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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Examining and comparing the frequency of 
important words in each text shows the world of the author's language and 
the world of language represents the world of the author's thought; 
Therefore, one of the most important things that can be done in the research 
of texts is to explore the words and their uses and their meaning and concept 
in each text. This article also compares words, compositions, idioms and 
announcements in the poems of Mirdamad, Mulla Sadra and Sheikhs. The 
main purpose of this article is to study the similarities and differences of 
words, combinations and terms in the poems of Mirdamad, Mulla Sadra and 
Sheikhobahi. 
METHODOLOGY: The method used in this research is descriptive-analytical 
and documentary method has been used to collect information.
FINDINGS: Statements and words in the poems of Mulla Sadra and Sheikh 
Baha'i are mystically similar to each other. Mirdamad's court also has a 
significant statement in presenting philosophical theories.
CONCLUSION: Similar words with almost identical meanings have been used 
in the studied divans in the field of philosophy, love and mysticism. In three 
courts, the words fire, love, sky, world, religion, cup, earth and sun have the 
highest frequency; The Divan of Sheikh Behbai also has more mystical themes. 
Mirdamad and Mulla Sadra have paid more attention to mystical and 
philosophical themes. Allegorical approaches are also seen more in the poems 
of Sheikhabai and Mulla Sadra.
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 مقاله پژوهشی
 بهاییو شیخ مالصدرا ،میرداماداشعار مقایسۀ اصطالحات فلسفی و عرفانی در 

 ها در اشعار سه شاعربا تکیه بر پربسامدترین واژه

 
 رومیانی ، بهروز*نادیا سامانی، حبیب جدیداالسالمی

 .ایران ،زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدانواحد  ،زبان و ادبیات فارسی گروه
 

 

 

 

 

 چکیده:
بررسی و مقایسۀ بسامد واژگان مهم هر متن، جهان زبان نویسنده را مینمایاند  زمینه و هدف:

و جهان زبان، دنیای اندیشۀ مؤلف را؛ بنابراین یکی از مهمترین كارهایی كه در پژوه  متون 

 نیامیتوان انجام داد، كاوش در واژگان و موارد كاربرد و معنا و مفهوم آنها در هر متن است. 

مالصدرا و  رداماد،یاصطالحات و اعالم در اشعار م بات،یلغات، ترك ۀسیمقابه نیز اله قم

و  باتیلغات، ترك یشباهتها و تفاوتها یاله بررسقم نیا یرردازد. هدف اصلیم ییبهاخیش

 است.  ییبهاخیمالصدرا و ش رداماد،یاصطالحات در اشعار م

 یآورجمع یو برا است یلیتحل - یفیتوص ژوه پ نیمورد استفاده در ا روش :مطالعه روش

 استفاده شده است.  یاطالعات از روش اسناد

 ییشباهتهابا یکدیگر  ازنظر عرفانی ییبها خیاعالم و لغات در اشعار مالصدرا و ش :هاافتهی

 . است یاعالم قابل توجه یدارا یفلسف اتینظر ئۀارا ۀنیدر زم ردامادیم وانید نید. همچنندار

فلسفه،  ۀدر حوز یمورد بررس یهاوانیدر د مشابهی با مفاهیم تقریباً واحدكلمات  گیری:نتیجه

جام، خاک  ن،یجهان، دعشق، فلک،  ت ،كلمات آ وانیه است. در سه دبکار رفتعشق و عرفان 

 .است یعرفان دارای مضامین شتریبنیز  ییبها خیش وانید ی را دارد؛فراوان االترینو آفتاب ب

 نیاند. همچننظر قرار داده مدّ شتریرا ب یو فلسف یعرفان مضامینو مالصدرا  ردامادیم

 شود.یم دهیتر دبیشو مالصدرا  ییبهاخیدر اشعار ش یلیثتم یکردهایرو
 

  

 4347اسفند  02: دریافت تاریخ

 4349فروردین  55:  داوری تاریخ   

 4349فروردین  65: اصالح تاریخ   

 4349 خرداد  55: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،دردامایم ،مالصدرا ،ییبهاخیش

 صطالحات فلسفی؛ عرفانا
 

 :مسئول نویسنده * 

    mailto:h.jadidoleslami@ 
         iauzah.ac.ir

  34435114 (51 49)+  
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 مقدمه
 اعصار در شعرا فکری هایجنبه شناخت روشهای از یکی شعر در اعالم و تركیبات اصطالحات، لغات، شرح

 بررسی زمینۀ در تطبیقی مطالعات قصد كه میرسد بنظر توجه قابل بیشتر زمانی موضوع این است، بوده مختلف

 آنها آثار شعری در اصطالحات را و لغات عملکرد چگونگی با متناسب ذهنی هایزمینه باشیم تا داشته را شعرا

 درخصوص. كند كمک شعرا فکری و ذهنی پارادایم و فضا از درست درک چگونگی به میتواند موضوع این. بیابیم

 همعصر بزرگ فیلسوف و شاعر سه این چراكه است؛ بررسی قابل موضوع این نیز میرداماد و مالصدرا بهایی،شیخ

 .شود دیده شعری تركیبات و اصطالحات بکارگیری و ایشان اشعار در هاییمشابهت انتظار میرود و اندبوده

 همچنین و زندگی درخصوص انسان اختیارات از و بازمیگردد زندگی فلسفۀ به میرداماد اشعار در تركیبات و لغات

 انسان اختیار قلمرو در مسائل دشوارترین جزو را مسئله این میرداماد. میآورد بمیان سخن وی ارادی افعال

. اندنداده پاسخی آن به گذشتگان و شدهمطرح او خود توسط بارنخستین  مسئله، این پاسخ است مدعی و دانسته

 در اصطالحات و لغات، تركیبات میشود. تقسیم غیرارادی و ارادی به انسان افعال كه است این مسئله تبیین

 میرداماد اشعار دیگر سوی اند. ازوی دانسته ارادۀ به مسبوقیت افعال و بودن ارادی را مالک میرداماد اشعار

 میدارد بیان میان این در میرداماد میکند. ارزیابی را قدر و قضا مسئلۀ كه است تركیباتی و مفاهیم از سرشار

 مسائلی اولین جزو اسالم، جهان در مسئله این. است بوده مطرح متفکران میان در دیرباز از «قدر و قضا» مسئلۀ

 مسئلۀ كه میشود بیان میرداماد اشعار اصطالحات و تركیبات در. است گرفته قرار مناقشه و بحث محل كه است

 به را اندیشمندان همۀ فکر كه است مسائلی معدود جزو و داشته عمیقی پیوند انسان اختیار مسئلۀ با قدر و قضا

 . نمود ترسیم برای  خاصی مرز نمیتوان و نموده مشغول خود

 و قضا درخصوص اصطالحاتی و تركیبات با بسیاری اشعار كه است صفوی عصر بزرگ فیلسوفان از یکی مالصدرا

 دوره، این شیعۀ فالسفۀ و حکما از بسیاری مانند اشعارش در وی. است كرده ارائه عرفانی مباحث همچنین و قدر

 فقهای و ظاهری خشک تشرع  انکار و ردّ و تصوف از دفاع مقام در و مینماید اتخاذ صوفیانه و ذوقی مشربی

 موجد عرفانی، شهودهای و كشف و عقلی براهین از متناسبی تركیب و تلفیق با و برمیآید حکومت به منسوب

 دیده وی گوناگون آثار در تفکرات این بازتاب كه میگردد شیعی تصوف و فلسفی عرفان و صدرایی حکمت

 كلی هایبنمایه از است سرشار و اوست زمانۀ ابنای و روزگار از نماییتمام آیینۀ درعینحال مالصدرا اشعار. میشود

 از است عبارت كه جدید رویکردی با عرفان همچنین و قدر و قضا درخصوص اصطالحاتی و عبارات و تصوف

(. 44 تتبع در اشعار مالصدرا، داوودی مقدم و ایزدی: ص)فلسفه  و علمی عرفان با تصوف نظری تعالیم تركیب

 كه انسانی به شدید محبت و ورزیدن عشق كه است معتقد خود ادبی اصطالحات بیان با اشعارش در مالصدرا

 و كمال و فضل اهل انسانهای اكثریت و است موجود انسانها بیشتر روان و جان در است، كمال و جمال جامع

 و علوم اصحاب و است معشوق شمایل استحسان و نیکویی از ناشی كه عشقی اند؛برده بهره عشقی چنین از ادب

 در غریزی، و طبیعی امور سایر همانند شدید، محبت این كه آنجایی از نیستند؛ بهرهبی آن از مستظرفه صنایع

عشق طریقی بسوی كمال انسانی، )است  خدایی كارهای و الهی هاینهاده از شده، سرشته انسان نهاد و نهان

