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سلطنت  عهد  در  و  کشید  هند  به  سری  خان 
امرا منسلک گردید  التتمش در سلک  شمس الدین 
و در قصبه ی پتیالی که از توابع دارالخالفت دهلی 
انداخته، دختر عمادالملک را که  اقامت  است طرح 
از امرای نامدار بود به حباله ی نکاح در آورد و امیر 
و  احدی  سنه   651 سنه ی  در  وی  بطن  از  خسرو 

خمسین و ستمائه متولد گشته.10« 

2. خزانه ی عامره )تذکره(: »امیر خسرو دهلوی، 
اعظم  سواد  صاحبقران  و  معانی  قملرو  خسرو 
انجمن ها و سوز   سخندانی نمک کالمش شور افگن 
سینه ی او آتش زن خرمن ها، اصلش از هزاره ی بلخ 
است. پدرش امیرسیف الدین الچین به هند افتاد و 
توابع دارالخالفت دهلی رنگ  از  پتیالی  در قصبه ی 
اقامت ریخت و دختر عمادالملک که از امرای عصر 
بود در حباله ی نکاح در آورد و امیر خسرو از بطن او 

در پتیالی متولد شد.11« 

وی  »لقب  )تذکره(:  کلمات الصادقین   .3
به  وی  پدر  و  بود  ابوالحسن  کنیتش  و  یمین الدین 
و  صالح  مردی  و  داشت  شهرت  سیف الدین  امیر 
خدای ترس و حق پرست و از امرای قبیله ی الچین 
که از اتراک نواحی بلخ اند، بود و در قصبه ی پتیالی 

که در کنار آب گنگ آباد است متوطن بود.12« 

امیر خسرو )نوشته ی سید  مقدمه ی دیوان   .4
وزیرالحسن عابدی به زبان اردو(: »حضرت امیر 
خسرو از تبار ترک و »هزاره ی الچین« بود که نام 
سیف الدین  پدرش  است.  بوده  ترک  قبیله ی  یک 
قبیله ی الچین  مردم  بود.  قبیله  آن  محمود سردار 
خود  مألوف  وطن  از  چنگیزخان  حمله ی  از  پس 

هجرت کرده و به هندوستان آمدند13« 
5. نرگس جهان )استاد فارسی دانشگاه دهلی(: 
»برای نگارنده مشخص شد که همه ی تذکره نگاران 
از  خسرو  امیر  اصل  که  هستند  متفق الرای  این  بر 
هزاره ی بلخ الچین است و پدرش امیر سیف الدین 
از قبیله ی الچین بوده در عهد چنگیز خان به  که 
با  و  اختیار  سکونت  و  آمد  )هند(  پتیالی  قصبه ی 

الف ـ تذکره نویسان و محققانی که برای شان بلخی 
و ترکستانی و هزاره و ترک و غیره اهمیتی ندارد، 
هم  که  است  این  مهم  اما  باشد،  می خواهد  هرچه 
از  او در هند است. این دسته   زادگاه و هم  آرامگاه 
محققان به اتفاق نظر اصالت او را هزاره ی الچین و 

ترک می دانند.
ب ـ نویسندگانی که ذکر اصالت تباری امیر خسرو 
ـ به ویژه ترک الچین  ـ برای شان اهمیت داشته و به 
نسبت آن، ترجیح می دهند که به جای بلخی، او را 
با هویت »ترک ختا« یا ماوراءالنهری معرفی کنند. 
برای این دسته، ذکر نام بلخ هیچ اهمیتی ندارد و حتا 
یک نوع انکار آگاهانه ی بلخ در برخی موارد مشاهده 
هویت  که  می پندارند  به صرفه  دسته  این  می شود. 
ایرانی ـ دهلوی را برای امیر خسرو در نظر بگیرند و 
گاهی هم حتا نام او را به اشتباه، »ناصرالدین« هم 

