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عمران 1

چکیده
امیرخسرو دهلوی (725-651ه.ق) از شاعران عارف فارسیگوی نیمۀ دوم قرن هفتتتو و نیمتۀ اول
َضترخان» از مثنویهتتای
قرن هشتو هجری هندوستان است .منظومتتۀ ادبتتی-تتتاری ی دُوَلرانیخ َ
اوست که مشتملبر  4519بیت است .این مثنوی به بحر هزج مثمن مقصور یا محذوف در داستان
واقعی عشق خضرخان ،پسر عالءالدیّنمحمّدشاهخلجی با دیتتولدی» دختتتر را تتهگجرات استتت.
امیرخسرو ابتدا این داستان را به نثر فارسی نوشت و سپس به دستور سلطان آن را در  715ه.ق به
نظو در آورد .تو ه به آموزههای تعلیمی بهصورت مستقیو و غیرمستتتقیو از زبتتان ش صتتیتهای
داستانی دولرانی و خضرخان بیان شده است .این پژوهش ،به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و استتتواری
بر چارچوب نظری میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که شاخصترین انواع مضتتامین انتتدرزی و
همچنین علل و انگیتتزۀ تعلتتیو در منظومتتۀ غنتتایی دولرانتتی و خضتترخان در چیستتت مطتتابق بتتا
دستاوردهای تحقیق ،اصلیترین علت و انگیزۀ انعکتتام مضتتامین تعلیمتتی در داستتتان دولرانتتی و
خضرخان ،تنبه و عبرت استتت .همچنتتین در منظومتتۀ غنتتایی دولرانتتی و خضتترخان ،پیوستتتگی و
آمیزش مضامین غنایی و تعلیمی به روشنی نشان میدهد ،امیرخسرو در پی طرح این موضوع بوده
است که برای رسیدن به کمال در یک رابطۀ عاشقانه ،تو ه به آموزههای تعلیمتتی ایگتتاه م تتو و
بلندی دارد.
واژههای کلیدی :آموزههای اخالقی ،دولرانی ،خضرخان ،منظومۀ غنایی.
 -1مقدمه
شعر تعلیمی ،شعری است که شاعر بدون تو ه به احساسات ش صی از روی کمال حسننیّت در
مورد مسائل م تلفی که باعث اصالح ا تماعی میشود ،میسراید .اگرچه پند و انتتدرز و حکمتتت
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد
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م تص قالب خاصی از شعر نیست؛ اما این شیوۀ تعلیو و تربیتتت در منظومتتههای غنتتایی فارستتی
مقامی رفیع دارد .یکی از ارکان استواری ،ماندگاری و اودانگی یک اثر در مشرق زمین ،همواره
تأکید بر اصول و آموزههای اخالقی است» (یلمهها .)154 :1390 ،در شعر فارسی ،وسیعترین افتتق
معنوی و عاطفی ،افق شعرهای غنایی است .موضوعاتی که در ادب فارسی ،حوزۀ شتتعر غنتتایی را
تشکیل میدهد ،تقریباً تمام موضوعات رایج است .نکتۀ قابلتأمل ایتتن استتت کتته در ادب فارستتی
مفاهیو متعدد اغلب با یکدیگر به هو آمی تهاند و در بیشتر قالبهای شتتعری مجموعتتهای از ایتتن
مفاهیو و ود دارد.
غِنا» ،در لغت به معنی سرود ،نغمه و آواز خوش طربانگیز است و شتتعر غنتتایی بتته شتتعری
گفته میشود که گزارشگر عواطف احساسات ش صی شتتاعر باشتتد (معتتین :1375 ،ذیتتل وا)ه) و
منظومههای غنایی چنانکه از اسو آن هویداست ،اشعاری است که برای بیان احساسات انسانی از
عشق و دوستی و رنجها و نامردیها و هر چه روح آدمی را متأثر میکند ،پرداخته آیتتد» (رزمجتتو،
 .)64 :1370یکی از شایعترین گونههای شتتعر غنتتایی ،منظومتتههای عاشتتقانه استتت .منظومتتههای
عاشقانه ،بسطیافتۀ شعر غنایی است .در غزل ،مف وم عشق به اشارتی بیان میشود ،اما در منظومتتۀ
عاشقانه ،همان مضمون باز و گستردهشده ،در قالب داستانی کمال مییابتتد .امیرخستترو دهلتتوی از
شاعران عارف زبان فارسی است و برای عرفای شاعری که اخالقمدار بودنتتد ،تو تته بتته مستتائل
اخالقی م و بوده است؛ البته واضح و مبرهن است که قدماء قصه -حتی منظومههای عاشتتقانه -را
ب انه و دستاویزی برای بیان مضامین اندرزی در نظر میگرفتند؛ ازاینرو شاعرانی که منظومتتههای
غنایی میسرودند ،میکوشیدند تا از هر فرصتی بتترای تعلتتیو مفتاهیو اخالقتتی ب تتره گیرنتتد .ایتتن
پژوهش به شیوۀ توصیفی -تحلیلی تالش میکند با تو ه به الیههای معنایی داستان غنایی دولرانی
و خضرخان ،ردپای مضامین اندرزی و اندیشههای واالی انسانی را بازنمایی کند.
 -1-1بیان مسئله و سؤال تحقیق
امیرخسرو دهلوی معروف بتته طتتوطی هنتتد» (دولتشتتاه ستتمرقندی )238 :1386 ،استتت .پتتدرش
سیفالدین محمود در اصل اهل الچین و مادرش از پتیالۀ هند است .وی در ش ر کتتش ترکستتتان
ساکن و رئیس قبیلۀ خود بود .وی از همان کودکی قریحۀ شاعری خود را آشکار کرد .امیرخستترو
به تحصیل علوم و فنون پرداخت و در آثار و اشعار فارسی مطالعه کتترد تتتا در ایتتن زبتتان م تتارت
کامل پیدا کرد .او در دربار بسیاری از پادشاهان محلی هند خدمت کرد و عمر گذراند .امیرخستترو