  .(37 سلیمانی: ص

 از و است تربیتی و تعلیمی مسائل بیان از حکیمانه، و عارفانه بصورت بهاییشیخ اشعار در اصطالحات و تركیبات

 جلوه پررنگ با كه میشود احساس ضرورت این وجود دارد، بوفور تربیتی و اخالقی نکات وی اشعار در كه آنجا

 تصویر به السالمعلیهم بیت اهل نیک هایآموزه با را اشعار این پیوند بتوان بهایی،شیخ والیی ۔دینی اشعار دادن
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تطبیق دیوان )نمود  فراهم جامعه در بیشتر هرچه را والیی هایآموزه این بستن بکار و بسط و نشر زمینۀ و كشید

 .(444-449 بهایی، ستودیان و رجبی: صصشیخ

 و مالصدرا میرداماد، اشعار در اصطالحات و تركیبات لغات، داشت بیان میتوان شد گفته آنچه به توجه با

 همچنین و فکری فضای اند؛گرفته قرار آن در شعرا این كه بوده ایاجتماعی شرایط تأثیر تحت هریک بهاییشیخ

 اصطالحات بکارگیری سبب اند،داشته آن جامعه اجتماعی تربیت به شعرا این از هریک كه ایفلسفه و نگرش نوع

 عشق و خدا به عشق قدر، و قضا مثال بعنوان را نشان میدهد؛ یکدیگر با آنها مقایسۀ قابلیت كه شده تركیباتی و

 بهاییشیخ و مالصدرا اشعار در دارد، اما زندگی فلسفۀ به گرای  بصورتی منطقی میرداماد نگاه در یار به

 هرسه این دیوان كلمات و اصطالحات پربسامد به توجه با میتوان را بیان این. میدهد نشان را عرفانی رویکردی

 از متفاوتی معانی و نگرش شده سبب خدا با ارتباط موضوع  به متفکران این از هریک رویکرد. گرفت نظر در نیز

 .4در واقع پرسشهای پژوه  بدین شرحند:  میرردازد. بررسی آن به مقاله این كه باشند داشته مشابه اصطالحات

 . لغات،6 بهایی چگونه است؟اشعار میرداماد، مالصدرا و شیخ تفکیک، دربه اصطالحات و تركیبات لغات، فراوانی

. این 3با یکدیگر دارند؟  تفاوتهایی و شباهتها چه ییبهاشیخ و مالصدرا میرداماد، اشعار در اصطالحات و تركیبات

 شباهتها و تفاوتها از چه نوعی است و بسامدها چه مفهومی را دارند؟ 

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
 خصوص این در كاملی تحقیقات تا كنون و دارد دقیق بررسی به نیاز موردنظر شعرای از هریک اشعار ازآنجاكه

 جامعۀ نگرش و دقیق فلسفۀ شناخت در میتواند شعرا اصطالحات این و تركیبات بررسی است، نگرفته صورت

 مانند مالصدرا شعری تركیبات و اصطالحات باشد. ضروری امروزی اشعار در نوآوری همچنین و عصر آن تاریخی

 نزولی سیری تصوف و عرفانی هایآموزه مالصدرا عصر در .است بوده دوره آن اجتماعی جوّ تأثیر تحت شعرا سایر

 رو،ازاین. میشود كمرنگ قدرت مظاهر دیگر و سیاسی اهداف و اغراض پس در آن گوناگون هایجنبه و مییابد

 به نیاز مالصدرا آرای فهم برای بویژه و آن بهتر هرچه درک برای كه مییابد طرفدارانی و مخالفان جریان این

 در عرفان دیگر ازسوی .(43 ، داوودی مقدم و ایزدی: صمالصدرا)تتبع در اشعار میشود  نمایان وی اشعار بررسی

عالوه . دارد مالصدرا با آن مشابه اصطالحات دقیق بررسی به نیاز كه است واالتری جایگاه دارای بهاییشیخ نگاه

 ضرورت كه میکند دنبال خود اشعار در سقراطی و ارسطویی فلسفۀ بر مبتنی منطقی رویکردی میرداماد براین

 ساختار نوع به توجه با شعر در لغات كاربرد گستردۀ حوزۀ دهد نشان میتواند اصطالحات این مشابهتهای بررسی

میرردازد. در ادامه به پیشینۀ مرتبط با حوزۀ پژوه   آن به پژوه  این كه شعرا متفاوت است از هریک ذهنی

 حاضر پرداخته میشود:

 مطالعه این هدف :السالمعلیه رضاامام تعلیمی اشعار با بهاییشیخ دیوان تطبیق ،(4345)رجبی  و ستودیان

 از اعراض چون مواردی. است تعلیمی ادبیات دیدگاه از ،(ع)رضا  امام اشعار و بهاییشیخ دیوان تطبیقی بررسهی

 و صبر به سفارش اسرار، افشا نکردن دنیاپرستی، از احتراز خاموشی، به توصیه فرصت، اغتنام آز، و حرص

پرداخته  بهایی به آنهاشیخ دیوان در كه هستند موضوعاتی ازجمله مرگ و یاد غرور و كبر از دوری شکیبایی،

 .است شده

 میدهد نشان مطالعه های اینیافته :میرداماد اندیشۀ در اختیار و جبر انتقادی بررسی ،(4341)اسماعیلی 

 قلمرو در هااراده تسلسل مسئلۀ و كالم علم حوزۀ در قدر و قضا و الهی علم مسئلۀ به نگرش با بیشتر جبرگرایی

 و دوم ارادۀ به اراده مسبوقیت كه است آن بر هااراده تسلسل مسئلۀ به پاسخ در میرداماد. است شدهارائه  فلسفه
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 در ایشان همچنین. نیست محال تسلسل مستلزم ها،اراده دیگر همچنین و سوم ارادۀ به دوم ارادۀ مسبوقیت نیز

 .است الهی قدر و قضا جزو انسان اختیار و اراده است معتقد قدر و قضا مسئلۀ در جبرگرایی لزوم شبهۀ به پاسخ

 :وی عصر اجتماعی هایگروه برخی توصیف ازمنظر مالصدرا اشعار در تتبع ،(4343)ایزدی  و مقدمداوودی
 قدرت مناسبات خوی ، پیرامون جهان شهاعرانۀ توصیفهای بها مالصدرا میدهد نشان این پژوه  هاییافته

 از برخی افکار و احوال از هاییجلوه و میکشاند نقد به را اجتماعی نهادهای دیگر یا تصوف و مذهب بر مبتنی

 .بازمینمایاند خوی  سخن پنهان هایالیه در را خود عصر هایگروه

 های: یافته(مالصدرا و سینا ابن نگاه میان ایمقایسه)انسانی  كمال بسوی طریقی عشق ،(4343)سلیمانی 

 بیان و كمال به وصول در عشق نق  مسئلۀ بیان در مالصدرا و سیناابن دیدگاه تفاوت میدهد نشان پژوه 

 است ومالصدر در سخنان تحلیل و تفصیل و سینا ابن كالم در اختصار و از طرفی اجمال تأثیر، این چگونگی

 . بازمیگردد فیلسوف دو این وجودشناسی و شناسیمعرفت مبانی به تفاوت این دلیل

 

 بحث و بررسی

 بهاییمختصری دربارۀ میرداماد، مالصدرا و شیخ

مالصدرا 
 تأثیر مالصدرا تفکرات بهایی برشیخ و میرداماد .در شیراز متولد شد ه.ق( 474-4555محمدصدرای شیرازی )

 در است كه میرداماد است، مدیون او به را خود تحصیالت اصلی قسمت صدرالدین كه استادی. اندداشته زیادی

 هایخود. نوشته مخالف عالمان به است پاسخی صدرا اصلسه رسالۀ. آموخت را نظری فلسفی علوم او خدمت

 .6الغیب؛ مانند مفاتیح تفسیر قرآن و علوم قرآنی .4كرد:  بندیدسته موضوع چند در میتوان را صدرالمتألهین

 العربهالحکمۀ األعمال،خلق حشر، مانند رسالۀ كالم .1مانند اسفار اربعه.  . فلسفه3. كافی اصول شرح مانندحدیث 

 فیض شاگردش را اشعار كه دیوان  .4المشرقیه. اللمعات و تصدیق و تصویر رسالۀ منطق مانند. 5القضاءوالقدر.  و

آن  است كه اصل سه رسالۀ (. از آثار دیگر او،11-17فر: صص است )عقل و عشق، سهرابی گردآوری كرده كاشانی

 صوفیان مذمت در الجاهلیهاالمام كسر كتاب نیز و نوشته نمودند، تنگ وی بر را عرصه كه نمایانیعالم ردّ را در

 تعداد آشتیانی، الدینجالل تحقیق طبق اما اند،داده نسبت بدو رساله و كتاب پنجاه به فریبکار. نزدیک و نادان

