
 

 تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) فصلنامۀ
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  سبکی معراج الخیال تجلی شیرازيبررسی محتوایی و 
  )17-31(ص

  2احمدعلی جعفري
  2/12/1392تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  
  چکیده  

خطی آثار شاعران و بررسی محتوایی و سبکی آنان، بر گستره آشنایی ما با آنان هاي معرفی نسخه
ر و از مفاخ یازدهم ه.شاعر قرن –اثر حسین تجلی شیرازي  "معراج الخیال"افزاید. که نسخه خطی می

  یکی از آنهاست. -دورة صفویه
هدف ما از نوشتن این مقاله بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی مذکور است، بدین معنی که 

 به این سؤال اصلی ضمن بررسی محتوایی و تحلیل ویژگیهاي ادبی و سبکی نسخه خطی مذکور،
بیان  آن براي میدهیم که این نسخه خطی از نظر محتوایی و سبکی چه ویژگیهایی دارد و شاعر پاسخ

  مطالب شاعرانۀ خود از چه شگردهایی استمداد جسته است؟
نتایج بدست آمده از پژوهش این مذکور این بوده است که این مثنوي چون درونمایۀ عرفانی دارد در 

. اشدمیبو ذکر انواع آیات و احادیث، یکی از بهترین مثنویهاي عرفانی و سبک هندي  قالب تمثیل
  ها و شگردهاي کالمی براي بیان تعالیم عرفانی استمداد جسته است. شاعر از انواع آرایه
  الخیال،تجلی شیرازي،نسخۀ خطی،مشخصات سبکیشعر دوره صفوي،معراجکلمات کلیدي :

  
  
  

                                                 
 plbdum@gmail.com ابهر واحد دانشگاه آزاد اسالمی استادیار ٢ 
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  مقدمه
مثنوي معراج الخیال از نظر سبکی و محتوایی چه ویژگیهایی دارد؟ علیرضا تجلی پرسش پژوهش: 

شیرازي سراینده این مثنوي معروف است که تاریخ والدتش ذکر نشده و از شاگردان مشهور آقا 
  ).271هـ) است (آتشکده آذر بیگدلی، ص 1098حسین محقق خوانساري (متوفی 

محتوایی مثنوي معراج الخیال به نسخه خطی شماره  روش کار: براي بررسی ویژگیهاي سبکی و
و با مطالعه و فیش برداري از آن، همراه ذکر شماره بیت این  ایمکردهدانشگاه تهران مراجعه  5400

نسخه خطی ویژگیهاي سبکی این مثنوي را در سه سطح فکري، زبانی و ادبی مورد بررسی قرار 
  ایم.داده

نوي معراج الخیال میزیسته (عصر صفوي) از دورانی است که ضرورت تحقیق: عصري که شاعر مث
نهضت دوران گورکانیان هند "شعر و ادب فارسی در دربار گورکانان هند رونق و رواج دارد چنانکه : 

اي بود در ادب فارسی نجات بخش واقعی شعر و ادب فارسی از زبونی و رهایی دهنده آن از تنهایی
بیت یافتگان تازي خوي آنان، برایش در عهد صفوي فراهم آورده که چیرگی ترکان قزلباش و تر

). پس بررسی ویژگیهاي سبکی و محتوایی این اثر، امکان 46(تاریخ ادبیات درایران، صفا، ص "بودند
همواره در این دوره شاعران "که اگر بدانیم:  اًآورد، مخصوصفهم بهتر متون را براي خواننده فراهم می

(کاروان هند،  "ستند بیش از شمار کسانی بودند که در ایران بودندمیزیفارسی زبان که در هند 
  گلچین معانی، پیشگفتار).

تحقیق: نسخه خطی مثنوي معراج الخیال که در مخزن نسخ خطی دانشگاه تهران به شماره  پیشینۀ
تاکنون در هیچ کجا به چاپ نرسیده است و این جاي بسی تأسف دارد چنانکه  میشودنگهداري  5400

که توسط نگارنده تصحیح و آماده چاپ شده –ي نسخه مذکور بیتهابراي نوشتن این مقاله به شماره 
  اي دیده نشده است.ایم و متن چاپ شدهاستناد جسته -است

  زندگینامه و آثار شاعر
عراج الخیال اثر علیرضا تجلی شیرازي است و چارچوب آن، متن مثنوي م، حدود این پژوهش

قسمتهایی از متن است که به عنوان نمونه براي نشان دادن ویژگیهاي سبکی در این مقاله ذکرشده 
 -تیمچنانکه گف-میشودمصادیق فراوانی از آن در متن پیدا کرد و هر کجا بیتی ذکر  میتواناست که 

  خطی است.  از این نسخۀ
 علیرضا بن کمال الدین حسین تجلی شیرازي، از شاعران مشهور عصر صفوي است که اصلش حاج مال

و شاگردان آقا حسین خوانساري  میکندکه در اوایل جوانی به اصفهان سفر 3از اردکان فارس بود
                                                 

