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 چکيده 

اي کهن برخوردار است؛ هرچند  هاي دینی در ادب فارسی از پیشینهسراییآغاز حماسه

خصوص  ي عاشورا و وقایع پس از آن مانند قیام مختار در شعر فارسی و بهکه حماسه 

هاي سترگ و ارزشمند در موضوع  از عصر صفویه به بعد اثرگذار بوده است. از منظومه 

از    هاي مذهبی )شیعی(حماسه یاد کرد که تاکنون    يدلگشانامه باید  ارجمند کشمیري 

اي مستوفی بررسی و شناخته نشده است. در برخی مآخذ، اثر  تصحیح نشده و به شیوه

نادرستی   ،اند؛ اما با بررسی منابع متقدم و متأخرحاضر را به آزاد بلگرامی منسوب کرده

نگرانه، داستان مختار با رویکردي دقیق و جزئی   دلگشانامهشود.  این انتساب معلوم می

داري را رعایت و در بسیاري مواضع را روایت کرده است. آزاد در روایت داستان، امانت

گویی و خردمندي یاد کرده است. مآخذ اصلی شاعر  از راویان با صفاتی دال بر راست

موجود،   روایات  بر  عطاءبن   يمختارنامهعالوه  واعظ منثور  اثرپذیري    حسام  است. 

هاي بسیار بارز اثر  مشهود است. از شاخصه   دلگشانامهي کاملی از متن این اثر در  بالنسبه

ها گاه در حکم تجدید مطلعی در روایت  نامههاي متعدد یاد کرد. ساقینامهباید از ساقی

ي غنایی خاصی به متن بخشیده  شود که در اوج فخامت حماسه، صبغه اثر محسوب می 
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هاي موجود در  وجود دارد که از نسخه  دلگشانامهي خطی از  . مجموعاً شش نسخه است

نسخه  تنها  نسخه ایران  کامل،  کتابخانهي  نسخهي  و  است  ایران  ملی  دیگر  ي  هاي 

نسخهاآلخرناقص کتابخانهند.  در  دیگر  موزه هاي  هند  دیوان  کتابخانهي  بریتانیا،  ي ي 

اند. نگارندگان در این پژوهش با روش تحلیل  محفوظ  ي لنین مسکوپور و کتابخانهبانکی

کوشیده محتوا  توصیف  که  و  و    يدلگشانامهاند  ساختاري  ازمنظر  را  کشمیري  آزاد 

 به اختصار مصنف اثر را نیز بشناسانند.   ،براینافزون  و محتوایی تحلیل کنند

 ، ارجمند کشمیري دلگشانامه مختارنامه،ي مذهبی، آزاد، مختار، حماسهکليدی: هایواژه

 

 . مقدمه 1

 . بيان مسئله 1.1

حسین  علی )ع( و امامهاي منظوم شیعی بیشتر حول محور دو شخصیت مذهبی امامحماسه

می علیحماسهباید  گردد.  )ع(  را  نخستین  حسینیهاي  را  دوم  گروه  و  نامید. نامه  نامه 

بهنامهعلی قدمتی  از  فارسی  ادب  در  است.  سرایی  برخوردار  قمري  پنجم  قرن  کهنگی 

مذهب قرن پنجم و متخلص به ربیع است. »ربیع را باید  اثر یکی از شاعران شیعه  نامه علی

اي دانست که اختصاصاً به سرایش شعر شیعی پرداخته  شدهي شناختهنخستین سراینده

ي شیعی را پدید آورده است« )ایرانی، شدهي شناختههاست. دوم اینکه وي نخستین منظوم

از  61:  1386 پس  و    والصفین  الجمل  وقایع  فی  االیمانرکن  و  الجناندلیل،  نامهعلی(. 
باذل مشهدي و    ي حیدريحملهحسام،  ابن  ينامهخاوراناز عباس ناسخ ترک،  النهروان  

میرابتکمله و  کشمیري  ارجمند  مانند  شاعرانی  از  آن  فندرسکی،  هاي  ي  حمله وطالب 
ي  ذکرند. آثاري که به حماسهصبا از اهم آثار قابل  يخداوندنامهراجی کرمانی و  حیدري

واقعه و  پرداختهحسینی  کربال  پرشمارندي  نسبتاً  نیز  مختارنامه  .اند  منظوم  ازجمله  هاي 

کرد:  می اشاره  آثار  بدین  )م    يمختارنامهتوان  آرانی  سالم    يهمختارنامق(،  979نگاهی 

میرزاابوتراب    يمختارنامه)اثر موردبحث این نوشتار(،    دلگشانامهق(،  11سبزواري )قرن  

)م  )قرن    يمختارنامهق(،  1143اصفهانی  اوایل  13برهانپوري  از  تقریباً  »که  آثاري  و  ق( 

به رشادتقاجاریه  دالوريسمت  و  امامها  میهاي  پیدا  گرایش  و حسین)ع(...  کند 

شهنشاه  تتوي،    ي حسینیحملهگیرد....  هاي حیدري را میهاي حسینی جاي حملهحمله
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  1قاینی  يي قاصریهصحیفهسروش اصفهانی،    االسرارروضهخاموش یزدي،    ي حسینی نامه

هاي مذهبی فقط  (. الزم است ذکر شود که موضوع حماسه199:  1393کرمانی« )شهبازي،  

ر این جریان، آثاري در باب ادیان و مذاهب دیگر نیز  شود و در کنابه تشیع محدود نمی

(. یکی  203-193:  1344معانی،  ؛ گلچین 210- 183:  1393شهبازي،    .خلق شده است )رک

خواهی  ي کربال، داستان انتقام و کینهاي منظوم پیرامون واقعههاي مهم حماسهاز حلقه

ي  بن ابوعبیده الثقفی گیرنده  ي مختارمختار از قاتالن و عامالن مصیبت عاشوراست. »قصه

گفتار  بنانتقام خون حسین بر  مبتنی کرده است  را  آن سخنان خود  راوي  که  )ع(  علی 

 (. 727:  1369هاي جالب میان شیعیان است...« )صفا، ابومحنف األزدي، ازجمله قصه 

نگارندگان،   نوشتار  این  کمتر   يدلگشانامهدر  آثار  از  یکی  که  را  کشمیري  ارجمند 

اند. ي بررسی قرار دادهشناسی دستمایهي متنخته شده در این زمینه است، از زاویهشنا

گویی به چند مسئله درخصوص موضوع مقاله مطرح است: اول آنکه در  بررسی و پاسخ

ذکر است؛ دوم، احوال  انتساب اثر به دو شاعر )آزاد کشمیري و آزاد بلگرامی( نکاتی قابل

شود بررسی  تاحدامکان  دربارهشاعر  آنکه  سوم،  نسخه؛  و  اثر  آن، ي  موجود  هاي 

متنی  ویژگی و  تحلیل    دلگشانامههایی محتوایی  و  بررسی  متن  اهم خصایص سبکی  و 

اي و مبتنی بر تحلیل و توصیف محتواي کیفی  گردد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه

 انجام شده است. 

 

 ی تحقيق . پيشينه۲.1

نامه  ارجمند کشمیري تاکنون پژوهش مستقلی در قالب مقاله، پایان  يدلگشانامه  يهباردر

و    مصنفو کتاب انجام نشده است؛ هرچند که در برخی مقاالت صرفاً نام و یادي از  

گذرانیم: آیدنلو  وار از نظر میبرخی از این منابع را فهرست  اکنونشده است.    دلگشانامه

  فرهنگ   در  ذوالفقار   داستانی  هاي ویژگی)  افسانه  تا  تاریخ   از  ي »ذوالفقار،(، در مقاله1386)

« ضمن بحث به بیتی از آزاد کشمیري در باب ذوالفقار استناد کرده است.  (ایران  ادب  و

ضمن معرفی    «فارسی  ادب  منظوم  هايمختارنامه  به  نگاهی» ي  (، در مقاله1398غفاري )

هم پرداخته و در باب صحت انتساب اثر به آزاد به   دلگشانامههاي منظوم، به  مختارنامه
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 ( عبداللهی  است.  کرده  بحث  مقاله1390اختصار  در  »منظومه(،    ي تکمله   غزوات،  ي 
( به 1391غزوات« )  منظومه  ي »معرفیمستقل؟« و نیز در مقاله  اثري  یا  يدریح  يحمله

 ، دیگر اثر آزاد اشاراتی گذرا داشته است.  يدریح  ي حمله يتکملهو  دلگشانامه

هاي متعددي در هاي مذهبی و معرفی و بررسی آثار مرتبط پژوهشدر باب حماسه

 نامه انجام شده است. قالب مقاله، کتاب و پایان

 

 . بحث ۲

 . احوال شاعر: ارجمند کشميری )متخلص به آزاد/ جنون(1.۲

(  .م1722/.ق1134ري )م عبدالغنی بیگ آزاد کشمی بنابوالقاسمارجمند محمد خلف  میرزا 

نزد پدرش آموخت. درباره  فرزند قبول  ي  کشمیري است. وي مقدمات علم و ادب را 

ها و کتب تاریخ ادبی وجود ندارد.  زندگی و احوال ارجمند، اطالعات چندانی در تذکره

 شود: أیید میبودن و اصالت تهرانی وي ت از ابیات پایانی اثر، ایرانی

تغییر داد    ده است و بعدها »تخلص خود را از آزاد به جنونبو  تخلص وي درابتدا آزاد

یاد شده    زیر آزاد و در برخی دیگر زیر جنون  ها از اوو به همین دلیل در برخی تذکره

نوشاهی،   )عارف  جوانی،  1618:  1396است«  بهار  در  پدر  حیات  حین  در  »ارجمند   .)

