
  ٢٤٨  قند پارسي

  دهلوي اصطالحات صوفيه در غزليات امير خسرو

  ♦ره غفّاراوايضم وفسوررپ
ن هند قرار يسرزم يسرا ين سخنوران فارسيتر در شمار معروف ير خسرو دهلويام

 يا ستهيشا يها ک خدمتيات فارس و تاجيش در قلمرو ادبيدارد که با حضور خو
 يها وهياو با ش يمنزلت ادب بر يقيو آثار تحق ها در اکثر تذکره. ده استيسامان رسان  به

ات فارس ينه تنها در ادب يگاه خاص وين امر خود گواه جايد شده است و ايخاص تأک
  .استگران يو د يرازيش يک، بلکه در نزد سخنوران ممتاز، چون سعديو تاج
 که ن مطالب خاصي      از او ل يکي بنابراين بوده است، ير خسرو معاصر سعديام
و  يسعد ييعن تيم اخالق بشر   ّمعل  ااند، ارتباط او ب           توج ه نمودهآن  به نگاران تذکره

دو بار از جانب حاکم  يسعد يجمله، وقت من. اش از جانب اوست يسخنور  به اعتراف
انجام  يريهند دعوت شد، بنا بر مشکالت پ به ديخان شه  به ن مشهورآقا            مولتان محم د

  :ن خسرو در پاسخ نوشتقام سخم به با اعتراف يسعد .نشد مقدور شيسفر برا
  .“ت شوديد تربيخسرو جوهر قابل است، با”

  :گفته بود يسعد که ندا نقل کردهن يفزون بر ا ي  ّحت 
  .“ستيهند ن به اج رفتنيخسرو در هند موجود است، احت يوقت”

انات ين بير خسرو نه تنها از ايام يو عرفان ي        ّ                         قابل تذک ر است که مقام و منزلت ادب
 ين نظر هستندنگاران و مورخان، علما و فضال بر ا شتر تذکرهيکه بآشکار است بل يسعد
او . امده استيا نيدن  به ير خسرو دهلويمانند ام  به يحال در هندوستان شاعر  به که تا
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  اصطالحات صوفيه در غزليات امير خسرو دهلوي  ٢٤٩

ل يش قاا يت و مرتبة شاعريموفق به ايرانيان در هند است که يندة شعر فارسيگانه سراي
  :ن اظهار نظر نموده استيچن »المآثر سينفا«مؤلف  ين معنيا به با اشارت .اند گشته
ست و سلطان شهرستان بالغت و  يپادشاه ملک سخنور ير خسرو دهلويما”

ر جواهر نظم و بالغت است و ناظم مناظم سفتة ي، مظهر مزاحيگستر فصاحت
 …                  حد  کمال است و کمال  به در فنون اشعار مرتبة جاللش. شعر و فصاحت
 ير خسرو غزل را از خاقانيام که نديفرما ي         قدس س ره م ي       ّ     حضرت مل ا جام

  .١“…از او جواب نکرده  به يرا کس »ينظام ةخمس«ده و يگذران
 يخسرو ملک سخنور”را  خسرو يبادآ ميخان عظ يقل نينگاران حس گر تذکرهياز د

  :ن نموده استيش و تحسين ستايده، او را چنينام ٢“يگستر و فصاحت
 يسرا ، بلبل نغمهيپرور و بالغت يورم دانشير اقليام…) ير خسروام( يو”

بار ي، سرو آزاد جويانيب نة حسنيزبان آ نيريش يست و طوط يگلشن سخندان
بند شجر  ن چمن، نخليفصاحت آثار روضة ا ي              ُ  قة سخن است و ق مريحد
  .٣“ست يانيب پرداز گلزار خوش ب نغمهي، عندليست و باغبان گلشن همدان يمعان

ن يبلند داده، ا يبها ير خسرو دهلويام يمقام شاعر به زين »   ّ   الش عراةتذکر« صاحب
  :ش گذاشته استيشه را پياند 

ت يک با صد هزار بيشعارش چنان واقع شده که هر  از افکار بالغت يبعض”
  .٤“کند يم يبرابر

 ن شاعر صاحبيمنزلت خاصة ا به يکه آنها همگ يداستنگاران هو              از توج ه تذکره
. اند زبان هند اعتراف نموده يات فارسيادب در صوصخ  ه، بينام در قلمرو شعر فارس

 يو رباع هده و چه قطعيو غزل و قص يچه مثنو ير خسرو در هر نوع شعري     ً    واقعا ، ام
د و نه تنها در يثبوت رسان به ش راياستاد کامل بودن خو ،کيو در هر طبع آزمود 

