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 چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت
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 چکیده
 میتاه ،های ادبیسخ خطی است که عالوه بر جنبهدینی دلگشانامه، یکی از ذخایر ارزشمند نُ ۀحماس

ر ذکر حوادث کوفه از واقعه عاشورا تا شهادت مختار، این اثر عالوه ب ۀمای. درونداردتاریخی نیز 

ها، هنام، توصیف ارزش سخن، وصف ساقی و ساقیۀ معصومینتحمیدیه و منقبت حضرت رسول و ائمّ

 ۀاعتباری دنیای فانی است. این تحقیق بر آن است با شیواشاره به مسائل اخالقی، پند و اندرز، بی

ی و اثرگذاری متنی بر متن دیگر، ابتدا به معرفی دلگشانامه و تحلیلی و از دید بینامتن -توصیفی 

 ادبی، زبانی و ۀسرایی دینی بپردازد و سپس دلگشانامه را با شاهنامه از جنبجایگاه آن در حماسه

ج تحقیق نتای کند.چگونگی تأثیر شاهنامه بر دلگشانامه را بیان  ،فکری مقایسه کند و از این رهگذر

به بزرگداشت فردوسی و تضمین  ،است که فرصت یافته جا هر این اثر ۀاینددهد که سرنشان می

فردوسی  ۀصورت پنهان و آشکار از شاهنامازنظر محتوا و مضمون به اشعار وی پرداخته است. شاعر

تأثیر پذیرفته و بارها در این منظومه، به قهرمانان شاهنامه و سرگذشت آنان اشاره و ممدوحان و 

ها های خود را به شاهان و پهلوانان شاهنامه تشبیه کرده و در برخی موارد برتر از آننپهلوانان داستا

متن و راهنمای دلگشانامه از دیدگاه زبانی، ادبی و توان شاهنامه را پسبنابراین می دانسته است؛

 ساختاری دانست.

 ۀ خطیشاهنامه، دلگشانامه، بینامتنیت، تأثیرپذیری، نسخ :های کلیدیواژه
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 . مقدمه0

توان آن را در یک یا چند سختی میمفهوم بینامتنیت ازجمله مفاهیمی است که به

صورت خالصه تعریف کرد؛ زیرا گسترۀ وسیع آن سبب شده است تا به فراخور جمله به

، به بینامتنیت»توان گفت: اختصار میحال، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شود؛ اما به

ای که گونهید از متون گذشته یا معاصر آن متن است؛ بهوجود آمدن یک متن جد

رفته و سبک و ها ازمیانای از متون متعددی است که مرزهای آنمتن تازه، خالصه

ای که چیزی جز مادۀ اولیه از متون گذشته باقی گونهای پیداکرده است، بهسیاق تازه

است و تنها افراد خبره و  هم به صورتی که متن اصلی در متن جدید غایبنمانده، آن

 (.46: 4110)عزام،  «فن قادر به تشخیص آن خواهند بوداهل

شولز ضمن تأکید بر گوناگونی تعریف رابطۀ بینامتنی، بر این عقیده است که 

کنند، هر متنی به متونی دیگر هایی دیگر اشاره میها به نشانهگونه که نشانههمان

متنی است که در متنی ( hypertexteمتن: )پیشرو متن دخیل اشاره دارد. ازاین

نفوذ کرده است تا مدلوالتی برابر را ترسیم کند، خواه ( hypotexteدیگر )پسامتن: 

ازنظر گستره و حوزۀ نقد  (.076 -079: 4119عزیز ماضی، رک: )آگاهانه و خواه ناخودآگاه 

ن دیگر تن در متتوان گفت بینامتنی به بررسی نحوۀ حضور یک مبینامتنی نیز می

پردازد و با حذف مفاهیمی چون مؤلف، تاریخ و جامعه، متن را مستقل، ولی وابسته می

 (.94: 0960قائمی و محققی، رک: ) گیردبه متون دیگر در نظر می

های بینامتنیت و نقد بینامتنی ازجمله مباحث مهم نقد ادبی است که در عرصه 

آثار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. ها و یافته و پژوهشمختلف ادبی راه

ن اند و آن را در نقد متویک از منظری به این مفهوم نگریستهپردازان مختلف هرنظریه

این نظریه را ژولیا کریستوا با  (.61: 0961روضاتیان و دیگران، ) اندمختلف به کار گرفته

که  باختین ابداع کرده است گراییشناسی سوسور و مکالمهگیری و ترکیب نشانهالهام
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کند. بررسی حضور متن غایب در متن های مختلف را باهم بررسی میارتباط متن

