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  امير خسرو دهلوي در دربار هرات

شاعر فارسي  امير خسرو بزرگترين و معروفترين  الدين و معروف به يمين ابوالحسن ملقّب به
در شهر کش در  يوخانواده بود و  نام الچين به نژاد اي ترک از قبيله يودر هند است. 

ها  افغان لة الچين باکرد. اين خانواده و قبي زندگي مي )يکنون نزديکي سمرقند (ازبکستان
اين نواحي حمله کرد، اين قبيله از زادگاه خود  هم مرتبط بود. وقتي که چنگيز خان به

. ١بلخ در افغانستان منتقل شد. بلخ در آن زمان شهري بزرگ بود و حصاري هم داشت به
ساخت و سپس  ويرانسربازان خود ترمذ و بخارا را  چنگيز خان با م ۱۲۲۰در سال 

حمام، که  ۲۰۰مسجد و  ۱۲۰۰بلخ، در  آورد. در نتيجة حملة چنگيز خان به وير بلخ به
. امير ٢شاهد عظمت همه جانبة اين شهر تاريخي بود، کسي نبود که چراغ روشن کند

عهده  نام هزاره را به هاي قبيلة الچين به الدين پدرِ امير خسرو رياست يکي از گروه سيف
ميان سالهاي  بلخ يا بعد از آن در ر زمان حملة چنگيز بهاين گروه هزاره د داشت. او با

الدين  م بلخ را ترک گفت و عازم هند شد. در آن زمان سلطان شمس ۱۲۳۵و  ۱۲۲۱
هرصورت از حمالت چنگيزي  ايلتتمش در هند حکومت داشت و هند تا اين وقت به

  در امان بود.
کرد و باآلخره جاگيري (اقطاع)  ردربارِ ايلتتمش ارتباط برقرا الدين الچين با سيف

الت اتّراپرادش يدر ا (Etah) يواقع در ايته کنون پور) مؤمن معمولي در پتيالي (معروف به
  ناز، دختر امير عمادالملک، ازدواج کرد. دولت الدين الچين با بدست آورد. سيف
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(سه پسر و يک دختر) داشت.  الدين از همسر هندي خود چهار فرزند سيف
م در پتيالي  ۱۲۵۳ه/ ۶۵۱لحسن امير خسرو سومين فرزند خانواده بود و در سال ابوا

اثبات برساند که خسرو  جهان گشود. يکي از محقّقين امروز سعي کرده است به ديده به
  .١دنيا آمده بود در دهلي به

اي ديد و در هشت سالگي  خسرو از خردسالي آموزش ادبي نيکو و شايسته
قتل رسيد، خسرو زير  الدين در جنگي به ت. چون امير سيفشعرگويي پرداخ به

سرپرستي پدربزرگ مادري خود عمادالملک که يکي از امراي بلندپاية حکومت آن 
  وقت بود، درآمد.

المشايخ حضرت خواجه  شرف ارادت سلطان سنِ بلوغ رسيد، به امير خسرو چون به
ار سلسلة چشتي در دهلي، مشرف شد )، عارف نامدم ۱۳۲۵ه/ ۷۲۵ الدين اوليا (م: نظام
نظر خاص ملحوظ شد. خسرو هم  انواع مراحم و شفقت مخصوص گرديد و به و به

از درِ ارادت او انحراف نکرد.  اين پير محترم چنان خود را پيوند داد که تا آخر عمر با
کرد. روزي خواجه  الدين اوليا تقديم مي خدمت حضرت نظام اشعار خود را به خسرو
طرز و سبک صفاهانيان بايد شعر بگوييد  خسرو پيشنهاد کرد که به الدين اوليا به نظام

آميز باشد. از آن روز امير خسرو در زلف و  انگيز و زلف و خال يعني شعر بايد عشق
. خود اين پيشنهاد ٢حد اعالي خود رسانيد خالِ بتان پيچيد و آن خصوصيات را به

آينده خسرو حتّي در شعر هم عالقه  دهد که مرشد به شان ميالدين اوليا ن خواجه نظام
خسرو که در  غزليات اميربيشتر کوشيد.  يداشت و در رشد همه جانبة اين مريد خود م

همين طرز سروده شده است و ترجمان اين  پنج ديوان ضخيم او گنجانيده شده، به
  اديده نگرفت.حقيقت است که خسرو هم اين پيشنهاد مرشد مشفقِ خود را ن

