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  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 شخصيت امير خسرو دهلوي
  نويسان و ديگران تذكره در نگاه

  ∗نرگس جهان

، تحقيقات علمي بسياري به عمل آمده است و خسرو هر چند كه در احوال و آثار امير
ن زبان و نمانده كه دوستداران شعر خسرو و محقّقا اي از زندگاني وي باقي هيچ گوشه

ادبيات فارسي، دانشمندان و پژوهشگران علم و ادب به آن بپردازند؛ اما راقم سطور 
نويسان و ديگران مورد مطالعه  سعي دارد شخصيت امير خسرو دهلوي را از نگاه تذكره

  :ها و مآخذ ذيل تذكره مطالعه و بررسي قرار بدهد و با
  ،شعراي پنجابتذكرة  -١
 ،علماي هندتذكرة  -٢

 ،راالفكا نتايجتذكرة  -٣

 ،عامره خزانةتذكرة  -٤

 ،اخباراالخيار في اسراراالبرارتذكرة  -٥

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
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 ،شاهرخ شعر فارسي در عهد -٦

 ،، تأليف علي اصغر حكمتكتاب جامي -٧

 ،، به تصحيح و تنقيح و تحشية سيد سليمان اشرفمثنوي هشت بهشت -٨

 ،منتخب التّواريخ -٩

 ،تاريخ فيروزشاهي -١٠

 ، دولت شاه سمرقندي الشعرايةتذكر -١١

الراي هستند كه اصل  نگاران بر اين متّفق شد همة تذكره براي نگارنده مشخّص
 بوده ن كه از قبيلة الچينالدي  است و پدرش امير سيف الچين از هزارة بلخخسرو امير

 آمد و سكونت اختيار و با دختر عمادالملك) هند ( به قصبة پتياليدر عهد چنگيز خان
  .١ به دنيا آمد از بطن وي در پتياليخسرو كرد و امير كه از امراي عصر بود نكاح

  :دكن  اضافه ميراالفكا نتايجتذكرة 
بالجمله در عمر هشت سالگي به مقتضاي استعداد فطري در كمتر مدتي ”
اتفاق دو برادر ديگر   همراه پدر بهكسب كماالت متنوعه پرداخته از پتيالي به
سره كه آغاز ظهور   قدسيالدين بدايون المشايخ حضرت نظام خدمت سلطان به

و چون به عمر نه سالگي رسيد پدرش كه عمر هفتاد ... آنحضرت بوده رسيد
ساله، به روايتي هشتاد و پنج ساله داشت در معركه كفار به رتبة شهادت 

 در تعليم و تربيت وي پس از آن جد مادري او عمادالملك.... گرديد فايز
  .٢“ا آنكه در فضل و كمال ترقي پذيرفتت... كوشيد

                                                
,  اقبال آكادميدالرشيدگردآورندة خواجه عب, تذكرة شعراي پنجاب؛ ٢٠٩، ص خزانة عامره -1

 تذكرة؛ ٥٦، لكهنو، ص  نولكشور، رحمان عليتذكرة علماي هند؛ ١٤٠ ، صكراچي
  .٢١٠، ص راالفكا نتايج

  .٢١١، ص راالفكا نتايج تذكرة -2
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او دربارة . “ ترك استخسرو اصل امير”: طبق روايت دولت شاه سمرقندي
  :دهد شهركش توضيح مي

 در گفتند و اهل قبيلة هزاره الچين مي»  الخضراقبةشهر «شهركش را مردم ”
كردند و مردم در اين قبيله در فترات  زندگي مي» قرشي و مرغ پاي«ود حد

  .١“اند  مقام گرفتهدهلي  افتاده بهديار هند  گريخته به از ماوراءالنّهرخان چنگيز
  :نويسد كه  ميعامره در حالي كه خزانة

  از توابع دارالخالفة دهلي افتاد و در قصبة پتياليهند ن بهالدي پدرش امير سيف”
  .٢“رنگ اقامت ريخت

 واقع است نيز او شهركش در ناحية جرجان:  كهنويسد  ميشعراي پنجابتذكرة 
  .٣يادكرده است» جهان نادرة« اين شهر را با

كنند، وقتي   اشاره مياخباراالخيار و تذكرة عامره خزانة ، تذكرةراالفكا نتايجتذكرة 
 ٤يافت پدرش او را در جامه پيچيده پيش مجذوبي كه به قرب جوار  تولدخسرو كه امير

آوردي شخصي را كه دو قدم از . محض مالحظه فرمود سكونت داشت برد، مجذوب به
 فرمودة مجذوب اين طور توضيح داده است كه اخباراالخيار. ٥رفت  پيش تواندخاقاني

قصد آن مجذوب از دو قدم مثنوي و غزل باشد چه وي در طرز قصيده چنانچه بعضي ”
  ٦...اگر رسيده پيش نرفته.  رسيده استخاقاني اند به از نهاديم فرموده

                                                
  .١٥٨، ص  دولت شاه سمرقندي-1
  .٢٠٩، ص خزانة عامره -2
  .١٠٤، ص تذكرة شعراي پنجاب -3
  .١٠٥ص ,  اين را جوارخانة اميراالجلين گفته استاخباراالخيار -4
  .٢٠٩، ص خزانة عامره، ١٠٥، ص اخياراالخيار؛ ٢١١، ص نتايج االفكار تذكرة -5
  .١٠٥، ص اخباراالخيار تذكرة -6
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 راالفكا نتايجبه قول تذكرة . ا بودالدين اولي ، خواجه نظامخسرو مرشد حضرت امير
آمد و مريد شيخ  دهلي  بههمراه پدر و دو برادر خويش از پتيالي  بهخسرو امير”

اي است   صلهخسرو كند كه شيريني در كالم امير  اشاره ميعامره تذكرة خزانة. ١گشت
. كرد الدين سروده شده بود، عطا اي كه در مدح نظام در صلة قصيدهخسرو  كه شيخ به

وقتي مدح براي شيخ . زد... دامن اقدس حضرت شيخ دست ارادت به”: نويسد او مي
، »خواهي؟ صلة آن چه مي«آمد، فرموده به  شيخ را خوش. گذرانيد نظر انوار خود گفته از

. خواهم شيريني كالم خود مي”كرد كه  داشت عرض نظم چون در آن وقت شيفتگي به
خود نثار كن و  شيخ فرمود طاس پرشكري كه زير چهارپاي من است بيار و بر سر

الزماً شيريني كالمش مذاقها را . آورد  حكم بجاخسرو قدري از آن به حلق فرو بر امير
  .٢شيرين ساخت
  :كند  در اين بخش اضافه ميراالفكا نتايج

الجرم عذوبت كالم دلپذيرش مذاق جانها را . آورد عمل الحكم به امير حسب”
سرچشمة سيرابي رسانيده ليكن از  شيرين گردانيده و تشنگان زالل معاني را به

نمود كه چرا از شيخ بهتر از اين  اين درخواست تا آخر حيات تأسف و تحير مي
  .٣“درخواستم چيزي نه

 سهم بزرگي خسرو ا در تربيت و پرورش شخصيت اميرالدين اولي حضرت نظام
. هاي شخصيت خود مورد توجه خاص شيخ بوده سبب خوبي  بهخسرو امير. دارد

ا كه در ضمن الدين اولي  و ارشادات نظامخسرو  از معموالت اميراخباراالخيار
  :كند اشاره مي, سازي خسرو از زبان مبارك فرموده بود شخصيت

