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 الدکتور عبدالحي مقيم 

 تستذ  اشماذر األ

 قسم اللغة العربية 

 كلية اللغذت و األدب

 جذمعة ننجرهذر 

 افغذنستذن -جالل آبذد

 الدهلويأثر الثقذفة العربية يف أدب األمري خرسو 

Abstract 
The purpose of this research is to study the impact of Arabic literature on 

Amir Khisrau's literature. 

Abdul Hassan yamin ud –din khusrua, better known as Amir khusrua dehlavi, 

was a Sufi musician, poet and scholar from Indian. He was an iconic figure in 

the cultural history of south Asia. He was a mystic and a spiritual disciple of 

Nizamudd n'[in auliya of Delhi, India. 

He is a Sufi mystic and a spiritual disciple of Nizamuddin  auliya of 

Delhi, Amir Khisrau was not only a notable poet but also a prolific and seminal 

musician. He wrote poety primarily in Persian, but also in hindavi. He is 

regarded as the “father of qawwali “(the devotional music of the Indian Sufi). 

Of all the great indo –Persian poets of the pre-Mughal period , critics (both 

contemporary and modern ) consider Amir khusrau as the greatest as the not 

only excelled all his predecessor and contemporaries in writing excellent prose 

and composing all sort of Persian verses , such as qasida (panegyrics), masnavis 

narrative poems) , ghazal  ( lyrics ) Rubbia (qua and qata (fragment of a qasida) 

, dealing with varied subject like philosophy,  mysticism , love and ethics , but 

also laid the foundation of Indian style in Persian poetry which served as the 

model for his successors under the Mughal . 

 اشملخص 

لتعریف به لألدب العربی لکان  شاعرا مفلقا و ادبیا عظیام لو مل یعمل علیاکان األمیر خرسو الدهلوی 

ی أعامله مالمح الثقافة العربیة أیام تجل ، لقد کان من هذا الشاعر الکبیر الذی تتجلی ف هذا غمطا لحق

حیث ة فیها بعت بالعربیة الخالدة التی ال شائب، دواوینه الشعرية املتعددة و ض ءأبط ما تبدو أن أسام

غر ( ، ) وسط الحیاة ( ، ) بقیة ا علی الفارسی املتوسط الثقافة ، من مثل ) تحفة الصتصعب فهم مغز اه

طلع األنوار ( ) م آن السعدین ( ، ) تاج الفتوح ( وقیة ( ، ) نهایة الکامل ( ، ) مثانیة خرسویة ( ، ) قر 

می علام بأن ذلک مل یکن شانا یفتخر به الشعراء قبل األمیر خرسو کام تری عند قدوتة فی الشعر نظا

یث عنوان معظم مجموعنه الشعریة بعناوین فارسیة سوی ( مخزن م ( ح۱۱۱۱هـ ۴۱۶الکنجوی ، ) ت 

ثیة ما یستدعی الدراسة ، و مثنویة یاألرسار ( و فی ثنایا دواوینه من املعانی و العبارات القرآنیة و الحد

مله و ترنو مجنون لیلی من صمیم الثقافة العربیة أوحت الیه نظم دواوینه ، و هذه مام یزید علی أهمیة ع

 . الی مزید من الدراسة
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 تقدیم

 األدبية فوجدته شاعرا مفلقا و أديبا عظيام لو مل يعمل عىل التعريف به لألدب العريب شاعر تصفحت أعامل

لقد كان من  ،ىل يف أعامله مالمح الثقافة العربية أميا تجللحق هذا الشاعر الكبري الذي تتج لكان هذا غمطا

أبسط ما تبدو أن أسامء دواوينه الشعرية املعتمدة وضعت بالعربية الخالدة التي ال شائبة فيها بحيث تصعب فهم 

 ،)نهاية الكامل( ،)بقية نقية( ،) وسط الحياة(  ،من مثل: )تحفة الصغر( ،مغزاهام عىل الفاريس املتوسط الثقافة

علام بأن ذلك مل يكن شأنا يفتخر به  ،) تاج الفتوح( و ) مطلع األنوار( ،) قرآن السعدين( ،) مثانية خرسو(

حیث عنون م (،  ۱۱۱۱هـ /  ۴۱۶الشعراء قبل األمري خرسو كام ترى عند قدوته يف الشعر نظامي الكنجوي ) ت 

رسار( و يف ثنايا دواوينه من املعا ي و العبارات معظم مجموعته الشعریة بعناوین فارسیة سوی ) مخزن األ 

و مثنوية مجنون ليىل من صميم الثقافة العربية التي أوحت إليه نظم  ،القرآنية و الحديثية ما يستدعى الدراسة

 ىل مزيد من الدراسة.  و هذه مام يزيد عىل أهميتة علمه و ترنو إ ،دواوينه

و بلغت أقىص ما قدر لها من  ،عقب انتصارات الغزنويني يف غزواتهم لبالد الهند انترشت بها اللغة  الفارسية

و أبرع شعرائعا هناك و أخصبهم موهبة هو  ،فكانت لغة أدب و كتابة ،انتشار يف تلك البالد يف العهد املغويل

 ،والده سيف الدين محمود يف فرتة جنكيز خان من بلخ إىل الهندهرب  ،)األمري خرسو(  و هو أصل تريك

م(، و قد ظهرت موهبته الشعریة يف سن مبکرة،  ۱۱۵۱هـ ) ۴۵۱و فيها ولد له الشاعر عام  ،حيث أقام يف بتيايل

کان ولوعا بالتصوف محبا ملخالطة الصوفیة، و قد برع يف الشعر و املوسیقی معا، و هو ینص يف بعض رسائلة 

و  وصل أبوه إىل درجة  ،أن عدد أبيات الشعر التي نظمها فوق أربعامئة ألف و دون خمسائة ألف بيت  لیع

و كان الشاعر موضع  ،اإلمارة يف عهد السلطان شمس الدين محمد ملك الهند الذي كانت عاصمة ملكه دهيل

 ،م فيه و يف أوالده قصائد مدح كثريةو قد نظ ،و نال يف حاشيته مرتبة اإلمارة ،رعاية السلطان عالء الدين محمد

