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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Masnavi Kanz Al-Maaref by "Mohammad
Hussein ibn Mohammad Jafar" is one of the mystical and valuable works of
the 13th century AH. This work has 7078 bits and is composed in the form of
Masnavi. In this research, while briefly introducing the author; "Mohammad
Hussein ibn Mohammad Ja’far" is one of the poets (13th century AH) and the
introduction of his valuable work Masnavi "Kanz al-Ma'aref" examines the
stylistic characteristics of this work. This valuable book has not been corrected
and published yet, and the only surviving copy, numbered 10-2156, is in the
library of the Islamic Consultative Assembly.
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method.
FINDINGS: In this book, the poet tries to express his transcendent and
mystical thoughts, which indicate his attention to moral, mystical, religious
and educational issues, in a rhythmic and poetic form.
CONCLUSION: The poet has used verses and hadiths to enrich his poems and
thoughts. It is noteworthy that he did not use jokes and vulgar words in his
poems at all. His firm words have been combined with the observance of
politeness and purity of speech and words, and he has made this collection a
treasure and a reservoir full of sermons and moral and educational points. In
his book, he has often dealt with stories, religious narrations, historical and
Islamic events and great personalities such as the Holy Prophet and Ali (AS). In
addition to these topics, he is well acquainted with Persian and Arabic
literature and sometimes refers to these stories and characters. The study of
intellectual, linguistic and literary levels of this work undoubtedly paves the
way for the knowledge and thinking and scientific and literary practice of this
poet for those who are interested and researchers.
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نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
بررسی سبکی و محتوایی نسخۀ خطی مثنوی «كنزالمعارف» اثر محمدحسین ابن محمدجعفر
*

مرجان باقرزاده ،احمدرضا یلمهها
گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.

چکیده:
تاریخ دریافت 45 :مهر 4349
تاریخ داوری 45 :آبان 4349
تاریخ اصالح 65 :آبان 4349
تاریخ پذیرش 45 :دی 4349
كلمات كلیدی:

زمینه و هدف :مثنوی كنزالمعارف اثر «محمدحسینابن محمدجعفر» از آثار عرفانی و
ارزشمند قرن سیزدهم هجری است .این اثر دارای  7579بیت میباشد و در قالب مثنوی سروده
شده است .در این پژوه ضمن معرفی مختصری از نویسنده؛ «محمدحسینبن محمدجعفر»
از شاعران (قرن  43هجری) و معرفی اثر ارزشمندش مثنوی «كنزالمعارف» ،به بررسی
مختصات سبکشناسانۀ این اثر میشود .این كتاب ارزشمند تاكنون تصحیح و چاپ نشده و تنها
نسخۀ باقیمانده آن با شمارۀ  6454- 45در كتابخانۀ مجلس اسالمی قرار دارد.

محمدحسینابن محمدجعفر ،كنزالمعارف ،
روش مطالعه :این پژوه
مثنوی ،تحلیل محتوایی ،سبکشناسی.

بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.

یافتهها :شاعر در این كتاب سعی دارد اندیشههای متعالی و عرفانی خود را كه گویای توجه
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وی به مباحث اخالقی ،عرفانی ،دینی و تعلیمی است ،در قالب كالمی موزون و منظوم درآورد.
نتیجهگیری :شاعر برای غنی كردن اشعار و اندیشههای خود از آیات و احادیث بهره جسته
است .نکتۀ قابل توجه این است كه اصالً در اشعارش از هزل و كلمات ركیک استفاده ننموده
است .كالم متین او با رعایت اد ب و پاكیزگی سخن و لفظ درآمیخته و از این مجموعه ،گنجینه
و مخزنی پر از وعظ و نکات اخالقی و تعلیمی ساخته است .او بارها در كتاب خود به داستانها،
روایات دینی ،حوادث تاریخی و اسالمی و شخصیتهای بزرگواری چون پیامبر اكرم و علی (ع)
پرداخته و در كنار این مباحث آشنایی خوبی نیز به ادبیات فارسی و عربی دارد و به این
داستانها و شخصیتها گاه اشاره میکند .بررسی سطوح فکری ،زبانی و ادبی این اثر بیشک مسیر
شناخت از تفکر و رویۀ علمی و ادبی این شاعر را برای عالقمندان و پژوهشگران هموارتر میکند.
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مقدمه
در بررسی سبکشناسی ،متن را از نظر ویژگیهای خاص فکری ،زبانی و ادبی كه مختص شاعر یا نویسندۀ اثر
است یا با توجه به مختصات سبک دوره ،مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند تا با مطالعۀ سطوح سبکشناسی،
اطالعات دقیقتری دربارۀ ویژگیهای آن اثر بدست آورند .بطور قطع این مطالعات برای شناخت وجوه مختلف آثار
و سنج علمی متون ادبی حائز اهمیت است .بررسی سطوح فکری ،زبانی و ادبی متون ادبی مثنوی كنزالمعارف
میتواند اطالعات سبکشناسی خوبی از این دوره (قرن  43هجری) در اختیار ادب دوستان قرار دهد و سیمای
روشنتری از وجوه فکری ،علمی و ادبی این اثر را نمایان كند.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
از آنجاكه این نسخه منحصربفرد است ،تاكنون تصحیح و چاپ نشده و در مورد این اثر و سبکشناسی آن
پژوهشی صورت نگرفته و از این حیث این پژوه نو و بکر محسوب میشود.
نسخه های خطی میراث گرانبهای تاریخی ،فرهنگی و ادبی هر ملتی محسوب میشود .در این میان دیهوان اشهعار
شاعران ،گنجینه ای ارزشمند از تاریخ ادب در ایران است .آشنایی و شناخت سهبکی ایهن منهابع ،جایگهاه واالیهی
دارد ،زیرا از یک سو پیشینۀ ادبی تمدنها در البالی اوراق این دستنوشتهها نهفته است و دیگر اینکه شناسهایی و
معرفی شاعران و نویسندگانی كه آثارشان تبلور فرهنگ زمان ایشان است ،میتواند در شناخت فرهنگ و تاریخ و
آن روزگار و سبک شناسی مختصات ادبی آن دوره سودمند واقهع شهود .از اههداف ایهن تحقیهق ،مطالعهه دربهارۀ
مختصات سبک فکری ،ادبی و زبانی و آشنایی با شهعر و سهبک و سهیاق كتهاب ارزشهمند «كنزالمعهارف» اثهر
«محمدحسینبن محمدجعفر» است.
بحث و بررسی
معرفی نسخه و ویژگیهای كلی آن
مثنوی كنزالمعارف اثر «محمدحسینبن محمدجعفر» از آثار عرفانی و ارزشمند قرن سیزدهم هجری است .این
اثر دارای  7579بیت میباشد .شاعر كتاب را با این بیت آغاز نموده:
پهههههای بهههههه دریهههههای سهههههخن مینههههههیم
بهههههه اسهههههم خداونهههههد رئهههههوف رحهههههیم
(كنزالمعارف :ص )4
و با این بیت به پایان رسانده است:
هست یکی در خود فعل ای پسر

لیهههههههک ز نهههههههااهلی فاعهههههههل دگهههههههر

(همان :ص )654
شاعر كتاب خوی را مخزن اسرار میداند كه سرشار از مثل و وعظ و قصص اسهت و علهت نامگهذاری كتهاب را
اینگونه بیان نموده است:
وعهههههظ و مناجهههههات و دقیهههههقالفصهههههول
ههههم مثهههل و ههههم قصهههص و ههههم اصهههول
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آمههههده خههههود كنههههز معههههارف بههههه نههههام