( بدرود نمود و داغ حسرت بر دل پدر نهاد.  م.1721هجري )  1134جهان فانی را در  

ل  محاوره بود و در مشق چهارپنج سا سلیقه و خوشجنون جوان، صاحب  قول شفیقبه

ترقی نمایان کرد؛ اما صرصر اجل فرصت نداد و نهالی را که مستعد آوردن فراوان ثمرات  

ي تاریخ وفات  (. یک نکته را باید درباره59:  1342بود، از پا درآورد« )محمدظفرخان،  

قمري بیان کرده   1131ارجمند اضافه کرد. با توجه به اینکه شاعر تاریخ سرایش اثر را  

 ي خودش صرف سرودن منظومه کرده است: گفتههاست و شش سال هم ب

 

 

 به طهران که اصل و نژاد من است 
 

 رسانی مرا کــان مراد من اســت 

 (476: تابی کشمیري، ارجمند)  

 ي دلگشا بــه ترتیــب این نامه
 

 هاکشیــدم به شش سال من رنج 

 ( 481: تابی کشمیري، ارجمند)
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شود که  قمري زنده بوده است. یادآور می  1137باید گفت که ارجمند حداقل تا سال 

شده است و این امر تا حدي  قمري ثبت    1134تاریخ درگذشت شاعر در منابع موجود  

غیرقابل و  میمستبعد  فهرست  قبول  مؤلف  را  نکته  این  که  شود  ذکر  است  الزم  نماید. 

 (. Abdul moqtader khan,1912: 184پور هم بیان کرده است ) بانکی

ها،  ترین آنمانده است که برجسته  اش باقیآثاري از ارجمند در مدت کوتاه زندگی

هم نام برد که در    ي حیدريي حملهتکملهبراین باید از  ست. افزونا  دلگشانامهي  منظومه

همان،    ؛36:  1359ي کار باذل مشهدي را گرفته است. )گلچین معانی،  دنباله  1131سال  

دیوان  عنوان  (. عالوه بر این دو، دیوانی نیز از وي باقی مانده است که تحت198:  1344
 از آن یاد شده است.   الذریعه( در 206 :9، ج 1355آقابزرگ طهرانی،  رک. ) جنون

میرغالم واسطه به  میان  تخلص،  تشابه  خلف    ي  محمد  میرزاارجمند  و  بلگرامی  على 

هاي قدیم تا برخی از منابع  ابوالقاسم عبدالغنی بیگ که هر دو تخلصشان آزاد است، از تذکره 

 اند.  را به آزاد بلگرامی نسبت داده   دلگشانامه اند و  به خطا رفته   دلگشانامه معاصر در انتساب  

ق وفات یافته    1200ق متولد و در    1116»میرغالمعلی آزاد فرزند میرمحمد نوح در  

قمري    1134بیگ متوفاي  (، »حال آنکه عبدالغنی67و    40:  2015است« )آزادبلگرامی،  

کلیات آزاد  ي  ثر است و سیدحسن عباس در مقدمهت. آزاد بلگرامی از ادباي کثیراأل اس
اثر فارسی و دو اثر ذیل عنوان    14اثر به زبان عربی،    15ضمن پژوهشی دقیق،    بلگرامی

شده، نام و نشانی  سازد که در میان آثار ذکرخاطرنشان می   و  مرتبات از وي بر شمرده است 

 (.  70-69شود« )همان: دیده نمی دلگشانامهاز 

را به آزاد بلگرامی منسوب    دلگشانامه(  255:  8  ، ج1355)  الذریعهانی در  آقابزرگ طهر

را به    دلگشانامه، مثنوي  831ي  ذیل شماره  180ي  صفحه  19کرده است و همو در جلد  

از  میرزا  قبل  را  آن  که  است  داده  نسبت  کشمیري  آزاد  حیدريحملهارجمند  منظوم    ي 

آزاد بلگرامی را نیز نام برده است.    ي دلگشانامه ي همین مطلب مجددًا  است و در ادامه ساخته  

  رک. ) پرداخته است    الذریعه به تکرار مطالب مأخوذ از    سرایی در ایران حماسه مرحوم صفا در  

را تصنیف    دلگشانامه ،  قلمرو ادبیات حماسی ایران . رزمجو هم در  ( 385- 384:  ب 1378  صفا، 

ترین منبعی که در آن به نادرستی  (. قدیم 261:  1381رزمجو،    رک. انسته است ) آزاد بلگرامی د 
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 ( ریو  اشاره شده،  Rieuقول  کتابخانه (  بانکی فهرست  نویسنده   پور ي  که  فهرست  است  ي 

صورت کامل به معرفی ارجمند کشمیري  خصوص بحث مفصلی کرده و درضمن آن به دراین 

و پدر وي )عبدالغنی قبول( و برادران او پرداخته است. ازجمله دالیلی که ذکر شده، این است  

بلگرامی )  ق( فقط  1131)   دلگشانامه ق( در زمان آغاز تصنیف  1116- ق 1200که سن آزاد 

است  بوده  سال  به ( Abdul moqtader khan,1912: 183-184)   پانزده  گلچین    ي گفته . 

فهرست ریو  معانی ماخذ این اشتباه ناشی از آن است که »این شاعر شیعی کشمیري در  
( با میر غالمعلی آزاد بلگرامی حنفی چشتی... اشتباه شده است... « )گلچین  719ص    2)ج

 (. 198: 1344معانی، 

اینکه  پایان این بحث چند نکته را در مقام جمعدر   بندي باید خاطرنشان کرد: اول 

پایه بر  بلگرامی  آزاد  به  اثر  انتساب  در  نادرستی  که  مطالبی  بانکی ي  و    پورفهرست 

شود که از علل اصلی  شود و مشخص میمعانی آمده است، معلوم میهاي گلچینپژوهش

ي  زاد کشمیري و آزاد بلگرامی( است. دوم، در مقدمه این اشتباه، التباس تخلص دو شاعر )آ

صورت انتقادي تصحیح  ( که سیدحسن عباس به2015ي آزاد بلگرامی )شدهکلیات چاپ

منظومه  به  بلگرامی،  آزاد  آثار  برشمردن  ضمن  مصحح  است،  کرده  منتشر    دلگشانامه ي  و 

  دلگشانامه ي  رضمن منظومه اي نکرده است. افزون بر موارد یادشده، ارجمند کشمیري د اشاره 

بارها به نام و تخلص و موطن و مولد خویش )طهران( صریحًا اشاره و از طول مدت اقامتش  

در کشمیر اظهار مالل و دلتنگی کرده است. ارجمند ازمنظر عقیدتی البته رویکرد شیعی دارد  

ص آزاد  که درخصو مشهود است، چیزي   ي حیدري حمله ي او بر  و تکمله   دلگشانامه که در  

 کند.  ( چندان صدق نمی 29، ص کلیات آزاد بلگرامی   رک. بلگرامی ) 
 

 دلگشانامههای خطی . نسخه۲.۲

از   نسخه  در    دلگشانامه شش  نسخه  و سه  ایران  در  اثر  از  نسخه  که سه  است  موجود 

 هاي خارج از کشور محفوظ است:  کتابخانه

[. چند برگ  115برگ. ]ف:    12/190. نستعلیق قرن  387ي  جلیلی شماره  -. کرمانشاه1

 آخر نسخه ناقص است.  
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ي پهلوي  انتقالی از کتابخانه–جلد  1.  18791ي  ي ملی ایران، شمارهي کتابخانه. نسخه2

نوازي  تاریخ:  انجامه»  (.1243:  1389)درایتی،    1184مجموعه    الحرام محرم  شانزدهم  به 

  مجلس   23  نستعلیق... داراي:  خط  سطر،  17  ص،  479  .چهار   و  هشتاد  و  یکصد  ار یکهز

  هاي صحنه  و  خلفا  مجالس  هانقاشی  هندي. موضوع  تذهیب  و  مینیاتور  سبکبه  نقاشی 

به    فردمنحصربه  هانقاشی  و  کتابت  قدمت  ازنظر  نسخه:  امتیاز  .است  رزمی )نقل  است« 

 ایران(.ي ملی تلخیص از سایت کتابخانه

:  خط  اآلخر. »نوعناقص  .18690ي  ي مجلس شوراي اسالمی به شمارهي کتابخانه. نسخه3

تزئینات   که   مذهب  سرلوحه  داراي:  نسخه  تزئینات  .شنگرف  با  هاعنوان:  متن  نستعلیق. 

  جدول  و  شنگرف  و  زر  به  مجدول   صفحات  شده،  ضایع  اول   برگ  با  همراه  آن  از  نیمی

ي مجلس  مشکی« )سایت کتابخانه تیماج: جلد  تزئینات  (.چهارستونی )  محرر   زر   به  کشی

 شوراي اسالمی(.

ابیات    ي کتابت . خط نسخه، نستعلیق و شیوه .or.354ي  ي بریتانیا به شماره ي موزه . نسخه 4

میالدي. اثر به میرغالمعلی آزاد    19ي  چهارستونی است. عناوین و حواشی زرین. کتابت سده 

 (. Rieu,1881: 719)   اآلخر است بلگرامی نسبت داده شده است. نسخه ناقص 

نسخه 5 کتابخانه .  بانکی ي  شماره ي  به  تحت 373ي  پور  نسخه    Dilkusha namahعنوان  . 

