
  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢٠٧

  ياالنوارِ امير خسرو دهلو مطلع به نگاهي

  ♦محمد عابد حسين دکتر
ــع  چرخ که خورشيد جنابش نوشـت  ــت  مطل ــابش نوش ــوار خط   االن

شاعر برجسته و  ين محمود دهلويالد فير خسرو پسر سيالدين ابوالحسن ام نييم
ر يام. است يل قرن هشتم هجريدوم قرن هفتم و اوا هميدر ن يمشهور زبان و ادب فارس

ک از اشتغاالت ياست که هر  يت چند بعديشخص يدارا) قه  ٦٥١-٧٢٥(خسرو 
، شعر و ادب، عرفان و تصوف يو لشکر يجنبة تمام وقت بود مانند امور کشور يدارا

ن اشتغال ياست که با چن يشگفت يجا. ن معاصريسالط يو حضور در دربارها
، يت مثنويف و سرودن هزاران بيف و تأليتصن  به ر خسرو چگونه توانستهيالعاده ام فوق
ر ينظ ن افتخار کميا. بپردازد                       بند و آثار پ ربار منثور بيبند، ترک عي، ترجيده، غزل، رباعيقص
ت سروده ية اصناف سخن جداگانه هزارها بي  ً      با  در کليده که تقرير خسرو گرديب امينص

. وده استچ وجه کمتر از متخصصان آن صنف نبيه به آن کالم يو هنر يکه پايه ادب
خ يدر تار ياول کس ،نثر به الفتوح نيو خزا يخيتار ير خسرو با سرودن پنج مثنويام
ن يعنوان سخنور برجسته بوده اما با تدو به او ياساس ات است که شناختيادب

 يخ منزلت ممتازيخود را در صحنة تار نثر،  به زين يو کتاب يخيپنجگانة تار يها يمثنو
  .ده استيبخش

 اوست يانگر ذکاوت و جودت طبع و فکر رسايمسة خسرو که نماخ يها يمثنو
  :ل استيقرار ذ  به

                                                   
 .هاريبخش فارسي دانشگاه پتنا، بو رئيس استاد  ♦



  ٢٠٨  قند پارسي

 يليمجنون و ل. ٣ ).قه  ٦٩٨(ن خسرو يشير. ٢ ).ق ه ٦٩٨(االنوار  مطلع. ١
  ).قه  ٧٠١(هشت بهشت . ٥ ).قه  ٦٩٩( ينة سکندرييآ. ٤ ).قه  ٦٩٨(

 زينيگر دد بلکه خمسة وسر نظامي در جواب خمسه يا خسرو نه تنها خمسه
  :ن طور استيا ده کهيسلک نظم کش  به

خضر خان و . ٣ ).قه  ٦٩٠(الفتوح  مفتاح. ٢ ).قه  ٦٨٩(السعدين  قران. ١
  ).قه  ٧٢٥(نامه  تغلق. ٥ ).قه  ٧١٨(نه سپهر . ٤ ).قه  ٧١٥( يران دول

  :ن استيريقرار ز  به اوست که يتبحر علماز  ياش حاک پنجگانه يها وانيعالوه بر اين د
 ).ق  ه ٦٩٢(الکمال ةغر. ٣ ).قه  ٦٩٩(الحيات  وسط. ٢ ).قه  ٦٧٠(الصغر حتفة. ١
  ).قه  ٧٢٥(نهايت الکمال . ٥ ).قه  ٧١٦(قيه ن بقية  .٤

  :آثار منثور خسرو عبارت است از
تاريخ عالئي يا . ٢ ).قه  ٧١٩(االعجاز  رسايل  به اعجاز خسروي معروف. ١

الدين محمد خلجي ديوگري در شرح فتوحات سلطان عالء. الفتوح خزاين
اي از  الفوايد، مجموعه افضل. ٣. قه  ٧١١تا پيروزي وي در سال  ).قه  ٦٩٥(

  .قه  ٦٩٠-٧١٩هاي  الدين اوليا در فاصلة سال سخنان نظام
 قه  ٦٩٨را در سال » االنوار مطلع«ر خسرو يام. کنم ياالنوار م مطلع يمثنو به اآلن رو

  :ديگو يم او .دهيان رسانيپا  به
  ١از پس شش صد، نود و هشت بـود   سال که از چرخ کهـن گشـت بـود   

توان استنباط کرد  يلذا م. عرصة وجود نهاد  به پا. قه  ٦٥١ن شاعر نغزگو در سال يا
ناگفته نماند که خسرو با وجود . داشتچهل و هفت سال  ين مثنويل ايکه هنگام تکم

بوقلمون را نشان  يها يرفتارگ يليمجنون و ل يات گوناگون که خود در مثنويمصروف
و مجنون منظوم  يلين و ليرياالنوار، خسرو و ش مطلع يک سال سه مثنويرف ظداده، در 

خسرو . اوست يو برجستگ يفکر يق و غنايدل بر قوت تخلاشاهد ع ييگورن پيا. کرد
 االنوار آشکار نموده مطلع يش را در مثنويشة براق خويپرتو طبع خالق و اند يدهلو
نگفته  يکس وبهتر از خسر را يو همه نقادان اتفاق دارند که جواب خمسة نظام است

                                                   
  .٢٣٧االنوار، ص  مطلع ،خسروامير ، يدهلو  .١



  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢٠٩

  :ديگو ياو م. االنوار را نظم کرده است است و حال آنکه خسرو فقط در مدت دو هفته مطلع
  ١دو هفت اين مه کامل تمـام  به شد  اثـــر اختـــر گـــردون خـــرام   از 
 ياالنوار دارا مطلع. نمود االسرار صرف مخزن يک سال در مثنويش از يب يو نظام

  :ديگو يخسرو م. باشد يت ميسه هزار و سه صد و ده ب
ــت آور  ــه بي ــمار  يدر هم ــدر ش   ٢سه صد و ده برشمرد و سـه هـزار    ان

