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 چکیده:
هاي هندي است که بین قرون رامایانا (سرودة والمیکی) یکی از کهنترین حماسهزمینه و هدف:  

قبل از میالد سروده و بعدها بصورت منظوم و منثور بازگردانی شده است. مأل مسیح پانی   5تا  3
ق) این حماسۀ هندي را به نظم بازآفرینی کرده است؛ درحقیقت مسیح  هـ.    1050پتی، در سال (

این منظومه را در پاسخ به منتقدانی نگاشت که او را بخاطر اشتغال به سرایش منظومۀ رام وسیتا، 
نجس و کافر میدانستند. ابیات این منظومه ارزش ادبی درخور توجهی داشته و در سرایش نعت،  

ز وي گردیده است. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگیهاي سبکی سرمشق شاعران زیادي پس ا
 منظومۀ رامایانا است.

پژوهش حاضر براساس شیوة اسنادي (کتابخانه) و بر پایۀ مطالعۀ مستقیم ابیات    روش مطالعه:
هاي مرتبط با آن بوده است. براي انجام این پژوهش، ویژگیهاي رامایاناي منظوم مسیح و کتاب

یی منظومۀ حماسی رامایانا، استخراج شده و بطور مختصر و مفید مطرح گشته سبکی و محتوا
 است. 
رامایاناي مسیح تلفیقی از سبکهاي خراسانی، عراقی و هندي است. حماسه و مصطلحات    ها:یافته

حماسی و پهلوانی را از سبک خراسانی به ارث برده، لطافتها، سوز و گداز و تغزل را از سبک عراقی  
خیالیهاي غریب آن، یادگار سبک هندي است که البتّه سهم سبک انی بیگانه و نازكو صید مع

 هاست. هندي در این میانه بیش از سایر سبک
این منظومه سرشار از بنمایه و باورهاي اساطیري است و همچنین داراي مضامینی   گیري:نتیجه

نه است. جناس و تکرار در  چون عرفان نظري، شطحیات، عشق، مفاهیم اخالقی و باورهاي عامیا
المثل و تمثیل در حوزة حوزة بدیع لفظی، تشبیه و پس از آن استعاره، کنایه، ایجاز، تلمیح، ارسال

هاي ادبی در این منظومه هستند. از جمله ویژگیهاي زبانی این  ترین آرایهبدیع معنوي از برجسته
 .سانی استگیري از ویژگیهاي دستوري و زبانی سبک خرامنظومه، بهره
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Ramayana (Valmiki poem) is one of the 
oldest Indian epics written between the ٣rd and ٥th centuries BC and later 
restored in verse and prose. Mullah Masih Pani Petty, in the year (١٠٥٠ AH) has 
recreated this Indian epic in order; In fact, Christ wrote this system in response 
to critics who considered him impure and infidel for his work in composing the 
system of Ram Vesita. The verses of this poem have a remarkable literary value 
and in composing Naat, it has become an example for many poets after him. 
The purpose of this study is to investigate the stylistic features of the Ramayana 
system . 
METHODOLOGY: The present study was based on the documentary method 
(library) and on the direct study of the Ramayana verses of the poem of Christ 
and related books. To conduct this research, we have extracted the stylistic, 
content, and epic features of the Ramayana epic, in detail and point by point, 
and have presented them briefly and usefully. 
FINDINGS: The Ramayana of Christ is a combination of Khorasanian, Iraqi and 
Indian styles. Inherited the epic and epic and heroic terms from the Khorasani 
style, the tenderness, burning and lyricism from the Iraqi style and the capture 
of foreign meanings and the thinness of its strange fantasies, is a relic of the 
Indian style, which of course the Indian Style The rest is style. 
CONCLUSION: This system is full of mythological foundations and beliefs and 
also has themes such as theoretical mysticism, superficiality, love, moral 
concepts and folk beliefs. Punishment and repetition in the realm of rhetoric; 
Metaphor, metaphor, allusion, brevity, allusion, metaphor, and metaphor are 
among the most prominent literary arrays used in this system. Among the 
linguistic features of this system is the use of grammatical and linguistic 
features of Khorasani style . 
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 مقدمه 
بطوریکه امروزه این اثر حماسی به سه صورت   رامایانا، در طول تاریخ، دستخوش دخل و تصرفات زیادي شده است؛

سوم اشعار هرکدام در دو تاي دیگر یافت نمیشود. این متفاوت باقی مانده است و تفاوت آنها در حدي است که یک
نظران، قبل از قرن پنجم سروده شده است. رامایانا چندین بار بصورت صاحبمنظومه به اعتقاد برخی محققان و  

کامل به فارسی ترجمه شده است. این اثر حماسی نخستین بار در زمان اکبرشاه «عبدالقادر بَدایونی» به فارسی 
بیت)؛    5900در  هـ. ق    1036برگردانده شد. در زمان جانشینان اکبرشاه، شاعرانی مانند «گِرد هِرداس» (به سال  

بیت)؛ «ملّا سعدالدوله مسیح پانی پَتی» (به سال   4897هـ. ق در    1105یا    1104«چَندرمَن کایِته، بیدل» (در  
نیز آن را به نثر برگرداند    »اَمَر سِنگه«بیت) این اثر حماسی را به نظم فارسی برگرداندند. و    5307هـ. ق در    1050

در این میان چَنَدر من کایته منظومۀ خود را به اورنگ زیب، گِردهِراس به    که کاملترین متن منثور رامایاناست؛ 
 جهانگیر گورکانی و مالمسیح منظومۀ خود را به جهانگیر گورکانی پیشکش میکند.

اي است که بسیاري از رسومات رایج زمان سراینده را در  رامایانا با اینکه یک حماسۀ ساختگی است، مانند آئینه
داري،  اعجاز، رموز مقدس، گله  فال،  بینی،داده است؛ چنانکه در البالي مطالب خود، اعتقاد به کفبطن خود جاي  

بازرگانی، چندهمسري، هنرهاي زیبا و... را به خوانندگان انتقال میدهد. در کتاب رامایانا بر تعالیم و تربیت بسیار  
رام به استاد و بزرگترها از جمله پدر و مادر را به  تأکید شده است و اشاراتی که صریحاً و تلویحاً بکار رفته، احت

 خواننده گوشزد میکند.
نگارنده دراین مقاله به بررسی ویژگیهاي سبکی رامایانا، سرودة مل مسیح پانی پتی، از سه منظر فکري، زبانی و 

برجسته که  است  این سؤال  به  پاسخگویی  بدنبال  است. همچنین  پرداخته  رادبی  ویژگی سبکی  در ترین  امایانا 
 چیست؟ 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

رامایانا، صحیفۀ مقدس هندوان شمرده میشود. داستانِ عشق رام و سیتا در ادبیات هند، همانقدر ارج و شهرت 
دارد که لیلی و مجنون در ادب عرب و فرهاد و شیرین در ادب پارسی. حتی اشتهار و ارزش این قصّه (رامایانا) 

ایرانی و عربی خویش است؛ بخش عظیمی از این اهمیّت، مدیون و مرهون خویشاوندي و   بسی بیشتر از همتایان
قاره است. با توجه به اهمیت پیوند اساطیري این واقعۀ عاشقانه با ساختار و بافت دینی و مذهبی هندوییسم در شبه
 ژوهش به اثبات میرسد.این حماسه در فرهنگ، اسطوره، دین و ژانرهاي ادبی و اجتماعی، ضرورت انجام این پ

هاي درك و فهم آنهاست؛ از میان پژوهشهایی که درمورد بررسی سبکی و محتوایی متون ادب فارسی یکی از راه 
 منظومۀ حماسی رامایانا انجام شده است، میتوان مقاالتی با عنوانهاي:

هاي رام شناسی قصه«ریخت)؛  1389خیزي در شاهنامۀ فردوسی و حماسۀ رامایانا» (نیما ادهم،  «قهرمان حاصل
ارتباط، هاي منظوم فارسی رامایانا» هاي عرفان نظري در حماسه)؛ «جلوه1392وسیتا؛ زال و رودابه» (نورایی و 

خدادادي،   و  کهدویی،  «جلوه1396(سلطانی،  حماسه)؛  در  باروري  اسطورة  (سلطانی، هاي  رامایانا»  فارسی  هاي 
)؛ «تجلی 1389در شاهنامه و رامایانا» (زاهدي و صادقی تحصیلی،    )؛ «سیماي زن1397کهدویی و خدادادي،  

ماهی،  آیین (رمضان  نگارة سیتا در آتش»  در  در منظومه1394ور  رامایانا» )؛ «پیکرگردانی  فارسی حماسۀ  هاي 
)؛ «بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامۀ فردوسی و حماسۀ رامایانا» 1397(سلطانی، کهدویی و خدادادي،  
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)؛ «جایگاه مادر 1397هاي فارسی رامایانا» (سلطانی، کهدویی و خدادادي،  )؛ «اژدهاکشی در حماسه1392(ادهم،  
 ) را ذکر کرد.1389در شاهنامه و رامایانا» (زاهدي، 

) و «بررسی تطبیقی زنان 1389هایی با عناوین «سیماي زن در شاهنامه و رامایانا» (زاهدي،  نامههمچنین پایان
 اند.) نگارش یافته1386ه و دو حماسۀ بزرگ هندوستان: رامایانا و مهابهاراتا» (ماه نورسید، شاهنام

