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Abstract
The story of Lili and Majnoon has been frequently referred to in the explanation
of mystical elements in Persian literature. The present study aims at
investigating the reason and the mystical functions of the story. The results of
this research showed that Ozra’s sovereignty of love over the relations between
the lovers and the beloved and its compatibility with the love are among the
most important reasons why mystics refer to such a story.
Also, the justification of earthly love and explanation of lyrical and mystical
issues are the two key functions of this story. Earthly love is justified in three
ways in this story: an introduction to the love, clothing, and manifestation of the
truth in appearances. In addition, issues such as anti-rationalism, mystics’
ambiguous language, the unity of the lover with the truth, negation of
selfishness, the state of satisfaction are explained in the story. Mystics used not
only the totality of the story but also the special events of it from time to time.
Sometimes, they have reiterated the events of it and embellished them with
heroic events.
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چکیده
در متون عرفانی فارسی بارها به داستان لیلی و مجنون استناد شده است .چراییی اییم موعیو و ینیییم راررردهیا
عرفانی داستان ،مسئلة ایم یحقیق است .نتایج پژوهش نشان میدهد حارمیت عشق عذر بر روابط عاشق و معشوق
و یناسب داستان با مضامیم عشق حقیقی از مهمیریم علتها گرایش عارفان به ایم داسیتان بیوده اسیت .همننییم
یوجیه عشق زمینی و ینییم مضامیم عرفان عاشقانه دو رارررد اصلی داستان است .در متون عرفانی فارسی با اسیتااده
از داستان منظور ،عشق زمینی به سه شیوه یوجیه شده اسیت مقدمیة عشیق حقیقیی ،لینل ،یجلیی حیق در مظیاهر.
افزونبر ایم ،در متون عرفانی مضامینی مانند عقلگریز  ،یوجیه شطحگویی عارفان ،ایحاد و استغراق و فنا عاشیق،
نای خودبینی و خودخواهی ،مقام رعا و بوشناسی با استااده از حوادث داستان لیلی و مجنیون ریرو و ینیییم شیده
است .عارفان به ایم منظور گاهی از رلیت داستان و گاهی از حوادث آن استااده رردهاند .در میورد اخییر نییز گیاهی
حوادث مشهور داستان را ذرر رردهاند و گاهی خودْ ماجراهایی ابدا ررده و به قهرمانان داستان نسنت دادهاند.
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1ـمقدمه 
1ـ1بیانمسئله
پژوهندگان در یک یقسیمبند  ،عرفان اسالمی را بیه دو بشیش عرفیان زاهدانیه و عاشیقانه یقسییم
رردهاند .عرفان عاشقانه براساس رابطة حنی میان خالق و مشلوق بنا شده است .عارفان بیرا ینیییم
ایم رابطه ،نشان دادن نیاز و افتقار عاشق و جمال و جالل و استغنا و گاهی میل معشوق حقیقیی بیه
انسان ،از احوال عاشق و معشوقها معروف بهره بردهاند .یوسف و زلیشا ،محمود و ایاز ،وامیق و
عذر و لیلی و مجنون از مشهوریریمِ ایم ششصیتها هستند .لیلی و مجنون یکیی از مشیهوریریم
ایم داستانهاست  .مسئله آن است ره گرایش عارفان به استااده از ایم داستان از چه روسیت و نییز
ایم داستان برا ینییم ردام مضامیم عرفانی مناسبیر بوده است .فرض یحقیق آنکه ازجمله دالییل
گرایش عارفان به ماجرا لیلی و مجنون ،حارمیت عشق عذر و یوانش داستان برا یوجیه عشق
مجاز و نیز امکان ینییم مااهیم عرفانی با استااده از حوادث مشتلف داستان است .به اییم منظیور
عارفان گاهی از حوادث مشهور داستان استااده رردهاند و گاهی حوادثی ابیدا ریرده و بیه لیلیی و
مجنییون نسیینت دادهانیید .در ادامییه برخییی از پربسییامدیریم مضییامیم عرفییان عاشییقانه ،بازنمییایی و
دستهبند و یحلیل میشود ره با استااده از روابط لیلی و مجنون ینییم شده است.
1ـ2پیشینةپژوهش 
پژوهشهیا متعیدد دربیارۀ ریشیههیا و ششصییتهیا داسیتان لیلیی و مجنیون و مقایسیة
دیدگاهها فرهنگی ،اجتماعی و هنر و سنک شاعرانی ریه اییم داسیتان را بیه نظیم رشییدهانید،

صورت گرفته است .از آن جملیه در رتیاب لیلیی و مجنیون پژوهشیی در ریشیههیا ییاریشی و
اجتماعی داستان به انضمام یلشیص و شرو لیلی و مجنون نظامی (رراچکوفسکی )9919 ،به پیشینة
داستان در ادب عرب ،منابع اصلی آن ،ششصیت مجنون ،شعر او و زمان پیدایش داسیتان و ازجملیه
به موعو عشق عذر در ادب عرب پرداخته شده است .مقدمة ایم رتاب در مقالیة «ییاریخ اولییة
داستان لیلی و مجنون در ادبیات عرب» (همان )9931 ،نیز یکرار شده است .مقالة ارزشمند «لیلیی و
مجنون در قرن ششم هجر و لیلی و مجنون نظامی» (سجاد  )9971 ،سیر استااده از داستان لیلیی
و مجنون را یا عصر عطار بررسی ررده و در ایم رهگذر برخی از مهمیریم حکایات صوفیان را نییز
ذرر ررده است .دربارۀ نگرش عرفانی به داستان نیز پژوهشها ارزشمند صورت گرفتیه اسیت.
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مهد ستودیان در مقالة «جلوههایی نو از داستان لیلی و مجنون در آثار عطار نیشابور » (سیتودیان،
 )11-71 9917به شرو جزئیات حکایایی پرداخته ره عطار بیا نیوآور خیود بیه لیلیی و مجنیون
نسنت داده است .نویسینده بیا یحلییل ششصییت مجنیون در جایگیاه عاشیقی وارسیته از یمنییات
جسمانی ،به بررسی اشترارات میان حاالت مجنون با جلوهها عشیق عارفیان پرداختیه و براسیاس
وجوه یشابه میان آنها عشق مجاز را نمونة عشق الهی معرفی ررده اسیت .روسیتاییراد بیه همیراه
حائر در مقالة «حارمیت فضا عرفانی بر جایگاه لیلی در ادب فارسی» (حیائر و روسیتاییراد،
 )991-999 9919ره مستشرج از پایاننامة مجنیون در واد عرفیان اسیت ،بیا برشیمردن صیاات
ششصیتی لیلی به جلوهگر آن در آثار عارفان پرداختهاند .ریاهره خوشیحال دسیتجرد و فرزانیه
مازندرانی نیز در مقالة « بازییاب ییک یملییل (داسیتان لیلیی و مجنیون) در آثیار عطیار نیشیابور »
(خوشحال دستجرد و مازندرانی )19-951 9911 ،به بررسی داستان لیلی و مجنون در آثار عطیار
نیشابور و مضامیم عرفانی مرینط با آن با یوجه به اندیشهها دیگر عارفان پرداختیهانید .مریضیی
محسنی و اساندیار سنیکه نیز در مقالة «بررسی جننهها عرفانی در لیلی و مجنون نظامی و مقایسة
آن با مصینتنامة عطار» (محسنی و سنیکه )951-17 9919 ،عیمم مقایسیة ویژگییهیا عرفیانی
موجود در لیلی و مجنون نظامی با مصینتنامة عطار ،ویژگیهیا مشیتر سیالک مصیینتنامیه و
ششصیتها منظومة لیلی و مجنون را مقایسه رردهاند .در مقالة «سیما لیلی و مجنیون در دولیت
عرفان» (فاعلی و امیرخانی )21-91 9915 ،نویسندگان روشیدهاند دربارۀ استاادۀ صیوفیه از رلییت

داستان لیلی و مجنون بحث رنند .رتاب لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی ،پژوهشی نقد و
یطنیقی در عشق عذر و عشق صوفیانه (غنیمی هالل  )9919به بررسی عشیق عیذرا عربیی ییا
عشق صوفیانه در ادبیات فارسی پرداخته است .نگارنده با پیونددادن ادبیات صوفیانه با جرییانهیا
فکر جهانشمول ،به ریشهها فلسای اندیشهها صوفیانه نیز پرداخته است.
پژوهش رنونی با دیدگاهی متااوت به راررردها عرفانی ایم داسیتان و رواییات برآمیده از آن
خواهد پرداخت.