مخهههههههزن اسهههههههرار بهههههههود بالتمهههههههام
(همان :ص )3

كاربرد ملمعات متفاوت در این كتاب بیانگر شناخت خوب شاعر از زبان و ادبیات عرب است:
همچهههو زبهههان كاشهههف مبههها فهههی البطهههون
چشههههههم بههههههود مخبههههههر دل از بههههههرون
(همان :ص )4
ادبیات تعلیمی گسترۀ وسیعی از ادبیات را دربر میگیرد .بسیاری از شاعران ادوار مختلف شعر فارسی كه اشعار
تعلیمی سرودهاند ،با علوم مختلف رایج در زمان خود آشنا بودهاند و بدینگونه بر غنای ادبیات تعلیمی افزودهاند.
ازجملۀ این علوم ،علم كالم است .در این اثر شاعر اشعار خود را با توجه به مباحث مطرح در حوزۀ كالمی ،كه
بدان معتقد بوده ،سروده است .در واقع میتوان «كنزالمعارف» را نموداری از اعتقادات این شاعر دانست كه به
تعلیم مخاطب در حوزۀ كالمی توجه دارد .كالم منزه و آشنایی با شعر شاعران و اقتباس از آنها از دیگر ویژگیهای
قابل توجه در این اثر است.
ویژگیهای سبکی و محتوایی نسخه
سطح فکری
مهمترین ویژگیهای سطح فکری ،مضامین و موضوعات این اثر به شرح ذیل است:
موضوعات و مضامین
الف) بیان اندیشههای اخالقی :توجه به مباحث اخالقی با تکیه بر آرای كالم و صنایع ادبی از «كنزالمعارف»
كتابی ارزشمند ساخته است .شاعر با توجه بهه اهمیهت موضهوعات اخالقهی ،تربیتهی ،دینهی و عرفهانی مباحهث
ارزشمندی را به نظم درآورده است كه به پارهای از این مباحث اشاره میکنیم.
خودشناسی :از مباحث بسیار مهم و ارزشمند در حوزۀ اخالق و عرفان ،مبحث «معرفت نفهس و خودشناسهی»
است .اول قدمی كه انسان پا در جادۀ تکامل و سعادت میگذارد ،شناختن جسم خاكی و روح آسمانی است ،یعنی
تمیز دادن و فرق گذاردن بین بدنی كه از عالم مادیات سرشته شده و روحی كه از عالم مجردات و ملکوت اعلهی
نزول یافته كه انسان واقعی همان است .تمام عیوب ما ناشی از این است كه خود را نمیشناسیم و خیال میکنهیم
فقط انسان همین بدن خاكی و احساسات حیوانی است ،غافل از اینکه در پس پردۀ قوای مادی ،روح الهی پنهان
است كه انسان حقیقی اوست .در سخن پیامبران گذشته این كالم معروف است كه با انسهان گفهت« :یها انسهان
اعرف نفسک تعرف ربک  ...ای انسان خود را بشناس تا خدایت را بشناسهی» (كیمیهای سهعادت :ص  .)14شهاعر
بارها به خودشناسی كه مقدمۀ شناخت خداوند است تأكید دارد:
عهههههارف نفهههههس اسهههههت شناسهههههای رب
گفهههههت علهههههی آن شهههههه واالنسهههههب
هركهههه شناسهههد خهههودی انهههدر جههههان

البتهههههه بشهههههناخته حهههههق را همهههههان
(كنزالمعارف :ص)445
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ناپایداری دنیا :همۀ متفکران و خردمندان و افرادی كه به سرگذشهت انسهان و مسهیر زنهدگی وی عالقههمنهد
بودهاند ،به موضوع ناپایداری و بی اعتباری جهان ،نگاهی عمیق داشته و بدان با دقهت اندیشهیده و تهدبر و تفکهر
كردهاند و ارزیابی خردمندانهای از بشر و زندگی او داشتهاند .شاعر نیز بارها به ناپایدار بودن دنیا و دار فانی تأكید
نموده است:
حهههرف نخسهههت اینکهههه جههههان ای بهههرار

دار فنههههههها اسهههههههت نهههههههه دارالقهههههههرار
(همان :ص )476

كمال حاصل رنج و ریاضت :یکی از گامهای اساسی در سیر و سلوک و رسیدن به نور معرفت و محبت خداوند،
مبارزه با نفسانیات و تعالی دادن به ارزشهای روحانی است؛ ریاضت شرعی ،اهتمام ورزیدن بیشتر به ورع،
پرهیزكاری و رسیدن به عبودیّت واقعی است .ریاضت در عرفان اسالمی هرگز از چهارچوب شریعت خارج
نمیشود .شاعر معتقد است سالک میتواند در این راه با فنای صفات مادی و گذشتن از ظواهر و با مداومت به ذكر
و فکر به خدا و معنویات روح را برای اعتال به عالم معنا آماده سازد:
نیسهههههت بجهههههز رنهههههج و ریاضهههههت دگهههههر
مقصهههههد اصهههههلی ز وجهههههود ای پسهههههر
حاصههههل راحههههت بههههده نقههههص و دنههههوّ
حاصههههل رنههههج اسههههت كمههههال و علههههو
(همان :ص )455
نکوهش دنیا و دنیاپرستان :نکوه

دنیا یکی از مضامین پربسامد در شعر فارسی است ،هرچنهد بسهامد ایهن

مضمون با توجه به شرایط خاص سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عصر شاعران متفاوت و متغیر است .ایهن مفهاهیم
در شعر عرفا نمود بیشتری دارد.
رونههههق ظههههاهر بههههه چههههه كههههار آیههههدت
ای كهههه همهههی رونهههق دیهههن بایهههدت
آن بگههههزین كههههز تههههو جههههدایی نیسههههت
عههزت و مههال از تههو جههدا گشههتنی اسههت
كههههز پههههس مههههردن شههههود البتههههه خههههوار
ای چههههههبسههههها محتشهههههم و مالهههههدار
(همان :ص )449
ب-توجه به مفاهیم دینی :یکی از موضوعات و مباحثی كه در شعر شاعران مسلمان مورد توجه قرار میگیرد،
بیان باورهای دینی و اعتقادات آیینی و الهی آنهاست كه این موضوع با توجه به ساختار فکری و ذهنی شاعران
در ادوار تاریخی ،موضوعی شایان توجه است .سرودن شعر مذهبی  -آیینی در ایران از سابقهای طوالنی برخوردار
است .توجه به مباحث اخالقی و دینی هم یکی از مسائل بسیار مهم است كه جای خود را در تمامی بخشهای
مختلف ادبیات فارسی باز كرده است .بعنوان نمونه میتوان رگههایی از معانی اخالقی و دینی را در ادبیات دینی،
داستانی ،تاریخی ،فلسفی ،و حماسی دید كه این خود بیانگر توجه شاعران ادب فارسی به این مسائل مهم است.
شاعر كنزالمعارف از شاعرانی است كه باورهای دینی خود را در اشعارش منعکس نموده است .این انعکاس گاه
بصورت نیای  ،نعت نبی مکرم اسالم (ص) ،مدح ائمۀ اطهار ،تفسیر آیات و احادیث و ...نمود یافته است .شعر
كنزالمعارف با پرداختن به مبحث نبوت و نعت رسول خدا (ص) در صدد است كه عشق و محبت خود را به اسالم
بیان كند:
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پهههههس بهههههه رخ شهههههاه نبهههههوت ختهههههام

هههههر نفسههههی شصههههت هههههزاران سههههالم

آنکهههههه بهههههود باعهههههث ایجهههههاد دههههههر

وآنکهههه شهههفیع اسهههت بهههه هنگهههام قههههر
(همان :ص )6

نیایش :نیای

یکی از روحانیترین لحظات زندگی هر مؤمن است .در همۀ ادیان آسهمانی متناسهب بها تلقهی و

درک مؤمنان از دین شیوه ها و شکلهایی برای راز و نیاز با معبود فراهم شده است .شاعران هم بعنهوان دارنهدگان
روحهای لطیف و حساس در البالی اشعار خود مناجاتهایی نغز و دلنشین گنجاندهاند كه از لطیفتهرین فرازههای
آثارشان استدعا و نیای در ادب فارسی جایگاه ویژه ای دارد و در ادبیات كهن و امروز كمتر آثاری اسهت كهه در
آن شاعر و نویسنده به ستای و توصیف خداوند نررداخته و ضمن آن نیایشهایی بیان نکرده باشد ،پهس بجرئهت
میتوان اذعان داشت نیای در پهنۀ ادبیات فارسی جزئی الینفک بوده و هست« .محمدحسینبهن محمهدجعفر»
نویسندۀ كتاب كنزالمعارف در آغاز و مقدمۀ كتاب و پی از ورود به هر مبحثی ،اینگونه به نیهای بهاری تعهالی
پرداخته است:
پههههای بههههه دریههههای سههههخن مینهههههیم
بهههه اسهههم خداونهههد رئهههوف رحهههیم
زینهههت ههههر مجلهههس و ههههر محفهههل اسهههت

نهههههام خهههههدا روشهههههنی ههههههر دل اسهههههت

كههههز تههههو بههههود گههههردش لیههههل و نهههههار

حمههههههد تههههههو را میسههههههزد ای كردگههههههار

ستای خداوند و نیای او از ملزومات ادبی كنزالمعارف است .شاعر سعی دارد با ستای
آغاز كند .موضوع اولین ابیات این اثر ارزشمند مناجات و ستای پروردگار متعال است.

