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 (بهار ادب)

 چکیده:
و    زمینه و هدف: علمی  اثر  یافتن حلقۀ مفقوده احیاي هر  اي است که شیرازة  ادبی قدیم در حکم 

معنوي و فرهنگی را پیوند میدهد و راه تحقیق و تتبع در آثار فرهنگی و بدست   ادبیات و سلسله حیات
  معانی و بیان زبان را فراهم میسازد.  دستور،   آوردن مسیر تحوالت ادبی و مدنی و فحث و بحث در لغت، 

مانده که شناسایی    اي به یادگاروزة عرفان و تصوف اسالمی، ادبیات قابل مالحظه در ح  یه از دوران قاجار
از ذخایر    یکیمختلف آن است.    انواع  گام بزرگی در شناخت سیر تحول و تکامل ادبیات فارسی و  ، نهاآ
به    در شرح آداب طریقت و مبانی عرفان و تصوف اسالمی است  اي عرفانیاین دوره، منظومه   زشمندار

 میباشد.  محتوا و معرفی اثر مذکور، هدف اصلی این نوشتار  یل«اکسیر الجنون و تحریر الفنون». تحل نام
انجام    ايکتابخانه   با ابزار  و حاضر بر اساس روش تحلیلی (تحلیل زبان و محتوا)  ۀ مقال  روش مطالعه:

  »شده که محدوده و جامعۀ مورد مطالعه آن، تنها نسخه خطی «منظومه اکسیر الجنون و تحریر الفنون 
 است. یادگار قرن سیزدهم هجري

ــیوة   به تقلید از مثنوي موالنا، به   عرفانی و  اي کامالًاکســیر الجنون بلحاظ محتوا، منظومه  ها:یافته ش
به    ، ، تصــویرســازیهاادبی کاربرد صــنایع مختلف  ، اســت. از بعد ادبی  نگاشــته شــدهتمثیلی و تلمیحی 

ملمعات  و یعرب  دینی، اـشعار ـسازي و بیان مـضامین عرفانی وخدمت گرفتن ـصور معانی درجهت ـساده
و بـسامد کاربرد عناـصر  هاي زیباییهاي لفظی و معنوي کالم اـستتوجه ـشاعر به جنبه   دهندةزیبا نـشان

مفاهیمی چون «وحدت وجود» و    درونگراســت و ياثر ، بلحاظ فکري بیانی و تصــویرســاز باالتر اســت.
انی  بک خراـس اده و اغلب داراي ویژگیهاي ـس ت. بلحاظ زبانی ـس رح کرده اـس وف را ـش طالحات تـص اـص

ر اـست و بطور کلی بک بازگـشت ادبی اـست. تـش یح مبانی عرفانی و اخالقی با ابزار حکایت داخل در ـس
 نیز، از ویژگیهاي این منظومه میباشد.

ۀ اکسـیرالجنون بیانگر رشـد و رواج عرفان و تصـوف اسـالمی و رویکرد شـعرا به  منظوم  گیري:نتیجه
شاعر به تقلید از گذشتگان پرداخته   ادبیات عرفانی در کنار سایر انواع ادبی در دورة قاجار است. گرچه 
او دین را شـامل سـه مرتبۀ شـریعت،   اسـت، در مباحث شـیعی راه خود را از پیشـینیان جدا میسـازد.

مندان به شـعر و ادب  ی این منظومه میتواند براي پژوهشـگران و عالقه معرف  طریقت و حقیقت میداند.
ــی ــالمی در عهد فارس ــوف اس ــتانی، حدیث و   اتیادب قاجاري، ، تاریخ تطور عرفان و تص عامیانه و داس

 .واقع شود سودمند روایات دینی به واسطۀ شرح مبسوط اثر و اشاره به شعر شعراي مختلف، 

 1400تیر  04 :دریافت تاریخ   
 1400مرداد  05:  داوري تاریخ   
 1400مرداد  16: اصالح تاریخ   
 1400مهر  06: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

 اکسیرالجنون و تحریر ،نسخه خطی
 ،عرفان و تصوف ،الفنون
 .بازگشت ادبی ،شناسیسبک

 
 :مسئول نویسنده * 

    tvatanparast@yahoo.com 
   )21 98(+   

 



JSPPP, (١٥)٩١ :٧٦-۱۱٦, September ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Content analysis and review of stylistic features of Exir-Al-jonoon and Tahrir-AL-fonoon 
manuscript and art writing. 
 
T.Vatanparast*, F. Koopa, A.M. Poshtdar, A.P. Mirzaei 
Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Revival of any old scientific and Edi work is missing link 
Binding connects our spiritual and cultural life and the way of researching and following in 
cultural works and obtaining the path of literary and civic developments and discussion 
and discussion in words and grammar, provides the meanings of language expression. 
Considerable literature in the field of mysticism and Sufism has remained from the Qajar 
period Identifying them is a big step in understanding the evolution of Persian literature 
and its various type One of the valuable reserves of this period is the Exir-al-jonoon and 
Tahrir-al-fonoon poem Content analysis and introduction of the work is the main purpose 
of this article. 
METHODOLOGY: Current article Based on Analytical Method (Language and content 
analysis). Done with library tools scope and community studied the only manuscript of Exir-
al-jonoon and Tahrir-al-fonoon poem is a relic of thirteen the century AH, wich is Kept in 
the Malek library. 
FINDINGS: The Exir-al-jonoon and Tahrir-al-fonoon of madness is a completely mystical 
poem in terms of content and it is composed in imitation of Rumi's Masnavi in an allegorical 
and allusive way. From the literary point of view, Application of various literary industries, 
illustrations and the use of forms of meanings in order to simplify and expressing the 
mystical and religious themes of Arabic poetry and beautiful Bilingual poem the poet's 
attention to the verbal and spiritual aspects of speech  and the frequency of expressive and 
visual elements is higher. Intellectually, it is an introverted work and has described 
concepts such as the unity of existence and the terms Sufism. It is linguistically simple and 
often has Khorasani style features and generally inside in the style of literary return  
Explaining the mystical principles of ethics with the tools of storytelling is one of the 
features of this system. 
CONCLUSION: The Exir-al-jonoon and Tahrir-al-fonoon poem, expresses the growth and 
prevalence of Islamic mysticism and Sufism and the approach of poets to mystical 
literature along with other types of literature in the Qajar period. Although the poet 
imitates the past, in Shiite issues he separates his way from theAncestors. He considers 
religion to include three times the law of the way and the truth. This poem can be used for 
researchers and those interested in Persian poetry and literature, the history of the 
evolution of Islamic mysticism and Sufism in the Qajar era. Folk and fiction literature of 
hadith and religious narrations can be useful by giving a detailed description of the work 
and referring to the poetry of different poets. 
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 مقدمه 
در قالبهاي    نهضت بازگشت ادبی با متوقف ساختن سیر انحطاط شعر دوره صفوي و احیاء طرز سخنگویی فصیح

فارسی را در مسیر اصلی و اصلی و اسبق خود قرار   شعر فراموش شده، هاي فارسیمختلف شعري و استعمال واژه 
  ). 480-478  صص  ی:سبحان  تاریخ ادبیات ایران،شد (داد و در جان گرفتن و بهبود نثر فارسی نیز بسیار تأثیرگذار  

به    رفته است، بطور کلی ازبین  در این عهد  اند تصوف  برخالف کسانی که اندیشیده زمینۀ عرفان و تصوف هم    در
نقد تصوف عامیانه، احوال   وسنتهاي قدما  ي، با احیا ا همانند شعر اهل تصوف، و  هاي گذشته فعال بودهدوره شیوة 

اي از بازگشت تصوف این دوره است  نمونه و اقوال و افکار کسانی چون ابن عربی و غزالی را احیا و اصالح کردند و
  تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت، است (ع  این نوع تصوف در محیط تشیحالج و شبلی، با این تفاوت که    ةبه دور
قا  آ  کسانی چون حاج مالهادي سبزواري و ۀلدین شیرازي بوسیلاصدر عرفانی ابن عربی و یمتعال ).89 ص ی:خاتم

  ر و دیگران: یااسفند  تاریخ تصوف و عرفان اسالمی،(  رونق دارد»  امه ودتا زمان حال ا  و  اي احیا شدمحمدرضا قمشه 
به پایان رسید. با اینهمه از    ایران تقریباً  در   تصوف  بازار  ،نآسرانجام با شروع انقالب مشروطیت و پس از    .)136ص  

جستجو در    ،که بدون ارزیابی آن  اي به میراث ماندقابل مالحظه   یاتتاریخ طوالنی و پرفرازونشیب آن دوره، ادب
ادبی عرفانی زبان    آثار  .)348ص    :کوبین زر  بالۀ جستجو در تصوف ایران،دنبود (  تصوف ایران البته ممکن نخواهد

که بر ادبیات جهان نیز اثرگذار بوده    است  تمدن ایرانی  ةهاي فرهنگی در حوز ارزشمندترین سرمایه   ازیکی    فارسی،
ادبیات غرب   بر -رمانتیسممرکب از عرفان و -و اشراق شرقی رنسانس، نوعی تفکر مقارن وقوعدرست بدانگونه که 

  ضرورت  . از اینرو)35ص    ی:براهن  و خاك،کیمیا  (  ه استفرانسه اثر گذاشت  سمبولیسمبویژه    ن دورهآنویسندگان  و  
   . احساس میشودکامالً  شناسایی و معرفی آثار بیشمار و مغفول این حوزه،

عرفانی زبان  -هاي ادبیمنظومه   یکی ازیل محتوایی و بررسی مشخصات سبکی،  تحل  ،معرفی  حاضر  پژوهشهدف  
(دنا)    یرانهاي خطی افهرست دستنوشته   در  که جز  ياثر   یباشد.تحریرالفنون» م  و  عنوان «اکسیر الجنون  با  فارسی

یات  آ و ینید ،، هم از منظر تحقیقات عرفانیشناخت و مطالعۀ این منظومه کجا نامی از آن برده نشده است.  یچه
،  یاتاصطالحات کهن و مهجور، حکا  شنایی با لغات وآهم بلحاظ    ثر است وؤقاجاریه م  ةدور  و احادیث رایج در

 کلی   بطور  که بخش پایانی اثر مذکور را شامل میشود.از جمله رباعیات    ،المثلهاي عامیانه و قالبهاي شعريضرب
 .ی کوچک اما مهم محسوب میشود، گامه حوزة عرفانی آنبویژ  بازگشت  ةشنایی با جزئیات سبک ادبی دورجهت آ 

 
 سابقۀ پژوهش 

ی انجام نشده است.  پژوهش  رابطه با معرفی و تحلیل منظومۀ «اکسیرالجنون و تحریرالفنون» تاکنون هیچ نوع  در
اکسیر الجنون و تحریر    ۀبا موضوع «تصحیح نسخه خطی منظوم  پژوهشگر،دکتري    ۀرسالز  برگرفته ا  ،پژوهش حاضر

 انجام شده است.   1399سال    در  دانشگاه پیام نورتادان  الفنون» است که با همکاري اس
 
 مطالعه  شور

موردمطالعه،   ۀ. جامعتانجام شده اساي کتابخانه حاضر براساس روش تحلیلی (تحلیل زبان و محتوا) با ابزار ۀمقال
و بلحاظ زمانی در محدودة قرن سیزدهم قرار میگیرد.  اکسیرالجنون و تحریر الفنون» بوده    ۀ«منظوم  یسمتن دستنو

  ، شناسی سیروس شمیسا ایرانی بویژه سبک  شناسان معاصرسبک هاي  یه نظر  اثر،تحلیل محتوا، ساختار و سبک  جهت  
بیت از مثنوي و مجموعه رباعیات    1500راساس تحلیل و بررسی  و نمودارهاي آماري برار گرفته  قار  ک  یاصل  محور
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 یه گردیده است.ته  مندرج در منظومه،
 

 بحث و بررسی 
بر اشعار فارسی و عربی در    مشتمل  یهی و تلمیحی است.تشب  اي تمثیلی،منظومه  یرالجنون و تحریر الفنون،اکس

الب به تناسب از اقوال و اشعار صوفیان و شعراي  یح و مبانی عرفان و تصوف که شاعر در بیان مط نصا  شرح مواعظ،
یشمندان بزرگی چون ابن عربی بهره گرفته است و خود بدین مضمون اشاره  اند  و  عطار  سبک عراقی همچون موالنا،

آن داراي رکابه و    صفحات  صفحه نگاشته شده،  250خطی این اثر، به خط نستعلیق فارسی در  نسخه   تنها  دارد.
 نسخۀ این اثر در کتابخانه و موزة ملی ملک تهران نگهداري میشود.   تنها  عناوین بخشها شنگرف است.

