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 چکیده:

مهم تصوف در ایران، افغانستان و هند    هايسلسلۀ چشتیه از سلسله  زمینه و هدف:
جمله آثار بزرگان این سلسله در قرن یازدهم   الرموز امیر روپوش، از است. کتاب تفسرة

که در این کتاب آمده است، براي مطالعۀ شعر   و ترکیبی از نظم و نثر است. مثنویهایی
ویژه  اهمیت  چشتیه  طریقت  در  کوشیدهفارسی  جستار  این  در  دارد.  شده ضمن    اي 

بفرد کتاب، به بررسی ویژگیهاي فکري، زبانی و ادبی مثنویهاي  معرفی نسخۀ منحصر
 الرموز پرداخته شود.  تفسرة

تحلیلی  -است که به روش توصیفیاین پژوهش از نوع بنیادي و نظري    روش مطالعه:
برداري انجام پذیرفته است. جامعۀ آماري آن، مجموعۀ ابیات  اي و فیشو با ابزار کتابخانه

 بیت است.   1277الرموز است که جمعاً ةتفسرمثنویهاي 
هاي این پژوهش، در سطح فکري توجه به توحید و وحدت وجود  براساس یافتهها:  یافته

ارتباط وجودي شیخ با خدا، کاربرد گستردة اصطالحات عرفانی و فلسفی و کاربرد    و 
تفسر مثنویهاي  فکري  ویژگیهاي  مهمترین  از  بزمی  و  مغانه  در  ةمفاهیم  است.  الرموز 

ها و ترکیبات عربی،  ها نیز تخفیف واجها و هجاها، کاربرد گستردة واژه سطح آوایی و واژه 
م و  انواع جناس  کاربرد  و  بدیع،  ترکیبات  ویژگیهاي ساخت  اصلیترین  ترصیع  و  وازنه 

تفسر مثنویهاي  ادبی  ویژگیهاي  مهمترین  همچنین  است.  متن  ابیات  الرموز  ةسبکی 
استعاره  تشبیه،  توجه  قابل  نیز  کاربرد  و  پویا)  (تصاویر  فعل  در  استعاره  و  مکنیه  هاي 

و...)    کاربرد انواع تکرار واژه (ردیف، تشابه األطراف، طرد و عکس، ردالصدر علی العجز
 است. 

برخی از این مثنویها در اوزان متفاوتی سروده شده است، اشتراکات   باآنکهگیري:  نتیجه
سبکی آنها نشان میدهد این ابیات از خود مؤلف است. در این مثنویها اگرچه کاربرد  
تصاویر و صور خیال پربسامد نیست، از تصاویر پویا و داراي حرکت و حیات استفاده 

ها  ها و الفاظ (از راه تکرار واژه ین ترکیبهاي بدیع و موسیقی غنی واژه شده است؛ همچن
 اي دارد. و واجها) اهمیت سبکی ویژه 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Chashtiyeh cult is one of the most 
important Sufi dynasties in Iran, Afghanistan and India. Amir Ropoush's book 
Tafsrat al-Ramuz is one of the works of the greats of this dynasty in the ١١th 
century and a combination of poetry and prose. The Masnavi mentioned in this 
book is of special importance for the Studying of Persian poetry in the 
chashtiyeh cult. In this article, while introducing the unique version of the book, 
the linguistic and literary features of the Masnavi of Tafserat al -romooz have 
been studied. 
METHODOLOGY: This article is fundamental and theoretical type, and has been 
written in a descriptive-analytical method with the help of library and filing 
tools. The verses of Masnavi's Tafsrat al-Ramuz is ١٢٧٧ and We got it statistics. 
FINDINGS: According to the findings, One of the most important intellectual 
features of Tafserat al-Rumuz's Masnavi is Paying attention to the oneness of 
God and vahdate vojud, The guide's relationship with God, Excessive use of 
mystical and philosophical terms, and used the Lyrical themes. The main 
stylistic features of this text is abbreviating phoneme and syllable in Phonetic 
level and Excessive use of Arabic words, Make original phrases and use pun, 
balance and leonine verse. as well as the most important literary features of 
Tafserat al- romuz's Masnavi is High frequency of simile, Makniya metaphor, 
metaphor in verb as well as Use different types of word repetition (row, 
Tashaboh al-atraf, Tard va Aks, Anaphora). 
CONCLUSION: Although some of these Masnavi have been composed in 
different rhythm, their stylistic similarities show that the author herself 
composed these poems. These Masnavi are of special stylistic importance Due 
to The most important stylistic features of these Masnavi are the use of 
dynamic and moving images, rich music, repetition and making original 
compositions. 
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 مقدمه
 پژوهان احیا و بررسی نسخ خطی زبان و ادبیات فارسی بعنوان میراث مکتوب این سرزمین، از مهمترین وظایف ادب

و  فارسی  زبان  ناشناختۀ  به نسخ خطی و تصحیح آن، شناختن و شناساندن متون  توجه  فواید  از  بشمار میرود. 
شناسی یکی  ادبی و نسخه-اختصاصات زبانی و ادبی آن است. هدف از این جستار، معرفی ویژگیهاي فکري، زبانی

و   ادبی  فرهنگی،  پیشینۀ  از  بخشی  بعنوان  یازدهم  قرن  مکتوب  ذخایر  مثنویهاي  از  است.  سرزمین  این  عرفانی 
اي از شعر عرفانی سلسلۀ خواجگان چشتیه در قرن یازدهم بشمار میرود، و بخش الرموز از این نظر که نمونه تفسرة

رو بررسی ویژگیهاي  اي دارد. ازاینهاي این طریقه در این قرن را نشان میدهد، اهمیت ویژهمهمی از تعالیم و اندیشه
نی و ادبی این آثار در شناختن سبک آنها و بررسیهاي تاریخی زبان فارسی مهم است. در این  خاص فکري، زبا

تحلیلی به بررسی -الرموز و مثنویهاي آن، با روش توصیفیجستار ضمن معرفی ویژگیهاي نسخۀ منحصربفرد تفسرة
 ویژگیهاي فکري، زبانی و ادبی مثنویهاي آن میپردازیم.

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

 ارة چشتیه و تصحیح آثار چشتیان چند پژوهش مهم انجام گرفته است: درب
نوشتۀ مسعودبک بخارایی نخشبی؛ این اثر متعلق به قرن هشتم هجري است و در چهارده مرآت العارفین،  تصحیح  

اندیشه را مطابق  تببین میکند؛ کتاب کشف و یک مقدمه اصول و مبانی فکري و سلوکی صوفیان  هاي چشتیه 
، تألیف غالمعلی آریا به بررسی چشتیه در هند و پاکستان و خدمات این طریقه به فرهنگ اسالمی و ایرانی  طریقت

- هاي چشتیان پرداخته و از منابع مهم در شناخت چشتیه است. مقالۀ «سیر تاریخی تاریخ مشایخ و افکار و اندیشه 
محمد وف نصیري جوزقانی، رضا دهقانی، و دین فکري طریقت چشتیه از آغاز تا پایان اعتالي آن»، نوشتۀ عبدالرئ

عطایی، به تفصیل تاریخ مشایخ چشتیه و افکار و آداب سلوك چشتیان را بررسی کرده است. از ویژگیهاي این  
به پژوهش غالمعلی آریا، بیشتر به افکار و آراي چشتیان پرداخته است. همچنین مقالۀ مقاله آن است که نسبت

برزگر، به بررسی محتوا و نسخ  ارزشمند در شرح احوال مشایخ چشتیه»، نوشتۀ کریم نجفی«مونس االرواح، اثري  
آرا بیگم، دختر شاهجهان، از شاهزادگان گورکانیان پرداخته است. این کتاب نوشتۀ جهانمونس االرواح  خطی کتاب  

چشتیه در هند پرداخته ق است و به زندگی برخی از مهمترین مشایخ سلسلۀ  1049هند است. تاریخ تألیف کتاب  
 است.

رو تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است؛ ازاین  الرموزةچنانکه مشاهده میشود دربارة امیر روپوش و کتاب تفسر 
 معرفی نسخ خطی و بررسی سبک این شاعر و نویسنده ضرورت دارد.