افت و بعد از يالدين بلبن سلطان مملوک هند راه  دربارِ غياث خسرو اول به امير
دربارِ ملک جهجو عالءالدين محمد کشلي  مرگ عمادالملک، پدر بزرگ مادري خود، به

خدمت بغرا خان پسر خرد بلبن رسيد و بعد  متعلّق شد. سپس او به ،برادرزادة بلبن ،خان
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 ،قاآن ملک پسر بزرگ بلبن که حاکم ملتان بود شاهزاده محمد سلطان مخاطب به از آن به
قتل رسيد،  منگولها به ملتان رفت. چون شاهزاده محمد سلطان در جنگ با پيوست و به

علي سرجاندار در منطقه اوده شد. خسرو عالوه بر اين  خسرو مالزم حاتم خان امير
الدين فيروزشاه خلجي،  جالله)  ۶۸۹-۶۸۶( کيقباددربارهاي معزّالدين  حاکمان ، با

الدين  الدين مبارکشاه خلجي هم ارتباط داشت و غياث عالءالدين محمد شاه خلجي، قطب
تغلق و سلطان محمد تغلق از جمله پادشاهان تغلقيه هستند که از امير خسرو سرپرستي 

حيات گفت و در  ود بههجري در ۷۲۵کردند. خسرو بعد از زندگاني فعال در سال 
  خاک سپرده شد. الدين اوليا در دهلي به نزديکي مقبرة مرشد خود خواجه نظام

جز مثنويات، غزل و قصايد و  خسرو پنج ديوان شعرِ خود را ترتيب داد که به
  گيرد و عبارتند از: قطعات و رباعيات او را در برمي

  الکمال.يةنها -۵ بقيه نقيه، -۴الکمال، ةغر -۳الحيات،  وسط -۲الصغر، حتفة -۱
  قرار است: (خمسه) هاي خسرو بدين اسم مثنوي

خسرو بر وزن  شيرين خسرونظامي گنجوي،  االسرارِ مخزندر برابرِ  االنوار مطلع
بر وزن  سکندري آيينةنظامي،  ي و مجنونليٰلدر پيروي از  يمجنون و ليٰلنظامي،  شيرين

نظامي؛ مثنويات تاريخي:  پيکرِ هفتوزن  بر بهشت هشتنظامي،  اسکندرنامة
، عالوه بر اين آثارِ نامه تغلق، سپهر نه، خان خضر دولراني، الفتوح مفتاح، السعدين قران

نثر هم  را به االعجاز رسايليا  خسروي اعجازِنام  منظوم، امير خسرو دهلوي اثري به
نثري مصنوع  خلجي به در تاريخِ عالءالدين محمد الفتوح خزاينو  ١نگاشته است

الدين  که ملفوظات خواجه نظام را الفوايد افضلنگارش درآورده است. همچنين  به
  اند. کرده او منسوب  اولياست، به
فارسي مورد اهميت آثارِ امير خسرو، سهم شايستة او در پيشرفت نثر و نظم  نظر به

عظمت و  معتقد بهفارسي  داري قرارگرفته است. بيشتر منتقدينِ ادبِ بررسي دامنه
  اند که: هند هستند و دربارة او چنين نظر داده گوي دستي اين شاعر فارسي چيره
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وي امير شعرا و خسروِ بلغاست. در نظم و نثر صاحب معجزه بوده است. ”
صد هزار  واقع شده که هريک بيت باالحق بعضي از افکار بالغت آثارش چنان 

  .١“کند بيت برابري مي
اثبات  اند و به نگاران از هنر شعر خسرو تقدير نموده که همة تذکره کرد صهبايد خال

  سزد. او مي درستي به به» هند طوطيِ«اند که لقبِ  رسانده
 ،عظمت و نبوغ خسرو را از اين زاويه هم بايد سنجيد که او در خارج از وطنِ خود

ا دربارة آثار خسرو چه چه اندازه مورد پسند صاحبان ذوق قرارگرفته است و آنه ،هند
  اند. نظرهايي داشته

شهرت  العاده صاحبِ امتياز است،  اين بيت حافظ شيرازي که خودش شاعري فوق
  دهد: نشان مي را حداقل در ايران و محبوبيت امير خسرو

  رود بنگاله مـي  زين قند پارسي که به  شکّر شکن شوند همة طوطيان هند
  شخصيت و آثارِ امير خسرو عالقه مان تيموري بهآيد که حاک نظر مي چنان به

