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 چکیده:

مثنوی مظهراآلثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی از شاعران و عارفان قرن نهم و دهم هجری، از 

ش، حکمی است که با همة ارزشهای ادبی، عرفانی و فرهنگی-عرفانی های شورانگیزجمله منظومه

های نسبتاً ناشناخته مانده است. برای شناخت و معرفی این اثر، نیاز به مطالعه و تحقیق از جنبه

بکی آن است. دراین مقاله تالش های سها بررسی کامل ویژگیاز آن جنبه گوناگون است. یکی

ای بالغی و هاآلثار در سه قلمروِ ویژگیهای صوری و زبانی، ویژگیی مظهرشناسی مثنوشود سبکمی

های معنایی و محتوایی آن بررسی و معرّفی شود. هر یک از این سه حوزه، ادبی و سرانجام ویژگی

شناسی مورد توجّه های آنها از منظر سبکرینتست که شاخصا یهایها و زیر مجموعهدارای الیه خود

ای سبکی این منظومه مشخّص و هبارزترین ویژگی ،اند. در نتیجه از این رهگذرگرفتهو بحث قرار 

 شود.تر میهها و جایگاه آن در ادب عرفانی ما شناساندارزش

 

  شعر قرنهای نهم و دهم.شناسی، هاشمی کرمانی، سبک مثنوی، مظهراآلثار، کلیدی: کلمات
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  مقدمه-4

ا گمنام جهانگیر هاشمی کرمانی، از شاعران و عارفان برجسته امّاالثار، سرودة شاه منظومة مظهر

آمده که با نهم و دهم هجری است. این منظومه، به پیروی از مخزن االسرار نظامی پدید  هایقرن

مخزن االسرار و با تأثیر از  دی است که در بحر و وزنترین مثنویهای متعدّهمة ناشناختگی از قوی

ت و معرّفی دقیق و کامل این اثر و جایگاه ادبی و عرفانی آن، بی تردید شناخ ه شده است.دسرو آن

ی همه جانبه به های گوناگون و رویکردهای سبکی آن از جنبهبا تحلیل و بررسیِ شاخصه

تحقیقی ، های سبکی این منظومهویژگیبارزترین برای شناخت  آید.دست میشناسی آن، بسبک

ای، روش کار در این تحقیق کتابخانه ردازیم.پین مقاله به آن میکه در ا مند و جامع الزم استروش

 تحلیلی و سندکاوی است.

 ضرورت تحقیق-4-4

ه به اینکه منظومة مظهراآلثار یکی از مهمترین آثار منظوم قرن دهم است که تاکنون آنگونه با توجّ

های مختلف به بهاز جنکه بایستة آن بوده شناسایی، ارزشگزاری و معرفی نشده است، ضرورت دارد 

با توجّه ویژه ن اثر بخشی آن را بررسی کنیم. به شود و جایگاه و میزاهای ادبی آن توجّها و ارزشمزیّت

)قرن دهم( که کمتر آثار درجه یک و درخشان ادبی از آن دوره سراغ داریم. به روزگار سرایندة آن 

های مختلف این منظومه از جنبهسبکی  هایجام مطالعه و تحقیق پیرامون ویژگیان برای این مهم،

 هاست.در عرصة کارها و پژوهشهای ادبی از ضرورت

 پیشینة تحقیق-4-3

ثرش، مطالبی ها و منابعی که از روزگار شاعر تا امروز دربارة هاشمی کرمانی و اکتاب ،در این تحقیق

اقلیم رازی، تاریخ هایی مانند هفت رسان است. کتاباند کمکنوشته و اطالعاتی بدست داده

معصومی، عرفات العاشقین، مآثر رحیمی، طرائق الحقایق، تاریخ ادبیات فارسی هرمان اته، تاریخ 

آنها معرفی  در فهرست منابع، بسیاری ازکه ی دیگر ادبیات در ایران به قلم استاد صفا و منابع

 ای هم اند و مقالهاختهمه نپردشناسی این منظواز این منابع به سبکیک ه هیچ اند. البتّشده

بررسی دقیق آن از   و 1همین سبب رجوع به متن مظهر، نگاشته نشده است. بدر اینبارهمشخصاً 

الزم است که  ،موضوع علوم یاد شده عرفانی با کمک از منابعی در  بالغی و ، های صوریجنبه

ز به عنوان پیشینة این تحقیق توان آنها را نیبع نیز در پایان تحقیق آمده و میفهرست کامل این منا

                                                           
خطي که در دست داشته با  هپاکستاني، با تكیه به يكي دو نسخحدود شصت سال پیش، حسام الّدين راشدي محّقق  1

هاي متعّدد و معتبر داخل اي، مظهراآلثار را چاپ و منتشر کرده است که با توّجه به عدم دسترسي مصّحح به نسخهمقدمه

شمندي، بسیار ناقص و مغلوط و کتابش نیز بسیار کمیاب است. تصوير آن کتاب و هفت نسخه ايران، کار او ضمن ارز 

 خطي داخل ايران، نزد نگارندگان موجود است. 
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های عرفان در مظهراآلثار هاشمی که در دربارة جلوهدکتر مهرداد چترایی  قلمداد کرد. مقالة

 به چاپ رسیده نیز مورد نظر نگارنده بوده است.  1931، سال 2درّ دری، شماره  فصلنامة

 بحث -3

 هایکرمانی از شاعران و عارفان قرنحکمی است که هاشمی  -ای عرفانیمثنوی مظهراآلثار، منظومه

هـ در شهر تتة سرزمین سند سروده است. شرح زندگانی، 349نهم و دهم هجری آنرا در سال 

 پراکنده آمده است کهبه شکل ر ها و تواریخ و برخی منابع متأخّاحوال و آثار هاشمی در تذکره

با نظر خالصة معرفی احوال و آثار هاشمی اند. هطور کامل به آن پرداختای مجزّا بنگارندگان در مقاله

 به منابع و مشخّص کردن اختالفات و برخی اشتباهات آنها چنین است:

د شد. نسبت او از طرف پدر به گیر هاشمی کرمانی در نیمة دوم قرن نهم در کرمان متولّشاه جهان

اطّالعات  ،او کی و جوانیِرسد. از دوران کودرف مادر به شاه نعمت اهلل ولی میشاه قاسم انوار و از ط

. از اینرو بی دار ادیبان و عارفان به نام استص است که او میراث امّا مشخّ ؛روشنی در دست نیست

کرده، رشد و نمو یافته است. و را ترغیب به آموختن و سرودن میتردید درخانواده و محیطی که ا

خرین و مهمترین سفر او به هاشمی در طول زندگی خود نیز سفرهایی داشته است؛ ازجمله آ

به آنجا کوچیده و بیش از ده سال درآنجا اقامت  399سرزمین سند بوده که احتماالً بعد از سال 

حاکم آنجا که  ،کردند و شاه حسن ارغوندر آنزمان ارغونیان بر سند حکمرانی می کرده است.

 کرده و به مقاممی بسیار هاشمی را تکریم و احترامادب دوست و هنر پرور داشته، شخصیّتی 

یوان اشعاری نیز بوده، در سال ورزیده است. هاشمی که صاحب دمعنوی، علمی و ادبی او ارادت می

به اقتفای عرفانی مظهر اآلثار را  ارغون و بزرگان سند، مثنویبه دعوت و ترغیب شاه حسن  349

ت. این مثنوی که در بحر و مخزن االسرار نظامی سروده است و آنرا به نام حسن ارغون کرده اس

امّا به ؛ های پیروی از مخزن االسرار استترین نمونهست، با بیانی شورانگیز از درخشانوزن مخزن ا

دالیلی آنگونه که شایستة آن است، شناخته و معرفی نشده است. هاشمی در سرودن این اثر به 

صلی این های ااشته است. بخشرو دهلوی نیز نظر دتحفه االحرار جامی و مطلع االنوار امیرخس

آغاز به تسمیه و تحمید، چهار مناجات، پنج نعت، سه روضه، بیست  منظومه شامل این  اجزاست:

 کتاب.  ةموعظه و خاتم

حوالی  هـ به قصد بازگشت به ایران و زیارت خانة خدا راهی سفر شد و در 349هاشمی در سال 

: 1اقلیم، تصحیح طاهری، ج )هفت قتل رسید.دست راهزنان به مکران نزدیک مرز ایران به 

: 9، ج ناجی تصحیح (، )عرفات العاشقین،292: صبن داود (، )تاریخ معصومی، تصحیح233ص

گو، تصحیح کلیم )سفینة خوش (،921: ص2ی، تصحیح هدایت حسین، ج)مآثر رحیم (،41124ص

: 2، جتصحیح ناصری (، )آتشکده،2441: ص4، جالشعرا، تصحیح ناجی)ریاض  (،131: ص2اصغر، ج