حتى أن السعدي رحل لزيارته من فارس   ،و كانت تربطه به صداقة متينة ،و شعراء الفرس اإلعجاب بالسعدي

 گنج(پنج و قد ألف  عىل  مثال نظامي منظومات خمس )  ،و كان )خرسو( يعد نفسه أحد تالميذه ،إىل دهيل

و آيينه اسكندري أو  ،و مطلع األنوار عىل مثال مخزن األرسار لنظامي ،و ليىل و مجنون ،هي: شريين و خرسو

و هي قصة بهرام و كلها ما عدا األخرية مهداة إىل السلطان  ،و هشت بهشت أو الجنان الثامنية ،مرآة االسكندر

ي: ) و يقول عنه الجام ،و قد مات يف دهيل ،و له بعد هذا خمسة دواوين ،عالء الدين محمد السابق ذكره

و عىل الرغم  ،و هو يتبع يف نظمه خاقا ي ،بلغ درجة الكامل يف القصيدة و الغزل و املثنوي( ،متقن يف شعره

و له  ،و هو خري من عارض نظامي يف منظوماته الخمسة ،من أنه مل يبلغ شأوه يف القصيدة فقد فاق يف الغزل

 و هو فيه جميعا فنان مطبوع. ،مثنويات غريها
 

 

 عراء و األدبذء فيهرأي بعض الا

رتف كثري من الشعراء اإليرانيني بعلو منزلة األمري خرسو  يف الشعر الفاريس رغم أنه مل يكن فاريس األصل أو عا

كام ذكره الشعراء الذين جاءوا بعده بنفس اللقب  ،فقد ذكر الجامي أنه خري من قلدوا خمسة نظامي ،املوطن

 2احرتاما له .   1 و هو لقب ) طوطى هند(  ،الذي كان يلقب نفسه به

و  ،فقد كان له معجبون به و ناقمون عليه ،و ليس معنى هذا أن خرسو قد نال إعجاب كل الشعراء و تقديرهم

 يقول :  ،من بني الفريق األخري  كا يملالز كان عبيد 

 1فطبخ الحساء يف قدر النظامي.  ،لقد أخطأ خرسو من شدة جهله

                                                                 
 معناها ببغاء, و رمبا يقصد بهذا االصطالح ) غريد الهند(كلمة طوطي أساسا 1 

 ۱۰۱، ص۱ضیاء بر ي، تاریخ فیروز شاهی، ج 2 
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 تأثره مبن قبلهتقليده و 

اخترص كثريا من األخبار املروية يف األدب  ،ءة كالم األمريخرسو أنه شاعر فذ سلس األسلوبیتضح من قرا

 2من األخبار التاريخية عن حقيقتها.  و حرف كثريا ،و أضاف كثريا من خياله ،العريب
 

 تقليده نظذمي

و يف أشعاره إشارات مكررة إىل تقدم نظامي و  گنج(پنچ ألف خرسو عىل مثال نظامي منظومات خمس )

 3أو بعبارة اخرى يحسب كالمه وليد كالم نظامي.  ،و يحسب نفسه أنه ابنا له ،و يعده استاذا له ،متابعته

 تأثره بذلسعدي

فليس من اليسري أن تتصور أنه حاز عىل لقب )طوطى هند(  ،و إذا كان خرسو قد قلد السعدي يف غزلياته

 فقد نظم شاعرنا غزليات رائعة كتلك التي يقول فيها:  ،اره عىل التقليدملجرد اقتص

 فأين برعمي البذتسم –لقد تفتحت الورود يف الريذض 

 فأين أيهذ األحبذب شقذئق بستذننذ  -و حذن وقت الطرب

 عرفة خرسو اشموتسيقىم

الشاعر يتحدث عن هذا الفن  ذلك أننا نرى ،ففيام يتصل مبعرفة خرسو باملوسيقى فهذا أمر ال يتطرق إليه شك

يف الرسالة الثانية من كتابه ) إعجاز خرسوي( و يف  ) قران السعدين( و ،خاصة يف كتابه ،يف كثري من مؤلفاته

 4 .پهر(كتابه ) نه س

 معرفته اللغة العربية

 يقول: ،و هذه األشعار العربية تشهد مبعرفة شاعرنا للغة العربية

 و حىك الدوامع كل مذ أنذ أكتم — اب الفؤاد و تسذل عيني الدم 

 5تبيك األحبة و األمذدي ترحم —و  إ ا بحثت لدى الورى كرب النوى
 

 األغراض التي برع فيهذ

 الوصف:

 يقول :  ،و قد برز شاعرنا يف القصائد التي تتعرض للوصف بصفة خا صة 

 6و نفث بنسيم الغالية يف أحضان الرياض. ،منح الفلك كأسه الذهبية للعامل  ،عندما انبلج البصاح

: و قد استطاع خرسو أن يدخل بعض التشبيهات و االستعارات الجديدة عىل قصائده كام أمكنه أن التابيه

 يقول يف وصف  الريح:  ،يجدد يف أسلوبها و مضمونها

       لقد ازدهر البستذن و عذد وجه الاقذئق ضذحكذ مرة اخرى         

 7ل عىل وجنة الورد مرة أخرىو اتسرتتسلت  ؤابة السنب  

 اشمواعظ و األخالق

 من بينها قصيدة. . التي تتناول املواعظ و األخالق  كام كان من بني األشعار التي أبدع فيها خرسو و قصائده

  ) بحر األبرار(  يقول فيها:

                                                                                                                                                                                                       
 (۱۰۶، ص  ۱كه سنگها ٖپخت در دیک نظامی ) شعر العجم ، شبیيل نعام ي، ج  ---غلط افتاد خرسو از خامى 1 

2 S.Goovaal, the story of Indian Music, page 153 

 853الدهلوي,  شريين و خرسو,   أمري خرسو 3 

 علم موسیقی ز علم شعر نیکو تر بود –مطرىب میگفت با خرسو که ای گنج سخن 4 

 641 -641 ، ص۱ضیاء بر ي، تاریخ فیروز شاهی، ج 5 

 نسیم غالیه در  دامن گلستان داد –سپیده دم که فلک جام ز ربکیهان  داد 6 

 و  رخ گل طره سنبل پریشان گشت باز – بوستان بشگفت وروی الله خندان گشت باز7 
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و حينام يويل السالك  ،حارس هذه البالد ،و السيف النائم يف غمده ،سلطان هذا العامل ةإن مختلف سجاد