ابن شاهرخ ميرزا و برادرِ الغ بيگ شاهزادة ه)  ۸۰۲-۸۳۷خاصّي داشتند. بايسنغر (
کرد.  دقّت مطالعه مي تيموري ذوقِ ادبي و هنري داشت و آثار و اشعارِ فارسي را به
بود. خود او در خط مجلسِ او مجمع شعرا، مورخان، خوشنويسان و نقّاشان ايراني 

را براي وي استنساخ کردند. اين نسخة  شاهنامهاي از  استاد بود. او دستور داد نسخه
 يبراي جمع آور ياديهاي ز تالش همچنين يکتابت شد. و هجري ۸۲۹خطّي در سال 

شعر خسرو انجام داد. او يکصد و بيست هزار بيت خسرو را جمع ساخته که دو هزار 
برد که  جايي ديگر يافتند که در ديوان او نبود. پس بايسنغر پي را وبيت از غزليات ا

 است. بنابراين “متعسرالوصول”ي يو آرزو “متعذّرالحصول”گردآوري اشعارِ خسرو امري 
  آوري آثارِ خسرو را ترک گفت. جمع

کرد. او خمسة  صاحبان نظر عصرِ خود تبادل نظر مي بايسنغر دربارة آثارِ خسرو با
داد ولي برادرش الغ بيگ اين نظرِ او  خسرو را بر خسمة نظامي گنجوي ترجيح ميامير 
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داد. مابين اين دو شهزادة تيموري در اين  پذيرفت و خمسة نظامي را فوقيت مي را نمي
دو  آمد دربارة اختالف نظر مورد بحث و مباحثه صورت گرفت. پس از نقل اين پيش

کند: اگر آن عصبيت در اين روزگار  خالصه ميدولت شاه سمرقندي شاهزادة نامبرده، 
او  خلود پيوسته، به خاطرِ نقّاد جوهريان بازارِ فضل اين روزگار که عمرشان به بودي،

  .١(بايسنغر) راه ترجيح نمودندي و رفعِ اشتباه کردندي
خسرو و آثار  تا حدي که اينجانب اطّالع دارد، اين دربارِ هرات بود که در آنجا شخصِ

 يقرارگرفت و سپس، چنانکه بايد، از و يناگون او مورد مطالعه و ارزيابي انتقادگو
ابن منصور ابن بايقرا آخرين پادشاه ه)  ۹۱۱ آمد. شاه سلطان حسين (م: عمل تقدير به

 م حکومت کرد. ۱۵۰۶تا  ۱۴۷۰بزرگ تيموري است که در خراسان تا سي و هشت سال از 
اه تيموري از حاميان علم و فضل و از طرفداران جدي هرات پايتخت او بود. اين پادش

آثارِ امير  بهشخصيت و  ادبيات و صنايع بود. خودش شاعري بود صاحبِ ذوق و با
 آثارِ خسرو، شعراي بزرگ او به خسرو دهلوي عالقه زيادي نشان داد. در نتيجة اين عالقه 

  ر و هنر شعر خسرو مبذول داشتند.ارزيابي و پيروي از آثا دربارِ او توجه خود را به
اين حقيقت هم اشاره شود که سلطان حسين ميرزا سرپرست و حاميِ بزرگ  بايد به

هنري در  هاي ليتفعاشکلِ مرکزِ بزرگ  سرپرستي او به شعر و هنر بوده است. هرات به
يقين  د. اين شهر بزرگ و تاريخي خراسان در آن زمان غالب بهجلوه کرآن دوره 

ترين مرکزِ زبان و ادبيات فارسي بود. خود سلطان حسين ميرزا آثارِ  ين و معروفبزرگتر
گفت که خسرو بنابر نبوغِ خود  کرد و براساسِ اين مطالعة دقيق مي خسرو را مطالعه مي

در هنر شعر از بحور و اوزان گوناگون در شعر استفاده کرده است که بعضي از آنها 
عروض آشنايي داشتند،  راين او از دانشمندان و آنهايي که باعادي و معروف نيستند. بناب

  خواستار شد که وزن و بحورِ غزليات خسرو را باالي هر غزل بنويسند.
وزيرِ نامدار اين ه)  ۹۰۶-۱۰۰۰عالوه بر سلطان حسين ميرزا، امير علي شير نوايي (

