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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
که آثار   ق) است  قرن نهم (هـ.   شاه داعی شیرازي، از شاعران عارف و برجستۀ  زمینه و هدف:

متعددي به نظم و نثر از وي باقی مانده است. یکی از آثار منظوم وي «ستۀ شاه داعی» است و 
مثنوي «چهارچمن»، چهارمین منظومه از سته است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل سبکی 

 ن از سه منظر فکري، زبانی و ادبی است. و محتوایی مثنوي چهار چم
تحلیلی انجام شده -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  مطالعه:  روش
 است. 
مبلغانها:  یافته از  داعی  ابن  شاه  مثنوي چهار اندیشۀ وحدت وجودي  در  است؛ چنانکه  عربی 

شناسی شاه داعی  هستی  هاياندیشه  همچنینعربی و عطار مشهود است.  چمن، تأثیر افکار ابن
عربی است. در نشانگر تأثیرپذیري این شاعر عارف از ابن  ها و اصطالحات و محتوادر بسامد واژه

 هفت وادي سلوك و مبحث وحدت وجود تأثیرگذاري عطار نیز در این مثنوي دیده میشود. 
اه داعی در ساختار هنري، ادبی، و  دستاوردهاي پژوهش بیانگر ابتکار و استقالل شگیري:  نتیجه

بگونه است.  راه  محتوایی  آغازگر  است  توانسته  خویش  تخیل  نیروي  با  عارف  شاعر  این  که  اي 
جدیدي در عرفان باشد. اگرچه در مثنوي چهار چمن از نظر بدیع لفظی و محتوایی خطاهاي  

 نوآوریهایی وجود دارد. دیده میشود، در جنبۀ فکري و محتوایی این اثر
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ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
A study of the style and content of Masnavi Chahar Chaman Shah Da’ei 
 
B. Zakeri, S. Sepehri*, E. Hajiha 
Department of Persian Language and Literature, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Shah Da’ei Shirazi is one of the mystical poets 
of the ninth century AH who has left many works of poetry and prose. One of 
his poems is "Set Shah Shah Da’ei " and Masnavi "Chahar Chaman" is the fourth 
poem of Set. The purpose of this research is to analyze the style and content of 
Masnavi Chahar Chaman from three perspectives: intellectual, linguistic and 
literary. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner . 
FINDINGS: Shah Da’ei is one of the propagandists of Ibn Arabi's idea of 
existential unity. As in Masnavi Chahar Chaman, the influence of the thoughts 
of Ibn Arabi and Attar is evident. Also, the ontological thoughts of Shah Da’ei in 
the frequency of words, terms and content show the influence of this mystic 
poet from Ibn Arabi. In seven valleys of conduct and the issue of unity, the 
existence of Attar's influence can also be seen in this Masnavi . 
CONCLUSION: The achievements of the research show the initiative and 
independence of Shah Da’ei in the artistic, literary and content structure. In 
such a way that this mystic poet has been able to start a new path in mysticism 
with his imagination. Although in Masnavi Chahar Chaman, errors are seen in 
terms of verbal and content novelty, but in the intellectual and content aspects 
of this work, innovations are seen 
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 مقدمه 
نویسندة  مثنوي چهار چمن در زمرة آثاري است که با تأثیرپذیري از گذشتگان، خود اثر ابتکاري محسوب میشود.

 810الدین محمودبن حسن الحسنی، معروف به شاه داعی (متولد  الداعی الی اهللا، سید نظام«این مثنوي عرفانی،  
بیت دارد. شاعر آغاز این   909داعی» مثنوي چهار چمن است که  چهارمین مثنوي از ستۀ «شاه   است.)  هـ. ق.

  بیتی) در سبب نظم کتاب و سپس ستایش خاتم پیامبران، و بعد از آن مناظرة شوق،   38اي ( مثنوي را به مقدمه
اي که شاعر در هر چمن، داستان مناظرة شوق را با چهار گل و بگونه  گلهاي چمن و پرندگان اختصاص داده است؛

پرنده، دربارة «چیستی حقیقت» بیان کرده است و در میان مناظره، برخی مفاهیم عرفانی را با بیانی ساده و یک  
ابن عربی در مثنوي چهار چمن  افکار و مضامین شاعران و عارفانی مانند عطار و  شیوا بیان کرده است. ردپاي 

مثنوي   نده در این مقاله به بررسی ویژگیهاي سبکینگارحکایت از تأثیرپذیري این شاعر از افکار این دو عارف دارد.  
است که  این سؤال  به  پاسخگویی  بدنبال  است. همچنین  پرداخته  ادبی  زبانی،  فکري،  منظر  از سه  چهار چمن 

 چیست؟ ترین ویژگی سبکی مثنوي چهار چمنبرجسته
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
اي براي شناخت ساختار ود که آشنایی با آنها روزنه دیوانهاي شعري شاعران بخشی از میراث ادبی ما محسوب میش

ادبی، اجتماعی و حتی سیاسی روزگار آنهاست. اشعاري که ما را با گذشتۀ ادبی و تحوالت زبانی سرزمینمان بیش 
از بیش آشنا میسازد. آثار شاعران دورة تیموري و از آن میان شاه داعی، بعنوان شاعري عارف از آن جمله است. 

چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی، زبان و ادب فارسی، نگارنده را بر آن داشت که به بررسی ویژگیهاي  اهمیّت  
 عصر تیموي بپردازد. سبکی و محتوایی این شاعر

ادب فارسی یکی از راههاي بهتر درك و فهم آنهاست. از میان پژوهشهایی که   بررسی سبکی و محتوایی متون
انجام شده است میتوان مقاالتی با عنوانهاي «عناصر داستان در منظومۀ چهارچمن» (رمضانی درمورد آثار شاه داعی  

  )؛ 1398صائین،  معرفت و ارکان معرفت در مثنوي شاه داعی شیرازي» (مختاري و« )؛1394پور ملک شاه، و غنی
در مثنوي چهار چمن»    آبشخورهاي فکري شاه داعی «  حافظ و شاه داعی» (مؤید شیرازي، بی تا)؛  مثلثات سعدي،«

ذکر کرد. خأل تحقیقاتی در این زمینه، ضرورت   دبیرسیاقی، بی تا) را( )؛ «شاه داعی شیرازي»  1395(مختاري،  
 انجام پژوهش را به اثبات میرساند.

 
 روش مطالعه 

رتبط و کتابهاي م  اي) و برپایۀ مطالعۀ مستقیم مثنوي چهار چمنکتابخانه(   پژوهش حاضر براساس شیوة اسنادي 
هاي  با آن بوده است. براي انجام این پژوهش نگارنده ویژگیهاي سبکی مثنوي چهار چمن را بررسی نموده و نکته

 مرتبط با آن را استخراج و آنها را بطور مختصر و مفید تحلیل نموده است. 
 