 
 بحث و بررسی

 معرفی نویسنده و مشرب عرفانی او
شاه» مدارج سلوك ان سلسلۀ خواجگان چشتیه بوده و تحت نظر شیخ خود «غالماز پیروشاه محمد امیر روپوش  

گاه  اهللامعرا طی کرده و به کمال رسانده است. «من که به هر سه پرورش، پروردة توجهات حضرت غالم شاه لی
 ). 352سره و اوصل الینا فیوضه...» (تفسرة الرموز، روپوش: ص تعالیاهللاقدس  -هستم 

و نویسنده تصریح میکند که خرقه و اجازت خود  شاه بارها در متن ذکر شده است  ي نویسنده به غالمارادت مرید
 ). 348را از این شیخ دارد (همان: ص
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الرموز درگذشته بود؛ اما امیر روپوش از  شاه، او در زمان تألیف تفسرةسره» براي غالماهللابدلیل آوردن دعاي «قدس
ش این  با  خود  مستقیم  «درارتباط  میگوید:   االولیاء   مسیح  دستگیر  پیر  جناب  خدمت  به   حال   بدایت   یخ سخن 

 بدایتی   را  ذکر  که  فرمودند  نمودم.  عرض  ذکر  کیفیت  در  سره  اهللاقدس   اهللامعلی  شاهغالم  حضرت  االصفیاءخلیل
 ). 248» (همان: صنهایتی... و وسطی و است

ق) میرساند 690خود، نسبت خود را به خواجه عالءالدین علی احمد صابر کلیري (د.    در ذکر سلسلۀ انسابنویسنده  
. گروه چشتیۀ صابریه به این شیخ منتسب هستند (رك. طریقت چشتیه در هند و پاکستان، ) 349-  348(همان: ص  

 )؛ بنابراین در اینکه نویسنده منتسب به چشتیۀ صابریه است، تردیدي نیست. 158آریا: ص 
 -نده از خلفاي صدر اسالم به نیکی یاد میکند و این نشان میدهد که از اهل سنت است: «حضرت فاروق  نویس
فرموده   -رضی اهللا تعالی  -رأیت شیئاً اال رأیت اهللا معه»؛ حضرت عثمان ذوالنورین  ما  فرمود: «  -اهللا تعالی عنه رضی

به اهل بیت پیامبر (ع) در بخشهایی از اشعار او نمایان   حال گرایش مؤلف«ما رأیت شیئاً اال رأیت اهللا بعده». با این
 .است که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت

عربی در مسائلی چون وحدت وجود، قوس صعود و  از ویژگیهاي مشرب عرفانی مؤلف، تأثیرپذیري از عرفان ابن
عربی تصریح اختالف اندیشۀ خود با ابننزول، اعیان ثابته، حقیقت محمدیه و انسان کامل است. البته در مواردي به  

اهللا الدین و تابعان او قدسعربی نیز به نیکی یاد میکند: «اگر گویند که شیخ محیکرده است؛ باوجوداین از ابن
انگارند  اسرارهم نیز عالم را ظل حق میدانند تعالی؛ پس فرق چه بود؟ گویم ایشان وجود آن ظل را جز در وهم نمی

خارجی در حق آن تجویز نمینمایند... و این فقیر چون ظل را در خارج موجود میداند به حمل   و بوي از وجود
 ).307مبادرت نمینمایند» (همان: ص

عرفانی   مسلک  ویژگیهاي  برخی  و  است  کرده  یاد  خاصی  تقدس  و  احترام  با  نیز  نقشبندیه  مشایخ  از  نویسنده 
در بیان عبارات و اصطالحات یازده کلمات مشایخ  ر کرده است: «گانۀ نقشبندیان را ذکنقشبندیه ازجمله اصول یازده

نقشبند رحمهم اهللا تعالی علیهم اجمعین باید دانست طریقۀ توجه حضرات نقشبند قدس اهللا تعالی اسرارهم و 
 .) 221همان: صپرورش باطنی ایشان چنان است...» ( 

 
 معرفی نسخه  
نجفی موجود اهللا مرعشی  ) در کتابخانۀ آیت1304منحصربفرد به شمارة ( الرموز تنها یک نسخۀ  از کتاب تفسرة

متن کتاب نثر آمیخته با نظم است و با عبارت «سبحان من تجلی ذاته لذاته بذاته فی ذاته من ذاته الی ذاته   است.
میشود و انجام علی ذاته؛ سبحان من ظهر صفاته علی صفاته الی صفاته من صفاته فی صفاته بصفاته لصفاته» آغاز 

این شهادت جمله نور  کتاب این دو بیت است: «عالم کن جمله آمد در وجود / هر یکی شد رنگ در رنگ شهود /  
 ». فرما شافع روز جزاست مصطفی است / جلوه

نگاشته شده است. روي برگ اول   نسخه به خط نستعلیق و خواناست، عناوین و بسیاري از آیات قرآن به شنگرف
صفحات برگ پانزده سطري است.    190چند مهر بیضوي ناخوانا دیده میشود. جلد نسخه مقوایی است و شامل  

 نسخه داراي رکابه است و واژة رکابه در کنار آخرین واژة صفحۀ زوج نشسته است. 
«تمت. ترقیمه قرن یازدهم هجري است:    از کاتب اطالعی در نسخه و فهرستها یافت نشد؛ اما تاریخ کتابت طبق

 . »1065الرموز به تاریخ غره شوال سنۀ   ةتمام شد نسخۀ تفسر
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 اهللا مرعشی نجفی کتابخانۀ آیت 1304تصویر صفحۀ نخست نسخۀ تفسرة الرموز به شمارة 

 

 
 تصویر ترقیمۀ نسخۀ خطی تفسره الرموز

 
وانش بعضی کلمات و عبارتها دشوار میکند. بخشی از  خوردگی است که کار مصحح را در خنسخه دچار موریانه

توجه   ها و بابر افتادگی، اغالط متن است که شکل درست آنها با تصحیح قیاسی واژهدشواریهاي کتاب حاضر عالوه
 آید. متنی بدست میبه قرائن درون 

 
 الخط نسخهمعرفی رسم

 الرموز بدین شرح است:تفسرةالخط نسخۀ موجود از ویژگیهاي خاص رسم
 ـ در بعضی کلمات نقطه گذاشته نشده است: «هردو لفط مرادف»، «لون و سکل»، «اصمحالل»؛ 

 ـ  برخی حروف اضافه و ربط را بصورت پیوسته نوشته است: «بآنسوي»، «بنوعیکه»؛ 
 ـ نشان «ن» نفی و «ب» التزامی اغلب جدا کتابت شده است: «به پرداز»، «نه لغزد»؛ 

 ـ  بجاي «ي» همزه گذاشته شده و برعکس: «دریاء عشق» (دریاي عشق)؛ «منشاي» (منشاء)، «شیون» (شئون)؛ 
 ـ اغلب «را» بصورت چسبیده به کلمۀ قبل کتابت شده است: «دیگریرا»، «آنرا»؛ 

 ـ فعل مرکب بصورت پیوسته نوشته شده است: «پاکدارد»، «نگاهدارد»، «نقلکرده»؛ 
 ورت واو (و) کتابت شده است: «خورسند»، «دوچار»؛) بص-ُـ گاهی ضمه ( 

 جاي «سیرگاه المکان»)؛در مواردي بجاي کسرة اضافه حرف «ي» آورده است: «از فضاي سیرگاهی المکان» (به  -
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 ـ اغالط امالیی کاتب در بعضی کلمات مشاهده میشود: «اطصحات» (اصطالحات)؛ 
جاي » (بهةجاي جماعت)، «حیو» (بهعۀکتابت شده است: «جما»  ةـ  بعضی کلمات مختوم به «ت» به شکل «

 حیات)؛ 
 آوا بجاي یکدیگر نگاشته شده است: ناضره (ناظره)، سروت (ثروت)؛ حروف هم _
 اسم اشاره بصورت متصل به کلمۀ بعد نوشته شده است: «اینمعنی»؛ _
 ؛حرف «ژ»، حرف «ز» گذاشته است: «وازگون» (واژگون) در مواردي بجاي  _
 در مواردي بجاي کسره، «ه» غیرملفوظ گذاشته است: «تویی پابنده دام ملت خویش»؛ _
 ساز «نـ» بصورت جداگانه و بشکل «نه» آمده است: «نه لغزد»؛پیشوند منفی _
 نامی» (بجاي گمنامی). اند؛ مانند «گمبرخی کلمات مشتق یا مرکب جدا کتابت شده _
 