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در هنگام مرا عت به دهلی از سفر بنگال و اوده ،از وفات پیر خود نظامالدین اولیا آگتتاهی یافتتت.
به دهلی شتافت و سر بر آستان تربت شیخ ن اد .از دربار دا شد و بتتا تتترل تعلقتتات دنیتتوی در
همان سال یعنی  29ذیالقعده 725ه.ق و در  74سالگی درگذشت و در آرامگاه مراد خود به خال
سپرده شد .امیرخسرو مثنوی خضرخان و دولرانی (715ه.ق) را در  62سالگی سرود .این منظومتته
به شرح واقعی عشق و وصلت شمسالدینخضرخان فرزند سلطان و دولرانی دختر را ۀ گجرات
است .مثنوی دولرانی و خضرخان گذشته از مزایای ادبتتی ،ارزش تتتاری ی و ا تمتتاعی هتتو دارد.
محمدشاه خلجی در دهلی (از سال  695تا 716ه.ق) ستتلطنت داشتتته استتت .بنتتا بتته گفتتۀ ختتود
امیرخسرو (ص  ،)50منظومۀ دولرانتتی خضتترخان را در 715ه.ق بهمتتدت چ تتار متتاه و چنتتد روز
سروده است و چ ار هزار و دویست بیت شده و پس از آن  319بیت دیگر بتتر آن افتتزوده استتت؛
بنابراین تمام کتاب  4519بیت شده و پیش از شروع به داستان ،ابیاتی در توحیتتد و نعتتت رستتالت
پناهی(ص) و مدح پادشاه عصر (عالءالدین محمد) انشتتاء کتترده استتت .ایتتن منظومتته را عشتتقیه و
عشیقه نیز می نامنتتد» (صتتفا .)781 /3 :1371 ،تقستتیمات داستتتان منظومتتۀ دولرانتتی و خضتترخان
برحسب موضوعات داستانی ،از آغاز زندگی دولرانی و خضرخان تا پایان آن است کتته در ضتتمن
آن ،به وقایع تاری ی و ا تماعی و ادبی شبهقارۀ هند نیز اشاره میکند .تو ه به مضامین اخالقی و
انسانساز در سراسر داستان این منظومۀ غنایی دیده میشود.
مقالۀ حاضر در فحوای بحث به سؤال زیر پاسخ میدهد:
 بر ستهترین مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی دولرانی خضتترخان امیرخستترو دهلتتوی کتتداماست
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
تالش برای احیای آثار مکتوب گذشته امری ضروری است ،زیرا حفظ فرهنگ و ادب هتتر امعتته
در گرو حفظ آثاری است که در پویایی و استحکام فرهنتتگ آن امعتته ست و داشتتتهاند .آنچتته از
گنجینۀ میراث ادبی مکتوب ما در دسترم است ،انتتدل نیستتت؛ ولتتی بتتا تمتتام کوشتتشهایی کتته
در ت شناساندن این آثار صورت پذیرفته است ،آثاری که هنوز در گوشۀ انزوا قرار دارنتتد ،کتتو
نیستند .یکی از این شاعران توانا که در زاویۀ گمنامی قرار گرفته و در عصر خویش از نویستتندگان
بر سته بوده ،امیرخسرو دهلوی است .با تو ه بتته اهمیتتت ادبتیِ منظومتتۀ دولرانتتی و خضتترخان،
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تحقیق دربارۀ این اثر و بررسی بر ستتتگیهای معنتتایی و محتتتوایی آن از ضتترورتهای پتتژوهش
است.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش تحقیق در این مقاله ،موردی -زمینهای با رویکرد همبستتتگی استتت .در ایتتن تحقیتتق بتترای
معآوری اطالعات از روشهای اسنادی (فیشبرداری بهصورت توصیفی) و پیمایشی (استفاده از
نظریات امیرخسرو در منظومۀ دولرانی و خضرخان) استفاده شتتده استتت .همچنتتین مقالتتۀ حاضتتر
میکوشد تا با استفاده از روش تحلیل محتتتوا» معیارهتتای کتتاربرد فتتراوان مضتتامین تعلیمتتی را از
دیدگاه این ش صیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد .قلمرو تحقیق حاضتتر ،تمتتامی متتتن نست ۀ
خطی دولرانی و خضرخان را دربرمیگیرد .همچنین شاخصههای رشد اخالقی فتتردی و ا تمتتاعی
بهصورت گزینشی است راج و تدوین شدهاند.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون علل رویکرد تعلیمی منظومۀ غنایی دولرانتتی و خضتترخان کتتار نشتتده ،امتتا برختتی از آثتتار
منتشرشده دربارۀ این منظومه عبارت است از :متن منظومۀ غنتتایی دولرانتتی و خضتترخان در ستتال
1988م .در ادارۀ ادبیات دهلی منتشر شد .همچنین متن فارسی آن در 1336ه.ش بتتا پیشگفتتتار و
حواشی به زبان اردو در بمبئی چاپ شد .آقا بزرگ ت رانی در سال (1355ه.ق) در کتاب الذریعتته
الی تصانیف شیعه» در مجلد  7و  ،15صص 280و  288به این مثنوی غنتتایی تتتاری ی امیرخستترو
اشارهای دارند .خانبابا مشار ،در لد سوم ،ص  70کتاب ف رست کتابهای چاپی فارستتی» کتته
در سال  1337منتشر شد ،منظومۀ دولرانی و خضرخان را در زمتترۀ اثتتر تتتاری ی -ادبتتی -فارستتی
معرفی میکند .محمدوفا بقتتایوف در داستتتان 1957م ،مقالتتهای را بتتا عنتتوان داستتتان دولرانتتی و
خضرخان» در مجلۀ شرق سرخ منتشر ساخت .همین محقق متن انتقادی دولرانتتی و خضتترخان را
در ستتال 1975م .در ش ت ر دوشتتنبه چتتاپ کتترد .قتتاطعی هتتروی در ستتال 1979م .در تتتذکرۀ
مجمعالشعرای