 1و حينام تتزين األرملة تكون يف  حاجة إىل زوج.  ،يصبح عبدا للشهوة ،وجهه صوب الريا

 أعامله األدبية

بل تعداه إىل  ،و مل تقف أعامله عند النظم ،ء الذين اشتهروا بكرثة أشعارهمکان اآلمیر خرسو من  بین الشعرا

و كانت أعامل خرسو الشعرية موضع خالف كبيرب بني أصحاب التذاكر و من  ،ميدان الكتابة يف النرث كذلك

ي الجام ماأ  ،2تعرضوا له بالبحث يقول أمني الرازي: أن أعامل خرسو قد بلغت تسعة و تسعني و مائة كتابا

 3: إنها قد بلغت تسعة و تسعني كتابا.فيقول
 

 : نهاية الكامل 5: بقية نقية 4: غزة الكامل 8: وسط الحياة 2 رغتحفة الص: 1 دواوين الاذعر الخمسة

 : تغلق نامه  5پهر س: نه 4 ةقيعش: 8: مفتاح الفتوح 2: قران السعدين 6اشمنظومذت التذريخية

 : مجنون و ليىل  5: هشت بهشت 4: آينه سكندرى 8: شريين و خرسو 2: مطلع األنوا 1خمسته

 للشاعر .: القصائد الغزلية 1الغزليذت
 

 

 أعامله النرثية

و هناك عمل  ، 4: إعجاز خرسوي أو ) رسائل األعجاز(8: أفضل الفوائد 2: تاريخ عاليئ أو خزاين الفتوح 6

و  ،آخر ال ميكن نسبته إىل األمري خرسو و هو ) قصيدة أمري خرسو ( التي تحتوي علم قصة شاهنامة الفردويس

 شاهنامه تتضمن األحداث التي عرضها الفردويس يف 
 

 أعامله الاعرية

  مفتذح الفتوح

سواء فيام  ،و أهم ما يتسم به هذا املثنوي التزامه الدقة املتناهية ،نظم خرسو هذا املثنوي بأسلوب بسيط سهل

 5يتصل بالوصف أو ذكر األحداث التاريخية. 
 

و هو مثنوي تاريخي يحىك أحداث الحب املتبادل بني )دولرا ي( ابنة  :قة   و قصة خرض خذن و دولراينيعا

 6الكجرات( و خرض خان )االبن األكرب للسلطان عالء الدين(.  يلاو ) 

 تسپهر نه

و ينقسم  ،8ليسجل به أمجاد عرص مبارك شاه الخجيل  7و قد كتبه خرسو حينام أوشك عىل السبعني من عمره 

) ساقى نامه( و بــ  يختتمهيستهل كل قسم فيها يذكر الفلك الذي ينسبه إليه و  ،هذا املثنوي إىل تسعة أقسام 

 )غزل(.

                                                                 
 تیغ خفته نیامی باسپان کشور است –مرد پنهان در کیش پادشاه عامل 1 

 ( ۱۱۶ص  ۱بیوه زن چون رخ بیا راید ببند شوهر است ) شعر العجم شبلی نعامنی ج  —راهرو در چون دریا  کوشد مرید شهوت است

 45البيهقي, املدخل إىل السنن الكربى,ص 2 

 22لحاكم, املستدرك, تحقيق مصطفى عبدالقاهر عطاء, ص ا3 

 ۱۵۰ – ۱۶۱ریپکا، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه عیسی شهابی، يان 4 

 418منصور اسمعيل الثعايل,  فقه اللغة, ص 5 

 .444محمد غنيمي هالل,  الحياة العاطفية بني العذرية و الصوفية ,ص 6 

 454شاه, تذكرة الشعراء, ص دولت 7 

 .414محمد غنيمي هالل,  الحياة العاطفية بني العذرية و الصوفية ,ص 8 
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و األسباب التي دفعته إىل  ،إىل العقل الكيل او ) فلك األفالك ( و يستهله مبدح مبارك شاهبه س: ینلك األولالف

و يستهله الشاعر بوصف  ،الثوابت( و ينسبه إىل منطقة الربوج أو إىل ) النجومالفلك الثذين:  ،نظم هذا املثنوي

  ،و ينسبه إىل زحل. و هو عىل ما يبدو أروع األفالك كلهاالفلك الثذلث: . ،رائع للمبا ي ايل شيدها مبارك شاه

املحذوف حضه عىل أن يكتب و  ،و قد نظمه عىل وزن الرمل املسدس ،وينسبه إىل املشرتي الفلك الرابع: 

 1للنبالء و رجال الجيش و غريهم من العظامء.  ،تهفوخلياعظ للملك هذا الفلك يدخر بالحكم و املو 

املخبون و املحذوف و  ،و قد نظمه عىل وزن الخفيف املسدس ،و ينسبه إىل املريخ الفلك الخذمس:

و قد نظمه عىل وزن  ،و ينسبه إىل الشمس الفلك السذدس:  ،خصصه للمريخ الذي وصفه بأنه صياد السامء

: و  الفلك السذبع ،ك شاهوصف الشاعر فيه األمري محمد بن مبار  ،) املقصور أو املحذوف( املسدسج ز اله

:  و الفلك الثذمن. و نظمه عىل وزن الرمل املسدس )  املقصور ( و يتحدث فيه عن الربيع ،ينسب إىل الزهرة

و استهله الشاعر  ،و املحذوف و املقبوض خرماأل  ،و قد نظمه عىل وزن الهزج املسدس ،ينسبه إل عطارد

و قد نظمه عىل وزن املسدس ) املخبون  ،: و ينسبه إىل القمرالفلك التذتسع 2.،بوصف لفصل الخريف

 .تغلق نذمهاملحذوف 

  ،3و هو آخر مثنوي تاريخي نظمه الشاعر و تحدث فيه عن غياث الدين تغلق شاه

 مجنون و ليىل

رغم أن مضمونه يختلف إىل حد ما عام ورد عند  ،كبرياستطاع خرسو أن يقلد نظامي يف هذا املثنوي إىل حد 

 4خرسو يف تقليد منظومة ) نظامي(  إىل حد بعيد نجح ،نظامي

وقد نظمها األمري خرسو ليقلد بها )سكندر نامه( نظامي فكتبها بنفس الوزن الذي نظم به : آئينه  تسكندرى

 5نظامي قصته. 