ز یک حساب و ایادداشتی  ،غازین کتابآ  ۀصفح در .لیف این منظومه قرن سیزدهم هجري قمري میباشدأت  یختار
است   یخیاثر، تار  از دیگر تواریخ ذکرشده در  شود.دیده می ه.ق» 1296«پنجشنبه چهاردهم شوال  یختاب به تارک

: «روزي در منزل  میکنددین شرح اشاره  ب یافتن این کتاب    ةعربی و به نحو  زبان  ، بهکتاب  ۀکه کاتب در ترقیم
دیدم    یبودم. کتاب  -خدا او را حفظ نماید-قا سیدحسین برغانی «ابن المصنف» که  آمحترم    برادر  جناب بزرگوار

  مان لطایف و هباالترین مراتب دیدم و از کتابهاي مشهورش در این زمان    عرفان در  انی، او را درحاوي نکات عرف
حق عبد  که  هست  حبیب   یراشعارش  جمعه  «محمدجعفر  روز  در  تویسرکانی»  تحریر    1332رجب    13اهللا  به 

خاندان    از  یرسد شاعرکاتب بنظر م  ۀبدین ترتیب به نام مؤلف در کتاب اشاره نشده و براساس نوشت.  ام»ورده آدر
متن    ،در پایان دیباچه  شده و  یادتخلص شاعر به «مجنون»    توضیحات متن، از  حواشی و  تنها در   برغانی بوده و
 کرده است. را ذکر  تخلص خود    ر،کتاب هم شاع  ۀمثنوي و خاتم

  گونه تغزل   و مخمس  يا هیبهار  با  را  سخن. شاعر است  بخش  سه  شامل  ساخت بلحاظ  رالفنونی تحر  و  رالجنونیاکس
 و  ردیگیم  ردرب  را  منظومه  نیا  یاصل  بخش  که  يمثنو   يبرا   است  استهالل  براعت   ینوع  ی عبارت  به  و  کندیم  غازآ

 . است  متقدم  يشعرا  سبک  به  عارفانه  و  عاشقانه  یاتیرباعمجموعه    ،اثر  ختام  حسن
  ي طرز  به  شاعر.  است  الجنون  ریاکس  ۀمنظوم   نیغازآ  بخش  محذوف»  مثمن  رمل  وزنبا «  مخمس  یۀبهار  یدةقص

  ۀ جبه  از  يپرتو   را  عالم  موجودات  یۀکل  و  نمایی جهان در امور جزئی و اشیاي خرد را بیان میکندایدة وحدت  نینماد
  یري تعب  ،گل  عشق  در  استغراق  حالت  نیا  .هستند  یاله  اسماء   یتجل  مظهر  ،عالم  گلستان  در  که  داندیم  گل،  رخسار

در    ،گل  مطلق.  )50ص    یر:مالم  ،یعرفان  التیوأت  در  گل است (  قرب  مقام  در  معشوق  جمال  ةمشاهد  از  گرگونهید
  یانم  در  .)16ص    همان:» است (دیتوح  و  یخداشناس  ةندینما  ی،اله  اتیتجل  و  جمال  مظهر«  یاسالم  عرفان  فرهنگ

همان    ر»،ی«خ  اصل: «کندیم  انیب  گل  نماد  با  را  اصل  نیا  بر  هیشب  یمعتقدات  زین  نیلوطف  ،ونانی  مشهور  ۀفالسف
  و   باستیز  نچهآ هر  ةدآورند یپد  که  است  ییروین  ،هست  زین  مطلق  یباییز  مطلق،  ریخ  ازآنجاکه.  است  مطلق  کمال

این مقدمه نمادین    .)9ص    یعی: شج  ،ییدرونگرا  مکتب  دری  معان  ر» (صوشکفدیم  نیبر  جمال  نر آد  که   است  یگل
اشاره شد،    چنانکه پیشتر ،قاجار  ةدور  ياست که توسط عرفا کثرت ابن عربی    نظریه وحدت در  ةزند  و  تجسم بارز

تشریح   تصویرسازیها سعی در  بارها به سبک پیشینیان، با نمادها ونیز    اکسیرالجنونمصنف  احیا شده است.    مجدداً
  و ) یقیحق  معشوق(  گل  ةمشاهد   و  يمعنو  قیحقا  افتنی  جهت  خود  مخاطب  به  و در پایان بهاریه  این مسئله دارد

  و   معارف   نمادعرفا    نظر  در  گلشن  کهاج. ازآن کندیم  یمعرف  را)  شاعر  تخلصمجنون (  گلشن  او،ر  طع  میشم  ندییبو
 که   داندیم  یگلشنرا    خود  اثر  شاعر  ،)48ص    یر:مالم  ،یعرفان  التیوأت  در  گلاست (  یاله  عشق  وی  ربان  مکاشفات

   .یدهدم  ) خبریق یحق  معشوقاحوال گل (  از  لحظه  هر
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 (مجنون تخلص شاعر)   يگفت آري، رو مرا در گلشن مجنون بجو/    باشد تو را بینم به کويفتمش جانا دگر  گ  
بدین ترتیب «اگرچه در مثنویهاي روایی زبان فارسی معموالً سنت بر آن است که منظومه با نام خدا، نعت رسول  

یهاي شیعی عصر قاجار  شروع شود و این مطلب در مثنو  -اگر شاعر شیعه باشد-منقبت امام علی (ع)    ) وصاکرم ( 
با نیرعایت شده و کمتر پیش می  را  اثر خود  آغاز کند» آید شاعري ساختارشکنی کند و همچون مولوي  نامه 

ي  مثنو   یرالجنون،اکس  در  )،85ص    ي و دیگران:نظر   (تحلیل ساختاري و محتوایی مثنویهاي شیعی در عصر قاجار،
 با تمثیل گل و بلبل آغاز میشود: 

 نقد حال خود از آن رعناستان /      بلبل ز گل این داستانبشنو اي    
ــلی این اثر، مثنوي  ا  بخش اعظم و   ــت که به تقلید از موالنا در ص   به بیان مقامات طریقت و   ابتدا  دفتر  طی دواس

در بیان    دفتر دوم،  .میپردازدفقراي حضــرت حق    و  قل، فقرعفضــایل    از  قلیلی  حشــرو  فناء فی اهللا    ســیرالی اهللا و
 عرفانی بوده و اینگونه آغاز میشود:  مقامات حقیقت، ادبار و اقبال عقل و بقا بعد از فنا و سایر مفاهیم

ول اکرم  «حمداهللا تعالی ذاته هداهللا تبارك انه و در تنزیه حق تعالی بعضـی از مقامات رـس خن میگوید.(  ـش   ص) ـس
ــیر الجنونرا ـباـعث خلق اثر مـیداـند: یـ ) در ـخاتـمه ارادت و عـناـیت موالعلی (ع ــراکسـ ـیا علی اي فن  ا علی اي سـ

 از متن منظومه اکسیرالجنون میباشد.)  ). (از این پس ابیات با شمارة صفحه،228  تحریرالفنون» (ص
روایات    توضیح آیات و احادیث،  نویسیهاي گسترده میباشد.شرح مبسوط و حاشیه   یکی از امتیازات مهم اثر مذکور،

  ذکر منابع احادیث بکاررفته  عرفانی،  نجومی،  شرح مباحث علمی،  ح صنایع ادبی،توضی  ها،دینی، معنی اکثر واژه 
شواهد شعري از شعراي متقدم و    و بسیاري از منابع مشابه،)  ع(  تفسیر امام حسن عسکري  همچون منبع کافی،

  آید. ارزشمندي بدست می اطالعات   معاصر نویسنده و... است که از خالل این توضیحات و همچنین مطالعۀ ابیات،
از جمله روایات و احادیثی که در منابع امروزي بدان اشارت نرفته است و یا بصورت محدود اطالعاتی دربارة آن  

ابیاتی با تخلص قاآنی   بعنوان مثال،  همچنین اشعاري که در متون ادبی ردپایی از آنها دیده نمیشود.  وجود دارد.
 1دیوان وي نیامده است.   ذکر شده که در  نسخه   228  در صفحۀ

 
 ویژگیهاي اصلی منظومه  

تعریف عارفان مراتب طریقت و عاشقان حقیقت، از بزرگان شعر فارسی و سرآمدان    شاعر در بخش  اقتفا به پیشینیان:
ذاقی او را م«  رو آنها میداند و با تأکید بر این مضمون که تعلیمی اینگونه یاد میکند و خود را دنباله  ادبیات عرفانی و

 ادعا میکند که شیوه و طرزي نو دارد:   ،»دیگر است
ــت  اســ وحــدت  ــز  ــن ک ــه  ک ــی  روم ــر  ــت  دف

ــق ــط ــن ــار  م ــط ــر  ع ــح اســــت   ب ــر  ــوه  گ
ــان لســ خــواجــه کــزوان  ــیــب  ــغ ــد   ال  رشــ
ــان ــت ــعــدي  داســ ســ ــیــخ   کــرم  کــز  شــ

ــامــنــتــهــی ن خــود  ــاق  عشــ ــت   دفــتــر   اســ
ــاز را  ب ــون  ــن ــج اســــت   م ــر  ــگ دی ــذاق   م

 

است    وحدت  اندر  وحدت  اندر   وحدت 
مذاق است  عارفان  در  کوثر   خوش 
از میکشد   خورشید  نور   گردون 

 قدم  دریاي  ز  دُر  میفشاند  
خود او  هزار  اندر  هزار  است  گر   یکی 

اندر او     است اظهر    خموشی  گفتِ 
 )25  ص(                                               

 
 از وفاي تو جفاي تو را نشناختم  «ازبس که غرق عشق توشدم به عمر خویش - 1
 جهان آشناي توبیگانه است با دو  / قاآنی ار غریب نماید غریب نیست 
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اند و گاه این  تر بوده صوفیه به جنبۀ اشاري زبان یعنی ویژگی رمزي آن دلبسته«:  هاي تمثیلیحکایات و مناظره 
ظاهر شده    بصورت رمز،  زبانی غیر از زبان گفتار،  و در ادبیات صوفیه،  ها فراتر رفته رمزگرایی از حد کاربرد کلمه

شفیعی   زبان شعر در نثر صوفیه،(  یعنی استفاده از حکایات بعنوان وسایل رمزي که خود نوعی بیان تازه است  است؛
از دیدگاه ایشان هر متن یک ذکر جلی دارد و هزاران ذکر    زبانی در درون زبان دیگر و دیگر.  ).138ص    کدکنی:

  همان: (عرصۀ ذکرهاي خفی که بالقوه و بینهایت است»  هرمنوتیک عارف عبور از ذکر جلی متن است به    خفی.
  همان: (  نامید  نظام تمثیلی و الگوریک تصوف خراسان باید  این شیوه را  شناسی عرفانی،از دیدگاه سبک  ).206  ص
 .)519  ص

پیروي از  به    یکی از شگردهاي شاعر در منظومۀ اکسیر الجنون و تحریرالفنون، کاربرد تمثیلها و حکایتهاي رمزي
  شکل تجریدي و بیرون از زمان و  در  معموالً  واي ادبی صوفیه است  هها داراي ویژگی خاص سنتیتحکا  قدماست.