                                                
  .٢١١، ص نتايج االفكار تذكرة -1
  .٢٠٩، ص خزانة عامره تذكرة -2
  .٢٠٩ همان، -3
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روزي شيخ از . خواندي  ميپاره قرآن سي) از(وي هر شب در وقت تهجد هفت ”
گاه باشد  كرد كه مخدوم چند هات چيست؟ عرض او پرسيد ترك حال مشغولي

فرمود الحمدهللا كه اندكي . شود وقت آخر شب گريه مستولي مي كه به
هر شب بعد از نماز خفتن در خلوت خاص شيخ رفتي و از ... شدن گرفت ظاهر

  .١كردي بودي عرضهكردي و از ياران هر كه را درخواست  هر باب سخن
  :كند مي  اضافهدولت شاه سمرقندي

الواصلين  ةدامن تربيت الشيخ العارف السالك المحقّق قدو و دست ارادت به”
و در كشف ... سره زد و سالها به سلوك مشغول بوده الدين قدس الحق و نظام

ا بارها گفتي كه روز دين اوليال الشيوخ نظام شيخ. حقايق، مقامات عالي يافت
سوز سينة اين ترك بخشند و خواجة خسرو مال و  )به(حشر اميدوارم كه مرا 

  ٢“...اسباب بسيار در قدوم شيخ ايثار كرد
  :كند  به اين موضوع اشاره ميراالفكا نتايجتذكرة 

ترين مريدان حضرت شيخ بوده كه احدي مافوق او قربتي و منزلتي  از مقبول”
توصيف ذات همايونش ... پيموده نداشت و همواره طريق اطاعت و محبت مي

المشايخ  التعداد و التحصي است و باالترين از اين چه خواهد بود كه سلطان
... خشندحق وي فرمودي روز قيامت اميدوارم كه مرا به سوز سينة اين ترك ب در

  :كند  گفته است نقل ميا در توصيف خسروالدين اولي او اشعار زير را كه شيخ نظام
  خسرو كه به شاعري نظيرش كم خاست

خسروراست   در ملك سخنوري شهي 
نيست   اين خسرو ماست ناصر خسرو 

و خسر صر  ا ن خداي  كه  ا  ر ي استز م    
                                                

  .٢١٢، ص نتايج االفكار -1
  .١٥٩ص ,  دولت شاه سمرقندي-2
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  گر براي ترك تركم اره بر تارك نهند
  ١ترك تارك گيرم و هرگز نگيرم ترك ترك

  :كند كه  نقل مياالنس  از نفحاتمنتخب التّواريخصاحب 
  .“ استاهللا تركسوز سينة اين  روز قيامت هر كسي به چيزي نازد و ناز من به”

  :كرده است همين معني اشاره  بهخسرو غالباً امير
  خسرو من كوش به راه صواب

 
  ٢تات شود ترك خدايي خطاب

 لقب خسرو بود كه »اهللا ترك«توان به اين نتيجه رسيد كه  هاي باال مي از نقل قول
دوم اينكه سوز سينة خسرو كه از آتش عشق روشن .  داده بودخسرو امير الدين به نظام

قول  به. داشت بود براي نجات و بخشش حضرت شيخ و عقيدت و احترام و ارادت مي
و اسباب بسيار در قدم شيخ ايثار كرده و خواجه خسرو مال  ”دولت شاه سمرقندي

  :اين دو بيت در وصف شيخ سروده است. كرد اشارت شيخ نظم كتاب خمسه را به
  جدار خانقاه او به تقديم

  
  تعظيم حطيم كعبه را ماند ز

  ملك كرده به سقفش آشيانه  
 

  ٣چو اندر سقفها گنجشك خانه
 را »خمسه« خسرو شود كه امير  معلوم مياز اين عبارت دولت شاه سمرقندي

  .ا نوشته بودالدين اولي اشارت شيخ نظام به
  :علماي هندطبق تذكرة 

  .٤“بود... االدين اولي والنا شيخ نظام فنا في الشيخ يا مرشد خود مخسرو امير”

                                                
  .٢١٣-٤، ص نتايج االفكار -1
  .٢٠٠، ص  التّواريخمنتخب -2
  .١٥٩، ص  دولت شاه سمرقندي-3
  .٥٧، ص تذكرة علماي هندي -4
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 خسرو ا نقل كرده است كه او به اميرالدين اولي اي از شيخ نظام  نامهاخباراالخيار
 چند نصيحت كرده است كه در تربيت خسرو در اين نامه جناب شيخ به امير. ته بودنوش

  :عبارت نامه. اند  كار بزرگي انجام دادهخسرو شخصيت امير
 شرع اجتناب نمايد و در مراعات ]كه[بعد از محافظت جوارح از امور ناصيه ”

د و عمر عزيز كه سبب تحصيل كلّي مرادات است غنيمت شمرد اوقات هم كوش
و روزگار را به بطالت مصروف نگرداند و اگر در ضمير انشراح رود كه آن در 

  ١“...طريقت اصلي معتبر است و در كلّي كارها استخاره را تقديم نمايد
 مرحمتهايي خسرو نويسد كه امير  ميسيراالولياحوالة تذكرة  از اخباراالخيارتذكرة 

  :كه از شيخ در باب او صادر شده بود آن را كتابت كرده است و نسخة آن اين است
سره اين بنده را فرمود كه من از همه تنگ آيم و  المشايخ قدس يك بار سلطان”
آيم و  آيم تا حدي كه از خود تنگ بار گفت كه از همه تنگ  تو تنگ نيايم دواز

  .از تو تنگ نيايم
خدمت ايشان درخواست و جرأت نمود كه ايشان نظرهايي كه  وقتي مردي به

در حق خسرو است يكي در كار من كن در حضور او، جواب نگفت اما بنده را 
ستم آن مرد را بگويم كه قابليت خوا گذشت كه مي آن وقت در خاطر مي. گفت
  .بيار

وقتي بر زبان مبارك خواجه رفت دعايي من بگو كه بقايي تو موقوف است بر 
خدمت ايشان  كرات به اين سخن به. كنند بايد كه ترا پهلوي من دفن. بقايي من

شاءاهللا تعالي و  اند كه همچنين خواهد شد ان داده شده است و ايشان فرموده ياد
بنده عهد خدا كرده است كه هر گاه كه در بهشت بخرامد بنده  جه باخدمت خوا

 وقتي خواجه در خواب ديد گويي .شاءاهللا تعالي را برابر خود در بهشت برآور ان

                                                
  .١٠٥، ص اخباراالخيار -1
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ن متوكّل آبي روان شده الدي در پايان بنده نزديك دروازة پيش خانة شيخ نجيب
 دعاگويي در دوكانچه بلندتر نشسته است و غايت روشن و صافي و است به
شده در چنان وقتي بر خاطر من گذشتي  غايت خوش و اميدواري پيدا وقتي به

دانم كه دعا مستجاب   مي.ام و براي تو از ما نعمتي كه ما را مطلوب باشد خواسته
شاءاهللا تعالي و وقتي بنده از زبان  شد ان شده است و در تو آن حال پيدا خواهد

 را اند امشب در سر دعاگويي فرود خواند خسرو بارك خواجه شنيد كه فرمودهم
خوانند از غيب بنده را اين خطاب آمده است و مخبر صادق د كاسه ليسمحم 
بنده را . المعطيشاءاهللا  ها است ان ، بنده اميدوار نعمتكرده بدين اسم اخبار

خط مبارك  و چندين فرمان و مزين به.  خطاب كرده استاهللا خواجه ترك
وقت  ايشان بدين خط در حق بنده مبذول بوده و بنده آن را تعويذ ساخت تا به