 .حاضر با اشکال مستقیم و غیرمستقیم، از کارکردهای عملی این نظریه است

 . بیان مسئله و سؤاالت تحقیق0ـ0

و مضمون دلگشانامه ازجمله آثار برجستۀ حماسی در تاریخ تشیع است که محتوا 

تاریخی، دینی و مذهبی دارد. بازتاب اعتقادات و باورهای مذهبی سراینده و ابراز 

جای اثر مشهود است. برخالف صداقت و دوستی راستین با اهل بیت و شیعیان در جای

های دینی از هر فرصتی برای بیان و نشان دادن های ملی شاعران حماسهحماسه

وبی خنیز به ، مؤلف دلگشانامهکنند و آزادفاده میاعتقادات دینی و مذهبی خود است

رتری خود و ب ۀاز زبان شعر برای بیان اعتقاد عمیق خویش در باب راستی آیین برگزید

 بزرگان سپاه حق بر سپاه باطل بهره جسته است.

 گویی به این پرسش است کهاین جستار درصدد پاسخ ،با توجه به آنچه بیان شد     

 ی چگونه و چه تأثیری بر دلگشانامه داشته است؟شاهنامۀ فردوس

 . اهداف و ضرورت تحقیق4ـ0

تاریخی و اهمیت  -های دینیهای خطی ارزشمند درزمینۀ حماسهباوجود نسخه

ها های چندانی در راستای معرفی این نسخ و تصحیح آنتحقیق در این حوزه، پژوهش

وهش در معرفی نسخۀ خطی صورت نگرفته است؛ بنابراین اهمیت و ضرورت این پژ

دلگشانامه و چگونگی تأثیرگذاری شاهنامه در این اثر بر اساس نظریۀ بینامتنیت است 

های تا جایگاه دلگشانامه در بین آثار حماسی و نقاط قوت و ضعف آن ازلحاظ ویژگی

 .زبانی، ادبی و فکری نمایان گردد

 . پیشینۀ تحقیق9ـ0

های درخور توجهی در ابعاد مختلف این پژوهشبا توجه به عظمت شاهنامۀ فردوسی، 

ت؛ گرفته اسحماسه، ازجمله بینامتنیت و تأثیرگذاری آن در آثار حماسی دیگر انجام
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ولی تاکنون پژوهشی دربارۀ تأثیرپذیری دلگشانامه از شاهنامه صورت نگرفته چراکه 

اریخ ادبیات ت»( در 0979صفا ) .کرده است تازگی نگارنده تصحیحاین منظومه را به

( در 0926، راشد محصل )«تاریخ ادبیات فارسی»( در 0997، اته )«در ایران

معرفی و »( در 0960آبادی )، زنگی«های دینی فارسیشناخت توصیفی منظومهنام»

، شمشیرگرها «های حماسی تاریخی و دینی دورۀ صفویبررسی اجمالی منظومه

، رزمجو «های دینی در ادب پارسیهشناسانۀ حماسبررسی سبک»( در مقالۀ 0962)

صورت گذرا به معرفی مختصر این اثر و به« قلمرو ادبیات حماسی ایران»( در 0920)

 اند.سراینده آن پرداخته

 های تحقیق. بحث و یافته4

 . حماسۀ دینی4-0

های مختلف ملی، تاریخی و دینی تداوم و سرایی پس از فردوسی در شاخهحماسه

ای اسۀ دینی که از دورۀ صفوی رونق خاصی گرفت، به حماسهگسترش یافت. حم

های یکی از انبیا، پیشوایان دینی یا رجال شود که دربارۀ زندگی و مجاهدتگفته می

های حماسه»شده باشد. مذهبی سروده یا راجع به وقایع مشهور و بزرگ مذهبی فراهم

که با تقلید از زبان و  های تاریخی، ساختۀ یک نفر، شاعر استدینی مانند حماسه

های طبیعی، از یک روایت تاریخی، یک متن حماسی و شاعرانه، پدید بیان حماسه

ترین آثار درزمینۀ ترین و مهم(. دلگشانامه یکی از سترگ6: 0964)شهبازی، « آوردمی

 شود که ازلحاظ فرم و محتوا اهمیت دارد.های دینی محسوب میحماسه

 و سرایندۀ آن. معرفی دلگشانامه 4-4

های تاریخی و دینی زبان فارسی است که به حوادث منظومۀ دلگشانامه یکی از حماسه

یافته است. همانند کوفه بعد از واقعۀ خونین عاشورا تا شهادت مختار اختصاص

شاهنامۀ فردوسی در بحر متقارب مثمّن محذوف یا مقصور )فعولن فعولن فعولن فعل( 
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بیت و محتوا و مضمون  09224منظومه مثنوی است و  سروده شده است. قالب این

 تاریخی، دینی و مذهبی دارد. این مثنوی با بیت:

ها ن و  یل  ل د  ون ام خدا ن ه  ا  رب شک آ ق  ل خا ن  ها ن ی   رخدا

 آغازشده و پس از مقدماتی در باب ستایش خداوند و پیامبر اسالم، حضرت ختمی

تراضات و حوادث کوفه بعد از به بیان اع( ع) ص( و منقبت ائمّه معصومین) مرتبت

الن گیری از عامطور مفصل قیام مختار و ماجرای انتقامکربال پرداخته و سپس به ۀواقع

کربال تا شهادت مختار را به نظم کشیده است. مضامین اخالقی و پند و اندرز نیز در 

ایات، های ادبی، تشبیهات، کنشود. در این منظومه از آرایهجای شعر او دیده میجای

امه، تسمیۀ دلگشان وجه»شده است. و ... نیز بهره فراوان گرفته استعارات، مجاز، تمثیل

هادت انگیز کربال و شغم ۀبه این دلیل است که با انتقامی که مختار، از مسبّبین واقع

گیرد، دل شیعیان، از هجری می 60امام حسین )ع( و یاران او، در روز عاشورای 

 (.460: 0920)رزمجو،  «شوده، گشاده و شادمان میخواندن این منظوم

سبب تألیف کتاب و تعداد بعضی از »میرزا ارجمند آزاد کشمیری در بخش 

و عنوان اثر را دلگشانامه  0090آغاز نظم کتاب را  469تا  461از بیت « مدّاحان

 معرفی کرده است.

اعت استهالل، تخلّص از منظومه و با استفاده از آرایۀ بر 96همچنین شاعر در بیت 

ساله در سرودن دلگشانامه ذکر کرده است و در خاتمۀ اثر، از رنج شش« آزاد»خود را 

 سخن گفته است.

 . تأثیرگذاری ساختاری و محتوایی شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه4-9

اه ای از دیدگدر این قسمت، مثنوی دلگشانامه در حوزۀ مطالعات بینامتنی و مقایسه

 گیرد.دبی و فکری برای نشان دادن تأثیر شاهنامه بر آن مورد بررسی قرار میزبانی، ا
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 . بزرگداشت فردوسی و تضمین اشعار او4-9-0

 وی را تضمین کردهۀ آزاد در دلگشانامه بارها به نام فردوسی اشاره و ابیاتی از شاهنام

 است:

  که او رستم است و سخن کیقباد   زادپاکفردوسیِ چه گویم ز 

  کزو پشت بر کوه دارد سخن   زنندارد کالمش غم نیش

 (470 -471: 0022)دلگشانامه، 

 

 دزاپاک فردوسیچه خوش گفت 
 

 دکه در گلشن جاودان جاش با 
 

باجهان آسیابی است مردم   رُ
 

  که از خون بود آب این آسیا 
 

 (01792 -01797)همان: 

 با طلوع و غروب خورشید آفرینی. تصویر4-9-4

صورت جنگجویی مبارز و گاه در کسوت یک پهلوان و دارای ادوات تصویر خورشید به

شعاع و پرتوهای »رزمی از دیرباز در ادبیات فارسی رایج بوده است. برای نمونه 

)راشد محصل و  «گرددخورشید در اساطیر به تیغ و خنجر و عمود صبح تشبیه می

مه توجه خاصی به برآمدن و فرورفتن فردوسی نیز در شاهنا (.79: 0927پور، حاجی

نی آفریخورشید داشته است. طلوع و غروب خورشید از زیباترین هنرنمایی و تصویر

 «هاازهترین ابعاد و اندترین توصیفات و تصاویر و متناسبدقیق»فردوسی است که با 

 ر شاهنامه نمایان است:د (210: 0929)حمیدیان، 

  شب تار تازنده شد ناپدید   چو خورشید بر چرخ لشکر کشید

 (29: 9، ج0960)فردوسی، 

 شب تیره گشت از جهان ناپدید    چو خورشید تیغ از میان برکشید

 (04: 2، ج0979)فردوسی، 

استفادۀ فردوسی در ساختن تصاویر نو و بدیع سبب تقلید و تأثیرپذیری 

اختن تصاویر مشابه ها را به سسرایان و شاعران بعد از فردوسی شده است و آنحماسه
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برانگیخته است. آزاد نیز در دلگشانامه به توصیف طلوع و غروب خورشید و ساختن 

را « چو خورشید»بار ترکیب  46ها پرداخته است و تصاویر زیبا با استفاده از این واژه

 ذکر و گاهی پهلوانان را به آن مانند کرده است:

 مهای شاید صفکشید و بدرّ  مچو خورشید شمشیر تیز از نیا

 (291: 0022)دلگشانامه،  

در بیت فوق شاعر، عبدالرحمن از دالوران کوفه را به خورشید مانند کرده است 

 .های شامیان را از هم پاشیدکه با شمشیر تیز صف

  برآمد چو خورشید بر برج زین  به صبح چنین مهتر مسلمین 

 (9022)همان:  