  .بيت دارد ٢٢٦٠ ياالسرار نظام و مخزن
م يان مطالب بسم اهللا الرحمن الرحين کتاب بعد از بيدر ا ينظام يرويپ رخسرو د

شش  يبعد از آن نظام. االسرار فقط دو مناجات دارد مخزن ياست ول سه مناجات آورده
در مدح پادشاه ملک  ييگو بعد از نعت ينظام. نعت سروده است و خسرو تنها سه تا

ش يمدح مرشد خو ييگو خسرو بعد از نعت ياللسان است ول شاه رطبن بهرام يفخرالد
 ين خلجيش عالءالدياز آن ستاه و بعد تنگاش) قه  ٧٢٥: م(ا ين اوليالد خواجه نظام
در «و  »ن کتابيگفتار در مرتبة نظم ا«ن ين تحت عناويبعد از ا ينظام. کرده است

خسرو تنها  يول. ال کرده استياظهار خ» اندر مرتبة نظم«و » لت سخن و سخنوريفض
ده ين جريب ايدة پر حکمت و در باعثه ترکين جريب اية ترتيدر داع«ر عنوان يز
و  من صنف فقد استهدفنمودارِ عرصه بر جا و نهادنش کاغذ در آماجگاه مت و يق يب

ن سهمنگان را نشانة تعنّت ساختن ير چرخ بر اصحابِ غرض زدن و ايخود را چون ت
ست ين هر دو سخنور بزرگ بيروده است بعد از اساشعار . »من النصف يرحم اهللا عل

متن مقاله نظم کرده و در ضمن آن  تمناسب  به يان هر مقاله داستانيمقاله دارند و در پا
در سبب اختصار اشعار آورده و خسرو تحت  يبعد از آن نظام. اند پند و اندرز داده

دانان مقالت را و  کين مجلد مخلد که جلد خلد است مر باريگفتار در اختتام ا«عنوان 
ن ينان ازيچ مهرهسرِ خر بردالن ضاللت را و  کير منور که نور است مر تارين نياتمامِ ا

روح ناطقه  يحين دمِ مسيختن تا گم شوند در تن صر صفتان ازيبحر مواج گوهر ر
  .»دن تا مردم شونديدم

                                                   
  .٢٣٧االنوار، ص  مطلع  .١
  .همان  .٢



  ٢١٠  قند پارسي

  :ن قرار استيخسرو از ا يها موضوعات مقاله
ظواهر؛  يکار و علما راست يمات قرآن و علمايتعل. ٢ت؛ يعلو درجه آدم. ١

ان؛ يشکر صوف. ٦و جهد و جهاد؛  يت تقويقوت. ٥نه وحدت؛ يآئ. ٤کمال کالم؛   .٣
حرمت و  ١٠مرافقت و موافقت رفقا؛ . ٩عشق؛  يبلند. ٨انوار نفس خورسند؛   .٧

اندرز شاهان؛ . ١٣دان؛ يمنزلت شه. ١٢ض مال و آمال؛ يف .١١االرحام؛  يرحمت ذو
 اوصاف ستودة. ١٧مت داشتن شباب؛ يغن. ١٦ان؛ يمالمت موذ. ١٥انت و دنائت؛ يد  .١٤

حت ينص. ٢٠ت گردون دون؛ يشکا. ١٩دوادوِ راه نجات؛ . ١٨ت و سخاوت؛ يعط يانسان
  .ر مستوراتيفرزند و مستوره و سا

عت يشر  بهنوع انسان است  يبن ييراهنما ين مثنويکردن امنظوم  ازمقصود خسرو 
خبران از خواب گران  يابند و بي يعت آگاهيشان از اسرار و رموز شريقت تا ايو طر

  :دندار شويب
ــنج حق  ان آورميــب بــه قــتيشــرع و طر ــتيگـ ــه قـ ــم بـ   ان آورميـ
ــا ــاز نم ــدايب   عبرت اين هر سه واليت کجاسـت   ت کجاســتيم کــه ه

ــه   صــحرا نهــم حکمــت پوشــيده بــه ــه ب ــت گرانماي ــم  رخ ــودا نه   س
ــي ــم آگـــاهي   بـ ــران را دهـ ــواهي     خبـ ــو خ ــرط نک ــنم ش ــازه ک   ت

  ١خسـتين شـد  مست هـم از جـام ن    منکــه دريــن خمکــدة ديــن شــدم 
االنوار اخالق است چنانچه خسرو براي تبيين مسايل اخالقي  مطلع مثنويموضوع 

  :و عرفاني نکات و تعليمات قرآني را نشان داده
  گنج خدايي اسـت کـه رانـم بـرون      هرچــه مــن از خانــه فشــانم بــرون

  ٢سـت  چيست که در گنج خدايي کم  ســت ام از گــنج خــدايي خــم خامــه
در همه . طناب را بکار برده استااالنوار راه  ها در مطلع عنوانخسرو در نوشتن 

کثرت  به را يزبان عرب يها بيها و ترک واژه. شد ياد ديده ميز ن سجع و جناسيعناو
مغلق و ادق  يليها را نگاشته است و عبارت را خ راه داده همه جا در چند سطر عنوان

 ها درک مفهوم عنواندر  است دام سوا کيد دان مين يکه زبان عرب يساخته بلکه هرکس
                                                   

  .٣٧االنوار، ص  مطلع  .١
  ۳۸همان، ص   .٢



  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢١١

نکه يمختصر ا. ابدي هرا ياصل معن  به دقت کند تابايد  يليخورد و خ ياشکال برم  به
د عبارت يو تتبع اضافات و زوا ياالنوار مشحون از تکلفات لفظ مطلع ينثر يها عنوان
  :سدينو ين طور ميا .ميمثالً خسرو بعد از نوشتن بسم اهللا الرحمن الرح. است
ق مجمع اسرار ين درج حقاياست و ا ياالنوار اله ق که مطلعين برح دقايا”

