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چکيده
آغاز حماسهسراییهاي دینی در ادب فارسی از پیشینهاي کهن برخوردار است؛ هرچند
که حماسهي عاشورا و وقایع پس از آن مانند قیام مختار در شعر فارسی و بهخصوص
از عصر صفویه به بعد اثرگذار بوده است .از منظومههاي سترگ و ارزشمند در موضوع
حماسههاي مذهبی (شیعی) باید از دلگشانامهي ارجمند کشمیري یاد کرد که تاکنون
تصحیح نشده و به شیوهاي مستوفی بررسی و شناخته نشده است .در برخی مآخذ ،اثر
حاضر را به آزاد بلگرامی منسوب کردهاند؛ اما با بررسی منابع متقدم و متأخر ،نادرستی
این انتساب معلوم میشود .دلگشانامه با رویکردي دقیق و جزئینگرانه ،داستان مختار
را روایت کرده است .آزاد در روایت داستان ،امانتداري را رعایت و در بسیاري مواضع
از راویان با صفاتی دال بر راستگویی و خردمندي یاد کرده است .مآخذ اصلی شاعر
عالوه بر روایات موجود ،مختارنامهي منثور عطاءبنحسام واعظ است .اثرپذیري
بالنسبهي کاملی از متن این اثر در دلگشانامه مشهود است .از شاخصههاي بسیار بارز اثر
باید از ساقینامههاي متعدد یاد کرد .ساقینامهها گاه در حکم تجدید مطلعی در روایت
اثر محسوب میشود که در اوج فخامت حماسه ،صبغهي غنایی خاصی به متن بخشیده
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است .مجموعاً شش نسخهي خطی از دلگشانامه وجود دارد که از نسخههاي موجود در
ایران تنها نسخهي کامل ،نسخهي کتابخانهي ملی ایران است و نسخههاي دیگر
ناقصاآلخرند .نسخههاي دیگر در کتابخانهي دیوان هند موزهي بریتانیا ،کتابخانهي
بانکیپور و کتابخانهي لنین مسکو محفوظاند .نگارندگان در این پژوهش با روش تحلیل
و توصیف محتوا کوشیدهاند که دلگشانامهي آزاد کشمیري را ازمنظر ساختاري و
محتوایی تحلیل کنند و افزونبراین ،به اختصار مصنف اثر را نیز بشناسانند.

واژههایکليدی :حماسهي مذهبی ،آزاد ،مختار ،مختارنامه ،دلگشانامه ،ارجمند کشمیري

 .1مقدمه
 .1.1بيان مسئله
حماسههاي منظوم شیعی بیشتر حول محور دو شخصیت مذهبی امامعلی (ع) و امامحسین
(ع) میگردد .باید حماسههاي نخستین را علینامه و گروه دوم را حسینینامه نامید.
علینامهسرایی در ادب فارسی از قدمتی بهکهنگی قرن پنجم قمري برخوردار است.
علینامه اثر یکی از شاعران شیعهمذهب قرن پنجم و متخلص به ربیع است« .ربیع را باید
نخستین سرایندهي شناختهشدهاي دانست که اختصاصاً به سرایش شعر شیعی پرداخته
است .دوم اینکه وي نخستین منظومهي شناختهشدهي شیعی را پدید آورده است» (ایرانی،

 .)61 :1386پس از علینامه ،دلیلالجنان و رکناالیمان فی وقایع الجمل والصفین و
النهروان از عباس ناسخ ترک ،خاوراننامهي ابنحسام ،حملهي حیدري باذل مشهدي و

تکملههاي آن از شاعرانی مانند ارجمند کشمیري و میرابوطالب فندرسکی ،حملهي
حیدري راجی کرمانی و خداوندنامهي صبا از اهم آثار قابلذکرند .آثاري که به حماسهي
حسینی و واقعهي کربال پرداختهاند نیز نسبتاً پرشمارند .ازجمله مختارنامههاي منظوم
میتوان بدین آثار اشاره کرد :مختارنامهي نگاهی آرانی (م 979ق) ،مختارنامهي سالم
سبزواري (قرن 11ق) ،دلگشانامه (اثر موردبحث این نوشتار) ،مختارنامهي میرزاابوتراب
اصفهانی (م1143ق) ،مختارنامهي برهانپوري (قرن 13ق) و آثاري «که تقریباً از اوایل
قاجاریه بهسمت رشادتها و دالوريهاي امامحسین(ع) ...گرایش پیدا میکند و

حملههاي حسینی جاي حملههاي حیدري را میگیرد ....حملهي حسینی تتوي ،شهنشاه
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نامهي حسینی خاموش یزدي ،روضهاالسرار سروش اصفهانی ،صحیفهي قاصریهي قاینی

1

کرمانی» (شهبازي .)199 :1393 ،الزم است ذکر شود که موضوع حماسههاي مذهبی فقط
به تشیع محدود نمیشود و در کنار این جریان ،آثاري در باب ادیان و مذاهب دیگر نیز
خلق شده است (رک .شهبازي210-183 :1393 ،؛ گلچینمعانی .)203-193 :1344 ،یکی
از حلقههاي مهم حماسههاي منظوم پیرامون واقعهي کربال ،داستان انتقام و کینخواهی
مختار از قاتالن و عامالن مصیبت عاشوراست« .قصهي مختار بن ابوعبیده الثقفی گیرندهي
انتقام خون حسینبنعلی (ع) که راوي آن سخنان خود را مبتنی کرده است بر گفتار
ابومحنف األزدي ،ازجمله قصههاي جالب میان شیعیان است( »...صفا.)727 :1369 ،
در این نوشتار نگارندگان ،دلگشانامهي ارجمند کشمیري را که یکی از آثار کمتر
شناخته شده در این زمینه است ،از زاویهي متنشناسی دستمایهي بررسی قرار دادهاند.
بررسی و پاسخ گویی به چند مسئله درخصوص موضوع مقاله مطرح است :اول آنکه در
انتساب اثر به دو شاعر (آزاد کشمیري و آزاد بلگرامی) نکاتی قابلذکر است؛ دوم ،احوال
شاعر تاحدامکان بررسی شود؛ سوم ،آنکه دربارهي اثر و نسخههاي موجود آن،
ویژگیهایی محتوایی و متنی دلگشانامه و اهم خصایص سبکی متن بررسی و تحلیل
گردد .پژوهش حاضر به روش کتابخانهاي و مبتنی بر تحلیل و توصیف محتواي کیفی
انجام شده است.
 .۲.1پيشينهی تحقيق
دربارهي دلگشانامهي ارجمند کشمیري تاکنون پژوهش مستقلی در قالب مقاله ،پایاننامه
و کتاب انجام نشده است؛ هرچند که در برخی مقاالت صرفاً نام و یادي از مصنف و
دلگشانامه شده است .اکنون برخی از این منابع را فهرستوار از نظر میگذرانیم :آیدنلو
( ،)1386در مقالهي «ذوالفقار ،از تاریخ تا افسانه (ویژگیهاي داستانی ذوالفقار در فرهنگ
و ادب ایران) » ضمن بحث به بیتی از آزاد کشمیري در باب ذوالفقار استناد کرده است.
غفاري ( ،)1398در مقالهي «نگاهی به مختارنامههاي منظوم ادب فارسی» ضمن معرفی
مختارنامههاي منظوم ،به دلگشانامه هم پرداخته و در باب صحت انتساب اثر به آزاد به
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اختصار بحث کرده است .عبداللهی ( ،)1390در مقالهي «منظومه غزوات ،تکملهي
حملهي حیدري یا اثري مستقل؟» و نیز در مقالهي «معرفی منظومه غزوات» ( )1391به
دلگشانامه و تکملهي حملهي حیدري ،دیگر اثر آزاد اشاراتی گذرا داشته است.
در باب حماسههاي مذهبی و معرفی و بررسی آثار مرتبط پژوهشهاي متعددي در
قالب مقاله ،کتاب و پایاننامه انجام شده است.
 .۲بحث
 .1.۲احوال شاعر :ارجمند کشميری (متخلص به آزاد /جنون)
میرزاارجمند محمد خلف ابوالقاسمبنعبدالغنی بیگ آزاد کشمیري (م1134ق1722/.م).
فرزند قبول کشمیري است .وي مقدمات علم و ادب را نزد پدرش آموخت .دربارهي
زندگی و احوال ارجمند ،اطالعات چندانی در تذکرهها و کتب تاریخ ادبی وجود ندارد.
از ابیات پایانی اثر ،ایرانیبودن و اصالت تهرانی وي تأیید میشود:
به طهران که اصل و نژاد من است

رسانی مرا کــان مراد من اســت
(ارجمند کشمیري ،بیتا)476 :

