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 چکیده:
آن   ةمختلفی از یک اثر و پدیدآورند  که به بررسی قلمروهاي   یشناسی بعنوان دانشسبکزمینه و هدف:  

اي دارد. این دانش هنگامی ارزشهاي خود میپردازد با تکیه بر امور عینی و واقعی موجود در متن اهمیت ویژه
را نشان میدهد که اثر موردمطالعه ازلحاظ تازگی حضور و یا قدمت تألیف نیز مورد توجه قرار گیرد و چون 

عصر صفوي تاکنون فقط بعنوان نسخه خطّی شناخته شده و جایگاهی فراتر از  شده در بسیاري از آثار تألیف
  ةدربرگیرند  ، هاي مختلف آنبا معرّفی و تصحیح و بیان ویژگیهاي سبکی در الیه  ،اند«فهرستگانها» نیافته

براین  و دیگر دانشهاي ادبی است. عالوه  متنی هاي بینشد که راهگشاي پژوه نمیشوهاي فرهنگی مهّمی  شاخصه
بن علی دانیالی شاعري هایی از نظرگاههایی تاریخی و اجتماعی را نیز آشکار میگرداند. شیخ عالءگاه جلوه

اند. در این تنها وي که آثارش نیز ناشناخته باقی ماندهناشناخته از میان انبوه شاعران عصر صفوي است که نه
 نسخه  اي را که در پایان اینقصیده  ،خه خطّی کتاب «جواهر االدراج و زواهر االبراج»پژوهش ضمن معرفی نس 

ایم تا خوانندگان ضمن شناخت شناسی مورد بررسی قرار دادهنظرگاههاي مختلف سبک  از   است،   سروده شده
 قرن دهم را با ادوار متأخر مقایسه کنند.   ةتطوّر قصید،  شاعر

شناسی (زبانی، ادبی و فکري) هاي مختلف سبکر در این پژوهش، در حوزهشاع  ةسرود  ةقصید  روش مطالعه:
شناسی ساختگرا موشکافانه مورد بیت سروده شده از دیدگاه سبک  137این قصیده که در    .بررسی شده است

 بررسی قرار گرفته است. 
ربسامدترین اوزان  شده و طبق پندر بررسیهاي آوایی مشخص میشود که وزن قصیده دچار تغییري    :هایافته

قدیم قصیده سروده شده است. موسیقی شعر حالتی طبیعی دارد و واژگان بیش از آنکه توجه مخاطب را به 
بُعد نظري دارند و شاعر ،  امور عرفانی معطوف کند  به طبیعتگرایی سوق میدهد. اصطالحات عرفانی صرفاً 

اندوخته و  اطالعات  اسبراساس  برده  بهره  آنها  از  خویش  دورهاي  ازآنجاکه  دورة  ت.  و   ةشاعر  دین  تسلط 
تنها با این تفاوت که در این قصیده ممدوح   ؛) و علی (ع) استصپیامبر (   ةها دربارمدیحه  ،شریعتمداري است

 ، آن چنانکه در قصاید ادوار پیشین بکار میرفته   پس شریطه   ؛ حضور ندارد و به اصطالح در قید حیات نیست
 در این قصیده یافت نمیشود.  

 ، بسامد  کلمات محسوس و عینی نشان میدهد که شاعر علیرغم بکار بردن اصطالحات عرفانی  گیري:نتیجه
د،  شاعر به طبیعت و عناصر آن دار  ۀبسامد باالي واژگان مربوط به طبیعت نشان از عالق  .شاعري برونگراست

از  "است"کاربرد فعل   بودن   در ردیف نشان  اخباري  از  اسنادي، نشان  افعال  باالي  ایستایی شعر و بسامد 
او شاعري مخالف با سیاستمداران است   .وعظ و اندرز دارد ۀجمالت و افعال امري نشانگر توجه شاعر به مقول
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistics is of special importance as a science that 
examines the different domains of a work and its creator, relying on the objective 
and real issues in the text. This knowledge shows its values when the studied work 
is also considered in terms of the presence or antiquity of the author, and because 
many works written in the Safavid era are known only as a manuscript and a place 
beyond the "catalogs". Have not been found or the introduction and correction and 
expression of stylistic features in its various layers include important cultural 
features that pave the way for cross-textual research and other literary sciences. In 
addition, it sometimes reveals historical and social manifestations. Sheikh Allameh 
ibn Ail Danieli is an unknown poet among the many poets of the Safavid era who not 
only he but also his works have remained unknown. In this study, while introducing 
the manuscript of the book "Jawahar al-Adraj and Zawahir al-Abraj", we have 
examined the ode at the end of this poem from different stylistic points of view so 
that readers can compare the evolution of the tenth century ode's poem with later 
periods. 
METHODOLOGY: In this research, the poet ode's poem has been studied in different 
fields of stylistics (linguistic, literary and intellectual). 
FINDINGS: In phonetic studies, it is revealed that the weight of the ode has changed 
drastically and has been composed according to the most frequent weights of the 
ode. The music of the poem has a natural state, and the words lead the ode to the 
poet's naturalism rather than to the audience's attention to mystical matters. 
Mystical terms have only a theoretical dimension and the poet has used them based 
on his information and resources. Since the period of the poet is the period of the 
domination of religion and Shari'a, the existence of praises which is one of the 
principles of the ode is about the Prophet (PBUH) and Ali (AS) with the only 
difference that he is not present in this ode and is not alive. Its condition is not found 
in this poem as it was used in the poems of previous periods. 
CONCLUSION: The frequency of tangible and objective words shows that the poet, 
in spite of using mystical terms, is a bold poet and seeks to make tangible and 
tangible things perceptible by using objective words. The high frequency of words 
related to nature indicates the poet's interest in nature and elements. He is a poet 
who opposes politicians and criticizes and judges their oppression in this story. 
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 مقدمه 
صفوي است که علیرغم نگارش آثاري متعدد در    بن علی دانیالی از شاعران عصر صفوي و شاه تهماسبشیخ عالء

ها نامی از وي برده نشده و بتبع آن از آثار وي نیز ذکري  معرفی شاعران و نویسندگان پرشمار این دوره، در تذکره
اثر به نظم و نثر دارد. در این   4او از شخصیتهاي حکومتی در عصر تهماسب صفوي بوده و    .بمیان نیامده است 

مذکور   ۀاي است که در نسخفی مختصر شاعر و آثار وي پرداخته شده اما بنیان این پژوهش، قصیدهپژوهش به معر
سُراست و بزرگترین اثر وي، بحرالمعارف است، که به تصحیح  قرار دارد؛ ازآنجاکه شیخ علی دانیالی اساساً مثنوي 

هاي  با قصاید دوره  ،ساخت و بافت و مضامین  او ازلحاظ تطوّر  ةیت دارد. تنها قصیدده هزار بحدود    و نگارنده درآمده
که این قصیده    -شناسانه قرار گرفته است تا مشخص شود که قصاید قرن دهمسبک  و مقایسۀ  پیشین مورد بررسی

بیتی، به روش   137  ةشناسی این قصیدد. سبکنمیدهچه تغییرات و دگرگونیهایی را نشان    -اي از آنهاستنمونه 
   قرار میگیرد.بررسی  مورد ههاي زبانی، بالغی، نحوي و فکري ساختگراست و از دیدگا

 
 پژوهش  ۀسابق

نامی از او بمیان   ،هاست و جز اشاراتی پراکنده در کتابهاتذکره  ۀچنانکه اشاره شد دانیالی از شاعران بازمانده از قافل
در این   ،وي آمده است  بحرالمعارفتصحیح مثنوي    ۀمعرفی شاعر که بطور مفصل در مقدم  بخاطرنیامده است.  

پژوهش بنا نداریم بتفصیل به زندگی و وقایع حیات او بپردازیم. در پی همین ناشناختگی شاعر آثار وي نیز ناشناخته 
االبراج» صورت گرفته باشد معرفی نسخه خطی «جواهر االدراج و زوارخر    ة مانده، لذا تحقیقی مستقل که دربار

مورد بررسی قرار نگرفته و از این جهت بسیار بدیع و نو    ي وجود ندارد و طبعاً این قصیده نیز در هیچ نوشته و اثر
 است. 

 
 بحث و بررسی 

 قصیده   ةسخنی دربار
قالبهاي غزل،    ست.اکه سرچشمه و مادر قالبهاي دیگر نیز    اندزبان فارسی دانسته  قصیده را کهنترین قالب شعر در

 "قطعه"اند و  بند را مشتق و جدا از قصیده میدانند. قالب مسمط را نوعی قصیده بشمار آوردهو ترکیب  بندترجیع
هی هم با و گا  "قطعات"اند و آن را با  اي از اواسط قصیده است به این نام نهادهرا نیز به این اعتبار که گویا پاره

بسته  مقطعات جمع  مقطعه)  فارسی،( اند  (جمع  شعر  نک  و27ص:  تمنؤم  تحول  المعجم   :نیز 
 ). 104ص  :البالغهترجمان ؛395،406،416،417صص
را    یا وحدت است و مفهوم آن   "هاي "آخر آن    "ه"میدانند که    "مفعول   "در مفهوم  "فعیل"قصیده  تخصیص 

محور   .) 7ص:  در اصل مدح است (همان  "قصِد خاص"شده یا شعریست که در آن قصد خاصی باشد و آن  کردهقصد
بدانند و برایش    "تغزل "و رهایی از    "مدح"مهارت و هنرمندي شاعر را در ورود به    قرار گرفتن مدح سبب شده

اصالت    ۀمعتقد است حُسن تخلص نشان   البالغهترجمانح حُسنِ تخلص و حُسنِ مَخلص را بکار ببرند. صاحب  اصطال
 اصلی قصیده را تشکیل میدهد غالباً   ۀمدح که بدن  .) 57: ص  البالغه(ترجمان  شعر و بیانگر توانمندي شاعر است

ساختی حماسی است و اخت قصیده ژرفسژرف«است.    براي ستایش شاهان و وزیران حامی شاعران بکار میرفته
هاي آن در اغراقهاي قصیده و در مدحِ ممدوح در حقیقت همان ستایش خدازادگان اعصار اساطیري است که نشانه