حق من بيچاره بدان كاغذها   رحمان به.دفن برابر بنده باشد فرداي قيامت
  .١“شاءاهللا تعالي د انببخشاي

 لقب خسرو بوده كه شيخ »اهللا ترك«شود كه  از عبارت اين نامه معلوم مي
اي  دوم اينكه خسرو نامه را تعويذ ساخته بر.كرده است  عطاخسرو امير  بهالدين نظام

سوم اينكه خود شيخ خسرو را وسيلة نجات خود . داده است نجات خود قرار
دانست اين چقدر جالب است كه هر دو پير و مريد يكديگر را وسيلة نجات هم  مي
  .پنداشتند مي

  :كند  همين نامه را اضافه مياخباراالخيارتذكرة 
ام بشنو،  رفت فرمودند خوابي ديده  چون بنده پيش.فرمود ه را طلبخواجه بند”

بينم كه  بعد از آن بر زبان ايشان گذشت كه شب آدينه در خواب مي
 ،آمد  پيشةمح عليهم الراالسالم بهاءالدين زكريا  پسر شيخصدرالدين شيخ

                                                
  .١٠٦، ص اخباراالخيار -1
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 در .نمود كه نتوان گفت آمدم و او خود چندان تواضع ليغ پيشبتواضع  به من
 از دور پيدا شدي و نزديك ما آمدي و بيان بينم تو كه خسرو اين اثناي مي

 .شدم اين ميان صالح موذن بانگ نماز گفت، بيدار در هم. معرفت آغاز كردي
بعد از آن من .  اين چه مرتبه باشدچون اين خواب تقرير فرمودند گفتند بنگر كه

كنّاس را چه حد آن داشت كردم كه من  بيچاره از سرفرازي و نيازمندي عرضه
آواز  خواجه را از اين سخن گريه گرفت به. مرتبه باشد نه آخر دادة شماست

بعد از آن خواجه فزود .  بنده نيز از گرية سخت ايشان در گريه شد.بلند گريست
بايد  كرد و فرمود كه مي دست مبارك خود بنده را لباس ند و بهكاله خاصه آورد

الدين   اين دو بيت از انشاي شيخ نظام.داري كه كلمات مشايخ را بسيار درنظر
  :اند  گفتهخسرو ست كه در حق اميراوليا

  رباعي
  كم خاستنظم و نثر مثلش  خسرو كه به

  
  ملكيت ملك سخن آن خسرو راست

  اين خسرو ماست ناصر خسرو نيست  
 

  ١“ ماستزيرا كه خداي ناصر خسرو
 دوم اينكه خواجه .رسد اثبات مي از عبارت مذكور قربت شيخ و مريد با يكديگر به

عالوه از اين حضرت شيخ   به.كرده بود  مريد را شخصاًخسرو الدين امير نظام
 رباعي سروده است كه در باال خسرو ا نيز شاعر بوده و او در وصف اميرالدين اولي نظام

  .نقل شده است
  :كند كه  اظهار نظر ميراالفكا نتايجتذكرة 

وبا اين همه اشتغال شعر و سخن و مصاحبت سالطين زمن از ارباب درد و ”
ذوق بود و سرمست بادة شوق، شورش عشق در سر داشت و از سوز دروني 

ة عرفان و دل صفا منزلش آيينة اهل ايقان اش گنجين كينه بي ةجگر، سين خستة

                                                
  .١٠٦-٧، ص ياراخباراالخ -1
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 هم نوا بوده چهل سال ةقالطا مجاهدات ما فوق به و ضت شاقه آشناريا به
 همراه شيخ نموده و از ضطريقي طي ار الدهر بود و اداي حج به صايم
ترين مريدان شيخ بوده كه احدي ما فوق او قربتي و منزلتي نداشت و  مقبول

نثاري  پرستي و جان پير همواره طريق اطاعت و محبت مي پيموده و نظر به
  .١“گماشت مي
سبب شعرگويي تعلّق خاصي  شاهان زمان به به شاعر درباريان بود و خسرو يرام

يث صوفي بيشتر وقت در ح كمال بود و به  دوم اينكه او يك عارف با.داشت مي
 براي ؛الدهر بوده است مگذرانيد تا حدي كه او چهل سال صاي رياضت و عبادت مي

  .در همراهي شيخ رفته بودطريق زمين  زاداي حج ا
داشت شيخ  آن عقيدت و احترام فراوان مي  باخسرو دومين شخصيتي كه امير

  :كند  اشاره مي دولت شاه سمرقندي. بودالدين سعدي شيرازي مصلح
 ديدن از شيراز  صحبت داشته و بهخسرو امير به... الدين سعدي شيخ مصلح”
 اعتقاد زياده از تصور بود و  خسرو را نسبت شيخ سعدية رفته و خواجهند به

  :كند بيان ميرا در اين بيت اعتقاد خود 
 “ بودشيره از خمخانة مستي كه در شيراز اغر معني بريختخسرو سرمست اندر س
  :و جاي ديگر فرمايد

  ٢“جلد سخنم دارد شيرازة سعدي”
قرار  باطل هند  را بهآمدن شيخ سعدي، پنجاب شعرايدر حالي كه صاحب تذكرة 

  :نويسد  او مي.دده مي

                                                
  .٢١٣، ص راالفكا نتايج تذكرة -1
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  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 بوده و هميشه آرزوي الدين سعدي شيخ مصلح  را اعتقاد تامي بهخسرو امير”
 را قصر ن ملتانالدين بلب  در وقت كه سلطان غياث.كرده صحبت ايشان مي
نمود كه دو كلمه  سلطان عرض مي  بهخسرو ساخت، امير سلطنت خود قرار

  سعدي. از روي خواهش بطلبيد، بنويسيد و خدمتش راحضرت شيخ سعدي به
  ١“...آيم معاف داريد كه باقي عمر از زاويه بيرون نمي”: نوشت

 بودند  از معاصرين سعديحسن دهلوي  و اميرخسرو ولي اين مسلّم است كه امير
 اند، در هند كرده نو عطا  غزل را طرزتقليد سعدي  بهدو شاعر بزرگ در هند و اين هر

گفتند، ولي » هند سعدي« را حسن دهلوي  و امير»هند طوطي«نام   را باخسرو امير
  : يادكرده است»هند طوطي«نام  را بادو شاعر   هرعبدالرحمن جامي

  شان نوخيزي آن دو طوطي كه به
 عاقبت را سخن افالك شدند

  شان ريزي  شكربود در هند
 خامشان قفس افالك شدند

 هستند خسرو بزرگي امير نويسان و ديگران در فن شعرگويي معترف به همة تذكره
  :كند  اظهار نظر ميمثالً دولت شاه سمرقندي, كنند گون ستايش ميو در الفاظ گونا

غنايم عالم معني  كماالت او از شرح مستغني است و ذات ملك صفات او به”
بازي حقايق را در شيوة   عشق.غني گوهركان ايقان و در درياي عرفان است

عاشقانه مستهام را از ات حراجعرايس حقايق عشق باخته  از پرداخته بلكه بامج
پاشد و دلهاي شكسته خستگان را زمزمة خسرواني او  اشعار مليح او نمك مي

در ملك .  نام استپادشاه خاص و عام است؛ از آتش خسرو, خراشد مي
گذاري ختم تمام  رتبة سخنسخنوري اين نامش تام است و در حق او م

  ٢“...است
  : اين طور آمده استاخباراالخياردر تذكرة 
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در وادي سخن يگانة عالم و نقادة نوع الفضالست  وي سلطان شعرا و برهان”
و آنچه ا.  در سخن عالمي است از عوالم خداوندي كه پايان ندارد.آدم است بني