 .6(  و  زواجه منهاكنيفو)  يو أرسه ابنته التي تدع ،الصني خاقانبدأ خرسو قصته بحرب االسكندر ضد 

و قد نظمه  ،و املثنوي األخري يف خمسة األمري خرسو هو ) هشت بهشت( الجنات الثامنية: هات بهات

 7) هفت بيكر( لنظامي.  ملثنوي

إمنا كان هدفه من وراء ذلك اظهار موهبته  ،سبق أن األمري خرسو مل يسلك سبيل التقليد عن قصور منه: خمسة

 8،و ارضاء معارصيه من ناخية أخرى ،من ناحية

و من ثم فإنه نظمه بنفس الوزن و  أمته  ،نظمه خرسو تقليدا ملثنوي ) مخزن األرسار( لنظامي: مطلع األنوار 

 9يف مدة أسبوعني. هـ 113سنة 

 

 

 
 

                                                                 
 641 – 16دولت شاه تذكرة الشعراء, ص 1 

 482 – 446دولت شاه تذكرة الشعراء, ص 2 

 ۶۱۵اه تذكرة الشعراء, ص بيت, كام يقول خرسو نفسه ) نه پس از چهار هزار و پانصد( دولت ش ۶۵۰۱يحتوي هذا املثنوي عىل 3 

 699 – 693ياقوت الحموي معجم البلدان , ص 4 

 نظم نظامي اسكندر نامه ) يف بحر املتقارب املثمن(5 

 ۶۰۱ـ ) جهان خرسو( ترتیب فاروق ارگلی، ص  ګلی، رشح کالم خرسو، املعروف بفاروق ار 6 

 526 – 524ص  أمري خرسو الدهلوي, هشت بهشت, با تصحيح و مقدمه جعفر افتخار,7 

   ۱۴۴ – ۱۴۰ـ ) جهان خرسو( ترتیب فاروق ارگلی، ص ګلی، رشح کالم خرسو، املعروف بفاروق ار 8 

 83أمري خرسو الدهلوي, مطلع األنوار, ص 9 
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 أعامله النرثية 

 أعجذز خرسوي أو رتسذئل اإلعجذز

و كان من وراء ذلك اظهار مهارته الفنية يف ميدان النرث كام أظهرها  ،و هو أول كتاب نرثي قام خرسو بتأليفه

 فيقسمها إىل تسعة أنواع:   ،قبل ذلك يف ميدان الشعر

أسلوب الحكامء و  -4 أسلوب كتاب الرسائل -8 أسلوب العلامء و املحققني -2 أسلوب الصوفية أو املشايخ -6

أسلوب  العامل و  -3 أسلوب عامة الشعب -1 أسلوب املدرسني -1 أسلوب الخطباء و الوعاظ -5 الدارسني

  1.أسلوب الهذليني -9 الصناع 

يحتوي الكتاب  عىل معلومات  هامة للسنوات األوىل من عهد السلطان عالء :تذريخ عاليئ أو خزائن الفتوح

 2. هـ 164يف نهاية سنة  معربتم االستيالء عىل إىل أن  هـ 159الدين الخلجي منذ ارتقاء العرش سنة 

إعجاز خرسوي( و ) خزاين الفتوح( ذلك أن لغته سهلة غري  و هو كتاب يختلف عن كل من ): أفضل الفوائد

  3،مكلفة حتى أن الشاعر يورد فيه بعض القطع بالفارسية املتداولة عامة الشعب يف عرصه

فإنه ترك قسم الغزل دون تحديد رغم أن  ،أبيات كل عمل من أعاملهإذا كان شاعرنا قد حدد : غزليذت خرسو

 هذا الفن هو الذي  أكسبه شهرة عريضة. 

 4رتبها ترتيبا أبجديا.   ،و رغم هذا فقد اهتمم خرسو بإضافة مجموعتني إىل ديوانه الثالث و الرابع

دي الشريازي إال أنه رسعان ما تخىل و قد بدأ خرسو حياته يف مجال الغزل بتقليد غريه من الشعراء و خاصة سع

  5،عن التقليد و بدأ يكون لنفسه أسلوبا جديدا يف  الغزل

و لسنا نظن بعد كل ذلك أن شاعرنا حاز عىل لقب ) طوطى هند( ملجرد تقليد من سبقوه من الشعراء ذلك أنه 

يقول خرسو يف إحدى  ،مل يقف عند التقليد بل أضاف من روحه ما جعله جديرا بأن يصبح غريد الهند بحق

 غزلياته: 

و قلت يل أنك تساوي كال العاملني فزد  خرائبهسلطانا عىل  لتز و ما  ،و رضبت مملكة القلب بسيف الدالل

 من قيمتك فام زال الثمن بخسا. 

يا إلهي أن دم أحد مل يلوث لك ذيال و رغم أنك غارق يف الدم فام زلت غري نادم عىل ذلك و مع أن الروح قد 

 ،فإىل متى تظل ،و عشق الجامل أمران ال يتفقان وخةخإن الشي ،مت قيد الجسد فام زال القلب أسري طرتكسئ

 6يا خرسو حائرا مضطربا

 

 

 

 

                                                                 
 12أمني رازي, هفت اقليم, ص 1 

2 Mirza Haider Dughlat, The History of The Mughals of Centeral Asia, Tr Denison Ross, page 3  

 221 –  110ياقوت الحموي معجم البلدان , ص 3 

 . 814عبداملنعم حسنني نظامي الگنجوی, ص 4 

 . 94جامي )نور الدين عبدالرحمن( بهارستان, ص 5 

 اشکار سینه ام بشکافیؤ همچنان سینه بنهایی هنوز -جان .من من برد و در جانی هنوز درد ها دادی و درمانی هنوز6 