در دیوان اغلب    ،در کنار مدح حاکمان و پادشاهان  ).271ص  :  شمیسا،  (انواع ادبی  »بید بخوبی مشهود استأدعاي ت
سرا اغلب شاعران قصیده  بسیار دیده میشود.  "منقبت"و    "نعت"زرگان دین با عنوان  (ص) و ب  شاعران مدح پیامبر
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است که آن را   شده در توحید خداوند سروده"الف" ۀاي آغاز میشود که با قافیسرا، دیوانشان با قصیدهو حتی غزل 
 1مینامند.توحیدیه نیز  

شعر   ،اندکه در قصاید خود به پند و موعظه و حکمت و زهد پرداخته  ،با ظهور شاعرانی مانند کسایی و ناصرخسرو
زهد یا قصاید زهد و تحقیق در میان شاعران مذهبی و بویژه شاعران متمایل به عرفان رواج پیدا میکند و در دستان 

غیر قصاید  این شکل  به  و  میشود  فارسی  شعر  وارد  عرفانی  مسائل  و  میرسد  اوج  به  زهد  شعر  با    مدحیسنایی 
هاي عرفانی وجود دارد شور و وجدي که در تجربه  کنار غزل رواج پیدا میکند.  زهد و عرفان در  موضوعات توحید،

و شعر پند  یستهمین سبب در سبک عراقی قصیده قالب اصلی نبغزل مناسبت و همخوانی دارد و   بیشتر با قالب
با اینکه شمیسا    .)   52ص:  کدکنیاي سلوك، شفیعیه(تازیانه  و زهد و نیز توحیدیه در قصیده خود را نشان دهد

ملک به   کنون که نوبت توست اي   سراي/به نوبتند ملوك اندر این سپنج"  معتقد است سعدي با قصیده به مطلع
را اعالم کرده است  رسماً"عدل گراي ادبی، شمیسا  مرگ قصیده  این قصیده    )،267-266ص:  (انواع  اما در واقع 

الشکوي در قرون هشتم و  بثو  عرفان،    حکمت،  شدنِ قصیده از مدح و روي آوردن به اندرز،آغازیست براي دورسر
ولی قصاید نعمت اهللاشاعران عارفی مانند جامی و شاه  .)   606ص5/1ج  صفا،  نهم هجري (تاریخ ادبیات در ایران،

کنار نمانده است اما در مجموع اند که برخی از آنها از تکلفهاي روزگار برو حکمت و عرفان سروده  استواري در زهد
مرسوم سبک خراسانی و تکلفهاي لفظی   ۀقصاید حکمی و عرفانی این قرون و قرون بعدي از هنرنماییهاي شاعران

است. البته نمادها و اصطالحات عرفانی در سراسر   "طریقۀ  ارائ "و یا    "موعظه"چون هدف اصلی گوینده    ؛بدور است
حث ما از دانیالی بچشم میخورد و شاعر از ترس اینکه مبادا خواننده نمادها را درك مورد ب  ةاین قصاید بویژه قصید

نکند به توضیح و تفسیر نمادها میپردازد که بهترین سند براي اثبات این مدعاست که هدف این نوع شاعران از  
موزش مفاهیم و تعالیم  آ بعنوان قالبی براي حفظ وبلکه از شعر   ؛سرودن قصیده اظهار توانمندي در شاعري نیست

 عرفانی استفاده میکنند.
 

 ویژگیهاي قصیده در قرن دهم با نگاهی به قصاید مدحی عرفی شیرازي
رسیدن حکومت صفوي و پدیدار شدن تغییرات و دگرگونیهاي اجتماعی و سیاسی، سنتهاي ادبی نیز   با بقدرت

دستخوش تحوالتی چشمگیر شد؛ سنتهایی که با روي کار آمدن مذهب تشیع بکلی با آنچه در دربار سالطین 
جاي   ،ن را خوشنود میکردغزنوي و خوارزمشاهی رایج بود فاصله گرفت. امیران و امیرزادگانی که مدح و ستایش آنا

مراد و شیخ و   ،بر قدرت مطلق حکومتیخود را به شاهانی دادند که نسبت خود را به ائمه (ع) میرساندند و عالوه
رهبر دینی نیز بودند. آنها خود را برخالف «ملوك ماضیه» بر مراعات حال شعرا و استماع مفتریات ایشان نهی 

در چنین .  ) 101ص  :  ت ایشان نمیکردند (سیري در شعر فارسی، زرین کوبمیکردند و چندان التفاتی به مقاال
بسوي غزل    ،گاه اصلیش قالب قصیده بودشعر مدحی که جلوه   ،  شرایطی که شاعران را ملزم به ترك دربار میکرد

افت و هاي عوام در گوشه و کنار نیها و دکانها در بازار و دورهمیگرایش یافت و جایگاه و پناهگاهی جز حجره
تنها شاعران آورد. این تغییرات نه  ةهرکس با هر شغل و منصبی که داشت دیوان شعري فراهم و نام خود را در زمر

اي بر درخت تنومند قصیده که محصول قاطع مدح و ستایش و توجه مخاطب و غزل را بیمارگونه کرد که تیشه
را به خدمت حکومت و مذهب رسمی که در آغاز   خورده با صله و پاداش و چشمداشت بود زد و آن ممدوح و گره

اصلی آن براي شاعر مدح و صله و جایگاهی در دل و دربار امیري بوجود آوردن و   ۀراه بود درآورد. قالبی که زمین
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 ؛ جایگاه خود را ازدست داد اما بکلی ازبین نرفت، براي ممدوح مزید افتخار و بالیدن به قدرت و ثروت و مکنت بود
باز هم شاعرانی   ،یرغم خواست پادشاهان صفوي و ترغیب آنان به مدح و منقبت امامان شیعه و اولیاي دینچراکه عل

اي که نزدیک به بگونه؛  در این عصر به مدح پادشاهان امراي گورکانی هند پرداختند و به دربار آنان جذب شدند
 . ) 175ص  :تمنؤم، شاعر ایرانی در دربار اکبر شاه بسر میبرد (تحول شعر فارسی 200

 923(م.   ق) امیر حاج هروي متخلص به انسی  918از قبیل بنایی ( م. در این دوره سرا و شعر آنانشاعران قصیده
شاعران گذشته را پیش گرفتند و پس از آنان   ةق) در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم شیو  942ق) و اهلی (م.  

ق) عرفی   961ق) حیرتی تونی (م.    954ون شاه طاهر دکنی (م.  شاعران قرن دهم و بخشی از قرن یازدهم چنیز  
سرایان پیشین را درنظر داشتند  قصیده  ةق) تمامی زبان و شیو  966ق) و محتشم کاشانی (م.    999شیرازي (م.  

به سرودن غزل توجه داشتند   در حقیقت شاعران این عصر عمدتاً.  ) 104ص  :  داريتمیم،  (عرفان و ادب عصر صفوي 
شاعري را میتوان یافت که غزلی نسروده باشد. نبودن انسجام فکري در شاعران این دوره که اغلب بدون   و کمتر

در غزل نمود بیشتري   ،مطالعه و آگاهی از کم و کیف شعر و وزن و اصول و مبانی آن به سرودن شعر پرداختند
بر محور عمودي استوار   که  به ساختار آن  با توجه  ،فراختري را براي شاعران فراهم آورد اما قصیده  ۀمییافت و عرص

جایگاهی در میان شاعران   ،مند است است و از محتواي معنایی و مفهومی متحدي در ابیات آن از آغاز تا پایان بهره
نیافت و به سستی و ضعف گرایید. اما چنانکه اشاره شد در همین دوره شاعران توانمندي چون عرفی شیرازي 

چشمی نمانده است قصاید چنان بلندمرتبه افتاده که هیچکس را با وي یاراي شراکت و هماند که در نظم  بوده
پردازي قرن دهم هجري و تحولی عظمت در قصیدهاز  این اندازه  .  ) 80، ص  2/   5ج    (تاریخ ادبیات در ایران، صفا،

مضامین خالقانه در کنار   این قالب سترگ شعر فارسی بوجود آورده و پختگی و آفرینش این  ۀدر زمین  این شاعرکه  
قالب در دور این  و دشواریهاي  پیچیدگیها  از  و مال    ،تیموري   ةدوري  بدانند  تازه»  را مبدع «طرز  او  موجب شد 

مستعدان اهل زمان معروف است   ۀعبدالباقی نهاوندي در کتاب «مآثر رحیمی» و در ذیل نام عرفی بگوید «در میان
هر شعر در هر دوره با   ۀبهمین جهت مقایس. ) 293ص  :تتبع او مینمایند» (مآثر رحیمی، نهاوندي  سنجانو سخن

که یکی از   ،هر قصیده قرن دهمی با قصاید عرفی  ۀمقایس  بنابراینشاعران سرآمد آن دوره موضوعیت پیدا میکند.  
 خوبی روشن کند. میتواند جایگاه واقعی آن قصیده را ب ،پردازي این دوره استقصیده ي الگوها 

قصیده که در موضوعات مختلف حکمت و اندرز مدح شاهزاده سلیم، حکیم ابوالفتح گیالنی و    87عرفی از میان  
هفده قصیده در مدح و منقبت پیامبر (ص) و علی (ع) و فرزندان   است،   سپهساالر عبدالرحیم خانخانان و .... سروده

 کتابی در شرح احادیث نبوي قرار گرفته   ۀ دانیالی را که در میان  ةصید مل است. اگر قأوي دارد و از این حیث قابل ت
 متوجه خواهیم شد که:  ،با این قصاید مقایسه کنیم است،

عرفی «ترجمه الشوق» که در   ة. قصیداست  هاي پیشین متفاوت و اغلب کمترتعداد ابیات قصاید این عصر با دوره
  ة اند از قبیل قصیدر قصاید وي نیز که در همین موضوع سروده شدهبیت دارد. دیگ  200مدح علی (ع) است بالغ بر  

بیت،    39چهل و نهم با    ةبیت، قصید   39سی و هفتم در    ةبیت، قصید  54سی و چهارم در    ةبیت، قصید  27دهم با  
شصت    ةبیت و قصید  52پنجاه و هفتم در    ةبیت، قصید   41پنجاه و ششم در    ةبیت، قصید  55پنجاهم در    ةقصید
بیتی دانیالی که مورد بحث این مقاله است با    137  ةبیت سروده شده است. بهمین منظور قصید  43م در  و هفت

 این قصاید ازلحاظ تعداد ابیات همخوانی دارد.  
است؛ نداشتن انسجام فکري، نبود مهارت و   مبناي قصیده و ساختار مفهومی آن برخالف غزل بر محور عمودي 

