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اميرناصرالدین ابوالحسن خسرو فرزند امير سيف الدین محمود دهلوی ،بی تردید
بزرگترین شاعرفارسی گوی هند ویکی از شاعران شيرین سخن و نيرو مند
فارسی در نيمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است .او در سال  651ه.ق در
شهر دهلی هندوستان به دنيا آمد  .بقول مؤلف تاریخ فرشته محمد قاسم فرشته
گفته است که  « :پدرش امير سيف الدین محمود از ميرزاده های بلخ است ودر
حوالی قــَرش می بود )1( .
بقولی امير خسرو اصال از قبيله الچين ختایی ماوراءالنهر ساکن شهر « کش »
از بالد ناحيۀ سغد ( در دوازده فرسنگی سمرقند ) بود و پدرش سيف الدین
محمود از امرای این ناحيۀ بوده است .بنابر قول دولتشاه سمرقندی که در کتاب
تذکرة الشعرا ء گفته  :پدر اميرخسرو هنگام حمله مغول به هندوستان مهاجرت
ـتـمش (  607ـ
كرده است واین مصادف بود با دورۀ پادشاهی شمس الدین التـ ُ ِ
 633هـ .ق ).بر دهلی ونواحی شمالی هندوناحيه سند .
اميرخسرو در دوران كودكی قریحه شاعری خویش را بروز داد  ،و به آموزش
فنون و علوم وقت پرداخت ،در زبان وادب فارسی متبحر شد .در دوره جوانی
به حلقه ارادت یكی از مرشدان متصوفه هند به نام « سلطان المشایخ شيخ نظام
الدین اولياء» ( متوفی بسال  725هـ ) .درآمد و به ریاضت و طلب كمال
پرداخت.
اميرخسرو چنانکه خود در مقدمه « دیوان غرة الکمال » خود گفته است "چندین
استادان رامتابع بوده است " که عبارت اند از  :در غزل سعدی ؛ در مثنوی
نظامی ؛ در مواعظ و ِحــکـَم سنائی و خاقانی ؛ در قصائد رضی الدین نيشابوری
بسيار تأثير گرفته است.
و در این باره خود در پيروی از « سعدی » در غزلی چنين گفته است :
خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت
شيره از خمخانۀ مستی که در شيراز بود
****
اميرخسرو را به دليل كثرت اشعار و آثار « ،سعدی هندی » ناميده اند ولی با
این همه خسرو دهلوی در زبان شيوه ای خاص دارد كه بعدها سرآغازی بر سبك
هندی می شود.
اميرخسرو عالوه براطالعات وسيع از زبانهای فارسی و تركی و عربی
وادبيات هر سه زبان  ،بزبان هندی و ادب آن نيز تسلط داشت .اميرخسرودر نظم

و نثر هردو استاد بود  .عالوه بر شعر و ادبيات ،او در موسيقی نيز دست
باالداشته بدو آوازی خوش نسبت داده و گفته اند که پرده ها ونغماتی که شمارۀ
آنها به  13بالغ می شده است ابداع کرد.
امير خسرودهلوی یکی از پرکارترین شاعران فارسی گوی است  .جامی گوید
که او «  99کتاب » تصنيف کرده است واز قول امير خسرونقل کرده اند که
اشعارش از« » 400 000بيشترواز« »500 000کمتر است )2( .
به همت ميرزا بایسنقرپسرشاهرخ ازاین شمارۀ کثيرفوق «  » 122000بيت را
فراهم آورده شده که اکنون دردست است  .مجموع آثار امير خسرو دهلوی از
نظم ونثر چنين تقسيم بندی شده است :
اول ـ ديوان اشعاروی دربردارنده مدايح پادشاهان بوده كه مشتمل بر  5قسمت
است :
1ـ تحفة الصغر :اشعار دوره جوانی .
2ـ وسط الحیاة  :اشعار در مدح « شيخ نظام الدین اولياء » .
3ـ غرة الكمال  :اشعار دوران  40سالگی او كه از شاعران بزرگی چون
سنایی ،نظامی و خاقانی یاد كرده است.
 4ـ بقیۀ نقیه  :اشعار دوران پيری او.
 5ـ نهاية الكمال  :آخرین اشعار او و قصایدی در مدح سلطان غياث الدین .
دوم ـ امیر خسرو به نظامی گنجوی اعتقادی تام داشت وبه تقلید او پنج مثنوی
ساخته شامل :
 1ـ مطالع االنوار ، :منظومه یيست ببحر سریع در جواب مخزن
االسرارنظامی در «  » 3310بيت که در سال  698هـ.ق .بمدت دوهفته سروده
شد  .این اثرشامل اشعار دینی و اخالقی وموضوع آن توحيد وتحقيق و تربيت ،
و مدح ومرشد ثنای سلطان می باشد .
 2ـ مجنون و لیال  :این منظومه را نيز امير خسرو بتقليد از منظومۀ « ليلی
و مجنون نظامی » که شامل «  »2660بيت است در سال  698هـ .ق .سرود.
 3ـ شیرين و خسرو  :این منظومه ببحر هزج مسدس مقصور یا محذوف
است بتقليد از خسرو شيرین نظامی درسال  698هـ.ق .در «  » 4124بيت به
انجام رسانيد .
 4ـ آيینۀ اسكندری  :منظومه یيست ببحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف
در«  » 4450بيت در جواب اسکندر نامۀ نظامی ( شرفنامه و اقبال نامه ) در
سال  699هـ.ق .سرود .
 5ـ هشت بهشت  :این منظومه را امير خسروبسال  701هـ.ق .در « 3352
» بيت در جواب هفت پيکر نظامی باتمام رسانيد .
سوم ـ منظومه های ديگر به نامهای :
 1ـ تاج الفتوح  :منظومه یيست ببحر هزج مثمن مقصور یا محذوف که در
سال  689هـ.ق .سروده است .این اثر در اوصاف سالطين هند بوده ودارای
ارزش تاریخی وادبی می باشد .

