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Abstract 

Among the books of Amir Khosrow Dehlavi, the famous Indian thinker and writer, 

there is a book that has serious differences with his other works, and it is really 

brilliant. This book is called Dolarani and Khezer Khan, despite its great cultural 

and social significance, it is an anonymous work in Iran. In this work, Amir 

Khosrow, while telling a love story, has briefly narrated how Islam was spread and 

expanded by the kings of the Ghori dynasty in India. There are important sources 

from the spread of Islam to Iran, but perhaps we have read and heard less about its 

spread to other countries, especially those with strong indigenous and patriotic 

civilizations. In this work, while narrating one of the Indian emotional stories, 

special attention is paid to the changed social, political and even cultural conditions 

of that time in India. The purpose of this study is to introduce and recognize this 

lesser known but important work, and to recognize the content by emphasizing its 

social paradigms. Documentary and library methods have been used to obtain the 

results. Findings show us that the new religion has changed some of the beliefs, 

traditions and social rituals of the people of that land, such as marriage in a Muslim 

way, attention to marriage and family formation within a group, and so on.  
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 دهلوي اميرخسرو جمعيتي اجتماعي هاي انديشه در مليأت
  گرايانه واقع روايتي در

  *كياني رضا

  چكيده
 كـه  دارد وجـود  اثـري  هنـدي،  شـهير  اديـب  و انديشـمند  دهلـوي،  اميرخسرو آثار انيدرم

 اين .درخشد مي ها كتاب ديگر درميان نگيني چون رد ودا وي آثار ساير با جدي هاي تفاوت
 كـه  فراوانـي  اجتماعي و فرهنگي هاي اهميتباوجود  ، خضرخان و دولراني  عنوان با كتاب
 غنـايي،  داسـتاني  بيـان  ضـمن  اثـر  ايـن  در اميرخسـرو  است. رانيدر ا ناشناخته اثري ،دارد
قـاره را   پادشاهان سلسلة غوري در شـبه  توسط اسالم گسترش و بسط گيچگون اختصار به

 از شـايد  امـا  ،ماسـت  رس دست در مهمي منابع ايران به اسالم ورود از .روايت كرده است
 ،انـد  داشـته  قـوي  ميهنـي  و بومي تمدن كه كشورهايي خصوص به ،ملل ساير به آن يابي راه
 بـه  هنـدي،  عـاطفيِ  يها ناداست از يكي روايت ضمن اثر، اين در ايم. شنيده و خواندهتر  كم

 شده ويژه توجه قاره شبه در دوران آن ةتغييريافت فرهنگيِ حتي و سياسي و اجتماعي شرايط
 بازشناسـي  و مهم اما ،شده ترشناخته كم اثرِ اين شناخت و معرفي مطالعه اين از هدف است.

 و اسنادي روش از نتايج، حصول براي است. آن اجتماعي هاي پارادايم بر يدكأت با محتوايي
 ،سنن باورها، از برخي تازه دين دهد مي نشان ما به ها يافته است. شده استفاده يا هخان كتاب

 توجه هندي)، نه و( مسلماني شيوة ازدواج به ازجمله سرزمين آن مردم اجتماعي هاي آيين و
 است. كرده تغيير خوش دست را ...، و ،گروهي درون شكل به خانواده تشكيل و ازدواج به
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  مسئله بيان و مقدمه .1
 هجـري  هشـتم  قـرن  اوايل و هفتم قرن اواخر انديشمندان ينتر بزرگ از دهلوي اميرخسرو

 را او است. داشته فراوان قاره تأثير شبه در اسالمي ـ ايراني هاي انديشهگسترش  در كه است
 تقليد به و خوانده نظامي مكتب شاگرد متعلم و را خودچراكه  ،دانند مي  نظامي  تالي ينتر بزرگ

 در ).19: 1386 برتلس( است كرده خلق يمند ارزش آثار ايراني، بزرگ سرايِ چكامه اين از
  خضـرخان  و دولراني عنوانِ تحت دارد وجود اي ويژه اثر هندي، متفكر و اديب اين ةكارنام

تر به  كم و شده خواندهتر  كم و مانده مستور و محجوب ما كشور در مشهوربودن، ضمن كه
 اجتمـاعي  وقايع بوي و رنگ وي، هاي منظومه ديگر برخالف ،كتاب اين 1.است شده اعتناآن 
 واژگاني ةداير و زباني ظرفيت از مندي بهره با اثر اين ةدريچ از اميرخسرو و دارد تاريخي و
 تـاريخ  از مهمـي  بخـش  داشـته،  تبحـر  ها آن در كه هندي و ،عربي كي،تر فارسي، يها نازب

 و دولراني ديگر، عبارت به است. كرده بيان را خود دوران فرهنگي هاي دگرگوني و اجتماعي
 بخشـي  گرِ روايت مهرآميز، اي منظومه قالبِ در كه است انتقادي ـ اجتماعي اثري  خضرخان

 فرهنگ دو تنيدگي درهم هند وسيعِ و پهناور سرزمين به اسالم ورود است. قاره شبه تاريخ از
 رسـوم  و ،هـا  آيين مراسم، تفكرات، از بسياري شد موجب و زد رقم را شاخص و برجسته
 تأثير تحت جمعيتي اجتماعي هاي مقوله ترين اصلي از يكي بگيرد. اسالمي بوي و رنگ هندي
 در كه موضوعي ؛بود ايجادشده جمعيتيِ طيف دو بين عاطفي روابط ايجاد بزرگ ةپديد اين