هاي علمي و ادبي پادشاه و حقيقتاً دست راست او در ادارة مملکت، از جمله شخصيت
 يا طور سخاوتمندانه کرد و از آنها به صاحبان ذوق را تربيت مي يدوران خود بود. و
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هر دو زبان فارسي و زبان  بود و به  يدست خود شاعر چيره يکرد. و سرپرستي مي
» نوايي«و در ترکي  »وفايي«سرود. در شعر فارسيِ  اش ترکي چغتايي شعر مي مادري

چاپ  ترکي و فارسي که به  يها به زبان يآثارِ منظوم و منثور وکرد.  تخلّص مي
 روايات دهند که او با اند، ترجمان ذوق و سليقة عاليِ ادبي او هستند و هم نشان مي رسيده

توانست  حسنة ادبي فارسي و ترکي آشنايي کامل داشت و براساسِ آن روايات مي
  انديشمندانه شعر بسرايد.

تاريخ و سننِ علمي و ادبي مشرق  منظورِ آشنايي بهتر با خود و به در اثر ذوقِ ادبيِ
 هاي او، اين کتابخانه تنها فعاليت اي بزرگ ترتيب داده بود. نظر به زمين، نوايي کتابخانه

نبود بلکه عمالً دارالفنوني بود که نوايي در آنجا افراد  کتاب ينگهداري برا يمکان
آنها نه تنها وسايل بهتر زندگي را  يده بود و برابرجستة علمي و ادبي را جمع نمو

اين کتابخانه از تجربيات گسترده و مشاهدات عميق  افراد مرتبط باکرد بلکه  فراهم مي
الدين بهزاد نقّاش معروف که حتّي امروز  کردند. کمال ز استفاده مييصاحبِ کتابخانه ن

فرهنگ  اين وزير با هاست، ب هم براي هنر نقّاشيِ خود در سراسرِ جهان شناخته شده
وي ”دهد که:  بايقرا وابسته بود. براؤن، مورخِ معروف ادبيات فارسي دربارة بهزاد نظر مي

  “.بدون شک و ترديد بايد مائيسيناس عصر و کشور خود تلقّي شود
داد و علّتش شايد بيشتر اين بود  بهزاد آثارِ خسرو را مورد تقدير و ستايش قرار مي

آثارِ خسرو را براي خود نمونه قرار داده بودند. ،بايقرا و نوايي ،يان اوکه مرب  
دهد. نوايي در آثارِ  شعر فارسي و ترکي نوايي تأثير سبک و انديشة خسرو را نشان مي

آنها  را ارزيابي نموده و خسرو شعر و سبک امير ،فارسي و ترکي منظوم و منثور خود به
  را ستايش کرده است.

ن جامي، آخرين شاعرِ بزرگ دورة کالسيکي ادبيات فارسي و بدالرحٰمعالوه بر ع
الدين امير حاج  نوايي، شعراي ديگر آن دوره در هرات مثل موالنا هاتقي، بنّايي، قطب

در غزل، قصيده و مثنوي  و ز خسرو را در شعر نمونة خود قرار دادنديغيره ن جنابذي و
  از خسرو پيروي کردند.
و ادبي حايزِ  يهنر هاي مت تيموريان در هرات از لحاظ موفّقيتآخرين دورة حکو

سرپرستي سلطان  اهميت خاصّي است. در اين دوره تعدادي از علما و فضال و شعرا به
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هرات آمدند. در آن دوران شور و بحثهاي ادبي صورت  حسين ميرزا و نوايي به
شد. نوايي دربارة  ذاشته ميمحک نقد و ارزيابي گ گرفت و آثارِ اساتيد گذشته به مي

  دهد : خسرو دهلوي نظر مي شخصيت و شعرِ امير
شعر است و اين خسروي او  يحقيقت خسرو در شعر کسي نظير او نيست و به”

بعد  …صحبت شيخ رسيده الدين اولياست و چون به از نظر کيميا اثر شيخ نظام
در همة انواع اشعار از اين ابواب انواع شعر برو گشاده گشته و ازين است که 

نظير  قدرت بسيار دارد و در هر نوع شعر مثل قطعه و غزل و قصيده و مثنوي بي
است و جمع اشعار او دلپذير و جميع اشعارِ او مقبول همة طوائف است و چون 
بحرهاي خوش و رديفهاي دلکش که ماليم غزل است، اختيار کرده، حالتي در 

نيست و در اول نظر تتبعِ آن آسان غزلِ او هست که در غزل کسي ديگر 
  .١“گويند نمايد و در آخر ممتنع، از اين جهت شعرِ او را سهل ممتنع مي مي

شعرِ خسرو  اش به نام موالنا عبدالقهار و عالقه همچنين نوايي دربارة دانشمندي به
  دهد: اطّالع مي
ميان دانشمندان  موالنا عبدالقهار دانشمند خوبِ روزگار بود و در هري در”

غايت کشيد و  نهايت و زحمت بي نمود، ليکن در هواي کيميا رنج بي سرآمد مي
هرگز فايده از آن نديد بلکه مادة سودا بگوش او ريخت. آخراالمر کر گرديد. 