  .١“ن استيلمان فاتحه الکتاب رب العيالد وميملک  ياست از ثنا ينامتناه
  :سدينو يمناجات اول خسرو عنوان م ين طور برايهم
حضرت  ييت سجود سويالوجود و الو ت وجود واجبيمناجات اول در اول”

قدرت که نه خاتم فلک در اصبعِ صنعِ او گردان است و المعبود و صفت دست 
  .٢“ران استيردش حيدر گلوگ اي هاشامد و اگر قطريط را بيکه نه مح يعجز آدم

ن يمنظومات هم يها عنوان ياالنوار خسرو برا م که در سراسر کتاب مطلعينيب يمما 
بر او شود که  يد من روش خسرو مستفاياز ا. را روا داشته است يطرز نگارش مصنوع

روز ب اند آراسته يو معنو يفضل صور  بهسنج که  خردمندان دانش پژوه و دانشوران نکته
از . ن اوستير نگيز زيم نظم است بلکه ملک نثر نيداده است که او نه فقط خسرو اقل

بعد از آن و کند  مير بحث را نظم يشود که خسرو اوالً موضوع ز يکشف م يکالم و
  :ديگو يم. نگارد يعنوانش را م

ــر    چون شود آراسته نظـم چـو در   ــه پ ــنم خام ــر ک ــر نث   از گه
ـ يهرچه نو   راسـت کـنم ره ز پـي راسـتان      سـر داسـتان  ه سم ب

ــد  ــم هــر کــه دوا دو کن ــا قل ـ ا يپس رو  ت   ن روشِ نـو کنـد  ي
  ب ز شــعرم ببــرد تيــرهمه آکــ  نثري از آن گونه کشـم از قلـم  
  ٣سته چـون معنـوي  لفظيش آرا  يافتــه آيــين عبــارت نــوي    

داند، گرچه  يخودش مسلم م يرا برا يم سخنورياقل يخسرو در اين کتاب خسرو
 يد که من از همه گويگو يکند و م ياالسرار فخر م قبالً در مخزن يشرو او نظاميپ

 يادعا يم سخن مرتبه و مقام من آن قدر بلند است که کسيدر اقل. ام سبقت برده
                                                   

  .١االنوار، ص  مطلع  .١
  .۵همان، ص   .٢
  ۳۲همان، ص   .٣



  ٢١٢  قند پارسي

  :ديگو يم. تواند کرد يمن نم يهمسر
ــرانگ  ــازه بـــ ــعبدة تـــ ــيه  ختميشـــ ــو ر  يکلـ ــب نـ ــتمياز قالـ   خـ

  ســـوختم يپـــرده ســـحر ســـحر  چنــد ادب آمــوختم  يصــبح دمــ 
ــپا ــيه دوريـ ــاه يشـ   در او يمخــــزن اســــرار الهــــ    در او يو شـ

ــس   ــته مگـ ــکر او ننشسـ ــر شـ ــ  بـ ــکر آال  ين ــس او ش ــس يمگ   ک
ــوح در ا ــن ــد  ي ــپر افگن ــر س ـ خضر در  ن بح   ١ن چشـمه سـبو بشـکند   ي

ــت ــاختم  غ زيـ ــان سـ ــاس زبـ ــداختم   المـ   هرکــه پــس آمــد ســرش ان
  ٢ســت پـاي مــرا هــم سـر بــاالتري    ست همسري بي هين پايگرچه خود ا

 يقدم ياز نظام و شاعرانه و تفاخر ماهرانه را بکار برده يز تعلين همه خسرو نيبا ا
ونه از ن همه گياست و مضام ياز گنج اله يا نهيام گنج نهيد که سيگو يد و مهن يفراتر م

  :القا شده استآن طرف مرا 
ــت ز گنجي  فلک راند رخش به فکرت من چون ــة توفياف ــن ــشي   ق بخ

ــت دو ــبخ ــت ي ــشــتر از خــواهش مــن هديب  شــادگد و در دول   ه دادي
  نـه داد ينه چه گنجير سه ن که بهيب  نه داديک سـ ي به ن گنجيآن که چن

ـ     ييگنج خـدا   هرچـه مــن از خامـه فشــانم بــرون     رونسـت کـه رانـم ب
  سـت  کـم  ييست که در گنج خدايچ  ســت خــم ييام از گــنج خــدا خامــه
  ٣سـت  ست که الهامي يه نه کسبيما  ســـت ية مـــن از قلـــم نـــاميـــما

توانند  يد که ناقدان فن نميگو يد و مينما يخودش را اعالم م يدبدبة شعرو سپس 
ک ين مصرع تنها يا. “فگند يزلزله در گور نظام”: نديرا ابراز بنما يفرق يو نظام نن ميب

خسرو ناقدان فن را “ ن تا بدانيفرق ندانند از”: يگريباشد و در مصرع د يشاعرانه م يتعل
قت يدا بکنند و حقيدو تفاوت پ اين يشان عاجز هستند که بيدهد که ا يمورد انتقاد قرار م

  :ردشما يو ما خواند و همواره خود را کمتر از يرا استاد م ين است که خسرو نظاميا
ــام   م شــد بلنـــد يدبدبــة خســـرو  ــور نظ ــه در گ ــد يزلزل   فگن
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  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢١٣

ــ  ديرسـ  ينور که از خواجه نظـام    دينظــامم رســه کــار ازان رو ب
  سکة من مهر زرش را شکسـت   گرچه برو مهر سخن ختم بست

  ١مـن انگشـترين   به داد نگينش  شــادم نگــينگو چــخــاتم او را 
د که من در فن ينما يعتراف مخسرو ا) قه  ۷۸۹ف يسال تصن(ن يالسعد در قران

