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Abstract
Religious epic collections have less been the focus of scholars,
despite the fact that a high number of them exist in Persian.
Perhaps one of the reasons may be that they are not well
recognized among the literati. During the history of Persian
literature, various religious epic collections have existed with
different subjects, like special religious events, the wars of the
beginning of Islam, the biography and life style of religious
clergymen and other recognized religious figures. One of the
subjects that religious literati had special attention to is
Mokhtar Ibn-e Abi Obeydeh Thaqafi’s biography and retellings
about his uprising to avenge the Karbala catastrophe and its
martyrdoms. In these religious collections, Mokhtar’s uprising
and his persistence in getting his revenge from the murderers of
Imam Hossein has been depicted through epic poetics and in
imitation of Ferdowsi’s Shahnameh. Most of these collections
are manuscripts that are kept in libraries. The aim of this study
was to present a general introduction to Mokhtarnameh
collections in Persian literature through library research and
documentation. In this study, four religious epic collections on
the uprising of Mokhtar Thaqafi were introduced, among which
Negahi Arani-Kashani’s Mokhtarnameh was the oldest, dated
back to the tenth century A.H.
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۱. Introduction
In terms of the type of hero and subject matter, epic is divided into
four categories: national and mythological, historical, religious and
mystical. Among these four categories of epic, poetic religious epics
will be discussed in this article. Poetic religious epics are works that
describe the religious events in the form of Mathnavi in a narrative
way. Some of the poem collections mentioned in this study still exist
in literary form in libraries. Introducing them can provide an
appropriate context for the correction and research, and it can also
provide the public with the scientific, literary, historical and religious
benefits of epics. Furthermore, it is important to examine the content
of these works from the perspective of resistance literature.
۲. Methodology
The method used in this article is based on library and document
research. Little information exists in the sources and lists about the
poem collections mentioned in this study, and it was not possible for
the author to see the existing manuscripts to complete the existing
information. Therefore, the data pertaining to each poem collection
are based on limited resources. Some of the poems that narrate
Mukhtar's story exclusively describe Mukhtar's uprising and are often
published under the general title 'Mokhtarname'. Others deal with the
narration of Karbala happenings, and they end with a description of
Mukhtar's uprising to take revenge on the killers of the martyrs of
Karbala, e.g., Elham Kermanshahi's Ferdows Garden and Reza
Qolikhan Hedayat's Manhajalehdaya. In the present study, we will
only introduce the first group.
۳. Discussion
According to the information obtained from sources and book lists,
since the ۱۰th to the ۱٤th century AH, fifteen Mokhtarnamehs were
written by Persian-speaking poets of Iran and the subcontinent, from
which Arani Kashani's Mokhtarnameh written in poem in the ۱۰th
Century is the oldest as well as the most recognized one. If Makhzanol
Dorrar’s claim that Qatreye Isfahani’s Mokhtarname contains
۱۰٤،۰۰۰ verses is not true, it is likely that Jafari's Mokhtarname that is
known to have a thickness of Ferdowsi's Shahnameh, is the largest
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Mokhtarnameh introduced in this research. Then comes the
Mokhtarnameh of Yazdi's Burhanpuri and Khamoosh Yazdi in the
second place with a volume of about thirty thousand verses. 'Ronaghe
Anjuman' by Sohbat Lari is the smallest poem collection with almost
۱۸۰۰ verses. The contribution of Persian-speaking poets of the
subcontinent on poeticizing Mokhtarnameh is also noticeable, and
about half of these poem collections have been written by these poets.
٤. Conclusion
This study aims to introduce the poems that depict the story of
the uprising of Mokhtar Ibn-e Abi Obeydeh Thaqafi in an epic
style. These poems and their poets are often unknown and
neglected. The Mokhtarnamehs of Salem Sabzevari in the ۱۱th
Century, Mirza Arjmand Azad Kashmiri (Delgoshanameh),
Mirza Abotrab Esfahani, Burhanpuri, Ghane Tatwi and
anonymous poet in the ۱۲th Century, and Sohbat Lari's poems
(Ronaghe Anjuman), Tamkin Shirazi (Nishat Al-Qolub), Ja'fari,
Maftoon Danbali (Homayoun-Namah), Qatre Esfahani
(Fatahnameh of Mokhtar), and Mirza Abdul Rahim Nayini
(Bahjah al-Mu'minin) in the thirteenth century were poeticized.
The Shoayi Qajar and Khamosh Yazdi’s Mokhtarnames also
belong to the ۱٤th century AH. Thus, the twelfth and thirteenth
centuries A.H. is the peak of Mokhtarnameh writing. The
poems that have a copy now are all composed in the form of
Mathnawi and Bahre Moteqareb,
imitating Ferdowsi's
Shahnameh. Apparently, only Sohbat Lari's poems (Ronaghe
Anjuman) has been published in print, and other manuscripts
are kept in form of handwritten manuscripts in libraries.
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نشریّۀ ادبیّات پایداری
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
سال یازدهم ،شمارة بيستم ،بهار و تابستان 1398
نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی
(علمی-پژوهشی)
نازنین غفاری

1

چکیده
منظومههای حماسی دینی و مذهبی از جملة آثاری هستند که با وجود کميّت قابل توجه در
ادب فارسی چندان مورد عنایت مصحّحان و پژوهشگران قرار نگرفتهاند و شاید از دالیل
کمتوجهی به این آثار ،ناشناختگی آنها در ميان جامعة ادبی باشد .در طول تاریخ ادبيّات
فارسی ،منظومههای حماسی دینی متعدّدی با موضوع وقایع دینی و جنگهای صدر اسالم،
زندگی و شرح احوال ائمّة اطهار و شخصيتهای برجسته و تأثيرگذار مذهبی سروده
شدهاست .از جملة موضوعاتی که منظومهسرایان دینی به آن نگاهی ویژه داشتهاند ،شرح
احوال و قيام مختاربنابیعبيدة ثقفی به خونخواهی شهدای کربال است .در این منظومههای
دینی ،قيام مختار و پایداری او در انتقامگرفتن از قاتالن امام حسين(ع) به شيوة حماسی و به
تقليد از شاهنامة فردوسی به تصویر کشيده شدهاست .اغلب این منظومهها به شکل نسخة
خطّی در کتابخانهها نگهداری میشوند .تالش نگارنده در این مقاله بر آن است تا با
استفاده از دو روش کتابخانهای و سندکاوی به معرّفی اجمالی مختارنامههای منظوم ادب
فارسی بپردازد .در این نوشتار تعداد چهارده منظومة حماسی دینی با موضوع داستان قيام
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مختار ثقفی معرّفی گردیدهاست که قدیمیترین آنها مختارنامة نگاهی آرانی کاشانی متعلّق
به قرن دهم هجری قمری است.
واژههای کلیدی :منظومه ،حماسة دینی ،مختارنامه ،مختار ثقفی

