
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

831 
 

 ظامی گنجوین های عاشقانه در خسرو وشیرین و  لیلی و مجنونمایۀ نامهدرون

 هارضا یلمهدکتر احمد                                                                                    

 ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان استان اصفهاناستاد و عضو هیئ

 رقیه رستمی                                                                                    

 دانشجو دکترا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان استان اصفهان

 :چکیده

در منظومه خسرو و شیرین، دو نامه  .هایی موجود است که بین طرفین رد و بدل شده استنامه ،های عاشقانهدر منظومه

خسرو برای  عرض تسلیت و در . مرده است -رقیب عشقی او -نویسد که فرهاد میاوّلین نامه را خسرو هنگامی . نگاشته شده است

آمیز  ای کنایهیرین نیز نامهش( همسر خسرو) بعد از مرگ مریم. حقیقت با لحنی کنایه آمیز برای شیرین پیام تسلیت می فرستد

اوّلین نامه را لیلی به مجنون می نویسد، دومین . باشدنامهْ عاشقانه موجود می  دولیلی و مجنون نیز  در منظومه. فرستدبرای او می

های خود به چه طرفین در نامه ،ها می پردازیم تا روشن شودمقاله به بررسی محتوای این نامه در این. نامه را مجنون به لیلی

 .  مسائلی اشاره نموده اند و موضوعات مطرح و مهم در محتوای این نامه ها چه بوده است

 .خسرو و شیرین، لیلی و مجنون،نظامی گنجوی، نامه، عاشقانه: هاهژ کلیدوا

 مقدمه 

این نامه ها را می توان .عاشقانه موجود است که بین خسرو و شیرین رد و بدل شده است ۀنام دهدر منظومه خسرو و شیرین، 

 :به دو دسته تقسیم نمود

 نامه های کتبی -4

 (.مشافهه)نامه های غیر کتبی  -2

اوّل در این منظومه به صورت  اما دو نامه ،رد و بدل شده است( رویکالمی رویا)نسخه به صورت مشافهه نامه ها،هشتاز این 

در ظاهر امر، خسرو . رده استاوّلین نامه را خسرو هنگامی  می نویسد که فرهاد، رقیب عشقی او،  م. هستند( مکتوب)یا «کتبی»

 و کنایه  عرض تسلیت، ولی در حقیقت برای گوشه برای

ه عاشق وجود رقیب عشقی گردد کجا برمیها به آندر واقع این گوشه و کنایه. فرستدپیام تسلیت خود را می ،زدن به شیرین

های ویس و رامین اسعد گرگانی نیز هنگامی دریکی از نامه. به مقصود می داندتابد و رقیب را دشمن و مانعی برای رسیدن را بر نمی

شمرد  و ل را دشمن خویش میگُ ای که برای رامین می فرستد،در نامه(معشوقه رامین)ازدواج می کند، ویس « گُل»با « رامین»که 

چون غیرت عاشق به او  ،داردرقیب عشقی را دشمن می ،عاشق. کنداحتی میاظهار نار ،از این که رامین با او همنشین شده است

 :گویدهمچنان که حافظ در بیت زیر می. دورزند و خواه ناخواه بر او  رشک مییدهد که دیگری را در کنار یار بباجازه نمی

 ( 441حافظ،)غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن               روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

 :خسرو به دست شیرین می رسد،شیرین متوجّه محتوای کنایه آمیز آن  می شود وقتی تعزیت نامه

 مشگ اندود کرده                        طبرزدهای زهر آلود کرده جگرها دید

 (ص 266،خسرو و شیرین)قصبهایی درو پیچیده صد مار                      رطبهایی درو پوشیده صد خار 

 یز مانند نامهاین نامه ن. نویسدکنایه آمیزخسرو  می  در جواب نامه ،همسر خسرو می میرد ،وقتی مریم دومین نامه را شیرین،

 .خسرو دارای لحنی کنایه آمیز و طنزآلود است
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هر دو قهرمان دستشان به جنایت آلوده : گویدها میدرباره این نامه« جام جهان بین»محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب

هایی کنایه آمیز به د را از عمل ارتکاب خویش در نامههر دو رضایت خاطر خو. است خسرو در مرگ فرهاد و شیرین در مرگ مریم

 (. 433، 4942،اسالمی ندوشن).یکدیگر نوشته اند

 :ویژگی نامه های کتبی خسرو وشیرین، عبارتند  از

 .نسخه می باشد دوتعداد نامه های کتبی  -4

 .از طرف شیرین است،اوّلین نامه از خسرو و دومین نامه -2

 .این نامه ها برای عرض تسلیت فرستاده شده اند -9

  .ه ها  دارای لحنی کنایه آمیز هستندنام -4

 .خسرو به شیرین، توسّط دبیر او نوشته شده است نامه -3

 .نامه ها را قاصدی به مقصد رسانده است -6

 .نامه ها، مُهر شده اند -1

 دبیر  

خسرو  ازدبیر خود . ندکردنگاری میدر اختیار دارد که برای او  نامهخسرو از پادشاهان ساسانی است و در دربار خود دبیرانی 

 :ای برای شیرین بنویسدخواهد تا نامهمی

 دبیر خاص را نزدیک خود خواند                  که بر کاغذ جواهر داند افشاند

 (ص 262،خسرو و شیرین)به شیرین نامه ای شیرین نوشتن سرشتن                   شکّر   در  فرمود گلش 

 :شیرین را خود ش نگاشته است بیر او تنظیم شد، نامهه توسّط دخسرو ک برخالف نامه

 (ص 261،همان)نویسنده چو بر کاغذ قلم زد                             به ترتیب آن سخنها را رقم زد

 قاصد

 :ده استای چیز دیگری نیامها جز اشارهدرباره قاصد این نامه. رساندست گیرنده نامه میها را به دمعموالً قاصدی این نامه

 (ص 263،همان)ببرد آنجا که فرمود به قاصد داد خسرو نامه را زود                             ستد قاصد،

 :لیلی پس از نوشتن نامه،آن  را به  دست قاصدی که مردی مسافر و ناشناس است، می دهد تا به دست مجنون برساند

 (ص 443همان،)چون سایه فتاد زیر پایش         مرد سفری ز لطف رأیش                             

-لیلی را می مجنون دست و پای قاصدِ نامه. یزکند، مورد احترام است و عزها رد و بدل میعاشقان را بین آن قاصدی که نامه

