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 چکیده:
روایی قرن یازدهم هجري است  -از متون تعلیمی از نوع اخالقی آرانسخۀ مجلس زمینه و هدف:

که محمّد محسن شیرازي در چهل حدیث و مجلس به رشتۀ تحریر درآورده است. هدف این 
 پژوهش بیان ویژگیهاي شاخص سبکی این اثر است. 

مطالعه: مطالعه  روش  حاضر  اسنادي  پژوهش  آن  اطالعات  گردآوري  شیوة  و  است  نظري  اي 
 اي) است.  انه(کتابخ
ها، عبارات، احادیث به زبان عربی، کاربرد صورت کهن افعال  هایی چون کاربرد واژه مقوله  ها:یافته

از فعل جمع براي  افعال پیشوندي، حذف فعل به قرینۀ لفظی، استفاده  از  استمراري، استفاده 
معنوي از جمله سجع،  گیري از صنایع بدیعی لفظی و  فاعل مفرد، بکار گرفتن افعال دعایی، بهره

از شاخصه از نظر سطح جناس، تشبیه، استعاره، تلمیح و...  اثر میباشد.  ادبی  هاي مهم زبانی و 
فکري به مباحث اخالقی از جمله پند، موعظه و ارشاد با استناد به آیات و احادیث از پیامبر (ص) 

 و ائمۀ معصومین (ع) و اشعار شعراي بزرگ پرداخته است.
آرا اثري است منثور آمیخته به نظم و داراي نثري ساده و روان و درعینحال مجلس  :گیرينتیجه

هاي متقن و ترکیبهاي منسجم و مستحکم و متضمن مضمونهاي لطیف و بلند است و داراي واژه 
 گلستان به سخن استادان برجستۀ قرون گذشته نزدیک است. گویا در این مورد روش سعدي در 

هاي ادبی از جمله سجع، جناس و استعاره در آن  اشته است که بسامد آرایه در مؤلف اثر تأثیر د
 بیشتر میباشد.

 

 1400خرداد  01 :دریافت تاریخ   
 1400تیر    02:   داوري تاریخ   
 1400تیر  14: اصالح تاریخ   
 1400شهریور    03: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 آرا، محمد محسن شیرازي،مجلس
 نسخۀ خطی، ویژگیهاي سبکی.

 
 :مسئول نویسنده * 

   m.h.khaleghizadeh@iauyasooj.ac.ir 
  33313212   )74  98(+   

 



JSPPP, (١٥)١٥٤-١٣٩ :٧٥, August ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Stylistic study of the manuscript of "Mohammad Mohsen Shirazi Majlesara" 
 
N. Salami, M.H. Khaleqzadeh*, M.R. M’asoumi 
Department of Persian Language and Literature, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Majles-e-Ara is a version of moral-narrative 
educational texts of the ١١th century AH written by Mohammad Mohsen 
Shirazi in forty hadiths and Majlis. The purpose of this study is to express the 
characteristics of the stylistic index of this work. 
 Research Method: The present study is a theoretical study and has been done 
in a documentary (library) method. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study and its method of 
data collection is documentary (library). 
FINDINGS: Categories such as the use of words, phrases, hadiths in Arabic, the 
use of the ancient form of continuous verbs, the use of prefix verbs, the 
omission of verbs to the verbal counterpart, the use of the plural verb for the 
singular verb, the use of prayer verbs, interest Taking from rhetorical and 
spiritual rhetorical industries such as rhyme, pun, simile, metaphor, allusion, 
etc. are important linguistic and literary features of the work. In terms of 
intellectual level, he has dealt with moral issues such as advice, sermons and 
guidance by quoting verses and hadiths from the Prophet (PBUH) and the 
Imams (AS) and the poems of great poets. 
CONCLUSION:  Majles-e-Ara is a prose work mixed with order and has a simple 
and fluent prose, and at the same time it has convincing words and coherent 
and strong combinations and includes subtle and long themes and is close to 
the words of prominent masters of past centuries. It seems that in this case, 
Saadi's method in Golestan has had an effect on the author of the work, in 
which the frequency of literary arrays such as prostration, pun and metaphor is 
higher. 
 

 
 
 

DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٥٫٦٣٩٣ 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 
 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

١٥ ٩ ٠ 

 
 
 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: ٢٢ May ٢٠٢١ 
Reviewed: ٢٣ June ٢٠٢١ 
Revised: ٠٥ July ٢٠٢١ 
Accepted: ٢٥ August ٢٠٢١ 
 
 
KEYWORDS 
Majles Ara, Mohammad Mohsen  
Shirazi, Manuscript, 
Stylistic features 
 
 
*Corresponding Author 
 m.h.khaleghizadeh@iauyasooj.ac.ir 
 (+٧٤ ٩٨) ٣٣٣١٣٢١٢ 

http://www.sabkshenasi.ir/


 141/ شیرازي» نمحس محمدي آرامجلس«خطی  ۀنسخشناسی سبک بررسی

 

 مقدمه 
یافت    برتري شریعت بر طریقت    شیعی مذهب،  علماي مذهبی در حکومت  هرچه بیشتر  بدلیل نفوذ  صفویه  دورةدر  

هاي محدثان و فقیهان و متکلمان پیشین توانستند به تدوین شفراوان و بر بنیاد کوش  و عالمان علوم شرعی با سعی
وجوه مختلف احکام   ةآوري و تدوین احادیث و اخبار و روایتها، دربار با جمع   آنها یابند.نهایی دانشهاي مذهبی دست  

یافتۀ شیعه احتیاج به کتابهاي ه رواج«دیانت تاز  .نوشتند  فقهی به مطالعه پرداختند و کتابهاي بسیاري در این زمینه
البالغه،کتب فقهی، اخالقی و غیره...) به زبان فارسی داشت تا براي عموم مردم مذهبی (انواع تفسیر قرآن، شرح نهج

). 224شناسی نثر، شمیسا: صقابل استفاده باشد، ازاینرو تألیف کتابهاي مذهبی در دورة صفویه رواج یافت (سبک
نوع هاي خطی این دوره، مجلسبیشمار نسخه  از میان تعداد از  اثري تعلیمی  تألیف محمد محسن شیرازي،  آرا 

  شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.روایی از قرن یازدهم هجري است که در این مقاله از منظر سبک-اخالقی
هاي ملی و میراث علمی و و سرمایهگرانبها  هاي  گنجینه،  زبانگویان خاموش و دانایان بیهاي خطی سخننسخه

ذشته به نسلهاي متأخر گ  هاي ادوارب که با پشت سر نهادن فراز و نشی  دنادبی هر فرهنگ و تمدن محسوب میشو
شناسی و روش یابی و احیاي فرهنگ است و کاري است بس خطیر» (مرجع«تصحیح متون گنجت.  رسیده اس

شمار ب هایی از علم، ادب، اخالق و...هنسخ خطی، عالوه بر آنکه گنجین). 431تحقیق در ادبیات فارسی، ستوده: ص
کند. با وجود آنکه در سنوات اخیر یوند، هر یک داراي ویژگیهایی هستند که جایگاه و ارزش آنها را دوچندان مرمی

گرفته و آثار   مکتوب زبان و ادب فارسی پژوهش و تحقیقات زیادي صورتکهن  هاي گنجینه ي  براي معرفی و احیا 
هاي بسیار ارزشمندي وجود دارد که هنوز تصحیح و نسخه  ،است  زیادي از گذشتگان به نسل امروز معرفی شده