 -1مقدّمه
حماسه بر اساس نوع قهرمان و موضوع به چهار دستة ملّی و اساطيری ،تاریخی،
دینی و عرفانی تقسيم میشود .از ميان این چهار نوع حماسه ،آنچه به عنوان این مقاله
مربوط است ،حماسههای دینی منظوم است؛ آثاری با ابياتی نسبتاً زیاد که در قالب
مثنوی و به شيوة روایی به توصيف وقایع دینی میپردازند .این منظومهها در اصل
تاریخی هستند و جانمایة آنها «رخدادهای تاریخی ثبت شده در کتب سير و تاریخهایی
است که مربوط میشود به دالوریهای پهلوانانی چون حمزه  ،...امام علیبن ابیطالب
(ع)  ...و دیگر شجاعمردان جانباخته در راه اسالم مانند شهدای واقعة کربال در سال 61
هجرت و یا چهرههایی نظير مختار ثقفی (67-1ها)» (رزمجو )217 :1381،که شرح
زندگی و قيام او یکی از موضوعات مورد توجه منظومهسرایان دینی است.
 -1-1بیان مسئله
در این نوشتار در پی معرّفی منظومههایی هستيم که ماجرای تاریخی -دینی قيام
مختار ثقفی را به نظم کشيدهاند .این منظومهها اغلب ناشناخته هستند و مغفول واقع
شدهاند؛ همچنين برآنيم تا سرایندگان این منظومهها را بر اساس منابع در دسترس معرّفی
نمایيم .روش مورد استفاده در این نوشتار کتابخانهای و سندکاوی است.
 -2-1پیشینۀ پژوهش
بر مبنای جستار نگارنده تاکنون مقالهای که به طور مستقل به معرّفی مختارنامههای
منظوم پرداخته باشد ،تأليف نشدهاست .کتابهای «حماسهسرایی در ایران» تأليف دکتر
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صفا و «قلمرو ادبيّات حماسی» تأليف دکتر رزمجو که به معرّفی منظومههای حماسی
پرداختهاند ،به تعدادی از منظومههای مورد نظر اشاره کردهاند؛ امّا معرّفی تعدادی از این
آثار برای نخستين بار در این نوشتار ارائه شدهاست.
 -3-1ضرورت پژوهش
همة آثار منظوم و منثور که هویّت ادبی دارند ،بخشی از تاریخ ادبيّات فارسی هستند و
از آنجا که هر اثر آینهای است که میتوان سيمای مؤلّف و شرایط حاکم بر روزگارش را
در آن مشاهده کرد ،انتشار و بررسی آن خواهد توانست زوایای تاریک تاریخ ادبيّات را
آشکار سازد .برخی منظومههای معرّفیشده در این پژوهش هنوز به شکل نسخة ادبی در
کتابخانهها موجودند و معرّفی آنها میتواند بستری مناسب برای تصحيح و پژوهش پيش
روی پژوهشگران بگشاید و فواید علمی و ادبی و تاریخی و مذهبی آنها را در اختيار عموم
عالقه مندان قرار دهد؛ افزون بر این ،بررسی محتوای این آثار از بُعد ادبيّات پایداری نيز
حائز اهميّت است.

 -2بحث
نظم حماسه های دینی به تقليد از شاهنامة فردوسی از قرن نهم هجری و با نظم
خاوراننامة ابنحسام خوسفی جای خود را در ميان منظومهسرایان فارسی باز کرد و چنانکه
گفته شد ،داستان قيام مختار از موضوعات پرطرفدار در ميان شاعران فارسیزبان است .در
ادب فارسی آثار متعدّدی به نظم و نثر تأليف شدهاست که موضوع آنها قيام مختار به
خونخواهی امام حسين (ع) و شهدای کربالست .در پژوهش حاضر قصد داریم
مختارنامه های منظوم فارسی را معرّفی نمایيم .آثاری که نسخة آنها موجود است ،همه در
قالب مثنوی ،بحر متقارب و به تقليد از شاهنامة فردوسی سروده شدهاند.
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برخی از منظومههایی که داستان مختار را روایت کردهاند ،منحصراً به شرح قيام
مختار میپردازند و اغلب با نام عامّ مختارنامه تدوین شدهاند .مختارنامة نگاهی آرانی
کاشانی ،مختارنامة سالم سبزواری ،مختارنامه (طربالقلوب) محمّدقاسم واعظ رازی،
مختارنامههای ابوتراب اصفهانی ،ميرمحمّد یوسف برهانپوری ،قانع تتوی ،جعفری
تالپور ،قطرة اصفهانی ،مفتون دنبلی ،شعاعی قاجار ،صحبت الری ،تمکين شيروانی و
خاموش یزدی از این دستاند .برخی دیگر به بيان واقعة کربال میپردازند و با شرح
قيام مختار در انتقامجویی از قاتالن شهدای کربال خاتمه مییابند« .با فردوس» الهامی
کرمانشاهی و «منهجالهدایه» اثر رضاقلیخان هدایت در این دسته جای میگيرند .در
نوشتار حاضر تنها به معرّفی دستة اوّل که به طور ویژه دربارة قيام مختار منظوم شدهاند،
خواهيم پرداخت.
 -1-2مختارنامۀ نگاهی آرانی کاشانی
موالنا نگاهی در قرن دهم هجری میزیسته است .به گفتة مؤلّف تذکرة
«خالصهاالشعار» ،اصل وی از قریة آران کاشان بوده و به سال  979ها.ق در همانجا از
دنيا رفته است .وی در فنّ نظم و صنعت شطرنج نظير نداشته و در خفيه از عقاید باطل
آرانيان که به محمود پسيخانی گرایش یافته بودند ،تبرّی جسته بود .موالنا نگاهی ،سی
سال از زندگانی خویش را صرف نظم مثنویهای خود کرده بود و از جملة آثار او
میتوان به مختارنامه و مهر و مشتری اشاره کرد (کاشی.)693-8 :1384 ،
قدیمیترین مختارنامة منظوم ی که از آن خبر داریم ،مختارنامة نگاهی آرانی
کاشانی است که مشتمل بر سی هزار بيت است و در قالب مثنوی و بحر متقارب به نظم
درآمدهاست (ن.ک آقابزرگ تهرانی ،ج 1225 :1355 ،9 :4و ج 288 :19؛ منزوی،
ج1762 :1374 ،6؛ خزانهدارلو32 :1375 ،؛ گلچين معانی.)195 :1344 ،