  «شهر دوشیزه» که در  یتحکا  «فقیر هندي و دختر شاه خطا» و  یتمواردي چون حکا  مکان تشریح میگردند. بجز
ترسیم هیچگونه واقعیتی   هدف،  یراز  ؛ره نشده استه مکان خاصی اشابحکایتها    سایر  درد،  ساحل رود نیل قرار دار

حکایات از جمله داستان سلطان محمود و    تجریدي را مجسم سازد. بعضی از  یتمیکوشد وضع  مصنف  بلکه  ،نیست
ذکر شده  تصرف    دخل واً و یا با اندکی  ینع  عطار  آثار گذشتگان بویژه موالنا و  از  ،داستان شیخ حمدان  بیز وخاك 

و گاه بلند    یات. حکادر منابع دیگر نیامده است  -بدان اشاره شد-چون حکایت شهر دوشیزه که  و برخی  ست  ا
دربر میگیرد و مواردي نیز همچون مناظرة گندم  بیت را  یک تا دو در حد کوتاه و گاه بسیار وداستان در داستان 

  منظومۀ اکسیرالجنون،   رفانیست. درع  مقامات  ریقت وط نمایش استعاري    که همگیو نانوا، از زبان اشیا روایت شده  
 یب به شصت و یک حکایت و قصه ذکر شده و به اقسامی که در تصویر ذیل آمده، تقسیم میگردند: قر
 

 
 حکایات در «منظومۀ اکسیرالجنون و تحریر الفنون»   درصد فراوانی انواع  -1  نمودار

 
  و مرتبۀ دوم از آن حکایات اولیا و امامان داستان، 21 با آمار فوق بیانگر درصد باالي حکایات مربوط به انبیا است

حکایات مربوط به    حکایت است که بیانگر گرایش و تسلط شاعر به مضامین قرآنی و احادیث مذهبی است.  10  با
سایر   حکایت کوتاه و بلند در مرتبۀ سوم قرار میگیرد و شاه اغلب نماد حضرت حق تعالی میباشد. 7با  پادشاهان،

 لحنی آمیخته به طنز و هزل، میتواند از جذابیتهاي اثر مذکور بشمار رود.   ها نیز با تنوع موضوعی و گاهداستان 
اسالمی فرهنگ  مذهبی  :نمود  معانی  زیور  به  اشعار  قصه   روایت  حدیث،  قران،(  آراستگی  مذهبیو  از    )هاي 

تلمیح به کلماتی از   الف: ده است:هاي ذیل در مباحث مختلف، بیان گردیویژگیهاي اکسیرالجنون است و به شیوه 
 سورة تکاثر میگوید: )  8-4(  الیقین با اشاره به آیۀالیقین و حق عین  الیقین،یک آیه یا حدیث: در تعریف مراتب علم

3%
12%

12%

17%
33%

8%

8%
7%
درصد حکایت مجانین

پروانگان، گل و بلبل
پادشاهان، خواجگان و امیران
اولیا و امامان
انبیاء
از زبان حیوانات و اشیاء
عامیانه و عاشقانه
حکایات هزل آمیز
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  در صف لو تعلمون    راند مرکب  /  وز ظنون  و قال  از رسوم قیل  
 ) 25  صالجنون:    ریاکس(  نیقیالگشت مست از بادة عین  /  الیقینعلم  باز چون راهی شد از

   حل آن معانی:  اقتباس از معانی آیات قرآن و احادیث ازطریق  ب:
 . سورة رعد)  5(اشاره به آیۀ    )53  صزانکه اندر تیه تن حیران شدند (همان:  /    جان شدند  منکر بعث و معاد

اقتضاي حال میباشد و گاه در  ج: کاربرد قسمتی از یک آیه یا روایت یا تمام آن در یک مصراع یا در یک بیت به  
   منابع امروزي موجود نیست:  روایاتی آمده که در  خالل ابیات منظومۀ مورد بحث،

 باش راضی حکم ما را اي کلیم/    گفت موسی را خداوند کریم
 ) 42 (ص  کَتَرَوُعَ  رْساتِتُ  ۀٍقَرْخَبِ  وَ/    وعکَجُ دُسُتَ  ۀًقمَلُ  ضِرْاِ  

یا موسی اِرضِ به لُقمَطِ تَسُد بِهِ جُوعَکَ وَ بِه خَرقَۀٍ  «  خداوند متعال خطاب به موسی فرمود:اشاره به روایتی است که  
اي که عورت تو را  اي که مانع از گرسنگی تو شود و به خرقه تَستُرَ بِها عُورَتَکَ» (اي موسی راضی باش به لقمه 

 ). 42بپوشاند) (حاشیۀ منظومه، ص  
 حضرت علی (ع) که در منابع امروزي جز در مواردي اندك به آن اشاره نشده است: و همچنین ذکر روایتی از  

 عارفان   هست شاه کل دلیل/    جهان  وآن  جهان  این  آفتاب
 1اوست اصل اصل جمله فرعها /      حرفها  اندر  اوست سر نقطه  

س معانی آیات قرآن و  تنها ازطریق اقتبا  هاي مذهبی در مضمون و معانی شعر عرفانی،تجلی اندیشه  اساطیر دینی:
صور معانی (  بلکه اساطیر دینی نیز جلوة خاصی به اشعار همه شعراي درونگرا بخشیده است  احادیث نبوي نبوده،

درونگرایی، مکتب  از  158  ص  شجیعی:  در  خویش  اهداف  و  مقاصد  با  متناسب  نیز  اکسیرالجنون  نویسندة   .(
استانی، هنرمندانه استفاده کرده که حکایت از آشنایی و  در قالب تلمیحات و شخصیتهاي د  هاي اساطیر،گنجینه

  بلقیس،   اساطیري چون سلیمان،  اسالمی و ادبیات عرفانی پیشنیان دارد.  مذهبی،  تسلط شاعر بر مبانی عرفانی،
 نمرود و... .  آتش،  ابراهیم،  آب حیات،  خضر،

به اساطیر غیرمذهبی و شاهان باستانی و شخصیتهاي تاریخی نیز در متن اثر   اشاره  در کنار ذکر اساطیر مذهبی،  
   و... .  مرغیس  ،د یخورش  ،اژدها  ،وید  چون ير یاساط  مشاهده میشود.

 ) 3میستاند باج از پرویز و زو (ص    /    ود گرآم ر که اندر رنج خود  ه
به پادشاهی رسید و پنجاه    زو  نوروز را کشت،  ابیافراس  از آنکه  پس  «زو یا زاب در شاهنامه پسر تهماسب است.

 ). 480ص    سرایی در ایران:حماسه   سال حکومت کرد» (صفا،
 ) 3  (ص  برد  يسود   نوا  و  گنج   آن  از  تا  /  کشد  اژدرها  که  خواهد  یرستم

 ) 169  ص(  زیگرعقل را کی باشد از دیوان  /    ریزریز  تن نگردد  تا طلسم  
 منظومه اشعاري به عربی آمده است:   نیا  در جاي جاي  اشعار عربی و ملمعات:  
 جَلَّ رَبّی اَن تُدارَكَ ما بِالعَقَول   /    یا حبیبی لیتَ تَدري ما اَقوُل  
 ) 24  ص(  قیالرفشاعرًفی سکرُه نعمّ    /    مِنْ رّحیق  کُلُّ مَن یُسَقی بِکَاْسِ  
 

 القران وکل ما فی القران باجمعه فی فاتحه الکتاب وکل ما فی الفاتحه فی البسمله وکل ما فی البسمله فی الباء، «ان کل مافی العالم فی -1
حمد است  تمام آنچه در عالم است در قرآن است و تمام آنچه در قرآن است در سوره حمد است و آنچه در سوره    وانا النقطه تحت الباء»؛

وآنچه در باء است و من نقطه تحت باء هستم» (متن اکسیرالجنون) ازجمله احادیثی که امروزه    جمع شده است،  در بسم اهللا الرحمن الرحیم
بدان اشارت رفته    ولی در میان بزرگان عصر صفویه و قبل آن ممکن است در منابعی که در دست بوده،  اولی ازآن وجود ندارد.منابع دست

 .باشد
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بزرگ است پروردگار من از اینکه به عقلها ادراك شود و هر   مرا. (یعنی اي دوست من کاش میدانستی سرّ گفتار  
 سرّ گفتار مرا و او خوش رفیقی است براي من).  در مستی خود  میفهمد  کس که آشامید جامی از شراب بهشت،

 )  38ص  (  بِالْعِبادْجَلَّ رَبی أَنْ یَحِّلُ      نیست این قول حلول و اتحاد 
یک بیت ترکی   من از اینکه مکانی داشته باشد و حلول نماید به بندگان خود).  پروردگار  (یعنی جلیل و بزرگ است

رَدیبنده آج لوخدن» (گرچه دولت روي زمین ازآن    پر اوسدین دولت سن«  نیز با مفهوم شکوائیه ذکر گردیده است:
 توست اما از گدایی در مرگ و عذابی).

  اند، سرایان از آن بهره جسته هاي نمادي و استعاري که چکامه شمار واژه «  اصطالحات و ترکیبات نمادین شعر تصوف:
و    و مبدأ حرکت شعر نامید  اي معین میرسد که میتوان آن را نوع اصلیبسیار محدود است و همۀ آنها به ضابطه

د پنهان  اي باشند و مفهوم واقعی فلسفی را در پوشش واژة خوآن است که نشانه  هدف از بکار بردن استعارات،
). سیماي مثبت این اصطالحات معموالً با سیماي منفی آن همراه  146ص    :برتلس  تصوف و ادبیات تصوف،(سازند»  

  ابر و ماه و خورشید،   مس و زر،   آفتاب و ابر، زلف و رخ،  خوف و رجا، بسط و قبض، محو و سکر، فنا و بقا،  مانند  است؛
 ور کاربرد یافته است. طره و گیسو و رخ و... که در اکسیر الجنون بوف

 ) 58  ص(  دادفریاد و    آه از این راس و ذنب  /  راد  آن سرهنگ  ذنب افتاد  در  اصطالحات نجومی: 
 ) 3  ص(  کردهیهات    سخن  زین  عقل عالم  /  اصطالحات شطرنج: عشق را شطرنج حسنش مات کرد 
 

 مقایسۀ محتوایی اکسیرالجنون و آثار برجستۀ ادبیات عرفانی 
از    او را مذاقی دیگر است.  مصنف اکسیرالجنون ضمن اقتفا به بزرگان ادب عرفانی ادعا میکند  شد،چنانچه اشاره  

جمله محورهاي اصلی محتوایی و فکري منظومه که در آثار بزرگ ادبی دیده میشود، میتوان به موارد ذیل اشاره  
 کرد:

حکایت شهر کوران و فیل را ذکر کرده و    حدیقه،در بیان ناتوانی حواس ظاهري از دریافت حقیقت، سنایی در  -1
مصنف اکسیرالجنون نیز در    بیان میکند و راه نجات را شمع شریعت میداند.  موالنا همین داستان را در تاریکی

  در این داستان شاه   منازعۀ کوران بر سر دریافت حقیقت را به تصویر میکشد.  داستان مردمان کور در شهر دوشیزه،
انکار نابینایی خود با  نماد خداوند ( ) از طبیب حاذق خود میخواهد در عالج کوران اقدام کند اما گروهی ضمن 

در نهایت مصنف به اثبات لزوم حضور انبیا و شریعت جهت رسیدن انسانها به    لجاجت از درمان روي میگردانند.
مبحث امامت    و با گریز به واقعۀ غدیر،حقیقت میپردازد و پس از انبیا، امامان را مایه نجات و هدایت انسان دانسته  

 را بیان میکند.   و اهمیت آن
عطار    الطیرمنطق طی کردن وادي» که نمونۀ مشهور آن در  «  گذر از ظاهر و رسیدن به باطن ازطریق تمثیل  -2

