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 چکیده:
مذهب قرن دوازده هجری قمری و متولد دارالخالفج فقیر دهلوی، شاعری شیعی زمینه و هدف:

از وی بجا مانده است. این مثنوی عاشقانه، داستان عشق  درّ مکنونآباد است كه مثنوی جهانشاه

م، را به امام حسن عسکری )ع( بیان میکند. یک نسخج كامل متعلق به ملیکه، دختر قیصر رو

هجری قمری از این اثر  4474و تاریخ تحریر  59/64دل ایگانی با كد اهلل كتابخانج عمومی آیت

 باقی مانده است كه در این پژوهش ضمن معرفی نسخه، به تحلیل سبک آن پرداخته شده است.

 یکردی توصیفی ی تحلیلی صورت درفته است.این جستار با رو روش مطالعه:

بررسی این مثنوی نشان میدهد شاعر از موسیقی مالیم، همراه با لحن عاطفی و  ها:یافته

ها برای تقویت زبان غنایی شعر خویش بهره برده تناسبهای هجایی بحر هزج در كنار توازن واهه

ن را تشبیه شکل میدهد، در حوزۀ است. استفادۀ متناسب از انواع صور خیال، كه ركن اصلی آ

سبک ادبی، پایج هنری این مثنوی را برعهده دارد. زبان شعری او ساده و روان است و برخالف 

وغریب در كالم خیالیهای عجیبپردازیهای غامض و نازکنمودیگر شاعران سبک هندی، از مض

 او خبری نیست.

و احساس  در جهت ارتقای جنبج غنایی  شاعر در روایت داستان، از عنصر عاطفه گیری:نتیجه

مثنوی استفاده كرده است. با اینکه شاعر از صناعات بالغی برای زیباسازی و تقویت موسیقی بهره 

های مهجور، كهن و غامض پرهیز كرده و برده، معنا و مفهوم را فدای لفظ نکرده و از كاربرد واهه

بسامد كلمات عربی، بویژه جمع مکسر، در  از سبکی سلیس و روان بهره برده است. باوجوداین

 ای است برای رسیدن به عشق الهی.شعر او بسیار زیاد است. در این اثر عشق زمینی واسطه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Faqir Dehlavi is a Shiite poet of the 12th 
century AH and was born in the Dar al-Khalafah of Shah Jahanabad. This 
romantic Masnavi tells the love story of the queen, the daughter of the Roman 
emperor, to Imam Hassan Askari (AS). A complete copy belongs to the public 
library of the Ayatollah Golpayegani with the code 29/58 and the date of writing 
1171 AH of this work remains. In this research, while introducing the version, 
its stylistic analysis has been done. 
METHODOLOGY: This study was conducted with a descriptive-analytical 
approach. 
FINDINGS: The study of this Masnavi shows that the poet has used soft music, 
along with the emotional tone and syllabic proportions of Bahr-e Hazaj along 
with the balance of words to strengthen the lyrical language of his poetry. 
Proportional use of various forms of imagination, the main element of which is 
simile, in the field of literary style, is the artistic basis of this Masnavi. His poetic 
language is simple and fluent, and unlike other Indian-style poets, there is no 
mention of the ambiguous themes and subtle fantasies in his words. 
CONCLUSION:  In narrating the story, the poet has used the element of emotion 
and feeling to promote the lyrical aspect of Masnavi. Although the poet has 
used rhetorical crafts to beautify and strengthen music, he has not sacrificed 
the meaning and concept of the word and has avoided the use of abandoned, 
ancient and obscure words and has used a smooth and smooth style. 
Nevertheless, the frequency of Arabic words, especially the plural of mokassar, 
is very high in his poetry. In this work, earthly love is a medium for achieving 
divine love. 
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 3/ از فقیر دهلوی درّ مکنونسبک و معرفی نُسخ خطی مثنوی  تحلیل

 

 مقدمه
 های بازردانی وقارۀ هند به دلیل نژاد، باورها و خاستگاه مشترک، همواره در حیطهاز دذشته تا كنون ایران و شبه

های دونادون بطور دسترده به این سرزمین اند و از این منظر، زبان فارسی در دورهفرهنگی در حال دادوستد بوده

قاره به فارسی صحبت میکردند و به این زبان كتاب نوشته و شبهراه یافته و چنان نفوذی داشته كه حتی مردم 

های مختلف، ازجمله شاعران و نویسنددان، به وآمد مردم ایران و هند در دروهشعر دفتند. در این میان رفت

 توجه است. با روی كار آمدن دولت دوركانیان در هند، زبان و ادبیات فارسی بیشسرزمینهای یکدیگر بسیار قابل

از پیش مورد توجه و اقبال مردم هند قرار درفت؛ ماحصل این توجه و اقبال روزافزون هندوها به زبان فارسی، پدید 

های مختلف خلق كردند. آمدن اندیشمندان، ادیبان، شاعران و هنرمندان بسیاری بود كه هركدام آثاری را در زمینه

توجهی پادشاهان صفوی قرار درفتند و در ایران مورد بی در همین دورۀ تاریخی بود كه شاعران و ادیبان زیادی

ادامج حیات ادبی خود را در ترک ایران و مهاجرت به هند تشخیص دادند. ادرچه با انقراض حکومت دوركانیان در 

قاره هم تا حد زیادی رنگ باخت، آثار فراوانی به هند و نفوذ تدریجی انگلیس در آن، روابط فرهنگی ایران و شبه

اند. در سالهای اخیر با تالشهای های هند باقی ماند كه هنوز هم تصحیح و منتشر نشدهنهبان فارسی در كتابخاز

های هند به ایران منتقل شده كه مثنوی دوی از كتابخانهفراوان بخشی از میراث مکتوب ادیبان و شاعران فارسی

ن معرفی نسخ دونادون این اثر، به بررسی فقیر دهلوی ازجملج آنهاست. در این پژوهش ضم« درّ مکنون»

 59/64ا كد العظمی دل ایگانی بشناسانج كاملترین نسخج آن، یعنی نسخج متعلق به كتابخانج عمومی آیت اهللسبک

 هجری قمری، در سه سطح زبانی، ادبی و فکری پرداخته خواهد شد. 4474و تاریخ تحریر 
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
« فقیر دهلوی، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و طرز او»ای با عنوان ( در مقاله4343ودی )مستعلی پارسا و محم

های مهجور و كهن است و حتی لغات هندی نیز در دربارۀ وی مینویسند: شعر فقیر ساده و روشن و عاری از واهه

این دوره است كه در شعر  دیوان او مشاهده نمیشود. كاربرد كلمات و اصطالحات عامیانه از ویژدیهای سبکی عام

فقیر نیز به شکل معتدل وجود دارد. در دیوان او از تركیبات پیچیده و انتزاعی شعرای هندی این دوره نیز خبری 

نیست و بیشتر از تركیبهای ساده بهره برده است كه متناسب با زبان روان و سادۀ شعر اوست. رضایی اردانی 

ی مینویسد: امتیاز اصل« دهلوی، شخصیت برجستج علوم بالغی فارسی در هند فقیر»ای با عنوان ( در مقاله4394)

بر شاعری، مهارت و دانشمندی در زمینج علوم بالغی و عروض و قافیه است. چندین كتاب فقیر دهلوی عالوه

ی دیگر با ا( در مقاله4397ارزشمند او در این زمینه حاكی از عشق و عالقج او به این علوم است. رضایی اردانی )

دربارۀ فقیر مینویسد: یکی از شخصیتهای « الدین فقیر دهلویجستاری در احوال و آثار و افکار شمس»عنوان 

برجسته اما دمنام سرزمین هند كه با تألیف یا تصنیف آثار مختلف ادبی ی بالغی نقش چشمگیری در توسعه و 

( در مقالج دیگری 4394هلوی است. همچنین وی )الدین فقیر دآموزش زبان و ادب فارسی در هند داشته، شمس

چنین آورده است: فرهنگ و زبان و ادبیات دو قوم « فقیر دهلوی و بررسی و تحلیل سیمای شاعری او»با عنوان 

های اند. وجود شخصیتای را تشکیل دادهایرانی و هندی چنان باهم درآمیخته است كه دویی پیکرۀ فرهنگی یگانه

و بدون آنها تاریخ ادب فارسی كامل  قارۀ هند پدید آمدهن و آثار فراوان فارسی كه در شبهزبابرجستج فارسی

 نمیشود، حکایت از همبستگی دیرینج فرهنگی ایران و هند دارد. 