زیرا   ؛ اعري موجب شده در این عصر توفیق چندانی در سرودن قصیده فراهم نیایددانش کافی در علوم شعري و ش
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 توجه به محور عمودي که مستلزم اتحاد معنایی و ارتباط واحدي میان ابیات شعر است و از مهمات قصیده بشمار 
 کار اغلب شاعران این دوره نبوده و آنان را بسوي قالب غزل سوق داده است.  ،یدآمی

الزم را که   ةثیر بسزایی داشته موجب شده شاعر انگیزأیت تغزلی و مدحی حاضر که در بنیان قصاید تفقدان شخص
(ص)    در تاروپود قصیده نهفته است در سرودن آن نداشته باشد؛ اگر چه ممدوحان در این دوره ائمه (ع) و پیامبر

از دیرباز معمول بوده سازگاري کمتري با مبانی قصیده که    ،معنوي مایه میگیرند  ۀهستند و شاعران از این جذب
ن و شوکت، مال و أد. همین اصل موجب میشود اغلب قصاید این دوره «شریطه» را که در بیان «طول عمر، شندار

مکنت افزون، وسعت ملک و قدرت و ...» ممدوح است در عمل واقعی نداشته باشد و بهمین سبب آخرین بیتهاي  
 یابد.  هر قصیده با مضامین مدحی خاتمه

کلماتی مربوط به طبیعت و موتیفهاي ادبی   ةدر مقدمه اغلب دربردارند  ،هاي قبلقصاید این عصر به تبعیت از دوره
»، «شب نوروز، 3اندام، ب  »، «نوبهار خط گلرخان سیم1از «می و شراب، ب    57  ةاند. عرفی در قصیدسروده شده

 «جزر  چون  ترکیباتی  از   34  قصیدة   در  و)  288  –  286ص    : شیرازي » (کلیات عرفی  6»، «عارض خورشید، ب5ب  
  50  ة ) و در قصید162  -161» (همان: ص  4ب  ایاز،  زلف  «چین  »،4ب  ختن،  آهوان   «ناف  »،3ب  اشک،  لجۀ  مد  و

جوید. چنانکه دانیالی نیز در این قصیده  می) بهره  247  -246» و ... (همان:  8»، «غنچه و باد صبا، ب  3«قطره، ب
عوا استاز  برده  بهره  بیشماري  موتیفهاي  و  طبیعی  قصید ؛  مل  هم  ةبنابراین  از  کمابیش  ویژگیها   ۀدانیالی  این 

شناسی آن نشان میدهد وي نیز از سبک و طرز عصر خویش پاي فراتر ننهاده است؛  برخوردار است و چنانکه سبک
گیري دانیالی  بهره  ،قصاید این دوره بدانیم  دانیالی با قصاید عرفی و دیگر   ةتنها عاملی که میتوانیم وجه تمایز قصید

پرداز کمتر بچشم از اصطالحات عرفانی است که بدلیل افول تصوف و عرفان در این عصر در شعر شاعران قصیده
 میخورد.

 
 ق)  950 - 886مختصري از زندگی دانیالی و آثار وي (

پیش از پرداختن به معرفی شیخ علی دانیالی، شاعر قرن دهم هجري، اشاره به این نکته ضروري است که بسیاري 
یافته  قالب و سرودهها در باب وي به نوشتهاز  او در مثنوي  هاي  از این به   بحرالمعارفهاي  بازمیگردد که پیش 

ارجاعات به مثنوي بحر  ،نمیپردازیمندگی شاعر تصحیح نگارنده رسیده است. اما چون در این قسمت بتفصیل به ز
 1 .المعارف را نیز ذکر نخواهیم کرد

از شاعران   ،خوانده شده "جهرمی"و    "فسوي "عالءبن علی دانیالی متخلص به شهاب که در برخی منابع با عناوین  
به نام «آل دانیال»    ق) است که بنابر اشارات خودِ وي از خاندانی مشهور  984-919عصر صفوي و شاه تهماسب ( 

و خود را از خاندانی . ادر جهرم دیده به جهان گشوده و دوران نوجوانی و جوانی خود را در  همین شهر سپري کرد 
الر از   ۀالدین دانیالی بازمیگرداند که در خطّمشهور به نام «آل دانیال» میداند و نسب خویش را به شیخ معین

ق) بهره برده   948-866الدین منصور دشتکی شیرازي ( وي از محضر غیاث   .اندشهرت و اهمیتی برخوردار بوده 
اما چون پرداختن به امور   ،است و ابتدا به شغل قضاوت که از مشاغل دولتی و مهم قرن دهم بوده اشتغال داشته

ت میکشد از قضاوت دس  ،جهانی مؤثر نمیبیند نتیجه و در راه کسب ثواب اخروي و آندنیوي و قدرت و مکنت را بی

 
هاي خطی مثنوي عرفانی بحرالمعارف، شناسی و بازشناسی نسخه«سبک  ۀمقال  براي تفصیل در زندگی شاعر و مثنوي بحر المعارف ر.ك:   1

 ة شناسی، سال یازدهم، شمارسبک  اثر شیخ علی دانیالی»، بهرام پروین گنابادي، حمیدرضا طاهري پارسا و زهرا قرقی، پژوهشهاي نقد ادبی و
 .110-75، صص 4
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و پاي به طریقت عرفان مینهد و به عرفان و تألیف آثار عرفانی میپردازد. وي درگیرودار مسائل اجتماعی و سیاسی 
الدّین منصور در حضور شاه پیش میآید و باالگرفتن تنشها و  قرن دهم و چالشی که میان محقّق کرکی و غیاث

 . ) 404ص:  5ج    ،صفاتاریخ ادبیات در ایران،  ی گیالن میشود ( از شیراز میگریزد و راه،  الدین از دربارخروج غیاث
الدین منصور کمتر مورد توجه کتاب و استنتاج قرار میگیرد، این دشمنی ازآنجاکه پس از این جریان کتابهاي غیاث

ی در دامان شاگردان او را نیز میگیرد و بعید بنظر نمیرسد که مغفول و کمرنگ ماندن نام و آثار شیخ علی دانیال 
الدین منصور و مهاجرت به اطراف و سامی»، همین جانبداري و تعلّق خاطر به غیاثۀ  کتابهاي تذکره بویژه «تحف

باشد (   .اکناف بخصوص هند و حجاز  به «بهادرخان گجراتی»  المعارف  ق.)    943  -912البته تقدیم مثنوي بحر 
خصومتها و دشمنیها تواند بود. دانیالی در حدود دلیلی قاطع و متقن بر این نقار و    ،علیرغم صدارت شاه تهماسب

 قمري در زادگاهش دیده از جهان برمیدوزد.   950سال 
 هاي خطّی در فهرستگان نسخ خطّی مذکور است. از وي چند اثر به نظم و نثر وجود دارد که بصورت نسخه

 هیم پرداخت.  نثر آمیخته به نظم که به شرح آن خوا ا. جواهر االدراج و زواهر االبراج ب1
امراي عصر خود  2 از  به یکی  پایان نسخه خطی مثنوي بحرالمعارف در نصیحت  نثر که در  به  . نصایح دانیالیه، 

 الدین محمود) نوشته شده است. (نظام
 فقریّه در عرفان و به نثر  ۀ. رسال3
 

 )1نگاهی کوتاه به  نسخه خطی جواهر االدراج و زواهر االبراج (تصویر 
شاعران بزرگ   ةاز بیتهایی که گاه سرود  ،چنانکه اشاره شد یکی از آثار منثور دانیالی است که در میان عبارات 

اهللا مرعشی نجفی (ره)  آیت  ۀقم و در کتابخان  8135  ةمیبرد. این نسخه خطی به شمارادبیات پارسی هستند بهره  
و هر صفحه داراي یک حاشیه و رکابه است. در  برگ و به خط نستعلیق    273نگهداري میشود. این نسخه داراي  

سطر در حاشیه نگاشته شده است. متن به رنگ جوهر مشکی و عناوین   10سطر در متن و    15هر صفحه معموالً  
حدیث نبوي نوشته شده که نویسنده   47اند. این اثر در توضیح و تفسیر  و احادیث و آیات با جوهر قرمز نوشته شده

 هد قرآنی و اشعار فارسی همراه کرده است. آنها را با ذکر شوا
 )  2مندرج در نسخه خطی جواهراالدراج و زواهر االبراج (تصویر  ةقصید

بیت سروده که   137اي را در  /ب نویسنده پس از شرح احادیث، قصیده  208در پایان کتاب مذکور و در برگ   
 تث مثمن محذوف» سروده شده است. داراي مضامین عرفانی، اخالقی و اندرزي است و بر وزن «رمل مج

ــت  اســ نظر  پرتو  ز  ــوفی  خـاطر صـ ــفـاي   صـ
ان شـــد د علم و عرـف ـــی ه مطلع خورشـ  دلی ـک
جــمــال  ــاب  ــت آف ــاي  ــجــلّ ت عــکــس  ــد  ــدی  ن

ــن دلفروز پرد اب حُسـ ــتی اســــت  ةحـج  هسـ
صــــفّ ــدر  صــ ــه  نــد   ۀب نشـــــی ـب الل  ـج  داراـل
دیــد ــک  ــرشــ ریز   ةسـ ــراحی  صـ در   خونبــار 

مُراد بـه  ــی  رسـ تـا  گـام  بنـه  نـام  و  کـام   بـه 
هــان ـن راغ  ـچ زان  ســــوز  ر  ـپ دل  ن  ـک ـم  جــدا 
دیع  ـب ذر ربیع  ــحرا ـگ ــن و صـ ه کوه و گلشـ  ـب
ـخرـیف ـــنع  صـ ـعـین  ز  قــدرت  مــذّهــب  ــد   زن

است   قمر  رخ  چون  صاف  نظر  اهل   ضمیر 
است  بر  و  بحر  روشندالن  مجمع   چراغ 
است   صور  واله  که  بصیري  حشر  روز   به 

جلو پرده  ةفروغ  نصیب  استجانان   در 
یقینش نور  که  است    کسی  رهبر   مدام 

دیده است  خوشا کسی که چو مست خداش   تر 
است    زر  و  سیم  و  جاه  نه  سعادت  اهل   مُراد 

است   فر  و  فروغ  گسترش  ضیا  ماهِ  و  مهر   که 
است  ثمر  حکمتش  که  گلها  و  شقایق   ببین 