 
 بحث و بررسی 

 سطح فکري 
 در بررسی منظومۀ رامایانا، سرودة مسیح پانی پتی، میتوان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت:

 
 ها و باورهاي اساطیري بنمایه

 اساطیري رامایانا که در متون پهلوانی دیگر هم دیده میشود، چنین است:هاي مهمترین بنمایه
آسا، پري، کالغ، کرکس، موران و بوزینگان غول   جادو، غول،  پري،  مانند دیو، اژدها،هاي اهریمنی  حضور آفریده

 نهنگ. 
پدر   آزمودن  مانند:  دارند،  اروپایی  و  اساطیر هند  اغلب ریشه در  اساطیري که  باورهاي  براي برخی  را  رام  سیتا، 

با دیو (راون)، دزدیده شدن سیتا توسط دیو (راون)   نبرد رام  )،86(   )، دلباختگی و وفاداري سیتا80(   شایستگی او
)،  244(   گناهی خود)، گذشتن سیتا از آتش براي اثبات بی115(   دیو) از حسن سیتا(   )، عاشق شدن راون126( 

)، مسخ شدن 136-135)، نبرد رام با دیو (کبنده) ( 105گوتَم) ( (   وهرتبدیل به سنگ شدن (اَهَلیا) براثر نفرین ش
کردن کرکس (جِتایو) به رام   کمک  )،171(   تجلی هنون بصورت برهمن  ) 136-135دیو به پري و پري به دیو ( 

-146(   به آن سوي لنکا و کشتن راون  با رام براي رفتن  هنگام دزدیده شدن سیتا توسط رام، یاري و پیان میمونان
مین و همکالم )، فرورفتن سیتا در ز176)، سپردن لباس و زینت سیتا به میمونان براي رساندن به دست رام ( 147

 ).273)، رفتن رام به عالم باال و تمام شدن قصۀ رامایان ( 271بودن با رام ( 
خصی با  به معناي تغییر شکل ظاهري، ساختمان، اساس هستی و هویت قانونمند ش  پیکرگردانی  پیکرگردانی:

 پیکرگردانی در اساطیر، ( و زمانی غیرعادي بنظر میرسد»    استفاده از نیروي ماوراءطبیعی که این امر، در هر دوره 
انسان،  44-43رستگار فسایی: صص   به  پیکرگردانی خدایان  مانند  پیکرگردانی میتواند شامل مظاهر مختلفی   .(

گوي آنها با انسان، گشتن اشیاء به پیکر انسان، حیوان و  حیوان، گیاه یا شیء یا استحالۀ حیوان به انسان و گفت
امور خارق انجام  به  انسان  توانمندي  به عمر جاوید،گیاه،  آسمانها،   العاده همچون دستیابی  به  پرواز  آب حیات، 

 ).44دانستن غیب و پیشگویی، تغییر اندازه دادن و... (همان: ص 
مواردي شامل تغییر شکل خدایان در قالب انسان؛  گردانی دیده میشود،در منظومۀ رامایانا تقریباً تمام مظاهر پیکر

ویشنو است و اهمیت   -خدایان هندو  یا اوتارهاي دهگانۀ  تجلی خداي (ویشنو) در قالب رام؛ (رام یکی از تجلّیها
لَکشمی، همسر خداي ویشنو و مظهر الهۀ ( تجلی ایزد بانوي (لَکشمی) در قالب سیتا؛    بسزایی در تاریخ هندو دارد)؛

خیزي  مربوط به کشت و زراعت است، الهۀ حاصل  به معنی شیار است و ازآنجاکه  ریگ ودازمین است)، سیتا در  
 ).248: ص 1است (ادیان و مکتبهاي فلسفی هند، شایگان، ج 
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) پدر سیتا ماجراي تولد سیتا را بیان میکند. روزي janakرام و سیتا، جَنَک ( در حماسۀ رامایانا، هنگام پیوند  
جَنک، پریزادانی را در هوا مشاهده و با خود آرزو میکند که فرزندي نصیب او شود که شایستۀ تاج و تخت باشد. 

 پریزادان، برآورده شدن آرزوي او را مژده میدهند:
 کــیــانــی   تــخــت  فــرمــانــدة  اي   کــه

را   ن  ـی ــکــافــت زـم بشـ بــه  ـل ـق ن  زرـی ــه  ب ون   ـچ
ــد ــرآم ــري   ب ــت ــد   رشـــــک  زو  دخ ــی ــاه  ن

 

 رانی قُلبه  کن   خویشتن  دست  به 
قفل    یافت   زان  صندوق  یکی  زر  به 
 خورشید   ماند   او  جلوة  از  خجل 

 ) 2009:77(رامایانا،                                   
«راون» است؛ ازآنجاکه   میمون و خرس براي نابودي تبدیل کائنات به    از دیگر مظاهر پیکرگردانی در منظومۀ رامایانا

به دادخواهی نزد برهما میروند، از غیب ندایی به گوش میرسد که در   کائنات و ساکنان افالك از دست جور راون
 رام متولد میشود و ساکنان افالك و عناصر طبیعت شکل میمون میشوند و راون را هالك میکنند. دور تریتا،

ــدا ــوی ــش  ز  شـــــد  ه ــل  آت ــی روز   ن ــر   ه
ــا  ز ــه ــرم ــت  ب ــونَ ــام ــد  ج ــدار  آم ــدی  پ
ــر  ز ــان  ه ــرخ  ســـــک ــار  چ ــد   آث ــن ــان  م
 

ــون  ــن ــاد  از  ه ــر  ب ــاه روز   شــــد  ظ آن   در 
یــا دـن ــد  ز  ــیـتــا  هـمـیـن  شــ کـوکــار   ســ  ـن
ــت  هــویــدا  تــنــومــنــد   مــیــمــون  هــر  گشــ

 ) 111(رامایانا، مسیح:                               
میرود و از او میخواهد شکل آهو شود و سیتا را    )، دیو،Marichaدیگر، هنگامی است که راون نزد ماریچ (   نمونۀ

 ).123-118رامایانا، پانی پنی: صص  دهد ( فریب 
خواهر راون، (دیو) در جنگل،    )،Shurpanakhaتبدیل دیو به پري، از دیگر مظاهر پیکرگردانی است؛ سورپنکها ( 

 بصورت پري درآورد.به قصد خوردن آدمیان سیر میکند و میتواند خود را 
ــري  آنپ شـــــد  ــر  ــک ــی ــو  زن  پ ــالب   دی  ق

ــام ج ــی  ز  ــاشــــق  دســــت  از  داده  دل   ع
ــالك ــو  ه دی را  ــان  ج ــور  ــش   ح ــی ک ــد   ب

 

ــود  خــواب  شــ در  ابــلــیــس  حــوروش   چــون 
ــت  رام  روبـــروي   بـــیـــامـــد  بـــنشــــســـ
آمــد رون  ــکــل  ـب شــ ــه  ــلـی  ب  خـویـش  اصــ

 ) 113-112ی پتی:پان (رامایانا،                     

مند هستند. «در ابتداي حماسه، بسوامتر رامایانا، نیروهاي خیر و شر از قدرت جادو بهرهدر حماسۀ  طلسم و جادو:  
آموزد که ) اورادي به رام میMantra(  مانترا (نوعی ذکر)   زاهد که رام را براي نابودي دیوان با خود میبرد در راه،

اماین کتاب مقدس هندوان، اظهر دچار گرسنگی، تشنگی و کوفتگی نشود و حریف او کسی نتواند شد» (ر  چگونه،
 ). 87/1دهلوي: 

همچنین دیوان و ازجمله راون در این منظومه، از نیروي مانا و سحر، براي رسیدن به مقاصد شیطانی استفاده 
و از نیروي جادویی برخوردارند.   میکنند. راون فرمانرواي راکشاساها را برعهده داشت که موجودات اهریمنی هستند

با استفاده از آن تغییر شکل یابند و باعث گمراهی انسان شوند»   ز قدرتی برخوردارند که میتوانستند«راکشاساها ا
 ). 365(اوستا: ص 

مستأصل و درمانده میشوند، چاره را در ساحري   در موارد متعدد آنجا که از رزم با رام  راون و فرزندش، ایندرجیت،
) یا اندرجیت، پسر راون، به معبد میرود و آتش Mighanada(   و جادو میبینند. در جایی از حماسه، میگهَناد

 ).217-216 افروزد؛ جادو میکند و ابزارآالت جنگ مییابد (رامایانا، پانی پتی: صصمی
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 آورد و دربرابر دیدگان سپاه رام، سَرِ او را میبُرد تا روحیۀ اي دیگر، ایندرجیت، طلسم سر سیتا را میدر صحنه
). ایندرجیت در مقابل رام به طلسم و جادو دست 223رامایانا، پانی پتی: ص  ( دالوران لشکر رام را درهم شکند  

و هوا از گرد و غبار تیره مینماید،   از آسمان آتش میبارد و نجاست از آسمان به زمین میریزد  اي کهمیزند؛ بگونه
 ).388/1ندوان، اظهر دهلوي: رام همه را به یک تیر، دفع میکند (راماین کتاب مقدس ه