فهرست شده است. در این فهرست اشتباه ریو در انتساب اثر بیان شده است و صاحب اثر،  

 (. Abdul moqtader khan,1912: 182-184)   است میرزاارجمندآزاد کشمیري دانسته شده 

میرزا ارجمند تهرانی کشمیري  :  نامهدلگشا  .مسکو  56 لنیني عمومی  ي کتابخانه. نسخه6

با سه    ،زرین و رنگین  ، 12  يهنستعلیق سد  .سروده است  1131صفر    7که در پنجشنبه  

ابخانه مرکزي دانشگاه هاي خطی کتنشریه نسخه)  با سرلوح ، جلد روغنی ،مجلس تصویر
 منقول از سایت آقابزرگ(.    17:  8دفتر - تهران

هاي  ي ملی است. در میان نسخهي کتابخانهي اساس در پژوهش فعلی نسخهنسخه

لحاظ کتابت، نسبتاً  ي کتابخانه ملی، کلیت متن اثر را دربردارد و بهموجود در ایران، نسخه

 اعتماد است.  صحیح و قابل

 

http://aghabozorg.ir/Book.aspx?libraryid=345
http://aghabozorg.ir/Book.aspx?libraryid=345
http://aghabozorg.ir/Book.aspx?libraryid=345
http://aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=6&VolumeNumber=8
http://aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=6&VolumeNumber=8
http://aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=6&VolumeNumber=8


 ( 49 پیاپی ) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــــ112

 

 شناسی اثر . متن۳.۲

 دلگشانامه  های ساختاری . ویژگی1.۳.۲

ی اطهار(  نامه و مدح ائمه. آغاز اثر )نيایش پروردگار، ستایش رسول، معراج1.1.۳.۲

قمري سروده شده  1131بیت دارد و در تاریخ    16000حدوداً    دلگشانامهی آن:  و خاتمه

به بحر متقارب مثمن مقصور و   دلگشانامه وزن    (.15: تایب  ، يریکشم ارجمند .رک)است  

هاي فارسی  ي فعولن فعولن فعولن فعوْل است. منظومه بنا به اسلوب رایج مثنويبر پایه

تأثیرپذیري از   نیز  با تحمیدیه آغاز شده است. درضمن مناجات    ي شاهنامهو  فردوسی 

 (.1: همان .رک)هاي شیعی و گاه حکمی مشهود است آغازین، اندیشه

کند و خداوند را به جاللت )ص( ورود می  یدیه به ستایش نبی اکرمدر انتهاي تحم

 .رک)دهد که وي را فرجامی نیک داده، زبانی غرا بدو عطا نماید.  رسولش سوگند می

نعت نبی )ص( به تفصیل آورده شده است. آزاد پس از این به توصیف معراج    (.2:  همان

ي مناجات دارد  اي هم که سروده است، بیشتر جنبهنامه)ص( پرداخته است. معراج پیامبر

ي براعت استهالل دارد  آغاز این بخش جنبه  (.9:  همان  .رک)و همراه با سوزوگداز است  

 ه تخلص خویش اشاره کرده است:  . شاعر در ضمن دیباچه ب(4: همان)

امام مدح  بعد  )ع(بخش  علیه    علی  ابیطالب  بن  علی  الغالب  اسدا...  مدح  »در  است: 

 معارف شیعی بسیاري درج شده است:   علی )ع(فرماید«؛ در ضمن ستایش امامالسالم می 

تا امام یازدهم نقل شده    از حضرت زهرا )س(  )ع(  پس از این، مدح ائمه معصومین

صفات بارزشان را ستوده و یاد   ارجمند براي هریک از ائمه )ع(  (.6:  همان  .رک)است  

تر است؛ چون اثر حاضر در به نسبت سایر امامان مطنب  )ع(  حسینکرده است. مدح امام

خواهی آن امام بزرگوار است و خود نوعاً در مقام  ضمن یادکرد مصیبت کربال، بیان کین

 ت:  براعت استهالل نمایانگر موضوع منظومه نیز اس

 دارم چه سود   آزادر  ــ ص گــتخل
 

 ی نبود ـــم زمانی رهائــه از غـــک 

 (3همان: )                          

 ز طه غرض، شاهِ مردان علی است 
 

 نبی لفظ و مضمون قرآن علی است  

 (5همان:  )                            



 113ــــــــــــــــــــــــــــــ امیر جهادی سید /ی ارجمند کشمیری شناسی دلگشانامه متن

 

وفایی دنیا  (، ارجمند ضمن اشاره به بی471شدن مختار )کشتهدر پایان اثر و پس از  

،  اي در بحر متقارب و در ستایش امام عصراألمر )عج( قصیده و منقبت حضرت صاحب

 حسین صفوي، سروده است: خطاب به شاه (Rieu,1881: 719)ي ریو گفتهبه

به نام ي صریح و ضمنی  اشارهمدح و ازطرفی عدم  يبا توجه به سیاق عبارات و شیوه

باید گفت که قصیده یا ممدوحی خاص،  تغزل شاه  امام  گونهي  منقبت  اثر در  پایانیِ  ي 

 عصر است و قول ریو صحیح نیست.

 . سبب تصنيف ۲.1.۳.۲

کند که شبی مشغول تفکر بوده و در موضوعات  میآزاد در باب سبب سرایش اثر بیان  

داشته قابلیت نظم  تأمل میگوناگونی که  بهاند،  اما  توجه کرده کرده است؛  هرسویی که 

اي مذهبی  کند منظومهروست که قصد میي خودش راه را »بسته دید«؛ ازاینگفتهاست، به

. در ادامه به نام شاعرانی که هر یک در موضوع (9:  همان  .رک)با لحن حماسی بسراید  

 برد:  نام می کند و از افراد ذیلاند، اشاره میاي را سرودهستایش ائمه منظومه 
(، ظهوري  ي حیدريحملهسید دستگیر، زاللی، عرفی، قدسی، صائب، باذل و اثرش )

بعد از ستایش کالم شعراي مذکور خصوصاً فردوسی، ناامیدانه    (.9:  همان  .رک)و فردوسی  

. آغاز اثر  (9همان:  )بگشاید    مختارنامهگیرد که زبان به نظم  کند و تصمیم میمناجات می 

اب تاریخ  به تاریخ پنجشنبه هفتم صفر سال  و  قمري است.   1131تداي سرایش منظومه 

 گذاري اثر هم اشاره کرده است:  ضمن ابیات به وجه نام

نداشت ــخدا خوردن خ  اک جایز 

 ه تربت مصطفی ــــر همـــود گـب

 ي کربالهــــت تشنــــر تربـــمگ
 

 درین حرف خود صادقم حق گواست  

 م به حق خدا ــــرام است آن هـــح

 ه دردها را دواــــ د همـــه باشــــک

 (6همان: )                               

 اد کین ــاق بنیـــن ز آفـــ...برافک

 شم علی و اي نور چـــه راه ت ــ...ب

 م جان نثار رهت ــا کنـــ ر آ ت ــــب
 

 دار ـــــر آبــــل دم خنجـــــز سی 

 ار ــي انتظدهـــدم دیــــ ا شــــ سراپ

 ام دل خویش در روزگارـــه کــــب

 ( 475: تابی کشمیري، ارجمند)        
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ي انتقامی که مختار از مسببین  واسطهجهت است که بهبدان دلگشانامه ي»وجه تسمیه

  61حسین )ع( و یاران او در روز عاشوراي سال  انگیز کربال و شهادت امامي غمواقعه

شود« )رزمجو،  گیرد، دل شیعیان از خواندن این منظومه گشاده و شادمان میهجري می

1381  :261.) 

 مختارنامه . روایت ۳.1.۳.۲

ي مختار در متون منثور مذهبی و تاریخی به تفصیل سخن رفته است. ازجمله  از واقعه

ي  قمري و به خامه  981منثوري است که به سال    ينامهمختارمتون منثور در این موضوع،  

الواعظبنعطاء مختارنامه  2حسام  سرایش  است.  یافته  منظومتحریر  ادب    3هاي  در  هم 

ي منظومی که از  ترین مختارنامهشود. »قدیمیي آغاز میفارسی از قرن دهم هجري قمر 

 (. 106: 1398نگاهی آرانی کاشانی است...« )غفاري،  يمختارنامهآن خبر داریم، 

ي روایت تاریخی اثر و ترتیب بناي آن، تا حد  و ارائه  دلگشانامهارجمند در سرایش  

دارد توجه  به کتاب مذکور  منابع اصلی  به  ،بسیاري  منثور در شمار  منبع  این  نحوي که 

نقل شده   مختارنامهآید؛ البته برخی دقایقی که در روایت منثور  به حساب می  دلگشانامه

لکه سیر و جریان اصلی روایت و  شود؛ بدیده نمی  دلگشانامهاست، با همان جزئیات در  

دنبال شده است؛ براي مثال به یک نمونه از اثرپذیري ارجمند و    دلگشانامهخط وقایع در  

 شود:  حسام بسنده میمنثور عطاءبن يمختارنامهبرداشت دقیق وي از روایت 

شیعیان  »بدان و  طاهرین  بیت  اهل  مخلصان  ازجمله  ثقفی  ابوعبیده  مختار  که 

ن )ع( بود. شیخ ابوجعفر بابویه در کتاب خود این اخبار را روایت کرده که  امیرالمومنی

گذشت، جمعی از  هاي مدینه میروزي حضرت سید اوصیا جناب علی مرتضی در کوچه

کردند، مختار در میان ایشان بود و بر میان سر گیسویی داشت.  کودکان با هم بازي می

 ه را ــ ن نامــردم ایــچو من ابتدا ک 

 هزار و صد و سی و یکز هجرت  

 نــــیقی  هفتم ود  ــب  صفراه  ــز م

 ام کرد ــچو دورانم این باده در ج
 

نــــب   زا ـد روز جـــ ام خداونـــه 

 ق بی ریب و شک ـــسنه بود تحقی

 ي اولینج شنبهـــ ود پنـــی بـــول

ننامهدلگشا رد  ـــخ کرد ـــاش   ام 

 ( 10همان:  )                            
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کردند پسر ابوعبیده. او را بخواند و به   امیرالمؤمنین فرمود که این پسر کیست؟ عرض