2ـبحث 
مهمیریم ویژگی عرفان عاشقانه یصور رابطها منتنیی بیر عشیق مییان انسیان و خداسیت .در اییم
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نگرش ،دربارۀ عشق یا رشش همة موجودات به حضرت حق (عشق رلی) ،عشیق ارواو بیه ارواو
(عشق افالرونی) ،عشق انسان به انسان (عشق مجاز ) و عشق انسان به خداونید (عشیق حقیقیی)
بحث شده است .در متون عرفانی ،عشق رنیعی یا عشق انسان بیه انسیان یجلیی و رهیور بیشیتر
دارد« .اولیم عاملی ره موجب شد صوفیان به عشق رنیعی یوجه رنند ،ایم بود ره ایم نو عشیق را
نردبانی دانستند برا رسیدن به عشق الهی .عامل دیگر ،جننة ادبی و زبیان شیاعرانها بیود ریه در
نقش رمز و یملیل راهر میشد .بدیم یرییب عشق رنیعی ملال و نمودگار بود از عشیق الهیی »...
(پورجواد  .)912 9917 ،یکی دیگر از مهمیریم دالیل عارفان برا استااده از داستانها عاشقانه
رازپوشانی است .ازنظر عارفان عاشق «شأن األبیرار حایا األسیرار میم األغییار» اسیت؛ بییان حیال
خویش و جمال معشوق را «گاه به زلف و خال لیلى برون دهند ،گاه به شوریدگى حال مجنون ،گاه
به سکر ،گاه به صحو ،گاه به فنا ،گاه به بقا ،گاه به وجد و گاه بیه وجیود .اییم الایاع و عنیارات و
حروف رروف رحیق یحقیق معانى است» (سمعانی .)979 9917 ،افزونبیر اییم ،گوییا بییان «سیر
دلنران در حدیث دیگران» به مذاق عارفان خوشیر آمده است؛ ازایمرو درپیی یناسیبهیایی مییان
اجزا داستان معاشیق معروف با روابط انسان و معشوق حقیقی میگشته و از حکایات احوال آنیان
برا یاهیم آن حاالت به مریدان بهره بردهاند .همننیم باید نظریة «نابینیایی معنیو » اسیتیل را بیه
دالیل نامنرده افزود «استیل از مانع مشارب( ،ریه یکیی از موانیع بییان یجربیة عرفیانی محسیوب
میشود) با نام «نظریة نابینایی معنو » یاد میرند .اییم نظرییه درواقیع یملیلیی اسیت مییان امتنیا
یوصیف یجربة عرفانی برا غیرعارف و امتنا یوصیف رنگها برا رور مادرزاد» (فوالد 9911 ،
 .)71ایم سشم استیل بدان معناست ره وقتی یجربة عرفانی بیه همیان وعیوحی ریه صیاحب آن
در ررده انتقالپذیر به غیر نیست ،پل برا در شنونده از یجربة گوینده باید بیه یوصییفهیا
ساده و آشنا به گوش مشاربِ عام متوسل شد .همیم موعو باعث شده ریه عارفیان بیرا یاهییم
یجربهها عرفانی خود به استااده از داستانها عاشقانة مشهور رو آورند.
بهرهگیر عارفان مسلمان از داستان لیلی و مجنون به دو صورت شکل گرفته است .عارفان گیاه
از رلیت و داستان گاه از حوادث آن برا یوجیه عشیق مجیاز و ینیییم مایاهیم عرفیانی اسیتااده
رردهاند .در بشش اخیر نیز گاهی از روایتها رایج استااده رردهاند و گاهی خود با استااده از نیام
لیلی و مجنون به آفرینش دست زده و حوادثی نقل رردهاند .در ادامه ابتدا راررردها داستان بیرا
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یوجیه عشق مجاز و سپل برخی از مهمیریم مضامینی عرفانی ره با استااده از ایم داسیتان ینیییم
شده است ،بررسی میشود.
2ـ1توجیهعشقمجازی 
2ـ1ـ1حبعذریتمرینعشقحقیقی 
گویا اصطالو حب عذر از نیام قنیلیة بنییالعیذره گرفتیه شیده اسیت .رراچوراسیکی اییم شییوۀ
عشقورز را عشق افالرونی دانسته و برخی از مشهوریریم معاشیق آن را معرفی ررده اسیت؛ او معتقید
است آنان هنگام روبهروشدن با هم یرجیح میدادند بمیرند اما همدیگر را لمیل نکننید (رراچوراسیکی،
)79-91 9919؛ ایم شیوه مروج عشقی پا است ره «عاشق را به مرینة شیهادت مییرسیاند» (سیتار ،
 .)792 9933از میان ویژگیهایی ره برا عشق عذر ذرر رردهاند ،جنیون و یحمیل جایا دیگیران و
بییوجهی به غیرمحنوب و یر رعا خویش اسیت (ر

عییف )91-57 9111 ،و از همیه مهیمییر

ویژگیهایی است ره عارفان در رابطة خود و محنوب حقیقی بسیار بر آن یأرید رردهاند.
ماجرا لیلی و مجنون بسیار از ویژگیها عشق عذر را دارد .شوق و جنون ،یحمل جاا
خلق ،رلب رعا محنوب و از همه مهمیر پاری از هوا نال از ویژگیها مشتر حب عیذر
و داستان لیلی و مجنون است .در عشق عذر به هر رو دیدار جسمانی و رابطة زن و مرد مطرو
است؛ اما عارفانی مانند روزبهان اینگونه عشق را بیشتر یألف ارواو دانستهاند «ره از یهمت رنیعیت
بیرون است» .او حتی معتقد است برخیی از عارفیان بیزرا ماننید ابوالحسییم نیورو و ابوالغرییب
اصاهانى و حتی برخی از صحابه گرفتار چنیم عشیقی بیودهانید و پییامنر (ص) بیا اییم بییان اینکیه
«الحمداهلل الذو جعل فى امّتى ملل یوسف و زلیشا  »...ایم شیوۀ عشیقورز را یأییید ریرده اسیت
(روزبهان بقلی.)99 9933 ،
عارفان مسلمان فایدۀ اینگونه عشق را آمادگی برا یحمل عشق حقیقی دانسته و برا ینییم ایم
موعو اغلب از داستان لیلی و مجنون استااده ررده و مجنون را «حجت محنّان» نامیدهاند (قشیر ،
 .)217 9917عیمالقضات میگوید «ازبهر آنکه یا عاشق روز به روز دیدۀ وو پشته گردد یا راقیت
باررشیدن لقاءالله آرد بىحجابى .او عزیز جمال لیلى ،دانهاو دان بر دامى نهاده؛ چیه دانیى ریه دام
چیست؟ صیّاد ازل چون خواست ره از نهیاد مجنیون ،مررنیى سیازد از آن عشیق خیود ،ریه او را
استعداد آن ننود ره به دام جمال عشق ازل افتد ره آنگاه به یابشى از آن هال شدو ،بارمودنید ییا
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عشق لیلى را یکچند از نهاد مجنون مررنى ساختند؛ یا پشتة عشق لیلیى شیود ،آنگیاه باررشییدن
عشق الله را قنول یواندرردن» (عیمالقضات همدانی.)917 9979 ،
او در نامهها ایم موعو را با استااده از ملال رامرردن اسب سلطان بیان ریرده و گاتیه اسیت «او
دوست! آن ندیدهاو ره چون مررنى نیکو بود ریه جیز سیلطان را نشیاید ،اوّل ریار رایضیى بایید ریه
برنشیند یا یوسنى او به رامى مندّل گردد؟ «وَ إِذا شئْنا بَدَّلْنا أَمْلالَهُمْ یَنْدیلًا» گات چرا؟ گات زیراره میا
خودپرستان را نشواهیم و آن جوانمرد را قوت آن نیست ره جمال ما را بتواند دیدن یا عاشیق میا بیود
نه عاشق خود .جمال لیلى دانهاو دان بر دامى نهاده( »... ،عیمالقضات همدانی ،9977،ج .)12 5
النته نناید از نظر دور داشت ره عارفان مسلمان ماندن در ایم مرحله را عیم گمراهی مییداننید.
ازایمرو همانگونه ره حب عذر به مرا میانجامد عشیق مجیاز هیم بایید بیه فنیا عاشیق و
انتشاب معشوقی غیرفانی بینجامد .غزالی با اشاره به نهایت ایم مرحله میگوید وقتیی زلیشیا ایمیان
آورد و با یوسف ازدواج ررد ،از یوسف رو برمیگرداند و به عنیادت مییپرداخیت و در جیواب
درخواست یوسف دفع وقت میررد و میگات یو را دوست داشیتم امیا از وقتیی او را شیناختهام،
محنت غیر در دلم جا نمیگیرد .سپل برا ینییم ایم ماهوم از داستان لیلی و مجنون بهره گرفتیه
است از مجنون پرسیدند نام یو چیست؟ گات لیلی .گاتند اگر روز لیلی بمیرد؟ «قیال إن لیلیى
فی قلنی لم یمت ،أنا لیلى» (غزالی)75 9755 ،؛ بنابرایم مییوان گات نشسیتیم اسیتاادۀ عارفیان از
داستان لیلی و مجنون ،یوجیه عشق مجاز از ایم دیدگاه است ره ایم شیوۀ عشقورز یعنی حب
عذر مقدمه و رسب آمادگی برا یحمل عشق حقیقی است.
2ـ1ـ2لبسیاعشقبهتبعیت 
یکی دیگر از راررردها رلیت داستانْ ررو عشق ینعی یا لنل است ره بیاز هیم بیرا یوجییه
عشق مجاز است .عندالرزاق راشانی ادعا میرنید عشیق رسیانی ماننید مجنیون بیه معشوقانشیان
ازآنرو بوده است ره لنسی صورت پذیرفته و محنوب حقیقی در شمایل معشوق زمینی یجلی ررده
است «.ما ریان ذا اللینل ،إلیا أن محنیوبتی رهیرت بمظیاهر معاشیقهم» (راشیانی.)997 9753 ،
عیمالقضات برا ینییم ایم موعو از ماجرا سگ درگیاه لیلیی اسیتااده ریرده و عشیق ینعیی را
یوجیه ررده است .او میگوید «چیزو را دوستداشتم به ینعیّت ،در رمال عشق و محنّت ،قیدو و
نقصان نیارد  ...اگر مجنون را با سگ روو لیلى محنتی و عشقى باشد ،آن محنت نه سیگ را باشید،
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هم عشق لیلى باشد مگر ایم بیت را نشنیدهاو!
مجنــونروزیســدیبدیــدانــدرد ــت  