ر  با این تفاوت که مصنف وصول به حقیقت را ازطریق گذ  است، از دیگر مفاهیم ارزشمند در اکسیرالجنون میباشد.
 مطرح میکند.   184در صفحۀ    بن زیادبه کمیل)  ع(  از قول حضرت علی  از چهار وادي معادل اسفار چهارگانه،

در اکسیرالجنون تحت عنوان مبحث ادبار و    بیان نموده،  نامهمسئلۀ رجعت به اصل که موالنا آن را با تمثیل نی  -3
الْعَقْلَ فَقالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، قالَ لَهُ أَدْبِرْ    «خَلَقَ اللّهُ  که فرموده  اقبال عقل و تفسیر عرفانی حدیث امام صادق (ع)

  ، )50ص    (اکسیرالجنون و تحریرالفنون:  فَأَدْبَرَ. ثُمَّ قالَ: ما خَلَقْتُ خَلْقا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْکَ. بِکَ أُثِیبُ وَ بِکَ أُعاقِب»
رجعت دوبارة روح است به جوار حق و این    خاکی دارد و اقبال،مطرح میشود. ادبار اشاره به هبوط آدم به دنیاي  

رجعت، سفر از حق است به حق و براساس قوس صعودي و نزولی، ادبار عقل عین اقبال عقل است و با پیروزي  
 محقق میگردد.   جنود عقل بر جنود جهل
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 نقاط قوت و ضعف منظومۀ اکسیر الجنون و تحریر الفنون 
تنافر حروف    از قبیل  اي از عیوب مخل فصاحت مشاهده میشود؛سادگی و روانی کالم، پاره   در متن منظومه علیرغم  

 و کراهت در سمع: 
 چه بود.  )، چِبْوَد:148  صفحه(  برانَمْتْان  ) و13شان میوه از نخل جنان (ص  دهانْ  بر  /    میفشاند باد رحمت هر زمان

   )،134  بازي کند ... (ص  با ما  تاندشه کجا    مخالفت با قیاس: کاربرد فعل تواند بصورت:
 )142  جهد کن تا بر محلش بیستی (ص  /    باري چون تو ز اهل نقطه نیستی کاربرد فعل بِایستی بصورت:

 ).  161  ص(  گوزن  گَوَز:  )،142  ص(  ترچاالتر در معناي چاالك  همچنین حذف در کلمات:  
واژه  استعمال  از غرابت    )، 82  ص(  خواروذلیل  همانند مُندکَک:  نیازمند به شرح و توضیح؛هاي غریب و  مواردي 

هاي رکیک و دور از اخالق، تعابیر خیلی عامیانه چون بوي  و مواردي اندك واژه )  165  ص(  محکم بستن  شلیت:
 پیاز دادن و قدر یک تره ارزش نداشتن، ازجمله عیوب منظومه بشمار میرود.

و   ترین زبانشاعر در اکسیر الجنون مطالب عرفانی را به ساده  هم ندارند،علیرغم ضعفهاي فوق که بسامد چندانی 
آفرینی و تأثیرگذاري دارد و هم فهم معانی را تا  لحنی صمیمی در لفافۀ داستانها و تمثیلهایی که هم جنبۀ لذت

گاه رشتۀ   حد ادراك عامه ساده و قابل فهم میسازد، بیان میکند. هرچند تداخل موضوعات مختلف در یک مبحث
به خدمت گرفتن صنایع    تکلفی و ناپیچیدگی معنی و لفظ،بی  کالم را از دست مخاطب بدر میبرد ولی سادگی،

ساخت ترکیبات عرفانی چون    گونه، وصف و تجسم قوي،ادبی بشکل محسوس و طبیعی و گاه توأم با مالحتی تغزل 
آن را در هر دو جنبۀ ادبی و عرفانی شایستۀ توجه و اي که  کده از محسنات اثر میباشد. بگونه عرفان  کده وفانی

 معرفی به جامعۀ ادبی میسازد. 
  ان ی م در از مفردات است و میتوان آن را شعر صوفیان خواند. بعد کوتاهترین شکل شعري منظوم، یرباع :رباعیات

  شود یمرباعیگوي خاصی وجود ندارد؛ هرچند در مواردي رباعیاتی با مضامین بدیع دیده  شاعر شعراي عهد قاجار،
الفنون حاوي  195  ص  کار:  تجربه  سبک شعر قاجار،( اکسیرالجنون و تحریر  با مضامین    140). منظومۀ  رباعی 

 و نماز است. قرآن    وصف)  ی و مذهبی از قبیل منقبت امام علی (عنید   ، اخالقی و تعلیمی،عارفانه  عاشقانه،
 

 درصد فراوانی رباعیات در منظومۀ اکسیرالجنون و تحریر الفنون بر اساس مضمون.   -2نمودار  
مضامین دینی و    ) و همچنین برابريمورد  50(  عاشقانه  و)  مورد  50(تساوي مضامین عارفانه    انگریب  نمودار  نیا

و پیروي از اشعار    دیتقل  مضامین عارفانه و عاشقانه،  در  .است)  مورد  20(  تعلیمی و اخالقی  و)  مورد  20مذهبی (
  اکتفا   حافظ بیشتر نمود یافته است. بدلیل پرهیز از اطالۀ کالم، در اینجا به ذکر شاهدي زیبا از متن اثر مذکور

 : گرددیم
 در جمله سال و ماه پیدا باشد     /گویند که یک شب شب یلدا باشد  

 ) 230  ص(   باشد  دایهوتا کذب همه بر تو    /تو در رخ ماه من دو یلدا بنگر    
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 ویژگیهاي سبکی و محتوایی اثر 
 مختصات زبانی 

  شناسی، کلیات سبک(  لغوي و نحوي تقسیم میشود  اي است و به سه سطح کوچکتر آوایی،سطح زبان مقولۀ گسترده 
 ). 272  ص  شمیسا:

در این مرحله متن را بلحاظ ابزار موسیقی   رایز  میتوان گفت؛  زین  سطح آوایی: سطح آوایی را سطح موسیقایی متن  
بیرونیقیموس  برررسی میکنیم. و قافیه و ردیف معلوم میشود.(  ی  از بررسی وزن  ی درونی متن  قیموس  کناري) 

  ص   همان:(  دیآیی...) بوجود می همصدا  حروفی، هم(  تکرار  بوسیلۀ صنایع بدیعی لفظی از قبیل انواع سجع و جناس،
216  .( 

 مواردي از سطح آوایی در اکسیرالجنون
کناري:   و  بیرونی  است.موموسیقی  عروضی  وزن  بیرونی  دیباچه  سیقی  اکسیرالجنون  وزن  در    مثمن  رمل«  بر 

 شده است.   » سرودهرمل مسدس محذوفوزن «» و مثنوي بر  محذوف
  و طبیعی است.   آسان  اکسیرالجنون قافیه و ردیف ساده،  اتیاب  در  فیه و ردیف است.مربوط به قا  موسیقی کناري:

بصورت اسمی و فعلی و حرف    قافیه سادگی و بیتکلفی معنی و لفظ نیز از مختصات اشعار این اثر میباشد.  چنانکه
 : مانند  بکار رفته است. و گاه به ضرورت با تلفظ کهن خوانده میشود؛

   )8  ص(  رَدهم ز بیعقلی بود اي مرد    /آن قیاسات خودت بر طفل خَرد  
 )224گشود (ص    سر  و  گشود  بر  قافیه با فعلهاي پیشوندي نیز بسامد باالیی دارد:

یا نوآوري ابداعی   سیتجن  اي است که در آن یکی از صناعات بدیعی ازقبیل اعنات،قافیۀ بدیعی: «منظور قافیه
 ). 100ص  :  سایشم  و قافیه،  عروض(اعمال شده باشد»  

 )  12ص  (  هر دم شکوه اندر شکوه  باشدش /  نلغزد زان جماعت همچو کوه  او
 با وجود اینکه قواعد قافیه رعایت شده، عیوبی نیز در قافیه دیده میشود:   گاه  مطرف دارد.  جناس  قافیه،

   )152  ص(  مُردهمچو فیلی کرد او را خرد و    /کرد    چه  پشه نمرود را دیدي  
اقوا «ناهمسان بودن مصوت کوتاه در   مشکل  با توجه به مثالهاي فوق،  »گَل  ، دل:چگل  لیل:«  يهاهمچنین در واژه 

 رایجترین لغزشهاي قافیه در اکسیر الجنون است.   از  )،107(همان: ص    »هجاي قافیه
میزان استفاده از ردیف در شعر شاعران دورة بازگشت تا حد زیادي شبیه به شاعران سبک خراسانی است» «  ردیف:

ردیف در اکسیرالجنون نیز ساده    کاربرد  ).14  ص  ی پارسا:مستعل  (نقد و بررسی سبک شناسانۀ شعر دوره بازگشت،
 : مانند  ابیات مردف میباشد؛  درصد  24، حرف و فعل است. بصورت میانگین  اسم  و بشکل ضمیر،

 ) 8  ص(  کردسر و بر پرده  عشق را خیره   /  غیرت او حسنش اندر پرده کرد  
  همحروفی،(  تکرار  موسیقی درونی متن بوسیلۀ صنایع بدیع لفظی ازقبیل انواع جناس و سجع،«  موسیقی درونی:

). مختصات  217  ص  :سا یشم  شناسی،کلیات سبک(آید»  و... بوجود می   معدوله  واو  اله،یی) و مواردي ازقبیل ام همصدا
 به شواهدي از متن اثر اشاره میشود.   مربوط به سبک خراسانی است که در ادامه  شتریب  آوایی اکسیرالجنون نیز

ادبی فصیح و بلیغ است و اموري را که موجب زینت و آرایش کالم بلیغ است    سخن  علم بدیع،  موضوع  بدیع لفظی:
ممکن است در معانی تأثیر بگذارد که بتبع الفاظ است    البته  و مستقیماً متوجه الفاظ میشود، بدیع لفظی میگویند.

انواع   اکسیرالجنون در بخش بدیع لفظی مصنف  در   ).151  و  18  صص  یی:هما  فنون بالغت،(  استقاللنه به   از 
 و تکرار لفظ و حرف استفاده کرده است:   سجع  جناس،
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 هایی از کاربرد جناس و سجع نمونه 
 ) 65ص  (   بدار  معذورش  ،منصور نیست او    /  به دار  منصورش  گفت  جناس تام: گر انا الحق

 ) 32ص  (  ربودتاج شاهان را به چاالکی در  /بود    فخرو    فقر  اهللا این چه  اهللا  جناس ناقص:
 ) 19  ص(  نادرستدیدي    مسجوداز  سجده    /  از نخست  مسجود دیدي  را  نار  اشتقاق:جناس  

 ) 61ص  (  است  ثري  اندر  نور و نار،ثریا  در    /من کی همسري است    نوررا با    ناراشتقاق:  جناس شبه 
 ) 38ص  (  ارباید که ببیند روي ی  سِرچشم    /  جدار  جز  نبیند  رگزه  سَر  چشم  جناس محرف:

 ) 219  ص(  نگر  کَهپیشش    عرش  چه باشد،  کُه  /هر گوهر    موج اوجیرباید  م  بیت:جناس مضارع و محرف در  
 ) 15  ص(   مرا  باشد  جان   پوش  سنگش  زخم  /  مرا  باشد  جان  نوش  خارش  شین  و ترصیع:  سجع

 )30  ص(   خروشو    جوشوارهی از این همه    /  هوشسجع متوازي و مطرف: تا ابد از سکر حق نایی به  
 ) 63(  مهتران  عظام  چوگانش  چوب/     سروران   سران  چوگانش  گوي  موازنه:

از دیگر موارد تأثیرگذار در موسیقی کالم در منظومۀ اکسیر الجنون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بیشتر  
 سرایی در سبک خراسانی است: یادآور ویژگیهاي سخن 

 ) 18  ص(  نشین  آتش  زردش  بازخواند/    نیآتش  شی رو  همچو  شته شورگش  همحروفی:
   تکرار واژه و ایجاد آهنگ: در سراسر اثر بوفور مشاهده میگردد.