فرمود اي پسر من کی باشد  مالید و میزانوي خود نشانید و دست مرحمت به روي او می 

 (5تا:  حسام، بیتو خون ما را از اعادي ما بازخواهی...« )عطاءبن

 از بخش فوق:  دلگشانامهروایت ارجمند در 

. بحث  1شود:  بیان میسبب ضیق حجم نوشتار فقط سه مورد دیگر با ذکر ارجاعات  به

ي  ( که با مقایسه14حضور مختار در کربال و شهیدنشدن وي است )ي عدمآزاد درباره 

در   بخش  )  يمختارنامههمین  می  ( 10  -8منثور  به  معلوم  وقایع  اصلی  شود که جریان 

ي محتوایی مطالب  ي دیگر نیز در مقایسه. نمونه2حفظ شده است؛    دلگشانامهاختصار در  

( روایت پس از شهادت  10منثور »در بیان خروج عبداهلل عفیف...« )  يمختارنامه  باب دوم

نمودن عبداهلل  »خروج  دلگشانامهزیاد و روایت آزاد در  خواندن ابنحسین )ع( و خطبهامام

شود. در این بخش توجه به جزئیاتی مانند پیري و نابینایی  ( دیده می12-13عفیف...« )

زیاد به  نوشتن ابن. مورد بعد در بخش نامه3توجه است؛ قابل  دلگشانامه عبداهلل عفیف در  

( است که روایت با جزئیات دقیق کامالً منطبق بر روایت  33  -32)  دلگشانامه فرزندش در  

 ( منثور است. 30  -29)  يمختارنامه

ي مختار نیز است. ي ارجمند بسان یک اثر تحقیقی در پی رفع شبهات واقعهمنظومه

به  با اي  در آغاز بخش دوم منظومه به شبهه  عنوانِ »در اظهار آنکه مختار در کربال چرا 

 نــــرت قریــز احواِل مختار نص

 هـر بابویـــد ابوجعفــــ گویه  ـــک

 یـــا علـــ که روزي شهِ دین و دنی

 ی رسید آن امام اممـــه جایـــ...ب

 ود مختار نیزـــان بـــدر آن کودک

 رم بر سرش ـــ تِ کـــ...بمالید دس

 ی باشد اي دادگرــت کـــهمی گف
 

داستـگشای  درِ  چنیـــم  را   ن ــــان 

خ آبايِ  رحمهـــز  علیود   ه ــــاهلل 

وصـــنب را  ولیـــ ی  را  خدا  و   ی 

بودنـــک همـــ ه  به  یکجا  اطفال   د 

 ده نور تمیز ــــش فروزنــــز روی

 ردون گردان گذشت افسرش ـــز گ

 که خواهد به شمشیر کین این پسر...

 ( 10:   تابی کشمیري، ارجمند)      
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پرداخته شده است: ارجمند علت    (11  :تایب  ،ير یکشم  ارجمند) دولت شهادت نرسید«  

 بیان کرده است:   حضور مختار در کربال را اسارت ويعدم

 . راوی ۴.1.۳.۲

فراوان دارد. ارجمند هم از این کردن به نام راوي در نقِل حدیث و روایت اهمیت  اشاره 

ي فردوسی و با ذکر راوي مطلب، داري و البته شبیه به شیوه باب و هم ازجهت رعایت امانت 

و اشاره به متن مأخذ،   هاي دینی »با آوردن لفظ راوي کند. ناظمان حماسهمنظومه را آغاز می 

منبع ... نیز این بود که ایشان اند... دلیل استفاده از یک  مستندبودن اثر خود را ابراز داشته 

(. 200:  1393دانستند« )شهبازي،  بستن بر امام و بزرگان دینی را گناهی نابخشودنی می دروغ 

هم هر بخش از منظومه عنوان خاصی دارد که داللت بر موضوع سخن در آن   دلگشانامه در  

 : السالم بود«بخش دارد: »در بیان آنکه مختار از دوستان اهل بیت علیهم 

میدر  اشاره  او  روایت  و صدق  راوي  جایگاه  به  نیز  بخش  همین  گویا  ضمن  کند. 

سعی بر آن دارد که اتقان و صحت مطالب را    ماهیت مذهبی منظومه  يواسطهبهارجمند  

 دقت مدنظر قرار دهد و در نظر مخاطب نیز نمایان کند: به

ادامه   گونه که مالحظه شد، صفاتی نیز دال بر  دارد. هماناین شیوه تا پایان منظومه 

الذکر که  گویی و دانایی راویان برشمرده شده است. غیر از مورد فوقداري و راستامانت

نام ابوجعفر بابویه در سرآغاز منظومه بیان شده است، در تمامی منظومه از راویان بدون  

بهنام برخی مواردشونشان  یاد شده است.  بدینهرستف   کلی کلی  قرار است: راوي  وار 

 اد پلید ــــن زیـــدر آن روز کاب

 ار درقید بودـــ ه مختـــ...دریغا ک
 

لشکر کین کشیدــــس   وي کربال 

   نمود...   می   دل  و  ان ـج  فدا  گرنه  و 

 (12همان: )                          

 ار نصرت قرینـ وال مختـــز اح

ـ ابوجعفد  ــــکه گوی  ر بابویهــ
 

 ان را چنینــــم در داستـــگشای 

 اهلل علیهود رحمهــــاي خــــز آب

 (10:    تابی  کشمیري،  ارجمند)     

 وـ راوی راستگ د  ـــ ت کنــروای
 

 ول اوــکه چون صبح صادق بود ق 

 (10همان: )                          
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(، گویاي  37کیش )ي صدق(، گوینده21(، راوي باخبر )15دین )(، راوي پاک11عدیل )بی

(  161ي راستان ) ي نامه(، نگارنده92زاد )ي پاک(، گوینده56(، داناي داستان ) 54صادق )

 (.  232و سردفتر راستان )

 نامه . نوع ادبی ساقی۵.1.۳.۲

منظومه  در  ادبی  مهم  انواع  ساقیدلگشانامهي  از  عصر    نامه،  شعري  اغراض  در  است. 

ساقی  ویژهنامهصفوي،  جایگاه  عدهسرایی  دارد.  عصر، اي  این  گویندگان  از  بسیاري  ي 

اند. سرودن این قسم،  سرایان، در ضمن آثارشان به این نوع ادبی پرداختهخاصه منظومه 

 صفا،؛ 1:  1359گلچین معانی، . در روزگار صفوي یکی از رسوم رایج شعري است )رک

ي مطنب و مجزا سروده شده  نامهتوجهی ساقیتعداد قابل  دلگشانامه در    (.615:  الف  1378

است؛ البته جایگاه قرارگیري این نوعِ ادبی در روایت داستان، مواضع معنوي خاصی را  

 سبب شده است که بعضاً براي نمونه اشاره خواهد شد.  

بخش از  برخی  آغاز  ساقیمعمواًل  با  داستان  بیشتر  هاي  در  شیوه  این  است.  نامه 

ي دوم اثر  نامهساقی  (، مانند458،  418،  352خورد )صصهاي اثر به چشم مینامهساقی

ابننمودن عبداهلل عفیف و جنگکه در آغاز »خروج با  زیاد و گرفتارشدن« آورده کردن 

 شده است:  
 
 

 
 

رویه  این  بهالبته  است،  بوده  عصر  این  شاعران  میان  در  معمول  نسبتاً  که  اي  نحوي 

ساقی مناجاتنامه»بعضی،  سوگندها،  با  را  توبهها  و  درآمیختهنامه ها  )رستگارها   اند...« 

در  267:  1380فسایی،   منظومه  ي حیدريحمله(.  و  از  هاي حسراجی  استفاده  نیز  ینی 

نامه در متن  نامه در ساختار روایی منظومه، رایج و متداول بوده است. کاربرد ساقیساقی 

وهله در  سبب  حماسی  شده،  اثر  از  حماسی  زبان  و  لحن  دورشدن  سبب  نخست  ي 

 کند.  شود و به یکپارچگی آن لطمه وارد میآمیختگی زبان حماسی و غنایی می

 ل آراي منــــی محف ــــبیا ساق 

 ت زُداــگِ کلفــــام زنهــآئین  ز
 

 ه مشعل افروز شب هاي من ــم 

 عشرت گشا م درِ باغِ  ـه رویـــب

 ( 12: تابی کشمیري، ارجمند)
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ساقی کنار  در  نامهدر  مکرر  مغنیدلگشانامههاي  ادامهنامه،  در  هم  از  اي  یکی  ي 

 ها درج شده است:  نامهساقی

شدن ابن کشتهاي است که پس از  نامه، در حکم تهنیت دلگشانامهي بعدي  نامهمغنی

ها  نامهنامه مشهود است. مغنیدر کلیت اثر، دو مغنی  (.451:  همان  .رک)گردد  زیاد نقل می

را باید    دلگشانامه هاي  نامهدهنده و بیانگر اخبار نیک و امیدآورند. ساقینوعی بشارتبه

ي یکنواخت حماسی خارج  مطلعی به حساب آورد که اثر را از روحیهدر حکم تجدید

بخشد و در ضمن آن، شاعر با شخصیت برساخته و مقدس  کند و لحنی غنایی بدان میمی

کند. گاه گشاي وي تمنا میي جانشود و تسکین آالم خویش را با بادهزبان میساقی هم

 کند.نامه، نیایش و مناجات ارجمند نیز جلوه میدر ضمن ساقی

 . محتوای اثر ۲.۳.۲

 حماسی منظومه های . برخی ویژگی1.۲.۳.۲

ي  نوعی زیر سایه اند و به، از این اثر سترگ تأثیر پذیرفتهشاهنامهغالب آثار حماسی پس از  

داشته قرار  اثر سترگ  آن  ادبی  و  معنوي  متون حماسی  زبانی،  برخی  در  مقوله  این  اند. 