تتانگیر شتتاهی» ،ص  ،77بتته معرفتتی کاتتتب نست ه خطتتی منظومتتۀ دولرانتی و

خضرخان میپردازد .او نقل میکند که کاتبی به نتتام بایزیتتد دَوری کتته از کاتبتتان دربتتاری محمتتد
اکبرشاه بود ،مثنوی خضرخان و دولرانی را نوشت .نس ۀ مذکور اکنون در کتاب انۀ دولتتتی ایالتتت
کپورت له هند مو ود است .بایزید دوری آن را در محرم 976ه .بتترای کتاب انتۀ اکبرکتابتتت کتترد.
ذوالفقاری ،در کتاب یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی» که در سال  1392توسط نشتتر چتترخ منتشتتر
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میشود ،به خالصۀ این منظومه میپردازد .باباصفری ،در سال  ،1392در کتاب فرهنگ داستتتانهای
عاشقانه در ادب فارسی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی منتشر شد ،بهطور م تصر ایتتن منظومتته
را معرفی کردند .محمدصادقی ،در سال  1395در مقالتتهای بتتا عنتتوان بررستتی برختتی از عناصتتر
داستان در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلتتوی» کتته در همتتایش ملتتی ادبیتتات غنتتایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد اصف ان ارائه شد ،به بررسی ستتاختار داستتتانی ایتتن منظومتۀ
عاشقانه پرداخت .همانگونتته کتته در ستتابقۀ پتتژوهش دیتتده میشتتود ،منظومتتۀ غنتتایی دولرانتتی و
خضرخان در ایران مورد بیم ری قرار گرفته است و مقالۀ حاضر میتواند فتح بابی در ایتتن زمینتته
باشد.
 -2داستان عاشقانۀ دولرانی و خضرخان
خالصۀ این منظومه به شرح زیر است:
محمدشاه خلجی [خلجیان ،سلسلهای از سالطین مسلمان دهلی] بر کشور هنتتد دستتت مییابتتد و
دین اسالم را در هند و بهویژه در ش ر دهلی رواج میدهد .او الغختتان» را متتأمور فتتتح گجتترات
میکند .الغخان بر کرن رای» حاکو گجرات پیروز میشود و امتتوال او را بتته تصتترف درمتتیآورد.
سپس الغخان در میان زنانِ اسرای درباری ،زیبارویی را به نتتام کنتتوالدی» بتته محمدشتتاه خلجتتی
تقدیو میکند .این زن دو دختر دارد که دختر بزرگش میمیرد؛ اما دختر کوچک به نتتام دیولتتدی»
یا دولرانی» در نزد کرنرای میماند .الغخان برای آوردن دولرانی اعزام میشود .الغخان ،دولرانتتی
را به دربار میبرد .دولرانی و خضتترخان از همتتان ایتتام کتتودکی بتتا هتتو بتتزرگ میشتتوند .چتتون
خضرخان به سن رشد میرستتد ،شتتاه ،دختتتر دایتتی خضتترخان را بتترایش خواستتتگاری میکنتتد.
خضرخان با دختر دایی خویش ازدواج میکند .دولرانی از شنیدن ازدواج خضتترخان الغتتر و نتتزار
میشود و مدام نامههای عتابآلودی برای خضرخان میفرستد .شبی دولرانی که از شدت بیتتتابی
و هجر یار به خواب میرود ،حضرت خضرنبی را به خواب میبیند .حضتترت خضتتر بتته وی آب
زندگانی میخوراند و به او نوید وصل میدهد .دولرانی فوراً از خواب بیدار میشود و بتته وصتتال
خضرخان امید میبندد .از سوی دیگر خضرخان نیتتز از فتتراق یتتار ،بیتتتاب و بی تتوش میشتتود و
حالش هر روز بدتر میشود .شاه ناچار میشود دولرانی را از زندان قصر آزاد کند و این دو را بتته
عقد هو درآورد .چندی میگذرد ،شاه بیمار میشود و خضرخان نذر میکند در صتتورت ب بتتودی
شاه ،پیاده قصد حج کند .چون حال شاه اندکی ب تر میشود ،خضرخان قصد حج میکند .دشتتمنان
