
  معرفي نسخة خطّي خياالت امير خسرو  ٣٦٥

  

  معرفي نسخة خطّي خياالت امير خسرو
  ∗شهناز پروين

 که کام طوطي هندوستان شود شيرين روح خسـرو از اين پارسي شکر دادم به
اند که در هر  زبان فارسي خو گرفته هجري مردم هندوستان چنان بهاز آغاز قرن ششم 

  .اند دآوردهپديارزشمند دوره چند نويسنده و شاعر بزرگ در هندوستان زيسته و آثاري 
خسرو دهلوي .  هند خسرو دهلوي استانبزرگترين شاعريکي از شکّي نيست که 

الدين دهلوي از ترکان  نام امير خسرو معروف است پسر امير سيف که در ادبيات به
 هجري ٧٢٥سال   هجري در دهلي والدت و به٦٥٧سال  امير خسرو به. ساکن دهلي بود

 عارف مشهور هندوستان )ه ٧٢٥ :م(الدين اوليا  ة نظاموي را در بقع. در دهلي درگذشت
  .خاک سپردند  به,که مرشد وي بوده

وي . مثنوي مهارت کامل داشت, غزل, وي در اقسام مختلف شعر مانند قصيده
  .زبان هندي نيز شعر گفته و از نخستين کساني است که بدين زبان شعر سروده است به

ها و  نامهة  مجموع, استانشاي امير خسرو  که نام ديگر آنخياالت امير خسرو
که در آن ذکر عاشق   چنان,از لحاظ موضوع اين کتاب متنوع است. منشآت ادبي اوست

يت ؤغيره قابل ر شطرنج و, زرگري, تيراندازي, علم موسيقي, بهار و خزان, و معشوق
  .است

مير خسرو ا» دولراني و خضر خان«اند اين کتاب شکل منثور مثنوي  که گفته اين
چه .  استآنچه هست بسيار فراتر از اين حد اما , شايد چندان ناصحيح نباشد,است

 از موضوعات ديگر را نيز ينويسنده نه فقط دربارة عاشق و معشوق نگاشته که بسيار

                                                   
  .دهلي, ي فارسي دانشگاه دهليدکتر  ∗
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, سعدي, انوري,  از اشعار شعراي بزرگ ايراني چون شيخ فريدالدين عطّارپيروي به
شايان ذکر است که چندين نسخه از . رشتة تحرير کشيده است غيره به موالناي رومي و
هاي مختلف هند و پاکستان وجود دارد که  ها و موزه قدر در کتابخانه اين اثر گران

رقعات ,  خياالتةنام عنوان, خياالت امير خسرو مثالً ,هاي مختلف شهرت دارند عنوان به
  .غيره  وانشاي امير خسرو, امير خسرو

, در واقع نويسندة آن مطابق آرشيو ملّيامير خسرو است که  سوب بهاين کتاب من
عموماً اين اثر را از . باشد يکدل مي, محمد ابراهيم و مطابق نسخة عليگره, نو دهلي

 انشاي امير و خياالت امير خسرو جا که به اما از آن. اند تصنيفات امير خسرو ندانسته
  .شايان توجه است.  شهرت داردخسرو
 نسخه از اين کتاب مطالعه شده يعني نسخة کتابخانة موالنا آزاد که ميکروفيلم دو

نو و  فيلم نور واقع در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهليميکروآن در مرکز 
ها  برخي مقايسه. نو که مختصات هريک در ذيل ارائه شده است  دهلي,ديگر آرشيو ملّي

  .شود ايج آن اشاره مينت عمل آورده که اجماالً به به
کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي از , نسخه موجود در مرکز ميکروفيلم نور

  :عليگره
  ٥٧  :  شمارة کتاب

  ٦/١٧٨  :  شمارة ميکروفيلم
  انشاي امير خسرو = خياالت امير خسرو  :  نام کتاب
  يکدل  :  نام مؤلّف

  . م١٨٤٠/ه ١٢٥٢  :  تاريخ کتابت
  نستعليق  :  نوع خطّ

  ٥٦  :  د برگتعدا
  ١١  :  تعداد سطر

* * *  
  :نو دهلي, آرشيو ملّينسخة 

  ٢٥٣٩  :  شمارة نسخه
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  خياالت امير خسرو  :  نام کتاب
  محمد ابراهيم  :  نام مؤلّف

   م١٨٤١/ه ١٢٥٧  :  تاريخ کتابت
  متر  سانتي٢٧*١٩  :  اندازة نسخه
  ١٨٨  :  تعداد برگ
  ٩  :  تعداد سطر