ی مینویسد: یک« الدین فقیر دهلویالضحی اثر شمستصحیح مثنوی شمس»نامج ( در پایان4345حاتمی میانده )



 4-64 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 1

الدین فقیر دهلوی است كه عشق و ارادت خود به اهل بیت را در آثارش بان هندی، میرشمسزاز شاعران فارسی

هجری است و  4473بیت دارد و تاریخ سرودن آن  7456كه  شمس الضحینشان داده است. مخصوصاً مثنوی 

بررسی »در مقالج  (4395شاعر با افتخار، فضایل و كرامات چهارده معصوم را برمیشمارد. صادقیان و رضایی اردانی )

اند: از دیرباز دانشهایی چون بدیع، معانی و بیان، و آورده« الدین فقیر دهلویالبالغج شمسو تحلیل انتقادی حدائق

شناسی عناصر ادبی و ارزشیابی شعر و نثر فارسی و عربی بکار میرفته عروض و قافیه بعنوان معیارهایی برای زیبایی

دونه آثار علمی را به سبب اشتمال بر د بوده است؛ از این رو امروزه نیز نادزیریم اینساز نوعی نقد روشمنو زمینه

د قارۀ هنابزارهای نقد ادبی با دقت تمام بررسی كنیم. نفوذ عمیق و حضور بالمنازع زبان و ادب فارسی در شبه

ن ، فرهنگ لغت، علوم و فنوهای دونادون شعر، عرفان، فلسفه، دستورمنجر به پیدایش آثار درانسنگی در زمینه

 ادبی، بالغت و جز آن دردیده كه متأسفانه برخی از این آثار همچنان ناشناخته باقی مانده است. 

 دُر مکنونهای خطی مثنوی اهمیت پژوهش حاضر در این است كه دوستداران شعر و ادب فارسی، حداقل با نسخه 

ملک تهران، و آستان قدس رضوی آشنا میشوند و مطلع خواهند اهلل العظمی دل ایگانی، موجود در كتابخانج آیت

ای از خود به یاددار دذاشته است كه تصحیح ونشان در قرن دوازدهم هجری قمری، مثنویشد كه شاعری با این نام

 آن و در دسترس قرار درفتنش میتواند برای بسیاری، كه در این حوزه فعالیت میکنند، مفید باشد. 

 

 بحث و بررسی

 شرح حال و آثار فقیر دهلوی

علی اند؛ ولی حاجی لطفنوشته« فقیر»و تخلص او را « الدینمیر شمس»نویسان، نام فقیر دهلوی را بیشتر تذكره

(. آزاد بلگرامی 561ضبط كرده است )آتشکدۀ آذر: « الدین محمدمیرشمس»، نام او را «آتشکده»بیگ آذر در تذكرۀ 

النفائس: اند )مجمعرا هم برای فقیر دهلوی در آثارشان ذكر كرده« مفتون»، تخلص «فقیر»بر و خان آرزو عالوه

 (. 94: 4354، اته، 755

(. از طرف خاندان پدر 4494/ 3الشعرا: آباد )دهلی( زاده شد )ریاضجهانه.ق. در دارالخالفج شاه 4445وی در سال 

« دهلوی»در اول اسم ایشان آمده است. پسوند « میر»بوده و به همین خاطر لفظ « سیّد» و از سوی مادر« عباسی»

الدین فقیر میرشمس»( و واله داغستانی به همین دلیل وی را 449نیز مربوط به محل تولد فقیر است )همان: 

اند. حتی دوست نزدیک وی ی ها اسمی از پدر و مادر فقیر دهلوی نبردهمعرفی كرده است. تذكره« عباسی دهلوی

خان، سلسلج نسب مادر ای به اجداد و پدر و مادر فقیر دهلوی نداشته است. حسین قلیی نیز اشاره واله داغستانی

(. مذهب اجدادش سنت و جماعت 4444/ 6فقیر دهلوی را به شاه اعظم خانی مرتبط میداند )تذكرۀ نشتر عشق: 

(. آنچه از 13)عقد ثریا:  سالگی مذهب شیعج اثناعشری را اختیار نموده استوپنجاست، ولی خودش در بیست

اند، ولی فقیر دهلوی در سفری كه به آید اینکه آبا و اجداد فقیر بر مذهب اهل تسنن و جماعت بودهها برمیتذكره

دكن داشته است در همنشینی و مجالست با یکی از علمای حیدرآباد، مذهب اثناعشری را بردزیده است )همان: 

مذهب در آثار وی بخوبی نمود یافته است. فقیر دهلوی در بیشتر اشعار خود عشق های این (، تا جایی كه نشانه13

رآغاز كه س«  در واقعج كربال»بعنوان یک شیعه ابراز كرده است؛ برای نمونه در مثنوی  )ع(بیتو ارادت خود را به اهل

 آن بیت:

 خبر از ماه محرّم در جهان

 

 تازه شد رنج و مصیبت دوستان 

 (.35)درّ مکنون:                                             
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 با مطلع:« الضّحیشمس»است و مثنوی دیگری با عنوان 

 ای بنامت زبان سحرطراز

 

 نطق را داده مایج اعجاز 

 (.94)همان:                                                

و  و یارانش در واقعج كربال )ع(ربارۀ مصیبت امام حسینكه شیعه بودن فقیر دهلوی را اثبات میکنند. مثنوی اول د

 )ع(اند. شاعر در این مثنوی معجزات دوازده امامسروده شده )ع(دومی دربارۀ امامت، فضایل و معجزات چهارده معصوم

 را درد آورده است. 

ر اند. وی داو اشاره كرده های معاصر یا بعد از فقیر دهلوی، به دانش، جایگاه علمی و اخالقیتقریباً تمامی تذكره

زمینج زبان و ادبیات عربی، فقه، علم كالم، احادیث، تصوف، شعر، انشا، معانی و بیان و بدیع، عروض و قافیه، و 

های اندیشمندان مطرح همدورۀ او بخصوی واله داغستانی دانی در دورۀ خود شاخص بوده است. نوشتهفارسیزبان

ه.ق.( شاعر، دانشمند 4544ی4444خان آرزو )الدین علی(. سراج4494-97الشعرا: ضبر این ادعا صحه میگذارد )ریا

خیلی »و منتقد شهیر همدورۀ فقیر دهلوی است كه دربارۀ خُلق نیکو و جایگاه علمی وی چنین آورده است: 

النفائس: جمع)م« شده... خدایش سالمت دارد كه امروز مثل وی در هند نیستالخالق واقع النفّس و كثیرشریف

د. فقیر انخان آرزو در آثار خود نوشتههای واله داغستانی و علینویسان نیز سخنانی مانند دفته(. اكثر تذكره755

بر كسب علوم ه.ق. ملبّس به جامج فقر شد و تا آخر عمر بر این طریقت بود. وی عالوه 4411سالگی در سال 64در 

درجات والیی از تجرد و معرفت رسیده بود و اشعار فراوانی در این زمینه  ظاهری، در معرفت الهی و عرفان نیز به

(؛ اما عاشقی  94: 4354ه.ق. عنوان كرده است )اته،  4495(. اته تاریخ وفات فقیر را 1: 4394دارد )رضایی اردانی، 

ش را در رباعی زیر آورده تاریخ وفاتهی.ق. ثبت كرده و ماده 4493تاریخ وفاتش را  نشتر عشقآبادی در تذكرۀ عظیم

 است:

 شیرین های ی، سخنورما رفت از عالم

 

 خوابیده به خاک، شاعری رنگین های 

 

 آزاد نوشت مصرع تاریخش

 

 الدین هایكو آه، فقیر میرشمس 

 (156)تذكرۀ نشتر عشق:                                  