 :بوسد

 (ص 431همان،)آن قاصد را بداشت بر جای                                   گه دستش بوسید گه پای

 :بردکردند و قاصد مثل باد پاسخ نامه لیلی را برای او میها شتاب میوالً برای ارسال نامهممع

 (ص 431همان،)قاصد ستد و دوید چون باد                                    آن گونه که برد نامه را داد

 مُهر
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دوست  کند، به رسم عشق و ادب نامهراز خوشحالی میاز آمدن نامه او اب .گذاردگیرنده نامه، به نامه دوست احترام خاص می

د ی عاشقانه که جزو نامه های خصوصی محسوب می شوند؛ ماننهانامه. هر نامه را باز می کندرا می بوسد،آن گاه با اشتیاق تمام  مُ

 :نامه از محتوای آن با خبر نشود تا کسی جز گیرنده ند،سایر نامه های مهم  مُهر می شد

 (ص 263،همان)ید و مُهر نامه برداشت                     وزو یک حرف  را ناخوانده نگذاشتسه جا بوس

سد، دومین نامه را اوّلین نامه را لیلی به مجنون می نوی .کتبی موجود می باشد نامه دو ،و اما در منظومه لیلی و مجنون 

را  همسرش. میل و رغبتش او را به همسری ابن سالم  درآورده اندنویسد که بر خالف لیلی هنگامی این نامه را می. مجنون به لیلی

لیلی از مرگ پدر مجنون آگاه می شود برای عرض . شوهر، غمگین و چشم به راه مجنون می نشیند به خود راه نمی دهد در خانه

 :ندتسلیت و ادب برای مجنون نامه می نویسد و او را تسلّی می دهد و خود را در غم او شریک می دا

 ساز                         و زسنگ سیه برآورد آواز   کند    پدر  مرثیۀ گه 

 (ص 443،لیلی و مجنون)بگریست به های های و فریاد                       کرد از پدرت به نوحه در یاد

 .ه اندبه شخصه نوشته اند و توسّط دبیری نگاشته نشد نامه های لیلی و مجنون را خودشان، - نکته

 :لیلی را خودش نوشته است نامه ،به عنوان نمونه

 (ص 443همان،)تا نامه ای از حساب کارم                                     ترتیب کنم به تو سپارم

 :خواهد که نامه را محرمانه و پنهانی به مجنون برساند و نامه را مُهر می کندقاصد نامه، می لیلی از

 نهانی                                    این نامه به یار من رسانی   تا    رساد   یاریت

 دیدم که کبود کرده جامه                                     پوشیده به من سپرد نامه

 (ص 443همان،)یعنی کرم الکتاب ختمه                                مهر از انده        نهاده  بر  نامه

 یدن نامهبوس

  :وقتی قاصد نامه را به  مجنون می رساند، نامه را می بوسد و تقدیم می کند

 (443همان،)وآن نامه چنان که بود بگشاد                                          بوسید و سبک بدست او داد

 :گردد بی خود می ،دوست ازفرط خوشحالی و از سر شوق به خاطر آمدن نامه ،آن گاه  مجنون

 او رفته ز دست و نامه در دست                           اوفتد  مست         افتاد چنان  که

 (ص 446همان،)شکیب را ساز،داد  از دل خود                                خویشتن باز  آمد چو به هوش 

 (ص 431همان، )برون چوغنچه  از پوست مجنون چو بخواند نامۀ  دوست                                 افتاد

 این نشانه. می شود لیلی نیز اشک شوق از چشمش سرازیر می شود و نامه تر مجنون به لیلی می رسد، در جایی که نامه

 :اهمیت و ارزشمندی نامه های عاشقانه است

 (ص 431همان،)نامه تر کردلیلی چو به نامه در نظر کرد                                        اشکش بدوید 

 گذری بر زندگی نظامی گنجوی

در سرزمین اران به دنیا آمد  گنجه، در»:او گفته اند درباره. ایران در  قرن ششم است نظامی گنجوی از شاعران داستان پرداز

ش را هم خود مادر .یوسف پسر زکی مؤید به قول خود او، -پدرش یوسف نام داشت.هجری یا دو سال پیش و پس 393سال  -
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شاید بتوان حدس  -که نیز نام او در کالم شاعر با محبت یاد می شود -ریئسۀ کُرد می خواند و از نام این زن و برادرش خواجه عمر

بازرگان بوده اند یا آب و ملکی داشته اند و به هر حال در .کرد در گنجه فاقد بعضی امتیازات اجتماعی نبوده اند ۀزد که این خانواد

اصل و تبار پدرش یوسف تقریباً هیچ چیز دانسته به نظر نمی آید بومی ارانی یا  درباره .با نظر حرمت نگریسته می شده اندشهر 

 .(44-4914،43زرین کوب،)«.مهاجر آذری بوده باشد

ومن و دیندار است او انسانی م. نظامی، ابتدا تعلیم و تربیت مقرر زمان خود را فرا می گیرد، آن گاه به کار شاعری می پردازد

ت و حتّی در منظومه های ریاضت را تجربه نموده اس وظاهراً زهد و خداشناسی توجّه فراوان داشته استو در نوشته های خود به 

های جوانی و به هر حال قبل از چهل سالگی عالقه به زهد و ریاضت و عشق در سال». خود با کالمی عفیفانه سخن می راند عاشقانه

نشان  -از جمله کثرت امثال و آداب و رسوم عامیانه در کالم او -و تفکر،شاعر را به عزلت و خلوت کشانیده بود قراین دیگرو مطالعه 

احوال و عقاید  طوالنی حاصل کرده باشد و دربارهمی دهد که شاعر قبل از التزام عزلت باید با عام خلق نیز فرصت انس و مصاحبت 

 (.41همان،)«.ارزنده یی آموخته باشدطبقات مردم معلومات و تجارب 

از دنیا رفت او صاحب زن و فرزند بوده است که نام  336نظامی در  :آمده است« مجموعه مقاالت کنگرۀ نظامی»در کتاب 

نام همسر و فرزند او در ضمن  داستان زندگانی اش ذکر شده است و به همین  ،همسرش را آفاق و فرزندش را محمد گفته اند