  شود. مي ياد »همسري برون و همسري درون« عنوان با آن از جمعيتي مطالعات
 در ازدواج اگـر  گـروه.  بـرون  يا و است گروه درون يا ازدواج ،همسرگزيني ةداير نظر از

 پـذيرد،  صورت غيره و مذهب طبقه، كاست، روستا، قبيل از اجتماعي گروه يك داخل
ــروه درون ــري درون( گ ــر و ،)همس ــارج در اگ ــام آن از خ ــرد انج ــرون ،گي ــ ب  روهگ

  .)64 :1378 تقوي( شود مي ناميده همسري) برون(

ناك،  هول تابويي چون هم اميرخسرو زيست ةدور در نامسلمان و مسلمان ازدواج اگرچه
 در آن بسـط  و شـرح  و ازدواج آن روايت بود، بيگانه زمانه بر حاكم اجتماعي هاي ارزش با

 شـمرده نوس أنامـ  جامعـه  بـر  حاكم فضاي با اندازه همان به ماندگار و فرهنگي اثري قالب
 است. اجتماعي هاي ارزش واجد مزبور، ةمنظوم سرايش سنگ هم اقدام، اين اهميت شد. مي

 آثـار  تقليـد  به خويش عمر درطول كه صرف يمقلد از را وي اميرخسرو اقدام ايندرواقع 
 اسـت  درصدد مطالعه اين است. كرده مبدل گرا واقع و خالق اي نويسنده به پرداخته ديگران
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 روش طريـق  از دهلـوي،  اميرخسـرو  شـاخص  اثـر  ،خضرخان و دولراني ةمنظوم معرفي با
 شـناختي  جمعيـت  و اجتمـاعي  حيـات  ةعمـد  وجـوه  بازخواني به گفتماني، و متني تحليل

 و معرفـي  مطالعـه  اين از هدف بپردازد. آن خالقِ حيات ةزمان در مذكور اثرِ در يافته انعكاس
اسـت.  آن اجتماعي هاي پارادايم بر تأكيد باآن  محتوايي بازشناسي و مستور اثر اين شناخت 
 و هـا  كتـاب  سـاير  از اسـتفاده  و اثـر  متن و خانه كتاب به مراجعه طريق از كاوش اين نتايج

 از مختصـري  شـرح  بـه  درابتدا نحوكه اين به ،است شده حاصل اجتماعي و فرهنگي مقاالت
 شـده  گزارش اجتماعيِ تحوالت و اثر محتوايي ساختار ،درادامه وشده  اشاره اميرخسرو آثار

است.شده  بررسي و مطالعه اجمال به سرزمين، آن در اسالم گسترش تأثير تحت  
  
  نامه زيست .2

 تـرين  مهم 2،ق) 725- 651( خسرو دهلويامير  به معروف ، محمود الدين سيف بن ابوالحسن
 سـعدي  « را او كـه  ايـن  و اسـت  هندوسـتان  در گـو  پارسـي  شـاعر  و اديـب  مشهورترين و

  كرد. آغاز كودكي از را شعر ودنسر وي 3.جاست به كامالً اند داده لقب  »هندوستان
 بر كه بود نيامده سر بر سرآمده استادي مرا چون نويسد: مي الصغرةتحف ةمقدم در خود او

 يك تا بازآوردي، ختا سوي از را خامه بار مشك آهوي و شدي دليل پارسي شعر دقايق
 رو پـيش  را باسـتان  اسـاتيد  ديـوان  تاد،اس جاي به و گفتم مي شعري خود پيش از مدت

 و شـاعري  زنـده  اسـتادي  از شاگردي كه بردم مي فايده گونه بدان ها آن از و گذاشتم مي
  ).164: 1394 همكاران و پودهاز  نقل به ،1341 الدوله قويم( آموزد  مي يور سخن

 پادشـاه  ، التـتمش  الـدين  شمس  دربار در  ،محمود الدين اميرسيف  دهلوي، اميرخسرو پدر
 نـواحي  مسـلمان  تركان از و الچين ةقبيل بزرگان از كه ،او داشت. مرايياميراالُ سمت دهلي،
 اميـران  از يكـي  دختر با جا آن در وكرد  مهاجرت هند به مغول لشكر ةحمل بيم از ،بود بلخ

 دنيا به دهلي نواحي از پيتالي شهر در ق 615 سال در دهلوي اميرخسرو كرد. ازدواج مشهور
 و او اسـالم)  مخـالفين ( كفـار  بـا  نبـرد  در پـدرش  مرگ خبر كه بود ساله هفت هنوز و آمد

 جايگـاه  و مقـام  اميران و سالطين ردربا در پدر نچو هم اميرخسرو كرد. سوگوار را مادرش

 وي، بزرگ پسر خدمت به ازآن پس و يافت راه  بلبن الدين غياث  دربار به درابتدا وي يافت.
 سـلطان  خـدمت  بـه  دهلـوي  اميرخسرو ، الدين غياث  مرگ از پس درآمد.  ،قاآن محمد ملك 
 و مقام صاحب و درآمد  خلجي فيروز الدين جالل شاه خدمت به او از پس و  كيقباد الدينمغزّ 
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 و مرتبـه  بـر  ، تغلـق  پادشاهان ةسلسل از  تغلق الدين غياث  حكومت زمان در .شد عالي ةمرتب
 شاهان با معاشرت و مالزمت باوجوداين، .شد شاه راه هم و يار وا و شد افزوده امير جايگاه