  .هرچند صاحب تذکرة منتخب اللطایف او را یزدي االصل می داند -٣



  
  
  
  
  
  

  ١٩/الخیال تجلی شیرازیکی معراجمحتوایی و سببررسی 

و پس از کسب کماالت و علوم شرعی در دوران سلطنت شهاب  میشودمشهور به محقق خوانساري، 
و به صحبت ابراهیم علیخان پسر علی مردان  میرودهـ) به هندوستان  1037-1068ان (الدین شاه جه

  )100یابد (تاریخ اردکان، سپهري اردکانی، ص وي عز و امتیازي می و در نزد میشودخان نایل 
دیوان  -1تجلی شیرازي داراي آثار متعددي در علوم مختلف است که مشهورترین آنها عبارتند از: 

سفینۀ النجاة که  -4مثنوي معراج الخیال.  -3تفسیر قرآن.  -2. میباشدل غزل و قصیده شعر که شام
اي بر کتاب مال حاشیه -7اي دربارة نماز جمعه. رساله -6مثنوي قضا و قدر  -5دربارة امانت است. 

  عبداهللا یزدي در علم منطق.
  معرفی نسخه خطی مثنوي معراج الخیال  

ي معراج الخیال اثر علیرضا تجلی شیرازي به چاپ نرسیده است، اساس از آنجایی که تاکنون مثنو
) دانشگاه تهران است که مطالب آن با خط 5400معرفی ما در این مقاله، نسخه خطی شماره (

هجري و نزدیکترین نسخه  منستعلیق، در متن و حاشیه آمده است. این نسخه مربوط به قرن یازده
  .میباشدبه عصر شاعر 

در داخل کادر متن به صورت چیلپا و هر بیت به شکل  بیتهااي است که این مثنوي به گونهاشعار 
رف . عنوانها با شنگمیشودبیت را به تفاوت شامل  هفتتا پنج زیر ستونی زیر هم آمده که هر ستون 

نوشته شده و داراي جدول زرد و مشکی است. کتابت این نسخه بر روي کاغذ فرنگی است که جلد 
  . میباشدبیت  256تیماج مشکی و ضربی و از یک طرف مقوایی است. این نسخه شامل ده صفحه آن 

  محتواي مثنوي معراج الخیال
روده ساثر جالل الدین محمد بلخی یعنی فاعالتن فاعالتن فاعلن  "مثنوي معنوي"این اثر بر وزن 

یروي ثنوي با تکیه بر نکه موضوعش توصیف عشق است. بدین معنی که تجلی شیرازي در این م شده
خیال و تصور شاعرانۀ خود، عالقه و اشتیاقش را براي وصال محبوب با ذوق فراوان و تعریف و توصیف 

 "هوس". براي رسیدن به چنین آرزویی از نیروي میکندعضو عضو معشوق در قالب اشعاري زیبا، بیان 
اتوانتر از آن است که بتواند در برآوردن ، عاجزتر و نمیگوید. هوس در پاسخ او میجویداستمداد و چاره 

  چنین رازي به او کمک کند:
ــه   ــا چو کف بی مــای  اممـن در ایـن دری

ــو    ــج ــن م ــقصــــود را از م ــر م ــوه   گ
  

ــایــه      ــد پ ــاشــ ــاك ب   امکـمتر از خــاشــ
ــگــر مــگــو   ــا چــو مــن ایــن راز را دی   ب

  )106-105(بیت 
ــراغ عقل  ــاعر به مقام واالي میجویدو از او چارة این کار  میرودبنابراین با راهنمایی هوس، به س ، ش

اس تا جایی که با التم میداند "مزرع تکلیف هر پیامبر"عقل واقف است و آنرا بنا و اساس آفرینش و 
  کند:است درمانی معرفی "دردي"که براي عشق او که مانند  میکنداز او درخواست 
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ــش را اســــاس     ــن ــری ــاي آف ــن ــاي ب   ک
ــر   ــروز ه ــراغ اف ــري اي چ ــت ــیــک اخ   ن

ــرســــت     ــی ف ــان ــژدة ج ــم را م ــب ــال   ق
  

  حــواس ةروشــــن از نــور تــو مشــــکــو  
ــري     ــب ــم ــغ ــی ــر پ ــف ه ــی ــل ــک ــزرع ت   م
ــت  ــقــم را تــو درمــانی فرســ   درد عشـ

  )129-123-122(بیت 
، چنانکه از مضــامین و میبریماز همین رهگذر اسـت که به عظمت و اوج اطالعات عرفانی شــاعر پی  

 - ودمیشگر با تابش خورشید به خاك، آن به زر تبدیل آید او معتقد است که امحتواي کالم او برمی
و  "شــمع بزم ارباب یقین"، عقل را میشــودبا اکســیر عقل هم، مَلک آدم  -که باور قدما بوده اســت

  :میکندمعرفی  "آسیاي کفر و دین"
  اي دلــیــل کــعــبــه اهــل ثــواب      
ــیــد فلــک  ــود ز خورشـ   خــاك اگر زر شـ
ــیــن   ــق ــاب ی ــزم ارب ــمــع ب ــو شــ   اي ت