  :ديگو يم. اموزميباشد، ب ين فن ميکه استاد ا يگنجو يد از نظاميستم لذا بايپخته ن ييگو يمثنو
  ن بر تو که بس مشکل استيحل کنم ا  ت در دل اســــتيــــر هــــوس مثنوو
ــو ــز ن ير روشـ ــايکـ ــرو يـ ــو مـ ــنو و ن   د، تـ ــدم مشـ ــت بـ ــنويگفـ ــو شـ   کـ

ــر وز  لطافـــت چـــو در بـــه ينظـــم نظـــام ــه در او سـ ــر  بـ ــاق پـ ــر آفـ   سـ
ــودا   تمــام  يپختــه از او شــد چــو معــان    ــتن سـ ــود پخـ ــام بـ ــام يخـ   ٢خـ

  :گويد مي وخسرو در شيرين و خسر
ــتاد   بدين ابجد که طفالن را کنـد شـاد   ــيم اسـ ــتم از تعلـ ــالي بسـ   مثـ
  وگر جان نيست باري کالبـد هسـت    گرت شيرين نخـواني باربـد هسـت   

ــايم پنجــة خــويش   يششاد او پنج گنج از گنجـة خـو  گ ــنج آزم ــدان پ   ب
ــي   ــل گرام ــرا عق ــد م ــا گوي ــه ت   زهـــي شايســـته فرزنـــد نظـــامي  ک

 يعني. شمارد يشتن را فرزند او ميخواند و خو ميرا استاد خود  ياينجا خسرو، نظام
را خسرو در  يروين تقدم و پيا. شمارد يآن استاد م يش را زادة ارشاد معنويکالم خو
ن يتر د بزرگيبهر حال خسرو بدون ترد. ش تذکر داده استيوخمسه خ يها يهمه مثنو

 يگنجو ينظام يقاره است اما از مقام و مراتب بلند وعال شبهدر  يشاعر زبان فارس
 يش او سراپايد و در پينما ياحترام ماو  بهن است که همه جا يدارد هم يآگاه يکل  به

  .عجز و انکسار است
االسرار  مخزناز د ياالنوار را در تقل مطلعخود  ياثر مهم و عرفان يخسرو دهلو

منور  آنقت را از يک جهان طريد و ياتمام رسان به در دو هفته يگنجو يموالنا نظام
  :ديگو ياو م .ساخت

ــمير    ــان ضـ ــد بتـ ــيش دويدنـ   بانــگ صــرير بــهخامــه فروخوانــد   پـ
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  ٢١٤  قند پارسي

ــوج ــه ف ــر  ب ــاني حش ــوجم ز مع ــد ز در  ف ــده درآمـ ــده و ناخوانـ   خوانـ
  گــوهرِ خــود نيــز فشــانم چــو ميــغ  تيـغ  بـه  گـرفتم ملک کهـن را چـو   

ــنم  ج ــب ک ــر ز غراي ــان پ ــب جه ــط   ي ــع نم ــنم  وض ــب ک ــاي عجاي   ه
ــان   ــان در نه ــت نه ــر بي ــه ه ــان   در ت ــان در جه ــة پوشــيده جه   ١تحف

ب آدم است که چه طور از امراض يت و تهذيترب ين مثنويهدف خسرو در ا
ه مبتکر و نو يرايرا در پ ين اخالقيماو مضا. افتيخواهند  يي، افراد جامعه رهايروحان

 االنوار مطلع مثنوی. رندير بگيتأث يکند که خوانندگان از کالم و يم يآورد و سع يم
  :شود يت آغاز مين بيا  اب

  بســـم اهللا الـــرحمن الــــرحيم    ملک قـديم  به خطبة قدس است
  :ي استگويد که بسم اهللا الرحمن الرحيم مطلع وحي الهي و طغراي کالم ربان او مي

ــر دو   ــر ه ــه منظ ــمة ن ــرا ش ــع د  يس ــ يمطلـ ــة وحـ ــدا يباچـ   يخـ
ــة الر ــنام ــه دري ــت ايب چ ــاس   ٢بر سر اين نامه چه طغراسـت ايـن    ني

 که آفريننده کونين از ازل است و تا دساز براهين و داليل مبرهن مي  به خسرو
  :ندگردا مینيست باز  به تنها اوست که همه مخلوقات را از هست. ابد خواهد ماند  به

  يرد آن زنـده کـه جـان آفريـد    م يک  زنــدة بـــاقي کــه جهـــان آفريـــد  
ــات   ــوت و حي ــالق م ــود خ ــه ب   ذات بـه  مرگ بر او چيـره کـي آيـد     آنک
  ٣کو همه را نيست کند هرچه هسـت   نيست بر آن هست کي آرد شکسـت 

ست چنانکه در يانسان ممکن ن يکماحقه، برا يده دارد که معرفت حق تعاليخسرو عق
خسرو “ ما عرفناک کحق معرفتک”. ه و آله وسلم آمدهياهللا عل يول مقبول صلث رسيحد
 ندارد و علو مرتبة آن ذات واال صفاترا گويد که عقل انساني کليد اين گنج  مي
تواند  مير تصور و تخيل بشري نيحدي است که شاهباز عقل و دانش انساني و طا  به
 :گويد آنجا برسد، خسرو مي  به

ــيد     دارد کليــدعقــل ازيــن گــنج نــ    ــارد رس ــه ني ــرين پاي ــم ب   و ه

                                                   
  .٣٢االنوار، ص  مطلع  .١
  .۱همان، ص   .٢
  .۲همان، ص   .٣



  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢١٥

ــتيز   ــن ره س ــه دري ــد انديش ــز   ور کن ــغ ني ــدش تي   دســت سياســت زن
ــار  ــرده ب ــن پ ــد ازي ــار    معرفــت ار جوي ــدش سنگس ــرت کن ــحنة غي   ش
ــا  ــط کبريـ ــالش ز خـ ــرف کمـ ــا   حـ ــن انبيــ ــر دهــ ــر زده بــ   مهــ