آرا» اثر محمد محسن شیرازي است که نگارنده قصد تصحیح و کتاب «مجلس  اند. یکی از این آثار،منتشر نشده
 یژگیهاي برجستۀ سبکی آن پرداخته میشود. د و در پژوهش حاضر به بررسی ومعرفی این اثر را دار

 
 روش مطالعه 

مطالعه حاضر،  (کتابخانهپژوهش  اسنادي  شیوة  به  و  است  نظري  براساس اي  کار  روش  است.  شده  انجام  اي) 
تقسیمسبک ادبی و فکري  زبانی،  قرار گرفته است.   بندي شناسی شمیسا در سه سطح  و مورد بررسی و تحلیل 

 آرا اثر محمد محسن شیرازي است.محدودة موردپژوهش، نسخۀ خطی مجلس
 

   و سابقۀ پژوهش ضرورت
 فردا خواهد  و   اي در شناخت آثار علمی و ادبی و ارتقاي دانش نسل امروزآشنایی با متون کهن فارسی نقش ویژه

متون صحیح، معتبر و اصل بیان شده باشد صاحب اعتبار   ۀداشت. در باب آثار ادبی، آن آراء و عقایدي که بر پای
متون پژوهش در  رهنگ است. از نظر اهل فن،  ء و نشر فیح متون، احیاحبه عبارت دیگر فایدة تحقیق در تص.  است

انجام پژوهش حاضر نیز از دو وجه حائز اهمیت است.   اي برخوردار است.العادهاز ارزش و اعتبار فوقادبی  -اخالقی
،  است اي علمی تصحیح صورت گرفته  هاي معتبر که براساس یکی از شیوهتصحیح و ارائۀ نسخهدر وهلۀ نخست  

زیباییهاي لفظی و عالوه بر شناسایی و معرفی نویسنده به جامعۀ ادبی،  میباشد و در مرحلۀ بعد    امري ارزشمند
شناسی نسخه نیز ضروري بنظر میرسد و همین موضوع نگارنده را بر آن داشته تا بصورت سبک  معنوي و ساختار

 جامع و مفصل به این پژوهش بپردازد. 
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آرا تاکنون تصحیح نشده و در دسترس جامعۀ علمی و ادبی قرار نگرفته است، بنابراین پژوهشی  نسخۀ خطی مجلس
 ضروري بنظر میرسد. در قالب کتاب، مقاله  مستقل و جامع دربارة نویسنده و سبک ادبی آن

 
 بحث و بررسی 
 آراي محمد محسن شیرازي معرفی مجلس 

یات زندگی و شرح احوال نویسنده با  ئسفانه جزأکه متروایی  -موضوع اخالقی  کتابی است ارزشمند با»  آرا مجلس«
تذ فراوانی  یافت نشدرهکوجود  و فهرستگان نسخهبر  . عالوه هاي عصر صفوي در هیچ کتابی  هاي خطی «فنخا» 

تنها  دستنوشته  «دنا»   ایران  است  هاي  برده  نام  او  از  که  تصذّال«اثري  الی  تألیف عالمه شیخ  »  ف شیعهانیریعه 
فارسی   . ) 1721: ص  (مجلس آرا»  اینگونه معرفی میکندرا  آرا  که بصورت خیلی مختصر مجلساست  آقابزرگ تهرانی  

اً یذکر فی کلّ مجلس أوّالً حدیثاً أخالقیاً ثمّ یشرحه بایراد حکایات و قصص مناسبۀ کبیر مرتّب علی أربعین مجلس
حدیث المذکور أوّالً مستخرجاً لها من کتاب علیّ بن مقري بعد ترجمتها إلی الفارسیّۀ،  للاستخرجها استشهاداً بها  

، المجلس األوّل  1106متوفّی  الي،  ألّفه المولی محمّد محسن الشیرازي، و إهداه إلی السلطان شاه سلیمان الصفو
ابتالءاألولیاء، االُا  فی  الدّین  جالل  السیّد  عند  رأیته  فیه،  وقع  ألخیه  بئراً  حفر  من  حدیث  فی  بخطّ رالخیر  موي 

(الذریعه، آقابزرگ تهرانی،   .1246بن آقا باقر الشلمانی الرانکوئی کتبه فی قریۀ شلمان فی دار محمّد إسماعیل  شریف
گردآوري و تنظیم این کتاب، به احتمال قوي در قرن یازدهم انجام گرفته است؛ زیرا محمد محسن    ).11: ص  20ج

در زمان شاه سلیمان صفوي، در شیراز زندگی کرده و کتاب را به امام ویردي بیگ، حاکم و والی شیراز،    شیرازي 
فارسنامۀ ناصري،  (نک:    وفات یافته است  ه. ق.  1100است. با توجه به اینکه امام ویردي بیگ در تاریخ    تقدیم نموده

آرا باید در قرن یازدهم اتمام یافته باشد. ازآنجاکه درخصوص معرفی میتوان گفت تألیف کتاب مجلس)  490: ص2ج
ندارد، اطالعاتی از خود کتاب در این زمینه راهگشا خواهد بود. آنچه آرا و نویسندة آن، منبع مشخصی وجود  مجلس

شیرازي» است اما به محمد محسن شیرازي «  «محمد» و شهرت وي   نام اصلی نویسنده  آیدیاز متن نسخه برم
 . است مشهور و معروف شده

 
 آرا هاي خطی مجلسمعرفی نسخه

(فنخا)، هشت   اي خطی ایران»ه(دنا) و «فهرستگان نسخه  اي ایران»ههتبراساس اطالعات موجود در «دستنوش
ۀ  مرکز احیا و نسخ -قم  ۀکتابخان  ۀبا توجه به اینکه نسخ«ها موجود است.  کتابخانهدر    آراخطی از مجلس  ۀنسخ

خطی ۀ  تعداد هفت نسخ  )،134: ص28هاي خطی ایران، درایتی، ج» (فهرستگان نسخهخوانسار یکی استۀ  کتابخان
، 2514رة  شمانسخۀ    -2تهران،    ، کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 3652نسخۀ شمارة    -1موجود است.    از اثر

، کتابخانۀ ض17381ة  شمار  نسخۀ  -4  مسجد اعظم قم،، کتابخانۀ  261ة  شمار  نسخۀ  -3،  نادانشگاه تهرکتابخانۀ  
اهللا مرعشی  کتابخانۀ آیت،  6018  ةشمار  نسخۀ   -6،  اهللا مرعشی قمآیتکتابخانۀ  ،  10230ةشمار  نسخۀ  -5  ،مجلس

 اضل خوانسار. کتابخانۀ ف، 322ة شمار نسخۀ -7قم، 
 مختصّات سبکی 

 سطح زبانی 
 الیۀ آوایی
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  اصوالً در نثرهاي عارفانه و متونی که بیشتر جنبۀ آرا اثري تعلیمی و لذا داراي نثري خطابی است.  مجلس  :تکرار* 
لحن خطابی   اند، نثر خطابی غلبه دارد، چراکه عرفا معتقدنداخالقیات دارند و در حوزة ادبیات تعلیمی نگارش یافته

و بکار بردن افعال در قالب جمالت امري در تشویق مخاطبان نقش مهمی ایفا میکند. در این میان لفظ «اي عزیز» 
)،  15از بسامد باالیی برخوردار میباشد. «پس اي عزیز به قسمت ازلی و تقدیر لم یزلی خرسند و شاکر باش.» (