ــل پــر  ــراب وصــ   کـن جــام مــن  از شـ
  

  عــالــم تــاریـــک تـــن را آفــتـــاب      
ــیــر تــو هــم آدم مــلــک  ــد ز اکسـ   شــ
ــن    ــر و دی ــف ــاي ک ــو آب آســــی   اي ت
ــبح عیــد گردان شــــام من   رشــــک صـ

  125-130بیت 
مضامین بکار گرفته شده توسط شاعر، تحت تأثیر زمان و زبان ادبی  میشودچنانکه مالحظه        

روزگار شاعر (عصر صفوي) است. بدین معنی که به تأثیر از فرهنگ عامه و شامل کنایات، تمثیالت، 
  هاي لفظی و معنوي، شعر خود را سروده است.تشبیهات و آرایه

  :میشنودو از او چنین پاسخ 
ــاورد عشـــــق     ــت ن ــاق ــدارم ط ــن ن   م
  بــرنــیــایــد کــامــت از فــرزانــگــی        

  

ــق  ــا دارم دواي درد عشـــ ــجـ   از کـ
ــت زن در دامـــن دیـــوانـــگـــی   دســـ

  )137-136(بیت 
را مساوي و یکی دانسته و در همپایه بودن  "عشق"و  "جنون"بیند که او میشاعر در خطاب عقل 

د یپردازمآورد و به توصیف آنها آنها شکی ندارد، به همین دلیل این بار به دنیاي عشق و جنون روي می
و این گونه است که شاعر موفق به  میدهدکه سرانجام با ذکر مناجات و تمثیل به مثنوي خود پایان 

د، البته محتوایی عارفانه و تقویت میشو "معراج الخیال"ثنوي عرفانی و عاشقانه خود بنام خلق م
کننده ایمان دارد که نه از روي تعصب بلکه استدالل و برهانی عقل پسندانه و به دلیل اطاله کالم از 

  .میشودذکر کامل آن خودداري 
  سبک شناسی مثنوي معراج الخیال

یم که شاعر به آنها توجه داشته است. میپردازبک مثنوي معراج الخیال در این پژوهش به زوایاي س
خصوصیاتی که این اثر را نسبت به آثار دیگر ممتاز کرده است ،بنابراین در این مقاله به دلیل رعایت 

  .یممیکناختصار، این ویژگیهاي سبکی را به ترتیب در سه سطح فکري، زبانی و ادبی بررسی 



  
  
  
  
  
  

  ٢١/الخیال تجلی شیرازیکی معراجمحتوایی و سببررسی 

  سطح فکري-1
حتوا و مضمون) از آنجا که براي بررسی ویژگیهاي هر سبکی باید آنرا در سه سطح فکري، (شاخص م

) بنابراین نخست براي بررسی 153زبانی و ادبی بررسی کرد (کلیات سبک شناسی، شمیسا، ص 
  یم:میپردازویژگیهاي فکري این اثر به موارد ذیل 

ر یک اث-استفاده از آیات قرآن کریم. تجلی شیرازي در سرتاسر مثنوي ارزشمند خود که  -1
به آیات قرآن کریم توجه داشته و آنها را گاه به صورت تلمیح، گاه بصورت اقتباس و  -عرفانی است

ر صگاه به صورتهاي دیگر آورده است، که از این نظر باید گفت این شاعر همسو با آثار دیگر شاعران ع
در عصر صفویه مذهب تازه رواج یافتۀ شیعه احتیاج به " میدانیمخود گام برداشته است زیرا چنانکه 

شرح کتابهاي اصول این مذهب به زبان فارسی ساده داشت تا براي عموم قابل استفاده باشد، از این 
 ).1482ن، صفا، ص(تاریخ ادبیات ایرا "راه کتابهایی همراه با آیات، احادیث و روایات، بوجود آمد

  تلمیح به آیات
) اشاره 29(الحجر، آیه  "َفاذا سویَته و نفخت فیه من روحی فقعواَله ساجدین "در بیت زیر به آیۀ 

  شده است که خداوند از روح خودش در کالبد حضرت آدم (ع) دمید:
ــرســـــت     ــی ف ــان ــژدة ج ــم را م ــب ــال   ق

  
ــت  درد عشـــقــم را    تــو درمــانــی فــرســ

  )131(بیت 
(بگو سرمایه دنیا ناچیز  "قل متاع الدنیا قلیل و اآلخرة لمن اتقی"سورة نساء  77در بیت زیر به آیه 

 ةالدنیا فی اآلخر ةفما المتاع الحیا"سورة توبه:  38بوده و آخرت براي پرهیزکاران نکوتر است)، و آیه 
الدنیا حرام علی اهل "(سرمایه دنیا نسبت به آخرت ناچیز و بی مقدار است) و این روایت  "قلیل اّال

  ) اشاره شده است: 117(عرفان نظري، یثربی، ص "اآلخرت و اآلخرت حرام علی اهل الدنیا
ــت کــار     ــیـم جـهــانـش نیســ ــا زر وسـ   ب

