و نقص و کاستي

اما . يگر از مقوالتي است که از نظر عطار پوشيده نمانده استاين موضوع يکي د. بدو راهي نيست

عا که اين مدپردازد گواهي است بره طرح آن ميکه گاهي شاعر از زبان شخصيتي چون مجنون باين
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ه در عشق و در رديف اهل هاي پرداختة وي در مقام يک انسان پختمجنون عطار در حکايت

آنچه نقص و پرده از اين واقعيت بردارد که هرکوشد تا از زبان او آيد و شاعر ميشمار ميرفت بهمع

ار اين موضوع را عط. گرددود به ديدگان آدمي برميشکاستي است و مانع از مشاهدة جمال يار مي

ن را روزي هارون که ماجراي عشق مجنو: کندچنين بيان ميزبان مجنون اين در قالب حکايتي از

شود تا به چشم خويش اش شده بود، بر آن ميشنيده و اين موضوع موجب حيرت و سرگشتگي

زيرا برخالف  ؛افزايدکاهد بلکه بر آن ميتنها از حيرتش نمياما حاصل اين ديدار نه. را ببيندليلي 

مجنون را در عشق نتيجه کار در. بيندانتظار خويش ليلي را چندان برخوردار از زيبايي و جمال نمي

پاسخ مجنون به خليفه، . خواهد که ترک عشق ليلي گويدانگارد و از وي ميوي حقير و خرد مي

 :که پيام اصلي حکايت را دربردارد، اين است

 گفت تو کي ديدي آن رخسار را

 تا نيايد عشق مجنوني پديد

 نيست نقصان در جمال آن نگار

 گر به چشم من ببيني روي او

 

 ن بايد آن ديدار راعشق مجنو 

 کي شود ليلي به خاتوني پديد

 هست نقصان در نظر اي شهريار

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

 جملهديگري است که در سخن عطار و از ةشنيدن نام معشوق، نکت سرمستي و شيفتگي عاشق از

 .مجال طرح يافته است ،در حکايتي که از مجنون نقل کرده

است که  عارفان پاکباختهم تر هم يادآور شديم، تجسکه پيشطورمجنونِ حکايات عطار همان

اين شيفتگي و سرمستي . بت اوستجويند و وجودشان لبريز از محجز خشنودي دوست را نمي

بخشند و حتي وي يکباره همة هستي خويش را مي برابر معشوق تا آنجاست که حتي با شنيدن نامدر

از  نامهالهيار در يکي از حکايات تصويري که عط. کنندنيز دريغ نمياز بخشش جان خويش 

 ،پرسددر اين حکايت يکي از مجنون دربارة ليلي مي. کند مؤيد اين سخن استمجنون ترسيم مي

خواهد که ديگر بار نام ليلي را بر از آن مرد مي افتد ومجنون با شنيدن نام ليلي نگونسار بر خاک مي

 :افشاردزبان راند و بر اين معنا پاي مي

 بسي گر درّ معني سفته آيد

 چو نام و نعت ليلي باز گفتي

 چنان نبود که ليلي گفته آيد 

 جهاني در جهاني راز گفتي
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 توان گفتم نام ليلي ميدائچو 

 

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

. شده استابيات تکرار بيشتر اي آورده که نام ليلي در گونهعطار اين حکايت را در ده بيت به

برابر شنيدن نام تابي او درليل نظر دارد و به بيترديد به ماجراي ابراهيم خشاعر در اين حکايت بي

 : ه استگونه روايت کرداين االسرار کشفتان را ميبدي در داساين . خداوند و محبوب خويش

وَ »: اي کهشتگان گفتند بارخدايا تا اين ندا در عالم ملکوت دادهدر آثار بيارند که فر

هاي ما آب گشت از اين هاي ما در غرقاب است و زهرهجان «اتَّخَذَ اهللُ اِبراهيمَ خَليالً

پرهاي ! جبرائيل: کرامت گشت؟ ندا آمد کهخليل از کجا مستحقّ اين . تخصيص
. ا آزموني کنطاوسي خويش فروگشاي و از ذروة سدره به قمّة آن کوه رو و خليل ر