 مرد و عامل قیمت خود گفته نرخ باال کن که ارزانی هنوز -خراب از تیغ تاز  اندرین ویرانه سلطانیملک در کردی 

 جان ز بند کالبد ازار گفت دل بکیسوی تو زندانی هنوز -خون کس یار رب نگیرد دامنت گرچه در خون باپشیامنی هنوز

 (۱۱۵رص دواوین امیر خرسو ص بیری و شاهد پرست نا خوش ست خرسو تا کی پریشان هنوز ) کلیات عنا
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 لبديع يف شعر خرسوا

 بعض أنواع البديع التي ابتكرهذ 

 فن ال )دورو(:

 هو أن يأيت الشاعر مبفردات تصلح أن تكون فارسية و عربية و مثال هذه املفردات: 

 برارى و درارى و رواىن و نادا ي و بيار و دار و مدار و مثال ذلك يف جملة ) آدب داري كبارى(
 

 صنعت  و رويتني )  ات الوجهني(:

فينتج عن ذلك معنى آخر  ،و هي أن يكتب الشاعر بيتا بالفارسية ثم يتناول بعض الحروف فيه بالتبديل و التغيري

 مثال ذلك:  ،بلغة مغايرة للفارسية

 ،رماىن ،نجاىت ،مرواى ،نديدى ،رشيدى  --   بيارى بشاىئ ،زماىن بباىش ،دى بخاىن ،بديدى مرا ،رسيىدى

 بيأس تبارى نساىئ. 

 قلب اللسذنني

 و مثل ذلك:  ،تحولت إىل عبارات عربية ،بيد أننا لو عكسناها ،و هي أن يكتب الشاعر أبياتا فارسية خالصة

 1بكن داد و بكاور كذمران بذش –مذ آى  ،بيذرى ،يذر منى  ،دوتست مذ

 صنعت فذرس العرب 

 2 و هي أن يستخدم الشاعر كلامت عربية يف كتابه دون اللجوء إىل الكلامت الفارسية كقوله:

 صنعت مبذدلة الراتسني

 كقوله:  ،و هي أن يبدل الشاعر الحرفني األولني من كلمتني متتاليتني

 و مالم با سالمت رسساند؟ ،سالم با مالمت          دخيل نارىدم فال سهر —يلجاىن من نخيل دارى

 3سالم با مالمت و مالم با سالمت   و كذلك:,  و دخيل نارى ،فهتا: نخيل دارى
 

 قطع الحروف

 ال يصل أحدها باآلخر كقوله:  ،و هو أن يكتب الشاعر عدة سطور أو صفحات بحروف مفردة

 4ز درد دل و ز درد دراز وه وه ا –راز دارم در دل و درد دراز 

 فآه ثم آه من أمل قلبي و أمل رسي.  ،و معناه: بقلبي رس  و أمل عميق

 وصل الحرفني 

 و مثال ذلك:  ،و هي أن تكون املفردات مكونة من حرفني 

گوید که بدین جانب خاطر ما با فرحه قرین باند، باید که گه جانب ما جاكر عامه نساجى بر بياد مى ماند و 

 5نامه فرماید، تا هر غرمی مه بریاست فرهی کامل یابه، 

 صنعت اتصذل الحروف

 و هي أن تكون حروف املفردات كلها متصلة  بحيث ال يوجد حرف مستقل بني حروفها ،مثل قوله: 

 6ر صحیح بهجت عمیم نصیب طبیعت ما بخشیده.پس قصه ضمیر مبین میکند که فضل حکم بصی

                                                                 
 معناه:  يا صديقي,و يا رفيقي, أقدم ملساعديت, و انصف, كن سعيدا يف وطنك1 

 15 – 14, ص  2أمني رازي, هفت اقليم, ج 2 

 13. ص  2امني رازي, هفت اقليم,, ج 3 

 16 – 14, ص  2أمني رازي, هفت اقليم, ج 4 

 ۱۱, ص  2أمني رازي, هفت اقليم, ج 5 

 ۱۱، ص ۱العجم ج شعر 6 
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 صنعت أربعة أحرف 

 ،و  يلتزم خرسو يف كتابته لهذا الفن أربعة حروف ال يتعداها ،و قد كتب به عدة سطور ،و يفتخر بهذا الفن

 و رغم سهولة العبارة التي كتبها بها إال أن  قراءتها غري يسرية. ،و الياء ،و الواو ،وهي األلف

و فيها يلتزم خرسو بخمسة حروف معينة ال يتعداها و قد التزم يف كتابته الهاء و الواو و  :مفردةصنعت خمسة 

 األلف و الياء و الحاء.

و يقول خرسو يف سبب تسميتها: ) و ملا كان اللسان غري قادر عىل األداء و الشقة ال : معجزة األلسنة و الافذه

و من الواضح أن كل األلفاظ تخرج من الحلق  ،أللسنة و الشفاهفقد أسميته معجزة ا ،تتحرك يف نطق هذا الفن

 دون الحاجة إىل اللسان أو الشفاه. 

و ال يستخدم  الشاعر لسانه يف تلفظ حروف هذا الفن كذلك و من ثم فقد أسامه عزل : صنعت عزل اللسذن

 اللسان.

و من ثم   ،ترجمة حرفية للكلمة األوىل و يف هذا الفن يأيت بكليمتني تكون الكلمة الثانية: صنعت ترجمة اللفظ

 1فقد أسامه ترجمة اللفظ كقوله :  سوداي رخ تو كشت مارا(

سواء  ،و يف هذا الفن يأيت  بكلمتني متتاليتني بحيث الكلمة الثانية جزء من الكلمة األوىل: صنعت ضمن اللفظ

 كان هذا الجزء من أولها  كقوله: مهدمه ) مبدأ القمر(

 قوله: ميمون مو  ) شعرة مباركة(أو من وسطها ك

 أو من آخرها كقوله سحاب آب ) ماء السحاب(. 

 معميذت

 بعض أنواعه و منها:  اهتاممه إىل وجه أن  خرسومتعدد األنواع بيد ى و فن املعم

 اشمرتجم ىأ: اشمعم

 و هو أن يأيت فيه بلفظ فاريس ثم يرتجمه إىل العربيةأو أنه يفعل العكس. 