 و عرفـان  و انديشـه  اهـل  با نشيني هم و مجانست از اميرخسرو دوري سببهرگز  اميران و
 از يكـي  مريـدان  و شـاگردان  از و 4شـتيه چِ عرفـان  مكتـبِ  پيرو خود اميرخسرو د.شن علم

 بود.  اوليا نظام  به معروف  دهلوي احمد  بن  محمد الدين نظام شيخ  عرفاني مكتبِ اين بزرگان
 اميرخسرو به خاصي توجه و تعلق خود متعدد شاگردان و مريدان ميان از نيز الدين نظام شيخ

 اي؟ آورده چه پرسيد خواهند هركس از قيامت روز«  است: گفته وي بارةدر هك چنان داشت،
 در اميرخسـرو  منجااسـر  6. »ام آورده 5تـرك  اين ةسين سوزِ گفت: خواهم ،پرسند من از چون
 ،الـدين  نظـام  شـيخ  اسـتادش،  آرامگاه در و درگذشت دهلي در سالگي74 در و ق 725 سال
  شد. سپرده خاك  به
  
  شاعر آثار ساير .3

 ةگفتـ   بنابـه  گفـت.  سـخن  يقـينِ  و قطـع  بـا  تـوان  نمي دهلوي اميرخسرو آثار تعداد ةدربار
 اثـر  صد يك حدود دهلوي تصنيفي و ليفيأت كتب ،ستانافغان انمحقق  از ،خليل  محمدابراهيم 

 اسـت  گذرانيـده از نظـر   را وي چـاپي  و نويس دست كتابهجده  كه افزايد مي همو است.
 ترديـد  و شـك  ديـده  بـه  جمالت اين به بايست مي اگرچه ).139 :1395 سليمانيان و ياري(

 و نويسـنده  خسـرو دهلـوي  امير كـه  داشت دور خاطر از توان نمي را مطلب اين نگريست،
 كـه  شـود  مـي  ديده نثر و نظم در متعددي اتتأليف وي، ةكارنام در است. بوده پركار محققي
 اشـعارش  شمار كه شده نقل وي خود از دارد. قرار مارس  دست در امروزه ها آن از بسياري

 ديواني صاحب ،گفت مي شعر  »طوطي « تخلص با كه ،او است. تر بيش بيت چهارصدهزار از
 سـالگي  نـوزده  تـا  شـانزده  هاي سروده شامل، الصغر تحفة ،اول دفتر است: دفتر پنج بر مشتمل
 ،سـوم  دفتـر  ؛ودوسـالگي  سـي  تـا  بيسـت  هـاي  سـروده  شامل ،ةالحيو وسط ،دوم دفتر ؛شاعر
ـ  چهـارم  دفتـر  ؛سالگي وسه چهل تا وسه سي هاي سروده شامل ،الكمال ةغر  شـامل  ،نقيـه  ةبقي

  عمر. آخر هاي سروده شامل ،الكمال ةنهاي ،پنجم دفتر منجااسر و ؛پيري دوران هاي سروده
 پذيريتأثير است مشهور و معروف گو پارسي شاعر اين هايِ نوشته در تر بيش چه آن اما

 در )،444 :1387 معين( 7شيرازي سعدي از غزل در دهلوي است. ديگر شاعران از وا
 الدين رضي از قصيده در و ،)88 :1369 جامي( خاقاني و سنايي از حكمت و موعظه
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 شك بدون اميرخسرو وجوداين، با است. گرفته فراوان تأثير اسماعيل كمال و نيشابوري
 نيز خوداو  است. ،ايراني بزرگ يسرا داستان و اديب گنجوي، نظامي مقلد ترين شايسته
 و ؛11: 1394 ثروتيان( او ةخمس تأثير تحت و 8داند مي خود مقتداي و استاد را نظامي
 از: ندا عبارت آثار اين است. سروده بيت هزار هجده بر بالغ اي خمسه )،79 :1392 ثروت

 ،خسرو و شيرين .2 ؛ق 698 سال به شده سروده و االسرار مخزن تأثير تحت ،االنوار مطلع  .1
 تأثير تحت ،ليلي و مجنون .3 ؛ق 698 سال به شده سروده و شيرين و خسرو تأثير تحت
 و اسكندرنامه تأثير تحت ،سكندري ةآيين .4 ؛ق 698 سال به شده سروده و مجنون و  ليلي

 به شده سروده و پيكر هفت تأثير تحت ،بهشت هشت .5؛ ق 699 سال به شده سروده
  .ق 701 سال

  است: زير شرح به ديگري آثار داراي دهلوي اميرخسرو
 بغراخان، شاه پدرش و كيقباد بين حكومت سر بر جدال داستان :السعدين قران .1
 ستننش تخت به موضوع با )الفتوح تاج يا( الفتوح مفتاح .2 ؛688 سال به شده سروده
 ):عشقيه ةمنظوم يا( خضرخان و دولراني .3 ؛689 سال به شده سروده فيروزشاه، الدين جالل
 و گجرات امير دختر ،9دي ديول و ،مسلمان ةزاد شاه ،عالءالدين پسر خضرخان عشق داستان