وحدت وجود، تجلّی، و «مال سعداهللا مسیح پانی پتی، در رامایانا به مفاهیم عرفان نظري، شامل  عرفان نظري:  
توجه آن است که در کنار عرفان هندو، به عرفان اسالمی نیز توجّهی انسان کامل» نیز پرداخته است و نکتۀ قابل 

 اي که میان قوم هندو قارة هند در عهد گورکانی، فراتر از تعصبات قومی و فرقهبهشایان داشته است؛ گویا محیط ش
عمیقی داشت، برآن بود تا میان عرفان هر دو قوم، پیوند و آشتی برقرار کند و این نگرش بر    پیشینۀ   و اسالمی،

 افکار، تأثیر عمیقی برجا نهاده است. 
ت که نظر خواننده را به خود جلب میکند. هنگامی که رام، براي اي استضمین احادیث و آیات در توصیف رام، نکته

به او بنماید و آن آشکار نمیگردد، رام خشمگین   گذر از دریا، سه روز با طهارت بر لب دریا مینشیند تا دریا راه
 آید.می رام) به زنهارخواهی نزد Sagar(  و تصمیم میگیرد که دریا را با تیر آتشین خود بسوزاند، بحر سَگَر میشود
ه ــتـه  ـب کـارت  مـا  اســــت  من گشـ  را جملـه 

ــه ــا  ک ــر  رام ــن  ب ــدل   م ــی ــخشــــاي  ب ــب  ب
ــر ــچ  ه ــد  آن ــد  آی ــرت  راي   پســـــن ــی  پ

ل ه ـپ ت  ـب ــتن دـل ــنود  گر نیســــت  بسـ  خوشـ
 

ــه  ــت  ب ــت  دســ ــوســ ــا  ت ــارت  را  م ــی  اخــت
ــیــرت  ز گــردم  ت ــه  ــک  ورن ــر  خشــ  جــاي  ب

ــان ج ــه  دل   ب ــرت  شــــوم  و  ــذی ــپ ــان ــرم  ف
ی  ســــپــه ی  ـب گــذران  کشـــــت ـب ن  ـم  زود   از 

 ) 197(رامایانا، پانی پتی: ص                       
ابیات فوق بیانگر تصرف رام بعنوان انسان کامل در عناصر طبیعت است و اینکه تمامی کائنات در زیر فرمان رام  

زیراکه تیر  بلعیده میشود، رام بر آن میشود که زمین را با تیر خود بدوزد،  قرار دارد. هنگامی که سیتا توسط زمین
 او داراي قدرت خدایی است و حتی آسمان نیز در مقابل تیر رام، توان ندارد.

وصل  نومید  شد  چو از   جانان  رام 
بار  برخاست  کین  به جاي   دیگر   از 
کارفرما  به  را  کین  گشت   غیرت 

 تیر   ته  در  را  زمین  گیرم  همی
تاب  سر خیره  سپهر  نیست  آن  را 

و  گرفتش  پیر   زاهد  گفتش   دست 
 

پاي  فتاد   بیجان   جسم  همچون  از 
پاي   خاك   پاي   به  بردارد  که   از 
را  این  میزنم  برهم  که   سرزمین 
 تأثیر  دادست  خدا  را   تیرم  که 
آسمان  خاکست،  زمین   نیست  آخر 

وي   تیرش  مزن از  تقصیر  که   نیست 
 )273پانی پتی: ص  (رامایانا،                     

انسان کامل، متأثر از دین و عقیدة خویش است و خصوصیاتی را براي انسان کامل مال مسیح در نگاه به مسئلۀ  
 ذکر میکند: 
 عبادت   هم  سخاوت  هم   شجاعت
بقا  خردمند  خدادوست  دائم  و 
نکوکیش  وفادار  و   نکوخواه  و 

 

 سعادت  چندین  از  بود  را  او  مر 
گرانبار  نکوکار گدادوست  و   و 

درویش   دل روشن  بود  جهانبان  چو 
 )197(همان: ص                                    
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ایزدي خرسند و راضی است، همیشه جویندة راستی و صداقت، محکم و استوار و دائم به    رام همواره به تقدیر 
 طاعت، سلیم عقل، حلیم و هنرمند است.

ــد ــک  از  آخــر  شــ ــل ــا  ف ــد  ب ــب ــال  خــاك   ک
 

ظاهر  هم  باطن  به  پاك  به  چون   بود 
 )13(همان: ص                                       

 هاي دیگر از تبعیت دریا از رام سخن میراند.همچنین شاعر، درمورد حاکمیت رام بر کائنات، همنوا با منظومه
چون رام  که  دریا   بگذشت  روي   از 

 ببرید   را  سر   ده  دیو  چگونه
 دسهره  روز  در  رام  عزم  به

 چنگ   قوي   شیر  انگیخته   سپاه
 

 لنکا  شهر  فتح  کرد   چگونه 
کام  دید   پري   روي  چسان  دل  به 

 زهره   شیر  آفتاب  شد  روان
میمونان خرسان  ز  تنگ  شد  و   جهان 

 )192(همان: ص                                      
به هنگام پل بستن نل، بر روي دریاي شور، برهمنان نام رام را بعنوان (انسان کامل و علت بقاي عالم) بر سنگی  

کردند و نل آن را به روي دریاي شور گذاشت، تا به قیامت، آن پل از عظمت نام رام بر دریا شناور باشد. حک  
 ). 296(همان: ص 

در فن عاشقی، مجرب و کارآزموده بوده و با    آید، مال مسیحچنانکه از قراین موجود در همین مثنوي برمیعشق:  
این  دقایق بخوبی آشنایی داشته است.  لطایف عشق  پنهان  کشف و کرامت   و  اگر کمی    و سوزوگدازِ  و  بیتها  در 
بین سطور همین مثنوي، ما را به دلی سوخته و روحی گرانبار از   اندوِه نهفته در فواصل سپید،  بینتر باشیم، باریک

 اندوه عشق داللت میکند. بیت نخست رامایاناي مسیح با نام خداوندگار عشق و با دعایی عاشقانه آغاز میشود: 
 )33(  دست که در مستی فشانم بر جهان  مست  کن عشق ز جام اونداخد

وبوي صوفیانه و عرفانی دارد؛ این نکته را از تلمیحات ابیاِت نخستینِ هم عشق و هم مستی و شرابِ شاعر، رنگ
 مثنوییَش میتوان بوضوح فهمید:

وي  ـب ز  ـک ی  ـی وســــی  ـم ـم از  او  ــد  وش   شــ  ـه
م ــداـن ون  ن نِ  کشـــم  ـچ ـم ر  ــاـغ ــت   ســ  مســ

 

ــه  ــاغــر  مــی  آن  ن ســ دِل  ــد  کــز   جــوش   زن
آبِ ز  ــاـقی  ـک ســ ــتِ  م  دســ ـت ــت  رـف دســ  از 

 ) 33(رامایانا، پانی پتی: ص                         
 و البتّه اعتراف دلنشین او به عشقهاي روزگار جوانی، شنیدنی است: 

طفلی من  ز   است  عشقبازي   بازي 
گشت   جام   و  باده  صرف  جوانی 

مخلوق   ندارم  خوش  پیري   به  ناز 
 

ــتچنین    ــد مـجازي اسـ ــقی ـکه ـبازي شـ  عشـ
ــدم  انـــدام گـــل  هـــر  نـــاز  پـــامـــال   شـــ
خـواهـم و  جـز  را  عــاشــــقـی  ـن عشــــوق   ـت  ـم

 ) 36(همان: ص                                       

پارادوکسیکال:   و  شطحیات و سخنان  مینماید  آغازین رخ  ابیات  و غریب دیگري که در همان  نکتۀ شگفت 
مسیح است که در کلماتی حریرگون، شطحیات و سخنان پارادوکسیکال و مخاطب را شیفته میکند، جان جسور  

کفرنماي شورانگیز و عرفانی خود را بیان میکند و با خداوند، با لحنی غریب، که از نظر فقیهان و متکلمان پسندیده 
 نیست، رازونیاز میکند:

الحق  بارست؟   چه   تو   بر  گفتنم  انا 
گرچه است  بی  عین  گناهم   رضایی 

ــوریـم  دو  ــا  مـنصــ ــت!  قـحـط  گـوی اســ  دار 
ــت؟ ــان ـخدایی اسـ ــت از وي ـچه نقصـ  ـگذشـ
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 رحمت   ممنون  مکن  شبخشای  به
 

ــا دری ــخشــــی،  آب  ز  ــب ــی ــت!   م ــنّ م ــه   چ
 ) 34(رامایانا، پانی پتی: ص                        

 این ابیات را هم که به نوعی بیانگر نوعی مطالبۀ جسورانه همراه با حسن تعلیل است، ببینید:
 کـــارم  بـــه  نـــپـــردازد  لـــطـــفـــت  چـــرا

ــایـع  مـکـن  خـود  عـتــابِ ــار   ضــ ب یــک  ــه   ب
 

ــی،  ــت ــدســ ــی ــه ــذور  ت ــع م ــرا  (   ت  )34دارم؟ 
ــتی  کـه ــازي   مشـ را ســ  )34(   گرفتـار  خـاك 