آدم، به تقدير و تيسير الهي، آنجا در پس کوه صورت يکي از بنيجبرئيل فرود آمد به
، از پاي هوش گشتخليل از لذّت آن سماع بي! يا قدّوس: بايستاد و آواز برآورد که

. بار ديگر اين نام بازگوي و اين گلة گوسپند تو را يا عبداهلل يک: درآمد، گفت
چون  کردخليل در خاک تمرّغ مي! يا قدّوس: جبرئيل يک بار ديگر آواز برآورد که

آن همه بداد و ... ديگر بازگوي و گلة ديگر تو رابار يک: گفتمرغي نيم بسمل و مي
هم افالس بهتر گشت، عشق و بود آن عقدها محکم چون همه درباخته. درباخت
ديگر نام دوست برگوي و جانم تو بار يک! ل آواز برآورد که يا عبداهللخلي. پيوست

حقِّ بِ: جبرئيل را وقت خوش گشت، پرهاي طاوسي خويش فرو گشاد و گفت... را

اما تو را  به دوست گرفت، اگر قصوري هست در ديدة ماست، راستيً بهاِتَّخَذک خليال

 (. 313و311 :5ج ،5335، ميبدي)عشق بر کمال است 

يک نوع رفتار  تنهاها را آنها ميان رفتار مجنون با رفتار بعضي از انبيا، اگر وجود برخي شباهت

اي هرو باشد که عطار، مجنون حکايات خود را در رديف انسانتواند ازآنقي نکنيم، ميتصادفي تل

گونه توان وجود ايناين معنا مي بنابراين با توجه به. آوردشمار ميمعرفت بهمتعالي در عشق و اهل 

را تداعي  (ع)گونه رفتارها که داستان حضرت عيسييکي از اين. را امري طبيعي دانستها شباهت

پي را در حق مجنون در( ليلي)کند، حکايت همراه داشتن سوزني است که نکوهش معشوق مي

از هر آنچه خواهد تا ليلي از او مي و رود عطار روزي مجنون به ديدار ليلي مي اساس روايتبر. دارد

گويد که مجنون مي. قي خود را رها سازدباره از بند هر تعل د بدو دهد و يکرهمراه دامتاع دنيايي به
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ليلي خود . آن را با اشارت معشوق بدو بخشدتا مگر جاني که حاضر است  ،او را هيچ نمانده است

مجنون سوزني را که همراه دارد . خواهدداند و از او چيزي ديگر ميا خريدار جان مجنون نمير

 :گويددهد و ميبدو مي

 مرا در جملة اقليم هستي

 من اين نيز از براي آن نهادم

 جوي چون تو دلداروبسي در جست

 بدين سوزن منِ افتاده بر جاي

 

 همين نقد است و ديگر تنگدستي 

 اوفتادم صحرا بسي ميکه در 

 شکستي همچو گل در پاي من خار

 کردمي آن خار از پاي برون مي
 (933: 5331عطار، )                                             

توجه است و حاوي پيامي که مقصود  ، شاياناز حکايتبخش پاسخ ليلي به مجنون در اين 

 :شاعر است

همراه داشتن سوزني که سبب و به (ع)که اشاره کرديم اين حکايت داستان حضرت عيسي چنان

ر در اشعارشان بدان اشاره شاعران مکرآورد که خاطر ميوقف او در آسمان چهارم شد، را بهت

پي برجسته کردن آن است يکي اين است که عطار در اين حکايت در روي آنچه هربه. اندکرده

نکتة .  ق نداشته باشدچيز ديگر تعلهيچکند که عاشق جز معشوق بهعشق پاک و خالص ايجاب مي

 .رفته در عشق به کمال رسدعاشق رفتهکه ت و همت او بر اينديگر اشراف معشوق بر رفتار عاشق اس