درج کرده اند. 
که  است  این  مورد،  این  در  ذکر  قابل  نکته ی 
به   خسرو،  امیر  ماوراءالنهری  اصالت  به  باورمندان 
تذکره   الشعرای دولت شاه سمرقندی استناد می کنند 
این ها  باور  به  است.  برده  نام  »کش«  شهر  از  که 
در حالی که  است،  بوده  ماوراءالنهر  در  »کش«  شهر 
ذکری  ماوراءالنهر  از  مشخص  به طور  تذکره  آن  در 
نشده است. همچنان تعدادی از محققان افغانستانی، 
»کش« را از توابع بلخ دانسته اند، چنان که احمدعلی 
کهزاد نوشته است: »این مرد، سیف الدین محمود و 
از امرای محلی بلخ بود که به ناحیه ی کش آن وال 
سکونت داشت9«. به هر صورت دقیق درنیافتم که 
سر  بر  کشاکش  کجاست.  در  شهر »کش«  باالخره 

»کش« هنوز پابرجاست. 
خسرو  امیر  بودن  بلخی  به  که  نویسندگانی  ـ  ج 
پافشاری دارند و حتا گاهی هویت غوربندی برایش 
می تراشند، اما در قبال ذکر هویت تباری او )هزاره ی 
الچین( تجاهل عارفانه می کنند و انکار عامدانه. یک 
نمونه ی آن در کتاب درسی وزارت معارف است که 

در باال ذکر شد. 
تأکید  بودنش  بلخی  به  ما  نویسندگان  این که  دلیل 
باشد.  ملی گرایی  انگیزه ی  با  است  ممکن  دارند، 
آن ها در رقابت با ملی گرایان ایران، سعی دارند که 
کنند،  جلوگیری  فرهنگی   افتخارات  مصادره ی  از 
از  چرا  ملی گرایان  این  که  است  این  پرسش  اما 
خسرو  امیر  معرفی  در  »الچین«  و  »هزاره«  ذ کر 
هویت  ذکر  که  کنم  عرض  توضیحاً  می پرهیزند؟ 
تباری در تذکره  نویسی چندان معمول نبوده، اما در 
معرفی  را  خسرو  امیر  که  پیشین  تذکره های  تمام 
برد ه اند.  نام  او  قبیله ی  از  معمول،  خالف  کرده اند، 
مهم  خسرو  بودن  بلخی  کسی،  برای  اگر  بنابراین، 
نیز  آن  همراه  و  همنشین  واژه ی  دو  باید  است، 

اهمیت داشته باشند. 
به همین دلیل، جهت وضاحت بیشتر موضوع، آرای 
خسرو  امیر  باره ی  در  را  محققان  و  تذکره نگاران 
و  دیدگاه  تفاوت  خواننده گان  تا  می کنم  نقل  عیناً 
صرفه جویی  خاطر  به  دریابند.  خود  را  سخن  لحن 
در واژه گان و وقت خواننده گان، بجز موارد اندک، از 

توضیح آن ها می پرهیزم.
آرای تذکره نگاران و محققان شبه قاره

از  که  دهلوی  »خسرو  نتایج االفکار:  تذکره ی   .1
سیف الدین  امیر  بزرگوارش  پدر  است،  بلخ  هزاره ی 
چنگیز  عهد  در  بوده،  الچین  قبیله ی  عماید  از  که 

نام داران  از  یکی  موسیقی،  و  شعر  در  خسرو  امیر 
شبلی  از  احسن الظفر  سید  چنان که  است؛  تاریخ 
نعمانی، منتقد بزرگ هندی چنین نقل کرده است: 
»در هند از شش صد سال پیش تا کنون شخصیتی 
به  چشم  خسرو  امیر  مثل  مختلف  کماالت  دارای 
جهان نگشوده است و اگر راستش را می خواهید حتا 
چنین  این  سال  هزارها  خالل  در  روم  و  ایران  در 
شخصیت دارای اوصاف گوناگون به جز چند نفر به 

ظهور نیامده1«
محمد ابراهیم خلیل تعداد تصانیف او را میان 99 تا 
از سه  ابیاتش را بیش  199 عنوان دانسته و تعداد 
کتاب  در  جامی  عبدالرحمان  موالنا  اما  هزار2،  صد 
»نفحات االنس« تعداد ابیات امیر خسرو را بین چهار 
مقدار  همین  و  نوشته 3  بیت  هزار  صد  پنج   تا  صد 
را دکتر محمد معین از تذکره ی دولت شاه نیز نقل 
کرده است4. در غزل او را سعدی هند می نامند، در 
مقایسه  عنصری  و  انوری  و  خاقانی  با  را  او  قصیده 
برابر خمسه ی  می کنند و در مثنوی، خمسه ای در 