تخلص وي درابتدا آزاد بوده است و بعدها «تخلص خود را از آزاد به جنون تغییر داد
و به همین دلیل در برخی تذکرهها از او زیر آزاد و در برخی دیگر زیر جنون یاد شده
است» (عارف نوشاهی« .)1618 :1396 ،ارجمند در حین حیات پدر در بهار جوانی،
جهان فانی را در  1134هجري (1721م ).بدرود نمود و داغ حسرت بر دل پدر نهاد.
بهقول شفیق جنون جوان ،صاحبسلیقه و خوشمحاوره بود و در مشق چهارپنج سال
ترقی نمایان کرد؛ اما صرصر اجل فرصت نداد و نهالی را که مستعد آوردن فراوان ثمرات
بود ،از پا درآورد» (محمدظفرخان .)59 :1342 ،یک نکته را باید دربارهي تاریخ وفات
ارجمند اضافه کرد .با توجه به اینکه شاعر تاریخ سرایش اثر را  1131قمري بیان کرده
است و شش سال هم بهگفتهي خودش صرف سرودن منظومه کرده است:
بــه ترتیــب این نامهي دلگشا

کشیــدم به شش سال من رنجها
(ارجمند کشمیري ،بیتا)481 :
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باید گفت که ارجمند حداقل تا سال  1137قمري زنده بوده است .یادآور میشود که
تاریخ درگذشت شاعر در منابع موجود  1134قمري ثبت شده است و این امر تا حدي
مستبعد و غیرقابلقبول مینماید .الزم است ذکر شود که این نکته را مؤلف فهرست
بانکیپور هم بیان کرده است (.)Abdul moqtader khan,1912: 184
آثاري از ارجمند در مدت کوتاه زندگیاش باقی مانده است که برجستهترین آنها،
منظومهي دلگشانامه است .افزونبراین باید از تکملهي حملهي حیدري هم نام برد که در
سال  1131دنباله ي کار باذل مشهدي را گرفته است( .گلچین معانی36 :1359 ،؛ همان،

 .) 198 :1344عالوه بر این دو ،دیوانی نیز از وي باقی مانده است که تحتعنوان دیوان
جنون (رک .آقابزرگ طهرانی ،1355 ،ج )206 :9در الذریعه از آن یاد شده است.
بهواسطهي تشابه تخلص ،میان میرغالم على بلگرامی و میرزاارجمند محمد خلف
ابوالقاسم عبدالغنی بیگ که هر دو تخلصشان آزاد است ،از تذکرههاي قدیم تا برخی از منابع
معاصر در انتساب دلگشانامه به خطا رفتهاند و دلگشانامه را به آزاد بلگرامی نسبت دادهاند.
«میرغالمعلی آزاد فرزند میرمحمد نوح در  1116ق متولد و در  1200ق وفات یافته
است» (آزادبلگرامی 40 :2015 ،و « ،)67حال آنکه عبدالغنیبیگ متوفاي  1134قمري

است .آزاد بلگرامی از ادباي کثیراألثر است و سیدحسن عباس در مقدمهي کلیات آزاد
بلگرامی ضمن پژوهشی دقیق 15 ،اثر به زبان عربی 14 ،اثر فارسی و دو اثر ذیل عنوان
مرتبات از وي بر شمرده است و خاطرنشان میسازد که در میان آثار ذکرشده ،نام و نشانی
از دلگشانامه دیده نمیشود» (همان.)70-69 :
آقابزرگ طهرانی در الذریعه ( ،1355ج  )255 :8دلگشانامه را به آزاد بلگرامی منسوب
کرده است و همو در جلد  19صفحهي  180ذیل شمارهي  ،831مثنوي دلگشانامه را به
میرزا ارجمند آزاد کشمیري نسبت داده است که آن را قبل از حملهي حیدري منظوم
ساخته است و در ادامهي همین مطلب مجدد ًا دلگشانامهي آزاد بلگرامی را نیز نام برده است.
مرحوم صفا در حماسهسرایی در ایران به تکرار مطالب مأخوذ از الذریعه پرداخته است (رک.
صفا1378 ،ب .)385-384 :رزمجو هم در قلمرو ادبیات حماسی ایران ،دلگشانامه را تصنیف
آزاد بلگرامی دانسته است (رک .رزمجو .)261 :1381 ،قدیمترین منبعی که در آن به نادرستی
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قول ریو ( )Rieuاشاره شده ،فهرست کتابخانهي بانکیپور است که نویسندهي فهرست
دراینخصوص بحث مفصلی کرده و درضمن آن بهصورت کامل به معرفی ارجمند کشمیري
و پدر وي (عبدالغنی قبول) و برادران او پرداخته است .ازجمله دالیلی که ذکر شده ،این است
که سن آزاد بلگرامی (1200ق1116-ق) در زمان آغاز تصنیف دلگشانامه (1131ق) فقط
پانزده سال بوده است ( .)Abdul moqtader khan,1912: 183-184بهگفتهي گلچین

معانی ماخذ این اشتباه ناشی از آن است که «این شاعر شیعی کشمیري در فهرست ریو
(ج 2ص  )719با میر غالمعلی آزاد بلگرامی حنفی چشتی ...اشتباه شده است( » ...گلچین
معانی.)198 :1344 ،
در پایان این بحث چند نکته را در مقام جمعبندي باید خاطرنشان کرد :اول اینکه
نادرستی انتساب اثر به آزاد بلگرامی بر پایهي مطالبی که در فهرست بانکیپور و
پژوهشهاي گلچینمعانی آمده است ،معلوم میشود و مشخص میشود که از علل اصلی
این اشتباه ،التباس تخلص دو شاعر (آزاد کشمیري و آزاد بلگرامی) است .دوم ،در مقدمهي
کلیات چاپشدهي آزاد بلگرامی ( )2015که سیدحسن عباس بهصورت انتقادي تصحیح

و منتشر کرده است ،مصحح ضمن برشمردن آثار آزاد بلگرامی ،به منظومهي دلگشانامه
اشارهاي نکرده است .افزون بر موارد یادشده ،ارجمند کشمیري درضمن منظومهي دلگشانامه
بارها به نام و تخلص و موطن و مولد خویش (طهران) صریح ًا اشاره و از طول مدت اقامتش
در کشمیر اظهار مالل و دلتنگی کرده است .ارجمند ازمنظر عقیدتی البته رویکرد شیعی دارد
که در دلگشانامه و تکملهي او بر حملهي حیدري مشهود است ،چیزيکه درخصوص آزاد
بلگرامی (رک .کلیات آزاد بلگرامی ،ص )29چندان صدق نمیکند.

 .۲.۲نسخههای خطی دلگشانامه
شش نسخه از دلگشانامه موجود است که سه نسخه از اثر در ایران و سه نسخه در
کتابخانههاي خارج از کشور محفوظ است:
 .1کرمانشاه -جلیلی شمارهي  .387نستعلیق قرن  190/12برگ[ .ف .]115 :چند برگ
آخر نسخه ناقص است.
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 .2نسخهي کتابخانهي ملی ایران ،شمارهي 1 .18791جلد –انتقالی از کتابخانهي پهلوي
مجموعه نوازي( 1184درایتی« .)1243 :1389 ،انجامه :به تاریخ شانزدهم محرمالحرام
یکهزار یکصد و هشتاد و چهار 479 .ص 17 ،سطر ،خط :نستعلیق ...داراي  23مجلس
نقاشی بهسبک مینیاتور و تذهیب هندي .موضوع نقاشیها مجالس خلفا و صحنههاي
رزمی است .امتیاز :نسخه ازنظر قدمت کتابت و نقاشیها منحصربهفرد است» (نقل به
تلخیص از سایت کتابخانهي ملی ایران).
 .3نسخهي کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی به شمارهي  .18690ناقصاآلخر« .نوع خط:
نستعلیق .تزئینات متن :عنوانها با شنگرف .تزئینات نسخه :داراي سرلوحه مذهب که
نیمی از آن همراه با برگ اول ضایع شده ،صفحات مجدول به زر و شنگرف و جدول
کشی به زر محرر (چهارستونی) .تزئینات جلد :تیماج مشکی» (سایت کتابخانهي مجلس
شوراي اسالمی).
 .4نسخهي موزهي بریتانیا به شمارهي  .or.354.خط نسخه ،نستعلیق و شیوهي کتابت ابیات
چهارستونی است .عناوین و حواشی زرین .کتابت سدهي  19میالدي .اثر به میرغالمعلی آزاد
بلگرامی نسبت داده شده است .نسخه ناقصاآلخر است (.)Rieu,1881: 719
 .5نسخهي کتابخانهي بانکیپور به شمارهي  .373نسخه تحتعنوان Dilkusha namah

فهرست شده است .در این فهرست اشتباه ریو در انتساب اثر بیان شده است و صاحب اثر،
میرزاارجمندآزاد کشمیري دانسته شدهاست (.)Abdul moqtader khan,1912: 182-184