 بحث و بررسی 
 ویژگیهاي سبکی مثنوي چهار چمن 

 سطح فکري 
تیموري است. شعر عصر تیموري بسبب تغییر نکردن اوضاع اجتماعی در قرن نهم همان شاه داعی از شاعران دورة  



 79-98 صص ،73 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 82

از نظر فکري در این عصر اگر شعري عاشقانه باشد، دیگر مقام معشوق پست نیست، بلکه چنان «  سبک عراقی است. 
د و اندرز و اخالق دور که دیگر از شرع و پن و اگر عرفانی باشد، عرفانی است  واالست که قابل اشتباه با معبود است

شده است و حتی مسائلی به آن افزوده شده است که در عبارات مشایخ قدیم سابقه نداشته است. مسائل مهم 
عرفانی مطرح در شعر این دوره عبارت است از: وحدت وجود، تفوق عشق بر عقل، استناد به حدیث قدسی کنت  

و بیخردي. اما در کنار اینها حمله به زاهد و صوفی هم مرسوم   کنزاً، مسائل تجلی و ظهور، ستایش شراب و بیخودي 
ادبیاتی است درونگرا، عشق ادبیات سبک خراسانی،  برخالف  این دوره  ادبیات  ترتیب  بدین  و   گرا،است.  محزون 

 ). 260شناسی شعر، شمیسا: ص غیررئالیستی که بیش از آنکه به آفاق نظر داشته باشد به انفس نظر دارد» (سبک
است، میتوان   نامهمصیبتو    الطیرمنطقمهمترین مصادیق فکري شاه داعی که همسو با عقاید عطار در مثنوي  از  

 تشبیه، حیرت، فقر وفنا، معرفت و استغنا را ذکر کرد. توحید، طلب، عشق، زهد، ریا، شهود، تنزیه،«مواردي چون 
 

 توحید 
چنانکه اصول اعتقادي دیگر بر این اصل استوار    دارد،دینی    اصل توحید، جایگاه واالیی در میان اصول اعتقادي 

توحید به معنی یکی دانستن «  .اند. درحقیقت شناخت درست توحید، شرط الزم براي اسالم و ایمان آدمی استشده
و به یکی در دل اعتقاد داشتن و در اصطالح سالکان تجرید دل از هرچه غیر حق است» (شرح اصطالحات تصوف،  

حس میکند   ). شاه داعی بر این باور است که زمانی که سالک به وادي توحید میرسد، تنها خدا را265گوهرین: ص  
نیست؛ خبري  تقلید  از  وادي  این  در  خاطر  و  بهمین  است.  دل  در  توحید  مثنوي   چراکه  ابتداي  در  داعی  شاه 

 چهارچمن، پیامبر اکرم (ص) را بعنوان گل بویاي باغ توحید ذکر میکند: 
ــلشـــــن  آزاد  ســـــرو ــد   گـ ــریـ ــجـ  تـ

ــل ــبـ ــلـ ــان  بـ ــلســــــتـ ــی»  گـ  «آوادنـ
 

ــویـــاي   گـــل  ــبـــن  بـ ــلـ ــیـــد  گـ  تـــوحـ
ــم ــازاغ»  چشـــ ــن  او  «مـ ــریـ ــا  قـ ــقـ  لـ

 ) 130: ص 1ج  (دیوان،                             
از نظر این شاعر عارف، وادي توحید طبق تجلیّات خداوند بوجود آمده و داراي مراتب و مدارجی است، و انسان 

اسماء و صفات خداوندي است و از تمام ذرّات هستی راهی به سوي توحید هست. از این نظر کامل تجلّی کامل  
 شبیه است. افکار او به افکار ابن عربی

ــه ــک ــون  آن ــاب  چ ــت ــات  از  آف ــک  شـــــب
ــکــه ــور  ایــن  آن ــافــت   ن ت هــمــه  در   اگــرچــه 

 

ــور  ــد  نـ ــیـ ــوحـ ــی  تـ ــنـ ــیـ  ذرّات  از  بـ
ــه ــی  ب ــام ــم از  ت ــور  ــه ــت   ظ ــاف ی ــان   انســ

 ) 177(همان: ص                                      

 عشق 
همچنین یکی از مضامین پرکاربرد و از بحثهاي اساسی، عشق است. عشق چنان اهمیتی دارد که واالترین مقصد 

مراحل عرفانی قلمداد شده است. شاه داعی بر این باور است که عشق آتشی است که جاي خالی   و رفیعترین قلّۀ
اي که سالک براي اینکه بتواند خود را از  سالک باقی نمیگذارد و سرتاسر وجود طالب را فرامیگیرد؛ بگونهدر دل  

 غمخوارگی رها کند، باید یکباره در آتش بسوزد. 
دم ــر  عشـــــق  ه ــده  از  ــار  دی ــراب   ک  خ
ــه ــم ــان  و  شــــور  ه ــغ ذوق  ف ــاه   و  ــگ ن  و 

 

 غـــرقـــاب   در  فـــتـــاده  جـــان  آتـــش  ز 
نـــیـــاز  درد  هـــمـــه آه  گـــریـــه  و  و   و 

 ) 171: ص 1 (دیوان، ج                              
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 معرفت 
دو سطح را براي سالک   شناخت موجودات را معرفت گویند بدینگونه که عرفاي اسالمی براي رسیدن به این مرتبه،

الزم میدانند. «سطح ظاهري که علم ازطریق دریافتهاي حواس ظاهري است. سطح عالیتر که دریافتهاي قلبی در 
ب مشاهدات و مکاشفات کسب میشود. این نوع معرفت را معرفت کشفی یا شهودي گویند» (شرح اصطالحات قال

). شاه داعی براین باور است که معرفت هر سالکی در گروِ کمال اوست؛ بنابراین متناسب 314تصوف، گوهرین: ص  
 با میزان معرفت، احوال درونی متعالی میشود. 

ــود  دل   روي  ــه  خـ ــوا  بـ ــرده  هـ  ايکـ
کــه کس  نکنــد  ــک  ــفــت  بــا  تو  شــ صـ  این 

 

ــت  ــرفـ ــعـ ــس  مـ ــفـ ــا  نـ ــرده  رهـ  ايکـ
ــی  راه ــدانـ ــت   بســــــوي   نـ ــرفـ ــعـ  مـ

 ) 21: ص 1 (دیوان، ج                               
براي رسیدن به کمال باید توجه زیادي به امور معنوي داشت. اموري که با نداي غیرارادي در درون ما وجود دارند.  

نداي مرجعیت درونی اهمیت زیادي دارد و باید به آن گوش داد تا به تعادل رسید. تعادل میان نیروهاي  «چراکه  
-  82و انسان مدرن، مورنو: صص  یونگ، خدایان( اشد»  هاي من باید برقرار بنامعقولی که کامل هستند و خواسته

83.( 
در قسمتی از مثنوي چهارچمن، شاه داعی کشف و شهود را بهترین راه شناخت خداوند معرفی میکند و معتقد 

 است اگر حجابها از دیدگان دل انسان کنار برود، سالک خداوند را در همه جا میبیند. 
گــفــت: ــی   دیــدم  خــدا  مــن  مــرتضـــ

ــون ــی  چ ــل ــر  ع ــوان  گ ــت ــی ــم ــدن   ن  دی
ــه ــرن ــد  گ ــن ب ــی   کشــــف  در  ــن ــی ــی ــب ت  و 

 

ــش  ــه ــگ ــن  از  وان ــی ــق ــدم   ی ــی ــرســـــت  پ
ــور ــش  درخ ــوی ــم  خ ــدن   ز  ک ــرســـــی  پ
ــرده  ســـــر ــروب ــی  اي ف ــن ــی ــب ــی م ــه   چ

 ) 153(همان: ص                                    

 زهد
باشد و بخاطر  زهد از جمله مقاماتی است که سالک باید آن را طی کند؛ چراکه در تصوف باید از رنگ تعلق آزاد  «

). پارسایی یا  36رجایی بخارایی: ص    فرهنگ اشعار حافظ،(   وصول به حق از جهات و هرچه در او هست گذشت»
بنمایۀ اشعار شاه داعی را نیز تشکیل میدهد و آشکار یا پنهان در   زهد و روي برگرداندن از لذتهاي زندگی دنیایی،

نه درك میکند که گویی از آن عبور کرده و به عوالم باالتري رسیده اشعار او روي مینماید. شاه داعی زهد را بدانگو
 مظهر ریا میداند. است، بخاطر همین گاهی زهد را همسو با عقیدة حافظ

رچــه ــا  ـگ ــت  زهــد  ب  صـــواب  خــامشـــیســ
ــرك ــی  ار  آب  تـ ــنـ ــد  کـ ــزهـ  دراز   بـ
 بــاد   خــوش  مــعــرفــت  آب  بــا  زهــد

 

ــد  ــی  زه ــت  ب ــرف ــع ــدارد  م  ) 2315(   آب  ن
ــکــی ــی  را  آب  آر  خشــ ــاب ــی ــاز  ن  ) 2316(   ب

ــد ــار  خشـــــک  زاه ــش  ی (   آت ــاد   ) 2317ب
 

 تشبیه و تنزیه 
خداوند    تشبیه در علم کالم، همانند کردن   صفات خداوند هستند.  تشبیه و تنزیه دو اصطالح در علم کالم دربارة

عبارت است از منزه بودن خداوند از   صفات مخلوق به خالق است و تنزیه  در ذات و صفات به مخلوقات و اِسناد
طبق دیدگاه تشبیه، تفاوت اساسی بین اوصاف خدا و اوصاف مخلوقات «  مخلوقات و سلب صفات مخلوقات از خداوند.