 اي که همچو زر است به برگ سبز شجر رشحه
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حــ ـــف صـ وش  ـق ــاز  ۀـن ســ ر  ـظ ـن ـم ــاغ  ب نــار  ـل  ـگ
هــار ـب وقــت  ز  ســــب تــان  درـخ رگ  ـب ــه  ب ر  ـگ  ـن
ان کن ل ز روي عرـف اـی ـــم ل و شـ ـــک ه شـ  نظر ـب

آئــیــنــ جــلــو  ۀدلــت   جــانــان  ةنــور 
ی ر  دـل ـه ـم عــت  ـل ـط و  ـچ شـــود  لّـی  ـج ـت ور  ـن  ز 

ــد دی ــه  ب ــگــر  احــد  ةن ــور  ن ــروغ  ف ــی  ــن ــع  م
ــعلــ شـ غیــب  ۀبـجوي  اوج  ــیــد   الغیــب خورشـ

ــ مـیـخــان ــارع  شــ ــه  ب نِه   ۀقــدم   حـقـیـقــت 
درگــاه آن  ــه  ب ــی  رسـ مــت  رـح وادي  ز  ر  ـگ  ـم
نــد ـن ـک ق  رـی ـط ن  اـی ع  ـط ـق جــا  ـک ر  ـک ـف کــام  ــه   ب
ــداز  ان ران  ـک ـی ـب دریــاي  ــه  ب عــه  ـط ـق و  وش  ـک  ـب
ــنــدل روشـ ر  ـی ـن ـم ر  ـی ـــم ضـ ــم  چشـ ر  ـی ـغ ــه   ب

ــه   ــب ــع ک ــوي  ــج ــم ــان خ درون  از   گِل  ۀدل 
ــت ـجان  ــت و امیر ـحاج اسـ  نگر ـکه کعـبه دلسـ
ــد ــاشــ ب ســــر  تــاج  ش  ـی ـه اـل ور  ـن کــه  ی   دـل

ــد ب حــاجــت  ارادت  قــفــل  نــیــک   کــلــیــد   و 
ــاـفی صــ ــد  شــ ـغـیر  ـنـقش  از  آـینــه  روي   ـچو 
 دل اســـت منظر جانان بکوش و روشـــن ســـاز
گــار ـن و  ـقش  ـن ــار  ی رآت  ـم ز  ــاز  ســ رده  ـــت  سـ

اب خود  از خود چو بیخودان برخیز   ،خودي حـج
ا ـحیــاتـبـمـیر  ــه  ب ــی  رسـ ــا  ت اـغیــار  و  ـخود   ز 

خــ ـف ـن م  ی  ۀنســـــی دـل ــه  ب وَزَد  قــدس  اـل  روح 
ــرور  ســ آن  ــابــد  ی ــرار  اســ مـخـزن   کـلـیــد 

 

است  باخبر  روشندالن  صحائف  آن   که 
ذوال معرفت  لوح  است  که  سربسر   جالل 

دیده بیان  عرفان  مناظر  آن  است که   ور 
است  نظر  در  جلوه  که  غیرش  ز  دیده   بدوز 

طلیع از  است   ۀ که  صافتر  منیر   بدر 
است   اثر  مشتري  جانش  و  دل  که  آن   بسان 
است   نظر  از  غائب  که  جبینی  هالل  آن   از 
است   گذر  دائمش  راه  بدان  که  دلی   خوشا 

ب  و  پاك  که  طریقی  ز  رخ  است  متاب   یضرر 
ثمر   جانش  گوش  و  کور  دلش  چشم  که   کسی 
است  گهر  از  مملو  دریاي  همه  شد  غرق   چو 
است؟  نظر  از  غائب  که  جهانی  نور  دید   که 
است  بیهنر  که  رهروي  طلب  راه  ز  است   گم 

کعب که  ممرروشن  ۀبدان  بی   است   ضمیر 
است   بر  به  مه  همچو  رخشانش  خلعت   مُدام 

عقده عارف  اسکالم  باخبر   ت گشاي 
است   نظر  منظر  و  حُسن  که  جلوه   مدام 
است   سیر  منجلی  کار  آن  رخ   زدودن 
است  بدگهر  کار  آینه  بر  غیر  نقش   که 
است  اینقدر  اشارت  حجابت  به  تیزبین   ز 

زنده است   حیات  مشتهر  کون  دو  در   دالن 
است   اثر  قدسیش  ریحان  روایح  از   که 

است   سر  هفت  اژدهاي  سر  به  او  پاي   ... که 
 

 قصیده شناسی زبانی سبک 
قصیده یکی از قالبهایی است که از دیرباز پیرو اوزان خاصی بوده و در حقیقت معیارهاي سنتی را حفظ کرده  :  وزن

هاي گوناگون کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی شده است و از قرن چهارم هجري تا عصر محمدتقی و در طی دوره 
ثیرگذار پس از عاطفه و احساس بشمار میآید أه وزن بعنوان عاملی ت ازآنجاک  . سروده شده است  شیوه بهار به همان  
تزئینی ندارد و سیري طبیعی را در بیان این احساسات و درونیات دنبال میکند (موسیقی شعر،   ۀو در شعر جنب

وجود هجاهاي بلند و مضامین  و با توجه به ساخت و بافت قصیده. اهمیت بسیاري دارد ،) 48ص   :شفیعی کدکنی
بیشتر از هر وزنی در سرودن این قالب مورد استفاده قرارگرفته است، اما ساختار   بحر رمل  ،شوار موجود در آند

وزنی بیشتر قصاید در قرن دهم «بحر مجتث مثمن مقصور (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) و عمده مضامین آن 
این بحر از آن جهت در  کایت و غم است.  (ص) و بیان درد و ش  (ع) و پیامبر  مدح و پند و حکمت و ستایش ائمه

توازن بیشتري برقرار میشود و به طبیعت کالم عادي نزدیک   ،که بین هجاهاي کوتاه و بلند تعادل برقرار است
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میشود و بهمین جهت براي شکوه و گالیه و حدیث نفس مناسب میشود (بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی، 
 ).12ص  :برزگر خالقی و دیگران

 ةاگر هنر هر شاعر را به قول نیمایوشیج در «قافیه سازي» بدانیم که نشان از وسعت ذهن و دایر  افیه و ردیف:ق
باید گفت   ،واژگان ذهنی شاعر است و موسیقی بیرونی شعر را تقویت و آن را ازلحاظ موسیقیایی اثربخشتر میکند

بیت   84بیتی که شاعر در این قصیده سروده    140سازي ارزش هنري واالیی ندارد. از  این قصیده ازلحاظ قافیه
بار) خور(= خورشید)   3بار) اثر (   6بار)، نظر (   4بار) بر= خشکی (   2بار)، عمر (   2بار)، سر ( 3تکراري دارد. قمر (   ۀقافی

کلمات   بار)،  3بار)، ترکیبات با گذر همچون در گذر، رهگذر (   4بار)، کر (   5بار)، ثمر (   9بار)، خبر(   4بار) ، خطر (   2( 
بار)   2بار) زر (   5بار)، گهر (   2بار) شجر (   4بار)، بر (   7بار)، در (   5ور، جانور) ( ور، بارور، دیدهوندي با «ور» (بهره

هاي تکراري هستند که بدین ترتیب بیش از پنجاه درصد ابیات داراي قافیه  .بار)   2زبر (   و  بار)   2بار)، هنر (  2سیر ( 
ضعیف قرار میگیرد. ردیف در این قصیده یکی از افعال اسنادي (رابط) است. قرارگرفتن اي  از این لحاظ شعر در مرتبه

هاي شعر دري بشکلی ساده بکاررفته و از قرن چهارم هجري به بعد موجب در اولین نمونه  ،این افعال در ردیف
کارکردها ردیف   ). اما ازآنجاکه یکی از225ص  :  تصویرسازي در شعر فارسی میشود (صور خیال، شفیعی کدکنی

قافیه است  به غناي موسیقی شعر می  ،تکمیل  او مجال  میتوان گفت ردیف  به  به شاعر کمک میکند و  افزاید و 
شفیعی   هایش را با آن تکمیل کند و مفهوم جدیدي را به ذهن بیاورد (موسیقی شعر،بیشتري میدهد که قافیه 

ساز موسیقی بیرونی شعر حاضر از نظر وجود ردیف بعنوان یکی از عوامل زمینه  ةبااینحال قصید  .) 138ص  :  کدکنی
به قصاید قرون پیشین که صفوي (قرن دهم) نسبت  ةدر دور  قصیده  .آن با فعل «است» اهمیت دارد  ةو شکل ساد

اما همان  158ص  :  مردّف سروده شده است (همان  درصد آنها بدون ردیف بودند،  70حدود   ار درصد اشع  30) 
با فعلهاي اسنادي ساخته شده به اشعار دوره  ةدهنداند که نشانمردّف  نوآوري اتکاي شاعر  هاي پیشین است و 

هاي پیشین دگرگون به دورهسرا نیز از قرن ششم هجري نسبتجدیدي در آن بکار نرفته است. خیال شاعران قصیده
بط معنایی و موضوعی ابیات از آغاز تا پایان شعر قرار در این دوره تخیل شاعرانه بر محور عمودي یعنی روا.  میشود
همین امر   شعر فارسی بر مبناي بیت یا محور افقی است.  ۀ درحالیکه شعر و خصوصًا قصیده در قرون اولی  ؛میگیرد

 نشان از بیکرانگی و آزادي تخیّل در شعر شاعران قرن ششم به بعد دارد و این بُعد در شعر شاعران این دوره آنچنان 
قوي است که گویا کمتر نیازي به تصویرگري و عناصر بدیعی و بیانی در شعر احساس میشود و در آثار ایشان خیال  

قبل است (صور خیال، شفیعی    ةافقی رو به ضعف مینهد و بیشتر تصویرها چیزهایی است که میراث شاعران دور
  ).186ص  : کدکنی
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 تکراري قوافی و ابیات نسبت –  1نمودار 

 
معیارهاي موسیقی درونی شعر صنایع بدیعی از قبیل جناس، تکرار و همصدایی   یکی از:  ساز متنامل موسیقیعو

 است که در این قصیده در نوع خود غنی و پربار جلوه کرده است. 
 : تکرار
 )30اشارت اینقدر است (ب:  تیزبین به حجابت  خودي حجاب خود از خود چو بیخودان برخیز           ز       

 : همصدایی
 ) 79به آن کسی که در ادراك کم ز گاو خر است  (ب:             نکات دفتر اسرار لو کشف پنهان است                   