 .6نسخهي کتابخانهي عمومی لنین  56مسکو .دلگشانامه :میرزا ارجمند تهرانی کشمیري
که در پنجشنبه  7صفر  1131سروده است .نستعلیق سدهي  ،12زرین و رنگین ،با سه

مجلس تصویر ،با سرلوح  ،جلد روغنی (نشریه نسخههاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه
تهران  -دفتر 17 :8منقول از سایت آقابزرگ).
نسخهي اساس در پژوهش فعلی نسخهي کتابخانهي ملی است .در میان نسخههاي
موجود در ایران ،نسخهي کتابخانه ملی ،کلیت متن اثر را دربردارد و بهلحاظ کتابت ،نسبتاً
صحیح و قابلاعتماد است.
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 .۳.۲متنشناسی اثر

 .1.۳.۲ویژگیهای ساختاری دلگشانامه
 .1.1.۳.۲آغاز اثر (نيایش پروردگار ،ستایش رسول ،معراجنامه و مدح ائمهی اطهار)
و خاتمهی آن :دلگشانامه حدوداً  16000بیت دارد و در تاریخ 1131قمري سروده شده
است (رک .ارجمند کشمیري ،بیتا .)15 :وزن دلگشانامه به بحر متقارب مثمن مقصور و
بر پایه ي فعولن فعولن فعولن فعو ْل است .منظومه بنا به اسلوب رایج مثنويهاي فارسی
و نیز تأثیرپذیري از شاهنامهي فردوسی با تحمیدیه آغاز شده است .درضمن مناجات
آغازین ،اندیشههاي شیعی و گاه حکمی مشهود است (رک .همان.)1 :
در انتهاي تحمیدیه به ستایش نبی اکرم (ص) ورود میکند و خداوند را به جاللت
رسولش سوگند می دهد که وي را فرجامی نیک داده ،زبانی غرا بدو عطا نماید( .رک.
همان .)2 :نعت نبی (ص) به تفصیل آورده شده است .آزاد پس از این به توصیف معراج
پیامبر (ص) پرداخته است .معراجنامهاي هم که سروده است ،بیشتر جنبهي مناجات دارد
و همراه با سوزوگداز است (رک .همان .)9 :آغاز این بخش جنبهي براعت استهالل دارد
(همان .)4 :شاعر در ضمن دیباچه به تخلص خویش اشاره کرده است:
تخلــص گــر آزاد دارم چه سود

کـــه از غــم زمانی رهائـــی نبود
(همان)3 :

بخش بعد مدح امامعلی (ع) است« :در مدح اسدا ...الغالب علی بن ابیطالب علیه
السالم میفرماید»؛ در ضمن ستایش امامعلی (ع) معارف شیعی بسیاري درج شده است:
ز طه غرض ،شاهِ مردان علی است

نبی لفظ و مضمون قرآن علی است
(همان)5 :

پس از این ،مدح ائمه معصومین (ع) از حضرت زهرا (س) تا امام یازدهم نقل شده
است (رک .همان .)6 :ارجمند براي هریک از ائمه (ع) صفات بارزشان را ستوده و یاد
کرده است .مدح امامحسین (ع) به نسبت سایر امامان مطنبتر است؛ چون اثر حاضر در
ضمن یادکرد مصیبت کربال ،بیان کینخواهی آن امام بزرگوار است و خود نوعاً در مقام
براعت استهالل نمایانگر موضوع منظومه نیز است:
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خدا خوردن خــاک جایز نداشت

درین حرف خود صادقم حق گواست

بـود گـــر همــــه تربت مصطفی

حـــرام است آن هــــم به حق خدا

مگـــر تربــــت تشنــــهي کربال

کــــه باشـــد همــــه دردها را دوا
(همان)6 :

در پایان اثر و پس از کشتهشدن مختار ( ،)471ارجمند ضمن اشاره به بیوفایی دنیا
و منقبت حضرت صاحباألمر (عج) قصیدهاي در بحر متقارب و در ستایش امام عصر،
بهگفتهي ریو ( )Rieu,1881: 719خطاب به شاهحسین صفوي ،سروده است:
...برافکـــن ز آفـــاق بنیــاد کین

ز سیـــــل دم خنجــــر آبـــــدار

...بــه راه تـــو اي نور چشم علی

سراپــــا شــــدم دیـــدهي انتظــار

بــــر آ تـــا کنــم جان نثار رهت

بــــه کـــام دل خویش در روزگار
(ارجمند کشمیري ،بیتا)475 :

با توجه به سیاق عبارات و شیوهي مدح و ازطرفی عدماشارهي صریح و ضمنی به نام
شاه یا ممدوحی خاص ،باید گفت که قصیدهي تغزلگونهي پایانیِ اثر در منقبت امام
عصر است و قول ریو صحیح نیست.
 .۲.1.۳.۲سبب تصنيف
آزاد در باب سبب سرایش اثر بیان میکند که شبی مشغول تفکر بوده و در موضوعات
گوناگونی که قابلیت نظم داشتهاند ،تأمل میکرده است؛ اما بههرسویی که توجه کرده
است ،بهگفتهي خودش راه را «بسته دید»؛ ازاینروست که قصد میکند منظومهاي مذهبی
با لحن حماسی بسراید (رک .همان .)9 :در ادامه به نام شاعرانی که هر یک در موضوع
ستایش ائمه منظومهاي را سرودهاند ،اشاره میکند و از افراد ذیل نام میبرد:
سید دستگیر ،زاللی ،عرفی ،قدسی ،صائب ،باذل و اثرش (حملهي حیدري) ،ظهوري
و فردوسی (رک .همان .)9 :بعد از ستایش کالم شعراي مذکور خصوصاً فردوسی ،ناامیدانه
مناجات میکند و تصمیم میگیرد که زبان به نظم مختارنامه بگشاید (همان .)9 :آغاز اثر
و تاریخ ابتداي سرایش منظومه به تاریخ پنجشنبه هفتم صفر سال  1131قمري است.
ضمن ابیات به وجه نامگذاري اثر هم اشاره کرده است:
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چو من ابتدا کــردم ایــن نامــه را

بــــه نـــام خداونـــد روز جـزا

ز هجرت هزار و صد و سی و یک

سنه بود تحقیـــق بی ریب و شک

ز مــاه صفر بــود هفتم یقیــــن

ولـــی بـــود پنـــج شنبهي اولین

چو دورانم این باده در جــام کرد

خـــرد دلگشانامهاش نـــام کرد
(همان)10 :

«وجه تسمیهي دلگشانامه بدانجهت است که بهواسطهي انتقامی که مختار از مسببین
واقعهي غمانگیز کربال و شهادت امامحسین (ع) و یاران او در روز عاشوراي سال 61
هجري میگیرد ،دل شیعیان از خواندن این منظومه گشاده و شادمان میشود» (رزمجو،
.)261 :1381

 .۳.1.۳.۲روایت مختارنامه
از واقعهي مختار در متون منثور مذهبی و تاریخی به تفصیل سخن رفته است .ازجمله
متون منثور در این موضوع ،مختارنامهي منثوري است که به سال  981قمري و به خامهي
عطاءبنحسام الواعظ 2تحریر یافته است .سرایش مختارنامههاي منظوم 3هم در ادب
فارسی از قرن دهم هجري قمري آغاز میشود« .قدیمیترین مختارنامهي منظومی که از
آن خبر داریم ،مختارنامهي نگاهی آرانی کاشانی است( »...غفاري.)106 :1398 ،
ارجمند در سرایش دلگشانامه و ارائهي روایت تاریخی اثر و ترتیب بناي آن ،تا حد
بسیاري به کتاب مذکور توجه دارد ،بهنحوي که این منبع منثور در شمار منابع اصلی
دلگشانامه به حساب میآید؛ البته برخی دقایقی که در روایت منثور مختارنامه نقل شده
است ،با همان جزئیات در دلگشانامه دیده نمیشود؛ بلکه سیر و جریان اصلی روایت و
خط وقایع در دلگشانامه دنبال شده است؛ براي مثال به یک نمونه از اثرپذیري ارجمند و
برداشت دقیق وي از روایت مختارنامهي منثور عطاءبنحسام بسنده میشود:
«بدانکه مختار ابوعبیده ثقفی ازجمله مخلصان اهل بیت طاهرین و شیعیان
امیرالمومنی ن (ع) بود .شیخ ابوجعفر بابویه در کتاب خود این اخبار را روایت کرده که
روزي حضرت سید اوصیا جناب علی مرتضی در کوچههاي مدینه میگذشت ،جمعی از
کودکان با هم بازي میکردند ،مختار در میان ایشان بود و بر میان سر گیسویی داشت.
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امیرالمؤمنین فرمود که این پسر کیست؟ عرض کردند پسر ابوعبیده .او را بخواند و به
زانوي خود نشانید و دست مرحمت به روي او میمالید و میفرمود اي پسر من کی باشد
تو خون ما را از اعادي ما بازخواهی( »...عطاءبنحسام ،بیتا)5 :
روایت ارجمند در دلگشانامه از بخش فوق:
ز احوا ِل مختار نصــرت قریــــن