)، «اي  22)، «اي عزیز به نظر بصیرت مالحظه کن» ( 17( «اي عزیز بدان که رضا خشنودي از حق تعالی است»  
عزیز جهد کن که قلب خود را از تیرگی و قساوت به عبادت و بندگی از روي اخالص آیینۀ قلب را روشن ساز» 

 )22  ،( 
آید که داراي ارزش هنري است و باعث  بجهت تأکید، اهمّیت دادن و جلب توجه نمودن میها  معموًال تکرار واژه 

ها میریختند والیت به والیت میرفتند اشک حسرت از دیده   آواره از وطن با طفل،  ۀآن جارییی کالم میگردد:  زیبا
 صومعه انداختند   ۀکشان او را به مزبلآن عابد بیچاره مدهوش گشته کشان)  86(  فتندر  تا به والیتی از والیات بعیده

ل بود که دید پیري شکسته، مّأدر ت)  165(   تی نیافتیمومن و فرزندان من ق  ۀبارخدایا میدانی که من و زوج )  115( 
مردم آن والیت فوج فوج و طایفه طایفه در  )  165. ( با قد خمیده، چمان چمان، ناالن ناالن به ساحل بحر رسید

 ). 265( الحذر از قرب سلطان الحذر) 194(  نظر کیمیااثر طعام نوشیدند
موسیقایی که نویسنده در کالم استفاده کرده و بر موسیقی درونی متن افزوده،  یکی از بارزترین عناصر  :  جناس*

آهوگیرت به   آن دو آهوي   :جناس تامجناسهاي تام، مذیل و زاید بسامد بیشتري در این اثر دارند:  جناس است.  
گل :  ایدزناس  ج  /  ) 124( دارش در دل شب بیدار  دل شب زنده)  77. ( دام زلف، قلب حزینم را صید خود نمود

در وقت )  61(   .بسط و بساط عیش و عشرت نمودند  ) 59. ( آفتاب به صد آب و تاب از افق شرعی شکفته گردید
خالیق بعد از فرایض دعاي او را    ۀکاف)  62(   .خال به صید دل بیدالن گسترده شده بود  ۀ احتسابش از دام زلف و دان

) 15( در خانه کمان به کمین نشسته    ...ب که به قصدشهابی است ثاق:  جناس اشتقاق) /  94. (فرض دانستندي 
)/ 115. ( کاذب مخبر ساختند  بر خنبی را از این  )  107( سازي مست و شهال گشته  نرگس فتان مهوشان که به فتنه

حاصل عمر خود را به قمار با    سعادت اخروي را به آتش سوزان شرب و خمر سوخته  :جناس مضارع و الحق
ابلیس پر تبلیس )  55. ( هرگاه دو مرد در نزد من آیند یکی صالح و یکی طالح اقدام میکردم)  54(   .حریفان باخته

 . م علم برافراشته و مستند تدریس گسترانیدهلِهرکدام عَ  :جناس ناقص/    ) 58. ( جلیس بودهرا به هر رزم و بزم هم
 )131 .( 

البته گفتنی است که سجع متوازي بیش از آرا از آرایۀ سجع زیاد استفاده شده است.  مجلسدر کتاب  *سجع:  
از حضرت به صدق ناطق امام جعفر صادق (ع) منقول سجع متوازي:  دیگر انواع سجع در این اثر کاربرد دارد.  

) خوان احسان بیدریغش 61باهر (  اشاش ظاهر و عالمت جوانمردي از ناصیه) اثر قابلیت از بیاض چهره35است. ( 
) این احسانی است وافی و لطفی است شافی که پروردگار 65منتش به همه کس رسیده (همه جا کشیده و نعمت بی

افعی عظیم که اژدهاي دمان از صولتش گریزان و نهنگ دریا از هیبتش سجع متوازن:  )/  69به من عطا فرموده ( 
) در زمان 24اقبال در بستان حیات و شکوفۀ مراد در باغ فراق شکفته بینی ( ) اي عزیز تا گل  12طپان و لرزان ( 

اگر این بنده خون با اشک از دیده ببارد و اگر سجع مطرّف:  )/  196اسرائیل پادشاهی بود کافر و نافی صانع ( بنی
بري منقول است. ) چنانکه از آفتاب فلک سروري والی والیت پیغم35از گریه صحراي هامون را بحر عمان سازد. ( 

 )35 .( 
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بریست تیرش نامه  ) 8. ( صفت اثري از او نماند بخت لیل چون صبح صادق از نیام افق عدوي تیره:  تتابع اضافات*
  دریچۀ افقصبح که سر از    ) 8. ( از قضا که طومار طی حیات خصم را به یک یک چشم بهم زدن به نظرش رساند

عفیفۀ   صالحۀ  بۀهدي نقل شده که زن نجی  ۀاز ائم)    58گشت. (   فکنپرتوا  عالم  به  زرنگار  اشعۀ قبّۀ چتر  و  سرزد
 ). 116باشد. (  شده حاصل طاهره اصل از باکره

 بسامد بررسی به که است متن در ثیرگذارأت و مهم سطوح از یکی هاهواژ شناسیسبک یا لغوي  سطحالیۀ لغوي: 
 میپردازد.  آنها  یژگیو و لغات

  کوفت)، 30)، نفقه ( 24)، ربقه (19جبّه ( )،  15)، نواله ( 11ناوك (  )،10وسمت (   )،9(   تفرّغ  کاربرد لغات کهن:*
 ) و...  61(  خسروانه)، 306)، شبر ( 164(   ي ریعش گرده  -عجو)، 74( 

 بسامد  رصدد،  است  بوده  ذواللسانیننویسنده    بدلیل اینکه اصل اثر به زبان عربی بوده وهاي عربی:  *کاربرد واژه
و در صفحات دیگر به  %67هاي عربی است؛ چنانکه در دیباچۀ اثر، درصد واژه  زیاد در این اثر نسبتاً  عربی ي اههواژ

ضابر ناصیۀ -اصطجاع  -میرسد. این موضوع نشان میدهد با نثري آمیخته با کلمات عربی روبرو هستیم: استرضا  30%
)،  114لحم وعظم (   - ، مؤدّا ) 66(   -حذاقت – عالج -جینمعا -معالجهۀ  یادوّ ل علی -منهضم  مراضا  )،13تعظیم ( 

 ) و...136)، نصایح مغویّانه و مواعظ مضلّانه ( 124)، متّعظ ( 124اطعمه و اشربه ( 
 ۀنغم پست  و بلند به را سفینه راست ةپرد  مخالف باد شد شبی ناگاه: موسیقی:  مختلف علوم *کاربرد لغات

 چنگ اسیر را خود معشوق جوان آن چون)،  152(   انداخته اضطراب   چهاز موجۀ به را تجار کشتی  درآورده بم و زیر
رگش به    هر رسیدي  حجاز  به اصفهان از راست راه از آوازه  به  او ۀنال که  کرد ساز را مخالف قانون د به نوعیدی جلا

 گشته طنبور  تار حرکت وقت ش بهبدن استخوان طنبور گشتی  ابریشم بدن بر شریانش هر نمودي  عود  مارمز تن
)،  131شرف... (  برج مشتري  با زهره مقارنۀ درنجوم:  )/   143(   گشته موسیقار ابریشم ةخمید قد در شریانش و