  :شود آغاز هردو نسخه چنين آغاز مي
نامة خياالت امير خسرو از مثنوي صاحب کماالت صوري و معنوي امير  نعنوا

خسرو دهلوي بيار است و شمة عشق باز حقيقي در شيوة مجازي بيار است و 
هادي سالکان خوشخرام وادي , سلطان عارفان, همه از آن شاه عاشقان

  …المکان
  :مثنوي

 داد پيوندخوبان  ها را به که دل دـداونـام آن خـنـ بهـامـرنـس
ها اندکي تفاوت   صفحه يکي است ولي بعضي جاها واژه٢٠عبارت هردو نسخه تا 

  :شرح ذيل آمده است تفاوت دو نسخه به. دارد
  نسخة دانشگاه اسالمي عليگره  نو دهلي, نسخة آرشيو ملّي    صفحات

  ندارد  مکان  :  ١ص 
  شب افروز  شب و روز  :  ٢ص 
  جهان  چنان  :  ١٣ص 
  خورب  نباري  :  ١٣ص 
  نمايد  آرايد  :  ١٣ص 
  خنده  گر شمه  :  ١٣ص 
  هاي شورانگيز حرف  شورانگيز معاني  :  ١٤ص 
  ندارد  بود  :  ١٤ص 

 ٢١نسخة عبارات آرشيو ملّي در . جا آمده است پس از آن برخي عبارات جابه
در . صفحه است همين عبارات در نسخة مرکر ميکروفيلم نور در صفحة آخر آمده است

عموماً اين اثر را از تصنيفات 
اما از . ندا امير خسرو ندانسته

 خياالت امير خسرو جا که به آن
 شهرت انشاي امير خسروو 
 .شايان توجه است. دارد
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هاي  نيز جمله. کاربرده است مرکِّب مشگي و شنگرف به, ملّي با دو مرکّبنسخه آرشيو 
زبان فارسي معني داده شده است  هاي عربي به عربي هم استفاده شده است و زير جمله

در اين نسخه . قطعه يا رباعي با مرکّب شنگرف نوشته شده است, بيت, و لفظ مثنوي
چميلي هاي چمپا و   و در نسخة ديگري گلبرده است هاي ياسمين سنبل و بنفشه نام لگ

  .برند کارمي زبان هندي به اسم برده است که اين دوتا اسم به
امير خسرو دهلوي صاحب کماالت , نوشته… اهللا مصنّف در آغاز تحرير بسم

بازي است که او را هم حقيقي  صوري و معنوي است و اين نوشتة خسرو دربارة عشق
  :مجازي آن را آراسته کرده استتوان گفت و هم با شيوة  مي
الفاظ عجيب من چون گر شمة شکر لبان شورانگيز معاني غريب من چون ”

هاي  هاي رقيمه من دلم بجاي تو خاص و عام نقطه آميز حلقه جلوه خوبان عشوه
هاي من چون زلف دلربايان پيچ و تاب فقراي  آرام حرف ه دانة دام جان بيرقيم

  .“ مهر بر لب کام در طلب عالي جنابمن جان عاشقان در اضطراب
سراغ اهداف صوري و معنوي نويسنده  بهتوان گفت که مطلب مذکور ما را  مي

رايي اغلب آ نويسنده براي صورتگري احساسات خود از اين شيوه عبارت. برد مي
  :مثالً. کاربرده است به

ف مختلداني محبوب  يم, شعار واي مطلوب تغافل, اي معشوق فراموش کار”
  “…زارخبر از عاشق  رفتار هيچ

شعرها که با حکمران وقت و اميران عهد بوده در اين تحرير چنين  اين با توجه به
  :تشرح ذيل اس اي از آن به نمونه. شود معرفي ميبينيم که در اين سطور  مي

 هيچ مگويي که ياري داشتم حالش چه شد
  من نيم جاني داشت احوالش چه شدةخست

  :توان گفت زبان فارسي ميالفاظ شعر ديگر که از بهترين آثار در ذيل اين 
 ده مانمـده است جانـم تو بيا که زنـلب آم به

 چه کار خواهي آمد من نمانم بهکه  پس از آن
  :و در بعضي جاها او نيز منابع اقتباسات خود را ذکر کرده است
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وق تحقيقي انجام رسيد از مرشد حقيقي معش چون حکايت غم و مکاتب الم به”
  :قطعه. “شنيدراسخ شيخ  غائبانه به بي

  ز کجـــاييابيـــا اي نامـــة درد 
 انگيز هر خصلت بود دود آتش به

  که بيـنم در تـو حـرف آشـنايي        
 نه هر قصـر تو پنهان شعلة تيز

  :در اين عبارت ذکر خواجه حافظ شيرازي هم آمده است
  عشق که دلش زنده شد به هرگز نميرد آن”