 هاي آنالرموز و مثنویةمعرفی کتاب تفسر
الرموز حاوي مطالب عرفانی در باب وجود و مراتب آن، والیت شیخ، اصول و تعالیم چشتیه و نقشبندیه  کتاب تفسرة

رمز» با عباراتی   –مراتب عرفانی و چگونگی سیر در آنها را با عناوین «رمز  و آداب سلوك و ذکر است. مؤلف کتاب،  
آورد و گاهی فوائدي به مناسبت مقام بعنوان «فائده» دنبالۀ بعضی  اي نیز میشیوا شرح داده و در هر رمزي مثنوي 

مثنویها جمعاً   این  میکند.  اضافه  رموز  مثنویهاي    1277از  نشان میدهد  قراین  دارد.  تعلیمی  و جنبۀ  است  بیت 
ت. قرینۀ محکمی که انتساب مثنویها به مؤلف را نشان میدهد، اشتراکات  الرموز از نظم خود امیر روپوش استفسرة

جاي کتاب آمده و وزن آنها نیز با هم متفاوت است. بدلیل اهمیت سبکی و زبانی در مثنویهایی است که در جاي 
ادامه ویژگیه فارسی در طریقۀ خواجگان چشتیه، در  اندیشۀ چشتیه و مطالعۀ شعر  اي این مثنویها در شناخت 

 الرموز بررسی میشود. ةفکري، زبانی و ادبی مثنویهاي تفسر
 

 ةالرموزبررسی سطح فکري مثنویهاي تفسر
 وجود توحید و وحدت

وحدت  و  توحید  مسئلۀ  شده،  تکرار  مثنویها  در  که  محتوایی  و  مضمون  و  بیشترین  توحید  موضوع  است.  وجود 
چهارم کل ابیات مثنویها را شامل که در حدود یکبیت مطرح شده است    319هاي مختلف در  وجود به شیوهوحدت

درصد ابیات). در مسئلۀ توحید و وجود واحد خداوند، امیر روپوش معتقد است عالم همچون لباسی 24.9میشود ( 
 براي خداوند است؛ بنابراین ما جلوة بیرونی ذات مطلق خداوندیم: 

ــالب           ــقـ انـ ــر  پـ ــم  ــالـ عـ ــاب  ــجـ حـ  از 
         

زیـــبـــاي   رخ  نـــقـــاب  بـــر  دارد   خـــود 
 ) 1؛ ب  4(تفسرة الرموز، روپوش، ص              

آرمــیــد        کــثــرت  ــه  ب وحــدت  ــه  شــ  چــون 
       

دیــد  زیــد  و  مـرو  ـع شــــکــل  ر  ـب را  ش   خـوـی
 

ــت               کجــاســ ــتی  هسـ را  زیــد  و  عمر  ــه   ورن
 

ــت  مــاســ روـن مــا  ــه  نشــ ــاـه شــ ی   هســـــت
مــان: ص                                  ب9(ـه  ،1 ،

 وحدت شیخ با خدا   
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نقش واسطه و تجلی خداوند براي   سوازنظر امیر روپوش شیخ از خدا و مرید جدا نیست؛ بلکه از نظر وجودي از یک
دیگر همچون حقیقت وجود یگانه، ذات او متلبس به لباس الوان میشود؛ چنانکه در ستایش  مرید را دارد و از سوي  

 شیخ میگوید:
ــه        آراســـــت ــاس  ــب ل ــر  ه در  ــا  م  شـــــاه 

        
ــه    ــت ــراســ ــی پ ــمــط  ن هــر  ــر  ب ــا  م ــاه   شــ

ص                                  ــمــان:  ب 6(ه ؛ 
28 ( 

ــرســـــت            ــب اک ــب  ــل ط در  ورا  ــه  ک ــر   ه
        

ــت       اســ اولــیــتــر  هــمــه  از  ــیــخ  شــ  بــرزخ 
مــان: ص                                ب 181(ـه ؛ 

 درصد ابیات) به مدح و ثناي شیخ خود پرداخته است: 7.7بیت (  99همچنین در   
ــم  ــی ــل ع ــم  ــل ع ــم  ــال ع ــل  اج ــخ   شـــــی

 
ــم   ــری ــک ــدال ــب ع ــوشــــۀ  ــرگ ــگ ج  شــــاه 

 
ادب ــش  ــزم ب ــه  ب ــه  ــک گشـــــت   آن ــوز   آم

 
ه شــــب بود، شــــب  ه ـک  افروز گشــــت گرـچ

 ) 5-4؛ ب 231(همان: ص                          
نیز به ارتباط خدا، پیر و مرید بدینصورت اشاره کرده است: «مرید در جان پیر، خداي را مرآت العارفین  در کتاب  

با حق نشیند و پیر در جا تا در صحبتش بیخود  دهلوي: ص العارفین، نخشبی  ن مرید، خود نگرد» (مرآتبیند 
 ). 193اهللا جوید» (همان: ص ). همچنین در همین کتاب آمده است: «مرید در شیخ وجه196

درصد ابیات) به مسئلۀ ارتباط وجودي شیخ و سالک با  13.3بیت (برابر    171بطور کلی در مثنویهاي تفسرة الرموز  
 خدا و جهان پرداخته است. 

 
 توجه به اهل بیت پیامبر

که آنان را نزدیکترین گروه اهل سنت  اي داشتند؛ بطوري بطور کلی خواجگان چشتیه به اهل بیت پیامبر ارادت ویژه
 14). در مثنویهاي تفسرةالرموز، در  193طریقت چشتیه در هند و پاکستان، آریا: ص  اند (رك.  به شیعیان دانسته

هاشم با احترام اشاره شده، چنانکه حتی کتاب به اهل بیت پیامبر و خاندان بنی  بیت از مواضع و مثنویهاي مختلف
 اکبر (ع) نیز یاد کرده است: از حضرت عباس و علی

ــد              شـــ دار  عـــلـــم  عـــبـــاس   نـــامـــزد 
 

شـــــد  ــار  ــک ــی پ ــر  لشـــــک ــیشـــــرو   پ
 

ــی ــل ع ــا  ــج آن او  ــر  ــی ــود         غ ب ــه  ک ــر  ــب  اک
 

ــی  ــل ع ــاده  ــه ن ــام  ــود  ن ب ــه  ک ــر   اصـــــغ
 ) 19-18؛ ب 323الرموز، روپوش، ص ة(تفسر  

 همچنین در ستایش امیر مؤمنان علی (ع) میگوید: 
ــت      اســ ــی  ــب ن ــراي  ب ــه  ک ــان  ــرف ع ــت   دول

 
اســـــت   ــی  ــل ع او  ــرف  ط از  آن  ــازن   خ

؛ ب 254(همـان: ص                                
 مفاهیم مغانه و بزمی  

بسامد است و در بیشتر اشعار مضامین تعلیمی خود را در  تصویرسازي کم  هاي تفسرةالرموزبطور کلی در منظومه
هاي مفاهیم کتاب، مفاهیم بزمی و ترین شبکهقالب زبان تعلیمی غیرتصویري بیان کرده است؛ بااینحال از گسترده
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اي و اشاره به میخانهبیت مفاهیم مغانه و بزمی را با استفاده از تصاویر    23اي است. امیر روپوش در  مغانه یا میخانه
 آالت موسیقی و مجالس بزم آورده است. تصویرها و مفاهیم این بخش:

،  265)، جام و صهبا (ص19، ب75)، ساقی و صراحی و شراب و مینا و مست و خُم (ص7، ب10[شراب] صاف (ص 
،  130(ص)، مَی  10، ب94)، مُل و جوش مل (ص8، ب42)، خراب (ص21، ب20)، مستی و میخانه و دُرد (ص2ب
)،  9، ب 81)، نوش (ص20، ب301نوشی (ص)، مَی12، ب133خوار (ص)، باده14، ب133پرستی (ص)، مَی2ب

،  345)، چوبۀ تار، (ص16، ب163زن (ص)، مطرب و زخمه23، ب344) ، چنگ (ص7، ب171چنگ و سرود (ص 
 ). 4، ب4) و خرابات (ص29، ب344) نغمه (ص1ب
 

 رکاربرد اصطالحات فلسفه و منطق در شع
در مثنویهاي تفسرة الرموز برخی اصطالحات فلسفی و منطقی در مواضع مختلف تکرار شده است. اصطالحاتی  

