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  خسرو در شعر فارسي نقش و جايگاه امير
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هاي خودساخته و استعدادهاي نيك  خسرو را بايد يكي از بزرگترين شخصيت امير
توان آن  زدني است و مي انگيز و مثال پرداخته دانست؛ كسي كه زندگي و آثار او شگفت

  .عنوان يك الگوي استعداد و پشتكار مطرح كرد را به
وجودآورده  هاي ديگر آثاري به زبان يا افرادي كه اهل يك زبان باشند و بهدر دن

چون اين مرد بزرگ كه . باشند كم نبوده و نيستند، اما حكايت امير خسرو متفاوت است
اي ترك زبان برآمده و در هندوستان رشد و نموكرده و تازه هفت  اصل از خانواده در

ز دست داده است، در بسياري از هنرها سرآمد سال داشته كه پدر و مربي خود را ا
ديگران بوده است و در شعر و ادب سه زبان مختلف، يعني فارسي و تازي و هندي 

  .يادگار نهاده است آثار ارزشمندي از خويش به
آور هند و گاهي سعدي هندوستان خوانده شده،  امير خسرو كه گاهي طوطي زبان
فريب، ذهني وقّاد و ذوقي سليم  ي روان، سخني دلانصافاً داراي استعدادي شگرف، طبع

طوري كه در شعر و ادب فارسي بدون اينكه از استادي كسب مهارت  بوده است، به
ظرايف آنها، توانسته  هاي شعر و توجه به مطالعه و دقّت در ديوان كرده باشد، بلكه با

  .يابد اين درجه از شعر فارسي دست به
بود و در  اش فارسي مي د كه اگر اين مرد، زبان مادريز توان حدس جا مي از همين

كردند،  كرد و استاداني ورزيده او را تربيت مي محيطي كامالً فارسي زبان رشد مي
هاي شعر  امير خسرو در اغلب قالب. نظير ادبيات فارسي باشد توانست از شاعران كم مي
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  ٥٢  قند پارسي

  

قطعه و رباعي هنرنمايي كرده هاي عرفاني و بزمي، قصيده، غزل،  فارسي، از قبيل مثنوي
تقليد از آنها اشعارش را سروده بيان  صداقت تمام، نام شاعراني را كه به است و خود با

  .كرده است
هايي از هنرمندي  دادن نمونه اشعار امير خسرو و نشان استناد به ما در اين مقاله با

 .او، موقعيت و مرتبة شاعري او را مورد بررسي قرار خواهيم داد
مطالب آن  كه مطالب اين مقاله نظم و نسقي داشته باشد و دسترسي به براي اين

  :ايم هاي زير تقسيم كرده بخش تر باشد، آن را به براي خوانندگان ساده
 از امير خسرو چه انتظاري بايد داشت؟  :الف
 آيا امير خسرو شاعري موفّق است؟  :ب
 سرايي نقش امير خسرو در خمسه  :ج
 ر امير خسروجامعيت كا  :د
 پردازي در آثار امير خسرو هاي هنري و آرايه جنبه   :ه

  از امير خسرو چه انتظاري بايد داشت؟: الف
كنم كه  كه هر سخن و بحثي را دربارة امير خسرو طرح كنم، يادآوري مي پيش از آن

جهان گشوده كه ظاهراً زبان مادري آنها تركي است  اي چشم به خسرو در خانواده امير
تمامي تركان آنقدر تعصّب زباني دارند كه در هر شرايطي، حتّي اگر دو نفر از آنها و 
يك  گويند، تا چه رسد به زبان تركي سخن مي ميان ديگر زبانان باشند، حتماً به در

  .پس امير خسرو بايد خارج از خانواده فارسي را آموخته باشد! خانواده
كنند كه زبان بومي  ر سرزميني زندگي مينكتة مهم ديگر اين است كه اين خانواده د

گويند، هرچند  زبان هندي سخن مي اتّفاق آنها به آنها فارسي نيست، اكثر قريب به
زبان فارسي  ـ به نه بومي و قومي عنوان زباني رسمي ـ ويژه در دربار به هايي، به گروه

  .نويسند گويند و مي سخن مي
واده يا اجداد امير خسرو، اهل شعر و شاعري و از اينها مهمتر هيچ كدام از افراد خان

سخنوري نبوده، بلكه همگي از طرف پدر و مادر لشكري و نظامي بودند و حتّي خسرو 
ميان  حال يكباره يك نفر از. كرده كه عنواني لشكري است دريافت» امير«نيز عنوان 
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عر اي و در چنين اوضاع و احوالي شاعر شده است، آن هم شا چنين خانواده
حاال بايد از چنين شخصي و در چنين شرايطي تا چه حد انتظار داشت؟ ! گوي فارسي