(همان :ص )4
باری تعالی اثر خهود را

بهره بردن از منبع قرآن و حدیث :شاعر برای تقویت كالم اثرگذار خود از آیات و احادیث بهره جسته است كه
نشانگر شناخت شاعر از مبانی دین و توجه وی به مباحث ارزشمند اخالقی در دین مبین اسهالم دارد .در برخهی
ابیات ،احادیث و آیات را با كالم منظوم خود تحلیل نموده و تفکر خود را بنحوی روشن بیان نموده است .وی بها
استعانت از حدیث قدسی «كنت كنزا »...به تشریح خداشناسی میرردازد:
خواسههههههت شناسههههههند ورا دیگههههههران
بههههههوده خداونههههههد چههههههو گههههههنج نهههههههان
از جههههههت معرفهههههت ای نکتههههههسهههههنج
خلههههق نمههههود ایههههنهمههههه خلههههق سههههرنج
مایههههههل اظهههههههار بههههههود ای پسههههههر
ههههههر كهههههه در او هسهههههت كمهههههال و هنهههههر
(همان :ص )3
توجه به خردگرایی :عقل و خرد در ادبیات فارسی ،بویژه در آثار شاعرانی كه بها علهم كهالم و فلسهفه و منطهق
آشنایی داشتهاند ،جایگاه ویژهای دارد .گاه نیز به دلیل مضمونیابی و بیهان مفهاهیم و مضهامین و صهور خیهال و
ایماژهای شاعرانه و ادیبانه ،شاعران و ادیبان بدان توجه كرده اند .در عین حال شاعرانی مانند مولوی ،به اهمیهت
عقل و خرد در روایات و متون دینی و فلسفی و كالمی آگاه هستند و عقل در آثار ادبی آنان جایگاه ویهژهای دارد
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و همیشه عقل مساوی با عقل جزوی و جزئینگر و سطحینگر نیست .گاه عقهل ارزش واالیهی مییابهد و فوایهد و
كاركردهای بسیاری بر آن بار میشود و در موارد بسیاری این عقل است كه راهگشای انسهان در زنهدگی اسهت و
الزمۀ زیستن و درست زیستن در این عالم خاكی است .معروفترین تقسیمبندی موالنا دربارۀ عقل عبارت است از
عقل كلی و عقل جزوی.
كوسههت بابههای هههر آنههک اهههل قههل اسههت
كههههل عههههالم صههههورت عقههههل كههههل اسههههت
او هههم سههگ نمودسههت

چهههون كسهههی بههها عقهههل كهههل كفهههران فهههزود

صههورت كههل پههی

مهههن كهههه صهههلحم دائمهههاً بههها ایهههن پهههدر

ایههن جهههان چههون جنمههت اسههتم در نظرسههت

(مثنوی ،ج  :1ص )3645
عقل عنصری كیمیاگر است و آب و گل را به زر تبدیل میکند و این جهان با همۀ بدیهای برای كسی كه با این
عقل در صلح باشد ،چون بهشت است .شاعر كنزالمعارف نیز بتبع شاعران و عرفا عقل را اشرف مخلوقات دانسته
است:
ماقهههههل او بههههههه بهههههود از بیخههههههرد
و آنچهههههه در او مهههههدرک و جهههههانی بهههههود
بهتهههههر از او نامهههههده انهههههدر طبهههههق
عقهههههل بهههههود اشهههههرف مخلهههههوق حهههههق
عالمشهههههان بهههههه بهههههود از جهههههاهالن
و آنچههههههه در او عقههههههل بههههههود ای فههههههالن
(كنزالمعارف :صص )1-5
توجه به اصول دین :توحید ،نبوت ،معاد ،جزو اصول دین اسالمند و دو اصل امامت و عدل از اصول
تشیع هستند و هر كس به آنها ایمان ندارد از مذهب شیعه بیرون است؛ گرچه از اسالم بیرون نیست( .رک:
سجادی ،فرهنگ معارف اسالمی :ص  .)15شاعر بعنوان یک مؤمن پایبند شریعت ،بارها به اعتقاد خود به اصول
دین اشاره نموده است:
در بهههههر آگهههههه بهههههرد آن بهههههیعهههههدد
پایههههۀ دیههههن آنچههههه بههههه قههههرآن بههههود
اوجبنههههههههها اهلل بهههههههههها االعتقهههههههههاد
وحههههدت حههههق اسههههت و نبههههوت معههههاد
كآمهههههههده از بارگهههههههه بهههههههینیهههههههاز
ایههههن سههههه مکههههرر شههههود انههههدر نمههههاز
نیسهههههههت مسهههههههلمانیات ای نکتههههههههدان
زان سهههه یکهههی گههههر بهههودت شههههک درآن
پایهههههۀ مهههههذهب بهههههود ای مهههههرد دیهههههن
عههههههدل خداونههههههد و امامههههههت یقههههههین

(كنزالمعارف :ص )45
ج) معانی و مفاهیم عرفانی :توجه شاعر به مفاهیم عرفانی چون سماع ،خداشناسی ،خودشناسی ،یقین ،طلب
و ...بیانگر آشنایی شاعر با عرفان اسالمی است.
سماع :یکی از بارزترین جلوه های سکر و مستی حاصل از میل و اشهتیاق بهه وصهال محبهوب حقیقهی در تفکهر
عرفانی ،سماع است .ازاین رو عرفا حركات مربوط به سماع را اشاره به رمزی از احوال و اسرار روحانی دانسهتهانهد.
« چرخ زدن را اشارت به شهود حق در جمیع جهات ،جهیدن را اشارت به غلبۀ شوق به عالم علوی ،و پا كوفتن را
اشارت به پامال كردن نفس اماره و د ست افشاندن را اشارت به دستیابی به وصال محبوب میدیدند» (زرینكوب،
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پله پله تا مالقات خدا:ص )335
ای كهههه بهههه یهههک غمهههزۀ تهههو نهههه فلهههک
رقههههههصكناننههههههد همههههههه باشههههههتاب

تهههها بههههه ابههههد گشههههته چنههههین تیزتههههک
تهههها كههههه شههههنیدند ز تههههو یههههک خطههههاب
(كنزالمعارف :ص )6

معرفت و خداشناسی :خداشناسی شرط اساسی ورود به طریقت و نیل به حقیقت است؛ درواقع تالش انسان
همواره بر این مبنا بوده است كه حقانیت شناخت ذات خداوند را از راههای مختلف شناخته و از این رهگذر حس
فطری پرست را در درون خوی ارضا نماید ،هرچندكه هنوز هم بعد از گذشت قرون متمادی نتوانسته است به
كنه ذات حقتعالی پی ببرد و تالش وی در این زمینه در حد و مرز اندیشۀ محدود مادی تا حدودی ناكام مانده
است» (زرینكوب ،پله پله تا مالقات خدا :ص .)443
از رگ گهههههردن بهههههه تهههههو نزدیکتهههههر
گرچهههههه بهههههود ذات خهههههدا ای پسهههههر
زانکههههه تجههههانس بههههود اینجهههها دخیههههل
معهههههرفت لیهههههک بهههههود مسهههههتحیل
(كنزالمعارف :ص )47
یقین :در عرفان تعاریف مختلفی از یقین ارائه شده است و معموالً در تعریف یقین و تبیهین ماهیهت آن ،تعهابیر
مختلفی بکار رفته است كه این تعابیر درحقیقت وصف حالت درونی انسان است كه از راه كشف و شهود حاصهل
شده است .در تعریف یقین گفتهاند :مشاهدۀ غیب به صفای قلب و مالحظۀ اسرار به محافظت افکار ،آرامه دل
به حقیقت چیزی ،رؤیت عیان ،تحقق تصدیق به غیب با ازمیان رفتن هرگونه شک و تردید ،نقیص شهک ،رؤیهت
عیان به نور ایمان ،از میان رفتن هر گونه شک و تردید در اعتقاد به غیب ،علم حاصلشده پس از شک و تردیهد.
یقین دارای سه مرتبه است كه یقین مرتبۀ پایینتر ،خصوصیات و عالئم یقین مرتبۀ باالتر را ندارد .این سه مرتبه
عبارتند از «علمالیقین»« ،عینالیقین» و «حقالیقین» .بنابراین هرچند تعبیر مختلف است ،راه رسیدن به چنین
مرتبهای از شناخت و معرفت یقینی ،بوسیلۀ كشف و شهود قلبی و در پرتو سیر و سلوک و ریاضت ،قابل وصول و
ممکن است (سجادی ،فرهنگ مصطلحات :ص .)461
لیهههک نهههه تحقیهههق نمهههوده اسهههت ایهههن
دیگهههری ایهههن گفتهههه بهههه علهههم الیقهههین
زیهههن سهههبب او گشهههته در ایهههن مسهههتقیم
بلکههههه چههههو دانسههههته خههههدا را حکههههیم
لیههههک بههههه تحقیههههق و بههههه عههههینالیقههههین
هسههت دگههر شههخص كههه گویههد همههین
میکنهههد آن كههههار كههههه حهههق كههههرده اسههههت
امهههر جههههان گهههر فتهههد او را بهههه دسهههت
(كنزالمعارف :ص )445
طلب :برای ورود سالک طریق حق به سیر و سلوک معنوی مراتبی را برشمردهاند كه «طلهب» اولهین مرتبهۀ آن
است .طلب میلی باطنی و انگیزهای درونی است كه روح انسان را از نیازهای مادی دور كرده و به مراحهل بعهدی
سیر و سلوک یعنی عشق ،معرفت ،استغنا ،حیرت ،توحید و در نهایت فنهاء فهی اهلل میکشهاند (گهوهرین ،شهرح
اصطالحات تصوف ،ج  :5ص .)335طلب ،نخستین گام در سیر و سلوک جهت رسیدن به حقیقت و كمال اسهت.
در اصل تا زمانی كه سهالک ،معشهوق و محبهوب ازلهی را طلهب نکنهد ،نمیتوانهد قهدم در راه طریقهت بگهذارد و
دشواریهای آن را تحمل كند:
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جملههههه خالیههههق كههههه همههههیزیسههههتند
هسهههههت یکهههههی طالهههههب عرفهههههان ربّ
كسهههههب سهههههعادت یکهههههی آورده بهههههی

البتههههههه خههههههالی ز طلههههههب نیسههههههتند
وان دگههههههههر طالههههههههب علههههههههم و ادب
جلههههب شههههقاوت دگههههری كههههرده زیهههه
(كنزالمعارف :ص )6