ات )ابی از مضامین پرتکرار دلگشانامه است مانند خورشید بر برج زین برآمدن،

 .(4947و 0929

 فروکوفت بر بام چرخ دو رنگ    چو خورشید روز سیم طبل جنگ

 (6691)همان:  

  شه زنگیِ شب جهانگیر شد  ز جان خسرو خاوری سیر شد 

 (7227)همان:  

ودن، بالنهار و مضامینِ دیگر مانند برآمدن خورشید از پشت کوه، خورشید در نصف

سر برزدن خورشید از آسمان، سرکشیدن خورشید در باختر، یک نیزه باال گرفتن 

خورشید، سر از پشت کوه برآوردن خورشید، آهنگ مغرب نمودن خورشید، بر بلند 

 آسمان شدن خورشید و ... که در غالب ابیات در ارتباط با واژۀ خورشید از آرایۀ

 تشخیص استفاده کرده است.

 ی از شاهنامه در بُعد ترکیبات و اصطالحات. پیرو4-9-9

ترین بخش واژگان در حماسه، ترکیبات حماسی است که اغلب برگرفته از محیط مهم

رزم و نبرد هستند و در ایجاد تداعی معانی حماسی نقش مهمی دارند. آزاد در 
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 یسازی بیشتر از ترکیبات شاهنامه پیروی کرده است، مانند گرزه گاوسر، بازوترکیب

سنگ، پیل مست، جنگی خنجرگذار، هزبر ژیان، شیر فوالدچنگ، کوه آهن، گرز گران

 پلنگ، گنبد آبنوس، دشت کین و ...

 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد  دبران گرزه گاوسر دست بر

 (79: 0، ج0979)فردوسی، 

  گرزه گاوسرکه زد بر سرش   ز هفتم زمین گشت گلگون دگر 

 (0202: 0022)دلگشانامه،  

 رخنجرگذاسواران و گردان   رسپاه است با او فزون از شما

 (4909: 9، ج0960)فردوسی، 

 رخنجرگذاداران همه نیزه  رهمه غرق آهن چو اسفندیا

 (2096: 0022)دلگشانامه،  

جای شاهنامه صورت ضمیر مبهم در جایاز واژگانی است که به« همه»واژۀ 

پردازد ت که فردوسی به توصیف کلی پهلوانان میکاررفته است و آن در مواردی اسبه

 دهد:و یک سلسله خصوصیات را به تمام آنان نسبت می

 زشیرگیر و همه سرفراهمه   زجهانشان بفرسوده با رنج و نا

 (24: 6، ج0979)فردوسی، 

  افکن همه شیرخوپیل همه  جو غرق آهن همه کینه همه

 (6962: 0022)دلگشانامه،  

رگستوان، فتراک، سوفار، باره، خفتان، زوبین، یل، گو، گُرد، خدنگ، های بواژه

فردوسی بسامد بسیار چشمگیری دارند،  مغفر، جوشن و ... که مخصوصاً در شاهنامۀ

دهندۀ توجه شاعر به فرهنگ ایرانی و و نشان شده استدر دلگشانامه نیز استفاده

 شاهنامه است:

  خت و آمد میانش به بندبیندا  بگشاد پیچان کمند  فتراکز 

 (490: 4، ج0979)فردوسی،  



 26/ بینامتنیت  نظریۀ اساس بر دلگشانامه بر فردوسی شاهنامۀ تأثیرگذاری چگونگی

  زین بسته از روی کین فتراکبه   کمندی چو زلف عروسان چین 

 (726: 0022)دلگشانامه،  

 رگرفتند مر یکدیگر را کنا  رسام سوا باره فرود آمد از

 (027: 0، ج0979)فردوسی،  

  ر آمدندچو شیران به بیشه دلی   به زیر آمدند بارهز باالی 

 (942: 0022)دلگشانامه،  

شآمد به پهنای گو سوفارشچو  شز چرم گوزنان برآمد خرو    

 (292: 4، ج0960)فردوسی، 

 وزد خنده بر ریش ا سوفارچو   وقضا دید پر تیر کین کیش ا

 (9264: 0022)دلگشانامه،  

 نآهنگرا پتکچو پوالد را   نبکوبید گوپال و گرز گرا

 (426: 2 ج، 0979)فردوسی، 

 گرمی از اخگریندید و نه خون  یآهنگر پُتکچه شمشیر کو 

 (026: 0022)دلگشانامه،  

 تازی»ها اسب و گاهی شتر است که با عناوین ترین حیوان سواری در جنگرایج

در این مثنوی ذکرشده است و غالب  «ران، شبدیز، شبرنگ و ...کرنگ، ابرش، یک

 ردوسی است.ف ها برگرفته از شاهنامۀآن

 دازان بر زمین سرنگون اوفتا  دنها ابرشیکی زین وارون بر 

 (9492)همان: 