) 12، ب 57(ص  2)، حدوث و قدم9، ب39و ممکن (ص   1)، واجب8، ب38) و وجوب (ص11، ب57چون امکان (ص
، 10(ص   4)، عقول عشره17، ب292و امر اضافاتی (ص  3) 18، ب5)؛ جزئی و کلی (ص10، ب57و حادث و قدیم (ص

 بیت این اصطالحات آمده است. 25) و... . جمعاً در 6ب 
 

 کاربرد گستردة اصطالحات عرفانی در شعر
در اکثر ابیات متن دیده میشود. از جمله   مجموعۀ عظیمی از اصطالحات عرفانی و حکمی در مثنویها آمده است که 

،  )3، ب8(ص«تنزل»  )،6، ب9(ص «وجود» )،5، ب3(صعربی همچون «قید اطالقی» اصطالحات ویژة مکتب ابن
و نیز برخی اصطالحات عرفانی خاص )،  10، ب10(ص«عین اهللا»  )،  1، ب23(ص  «اعیان»)،  9، ب57(ص«تعین»  

،  265(ص  «حدّ مع اهللا»  و  «سیر من اهللا»)؛  4، ب93(ص  باس شهود»، «ل )؛  11، ب 10(ص  رس»متن همچون «طبع
 .) 2-1، ب63(صعارف باهللا، عارف بالنفس، عارف بالذات) ) ( 118، ب254(صو «عرفان ثالثه» ) 1ب
 

 
دربرابر ممکن که واجب بالغیر است. «معنی واجب آن است که من حیث الذات  . منظور «واجب بالذات» است که ذات حق تعالی است؛  1

فرهنگ لغات  مصداق حکم موجود باشد و بلکه عین الوجود و صرف الوجود باشد و موجودیت آن بدون قید و وصف و شرط باشد» (سجادي،  
 ).341 ص : و اصطالحات فلسفی

اند: «عبارت از سلب ضرورت هم از جانب موافق و هم از  » است. در تعریف امکان گفته. «ممکن» صفت فاعلی وضعیت وجودي «امکان2
طرف مخالف میباشد و به عبارت دیگر سلب ضرورت از طرف وجود و عدم و معناي آنکه گویند فالن امر ممکن است؛ این است که وجود و 

 ). 39ص عدم هیچکدام براي آن ضروري و حتمی نیست» (همان: 
در فلسفه به دو معنی است: اول «حدوث زمانی» که درمقابل قدم زمانی است؛ یعنی وجود چیزي بعد از عدم آن است؛ دوم   . «حدوث» 2

 ).109ص «حدوث ذاتی»، درمقابل قدم ذاتی، که به معناي نیازمند بودن چیزي به غیر یا به علّت وجودي آن است (همان: 
با هم مرتبطند. «جزئی عبارت از مفهومی است که نفس تصور آن مانع از وقوع شرکت باشد . اصالحات «جزئی» و «کلی» و «امر اضافاتی»  3

به مادون به مافوق یعنی امري کلیتر جزئی بوده و نسبتامند؛ در مقابل جزئی اضافی که خود نسبتنو این نوع جزئی را جزئی حقیقی می
گانۀ عرضی  ). همچنین «اضافه» در منطق و فلسفه یکی از مقوالت نه102ص  خود یعنی امري که شمول آن کمتر باشد، کلی است» (همان:  

کلی «نسبت میان دو امري است که وجوداً مالزم یکدیگر باشند؛ به این معنا که تعقل هریک باإللتزام تعقل دیگري را ایجاب    است و بطور
 ).29ص کند» (همان: 

لی، به ده عقل طولی قائل هـستند. این ده عقل از «عقل اول» که اولین ـصادر از . فالـسفۀ مـشاء در بیان کیفیت ـصدور اـشیا از ذات حق تعا4
 ). 198-197 صص خداوند است، آغاز میشود و به عقل فعّال که همان جبرئیل یا روح القدس است، پایان میپذیرد (همان: 
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 ویژگیهاي آوایی 
 وزن مثنویها

؛ یعنی بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن، الرموز بر وزن مثنوي معنوي موالناست   ةدر حدود نیمی از ابیات تفسر
بیت در بحر رمل مثمن   21درصد کل ابیات). همچنین  49.9بیت در این وزن است (   638فاعالتن، فاعلن). جمعاً  

 محذوف است (فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن). 
فاعلن مفتعلن،  (مفتعلن،  مکشوف  مطوي  مسدس  سریع  بحر  آن  از  با  پس   (446   ) ابیات)  34.9بیت  درصد 

از یک این بحر، وزن «مخزن األسرار» نظامی است و بیش  ابیات پرکاربردترین وزن مثنویهاي کتاب است.  سوم 
درصد ابیات) در بحر هزج مسدس 13بیت است (   167کتاب در این وزن سروده شده است. مابقی ابیات مثنویها که  

الرموز از وزن مثنویهاي بزرگ ةشیرین» نظامی است؛ بنابراین در تفسر  مقصور یا محذوف است که وزن «خسرو و
 بهره گرفته شده است.  مخزن األسرارموالنا و  مثنوي ادبیات فارسی بویژه 

 
 تخفیف هجاها و مصوتها

در این مثنویها در موارد زیادي به ضرورت وزن، حروف صدادار، صامت خوانده میشوند و در این کار تاجایی پیش 
» و  taʼin) را بصورت «leman elmolk) و «لمن الملک» ( taʼayyonود که حتی کلماتی چون «تعیّن» ( میر

»lemnolmolkآورد: » می 
روز   ــی  ــوی ــنت ــی ــع ــی        ت ــت مســ ــام  ــگ ــن  ه

         
ــتـــی   الســـ آواز  بـــر  گـــفـــتـــی  ال   بـــه 

ــر             ؛ ب  61الرموز، روپوش، ص    ة(تفسـ
ــگ     ــان ــک  ب ــل ــم ال ــن  ــم آورم         ل ــاد  ی ــر   ب

 
آورم   بـــاد  بـــر  ــرافـــیـــل  اســـ ــور   صـــ

ب 134(ص                                       ؛ 
 همچنین در مواردي حروف متحرك فعلها و ضمایر متصل را بصورت ساکن ذکر میکند:  

ــش   آرای ــام  ــم ت ــو  ت ــام  ن ــه  ــانســــتک     ج
 

ش    یـراـی ـپ و  عــت  خــل ــراپــا  ــت ســ  جــانســ
 ) 17؛ ب 39(همان: ص                            

 کاربرد جناس و سجع 
تفسر  مثنویهاي  در  چنانةجناس  است؛  پرکاربرد  بسیار  در  الرموز  از    171که  مثنویها    1277بیت  کل  بیت 

خط بکار رفته است. از این   درصد ابیات)، انواع جناس تام، مطرف، مضارع، اشتقاق، اقتضاب، زائد و جناس13.39( 
دارد. همچنین در   زیادي  بسیار  ارزش موسیقیایی  (   34نظر متن  ابیات)، سجع2.6بیت  با صنعت درصد  پردازي 

 درصد ابیات) نیز ترصیع وجود دارد.1بیت (  13موازنه (یا مماثله) و در 
 جناس تامّ:

ــود   خ ــود  ب ز  ــارغ  ف ــدر  ق               نشـــــانآن 
 

نــیــابــم  خــود  ــراغ  ســ ــان یــک    کــز   نشــ
 ) 21؛ ب35(ص                                  

 
 جناس زائد:

ون ی    احــد  ـچ ـب ذات   ســـرکشـــیــد        حــداز 
  

مــد  حــدِّ  پــدیــد   اـح ــد  شــ ش  صــــفــاـت ــا   ب
 ) 1؛ ب2(ص                                          
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 جناس تصحیف یا خط:
ــی   ــوی ــاحت ــداي   ســـــی ــی ــت                    ب ــق ــری  ط

 
ــی    ــوی ــاح  ت ــتســـــب ــق ــی ــق ح ــاي   دری

؛  61(ص                                           
 1جناس قلب (قلب بعض)   

فــنــا   ــت              رونــقآن  بــقــاســـ روي   ده 
 

ــا    ــن ف ــنآن  ــت  روغ ــاســ ــق ب ــوي  م ــش   ک
؛  20(ص                                         

  2جناس اقتضاب  
ــه   ب ــد  ــن ــی نشــ چــه  ــیــنهــر  ــانو    زم            زم