نظامی دارد که بسیار معروف است. 
ایجاد  و  است  مشهور  نیز  موسیقی  در  خسرو  امیر 
یک  به  می دهند5.  نسبت  او  به  را  قوالی  سبک 
احتمال بسیار قوی، امتیاز ابداع »طبله6« نیز از آِن 
امیر خسرو است. شاید به همین دلیل، بر آرام گاهش 
که در جوار پیر و مرادش نظام الدین اولیا در دهلی 
غزل خوانی  به  قوالی  گروه های  همیشه  دارد،  قرار 
معروف  آله ی  ایجاد  البته  می پردازند.  طبله نوازی  و 
و  تصنیف ها  و  سی تار7«  یا  »سه تار  موسیقی 
سبک های دیگر موسیقی را نیز به او نسبت داده اند.

به  امیر خسرو )طوطی هند(  ابوالحسن  یمین الدین 
اتفاق آرای تذکره نویسان، در اصل از هزاره ی الچین 
جریان  در  سیف الدین  امیر  پدرش  است.  بوده  بلخ 
تصرفات چنگیز خان به هند مهاجر شده و به دربار 
با  است.  نام برده، سپس  رفته  الُتتمش  شمس الدین 
دختر عمادالملک ازدواج کرد و پدر چند فرزند شد. 
از آن جمله یکی امیر خسرو است که در سال 651 

ه.ق در پتیاله به دنیا آمد. 
چرا در باره ی امیر خسرو؟

باری، چند سال پیش در کتاب ادبیات دری صنف 
خسرو  امیر  مورد  در  افغانستان  معارف  وزارت  نهم 
درس  چکیده ی  عنوان  به  که  خواندم  را  متن  این 

آمده بود:
امیر سیف الدین محمود،  »امیر خسرو دهلوی پسر 
یعضی  است.   هجری  هفتم  قرن  دانشمند  و  حکیم 
مؤرخان محل تولد امیر خسرو را غوربند افغانستان و 
برخی »مومن آباد پتیاله« دانسته اند. آثار امیر خسرو 
را نود و نه اثر گفته اند و خمسه ی آن مشهور است 
که حاوی هژده هزار بیت و در سه سال سروده شده 
را 653  او  زادسال  نیز  بعدی  در صفحه ی  است.8« 
ه.ق و زادگاه او را به یک احتمال، غوربند نوشته بود.

با درنظرداشت اطالعات نسبی که  معلومات مذکور 
میان  آن  از  شد.  معلوم  تازه  برایم  داشتم،  قبل  از 
تا منابع  »غوربند« بیشتر برجسته بود و باعث شد 
دیگر را نیز جست وجو کنم. حاصل این جست وجو 
که در واقع پاسخی برای خودم بوده است، اکنون با 

خوانندگان شریک می شود. 
آثار  و  گوناگون  تذکره های  بررسی  جریان  در 
نویسندگان هندی، ایرانی و افغانستانی متوجه شدم 
که سه رویکرد در معرفی امیر خسرو برجسته است: 
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قرار می گیرد، اما مؤلفان آن در باره ی امیر خسرو یا 
زحمت دیدن منابع به خود نداده یا عمداً معلومات 
صورت  هر  در  که  کرده اند  درج  اشتباه  و  ناقص  را 

ضرورت به توجه دارد. 
آرای متفرقه

»اما  )تذکره الشعرا(:  سمرقندی  دولت شاه   .1
اصل  امیر خسرو ترک است و گویند که اصل او از 
شهر کش که آن را قبه الخضرا می نامند بوده است و 
گویند که از هزاره ی الجین است است که در حدود 
پای مرغ و قرشی می نشسته اند و در فترات چنگیز 
هند  دیار  به  گریخته  ماوراءالنهر  از  مردم  آن  خان 