ن يا. دست آورد  به يميران و خراسان و ماوراءالنهر اشتهار عظين هند، بلکه در ايسرزم
                                                   

  .٧٧ها و مأخذهاي ديگر، ص  قاسمي، شريف حسين، خسرو در تذکره  .١
  .٤٩٧آبادي، نشتر عشق ، ص  خان عظيم حسين قلي  .٢
  .٤٩٨-٤٩٧، ص همان  .٣
  .٤٩   ّ       الش عرا، ص ةتذکر.                         غني، موالنا محم د عبدالغني  .٤



  ٢٥٠  قند پارسي

در  يگاه خاصيمقام و جا ير خسرو دهلويآثار ام در قيتحق زياست که امروز ن
 يرانيشناس ا اتياز جمله، ادب. کسب نموده است يو خارج يوطن يشناس اتيادب

  :ن نظر است کهيرضازاده شفق بر ا
و اند و از آنچه از ا نسبت داده )ر خسرويام(او   که به از جهت کثرت اشعار…”

  .١“                       توان شاعر درجة او ل شمرد يمانده م يباق
ز ا«و  »ينظم و نثر فارسمسلط بودن در « بر يسيد نفيران سعيدانشمند معروف ا

شاعر ”او را  ٢د نمودهيوان او تأکي                 ر خسرو در مقد مة ديشمار رفتن ام به »ن فنياستادان ا
  .نامد يم“ هندوستان يرانيا

ر خسرو در يمقام ام به        با توج ه دگر خويد در کتاب يسياستاد نف نيافزون بر ا
  :چنين نوشته است نوشته »هند يسعد«ن هند و کسب لقب يسرزم
ن جهت او را يهم به واست  هندوستان يرانين شاعر ايبزرگتر يخسرو دهلو”
در اقسام مختلف شعر مانند مدح و غزل و . اند لقب داده »هندوستان يسعد«

ق و يکه الفاظ رق يشتر غزل عارفانه استاو ب شاهکار يمهارت داشته، ول يمثنو
  .٣“است ختهي                   ق را با فکر تصو ف آميدق يمعان

 ييسرا در غزل ر خسرويمقام بلند ام ي برسيد نفيم، استاد سعينيب يطور که مهمان 
ز در يکوب ن ني    ن زر يدکتر عبدالحس. داند ياو م »شاهکار«ات شاعر را يد نموده، غزليتأک

 يها ر خسرو جاذبهيات اميده است که غزلين عقياشعارش بر ا يرهن يها دهيمورد پد
جان يان و لطافت فکر و هيب يسادگ”که شاعران پرقدرت از  هاست سالدارد و  يفراوان
 يها ات اوست، سخنين غزليتر مهم يها يژگياز و که .٤“احساسات ييو غنا يواقع
   ّ    محق قان  يبعز” که ه استد بر آن نموديتأک ين معنيهم به موصوف. اند ده گفتهيسنج

  .٥“کنند يم ي      ّاو تلق  يادب ين نوع کارهايغزل خسرو را مهمتر
                                                   

  .٣٠٧در ايران، ص  تاريخ ادبيات. شفق تبريزي، صادق رضازاده  .١
  .١٠                                       نفيسي، سعيد، مقد مه ديوان اشعار خسرو، ص   .٢
  .١٧٠در ايران، صزبان فارسي نفيسي، سعيد، تاريخ نظم و نثر   .٣
  .٧٦ها، جستجوها، ص                                                        زر ين کوب، عبدالحسين، دفتر ايام، مجموعة گفتارها، انديشه  .٤
  .همان  .٥



  اصطالحات صوفيه در غزليات امير خسرو دهلوي  ٢٥١

اتش شهرت يغزل يشتر از همه از روير خسرو بيما”ز يف نيوفا بقا        شة محم دياند به 
  .١“است دا کردهيکالن پ

از  يکيث يح به ن نکته که اويو ا ييسرا منزلت خاص شاعر در غزل به        با توج ه
بازتاب  به م، راجعيم گرفتي                                       برجستة عالم تصو ف شناخته شده است، ما تصم يها چهره

ش يمالحظات خو ين نوع شعرير خسرو در ايانة اميصوف يها و مضمون يافکار عرفان
  .مييان نمايرا ب

که                   يک نکته توج ه نمود به ديم، بايعارفانة شاعر وارد گرد يايدن  به قبل از آن که
از  .رون نمانده استيز بي            ّ     نگاران و محق قان ن د تذکرهيد ر خسرو ازيام يمنزلت عرفان

ن ير خسرو چنيام يدر خصوص مقام عرفان »   ّ   الش عراةکرذت«در  يجمله، دولتشاه سمرقند
  :نوشته است