: 9)طرائق الحقایق، تصحیح محجوب، ج (،121: ص2، تصحیح مظاهر مصفّا، ج)مجمع الفصحا (،924



 

 

 

 

 

 

 42ستانزم -03شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/42

 

م و نثر در ایران، نفیسی: )تاریخ نظ (،1-99راشدی: صص  راآلثار، به کوشش)مظه (،191ص

(و )کاروان هند، گلچین معانی، 929-922: صص 2، ب2)تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج  (،493ص

 (449-499: صص1ج

منظومة مظهراالثار، تنها اثر بر جای مانده از هاشمی کرمانی است که به تصریح خود شاعر در سال 

رار  نظامی و در شهر تتة سرزمین هند سروده شده است. این اثر که به پیروی از مخزن االس  349

است. )فاعالت(  تحفه االحرار  جامی پدید آمده در بحر سریع و وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن

های همظهراالثار شامل آغاز کتاب با تسمیه و تحمیدیّه، منجاتهای چهارگانه، نعتهای پنج گانه، روض

است. با در نظر هر موعظه و خاتمة کتاب  گانه همراه با یک حکایت برایگانه، مواعظ بیستهس

 بیت است. 2499ها، تعداد ابیات آن حدود گرفتن اختالف نسخه

با تطبیق و بررسی آنها   ،کار تصحیح متن نزد نگارندگان موجود است که ،هفت نسخه از این اثر

اینرو تنها به ذکر فهرست  ای جداگانه دارد؛ ازها نیاز به مقالههانجام شده است. معرفی کامل نسخ

، نسخة کتابخانة 3119و  4332هایکتابخانة مجلس، به شماره شود: دو نسخةاکتفا می آنها

، نسخة کتابخانة 3249، نسخة کتابخانة مرعشی، به شمارة 29/23-1/2212گلپایگانی، به شمارة 

ف و سرانجام نسخة  -9/1291نسخة کتابخانة دانشگاه تهران، به شمارة ، 1/9992ملک، به شمارة 

 .41922به شمارة آستان قدس، 

توانیم عی در سطوح مختلف متن دارد که میهای متنوّر مانند هر اثر ادبی دیگر، ویژگیمظهراآلثا

م. بررسی و مشخّص کنیبرای این متن ادبی به نوعی ارزشگزاری دست بزنیم و برای آن جایگاهی 

سیِ این منظومه قرار شناتواند ذیل عنوان سبکهای گوناگون، میها از جنبهتحلیل تمام این ویژگی

فی برای شناخت و معرّهای سبکی این اثر، ها و شاخصهبه عبارتی دیگر چند و چونِ ویژگیگیرد و 

ن درنظر توان سه قلمرو اصلی برای آشناسیِ آثاری از این دست، میسبککامل آن ضروری است. در 

های صوری و ، جنبهباشند. اوّل ها و جزییّات ویژة خود را داراوانند زیر شاخهتگرفت که هر کدام می

های بالغی و ادبی نبهدوم ج شود؛زبانشناسی دربارة آن بحث می متن که بیشتر در حوزة علم زبانیِ

پردازند؛ سوم به آن میهای معانی، بیان و بدیع و همچنین نقدهای درون متن ادبی متن که دانش

ندة باورها، تفکّر و رویکردهای ایدئولوژیک های معنایی، محتوایی و اندیشگانیِ اثر که بازنمایجنبه

نویسنده یا شاعر است و بار فرهنگی متن در این حوزه قابل توجّه است که از مسیر نقدهای 

 توان به سراغ آن رفت.یکی، جامعه شناسی و روانشناسی میایدئولوژیکی، هرمونت

شناسی که موردنظر و سبک بنابراین نگاهی تحلیلی به مثنوی مظهراآلثار در بستر سه جنبة کلّی

 کنیم.جنبة صوری و زبانی را بررسی می نماید. ابتدابایسته می ،گارندان استاشارة ن

 های صوری و زبانی ویژگی-3-4



 

 

 

 

 

 

 42/شناسی منظومۀ مظهر االثارسبک

کات قابل مخزن االسرار، ناز ر بودن های زبانی مظهراآلثار و صورت این متن، ضمن متأثّویژگی

است.  تره با مخزن االسرار سادهقایسم مظهراآلثار درشود. در مجموع، زبان توجّهی دارد که بیان می

اش اوّلین منظومه آن نظامی، که در دوران جوانی خودتر است و سرایندة چه اینکه مخزن اثری کهن

را سروده، تعمّدی در پیچیده سخن گفتن و رمز آلود سرودن داشته که با همة روانی و خوش 

تر تر و سادهر بودن از مخزن، نرمزبان مظهراآلثار در عین متأثّآهنگی، زبانی نسبتاً سنگین دارد. امّا 

 ده است. حسام الدّین راشدی دربارةمورد توجّه برخی از محققّان نیز بواست. این سادگی در زبان، 

زبان این مثنوی، خیلی ساده و پیرایة بیان آن دلنشین، سلیس و دارای رموز »این اثر نوشته است: 

 )مقدمة مظهراآلثار، تصحیح راشدی(...« شناسی و اسرار تصوّف و خدا

توان به سه ان به شناخت سبک آن، بپردازیم میهر اثر ادبی، از منظر زب هر حال اگر در مواجهه باب

های زبانی را الیة آوایی، واژگانی و نحوی توجّه کرد و با مدد از علم زبانشناسی این الیه

 (241صها، و روشها، رویکردها یهشناسی نظرکاوید.)سبک

 های الیة آواییویژگی -3-4-4

نهفته است. تمام   بخشی از کارکرد الیة آوایی در مظهر اآلثار، در ذاتِ وزن آهنگین و پر طنین آن،

به  اند،هایی که در وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن )فاعالت( از مخزن تا مظهر سروده شدهمنظومه

 اند.مند بودهآواها بهره حسب توان و تبحّر شاعر از وجه موسیقایی

او( به خوبی بهره بگیرد و با -ای-بلند )آ هایتواند از مصوّتای است که شاعر میقابلیّت این وزن بگونه

 ِ از این دست فراوانند:تکرار و توالی آنها به غنای موسیقایی شعر خود بیفزاید. ابیات

ــة روی اوســـــت  ــان آینـــ ــه جهـــ  آنکـــ
 

ــور فزاینـــــدة خورشـــــید جـــــود          نـــ
                       

 روی همــه رو بــه ســوی کــوی اوســت...     
 

ــهود...   ــال شـــــ ــه آرای جمـــــ  آینـــــ

 (19)همان: 
 

 دو یا چند کلمه همانندند، ها که درتها و مصوّبه تکرار صامتتکرارهای نامرئی، یر بدکتر شفیعی با تع

با (419)موسیقی شعر، ص .اندآواها در غزلیّات شمس پرداخته یتوجّه کرده و به کارکرد موسیقای

شاعر از این ظرفیّت زبانی به خوبی بهره جسته و به  شود که در ابیات مظهر اآلثار نمایان می تأمّلی

ها، در حوزة تها و صامته بحثِ تکرار و تنوّع و توالی مصوّالبتّ. اثر خود افزوده است یغنای موسیقای

که در جای خود به آن  شودشناخته می« ج آراییوا»عنوان با  های لفظی نیز موضوعیّت دارد وآرایه

 پردازیم.می

 های الیة واژگانیویژگی -3-4-3

سبکی آن اثر  هایترین عوامل شناخت برخی از ویژگیالیة واژگانی هر متن ادبی از مهم واکاوی

مهمترین نقش را در سامان گرفتن یک  ،عنوان کوچکترین واحد معنادار زبانها باست. بهر حال واژه
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متن، هویّت و معنا بخشیدن به آن و ایجاد ارتباط و حتیّ کارکردهای ثانویه در زبان، یعنی خلقِ 

سازی، گزینی، واژهتواند بسیار متأثّر از نحوة واژهسبک یک متن ادبی می بُعد زیباشناسی متن دارند.