 خلجي، شاه مبارك الدين قطب نام به :سپهر هنُ .4 ؛715 سال به شده سروده هندو، ةزاد شاه
 دهلي. شاهان از شاه تغلق الدين غياث وصف در :نامه تغلق .5 ؛718 سال به شده سروده

  :از ند ا عبارت خسرو دهلويامير منثور هاي كتاب
 عالءالـدين  سـلطان  حكومـت  دوران نقـل  كه عاليي تاريخ به معروف الفتوح خزائن .1
؛ اوليـاء  نظـام  شـيخ  سـخنان  و حكمـت  موضـوع  بـا  الفوايـد  افضـل  .2؛ است خلجي محمد

  فارسي. زبان در انشا و يسندگينو قواعد موضوع با خسروي اعجاز يا االعجاز رسائل  .3
  
  بررسي .4

  اثر معرفي 1.4
 شـكل  بـه  بقـايف،  محمـدوفا  تصـحيح  و كوشـش  بـه  مطالعـه  ايـن  در موردبررسـي  ةنسخ
 انتشـارات  در نسـخه  1350 شـمارگان  با ،1975 سال در چاپي، حروف با نه و نويس دست
 اتحاد شهرهاي از اثر انتشارِ زمان در كه ،امروزي تاجيكستان پايتخت دوشنبه، شهر در دانش

 از پيش و دارد صفحه 310 هنسخ اين است. شده منتشر ده،بو شوروي سوسياليستي جماهير
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 صـفحه  دو در ميرزايـف  عبـدالغني  قلـم  به يگفتار پيش داراي ،داستان روايت و اصلي متن
 عنـوان  اسـت.  رفتـه  سـخن  اثـر  صـاحبِ  و اثر اعتبار و اهميت از گفتار، پيش اين در است.

 سوسياليسـتي  جمهـوري  علوم آكادمي شناسي شرق انستيتوي « و  »تاجيكستان علوم آكادمي «
 آن معنـويِ  و مـادي  هاي حمايت ةدهند نشان كه شده درج كتاب اول ةصفح روي  »شوروي
 ةنويسند و اثر نام از غير و است ساده بسيار كتاب جلد روي طرح است. اثر از علمي مراكز
 .اسـت  جلد روي خاصي تصوير فاقد كتابدرواقع  شود. نمي ديدهدر آن  ديگري مطلب آنْ
 .است شده درج سيريليك به بار اين مطالب همان ،)سيريليك به اصلي روي( جلد پشت در
 نوسأنام هاي واژه معاني و دشوار لغات از شرحي ،بررسيمورد ةنسخ جاي هيچ در سفانهأمت

 يـا  ،تركـي  عربـي،  هنـدو،  هـاي  واژه از لغـات و  زيادي شمار وجود به باتوجه كه نشده بيان
 دشوار و ناآشنا اساميِ كتاب، صفحات درخالل است. اساسي ايرادي و نقصان سانسكريت،

 وجـود  ... و ،ها درخت و ها گل اشخاص، ،ها نامك نامِ براي امروز زبان فارسي خوانش براي
  است. گذشته آن كنار از آساني به مذكور مصحح كه دارد

 دارد. اي ويژه جايگاه خضرخان و دولراني مثنوي ،خسرو دهلويامير متعدد آثار درميان
 يِدادگ دل گرِ روايت ،است شده سروده مقصور مسدس هزج بحر در كه ،منظومه اين
 ةراج  دختر  دولراني) يا راني ديول( دي ديول به  خلجي  محمدشاه  عالءالدين  پسر  ضرخانخ

 خصوص به ،نيست ناآشنا و غريب اي مقوله اميرخسرو آثار در عشق است.  گجرات شهر
 تقليد به فراواني آثارِ هندي شهير اديبِ اينكه  دانيم مي رفت، آن ذكر تر پيش طوركه همان

 مثنوي تنها ميان، اين در اما است، سروده  ،نظامي  زمين، ايران بزرگ شاعر از پيروي و
 اين و )360 :1392 ذوالفقاري( است شده معروف  عشقيه مثنوي به خضرخان دولراني
دهلوي اميرخسرو سازد. مي عيان را مذكور ةمنظوم اهميت و شكوه و مندي ارج مطلب 
 وصف در وي داند. مي عاشقانه شورِ جمال به آراسته و نمزي را مجموعه اين سراسرِ
  گويد: مي چنين اثرش

ـ  در پـاي  تا سر ز   عشق ةماي جمالش شد عروسي  عشـق  ةپيراي

 گرفتـه  كـار  بـه  منظومه اين خلقِ براي را خود صناعت و ذوق تمامي است مدعي شاعر

  است: و راضي خرسند كار نهايي محصول از ظاهراً و است

 دارم گنجينــه در هرچــه بريــزم   دارم سـينه  در من كه ها بخشش ز
ــر ــق در وگ ــازي عش ــداني ره ب  خـواني  افسـانه  ايـن  گر درآموزي   ن
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 نگاريست و نقش عاشقان خون ز   كاريست پوشيده او بيت هر در كه
 گـام  سه دو باشد سفر را كاهل كه   نـام  بجـز  ننويسـي  نامـه  زين دگر
 يـاد  غـزل  اين گير خضر تلقين ز   بنيـاد  پاينـده  را عشق خواهي چو