بشمارمیرود )شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا،  حکیم این قطعی هاینوشته از رساله و كتاب هفت و سی

 (.644-654آشتیانی: صص 

 

میرداماد 

حکیم ) دبو یمحقق كركۀ و دخترزاد یاسترآباد ینیمحمد حسریفرزند م ه.ق( 449-4514) محمدباقر داماد

 ریاضی، مسائل عقلی و علوم فلسفی، فقه، زمان، چون فنون و علوم اكثر بر(. 15 موسوی بهبهانی: ص ،استرآباد

میشمردند  معتبر او تصحیح با را شرعیه فتواهای زمان آن فقیهان و داشت تسلط حکمت و احادیث تفسیر،

 شرعی تکالیف بر التزام و معنویات و نفس تهذیب در (. میرداماد631-633منشی: صص آرای عباسی، بیگ)عالم

 حتی و داشت مراقبت یومیه نوافل ادای و جماعت و جمعه بر تکلیف دوران تمامی در كه اندگفته. بود نمونه نیز

 یو مؤسس مکتب فلسف ردامادیشاگرد م نیمالصدرا مهمتر (.54و59نشد )ریحانۀاالدب،  فوت او از نافله یک

 حفظ فالسفه مراتبسلسله در را او شامخ مقام بدینوسیله بتوانند تا اندداده را ثالث معلم لقب او بهاست.  هیمتعال

بودند.  یمجلس یو محمدتق یرفندرسکیم ،ییبهاخیچون ش یبزرگان یمعاصران و نیمهمتر(. 44كنند )مالصدرا، 
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سنت عقالنی ) دادندیم لیمکتب اصفهان را تشک ۀگانسه یحکما یرفندرسکیو م ییبهاخیبهمراه ش ردامادیم

 ر،یعرب، فقه، حدیث، رجال، تفس اتیادب مختلف  یهانهیدر زم یآثار و. (377 نصر: ص ،اسالمی در ایران

 (.376 همان: ص) منطق، كالم و حکمت استفلسفه،  ات،یاضیر

 

بهاییشیخ 
. است ایران یازدهم و دهم هایسده علمای اعاظم از( ق. ه 4534 - 453)بهایی شیخ معروف به محمد بهاءالدین

 به عثمانی حکومت ستمهای و شکنجه بخاطر كه بود فقهایی جمله از پدرش بود. شام بالد از بعلبک متولد او

 هایگروه و هافرقه تمامی با و داشت زاهدانه طبعی الدینبهاء. گرفت قرار صفویه شاهان احترام مورد و آمد ایران

 فیاض كاشانی، فیض مالصدرا، میتوان جمله آن از كه كرد تربیت زیادی شاگردان او .میکرد معاشرت فکری

 علوم در بهاییشیخ جامعیت. برد نام را مازندرانی محمدصالح و( مجلسیعالمه پدر)مجلسی  محمدتقی الهیجی،

اندیشۀ شاگردش صدرا  در جامعیتی، چنین كه است طبیعی روازاین. است آشکار همگان بر گوناگون فنون و

بهایی كه در موضوعات نامهای نودوچهار كتاب نوشتۀ شیخ االدبریحانهتأثیر بسزایی داشته باشد. در كتاب 

به  نکهیا با ییبهاخیش (.355گوناگون به رشتۀ تحریر آمده، ذكر شده است )ریحانۀاالدب، مدرسی تبریزی: ص 

در سفر   یآخر عمرش را با دراو یسالها شتری، بشد دهیاصفهان برگز یامور شرع یو تصد یاالسالمخیمنصب ش

 (.344 نصر: ص ،سنت عقالنی اسالمی در ایران) ذراندگیم

 

 شواهد مثال برحسب اصطالحات برگزیده
و بسامد آنها بررسی و با یکدیگر مقایسه  عنوان نمونه از سه دیوان اشعار برگزیدهدر این مقاله چند كلیدواژه به

شده است. ازآنجاكه تعداد ابیات شاهد مثال بسیار است، تنها به ارائۀ كلمات كلیدی و پربسامد دیوان سه 

اند، بسنده كرده، بسامد آنها در جدول آورده شده اندیشمند و واژگانی كه بیشترین تکرار در دیوانها را داشته

ها در اشعار و نوع كاربرد و مفهوم آنها، دست به تحلیل زده، نتایج ه به بسامد كاربرد واژهاست. نهایتاً با توج

 .4حاصل بررسی شده است

 بهاییالف( شیخ

 بخت:
 جهان روزی بهه امیهد   ام من سوختههرگز نرسیده

 كشههتی بخههت بههه گههرداب بههال افکنههدیم   

 

 ام هیچ زمان، یهک روز سهفید  وز بخت سیه ندیده 

 مههرادش ببههرد تهها سههاحل  تهها مگههر بههاد   

 (.449)شیخ بهایی: ص                         

 پیاله، جام، شراب، ساقی، باده:
 بهایی كمتر از دو فرد دیگر، از واژگان این مجموعه در اشعارش استفاده كرده است.شیخ

 گفههتم: روم بههه میکههده، گفتنههد: پیههر مهها   

 
 خههوش میکنههد پیالههه و خوشههبو نمیکنههد    

 (.447)همان: ص                               

 یک جهام وصهل را دو جههان در بهها دهنهد       مسههتان كههه گههام در حههرم كبریهها نهنههد    

                                                      
 نامۀ نویسنده.  . جهت مطالعۀ شواهد از واژگان دیگر و نیز تعداد بیشتر شواهد: ر.ک. پایان4
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 (651ان: ص                                     

 شراب عشق میسازد تهو را از سهرّ كهار آگهه    

 
 نه تدقیقات مشّهائی، نهه تحقیقهات اشهراقی     

 (643)همان: ص                                     

 در ده قههههههدحی ز شههههههراب طهههههههور 

 
 بههههر دل بگشهههها در عههههی  و سههههرور    

 (614)همان: ص                                            

 سههاقیا بههده جههامی، زان شههراب روحههانی   

 
 تهها دمههی برآسههایم زیههن حجههاب جسههمانی  

 (659)همان: ص                                             

 ای سههههههههاقی بههههههههادۀ روحههههههههانی 

 
 زارم ز عالئهههههههههههق جسهههههههههههمانی  

 (.447)همان: ص                                          

 جهان، دهر، دنیا، فلک، چرخ
واژگان این مجموعه در ابیات هرسه فرد مورد نظر به یک معنا و با نگاه واحد است. جهان و مترادفات آن منفی و 

 منفور است و باید از آن دوری جست:

 و غهم حاصل ما از جههان نیسهت بجهز درد    

 نهههان و حلهههوا چیسهههت؟ اسهههباب جههههان 

 

 هیچ ندانم چراست این همهه رشهک حسهود    

 كآفهههههت جهههههان كهانسهههههت و مههههههان

 (.476)همان: ص                                            

 از دل خود دارم این محنت، نه از ابنای دهر

 
 كاش بودی این دل سرگشته در فرمان مهن  

 (494)همان: ص                                               

 ای خههوش آن دانهها كههه دنیهها را بهشههت    

 
 رفههت همچههون شههاه مههردان در بهشههت     

 (615)همان: ص                                            

 تهههرک دنیههها گیهههر تههها سهههلطان شهههوی  

 
 ورنههه گههر چرخههی تههو سههرگردان شههوی     

 (444)همان: ص                                            

 مخههور بههی  جههوی قههرص فلههک خههوان از

 
 مخههور نههی  صههد و مخههواه عسههل انگشههت 

 (667)همان: ص                                             

 ای چهههرخ كهههه بههها مهههردم نهههادان یهههاری

 
 هههر لحظههه بههر اهههل فضههل غههم میبههاری    

 (671)همان: ص                                             

 خاک

استفاده را از خاک دارد. خاک كوی / در یار ارجمند است. خاک درمعنای تربت بهایی كمترین در این میان، شیخ

 نیز هست.