 دختر آن ،  131خونریزي... (  در  اش غمزه  مریخ پیوسته و فشاندي  زحل روز  به را مشتري  مثالش زهره عارض
 آن  ناگاه ) 135کردي (  در برج سعد قران  صفتمشتري  و  )، زهره135خرامید (  بیرون قبر خسوف از قمر چون

گرسنگی   وقت )، به132گشت (  تار  و تیره اشچهره خورشید تب، کسوف آسیب که نمود  اي روي عارضه  را نازنین
طب12(  ربودي  آسمان مزارع از جدي  و حمل سرکه یارج با:  )/  عرق رفق،  مجالست،  نشتر النساء انگبین، 

چنانچه با من مساعدت نمایی در سحق ادویه و طنج معاجین بسا باشد )،  133حناجین (  صبر، ادویۀ مالیخولیاي
 ). 37که از ما به تو نفعی رسد ( 

شدن متون میگردد    معنی با اینکه باعث غناي ادبی و جذّابترهاي مترادف یا هماستفاده از واژه *کاربرد مترادفات:  
)،  78(   نموده غروب و افول  جاریه عمر آفتاب  )،78(   است بهشتاي او  وو مأ منزل آید:  ولی نوعی اطناب بحساب می

 )،86د ( صعو و ءاستعال )،86(   مناب و معارج)،  83(   غرایب و عجایب،  ) 78(  احتراز و اجتناب  )،78(   وجود بن و بیخ
 ) و...85(  ذکر و اد)، ی85(  فرمانبرداري  و انقیاد، ) 88(  علم و رنج )،85و نه نعاسی (  خوابی نه
 

 الیۀ نحوي  
ند نیران قلب سپاه عدو را به یک دم فرونشا  ۀدودمش آتشی است آبدار که شعل   تیغ:  افعال پیشوندي*کاربرد  

)،  113برنداشتندي ( )، سر از زانوي خجالت و انفعال  112(   مبالغه بحدي رسید که تیغ غضب از نیام برکشید)،  8( 
 زمین برنمیداشتندي  از   سر  عبودیت  ۀجبه)،  115(   چون شب درآمد)،  115(   دختر کوس رسوایی به نوا درآورد 

 ). 211)، و خود چندي در امور مملکت بسر خواهم برد ( 116( 
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)، از اطاعت و فرمانبرداریش 22(   مسلمانان از فقر و فاقه به رفاه حال رسیدندي :  ساخت کهن فعل استمراري*
اگر عمر ما به شصت یا  )،    75(   هر که را اجل رسیدي در آن صحرا مدفونش ساختندي )،  42مساهله نمودندي ( 

نرگس   )،75(   میبردمی  یک رکوع بسر  به  و)  75(   به یک سجده به آخر رسانیدمیهللا  هفتاد سال مقرر گشتی و
 ) و... 81(  ها انگیختیانش فتنهتّف

)  9ایزد متعال عظمت و اجالل این پادشاه.... تا قیام قیامت به اوتاد خلود مؤیّد داراد ( ربرد افعال دعایی:  * کا
 ) و...9اعداي دولت قاهرة اودر محیط خضرا چون گردباد در شکنج چهار موجۀ حوادث گرفتار باد. ( 

  فرمودند  (ع) حضرت سلیمان  ،)70(   فتندگمقرب می  ۀروزي یکی از مالئک:  آوردن فعل جمع براي فاعل مفرد*
 ) و...131( امتناع مینمودند  آن جوان ابا و)، 73( 

حد که آثار عبادت چون نور  اسرائیل مردي بود مؤمن موّقوم بنی  نقل است که در:  لفظی  ۀحذف فعل به قرین*
نه )،  68( النهار صائمالیل و  قائم  ،اش المعبندگی چون ضیاء قمر از جبهه  اش ساطع و عالماتشمس از مطلع جبهه

نمایان و عالمت هدایت   اش نظرش بر پیري افتاد که آثار کرامت از جبهه)،  68(  از ماهی اثري دید نه از خادم بدفعل
 ) و...164ی ( است و در دل مطلبسؤالی  شیخ عابد را در لب)، 68(  اش ظاهر بوداز ناصیه

تخلف نکنید احدي از شما نه از صغیر و نه    ) 18(   کند  هندیدم کسی را بیسابقه چنین عطیّ*تقدّم فعل در جمله:  
 رسانیده باشد حق تعالی او را به غایت آرزو و خواهش  ) 43(  کنندگانلتوکّ آن جام مگر آشامد ازنمی) 20( از کبیر

میوزد بادي به اذن حق سبحانه و تعالی )  164(   عا و مقصود توشاهدیم بر صدق و راستی تو، آگاهیم بر مدّ)  161( 
 ) و...165. ( بسیار بدبو و متعفن باشد که

) مراتب تحصیلش از اوج درجات سعادت به 22تصدّق و عبادات بر تو آسان گردد (   *جمع با نشانۀ «ات» عربی:
)  40) خلل در مهمّات او به هم رسیدي و رخنه در معامالت او بظهور آمد ( 32اندازد ( حضیض درکات شقاوتت می

 و...
)، با 22سطح آیینۀ دل را از زنگار وساوس شیطانی و غبار هواجس نفسانی مصفّا سازد ( مکسّر:  *کاربرد جمع  

)، همسایگان خود را به تفحّص و تجسّس طلب امالك 35وجود این مقدار خزاین و دفافین جز کفنی با خود نبرد ( 
 ).39و بساتین و دّکاکین مقرر نمود ( 

 ایام ودب  شخصیآرا استفاده شده است:  فعل معین بکرّات در مجلس  افعال وصفی با حذف وصفی:    افعال کاربرد*
 اتوجوب از ترك دیگر روزه و نمازترك گشته  مرتکب فسوق انواع به و برده بسر ناتوانی و  معصیت به را خود عمر

 و آخرت عقبات پوشیده چشم معاد و أمبد  از و داشته مصروف لعب و لهو صرف  به را عمر  سال  چهل تا نموده
 . ) 155(  نیفتاد انابه و توبه و بازگشت فکر  به مدید مدت این در و نموده را محو الهی عذاب

به دیگر جمالت بیشتر است، نثر خطابی اثر باعث در این اثر بسامد جمالت خبري و امري نسبت  *نوع جمالت:
هشدار بهره جوید: «اي بیخبر از  شده نویسنده از جمالت امري با معانی حقیقی و ثانویه هم براي تأکید، تنبیه و  

انگیز....» ) «اي غافل زمانی به هوش آي و تأمل کن که چه خطایست وحشت16مصلحت، صالح در آن است» ( 
 )17 .( 
 

 سطح ادبی 
 ،با بیشترین بسامدتشبیه بلیغ  از جمله    تشبیهی اضافات در قالب انواع تشبیه و همچنین تشبیه نعتص  *تشبیه:

تشبیهات اثر، است.   رفته بکار پراکنده کتاب بطور در و است محمد محسن شیرازي   اثر در مستعمل  ادبی فنون از
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به تشبیهات مرزبان با تشبیهات نامه، کلیله و دمنه و گلستان سعدي نیستبیشباهت  پارسی  نثر دوران آغاز و 
 دارد. چشمگیري  تفاوت

 
 تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین

 عقلی  -عقلی عقلی  -حسی حسی -عقلی حسی -حسی تشبیه نوع 
 %2 %4 %32 %61 درصد

 ) 78بستی (  طوق گردش به هالۀ قمراق چون عشّمحسوس به محسوس: 
 ) 164. ( من تنگ گشته است روزگار چون چشم مور برمعقول به محسوس: 