پررنگصریح  و  پارهتر  در  و  ندارد.  تر  برجستگی چندانی  دیگر  در شمار    دلگشانامهاي 

نظر    شاهنامهنی است که چه در ساحت زبانی و چه در ساحت معنایی و بالغی به  متو

ویژه در مناظرات میان پهلوانان در معارک  ي کالم بهداشته است. لحن حماسی و رجزگونه

 فردوسی است:    يشاهنامهنبرد و نیز توصیف میادین جنگ، یادآور توصیفات و لحن فاخر  

فراوانی در متن اثر  هاي پهلوانان و شخصیت هاي داستانی شاهنامه نیز به اشاره به نام

اند  ي استعاري برابر با اشخاص داستان مختار قرار گرفتهگونهها بهمشهود است. گاه این نام 

 ر به هم آوریمــا س ـــی بیـــمغن
 

 ر افواج غم آوریمـــون بـــشبیخ 

 (369همان: )                        

 ادن زیــت ابـــش برآشفـــز حرف

 ر جدا خواست کردن سرش ــز پیک

 رزن پاس کرد ـــران شمشیـــز شی
 

 ف سیه بخت از تندباد ـــو زلــــچ 

 اي خون گوهرش ـــ دن به دریـفکن

 سودِ الماس کردک ـــر را نمـــجگ

 (16همان: )                          
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  شبدیزو به گلگون و    رخشاند: »به  ها ماننده شده هاي داستانی بدانو زمانی نیز شخصیت

 (.18: همان) رستم زابلی«به پیل افکنی / » ( 17: همان)عزم« 

در   شخصیتآزاد  گاه  داستان،  روایت  باستانی    مختارنامههاي  ضمن  پهلوانان  بر  را 

آمدن بر دشمن. دهد؛ مانند تحسین ام عامر پس از کشتن و غالبنیز رجحان می شاهنامه 

حماسه  میان  در  شیوه  مسبوقاین  کهنبهسرایان  در  و  است  بوده  حماسه سابقه  ي  ترین 

ي محمودساالر مقصود شاعر )ربیع( از این  گفتهشود؛ بههم دیده می  نامهیعلمذهبی یعنی  

و فردوسی نیست؛ بلکه له حضرت علی )ع( و    شاهنامهي توصیفی »علیه پهلوانان  شیوه

ي خودش یعنی گرشاسپ را بر رستم و  اصحاب اوست... اسدي هم پهلوان موردعالقه

 (:  50:  1389...« )امیدساالر، برتري داده است شاهنامهتلویحاً بر دیگر پهلوانان 

هاي حماسی متن باید در مقالی مجزا سخن گفت؛ اما در همین مختصر ي ویژگی درباره 

ملحوظ است؛ براي   دلگشانامه باید خاطرنشان کرد که تمامی خصایص یک متن حماسی در  

کین  بحث  به  باید  حماسه نمونه  در  مهم  مسائل  از  که  کرد  اشاره  کلیت خواهی  هاست. 

 دگان امام )ع( و یاران ایشان است.خواهی از کشني مذهبی مختار نیز دال بر کین حماسه 

تن با دقت بسیار و لحن حماسی و قاطع در  بههاي تنویژه رزمورسوم نبرد بهآداب

در آغاز نبردها رجزخوانی هماوردان نقل شده  معمواًل  سراسر منظومه نمود یافته است.  

 است:  

توان به رزم زنان در  توجه دیگر، زرم زنان است؛ براي نمونه میازجمله نکات قابل

به مقولهبخش »کش ام عامر...« اشاره کرد. در ضمن همین بخش،  نیز  تن  ي لشکرآرایی 

 پرداخته شده است: 

 تو کاري که کردي کسی کم کند
 

 ار آن، نه رستم کند ـــنه اسفندی  

 ( 107تا: بی کشمیري، ارجمند)

 ن درآمد پی نام و ننگــــنخستی

نام ـــل شیــی به   ردل عبدرحمن 

 ت اي مرتد ابن زیادـــ... همی گف
 

 وان به میدان کین بهر جنگ ــرجزخ 

نــــب نیام ــــه  و  تیغ  خداوند   ام 

 ادر چو تو بی پدر کس نزاد...ـــ ز م

 ( 25همان: )                             
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مخفی پنهان  و  نام  ازجمله  کردن  نبرد  هنگام  در  در  ویژگی کردن شهرت  که  است  هایی 

شود. »در تمام انواع حماسه اعم از ملی، تاریخی  فردوسی دیده می   ي شاهنامه ها و نیز  حماسه 

(. این  143:  1389گوید...« )شمشیرگرها،  و دینی پهلوان معمواًل نام خود را به دشمن نمی 

  . شود. )رک باذل و راجی نیز دیده می   ي حیدرِيحمله ،  نامه خاوران خصیصه در آثاري مانند  

نشان  و کردن نام هاي بسیار حاضر به فاش همان(. در نبرد ام عامر با دشمنان، وي پس از دالوري 

 دهد:  ا ادامه می اي ناشناس و مخفیانه نبرد ر گونه شود و به خویش نمی 

تن رزم  )رجزخوانی،  مبارزه  بهبهآداب  درتن،  و...(  نبرد  ادوات  ضمن  کارگیري 

 توصیفات رزمی به تصویر کشیده شده است:  

 های شيعی ه. باورها و آموز۲.۲.۳.۲

ها و رخدادهاي مهم  بسیاري از شاعران عصر صفوي درضمن اشعارشان به مضامین، آیین

که به یکی از رخدادهاي مهم پس    دلگشانامهاند. در اثري چون  نهضت تشیع توجه کرده

ي سراینده  ي مکتب شیعه دستمایههاي برجستهمایهاز نهضت عاشورا پرداخته است، درون 

ائمه مذهبی  مدایح  مقوله،  این  نمود  بارزترین  است.  گرفته  از  قرار  است.  اطهار)ع(  ي 

بارز  ویژگی و  خاص  مناجاتدلگشانامههاي  ازدل ،  و  سوزناک  ارجمبرآمدههاي  ند  ي 

کشمیري است که در دیباچه و نیز در پایان اثر آورده شده است. مدح امام عصر )عج( و  

 اي علم ام عامر ستاد ــــه پــــب
 

 ه داد پیکار دادــــه در رزمگــــک 

 ( 105همان:  )                           

 ود حرف بسیار گفت ــز بازوي خ

 ام او هرکسیـــر جُست از نــخب
 

دل  مردم  نهفت ــــ ز  را  خود  نام   ی 

 ه از هر دو لشکر کسیــد آگـــنش

 (106تا: بی کشمیري، ارجمند)   

نیزه نی  شد  کمان  تیر ...  چو   هاي 

 د عبدرحمن از او پردلیـــچو دی

 اب ـ اس ت ـــر المــــبرآورد شمشی

رکـبیفش در  پا  کینـــرد  ز  و   اب 
 

 ازوي گُردان در آن دار و گیر ـــز ب 

 ت از شاه مردان علی ـدد خواســـم

 برق آن آفتاب ی شد از  ـــه نیلـــک

زین  روي  بر  شیر  چون   قدافراخت 

 (26همان: )                         
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عنوان »مناجات  بحث از ظهور ایشان و دعا در تعجیل فرج امام در بخشی جداگانه و تحت

 سروده شده است   ( 7: همان)السالم« االمر علیهبراي تعجیل ظهور صاحب
برخاسته، حضرت حق را  یایشی سوزناک و ازدل ي همین ستایش، با نشاعر در ادامه

شود و در ضمن این خواسته، به دهد و دیدار منجی آخرالزمان را خواستار می سوگند می

کند و ملتمسانه از کردگار و امام تقاضاي ظهور  اوضاع نابسامان عصر خویش هم اشاره می

 کند:  می

ي  کرّات آورده شده است. آزاد در خاتمهستایش امام عصر در مواضع دیگر متن نیز به

در مطاوي   (.476: همان .رک) تقدیم کرده است را به امام عصر )عج( دلگشانامهمتن هم 

 (.4: همان  .رک)ها نیز رویکرد شیعی ارجمند مشهود است مناجات

 . مراثی۳.۲.۳.۲

ي شیعی حاکم بر اثر، شاعر  با توجه به ماهیت روایت که مذهبی و تاریخی است و اندیشه

با زبانی    بیت )ع(  جاي اثر احساس تألم عمیق روحی خویش را از مصایب اهلدر جاي

سرایی نمود بسیاري دارد. ازجمله  دارد. در کلیت اثر، مرثیهسرشار از سوزوگداز بیان می

 اشاره کرد:   حسین )ع(ت امامي شهاد باید به مرثیه

 تـــق الوهیت ـــ ه حـــــی بــــاله

 ال علی ـــی و کمـــنبور  ـــه نـــب

ب  ب خدایا رسانی مرا ـــه مطلـــ... 