 منهادند یکبارگی زین جز  عزمشبدیز و  گلگون و به رخشبه 

 (944)همان: 

 . سیمرغ و البرز کوه4-9-2

های اساطیری است که در فضای فرهنگ ایرانی حضور مایهترین نقشسیمرغ از مهم

سیمرغ مرغی است ایرانی که بر کوه البرز آشیان »آید، ه از شاهنامه برمیکدارد. چنان
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رز، الب»کوه است.  بنابراین جایگاه سیمرغ در شاهنامه، البرز ؛(467: 0922)یاحقی،  «دارد

ای است که به اعتقاد ایرانیان باستان، جهان را در برگرفته است و کوه بلند افسانه

 (.94: 0971کزازی، ) «کوه قاف مبدل شدهمان است که پس از اسالم به 

 بزد برگرفتش از آن گرم سنگ    فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ

  که بودش بدانجا کنام و گروه  هببردش دمان تا به البرز کو

 (021: 0، ج0979)فردوسی، 

 سیمرغ، قاف و البرز اشاراتی کرده است:آزاد در دلگشانامه به هر سه واژۀ 

 فکه سیمرغ عنقاست در پشت قا  آنچنان جَسته صاف ز شستش خدنگ

 (7124: 0022)دلگشانامه، 

ا   که کردی بدان خرد البرز را  بزد بر سر پهلوان گرز ر

 (02279)همان: 

 ها یا نوع روایتشروع داستان ۀشیو .4-9-9

ـ ت اس« سردفتر راستان»و « راستان» روایت داستان در دلگشانامه ـ که غالباً از زبان

مستقیماً تحت تأثیر شاهنامه سروده شده است؛ زیرا فردوسی نیز اغلب داستان را از 

 :کندزبان این افراد روایت می

 نپسندیده از دفتر راستا  نبپیوستم این نامه باستا

 (497: 9، ج0979)فردوسی، 

ا ت س ا ر ر  ت ف د ر س د  ا د ا  ر  گونه فهرست این داستانبدین  نم

 (972: 0022)دلگشانامه، 

 نین گفت دانای این داستاچن
 

 نکه بادا بر او رحمتِ راستا 
 

 (0202)همان: 

 



 60/ بینامتنیت  نظریۀ اساس بر دلگشانامه بر فردوسی شاهنامۀ تأثیرگذاری چگونگی

 جنگ اُم عامر با لشکر عبیداهلل زیاد/ سهراب و گردآفرید .4-9-6

رسد، در داستان رستم و سهراب زمانی که سهراب با سپاه توران به مرز ایران می

انه به جنگ سهراب ای مردپوشد و با چهرهگردآفرید دختر گژدهم، لباس رزم می

 رود:می

  نبود اندر آن کار جای درنگ    بپوشید درع سواران جنگ

  بزد بر سر ترگ رومی گره    نهان کرد گیسو به زیر زره

  کمر بر میان بادپایی به زیر    فرود آمد از دژ به کردار شیر

 (029: 4ج ،0979)فردوسی، 

یف ـ که بعد از شهادت پدرش از کوفه در دلگشانامه نیز اُم عامر دختر عبداهلل عف

صورت ناشناس در دشت کربال همراه با عبدالرحمن سعید و محمد گریخته است ـ به

ه پردازد و پهلوانانی از سپاه عبیداهلل بابن سلیمان با سپاه عبیداهلل زیاد به نبرد می

ه هالکت های شمیر ابن کیوان، زیاد حاجب و هیجان بن تموس به دست اُم عامر بنام

 رسد:می

مّ عامر ستا ُ  که در رزمگه داد پیکار داد  دبه پای علم ا

 (9216: 0022)دلگشانامه،  

  نشد آگه از هر دو لشکر کسی   خبر جُست از نام او هر کسی

 آوران در شگفت بماندند جنگ   همی هر یکی نام شخصی گرفت

  اهفزا شد دو رویه سپتعجب   خواهنامی نامجو کینهز بی

 (9202 - 9206)همان: 

 هاگیری پایان داستاننتیجه .4-9-7

های آنان و پرهیز از حرص و آز و ارزشی گنجفردوسی در پایان داستان شاهان از بی

گوید. چنین کرات سخن میوفایی و ناپایداری گیتی و عبرت از رخدادها بهبی

سته از اشارات، با یادکرد شود. شاعر در این دخصوصیتی در دلگشانامه نیز دیده می
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وفا بزرگی و عظمت پادشاهان و قهرمانان شاهنامه، خواننده را از ناپایداری عمر و بی

