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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Chashtiyeh cult is one of the most
important Sufi dynasties in Iran, Afghanistan and India. Amir Ropoush's book
Tafsrat al-Ramuz is one of the works of the greats of this dynasty in the 11th
century and a combination of poetry and prose. The Masnavi mentioned in this
book is of special importance for the Studying of Persian poetry in the
chashtiyeh cult. In this article, while introducing the unique version of the book,
the linguistic and literary features of the Masnavi of Tafserat al -romooz have
been studied.
METHODOLOGY: This article is fundamental and theoretical type, and has been
written in a descriptive-analytical method with the help of library and filing
tools. The verses of Masnavi's Tafsrat al-Ramuz is 1277 and We got it statistics.
FINDINGS: According to the findings, One of the most important intellectual
features of Tafserat al-Rumuz's Masnavi is Paying attention to the oneness of
God and vahdate vojud, The guide's relationship with God, Excessive use of
mystical and philosophical terms, and used the Lyrical themes. The main
stylistic features of this text is abbreviating phoneme and syllable in Phonetic
level and Excessive use of Arabic words, Make original phrases and use pun,
balance and leonine verse. as well as the most important literary features of
Tafserat al- romuz's Masnavi is High frequency of simile, Makniya metaphor,
metaphor in verb as well as Use different types of word repetition (row,
Tashaboh al-atraf, Tard va Aks, Anaphora).
CONCLUSION: Although some of these Masnavi have been composed in
different rhythm, their stylistic similarities show that the author herself
composed these poems. These Masnavi are of special stylistic importance Due
to The most important stylistic features of these Masnavi are the use of
dynamic and moving images, rich music, repetition and making original
compositions.

DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6203
NUMBER OF REFERENCES

NUMBER OF TABLES

NUMBER OF FIGURES
0

17

0

2

سبک شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)؛ اردیبهشت  ،1041دوره  ،11شماره پياپي  ،27صص 12-25
DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6203

نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
معرفی نسخۀ خطی «تفسرۀ الرموز» و بررسی سطح فکری ،زبانی و ادبی مثنویهای آن
الهه جیهانی ،احمدرضا یلمهها* ،مریم محمودی
دروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،دهاقان ،ایران.

چکیده:
تاریخ دریافت 41 :بهمن 4344
تاریخ داوری 44 :اسفند 4344
تاریخ اصالح 67 :اسفند 4344
تاریخ پذیرش 44 :اردیبهشت 4155
كلمات كلیدی:
نسخج خطی ،سبکشناسی ،چشتیه،
امیر روپوش ،تفسرۀالرموز.
* نویسنده مسئول:


ayalameha@gmail.com

)+49 34( 53331554 

زمینه و هدف :سلسلج چشتیه از سلسلههای مهم تصوف در ایران ،افغانستان و هند است .كتاب
تفسرۀالرموز امیر روپوش ،از جمله آثار بزردان این سلسله در قرن یازدهم و تركیبی از نظم و نثر
است .مثنویهایی كه در این كتاب آمده است ،برای مطالعج شعر فارسی در طریقت چشتیه اهمیت
ویژهای دارد .در این جستار كوشیده شده ضمن معرفی نسخج منحصربفرد كتاب ،به بررسی
ویژدیهای فکری ،زبانی و ادبی مثنویهای تفسرۀالرموز پرداخته شود.
روش مطالعه :این پژوهش از نوع بنیادی و نظری است كه به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار
كتابخانهای و فیشبرداری انجام پذیرفته است .جامعج آماری آن ،مجموعج ابیات مثنویهای
تفسرۀالرموز است كه جمعاً  4677بیت است.
یافتهها :براساس یافتههای این پژوهش ،در سطح فکری توجه به توحید و وحدت وجود و ارتباط
وجودی شیخ با خدا ،كاربرد دستردۀ اصطالحات عرفانی و فلسفی و كاربرد مفاهیم مغانه و بزمی
از مهمترین ویژدیهای فکری مثنویهای تفسرۀالرموز است .در سطح آوایی و واههها نیز تخفیف
واجها و هجاها ،كاربرد دستردۀ واههها و تركیبات عربی ،ساخت تركیبات بدیع ،و كاربرد انواع
جناس و موازنه و ترصیع اصلیترین ویژدیهای سبکی ابیات متن است .همچنین مهمترین
ویژدیهای ادبی مثنویهای تفسرۀالرموز كاربرد قابل توجه تشبیه ،استعارههای مکنیه و استعاره در
فعل (تصاویر پویا) و نیز كاربر د انواع تکرار واهه (ردیف ،تشابه األطراف ،طرد و عکس ،ردالصدر
علی العجز و )...است.
نتیجهگیری :باآنکه برخی از این مثنویها در اوزان متفاوتی سروده شده است ،اشتراكات سبکی
آنها نشان میدهد این ابیات از خود مؤلف است .در این مثنویها ادرچه كاربرد تصاویر و صور خیال
پ ربسامد نیست ،از تصاویر پویا و دارای حركت و حیات استفاده شده است؛ همچنین تركیبهای
بدیع و موسیقی غنی واههها و الفاظ (از راه تکرار واههها و واجها) اهمیت سبکی ویژهای دارد.
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مقدمه
احیا و بررسی نسخ خطی زبان و ادبیات فارسی بعنوان میراث مکتوب این سرزمین ،از مهمترین وظایف ادبپژوهان
بشمار میرود .از فواید توجه به نسخ خطی و تصحیح آن ،شناختن و شناساندن متون ناشناختج زبان فارسی و
اختصاصات زبانی و ادبی آن است .هدف از این جستار ،معرفی ویژدیهای فکری ،زبانی-ادبی و نسخهشناسی یکی
از ذخایر مکتوب قرن یازدهم بعنوان بخشی از پیشینج فرهنگی ،ادبی و عرفانی این سرزمین است .مثنویهای
تفسرۀالرموز از این نظر كه نمونه ای از شعر عرفانی سلسلج خواجگان چشتیه در قرن یازدهم بشمار میرود ،و بخش
مهمی از تعالیم و اندیشههای این طریقه در این قرن را نشان میدهد ،اهمیت ویژهای دارد .ازاینرو بررسی ویژدیهای
خاص فکری ،زبانی و ادبی این آثار در شناختن سبک آنها و بررسیهای تاریخی زبان فارسی مهم است .در این
جستار ضمن معرفی ویژدیهای نسخج منحصربفرد تفسرۀالرموز و مثنویهای آن ،با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی
ویژدیهای فکری ،زبانی و ادبی مثنویهای آن می ردازیم.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
دربارۀ چشتیه و تصحیح آثار چشتیان چند پژوهش مهم انجام درفته است:
تصحیح مرآت العارفین ،نوشتج مسعودبک بخارایی نخشبی؛ این اثر متعلق به قرن هشتم هجری است و در چهارده
كشف و یک مقدمه اصول و مبانی فکری و سلوكی صوفیان را مطابق اندیشههای چشتیه تببین میکند؛ كتاب
طریقت چشتیه در هند و پاكستان و خدمات این طریقه به فرهنگ اسالمی و ایرانی ،تألیف غالمعلی آریا به بررسی
تاریخ مشایخ و افکار و اندیشههای چشتیان پرداخته و از منابع مهم در شناخت چشتیه است .مقالج «سیر تاریخی-
فکری طریقت چشتیه از آغاز تا پایان اعتالی آن» ،نوشتج عبدالرئوف نصیری جوزقانی ،رضا دهقانی ،و دینمحمد
عطایی ،به تفصیل تاریخ مشایخ چشتیه و افکار و آداب سلوک چشتیان را بررسی كرده است .از ویژدیهای این
مقاله آن است كه نسبت به پژوهش غالمعلی آریا ،بیشتر به افکار و آرای چشتیان پرداخته است .همچنین مقالج
« مونس االرواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ چشتیه» ،نوشتج كریم نجفیبرزدر ،به بررسی محتوا و نسخ
خطی كتاب مونس االرواح پرداخته است .این كتاب نوشتج جهانآرا بیگم ،دختر شاهجهان ،از شاهزاددان دوركانیان
هند است .تاریخ تألیف كتاب 4514ق است و به زنددی برخی از مهمترین مشایخ سلسلج چشتیه در هند پرداخته
است.
چنانکه مشاهده میشود دربارۀ امیر روپوش و كتاب تفسرۀالرموز تاكنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است؛ ازاینرو
معرفی نسخ خطی و بررسی سبک این شاعر و نویسنده ضرورت دارد.
بحث و بررسی
معرفی نویسنده و مشرب عرفانی او
شاه محمد امیر روپوش از پیروان سلسلج خواجگان چشتیه بوده و تحت نظر شیخ خود «غالمشاه» مدارج سلوک
را طی كرده و به كمال رسانده است « .من كه به هر سه پرورش ،پروردۀ توجهات حضرت غالم شاه لیمعاهللداه
هستم  -قدساهللتعالی سره و اوصل الینا فیوضه( »...تفسرۀ الرموز ،روپوش :ص.)356
ارادت مریدی نویسنده به غالمشاه بارها در متن ذكر شده است و نویسنده تصریح میکند كه خرقه و اجازت خود
را از این شیخ دارد (همان :ص.)319
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بدلیل آوردن دعای «قدساهللسره» برای غالمشاه ،او در زمان تألیف تفسرۀالرموز دردذشته بود؛ اما امیر روپوش از
ارتباط مستقیم خود با این شیخ سخن میگوید« :در بدایت حال به خدمت جناب پیر دستگیر مسیح االولیاء
خلیلاالصفیاء حضرت غالمشاه لیمعاهلل قدساهلل سره در كیفیت ذكر عرض نمودم .فرمودند كه ذكر را بدایتی
است و وسطی و نهایتی( »...همان :ص.)619
نویسنده در ذكر سلسلج انساب خود ،نسبت خود را به خواجه عالءالدین علی احمد صابر كلیری (د445 .ق) میرساند
(همان :ص  .)314- 319دروه چشتیج صابریه به این شیخ منتسب هستند (رک .طریقت چشتیه در هند و پاكستان،
آریا :ص )459؛ بنابراین در اینکه نویسنده منتسب به چشتیج صابریه است ،تردیدی نیست.
نویسن ده از خلفای صدر اسالم به نیکی یاد میکند و این نشان میدهد كه از اهل سنت است« :حضرت فاروق -
رضیاهلل تعالی عنه -فرمود« :ما رأیت شیئاً اال رأیت اهلل معه»؛ حضرت عثمان ذوالنورین  -رضی اهلل تعالی -فرموده
«ما رأیت شیئاً اال رأیت اهلل بعده» .با اینحال درایش مؤلف به اهل بیت پیامبر (ع) در بخشهایی از اشعار او نمایان
است كه در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
از ویژدیهای مشرب عرفانی مؤلف ،تأثیرپذیری از عرفان ابنعربی در مسائلی چون وحدت وجود ،قوس صعود و
نزول ،اعیان ثابته ،حقیقت محمدیه و انسان كامل است .البته در مواردی به اختالف اندیشج خود با ابنعربی تصریح
كرده است؛ باوجوداین از ابنعربی نیز به نیکی یاد میکند« :ادر دویند كه شیخ محیالدین و تابعان او قدساهلل
اسرارهم نیز عالم را ظل حق میدانند تعالی؛ پس فرق چه بود؟ دویم ایشان وجود آن ظل را جز در وهم نمیانگارند
و بوی از وجود خارجی در حق آن تجویز نمینمایند ...و این فقیر چون ظل را در خارج موجود میداند به حمل
مبادرت نمینمایند» (همان :ص.)357
نویسنده از مشایخ نقشبندیه نیز با احترام و تقدس خاصی یاد كرده است و برخی ویژدیهای مسلک عرفانی
نقشبندیه ازجمله اصول یازدهدانج نقشبندیان را ذكر كرده است« :در بیان عبارات و اصطالحات یازده كلمات مشایخ
نقشبند رحمهم اهلل تعالی علیهم اجمعین باید دانست طریقج توجه حضرات نقشبند قدس اهلل تعالی اسرارهم و
پرورش باطنی ایشان چنان است( »...همان :ص.)664
معرفی نسخه
از كتاب تفسرۀالرموز تنها یک نسخج منحصربفرد به شمارۀ ( )4351در كتابخانج آیتاهلل مرعشی نجفی موجود
است .متن كتاب نثر آمیخته با نظم است و با عبارت «سبحان من تجلی ذاته لذاته بذاته فی ذاته من ذاته الی ذاته
علی ذاته؛ سبحان من ظهر صفاته علی صفاته الی صفاته من صفاته فی صفاته بصفاته لصفاته» آغاز میشود و انجام
كتاب این دو بیت است« :عالم كن جمله آمد در وجود  /هر یکی شد رنگ در رنگ شهود  /این شهادت جمله نور
مصطفی است  /جلوه فرما شافع روز جزاست».
نسخه به خط نستعلیق و خواناست ،عناوین و بسیاری از آیات قرآن به شنگرف نگاشته شده است .روی برگ اول
چند مهر بیضوی ناخوانا دیده میشود .جلد نسخه مقوایی است و شامل  445برگ پانزده سطری است .صفحات
نسخه دارای ركابه است و واهۀ ركابه در كنار آخرین واهۀ صفحج زوج نشسته است.
از كاتب اطالعی در نسخه و فهرستها یافت نشد؛ اما تاریخ كتابت طبق ترقیمه قرن یازدهم هجری است« :تمت.
تمام شد نسخج تفسرۀ الرموز به تاریخ غره شوال سنج .»4545
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تصویر صفحج نخست نسخج تفسرۀ الرموز به شمارۀ  4351كتابخانج آیتاهلل مرعشی نجفی