عالم  يها متيغن  به صفات او ست و ذات ملک يکماالت او از شرح مستغن”
ها را  قتيحق يازب عشق. عرفان است ياي         ن و د ر  دريقي، گوهر کان يغن يمعن

بر  قت عشق باخته،يسة حقيوة مجاز پرداخته، بلکه با عروسان نفيدر ش
او  »يخسروان«زمزمة  پاشد و يح او نمک ميدا اشعار مليعاشقان ش يها جراحت

خسرو نام . پادشاه خاص و عام است .خراشد يشکستة خستگان را م يها دل
  .٢“ن نامش تام استيا ياست و در ملک سخنور

منزلت موالنا  با يحد تا يات عرفانير خسرو در قلمرو ادبيام يو معنو يعرفان مقام
 يات الهي      ّاز تجل  ياضيمنبع ف به را او همچون موالنايقرابت دارد، ز ين رومي   الد  جالل

. ا نمودار بوده استين اولي   الد  نظامـ  عارف معروف آن زمانصورت   بهده بود که يرس
 يها شهياند ست که يحکمت ن يا بود و بين اولي   الد  نظامکمال ادان بير خسرو از مريام

ا ين اولي   الد  نظام. گذاشته است يو يها سروده بر ير فراوانيقتش تأثير طريانة پيصوف
بود که توانست جان و دل  يا و افسونگرانه يجذبات اله يدارا يزيهمچون شمس تبر

ان يد و مراد چنان که ميمر انيم يفتگيعشق و ش. دير نماينهاد را تسخ ين شاعر صوفيا

                                                   
  .١٦٧بقايف م، حيات و ايجاديات خسرو دهلوي، ص   .١
  ٨٦   ّ       الش عرا، ص ةتذکر  .٢



  ٢٥٢  قند پارسي

 ر آني                 خ تصو ف و عرفان نظيا وجود داشت، در تارين اولي   الد  و نظام ير خسرو دهلويام
ي ا عالقة قلبين اولي   الد  نظام  به ي  حد  به ر خسرويچنان که ام. خورد يچشم م به ندرت  به

 د، ترک خدمت کرده، در پهلوي قبر او عزلتيکه چون خبر مرگ مرشدش را شن داشت
  .خاک سپرده شد  به ست و در همان جايش نزيد و سرانجام شش ماه بيگز

ن يکه ا بود در جان او اثر گذاشته ي  حد   به ر خوديخسرو با پامير  يرابطة معنو
خصوص   به ،يو يها سروده يدر باال رفتن شور و جذبة روح يحکمت عرفان

از جمله، . رون نماندهيبز يد اهل تذکره نين اثر از دير روشن گذاشته و اياتش تأثيغزل
  :ن نوشته استيچن يدولتشاه سمرقند

خواجه  عارف واصل  به آورده، دست ارادت يحق رو به ر خسرويما”
ش ملوک را از اشعار ينمود و ستا يسلوک رو به ها ن زد و سالي   الد  نظام 

ن ي   الد  افت و نظامي يق مقام عاليش محو ساخت، تا آن که در کشف حقايخو
ن ينة ايسوز س به مرا که دوارميروز حشر ام که يا بر زبان مبارک راندا بارهياول

  .١“ترک پنجه ببخشد
  :ه استبيان شدچنين ا ين اولي   الد  ر خسرو با نظاميام يوند معنويپ »   ّ   الش عرا ضاير« در
               خ را کمال توج ه يش. استين اولي   الد  خ نظاميا شياالصف د حضرت شمسيمر”

از من پرسد،  يحق تعال که فرموده است ينچه مچنا. ر خسرو بودهيام به نسبت
 ي          در فن  شاعر… . “ام سوز خسرو را آورده”: که ؟ خواهم گفتيا چه آورده

  .٢“رسد يدامن جاهش نم  به فلک يدست شعرا که دهيرسان ييجا به کار
د ير خسرو را همان سوز و گداز مريعرفان امعشق و جذبه “ خانهيم”صاحب تذکرة 

  :است ن نوشتهيمعشوق دانسته چن  به عاشقا يمراد   به نسبت
 يمعنو يايدر در يگستر ت مجموعة سخنيب و شاه يوان نکته پروريسرغزل د”
 …بلندمرتبه است يرتبه و عاشق صاحب يعارف ير خسرو دهلوين امي   الد  نيمي

باچة فصاحت آتش شوق در جان عاشقان و عارفان يز آن ديمنظومات دالو

                                                   
  .١٨٠   ّ       الش عرا، ص ةتذکر  .١
  .٩٩-٩٨ها و مأخذهاي ديگر، ص  خسرو در تذکره  .٢



