
  ٢٤٠  قند پارسي

  او يو خمسه نگار خسرو
  ♦محمد الطاف بت

  زبان نيرشي که هستم در جهان من خسروِ يدان
ــا ــر ن ــن ب   يگ ــان م ــرِ زب ــم به ــر دل ــاز به   ١اي

 ، هنرمندان و عارفان بوده است وا، علماادب ،اشعر ةباز گهوارريهند از د نيسرزم
سراسر  بلکه در هند را منور ساختند نينه فقط سرزم زاده است که بعداً را ييها انسان

نها ابوالحسن آ انيم در. چراغ علم را در سراسر جهان افروختند جهان معروف گشتند و
 يعارف نامدار فارس و شاعر نيا. است يمحمود دهلو الدين فيس ريمبن ا خسرو ريام

 ياليدر پت يقول  به و يدر دهل يهجر ۶۵۱ در سال شيهفت صد سال پ باًيزبان هند تقر
پدرش از اهل  .شکار ساختآخود را  يشاعر حهيقر ياز همان کودک يو. ٢مدآ ايدن  به

ثار و اشعار آپرداخت و مطالعه  ونعلوم و فن ليتحص به زيخودش ن و علم و فضل بود
فرشته  خيرمصنف تا .کرد دايان تبحر کامل پبز نيخود ساخت تا در ا عادت را يفارس

 لهيسخنور نامدار هند از قب نيا يليفام يها شهيکه ر سدينو مي يشاه سمرقند و دولت
 ندوستانه به محمود هنگام حمله مغوالن نيالد فيس ريام پدرش .ترک بود نيالچ

 لف شعرالعجمؤم. افتي راه يادشاه دهلپالتتمش  الدين دربار شمس و در مهاجرت کرد
چهجو  به کتلو خان المعروف اوالً در دربار ديسن رشد رس  به چون خسرو که سدينو مي
  :دروس در مدح او ديقصا شتريو ب بودسال  دو باًيتقر دربارش در و افتي بيتقر
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  نگاري او و خمسهخسرو   ٢٤١

ــدم  دم کــه صــبح نپنهــان آفتــاب آ بــود ــود     يهم ــو نم ــر ب ــاد عنب ــا ب   ب
ــود    کجـا اسـت   دتيصبح رفتم که خورش ــو نم ــک چهج ــمان روي مل   ١آس

در مدح  اقامت داشت و خسرو روزشاهيف الدين لدر درگاه جال يمدت خسرو ريام
 :ديسرا مي طور نيا يو

  يهفـت کرسـ   دهد نچرخش ز خود نردبا  شـدن  که گه تخت بـر  نيسلطان جالل د
  ٢غـرب نـداي امـان دهـد     از شرق تـا بـه    نزمـا  نکه صحبت بلندش زمـا  شه روزيف
 نيمشهورتر  به خسرو ريام .گرفت» يريام«ادشاه لقب پاز همان  يدهلو خسرو ريام
 .او هم با خسرو و داشت ياريبس يدلبستگ ايولا نيالد نظام يعنيو عارفان  خيمشا

 :سدينو مي چنانچه در شعرالعجم
’’                                                             ،                

  .٣”بخشب ترک مرا نينه ايسوز س به يالٰه“:                         
من امير خسرو را . اي الدين تو چه با خود آورده بپرسند نظام روز قيامت: ترجمه

الهي : گفت کرد و مي الدين هميشه به طرف امير خسرو اشاره مي نظام. نشان خواهم داد
  .به سوز سينة اين ترک مرا ببخش

 :ديگو مي خود داده بود، چنانچه خسرو» ترک اهللا«لقب  را خسرو اياول الدين خواجه نظام
  ٤اللهش سپار هم به و ريدست ترک اهللا گ  خطاب بنده ترک اهللا رفت نچوزبانت  بر

جهان  م ۱۳۲۴/ه  ۷۲۵در سال  خسرو ريند که اما متفق سانينو کرهذهمه ت باًيتقر
  .خاک سپرده شد اياول نيالد نظام خيقبر ش کيرا درود گفت و نزد دارياناپ

خصوص  هب رانيا از شاعران بزرگ خسرو ريهند ام يطوط بلبل هزار داستان،
 بود و يسبک سعد رويدر غزل پ يو .کرد مي يرويپ يسعد وي نظام ،يخاقان ،ييسنا
  :ديگو يم کند و مي نکته اشاره نيا  به

  يرازيش ةرازيجلد سخنم دارد ش
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  ٢٤٢  قند پارسي