 بجهههای سهههدر و كهههافورم پهههس از مهههرگ 

 
 غبههههار خههههاک كههههوی او پسندسههههت    

 (.497)همان: ص                                             

 ای خهههاک درت سهههرمۀ اربهههاب بصهههارت  

 
 ر تأدیههت مههدح تههو خههم پشههت عبههارت     

 (613)همان: ص                                            

 خههالص و صههافی شههوی از خههاک پههاک     

 
 نهههه ز آتههه  خهههوف و نهههه از آب پهههاک   

 (645)همان: ص                                          
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 دوست
 دوست در دیوان هرسه شاعر، درمورد خدا بکار رفته است و اطالقی عرفانی است:

 ان رابهر امتحان ای دوست، گر طلب كنی ج

 
 آنچنههان برافشههانم، كههز طلههب خجههل مههانی 

 (.443)همان: ص                                             
 ما ز دوست غیر از دوست، مقصهدی نمیخهواهیم  

 
 حههور و جنههت ای زاهههدو بههر تههو بههاد ارزانههی 

 (474)همان: ص                                               

 شهههنیدم گهههرم داری حلقهههه ای دوسهههت  
 

 ایهههن افسهههردگی چیسهههت  بههههائی بهههاز   

 (443)همان: ص                                               

 یک گهل ز بهاو دوسهت كسهی بهو نمیکنهد      

 
 تهها هرچههه غیراوسههت بههه یکسههو، نمیکنههد   

 (641)همان: ص                                            

 بههههههر نهههههانی دوسهههههت را بگذاشهههههتی

 
 ای بههههها دشهههههمن او آشهههههتی كهههههرده 

 (674)همان: ص                                  

 هرچهههه غیهههر از دوسهههت باشهههد ای پسهههر

 
 وحلههههوا نههههام كههههردم سربسههههر  نههههان 

 (.613)همان: ص                                            

 

 دین

در دیوان شیخ، اكثراً دین در برابر دنیا آمده و مردم بابت فروختن آن به دنیا شماتت میشوند و تأكید بر دینداری 

 و دینورزی است، اما در چند مورد دین و دل و دین و دنیا بصورت تركیبی در مضامین عاشقانه بکار رفته است: 

 دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم

 
 ای دل كهی بهود پشهیمانی؟    در قمار عشهق  

 (.616)همان: ص                                             

 یکهههدمک بنشسهههت بهههر بهههالین مهههن    

 
 رفههت و بهها خههود بههرد عقههل و دیههن مههن    

 (645)همان: ص                                            

 گهههر تهههو خهههواهی عهههزت دنیههها و دیهههن  

 
 عزلتهههههی از مهههههردم دنیههههها گهههههزین   

 (415)همان: ص                               

 ای علههههههم افراشههههههته در راه دیههههههن  

 
 از چههه شههد مههأكول و ملبوسههت چنههین؟    

 (474)همان: ص                                  

 شههههد همههههه بههههر بههههاد ایههههام شههههباب

 
 بههههر دیهههن یهههک ذره ننمهههودی شهههتاب   

 (654)همان: ص                                             

 كافرسههههت و غههههارت دیههههن میکنههههد   

 
 چههههرا ایههههن میکنههههدو مههههن نمیههههدانم 

 (44)همان: ص                                                

 فروشههههی از پههههی مههههال حههههرام دیههههن

 
 مکههههر و حیلههههه بهههههر تسههههخیر عههههوام 

 (71)همان: ص                                               

 روح
 القدس نام دیگر جبرئیل نیز هست:  القدس بکار رفته است؛ روحبیشتر در تركیب روح
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 شهههههاهباز پرفتهههههوحتههههها بچنهههههد ای 

 
 بهههههههاز مهههههههانی دور از اقلهههههههیم روح  

 (.465)همان: ص                                            

 القهدس آیهد بهه طوافهت    هر صهبح كهه روح  

 
 در چشههمۀ خورشههید كنههد غسههل زیههارت   

 (.414)همان: ص                                             

 القههدس ار بههاز مههدد فرمایههد   فههیض روح

 
 دیگههران هههم بکننههد آنچههه مسههیحا میکههرد  

 (.694)همان،                                                 

 

 زاهد
بهایی بی  از دو شاعر دیگر، از مجموعه واژگانی زهد و زاهد استفاده كرده است، اما در معنای منفی و با شیخ

اعتقاد به زهد وی نیست، او با تأسی از نگاه انتقادی، بنابراین كاربرد بیشتر واژۀ زهد در دیوان شیخ بمعنای 

 حافظ به نقد زاهدان ریایی میرردازد:

 ارزانهههی ریههها و تقهههوی بهههه تهههو  زاههههد

 
 ایمهههانیبهههی و دینهههیبهههی و دانهههم مهههن 

 (.643)همان: ص                                             

 زاهههدی بههه میخانههه، سههرخرو ز  م ههی دیههدم

 
 گفتم : مبارک بهاد بهر تهو ایهن مسهلمانی      

 (.694)همان: ص                                            

 زای زاههههد علهههت اسهههت  عزلهههت بهههی  

 
 عههین علههم آن زلههت اسههت    ور بههود بههی  

 (.694)همان: ص                                             

 روزی كههه برفتنههد حریفههان پههی هههر كههار  

 
 زاهد سوی مسجد شهد و مهن جانهب خمهار     

 (.694)همان: ص                                             

 در میکهههده دوش زاههههدی دیهههدم مسهههت

 
 تسههبیح بههه گههردن و صههراحی در دسههت    

 (.694)همان: ص                                            

 ای زاههههد خودنمهههای سهههجاده بهههدوش   

 
 دیگههر پههی نههام و ننههگ بیهههوده مکههوش     

 (.694)همان: ص                                             

 زاهد كه به خلوتگه ایهن كعبهه مقهیم اسهت    

 
 غافل مشو از حیله كه آن گفت یتهیم اسهت   

 (.694)همان: ص                                            

 عشق
 بههه عهههالم هههر دلهههی كههو هوشمندسهههت   

 
 بهههه زنجیهههر جنهههون عشهههق بندسهههت     

 
 نباشهههددر كهههی  عشهههقبازان راحهههت روا 

 
 ای دیده اشک میریز، ای سهینه بهاش افکهار    

 (.694)همان: ص                                            

 دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم

 
 در قمار عشهق ای دل كهی بهود پشهیمانی؟     

 (.491)همان: ص                                            

 در راه عشق اگهر سهر، بهر جهای پها نههادیم      

 
 مگیههر نکتههه مهها را ز دسههت مگههذار بههر مهها  

 (.71)همان: ص                                               
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 طفل ابجدخوان عشقم با وجود آنکهه هسهت  

 
 صد چو فرهاد و چو مجنون طفل ابجدخوان مهن  

 (.641)همان: ص                                            

 شراب عشق میسازد تهو را از سهرّ كهار آگهه    

 
 نهه تحقیقهات اشهراقی   نه تدقیقات مشهائی،   

 (.634)همان: ص                                             

 عقل
 شیخ عقل را در برابر نقل نهاده و ترجیح میدهد و مدار كارها را استوار بر عقل میداند:

 ای دل، تو در این ورطه مهزن الف صهبوری  

 
 وی عقل، تو هم بهر سهر ایهن واقعهه مگریهز      

 (441)همان: ص                                  

 تههههها كهههههی ز معهههههارف عقلهههههی دور  

 
 بههههه زخههههارف عههههالم حههههس مغههههرور  

 (.414)همان: ص                                             

 مالهههک ملهههک آمهههده ههههركس بعقهههل    

 
 در تمسههک دسههت مهها را نیسههت دخههل     

 (.41)همان: ص                                                

 عقهههل عابهههد را چهههو ایهههن عرفهههان نبهههود

 
 كههرد آنچنههان گفههت و شههنود   بهها ملههک   

 (.356)همان: ص                                          

 هههان مخنههد ای نفههس بههر عابههد ز جهههل   

 
 هههان مههدان رسههتن ز نقههص عقههل سهههل   

 (.641)همان: ص                                             

 عابهههد انهههدر عقهههل گرچهههه بهههود سسهههت

 
 بههههود اخههههالص و عبههههادات  درسههههت  

 (.657)همان: ص                                  

 پهههس مهههدار كارهههها عقلسهههت، عقهههل    

 
 گههههر نههههداری بههههاور اینههههک راه نقههههل  

 (.447)همان: ص                                            

 

 قضا

 بهایی، قضا درمعنی قضا و قدر بکار نرفته است:در دیوان شیخ

 چهههون نکهههردی نالهههه در فصهههل بههههار    

 
 در خهههزان بهههاری قضههها كهههن زینههههار     

 (.441)همان: ص                                            

 از قضههها یهههک شهههب نیامهههد آن رغیهههف  

 
 شههههد زجههههوع آن پارسهههها زار و نحیههههف 

 (.91)همان: ص                                                

 زان مهههههی كهههههه اگهههههر ز قضههههها روزی

 
 یهههههک جرعهههههه از آن شهههههودش روزی  

 (.354)همان: ص                                            

 كعبه
بهایی دارد؛ این واژه از لغات بسامدی بهایی است و در كاربرد كعبه در ابیات زیر، نشان از قشری نبودن دین شیخ

 شعر دیگران دیده نشد.