  “ثبـت اسـت بـر جريـدة عـالـم دوام مـا
  .دهد نشان ميرا نويسنده نيز با اشعار شعراي مختلف نگارشات نثر خود 

  :فرمايد الدين سعدي مي مصلح
  “حجاب نيست تو آينه صاف دار”

  :مير سيد حسين فرمود
  که عاشقان مشغول آينه باشد

   عشق حقيقي است مجازي مگير,ديگر
  ازي مگيرب اين دم مار است به

  :الدين چنين فرمود شيخ شرف
 “ودــال آن بـد راه وصـا ابـت هرچه در ميان جهان آن بود”

در عهِد امير خسرو موسيقي هندوستان با اهميت تمام در دهلي و ديگر شهرهاي 
غيره رواج داشته و امير خسرو هم در  ديگر شمال و غرب هند و گجرات و تلنگانه و

در آن زمان . رموز لطيف اين هنر آشنايي کامل داشت داشت و بااين هنر مهارت کامل 
 امير خسرو از ,دان عظيم هند نايک گوپال در هنر موسيقي مهارت تمام داشت موسيقي

آميزش موسيقي ايران ترتيب   بارانايک گوپال هم سبقت برد و استادي و کماالت خود 
  :ويسدن نويسنده چنين مي. دکرداد و سرودهاي جديد را طرح 

گرداند که در پيشگاه خاطر قواالن  هيچ مدان رقم زدة کلک اتحال مي”
نژاد اصل علم موسيقي شش آواز و دوازده مقام و بيست و چهار شعبه و  فارسي

در . چهل و هشت گوشه و هفده بحر اصوات از آن در اين دايرة تحرير يافت
  .“هواي آن يکصد و چهل و پنج پرده است
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  :نويسد ديگر مي
. نمود دي در مقام عرق و عراق پرا فراق ترنّم ميوات داغمدر علم موسيقي و ن

  :بيت
 ها کرده پرسازنونان ارغـبالح مان خوش آوازغاخ نـ شزراـف

 :ديگر
   اسـتزيتسچمـن افروزي گل م  هاي بلبل دلپذير است ديگر ترنّم

و در اشعار امير خسرو دربارة جشن هولي و موسم برشگال هم مطالبي نوشته است 
صفت صهبا و صفت منظر هم ديده , تيرکمان, زرگري, خسرو شطرنج بازي امير
  .شود مي

ن امير اابعاد گوناگون شخصيت توانا و درخشدوتا نسخه دربارة بعد از مطالعه اين 
  .رسد ما مي خسرو اطّالعات مهم و جالبي به

هاي   فهرست نسخههاي مختلف در عنوان به, همين عنوان هست هاي خطّي به نسخه
  :ديگر چنين آمده

١. N.M.1957-1052/1 :از وسط افتاده, جدولبند,  هجري۱۱۲۸, هدايت اهللا, نستعليق ,
 ).از امير خسرو» نامة خياالت عنوان«و » انشاي خسرو«بنام , ۱۰۴: ۲موزه ( ص ۱۲۸

٢. N.M.1965-146 :ل   ربيع۱۲, تلّوک چند, شکستة خوشهجري براي ۱۱۵۵االو 
 ).١٠٥: ٢موزه ( ص ۲۱۲, ل چندالله خوشحا

٣. N.M.1961-1496/A :هاي  عنوان,  هجري۱۲۲۵, يوسف حسين قادري, نستعليق
 . ص۴۲, شنگرف

٤. N.M.196-1502 :فرمايش منو لعل به,  هجري۱۲۴۷الثّاني   جمادي۲۰, نستعليق ,
 . ص۱۷۸

٥. N.M.1959-87 :اني پرشاد, نستعليقوهصفحه۱۶۴,  هجري۱۲۵۷ صفر ۳, ب  ,
 .)۲/۱۰۶ موزه(

٦. N.M.1969-342 :ين خواجه محبوب بن نظام, نستعليقهجري۱۲۹۵ صفر ۲۰, الد  ,
 ).۱۰۷: ۲موزه ( ص ۱۸۶, )دکن(در حيدرآباد 
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 ص ۹۶۰, آغاز برابر,  هجري۱۱سدة , نستعليق: ۵۴۷ديال سنگه ترست , الهور .٧
 ).نعيم اختر مجددي(
آغاز برابر ,  هجري۱۲۲۷, تعليق هدايت اهللا: N.M.1957-1052/1موزة ملّي , کراچي .٨

