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نامه سرایان ادب فارسیامیر خسرو دهلوي،از نخستین ساقی

دکتر فریده داودي مقدم،استادیار دانشگاه شاهد
دکتر طاهره اختري، استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

ي خمریات ادب عربی ،یکی از انواع ادبی مؤثر در ادبیات فارسی است که گفته می شود شکل تحول یافتهساقی نامه
اي فلسفی،اخالقی، عرفانی و انتقادي توسط شاعران ساقی نامه سراي فارسی است و در سیر تحولی خود با صبغه

هایی است که کمابیش در اغلب آنها تکرار این نوع ادبی از جهت ساختار و محتوا داراي ویژگی.عرضه شده است
عرفانی و کاربرد واژگان اهل تصوف وادبیات هاي اصیل متونمایهي اینخصوصیات اشتمال بر بناز جمله. می شود

.باشدمی....  مغانه چون ساقی و می و جام و چنگ و مطرب و 
ي او مشتمل بر بنابر نظر محققان ادب فارسی،امیرخسرو دهلوي دومین ساقی نامه سرا بعد از نظامی است و ساقی نامه

-و ابناي روزگار و دیگر مضامین پیرامون آن میوفایی دهرموضوعاتی چون اغتنام فرصت،خوشباشی،شکایت از بی
.شودباشد که در این پژوهش به معرفی آن پرداخته می

ساقی نامه، امیر خسرو دهلوي، عرفان، می، مطرب:کلید واژگان
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مقدمه
و در یاد مرگ و ساقی نامه،اشعاري در قالب مثنوي و غالبا در بحرمتقارب استکه در آن شاعر خطاب به ساقی کند 

با اینکه این نوع شعر را به سبب ذکر باده و جام . بیان بی ثباتی زندگانی و پند و اندرز و حکمت مطالبی را می آورد
با سایر اشعار خمریه مناسبتی است،اما روح خاص فلسفی و اخالقی و عرفانی این نوع منظومه ها با مضامین عادي 

ي اولین ساقی نامه ها و ساقی نامه درباره)،ذیل ساقی نامه9،ج1379هخدا،د(.سایر خمریات تفاوتی آشکار دارد
سرایان ومضامین آنها و وجوه انتقادي اقوال محققان پیرامون این موضوع،نظریات گوناگون مطرح شده است که در 

.ي یک تحقیق جامع به آن پردا خته می شودي مهم پژوهش و ارائهاین مقاله براي شرح بیشتر مسأله

ي پژوهشپیشینه
"ي میخانهتذکره"ها و ساقی نامه سرایان را می توان مربوط به ابتداي قرن یازدهم با تألیف ي معرفی ساقی نامهپیشینه

–ي سخن با عنوان ساقی نامه اي در مجلهبا مقاله1339سپس محجوب در سال . توسط فخرالزمانی قزوینی دانست

ي تذکره"، گلچینِ معانی با تألیف 1359پردازد و در سال ها و از جمله کار نظامی میمغنی نامه به معرفی ساقی نامه
هاي اخیر نیز در سال. افزایدهاي آنان را، به کار فخرالزمانی مینفر از ساقی نامه سرایان و ساقی نامه62، "پیمانه

ي میخانه و پردازد که در تذکرهیی میهاها به معرفی ساقی نامهحسینی کازرونی با کتابی تحت عنوان ساقی نامه
اي تحت عنوان مالحظاتی در ساختار ساقی نامه با تاکید بر دو همچنین جوکار در مقاله. پیمانه آورده شده است

پردازد و ابوالقاسمی    ها میي پژوهش هاي ادبی، به بررسی ساختار ساقی نامهي گذشته و معاصر، درج درمجلهنمونه
ي حکیم فغفوري گیالنی و احمد پارسا و محمد آزاد اي با عنوان تأملی بر ساقی نامهالهدر مق) 1386(

) ب1389(اي و تعداد واقعی ابیات آن و از همین مؤلفي نظامی گنجهي ساقی نامهدر مقاله) الف1389(مظهري
،به معرفی ساقی نامه ها و ي ادب پژوهی،نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام،درج در مجلهي ساقی نامهمقاله