افتاده به دهلی مقام گرفته اند.25« 
ایران(:  ادبیات  )تاریخ  یان ریپکا و دیگران   .2
»این نکته نیز که شاعر تبار خالص هندی دارد دلیل 
اهمتیش نیست. وی فقط از سوی مادر و از لحاظ 
زادگاه خود هندی بود، ولی پدرش ترک بود و هنگام 
تهاجم مغوالن، همراه با سایر افراد هزاره ی الچین، 

از ماوراءالنهر به هندوستان کوچ کرده بود.26« 
در باره ی ترک و هزاره ی الچین

در مورد هویت تباری امیر خسرو که ترک و الچین 
و هزاره بوده است، اتفاق نظر وجود دارد، اما شاید 
برای خوانند گان پسوند ترک و هزاره و الچین شاید 
توضیح  مختصری  می دانم  الزم  که  نباشد  روشن 

دهم.
»ترکان  مقاله ی  در  شهرانی  عنایت اهلل  پروفیسور 
قرار  را در مقابل »چین«  واژه ی »الچین«  هزاره«، 
بر  واژه  این  که  چین«  از  »غیر  معنای  به  می دهد 
این  او  باور  به  می گردد.  اطالق  ترک ها  همه ی 
ترک ها در سراسر افغانستان پراکنده اند و بزرگ ترین 
مرکزشان در بغالن و ساحات قندهار است. او عالوه 
می کند که جمعیت قابل مالحظه ای از قوم الچین 
کهگدایی های  و  دارند  زیست  کنونی  آذربایجان  در 
دارند.  تعلق  الچین  قبیله ی  به  همه  نیز  افغانستان 
شهرانی از نظریه ی ترک تباری هزاره ها دفاع کرده و 
امیر خسرو را ذیل همین عنوان قرار می دهد27. البته 
ایشان نیز احتماالً مقاله ای در مورد امیر خسرو دارند 

که با دریغ من به آن دسترسی نیافتم.
تاریخ  در  »پژوهشی  کتاب  در  یزدانی  کاظم  حاج 
ترک تباری  نظریه ی  از  دفاع  ضمن  هزاره ها«، 
به  که  دانسته  ترکی  کلمه ی  را  »الچین«  هزاره ها، 
معنای شاهین سفید و باز شکاری است. به باور او 
الچین نام قبیله ای از هزاره بوده که در بلخ و بلخاب 
و سنگ چارک زندگی داشته اند. او نیز معتقد است 
که امیر سیف الدین رییس آن قبیله بوده و در 618 
هجری از بلخ متواری شده و از راه غوربند و کابل به 

هند مهاجرت کرده است28. 
سید عسکر موسوی در کتاب »هزاره های افغانستان«، 
ضمن این که این مردمان را از یکی از قدیمی ترین 
از  آمیزه ای  را  آن ها  می شمارد،  افغانستان  ساکنان 
چنگیز  لشکر  وی  باور  به  و  پنداشته  مختلف  اقوام 
را  آن ها  جدید  بخش  یک  فقط  تیمور  امیر  و  خان 
تشکیل می دهند. او ادامه می دهد که: »نیاکان هزاره 
شرقی  و  مرکزی  آسیای  ترک  ساکنان  به  احتماالً 
جنوب  و  شمال  از  پیش  سال   2300 از  بیش  که 
کنونی  هزاره جات  به  موسوم  نواحی  به  هندوکش 

مهاجرت کرده، باز می گردند.«29
عباس دلجو در مقاله ی »هزاره ها ترک تبارند و زبان 
مادری شان در قدیم ترکی بوده، نه فارسی« عالوه از 

محققان هندی و ایرانی متوجه شده اند که نیازی به 
شرح من نخواهد بود.

 ج ـ آرای محققان افغانستانی
)نفحات االنس  نورالدین عبدالرحمان جامی   .1
رحمت اهلل  دهلوی  »خسرو  حضرات القدس(:  من 
لقب وی عین الدین است پدر وی از امرای قبیله ی 
از  بعد  بلخ اند. وی  نواحی  اتراک  از  بوده که  الچین 
مالزمت  و  خدمت  به  خلجی  مبارک  سلطان  وفات 

شیخ نظام الدین اولیا پیوست.21«

2. محمد ابراهیم خلیل )شرح مختصر احوال و 
فرزند  خسرو  امیر  »ابوالحسن  خسرو(:  امیر  آثار 
امیر سیف الدین محمود شمسی شاعریست که اشعار 