گشایـم درِ داستـــان را چنیــــن

کـــه گویــــد ابوجعفـــر بابویـه

ز آبايِ خـــود رحمهاهلل علیــــه

که روزي شهِ دین و دنیـــا علـــی

نبـــی را وصـــی و خدا را ولی

...بـــه جایـــی رسید آن امام امم

کـــه بودنـــد اطفال یکجا به هم

در آن کودکـــان بـــود مختار نیز

ز رویــــش فروزنــــده نور تمیز

...بمالید دســـتِ کـــرم بر سرش

ز گـــردون گردان گذشت افسرش

همی گفـــت کــی باشد اي دادگر

که خواهد به شمشیر کین این پسر...
(ارجمند کشمیري ،بیتا )10 :

بهسبب ضیق حجم نوشتار فقط سه مورد دیگر با ذکر ارجاعات بیان میشود .1 :بحث
آزاد دربارهي عدمحضور مختار در کربال و شهیدنشدن وي است ( )14که با مقایسهي
همین بخش در مختارنامهي منثور ( )10 -8معلوم میشود که جریان اصلی وقایع به
اختصار در دلگشانامه حفظ شده است؛  .2نمونهي دیگر نیز در مقایسهي محتوایی مطالب
باب دوم مختارنامهي منثور «در بیان خروج عبداهلل عفیف )10( »...روایت پس از شهادت
امامحسین (ع) و خطبهخواندن ابنزیاد و روایت آزاد در دلگشانامه «خروجنمودن عبداهلل
عفیف )13-12( »...دیده میشود .در این بخش توجه به جزئیاتی مانند پیري و نابینایی
عبداهلل عفیف در دلگشانامه قابلتوجه است؛  .3مورد بعد در بخش نامهنوشتن ابنزیاد به
فرزندش در دلگشانامه ( )33 -32است که روایت با جزئیات دقیق کامالً منطبق بر روایت
مختارنامهي ( )30 -29منثور است.
منظومهي ارجمند بسان یک اثر تحقیقی در پی رفع شبهات واقعهي مختار نیز است.
در آغاز بخش دوم منظومه به شبههاي باعنوانِ «در اظهار آنکه مختار در کربال چرا به
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دولت شهادت نرسید» (ارجمند کشمیري ،بیتا )11 :پرداخته شده است :ارجمند علت
عدمحضور مختار در کربال را اسارت وي بیان کرده است:
در آن روز کابـــن زیــــاد پلید

ســــوي کربال لشکر کین کشید

...دریغا کـــه مختـــار درقید بود

و گرنه فدا جـان و دل می نمود...
(همان)12 :

 .۴.1.۳.۲راوی
ل حدیث و روایت اهمیت فراوان دارد .ارجمند هم از این
اشارهکردن به نام راوي در نق ِ
باب و هم ازجهت رعایت امانتداري و البته شبیه به شیوهي فردوسی و با ذکر راوي مطلب،
منظومه را آغاز میکند .ناظمان حماسههاي دینی «با آوردن لفظ راوي و اشاره به متن مأخذ،
مستندبودن اثر خود را ابراز داشتهاند ...دلیل استفاده از یک منبع  ...نیز این بود که ایشان
دروغبستن بر امام و بزرگان دینی را گناهی نابخشودنی میدانستند» (شهبازي.)200 :1393 ،
در دلگشانامه هم هر بخش از منظومه عنوان خاصی دارد که داللت بر موضوع سخن در آن
بخش دارد« :در بیان آنکه مختار از دوستان اهل بیت علیهمالسالم بود»:
ز احـــوال مختـار نصرت قرین

گشایـــم در داستــــان را چنین

که گویــــد ابوجعفـــر بابویه

ز آبــــاي خــــود رحمهاهلل علیه
(ارجمند کشمیري ،بیتا )10 :

در ضمن همین بخش نیز به جایگاه راوي و صدق روایت او اشاره میکند .گویا
ارجمند بهواسطهي ماهیت مذهبی منظومه سعی بر آن دارد که اتقان و صحت مطالب را
بهدقت مدنظر قرار دهد و در نظر مخاطب نیز نمایان کند:
روایــت کنـــد راوی راستگـو

که چون صبح صادق بود قــول او
(همان)10 :

این شیوه تا پایان منظومه ادامه دارد .همانگونه که مالحظه شد ،صفاتی نیز دال بر
امانتداري و راستگویی و دانایی راویان برشمرده شده است .غیر از مورد فوقالذکر که
نام ابوجعفر بابویه در سرآغاز منظومه بیان شده است ،در تمامی منظومه از راویان بدون
نامونشان بهشکلی کلی یاد شده است .برخی موارد فهرستوار بدینقرار است :راوي

متنشناسی دلگشانامهی ارجمند کشمیری /سیدامیر جهادی ــــــــــــــــــــــــــــــ117

بیعدیل ( ،)11راوي پاکدین ( ،)15راوي باخبر ( ،)21گویندهي صدقکیش ( ،)37گویاي
صادق ( ،)54داناي داستان ( ،)56گویندهي پاکزاد ( ،)92نگارندهي نامهي راستان ()161
و سردفتر راستان (.)232
 .۵.1.۳.۲نوع ادبی ساقینامه
از انواع مهم ادبی در منظومهي دلگشانامه ،ساقینامه است .در اغراض شعري عصر
صفوي ،ساقینامهسرایی جایگاه ویژهاي دارد .عدهي بسیاري از گویندگان این عصر،
خاصه منظومه سرایان ،در ضمن آثارشان به این نوع ادبی پرداختهاند .سرودن این قسم،
در روزگار صفوي یکی از رسوم رایج شعري است (رک .گلچین معانی1 :1359 ،؛ صفا،
 1378الف .)615 :در دلگشانامه تعداد قابلتوجهی ساقینامهي مطنب و مجزا سروده شده
است؛ البته جایگاه قرارگیري این نوعِ ادبی در روایت داستان ،مواضع معنوي خاصی را
سبب شده است که بعضاً براي نمونه اشاره خواهد شد.
معمو ًال آغاز برخی از بخشهاي داستان با ساقینامه است .این شیوه در بیشتر
ساقینامههاي اثر به چشم میخورد (صص ،)458 ،418 ،352مانند ساقینامهي دوم اثر
که در آغاز «خروجنمودن عبداهلل عفیف و جنگکردن با ابنزیاد و گرفتارشدن» آورده
شده است:
بیا ساقــــی محفــــل آراي من

مــه مشعل افروز شب هاي من

ز آئینــهام زنــــگِ کلفــت زُدا

بـــه رویـم درِ باغِ عشرت گشا
(ارجمند کشمیري ،بیتا)12 :

البته این رویه اي نسبتاً معمول در میان شاعران این عصر بوده است ،بهنحوي که
«بعضی ،ساقینامهها را با سوگندها ،مناجاتها و توبهنامهها درآمیختهاند( »...رستگار
فسایی .)267 :1380 ،در حملهي حیدري راجی و منظومههاي حسینی نیز استفاده از
ساقی نامه در ساختار روایی منظومه ،رایج و متداول بوده است .کاربرد ساقینامه در متن
حماسی در وهله ي نخست سبب دورشدن لحن و زبان حماسی از اثر شده ،سبب
آمیختگی زبان حماسی و غنایی میشود و به یکپارچگی آن لطمه وارد میکند.
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در کنار ساقینامههاي مکرر در دلگشانامه ،مغنینامهاي هم در ادامهي یکی از
ساقینامهها درج شده است:
مغنـــی بیـــا ســر به هم آوریم

شبیخـــون بـــر افواج غم آوریم
(همان)369 :

مغنینامهي بعدي دلگشانامه ،در حکم تهنیتنامهاي است که پس از کشتهشدن ابن
زیاد نقل میگردد (رک .همان .)451 :در کلیت اثر ،دو مغنینامه مشهود است .مغنینامهها
بهنوعی بشارتدهنده و بیانگر اخبار نیک و امیدآورند .ساقینامههاي دلگشانامه را باید
در حکم تجدیدمطلعی به حساب آورد که اثر را از روحیهي یکنواخت حماسی خارج
میکند و لحنی غنایی بدان میبخشد و در ضمن آن ،شاعر با شخصیت برساخته و مقدس
ساقی همزبان میشود و تسکین آالم خویش را با بادهي جانگشاي وي تمنا میکند .گاه
در ضمن ساقینامه ،نیایش و مناجات ارجمند نیز جلوه میکند.
 .۲.۳.۲محتوای اثر
 .1.۲.۳.۲برخی ویژگیهای حماسی منظومه
غالب آثار حماسی پس از شاهنامه ،از این اثر سترگ تأثیر پذیرفتهاند و بهنوعی زیر سایهي
زبانی ،معنوي و ادبی آن اثر سترگ قرار داشتهاند .این مقوله در برخی متون حماسی
صریحتر و پررنگتر و در پارهاي دیگر برجستگی چندانی ندارد .دلگشانامه در شمار
متونی است که چه در ساحت زبانی و چه در ساحت معنایی و بالغی به شاهنامه نظر
داشته است .لحن حماسی و رجزگونهي کالم بهویژه در مناظرات میان پهلوانان در معارک
نبرد و نیز توصیف میادین جنگ ،یادآور توصیفات و لحن فاخر شاهنامهي فردوسی است:
ز حرفـــش برآشفـــت ابــن زیاد