 
دان  ــد  ــداونـ خـ ــورات  ــهـ ظـ ــه  ــلـ ــمـ  جـ

؛  46(ص                                           
 3جناس مطرف:  

ــرمــایــۀ    بـود ســ ــت       بـهـبـودتـو   مــاســ
            

تــــــو     تــــــرخــــــوشبــــــود 
 ) 19؛ ب35(ص                                  

اند: «حداقل در دو جمله [یا دو  همچنین کاربرد ترصیع و موازنه در متن چشمگیر است. در تعریف ترصیع گفته
متوازي درمقابل اسجاع  بدیع، شمیسا: ص    مصراع]  به  تازه  (نگاهی  قرار گیرند»  نظر 40یکدیگر  از  این شیوه   .(

 موسیقیایی بیشترین ارزش را در انواع سجع دارد:

 ) 3، ب62)؛ (ص1، ب61)؛ (ص 6، ب 67)؛ (ص 7، ب131)؛ (ص 12، ب20(ص 
همچنین نوع دیگري از روش تسجیع در سطح کالم وجود دارد که در آن دو یا چند جمله یا دو مصراع، بوسیلۀ  

پردازي «موازنه» میگویند (رك. نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:  تقابل اسجاع متوازن هماهنگ میشوند به این نوع سجع
 ): 41ص

 ). 18، ب156)؛ (ص26، ب75)؛ (ص42، ب115)؛ (ص19، ب20)؛ (ص 2، ب2(ص
 

 ویژگیهاي واژگانی
 ها و تعابیر عربیکاربرد گستردة واژه 

هاي عربی هستند، برخی تعبیرات خاص عربی در این مثنویها بجز کاربرد اصطالحات قرآنی و عرفانی که از واژه
) یا اسماي 7، ب98)، «اولوا األجنحه» و «ذو الهمت» (ص6، ب 5)، «ذوالوقار» (ص4، ب2همچون «ذواالحترام» (ص

 
جناس در پهنۀ ادب  هاي همگون روي میدهد؛ مانند: رقیب، قریب» (است که عمل قلب در بخشی از پیکر واژه  . «قلب بعض، جناسی1

 ).56 : صتجلیلفارسی، 
  کزازي:  بدیع،  اند (رك. این جناس را موسیقیاییترین نوع جناس دانسته. در اینجا منظور ما از «اقتضاب» جناس اختالف مصوت بلند است.  2

 ).59 ص
به دیگري یک یا دو هجا در آغاز بیشتر ما از جناس مطرّف، جناس مختلف األول است که در آن یکی از کلمات متجانس نسبت. منظور  3

 ).61: نگاهی تازه به بدیع، شمیسا دارد (رك. 

ــت اســ ــرمنــدگی  شـ ــدن  بُ غــافــل  خــدا   از 
 

دگی و از    ــدن خرســــن ــاـغل شـ دا شـ  اســـت   ـخ
ــر                فسـ وش، صة(ـت روـپ وز،  رـم  -67اـل

  

ــ گ حســـــاب  از  دور  ــا  ــن ف ــوي    آن  ــگ ــت  ف
        

ــوي   ب و  ــگ  رن ــراز  ط از  ــاك  پ ــا  ــن ف  آن 
ــیــت 20(روپــوش، ص                           ب  ،
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دهندة تأثیر گستردة زبان عربی ست که نشان) نیز بکار رفته ا11-10، بیت5مبهم عربی همچون «عمرو و زید» (ص
 بر متن است. همچنین گاهی شاعر در یک مصراع کالم عربی و فارسی را با هم ممزوج کرده است:

ــت         آنســ و  ن  اـی مـوال  مـمـلـوکــات   جـمـلــه 
 

ــت  ــانســ ــه ج دو  ــر  ه ــه  ل ــوال  م ــه  ل ــن   م
، 68(ص                                           

 سازیهاي بدیعترکیب  
 123، اضافی مقلوب، وصفی و... وجود دارد که جمعاً  در مثنویهاي موردمطالعۀ ما انواع مختلفی از ترکیبهاي فاعلی

بار این ترکیبها بکار رفته است. امیر روپوش با برخی کلمات، ترکیبهاي متعددي ساخته است. بیشتر ترکیبها از  
 نوع صفت فاعلی مرکب مرخم است.  

 )، 2، ب12زیب (ص)، آیینه14، ب5زیب (ص)، مسند5، ب4زیب (صترکیب واژه با کلمۀ «زیب»: جامه
)،  4، ب 269طراز (ص)، نزهت13، ب265طراز (ص)، وحدت11، ب34ترکیب واژه با کلمۀ «طراز»: خودطراز (ص

 )؛ 9، ب367طراز (ص)، خوش4، ب354طراز (صرنگ
)،  11، ب 266آرا (ص)، خویشتن8، ب266آرا (ص )، لباس6، ب29آرا (ص)، رنگ4، ب25آرا (صبا کلمۀ «آرا»: صفت

 ). 20، ب 269)، قدآرا (ص11، ب266آرا (ص)، ماهیت11ب، 266آرا (صچمن
 هاي ویژة متنواژه
)،  10، ب201)، همون (بجاي همان) (ص12، ب163(ص  2)، جشیب4، ب54(ص   1هاي بسیط ویژة متن: رنگتواژه

 ).9، ب 266شبابه (ص
 انداز):کننده) و شابه (شبههساختهاي صرفی ویژة متن: اسم فاعل شاکک (شک

ــاکــک رو  شــ ــود               آن  شــ ــت  ــالل ضــ ــه   ب
 

ــابــهــش  بــود    شـــ مــلــت  کــافــر   از 
 

 )16؛ ب246الرموز، روپوش، ص ة(تفسر
 ).    9؛ ب266جمع مکسر «لواین» از «لون» (رنگ): «فرق لواین ز میان خاسته» (ص

 ).2، ب60(ص  4)، کماهی19، ب39(ص 3بند،)، قلم11و10، ب10رس (صاسمهاي مرکب فارسی و عربی: طبع
)،  16، ب 186)، حکومتگاه (ص2، ب4)، سیرگاه (ص45، ب115هاي مشتق با پسوند و پیشوند: خورسندگی (صواژه

 ).2، ب7سرا (ص)، سرابستان2، ب311)، چمنستان (ص9، ب268(ص 5)، شاخچه25، ب21شهادتگاه (ص
ــبیه «نمط» به معنی «مثل» و «مانند» آمده ا ــادي همچنین در این متن، ادات تش ــر ش ــت: «غنچه نمط از س س

 ).13، ب263شکفت» (ص
 

 کاربردهاي دستوري و ساخت جمالت  
 ايکاربرد عبارتهاي وصفی و توصیفات گزاره

 
 به معنی رنگ. .  ١
 درشت غلیظ ناگوار (فرهنگ آنندراج)، طعام سخت؛ یعنی نان بی نانخورش (غیاث اللغات).   . طعام غلیظ یا بی نانخورش و هرچیز 2
 بند کردن عبارت از نوشتن است (فرهنگ آنندراج). اللغات)؛ قلم«آنچه به قید تحریر آورده شده باشد» (غیاث .3 
   اللغات).. به معنی چنانچه آن مقدمه هست (غیاث  4

 سازي (فرهنگ آنندراج).بندي: تهمتخدا)؛ و نیز به معنی تهمت و افترا. شاخچهنامۀ ده. شاخ کوچک (لغت 5



 57-76 صص ،72 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401   اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 68

). و «سو فتاده»: 26، ب35برخی عبارتهاي وصفی همچون «واکرده چنگ»: (چون عقاب تیزرو واکرده چنگ) (ص
 رفته است. نمونۀ دیگر این بیت است:  در متن بکار 1) 6، ب6(سو فتاده شامل ملت تویی) (ص 

را         ــش  خــوی ــار  ک ــه  ب ــرت  حــی ــن  م  چــون 
 

را  درویـــش  ازخـــودرفـــتـــۀ  مـــن    چـــون 
؛  89(ص                                         

 کامل است که از ویژگیهاي خاص این متن است:  در مواردي صفت فرد بصورت یک جملۀ  
ــردي            ک ــاه  آگ ــود  خ ز  را  ــود  خ ــی  ــوی  ت

 
ــردي   ک ــاه  گ ــش  ــرام ف را  ــود  خ ــی  ــوی  ت

؛  61(ص                                           
 کاربرد ضمایر مبهم مرکب  

» و «هرکه»، «هر همه» در مواضع مختلف متن بکار رفته دگریکی»، «آنواین»، «آنوآن» و «آنضمایر مبهم «این
دگر»، در ابیات متوالی تکرار   و بارها تکرار شده است. همچنین برخی از این ضمایر همچون «آن یکی» و «آن / این