..موضوعات پیرامون آن می پردازند
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معرفی ساقی نامه ها ونخستین سرایندگان آن
ي خمریات است که در کالم جاهلی به عنوان تشبیب ها گفته شده است که شکل تحول یافتهدر باب منشا ساقی نامه

.پرداختنداغراض قصیده میشد و سپس به قصاید در دو یا چهار بیت در وصف شراب گفته می
هر چند که . وصف خمریات در اوایل اسالم به ویژه در عهد عباسی توسط ساقی نامه سرایان عرب رایج بود

اي گیرا سروده، اما ابو نواس گوي سبقت اي را در قالب غزل و به صورت ساقی نامه مسلم بن ولید، مضامین خمریه
منظومه 125منظومه واز ابن معتز عباسی 275چنانکه از ابونواس . وده استرا در وصف باده و باده نوشی از وي رب

فخرالزمانی، ( . بوده است... در توصیف شراب باقی مانده که اغلب در اوصاف شراب، ساقی، ذکر عود و ناي و 
)30و29: 1363

ي عاشقانه دارد و واژه ار خمري بیشتر جنبهها در این است که اشعاما بزرگترین تفاوت میان خمریات و ساقی نامه
روند، در حالی که در ساقی نامه چنین هایی نظیر می و ساقی و نظایر آن در معناي ظاهري و واقعی خود به کار می

)235: 1364مؤتمن، . (نیست و بایک روح فلسفی و اخالقی و عرفانی آمیخته است
رودکی متأثر از شعر عرب بوده است، به نظر محجوب اولین هاي امثال منوچهري ورسد، خمریهبه نظر می

هایی چون جهانگیري و ساقی نامه سراي ادب فارسی، فخرالدین اسعد گرگانی است که ابیاتی از وي را از فرهنگ
:رشیدي نقل کرده است

که از دل برد رنگ،  و ز جان دروغبیا ساقی آن آب آتش فروغ
)78: 1339محجوب، (

که ریزم زهر دیده صد زنده رودمغنّی  بیا  و بیار آن سرود
)79: 1339محجوب، ( 

آورد که در آنها ي خود ابیات متعددي از شرفنامه و اقبال نامه را میي عالمانههمچنین وي در همین مقاله
"بساز اي مغنی"یا "مغنی بیا"و ) در شرفنامه ( "بیا ساقی"مخاطب ساقی و مغنی است و به شکل یک در میان با 

ي نوع ي ابیات پراکندهي محجوب از جهت اینکه همهمقاله) 77-71همان ، صص .(شودآغاز می) در اقبال نامه(
باشد واز این حیث بر کار فخرالزمانی قزوینی ساقی نامه را در آثار نظامی آورده است، قابل توجه و ارزشمند می

.داردبرتري 
، شرح احوال و "تذکره ي میخانه"اي به نام در تذکره.) ق.هـ1041: فوت (مال عبدالنبی الزمانی قزوینی

ي تذکره"آورد و گلچین معانی ضمن تصحیح این تذکره، کتابی با نام تن از ساقی نامه سرایان را می57اشعار 
ي میخانه نامی از آنان برده سرایانی را که در تذکرهتن از ساقی نامه62کند و در آن شرح حال تألیف می"پیمانه

)141: 1373ماهیار، ( .آوردشده بود، می
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کند و ذبیح اهللا صفا نیز ي میخانه، نظامی را به عنوان ساقی نامه سرا معرفی میفخرالزمانی در همین تذکره
آورد ي نظامی میپردازد، دربارهمه سرایان میها و ساقی ناکه در جلد سوم و پنجم تاریخ ادبیات خویش به ساقی نامه

هاي تاریخی و ي مستقلی نسرود، اما بناي این سخن در منظومهدرست است که نظامی ساقی نامه یا مغنی نامه: که
حماسی با سبک خاصی که در بیان معنا دارد، ازوست و اوست که بحر متقا رب مثمن مقصور یا محذوف، یعنی 

شدند ي متفکرانی قرار داد که چون مست شراب حقایق میحماسی فارسی را جوالنگاه اندیشهشعر یازده هجایی 
)1369:334صفا ، . ( داشتندرندانه، نه مستانه از اسرار ناگفته  پرده بر می