 موردنظر میتوان یافت:  ةاقسام گوناگونی از جناس را در قصید جناس:
و   ـچ شـــود  لّـی  ـج ـت ور  ـن ز  ی  عــتدـل ـل ر  ـط ـه  ـم

از   آـینــه  روي  ــاـفیـچو  صــ ــد  شــ ـغـیر   ـنـقش 
ــد ــد  رم دی ــر    ةز  اگ ــت  ــان ــدج ــی   رَمَ ــن ــی  ب

بــازي  ــد  رســ کی  ــیمرغ  سـ قربــت  قــاف   بــه 
ــر دل پهلومنه به بستر غفلت چو تیره ــهـ  ســـ

ــرز   درج    نشـ و  ر  ـی واـم ـط ـطّی  ـعمــل و  و  م  ـل  ـع
 

از    (   ۀطلیعکه  است  صافتر  منیر   )  15  ببدر 
 )27است (ب:    منظر نظرمدام جلوه که حسن و  

 )88که نهان از این نظر است (ب:  فروغ نور رخی
از پی آزار    ) 131است (ب:    جان جانورکه دائم 

خواب   (ب:    سحرز  است  خوبتر  طریق   ) 38در 
 ) 93است (ب:    منتشراعمال جمله    ۀمگو که نام

 
 رّد العروض علی االبتداء:

 ) 7مراد اهل سعادت نه جاه و سیم و زر است (ب:                به کام و نام منه کام تا رسی به مراد              
 : aتلفظ واو معدوله بصورت ـَ 

«خور» یک بار در معنی    ۀدانیالی در این قصیده در سه بیت تنها با کلم.  سبک کهن است  بیشترین بسامد آن در
 «خورشید» و یک بار در معنی «خوردن» از آن استفاده کرده است. 

بیت
62%

قافیھ تکراری
38%

ابیات

بیت قافیھ تکراری
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 )6دلیست باخبر از آن که منجلی چو خور است (ب:             بجز بتی ز کمالش کسی نشد آگاه             
 

 تخفیف لغات 
اهمیت خاصی دارد. خشونت و نرمی کلمات میپندارند  تغییرات آوایی برخالف آنچه ناآشنایان به زبان و نحو کالم  

چنانکه فخامت و عظمت در لحن بیان   ؛ میشود و لحن بیان با تغییر در شکل کلمه دستخوش دگرگونیهاي کلی  
» بکار برد اما  میدهد که «پادشاه» را «پادشه» و «کوه» را بصورت «کُهاجازه    فردوسیکمتر به    ،شاهنامهحماسی  

حافظ، سعدي، و موالنا این امکان زبانی میسرتر است. این الگو خود میتواند گفتار شخص   ۀدر کالم غنایی و عاشقان
بدهد خاصی  شکل  آن  به  و  کند  برجسته  شود بگونه  ؛را  متفاوت  معیار  زبان  و  سخن  عادي  شکلهاي  با  که  اي 

فتوحی(سبک  کلماتیدر    ).243ص  :  شناسی،  «سیه  بکاربردن   ، «رهرو»  قبیل  «شه»،  از  «ره»،  «مه»،   ، دل» 
«گمرهان»، «پیمبر» «رونهان» همه دریافتی عارفانه دیده میشوند. براي نمونه شاعر که پیوسته در شعر و آثار  

دو کلمه را   ،در قصیده که اساساً روح حماسی دارد،  دیگر خود نیز ارادت خویش را به امام علی (ع) نشان میدهد
 توصیف امام علی است با تخفیف بیان کرده است.  ةکه دربار

 ) 67است (ب:  رهگذرشرعش مدام  رهستوده دین /   طریق عشق بود راه مهرورز علی
 و یا در توصیف رهروان طریقت میسراید:  

 ) 23که بیهنر است (ب:  رهروي ز راه طلب  /کم است  گل  ۀدل از درون خان ۀمجوي کعب
 اي است که شاعر با پیروي از سبک کهن بعضاً از آن استفاده کرده است.  گونه تخفیف در تشدید کلمات نیز

 ). 2: باست (  برچراغ مجمع روشندالن بحر و /  دلی که مطلع خورشید علم و عرفان شد 
 ). 78: باو بیشمار زین خر است (  حقاگرچه در  /جز ز شرح اشارات افت منّی پُرپیل 

 
 اسکان ضمیر 

،  مراد از اسکان ضمیر این است که مصّوت آغاز ضمیر را حذف کنند. این ویژگی که از مختصات سبک کهن است
 میشود:  به دو نمونه اشاره  .بار صورت گرفته است 12در این قصیده 

 ) 25همچو مَه به بر است (ب:  رخشانشمدام خلعت /  دلی که نور الهیش تاج سر باشد
 ) 120که از حوادث عطشان چو جوت مختصر است (ب:  کن سیراب  روان ز منبع عین الحیات

»، «آتش ب 33» «قدسیش ب  25» ، «الهیش ب:  20و    16»، «جانش ب:  6عالوه بر موارد ذکرشده «خداش، ب  
 میدهند.  » اسکان ضمیر را نشان  137»، «نیش ب  89» «بیخودیش ب  82هاش ب  » ، «نکته75»، «الهیش ب  54
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 کهن   سبک ویژگیهاي  –  2نمودار 

 
 ها (شکل نوشتاري آواها) نویسه

ویژگیهاي آوایی را تنها نمیتوان منحصر به گفتار دانست بلکه با توجه به مالکها و معیارهاي تاریخی، جغرافیایی و 
هاي خطی بسیار نمود این تغییر و تحول در نسخه  .ها و شکل زبان نوشتار نیز دگرگون میشونداي، نویسهمنطقه

براي مثال نوشتار همزه (ء) که در گذر زمان به «ي»، «آنک» به   .) 246ص  :  شناسی، فتوحیزیاد است (سبک 
«آنکه» یا «آنچ» به «آنچه» تغییر یافته از همین مقوله است. در این قصیده تنها یک مورد از این ویژگی وجود  

 «برخواست» نگاشته شده است: ۀکلمدارد و آن هم در 
 ) 47دو کون در نظر دل جلیتر از قمر است (ب:  /حجاب تن از ماه روح چون برخواست   
 

 شناسی واژگانی سبک 
واژگان مهمترین الیسبک و سبک  ۀشناسی  افقی  آنها در دو محور  و کارکرد  واژگان  بررسی  است.  شناسی متن 

اي دارد. اینکه واژگان هر اثر بر چه مفاهیمی داللت  العادهاند اهمیت فوقتهعمودي متن و بافتی که در آن بکار رف
محاوره  ،دارند و ذهنی،  عینی  یا  و  انتزاعی هستند  یا  عامیانهحسّی  یا رسمی،  فخیم ایند  و  یا شکوهمند  در   ،اند 

از دی را  این قصیده  ابیات  تأثیر بسزایی خواهد داشت. بهمین منظور  نویسنده  دگاههاي مختلف شناسایی سبک 
 واژگانی بررسی میکنیم.  

اي که برخی از آن به دوران رکود و اضمحالل ادب و ادبیات شاعر این قصیده را در قرن دهم (عصر صفویه) دوره
موردنظر نباید   ةدر دور ،از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است قصیدهازآنجاکه اوج . است هیاد میکنند سرود

اندن و بررسی این قصیده، تداعی قصاید عنصري و منوچهري و فرخی و یا سنایی و سعدي باشد. خو  ازانتظار ما  
این است که در این دوره برخالف ادوار متأخر،   ،تفاوت مهمی که قصیده در عصر صفوي با قصاید ادوار پیش دارد

حتی شکل و   ).274ص  :  شمیساابیات با هم ارتباط ندارند و وحدت موضوع در آنها رعایت نمیشود (انواع ادبی،  

70%

11%

19%

ویژگیھای سبک کھن

تحفیف کلمات واو معدولھ تحفیف تشدید
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با تشبیب (نسیب/ تغزل) در مدح معشوق و وصف طبیعت و مجالس بزم آغاز  ساختمان قصیده که در گذشته 
 ۀ حتی تن  .انددر این دوره چندان مورد اقبال شاعران قرار نگرفته و اصطالحاً قصاید «مقتضب» نامیده شده  ،میشد 

به مدح ائمه و پیامبر و خاصّه علی (ع)    ،با تغییر ساختار  ،آن مدح و ممدوح است  یاصلی قصیده که موضوع اصل
شناسی قصاید این دوره و بهمین منظور بررسی سبک  .میگراید و معناي «شریطه» نیز دستخوش تغییر میشود

گسیختگی  نمیآورد. بنابراین بدلیل ازهمبطور خاص این قصیده، امکان بررسی ساختارمند درباب قصیده را فراهم  
شناسی واژگانی آن را از دیدگاههاي مختلف با آنچه شاعر بضرورت، سبک   ،مفاهیم و موضوعات بکاررفته در شعر

 بکار برده و با همان ویژگیهاي خاص خودش بررسی میکنیم.  
 