قرب :قرب به معنای نزدیکی و در مقابل آن ،بعد بهه معنهای دوری اسهت و بطهور خهاص در عرفهان ،در معنهای
نزدیکی و دوری خداوند موردنظر است .در طول تاریخ عرفان اسالمی تعاریف و تقسیمات متنوعی از قرب و بعهد
شده است (ر.ک :گوهرین ،شرح اصطالحات تصوف ،ج  :9صص 341ه )159كهه نشهان از رویکردههای متفهاوت
عارفان در آن دارد.
معرفههههههت و طاعههههههت و قههههههرب و ثههههههواب
آنچهههههه وفهههههای بهههههود ای كامیهههههاب
زانکهههههههه جههههههههان آمهههههههده بگذشهههههههتنی
مههههههابقی البتههههههه بههههههود هشههههههتنی
(كنزالمعارف :ص )45
خوف و رجا :خوف و رجاء اصطالحی در قرآن ،حدیث ،عرفان و اخالق به معنای ترس از خدا و در همان حال
امید به بخشای و مهربانی اوست .رتبۀ رجاء بعد از خوف است ،زیرا رجاء مخصوص كسی است كه در مقام
خوف قرار گرفته و برای تعدیل آن حالت به رجاء نیاز دارد كه به افراط در خوف نیفتد« .در احادیث پیامبر
اكرم و ائمۀ اهل بیت (ع) نیز به خوف و رجاء پرداخته شده است .در پارهای از احادیث ،رجاء مورد تأكید قرار
گرفته است .از جمله اینکه به مؤمنان توصیه شده است به خداوند حسن ظن داشته باشند و آمده است كه
خداوند آن چنانکه بندۀ مؤمن او به او گمان دارد عمل میکند» (المسند ،احمدبن حنبل :ص .)434
چههههون تههههو نههههداری خبههههر از ذات خههههوی
كهههههار كهههههن و تکیهههههه مکهههههن بهههههر عمهههههل

دعهههههوی خهههههوبی منمههههها پهههههی پهههههی
خهههههوف و رجههههها بایهههههد و تهههههرک امهههههل
(كنزالمعارف :ص )45

د) توجه به داستانها و شخصیتهای ادبی و دینی  :شاعر بارهها در كتهاب خهود بهه داسهتانها ،روایهات دینهی،
حوادث تاریخی و اسالمی و شخصیتهای بزرگواری چون پیامبر اكرم و علی (ع) پرداخته و در كنار ایهن مباحهث،
آشنایی خوبی نیز به ادبیات فارسی و عربی دارد و به این داستانها و شخصیتها گاه اشاره میکند:
آب ز جنبیههههههههدن خههههههههود بازمانههههههههد
دشهههمن موسهههی كهههه بهههه شهههط حکهههم رانهههد
خههههههود نبههههههدی معجههههههزه و سههههههحر آن
فتنههههههههه بههههههههدی در بههههههههر فرعونیههههههههان
(كنزالمعارف :ص )414
ه) توجه به مباحث كالمی :ادبیات تعلیمی گسترۀ وسیعی از ادبیات را دربر میگیهرد .بسهیاری از شهاعران ادوار
مختلف شعر فارسی كه اشعار تعلیمی سرودهاند ،با علوم مختلف رایج در زمان خود آشنا بودهانهد و بدینگونهه بهر
غنای ادبیات تعلیمی افزودهاند .ازجملۀ این علوم ،علم كالم است .شاعران اشعار خود را با توجه به مباحث مطرح
در حوزۀ كالمی سروده اند .در واقع میتوان شعر را نموداری از اعتقادات شاعر دانست كه به تعلیم مخاطهب در آن
حوزۀ كالمی میرردازد .این موضوع كمتر در كنزالمعارف بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
فریهههههه و بهتهههههان بهههههه خهههههدا بسهههههتهانهههههد
اشهههههعریان خهههههبط نمودسهههههتهانهههههد
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لیههههک تواناسههههت بههههه سههههلب دگههههر
خهههواه بهههود خیهههر و یههها شهههر همهههان

داده خداونههههههههد بههههههههه اشههههههههیاء اثههههههههر
نیسهههههت بهههههراو اینکهههههه كنهههههد سهههههلب آن
(كنزالمعارف :ص )444

سطح زبانی
سطح زبانی چون مبحث گستردهای است ،بهتر است كه در سه سطح (آوایی ،لغوی و نحوی) تقسیم شود.
مسائل كلی مربوط به تلفظ واژهها و ابزارهای موسیقیآفرین در سطح آوایی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
بسامد بکارگیری لغات نو ،كهنه و عربی در سطح لغوی و مسائل مربوط به ساختار نحوی مانند افعال ،ضمایر ،واو
عطف در سطح نحوی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .زبان شاعر در كنزالمعارف ،مبتنی بر لغتسازی و
تركیب سازی و تعبیرهای بدیع و گاه كهنه است؛ چنانکه میتوان گفت این ویژگیهای سبکی به مثنوی او ارزش
ادبی قابل توجهی بخشیده است و كاربرد برخی ویژگیهای خوب سبکی ،شعر او را پخته و سنجیده نموده است.
سطح آوایی
سطح موسیقایی و آوایی مجموعۀ مناسبتهای وزنی ،قافیه ،ردیف و آرایههای لفظی است كه در القای پیام شاعر و
یا تقویت عاطفههای او نق مؤثر دارد .در سطح آوایی یا سطح موسیقیایی كه متن بلحاظ ابزار موسیقیآفرینی
بررسی میشود ،اعم از وزن و قافیه و ردیف و صنایع بدیعی است در شعر (سبکشناسی ،شمیسا :ص .)453
الف) از نظر موسیقی درونی :از این منظر اشعار در بحر «رمل مسدس محذوف» و وزن «فاعالتن فاعالتن
فاعلن» سروده شدهاند.
وزن :شمیسا درمورد وزن رمل میگوید «آهنگی متین و سنگین و غمانگیز دارد» (آشنایی با عروض و قافیه،
شمیسا :ص  .) 664انتخاب این وزن متانت و وقار ظاهری شاعر را در ذهن متصور میسازد .شاعر این وزن را كه با
ذوق و قریحۀ او هماهنگتر بوده برای بیان مفاهیم اخالقی و عرفانی بکار گرفته بطوری كه شاعر همۀ مثنوی خود
را براساس همین یک وزن سروده است.
از آنجا كه گفتهاند « :وزن نوعی تناسب است و تناسب كیفیتی است كه حاصل آن دریافت وحدت است بین
اجزای متعدد» (وزن شعر ،ناتل خانلری :ص  .)61بیشک شاعر موسیقی این وزن را متناسب بیان مفاهیم
اخالقی دانسته است .مثنوی مولوی و بسیاری از آثار ارزشمند مانند غزلیات حافظ ( 34غزل) بر این وزن سروده
شدهاند .همچنانکه شفیعی كدكنی میگوید« :پس از عاطفه كه ركن اصلی شعر است ،بهترین عامل و نیروها از آن
وزن است؛ چراكه تخییل با تهییج عواطف بدون وزن كمتر اتفاق میافتد» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص
 .)17شاعر موسیقی این وزن را برای بیان مفاهیم و اندیشههای خود مناسب دیده است .تناسب وزن و محتوای
فیزیکی از عوامل مهم در موفقیت اشعار وی است .درحقیقت وزن مانند روحی است كه شاعر با كالم منظوم و
زیبای خود به آن هویت و موجودیت میبخشد.
رونههههق ظههههاهر بههههه چههههه كههههار آیههههدت
ای كهههه همهههی رونهههق دیهههن بایهههدت
آن بگههههزین كههههز تههههو جههههدائی نیسههههت
عههزت و مههال از تههو جههدا گشههتنی اسههت
كههههز پههههس مههههردن شههههود البتههههه خههههوار
ای چههههههبسههههها محتشهههههم و مالهههههدار
(كنزالمعارف :ص )449
یکی از هنرنماییهای شاعر ،انتخاب وزن رمل برای سرودن این مثنوی اخالقی-عرفانی است ،محتوای اشعار با وزن
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منتخب هارمونی و انسجام خاصی به این مثنوی بخشیده است« .محتوا و موضوع هر شعری با وزن خاصی سازگار
است» (فرهنگ اوزان شعر فارسی ،وحیدیان كامیار :ص )94
ب) از نظر موسیقی بیرونی (كناری) :منظور از موسیقی كناری ،عواملی است كه در نظام موسیقیایی شعر
دارای تأثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت و مصراع قابل مشاهده نیست ،برعکس موسیقی درونی كه تجلی
آن در سراسر بیت و مصراع یکسان است .جلوههای موسیقی كناری بسیار است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و
ردیف است» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص .)344
قالب :اشعار كنزالمعارف در قالب مثنوی سروده شده و هر بیت دارای قافیههای مستقل است و گاه ابیات مردف
هم بکار رفته است .انتخاب قالب مثنوی برای بیان مطالب طوالنی و اندیشههای اخالقی و عرفانی مؤثر بوده است.
قافیه :دقت شاعر در ایجاد ظابطه و نظم در صامتها و مصوتهای قوافی و ردیفها به ایجاد موسیقی غنیتر و وزن
كمک كرده است « .هرچند تعداد حروف قافیه بیشتر باشد ،قایمه صوتی بیت در مجموع شعر قویتر خواهد بود»
(تکرار و ارزش صوتی و بالغی آن ،متحدین :ص  .)544چون قوافی و ردیفها بخودی خود در ایجاد وزن مؤثر
هستند .شاعر در انتخاب قوافی ،از كلماتی استفاده كرده كه صامتها و مصوتهای آنها با هم هماهنگی و تناسب
دارند و با توجه به این تکنیک ،ارزش موسیقی شعر خود را قوت بخشیده است.
مههههههر تهههههو از زیهههههور جهههههان سهههههاختند
ههههید ندیهههده بهههه رههههت تاختنهههد
جملهههه بهههه راههههت سهههر و تهههن گهههو شهههدند
غلههههت زنههههان بهههههر تکههههاپو شههههدند
(كنزالمعارف :ص )4
كاربرد قافیههای ساده و به دور از تکلمف و پیچیدگی ،مهارت و دقمت این شهاعر را در خلهق سهرودهههای نشهان
میدهد .سادگی كلمات قافیه و تشابه وجوه اشتراكات واجی نوعی قرابت و شباهت را در قالب آهنگ ایجاد نموده
و یکنواختی و موزونی شعر را در ذهن مخاطب بیشتر تداعی كرده است كه موجهب گهوشنهوازی و غنهی شهدن
موسیقی نیز میشود .اما شاعر با وجود رعایت این كاركرد و دقت در گزین قوافی زیبا ،به محتهوا و مفهاهیم نیهز
توجه خاص دارد و این ویژگی قطعاً بیانگر شناخت خوب وی از شهعر و مفهاهیم آن اسهت .از طرفهی دیگهر نیهز
انتخاب كلمات قافیه ،كه دارای مصوتهای بلند در هجاهای بکاررفته هسهتند ،ارزش موسهیقیایی قهوافی شهاعر را
بیشتر كرده است.
لیههههک نههههه تحقیههههق نمههههوده اسههههت ایههههن
دیگهههری ایهههن گفتهههه بهههه علهههمالیقهههین
زیههههن سههههبب او گشههههته در ایههههن مسههههتقیم
بلکههههه چههههو دانسههههته خههههدا را حکههههیم
لیههههک بههههه تحقیههههق و بههههه عههههینالیقههههین
هسههت دگههر شههخص كههه گویههد همههین
(كنزالمعارف :ص )445
ردیف :شاعر كنزالمعارف از تأثیر موسیقی كناری بر غنی شدن موسیقی شعر آگاهی دارد و بیجهت نیست كه از
ردیف بویژه ردیف فعلی بهره میگیرد تا عالوه بر ایجاد جنب و تکاپو در مثنوی ،به اهداف مهم خود یعنی انتقال
معانی واالی معنوی و عرفانی نیز دست یابد .ردیفها اغلب از نوع ردیف فعلی هستند و ردیفهای فعلی بویژه افعال
تام بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است« .ردیفهای فعلی به فضای شعر ،پویایی و حركت میبخشهند و
در مقابل ردیفهای اسمی و حرفی سبب ایستایی شعر میشوند» (صور خیال در شهعر فارسهی ،شهفیعی كهدكنی:
ص.)46
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بلبهههههههل اگهههههههر در قفهههههههس زر بهههههههود