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

 -2-2مختارنامۀ سالم سبزواری
پس از مختارنامة نگاهی ،سالم سبزواری شاعر معاصر شاهعبّاس دوم صفوی در قرن
یازدهم هجری به نظم حماسه ای دینی در داستان مختار ثقفی پرداخته که آقای منزوی،
نسخهای بیتاریخ از آن را در نجف یاد کردهاند (منزوی ،ج3181 :1348 ،4؛ همو ،ج،6
 .)1761 :1374مؤلّفِ «فهرستوارة دستنوشتهای ایران» نيز ،از اثری به نام مختارنامه نام برده
که در قرن سيزدهم هجری تحریر شدهاست و نسخة آن در کتابخانة آیتاهلل مرعشی قم به
شمارة  11649/1محفوظ است .به موجب بيتی در برگ دوازدهم نسخة مذکور و نيز بيت
پایان آن ،نام سراینده سالم بودهاست:
بيااااا سااااالم از گفتااااة راسااااتان

بگااو تااا بااه نظاام آورم داسااتان ...

بيا ساالم از گفات وگاو لاب ببناد

کااه باشااد خموشاای بااه دانااا پسااند
(درایتااای ،1389 ،ج)213 :9

شاید این مختارنامه همان مختارنامة سالم سبزواری باشد.
 -3-2دلگشانامه
اثر ميرزا ارجمند آزاد کشميری (1134م) فرزند عبدالغنیبيگ است .وی علوم مقدّماتی را
نزد پدرش فراگرفت و در اوایل سلطنت محمّدشاه روشناختر (1131ا1161ها.ق) به دربار
دهلی ورود کرد و به نواب علیاصغرخان پيوست .بر مبنای ابيات پایانی همين منظومه ميرزا
ارجمند ،تهرانیاالصل بوده و از زندگی در کشمير دلگير بود.
به طهران که اصال و ناژاد منسات

رسااااااانی ماااارا کااان مااراد منساات

به کشميااار دلگيااار دیگار مماان

ز بناااادم درآور بااااه ایااران رسااان

کند جان چاو عازم سفااار از تانم

شااود کربااال یااااا نجاااف مادفنم

ارجمند در ابتدا آزاد تخلّص میکرد؛ امّا پس از نظم اثر دیگرش ،حملة حيدری،
تخلّص جنون را برای خود برگزید.

107

108

نشریّة ادبيّات پایداری ،سال  ،11شمارة  ،20بهار و تابستان 1398

منظومة حماسی دینی دلگشانامه به سال 1131ها.ق و در طول شش سال در بحر
متقارب به نظم درآمدهاست.
بااه ترتيااااب ایاان نامااااااة دلگشااااا

کشاايدم بااه شااش سااال ایاان رنااجهااا

بااه ناماااات پااذیرفت چااون اختتااام

ز تااو چشااااام دارم صااله والسااااّالم

این منظومه با بيت زیر آغاز میشود:
بااااه نااااام خااااداوند لياال ونهااار

خاااااادای نهااااااان خاااالق آشاااکار

و بيت پایان دلگشانامه چنين است:
سپه گر کشی سار باه عازم درسات

کااه فااردا نگااردی ز پيکااار سساات

ميرزا ارجمند ،در آغاز کتاب حملة حيدری خود از این اثر یاد کردهاست:
ماااااان از دلگشااااااانامة خویشااااتن

زدم در جهااان گرچااه الف سخاااان

نااادارم ز داماااان انصااااف دسااات

که از حمله تاا آن بسای فارق هسات

در برخی منابع مانند «ادبيّات فارسی بر مبنای تأليف استوری» و «دایرهالمعارف تشيّع»،
ميرزاصادق آزاد تهرانی به عنوان سرایندة دلگشانامه و سال 1131ها.ق ،به عنوان سال آغاز
سرایش آن یاد شدهاست .در «فهرست نسخههای خطّی» هم این سال به عنوان سال آغاز
آمدهاست .آقابزرگ تهرانی در «الذّریعه» (ج )255 :8منظومه را به آزاد بلگرامی نسبت داده
و در (ج )180 :19آزاد کشميری را سرایندة دلگشانامه معرّفی کردهاست .منشأ این لغزش

که آثاری چون «حماسهسرایی در ایران» و «قلمرو ادبيات حماسی» نيز از آن مصون نمانده-
اند ،آن است که وی در فهرست خود ابتدا کتاب را از غالمعلی آزادبلگرامی دانسته و
سپس باز هم به اشتباه اثر را به ميرزامحمّدصادق آزاد تهرانی منسوب ساختهاست .آقای
گلچينمعانی در مقالة خود این لغزش را بازشناخته و به آن پرداختهاند.