بسیار سروده است.22«
باره ی  در  معلوماتی  هیچ  باال  پاراگراف  در  توضیح: 
در  وی  ندارد.  وجود  خسرو  امیر  تبار  و  زادگاه 
به  که  هنگامی  »آن  می دهد:  ادامه  بعد  صفحه ی 
فکر مقدمه ی این رساله با دوست فاضلم میرحسین 
اتفاقاً  شدم،  مالقی  ادبیات  پوهنزی  پوهندوی  شاه، 
کتابی به نام آثار و احوال امیر خسرو به انگلیسی اثر 
وحید میرزای هندی، استاد علوم اسالمی در دست 
داشت که برخی مطالب آن در خالل صحبت ترجمه 
گردید. جمهور تذکره نویسان که راجع به امیر خسرو 
نفحات االنس، خزانه ی  از قبیل دولت شاه،  نوشته اند 
و  اقلیم  هفت  ابراهیم،  گلزار  سفینه االولیا،  و  عامره 
الچین  هزاره ی  قبیله ی  به  که  دارند  موافقه  غیره 
تعلق دارد« باز ادامه می دهد: »الچین در ترکی بازار 
را گویند، ولی تذکره نویسان الچین را قبیله می دانند 
که  است  بوده  الچین  او  پدر  نام  بعضی،  قول  به  و 

خودش خود را خسرو الچین می گوید...23« 
3. احمدعلی کهزاد )تاریخ ادبیات افغانستان(: 
چنگیز  خانیان  بیداد  که  موقعی  همان  در  درست 
و  حساس  مردی  بود،  رسیده  خود  اعالی  حد  به 
وطن خواه از رجال بزرگ و شریف این کشور زنجیر 
را  مقاومت  راه  یگانه  نیفکنده،  گردن  به  را  اطاعت 
دید.  صالح  مملکت  خارج  به  مغول  اوالد  برابر  در 
بلخ  محلی  امرای  از  و  مرد سیف الدین محمود  این 
و  داشت  سکونت  وال  آن  کش  ناحیه ی  به  که  بود 
بلخ  از  مهاجرت  از  پس  محمود  سیف الدین  میر 
در  مدتی  نظر  اختالف  به  مؤرخین  گفته ی  مطابق 
سنگ چارک بلخ و سپسس در غوربند از توابع کابل 
به هند رهسپار شد و  توطن اختیار نمود آخراالمر 
تذکره  نویسان  از  بعضی  بود.  پتیالی  به  عمر  آخر  تا 
می نویسند،  کابل  غوربند  در  را  خسرو  امیر  والدت 
نشان  پتیاله  در شهر  را  او  والدت  اقوال،  کثرت  اما 

می دهد24. 
دیده می شود که کهزاد هم از ذکر واژه های »هزاره« 
و »الچین« چشم پوشی کرده، اما پدر امیر خسرو 
را »وطن خواه« »بزرگ و شریف« و »بلخی« معرفی 

کرده است. 
از همه مهم تر اما کتاب درسی وزارت معارف است 
که در اختیار صدها هزار و حتا ملیون ها دانش آموز 

کرد  نکاح  بود  امرای عصر  از  که  عمادالملک  دختر 
و امیر خسرو از بطن وی در پتیالی به دنیا آمد.14« 

)استاد  قاسمی  شریف حسین  پروفیسور   .6
شهرهای  از  یکی  »بلخ  دهلی(:  دانشگاه  فارسی 
و  فارسی  دوست داران  و  هندی ها  ما  را  افغانستان 
جالل الدین  موالنا  ببرند.  یاد  از  نمی توانند  عرفان 
نامدار و مفسر درس همزیستی اسالم  رومی عارف 
امیر  حضرت  خانواده ی  و  برخاسته  بلخ  همین  از 
خسرو دهلوی شاعر و نویسنده ی معروف فارسی و 

عرفان دوست هندی به همین بلخ تعلق داشت.«15
آرای محققان ایرانی 

امیر  کامل  دیوان  )مقدمه ی  نفیسی  سعید   .1
خسرو دهلوی(: »خسرو دهلوی که در ادبیات به 
سیف الدین  امیر  پسر  است  معروف  امیر خسرو  نام 
پدر  الچین  بود.  دهلی  ساکن  ترکان  از  دهلوی 
سیف الدین از ترکان ختا بود و در استیالی مغول به 