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چون صحنه را خالی میبینند ،فتنتته برمیانگیزنتتد و از خضتترخان ستتعایت میکننتتد .شتتاه نامتتهای
عتابآلود برای خضرخان مینویسد .خضتترخان بتته دربتتار بتتازمیگردد؛ امتتا شتتاه از حکتتو ختتود
صرفنظر نمیکند و خضرخان را بتته زنتتدان میافکنتتد .شتتاه میمیتترد .دشتتمنان در زنتتدان چشتتو
خضرخان را میل میکشند و وی نابینا میشود .سلطان مبارل ،انشین شاه و عامل تمتتام بتتدب تی
خضرخان در پی تصاحب دولرانی استتت .خضتترخان خشتتمگین استتت و پاست ی ست ت بتته او
میدهد .شاه مبارل ،سر خضرخان را از تن دا میکند .دولرانی با دیدن صحنۀ قتلِ محبوبش ،در
کنار او ان میدهد و هر دو را در کنتتار هتتو بتته ختتال میستتپارند (امیرخستترو دهلتتوی:1916 ،
تل یص از کل متن) .درمجموع ،نومیدی و اندوه تلخ غوانگیزی در سراسر ایتتن منظومتتۀ عاشتتقانه
موج میزند ،عشقی که در این منظومه است ،تجربۀ واقعتتی استتت .تجربتتهای قلبتتی کتته از آنهتتا
میتوان صدای روح شتتاعر را کتته زیتتر بتتار انتتدوه و پریشتتانی خُترد و شکستتته میشتتود ،شتتنید»
(زرّینکوب.)267 :1373 ،
 -1-2علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ غنایی دولرانی خضرخان
 -1-1-2ترغیب و تشویق
هدف از ارتباط افراد با یکدیگر انتقال اطالعات ،بیان خواستهها ،ستترگرمی و حتتتی بیتتان عقایتتد و
بازگوکردن درستیها و نادرستیها از دیدگاه همدیگر است کتته یکتتی از آنهتتا ترغیتتب و تشتتویق
است و بسیاری از ارتباطهای آدمی ،تشویق و ترغیب به نوعی گرایش خاص است؛ چراکتته اگتتر
این عمل بهدرستی صورت پذیرد ،ش ص به آن عمل خواهد کرد» (میلر .)238 :1368 ،این شتتیوه
از م وترین انگیزههایی است که سرایندگان در بتتین بیتتان داستتتانهای عاشتتقانۀ ختتود از آن ب تتره
گرفتهاند و در آموزههای تعلیمی ختتویش از آن استتتفاده کردهانتتد .امیرخستترو در منظومتتۀ غنتتایی
دولرانی و خضرخان اهمیت تشتتویق و ترغیتتب را بتتهخوبی دریافتتته و از آن در منظومتۀ ختتویش
استفاده کرده است .شاعر در منظومتۀ دولرانتتی و خضتترخان ،بستتیاری از نیکوییهتتای اخالقتتی را
میستاید و بهصورتی مستتر سعی در تشویق م اطب به صفتهای نیکو است که به نمونههایی از
آن اشاره میشود .از دیدگاه امیرخسرو ،گام م می در عشق ،پاسداری از پیمان و وفاداری به ع تتد
است .حفظ عفت و پاکدامنی م وترین نکتهای است که در سرتاسر منظومۀ دولرانی خضرخان بتته
آن تو ه شده است .وی تن ا به عشق حالل که از راه مشروع و با رعایت آداب و رسوم امعه به
وصال منت ی شود ،اعتقاد دارد .سراسر داستان براسام وفاداری و عشق پال بنا شده است:
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دگرباااااره بااااه وکاااان ع ااااد و پیمااااان

ساااوی بلقااایر شاااد مااار .سلیماااااان

نشسااااته هاااار دو دلاااادار و ا اااااوی

چااااو دو آیینااااه بااااا هااااان رویدرروی

خیااااال ایاااات درو گشااااته پدیاااااادار

ماااال او دریااات بنماااوده دیااااااااادار

(امیرخسرو دهلوی)37 :1916 ،
در ابیات فوق ،شاعر عالوهبر وفا ،یکرنگی و صفای میان عاشق و معشوق را میستاید.
امیرخسرو در ب ش دیگر نیز وفاداری دو دلداده را تحسین میکند:
بساااااو سااا اینه دو یااا ااار و اااااااادار