مجنونهمدیبرسـرسـش ـادان شـت 

فتندکهبرسدیتـورا ـادیچیسـت   

فتــاروزیبــهکــویلیلــیبدذ ــت» 



(عینالقضاتهمدانی )111:1131،
 

او همیم مطلب را در نامهها نیز آورده است «ره 
اگر مجنون را وا سگ روو لیلى عشقى بود ،نه

آن با سگ بود ،هم با لیلى بیود» (عییمالقضیات همیدانی ،9977 ،ج  .)31 5فشرالیدیم عراقیى در
لمعات ایم عشق را عاریتی دانسته و با استااده از داسیتان لیلیی و مجنیون گاتیه اسیت «غییر او را
نشاید ره دوست دارند ،بلکه محالست،
فکـــلملـــی حســـنهمـــنجمالهـــا 

معـــارلـــهبـــلحســـنکـــلملیحـــه 

محتجب است ،نظر مجنون هرچند بر جمال لیلیی
اال آنست ره پل پردۀ اسناب و چهرۀ احناب

است ،اما لیلى آینهاو بیش نیست و لهذا قال الننى علیهالسالم مم عشق و عف و رتم و مات ،میات
شهیدا .نظر مجنون بر حسم لیلى بر جمالی است ره جز آن جمال همه قنیح است ،اگرچیه مجنیون
نداند» (عراقی .)71 9939 ،ایم همان سشنی است ره موالنا از زبان مجنون به زینایی با یملیل روزه
و می بیان ررده است
فتصورتکـوزهاسـتوحسـنمـی 

یدهـــدازجـــایوی 
مـ ـیخـــدایممـ ـ 



(مولوی،1131،ج  )931:1

مولو در فیهمافیه با شیریمیریم بیان گاته است « 
مجنون را مىگاتند ره از لیلى خیوبیراننید،

بر یو بیاریم؟ او مىگات ره آخر مم لیلى را به صورت دوست نمیىدارم و لیلیى صیورت نیسیت.
لیلى به دست مم همنون جامى است .مم از آن جام شراب مىنوشم .پل مم عاشق شرابم ریه ازو
مىنوشم و شما را نظر بر قدو است» (مولو  .)17 9913 ،عارفان عاشق با ایم یوجیه ،دلدادگی بیه
معشوقان زمینی را گامی از عشق حقیقی میدانستند.
2ـ1ـ1عشقبهمظاهر،عشقبهحق 
یکی دیگر از شگردها یوجیه عشق مجاز ازنظر برخی عارفان ،یجلی معشوق در همة مظاهر
هستی و عشق به یکیک آنهاست .صاحندالنْ عشق به مظاهر هستی ،ازجمله زینارویان را برخاسیته
از عشق به جمال مطلق می دانند و برا ینییم آن بیاز هیم اغلیب از داسیتان لیلیی و مجنیون اسیتااده
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رردهاند .عطار میگوید مجنون در رو لیلی در و دیوار و سنگ و خا را میبوسید .رسی دلیل اییم
رار را پرسید .او سوگند یاد ررد ره مم جز رو لیلی چیز ندیدم (عطیار .)591 9912 ،ریتیر ریشیة
ایم حکایت را سشنانى دانسته ره از قول مجنون در رتابها اللمع و النور آمده اسیت .ابونصرسیراج
در اللمع مىگوید «و آنگاه ره یاد محنوب بر سر صاحب وجد غالب شود همة احیوال خیویش را در
صورت صاات محنوب یوصیف مىرند ،درست بیه ماننید مجنیون بنیىعیامر ریه چیون در وحیوش
مىنگریست مىگات لیلى و چون به روه نظر مىررد مىگات لیلى ( »...عطار.)211 9912 ،
عارف در ایم مقام خود و جهان را از محنوب پر میبیند و با هر یشابهی به یاد دوست میافتید.
عارفان برا ینییم ایم مضمون ،گاه از داستان آزادرردن آهو استااده رردهاند یا ثابیت رننید «حسیم
خوبان آینة خوبی اوست» .ایم حکایت در متون عرفانی به صیورتهیا مشتلیف ذررشیده اسیت.
صیادان آهویی شکار رردهاند و مجنون بهسینب شیناهت چشیمان آهیو بیا چشیمان لیلیی ،بیا دادن
گوساند یا شتر یا با دادن اسب ییزیک خود ،آهو را از بند میرهاند و دلیل ایم رار را یشابه مییان
آهو و معشوق ذرر میرند .در روایت سنایی مجنون خود دام مینهد و آهویی شکار میرند؛ ولی بیا
مشاهدۀ شناهت چشمان او با معشوق آن را رها میرند
فتچشمشچـوچشـمیـارمـناسـت  

ایــنکــهدردایمــن ــکارمــناســت 

دررهعا ـــقیجفـــانـــهرواســـت  

هــمرددوســتدربــونــهرواســت 



(سنایی )713:1191،

میندو نیز در رشفاألسرار چنیم روایتیی دارد (ر  مینید  ،9979 ،ج )951 2؛ امیا برخیی از
عارفان ره «جمله عالم را یک فروغ رو دوست» میدانند و یار را بیپرده از در و دیوار در یجلیی
میبیند ،انحصار یجلی و شناهت در موارد مششص را نادرست دانستهاند و معتقدنید مییان «ابیل» و
«خوبرویان چیم و چگل» یااویی نیست .ازایمرو قشیر در رتاب شرو أسماء الله الحسنى یحرییر
دیگر از ایم حکایت را از قول شیخ ابیوعلى الیدقاق آورده ریه مجنیون از عشیق سیر بیه بیابیان
گذاشت؛ آهویی دید و او را به معشوق مانند ررد ره
فعینـــایعیناهـــاوجیـــدیوجیـــدها 