 هلوی است.تاریخ وفات فقیر دمصرع آخر این رباعی درحقیقت ماده

. مثنوی 3. مثنوی تصویر محبت، 6الشّباب، . مثنوی تحفج4آثار فقیر عبارتند از: دیوان اشعار و كلیات، مثنویها )

در ». مثنوی 7، «در واقعج جانسوز كربال». مثنوی 4الضّحی، . مثنوی شمس5مکنون،  . مثنوی در1ّواله و سلطان، 

 ، آثار بالغی ی بدیعی.«(ن بهادرتعریف دولتخانج نواب امیرالمرا سعادت خا

 

 معرفی نسخ خطی مثنوی درّ مکنون
 چهار نسخه بجا مانده است:« درّ مکنون»از مثنوی 

العظمی دل ایگانی است با كد اهللالف( یک نسخه متعلق به كتابخانج عمومی آیت
1

50
هجری قمری  4631و تاریخ   

 ست.خط و زیبا نگارش یافته اشده و بسیار خوشنوشته  كه كاتب آن مشخص نیست. این نسخه به خط نستعلیق

هجری  4474و تاریخ تحریر  59/64العظمی دل ایگانی با كد اهللب( نسخج دوم نیز متعلق به كتابخانج عمومی آیت

 معرفی كرده است.« كریم»قمری است كه كاتب آن خودش را 

موجود است. یک دیباچه به نثر  5444ان به شمارۀ ج( یک نسخج خطی دیگر از این مثنوی در كتابخانج ملک تهر
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الول به خط نستعلیق كتابت شده است و كاتب بیت كه در دوازده جمادی 3533از كاتب در آغاز آمده در حدود 

 41,5سطر و در اندازۀ  44خان است. این نسخ در قرن دوازدهم و در هندوستان با كاغذ ترمه و در آن محمدعلی

بیت بیان  3533ای كه به نثر بر آن نوشته، تعداد ابیات این مثنوی را ه است. كاتب در مقدمهمکتوب شد  67× 

بیت از آن را بردزیده كه این نشان میدهد نسخج مذكور، نسخج كاملی از این  4455كرده است. البته وی تنها 

 مثنوی نیست.

وجود دارد كه به خط نستعلیق  69649رۀ د( نسخج دیگری از این مثنوی در كتابخانج آستان قدس رضوی به شما

شکستج خوش بدون ذكر نام كاتب در قرن دوازدهم كتابت شده است؛ این نسخه كامل نیست و اول آن افتاددی 

 دارد.

 

 خالصۀ داستان 

 قیصر روم صاحب دختری به نام ملیکه ی كه بعدها به نام نرجس معروف دشت ی بود: 

 یشوعا را نگاری دختری بود

 از بس درامی داشت او را چو جان

 

 نه دختر یک فروزان اختری بود 

 ملیکه نام كرد آن ماهرو را

 (.35)در مکنون:                                     

اش دذاشته بود. آنگاه كه در وی قصد داشت او را به همسری پسرعمویش درآورد و قرار ازدواج ملیکه را با عموزاده

 یفات مجلس مهیا دشت و داماد را بر تخت مینشاند، ناداه اتفاق عجیبی افتاد:روز موعود، تمام تشر

 به صد عزّت بر آن تخت مطلّا 

 به ناداه آن صلیب از پا درافتاد

 

 صلیبی بر سرش كردند برپا 

 داد« ل»به روی خاک یاد از نقش 

 

لس آراستند، اما باری دیگر نیز به بار دیگر مجآن شب براثر تندباد و طوفان، مراسم موردنظر شکل نگرفت. یک

 سرانجام نرسید و آن را به فال بد درفتند. شب كه ملیکه به خواب رفت، خود را در جنت یافت:

 ملیکه با دل فارغ ز محنت

 چو بربست از تماشای جهان چشم

 

 به بستر كرد میل استراحت 

 دشاد از بهر سیر باغ جان چشم

 

 رپا شدن است:و مشاهده كرد كه مجلسی در حال ب

 چو شد آراسته مجلس ز منبر

 مسیح از جا به استقبالشان جست

 

 درآمد سید كونین از در 

 ببوسید از ره اجاللشان دست

 

 به شمعون دستور داد: )ع(در آن مجلس و آن زمان كه این اتفاق افتاد، حضرت مسیح 

 ملیکه را به عقد عسکری ده

 

 به سر زین فخر تاج سروری نه 

 

ر را د )س(را در خواب میبیند و به او دل میبندد. شبی دیگر حضرت فاطمه)ع( ادشاه روم، امام حسن عسکریدختر پ

ای نزدیک میان خواب دیده به اسالم میگرود. امام در خواب به وی مژده میدهد كه میتواند در جنگی كه در آینده

 ع()ان برساند. ملیکه نیز چنین میکند و امام نقیپدرش و مسلمانان رخ میدهد، خود را میان اسیران به س اه مسلمان
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ای كه به زبان رومی نوشته بود، بشر بن سلمان را برای خرید ملیکه )نرجس خاتون( به بغداد میفرستد؛ با نامه

 آورند.درمی )ع(نرجس را به سامره آورده، به همسری امام حسن عسکری

 امام او را ز روی لطف بنواخت 

 بازدردیددر دولت به نرجیس 

 

 چو دل در پهلوی خود جای او ساخت 

 به كام جان خود دمساز دردید

 

 شناسی مثنوی درّ مکنونبررسی سبک

ای پا به عرصج شعر و شاعری دذاشت كه شعر فارسی دوران شکوه سبک خراسانی و عراقی را فقیر دهلوی در دوره

بر خروج از اعتدال و نُرم و شعر این دوره عالوه پشت سر دذاشته و به دوران ركود و سرخورددی خود رسیده بود.

ها، از ویژدیهای شاخص آن محسوب میشود. درچه هنجار، بشدت غمگراست و از طرف دیگر، اغراق در تمام زمینه

در این عصر ازلحاظ كمیت با خیل شاعران روبرو هستیم، باید ب ذیریم زبان و ادب فارسی ازلحاظ كیفیت در سطح 

 رد. خوبی قرار دا

پردازیهای شاعرانه زبانزد عام و خای است، از ساددی دورۀ موردبحث ادرچه ازلحاظ خلق معانی پیچیده و خیال

ا شعر او ب»زبان و بیان نیز خالی نیست و شعر شاعرانی چون فقیر دهلوی از سبکی ساده و روان برخوردار است. 

قایسه با شعرای همدوره و پیشینیانش ساده و روشن وجود اینکه در سالهای پایانی سبک هندی قرار دارد، در م

: 4343پارسا و محمودی، )مستعلی« های غامض در آن بندرت مشاهده میشودهاست و مضامین پیچیده و استعار

خان آرزو معتقد است مانند فقیر دهلوی در هند یافت نمیشود و دربارۀ شعر او مینویسد: الدین علی(. سراج643

ع شعری و بعد از استاد رشید وطواط این قسم قصیده به نظر نیامده. مثنویات متعدد موزون كرده بر جمیع صنای»

ابیات به  ابرویو نهایت به صفا دفته. در غزل تتبع بابافغانی دارد، بلکه ادر انصاف را كار فرمایند دانند كه كمان

خان آرزو، الدین علیباره معتقدند سراجدراین(. پژوهشگران و محققان 4649/ 6النفائس: )مجمع« طاق بلند آویخته

خان واله داغستانی و عبدالحکیم لهوری در این دوره از سبک بابافغانی الدین فقیر دهلوی، علیقلیمیرشمس

 شیرازی پیروی میکردند. بهترین قالبهای شعری این دوره، غزل، مثنوی و رباعی است.

 

 سطح زبانی
 در ترازوی نقد قرار میگیرد.  درّ مکنونلغوی، و ساختار نحوی مثنوی  در این سطح، ویژدیهای آوایی،

 در این بخش، موسیقی شامل دو بخش بیرونی و كناری میشود: ویژگیهای آوایی:

بر وزن مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن و در بحر هزج مسدّس محذوف یا  درّ مکنونمثنوی موسیقی بیرونی )وزن(: 

های بدیع و ردیفهای متنوع بهره دیرد. یده برای ارتقای موسیقی مثنوی، از قافیهمقصور سروده شده و شاعر كوش

در میان اوزان مطرح مثنوی، وزن مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن، بیشتر مناسب داستانهای عاشقانه است و بر همین 

هم در همین  نظامی دنجوی خسرو و شیرینفخرالدین اسعد دردانی و  ویس و رامیناساس داستانهای عاشقانج 

 اند.وزن سروده شده

موسیقی كناری شامل قافیه و ردیف میشود. در ادامه به ویژدیهای قوافی و موسیقی كناری )قافیه و ردیف(: 

 ردیفهای این مثنوی پرداخته میشود.