آيا بايد انتظار داشت كه شاعري در حد سعدي و حافظ و مولوي و حتّي سنايي و 
  نظامي باشد؟

كه استادي باالي  گفته، بدون آن جالب است كه همين خسرو از كودكي شعر مي
 سالگي ١٩ تا ١٥  بخش نخست ديوانش متعلّق به.سرش باشد و او را آموزش دهد

خواندن شعر ديگران مثل آنها  او از چنان ذوق و استعدادي برخوردار بوده كه با. اوست
  : نوشته استالكمالةغرگفته، چنانكه در  شعر مي

  .“ريخت گفتم و گوهر از دهانم مي افتاد سخن مي در آن صغرسن كه دندان مي”
  :ست نوشته االصغرحتفةو در 

چون مرا استادي سرآمده بر سر نيامده كه بر دقايق شعر پارسي دليل شدي و ”
آوردي، تا يك مدت از پيش خود شعر  آهوي مشكبار خامه را از سوي ختا باز

گذاشتم و از آنها  رو مي جاي استاد، دواوين اساتيد باستان را پيش گفتم و به مي
ادي زنده شاعري و سخنوري بردم كه شاگردي از است گونه فايده مي بدان
  .١“آموزد
  :اند اش نوشته درباره

  .٢“هاي روزگارش احاطه پيدا كرده  سالگي بر تمامي دانش١٥-٢٠در سن ”
هاي فارسي، عربي و هندي مسلّط بوده و آثاري بدانها  و عالوه بر تركي، بر زبان

اعري در فارسي و ، ميان امكان شالكمالةغراي كه در ديباچة  از مقايسه. پديدآورده است
  :برد مهارت و ميزان سلطة او در دو زبان پي توان به عمل آورده مي عربي به

آيد و  در عربي زحافاتي است كه اگر آنها در فارسي باشند كالم ناموزون درمي -١
اي  قسمي منضبط و لطيفند كه ذره شود كه اوزان فارسي به از اين ثابت مي

  .تحمل كم و بيشي را نتوانند كرد
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هاي عديدة مترادف وجود دارد،  در زبان تازي براي هرچيزي يك يك، واژه -٢
برعكس در فارسي الفاظ آن . سرايي آسان است بدين جهت شاعري و سخن

پردازان  وجود اين، ميدان سخنوري بر سخن باشد و با نهايت درجه محدود مي
 .فارسي تنگ نيست

بر اين يك شاعر عرب عالوه . در زبان تازي فقط قافيه است، رديف نيست -٣
تواند  كند، باز در زبان فارسي نمي ايران بيايد و سالها در آنجا توقّف گاه به هر

  .١كند سرايي مي تكلّف در عربي سخن شعر گويد، ليكن شاعر ايراني، بي
  آيا امير خسرو شاعري موفّق است؟: ب

شعر و  سي باكنم ك زندگي و شعر امير خسرو چنان تحسين برانگيز است كه گمان نمي
كرده باشد و او را ستايش و تحسين  ادب فارسي آشنا بوده، زندگي و آثار او را مطالعه

  !نكرده باشد
كنيم، عالوه بر  هاي ديگران را در مورد امير خسرو بيان پس اگر بخواهيم تمام گفته

  :مصداق پس به. اي ندارد دراز دامن شدن، چندان فايده
  قدر تشنگي بايد چشيد    هم به   آب دريا را اگـر نتـوان كـشيد        

  .كنيم به بيان برخي از آنها بسنده مي
نظير است، و  نظير نيست، اما كم ميان ايرانيان بي امير خسرو در شعر فارسي و در

شعرش در آن حد است كه كسي چون استاد رضازاده شفق او را شاعري درجة اول 
  :بشمرد
، مانده اند و از آنچه از او باقي دادهاو نسبت  وي را از جهت كثرت اشعاري كه به”

  .٢“توان شاعري درجة اول شمرد مي
عالوه بر اين امتيازاتي كه دكتر شفق براي امير خسرو آورده و از روزگاران گذشته 

  :اند چنين است امير خسرو نسبت داده نيز به
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  .٢“اند  ناميده١»سعدي هند«او را از لحاظ وسعت افكار و كثرت اشعار، ”
اند حافظ در بيت معروف خود  اند و گفته نين امير خسرو را طوطي هند خواندههمچ

  :اين لقب توجه داشته كه به
  رود  بنگاله مي  زين قند پارسي كه به      شكرشكن شوند همه طوطيان هنـد     

  :اين نكته اشاره دارند كه همچنين ايشان به
هاي   بلكه قصّهحكايات گذشته پرداخته، گويي به امير خسرو نه تنها در قصه”

 را خان و دولراني خضرنظم آورده است، چنانكه منظومة  معاصر را نيز به
  .٣“ساخته است… طرز قصّة مؤثّري به