 ) 299در دامن درختان (  الحیاتهاي چون عینمحسوس به معقول: چشمه
  ) 20نهاد ( طینتان صافیعینک دیدة افالك باطنش چون باطن پاكمعقول به معقول:  

 
 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه 

 موکد  مرسل  مفصل  مجمل  بلیغ  نوع تشبیه 
 %4 %10 %13 %23 %49 درصد

 
 هاي تشبیهی) است. غالب تشبیهات اثر بصورت بلیغ (اضافه

 ).91(   لبالب گشته شربت مرگجام عمر معشوقش از تشبیه بلیغ: -
 ).132( به آفتاب روي او حرباآسا بسر بردي تشبیه مجمل:  -
 ).132( آن شب که به درازي بمثابه روز قیامت بود به صد محنت بسر آمد تشبیه مفصل: -
 ).22روي ایشان را چون عقیق سرخرنگ میساخت ( تشبیه مرسل: -
 ).130(  شیننبا رعونت سروناز هم دّشقتشبیه مؤکد: -

در وقت احتـسابش دام زلف و دانۀ خال به ـصید دل بیدالن )  83( از گلـستان ـصحبتش گلی چیند   اـضافۀ تـشبیهی:
  معشـــوق خود را دید که آفتاب حیاتش به مغرب فنا رســـیده و مرغ روحش از قفس بیرون پرید)  107گشـــته ( 

رو قدش که تسـّ )  124(  نج بود   ۀده فاختلیـس یض فقر و احتیاج افتاد ( )  132( نواـس ) 132عاقبت از اوج غنا به حـض
 ) و...176تیغ زبان به یغماي دل عاشقان شبیخون میبرند. (  به دستیاري تیر زه و کمان ابرو و کمند گیسو و

 
 تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین  

 مرکب -مرکب مفرد -مرکب مرکب -مفرد مفرد -مفرد نوع تشبیه 
 %1 %2 - %97 درصد

 غالب تشبیهات اثر از نوع مفرد به مفرد است: 
 ).84( سان تراوش نمود چشمش فّواره بی اختیار اشک ازمفرد به مفرد: -
 ).263مرکب به مفرد: صبح صادق چون ید بیضا از آستین افق ظاهر گشت ( -
 ).82( صفت آن شمع شبستان خوبی را طوف نمودند پروانهعاشقان بیدل مرکب به مرکب:  -

 اند:ها در این اثر مصرحه و مکنیههاي تازه نیست. بیشتر استعارهدر این اثر خبري از استعاره*استعاره: 
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 استعارة مکنیه  استعارة مصرحه  نوع استعاره 

 %94/57 %06/42 درصد
 استعارة مصرحه: 

 مصرحه مجرده  مصرحه مرشحه  مصرحۀ مطلقه  نوع استعاره 
 %61/48 %11/23 %28/28 درصد

 ) 132. ( نرگس مستش که آن نوش داروي عاشق بی برگ و نوا بود در بستر بیماري افتاداستعارة مجرده:  
 ) 132. ( افزاي خاطر بلبل بیدل بود از مالل زعفران زار گشتصحن گلستان عارضش که فرحاستعارة مرشحه: 
مالمت طوق شـریعت به گردن  دام به و  مناصـحت ۀنشـین را به داناالمر آن عنقاي گوشـهبتعاقاسـتعارة مطلقه: 

 ) 131. ( نهادند
تعاري  نامهاي در این اثر ترکیبات و   ید براي که   اـس تفاده خورـش ده اـس  جلب توجه میکند: زاغ زرّین ـشب،  اـست ـش

 علم که صـادق صـبح)،  40ر ( نگازر چتر بّۀقۀ  اشـع)،  78(  نورانی تیغ)،  12(   اجل عقاب صـبح، سـفیدمنقار مرغ
 ) و...45افراشت. ( بر خورشید

 
 استعارة مکنیه

 اضافی غیر اضافی  استعارة مکنیه 
 %39/63 %61/36 درصد

 
افی:  بح که از دریچغیراـض رزد و اـش ۀـص ت  پرتوافکن  عالم  به زرنگار عۀ قبّۀ چترافق ـس ادق که )،  40(   گـش بح ـص ـص

در   افق گلوي شـب فشـرده خون خفقان او را  )، صـبح45(   زنگ شـکسـت یافتعلم خورشـید برافراشـت و سـپاه 
 ) و...109(  زد عالم اطراف به خیمۀ نورانیر اعظم  یّ)، ن73(  دامنش ریخته

)،  102)، پاي خواهش ( 82)، گردن مراد ( 79)، گردن افق ( 19پاي طلب (   )،14اضافی: اضافۀ استعاري: دامن دل ( 
 ) و ...213)، گوش فلک ( 200)، پاي عالیق ( 180دامن صبر ( )،140معصیت ( دامن )، 108گوش زمانه ( 

ــبر پیچـید*کـناـیه:   ــانـیدـند امر تکفین و تجهیز او پرداختـند و ـبه خوابـگاه جـنازه  )، ـبه132(   .ـپا ـبه دامن صـ اش رسـ
بح صادق تا طباشیر ص)، 139(  ندید کسی سرگشاده را ة اوسفر هرگز قرص آفتاب بر قرص نانش نتافتی و  )،133( 

 ) و...217(  استخوان بدنش وقت حرکت تار طنبور گشته )،181ت. ( بر اهل عالم پرتوافشان گش
 کنایه از موصوف  کنایه از صفت  کنایات فعلی  نوع کنایه

 %44/10 %56/13 %16/76 بسامد 
حجاز  به اصـفهان از  راسـت راه از آوازه به  او ۀبه نوعی قانون افغان مخالف را سـاز کرد که نال *ایهام و انواع آن:

رگش به تن مزمار عود نمودي و هر شــریانش بر ر ه)،  130( یاقوت لبش به جان شــیرین هم قرین   )،45رســید ( 
 ) و...133(  .بدن ابریشم تار طنبور گشتی

تلمیح در اثر محمد محســـن شـــیرازي بوفور یافت میشـــود و بیشـــتر آنها، تلیمح به آیات، احادیث و   *تلمیح:
 اسرائیلی و اساطیري است. بنی  داستانهاي 
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ــنوع متکلف نـگارش ـیافـته و    این اثردیـباـچۀ    تلمیح  ـبه اـحادـیث و قرآن: ــحون  ـبه نثر مصـ  ـبه آـیات، اـحادـیث،   مشـ
تعربی عبارات   کلمات، ی اـس عار فارـس وي دیگر، ازآنجاکه مجلس. و اـش عی   آرااز ـس نده ـس ت نویـس اثري اخالقی اـس

ــحون از تلمیـحات قرآنی و اـحادـیث  ذا این اثر مشـ اـید؛ ـل ان نـم ا ذکر آـیات و اـحادـیث بـی اـحث اخالقی را ـب کرده مـب
امل میگردد:  ترین آرایۀ بکاررفته را ـش د. آنگونه که میتوان گفت بیـش )،  6پس به امر «کن» او را زنده نمود. ( میباـش

 ) 6نهاده. ( بر سر  خَلَقْتُکَ لَوْال الصّلوة و السّالم که او را امر علیهطالب  ابن ابیامیرالمؤمنین علی
ــتفاده کرده و چنان آیات قرآن را در   ــتناد مطالب خود از آیات زیادي در متن اسـ ــنده در این اثر براي اسـ نویسـ