 
 زدایی همراه میشود که شعرش را دلنشینتر میکند: گاهی شطحیات او با نوعی آشنایی

 )38موج طوفان (همان: ص  گشاید که از چشمش  چندان بی جرم را نوح عتابد
وجود کارکردهاي عمیق انسانی در این حماسه، ویژگی ممتاز و شاخص دیگر رامایانا  کارکردهاي عمیق انسانی:  

این است که شادمانی پیروزي پایانی،   انگیزي که در اکثر آثار حماسی جهان وجود دارد،هاي دل است. یکی از صحنه
 را در انتظار چنین پیروزي دنبال میکند، ناگفته  ساخت حماسه است و خواننده، داستاننتیجۀ پی  که بطور معمول،

میماند و راوي بطور مشخص، سوگواري قهرمان کشته را روایت میکند. این صحنه کارکردي عمیقاً انسانی دارد و  
از پیروزي قهرمان خودي سرمست بشود، یادآوري میکند که پیروزي گرچه مطلوب،   به خواننده که براحتی میتواند

 با انسان کاري کند که انسانیت را ازیاد ببرد. است؛ زیرا شادي مرگ رقیب میتواندامّا خطرناك 
است. بعد از پیروزي راما، )  Ravana(   با راوانا)  Rama(   رامایانا نیز پایانی از این دست دارد. مرکز شعر، نبرد راما

سیتا مشخصاً از زمین میخواهد   از دردي بزرگ، که دالیلی پیچیده دارد، رنج میبرند.  ) Sita( او و معشوقش سیتا  
نمایانگر لحظۀ   اي غرق میشود. هر دوي این رویدادها،که او را ببلعد. زمین نیز چنین میکند. راما هم در رودخانه

شاید   اما در هر دو مورد به موضوع خودکشی نیز اشاره میشود؛ فراروي روحانی و پیوستن به نیروي آسمانی است؛
اش با نام، از متن و تغییري که در پایان نمایشنامه  ) Bhavabhuti(   ي بازخوانی باهاوابوتیاین خود دلیلی بوده برا

 ) براي Uttararamacharitaاوتارارماچاریتا  که  میدهد  نشان  را  سیتا  باهاوابوتی،  کار،  این  در  است.  داده   (
 لمیکی یافت میشود. اي میپرد. ترکیبی از آنچه بطور مبهم در متن اصلی واخودکشی ناموفق، به رودخانه 

فارغ از گرایشهاي دینی خاص   واجد نکات اخالقی بسیار ارزشمندي است که مطالعۀ آن میتواند  رامایانااخالق:  
قهرمانان روایت، مایۀ عبرت و تحول گردد. درك و دریافت پیامهاي پنهان در مرکز و هستۀ این اسطوره، مستلزم 

از پرده الفاظ  سلوکی صادقانه و عبور  از الیههاي  البته شأن و وصف (   گریزهاي عقلو حجاب کلمات و گذر  که 
 گاه صریحاً   راما» و «سیتا»، مسائل اخالقی و دینی،«  اسطورگی یک اثر را شکل میبخشد) خواهد بود. در داستان

شخصیتهاي داستان در از زبان    هاي اخالقیو گاه تلویحاً به خوانندگان و مخاطبان آن آموخته میشود. این آموزه
 مراحل مختلف نقل میشود: 

 همسري، عفت و پاکدامنی، احترام متقابل همسران به هم. الف) تک
 مخصوصاً به پدر، مادر، برادر بزرگتر و آموزگار.  ب) احترام به بزرگترها،

 
 سطح زبانی 

تقسیم میکنند. ازآنجاکه که آن را به سه سطح کوچکتر لغوي، نحوي و آوایی    اي گسترده استسطح زبانی مقوله
در قرن یازدهم سروده شده است، زبان و سبک قالب این مثنوي، سبک هندي    منظومۀ رامایاناي مسیح پانی پتی

ها و ترکیبهاي ساختگی و عامیانه در آن دیده میشود. نظیر واژه  است و بسیاري از ویژگیهاي زبانی سبک هندي 
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سبک خراسانی نیز مشهود است؛ همچنین سوزوگداز و تغزل را از   در این مثنوي، حماسه و مصطالحات پهلوانی
 سبک عراقی به ارث برده است.

 
 سطح لغوي و نحوي 

 هاي سانسکریت و هندي کاربرد لغات عربی، واژه
راون   )154انگد: ولیعهد پادشاه میمون (  پسر  لقب  و  نام  اندرجت: 

 )285( 
او   بر  فیل مقدس که  اسم  ایروات: 

 ) 204(  سواري کنند
اسمیده: مراسم قربانی است که در  

 )262عصر ودایی معمول بوده ( 
انسمان: نام پادشاهی از نیاکان رام 

 )65( 
 اولکامکهه: یکی از رؤساي میمونها 

نازنین   مرد  جذاب    –زیبا    –رام: 
 )106( 

رام  ) 114راون: آزاردهنده ( نیاکان  از  پادشاهی  نام   سگر: 
 )63( 

درستی   و  پاکی  صفت  ستوگن: 
 )60( 

شیار   از  که  نشانی  و  خط  سیتا: 
می  بوجود  زمین  به   آید کردن 

 )206( 

عالمت،  و  نشان  لچهمی: 
 )60خوشبختی و سعادت ( 

 )65ست: نام میمون ( )222لنکا: اسم پایتخت سیالن (  )265لو: اسم پسر رام و سیتا ( 
روحانیون عرفاي   نارد: اسم یکی از )386مالونت: نام وزیر راون (  )58بید: وید، علم و دانش ( 

 )222بزرگ ( 
آرواره داراي  و  هنوم:  بزرگ  هاي 

 )223درشت ( 
موریانه   خانۀ  والمیکی،  بالمیک: 

 )258( 
نامور  دانشمند  و  حکیم  گوتم: 

 )105( 
اسرلوك: منزلگاه مخالف روحانیان 

 )139( 
 )59جگ: قربانی، عبادت (  )57جسرت: اسم پدر رام ( 

پشیز، صدف کوچک، کم بها   کوري: )154(  برسات: فصل باران  )63مالوده: محلی در جنوب هند ( 
 )156( 

   واژگان عربی 
 ) 212شدیدالبأس: خشم شدید (  )216(  خواهندهمستسقی: آب )175ذنب فعل: گناه فعل ( 

  )129قصب: نوعی پارچه (  )122باز ( مشَعبد: شعبده
 

بر هاي سانسکریت و هندي استفاده کرده است؛ عالوهواژهدر این مثنوي، مسیح در سطح باالیی از لغات عربی و نیز  
 رت (ارابه) و....  (جشن ده روزة هندوان)،   اسامی خاص، کلماتی از قبیل «اوم» (نام خدا)، سنیاسی (مرتاض)، دسهره

 بکار رفته است. 
 همچنین عادات و آداب فرهنگی، تمدنی هند، انعکاس چشمگیري در این منظومه یافته است.

 بان دستورز
«کاربرد  چون  مواردي  است؛  خراسانی  دستورزبان سبک  با  همسو  منظومه،  این  دستوري  ویژگیهاي  از  بسیاري 

هاي فارسی که بعدها معرّب آنها ها در معنایی که امروز رایج نیست، کاربرد واژههاي قدیمی پهلوي، کاربرد واژهواژه
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ین فعل با فعل، آوردن «ب» بر سر فعل ماضی، جمع بستن  گذاري میان جزء پیش رایج شد؛ مانند: پیل (فیل)، فاصله
جمعهاي مکسر عربی، اتصال ضمیر به حرف ربط «کش؛ که او را»، کاربرد دو حرف اضافه قبل و بعد از متمم و 

،  ) هاي چون بسا، خوشا و... است؛ برخالف ویژگی سبک خراسانی (کاهش استفاده از لغات عربیافزودن الف به واژه
 ظومه لغات عربی بسیار است.در این من

 
 هاي دستوري سبک خراسانی در مثنوي رامایانا جدول استعمال برخی واژه

 ) 158ز» (« «که» بجاي  )154«که» بجاي «به» (  154«در» بجاي «بر»
 ) 157«از» بجاي «در» ( )156«در» بجاي «از» ( )192بجاي «در» (  «که»

 )161«به» بجاي «در» ( )156(«به» بجاي «ز»  )160«از» بجاي «به» (
 ) 158«ز» بجاي «به» ( )164«چو» بجاي «چه» (  ) 154دو حرف اضافه ( 

 
 بکار بردن لغات محاوره و الفاظ بازاري در شعر، یکی از ویژگیهاي سبک هندي است.  بیان عامیانه؛

 پیکر پیل  آن  جنون  زنجیر  به
 گواهی  بر  نهنگش  خورده  قسم

بر   زد   نیلوفر  از  صدف  گوش   دست 
زان  گوش  در  پنبه  گفتگوها  پري 

تأخیر  از  شود  رفتن  ره  به  عطسه 
 

(   میکرد  ره  خاك   مستی  ز  سر   )130بر 
 )131(   بیگناهی  آبش  بر   شد  مقرر 
(   در  نیست  اصالً  نه  گوش  گوهر   )131من 
 )140(   به حیرت سر فروبرد، گریان و خاموش 
گشتی  عطسه  چرا  (   به  زده  تیر   ) 209خود 
 