گرایی ها، کهنواژه ها، گسترة دایرة کلمات، بار فرهنگیواژه ها، چگونگی چینشسازی با واژهترکیب

 آنقدر خاص و مهم است که امّا جایگاه کلمه در شعر، ها باشد.ن آندار بودها و میزان نشانهواژه

شعری، بسته به نوع )ژانر(،  دانند. درآثار منظوم و شاهکارهایها میبرخی، شعر را رستاخیز واژه

ای ها زد. مثالً نوع و بسامد دستهواژهبندی توان دست به دستهتوانایی شاعر، میمایه و سلیقه و درون

هایی با کلمات یک منظومة عرفانی حماسی چون شاهنامه، حتماً  تفاوتیک اثرِ در ها خاص از واژه

یابیم که دایرة می چون منطق الطّیر عطّار دارد. امّا با تأمّل در مظهراآلثار هاشمی از این منظر، در

دستی، تنوّع و کمّیت قابل توجّهی در این حوزه با ا چیرهواژگانی آن بسیار وسیع است و شاعر ب

متناسب با های هاشمی هوشمندانه و آگاهانه و گزینیواژه شگردهای مختلف ایجاد کرده است.

مثالً در آغاز منظومه که به  با رویکردی زیباشناسانه انجام شده است. محتوای شعر و هدف شاعر و 

گزیند که هم به لحاظ معنایی هم هایی بر میپردازد، واژهمی« هللبسم ا»یی حروف آیة شریفة رمزگشا

 کند:ایش و تقدّس را به مخاطب القا میموسیقایی آغازگری و گش

ــعِ م ــت  مطلــ ــدت و صفاســ ــة صــ  فتوحــ

 خطبـــــة ذی بـــــالِ همـــــایون خطـــــاب

  
 ج

 ســـــر ورت حمـــــد و لـــــوای خداســـــت 

 خـــــال و خـــــ  عـــــارض ام  الکتـــــاب...

 (2: 1321)هاشمی،
 ج

و زیباشناسی تا پایان منظومة  های معنائیبه فراخور ضرورت هاآگاهانه به گزینش واژه و این رویکرد

گرایی ردهای شاعران در قبال کلمات، کهنهمانگونه که اشاره شد یکی دیگر از شگ او آشکار است.

با  گردد.ز به تشخیص و هدف شاعر برمیاست. بسامد واژگان کهن در اثر ادبی و به ویژه شعر نی

و هم ملهم و متأثّر از مخزن  هبه اینکه هاشمی، هم از پشتوانة دیرسال عرفانی برخوردار بود هتوجّ

های کهن مربوط به متونِ قدیمیِ واژه بوده است، های عرفانی پیش از خوداالسرار و دیگر منظومه

ه نظر این مورد اشاره، به شکلی متعادل به شعر او راه یافته و شکوهی دلنشین به شعر او بخشیده. ب

نظامی وام گرفته شده و   دسته از کلمات که در منظومة هاشمی آمده، بیشتر از متنِ مخزن االسرارِ

 اند. در دورة هاشمی )قرن دهم( چندان رواجی نداشته

سبکی آثاری چون مظهر اآلثار است که به پیروی های آرکائیسم( غالباً یکی از ویژگی)این کهنگرایی 

زبانِ »گوید: چ میکند. جِفری لیبینامتنی را خلق میوده شده است که نوعی رابطة از آثار متقدّم سر

  «کند که پژواك ادبیّات ماندگار و از دستاوردهای ادبیّات واالست.ه و وقاری را تداعی میکهن، شکو

(Aligus cuide to English poety: 14) 
ست. اساساً پویایی زبان های نو ااژهآفرینش و ،دستشاعران چیره یکی دیگر از شگردهای خلّاقانة

 آیند و رواج یابند. شاعران و نویسندگان خلّات در کند که کلمات جدید در بستر آن پدیدایجاب می
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مظهر اآلثار نیز تا حدودی  ،از این منظر کنند.ن ویژگی ذاتی زبان کمک شایانی میتمام زبانها به ای

سازیِ چندانی نکرده امّا متأثّر از نظامی، اثر مستقیماً واژهه شاعر در این دارای برجستگی است. البتّ

ار های تازه در مظهر اآلثسازیهای جدید دست زده که این ترکیبنوعی ترکیب با ترکیب دو واژه به

نظامی از  ،سازی که به نظرهای آغازین آن. شیوة این ترکیببسامد نسبتاً باالیی دارد؛ بویژه در بخش

 یا (گشا+ گشا = چهره چهره) بن فعل مضارع( مانند )اسم + ، غالباً چنین است:است شگامان آن پی

 در این ابیات: هایی از این دست که در منظومة نظامی فراوان است: مثالًو ترکیب «لعل طراز»

ــاب  ــر آفتـــــ ــرازِ کمـــــ ــل طـــــ  لعـــــ

ــروران   ــوزِ درون پـــــ ــرورش آمـــــ  پـــــ

                              

ــه  ــد  حُلّــ ــی بنــ ــاك و حُلــ ــر خــ  آب گــ

 روز برآرنــــــــــدة روزی خــــــــــوران...  

 (9)مخزن االسرار: ص
 

  

 مثالً در صد بیتِ در مثنوی مخزن، زیاد است؛ایجاد صفت فاعلی برای  هاسازیبسامد این نوع ترکیب

 از مقدمه( 29همان: صاند. )ها کاربرد داشتهاین نوع ترکیب اراوّل آن سی و چهار ب

چه ساختار آنها سازیهای نوینی است که اگر دارای ترکیبمظهراآلثار هاشمی نیز به همین سیات، 

ست و اولین بار این کلمات، تازه اترکیب همان ساختار ترکیبات نظامی است، امّا در بسیاری موارد، 

 بینیم:این ابیات می هایی از آنها را درهکار رفته است. نموندر مظهراآلثار ب

ــات   ــکِ حیـــ ــتة ملـــ ــاظم سررشـــ  نـــ

ــیدِ   ــدة خورشـــ ــور فزاینـــ ــود نـــ  جـــ

 گشـــــای گـــــرهِ خاکیـــــان   رشـــــته 

ــره ــاك  چهـــ ــورِ آب وخـــ ــار صـــ  نگـــ

ــر  ــاه   چـ ــید و مـ ــوهر خورشـ ــش گـ  کـ

ــر   ــاه ومهـــ ــردازِ رُ  مـــ ــره پـــ  ...دایـــ

 آل گــــرِ عـــــارض خــــوش منظـــــران  

  
         

ــات   ــلة کاینــــــ ــوه دهِ سلســــــ  جلــــــ

 وجــــــــودآینــــــــه آرای جمــــــــال  

 کــــــشِ ســــــبحة افالکیــــــانمُهــــــره

 روشــــــنی دیــــــدة جانهــــــای پــــــاك

 لعــــــل طــــــرازِ شــــــفق صــــــبحگاه...

ــش  ــپهر نقـــ ــم ســـ ــع ادیـــ ــرِ نطـــ  بَـــ

ــروران...    ــر پـــ ــکِ نظـــ ــه دهِ اشـــ  گونـــ

 (9)مخزن االسرار: ص
 

 

اند. مثالً ها برای اوّلین بار در مظهراآلثار عرضه شدهیسازیبتمام این ترک به غیر از یکی دو مورد،

خلّاقانة از فرازهای بسیار « گونه دِه اشک نظر پروران»ترکیب زیبای گونه ده ) گونه +ده( درمصراعِ 

 این ابیات است که به خلق تصویری دلنشین و پویا انجامیده است.

های مهم سبکی مظهراآلثار ههای نو، یکی از شاخصسازیها و ترکیبهر روی، این نوع استخدام واژهب

های مرکب، سازیبر اساس قیاس دستوری و واژهدهد که شاعر توفیق یافته است نشان میاست و 

صورت قیاسی عبارت است از صورتی که برحسب »سوسور میگوید: لق کند. ای خصورت زبانی تازه

اسی عمومی، )دورة زبانشن« قانونی معیّن از روی الگوی یک یا چند صورت دیگر ساخته شده باشد.
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های سبکی اثر، گیکه به یکی از ویژر مظهر اآلثار مشاهده شد تا آنجاآشکار آن د ( که نمونة292ص

فرهنگی های مظهراآلثار بسامد باالی کلماتی است که دارای بار ز دیگر ویژگیا تبدیل شده است.