ــک ــرون ةسـ ــر بـ   عرصــة ملکــش ز تصــور بــرون     حکمـــش ز تغيـ
  ١سـت و بـس   غايت آن نقش همان  نقـش کـس  مـد ازو  ه آزان نمطي ک

ت بکر و اهات و استعارياالنوار تشب در مطلع ين جهان فانيق ايخسرو در مورد تخل
و  يقيتخل يرويو ن يليح را بکار برده، قوت تخيرات نغز و فصيع و کلمات و تعبيبد

  :ين معنيات چند در اياب. خودش را ابراز نموده است ياستعداد علم
ــم  ــر از دو رق ــار آف ــت و چه   نيک رقمــش راســت هــزار آفــريــ  نيهف

ــ   شش گوشـه بـر اختـر کشـيد    مة يخ ــد را ب ــار وت ــيد ه چ ــن در کش   رس
ــر   ــرده نش ــوا ک ــق از اوج ه ــه تت   دامـان حشـر   بـه  دامن شـان بسـته    نُ
ــته   هـــر فلکـــي را کـــه بـــر آراســـته ــر آراســ ــار دگــ ــي کــ   از پــ
ــاي    ــا نم ــة مين ــرين خان ــن گه   پـاي  بـه  صنع از پـي مـردم   به کرد  اي

ــ ــاکي ةتخت ــه خ ــاد  ب ــارش نه ــاد     کن ــمارش نه ــويم ش ــن تق   ز احس
ــ  ــرغ ب ــة چ ــته کوکب ــم نگاش   مــردم گماشــت بــه انجمــن خــاک  انج
ــت ــپرد ةدر خـــرد رشـ ــان را ســپرد   جـــان را سـ ــغ زب   ملــک ســخن تي

  چشـــمة جـــان را ز بقـــا آب داد    ديـــدة دل را ز بصـــر تـــاب داد  
  ٢ون نيـز پــنج پـنج بـرون سـوي در     ده کــار ســنج  بــه تــن را ةقلعــ

. جناب قاضي الحاجات عرض نموده براياالنوار سه مناجات  خسرو در مطلع
در . دوم و سوم هر يک بيست بيت داردمناجات مناجات اول بيست و دو بيت دارد و 

ما که کند  حضرت جناب باري التجا مي  به مناجات اول تحت تاثير تعليمات قرآني
هر دو جهان نزد تو . فريدگار دو جهان هستيمحتاج شفاعت تو هستيم اي خدا تو آ

. خواهيم که تو مرا ببخش وسيله اسماي حسني از تو مي  به .مقدار و هيچ است بي
  :گويد مي وخسر
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  ٢١٦  قند پارسي

ــان ذره ــو اي اي دو جهــ ــر  از راه تــ ــيچ ت ــيچ ه ــه از ه ــو ب ــاه ت   درگ
  شام عدم صبح وجـود از تـو يافـت     پشت فلک طوق سجود از تو يافـت 

ــويي   عـالم تـويي   بـه  هست کنِ هرچـه  ــد هــم ت   و آن کــه نيســت کن
  ١تـر اسـت   زان تو گوييم که مطلـق   تـر اسـت   هستي مطلق که درو حق

 ييها يکند و خراب ير مشاهده مينظر غا  به ش راير خسرو افراد جامعة زمان خويام
متعال آرزو  يدارد و از خدا يمبرآنها پرده  ين شده از رويشة جامعه جاگزيکه در ر

م يطاعت ندار يتو عاجز و درمانده است لذا ما دعوا ييايش کبريکه انسان پ کند يم
  :ديگو يم. ميآر يطور شفاعت م به ش تويرا پ يچارگيو ب ين عاجزيبلکه هم

  سـت يجز تو کس از سـر تـو آگـاه ن     سـت يتـو راه ن  يفکرت مـا را سـو  
ــر بــ   ــو ب ــته در  يراز ت ــران بس ــا خبــران ن   خب ــو بــ يــب   خبــر يز ز ت
ــو ــدازة دانــش وصــف ت ــزون ز ان ــو ز اند   ف ــار ت ــرون  يک ــردم ب ــة م   ش

ـ جمله جهان عـاجز   ــه زور   يوا  مـور  يک پـا ي ــالم چ ــادر ع ــر ق ــه ب   ک
  يجــز بنــدگ بــه ســتيشــة مــا چيپ  يه ده زنـــدگيـــما يبـــر درت ا

ـ  يسو ــر بــه خــود يعــاجز  ميطاعـت بـر   يدعـو  يتو ن   ٢ميشــفاعت ب
 آرد و يشمار م  به را يندوگوناگون صفات خدا هاي خسرو در مناجات از راه

م يم باشيم قايصراط مستقطلبد تا ما بر  يم يين، از او رهنمايالعلم ازي ربين يلة بيوس  به
  :شان تو باشد و عمل سزاوار
ــ   نــوازش در خــود کــرده بــاز بــه يا ــن ب ــت م ــن و از طاع ــن ياز م   ازي

ــده ــان گمش ــم دريگ ــگي ــا ن تن   يرهنمــا ييکــه تــو ييره تــو نمــا  ين
ــه ده ــراطم  ب ــدمص ــتق يق ــل آن ســو  ميمس ــا ز پ ــرا يت ــليگ   ميم س

ــ  ــه ب ــم بخــش ک ــ يآن عمل ــ  يگفتن ــو ارزديپـ ــه ش تـ ــذ بـ   يرفتنيپـ
ــاد کـــن  ــن    از رقـــمِ عفـــو دلـــم شـ ــانم ده و آزاد کــ ــطّ امــ   ٣خــ
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  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢١٧

عجز و  به يجناب بار به يت سادگيغا  به در مناجات سوم خسرو با سوز و گداز و
  :ديگو يطلبد و م يمرا ش يخو يها آمرزش گناه يانکسار

ــن ام  ــر دامـ ــو پـ ــاز ز تـ ــايـ ــت جاو  د مـ ــت نعمـ ــوز کرمـ ــايـ   د مـ
ــو   ــون ت ــادگچ ــ  ميديــدر جاو يش ــة نوميبـــود اند يکـ   ميديـــشـ