 سطح آوایی 
ردیف و  (   وزن)، موسیقی کناري (   آوایی، همان سطح موسیقایی است و خود بر سه سطح موسیقی بیرونیسطح  

 تقسیم میشود. ) انواع سجع و تکرار(  قافیه) و موسیقی درونی
ها ایجاد میشود. بنا بر باور شفیعی کدکنی وزنها به دو گروه خیزابی وزن عروضی براساس کشش هجاها و تکیهوزن:  

وزنهاي تند و محرکی هستند که اغلب، نظام عروضی در آنها طوري «قسیم میشوند. وزنهاي خیزابی  و جویباري ت
است که در مقطع خاصی نیاز به تکرار در ذهن دارد و غالباً از رکنهاي سالم و مزاحفی تشکیل شده که حالت 

نظام ترکیب  «جویباري  ). وزنهاي  393ترجیع یا دور در آن احساس میشود» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  
 ).395ایقاع خاصی دارد که با همۀ زیبایی و مطبوعی، نیاز به تکرار در آنها احساس نمیشود» (همان: ص 

اوزان  بسامد  استفاده کرده است.  اشعارش  اوزان جویباري در  از  بیشتر  رامایانا،  پانی پتی در منظومۀ  مال مسیح 
(هزج مسدس سالم، هزج مسدس   وزن  3  و  در بحر هزج  رامایانا  مثنوي   خیزابی در شعر او بسیار کم است. تمام اوزان

 هزج مسدس محذوف) سروده شده است.  مقصور،
واژهردیف:   و مفهوم عین هم به  تلفظ  نوشتن،  ازلحاظ  و  میروند  بکار  فارسی  تکراري در شعر  بصورت  هایی که 

استفاده نشده است. «به گفتۀ کارشناسان از   هستند، ردیف میگویند. در هیچ زبانی به اندازة زبان فارسی از ردیف
وجود فعل ربطی در این زبان است» (صور خیال در شعر فارسی،    مهمترین عوامل پیدایش ردیف در شعر فارسی،

 ). 170شفیعی کدکنی: ص 
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بیت   36بیت ردیف فعلی،    552که از این تعداد،    بیت مردف هستند.  728بیت،    5307در مثنوي رامایانا، از میان  
ردیف حرفی هستند. پربسامدترین   بیت هم  104بیت ردیف ترکیبی، و    8ردیف ضمیر،    بیت  28ردیف اسمی،  

ردیفهاي   بسیار دقیق عمل کرده است و معموالً  ردیفها، فعلی است. مال مسیح پانی پتی در بکارگیري این صنعت
 بسیار ساده و پرکاربرد هستند. رامایانا بکاررفته در مثنوي 

 
 سامد اشعار مردف در رامایاناجدول ب 

 728 تعداد اشعار مردف
 71/13 درصد اشعار مردف 

بیت آن مردف هستند، به عبارتی   728بیت مثنوي رامایانا، تنها    5307جدول فوق بیانگر این مسئله است که از  
 است. 71/13دیگر بسامد ابیات مردف در این مثنوي 

 
 رامایانا جدول بسامد انواع ردیف در مثنوي 

 حرفی ترکیبی  ضمیر  اسمی  فعلی  نوع ردیف 
 104 8 28 36 728از  552 تعداد
 95/1 0./15 0./52 0./67 40/10 درصد 

 
بیش از سایر انواع ردیف است. مال مسیح پانی   با توجه به جدول فوق، بسامد ردیف فعلی در اشعار مثنوي رامایانا،

مفهومی شعر را با ردیفهاي شعر بیان میکرده است و با کمک ردیفها، بسط معنایی  پتی، بسیاري از اهداف معنایی و  
 شعر را ایجاد کرده است.

و مصوتهاي واژگان قافیه یکسانتر باشد، قافیه به همان اندازه، دلنشینتر و آهنگینتر   هرچه تعداد صامتهاقافیه:  
 اي که استفاده شده است بیات مثنوي رامایانا، قافیهمیشود و ارزش موسیقایی آن نیز بیشتر میشود. در بسیاري از ا

هاي اسمی دارد. اختصاص به قافیه   این شاعر،  در خدمت مفهوم و مضمون شعر است و بیشترین بسامد در دیوان 
 بندرت دیده میشود.  عیوب قافیه در دیوان او،

صناعات ادبی از قبیل اعنات، تجنیس یا  اي است که در آنها یکی از  مقصود از قافیۀ بدیعی، قافیهقافیۀ بدیعی:  
 اعمال شده باشد:  نوآوري و ابداعی،

بر هماهنگی و تناظر هجاي قافیه، هماهنگی  اعنات یا لزوم ماالیلزم: «اعنات در قافیه آن است که شاعر عالوه) الف
عنات) افکند» (آشنایی اِ(   و تناظر هجا یا هجاهاي ماقبل را نیز رعایت کند و به اصطالح شاعر خود را در دشواري 

 ). بسامد این قافیه، در مثنوي رامایانا، بندرت دیده میشود.225با عروض و قافیه، شمیسا: ص 
ــا  در  آن  از ــهـ ــدنـ ــر  آمـ ــردم  دیـ  کـ

ــه لــنــکــا    ایــنــهــا  ب ــرفــتــح   بــود   مــنــحصــ
 

وج  جـمـع  کــه  وج  ـف ر    ـف ( شـــــی ردم   )161ـک
ـــخن ــر  حــدـیـثم  ـکوتــه  سـ  )161(   ـبود  ـمـختصـ

 
 به معنی آوردن انواع جناس در محل قافیه است؛ قافیه،تجنیس در علم  تجنیس:) ب

ــا یـمـون  بســ ــد  کــه  ـم ــازیــدن ج  ب  شــــطـرـن
ــش گـوشــ ــه  ــام  ب ن درآمــد   مـیــمــون  چـون 

ــه  ــایی  ب ــتــه  دان رنج  از  گــذشـ ــطِ   ) 137(   شـ
ـمـیـمون ــافــت  فــال   ز  ی را   ) 137(   ـمـیـمون  ـخود 
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 طــوبــی   رنــگ  حــنــائــی  پــاي   کــف
ــد  کــنــم ــر  صــ ــیــتــا   پــاي   فــداي   ســ  ســ

 

ــه  درافــتــاده  آتــش  بــیــخ  ز  ) 137(   طــوبــی  ب
 ) 175(  ســی تاچه یکتا ســر چه ده تا ســر چی 

 
اما کاربرد جناس مضارع در   بسامد کاربرد جناس تام و مرکب در مکان قافیه در مثنوي رامایانا بسیار کم است؛

 بسیار زیاد است.  جایگاه قافیه،
ــب  تنش غضــ از  ــت  یــک    گشــ  لخــتپوالد 

از ــی  چــو  ن ــی  وي  ــان ــافــت  نشــ ــی  ی ــام  ن  ن
بــس ــه    ز  ب ــب  طــوفــانغــیــرت   غــرق  غضــ

ــا  داغ  را  اللــه  دل   بــر  کــرد  تــمــاشـــ
 

ه نعره  ه بر رُخش  ـب انـچ ت    زد طـپ ـــخ  ) 127( سـ
ـــیت  چو ــتن آواره  صـ ــد  خویشـ  ) 130(   رام  شـ
ــانآتش  مهر  چو تــا    فشــ پــاي   ) 130( فرق  از 

ــت  یقین ــت ـکان ـگل نیسـ  ) 131(   ـباغدر    دانسـ
 

 ج) ذوقافیتین: ذوقافیتین به شعري گویند که دو قافیه داشته باشد.
ــتــی  خــمــار ــتــم  بــر  خــود  مســ ــکســ  شــ

ــر   ذک را  دل  ــه  ــتک ــف ــل ــت  ،ک ــف ــل  آرد  ک
ــه    خــنــجــرگــهــی   ب کــردي   حــنــجــر گــذر 

 

ی  جــامِ  ز  یســـــت ــه  ،ـن وان م  دـی  ) 133(   مســـــت
فکر    خرد ــترا  ــت،  وحشــ  ) 201(   آرد  وحشــ

ـهی   رـگ ـج ـن ــه    ـح ب را  ـخود  ـجرزدي  ـن  ) 215(   ـخ
 

 در مثنوي رامایانا بسامد این نوع قافیه نیز کم است 
ایی است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف رَوي باشد؛ «قافیۀ معموله، قافیهقافیۀ معموله:  )  د

هایی بیاورد بدین ترتیب که شاعر با عملی ابتکاري، حرفی جز روي اصلی را رَوي شعر قرار دهد و درنتیجه قافیه
 . ) 130که متضمن لطافت یا ابداعی باشند» (آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص 

فــت ـگ تشـــنــه  ـب دل    از  ی،  ــت جــاـن رابســ  ـخ
ــادت ــت  شـــــه ــاف ــر  ی ــش  ب ــول  رام  دل   ق

ــو ــد  چـ ــدنـ ــد  آن  دیـ ــونـ ــار  لـ  را   پـ
 

 ) 130(   آب اســـتســـرابســـت این تســـلّیها نه  
دل  ــه  ــت  ب ــاف ــری  ) 225(   دالراماز    آرام  ب