ولی ناگفته نباید . ي میخانه، امیرخسرو دهلویرا دومینساقی نامه سراي ادب فارسی می شماردصاحب تذکره 
ي آنان که ساقی نامه هاي این دو شاعر منظومه هاي مستقلی نیست و ابیات متفرقی است که در ضمن خمسهگذاشت 

و بعد از وي، حافظنخستین کسانی هستند که منظومه هاي مستقلی از . ق. ه 778سلمان ساوجیمتوفی در.آمده است
رسی گردید و شاعران بسیار مثنوي هاي مستقل بعد از حافظ، ساقی نامه از انواع متداول شعر فا. این نوع سروده اند

)دهخدا. (عرفانی سروده اند که در آنها اصطالحات خمري را به معانی خاص عرفانی به کار برده اند
شاعرانی چون امیدي رازي، . اوج رواج ساقی نامه سرایی در عصر صفوي، روزگار حیات مالصدراست

ي ي ساقی نامهساقی نامه هاي مفصلی دارند ودر اغلب آنها شیوهپرتوي الهیجی، قاسم گنابادي وظهوري ترشیزي
در شعر فارسی معاصر نیز کسانی چون هوشنگ ابتهاج، رعدي آذرخشی و نوذرِ پرنگ ساقی . حافظ تقلید شده است

)475: 1375انوشه،(.نامه سروده اند
اگرچه . ت انتقادي زبان فارسی دانستساقی نامه ها را باتوجه به مضامین غالب آنها، می توان در شمار ادبیا

ي ستایشگري هاي قصیده گویان و بی ي کفارهبه نظر بعضی از محققان باید ساختن این ساقی نامه ها را به منزله
ي گویندگان را با ساز وسامانی نو تماشا کرد وشاعران را به واقع ي اندیشهپروایی غزل سرایان دانست ودر آنها جلوه

)616: 1387صفا،.(هاي این منظومه ها شناختاز مطاوي بیت
ي می و میخانه ومستی، فارغ از در حقیقت، ساقی نامه ها امکان خوبی به شاعر می داده است تا به بهانه 

محدودیت ها و ممنوعیت ها، ناگفتنی هاي روزگار خود را در قالب نکوهش روزگار واهل آن بر زبان آورده و اي 
از . میخانه وساقی، بهانه اي بوده براي اعتراض وانتقاد از آنچه او نمی خواهد و ناروا می پنداردبسا،یادکرد او از می و

)99: 1385جوکار،.(این منظر، ساقی نامه شعري اجتماعی،آرمانخواهانه و شورشگرانه است

معرفی امیر خسرو دهلوي
در ) قمري651(خورشیدي 632زبان هندوستان در سال ابوالحسن امیرخسرو دهلوي شاعر و عارف نامدار پارسی

زاد و نژاد و هنديخسرو، ترك. در دهلی درگذشت) قمري725(خورشیدي 706پتیالی هند زاده شد و به سال 
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افسري ترك و از اهالی الچین در الدین محمودپدرش امیر سیف. کلمات ترکی و هندي در شعر او بسیار بود
جا با زنی از که هنگام یورش مغوالن به هندوستان فرار کرد و در آن.قراختاییان بودندازفرارود بود که خودشان

مانند پدر که سمت امیرخسرو . الدین التُتمش، پادشاه دهلی راه یافتاهل دهلی ازدواج کرد و به دربار شمس
الدین فیروز شاه جاي داشت و لقب امیراالمرایی داشت در دربار بزرگی و سروري یافته بود و زمانی در درگاه جالل

.امیري گرفت

وي دوران کودکی و نوجوانی را با فراگرفتن زبان و ادب فارسی در دهلی گذراند و پس از چندي در 
الدین محمد بن احمد دهلوي ایخ و عارفان دوران، یعنی شیخ نظاممحضر یکی از بزرگترین و مشهورترین مش

امیرخسرو براي پیر و مراد خود احترام فراوان قایل بود و با وجود این که دایم در . معروف به نظام اولیا شاگردي کرد
امیر نیز مانند استاد .گاه از میزان ارادت و توجه او نسبت به شیخ کاسته نشدخدمت پادشاهان و فرمانروایان بود، هیچ

زبان هند با حسن دهلوي شاعر نامدار پارسی. داشتشیخ نیز خسرو را گرامی می. خود پیرو سلسله عرفان چشتیه بود
.از طریق همین شیخ آشنا شد و بین آن دو دوستی عمیقی ایجاد شد