 (.4912،244/9ثروت،).او  را حکیم ابو محمد نظامی می گفته اند و این می رساند که او پدر پسری محمد نام بوده استمناسبت 

نکته مهم در مورد منظومه »نظامی مشهور است،  نوشتن پنج منظومه شد که به خمسهمر گرانبار و ارزشمند نظامی صرف ع

ع شعرش بوده درک می کرده به عالوه چنان در آن غرق شده و احساس و های نظامی آن است که وی روح داستانی را که موضو

احوال اشخاص  بارز در شعرش می تراود،گویی همهتخیل و اندیشه وی با تار و پود داستان در آمیخته است که   صداقت و اصالتی 

 .(4913،411یوسفی،)«.به قلم آورده استداستان و فراز و نشیب حیات آنان و بر خوردها و حوادث ناشی از آن را خود لمس کرده و 

 ،خسرو و شیرین، لیلی و مجنون ،مخزن االسرار :آثار او عبارتند از. آثار نظامی مورد تقلید شاعران بعد ازاو قرار گرفته است

 .هفت پیکر و اسکندر نامه

 خسرو و شیرین و لیلی و مجنون مروری اجمالی بر  منظومه

پیش از نظامی،  .بیت، در بحر هزج سروده شده است 3116دارای »ونی کامالً غنایی است و عاشقانه دارای مضم این منظومه

فخر الدین  رودکی و ابوشکور بلخی منظومه هایی بر وزن این منظومه سروده اند،که چند بیتی از آنها در متن ها به جا مانده است،

که سال مرگ اتابک  (341-344)س از مخزن االسرار در سالویس و رامین را در این بحر سروده است، نظامی پ ۀگرگانی منظوم

 .(4962،49،نظامی گنجه ای)«.تصرف می کرده است و قزل ارسالن است در آن نظر

بانوی ارمن می باشد، سرانجام این داستان،  برادرزاده ،داستان عشق  خسرو پرویز پادشاه ساسانیان با شیرین ،این منظومه

فردوسی به  هرچند قبل از نظامی شاعر حماسه سرای ایران،. ها قهر وآشتی به وصال هم می رسند عاشق و معشوق  پس از مدّت

خسرو و شیرین را  در طی  هر چند فردوسی، قصه»ا باید گفت ی به نام خسرو و شیرین پرداخته بود، امّانظم داستان عاشقانه

شیرین در نواحی گنجه از دیر باز شهرت و آوازه یی داشت در  امّا داستان عشق خسرو و ،گزارش فرمانروایی پرویز، نقل می کند

راه خود  کسانی هم که از گنجه به بغداد رفته بودند همه جا در .شدفت انگیز ازین عشق پر شور نقل میبردع ماجراهایی شگ

بیستون در افسانه ها به این اساس  ،شهرود که خسرو ساخته بود سر راه بود .ی از یاد رفته دیده بودنداز این ماجرا "اثرهایی"

کاخ پرویز هنوز   .ها نقش بسته بود خاطرۀ این داستان را در اذهان زنده می کردداستان منسوب می شد و شکل شبدیز که بر سنگ

وی خوانده می  "جوی شیر"های خویش عرضه می داد و قصر شیرین با  آنچه هایی از دنیای خسرو  را در خرابهدر مداین نشانه 

 .(13 ،4914زرین کوب،)« .هنوزچیزی از ماجرای فرهاد را به خاطر می آورد شد

که بعد از خسرو و شیرین،به نظم در آمده،شامل »لیلی و مجنون، یکی دیگر از منظومه های عاشقانه نظامی گنجوی است 

در . (4962،43،نظامی گنجه ای).«سروده شدهۀ آغاز و بیشتر آن پس از سه چهار ما 344نظم آن در سال ،بیت است 4111بیش از 

حکایت عشق قیس ،این داستان. سروده شده است،لیلی و مجنون در بحر هزج اخرب مقبوض مکفوف»: این کتاب آمده است  ۀمقدم

مجنون بیشتر اشعار و روایات عرب را حفظ داشته و  .بوده خود لیلی، ا یکی از زیباترین دختران قبیلهب( مجنون)بن ملوح عامری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

834 
 

پدر را بعهده داشت، پدرلیلی که   وران کودکی چرانیدن بره های گلهاز بزرگان عرب و ثروتمندان خاندان خود بوده،قیس در دپدرش 

نظامی گنجه ) «.های خودرا به دخترکوچک خود لیلی داده بود تا شبانی کندبوده،چرانیدن بره( پدر مجنون)مریاز دشمنان ملوح عا

این عالقه به عشقی بزرگ و  .سر از کودکی با هم، هم بازی شده اند و به هم عالقه مند می شونداین دختر و پ. (41-4914،42ای،

لیلی را به زور به عقد  ،سرانجام. معروف شده است« عذری»عشقی پاک است که به عشق  ،این  عشق. افسانه ای مبدل شده است

 .   تان  با غم و اندوه بسیار به پایان می رسدابن سالم در می آورند و عاشق و معشوق  به وصال نمی رسند و داس

داستان ]گونه که در مأخذ یا مآخذ نظامی وارد شده است بدان» :اصل داستان لیلی و مجنون می گوید زرین کوب درباره

ی ازقبیلۀ خود ظاهراَ مأخوذ از مضمون اشعاری بود که شاعری از اعراب بنی عقیل،نامش توبه ابن الحمیر،با شاعره ی[ لیلی و مجنون

 "توبه  "این .الحب العذری-اند و از وجود عشقی پاک، پر شور و نامراد حکایت می کردسرودهم لیلی اال خیلیه برای یکدیگر میبه نا

بدان سبب که ماجرای عشقی او با لیلی در افواه افتاده بود بر وفق رسم دیدین بعضی اعراب بدوی از ازدواج با معشوق محروم 

در اندوه فراق جان داد و لیلی هم سرانجام در کنار  "توبه  "ی از بنی االزلع که شوهر لیلی گشت آنها را از دیدار مانع آمدمرد.ماند

 .مزار او هالک شد

هم نقل می  –قیس بن ملوح -ظاهراً اشعاری مانند مثنوی لیلی و مجنون  با همین مضامین عاشقانه از شاعری به نام قیس

محسوب  -مجنون -احیاناً با اندک تفاوت، به شاعران دیگر یا در واقع به نام های دیگری نیز از دیوانۀ عشق ها،شد که قسمتی از آن