  اصطالحات صوفيه در غزليات امير خسرو دهلوي  ٢٥٣

شکرمقال بوستان بالغت نمک بر  يآن طوط زيزند و واردات شورانگ يم
  .“١پاشد يغ عشق ميجراحت مجروحان ت

 اين طور ر خسرويام يدر خصوص مقام عرفان نيز »خزانة عامره«صاحب تذکرة 
  :اظهار نظر نموده

  .٢“…ها زن خرمن نة او آتشيها و سوز س نمک کالمش شورافکن انجمن…”
  :تمسطور اس »ضايد بي«در تذکرة  ين معنيبه هم

) ر خسرويام( يدر اشعار و که عارفانه و سوز و گداز عاشقانه يمعان… ”
ان و يست عر يريهر مصرعش شمش. شود يافته ميگر جا کمتر يداست، ديپ

  .٣“…ساز جراحت دردمندان تازه
 ياشعار شعرا يعرفان يها از جنبه يبعض به        با توج ه »شعرالعجم«در  ينعمان يشبل

که اشعار  و نوشته است د نمودهي           در تصو ف تأکر خسرو بر شهرت امي کيفارس و تاج
ن عشق شاعر يد که شاعران پرقدرت از اينام »يشعار عشق و عاشقا«د ير خسرو را بايام

  .٤اند بهرة وافر جسته
دل در سرودن  دهين شاعر شوري                    ً  انگر آن است که واقعا  ايفات بين توصيامثال ا

عارفانة  يها شهياند  .دارد يا مقام خاصه ينر مطالب عرفايات عارفانه و شرح و تفسيغزل
. اند ان گرفتهيجر ي       ات تصو فيادب يها ت              ّّن موضوعات و سن  يبهتر  ادامهدر  ر خسرويام

ست، يحکمت ن ينام ب ن شاعر صاحبيا يها نفوذ افکار عارفانه و عاشقانه در سروده
 ينامة موالنا يزندگ  به ير خسرو شباهتي              تصو ف روزگار ام به يوستگيرا از نگاه پيز

 ا مشابهين اولي   الد  ر خسرو نظاميقت امير طريپ يدارد، چون مقام معنو ين رومي   الد  جالل
ا نوشته ين اولي   الد  نظام يبرا يديقصا ر خسرويام اگرچه. موالناست يشمس برا  به

ر ين پيوسته ايد که در غزل هم پينما يز اثبات ميات او نيوان غزليد  به              است، ام ا توج ه
ت يشخص  به اشارت روشن اردار مويهرچند در بس. ش کرده استيتش را ستاقيطر

                                                   
  .٥٨تذکره ميخانه، ص       ّ                 ّ      عبدالن بي قزويني، فخرالز ماني،   .١
  .٢١٠، ١٠خزانة عامره، ص  ،خان آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .٢
  .١٠٥، ص همان  .٣
  ١١٩شبلي نعماني، شعر العجم، ص   .٤



  ٢٥٤  قند پارسي

که سخن دربارة  ييمن نمايم معيتوان يها م آن غزل ياز محتوا يا ندارد، ولين اولي   الد  نظام
ر خسرو موجودند که در آنها يوان اميدر د ياتين همه غزليبا ا. رود يقت عشق مير طريپ

د که ينما يثابت م يد وين تأکيا اشارت رفته است و ايولن اي   الد  نام نظام به   ًما يمستق
ک ي به ن نظر تنهاياثبات ا يبرا. است ين استاد معنوير مدح ايسراپا فراگ همان غزل

  :ميينما ي             ر خسرو توج ه ميغزل ام
ــر ــت     ،        اي پي ــعادت اس ــور س ــو ن ــاي ت ــاک پ                                         خ

ــراض توبــ  ــت     ه              مق ــهادت اس ــو الي ش ــو چ                               ت
ــاب     ــون خط ــه ن ــام ک ــو آن نظ ــتي ت ــو                                           هس       ت

ــت     ــادت اس ــراي عب ــرده ب ــت ک ــراب راس                                                 مح
                                                   ديــد آن کــه طلعــت تــو و بيــداريش نبــود     

            عادت اسـت                             هست آن سگي که خفتن صبحش به
                                  شعلة شـوقي کـه از تـو خواسـت       ،          تو شمع صبح

ــت     ــدايت اس ــراغ ه ــراره چ ــي ش ــر يک                                                  زان ه
ــه ــت      ّ     عالّمـ ــاش هسـ ــت انبيـ ــه معرفـ                                       اي کـ