تصویر ترقیمج نسخج خطی تفسره الرموز
نسخه دچار موریانه خورددی است كه كار مصحح را در خوانش بعضی كلمات و عبارتها دشوار میکند .بخشی از
دشواریهای كتاب حاضر عالوهبر افتاددی ،اغالط متن است كه شکل درست آنها با تصحیح قیاسی واههها و با توجه
به قرائن درونمتنی بدست میآید.
معرفی رسمالخط نسخه
ویژدیهای خاص رسمالخط نسخج موجود از تفسرۀالرموز بدین شرح است:
ی در بعضی كلمات نقطه دذاشته نشده است« :هردو لفط مرادف»« ،لون و سکل»« ،اصمحالل»؛
ی برخی حروف اضافه و ربط را بصورت پیوسته نوشته است« :بآنسوی»« ،بنوعیکه»؛
ی نشان «ن» نفی و «ب» التزامی اغلب جدا كتابت شده است« :به پرداز»« ،نه لغزد»؛
ی بجای «ی» همزه دذاشته شده و برعکس« :دریاء عشق» (دریای عشق)؛ «منشای» (منشاء)« ،شیون» (شئون)؛
ی اغلب «را» بصورت چسبیده به كلمج قبل كتابت شده است« :دیگریرا»« ،آنرا»؛
ی فعل مركب بصورت پیوسته نوشته شده است« :پاكدارد»« ،نگاهدارد»« ،نقلکرده»؛
ی داهی ضمه ( )ُ-بصورت واو (و) كتابت شده است« :خورسند»« ،دوچار»؛
 -در مواردی بجای كسرۀ اضافه حرف «ی» آورده است« :از فضای سیرداهی المکان» (بهجای «سیرداه المکان»)؛
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ی اغالط امالیی كاتب در بعضی كلمات مشاهده میشود« :اطصحات» (اصطالحات)؛
ی بعضی كلمات مختوم به «ت» به شکل «ۀ» كتابت شده است« :جماعج» (بهجای جماعت)« ،حیوۀ» (بهجای
حیات)؛
_ حروف همآوا بجای یکدیگر نگاشته شده است :ناضره (ناظره) ،سروت (ثروت)؛
_ اسم اشاره بصورت متصل به كلمج بعد نوشته شده است« :اینمعنی»؛
_ در مواردی بجای حرف «ه» ،حرف «ز» دذاشته است« :وازدون» (واهدون)؛
_ در مواردی بجای كسره« ،ه» غیرملفوظ دذاشته است« :تویی پابنده دام ملت خویش»؛
_ پیشوند منفیساز «نی» بصورت جدادانه و بشکل «نه» آمده است« :نه لغزد»؛
_ برخی كلمات مشتق یا مركب جدا كتابت شدهاند؛ مانند «دمنامی» (بجای دمنامی).
معرفی كتاب تفسرۀالرموز و مثنویهای آن
كتاب تفسرۀالرموز حاوی مطالب عرفانی در باب وجود و مراتب آن ،والیت شیخ ،اصول و تعالیم چشتیه و نقشبندیه
و آداب سلوک و ذكر است .مؤلف كتاب ،مراتب عرفانی و چگونگی سیر در آنها را با عناوین «رمز – رمز» با عباراتی
شیوا شرح داده و در هر رمزی مثنویای نیز میآورد و داهی فوائدی به مناسبت مقام بعنوان «فائده» دنبالج بعضی
از رموز اضافه میکند .این مثنویها جمعاً  4677بیت است و جنبج تعلیمی دارد .قراین نشان میدهد مثنویهای
تفسرۀ الرموز از نظم خود امیر روپوش است .قرینج محکمی كه انتساب مثنویها به مؤلف را نشان میدهد ،اشتراكات
سبکی و زبانی در مثنویهایی است كه در جایجای كتاب آمده و وزن آنها نیز با هم متفاوت است .بدلیل اهمیت
این مثنویها در شناخت اندیشج چشتیه و مطالعج شعر فارسی در طریقج خواجگان چشتیه ،در ادامه ویژدیهای
فکری ،زبانی و ادبی مثنویهای تفسرۀ الرموز بررسی میشود.
بررسی سطح فکری مثنویهای تفسرۀالرموز
توحید و وحدتوجود
بیشترین مضمون و محتوایی كه در مثنویها تکرار شده ،مسئلج توحید و وحدتوجود است .موضوع توحید و
وحدتوجود به شیوههای مختلف در  344بیت مطرح شده است كه در حدود یکچهارم كل ابیات مثنویها را شامل
میشود ( 61,4درصد ابیات) .در مسئلج توحید و وجود واحد خداوند ،امیر روپوش معتقد است عالم همچون لباسی
برای خداوند است؛ بنابراین ما جلوۀ بیرونی ذات مطلق خداوندیم:
بیییر رخ زییییبیییای خیییود دارد نیییقیییاب
از حیییجیییاب عیییالیییم پیییر انیییقیییالب
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص1؛ ب )4
خو یش را بر شییییکییل ع مرو و زییید دی ید
چییون شییییه وحییدت بییه كییثییرت آرمیییید
ورنییه عمر و زییید را هسیییتی كجییاسییییت
وحدت شیخ با خدا

هسییی تی شییییا هنشییییه مییا رو نمییاسییییت
( همییان :ص ،4ب،4
)6
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ازنظر امیر روپوش شیخ از خدا و مرید جدا نیست؛ بلکه از نظر وجودی از یکسو نقش واسطه و تجلی خداوند برای
مرید را دارد و از سوی دیگر همچون حقیقت وجود یگانه ،ذات او متلبس به لباس الوان میشود؛ چنانکه در ستایش
شیخ میگوید:
شییییاه مییا بییر هییر نییمییط پیییییراسییییتییه
شییییاه مییا در هییر لییبییاس آراسییییتییه
(هییمییان :ص 4؛ ب
)69
بییرزخ شیییییییخ از هییمییه اولیییییتییر اسییییت
هییر كییه ورا در طییلییب اكییبییرسیییییت
(همییان :ص 494؛ ب
همچنین در  44بیت ( 7,7درصد ابیات) به مدح و ثنای شیخ 4
خود)پرداخته است:
شیییییییخ اجییل عییالییم عییلییم عییلیییییم

شییییاه جییگییردییوشییییج عییبییدالییکییریییم

آنییکییه بییه بییزمییش ادب آمییوز دشییییت

در چه كه شیییب بود ،شیییب افروز دشیییت
(همان :ص 634؛ ب )5-1

در كتاب مرآت العارفین نیز به ارتباط خدا ،پیر و مرید بدینصورت اشاره كرده است« :مرید در جان پیر ،خدای را
بیند تا در صحبتش بیخود با حق نشیند و پیر در جان مرید ،خود نگرد» (مرآتالعارفین ،نخشبی دهلوی :ص
 .)444همچنین در همین كتاب آمده است« :مرید در شیخ وجهاهلل جوید» (همان :ص .)443
بطور كلی در مثنویهای تفسرۀ الرموز  474بیت (برابر 43,3درصد ابیات) به مسئلج ارتباط وجودی شیخ و سالک با
خدا و جهان پرداخته است.
توجه به اهل بیت پیامبر
بطور كلی خواجگان چشتیه به اهل بیت پیامبر ارادت ویژهای داشتند؛ بطوریكه آنان را نزدیکترین دروه اهل سنت
به شیعیان دانستهاند (رک .طریقت چشتیه در هند و پاكستان ،آریا :ص  .)443در مثنویهای تفسرۀالرموز ،در 41
بیت از مواضع و مثنویهای مختلف كتاب به اهل بیت پیامبر و خاندان بنیهاشم با احترام اشاره شده ،چنانکه حتی
از حضرت عباس و علیاكبر (ع) نیز یاد كرده است:
پیییشیییییرو لشیییییکییر پیییییکییار شییییید
نیییامیییزد عیییبیییاس عیییلیییم دار شییییید
غیییییر او آنییجییا عییلییی اكییبییر كییه بییود
همچنین در ستایش امیر مؤمنان علی (ع) میگوید:
دولییت عییرفییان كییه بییرای نییبییی اسییییت
مفاهیم مغانه و بزمی

نییام نییهییاده عییلییی اصییییغییر كییه بییود
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص363؛ ب )44-49
خییازن آن از طییرف او عییلییی اسیییییت
(ه مان :ص 651؛ ب
)7