رون ـی ـب ش  ـن بســـــت وده  ـب ــاراز    کــه   )263(   ی
 

واژگانی نیز مطرح میشود. همۀ انواع تکرار  ساز در الیۀ  تکرار در سطح واژه رخ میدهد و بعنوان مؤلفۀ سبکتکرار:  
آرایی)، تکرار  به نحوي در آهنگ و موسیقی شعر تأثیر میگذارد و انواع گوناگون تکرار عبارتند از: تکرار واك (واج

 ). 57تکرار اساس موسیقی شعر، جمالی: ص ( تکرار واژه، عبارت یا جمله یا مصراع  هجا،
 تکرار واج: 

بــس   ــه    یــرتغــز  ــبغ  طــوفــانب  قرغــ  ضــ
ــت  کــوه  بــه ــتگلــگــ  و  تــبّ ــمــیــر   شــ  کشــ

 

آتش  مهر  فرچو  تــا  پــاي  از  ــان   ) 130(   قفشــ
ــه ــد  ـچو  لگـــبوي    ب ر  پــادارن ـی ـگ ـــب  )161(   شـ

 
 صدایی: هم

ــاهِ  رزمِ  عــزمِ  بــه  شـــــب  زنــگــیِ  شـــ
ـکوه    ـهـمی نــد  ـــت ــت  وجسـ ـــحرا و    دشــ  صـ

 

ــانــد  (   فشــ لــب  از  آتش  زهرخنــدي   )160از 
ــد ــودن ــم ــی ــپ ــب  راه  ب ــی (   و  شــ ــاال   )164ب
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 حروفی:هم
ــرت  خـــراج ــر  بـــر  آوردنـــد  جســـ  ســـ

ــه   ــامب ــهدل    ک ــع  ب ــال ــت  ط ــروز  گشــ ــی  ف
 

(   چهو    فغفور  چهو    خاقان  چه   ) 59قیصر 
روزبه   همان  در  جلوسش  شد   )154(   شادي 

 
 تکریر: 

ــل ــوک ــر  م ــري   ب ــی  زن  پ ــوک ــد   دی ــن  چ
ایـن جــانـم  طــالـع  از  ــت  کــه   افـکــار   زوســ
 گـــوي نـــکـــو  و  رأي نـــکـــو  و  نـــامنـــکـــو

 

ــتم  ــتم  و  رأي سـ وسـ ــتم  کــار   ) 139( بنــد  سـ
ــر ــر  مآزارپــ ــر  مآزارپــ  ) 219(   آزارپــ
ونـکــو  ) 65(   روي نـکــوو    کـیــشنـکــو  طـمــع 

 

ازطریق وحدت، تشابه یا تضاد   که  که براساس هماهنگیهایی  دو کلمۀ متجانس را دو رکن جناس میگوییمجناس:  
اشتقاق،  جناس تام، ناقص،  «هاي بارز آن  آید بر نه قسم تقسیم میشود. نمونهصامتها و مصوتها در شعر پدید می

شبه اشتقاق، مضارع و الحق، قلب، مطرف، مکرر، مذیل، مرکب و مطرف» است. در مثنوي رامایانا پربسامدترین  
 جناس مضارع و الحق میباشد. جناس،

بزم  56(   هند  -سندجناس مضارع:    ،(-   ) تیغ57رزم    - بودش  ) 59(   مربع  -)، مرصع 57(   پُر  -)، در 57(   تیز  -)، 
بس   -)، رس60نام (   –)، رام  60جاي (   -)، پاي  59شیر (   - گیر  )،59(   نور   -)، طور  59( کس    -)، بس59(   جودش

تازه   –)، غازه  131(   گیر  -)، تیر131(   داغ  –)، باغ  64شه (   -)، مه  64هوش (   –)، کوش  64اشارت (   -)، بشارت  62( 
  –)، نور  65وم ( معل  -)، مظلوم  65خس (   -کس  ) 64(   زور  - )، مور132تیر (   –)، شیر  131رنگ (   -)، جنگ  131( 

)،  132(   فاش  -)، باش  132بخت (   –)، سخت  132چاره (   –)، پاره  132بریان (   –)، گریان  130(   تب  -)، تاب  65نار ( 
 ).133داغم (  -)، باغم133پاي (  –واي 

)،  60یار (   -)، نار  60بازان (   -)، نازان  59(  راي   –)، رأي  57کوش (   -)، گوش  57(   حسرت  -جَسَرت  جناس خط:  
  -)، کمانم  202یاران (   -باران  )،180چنگ (   -)، جنگ  178(   زبر   - )، زیر  174(  کفتار  -)، گفتار133خاك (   -چاك  

 ) (   -)، چاك  202گمانم  (  -)، بیش  202خاك  تیر215(   حنجر  -)، خنجر208(   گرد  -کرد،  ) 221پیش   پیر   -)، 
 ).224(  یار -)، بار221ببیند (  –)، نبیند 219گرد (  -)، کرد 219( 
گاه    -)، که61فن (   -)، فنی  60نیمه (   -)، نیم  58دعاي (   - )، دعا  57سر (   -)، سرد  57نا (   -نام    جناس مذیل: 
)،  134ماه (   -)، آه  132تاب ( -)، آب  130ماه (   -)، ماهی63رام (   -)، آرام  63امان (  -)، امن  62آه (  -)، راه  174( 

  - چشمه    )،224جهان (   -)، جان  200کمان (   -)، کمانی  140طاق (   - )، طاقت  138تاب (   -)، آب  136گاه (   -گه  
 ). 269چشم ( 

)، تیغ  62تیغ (   -)، تیر61جاي (   -)، جان  59راه (   -)، راي  57دل (   -)، دم  57خواندي (  -خوانده    جناس مطرف:
 ). 182خور (  -)، خون 137زبانه (  -)، زبانم 57تیز (  -

  -)، سود 208ماهی (  - )، ماهی 137( طوبی  -)، طو بی 137میمون (  -)، میمون 131جوي (  -جوي  جناس تام: 
 ). 215سود ( 

 ). 175سیتا (  -)، سی تا 137شطِ رنج (  -شطرنج  جناس مرکب:
 )65فانی (  -فنا جناس اشتقاق: 
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 ).135عَلَم (  -)، عالم 65بقا (  -)، باقی 58مهر (  -ماه اشتقاق: جناس شبه
 در رامایانا بسامد آرایۀ سجع و ترصیع کم است. سجع و ترصیع:  

ــو ــک ــام  ن ــو    و  ن ــک ــوو    رأي ن ــک ــوي   ن  گ
ــاد ــت ــس  ف ب ــت  از  ــم ــزی ــر  ه ــت   ب ــم ــزی  ه
ــتـی  خـمــار ر    خـود  مســ ــتـیـم ـب ــکســ  شــ

 

و  ـک و    ـن ع  ـم وـط ـک ش  ـن ـی و  و    ـک ـک  ) 65(   روي ـن
ــت  هزیمــت میــدان    کشــ  )216(   غنیمــتدر 

ی  جــامِ  ز ـــت یسـ ــه  ،ـن وان م    دـی ـی ـــت  ) 133( مسـ
 

 این صنعت ادبی نیز در مثنوي رامایانا کم کاربرد است.تضمین المزدوج: 
ــدودهزر   ــا  ان ج ــر  ه ــه  ــت  ب ــاف ــش  ی ــاخ  ک

لـعــل بـی  ــم  کــه  بـوســ یــاقـوت   تـو   چـنــد 
 

وـیراـنی  ــه  ـموده  ب ــاـخش  ـن شــ ــاخ   ) 188(   شــ
ــاد ب ــم  ــرام ــوّت  ذوق  ح ــوتو    ق  ) 190(   ق

 

 سطح ادبی 
در این اثر حماسی، بیشترین سعی مؤلف، بیان معنا و مضمون است و استفاده از صنایع بدیع لفظی و معنوي در 

 میان صنایع معنوي به ترتیب، تشبیه، استعاره، کنایه و ایجاز، بیشترین فراوانی را دارند؛درجۀ دوم اهمیت دارد. از  
 المثل و تمثیل نیز به پیروي از سبک هندي در این منظومه دیده میشود. همچنین صنایع بدیعی چون ارسال 

هان محسوس در ذهن ترین نوع تجربۀ خیال و بازتاب جتشبیه صورت مخیل تصاویر در شعر است. «سادهتشبیه:  
شناسی،  شاعر توسط تشبیهات حسی بیان میشود. جهان متن در تشبیهات حسی، بیرونیتر و همگانیتر است» (سبک

به آنها اغلب برگرفته است. و مشبه  »از نوع «محسوس به محسوس  ). اغلب تشبیهات مثنوي رامایانا306فتوحی: ص  
)، ماه آسمان 133)، مرغ ( 61)، ماه چهارده ( 61، هالل عید () 177(   )، گل57(  خورشید«از عناصر طبیعت مانند  

است؛   ) و...177) آیینه ( 62) شبان ( 62(   )، شاه اختران57)، رنگ عشاق (59(  )، نرگس59)، کرم شب تاب ( 63( 
ندارد، تازگی چندانی  رامایانا  در  تشبیه  ارکان  به مدد هاي شناختهشبههمان وجه  درحقیقت  را  ادبی  شدة سنن 