ت. سهای متجانس اهای تقویت سطح موسیقیایی شعر، استفاده از قافیههای متجانس: اصولً یکی راهالف( قافیه

هرچقدر واجهای قافیه اشتراک بیشتری داشته باشند، میزان موسیقی و سطح لذت ناشی از آن هم بیشتر میشود؛ 
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بنابراین ادر بخواهیم زیبایی ناشی از موسیقی را در یک بیت افزایش دهیم، میبایست میزان اشتراک واجهای قافیه 

 را به كمال برسانیم.

 به بخشایش نظر كن بر كف خاک 

 (.15)در مکنون:                                        

 ادر آید دناهی از من پاک 

 

 نبود او را از آن ره درد سایه

 ر(.17)همان:                                           

 تنش از صافی جان داشت مایه 
 

 رخ او آفتاب مشرق نور

 پی سیرابی یک جمع كافی

 سوادش سرمج چشم فرشته

  ر(.56ی55)همان:                                     

 سروش نهال دلشن طورسهی 

 ز دست او بزد جوش آب صافی

 شبی انوار در ظلمت سرشته
 

های مختلف شعر انواع ردیف: ازجمله عوامل مهمی كه بر سطح موسیقی شعر تأثیردذار بوده و در دوره ب( كاربرد

 «ردیف را باید یکی از نعمتهای بزرگ شعر فارسی دانست»فارسی در كانون توجه شاعران قرار داشته، ردیف است. 

ار، مردف هستند. از میان ردیفهای (. از این منظر میتوان دفت موسیقاییترین اشع439: 4317)شفیعی كدكنی، 

مختلف، ردیفهای فعلی جایگاهی ویژه در تقویت موسیقیایی شعر دارند و پربسامدترین نوع ردیف در این مثنوی 

 نیز ردیف فعلی است:

  امام و قبلج اهل زمین ساخت

 ر(.53: )در مکنون                                     

 اختبه امر حق علی را جانشین س 
 

 ادر بر آسمان رفت اهل دین نیست

 ر(. 55)همان:                                         

 به پیشش هركه را سر بر زمین نیست 
 

 زبان شعله آری خس نفهمید

 ر(.57)همان:                                         

 كالمی خواند كآن را كس نفهمید 
 

 مثنوی: دیگر انواع ردیف در این

 ردیف اسمی:

 چنین عقدی ندارد یاد عالم

 
 كه شد از فیض او آباد عالم   

 پ( 93)همان:                                        

 به دل از داغ بودش یک جهان دل

 
 ولی بویی نبردی كس از آن دل  

 ر( 91)همان:                                          

 ردیف قیدی:

 آن روز من مولیم امروز بگفت

 
 ز نفس او به او اولیم امروز 

 ر( 51)همان:                                          

 ردیف حرفی:

 كرده یاقوتبه ساغر ریز آن حل

 

 كه بخشد جان و تن را قوّت و قوت   

  پ(465: )همان                                         
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 عنان برتافتی اشک روان را

 
 درفتی پیش ره، سیل دمان را 

 پ( 91)همان:                                        

 ردیف تركیبی:

 ت این خوابدواه بخت بیدار اس

 
 فروغ صبح دیدار است این خواب 

 ر( 95)همان:                                        

 حذاقت را مثل دردیده هر یک

 
 نظر را با عمل سنجیده هر یک 

 پ(99)همان:                                          

های هنری بهره دیرد، اشعارش وسیقی شعر از قافیهبا اینکه شاعر كوشیده برای تقویت م های معیوب:ج( قافیه

 خالی از عیوب قافیه نیست. به چند نمونه اشاره میشود:

 ایطای جلی:

 شوی هرجا كه درم دلربایی

 

 چو مغناطیس عالم را ربایی 

  (.93)همان:                                         

 از آن آتش كه او را بود در جان

 

 دیده بیجانآتش شده چون موی 

 (.94)همان:                                         

 رنگز عکس لله آبش آتشین

 

 ندیده هیچکس آبی به این رنگ 

 (.43)همان:                                         

 اقواء:

 یکی دفتا تب او بوده محروق

 

 در آخر منتقل دردید با دق 

 (.94)همان:                                         

 میان ما و تو از روی حالت

 

 زمین تا آسمان باشد تفاوت 

 (.45)همان:                                         

 حذف قافیه:

 چو جان از بس درامی داشت او را

 

 ملیکه نام كرد آن ماه او را 

 (.41)همان:                                         

 بود كاظم چو احمد حجت حق

 

 ازو پیدا چو حیدر حجت حق 

 (.16)همان:                                         

 دیگر ویژدیهای آوایی سخن این شاعر در مثنوی در مکنون عبارت است از:

بر وهن موضوع در شعر عالهای مؤثر برای القای مطالب به دیگران، تکرار است. البته اییکی از راه تکرار یا تکریر:

سیقایی توجهی از ساخت موكاربرد القایی، میتواند موسیقی شعر را هم تقویت كند. صاحبنظران معتقدند بخش قابل

 شعر، مبتنی بر تکرارهای كالمی و توازنهاست.

 پیمبر حربعلی  حرببود  

 

 نداری در ز من این حرف باور  

 (. 54ی51)در مکنون:                                      

 ز خوبی در دو عالم یافته كام

 

 نامحسنصورت حسنیرت سحسن 

 (51)همان:                                                  
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 اسکان متحرک به ضرورت وزن:
 بتراشدورنگی را ز لوح خویش 

 

 بشو یکرنگ و آنگه یار من باش  

 ر(.453)همان:                                            

 دانند دورانشدروهی خالق 

 

 خوانند فرمانشدروهی بندۀ   

 ر(.55)همان:                                              

ر(؛  44ر(؛ دمره )57در این اثر تعداد موارد كاهش واج بسیار بیشتر از افزایش واج است: سرفرازی ) كاهش واج:

پ(،  74ر(؛ سرافیل ) 75پ(؛ دلفکار ) 71ر(؛ تبهکار ) 75ر(؛ شاهنشه )75ر(؛ كهسار ) 49)ر(؛ ناده  43نکویی )

 ر(.434ر(، رهنما، پیمبر )435هندستان )

زبان شعر فقیر دهلوی، ساده و روان است. ادرچه او از اصطالحات دونادون نجوم، عرفان، موسیقی ویژگیهای لغوی: 

امر، فهم شعر او را دشوار و پیچیده نساخته است. در ادامه به مهمترین و مانند آنها در شعرش بهره جسته، این 

 ویژدیهای لیج لغوی شعر او اشاره میشود:

فقیر دهلوی مانند دیگر شاعران عرصج شعر فارسی به مقتضای كالم خویش و با توجه كاربرد اصطالحات نجومی: 

و اصطالحات نجومی بهره برده است؛ مانند احتراق، ها به تسلطی كه بر علم نجوم و اخترشناسی داشته، از واهه

 وبال، قران، اوج، حضیض، و تربیع:

 وبالشرا بازدارند از  شرف

 احتراقشو  حضیضو  اوجهم از 

 و ساعت دمارند هابطنظر بر 

 

 اتصالشو  قرانبجویند از  

 محاقشو  تثلیثو  تربیعهم از 

 شمارند اخترچو بیداران به شب 

  (47)همان:                                          

این مثنوی درچه راوی داستانی عاشقانه است، عرفان بر این عشق چیره دشته و  اصطالحات عرفانی:كاربرد 

(، جمع 33وهوای آن را تسخیر كرده است، بنابراین اصطالحات عرفانی كمابیش در آن دیده میشوند: حیرت )حال

پ(، 19پ(، تنزیه ) 17پ(، عارف ) 55ر(، وحدت و كثرت ) 14پ(، فنا و بقا )14ید )(، تفر4(، جبر و اختیار )91)