نیست و آن دسته از صفاتی که هم بر خدا و هم بر مخلوقات اطالق میشوند، معناي واحد و مشترکی دارند که در  
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لی از معناي صفات الهی ارائه میشود که از یک  هر دو یکسان است. در دیدگاه تنزیه یا اثبات بدون تشبیه، تحلی
پذیر معرفی سو تنزه و تعالی خداوند از نقایص و محدودیتهاي خود را پاس دارد و از سوي دیگر اوصاف او را شناخت

 ). شواهدي از دیدگاه شاعر درمورد تشبیه و تنزیه در مثنوي چهارچمن.99کند» (رسالۀ قشیریه: ص 
 تنزیه

ــیــــوة  تــــنــــزیــــه  بــــود  دراج   شــــ
مــا  کــجــا  از  او  گــفــت کــجــا  و   ز 

ــت  او  ذات ــرســـ ــاهـ ــوق  قـ ــاد   فـ ــبـ  عـ
ــق ــل ــم  خ ــال ــه  ع ــود  ب ــواه  اوســـــت  ب  گ

 

 عــالج   نــدیــد  خــود  عــجــز  از  بــجــز 
ــیـــاء  خـــالـــق  ز  دانـــد  چـــه  کـــه  اشـــ

 نـــفـــتـــاد   بـــرو  هـــیـــچـــکـــس  نـــظـــر
ــک ــیـ ــه  در  لـ ــنـ ــه  کـ کـ  راه  دارد  او 

 ) 153: ص 1 ج (دیوان،                            
 
 

 تشبیه 
 اجـــالل   از  حـــدیـــثـــی  رانـــدي   گـــفـــت

ــه ــل ــم ــه  ج ــزی ــن ــز  ت ــی ــیســــت  ن ــرا   ن  چ
ــر ــی  گ ــت ســــن ــک  ــلَ ــاد  مَ ــه ــش   از  ن ــی  پ
ــه  درِ ــیـ ــبـ ــد  تشـــ ــنـ ــبـ ــام  درمـ ــمـ  تـ

ــه ــچ ــق  آن ــر  ح ــان   ب ــی ع ــرد  ــک ن ــک  ــل  م
 

 مـــقـــال  زبـــان  مـــرا  بـــبـــنـــدي   کـــه 
 افـــزا جـــان  انـــدگـــفـــتـــه  هـــانـــکـــتـــه

ــت راســ ــئــۀ  دیـگـران  نشــ  خـویـش   فـرض 
ــان ــک ــن  را  ســـــال ــک ــن  م ــام  ره  دری  خ

ــد  آورده  آخــر  مــیــان  بــه  آن  بــاشـــ
 ) 155(همان: ص                                    

او درحقیقت مقام ذات   بندي شاه داعی از مراتب هستی زمینه را براي اثبات نظریۀ وحدت وجود فراهم کرد.تقسیم
را بعنوان تنها وجود حقیقی از مراتب دیگر موجودات حتی وجوه الوهیت جدا کرد و براي مسئلۀ تشبیه و تنزیه  

او ذات الهی در مجهولیت و عزلت محض است، بنابراین   همسو با عقاید ابن عربی ارائه نمود. از دیدگاه  حلیراه
 را ندارد و از اوصاف تنزیهی هم مبرا است و دیگر وجود الوهیت قابل تنزیه و تشبیه هستند.   قابلیت اوصاف تشبیهی

 
 حیرت 

ف است که در بادي امر همراه با ضاللت و سرگردانی است. در عرفان اسالمی، حیرت یکی از مقامات عالیۀ عار
اي است که بر قلب عارف نازل میشود و درنهایت معرفت عارف را به باري تعالی میرساند.  درحقیقت، حیرت بدیهه

عقل از ادراك ذات باري تعالی عاجز است و هرچه عجز عقل در این مرحله بیشتر باشد حیرت «از دیدگاه ابن عربی  
). حیرانی در شعر شاه داعی منبعث از تجلّی جمال خداوند  265/4الفتوحات المکیه، ابن عربی:  ( افزونتر است»  او  

همراه با حیرانی است. بعنوان مثال، شوق در چمن اول، خطاب به    است و در مثنوي چهارچمن از همان چمن اول 
 گل خیري میگوید:

ــن م ــا  ــوي   ب ــگ ــت ــف گ ــو   دوســــت  از  ــگ  ب
ــرت ــی ــن  ح ــویشـــــت ــه  خ ــان ــه ــ  ب ــن م  ک
ــت ــوع  حــیــرت  هســ ن ره  دو  ــت   در   دوســ

حق از  ــت  حیرت  گشــ ــت  مفیــد  عیــانســ  و 

ــه  ــرچ ــا  ه ــج ــن ــان  ای ــت  نشــ ــو  اوســ ــگ  ب
ــودم  از ــن  خ ــی ــن ــچ ــم ــه  ه ــن  روان ــک  م

ــی ــک ــز  از  ی ــغ ــري   و  م ــگ ــوســــت  دی پ  از 
رت ق  حــی خــل ردة  و  ســــرّ  از  ــت   ـپ  جــانســ
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ــه ــچ ــق  آن ح ــان  درون  از  ــو  ج ــت   ت ــاف  ی
 

ــت ــافــت   نــهــایــت  از  حــیــرت  جــز  نــیســ  ی
 ) 159: ص 1 (دیوان، ج                              

 استغنا 
از    که الزمۀ آن قطع عالقه  بینیازي و بینیاز شدن را استغنا گویند «و در اصطالح صوفیه عبارت است از بینیازي 

). سالک 86هاي دنیا از جاه، مقام و منال است» (فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سجادي: ص  حطام و بهره
اعمال و احوال هم نیازي ندارد. درحقیقت   در مرحلۀ استغنا احساس میکند چنانکه از همۀ کائنات بینیاز است، به

 استغناي حق، بینیازي خداوند از همۀ هستی است و استغناي بنده بینیازي از غیر حق است و نیازمندي به حق. 
 که خداوند از همه چیز بینیاز است و نوعی احساس بینیازيدرمییابد    درحقیقت سالک با ورود به مرحلۀ استغنا

از مشربهاي فکري شاه داعی در مثنوي   اهللا در جانش از ماسوي   درعین حال  نیز یکی دیگر  استغنا  موج میزند. 
اي و به چهارچمن است. بعنوان مثال، به گل یاسمن میگوید تو گلی هستی که چهار وادي را پشت سر گذاشته

 اي: ا رسیدهمرحلۀ استغن
ــه ب ــه  ــن  زر  ن ــاط ــو  ب ــل   شـــــد  ت ــای  م
 نـــمـــیـــداري   طـــمـــع  کـــس  از  راحـــت
ــت  مـــیـــرود  ذکـــر  در  هـــمـــه  نـــفســـ

 

 دل   در  درآیــــدت  بــــزرگــــی  نــــه 
ــن ــویشـــــت ــار  در  خ ــاري  شـــــم ــن ــی  م

ــل ــر،  حــاصــ ــم ــاد  ع ــت  ی ــت  دوســ  بســ
 ) 167: 1 (دیوان، ج                                  

درجۀ کاملیت و بلوغ رسیده باشد، مناسب این درجه از  درحقیقت شاه داعی بر این باور است که انسانی که به  
 عرفان است.