نویه پیدا یعنی به شکلی رمزی، نمادین، مجازی یا استعاری کارکرد ثا خاص هستند یا نشانه دارند؛

هایی غیر از معنای ظاهری خود داللت دارند. این کرده یا به عبارتی دالهایی هستند که بر مدلول

چرا که اصطالحات خاصّ عرفانی، در این آثار،  ؛گیردهای عرفانی اوج میمتون و منظومهویژگی در 

خود بیشتر بردند که در جای انی از زبان رمز و تمثیل بهره میعرف –پُرکاربردند و اساساً متون ادبی 

 پردازیم.یبه آن م

 های الیة نحویویژگی -3-4-9

ها، ها، نوع جملهچیدمان کلمات در جمله، طول جملههاست. کیفیّت ، تکیه بر جملهدر الیة نحوی 

 موثّر باشند. گیری سبک یک اثر،ها، همه میتوانند در شکلمله، وجه و زمان جملهجابجایی ارکان ج

های وزنی، رتتر است. چرا که ضروهای جمله و تنوّع آنها در زبان شعری، برجستهتردید دگرگونیبی

بکارگیری شود. اگر شاعر، آگاهانه در ین تنوّع و تحوّل میبالغی موجب اموسیقایی، عاطفی و 

اصرار داشته باشد، این رویکرد دار و متناسب با فضا و بستر شعر های هدفهایی خاص با ویژگیجمله

ی، شاعر برای تأکید تواند به عنوان ویژگی سبکیِ شعر او برجسته شود. مثالً در یک شعر حماسمی

کند مخاطب، ارکان جمله را جابجا می یهمچنین برای تهییج موسیقایگری قهرمان و بیشتر بر کنش

با  آنچنان تو را»برای نمونه به جای آنکه بگوید: کند. پایان جمله به آغاز آن منتقل میو فعل را از 

بسیاری  ثیر آنها روشن است.که تفاوت تأ« بکوبم به گرزِ گران چنانت»گوید: می« گرزِ گران بکوبم

اهمیّت بسیار دارد، چرا که ساختارهای نحوی  بررسیِ ساختار نحوی در سبک پژوهی،معتقدند که 

 (Grammar As style: 4) ها، با نوع سبک، پیوند استواری دارد.جمله

ها غالب است که باید به آن در مظهراآلثار نیز چند نکته دربارة ساختار نحوی آن و وضعیّت جمله

ور وزن کوتاه و آهنگین این منظومه، همانگونه که از نام بحر آن توجّه داشت. اوّل اینکه به فراخ

تر از بسیار کوتاه ،شعر های زبانِاند. اصوالً جملهکوتاه بکار رفته ،ها کوتاهآید جمله)سریع( نیز بر می

ه ویژه در اوزانی از این دست، که شاعر به موسیقی و احیاناً به ایجاز هم توجّورند. بهای آثار منثجمله

 ها در مظهراآلثار در پایان جمله نیامدهخالف روند عادی نحو جمله، افعالِ جملهدوم اینکه بر دارد.

یا عاطفی، های موسیقایی وس  جمله بکار رفته که آن هم بدلیل ضرورت است و غالباً در آغاز یا

د. مورد توجّه باشتواند به عنوان یک خصیصة این اثر، هنرمندانه انجام گرفته است که میو  آگاهانه

 شود:برای نمونه چند بیت، مالحظه می
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ــد ســـ  ــه  شـ ــه نامـ ــقِ گنـ  امیه از مشـ

 عفــــو کــــن از نامــــه ســــیاهی مــــرا

 هــم تــو بــه فــیح رشــحات حیــات     

ــده     ــه بن ــرت گن ــمگ غ ــه کس ــن چ  ایم

 در روشِ علــــــم و عمــــــل غــــــافلی

 
           

ــه     ــیه نامـ ــه سـ ــن کـ ــن کـ ــارة مـ  امچـ

ــرا   ــواهی مـ ــو خـ ــه تـ ــی کـ ــه رنگـ  دار بـ

 زِ  دورنگـــی  نجـــات بخـــش بـــه رنگـــی

ــرمنده  ــاره و شــــ ــاجز و بیچــــ  ایعــــ

 بوالهوســـــی، ابتـــــرِ بـــــی حاصـــــلی...

 (12: 1321)هاشمی، 
 

تنوّع و تعدّد های آن است. وجه فعل در جمله دربارة مظهراآلثار، ،یکی دیگر از موارد شایستة توجّه

ین، به اگر ا اثر کمک کند و مندی درو جاذبه 1تواند به خلق چند صداییوجه فعل در شعر می

تواند به سبکِ اثر، جهت و نمود ببخشد. از اینرو وجه فعل در الیة رویکرد شاعر تبدیل شود می

هایی از آن است که بر اخبار، صورت یا جنبه»آمده است: نحوی اثر نیز مهم است. دربارة وجه فعل، 

)دستور مفصّل امروز:  «کند.داللت می امر، آرزو، تمنّا، تأکید، امید و برخی امور دیگر، احتمال

های آن بروز و یابیم که وجوه مختلف فعل در جملهبا دقّت در ابیات مظهراآلثار، در می. (941ص

های تعلیمی که ه و از کسالت باری برخی از مثنویظهور دارد که به چند نواختی منظومه انجامید

شاعر در این اثر،  ی نیست.بیشتر، وجه امری فعل درآنها غلبه دارد در منظومة مظهراآلثار خبر

بهره جسته است.  فتی، عاطفی، التزامی و دیگر وجوه نیز درکنار وجه اخباری، از وجوه تمنّایی، معر

 برای نمونه، چند بیت نقل شدة قبل، مالحظه شود.

 های بالغی و ادبینوآوریها و برجستگی-3-3

 های مجازی زبان و برجستهصورتاربردهای بالغی، ک بخشد،وشن است آنچه به زبان، ادبیّت میر

ترین بستر تواند به عنوان مهمدبیّت متن، میکردن وجوه زیباشناسی زبان است. چند و چون ا

بنابراین تحلیل و بررسی سطح بالغی زبان، سهم فراوانی در رهیافت شناخت به سبک آن اثر باشد. 

های ثانویّه )معانی(، لتشگردهای بالغی را میتوان در سه سطحِ دالادبی دارد. شناسی سبک

های لفظی و معنوی )بدیع( بررسی کرد. آرایه )بیان( و موسیقیِ زبان و تصویرپردازی و صور خیال

تواند، حتّی در نام سبک یک اثر تعیین کننده باشد. مثالً هر یک از این صناعات و شگردها میغلبة 

کرمانی، بهرة فراوانی از سطوح مظهراآلثار هاشمی  .شبیهی، سبک استعاری، سبک تمثیلیسبک ت

شعریّتِ اثر،   تر، خلقبه عبارتی دقیقمختلف بالغی دارد. شاعر با اشراف و توانایی در خلق ادبیّت و 

                                                           
را که از حوزة موسیقي  (ployponie)اّولین بار میخايیل باختین، منتقد ادبي و فیلسوف روسي، اصطالح چندصدايي  - 1

 ات و نقد ادبي بكار برد و با تأکید بر آثار داستايوفسكي آنرا رواج داد.وام گرفته بود، در حوزة مطالع
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 ها از برخی آثار منظومِ  کسالت بار غیرشاعرانه،نگروی ما، فرستوفیق یافته است. از اینرو منظومة فرا

 . متعالی برخوردارو اثر بخشی شعرِ دوراست و از شورانگیزی 

 ایجاز

ختلف مظهر به های مبخش در نکتة برجسته دربارة مظهرآالثار از نظرگاه علم معانی، ایجاز آن است.

یجاز محور، گانه، شاعر با بیانی اها و بخش اصلی منظومه یعنی مواعظ بیستویژه در بیان حکایت

این مسیر از دیگر شگردها  کرده و درآور رادر الفاظ و ابیاتِ محدود بیان معانی گسترده و تأویل

ت. چنانکه در المعجم نیز آمده: چون استعاره و تشبیه نیز در خدمت ایجاز کالم خود بهره برده اس

)المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح « پس استعارات و تشبیهات جمله از باب ایجاز است.»

و از محاسن  ز شگردهای موفّق اوستبنابراین ایجاز در شعر هاشمی یکی ا. (914قزوینی: ص 

در مورد آثار ادبی باید »گوید: دربارة ایجاز در آثار ادبی می شمیساشود. دکتر منظومة او قلمداد می

ساند بلکه آنرا رساتر و مؤثرتر رنه تنها به ارائه معنی، ضرر نمی جویی در الفاظگفت که معموالً صرفه

بینیم و شاعر هم از ایجاز کمتر اثری از اطناب می ،مظهراآلثاردر . (211 ص)بیان و معانی،« سازد.می

 کنیم: می هایی از ابیات را از این نظرگاه، مرورقصر و هم ایجاز حذف بهره برده است. نمونه

ــب    ــای غیــ ــوهر دریــ ــخنت گــ  ای ســ

ــود  ــه بــ ــاك و موجّــ ــر ســــخنت پــ  گــ

ــه   ــنج بـ ــخن سـ ــوی سـ ــخن، سـ  روی سـ

       

 جیــــب طبــــع تــــو را ســــرزده دریــــا  ز 

 بـــه کســـی گـــوی کـــه آگـــه بـــود     آن 

 حـــرفِ خـــرد مایـــة ایـــن گـــنج بـــه...     