  است: ماندگار و جاويد آفريده كه اثري است معتقد شاعر كه ناي درنهايت

ــه   نـادان  خلـق  ديگر نيست بس اين بر ــين ب ــم تحس ــد دادن ــادان دارن  ش
 زيـت  روغـن  آتـش  بـر  فشانندم   بيـت  گر و جويد غزل من از يكي

 روزي كـه  مانـد  بدان من حديث   ســـوزي زينگونـــه بـــدودانگيزي
  كند: مي اشاره مطلب همين به اثر اين ديگر جاي در اميرخسرو

 !دهر در ماند خضرخان دولراني   بهـر  عاشـقي  كتاب اين خطاب

  شد. خواهد بشر تاريخ در مانا اثري مذكور ةمنظوم هندي، اديب اين اعتقاد به
  

  محتوايي و شكلي ابعاد 2.4
 از قبل  خضرخان  خود را كتاب در شده روايت ماجراهاي شده، ذكر كتاب متن در طوركه آن

 اثري ها،داد روي آن براساس خواهد مي امير از و كند مي تعريف اميرخسرو براي مرگش
 شده تأليف اثرِ از چون اما نويسد، مي نثر به را روايت اين درابتدا اميرخسرو كند. خلق هنري

 مرگ از پس و ماه چهار طي منجااسر بيافريند. منظوم روايتي گيرد مي تصميم است، ناراضي
 پايان به اثر سرايش پردازيم، مي آن به تر بيش بعد صفحات در كه دهنده، سفارش خراش دل
 عتنَ خداوند، ستايش شامل )دوره آن رايجِ ةشيو به( مثنوي اين آغازين ابيات رسد. مي

 مدحِ اولياء،الدين  نظام شيخ خود استاد مدح رسول، معراج روايت يارانش، و اكرم رسول
 روايت شرحِ و ،كتاب نظم سبب سلطان، نصيحت ةصحيف عرضِ شده، مسلمان سلطانِ

 است. نشسته اثر ابتداي در ماجراها، نقلِ و اصلي روايت از قبل كه است، گذشته سالطينِ
 و خواندني بسيار ،دارد اختصاص سلطان به اندرز و پند به كه ،ديباچه اين از هايي بخش
 هاي بزرگي و ها دالوري از تمجيد به وي بخش، اين نخستينِ ابيات در است. ملأتر درخو
را  سلطان)( خود مخاطبِ تا دارد اشاره سلطاني جايگاه اهميت و شكوه و هتاب و سلطان
 خيرخواه را خود بنابراين آورد! مي درادامه كه كند اي گزنده و تند انتقادهاي پذيراي و آماده
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 با است مايل كه گذارد مي درميان را پرسش اين سلطان با و خواند مي شاهي تخت و سلطان
 شكري ميِ چون هم سخني با يا شود مواجه تلخ!) ةباد چون( فايده و پرسود اما تلخ سخني

 دشو رو هروب ،استبوده  خاصيت بي و مضر اندازه بي و چاپلوسان خاصِ كه ،شراب) نوعي(
 كه كندمي هدايت را سلطان نوعيبه ،كالم اين در راوي .)88 :1398 نوريان و دولتشاهي(
 و انهخيرخواه را شدهبيان پندهاي و ندهد تن ديگري سخن به اول ةگزين جز ذهن، در

 كه است مواجه يأخودر و ريز خون پادشاهي با داند ميكه  ندچهر ).همان( بداند دوستانه
 ،جسورانه و پندآموز حكايتي در اميرخسرو دارد. كارنامه دري فراوان گناهان بي غارت و قتل
 تكبر و غرور از پرهيز بارةدر نابي اجتماعي نكات ،است نظير كم فارسي ادبيات تاريخِ در كه

 كه كند مي روايت پادشاهي عبرت براي را داستان اين اميرخسرو باشد يادمان كند. مي تقرير
 دليل به و بوده خود ةزمان ةشهر كشتار و ريزي خون و تكبر و خودستايي و رادعاييپ در

  »ثاني اسكندر « را خود نكرده، رحم خود نزديكان به حتي طلبي، جنگ و كشورگشايي عطش
  10است. كرده ضرب سكه خود قلمرو در نام همين هب و ناميده

 و شـده  شـتر  كـه  بينـد  مـي  خـواب  در موشي است: گونه اين داستان اين مختصر شرح
 ايـن  از .است هشد مبدل توانايي و عظمت و كرامت به اش اعتباري بي و ضعيفي و كوچكي
 بزرگ يشتر چون بلكه حازم، و محتاط يموش چون نه شود،مي بيدار خواب از وقتي سبب

 و تكبـر  خـوشِ  حـالِ  همـان  در كـه  چاره چه را قضا اما دارد. برمي قدم ،شجاع و باك بيو 
 ةديباچـ  اهميـت  شود. مي هالك غره موش و ريزد مي او روي را خود بار شتري بافي، خيال
تـر   كـم  داسـتان  روايت بخش از دارد، بر در را كتاب كلِ سوم يك به نزديك كه منظومه اين

را  اخالقـي  و مـديريتي  پنـدهاي  برخـي از  آگـاه،  يمعلمـ  چون هم شاعر ،جا اين در نيست.
 پس برند.ب ة كافي از آنبهر و التذاذ خوانندگان ديگر هم ،سود ببرد سلطان هم تا ردشما برمي