 ). 24ص  (  نشاناز کجا جوییم نشان بی    /    بی نشان شد او ندارد یک نشان
   تشدید مخفف:

 ) 40  ص(  برمورنه من از پشه کی جان در  /      برمیپرم  بال توپرّ و  به    من
 حذف از کلمه: 

 )142  ص(   استچاالتر    شانام از حیله حیله/      مکر من از مکرشان باالتر است
   واو معدوله:

 )45  ص(   مدد  را یابد  دشمن تو  او شود/      خوداحسان میکنی با نفس    هرچه
 چسبیدن چه و به، به کلمۀ بعد از خود:  

 )55  ص(   مضلترك عجب و کبر و ایذاء    / راستی و عجز و ذل چِبْوَد  کار  
 )،  142(  شد شه واقف از حاالتشان ....  چه  تمامی موارد: پسصورت «چه» در  ب»  چو«  کاربرد  تغییر مصوت:

 )141  ص سم القتال (  ديباز اخوان را بُبود:  بجاي    بُد  کاربرد  :o  به u  مصوتتغییر  
 )،145  ص(  کنم  خودْتانز دست  ا  رجمْتان  حرکت) یا ساکن کردن:(   کوتاهمصوت    حذف  حذف مصوت:  
 : مصوتهاي بلند به کوتاه  لیتبد  

   )152ص  (  استتر نکالش کمتر  خامُشآنکه  
  :شمیسا  ،شناسیکلیات سبککسرة اضافه در سبک عراقی نزدیک به صفر است ( حذف بسامد حذف کسرة اضافه:

   در سبک بازگشت بویژه در اکسیرالجنون این تغییر را به پیروي از سبک خراسانی میبینیم.  اما  ).257ص  
 ) 142  ص(   نهمخودْشان  بارشان را بر خر    /  جمله را دلخون کنم  آرمحاضر  
نقد و  (  اند از ویژگیهاي سبک خراسانی است که شاعران دورة بازگشت از آن استفادة بسیاري کرده   اماله   ممال:

نزد      جمله اصحاب یمین اندر یمین  ):19  ص  شناسانۀ شعر دورة بازگشت، مستعلی پارسا:بررسی سبک
 ) 133  ص(  نی مکشاهنشه در عزت  
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 ). 71  ص(  بیحس)  274(  بیحجو    
 )،  68ص  استاره ( ،  اُشتر  ،)167  ص(   اشکم  افزودن الف به اول واژه:

 )، 76-75  ص(  جَرجَر  اَب اَب،)،  144شپ (ص    شپ  همچنین کاربرد اسامی صوت مانند:
   :ری نظ  تقلید از زبان قدیم که در دورة بازگشت مرسوم میشود،  به»  «الف اطالق  استعمال  

 ) از دیگر ویژگیهاي آوایی در منظومه اکسیرالجنون میباشد. 121  ص...(   دشمنم  را  حق  که  گفتا  یکی  آن
و روان است و در مبحث لغات به قول شمیسا    سی سل  اکسیر الجنون بلحاظ زبانی، بسیار ساده،  :مختصات لغوي

هاي قدیمی از برجستگیهاي این منظومه و سایر آثار ادبی دورة  نوعی کهنگرایی یا آرکائیسم نظیر استعمال واژه 
که در این دوره شعرا به تقلید از قدما شعر میسرودند  چرا ).217ص   :سایشم  شناسی،کلیات سبکاست (بازگشت 

-ها و ضربهاي کهن سبک خراسانی و عراقی را وسعت میبخشد و در کنار آن کاربرد واژه اژه و همین امر دامنۀ و 
است. بازگشت  دورة  شعر  سبکی  ویژگیهاي  دیگر  از  عامیانه  منظومۀ  موارد   المثلهاي  در  لغوي  ویژگیهاي  از  ي 

 اکسیرالجنون که از بسامد باالیی برخوردار است: 
 استعمال لغات پهلوي: 

   جاي در:  به  اندر  
 ) ص  25است (وحدت اندر وحدت اندر وحدت    /    رومی که کنز وحدت است  دفتر

   کاربردهاي قدیم است:  از  ،بود کهدر معناي    «بو که»
 ) 37اندرم (ص  بینندم که در مغز  بوکه  /    و بی گه پرده را من بردرم  گاه

 انک»: مخفف «  کاربرد نک،
 )50  ص(  ابیببشتاب اجرت را    نکگفت:  

 )  73ص  : نیکووشان در معناي زیبارویان (مانند  به معنی زیبا؛  نیکوهمچنین کاربرد واژة  
 :یکو قید ن

 )88کنون (ص  غیر تن را سجده کردي تا    /بنگر از نصف اي مرد دون    کین  
   استعمال برخی از کلمات عربی به جاي معادل فارسی:

 ) 156لهوس (ص  خنده آرد مر مرا اي بوا   /  تو پوستین را به عکس  لبساین    گفت
 رفته است.   در معناي پوشیدن بکار  لبس  
 ). 46خو (ص  کلب  )،33(ص    رخوارهیش  :لبون  لبن در معناي شیر،  
)  50  ص(  مستحیل)  49ص  (  ) ملح و اجاج به معنی تلخ49  انجاح (ص  ستعمال گستردة لغات و ترکیبات عربی:ا

 ). 59  ص(  رغم انف
 : هاي قدیم عربیواژه 

 )36ص  (سزم  تخم حنظل گوید از تلخی    /   کرمشیرینی   ز  عنب گوید  آن  
  ) آکیس:77(ص    ابانیب  :دایب  درختی در هندوستان،  نام  )، عوسج:36حنظل (ص  ۀ  بوت  :سزم  انگور،  درخت  کرم:
 ). 110ص  (   داناتر

   )59ص  . (دینب  ،یزدان استعمال لغات فارسی قدیمی و غیرمهجور فارسی:  
 )59(ص    دیآفرعقل را پیش از همۀ خلق  /      مجیدیزدان  در حدیث آمد که  
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این    ) دهخدا165چاقو (ص    :کَزلَک  ) جام شراب،117ص  (  :اقیص) ا  164رو (   شِیپ  :قبق  استعمال لغات ترکی:
 واژه را ترکی خوانده است. 

  در   دانه:  سمندر  ) و20خوار (ص  شعله  معناي خورشید،  ) به4چرخ (ص    آفتاب  لغات و ترکیبات در معانی خاص:
 ). ص  72مکتب (  خانه:  ) معلم38ظاهر (ص    چشم  ي پروانه، چشم حیوانی:معنا

است که در منابع دیگر و فرهنگهاي لغت   هایی بکار رفتهواژه   اکسیرالجنون متن  در استعمال لغات مهجور فارسی:
  بانگ   سعاق:  و خوار و ذلیل،  منکوب  :مندکک  دیده نشد و معناي آنها از حواشی متن استخراج گردیده است. مانند:

 ). 68کردن (ص    محکم  شلیت:  بهاریه)،(  ادیفر  و
دام (ص  گیري، کِل به معناي  اندازه   واحد  گز:  مانند  هاي کهن که در آثار قدما کاربرد داشته است؛و همچنین کلمه

  ، فتراك:رهیت  :آبنوس  )،71فاخر (ص  هاي  جامه   ی که بسامد باالیی دارد. آکسون:روشن  در معناي هدایت و  رشد  )،5
 ).98مکر (ص    ،د یخورش  :دی) ش52خام (ص    گوشت  ) قدید:133بند (ص  رکم

هاي عامیانه در شعر خود  از بکار بردن واژه ي مکتب بازگشت همچون شعراي دورة صفوي شعرا هاي عامیانه:کلمه
اکسیر الجنون کاربرد این قسم    متن  در  ).97ص  دیگران:  و    شاملو  بازگشت ادبی و مختصات آن،نداشتند (ابایی  

شدة  کهنه و تحریف  شکل  :لیز  )،97ص    :دنیکش  ریصف  و بازي کردن،  دنیرم  :دنی شخول  :مانند  ها دیده میشود:واژه 
 ). 12ص  (  کهنه  :دك  )،145لغو (ص    کالم  )، الغ:75ظرف (ص    :لولنگ  ،فیضع  آواز  زیر،

 ) 76،156،164(صص    الفاظ رکیک و ناپسند: در مواردي چند در خالل داستانها الفاظ رکیک بکار رفته است.
  )، 79ص ( به جاي شست    تشص  )،42خورسند (ص    )،68سابون (  )،299قفص (  ی مثل: کلمات  امالي کهن کلمات:

 ). 20(ص    یگپخته  )،180صاغر (ص  
ویژگیها    نیا  منظومۀ اکسیرالجنون به شرح ذیل میباشد.  در  ویژگیهاي بارز ساختار نحوي اشعار،  مختصات نحوي:

 سبک خراسانی نزدیک ساخته است.   سرایی شاعراننیز سبک کالم شاعر را به شیوة سخن
 فعل مفرد براي فاعل جمع:  

 ) 73نشاط (ص  طفالن به گرد او  داشتی    /تا شبی خواجه نشسته در بساط  
   گفتی در معناي گویی و در نقش قید:

 ) 73نبود (ص  یا که اصالً حافظه در وي    /که گرگی درربود    گفتیرا    ذهن
 : شدن در معناي رفتن:  همانند  کاربرد فعل در معناي خاص،

 ) 3(ص  (ناخوانده اي)   ةناخواندعاشقی از درس جان    /(مانده اي)نان تو ماندة  از باغ همچشد    گل
در معناي    ارستنی  )،78  ص(  شدنمعناي خوشحال    به  ) شکفتن:102  ص(  کردنخسته کردن در معناي آزرده  

 ). 131  ص(   توانستن
 اضافه کردن «ي» به فعل:   

 )  43برمال (ص  شهد را دیدي تو شیرین    /ي تلخ در عالم کجا نبود   گر  یاء شرط:
 )72ص  پرسان شود (  دمیشه که از محبوسان     زندان روضۀ رضوان شود  کنج  یاء وحدت:
که امروزه «بود» میگوییم و گاهی حالت    » استي» در بودي گاهی همان مفهوم استمراري «میبود«  فعل بودي:

 ) 327ص    :سایشم  شناسی،استمرار ندارد و زائد است (کلیات سبک
 )57منزلش (ص  در سراي عاریت بد    /دام دلش    بديورنه گندم   

   فعل استمراري:  » درمی و ي«  کاربرد  یاء استمراري:
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 ) 113کوهسار (ص    وگرد دشت    میدویدي   /  در خانه و عاشق بیقرار  اری
 ) 69(ص    يبدبل ز روي تن    نی ز جانان   /  بديکه در فرعون  مستی    آنچنان  یاء مبالغه:

 در مستی نشانگر مبالغه و کثرت و در فعل «بدي» از نوع یا زائد هست.  اء ی  
  نی در نقش قید نفی:

 )85صفا (ص    نیوفایی در حیاتش    نی  / بقا    نیثباتی در صفاتش  نی    
 کاربرد همی:

 ) 59رشد (ص  از براي یوسف و شاه    /چه کند از روي حسد    همی  او
 نون نفی:    » برمقدم داشتن «می

 ) 109مرا (ص  نمیگشتی میسر مر    می  /سایۀ دیوان و دربان تو را  
 ذکر همی:

 )59ندم (ص  غوطه خورد در بحر رحمت از    /  باز و گشاد است از کرم  همی  در  
 نکره:    » دريو «استعمال یک    

 ) 201قضاة (ص  نزد او قاضی بُد از جمع    /از قضاة  یک ندیمی  بود او را  
 )  317ص    همان،(  مرسوم است.  امروزه  و نیک به جاي بسیار و فراوان که  سخت  قیودي از قبیل صعب،  استعمال  

 ). 16  ص(  دیدم در جهان ....  صعبهجر او را  
 انواع را:  

   در معنی حرف اضافه:
 )42و گل اندر هم است (ص    رانیش و نوش و خ  /    است  مأیک نوائی تورا  هر بال  

 برد فراوان دارد: ررا نشانۀ مفعول که در اکسیر الجنون کا
 ) 43دیدي تو شیرین بر مال (  راشهد    /گر نبودي تلخ در عالم کجا  

 ) 44گفتن جبار، حق را جاري است (ص    /  را خود معنی جباري است  را نشانۀ فک اضافه و به معنی به: جبر
 ی قبل از مفعول «مر» آمده است: گاه  مفعول:

 )153  صو    47  ص(  تو  به  تو  را  او  مر  يخواند  یهم  تو /  تو  ظلم  و  کفر  به  یراض  نبُد  او  
 تو به تو نوعی قید ترتیب است.  