یاحینش غلطیده آب به  هاي فارسـی قرار داده، یک زبان واحد را در ذهن تداعی میکند: «و رجمالت در کنار  واژه
دار پیرـسته کجنات تجري من تحتها االنهار در ـشأنش و  انواع گل و ـشکوفه آراـسته و اـصناف درختان درختان میوه
ب و زیتون و رمان در بیانش و نهال نو خیرش ....» (  هادت کریمه و 137قـص ) «او را ده برابر آنچه عطا نموده به ـش

 ).29رت فرمودند که گفتم» (  من جاء بالحسنه فله عشر امثالها حض
تلمیح به داستان پیامبران: مورد)/  1مورد)، انوشیروان ( 3مورد)، جمشید ( 4مورد): رستم ( 8( تلمیحات اساطیري:  

مورد)، حضرت 10مورد)، آدم ( 14مورد)، یوسف (   32مورد)، سلیمان (   76مورد)، موسی ( 82مورد): عیسی (   262( 
تلمیحات   /مورد) 1مورد)، اسحاق ( 4مورد)، نوح ( 5مورد)، دانیال ( 7مورد)، یعقوب ( 24مورد)، ابراهیم ( 7محمد (ص) ( 

مورد)،  1منصور حالج ( ):  مورد3(  سالمی و تاریخی:تلمیحات غیرامورد)/  1مورد)، فرهاد ( 5مورد): مجنون ( 6(  غنایی:
مورد)، امام 15مورد)، جبرئیل (   6مورد): ابلیس ( 32( تلمیح به شخصیتهاي دینی:  مورد)/  1مورد)، لقمان ( 1حاتم ( 
 مورد). 5مورد)، خضر ( 6علی (

نوع 
 تلمیح 

احادیث و  
 قرآن 

غیراسالمی و   اساطیري 
 تاریخی

داستان  
 پیامبران

شخصیتهاي   غنایی
 دینی

 32 6 262 3 8 97 تعداد
 

این کتاب داراي آمیختگی نظم و نثر اـست و نویسنده کوشیده از این شگرد براي زیباتر کردن و ایجاد  * تضمین:  
تبریزي،   ایبصـحافظ،    سـعدي،از جمله زبان  از شـاعران بزرگ فارسـی یتابیا  هنرنمایی بهره جوید. بهمین خاطر

تري مولوي،  نظامی،  بـس یخ محمود ـش عید ابوالخیر وـش وعات موردبحث ...، ابوـس یله   آورده در موـض که  تا بدین وـس
 معنی را تکمیل  نماید. 

آرا هر جا الزم دیده بمنظور تأیید کالم و اثرگذاري در خواننده و شــنونده از آرایۀ  مؤلّف مجلسالمثل: *ارســال
شده معموالً برگرفته از اشعار حکیمانۀ شعراي بزرگ ادب فارسی میباشد:  یالت استفادهتمثیل بهره برده است. تمث

ـــنگ (  ــخنم پـند گیر خواه مالل ( 22نرود میخ آهنین در سـ )، چرا ـعاـقل کـند ـکاري ـکه ـبازآرد  22)، تو خواه از سـ
 ) و... 43)، حقیقت تلخ است ( 39)، در خانه اگر کس است یک حرف بس است ( 22پشیمانی ( 

 فکري    سطح
تفسیر و تأویل   موضوعات  

 احادیث
اخالقیات و پند  

 و اندرز 
تفکرات   عرفان

 شیعی  
 مدح    حکایت  

 %81/0 %19/0 %7 %3 %12 %76 درصد
 معاصر پادشاه  ، معصوم ۀ ائم و پیامبر،  پروردگار مدح برهعالو کتاب ۀدیباچ در شیرازي  محسن محمدمدح و نعت:  

  . است کرده مدحرا  بیگ ویردي  امام شیراز حاکم و والی و صفوي  سلیمان شاه
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گر ساخت و به وجود  ستایش خالقی را رواست که به امر کن این جهان فانی را از تنگناي عدم به فضاي وجود جلوه
 ). 1فایض انبیاء و اولیا انتظام این نشأه را بیاراست ( 

انَ قابَ قَوسَینِ أو أدنی»، عالم بَشّر وَ عَلّم مَا ال تَعلَم»،  «ثُمَّ دَنی فَتَدلّی فَکصلوات ذاکیات بی غایات بر شمع محفل  
لَما  عندلیب هزاردستان «أنا سیّد وُلدِ آدم»، محمد مصطفی (ص) و برگزیدة خدا که او را تاج کرامت «لَو الكَ 

 ) 2زیبندگی داد. ( خَلَقتُ االفالك» بر فرق و تارك نهاد و نهال اعتدالش را به زیور «وَ مَا محمدٌ الّا َرسول(ص)»
للعالمین   رحمت  کریمۀ  مصداق  طاهرین  ائمۀ  اوالد  الجالل،  ذو  قادر  رحمت  سایۀ  اقبال،  و  دولت  سپهر  آفتاب 

بن السّلطان الخاقان شاه سلیمان الصّفوي بهادر خان ایّد اهللا تعالی علی العالمین انوار رحمت الزال اعالم السّلطان
 )8رفعته. ( 

داري، عارج معارج امارت و بزرگواري، مقرب الحضرت الخاقانی آصف سلیمان ثانی، امام صاعد مناهج وزارت و نام
 )9ویردي بیگ الزال دولته وظلّ رأفته علی مفارق االنام الی یوم القیام. ( 

یر و تأویل احادیث: ت. اربعینات درواقع تفـس ده اـس ته ـش بیه اربعینات نگاـش یر احادیث    این اثر ـش رح، و تفـس ـش
بینی خاص هاي مختلف با تکیه بر اندیشــه و جهاننبوي و ائمه (ع) اســت و از این منظر عرفا و متصــوفه در دوره

هاي عرفانی بر پایه و بنیان آنها شــکل اند که اســاس و بنیان اندیشــهخود به شــرح و تفســیر احادیث اقدام نموده
آرا نویسـنده با اند. در مجلساقوال و سـخنان دیگران نیز اسـتفاده کردهگرفته اسـت. شـارحان در حین تفسـیر از 

خنان ائمه بیان میدارد. درحقیقت تناد به قرآن و ـس تفاده از تأویل معنا و مفهوم، احادیث را با اـس تأویل حدیث   اـس
ریفۀ  به معناي فهم غرض و مراد جدي از حدیث اـست. ـشیرازي در همان حدیث اول مینویـسد: «از تأویل کلمۀ ـش

الغیب و الـشهاده حـضرت زکریا را  کهیعص آن حـضرت فرمودند که این حروف از اخبار غیبی اـست که حـضرت عالم
 ).10مطلع گردانید.» ( 

اره به کربال اـس ت که او ظلمکهیعص، پس «کاف» اـش اره به یزید اـس کننده  ت، و «ها» هالك عترت طاهره و یا اـش
 ).11خواهد بود بر حسین (ع) و «عین» عطش و تشنگی او. «صاد» صبر او در آن روز ( 

نویســنده در اثناي تأویل و تفســیر احادیث به مقتضــاي کالم، پند و اندرز را چاشــنی   اخالقیات و پند و اندرز:
گیري از آیات و وي با بیان مواعظ و نصـایح اخالقی در قالب حکایات، تمثیل و بهرهده اسـت. سـخنان خود قرار دا