است وقتي است که مجنون از  (ع)اي مجنون که يادآور داستان يعقوبديگر از رفتاره يکي

معشوق  گورها گوريک رود و با بوييدن يکشود و سراسيمه به گورستان ميمرگ ليلي آگاه مي

 مجنونچنين گفت آن زمان ليلي به 

 اي تواگر در عشق صادق بوده

 اگر در جستن چون من نگاري

 به سوزن آن برون کردن روا نيست

 يکي خاري که چندانش کمال است

 به سوزن آن برون کردن دريغ است

 

 جستم از تو تا به اکنونکه اين مي 

 اي تو؟بدين سوزن چه اليق بوده

 رود در پايت اي شوريده خاري،

 وفا نيست وگر بيرون کني شرط

 م چاوش راه وصال است،دائکه 

 که عاشق جز به خون خوردن دريغ است
 (933 : 5331، عطار)                                     
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ون است به شخصي که پاسخ مجن ،است کردني آنچه در اين حکايت تأمل. يابدخويش را مي

 :ليلي را به او نشان دهد گورخواهد  مي

 گفت حاجت نيست اين با من مگوي

 

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

عطار در بيان اين سخن از زبان مجنون، که حاکي از معرفت عاشق است، گويي نگاهي به 

کند و  مي مسافتي دور احساسداشته است که بوي يوسف محبوب خويش را از  (ع)يعقوبداستان 

 .دهدديگران را به وجود او بشارت مي

خورد که در گاه رفتارهايي نامتعارف هم به چشم مي ،هايي که عطار از مجنون پرداختهدر قصه

بيان اين نوع رفتارها . نمايدنظر کسي که از عشق مجنون و ميزان شيفتگي او آگاه است شگفت مي

بسا وقتي که از منظري ديگر بدان چه ،بيني عاشق داردو يا گفتارها که به ظاهر نشاني از خويشتن

گونه رفتارها يکي ازجملة اين. قي شودعاشق در عشق معشوق تلتنها بيانگر غيرت  ،شودنگريسته مي

و مجنون پس از شنيدن خبر مرگ دهد وقتي است که شخصي از مرگ ليلي به مجنون خبر مي

 :گويدگويد و در پاسخ آن شخص که کار او را ناپسند انگاشته، ميمعشوق خداي را شکر مي

 چنين گفت او چو من بهره از اين ماه

 

 نديدم تا نبيند هيچ بدخواه     
 (512  :5331، عطار)                              

شود،  ظهور برخي از اين نوع رفتارها در معشوق هم ديده ميبينيم که ديگر وقتي ميازسوي

 ،تنها نشانة خودبيني نيستگونه موارد نهشويم که رفتار مجنون در اينبيشتر با اين واقعيت آشنا مي

حکايتي را نقل  نامهمصيبتجايي از شاعر در. سرشار او به معشوق است جهت عشقواقع بهبلکه در

گردد و ليلي از حال مجنون آگاه  وقتي مجنون از عشق ليلي آوارة شهرها ميگونه که کند بدينمي

يکدمش با شهر »داند که مجنون در عشق استوار نيست و گرنه شود، اين کار او را نشانة آن ميمي

گر سستي نهد که ليلي اين رفتار او را هم بيان پس سر به صحرا مي آن مجنون از« گرديدن چه کار؟

روي خاک و ناتواني در ميان خار و خاشاک گاه در حالت ضعف آن. کندقي ميلاو در عشق ت

که عشق باراين. گويد که عاشق را با خواب چه کار استنکوهد و ميليلي کار او را مي. خوابد مي

شود و جز ليلي از زبان او شنيده گردد، همة وجودش محو در وجود معشوق ميليلي بر او غالب مي
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وقتي ليلي از اين رفتار . آوردآنکه او خود بخواهد نام ليلي را بر زبان ميدر نمازش بيشود و نمي

 :گويدگردد، ميمجنون باخبر مي

 ي ز دستچون کنون برخاست او کل

 ه از هستي به جايتا بود يک ذر

 