چــــو زلـــف سیه بخت از تندباد

ز پیکــر جدا خواست کردن سرش

فکنـدن به دریـــاي خون گوهرش

ز شیـــران شمشیـــرزن پاس کرد

جگـــر را نمـــکسودِ الماس کرد
(همان)16 :

اشاره به نامهاي پهلوانان و شخصیت هاي داستانی شاهنامه نیز به فراوانی در متن اثر
مشهود است .گاه این نامها بهگونهي استعاري برابر با اشخاص داستان مختار قرار گرفتهاند
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و زمانی نیز شخصیتهاي داستانی بدانها ماننده شدهاند« :به رخش و به گلگون و شبدیز
عزم» (همان« / )17 :به پیل افکنی رستم زابلی» (همان.)18 :
آزاد در ضمن روایت داستان ،گاه شخصیتهاي مختارنامه را بر پهلوانان باستانی
شاهنامه نیز رجحان میدهد؛ مانند تحسین ام عامر پس از کشتن و غالبآمدن بر دشمن.
این شیوه در میان حماسهسرایان مسبوقبهسابقه بوده است و در کهنترین حماسهي
مذهبی یعنی علینامه هم دیده میشود؛ بهگفتهي محمودساالر مقصود شاعر (ربیع) از این
شیوهي توصیفی «علیه پهلوانان شاهنامه و فردوسی نیست؛ بلکه له حضرت علی (ع) و
اصحاب اوست ...اسدي هم پهلوان موردعالقهي خودش یعنی گرشاسپ را بر رستم و
تلویحاً بر دیگر پهلوانان شاهنامه برتري داده است( »...امیدساالر:)50 :1389 ،
تو کاري که کردي کسی کم کند

نه اسفندیـــار آن ،نه رستم کند
(ارجمند کشمیري ،بیتا)107 :

دربارهي ویژگیهاي حماسی متن باید در مقالی مجزا سخن گفت؛ اما در همین مختصر
باید خاطرنشان کرد که تمامی خصایص یک متن حماسی در دلگشانامه ملحوظ است؛ براي
نمونه باید به بحث کینخواهی اشاره کرد که از مسائل مهم در حماسههاست .کلیت
حماسهي مذهبی مختار نیز دال بر کینخواهی از کشندگان امام (ع) و یاران ایشان است.
آدابورسوم نبرد بهویژه رزمهاي تنبه تن با دقت بسیار و لحن حماسی و قاطع در
سراسر منظومه نمود یافته است .معمو ًال در آغاز نبردها رجزخوانی هماوردان نقل شده
است:
نخستیــــن درآمد پی نام و ننگ

رجزخــوان به میدان کین بهر جنگ

یــل شیـــردل عبدرحمن به نام

بــــه نــــام خداوند تیغ و نیام

 ...همی گفـــت اي مرتد ابن زیاد

ز مـــادر چو تو بی پدر کس نزاد...
(همان)25 :

ازجمله نکات قابل توجه دیگر ،زرم زنان است؛ براي نمونه میتوان به رزم زنان در
بخش «کشتن ام عامر »...اشاره کرد .در ضمن همین بخش ،به مقولهي لشکرآرایی نیز
پرداخته شده است:
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بــــه پــــاي علم ام عامر ستاد

کــــه در رزمگــــه داد پیکار داد
(همان)105 :

پنهانکردن نام و مخفیکردن شهرت در هنگام نبرد ازجمله ویژگیهایی است که در
حماسهها و نیز شاهنامهي فردوسی دیده میشود« .در تمام انواع حماسه اعم از ملی ،تاریخی
و دینی پهلوان معمو ًال نام خود را به دشمن نمیگوید( »...شمشیرگرها .)143 :1389 ،این
ي باذل و راجی نیز دیده میشود( .رک.
خصیصه در آثاري مانند خاوراننامه ،حملهي حیدر ِ
همان) .در نبرد ام عامر با دشمنان ،وي پس از دالوريهاي بسیار حاضر به فاشکردن نامونشان
خویش نمیشود و بهگونهاي ناشناس و مخفیانه نبرد را ادامه میدهد:
ز بازوي خــود حرف بسیار گفت

ز مردم دلــــی نام خود را نهفت

خبــر جُست از نـــام او هرکسی

نشـــد آگــه از هر دو لشکر کسی
(ارجمند کشمیري ،بیتا)106 :

آداب مبارزه (رجزخوانی ،رزم تنبهتن ،بهکارگیري ادوات نبرد و )...درضمن
توصیفات رزمی به تصویر کشیده شده است:
 ...کمان شد نی نیزههاي چو تیر

ز بـــازوي گُردان در آن دار و گیر

چو دیـــد عبدرحمن از او پردلی

مـــدد خواسـت از شاه مردان علی

برآورد شمشیــــر المـــاس تـاب

کـــه نیلـــی شد از برق آن آفتاب

بیفشـرد پا در رکـــاب و ز کین

قدافراخت چون شیر بر روي زین
(همان)26 :

 .۲.۲.۳.۲باورها و آموزههای شيعی
بسیاري از شاعران عصر صفوي درضمن اشعارشان به مضامین ،آیینها و رخدادهاي مهم
نهضت تشیع توجه کردهاند .در اثري چون دلگشانامه که به یکی از رخدادهاي مهم پس
از نهضت عاشورا پرداخته است ،درونمایههاي برجستهي مکتب شیعه دستمایهي سراینده
قرار گرفته است .بارزترین نمود این مقوله ،مدایح مذهبی ائمهي اطهار(ع) است .از
ویژگیهاي خاص و بارز دلگشانامه ،مناجاتهاي سوزناک و ازدلبرآمدهي ارجمند
کشمیري است که در دیباچه و نیز در پایان اثر آورده شده است .مدح امام عصر (عج) و
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بحث از ظهور ایشان و دعا در تعجیل فرج امام در بخشی جداگانه و تحتعنوان «مناجات
براي تعجیل ظهور صاحباالمر علیهالسالم» (همان )7 :سروده شده است
شاعر در ادامهي همین ستایش ،با نیایشی سوزناک و ازدلبرخاسته ،حضرت حق را
سوگند میدهد و دیدار منجی آخرالزمان را خواستار میشود و در ضمن این خواسته ،به
اوضاع نابسامان عصر خویش هم اشاره میکند و ملتمسانه از کردگار و امام تقاضاي ظهور
میکند:
الهــــی بـــــه حـــق الوهیتـــت

بـــه حـــق جـــالل و ربوبیتــت

بـــه نـــور نبـــی و کمـــال علی

بـــه خیرالنســـاء و به آل علی

 ...بـــه مطلـــب خدایا رسانی مرا

چه گویـــم چـــه باید تو دانی مرا

 ...مـــرا آرزو دیـــدن روي اوست

که گل صاحب عطر از بوي اوست

...دل از دســـت مردم به جان آمده

ز بیدادهـــا در فغـــان آمده است

است زاسالم و ایمان به جز نام نیست

که بی مایهتر کس ز اسالم نیست
(همان)8 :

ستایش امام عصر در مواضع دیگر متن نیز بهکرّات آورده شده است .آزاد در خاتمهي
متن هم دلگشانامه را به امام عصر (عج) تقدیم کرده است (رک .همان .)476 :در مطاوي
مناجاتها نیز رویکرد شیعی ارجمند مشهود است (رک .همان.)4 :
 .۳.۲.۳.۲مراثی
با توجه به ماهیت روایت که مذهبی و تاریخی است و اندیشهي شیعی حاکم بر اثر ،شاعر
در جايجاي اثر احساس تألم عمیق روحی خویش را از مصایب اهلبیت (ع) با زبانی
سرشار از سوزوگداز بیان میدارد .در کلیت اثر ،مرثیهسرایی نمود بسیاري دارد .ازجمله
باید به مرثیهي شهادت امامحسین (ع) اشاره کرد:
خروشیـــد و گفت اي پدر داد داد