آخر اسم   به»  تو«  پسوندصفت و قید با اضافه کردن   ساخت  یکی از مواردي که در اکسیرالجنون مشاهده میشود،
 : مانند  است.

 )  77  ص(  تو  سخت  عوسج  شاخ  از  عصا  نیا  /  کدو  شاخه  از  بد  تو  يعصا   آن
 از محکم.   هیکنا  سخت تو،

 ) 157  ص(  توسنگ  چار وادي سخت راه و    /  هست از تو تا بر مقصود تو
 سنگ تو، به معنی سنگالخ.   

   ضمیر متصل مفعولی:
 ) 76  ص(  المپاك بادا قلبت از درد و    /زاینگونه غم  هرگزت  مبادا    خود

هاي اروپایی و عربی، در سبک خراسانی و عراقی تا قرن هشتم فعل بصورت مصدر یا وجه  زبان مانند وجه مصدري:
 ). 335  ص  :سایشم  شناسی،آمد (کلیات سبکمصدر می 
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 )64  ص(خضر    سلطان  بجز  رفتن  توان  یک  /  خطر  و  پرخوف  يصحرا   نیندرا  
 بصورت موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه گروههاي اسمی  
  سحاب   )،28  ص(   وجود  بازار)  53  ص(   تن) تیه  45  ص(   دهید  سارهچشم)  58  ص(  گندمة  باد  اضافۀ تشببیهی:

  ص (   عشق  گید  ،عشق  مادر  ی،ستین  ۀ الشیء:جام  )،48  ص(   قدرت  قاف  )،22  ص(  قدرت  سمند  )،25  ص(   رحمت
 ). 60  ص(  اجتباهثم    خلعت)  96  ص(   لوالك  خلعت  ).35

  رشک   )،100  ص(  قمر) رشک 84ص  (  هالل) رشک  82  ص(  وصل   صحن)  82  ص(  ریتقد  دی  هاي استعاري:اضافه 
 . )101  ص(  دیش  رشک  جیحون،

با کلمۀ رشک، جهت برتري    گروههاییی دیگر از خصوصیات سبکی اکسیرالجنون در زمینۀ توصیف، ساخت  کی  
اغلب ترکیبهاي اضافی جهت تصویر و تجسم معانی عرفانی بکار رفته   موصوف است که با نوعی اغراق همراه میشود.

 است. 
  )، 46  ص(   خو)، شکرشعار و قند 47  ص(   وحدت  زباشاه  )،110  ص(   پرخطر  از  هیکنا  ره پرگرد:   :موصوف و صفت

 ). 157  ص(   نفسکش
  گردون  )،86  ص(  عدوکش  )،220  ص(  گیر  قاع  )،46  ص(  خوکلب  هاي عربی:ا واژه ساخت ترکیبهاي مختلف ب

 ). 50  صایاب (
اي از حسن و زیبایی ادبی بدیع معنوي آن است که مستقیماً مربوط به معنی است و اگر بهره   عی: صناوينبدیع مع

فنون  کند (معانی است. یعنی ممکن است حسن صنعت معنوي به الفاظ نیز سرایت    تابع  عاید الفاظ نیز بشود،
 اشاره میشود. هاي معنوي در اکسیرالجنون  در این بخش به مواردي از آرایه  ).151ص    یی:هما  بالغت،

بدیهیات مورد قبول شنونده بیاورد   هانی ازبرصورت است که گوینده براي اثبات مطلب خود  نیمذهب کالمی: بد
ص    :انیصادق  ،بدیع فارسیر  سخن د  ر سخن خود پردازد (زیو  تفسیر  چون متکلمان از راه استدالل به شرح و  و

 کسب کردن منافی توکل نیست:  نمودن و  جهدبراي    دلیل آوردن از  در  نونجاکسیرال  مثال از  .)98
 تا نگردد خلق کاهل از مزید    /  این همه اسباب را حق آفرید

 شت کنیفشاندي به    جو و گندم را  /نراندي گاو را زارع به دشتِ  گر
 ) 8ص  ( ندیدي آن جفاي پیش را    تا  /  را  خویشکی بدست آوردي بودِ   

  در   در برجسته کردن مطلب و تأثیرگذاري عمیقتر کالم مؤثر است.  که  هاي ادبی استاز آرایه  تضاد  تضاد یا طباق:
هاي شب و روز، نوعی تضاد و تقابل خارج از بافت کالم نیز  واژه   مثل  عرفانی عالوه بر کاربردهاي معنایی تضاد،  آثار

و بسط،    قبض  صحو و سکر،  همانند  پیشه در ادبیات فارسی است.دیده میشود که حاصل هنرنمایی شعراي عارف
   عقل و عشق و... .

   اي از کاربرد تضاد در متن منظومه:نمونه 
 )15ص  زخم سنگش پوش جان باشد مرا (/      نیش خارش نوش جان باشد مرا

گویی نیز همچون سایر صنایع ادبی در شعر عرفانی در خدمت تبیین مفاهیم و معانی متناقض  تناقض یا پارادوکس:
 تصویرسازي قرار میگیرد. مانند: و  
 )  16ص  عذار ( الله  آب اندر آتش آن  /    اندر آب کرده استوار  آتش  

معناي شراب، که نماد عشق الهی   ) در100(ص    نیآتشو همچنین آب    پرداخته  که شاعر به توصیف جمال گل
 است. 
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   )136نهان (ص  آفتابی دیده در خاکی    /  در رخ زیباي آن شمس نهار 
دختر    ي متناقض است که شاعر جهت توصیف مقام بلند معنوي شخصیت در داستانامر   در خاك دیدن،  آفتاب را

 کرده است.   استفاده  شاه خطا،
 کاربرد را یافته است.   نیشتریب  سیاقه االعداد: جهت توصیف مناظر و اشخاص، اعداد و تنسیق الصفات

 ) 133در (ص  حد به    خادم و خیل و حشم از /   باغ و راغ و گنج و گوهر سیم و زر  
 الصفات:   تنسیق

 )86  ص(  روسخت  عدوکش،  انداز،خصم    تیزرو   موشکاف و  و  دوربین  
هایی باشد که در تصویرسازي بکار  ها و پسااستعارهگونه تلمیح در بالغت و نقد ادبی جدید میتواند از استعاره  تلمیح: 
ها بکار  ارجاع دادن به یک شخص یا واقعۀ آشناي تاریخی و ادبی است که براي قابل فهم کردن ایده  حیتلم  میرود.
الگوها و وقایع تاریخی و یا عناصري از آثار مشهور  کهن  ها،میتواند به اسطوره   اتیادب  اساس چنین تعریفی،  بر  میرود.

اطب تداعی میکند، میتواند با عرفان پیوند یابد  ادبی و مذهبی ارجاع دهد و ازآنجاکه معانی خاصی را در ذهن مخ
اسطوره ( تلمیحات  بیان تجربهتأثیر  نیز    مصنف  ).351ص    بابایی دیگران:  گل  هاي عرفانی،اي در  اکسیرالجنون 

  قصص  ،ثیاحاد  تلمیح به آیات،  ازجمله  ي تصویرساز،ابزارها   از  جهت نیل به مقصود،  همچون سایر آثار عرفانی
ی و غیرمذهبی بهره برده و این کاربرد از بسامد باالیی هم برخوردار است. انواع مختلف تلمیح مذهب  ریاساط  قرآنی،

 در این منظومه مشاهده میشود: 

 هاي بدیع لفظی و معنوي در «منظومه اکسیرالجنون و تحریر الفنون» درصد فراوانی آرایه-3نمودار  
 )13نگار (ص    مینهد در زیر تیغ آن   /  واراسماعیلسر به روي خاك  

مورد    110  باهاي معنوي تضاد  مورد و در بین آرایه  110هاي لفظی تکرار با  میدهد در بین آرایه   نشان  نمودار فوق
اشعار   آرایه   ضمن  .د ندارباالترین بسامد را در  (  هااینکه کاربرد سایر    )، 10ی (همحروف  )،60(   سجع  )،30جناس 

(  مراعات و    جهت  ،مورد)  10(  نماتناقض)  9(  یکالم  مذهب  )،90(  حیتلم   )،35(  اعداد  )،43نظیر  آرایش کالم 
کار  ب   یک هزار بیت در مثنوي و رباعیات مندرج در اثر  سازي مفاهیم، توسط شاعر در مجموعسازي و ساده شفاف 

آرایه از  برخی  است.  و  رفته  بسامد کم  بدلیل  میشود که  ابیات دیده  نیز در خالل  و تصدیر  نشر  و  لف  ها چون 
اکسیرالجنون اثري درونگرا و   اگرچه  فوق نشانگر این مطلب است که  آمار  لوگیري از اطالۀ کالم بدان اشاره نشد.ج

بسا  نبوده است و چه  غافل  عرفانی است، شاعر از آرایش کالم و ایجاد موسیقی در متن بویژه در روایت داستانها
  محسوس است. کامالً  اها و حاالت و روابط شخصیته لحن غنایی نیز در توصیف صحنه

 
 بیانی) (  يشعرتصاویر  

  صنعت   هاي عرفانی در قالب شعر و عینیت بخشیدن به مضامین عرفان و تصوف،ی از ابزارهاي بیان تجربه کی  :هیتشب
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موضوع    نیا  تصویر نیز متحول میشود.  ساختار   هاي باطنی عارفان به شعر فارسی،تشبیه است و «با ورود تجربه
ص    ی:فتوح  اند» (بالغت تصویر،شناسی فارسی به یادگار گذاشته نوآوري است که آنان در تاریخ ادبیات و سبک

23.( 
 انواع تشبیه در اکسیرالجنون: 

  تشبیه تمثیل:
 ) 107ص  (   بهار  باد  از  خاك  چون  شد  سبز   /  نزار  آن  را  شه  الطاف  بدید  چون

 )15جانم از آتش کی رهم (ص  تشین  آ  /تش میروم  آسمندر من بر    چون  
یا مثلی   داستان  تشبیه تلمیح: تشبیه تلمیح از عناصر بیانی است که درك وجه شبه آن در گرو آشنایی با اسطوره،

نوع تشبیه در اکسیرالجنون    نیا  کاربرد ).85  ص  :سایشم  بیان و معانی،(  استباشد و یکی از ویژگیهاي آن ایجاز  
 بسامد باالیی دارد و اغلب جهت توضیح مفاهیم و معانی عرفانی کاربرد دارد:

 ) 15ص  (   کهفب  اصحا  سگ  چون  من  دومی م  /  طرف  نآ  کشندمیم  فضلش  دست
 ) 15  ص(   برمپاي موري نزد شاهان می  /سان نزد سلیمان میروم  پشه  

   تشبیه به اساطیر:
 )، 74  ص(   اریاسفندبادپاي توسن    /وار  که منم رخش که رستم بد س

 ). 15  ص(  اژدهاتشبیه به    
   تشبیهات حسی:

 )  5بود (ص  پرده از رخسار چون خور هشته     /روزي اندر قصر خود بنشسته بود  
 ). 62ص  از سحاب دیده راندي نم چو یم... (

