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 ،لیلیگی استاد خلیل هللا خزند ،خلیل هللا خلیلی ،ان خلیلیتلمیح در دیو ،فارسیادبیات 
 شعری از خلیلی

 مچهارقسمت 
 

 مقدمه

 به داغ نامـرادی ســوختم، ای اشک! طــوفانی

 گی، ای مرگ جوالنیبه تنگ آمد دلم زین زند
 

عشقی که برق آن هزاران خورشید تابان را در این بحر بیکران افروخته و چراغ های ماه و انجم را در شبستان  ۀآن شرار
دون و قافله ادبیات را مجذوب خود ساخته و ادبا را در آسمان که صد هزاران خرمن گر ۀان ادبیات روشن ساخته و آن شعلآسم

، دل های همه را درعین حیرت چنگ می زند، و به منزل مقصود رهنمایی فضای بی انتهای عالم حیران و سرگردان می گرداند
میکند. و آن اشراق الهوتی که سینه های خاصان را روشن تر از ماه گردانید که برق جهان سوز آن از کدام افق طلوع کرده 

 است و چیست؟
بزرگ فرازهایی را در  این شاعر خلیلی است. او همان فرزند دوران پرالتهاب و پرحادثه ، بزرگ مردی از شرق به نام استاد 

خود تجربه نمود که باعث رشد افکار و ماندگار شدن وی شده است. استاد خلیلی شاعری به انزوا  ۀدوران زندگی هشتاد سال
ایشان  خزیده و دور از سیاست و اجتماع نبود، و همیشه فردی بود در درون جامعه و مسلط بر اوضاع عصر و زمان خود. 

 .شاعری بوده است که به ادبیات جهان آشنایی کامل داشته است

 (32، ص 5تقدیس می دهد: ) ۀمی توان در این شعر به خوبی در یافت که چگونه به عشق به وطن جنب
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 4از 2

 لیلی و مجنون

 آرای ملک دل من اینجا عشق را کردم سریر

 ال را به مجنون بیابانیـیـودم حسن لـنم
 (225ص ،4)

 
 
 
 

 توضیح:

ود. ش گان دیده میشعار و نثر های شاعران و نویسندشعر اشاره به داستان لیلی و مجنون است که در اکثر از ااین 

کنند. و این داستان را به  داستان لیلی و مجنون اشاره می گی در آن بهرای بیان حد اعالی عشق و درماندشاعران ب

 .کالم خود می آورند طور زیبایی در

 خالصه داستان:

ختر مهدی بن سعید العامری و مجنون که عاشق او است، نامش قیس بن ملوح بن مزام العامری است که پسر لیلی د

لیلی و مجنون در زمان حکومت و زمام داری هارون الرشید بوده اند. گویند که مجنون شاعر  عموی لیلی بوده است. 

 (381،ص 6) بوده است 

دارد که این دیوان را به مجنون نسبت می دهند. وفات مجنون اندکی بعد در عرب دیوانی به نام دیوان مجنون وجود 

زیادی از ادبای فارسی  ۀعد دری راه یافته است، وستان از زبان عربی به زبان از وفات لیلی رخ داده است، این دا

ال کردند، او ؤنعم( س)الو  ۀکلم ۀبار ما این داستان را به نظم و نثر در آورده اند. از مجنون درو دری زبان زبان 

 (512، ص 3) کلمه )ال( را دوست دارم که چون این کلمه را از دهن لیلی خود شنیده ام.  گفت: 

زیادی از زیبا رویان دعوت نمود، ولی وقتی مجنون وارد آن بزم شد، سر  ۀی پادشاهی مجنون را به تماشای عدروز

شود،  ته شده و از مجنون علت سر به زیری را جویا میاین وضع خس الخره پادشاه ازااز روی زمین برنداشت، ب

 مجنون در جواب پادشاه گفت:  

ینم.      بسرم ایستاده که اگر سر بردارم شاید دیگر نتوانم رخ زیبای نگارم را به چنین حال ب لیلی با شمشیر از حیا بر

لیال سبب آن بود، به عشق الهی و آسمانی اخیر آن ذکر شده است که مجنون از عشق مجازی که  در اکثر داستان ها در

 .نموده و تا آخر عمر به آن وفا دار مانده است رسیده و در آخر عمر لیالی جاودانه خود را پیدا

 :خلیلی عالوه بر بیت فوق در ابیات زیر نیز به این داستان زیبا و دل انگیز و شیرین اشاره نموده استخلیل هللا استاد 
 

 روحم طفل صحرایی است وکه مغزم زادۀ کوه 

 مجنون است استادم رد درس عشق وـاگـم شـمن

 (525ص ،4)
 



  
 

 

 4از 3

 م شدهرم آن دل گــــــرود از ب ـکیـل

 شده مــز محمل گ "مـالیـیـل"از ــن

 (75ص  ، 2)

 ۀالی عشق راشده عمری است ناقلی

 ار آنـد مهـر کاروان که کشانـکو می

 (186ص  ، 4)
 

 دای اوستدۀ شیــنـشعـار ب))ال(( 

 ))ال((ی اوست حسن این لیال نهان در

 (689ص  ، 4)

 

 ه دانـــــیـالیی کـیـم لــاد چشــه یـب

 نـک م بلند افسانه ترـونـنـجـز م

 (390ص ،4)

 

 ده کاالی عشقه خـوِن دل شــر بـت

 الی عشقـیـن لـشته دامـرخ گـس

 (643ص ،4)

 

 ر دیوانه نیستـون به هه مجنـذبـج

 ت پروانه نیستـمـر مگس را هـه

 (511ص ،4)

 

 وقت رحیل مگر می آید، عشق بوی تو از

 راه مجنونان سپردی، از بیابان آمدی

 (474ص  ،4)

 

 گفت باحسرتمیلیالی وطن  به زندان دوش،

 راه بیابان کو؟ نوِن من تا گویدمچه شد مج

 (461ص ،4)

 



  
 

 

 4از 4

 که در سینۀ صحرا تابانیاد آن الله 

 لیال سوزدخیمۀ  ست که درچون چراغی 

 (120ص ،4)

 

 

 

 چهارمپایان قسمت 

 ادامه دارد

 

 

 
 