كس را از  داد هيچ را از مضامين و معاني در اطوار سخن و انواع آن دست
سخن بر فرمود شيخ خود رفته  أخّرين نداده و در طرزشعراي متقدمين و مت

  .١“است
  :كند  اظهار نظر مياخباراالخيار

ت تصوف و احوال مشايخ اگر تعلّق صفا  بهوجود وفور فضايل موصوف بود با”
 ططبعي و ظرافت مخال عنوان خوش پادشاهان داشت و يا ملوك و امرا به به
  .٢“بود

  :نويسد  ميشعراي پنجابتذكرة 
عارف صاحب رتبه و عاشقي بلند مرتبه است، اشعار آبدار و ابيات غراي آن ”

نياز از توصيف ارباب امتياز و   از تعريف بيخسرو خورشيد اشتهار مستغني
  .٣“اصحاب اخبار است

  :نويسد  ميراالفكا نتايجتذكرة 
 ممالك سخن و پيشرو مالك اين فن بود، صورت سخن را الحق خسرو”
ايت خوبي و نه نقش و نگار تازه جالبخش گرديد و پيك كالم را به به

ادا بندي مضامين و معاني در وادي  هاسلوبي حسن آرايش بخشيده ب خوش

                                                
اي ترك : "كرده است ا كه قول شيخ را نقلالدين اولي  شيخ نظام:فرمود  اينجا اشاره است به-1

 در تفسير اين المآثر نفايسءالدوله قزويني صاحب امير عال, طرز اصفهانيان گو سخن به
  .)٢٠٩، ص خزانة عامره" (آميز نگيز و زلف و خالا قول گويد يعني عشق

  .١٠٥، ص اخباراالخيار -2
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٨٩

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 نظم گستري منتخب قصنايع و بدايع و لطف اطوار در طر سخنوري يگانه و به
  ١“...زمانه است

, نقل قول اينجا ابياتي چند به. اند  شعراي ديگر شعر سرودهخسرو در توصيف امير
  :شود ل مينق

 بود بلكه در فن خسرو تنها معاصر و دوست صميمي امير  نهحسن دهلوي امير
كردند و نيز او خود موجد طرز خاص   ياد مي»هند سعدي«لقب  باگويي او را  غزل

  :كند  را اين طور ستايش ميبود؛ حسن در ابيات ذيل خسرو
  خسرو از راه كرم بپذيرد

  
  گويم آنچه من بنده حسن مي

  سخنم چون سخن خسرو نيست  
 

  ٢گويم سخن اين است كه من مي
بزرگي :  گفته است بخارايياهللا اي كه در تعريف ملّا عصمت كاتبي در قطعه

  :نمايد  را اين طور اعتراف ميخسرو امير
  خواب   را عليه الرحمة شب ديدم بهخسرو  امير”

  چين خرمنست گفتم اين عصمت ترا يك خوشه
  شعر او چون شعر تو اندر جهان شهره گرفت

  ٣“گفت با كي نيست شعر او همان شعر منست
 خسرو  در توصيف امير در ضمن وصف بابا كمال خجنديحسن سبزواري امير

  :سرايد مي
  خسرو برد نتوان عيب كرد گر حسن معني ز

  
  استادان زياد زانكه استادست خسرو بلكه ز

  ور معني حسن را برد از ديوان كمال  
 

  ٤ادهيچ نتوان گفت او را دزد بر دزد اوفت
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  :كند  اظهار نظر مي دربارة خسرومرزا محمد طاهر آشنا
  اي كز متقدمين كرا اي كه سوال كرده

  
  هست زياده در سخن شعر بلند و دلنشين

  وز متاخرين بود شعر خوش كه بيشتر  
  

  همگنان بود طبع كه معني آفريني بيش ز
  اند در سخن زين دو گروه اين دو تن د مننز  

 
  ١خسرو دهلوي ازان قدسي مشهدي ازين

نمايد، آرزو دارد در اوج كمال   ميبزرگي خسرو  چون اعتراف بهعبدالرحمن جامي
  :گويد لطافت و پختگي مثل خسرو، او مي باشد و در مانند نظامي

  اهل دل از فكر چو محفل نهند
  

  بادة را زار قدح دل دهند
   رسانجامي رشح ازان باده به  

  
   رساننظامي رونق نظمش به

  پست چو خاكست بريز از نوش  
  

  جرعة از جامگه خسروش
   سزاستافيه آنجا نظاميق  

  
   سزاستبرگذر قافية جامي

  بريز خسرو كه بلند اخترست  
 

  ٢از كف درويش گلي درخورست
گوي، شيخ  چنانچه در قصيده.  در هر صنف سخن شعر ساخته استخسرو امير

، پيشنگويي مجذوب را تفسيركرده مقام سيراالوليا از حوالة لحق محدث دهلويعبدا
  :نويسد او مي.  رسانيده استخسرو تا خاقاني

ه وي در طرز قصيده بعضي از چ. قصد مجذوب از دو قدم مثنوي و غزل باشد”
  ٣ “... رسيده است اگر رسيده پيش نرفتهخاقاني اند به مخاديم فرموده

  :عامره قول خزانة به
در عهد . نالدين بلب ثاول سلطان غيا.  هفت پادشاه را خدمت كردخسرو امير”

كفّار تتار بر سر .  پنج سال بسربرد، ناظم ملتانپسرش سلطان محمد خان او با
ختند و ، سلطان محمد را شهيد سائة تاخته در سنة اربع و ثمانين و ستماملتان

                                                
  .١٤٧، ص هشت بهشت مقدمة مثنوي -1
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  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

خدمت  او بعد دو سال رهايي يافته به.  بردندبلخ  را اسيركرده بهخسرو امير
برخواند طرفه .  گفته بوداي كه در مرثية خان شهيد هسلطان بلبن آمد و قصيد

و . تب شد ه مريض بهشيوني از مجلسيان برخاست و سلطان آنقدر گريست ك
سيوم سلطان . دوم سلطان معزالدين كيقباد. همان عارضه عنقريب درگذشت به

ن، ششم الدي ، پنجم سلطان قطب، چهارم سلطان عالءالدينالدين فيروزشاه جالل
رساند و   رفاه بسيار بهمخسرو ن تغلق شاه و در دولت او، اميرالدي سلطان غياث

االول سنة   كه در ربيعهفتم سلطان محمد. كشيد نام او در سلك نظم ه بهنام تغلق
 چند ماه زمان او را خسرو امير.  بر تخت نشستئةخمس و عشرين و سبعما

  ١“...دريافت
ن بن الدي نام سلطان قطب را به» سپهر نه «خسرو امير”كند كه   اضافه ميعامره خزانة

. ٢“سلطان جايزة آن را برابر جثة فيل تسليم نمود. كرد  خلجي نظمسلطان عالءالدين
  :فرمايد ن ميالدي نمايد و از زبان سلطان قطب تصريح مي» سپهر نه«امير در آن كتاب 

  تاريخ همچون من اسكندري به
  شمار گنج گرانماية بي  ز

  مرا خود درين ره پدر شد دليل
  شناسد كسي كش خرد رهنمون

  سوادنم چو ميراث شد پيل ز
  شها گنج بخشا كرم گسترا
  تمرا عمر كز شصت باال گذش

  بسي بندگي كردم از عون بخت
  دشاه كسي كاولم كرد يا  ز
 

  كند هر كه آرايش دفتري
  او هم بار بينش نه آن پيل بار

  هم ترازوي فيل داد زر كه مي
  كه از پيل بار است وزنش فزون

  تر دادنم زيباست زين سهل نه
  معاني شناسا سخن داورا
  همه پيش شاهان واال گذشت
  كمربسته در خدمت چار تخت
  معزالدنا بود شه كيقباد
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  فيروزة چرخ بلند ازان پس ز
  