هاي برجسته و بسيار مهم امير خسرو در شعر فارسي، رواج و  يكي ديگر از نقش
 از آوردن افراد فراواني پس توسعة هرچه بيشتر شعر فارسي در كشور هندوستان و روي

اين كه سبك شعري كه  قدر مهم است كه با اين نقش آن. شعر فارسي است او به
روزگار امير خسرو فاصله دارد اما  سبك هندي معروف است حدود دو قرن با به
زيرا عالوه بر تأثير شگرفي كه وجود . توان امير خسرو را آغازگر اين سبك شمرد مي

ن شاعران ديگر در آن ديار داشت، لحن و امير خسرو و اشعار فراوانش در پديدآمد
ايجاد  تدريج منجر به وسيلة شاعران ديگر، به زبان خاص امير خسرو و تداوم آن به

  :كه استاد رضازاده شفق نيز نوشته است سبك هندي شد، چنان
توان گفت كه امير خسرو لحني خاص دارد كه آن در ديگر شعراي پارسي زبان ”

تدريج صورتي  شود و اين سبك بود كه به  ديده ميتفاوت مراتب هند نيز به
  .٤“هندي را به وجودآورد مخصوص كسب كرد و سبك معروف به

جامي شاعر بزرگ قرن نهم هجري كه خود نيز در انواع نظم و نثر صاحب آثار 
امير خسرو توجه زيادي داشته است و از آثارش تأثير پذيرفته و دربارة  فراوان است، به

  .نظر كرده استآنها اظهار
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اشارة  اند به شيوة امير خسرو تقسيم كرده است كه گفته او ديوان اشعار خود را به
  :امير علي شيرنوايي بوده است

 نقيه بقية و الكمالةغر، الحيات وسط، الصغرحتفة” امير خسرو ديوان خود را به
  .الحياتمتةخا و العقدسطةوا، الشبابحتةفا ، و جامي به“كرده تقسيم

سرايي درست پشت سر نظامي دانسته، و در  ، امير خسرو را در داستانجامي
دهي  زِر ده هاي امير خسرو را به  اشعار نظامي را گوهر و سرودهاسكندري خردنامة

  .١تعبيركرده است
ــنج   ــنج س ــد گ ــه ش ــة گنج ــه    ز ويران ــخن را ب ــنج س ــانيد گ ــنج رس   پ
ــرتش رن  چو خسرو بدان پنجه همپنجـه شـد        ــازوي فك ــدوزان ب   جــه ش

  دهـــي كن زِر دهياخت لــ زرش ســ   گونــه گــوهر تهــي كفــش بــود زان
  :، در معرفي امير خسرو نوشته استاالنس نفحاتاو همچنين در 

گويند در بعض مصنّفات خود نوشته  نود و نه كتاب تصنيف كرده است و مي”
  .٢“است كه اشعار من از پانصد هزار كمتر است و از چهار صد هزار بيشتر

 را كسي بهتر از خسرو خمسة نظاميجواب ” نيز نوشته است كه بهارستاني در جام
  .٣“ننوشته است

يكي از شاعران ديگري كه در مورد امير خسرو اظهارنظر كرده است، امير هاشمي 
تقليد از  كرماني، شاعر قرن نهم هجري است كه خود نيز از مقلّدان نظامي است و به

او در كتاب خود از هنر امير خسرو و مفاهيم . سروده است را آثار مظهر، االسرار مخزن
 و مطالبي كه همة اسرار حقايق و اشارات دقايق و بيانگر علم االنوار مطلعپيچ در پيچ 

  :لدنّي است، سخن گفته است
ــيد    چون ز قـضا اليحـة نـو رسـيد          ــسرو رس ــت خ ــة نوب   كوكب
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  مانـــد قلـــم بـــر ورق آفتـــاب  فكــر جــواب خامــه بــرآورد بــه
ــد   مة خسرو چـو گهـر بـار شـد         خا ــوار شـ ــع انـ ــة او مطلـ   نامـ

  گفت جوابي كـه نگويـد كـسي         كــرد در آن نامــه تكلــف بــسي
  است بسي در بسي    كه معاني   زان  فهــم رمــوزش نكنــد هركــسي
ــه   زبـــدة اســـرار حقـــايق همـــه ــايق هم   محــض اشــارات دق

ــه  ــر نكتـ ــة او در نظـ   ١دهـد از علـم لـدنّي نـشان          مي  دان گفتـ
د امير خسرو يكي از شاعران موفق زبان فارسي است و بر روند شعر بدون تردي

تدريج  ويژه آنچه به او هم در ايجاد لحن و زباني خاص، به. فارسي تأثير نهاده است
كساني  سرايي و تأثير شگرف بر وجودآورد، مؤثّر بود و هم در منظومه سبك هندي را به

عصران  هنرمندي خويش مورد حسادت همدليل  اين شاعر به. اند سرايي كرده كه خمسه
  :قرارگرفته است