          ت اســت                               پــيش تــو محــل اســتفاد              او را بــه
ــ ــان از وجــود توســت           در عه                                            د تــو قيــام جه

ــه  ــامش ب ــه قي ــد صــورتي ک ــادت اســت                                   مانن               م
                ســت از رکــوع                                   هــر يــک مريــد تــو چــو هاللــي

                             وار از آن در زيــادت اســت                    هــر شــب هــالل  
ــت      ــه اوس ــرا ک ــد ت ــت مري ــد گف ــوان مري                                                     بت

ــت     ــعادت اس ــين س ــة ع ــه فتن ــي ک                                                 آن مردم
ــر    ــرد و پي ــو خ ــردد چ ــو واصــل گ ــز ت ــد ک                                                       امي

  ١                      چـو حـرف ارادت اسـت                         خسرو کـه بـي وصـال    
 قت اوير طريش پين سرودة عارفانه در ستايداست که ايغزل هو ي  ّکل  ياز محتوا

ت يشخص  به گرين دو اشارت روشن ديجاد شده است و فزون بر ايا اين اولي   الد  نظام

                                                   
  .١٦٨ديوان، ص  ،امير خسرو دهلوي  .١
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گردد و  يشروع م“ ريپ يا”ب يترکبا                 او ل همان که غزل. ن در آن موجود استي   الد  نظام
ن يات اياب  در ادامه. کند ينظام مراجعت م-نام مرشد خود  به   ًما ياعر مستق       ت دو م شيدر ب

آنجا که  خصوص  به .اند ان شدهير و بيقت خسرو تفسير طرين پيبهتر يها لتيغزل فض
کند که در دوام  يماه ناتمام هالل مانند م به کرامت را خ صاحبين شيا انديمراز ک يهر 

کمال   به د رايتواند مر يج ميتدر  به اقت و ارادتن صديرکوع رفته است و ا به راه او
مختلف در  يها کسب نمودن واژه يجنبة عرفان  به توان ين جا مياز هم ي  ّحت . رساندب

مرتبه  به ديا مريناکامل  يصوف يمعن »هالل«نجا کلمة يرا ايد نمود، زيشعر خسرو تأک
مقام  به ر خوديپدر مکتب عرفان  يريگ تده را دارد که در ضمن ارادت و سبقينرس

ر در پندار يهمزمان، پ. ديرس خواهد مرشد کامل )آن يعرفان يمعن به ماه تمام و(» بدر«
 بر ت مقطع غزليکنندة مراد خرد و بزرگ است که در ب شاعر رسانندة وصال و حاصل

  .د شده استي  ً        ً    قا  و مشخصا  تأکيدق ين معنيا
ها مقام و  گرفتن واژه يانعرف  يات خسرو معنيد در غزليان گرديب که طورهمان 

توان  يم يات ويب در همه غزليقر ن نکته را يکسب کرده است و ا يگاه مخصوصيجا
، »عشق« يمستعمل عرفان يها واژه موقع به استفاده بردن خصوص به .مشاهده کرد

اشعار  ينماعارفانة مض ينزاکتها به آن و امثال »  ّ  عش اق«، »محراب«، »قبله«، »دوست«
 يمعن به عارفان ما يها شه در سرودهيهم »دوست«واژة . ند ضم نموده استبل يها يمعن

اور و مراد و يار و يشه يقت هميسالک طر يشود که برا يمعشوق استفاده م و خداوند
ده و پربار گفته يفراوان سنج ير خسرو در شناخت دوست حرفهايام. مقصود است

گانه در آن يآن دوست  يگاه عرفانيده که جايآفر »دوست«ف يبا رد يغزل ي        ّاست و حت 
  :شود يل شروع ميمطلع ذ ان غزل بيا. ح شده استيتوض

  ١                                  برگ صبوري کراست بر رخ نيکوي دوسـت                               پايان رسيد در هوس روي دوسـت        عمر به
کند که اگرچه قبلة اهل  يد ميگر تأکيت ديک بي  ً    حا  در يجالب است که شاعر صر

ن دوست همان ذات يباشد و ا يدوست م يبرو                                  اسالم کعبه است ام ا قبلة عاشقان خم ا
  :باشد يگانة اهل عرفان ميواحد و 
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ــان    ــود در جه ــه ب ــالميان کعب ــة اس          ّ                          قبلة عشّاق نيست جز خم ابروي دوسـت                                             قبل
ــبا   ــاد ص ــوق در ره ب ــانم ز ش ــان بفش   ١                دمي بـوي دوسـت          ما صبح             گر برساند به                                            ج