: نوشاهي( برگ ۲۴, از يکدل دانسته شده, ۸۲: ۲: در فهرست محمد اشرف, نمونه
۳۹۲.( 

مهتاب راي ولد چهتر مل بن کوبند راي قوم , نستعليق: ۸۹۶۹گنج بخش , آباد اسالم .٩
 . ص۲۰۱, آغاز برابر,  هجري۱۱۱۳-۱۱۲۴سير  روزگار فرخ هب, کاهنه سکينه

, حافظ عبداهللا, نسخ, کتابخانة ميان جميل احمد مجددي, شرقپور, شيخوپوره .١٠
 ).سيدالظفر نوشاهي( ص ٤٤, آغاز برابر نمونه,  هجري٢٤١٢/١١٣٥

تلّوک چند براي الله خوشحال , شکسته خوش: N.M.1965-146موزة ملّي , کراچي .١١
: ۲: محمد اشرف( برگ ۱۰۶, آغاز برابر نمونه, ) م۱۷۴۲( هجري ۱۴۱۲/۱۱۵۵, چند
 ).۳۹۲: وشاهين, ۸۲

آغاز ,  هجري۱۲سدة , نستعليق: ۶۹ف-ق۳, انجمن ترقّي اردوي پاکستان, کراچي .١٢
 ).سيد عارف نوشاهي( ص ۹۲, برابر نمونه

در ,  هجري۱۲سدة , نستعليق: ۳۰۱ف-ق۳انجمن ترقّي اردوي پاکستان , کراچي .١٣
 ).نوشاهي( ص ۷۷, هروي» نامه الهي«جنگ همراه 

 ۱۲۲۵, يوسف حسين قدري, نستعليق: N.M.1961-1496/1موزة ملّي , کراچي .١٤
 ).۳۹۳: نوشاهي( برگ ۲۱, آغاز برابر نمونه, هجري

 ص ۲۹۳ رويهم ۲۶نوشتة » انتخاب اخالق محسني«دنبال  به: ۸۴/۱۵۷موزه , الهور .١٥
 ).۲۷: ۲رشيد احمد (
 ۴ش ,  هجري۱۲سدة , نستعليق خوش: J.M.491/553کتابخانة عمومي , خيرپور .١٦

 ).اي ندارد  نوشاهي نگارندهسيد خضر(مجموعه 
فرمايش  به,  هجري۲/۱۲۴۷ ج ۲۰, نستعليق: N.M.1961-1502موزة ملّي , کراچي .١٧

 . برگ۸۹, آغاز برابر نمونه, راي منو لعل
 هجري ۱۲۵۷ صفر ۳, تعليق بهواني پرشاد: N.M.1951-87موزة ملّي , کراچي .١٨

 ).۳۹۲: ؛ نوشاهي۸۳: ۲: محمد اشرف( برگ ۸۲, آغاز برابر نمونه, ) م۱۸۴۱(
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,  هجري۱۲۷۴ ةقعد  ذي۲۷, نستعليق: د س خ ۵۵۱/۸۹۱کتابخانة عمومي , خيرپور .١٩
نگارنده , )سيد خضر نوشاهي(,  ص۱۹۶, آغاز برابر نمونه, دستور الله رام پرشاد به

 .نامي ندارد
 ۲۰, الدين خواجه محبوب بن نظام, نستعليق: N.M.1969-342موزة ملّي , کراچي .٢٠

محمد ( برگ ۹۳, آغاز برابر نمونه, )دکن(در حيدرآباد )  م۸۷۸(ري  هج۱۲۹۵صفر 
 ).۳۹۲: ؛ نوشاهي۸۳: ۲: اشرف

آغاز ديباچه ,  هجري۱۳آغاز سدة , نستعليق:  خسرو۸۷۶, ۹عمومي پنجاب , الهور .٢١
: عباسي( برگ ۶۰, آمده» انشاي امير خسرو«در فهرست بنام , و منشآت برابر نمونه

۱ :۵۹۵.( 
در , تاريخ ياد نشده, نوشتة ميان شکراهللا: ۴۴۸/۳۴۷۳اه شيراني دانشگ, الهور .٢٢

, در علم موسيقي, »خياالت امير خسرو«نامه معروف به فهرست بنام عجيب و غريب
 ).۶۸۹: ۳بشير حسين (آمده آغاز برابر نمونه … سياق

,  يکدل۶/۱۷۸, نو دهلي, شمارة ميکروفيلم نور خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران .٢٣
 .خطِّ نستعليق, ت امير خسروخياال

  .مؤلّف محمد ابراهيم, نو دهلي, آرشيو ملّي, ۲۵۳۹شمارة  .٢٤
  