 ي به جان او نشستعشق من کل 

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

گر سازد هاي خود جلوهچه بهتر در مجنون حکايتکوشد تا احوال عارفان را هرار که ميعط

پذير او گوشة چشمي هم به برخي ظاهر نامتعارف و تأويل دادن برخي رفتارهاي بهبسا در نشانچه

هاي ظاهربين باشد که همواره در نظر انسانپذير برخي از عرفا داشته شطحيات و سخنان تأويل

 .شده استقي ميرفتاري کفرآميز تل

 ةهايي دربارکند که در معرض پرسش مورد از مجنون ياد مي نيز در چند نامه اسرارر در عطا

رسد منظور شاعر در دهد، اما به نظر نميهايي حکيمانه ميگيرد و او پاسخعالم و کار جهان قرار مي

بلکه ظاهراً يکي از عقالي مجانين است  ،مواردي مجنون داستاني يا همان مجنون ليلي باشدچنين 

 1.دارد ها مطالبي را بيان ميهاي آثار خويش هم از زبان آنکه در ديگر جاي

نتيجه
او در غالب . هاي گوناگون حکايات خود به مجنون توجهي خاص داردميان شخصيتعطار از

کشيدن رفتارها و سخنان وي، تصويرهاي متعددي از مجنون و بهنقل حکايت هاي خويش و بامثنوي

اند و از زالل  سلوک را پيمودهدهد که مسير سيرو ل معرفت نشان مياي برجسته از اهاو را نمونه

            شاعر در . اندپذيرفته اند و در وجود معشوق فناعشق حقيقي برخوردار شده و از دوي رسته

 گونة برخي رفتارهاي انبياي برخي رفتارهاي او را به گاهي،تصويرکشيدن شخصيت مجنون اگر به

روست که از نگاه شاعر، مجنون هم در جرگه اوليا کند ازآنالهي در عشق معبود خويش مانند مي

جمله افکار صوفيانة خود را در اين ازحقيقت عصارة انديشة عرفا و شود و عطار درمحسوب مي

اين شيوة عطار است که با       درهرصورت. هاي خود گنجانده استمحبوب داستان شخصيت

 گونهکوشد تا به آنچه مقصود وي از طرح اين  هاي خود ميهاي داستانتصرف در شخصيتودخل
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بسا خود شاعر است و چه پروردة اوست حقيقت دستمجنون عطار نيز در. ت دست يابدحکايات اس

.گر شده استاي صوفيانة خويش که در قالب مجنون در اين حکايات جلوههبا افکار و انديشه

 :هانوشتپي
 .، تأليف محمدعلي تربيتدانشمندان آذربايجان: کراي اطالع بيشتر در اين زمينه رب .5

توان با نگاهي به مي (91: 5331 )بدان اشاره کرده  ليلي و مجنوندر اي را که نظامي شهرت و آوازه  .9

در ميان اشعار شاعران پيش از نظامي اشاره به داستان ليلي و مجنون . پيش از وي دريافتبرخي آثار 

شود به بيان حسن و جمال ليلي و يا وضع پريشان مجنون چندان گسترده نيست و بيشتر هم محدود مي

 :گويد که مثالً منوچهري در وصف باغ و راغ مياز عشق محبوب خويش، چنان

 سيم چون مژة مجنون چهارم چون لب ليلي  م چون جعد معشوقهيکي چون عاشق بيدل دو
 (535: 5333منوچهري، )                             

 :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 
 (913: 5311ناصرخسرو، )                                

 که که پرفتنه و بال بوده اشاره دارد، چنان رو جايي به سرگذشت مجنون ازآنمسعود سعد نيز در

 :گويد مي

  چون سرگذشت مجنون پرفتنه و بال

 

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

 :کندليلي و سرگرداني مجنون در بيابان ياد ميديگر از حسن جاييو در
  گردان ز عشقت اي به حسن چو ليلي

 

 گرد بيابان و کوه و دشت چو مجنون 

 (5334:393مسعودسعد، )                                      

 :داردانوري در مقام دعا در حق ممدوح در يکي از قصايد خويش به حسن ليلي و عشق مجنون اشارتي 