 در میکههده و دیههر كههه جانانههه تههویی تههو    

 
 مقصههود مههن از كعبههه و بتخانههه تههویی تههو   

 (447)همان: ص                                            



 45/ …بهاییو شیخ مالصدرا ،میرداماداشعار مقایسۀ اصطالحات فلسفی و عرفانی در 

 

 كعبهه انهدر تهک و پوسهت    حاجی به طهواف  

 
 وز سعی و طواف هرچهه كردسهت، نکوسهت    

 (.94)همان: ص                                               

 گل
 این واژه نیز از لغات پركاربرد شیخ است:

 یک گهل ز بهاو دوسهت كسهی بهو نمیکنهد      

 
 تهها هرچههه غیههر اوسههت بههه یکسههو، نمیکنههد 

 (.443)همان: ص                                            

 برههرس قههدر مههرا گرچههه خههوب میههدانی    

 
 كه من گلم گل، خارند ایهن جماعهت، خهار    

 (.474)همان: ص                                            

 روی تههو گههل تههازه و خههط، سههبزۀ نههوخیز  

 
 نشکفته گلهی، همچهو تهو در گلشهن تبریهز      

 (.346)همان: ص                                            

 ب( میرداماد

 بخت و قضا

مورد(،  35بیشترین بسامد از این دو واژه كه بسیار مهم و پرمعنایند، در دیوان میرداماد مشاهده میشود )

وبخت آمده مورد آن هم در تركیب رختبهایی چهار مورد و در دیوان مالصدار یک درحالیکه در دیوان شیخ

 به قضا و قدر است.است؛ این موضوع نشان میدهد میرداماد بی  از این دو جبرگرا و معتقد 

 واژگههون بخههت از تههو فههراق در كههه بههس ای

 
 گرفهت  دعها  گهردون  و كهردم  خوی  نفرین 

 (.415)دیوان اشعار میرداماد: ص                

 واژگهون  بخهت  اطهوار  كهز  اشهراق  بین نکته

 
 اسهت  دشهمن  دشهمن  چهو  پنداری راست ما با دوست 

 (.463)همان: ص                                            

 شههههده مسههههکن حادثههههه مههههرا بخههههت

 
 شهههههده سهههههترون عهههههی  خلهههههف وز 

 (.413)همان: ص                                            

 اسههت مههن بخههت فلههک انههدر كههوكبی گههر

 
 سهت تیهره  حسهرت  روز و هجر شب همچون 

 (.445)همان: ص                                             

 ناشهههاد بخهههت سسهههتی از كهههه آن روز ز

 
 افتهههاد جهههانم كشهههتی هنهههر بحهههر در 

 (.414)همان: ص                                             

 كاربرد قضا در اشعار میرداماد از دو فرد دیگر بیشتر و این باز مهر تأییدی است بر جبرگرایی میرداماد:

 مهها سرنوشههت قضهها كههرد تههو غههم سههوز

 
 مهها بهشههت آتهه  شههعلۀ تههو غههم در ای 

 (.14)همان: ص                                             

 بنههالم چنههان قضهها ز نههاوک بههه گههرم نزنههی

 
 سهتاره  فلهک  دل بهه  خون من آه ز شود كه 

 (.46)همان: ص                                                

 رُفههت تههو وصههل در از غههم قضهها كههه آنجهها

 
 نهفههههت دهههههر آسههههودگی تههههو در ذات 

 (.453)همان: ص                                            

  مستیباده، جام، ساغر، شراب، 

 بیشترین كاربرد باده و جام در معنای مجازی در دیوان میرداماد دیده میشود:
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 اشههراق بههوی بههاده مالئههک بههرد ز هههوش   

 
 جههایی اگههر نهنههد بنههایی ز خشههت مهها      

 (.415)همان: ص                                            

 ایهم ما این سبوی بهاده كهه بهر دوش كهرده    

 
 ایههمتعویههذ عقههل و مائههدۀ هههوش كههرده    

 (.5)همان: ص                                                

 از دسههت تههو در سههاغر جههانم خونهاسههت   

 
 وز عشههق تههو دل چههو پههردۀ قانونهاسههت     

 (.461)همان: ص                                             

 قهههدمی ههههر در عشهههق شهههراب بهههوی از

 
 كویههههههت در خههههههردی روان  افتههههههاده 

 (.413)همان: ص                                            

 مسهههتیم و خهههراب كهههنج میخانهههۀ تهههو   

 
 سهههرخوش همهههه از شهههراب پیمانهههۀ تهههو  

 (.469)همان: ص                                             

 

 جهان، دنیا، چرخ، فلک

 چنهین  جههان  نمانهد  كهه  مخهور  غهم  اشراق

 هههیچ همههه دنیهها كههار و هههیچ همههه دنیهها

 

 اسهت  تبهدل  وقهت  كهه  صداسهت  از پر عالم 

 ههههیچ همهههه دنیههها اعتبهههار و اندیشهههه

 (415)همان: ص                                            

 میههدان آبهه  بههه نههه خههاک بههه نههه دنیهها

 
 میههدان خههواب  و بیههداری بههه نههه گیتههی 

 (.11)همان: ص                                                
 درود خواههد  تهن  ملهک  از چرخ داس ك  سری
 

 بهاران   بهود  آته   پیکهان  همهه  میدانم چه 

 (.414)همان: ص                                            

 رسههد فلههک خیههال بههه مهها آن بههرق گههر
 

 آفتههاب خاكسههتر كههف یههک ولیههک بینههی 

 (.91)همان: ص                                               

 

 خاک و آفتاب
خاک در مقابل آفتاب و نیز بمعنی تربت بکار رفته بار(،  94میرداماد بی  از همه واژۀ خاک را بکار برده است )

 است:

 تهو  خیهال  بها  فکنهد  چنهین  ار خهویی  خاک

 
 آفتههاب احمههر مههی چههو افههق سههاغر در 

 (415)همان: ص                                             

 حسهن  جبهین  سهوده  تهو  روی خیهال  گویی

 خهاک  بهه  افکنهد  تخهم  تو رای خیال در گر

 

 پیکرآفتهههاب شهههه بارگهههاه خهههاک بهههر 

 آفتهههاب برزیگهههر آرد حاصهههل خهههاک از

 (.445)همان: ص                                             

 معركههه خههاک بههر بههارد كههه شههود ابههری

 
 آفتهاب  خنجهر  خهورد  بس كهه  سوده الماس 

 (.444)همان: ص                                             

 

 



 47/ …بهاییو شیخ مالصدرا ،میرداماداشعار مقایسۀ اصطالحات فلسفی و عرفانی در 

 

 دوست
است. دوست در نگاه میرداماد نیز چون دو شاعر بهایی و مالصدرا این واژه را بکار برده میرداماد بی  از شیخ

 به این واژه دارد و آن را دربارۀ انسان بکار نبرده است:دیگر، پروردگار است و نگاهی عرفانی نسبت

 میبخشههند دوا كههه شههنیدم دوسههت در بههر

 
 آنجهها غمنههاک دل ای نمهها عرضههه مهها درد 

 (.74)همان: ص                                               

 نهههاد تههوان سههر اگههر دوسههت آسههتان بههر

 
 مههها صهههعود دولهههت مهههدارج بهههر آنسهههت 

 (.94)همان: ص                                               

 درم از درآریهههههد یهههههک ره را دوسهههههت

 
 جههههواب را عههههالم دو هههههر بگههههویم تهههها 

 (.454)همان: ص                                            

 دوسهت  رخ و جمال نور از كه زمینیست این

 
 بودسههت بیابههان ریههگ از خجههل آفتههاب  

 (.461)همان: ص                                             

 

 دین
 عشههق خههدا و عشههق دیههن و عشههق پیمبههر

 
 عشهههق السهههمافهههوق تههها االرضتحهههت ز 

 (.454)همان: ص                                             

 همهت  دیهن  بهه  بُهو دم  جهایز  كه نیم صدفی

 
 حمههوت تردهههانی ز ابههر نیسههان سههخای ز 

 (.449)همان: ص                                          

 تهو  تکهریم  در كهه  دل ای مگر زرتشتی دین

 
 اسهت  آته   ما سینۀ در شب و روز كانون همچو 

 (.464)همان: ص                                             

 تههههو دیههههن قاعههههدۀ حههههق حکمههههت

 
 گرفهههت ودیعهههت تهههو از عقهههل دامهههن 

 (.416)همان: ص                                            

 

 روح
 بهدن  چهون  جههان  و روح چهون  تهو  شخص

 
 گرفههههت حههههوادع طوفههههان ظلمههههت 

 (454)همان: ص                                             

 روح غهههذای حریفهههان اشهههراق دل بههاو  در

 
 باشههههد تههههو الحههههان بلبههههل زمزمههههۀ از 

 (.46)همان: ص                                             

 جنههههین بخههههاری روح چههههون یافتههههه

 
 همهههه نهههوری تهههو كهههه نهههداری سهههایه 

 (.41)همان: ص                                             

 كجاسهت  اسهت  پهاک  روح عصیر كه می آن

 
 ماسههت دل قنههوت مههی سههرود و مسههتی 

 (.441)همان،                                                   

 قُهههدُس روح تههها خهههرام مههها مرقهههد بهههر

 
 شههود سههایه چههون آفتههاب پرتههوش كههز 

 (.44)همان: ص                                               
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 زاهد
زاهدان را ارج نیامدن زهد و زاهد در معنای منفی در دیوان میرداماد، تا حدودی مینمایاند كه اهل زهد بوده و یا 

 مینهاده است.