  اين مطلع در جوابِ خسرو ازوست:
  ر کـرد تير او بر غير خورد و بر دل من کـا   ها خدنگ يار کرد رشکم آيد ز آنچه بر دل

 »حاج امير«و در قصايد  »انسي«الدين امير حاج جنابذي که در غزل  سيد قطب
کرد، شاعري ديگر از معاصران سلطان حسين ميرزا و امير علي شير نوايي  تخلّص مي

داده بود. او باري چهل غزلِ امير  اي براي کار خود قرار خسرو را نمونه است که شعرِ
اربعينه  نوايي مطرح کرده بود، در يک مجلس گفته موسوم به خسرو را که امير علي شير

  .٢او داد خدمت وي آمد و صلة نمايان به نمود. امير علي شير نوايي به

                                                   
 .۳۵۶ ش، ص ه ۱۳۶۳: مير علي شير نوايي، تهران، النّفايس مجالس  .١

 .۳۲، ص الشعرا رياض  .٢



  ١٧٦  قند پارسي

  

است و  دانيم خسرو آثارِ منظومِ خود را از لحاظ تاريخي ترتيب داده چنانکه مي
 نقيه بقيه، الکمالةغر، الحيات وسط، الصغرحتفةعنوانهاي  بنابراين دواوين شعرِ خود را به

هاي  موسوم ساخته است. نوايي هم در پيروي از امير خسرو مجموعه الکماليةنهاو 
 فوايدالکبرو  الوسط بديع، نوادرالشباب، الصغر غرايبهاي  عنوان شعرِ ترکي خود را به

  خوانده است.
رود که او در اين قصايد فقط از  خسرو قصايد زيادي سروده و چنان گمان مي

ادشاهان و دولتمردان عصرِ خود مدح و ستايش کرده است ولي اين نظر درستي پ
خسرو دربارة موضوعاتي مثلِ موعظت و  نيست. در حقيقت تعداد زيادي از قصايد امير

توان اصلِ شخصيت خسرو را  گونه قصايد مي هاي فلسفي و عرفاني است. در اين انديشه
 ١»ابرار درياي«ت. يکي از قصايد او موسوم بهديد و فن و فکر و انديشة او را درياف

  شود: اين مطلع شروع مي است که با
  اسـت  بر و بحر شه تر، و خشک به شد قانع هرکه  کوس شه خالي و بانگ غلغلش دردسر است

اين قصيده داراي يکصد و شش بيت است و از نظر افکار فيلسوفانه و عرفانيِ 
خسرو اين قصيده را در پيروي از قصيدة است.  يخسرو شاهکار قابلِ مالحظه ا

  قرار است: فريدالدين عطّار سروده که بيتي از آن بدين
ـّار دريـاي سـخنـايـن ق   صـيده هسـت اي عط

  است گوهر و در چو معني صدف، همچون او لفظ
عطّار را که در قصيدة  بايد يادآور شد که تعدادي از شعراي برجستة فارسي،

و قصايدي را در پيروي از اي قصيدة خسرو است، ناديده گرفته اي بر حقيقت سرچشمه
فکر  ن شعرايا توان حدس زد که اند. بنابراين مي الذّکر خسرو سروده قصيدة فوق

اي براي  کردند که قصيدة خسرو بر اصلِ قصيدة عطّار فوقيت دارد و بايد نمونه مي
  قصايد آنها قرارگيرد.