وداع یکاااااادگر کاااااااردند نااچااااااااار

(همان)78 :
الف -ترغیب به پرهیز
باااااه هماااااـ د در پاارهیازگاااااااری

خااادا کاااردش در آن پااااارهیز یااااااری

(همان)48 :
ب -ترغیب به تقوا
قضااااا گاااانک سااااعادت کاااارده بااااا ش

ساااعادت شاااد باااه تقاااوی کارسااااا ش

(همان)48 :
بااااه غنهااااا مااااونر دو یااااار انااااای

کااااه بیمااااونر مبااااادا ناادگااااااانی

(همان)22 :
 -2-1-2انذار و هشدار
امیرخسرو در منظومۀ دولرانی و خضرخان بستتیاری از مفتتاهیو اخالقتتی را در قالتتب انتتذار بتترای
م اطب بازگو میسازد؛ بهگونهای که ازنظر اقناع ،م اطب را آماده میسازد کتته از موضتتوعی کتته
موردنظر وی است ،دوری گزیند .یکی از آن مفاهیو ،بیاعتباری دنیتتا و ناپایتتداری آن استتت :دنیتتا
منشأ همۀ پلشتیهای اخالقی است؛ ازاینرو ،دلبستگی به آن مذموم دانسته شده است .فاکاری و
بیاعتباری دنیا اصلیترین صفاتی هستند که در متون م تلف به این پدیدۀ دیرپا نستتبت داده شتتده
است .زرینکوب عقیده دارد که در برخی اندرزنامهها غالباً بتتا خونستتردی و وقتتار رواقیگونتتهای،
زندگی این

ان ،ناپایدار و سپنجی و حیات ماورای این

است (زرّینکوب.)54 :1385 ،

ان ،پایتتدار و دلبستتتنی دانستتته شتتده
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مکاات تکیااه بااه راادر و مسااند و ت ااـ

خَر اسـ ایت ملااه چااون بااادی و د سا ـ

تااااااارار سو ااااااار دون بیناااااادیش

کااه رااد شااه را کنااد یااک لحظااه درویااش

باااه چشااان خاااویش دیااادم کاااااککالهان

برهنااه پااا و کفااش ک نااه خااااواهاااااااان

باااه گاااوش خاااویش شااانیدم تا ااااااداران

بینااانی بااه خااااوشه ااااااوشمااااااران

اااان بااارعکر هااان هساااـ

کااه باار ملک ای گاااااادایی را دهاااااد دسااـ

عملهاااای

(همان)80 :
امیرخسرو خاطرنشان میکند که عمر غو و شادی دنیا کوتاه استتت .عمتتر زنتتدگی دنیتتا کوتتتاه
است و هرکسی پنج روزی بیشتر نوبت او نیست:
نااه چناادان شااادمان گشااـ اناادر آن کااار

کااه هااارکر را بااه ناااوبـ دیااااد تیمااااار

کساای کاااااااز چاااار نوباااـ رناااک دارد

برنجاااد گاااااارچه نااوبااااااـ پااانک دارد

(همان)62 :
ان دغاباز» است و همواره میکوشد تا پیوند میان یاران و دوستان را بگسلد:
کااه گااردون گرچااه چشاان آمااد ساااراپای

دو مااردم دیاااد نتاواناااد بااه یااک اااااای

شمشاایری کااه بااار بااا کشیااااده اسااـ

بسااا پیوناادها کااااز هاان بااریااااده اسااـ

کجاااا دو غنباااه باااا هاااان کااااارد رویااای

کاااه هااار یااک را خاااازان نفدنااد سااااویی

چااو بیناای رسااته دو گاال باار یکاای شااااا

کااه هاار ی اک ااانبی رندی اات کنااااد کااااا

بااه یااک رشااته شااود راادر در ااراهااان

ول ای در رشااته کااای مااااااانند باااااا هاااان

نماااایدانن کاااااااه دورانـ دغاااابااااااا

چااااارا پیاااااوندـ دو باارد هااااان باااااا

(همان)77 :
الف -دَم را غنیمـشمردن
امیرخسرو از شاعران عارف فارسیزبان است .دم ،زمان و وقت از اصطالحات م و صوفیه است و
در نزد صوفیه تو ه به آن اهمیت بسیار دارد؛ ازاینرو او نیز چون عارفان سعی کرده تتتا بتته صتتور
م تلف بدان بپردازد .وقت خوش عارفانه همانا نوعی بیوقتی و رهاشدن از سیطرۀ زمان و مکان
است( »...خرمشاهی :1366 ،لد  )1045 ،2شیخ اشراق میفرماید :از خواب غفلت بیدار شوید و
بهپاخیزید و فرصت را غنیمت دانیتتد» (نصتتر .)7 :1352 ،امیرخستترو دربتتارۀ غنیمتشتتمردن دم»
چنین س ن میگوید:
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ماااااالـ رحبااااااــ یااااارانـ دلجاااااوی
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غنیماااااـ داشااااـ بایااااد ا همااااه روی

(امیرخسرو دهلوی)76 :1916 ،
ماات بشاانو کااه خااوی آساامان چیسااـ

باااه کااااری کاسااامان میگاااردد آن چیساااـ

ب اااااار آنساااـ ایاااات گردنااادۀ پرکاااار

کاااه یا ااری را اااااادا گااااارداند ا یا اار

کجاااا باااا هاااااان دو تااااات را داد پیوناااد

کاااه ا هااان باااااا شان دوری نیفدناااااد

چاااو واااال اینساااـ آن باااه کادمااااای اد

دمااای باشاااد باااروی دوستاااااان شاااااااد

دهاااد ا روی یااااران دیاااااده را نااااااور

مااااانی نبااااود ا هاانرحبتااااااان دور

چاااو خواهاااد عاقباااـ باااودن ادایاااای

غنیماااـ داشاااـ بااایاااااااد آشناااااایی

(همان)
ب -پرهیز ا ناپاکی و ستایش عصمـ و مستوری
پرهیز از ناپاکی و دوریکردن از آن از دیگر عتتواملی استتت کتته شتتاعر م اطتتب را از آن برحتتذر
میدارد.
عااایت عصااامـ آب ندگاااای ساااـ