 
 فقر و فنا 

در حقیقت فنا، نیست   فنا از دیدگاه شاه داعی امري نسبی است.   فقر و فنا از واالترین مراحل سیروسلوك است.
است غیر حق است   قرار میگیرد. بنابراین چیزي که فانی  شدن از مرتبۀ ناقص است که همراه با بقا در مرتبۀ کامل

و آنچه که باقی است تجلی حق است. شاه داعی بر این باور است که فنا، قطع تعلقات دنیوي و اخروي و جانبازي  
و غیبت از خلق است. فقر نیز نیازمندي بنده به حق و بینیازي از غیر حق است. صوفیه بر این باورند    در راه معشوق

و دارایی خود را در راه خداوند فدا میکند و از گرایشهاي   است که عارف مال   است و آن زمانی  فقر فناي فی اهللا«  که
در تعریف   شرح تعرف). در  44(مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز: ص    »دنیوي و لذتهاي این جهانی برکنار است

حقیقت فقر نیازمندي است و بنده جز نیازمند نباشد. غنی به حقیقت حق است و فقیر به  «فقر چنین آمده است: 
). به عقیدة شاه داعی فقیر کسی است که از همۀ وابستگیها و تعینات  1239: ص  3شرح تعرف، ج  ( حقیقت خلق»  

 اي که تنها نیازمند حق است.خالی است، بگونه
ــن  از ــو  ت ــچ ــم ــوي   ه ــو  م ــداســــت  ت ــی  پ

ــی ــت ــدر  هســ ــت  ان ــب ــراق ــب  م روز   شــ  و 
ــرفــکــنــده  کــرده  بــحــق  رو پــیــش  ســ ــه   ب

ــی ــده ــوي   ب ــش  ب ــوی ــم   را  خ ــنســـــی  ب
ــا ن  ب ـی ـن  اســــتشــــمــام  و  حــال   و  وجــد  ـچ

فناست   فقر  راه  به  رو  ترا  که   و 
 اندوز   آگهی  و  انداز  عقلت 
چه   خویش   عالم  به  رسد  بوید   تا 
 تسلیم  کند  آن  دل   اهل   به  تا 
 مدام   تو  بر  غالبست  حق  ذکر 
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حق ــت  ــت  چیســ ــه  اي   پیشــ  بیــار  بـنفشــ
 

 اسرار   لطایف  از   اي شمه 
 )160: ص 1 ج (دیوان،                             

 سطح زبانی 
چهارچوب فارسی قدیم، یعنی زبان سبک خراسانی است که بسیاري از مختصات   چهارچوب مثنوي چهارچمن،

کهن خود را ازدست داده و تا حدودي مختصات جدید یافته و آن مقدار از مختصات سبک خراسانی هم که در آن 
ر است. مانده است بلحاظ بسامد با دورة قدیم متفاوت است. میتوان گفت زبان از دیدگاه خوانندة امروزي مأنوست

لغات عربی جایگزین شده است.   بجاي آن  و  فارسی اصیل قدیم کم شده  از قبیل «لغات  آوایی کهن  مختصات 
اندك جاي و تغییر در هیأت کلمات به ضرورت، خیلی کم میشود. «می اندك»  «تشدید مخفف و تخفیف مشدد

مر» تقریباً نادر است و همینطور  «  همی» را میگیرد و «در به جاي اندر» در حال جایگزین شدن است. استعمال 
 ).258شناسی نظم، شمیسا: ص  بسیار کم بکار میرود» (سبک »ایدون و ایدر و ابا و ابر....« هاي واژه

 سطح آوایی 
آفرین مورد توجه قرار میگیرند و خود  است و در این سطح عوامل موسیقی  سطح آوایی همان سطح موسیقایی

  ردیف و قافیه) و موسیقی درونی (انواع سجع و تکرار» (   موسیقی کناري   ن)،وز(   شامل سه قسمت موسیقی بیرونی
 میشود. 

بیرونی همان وزن عروضی استموسیقی بیرونی (وزن):   تکیه  موسیقی  و  براساس کشش هجاها  ایجاد که  ها 
وزنهاي «  میشود. بنا بر باور شفیعی کدکنی وزنها به دو گروه خیزابی و جویباري تقسیم میشوند. وزنهاي خیزابی

تند و محرکی هستند که اغلب، نظام عروضی در آنها طوري است که در مقطع خاصی نیاز به تکرار در ذهن دارد 
(موسیقی شعر،   و غالباً از رکنهاي سالم و مزاحفی تشکیل شده که حالت ترجیع یا دور در آن احساس میشود

اصی دارد که با همۀ زیبایی و مطبوعی، نیاز به نظام ترکیب ایقاع خ«). وزنهاي جویباري  393شفیعی کدکنی: ص  
). شاه داعی بیشتر از اوزان جویباري در اشعارش استفاده کرده 395تکرار در آنها احساس نمیشود» (همان: ص  

 چهار وزن  است. بسامد اوزان خیزابی در شعر او بسیار کم است. تمام اوزان مثنوي چهارچمن در بحر خفیف و
 سروده شده است. 

و   هاي موسیقی در شعر است که نقش پررنگموسیقی کناري یکی از جلوهیقی کناري (قافیه و ردیف):  موس
عواطف و احساسات خواننده دارد » (نگاهی دیگر به موسیقی    مؤثري در باال بردن جنبۀ موسیقایی شعر و برانگیختن 

). درمورد اهمیّت و تأثیر قافیه و ردیف بر شعر فواید بسیاري ازسوي ادیبان و ناقدان ذکر 180منش: صشعر، فیاض
حاصل از تکرار    نغمه و آهنگ«شده است که بنظر میرسد نقش موسیقایی آنها بهتر و مهمتر از دیگر نقشها است.  

که نزدیک است به لذتی که از استماع    الفاظ هماهنگ، همگون یا همسان قافیه و ردیف، لذّتی به آدمی میبخشد
 ). 83پیوند موسیقی و شعر، مالح: ص (   »اي دریافت میکنیمنغمه

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

). «درحقیقت ردیف را باید یکی از نعمتهاي بزرگ شعر فارسی دانست؛ زیرا از جهات موسیقی و کمک به  170ص  
و از نظر ترکیبات و مجازهاي بدیع در زبان، به شعر زیبایی و اهمیت میبخشد» (موسیقی شعر،   تداعیهاي شاعر

 86که از این تعداد،    بیت مردف هستند  128بیت،    909نوي چهارچمن از میان  ). در مث142شفیعی کدکنی: ص
ردیف حرفی   بیت هم  5بیت ردیف ترکیبی، و    9ردیف ضمیر،    بیت  10بیت ردیف اسمی،    18بیت ردیف فعلی،  
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 الً بسیار دقیق عمل کرده است و معمو  است. شاه داعی در بکارگیري این صنعت  فعلی  پربسامدترین ردیفها،  هستند.
 قوافی بکاررفته در مثنوي چهارچمن بسیار ساده و پرکاربرد هستند. 

 
 جدول بسامد اشعار مردف در مثنوي چهارچمن 

 128 تعداد اشعار مردف
 8/14 درصد اشعار مردف 

بیت آن مردف هستند، به عبارت   128بیت مثنوي چهارچمن، تنها    909جدول فوق بیانگر این مسئله است که از  
 درصد است. 8/14ابیات مردف در این مثنوي دیگر بسامد 

 
 جدول بسامد انواع ردیف در مثنوي چهارچمن 

 حرفی ترکیبی  ضمیر  اسمی فعلی  نوع ردیف
 5 9 10 18 86 تعداد
 /.55 /.99 10/1 98/1 46/9 درصد

 
انواع ردیف است. آید، بسامد ردیف فعلی در اشعار مثنوي چهارچمن بیش از سایر  همانطورکه از جدول باال برمی

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

فعلی: مطلب باشد2222(  بود  )،2219(   بودي   )،2211(   ردیف  دارد 2251(   شود  )،2246(   )، شنوم2245(   )،   ،(  
زده2262(   آمد  )،2256(  داري   )،2255(  نیست2267(   اي )،  رفتن2286(   )،  جو2309(   )،    شنوي  )، 3324(   )، 
 نبود  )،2810(   بشود(   )،2799(   گفت  )،2788(   میپرسی  )،2533(   )، کنی2485(   )، میکرد2354(   تواند  )،2344( 
افکند2919(   گشتم  )،2914(   دانی  )،2894(   میگوي   )،2883(   است  )،2872(   کند  )،2852(   گیر  )،2823(   ،( 
 ).3003(  باد )،2624(  ایدشده  )،2576(   گفتا )،2568(  )، نگرفت2595(  بگو )،2914( 