  
ــار     ــم وصـــــل ی ــری ــاده در ح ــت ــوف   ک

  )139یت (ب
تسلط کامل شاعر را در بکارگیري آیات و روایات دانست،  میتواناز ویژگیهاي بدیعی این اثر      

  در بیت مذکور به دو آیه و یک روایت اشاره کرده است. میشودچنانکه مالحظه 
هاي (حوریانی که در خیمه "فی الخیامحور مقصورات "سورة الرحمن:  72ي زیر به آیه بیتهادر 

  بهشتی مستورند)، اشاره کرده است:
ــیـنــه    اش دل بـرده از خـوبی ز حور  سـ

  
  در صــــفــا ســــر چشــــمــۀ آب بــلــور  

  )70(بیت 
ــور    ــوي ح ــیســ ــع طــُرة گ ــرق ــد ب ــن   ب

  
ــبــح بــلــور    ــرق صــ   طــوق گــردن مشــ

  )29(بیت 
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(یعنی آنگاه که موسی  "فلما َقضی موسی....."سورة القصص نظر داشته است:  29زیر به آیه  در بیت
به دیار خود کرد آتشی از  (ع) عهد خدمت به پایان رسانیده، با اهل بیت خود از حضور شیعب رو

: جانب طور دید....). همچنین دربارة شمع طور ذیل همین کلمه در غیاث اللغات این طور آمده است
در این  "تجلی"، کلمه "آنچه موسی(ع) در وادي ایمن بر درختی تجلی نور حق تعالی دیده بود"

  :میباشدبیت، تخلص شاعر هم 
ــقــت دلــم را بــخــش نــور  ــا رب از عشـ   ی

  
ــا شـــود جــان تــجــلــی شـــمــع طــور      ت

  )254(بیت 
. اشاره "االیات یسجنُّنه حتی حین ثم بدالهم من بعد ماراً و"سورة یوسف (ع):  34در بیت زیر به آیه 

  شده است:
  از رخش افروخت قندیل مرا 

  
ــاخــت زنــبــیــل مــرا     دلــو یــوســــف ســ

  )221(بیت 
  ماعتقاد به چشم زخ

آزار و نقصانی است که به سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف کردن ایشان "عین کمال یا چشم زخم 
 51(برهان قاطع ذیل چشم زخم). در قرآن کریم ذیل تفسیر آیۀ  "کسی را و چیزي را به هم رسد

ال این خیاند. این مسئله را معراج السورة قلم به این مسئله اشاره شده است و مفسرین آنرا پذیرفته
  گونه آورده است:

  سحر چشم از غمزه در عین کمال
  

ــال     ــرده ب ــرو ک ــن اب ــی ــاز از چ ــرغ ن   م
  )215(بیت 

  :تلمیح به احادیث و روایات
ن (م "قلوبهم من اجلی ةانا عند المنکسر"زیر به این حدیث قدسی معروف اشاره شده که:  در بیت

. همچنین کشف االسرار، رشید 932به دل شکستگان خویش نزدیکم) (حافظ نامه، خرمشاهی، ص
  ).283الدین، ص 

ــفتــه حــال     ــلـی بـخـش هــر آشـ   اي تسـ
  

ــیــد خــیــال   ــهــلــوي صــ ــه پ   از تــو فــرب
  )102(بیت 

ــاره کرده که:  در بیت (احادیث مثنوي، فروزانفر، ص  "اوُل ما خلق اهللا العقل"زیر به این حدیث اشـ
202:(  

ــود    ــب ــی ن ــای ــن ــی ــود ب ــل از اول ب ــق   ع
  

ــد در وجــود     ــت و دوزخ آم ــهشــ   پــس ب
  )104(بیت 



  
  
  
  
  
  

  ٢٣/الخیال تجلی شیرازیکی معراجمحتوایی و سببررسی 

سب به الرحمن و اکت العقلُ ما عبد": میفرمایدي زیر به این کالم امام صادق(ع) اشاره کرده که بیتهادر 
  )178(احادیث مثنوي، فروزانفر، ص "به الجنان

ــوي جــنــت رهــنمــا    ــد سـ ــاشــ   عـقــل ب
  

ــدیشــــه زا     ــر ان ــوث ــاشــــد ک ــل ب ــق   ع
  )112(بیت 

ــکــران   ــی ــت ژرف ب ــایــی اســ   عــقــل دری
ــد و موجش خیــال  ــاشــ   حس حبــابش ب

  

ــري زهري نهــان  ــت از او در هر سـ   هســ
ــالل    ــج ــات ذوال ــرش درك صــــف ــوه   گ

  )118-117(بیت 
کنت کنزاً مخفیا فاجبت َان "در بیت زیر به کالم حضرت رسول اکرم (ص) اشاره کرده که فرمود: 

  )29(احادیث مثنوي، فروزانفر، ص  "ُاعرف فخلقت الحق لکی ُاعَرف
ــق   ــت عشـ ــق اســ ــا عشـ   پـرده دار کبری