  شدم پيش فيروز شاه ارجمند
  ازان پس كه در شه ستايي شدم  

  
  گنج عاليي شدم تو نگر ز

  شد اكنون كه اقبال همدم مرا  
  

  نوازنده شد قطب عالم مرا
  چنين بخششي كز تو جم يافتم  

  
  شينه كم يافتمدر ايام پ

  كنون البد از سحر سنج چو من  
  

  اندازة بخشش آيد سخن به
ختم   ردا كزين پيش پ   جرايد 

  
  ١چون اين نامة خاص كم ساختم

  :كردند برابر جثة فيل وزن دهد كه چطور زر را با  توضيح ميعامره خزانة
كرد   يكي از حكّام جثة فيل را وزنكرده كه معلوم ناظرين باد كه شخصي نقل”
، قدر بار فيل در آب فرورفت كشتي به. اين طور كه فيل را در كشتي گرفت به

آنگاه خط حد آب بر كشتي كشيد و فيل را از كشتي بيرون آورد و كشتي را از 
ها  بعد از آن سنگريزه. چندانكه تا خط نشان آب فرونشست. ها پركرد سنگريزه
ويند سيصد من پختة شاهجهاني برآمد و ظاهر است كه وزن پيل گ. كرد را وزن

خداوند فيلي كه همسنگ صله . اعتبار اختالف جثة مختلف خواهد بود به
اينقدر مسلّم كه فيل هر چند حقيرالجثه باشد زر .  بود چه وزن داشتخسرو امير

  .٢“شود خطير همسنگ او مي
 خسرو يكي اينكه وقتي كه امير. كرد توان درك نكتة مهم مياز عبارت باال چند 

ن الدي سلطان قطب دوم اينكه اين كتاب را به.  را سرود عمرش شصت سال بودسپهر نه
سوم اينكه صلة زر برابر وزن جثة فيل . كرد  خلجي تسليمپسر عالءالدينخلجي 
اول . چهار پادشاه كرده بودخدمت ن خلجي الدي چهارم اينكه قبل از قطب. كرد دريافت

 خلجي، چهارم ن خلجي، سوم عالءالدينلديا ، دوم سلطان جاللمعزالدين شاه كيقباد
  .ن خجلي بودالدي قطب
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  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 در سنة اربع و ثمانين نكتة مهم ديگر اين است كه واقعة شهادت شهزاده خان شهيد
 بردند و او دو سال در اسيري ايشان بلخ  را اسيركرده بهخسرو داد و امير  رخئةستماو 

  . زندگي كرده بود پنج سال در خدمت امير در ملتانخسرو  اميرنيز ، گذاشتدر بغداد
. نوشته استرا  نظامي  دهلوي اولين شاعر است كه جواب خمسةخسرو امير

، نيمة اول قرن نهم يا شاهرخ شعر فارسي در عهد«عنوان   در تذكره بهشهريار شاطر
 و خسرو در ضمن تذكره در غزل و مثنوي، اسم امير» آغاز انحطاط در شعر فارسي

  :برد  را اين طور ميحسن امير
 و دهلوي  دهلوي و حسنخسرو امير اما در اين دوره در غزل و مثنوي به”

 و عصمت كمال خجندي  و از معاصرين به و سلمان ساوجي و حافظنظامي
 نظر انم و سل و انوريخاقاني  و در قصيده بهو كاتب ترشيزي بخارايي
چند روزگار ما روشني و فصاحت  هرآيد كه  از اين مقايسه چنان برمي. اند داشته

در آن زمان باريك انديشي و . بيان و راستي و سادگي در كالم مورد توجه است
  .١“يابي مورد اقبال و التفات شعرا قرار بوده است مضمون

گويان را ذكر نموده است كه ايشان   در اين ضمن چند تن از مثنويشهريار شاطر
  :اند  مثنوي سروده و نظاميخسرو اميرتقليد  به

 مورد توجه دهلوي  و حسن، مولويخسرو  و اميرگويي فردوسي در فن مثنوي”
از محمد عارف » حالنامه«عنوان  مثنوي به. داشتند ، شعراي زمان قرارو تتبع
  است كه از لحاظ سبك لفظي و روش بيان معاني تقليدي است از نظاميهراتي
  .“خسرو و امير

  :كند جاي ديگر اشاره مي
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٩٤  

  

  

 ٨٥٢سال  ، متوفي بهفتاحي موالنا يحيي سيبك نيشابوري متخلّص و معروف به”
في تقليد ضعي»  يا حسن و دلدستور عشّاق«عنوان  هجري مثنوي به ٨٥٣يا 

  .١خسرو  و اميراست از نظامي
نحو اخص در مثنوي مورد توجه   در ضمن تذكرة شعرايي كه بهعبدالرحمن جامي

برد كه بسياري از شعرا در جواب  مي  را نام دهلويروخس  و اميرنظامياسامي اند،  بوده
كه هفتمين مثنوي وي » اسكندري خردنامة«او در آغاز . اند ان كوشيدهش ايگفتن خمسة

  :كند  چنين ياد مي و خسرواست از نظامي
  ام پشت همت قوي كنون كرده

  
  دهم مثنوي را لباس نوي

  هاي پيران كار كهن مثنوي  
  

  كه ماندست از آن رفتگان يادگار
  پرورست اگرچه روان بخش و جان  

  
  در اشعار نو لذّت ديگرست

  ست  كه استاد اين فن وينظامي  
  

  ست درين بزمگه روشن وي
   شد گنج سنجويرانة گنجه  ز  

  
  پنج رسانيد گنج سخن زان به

  چو خسرو بآن پنج هم پنجه شد  
  

  نجه شدوزان بازوي فكرتش ر
  تهي آنگونه گهر كفش بود ز  

  
  دهش ساخت ليك از زر دهدهي

  در اين كارگاه فنون و فسوس  
  

  من ساختم پنج گنج فلوس  ز
  من و شرمساري زدة گنجشان  

  
  ٢كه اين پنج من نيست ده پنجشان

  :نويسد  ميمنتخب التّواريخصاحب 
وجود ايشان مزين و مشرف بود   بهاز جملة شاعران كه زمان سلطان عالءالدين”

كه آفاق كران تاكران از نظم و نثر وي مملو و . .. شاعران استيكي خسرو
نام سلطان  به) . ه ٦٩٨(مشحون است و خمسه را در ششصد و نود و هشت 
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٩٥

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 در دو هفته االنوار مطلع در مدت دو سال تمام ساخته و از آن جمله عالءالدين
  :فرمايد گفته؛ چنانچه مي

  سال كزين چرخ كهن گشته بود
  

  از پس ششصد نود و هشت بود
اختر گردون خرام   ثر    از ا

 
  ١“شد بدو هفته مه كامل تمام

 خمسه را در مدت دو خسرو كرد كه امير گيري توان نتيجه از اين عبارت مذكور مي
كه در  االنوار مطلعكرد و   خلجي منسوبالءالدينع  و خمسه را بهكرده بود سال تمام

  .هفته نوشت  هست در مدت دو نظامياالسرار مخزنجواب 
  :نويسد كه  ميدولت شاه سمرقندي

 بيست و هشت هزار  نظامي هژده هزار بيت است و خمسةخسرو  اميرخمسة”
ايجاز هر آيينه ايجاز بيت، عجب است در بعضي سخنان اطناب و در بعضي 