 يسو  به چه مردمان روامت اگريد دارد که در روز قيشاعر عارف بر آن تأک ي  ّحت 
کتا دارد، چون يخداوند  يعني دوست يسو بهتنها رو  يگر دارند آن زمان هم ويهمد
بدون  يونديخواهد که پ ين خاطر ميا به شهيند و هميب يان خود و او نميرا م يواصل

  :واسطه با دوست خود داشته باشد
  ٢    دوست     سوي    جز    به     ميل      نکرد       مسکين      خسرو                هر سـو کننـد                          روز قيامت که خلق روي به

خسرو مفهوم صبر و طاقت که محصول دل و واسطة  يعاشقانة عرفانغزليات  در
 عارف .است برخوردار يگاه خاصيشه از جايباشد، هم يحق م يسو  به شدن کترينزد

 دل يوقت ي  ّحت  دهد يم                               محب ت دوست صبر و قرار را از دست ي                 ّه مقصد بر اثر تجل ادر ر
مرز  از ي  ّحت  که را فراموش کرده است چيز همه ي  حد  به وکند، ا يدعوت م يصبور  به

گر يد يمعن  به نجا صبر را از دست دادن نهيا يعنيست، يصبر همه گذشته و در فکر آن ن
صبر و  ي  ّحت  که کامل شده است ي  حد  به ن راهيصبر و طاقت نکردن است، بلکه در ا

از آن جانب عالم  ييگو«تارعب ي ازن معنيافادة ا يشاعر برا. فهمد يگر نميطاقت را د
  :استفاده کرده است »بوده است

  ٣                                     دم نزد گويي از آن جانب عـالم بودسـت                                              صــبر را داد دل آواز، چــو طاقــت برســيد 
 ر خسرو فراوانيام ياشعار عرفان در زين» يافکار مالمت«ا ي» يخرابات«اصطالحات 

ان دادن انسان در نزد که جوهر آن نش يتجسم افکار مالمت يبرا. استفاده رفته است  به
شود، اصطالحات  يا نکرده محسوب ميصورت نامقبول و فکر ننگ و نام دن  به مردم

ر يت زين جاده، در بياز ا. کار گرفته است به ن راآو امثال » يپرست باده«، »يمست«، »يم«
  :ستا ين معنيهم  به ديداند، تأک يپرست م يآن که قدر باده را م به د نمودن شاعريتأک

  ٤    پرست                                قدر گل بلبل شناسد، قدر باده مي                                    رخت از پا فتادم، بي لبت رفتم ز دست    بي
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اند و چون باده در  کسب کرده يعرفان يها يمعن» پرست يباده و م«نجا هم واژگان يا
ر شده يتفس» ييايدن يدهاياز ق ييا واسطة رهايوجه «صورت  به يعرفان يفرهنگها
  :ا سالک راه استيعارف  پرست همان يتوان گفت که م ياست، م

  ١                                        گر برآرم نام نيکو پيش بدنامان بـد اسـت             کـه مـن                       ام ديگر مترسان، زان                زاهد از بدنامي
لة نجات و يمرشد کامل را دارد که وس يمعن» يساق«گر کاربرد واژة يت ديدر ب

. است يهمان م يزياگريا عنصر دنين واسطه يکند و ا يمفراهم  سالک راه يبرا ييرها
کند، شاعر از واژة  يرجوع م يو م يساق به ت باز همين بين که در ايبر ا عالوه

 شه کلمة مذکوريک هميفارس و تاج يدر شعر عرفان. استفاده کرده استهم » يوانگيد«
 يمعن» وانهيد«و » جنون«شود و واژگان  يد تعلق وارسته استفاده ميعارف از ق يمعن  به

  :کند ير ميفکر جهان بودن را تفس از ييقت در مقام رهايعاشق و سالک طر
  ٢  ست         پيمانگي     تهي            که مرگم در          پر گردان     جام      سـت                                    ساقيا، مي ده که امروزم سر ديوانگي

 يعرفان يها هم استفاده شده است و در فرهنگ» جام«ت همزمان واژة ين بيدر ا
ن يا ر شده است و در کناريتفس» يجمال اله ي       ّگاه تجل يجا« يمعن  بهبيشتر  ن اصطالحيا

نجا باز هم يرسد، ا ينظر م به شعر خسرو ين مفهوم عرفانيز در ايمذکور ن يکه معن
داده است که  يرا در خود جا يز ميلة نجات عارفانه است، چون جام لبريوس ينوع

  .باشد يراهرو م ينجات صوف يواسطة اساس
 در ياريگس                      ً  گاه مخصوص دارد و ظاهرا  ميجا يگساريخسرو م يدر اشعار خرابات