ــرين دروغ  دهـر  مرا زيـن خزينـه كـه دادم بـه          ــر ٢آف ــق به ــت، از خل    اس
  حسد بردن دشـمنان ز ابلهـي اسـت          چو زين نقد پر، كيسة من تهي است       

  داران بــــود بــــه پيــــرامن مايــــه  هر آن طعنه كز كم عياران بـود       … 
  ٣تهي كيسه را از گـره بـر چـه بـاك       تــوانگر، ز رهــزن بــود ترســـناك   

  سرايي نقش امير خسرو در خمسه: ج
شيوه و سبك  اي به ترين كارهاي امير خسرو، سرودن خمسه ترين و مهم يكي از بزرگ

اما از آنجا كه حكيم نظامي شاعري صاحب سبك و بسيار . نظامي گنجوي است
ي است و طرح هر سراي تواناست و موجد و مروج نوع خاص ادبي يعني منظومه

وسيلة او و در اوج هنرمندي انجام گرفته است،   در ادب فارسي نخستين بار بهگنج پنج
تر  ذوق شاعري كه بخواهد در اين حوزه موفّق شود، بايد از نظامي بسيار تواناتر و خوش

تر بسرايد تا بتواند فضل متقدم را نيز  اي عالي سبك و شيوه باشد و سخن خويش را با
ميان بيش از دو صد شاعري كه طي چند قرن  رسد كه از نظر مي اما به. نمايدخنثي 
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  ٥٨  قند پارسي

  

اند، نه امير خسرو نه هيچ كس ديگر موفّق  سرايي پرداخته منظومه تقليد از نظامي به به
چنانكه امير . اين موضوع اقرار دارند چنين كاري نشده باشد و تقريباً همة آنها نيز به به

  :گويد خسرو مي
  كه گنج هنر داشـت ز انـدازه بـيش            گنجـــه گويـــاي پـــيشهنرپـــرور

  ستد صـافي و درد بـر مـا گذاشـت            نظر چون بر اين جام صهبا گماشت      
ــا  من ارچه بدان مي گـران سـر شـوم     ــا ب ــوم  كج ــر ش ــان براب   …حريف
  ١مــن از مهــره ســفتن نــدارم گزيــر  چـو گــوهر همـه ســفت گوهرپــذير  

. سرو از چند نظر داراي اهميت فراوان استسرايي امير خ وجود اين، خمسه اما با
سرايي است،  از جمله مهمترين نقش امير خسرو، در رونق كار نظامي و رواج خمسه

سرايي حتّي از  توان مدعي شد كه نقش امير خسرو در رواج خمسه طوري كه مي به
أكيد در حالي كه همة محقّقان بر تأثير نظامي بر امير خسرو ت. نظامي هم بيشتر است

اندازي  دارند، همة آنها از نقش بسيار مهمي كه امير خسرو در مطرح كردن نظامي و راه
  .اند سرايي داشته غافل مانده خمسه

اند كه بيش از دويست نفر پس از نظامي و تحت تأثير او خمسه  محقّقان نشان داده
ز يك قرن كه اند و حال آنكه بنابر تحقيقي كه نگارنده داشته است، تا بيش ا سروده

سرودن خمسه نزده است، اما پس  كس دست به خسرو خمسة خود را سرود، هيچ امير
از امير خسرو گويي كه نهضتي در اين شيوه اتّفاق افتاد و مقلّدان يكي يكي پاي 

تقليد از  ميدان نهادند و هر كدام بنابر ميزان توان و قدرت خويش يك يا چند اثر به به
 حقيقت عامل و محرك اصلي در طرح دوبارة نظامي و ايجاد پس در. خمسه سرودند
  .سرايي حتّي بيش از حكيم نظامي، امير خسرو است نهضت خمسه

 ادعا نيست، حقيقت است؛ آنجا كه سروده االنوار مطلعپس سخن امير خسرو در 
  :است

  پنج كليـد از پـي آن پـنج گـنج            سراي سپنج  سازم از آن سان به    
ـ      كانچ بـه   ــد    ود ناپديـد  هـر گـنج ب ــان كلي ــم ز زب ــود ه ــتح ش   ف
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٥٩

  

  ١سكّة خود نيز بـدان ضـم كـنم          ســـكّة آن كـــار مـــسلّم كـــنم
اتّفاق  گواهي اكثر قريب به سرايي اين است كه به نكتة بسيار مهم ديگر در خمسه

خوانان و محقّقان، پس از نظامي، امير خسرو بهترين خمسه را  سرايان و خمسه خمسه
  :جامي نوشته است! شعر فارسي مرتبة كمي نيستسروده است و اين در 