دانهههههههه و هههههههههم آب میسههههههههر بههههههههود
(كنزالمعارف :ص )53

لیهههههک فعهههههال همهههههه از قهههههدرت اسهههههت
میهههل جعهههل سهههوی خبهههث فطهههرت اسهههت
(همانجا)
موسیقی كناری در كنزالمعارف بسیار غنی است و این نکته را از هماهنگی ردیف با موضهوع مثنهوی و همچنهین
همسانی ردیف با قافیه در یکی از واكها بروشنی میتوان دریافت .همچنین كاربرد «ردیف» بعد از قافیه ،موسهیقی
برخی ابیات را قویتر كرده است .اگرچه رعایت التزام ردیف گاهی باعهث كمرنهگ شهدن لطافهت مثنهوی و نظهم
میشود ولی هیاهوی آهنگها و ردیفهای فعلی نوعی قوام و استواری به شعر بخشیده و تنوع ردیفها بنوعی موجهب
تنوع در صور خیال شده است .در نظر شفیعی كهدكنی « یکهی از نقشههای ردیهف ،تهأثیری اسهت كهه در ایجهاد
تعبیرات خاص زبان شعر ،و توسعه مجازها و استعارهها دارد» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)19
گههههاه بههههه دی غههههرش و بههههاران دهههههد
بهههههرف گههههههی وقهههههت بههههههاران دههههههد
(كنزالمعارف :ص )54
نمودهای آرایههای ادبی در حوزۀ بدیع لفظی
تکرار
تکرار در زیباشناسی از مسائل بنیادی هنر است« .كورسوی ستارهها ،بال زدن پرندگان بسبب تکرار و تناوب است
كه زیباست .صداهای غیرم وسیقیایی و نامنظم را كه در آن تناوب و تکرار نیست باعث شکنجۀ روح میدانند؛ حال
آنکه صدای قطرات باران كه متناوباً تکرار میشود آرامبخ است» (نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا  :ص .)94
شفیعی كدكنی نیز تکرار را از قویترین عوامل تأثیر و القای فکر میداند (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص .)46
در این مثنوی ،تکرار كلمات و یا واجها و هجاها به اشکال متفاوت دیده میشود ،گاه بشکل ردیف ،جناس و واج
آرایی.
الف) جناس :از آرایههایی است كه «در سخن آراسته و هنرورزانه كاربردی گسترده یافته است .این آرایه نیک
خنیای درونی ،سخن را سودمند و كارساز میکند» (كزازی ،بدیع :ص  )19و یا به عبارتی دیگر جناس آن است
كه گوینده یا نویسنده در ضمن سخن ،كلمات همجنس بیاورد كه در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف
باشند (فنون و صناعات ادبی ،همایی :ص .)34
با استناد بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل درخواهیم یافت كه شاعر در این اثر خود از انواع جناس
بهره برده است كه از انواع آن میتوان به جناس مزید ،لفظ ،شبهاشتقاق ،الحق و مضارع اشاره كرد .كاربرد جناس
از نظر موسیقی ،كالم شاعر را غنا بخشیده و این كاربردهای متعدد از جناس ،توجه شاعر را به آوردن آرایه و
تالش برای حفظ موسیقی و گوشنوازی شعر نشان میدهد:
از جهههههت دلههههق و دگههههر جلههههق و حلههههق
ای كهههه دههههی ایهههنهمهههه نعمهههت بهههه خلهههق
(كنزالمعارف :ص)4
انواع جناس تام ،افزایشی و اشتقاقی در این مثنوی بکار رفته كه بیانگر وسعت دامنۀ لغات و توجه شاعر به زیبایی
لفظی در شعر است و باعث غنی شدن موسیقی و گوشنوازی شعر وی نیز شده است .از طرفی دیگهر ،موسهیقی
لفظ در جناسهای اشعار كنزالمعارف از آهنگ ویژهای برخوردار است و نه تنها گوش بصهورت طبیعهی از ماهیهت
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موسیقایی آن لذت میبرد ،چشم نیز با دیدن این وجه ادبی ،التذاذ هنری میبرد .فایدۀ تکرار عالوه بر ایجاد تهأثیر
موسیقایی در كالم ،موجب پیوند و تلفیق بیشتر كلمات با هم نیز میشود.
بههههاد بههههه سههههبطین شههههه رهنمههههون
پهههههس صهههههلواتی ز حهههههد و عهههههد بهههههرون
(كنزالمعارف :ص)3
ب-واجآرایی« :واج آرایی تکرار یک صامت و مصوت با بسامد زیاد در جمله اسهت .همانگونهه كهه تکهرار واژهای
سبب میشود موسیقی و آهنگ شعر افزوده گردد ،تکرار واج هم سبب آهنگین كهردن كهالم و افهزای موسهیقی
شعر میشود» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)456عالوه بهر تکهرار و جنهاس آنچهه موجهب قهویتر شهدن
موسیقی در این اثر شده ،صنعت همحروفی و همصدایی كلمات و واجهاست .بعنوان مثهال در ابیهات زیهر تکهرار
هجاهای متفاوت ،عالوه بر ریتم وزن ،به غنای آهنگ كمک كرده است:
زآنکههههه خههههود او مههههادهای بههههی نیسههههت
قابههههل بههههی شههههرط تههههرقی نیسههههت
چههههون بههههه نمههههک منقلههههب آیههههد بههههرار
تهههها نفتههههد سههههگ بههههه نمههههک زارزار
البتههههههه مشههههههروط نگههههههردد عیههههههان
شهه هرط كههههه قابههههل نشههههدش تو مههههان
سهههههنگ نمهههههک مینشهههههود ههههههم بلهههههی
خهههههاک ز اكسهههههیر نگهههههردد طهههههال
(كنزالمعارف :ص )445
كاربرد آرایههای بدیع معنوی
تضمین :از آرایههای ادبی و به معنی آوردن آیه ،حدیث ،یا سخن مشهور در بین سخن است .همچنین اگر شاعر
تمهامی مصهراع یها بیتهی را از شهاعری دیگهر در سهخن خههود بیهاورد ،تضهمین خوانهده میشهود .اگهر شهاعر یهها
نویسندهای مثلی را كه پی از وی رواج داشته ،در میان نوشته یا سرودۀ خود بیاورد نیز تضمین خوانده میشهود
(فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص  .)15در زمانی كه شاعر ،سخن یا شعر معروفی را تضمین كند ،معموالً
نام سراینده یا گوینده نوشته نمیشود .اما اگر شعر یا سخن مشهور نباشد ،عموماً نام سراینده یا نویسهندۀ سهخن
نیز ذكر میگردد .تضمین هنری یا تضمین طبیعی در نهایت ایجاز انجام میرذیرد .در كنزالمعارف ،صنعت تضمین
با ایجاد تنوع ،به آرای شعر و كالم شاعر كمک میکند .همچنین تضمین پدیدآورندۀ ایجاز در سخن شاعر اسهت
و آگاهی شاعر را از كتب و معارف و قلمروهای گوناگون كالم نشان میدهد.
نمونۀ تضمین :اشاره به آیۀ «لَعبمْرکب إنَمهمْ لَفی سبکْرَتهمْ یبعْمبهونَ» (الحجر)74 /
آنکهههههه خهههههدای