 پ(.51معارف )

 مانند اغلب شاعران از آلت موسیقی برای مضمونسازی بهره برده است. فقیر نیزكاربرد اصطالحات موسیقی: 

 میزد چنگكه او بر  زخمهاز آن  

 میگفت پردهارچه سخن در  رباب

 

 میزد آهنگد ره دلها به ص  

 پرده میسفتبی نیدُر اسرار 

  (74)همان:                                              

 ر(. 74پ(، دف )74ر(، ارغنون، طرب )44ر(، طنبور )99پ(، تار )99ر(، مغنّی )99همچنین: مضراب )

، شاعر پیرو دین مسیحی بودهبا توجه به اینکه یک طرف داستان، یعنی قیصر روم،  :كاربرد اصطالحات مسیحیت

 از اصطالحات این دین استفاده كرده است:

 اشارت كرد كاكنون قسیسانبه  

 آرابه قصر اندر دروهی محفل

 

 ز سر دیرید این جشن همایون 

 ترسا رهبانانز قسیسان و 

 پ(. 74)همان:                                          

 ر(.96ر(، مسیح، عیسی، شمعون ) 94ر(، حواریون ) 95پ(، صلیب )95همچنین: نصارا )

های عربی در آن تقریباً بالست: مثنوی درّ مکنون مضمونی عرفانی دارد و بسامد واهههای عربی: كاربرد واژه
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 14(، مطلع، انوار )65(، حرب، خصم )9(، مقصود )5(، عاجز )1(، بصیر و سمیع )1(، جهل )3(، بصر )43عاشر )

ر(، 51ر(، خذلن، خاذل ) 54پ(، مقاتل ) 54پ(، افتراض ) 53ر(، الواث ) 56پ(، خرق، التیام )54ر(، ثواقب )

 پ(.435ر(، محارب )436ر(، غارب )463ر(، مخاصم )435ر(، مناظر )436عدوان )

 اهلل! خدای حیّ و قیّومتعالی

 

 به جنب هستیش، كونین معدوم 

 ر(. 17)همان:                                            

برخی از مهمترین و پربسامدترین ویژدیهای دستوری زبان در كالم این شاعر بررسی  در اینجاویژگیهای نحوی: 

 های دستور كهن زبان فارسی در سخن او كم نیست.میشود. نشانه

 رده است:های جمع فارسی و عربی در سخن خود استفاده كفقیر دهلوی از انواع نشانهكاربرد انواع جمع: 

 ر(.464پ(، عالمات )75ر(، خیالت )75پ(، موجودات )17ر(، حادثات )435تأییدات )«: ات»جمع با 

 «:ان»جمع با 

پ(، 74پ(، مستان )14ر(، بتان ) 74(، وزیران و دبیران )49(، درفتاران )47اسم یا صفت جانشین اسم: رصددانان )

 پ(.94صورت رستان )

 پ(. 464ژدان )ر(، م47اعضای بدن: انگشتان )

 «:ها»جمع بستن با 

پ(؛ ب( جاندار:  44پ(، دلها )97ر(، نظرها ) 439پ(، جانها )437ها )پ(، قصه 464اسم: الف( غیرجاندار: دلها )

 پ(. 44ها )ر(، دوساله 79ها )پروانه

 پ(. 94ر(، تدبیرها ) 47ر(، حیلتها )54اسم مصدر: كوششها )

 ر(.17ر(، رازدوییها )46ردمهریها )پ(، س47روزیها )حاصل مصدر: تیره

 پ(.44جمعِ جمع: عجایبها )

 94ر(، كواكب، ابرار ) 74ر(، اعیان ) 77ر(، اقارب ) 73پ(، قدوم )76پ(، الطاف، اصناف )74جمع مکسر: ریاحین )

 ر(.435پ(، اسارا )464پ(، انجم )41ر(، غلمان )

 «:در»بجای « اندر»كاربرد 
 نمود اندر رخش مهر درخشان

 

 وشت اندر جوابش آن ستمکارن

 

 به رنگ ذرّه در خورشید تابان 

 پ(.56)همان:                                             

 كه در از بند و زندانی در آزار

 ر(.44)همان:                                            

 در اول فعل ماضی:« بـ»آوردن 

 دانیای خضر راه نکته بگفت

 

  المت رشک آب زنددانیك 

 پ(.75)همان:                                             

 دانیاز بهر كسب نکته بکرد

 

 بوسش چو تیر آسمانیزمین 

 پ(.43)همان:                                            

 در آنجا محشری از مردمان دید

 

 و حال پرسید برفتز زندانبان  

 پ(.44)همان:                                          
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 بسامد این نوع فعل در منظومج در مکنون بسیار كم است.كاربرد افعال پیشوندی: 

 به صد حسرت به كنج خانه جا كرد

 

 واكرددر غم را به روی خویش  

 پ(.456)همان:                                   

ر(،  47ر(، درآمدن )47پ(، بردزیدن )44ر(، برآوردن ) 43پ(، بردشادن )46ن )ر(، دریافت 45همچنین: دردادن )

 پ(.435پ(، بردشودن )44ر(، برجهانیدن ) 49برخوردن )

آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم، از مختصات سبک خراسانی است آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم: 

 و در شعر شاعران سبکهای بعد نیز دیده میشود:

 ادر یابد ددا دنج خواب اندر به

 سیرتک بادپای آسمانسبک

 

 به بیداریش نیفزاید بجز رنج 

 نهنگ و در هوا طیر به بحر اندر

 پ(.456)همان:                                            

   

 بهار درمورد ازجمله ویژدیهای سبکی در ادبیات كهن فارسی است.« مر»كاربرد پیش از مفعول: « مر»كاربرد 

له است و این حرف در پهلوی به نظر حقیر نرسیده و ظاهراً از عالئم مفعول« مر»آوردن حرف »این حرف مینویسد: 

از اصطالحات خراسان و لهجج دری باشد، و در نویسنددان خراسان نیز استعمال آن داهی شدت دارد و داهی 

شود. كمتر دیده می تاریخ سیستانناصرخسرو به افراط، و در  رینزادالمسافجمله در بلعمی به اندازه، و در ضعف، من

د آیآورد كه مفعول در محل پستی و دنائت نباشد، و باید هرجا كه این حرف میبلعمی این حرف را در مواردی می

ی (. فقیر دهلوی به تقلید از دذشتگان و برا4/144: 4394)بهار، « متعلق آن محل مفعول بالواسطه داشته باشد

 در اشعار خویش بهره برده است.« مر»حفظ زبان قدما از 

 از آن شب كان دزین نسل آدم

 

 باب مکرّم مر تو راكه باشد  

 پ(.44: ی )در مکنون                                 

 چو من دویم وداع این جهان را

 

 مر این زیباجوان رااطاعت كن  

 پ(.467)همان:                                        

 «ی»كاربرد انواع 
« اشکیك»، «پنداری»، «دویی»تردید استفاده میکردند كه ادات تردید ازقبیل « ی»سخنوران زمانی از  تردید:« ی»

 در كالم موجود باشد:

 چو خور آهنگ مغرب را نمودی

 

  ربودیفلک دویی ز دل داغش   

 ر(.456 )همان:                                        

 سان دمیدینفس در نی ز لب زان

 

 دمیدیكه پنداری به قالب جان  

 پ(.44)همان:                                         

میفزودند و فقیر « ی»شاعران و نویسنددان در نظم و نثر دذشته به فعلهای شرط و جواب شرط  شرط:« ی»

 استفاده كرده است:« ی»از این نوع  درّ مکنوندهلوی نیز در مثنوی 

 عددشان در محاسب نیک دیدی

 

 ر(74به سیصد در شماره میرسیدی )همان:  

 

 مفعولی:« ی»
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 سان با خیال یار جانیبدین

 

 ر(95) نهانیسخن میگفتی از راز  

 

 مصدری:« ی»

  پ(19) زبونینه از كفر كسی، دیرد 

 

 فزونینه از ایمان كس، یابد  

 
 نکره:« ی»

 پ(14د، دست من دیر )ودر پایم بلغز

 