  .٢“از وي جواب نداده است خمسة نظامي را كسي به”
اما بايد اذعان كرد كه پنج اثر امير خسرو همه در يك سطح نيستند؛ برخي ضعيف 
و برخي ديگر عالي است، و شبلي نعماني در اين باره خوب قضاوت كرده كه نوشته 

  :است
آيينة نظر آمده و   نپخته و خام بهاالنوار مطلع نظامي، آثار در مقايسه با”

نظامي بسيار   او بامجنون و ليلياما تفاوت . است…  خالي از لطفاسكندري
طوري كه اگر دو متن را كنار هم بگذاريم، شناخت  دقيق و باريك است، به

  .٣“شاعر آنها بسيار دشوار است
وجود   اين است كه باسهخميكي از هنرهاي ديگر امير خسرو در سرودن 

هاي فراوان ديواني و گرفتاري در دربار، در مدتي كوتاه يعني دو تا سه سال  شغل
آيد كه سرودن   مجموعة خمسه را سروده است، در حالي كه از آثار نظامي برمي

اگرچه مدتي از اين سالها صرف . طول انجاميده است  سال به٣٠اش حدود  خمسه
چنين زماني نيازمند نبوده  ها شده باشد، كه امير خسرو به نگزينش و انتخاب داستا

 است، اما زماني خمسة امير خسرو حدود دو برابر خمسة نظاميهمچنين حجم . است
  . كرده است، ده برابر امير خسرو استخمسهكه نظامي صرف سرودن 

كه  ينا با. ويژگي ديگر آثار امير خسرو، سادگي، رواني و همه فهم بودن آثار اوست
در هر نوع و قالب، بنابر اقتضاي آثار مورد توجهش و موضوع آنها، زبان و سبكي 
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  ٦٠  قند پارسي

  

. خاص دارد، اما رواني، فصاحت كالم و همه فهم بودن، ويژگي مشترك همة آنهاست
  :جامي در بهارستان دربارة غزل امير نوشته است

حسب  واسطة معاني آشنا كه در باب عشق و محبت، به هاي وي را به غزل”
  .١“يابند مقبول همه كس افتاده است ذوق و وجدان خود آن را درمي

نوعي است كه غالم علي آزاد بلگرامي،  همچنين اشعار سادة عاشقانه و صريح او به
  :هايي از اشعار او را مثال آورده است گذار سبك وقوع دانسته و نمونه امير خسرو را پايه
  رويش نظر نهفته كنم زمان كه بهخوش آن 

  چـو سـوي مـن نـگـرد، زو نـظر بگـردانـم

  جامعيت و تنوع آثار امير خسرو: د
ها و انواع ادبي نظم و  ها و قالب معموالً هر كدام از نويسندگان و شاعران، از ميان شيوه

اند، يا اگر  دهها و انواع ديگر ادبي يا تالشي نكر در شيوه. نثر، تنها در يك شيوه ممتازند
اما امير خسرو از جمله اديباني است كه در . اند اند چندان توفيقي نداشته تالشي كرده
يادگار نهاده و در اغلب آنها موفق بوده،  هاي نظم و نثر آثاري از خويش به انواع قالب

  .هرچند سرآمد نبوده است
نظير  ي ايران بيشبلي نعماني امير خسرو را از جهت جامعيت آثار در هند و حتّ

دانسته است و چند نفر از شاعران بزرگ مثل فردوسي، سعدي، حافظ، انوري و عرفي 
  :سخنان او چنين است. برده و امير خسرو را از اين لحاظ بر همه برتري داده است را نام
جامعي  اين طرف كسي به بايد دانست كه در هند از ششصد سال به”

راست گفته شود، در ايران و ممالك عثماني هم خسرو نيامده است و اگر  امير
در طول مدت هزار سال، اگر كساني بدين جامعي و داراي اين همه كماالت و 
هنرهاي گوناگون پيدا شده باشند، انگشت شمار و فقط يكي دو چار خواهند 

باشند  در جهانگيري خسرو، غزل، مثنوي، قصيده، رباعي همگي داخل مي… بود
ك سخن هم از قبيل تضمين، مستزاد، صنايع و بدايع آن هاي كوچ و بخش
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦١

  

از لحاظ تعداد اشعار هم بخواهيد . باشد قدري است كه از شمار خارج مي به
  .١“تواند در اين خصوص همسري نمايد او نمي احدي با

  :او در جايي ديگر نوشته است
غزل فردوسي و نظامي در مثنوي، انوري و كمال در قصايد، سعدي و حافظ در ”
شدند، سخنانشان از  كدام از نوع ديگر وارد مي  ولي وقتي آنها هر]مهارت دارند[

افتاد، برخالف امير خسرو كه در همة اقسام سخن، از قبيل قصايد، غزل  لطف مي
امروز  در مثنوي بعد از نظامي كسي تا به… و مثنوي يكسان مهارت داشته است