  
ــق  ــت عشـ ــق اسـ ــیــا عشـ   آب این نــُه آسـ

  )181(بیت 
  که یادآور این بیت معروف نظامی گنجوي است:

ــدارد    ــی ن ــراب ــح ــز عشــــق م ــک ج ــل   ف
  

ــق   ــداردجــهــان بــی خــاك عشــ   آبــی ن
  )33(سبعۀ حکیم نظامی، نظامی گنجوي، ص

  رسانند:در بیت زیر عقیده دارد که عشق ظاهري و حقیقی، هر دو انسان را به خدا می
ــیر زنــگ و بوســــت   اي بســــا دل کو اسـ

  
ــت  ــق اوسـ ــهیــد عشـ   لیــک چون بینی شـ

  )242 (بیت
  که یادآور این بیت مثنوي موالنا است:

  عاشــقی گر زین ســرو گر زان ســر اســت   
  

ــر رهبر اســــت    عــاقبــت مــا را بــه آن سـ
  )9(مثنوي معنوي، مولوي بلخی، ص

  سطح زبانی-2
  مترادفات

در سطح زبانی آوردن کلمات و عبارات مترادف مد نظر است که گاه الزم و ضروري است و گاه هم، 
اي از صاحب نظران بر این باورند که باید آوردن آنها چندان ضروري نیست، به این دلیل که عده

کید یکی از فواید تأ": آوردن کلمۀ مترادف یا تکراري بخشی از معنا را از توهم و اشتباه برهاند چنانکه
(دربارة ادبیات و نقد ادبی،  "به وسیله تکرار و آوردن مترادف، جلوگیري از توهم و اشتباه است

ند و یکی از ویژگیهاي میشو). که این گونه عبارات در مثنوي معراج الخیال دیده 401فرشیدورد، ص
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کید خواسته است بر تأ "عضو"مۀ آیند چنانکه در بیت زیر با تکرار کلسبکی این اثر به حساب می
  کالم بیفزاید:

ــودا   ــق سـ ــوم مشـ ــو عضـ   مــیــکنــدعضـ
  

ــروا     ــال و پ ــدن ب ــی ــپ ــد  از ت ــن ــک ــی   م
  )15(بیت 

  :میکندهمچنین در بیت زیر با تکرار کلمۀ عشق، بر بار معنایی تأکید  
ــق   ــت عشـ ــق اســ ــا عشـ   پـرده دار کبری

  
ــق  ــت عشـ ــق اسـ ــیــا عشـ   آب این نــُه آسـ

  )181(بیت 
)، کوه 157)، دشت و صحرا(91)، خارخار(81)، نیرنگ و فن (26و عباراتی چون صبر و شکیب (بیت 

  ) و ... .255کوه (
  عامیانهاصطالحات 

ه هاي جامعدر سبک رایج این دوره (قرن دهم) به دلیل اینکه ادبیات و آثار ادبی مخاطبانشان را توده
انتخاب کردند و از طرفی هم براي درك بهتر مفاهیم مذهب تشیع که پادشاهان این سلسله براي 

در شعر و آثار  اي و کلمات عامیانهند، و عوامل متعدد دیگر لحن محاورهمیکردگسترش آن تالش 
مخصوصأ صائب –رد و این ویژگی در آثار اکثر شاعران این دوره میگیادبی این دوره رونق و رواج 

  .میشوددیده  -تبریزي
ن کاربرد ای میتواناي که گونهمیشوند بدر مثنوي معراج الخیال، اصطالحات عامیانه به وفور دیده 

 "به بخت خفته پشت پا زدن"اصطالحاتی چون: اصطالحات را از ویژگیهاي سبکی این اثر دانست. 
  (به بخت خود لگد زدن):

ــفــتــه  ــق بــتــی آشــ   اممــن هــم از عشــ
  

ــه بــخــت خــفتــه   ــایـی زن ب ــت پ   امپشــ
  )169(بیت 

  :"آب برداشتن زخم" 
ــ  ــه ــم ــه زخ ــن ــه ــرداشــــت آب اي ک   ام ب

  
ــحــاب    ــد خزانم زین سـ   نـو بـهــاري شــ

  )8(بیت
  :"فربه بودن پهلوي صید"

ــفتــه حــال     ــلـی بـخـش هــر آشـ   اي تسـ
  

ــیــد خــیــال   ــهــلــوي صــ ــه پ   از تــو فــرب
    )102(بیت 

 "نور علی نور"، 10بیت  "هوا در شـیشه شدن "، 3بیت "مور در خرمن افتادن"اصـطالحاتی چون  و 
  و ... . 106بیت  "بی مایه بودن"، 49بیت 

  چنانکه: میشودتشبیهات بسیار عامیانه که گاهی دور از ادب هم هستند در این اثر دیده 
   



  
  
  
  
  
  

