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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Manuscripts are the unknown treasures and 
cultural reserves of any nations, which the main tasks of researchers and 
scholars are to try to identify and study these works.One of these enduring 
heritags is the historical-religious epic of Delgoshanameh, which was 
composed by Mirza Arjmand Azad Kashmiri , on the subject of Mukhtar 
Uprising in the first half of the twelfth century A.H. in Motagareb rhythm in 
15450 verses.In this article, we have introduced the work and studied the 
stylistic style of Delgoshanameh from the linguistic, literary and intellectual 
perspectives.
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that has been 
done by library method and descriptive-analytical method. The study area and 
population is a manuscript of Delgoshanameh that is available in libraries in 
Iran and the world.
FINDINGS: The content of this work has the characteristics of Khorasani style 
such as: old words and compounds, the use of verbs in the ancient form, the 
use of literary arrays, singular and sensory similes, understandable allusions, 
and so on. With initiative and innovation in using novel and expressive 
techniques, having some relatively original linguistic and literary features and 
extensive use of epic words and combinations, the poet has been able to use 
linguistic possibilities in the service of religious ideas and the subject of epic 
work.

CONCLUSION: The results of the research show that 《Azad》 has shown 
with great taste in composing this work and has been successful in following 
the poets of her predecessors, especially Ferdowsi, Saadi and Nezami.The 
choice of Motagareb rhthym in this work, due to the many long syllables and 
ending in the culprit, has brought it closer to the epic language style. The 
description of battlefield heroes, imaginative exaggerations, and 
transcendence of habits and virtues is quite evident in this poem. Bringing of 
Saghi letters and legal and lyrical terms has caused the combination of 
Ghanaian or epic language in parts of this poem.
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 شناسی نظم و نثر فارسینشریۀ علمی سبک
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 مقاله پژوهشی
 شناسی نسخۀ خطی دلگشانامهسبک

 

 ، عسگر صالحی*آذر، حسین نوین رحیم سالمت
 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

 

 چکیده:
های ناشناخته و ذخایر فرهنگی هر ملتهی اسهت   های خطی، گنجینهنسخهزمینه و هدف: 

ایهن آثهار از وظهایف اصهلی محققهان و      جانبهۀ  كه اهتمهام بهه شناسهاندن و بررسهی همهه     

پژوهشگران است. یکی از این میراث ماندگار، حماسۀ تاریخی ه دینی دلگشانامه اسهت كهه   

میرزا ارجمند آزاد كشهمیری، آن را در موضهوع قیهام مختهار در نیمهۀ اول قهرن دوازدههم        

رفی بیت سروده است. هدف از این پژوه ، مع 45155هجری قمری در بحر متقارب و در 

شناسانۀ دلگشانامه از منظر زبانی، ادبی و فکری های خطی و بررسی ویژگیهای سبکنسخه

 است.   

ای و شهیوۀ  ای نظری است كهه بهه روش كتابخانهه   پژوه  پی  رو، مطالعه روش مطالعه:

توصیفی ه تحلیلی انجام شده است. محدوده و جامعۀ موردمطالعه، نسخ خطهی دلگشهانامه    

 های ایران و جهان موجود است. نهاست كه در كتابخا

محتوای این اثهر دارای ویژگیههای سهبک خراسهانی از قبیهل لغهات و تركیبهات         ها:یافته

های ادبی، تشبیهات مفرد و حسهی، و  قدیمی، كاربرد افعال در شکل كهن، استفاده از آرایه

بدیعی و بیانی،  گیری از شگردهایكنایات قابل درک است. شاعر با ابتکار و نوآوری در بهره

داشتن برخی ویژگیهای زبانی و ادبهی نسهبتًا بهدیع و اسهتعمال وسهیع لغهات و تركیبهات        

های دینی و موضوع حماسهی اثهر   حماسی توانسته است امکانات زبانی را در خدمت اندیشه

 بکار گیرد.

ن با ذوقی سرشار در سرود« آزاد»نتایج تحقیق و بررسی نشانگر آن است كه  گیری:نتیجه

این اثر خوش درخشیده و در پیروی از شاعران سبکهای پی  از خود بویژه فردوسی، 

سعدی و نظامی موفق بوده است. انتخاب بحر متقارب در این اثر بعلت زیادی هجاهای 

بلند و ختم شدن به ركن مقصور، باعث نزدیکی به اسلوب زبان حماسی شده است، 

انگیز و خوارق عادات و كرامات در این های خیالتوصیف قهرمانان، میدانهای جنگ، مبالغه

ها و ذكر نامهمنظومه كامالً مشهود است. در بخشهایی از این مثنوی بویژه ساقی

اصطالحات حکمی و غنایی در پند و اندرز و بیوفایی دنیا، زبان حماسی و غنایی درآمیخته 

 است.
  

 4344خرداد  49 :دریافت تاریخ   

 4344تیر  65:  داوری تاریخ   

 4344تیر  35: اصالح تاریخ   

 4344شهریور  65: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
العادۀ قهرمانان در جستجوی آرمانی سه روایت ادیبانۀ عمل فوقحما»یکی از انواع ادبی مهم، نوع حماسه است. 

ای در آن سترگ در ظرف سبکی فخیم است و ساختاری نمادین، پرابهام و سراسر رمزوراز دارد و باورهای اسطوره

تنیده شده است. این حادثۀ پرشکوه و جالل غالباً به مدد نیروهای فوق طبیعی پهلوان یا قهرمان رخ میدهد و 

خواهی و در سایۀ جبری آسمانی صورت میگیرد. این جدال با بیانی پركش  همراه عموماً در طلب نوعی جاودانه

است و میتواند درونی و انفسی باشد یا بیرونی و آفاقی؛ حماسۀ درونی تصویر كش  قهرمان با ضدّقهرمان است. 

تر است )آیین آیینه، قبادی: پسندیدهاز حیث اصول و معیارهای ادبی این تصویرگری هرچه مطلوبتر باشد 

اند؛ تا پایان قرن اساطیری، دینی، تاریخی و عرفانی دانسته (. محققان حماسه را شامل چهار نوع حماسۀ75ص

ها، حماسۀ اساطیری ه ملی هستند؛ اما از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری پنجم هجری، اكثر حماسه

های نژادی ه ملی و كم شدن رغبت شعرا به سرودن این نوع حماسه، منظومهبدلیل فراموش شدن افتخارات 

از « دلگشانامه»در این مقاله به بررسی ویژگیهای برجستۀ سبکی حماسیِ تاریخی و دینی رواج پیدا میکنند. 

 میشود. منظر زبانی، ادبی و فکری پرداخته

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
النی زبان رسمی بوده است و بزرگان زیادی در آن دیار آثار ماندگاری از خود قاره مدتهای طوزبان فارسی در شبه

اند و فراوانی نسخ خطی زبان فارسی در این كشور گواه بر این ادعاست. بنابراین بررسی به یادگار گذاشته

است. تا  قاره درخور توجه و پژوه ویژگیهای سبکی دلگشانامه در راستای معرفی آثار ادبیات فارسی در شبه

كنون درمورد دلگشانامه هیچ تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته و به زیور طبع آراسته نگشته است، تنها بصورت 

-حماسه(، 44)هرمان اته: ص تاریخ ادبیات فارسی(، 4545: ص5)صفا، ج  تاریخ ادبیات در ایرانگذرا در كتب 

(، 43)راشدمحصل: ص های دینی فارسیظومهشناخت توصیفی مننام(، 345و  394)صفا: صص  سرایی در ایران

-بررسی سبک(، 657آبادی: ص)زنگی های حماسی تاریخی و دینی دورۀ صفویمعرفی و بررسی اجمالی منظومه

)رزمجو:  قلمرو ادبیات حماسی ایران(، 439)شمشیرگرها: ص های دینی در ادب پارسیشناسانۀ حماسه

 (، و فهارس نسخ خطی به این اثر اشاره شده است. 644ص

 

 بحث و بررسی

 های خطی دلگشانامهمعرفی نسخه
از این اثر ش  نسخه شناسایی و معرفی شده است كه كاملترین آنها نسخۀ كتابخانۀ ملی میباشد. نسخۀ مهذكور  

صهفحه،   191ههجری است كه مشتمل بهر   4491و تاریخ كتابت  4464447به شمارۀ  نامۀ دلگشادیوانبا عنوان 

سطر دو ستونه است كه با خط شکستۀ نستعلیق و عنوانهها بها شهنگرف نوشهته شهده اسهت. نسهخۀ دوم در         47

برگ  494، بدون تاریخ كه مشتمل بر 45-44656به شمارۀ  دلگشانامهكتابخانۀ مجلس شورای اسالمی با عنوان 

كشی بهه زر  وانها با شنگرف، صفحات مجدول به زر و شنگرف و جدولسطر دو ستونه است و عن 64ای، دوصفحه

محرر )چهارستونی( نوشته شده است؛ بعضی قسمتها مخدوش شده و قسمت آغهاز و پایهانی ازبهین رفتهه اسهت.      