درگذشت و نزدیک قمري 725الدین اولیا، امیر خسرو نیز در سالمدت کوتاهی پس از درگذشت نظام
.شیخ به خاك سپرده شد

هاي فارسی، ترکی، عربی و هندي اطالعات نسبتاً خوبی داشت و اشعار امیرخسرو به سبب آشنایی با زبان
شعرش لحن و لطافتی . شناختخوبی میموسیقی هندي و ایرانی را به. استهاي مختلف سرودهفراوانی در زمینه

توان سبک وي شود و میزاد بود کلمات ترکی و هندي نیز در شعر او دیده میينژاد و هندخاص دارد و چون ترك
.شمار آوردبهرا طلیعه سبک هندي
سرایی پیرو سعدي بود و غالباً مضامین عشقی و مسایل عرفانی را به زبان ساده و پرسوز در وي در غزل

هاي اش از خمسهخمسه. جستیان کرده و از الفاظ و معانی شاعران متصوف ایرانی سود میبحرهاي کوتاه و لطیف ب
.استاو در اشعارش نظامی را به عنوان استادي مسلط به فن ستوده.  تمام مقلدین نظامی نسبتاً بهتر و برتر است

الدین از سخنگویان بزرگ مانند کمالاست و در قصاید،امیرخسرو، با سنایی و خاقانی نیز الفتی داشته
.استاسمعیل و خاقانی و انوري پیروي کرده

وي در . اندهاي امیرخسرو پیروي کردهخصوص ابداعات و نوآوريشاعران فراوانی نیز از سبک و شیوه و به
سبک او را تقلید ها مخصوصاً در حکایات و مثنویات عاشقانهمیان شعراي ایران نیز نفوذ داشته و بسیاري از آن

شود که وي با اشعار و غزلیات خسرو آشنایی داشته و تا هاي حافظ، مشخص میبا توجه به بعضی از غزل. اندکرده
بیش از دیگر ) ق. هـ898درگذشته (اند که نورالدین عبدالرحمان جامی آورده. استحدي تحت تأثیر او بوده
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است که به پاي او او انس و الفت داشته و همیشه آرزوي جامی آن بودهشاعران ایرانی، با امیرخسرو دهلوي و آثار 
.برسد

امیر خسرو دهلويآثار
:آثار منظوم فارسی او عبارت است از

اي متضمن سوانح عمر و نکاتی در اسلوب شعري او به قلم دیوان امیر خسرو، شامل پنج دفتر، هر یک داراي دیباچه
:خودشاعر؛شامل

.بندها و زندگینامه مشروح شاعرها، ترجیعها، غزلهاي شانزده تا نوزده سالگی، شامل قصیدهسروده:تحفة الّصغر
ها و ها، غزلبندها، قطعهها، ترجیعسالگی، شامل قصیده32هاي شاعر از بیست تا حدود سروده:الحیاةوسط

» معزّالدین کیقباد«و » عالء الدین محمد«، »اءالدین اولینظام«هاي این دیوان در ستایش و مراثی قصیده. هارباعی
.است

.اي مبسوطها، با مقدمهبندها و قطعهها، ترجیعسالگی او، شامل قصیده43تا 34هاي سروده: غّرةالکمال
این دیوان . ها و یک مثنوي کوتاهبندها، رباعیها، ترجیعهاي دوران پیري شاعر، شامل قصیدهسروده:بقیة نقّیھ

اي در مرگ محمدشاه؛، پسر او، بعضی امیران دیگر و نیز مرثیه»عالءالدین محمدشاه«وي مدایحی است درباره حا
هایی در بند، مثنوي، رباعی، غزل و نیز قصیدههاي حیات شاعر، مشتمل بر ترجیعهاي واپسین سالسروده: الکمالنهایۀ

.ارکشاهالدین مبسلطان قطب«و مرثیه » الدینسلطان غیاث«مدح 
. م1871نخستین چاپ آن در . استآوري شده و در هند و پاکستان به چاپ رسیدهدیوان غزلیات، که چند بار جمع

.استدیوان امیر خسرو بارها در هند و ایران تصحیح و چاپ شده. هجري در الهور منتشر شد1392و بار دوم در 