 شاعر كند. مي بازگو را اصلي روايت و گستراند مي را سخن پهناي اميرخسرو مقدمه، اين از
 روايـت  راقـاره   شـبه  در غوري پادشاهان توسط اسالم نشر چگونگي اختصار، به ،جا اين در
 را خود دين دارد سعي و كند مي تصرف را هند كشور  خلجي محمدشاه عالءالدين كند. مي
 شـهر  بـه  كنـد  مـي  مورأمـ  را  خـان  الـغ  وي دهـد.  گسـترش  و بسط پهناور سرزمينِ اين در
 دربـارِ  زيبـاي  زنـانِ  از يكـي  ، گجـرات   فـتح  از پـس   خـان  الغ  كند. حمله  راتجگُ  بردي راه

 به  كنوالدي  ورود با كند. مي شاه تقديم فراوان هداياي با را  كنوالدي  نام به هندو ةشد مغلوب
  عالءالـدين  شـاه  فرزنـد  ، خضـرخان   بـازي  هـم  كنـوالدي،  كوچك دختِر  دولراني  شاه، دربار
 هـم  ةبسـت  دل فـراوان،  هـاي  نشـيني  هم دليل به و شوند مي بزرگ هم دركنار دو اين شود. مي
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 از شـاه  كـه  پايـد  نمـي  ديري د.شو مي عام و خاص زد زبان دو اين عشق تدريج به شوند. مي
مفارقـت و  به فكـر   نامسلمان، و مسلمان نكاح گناه از اجتناب براي شود و مي آگاه موضوع
شـاه   كنند. زنداني  لعل قصر  در را هندو دختر تا دهد مي فرمان بنابراين افتد، مي ها آنجدايي 

 نسـل  و شاهي خونِ تا كند ازدواج مسلمانش دايي دختر با پسرش دهد مي دستور چنين هم
 و هنـد  ةجامعـ  متـداول  هـاي  ازدواج در بايد را رفتاري چنين أمنش د.شون كفار به آلوده وي
 اجبـارِ  بـه   خضـرخان   ).158 :1380 شيخي( كرد وجو جست گذشته در كاستي درون شكل   هب
 هـواي عطـش   سـر  در چنـان  هـم  امـا  ،دهد مي پدر ةخواست به تن جاري، رسم و پدر يأر
 از و نويسـد  مـي  نامـه  او بـه   دولرانـي   ديگـر،  يار با  خضرخان ازدواجِ از پس دارد. يولراند
 نامـه  خوانـدنِ  بـا   خضرخان  دهد. مي سر شكايت و گله دلدار هايِ عهدشكني و ها وفايي بي

  شود: مي زمين نقش هوش بي و مضطرب و منقلب
 خــاك بــر فروغلطيــد هوشــي بــي ز   چاك صد كرد دامن و خواند سراسر

ه نامپاسخ  مضمونِ نويسد. مي وي به اي نامه محبوب، ةنام پاسخ درخضرخان  بعد، كمي
  است: عذرخواهي و پوزش سراسر  خضرخان  از سوي

 يخواه كه هرچون ام بنده شتيپ كه   يشــاه و يســلطان بــه طعــنم مــزن

 را هندو دختر با وصال هواي سر در و است قرار بي و تاب بي بسيار اكنون خضرخان
 سلطان  ،ديگر ازسوي .پدر زعم با مخالفت ياراي نه و دارد قاعده ضديت با تمايل نه او .دارد

 داند. نمي ثواب را نامسلمان با مسلمان وصلت بر همان سخن درست محمدشاه عالءالدين
 ممكن و نداشته پسر در يتأثير هيچ او هاي مخالفت شود مي متوجه وقتي وصف، اين با

 وصل فصل و كند مي صادر را ازدواج زاجو ،ميلي بي روي از كند، تر پريشان را اوضاع است
 و است كوتاه بسيار وصل زمان شود. نمي ختم جا اين به داستان اما گيرد. مي سر پيوند

 قتل به را خضرخان داييِ خانْ آلپ  پادشاه دشمنانِ دلداده! دو كمينِ در ناپاك روزگارِ
 مسلمانان، ةهم رسوم طبق زمان، آن در كهكنند  مي معرفي قاتل را خضرخان و رسانند مي

 فرمان است، اطالع بي اه جنايت و ها خيانت ةپرد پشت از كه شاه بود. حج سفر عازم
 در و دستگير بالفاصله ،آن از پس و گرددباز خدا ةخان رسف راه ةنيم از خضرخان دهد مي

 چون نيز زاده شاه كنند. مي اجابت را شاه امر الفور في گران فتنه شود. زنداني  گوالير  زندان
 زود خيلي است طبيعي گزيند. برمي سكوت و دوش مي تسليم شود، مي ابالغ وي به پدر يأر

 گستاخيِ و قدرت افزايش و متكبر شاه شوكت و قدرت و توان كاهشِ موجب موضوع اين
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 نيز خود ةعجوالن عمل از و شده رنجور و بيمار كه ،سلطان ميان، اين در شود. مخالفان
 را ها دسيسه و ها خدعه انگيزانْ فتنه و مخالفان و ميرد مي ،استو پشيمان  غمگين و افسرده

 و معاضد را آمده پيش وضع ِ شاه دشمنانِ است، زندان در شاه پسر كه  حال گيرند. مي سر از
 اين با شاه مخالفانِ گيرند. مي دست به را حكومت و دربار و تخت عنانِ وبينند  مي مناسب