                                                   
اي عالمانه ارزيابي نموده است. (رک:  استاد خليل اهللا خليلي اين قصيدة امير خسرو را در مقاله  .١

 )۲۹۳ ، ص۱۳۵۴رنده فقير محمد خيرخواه، افغانستان مجلس امير خسرو بلخي، گردآو
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هند تا  زبان دهد که اين شاعرِ نامدارِ فارسي ميمحتواي قصيدة نامبردة خسرو نشان 
الدين اوليا قرار داشت. خسرو  چه اندازه تحت تأثيرِ تعليمات مرشد خود خواجه نظام

در اين قصيده اميري صاحب جاه و جالل نيست که بر آستانة مرشد خود سرِ تسليم 
در دست، بر عصايي  عکسِ او در اين قصيده معلّمي است که بارخم کرده باشد. ب

هاي اخالقي و اصول ارتباط دوستانه و برادرانه بين انسانها را  منبري ايستاده و ارزش 
ن قصيده دالّ يکند. ا يارائه م  براي زندگي مفيد و سازنده يدهد و پند و نصايح يتعليم م

عالوه تشبيهات  است. به هاي فارسي و عربي العاده زياد خسرو بر زبان بر تسلّط فوق
هاي نو، بيان مؤثّر، استدالل شاعرانه و توجيحات دلنشين، اين  توجه، انديشه جالبِ

  عنوان شاهکاري جاودانه درآورده است. نظير بخشيده و به قصيده خسرو را تأثيري بي
اطّالع  المتحرين خود که بعد از وفات جامي تأليف گرديد، بهمخسةنوايي در 

  رساند که: خواننده مي
ادبي ر حضورِ جامي ادامه داشت. کسي در اين مجلس روزي بحث ادبي د”
ستايش العاده  قصيدة دريايِ ابرارِ خسرو اشاره کرد. من هم از اين قصيده فوق به

امير خسرو رود که  اساس نبود زيرا که چنين گمان مي قدرداني بي کردم و اين
يده باقي مرورِ زمان نابود شوند و فقط اين قص هگفت که اگر تمام آثارِ من ب مي
ماند، اين قصيده براي تداومِ شهرت و پاية بلند من در تاريخِ نظم فارسي  مي

  .١“کند کفايت مي
زياد  هالعاد خواند، تسلّط فوق علّتش اين است که هرکسي که اين قصيده را مي

نويسد که اين ستايش زياد از  کند. نوايي سپس مي خسرو بر شعرِ فارسي را درک مي
اين نظرِ نوايي در  نظر نيامد. خود جامي هم به حضورِ جامي مناسب بهقصيدة خسرو در 

پايان رسيد. ضمناً سلطان  هرصورت به نشان نداد. مجلس به العملي وقت عکس آن
سلطان ملحق  حسين ميرزا عازم مرو گرديد. نوايي را هم گفتند که بعد از چند روز به

مرو رود. در اين وقت جامي  که به شود. نوايي براي ديدن جامي رفت تا اجازه بگيرد
عنوان  اي بود به نوايي داد. اين قصيده کاغذي را از جيبِ خود بيرون آورد و به

                                                   
 ) هم تکرار کرده است.۹۲- ۳(ص  اللغتين محاکماتنوايي اين نظر خود را در   .١
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امير خسرو. اين قصيدة جامي چنين شروع » ابرارِ دريايِ«در جوابِ » االسرارجلّة«
  شود: مي

ـ  دان کش به رخنه  کنگر ايوان شه، کز کاخ کيوان برتر اسـت    ن در اسـت ديوار حصارِ دي
سفر  تر از قصيدة خسرو است. بعداً نوايي به تر و مستحکم اين قصيدة جامي رنگين

همين وزن  اي به خواست قصيده پرداخت. قرار بود تا هفت منزل مسافرت کند. نوايي مي
جامي فرستاد که اگر اين مطلع مناسب  و بحر بسرايد. او دوران سفر مطلعي گفت و به

داد و نوايي در پيروي از  د که قصيده را کامل کند. جامي اجازهدرآمده، اجازه بده
  که مطلعش اين است:» االفکارحتفة«عنوان  اي ساخت به خسرو قصيده

  اخگري بهرِ خيال خام پختن در سر است  آتشين لعلي که تاج خسروان را زيور است
  گويد که: دولت شاه سمرقندي مي

تأثير گذاشت و اين قصيدة امير خسرو فن شعرِ خسرو، نوايي را سخت تحت ”
  .١“در مجالسِ مشايخ مورد پسند قرارگرفت

امير شير نوايي از بعضي قصايد ديگرِ امير خسرو هم پيروي کرده و در تقليد آنها 
قرار  که مطلعش بدين» الصفاةمرا«نام  اي دارد به قصايدي سروده است. خسرو قصيده