بطور كلی در منظومههای تفسرۀالرموز تصویرسازی كمبسامد است و در بیشتر اشعار مضامین تعلیمی خود را در
قالب زبان تعلیمی غیرتصویری بیان كرده است؛ بااینحال از دستردهترین شبکههای مفاهیم كتاب ،مفاهیم بزمی و
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مغانه یا میخانهای است .امیر روپوش در  63بیت مفاهیم مغانه و بزمی را با استفاده از تصاویر میخانهای و اشاره به
آالت موسیقی و مجالس بزم آورده است .تصویرها و مفاهیم این بخش:
[شراب] صاف (ص ،45ب ،)7ساقی و صراحی و شراب و مینا و مست و خُم (ص ،75ب ،)44جام و صهبا (ص،645
ب ،)6مستی و میخانه و دُرد (ص ،65ب ،)64خراب (ص ،16ب ،)9مُل و جوش مل (ص ،41ب ،)45مَی (ص،435
ب ،)6مَیپرستی (ص ،433ب ،)41بادهخوار (ص ،433ب ،)46مَینوشی (ص ،354ب ،)65نوش (ص ،94ب،)4
چنگ و سرود (ص ،474ب ، )7چنگ (ص ،311ب ،)63مطرب و زخمهزن (ص ،443ب ،)44چوبج تار( ،ص،315
ب )4نغمه (ص ،311ب )64و خرابات (ص ،1ب.)1
كاربرد اصطالحات فلسفه و منطق در شعر
در مثنویهای تفسرۀ الرموز برخی اصطالحات فلسفی و منطقی در مواضع مختلف تکرار شده است .اصطالحاتی
چون امکان (ص ،57ب )44و وجوب (ص ،39ب ،)9واجب 4و ممکن (ص ،34ب ،)4حدوث و قدم( 6ص ،57ب)46
و حادث و قدیم (ص ،57ب)45؛ جزئی و كلی (ص ،5ب 3)49و امر اضافاتی (ص ،646ب ،)47عقول عشره( 1ص،45
ب  )4و . ...جمعاً در  65بیت این اصطالحات آمده است.
كاربرد گستردۀ اصطالحات عرفانی در شعر
مجموعج عظیمی از اصطالحات عرفانی و حکمی در مثنویها آمده است كه در اكثر ابیات متن دیده میشود .از جمله
اصطالحات ویژۀ مکتب ابنعربی همچون «قید اطالقی» (ص ،3ب« ،)5وجود» (ص ،4ب« ،)4تنزل» (ص ،9ب،)3
«تعین» (ص ،57ب« ،)4اعیان» (ص ،63ب« ،)4عین اهلل» (ص ،45ب ،)45و نیز برخی اصطالحات عرفانی خاص
متن همچون «طبعرس» (ص ،45ب)44؛ « ،لباس شهود» (ص ،43ب)1؛ «سیر من اهلل» و «حدّ مع اهلل» (ص،645
ب )4و «عرفان ثالثه» (ص ،651ب( )449عارف باهلل ،عارف بالنفس ،عارف بالذات) (ص ،43ب.)6-4

 .4منظور «واجب بالذات» است كه ذات حق تعالی است؛ دربرابر ممکن كه واجب بالغیر است« .معنی واجب آن است كه من حیث الذات
مصداق حکم موجود باشد و بلکه عین الوجود و صرف الوجود باشد و موجودیت آن بدون قید و وصف و شرط باشد» (سجادی ،فرهنگ لغات
و اصطالحات فلسفی :ص .)314
« .6ممکن» صفت فاعلی وضعیت وجودی «امکان» است .در تعریف امکان دفتهاند« :عبارت از سلب ضرورت هم از جانب موافق و هم از
طرف مخالف میباشد و به عبارت دیگر سلب ضرورت از طرف وجود و عدم و معنای آنکه دویند فالن امر ممکن است؛ این است كه وجود و
عدم هیچکدام برای آن ضروری و حتمی نیست» (همان :ص .)34
« .6حدوث» در فلسفه به دو معنی است :اول «حدوث زمانی» كه درمقابل قدم زمانی است؛ یعنی وجود چیزی بعد از عدم آن است؛ دوم
«حدوث ذاتی» ،درمقابل قدم ذاتی ،كه به معنای نیازمند بودن چیزی به غیر یا به علّت وجودی آن است (همان :ص .)454
 .3اصالحات «جزئی» و «كلی» و «امر اضافاتی» با هم مرتبطند« .جزئی عبارت از مفهومی است كه نفس تصور آن مانع از وقوع شركت باشد
و این نوع جزئی را جزئی حقیقی مینامند؛ در مقابل جزئی اضافی كه خود نسبتبه مافوق یعنی امری كلیتر جزئی بوده و نسبتبه مادون
خود یعنی امری كه شمول آن كمتر باشد ،كلی است» (همان :ص  .)456همچنین «اضافه» در منطق و فلسفه یکی از مقوالت نهدانج عرضی
است و بطور كلی « نسبت میان دو امری است كه وجوداً مالزم یکدیگر باشند؛ به این معنا كه تعقل هریک باإللتزام تعقل دیگری را ایجاب
كند» (همان :ص .)64
 .1فالسفج مشاء در بیان كیفیت صدور اشیا از ذات حق تعالی ،به ده عقل طولی قائل هستند .این ده عقل از «عقل اول» كه اولین صادر از
خداوند است ،آغاز میشود و به عقل فعّال كه همان جبرئیل یا روح القدس است ،پایان می ذیرد (همان :صص .)449-447
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ویژگیهای آوایی
وزن مثنویها
در حدود نیمی از ابیات تفسرۀ الرموز بر وزن مثنوی معنوی موالناست؛ یعنی بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن،
فاعالتن ،فاعلن) .جمعاً  439بیت در این وزن است (14,4درصد كل ابیات) .همچنین  64بیت در بحر رمل مثمن
محذوف است (فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعلن).
پس از آ ن بحر سریع مسدس مطوی مکشوف (مفتعلن ،مفتعلن ،فاعلن) با  114بیت (31,4درصد ابیات)
پركاربردترین وزن مثنویهای كتاب است .این بحر ،وزن «مخزن األسرار» نظامی است و بیش از یکسوم ابیات
كتاب در این وزن سروده شده است .مابقی ابیات مثنویها كه  447بیت است (43درصد ابیات) در بحر هزج مسدس
مقصور یا محذوف است كه وزن «خسرو و شیرین» نظامی است؛ بنابراین در تفسرۀالرموز از وزن مثنویهای بزرگ
ادبیات فارسی بویژه مثنوی موالنا و مخزن األسرار بهره درفته شده است.
تخفیف هجاها و مصوتها
در این مثنویها در موارد زیادی به ضرورت وزن ،حروف صدادار ،صامت خوانده میشوند و در این كار تاجایی پیش
میرود كه حتی كلماتی چون «تعیّن» ( )taʼayyonو «لمن الملک» ( )leman elmolkرا بصورت « »taʼinو
« »lemnolmolkمیآورد:
بییه ال دییفییتییی بییر آواز السیییییتییی
تییویییی روز تییعییییین هیینییگییام مسییییتییی
(تفسیییرۀ الرموز ،روپوش ،ص 44؛ ب
)4
صیییییور اسیییییرافیییییییل بیییر بیییاد آورم
بییانییگ لییمیین الییمییلییک بییر یییاد آورم
(ص 431؛ ب
همچنین در مواردی حروف متحرک فعلها و ضمایر متصل را )44
بصورت ساكن ذكر میکند:
سییییراپییا خ لعییت و پ یرا یش جییانسییییت
كییه نییام تییو تییمییام آرایییش جییانسییییت
(همان :ص 34؛ ب )47
كاربرد جناس و سجع
جناس در مثنویهای تفسرۀالرموز بسیار پركاربرد است؛ چنانكه در  474بیت از  4677بیت كل مثنویها
( 43,34درصد ابیات) ،انواع جناس تام ،مطرف ،مضارع ،اشتقاق ،اقتضاب ،زائد و جناس خط بکار رفته است .از این
نظر متن ارزش موسیقیایی بسیار زیادی دارد .همچنین در  31بیت (6,4درصد ابیات) ،سجعپردازی با صنعت
موازنه (یا مماثله) و در  43بیت (4درصد ابیات) نیز ترصیع وجود دارد.
جناس تامّ:
كیز سییییراغ خیود نییییابیم یییک نشییییان
آن قییدر فییارغ ز بییود خییود نشییییان
(ص35؛ ب)64
جناس زائد:
چون احیید از ذات بی حیید سیییركشیییییید