  ٢٥/الخیال تجلی شیرازیکی معراجمحتوایی و سببررسی 

ــینـه  ــافاش از بس که باسـ ــد نرم و صـ   شـ
  

ــه نــاف   ــا ب ــتــد ت ــاسـ ــه از لغزش ن   بوســ
  )67(بیت 

  انواع موسیقی
  زیر به  يبیتها، مثأل در میشوداز نظر موسیقی کناري، انواع ردیف اسمی و فعلی در این مثنوي دیده 

  ترتیب کلمات عشق(اسم)، نگر(فعل):
ــق  ــراري ریــخــت عشـ ــاز در مــغــزم شـ   ب

  
ــعلــه   ــا شـ ــقروغـنــم ب   ام آمــیــخــت عشـ

  )24(بیت 
ــگــر   ــار چــون حــورش ن   گــردن و رخســ

  
ــر      ــگ ــورش ن ــی ن ــل ــور ع ــد ن   شـــــاه

  )49(بیت 
ــازش       ــون ســ   نگربـر جـبـیـن چین فسـ

  
ــاهـــراه جـــلـــو    نـــازش نـــگـــر ةشـــ

  )82(بیت 
آورد مثأل با اینکه وزن این مثنوي از نظر موسیقی بیرونی، گاهی یک صامت اضافه بر وزن انتخابی می

در بیت زیر اضافه بر  "غ"ذوف است (فاعالتن، فاعالتن، فاعلن)، ولی صامت مح در بحر رمل مسدس
  اصلی آمده است:وزن 

ــاغ      ــوداي زلـفـش تر دم   عـنـبـر از سـ
  

ــت پــاش داغ     ــیــنــۀ مــاهــی ز پشــ   سـ
  )62(بیت 
، مخصوصأ که چون قالب شعري میشوداز نظر موسیقی درونی، انواع جناسها در این مثنوي دیده 

اي جداگانه دارد، انواع جناسهاي مضارع، الحق و ... در کلمات اي است که هر بیت قافیهمثنوي به گونه
  ي زیر به ترتیب جناس مضارع و الحق آمده است:بیتها، مثأل در قافیه میشودقافیه مشاهده 

ــم و ابرو زلف و خــال    قــد و عــارض چشـ
  

ــم جــذب حــال  ــت در راهش طلسـ   هســ
  )241(بیت 

ــد     ــن ــت ــخ ــی ــه را ب ــد و م ــروای ــرص م   ق
  

ــه  ــا ک ــد   ت ــن ــخــت ــۀ او ری ــن ــی ــوح ســ   ل
  )68(بیت 

 "ق"از نظر واج آرایی نیز شاعر در این مثنوي به وفور از این آرایه استمداد جسته است چنانکه حرف 
  در بیت زیر چهار بار تکرار شده است.

ــۀ بــی قیــل و قــال    از تــو خــواهــم جــذب
  

ــال     ــدس ب ــاي ق ــف ــم در ق ــا گشــــای   ت
  )256(بیت  

  "را"حرف  اي ازکاربرد ویژه
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که از ویژگیهاي سبکی این مثنوي است  میشوددیده  "را"از حرف  يدر مثنوي معراج الخیال کاربرد
  چنانکه در این بیت:

ــمدور کـــرده از هـــ   وس را کـــاهشـــ
  

ــم    ــد زایـنــده رود خواهشـ ــک شــ   خشــ
  )9(بیت 

  سطح ادبی-3
  تشبیهات موجود در این اثر

که در سبک هندي یعنی سبکی که در عصر این شاعر –در این اثر گاه تشبیهاتی بسیار نادر و قریب 
به درد (رسوب ته شراب)،  "غبار" تشبیه ، مثألمیشوددیده   -رایج بوده است معمول و مرسوم بوده

  در این بیت:
ــن      ــره ــی ــل پ ــل آن گ ــع ــواي ل   در ه

  
  غــبــارم در کــفــن    مــیــگــردد  درد 
  )172(بیت 

ه تا دل د کرده کدر بیت زیر تشبیه بسیار نادري بکار برده است یعنی نگاه معشوق را به نفس مانن
! از دیگر ویژگی این بیت بکار بردن آرایۀ حسن تعلیل زیبایی است که در میرودعاشق دوان دوان 

  مصراع اول بکار برده است:
ــمش در قفس ــحر چشـ   مرغ جان از سـ

  
ــا دل نـگــاهــش چــون نــفس       مـیــدود ت

  )46(بیت 
دیده  "مشرق صبح بلور"به  "طوق گردن"و  "طرة گیسوي حور"به  "بند برقع"در بیت زیر تشبیه 

  :میشود
ــور      ــیســــوي ح ــرة گ ــع ط ــرق ــد ب ــن   ب

  
ــور    ــل ــبــح ب ــرق صــ   طــوق گــردن مشــ

  )29(بیت 
  مانند کرده است: "يخط آزاد"را به  "زنجیر عشق"در بیت زیر 

ــق  ــا تأثیر عشـ ــق و خوشـ ــا عشـ   اي خوشـ
  

ــر عشـــــق     ــی ــج ــود زن ــط آزادي ب   خ
  )241(بیت 

و...  52بیت  "گلزار طور"، 112بیت  "کوثر اندیشه"، 46بیت  "مرغ جان"همچنین تشبیهاتی چون 
  .میشوددر این مثنوي دیده 