ــده    ــم ب ــن و راه ــاده ک ــنج کش ــده    گ ــواهم ب ــو خ ــوز چ   خواهشــم آم
ــه    تــو رو تــافتم  ياز همگــان ســو  ــا هم ــت ــرا  ي ــو ت ــابم چ   ١افتمي

 يرضا  به يکند که من راض يتدعا ممتعال اس يحضور خدا  به ن مناجاتيخسرو در آخر
 ن چون جانم در اضطراب باشد آن وقتين است که دم واپسيحاجتم فقط ا. تو هستم

  :ديگو يم. مشتت مشرف شده بايه و آله وسلم از عناياهللا عل ين محمد صليشرف د  به
ــتمنديخســـرو مســـک ــرح  ن ز دل مسـ ــه ط ــل ب ــايتس ــديم رض   ت فگن

ــ ور ــرض پرس ــويز غ ــان ت ــاج  دم احس ــتم اح ــت ز ني ــو غ س ــران ت   ف
ـ آخـرم آ ه آخر دم کـ ه ک ــ    د چـو روز ي ــودم س ــان ش ــة ج ــوزيتلوس   نه س

ــرف د   راه چنان بر کـه چـو از خـود شـوم     ــا شـ ــبـ ــد روميـ   ٢نِ محمـ
 يدارا يث محتوا، سبک، ژرف و نوآورير خسرو از حياالنوار ام د مطلعيبدون ترد

ک اثر يش يمثنو ،ديتقل ده است که با وجوديمرتبة شامخ و بلند است و خسرو کوش
باچة يرا که خود او در ديز. سرقه نشود  به او متهم وجهچ يه  به مستقل باشد و

گران را انتقال ين ديکه موضوعات و مضام يشاعر”: ح داده است کهيکمال توضالةغر
است که در تتبع  يشعر فارس يسرا ن خمسهيتر چنانچه خسرو موفق. “کند سارق است

 يسراسر زندگان بازده يم که خمسة نظاميدان يم. تسق نموده ايتخلآثار ارزنده  ينظام
ر خسرو در مدت کوتاه سه ساله خمسه خودش را سروده يکه ام يدر حال بود، ينظام
خسرو در . دهد يخسرو را نشان م ييالعاده و زودگو ن امر پشتکار فوقيا. بود

اظهار  يبر موضوعات نظام ين نو را انتخاب نموده است و اگر گاهياالنوار مضام مطلع
  .ش را ابراز نموده استيده و نظر خويگر دية ديآنها را از زاو, ال کرده استيخ

                                                   
  .۹ص  االنوار، مطلع  .١
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  ٢١٨  قند پارسي

ه ياوالد آدم عل  اب ر خسرويباشد ام يت ميست بيصد و ب يدر مقالة اول که دارا
ن و آسمان و يزم. ید که تو وارث علم و خالفت هستيگو يالسالم مخاطب است و م

 تو به ين خداونديد خزايکل. ع و منقاد تستيوجود دارد همه مط ان آنهايهرچه در م
تا  يغ را مستمراً ادامه بدهيبل يو سع يار باشيد که همه دم هوشيترا با. داده شده است

 يفتيچ وقت از مرتبة بلند و مقام ارجمند نيو ه ين بار امانت و خالفت موفق باشيدر ا
ش يخو يکن باشد که بر هر دو جهان پاو آگاه باش که از عهده برآمدن آن وقت مم

  :ديگو يخسرو م. ينهاده باش
  ور خـــاک آمـــده يـــگـــوهر و ز  ز ازل گــــوهر پــــاک آمــــده يا

ــد   خـت خـاک  يب يچنبر نُه چـرخ بسـ   ــرون آم ــو ب ــا ت ــاک يا يت   در پ
ــد  ــون آم ــدر گرچــه کن ــد     يخــود ز پ ــرون آم ــه ب ــدر از حجل ــا پ   يب

ــت آدم  مســافت تراســت بــه عرصــة عــالم ــه دول ــت خال ب ــت تراس   ف
ــدا   ت نبشـت ين امـر قضـا  يچرخ و زمـ  ــر ه ــم س ــوح و قل ــتيل   ت نبش

ــ  يد آمــد يــ گــنج خــدا را تــو کل   ــ ين ــه پديباز يز پ ــچ ــدي   يد آم
ــ ــ اي همرتب ــاه بــه يجــو کــه بران ــاه   م ــاران چ ــربت ب ــورد ش   کــس نخ

ــدم از همـــت واال ن  افــتيبـاال ن  يره ســو يچ کسـ يهـ  ــا قـ ــتيتـ   افـ
  شيخـو  يجهـان پـا   بـر دو  يا نهت  شيخـو  يک قدم از جـا ي يبر نرو

ــر دل ــه از نظ ــر  ب ــن نظ ــان ک   ١زانکــه غلــط کــار بــود چشــم ســر  جه
 يصد جانفشان  به و ياز بلند حوصلگ يابت الهيح داده که خالفت و نيخسرو توض

م فرموده يد خداوند کرشو ين دولت حاصل نميآرزو کردن ا بافقط . ديآ يدست م  به
. شود میانسان هرچه آرزو کند حاصل  يا برايآ: ترجمه. ٢“نيم للْإِنسان ما تماَ”: است

مستمر انسان  يسع: ترجمه. ٣“يس للْإِنسان إِلَّا ما سعن لَّياَ و”: ديفرما يگر ميد يبلکه جا
  .ندارد يچ گونه وقعتيه يش ظاهريآرا. رساند يمقصود م به را
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  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢١٩

علت  به او يول. ده استش انتخاب کريابت خوين يخداوند متعال انسان را برا
ن ضعف يخداوند قدوس عنصر ا. ن شرف بوده استيباعث ننگ ا يجهل و نادان