شعرش  دررا  يو شستگ ينيريش .دارد يلحن خاص خسرو ريهمه ام نيبا ا يول
  :چه خوش گفته م،يکن مي لبالب حس

  انيب نيريمن خسرو ش نهستم در جهاکه  يدان
ــر ن ــگـ ــن ب   ييايـ ــان مـ ــر زبـ ــاز بهـ   ايـ

ديوان منقسم به : ورده استآ ريرشته تحر هدر نظم و نثر ب چندين اثر خسرو ريام
ه؛ يه نقيبق. ٤الکمال؛ ةغر. ٣ات؛ يالح وان وسطيد. ٢الصغر؛ حتفةديوان . ١: پنج حصه است

 ٦٨٨خسرو است که در سال  ين مثنوين نخستيعدالس عالوه از اين قران. الکمالةينها. ٥
ملفوظات (د يالفوا نه سپهر، افضل يالفتوح، مثنو تاج ي، مثنوشده سروده يهجر
و  يخ دهليالفتوح، مناقب هند، تار نينامه، خزا ، تغلقي، اعجاز خسرو)اين اوليالد نظام

 ينظام ميحک به خسرو ريام .استمورد بحث  يو ينگار  يمثنو نجايا يول، ١جز آن
  :دپرداز مياستادش  فيتوص به به در قالب شعر داشت و ياعتقاد خاص

ــتيدر ن  اســتادم يمعنــ زنــده اســت بــه ــنش ح س ــم   دادم اتي
 مختصر يمعرف .منظوم کردپنج گنج  ايخمسه  نين استاد اآاز  ديتقل هب هند يطوط

  :شود همالحظ خمسه خسرو

  االنوار مطلع يمثنو. ١
است و در  ٣٣١٠ تعداد اشعار .است يگنجو مياالسرار نظا مخزناز  ديتقل به يمثنو نيا

  :ديگو مي خود افته،يختام ) ۶۹۸(سال ششصد و نود و هشت 
  يسـرا  نيگشت مرتب چو بهشت ا  يشــکر خــدا را کــه ز فضــل خــدا

ــه ب ــور هم ــمار  يآور تي ــدر ش   و ده بر شـمر و سـه هـزار    صد يس  ان
  ٢مه کامـل تمـام   نيا شد بدو هفت  خـــرام  ناز اثـــر اختـــر گـــردو  

  :ديسرا مي طور نيا فيدرباره سال تصن زين
  از پس ششصـد نـود و هشـت بـود      سال که از چرخ کهـن گشـت بـود   

  االنـــوار خطـــابش نبشـــت مطلـــع  جنـابش نبشـت   ديچرخ کـه خورشـ  
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  نگاري او و خمسهخسرو   ٢٤٣

ـ در ا خـت يهرچه دلم ر   ١پـــر يايـــقطــره نـــم بــود ز در    حقـه در  ني
ه داد حيرا توض ٰيتعال يصفت بار و مدبسم اهللا و ح خسرو يمثنو نيغاز اآدر 

 يمثنو نيدر ا .رقم کرد زين نيچند تا مناجات و نعت رسول مب اتياب از پس .است
  :رقم ساخت را شانيحال ا ةفرمود و نمون انيب انياوصاف صوف خسرو

ـ    پـوش  نهيپشـم  يصوف يهست بس   گـوش ه کش نرسد بانگ مـوزن ب
  ٢دســـته بـــت زر بـــبرهمناننـــد   پرسـت  نيخـزا  خانيهمـه شـ   نيا

موضوعات را  گونه نيا خسرو ريام .دارد يو اخالق ينياشعار د شتريب يمثنو نيا
چند  .گرفت يفزون يو ييسرا سخن ين، عظمت و ارجمندآسبب   به که هنمود حيتصر

  :دييفرما هشود مالحظ مي ريتحر نجايا يشعر و
ــه  ياو ــارين ــار وا کب ــد ب ــه ص ـ ز  يک   يهمـه گبــران مسـلمان نمــا   ني

ــو ــد يدع ــناک  ني ــا ترس   پــاک نيــبــر د هــدهيخنـده مــزن ب   و دل ن
ــام مســلمان   سـت يهمه بر نسـبت گرانـت ز   يا   ســتياز بهــر چ تين

  ٣عربـده اسـت   رب که زنـد، اياهللا و   تـر زده اسـت  آنکه تگ از شـرع فرا 
  :دييبفرما همالحظ ورم،آ يمنمونه  يو اخالق ينيچند د اتياب زين