ســویانعظــمالســارمنــ ر یــق 

پل رامالن بر او ایراد رردند ره چرا چنیم قیاسی ررده است .درصوریی ره به صحرا همه چییز
از او حکایت میرند (غزالی.)991 9973 ،
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بنابرایم مییوان گات عارفان مسلمان از رلیت و حوادث داستان لیلیی و مجنیون بیرا یوجییه
جواز عشق مجاز از سه وجه بهره گرفتهاند .اول اینکه عشق مجاز مقدمها برا یحمیل عشیق
حقیقی است؛ دوم اینکه اساساً عشق به خوبرویان عشق به حضرت حق است؛ سوم آنکه حضرت
حق در همة مظاهر هستی و ازجمله معشوقان زمینی یجلی دارد.
2ـ2تبیینمفاهیمعرفانیباحوادثداستان 
حوادث داستان لیلی و مجنون افزونبر یوجیه عشق مجاز  ،دستماییة ینیییم برخیی باورهیا
عرفان عاشقانه نیز قرار گرفته است .رنشها لیلی و مجنون بهتریم شواهد ملیالی بیوده اسیت ریه
عارفان بتوانند با آن مضامیم خاص را یوجیه و یا ینییم رنند .عارفان چون لیلی و مجنیون را نمونیة
اعال عشق پا یلقی میرردهاند ،گاه خود ماجراهایی برساخته و به ایم دو نسنت دادهانید .برخیی
از مهمیریم ایم مضامیم ره بسامد بیشتر در ادب عرفانی فارسی دارد در ادامه بیان میشود.
عقلستیزی 
2ـ2ـ 1
آننه در ادب عرفانی فارسی بهعنوان عقلستیز عارفان مطیرو شیده اسیت را مییییوان در دو
بشش بررسی ررد .نشست نگرشی افراری ره گاهی هر نیو یکییه بیر عقیل و اسیتدالل را میذموم
می داند و رار را به همسانی فلساه و زندقه رشانده است .دوم نگرش غالب عارفان ریه همیان نایی
قدرت عقل در شناخت حقیقت حق است؛ اما عارفان به دلیل سومی نیز از عقل بدگویی رردهانید و
آنْ خودخواهی عاقالن در مقابل دیگرخواهی عاشقان است .بهریور رلیی رفتیار و اعمیال عاشیقان
عاقالنه نیست و آنان از ایم مسئله با ندارند و حتی خرسند هم هستند.
شاید پل از یوجیه عشق مجاز مهمیریم رارررد داستان لیلی و مجنون ینیییم موعیو جیدال
عقل و عشق در عرفان باشد .احوال مجنون دستمایة خوبی برا ینییم ایم موعو بوده اسیت .در
ایم زمینه گاهی از وقایع مشهور استااده رردهاند و گاهی خود حکایایی آفریده و آن را بیه مجنیون
نسنت دادهاند.
اعمالی ره در ایم داستان از غیث عامر سر میزند چنان مشالف با عقل مصلحتاندیش اسیت
ره نام او به مجنون بدل شده است .وقتی مجنون در میانة میدان جنگ برا شکست سپاه نوفل ،ریه
به یار او آمده است ،دعا میرند منادا ره دل لیلی بشکند ،راهراً رار خیالف عقیل ریرده اسیت.
یر لذت و سر به بیابان نهادن و با جانوران خوگرفتم ،بوسیدن دهان سیگ ریو لیلیی ،پوشییدن
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پوستیم و در میان گله از رو لیلی ردشدن و اعمالی از ایم دست ره در داستان روایت شده است،
در نظر بیخنران از عشق ،بیخرد و دیوانگی است .عارفان مسلمان از ایم حوادث بیرا یاضییل
عشق بر عقل استااده رردهاند یا نشان دهند عاشقان حضرت حق از بند نام و ناموس و احترام خلیق
رستهاند؛ حتی از هوا بهشت و مافیها چشم پوشیده و به عشق رو آوردهاند ره «دوا نشیوت و
ناموس» است؛ ازایمرو گاهی با استااده از نام مجنون و رلیت داسیتان ،مضیمون را بییان ریردهانید؛
چنانکه مولو میگوید
مجنون دیمتاکهزلیلـیبـریخـوریم  

ایعشــقتــوعــدویهمــهعقــلهاســتی 



(مولوی )1222:1197،

بــر اعــدنمجنــونســرفتنة و ــا ــو  

ی ویـد ازعقـلتبـراکـن 
کینعشقهمـ 



(همان )092:

گاهی نیز با استااده از وقایع داستان یا آفرینش 
حکایایی و نسینتدادن آن بیه قهرمانیان داسیتان

موعو عقلگریز را ینییم رردهاند .عطار در حکایتی از مصینتنامه از زبان لیلی بیه همیة رالنیان
یوصیه میرند ینها با رنار گذاشتم عقل راهر و برگزیدن دیوانهنمایی مییوانند به دییدار محنیوب
دست یابند (عطار 9911 ،الف  .)979همیم مضمون در حکایت پوست پوشیدن مجنون برا دیدار
لیلی یکرار شده است .اگر مجنیون همننیان در قیید نیام و ننیگ و خیوشآمید خلیق بیود هرگیز
نمییوانست از رو لیلی گذر رند (همان 9912 ،ب  .)911ایم همان سشنی است ریه سیعد بیه
بیان دیگر گاته است
عا ونخو هچینازسـرلیلـی افـلانـد 

اینکرامتنیستجزمجنونخرمنسوزرا 



(سعدی )711:1191،

همانرور ره اشاره شد عقلی ره عارفیان بیا آن سیر سیتیز دارنید ،همیان عقیل معیاشانیدیش
دنیاپرست است ره بیش از گرهگشایی مایة گرفتار آدمی است .همچنان ره مجنون عقل حسیابگر
را برا رسیدن به لیلی رنیار گذاشیت ،عاشیق رالیب نییز بایید بیییوجیه بیه وسوسیههیا عقیل
سوداندیش ،خود را به خواست محنوب بسپارد .رار در ایم مقام به جایی میرسد ره عارفانی ماننید
عطار حتی یوجه به نعمت بهشت را نیز حجاب دانستهاند.
2ـ2ـ2مقایرضاوتحملجفا 
رعا به قضا معشوقْ شرط عشق و رسیدن به ایم مقام به نای خود نیازمند است .یا بنده جز
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خواست محنوب نشواهد ،عشق دوا نشوت و ناموس او نگردد .عیمالقضات با استااده از داسیتان
لیلی و مجنون ،سطوت قهر الوهی و امید به لطف او را به زینایی بیان ررده است «دانى او عزیز ره
جمال لیلى با عشق شیاته مجنون چه گوید؟ مىگوید او مجنون اگر غمزهاو زنم ،اگیر صید هیزار
مجنونصات باشند همه از پاو درآیند و افتادۀ غمزۀ ما شوند .گوش دار ره مجنون چیه میىگویید.
مىگوید فارغ باش ره اگر غمزۀ یو فنا دهد مجنون را وصال و لطف یو بقا دهد .مجنیون عاشیق را
اگرچه فنا از معشوق باشد ،اما هم بقا از معشوق یابد .دل فارغ دار» (عیمالقضیات همیدانی9979 ،
 .)991عطار در حکایات متعدد ایم مضمون را بیان ررده است (ر

عطیار 911 9912 ،و )937؛

ازجمله در حکایتی از زبان لیلی به مجنون عتاب میرند رندن خار راه معشوق نیز جیرم بیه شیمار
میرود (همان.)977 9917 ،
عارفان یحمل ریاعت را ازجمله مهمیریم شرایط موفقیت در سلو و راه رسییدن بیه مقامیات
بلند دانستهاند (گوهریم ،9937 ،ج  .)921 9عاشق ،هم سیشتیهیا راه عشیق و قهیر معشیوق را
یحمل میرند و هم جاا معشوق را لذت مییپنیدارد .عطیار در مصیینتنامیه بیرا ینیییم لیزوم
یحملپذیر عاشق در راه عشق از حکاییت مجنیون اسیتااده ریرده اسیت .مجنیون پیل از آنکیه
سشتیها راه عشق را از زبان پدرش میشنود پاسخ میدهد همییم قیدر ریه لیلیی از یحمیل اییم
سشتیها باخنر است رافی است (عطار 9912 ،الف )911؛ در حکایات دیگر نیز همننییم اسیت
همان 9912 ،ب  .) 595سعد و مولو نییز مضیمون شییرینی ابیتال حضیرت حیق را بیا