 
 عربی به فارسی کلمات نسبت –  3نمودار 

 
 گزینیواژه

طیفهاي واژگانی بکاررفته در هر متن و کاربردهایی که دارند،   :نی و محسوسعی  و)  اعیانتز(  حسّی  واژگان
که بر عقاید، کیفیات، معانی و مفاهیم    هاییموجب تغییر سبک میشود. براي مثال وجود واژگان انتزاعی یعنی واژه

در   .) 251ص  :  شناسی، فتوحیدر ذهن حاضر و تداعی نمیکنند (سبک   را  ذهنی داللت دارند، تصاویر محسوس 
تر و در دریافت هاي حسّی که تصاویر روشنی از مدلول خود بیان میکنند، ذهن مخاطب را آمادهمقابل آن واژه

میکنند. بررسی این دو گونه واژه در متن (عینی و انتزاعی) نشان میدهد شاعر   مفاهیم و کارکردها بیشتر یاري 
به واژگان عینی که مدلول اشیاء واقعی و محسوس دارند   ،ماورایی دارد   ۀبرخالف آنکه عارف است و ذهنیت و اندیش

مد پایینتري دارد؛ فارغ ولی کاربرد واژگان انتزاعی و ذهنی آن در مقایسه با موارد پیشین بسا   ؛توجه بیشتري دارد
بسامد کلماتی که مفاهیم   ،از حروف و افعال و موصوالت که اغلب در جایگاه دیگري مورد بررسی قرار میگیرند

هاي انتزاعی که غالباً مفاهیم عرفانی و درونی را در خود جاي میدهد، بیش از  کلمه است و کلمه 228عینی دارند 
اتی از قبیل راه، مصابیح، حلقه، گوش، گل، حرم، زمین، پَر، شمع، رواق، بارگاه،  واژه نیست؛ بنابراین وجود کلم  165

تیغ، دیوان (=درگاه)، قطره، جویبار، نهنگ، جنود دربرابر حیات، تجلّی، حکمت، قدرت، حُسن، علم، رفض، ورع، 
اندیشه علیرغم  شاعر  میدهد  نشان  و  دارد  بیشتري  بسامد  و  غفلت  فیوض،  طلب،  و هاصدق، حاجت،  عارفانه  ي 

کلمات عربی
35%

کلمات فارسی
65%

کلمات قصیده

کلمات عربی کلمات فارسی
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او پیچیدگی ة  شاعري است با گرایشهاي حسّی، زنده و ملموس و بهمین جهت قصید  ،منتسب دانستن خود به عرفان
و ابهام قصاید عرفانی را ندارد و خواننده را نیازمند تفکّر و غور در مطلب نمیکند. بنابراین در این قصیده سبک 

بهره  شاعر محسوس است و فلسفی نمینماید. گویی شاعر  از همان شیوبا  بیشتر    ،سنتی سرودن قصیده  ةگیري 
 ،براین توجه به سیر واژه با اضافه شدن اسمها و صفتهاي موجودبدنبال توصیفات تصویري است تا ذهنی. عالوه

اند و این دلیلی است بر آنکه ها از ساختار و عنوان «عام» به «خاص» تبدیل شدهنشانگر این امر است که واژه
لذا   ) و252  : ص(همان  »تري ارائه میکنندهاي خاص «بیشتر به ادراك تصویري چنگ میندازند و تصویر زنده واژه

 هاي زیر این دگرگونی بخوبی نمایان است:د. در نمونهنقصیده را بسمت شعر تصویرگرا هدایت میکن
اي  خونبار» تبدیل به مقولهعام است که با اضافه شدن «دیده» و «  ةخونبار» سرشک واژ  ةدر ترکیب «سرشک دید 

) ،«نقود گنج سالطین مُلک فقر و فنا» (ب: 26گشاي» (ب:  خاص میشود و یا ترکیباتی از قبیل «کالم عارف عقده
 و... ) 66)، «فروغ مهر جمال علی عالیقدر» (ب: 35

شاغل  دولتی و  بن علی دانیالی در ابتدا به معالء:  واژگان و اصطالحات عرفانی (رمزگانهاي عرفانی)  ةسیطر
اشتغال داشته و مدتی در شهر فسا به قضاوت   -مدهآمیشاغل مهم عصر صفوي بشمار    از  که  –دیوانی و قضاوت  

است عرفانگرایان  و  عرفا  به    ،پرداخته و سپس چنانکه مرسوم  و  میکند  رها  را  قضاوت  انقالبی درونی شغل  طیّ 
لمعارف» و« نصایح دانیاله» را با مضامین تعلیمی و عارفانه  سیروسلوك میپردازد و مثنوي عظیم ده هزاربیتی «بحر ا

بنابراینتألیف میکند آثار ذکرشده بسیار بدیهی است؛ اصطالحات، ترکیبات و واژگان   ؛  او در  گرایشهاي عارفانه 
است   اي که دانیالی در آثار خود و منجمله این قصیده بکار برده همه برگرفته از اصطالحات «عرفان نظري»عارفانه

بیت این قصیده   139ها و آثار عرفانی بودن مطالب و تفکّرات عرفانی وي را پذیرفت؛ در  و از این حیث میتوان نشانه
 رمزگانهاي عارفانه زیر جلب توجه میکند: 

)، «حجاب حسن دلفروزي که 3آفتاب جمال» (ب:    «تجلّاي   )،1«ضمیر اهل نظر» (ب:    و  «صفاي خاطر صوفی»
)،  15)، «دل تابان شده از نور تجلّی» (ب:  5) ،«به نور یقین رسیدن» (ب:  4امور دنیوي و تعلّقات مادّي است» (ب:  

)، استفاده از «آینه و مرآت» ( رمز دل 18«رو به میخانه آوردن که رمز خراباتی بودن و عشق عارفانه است» (ب:  
یا (ب  سالک  (ب:  29،    27عارف)  (ب:  37)، شهود  فنا  و  فقر  و سهر   )،102و    35)،  عزلت  ورع، صدق،  صمت، 

) ،«از خود مردن» و اینکه «وجود مادّي و خودي عارف بزرگترین 40داري، عبادت شب تا سحرگاه) (ب:  زنده(شب
)، علم  39عروف است (ب  حیوان» که از رمزگانهاي عرفانی م  ۀ)، «چشم31و    30حجاب در راه عارف است» (ب:  

ترانی (در بحث رؤیت و عدم رؤیت) ارنی و لن  )،56)، علم عیانی و کشف وجدانی (ب:  52الیقین و علم لدنی (ب:  
 ) و ... 131)، قاف قرب سیمرغ (ب: 128)، حجاب مکدّر (ب: 120الحیات (ب: )، عین95(ب: 

کلمات و    «نور» و  میشود،در اغلب آثار عرفانی دیده   یکی از پربسامدترین رمزگانهاي مربوط به عرفان و تصوّف که
تعابیري است که به آن وابسته است؛ موتیفی که معرفت و شناخت قلبی و ضمیر آگاه عارف را نشان میدهد و در  

تضاد صورت میگیرد    ةازآنجاکه یکی از روابط معنایی واژگان به شیو.  این قصیده بارها مورد استفاده قرار گرفته است
بسامد زیادي را به خود اختصاص داده است. پرتو، رخ   ،اتفاقاً بهمراه تناقض از ویژگیهاي بارز آثار عرفانی استو  

بدر    ۀنور، نور تجلّی، طلعت مهر، طلیع  ۀقمر، مطلع، خورشید، چراغ، آفتاب جمال، فروغ، مهر و ماه ضیاگستر، آئین
الهی، خلعت رخشان، روي   ضمیر، نورمنیر روشندل، روشنخورشید، هالل جبین، ضمیر    ۀمنیر، فروغ نور احد، شعل

تضاد)، دِل باخبر همچون روي خور (خورشید)،    زدل (با بهره گیري اصافی، سترده کردن مرآت (دل)، تیره  ۀآین
سیاه، مصابیح بارگاه هدي، تاج  دین، دِل منوّر گشته به نور علی (ع)، دل   ۀچراغ مجمع کرّوبیان، اشراق، چراغ کعب
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این   داري و ... .اي از نور غیب، حجاب مکدّر، طلعت قمر، شعلهر الهی، شمع راه، فروغ نور رخ، برق قهر، شرارهنو
گفته حاکی از آگاهی شاعر از مناصب و مقامات عرفانی است که اگر چه ممکن رمزگان عرفانی در کنار موارد پیش

 و در سخن خویش بطور گسترده از آن سود میجوید.  نها آگاه است  از آ ،است در عمل به آن قائل نبوده باشد 
رسمیت یافتن، رواج و افراط در مبانی دینی است که از  ة  عصر صفوي، دور  رمزگانهاي شریعت و دینمداري:

پادشاهان سرچشمه میگیرد و به طبقات دیگر جامعه بویژه شاعران و نویسندگان که شهرت و محبوبیت خود را در  
میان مردم و حکومت در این مدار میجستند، نفوذ میکند و چون شاعران و نویسندگان هر جامعه تحت تأثیر محیط 

خود قرار دارند طبیعی است که اصطالحات، عناوین و رمزگانهاي همان مقوله در    ة عقاید و افکار دور  اجتماعی و
)،  101و    24)، کعبه (ب:  3آثار آنان بطور گسترده، نمود یابد. توجه به کلمات و ترکیباتی از قبیل روز حشر (ب:  

، 59،  51ذکر نام علی (ع) (ب:    )،49:  )، مسجد (ب40)، صیام (روزه) (ب:  37)، ذکر و طاعت (ب:  36سبحه (ب:  
و )،  73)، مسلمان، آل عبا (ب:  71)، شاه ولی (ب:  57(ب:    ) و القاب ایشان از قبیل وصّی سید خلق67،  66،  63

 ) نشان از گرایشهاي مذهبی و شیعی شاعر دارد. 81ساقی کوثر (ب: 
طبیعت و  قصیدهگرایی:  طبیعت  رسم  به  اغشاعر  موضوع  و  قدیم  جمله پردازان  از  چهارم  قرن  در  قصاید  لب 

منوچهري شاعر طبیعت، فرّخی سیستانی در داغگاه سلطان غزنوي، با قرارگرفتن در فضاي قصیده رویکرد قابل  
توجهی به رمزگانهاي طبیعت دارد؛ قمر، بحر و بر ، کوه، گلشن و صحرا، ربیع، رشحه (قطره)، گلنار، باغ، بهار، بدر، 

ریا، گهر، مَه، نسیم، سحر، درخت، میوه، ثمر، بَر (میوه)، روز، شب، آتش، خریف (پاییز)،  مِهر (خورشید)، مشتري، د
آسمان، شبنم، برق (صاعقه)، گلزار، شجر، ماهی، نشان میدهد در کنار    آفتاب، شقایق، گُل، برگ، هالل، وادي،

در متن چشمگیر است و بر    اي چراکه بسامد عناصر طبیعی بیش از هر واژه   ؛تفکرات عرفانی، فردي برونگرا است
واژگانی، میزان وابستگی و دلسپردگی مؤلف را حتی اگر از    ۀرمزگانهاي دیگر غلبه دارد. بنابراین نوع رمزگان در الی

ها ممکن ). در واقع این واژه261ص  :  شناسی، فتوحیها برداشتهاي عارفانه داشته باشد نشان میدهد. (سبک نبیان آ
ی در  آنها  تمام  اما  است که  نباشند  نویسنده  و ذهنیت  تفّکر  واژه در  ک وضعیت حاصل  از دسته  هاي  هر صورت 

 اند. معنایی نشئت گرفته ةهستند که از یک خانواد ) 263نشانداري (همان 
ایم، که پیش از این به تصحیح و بررسی برخی از  آنها پرداخته  در آثار شیخ شهاب دانیالی  تایپ):الگو (آرکیکهن