 گریهههان زاههههد پیهههر چهههو او غهههم از مهههن

 
 خنههدان مههن غههم بههر شههباب همچههو او 

 (.463)همان: ص                                            

 شعله

پردازی از شعله بسیار استفاده كرده مورد(؛ در واقع شاعر برای مضمون74شعله از لغات پركاربرد میرداماد است )

 است:

 بردوشههههی نشسههههتهخانهههههتههههنم بههههر 

 
 شههههرر بههههر دوش بههههاد شههههعله بسههههته  

 (453)همان: ص                                            

 شهههرر آن كلبهههه بهههود و شهههعله جسهههمم 

 
 كههههه در ظههههرف  نمیگنجیههههد اسههههمم  

 (.74)همان: ص                                               

 عهههروس شهههمع زلفهههین تهههاب میهههداد    

 
 بههههه روغههههن تیههههن شههههعله آب میههههداد 

 (.94)همان: ص                                                

 سههوز غههم تههو كههرد قضهها سرنوشههت مهها    

 
 ای در غههم تههو شههعلۀ آتهه  بهشههت مهها     

 (.91)همان: ص                                               

 

 عشق

 بار( و بدون عشق انسان را جسمی بیروح میخواند.469بیشترین كاربرد عشق از میرداماد است )

 زنههده اسههت عشههق غههمبههی  كههو دلههی

 
 كنههههده شههههاخ از غنچههههۀ چههههون بههههود 

 (71)همان: ص                                               

 بریههههدن بایههههد را عشههههقبههههی  سههههر

 
 كشهههیدن نتهههوان را ایهههن بهههار دوش بهههه 

 (.91)همان: ص                                                

 اسههت خههون عشههق خمههار از مههن خههم

 
 اسهههت سهههرنگون او سهههر بهههر شههههیدی 

 (.73)همان: ص                                                

 پیونهههد عشهههق بهههی سهههر تهههن بههها مکهههن

 
 بركنههد عشههق ایههن بایههدت خههم كههزین 

 (.41)همان: ص                                               

 عشهههق خاكسهههتر خوشهههدلی فهههرق بهههه

 
 عشههههق سههههر گههههرد آسههههودگی سههههر 

 (.441)همان: ص                                             

 عقولعاقل/ 
 ویرانهههۀ خهههاطرم كهههه حکمتکهههده اسهههت 

 
 بههر درگههه  از عقههول قوسههی زده اسههت    

 (455)همان: ص                                             

 نیسهههت عاقهههل پیهههرو عشهههق دیوانهههۀ

 
 نیسهت  دل خواههد  یهار  تهو  بجهز  كه دل آن 

 (.465)همان: ص                                            



 44/ …بهاییو شیخ مالصدرا ،میرداماداشعار مقایسۀ اصطالحات فلسفی و عرفانی در 

 

 عاقهههل پسهههند نیسهههت جههههان اعیهههان

 
 دل او بهههر ندههههد نهههادان مهههردم جهههز 

 (.71)همان: ص                                               

 دیوانهههههه بُهههههو د جههههههان از چهههههو آزاد

 
 چههه یعنههی جهههان بههه عاقههل بسههتن  دل 

 (.93)همان: ص                                               

 ج( مالصدرا

 آتش

 وی در مضمونسازی است:های محبوب بار آمده است و گویا از واژه 47در اشعار مالصدرا آت  

 شهههب سهههیه پوشهههد فلهههک در مهههاتم   

 
 آتهههه  انههههدر سههههینه دارد از غمهههه    

 (73)همان: ص                                                

 برنهههدههههای بهههیجهههاهالن چهههون شهههاخه

 
 كهههههز بهههههرای آتههههه  و خاكسهههههترند  

 (463)همان: ص                                            

 آن میههههی كههههز وی تههههوان افههههروختن  

 
 آتشهههههی آتههههه  زدن بهههههیشهههههمعها  

 (445)همان: ص                                             

 آتهههه  ایههههن مههههی نههههدارد هههههیچ آب 

 
 آب و آتهه  كههی كنههد یههک جهها مههآب؟     

 (45)همان: ص                                               

 منکههر ایههن مههی شههدن از ابلهههی اسههت     

 
 هركههه آتهه  را ندانههد بههس غههوی اسههت    

 (71)همان: ص                                                

 بخت
 انهههدک انهههدک قهههوت افهههزون میشهههود   

 
 رخههت و بخههت خههوی  بیههرون میکشههد    

 (13)همان: ص                                               

 باده، جام، شراب، مستی

بازمیگردد، بیشترین كاربرد واژگان این مجموعه در هرسه شاعر به شراب در معنی مجازی )شراب روحانی( 

نگاهی به شراب واقعی داشته است و كاربرد مستی در دیوان مالصدرا دیده میشود؛ بنظر میرسد مالصدرا نیم

 وهوای برخی ابیات  به خیام و حافظ میماند:حال

 سههههاقیا یکههههره میههههی در جههههام ریههههز 

 
 كههههاین سههههتیزنده فلههههک دارد سههههتیز  

 (44 )همان: ص                                              

 ای خههههواهم چهههو پههههرّ جبرئیههههل بهههاده 

 
 تههها برهههرم سهههوی سهههدره میهههل میهههل     

 (74)همان: ص                                                

 از شهههههراب معرفهههههت مسهههههتی نمههههها 

 
 وز نههههوای نغمههههۀ وحههههدت بههههه پهههها    

 (94)همان: ص                                                

 سهههاقیا مسهههتم كهههن از جهههام السهههت    

 
 هرچههه هسههت  تهها بههه مسههتی وانمههایم      

 (441)همان: ص                                            

 آتهههه  ایههههن مههههی نههههدارد هههههیچ آب 

 
 آب و آتههه  كهههی كنهههد یکجههها مهههآب؟   

 (.47)همان: ص                                                
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 جهان، دنیا، چرخ، فلک
 زآن میهههی كهههز وی چهههو افهههروزد روان   

 
 میتهههوان دیهههدن بهههه نهههورش آن جههههان  

 (75)همان: ص                                                

 ظهههههاهر دنیههههها تمهههههامی ظلمتسهههههت 

 
 اههههل رحمهههت دل در او هرگهههز نبسهههت   

 (.44)همان: ص                                                

 شههام و صههبح هههر طههاعت  انههدر چههرخ

 
 دوام بهههر را جبهههین مالهههد زمهههین بهههر 

 (.41)همان: ص                                               

 هسههههت دنیهههها دوزخههههی انههههدر نشههههان

 
 دود ایهههههن دوزخ فلهههههک دان بیگمهههههان 

 (.446)همان: ص                                             

 

 خاک
خاک در نظر مالصدرا درمقابل افالک است و مفهوم پستی در برابر اعتال و بلندی است. كاربرد مجازی از خاک 

 هم دارد: خاكی. 

 آن خداونههههدی كههههه از خههههاک رهههههی  

 
 پیهههههدا صهههههورت شاهنشههههههیكهههههرد  

 (454)همان: ص                                             

 روح قدسهههههی خهههههاكروب درگهههههه   

 
 چهههرخ و انجهههم خهههاكرز انهههدر رهههه      

 (.14)همان: ص                                               

 همچههو مههن خههاكی چههه دانههد وصههف او    

 
 بهههههه نریهههههزم آب خجلهههههت را بهههههرو   

 (.416)همان: ص                                             

 همچنانکههه خههاک چههون افههالک نیسههت   

 
 همچنهههین افهههالک چهههون ادراک نیسهههت  

 (.53)همان: ص                                               

 تخههم عشهههق از خهههاک تههها افهههالک شهههد 

 
 بههههاز از افههههالک تهههها لههههوالک شههههد    

 (.465)همان: ص                                            

 دوست

 دوست در اشعار مالصدرا نیز اكثراً برای پروردگار بکار میرود:

 دوستسهههتدوسهههت دارد هركهههه یهههزدان 

 
 مغههز دانشههها، كههه نههه چههون پوستسههت     

 (.454)همان: ص                                             

 روز، كههههههار دشههههههمنان را سههههههاختی 

 
 شهههب، بهههه كهههار دوسهههتان پرداختهههی     

 (.14)همان: ص                                                

 مهههرد رههههرو را نهههه در دل غیهههر دوسهههت

 
 كارفرمههههای سههههلوك  یههههاد اوسههههت    

 (.31)همان: ص                                               

 دوسهههتی آنکهههه بههها حهههق صهههادق اسهههت

 
 طبههع او بههر اهههل حکمههت عاشههق اسههت    

 (.94)همان: ص                                               
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 دین
با اینکه مالصدرا بی  از دو تن دیگر از واژۀ دین در اشعارش استفاده كرده، بنظر میرسد كمتر دین را دربرابر 