دهنده مکتب ادبی ادبیات فارسی زبانِ هند و نخستین ادامهامیر خسرو دهلوي بزرگترین نماینده : ثمانیه خسرویه
اي او به نظامی گنجوي اعتقادي تام داشت و به تقلید و در جواب خمسه ي نظامی خمسه. نظامی گنجوي است

:است شاملساخته

هترین األسرار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی سومین منظومه امیر خسرو، یکی از باالنوار بروزن مخزنمطلع
. استهایی است که تحت تاثیر لیلی و مجنون نظامی آمدهمنظومه

.بر وزن و شیوه اسکندرنامه:يدرآیینه  سکن
.به تقلید از هفت پیکر: هشت بهشت

:هاي دیگري نیز به شرح زیر استها و منظومهامیرخسرو داراي تصنیف
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است که مسایل و موضوعات مختلف را مجسم اي از یک سلسله تشبیهات عالی قلمی مجموعه: السعدینقران
:کندعالوه، دو نکته کامالً بکر را از اشعار امیر خسرو براي ما روشن میبه. سازدمی

ها را به صورت قصیده به توان آناشعاري با یک وزن و قافیه که براي عنوان فصول مختلف بسیار مناسبند و می
سازد و در عین حال داراي ات فصول را قبل از ذکر آن منعکس میتعدادي غزل که احساس.یکدیگر مرتبط ساخت

. حالت یکنواختی وزن مثنوي نیست
. استست با نه بخش که در بحرهاي مختلف سروده شدهاثري: نه سپهر

هاي خضرخان پسر عالءالدین با دولرانی دختر امیر گجرات که گذشته از مزایاي عشق: مثنوي دولرانی و خَضرخان
.ادبی، ارزش تاریخی و اجتماعی هم دارند

ساقی نامه امیر خسرو دهلوي
ي میخانه، امیرخسرو دهلویرا دومینساقی نامه سراي ادب فارسی بعد از نظامیچنانکه گفتیم ،صاحب تذکره 

.می داند
زده بیتی بیت شامل یک مقدمه ي یا97ساقی نامه امیر خسرو دهلوي در قالب مثنوي و در بحر متقارب و در 

:است که در آن از اساسی ترین مضامین ساقی نامه ها یعنی اغتنام فرصت و گذران عمر سخن می گوید 
بنابر غمست آدمی زاد رابنیاد رااگر باز کاویم    

غم دي و فردا به یکسو نهیمیک امروز در خوشدلی رو نهیم

فردا  نیابی امانمگر   تا به ممانامروز در بند فردا!  دل

غم عمر نسیه خوري ابلهیستبه عمري که نقدست و از غم تهیست

:و پس از این مقدمه به موضوعاتی می پردازد که کما بیش از ویژگی هاي مشترك ساقی نامه هاست از جمله

مخاطب قراردادن ساقی و مطرب-1

ام، جامی شادي افزا طلب می کند که امیر خسرو دهلوي با مخاطب قراردادن ساقی و مطرب به شیوه ي خی
بواسطه ي آن بتواند غم دیرینه ي دنیا را فراموش کند و از مطرب و ساز او خلسه ي رهایی از رنج هستی را می 

:طلبد
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که بنیاد غم را در آرد ز پايبیا ساقی آن جام شادي فزاي

که بی مغزیش مغز را شد دوابیا مطرب آن بربط خوش نوا

میِ این ساقی همان آب حیات خضر است که بواسطه ي نوشیدن آن و رهایی از اندوه می توان در نظر وي،
:به عمر جاودان دست یافت

که باید ازو عمرِ پایندگیبیا ساقی آن چشمه زندگی

آورد که کمابیش هایی براي جام، می و ساقی میامیر خسرو دهلوي،  به شیوه ساقی نامه سرایان ویژگی
.ي ذهنی زبانی ساقی نامه سرایان استشبکهمطابق با 

طلب عشق و رهایی از خود به واسطه ي آن-2

:وي به شیوه ي ساقی نامه سرایان و عارفان از می ساقی، عشق طلب می کند که او را از خویشتن برهاند
ز تشویش خویشم رهایی دهدمیی کو به عشق آشنایی دهد

حدوداً از نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم، واژه عشق و مشتقات آن در شعر صوفیانه فارسی مورد 
ابوسعید ابوالخیر از نخستین صوفیانی است که شعر عاشقانه فارسی به او نسبت داده شده یا از . استعمال قرار گرفت