 را  خضرخان  ابتدا بماند، باقي قدرت در گذشته سلطانِ از خواهي خون و وارث نبايد كه فكر
 است حاضر شوهر قتل ةصحن در كه  دولراني  كنند. مي جدا تنش از سر مدتي از پس و كور
 دل سنگ قاتالن .دهد مي سر فريادها و ها ناله كند، مي مشاهده را وي ضجرِ و رنجو  تخفّ و
  شود. مي تمام روايت و كُشند مي  خضرخان  جسد كنارِدر نيز را او
  
  بحث .5

 نگـاريِ  تـاريخ  اسالم جهان در نگاري تاريخ گذارتأثير و مهم يها ناجري يكي ازشك   بدون
 خصـوص  بـه  ،قـاره  شـبه  ةحـوز  مورخان ).130: 1395 سليمانيان و ياري( است هندوستان
 و ثبـت  يمنـد  زشرا و متعـدد  آثار تيموريان، دورة و تيموريان از پيش ةدور در هندوستان،

 شـكوفايي  ةمرحلـ  در نيز و گيري شكل آغاز همان از هندوستان نگاري تاريخ اند. كرده ضبط
 توجـه  در آن هاي شيوه و نيزم رانيا فرهنگ و جامعه و زبان تأثير تحت زيادي تاحدود خود
 هـا  قرن ايراني ةانديش و زبان كه باشد علت همين به شايد است. بوده اجتماعي هاي زمينه به
 بهـا  گـران  و معتبـر  و داشته رواج قاره شبه ةجامع كلِ در پويا و زنده فرهنگ و زبانعنوان  به

  است. بوده
 فرهنگـي  اثـري  قالـب  در تاريخي، بستر بر مبتني ةانديش يا روايت بيانِ گاه ميان، اين در
 بر داشـتن  عالوه كه آثاري يستندن كم ،زمين ايران فرهنگ و ادب تاريخِ در كرد. مي گري جلوه
 ادعايي چنين شاخصِ ةنمون اند. بوده اهميت و اعتبار واجد نيز منظر اين از ،ادبي هاي ارزش

 مندي بهره ضمن كه كرد مشاهده ،نامه شاه طوسي، فردوسيِ مليِ و حماسي اثر در توان مي را
 انـواع  از ،دارد مـي  بيان را مهمي اجتماعي تاريخي هاي روايت ديني، و يا اسطوره عناصر از

 و دولراني ةمنظوم مرگ. و باروري به مربوط هاي انديشه تا گرفته زناشويي روابط و ازدواج
 قومي هاي ريزي خون و ها جنگ و واقعي هايداد روي بستر بر غنايي يداستان نيز خضرخان

 قـاره  شبه در كه )78 :1399 كوب ينزر( است هند مردم احوال و اقليم تصوير بيان با راه هم
 مانـدگار  و منـد  ارزش اثـري  آن از ،هنـدي  اديـب  و متفكر دهلوي، اميرخسرو و داده روي

 هـاي  داده ادبيـات  ةدريچـ  از نبوده، اي حرفه مورخي اميرخسرو كه باوجوداين است. ساخته
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ارائه كرده  دهلوي  ي كهاطالعات است. كرده ارائه هندوستان تاريخ از نابي اجتماعي ـ تاريخي
 مورخـان  موردتوجـه  ،بعد هاي دوره در و برداشته پرده ها حكومت انحطاط و اعتال ازاست 
   ).126 :1395 سليمانيان و ياري( است گرفته قرار هندي

  
  گيري نتيجه .6

 در غالب پارادايم عنوان به را اجتماعي هاي انديشه ،خضرخان و دولراني كتاب در اميرخسرو
 وبوي رنگ شاعر روزگار در جديد، دين ورود با كه هايي انديشه ؛است داشته نظر در اثر كل

 شاعر نجوي،گ ينظام تأثير تحت تر بيش اميرخسرو ادبيِ اتتأليف اگرچه است. گرفته اسالمي
 نظامي سياق و سبك از پيروي ها آن ةهم در و 11شده سروده ،زمين ايران ةبرجست اديب و

 ديگري سياق و شكل به ارد ود اساسي هاي تفاوت وي آثار ديگر با است، نمايان و مشهود
 است. گذاشته صحه واقعي روايتي بر كه كرده خلق اجتماعي اثري سراينده جا اين است.

 و تاريخي نظر  از ،است اعتبار واجد ادبي نظر از كه اندازه همان اثر نيا ،سبب همين به
كلمات  و ها واژه و است رسوم و آداب از سرشار كتاب اين صفحات است. مهم نيز اجتماعي
 ازدواج مراسم برگزاري است.شده  پديدار قاره شبه پهناي در كهاست  تازه دين خاصِ

 گروهي، درون شكل به خانواده تشكيل و ازدواج به توجه هندي)، نه و( مسلماني ةشيو به
 در و خود نوع در ،رددا نمود كتاب اين در كه ،... و حج) سفر چون هم( ديني فرائض اداي
  است. نظير كم منطقه و دوره آن

 ؛اسـت  داسـتان  محـوري  شخصيت دو اصلي اتهام و روايت محور گروهي برون ازدواج
 تـا  و اسـت  گرفته قرار ها شخصيتديگر  شماتت و سرزنش مورد ،اثر كل در كه موضوعي