  )، 2427(   )، افروز2236(   چمن  )،2513(  )، شوق2503(   )، بار2443(   زبان  )،2425(   )، امر2415(   ردیف اسمی: امروز
)،  2709(   )، لطیف2648(   )، تذرو2618(   هو هو  )،2590(   شب و روز  )،2587(   حیران  )،2577(   نظري   )،2570(   بهار

 ).2884(  خارج )،2873(  )، موجود2781(  سخن
)،  2336(   )، ما2187(   خویش  )،3002(   این  )،2757(   من  )،2741(   اینجا  )،2586(   من  )،2254(   ردیف ضمیر: اینجا 

 ). 2279(  من
 )، 2933(  از او )،2824(  دو بر )،2603(  )، اي شوق2447(  در میان با او )،2205(  مرا )،2456(  ردیف ترکیبی: ترا

 ).2501(  ردیف حرفی: را
و مصوتهاي واژگان قافیه یکسانتر باشد، قافیه به همان اندازه دلنشینتر و آهنگینتر   هرچه تعداد صامتها  قافیه:

 اي که استفاده شده، میشود و ارزش موسیقایی آن نیز بیشتر میشود. در بسیاري از ابیات مثنوي چهارچمن، قافیه
در هاي اسمی دارد.  این شاعر اختصاص به قافیه  و بیشترین بسامد در دیوان  خدمت مفهوم و مضمون شعر استدر  

 فراوان دیده میشود. ایطاي جلی پربسامدترین عیوب قافیه در مثنوي چهارچمن است. دیوان او عیوب قافیه
 )2340نمیگویم (  معرفت سرِ از  همیگویم  حق ذکر من گرچه
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 حرکت ماقبل ردف اصلی و ردف زاید است).  اقواء؛ (اختالف
 )2543یاهوست (  هاباده مستان طرز  نیکوست  چنین حق ذکر مستان

 تکرار قافیه در آن آشکار است). (  ایطاء جلی
 )2263(  خندانو  باشی شاد گل همچو  رخان رنگ سرخ ترا که

 ایطاء خفی (تکرار قافیه آشکار نیست).
 )2277(  خونین  بدیدة بنشینم  ازین که من پس بسا دل  از پی

 تکرار قافیه آشکار است). (  ایطاء جلی
 ) 2387( آمدنست بر خوش تو لطف کار  منست  حدّ  نه اگر مجلس تو

 ایطا جلی
 ) 2398(  اینجاستتا  نه من دانیخرده  دانیهاست خرده گرچه را بنده

 ایطا جلی
اي است که در آنها یکی از صناعات ادبی از قبیل اعنات، تجنیس یا  قافیهمقصود از قافیۀ بدیعی  قافیۀ بدیعی:  

 نوآوري و ابداعی اعمال شده باشد:
اعنات در قافیه آن است که شاعر عالوه بر هماهنگی و تناظر هجاي قافیه، هماهنگی  «  اعنات یا لزوم ماال یلزم:)  الف

اِعنات) افکند» (آشنایی (   صطالح شاعر خود را در دشواري و تناظر هجا یا هجاهاي ماقبل را نیز رعایت کند و به ا
 ). بسامد این قافیه در مثنوي چهارچمن بسیار کم است. 225با عروض و قافیه، شمیسا: ص 

 )2698او (  خصایل کردن بیان در  او  شمایل در درافتاد پس
 ) 2728(  نسرینش کرد که زان حوالت  تمکینش نماند گویی شوق

 تجنیس در علم قافیه به معنی آوردن انواع جناس در محل قافیه است:: تجنیس) ب
 ) 2503(  بار اندر بنفشه  آنگه و واله  بار عنبر بهار و مشک بید
 )2794(  زاري  گل از هواي  بیخودي   گلزاري فضاي  در بُدي  بی

 )2360(  داري  دل  اهل و دست دامن  دلداري که تویی ارادت در 
تام و مرکب در مکان قافیه در مثنوي چهارچمن بسیار کم است، اما کاربرد جناس مضارع در بسامد کاربرد جناس  

 جایگاه قافیه بسیار زیاد است. 
 ) 2239(  یکی شدست ورق صد ترا که  شکی تو نیست  توحید، در هست
 )2265(  هستی از و به ز خودبینیست  مستی سر و و بیخودي  رندي 

 )2371(  کرد اشارت درون بشهود  مرد و دلگرانی بیزبانی
 ) 2597(  پوستاز  و دیگري  از مغز یکی  دوست در ره نوع دو هست حیرت
 ذوقافیتین به شعري گویند که دو قافیه داشته باشد. :ج) ذوقافیتین

 ) 2357(  ریش دل  گردد به آتش گرم  خویش  دل در  که را آتشیست  هر
 ) 2301(  گوش سر گل اعتقاداز  گیرد  دوش بر افکنی سجاده تو چون

 در مثنوي چهارچمن بسامد این نوع قافیه نیز کم است
اي است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف رَوي باشد. قافیۀ معموله: «قافیۀ معموله قافیه)  د

هایی بیاورد قافیهبدین ترتیب که شاعر با عملی ابتکاري، حرفی جز روي اصلی را َروي شعر قرار دهد و درنتیجه  
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هاي  ). قافیۀ معموله یا جعلی از راه130که متضمن لطافت یا ابداعی باشند» (آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص
 آید:مختلفی بوجود می
 از ترکیب دو کلمه 

 ) 2294(  حاشاك کی بود خاشاك در تو  پاك  آیینه همچو تو وجود کاي  
 ساخته شده است. ترکیب «حاشا» با «ك»حاشاك قافیۀ جعلی است که از 

 ) 2398(  اینجاست تا نه من دانی خرده    دانیهاستخرده گرچه را بنده
 اند.هاي جعلی هستند که با ترکیب «ست» ساخته شدهدانیهاست و اینجاست قافیه

را قافیه و   از تجزیۀ یک کلمه (بدین معنی که کلمۀ بسیط (ساده) یا در حکم بسیط را مرکب پنداشته و قسمتی
 قسمتی را ردیف قرار میدهند). 

 )2340( نمیگویم  معرفت سر از  گویم همی حق ذکر من گرچه 
 )2495(  هو الّا اال هو، ال  و ما ماهو گفتن ز اینجا بگذر 

 کرده از تجزیه و ترکیب قافیه و ردیف: ردیف را تجزیه کرده و جزء اول آن را به قافیه میچسبانیم یا قافیه را تجزیه  
 و جزء دوم آن را به ردیف میچسبانیم.