همدوش است، در قصايد شهرت سعدي  پاية او نيامده است، در غزل با به
  .٢“… از ظهير و كمال يك قدم عقب نيست…چنداني ندارد، ولي

كه شبلي نعماني سعي كرده است كه منصفانه قضاوت كند و سخن او دربارة  اين با
هاي ديگر، حداقل در  سرايي امير خسرو كامالً پذيرفتني است، اما دربارة قالب خمسه
ويژه كه سعدي خود از نظر جامعيت در انواع ادبي  سعدي همدوش نيست، به غزل با

 و در غزل شيرين و قصايد اندرزي و بوستان  و در مثنوي باگلستانكتاب  در نثر با
  .توان يافت قطعه و رباعي در شعر فارسي كمتر نظيري براي او مي

توان گفت كه در غزل پيرو سعدي است و شراب خمخانة سعدي را  همين قدر مي
عجز و نياز  اما اشعار عاشقانه و پرسوز و گداز و همراه با. درآورده استگردش  به

  :خسرو نيز خواندني است، مثل امير
  خسرو است و شـب و افـسانه و يـار و هـر بـار      

ــ ــق ــدري گري ــر ســ د و پ ــسس ب   انه رودر اف
*  

  جان گرفت  آب از برون مريز كه آتش به        دهـي  كنـان پنـد مـي    اي آشنا كـه گريـه   
*  

  چند كني بر من آخـر ايـن جـان اسـت       كرشمه  
  آرد يمــــا نبن و صــــيد ز زمــــدمــــ يمــــن
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  ٦٢  قند پارسي

  

توان گفت اگرچه تتبع آثار شاعراني چون انوري و خاقاني  سرايي نيز مي در قصيده
الدين اسماعيل كرده، ولي تشبيهات و مضامين تازه و مؤثّر در اشعار او كم  و كمال
  .نيست
ها تسلّط   و واژگان فارسي و حوزة معاني واژهحال امير خسرو بر زبان هر به
براي نمونه . ها و تركيبات تازه و نوساخته است اي دارد و اشعارش آكنده از واژه ويژه
  : توجه كنيدشيرين و خسرواين چند تركيب از  به

نرم و لطيف؛ آرزو كوش؛ : فام گاه؛ زمان بارداري؛ آبگين طوفان؛ آبستني: خيز آب
  .فام آتش

اند، مثالً  براي امير خسرو فراتر از نظم و نثر فارسي هنرهاي ديگري نيز برشمردهاما 
  : آمده است كهعرفاتنقل از تقي اوحدي در   بهشعرالعجمدر 

قدر هم در برج بهاكا  قدر كه در فارسي هست همان هاي طبع امير آن از تراوش”
  .١“وجود دارد) يكي از زبانهاي بومي هند(

خورده است كه امروزه از اين مجموعه حتّي نام و نشاني او همچنين افسوس 
در سانسكريت او را داراي قدرتي بسزا دانسته و سپس در نثرنويسي و . نيست هم

 در سه جلد خسروي اعجاز تدوين كتابي در قاعده و اصول فارسي، معروف به
 است شمرده است و گفته» نايك«كرده و همچنين او را در موسيقي صاحب لقب  اشاره

 پرده و آهنگ پديدآورده ١٣كه او موسيقي ايراني و هندي را تركيب كرده و خود 
  .٢است

هاي هندي از قول  زبان رسد آنچه دربارة مهارت و آثار امير خسرو به به نظر مي
خسرو  يعني چون امير.  نقل شده، بيشتر برپاية حدس و گمان باشد تا واقعيتعرفات

هاي فارسي و  داراي اينهمه ذوق و استعداد بوده و بر زباندر هندوستان زندگي كرده و 
) هندوي(هندي  اند كه بايد آثاري نيز به داشته، گفته تركي و عربي و هندي تسلّط

ميان رفتن همة آنها را پذيرفت، حداقل  وجودآورده باشد، وگرنه، اگر بتوان از به
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦٣

  

وجود چنين آثار فراواني  ندي ازنويسان ايراني و ه توان انتظار داشت كه ديگر تذكره مي
خسرو را از  هر حال اگر چنين مطالبي صحت داشته باشد، بايد امير به. دادند خبر مي

اين حجم  هاي هندي، البتّه نه با زبان هرچند پديدآوردن آثاري به. هاي بزرگ شمرد نابغه
 كه از او اشعار فراوان فارسي و عظمت، دور از انتظار نيست، اما عجالتاً بايد به

  :توجه كنيد» ةالحيا وسط«يك غزل او در  اينك به. كرد مانده است اكتفا جاي به
ــ ــاد باي ب ــرق ــر فع ب ــك   اك رانشن آن روي آت

  اك رازن ايـن خـ   م، آبي ب  را كن ر صف وي ديده گ  
  تان، شويم من از اشـك روان      ريزي تو خون بر آس    