  …ســتين اديــرا ز خــدا  يدلــ چيهــ  تســيکــس از بنــد خــود آزاد ن چيهــ
ــ  ــه ب ــر ک ــپرهه ه ــ زي ــ رديذپ   بيـــدارو نـــدود بـــر طب  ياز پـــ  بينص
ــه نب  ــر ک ــه ــل خــو  زدي ــب پــ     را شيعم ــو غض ــو گ ــاخته ش   را شيس

ــرمه ــا   س ــوار نس ــو هم ــ ديچ   …يبسـ  رديچشمش از آن سرمه بگ  يکس
ــم  تسـت  يسجده گه رو نيزم چون به ــ ةچشـ ــا ديخورشـ ــرد سـ   را هيبـ

ـ  يتخم کمـت راسـت بـر     کشـت زار  نيست کـز کار کن اي دو   ٤شـمار  يب
 .است شده معنون يمحمد شاه خلج نينام عالوالد هب يمثنو نيا
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  ٢٤٤  قند پارسي

  و خسرو نيريش يمثنو .۲
 يهجر ٦٩٨است که در همان سال  يگنجو ينظام نيريمقابله خسرو ش هب يمثنو نيا
محمود شاه  نيالد نام عالء هب زين يمثنو نيا .دارد تيب ٤١٢٤د و يرس اتمام  به

  :وردآدرشعر در نيرا چن يمثنو نيو تعداد اشعار ا فيلأخود سال ت خسرو.است
ــرخ ا  ــد ف ــب ش ــاز رج ــدر آغ ــال ني   هجرت شش صد و هشت و نود سال ز  ف

  ١سـت ياسـت و صـد ب   چهار چهار الف و  سـت يرا عـدد چ  تشيـ کـه ب  يدگر پرس

  ٰيليمجنون و ل يمثنو .۳
و  دهمعنون شنام همان حکمران  هو ب استشده سروده  ه  ۶۹۸ در سال يمثنو نيا

 نيچنقالب شعر در را  ياين مثنو اتيتعداد اب و فيلأسال ت يو. دارد تيب ٢٦٦٠
  :نمود انيب

ــه ز غ ــامش ک ــن ــج بي ــد مس   عکـــس اوله بـــ ٰيلـــيمجنـــون ل  لش
ــار ــت   خيت ــچ بگذش ــرت آن   سالش نودست و ششصـد و هشـت    ز هج

ــ ــه شيب ــت  ب ــمار راس ــت يش   ٢ار و ششصد و شصـت جمله دو هز  هس

  يسکندر نهيآ يمثنو .۴
 ه  ٦٩٩سال است که در شده نوشته  يگنجو ياسکندر نامه نظام ديدر تقل يمثنو نيا

در پنجاه  خسرو .است ٤٤٥٠ اشعارتعداد  کرده و معنون نيالد نام عالء  هنظم شده و ب
  :ه استسرود طور نيدر قالب شعر ارا  فشيلأو سال ت کردتمام را کار  نيا يسالگ

ــر آر ــه ب يگ ــهم ــدد تشي ــدر ع   چهار الف و پنجه شـد و چـار صـد     ان
ـ ا انيدم که پا نيدر ا ــار  کرسـت يپ ني   ٣ســتکمتر يکــيهفصــد  خيز ت

  هشت بهشت يمثنو .۵
دارد  تيب ٣٣٨٢ ده،يرسان انيپا به ن راآ يهجر ۷۰۱که در سال  ينظام کريهفت پ مقابل

در  خود يمثنو نيا فيلأه و درباره تشد دهيرشته نظم کش هنام همان حکمران ب  هب
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  نگاري او و خمسهخسرو   ٢٤٥

  :ديگو مي ياختتام مثنو
ــهمــه ب ــ تشي   و چهل و چـار  صديسه هزار است و س  گــاه عــرض شــماره ب

ــود يکــيســال هجــرت  ــ نيکــ  و هفتصــد ب   ١چــرخ کبــود هبنــا بــرد ســر ب
گفته که تمام خمسه در مدت سه سال سروده شده و  يمثنو نيشاعر در خاتمه ا

خمسه  .نموده حيحه و تصعرا مطال نآن زمان تمام آ يز فضالا الدين شهاب يقاض
  :ديگو مي خمسه نيخاتمه ادر  يو .دارد تيهند جمعاً هجده هزار ب يطوط

ــ ــ  اربي ــنج نام ــون ز پ ــن ةاو چ ــرد ب  م ــب ــا روني ــ يخط ــن ةخام   م
ادامه  نيزبان هند و نخست يفارس اتيادب ةندينما نيتر بزرگ يدهلو خسرو ريام