بهههههه نکهههههویی سهههههتود

تههههاج لَعبمْههههرکب بههههه سههههرش فخههههر بههههود
(كنزالمعارف :ص )654

تلمیح :در لغت یعنی با گوشۀ چشم نگریستن .ازجمله صنایع معنوی بدیع است كه در آن نویسنده یا گوینده
در ضمن نوشتار یا گفتار به آیه ،حدیث ،داستان ،یا مثل قرآنی یا [عبارت معروفی] اشاره داشته باشد (فنون و
بالغت ،همایی :ص .)15
الف)تلمیح به داستانهای ادبی :با توجه به اینکه بزرگان بالغت گفتهاند ارزش تلمیح به میزان تداعی بستگی
دارد كه از آن بدست میآید ،هر قدر اسطورهها و داستانهای مورداشاره لطیفتر باشد ،تلمیح بلیغتر محسوب
میشد .شاعر در این اثر از تلمیحات هنری بهره برده و تلمیحات وی تداعیكنندۀ اسطورهها و داستانهاست.
درحقیقت شاعر با آگاهی از این تلمیحات استفاده كرده و عمدۀ تلمیحات وی قابل فهم است و گاه تلمیحات را با
تناسب همراه نموده و قدرت كالم هنرمندانه و شاعرانه خود را در كاربرد آرایهها نشان داده است:
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لیههههههک شههههههنیدم رگ لیلههههههی زدنههههههد
نیهههههز شهههههنیدم كهههههه همهههههی بایزیهههههد

جسههههههت همانههههههدم رگ مجنههههههون بلنههههههد
گفهههههت ز بهههههس جلهههههوۀ معشهههههوق دیهههههد
(كنزالمعارف :ص )497

ب)تلمیح به داستانهای دینی :شاعر مانند اغلب شاعران و نویسندگان فارسی نهتنها از افکار دینی استفاده
كرده ،بلکه از زبان دینی و قصه های قرآنی و احادیث كمک گرفته تا مفاهیم دینی را در خلق شعر و متون ادبی
انعکاس دهد .از جمله اشاره به داستان حضرت آدم و فریفته شدن وی و خارج شدن او از بهشت ،داستان هابیل و
قابیل و اولین برادركشی در تاریخ ،شتر حضرت صالح و داستان قوم او ،داستان حضرت یوسف و زلیخا ،سلیمان
و...
آصههههههف و آوردن آن تخههههههت بههههههین
وی چهههههههبسهههههها صههههههاحب طههههههیّ زمههههههین
تخهههههههت بیهههههههاورد ز دو ماههههههههه راه
تههههههها بهههههههه ههههههههم آورد سهههههههلیمان نگهههههههاه
(كنزالمعارف :ص )659
ج) تلمیح به آیات قرآن :از آنجاكه محمدحسینبن محمدجعفر در سرودن اشعارش به مدح حضرت علی و
پیامبر و همچنین به شرح و توضیح آیات و احادیث ،در ضمن شرح روایات و حکایات پرداخته است ،بتبع آن از
آیات و احادیث گاه بشکل تلمیح و گاه تضمین بسیار استفاده كرده است .بیت زیر به آیۀ «إنَم الْحبسبنَات یذْهبْنَ
السبمیمئَات» (هود )441 /اشاره دارد:
جملههههههه گناهههههههان سههههههلف پایمههههههال
كهههههرد خداونهههههد بهههههه انهههههدک مقهههههال
بههههها حسهههههنات اسهههههت دلیهههههل نجهههههات
چونکههههههه مبههههههدّل شههههههدن سههههههیئات
(كنزالمعارف :ص )34
مراعات النظیر :تناسب ،آوردن واژههایی از یک دسته است كه با هم هماهنگی دارند .این هماهنگی میتواند از
نظر جنس ،نوع ،مکان ،زمان یا همراهی باشد .شاعر از واژههای متعددی كه دارای هماهنگی هستند ،مراعات-
النظیر ایجاد كرده و این فن پركاربردترین آرایۀ ادبی در شعر وی است:
زآن همگههههی نیسههههت یکههههی بنههههد تههههو
مههههههال و منههههههال و زن و فرزنههههههد تههههههو
(همان :ص )654
نمونۀ دیگر:
خههههولی و بههههن ملجههههم و مههههأمون خههههان
زادۀ مرجانههههههههه و شههههههههمر و سههههههههنان
(همان :ص )654
ایهام :یکی از مهمت رین امکانات زبان شعری در كنزالمعارف كاربرد ایهام است .شاعر برای هنجارگریزی از این
آرایۀ معنایی و مفهومی در محور همنشینی كالم بهره برده است .ایهامها اغلب براساس تركیب شکل گرفته و
كالم شاعرانه با مدد ایهام قویتر تجسم یافته و ایهام یکی از عناصر مهم زبانی در شعر وی است .درحقیقت
كلمات در كنزالمعارف در پیوند با یکدیگر و در شبکهای از تناسبات قرار گرفتهاند:
كههههان دل پههههرغم كنههههد آگههههه بسههههی
گفههههت یکههههی قصههههۀ شههههیرین كسههههی
بهههود بهههه هنگهههام نشسهههتن بهههه تخهههت
قاعهههههدۀ خسهههههرو ایههههها نیهههههکبخهههههت
(همان :ص )459
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نمونۀ دیگر:
هسهههههت مشهههههیت سهههههوی رحمهههههت روان


لیهههههک عزیمهههههت نشهههههدش تو مهههههان
(همان :ص )453

تنسیق الصفات  :از آنجاكه تنسیق الصفات از نظر لغوی به معنی ترتیب بخشیدن است ،شاعر از این آرایه برای
نظم و ترتیب بخشیدن در كالم بهره جسته و موصوفات معموالً با نظم خاصی ،برای صفات متعددی آورده
شدهاند:
هههر یکشههان ای تههو بسههی نفههسكهه 
خههههط خههههوش و صههههوت خههههوش و روی خههههوش
(همان :ص )654
ارسالالمثل :آن است كه شاعر یا نویسندهای در ضمن سخن خود ،از ضربالمثلی استفاده كند .شاعر در
كنزالمعارف برای بیان مطالب حکیمانه در شعرش از ارسالالمثل استفاده نموده و نتیجۀ این كاركرد موجب
آرای كالم و تقویت بنیۀ سخن و شعر وی شده است:
هرچههه بههه اصههل اسههت بههه فههرع انههدر اسههت
جهههههو ز جهههههو و حنطهههههه ز گنهههههدم بجسهههههت
(همان :ص )414
در این اثر ،مثله ا نق بسیار مهمی در بیان مباحث اخالقی و معارف ،و فهم آسان مسائل و آموزش آنها دارند.
میکشههههدت شههههدت سههههرمای سههههخت
فکههههر زمسههههتان نکنههههی گههههر بههههه وقههههت
(همان :ص )15
تضاد :كاربرد كلمات متضاد است و از صنایع بدیعی محسوب میشود .شاعر بارها از این صنعت بهره جسته است.
در كنزالمعارف ،اغلب كلمات متضاد با واو عطف بهم معطوف شدهاند و در كنار هم قرار گرفتهاند:
كیسههههت فروزنههههدۀ ایههههن مهههههر و مههههاه
خوشهههه برآرنهههده ز یهههک دانهههه كیسهههت

لطهههف كهههه شهههد شه هاه و گهههدا را پنهههاه
جانده و جهانگیهر در ایهن خانهه كیسهت
(همان :ص )44