 (49)مظهراآلثار: ص
 

 تشبیه و استعاره

یابیم که غالب تصویرپردازیهای شاعر، مبتنی در میاگر از منظر بیانی نیز به مظهراآلثار، توجّه کنیم، 

اهمیّت فراوانی دارد و قطب استعاری زبان درآثار عرفانی، است. اصوالً ویژه استعاره بر تشبیه و ب

شاعران با بکارگیری انواع استعارات، ضمن تصویرسازی و ایماژآفرینی، در پی خلق معانی ثانویه و 

دة مظهر نیز های معنایی هستند که ویژة آثار عرفانی، از قبیل مظهر اآلثار است. از اینرو سراینالیه

ره تأکید ورزیده و انواع آنها را در جای جای های بیانی بیشتر به تشبیه و استعادر میان همة قابلیّت

چه بکار برده است. اگر های زیباشناسانهبه فرا خور ضرورت منظومة خود به تناسب فضای معنایی و

 مر، تفضیل و ...مُض ،هاشمی انواع تشبیه مانند، حسّی به حسّی، حسّی به عقلی، مرکب در شعر

اعم از مصّرحه، مرشحّه، مکنیّه و ... حضور دارد، امّا حضور شود و بیشتر از آن، انواع استعاره، دیده می

این نوع تشبیهات و استعارات در قالب جمله و به شکلِ غیر ترکیب اضافی، در حدّ معمول است و به 

ویژگی بارزی تبدیل نشده، آنچه در این قلمرو به شعرِ هاشمی برجستگی بخشیده، بسامد باالی 

 تا پایان منظومه، ترکیبات آغاز در ابیاتِ مظهر، از ای استعاری است.ههای تشبیهی و اضافهاضافه
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نمادگرایانه و تمثیلی  سبب تقویّت جنبة مجازی، ،این که خودِ کار رفتهاضافی مبتنی بر تشبیه ب

تشبیهی و استعاری ابیاتی که مشحون از این اضافات   برای نمونهزبان منظومة او نیز شده است. 

 شود: است، مالحظه می

ــویی  ــان تــــ ــة جــــ ــیقلی آینــــ  صــــ

ــ ــال بحـــ ــی  کمـــ ــی و محـــ  رِ جاللـــ

 ... روزنِ جـــان بـــر دل مـــا بـــاز کـــن          

 

ــویی...    ــان تــــ ــدة اعیــــ ــنی دیــــ  روشــــ

 کُــــلا جمــــالذ لــــک یــــا ذاالجــــالل ...    

ــن...   ــدف راز کــــ ــا را صــــ ــدة مــــ  دیــــ

 (11)همان: 
 

 و یا : 

ــرده را    ــن پـ ــد کهـ ــن مهـ ــر دَرَد ایـ  ... بـ

ــاز   در ــزاران نیـــ ــه هـــ ــر آرد بـــ  نظـــ

ــد   ــاز کنــ ــخن  بــ ــم ســ ــلِ طلســ  قفــ

          
 

ــرده را   ــخن پــــ ــد از روی ســــ  در کشــــ

ــای راز  ــینه گهرهـــــ ــدف ســـــ  از صـــــ

 عرضــــه دهــــد جــــوهرِ قســــم ســــخن...

 (92)همان: 
  

 همچنین در این ابیات: 

ــة ابــــر بهــــار     ــه چــــو از نطفــ  دانــ

ــدال   ــاه از روش اعتــــ ــل گیــــ  طفــــ

ــاس    ــی قی ــی ب ــت بس ــود اس ــزرع ج  ... م

             

 در رحــــم خــــاك شــــود مایــــه دار...    

ــال ...  ــزد کمـــ ــه بریـــ ــکم دانـــ  در شـــ

ــپاس...    ــزاران سـ ــه هـ ــر دانـ ــه هـ ــاد بـ  بـ

 (99)همان: 
 

استعاری و تشبیهی هایِ توان بسامد باالی این اضافهمی های از این دست فراوان است. قطعاًو نمونه

 های سبکی مظهراالثار قلمداد کرد.را یکی از ویژگی

 های لفظی آرایه-3-9

ه شاعران بوده، هم صنایع لفظی و هم معنوی، بسته به توانِ شاعر توجّصنایع ادبی که همواره مورد 

های تواند به خصیصهاثر شود، می به نحوی که موجبِ تقویتِ  بُعدِ زیباشناسانةدر بکارگیری آنها 

گیهای سبکیِ سبکی اثر تبدیل شود. از اینرو بررسی آنها در آثار مهم، کمک شایانی به شناخت ویژ

جمالشناسانه از های ر از مخزن و بنا به ضرورتمظهراآلثار هاشمی نیز متأثّ کند.می های ادبیآفرینش

بل قا های درون متنیِها بهره برده و در بسیاری موارد با هنرمندی شاعر، جاذبهای از این آرایهپاره

کاربردی های لفظیِ مظهر که دست آورده است. ابتدا تعدادی از آرایهتوجّهی از رهگذر این صنایع ب

 شود.مالحظه می ،محسوس و اثربخش در ابیات این منظومه داشته، فهرست و با ذکر شاهد

گیری شاعر از انواع جناس، شامل تام، ناقص، مضارع، در مظهراآلثار به شکلی متعادل بهره جناس:

 بینیم: ا میهایی از آنربعح و اشتقات، آشکار است. در ابیات زیر نمونه قلبِ ،الحق، خ ، زاید، مذیّل
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ــا» ــآب  « بـ ــاب ادب  را مـ ــود بـ ــه بـ  کـ

 که به هر سینه چو گنجینه اسـت  « سین»

         

ــاب    ــیچ بـ ــزن از هـ ــش دم مـ ــی رقمـ  بـ

ــت...   ــینه اس ــه دُرّ صــدف س ــه ک ــین ن  س

 (2)همان : 
                                                                                                                    

 کــــه بــــود رایــــت رای همــــه                    « را»

                   

 رای ســـــلیم اســـــت بـــــرای همـــــه 

 (11)همان: 
                                                                                                                     

 هــر دو جهــان یــک رقــم از کلــک توســت

             

 مالـــک مُلکـــی و جهـــان ملـــک توســـت 

 (11)همان: 
 

 اهـــل غـــرض را  ز  مـــرض پـــاك کـــن 

                

ــت غ    ــن مشـ ــارة ایـ ــن چـ ــناك کـ  رضـ

 (21)همان: 
                                                                                                      

 گفــــت بــــه یوســــف پــــدر مهربــــان 

             

ــان   ــده آرام دل و رامِ جـــ ــای شـــ  کـــ

 (91)همان: 
                                                                                                      

 موازنه و مماثله

ــی      ــعت، بسـ ــالم وسـ ــو در عـ ــور تـ  نـ

ــو نیســت    ــای ت ــه ثن ــل ب ــه قای  کیســت ک

       

ــی      ــیا محـ ــة اشـ ــر جملـ ــو بـ ــم تـ  علـ

ــو نیســت   ــای ت ــه لق ــل ب  کیســت کــه مای

 (11)همان: 
 ج

ــان ملــــکِ  ــو امــــان در امــ  بقــــای تــ

ــی ــاز  در رهِ آزاد گــــ ــاك ســــ  ام خــــ

           

ــان در جهــان ...      ــای تــو جه ــوانِ عط  خ

 ام پـــــاك ســـــازاز همـــــه آلـــــودگی

 (14)همان: 
 

 واج آرایی: 

 بـــرده ســـبق کنگـــرِ اوجـــش  ز عـــرش

             

 ة خورشــید، در او  گشــته خــویش  شمســ 

 (99)همان: 
  

 مســـتی ایشـــان زِ مِـــی عشـــق یـــار      

           

ــگوار     ــی خوشـ ــو مِـ ــان چـ ــربِ ایشـ  مشـ

 (194)همان: 
  

ــده     ــالم آمــ ــوص کــ ــه مخصــ  الم کــ

       

 علــــم و عمــــل زو بــــه کمــــال آمــــده  

 (19)همان: 
 

 در مظهراآلثار، برخی دیگر از صنایع لفظی چون انواع سجع در حدّ معمول بکار رفته است.