معنی به صورت است که معانی موهوم    ه یتشب  ترین نوع تشبیه،غیبل  طبق گفتۀ ابن اثیر«  تشبیه غیرحسی به حسی:
   ).40ص    ی:فتوح  بالغت تصویر،(  »سازدیمرا به صورتهاي حسی مشهود و ممثل  

 )103  ص(   گزاف  در  روبه  چه  مستوري  صبر و  /  مصاف  در  گرسنه  شیر  چون  عشق
   تشبیه وهمی:

  )94  (ص  بود  کاشانه  آن  در  يوأم  را  عجل /  بود  خانه  نفسش  و  وید  چون  يسامر
 بحر گوهر از امور خیالی است. )  25  است ...... (ص  بحر گوهر  عطارمنطق  

 تشبیه مضمر:
 ) 4(ص    غبغبش  ری یوسف مصري اس  /لبش  آن    الماسو  معدن یاقوت    
 تشبیهاتی که جنبۀ غیرعرفانی و لحن غنایی دارد.  جمله  از  

   تشبیه مرکب:
   نهان  او  آتش  و  آب  میان  در  /روان    کشور  اندراین  بادي  همچو
 یسار   در  و  یمین  اندر  گوي  مثل  /  نگار  آن   ز عشق  سرگردان  هست

 )105ص  (   جان  همچو  پنهان  و  پیدا  بود  هم  /  نهان  مأوایش  پیدا و  اشقصه  
  گر یدهایی از یک شیء را به شیء  است که جنبه  زبانی  مقصود از استعاره دستۀ خاصی از فرایندهاي  استعاره:

تأثیر بیشتري در معنا   صنعت هم نیا اي که گویی شیء دوم همان شیء اول است.بگونه  منتقل میکند. ای فرابرده
). و این دو کارکرد در متن اکسیرالجنون  26  و  11  صصاستعاره، هاوکس:  (  شودیمدارد و هم سبب تزئین کالم  
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فاهیم عرفانی بشمار  برجستۀ شاعر در تبیین و تفسیر رمزگونۀ م  ابزار  بسیاري از ابیات، استعاره  در  دیده میشود.
 اي از استعارات در متن اکسیر الجنون: پاره   میرود و گاه جهت آرایش کالم و خلق زیبایی استفاده شده است.

 استعارة مصرحه:  
 )45  ص(  یفطرتسوي قندستان که نیکو    /  شاهباز وحدتیهین بپر اي  

 شاهباز وحدتی، استعاره از عارف کامل و واصل است.   
 )  52  ص(   خودظلمات  رو سفر بگزین تو در    /  اسکندر ملک وجودیعنی اي  

استعاره از هواي نفس است.  استعاره  اسکندر اول است. ظلمات  آرایه   در  از عقل  و  این بیت  هاي تشبیه، تلمیح 
 جانبخشی نیز دیده میشود. 

 )  20  ص(   است  سمندر دانهرزم رزم آن    /ت  بزم بزم شعلۀ فرزانه اس  
 از پروانه است.   استعاره  دانه،  سمندر

 )75  ص(   بارومدر  یب  گشت  نخلم  دو  آن  /  پدر  نیالع  قره  برگو  گفت
 استعاره از پسران بیسواد، در داستان خواجه و پسران است.   

عالقۀ مشابهت معناي دیگري را افاده  اي در معناي حقیقی خود بکار نرفته و به  جمله «  کهاستعارة مرکب: آن است  
جهت    مصنف  روایت حکایات،  ضمن  در  ). عالوه بر بیان مفاهیم عرفانی،70  ص  :سایشم  میکند» (معانی و بیان،

فرارسیدن شب و دمیدن    فیتوص  در  ها در اکسیرالجنون از انواع استعاره بهره میگیرد.آرایش کالم و توصیف صحنه 
   صبح میگوید:

 شد نگون با خیل خود در قعر چاه   /ز برق صبحگاه  هند و شب چون  
 ) 74  ص(   بیج  ز  وردهآبر   سر  شب  هندو   /  بینش  در  شد  اختران  شاه  ازب  

   )100  ص(  برق انوارش دل و جان را شرار  /  نهار  نصف  آفتابی آمده
در    آتش  اشچهره استعاره و اغراق در توصیف زیبایی دختر شاه خطا، او را به آفتاب نیمروز تشبیه کرده که برق  

 جانها افروخته است. 
   استعارة مکنیه:

 )63  ص(  گلمکند یکسر ریشه از آب و    /عشق زد خیمه بر صحراي دلم  
را از آب و گل بیرون آورده و کنایه از فناي   به انسانی تشبیه شده که خیمه برپا کرده و ریشۀ هستی شاعر عشق  

 جسم خاکی و دل برگرفتن از دنیاي خاکی است. 
 ) 95شد (ص    دار  بر  امل  نفس  سگ  چون  /  شد  برخوردار  عقل  جنود  آن

   از جنود، نیروهاي عقل اول است.  مقصود  
 )  49ص  آفتاب چرخ چون رخ برگشود... ( 

هاي حسی و مصرحه بدلیل تشریح و  کار رفته است و استعارهب   انواع مختلف استعاره در منظومۀ اکسیر الجنون
 اخالقی، از بسامد بیشتري برخوردار است. تبیین مفاهیم عرفانی و  

عاطفی   جاناتیه  شاعر  و استعاره، یکی از قویترین عناصر ساختمان شعري در ادبیات عرفانی است.  هیکناکنایه:  
خود را به زبان رمز بیان میکند و به کمک این دو عنصر قوي به هیجانات درونی خویش تبلوري و به نیروي بیان  

). شایان ذکر است که کنایات بکاررفته  270  ص  ی:عیشج  صور معانی در مکتب درونگرایی،(  بخشدیمی  قدرت  خود،
 عنه از متن اثر:مکنی  به  به،در اکسیرالجنون اغلب از نوع ایما هستند. شواهدي از انواع کنایه بلحاظ داللت مکنی
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 کنایه از فعل یا مصدر: 
 )101  ص(   ماندآن فقیر از عشق مه، بر دار    / از سر و پاي از رفتار ماند  هوش  
 بر دار ماندن کنایه از دچار گرفتاري و مشقت شدن است.   

 )  20  ص(   کشداندر آتش رخت از شیش سو    /  عاشق آن پروانه باشد کز رشد
 تمام وجود هستی خود را نثار کردن.    با  رخت از شش سو کشیدن:

عشقش شد    گید  ): رسوا شدن،103  ص(   افتادن)، طشت کسی از بام  71  ص(   کردن  آماده  :همچنین ساز کردن
 ): صبر و طاقت کسی تمام شدن.ص   112(  ارسر از جوش ی

 کنایه از صفت: 
 ) 12  ص(  يپرور گاونفس و زشتخوي و دُم  /  پروريمثل تو قالش و اشکم

   )،ص  48عرشی کرده خاك خام را (  روح  کنایه از موصوف:  
 خام کنایه از انسان است.   خاك

از عاشق، ره    هیکنا)  113  ص(   هجرنوشاز پروانه،    هیکنا)  20  ص(  خوارشعله  از دنیا،  هیکنا)  75  صي عاریت (سرا   
یی از غایت زیبا  هیکنا  هالل:  رشک  )،80  صی (فروتنکنایه از    بیزي:)، خاك110  ص(   خطرپرگرد کنایه از راه پر

 ).  191  ص(  ایدنیکده:  فان  ،)  47  ص(از عالم حقیقت    هیکنا  قندستان)،  84  ص(
محتوایی در کالم شاعر دیده میشود که بلحاظ معنایی و   هنجارگریزي گاهی نیز نوعی عدول از زبان متعارف و

   :مانند  توجه میباشد،  قابل  خلق تصاویر،
 )  50توبه (ص  فریاد همی کند ز دستم     صد بار شکستم و ببستم توبه

 عناصر فرامنطقی است.   از  فریاد کردن توبه به همراه شاعر،
   )،37کردن (ص  و همچنین گوش را تیز    

عود (ص    همچو) نسبت دادن مستی به کشتی، سوختن جان عاشق  37خدا (ص  چون کشتی ز صهباي    مست
   ).54شدن (ص  از آتش مست    پروانه  همچو  )،29

گریزي محتوایی در قلمرو معانی و صناعات معنوي همچون کنایه و سایر  قاعده  اوج خالقیت و ادبیت متن را  فتوحی
 ).48ص    ی:فتوح  شناسی،سبک (  داندیمهاي درونی  آرایه

اما مقصودش چیز    ری تصو  ،لیتمث  تمثیل: در علم بالغت، یا مجازي است که گوینده بوسیلۀ آن چیزي میگوید 
  ). 143-142  صص  :ان یپورنامدار  رمز و داستانهاي رمزي،(  استهدف تعلیم در آن همیشه روشن  دیگري است و  

...اطالق میشود و از    و  معادله، ارسال المثل  اسلوب  المثل،ضرب   هاي اخالقی،قصه  همۀ انواع حکایات،  بهتمثیل  
بالغت  (  استعرفانی زبان فارسی بوده    اتیادب  در  تبیین و تعلیم مفاهیم و معانی  جهت  مؤثرترین شکلهاي ادبی

منظومۀ اکسیرالجنون، به کنایه و بصراحت بکار رفته   در   ). انواع مختلف تمثیل 257-255  صصی:  فتوح  تصویر،
 هایی از رایجترین انواع تمثیل در متن اثر:نمونه   است.

   المثل:مثل یا ضرب
 )  36ص  (  تندیم  رونیب  آنچه در کوزه است،/    بیرون میجهدي اصل از فرع  خو 

   دو مثل در کالم:  ذکر  ارسال المثلین:
 )13ص  پاي او بدلنگ و منزل بس طویل (/      دست او کوتاه و خرما بر نخیل

   اسلوب معادله:
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 )13  ص(  کشدرخش باید تا تن رستم    /    ی باید که بار غم کشدپردل
 ) 37  ص(   پوستدارم چو  اوست مغزم من پرده  /  جانان من اوست  جان  روح و جان،

اي تمثیلی است که با تمثیل گل و بلبل  حکایت و قصه: همانطورکه در آغاز کالم گفته شد، اکسیر الجنون منظومه 
به ذکر حکایتهاي کوتاه در قالب یک بیت و گاه طوالنی و داستان در    آغاز شده و متناسب با موضوعات مختلف،

 . پردازدیمستان، دا
 کوتاه مثل:    تیحکا  

   )139گشت خود صید پلنگ تیزدست (ص    /  روبهی شد بهر صیدي تا به دشت
اکسیرالجنون قریب به شصت و یک داستان ذکر گردیده که در مبحث ویژگیهاي منظومه بدان اشاره شد.    در 

در    آمده،  کلیله و دمنههمچون تمثیل روزوشب به موشان سیاه و سپید که در    همچنین تمثیلهایی از منابع منثور،
 ).160  ص(  اکسیرالجنون دیده میشود

 

 
 

 »منظومۀ اکسیرالجنون و تحریر الفنون«  درصد فراوانی تصاویر بیانی در-4  نمودار
 

هاي  و اضافه  و انواع تشبیه  285  بر اساس نمودار فوق در جامعۀ آماري منتخب، عنصر کنایه و انواع آن با عدد
باالترین بسامد را در بیان مقصود شاعر و خلق تصاویر و زیبایی معنوي کالم وي دارند. تمثیل    ،276تشبیهی با عدد  

ها و داده   اند.مورد در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفته  125انواع استعاره با    ،130و داستانهاي تمثیلی با عدد  
 بسامد عناصر بیانی و تصویرساز بویژه کنایه باالتر است.   نشان میدهد  نمودارهاي آماري

 
 گرایی تصویرسازي یا تجسم

آرایی و  بدینسان که شاعر در صحنه  از اصطالحات جدید ادبی و مهمترین مباحث علم بیان است؛  تصویرسازي
  را مدلل دارد که میگوید مهارت خود را چون نقاش زبردستی آشکار سازد و سخن پلوتارك    تجسم مفهوم ذهنی،