(ر

استااده از ماجرا لیلی و مجنون بیان رردهاند
عیبینبا ـدازتـوکـهبـرمـاجفـارود  

مجنـــونزاســـتانةلیلـــیکجـــارود 



(سعدی )111:1191،

روشم است ره از عنایت حضرت حق است ره 
عاشق در ابتال مییافتید .اییم مضیمون هیم بیا

حادثة شکستم جام مجنون بیان شده است
ردلتبشکستدلبرمستیافـزونکـنکلـیم 

کز کستجایمجنون صدلیلیدیدـراسـت 



(کلیمکا انی )991:1191،

2ـ2ـ 1نفیخودبینیوخودخواهی 



هیچ مانعی در رریق إلی اهلل ،بازدارندهیر از خودبینی نیست .در عالم عارفیانِ عاشیق ،خیودبینی
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عیم رار است .عشق دوا نشوت و ناموس انسیان و ینهیا راه رهیایی از خیودبینی و خودخیواهی
است؛ بنابرایم عارفان همواره بر نای خودبینی یأرید ررده و خیودبینی و خیودرایی را رایر میذهب
عشق دانستهاند (حافا.)572 9913 ،
مجنون نمونة اعال یر خود و ملال مناسنی برا ینییم مضمون نای خیود در متیون عرفیان
عاشقانه است .افزون بر ابیات پرارنده ،عارفان در حکایایی ایم مضمون را با محوریت مجنیون بییان
رردهاند .در حکایتی مجنون سوار بر ناقه رهسپار رو لیلی است .ناقیه ریرها دارد و ییا مجنیون بیه
خواب میرود ،بهسو او بازمیگردد .سرانجام مجنون خیود را از ناقیه بیه زییر مییافکنید و بیا پیا
شکسته غلتزنان بهسو منزل لیلی روان میشیود (مولیو  ،9972 ،د  .)319 7در حکاییت نیامنرده،
مجنون نماد عقل ،لیلی نماد عشق الهی ،ناقه نال امارۀ آدمی و رُره نماد شهوتها ایم دنیایی اسیت
و خواست ناسانی در برابر خواست عقل رمالاندیش قرار گرفته است؛ گاتنی اسیت در اینجیا ماهیوم
عقل به معنا ملنت آن در مقابل عقل معاشاندیش به رار رفته اسیت ریه پیشیتر ذریر آن بییان شید.
حکایت بیانگر ایم نکته است ره همراهی و همزمیانی دو عشیق آسیمانی و زمینیی در وجیود آدمیی
ممکم نیست و عاشق واقعی مانند مجنون باید از خودبینی و هواها ناسانی بگذرد .عارفانی ره خیدا
را برمیگزینند و ینها عشق او را در میانه میبینند نیز اینننیم از خویشتم و دنیا رناره میگیرند.
مولو با یکرار ایم داستان در فیهمافیه در شرو آن چنییم گاتیه اسیت «آخیر اییم ییم ،اسیب
یوست و ایم عالم آخور اوست و غذا اسب غذا سوار نناشد .او را به سر خود خواب و خور
است اما سنب آنکه حیوانی و بهیمی بر یو غالب شده است بر سر اسب در آخور اسنان مانیدها و
در صف شاهان و امیران عالم بقا مقام ندار  .دلت آنجاست اما چون ییم غالیب اسیت حکیم ییم
گرفتها و اسیر او ماندها » (مولو .)51 9913 ،
پیش از او عطار نیز در مصینتنامه برا بیان اییم مضیمون ریه عاشیقان حضیرت حیق زمیانی
پذیرفتة درگاه میشوند ره همة مصلحتاندیشیها عاقالنه را رنار بگذارند ،از حال لیلی و مجنون
استااده ررده است یا مجنون به نهایت جنون نرسد و همه چیز خود را درنیابد شایستة لیلی نیسیت.
زمانی ره غیث به نهایت جنون رسید،
ایـــنخبـــر فتنـــدبـــالیلـــیمدـــر  
تـــاکـــهدر نجیـــدچیـــزیدیدـــر




فــتاکنــونعشــقشامــدکــار ر 

مـــینیامـــدعشـــقلیلـــیدرخـــور
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چــونکنــونبرخاســتاوکلــیزدســت  

عشــقمــن،کلــی،بــهجــایاونشســت 



(عطار1191،الف )133:

عطار در الهینامه نیز ایم مضمون را با ذرر حکایتی از لیلی و مجنون بیان ررده اسیت .رسیی از
مجنون دربارۀ لیلی پرسید و مجنون با شنیدن نام لیلی به خا افتاد و از او خواست ره جز نیام و
سشنی بر زبان نیاورد؛ درنهایت چنیم نتیجه میگیرد
یتــوان فــت  
چــودایــمنــایلیلــیمــ 

ز یــریکفــریامــدیــ زمــان فــت 

ا  ـــر ـــمبـــودنخـــودیـــادداری  

روابا ــــدکــــهازوییــــادداری 

ولــیتــاازخــودیس ـدایتپــیشاســت  

ا  ــریــاد کنــیانیــادخــویشاســت 



(عطار )223:1197،

به مقام استغراق است.
نای خود نتیجها منار درپی دارد و آن رسیدن 
2ـ2ـ7استغراروفنایدرمحبوب
عارفان مسلمان احوال مجنون را نمونة بسیار مناسینی بیرا ینیییم اسیتغراق و فنیا عاشیق در
معشوق یافتهاند .مستملی بشار میگوید «اگر رسى به ملل اندر بیابانى به دست شیر گرفتار شیود
باز از دست وو رهایى یابد ،رسى ورا پیش آید گوید رجا بیودو؟ گویید شییر؛ و اگیر گویید چیه
رردو؟ گوید شیر .هزار گونه سؤال مشتلف رنند ،جواب از یک مقام دهد ،ره وو مغلیوب و فیانى
آن مقام است؛ و ملال ایم حدیث مجنون است ره مغلوب گشته بیود انیدر حیال لیلیی .هرچیه ورا
گاتندو ،جواب لیلى دادو» (مستملی بشار  ،9939 ،ج  .)319 5مولو ایم مضمون را بیا یملییل
دیدار آهو و شیر بیان ررده است ره چگونه هستی آهو در هستی شیر محو میشود
پــیش ــیریاهــوییمــدهو  ــد 

هســتاودرهســتاوروپــو  ــد 



(مولوی،1131،د  )177:1

حاصل دوام ایم حال ،یصور ایحاد است یا رار «بهجا 
یی رسد ره نه از خویشتم خنیر دارد و نیه

از محنت خویش خنر دارد .یا روزو مجنون را پرسیدند أیحب لیلى قال ال .قیل و ریف ذا ؟ قیال
الن المحنه ذریعه الوصل فاذا وقعت الوصله اریاعت الذریعه فانا لیلیى و لیلیى انیا .از گایتم وو ال،
ینراو محنت ننود و لکم به دیدار حنیب چنان مغلوب بود ره از محنت خنر نداشیت .محنیت میم
صات مم است .مم با مم بایم یا از صات خویش خنر دارم و نشسیت ییا میم نناشیم میرا صیات
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نناشد» (مستملی بشار  ،9939 ،ج 319 5؛ نیز همان ج  .)9921 ،9ایم همان مقام استغراق اسیت.
مولو با اشاره به ایم مقام و به استعانت از داستان منظور ما میگویید «اگیر دل را اسیتغراق باشید
همه محو او گردند محتاج زبان نناشد آخر لیلى را ره رحمانى ننود و جسمانى و نال بود و از آب
و گل بود ،عشق او را آن استغراق بود ره مجنون را چنان فروگرفته بود و غرق گردانیده ره محتیاج
دیدن لیلى به چشم ننود و سشم او را بیه آواز شینیدن محتیاج ننیود ریه لیلیى را از خیود او جیدا
نمىدید» (مولو  .)27 9913 ،درجایی دیگر باز هم ایم مضمون را با بییان رابطیه لیلیی و مجنیون
بیان میرند ره «مجنون خواست ره پیش لیلى نامهاو نویسد .قلم در دست گرفت و ایم بیت گات
خیال ـ فــیعینــیواســم فــیفم ـی 