 الغت مطلوب و مرغوب است و اميرزاده بايسنغر خمسةفصاحت و ب
ان ك گوربيگ يل دادي و خاقان مغفور الغض تف نظامي را بر خمسةخسرو امير

ميان اين دو شهزاده فاضل   بودي و درنكردي و معتقد نظامي برهانه قبولراهللا ناا
داده اگر آن عصبيت در اين روزگار  بكرات جهت اين دعوي تعصب دست

خلود پيوسته باد بودي خاطر نقاد جوهريان بازار فصل اين روزگار كه عمرشان ب
هاي  القصّه معاني خاص و نازكي. راه ترجيع نمودندي و رفع اشتباه كردندي

زند و در توحيد   و سخنان پرشور عاشقانه او آتش در نهاد آدمي ميخسرو امير
  : را استخسرو اين دو بيت امير

 نكند روي سوي آسمانتا  قطرة آبي نخورد ماكيان
  :فرمايد  صلي اهللا عليه و آله مي)ص(در معراج رسول

 كه در معراج او شك را دهد راه ست آه بر آن آيينة دل واجب
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از آن . ها هست كه وصف نتوان كرد  او تفكّر كند نكتهها چون در خمسة و در نازكي
  :جمله

 “١سه جو در شكم به كه سي من به پشت خري را كه تيمار خربنده كشت
 هژده هزار است خسرو  اميرگيري كرد كه تعداد ابيات خمسة توان از اين نتيجه مي

 معاني خاص و خسرو  اميردوم اينكه در خمسة. هزار بيتگنجوي بيست و  و از نظامي
خسرو بشمار   برتر از خمسةنظامي ولي در هر حال خمسة. ها وجود دارد نازكي

  .رود مي
سرايان   اين بود كه ايشان مانند مثنويخسرو  و اميرروش سرودن مثنوي نظامي

كنند و همين روش مورد   و مناجات آغاز مي)ص(رسول خدا، نعت گذشته از حمد
  .ان بعدي بودهسراي مثنوي

در » مظهراآلثار«عنوان  او مثنوي به.  بود از معاصرين جاميهاشمي كرماني امير
.  است و در اين فن معترف استادي جامي سروده است جامياالسرار مخزنجواب 

  :كند  اشاره مي را قبولخسرو سپس در اين فن مهارت امير
  رسيد قضا اليحه نو  چون ز

  ر جوابنگخامه برآورد ب
  خامة خسرو چو گهر بار شد
  كرد در آن نامه تكلف بسي

  كرد بزم سخن را بسخن ساز
  مهم رموزش نكند هر كسي
  زبدة اسرار حقايق همه

  دان گفتة او در نظِر نكته
  آنچه در اين مايده افگنده شور

  كوكبة نوبت خسرو رسيد
  ماند قلم بر ورِق آفتاب

   شداالنوار نامة او مطلع
  گفت جوابي كه چه گويد كسي
  بر همه كس راه سخن باز كرد
  زانكه معانيست بسي در بسي
  محض اشارات دقايق همه

  دهد از علم لدني نشان مي
  ست و زور سر بسر از قوت طبع
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٩٧

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

  اين مي صاف از قدح ديگرست
  هست در اين بزم گه دلفروز
 دور قدح طي شد و ساقي نماند

  مستي او را فرح ديگرست
  نوبت هر اهل دلي پنج روز

 نماند در خم دوران مئي باقي
  تمامي رسيد  بهچون مي خسرو

  ١ رسيدجامي دور مي عشق به
  :نويسد  مي داراشكوهاالوليا سفينةدر 
 كه در جواب راالنوا مطلع در شعر چنان قادر بودند كه خسرو امير”

اند و در اشعار ايشان يكي بيتها است  كرده  است در دو هفته تمامالسرارا مخزن
مضمونهاي تازة عالي در اشعار امير آن . آن خوبي گفته باشد كه كمتر كسي به

  ٢“...شود بعضي زياده مييف كنند از تصان قدر است كه اگر همه را جمع
 اولين شاعر است كه بعد از خسرو خمسه نوشت او دربارة كرماني خواجوي

  :كند نظر مي  اظهارخسرو
  ٣“در طبق موهبت مولوي  سوختم اين لخلخة خسرو”

  :كند  اظهار نظر مياالحرار حتفةثنوي  در مجامي
سرانجامي گرد كرده  مقدار از جستجوي كارگاه بي اين صدف پارة چند است بي”

اعتبار از رفت و روب بزمگاه شكسته جامي  شده و خزف ريزة چند بي
 حكيم راراالس مخزنقدر آن دارد كه در سلك جواهر شاهوار  ، چهآورده فراهم

 مورد االنوار مطلع انتظامش دهند يا در جنب جام زرنگار گرامي شيخ نظامي
ودت الفاظ و ج دهلوي نامش برند چه آن در خسرو بدايع لفظي و معنوي امير

در بيان اوصاف آن جم عايست كه فصيح زبانان  منزله سالست عبارات به
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٩٨  

  

  

گويان عالم  مشابة كه نادره اند و اين در وقت معاني و لطافت اشارت به اعجمي
  .١“كميب در معرض جواب آن معترف با

اي در مرگ پدر خويش  او مرثيه. نگاري هم شهرت دارد  در فن مرثيهخسرو امير
  : بيتي از آن نقل كرده استراالفكا نتايجتذكرة . نوشته است

  سيف از سرم گذشت و دل من دو نيم شد
 

  ٢درياي خون روان شده در يتيم ماند
 اشته، و نيز مهارت د در اين فنخسرو كرد كه امير گيري توان نتيجه از اين بيت مي

  . از غم مرگ پدر ريش ريش شده بودبديهي است كه دل خسرو
 نزد پدر ،دهلي  نوشته بهاي كه او بر شهادت سلطان خان شهيد عالوه بر اين مرثيه

ز و گدازش تا اين حد بود وقتي كه تأثير سو.  فرستاده بود تأثير شديدي داشتسلطان
پدرش آن را خواند در بيماري تب گرفتار شده و از آن بيماري از دنيا رخت سفر 

  :قول ضياءالدين برني به. بست
  :ها كرد  شعرها گفته است و ساحرياو در مرثيه خان شهيد
  خ لقا بگريستندمهر و مه بر روي آن فر

  
  روز و شب بر سال آن اندك لقا بگريستند

   مرد و زن مويه كنان و موكنانخلق ملتان  
  

  گريستندبسو و جا بجا  كو و سو به  كو به
  از خروش گريه و بانگ دهل شب كس نخفت  

  
  بس كه در بر خانة اهل عزا بگريستند

  روز چون باقي نبود آن آفتاب ملك را  
 

  ٣يزي بود كان آفتاب افتاده شدروز چ
كمال، يك صوفي بزرگ و  تنها يك عارف با نه خسرو دانند امير چنانكه همه مي
داشت، او موجد بسيار   بلكه در فن موسيقي مهارت ، بودقارة هند يكي از شاعران شبه

خسرو حامل بينيم كه شعر  چنانچه ما مي.  منسوب استاو تار به ه ايجاد س.راگهاست
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٩٩

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

اين هنر خسرو اشاره  نويسان به بعضي از تذكره. يك نغمه، ترنّم و موسيقي است
  :نويسد  ميدولت شاه سمرقندي. اند كرده
ي وقوف تمام وجود فضايل صوري و معنوي در علم موسيق  باخسرو امير”

كرد كه علم موسيقي از جمله علوم رياضت  او بحث  مطربي با،داشته و نوبتي
 در الزام مغني خسرو شرف از علم شعر و شاعري افضل است و امير هاست و ب