توجه به الگوهاي اساطیري و کهن و بسامد باالي آنها کامالً مشهود است. او در مثنوي بحر المعارف که حدود ده  
اي باستانی که از ذکر نام اساطیر و الگوه  ،تنها توجه و دلبستگی خود را به سبک کهن نشان میدهدهزار بیت دارد نه

یا آرکی اساطیري  بهره میبرد. صورت  بوفور  نیز   ، الگو هم ترجمه شده استتایپ که بصورت مثالی و کهنایران 
اصطالح یونگی براي محتویات ناخودآگاه جمعی است و مراد از آن افکار غریزي و مادرزادي و تمایل رفتارها و 

ازپیش الگوهاي  است که طبق  فطپندارهایی  بصورت  داردمشخص  وجود  انسان  نوع  در  ذاتی  و  ادبی،  ري  (انواع 
اعال و    ۀتایپ اغلب مطرح میشود «صورت مثالی» است که نمونمفهومی که در ارتباط با آرکی  )؛94ص  :  شمیسا

وجه شبه ازطریق سنن فرهنگی و ادبی از آن   ،به قرار میگیردوقتی صورت مثالی مشبّه  .الگوي کامل نخستین است
بل ادبی میتوان گفت آرکیاخذ میشود و  آنها مذکور نیست  به ها مشبهتایپحاظ  هاي معدودي هستند که مشبه 

«اژدها» یا «اژدهاي   ، تایپ در این قصیده که در دو مورد آمده است هاي آرکیاز نمونه .) 273ص  :  (بیان، شمیسا
 سر» است که «جدال با نفس» را نشان میدهد: هفت

 ) 33سر است (ب: که پاي او به سر اژدهاي هفت /کلید مخزن اسرار یابد آن سرور
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بر اژدها «مار» هم از الگوهاي نفس امّاره دریابد. عالوهرا  کلید مخزن اسرار    ،کسی که پا بر سر اژدهاي نفس بگذارد
 است: 

 )123که زهر قاتلش از زهر اژدها بتر است (ب:  /ما درین رهگذر ز مار هوا  کناره گیر ز
 «اتحاد و وحدت» است:  ةدهندو دریا» که نشانتایپ «قطره  آرکی

 )21چو غرق شد همه دریاي مملو از گهر است (ب:  / بکوش و قطره به دریاي بیکران انداز 
 تایپ تولّد دوباره:رکیآ

 ) 39دلی که شب و روز مست خواب و خور است (ب: سیه  / حیوان ز جویبار مراد  ۀندید چشم
 ) 120که از حوادث عطشان چو حوت مختصر است (ب:  /ب الحیات کن سیرا ینروان ز منبع ع

گزینی شاعر در این قصیده پویا نیست و انگیزش جدیدي در خواننده در پایان این بخش باید توجه داشت واژه
تکرار همان اصول عرفان   ،هاي دیگر بسامد باالیی داردبوجود نمیآورد. استفاده از واژگان عرفانی که در میان واژه

  ، اگر بخواهیم رمزگان مسلط شعر را از میان کلمات دیگر جدا کنیم   .از سخنان پیشینیان است  ي نظري و تقلید
گیري از این واژگان برونگرایی شاعر را بنمایش  بهره  ،گرایی است که با توجه به اصل عرفانی شعررمزگان طبیعت 

ه شاعر، عارف یا عرفانگراست و توجه به حق و تأثیر و تجلی الهی در این در مجموع باید گفت ازآنجاک.  میگذارد
 رمزگان عرفان بار ایدئولوژیکی در قصیده دارد و بیش از هر موضوع دیگري جلب توجه میکند.  ،شعر او موج میزند

 

 
 رمزگانها مقایسۀ –  4نمودار 
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حسی و انتزاعی عینی و محسوس طبیعت عرفانی شریعت خراباتی شرعی حکومتی اساطیری
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 هاي نحوي بررسی الیه
شناسی،  ها در یک زبان (سبکها و شکل گرفتن جملهشیوه ترکیب واژه  نحو عبارت است از بررسی قواعد حاکم بر

ها را مورد بررسی جمله و قواعد حاکم بر نظم و توالی جمله  ةبه عبارت دیگر وقتی عناصر سازند ؛ ) 269ص  :  فتوحی
کلمات در قرارگرفتن    ة شناسی نحوایم؛ بنابراین موضوع این نوع سبکنحوي پرداخته  ۀبه بررسی الی  ،قرار دهیم

ساخت قصیده شناسی در اینجا قصیده است و ژرفمحور افقی و نظام دستوري جمله است. چون موضوع سبک
اغلب شاهد جابجایی اجزاي جمله و ساختهاي نحوي در آن   ،) 279ص  :  شمیسا  ،ساختن حماسه است (انواع ادبی

الگوهاي حماسی ناخواسته خود را بر جریان بیان شاعر در قصیده تحمیل میکند  ؛ هستیم البته در این   .چراکه 
قصیده در ساخت و بافت متن ارزش مدح بر قسمتهاي دیگر قصیده ارجحیت یافته و چنانکه گفته شد، وصف 

 طبیعت بخوبی قابل بررسی و مشهود است. 
 میروند: زین بکار  امر بدون «به» آغا افعال: کاربرد افعال 
 ) 12که لوح معرفت ذوالجالل سربسر است (ب:   /   نگر به برگ درختان سبز، وقت بهار               

 مضارع اخباري بدون «می» و «ب» در آغاز: 
 )32که از روایح ریحان قدسیش اثر است (ب:    /القدس وزد به دلی روح ۀنسیم نفخ

 )131که دائم از پی آزار جان جانور است (ب:  /به قاف قربت سیمرغ کی رسد بازي  
براي مثال گاه   ؛موارد این شیوه را دنبال نکرده است  ۀمهم بررسی نحو این افعال این است که شاعر در هم  ۀنکت

 فعل امر را با «ب» بکار برده است:  
 )89ببین لوامع نوري که بیخودیش اثر است (ب:       در دو دیده جان همچو جانفشان بگشا             

اي دیگر از این اضطراب سبک بشمار میآید که خاصّ بردن «ن» قبل از فعل براي منفی کردن آن نیز نمونه  بکار
 سبک کهن (خراسانی) است که شاعر در قرن دهم آن را بکار برده است:  

«یا به گوش هوش کسی کن که همچو تو نه کر است» (ب: ) و  7«مراد اهل سعادت نه جاه و سیم و زر است» (ب:  
91 ( 

 
 کاربردي  ازلحاظ افعال  مقایسۀ –  5نمودار 
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 «جمله» به جاي «همه»:  
 )52به جنب علم لدّنیش جمله مختصر است (ب:   /الیقین حقایق آن علم ۀجمیع نکت

-هاي سبک خراسانی است که شاعر در استفاده از آن صرفهجایی ضمیر): این مورد نیز از نشانه بجهش ضمیر (جا
  : جویی نکرده است

 اش تر است) (دیده  ) 6تر است (ب: خوشا کسی که چو مست خداش دیده
 متصل شدن ضمیر «ش» به «که» (کش) 

هاي تزلزل در سبک قرن دهم خود از نشانهکاربرد آن در    و  هاي اصیل و نشاندار سبک خراسانی استکه از نمونه 
 بار بکار رفته است:  ه یکاست و در این قصید

 )  87کِش آسمان مدوّر چو بیضه زیر پر است (ب:  /متاب روي دل از قاف قرب آن سیمرغ 
 

 شناسی بالغی (ادبی)سبک 
قدر عدول از هنجارها با   شناسی ادبی یک اثر، بررسی سطوح بالغی آن است. هرهاي مهم در سبکیکی از سنجه

ادبیت کالم فراتر میرود. وجود تشبیهات   ۀدرج  ،تکیه بر عوامل و ساختهاي غیرواقعی و ادبی در متنی بیشتر باشد
 سبک را تشبیهی و استعارات، سبک استعاري و یا سمبلهاي موجود سبک نمادگرا میسازد.   ،فراوان

). بر مبناي این 68ص:  ادعایی نه حقیقی (بیان، شمیسا  که مبتنی بر کذب باشد و  است  عنصري ادبی  تشبیه:
اي که عنصر تشبیه را بعنوان یکی از عناصر ادبی در کالم خود بکار میگیرد، بشرطی که از صورتهاي  تعریف، گوینده

خیالی (ایماژها) بهره ببرد میتوان تشبیهات او را ازلحاظ سبکی مورد دقت قرار داد و داوري کرد. هدف اصلی از  
بنابراین عنصري از تشبیه که در   ؛) 73  : صتوصیف مخیّل مشبّه است (همان  ،بر مخیل کردن کالمتشبیه عالوه

به است و شبه عنصر و ویژگی یا صفت غالب مشبهزیرا وجه  ؛به استشناسی تشبیهات بسیار مهم است مشبهسبک
بدیهیترشبه در مشبه وجه و  بودن بنظر میرسد. در سبک  به چشمگیرتر  و عقلی  بر حسّی  را  بنیان  باید  شناسی 

 سبک گوینده و ذهنیت او به نتیجه رسید.  ةشبه نهاد تا با تکیه بر آنها بتوان درباردوم وجهتشبیهات و در درجه
این بسامد،   رتشبیه دیگر عقلی هستند. بناب  30تشبیه آن حسّی و    46تشبیه بکار رفته که    76در این قصیده حدوداً  

تشبیهات حسّی که اساساً به یکی از حواس پنجگانه (چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی، و المسه) مربوط میشود 
محسوس و مادّیند، تشبیهاتی از قبیل «ضمیر اهل نظر به رخ قمر»، «آفتاب جمال»، «نور یقین»، «مهر آتش»، 

»، «خلعت رخشان به ماه»، «درخت به مهر»، «چراغ «طوطی عشق»، «نور مهر علی»، «هالل جبین»، «خورشید
ها جهانبینی و شخصیت و محیط هنرمند به ازآنجاکه مشبه  .به کعبه» و ... به یکی از حواس پنجگانه مربوط میشوند

میتوان گفت شیخ دانیالی بیشتر تحت تأثیر محیط طبیعی و عناصر آن بوده  ،)76  : صرا توصیف میکنند (همان
شبه «درخشندگی و تأللؤ» وجهبا  تشبیه    20تشبیه حسّی بکاررفته در این قصیده حدود    46ر این از  است. مضاف ب

ها بدنبال معرفت و آگاهی شبهاو باشد و شاعر با تکیه بر این وجه  ۀتفکر عارفان  ةدهندمیشود که میتواند نشانیافت  
را باید بازتابی از جهان محسوس در ذهن شاعر  و چراغ راهی براي رستن از تاریکیهاست. بنابراین تشبیهات حسّی