هند گریخته و در دهلی ساکن شده بود16.« 
2. ذبیح اهلل صفا )تاریخ ادبیات در ایران(: »پدرش 
سیف الدین محمود از امرای قبیله ی الچین، از ترکان 
ختایی ماوراءالنهر ساکن شهر کش و به همین علت 
فرشته  محمد قاسم  بوده.  معروف  »امیر الچین«  به 
از  امیر سیف الدین محمود  است که »پدرش  گفته 
قرش  حوالی  در  و  است  بلخ  هزاره ی  میرزاده های 
می بود« و دولت شاه گوید که »اصل او از شهر کش، 
آن شهر را قبه  الخضراء می نامند، بوده است و گویند 
که از هزاره ی الچین بلخ است که در حدود پای مرغ 

و قرش می نشسته اند.17« 
3. توفیق سبحانی )تاریخ ادبیات ایران(: »امیر 
سیف الدین  امیر  بن  خسرو  ابوالحسن  ناصرالدین 
است.  ترکان  الچین  قبیله ی  از  دهلوی  محمود 
را  قبیله  ریاست  کش  شهر  در  سیف الدین  پدرش 
به  سیف الدین  مغول  حمله ی  در  داشت.  عهده  به 
همراه بسیاری دیگر راهی هندوستان شد و به دربار 
سلطان شمس الدین التتمش پیوست. خسرو در سال 
651هـ در پتیالی )مؤمن آباد( در قصبه ی کوچکی از 
آگره از دختر عمادالملک که از صاحب منصبان بود 

به دنیا آمد.18«
4. دکتر محمد معین: ابوالحسن امیر خسرو فرزند 
سیف الدین  است.  شمسی  محمود  سیف الدین  امیر 
از قبیله ی الخین بود که در حمله ی چنگیز به بالد 
به هندوستان  ـ  بلخ  نزدیک  ـ  از هزاره  ماوراءالنهر؛ 
در  است  کوچکی  )قصبه  ی  پتیالی  در  و  کرد  سفر 
آگره از شهرهای هند( اقامت گزید و با دختر عماد 
ازدواج  ـ  دهلی  دربار  عمد ه ی  نجبای  از  ـ  الملک 

کرد.19« 
یمین الدین  امیر  قویم الدوله:  علی اکبر   .5
نویسنده ای  ابوالحسن خسرو دهلوی شاعر ساحر و 
زبردست و کاتبی بارع و مبارز دلیر و سالکی واصل 
بود. پدر واالگهرش امیر سیف الدین محمود از اعیان 
است،  هزاره ی »الچین«  اصلش  بوده  شهر »کش« 
از  می توانست  هرکس  که  مغول  هجوم  غایله ی  در 
ترکستان غربی و خراسان می گریخت، به شبه قاره ی 
افکنده  اقامت  رحل  پتیالی  در  کوچیده  هندوستان 
سمرقند،  جنوب  در  است  شهرستانی  کش  است. 
شهر سبزش  است  خرم  و  پیرامونش سرسبز  چون 
والیت  در  آبادیست  قصبه ی  پتیالی  می خوانند. 

»آگره«.20
خوانندگان حتماً تغییر لحن و رویکرد را در سخن 
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نسل چنگیز باشند، دلیلی برای فرار امیر سیف الدین 
از ترس چنگیز وجود نداشته است. اگر سخن حاج 
این  از  مرد   800 است،  گفته  که  را  یزدانی  کاظم 
کرده اند،  ایستادگی  خان  چنگیز  لشکر  علیه  قبیله 
بر آن اضافه کنیم، موضوع مذکور روشن تر می شود. 
سال  زاده ی  خسرو  امیر  شد،  ارائه  که  شواهدی  با 
651 هجری در پتیاله است، نه زاده ی 653 هجری 
بود.  کرده  ازدواج  هند  در  پدرش  زیرا  غوربند؛  در 
دلیل  به  معارف،  وزارت  کتب  مؤلفان  بنابراین 
درست  انتقال  قبال  در  که  عظیمی  مسئولیت 
معلومات دارند و با توجه به این مهم که صدها هزار 
ثقه  معلومات  عنوان  به  اطالعات،  آن  به  دانش آموز 
است که  فرا می گیرند، الزم  را  آن  و  نگاه می کنند 