سخن، (زیور  زیباست»  نقاشی  تابلو  خوب،  که    ).180ص    صادقیان:  شعر  اکسیرالجنون  برجستۀ  ویژگیهاي  از 
بیانگر دیدگاه  و    میباشد،   هاي شاعر در منتهاي فشردگیتأثیرگذاري عمیقتر و بیشتري به کالم شاعر بخشیده 

هاي  وسلوك و لزوم راهنمایی پیر و مرشد که یادآور اندیشه مسیر پرخطر سیر   در توصیف  تصویرسازیهاي قوي است.
 : دیگویم  خیامی نیز میباشد،
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   پر  و  پال  یب  من  همچو  ينگرد  تا  /  خطر  تدش  در  ریپ  یب  مرو  هان  
 شده   سامان  و  سر  یب  سروها/      شده  رانیو  هاه خان  ،ره  نیاندر

 است   منزل  هر  در  خوف  زارشه  صد  /  است  دل  خون  همه  يادو  نیا  آب  
 گلرخان   عذار  خاك  از  خشتش  /  عارضان  نیمیس  جعد  از  سنبلش

 مهتران   عظام  چوگانش  چوب   /  سروران  سران  چوگانش  يگو  
 ) 63  ص(   گلو  کرده  تر  سبزه  خون  از  که  بس  /  او  در  دیروینم  گل  الله  ریغ
 

 ویژگیهاي فکري 
  ساختار   ها، تصاویر،عمیقاً با درونمایه   بلکه  سازي و ویژگیهاي صوري زبان مرتبط نیست،تنها با مقولۀ برجسته  سبک  

  شناسی، سبکدارد (ی جایگاه متن در سیر تکاملی تاریخ ادبیات نیز سروکار  حت  و محتواي کلی آن،  شهیاند  کلی اثر،
 ). 219ص    ی:فتوح

  فهم،و زبانی ساده و عامهنمادي    شکلی  هاي اساسی تعلیمات صوفیه را در هنظری  ۀهمیباً  تقر  ،اکسیر الجنونمصنف  
  و  یث یات، احادآبه  با استنادو  سلوك مطابق با شریعترو سی در کتاب خود به طرح مباحث عرفانی واده و بسط د

ازو م  روایات دینی پرداخته به مضامینی است که    است. در منابع یادشده سرچشمه گرفته    ثنوي وي مشحون 
ثار  آ  ةزمر  ن را درآ  یتوانم  یجهدرنت  .زبانی است  مختصات ادبی و  از  اکسیرالجنون، مختصات فکري پررنگتر  ۀمنظوم

رد گرایش شاعر به مسائل    با  ،) آمده 18صفحه  اثر (از توضیحاتی که در حاشیۀ    معنیگرا و درونگرا محسوب کرد.
 . فلسفی از جمله تسلسل، وي را از اهل طریقت میدانند

  تفسیر   به طرح و  یکرد شعرااکسیرالجنون بشکل خاص، رو  عام و  بطور  ،قاجار  ةدور  در  هاي عرفانشاخصه   کی ازی
میتوان به موضوعات ذیل  یرالجنون  اکس  در  ازجمله محورهاي فکري مبتنی بر تشیع،مباحث شیعی است.    عرفانی

 اشاره کرد: 
و سلوك در طریقت والیت و امامت حضرت علی (ع)    محمديرسیدن به حقیقت را در گرو تقید به شریعت  -  1  

 مبحث اثبات توحید میگوید:   ۀمقدم  در  میداند.
 نیست راهی جز طریق مرتضی  / نیست شرعی غیر شرع مصطفی

 )21(ص    لیطریقت شد حقیقت را سب  آن  /  شد شریعت مر طریقت را دلیل  
شهر دوشیزه، ضرورت    در  ،منین که با طرح داستان مردمان کورؤ اهمیت والیت امیرالم  غدیرخم و  ۀاشاره به واقع-2

  با ذکر  )(ع  یجانشینی حضرت عل  به اثبات امامت و  یانپا  در  .عرفانی مطرح میکند مباحث  شرحانبیا را با    وجود
 :  میپردازده  شیع  تلمیح به احادیث  و  شواهد

 ) 149ص  (  لْیزَ  ْ لم  اهللاِ  نَ مِ  فی علیٍ  /  ما نَزَل  غْنبی الخیر بَلِ  یا
  دُ بُعْ ك اَاَ  مْ«لَ  فرمودند:  حضرت علی (ع) که کمیل و  حدیث  با استناد به    دیدگاه مکتب تشیع:  یت ازؤر  ۀلئمس  -3
اشاره میکند و به چهار وادي جهت رسیدن به حقیقت اشاره میکند که از زبان حضرت    یتؤر  فهوممبه    »هُزِرْاَ  مْلَ  باًرَ

   علی (ع) به کمیل بیان میشود:
 ) 38  ص(  ارر باید که بیند روي یچشم سِ  /  ر هرگز نبیند جز جدارشم سَچ
 ج): و انتظار فرج حضرت مهدي (ع  معراج عاشقان  جمله نماز جمعه وز شاره به اهمیت واجبات شرعی اا  -4

 ) 95  چگل (صظالم هجران آن ماه  ز  ا  /  روز جمعه آمد نصف لیل  ظهر
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   )عج  حضرت قائمغیبت  (اشاره به    
 در تفسیر عرفانی آیۀ تطهیر:    -5

 ) 156تطهیر برخوان و نگر (ص    ۀیآ  /  ور به حکم ظاهرت باشد نظر
اقلیم   چهار  از  یکیاند.  عشق نهاده   دمی را برآوجود    ةعرفا شالود  ةعقید  به   عشق و ویژگی آن در اکسیرالجنون:

معنی که عشق انسانی  نیبدعشق انسانی به عشق معنوي است.   از مده است: «سیرآ معنوي  مسیر وجودي که در
  داستان   در  .)94  ص  :اسالم ایرانی، شایگان  معنوي در  فاق تفکرآ(   عشق ربانی میدهد»  اي دررا به استحاله   جاي خود

   به زوال میرود:  عقل  و با آمدن عشق،  عشق حقیقی میگردد  غاز آر مجازي س  عشقدختر شاه خطا،  
 ) 62  ص(  محاق  اندرل عالم آمدي  عق   /  وثاق  زچون رخ برگشودي ا  عشق

  صالحه دیده میشود. در   و  هشکل فاسق  مضامین اکسیرالجنون سیماي زن است که به دو  از  یکی  سیماي زن:
سی ررا بر  فصلی که مفهوم عرفانی صبردر    ستیم وهزنی فاسد روبرو    ة«مردي که کور شد» با چهر  زیآمهزل   تیحکا

شرط    را یشود. زمیاهللا    اولیاء   از  ،هواي نفس خویش   میکند، شاهد زنی پارسا و یگانه هستیم که با قدرت تسلط بر
«زن صالحه که   یطوالن اًداستان نسبت در  مقاومت دربرابر نفس اماره است و این صفت عمل نیک و ي،تقو ،وصول

 . تصویر کشیده شده است» بشد  اولیاءاهللا  از
 

 گیري نتیجه
  رواج عرفان و تصوف اسالمی و رویکرد شعرا به ادبیات عرفانی در دورة قاجار است.   و  رشد  پژوهش بیانگر  جینتا

انسانی   بیان ماهیت عرفان و تصوف و فضایل  در  بیشماري تألیف و سروده شده،  آثار  در سایر انواع ادبی،  همانطورکه
ایران  -هایی ارجمند  نیز منظومه  به یادگار مانده که منظومۀ  -از واپسین روزهاي رونق بازار عرفان و تصوف در 

  هاي ارزشمند و مغفول این حوزة ادبی است و تاکنون معرفی نشده است. «اکسیر الجنون و تحریر الفنون» از نمونه 
حکایات    کاربرد  تقلید از گذشتگان پرداخته، در مباحث شیعی راه خود را از پیشینیان جدا میسازد.  به  گرچهشاعر ا

لحاظ زبانی ب  و تمثیلها جهت تبیین و تفهیم معانی و مضامین عرفانی از شگردهاي اصلی مصنف بشمار میرود. متن
نیز،  از  ساده، روان و به سبک خراسانی نزدیک است. ادبی  ادبی  صنا  کاربرد  بعد  از هرگونه  –یع مختلف  به دور 

آغازین،  -پیچیدگی بهاریۀ  در  و  حکایتها  آغاز  در  درجهت  ریتصو  بویژه  معانی  صور  گرفتن  خدمت  به  و  سازیها 
دهندة تسلط شاعر بر آثار گذشتۀ  ی و ملمعات زیبا نشان عرب  اشعار  سازي و بیان معانی و مضامین عرفانی، وساده 

ادبار    وحدت وجود»،«  مفاهیم بلند عرفانی همچونلحاظ فکري اثري درونگراست و  باین منظومه    ادب فارسی است.
احادیث و روایات دینی  با اقتباس از آیات، صبغه اهللا و... را و اقبال عقل و اصطالحات تصوف مانند کشف و شهود،

  ضروري دانسته و  شرح کرده است و فهم باطنی از شریعت و عبادات ظاهري را و تلمیح گسترده به اساطیر دینی
تفسیر عرفانی معتقدات شیعه از محورهاي اصلی و وجه    دین را شامل سه مرتبۀ شریعت، طریقت و حقیقت میداند.

پژوهش حاضر و معرفی این منظومه میتواند براي پژوهشگران  انجام    هاي گذشته میباشد.تمایز اثر با آثار عرفانی دوره
عامیانه و داستانی،    اتی ادب  تاریخ تطور عرفان و تصوف اسالمی در عهد قاجار،،  و عالقمندان به شعر و ادب فارسی

 واقع شود.   سودمند  حدیث و روایات دینی بواسطۀ شرح مبسوط اثر و اشاره به شعر شعراي مختلف،
 

 نویسندگان   مشارکت
سرکار خانم .  است  شده  استخراج  دانشگاه پیام نور  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این
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فاطمه طیبه  سرکار خانم  .  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییکوپا    دکتر 
آقاي دکتر علی .  اندداشته   نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  پرستوطن 

  تخصصی،   راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه   به  کمک  با  نیز  دکتر (علی) پدرام میرزاییمحمد پشت دار و آقاي  
  پژوهشگر   چهار  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور   نقش
 . است  بوده

 
 قدردانی   و تشکر

  هیئت   و  دانشگاه پیام نور  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران

 
 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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 تهران: سخن.   )1395(  محمود  فتوحی،  شناسی،سبک
 ) تهران: آگاه.1386محمدرضا (  شفیعی کدکنی،  صور خیال در شعر فارسی،

 تهران: ویرایش.  )1375پوران (  شجیعی،  صور معنایی در مکتب درونگرایی،
 میترا.   تهران:  )1375سیروس (  شمیسا،  عروض و قافیه،

 تهران: اهورا.   )1389الدین (جالل  همایی،  فنون بالغت و صناعات ادبی،
 تهران: میترا.   ویرایش دوم،  )1384سیروس (  شمیسا،  شناسی،کلیات سبک

 : مرغ آمین. تهران  ) چاپ دوم،1381(  رضا  ی،براهن  اي بر فلسفۀ ادبیات)،کیمیا و خاك (مؤخره 
،  11)  1(  گوهر گویا)،(  نشریۀ پژوهشهاي ادب عرفانی  )1396محمدابراهیم (  میر،مال  گل در تأویالت ادب عرفانی،

 .66-37  صص
 الدین همایی، تهران: هما. به تصحیح جالل  )1376(مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، کاشانی، عزالدین  

)  68(  پژوهی ادبی،نشریۀ متن  )1395غالمرضا، (  مستعلی پارسا،  شناسانۀ شعر در دورة بازگشت،نقد و بررسی سبک 
 .39-7، صص  20

 
 تصویرصفحه اول ازدفترنخست مثنوي درمنظومه اکسیرالجنون و تحریرالفنون. 
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