 دنیا قرارداده است و در نظر او وصول به دین منوط به گذشتن از دنیا نیست:

 روی و مویههههت ای شههههه هههههر دو سههههرا

 
 دیهههههن و دنیههههها را شهههههده فرمهههههانروا  

 (.431)همان: ص                                             

 ایهههن بهههود « الیهههوم اكملهههت »معنهههی 

 
 گههر تههو هسههتی مههرد دیههن ای معتمههد      

 (.445)همان: ص                                             

 دیههههن و دنیهههها داده عههههدل  انتظههههام  

 
 هههههر دو مصههههراع وجههههود از وی تمههههام  

 (.14)همان: ص                                               

 سههههههاقی كههههههوثر ولههههههی  كردگههههههار

 
 داده تههههیغ  دیههههن احمههههد را قههههرار   

 (.14)همان: ص                                                

 روح

مورد(. روح در اشعار مالصدرا، مجرد و پاک و 93بیشترین كاربرد روح در دیوان مالصدرا به چشم میخورد )

 نده شده است. قدسی خوا

 اوسههههت راه دورگههههرد انجههههم و چههههرخ

 
 اوسههههت درگههههاه عههههاكف قدسههههی روح 

 (.436)همان: ص                                             

 درگهههههه  خهههههاكروب قدسهههههی روح

 
 رهههه  انهههدر خهههاكرز انجهههم و چهههرخ 

 (.441)همان: ص                                             

 بهههههود رحمهههههن سهههههورۀ پهههههاك  روح

 
 بههههود قههههرآن معنههههی نههههیک  خُلههههق 

 (.47)همان: ص                                                

 صهههههحیح اعمهههههال بهههههود را انبیههههها

 
 درسههههت  پرگههههار بههههود پههههاك  روح 

 (.41)همان: ص                                                
 

 زاهد

ظاهراً دیندار  مالصدرا تنها یک بار لفظ زاهد را بکار میبرد و در آن هم زاهد و عابد را مقابل هم قرار میدهد؛ یکی

 است و دیگری باطناً:

 ومهههان میسهههازدزاههههد ز بهشهههت، خهههان 

 
 عابهههد بهههه عمهههل بهههدان جههههان مینهههازد 

 (.54)همان: ص                                               

 عشق

 مالصدرا عشق را مبدأ حركت هستی و همۀ مخلوقات را برآمده از عشق میداند:

 تخههم عشهههق از خهههاک تههها افهههالک شهههد 

 
 ک تهههها لههههوالک شههههد  بههههاز از افههههال  

 (.49)همان: ص                                               

 مبههدأ هههر جنبشههی عشههق اسههت و شههوق  

 
 میدوانهههد عشهههق عاشهههق را بهههه فهههوق    

 (.47)همان: ص                                               
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 شهههاخ عشهههق از انبیههها شهههد تههها فلهههک  

 
 شهههد ز عیسهههی از فلهههک سهههوی ملهههک   

 (.74)همان: ص                                               

   

 منشهههأ حهههب ریاسهههت ههههم هواسهههت    

 
 مبهههههدأ راه خهههههدا عشهههههق خداسهههههت 

 (.451)همان: ص                                            

 سههوز غههمعشههق و سههری بههی   جههان بههی

 
 آن بهههود بهههادی و ایهههن خهههاكی بهههه ههههم 

 (.461)همان: ص                                             

 آتهههههه  اجههههههرام ظلمههههههانی بههههههود

 
 آتهههه  عشههههق آتشههههی جههههانی بههههود  

 (.464)همان: ص                                             

 

 عاقل
 نههزد عاقههل آن پههری كههو مضههمر اسههت     

 
 آدمهههی صهههد بهههار خهههود پنهانترسهههت     

 (.447)همان: ص                                            

 آن دو شهههههرر عاقلههههه اسههههت و عاملههههه

 
 هههههر یکههههی باشههههد شههههریک سلسههههله 

 (.74)همان: ص                                               

 ام در تهههرک عقهههلمهههن سهههالمت دیهههده 

 
 عهههاقالن گهههر میکننهههد از عقهههل نقهههل    

 (.14)همان: ص                                                

 قضا

 هههانسههبت ایههن سههه بههه دیگههر حرفههه     

 
 نسهههبت اصهههل اسهههت بههها فهههرع از قضههها  

 (.431)همان: ص                                            

 چهههرخ و انجهههم عنصهههر و چنهههدین صهههور

 
 گشهههههته حاصهههههل از قضههههها و قهههههدر  

 (.55)همان: ص                                               

 ابههههن سههههیرین قضهههها تعبیههههر خههههواب 

 
 میکنههههد روشههههن چههههو نههههور آفتههههاب  

 (.96)همان: ص                                               
 

اند، بدیهی است این اند، انتخاب شدهشاعر بسامد باالیی داشتهدر جدول زیر واژگانی كه در اشعار یک، یا هر سه 

 تکرار و بسامد دارای معناست.  

 ردیف لغت میرداماد مالصدرا بهاییشیخ

 4 جهان 43 74 44

 6 فلک 44 65 5

 3 روح 43 93 4

 1 دین 63 51 69

 5 مستی 45 66 1
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 4 باده 37 44 45

 7 چرخ 34 66 5

 9 جام 31 34 4

 4 عشق 469 66 34

 45 دنیا 4 16 64

 44 خاک 94 19 47

 46 دوست 34 41 65

 43 قضا 44 3 3

 41 بخت 35 4 1

 45 زاهد 5 4 46

 

 گیرینتیجه
بهایی ازنظر نوع و كاربرد بسیار دارای شباهتند. لغات، تركیبات و اصطالحات در اشعار میرداماد، مالصدرا و شیخ

و نیز فضای جامعۀ مشتركی كه هر سه در آن میزیستند، و با عنایت به اینکه با توجه به فضای ذهنی و روحی 

بهایی و میرداماد است و با تکیه بر تبادالت و ارتباطات میان اینها و نیز تأثیر منابع و كتب مالصدرا شاگرد شیخ

الم و در موارد مشترک قرون پی  از خود )چه بلحاظ ادبی و شعری و چه عرفانی و دینی(، شباهت میان لبّ ك

بسیاری ظاهر كالم این سه شاعر، بدیهی و منطقی است؛ بنابراین شباهتها پررنگ و قوی و تفاوتها اندک و 

دیوان( میتوان مشاهده كرد، بسیاری از لغات  سه در مشترک اعالم تعداد ناچیزند. همانطوركه در جدول )تطبیقی

شباهت دارند و بیشتر لغات نیز در دیوان هر سه شاعر بکار رفته و تركیبات در اشعار سه شاعر ازنظر نوع و كاربرد 

به دو دیگر بسامد بیشتری دارد؛ بطور نمونه میتوان به است؛ تنها برخی لغات در اشعار یکی از شاعران نسبت

لغاتی چون آت ، جهان، فلک، روح، مستی، چرخ، دنیا، خورشید، دوست، آفتاب و شیخ اشاره كرد كه بطور كلی 

 نظر فراوانی در ابیات این سه شاعر متفاوتند. از

ازنظر نوع كاربرد و هدف بکارگیری میتوان گفت لغات بسامدی در اشعار میرداماد و مالصدرا بیشتر برای ارائۀ 

مضامین فلسفی و لغوی استفاده شده كه البته برخی مواقع نیز كاربرد آن در میان این دو شاعر نیز متفاوت است؛ 

های ادبی است، ولی لغات در اشعار مالصدرا به اشعار میرداماد لغات استعاری و همراه با كاربرد آرایهمثالً در 

اش نزدیکتر بوده و از صناعات ادبی كمتر بهره برده است؛ درنتیجه این تفاوت ازنظر معنایی، فراوانی معنای لغوی

نی گرفته و بیشتر در مضامین عاشقانه و عارفانه وبوی صوفیانه و عرفابهایی رنگو هدف بکارگیری در اشعار شیخ

تبلور یافته است؛ بطور مثال لغت عشق از پركاربردترین لغات مشترک میان این سه شاعر است كه در اشعار 

بهایی دارای شخصیت مستقلی بوده و همواره در قالب مضامین عرفانی و صوفیانه بکار رفته، اما در اشعار شیخ

 وبوی آن عقالنی و زمینی است. مفهوم كاربردی و عملی آن بکار رفته و رنگ میرداماد بیشتر در

بسامد بیشتری دارد؛ همانطوركه در نگاه اول به  میرداماد اشعار عرفانی در -دینی اصطالحات و تركیبات لغات،

به دیگر لغات و این دسته از لغات، بویژه دینی، نسبت جدول اعالم مشترک میان سه شاعر مشخص است، فراوانی

نیز شاعران دیگر كمتر است. بااینحال لغات عرفانی غلبۀ بیشتری بر لغات دینی داشته و میتوان گفت او بیشتر 

دینی -فلسفی در اشعار خود استفاده كرده است. البته بسیاری از لغات و اصطالحات عرفانی -اصطالحات عرفانی
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اند. در ابیات میرداماد لغاتی چون دین، انه و فلسفی بکار رفتهكاربرد غیردینی داشته و بیشتر با محتوای عاشق

 نماز و كعبه اكثراً ارجاع مستقیم به دین ندارد و بیشتر مفاهیم عرفانی و فلسفی را بیاد میآورد. 