روان دسااااـ ا همااااه آلااااودگی شسااااـ

(همان)48 :
الغخان مأموریت مییابد تا دولرانی را نزد شاه به دربار آورد .امیرخسرو تأکید میکند به سبب
پاکی و عصمت و حیا ،دولرانی را که در زیبایی چون خورشید است ،بهصورت پوشتتیده بتته قصتتر
آورد:
بااه عصاامـ هاان بدانسااان ب اااارمان پااوش

الغخاااااااان را رسااااانید ا ساااار هااااوش

الغخاااان در وااارم میداشاااـ مستاااااور

چااااااو ر ناااد خاااودش در پاااردۀ ناااور

چااو رمااان شااد کااه آن ریحاااان ااردو

بهش ااااار آرد چاااون بااار یر در قاااو

رسااانیدناااااد در ایااااااوان مشیااااااد

بااه لبااااب ویااااا پااااوشیده خورشااید

(همان)23:
در منظومههای غنایی ،عصمت و پاکدامنی از آموزههای ضروری و اساسی است کتته همتتواره
یکی از ارزشهای زنان محسوب میشود و سبب حفظ شأن و منزلتتت آنهتتا میگتتردد» (یلمتتهها،
 .)13 :1396امیرخسرو نیز بارها در منظومۀ دولرانی و خضرخان ،عصمت» را یادآور میشتتود .در
این منظومه خضرخان» شبی دست به دعا برمیدارد .او در خالل دعتتا بتته خداونتتد میگویتتد کتته
عشق او پال و به دور از ش وت است:
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بااه ساار عار ااااان وضااااارت پاااااااا

بااه درد عاشقاااااان در سینااااۀ چاااااااا

بااه سااودایی کااه ا شاا وت باارون اسااـ

بااه عشااقی کااو بااه عصاامـ رهنمااون اسااـ

بااه پرهیاااز اااواناااااان در اااوانااااای

بااه عیااااش کودکااان در پااااااا

ااانی

باااه کاااام دل رساااااااان دلااااااادادهای را

بااااااارآور کاااارـکاااارا تاااااااااادهای را

(امیرخسرو دهلوی)69 :1916 ،
ر -هشدار ا آه مظلوم
امیرخسرو در منظومۀ دولرانی و خضرخان ،نهتن ا م اطب را از ظلو و ستو برحذر میدارد ،بلکتته
او را ترغیب میکند که داد مظلوم را از ظالو بگیرد تا فریاد دادخواهان و آه مظلومتتان دامنگیتر او
نشود:
لاااک انجاااا کاااه در پااااداشـ سرهاساااـ

دعااااااای دردمناااااادان را ا رهاسااااااـ

مانااااه ساااااخـ تیغاااای آه مظلااااوم

سااارـ شاااومش دناااد ا گاااردنـ شاااوم

(همان)61 :
 -3-1-2تذکار و یادآوری
تذکار یکی از اصول م و تربیتی است .این اصل میتواند در افزودن معرفت فرد مفید واقع شود:
الف -در اندر به پادشاه
امیرخسرو ب شی از اندرز خود را به شاه» اختصاص میدهد .اصتتوالً انتتدرزها و اندرزنامتتهها در
گذشته غالباً به طبقات اشرافی امعه تعلق داشت» (زرینکتتوب .)41 :1375 ،ازطرفدیگتتر پنتتد و
نصیحت به ش ص و اش اص اول مملکت ،کار دشواری است .حاکمان دشمن نصیحت و انتقتتاد
هستند و کسانی را که به پند و نصتتیحت و انتقتتاد از اعمتتال آنهتتا میپردازنتتد ،تحمتتل نمیکننتتد؛
ازطرفدیگر بقای شاهان و حکومتشان ،بستگی مستقیو به نصیحت و انتقادپذیری دارد.
عالقۀ ایرانیان به اندرز ،سابقۀ طوالنی دارد و نزد آنان بهصورت یک سنت رایج درآمتتده بتتود،
بهطوریکه در زبان پ لوی میان اندرز و آیین ارتباط نزدیکی بود و اندرز شامل نصایح و دستورات
رفتاری در امور فردی ،ا تماعی ،دینی و سیاسی میشد .نزد آنان انتتدرز ،برآینتتد تجربتۀ ذهنتتی و
عملی برای ب بود وضع محیط زندگی و رسیدن به سعادت بود ،اهمیت این موضوع وقتی آشکارتر
میشود که بدانیو یکی از مناصب بتتزرگ کشتتوری در ع تتد ساستتانی ،مقتتامی بتته نتتام اندرزبُتتد»
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(العاکوب )36 :1374 ،بود .امیرخسرو به شاه خاطرنشان میسازد که بایتتد در همتتین دنیتتا مراقتتب
اعمال و رفتارش باشد تا در