  است:
  سوادالوجه سبق و مسکنت کـنج دبسـتانش    زبان دانشدلم طفل است و پيرِ عشق استاد 

  اين مطلع: اي ساخت با نوايي اين قصيدة خسرو را نمونه قرار داده، قصيده
  معلّم عشق و پير عقل دان طفل سبق خوانش

  پي تأديب طفل اينک فلک شد چرخ گردانش
د که در زبان ترکي سرو اي به نوايي خيلي طرفدارِ امير خسرو بوده است. او خمسه

  قراراند: هاي پنج مثنويِ نوايي بدين پيروي از خمسة خسرو است. اسم
  .سياره سبعةو  سد سکندري، ي و مجنونليٰل، فرهاد و شيرين، االبرارةحير

خمسة امير  اين خمسة نوايي از لحاظ سبک، طرح و مطالب تا حدي نزديک به
ترکي  ي خمسة خسرو را بهکنند که نواي خسرو است که بعضي منتقدين چنين فکر مي

                                                   
 .۵۶۲-۹، ص الشعراةتذکر  .١
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ترجمه کرده است. بايد يادآور شد که نوايي در آخر هر مثنوي خمسة خود از نبوغ 
  از خسرو را پذيرفته است. يريخسرو در شعر تقدير نموده و تأثيرپذ

ن جامي چنانکه گفته شد، آخرين نمايندة برجستة ادبيات کالسيکي ملّا عبدالرحٰم
سلطان حسين ميرزا و مير علي شير نوايي مقامي محترم فارسي است. او در دربارِ 

گذاشتند. جامي هم  احترام مي» کامل عارف«عنوان  او به داشت و حتّي عموم مردم هم به
  کرد. توجه مطالعه مي آثارِ امير خسرو را با

جهان اسالم  باري موالنا جمالي دهلوي، عارف سلسلة سهروردي دوران مسافرت به
يد تا از محضرِ جامي هم استفاده کند. جامي معنا و مفهوم بعضي ابيات هرات رس به

خسرو را که برايش مفهوم نبودند، از جمالي پرسيد. عالوه بر اين، جامي خمسة خود را 
  تقليد از خمسة خسرو و نظامي سروده است و معترف است که: به

  ازين بزمگه شمع روشـن وي اسـت    نظامي که استاد اين فـن وي اسـت  
ــه    ز ويرانــة گنجــه شــد گــنج ســنج ــر را ب ــنج گه ــانيده گ ــنج رس   پ

  وزان بازوي فکـرتش رنجـه شـد     پنجه شـد  هم پنجه آن به خسرو چو
ــان    که اين پنج من نيست ده پنجشـان   مــن و شرمســاري زده گنجش

جامي بعضي ابيات امير خسرو را شرح هم کرده است. رسايلِ مختصري که شرح 
اند. جامي ابيات زيرِ امير خسرو را شرح  چاپ هم رسيده اال بهابيات خسرو دارند، ح

  کرده است:
  تيمم فرض گردد نوح را در عين طوفانش  ز درياي شهادت چون نهنگ ال برآرد سر

  :السعدين قرانو اين بيت از مثنوي 
  ١گشت يکي ماه بده سال راست  خاسـت  سال از وي کامل نوي ماه

دربارِ سلطان حسين  هدست هم ب ست، بعضي از نقّاشان چيرهچنانکه قبالً گفته شده ا
الدين  اوج رساندند. معروفترين اينها کمال ميرزا وابسته بودند. اينها نقّاشي مينياتور را به

  بهزاد بود که اسمش در ادبيات فارسي بويژة شعر زياد برده شده است.

                                                   
ات خسرو اشاره کرده است. اين اين شرحهاي ادبي به جامينام  خود به علي اصغر حکمت در کتابِ  .١

 چاپ رسيده است. به م ۱۹۸۳اردو برگردانده است که از الهور در سال  ي بهکتاب را سيد عارف نوشاه
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وده، بهزاد و بعضي چون امير خسرو در هرات يکي از شعراي محبوب و مطلوب ب
هاي خود تزيين نمودند و مينياتورهايي را  نقّاشي از شاگردان او آثارِ خسرو را با

  مناسبت و مطابقت بعضي از مطالب آثارِ خسرو کشيدند و در آن آثار گنجاندند. به
هاي مختلف جهان  تعدادي از نسخ خطّي آثارِ امير خسرو تاکنون در کتابخانه