ـ  كال ـ  دن چـ  وده دي ـ  توان آن آسـ   ون ت   اك را ان پ
  زان غمزه عزم كين مكن، تاراج عقل و دين مكـن  

ـ  دوي بـي نـ ن مكن، آن ه ن تلقي تاراج دي    اك راب
  راك زين تي چو بر فت   اي سرداران دين، بس   سره

ـ  فكسان مـي    نزي   راك را الـة فتـ   ن، دنب ير زمـ  ن ب
ـ روختـي، پ  ن اف ع حـس  متا ش    وختيوارم سـ    هروان

ــ ــپ ــتوخرده دري آم   اك راد چــن صــي، آن دام
  جانم چو رفت از تن برون، وصلم چه كارآيد كنون         

  ع مكن ترياك رااين زهر بگذشت از فسون، ضاي
ـ  د گاه خـ   ويي درآم گ   تـاب ب آف در دل شـ   واب ان

ـ  بز آه ص  آن دم ك   ـ  ح ت ـ  اب آت   الك را م افـ  ش زن

  پردازي در آثار امير خسرو هاي هنري و آرايه جنبه
هاي لفظي و معنوي  آرايه خسرو، توجه به ي ممتاز شعر اميرها يكي ديگر از ويژگي

وجود ظاهري ساده و طبيعي، از ژرفاي هنري  طوري كه با لطيف و ظريف است، به
شگفتي برخوردار است و صنايع در شعرش چنان هنرمندانه و طبيعي است كه تا 

ر زمينة او د. كند دنبال صنعت نگردد، وجود آن را احساس نمي خوانندة شعرش به
براي نمونه . هاي هنرمندانه نيز شاگرد موفّق استادش، نظامي گنجوي است پردازي آرايه

  :آوريم فقط چند مثال مي
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  ايهام استعارة توأم با
  آيـد  كه هرگز آفتاب من در اين روزن نمي     ز بهر آن چنين تاريك باشد خانة چـشمم        

اي كه از روزن آن آفتابي  خانه تشبيه كرده است، خانه در اين بيت شاعر چشم را به
بجز اين، آفتاب استعاره از معشوق است، كه حضور او ماية روشني . تابد درون نمي به

  .خانة تاريك تشبيه شده است در عين حال مردمك تيرة چشم به. چشم است
  ساقي قدحي باده كه بر روي تو نوشـم          ديگر سر آن نيست كه من زهد فروشم      

سالمتي روي تو، ديگري در حضور تو و  يك معني آن به: ايهام دارد» بر روي تو«
  .رخسار توست خاطر فرونشاندن عطش عشق نسبت به مفهوم ديگر به

  تشبيه و تشخيص
  رددزلف و رويت شد اسير و چون نگ        دل من به  

ــاب دزدي كــاهب مشــ ــهت ــد هانــخ ه ب   اي درآي
ر سبك هندي دارد كه بعدها د در اين بيت هم تمثيل يا اسلوب معادله وجود

دزد و  تر دل به عبارتي روشن مصرع دوم و به شد، هم كلّاً تشبيه مصرع اول به رايج
اسيرشدن دل ) تشبيه ملفوف. (مهتاب تشبيه شده است شب و رخسار به زلف به

تشخيص دارد و در عين حال اسيرشدن، استخدام نيز دارد چون وقتي كه مصرع اول را 
تارشدن دل در دام زلف است و دل بستن، اما چون مصرع خوانيم فقط در معني گرف مي

دزدي  اسارت افتادن دزد است كه در شب مهتاب به خوانيم، گرفتارشدن و به دوم را مي
  .در عين حال از لف و نشر مشوش در دو مصرع غافل نبايد بود. رفته است

  :مثالي ديگر
  راند  گويي از شهد مگس مي      زلف او پهلوي خـال لـب او       

در اين بيت ساده زلف استعارة مكنيه و تشخيص است، و شخصي است كه كارش 
  .شهد مگس تشبيه شده و لب به خال به. دوركردن مگس است

  پارادوكس يا تناقض نمايي
ــوز    جان ز تن بردي و در جاني هنوز      ــاني هن ــا دادي و درم   درده

رع نخست در مص. يكديگر است كردن امور متناقض و ناساز با پارادوكس جمع
معشوق آمده و جان عاشق را برده است، و در عين حال هنوز هم در جان شاعر 
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يعني هم دشمن است و هم دوست، هم آمده و هم رفته، هم جانبر است و . دارد جاي
  .دهد و هم درمان و در مصرع دوم، هم درد مي. هم در جان جاي دارد

  تضاد
ايي دارند در اشعار فارسي فراوان است، يكديگر تضاد معن آوردن كلماتي در بيت كه با