 های معنویآرایه-3-1

هاشمی در مظهراآلثار از صنایع معنوی، نیز بهره برده چنانکه در غالبِ آثار بزرگان به این صنایع 

مظهر اآلثار، قصد فضل فروشی نداشته و در  هاشمی درتوجّه شده است. امّا مشخّص است که 
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شیده، از و پو گاه پنهان ها هرگز به ورطة افراط نیفتاده؛ بلکه بسیار آرام و متعادل وکاربرد این آرایه

فراخور نیاز و درجهت تقویت بار عاطفی، معنایی و غنابخشی به زیبایی  های معنوی بهبرخی آرایه

 شود.هایی اشاره میمراه با ذکر نمونهبهره جسته است که به برخی از بارزترین آنها ه ،کالم

 گراییحرف

ر ارتباط با معنا، همراه با توجّه سرایندة آن به شکل حروف دهای سبکی مظهر، یکی از مشخصّه

های عارفانه است که دربارة حروفیّه از منظر عرفانی آن، ازك خیالیهای شاعرانه و البتّه رمزگرایین

 کنیم:کنیم. نمونه ابیات را مرور میمیدرجای خود بحث 

ــان و دل   ــابقة جـــــ ــتر از ســـــ  بیشـــــ

 عشــــق چــــو بــــر لــــوح بقــــا زد نُق ــــ 

 هســـت از آن نقطـــه و خـــ  حـــرف مـــیم 

  
           

ــل      ــم متّصـ ــه هـ ــود بـ ــ  بـ ــه و خـ  نقطـ

ــ    گشــــت هویــــدا زِ نقــــ  چشــــم خــ

ــت   ــ  مســـ ــوم و خـــ ــة موهـــ  قیمنقطـــ

 (9)همان: 
 

 

ــت    ــد یافــ ــه تمهیــ ــر الم کــ ــرّة هــ  طــ

           

 شـــــانه ز دندانـــــة تشـــــدید یافـــــت    

 (4)همان: 
  

ــید   ــد کشـ ــل قـ ــة کُـ ــف از نقطـ ــون الـ  چـ

             

ــید    ــد کشـــ ــت احمـــ ــک ازل قامـــ  کلـــ

 (21)همان: 
 

 مراعات النّظیر

 شــــــامّه را غالیــــــة شــــــوت بخــــــش

ــن             ــاف کـــ ــقل اوصـــ ــه را مَصـــ  المســـ

 

ــش   ــنی ذوت بخـــــ ــه را چاشـــــ  ذائقـــــ

 زنـــو هـــوا از دل و جـــان صـــاف کـــن    

 (12)همان: 
 ج

  

 تضاد و طباق

ــام          ــنگرف شـ ــبح ز شـ ــل صـ ــاخت گُـ  سـ

             

ــام      ــیاهی تمــ ــه ســ ــفیدی بــ ــرد ســ  کــ

 (19)همان: 
 

ــاه          ــان را پنــ ــو جهــ ــای تــ ــت بقــ  هســ

             

 نیســــت فنــــا را بــــه بقــــای تــــو راه     

 (19)همان:
 

 

  

 ایهام

ــت « را» ــا و رجاســ ــرِ راه رضــ ــه ســ  کــ

 عـــرش کـــه گوئیســـت بـــه دوران عشـــق

           

 راســـت بـــه درگـــاه خـــدا رهنماســـت     

 آمــــده در چــــر  ز چوگــــان عشــــق   

 (191)همان: 
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ــی زِ  ــد نــ ــان میدهــ ــت نشــ ــب دوســ  لــ

ــو   ــاش چـ ــتون   بـ ــز سـ ــه مرکـ ــار بـ  پرگـ

           

ــوتِ روان می   ــی قـــ ــذّت نـــ ــد...لـــ  دهـــ

ــرون  ــود بـــ ــه از دایـــــرة خـــ ــا منـــ  پـــ

 (194)همان: 
  

 ایهام تناسب

ــوگ                  ــوش ک ــفا، گ ــت و ص ــماع اس ــه س  جمل

             

ــو      ــوش ک ــدا، گ ــت و ص ــوت اس ــه ص ــن هم  ای

 (194)همان: 
 

 اقتباس و تلمیح 

وردن اند. اقتباس را آس و تلمیح تفاوت، ظریفی قائل شدهبین اقتبابرخی از استادان علوم بالغی، 

اند. دانسته بدون آوردن تمام آن ه به وقایع تاریخیو تلمیح را اشاره و توجّ یا روایتی  در کالم آیه

یا بخشی از آنرا اقتباسِ درج و  آوردن عین آیهاند دربارة اقتباس آنانکه دقّت بیشتری به خرج داده

( 23ص یی از قرآن و حدیث در ادب فارسی،)پرتوها اند.یری مضمون آیه را اقتباس حل گفتهبکارگ

های منظومة ین توجّه، یکی از بارزترین ویژگیبا ا. (99صتجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی:و )

هاشمی، نمودِ فراوان، اقتباس با هر دو نوع و تلمیح به عنوان یکی از رویکردهای سبکی، در آن 

 ت.اس

 :ابیات شاهد برای اقتباس

ــرحیم               ــرحمن الــــــ ــم اهلل الــــــ  بســــــ

             

 فاتحــــــــه آرای کــــــــالم قــــــــدیم    

 (1)مظهراآلثار : 
  

ــبیه         ــحفِ بــــی شــ ــای، صــ ــره گشــ  چهــ

             

ــه   ــبَ فیــــ ــة الریــــ ــدر دیباچــــ  مصــــ

 (9)همان:
  

 قـــــات فلـــــک افتـــــد ز بـــــیم   در طب

ــمحل   ــود مضــ ــر  شــ ــجلِ چــ ــه ســ  نُــ

              

 زلزلــــــه الســــــاعهُ  شــــــی  عظــــــیم... 

ــجل   ــیِّ السِّــ ــر ک ط ــ ــین زیــ ــت زمــ  هفــ

 (14)همان: 
 

 جـــــزو کُـــــلِ مدرســـــة عقـــــلِ کـــــل       

             

 ســــر ورقــــش، حوضــــة تلــــک الراسُــــل  

 (29)همان: 
 ج

ــت               ــة روی اوســـ ــان آینـــ ــه جهـــ  آنکـــ

             

 1روی همــــه از همــــه رو، ســــوی اوســــت 

 (19)همان: 
 

                                                           
 332، بقره/420، بقره/332: انبیاء/ 3، حج/ 4نشاني آيات مورد اشاره به ترتیب ابیات: بقره/- 1



 

 

 

 

 

 

 02/شناسی منظومۀ مظهر االثارسبک

ه روایات و احواالتِ تاریخ زندگیِ عرفا، اولیاء و انبیاء تِ مظهر، تلمیحات فراوانی بهمچنین در حکایا

گیری از اقتباس و تلمیح آنهم در هماهنگی کامل با موضوع و بینیم. منظومة مظهر اآلثار در بهرهمی

قابل توجّه سبکی این  هایاست و این رویکرد، یکی از ویژگی محتوای مورد نظر شاعر، بسیار غنی

 مثنوی است.

 :های معنایی، محتوایی و مضمونیویژگی-3-5

ت و از همانگونه که پیش از این اشاره شد، منظومة مظهراآلثار، یک مثنوی عرفانی تمام عیار اس

های ستگی و انسجام پنهان و آشکار بخشمایة عارفانه و صوفیانة آن با پیوبیت اوّل تا پایان، درون

ر، حفظ شده. محتوای عرفانیِ آن ضمن برخورداری از یک وحدت کلّی با تنوّعی مختلف اث

از این جهت نیز غنای خاصّی پیدا کرده و  های متنوّع،ه در موضوعات گوناگون و با مضمونهنرمندان

پیش از هاشمی، چون سنایی، نظامی، عطّار و توان در سلک مثنویهای عرفانی این منظومه را می

اطنی و های بعارف پیش از خود و بنا به دریافتموالنا قلمداد کرد. هاشمی به پیروی شاعران حتّی 

خود، در این منظومه، با رویکردی آشکارا به قرآن، روایات و سخنان  های عارفانةدانش و اندیشه

  ،شریعت، چون روزه و حج و زکات همچنین با پرداختن به موضوع عبادات و آدابِ مهمّ اولیاء و

با توحید  اش را منظومه عات را مطرح کرده است. او این موضو های ژرف و شورانگیز عرفانیِمایهبن

های شورانگیز به بخش اصلی عرفانی آنها شروع کرده و با نعتها و مناجات و تحمید و تسبیح و اسرار

مانند تجرید و  گانه پرداخته و موضوعات مورد توجّه اهل سلوك رامنظومة خود یعنی مواعظ بیست

های عرفانی و حکمی به نحوی که اندیشه انی و پیری و عشق، مطرح کرده است؛جو عزلت و

در این بخش به محورهای اصلی  سراینده در زبان و ساختار منظومة او به تمامی متجلّی شده است.