 شاعر نظرداشت به رست و نابجاست، با توجه           ّ                  نزد اهل تعص ب و مذهب رفتار ناد
ن اهل نظر همان ين است که ايقي در شعر يمالمت ينان جلوة معيبهتر و يعرفان يمعن  به

ن خاطر يهم به باشند و يزدن م يويدن يان و عارفانند که در فکر پا بر سر هوسهايصوف
وة اهل ين شيا که بش بپوشانيد، عيبنوش ياو قدحن دارد که اگر ياست که خسرو تلق

  :نظر است
  ٣                                      عيب او پوش که اين شيوة اهل نظـر اسـت                                        گر بنوشد قدحي خسـرو مسـکين گهگـاه   
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در اسالم  يم چهدارد که اگر ين معنيا به   ً      ما  اشارتيگر شاعر مستقيد يجا ي  ّحت 
خست آن را شمارد که ن يم ي                                            حرام اعالن شده است، ام ا شاعر آن را همچون نعمت

  :کند يدن و از فکر جهان وارستن آن را کفران ميعقل گردينوشد و در هنگام مست ال يم
ـيم         کفرانش     گاه    آن       خوريم      نعمت         اينچنين   ه ک                                            باده در اسالم اگر گويي حرام اين اسـت کفـر     ١      کن

کند که اگرچه در نزد زاهد  ين ميرا تلق ين نظر مالمتين غزل ايشاعر در هم ي  ّحت 
چون محراب سجده آورده و او را  يساق يطاق ابرو  به                     ن کافر هستند، ام ا ماخوارگا يم

  :ميکن يمسلمان م
  ٢                              محراب دو ابرويت مسلمانش کنـيم       ما به                          خـواره را کـافر کننـد                        ساقيا، گر زاهدان مي

و » محراب دو ابرو«، »خوارهيم«، »يساق« ينجا هم باز همان اصطالحات عرفانيا
انة شاعر را يصوف يها شهياند خود کسب کرده،  ياصل يمعن ي غير ازنامع» مسلمان«

 گيرد، يقرار م انتقادمورد  يانة فارسي     ً           اکثرا  در شعر صوف که »زاهد«واژة . اند ر کردهيتفس
دار يکه د رود يکار م به يآن کس يمعن  به شهيافته است، همينجا هم نظر مذکور افاده يا

  .کند يرا انکار م خداوند را در بهشت آرزو دارد و اهل عرفان
، »عاشق«شتر واژگان يا عارف بي يصوف يافادة معن ير خسرو برايام يها در سروده

ن عاشق يکار رفته است و ا به نيو امثال ا» دل عاشق سوخته«، »پاکان«ا ي» پاکباز«
شه باز هم ياند ن ين ايست و تلقين ييايدن يدل هرگز در راه عشق در فکر آبرو سوخته

 ريت زيدر ب. رساند يثبوت م به ان را در اشعار شاعريتن افکار مالمتداش يجنبة قو
  :ديگو ين خاطر است که ميهم  به

  ٣                               آب روي پاکان که نشويم از تو دست       هم به    ام                                         آبروي من که رفت از تو، اگر خـون ريـزي  
 آبرو يبودن، ب يقيخاطر در فکر دوست حق  به پاکان، در نزد مردم جهان يآب رو

ر خسرو طعنة دشمنان را تاج يشة امياند که عاشق عارف در  ن خاطر استيهم به .ستا
عاشقان  يکند، در کو يان ظهور ميوة مالمتيش به را که ييداند و نام رسوا يسر خود م

  :داند يم يفرزانگ
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  ١                        کوي عاشقان فرزانگي اسـت                نام رسوايي به                                هاي دشمنان مشتاق را تاج سر است      طعنه
 ينوع ور عاشق راه يکسب کرده است، برا يو مالمت يعرفان ينجا معنيکه ا ييرسوا

شة عاشقان راه ياند رد که در فکر و يگ ين تفاخر از آنجا سرچشمه ميافتخار است و ا
ر خسرو ير اميتعب  به نجاست کهياز ا. تفاوت دارد ي         جهان مقر ر با گر است که حق جلوه

 يمخصوص دارد، جهان يزنده است و خود جهان يگريجان د به دل عاشق سوخته
  :عارفانه و عاشقانه
  ٢             جهاني دگر است                        زين جهانش چه خبر کو به                جاني دگر اسـت            دل زنده به            عاشق سوخته

رد که يگ يوة خاص آنها سرچشمه ميا متفاوت عاشقان از جهان شيگر ين جهان ديا
يوة ش خويش را با شيوة ي،ا راه عرفانيقت يت طرين مخصوصيهم  به هير خسرو با تکيام