ح یدِّ ا حمیید بییا صیییفییا تش شیییید پییدییید
(ص6؛ ب)4
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جناس تصحیف یا خط:
تییویییی سییییییییاح بیییییدای طییریییقییت
4

جناس قلب (قلب بعض)
آن فیینییا رونییق ده روی بییقییاسیییییت
6

جناس اقتضاب
هییر چییه نشییییییینیید بییه زمییییین و زمییان
3

جناس مطرف:
بود تو سییییرمییایییج ب ه بود مییاسییییت

تییویییی سیییییبییاح دریییای حییقیییییقییت
(ص44؛
ب) 4
آن فیینییا روغیین كییش مییوی بییقییاسییییت
(ص65؛
ب)41
جیییملیییه ظیییهیییورات خیییداونییید دان
(ص14؛
ب)6
بیییییود

تیییییو

خیییییوش تیییییر
(ص35؛ ب)44

همچنین كاربرد ترصیع و موازنه در متن چشمگیر است .در تعریف ترصیع دفتهاند« :حداقل در دو جمله [یا دو
مصراع] اسجاع متوازی درمقابل یکدیگر قرار دیرند» (نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص  .)15این شیوه از نظر
موسیقیایی بیشترین ارزش را در انواع سجع دارد:
و از خدا شیییا غل شیییدن خرسییینددی اسیییت
از خییدا غییافییل ب یُدن شیییرمنییددی اسییییت
(تفسیییرۀا لر موز ،رو پوش ،ص-47
(ص ،46ب)3
(ص  ،65ب)46؛ (ص  ،434ب)7؛ (ص  ،47ب)4؛ (ص ،44ب)4؛ب)4
همچنین نوع دیگری از روش تسجیع در سطح كالم وجود دارد كه در آن دو یا چند جمله یا دو مصراع ،بوسیلج
تقابل اسجاع متوازن هماهنگ میشوند به این نوع سجعپردازی «موازنه» میگویند (رک .نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا:
ص:)14
آن فیینییا پییاک از طییراز رنییگ و بییوی
آن فیینییا دور از حسییییاب دییفییتییگییوی
(روپییوش ،ص ،65بیییییت
(ص ،454ب.)49
(ص ،6ب)6؛ (ص ،65ب)44؛ (ص ،445ب)16؛ (ص ،75ب)64؛)44
ویژگیهای واژگانی
كاربرد گستردۀ واژهها و تعابیر عربی
در این مثنویها بجز كاربرد اصطالحات قرآنی و عرفانی كه از واهههای عربی هستند ،برخی تعبیرات خاص عربی
همچون «ذواالحترام» (ص ،6ب« ،)1ذوالوقار» (ص ،5ب« ،)4اولوا األجنحه» و «ذو الهمت» (ص ،49ب )7یا اسمای
« .1قلب بعض ،جناسي است که عمل قلب در بخشي از پيکر واژههای همگون روی ميدهد؛ مانند :رقيب ،قریب» (جناس در پهنۀ ادب
فارسي ،تجليل :ص .)15
 .7در اینجا منظور ما از «اقتضاب» جناس اختالف مصوت بلند است .این جناس را موسيقيایيترین نوع جناس دانستهاند (رک .بدیع ،کزازی:
ص .)15
 .3منظور ما از جناس مطرّف ،جناس مختلف األول است که در آن یکي از کلمات متجانس نسبتبه دیگری یک یا دو هجا در آغاز بيشتر
دارد (رک .نگاهي تازه به بدیع ،شميسا.)51 :
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مبهم عربی همچون «عمرو و زید» (ص ،5بیت )44-45نیز بکار رفته است كه نشاندهندۀ تأثیر دستردۀ زبان عربی
بر متن است .همچنین داهی شاعر در یک مصراع كالم عربی و فارسی را با هم ممزوج كرده است:
میین لییه مییوال لییه هییر دو جییهییانسییییت
جییملییه مییمییلییوكییات مییوال اییین و آنسییییت
،49
(ص
ب)9
تركیبسازیهای بدیع
در مث نویهای موردمطالعج ما انواع مختلفی از تركیبهای فاعلی ،اضافی مقلوب ،وصفی و ...وجود دارد كه جمعاً 463
بار این تركیبها بکار رفته است .امیر روپوش با برخی كلمات ،تركیبهای متعددی ساخته است .بیشتر تركیبها از
نوع صفت فاعلی مركب مرخم است.
تركیب واهه با كلمج «زیب» :جامهزیب (ص ،1ب ،)5مسندزیب (ص ،5ب ،)41آیینهزیب (ص ،46ب،)6
تركیب واهه با كلمج «طراز» :خودطراز (ص ،31ب ،)44وحدتطراز (ص ،645ب ،)43نزهتطراز (ص ،644ب،)1
رنگطراز (ص ،351ب ،)1خوشطراز (ص ،347ب)4؛
با كلمج «آرا» :صفتآرا (ص ،65ب ،)1رنگآرا (ص ،64ب ،)4لباسآرا (ص ،644ب ،)9خویشتنآرا (ص ،644ب،)44
چمنآرا (ص ،644ب ،)44ماهیتآرا (ص ،644ب ،)44قدآرا (ص ،644ب.)65
واژههای ویژۀ متن
4

6

واهههای بسیط ویژۀ متن :رنگت (ص ،51ب ،)1جشیب (ص ،443ب ،)46همون (بجای همان) (ص ،654ب،)45
شبابه (ص ،644ب.)4
ساختهای صرفی ویژۀ متن :اسم فاعل شاكک (شکكننده) و شابه (شبههانداز):
شیییییابییهییش از كییافییر مییلییت بییود
شییییاكییک آن رو بییه ضییییاللییت شییییود
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص614؛ ب)44
جمع مکسر «لواین» از «لون» (رنگ)« :فرق لواین ز میان خاسته» (ص644؛ ب.)4
1
اسمهای مركب فارسی و عربی :طبعرس (ص ،45ب45و ،)44قلمبند( 3،ص ،34ب ،)44كماهی (ص ،45ب.)6
واهههای مشتق با پسوند و پیشوند :خورسنددی (ص ،445ب ،)15سیرداه (ص ،1ب ،)6حکومتگاه (ص ،494ب،)44
شهادتگاه (ص ،64ب ،)65شاخچه( 5ص ،649ب ،)4چمنستان (ص ،344ب ،)6سرابستانسرا (ص ،7ب.)6
همچنین در این متن ،ادات تشییبیه «نمط» به معنی «مثل» و «مانند» آمده اسییت« :غنچه نمط از سییر شییادی
شکفت» (ص ،643ب.)43
كاربردهای دستوری و ساخت جمالت