  :گفترا اين قطعه 
  گنج سخن گفت خسرو را كه اي مطربي مي

  
  علم شعر نيكوتر بود علم موسيقي ز

  لمزانكه آن علميست كز وقت نيايد در ق  
  

  ليك اين علميست كاندر كاغذ و دفتر بود
  پاسخش دادم كه من در هر دو معني كاملم  

  
  هر دو را سنجيده بر وزني كه آن درخور بود

  نظم را كردم سه دفتر ور به تحرير آمدي  
  

  ودعلم موسيقي سه دفتر بودي ار باور ب
  فرق من گويم ميان هر دو معقول و درست  

  
  گر دهد انصاف آن كز هر دو دانشور بود

  نفس خو تمام  نفس را علمي تصوركن به  
  

  كو نه محتاج اصول و صوت خنياگر بود
  زير و بم نظمي فروخواند رواست گر كسي به  

  
  نظم اندر بود ني به معني هيچ نقصان ني به

  ور كند مطربي بسي هوهو و هاها در سرود  
  

  معني و ابتر بود چون سخن نبود همه بي
  ار نيناي زن را بين كه صوتي دارد و گفت  

  
  الجرم در قول محتاج كسي ديگر بود

  سماع و صوت صاحب ضرورت معني اين در پس  
  

  از براي شعر محتاج سخن پرور بود
  نظم را حاصل عروسي دان و نغمه زيورش  

  
  زيور بود نيست عيبي گر عروس خوب بي

  من كسي را آدمي دانم كه داند اين قدر  
  

  ١“رسد از من ور نه پرسد خر بودور نداند پ
بند نيز سروده است ولي   اگرچه قطعات، رباعيات، ترجيعات و تركيباتخسرو امير

گويي خسرو  ولي فن غزل. اند اين هنر خسرو ساكت نويسان تقريباً راجع به همه تذكره
  :كند  اظهار نظر ميدولت شاه سمرقندي. اند كرده را اعتراف
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١٠٠  

  

  

 اشعار خود را چهار قسم ساخته و بعضي سه قسم خسرو و در نهايت حال امير”
. اسمي موسوم گردانيده و اين است اند اما چهار اصح است و هر قسم را به هگفت

وك و در الحيات اشعار آغاز سل الصغر اشعار ايام شباب، وسط حتفةآن اقسام 
نقيه  الكمال اشعار ايام تكميل و اول روزگار شيخوخت و بقيه ةغركهولت، 

 غزلي از چهار قسم دولت شاه سمرقندي... اشعار ايام نهايت فقر و روزگار هرم
  :شود هاي هر چهار غزل نقل مي اينجا تنها مطلع. كرده است ديوان نقل

  :الصغر حتفة
 جان رفت و يار گم شده هر جاي جان بماند دست و بر مژه از خون نشان بماند  زدل شد
  :الحيات وسط

 اين سر و هر سر كه هست در خم چوگان بريد دميدان بري شاه قبا چست كرد رخت به
الكمال ةغر:  

  مي سيراب نيست  خم تهي گشت و هنوزم جان ز
  خون در خود خور آخر اي دل چون شراب ناب نيست

  : يه نقيهبق
  جوان و پير كه در بند مال و فرزندند

 
  ١“نه عاقالن كه طفالن ناخردمند

  :كند  جاي ديگر اظهار نظر ميصاحب تذكرة دولت شاه سمرقندي
غنايم عالم معني غني،  كماالت او از شرح مستغني است و ذات ملك او به”

بازي حقايق را در شيوة مجاز  عشق. گوهركان ايقان و در درياي عرفان است
عرايس حقايق عشق باخته، جراحات عاشقانه مستهام را از اشعار  پرداخته بلكه با

پاشد و دلهاي شكسته خستگان را زمزمه خسرواني او   او نمك ميحملي
در ملك .  نام استاز آتش خسرو. پادشاه خاص و عام است. خراشد مي
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  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

  .١“گذاري ختم تمام است ي اين نامش نام است و در حق او مرتبه سخنسخنور
 خسرو گذار غزل است و امير  در ايران بنيانگويي سعدي بايد گفت كه در فن غزل

 ،شود سرو اشاره ميخصوصيات شعر خ در عبارت باال به. اند زده بر اين فن مهر در هند
نيز در اين فن تتبع .  كرده استحتسبيرا  عارفانه  وگويي مضامين عاشقانه او در فن غزل

  : ابيات زير آورده استدولت شاه سمرقندي.  بودسعدي
  بودازشيره از خمخانة مستي كه در شير خسرو سرمست اندر ساغر معني بريخت

  :مصرع
  ٢جلد سخنم دارد شيرازة سعدي

  :كند  اظهار راي مياخباراالخيار
در وادي سخن يگانة عالم و نقادة نوع . الفضال است الشعرا و برهان وي سلطان”

آنچه . پايان ندارد است از عوالم خداوندي كه آدم است وي در سخن عالمي بني
او را از مضامين و معاني در اطوار سخن و انواع آن دست داد هيچ كس را از 
شعراي متقدمين و متأخرين نداده و در طرز سخن بر فرموده شيخ خود رفته 

  ٣“...است كه فرموده سخن را بر طرز اصفهانيان بگو
  :دشو  ميهارش اخسرو هنر شعر امير  بهعامره در تذكرة خزانة

 دهلوي، خسرو قلمرو معاني است و صاحبقران سواد اعظم، خسرو امير”
  ٤“...سخنداني نمك كالمش شورافگن انجمنها و سوز سينة او آتشزن خرمنها

  :نويسد  مي شاهرخ در تذكرةشهريار شاطر
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توان گفت كه در اين دوره كه غزل  سراست و مي گوي و غزل  مثنويخسرو امير”
و مثنوي بيش از ساير انواع شعر مورد توجه بود وي بيش از شعراي ديگر 

  ١“...داشتند  و شعراي زمان استادي او را مسلّم ميشهرت داشت
  :كند  اظهار راي ميخسرو شعر امير  بههند علماي تذكرة

  ٢“...شاعران نامدار و سرآمد متصوفان معرفت شعار”
  :كند مي اظهار نظر پنجاب شعراي تذكرة

اشعار آبدار و ابيات غراي آن . عارف صاحب رتبه و عاشقي بلند مرتبه است”
نياز از توصيف ارباب امتياز و  خسرو خورشيد اشتهار، مستغني از تعريف و بي

كمال  قصيده و غزل و مثنوي را ورزيده و همه را به... اصحاب اخبار است
  ٣“...رسانيد
  : اشاره كرده استخسرو صفات غزل امير  بهشاهرخ تذكرة

شود و درنظر كسي كه از انواع معشوق و  صفات معشوق در غزل ذكر مي”
خواري و حتّي  مستي و شراب. آيد مي احوال اجتماعي زمان آگاه نباشد، غريب

  .“جويي از صفات معشوق است عربده
  :كند  براي نمونه نقل ميخسرو تذكرة مزبور مطلع زير از غزل امير

  شراب خورده و ناشسته روي و خواب زده
 

طعنة خوبي بر آفتاب زده ر    ٤هزا
 اين است كه او در شعر مضامين اخالقي آورده خسرو خصوصيت ديگر شعر امير

  :كند اين جانب اشاره مي  به شاطرشهريار ؛است
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١٠٣

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

در دورة مورد بحث ما شرايط رواج اشعار اخالقي چه از جهت غلبة افكار ”
 و مذهبي و رواج تصوف و چه از جهت تقليد از شعرايي چون نظامي