 ازدواج غيرمسـلمان  هندوهاي هم و هندي مسلمانان هم كند. نمي رها را دو آن نيز مرگ دم
 جـز  را دادگـي  دل چنين انجامسر و دانسته ناپسند و شوم را خود آيين و كيش پيروانغير با

 رخ نيز هندو اسير و مسلمان ةزاد شاه براي انجامسر كه يداد روي ؛اند ندانسته نابودي و مرگ
  كرد. نمايان

 و اخالقـي  سـجاياي  شـرح  و اسـالم  صـدر  خلفـاي  و اكرم رسول ستايشِ الهي، نعت
 ،روايـت  بيانِ از قبل و كتاب آغاز در آن هاي ارزش و اسالم دين تمجيد و ،هريك رفتاري

 اثـر  اين بديل بي هاي ويژگي از ،است بوده زمين ايران ادبيات روزگارِ آن شاعران خاص كه
 نبايـد  را شـده  مسلمان تازه سالطين ظلمِ كهاست  مهم واقعيت اين ةدهند نشان و مند ارزش
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 ابتـداي  در راوي انـدرزهاي  و پندها گذاشت. اسالم مبين دين هاي ارزش و اصول پاي به
 دارد، اشاره حاكمان و شاهان بخشش عفو و انصاف و عدل به كهجا آن خصوص به ،كتاب
 به اميرخسرو نوشتار نوع چنين هم نيست. هالحقيقةحديق در سنايي هايِ توصيه به شباهت بي

 ،بوسـتان  و گلسـتان  يعني ،شيرازي سعدي مشهور كتاب دو در ذكرشده اندرزهاي و پندها
 بسـيار  ،اسـت  داده رارقـ  عتاب و پند مورد را اميران و حاكمان كه هايي بخش خصوص به

  است. نزديك
  

  ها نوشت پي
 

 زودي بـه  وداده است  انجام مقالهة نويسندرا  اثر اينراه با تحشيه و تعليقات  هم انتقادي تصحيح .1
 شود.  مي منتشر

  .ميالدي 1325 - 1253 با برابر .2
القـران   صـاحب و الفضـال،   ، برهـان الشـعرا  سـلطان  از: نـد ا عبـارت  دهلوياميرخسرو  ديگر القاب .3

  االقران. بين
هاي  نزديكي قاره، منسوب به قرية چشت (در اي معروف از صوفيان مسلمان شبه مكتب و سلسله. 4

بر اعتقاد و  عرفاني عالوهابواحمد چشتي آن را بنا نهاد. بزرگان اين نحلة   هرات) كه خواجه
فارسي در  باور عميق به بسط و ترويج دين اسالم، نقش مهمي در بسط و گسترش زبان

  قاره داشتند. شبه
 از يكـي  دختـر  بـا  و آمده دهلي به مغوالنة حملزمان  در كه بود الچين تركان از اميرخسرو پدر .5

 خطـاب » زاده تـرك « يـا » تـرك «اميرخسرو را  اوليا  نظام، رو ازاين بود. كرده ازدواج هندي اميران
  است.  كرده

  بود. شده ايجاد عميقي محبت و اُنساميرخسرو  و اوليا  نظام  شيخ بين .6
 گفت:اوليا   الدين نظام بود. رفته بنگاله به محمد سلطان با و نبود دهلي دراميرخسرو  وي، مرگ دم در

 خـاك  ان رفت، پيكـرش را دركنـار مـن بـه     جه اين از چون ؛زيست نخواهد من از پس اميرخسرو

 بهاوليا   نظام مرگ خبر چون ننهم. بهشت به قدم او بي من و است من اسرار صاحب او كه بسپاريد
 استاد خاك سر به چون و شد روان دهلي سوي هب اختيار بي و زد اي نعره وار ديوانه، رسيد اميرخسرو

 در ماه شش تا و شد بيهوش و گفت اين زنده؟ خسرو و زمين زير در آفتاب اهللا! سبحان گفت: رسيد
  .)8 :1343 نفيسي سعيد( رفت جهان اين از تا بود زاري و گريه

   ».شيرازية شيراز دارد سخنم جلد « كند: مي اشاره موضوع اين به جايي در اميرخسرو .7
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8.   
 در اين بزمگه شمع روشن وي است   نظامي كه استاد ايـن فـن وي اسـت   

  
  است. داده تغيير دولراني به را» هندو دختر« نام تصرف، اندكي بااميرخسرو  .9

 دورانِة شهر رحمي بي و شقاوت و غرور به كه، دهلي مقتدر حاكم محمد، عالءالدين سلطان .10
 هاي جنايت و ها قتل مرتكب، كند تصرف را شاهي تختكه  اين براي وي است. بوده خود

 تخت برخود  و رساند قتل به، بود همسرش پدرِ و عمو كه ،را وقت پادشاه ازجمله، شد بسياري
 با و نكرد رحم هم ، خان شادي  و  خضرخان ، خود پسران به حتي او زد. تكيه سلطنت
 و شد خود حكومت هاي پايه تضعيف موجب هم توطئه، و خيانت توهم باها  آن كردن زنداني

  ساخت. فراهم راها  آن مرگ مقدمات هم
و  يرينش ،االنوار مطلع بر مشتمل كه سروده يا خمسه نظامي، ةخمس براساس كه ينحو به .11

  .است هشت بهشت و يسكندر ةيينآ ،يليمجنون و ل، خسرو
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