 دن روي اوستـــ را آرزو دیـــ... م

ت مردم به جان آمده  ـــ...دل از دس

 است زاسالم و ایمان به جز نام نیست
 

 ت  ــالل و ربوبیت ـــق جـــه حـــب 

خیرالنســـب علی ـــه  آل  به  و   اء 

 ه باید تو دانی مرا ـــم چـــچه گوی

 ه گل صاحب عطر از بوي اوستک

 ان آمده استـــا در فغـــز بیداده

مایه  بی  نیستکه  اسالم  ز  کس   تر 

 ( 8همان: )                             

 د و گفت اي پدر داد دادـــخروشی

 اش ه جبریل گهواره ــی را کـــشه

 ی از پاش انداختندـــی آبـــ... ز ب

 م که در دودمان نبیـــه گویـــچ

بی  دســـز  و  زیادـــداد  عبید   ت 

داشـــهم آوارهـــی  کردند   اش ت 

 ون ساختندـدش سرنگـــ ال قـــنه

آت  اجنبیـــ چسان  آن  افروخت   ش 
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 است: تشنگی حضرت از مضامین پرتکرار و پرتأکید در مراثی 

عنوان »زاري نمودن فوج اسالم بر تربت شاه  اي را نیز تحتي جداگانه ارجمند مرثیه

 سروده است   (102: همان)شهید و مراجعت از کربال« 

 . مفاخره ۴.۲.۳.۲

  دلگشانامه ي شاعري و گالیه از حاسدان، از موارد پربسامد محتوایی در  تمجید از شیوه

سنگی و اعتبار کالم  جاي به ارزش اثر و نیز گراناست. ارجمند در ضمن روایت اثر، جاي

 گشاید: کند و البته زبان به طعن و نکوهش طاعنان و حاسدان نیز میخویش اشاره می 

به گاه  نیز  حاسدان  نمونهنکوهش  در  البته  است؛  شده  آورده  مجزا  ، زیري  صورت 

 سعدي هم پرداخته است:  بوستان ارجمند به تضمین ابیاتی از 

 

 ي مصطفی هــا جگرگوشـــ...دریغ
 

جـــدریغ و  دل  خیرالنساءـــا     ان 

 (20همان: )                         

دی از  ـ ببارید   ون جاي آبــده خـ
 

اح  لـــبر  تشنهــ وال  بوتراب ب   ي 

 (22همان: )                          

 کرده جا در تنم ان  ـــسخن آن چن

 ن دم زنم الف نیست ـــاگر در سخ

 ... به جز نظم من نیست در روزگار

کند ــــحس کی  من  انکار  پیشه   د 
 

 د به جان هرچه هستم منمــکه گوی 

 ی با کسی گوشِ انصاف نیستــول

 د عدو آفرینش هزار ــــ ه گویـــک

 ام نی کند ش خامهـــ ه در ناخنــــک

 ( 92- 91همان: )                       

 ز خودبین مرا چشمِ انصاف نیست

 د روبروـــو ش ـــبه آئینه چون دی

بی دگر  نباشد  کسمـــ...  از  خار   م 

ـ یکی ب ـ ر سـ  برید بن میر شاخ  ــ

می  بد  شخص  این  که   کند بگفتا 
 

 ها صاف نیسته آیینهــی بــکه زنگ 

تهم اوــــکند  به  خود  زشتی   ت 

بسم ـــسع  بستانز   گل  همین   دي 

دیدــخداون و  کرد  نگه  بستان   د 

ـ نه ب  کندا من که با نفس خود میـ

 ( 92همان:  )                           
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 مناجات . نيایش و  ۵.۲.۳.۲

هاي پرتکرار و مهم محتوایی  برآمده، از مؤلفههاي پرسوزوگداز و ازجاننیایش و مناجات

مناجات  دلگشانامهدر   از  برخی  تحتاست.  مناجاتها  در  تأثیر  گنجوي  نظامی  هاي 

این  ازجمله  (.10:  1381  همان،  ؛11:  1316  ،يگنجوی نظام  .رک)است    اسکندرنامه ي 

و  مناجات اثر  اتمام  بر  توفیق  بر  مبنی  خداوند  درگاه  به  گوینده  خواهش  و  تضرع  ها، 

 شود: مرتبه در کل متن دیده میشدن آن است که چندینپذیرفته

نیایشب نیز در قالب ساقیها و مناجاترخی  : همان  ک.ر)نامه سروده شده است  ها 

 نامه ختم شده است: و بعضی هم به نوع ادبی ساقی  (148

 . پند و اندرز و وصف سخن ۶.۲.۳.۲

مقتضاي حال و مقام، سرایندگان، در منظومه داستان و  تناسب روایت  به  هاي حماسی 

و به پیروي    شاهنامهبه سیاق    کنند. ارجمند کشمیري اندرزها و پندهایی را چاشنی کالم می

سرایی حکیم طوس، ابیاتی را ضمن روایت به پند و اندرز اختصاص داده  از سبک سخن

گردد، اطناب  اي از آن نقل مینمونه   در زیر ي ارجمند در این اندرزها که  است؛ البته شیوه

با شیوه که  ایجازگونهاست  بخشِ  ي  در  نمونه  براي  متفاوت است؛  فردوسی  به    زیر ي 

 داند: وفایی روزگار پرداخته است و نیکنامی را تنها حاصل این عالم غدار میموضوع بی

 اهــرم پیشگ ــ ا کــا رحیمــــ خدای

بدهـــــ طرازن سپه ــارگــ ي   رــاه 

 و دادي بیانم ز ُتستــم ت ــ... زبان

 ام هــو دادي زبان همسر خامــ... چ
 

 الهــر و کــ ا از سریــــرا شهــمب 

 ر ــاه مهــي مهــــي قبدهــــ برازن

 م این از تو دارم هم آنم ز ُتستــه

 ام ن نامهــه اتمام ایــن بــدد کــم

 ( 126- 125تا:  بی  کشمیري،  )ارجمند

 وش آــت و مِی نــا مســبیا ساقی 

ناامیــ...مک از شرابــ ن   م مکنــد 

 ک دوختم ــم نُه فل ــر خــر بــنظ
 

 ه بر دست و بر دوش آ ـسبو شیش  

 نــم مکــر کبابــشِ ت ــده آت ــب

 مِی خوردن آموختمو ـم ت ــز چش

 (126همان: )                       
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تکرارترین مضامین اخالقی و حکمی در اثر است.  نبستن به آن از پر وفایی دنیا و دل بی

پهلوانان نامدار پیشین، به  آمیز شاهان کهن و  در پایان اثر هم با اشاره به سرنوشت عبرت

ها از وضیع و شریف، مرگ  ي انسانکند و اینکه فرجام ناگزیر همهوفایی دنیا اشاره میبی

 (.473: همان .رک)است 

 دلگشانامه . مختصری در باب سبک ۳.۳.۲

طلبد؛ اما در ادامه سعی  هاي سبکی مقالی مجزا می ي اثر، پرداختن به ویژگی با توجه به گستره 

 ترین خصایص اثر با ذکر شواهدي معدود بیان شود. اختصار برخی از مهم شده است به 

 . واژگان1.۳.۳.۲
ندرت  طبیعی، ساده و روان و فهم آن براي خوانندگان سهل است و به  دلگشانامهزبان  

  کناسه ( /  1)همان:    ایاغلغات مهجور و دشوار مانند موارد ذیل در متن ملحوظ است:  

  کنداوري ( /  463)همان:    درا( /  239( / خدنگ )همان:  20)همان:    پرگاله( /  18)همان:  

 (.  239)همان:  کلکل( / 248)همان: 

واژهواژهکاربرد   است.  چشمگیر  بسیار  متن  در  حماسی  در  هاي  نیز  غنایی  هاي 

واژهنامهساقی برخی  است.  پرکاربرد  اثر  پرشمار  مانند  هاي  دارند؛  زیادي  بسامد  هم  ها 

هاي معمول )درع، جوشن( در  هاي عربی عموماً واژه(. واژه11،16،13زاد )ي پاکواژه

کلمات دشوار و دیریاب عربی چندان رایج  هاي حماسی است و  زبان فارسی و منظومه

 ذکر است: نیست. کاربرد واژه در معناي نخستین نیز از موارد قابل

 م جهان خراب  ـت رســـ ن اســـچنی

 ادي دهر بر هم خورد ـــم و شـــغ

 س که دست تطاول گشاد ـک... هر آن  

کارآگهانـــچ داناي  گفت   ه خوش 

 ر خسرويـــادي و گـــر کیقب ـــاگ

 ال آن کس که نام نکوـــ...خوشا ح
 

 ی آفتاب ـــد گهـــر باشـــی ابـــگه 

 ه عقبی رودـــادا کـــ ت مبــــز دست

 ال اوفتاد ـــاه بـــرداب چـــه گـــب

دنیـــک بـــ ه  آن  ـــا  مزرع   جهانود 

 ان بدروي ـــاري همـــه بکـــ هرآنچ

بـــبمان او ـــد  مرگ  از  پس  عالم   ه 

 ( 12همان:  )                            
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 کردن به کار رفته است. در بیت فوق، خستن در معناي مجروح

 . تعابير عاميانه ۲.۳.۳.۲

(/  16شود: کزین بار غم بود چون خر به گل )همان:  برخی تعابیر عامیانه در متن دیده می

( / که هان  464اي چاق شد// جهان طاقتش از کمان طاق شد )همان: به هرگوشه هنگامه

 (.32ست امروز از پشتِ بام )همان: فتاده //طشت ظلمت سرشتان شام

 جایی ارکان نحوی جمله. جابه۳.۳.۳.۲
جایی ارکان نحوي جمله در راستاي تأثیر عاطفی  بهتوجه در این مقوله، جااز نکات قابل

بیشتر بر مخاطب است و این درحالی است که شاعر بر وزن شعر مسلط است و خللی  

بماند به عالم پس از مرگ او )همان:    //شود: خوشا حال آنکس که نام نکودر آن وارد نمی

تغییرات به12 با ستم واسطه(. گاهی هم این  تأثیرپذیري از نحو عربی است: ز کین  ي 

 (.23بس زیاد )همان:  بکوشیم کوشیدنی //پیشه ابن زیاد

 ی بالغی  . برخی خصایص برجسته۴.۳.۳.۲

 کرّات در اثر نقل شده است. برخی تعابیر برگرفته  تعابیر و ترکیبات کنایی به: هیکنا. الف