در شعر  اشارت به عشقی از این گونه،. لیلی بنت سعد ،در مورد قیس بن ملوح -می شدند منسوب بود و معشوق همۀ آنها لیلی بود

با ذکر این نکته که هر قطعه  شت در واقع پاره یی از اشعار منسوب به مجنون بنی عامر،فارسی هم از قرنها قبل از نظامی انعکاس دا

های عاشقانه در کدام مأخذ به نظم آمده بود، به نام قصۀ لیلی و مجنون دست به دست می گشت و گه گاه مایۀ الهام بعضی مضمون

   (444-4914،446زرین کوب، )«.در نزد شعرای فارسی زبان نیز دیده می شد

 خسرو و شیرین  محتو ای نامه های کتبی درمنظومهبررسی 

 .خسرو و شیرین را  مورد بررسی قرار می دهیم کتبی در منظومه در این قسمت محتوای دو نامه

 ای اولّین نامه کتبی خسرو و شیرینبررسی محتو

این قسمت شامل پنجاه و پنج   .ده استکتبی در این منظومه است که از طرف خسرو برای شیرین نوشته ش این اوّلین نامه

 . تعزیت نامه خسرو به شیرین از راه طنز: با عنوان بیت می باشد که محتوای اصلی نامه سی و چهار بیت است،

 :میرد و خسرو برای عرض تسلیت به شیرین نامه می فرستدشود که فرهاد مینگامی  نوشته میاین نامه ه

 (ص 262،خسرو و شیرین)که چون درعشق شیرین مرد فرهاد                 سراینده چنین افکند بنیاد     

 :شیرین از مرگ فرهاد غمگین است

 دل شیرین به دردآمد ز داغش                         که مرغی نازنین گم شد ز باغش

 (ص 262مان،ه)جویباری                           بسی بگریست چون ابر بهاری      سرو   آزاد بران 

 :پردازدو به حمد خداوند روشنایی بخش می نامه را با نام خدا آغاز می کند

 به نام روشنایی بخش بینش                                      که روشن چشم ازو گشت آفرینش

 (ص 269،همان)انسّی و جانی                                      اثرهای زمینی و آسمانی  ۀپدیدآرند

 :گویداو از حدیث عاشقان دردناک سخن میپس از نام خدا و سپاس از نعمات 

 ( ص 269همان،)پس از نام خدا و نام پا کان                                      بر آورده حدیث دردناکان
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 :کندخطاب می شیرین دلبند و شکرخند،معشوق را شاه نیکوان

 ( ص 269همان،)که خوانندش شکرخا یان شکرخند                                شیرین دلبند ،که شاه نیکوان

 :با لحنی طنز آلود و کنایه آمیز به ماتم شیرین در سوگ فرهاد اشاره  می کند

 شنیدم کز پی یاری هو سناک                                   به ماتم نوبتی زد برسرخاک

 (   ص 264همان،)ز نرگس بر سمن، سیماب ریزی                              ز سنبل کرد بر گل مشک بیزی  

 :رقیب را حمال و غریب ِکشته معرفی می کند

 به زانو  کوه پیمود ،بران حمال کوه افکن ببخشود                                    به سر زانو

 (  ص 264همان،)جهان گو تا برو گرید جهانی         غریبی کشته بیش ارزد فغانی                            

 : مقصر می داند شیرین را به خاطر عالقه داشتن به فرهاد، سرزنش می کند و با طعنه او را در مرگ فرهاد

 اندهش خورد؟ۀ چند خوا،درد                        چو کشتی  از   کشتن    اوّل   بایستش  چرا 

 ( ص 264همان،)عزیزش کن که خوارش هم تو کردی         تو خوردی              غمش می خورکه خونش هم 

 :شیرین را تسلّی می دهد ،با لحنی حاکی از  طنز و کنایه

 به غم خوردن نکردی هیچ تقصیر                               چه شاید کرد با تاراج تقدیر

 (ص 264همان،)نخواهد زیستن کس جاودانی                     زندگانی                دارد     مرگ   بر بنا 

 :   فرهاد رادر مقابل بزرگی شیرین حقیر  می نماید ،تشبیهات شیرین را برتر از فرهاد وصف می کند و با توجّه به توصیفات و

 (ص 263همان،)ز ای دل افروز                               فرو میرد ستاره چون شود رو،تو روزی او ستاره

 :وجود خود را به شیرین گوشزد می کند و در لفّاف کالم به او ابراز عشق می کند خسرو در پایانِ نامه،

 (ص 263همان،)اگر مرغی پرید از گلستانت                                    پرستد نسر طایر ز آسمانت

 یعنی هم خود و فرهاد را به قطره و خود را به دجله؛ فرهاد را به مرغ و خود را به نسر طایر تشبیه می کند،

 :هم عشق خود را برتر از فرهاد و عشق او می داند 

 (ص 263همان،)و گر شد قطره ای آب از سبویت                              بسا دجله که سر دارد به جویت

 :ر و سالمتی آرزو می کندبقای عم(نامه ۀگیرند)در پایان،به رسم پیام های تسلیت، برای معشوق

 (ص 263همان،)اگر فرهاد شد،شیرین بماناد                                    چه باک از زردگل،نسرین بماناد

 کتبی خسرو و شیرین بررسی محتوای  دومین نامه

این . مریم از راه بادافرهشیرین به خسرو در مرگ  تعزیت نامه: نباعنوا خسرو می نویسد، ین نامه را شیرین در جواب نامها

 .نامه دارای پنجاه و دو بیت می باشد

 :شیرین  نامه را  با نام خداوند بخشنده و آمرزنده آغاز می کند

 پادشاهان                               گناه آمرز مشتی عذر خواهان         پادشاه   به نام 
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 (ص 261همان،)ز ما و خدمت ما بی نیاز است              خداوندی که ما را کار ساز است                  

اکنون مریم مرده و من نیز تو ،تو در مرگ خسرو به من طعنه زدی و مرا به سخره گرفتی: شیرین زیرکانه به خسرو می گوید

 :واکنون خدا  تورا به بادافره عمل خود گرفتار کرده است...را

 (ص 264همان،)گه از تیمار آن،این را کند شاد                            آن را دهد داد       ،گه از بیداد این

 :کنایه آمیز خسرو دلگیر است،با لحنی تیز و بر نده تر به مرگ مریم اشاره می کند ۀشیرین که از نام