  :خسرو چنين نيست اما در اين بيت از امير. زند قول معروف جيغ مي اما گاهي به
  اي بزرگان شهر داد دهيد      من كند بيداد   خردسالي به 

  .داد تضاد دارد بزرگان و بيداد با در اين بيت خردسال با
  حسن تعليل

 تعليل است كه داليل ادعايي و غيرواقعي يكي از صنايع زيباي شعر فارسي حسن
  :بيت زيباي زير توجه كنيد به. براي امري بياورند

ــوش      هـوش  سخن گر نه جان است بنگر به  ــد خم ــرده مان ــردم م ــرا م   ١چ
صورت ادعايي، سخن عين جان دانسته شده است و استدالل شده  در اين بيت به

  كه اگر عين جان نيست پس چرا مردگان خاموشند؟
  عت قلب يا واژگونگيصن

جا كردن كلمات در معني آنها نيز تصرف و دگرگوني  جابه در اين صنعت شاعر با
  :كند كند و حتّي در بيت زير معني را برعكس مي ايجاد مي

  .روي آن خط بكش، ناديده انگار: بنويس؛ قلم در كش: كش در قلم
  ٢مكش در قلم، بلكه دركش قلم       سخن كـز خـرد بـر نيـارد علـم          

  رسال مثلا
المثل، شايع بوده و يا ساختمان  صورت مثل و ضرب در اشعار امير خسرو ابياتي كه به

قدر فراوان است كه حجم زيادي از  صورت يك مثل غيرمشهور است آن بيت كامالً به
چند نمونه كه  فقط به. تواند موضوع يك تحقيق مفصّل قرارگيرد ابيات را دربردارد و مي

  :نتخاب شده توجه كنيداز صفحات متوالي ا
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ــاي   ــود ديرپ ــي آن ب ــت از پ   ١كه پاش از سكونت نجنبد ز جـاي    درخ
*  

  ٢سفالينه را در گره جاي نيـست        نقد دغل راي نيست    كسي را به  
*  

  ٣هنــر  بــه از پادشــازادة بــي     ور  گدايي كه هست از هنر بهره     
*  

ــي  ــبان ب ــداري پاس ــزد بي   ٤شركت دزد  گنجينه برد به    م
*  

  ٥از دزد خورد طپانچه بر روي   د عسس چو در كوي    شب كور بو  
*  

  ٦زر هرچه كه بيـشتر بـال بـيش      ايمن بـود از شـكنجه درويـش       

  بندي جمع
بدون ترديد امير خسرو از شاعران موفّق زبان فارسي است و در سير و تحول شعر 

ه و آنچه خود او دربارة اشعار خود نوشته بسيار منصفان. فارسي نقش مهمي داشته است
در ديباچة . باشد حتّي كمتر از حد اوست و بيانگر خوي كريمانه و متواضعانة او مي

  : نوشته استالكمالةغر
ام، حكم آن متابع طبيعت سنايي و خاقاني است  هرچه در مواعظ و ِحكَم گفته”

ام، آن اتباع طبايع نظامي و سعدي است و آنچه  و آنچه مثنوي و غزل روان كرده
و اما . عيات و معما و لغز است، غباري از وجود من خاكي استمقطعات و ربا

                                                   
  .٣٧ ص ،آيينة اسكندري: خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود  .1
  .٣٨همان، ص   .2
 .٣٨همان، ص   .3
  .٥٥، ص مجنون و ليلي: خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود  .4
  .٦٠همان، ص   .5
  .٦٢همان، ص   .6



  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦٧

  

هيچ عنصري عينيت ندارد و خاص خالصة  نثر بنده طبيعت خامه است كه با
  :جوهر من است

  ١“پس شاگردم، نـه اسـتادم       رو طرز هر سوادم     چون پس 
محيطي آمده و در  دنيا اي ترك زبان به كه ظاهراً در خانواده اين اما بايد گفت با

كه از آغاز  اين هندي زبان و خارج از حوزة زبان و شعر فارسي رشد كرده است و با
استاد مسلّمي نداشته است، اما پس از نظامي بهترين خمسه را سروده و در طرح دوبارة 

در جامعيت آثار و سرودن . سرايي نقش اساسي داشته است آثار نظامي و رواج خمسه
استادي رسيده و مطالب و لغات تازه و   نثرنويسي، از تقليد بهها و شعر در تمامي قالب

عالوه بر اينها نقش . نظير است كالم در سخنش فراوان و كم نو آفريده و آراية تركيبات
قاره را نبايد  برجستة امير خسرو در رواج و توسعة هرچه بيشتر شعر فارسي در شبه

بسيار دارد، شيوة سخنش   هندي فاصلةاينكه از سبك وقوع و سبك او با. ناديده گرفت
  .اند ها دانسته نحوي است كه وي را آغازگر اين سبك او به
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