 هميشه تا که حسن و عشق باشد

  جناب دوستانت باد جنّت

 

 ها شاهد از ليلي و مجنونمثل 

 طعام دشمنانت باد طاعون
 (319: 5313انوري، )                                     

تحت عنوان  الحقيقه  يقةحدباب هفتم  دررود شمار ميرو و آغازگر شعر تعليمي صوفيه بهسنايي که پيش    

هاي او در فراق معشوق گر عشق و رنجحکايتي را از مجنون نقل کرده که بيشتر بيان« في تحقيق العشق»
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و کوه و  ه مجنون که در عشق ليلي دچار رنج و مشقت زيادي بودکه خوانيم در اين حکايت مي. است

. دست آوردباشد که صيدي به ،نهادپس دام . فتصحرا را مسکن و مأواي خود ساخته، چند روزي طعامي نيا

مجنون وقتي آن آهوي ضعيف و چشم و روي نيکوي او را ديد از بند . از قضا آهويي به دامش گرفتار آمد

 :رهايش کرد و

 گفت چشمش چو چشم يار من است

 در ره عاشقي جفا نه رواست

 

 که در دام من شکار من استاين 

 هم رخ دوست در بال نه رواست
 (411: 5333سنايي، )                                      

سنايي پس از نقل اين ماجرا به ستايش مجنون . کندگذرد و از بند رهايش ميپس از آن آهو درمي  

 :گويدپردازد و مي مي

  من غالم کسي که در ره عشق

 معنيراه دعوي روي تو بي

 

 م ورا شهنشه عشقشد مسل 

 نخرند از تو رسم اين دعوي
 (411: 5333، سنايي)                                    

البته در ديوان سنايي هم اشارات متعددي به ماجراي عشق ليلي و مجنون شده که بيشتر شامل تصوير 

 (.214و  313، 314، 331، 334، 421، 994، 45: ديوان سنايي: ک.ر) احوال مجنون در عشق است

  (.319:9ج) زرکلياعالم و  (533 :9 ج) الوفياتفوات به نقل از  نامه دهخدالغت : کر .3

ديوان اشعار مجنون هاي گوناگون کافي است نگاه بيندازيم به براي آشنايي بيشتر با اين روايت .4
 (.ميالدي 9115)هجري  5499الدين، چاپ بيروت، کوشش محمدعلي شمس  ، بهليلي

در ( شعر عاشقانه)بندي غزل آنجا که به تقسيم شعر فارسيسير غزل در دکتر سيروس شميسا در کتاب . 1

وي در تعريف اين نوع . ل شده است که نخستين آن غزل عذري استقائعربي پرداخته، براي آن سه نوع 

اين نوع غزل . از قبيلة عذرا( ق 33 :د)الغزل العذري يا عذرائي که منسوب است به جميل »: نويسدشعر مي

مضامين آن مشتمل بر عشق پاک و تقوا و طهارت . داشت و به آن غزل مدينه نيز گويند بيشتر در عراق رواج

راند و تا حدي شبيه به غزل فارسي است و از احساسات و عشق و نوميدي و فراق و خاطرات قبيله سخن مي

  (.933: 5333شميسا،  ، کر)« است

از . کوبدرود و بر در ميدر خانة ياري ميخوانيم که روزي شخصي به مي مثنويدر حکايت موالنا در . 3

آن . کنداستفاده مي« من»آيد که کيستي؟ آن شخص در پاسخ صاحب آواز از ضمير درون خانه آوازي برمي

کوشد تا گردد و ميآن شخص بازمي. پذيردگشايد و او را به نزد خويش نمييار در را به روي وي نمي

 :رود وبار به سراي يار مي گاه ديگرآن. معرفتي اندوزد و کمالي حاصل کند
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 حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

 بانگ زد يارش که بر در کيست آن

  گفت اکنون چون مني اي من درآ

     

 ادب لفظي ز لبتا بنجهد بي 

 گفت بر در هم تويي اي دلستان

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

پرسد و او پاسخ از مجنون ياد کرده يکي از او دربارة عالم مي اسرارنامهدر هر سه موردي که عطار در . 1  