والْجِبالِ فَأبين  وات واالَرضِالسٰم إِنا عرضنا الْأمانةَ علَي” :کند يان ميور بطن يا را يانسان
  .١“سانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالًشفَقْن منها وحملَها الْإِنأن يحملْنها وأ
  :دکن ميرا به اين صورت بيان اين معني  خسرو

ــه گرچــه  تمنـــا بلنـــد بـــه پســـت نگـــردد ــد  ب ــا بلن ــد پ   انگشــت کن
  تــو تــنِ خــود ديــگ علــف ســاخته  چــرخ تــرا بهــر شــرف ســاخته    
ــزرگ   سـت حمـاري بـزرگ    گر نکند ايـن   آدمــي اســت از پــي کــاري ب

ــازک  ــو نـ ــار چـ ــدة کـ ــود قاعـ   دست کسي راست کـه چابـک بـود     بـ
  ايــن همــه دشــوارِ تــو آســان کنــد   همــت اگــر وهــم تــرا بشــکند    
ــين   ــد از زمـ ــا نرسـ ــي آنجـ ــر روح    آدمـ ــد زو پـ ــا ندمـ ــين تـ   االمـ

ــر  ــن پـ ــلواايـ ــروي ز گـ   دل بـــه تـــا نبـــود دانـــة همـــت  الت نـ
  هرچه فـرو ديـد همـه هـيچ يافـت       شـتافت  دل که ز پستي سوي بـاال 

ــه بلندســت جهــان را حقيــر     ت که ديد از ضـمير نسبت ازان جاس   آنچ
ــه در نظــري کــس ــود ب ــدا ره ب ــود   خ   ٢هــيچ بــود هرچــه ســوي اهللا ب

 ياو معان. ل مقنع مبرهن ساختهينحو احسن با دال به را يعرفان يها شهيخسرو اند
ع يبرجسته و مطالب بد يمعنا ينظم کرده و برا ياسلوب و خوش يخوب  به گوناگون را

 ان مقالة اول خسرويدر پا. ال نموده استيده اظهار خيمختلفه د يايا از زواانسان ر
  :ن طور استيا آورده که عنوانش يتيمناسبت مفهوم مقاله حکا  به

ت يهو يها  به همت او نخواست که جز يه السالم که هايعل يت موسيحکا”
  .٣“او چشم دوچار کند

ه السالم گفته که با يلع يموس  به ياست که بزرگ يت خسرو حاکين حکايدر ا
ن يا بر تو ايآ. يم اهللا نام داريو کل يدار يکالم متعال شرف هم يکه تو با خدا يوجود
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  ٢٢٠  قند پارسي

پاسخ داد که  عيموس. يجهان کرد دار رب دويد ينبود که آرزو يکاف يشرف همکالم
چ يه به متأسفانه يبر همه مخلوقات کردم ول ينظر همت من چون بر اوج بود، نگاه

آن . افتميمطلق نشان  يد از هستيخدا کش  به فکر من چون مرا. افتمين ياز هست ياثر يجا
  :ديگو يم. مطلق در اضطرار افتادم يدار هستيد يخود کرد و من برا يوقت طلب من مرا ب

  ديتـــا درجـــات طلـــبم بـــر کشـــ  ديش چو بـر تـر کشـ   يرتم از خويح
ــو  ــر پ ــتاخ زب ـ يهر سـر مـو    گشــت يهمــت گس   گشـت  يگـو  يم اَرن

  ٭
  همـت گداسـت   بـه  سـت يگر نبود ن  ر خداسـت يـ ر دل مرد آنچه کـه غ د

  ١در نظــر او همــه عــالم کــم اســت  همــت ز بــر عــالم اســت بــه آنکــه
دهد که  نمايد و اندرز مي نيروي همت را آشکارا ميت ين حکايتوسط ا به خسرو

 تصرف همت دولت وصال را  به ما را بايد که همت از خداي متعال طلب کنيم تا
  :ست آوريمد  به

  ز هرچه رنگ تعلق پـذيرد آزاد اسـت    غالم همت آنم که زيـر چـرخ کبـود   
کند  هاي امير خسرو مشحون از اندرز و پند است و انسان را توصيه مي همه مقاله

و تزکيه نفس آيينه دل را متجلي  عبادت و رياضت  به که دل را از ماسوي اهللا پاک دار و
لذا آخرين مقاله ها ممکن نيست  تک تک مقالهسي برر. تا درو نور معرفت بيني زسا

  .دهم توضيح میاختصار اينجا  به االنوار را مطلع
دالن ضاللت را هدف انتقاد قرار داده  کاالنوار تاري امير خسرو در مقالة بيستم مطلع

نگار و حاسد وقاحت فراخ که  اند، از قاري کم سواد و کاتب ناقص که نزد وي عبارت
  .نها براي جامع ناسور هستندهر يکي از اي

از روش نظم آگاهي ندارد و نتواند که درست  دسوا گويد که قاري کم خسرو مي
  :لذا گاهي سرِ نظم پايش را از تيغ زبان ببرد. بخواند

ــام    خوان خـام  زان سه يکي هست غزل ــد تمـ ــم ندانـ ــو روش نظـ   کـ
ــاي    ــار آزم ــده ک ــان را ش ــغ زب ــاي     تي ــاه پ ــرد گ ــم ب ــر نظ ــاه س   ٢گ
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  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢٢١

نگار است که نزد او  ح قرار داده است کاتب ناقصيکه خسرو او را مورد تقب يکس دوم
 يوقت. کند ينظم را خرد م يچوب قلم سر و پا بارا که او يسواد بدتر است، ز از خوانندة کم

  :رود ين ميو مطالب از ب يسد که معانينو مين اکند چن يکه او کالم شاعر را نقل م
ــاقص    بــــاز ز خواننــــدة بــــدگاه کــــار ــب ن ــر کات ــت بت ــار هس   نگ
  چـوب  بـه  شيو پا خرد شکسته سر  نظـــم روان را ز قلـــم داده کـــوب