 (ص 264همان،)مرگ خر بود سگ را عروسی: چه خوش گفتا لهاوردی به طوسی                           که

 :می گوید مرگ خواست خداست وچون خدا چنین خواسته است، پس با غم و شادی زندگی بایدساخت

 دردۀ روزی دوا باشد گۀ گ د                              چو روزی بخش ما روزی چنین کر

 (ص 264همان،)در همه کار                                بسازد گاه با گل،گاه با خار  کو   بود  آن   خردمند

یعنی خسرو را  زیرا عروسان دیگری چون شیرین در کنار توهستند؛ اگر مریم مُرد غم مخور، :و شیرین زیرکانه می گوید

 :متوجّه خود می کند

 (ص 263همان،)عروس شاه اگر در زیر خاک است                           عروسان دگر دارد چه باک است 

  :د و درخواست می کند که شاد ی و نشاط را برگزیند و خود را از غم  و اندوه دور سازدخسرورا تسلّی می ده،شیرین

 (ص 263همان،)مرنج ای شاه نازکدل بدین رنج                          که گنج است آن صنم،درخاک به گنج

 (ص 211همان،)د مخور غم تا توانی باده خور شاد                          مبادا کز سرت مویی برد با

 :شیرین برای یار سالمتی وعمر جاوید آرزو می کند

 (                ص 211همان،)اگر سروی شد از بستان عالم                                  تو باقی مان که هستی جان عالم 

 :اگر همه عالم از بین برود غمی نیست، چون تو هستی همه چیز هست

 ( ص 211همان،)ز تو از دست                          بحمداهلل چو تو هستی،همه هستاگر هستی شود دور ا

از این روست که خسرو به .سرور و بزرگ می داند ،و با ارزش می داند، همچنین او را لعل گرانبها« دُرقدر»شیرین  خسرو را  

 :همسری او نیست ۀدلیل بزرگی و شایستگی اگر تنها باشد، بهتر  است ؛زیرا هر کس شایست

 نکوتر                                      تو لعلی،لعل بی همتا نکوتر تنها  تو دُر قدری و دُر 

 (  ص 211همان،)سرآن بهتر که او همسر ندارد                                      گهرآن به که هم گوهر ندارد

 :برای او سالمتی و بقای عمر آرزو می کندو در پایان، چندین باراو را تسلّی می دهد و  

 و گر یک دانه رفت از خرمن شاه                                   فدا بادش فلک با خرمن ماه

 گلی گر شد،چه باید دید خاری؟                                  عوض باشد گلی را نو بهاری

 (ص 214همان،)غم مریم مخور عیسی بماناد                    بتی گر کسر شد،کسری بماناد                  

 لیلی و مجنون محتوای نامه های کتبی در منظومهبررسی 

 .کتبی از لیلی و مجنون را مورد بررسی قرار می دهیم محتوای دو نامه ،در این قسمت
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 لیلی به مجنون   بررسی محتوای  نامه

ات آغازین به حمد ابتدا درابی ،لیلی. ست که شامل شصت و چهار بیت می باشدموجود در این منظومه ا این اوّلین نامه

کند که به عناصر حیات جان و آغاز میۀ کالم را با نام پادشا .گویدشمرد و سپاسش میهای او را بر میپردازد، نعمتخداوند یکتا می

داند به همه  زبان را مین بی زبانان است و راز عاشقان بیخدایی که دانا از زبا پردازد،بخشیده و به حمد و سپاس یزدان میخرد 

 :موجودات روزی بخشیده است

 خرد پناهی ،جان زنده کنی                                          ۀ این نامه به نام پادشا

 نانداناتر جمله کار دانان                                              دانای زبان ِ بی زبا

 (ص 441همان،)روزی ده مرغ و مور و ماهی                                            ۀ قِسّام سپیدی و سیا

می رسد،خود را که  لطیف خود را به  پرندی تشبیه  می کند که از غم زده ای مانند  او به دردمندی مانند مجنون لیلی نامه

می داند و مجنون را که به کوه و صحرا پناه برده و هم نشین دد و دام شده است،  «حصار بسته»شوهر مثل زندانی است، در خانه

 :می خواند« قفس شکسته»

 کاین نامه که هست چون پرندی                                   از غم زده ای به دردمندی

 (ص 441همان،)، ای قفس شکستهبسته                                    نزدیک تو      حصار   من  ز    یعنی

آن گاه چنان که در  کند،می خطاب« یار قدیم عهد»( درکودکی هم مکتب بوده اند)اوست  مجنون را که یار کودکی و دیرینه

 :احوال پرسی می کند ،نامه نگاری مرسوم است

 (ص 444همان،)ی؟هفت مهد چون ۀای یارقدیم عهد چونی؟                                       ای مُهر

 :لیلی با القاب و تعابیر زیبا مجنون را مورد خطاب قرار می دهد

 آشنایی                                     عشق از تو گرفته روشنایی   گنج   خازن  ای 

 (ص 444همان،)پروانۀ  شمع صبحگاهی                                   ۀ ای چشمۀ  خضر در سیا

 خود خطاب می کند،به وفاداری او اشاره «هم قافلۀ قیامت»رفیق ابدی خود می داند و او را  مجنون را

 شوهرش به سر می برد؛ امّا ۀمی کند و وفاداری خود را نیز به او یادآور می شود، لیلی هر چند در خان

 :دلش در گرو مهر مجنون است و چشم انتظار اوست 

 هم قافلۀ  قیامت من                             من             مالمت   زخمگه  ای 

 (ص 444همان،)ای دل به وفای من سپرده                                        من سر ز وفای تو نبرده

 :لیلی احوال او را جویا می شود، از چونی و چگونه بودن او می پرسد

 (ص 444همان،)من با تو، تو با که عشق بازی        چونی و چگونه ای چه سازی                          

 :از هجران و غم دوری یار شکوه می کند

 (ص 444همان،)ار چه طاقم از تو ،چون بخت تو در فراقم از تو                                    جفت توام

رد، امّا دلش در گرو محبّت مجنون است شوهر به سر می ب خویش سخن می گوید، هرچند در خانهآن گاه دوباره از وفاداری 

 :گنج گوهر و عفتش سر به مُهر است: و به قول خودش
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 سر با سر من شبی نخفتست                               وان جفته نهاده گرچه جفتست 