 :دهدمي

 يکي پرسيد از آن ديوانه مجنون

 

 يکي پرسيد از آن مجنون پر غم

  چنين گفتا که خلق اين خرابه

 

 يکي پرسيد از آن مجنون معني

 گفت او که دوغ است اين همه کارچنين 

 

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

 که رمزي بازگوي از خلق عالم

 ...همه هستند کالوي قرابه
 (594و593: 5335عطار، )                                      

 و چيست اين کار دنيا که کيست اين خلق

 ...بار مگس بر دوغ گرد آمد به يک
 ( 541: 5335عطار، )                                             

  نامه کتاب
 .نگاه: ، به اهتمام پرويز بابايي، تهرانديوان اشعار، (5313.)انوري، اوحدالدين محمد بن محمد −

علمي و : به اهتمام محمدامين رياحي، چاپ دوم، تهران، مرصاد العباد، (5331. )الدينرازي، نجم −

 .فرهنگي

 ..آگاه: ، به اهتمام پرويز بابايي، تهرانديوان اشعار، (5334. )سلمان، مسعودبن سعد −

، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، چاپ ديوان اشعار، (5333. )سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم −

 .کتابخانة سنايي: سوم، تهران

، تصحيح و تحشية مدرس رضوي، الطريقة شريعةالحقيقه و  يقةحد، (5333. )تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت −

 . دانشگاه تهران: چاپ سوم، تهران

 .طهوري: ، به اهتمام صابر کرماني، تهرانگلشن راز، (5335. )محمود، شبستري −

-به تصحيحات و استدراکات بديع ترجمة رسالة قشيريه،، (5335. )احمد بن عثماني، ابوعلي حسن −

 .علمي و فرهنگي: الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهران
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 .سنايي: ، کليات، به کوشش سعيد نفيسي، چاپ هفتم، تهران(5319. )فخرالدين ابراهيم، عراقي −

 .زوار: ، تصحيح صادق گوهرين، چاپ دوم، تهراننامه اسرار، (5335). ، فريدالدينعطار −

 ..زوار: ، تصحيح نوراني وصال، چاپ هفتم، تهراننامه مصيبت، (5331)  .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 .زوار: ، تصحيح فؤاد روحاني، چاپ پنجم، تهراننامه الهي، (5313) .. تتتتتتتتتتتتتتتتتت −

: تهرانکدکني، چاپ چهارم، ، تصحيح محمدرضا شفيعيالطير منطق، (5331). تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 .سخن

کوشش محمد دبيرسياقي، چاپ به ،ديوان منوچهري ،(5333)منوچهري، ابوالنجم احمد بن قوص  −

 .زوار: پنجم، تهران

: الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، تهران، تصحيح بديعمافيه فيه، (5339. )الدين محمد مولوي، جالل −

 .اميرکبير

نيکلسون، به اهتمام نصراهلل . ا.رينولد، تصحيح مثنوي ،(5313. )______________ −

 .اميرکبير: پورجوادي، چاپ دوم، تهران

اصغر حکمت، ، به اهتمام علياالبرار ةاالسرار و عد کشف، (5335. )ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين −

 .اميرکبير: چاپ چهارم، تهران

 مؤسسه :تهران به اهتمام مجتبي مينوي و مهدي محقق،ديوان اشعار، ، (5311. ) ناصرخسرو −

 .گيلمطالعات اسالمي دانشگاه مک

، تصحيح حسن وحيد دستگردي،        االسرار مخزن، (5325). يوسف بن نظامي، ابومحمد الياس −

 .قطره: کوشش سعيد حميديان، چاپ چهاردهم، تهرانبه

، تصحيح حسن وحيد دستگردي،    ليلي و مجنون،  (5313.)____________________ −

 . قطره: کوشش سعيد حميديان، چاپ سوم، تهرانبه

 . سروش: ، تصحيح محمود عابدي، تهرانالمحجوبکشف ، (5333. )هجويري، علي بن عثمان −