شده بودن، سبک شخصی خاصی را براي این شاعر بکار میبرد که همین عامل معهود و شناخته  معهود   هاي بهمشبه
هاي سخن وي دیده میشود. در تمام سطوح و الیه   تقریباً  شده بودن،البته این ویژگی معهود و شناخته  خلق نمیکند؛

اما شمار تشبیهات معقول به   یشود،هم در منظومه دیده م  و معقول به محسوس   تشبیهات محسوس به معقول 
 نادر است. معقول 

 )58مزیّن بر گلویش لوحی از زر/ چو ماه چارده در شب منور (  محسوس به محسوس:
 )57به صد جان آرزو میکرد فرزند/ نمیشد نخل امیدش برومند (  معقول به محسوس:

 )133(   کلید استمعقول به معقول: مراد دل که گنج ناپدید است/ یقین دان صبر قفلش را  
 

 جدول بسامد تشبیهات محسوس و معقول در رامایانا
به  نوع تشبیه  محسوس 

 محسوس 
 معقول به معقول معقول به محسوس محسوس به معقول

 /.4 /.28 /.8 /.60 درصد
مرسل، مجمل مثنوي رامایانا از حیث ارکان و براساس فراوانی عبارتند از: تشبیهات بلیغ یا اضافی، مؤکّد،    تشبیهات
 و مفصل.
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 تشبیه مرسل 
ــش  ز ــال ــب ــان  اق ــه ــد  را  ج ــی ــوروز   ع  ن
ــت  ز ــش  آرزو  دســـ  آفــاق  در  بــخشـــ

وه ـل ـج ش  آـت شـــخصـــیز  ــد  شــ ر  ور   ـگ ـن  از 
 

ـبزم  ــه  رزم  ب ــیــد  ـچون  و  (   ـخورشـ  )57ـفـیروز 
ه ـــت ــکسـ در  شـ گ  چون  زر  ـق ــاق (   رـن  )57عشـ

ــروغ ــعــتــش  ف (   آتــش  چــون  طــل  )59طــور 
 

 تشبیه مؤکد
ــس ب ــحــر  ز  ب ــتــش  زد   گــوهــر  مــوج  دســ
ا   اـی دان،رـع ــفـن ان  گوسـ ـــب  اســــت   شــــه شـ
ــراد ــج  دل   م ــن گ ــه  ــد  ک ــدی ــاپ  اســـــت  ن

 

ــور  هـــفـــت  آرزوي   بـــرآورد   )59(   کشـــ
ــان  ز گرگ ــت (   را  فتـنه شـ ان اسـ ـــب اسـ  )62ـپ

ــبر قفلش  یقین ــت (   دان صـ  ) 133را کلـید اسـ
 

 تشبیه مفصل
ــتــاده  تــاجــداران   ســـــریــرش  بــر  ســـ
آتـــش ــرده  ز  ــن  کـ ــراهـ ــیـ ــن  پـ  او   تـ

ــاه شــ ــران  چــو  ــاحــب  اخــت  کــالهــی   صــ
 

ــرگــس  چــو  ــل  ن فصــ در  (   زار  ــهــاران   )59ب
و ــیــد  ـچ ورشـ (   ـخ او  ن  راـه ـی ـپ ق  ـــف شـ  )59و 
و م  آســــمــان  مــاه  ـچ ـج (   اـن ی   )63ســــپــاـه

 
 تشبیه مجمل

زر آن  ــطــور  راي   نــام  لــوح  بــر   مســـ
یــد ح  دـم صـــــب ح  کــاذب  از  ــادق   صـــــب  صــ

ــان نیســ ــیـد  بـه  آن خورشـ ــت   اقبـال   گشــ
 

ــیــد  ـخورشـ ـبر  ــان  ـچو  ــاب ــۀ  ت ــکّ (   سـ  )58ـنور 
و رو  ـچ ـب ر  وـف ـل ـی ــیــد  ـن ورشـ (   ـخ ــق   )66عــاشـ

ــارده چ ــاه  م ــو  ــاردهدر    چ (   چ  )61ســــال 
 

 تشبیه بلیغ 
ــهــر  چــه کــه  شــ ــو  ــی   خــرم  ن ــتــان ــوســ  ب
ــه ــتــن  ب خــویشــ از  ــان  ــچــن آن  رفــت  زاري 

 

ــاطِ  ی  نشــ ــدـل و  را  خـوشــ (   ـن ی   )59جـهــاـن
ـگوـیی (   روـحش  ـمرغ  کــه  رفــت  بــدن   ) 133از 

 

 
 جدول بسامد ارکان تشبیه در مثنوي رامایانا 

 مؤکد مرسل مفصل  مجمل بلیغ  نوع تشبیه 
 /.8 /.35 /.24 /.21 /.12 درصد

 
 نگاهی سطحی به ارکان تشبیهات مثنوي رامایانا، بیانگر این مسئله است که تشبیه مرسل و بعد از آن تشبیه مفصل

 بسامد باالیی در این منظومه دارد.
است.استعاره:   مؤلف  هنري  فردیت  ویژة  نمود  و  خالقیت  در  اساسی  رکن  از    استعاره  استعاره  تشبیه،  از  بعد 

بیشترین   دیع معنوي در مثنوي رامایانا محسوب میشود. در این منظومه، استعارة مصرحّۀپرکاربردترین صنایع ب
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فراوانی را دارد. ارکان استعاره در مثنوي رامایانا، بدلیل آنکه در یک متن حماسی بکار رفته است، بیشتر عناصر 
 طبیعی است. 

 استعاة مصرحه 
ــیــدن ــبــال ــم  ب ــلَ ــد  عَ ــرو  شــ ــوخــیــز  ســ  ن

ــو ــدر  چ ــذشـــــت  آرزو  ان ــگ ــه  ب ــاه  ن  م
ــش ــواب ــر  ج ب و  ــرد  داد  ــر  ک ــگ ج  آه  از 

ــب   ل ــژه  درُز  م ز  ــاس  و  ــم ــت   ال ــف ــیســ  م
 

(   نظر   دیدن  برو  نیارستی   )61تیز 
یک  زاد   پارهمه  یکی (   زن  از   ) 64شاه 

بسته آن    میان  جستجوي   ) 134(   ماهبه 
دلتنگی داغ  به  (   یاس   به   ) 138میگفت 

 

 استعارة مرشحه 
خ ـل ـت آن  ــد  ــدن وابشــ ـخ ر  ـــک لشـ در  ویــان   ـگ

ر   ووـگ ــاز  ب ــت  دســ ــد  و  صــ ر  ـک س   ـم ـی ـب ـل  ـت
ــهــی  حــور  اي   کــه  انــدام گــل  قــدســـ

 

تنها   ) 176(   شبتاب  شمع  سوزانماند    به 
(   جفت  رضوان  حور  نگردد  ) 174ابلیس 

تلخ چون  خود  وآرام  به  خواب   )175(   کردي 
 

بلندپروازیهاي تخیّل شاعر مناسبترین و وسیعترین قلمرو براي    استعاره و زبان مجازي،استعارة مکنیه و تخییلیه:  
و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند. این زبان از  است که گفتار را از تنگناي زبان عرف و حقیقی خارج میکند

اي که چیزي میگوید و چیز زبان عادي نشئت میگیرد، تکامل مییابد و با تمهیدات هنري آراسته میشود؛ بگونه
 دیگري را اراده میکند.

به جاي خود را به یکی یا چند لکن مشبه  به حذف میشود و مشبه ذکر میشود؛عارة مکنیه و تخییلیه، مشبه«در است
و کنایه از هم   تا از مناسبات یا اوصاف خود میدهد. استعارة مکنیه و تخییلیه در حقیقت یکی هستند چون تخیل

اضافی و هم بصورت   وي رامایانا، هم بصورتدر مثن  ). استعارة مکنیه62جدا نیستند» (بیان و معانی، شمیسا: ص  
 غیراضافی بکار رفته است.

 
 استعارة مکنیه از نوع غیراضافی 

 نــوجــوانــش   بــخــت  لــیــک  نــکــرده
ــاب ــق رخشـــــان  ن ــرده  روي  ــس  ک  را   خ

ــبــالن  روي   ز ــل ــد  ب شــ ــده  ــن ــرم  گــل  شــ
 

ــی  ــن  چــراغ ــدر  روشــ ــش  ان ــدان ــان  )57(   خ
ــه  لـبــاس ــال ــده  ن ــان  ) 134(   را  نـفـس  پـوشــ

ل از    برآن ـگ ــقتر  اشـ ـع ( گشــــت  ل   ) 140بلـب
 

 استعارة مکنیه از نوع اضافی 
)،  61(   )، رشک خورشید59(   )، فروغ طلعت58(   )، خوان جهان58(   )، فرق بخت57(   )، کام بخت57(   خنجر مهر
)،  134(   )، رخ ماه133(  )، دامان عصمت131(   )، مهر جنگ131(   )، سحر ناهید64(   )، حکم جان61(   جان امید
 ).205)، زبان تیغ ( 182)، دامان دل ( 176(  )، گوش دل 138(  دامان لب
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 رامایانا  جدول بسامد انواع استعاره در مثنوي
 استعارة مکنیه و تخییلیه  استعاره مرشحه  استعارة مصرحه 

44./ 17./ 39./ 

جایگاه ها در اشعار او  معموالً کنایه  مال مسیح پانی پتی، از آنجایی که عناصر حماسی را در شعر بیان میکند،کنایه:  
 و ایماء است. ها در دیوان او از نوع فعلیبیشتر کنایه خاصی دارد.