)16: 1357میهنی،  . ( زبان او نقل شده است
رچه از همان ابتدا افرادي چون هجویري در کشف المحجوب با خواندن و استعمال چنین اشعاري اگ

اما عارفان و شاعران بزرگی چون سنایی، ) 599: 1384هجویري، . ك.ر( مخالفت صریح خود را ابراز کردند، 
دند  و کاربرد این کلمه ي عشق را در معناي عشق الهی و ملکوتی استفاده کرواژه...  عطار، موالنا و حافظ و 

. تبدیل به یکی از موتیف هاي رایج در ادبیات تصوف شد

شکایت از عقل ناسودمند و مصلحت اندیش دنیا-3

امیرخسرو دهلوي همانند عارفان از عقل مصلحت اندیش و دنیا طلب که براي وصال به مطامع دنیوي وجود 
خواهد تا با نواي سازش او را به عالمی فراسوي این تعقل عزیز را به تعب وا می دارد، می گریزد و از مطرب می

:بکشاند
کز و گشت پوشیده عقل سلیمبیا مطرب آن پرده هاي کلیم
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شود رسته زین عقل ناسودمندنوازش چنان کن که جان نژند

پاالیش از آالیش عالم خاکی-4

است تیرگی هاي وجود خاکی انسان را امیرخسرو دهلوي از ساقی، میی به پاکی سلسبیل می خواهد که قادر 
:پاك کند

که شوید همه تیرگی ها ز ذاتبیا ساقی آن سلسبیل حیات

ز آالیش خاك ،      پاکم کندبده تا چو منزل به خاکم کند

نواي مطرب، روشنایی بخش جان تاریک-5

دستار عالمه ي دهر را از سر او مطرب ساقی نامه ي امیرخسرو دهلوي، دانشمندي ممتاز است که با نواي خود، 
:باز می گیرد و جان هاي تیره را به روشنایی دانش هاي دقیق می رساند

که روشن کند جان تاریک رابیا مطرب  آن علم باریک را

که دستار عالم،     ربایی ز سرخرد گوي از آنگونه سوزان و تر

تقابل با بی همتان و بخیالن روزگار -6

دهلوي به شکلی پنهان از بی همتان و روزگار شکایت می کند و از ساقی، کیمیایی می خواهد که امیرخسرو 
:بواسطه ي آن در افشانی کند؛ هم در عرصه ي بخشش اموال دنیا و هم در ساحت سخن سرایی

که بی همتان را در آرد به جوربیا ساقی آن کیمیاي وجود

در فشانی کنمز گنج سخن،به من ده که تا شادمانی کنم

رهایی از جان خاکی-7

امیرخسرو دهلوي به شیوه ي شاعران صوفی مسلک می خواهد با نوشیدن می از ظلمت و تنگناي جان خاکی 
:نجات یابد

فرو شوي از این جانِ خاکی  غباربیا ساقی آن باده ي      بی خمار
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مانریزد کسی جرعه     بر خاك که چون گم شود جان غمناك ما

نواي مطرب، زیر و رو کننده ي ضروریات ظاهري هستی-8

برون کن غم از سینه ها ي نژندبیا مطرب آواز برکش بلند

به غلغل در آر این کهن طاق راز سر نو کن آیین عشاق را

اغتنام فرصت به سبب جور فلک و دنیا-9
هاي گوناگونی در اشعار هاست که در طیفنامههاي ساقی مایهاغتنام فرصت و دم را غنیمت شمردن یکی از بن

هاي این جهانی این نوع شاعران انعکاس یافته است و در برخی از آنها رنگ و بوي تفکرات خیامی و خوش باشی
:در اشعاري که امیر خسرو دهلوي با ساقی گفتگو می کند، نیز این بن مایه حضور پر رنگی دارد . شوددیده می

بیا تا به شادي و فرخندگی                               برآریم با هم  دم زندگی
به هم صحبتان دوستگانی دهیم                         نشینیم و داد جوانی دهیم

از شاد بودن دگر کار نیستچو غم را کرانه پدیدار نیست                           به
به می تازه گردان دل ریش را                           رها کن حساب کم و بیش را
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