 پردازیم.می ه به مسائل اصلیه توجّمعنایی و اندیشگانی مظهراآلثار با ایجاز و اختصار و البتّ

 مبانی و مضامین عرفانی-3-5-4

مبانی مهم عرفانی مظهراآلثار، مقولة توحید است. مظهراآلثار نیز مانند تمام آثار و  یکی از

پرتوِ این وحدت گذارد تا در د را بر رسیدن به حقیقت توحید میهای عرفانی بنیاد کار خومنظومه

دیگر، مراتب شرك از دل و جان آدمی رخت  های موهوم یا به عبارتی مطلق، حجابها و هستی

 بربندد.

ــال              ــد جمــ  وحــــدت مطلــــق چــــو نمایــ

             

ــال    ــواب و خیــ ــالم خــ ــود عــ ــو شــ  محــ

 (14)همان: 
 

توحید با تمام مراتبش، ذاتی، صفاتی و افعالی در آثار عارفانی چون هاشمی کرمانی، بازتاب دارد و 

دیگر از یکی  ،در امتداد بحث توحیدها شده است. از اینرو سراییسخنرامون آن قلم فرسایی و پی

ه بحث اسماء و صفات الهی است. مبانی مظهراآلثار شناخت و شرح توحید و مراتب آن و ورود ب

همین دلیل در همان آغاز مثنوی و بخش تمحید و مناجات، به فراخورِ موضوع از تجلیّات اسماء و ب
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و این سیر در صفات و مظاهر متکثّر آن  و موجودات سخن گفته است نة مظاهرصفات حق در آیی

درآثار عرفانی، تحمدیّه یا » گوید:الزم است. دکتر رستگار فسایی می برای شناخت آن وحدت مطلق

برای برشمردن صفات جمال و جالل الهی و بیان عظمت و  جایگاهی است مناجات در آغاز متن،

در رسائل  مقتدای عرفانی هاشمی، شاه نعمت اهلل ولی. (19صفارسی،)انواع شعر « ت الیزالی...قدر

امّا غیر این اسم جامع، هر اسمی او را طریقی است خاص که »خود، ذیل بحث توحید میگوید: 

. (93صهای شاه نعمت اهلل ولی:رساله.«)مختصّ است به آن اسم و آن اسم مربّی مظهر خود است

ظهور اسماء  ةهای شاه نعمت اهلل ولی و وارث عرفانی اوست به حوزههاشمی که متأثر از آثار و اندیش

 هی خاص داشته است: توجّ ،نسبت به مقولة توحیدو صفات و شناخت 

ــور  ــرت نــ ــان غــ ــو جهــ ــال تــ  ای ز جمــ

ــون    ــر بطـ ــون بـ ــو بطـ ــه تـ ــحف وجـ  مصـ

ــو بــــرون از قیــــاس   هســــت صــــفات تــ

ــید ذات    ــو خورشـــــ ــه از پرتـــــ  تافتـــــ

         

ــو    ــاب ظهــ ــو حجــ ــون تــ ــورِ  بطــ  رنــ

ــیون   ــر شـ ــیون بـ ــو شـ ــنِ تـ ــت حسـ  آیـ

 پـــی نبـــرد ســـوی تـــو عقـــل و حـــواس 

 عکـــــس تـــــو بـــــر آینـــــة کائنـــــات

 (19)مظهراآلثار: ص
 

های های آغازین مظهراآلثار در ابیاتی شیوا و شورانگیز، از جنبههاشمی در قالب مناجاتها و نعت

در  کند.مطرح میر ظهور اسماء و صفات حق، مراتب آن را در بست گوناگون این مباحث توحیدی و

مثنوی مظهراآلثار مضامینی چو استغناء، مناجات، منقبت حضرت رسول، منقبت امام علی)ع( و 

 های مختلف، به فراوانی و شیوایی دل و ... در بخش تبرخی عرفا، نعت، هدایت و دستگیری پیر، خلو

 حضور دارند.

 های جنبش حروفیّه اندیشه-3-5-3

ذوقی به شرح اسرار عرفانی  ر سی و یک بیت، با بیانی هنرمندانه واز همان آغاز منظومه، شاعر د

« بسمله» پرداخته و ظهور عشق ازلی را نتیجة پیدایش حروف« بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»حروف

 داند: می

ــرّحیم   ــرّحمن الـــــ ــم اهلل الـــــ  بســـــ

ــآب    ــاب ادب را مــ ــود بــ ــه بــ ــا کــ  بــ

 نقطــــة ایــــن بســــملة پُــــر فتــــوح    

 اسـت سین که به هـر سـینه چـو گنجینـه     

 
 

 فاتحــــــــه آرای کــــــــالم قــــــــدیم   

 بــــی رقمــــش دم مــــزن از هــــیچ بــــاب

ــتان روح  ــان گلســــــ ــة مرغــــــ  دانــــــ

ــت     ــینه اس ــحف س ــدر ص ــه ص ــه ن ــین ک  س

 (4-1)همان: 
  

کشف نی را با تأویل معنای این حروف، لطایف عرفا ،گونه و ایماژهای شاعرانهشاعر، با بیانی ایهام

 براعت استهالل دانست.توان به منزلة ده است. این اشارات عرفانی را میکر
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 هـــا کـــه دو جـــزم اســـت ز روی نمـــود

ــود    ــان بـ ــن رحمـ ــه در گلشـ ــیم کـ  مـ

 

ــهود...     ــم شــ ــک چشــ ــود عینــ ــزم بــ  جــ

 غنچـــــة نخـــــل چمـــــن جـــــان بـــــود...

 (3)همان: 
 

های حروفیّه است، نهضتی که در اواخر قرن رسد این شیوة تفسیر در اثر رواج اندیشهبه نظر می

تـأسیس شد و با اعتقاد به تقدّس کلمه و رمز و راز حروف، هشتم به دست فضل اهلل استرآبادی 

حروفیان بر این . (11: ص2ش وف کلمات شد. )فصلنامة دُرّ دری،مدّعی معانی باطنی و حقیقی حر

اعظم و باورند که تمام سی و دو حرف الفبا در کلمة آدم متجلّی است و از همین جهت آدم را اسم 

. (232-249. )جنبش حروفیه، منابع و ...، میرفطروس: صصدانندجامع همة اسماء و صفات می

نام  روفیّه گرایش دارد. همچنین دربارةهاشمی در بیان آفرینش انسان نیز، به نگاههای رمزی ح

 پیامبر نیز به اسرار حروف، با صوّر خیال جذاب، توجّه دارد:

 چـــون الـــف از نقطـــة کـــل قـــد کشـــید

ــت               ــوحِ نخســـ ــد لـــ ــتر از ابجـــ   پیشـــ

 

 کلــــــک ازل قامــــــت احمــــــد کشــــــید 

ــت     ــامش درسـ ــه نـ ــق بـ ــبقِ عشـ ــد سـ  شـ

 (21)مظهراآلثار: ص
 

  

در رسالة مرآت عشق که شرح اصطالحات صوفیه است، نیز دربارة معانی باطنی و راز و رمز نقطه و 

و حروف کونیّه و دَوَران »ثالً در بخشی از آن کتاب آمده: یابی آمده است. محروف مطالب مهم و کم

افالك کلّی و جزئی وجود، بر این نقطه است و چنانچه در عالم رقم، مبدأ حروف الف است  جمیع

 (1ص)اصطالحات صوفیان، گ:« نی است...س رحماکه امتداد آن نف

باطنی های حروفیّه بوده و در عرصة این علوم رسد هاشمی کرمانی بسیار متأثر از اندیشهبه نظر می

س کلمات، به او هنگام شرح حروف مقدّ  زتاب آن در مظهراآلثارِکه باهای جدّی داشته است کنکاش

معنی حروف درمظهر اآلثار، چندین بار به  ه توجّ های بارز سبکی اثر او بدل شده است.یکی از ویژگی

 دهد:حرف به حرف، عبارت را شرح می« اشهدُ ان ال الهَ االّ اهلل» اتّفات افتاده است. مثالً در تفسیر 