و ۀروایات ائم بحانه و تعالی و تقدس  اولیام و  معـص ان میدهد: «هرچه از جناب حق ـس ء در نقش واعظی خود را نـش
ود را با آن تـسلی باید به تو میرـسد محض خیر اـست پس در آن مرتبۀ مفوـضه ـصبر و ـشکر میباید نمود و نفس خ

)، «پس سـعی در بندگی کن حضـرت کریم متعال تخم وجود را بر گل انسـان افشـانده که حاصـلش 14فرمود» ( 
ود.» (  ت محروم میگرداند»  34صـرف عبادت و بندگی ـش )، « حال آنکه حرص تو را از عبادت که مقصـود کلی اـس

اي پندآموز در  مطلبی که تـشریح و تفـسیر میکند نکته) ـشیرازي ـسعی کرده در پایان هر مجلس و با توجه به 34( 
همان رابطه بیان کند. «پس اي عزیز ترك ظلم و اذیت از مـسلملنان نما و از عقاب الهی اندیـشه کن که ظلم ـشما 

 ) و... .147را به سخط و عذاب خدا گرفتار خواهد خواهد گردانید و تو را در جهنم خواهد رسانید» ( 
ــت. جلسدر م  تفکرات شـیعی: ــیعی نمود یافته اس دیدگاه مورد پذیرش حکما و متکلمان آرا بخوبی تفکرات ش

یعه  ا و قدر،درـش ان و تأثیر اراده و قدرت او  مورد قـض ا و قدر الهی درعین پذیرش اختیار انـس پذیرش عمومیت قـض
ت مت ازلیدر افعال اختیاري اـس ت: «اي عزیز به قـس یرازي هم آمده اـس وع در کتاب ـش یزلی و تقدیر لم  . این موـض

خرـسند و ـشاکر باش و در فوت هر آرزوي، خاك کدورت بر قرق دل نپاـشی تا در روز نـشور مأجور و مثاب گردي»  
). براـساس توحید افعالی، همۀ ذاتها بلکه تمام کارها به مـشیت و ارادة خدا ـصورت میگیرد و به نحوي خواـستۀ 15( 
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اعره،   ت. برخالف معتزلیان و اـش الت قائل  ذات مقدس اوـس من اـص ت که ـض یعه آن اـس «توحید افعالی مورد نظر ـش
ت و این  بب نزدیک خود، قائم به ذات پروردگار اـس ببات و قائم بودن هر اثري به ـس باب و مـس دن براي نظام اـس ـش

نایی با علوم اـسالمیدو قیام در طول همدیگر اـست، نه در عرض یکدیگر» (  ).  «پس بنده باید  66، مطهري: صآـش
د فوق آن مرتبه را نطلبد» ( به مقدرا اکر باـش ). وي همچنین در بحث امامت، امام علی (ع) را خلیفۀ 14ت الهی ـش

ــداهللا الغالب   ــل اس ــرت محمد (ص) معرفی میکند: «مقتداي اول و خلیفه بالفص ــتین حض ــین راس برحق و جانش
ومین در11مطلوب کل طلب ...» (  الم و ائمۀ معـص یعی  ). همچنین ترویج احادیث پیامبر اـس مذهب دورة جامعۀ ـش

 صفویه بر این موضوع صحّه میگذارد.
ـــتدرامولف مجلس *عرـفان: نیز   ، قـناـعت و...ج  آرا ـبه مـباـحث عرـفانی از جمـله توـکل، توـبه، ورع، خوف، محـبت، اسـ

نظر داـشته و در بعـضی مواقع مراحل ـسیروـسلوك عرفانی را ـشرح نموده اـست. «اي عزیز ـسعی کن و جهد نما که 
بدسـت آوري؛ هرگاه ملکۀ توکل از براي تو حاصـل گردد، جمیع مهمات دنیویه و اخرویه تو را حق تعالی   توکل را

 ) و...30کفیل و ضامن خواهد بود» ( 
گیري از تمثیل کوشـیده مفاهیم ذهنی و انتزاعی را بهتر بیان کند. شـیرازي در این اثر با بهره حکایت و تمثیل:

ن ته را به مخاطبان خود در اینگونه متون معموالً نویـس تفاده از تمثیل تا حد زیادي قادرند معانی برجـس دگان با اـس
اد آنان، در  وفیه براثر آمیزش با مردم و عالقه به ارـش ود. «ـص هولت دریافت آنها میـش تفهیم کنند و این امر باعث ـس

خن میگفتن اده ـس ی روان و ـس ی که ترتیب میدادند یا در آثار منثور خود، به فارـس د و مطالب خود را همراه مجالـس
نوندگان خود اثر کنند.» (  واهدي ارائه میدادند تا بهتر در خوانندگان و ـش ی،با حکایات و مثلها و ـش  انواع نثر فارـس

  آرا از حکایتها و داـستانهاي بـسیاري بهره برده تا بدین وـسیله مفاهیم ). ـشیرازي در مجلس390رـستگار فـسایی: ص
را بهتر انتقال دهد. نویـسنده در حدیثی که از پیامبر نقل کرده «کـسی که معـصیتی را براي رـضاي خدا ترك کند،  

 ).41پاداش او جز بهشت نخواهد بود» داستان مرد کفن دزد را بیان کرده است ( 
 

 نوآوریها و نقاط ضعف و قوت اثر  
ــت. اربعینات در  ــده اس ــته ش ــیوة اربعینات نوش زیرمجموعۀ ادبیات عرفانی قرار دارند و از این منظر این اثر به ش

یها در این حوزه   ند، اما بررـس ان برخوردار باـش ت از نثري روان و آـس ته و بتبع آن میبایـس عموماً جنبۀ تعلیمی داـش
نشان میدهد اغلب اینگونه نیست و گاه از تصنعات، تکلفات و عبارتهاي منشیانه مشحون میباشند. «در بسیاري از 

نعتآثار، نمونهآن  تعمال فراوان مفردات و  هاي زیادي از ویژگیهاي نثر فنی از جمله، ـص پردازي، تکلفات لغوي، اـس
گیري از امثال و اشـــعار عربی، بویژه اســـتناد به آیات، احادیث و ســـخنان مشـــایخ، کاربرد ترکیبات عربی، بهره

بک ود» (ـس فی، کالمی، نجومی و غیر زیاد یافت میـش طالحات فلـس ایی: ص اـص وفیان، غالمرـض ی نثرهاي ـص ناـس ـش
اده63 نده به ـس د وي تحت).  هرچند گرایش نویـس ت، بنظر میرـس ی نزدیک اـس تأثیر متون تعلیمی و اخالقی  نویـس

ی،   کلیله و دمنهبزرگان ادبیات تعلیمی از جمله  راهللا منـش عدالدین وراوینی،  نامه  مرزباننـص عادتـس ابو    کیمیاي ـس
ه   تمحّمد غزالی و خاـص حون از حکایات، آیات، احادیث و    انگلـس جع و مـش عدي قرار گرفته که داراي نثري مـس ـس

 هاي ادبی ازجمله تمثیل، تشبیه، استعاره، سجع، جناس و غیره است. آرایه
دستی مؤلف در علوم ادبی و دیگر علوم قرآنی و احادیث باعث غناي علمی و ادبی اثر شده است. در مهارت و چیره