با  .است مستی، باده، عشق و جام دربارۀ مضامین بیشتر مالصدرا اشعار در اصطالحات و تركیبات لغات، فراوانی

به میزان فراوانی لغاتی چون مستی، باده، عشق و جام در اشعار مالصدار میتوان گفت چه بلحاظ معنای  توجه

ای از فراوانی باالیی برخوردارند، اما باید توجه كرد در اكثر ابیات استفادۀ لغوی آنها با فلسفه و لغوی و چه استعاره

صراحت لهجه و فارو از دنیاطلبی استفاده شده و بیشتر حکمت نهادینه شده است. با توجه به اینکه این لغات با 

منصبان در مذمت مدعیان دین و مذهب استعمال گشته، میتوان گفت نگاه مالصدرا به جامعه و بخصوص صاحب

منتقدانه بوده است. ازاینرو فلسفۀ نگرش او به دنیا و امیال دنیوی با استعمال این لغات و تركیبات تنها درجهت 

قیات و معنویات بوده است؛ چنانکه از زندگینامۀ مالصدرا و نحوۀ نگرش او به دنیا برمیآید، او بیشتر بر تعالی اخال

 و تركیبات لغات، حکمت و فلسفه تأكید داشته و از آن طریق به سیروسلوک معنوی پرداخته است. فراوانی

 .است مشهود بیشتر بهاییشیخ اشعار در تصوف با مرتبط اصطالحات

بهایی، آنچه بیشتر در توجه به جدول اعالم لغات، تركیبات و اصطالحات مرتبط با زهد و تصوف در اشعار شیخبا 

-ارتباط با استفاده از لغت زهد بچشم میآید، استفادۀ نقادانه از آنها در تقابل با عرفان حقیقی است. هدف شیخ

موارد مشهود در اشعار سه شاعر كه سبب تأیید مسلکانه است. از دیگر بهایی از استفاده از این كلمات صوفی

بهایی میگردد، تواضع و فروتنی اوست كه همواره خود را در مقام شاگرد و عارفانه در شعر شیخ-دیدگاه صوفیانه

همینطور سالک حق میشناسد. بطور مثال لغت زهد را در اكثر ابیات خود با حالتی خاضعانه استفاده میکند: 

بهایی به سجایای اخالقی ؛ این نحوۀ نگرش شیخ«زهد و تقوی / سخن كوتاه، من اینها ندارم بهایی جوید از من»

 فردی او تأكید دارد كه مشخصۀ صوفیان و عارفان است.   

 بنابراین

بهایی استاد مالصدرایند و هر بدیهی است كه هر سه فرد متأثر از یکدیگرند )با توجه به اینکه میرداماد و شیخ -4

عرفانی مشتركی میزیند؛ -ر یکدیگر(؛ فضای فکری تقریباً یکسانی دارند و در جامعۀ اندیشگانی و دینیسه معاص

 هر سه متأثر از منابع پیشینیان )چه در ادبیات و چه در عرفا و دین( هستند. 

ست، جهتگیری لغات و اصطالحات در دیوان اشعار هر سه شاعر دارای مشابهتهای بسیار و تفاوتهای اندک ا -6

بطوریکه هر سه دیوان موضوع عشق را بعنوان یکی از موضوعات مطرح در ایجاد نگرشهای عرفانی درنظر میگیرند 

 و از مفاهیمی چون می و شراب برای بیان ارتباطات عاشقانه با محبوب بهره میبرند.

را بیان میکند و  های عرفانی و همچنین موضوعات پندواندرزی و توصیفاتبهایی بیشتر جنبهدیوان شیخ -3

 فخرالدین پیرو غزل در را بهاییهای گسترش پندواندرز را در قالب دیدگاههای عرفانی ارائه میدهد. شیخزمینه

 مولوی شیوۀ صاحب مثنوی در و انصاری عبداقخواجه و ابوالخیر ابوسعید به متمایل رباعی در و حافظ و عراقی

 بهاییشیخ دیوان .برمیشمرند عرفان و تصوف و زهد به او شدید میل را بهاییشیخ اشعار بارز ویژگی و انددانسته

 ادبی هایآرایه نیز و عرفانی مضامین و علمی اصطالحات انواع از سرشار عبارت، روانی و لفظ سادگی وجود با

 آثار در. دانست وی ادبی ذوق و عرفانی مشرب و علمی اطالعات گسترۀ از ناشی میتوان را همه این كه است

 بازسازی اغلب او شعر مضامین. هستند گرجلوه اعتدال حدّ در خیال صور و ادبی صنایع بهاییشیخ منظوم

 بیان عارفانه لحن با گاه و عالمانه اشارات و كنایات از ایآمیزه و ساده زبانی با كه است پیشینیان اشعار محتوای

 .اندشده
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 و عرض و جوهر نوع از ربّ  و صاحب با را موجود رابطۀ و نهاده دیگران از فراتر در دیوان  گامی مالصدرا -1

 نظریه، این با كه است تشأن به آن ارجاع و علیت ترقیق همان این و كرده ارائه شأنذی و شأن و فاعل و فعل

 آنها و رسانده درجه نازلترین به را هستی از ممکنات سهم و میشود آغاز عرفانی منظر و رسیده نهایت به فلسفه

 در ابتدا خاص اخالقی بروز و عمل انجام كه است در دیوان  معتقد بخشید. وی تنزّل رابط به رابطی حد از را

 این. درمیآید ملکه بصورت كمكم رفتار یا عمل شدن تکرار با ولی گذراست، و موقت كه است حال بصورت انسان

 اخروی سرنوشت كنندۀتعیین كه چیزی نظریه این به توجه با پس. میدهد شکل را انسان اخروی چهرۀ ملکه

 اصلی حقیقت یافتن ظهور بمعنای اعمال تجسم بنابراین اوست؛ خود افکار و نیات رفتار، عمل، است، انسان

 كه است دنیوی حقایق همان انسان اخروی كیفر و پاداش دیگر بعبارت است؛ مرگ از پس حیات در انسان اعمال

 است صورت این به اخروی جزای با دنیوی ملکات و اعمال میان ارتباط. میدهد نشان را خود اخروی حیات در

 . بود خواهد او اعمال عین انسانی هر اعمال جزای كه

 و وجود میرداماد به موضوعات فلسفی مانند وجود و ماهیت در اشعار خود توجه زیادی داشته است. مسئلۀ -5

 وجود رابطۀ میرداماد در اشعارش. است اسالمی فلسفۀ در پرمناقشه و مبنایی مهم، مبحثی دو آن رابطۀ و ماهیت

میشود،  محسوب متعالیه حکمت مقابل نقطۀ و ماهیت اصالت به قول نهایت را، كه میرداماد فلسفۀ در ماهیت و

 تفسیری ارائۀ در متعالیه حکمت وجودی اصالت وبوی دینی و عرفانی دارد. نگاهبررسی كرده است؛ اشعار او رنگ

 و حق ذات وحدت با سازگار ایبگونه جزئیات به الهی علم تبیین و ماعدا و تعالی حق ربط و وحدت از پیشرفته

او در اشعار میرداماد بچشم میخورد و موضوعاتی نظیر عشق، شراب و قیامت در این زمینه  علمی احاطۀ عین در

 مصداق شده است.

تن بسیار و مهمترین و پربسامدترین آنها عبارتند از: عقل، عشق، زهد، می، های مشترک میان این سه واژه -4

جام، شراب، باده، مستی، جهان و دنیا و فلک و چرخ، دین، خاک، روح، بخت، قضا، و دوست. بدیهی است كمیت 

-اشعار شیخكاربردشان در دیوانها متفاوت است. نگاه و مفهوم و كاربرد واژگان تقریباً یکسان است؛ بطور كلی، 

تر و اشعار مالصدرا حدّ تعادل و واسط میان این دو وبوی عرفانی بیشتری دارد؛ اشعار میرداماد فلسفیبهایی رنگ

 است. 

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامه پایان این راهنماییآقای دكتر حبیب جدیداالسالمی . است شده استخراج زاهداناسالمی 

 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به نادیا سامانی سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز بهروز رومیانیآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،زاهدانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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