وذکــریفــی لبــیالــیایــناکتــب 

پل نامه پیش رى نویسم ،چون یو دریم محلهیا میىگیردو .قلیم بشکسیت و راغیذ بدرّیید»
(مولو  .)919 9913 ،ازنظر غزالی ایم حال نتیجة رمال عشق است چنانره میگوید «حاصل اییم
فصل به یمللى با یو بگویم چون عشق لیلى در مجنون به رمال رسید ،مجنیون خیود را عییم لیلیى
یصور رند .هرره بر مجنون در ایم مقام گات ره لیلى آمد ،او را دشوار نمیود .گایت لیلیى همییم
منم  ...ایم انکار و عداوت از رمال دوستى باشد و نهایت ایحیاد» (غزالیی .)991 9973 ،هجیویر
نیز برا ینیم مقام جمع از ایم حکایت بهره برده است (هجویر  999 9972 ،و .)5
خواجه عنداهلل انصار نیز با استعانت از ماجرا لیلی و مجنیون اییم مضیمون را بییان ریرده و
گاته است «مجنون را گاتند لیلى به یو خواهد آمدن .گات از خود به خود نتوان آمدن ،حالت بهانه
و مقالت فسانه ،مرد آنست ره ازیم هر دو باشد بیر ررانیه» (انصیار  ،9977 ،ج  .)317 5صیاحب
اللمع ایحاد عارف و معروف را از زبان شنلی و با استااده از داستان لیلی و مجنون بیان میرنید ریه
شنلى روزو بر یکى از منابرش گات ره هرگاه از مجنون بنىعامر دربارۀ لیلى مىپرسیدند مىگات
مم لیلىام .او بهعلت عینیت از لیلى به لیلى به مشاهدۀ دائم لیلى رسیده بیود و از هرچیه جیز لیلیى
بود غایب مانده بود و همه چیز را در لیلى مىدهد (سراج یوسی.)931 9915 ،
عیمالقضات با ذرر داستان اویل قرنیی و عالقیهنداشیتم بیه مالقیات رسیول اریرم (ص) همییم
مضمون را بیان ررده و سپل از لیلی و مجنون شاهد آورده است «مگر ره آن نشنیدهاو ره مجنیون
را گاتند ره لیلى آمد ،گات مم خود لیلىام و سر به گرینان فروبرد ،یعنى لیلى با منسیت و میم بیا
لیلى» (عیمالقضات همدانی.)97 9979 ،
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2ـ2ـ 1رؤیتمعشوردرمظاهر 
پل از مق ام استغراق ،در ادامه عاشق ،هیم خیود و هیم عیالم هسیتی را لنرییز از وجیود معشیوق
میپندارد .عارفان برا بیان ایم موعو نیز از حوادث داستان لیلی و مجنون استااده رردهاند .صیاحب
اللمع نشستبار از ایم موعو یادررده و گاته است «مانند ایم گاتار در سیشنان واجیدان و شییدایان
در هنگام غلنة وجد و دلدادگى بسیار است ره نمونه را مىیوان از مجنون بنىعیامر ییاد ریرد .چیه او
هرگاه به وحوش نگاه مىررد مىگات لیلى .به روه مىنگریست مىگات لیلى .به مردم نظر میىریرد
و مىگات لیلى .یا اینکه روزو به او گاتند نامت چیست؟ و حالت چگونه است؟ گات لیلى» (سراج
روسی .)79 9915 ،یکرار ایم سشم را در آثار عطار میبینیم (ر

عطار.)591 9912 ،

2ـ2ـ0اتحادعا قومعشور 
عشق در آغاز برپایة وصول عاشق به معشوق شکل میگیرد؛ اما هرچه عاشق در ایم راه پیشییر
میرود و با گذر از خودبینی ،خویشتم خویش را در وجود معشوق فانی میبیند ،خواست او را بیر
امیال خود رجحان مینهد یا سرانجام به رمال عشق میرسد« .آنجیا ریه عشیق راسیتیم باشید بییم
عاشق و معشوق جدایی نیست .اهمیت چنیم عشقی در اینجاست ره عاشق خود را در ییک وجیود
دیگر فانی نماید .در ایم حالت ،دیگر دوگانگی باقی نمیماند و عاشق در معشوق فانی مییگیردد و
خود از دو جانب رفع میشود» (ر

زرییمریوب971 9913 ،؛ همیان .)217-219 9917 ،اییم

مقام ره درنهایت راه و در مقام پشتگی عاشق به دست میآید« ،رمال عشق ،اسیتغراق ییامّ و رامیل
عاشق است در وجود معشوق» (ستار  .)971 9912 ،عارفان برا ینییم ایم مرحله از عشق ،ملالی
بهتر از مجنون نیافتهاند.
عطار با استااده از داستان لیلی و مجنون ایم مضمون را در چنید حکاییت یکیرار ریرده اسیت
ششصی مجنون را در رنار دیوار منقش به یصویر لیلی دید .با خیود گایت بیاالخره بیه ریام دل
رسیدم و ایم دو را در رنار یکدیگر دیدم .مجنون از شنیدن ایم سشم نعره برآورد ره ما ییک دم از
هم جدا ننودهایم .پیش از آغاز جهان میان ما بنیاد ایحاد محکم شکلگرفتیه اسیت (عطیار9917 ،
 .)919در حکایتی دیگر ششصی از میزان عالقة مجنون به لیلی سؤال ررد
جـــوابشداد:کـــانبدذ ـــتاکنـــون 


یســتمجنــون 
کــهمجنــونلیلــیولیل ـ 
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دویـــیبرخاســـتاکنـــونازمیانـــه 

یســتومجنــونبــرکرانــه 
همــهلیلــ 



(همان )111:


2ـ2ـ3توجیه ط  وییدرمقایاتحاد 

از ینعات یصور ایحاد ،افشا راز و یا شطح گویی است .یکیی از راررردهیا داسیتان لیلیی و
مجنون در متون عرفانی یوجیه شطح عارفانه در مقام ایحاد اسیت .روزبهیان بیرا یوجییه سینحانی
گاتم بایزید از حال مجنون رمک گرفته است« .آنگه بدانى ره چه مىگوید مجنون در حق لیلیى در
میل عشق مولى ،حدیث «أنا مم أهوو و مم أهوو أنا» ممکم شود» (روزبهان بقلی شیراز 9977 ،
915؛ نیز همان .)917
عارفان راهراً شطح را نتیجة پرشدن از دوست و نای خود دانستهاند .نقیل اسیت ریه ییک روز
بوسعید را فصد مىرردند .گات «گوش دارید یا سر نیش به دوست نرسد» (شایعی ردرنی9913 ،
 .) 913ایم گاتة بوسعید ره از زبان بایزید هم بیان شده (سهلگی 9917 ،بند 11؛ نیز همیان  921و
 ،)929منشأ یکى از یملیلهاو معروف موالنا شده است .راهراً مولیو مجنیون را بیرا بییان اییم
سشم شایستهیر دانسته است
ترســـمایفصـــاد ـــرفصـــدیکنـــی 

نیشــــترنا ــــاهبــــرلیلــــیزنــــی 

دانــدانعقلــیکــهاورارو ــنیاســت 

 درمیـــانلیلـــیومـــنفـــررنیســـت 



(مولوی،1131،د )312:1

سلطان ولد ایم حکایت را به زبانی دیگر یکرار ررده 
است« .مجنون را گاتند ره را بیزن ییا درد

سرت آرام گیرد ،از سرمستى و بىخودو از زبان او بجست ره روا باشد .چون فصاد آوردند یا را او
را بگشاید ،افغان ررد ره هاو چه مىرنى خون لیلى را چرا مىریزو» (سلطان ولد.)91 9937 ،
2ـ2ـ9ادرایخاص(بو ناسی) 
مولو بیش از پنجاه بار نام لیلی و مجنون را در رنار هم در غزلیات آورده و با استااده و اشاره بیه
داستان آنان برا ینییم مناحث عرفانی روشیده است .در یک مورد ،عمم غیزل داسیتانی ،جسیتجو
گور لیلی را ذرر ررده است .مجنون پل از شنیدن خنر مرا لیلی از خود بیشود میشود
چــوبــاخــویشامــدبنرســیدمجنــون  

کــه ــور نشــاندهکــهبا ــدفنــایی 

بدفتنــد ــببــودتاریــ  ــم ــد  


نهــابــسافتــدزسوضالقضــایی 
ازایــ 
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نــــداکــــردمجنــــون ــــووزداری  