 رارزشکارنامه پ يفارس اتيدر ادب يو ةخمس .باشد مي يگنجو يمنظا ةدهنده خمس
 نيا فيدر توص يهورو اردو عالمه اقبال ال يرود، شاعر معروف زبان فارس يم شمار  به

  :ديسرا مي طور نيا ريشعر ز درشاعر بزرگ هند 
                                                               

هند  يگو يشاعر فارس نيتر توان بزرگ مي را يهلود خسرو ريامهند،  يطوط
جودت  و اليسرعت خ يروان و در نظم سخن دارا و اياش گو حهيقر .وردآ شمار  هب

ت و برج بهاشا ينسکراو س يو ترک يعرب يها در زبان يطبع بوده و عالوه بر زبان فارس
 ليذدار در شعرالعجم مندرجه شاعر نام نيدرباره ا يهم تبحر داشته چنانچه عالمه شبل

  :سدينو مي عبارت
ً          ۔                                    ٫                   ’’         

          ،                      ،                 ،                     
                         ،             ،    ،                                         
                           ،                            ٓ              ۔     
  ۔٢”           ،                               ،   

مثالً فردوسي و . ندتمامي شعراي ايراني در يک صنف خاص تبحر دار: ترجمه

                                                   
  .۶۹۷ص  خمسه امير خسرو دهلوي،  .١
  .١٢٨شعرالعجم، جلد دوم، ص   .٢



  ٢٤٦  قند پارسي

همين شاعران . نظامي در مثنوي، انوري و کمال در قصيده و سعدي و حافظ در غزل
توانستند استعداد خود را بروز دهند ولي  کردند، نمي اگر در اصناف ديگر طبع آزمايي مي

در مثنوي . امير خسرو در سرودن قصيده، مثنوي و غزل به طور يکسان مهارت داشت
در قصايد . او در غزل شانه به شانة سعدي است. پايه او نيست کسي هم بعد از نظامي

  .شهرت چنداني حاصل نکرد ولي قصايد او موجود است
  :ديگو مي هند يسعد يحسن عال سجز ريام

  ميگـو  کـه مـن مـي    ست نيسخن ا  سـت ني سخنم چون سـخن خسـرو  
  :ستطراز ا رقم يبرن الدين اءيض
و کثرت  يبوده است در اختراع معانشاعران سلف و خلف  خسرو ريام”

  .…“نداشت رينظ به،يغر فيتصان
  :دينما مي ادي يستگيبا شا يخواجو کرمان يرانيشاعر ا

ـ سوختم ا ــق موه  يخسـرو  ةلخلخـ  ني ــدر طبـ ــو تبـ   يمولـ
  :ديگو مي يجام

  سـت ردرخو يگل شاز کف درو بي  که بلند اختـر اسـت  بر سر خسرو 
  :يظهور

ــه  ــاط ادب ب ــد  بس ــران افگن   افگنـد  انغزل در ميـ  خسرو به  ک
  :يعبدالحق محدث دهلو خيحضرت ش

  .١“الفضال است نها الشعرا، بر سلطان يدهلو خسرو ريام”
  :کند مي ادي طور نيا يرازيش يعرف
  نيريهندوستا ن شود ش يکه کام طوط  شـکر دادم  يپارس ناز ي روح خسرو به

  :ديگو مي يرازيشحافظ  ب،يالغ شاعر بزرگ لسان
  ٢رود يبنگاله مـ  که به يقند پارس نيز  هنـد  انيـ شکن شوند همه طو ط شکر

                                                   
  .٧٠ر خسرو احوال و آثار، ص ي، نورالحسن، امي؛ انصار١٨، ص امير خسروديوان   .١
تاريخ فرشته، جلد دوم، ص هندوشاه، مال محمد قاسم فرشته،  ؛۲۰۱شعرالعجم، جلد دوم، ص   .٢

۴۰۲-۴۰۳.  



  نگاري او و خمسهخسرو   ٢٤٧

و  يدان زبان  بههم  يرانيشاعران ا ينژاد بود ول يخسرو گرچه هند ريمختصراً ام
را  يکه خمسه نظام سدينو مي بهارستان در ميموالنا جا .او اعتراف نمودند يشاعر
از  يهند تخلص داشته و بعض يطوط به خسرو ريام .جواب نداده است ياز و  به يکس

  .ندا کرده هاشار تخلص او نيبد يرانيا شاعران
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