 .1به معني رنگ.
 .7طعام غليظ یا بي نانخورش و هرچيز درشت غليظ ناگوار (فرهنگ آنندراج) ،طعام سخت؛ یعني نان بي نانخورش (غياث اللغات).
« .3آنچه به قيد تحریر آورده شده باشد» (غياثاللغات)؛ قلمبند کردن عبارت از نوشتن است (فرهنگ آنندراج).
 .0به معني چنانچه آن مقدمه هست (غياث اللغات).
 .5شاخ كوچک (لغتنامج دهخدا)؛ و نیز به معنی تهمت و افترا .شاخچهبندی :تهمتسازی (فرهنگ آنندراج).
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كاربرد عبارتهای وصفی و توصیفات گزارهای
برخی عبارتهای وصفی همچون «واكرده چنگ»( :چون عقاب تیزرو واكرده چنگ) (ص ،35ب .)64و «سو فتاده»:
(سو فتاده شامل ملت تویی) (ص ،4ب 4)4در متن بکار رفته است .نمونج دیگر این بیت است:
چییون میین ازخییودرفییتییج درویییش را
چییون میین حیییییرت بییه كییار خییویییش را
(ص94؛
ب
ویژدیهای)44خاص این متن است:
در مواردی صفت فرد بصورت یک جملج كامل است كه از
تییو یییی خییود را ز خییود آدییاه كییردی
كاربرد ضمایر مبهم مركب

تییویییی خییود را فییرامییش دییاه كییردی
(ص44؛
ب)3

ضمایر مبهم «اینوآن» و «آنواین»« ،آنیکی»« ،آنددر» و «هركه»« ،هر همه» در مواضع مختلف متن بکار رفته
و بارها تکرار شده است .همچنین برخی از این ضمایر همچون «آن یکی» و «آن  /این ددر» ،در ابیات متوالی تکرار
شده است كه آرایج «التزام» یا «اعنات» نامیده میشود (رک .نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص:)95
اییین ددییر از قییییید هییر دو وارهییییید
آن یییکییی در خییرقییه و دلییق آرمییییید
آن ییییکیییی درمیییانیییدۀ فیییرزنییید و زن

اییین ددییر فییارغ ز بیینیید خییویشییییتیین

آن یییکییی در قییییید هسییییتییی سییییاخییتییه

اییین ددییر از بییود خییود پییرداخییتییه...
(تفسییرۀ الرموز ،روپوش ،ص 9؛ ب -4
)7

آوردن صفت مؤنث به شیوۀ زبان عربی
در مواردی صفتها را با تای تأنیث مؤنث كرده است:
روضیییییج ایییجییابییی و امییکییانیییییه
(نیز رک .ص ،35ب61؛ ص ،446ب)1
داهی حتی برای كلمات فارسی صفت مؤنث آورده است:
بیییهیییر هیییوای چیییمییین ذاتیییییییه

دوحییج جیینییبییی و چییه انسییییانیییییه
(ص446؛ ب)4

آمیییده خیییود از وطییین عیییالیییییییه
(ص446؛ ب)3

اقسام اطناب
در این متن نمونههای فراوانی از اطناب ،به شیوههای مختلف دیده میشود كه در ادامه انواع آن را نشان میدهیم:
تکرار واهه برای تأكید (تکریر):
مطلق اسیییت و مطلق اسیییت و مطلق اسیییت
ا ك بر م ط لق كییه ذا تش بر حق اسییییت
(تفسیییرۀ الر موز ،روپوش ص3؛
ب)1
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(رک .ص44؛ ب ،4ص45؛ ب)4 ،5 ،1
تتابع صفات برای یک موصوف (برای تأكید در توصیف):
شیییاه میییسییینیییدزییییب تیییعیییلییییم خیییدای
شیییاه میییهیییدی ضیییاللیییت مَیییذهیییبییییییان
ذكر خاص بعد از عام:
قییطییع كییالم آنییچییه در آن دشییییت بییود
كاربرد جمالت مترادف:
آن فیینییا سییییرمییایییج مییلییک بییقییاسییییت
ایضاح مطلب با «كه» موصولی:
حضییییرت بر حق كییه خییداونیید مییاسییییت

شییییییاه زینییییییتبخیییش صیییدر كبیییرییییای
ش یاه ه یادی ه ی یدای ی یت م یش ی یرب ی یان
(ص5؛ ب-41
)45
راس و چییپ و پ یش و پس ار بع حییدود...
( تفسیییرۀ ا لر موز ،رو پوش ،ص363؛
ب)61
آن فیینییا پیییییرایییج مییلییک بییقییاسییییت
(ص65؛ ب 7و )43
اظهر من شیییمس بییه هر سیییو نمییاسییییت
(ص356؛ ب)46

ویژگیهای ادبی (بیان و بدیع)
مجاز
مجاز «استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوعله حقیقی به مناسبتی ،و آن مناسبت را در اصطالح عالقه
میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص .)617در مثنویهای موردمطالعه در  655بیت انواع مجازها
بکار رفته است .از ویژدیهای سبکی شعر امیر روپوش آن است كه از مجاز برای دسترش تصاویر و بسط تناسبهای
شعری خود بهره میبرد:
اییین ددییر از قییییید هییر دو وارهییییید
آن یییکییی در خییرقییه و دلییق آرمییییید
(تفسیییرۀ الرموز ،روپوش ،ص9؛
ب)7
در فضییییای آب و خییاک و بییاد شیییید
ار خیییدا اطیییالقیییی اش آزاد شییییید
(ص46؛
در بیت اول مجاز جزء و كل و در بیت دوم مجاز به عالقج ماكان ب
بکار)9رفته است .نکتج مهم اینکه كاربرد مجازی در
اینجا باعث ایجاد تناسب و مراعاتالنظیر شده است (نیز رک .ص ،94ب4؛  ،345ب.)3

تشبیه
تشبیه بلیغ
بخش اعظم تشبیهاتی كه در مثنویهای بکار رفته ،تشبیهات بلیغ است .تشبیهات بلیغ تشبیهاتی هستند كه در
آنها وجهشبه و ادات تشبیه ذكر نمیشود (رک .بیان ،شمیسا :ص  .)76در مثنویهای تفسرۀ الرموز جمعاً در 149
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بیت تشبیه بکار رفته است .از این ابیات  645بیت تشبیه بلیغ اضافی و  455بیت تشبیه بلیغ اسنادی دارد .بخشی
از خالقیت هنری امیر روپوش در ساخت تركیبهای اضافی بدیع در این تشبیهات نمایان شده است:
تركیبهای اضافیِ طغرای شهود ،حباب كفر و دین ،پنبهزار هستی ،حجّ شادی ،بیدای بقا ،آیینج چین بقا ،سمند
بیخودی ،چمنزار شهادت ،خارستان حدث ،بازار قدس ،كشتزار عشق ،زنجیر بیرنگی ،اشهب همت ،مزرعج احداث،
باران ارادت ،صحرای جنون ،میوۀ برزخ ،كتاب سرنوشت ،مهبط وحدت ،صحاری سلوک ،پشتج هستی ،قماش حیات،
چمنستان جناب وجود ،و قماش شهود ،از تركیبهای تشبیهی ویژه و خالقانج این متن است .همچنین از شیوههای
بالغی خاص امیر روپوش آن است كه تشبیهات بلیغ اسنادی را در ابیات پیاپی و متتابع میآورد و از این راه نوعی
تأكید و تکرار در تشبیه پدید میآورد:
دییه شییییوم آیییییینییه بییهییر ذات كییل
دیییه شیییییوم آیییییییینیییج ذرات كیییل
دییه شییییرار نییجییمییهییا را كییانییجییمییم

دییه بییه هر ن جم فلییک روشیییین م نم

دییه شییییوم روشیییین بییه جییام آفییتییاب

دییه شییییوم رو ب خش ع کس مییا هتییاب
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص67؛ ب .)3-4