 آید، عذر ب ذیر جرمیدر از من  

 
 وحدت:« ی»

 پ(51و از آنجا میشدی هر یک به راهی )
 

 دیاهی، نه آبیدر آن موضع نه  
 
 تحسین و شگفتی:« ی»

 ر(41) جمالییوسف، شوكتیسلیمان
 

 خصالیموسی، محمدسیرتی 
 
 نسبت:« ی»

 هوای نفس تا دارد به تو كار

 

 پ(454را هوادار ) جانی نباشی یار 

 

 

 آورند. الف اطالق یعنی الف زائدی كه در آخر اسم یا فعل یا حرف میكاربرد الف اطالق: 

 ظهور حق چو روز است آشکارا

 

 

 چاراوش باشی چه تو در خفاش 

 (.44)همان:                                        

 

 ر(43بگو از من به آن مرد دنهکار )
 

 چون رسی در كوفه این بار ابگفت 
 

 كاربرد انواع فعل دعایی
 باد:

 پر نوری بادكلینی آنکه ی روحش 

 

 روایت را بدینسان كرده مذكور 

 (.55)همان:                                      

 مباد:

 پ(434القرینش )مباد از خوی بد بئس

 

 دللت كن به سوی راه دینش 

 
 بادا:

 ر(444بادا بشارت ) به فرزندی تو را
 

 طینت!امامش دفت: كای پاكیزه 
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 بیه حیذف« است« + »ه»های ماضی نقلی، آوردن اسم مفعول با حذف یکی از دونه» :استعمال فعل نیشابوری

پهلویست؛ چون اینگونه ماضیی نقلی در « استات»همان « است»همیزه است: شدستم، شدستی، شدست و این 

 (.333: 4373)شمیسا، « عمیول بیود، بهیار آنها را افعیال نییشابوری خوانیده اسیتزبان میردم نییشابور م

 پی این خواستگاری آمدستیم

 

 به این امیدواری آمدستم 

 (.75: )در مکنون                                 

 «را»كاربرد انواع 
 اضافهی فک«را» 

 چو سیلی تندرو فوجی فرستاد

 

 زند بنیادكه قیصر را براندا 

  ر(.455)همان:                                            

 ملیکه را چو آمد مالک آن پیر

 

 بگفت: ای  از لب و رخ شکّر و شیر  

 پ(.454)همان:                                          

 «:به»در معنای « را»

 تو را خواهم به كاری كرد مأمور 

 

 نور رابخشد،  دیده  سور راكه جان    

 ر(.445)همان:                                     

 راپیمبر دفت: یار مهربان 

 

  كه ای راحت ز پیغام تو جان را 

 (.54)همان:                                     

 «:برای»در معنی « را»

 تأمل در كنی این جمله امثال

 

 ملیکه را بود مصداق احوال    

 ر(.459)همان:                                      

 خورشید ثانی راس هر فضل  

 

 وزو بر خاكیان پرتوفشانی  

 پ(.57)همان:                                      

 برای غیرجاندار:« او»آوردن 
 را اوكه دفتم شرح  منبرچنین 

 

 به جای تخت قیصر دید برپا 

 (.71)همان:                                         

 جهش ضمیر
 ر(44چاره ) شکیباییتنباشد جز        

 

 كنارهبگفت: ای غرق بحر بی 
 

 خاطر پریشان شدشز بوی دل 

 

 پ(44كه یاد آمد شمیم بوی جانان ) 

 

پ(، 441پ(، دلکش روایت )43ر(، زیبا شمایل )46ر(، تیره شب )75محقر منزل ) تركیب وصفی مقلوب:

 ر(.449خورشیددیدار )

 سطح ادبی 
ست اند. شاعر توانسته اهای ادبی بخوبی در آن بکار درفته شدهبررسی مثنوی درّ مکنون فقیر نشان میدهد آرایه

ضمن بازی با كلمات و به رقص درآوردن آنها، معنی و مفهوم را پاب ای لفظ پیش ببرد. این هنر شاعری او باعث 
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 او تصنعی و ساختگی بنظر نیاید. پربسامدترین آرایج شعر او، تشبیه و انواع آن است.شده صناعات بالغی در شعر 

 صنایع بیانی 

است و ازآنجاكه توصیف نقشی اساسی در بیان  درّ مکنونهای پركاربرد در مثنوی تشبیه ازجمله آرایهتشبیه: 

 د:داستان دارد، شاعر سعی كرده به تناسب كالم از این آرایج ادبی بهره دیر

 تشبیه مفروق

 تو چون خورشیدی و نیلوفرم من

 
 توام شد آب مسکن ز دریه بی 

    ر(.49)همان:                                        

 اجل فصّاد و نشتر بود پیکان

 
 نمیزد نیش را جز بر رگ جان 

  پ(.457)همان:                                      

 ه نقصانز كین حاسدان او را چ

 
 پر است، او مهر تابانحاسد شبكه  

 ر(.54)همان:                                         

 تشبیه مركب

 دهی ایمان ز كفر آرد پدیدار

 
 بسان روز روشن از شب تار 

 پ(.19)همان:                                         

 بود تدبیرها در دست تقدیر

 
 در پنجج شیرچو روباهی زبون  

 پ( 94)                                               

 پیامی كز بر دلدار آید

 
 نسیمی دان كه از دلزار آید 

 ر(446)                                              

 تشبیه تفضیل

 ز رخسارش قمر را داغ بر دل

 

 پ(77ز رفتارش صنوبر پای در دل ) 

 

 پ(75مان وجودش )خرد رشحی ز ع

 

 كواكب زلج از خوان جودش 

 
 تشبیه حرفی

 ددردون ساخت عشقم حال بی تو

 

 داریعلم همچو الف در نیزه

 

 قد همچون الف شد دال بی تو 

 ر(.455)همان:                                          

 سان نام جُسته در سوارینگین

 (.455)همان:                                         

 تشبیه بلیغ

 افکارها را زآن دلشنید این شکوه

 
 به پاسخ شد دهربار لعل لبز  

 ر(.455 )همان:                                     

 جست بحر كمانكز  نهنگ تیر

 
 خورد و بشکست كشتی تنبه صدمه  

 پ(.457)همان:                                      
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 ویی كه نی عینست و نی غیرو در د

 
 ، شیطانت دهد سیرتیه وهمبه  

 ر(.17)همان:                                          

پ(،  14پ(، نخل آه ) 59پ(، درخت شرع )75ر(، چودان فصاحت )74پ(، زهر كین )44همچنین: زنجیر ستم )

پ(، 434ر(، نهال دین )435پ(، تیغ كینه )431)ر(، غبار شبهت 433ر(، شام یأس، صبح امید ) 56طایر اندیشه )

 پ(.95س اه عشق )

 های شعر او اغلب از نوعفقیر دهلوی، كنایه است. كنایه درّ مکنونهای مطرح در مثنوی یکی دیگر از آرایهكنایه: 

 ایما است.

 كسی كز خانج او میرود یار 

 دهی از درد، سر بر سنگ میکوفت

 به بالین سر نهادی از پی خواب

 

 چه سازد در نیارد رو به دیوار  

دهی با بخت، طبل جنگ میکوفت                             

 ز روی یار تا چشمی دهد آب 

 ر(.456 )همان:                                         

: كنایه از كوفتن تابی كردن؛ طبل جنگدیری؛ سر بر سنگ كوفتن: كنایه از بیرو به دیوار آوردن: كنایه از دوشه

 آماده شدن برای جنگ؛ به بالین سر نهادن نیز كنایه از خوابیدن است. 

 امانتدار اسرار الهی

 

 (45امین خوانندش از مه تا به ماهی ) 

 

 كنایه از كل جهان هستی است.« مه تا ماهی»از 

 ببستم در پرستاری كمر را

 

 (39ز دل بردم خیال خواب و خور را ) 

 

 كنایه از آماده شدن است. «كمر بستن»

 وفای عهد ما دید آن درفتار

 

 (34در آن ساعت كه میبست از جهان بار ) 

 

 كنایه از مردن و رحلت كردن است.« بار از جهان بستن»

 پ(.79پ(، سودا پختن )57همچنین: ماه را به دِل اندودن )

 مجاز 
 سروپابگفت ای قطره آب بی

 
 بیا كز راه لطفت خوانده دریا 

 پ(.445 )همان:                                     

 قطرۀ آب مجاز ماكان از انسان است.