سطری دو سهتونه،   64، خط نستعلیق 397اهلل جلیلی به شمارۀ نسخۀ سوم در فهرست نسخ خطی كتابخانۀ آیت

بندی به سرخی، كمندك  بهه الجهورد، برخهی    ای، عناوین و جدولبرگ دوصفحه 445ار مهره، كاغذ نخودی آه

اوراق اوّل نسخه وصالی و برخی ابیات ضایع شده است. نسخۀ چهارم در كتابخانۀ مركزی آستان قدس رضوی بها  
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. نسخۀ پنجم از سطر به خط نستعلیق و با كاغذ نخودی است 47ورق،  671، 63641به شماره  دلگشانامهعنوان 

م اسهت. نسهخۀ ششهم در    49در موزۀ بریتانیا موجود است كه به خط نسهتعلیق قهرن    or 354این اثر به شمارۀ 

 سطر دوستونه است.  47صفحه،  675، مشتمل بر 43پور هند به شمارۀ كتابخانۀ بانکی

 

 معرفی دلگشانامه
متقارب مثمن محذوف »و در بحر « )فعول( فعولن فعولن فعولن فعل»ای حماسی در وزن دلگشانامه منظومه

بیت است كه میرزا ارجمند آزاد كشمیری آن را دربارۀ قیام مختار و خونخواهی از  45155و در « )مقصور(

از نظر محتوا و مضمون  مسببین حادثۀ خونین عاشورا در قرن دوازدهم، در قالب مثنوی به نظم كشیده است.

 نوی با ستای  خداوند و پیامبر اسالم شروع میشود و با منقبت ائمّۀجنبۀ حماسی و دینی دارد. این مث

معصومین ادامه پیدا میکند و سرس به قیام مختار و شرح ماجرای كوفه میرردازد و با شهادت مختار و ذكر 

قمری شروع شده و به مدت ش  سال طول كشیده  4434بیوفایی دنیا تمام میشود. سرای  این اثر در سال 

رخصوص دلگشانامه و انتساب آن به آزاد بلگرامی یا آزاد كشمیری، معتبرترین منبع، محتوای اثر است. است. د

 و عنوان اثر را دلگشانامه معرفی میکند.  4434آغاز نظم كتاب را « سبب تألیف كتاب»شاعر در بخ  

 چهههو مهههن ابتهههدا كهههردم ایهههن نامهههه را 

 

 بهههههههه نهههههههام خداونهههههههد روز جهههههههزا 

 

 و سههی و یههک ز هجههرت هههزار و صههد    

 

 ریهههب و شهههک سهههنه بهههود تحقیهههق بهههی   

 

 چههو دورانههم ایههن بههاده در جههام كههرد      

 

 اش نهههههام كهههههرد خهههههرد دلگشهههههانامه  

 

 ز احههههوال مختههههار نصههههرت قههههرین   

 

 گُشهههههههایم در داسهههههههتان را چنهههههههین  

 

 (641الی  644)دلگشانامۀ نسخۀ كتابخانۀ ملی: ابیات 

 میکند:ذكر « آزاد»همچنین شاعر در البالی حکایات تخلّص خود را 

 تخلههههص گههههر آزاد دارم چههههه سههههود  

 

 (54كه از غم زمانی رهایی نبود )همهان: بیهت    

 

 و در خاتمۀ اثر میفرماید:

 بههههه ترتیههههب ایههههن نامههههۀ دلگشهههها   

 

 كشهههیدم بهههه شههه  سهههال مهههن رنجهههها    

 

 بهههه نامهههت پهههذیرفت چهههون اختتهههام   

 

 ز تهههههو چشهههههم دارم صهههههله والسّهههههالم   

 

 (45155و  45114)همان: ابیات 

شروع شده و به مدت ش  سال طول  4434ابیات باال نشان میدهد آغاز نظم دلگشانامه در سال نگاهی به 

و متوفّی  4444اثر را آزاد بلگرامی بدانیم، نامبرده متولّد  كشیده است و این در حالی است كه اگر سرایندۀ

د بنظر میرسد. همچنین در ههجری بوده و میبایست هنگام سرودن این اثر پانزده سال داشته باشد كه بعی4655

كلیّات آزاد بلگرامی كه توسط پروفسور سیّدحسن عبّاس تصحیح و چاپ شده دلگشانامه جزو آثار آزاد بلگرامی 
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نیامده است، از طرف دیگر سراینده در پایان اثر از اصل و نژاد تهرانی خود و دلگیر ماندن در كشمیر یاد كرده 

 است:

 اسههتبههه طهههران كههه اصههل و نههژاد مههن   

 

 رسهههانی مهههرا كهههان مهههراد مهههن اسهههت      

 

 بهههه كشهههمیر دلگیهههر دیگهههر ممهههان     

 

 ز هنههههدم بههههرآور بههههه ایههههران رسههههان    

 

 (45114و  45115)همان: ابیات 

 با توجه به ابیات باال و اشارۀ اكثر نویسندگان كشمیری بودن شاعر مسجّل میشود.

 

 ویژگیهای سبکی و محتوایی اثر

زبان سطحیترین و ملموسترین عنصر موجود در هر اثر ادبی است و شعر از همنشینی منظم و ویژگیهای زبانی: 

محتوای یک اثر ادبی با عاطفه »مرتب عناصر زبانی و توافق آوایی، واژگانی و معنای آنها با یکدیگر آفریده میشود. 

ظرف بیان محتوا، اندیشه، عاطفه و تخیل صاحب اثر مرتبط است و در زبان متجلی میشود، به عبارتی دیگر، زبان 

و تخیل است. محور همۀ تحوالت شعر به زبان و روابط اجزای آن است. محتهوا در ذههن شهکل میگیهرد و زبهان      

بصورت گفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتواست، به همین علت وقتی ذهن و اندیشه با موضوع حماسی درگیر 

(. زبان حماسی، زبانی فهاخر و دارای  44نی، ادوار شعر فارسی: صكدكمیگردد، زبان هم حماسی میشود )شفیعی 

سبک عالی و الفاظ سنگین است كه آن را از زبان معیار متمایز میکند و به آن برجستگی خاصی میدههد. سهطح   

 ای گسترده است، بنابراین آن را به سه سطح كوچکتر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکنند:زبانی مقوله
 در این سطح دلگشانامه را از دیدگاه موسیقی بیرونی، كناری و درونی بررسی میکنیم. سطح آوایی:

همان چیزی است كه وزن عروضی خوانده میشود و لذت بردن از آن »موسیقی بیرونی  موسیقی بیرونی )وزن(:

های زمینه امری غریزی است؛ بنابراین بحور عروضی یک شاعر بلحاظ حركت و سکون و تنوع آنها و هماهنگی با

(. به جرئت میتوان اذعان كرد 45كدكنی: ص)موسیقی شعر، شفیعی« درونی و عاطفی شعر قابل بررسی است

زبانها براساس عنصری كه مبنای وزن »مشخصترین جنبۀ موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی است. 

(. در شعر نیز میتوان به چنین 446: ص)نظریۀ ادبیات، ولک و وارن «هر زبان است باهم تفاوت پیدا میکنند

دیدگاهی قائل بود؛ به این معنی كه اشعار براساس محتوایی كه هر كدام وزن متناسبی را میطلبند، از هم 

 متفاوت میشوند. 
فردوسی در بحر متقارب مثمّن محذوف یا مقصور )پركاربردترین بحر برای  شاهنامۀدلگشانامه همانند  منظومۀ

با رعایت اسلوب كالم در این وزن، آهنگ كلی حماسی را « آزاد»نهای حماسی( سروده شده است. سرودن داستا

ها و موضوعات اغتنام فرصت، ناپایداری دنیا و گذر عمر، پند و نامهدر اثر خود حفظ كرده، و تنها در بخ  ساقی

 حماسی را با غنایی درآمیخته است. اندرز و مانند آنها كه فحوای كالم، شعر را به غنایی شدن سوق میدهد، زبان

منظور از موسیقی كناری عواملی است كه در نظام موسیقیایی شعر دارای تأثیر »موسیقی كناری )ردیف و قافیه(: 

است ولی ظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده نیست. برعکسِ موسیقی بیرونی كه تجلّی آن در سراسر بیت یها  

های موسیقی كناری بسیار زیهاد  ی و در همه جا بطور یکسان حضور دارد. جلوهمصراع یکسان است و بطور مساو