 ): 80شده است که آرایۀ «التزام» یا «اعنات» نامیده میشود (رك. نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص
ــه ــرق خ در  ــی  ــک ی ــد      آن  ــی آرم ــق  دل  و 

     
ــد  ــی واره دو  ــر  ه ــد  ــی ق از  ــر  دگ ــن   ای

 
زن    و  فـــرزنـــد  درمـــانـــدة  یـــکـــی   آن 

       
ــن   ــویشــــت خ ــد  ــن ب ز  ــارغ  ف ــر  دگ ــن   ای

 
ــاخــتــه  ســ ــتــی  هســ قــیــد  در  یــکــی   آن 

 
ــه...   ــت ــرداخ پ ــود  خ ــود  ب از  ــر  دگ ــن   ای

ــر            - 9؛ ب 8الرموز، روپوش، ص   ة(تفس
 شیوة زبان عربی مؤنث به  آوردن صفت   

 در مواردي صفتها را با تاي تأنیث مؤنث کرده است: 
امــکــانــیــه             و  ایــجــابــی  ــۀ     روضـــ

 
ــه   ــی انســـــان ــه  چ و  ــی  ــب ــن ج ــۀ   دوح

 ) 1؛ ب162(ص                                  
 ) 4، ب162؛ ص24، ب35(نیز رك. ص

 مؤنث آورده است:گاهی حتی براي کلمات فارسی صفت 
ــه            ــیـ ذاتـ ــن  ــمـ چـ ــواي  هـ ــر  ــهـ  بـ

 
ــه  ــیـ ــالـ عـ ــن  وطـ از  ــود  خـ ــده   آمـ

 ) 3؛ ب162(ص                                  
 اقسام اطناب

 مختلف دیده میشود که در ادامه انواع آن را نشان میدهیم: هاي هاي فراوانی از اطناب، به شیوهدر این متن نمونه
 تکرار واژه براي تأکید (تکریر):

ــت         اســ حـق  ر  ـب ش  ذاـت کــه  ق  طــل ـم ر  ـب  اـک
 

 مطلق اســـت و مطلق اســـت و مطلق اســـت  
ــر                  فسـ روـپوش ص  ة(ـت وز،  رـم ؛ 3اـل

 ) 6، 5، 4؛ ب10، ص1؛ ب16(رك. ص  
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 صفات براي یک موصوف (براي تأکید در توصیف): تتابع
 زیـــب تـــعـــلیـــم خـــدايشـــاه مـــســـنـــد

  
ـــــت  ــاه زینـ ـــ ــايشـ ــریـ ــدر کبـ  بخـــش صـ

 
ــان  ـــ ــذهـــبـ  شـــاه مـــهـــدي ضـــاللـــت مَـ

            
 شــاه هــادي هــــدایــــت مــشــــربــــان 

ب5(ص                                     -14؛ 
 ذکر خاص بعد از عام:   

ــود     ب ــت  دشــ آن  در  ــچــه  آن کــالم  ــطــع   ق
 

حــدود...    ع  ارـب س  ـپ و  ش  ـی ـپ و  چــپ  و   راس 
فســـر          وش، ص  ة(ـت روـپ وز،  رـم ؛ 323اـل
 کاربرد جمالت مترادف:  

ــت            ــاســ ــق ب ــک  ــل م ــۀ  ــای ــرم ســ ــا  ــن ف  آن 
    

ــاســـــت  ــق ب ــک  ــل م ــۀ  ــرای ــی پ ــا  ــن ف  آن 
 ) 13و  7؛ ب20(ص                                 

 ایضاح مطلب با «که» موصولی: 
ــت          مــاســ ــد  خــداون کــه  رحـق  ـب  حضــــرت 

 
ــت   نمــاســ ــو  سـ هر  ــه  ب ــمس  شـ من   اظهر 

 ) 12؛ ب302(ص                                     
 ویژگیهاي ادبی (بیان و بدیع)

 مجاز
له حقیقی به مناسبتی، و آن مناسبت را در اصطالح عالقه  مجاز «استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع

بیت انواع مجازها   205). در مثنویهاي موردمطالعه در  247میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص
مجاز براي گسترش تصاویر و بسط تناسبهاي بکار رفته است. از ویژگیهاي سبکی شعر امیر روپوش آن است که از 

 شعري خود بهره میبرد: 
در   ــی  ــک ی ــقآن  دل و  ــه  ــرق ــد      خ ــی  آرم

     
ــد   ــی واره دو  ــر  ه ــد  ــی ق از  ــر  دگ ــن   ای

ــر                 فسـ روـپوش، ص  ة(ـت وز،  رـم ؛ 8اـل
 ) 7ب

ــی ــالقـ اطـ ــدا  خـ شــــــد                     ار  آزاد   اش 
 

فضـــــاي    ــاددر  ب و  ــاك  خ و   شـــــد  آب 
؛  12(ص                                         

در بیت اول مجاز جزء و کل و در بیت دوم مجاز به عالقۀ ماکان بکار رفته است. نکتۀ مهم اینکه کاربرد مجازي در   
 ). 3، ب390؛ 9، ب81شده است (نیز رك. ص النظیراینجا باعث ایجاد تناسب و مراعات

 
 

 تشبیه
 تشبیه بلیغ

بخش اعظم تشبیهاتی که در مثنویهاي بکار رفته، تشبیهات بلیغ است. تشبیهات بلیغ تشبیهاتی هستند که در 
 418). در مثنویهاي تفسرة الرموز جمعاً در  72تشبیه ذکر نمیشود (رك. بیان، شمیسا: ص    شبه و اداتآنها وجه
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بیت تشبیه بلیغ اسنادي دارد. بخشی    155بیت تشبیه بلیغ اضافی و    265بیت تشبیه بکار رفته است. از این ابیات  
 ان شده است:از خالقیت هنري امیر روپوش در ساخت ترکیبهاي اضافی بدیع در این تشبیهات نمای

زار هستی، حجّ شادي، بیداي بقا، آیینۀ چین بقا، سمند ترکیبهاي اضافیِ طغراي شهود، حباب کفر و دین، پنبه
رنگی، اشهب همت، مزرعۀ احداث، زار شهادت، خارستان حدث، بازار قدس، کشتزار عشق، زنجیر بیخودي، چمنبی

ت، مهبط وحدت، صحاري سلوك، پشتۀ هستی، قماش حیات،  باران ارادت، صحراي جنون، میوة برزخ، کتاب سرنوش
هاي چمنستان جناب وجود، و قماش شهود، از ترکیبهاي تشبیهی ویژه و خالقانۀ این متن است. همچنین از شیوه

آورد و از این راه نوعی بالغی خاص امیر روپوش آن است که تشبیهات بلیغ اسنادي را در ابیات پیاپی و متتابع می
 آورد:و تکرار در تشبیه پدید میتأکید 

کـــل        ذرات  آیـــیـــنـــۀ  ــوم  شـــ  گـــه 
 

ــل   ک ذات  ــر  ــه ب ــه  ــن ــی آی شــــوم  ــه   گ
 
ــم                    ــم ــج ــان ک را  ــا  ــه ــم ــج ن شــــرار  ــه   گ

 
مـنـم  روشــــن  لــک  ـف جـم  ـن هـر  ــه  ب  گــه 

 
ــاب               ــت آف جــام  ــه  ب ــن  روشــ ــوم  شــ  گــه 

 
مــاهـتــاب    عـکـس  خـش  ـب رو  شــــوم   گــه 

 ).3-1؛ ب 27روپوش، صالرموز،   ة(تفسر   
 ) 16-12، ب 20(و نیز رك. ص

 تشبیه تمثیل 1
هاي آن تشبیه وجود یگانه به آب و کاربرد این تشبیه در مثنویهاي موردمطالعه نادر است. یکی از بارزترین نمونه