برخورد مسئوالنه و علمی داشته باشند.
و ختم کالم با این ابیات معروف از امیر خسرو:

نمی دانم چه منزل بود شب جایی که من بودم
به هر سو رقِص بسمل بود شب جایی که من بودم

پری پیکر نگاری، سرو قدی، الله رخساری
سراپا آفت دل بود، شب جایی که من بودم

رقیبان گوش بر آواز و او در ناز و من ترسان
سخن گفتن چه مشکل بود، شب جایی که من بودم

است،  بوده   ترک  تبار  از  که  التتمش  شمس الدین 
امیر  وی  از  پس  و  می شود  مقام  صاحب  زودی  به 
)از  دهلی  ترک تبار  پادشاه  هفت  دربار  در  خسرو 
غیاث الدین بلبن تا محمد دوم بن تغلق شاه( مورد 
لطف و پذیرش قرار می گیرد و حتا یک مثنوی به 
تغلق شاه  برای  »تغلق نامه«  عنوان  زیر  فارسی  زبان 

می سراید. 
و اما سخن آخر

امیر  تباری  هویت  که  می دانیم  درستی  به  اکنون 
است.  بوده  »ترک«  و  الچین«  »هزاره ی  خسرو 
او  تباری  شناخت  در  الچین«  »هزاره ی  حتا  اگر 
دالیل  با  نیز  او  »ترک تباری«  هویت  نباشد،  کافی 
و شواهدی که از پژوهش گران این بخش ارائه شد 
کنیم  اضافه  آن  به  را  هزاره ی الچین  اگر  به ویژه  ـ 
به  بود.  نخواهد  او  هزار گی  هویت  به  بی ارتباط  ـ 
موسیقی دان  و  شاعر  یک  را  او  می توان  دلیل  این 

هزاره تبار هندی دانست. 
وحشت  از  فرار  دلیل  به  سیف الدین  امیر  مهاجرت 
ادعای  هجوم چنگیز خان نکته ی دیگری است که 
را  خان  چنگیز  به  هزاره ها  همهی  بودن  منسوب 
منتفی می کند. به این معنا که اگر همه ی هزاره ها از 

از نظریهی ترک تباری هزاره ها دفاع می کند،  اینکه 
ترکی   فارسی،  زبان  از  قبل  را  آن ها  مادری  زبان 
می کند  نقل  کاالفت  یاشار  داکتر  از  او  می پندارد. 
ترکان  با  هم  نژاد  و  هم ریشه  هزاره،  »ترکان  که: 
و  هستند  آذربایحان(  ترکان  از  بخشی  )اجداد  آذر 
خودگردان  جمهوریت  را  آنان  نمایندگی  امروزه 
را  تصوف  علمای  دارد…  برعهده  ترک چواشستان 
عقیده بر این است که ترکان هزاره از ترکان افتالیت 

هستند.30«
زبان  از  عالوه  نیز  خسرو  امیر  که  است  ذکر  قابل 
فارسی، به زبان ترکی، هندی و عربی به خوبی آشنا 
بود. توفیق سبحانی چنین می نویسد: »زبان فارسی 
هم  عربی  در  بود.  خسرو  امیر  اصلی  زبان  ترکی  و 
به  که  اندازه  همان  به  که  نوشته اند  دارد.  مهارتی 
فارسی شعر دارد به یکی از زبان های محلی هند هم 
می دانم  ذکر  قابل  البته  دارد31«.  شعر  مقدار  همان 
که احتماال توفیق سبحانی در مورد کمیت آثار امیر 
خسرو به زبان هندی شاید از سر مبالغه سخن گفته 

باشد، زیرا آثارش چنین چیزی را تأیید نمی کند. 
امرای  با  پدرش  و  خسرو  امیر  پیوند  دیگر،  نکته ی 
دربار  به  سیف الدین  امیر  است.  هند  ترک تبار 
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