 (ص 444همان،)گنج گهرم که در به مُهر است                                  چون غنچۀ باغ سر به مُهر است

 :با مجنون است«هم آشیان شدن»لیلی هنوز به امید وصال مجنون است و تمام خواسته و هم و غمش، 

 (444همان،)می خواستمی کزین جهانم                                       باشد چو تویی هم آشیانم

 :مجنون را به خورشید و خود را به ماه تشبیه می کند،لیلی

 (ص 443همان،)ابی از نور                                       چشمی به تو می گشایم از دورمن ماه و تو آفت

داند و به رسم عزا جامه ای نیلی بر تن می کند می گوید و خود را در غم او شریک می لیلی مرگ پدرمجنون را به او تسلیت

نو عروس بودن )را به جا می آورد، جز این که به دلیل عذری موجّه شروط عزا  ظاهراً همه. جنون هم یار می شودو در سوگواری با م

 :در مجلس عزا حضور نیافته است ،(شوهر است در خانه

 شنیدم                                   بر مردۀ تو کفن دریدم   چون   تو   پدر  مرگ

 زده چون بنفشه در نیل در دیده چو گل کشید ه ام میل                                 جامه

 کردم همه شرط سوگواری                             یاری       و   موافقی   به    تو   با 

 (ص 443همان،)نامد از دست                                   هر شرط که باید،آن همه هست  که  آمدنی  جز  

 :از نظر روحی به او نزدیک است به واسّطه عشق پاک و روحانی، اامّ لیلی هرچند از نظر مکانی از مجنون دور است،

 گر زین که تن از تو هست مهجور                                جانم ز تو نیست یک زمان دور

 (ص 443همان،)آگاه                                هر چاره شکیب شد در این راه   هستم   تو   دل    رنج  از 

 :شکوه می کند و می گوید باید با زمانه ساخت ،نه که آن ها را از هم دور کرده استاز زما

 (ص 443همان،)روزی دو در این رحیل خانه                                       می باید ساخت با زمانه

وصال مجنون نشسته است و ولی چشم به راه مجنون مانده است و هنوز در امید  ،لیلی با آن که نو عروس ابن سالم است

 :من یارغار تو هستم: مجنون را به آینده امیدوار می کند، او را دلداری می دهد و می گوید

 آن نخل که دارد این زمان خار                               فردا رطب تر آورد  بار

 (ص 431همان،)بست نیست؟ دلتنگ مباش اگر کست نیست                             من کس نیم؟آخر این

 :می خواند و تأکید می کند که کس بی کسان خدا ست« ایمان»مجنون را به ،لیلی

 (ص 431همان،)فریاد ز بیکسی نه رأی است                                   کاخر کس بی کسان خدای است

 :نددر پایان،دوباره او را تسلّی  و برای او سالمتی و بقای عمر آرزو می ک

 از بی پدری مسوز چون برق                                     چون ابر مشو به گریه در غرق

 (ص 431همان،)بماناد                                     کان گو بشکن، گهر بماناد   پسر   ،پدر  رفت گر 

 مجنون به لیلی  بررسی محتوای  نامه
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موجود در این منظومه است که  لیلی نوشته شده است، دومین نامه است که در پاسخ نامهون به لیلی مجن این اوّلین نامه

خدایی که بی همتا است ودانای  سرآغاز نامه با نام خدا وحمد و سپاس او شروع می شود، .شامل هشتاد و هفت بیت می باشد

 :سِّرونهان

 نام ملکی که نیستش یار        بود اوّل آن خجسته پرگار                                   

 (ص 434همان،)آشکارا                                            کو داد گهر به سنگ خارا     و  نهان   دانای

 :آرامش خود می داند ی خود دم می زند و لیلی را مایهاز بی قرار خویش سخن می راند، دل کباب و سوختهآن گاه از 

 (ص 434همان،)خویش                                        گفته سخن خرابی خویش  وآنگه ز جگر کبابی

خواند و با تعابیر خود را غالم و بنده او می خود را خاکسار می کند، خود را کوچک و پست می داند، ،در مقابل معشوق

 :نینی، بسامد باالیی در این نامه دارندت این چاین طرز سخن گفتن و  جمال متفاوتی در برابر او تواضع پیشه می کند،

 توآب کیی که روشن آبی؟                                 خرابی         من خاک توام بدین 

 من در قدم تو می شوم پست                                        تو در کمر که می زنی دست؟

 (ص 432همان،)تو پایۀ خواجگی نگه دار                              کشم بار               من در ره بندگی 

 :خود در خواست نوازش و دلجویی می کند مجنون از معشوقه

 مزن که خاکم                                                افروخته کن که گرد ناکم،بنواز مرا

 (ص 432همان،)ور زخم زنی، غبارت آرم              گر بنوازی،  بهارت آرم                                 

در پانوشت کتاب، در  .له دلگیر استاست  و از این مسئمجنون از یار  شکوه می کند که چرا به همسری ابن سالم درآمده 

ر سر یخ می ریخته و فقاع را ب.شیشۀ فقاع سالمی را برای من سر نگشوده و نامم را بر تختۀ یخ نوشتی» :معانی ابیات زیر آمده است

 :در واقع مجنون با این جمالت به لیلی گوشه و کنایه می زند.(4916،434نظامی گنجوی،.)«می خورده اند

 ای در کنف دگر خزیده                                               جفتی به مراد خود گزیده

 (ص 433همان،)بر تختۀ یخ نوشته نامم            نگشاده فقاعی از سالمم                                  

 :دوباره از بی توجّهی، بی وفایی  و عهد شکنی  لیلی  شکوه می کند

 گر جان ببری کی آریم یاد؟                               داد         ندادیم   ستدن   دل  در 

 (ص 433همان،)در عهدۀ  دیگری نشستی ؟     این است که عهد من شکستی؟                                 

 :مجنون از لیلی درخواست می کند،آن چه را در راه عشق و اثبات آن  انجام داده است، برای او نمایان کند

 خریدار                                       هم بر رخ او بود پدیدار  یاری که بود مرا 

 (ص 433همان،)بنمای مرا که تا کدام است؟                              آنچ از تو در این مقام است        