اند: جهان گشت از صیت عدلش چو  از سنن ادبی قدماست و تعدادي هم بدیع و نوآیین

 //( / هرآن صفحه کز وصف او ساده است3پُر// شد از رنج سفتن تهی گوش دُر )همان:  

دگر وقت   //ام غنچه آبستن است( / ز سرپنجه 3 ز خجلت به مقراض آماده است )همان:

 (. 4گلدسته بربستن است )همان: 

هاي استعاري و  ي اثر، اضافهاز خصایص برجسته:  یهيتشب  و   ی استعار  یها اضافه.  ب

ها جدیدند و به خلق تصاویر و تشبیهی است که فراوانی بسیاري دارد و تعدادي از آن

( / شب  4( / چراغ رسالت )همان:  1ریاض دل )همان:    اند: بهارترکیبات جدید منجر شده

( / 6( / پیر گردون / عینک آفتاب )همان:  16ي شرم )همان:  ( / پرده7کفر زنار )همان:  

 (.21ي مرگ )همان: ( / آیینه19صهباي خواب )همان: 

 اش خستنزم بر  ــ کنی عزم گر ج
 

 اشل او بستنــر از قتـــبود بهت 

 (16)همان:                         
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ترکیبات متتابعِ اضافی از بسامد بسیاري در متن اثر    :یتتابع  باتيترک  و  اضافات   تتابعج.  

( /  10)همان:    کوسِ اقباِل اسکندري( /  9)همان:    شکارمردانِ صیدافکنِ دل برخوردارند:  

 (.231)همان:  کشِ ساقیِ کوثرمدردي

 مشهود است:   دلگشانامههاي بدیع واج آرایی نیز در نمونه :ییآراواجد. 

سرشار از    دلگشانامهي ماهیت داستانی و روایت تاریخی اثر، متن  واسطهبه  :حاتيتلم.  ه

 ها و وقایع تاریخی است:  اشارات و تلمیحات به آیات و روایات و شخصیت 

  النمْلُ   أَیهَا  یا  ينَمْلَه  قالَتْ  النمْلِ  وادِ  عَلی  أََتوْا  إِذا  حَتی»ي  بیت فوق اشاره دارد به آیه

 (.18)نمل/  «یَشْعُرُونَ ال  هُمْ وَ جُنُودُهُ وَ سُلَیْمانُ یَحْطِمَنکُمْ ال  مَساکِنَکُمْ  ادْخُلُوا

  «معرفتک  حق  عرفناک  و ما   عبادتک  حق  عبدناک  ما»بیت فوق هم ناظر به روایت نبويِ  

 (.23: 1404است )مجلسی،  

 با توجه آثار مشابه    دلگشانامهی . نگاهی به جایگاه منظومه۴.۳.۲

منظوم صفوي  عصر  داستاندر  و  روایات  منقبتساختن  دینی  بیان  هاي  اعجازها،  آمیز، 

یابد.  عنوان جریانی شاخص رواج میهاي صدر اسالم و بزرگان مکتب تشیع بهپیروزي

اند و تأثیرات زبانی، معنایی و بالغی  ق شده خل شاهنامهي تقریباً تمامی این آثار زیر سایه

ها حتی  یک از این منظومههیچ  اینوجودها مشهود است. بادر بافت کالمی آن  شاهنامه

نزدیک    شاهنامهباذل هم به مرزهاي زبانی و بالغی    ي حیدريحملهآثار شاخصی چون  

هاى بسیار متوسط  مثنويهاى بزرگ ادبى و در شمار  فاقد ارزشقول صفا »شوند و بهنمی

 (.  584 الف:1378صفا، « )حماسى و قهرمانى هستند

 تیر اک شمشیر و شبشاب  ــز چکچ
 

 ا و پیر ــ د برنـــ م درفتادنـــه هـــب 

 ( 38)همان:                              

 سلیمان صرد ران را  ـــس   مورانچو  
 

 در آن دشـــت یکدست  پامال   کرد  

(20: همان)  

 خیرالوريه  ــم من به جایی کـــکی
 

ذکـــکن  ما  ــ د   را   عرفناک ر خود 

 (148:  تابی کشمیري، ارجمند)  
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هاي دینی این عصر  ي تکرار موضوعی یک واقعه و داستان در منظومهازطرفی مسئله

وقایع گریبان و  زندگی  بر  تمرکزشان  که  آثاري  است.  شده  سرایندگان  از  بسیاري  گیر 

گروهی دیگر از متون منظوم که بر وقایع مربوط به علی )ع( است و ي عصر امامبرجسته

اند. نظر به همین  ي عاشورا و مابعد آن )قیام مختار( نظر افکندهحسین )ع( و واقعهامام

ها( تصنیف شده  هاي حیدري، مختارنامههاي متعدد حول یک موضوع )حملهامر منظومه 

(. این 124- 103:  1398،  ؛ غفاري 132:  1391طاهري برزکی و باغ میرانی،    رک.است )

هایی دارند که ناشی از  گري و زبان و بیان با یکدیگر تفاوتي روایتها در نحوهمنظومه

توفیق یک اثر شده است.  قریحه و قدرت شاعري سرایندگان است و موجب اقبال یا عدم

بر این موضوع باید به ضعف زبانی شعر و شاعري در عصر صفویه و سبک هندي    عالوه

هاي مشابه در ي نمونهلحاظ زبانی و بالغی به پایهشده بهروي آثار خلقره کرد؛ ازایناشا

 رسد.  اعصار قبل نمی

فندرسکی است، »زبان    ي حیدريجذبههاي حماسی عصر صفوي،  سرآغاز منظومه

ویژه استعارات، ي خود است و... ازنظر تصاویر شعري، بهاین منظومه، پیرو سبک دوره

ویژه  تشبیهات و اغراقات، این منظومه خود را کامالً تابع تصاویر شعر حماسی فارسی به

می  شاهنامه میرانی،  نشان  باغ  و  برزکی  )طاهري  هم  137:  1391دهد«  باذل  اثر  در   .)

(.  197:  1399تصات ادبی کالم بیشتر بر تقلید استوار است« )بالغی اینالو و همکاران،  »مخ

؛  177:  1390کوپا،   .اش به آثار حماسی متقدم نظر دارد )رکراجی کرمانی هم در منظومه 

هاي  (. در سایر منظومه370و    364:  1379  لت،ی فض؛  180:  1394نجاریان و همکاران،  

  ، يدارمیتم  .رک)اند  خصوص آثاري که در هند تصنیف شدهحماسی دینی در این عصر به

ي آثار حماسی، این  روح تقلید و تکرار ملحوظ است؛ البته در همه  ( 137-130:  1370

شود و نمود و کاربرد خصایصی چون باورها  وچرایی محسوب نمیچونپیروي، تتبع بی

آموزه او  واژگان  استعاره،  چون  بالغی  کارکردهاي  شیعی،  در هاي  عقلی  و  نتزاعی 

سبب  نامهساقی و...  متن  مواضع  برخی  در  عرفانی  بعضاً  و  غنایی  لحن  متعدد،  هاي 

آثار شده است.  نوآوري این  در  منظومه  دلگشانامه هایی  قرار  هاي حسینیدر شمار  نامه 

فردوسی متأثر شده است.   ي شاهنامهي بیان  گیرد و در کلیت منظومه از زبان و شیوهمی



 ( 49 پیاپی ) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــــ128

 

ي بیانی منظومه نسبتاً پیراسته  ي تقلیدي که در اثر وجود دارد؛ اما زبان و شیوهرغم شیوهبه

ها و وقایع و نبردها کامالً  توجه است. خصایص حماسی در توصیف شخصیت و قابل

شاعر توجه  است.  آرایه  چشمگیر  منظومه  به  که  است  شده  سبب  بیانی  و  بدیعی  هاي 

اند. ها نیز فضایی غنایی را در اثر به وجود آوردهنامهدلپذیري و شیوایی داشته باشد. ساقی 

همهمه آثار  با  قیاس  در  موارد  این  همي  و  میسطح  پیدا  معنا  بهعصر  اما  نسبت  کند؛ 

متوسط است و همتاي آثار    دلگشانامه زبانی  هاي مشابه متقدم سطح ادبی، روایی و  منظومه

 ي پیشین نیست. برجسته

 

 گيری . نتيجه۳

در  اثري خامه  دلگشانامه که  اشتباهی  به  بنا  و  آزاد کشمیري است  میرزاارجمند  ي طبع 

بار صورت گرفته، به غالمعلی آزاد بلگرامی نسبت داده شده  براي نخستین  فهرست ریو

فهرست نسخ  ترین مأخذي که این انتساب نادرست را گوشزد کرده است،  است. قدیم
به تخلص    دلگشانامهي  است. اشارات صریح و مستقیم سراینده  پوري بانکیخطی کتابخانه

در کلیات انتقادي آزاد بلگرامی هم که    مشهود است و  دلگشانامهو موطن و مولدش در  

 شود. دیده نمی دلگشانامهبه آثار وي اشاره شده است، نام و نشانی از 

تاریخی   بر    دلگشانامهروایت  مبتنی  منظومه،  مواضع  بیشتر  منثور    يمختارنامهدر 

توصیفعطاءبن و  ترسیم  وقایع  که  است  ذکر  شایان  البته  است؛  واعظ  در  حسام  شده 

شود، نمود نیافته است  منثور دیده می  يمختارنامهبه تفصیل و جزئیاتی که در    هدلگشانام 