سطح لغوی
كاربرد واژهها
تركیبات و گروههای اسمی و ساختهای بدیع نحوی و معنایی از ویژگیهای برجستۀ سبکی و لغوی در كنزالمعارف
است .شاعر از این نظر كامالً استادانه و ماهرانه عمل میکند .توجه به تركیبات نو و تركیبسازی از فرایندهای
زبانی است كه وی با مهارت و توانایی آنها را در مثنوی خود بکار میبرد .در زمینۀ كاربرد تركیبات و لغات در
سطح لغوی ،پنج مبحث زیر قابل توجه است.
تركیبات و لغات جدید 
یکی از مزیتها و ویژگیهای زبانی در شعر و كالم منظوم شاعر ،كاربرد لغات نو است كه زبان و كالم را برای
مخاطب امروزیتر ،صمیمیتر و مأنوستر میسازد .این ویژگی از خصایص سطح زبانی اشعار كنزالمعارف است .شاعر
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گاه بطور عمد از كلمات نو استفاده كرده و با این خصیصۀ سبکی ،روح تازگی را به كتاب خود دمیده است .شاعر
سعی داشته از كلمات پیچیده دوری كند و كاربرد كلمات ساده و امروزی چون (نکتهسنج ،كار و بار ،نما ،ترقی و
ظلمتكده) خود گویای توجه وی به این نکات مهم لغوی است.
نیسههههههت ز خههههههود از دگههههههر آمههههههده
فایههههدۀ شههههمع بههههه ظلمههههتكههههده
(همان :ص )35
نیهههز شهههیاطین بهههه همهههه كهههار و بهههار

البتههههههههه باشههههههههند بههههههههال اختیههههههههار
(همان :ص)56 :

بسامد زیاد لغات عربی
هرچند كاربرد كلمات فارسی و عدم استفاده از لغات بیگانه در ادبیات همۀ ملل توصیه شده ،یکی از ویژگیهای
قابل توجه این مثنوی ،بسامد باالی كلمات و لغات عربی هستند كه آشنایی شاعر را به زبان ،لغات عربی و گسترۀ
دامنۀ لغات و دان وی نشان میدهد« :و ما یمکن ان یتمسک به الجبریون قوله تعالی و مارمیت اذ رمیت
فعهههههل نبهههههی از نبهههههی ای نیهههههک قلهههههب
گههر تههو بگههویی كههه خههدا كههرده سههلب
جانههههههب كفههههههار و دعههههههای مخوانههههههد
مشههههت ترابههههی كههههه پیمبههههر فشههههاند
كهههههههرد خهههههههدا نفهههههههی ههههههههدایت ز وی
عمهههر نبهههی گشهههت بهههه ارشهههاد طهههی
گفهههههت خهههههدای بهههههه رسهههههول مبهههههین
انمههههک التهههههد مبههههن اَحببههههتب بههههین
(همان :ص )41
بسامد كلمات مركب
در زمینۀ لغتسازی و تركیبسازی و آوردن تعبیرات تازه ،شاعر گاه دست به ابداعاتی زده كهه در حهوزۀ لغهوی
قرار میگیرند و به نوعی این كاركرد ،دوری از هنجارهای زبانی است« .هنجارگریزی واژگانی یکهی از شهیوهههایی
است كه شاعر ازطریق آن زبان خود را برجسته میسازد و برحسب قیاس و گریز از قواعهد هنجهار واژه ای جدیهد
میآفریند» (زبانشناسی و ادبیات ،صفوی :ص  .)6با بررسی تركیبسازیهای شاعر مشخص گردید كه این خصیصه
از نظر دستوری به ایجاز و موجز بودن شعر و كالم وی نیز كمک كرده است و گاهی هم بها مهدد تركیهبسهازی،
خالقیت و استعداد زبانی خود را در ساخت صفات مركب و مشتق مركب یا قیدهای مركب و مشتق مركب نشان
داده است:
شههههمس و قمههههر مشههههتری و زهههههره بههههین
عهههالم بهههاال نگهههر ای مههههجبهههین
(كنزالمعارف :ص )415
نزدیههک وی