(و نیز رک .ص ،65ب )44-46
0تشبیه تمثیل
كاربرد این تشبیه در مثنویهای موردمطالعه نادر است .یکی از بارزترین نمونههای آن تشبیه وجود یگانه به آب و
یخ است:
تییو خییواهییی میین بییگییو خییواهییی بییگییو او
بییه عییالییم نیییسییییت غیییییر حضییییرت هییو
چییو یییابییی یییخ بییگییو یییخ یییا بییگییو آب

بییه صییییورت یییخ بییه مییعیینییی آب دریییاب
(ص ،416ب)9،4،45

استعاره
استعاره در متن تفسرۀالرموز كاربرد چشمگیری دارد .برخی از این استعارهها در فعل یا مصدر یا صفتهای فاعلی و
مفعولی میشود .این موارد را استعاره در فعل یا استعارۀ تبعیه مینامند؛ زیرا با دریافت متعارف از استعاره كه در
اسم روی میدهد ،متفاوت است (رک .بیان ،شمیسا :ص  .)447ویژدی این استعارهها و استعارههای مکنیه و
تشخیص پویایی و حركت در تصاویر است (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعیكدكنی :صص  .)651-653باید
توجه داشت هر استعارۀ تبعیه در كنار خود یک استعارۀ مکنیه هم بوجود میآورد (رک .معانی و بیان ،احمدنژاد:
ص .)55
در مثنویهای موردمطالعه در  415بیت ،استعارۀ مصرحه آمده است؛ یعنی استعارهای كه در آن فقط مشبجبه ذكر
شده و كاربرد آن در اسم است؛ ولی در  419بیت استعاره در فعل و در  45بیت استعارۀ مکنیه و تشخیص آمده
است كه جمعاً بیشتر ابیات حاوی استعاره را شامل میشوند ( 665بیت) .این مسئله نشاندهندۀ حركت و پویایی
در تصاویر مثنویهای تفسرۀالرموز است.
نمونج استعارههای مصرحه:
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شییییادی آن كییس كییه آن ابییر بییهییار

كییرد بییر وی دییوهییر مییعیینییی نییثییار
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص 45؛ ب)44

(رک .ص9؛ ب1؛ ص ،46ب4؛ ص ،43ب41؛ ص ،61ب)44
اضافههای استعاری :روی بقا و موی بقا (ص ،65ب ،)41رخسارۀ توحید (ص ،44ب ،)5دست حضور (ص،)45 ،436
رخسارۀ احسن (ص ،55بیت.)4
تشخیص دزارهای (اسنادی):
روی دشیییییا شییییید كیییرۀ كیییایییینیییات
دشییییت عنییان كش كرۀ شییییش جهییات
(ص ،647ب)4
(رک .ص  ،35ب63؛ ص ،95ب4؛ ص ،443ب)45
استعاره در فعل:
حضیییییرت او هیییر طیییرف آراسیییییتییه
همییان بی چون لبییاس آرای چون اسییییت

در هییمییه جییا رنییگ ددییر خییواسییییتییه
(ص365؛
بیه)46چییون آمیید ولییی از چییون بییرون اسییییت
بی
(ص443؛

(رک .ص ،443ب.)9-7 ،4
ب)46
درمجموع با احتساب موارد استعارۀ مصرحه ،تشخیص و استعارۀ مکنیه در  375بیت استعاره آمده است كه
64,3درصد ابیات را شامل میشود.
كنایه
در این مثنویها در  45بیت كنایه بکاررفته كه برخی از آنها از اندوختج زبان خودكار فارسی بشمار میرود؛ همچون
تركیب كنایی «دستگیر» (ص ،346ب )49؛ ولی در  54بیت كنایههای فعلی و اسنادی بکار رفته كه باعث ایجاد
حركت و پویایی در شعر شده است .كنایههایی همچون «روی برتافتن» (ص ،463ب« ،)4قفا دادن» (ص،645
ب« ،)45سر به زیر پا شدن» (ص ،35ب« ،)34چشم پوشیدن» (ص ،76بیت« ،)7علم افراختن» (ص ،615ب،)3
«به باد رفتن» (ص ،634ب« ،)4رخت بربستن» (ص ،434ب« ،)46دیده بر چیزی داشتن» (ص ،434ب« ،)5عنان
ازدست رفتن» (ص ،311ب )67و «قلم دركشیدن» (ص ،354ب.)44
تناسب و تضاد
كاربرد مراعات النظیر در  434بیت از ابیات مثنویهای موردمطالعه دیده میشود كه بیش از ده درصد ابیات را شامل
میشود .داهی تناسب واههها با آرایج اعداد و تنسیق الصفات همراه است:
سییییبیق خیوانیی فیرامیوشییییی حسییییابیی
درییین مییکییتییب نییه لییوحییی نییی كییتییابییی
(ص،16
اوسییییت لوح و كرسیییی و عرش و ملییک
اوسییییت نجم و مییاه و خورشیییییید و فلییک
ب)7؛
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اوسییییت نوع و جنس و هم عشیییرۀ عقول

اوسیییت بسیییط و اوسیییت عمق و اوسیییت طول
(ص ،4ب)4 ،1

تضاد نیز از ویژدیهای مهم متن است .در مجموع در  494بیت تضاد و زوجهای متضاد مشاهده میشود؛ همچنین
از ویژدیهای مهم متن آن است كه در ابیاتی تقابلهای دو مصراع بصورت دوبهدو و منظم و بترتیب آمده است:
تییویییی بییر عییرشیییییییان بییی رنییگییی آرای
تو یی بر فرشییییییان صیییید رنییگ پ یرای
(ص44؛ ب)7
(رک .ص ،1ب1؛ ص ،17ب)49
همچنین در  41بیت متناقضنمایی مشاهده میشود .متناقضنمایی در اندیشج عرفانی اهمیت ویژه دارد (رک .زبان
عرفان ،فوالدی :ص.)454
حییال بییی حییال بییقییای عییاشییییقییان
رنییگ بییی رنییگ فیینییای عییاشییییقییان
(تفسرۀ الرموز ،روپوش ،ص ،64ب)35
(ص ،71ب43؛ ص ،44ب9؛ ص ،45ب4؛ ص ،63ب)6
ایهام
در تعریف آن دفتهاند « :لفظی بیاورند كه دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری بکار برند كه
شنونده از معنای نزدیک به معنای دور منتقل شود» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص.)644
جییامییج تیین را نیییییاز عشییییق سییییوخییت
آن فنییا آن را سییییزد كو سییییر فروخییت
(تفسرۀالرموز ،روپوش :ص ،64ب)66
در این بیت «فروختن» به قرینج «سوختن» ذهن را به معنای «مشتعل كردن» سوق میدهد؛ درحالیکه معنای
«خرید و فروش» نیز دارد.
(رک .ص ،46ب5؛ ص ،5ب45؛ ص ،64ب64؛ ص ،461ب45؛ ص ،44ب.)5
تلمیح
در لغت به معنی به دوشج چشم نگاه كردن است و در اصطالح اشاره به داستان یا آیه و حدیثی در متن شعر یا نثر
است؛ به شرط آنکه عین آن آیه و حدیث در متن نیاید (رک .فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص .)369
خییود زلیییییخییا بییود و آخسییییتییه جییگییر
خود بییه ی ع قو بی پسییییر شیییید نییام در
خییود تییرنییج و كییارد و مییحییفییل شییییده