 :از عشق و صداقت معشوق انتقاد می کند

 با من نفس موافقت کو؟                                کو     صادقت   آه  عاشقی  گر 

 (ص 433همان،)عاشقی نیست در عشق تو چون موافقی نیست                                این سلطنت است

 :ابراز عشق می کند و از شوریدگی خویش سخن می راند ،مجنون  در ابیات  بسیاری،  با تعابیر مختلف

 بگذشت ز عشقت ای سمنبر                                      کار از لب خشک و دیدۀ  تر

 (ص 431همان،)مجنون تر ازان که می شنیدی       شوریده ترم از آنچه دیدی                                  
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آسوده و خرّم است و  مانند توانگری است که گوهر وجود معشوق ،عاشق این است که هر کس در کنار معشوق باشد اندیشه

  :را  در کنار دارد و معشوق گنجی است که همه نیاز مند وجود او هستند

 نه آنکه به روز من نشیند                               بیند     تو در   که   کسی   آسوده

 را                                  کو دارد چون تو گوهری را      توانگری    مرا،   نه   خرّم

 (ص 433همان،)دیریست که تا جهان چنین است                                  محتاج تو،گنج در زمین است

رشک می ورزد و گاه در کالم خود بانیش و کنایه از لیلی که (ابن سالم)واره بر رقیب عشقی خود عاشق غیور است و هم

 :انتقاد می کند ،همسر اوست

 (ص 433همان،)با من به زبان فریب سازی                                           با او به مراد عشق بازی

 :آزاد شود( رقیب:ابن سالم)سنگ این است که معشوق  او، از شکنجهآرزوی عاشق 

 (ص 433همان،)کی می بینم که لعل گلرنگ                                        بیرون جهد از شکنجۀ سنگ؟

 :عاشق به معشوق خود اعتماد دارد و یقین دارد که دست غیر به گوهر تن او نرسیده است

 گردد ز دهان اژدها دور              وان ماه کزوست دیده را نور                        

 مانده                                       خازن شده، ماه و مهد مانده    شهد زنبور پریده، 

 (ص 436همان،)بگشاده خزینه وز حصارش                                         افتاده به در خزینه دارش

 م را بر نمی تابد و با زبان طنز او را پروانه ای می داند که برای او عاشق غیور،وجود رقیبی چون ابن سال

 :سالمتی آرزو می کند، ولی در حقیقت او را به سخره می گیرد

 گر من شدم از چراغ تو دور                                      پروانۀ  تو مباد بی نور

 (ص 436همان،)باد ابن سالم  را سالمت              مرا غم مالمت                          کشت   گر 

 :امّا از شدّت دوستی و عشق بد اندیش گشته است ،عاشقی مانند مجنون به عفت معشوق خود ایمان دارد

 هر چند حصارت آهنین است                                     لؤلؤی ترت صدف نشین است

 (ص 436همان،)باشد دل دوستان بد اندیش                             خویش            دانی که ز دوستاری 

و عاشقی که مگسی در ! بر معشوقه اش بنشیند( رقیب)تواند ببیند که حتّی مگسینمی زیرا عاشق صادق به دلیل غیرت،

 :درواقع کور است ،کرکس نباشد نظرش مانند

 گر بر تو یکی مگس نشیند                             هوس نشیند      بر من ز تو صد

 (ص 436همان،)زان عاشق کورتر کسی  نیست                                کو را مگسی چون کرکسی نیست

 :؛ یعنی دست یافتن رقیب به معشوق، این اتّفاق موجب بی قرار شدن عاشق می شودوجود مگس بر روی شکر

 (ص 431همان،)تا آن مگس از شکر برانم                          چون مورچه بیقرار زانم                 

چون این وجود مجنون عاشقی است که  گرفتار درد هجران گشته است و بی مرهم و درمان  مانده است، با  ،و سخن آخر   

 :نداردۀ غم و اندو خود را سالم و سالمت می بیند، معشوقه

 (ص 434همان،)چون تو به سالمتی، غمی نیست                      با زخم من ار چه مرهمی نیست         
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 گیرینتیجه

می توان  از نظر ای که اولّین نکات بارز و  برجسته ،اگر بخواهیم وجوه اشتراک نامه های عاشقانه در این مقاله را بررسی کنیم

 :نکات زیر است ،ها گفتساختاری درباره  همه این نامه

 .ها منظوم هستنداین نامه  همه-4

 .ها مثنوی استقالب این نامه-2

سد و از نظر لحن، دو ؛ که زبان این نامه ها نو و تازه به نظر می ردر مورد لحن این نامه ها این استقابل توجّه  اما نکته

مّا نامه های لیلی و ا .آمیزندند، دارای لحنی طنز آلود و کنایهکه برای عرض تسلیت فرستاده شده ا تعزیت نامه خسرو و شیرین

 . مجنون دارای  لحنی ساده و بسیار صمیمی و عاشقانه هستند

و ابراز نیاز است که با دیده می شود که همه بیانگر دردِ فراق، سوزعشق ۀ ها، محورهای فکری مشاببه طور کلی در این نامه

لّ این نامه ها دیده می شود، محورهای زیر امّا مهم ترین وجوه مشترک فکری که در ک .متفاوتی مطرح شده است شیوه های

 :هستند

 کالم آغازین نامه ها-4

 :نامه لیلی به مجنون این گونه آغاز می شود. نام و یاد خداوند است کالم آغازین در آغاز بیشتر نامه ها،  

 (ص 431جنون، لیلی و م)ۀ خرد پنا،جان زنده کنی                                 ۀ این نامه به نام پادشا

 : مجنون به لیلی این گونه آغاز می شود نامه

 (ص 434،همان)بود اوّل آن خجسته پرگار                                نام ملکی که نیستش یار 

 :تعزیت نامه خسرو به شیرین این گونه آغاز می شود

 (ص 264،خسرو و شیرین)بر نام خداوند  نخستین پیکر آن نقش دلبند                               توال کرده

 :شیرین به خسرو این گونه آغاز می شود ۀتعزیت نام

 (ص 264همان،)به نام پادشاه پادشاهان                                     گناه آمرز مشتی عذر خواهان

 دعا کردن -1

به درگاه  ،گاه از شدت اندوه ،از هجران شاکی استراند و با سوز و گداز از غم عشق سخن می وقتی عاشق ،هادر این نامه

برای معشوق دعای سالمتی و  ،هایی داردکند و از پروردگار خویش در خواستبرد و در درگاه ایزدی دعا میمی پناه خداوند متعال