فكل ما هو مستقيم من الصور يرمز به إىل األلف  ،خرسو يشبه حروف األبجدية برموز معينةب: و نرى أن 

 أما الباء و التاء و الثاء فيشبهها بالحذاء يف حني يشبه النقط باملسامري. ،كالسهم و الحربة و القلم

 أثر القرآن الكريم يف شعر األمري خرسو

باللغة امل الوحيد لهيام الفرس نه املعجز و رشيعته الواضحة هو العإذا كان القرآن الكريم بأسلوبه املتني و بيا

 ،العربية و ثقافتها إىل حد أنهم أفدوا كل ما يف وسعهم من االستعدادات الفكرية لخدمة هذه اللغة و علومها

 فال يتصور أن تخلو أثار شاعر منهم مثل األمري خرسو.  ،حبا لكتاب هللا املبني و شغفا لدينه القيم

و من القليل النادر أن نجد أثر شاعر من تلك العصور  ،إذن األثار القرآنية ظاهرة ال تخص شعر األمري خرسو

 يخلو عن مثلها. 

حيث  ،القرن السابع الهجري قرن ازدهار و تطور العلوم اإلسالمية و اللغة الفارسية و العربية يف شبه القارة الهندية

 ء املسلمني يف توسعة اللغة العربية و العلوم القرآنية.  تظهر يف هذا العهد نتاج جهد العلام

كان الشعراء و الكتاب املسلمون يتعلمون يف املدارس اإلسالمية  منذ الصغر كانوا يحفظون القرآن الكريم يف 

د و نج ،لذا من ميعن النظر يف آثارهم يجد أنهم إما مبارش و إما غري مبارش تأثر باألساليب القرآنية ،صدورهم

 هذه الظاهرة يف كالمهم يف صور مختلفة مثل االستشهاد و التضمني و التعليم و االقتباس. 

 

                                                                 
 . 49, ص  2ضياء بر ي حسنني نظامي الكنجوي, ج 1 
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 اشمالمح القرآنية يف كالم األمري خرسو

فقد   ،و نعني مواضعها ال يتطلب البحث منا الجهد البالغ ،فحني نريد أن نبحث عن هذه املالمح يف شعره

 نتلقيها يف ضمن ما يطالب مخاطبه أن يكف عن كالمه. 

 1أويل األلبذبفذتقوا هللا یذ  –چه مالمت کنید خرسو را 

 2بحمد هللا آن حذجت روا شد –گر هالک چون منی بود مرادت و يقول يف موضع آخر: 

خو د زن و إىل  تو در مسجد –منم و قذمت شذهد، برو ای خواجه مؤ ن و يف موضع آخر یقول  للمؤذن:

 3ربك فذرغب

 —گذن او هر دممژ همى كردم حديث آبرو و و يف موضع آخر يتكلم عن حبه و شغفه مبحبوبته و يقول:

 4چو طفالن تسوره نون و القلم خوانذن به مکتبهذ

و تسقذهم ربهم رشابذ  –تذ اصحذب ميني ىر وي تسنيم مدام نوشند أهل الجنة:  و فی مکان أخر یتکلم عن

 5طهورا 

 التلميح يف شعره

التلميح إشارة إىل  إذ ،ذلك يرجع  إىل سهولة التلميحو السبب يف  ،التلميح يف شعر األمري خرسو يوجد بكرثة

  ،قصة أو مفهوم آية

 و يكني عن يوسف عليه السالم بالقمر الكعنا ي فيقول:  ،

ن لقد آن الوقت ليك  تودع سبحانك قاله يف بعض الوزراء كا ،أصبح مسند مرص ملكك ،يا قمري الكنعا ي

 6مرة أخرى.  مسجونا ثم أفرج عنه و حصل منصبه

 اإلقتبذس يف  شعره: 

لعل الرس يف ذلك هو اختالف طبيعة اللغتني  و ،األمري خرسو س مبعناه اإلصطالحي فقليل يف شعرأما اإلقتبا

 .. ،من حيث األوزان الشعرية

 يقول:

 7فهذا اشمدعي ليس إال كذابذ —دعي الصرب عن الحسنذوات كل من ي
 

 

 أثر الحديث النبوي يف شعر األمري خرسو

كام  ذكرنا فال غرو يف أن يكون بعض أشعاره مستفادا من بعض  ،فإذا كان تعلق الشاعر بالعلوم اإلسالمية

 األحاديث النبوية.

 النبوية:يقول إشارة إىل قصة املعراج التي وردت يف األحاديث 

 8گذهش ز ال مکذن برترپذی –وصفش از حد عقل  و جذن بر تر 

 1 تبذن نجذنزد تسدینه بذم  –پنج مناورش از چه ظلامت 

                                                                 
 ۵۵أمري خرسو دهلوي  )نه سپهر( ص   1

 ۱۱۱فالحمد هلل عىل جواز هذا األمر ) أمیر خرسو دهلوی( مجنون و لیلی،ص  –إن كان هدفك هالك إنسان مثيل 2 

 ۵۴لوي  )نه سپهر( ص ) اذهب إىل املسجد و أذن فيه و ارغب إىل ربك ( أمري خرسو ده3 

 كنت أذكر حاجبيها, و رموشها من صباي مثل األطفال الذين يحفظون سورة القلم يف املدارس.4 

 ) أمیر خرسو دهلوی( مجنون و لیلی، ص )    (5 

 34ديوان خرسو ص 6 

 نشنود كل مدع كذاب –هر  كه دعوى كند ز خوبان صرب  7 

 أن النبي  صىل هللا عليه و سلم وصل إىل ال مكان ال يستطيع العقل أن يصف املعراج, ذلك 8 

http://www.jetir.org/


© 2020 JETIR July 2020, Volume 7, Issue 7                                           www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2007308 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 11 
 

 إشارة إىل حديث جربيل عليه السالم. فیه 

 آخر يقول عن صحابة رسول هللا صىل هللا عليه و سلم:   عو يف موض

 2چهذر رکن و چهذر صفته دین  –یقین  تسدیچهذر یذرش بچذر 

 أثر التصوف يف شعر األمري خرسو 

 3يف عرص األمري خرسو كانت التعليامت اإلسالمية تقدم عىل أساس التصوف .  