  استعاره
  ها به کار رفته است، چنانکه استعارة مصرحه در بیت زیر:در این اثر انواع استعاره



  
  
  
  
  
  

  ٢٧/الخیال تجلی شیرازیکی معراجمحتوایی و سببررسی 

ــمش در قفس ــحر چشـ   مرغ جــان از سـ
  

ــا دل نـگــاهــش چــون نــفس       مـیــدود ت
  )46(بیت 

  اند.بصورت استعارة مصرحه بکار رفته "نگاه"و  "جان"که 
از نظر بسامد، استعارة مکنیه در این اثر کاربرد بیشتري دارد چنانکه کلمات سرو، عقل، لب و فکر به 

  ي زیر:بیتهاترتیب در 
ــازي    ــق ب ــش عشـ ــرو پـیشـ   مـیـکنــد  سـ

  
ــازي   ــه ســ ــمــن پــروان   مــیــکــنــدیــاســ

  )34(بیت 
ــد رهنمــا   ــوي مقصــ ــد سـ ــاشــ   عقــل ب

  
ــدیشــــه زا     ــر ان ــوث ــاشــــد ک ــل ب ــق   ع

  )112(بیت 
  لــب هــم از هــمــکــاري چشـــم ســـیــاه  

  
ــبســـــم  ــد  از ت ــن ــک ــی ــاه   م ــگ ــار ن   ک

  )39(بیت 
  از بـــرمفـــکـــر خـــالـــی بـــرده آرام 

  کنایه
ــز ســـــرم   ــغ ــور را ســــر داده در م   م

  )19(بیت 
ک ، چنانکه در بیت زیر مصرع دوم کنایه از کممیباشدیکی از ویژگیهاي این اثر، بکار بردن انواع کنایه 

  و یاري رساندن است:
ــفــتــه  ــق بــتــی آشـ   اممــن هــم از عشـ

  
ــه بخــت خفتــه     ــایـی زن ب ــت پ   امپشــ

  )169(بیت 
 "رخ زرد بودن"کنایه از سرحال بودن و عاشق شدن است و  "ارغوانی کردن رخسار"در بیت زیر 

  کنایه از ضعیف بودن است:
  گـــر تـــوانـــی چـــاره کـــن درد مـــرا

  
  ارغــــوانــــی کــــن رخ زرد مــــرا

  )103(بیت
  کنایه از نجات و رستگاري است: "از دام آب و خاك جستن"زیر در بیت 

ــت ز دام آب وخــاك   ــتـم از فــیضــ   جسـ
  

ــداك   ــی ف ــود روح ــردي ز خ ــم ک ــارغ   ف
  )165(بیت 

  در بیت زیر، مصرع دوم کنایه از عاشق شدن است:
ــن      ــره ــی ــل پ ــل ان گ ــع ــواي ل   در ه

  
  غــبــارم در کــفــن    مــیــگــردد  درد 
  )172(بیت 

  در بیت زیر مصرع دوم کنایه از طراوت و شادابی است:
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ــت آبزخـمـهــاي کـهـنــه       ام برداشــ
  

ــحــاب    ــد خزانم زین سـ   نــوبهــاري شــ
  )8(بیت

  تلمیح
ه در لغت ب" میدانیممثنوي معراج الخیال از تلمیحات زیادي استفاده کرده است و تلمیح چنانکه 

معنی دیدن، نظر کردن و اشاره کردن است و در اصطالح علم بدیع اشاره به قصه یا شعر یا مثل سائر 
ات، تلمیح(فرهنگ  "است به شرطی که آن اشاره و تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را در برنگیرد

  .میکنیم). در مثنوي مذکور انواع تلمیحات بکار رفته است که به چند مورد اشاره 9شمیسا، ص
  آب حیوان 

اي است که هرکس از آن بخورد آي حیوان(آب حیات) یا آب زندگانی، آب چشمه": میدانیمچنانکه 
ها، یاحقی، وارهداستان (فرهنگ اساطیر و "زندگی جاوید یابد،... و خضر از آن نوشید و جاودانه شد

  )10ص
ــم    ــن ــرم ــرق خ ــوان گشــــت ب ــی   آب ح

  
ــنــم      ــمـوم گـلشـ ــی سـ ــد دم عـیسـ   شــ

  )90(بیت 
  حافظ در همین رابطه چنین آورده است:

  آب حیوان تیره گون شــد خضــر فرخ پی کجاســت
  

ــاخ گل باد    ــدخون چکید از شـ   بهاران را چه شـ
  )115(دیوان حافظ، ص 

  دم عیسی
یکی از معجزات حضرت عیسی(ع)، شفاي بیماران، نابینایان، همانطور که قرآن کریم  میدانیمچنانکه 