اند. اين  داراي اين مينياتورها هستند و ارزشِ آنها را باالبرده شود که نگهداري مي
دستورِ سلطان حسين ميرزا و شير  کاري و نقّاشي آثارِ امير خسرو را به ها تزيين نقّاش

  اند. عمل آورده علي نوايي به
وجود  هاي بهزاد و شاگردانش هستند و در هرات به آثارِ امير خسرو که داراي نقّاشي

  باشند: قرار زير مي هآمدند، ب
) مورخ ۴۶۱شمارة  نسخة خطّي ديوان امير خسرو در کتابخانة سپهساالر، تهران (به .۱

  هايي از بهزاد است. م داراي نقّاشي ۱۴۸۱ه/ ۸۸۶
) ۳۹۴ شمارة ي مجنون که نسخة خطّي آن در کتابخانة سينت پيترزبرگ (بهمثنوي ليٰل .۲

م استنساح  ۱۵۰۰بهزاد دارد و در سال  هايي از شاگردان شود، نقّاشي نگهداري مي
 شده است.

) از هر ۱۶۳ شمارة نسخة خطّي خمسة امير خسرو در کتابخانة چستربيتي، دبلن (به .۳
اي نفيس است و يکي از خوشنويسان معروف هرات محمد ابن اظهر  لحاظ نسخه

ي کتابت کرده است. اين نسخه داراي سي و پنج نقّاش م ۱۴۸۵ه/ ۸۹۰آن را در سال 
هاي  ديگر نتيجه تالشي ها يبهزاد و نقاش يجه هنرمندياست که پنج عدد از آنها نت

 شاگردانش است.
نسخة خطّي مثنوي هشت بهشت خسرو در کتابخانة موزة کاخ توپ کاپي  .۴

بهزاد  شود که داراي نقّاشي منظرة شکار است و اين نقّاشي را به نگهداري مي
 کنند. منسوب مي

خسرو دهلوي  ي را که روي بناي مقبرة اميريها کي از کتيبهحسن اتّفاق است که ي
دستورِ مهدي خواجه در دورة  نصب است، شاعري از هرات ساخته است. اين کتيبه به
الدين معمايي هراتي آن را سروده و  سلطنت بابر پادشاه تيموري آماده شده بود و شهاب

  قرار است: اشته است. اين کتيبه بدينخسرو دهلوي نگهد امير تعلّق خاطر اهلِ هرات را با



  امير خسرو دهلوي در دربارِ هرات  ١٨١

ــا   جــاه و جــالل مهــدي خواجــه ســيد ب
  شـبه و مثـال   شد باني ايـن اسـاس بـي   

ــه    ــدي خواج ــل مه ــعي جمي ــتم س   گف
  تــاريخ بنــاي او چــو گرديــد ســـؤال    

  الـدين المعمـايي الهـروي    حرره شـهاب 
رزا نشان اين استقبال از آثارِ خسرو در هرات در دوران حکومت سلطان حسين مي

دهد که امير خسرو در آن دوره در هرات شاعري شناخته شده و مورد احترام  مي
يادآور شد که دربارِ هرات در آن هنگام مرکز بزرگ  دو مرتبه صاحبان ذوق بود. بايد

هرات جمع  در  گوشه و کنارِ جهان فارسي ادبيات فارسي بود و شعرا و نويسندگان از
خسرو را بنابر توصية خود سلطان حسين ميرزا و شير علي نوايي  يرده بودند و آثارِ امآم

هند که زادگاه امير خسرو دهلوي است و خسرو در آثارِ  کردند و در نتيجه با مطالعه مي
شدند. خسرو  خود فرهنگ و تاريخِ وطنِ خود را زياد مطرح کرده است، آشنا مي

  انجام داده است. خدمات شاياني عنوان سفيرِ فرهنگيِ هند در آن دوره بنابراين به

  منابع
 ، چاپ مسکو.۱ ، جترکستان در دورة حملة منگول .۱

 م. ۱۹۷۰زبان فارسي) از م.گ. پيکولين، مسکو،  (مقاله به چنگيز خان در افغانستان .۲

  ، محمد کرماني، چاپ پاکستان.سيراالوليا .۳
 ابخانة رضا رامپور.: واله داغستاني، تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، کتالشعرا رياض .۴

  ش. ه ۱۳۶۳: مير علي شير نوايي، تهران، النّفايس مجالس .۵
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