 ي اختصار را برگزیده است.  باره شیوهو ارجمند دراین

ارجمند کشمیري کوشیده است که روایت مذهبی مختار را با لحنی حماسی به تصویر  

تن  بهي جمعی و تنها، نبردهاوگوها، رجزخوانیهاي نبرد، گفتبکشد. توصیفات صحنه

ي نمود یافته است. گاه در ضمن روایت داستانی، اندرزها  و آداب رزم از موارد برجسته

بر اثر کامالً مشهود    شاهنامه اند. تأثیرگذاري  گیر شده است که نسبتاً مطنبو نصایحی جاي

  هنامه شا هاي  ها و یادکرد شخصیتویژه در توصیفات و کاربرد واژهاست. این اثرپذیري به

 در جایگاه تشبیه و توصیف بسیار بارز و برجسته است.  
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هاي شیعی الزم است ذکر شود که بیشترین عرض ارادت  درخصوص باورها و آموزه

به امام عصر )عج( و دعا براي ظهور حضرت است. آزاد در روایت مطالب سعی کرده  

در  امانت آغازین  مواضع  اغلب  در  و  کند  رعایت  را  بهداري  راویان  از  صورت  داستان، 

راست بر  دال  که  صفاتی  ذکر  با  و  درستناشناخته  قابلگویی،  و  اعتمابودن  کرداري 

کند؛ تنها موردي که نام راوي ذکر شده، در آغاز روایت داستان و نقل  هاست، یاد میآن 

 صدوق( است.  ابوجعفر بابویه )شیخي شیخوقایع از ناحیه

وزناک و اثرگذاري در متن منظومه وجود دارد که برخاسته  هاي سها و نیایشمناجات

خواهد  ي شاعر در سرایش اثر است. ارجمند خالصانه از امام عصر میي صادقانهاز روحیه

هاي مهم متنی اثر است. هرجا که  که توفیق اتمام اثر را داشته باشد. مفاخره هم از ویژگی

اش به نکوهش حساد و بدخواهان  شاعريي  شاعر مجال یافته است، ضمن تمجید از شیوه

 هم پرداخته است. 

ها و ها گاه در آغاز داستاننامه وجود دارد. ساقی  دلگشانامههاي بسیاري در  نامهساقی 

ها  نامهاند. ساقیقرار گرفته    حسین)ع(خواه امامي سپاهیان کینزمانی در فرجام پیروزمندانه

به تجدید به وبویی غنایی در ضمن  شوند و رنگحسوب می مطلع قصاید م   نوعی شبیه 

حماسی جزیل  بیروایت  بر  تکیه  روحیهاند.  و  دنیا  مضامین  ي خوشاعتباري  از  باشی 

 هاي اثر است.  نامه پررنگ ساقی

ي  واسطهذکر است که زبان اثر نسبتاً جزیل و مستحکم است. بهلحاظ سبکی شایانبه

تلمیحات و اشارات داستانی و قرآنی و روایی فراوانی در  بافت مذهبی و کیفیت داستان، 

هاي  توجه است. واژهي حماسه قابلهاي مربوط به حوزهشود. بسامد واژهمتن دیده می

جایی ارکان  شود. جابهمی  غریب و کهن فارسی و عربی در میزان اندکی در متن دیده

ي  تن نمود یافته است. در حیطهنحوي و تأثیرپذیري از نحو زبان عربی در برخی مواضع م

هاي تشبیعی و استعاري، اغراق و تتابع  بالغی، کنایات و استعارات دلپذیر و فراوانی اضافه 

 اضافات چشمگیر است. 

هاي ایران و جهان وجود دارد. از جمیع  در کتابخانه  دلگشانامهي خطی از  شش نسخه

ي ملی ایران متن کامل اثر  کتابخانهي  هاي اثر که در ایران موجود است، تنها نسخهنسخه
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جنبه از  و  دربردارد  ایران  را  در  موجود  نسخ  سایر  و  است  ارزش  حائز  هنري  ي 

 اآلخرند.  ناقص
 

 ها یادداشت

 است.   شده  داده  نسبت   قاینی  به  اشتباه  به  که  است   قاصرکرمانی غالمرضا  اثر  قاصریه  يصحیفه   .1

دربار .  2 بیشتر  اطالع  نویسنده، رک   يهبراي  و  گنجین  مختارنامه»  .اثر  کتابخان  يهدر   ي هخطی 

،  اهل بیت   يهصحیف  ،الهام بادینلو   يهحسام واعظ هروي« نوشتابن  مختارنامهمجلس با تأکید بر  

 . 1يهشمار  ،1394بهار و تابستان 

مختارنامه.  3 باب  مقالدر  به  فارسی  ادب  در  منظوم  مختارنامه  يههاي  به  منظوم »نگاهی  هاي 

 نازنین غفاري مراجعه شود.  يهفارسی« نوشت

 

 منابع 

 اي، قم: سلسله.  (. مترجم مهدي الهی قمشه1384) .قرآن کریم
 ، بیروت: داراألضواء. 19،  9،  8. ج الی تصانیف الشیعه هالذریع تا(. آقابزرگ طهرانی. )بی

)بی عبدالغنی.  میرزا  کشمیري،  نسخدلگشانامهتا(.  ارجمند  در   يه.  محفوظ  خطی 

ي پهلوي مجموعه  انتقالی از کتابخانه– جلد  1. 18791 يهملی ایران، شمار  ي هکتابخان

 .1184نوازي 

نامه، شاهنامه و نقدي بر ساختارهاي ایدئولوژیک در (. »علی1389امیدساالر، محمود. )

 . 56- 35، صص  20  يه، شمارمیراث يهآین هضمیممطالعات حماسی«. 

 . 70- 57، صص  20  ي ه ، شمار میراث   ي ه آین   ي ه ضمیم نامه«.  (. »دربارۀ علی 1389ایرانی، اکبر. ) 

( همکاران.  و  علی  اینالو،  حماس1399بالغی  محتوایی  و  سبکی  »بررسی  دینی    ي ه(. 

مشهدي«.    يه»حمل باذل  اثر  )بهار  سبکحیدري«  فارسی  نثر  و  نظم    ادب(،شناسی 

 .198-173، صص49  يهخرداد، شمار

، تهران: کتابخانه، 4ج  هاي ایران: )دنا(.هدستنوشت  يهفهرستوار(.  1389درایتی، مصطفی. )

 موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی. 
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، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  1. ج  قلمرو ادبیات حماسی ایران(.  1381رزمجو، حسین. )

 و مطالعات فرهنگی. 

 .. شیراز: نوید انواع شعر فارسی(. 1380تگارفسایی، منصور. )رس

  يه، شمارمیراث  يهآینسرایی دینی در ادب فارسی«.  (. »حماسه1393شهبازي، اصغر. )

 . 210- 183، صص 55

( »بررسی بک1389شمشیرگرها، محبوبه.  پارسی«. شناسی حماسه(.  دینی در ادب  هاي 

 . 160- 133، بهار، صص 64  يه، شمارتاریخ ادبیات

هاي  ها در دوران صفوي )داستاناي کوتاه به تحریر داستان(. »اشاره1369اهلل. )صفا، ذبیح

 . 729-724، صص 8  يه، زمستان، شمارشناسیایران مذهبی(«. 

 ، تهران: فردوس.5. ج تاریخ ادبیات در ایران )الف((. 1378. )__________

 . تهران: فردوس.سرایی در ایران )ب(حماسه(. 1378. )__________

(. »ابوطالب اصفهانی؛ پیشگام  1391طاهري برزکی، سید مرتضی و باغ میرانی، محسن. )

منظومه پیدایش  حیدري«.  در  حمله  حماسی  حماسیهاي  زمستان،  ادب  و  پاییز   ،

 . 142- 127، صص 14 يهشمار

. تهران: هاي خطی فارسی پاکستاننسخه فهرست  (.  1396شاه. )عارف نوشاهی، رضااهلل

 میراث مکتوب. 

 . تهران: شرکت نسبی کانون کتاب. کلیات هفت جلدي مختارنامه تا(.  حسام واعظ. )بی عطاءبن 

،  ادبیات پایداريهاي منظوم ادب فارسی«.  (. »نگاهی به مختارنامه1398غفاري، نازنین. ) 

 . 124- 103، صص 20 يهشمار

هاي سبکی  حیدري« از دیدگاه ویژگی  يه(. »بررسی و تحلیل »حمل1390)کوپا، فاطمه.  

،  13  يهخرداد، شمار  شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(،سبکو خصایص بدیعی«.  

 .181-65صص 

  ي ه، بهمن، شمارآستان قدس  يهنامهاي دینی«.  (. »حماسه1344گلچین معانی، احمد. )

 . 203- 193، صص 23و   22
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نامه  ها و احوال ساقینامهپیمانه: در ذکر ساقی  يهتذکر(.  1359. )_________________
 . مشهد: دانشگاه مشهد. میخانه يهسرایان، ذیل تذکر

 یالوفاء. ، بیروت: مؤسسه68. ج بحاراألنوارق(. 1404مجلسی، محمدتقی. ) 

 . 61- 55صص   ،42يه، شمارهالل (. »عبدالغنی بیگ قبول«. 1342) محمدظفرخان.

 و  مقدمه  ح،ی تصح.  یبلگرام  آزاد  اتیکل(.  م2015  /ش1393. )یبلگرام  آزاد  یرغالمعلیم

  سفارت   یفرهنگ  یزنیرا  یفارس  قات یتحق  مرکز :  نو  یدهل   عباس،  دحسنیس  یحواش

 . رانیا  یاسالم يجمهور

 ارمغان.  يهوتوضیح وحیددستگردي،تهران: مطبعتصحیح.  شرفنامه (.  1316گنجوي.)نظامی

 . تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.اقبالنامه(. 1381. )___________
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