اند فراهم بود و مضامين اخالقي و  ار اخالقي سروده كه اشعخسرو امير
  .١“شود انگيز در انواع شعر از قصيده و غزل و مثنوي و رباعي مشاهده مي عبرت

  :كنند ظر مي اظهار نخسرو صفات امير  راجع بهخسرو عصر امير  همضياءالدين برني
 خسرو شاعران سلف و خلف بوده است و در اختراع معاني و خسرو امير”

چه نسبت طبع لطيف و موزون كند  تصنيفات غريبه نظير نداشت و هركثرت 
باري تعالي او را در آن هنر سرآمد گردانيده بود و در قرن متأخر از نوادر اعصار 

  .٢“آورد پيدا
.  گنجوي تقليد كرده استنظامياز  و در مثنوي سعدي  در غزل از شيخخسرو امير

 خسرو ولي جاي تعجب اين است كه شعراي بعد در هر دو صنف سخن در تتبع امير
 جمع و تدوين آثار وي ،اند بزرگي خسرو كرده بهكردند بلكه اعتراف   نازتنها فخر و نه

  .مورد توجه بوده
  :كند  اشاره ميچنانكه شهريار شاطر

رد و ك ، مصنّفات او را جمع، صدر بابر ميرزاچنانكه موالنا محمد معمايي”
گويد كه كسي بهتر از وي اشعار و رسايل و   در اين باب ميشير علي امير

جمع اشعار او   شخصاً بهنيز بايسنقر. نكرده  را جمعخسرو فات اميريصنت
زمان از وي و جواب گفتن اشعار او تقليد شعراي  ها اشاره به  در تذكره.پرداخت

اهللا  نويسد كه خواجه عصمت  ميبهارستان در جمله جامي از. بسيار است
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 نقل قول السير بحبي و از تذكرة .“ استخسرو  در غزل پيرو اميربخارايي
  :كند مي
نمود و   دهلوي ميخسرو  در نظم اشعار تتبع اميراهللا چون خواجه عصمت”

  “...فرمود بسياري از معناي آن جناب را در منظومات خويش درج
  و موالنا عبدالوهاب اسفرايني و موالنا عبدالقهارتقليد مفلسي  نيز بهشير علي امير

. آورد اند مي  گفتهخسرو كند و بعضي مطالع را كه در جواب امير  اشاره ميخسرو امير به
  : اشاره شدخسرو تقليد او از امير اند به  ساختهدر مادة تاريخي كه در وفات شيخ آذري

   شيخ زمانهدريغا آذري
  مفتاح حياتش  چراغ دل به

 چو او مانند خسرو بود در شعر

  ضو مصباح حياتش گشت بيكه 
  انواع حقايق داشت پرتو به

 از آن تاريخ فوتش گشت خسرو
  :كند و نيز اضافه مي

، سرايان اين دوره، خاصه آذري  را در شعر بيشتر غزلخسرو از غزل امير”
 را جواب كنم، نيز خمسه  مشاهده ميهمايون اسفرايني بساطي و خيالي و امير

  .“اند داشته وي نظر اند، به گفته
 سروده است تقليد اي كه در وصف كمال خجندي  در قطعهحسن سبزواري امير
  :كند اشاره ميرا  خسرو امير وي به

   كردخسرو برد نتوان عيب گر حسن معني ز
  

  استادان زياد زانكه استادست خسرو بلكه ز
  ور معاني حسن را برد از ديوان كمال  

 
  ١هيچ نتوان گفت او را دزد بر دزد افتاد

  : بودخسرو  نيز از مقلّدان اميركرماني خواجوي
  سوختم اين لخلخة خسروي

 
  ٢در طبق موهبت مولوي

                                                
  .١٤٦، ص هشت بهشت مثنوي -1
  .١٤٧ همان، ص -2



١٠٥

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

دو  گويي يكي از تقليدكنندگان بوده، در جايي بزرگي هر  كه خود در مثنويجامي
 و خمسة» درشاهوار«  را با نظاميكند و خمسة سراي را اعتراف مي شاعر بزرگ مثنوي

  :كند تعبير مي» خالص زر«  را باخسرو امير
   شد گنج سنجويرانة گنجه  ز

  
  پنج رسانيد گنج سخن را به

  چو خسرو بدان پنجه هم پنجه شد  
  

  وزان بازوي فكرتش رنجه شد
  كفش بود از آن گونه گوهرتهي  

 
  ١زرش ساخت ليكن زر ده دهي

 برسد و حد نظامي  اوج و كمال بهكند كه سخنش در  در جاي ديگر آرزو ميجامي
  :پختگي و لطافت مانند شعر خسرو به

  اهل دل از فكر چو محفل نهند
  

  ة راز از قدح دل دهندباد
   رسانجامي رشحه ازان باده به  

  
   رساننظامي رونق نظمش به

  پس چو خاكست بريز از نوش  
  

  جرعة از جامگه خسروش
   سزاستقافيه آنجا كه نظامي  

  
   سزاستبرگزر قافيه جامي

  بر سر خسرو كه بلند اخترست  
 

  ٢از كف درويش گلي درخورست
  :كند  اظهار نظر ميعامره تذكرة خزانة

 پايان مرقد سراي سرور خراميد و در دهلي و هيجدهم شوال سال مذكور به”
  . خويش مدفون گرديد

 وان دگر شد طوطي شكر مقال شدي عديم المثل يك تاريخ او
  :كند اضافه ميزويني ق عالءالدين مزبور از حوالة امير تذكرة
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 بادشاه تعمير مقبرة وقتي كه مهدي خواجه از معتبران زمان فردوس مكاني بابر”
 تاريخ مذكور گفته بر لوح مزار امير الدين يغمايي ملّا شهاب. نمود  ميخسرو امير

  .“اند نقش كرده
  :كند  اظهار نظر ميخسرو  در وفات اميراخباراالخيار تذكرة

 حاضر نبود و همراه خسرو خراميد، امير رياض رضوان مي در وقتي كه شيخ به”
ها كرد و تعزيتها  چون از آن سفر بازآمد گريه. ديار لكهنوي رفته بود  بهتغلق شاه

گريم كه مرا بعد از شيخ  ها نمود و گفت من از براي خود مي داشت و ديوانگي
اآلخر سنة  ل شيخ، هيژدهم ربيعنق. شش ماه بزيست. چندان بقايي نخواهد بود

هيژدهم شوال سنة مذكور  خسرو  و وفات اميرئةخمس و عشرين و سبعما
  .١“اهللا عليه محةر

 گفته بود،  كه موال شهاب معماييخسرو  قطعة تاريخ وفات اميرالتّواريخمنتخب در 
  :شود اينجا نقل مي. كامالً نوشته است

  خسرو خسرو ملك سخن مير
  

  آن محيط فضل و درياي كمال
  تر از ماء معين نثر او دلكش  

  
  نظم اوصافي تر از آِب زالل

  قرين بلبل دستان سراي بي  
  

  مثال ل بيطوطي شكر مقا
  از پي تاريخ سال فوت او  

  
  زانوي خيال چون نهادم سر به

  المثل يك تاريخ او  شد عديم  
 

  ٢“ديگري شد طوطي شكر مقال
 شب جمعه بعد از شش خسرو اين نتيجه رسيد كه امير توان به از عبارات باال مي

 ساختند و نيز موالنا ماه وفات مرشد خويش بگذشت و مزار مباركش را در زمان بابر
  .گفته استرا  تاريخ وفاتش معماييشهاب 
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  شخصيت امير خسرو دهلوي  
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