 سازد:بودن روزگار آگاه می

 بکن فکر فردای خود والسّالم  مبد و نیک دنیا ندارد دوا

 (9476)همان: 

 شرو چشم پوز دیدار این زشت  شپی زال فرتوت دنیا مکو

 (00169)همان: 

 اشاره به شاهان و پهلوانان شاهنامه .4-9-2

کارگیری تلمیحات و اشارات اساطیری و حماسی در شعرِ بیشتر در ادبیات فارسی به

آفرینی و ستایش و مدح شاهان و پهلوانان شاعرانِ بعد از فردوسی برای مضمون

 و -اهنامه گیری از شترین انواع بهرهیکی از مهم»صورت گسترده مشهود است: به

استفاده از اسامی شاهان و پهلوانان و عناصر  -شاید ازنظر بسامد پُرتکرارترین گونه 

های آنان برای ستایش ممدوحان در قصاید مدحی شعر فارسی است که از داستان

، 0961)آیدنلو،  «سرایی درآمده استهای مدیحهصورت یکی از سنتغایت کاربرد به

469.) 

ای ایرانی و از شاهنامه، بارها به قهرمانان کهن و اسطورهآزاد نیز به تأثر 

ای ازجمله اسکندر، افراسیاب، بهرام، جم، خسرو، سلم و تور، های اسطورهمکان

ضحاک، فریدون، کاوس، کیقباد، اسفندیار، بیژن، پیران ویسه، رستم، زال، سام، طوس، 

 سازیدر توصیف و برجسته کرده است وهومان، کوه البرز، قاف، سیمرغ اشاره گودرز،

 ها بهره جسته است.های داستان از آنشخصیت

  افکنی، رستمِ زابلیبه پیل   منم شیردل، حارثِ موصلی

 (992: 0022)دلگشانامه،  

  بود گر تهمتن، ور اسفندیار  رز یک تن چه آید به میدان کا

 (0992)همان: 



 69/ بینامتنیت  نظریۀ اساس بر دلگشانامه بر فردوسی شاهنامۀ تأثیرگذاری چگونگی

  ارا به یادنداری ز کاوس و د  کجا رفت خسرو، چه شد کیقباد

  ز دنیا به ناچار بربست رخت  فریدون خداوند اکلیل و تخت 

 (09946 -09949)همان: 

 ربه فضل و کرم، باشد او را مدا  ررحیم است و غفّار، پروردگا

 هچو بیژن به چادرافتد به سر، هم  هنباشد تهمتن گرش خاک را

 (96-99)همان: 

 قهرمانان داستان بر پهلوانان شاهنامه. برتری قدرت جنگاوری و دالوری 4-9-6

های داستان را ازنظر توانمندی و جنگاوری، از پهلوانان گاهی آزاد، قهرمانان و شخصیت

شمارد. برای نمونه، شاعر در سه بیت، به ده پادشاه و پهلوان شاهنامه شاهنامه برتر می

 کرده استهستند ـ اشارهکه غالباً استعاره از پهلوانان شاهنامه _ و چهار حیوان درنده 

جان تصور کرده و آنان را در برابر قدرت و دالوری ابراهیم بن مالک اشتر ناتوان و بی

 :است

 گچه شیر و پلنگ و چه ببر و چه گر  چه رستم چه بیژن چه گیو سترگ

 بچه دارا و اسکندر کامیا  چه کاوس جنگی چه افراسیاب

  یش او چون سبوسند جان پندار  چه پیران ویسه چه هومان چه طوس

 (2470 - 2466: 0022)دلگشانامه، 

 . پیشگویی4-9-01

های گوناگونی است که در آن یکی از مسائل مهم شاهنامۀ فردوسی، حدیث پیشگویی

شود. در شاهنامه بسیاری از وقایع بزرگ تاریخی، به یاری موبدان و دیده می

 ؛(426: 0999)صفا، شود پهلوانان می گزاران معلوم رای شاه وشناسان و خوابستاره

در نسخۀ خطی دلگشانامه  .(407: 2ج  ،0979)رک: فردوسی، پیشگویی مرگ طلخند  مانند

ها وجود دارد: در خواب دیدن سلیمان صرد خزاعی، بینیهای بسیاری از پیشنیز نمونه

از  شخدیجه کبری و فاطمه زهرا و حسنین )ع(؛ و پیشگویی شهادت سلیمان و یاران
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زبان حضرت حسین )ع(؛ پیشگویی منجم از شکست دادن ابراهیم، لشکر شام و کشتن 

ابن زیاد؛ پیشگویی حضرت علی )ع(، انتقام مختار از قاتالن و مسببین واقعۀ کربال در 

 زمان طفولیت مختار:

  که خواهد به شمشیر کین، این پسر   همی گفت، کی باشد ای دادگر

  یقین دان که دال است ازو، این سخن   من ز اعدای من، خون اوالد

  تر ازو هرکه شک کرد کیستشقی   که مختار از دوستان علی است

 (919 - 919: 0022)دلگشانامه، 

 های مشابهت و تأثیرپذیری دلگشانامه از شاهنامه. دیگر مؤلفه4-9-00

 ق )ویژگی اصلییکسان بودن وزن دو اثر و مشابهت قافیه و ردیف در برخی موارد/ اغرا

(؛ چنان شد که گوش فلک 796شعر حماسی(: که درّید میّت ز هیبت کفن )بیت 

ترین و پُرکاربردترین مهارت داستانی است و که رایج وصف(/ 241گشت کر )بیت 

های رزم تن به های نبرد و صحنهصورت جزئی و دقیق میدانسرایندۀ دلگشانامه به

حضور نیروهای غیبی و متافیزیک در  ه است/تن و حوادث تاریخی را توصیف کرد

حماسه و جنگ: سروش، هاتف، کرسی و عرش الهی و ... است، مثالً ندای مرگ یزید 

به مردم بصره را هاتف غیبی انجام داد/ جبرگرایی و اعتقاد به سرنوشت مقدر/ شکایت 

، زح، دیوالخگرایی واژگانی مانند قوس قکهن وفایی و ناپایداری دنیا/از روزگار و بی

گرایی در افعال از قبیل آختن، چرنکیدن، کهن سوفار، ایاغ، تلنگی، ترنگ، گریوه و .../

م جای ابراهیم/ تقدیها: براهیم بهپرکاله گشتن، آماس کردن، انتعاش و .../ تخفیف واژه

صف بر موصوف: کهن چرخ، گردان سپهر/ برافراشتن لوا و پرچم/ سوگواری و زاری بر 

آرایی و آرایش نبرد/ فرستادن قاصد و پیک/ مفاخره و رجزخوانی/ گان/ صفشدکشته

هایی است که بینامتنیت و ها و همانندیپوشی، ازجمله مشابهتخواهی و نامنام

دینی دلگشانامه از حماسۀ جهانی شاهنامه را نشان  -تأثیرپذیری حماسۀ تاریخی

 دهد.می



 69/ بینامتنیت  نظریۀ اساس بر دلگشانامه بر فردوسی شاهنامۀ تأثیرگذاری چگونگی

 آنچه بایست بود کز آغاز بود  بکوشیم وز کوشش ما چه سود

 (90: 2 ، ج0979)فردوسی، 

  که سر در رهِ اوست، پایِ قلم   خداوندِ لوح و خدایِ قلم

  ندیدم ز پیشانیِ خویش، هِشت   کسی سرنوشتی که دستش نوشت

 (4900 - 4901: 0022)دلگشانامه، 

  فروزنده ماه و ناهید و مهر   گردان سپهرخداوند کیوان و 

 (04: 0، ج0979)فردوسی، 

زند را و مهر   گردان سپهرطاق  ۀب ماه  روشن  آیینه    ز 

 (4909: 0022)دلگشانامه، 

 سخن هر چه گویی همان بشنوی  نگر تا چه کاری همان بدروی

 (7: 9، ج0979)فردوسی، 

  هر آنچه بکاری، همان بدروی  یاگر کیقبادی وگر خسرو

 (996: 0022)دلگشانامه، 

 شزین بیش مخروش و بازآر هوک  شسرودرود آوریدش خجسته 

 (90: 0، ج0979)فردوسی، 

  گفت ای اهلِ هوشهمی سروشی   ز غیب این صدا ناگه آمد به گوش

  یزید از جهان در پی تاج و تخت   بشارت شما را که بربست رخت

 (9712 - 9717: 0022)دلگشانامه، 

 گیری. نتیجه9

ادبیات فارسی از نوع حماسۀ دینی  منظومۀ دلگشانامه یکی از آثار برجسته زبان و

تازگی نگارنده تصحیح کرده است. آزاد کشمیری در این مثنوی، حوادث است که به

کوفه بعد از واقعۀ خونین عاشورا تا شهادت مختار را به نظم کشیده است. محتوای 
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تواند برای پژوهشگران تاریخی و های حماسی و ادبی آن میاین اثر تاریخی و ویژگی

 .بی مهم باشداد

های دینی از های حماسی مثل سایر حماسهدلگشانامه ـ که در ساختار و ویژگی

شاهنامۀ فردوسی پیروی کرده است ـ در سه جنبۀ زبانی، ادبی و فکری به تبعیت از 

ویژه های این حماسه بهشاهنامه سروده شده است. میرزا ارجمند در برخی از قسمت

سی را با زبان غنایی آمیخته و مثنوی را از حالت یکدستی ها، زبان حمانامهدر ساقی

 گیردمتن و راهنمای دلگشانامه قرار میخارج کرده است. با این اوصاف، شاهنامه پس

و با توجه به موضوع واحد و جنبۀ تاریخی، پیرنگ استوار، انسجام متن و ساختار 

سی، در ذوق شاعری و دهندۀ آن است که فردوهای تحقیق نشانمنظمی دارد. یافته

های ویژه، پردازی، لحن حماسی و استفاده از اغراقجنبۀ ادبی، شگردهای داستان

 پیشرو اثرگذار بر میرزا ارجمند بوده است.