مـــرابـــویلیلـــیکنـــدرهنمـــایی 



(مولوی )1210:1197،

«بوشناسی» نوعی ادرا است ره عاشق پل از 
استغراق در معشوق بدان دسیت میییابید .اییم

همان هنر است ره موسی ( ) با آن مادرش را از سایر زنان مصر یششیص داد ،یعقوب ( ) بیا آن
عطر حضرت یوسف را از پیراهنش احساس و پیامنر اررم (ص) با ایم هنر ،بیو بهشیت را ازسیو
ی مم استشمام ررد .حکایت مزبور برا بیان همیم مضمون بارها یکرار شیده اسیت (عطیار9917 ،

 .)932مولو در ملنو نیز به ایم حکایت اشاره ریرده (مولیو  ،9972 ،د  )9177 3و در مجیالل
سنعه بار دیگر ایم حکایت را یکرار ررده است «مجنون صادق باید یا ایم رمز به غمز آرد
ارادوالیخفـــوا برهـــامـــنمحباهـــا  

فطیــبتــرابالقبــرد علــیالقبــر» 



(همان )12:1131،

وچشملیلیبین(خامانرهنرفته) 

یخبرانازعشق
2ـ2ـ1نقدب 

عاشقان در هستی جز زینایی نمیبینند و بر ایم باروند ریه لییل فیی امکیان ابید ممیا ریان؛ امیا
غیرعاشقان از چنیم حسی محروم هستند .زریمروب ایم نو نگرش را ناشی از ذوق عاشقانه دانسیته
است (ر

زریمروب .)971 9913 ،عارفان برا ینییم ایم موعو از روایتی فرعی از داسیتان لیلیی

و مجنون استااده رردهاند ره نشان میدهد لیلی در چشم اغیار چندان حسنی نداشته است.
هارونالرشید لیلی را احضار و چون در او جمال و رمالی نمیبیند از سر یمسشر از او میپرسید «لیلیى
یوو؟ و لیلی جواب میدهد «بلى ،لیلى منم؛ اما مجنون یو نیستى! آن چشم ره در سر مجنون اسیت در سیر
یو نیست» (شملالدیم ینریز  .)912 9912 ،مولو نیز ایم داستان را به نظم رشیده است
فــتمجنــونراخلیفــهکــانتــویی  

کــزتــو ــدمجنــونپریشــانو ــوی 

ازد ـــرخوبـــانتـــوافـــزوننیســـتی  

جج 
فتخـامو چـونتـومجنـوننیسـتی 



(مولوی،1131،ج )22:1

آننه باعث دورماندنشان از حقیقیت مییشیود،
در ایم حکایت ،خلیاه نماد راهربینانی است ره 
یوجه صرف ایشان به راهر و غالت از بارم امور است؛ درحیالیریه اگیر چشیم دل را بگشیایند بیه
شناخت حقایق دست خواهند یافت؛ «همنون مجنون ره براثر عشق ،بصیرت یافت و در لیلی بازییابی
از جمال الهی را مشاهده ررد ،حال آنکه لیلی به چشم دیگران همانگونه ره سعد میگوید سییهفیام
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و باریکاندام نمودار شد» (نیکلسون .)19 9971 ،یااوت دید انسانها نسنتبه همیدیگر باعیث شیده
است ره در و یوجه یکسانی نسنتبه حقایق امور نداشته باشند «حقیقت ،راهر ،ولیی مراییب دیید،
مشتلف است و هررسی آن را ادرا نمیرند؛ زیرا شرط عشق ،دیدۀ معشوقبیم اسیت و ییا آن دییده
گشوده نشود جمال معشوق در نظر نمیآید» (فروزانار ،9937 ،ج .)911 9
عیمالقضات میگوید « همه رل را آن دیده نناشد ره جمال لیلى بیند و عاشق لیلى شود؛ ییا آن
دیده یابد ره عاشق لیلى شود ره ایم عشق خود عرورت باشد» (عیمالقضات همدانی.)17 9979 ،
عطار با ذرر ایم ماجرا نتیجه میگیرد از غیرت است ره جمال معشوق بیر همگیان پدییدار نیسیت.
و حکایت را بهشکلی دیگر بیان ررده است ایمبار خلیاه به مجنون میگوید لیلی جمالی نیدارد و
از مجنون چنیم پاسخ میشنود
ز ـــتا ـــرننمایـــداوایپاد ـــاه 

پــس ــودخلــقجهــانمجنــونراه 



(عطار )211:1191،

مولو راهراً ایم مضمون را از مصینتنامه گرفته و با یملیل حسم و روزه بیان ررده است.
فتصورت،کوزهاسـتوحسسـن،مـی  

یدهـــدازنقـــشوی 
مـــیخـــدایممــ 



تــانبا ــدعشــقاوتــان ــو کــش 

ازیکـــیکـــوزهدهـــدزهـــروعســـل  


هریکـــیرادســـتحـــقعزوجـــل 



یبینــیولـــیکنان ـــراب  
کـــوزهمـ ـ 

رویننمایـــدبـــهچشـــمناصـــواب 



(مولوی،1131،د )973:1

2ـ2ـ 12یرتعا قومعشور 



مـــر ـــماراســـرکهدادازکـــوزها


عارفان مسلمان به سه گونه غیرت اعتقاد دارند .غیرت عاشق ،غیرت معشیوق و غییرت عشیق.
غیرت عشق اقتضا رتمان دارد و غیرت عاشق ،نای یوجه غیر به معشوق است؛ اما غیرت معشوق
نافی یوجه عاشق به غیرمعشوق است .ازایمروست ره عارفان خداوند را غییور خوانیدهانید؛ ریه ان
سعداً لغیور و انی اغیر منه و اهلل اغیر منا .رار به جایی رسیده است ره رسانی مانند عطار عنایت بیه
بهشت را نیز مشمول غیرت خداوند دانستهاند .آنان برا بیان غیرت معشوق هم از داسیتان لیلیی و
مجنون استااده رردهاند.
در مصینتنامه آمده است رسی به لیلی گات مجنون در عشق چنان بیقرار است ره گرد شیهر
میگردد .لیلی برآشاته؛
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فــتا ــردرعشــقبا ــداســتوار 

ی ـ دمــشبــا ــهر ردیــدنچــهکــار 



(عطار )132:1191،


زینارویانی را به او عرعه مییرنید؛ در مقابیل
در حکایت دیگر پادشاهی مجنون را می خواند و

انکار مجنون درخواست میرند ره دسترم «یکبار به اینان بنگر یا  »...پاسخ مجنون ایم اسیت ریه
معشوق در دل مم ییغی برهنه بررشیده و فریادش بلند است ره
ــربــه یــرمــاکنــییــ دینظــر 

یخبــر 
خــونجــانخــودبریــزیبــ 



(عطار )131:1191،

مضمون آورده است .بیه مجنیون مییگوینید
موالنا ایم حکایت را در فیهمافیه برا بیان همیم

«آخر سر را برگیر و نظر رم ».گات «مىیرسم ،عشق لیلى شمشیر رشیده است ،اگر بردارم سیرم را
بیندازد» (مولو .)31 9913 ،
در رسایل غزالی آمده است ره لیلی پاسخ سالم مجنون را نیداد؛ وقتیی دلییل را پرسیید ،گایت
شنیدم یو را یک لحظه خواب بوده است .گات امید داشتم ره یو را در خواب بنیینم .گایت گیویی
ملال مم از دلت زایل شیده اسیت (غزالیی .)711 9793 ،در حکاییت دیگیر از او مییخواهنید بیه
خواستگار لیلی رود .پاسخ او ره ینها به یاد محنوب دل خوش ریرده ،منایی اسیت .عطیار نتیجیه
میگیرد نناید جز یاد موال چیز دیگر در دل عشاق باشد.
تــاکــهبا ــدیــاد یــریدرحســاب 

ذکــرمــوشبا ــدازتــودرحجــاب 

چــونهمــهیــادتــوازمــوشبــود 


همچـــومجنونـــتهمـــهلـــیوبـــود 



(عطار )132:1191،


یوجه مجنون به اغیار حساس اسیت ،مجنیون
عاشق نیز غیور است .همانگونه ره لیلی نسنتبه

ینییم ایم موعو میگوید رسی خنر میرا
هم یوجه دیگران به لیلی را یحمل نمیرند .عطار برا