ان آخرت نیز شاه باشد:

بکااات کااااری همیت اااااا تاااااا تااااوانی

کااااه آنجااا هاان چااو اینجااا ملااک راناای

(امیرخسرو دهلوی)23 :1916 ،
امیرخسرو در مثنوی دولرانی و خضرخان با تو ه به دل حزینتتی کتته از

تتان دارد ،لتتب بتته

شکایت از روزگار میگشاید .به نظر او روزگار همیشه یکستتان نمیگتتذرد .گتتاه انستتانها در اوج
قدرت و گاه در پستترین مکانها اسیرند .با بهدستآوردن قدرت به همه کس و همه چیز پشتتت
پا میزنند و غافلند از اینکه روزگار مستی و قدرت بتته ستتر خواهتتد آمتتد و فتتردا گرفتتتار احتتوال
نامساعد روزگار خواهند شد .وی معتقد است فقط اهالن دل در این دنیای فتتانی میبندنتتد و از
گردش هزار رنگ آن غافلند .ازآنجاییکه آغاز و انجام زندگی ختتال» استتت ،پتتس نبایتتد دل بتته
ان ناپایدار و فانی بست:
چاارا باار ت ااـ عااار آن کاار ن اااد تااار
مبااایت کاااامرو مانااادش اسااات وان چیاااز
چاااو اول خاااا

کااه ی ار ت ت اۀ گـاال خااااواسـ شااد عااار
کااه ااااااردا خااااا

گااردد اساات وان نیااز

و آخااار نیا از خاااکیااااان

چااه چناادیت ب اااااار خاااکی سااینهچاکین

ایااد بااا خا سااـ

خااوش آن کاار کااز غاان بی ااوده پا سااـ

چااارا بایاااد گر اااـ آن کشاااور و ش ااااار

کاااااازان ندهنااد باایش ا چااار گااااز ب اار

چااو هاار کااز خااا

(همان)58 :
از مضامینی که در منظومۀ دولرانی و خضتترخان بتته آن برمیختتوریو ،شتتکوههای او از دنیتتا و
روزگار است .بهنظر او دنیا دشمن دیرینۀ انسانهاست .دنیا اهریمنوار با مکتتر و حیلتته در تتتالش
است تا انسان را در دریای فراموشی و خودخواهی غرق کند .به عقیدۀ این شاعر ،افتترادی کتته در
دنیا در پی آسایشاند ،بهزودی به باطلبودن فکر خود پی خواهند برد:
ااان خااوابی اسااـ پاایش ـچشاان ـبیاادار

ب اواباااااای دل نبناااادد ماااااارد هشاا ایار

(همان)25 :
امیرخسرو تذکر میدهد که دنیا بیوفاست و نباید به آن دل بست؛ بلکه بایتتد دنیتتا را متتردهای
تلقی کرد و برآن نماز میت خواند و چ ار تکبیر بر آن زد:
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باااازد باااار دو عالاا اان چاااااار تکبیااااار

(همان)48 :
یکی از ویژگیهای یک حاکو خوب ،مردمداری است .حتتاکو بایتتد در شتترایط ختتوب و بتتد،
هوای رعیت را داشته باشد و نهتن ا در ایام نگ و س تی بلکه در لحظات شادی نیز به یاد متتردم
باشد .در منظومۀ دولرانی و خضرخان ،در هنگام ازدواج اول خضرخان ،شاه دستور میدهد تتتا بتته
همۀ مردم خیرات کنند ،هدیه دهند و ب شش کنند:
ب اااارکر هدیاا اه دادنااااد ا خاازا اااااات

خاااااارار مصااااار و محصاااااول ماااادا ت

چاااو رسااان کاااار خیاااااار پاااااادشاهان

بساااار شاااد باااار ماااااراد نیکخواهاااان

(همان)43 :
دشمن الیق سلطنت و مسند نیست:
ور امیاااد خااااال

آن خااااااود نبااااااشد

کااااااه دشااامت یاااااق مساااند نبااااااشد

(همان)59 :
ب -تالش و ورکـ
ساااکندر خاااود سااافر کاااردی در اطااااراف

بااه واارفـ تیاااغ ان د قاااف تااا قاااف

چناااان بودناااد دیدااار خساااروان هاااااااان

کاااه بااااای نبش نشااااد ملکااای مسااالن

چناااان خورشاااید کاااو هساااـ آسااامانگیر

ااااندیر

سااافر خاااود میکناااد ان شاااد

(همان)74 :
 -4-1-2استد ل
امیرخسرو گاهی نیز با استدالل که شیوۀ عقلی ومنطقی است ،تتتالش دارد تتتا بتتا تو یتته منطقتتی،
م اطب را مجاب و قانع سازد .وی برای نیل به این امر سعی میکند تا با نقل حکایتتات و امثتتال،
بستری فراهو کند تا بتواند مضامین تعلیمی و اندرزی را به شنونده منتقل کند .هدف امیرخسرو از
بهکارگیری این مثلهای تعلیمی ،تبیین هرچه ب تر مضامین انتتدرزی و انتقتتال آنهتتا بتته م اطتتب
است» (یلمهها .)22 :1396 ،به نمونههای زیر تو ه فرمایید:
چااو نوسااندی غباااری بااار گاالـ خااااویش