 :تن درستی می کند
 (ص 916،ر و شیرینخس)چنین پیروزی روزیم گردانگردان                      خدایا ره به پیرزوزیم   

 (ص 914همان،)روز از روز، به باد،مرا گر روز و روزی رفت بر باد                     ترا هر روز

 (ص 431،لیلی و مجنون)کاخر کس بی کسان خدای است                  نه رأی است      فریاد ز بیکسی 

 حرمت نهادن به معشوق-9

شمرد و با بهترین الفاظ محترم آمیز او را مورد خطاب قرار می دهد و سعی می کند در  عاشق همواره، معشوق را عزیز می    

 :گفتارخویش معشوق را بهتر و برتر از خود توصیف کند

 (ص 211خسرو و شیرین،)تو دُّر قدری و دُّّر تنها نکوتر                            تو لعلی،لعل بی همتا نکوتر
 زان گنج به دست دوستان مار                           ولی به دست اغیار،ای گنج

 (ص 432لیلی و مجنون،)من                             تاراج تو لیک بر سر من   ولی نه بر سر،ای تاج

 عشق راستین-1

 :بی او زنده نیست عاشق خود را فدای معشوق می کند و
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 (ص 964،خسر و شیرین)ازآن بهتر که بی تو زنده باشم     به پیشت کشته و افگنده باشم                    

 : عاشق اگر خودش بمیرد و ناکام بماند، ولی برای معشوق زندگی و جاودانگی آرزو دارد    

 (ص 914همان،)اگر من جان دهم در مهربانی                         تورا باید که باشد زندگانی 

 : ی  و عشق خود اعتراف می کندعاشق با صداقت کامل به شوریدگ   

 ( ص 434لیلی و مجنون، )شوریده ترم ز آنچه دیدی                          مجنون تررا از آن که می شنیدی

 شتاب کردن در ارسال نامه-0

 (ص 236خسرو و شیرین،)ستد قاصد ببرد آنجا که فرمودا زود                          نامه ر  داد    به قاصد

 (ص 434لیلی و مجنون،)اصد ستد و دوید چون باد                          زان گونه که برد نامه را دادق

 نامه نگاری توسّط دبیران-6

 :نگاشته شده است او کتبی خسرو توسط دبیر نامه   

 (ص 269،خسرو شیرین)دبیر خاص را نزدیک خود خواند                     که بر کاغذ جواهر داند افشاند

 ابراز خوشحالی از رسیدن نامه-7

 :گریستمی دوست بسیار خوشحال می شد و گاه پس از خواندن نامه از فرط اشتیاق گیرنده نامه از رسیدن نامه   

 (ص 434،لیلی و مجنون)لیلی چو به نامه در نظر کییرد                     اشکش بدوید و نامه تر کرد

 (ص 263،خسرو و شیرین)شاه                  رخ از شادی فروزان کرد چون ماهچو شیرین دید کامد نامۀ 

 بوسیدن نامه-3

 :بوسیدرسید، از روی عشق و ادب آن را میوقتی نامه به دست گیرنده می 

 (ص 263،خسرو و شیرین) سه جا بوسید و مُهر نامه برداشت       وزو یک حرف  را ناخوانده نگذاشت

 :دهدبوسد و  به دست گیرنده میقاصد نامه را می،مجنون لیلی و  درمنظومه

  (ص 449،لیلی و مجنون)وآن نامه چنانکه بود بگشاد                              بوسید و سبک بدست او داد

 

 نگاری در شرایط خاصنامه -3

ه می شود، برای عرض ادب و تسلیت لیلی وقتی از مرگ پدر مجنون آگا ،ها در شرایط خاصی نوشته شده اندبیشتر نامه  

 :برای مجنون نامه می نویسد

 (ص 443،لیلی و مجنون)مرگ پدر تو چون شنیدم                                    بر مردۀ تو کفن دریدم

رهاد طنزآمیز است، امّا وقتی فهای کتبی خسرو شیرین نیز برای عرض تسلیت فرستاده شده اند، هرچند زبان آن ها نامه

 :خسرو این نامه را برای شیرین می نویسد ،میردمی

 (ص 262،خسرو شیرین)سراینده چنین افکند بنیاد                         که چون در عشق شیرین مرد فرهاد

-ن نامهاین خصوصیت در ای .پس از خواندن نامه  پاسخ آن را  زود  فرستاده است ،معموالً پس از ارسال هر نامه گیرنده آن   

 .ها دیده می شود
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 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
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 منابع

 .4942،نشر جامی،چاپ اوّل،تهران،جام جهان بیناسالمی ندوشن،محمدعلی، -

 .4912،جلد،تبریز،انتشارات دانشگاه تبریز9،مجموعه مقاالت کنگرة نظامی،منصور،ثروت -

 .4949چاپ دوم،،،به کوشش محمد قزوینی وقاسم غنی،تهران، طالیهدیوانحافظ،شمس الدین محمد، -

 .4911انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،،9و 42 -44تهران، ج ،لغت نامهدهخدا،علی اکبر، -

 .4914،تهران،نشر سخن، چاپ دوم،پیر گنجه در جستجوی ناکجا آبادزرین کوب،عبدالحسین، -

 .4913جلد اوّل، تهران، انتشارات فردوس، چاپ ششم،، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،ذبیح اهلل، -

 .4963،تهران،انتشارات خوارزمی،چاپ چهارم،سخن و سخنورانوزان فر،بدیع الزمان،فر -

 .4916،انتشارات قطره، چاپ اوّل،تهران،به کوشش سعید حمیدیان ،خسرو وشیرینالیاس بن یوسف،،نظامی گنجوی -

 .4969،چاپ دوم،به کوشش عبدالمحمد آیتی، تهران،انتشارات سپهر،خسرو وشیرین،ییییییییییییییییییییییییییی -

 .4941،دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اوّل،به کوشش بهروز ثروتیان،تهران،لیلی و مجنون،ییییییییییییییییییییییییییی -

 .4916قطره، چاپ اوّل، ،تهران،،به کوشش سعید حمیدیانلیلی و مجنون،ییییییییییییییییییییییییییی -

 .4913 ت علمی، چاپ نهم،،تهران، انتشاراچشمه روشنیوسفی،غالمحسین، -
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