 )2942(  گم مر پی از آماده دائم   گم بر تارك گفت در جهان
 )2329(  ري ا دین ذکرهاي  نکنی   آري  دین براي  از بذکر رو 

 
 جدول بسامد قافیۀ بدیعی 

 اعنات  قافیۀ معموله ذوقافیتین  تجنیس  نوع قافیه 
 6/7 2/23 9/18 4/50 درصد

 
 سطح ادبی 

هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف « بدیع لفظی:    موسیقی درونی؛ 
(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی:   »آورد که به آن موسیقی درونی گفته میشوددیگر، موسیقی خاصی را پدید می

ونی و کناري نباشد، در حوزة موسیقی بیر  هاي مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقولۀ). «جلوه51ص  
موسیقی درونی در «).  12و    11ردیف و موسیقی شعر، محسنی: صص  ( مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد»  

موازنه دیده میشود» (تکرار اساس موسیقی شعر، جمالی: ص   سجع و  هاي مختلفی همچون جناسها، تکرار،آرایه
 ی اشعار شاه داعی محسوب میشود.. جناس پربسامدترین صنعت در موسیقی درون) 63

 
 شواهدي براي ظهور موسیقی درونی در مثنوي چهارچمن 

آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات همجنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در جناس؛  
طریق وحدت، از  که  براساس هماهنگیهایی  معنی مختلف باشند. دو کلمۀ متجانس را دو رکن جناس میگوییم که

جناس تام، «هاي بارز آن  آید بر نه قسم تقسیم میشود. نمونه تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در شعر پدید می
مثنوي  در  است.  مطرف»  و  مرکب  مذیل،  مکرر،  مطرف،  قلب،  الحق،  و  مضارع  اشتقاق،  شبه  اشتقاق،  ناقص، 

 میباشد. جناس مضارع و الحق  چهارچمن پربسامدترین جناس،
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 روز، سوز  ،) 2249(   جوید  گوید،  ،) 2240(  فرد، کرد  ،) 2226(   )، دوست، اوست2215(   بوي   : روي،جناس مضارع
فاش،2370(   هیچ   پیچ،  )،2330(  بندگی  زندگی،  )،2312(   نیک  لیک،  )،2301(   دوش  گوش،  )،2264(   باش  )، 
 )، جهان، نهان2444(   لنگم  رنگم،  )،2414(   پوش  )، هوش،2394(   فکرش  ذکرش،  )،2388(   این  دین،  )،2373( 
 بالیده، کالیده   )،2508)، حاصل، واصل ( 2482(   )، ذاکر، شاکر2477(   )، جهان، نهان2462(   خیره  )، تیره،2455( 
 )2511 .( 

)، راست، 2246(   )، جو، جوي 2203(   نظر، منظر  )،2164(  خرمی  خرّم،  )،2367(   زبانم  زبان،  )، 2324(   جو، مجو
 )، هست، هستی 2724(   )، عریض، تعریض2636(   دراز، راز  )،2544(   باده، باد  )،2501(   بو  )، بوي،2296(   راستی

 )2822 .( 
راز  جناس مطرف: بید  ،) 2400(   )، مرا، مرد2543(   )، ها، هو2541(   دمی  )، دمش،2535(   راه،    )، 2150(   بیم، 

 ). 2306(  )، دهانم، دهانه2306(  زبانه )، زبانم،2229(  خیره، خیري 
 دین آري  )، دیناري،2794(   زاري  گل  )، گلزاري،2764(   رخ آن  )، رخان،2452(  بازي   نظر  نظربازي،جناس مرکب:  

   )./2178(  چهار چمن، چهار چمن )،2145( 
 ).2421(  )، دمت، دمت2302(  دیده، دیدهجناس تام: 

 ). 2461( صنع، صانع )،2454(  جمیل جمال،جناس اشتقاق:  
 ) 2421عمل (  : علم، جناس قلب
 تابم  یابم،  )،2453(   پاك  باك  )،2395(   تغییر، تعبیر  )،2369(   غیب  عیب،  )،2364(  مسکین  مشکین،  جناس خط:

 ).2327( باز )، بار،2357( 
ساز در الیۀ واژگانی نیز مطرح میشود. همۀ انواع تکرار  تکرار در سطح واژه رخ میدهد و بعنوان مؤلفۀ سبکتکرار:  

هجا،  )  واج آرایی(   تأثیر میگذارد و انواع گوناگون تکرار عبارتند از: تکرار واكبه نحوي در آهنگ و موسیقی شعر  
 ).57تکرار اساس موسیقی شعر، جمالی: ص ( واژه، عبارت یا جمله یا مصراع 

 تکرار واج: 
 میبارد تو  خر از ار درد

 خانر نگر داشت نی نه از باده
 فرضاً وي ر آر آتش رس رب

 ) 2232(  دارد زعفران نگر ختر که 
 )2764(  خ آنر نگراست ر معشوق زانکه 
 ) 2768ها ( ر خویش وبوي  خوي  نکنی 

 همصدایی: 
 )2594(  نفسم و طالبِ راه سالکِ  هوسم  صاحبِ نه مقلّد نه

 ) 2701شمار (  روزِ بهرِ  زِ خاطر بارِ    کار مرگ و آخرِ دلگرانیِ
 )2797(  آه و گریه  و نیازو  همه درد   نگاه و ذوقو  فغان و شور همه
 حروفی:هم

 )2541(  دیگر عالمی بوي  او بوي   دیگر مید دمش  مسیحا چون
 ) 2836(  قایم بخود هستی هیشخوا     دائم حقیقتی نخوا هیشخوا

 تکریر: 
 )2456ترا (  باد دیده دیده تا بود  ترا  داد دیده  که ایزد شکر

 ) 2171(  میپرسید حدیث همه این وز  گردید همی چمن هر چمن هر
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 ) 2685(  باشد در نظر دوست دائمش    باشد باخبر دوست از دوست
 )2766(  خوش تصرف صورتی همه در   خوش ، تلطفخوش، خوي خوشبوي 

 )2838(  شکی بغیر کیی حدوث پس    یکی  بعد ز یکی لزوم یا
 اول و آخر بیت یکسان باشد. ردالصدر الی العجز:

 )2273دانا (  دل  شادي  زمان آن  پیدا بود رخ ز دل  شادي 
 

 تکرار شود.) صدر(  در اول بیت بعد) کلمۀ آخر بیتی (عجز ردالعجز الی الصدر:
 )2439(  ورق هزار ساختی او از که  الحق نبود بیشتر اي نکته

 ) 2440فنون (  هزار رشتۀ اي ریشه  فزون هزار ریشه را ورق هر
 

 ) 2718( خبر  راست ظنّ مده از عکس  شر صفات پی از وانگهی
 )2719(  بسیاري  اندداده غلط این  آري من گمان باشد راست

 
را پیوسته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که در   آن است که در اثناي جملۀ نظم و نثر، کلماتی«  تضمین المزدوج: 

بندي رینهازآنجاکه عالوه بر رعایت حدود سجع و قافیه، در اثناي جمله، کلمات مسجع، ق حرف روي موافق باشند.
). این صنعت ادبی 48آن را نیز تضمین المزدوج میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص    شده باشد،

 کاربرد است.نیز در مثنوي چهارچمن کم
 )2396( برنگ  زرنگ گفتی چه هر  تنگ  دل  پی از برآورد سر
 غبار  نشسته بیخودي  از رخ بر

 بستی  آر آیه تفسیر نقش
                                   

 ) 2512(  عیار غباراین  آن راست بیخود 
 )2821(  هستی نیستی ز دانی باز 
 

 سجع و ترصیع: در مثنوي چهارچمن بسامد آرایۀ سجع و ترصیع کم است.
 )2307(  کردستند دهانه دهانم در  کردستند  زبانه زبانم گر
 ) 2323(  گشاد بسته شکسته از  میدهم  نهاد  شکستهو  بسته زبان من

 ) 2703(  کس همه دِل میکشد که بخود نَفس طیبِ و او نفس طیبتِ
 

 معنوي؛ بدیع معنوي  موسیقی 
اند و این ارتباط و تناسبها، چه لفظی و چه معنایی، از پیوستگی میان کلمات با نخهاي متعدّدي به هم پیوسته

منسجم هنري را بنمایش میگذارد. قلمروِ حوزة معنوي شامل   شبکۀآید و نوعی هماهنگی در یک  ها بوجود میواژه
تضادها و  تشابهات  تقارنها،  میگیرند.    تمامی  قرار  و ذهنی  معنایی  امور  در حوزة  دیگر، همۀ «است که  بیانی  به 

یع ارتباطهاي پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع، اجزاي موسیقی معنوي آن اثر را تشکیل میدهد. بسیاري از صنا
آمیزي و ایهام و... در حوزة این موسیقی گنجانده میشود»  معنوي بدیع مثل ایهام، مراعات نظیر، تضاد، تلمیح، حس

 ).13 و 12(ردیف و موسیقی شعر، محسنی: صص 
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که بر جنبۀ شناختی یک اثر تأثیرگذار است. شاه داعی   صنایع معنوي یکی از ارکان اساسی موسیقی معنوي است
نهفته در شعرش را به مخاطب منتقل میکند. در میان انواع   عاطفه و عرفان  جا از انواع صنایع معنوي، با استفادة ب

صنعت استعارة مکنیه در این   صنایع معنوي، بدلیل مناظره و ساختار داستانی میان (شوق، چمن، گلها و بلبل) 
 مثنوي برجسته است.