ــد ــاری ب ــان  هــمــی  ــکســ ــا  ی ــه  ت ــودش   ک  ب
جــود ــکــون  ربــع  در  او  عــام  ز   مســـ

ب فر و زـی ا  ـب ــرش  اج  سـ  اســــت  شــــاهی  ـت
و آتـش  ش  عــدـل ــده  پـنـبــه  ز   خـویـش   شــ

 

ــرق  ــف ــور  ب ــم  و  م ــاران  ج (   ب ــودش   )59ج
ــههم  گـدا بـا  کیســ ــد   )59(   قـارون  گنج  شــ
انشروان ــت  فرـم اهی اسـ ه ـم ا ـب ه ـت  ) 140(   از ـم

وانــده رادرـخ (   ـب ش  ـی ـم را  رگ  ـگ وانــدي   )57ـخ
 

و با ارجاع متن به ماجرایی که خواننده   از خواص و زیباییهاي تلمیح این است که به شعر عمق میبخشد  تلمیح:
او را با دانسته مثنوي رامایانا براي بیان هاي پیشین درگیر میکند. تلمیحات بکاررفته در  از آن خبر دارد، ذهن 
بهره   حتی از تلمیحات قرآنی در راستاي مفاهیم عاشقانه  است. مال مسیح   مفاهیم حماسی و احساسی بکار رفته

تاریخی و دینی است؛ بعنوان مثال:   برده است. درحقیقت تلمیحات بکاررفته در مثنوي رامایانا، تلمیحات اساطیري،
)،  219)، هاروت ( 218(  )، کیقباد217)، ضحاك ( 216)، هاروت ( 213(   ابل)، چاه ب213)، بیژن ( 213(   کیخسرو

)، مریم 127)، نمرود ( 122(   ) فرعون173(   )، جمشید174(  )، سلیمان203(   )، عیسی177)، یوسف ( 272(   خضر
 و.....) 124( 

ــوه  ز ــد  کـ ــواب  آمـ ــن  جـ ــی   لـ ــرانـ  تـ
ــش ــر  دلـ ــزاران  زیـ ــوه  هـ ــدود   کـ  انـ

ــد ــب ــری ــا  ف ــه  ت ــره  افســـــون  ب دل   زه  را 
 

 )269خونفشــانی (   چشــم گشــته چشــمشدو  
ــد  فرهـادچو   روان شــ کوه  او   ) 131(   جـانـب 
ــرمنــده  بــه شـ ــحر  کرد  دم   ) 174(   بــابــل  سـ

 

ایجاز ایجاز:   بگوییم که  اگر  بود  اغراق نخواهد  اما  فراوان است؛  رامایانا، درازدامن و  اوصاف ممتاز  باب  سخن در 
شاهکارهاي جهانی میتوان دریافت که مهمترین ویژگی متون ویژگی ممتاز رامایانا است. با مطالعه و بررسی در  

امّا در میان آنها، آثاري موجز هم بچشم    ادبی کهن، حجم عظیم مطالب و در بسیاري موارد اطناب بوده است؛
آثار، چونان سایر  با  تقابل  در  که  اشعار حماسی  روزنه   میخورد  برخالف  نورانی هستند؛  و  و «اي کوچک  ایلیاد» 

ها و  افسانۀ «رامایانا» در کمال ایجاز خلق شده و در عین حال که موجز است، میتواند با تمامی افسانه  ادیسه»،«
مقابله کند. بعضی اشعار این مجموعه داراي یک عبارت پرمفهوم است. خالق این اثر توانسته   اشعار حماسی حجیم

ین و زیباترین شعري که در این اثر وجود دارد، از چند واژه، اثري در حد یک شعر کامل خلق کند. بهتر  با استفاده
مفهوم کلی این عبارت چنین است: به چشمان یکدیگر  " 1پیناتاپی ها اال مامی"از یک عبارت تشکیل شده است: 

وقت مینگرند، به این امید که دیگري پا پیش نهد و کاري را انجام دهد که هر دو قصد انجامش را دارند و هیچ
 شد.انجام نخواهد 

 
۱. Mami ha ala pina tapi 
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المثل و تمثیلالمثل و تمثیل:  ارسال زیاد    از جمله صنایعی هستند که در سبک هندي بسبب کاربرد  ارسال 
اند. مسیح پانی پتی نیز در مثنوي خود تالش کرده است که با استفاده از این دو بصورت ویژگی سبکی درآمده

 بر حسن تأثیر و زیبایی کالم خود بیفزاید.  صنعت ادبی
ــر ــگ ــون ــد  چــون  فســ ــای ــره  رب ــه ــار  از  م  م

رود را  مــان  ـی م  ســــل خــاـت ون  ــت  ـچ دســ  از 
ــن  ز ــری ــب ــن ع ــف  ــده  زل ــان ــاردل   م ــگ  اف

ــاده ســ اي  بــخــتبــگــفــت   خــواب   در  لــوح 
ــن م ــم  ــی ــل  زان  دور  ک ــع ــد   ل ــکــرخــن  شــ

 

از  زنــد  ش  مــار  ـغ ــه  درـی ب ــر  وار  سـ  ) 130(   دـی
آن  گــردد  آواره  اگــر ــت  جــاي   ) 130(   هســ
ــتی  چو ار  در مشـ ۀ ـم ـــت ــونگر خسـ  ) 138(   فسـ

را   بز  گفتگو  جــاي  ( چــه  ــاب؟  قصــ  ) 135بــه 
د قـن از  ــتم  بیرون گشـ ه  بودم ـک  ) 139(   مگس 

 

 نتیجه گیري 
رامایانا کهنترین حماسۀ عاشقانه هند است که موضوع آن عشق راما (یکی از مشهورترین خدایان هند باستان) به  

  به جنگل، و همچنین فرازونشیبهاي این عشق از جمله: تبعید آن دو    است)  سیتا (الهۀ باروري وحاصل خیزي زمین
شیفته شدن راون به سیتا، عبور سیتا    نبرد رام با دیوهاي اهریمنی، ربوده شدن سیتا توسط راون، سرکردة دیوها،

از آتش براي اثبات بیگناهی، بدبینی مردم به سیتا، تبعید دوبارة سیتا و به دنیا آوردن دو فرزندش در تبعید، اثبات 
پرواز او به آسمان و در نهایت آن  و به خواست سیتا، غم و اندوه رام و پاکی سیتا و بلعیده شدن سیتا توسط زمین

 دو به زندگی ابدي با هم در بهشت دست مییابند. 
است؛ زیرا اختالفهاي بسیاري دربارة   دینی هندوان  -هاي حماسی  برانگیزترین منظومهاین منظومه یکی از بحث

نظومه در زمان اکبرشاه گورگانی و جانشینان او سه بار به  زمان سرایش آن، میان پژوهشگران وجود دارد. این م
 نظم و یک بار به نثر بازنویسی شد. 

 با بررسی و تحلیل ویژگیهاي سبکی، محتوایی منظومۀ رامایانا سرودة مال مسح پانی پتی نتایج ذیل حاصل شد.
ها و باورهاي اساطیري نظیر مایهاز مهمترین ویژگیهاي سبکی رامایانا به لحاظ فکري میتوان به مواردي چون: بن

اهریمنی، پیکرگردانی، مسخ، طلسم و جادو و جاودانگی) و همچنین مضامینی چون عشق،  (حضور آفریده هاي 
مفاهیم  پارادوکسیکال،  سخنان  و  و شطحیات  کامل)  انسان  تجلی،  وجود،  (وحدت  نظري  عرفان  مفاهیم  برخی 

 .اشاره کرد اخالقی و کارکردهاي عمیق انسانی،
هاي نادر یا ساختگی یا به عبارت دیگر بیان عامیانه و  برخی واژه  ازجمله ویژگیهاي زبانی این منظومه بکارگیري 

ازآنجاکه شاعر   دیده میشود؛  بکارگیري واژگان عربی در این منظومه بسیار  همچنین  هاي کهن است؛همچنین واژه
دي نیز در این منظومه دیده میشود. سرایندة این این مثنوي، هندي است، بسیاري از ویژگیهاي زبانی سبک هن

 مثنوي، از بسیاري از ویژگیهاي زبانی و دستوري سبک خراسانی نیز بهره برده است.
بسامد را دارند. تشبیه و پس از آن   از میان صنایع بدیعی لفظی در این منظومه جناس و پس از آن تکرار، باالترین

تشبیهات بکاررفته در این منظومه اغلب از نوع حسی    ة بدیع معنوي هستند.استعاره پربسامدترین صنایع در حوز 
همچنین کاربرد صنایع ادبی چون کنایه، تلمیح، تمثیل و مراعات النظیر نیز بسیار است. ایجاز   به حسی است.

شعر کامل خلق از چند واژه، اثري در حد یک    ویژگی رامایانا است. خالق این اثر توانسته با استفاده  ترینبرجسته
 کند. 
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 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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