ــهد  ــف اشــــ ــر الــــ ــها هــــ  ن ال الــــ

ــود    ــعادت بـ ــهد سـ ــه در او شـ ــین کـ  شـ

           

ــواه      ــک گـ ــدا یـ ــد خـ ــه توحیـ ــت بـ  هسـ

ــود...  ــهادت بـــ ــت شـــ ــور انگشـــ  در خـــ

 (22)مظهراآلثار: 
 

 

ات الهی به استناد حروف تعریف ذ»بررسی منابع حروفیّه آمده است: های مربوط به در پژوهش

و در ادامه « مشاهده میکنند... های ذات حق راتی جلوهواسطة حروف در سراسر هسمیشود و ب

، (134-299کنون، صص)حروفیّه از ابتدا تادهد که انسان مظهر کلمه وکالم خداست. توضیح می

 (299-134صصبا استناد به منابع دست اوّل، )حروفیّه از آغاز تا کنون 
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این دست کامالً هایی از های اندیشهمایهبه تفسیر حروف در مظهراآلثار، بناز فحوای ابیاتِ مربوط 

ش شاه قاسم نه، تحت تأثیر شخصیّتِ جدّ پدریاین زمی مشهود است. بعید نیست که هاشمی در

انوار، شاعر و عارف بزرگ قرن نهم باشد. زیرا قاسم انوار با احمد لُر از مریدان فضل اهلل استرآبادی 

حیح دبیر سیاقی: ، تصوفیّه( مراودتی داشته است. )حبیب السیرحروفی )بنیانگذار جنبش حر

های حروفیّه در مظهراآلثار، نمود و برجستگی دارد و به غنا و بروز اندیشه. بهر روی، (12-11ص

 ژرفای عرفانی آن افزوده است.

 وحدت وجود و تمثیل در مظهراآلثار-3-5-9

در نگاه وحدت وجودی، همه عالم مجالی یک حقیقت مطلق است و تمام تعیّنات و تکثّرات در 

در بینی هاشمی بنیاد جهان :مظاهرِ یک وجود مطلقند. وجود یگانه و مطلق، خداوند واقع،

 مظهراآلثار بر همین اصل است که در بخش مبانی عرفانی، به توحید از نگاه او اشاره شد. در جای

ت این های وحدت وجودی شاعر آشکار است. او برای تبیین و تثبیجای مثنوی مظهراآلثار، اندیشه

بخش اصلی اثرش، یعنی مواعظ  ویژهه، از حکایات و تمثیلهای گوناگون در بخشهای مختلف باندیش

گیرد، یز به خود میبرخی موارد صبغة تعلیمی ندر گانه بهره برده است. این بیان تمثیلی که بیست

اوست. هاشمی با استفاده از حکایات و تمثیالت نمادین به  منظومة های مهم سبکییکی از ویژگی

های او در این باره، سرگذشت قطرة آب است م هستی اشاره کرده؛ یکی از تمثیلی حق در عالتجلّ

برد اینکه در مظاهر و کثرات به سر میکند و با ی خود به ا شکال گوناگون ظهور میکه در سیرِ وجود

 به لحاظ هستی و وجود دارای وحدت است:

 قطـــــره و دردانـــــه و مـــــوج و حبـــــاب

ــر    ــره سراسـ ــه از قطـ ــر کـ ــت بحـ ــر اسـ  پُـ

           

ــر آب   ــود غیــــ ــی نبــــ ــر بشناســــ  گــــ

 در صــــدفش علّــــت غــــایی دُر اســــت   

 (191)مظهراآلثار: ص
 

نظری است. ابن  بی است که یکی از بنیادهای عرفاناندیشه، در آثار بزرگانی چون ابن عراین ریشة 

در صوَر متکثّر به منصة ظهور  یی اسماء و صفات الهی راعالم به مانند آیینه»گوید: عربی می

های تمثیلی مهمِ مظهر، مبتنی بر اندیشة . یکی دیگر از حکایت(91ص)اندیشة ابن عربی،«رساند.می

کرد و به جهت دگی میگر زیباروست که در شهر حلب زنحکایت خواندنی شیشه وحدت وجود،

او بودند و او برای اینکه جمال زیبایی فراوان به او لقب بدیع الجمال داده بودند. همه شیفتة جمال 

هایی با ینهخویش را بهتر ببیند، قصری بدایع نگار ساخت و در  و دیوارش را از آینه بنا کرد. آ

 ع. آنگاه وارد آن آینه سرا شد و پرده از جمال خود برگرفت:های متنوّرنگهای متعدّد و شکل

ــت      ــه داش ــالی ک ــ  و خ ــفاتِ خ ــت ص  یاف

           

ــی   ــه تفصـ ــد بـ ــت دیـ ــه داشـ ــالی کـ  ل جمـ

 (34)مظهراآلثار: 
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 پردازد:حکایت، به رمزگشایی این تمثیل میدر پایانِ 

ــر می  ــن منظــ ــمی ایــ ــال هاشــ ــا مثــ  نــ

ــو  ــاده ش ــود   س ــیدِ ج ــه خورش ــویش ک  از خ

 تافتـــــــه بـــــــر آینـــــــة ممکنـــــــات

              

 گــه یـــک جمـــال نیســت بـــه جــز جلـــوه   

ــود  ــی نمــــ ــه تجلّــــ ــور آیینــــ  در خــــ

ــفات    ــع صــ ــه جمیــ ــی بــ ــس الهــ  عکــ

 (34 )همان:
 

 اً فا حببتُ ا ن اُعرِف ف خلقت کُنتُ ک نزاً مخفیّ»به این حدیث قدسی معروف است:  این تمثیل، ناظر

یجه گرفت که منظومة توان نت. در پایان این بخش می(133: ص44)بحاراالنوار، ج«الخلق ل کی اُعرف

های عرفان نظری توجّه دگاهفانی، با بیانی شورانگیز به اصلیترین دیای کامالً عرمایهمظهر با درون

سراینده است که با بیانی  های حکمی و عرفانیِهمین ژرف نگریداشته و غنای محتوایی آن به سبب 

را در بکی باید آنعرضه شده است و به لحاظ س ،مختلف هایشاعرانه، تمثیلی و تعلیمی در بخش

 عرفانی قلمداد کرد.-زمرة آثار ذوقی

 :نتیجه-9

توان این راآلثار، سرودة هاشمی کرمانی، میها و برجستگیهای منظومة مظهپس از بررسی ویژگی

 نتایج را مطرح کرد: 

ی های سبکروده شده، طبعاً متأثّر از ویژگیبا توجّه به اینکه مظهراآلثار به پیروی از مخزن االسرار س-

نی، بالغی و معنایی های زباهای قابل توجّهی نیز در جنبهها، شاخصهآن است، امّا درکنار این شباهت

 کند.رویکردهای سبکی ویژة آن حکایت میدارد که از 

های آوایی،موسیقایی، ه خوبی از قابلیّتزبان مظهراآلثار ضمن سادگیِ بیشتر نسبت به مخزن، ب-

 سازهای نوینی روی داده است.واژگانی و نحوی بهره برده و درآن ترکیب

 های استعاری و تشبیهی بهره برده و دربیشتر از ایجاز و اضافهدر قلمرو بالغی و ادبی، مظهراآلثار -

مایة عرفانی ت که با توجّه به درونهای لفظی و معنوی برخوردار اسکنار آن به نحوی متعادل از آرایه

 آن، فراوانی آرایة اقتباس و تلمیح درآن برجسته است. 

و حکمی از قبیل توحید، اسماء و  به لحاظ معنایی و محتوایی، عمده مبانی و مضامین عرفانی-

صفات الهی، مناجات، نعت و منقبت حضرت رسول و اولیاء، اسرار حروفِ آیات، اسرار عبادات، 

های مختلف آن، همراه با حکایاتِ با بیانی شورانگیز در بستر بخش های وحدت وجودی و ...اندیشه

 متنوّع و نسبتاً کوتاه، متبلّور شده است. 

هم هجری های اقتفای مخزن االسرار است که در سدة دترین نمونهانکی از درخشمظهراآلثار ی-

نده و از معدود آثارِ شاخصِ های باالی ادبی، هنری و عرفانی ناشناخته ماپدید آمده و با همة ارزش

از پژوهان و محققّان، های بعد بشمار میرود. بایسته است ادبفانی این دوره و دورهعر –ذوقی

 های گوناگون دربارة آن مطالعه، بررسی و تحقیق انجام دهند. جنبه
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