صه دیباچه آنگاه که مؤلّف مهار قلم در دست دارد، سعی میکند با آوردن ترکیبات بدیع و زیبا جاي جاي کتاب خا
و اصـطالحات علمی و صـنایع بدیعی معنوي نقاب را از رخ اندیشـه بردارد و زلف سـخن را با قلم خویش به کمک 
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ــانه زند و دانش خود را  آرایه ــتعاره، کنایه، تلمیح و غیره ش ــبیه، اس به رخ خوانندة اهل ذوق و ادب هاي ادبی تش
ذکر  فارسی ادب مشهور شعراي  از شعر بیتصد   از بیش کاربرد انمیتو ویژگیها دیگر زدوـست و اهل فن بکشاند. ا

 .است رفته بکار ثلمَ بعنوان که کرد
با تبعیت از مکتب ابن عربی و با بکار بردن اصــطالحات فلســفی، عرفانی گاه نثر را بســوي   آراشــیرازي در مجلس

اي مـصنوع و  آرا را با دیباچهاي مالیم و موزون بهره میگیرد. وي مجلستـصنع منـشیانه ـسوق میدهد و گاه از ـشیوه
اي نثر فنی را ـشاهد بود ولی پردازي و حتی ویژگیهمتکلف ـشروع میکند و در بـسیاري از نقاط متن میتوان ـصنعت

پردازیهاي ســاختگی و غلوآمیز نشــده اســت. با اینکه  بااینحال معنا و مفهوم در این اثر هرگز فداي لفظ و صــنعت
نده از واژه ایر  نویـس ینی با ـس تفاده کرده، وقتی آنها را در محور همنـش ها و ترکیبات مهجور و گاه غریب و کهن اـس

هیم، منافاتی مشــاهد نمیشــود و میتوان به معنا و مفهوم کالم پی برد. «از ویژگیهاي  الفاظ در بوتۀ نقد قرار مید
خاصّ کتب اربعین یا شـــرح چهل حدیث در ادب فارســـی مزایاي ادبی و هنري آنها اســـت. مؤلفان این نوع آثار  

اده و درخور فهم عامه، ـصریح و روـشن بیان کنند. در آنها واکوـشیده ها و تعبیرات تازه و  ژهاند مطالب را با الفاظ ـس
هایی از تعبیرات متنوّع فارـسی میتوان ـسراغ گرفت. همچنین در زبان آنها، براي بیان گوناگون بکار رفته و گنجینه

ائل دینی، نکته ت.» مـس ده اـس تعارات دلپذیر گنجانده ـش بیهات و اـس هاي لطیف عرفانی و معنوي و تمثیالت  و تـش
آرا نشـان میدهد نویسـندة این اثر را  ). با بررسـی نثر مجلس87ارسـی، نزهت: صنگاري در عرفان و ادب ف(اربعین

هاي  نمیتوان صـاحب سـبک خاص دانسـت و سـبک مؤلف بیشـتر متأثر از ویژگیهاي سـبک عمومی رایج در دوره
تمامی گذشـته و دیگر آثار نثر صـوفیانه اسـت که بر پایۀ تقلید دیگر آثار متقدم بنا شـده اسـت. نویسـنده تقریباً 

 آرا رعایت کرده و کمتر با ناهنجاریهاي سبکی در آن مواجه میشویم.  ویژگیهاي نثر صوفیانه را در مجلس
 

 گیرينتیجه
 رواج مرسـل نثر هم و فنی نثر هم که یازدهم قرن در روایی اسـت-اثري تعلیمی از نوع اخالقی آراسمجلکتاب  
ته ط و داـش ن محمد توـس یرازي  محـس ته ـش ده نگاـش ت ـش یو رچه. گاـس ان آن نگارش ةـش ت یکـس  به اغلب ،نیـس
 حاوي   اثر اینباعث ـشده   عربی زبان و دـستوري  بالغی، ادبی دانش به نویـسنده ۀاحاط اما روي دارد؛ نویـسیـساده

  کند. کمک صفوي  عصر نثر بیشتر شناخت به باشد که میتواند فراوانی ادبی نکات و شواهد
 به نویـسنده که اـست جناس و ـسجع هاي تکرار، آرایه ،ابدال  اثر، ـشامل آوایی ویژگی بارز موارد رخیب زبانی: طحـس

 از هاواژه ربرد، کامترادف ي اههواژ کهن لغات آوردن اثر این لغوي  مختـصات ازاـست.  برده بکار تمام چهره زیبایی
تعمال  علوم تفاده درـصد لفؤم بودن دوزبانه دلیلب که ،عربی لغات مختلف، اـس بتاً عربی لغات از اـس مگیر  نـس  چـش
ت ی معادل  لغت که جاها برخی در و اـس ته وجود هم فارـس تفاده عربی لغت از داـش ت کرده اـس اخت. اـس  کهن ـس
 افعال، مطابقت قدیم صــورت کاربرد ،قرینه به فعل مفرد، حذف فاعل براي  جمع فعل اســتمراري، آوردن فعل

خـصائص هرچند ـشود.  نزدیک فنی ـسبکـسیاق   به آرا مجل نثر ـشده، ـسبب عربی زبان قـسیا به موـصوف و ـصفت
قواعد زبان عربی نیز نبوده است؛ قواعدي است، مترجم بیتوجه به  قرن یازدهم    زبانی  ویژگیهاي   تابع  این اثرسبکی 

  موارد است. آوردن فعل در ابتداي جمله از جملۀ اینچون مطابقت صفت و موصوف، کاربرد عبارات مسجّع،  
 قبیل از زیباییهاي ادبی از گیري بهره و کنایه جمله از هســتند معنا دو داراي  که لغاتی به توجه: ادبی ســطح
 و آیات، احادیث از تضـمینی و تلمیحیة  اسـتفاد ؛تناسـب و ایهام چون معنوي  بدیع و سـتعاره، تلمیحا ،تشـبیه
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از جمله ویژگیهاي  المثلل ارـسا بـصورت فارـسی ادب بزرگ عراي ـش اـشعار از اـستفاده همچنین و عربی اـصطالحات
 ادبی این اثر هستند.

 پادشـاه ،معصـوم ۀائم و پیامبر،  پروردگار مدح برعالوه کتاب ۀدیباچ در شـیرازي  محسـن محمد فکري: سـطح
 مباحث به بیـشتر نویـسنده .اـست کرده مدحرا  بیگ ویردي  امام ـشیراز حاکم و والی و ـصفوي  ـسلیمان ـشاه معاـصر
ــه و حکایات و اخالقی ــاره و رمز که هاییقص ــت نموده توجه،  دارد ذمیمه و حمیده اخالق به اش  از غیر. اس

ــته و همچنین  توبه، ورع، محبت، قنا جمله از عرفانی مباحث به ،اخالقی موضــوعات  از بعضــیعت... توجّه داش
تفاده قـصص ده  اـس بیهـش لی قهرمانکه  اـست عرفانی رمانس ـش فات داراي  آن  اـص  باوفا و منؤم ،تیزهوش، نیکو ـص

 میکند.  غلبه نفس دیو بر و است
 

 نویسندگان  مشارکت
آزاد اسالمی دانشگاه    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 راهنمایی هادي خالق زادهمحمدآقاي دکتر . است شده استخراج واحد یاسوج
  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  آقاي نصراله سالمی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز   دکتر محمدرضا معصومیآقاي  .  اندداشته  نقش  نهایی
  پژوهشگر   سه  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور  نقش
 .است بوده

 
 قدردانی  و تشکر

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

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص

 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه

  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی
 .میگیرند عهده بر
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