صلة باملشايخ أصحاب السلوك و خاصة بالطريقة ) الجشتية( التي كان يرأسها الشيخ األمري خرسو عىل كان 

 4. ،مريخرسواء مرشد األ نظام الدين أولي

  .كانت فكرة العرفان يف عرص األمري خرسو بحيث ال تخلو عنها حتى أذهان أبناء امللوك و السالطني

 البحث عن الحقيقة اشمطلقة

ن الحقيقة املطلقة يولد و البحث ع ،يف باب التصوف هي البحث عن الحقيقة املطلقة الغاية األسمى و األعىل

 يقول األمري خرسو: ، القلبالتقوى يف

 يقول :  

 5ليخرج الغرور من جمجمة هؤالء العقالء.  ،مبثابة رأس مال الحياة للثام عن وجهك ألنه لنا املجاننيأزح ا

 الحرية و االتستحذب

و  ،و ال يستطيع أحد أن يعرف كنه و حقيقة الكون ،من األرسار التي ال يعرفها إال هللا امهتاختبدء الكون و 

و لذا  ،املقامات(ــ )اصطلح عليها الصوفية ب روحانيةالالصوفية ملعرفته ال بد أن يتجرب الشخص التجارب 

 يقول خرسو: ،

 6ألنني كلام أنظر إىل وجهك ال أشعر و ال أعرف يف نفيس شيئا. ،ال تسأل عن حايل كلام قابلتني

 إدرا  العقل االعرتاف بعدم

 كل رصاحة:و جالل الذات اإللهي يقول ب ربياءك ،حينام يذكر خرسو عظمة 

و العقل قارص  ،أي ال يدركك الخيال ،كيف يصل إليك الخيال ،يا من ذاتك خارج عن نطاق التصور و الخيال 

 7عن إدراك  كنهك. 
 

 معرفة  ات هللا

 يقول فيها:  

 .8ليست كاملخلوقات حيث وجدت بعد العدم ،الذي وجوده قديم ،ولذات هللا هي الواجب األ 

 9 يكون غريه أحد.و هو اآلخر الذي ال  ،و يف موضع آخر يقول : و هو األول الذي مل يكن قبله أحد

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 ( ۱أركان الدين الخمسة تنجي الناس من ظلامت الكفر إىل نور اإلسالم ) هشت بهشت ص  1 

 64إن صحابته مبثابو األركان األربعة للدين اإلسال مي, ) هشت بهشت( ص  2 

 841منصور اسمعيل الثعالبي, فقه اللغة, ص  3 

 831و  854الثعالبي, فقه اللغة, ص منصور اسمعيل 4 

 88كليات عنارص دوايون خرسو ص 5 

 (۱۱۱که چون در رخ تو بینم ز خودم خرب نباشد ) دیوان امیر خرسو ، ص  –خربم مپرس از من چو مقابل من آئی 6 

 (۱۱۱خرسو، ص با صفت تو عقل را الف کامل کی رسد ) دیوان امیر  –اى زخيال ما بريون در تو خیال کی رسید 7 

 (811 ي بوجود يكخ بود از عدم )كليات عنارص دواوين خرسو, ص  –واجب اول بوجود قدم 8 

 (۱۴۱ماند آخر کس از او بیش نی ) کلیات عنارص دواوین خرسو، ص  –بود در اول كىس از او پیش نی 9 
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 إىل هللاالقرب 

 يقول: 

 إن نظر إىل الحبيب من عيني أنا.  ،ا آخرصأنا أحسب نفيس شخ

إن كنت أنت  ،نعم هو أنا ،أنت أجبتني و نعم ،تألفاستروحي  و ،و يقول أيضا: قلت أنت حللت يف داخيل

 1فأين الروح. 

 ق اإللهيالعا

لكن قلبي مرتبط  ،أن كان لسا ي مشغوال ال بالكالم ،يقول: ال تضمني أل ي أشعر يف قلبي بجنون من نوع آخر

 2مبكان آخر. 

 

 ر العريب يف شعرهالاع أثر

 أشعذره اشملمعة

وجد هذا  و قد ،إىل لغتني أو لهجتني فصاعداامللمع هو بيت أو قطعة أو قصيدة  يتوصل الشاعر يف نظمها 

أما األشعار امللمعة فقد تكون إما بالعربية بأكملها و إما شطر منها  3النوع من الشعر يف عهد الساسانيني. 

 أو بعض مرصع منه بالعربية فقط. ،و اآلخر بالفارسية ،بالعربية

 

 يقول خرسو:

 4أويل األلبذب فذتقوا هللا یذ  –چه مالمت کنید خرسو را 

 و يقول يف موضع آخر:

 ةــــمن بعد لست حیذ من شدة الندام     ه ـــــتست بذم نسبتیروزی به الغ گفتم کت 

 ةـــــــــیعری حالفنذ ادامکل مذ  يف   رم ــــــگذهی زنده به تی تیغم، گذهی کاد به

 ةــمل تعترب حدیثي و العجم فی التهذم     پیاش چون حذل خویش گویم بذ ظذشمی که 

 ةــــــــــو هللا فر من یذ طذلب السالم   ذن به وادی غم ـــــــــــــــمذییم و کعبه ج

 5ة ـــــــــبذلحیف لحقه من خذفه مالم    ذزی جذن ــــز طعن ترتسی، اینجذتست ب خرسو
 

 مري خرسوالعربیة يف شعر األ  اشمفردات و بعض الرتاکیب

كانت الكلامت العربية الدخيلة يف اللغة الفارسية يف أوائل عهد اإلسالم يف بالد فارس منحرصة يف 

و  ،و الكفر  ،و اإلميان ،الصوم   ،من أمثال الصالة ،االصطالحات الدينية و الفقهية  و اإلدارية و السياسية

فلام اتسعت دائرة األخذ من العربية .... , الطالق  و  ،التيمم،االقامة و  ،الخبيثسالم و املسلم و املسجد و اإل 

 ،مثل الكلامت: الكف. السباق ،افىض إىل أن نجد كلامت عربية يف اللغة الفارسية اهملت فارسيتها متاما

قد احتلت الصندوق............ كانت أمثال هذه الكلامت  ،الكتاب  ،الحرب ،الكيال ،الوزن ،البزاز ،الفراش

 مكان الكلامت الفارسية حتى انسيت أو هجرت و كان لها نفس  معانيها يف العربية. 