ز بیـــداد و دســـت عبید زیاد

شهـــی را کــه جبریل گهوارهاش

همـــی داشـــت کردند آوارهاش

 ...ز بـــی آبـــی از پاش انداختند

نهـــال قـــدش سرنگـون ساختند

چـــه گویـــم که در دودمان نبی

چسان آتـــش افروخت آن اجنبی
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...دریغـــا جگرگوشــهي مصطفی

دریغـــا دل و جـــان خیرالنساء
(همان)20 :

تشنگی حضرت از مضامین پرتکرار و پرتأکید در مراثی است:
ببارید از دیــده خــون جاي آب

بر احـــوال لــب تشنهي بوتراب
(همان)22 :

ارجمند مرثیهي جداگانهاي را نیز تحتعنوان «زاري نمودن فوج اسالم بر تربت شاه
شهید و مراجعت از کربال» (همان )102 :سروده است
 .۴.۲.۳.۲مفاخره

تمجید از شیوهي شاعري و گالیه از حاسدان ،از موارد پربسامد محتوایی در دلگشانامه
است .ارجمند در ضمن روایت اثر ،جايجاي به ارزش اثر و نیز گرانسنگی و اعتبار کالم
خویش اشاره میکند و البته زبان به طعن و نکوهش طاعنان و حاسدان نیز میگشاید:
سخن آن چنـــان کرده جا در تنم

که گویــد به جان هرچه هستم منم

اگر در سخـــن دم زنم الف نیست

ولــی با کسی گوشِ انصاف نیست

 ...به جز نظم من نیست در روزگار

کـــه گویــــد عدو آفرینش هزار

حســــد پیشه انکار من کی کند

کــــه در ناخنـــش خامهام نی کند
(همان)92-91 :

نکوهش حاسدان نیز گاه بهصورت مجزا آورده شده است؛ البته در نمونهي زیر،
ارجمند به تضمین ابیاتی از بوستان سعدي هم پرداخته است:
ز خودبین مرا چشمِ انصاف نیست

که زنگــی بــه آیینهها صاف نیست

به آئینه چون دیـــو شـــد روبرو

کند تهمــــت زشتی خود به او

 ...نباشد دگر بیـــم خار از کسم

ز بستان سعـــدي همین گل بسم

یکی بــر ســـر شاخ بن میبرید

خداونــد بستان نگه کرد و دید

بگفتا که این شخص بد میکند

نه بــا من که با نفس خود میکند
(همان)92 :
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 .۵.۲.۳.۲نيایش و مناجات
نیایش و مناجاتهاي پرسوزوگداز و ازجانبرآمده ،از مؤلفههاي پرتکرار و مهم محتوایی
در دلگشانامه است .برخی از مناجاتها تحتتأثیر مناجاتهاي نظامی گنجوي در
اسکندرنامه است (رک .نظامیگنجوي11 :1316 ،؛ همان .)10 :1381 ،ازجملهي این
مناجات ها ،تضرع و خواهش گوینده به درگاه خداوند مبنی بر توفیق بر اتمام اثر و
پذیرفتهشدن آن است که چندینمرتبه در کل متن دیده میشود:
خدایــــا رحیمــا کــرم پیشگــاه

مبــرا شهــــا از سریــر و کــاله

طرازنـــــدهي بــارگــاه سپهــر

برازنــــدهي قبــــهي مــاه مهــر

 ...زبانــم تــو دادي بیانم ز تُست

هــم این از تو دارم هم آنم ز تُست

 ...چــو دادي زبان همسر خامــهام

مــدد کــن بــه اتمام ایــن نامهام
(ارجمند کشمیري ،بیتا)126-125 :

برخی نیایشها و مناجاتها نیز در قالب ساقینامه سروده شده است (رک .همان:
 )148و بعضی هم به نوع ادبی ساقینامه ختم شده است:
بیا ساقیــا مســت و مِی نــوش آ

سبو شیشـه بر دست و بر دوش آ

...مکــن ناامیــد از شرابــم مکن

بــده آتــشِ تــر کبابــم مکــن

نظــر بــر خــم نُه فلــک دوختم

ز چشــم تـو مِی خوردن آموختم
(همان)126 :

 .۶.۲.۳.۲پند و اندرز و وصف سخن
در منظومه هاي حماسی به تناسب روایت داستان و مقتضاي حال و مقام ،سرایندگان،
اندرزها و پندهایی را چاشنی کالم میکنند .ارجمند کشمیري به سیاق شاهنامه و به پیروي
از سبک سخنسرایی حکیم طوس ،ابیاتی را ضمن روایت به پند و اندرز اختصاص داده
است؛ البته شیوهي ارجمند در این اندرزها که در زیر نمونهاي از آن نقل میگردد ،اطناب
است که با شیوهي ایجازگونهي فردوسی متفاوت است؛ براي نمونه در بخشِ زیر به
موضوع بیوفایی روزگار پرداخته است و نیکنامی را تنها حاصل این عالم غدار میداند:
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چنیـــن اســـت رسـم جهان خراب

گهـــی ابـــر باشـــد گهـــی آفتاب

غـــم و شـــادي دهر بر هم خورد

ز دستــــت مبـــادا کـــه عقبی رود

 ...هر آن کـس که دست تطاول گشاد

بـــه گـــرداب چـــاه بـــال اوفتاد

چـــه خوش گفت داناي کارآگهان

کـــه دنیـــا بـــود مزرع آن جهان

اگـــر کیقبـــادي و گـــر خسروي

هرآنچـــه بکـــاري همـــان بدروي

...خوشا حـــال آن کس که نام نکو

بمانـــد بـــه عالم پس از مرگ او
(همان)12 :

بیوفایی دنیا و دلنبستن به آن از پرتکرارترین مضامین اخالقی و حکمی در اثر است.
در پایان اثر هم با اشاره به سرنوشت عبرتآمیز شاهان کهن و پهلوانان نامدار پیشین ،به
بیوفایی دنیا اشاره میکند و اینکه فرجام ناگزیر همهي انسانها از وضیع و شریف ،مرگ
است (رک .همان.)473 :

 .۳.۳.۲مختصری در باب سبک دلگشانامه
با توجه به گسترهي اثر ،پرداختن به ویژگیهاي سبکی مقالی مجزا میطلبد؛ اما در ادامه سعی
شده است بهاختصار برخی از مهمترین خصایص اثر با ذکر شواهدي معدود بیان شود.
 .1.۳.۳.۲واژگان
زبان دلگشانامه طبیعی ،ساده و روان و فهم آن براي خوانندگان سهل است و بهندرت
لغات مهجور و دشوار مانند موارد ذیل در متن ملحوظ است :ایاغ (همان / )1 :کناسه
(همان / )18 :پرگاله (همان / )20 :خدنگ (همان / )239 :درا (همان / )463 :کنداوري
(همان / )248 :کلکل (همان.)239 :
کاربرد واژههاي حماسی در متن بسیار چشمگیر است .واژههاي غنایی نیز در
ساقینامههاي پرشمار اثر پرکاربرد است .برخی واژهها هم بسامد زیادي دارند؛ مانند
واژهي پاکزاد ( .)11،16،13واژههاي عربی عموماً واژههاي معمول (درع ،جوشن) در
زبان فارسی و منظومههاي حماسی است و کلمات دشوار و دیریاب عربی چندان رایج
نیست .کاربرد واژه در معناي نخستین نیز از موارد قابلذکر است:
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کنی عزم گر جــزم بر خستناش

بود بهتـــر از قتــل او بستناش
(همان)16 :

در بیت فوق ،خستن در معناي مجروحکردن به کار رفته است.
 .۲.۳.۳.۲تعابير عاميانه
برخی تعابیر عامیانه در متن دیده میشود :کزین بار غم بود چون خر به گل (همان/)16 :
به هرگوشه هنگامهاي چاق شد //جهان طاقتش از کمان طاق شد (همان / )464 :که هان
طشت ظلمت سرشتان شام //فتادهست امروز از پشتِ بام (همان.)32 :
 .۳.۳.۳.۲جابهجایی ارکان نحوی جمله
از نکات قابلتوجه در این مقوله ،جابهجایی ارکان نحوي جمله در راستاي تأثیر عاطفی
بیشتر بر مخاطب است و این درحالی است که شاعر بر وزن شعر مسلط است و خللی
در آن وارد نمیشود :خوشا حال آنکس که نام نکو //بماند به عالم پس از مرگ او (همان:
 .)12گاهی هم این تغییرات بهواسطهي تأثیرپذیري از نحو عربی است :ز کین با ستم
پیشه ابن زیاد //بکوشیم کوشیدنی بس زیاد (همان.)23 :
 .۴.۳.۳.۲برخی خصایص برجستهی بالغی
الف .کنایه :تعابیر و ترکیبات کنایی بهکرّات در اثر نقل شده است .برخی تعابیر برگرفته
از سنن ادبی قدماست و تعدادي هم بدیع و نوآییناند :جهان گشت از صیت عدلش چو
پُر //شد از رنج سفتن تهی گوش دُر (همان / )3 :هرآن صفحه کز وصف او ساده است//
ز خجلت به مقراض آماده است (همان / )3 :ز سرپنجهام غنچه آبستن است //دگر وقت
گلدسته بربستن است (همان.)4 :
ب .اضافههای استعاری و تشبيهی :از خصایص برجستهي اثر ،اضافههاي استعاري و
تشبیهی است که فراوانی بسیاري دارد و تعدادي از آنها جدیدند و به خلق تصاویر و
ترکیبات جدید منجر شدهاند :بهار ریاض دل (همان / )1 :چراغ رسالت (همان / )4 :شب
کفر زنار (همان / )7 :پردهي شرم (همان / )16 :پیر گردون  /عینک آفتاب (همان/ )6 :
صهباي خواب (همان / )19 :آیینهي مرگ (همان.)21 :
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ج .تتابع اضافات و ترکيبات تتابعی :ترکیبات متتابعِ اضافی از بسامد بسیاري در متن اثر
برخوردارند :مردانِ صیدافکنِ دلشکار (همان / )9 :کوسِ اقبا ِل اسکندري (همان/ )10 :
درديکشِ ساقیِ کوثرم (همان.)231 :
د .واجآرایی :نمونههاي بدیع واج آرایی نیز در دلگشانامه مشهود است:
ز چکچــاک شمشیر و شبشاب تیر