 یخ است:
هــو         ــرت  حضــ غــیــر  ــت  نــیســ عــالــم  ــه   ب

 
او  ــگــو  ب خــواهــی  ــگــو  ب مــن  خــواهــی  ــو   ت

 
آب         ــو  ــگ ب ــا  ی ــخ  ی ــو  ــگ ب ــخ  ی ــی  ــاب ی  چــو 

 
دریــاب  آب  مــعــنــی  ــه  ب یــخ  ــورت  صــ ــه   ب

 ) 8،9،10، ب142(ص                                
 استعاره

ها در فعل یا مصدر یا صفتهاي فاعلی و الرموز کاربرد چشمگیري دارد. برخی از این استعارهةاستعاره در متن تفسر
عاره در فعل یا استعارة تبعیه مینامند؛ زیرا با دریافت متعارف از استعاره که در مفعولی میشود. این موارد را است

شمیسا: ص   بیان،  (رك.  است  متفاوت  میدهد،  روي  ویژگی197اسم  استعاره  ).  استعارهاین  و  و ها  مکنیه  هاي 
باید    ). 254-253کدکنی: صص  تشخیص پویایی و حرکت در تصاویر است (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی

آورد (رك. معانی و بیان، احمدنژاد: توجه داشت هر استعارة تبعیه در کنار خود یک استعارة مکنیه هم بوجود می
 ). 55ص 

به ذکر اي که در آن فقط مشبۀبیت، استعارة مصرحه آمده است؛ یعنی استعاره  145در مثنویهاي موردمطالعه در  
بیت استعارة مکنیه و تشخیص آمده   95ت استعاره در فعل و در  بی  148شده و کاربرد آن در اسم است؛ ولی در  

دهندة حرکت و پویایی بیت). این مسئله نشان  225است که جمعاً بیشتر ابیات حاوي استعاره را شامل میشوند ( 
 در تصاویر مثنویهاي تفسرةالرموز است. 

 هاي مصرحه: نمونۀ استعاره
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آن   ــه  ک ــس  ک آن  ــار شــــادي  ــه ب ــر   اب
          

ــار  ــث ن ــی  ــن ــع م ــر  ــوه گ وي  ــر  ب ــرد   ک
 ) 16؛ ب10الرموز، روپوش، ص  ة(تفسر       

 ) 11، ب24؛ ص14، ب13؛ ص6، ب12؛ ص4؛ ب8(رك. ص
)، 15،  132)، دست حضور (ص5، ب69)، رخسارة توحید (ص14، ب20هاي استعاري: روي بقا و موي بقا (صاضافه

 ). 1، بیت50رخسارة احسن (ص
 (اسنادي):  اي تشخیص گزاره

عـنــان ــت  جـهــات  گشــ شــــش  کـرة   کـش 
 

کـــایـــنـــات روي   کـــرة  ــد  شـــ ــا   گشـــ
 ) 6، ب267(ص                                       

 )       15، ب113؛ ص1، ب85؛ ص23، ب35(رك. ص 
 استعاره در فعل: 

طـــرف   هـــر  او  ــرت  ــتـــه حضـــ               آراســـ
 

ــه  ــم ه ــه در  ــواســـــت خ ــر  دگ ــگ  رن ــا   ج
؛  325(ص                                      

  

 .) 8-7، 1، ب163(رك. ص
استعارة   و  تشخیص  مصرحه،  استعارة  موارد  احتساب  با  در  درمجموع  که    375مکنیه  است  آمده  استعاره  بیت 

 درصد ابیات را شامل میشود. 29.3
 

 کنایه
بکاررفته که برخی از آنها از اندوختۀ زبان خودکار فارسی بشمار میرود؛ همچون   بیت کنایه  95در این مثنویها در 

رفته که باعث ایجاد    هاي فعلی و اسنادي بکاربیت کنایه  56)؛ ولی در  18، ب  312ترکیب کنایی «دستگیر» (ص
،  265)، «قفا دادن» (ص1، ب123برتافتن» (ص  هایی همچون «روي حرکت و پویایی در شعر شده است. کنایه

)،  3، ب245)، «علم افراختن» (ص7، بیت72)، «چشم پوشیدن» (ص31، ب35)، «سر به زیر پا شدن» (ص15ب
)، «عنان 5، ب136ده بر چیزي داشتن» (ص)، «دی12، ب131)، «رخت بربستن» (ص6، ب231«به باد رفتن» (ص 
 ). 19، ب301) و «قلم درکشیدن» (ص27، ب344ازدست رفتن» (ص

 
 تناسب و تضاد 

بیت از ابیات مثنویهاي موردمطالعه دیده میشود که بیش از ده درصد ابیات را شامل   136کاربرد مراعات النظیر در  
 الصفات همراه است:ها با آرایۀ اعداد و تنسیق میشود. گاهی تناسب واژه

فلــک              و  ــیــد  خورشـ و  مــاه  و  نجم  ــت   اوســ
 

لــک  ـم و  رش  ـع و  ــی  رسـ ـک و  وح  ـل ــت   اوســ
 

ون ـچ ی  ـب مــان  بــاس  ـه ــت          آراي ـل اســ ون   ـچ
 

ــه    از چــون ب ولــی  ــت  چــون آمــد  اســ  بــرون 
؛  113(ص                                      

  

کــتــابــی      ــی  ن ــوحــی  ل ــه  ن مــکــتــب   دریــن 
        

ــابــی   حســ ــی  فــرامــوشــ خــوانــی  ــبــق   ســ
،  42(ص                                          
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ــرة عشـ ـهم  و  ـجـنس  و  وع  ـن ــت   ـعـقول           اوســ
 

ــت طول    ــت عمق و اوسـ ــت بســـط و اوسـ  اوسـ
 ) 6، 4، ب9(ص                                      

هاي متضاد مشاهده میشود؛ همچنین بیت تضاد و زوج  181تضاد نیز از ویژگیهاي مهم متن است. در مجموع در  
 دو و منظم و بترتیب آمده است: ورت دوبهاز ویژگیهاي مهم متن آن است که در ابیاتی تقابلهاي دو مصراع بص

راي         ـی ـپ رنــگ  ــد  صــ رشــــیــان  ـف ر  ـب ی  وـی  ـت
    

آراي  ــگــی  رن ــی  ب ــیــان  عــرشــ ــر  ب ــی  ــوی  ت
 ) 7؛ ب61(ص                                        

 ) 18، ب47؛ ص4، ب4(رك. ص
در اندیشۀ عرفانی اهمیت ویژه دارد (رك. زبان   نمایینمایی مشاهده میشود. متناقضبیت متناقض  14همچنین در  

 ). 151عرفان، فوالدي: ص
ــی ب ــگ  ــان          رن ــاشـــــق ع ــاي  ــن ف ــگ   رن

 
ــان   ــاشـــــق ع ــاي  ــق ب ــال  ح ــی  ب ــال   ح

 ) 30، ب21الرموز، روپوش، ص ة(تفسر         
 )2، ب23؛ ص6، ب60؛ ص8، ب61؛ ص 13، ب74(ص

 
 ایهام

: «لفظی بیاورند که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوري بکار برند که انددر تعریف آن گفته
 ). 269شنونده از معناي نزدیک به معناي دور منتقل شود» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص

و   ـک ســــزد  را  آن  نــا  ـف روخــتآن  ـف            ســــر 
 

ــق    عشــ ــاز  ــی ن را  ــن  ت ــۀ  ــوخــتجــام  ســ
 ) 22، ب21رموز، روپوش: صالة(تفسر           

در این بیت «فروختن» به قرینۀ «سوختن» ذهن را به معناي «مشتعل کردن» سوق میدهد؛ درحالیکه معناي  
 «خرید و فروش» نیز دارد.

 ).5، ب16؛ ص10، ب124؛ ص26، ب21؛ ص10، ب5؛ ص5، ب12(رك. ص
 

 تلمیح
چشم نگاه کردن است و در اصطالح اشاره به داستان یا آیه و حدیثی در متن شعر یا نثر   در لغت به معنی به گوشۀ

 ).328است؛ به شرط آنکه عین آن آیه و حدیث در متن نیاید (رك. فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص 
در          ــام  ن ــد  شــ پســــر  ی  عـقـوـب ـی ــه  ب  خـود 

 
ــر   ــگ ج ــه  ــت آخســ و  ــود  ب ــا  ــخ ــی زل ــود   خ

 
ــده        شــ ــحــفــل  م و  ــارد  ک و  ــج  ــرن ت  خــود 

  
ــتــه  ــکسـ شـ و  ــان  ـپریشــ ــده  ـخود  شــ  دل 

 )7-6، ب375الرموز، روپوش: صة(تفسر         
 ).16، ب134؛ ص7-6، ب46؛ ص8، ب32(رك. ص

 هاتکرار واژه
درصد ابیات را شامل میشود و   30بیت ردیف بکار رفته است که در حدود    396در این مثنویها جمعاً در  ردیف:  

بیت تنها افعال اسنادي است (همانند شده، گشت، بود، است و...) و  197اي است. از این میان حجم قابل مالحظه
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بیت شامل افعال دیگر، اسامی و ضمایر است. از ویژگیهاي خاص متن کاربرد ردیفهاي طوالنی است؛ همچون   199
 «او روشن شود»، «به خداوند خویش» و «آن جناب است». 