                                                                 
 (۶۴خرسو، ص یا اگر از چشم من بیند مرا ) دیوان امیر  –خويش را من خوكد كىش داغم وىل 1 

 ( ۵۴۰زبان با خلق در گفت و دل جای دگر دارم ) دیوان امیر خرسو، ص  –مده پندم کرمن در سینه سودای دگر دارم 2 

 .45ويكتور, د , الككك,تاثر الثقافة العربية يف شعر منوجهري,  ص 3 

 ( 35ص  ملاذا تلومون خرسو, فاتقو هللا يف حقه يا أصحاب العقول ) ديوان امري  خرسو ,4 

 (۱۵۱امیر خرسو دهلوي ) نه سپهر، ص5 
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فوقفت يف الفارسية عند هذا  ،كانت تؤدي فيها معنى ،و هناك كلامت أخذت من العربية يف مرحلة معينة

معنى الفرح  و  عند -املعنى بينام تطورت الكلمة يف العربية إىل معنى آخر مثل كلمة نشاط وفقت يف الفارسية

 يف العربية إىل معنى فعالية.  الرسو بينام تطورت

ن حديد او جرس: جسم مجوف م ،و كنى: صبا طره: و هي يف الفارسية الصقة  ،القاب ،: اسامءاإلعالم -1

 ،موج ،حضور ،عيش ،امن ،: و ما يف معنى املصدر: عشقاشمصذدر -2 نحاس يرضب مبدقة فيسمع صوتا.

 ،حوادث ،مواعيد،عشاق ،أيام ،لأحواصيغ الجمع و اتسامؤه: -8 وعظ .. ،شجاع ،تقوى ،خراب ،صالح

 ،غيور ،قاطع ،ساكن ،مخلص اتسامء الفذعلني و صيغ اشمبذلغة: -4 اقدام. ،عجائب ،عام ،ابناء ،اوقاف ،انفاس

 ،معقول ،مهيا ،مبارك ،مراد ،: مجموعأتسامء اشمفعولني -5 منكر. ،موافق ،ناصح ،واقعة ،منكر ،دجال

 محكم. ،مرفه ،موجه ،ميرس ،محجوب

زاد األمري  ،وىل ترأ  ،خري البرش ،أول الخري لالسم الكريم.أكرب: ورد يف شعره وصفا  الصفة التفضيلية: -6

رعنا: يف الفارسية توصف به  الصفة اشمابهة: -1 1ارسية.للتفضيل الالحقة التفضلية يف الف لفعخرسو يف آخر أ 

 ،أسري ،نصيب ،كريم  ،قديم ،مراءح ،خراب وي يستعمل يف الفارسية مقصورا. القداملرأة الجميلة الرشيق 

 ،منزل ،محملالصيغ الدالة عىل الزمذن و اشمكذن واالتسذمى الدالة عليهام:  -3 عزيز.  ،رميم ،عظيم ،سقيم

 ،صومعة ،محراب ،مصطبة ،مرشق ،مدرسة ،منبع ،منظر ،منقار ،مذهب ،موعد ،مسجد ،مسند ،مقام ،محفل

 ،عايل مرشب ،روضة دار السالم ،أهل نظر ،: عقد ثريااشمركب اإلضذيف -9 أيام . ،دار السالم ،روضة ،جنة

اسم الفعل:هيهات: وردت يف أكرث من موضع و , كحل الجواهر ،احرام طواف كعبة ،عني عذاب ،اب بعهد ش

 ،وادي امين ،شاهد قديس ،: شهاب قاقبالرتكيب الوصفي -64 يا اسفا. ،أي يا حرستنا ،أريد بها الزم معناها

 ء.يد بيضا ،مسكن مالوف ،برق المع ،رصاط مستقيم ،كرام كاتبني ،عظيم رميم

ارك : تبالجملة الفعلية -62 2.بسم هللا ،عىل الخصوص ،عىل الصباح ،يف الجملة ،بحمدهللا شبه الجملة: -66 

 عفاك هللا. ،معاذ هللا ،نعوذ باهلل ، اش هللح ،بارك هللا ،عفا هللا ،هللا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 
 82 -68امري خرسو, ديوان امري خرسو دهلوي, ص 1 

 81امري خرسو, ديوان امري خرسو دهلوي, ص2 
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 النتذئج

 و قد توصلت فی هذا البحث املتواضع الی النتائج التالیة . 

أن اللغة العربیة کانت لدی الفرس هی لغة العلم و األدب ، و کانت معرفتها الوسیلة العظمی  – ۱

 الرتفاع شأن األدیب و مکانتة . 

کذلک األمیر خرسو مزهوا با طالعه الواسع علی ثقافة العرب ، و کونه حافظ القرآن عن ظهر  - ۱

القرآنیة التی کانت تشعل ذهنه دامئا ، کام  القلب و مولعا به جعل أکرث أشعاره تعبیر عن املعانی

أن اطالعه الواسع علی العلوم االسالمیة دعا الی أن یکون قسام من أشعاره مستقیام عن األحادیث 

 النبویة و قسام منها مستفاذا من التصوف و الکالم و الفلسفة . 

شعر بالعربية وهذا واضح اشتعاله بدو واین العرب  و آثار شعراتهم أعطاه مقدرة علی نظم ال – ۱

 فی أشعاره امللمعة . 

و عرفنا من خالل بحثنا من أن املفردات العربیة فی شعره یبلغ عددها ثالثین فی املائة علی  – ۶

 األقل ، و أن لغة األمیر خرسو متتاز عن لغة غیره من شعراء و کتاب العجم . 

تدل علی تکنه و تأثره  –علی األقل  –مام یلفت النظر أن عناوین أعامله الشعریة و النرثیة  – ۵

 البالغین باللغة العربية . 
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 .رانالثعايل ,منصور اسمعيل,  فقه اللغة و أرسارها ،)بدون(ط / موسسه مطبوعاتی اسامعلیان، قم، ای  .64
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