 
 مثنوي چهار چمن در  شواهدي براي ظهور انواع صنایع معنوي 

ترین نوع تجربۀ خیال و بازتاب جهان محسوس در ذهن تشبیه 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 است. و مشبه  »محسوس به محسوس). اغلب تشبیهات مثنوي چهارچمن از نوع «306فتوحی: ص  
  )، 3012(   گوهر  )،2161(   )، باغ بهشت2151(   )، چنار2263(   )، گل2149سرو ( «برگرفته از عناصر طبیعت مانند  

) 2610(   )، و موي 2510(   )، دیوانه2294(   آینه  )،2222(   آب   )،2152(   )، عبهر2157(   )، مردم دیده2195(   الله
شدة سنن هاي شناختهشبهتازگی چندانی ندارد. همان وجه  ه در مثنوي چهارچمناست. درحقیقت ارکان تشبی

شده بودن، سبک شخصی خاصی بکار میبرد که همین عامل معهود و شناخته  معهود  هاي بهادبی را به مدد مشبه
هاي سخن و الیه   در تمام سطوح  شده بودن تقریباًرا براي این شاعر خلق نمیکند. البته این ویژگی معهود و شناخته

  وي دیده میشود. تشبیهات محسوس به معقول هم در منظومه دیده میشود، اما شمار تشبیهات معقول به محسوس 
 دیده نمیشود.  معقول به معقول  نادر بوده و تشبیهات

 )2222بود/ از که ادراك آفتاب بود (  عین آبچو   عارض تومحسوس به محسوس: 
 ) 2540(  یاري  جانهمه تن لطف، همچو  /سرمست و سرگران یاري محسوس به معقول: دید 

 ) 2181(  بادروي نهاد/ میشد از ذوق این سخن چون شوق معقول به محسوس: در چمنها چو  
 

به  نوع تشبیه  محسوس 
 محسوس 

 معقولمعقول به  معقول به محسوس محسوس به معقول

 0 /.13 /.28 /.59 درصد
 

مثنوي چهارچمن از حیث ارکان و براساس فراوانی عبارتند از: تشبیهات بلیغ یا اضافی، مؤکّد، مرسل،    تشبیهات 
 مجمل و مفصل.

 : تشبیه مرسل
 ) 2222بود (  آفتاب ادراك که از  آب بود عین چو تو عارض

 ) 3012(  از دریاچو گوهر  سخن از دل   زمان اینجا زمان برآرم تا
 ) 2831الیق (  را دوست سر توحید  عاشق بلبل چو بیابی کم
 ) 2152(  همچو الله خون جگر نخورم  نیست دیده چون عبهر برم در

 تشبیه مؤکد:
 ) 2638داوود (  نغمۀ رشک لحن او  افزود و جان همی میکرد بانگ
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 ) 2762(  کشیده قدح در از باده گویی  فرح ز برآمده رویش سرخ
 تشبیه مفصل:

 ) 2157(  بگزیده گوشه باشیم چند  دیده مردم همچو  سیهدل 
 ) 2510پنجه بگشاده (  برده رو بهم  دلداده دیوانگان همچو
 ) 2610(  و فناست فقر رو به راه که ترا  پیداست تو موي  همچو از تن
 ) 2149از بخت سربلند مراد (  دیده  آزاد سرو چو غم بار از  گشته

 ) 2161(  همچو باغِ بهشت خرّم وکش  خوش پدید جایی آمد که تا
 تشبیه مجمل:

 ) 2192(  جنّت دید باغ همچو چمنی  چو شوق رسید به نخستین چمن
 ) 2299ناچار (   چو گلستان  ننشستی  آثار اوّل  کز آن صالح چه

 تشبیه بلیغ:
 ) 2232دارد (  زعفران رنگ رخت که  میبارد تو  رخ از را درد

 )2576گفتا (  چمن آتشت از روشن  گفتا  من به زدي  آتش از رخ
 

 جدول بسامد ارکان تشبیه در مثنوي چارچمن 
 مؤکد مرسل مفصل  مجمل بلیغ  نوع تشبیه 

 /.12 /.35 /.24 /.21 /.8 درصد
 

نگاهی سطحی به ارکان تشبیهات مثنوي چهارچمن، بیانگر این مسئله است که تشبیه مرسل و بعد از آن تشبیه 
 بسامد باالیی در این منظومه دارد. مفصل

استعارهاستعاره:   نمونه   هاي بیشتر  از  تکراري  و  مثنوي چهارچمن،  استعاره مصرحه  نوع  از  و  هاي متون گذشته 
 است که گویندگان پیشین، بویژه شاعران سبک عراقی،  هاییاستعاره آن دسته مکنیه است و یا حداقل، نزدیک به

هاي عرفانی بکار رفته، در وهلۀ نخست واژه  هاي این استعاره بدلیل آنکه در یک متن عرفانیاژهآن را بکار میبردند. و
مثنوي چهارچمن ازآنجاکه در قالب مناظرة بین شوق، چمن، گلها و پرندگان   و پس از آن عناصر طبیعی است.

 است، بسامد استعارة مکنیه و تخییلیه در آن باال است.
 استعاة مصرحه: 

 )2206دیدي (  نور کی پروانه چشم  بخشیدي  نور تو معش نه گر
 )2233خندانم (  ساخت تو زعفران  جانم شادي  تو روي  دارد

 ) 2237و ضیا (  نور را ازوست که چمن  صبا راه پیش  تست مشعل
  
  

 استعارة مرشحه:
 )2651(  بند شد در عقل او راه از که  بلند  پیشگاه سدّ این چیست
 )2652(  انجام و نه دید آغاز نه که  آشامتند خون بحر این چیست
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 ) 2653رشتۀ ما (  گم شدست که درو  سروپابی کارگاه  این چیست
مناسبترین و وسیعترین قلمرو براي بلندپروازیهاي تخیّل شاعر   استعارة مکنیه و تخییلیه: استعاره و زبان مجازي،
و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند. این زبان از  خارج میکنداست که گفتار را از تنگناي زبان عرف و حقیقی 

اي که چیزي میگوید و چیز زبان عادي نشئت میگیرد، تکامل مییابد و با تمهیدات هنري آراسته میشود. بگونه
ه جاي ببه حذف میشود و مشبه ذکر میشود. لکن مشبهدر استعارة مکنیه و تخییلیه، مشبه«دیگري را اراده میکند.  

خود را به یکی یا چند تا از مناسبات یا اوصاف خود میدهد. استعارة مکنیه و تخییلیه در حقیقت یکی هستند؛  
در استعارة دست روزگار، به آن قسمت که گوینده در ضمیر خود    و کنایه از هم جدا نیستند. مثالً  چون تخیل

ند و به آن قسمت که براي روزگار دستی فرض کرده یا  روزگار را به انسان تشبیه کرده است، استعارة مکنیه میگوی
بیشتر بصورت   در مثنوي چهارچمن  ). استعارة مکنیه62خیال کرده، تخییلیه میگویند» (بیان و معانی، شمیسا: ص  

 نادر است. غیراضافی بکار رفته و بسامد استعارة مکنیۀ اضافی
 استعارة مکنیه از نوع غیراضافی 

 ) 2771غریب (  خیال   اي کرده کجا کز  غریب این سؤال  از بخندید گل
 )2189برقص (  کنار از سرگران سرو  برقص چنان آمدي  زنانکف

 ) 2187(  خویش عمامۀ انداختی خطی  خویش  جامۀ  چاك غنچه بزدي 
 )2162(  او در بازکرده انس از دري   او در ساز کرده چار، چمنی

 آواز بزد دل  شوق مرا که
 زبان  پیش فروزبستان کرد

 

 )2154(  راز و محرم نیاز امین کاي  
 ) 2443(  زبان خویش منع علم راند در 

 
 جدول بسامد انواع استعاره در مثنوي در چهارچمن

 استعارة مکنیه و تخییلیه  استعارة مرشحه  استعارة مصرحه 

22./ 17./ 61./ 

).  2156(   جیب دل   )،2154(   )، شوق دل 2154(   دامن صحرا  )،2149(   استعارة مکنیه از نوع اضافی: بخت سربلند
 بسامد این نوع استعاره از نوع اضافی بسیار کم است. 