  



 67/ بینامتنیت  نظریۀ اساس بر دلگشانامه بر فردوسی شاهنامۀ تأثیرگذاری چگونگی

 یشناسکتاب

 هاکتاب

 0022آزاد کشمیری، میرزا ارجمند محمد خلف ابوالقاسم عبدالغنی بیگ مت، ) .0

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی سازمان )خطی(،  دیوان نامه دلگشاق(، 

 ایران.

 برگزیده شاهنامه فردوسی، تهران: سخن. ،دفتر خسروان(، 0961آیدنلو، سجاد ) .4

، ترجمه دکتر رضازاده شفق، تهران: بنگاه تاریخ ادبیّات فارسی(، 0997اته، هرمان ) .9

 نشر کتاب. ترجمه و

چاپ دوم، تهران: ، سیدرآمدی بر اندیشه و هنر فردو(، 0929حمیدیان، سعید ) .2

 ناهید.

، های دینی فارسینام شناخت توصیفی منظومه(، 0926راشد محصل، محمدرضا ) .9

 چاپ اوّل، آستان قدس رضوی.

، چاپ اول، تهران: 0، جلد قلمرو ادبیات حماسی ایران(، 0920) رزمجو، حسین .6

 گستر.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مشهد، سخن

های حماسی و بررسی اجمالی منظومه معرفی (،0960) سعیدهآبادی، زنگی .7
 ۀنام، پایاناز قرن دهم تا نیمه اوّل سده دوازدهم() صفوی ۀتاریخی و دینی دور

 ات فارسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.ۀ زبان و ادبیکارشناسی ارشد، رشت

 امیرکبیر.، چاپ اوّل، تهران: سرایی در ایرانحماسه(، 0999) اهللذبیحصفا،  .2

بخش سوم(، چاپ  -)جلد پنجم تاریخ ادبیّات در ایران (،0979......، ................. ) .6

 چهارم، تهران: فردوس.

دمشق: اتحاد الکتاب  ،تجلیات التناص فی الشعر العربی(، 4110عزام، محمد ) .01

 العرب.

 اساتللدر ۀ، بیروت: المؤسسه العربیاالدب ۀفی نظری(، 4119عزیز، شکری ماضی ) .00

 و النشر.

به کوشش  )از روی چاپ مسکو(، شاهنامه فردوسی(، 0979فردوسی، ابوالقاسم، ) .04

 و زیر نظر: سعید حمیدیان، چاپ اول، تهران: قطره.

به کوشش محمد  ،شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی(، 0960........... ، .................. ) .09

 دبیرسیاقی، چاپ سوم، تهران: علمی.
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 تهران: مرکز.، مازهای راز: جستارهایی در شاهنامه(، 0971الدین، )اللکزازی، ج .02

 ،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی (،0922یاحقی، محمدجعفر، ) .09

 تهران: سروش.

 هامقاله

 ۀاسطور ۀشعر خاقانی و جلو»(، 0927راشد محصل، محمدرضا و حاجیپور، فهیمه ) .0
 .67 -26، صص 00، ش 6دب غنایی، س پژوهشنامۀ ا ،«خورشید در آن

خوانش بینامتنی، »(، 0961اصغر )روضاتیان، مریم و میرباقری فرد، سید علی .4
، صص 49نامۀ زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ ، کاوش«دریافت بهتر متون عرفانی

26- 004. 

های دینی در ادب بررسی سبک شناسانه حماسه»(، 0962شمشیرگرها، محبوبه ) .9
 (9/62تاریخ ادبیات )شمارۀ  ۀجلّ، م«پارسی

 ،«های دینی در ادب فارسیگیری حماسهروند شکل»(، 0964شهبازی، اصغر ) .2
المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مجموعه مقاالت هشتمین همایش بین

 ، دانشگاه زنجان.0964شهریورماه  09تا  09

در مقامات ناصیف بینامتنی قرآنی » (،0960قائمی، مرتضی و فاطمه محققی ) .9
، 4ای قرآن کریم، سال رشتههای میان، دو فصلنامۀ تخصصی پژوهش«یازجی

 .96 -9، صص 4شمارۀ 

 