). و در بیت مذکور مثنوي معراج الخیال از 49، آیه 4صراحتأ از آن یاد کرده است (سورة آل عمران
  ده است. و حافظ آن را این گونه بیان کرده است:دم عیسی به عنوان سموم گلشن یاد کر

  سایه قد تو بر قالبم بر عیسی دم
  

عکس روحی است که بر عظم رمیم   
  افتادست

  )26(حافظ، ص 
  خضر، زالل خضر

مثنوي معراج الخیال، از حضرت خضر و زالل خضر( که همان آب حیات باشد) این گونه استمداد 
  جسته است:

                                                 
  49الموتی... عمران/و یبرء االکمه واالیرض و یحیس  -4
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  خروش از نوید وصل دل شد پر
  

  زد سفالم از زالل خضر جوش  
  )210(بیت 

  ید بیضا و ذوالفقار
شعراء به یکی از معجزات حضرت  33اعراف و آیه  108سورة طه و آیه  23و  22در قرآن کریم آیات 

ورد فروغی همچون خورشید تابان او چون بر می میکردموسی(ع) اشاره شده که دستش را در گریبان 
درخشید، که از آن به عنوان یدبیضا یاد شده است، مثنوي معراج الخیال از آن از کف دستش می

  اینگونه یاد کرده است:
  گه ید بیضا و گاهی افسر است

  
  گاه آب ذوالفقار حیدر است  

  )198(بیت 
  ذوالفقار حجت عقل است جنت را مدار

  
ــورت ذوالفقــار       مـعـنیش برهــان و صـ

  )111(بیت
  اسم اعظم

اسم اعظم، اسم جامع جمیع اسماء الهی است و گویند همان "اعظم چنین آمده است: در تعریف اسم 
(اصطالحات صوفیه، "اهللا است، چه اهللا اسم ذات اوست که موصوف جمیع صفات یا اسماء است

  ).89عبدالرزاق کاشانی، ص
  معراج الخیال اسم اعظم را این گونه آورده است:

ــال آدم اســــت     ــم ــراج ک ــع   عشــــق م
  

ــت  ــم اعــظم اســ ــأثــیــر اسـ ــق را ت   عشـ
  )196(بیت 

  کوثر
دادیم تا تشنگان امت را شراب  5ما تو را حوض کوثر"اي به همین نام آمده است. در قرآن کریم سوره

ار، (کشف االسر "دهی، شراب بی کدر،... این است لفظ خبر که صادر گشت از سید و ساالر بشر (ص)
  ).640رشیدالدین میبدي، ص 

  در مثنوي معراج الخیال، کوثر این گونه آمده است:
ــد رهنمــا  ــوي مقصــ ــد سـ   عقــل بــاشــ

  
ــه زا      ــدیشــ ــر ان ــوث ــد ک ــاشــ   عــقــل ب

  )112(بیت 
  مجنونفرهاد، 
  از عاشقان معروف متون ادب فارسی میباشند. میدانیمچنانکه 

                                                 
  ١کوثر: انا اعطیناك الکوثر، آیه  -٥
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ــگ و بــوي  ــقــان را رن   اي بــهــار عــاشــ
  

  از تـو هـر فـرهــاد و مــجنون کــامجوي     
  )167(بیت 

  نه آسیا
  :میباشدکه منظور نه طبقۀ آسمان 

ــق  ةپرد ــت عشـ ــق اســ ــا عشـ   دار کبری
  

ــق آب این ُن   ــت عشـ ــق اسـ ــیا عشـ   ه آسـ
  )181(بیت 

  نتیجه
به  -چنانکه دیدیم–. این مثنوي میباشدمثنوي معراج الخیال یکی از مثنویهاي مهم عصر صفوي 

همان وزنی سروده شده است که مثنوي معنوي مولوي بلخی. از نظر سبک فکري بیشترین توجه 
شاعر به آیات و روایات معروف و شرح و تفسیر آنها بوده است، تا جایی که گاهی در یک بیت به 

اي دارد. در سطح زبانی آیه و حدیث اشاره کرده است و از این نظر ویژگی خاص و برجستهچندین 
-از کلمات مترادف استفاده کرده و بیشترین بسامد را در بکار بردن کلمات محاوره، دارد که از برجسته

علی هاي فسبک هندي است. از نظر موسیقی شعر در موسیقی کناري شعرش ردیف هايترین ویژگی
دارد که منحصر به فرد است. در سطح ادبی از  "را". کاربردي از حرف میشودو اسمی به وفور دیده 

سود جسته است. استعارة مکنیه و مصرحه در آن به وفور  -مخصوصأ حسی به حسی–انواع تشبیهات 
ن است بیشتری . از انواع کنایات بهره برده است. از نظر محتوایی، چون مثنوي عرفانیمیشوددیده 

تاسر هاي گوناگون در سربحث بر سر توفیق عشق بر عقل در سیر و سلوك عارفانه است که با تمثیل
  . و در مجموع نتایج بدست آمده فرضیۀ مقاله را تأیید میکنند.میکندمثنوي، این مطلب را تکرار 
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