 (.74كدكنی: ص)موسیقی شعر، شفیعی« است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و ردیف است
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ردیف: ردیف قسمتی از موسیقی كناری شعر فارسی را تشکیل میدهد و از نوآوریهای شاعران ایرانی است. با 

بخصوص در قرون هفتم و هشتم حضور این مقولۀ ادبی در شعر پررنگتر و محسوستر پیشرفت شعر فارسی 

میشود و همزمان موردتوجه نویسندگان، پژوهشگران و منتقدان قرار میگیرد و هركدام به جهاتی از تعریف 

اند. ردیف در لغت به معنی سواری است كه پس سوار دیگر بر یک اسب مینشیند شعری ردیف، نظر داشته

بیت این اثر،  45155(. براساس پژوه  در دلگشانامه میتوان گفت از مجموع 6576: ص6آنندراج، پادشاه، ج )

غالباً ردیفها كوتاه و كم و ساده هستند، زیرا ردیفهای بلند از حالت جزالت »بیت ردیف وجود دارد.  3554در 

چون اگر فعلی باشد از علو لفظ و  شعر حماسی میکاهند، البته ردیف هم در شعر حماسی باید اسمی باشد،

بیت مردف، تعداد  3554(. از 453)الگوی بررسی زبان حماسی، شهبازی و ملک ثابت: ص« صالبت زبان میکاهد

ها نامهبیت ردیف اسمی دارند و همین امر باعث كاه  صالبت و روح حماسی در این ابیات كه بیشتر ساقی 414

گیری از ها و افعال ساده دارد و با بهرهیف و قافیه بیشتر گرای  به كلمهرا شامل میشود، شده است. وی در رد

 ورنگ خاصی داده است.  این موسیقی كناری به اشعار خود آب

 

ردیف  ردیف فعلی ابیات مردف

 اسمی

ردیف بصورت 

 ضمیر

ردیف 

 تركیبی

ردیف 

 حرفی

3554 4966 414 145 345 419 

 

(، بهاش  445(، اسهت ) 45(، آمدنهد ) 43مورد، مانند: آمدی ) 4966الف( ردیف فعلی:  اقسام ردیف در دلگشانامه:

(، 44(، شود )434(، شد )65(، رفت )35(، دید )44(، ده )64(، داشت )45(، داد )46(، چیست )414(، بود )33)

نمانهد   (،45(، نکهرد ) 66(، یافهت ) 55(، نمهود ) 437(، نیسهت ) 54(، گشت )56(، كند )46(، گرفت )665كرد )

 در این مثنوی از بسامد باالیی برخوردار است. « كرد، است، بود، نیست، شد»(. ردیفهای فعلی 44(، نبود )41)

(،  خون، خواب، چرخ، آب، سهیل، 3(، نبی، روز )4(، یزید )4مورد، مانند: سخن، علی، غم )414ب( ردیف اسمی: 

 (.6شرک، فکر، كین )

 (.43(، ما )14(، تو )454(، خوی  )434(، من )445او ): مورد، مانند 145ج( ردیف ضمیر: 

 (. )مگر اینها حرف هستند؟!(1(، نه )4(، به )5(، دگر )444مورد، مانند: را )419د( ردیف حرفی: 

مورد، مانند: از دست تو، از دمشق، كو، مرا، ترا، به من، تو من، من است، ماست، تهویی،   345هه( ردیف تركیبی: 

 ، ز مروان بترس، ز توست از تو شد. )چرا ارجاع ندارد؟(مشکل است، مراست

ردیفهای بلند جان حماسه را »در این منظومه ردیفها بیشتر ساده هستند و ردیف بلند بندرت دیده میشود، زیرا 

 (.113هنر و اندیشۀ فردوسی، حمیدیان: ص)درآمدی بر « میگیرند و برای نقل داستان فرصت زیادی نمیگذارند

گر میشود. قافیه در شعر فارسی از جایگاه خاصی برخوردار موسیقی كناری به ترتیب در قافیه و ردیف جلوهقافیه: 

شعر در ذهن آدمی است. تکهرار الفهاظی كهه از نظهر معنها و       سازی برای القای موسیقیقافیه نوعی زمینه»است. 

گ همنوا هستند، لذتی به آدمهی میبخشهد   احتماالً از لحاظ شکل ظاهری با هم متفاوتند، ولی از نظر لحن و آهن

بیشهتر   (.93)پیوند موسیقی و شهعر، مهالح: ص  « ای دریافت میکنیمكه نزدیک است به لذتی كه از استماع نغمه

ابیات این حماسۀ دارای قافیۀ اسمی هستند و تعداد ابیاتی كه بطور كامهل دارای قافیهۀ فعلهی باشهند، در اشهعار      

 بیت قافیۀ فعلی و بقیۀ ابیات قافیۀ اسمی دارند.  6374بیت این مثنوی فقط  45155اندک است، بطوری كه از 

 



 15/ شناسی نسخۀ خطی دلگشانامهسبک

 جدول بسامد حروف روی 

 و ب م ه ا ت  ن د ر روی

 531 515 444 447 4555 4541 6444 6191 6754 بسامد

 غ ک س ف گ ش ی ز ل روی

 464 454 444 444 315 319 159 134 544 بسامد

 ح ع ص چ ق ج روی

 4 6 34 15 73 75 بسامد

 

 جدول بسامد حروف وصل

 س م ه گ ا ش ن ی حرف وصل

4575 744 647 654 454 45 94 54 65 

آرایی، تجنیس و سجع ازجمله ابزاری هستند كه در آهنگین كردن شعر نق  موسیقی درونی: تکرار و واج

مصوتها، تکرار كلمات و واجها، استفاده از بسزایی دارند. در دلگشانامه نیز شاعر با ایجاد تشابه در صامتها و 

 ظرفیت كلمات متجانس و مانند آنها موجب ایجاد موسیقی درونی شده است.

تجنیس: آزاد در دلگشانامه بصورت چشمگیری از جناس بویژه جناس تام و مركب در موسیقیایی كردن كالم 

 خود استفاده كرده و با استادی از عهدۀ این كار برآمده است.
 راكب.  -صید، مركب -كثیر، صیاد -حاصل، كثرت -تحصیل جناس اشتقاق یا اقتضاب:  

 مههرا بههود قسههمت بدینسههان چههه سههود   

 

 پهههدر نهههام مهههن گرچهههه قاسهههم نمهههود      

 (46147)دلگشانامه: بیت                         

 نور  -نی ، نار -نوش اشتقاق:جناس شبه
 مرجان  -بشیر، جان -الغیاث، شیر -اثپر، غی -داد، سرر -بیداد جناس زاید در ابتدا:

 بههههه دارا چههههه نیکههههو مههههدارا نمههههود 

 

 ز خهههههاک سهههههیه تخهههههت دارا نمهههههود   

 (3911)همان: بیت                                

 قیامت  -گرفتار، قامت-دروغ، گفتار -جناس زاید در وسط: دوغ
 در روزگهار  زندده جناس مهذیل: بگفتها گهرش     

 

 شهههههمار زنبمهههههانم  مهههههرا كمتهههههر از   

 (4361)همان: بیت                               

چرخ )فلک(، چرخ )چرخیدن(، بسیار )نام پهلوان(، بسیار )فراوان(، قدر )شب قدر(، قدر )ارزش(، روان  جناس تام:

 )بسرعت(، روان )روح(، گور )قبر(، گور )گورخر(.
 جنگ.  -خلق، چنگ -شیر، حلق -بیکار، سیر -پیکار جناس خط )مصحف(:  
 تهههو دانهههی و امهههوال و اسهههبابِ تهههو      

 

 (4455مههن و خنجههر و حنجههرِ بههاب تههو )     

 

 خَلق. -سَنان، خُلق -سیر، سِنان -نمانَد، سِیر -جناس ناقص: نماند

 جناس مركب: زنند )فعل(، زنند )زن هستند(، خودی )تکبر(، خودی )خود هستی(.

 (4174روان كههرده دریههای خههون بههر زمههین )   تنههههای اعهههدای دیهههن  كهههه تنهههها ز   
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 آمده است.« جسمها»و تنهای دوم به معنی « بتنهایی»تنهای اول به معنی

 الم-خوار، عَلَم -خواست، خار -خاست :س لفظیجنا

 قلب بعهض: زمهانی چهو بگذشهت گهرد دگهر       

 

 (43144سهههیه كهههرد آفهههاق را در نظهههر )    

 

 

 جدول بسامد جناس
 قلب مضارع لفظی مركب ناقص خط تام مذیل زاید وسط زاید در اول اشتقاقشبه اشتقاق

41 36 467 415 445 43 14 35 66 17 47 6 

 (.73همحروفی: و آن تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است )نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص 

 ز بیههههداد ایههههن دیههههو بههههدكی  داد   

 

 (3915)چسههان داد تخههتِ سههلیمان بههه بههاد   

 

 و تکرار مصوتهای بلند و كشیده، بیوفایی دنیا را ترسیم كرده است. « د»همحروفی صامت 

 )تصدیر( ردالعجز علی الصدر

 از شههما كینههه خواهههد كشههید    یزیددد 

 

 (151) یزیدددددكشههههید انتظههههار بههههالی  

 

 ردالصدر علی العجز

 بهههه شهههرطی كهههه از غهههم رههههانی مهههرا 

 

 مددددرا بههههه مختههههار فههههرّخ رسههههانی     

 

 جنهههگ بههها قهههاتالن حسهههین   مدددرا  

 

 (4666بههه از عیههد قربههان بههه جههان حسههین ) 

 

زیبایی و نگارینی فزونتر آن  یۀای كه ماای چندین بار در سخن بکار برده شود، بگونهآن است كه واژه» تکرار:

كرده (. آزاد از این آرایه اغلب برای تأكید بیشتر استفاده 94: ص3كزازی، جزیباشناسی سخن پارسی، ) «گردد

 است.

 قیامههههت بههههه فکههههر قیامههههت فتههههاد  

 

 (44796نههدارد كسههی ایههن قیامههت بههه یههاد )  

 

 بینههههدی  از مههههن دلیههههری مکههههن   

 

 (44446ای شههیر بهها شههیر شههیری مکههن )نههه 

 

 سههرهداری و مهتههر انجمههن تکههرار عبههارت: 

 

 (3156كنیههز تههوام مههن كنیههز تههو مههن )      

 

 (.71شمیسا: صنگاهی تازه به بدیع، ) «و آن تکرار یا توزیع مصوت در كلمات است»همصدایی: 

 به جز نهی  غهم در جههان نهوش نیسهت      

 

 (7663اسههیرش ازان صههاحب هههوش نیسههت ) 

 

بخوبی حس اندوهبار ناپایداری دنیا را به خواننده منتقل « ش»و همحروفی « ا، ای، او»شاعر با همصدایی مصوت 

 میکند.

 های.لخت، هایچاک، لختنق  مهمی دارند: چاکاین كلمات در ایجاد تداعی معانی حماسی  اسامی صوت:



 17/ شناسی نسخۀ خطی دلگشانامهسبک

 جدول بسامد عوامل موسیقی درونی

همحروف تجنیس

 ی

تصد

 یر

اسامی  همصدایی تکرار ردالصدر...

 صوت

-تشابه

 االطراف

719 495 74 45 947 649 495 44 

 

های كلی نشانهدر این سطح، لغات بیگانه خصوصاً لغات عربی، لغات كهن فارسی و بطور سطح لغوی و نحوی: 

 كهنگی زبان مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان عربی: بسامد لغات و تركیبات عربی در این منظومه به اقتضای دینی بودن آن بویژه اسامی و القاب خاص 

ای هستند؛ مانند اعمی، انصار، تخیل، ثانی، صیام، عنقریب، غفار، فضیحت، زیاد است و اغلب دارای معانی ساده

 یمین، قلیل.-هیجا، یسار كبریا،
االمین، خیرالورا، نورٌ علی نور، بوالفضول، حیِ قدیر، حیدرِ صفدر، الحسن، روحدارالشفا، ابا تركیبات و عبارات:

الدواب، شق قمر، ضیای بصر، طاق مقرنس، ظفرشمسه، مفخر عالمین، نور عین، ذوالمنن، ریاض دل، سوق

 الضمیر. واحسرتا، قم یا اخی، ما فی

گرایی واژگانی: قوس قزح، دیوالخ، خدیو، دیهیم، سوفار، خدنگ، ابرش، اورنگ، مغفر، ایاغ، میغ، دژم، كهن

 روزبانان، ژیان، تلنگی، برگستوان، بیغاره، چکچاک، چاچی، ترنگ، گریوه.

 كشور: شهر، دستگاه: قدرت، آهنگ: قصد، نامه: كتاب، صندلی: تخت.  لغات در معنای كهن:

افعال: آختن، چرنکیدن، خلیدن، پركاله گردیدن، نیوشیدن، برآهیختن، آماس كردن، یارستن،  گرایی دركهن

 انتعاش، آستین مالیدن، ناف دزدیدن، تفسیدن، تركتازی، خستن.

سازی: مهمترین بخ  واژگان در حماسه، تركیبات حماسی است. اغلب تركیبات حماسی برگرفته از تركیب

سازی بیشتر از ایجاد تداعی معانی حماسی نق  مهمی دارند. آزاد در تركیب محیط رزم و نبرد هستند و در

چنگ، تركیبات شاهنامه پیروی كرده است: گرزۀ گاوسر، بازوی خنجرگذار، هزبر ژیان، تیغ زهرآبدار، شیر فوالد

-لم كینهآزما، پیل مست، جنگی پلنگ، ظاسنگ، هزبران جنگتیغ خاراشکاف، سر سركشان، كوه آهن، گرز گران

 فوالد، دشت كین، دندان كین، آهن قبا، میدان كین. بخت، گنبد آبنوس،كوهجو، برگشته

 جدول بسامد واژگان

واژگان 

 عربی

گرایی كهن

 واژگانی

لغات در معنای 

 كهن

گرایی كهن

 افعال

 سازیتركیب

4597 4496 43 1593 3945 

 تأكید مفعولی به همراه نشانۀ مفعول:« مر»استعمال 

 كههههی او را محبّههههانِ اخههههالص مههههر 

 

 (4455ببردنهههد نهههزد سهههرهدار خهههوی  )    

 

 ها:تخفیف واژه

 مالهههههک یهههههل نهههههامجو بدددددراهیم 

 

 (9659اگههر بهها تههو بیعههت كنههد كههامجو )      

 

 تقدیم صفت بر موصوف:
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 ، آن مههرد پیههر كهددن چددر  ز جههور  

 

 (134بههه دسههت كمنههدافکنان شههد اسههیر )    

 

 مانند: بنام خداوند، بآت ، بخاک، ببد، بمردم.   متصل نوشتن حروف اضافه و متمم:

 سوزندكی، كر، بندكی، كوهر.«: ک»بدون سرك  به صورت « گ»نوشتن حرف 

 متصل نوشتن پیشوندها؛ مانند: بیگمان، بیدرنگ، بیشک، بیشمار، بیمثال.

 آئین، خدائی، رهائی، توئی، بگوئی. مانند: «:ی»به جای« ء»استفاده از همزه روی كرسی
 ی جمع در اكثر موارد: فیضها، ملکها، فلکها. «ها»متصل نوشتن  

 «:ای»به جای « ۀ»نوشتن 

 انگدددددارۀبدسهههههت مهههههن افتهههههاد  

 

 (694)پدددددارۀ ز مهههههرآت اسهههههکندری   

 

 استعمال صورت عربی كلمات و اصطالحات عربی:

 وزد گههر در آن دشههت شههب تهها سههحر     

 

 (651گردبههاد خطههر ) جهددۀ ز هههر شهه    

 

 ود: یکدم، یکبار، یکقدم. متصل نوشتن عدد و معد

 از فعل« ب پیشوندی»و « نون نفی»جدا آوردن 

 كیشهههان كمهههراخهههالص بسدددتندبددده 

 

 (333بقصهههد شههههادت ز جهههان سربسهههر )   

 

 بهههزد بهههر صهههف بصهههریان خهههوی  را    

 

 (45353دالور كههم و بههی  را )  بیندددندده 

 

 آنچنان.متصل نوشتن ضمایر اشاره با كلمه پس از آن: آنکس، اینچنین، ایندم، 

 « گلذار»بصورت « گلزار»نوشتن كلمۀ 

 ای از ابیات مانند: قران، افتاب، درار، برار، برانست.بدون عالمت در پاره« آ»نوشتن حرف 

 ماقبل : ؟؟به كلمۀ « تو»متصل نوشتن ضمیر 

 عطهههای تهههو در بنهههد اظههههار نیسهههت     

 

 (649علیمهههی مهههرا جهههای گفتهههار نیسهههت ) 

 

ای موارد: بحنب  )به جنب (، فوج و حروف دیگر بدون نقطه در پاره« پ»، «ن»، «ج»، «از»نوشتن حرف 

 بدون نقطه(« ف)»

 شان.شان، چنگشان، آهنگاز كلمۀ ماقبل، مانند: آنچه« شان»منفصل نوشتن 

 بگیریهههههد ایهههههن ازدیهههههان را بتیهههههغ 

 

 (149بیهههدریغ ) شدددانسدددرهایببرّیهههد  

 

 «سیصد»به جای « سه صد» كاربرد ویژۀ اعداد:

 «براخاست»به جای « براخواست»امالیی در مواری مانند: غلط 

 و مواردی مانند آن:« بیچارگی»به جای « گیبیچاره»نوشتن »

 (115)كددی یکبددارهكریههزان شههد از دهههر    كدددیبیچدددارهشهههه زنگهههی شهههب ز   
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 در بعضی موارد برای رعایت قافیه: مصطفی= مصطفا« الف»بصورت « ی»نوشتن 

 ها= پشتهامانند: پشته هنگام جمع بستن،« ه»به  در كلمات مختوم« ه»حذف 

در این سطح، زبان ادبی اثر و خالقیتهای هنری آن ازجمله ابزارهای بیانی، صنایع بدیع معنوی ویژگیهای ادبی: 

 و تلمیحات و اشارات مورد بررسی قرار گرفته است. 
تشبیه است كه خود پایۀ بسیاری از عناصر یکی از اولین راههای تداعی معانی و ایجاد تصویر شعری،  تشبیه:  

تصویرساز دیگر است. تشبیه در اثر حماسی باید محسوس، ملموس، پویا و متحرک و برگرفته از محیط رزم و 

    نبرد باشد.

 تشبیه مضمر و تفضیل

 درآورد در خانههههههههه خورشههههههههید را  

 

 (6434چههه خورشههید رشههک مهههِ عیههد را )    

 

به، به مشبه اضافه میشود از زیبایی ای كه در آن مشبهتشبیهی بخصوص اضافههای اضافه» های تشبیهی:اضافه

(. كاربرد اضافۀ تشبیهی در این 99)فنون ادبی، احمدنژاد: ص« بیشتری برخوردارند و به استعاره نزدیکترند

یدان معنی، میِ مهر، ریاض دل، صفحۀ روزگار، ابر نقاب، باغ سخن، م»منظومه از بسامد باالیی برخوردار است: 

لعل لب، ایاز سخن، گلشن نظم، آفتاب كرم، چاه بال، آت  كین، نخل عداوت، آت  غم، مرغ جان، كلید ظفر، تیغ 

كین، پیک خیال، كمیت سخن، باد فنا، شاهد آرزو، چشمۀ چشم، چراغ دل، گلزار دین، خورشید جام، ملک بدن، 

از این تشبیهات بعلت موضوع اثر و آمیختگی با زبان برخی «. رود خون، گلستان دین، گلزار ایمان، ابر رحمت

 غنایی، غیرحماسی است. 

 : نگویهد كسهی مهدعای  زر اسهت    حسی به حسی 

 

 (665وزان چهره چون كهربها اصهفر اسهت )    

 

 : نگویهد كسهی بههر لعهل و گههر     عقلی بده حسدی   

 

 (666ز دریههای غههم كههرده خههون در جگههر ) 

 

 بهال الف : چهو زاغ شهب افتهاد از    حسی به عقلدی  

 

 (45531بههرآورد سههیمرغ زر سههر ز قههاف )   

 

 : چههو سهیماب دارد دلهم اضههطراب  تشدبیه مفصدل   

 

 (446شههههود تهههها غبههههارِ ره بههههوتُراب )   

 

 : بمهال آسهتین جهام بهر كهف بگیهر      تشبیه جمدع  

 

 (611چههو صههبح بهههاران و مهههر منیههر )     

 

 : ز حههرف  برآشههفت ابههنِ زیههاد تشددبیه مركددب 

 

 (675)بخههت از تنههدباد  چههو زلههف سههیه   

 

 : چههه گههویم ز فردوسههی پههاكزاد تشددبیه مفددروق 

 

 (675كه او رسهتم اسهت و سهخن كیقبهاد )     

 

 : ولههی مهلههب آن سههنگدل اژدهههاتشددبیه خیددالی 

 

 (45644ز جها )  كدوه آهدن  نجنبید چهون   
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گ نیز ای چون اژدها، شیر ژیان، ببر و نهنتشبیه قهرمانان داستان به پهلوانان شاهنامه و جانوران مهیب و درنده

 در این مثنوی بسیار بکار رفته است.

استعاره: شفیعی كدكنی معتقد است در حماسه جایی برای استعاره نیست )ادوار شعر فارسی، شفیعی كدكنی: 

(. در این 467(، اما شمیسا استعاره را در سطح ادبی از همۀ اركان مهمتر میداند )بیان، شمیسا: ص391ص

استعاره نیز به فراوانی انواع تشبیه و كنایه بکار رفته است و هر دو نوع استعارۀ مثنوی، از میان عناصر بیانی، 

 مصرحه و مکنیه بسامد باالیی دارد. 
 چهههرا گشهههت جهههاری ز چشهههم تهههو آب 

 

 (6144ت زیههر ابههر آفتههاب ) خنجددرشههد از  

 

 شدددددیرهاز ببهههههر بیهههههان پیکهههههر  

 

 (1145نشهههد رنجهههه از بهههرق شمشهههیرها )   

 

 نگاه؛ سر پردالن: مختار؛ خون: اشک؛ شیر خدا / شیر حق: حضرت علی.خنجر استعاره از تیر 

به محذوف آن جاندار باشد )جاندارانگاری( با بسامد ای كه مشبهدر این حماسه، استعارۀ مکنیه استعارۀ مکنیه:

در این های محذوف بهباالیی بکار رفته است، ولی با توجه به آمیختگی زبان غنایی و حماسی بسیاری از مشبه

موارد حماسی نیستند و خاستگاه آنها غنایی و حکمی است: چشم عصمت، گوش خرد، پای شجاعت، لشکر روز، 

 سراه قضا.
 دیههد هنگامههه را چههون چنههین    خددرد 

 

 (674بگفتههها نشهههاید در ایهههن ره كمهههین )   

 

 قضههها دسهههت و بهههازو مریهههزاد گفهههت    

 

 (6516قهههدر آفرینهههها بهههر اسهههتاد گفهههت )  

 

 به فتحی كه مها را خهدا بهر تهو داد     مجاز: 

 

 (4345نه تنهها دل مهن جههان گشهت شهاد )      

 

 مراد از جهان، مردم جهان است )ذكر محل و ارادۀ حال(.

 بگفتههههها سهههههره بایهههههد آراسهههههتن    

 

 (6344ز هههر كشههوری لشههکری خواسههتن )    

 

 مراد از كشور، شهر است )ذكر كل و ارادۀ جز(.

 داشهههت آن پاكهههدیناگهههر چشهههم مهههی 

 

 (144دسههت بههر وی نبههودی چنههین )   تههرا  

 

 مراد از دست به عالقۀ آلیت، مجازاً تسلط و قدرت است. 

 ازیههن مههرد بیگانههه دل جمههع نیسههت  

 

 (44456بجهههز دود دل شهههعلۀ شهههمع نیسهههت ) 

 

 مراد از دود به عالقۀ الزم و ملزوم، آت  است.

 وربهههرون داشهههت فهههوج دگهههر كینهههه    

 

 (164همههه غههرق آهههن ز پهها تهها بههه سههر )     

 

 آهن به اعتبار اینکه جنس شمشیر و نیزه بوده به معنی مجازی بکار رفته است.
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 بهههود بهههر فلهههک خاكیهههان را شهههرف     

 

 (463كههه دارنههد حههامی چههو شههاه نجههف )     

 

 خاكیان به عالقۀ ماكان مجاز از انسان است. 

 طلههههب كههههرد از مهههها ازان بنههههدگی    

 

 (45كههههه فههههردا نباشههههد سههههرافکندگی )  

 

 از از قیامت است.فردا به عالقۀ مایکون مج

كنایه یکی از صورتهای بیان پوشیده و »كنایه: ادبیات و بویژه شعر، شیوۀ غیرمستقیم بیان و اندیشه است و 

(. كنایات دلگشانامه بیشتر از نوع ایما و اشاره و 434كدكنی: ص)صور خیال، شفیعی « اسلوب هنری گفتار است

شاعر در بیان گفتگوها و مفاخرات و رجزخوانیهای پهلوانان از كنایۀ صفت )صفت بجای موصوف( هستند؛ هرچند 

 كنایات فعلی نیز بخوبی استفاده كرده است.

 سهههیه چشهههم نهههان داشهههتن  ز كاسهههه 

 

 (45434بهههود خهههاک در دیهههده انباشهههتن )  

 

گُل كردن چراغ )خاموش كردن(، ترزبان، خون در جگر كردن، آستین مالیدن، كمر بستن، بادپا، شیردل، عنان »

تاختن، قدم رنجه نمودن، سر به زانو نهادن، میان بستن، انگشت حیرت گزیدن، دمار برآوردن، سرای سرنج، 

اسبه راندن، رنگ النهار بودن، دم زدن، پنبه از گوش برون كردن، ثابت قدم، دود برآوردن، سهخورشید به نصف

 «. باختن، آهن سرد كوفتن

 ( 4جدول بسامد ویژگیهای ادبی )

 كنایه مجاز استعاره تشبیه

4657 4595 4337 4755 

 سرشهت سهنج دهقهان معنهی   تضمین: سهخن  

 

 چههه خههوش در جهههان تخههم انصههاف كشههت    

 

 سههلطان درخههت  رعیّههت چههو بههیخ اسههت و» 

 

 (4645« )درخت ای پسر باشهد از بهیخ سهخت    

 

 تمثیل: نه هر زن زن اسهت و نهه ههر مهرد مهرد      

 

 (4751خههدا پههنج انگشههت یکسههان نکههرد ) 

 

 (.4637: ص6)امثال و حکم، دهخدا، ج« خدا پنج انگشت را یکسان خلق نکرده»

 بهدان شهوكت و اقتهدار    ایهام تناسب: سلیمان 

 

 (46امهههرش بهههود مههههردار ) دیدددوانبهههه  

 

 با سلیمان ایهام تناسب دارد.« دیوها»در معنی بارگاه باست كه در معنی « دیوان»

 بگفتهههها كههههه حههههور بهشههههتی مههههنم  

 

 (1165ز زشهههتی مهههنم ) بهههری از قصهههور و 

 

 با حور بهشتی ایهام تناسب دارد. « قصرها»در معنی كوتاهی بکار رفته است كه در معنی « قصور»

 : برآمد خهروش از نههاد همهه   ایهام تبادر 

 

 (154همهههه ) ز یددداد عبیهههد لعهههین شهههد  

 

 را نیز به ذهن متبادر میکند.« زیاد»در ارتباط با عبید « ز یاد»
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 كشهههتۀ آرزوی مهههن اسهههت   خضدددر 

 

 (4575شههما آبههروی مههن اسههت )    حیددات 

 

 را نیز به ذهن متبادر میکند.« آب حیات»، «خضر»در ارتباط با « حیات»

 : چنان مهژدۀ بهاغ سهبزش نوشهت    ایهام ترجمه 

 

 (44575كه از خهاطرش یهاد جنهت بهشهت )     

 

 بکار رفته است. «ترک كرد»در معنی « بهشت»معنی هستند، اما جنان و بهشت مترادف و هم

 چهههو برّیهههد خورشهههید مههههر از جههههان  

 

 (1464زمهین شهد روان )  ز گردون بهه مغهرب   

 

 بکار رفته است. « محبت و عالقه»در معنی « مهر»اند، اما معنیكلمات، خورشید و مهر هم

از عنصر بالغی  گیریدر دلگشانامه، بعلت قالب مثنوی اثر و بیان داستانها و حوادث حماسی، با بهره اغراق: آزاد

های نبرد و مانند آنها، به كالم خود اوج اغراق در وصف سخن خود، توصیف سراه و لشکر اسالمیان، وصف صحنه

 بخشیده و سخن  را از هنجار عادی فراتر برده است. 
 زمههههین آتشهههههین و هههههوا آتشهههههین   

 

 (475جهههان شههد جهههنم بههر اعههدای دیههن )   

 

 زنبهههزد طبهههل جنهههگ آنچنهههان طبهههل  

 

 (734یهههد میهههت ز هیبهههت كفهههن ) كهههه درّ 

 

 بجنبیههههد لشهههههکر ز جهههها سربسهههههر   

 

 (4995نهههان شههد بههه گههرد آسههمان از نظههر )  

 

 ز ههههر سهههو چکاچهههاکِ تیهههغ و تبهههر    

 

 (165چنان شد كه گهوش فلهک گشهت كهر )     

 

 شههههد از جههههوهر تیههههغ آتهههه  بلنههههد 

 

 (4197فلههک گشههت مجمههر كواكههب سههرند )  

 

 شههههناور سههههتوران و مههههردانِ جنههههگ 

 

 (4434بههه دریهها نهنههگ )در آب عههرق چههون  

 

 ( 6جدول بسامد ویژگیهای ادبی )

ایهام  تمثیل تضمین

 تناسب

ایهام 

 تبادر

 اغراق ایهام ترجمه

4 496 757 345 34 3741 

های دور، اساطیر و داستانهای معروف صنعت تلمیح را كه در دان  بدیع اشارتی ضمنی به گذشته تلمیح:

بندی كرد از جمله: تلمیحات اساطیری، غنایی ه حکمی و دینی ه حوزه دستهمیدانند، در دلگشانامه باید در چند 

 قرآنی. 
در ادبیات فارسی بکارگیری تلمیحات و اشارات اساطیری و حماسی در شعر  الف( تلمیحات اساطیری و پهلوانی:

د است. آزاد نیز آفرینی و مدح شاهان و پهلوانان بصورت گسترده مشهواكثر شاعران بعد از فردوسی برای مضمون

ای ایرانی، ابزارها و موجودات اساطیری اشاره كرده و گاهی شخصیتهای داستان بارها به قهرمانان كهن و اسطوره
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را به قهرمانان شاهنامه تشبیه كرده و زمانی آنها را در قدرت و جنگاوری و دالوری از پهلوانان شاهنامه برتر 

ت به ده پادشاه و پهلونان شاهنامه اشاره كرده و آنان را در برابر قدرت و دانسته است. برای نمونه شاعر در سه بی

 دالوری ابراهیم بن مالک اشتر ناتوان و بیجان تصور نموده است:

 چههه رسههتم چههه بیههژن چههه گیههو سههترگ   

 

 چههه شههیر و پلنههگ و چههه ببههر و چههه گههرگ  

 

 چهههه كهههاوس جنگهههی چهههه افراسهههیاب    

 

 چهههههههه دارا و اسهههههههکندر كامیهههههههاب   

 

 ن ویسههه چههه هومههان چههه طههوسچههه پیههرا 

 

 (9674ندارند جهان پهی  او چهون سهبوس )     

 

 7(، افراسیاب، بیژن، كاووس )هر كدام 9(، كیقباد )44تن )(، اسفندیار، رویین47(، زال )55رستم، تهمتن )

(، پیران ویسه، سام، سلم و تور، ضحاک، طوس، فریدون، گودرز، هومان )هركدام یک مورد(، 1مورد(، فردوسی )

(. تصویرسازی و اشاره به رستم در این اثر بیشتر از سایر 49(، كوه قاف )6(، سیمرغ )49گرزۀ گاوسر )

 شخصیتهای شاهنامه است. 

 ب( تلمیح به قهرمانان داستانهای غنایی و حکمی:

 بههه مههدح  زبههان كههرد مختههار بههاز      

 

 (9114كههه محمههود خههاک رهههت چههون ایههاز ) 

 

 (.4464و  7445)(، مجنون 44554فرهاد و شیرین )

شاعر با ذكر گستردۀ شخصیتهای دینی، فضاسازی مناسبی برای انتقال مسائل تاریخی و  ج(تلمیحات دینی:

(، 3(، یوسف )6(، عصای كلیم )46(، سلیمان )44(، آدم و حوا )37مذهبی فراهم كرده است: خضر و آب حیات )

 (.4(، زره داوودی )9(، مسیح )4اهلل )(، خلیل47رسول اكرم )

(، آل 4(، آل حیدر )43(، آل پیمبر )45مورد(، آل پیغمبر ) 3اهل بیت پیامبر با عناوینی مانند: آل بتول )

(، 35(، آل نبی )47(، آل علی )44(، آل عبا )1(، آل شیر خدا )44(، آل رسول )44(، آل خیرالورا )41خیراالنام )

(، اوالد 44(، اوالد خیراالنام )5احباب شیر خدا ) (،46(، احباب خیراالنام )4(، احباب حیدر )6آل یاسین )

(، حسین علی 5(، حسین )9(، حسن )3(، بتول )1(، خاندان نبی )46(، بوتراب )6فاطمه )(، بنی1خیرالورا )

(، سبط پیغمبر، سبط خیراالنام، سبط 1االوصیا )(، خاتم4(، امام زمان )7(، خیرالنسا )3(، حسین شهید )36)

(، 4مورد(، ساقی كوثر ) 3(، علی )امام چهارم، 4مورد(، سبط خیرالورا ) 3ط سلطان دین )هركدام خیرالبشر و سب

(، علی 4(، شیر پروردگار )41(، شه كربال )19(، شیر خدا )44(، شاه نجف )3(، شه ذوالفقار )4شاه خیبرگشا )

 ( بیشترین بسامد را  شامل میشوند.6(، شاه طوس )4ولی )

 استفاده از آیات و احادیث بصورت حلّ و درج و اقتباس و مانند آنها: د( تلمیحات قرآنی:

 نظهههام دو عهههالم ازیهههن پهههنج گهههنج     

 

 بهههههود گهههههر جواهرشناسهههههی بسهههههنج    

 

 كه هر یهک جهدا گهنج جهود و سخاسهت      

 

 (45555سههت )انّمدا  بهه صهدق كالمهم دلیههل    

 

 (.33)احزاب/« أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًاإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ »آیۀ تطهیر: 
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 آزرده از بهههههههر دنیهههههها مههههههدار  دل 

 

 (7464مههر ایههن جیفههه را بهها سههگان واگههذار ) 

 

 (.455)تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، حلبی: ص« الدنیا جیفَۀٌ و طُلّابُهَا كِالبٌ»

 یکههههی كوشههههکی بههههود كههههار قههههدیم 

 

 (6555عظههمِ رمههیم ) ز خسههرو دران همچههو   

 

(. گفت: چه كسی این استخوانها را 79)یس/« قالَ مَن یُحیی العِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌ»عظم رمیم: استخوانهای پوسیده. 

 اند زنده میکند؟ درحالیکه پوسیده

 جدول بسامد تلمیح

 قرآنی دینی قهرمانان داستانی اساطیری

495 3 4445 649 

 جهههانجوی از فههوج شههامالصههفات: دلیههری تنسههیق 

 

 خردپیشهههه بهههن شهههیبه مهلهههب بهههه نهههام 

 

 تهههههههوان پهههههههردل شهههههههیرگیرتهمهههههههتن 

 

 جوانبخههههت و فرزانههههه در عقههههل پیههههر   

 

 بههههههاززن نیههههههزهكمنههههههدافکن و تیههههههغ  

 

 ( 41345طهراز ) كماندار و چهاالک و مجمهع   

 

مهلب به سراهیان اسالم و شاعر معموالً برای مبارزان شامی صفات منفی بکار میبرد؛ اما در اینجا بعلت پیوستن 

 درپی دالوری او را ستوده است.مختاریان، با آوردن صفاتِ پی

 : به گهرز و كمنهد و بهه شمشهیر تیهز     لف و نشر 

 

 سههههر و سههههینه و دسههههت اهههههل سههههتیز    

 

 بریدنهههههد و بسهههههتند و كردنهههههد خُهههههرد    

 

 (5445برون جان كس از چنهگ شهیران نبهرد )    

 

 : سههر و سههینۀ گردنههان بیههدریغ تقسددیم 

 

 (4563دریههدی بههه خنجههر بریههدی بههه تیههغ ) 

 

 : بهه شمشهیر و بها نیهزۀ جانربها     جمع و تفریق 

 

 (1519ههها )بُریههدی دریههدی سههر و سههینه    

 

 : یههالن نیههز شمشههیرها آختنههد  ایجدداز 

 

 (6614دویدنههههد و كشههههتند و انداختنههههد ) 

 

 : رسانید زان آسهمان سهر بهه عهرش    حسن تعلیل 

 

 (415كه اندر ره  چون زمهین گشهت فهرش )    

 

 در بررسی دلگشانامه میتوان به موضوعات و مضامین ذیل اشاره كرد:ویژگیهای فکری: 
ذكر حوادث تاریخی كوفه: هدف اصلی دلگشانامه توصیف حوادث و قیام كوفه بعد از واقعۀ كربالست كه پس از 

گهای ازدیان با مقدماتی در نعت و سبب تألیف كتاب، با ذكر اعتراض عبداهلل عفیف به عبیداهلل زیاد و جن
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لشکریان اهل عناد شروع میشود و با شرح رهایی مختار از زندان و قیام توابین به فرماندهی سلیمان صرد خزاعی 

 ادامه پیدا میکند و سرس با توصیف نهضت مختار و خونخواهی از عامالن واقعۀ كربال خاتمه مییابد.
ینی كه در این اثر كاربرد بسیاری دارد، میتوان به لزوم های اخالقی و دینی: ازجمله مضامین اخالقی و داندیشه

تسلیم در برابر اراده و خواست خداوند و قضا و قدر الهی، ترک دنیاخواهی و ترجیح زندگی اخروی به سرای 

اعتباری دنیای فانی، توكل به خداوند در همۀ شکنان، دوری از هوای نفس، بیسرنجی، دوری و احتراز از پیمان

 اره كرد. امور اش

تعالی فصلی در منقبت حضرت رسول )ص( و معراج منقبت و ستای : آزاد در مقدمه پس از ستای  باری

میسراید. سرس به توصیف دوازده معصوم پرداخته و در خاتمه اظهار میدارد كه از هیچکس جز امام زمان )عج( 

 انتظار صله ندارد: 

گاه در ضمن مضامین حماسی، كالم آزاد به مضامین غنایی و تعلیمی نزدیک میشود و  مضامین غنایی یا تعلیمی:

ناپایدار برحذر میدارد و این لحن كالم مانند سعدی و نظامی به تعلیم و تذكّر پرداخته و انسان را از فریب دنیای 

 ها مشهود است.نامهاو بویژه در ساقی
 نشهههد هركهههه سهههر از درت بهههر زمهههین  

 

 (4517فتهههد گهههر بهههود آسهههمانِ بهههرین )    

 

 خههواهگنههه قصههدم ای كینههه  مکههن بههی  

 

 (7975حهههههذر از زبردسهههههتی فهههههوج ِآه )  

 

نامه سروده است كه دو مورد عنوان مستقل ساقی 63آزاد در این منظومه  سرایی:نامهاستفاده از شیوۀ ساقی

ها در یک متن نامهدارد و بقیه در ضمن داستانهای دیگر ذكر شده است. دربارۀ علت آوردن این ساقی نامهساقی

سرای دینی بخاطر كاستن از یکنواختی متن و ایجاد حماسی، جاللی پنداری معتقد است كه شاعران حماسه

: 41اند )حملۀ حیدری، جاللی پنداری، ج تهالل اقدام به درج چنین اشعاری كردهنوعی تنوع و براعت اس

-(. همچنین باید اضافه كرد بحر متقارب و قالب شعری مثنوی كه از ویژگیهای مشترک حماسه و ساقی644ص

ا بعنوان تشبیب، ، گاه در آغاز داستانههای آزادنامهنامه است، این امکان را برای شاعران فراهم كرده است. ساقی

-شاعر در ساقیگیری آمده است. گاه در اثنا و گاهی در پایان، بمنظور تأكید و تمثیل و بیوفایی روزگار و نتیجه

كرده و از او درخواست شراب كرده است تا سرمست شود و با نیرو و جذبۀ  بار از واژۀ ساقی استفاده 55ها نامه

و آلودگیهای مادی و بشری پاک شود. توصیف باده با تركیبات و مستی، ترک هستی كند و از غرور و تکبر 

های آوایی الزمان، و ذكر آالت و دستگاهالشّکوی، منقبت صاحباستعارات متنوع، گالیه از اوضاع جامعه، بثّ

 های آزاد است.نامهموسیقی از مضامین برجسته در ساقی

 كاربرد اصطالحات علمی و تعابیر

 قدیمی: ازجمله گردش آسمان به دور زمین، گاوماهی و مانند آنها:اشاره به باورهای 

 نگهههردد چهههرا چهههرخ بهههر گهههرد خهههاک  

 

 (6935در ایههن مهههد آسههوده جانهههای پههاک ) 

 

 سهههخن را ز نعهههتِ شههههِ دیهههن رسهههول  

 

 (14یههار حسههنِ قبههول ) دهههی چههون خههطِ   

 

 بهههه نامهههت پهههذیرفت ایهههن اختتهههام     

 

 (45155ز تههو چشههم دارم صههله و السّههالم )   
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(4664درآمهههد بهههه درد )  گاومددداهیسهههر   نههههوردز نعههههل سههههتوران گههههردون  

های نجومی، اجرام و صورتهای فلکی:اصطالحات و واژه

(6341چههو مههاهی بههه اوج شههرف سههاخته )  برافراختههههههمحمّهههههد ز زیهههههن قهههههد 

(7941قمههر جههای در بُههرج عقههرب نمههود )   در تنههههگ زنههههدان بههههرو برگشههههود   

ها نامهاصطالحات و آالت موسیقی: آزاد در این اثر بیشتر نام اداوت موسیقی را بویژه در ذكر بیوفایی دنیا و ساقی

 كرنا، دهل، جرس و مانند آنها:آورده است: نغمه، نی، طنبور، نوا، طبل، 

(7443بههه چنههگ و نههی و بههربط آواز كههن )  مغنهههی بیهههها خوشهههدلی سههههاز كههههن  

(6454كههرد ) سداز تبسّههم لهب    قدانون بهه  چهههو بهههر روی یهههاران نگهههه بهههاز كهههرد 

(41943لههب از گههوهر خنههده كههف میکنههد ) دل مههههن ز بههههس دف و دف میکنههههد 

در كل حماسه از ابزار جنگی زمان قدیم و رایج در شاهنامۀ فردوسی افزارها: شاعر اصطالحات حماسی و جنگ

تنی، نبردآزما، بیرق، كالهخود، سوفار، استفاده كرده است: خنجرگذار، پرخاشخر، هماورد، كارزار، كمینگاه، رویین

ه كمان، درع، خفتان، مغفر، تیغ، خدنگ، نیزه، شمشیر، ناوک، خنجر، پیکان، ترك ، درف ، علم، سرر، كمان، ز

 كمند، سنان. 

ها، نامهاصطالحات عرفانی و غنایی: با توجه به آمیختگی زبان غنایی با حماسی در این منظومه بویژه در ساقی

لغات و تركیبات عرفانی و غنایی در این مثنوی مشهود است: ساقی، جام، می، ایاغ، تیر نگاه، مغنی، شراب، 

 لب خم، مل، رند، پیر، خراباتی، درد، دیوانه، صنم.مست، مطرب، طرب، میخانه، شاهد، صراحی، 

(611ز هجههر تههو جههانم رسههیده بههه لههب )    بیهههههها سههههههاقی بههههههادۀ پرطههههههرب

لغات و اصطالحات عامیانه 

(3655زههههی كهههردش آس گهههردون پیهههر ) خددرد و خمیددرشههد اعضههای او جملههه  

(463گههره جهها چههو نههاخن بههه دلههها كنههد )   واكندددددای كهههز دلهههم   كجههها نالهههه  

(4445مهههن اینهههک رسهههیدم نگههههدار پههها ) ات مرحبهههههاسهههههرپنجه مریدددددزاد

گیرینتیجه
دلگشانامه یکی از آثار برجستۀ زبان فارسی از نوع حماسۀ دینی است كه تا كنون تصحیح نشده است. آزاد 

ه از كشمیری این اثر را در قالب مثنوی و بحر متقارب سروده است. پایان گرفتن ابیات با ركن فعول، استفاد
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از اشعار این  %15/44مصوتهای بلند، بکارگیری تشدید و تقدیم فعل در آفرین  لحن حماسی مؤثر بوده است. 

، ردیف تركیبی %17/44، ردیف بصورت ضمیر %95/1، اسمی %46/45مثنوی دارای ردیف است كه ردیف فعلی 

ماسی سازگاری دارد و موسیقی بکار رفته است. این درصد فراوانی با زبان ح %46/1، ردیف حرفی 41/43%

و قوافی اسمی  %43/91بیرونی را به لحن حماسی نزدیکتر كرده است. در حماسۀ دلگشانامه  قوافی فعلی 

مورد بیشترین كاربرد و حرف روی )ح( با یک مورد  6754اند؛ همچنین حرف روی )ر( با كاربرد داشته 37/45%

مورد  744با « ی»ابیات حرف وصل دارند كه حرف وصل  %44/45برآن كمترین استفاده را داشته است. عالوه

، تکرار %91/1مورد كمترین كاربرد را داشته است. ترفندهای بدیعی تجنیس  65با « س»بیشترین و حرف وصل 

های برجستۀ از آرایه %47/4، تمثیل %54/7، ایهام %44/41، تلمیح %34/61، اغراق %15/1، اسامی صوت 44/5%

در این  %45/9و مجاز  %76/13، كنایه %59/16، استعاره %14/15محسوب میشود. همچنین تشبیه با دلگشانامه 

 اثر بکار رفته است. 

گرایی افعال ، كهن%44/15گرایی واژگانی ، كهن%55/46در سطح لغوی، با توجه به موضوع اثر، واژگان عربی    

كاربرد داشته است. تقدیم فعل، تکرار تركیبات و  %54/65سازی ، تركیب%45/5، لغات در معنای كهن 44/64%

به همراه نشانۀ « مر»ها، استعمال ای و تقلید از آن، تخفیف واژهمضامین ابیات، بکار بردن تركیبات شاهنامه

های برجستۀ نحوی مفعول، تقدیم صفت بر موصوف، استفاده از ضمیر مبهم در آغاز مصراعها از شاخصه

 د. دلگشانامه محسوب میشو

انگیز دلگشانامه، حوادث كوفه بعد از واقعۀ عاشورا تا شهادت مختار را شامل میشود؛ هرچند پایان رویدادها غم   

اعتباری دنیا به خواننده گوشزد میکند كه به زر و زیور دنیا دل و دردناک است، شاعر با آوردن اشعاری در بی

ف كند. ذكر منقبت و بزرگیهای ائمه و حوادث كوفه نبندد و كوش  خود را در طهارت روح و صفای نفس صر

های حکیمانه، آمیختگی فرهنگ ایرانی ه اسالمی در های نبرد حق و باطل، اندیشهبعد از عاشورا، توصیف صحنه

خواهی، و بزم و رزم ازجمله موضوعات و پوشی، كینخواهی و نامبیان حماسی، شجاعت، مفاخره و رجزخوانی، نام

 ی این اثر حماسی است.هادرونمایه

 

 نویسندگان مشاركت
 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی حسین نوینآقای دكتر . است شده استخراج محقق اردبیلی

 تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای رحیم سالمت آذر. اندبوده مطالعه این اصلی

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز عسگر صالحیآقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و محقق اردبیلی دانشگاه انسانی

كه در پیشبرد اهداف زبان و ادبیات  بهار ادباز مدیر مسئول و هیئت تحریریۀ ماهنامۀ  .نمایند اعالم دادند، یاری

 فارسی تالشهای زیادی میکند، سراسگزاریم.
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منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

.میگیرند عهده بر را شده
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 (. ویرای  پنجم. تهران: سخن.4397كدكنی، محمدرضا. )ادوار شعر فارسی، شفیعی 
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قدس رضوی.
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سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.

وم، تهران: اختران.(. ویرای  د4394كدكنی، محمدرضا. )زمینۀ اجتماعی شعر فارسی، شفیعی 
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، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی(. 4344الگوی بررسی زبان حماسی، شهبازی اصغر و ملک ثابت، مهدی. )

. 474 -413، صص 61شمارۀ 



44/ شناسی نسخۀ خطی دلگشانامهسبک

-(. پایان4344آبادی، سعیده. )صفوی، زنگی های حماسی تاریخی و دینی دورهمعرّفی و بررسی اجمالی منظومه

زبان و ادبیّات فارسی. كرمان: دانشگاه شهید باهنر. اسی ارشد، رشتۀكارشن نامۀ

(. تهران: آگه.4374كدكنی، محمدرضا. ) موسیقی شعر، شفیعی

(. مشهد: آستان قدس رضوی.4394های دینی فارسی، راشدمحصل، محمدرضا. )شناخت توصیفی منظومهنام

جمۀ ضیاء موحد و پوران مهاجر. تهران: علمی و فرهنگی.(. تر4373نظریۀ ادبیات، ولک، رنه و وارن، آستن. )

(. تهران: سمت.4374نقد بدیع، فشاركی، محمد. )

(. ویرای  سوم. تهران: میترا.4345نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، سیروس. )

معرفی نویسندگان
اردبیلی، اردبیل، ایران.دانشگاه محقق زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی دكتری : رحیم سالمت آذر

(Email: d.salamatazar@pnu.ac.ir)

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.زبان و ادبیات فارسی، گروه یار دانش: حسین نوین

 :h-novin@uma.ac.ir(Email نویسندۀ مسئول(

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.زبان و ادبیات فارسی، گروه  استادیار :عسگر صالحی

(Email: A-salahi@uma.ac.ir) 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers.

Introducing the authors
Rahim Salamat Azar: PhD student in Persian language and literature, Mohaghegh Ardabili 
University, Ardabil, Iran.
(Email: d.salamatazar@pnu.ac.ir)
Hossein Novin: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh 
Ardabili University, Ardabil, Iran.
(Email: h-novin@uma.ac.ir Responsible author) 
Asgar Salahi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh 
Ardabili University, Ardabil, Iran.
(Email: A-salahi@uma.ac.ir) 

mailto:sare.zirak@srbiau.ac.ir
mailto:sare.zirak@srbiau.ac.ir