 از جود یاری خاكیانكند با 

 
 ر(439چو با خاک نژند ابر بهاری ) 

 

 خاكیان مجاز ماكان از آدمیان است.
 را از امامی نادزیر است جهان

 
 پذیر استده، آن فرمانكه این فرمان 

 پ(.53)همان:                                        

 جهان مجاز محلیه از مردم جهان است.

 



 47/ از فقیر دهلوی درّ مکنونسبک و معرفی نُسخ خطی مثنوی  تحلیل

 

 میتراود آب حیوان لفظمز 

 
 مداد خامج من شیرۀ جان 

 پ(439)                                             

 است.« شعر و كالم»مجاز جزئیه از « لفظ»

 بسامد بودن استعاره، بویژه استعارۀ مکنیه است.یکی از خصایص ادبی این مثنوی، كماستعاره: 

 استعارۀ مصرحه:

 باشد در مصفّا آیینهتو را 

 

 به پیش چشم تست آن یار زیبا 

 پ(.454)همان:                                         

 آیینه استعاره از دل است.

 رخساربتان ماهبه رقص اندر 

 

 (پ74شده چون شعلج جوّاله در كار ) 

 

 استعاره از دختران حاضر در مجلس ازدواج دختر قیصر.

 خیال یار را در دل نشاندی

 
 ر(91فشاندی ) دُرز دیده در نثارش  

 

 استعارۀ مصرحه از اشک است.« دُر»

 استعارۀ مکنیه:

 پ(54) چشم اسالمكه ای روشن به رویت 
 

 ددر ره جبرئیل آورد پیغام 
 

 دف از شادی نمیگنجید در پوست

 

 ر(74افزا سیلی از دوست )كه باشد عشرت 

 

 انواع و اقسام صنایع بدیعی در این مثنوی بکار رفته است.صنایع بدیعی: 

 جناس
 جناس تام

 بردرفت او را ز روی لطف در 

 

 برنهال بخت نرجس داد این   

 ر(.447)همان:                                          

 گویبه چودان فصاحت این سخن

 

 دوی ز میدان سعادتها ببر  

 (.44)همان:                                            

 آهوچشمش ندارد هیچ سیه

 

 پ(77) آهوچنین چشمی ندارد هیچ  

 

 جناس ناقص اختالفی

 فصلتادر دلخسته شد از بُعد و 

 فوجرود خود نیز از دنبال آن 

 

 وصلتنمایم ره به سوی قرب و  

                                                 موجه موجی از پس دونه كبدان

 ر(.451)همان:                                              

ر(، باقی و ساقی، پرسی و كرسی، هوش و دوش )همانجا(، فصول 17پ(، سهل و جهل )56همچنین: دام و كام )

پ(، صبر و ابر 433ر(، نماز و نیاز )434پ(، فرق و شرق )436جاری ) ر(، باری و439ر(، مغز و نغز )97و فضول )
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 )همانجا(.

 جناس ناقص حركتی

 چو شرحی از شب معراج میگفت

 

 آخر چنین سُفت دَراسرار  دُر  

 ر(.56)همان:                                           

 جناس ناقص افزایشی

 روز تبو  تابفزودی جان او را 

 

  میبرد بر امید شب، روزبه سر  

 پ(.44)همان:                                         

 قیصر قصرز قندیل مرصّع، 

 

 نمودی آسمانی پر ز اختر  

 ر(.79)همان:                                          

 جناس اشتقاق:

 كس برد راه صانعبه  صنعتدر از 

 
 مرا صانع ز صنعت كرد آداه 

 پ(17)همان:                                         

 او قامتزاد قیامت خانه

 
 طلعت او قیامتچو خورشید  

 پ(77)                                                

 مصر ایمان بشیربگفتا ای 

 
 از تو میخواهم به صد جان بشارت 

 ر(444)                                               

 جناس قلب بعض

 او دواهست كالمرا  كمالش

 
 ز پرتو جانب خورشید راهست 

 پ(434)                                              

 این آرایه در شعر فقیر، برخالف همعصرانش، چشمگیر نیست:ایهام: 

 آراست پردهبه آهنگی مغنی 

 نشابورو ده  عراقده  مقامش

 

 كار از آن راستكه مر عشاق را شد  

 به یک دم طی نمودی این ره دور

 (.44)همان:                                          

پرده: )اصطالح موسیقی/ پرده و حجاب(، مقام: )اقامت/ اصطالح موسیقی(، عراق )كشور عراق/ مقام موسیقی(، 

 نیشابور )شهر/ مقام موسیقی(.

 ایهام تناسب

 است ضیابخش مه و انجم حسین

 

 حسین است مردمچو نور دیده در  

 (.69)همان:                                            

 ر(435اندود بودید )روی قلبچو دیدم 

 

 به صورت چون زر احمر نمودید 

 
 ایهام تناسب دارد.« سکج تقلبی»و « دل»قلب در معنای 

 ی انسان، دیگری در معنای مردمک با چشم تناسب دارد.در مصرع دوم ایهام تناسب دارد: یکی در معنا« مردم»

 ایهام ترادف
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 نظر بر صورت آیینه نگشود

 

 ر(77حیا بود ) عینسیه،  چشمكه آن  

 

 دیگر صنایع بدیعی در این مثنوی عبارت است از:

 اسلوب معادله
 زبانی را معاشر كی سزد حور

 به ماتم سور آمیزد، محال است

 

 ۀ كورچه داند قدر دوهر، دید 

                                    به ظلمت نور آویزد، خیال است

 پ(.79)همان:                                              

 نگردد همدم جمشید قالش

 

 پ(79نباشد محرم خورشید خفاش ) 

 

 حسن تعلیل
 برای طوف او خورشید تابان

 

 برآرد از سحر سر از خراسان 

 (.13)همان:                                                 

 المثل یا تمثیلارسال
 نشد ز آب حیات وصل سیراب

 به خوابی كی شود دلداده خرسند

 

 چو آن تشنه كه بیند آب در خواب 

 دهن شیرین نسازد قالب قند                                    

 پ(.456)همان:                                             

 بکش خجلت ازین ای مرد مفلس!

 چو آن زالی كه خالی از تکلّف

 چه قیمت خار و خس را در دلستان

 ندارد اعتبار قطره آبی

 

 كه پیش كیمیا تحفه بری مس 

 كالوه قیمت آرد بهر یوسف

 چه ارزد ذرّه پیش مهر تابان

 پایان، سرابیبه جنب بحر بی

 ر(437)                                                

 های پركاربرد بویژه در آغاز این مثنوی است.تضمین از آرایهتضمین: 

 ولی لقطنتوا من رحمت اهلل

 

 (7نماید جانب آمرزشم راه ) 

 

 (53لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَجِ اللَّهِ )زمر/ اشاره به:

 اش تشریف لولکسر زیبنده

 

 (9اک )مطرّز به طراز ماعرفن 

 

 الْأَفْلَاکَ اشاره به: لَوْلَاکَ مَا خَلَقْتُ

 ادر خواهی برین دفتار برهان

 

 (4و ما من دابته بر خوان ز قرآن ) 

 

 (.4بٍ مُبِینٍ )هود/وَمَا مِنْ دَابَّجٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُل ّ فِی كِتَا اشاره به:

 دو خیر اندر میانه میگذارم

 

 كه باشد بهر امت یاددارم 
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 یکی قرآن و دیگر عترت من

 

 (49نکو داریدشان ای امت من ) 

 

 اشاره به حدیث ثقلین.