 
 کس و تشابه األطرافطرد و ع

در صنعت «طرد و عکس»، «مصراعی را به دو پاره تقسیم میکنند و آن دو پاره را در مصراع دیگر برعکس تکرار  
). در تشابه األطراف نیز «یک پاره از مصراع اول را در مصراع 78میکنند» (رك. نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص

سوم... تکرار میکنند» (همانجا). البته در این مورد، بخش مکّرر میتواند    دوم و یک پاره از مصراع دوم را در مصراع
بیت   28کاربرد است؛ ولی در مثنویهاي موردمطالعه در  تنها یک واژه باشد. این موارد در متون ادب فارسی کم

 درصد کل ابیات) که بسیار چشمگیر است. 2مشاهده میشود ( 
 نمونۀ طرد و عکس:

ــش          رخ داد  ــک  ــل ف ز  را  ــک  ــل م ــه  ــک  آن
 

ــش   ــخ ب داد  ــک  ــل م ز  را  ــک  ــل ف ــه  ــک  آن
فســــر               وش: صة(ـت روـپ وز،  رـم ؛ 32اـل

 ).6، ب131، ص6، ب123، ص2، ب85؛ ص1، ب56(رك. ص  
 نمونۀ تشابه األطراف:

رده ســــوي  ـپ ــه  ب رو  ن  رنشـــــی رد        ســـــی  ـک
 

ــه  ــرگ ــود    ســـــی ــرخ دی و  ــرم  ــرد   ح  ک
 

ــرم ح و  ــر  ــن          دی ــی ــب م وي  از  ــر  ــدگ ــم  ه
 

ایــن    و  آن  کــش  ــبــه  شــ خــود  ــده  شــ  او 
-10ب  -325(ص                               

 ).6-2، ب38ص؛ 15-13، ب34؛ ص10-8، ب34؛ ص11-9، ب10؛ ص2-1، ب8(رك. ص   
 

 رد العجز علی الصدر و  رد الصدر علی العجز
این ویژگیهاي ادبی از فروع تکرار است که بویژه در تأکید و تداعی یک مفهوم تأثیر بسزایی دارد. رد العجز علی  
الصدر، طبق تعریف مرحوم همایی همان «تصدیر» است: «لفظی که در اول بیت و جملۀ نثر آمده است، همان را  

یاورند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص به عینه یا کلمۀ شبیه متجانس آن را در آخر بیت و جملۀ نثر ب
 بیت از مثنویها آمده است.  10). این صنعت در 67

ی رســــنــدـگ ـخ مــایــۀ  را  ی  نــدـگ ــت             ـب  اســ
 

ـبنــدـگی  در  ـهمــه  ـمـیـخواـهی  ــت  ـهرچــه   اســ
فســـر             وش: ص  ة(ـت روـپ وز،  رـم ، 75اـل

   .) 4، ب277؛ ص10، ب237؛ ص5، ب185؛ ص45، ب115(رك. ص  
را صنعت رد الصدر علی العجز    اي که در آخر بیت آمده است در اول بیت بعد تکرار شده باشد آن«چون کلمه

بیت تکرار واژه بدین   15). در مثنویهاي تفسرةالرموز در  70میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص  
 شیوه است: 

نــد     ـن ـک ق  طــل ـم ش  خـواـه جـهــان  دو  ر   ـه
      

ــد   ــن ــن ک ــق  ــح ال ــا  ان ــراث  ــی م ــوي   دع
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را               ــرد  ف آن  ســــزد  ــق  ــح ال ــا  ان ــک  ــی  ل
 

نــا  ـف از  عــد  ـب ــده  شــ کــل  قــا  ـب ــه  ب  کــان 
،  32؛ ص1، ب31الرموز، روپوش: ص  ة(تفســر

 ).2-1، ب149؛ ص6-5، ب142؛ ص5-4، ب54؛ ص6-5، ب16(رك. ص  
 

 گیري  نتیجه
شناختن اندیشۀ خواجگان چشتیه در قرن یازدهم اهمیت ویژه دارد. این نسخه   نسخۀ خطی تفسرةالرموز ازجهت

حاوي مثنویهایی است که در مطالعۀ تاریخی ویژگیهاي شعر عرفانی چشتیه کارآمد است. امیر روپوش، نویسندة 
شبندیه  هاي طریقت نقعربی و اندیشهشناسی ابنکتاب، از عارفان سلسلۀ خواجگان چشتیه است که مبانی هستی

و چشتیه را در کتاب خود نقل کرده است. نویسنده از عارفان اهل سنت است؛ ولی به اهل بیت پیامبر نیز ارادت 
بیت شعر در قالب مثنوي آمده است که اگرچه در اوزان مختلف سروده   1277اي دارد. در این کتاب جمعاً  ویژه

 اي دارد.مثنویها ویژگیهاي فکري، زبانی و ادبی ویژه شده، اشتراکات سبکی آن بیانگر شاعر یگانۀ آن است. این
از نظر فکري، بسامد باالي طرح مفاهیم توحید و وحدت وجود، توجه ویژه به شیخ و نقش وجودي او، ستایش  
پیامبر و اهل بیت و توجه به جایگاه وجودي پیامبر، گستردگی اصطالحات عرفانی متن، کاربرد اصطالحات فلسفی  

 الرموز است. ةاصر مغانه و بزمی در متن از ویژگیهاي فکري مثنویهاي تفسر و کاربرد عن
پردازي در سطح کالم از مهمترین از نظر آوایی تخفیف مصوتها و ساکن کردن حروف صدادار، انواع جناس و سجع

اص عربی، کاربرد  ها، ترکیبات و تعابیر خها و حوزة نحوي نیز کثرت کاربرد واژهویژگیهاي مثنویهاست. در سطح واژه 
 سازیهاي بدیع از مهمترین ویژگیهاي متون موردمطالعه است. عبارتهاي وصفی، انواع اطناب، و ترکیب

نسبت پربسامد، کاربرد تصاویر واجد عنصر حرکت و حیات از نظر ادبی (بیان و بدیع)، تشبیهات اضافی بدیع و به
النظیر در سطح ابیات، و مراعات  اي و اسنادي)، کثرت تناسبهاي گزاره، استعاره در فعل، کنایه(استعارة مکنیه

ها (ردیف، طرد و عکس، تشابه األطراف، بیت و بسامد چشمگیر اقسام تکرار واژه  181هاي متضاد در  فراوانی زوج 
 ردالصدر علی العجز و...) از ویژگیهاي مهم سبکی متن است.

مترین ویژگی شعر امیر روپوش، موسیقی چشمگیر آن است که از طریق کاربرد انواع جناس و سجع بطور کلی مه
ها بوجود آمده است. اگرچه درصد ابیاتی که ویژگیهاي موسیقیایی خاص این متن در آن دیده میشود و تکرار واژه

بکار رفته است؛ ولی تشبیه و یا استعاره در آن  ابیاتی است که تشبیه  از  را تشکیل   کمتر  استعاره ماهیت شعر 
االطراف و طرد و عکس (که  درصدي تشابه  2درصد ابیات یا کاربرد    13میدهد؛ درحالیکه کاربرد جناس در بیش از  

 آید. رواج چندانی ندارند)، انحراف از نرم و ویژگی بارز سبکی بحساب می
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 طراح  و  داشته  عهده  بر  را  نامهپایان  این  راهنمایی   هاآقاي دکتر احمدرضا یلمه  .است  شده  استخراج  دهاقانواحد  
 متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم الهه جیهانی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  سرکار خانم دکتر مریم محمودي .  اندداشته  نقش  نهایی

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

شایسته است از زحمات استادان بزرگوار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان که در نگارش بهتر 
 اند، تشکر و قدردانی کنم. این مقاله همیاري نموده
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 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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