نیههههک تأمههههل كههههن ایهههها نیههههکپههههی

پههس چههه بههود تههاب

چهههون بهههده مهههأكول مواشهههی تمهههام

خهههار و خهههس و بهههرگ و گهههه ای نیهههکنهههام
(همان :ص )94

كاربرد لغات كهنه
در این اثر گاهی از تركیبات كهنه استفاده شده كه ظاهراً شاعر به قصد طنین بخشیدن به موسیقی ابیات ،از این
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كلمات بهره گرفته است .این كلمات بیشتر برای حفظ وزن و یا قافیهسازی بکار رفتهاند و كمتر جنبۀ ایجاز دارند.
از طرف دیگر ،بررسی این كلمات نشان میدهد كه هرگاه شاعر از لغات پیچیده و دور از ذهن استفاده میکند ،به
لغات گوناگون احاطه و تسلط دارد و دارای دایرۀ لغوی گستردهای بوده است .تحقیق جامع در اشعار او میتواند از
این جهت هم مفید و جالب باشد.
پههههس كنههههدش جمههههع و بههههه بههههاطن دهههههد
جملههههه غههههذا را بههههه طههههواحن دهههههد
(همان :ص )75
از پههههههس لسههههههع كنههههههد ایجههههههاد آن
زهههههر بههههه عقههههرب ننمههههوده نهههههان
(همان :ص )444
نکات امالیی و نگارشی
به برخی نکات نگارشی در زیر اشاره میکنیم:
اضافه شدن حرفاضافۀ «به» به كلمۀ بعد از خود مانند :وانکه بیک كار نمود اقتصار (همان :ص.)43
اضافه شدن «آن و این» به كلمۀ بعد از خود مانند :چون تو از آنوقت نداری خبر (همان :ص.)64
اضافه شدن پسوند «می و همی» به فعل مانند :در ره دین میروی اندر ظلل (همان :ص.)45
سطح ادبی
گذشتگان ما با همۀ توجهی كه به اهمیت صور خیال در شعر داشتهاند و معنی و مفهوم و جوهر شعر كمتر مورد
توجه آنها بوده است ،از اهمیت خیال در شعر كمتر سخن گفتهاند ،ولی آنها كه دید منطقی و فلسفی به مفاهیم
شعر داشتهاند ،عنصر خیال را جوهر اصلی شعر شمرده اند و امروزه نیز بسیاری از گویندگان ،هنر را نتیجۀ خیال
و تخیل دانستهاند .از گذشتههای دور ،خیا ل به معنی تصویر ،شبح ،سایه و مفاهیم نزدیک و مشابه به این معانی
بکار رفته است .بنابراین خیال كه جوهر اصلی و عنصر ثابت شعر است و مجموعه تصرفات بیانی و مجازی ،چیزی
است كه از نیروی تخیل حاصل میشود و این نیرو قابل تعریف دقیق نیست ،اما تصویر با مفهومی وسیعتر ،شامل
هرگونه بیان برجسته و مشخص است؛ اگرچه از انواع مجاز و تشبیه نشانهای در آن نباشد .البته با تمام تالش و
كوششهایی كه در راه شناخت و تعریف خیال شده ،همچنان مبهم است و جای بحث بسیار دارد .زبان ادبی،
زبانی است مخیل و تصویری ،یعنی مركب از تشبیه و استعاره و مجاز و ( ...سبکشناسی ،شمیسا :ص .)44
تشبیه
شاعر در سطح ادبی ،برای ایجاد صورخیال بیشتر از تشبیه ،استعاره و كنایه مدد جسته است .بخشی از زیباییها و
ظرافتهای شعر در كنزالمعارف ،در ایجاد صور خیال و تصویرآفرینی بر دوش تشبیه نهاده شده است .تشبیه از
مهمترین وسایل تصویر صورخیال در شعر فارسی بوده و در اشعار كنزالمعارف بی از صنایع دیگر بکار رفته
است .تشبیه برای ساده و محسوس كردن كالم شاعر بکار رفته است .زبان وی را صمیمی كرده اما غالب
تشبیهات وی تکرار تشبیهات گذشته هستند و ابداع و نوآوری در آنها كمتر دیده میشود.
الف) تشبیهات ساده :شاعر در تشبیهات خود بدنبال خلق افقهای معنایی و تصویرسازیهای نو و بدیع نیست ،او
در تالش است اندیشۀ خود را با تشبیهات ساده بیان كند و ازاینرو بیان مضامین ساده برای وی مهمتر بوده است.
سهههایه ز خهههود كهههی بهههودش مایههههای
زآنکههههه خههههدا ،ذات و تههههو چههههون سههههایهای
(كنزالمعارف :ص )43
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ب) تشبیه مفصل :بسامد تشبیه مفصل بی از تشبیه مرسل است:
از سهههههخن حهههههق نشهههههود هوشهههههیار
حیهههههف بهههههود كهههههآدمی همچهههههون حمهههههار
(همان :ص)444
تشبیههای او ساده و درجهت تفهیم مفاهیم و تصویرسازی بکار رفتهاند .شاعر از تشبیهات پیچیده پرهیز كهرده و
تشبیهات وی بیشتر حسی هستند.
ب) تشبیه مفروق :از نظر شکلی اغلب تشبیهات مفروق هستند و هر مشبه در كنار مشبهبه خهود آمهده اسهت.
اغلب وجه شبه و مشبهها نیز بصورت مركب و مقید دیده میشوند.
همچهههو وزارت كهههه بهههه سهههلطانی اسهههت 
قهههرب دگهههر هسهههت كهههه آن شهههانی اسهههت
(همان :ص )467
رتبهههههات افههههزون كنههههد ای خههههوشمئههههاب
خهههود چهههو گیهههاهی و عمهههل همچهههو آب
(همان :ص )467
شعر در این اثر تنها حرف و واژه نیست ،بلکه تصویر و نمایشی است كه براساس حروف و كلمه صورت میگیرد.
شاعر مانند شاعران قبل از خود حرف نمیزند ،بلکه نمای میدهد .شاعر گاه صحنهای را در چند بیت چون
تابلوی نقاشی برای خواننده ترسیم میکند تا هم تصویر روشنتری از عواطف و احساسات را ارائه كند و هم
احساس مخاطب را برای درک مقصود به كاوش وادارد.
استعاره
كاربرد استعاره به اشعار شاعر جان تازه میبخشد؛ به شکلی كه در لفظ اندک معنی بسیار میگنجانهد؛ بهه همهین
دلیل میتوان گفت استعارههای وی بسیار رساتر و صریحتر از تشبیه اسهت .در اسهتعارات وی عناصهر ملمهوس و
ذهنی هستند و همچون تشبیهات ساده و به دور از پیچیدگی لفظی و بدیعی سهاخته شهدهانهد .در كنزالمعهارف
بسامد استعاره بیشتر از تشبیه است.
استعارۀ مصرحه :در این اثر استعاره ها اغلب از نوع استعاره مصرحه هستند و استعارهههای سهاده و آشهنا و بهه
نوعی تکرار استعارههای شاعران پیشین هستند .مانند ماه ،و نگار:
كشهههههتۀ نیهههههک و بهههههد خهههههود را درو
تههها كهههه بهههه عقبهههی كنهههی ای مهههاه نهههو
(همان :ص )444
تهههها كههههه بههههه مهههها نفههههع رسههههد ای نگههههار
طاعهههههههت مههههههها خواسهههههههته پروردگهههههههار
(همان :ص )464
شاعر عالوه بر كاربرد الفاظ زیبا ،به معنا و محتوای سخن خود نیز توجه دارد .تصویرآفرینیهای زیبهای او گویهای
همین مطلب است .او با مدد استعاره تصاویر پویا و متحرک را خلق نموده است.
كنایه
شاعر در كنار تشبیه و استعاره ،برای تصویرآفرینی از كنایه نیز بهره گرفته است .كنایات وی عمدتاً روشن و واضح
است و بیشتر از زندگی عادی مردم و اعتقادات عامه ،رسوم اهل حرف و پیشه و امثال كوچهبازاری گرفته شده
است.
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ایما :اغلب كنایه های بکاررفته از نوع ایماست كه فهم آن آسان است .درحقیقت ،در این اثر خواننده با گونههای
رمز روبرو نیست ،بلکه بیشتر كنایات ساد ه و قابل فهم هستند كه معنای آنها صریح و خالی از پیچیدگی است.
بهههر سهههر ایمهههان خهههودش بیخهههت خهههاک
بههههههر حطهههههب كهههههرد جهههههوانی ههههههالک
(همان :ص)444
مهههههور توانهههههد كهههههه سهههههلیمان شهههههود
دولههههت اگههههر سلسههههله جنبههههان شههههود
(همان :ص )464
نتیجهگیری
مثنوی كنزالمعارف از آثار ارزشمند قرن  43هجری است كه بی از  7هزار بیت دارد .شاعر كتاب خود را
گنجینۀ اسرار و وعظ و حکمت میداند .این كتاب ارزشمند تاكنون تصحیح و چاپ نشده و تنها نسخۀ باقیماندۀ
آن با شمارۀ  6454- 45در كتابخانۀ مجلس اسالمی قرار دارد .شاعر در این كتاب بر آن است اندیشههای متعالی
و عرفانی خود را كه گویای توجه وی به مباحث اخالقی ،عرفانی ،دینی و تعلیمی است ،به نظم درآورد .شاعر
برای غنی كردن اشعار و اندیشههای خود از آیات و احادیث بهره جسته است.
در سطح فکری :توجه به موضوعات دینی ،اخالقی و عرفانی موجب شده تا شاعر به موضوعاتی چون خودشناسی
و خداشناسی بارها تأكید كند و دربارۀ نکوه دنیا و توجه به ریاضت اشعاری بسراید و بخصوص دربارۀ
ناپایداری دنیا برای انسان و بی اعتباری آن ،بحثهای فراوانی مطرح كند كه تقریباً همگی انسان را به نداشتن
حرص و آز به تجمالت دنیایی و غنیمت دانستن دم و لحظه توصیه كرده است .شاعر سعی در تعلیم آموزههای
تربیتی و عرفانی دارد و مباحثی چون سماع ،قرب ،یقین ،طلب را به بوتۀ بحث و نظم كشیده و بنحوی به تعلیم
آموزههای عرفانی پرداخته است .پرهیز از كلمات ركیک و اشاره به شخصیتهای دینی و برجسته از ویژگیهای این
اثر نفیس است .موضوعات كالمی و اقتباس از شعر شاعران ،مانند ترازویی است كه دان شاعر را مورد سنج
قرار میدهد .مضمونها و ظرایف شاعرانه ،اندیشه و تفکر شاعر آنچنان با زبانی ساده و روان بیان شده كه گاه آنها را
با زبانی صمیمی بیان میکند .شاعر سعی میکند از استفادۀ بی از حد اختیارات شاعری دوری كند و درعوض
كوشیده فرصتی برای بیان اندیشهها و تفکمرات عالی خود بیابد .توجه به نیای  ،نعت پیامبر ،توجه به عقل و بهره
جستن از منبع قرآن و حدیث ،اختیارمداری و ...از موضوعات مهمی هستند كه در سطح فکری این اثر برجستگی
یافتهاند.
سطح زبانی :در سبک شناسی زبانی این اثر میبینیم كه شاعر سعی در تخفیف كلمات ،آوردن ابیات مردَّف و
جناس برای غنا بخشیدن به موسیقی شعر است .بسامد كلمات كهنه و عربی نیز در سطح زبانی از ویژگیهای قابل
توجه سبکی این اثر است .توجه شاعر به كاربرد آرایههای بدیعی چون تلمیح ،تضمین ،تضاد ،ایهام و تنسیق-
الصفات نشان میدهد كه شاعر برای تقویت بنیۀ كالم منظوم خود و نشان دادن وجهۀ هنری شعرش از آنها
استفاده نموده است .با تأمّل در این اشعار درمییابیم كه باریکاندیشیها ،تصویرآفرینی و بویژه جلوههای
زیباشناسی دان بدیع بطور چشمگیر و قابل توجه در این اثر هستند .تصویرآفرینیهای خاص و كاربرد آرایههای
بدیعی كه بسامد قابل تأملمی را در برخی ابیات نشان میدهد ،از نکات قابل اهمیت میباشد؛ بنحوی كه شاعر از
ظرایف و دقایق ادبی آگاهانه و به نحو احسن استفاده نموده است .درحقیقت آرایههای بدیعی نق بسزایی را در
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ایجاد تصویرها و زیباییهای كالم وی داشته است .براساس آنچه بیان گردید ،كامالً آشکار است كه استفادۀ
آگاهانۀ شاعر به دان بدیع و زیباشناسانۀ لفظی و معنوی ،از نکات قابل توجه سبکشناسی این اثر است.
سطح ادبی :شاعر برای تصویرآفرینی از تشبیه ،استعاره و كنایه بهره میبرد .تشبیهات وی اغلب ساده ،حسی،
مفروق و بلیغ هستند كه به ظرافت شعری و تصویرآفرینی شاعرانه كمک كردهاند .استعارهها شکلی از تشبیه
فشرده و تکرر استعارههای شاعران پیشین هستند .كنایات روشن و واضح و بشکل ایما به كالم قوت بخشیدهاند.
بررسی این اثر نشان میدهد كاربرد صور خیال و آرایههای بدیعی به شاعر كمک نموده گسترۀ دایرۀ تخیل و
كثرت مفاهیم و معانی را در شعر خود با زبانی شاعرانهتر و هنریتر بیان كند .به همین دلیل كاربرد این ابزارهای
بیانی و فنون ادب ی خصوصاً تشبیه و استعاره به شاعر كمک كرده تا مضامین شعری خود را با زبانی قویتر بیان
كند و این تعابیر تازه و تصویرآفرینیها شعر وی را حیات و تازگی بخشیده است ،چون شاعر تمایل ندارد معانی
صریح را بطور ساده و بیپی رایه بیان كند و ازاینرو توجه او به صورخیال و آرایهها در حدی است كه بتواند معانی
بلند فکری و اندیشۀ خود را به رشتۀ نظم بکشد .او شاعری است كه با داشتن دغدغههای بسیار و تالش در طرح
مفاهیم اخالقی ،عالوه بر محتوا به فرم نیز توجه داشته است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دهاقان استخراج شده است .آقای دكتر احمدرضا یلمهها راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته
و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم مرجان باقرزاده به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری دادهها
و تنظیم متن نهایی نق داشتهاند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر
بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان و هیئت داوران پایاننامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هید نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هید تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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