بـــه هـــم درفتادنـــد برنــا و پیر
(همان)38 :

ه .تلميحات :بهواسطهي ماهیت داستانی و روایت تاریخی اثر ،متن دلگشانامه سرشار از
اشارات و تلمیحات به آیات و روایات و شخصیتها و وقایع تاریخی است:
چو موران ســـران را سلیمان صرد

در آن دشـــت یکدست پامال کرد
(همان)20 :

بیت فوق اشاره دارد به آیهي «حَتی إِذا أَ َتوْا عَلی وادِ النمْلِ قالَتْ نَمْلَهي یا أَیهَا النمْلُ
ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ ال یَحْطِمَنکُمْ سُلَیْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ» (نمل.)18 /
کیـــم من به جایی کــه خیرالوري

کنـــد ذکــر خود ما عرفناک را
(ارجمند کشمیري ،بیتا )148 :

بیت فوق هم ناظر به روایت نبويِ «ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک»
است (مجلسی.)23 :1404 ،
 .۴.۳.۲نگاهی به جایگاه منظومهی دلگشانامه با توجه آثار مشابه
در عصر صفوي منظومساختن روایات و داستانهاي دینی منقبتآمیز ،اعجازها ،بیان
پیروزيهاي صدر اسالم و بزرگان مکتب تشیع بهعنوان جریانی شاخص رواج مییابد.
تقریباً تمامی این آثار زیر سایهي شاهنامه خلق شدهاند و تأثیرات زبانی ،معنایی و بالغی
شاهنامه در بافت کالمی آنها مشهود است .باوجوداین هیچیک از این منظومهها حتی
آثار شاخصی چون حملهي حیدري باذل هم به مرزهاي زبانی و بالغی شاهنامه نزدیک
نمیشوند و بهقول صفا «فاقد ارزشهاى بزرگ ادبى و در شمار مثنويهاى بسیار متوسط
حماسى و قهرمانى هستند» (صفا1378 ،الف.)584 :
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ازطرفی مسئلهي تکرار موضوعی یک واقعه و داستان در منظومههاي دینی این عصر
گریبان گیر بسیاري از سرایندگان شده است .آثاري که تمرکزشان بر زندگی و وقایع
برجستهي عصر امامعلی (ع) است و گروهی دیگر از متون منظوم که بر وقایع مربوط به
امامحسین (ع) و واقعهي عاشورا و مابعد آن (قیام مختار) نظر افکندهاند .نظر به همین
امر منظومههاي متعدد حول یک موضوع (حملههاي حیدري ،مختارنامهها) تصنیف شده
است (رک .طاهري برزکی و باغ میرانی132 :1391 ،؛ غفاري .)124-103 :1398 ،این
منظومهها در نحوهي روایتگري و زبان و بیان با یکدیگر تفاوتهایی دارند که ناشی از
قریحه و قدرت شاعري سرایندگان است و موجب اقبال یا عدمتوفیق یک اثر شده است.
عالوه بر این موضوع باید به ضعف زبانی شعر و شاعري در عصر صفویه و سبک هندي
اشاره کرد؛ ازاینروي آثار خلقشده بهلحاظ زبانی و بالغی به پایهي نمونههاي مشابه در
اعصار قبل نمیرسد.
سرآغاز منظومههاي حماسی عصر صفوي ،جذبهي حیدري فندرسکی است« ،زبان
این منظومه ،پیرو سبک دورهي خود است و ...ازنظر تصاویر شعري ،بهویژه استعارات،
تشبیهات و اغراقات ،این منظومه خود را کامالً تابع تصاویر شعر حماسی فارسی بهویژه
شاهنامه نشان میدهد» (طاهري برزکی و باغ میرانی .)137 :1391 ،در اثر باذل هم
«مختصات ادبی کالم بیشتر بر تقلید استوار است» (بالغی اینالو و همکاران.)197 :1399 ،
راجی کرمانی هم در منظومهاش به آثار حماسی متقدم نظر دارد (رک .کوپا177 :1390 ،؛
نجاریان و همکاران180 :1394 ،؛ فضیلت 364 :1379 ،و  .)370در سایر منظومههاي
حماسی دینی در این عصر بهخصوص آثاري که در هند تصنیف شدهاند (رک .تمیمداري،
 )137-130 :1370روح تقلید و تکرار ملحوظ است؛ البته در همهي آثار حماسی ،این
پیروي ،تتبع بیچونوچرایی محسوب نمیشود و نمود و کاربرد خصایصی چون باورها
و آموزههاي شیعی ،کارکردهاي بالغی چون استعاره ،واژگان انتزاعی و عقلی در
ساقینامه هاي متعدد ،لحن غنایی و بعضاً عرفانی در برخی مواضع متن و ...سبب
نوآوريهایی در این آثار شده است .دلگشانامه در شمار منظومههاي حسینینامه قرار
میگیرد و در کلیت منظومه از زبان و شیوهي بیان شاهنامهي فردوسی متأثر شده است.
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بهرغم شیوهي تقلیدي که در اثر وجود دارد؛ اما زبان و شیوهي بیانی منظومه نسبتاً پیراسته
و قابلتوجه است .خصایص حماسی در توصیف شخصیتها و وقایع و نبردها کامالً
چشمگیر است .توجه شاعر به آرایههاي بدیعی و بیانی سبب شده است که منظومه
دلپذیري و شیوایی داشته باشد .ساقینامهها نیز فضایی غنایی را در اثر به وجود آوردهاند.
همهي این موارد در قیاس با آثار همسطح و همعصر معنا پیدا میکند؛ اما بهنسبت
منظومههاي مشابه متقدم سطح ادبی ،روایی و زبانی دلگشانامه متوسط است و همتاي آثار
برجستهي پیشین نیست.
 .۳نتيجهگيری
دلگشانامه اثري خامهي طبع میرزاارجمند آزاد کشمیري است و بنا به اشتباهی که در
فهرست ریو براي نخستینبار صورت گرفته ،به غالمعلی آزاد بلگرامی نسبت داده شده

است .قدیمترین مأخذي که این انتساب نادرست را گوشزد کرده است ،فهرست نسخ
خطی کتابخانهي بانکیپور است .اشارات صریح و مستقیم سرایندهي دلگشانامه به تخلص
و موطن و مولدش در دلگشانامه مشهود است و در کلیات انتقادي آزاد بلگرامی هم که
به آثار وي اشاره شده است ،نام و نشانی از دلگشانامه دیده نمیشود.
روایت تاریخی دلگشانامه در بیشتر مواضع منظومه ،مبتنی بر مختارنامهي منثور
عطاءبن حسام واعظ است؛ البته شایان ذکر است که وقایع ترسیم و توصیفشده در
دلگشانامه به تفصیل و جزئیاتی که در مختارنامهي منثور دیده میشود ،نمود نیافته است
و ارجمند دراینباره شیوهي اختصار را برگزیده است.
ارجمند کشمیري کوشیده است که روایت مذهبی مختار را با لحنی حماسی به تصویر
بکشد .توصیفات صحنههاي نبرد ،گفتوگوها ،رجزخوانیها ،نبردهاي جمعی و تنبهتن
و آداب رزم از موارد برجستهي نمود یافته است .گاه در ضمن روایت داستانی ،اندرزها
و نصایحی جايگیر شده است که نسبتاً مطنباند .تأثیرگذاري شاهنامه بر اثر کامالً مشهود