 2ـ قران السعدين  :مثنویيست که امير خسرو آنرا بمدت شش ماه در سال
 688هـ .ق .سروده است.
 3ـ نه سپهر  :منظومه یيست که امير خسرو آنرا در سال  718هـ .ق .بنام
قطب الدین مبارکشاه خلجی (  1716ـ  1720هـ.ق ) .بانجام رسانيد .
 4ـ تغلق نامه  :این اثر را امير خسرو در ذکر احوال غياث الدین تغلق
شاه (  720ـ  725هـ .ق ) .نوشت .
 5ـ منظومۀ د َول رانی خضر خان يا « عشقیه »  :امير خسرو این اثر را در
«  » 4519بيت بسال  715هـ.ق .سرود .
چهارم ـ جواهر خسروی  :اين بحث نام مجموعه يی است از اشعار امیر خسرو
در باب :
نصاب بدایع العجایب ـ گهریال امير خسرو که منظومۀ کوتاهيست در حساب
انگشتان ـ مثنوی شهر آشوب مرکب از «  » 67رباعی ـ خالق باری که نصابی
است برای زبان هندی ـ چيستان مرکب از قطعاتی به هندی .
امير خسرو دهلوی افزون برآثار منظوم کتاب های بنثر دارد که عبارت اند از :
 1ـ اثر خزائن الفتوح معروف بتاریخ عالئی در تاریخ سلطان عالءالدین محمد
خلجی .
 2ـ افضل الفوايد متضمن ملفوظات نظام الدین اولياء مرا ِد امير خسرو دهلوی
.
 3ـ رسائل االعجازخسروی  :در فن قواعد انشاء زبان فارسی  .این کتاب را
امير خسرو در سه مجلد بسال  719هـ .ق .باتمام رسانيد .
پنجم  -قصیده شكوائیه  :در هزل و انتقاد.
از اشعار اوست :
منتخب از منظومه مطالع اال نوار:
هــــرکــــه دراو ســـيرت نيکـــــو بـــود
آدمــــــی از آدمـــــــيـــان او بــــــــــــود
وآنکه مزاجـش همـــه زورسـت و زور
دور زمــــــا آدمـــــــيـــان اســــــت دور
نيکی مـــــردم نـــه نکـــو رویی اســت
خــــوی نــکــــو مـــــایـــۀ نيکویی است
مــــرد درون تــــيره وبـــــيرون ســليم
زشـــــت بـــــود اســــتر دیــــبا گلـــــيم
بخـــل عــــيان به کـــه بعشــــوه نــــوید
روی ســـيه بـه کــــه ز پـيسی سفـــــيــد
بــس بـ َ ِد بد خــــو کــــه نکــــو رو نمـود

با خــط بـــد کلــــک منقــّش چـــه ســـود
بــاز بســـــا تلــــخ کـــه جــوشد چـومــی
لـــيـک صــفـــا روی نمـــــایــــــد ز وی
****

منخب از منظومۀ بقیۀ نقیه او :
کجــــا بود مــــن مدهوش را حضور نماز
کـــه کنــــج کعبه زدیر مغــــان ندانـــم باز
چــــو صوفی ازمن صافی نمی کند پرهيز
مــــباش منکــر دُردی کــــشان شـــاهد باز
بس اســــت مطرب مفلس نوای سوختگان
چـــــو بلبل سحــــــری می کند سماع آغاز
بدان طمع که کند مرغ وصل خوبان صيد
دو دیده ام شــده از شـــــــام تا سحرگه باز
خيال زلف دراز تو گــــر نگـــــيرد دست
کــه بر ســـر آرد ازین ظلمتم شــبان دراز
تـــو در تنعــم و نازی زمــــا کـی انـدیشی
که نـــاز ما به نيازست ونــــازش تـو بناز
اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم
ببيند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز
گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون
چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز
خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را
نظر بعشـــق حقيــــقت بود نه عقل مجاز
اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم
ببيند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز
گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون
چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز
خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را
نظر بعشـــق حقيــــقت بود نه عقل مجاز
****
مائــــيم کــه از قبله به بُــت خـــوکـردیـم
دیباچۀ نــــام و نـــنگ یکســـــو کــردیـم
دل را کــه همی خــــزینۀ معـرفتـــــسـت
بـازیچــۀ کــــودکـان بُت رو کـــــــــردیم
****
مائيم خــــــراب جـــرعـــــۀ می خـواران
مارا چه غــــم از طعنۀ نيکــــــو کـــاران
این سر که لگد می خورد از خـ ّمــــــاران
کی غـــم خورد از سرزنش هشـــــــياران
****
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