خااااااازان در گلساااتانـ کااار میناااادیش

(همان)24 :

علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی
چاااو پایااـ گیاارد ا بااارگـ گااااااال آ ار
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(همان)25 :
چااو تیااغ اناادر نیااام ا کااار میماااااااند

اااراوان تناااه بااااایآ ار مااایماااااااند

(همان)90 :
چااو بااا چشاامه کنااد بحااااار آشناااااایی

شاااود آن چشااامه هاااااان بحااار ا روایااای

(همان)21 :
نااه

اان باایش ا ایاات ناااکرده تااااارتیب

کااه گاال نارسااته نتااااوان گفااـ ا طیااب

(همان)13 :
از مردم نباید توقع و انتظار م ر و متتودّت داشتتت ،همانگونتته کتته هرگتتز ُگتتل» در نمتتکزار
نمیروید:
مجااو عصااار م ااار ا طبااااام مااااااردم

کااه گااال هرگااز بااه شورسااتان ن یااااازد

(همان)75 :
اگر خورشیدی ،ذره» را در کنتتار بگیتترد ،ایتتن از بزرگتتواری خورشتتید استتت؛ وگرنتته هرگتتز
خورشیدی در ذره نمیگنجد:
کجاااا در ذره گنجاااد ایااات کاااه خورشاااید

دهاااااد نااازد خاااودش پیوناااد اویاااد

(همان)22 :
امیرخسرو برای نقل و بسط داستان و تبیتتین هرچتته ب تتتر و بلیتتغتر درونمایتتههای اخالقتتی و
تعلیمی و انتقال آن به م اطب ،از شیوۀ تمثیل» ب ره میبرد .تمثیل آن است که عبارت نظو یا نثر
را به ملهای که مَثَل یا شبیه مَثَل و متضمّن مطلبی حکیمانه است ،بیارایند و این صنعت همه تتا
مو ب آرایش و تقویت بنیۀ س ن میشود» (همایی .)299: 1370،تمثیتتل قتتالبی کارآمتتد در اقنتتاع
م اطب بهشمار میرود؛ زیرا با تصویرکردن مفاهیو انتزاعی و اخالقی و دینی ،امر آموزش به عوام
سادهتر میشود (فتوحی .)249 :1395 ،نباید به مقام بلند دنیوی غرّه شد؛ زیرا به دنبال هر بلنتتدی،
تنزل و هبوطی است .انسانهایی که در

ان زندگی میکنند ،مانند کوزۀ دوالبی هستند که بعد از

هر بلندی و پرآبی باید سرنگون و از آب خالی شود:
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کاااااو ۀ دو ب را مااااااااند همااااااااای

هرکااااااه یااار چااار دو بااای باااود

کااااز پاااار اور و بلناااادی وااااااارلش

سااااااارندونی و باااااااایآبی باااااود

خیاااالی را کاااه نقشااای بااار

لساااـ

امیااااااد دیااااااااارپایستت محالسااااااـ

(همان)82:
 -3نتیجه
امیرخسرو دهلوی یکی از شاعران بر ستۀ سبک عراقی است .سادگی زبان و بیان واقعیت مستتایل
بین عاشق و معشوق از ویژگیهای بر ستۀ منظومههای عاشتتقانۀ اوستتت .امیرخستترو در منظومتتۀ
غنایی دولرانی و خضرخان ،شاعری معناگراست ،نه صورتگرا و بیشتر به معنا تو تته دارد تتتا بتته
صورت آن .امیرخسرو در منظومۀ غنایی دولرانی و خضرخان باور دارد رابطتتۀ عاشتتقانهای کتته بتتر
پایۀ خوی انسانی شکل گرفته باشد ،هرگز گسسته نمیشود و مقدمات شکوفایی معنوی دو ستتوی
این رابطه فراهو میشود .هدف او صرفاً خلق منظومهای عاشتتقانه نبتتوده ،بلکتته بتتا طتترح و شتترح
مضامین اخالقی ،به افزایش سطح کیفیت گفتار ،کنش و تفکر افراد میاندیشیده است .او برای نیل
به این هدف ،از متون تعلیمی عرفانی در سطح معنایی ب ره گرفته است.
دول  1طیف علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ غنایی دولرانی و خضرخان

ترغیب و تشویق

تذکار و یادآوری

استدالل

انذار و هشدار

7

14

10

31

ترغیب
انذار
تذکار
استدالل

نمودار  1علل و اندیزۀ رویکرد تعلیمی منظومۀ غنایی دولرانی و خضرخان

علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی

127

همانگونه که در نمودار باال مش ود است ،هدف امیرخسرو از طرح مباحث تعلیمی در منظومۀ
عاشقانه دولرانی و خضرخان ،انذار و هشدار بوده است .امیرخسرو شاعر عارف فارسیزبان استتت
و تذکار و هشدار در نزد صوفیه از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این منظومۀ غنایی ،داستتتان
عاشقانه چون پوستی است که هدف غایی آن اندرز و تعلیو است.
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 -5باباصفری ،علیاصغر ،رهنگ داستانهای عاشقانه در ادب ارسی .ت ران :پژوهشتتگاه علتتوم
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.1957 ،97
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