  :داند يمردم ديگر متفاوت م
  ٣                                   شيوة ما دگر و شيوة مردم دگـر اسـت                             ُ            مردمان منکر عشـقند و مـنم کُشـتة او   

د نفوذ يتأک يعاشقان باز هم نوع يها وهيانکار عشق از جانب مردم و عناصر ش
 نجا هم او با اشارتيکند و ا يم يير خسرو بازگويام يها را در سروده يافکار مالمت

  .ت بخشديش را تقويخو يعرفان يمالمت يها شهياند خواهد  ية عارفان مراه خاص  به
از  يکياز آن بودن که  ييمانع راه کماالت و در فکر رهاعنوان  به ايدن  به     توج ه

. رون نمانده استيز بير خسرو نيشود، از نظر ام يمحسوب م يمات عرفانين تعليتر مهم
کند،  يقت اشارت نميطر يها نهيانة زظهور هفتگ به شاعر همچون سخنور عارف اگرچه

نة يشوق همچون ز يي ازجا. د دارديآن همچون واسطة کماالت تأک يعنصرها به    ام ا
رو درخواست دارد که از شوق رهبر  کند و از صوفي راه خاصة کماالت عرفاني استفاده مي

  :باشد زار مي هجامع ببرد، زيرا دنيا براي عارف غول رهزن و خراب  به انتخاب نما تا که ترا
  ٤                                    دنياست غول رهزن و عالم خرابـه اسـت                                         رهبر ز شوق گير که جايي رسـي از آنـک  

از . باشد يم يقلب يا صفايه يتصف و ايز از فکر دنيگر يمات عرفانيگر تعليعنصر د
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 تواند باشد يم ينة جمال حق همان دليين دارد که آيخود تلق به نجا شاعر در مراجعتيا
               اه پ ر از زنگار يسنگ س-که مثل تابه يدر دل.      ّ         و مصف ا شده است قل داده شدهيص که

  :نکند ي   ّتجل  ياست، هرگز صورت معن
  ١                                   زآيينة دلي که سيه همچو تابـه اسـت                                 خسرو کجاست صورت معني دهد جمال

قبل در دل  يبر اساس صفا که است ي             ّر عارفانة تجل يهمان تعب» جمال دادن« تعبار
 رد کهيگ يهزاران رنگ صورت م  به نة جهانييدوست در آ ي   ّتجل . افکند  ميعارف پرتو 

ن يگرند، ا چون در پر طاوس تمام رنگها جلوه يعنيکند،  يطاوس مانند م به آن را شاعر
  :است آورده ي   ّتجل  يب را برايترک

  ٢    سـت        ّ             ّ          هر پشّه پيش ديدة عشّاق کرگسـي        کنـد                                   آنجا که دوست جلـوة طـاووس مـي   
 يو بزرگ ين تناسب سخن در مورد خرديأمت يبرا» کرگس«و »   ّ پش ه«واژگان 
  .اند استفاده شده

هاي افکار عرفاني، موضوع و مندرجة غزليات عارفانة  در مجموع، بررسي خصوصيت
در سرودن اشعار هنرمندانه، تجسم  وي اشارت بر آن دارد که در واقع، اين سخنور ممتاز

شهرت  حب مقامموضوعات مختلف عاشقانه و اجتماعي همچون سخنور عارف و صا
هاي عرفاني، کاربرد اصطالحات صوفيه و  هاي مختلف مضمون جلوه. تمام دريافته است

 هاي عرفاني کسب نمودن واژگان مختلف در غزليات شاعر، چهرة او را همزمان معني
عنوان شاعر عارف و سخنور صاحب درجه در مقامات معنوي براي ديروز و امروز   به

همين مقام معنوي   به يش از همه،بپيام او هم،  ودانگي نام ورمز جا. معرفي نموده است
               ّ          اش در غزليات جذ اب و دلکش  هاي عرفاني هاي فضيلت وي تجسم دارد که بهترين پديده

اين   بهبرحق است که . اند گر شده جلوه هنظير شاعران و داراي مضامين بلند توسط هنر بي
د وستگي از جانب اهل هنر و نظر اعتراف ششاي  به جايگاه و اين مقام او در ادبيات فارسي

  :که قطعة زير بازگوي حقيقت همين امر است
                                    که ماني زنـده زيـن نقـش سـياهي                                            نکــوتر چيــز انــدر شــعر نــام اســت
ــاهي                                      تن خسرو بميـرد ايـن يقـين اسـت     ــيچ گ ــرد ه ــرو نمي ــي خس                                      ول

                                                   
  .۱۷۱ ص ديوان، ،امير خسرو دهلوي  .١
  .همان  .٢
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