 مراعات النظیر
 آب از دریا ستاندچو ابری كه 

 دل و نردس در آن دلشن به هم یار

 

 ببارد بر زمین و دل دماند 

 شم عاشقان در روی دلدارچو چ

 پ(.56)همان:                                              

 به خون آلوده شمشیر درخشان

 

  ر(457شده الماس او لعل بدخشان ) 

 

 فنون علم معانی 

 اطناب

 ایضاح بعد از ابهام

 به هم كردند تقسیم غنایم

 

 ز نقد و جنس و انسان و بهایم 

 پ(.454)همان:                                            

 ایغال

 شدم در خدمت صادق شتابان

 كنون آن داو مُرد و ما هالكیم

 چه افزاید به دریا از سرابی

 وجودش چرخ درداننگردد بی 

 

 چو ذره جانب خورشید تابان 

 چو شیر ریخته بر روی خاكیم

 چه ارزد ذره پیش آفتابی

 نقطب آسیا افتد ز دوراكه بی 

 (.54ی34)همان:                                      

 حشو ملیح 

 بگفتم كای ی ز رویت چشم بد دوری 

 

 به تن مشکی به جان همرنگ كافور  

 ر(.454)همان:                                            

 كلینی آنکه ی روحش باد پرنوری

 

 روایت را بدینسان كرده مذكور 

 (.55)همان:                                              

 سطح فکری 
فقیر دهلوی در زمرۀ شاعرانی است كه برای معنا و محتوا اهمیت خاصی قائل است و میکوشد لاقل لفظ و معنی 

ا را نهای ادبی به نحو مطلوب استفاده میکند، هیچگاه معرا مقابل هم قرار دهد. با اینکه از صنایع لفظی و آرایه

فدای لفظ نکرده است. در ادامه به برخی از مهمترین مضامین شعر او كه سطح فکری او را در این مثنوی نشان 

 میدهد، اشاره میشود.

: شاعر بعد از حمد و س اس باری تعالی و منقبت پیامبر اعظم و مدح و منقبت پیامبر اسالم و امامان شیعه

امامان شیعه می ردازد و هركدام را به ترتیب ستایش میکند. او در وصف ذكر معراج وی، به منقبت ائمج اطهار و 

 امام زمان )عج( میگوید:
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 دلم از فیض آن خورشید تابان

 به بیحد در سر من شور مستی

 

 بگیرد نکته بر لعل بدخشان 

 پ(464برآسایم ز رنج خودپرستی )

 

است و خودستاییهای خاقانی را اغلب به یاد  خودستایی در شعر فارسی مسبوق به سابقهمفاخره و خودستایی: 

 داریم. فقیر دهلوی هم در خودستایی چیزی كم نگذاشته است:

 چو سر زد از زبانم مدح مولی

 

 به فخر امروز جز من كیست اولی اولی 

 

 به من نازد سخن امروز زان سان

 

 كه نازد بر سخن مرد سخندان 

 

 فصاحت را ز لفظم آب در جوی

 

 ز نطقم رنگ بر رویبالغت را  

 

 نمک دارد ز حرفم خوان معنی

 

 (444عسل دارد ز لفظم شأن معنی ) 

 

 خمیرمایج این اثر، عشق است؛ اما عشقی كه صبغج جسمانی ندارد و عرفان بر آن مستولی است.عشق عارفانه: 

 باکال ای عشق عالمسوز بی

 

 (93دو عالم پیش تو یک مشت خاشاک ) 

 

 درمان است كه هركس درفتار آن شد رهایی نتواند و درمقابل عقل قرار دارد:دی بیاز نظر او عشق در

 دلی كز عاشقی رنجور دردد

 

 ز مرهم زخم او ناسور دردد 

 

 محاباچو زور آورد عشق بی

 

 فالطون عاجز آید در مداوا 

 

 شود در عشق جالینوس حیران

 

 (94كه غیر از درد او را نیست درمان ) 

 

رفا، عقل و عشق پیوسته در تقابل و ستیز هستند و همیشه این عقل است كه س ر میندازد و تسلیم در بینش ع

 عرفان فقیر دهلوی نیز، كه بیشتر متأثر از عرفان مولناست،«. پای استدللیان چوبین بود»میشود و لذا از نگاه عرفا، 

 ی میکند و از پیروی آن برحذر میدارد:بین معرفدر تقابل عقل و عشق، عشق را برمیگزیند و عقل را كوته

 بین مرو راهبه پای عقل كوته

 

 كه شیطان كَند در راه تو صد چاه 

 

 ترا در عقل تو میداد تکمیل

 

 عبث بودی رسول و وحی و تنزیل 

 

 درین ره عقل ادر كردی كفایت

 

 (45نگشتی بر خدا لزم هدایت ) 

 

 ددردون كرد اینجا عقل را حال

 

 یر اندیشه را بالبه زیر طا 

 



 4-64 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 66

 به استدلل نتوان دفت این راز

 

 به روی فلسفی این در نشد باز 

 

 عروج جسم را دوید محال است

 

 (45به نزدش این سخن خواب و خیال است  ) 

معشوق در نگاه فقیر دهلوی از جایگاه والیی برخوردار است و تمیز معشوق زمینی و آسمانی در آن دشوار است. 

شعر فارسی معشوق در نگاه عاشق چنان مقامی دارد كه داه با معبود پهلو میزند. درواقع در این مثنوی،  اصولً در

 عشق زمینی پلی است به سوی عشق الهی.

 شود عشاق را معشوق رهبر

 

 ندارند احتیاج خضر دیگر 

 

 نگارش در كند یک جز به معشوق

 

 (444كشد از خاک عاشق سر به عیوق ) 

 

جبر در لغت معانی دونادونی دارد و در اصطالح متکلمان در نسبت میان خداوند و بنددان رایی: اندیشۀ جبرگ

تثبیت قضا و قدر، اسناد فعل بنده به خداوند و افراط در تفویض امور به خدای »تعریف شده و عبارت است از: 

(. فقیر 444: 4444)تهانوی، « نداردای كه انسان همچون جماد تصوّر شود كه از خود اراده و اختیاری تعالی بگونه

 المرین باور دارد: تأثیر عرفان مولناست، همچون وی نه اختیار و نه جبر، بلکه به بیندهلوی كه بشدت تحت

 ستیزه با قضا مشت درفش است

 

 (76ز پا سر تافتن كی حد كفش است ) 

 

 بود با خلق عالم مر قضا را

 

 همان نسبت كه با كفش است پا را 

 

 جویی در ز اسبابقضا را چاره

 

 سازی به دردابرخ كشتی همی 

 

 قضا را نیست جز تسلیم چاره

 

 كنارهشنا نتوان به بحر بی 

 

 بود تدبیرها در دست تقدیر

 

 چو روباه زبون در پنجج شیر 

 

 قضا آنجا كه مركب میجهاند

 

 (73خرد مانند خر در دل بماند ) 

 

 گیرینتیجه 

فقیر دهلوی، داستانی عاشقانه در عشق ملیکه، دختر قیصر روم، به امام حسن عسکری است كه  مثنوی درّ مکنون

نظامی در  خسروشیرینبیت سروده شده است. ظاهراً فقیر دهلوی این مثنوی را به تقلید از  چهار هزاردر حدود 

های ردار است و شاعر از واههوزن مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن سروده است. این مثنوی از زبانی ساده و روان برخو

سازی ادبی در حد متعادل های ادبی و بخصوی تشبیه برای برجستهمهجور و كهن استفاده نکرده است. او از آرایه

بهره برده و مضمون كلی داستان از تعقیدهای لفظی و معنوی دور است. ادرچه داستان جنبج روایی دارد، در بیشتر 

ساسی بر جریان داستان غلبه دارد و شاعر سعی كرده بجای روایت صرف داستان، های عاطفی و احمواقع جنبه
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برای انگیزش احساسات و عواطف مخاطب از توصیف و تشریح بهره ببرد. شاعر برای غنا و تقویت موسیقی درونی، 

 های ادبی بهره جسته است. تقریباً از تمامی آرایه

  
 تصویر صفحج آخر نسخه                                           تصویر صفحج اول نسخه                

 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را الهرس این راهنمایی زادهمحمدهادی خالقآقای دكتر  .استشده استخراج یاسوج

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب مرضیه دوستانی. سركار خانم اندبوده مطالعه این

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر جلیل نظری. اندداشته شنق نهایی

 پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتهتخصصی این پژوهش نقش داش

  .استبوده

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان
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 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه یاسوجدانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

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

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و انینقو كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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