ــو ت ــه چ ــخام ــه يري ــ ب ــ   از او يروان ــده عـ ــور شـ ــانيکـ   ١ازو ين معـ
علت حسد، دامن عدل و   به را که اويتر باشد، زدو بدن يا است که ازسوم حاسد 

هر آنچه که درست از کند لذا  يبغض و عداوت او را کور م. دهد يانصاف را از دست م
  :کند يو راست باشد او صرف نظر م

ــز   تـر  شين هـر دو سـتم کـ   يثالث از ا  شــتريب ين دو مخــالف چــو روي
ــت  ــم وقاح ــد چش ــه کن ــراخ آنک ــا  ف ــاف نبيسـ ــاخ ية انصـ ــد ز شـ   نـ

ــه دقــا    ٢ريـ ز کشد خـورده چـو مـو از خم   ين  ريــنظ يق نگــرد بــ يگرچ
عيب و هنر پاک نيست همچنين که آب خسرو معتقد است که نظم هر کسي از 

روان از خس و خاشاک پاک نباشد دري که در دريا نهفته است هميشه با صدف از آب 
از اين تمثيالت مبتکرانه مقصود خسرو همين است که بايد ما چشم . آيد بيرون مي

  :هنربين پيدا کنيم تا مزاياي کالم را درک کنيم
  خس و خاشـاک نيسـت   ب روان بيآ  نظم کس از عيب و هنر پاک نيست

ــي  دريــا درون بــه در کـه نهفتــه اسـت   ــرون  ب ــد ب ــي آي ــدف از آب ک   ص
  هنـر ار عيـب کنـد، زو چـه بـاک      بي  چشم هنـر بـين بـود از عيـب پـاک     
ــود   ــا بـ ــو بينـ ــاف چـ ــدة انصـ ــود     ديـ ــا ب ــه مين ــه ک ــمرد گرچ   ٣در ش

چطور نياکان ما گويد که  کند و مي شاعر در خالل کالم عدل و انصاف را توصيه مي
اند و نام نيکو از آنها تا اين وقت بر جريده  بها بوده در همه حال طرفداران اين جوهر بي

  :عالم ثبت است
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  ٢٢٢  قند پارسي

ــد رحــم اهللا مــن انصــف نبشــت   بر سر هر نامـه کـه آصـف نبشـت       ق
ــدا   نه ســـازيشـــيپ ين عـــدليشـــتريب ــرازلداشــت ز انصــاف و ع   ت ط

، يشناس يگران را نميکه اگر تو هنر د ديگو يمان يجو بيع  به ن خسرويبعد از ا
که  يد که آن کسيگو يم. ان شوديقت حال بر تو عيتا حق يب خود نظر کنيد که بر عيبا
است که همه  يشمارد او اَحول يگران را زشت ميد يها يند و خوبيب يب خود را نميع
ن يز ارا که همه کس ايز. ن احول بهتر استيند و کور چشم از ايب ميز را ناقص يچ
  :نا مصون باشديناب

ــو  يا ــر س ــه نظ ــر ن يک ــتتيه   سـتت يب ز خود کـن کـه نظـر ن   يع  س
ــدان کــز نظــر د  ــراســت ب ــازي ــور  ده ب ــه ک ــاژ چــون ب ب ــازياز ک ــد ب   نن

ــه ــه دوخت ــد ب ــده ازي ــاني   اهل نظر چشـم زننـد از خسـان   ه ک  ن ناکس
ــ ــد يدر ز پ ــي ــد يدة ب ــتيد ني ـ خـور تعو  رگردن خـر د   س   ١سـت يذ ني
شکر درست شده باشد يکه از ن ييغذا به ن مقاله کالم خودش رايان ايخسرو در پا

ن را آکه  ين را خورد حاللش باد و آن کسآکه  يد که آن کسيگو يم و دهد يه ميتشب
شود، دلم کراهت  ين انداز ميطن يحرام داند بر او حرام باد بر شکر من اگر مگس

واستدن دارد  يدهنش آرزو ست که ازياگر از خوان گوشت بردارد ک يسگ. کند يم
د که مرد شجاع يا دهيا ديآ. کشم يمن از آن دست م سارق اگر مضمونم را ربوده يعني

  :خورد ير طعمه مين زاغ است که از دندان شيا. ف بکنديو نح رآهنگ کمزو
  ن دود پخــتيــام ا پختــه ينــ گـر ز   ن زود پخـت يدهر شـود پختـه چنـ   

ــ  کـام  بـه  لـش الهرکه خـورد بـاد ح   ــرام و آنک ــد او را ح ــرامش کن   ه ح
ــو   هر شکر مـن کـه مگـس زد شـود     ــاز نج ــود  يب ــد ش ــم ب ــه دل   م ک

ــوان    فربـه ز خـوان   يسگ چو برد پهلـو  ــون ت ــتدن چ ــنش واس   از ده
ــگ ز   ــد آهن ــم کن ــان دليک ــون ــ    ري ــدان ش ــه ز دن ــورد طعم   ٢ريزاغ خ

کرده است که جامعه  يشود که خسرو سع يکشف م يعرفان ين مثنويا ياز بررس
صراط  به گشتگان راه را گوناگون پاک و صاف بکند و گم يها يم و زشتياز جرارا 

                                                   
  .۲۳۵ص  االنوار، مطلع  .١
  .۲۳۶همان، ص   .٢



  االنوار امير خسرو دهلوي مطلع به نگاهي  ٢٢٣

طرز ساده و روان مبرهن ساخته و از  به م رهنمون باشد خسرو مقصود خودش رايمستق
از خوانندگان ممکن است نابلد باشند اجتناب  يکه برخ يو لغات يو معنو يع لفظيصنا

ندگان را بر تتبع مجبور ي، پس آييو پرگو ي، روانيو پرکار ين سادگيهم .کرده است
  .کرده است
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