لیلی را به مجنون داد و او از شنیدن ایم خنر «الحمدهلل» گات .آن ششص با یعجب پرسید ییو ریه
در عشق لیلی هستیات را از دست دادها چرا چنیم میگیویی؟ گایت چیون میم از او بهیرهمنید
نشدم پل بهتر آن است ره دیگران نیز بهرهمند نشوند (عطار.)597 9917 ،
2ـ2ـ 11تجلیواستتار/فنایعا قباتجلیمعشور 
ازنظر عارفان ،عاشق سایه است و معشوق خورشید .با رهیور معشیوق ،عاشیق راهیی جیز فنیا
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ندارد .ایم حال النته در مرحلة رمال عشق پدیدار میشود .ازایمرو اشتیاق دییدار ییا هنگیام یجلیی
ادامه دارد و پل از آن همان حال دست خواهد داد ره برا موسی در روه رور افتاد .عارفان بیرا
ینییم ایم مضمون نیز از ماجرا لیلی و مجنون استااده ریردهانید .محمیود راشیانی مییگویید بیه
شااعت گروهی از بزرگان ،قنیلة لیلی راعی شدند مجنون یکبار لیلی را بنیند «عاقنت او را حاعیر
رردند و گوشه خرگاه لیلى برداشتند .نظرش بر عطف دامم لیلى آمدن همیان بیود و افتیادن بیشیود
همان فىالجمله یجلى حق سنحانه یعالى سنب استتار خلق است و استتارش موجیب رهیور خلیق»
(راشانی .)995 9937 ،غزالی در سوانح همیم حکاییت را آورده و یوعییح داده اسیت ریه «چیون
عاشق معشوق را بیند ،اعطراب در وو پیدا شود؛ زیراره هستى او عارییت اسیت و روو فیرا قنلیه
نیستى دارد» (غزالی .)992 9973 ،همننیم عطار در الهینامه از ایم حکایت برا ینییم زور عشیق
بهره برده است (عطار.)912 9917 ،
غزالی میگوید «چون عاشق پشته شد در عشق و عشق نهاد او بگشاد ،چون رالیة وصال پییدا
شود ،وجود او رخت بربندد ،به قدر پشتگى او در رار آید»؛ سپل برا ینییم ایم ماهیوم از همییم
حکایت استااده ررده است (غزالی.)992 9973 ،
عیمالقضات نیز برا ینییم ایم موعو از داستان لیلی و مجنون رمک گرفتیه اسیت «مشیاهدۀ
معشوق چون عاشق رامل بود مغلوبى آرد چنانکه مجنون به دید لیلى مغلوب شد سر ایم معیانى در
معنى اذا روشاوا یافت شود و آیة جَعَلَهُ دَرًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعقاً مؤیّد ایم رمز است
درتــوندــریزخــودبــرونباید ــد  

دردســتســتمهــاتزبــونبایــد ــد 

درعــینوهــورتــوکمــونبایــدجســت  


درپـــردهپـــردههـــادرونبایـــد ـــد 



(عینالقضاتهمدانی )01:1131،
 

اما عاشق ناگزیر معشیوق اسیت .اگرچیه حضیور معشیوق فنیا عاشیق را درپیی دارد ،امکیان
صرفنظر نیست .ازایمرو چون امکان وصال نیست و به قول مولو رهیور معشیوقْ فنیا عاشیق
است (مولو  ،9972 ،د  ،)99 9ناچار یا باید به شنیدن نام او دل خوش ررد یا بیه ریالم او بسینده.
«عاشقان ،رالم معشوقان دوست دارند .آن نشنودهاو ره مجنون چون لیلى را بدیدو از خود برفتیى
و چون سشم لیلى شنیدو با خود آمدو؟ (عیمالقضات همدانی .)999 9979 ،عطار با اشاره به ایم
موعو از داستان لیلی و مجنون بهره میگیرد ره رسی عمم سؤال از مجنون نام لیلیی را مییبیرد.
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مجنون عاجزانه درخواست میرند ره دوباره نام لیلی را بگوید .هرگاه نیام او را مییشینید عاقیل و
آرام میشد و برعکل نام چیز دیگر برده میشد جنون غلنه میررد (عطار.)517 9917 ،
22ـ2ـ12معشورنا زیر 
حضرت حق معشوق ناگزیر عارفان است و عاشق را جز بیا ییاد او آسیایش و آرامیش نیسیت.
میند پل از مقایسة امت پیامنر (ص) و عیسی ( ) از زبان حضرت حق «ره جز ما را نشواهند و جیز
به یاد ما نیاسایند» از داستان مجنون شاهد ملال آورده است ره «چون عشق مجنون روو در خرابیى
نهاد ،پدر وو گات یا مجنون! یو را خصمان بسیار برخاستهاند ،روزو چند غائب شو یا مگر میردم
یو را فراموش رنند و ایم سوداء لیلى از یو لشتى رمتر شود .وو برفت ،روز سوم مىآمد ،گات او
پدر! معذورم دار ،ره عشق لیلى آرام ما برده و همه راهها به ما فرو گرفته اسیت .راه بیه راه صیالو
خود نمىبرم ،هر چند ره همى روم جز به سر روو لیلى آرام نمىیابم» (میند  ،9979ج .)579 9
در حکایتی دیگر پدر مجنون برا رهایی از دام عشق ،او را به خانة رعنیه مییبیرد؛ امیا او دعیا
میرند غم عشق در جانش بیشتر شود .ایم همان سشم است ره مولو در ایم بیت گنجانده است
ایبــــرادرراههــــارابســــتیــــار 

اهــــویلندــ ـیمواو ــــیر ــــکار 
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میند در یاسیر ایم آیه ره «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ ممْ قَنْلیکَ فَأَخَیذْناهُمْ بِالْنَأْسیاء وَ الضَّیرَّاء» از قیول
ابمعطا میگوید «راهها فروبستیم بر ایشان یا یکبارگی از ریل ریون اعیراض رردنید و بیا صیحنت میا
پرداختند و مهر دل بر ما نهادند .بر وفق ایم حکایت مجنون است او را دیدنید در ریواف رعنیه بیشیود
گشته و بیآرام شده و دریاو عشق در سینة او موج بر اوج زده و دست برداشته ریه اللهیم زدنیى حیب
لیلى .بار خدایا! عشق لیلى در دلم بیازاو و بالء مهر وو یکى هزار رم» (میند  ،9979 ،ج .)921 9
ـنتیجه یری 

1
در ادب عرفانی فارسی به داستان لیلی و مجنون یوجه بسیار شده است .از مهمییریم دالییل اییم
موعو یکی آن است ره عارفانٍ عاشق ایم داستان را برا ررو و ینییم روابیط انسیان و خداونید
مناسب دانستهاند .عشق لیلی و مجنون نماد و نمونة عشق پیا و بییآالیشیی اسیت ریه از هیوا
ناسانی به دور است .ایم موعو سنب شده است عارفان عاشق در دو زمینه از ایم داستان اسیتااده
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رنند .نشست یوجیه عشق رنیعیی و انسیانی و دوم ینیییم روابیط انسیان و خداونید بیا اسیتااده از
حکایات ایم داستان است.
در مورد نشست آنان عشق انسانی را به سه علت جایز دانستهانید .یکیی آنکیه عشیق مقدمیه و
یمرینی برا عشق حقیقی است .دیگر اینکه عاشقان زمینی گرفتار التناس شده و محنوب حقیقی را
در پل زیناییها زمینی گم رردهاند؛ سوم اینکه اساساً در هستی چیز جز حق موجیود نیسیت و
عشق به هرردام از مظاهر در اصل عشق به حضرت حق است .در متیون عرفیانی فارسیی بیشیتریم
شواهد ملال برا یوعیح و ینییم ایم مطالیب از داسیتان لیلیی و مجنیون و ییا حیوادث جزئیی آن
انتشاب شده است.
استااده دیگر عارفان از داستان لیلی و مجنون ،بهرهگیر آنان از رلیت یا حوادث داسیتان بیرا
ینییم مضامیم عرفانی است .از آن میان موعوعایی مانند عقلستیز و خوارداشت آن ،مقام رعیا و
یحمل جاا معشوق ،نای خودبینی و خودخواهی ،فنا در محنوب و استغراق ،رؤیت معشیوق در
مظاهر ،ایحاد عاشق و معشوق ،یوجیه شطح گویی درل مقام ایحاد ،ادرا خاص (بوشناسیی) ،نقید
بیخنران از عشق و چشم لیلیبیم (خامان رهنرفته) ،غیرت عاشق و معشوق ،یجلی و اسیتتار /فنیا
عاشق با یجلی معشوق و ررو مضمون معشوق ناگزیر بسامد بیشتر دارد.
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