است .این اثرپذیري بهویژه در توصیفات و کاربرد واژهها و یادکرد شخصیتهاي شاهنامه
در جایگاه تشبیه و توصیف بسیار بارز و برجسته است.
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درخصوص باورها و آموزههاي شیعی الزم است ذکر شود که بیشترین عرض ارادت
به امام عصر (عج) و دعا براي ظهور حضرت است .آزاد در روایت مطالب سعی کرده
امانتداري را رعایت کند و در اغلب مواضع آغازین در داستان ،از راویان بهصورت
ناشناخته و با ذکر صفاتی که دال بر راستگویی ،درستکرداري و قابلاعتمابودن
آنهاست ،یاد میکند؛ تنها موردي که نام راوي ذکر شده ،در آغاز روایت داستان و نقل
وقایع از ناحیهي شیخابوجعفر بابویه (شیخصدوق) است.
مناجاتها و نیایشهاي سوزناک و اثرگذاري در متن منظومه وجود دارد که برخاسته
از روحیهي صادقانهي شاعر در سرایش اثر است .ارجمند خالصانه از امام عصر میخواهد
که توفیق اتمام اثر را داشته باشد .مفاخره هم از ویژگیهاي مهم متنی اثر است .هرجا که
شاعر مجال یافته است ،ضمن تمجید از شیوهي شاعرياش به نکوهش حساد و بدخواهان
هم پرداخته است.
ساقینامههاي بسیاري در دلگشانامه وجود دارد .ساقینامهها گاه در آغاز داستانها و
زمانی در فرجام پیروزمندانهي سپاهیان کینخواه امامحسین(ع) قرار گرفتهاند .ساقینامهها
بهنوعی شبیه به تجدید مطلع قصاید محسوب میشوند و رنگوبویی غنایی در ضمن
روایت جزیل حماسیاند .تکیه بر بیاعتباري دنیا و روحیهي خوشباشی از مضامین
پررنگ ساقینامههاي اثر است.
بهلحاظ سبکی شایانذکر است که زبان اثر نسبتاً جزیل و مستحکم است .بهواسطهي
بافت مذهبی و کیفیت داستان ،تلمیحات و اشارات داستانی و قرآنی و روایی فراوانی در
متن دیده میشود .بسامد واژههاي مربوط به حوزهي حماسه قابلتوجه است .واژههاي
غریب و کهن فارسی و عربی در میزان اندکی در متن دیده میشود .جابهجایی ارکان
نحوي و تأثیرپذیري از نحو زبان عربی در برخی مواضع متن نمود یافته است .در حیطهي
بالغی ،کنایات و استعارات دلپذیر و فراوانی اضافههاي تشبیعی و استعاري ،اغراق و تتابع
اضافات چشمگیر است.
شش نسخهي خطی از دلگشانامه در کتابخانههاي ایران و جهان وجود دارد .از جمیع
نسخههاي اثر که در ایران موجود است ،تنها نسخهي کتابخانهي ملی ایران متن کامل اثر
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را دربردارد و از جنبهي هنري حائز ارزش است و سایر نسخ موجود در ایران
ناقصاآلخرند.
یادداشتها
 .1صحیفهي قاصریه اثر غالمرضا قاصرکرمانی است که به اشتباه به قاینی نسبت داده شده است.
 .2براي اطالع بیشتر دربارهي اثر و نویسنده ،رک« .مختارنامه در گنجینهي خطی کتابخانهي
مجلس با تأکید بر مختارنامه ابنحسام واعظ هروي» نوشتهي الهام بادینلو ،صحیفهي اهل بیت،
بهار و تابستان  ،1394شمارهي.1
 .3در باب مختارنامههاي منظوم در ادب فارسی به مقالهي «نگاهی به مختارنامههاي منظوم
فارسی» نوشتهي نازنین غفاري مراجعه شود.

منابع
قرآن کریم .)1384( .مترجم مهدي الهی قمشهاي ،قم :سلسله.
آقابزرگ طهرانی( .بیتا) .الذریعه الی تصانیف الشیعه .ج  ،19 ،9 ،8بیروت :داراألضواء.
ارجمند کشمیري ،میرزا عبدالغنی( .بیتا) .دلگشانامه .نسخهي خطی محفوظ در
کتابخانهي ملی ایران ،شمارهي 1 .18791جلد –انتقالی از کتابخانهي پهلوي مجموعه
نوازي.1184
امیدساالر ،محمود« .)1389( .علینامه ،شاهنامه و نقدي بر ساختارهاي ایدئولوژیک در
مطالعات حماسی» .ضمیمه آینهي میراث ،شمارهي  ،20صص .56-35
ایرانی ،اکبر« .)1389( .دربارۀ علینامه» .ضمیمهي آینهي میراث ،شمارهي  ،20صص .70-57
بالغی اینالو ،علی و همکاران« .)1399( .بررسی سبکی و محتوایی حماسهي دینی

«حملهي حیدري» اثر باذل مشهدي» .سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)،
خرداد ،شمارهي  ،49صص.198-173
درایتی ،مصطفی .)1389( .فهرستوارهي دستنوشتههاي ایران( :دنا) .ج ،4تهران :کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

متنشناسی دلگشانامهی ارجمند کشمیری /سیدامیر جهادی ــــــــــــــــــــــــــــــ131

رزمجو ،حسین .)1381( .قلمرو ادبیات حماسی ایران .ج  ،1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.
رستگارفسایی ،منصور .)1380( .انواع شعر فارسی .شیراز :نوید.
شهبازي ،اصغر« .)1393( .حماسهسرایی دینی در ادب فارسی» .آینهي میراث ،شمارهي
 ،55صص .210-183
شمشیرگرها ،محبوبه« .)1389( .بررسی بکشناسی حماسههاي دینی در ادب پارسی».
تاریخ ادبیات ،شمارهي  ،64بهار ،صص .160-133
صفا ،ذبیحاهلل« .)1369( .اشارهاي کوتاه به تحریر داستانها در دوران صفوي (داستانهاي
مذهبی)» .ایرانشناسی ،زمستان ،شمارهي  ،8صص .729-724

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

طاهري برزکی ،سید مرتضی و باغ میرانی ،محسن« .)1391( .ابوطالب اصفهانی؛ پیشگام
در پیدایش منظومههاي حماسی حمله حیدري» .ادب حماسی ،پاییز و زمستان،
شمارهي  ،14صص.142-127
عارف نوشاهی ،رضااهللشاه .)1396( .فهرست نسخههاي خطی فارسی پاکستان .تهران:
میراث مکتوب.
عطاءبنحسام واعظ( .بیتا) .کلیات هفت جلدي مختارنامه .تهران :شرکت نسبی کانون کتاب.
غفاري ،نازنین« .)1398( .نگاهی به مختارنامههاي منظوم ادب فارسی» .ادبیات پایداري،
شمارهي  ،20صص.124-103
کوپا ،فاطمه« .)1390( .بررسی و تحلیل «حملهي حیدري» از دیدگاه ویژگیهاي سبکی
و خصایص بدیعی» .سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،خرداد ،شمارهي ،13
صص .181-65
گلچین معانی ،احمد« .)1344( .حماسههاي دینی» .نامهي آستان قدس ،بهمن ،شمارهي
 22و  ،23صص .203-193

132ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،13شمارهی  ،3پاییز ( 1400پیاپی )49

_________________ .)1359( .تذکرهي پیمانه :در ذکر ساقینامهها و احوال ساقینامه
سرایان ،ذیل تذکرهي میخانه .مشهد :دانشگاه مشهد.
مجلسی ،محمدتقی1404( .ق) .بحاراألنوار .ج  ،68بیروت :مؤسسهیالوفاء.
محمدظفرخان« .)1342( .عبدالغنی بیگ قبول» .هالل ،شمارهي ،42صص .61-55
میرغالمعلی آزاد بلگرامی1393( .ش2015 /م) .کلیات آزاد بلگرامی .تصحیح ،مقدمه و
حواشی سیدحسن عباس ،دهلی نو :مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت
جمهوري اسالمی ایران.
نظامیگنجوي .)1316(.شرفنامه .تصحیحوتوضیح وحیددستگردي،تهران :مطبعهي ارمغان.
___________ .)1381( .اقبالنامه .تصحیح برات زنجانی ،تهران :دانشگاه تهران.

Maulavi Abdul Moqtadir Khan Saheb. (1912). Catalogue of The Arabic
and Persian Manuscripts In The Oriental Public Library At
Bankipore. Vol 3. Prepared For The Government of Bengal Under
The Supervision of E. Denison Ross. Calcutta: The Bengal
Secrerariat Book Depot.
Rieu, Charles. (1881). Catalogue of The Persian manuscripts in The
British Museum. Vol 2. London: British museum.
سایت کتابخانهي ملی ایرانhttp://opac.nlai.ir/opac :
سایت آقابزرگhttp://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx :

سایت کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی:
https://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx