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

ظاهراً ارجمند از آن رو این اثر را دلگشانامه ناميده که «به واسطة انتقامی که مختار از
مسبّبين واقعة غمانگيز کربال و شهادت امام حسين (ع) و یاران او در روز عاشورای  61ق
میگيرد ،دل شيعيان از خواندن این منظومه گشاده و شادمان میشود» (رزمجو ،ج:1381 ،1
.)261
نسخههای این منظومه در موزة بریتانيا ،کرمانشاه ،دو نسخه در تهران (کتابخانة ملّی و
مجلس) و نسخهای در کتابخانة بانکیپور نگهداری میشود (ن .ک .برگل ،ج:1362 ،2
936-935؛ آقابزرگ تهرانی ،ج255 :1355 ،8و ج180 :19؛ صفا389-390 :1369 ،؛
انوشه ،ج 877 :1380 ،4/1و ج1187-1186 :4/2؛صدر حاج سيّد جوادی ،ج:1383 ،7
569؛ منزوی ،ج2814-2813 :1348 ،4؛ همو ،ج1648 :1374 ،3؛ درایتی ،ج:1389 ،4
1243؛خزانهدارلو115 :1375 ،؛ گلچينمعانی199-200 :1344 ،؛ سایت کتابخانة دانشگاه
امام صادق (ع)).
 -4-2مختارنامۀ میرزا ابوتراب اصفهانی
به گفتة آقای منزوی ،وی باید ميرزا ابوتراب وقایعنویس عالمگيرشاه ()1069 -1118
فرزند ميرزا محمّدطاهر اصفهانی درگذشته به سال 1143ها.ق باشد (منزوی ،ج:1374 ،3
1760؛ همو ،ج .)3181 :1348 ،4در «فرهنگ سخنوران» آمده که تراب اصفهانی فرزند
ميرزا محمّدعلی ملتفتخان است (خيّامپور :1340 ،ذیل نام).
این حماسة دینی در داستان مختار ثقفی سروده شدهاست و اطّالع دیگری از آن در
دست نيست .با توجه به موضوع روایی آن ،به احتمال زیاد مثنوی است (ن.ک خزانهدارلو،
32 :1375؛ آقابزرگ تهرانی ،ج 169 :9و ج.)173 :20
 -5-2مختارنامۀ برهانپوری
ميرمحمّدیوسف برهانپوری شاعر نيمة دوم سدة دوازدهم صاحب مختارنامة دیگری
است که در شرح قيام مختار ثقفی به نظم درآمده و مشتمل بر سیهزار بيت است (گلچين
معانی200 :1344 ،؛آقابزرگ تهرانی ،1355 ،ج .)288 :19نسخة این منظومة حماسی دینی
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در کتابخانة آستان قدس محفوظ است (منزوی ،ج1761 :1374 ،3؛ همو ،ج:1348 ،4
.)3183
 -6-2مختارنامۀ (؟)
شاعری ناشناس معاصر با شاه سلطان حسين صفوی در قرن دوازدهم هجری به نظم
داستان مختار ثقفی و رشادت های او و یارانش ضریر خزاعی ،محمِّد حنفيه ،ابراهيمبن
مالک اشتر و انتقامجویی ایشان از قاتالن حضرت سيدالشّهدا (ع) پرداختهاست که با توجه
به موضوع روایی آن به نظر میرسد مثنوی باشد .نسخة این اثر در کتابخانة آیتاهلل
گلپایگانی قم به شمارة  4231نگهداری میشود .این نسخه در قرن دوازدهم هجری و از
آغاز ،ناقص کتابت شدهاست (درایتی ،ج.)213 :1389 ،9
 -7-2مختارنامۀ قانع تتوی
ميرغالم عليشير قانع تتوی پسر ميرعزّتاهلل /عظمتاهلل از شاعران شبهقاره در قرن
دوازدهم هجری است و نسبش به قاضی سيّد شکراهلل شيرازی میرسد که در زمان شاهبيگ
ارغون ( 927-9ها.ق) از شيراز به سند مهاجرت کردهاست .وی به سال 1140ها.ق در تتة
پاکستان دیده به جهان گشود .مدّتی را به تحصيل علم گذراند و از دوازده سالگی به نظم
شعر روی آورد و حدود هشت هزار بيت شعر سرود که به دالیلی آنها را در آب انداخت.
در سال 1155ها.ق نزد ميرحيدرالدّین ابوتراب ،کامل قواعد سخن را فراگرفت .در ابتدا

مظهری تخلّص میکرد و سپس تخلّص خود را به قانع تغيير داد .او در روزگار ميانغالم-

شاه کلهوره ،والی سند ( 1186-1170ها.ق) تاریخنویس خاندان کلهوره شد و از جانب
وی ،مأمور به تأليف تا ریخ به نظم و نثر گردید؛ امّا پس از یکی دو سال ترک مالزمت
نموده ،به تته بازگشت .قانع شيعة تفضيلی بود و از فرقة نقشبندیه پيروی مینمود .برای وی
 43اثر به نظم و نثر برشمردهاند که برخی از آنها عبارتاند از :مقاالتالشعراء ،تحفهالکرام،
بوستان بهار (مکلینامه) و  . ...ميرعليشير در سال 1203ها.ق در  64سالگی درگذشت و بر
روی تپّة مکلی به خاک سپرده شد .مؤلّف تذکرة «روز روشن» او را از خوشفکران شهر

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

تته دانسته که مضامين لطيف موزون میکرده است (صبا .)650 :1343 ،دکتر شاهد
چوهدری نيز ،او را شاعری بسيار قوی و پخته معرّفی میکند (چوهدری.)169 :1386 ،
قانع ،مختارنامهای مشمل بر هفتهزار بيت در سال 1194ها.ق و در شرح احوال مختار
ثقفی سرودهاست که نسخة آن در بورد ادبی سندهی حيدرآباد سند محفوظ است .بيت
آغاز این منظومه که در بحر متقارب به نظم درآمده ،چنين است:
بااااه نااااام جهااااانداور کردگااااار

کااه باار قاادرت اوساات مختااار کااار

و بيت پایانی آن که مادّهتاریخ سال اتمام نظم کتاب نيز هست ،چنين است:
بمااانی باار ایاان حکماات و اعااتال

بااااه حااااقّ محمّااااد بااااه آل عبااااا

قانع این منظومه را در ادامة «حملة حسينی» شاعر همشهری خود ،محسن تتوی
سرودهاست .محسن تتوی تکملهای بر «حملة حيدری» باذل مشهدی به نظم درآورده بود
که چون به داستان مختار رسيد ،از دنيا رفت و منظومه ناتمام باقی ماند و قانع با نظم
مختارنامه بر همان وزن ،کار او را تکميل نمود (ن.ک عارف نقوی184 :1370 ،؛
سدارنگاری204-5 :1355 ،؛ گلچين معانی ،ج282-3 :1363 ،2؛ حقيقت ،ج1368 ،4ب:
495-8؛ منزوی ،ج1762 :1374 ،3؛ سرفراز ظفر84 :1381 ،؛ راشد محصّل.)131 :1389 ،
 -8-2رونق انجمن
اثر مال محمّدباقر صحبت الری فرزند محمدعلی بن عبدالصّمد از شاعران و عارفان
عصر قاجار است .وی همزمان با آغاز سلطنت زندیه به سال 1162ها.ق در بيرم الر فارس
متولّد شد .در کودکی برای دانشاندوزی به شيراز آمد و چون در علم به کمال رسيد ،به
زادگاهش بازگشت و امامت صفوف جمعه را عهدهدار شد و بر مسند فتوا و قضا نشست .او
به صالح و پرهيزکاری معروف بود و در هيئت و نجوم و سایر علوم تبحّر داشت .صحبت
در انواع شعر طبعآزمایی کرده و گفتهاند هفتهزار بيت شعر سرودهاست که از آن ميان
سههزار بيت آن باقیمانده و تاکنون چند بار به چاپ رسيدهاست .صحبت به سال  1251در
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 89سالگی در اوایل سلطنت محمّدشاه قاجار از دنيا رفت و در جوار امامزاده ميرعلیبن-
حسين به خاک سپرده شد .مؤلّف «حدیقهالشّعراء» درگذشت صحبت الری را به سال
 1257و در هفتاد سالگی میداند.
این منظومه مختارنامهای است در قالب مثنوی در حدود  1800بيت که به نام حاجی
علیاکبر شيرازی و در بحر متقارب سروده شدهاست .رونق انجمن با ابيات:
باااه ناااام نگارنااادة مااااه و مهااار

گذارنااااااادة ناااااااه رواق ساااااااپهر

فشاااانندة عطااااف نيلاااایخيااااام

جهانناااادة خنااااگ جنگاااایخاااارام

برازنااااادة اطلاااااس نيلگاااااون

فرزازناااادة خيمااااة باااایسااااتون ...
(دیوان)185 :1354 ،

آغاز میشود و با بيت:
نخستين حسين لؤلؤ جان شکست

کناون پاور مرجاناه مرجاان شکسات

خاتمه مییابد .شاعر در بيتی از این منظومه به نام خود چنين اشاره میکند:
تااو مااا را لقااب گاار ناادانی و نااام

بااادانی چاااو دانااای ز پااانجم اماااام

صحبت در این مثنوی «دفاع از مختار نموده و قائلين به آنکه مختار بر مذهب
کيسانی بوده با دالئل محکم رد کرده و ثابت نموده که مختار با ایمان و محبّت کامل
نسبت به اهل بيت و خاندان رسالت قيام نموده و قاتلين شهدای کربال را به کيفر اعمال
زشت و وحشيانة خودشان رسانده» ( دیوان ،مقدّمه.)3 :1354 ،
نسخهای از این اثر ،به شمارة  4744در کتابخانة ملک تهران نگهداری میشود؛
همچنين این مثنوی ضمن دیوان صحبت به چاپ رسيدهاست (ن.ک دیوانبيگی ،ج،2
1001-3 :1364؛ نوّاب شيرازی403-4 :1371 ،؛ آقابزرگ تهرانی ،ج599 :1355 ،2/9؛

مدرّسی203 :1379 ،؛ منزوی ،ج1667 :1374 ،3؛ داور349-51 :1371 ،؛ معلّم حبيب-

آبادی ،ج1398 -400 :1351 ،4؛ صحبت الری :1354 ،مقدّمه و .)185-272

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

 -9-2مختارنامه (نشاطالقلوب)
ظاهراً اثر حاجی زینالعابدین بن مال اسکندر تمکين شيرازی ملقّب به مستعليشاه است.
وی در سال 1193/4ها.ق در شماخی از شهرهای قفقاز متولّد شد .ششماهه بود که پدرش
راهی کربال شد و در آنجا مجاورت گزید .زینالعابدین تا  17سالگی به تحصيل علم
پرداخت؛ امّا شوق باطنی او به فقر و سير آفاق سبب شد تا تحصيل را رها کرده ،به سير و
سياحت در سرزمين های بسيار روی آورد .او در طی این سفرها خدمت مشایخی چون
معصومعلیشاه و نورعلیشاه اصفهانی را درک کرد و با طوایف و ملل گوناگون آشنا شد؛
سپس در شيراز ساکن شده و همسر اختيار کرد .وی از مشایخ و بلکه به قولی ،قطب سلسلة
نعمتاللهی بود .اغلب علما او را تکفير میکردند تا آنکه محمّدشاه قاجار به پادشاهی
رسيد .این پادشاه برای فقرا احترام قائل بود و به او اعتقادی کامل داشت .تمکين سرانجام به
سال 1253ها.ق در راه مکّه از دنيا رفت .از آثار او میتوان به بستانالسّياحه ،حدیقهالسّياحه
و ریاضالسّياحه اشاره کرد که شرح دیدهها و شنيدهها ،مطالب متفرّقة تاریخی و شرح حال
برخی از علما و شعرا و حکمای روزگار وی است .مؤلّف ریاضالعارفين او را مردی آگاه،
باخبر ،فاضل ،ذیجاه و دیدهور معرّفی مینماید (هدایت.)413: 1344 ،
تمکين صاحب اثری است به نام نشاطالقلوب که مختارنامه نيز خوانده میشود .این
منظومة حماسی دینی در سال 1227ها.ق در مهجلی هند در طول مدّت ششسال سروده
شدهاست و به احتمال قوی در قالب مثنوی است .نسخهای از آن در یزد نزد سيّدابوالفضل
سعيدی (ریحان یزدی) به خطّ وهّاب بن علی (تجلّیشاه بن علی بيگ) یافت شدهاست
(آقابزرگ تهرانی ،ج.)322 :1355 ،19
(ن.ک :دیوانبيگی ،ج339 -40 :1364 ،1؛ انوشه ،ج288-9 :1380 ،5؛ آقابزرگ
تهرانی ،ج157 :1355 ،24؛ بامداد52-3 :1371 ،؛ دولتآبادی88-9 :1370 ،؛ خيّامپور،
 :1340ذیل نام؛ حقيقت1368 ،الف130 :؛ منزوی ،ج1815 :1374 ،3؛ هدایت ،ج:1353 ،1
285؛ راشد محصّل.)149 :1389 ،
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 -10-2مختارنامه
اثر ميرعلیخان ميبدی یزدی متخلّص به خاموش است .وی در حدود سال  285ها.
ق در ميبد یزد به دنيا آمد .پدرش ،حسين نام داشت و هنگامی که علیخان کوچک
بود ،از ميبد بيرون آمد و به کربال کوچ کرد .خاموش در این شهر رشد کرد و علم و
ادب را فراگرفت .اشعار بزرگان ادب فارسی را میخواند و به خاطر میسپرد تا خود در
شعر چيرگی یافت و سرودن آغاز کرد .وی در سال  1309به نجف نقل مکان کرد و
حدود  40سال منشی کنسولگری ایران در نجف بود .خاموش در موضوعات گوناگون
شعر میسرود؛ امّا به مدح و رثای ائمّة اطهار عالقة زیادی داشت و اغلب آثارش در این
زمينه است .برخی از اشعارش را به رضاشاه پهلوی اهدا نمود؛ امّا شاه از اشعار مذهبی
استقبال نمیکرد؛ بنابراین اشعار خاموش مورد بیمهری واقع شد و به زیور چاپ آراسته
نشد .خاموش تا پایان عمر در نجف زندگی میکرد تا در نهایت در سال 1379ها .ق در
خمول و گمنامی درگذشت .از آثار او میتوان به منظومة تقليد و طهارت ،دیوان شعر
در سه جلد ،خالفتنامة حيدری ،شهنشاهنامة حسينی ،قریبالفرج ،فاطمینامه و ...
اشاره کرد.
خاموش منظومهای دارد به نام مختارنامه در داستان مختار که آن را در حدود
سیهزار بيت در سال  1328ها.ق به نظم درآورد است .این مثنوی در بحر متقارب
مثمّن و در شش دفتر و یک جلد تدوین یافتهاست .آغاز دفتر اوّل و سوم این منظومه
چنين است:
آغاز :1
باااه ناااام خداوناااد عااارش بااارین

حکاااايم توانااااای جااااانآفاااارین

آغاز:2
باااه ناااام جهاااانداور باااینظيااار

خاااادای دو کيهااااان باااااال و زیاااار

نسخة به جا مانده از این منظومه با این بيت به پایان میرسد:

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

روانش چو از نيسات وارسات شاد

از آن نيساااتی تاااا اباااد هسااات شاااد

تااو هاام ای ساار راه هسااتیگاارای

ناتمام

(ن.ک دهخدا :1377 ،ذیل واژه؛ کاشفی خوانساری159 :1385 ،؛ صدرحاج
سيّدجوادی ،ج39-40 :1383 ،7؛ منزوی ،ج3181 :1348 ،4؛ راشد محصّل130 :1389 ،؛
گلچين معانی.)76 :1345 ،
 -11-2مختارنامه
اثر محمّدحسينخان ،پسر محمّدباقرخان پسر حاج عيسیخان قاجار دولو بيگلربيگی
متخلّص به شعاعی ،شاعر قرن سيزدهم هجری است .از زندگی وی اطّالع زیادی به دست
نيامد؛ امّا در صفحة آخر نسخهای که از مختارنامة او در کتابخانة کاخ گلستان تهران
موجود است ،تاریخ و محلّ دفن وی بهوسيلل فرزندش حيدرخان بيگلربيگی آمدهاست:
«تاریخ وفات مرحوم مغفور  ...محمّدحسينخان بيگلربيگی  ...در ماه جمادیاالولی مِن
شهور سنه هجری یک هزار و سيصد و شانزده در شميران مکان دربند به مرض قلبی به
رحمت ایزدی پيوست».
بهااار تااااریخ پااادر فرزناااد گفااات

تاااا نباشاااد ساااال تااااریخش نهفااات

سااال تاااریخش بااه ماااه دی شاادی

خوابگاااااهش اباااانبابویااااه شاااادی

منظومهای است در قالب مثنوی و در بحر م تقارب که در آن از قيام مختار عليه بنیاميّه
سخن رفتهاست .این منظومه در حدود  2200بيت دارد .ابيات آغازین داستان مختار چنين
است:
باااه ناااام خااادایی کاااه داناااا باااود

باااه هااار چياااز خواهاااد تواناااا باااود

بااود عااالم و فاارد و حاایّ و قاادیم

سااميع و بصااير و حکاايم [و] علاايم

ازو آساااامان و زمااااين و زمااااان

ازو هرچااااه در آشاااااکار و نهاااااان

جهان کمترین خوان احسان اوست

به دشمن ببخشد فزونتر ز دوست ...
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سپس شاعر با عنوان «داستان مختار عليه الرّحمه و حجّاج عليه اللّعنه» و با این ابيات،
نظم موضوع اصلی منظومه را آغاز میکند:
اال ای خردمناااااااااد ............................

باااااه روشاااااندلااااای بهتااااار از آفتااااااب

ببااااار از شاااااعاعی چناااااين ارمغاااااان

باااااه از قناااااد و شااا اکّر بااااار دوساااااتان

گهرهااااااااای ناساااااااافتة دلنشااااااااين

پاااای کااااوری چشاااام اعاااادای دیاااان

ز مختاااار و خونخاااواهیاش ناااو باااه ناااو

ساااخنهاااای شااايرینتااار از جاااان شااانو

ز هجرت بدان شصات و شاش ساال باود

کاااه مختاااار در کوفاااه شااااهی نماااود ...

سراینده در خاتمة مختارنامه ،سبک سرایش خود در این منظومه را چنين توصيف
میکند:
سااخن در تقااارب باادین چااابکی

نگفتااهاساات گوینااده از صااد یکاای

بااااهویااااژه حکایااااات را راسااااتی

کااه گفتااهاساات باایک اژّی و کاسااتی

هماااان نثااار را نظااام مااان سااااختم

بااااه چناااادان صاااانایع نپاااارداختم

این مثنوی با بيت زیر خاتمه مییابد:
بااه نيکاای گرفتااه جهااان نااام شاااه

نکااااو باااااد پيوسااااته ایّااااام شاااااه

شعاعی این مثنوی را در سال  1300به نام ناصرالدّینشاه به انجام رسانيدهاست و آن
را به مظفّرالدّین شاه که در آن هنگام وليعهد بود ،اهدا نمودهاست:
شااعاعی نکااوتر بااه خااتم کتاااب

ثنااااای شهنشاااااه مالااااک رقاااااب

چااو ایاان نامااه گفااتم در ایّااام او

هماااان باااه کااانم خاااتم بااار ناااام او

مهااااااينداور پادشاااااااه عجاااااام

بهاااينوارث تاااااج و دیهاااايم جاااام

سااار شاااهریاران جهاااان شاااهریار

ندیااده چااو او دیااده در روزگااار ...

بااود ناصاار دیاان و شاارع رسااول

شااهانش بااه شاااهی نمااوده قبااول ...

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

سراینده در خاتمة کتاب ،سال اتمام منظومه را ذکر کردهاست:
دریغااا! کااه عماارم بااه پنجاااه شااد

ز نياااک و بااادم قصّاااه کوتااااه شاااد

برفتنااااد یاااااران همسااااال ماااان

یکااای نيسااات ک یاااد ز دنباااال مااان

ز هجرت گذشته هازار و ساه صاد

شده خاتم ایان ناماه گار نياک و باد

(ن.ک منزوی ،ج3181-2 :1348 ،4؛ همو ،ج1761-2 :1347 ،3؛ آقابزرگ تهرانی،
ج287 :1355 ،19؛ نسخة خطّی دیوان (مجلس)487-524 :؛ سایت بانک نسخ آقا بزرگ
تهرانی).
 -12-2مختارنامه
اثر مير محمّدنصيرخان ،پسر مير مرادعلی خان پسر مير صوبدار خان مشهور به جعفری
است .وی در سال 1219ها.ق در حيدرآباد سند دیده به جهان گشود .پدرش که فرمانروای
حيدرآباد بود ،در سال 1248ها.ق درگذشت و برادرش مير نورمحمّد خان (1255-1248
ها.ق) به نيابت از پدر فرمانروای حيدرآباد گردید .محمّدنصير خان نيز ،در ایّام فرمانروایی
برادر ،حکومت بخشی از حيدرآباد را بر عهده داشت .وی پس از درگذشت مير
نورمحمّدخان به حکومت رسيد و در سال 1259ق با دیگر اميران تالپور سند ،از انگليسيان
شکست خورده ،اسير شد و مدتی را در بازداشت و تبعيد به سر برد و سرانجام در اثر اندوه
بسيار دچار سکتة ناگهانی شد و دور از وطن درگذشت .پيکرش در حيدرآباد ،در
گورستان تالپوران و کنار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد .وی از شعر و شاعران
حمایت می کرد و خود نيز به فارسی و اردو شعر میسرود .از آثارش میتوان مثنوی
ميرزاصاحبان و یک سفرنامه شامل دو مثنوی  75و  201بيتی را که نوعی شرح حال او در
زندان است ،نام برد .اشعارش ساده ،روان و غمآلود توصيف شدهاست.
مختارنامة او که یک منظومة حماسی دینی است ،در سال  241ها .ق سروده شدهاست.
از این منظومه اطّالع زیادی به دست نيامد .گفته شده که به ضخامت شاهنامة فردوسی است
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(ن.ک سدارنگاری261 :1355 ،؛ انوشه ،ج 860 :1380 ،1/4و ج 1481 :2/4؛ صدرحاج
سيّد جوادی ،ج396 :1383 ،5؛ همو ،ج1761 :1347 ،3؛ راشد محصّل.)129 :1389 ،
 -13-2همایوننامه (مختارنامه)
اثر عبدالرّزاقبيگ خلف نجفقلیخان خوئی ،بيگلربيگی سابق تبریز است .وی از
پيشگامان بازگشت ادبی در نثر به شمار میرود .در سال 1167ها.ق در خوی متولد شد.
پدرش از سپاهيان نادر بود .در زمان علیشاه و ابراهيمشاه افشار به خوی بازگشت و
محمّد حسن خان قاجار وی را به حکومت تبریز گماشت و چون کریمخان بر تبریز
آذربایجان مسلّط شد ،باز هم حکومت تبریز را به نجفقلیخان واگذار نمود؛ امّا برای
اطمينان به اطاعت وی از خود ،از او طلب ضمانت کرد و نجفقلیخان به جای پسر
بزرگترش ،عبدالرّزاق دهساله را به عنوان گروگان به شيراز فرستاد و با این کار توفيقی
اجباری نصيب عبدالرّزاق شد تا از محضر عالمان و ادیبان شيراز از جمله ميرزانصير
اصفهانی طبيب بهره برد .وی  14سال در شيراز گرفتار بود تا پدرش به سال 1199ها.ق
درگذشت و چون آقامحمّدخان خاندان زند را برانداخت ،گروگانها را آزاد نمود و
عبدالرّزاق به تبریز بازگشت .عبدالرّزاق سیساله بود که فتحعلیشاه بر آذربایجان مسلّط
شد و از آن زمان ،وی در زمرة مالزمان فتحعلیشاه و عبّاسميرزای وليعهد درآمد و تا
پایان عمر به تأليفات بسيار در نظم و نثر پرداخت که برخی از آنها عبارتاند از  :م ثر
سلطانيه ،حدایقالجنان ،نگارستان دارا ،مثنوی ناز و نياز و  . ...در سال 1234ها.ق نيز،
توفيق زیارت بيتاهللالحرام را پيدا نمود و سرانجام به سال 1243و در سن  67سالگی
درگذشت .مرحوم بهار در جلد سوم کتاب سبکشناسی ،در مورد وی چنين میگوید:
« در شعر به شيوة متقدّمين از شعرای عراقی و سلجوقی متمایل است و در نثر و نظم از
بزرگان پارسیزبانش میتوان شمرد» (بهار ،ج.)320 :1377 ،3
یکی از آثار عبدالرّزاق مفتون دنبلی منظومهای است به نام همایوننامه در غزوات
مختاربن ابیعبيدة ثقفی با عبيداهللبنزیاد ،عامل یزید در کوفه به خونخواهی امام حسين
(ع) و دیگر شهدای کربال که آن را به طرز شاهنامه ،در بحر متقارب مثمّن در بيش از

نگاهی به مختارنامههای منظوم ادب فارسی

پنجهزار بيت به رشتة نظم کشيدهاست .خود او در کتاب «نگارستان دارا» این کتاب را از
جملة آثاری میداند که در آخرت او را به کار آید ...« :چيزی که در آخرت به کار آید،
شروع در تدوین تفسيری نمودهام؛ هنوز ناتمام است و همایوننامه نظم شده در احوال
مختار ثقفی و شرح اخذ ثار اوالد حيدر کرّار و احفاد پيغمبر مختار ( » ...مفتون دنبلی ،ج،1
 .)297 :1342وی این اثر را در سن  64سالگی و در سال 1240ها.ق سرودهاست؛ چنانکه
خود گوید:
چو بگذشت سال از برم شصت و چار

ماااارا دیااااده شااااد اباااار بيجااااادهبااااار

این اثر که مختارنامه نيز خوانده میشود ،با این بيت آغاز شدهاست:
سااار ناماااه ناااام خداوناااد پااااک

کزو جان پاک آمد این مشت خاک

ز تيااره زمااين تااا بااه تابنااده ماااه

هماااه هسااات بااار هساااتی او گاااواه

بيت پایانی این مثنوی نيز چنين است:
بيااااامرزد او را خداونااااد پاااااک

مر او را ز غوغای محشار چاه بااک؟

نسخهای از این مثنوی در کتابخانة شخصی آقای نخجوانی و نسخهای نيز به شمارة
 5-32359در کتابخانة ملّی موجود است (ن.ک گلچين معانی ،ج399 :1363 ،2؛ ورهرام،
176 :1368؛ حقيقت ،ج1368 ،4ب507-10 :؛ همو529 :1368 ،؛ نخجوانی 100 :1343 ،و
299؛ دیوانبيگی ،ج1690-3 :1364 ،3؛ صفا383 :1369 ،؛ نوّاب شيرازی600 :1371 ،؛
آقابزرگ تهرانی ،1355 ،ج 108 :9و ج 28 :19و 343؛ بهار ،ج320 :1377 ،3؛ محمود
ميرزا ،ج669 :1366 ،2؛ مدرّسی338 :1379 ،؛ خيّامپور ،1340 ،ذیل نام؛ رزمجو ،ج،1
267 :1381؛ هدایت ،ج1383 :1353 ،3؛ هدایت ،ج1478 :1382 ،3/2؛ عقيقی بخشایشی،
ج1413-14 :1375 ،3؛ مفتون دنبلی ،ج282-97 :1342 ،1؛ گلچين معانی201 :1344 ،؛
سایت کتابخانة ملی).
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 -14-2فتحنامۀ مختار (مختارنامه)
اثر ميرزا عبدالوهّاب قطرة چهارمحالی اصفهانی شاعر قرن سيزدهم هجری قمری
است .اصلش از چهارمحال اصفهان بود .سال تولّد او از منابع به دست نيامد .میدانيم
که در روزگار فتحعلیشاه قاجار(1221- 1250ها .ق) میزیسته است .مدّتی در شهر و
دیار به گشت و گذار پرداخت و به حضور پادشاهان رسيد تا اینکه در نهاوند در زمرة
مالزمان نواب محمود ميرزا ،پسر فتحعلیشاه درآمد و مدّاح او و پدرش فتحعلیشاه
شد .وی دیوانی مشتمل بر بيستهزار بيت دارد؛ همچنين غزوات پيامبر (ص) و امام
علی (ع) را در بيستهزار بيت و به بحر متقارب به نظم درآوردهاست.
قطرة اصفهانی اثری دارد در فتوحات مختار که یک مثنوی حماسی دینی است و

در بحر متقارب و دههزار بيت سروده شدهاست .این کتاب ،مختارنامه نيز خوانده می-
شود (ن.ک دیوانبيگی ،ج1434-7 :1364 ،2؛ نوّاب شيرازی614 :1371 ،؛ آقابزرگ
تهرانی ،ج 109 :1355 ،16و ج254 :19؛ منزوی ،ج1726 :1374 ،3؛ هدایت ،ج،2
1140 :1353؛ هدایت ،ج1291 :1382 ،2/2؛ راشد محصّل 106 :1389 ،و 130؛ مفتون
دنبلی ،ج244 :1342 ،1؛ گلچين معانی.)202 :1344 ،
 -3نتیجهگیری
منظومههای حماسی دینی بخش قابل توجهی از گنجينة ادب فارسی را به خود
اختصاص میدهند .از جملة موضوعاتی که در این منظومهها به نظم درآورده
شدهاست ،شرح جنگها و غزوات پيامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) ،زندگینامه و
معجزات ائمّة اطهار (ع) ،شرح واقعة عاشورا و داستان زندگی شخصيّتهای بزرگ
دینی و مذهبی است .از جملة این شخصيّتها که شرح احواالت و قيام وی در آثار
متعدّدی به نظم کشيده شدهاست ،مختاربنابیعبيدة ثقفی است که به کينخواهی
شهدای کربال با یزید و عامل وی در کوفه جنگيد و سرانجام به شهادت رسيد.
کهنترین مختارنامة منظومی که از آن اطّالع داریم ،مختارنامة نگاهی آرانی
کاشانی است که متعلّق به سدة دهم هجری است .در مجموع از سدة دهم تا سيزدهم
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هجری قمری تعداد چهارده مختارنامه بهوسيلة شاعران فارسیزبان ایران و شبه قارّه سروده
شدهاست که عبارتاند از :مختارنامههای نگاهی آرانی کاشانی ،سالم سبزواری ،ميرزا
ارجمند آزاد کشميری (دلگشانامه) ،ميرزا ابوتراب اصفهانی ،برهانپوری ،قانع تتوی،
سرایندة ناشناس ،صحبت الری (رونق انجمن) ،تمکين شيرازی (نشاطالقلوب) ،خاموش
یزدی ،شعاعی قاجار ،جعفری ،مفتون دنبلی (همایوننامه) و قطرة اصفهانی (فتحنامة مختار).
ظاهراً از ميان آثار مذکور ،تنها رونق انجمن ،اثر صحبت الری به چاپ رسيدهاست و دیگر
آثار مذکور به شکل نسخة خطّی در کتابخانهها نگهداری میشوند .با اميد به اینکه روزی
این آثار از خمول و گمنامی درآمده و با آراستهشدن به زیور چاپ در دسترس قرار گيرند
تا عموم مردم از فواید آنها بهرهمند شوند.
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