 
 غیر اضافی اضافی استعارة مکنیه 

 /.90 /.10 درصد
 

ها در اشعار او جایگاه خاصی دارد. او  معموالً کنایه  نکات عرفانی را در شعر بیان میکند،  شاه داعی ازآنجاکهکنایه:  
 و ایماء است. ها در دیوان او از نوع فعلینکات عرفانی را در قالب کنایه بیان کرده است. بیشتر کنایهبیشتر 
 ) 2301(  سرگوش گل اعتقاد از گیرد  بر دوش افکنی سجاده تو چون
 )2356از دست (  را نمیدهند دل کس  هست  دل  گرمیکه  آنجا آري 

 )2267(  اي زده باژگون نعل برونوز   اياندرون زده در خوش آتشی
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 ) 2215(  سخن بویی  ندارم از این من  رویی آرزو رنگ از شستم
 ) 2459این سخن یابی (  گفت از من کی  سخن آبی   این از نرگس برد 

 
و با ارجاع متن به ماجرایی که خواننده   از خواص و زیباییهاي تلمیح این است که به شعر عمق میبخشد  تلمیح:

هاي پیشین درگیر میکند. تلمیحات بکاررفته در مثنوي چهارچمن براي بیان دارد، ذهن او را با دانستهاز آن خبر  
است. شاه داعی از تلمیحات قرآنی در راستاي مفاهیم عرفانی بهره برده است. درحقیقت  بکار رفته مفاهیم عرفانی

 و حدیث است.بیشتر تلمیحات بکاررفته در مثنوي چهارچمن از نوع اشاره به قرآن 
 )2627پرسیدم (  یقین از وانگهش  دیدم  خدا  من گفت: مرتضی
 قال یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک؟ وقال ویلک یا ذعلب ما کنت عید ربالم لم اره» « روایت: تلمیح به
 )2522عقول (  نیفکند به حیرت تا  کرد رسول  نفی  ذات فکر در

 فی ذاته»اشاره به «تفکروا فی آالء اهللا وال تفکروا 
 )2496معرفته (  حقّ عرفناه ما  توبه  ما عجز راه درو پس

 و ماعرفناَك حق معرفتۀ»  حق عبادتک ما عَبَدناك«اشاره به 
 )2732یمن (  فاحها الغرام نسیم او  النجد   من ام منک فیحۀ

 اشاره به «انی الجد نفس الرحمن من جانبک الیمن» 
 ) 2641او (  درخور فتاده اللّه صنعۀ  او  پر در  کشیده الّله صبغۀ

 بقره».  2از سورة  133اشاره به «آیۀ 
بسیاري از مراعات نظیر یا تناسبهاي مثنوي چهارچمن، عالوه بر جنبۀ زیباشناسی و ایجاد هماهنگی  مراعات نظیر:  

 است.براي توجه خواننده به معناي شعر  اي و وسیله و تصرفی نیز در معنی دارد و تناسب شعر، دخل
 ) 2270(  باغ گوشۀبه  میکنی ذکر حق  فراغ و بسطو  نشاط وجود با

 )2296(  راست شد قدمو  دل و  زبانکش   راست او کردگار کرد نظر لطف
 )2874هم (  با همه زمین و آسمان  قلم و لوح قرین کرسیو  عرش

 ) 2875پس از آن (  از میان مَلَک و جنی  حیوان و نباتی و معدنی
 

ها و صفات شاعرانه و زیبایی آفرینی و شاعرانه نمودن سخن، آوردن واژهیکی از راههاي زیباییالصفات:  تسنیق
نیز از    اي خاص، به این کار دست میزند. شاه داعی در مثنوي چهارچمناست که هر سخنور سحرآفرینی به شیوه

ود براي بر سر ذوق آوردن و تحت تأثیر قرار دستی تمام استفاده کرده و بر جذابیت کالم خاین صنعت با چیره
 مخاطب استفاده کرده است.  دادن

 ) 2761(  خوش تصرّف صورتی همه در  خوش تلطف، خوي خوش، بوي خوش
 )2172(  غمان میبرند بسته دل  از  روان آب و خوب  روي  و سبزه
 ) 2444(  نحافت تن جان، ضعف ،رو رنگ  روشن  ببین تبم اندر غم زین

 
 گیرينتیجه

الصغیر میرسد که در اواخر بن حسن، ملقب به داعیشاه داعی شیرازي ملقب است به نظام الدین و نسبش به قاسم
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قرن سوم در طبرستان و گیالن حکمرانی میکرده است و تخلص داعی که برگزیده است، بخاطر همان نسب و اصل 
زیارت شاه  شوق وعظ و ارشاد مریدان بود و حتی به انگیزةخود بوده است. این شاعر عارف مدت سی سال در کار 

 اهللا ولی و تکمیل نفس به کرمان سفر میکرد. مثنوي شاه داعی به شش بخش تقسیم میشود که از جملۀ آننعمت
اغلب  موضوعات  از  که  اوست  چونی  فهمِ  یا  معبود  جستجوي  مثنوي  این  محتوایی  است.  چهارچمن  مثنوي 

امنظومه عرفانی  داستانهاي  شکل  بخشیده،  خاصی  برجستگی  اثر  این  به  آنچه  خاصیت  ست.  است.  آن  گونۀ 
اي است که گوینده میتواند مقصود خویش را بصورت غیرمستقیم بیان گونه بودن منظومۀ عرفانی بگونهداستان

، گلها و بلبل پرندگان  بین شوق، چمن،  ترین مضامین عرفانی خویش را در قالب مناظرةبرجسته  کند. شاه داعی نیز 
 خصیصۀ نوآوري بخشیده است. بیان کرده است و این ویژگی به منظومۀ او

توحید، استغنا، حیرت، عشق، تشبیه، تنزیه، طلب، فقر و  «  شاه داعی در مثنوي چهارچمن مباحث عرفانی چون 
  909ي چهارچمن در  الطیر است. مثنوفنا را مطرح میکند و از این نظر مثنوي او قابل مقایسه با منظومۀ منطق
(که بسیاري از مختصات کهن خود را    بیت و در بحر خفیف است. زبان این منظومه ویژگیهاي سبک خراسانی

جناس از نوع جناس مضارع و الحق» و در قسمت موسیقی «را دارد. در قسمت موسیقی درونی  )  ازدست داده است
بیت   909ي ادبی هستند. در قسمت موسیقی کناري از  هااستعارة مکنیه و تخییلیه» پربسامدترین آرایه«معنوي  

و   ) موسیقی بیرونی؛ بحر خفیف ( انتخاب وزن متناسب با مفهوم    بیت آن مردف هستند که  128این مثنوي، تنها  
فراوان دیده  مثنوي چهارچمن  در  قافیه  است. عیوب  قافیه شده  فعلی موجب کمال مفهوم  ردیفهاي  بکارگیري 

 میشود. 
 

 گان نویسند مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییسرکار خانم دکتر سپیده سپهري . است شده استخراج واحد رودهن
 نهایی   متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهآقاي بهزاد ذاکري  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزسرکار خانم دکتر الهه حاجیها  .  اندداشته  نقش

 بوده   پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در .  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور
 .است

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این   کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وآزاد اسالمی واحد رودهن    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 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 



 97/  بررسی سبکی و محتوایی مثنوي چهارچمن شاه داعی

 

 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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