خود پریشییییان و شیییکسیییتییه دل شییییده
(تفسرۀالرموز ،روپوش :ص ،375ب)7-4

(رک .ص ،36ب9؛ ص ،14ب7-4؛ ص ،431ب.)44
تکرار واژهها
ردیف :در این مثنویها جمعاً در  344بیت ردیف بکار رفته است كه در حدود  35درصد ابیات را شامل میشود و
حجم قابل مالحظهای است .از این میان  447بیت تنها افعال اسنادی است (همانند شده ،دشت ،بود ،است و )...و
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 444بیت شامل افعال دیگر ،اسامی و ضمایر است .از ویژدیهای خاص متن كاربرد ردیفهای طوالنی است؛ همچون
«او روشن شود»« ،به خداوند خویش» و «آن جناب است».
طرد و عکس و تشابه األطراف
در صنعت «طرد و عکس» « ،مصراعی را به دو پاره تقسیم میکنند و آن دو پاره را در مصراع دیگر برعکس تکرار
میکنند» (رک .نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص .)79در تشابه األطراف نیز «یک پاره از مصراع اول را در مصراع
دوم و یک پاره از مصراع دوم را در مصراع سوم ...تکرار میکنند» (همانجا) .البته در این مورد ،بخش مکرّر میتواند
تنها یک واهه باشد .این موارد در متون ادب فارسی كمكاربرد است؛ ولی در مثنویهای موردمطالعه در  69بیت
مشاهده میشود (6درصد كل ابیات) كه بسیار چشمگیر است.
نمونج طرد و عکس:
آنییکییه فییلییک را ز مییلییک داد بییخییش
آنییکییه مییلییک را ز فییلییک داد رخییش
( تفسیییرۀا لر موز ،رو پوش :ص36؛
(رک .ص ،54ب4؛ ص ،95ب ،6ص ،463ب ،4ص ،434ب .)4ب)41
نمونج تشابه األطراف:
پرده نشییی ین رو بییه سییییوی سییی یر كرد

سییییییییردییه خییود حییرم و دیییر كییرد

او شییییده خییود شییییبییه كییش آن و اییین
دیییر و حییرم هییمییددییر از وی مییبییییین
(ص -365ب-45
(رک .ص ،9ب6-4؛ ص ،45ب44-4؛ ص ،31ب45-9؛ ص44،31
ب)45-43.؛ ص ،39ب.)4-6
رد العجز علی الصدر و رد الصدر علی العجز
این ویژدیهای ادبی از فروع تکرار است كه بویژه در تأكید و تداعی یک مفهوم تأثیر بسزایی دارد .رد العجز علی
الصدر ،طبق تعریف مرحوم همایی همان «تصدیر» است « :لفظی كه در اول بیت و جملج نثر آمده است ،همان را
به عینه یا كلمج شبیه متجانس آن را در آخر بیت و جملج نثر بیاورند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص
 .)47این صنعت در  45بیت از مثنویها آمده است.
هرچییه میخواهی همییه در بنییددی اسییییت
بنیید دی را مییایییج خرسیییینیید دی اسییییت
( تفسیییرۀ ا لر موز ،رو پوش :ص،75
(رک .ص ،445ب15؛ ص ،495ب5؛ ص ،637ب45؛ ص ،677بب)36.)1
«چون كلمه ای كه در آخر بیت آمده است در اول بیت بعد تکرار شده باشد آن را صنعت رد الصدر علی العجز
میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص  .)75در مثنویهای تفسرۀالرموز در  45بیت تکرار واهه بدین
شیوه است:
دعییوی میییییراث انییا الییحییق كیینیینیید
هر دو جهییان خوا هش م ط لق ك ننیید
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كییان بییه بقییا كییل شییییده بعیید از فنییا
لیییییک انییا الییحییق سییییزد آن فییرد را
(تفسییرۀ الرموز ،روپوش :ص ،34ب4؛ ص،36
(رک .ص ،44ب4-5؛ ص ،51ب5-1؛ ص ،416ب4-5؛ ص ،414ب
ب.)6-)46
نتیجهگیری
نسخج خطی تفسرۀالرموز ازجهت شناختن اندیشج خواجگان چشتیه در قرن یازدهم اهمیت ویژه دارد .این نسخه
حاوی مثنویهایی است كه در مطالعج تاریخی ویژدیهای شعر عرفانی چشتیه كارآمد است .امیر روپوش ،نویسندۀ
كتاب ،از عارفان سلسلج خواجگان چشتیه است كه مبانی هستیشناسی ابنعربی و اندیشههای طریقت نقشبندیه
و چشتیه را در كتاب خود نقل كرده است .نویسنده از عارفان اهل سنت است؛ ولی به اهل بیت پیامبر نیز ارادت
ویژهای دارد .در این كتاب جمعاً  4677بیت شعر در قالب مثنوی آمده است كه ادرچه در اوزان مختلف سروده
شده ،اشتراكات سبکی آن بیانگر شاعر یگانج آن است .این مثنویها ویژدیهای فکری ،زبانی و ادبی ویژهای دارد.
از نظر فکری ،بسامد باالی طرح مفاهیم توحید و وحدت وجود ،توجه ویژه به شیخ و نقش وجودی او ،ستایش
پیامبر و اهل بیت و توجه به جایگاه وجودی پیامبر ،دسترددی اصطالحات عرفانی متن ،كاربرد اصطالحات فلسفی
و كاربرد عناصر مغانه و بزمی در متن از ویژدیهای فکری مثنویهای تفسرۀ الرموز است.
از نظر آوایی تخفیف مصوتها و ساكن كردن حروف صدادار ،انواع جناس و سجعپردازی در سطح كالم از مهمترین
ویژدیهای مثنویهاست .در سطح واههها و حوزۀ نحوی نیز كثرت كاربرد واههها ،تركیبات و تعابیر خاص عربی ،كاربرد
عبارتهای وصفی ،انواع اطناب ،و تركیبسازیهای بدیع از مهمترین ویژدیهای متون موردمطالعه است.
از نظر ادبی (بیان و بدیع) ،تشبیهات اضافی بدیع و بهنسبت پربسامد ،كاربرد تصاویر واجد عنصر حركت و حیات
(استعارۀ مکنیه ،استعاره در فعل ،كنایههای دزارهای و اسنادی) ،كثرت تناسب و مراعاتالنظیر در سطح ابیات،
فراوانی زوجهای متضاد در  494بیت و بسامد چشمگیر اقسام تکرار واههها (ردیف ،طرد و عکس ،تشابه األطراف،
ردالصدر علی العجز و )...از ویژدیهای مهم سبکی متن است.
بطور كلی مهمترین ویژدی شعر امیر روپوش ،موسیقی چشمگیر آن است كه از طریق كاربرد انواع جناس و سجع
و تکرار واهه ها بوجود آمده است .ادرچه درصد ابیاتی كه ویژدیهای موسیقیایی خاص این متن در آن دیده میشود
كمتر از ابیاتی است كه تشبیه یا استعاره در آن بکار رفته است؛ ولی تشبیه و استعاره ماهیت شعر را تشکیل
میدهد؛ درحالیکه كاربرد جناس در بیش از  43درصد ابیات یا كاربرد  6درصدی تشابهاالطراف و طرد و عکس (كه
رواج چندانی ندارند) ،انحراف از نرم و ویژدی بارز سبکی بحساب میآید.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله 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 الهه جیهانی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن
نهایی نقش داشتهاند .سركار خانم دكتر مریم محمودی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
شایسته است از زحمات استادان بزردوار دروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان كه در نگارش بهتر
این مقاله همیاری نمودهاند ،تشکر و قدردانی كنم.
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تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 مسئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
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