ساده که  تجزیدانست  نوع  (سبک  ۀترین  شاعرانه هستند.  فتوحیخیال  عقلی  307ص  :  شناسی،  تشبیهات  اما   .(
(خیالی) از قبیل «قاف قرب»، «دُرج علم و عمل»، «تیغ قناعت» «باغ مراد»، «برق قهر»، «گلشن وصل»، «بحر الّا 

تو علم  «دریاي  هستندهو»،  و شخصیتر  درونیتر   ... و  مراد»  «گوي  عدل»  «چوگان  که   .حید»،  تشبیه  نوع  این 
 . ) 78ص :  رایجترین نوع تشبیه عقلی بشمار میآید، تقریر و توضیح حال مشبّه است (بیان، شمیسا
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اشیاء پیرامون   ةاست؛ از جایی که استعاره زایید  شناسان استعاره هنریترین صورت مجازي از دیدگاه سبک  استعاره:
میتواند ذهنیت گوینده و چارچوب فکري وي را بخوبی نشان دهد و میزان هنر و شاعر یا نویسنده است، طبیعتاً  

نمایان    او  خالقیت استعارهرا  میان  از  استعارمیسازد.  موجود،  «این  ةهاي  که  میکند، مصرحه  تداعی  را  همانی» 
اي که اغلب اگر از بافت خود خارج شود ي هنري است که هر کالمی را میتوان با آن زینت بخشید؛ استعارها استعاره

به مشبه  بامصرحه    ةاستعار   این اثر  در  .)316ص  :  شناسی، فتوحیبه رمز نزدیک میشود و مبهم خواهد شد (سبک
 . می مصرحه هستندبکاررفته در آن بیش از نی ةاستعار 32حسّی بسامد بیشتري دارد و از 

 ) 92که مأمن است به درّي که اصل آن مَطَر است (ب:  /ز بحر ما نبود غیر کف نصیب کسی 
 هاي مصرحه از عشق و عرفان و بیبهرگی و پوچی است.«بحر» و «کف» بترتیب استعاره

 ) 17از نظر است (ب:  جبینی که غائباز آن هالل  /الغیب خورشید اوج غیب ۀبجوي شعل
 الغیب، استعاره از ذات احدیّت.  خورشید اوج غیب

هاي مکنیّه «بارگاه شهود»، «رخ قلب تیره»، «تاج سر جان»، «همعنان یقین»، و ... با توجه به مضاف که استعاره
شاه از حاکمیت عصر صفوي و اهمیت و ارزش    ةتسلّط و سیطر  ةدهند نشان  ،به محذوف استاز مالئمات مشبه

دیدگاه اجتماعی و مذهبی است و بارگاه و تاج و صفّه حکایت از این تعلق خاطر دارد. تشخیص نیز که در شمار 
در این قصیده کم نیست: کسی که نور    ،نویسنده دارد  ۀهاي مکنیه است و نسبت مستقیم با نگرش و عاطفاستعاره

تن از ماه روح چون برخاست   )/18دائمش گذر است (ب:  خوشا دلی که بدان راه    )/5یقینش مُدام راهبر است (ب:  
 .) 104ملک صفات از اسرار غیب ما باخبر است (ب:  )/47(ب: 

میکند و بهمین کنایه رسیدن از یک سطح به سطح دیگر است و ارتباطی بین دو سوي حاضر و غایب ایجاد    کنایه:
)، کوربودن چشم  5دارالجالل نشستن (ب:    ۀ صفّ  به صدر. ) 280ص  :  شمیسا  هنري و ادبی دارد (بیان،  ۀخاطر جنب
)، تاج بر 68)، پا کشیدن از راه (ب:  60نشین (ب:  صفدر دلدل   )، شجاع38) پهلو به بستر نهادن (ب:  20دل (ب:  

)، در میادین دین گذر 89جان را گشودن (ب:    ةدید  )،125)، به فتراك کسی دست زدن (ب:  75سر داشتن (ب:  
 عقیدتی شاعر است.  ةها اغلب تکراري و در حوزکنایه ).37کردن (ب: 

بهی سروکار داریم که جمله است، این یعنی استعاره در جمله که در آن با مشبه  هاي تمثیلی (مرکّب):استعاره
 . ) 206ص  شمیسا:بیان،  شباهت معناي دیگري را افاده میکند (  ۀها در معناي خود بکار نمیروند و به عالقجمله

 ) 31داران در دو گون مشتهر است (ب: حیات زنده /اغیار تا رسی به حیات  بمیر از خود و
 هاي مادّي است.  شباهت در معنی ترك خواسته ۀاي در معنی غیرحقیقی است که با عالقاز خود مردن: جمله

 )  97که نهان و فاش بیثمر است (ب:   دلیسیه  /گل کمال کجا چید در ربیع بدیع 
مند شدن تشابه بمعناي به کمال رسیدن یا از کمال بهره  ۀ گل کمال چیدن در حقیقت نشدنی است پس به قرین

 مرکب.  ةاست و استعار
 در چند مورد بکار رفته است؛ به دو نمونه اشاره میشود:  ایهام تناسب: 

(مهر در دو معنی محبت و    ) 15بدر میسر صافتر است (ب:    ۀیعکه از طل  /دلی ز نور تجلّی شود چو طلعت مهر
 خورشید که با کلمات طلیعه، نور، طلعت، منیر تناسب دارد) 

 ) 138درون اهل صفا همچو طلعت قمر است (ب:  /آن  ۀشهاب شمعی یقین چو که از طلیع
؛ که معناي دوم با طلیعه،  (شهاب داراي دو معناست که یکی تخلص شاعر است و دیگري جرمی نورانی در آسمان

 قمر و طلعت تناسب دارد) 
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 تکرار 
 تکرار واژه   -الف 

 )30ز تیز بین به حجابت این قدر است (ب:  /خودي حجاب خود از خود چو بیخودان برخیز 
 رّد العروض الی االبتداء:  -ب 

 )  7ت (ب: مراد اهل سعادت نه جاه و سیم و زر اس / به نام و کام مَنه کام تا رسی به مراد 
 تلمیح

 )39وخور است (ب: دلی که شب و روز مست خوابسیه  / حیوان ز جویبار مراد  ۀندید چشم
 )58هاي در است (ب: مطیع و پیرو ایشان چو حلقه /علم و علی بود در آن  ۀنبی مدین
          

 
 ادبی صنایع  پراکندگی و  بسامد – 6نمودار 

 
 شناسی فکري سبک 

وخو و عادات، گرایشهاي مذهبی، صداي ذهن شاعر یا نویسنده در کالمش تجلّی مییابد و نگرشهاي خاص، خُلق
-سیاسی و اجتماعی، عالیق و ناخرسندیهاي وي را به آوازي رسا بیان میکند و بررسی این شیوه و الیه از سبک

 شناسی، میکند (کلیات سبکبیانش آشکار  هاي ذهنی انسان را حتی اگر برغم میل او باشد در طرزنهفته ،شناسی
در الیهبررسیهاي سبک   .) 21ص    :شمیسا گونهشناسی  به  یک  نحوي هر  و  لغوي  زبانی،  آوایی،  اي هاي مختلف 

ها و تفکرات گوینده نزدیک میکنند و چه بسا که دقیقاً او را میشناسانند. شاعر این قصیده در خواننده را به اندیشه
هاي دینی و تشیع و زمان اضمحالل و کمرنگ شدن صوفیگري و عرفانگرایی و ازتاب اندیشهب  ة عصر صفوي، دور

عرفاست. عرفان در این عصر صرفاً حکم «کیمیا و سیمرغ» یافته و فقط اصطالحاتی که بیان میشود تظاهري از 
رادي همچون صائب که هاي بعد و از اوایل قرن یازدهم وجود افعرفان و تصوّف است نه خود آن، البته در دوره 

دیدگاههاي عرفانی خاصّ خود را در شعر مطرح میکنند از نوادر این عصرند. به هر حال شاعر در این قصیده اگر  
کم از اصطالحات عرفان نظري کمابیش آگاه است. او از «تجلّی» که عارف نیست گرایشهاي عارفانه دارد و یا دست

شناسی تجلّی بر هستی و تجلّی بر دل عارف یعنی در دو بعد هستی   ۀنیکی از مباحث اساسی عرفاست و بر دو گو
 شناسی مطرح میشود بارها سخن گفته است:  و معرفت

 شناسی)  ) (بُعد هستی12که لوح معرفت ذوالجالل سربسر است (ب:  /نگر به برگ درختان سبز، وقت بهار 
 که جلوه در نظر است   بدوز دیده ز غیرش /جانان  ةنور جلو ۀدلست آین 

69, 25%

24, 9%

8, 3%

46, 17%14, 5%

55, 20%

10, 4%
11, 4%

14, 5%
15, 6%

2, 1%2, 1%1, 0% صنایع ادبی

تشبیھ استعاره و تشخیص جناس کنایھ
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 شناسی)  ) (بُعد معرفت15و  14بدر منیر صافتر است (ب:  ۀکه از طلیع /دلی ز نور تجلّی شود چو طلعت مهر  
«علمعالوه قبیل  از  تعابیري  و  اصطالحات  (ب:  براین  (ب:  53الیقین»  فنا»  و  «فقر  (ب:  100)،  «ورع»   ،  (40  ،(

الحیات» (ب:  111«زاهده» (ب:   از 30و    128) «حجاب» (ب:  126)، «طلب» (ب:  120)، «عین  نشان   ... و   ،(
)،  95ترانی» (ب:  هاي عارفانه شاعر دارد که گاه با تلمیحات بسیار معمول در نزد عارفان مانند «ارنی و لناندیشه

(ع)    ) و اهل بیت بویژه علیص(  شیعی است که بارها از ارادت خویش به پیامبر  یبر آن تأکید میورزد. او متشرّع
، که اشارات 74،  73،  72،  71،  67،  66،  65،  63،  62،  61،  60،  59،  58،  57،  51،  50بر بیتهاي  هسخن میگوید، عالو

ساقی کوثر» (ب: «)، 79)، «اسرار لو کشف» (ب: 78مستقیمی از این مضمون را دارند، تلمیحات «انت منی» (ب: 
) و مقام شامخ ایشان است. شاعر گاه در مقام واعظ، )، نیز در وصف و مدح علی (ع 77) ، «لحمک لحمی» (ب: 81

وعاظ   ةمیپردازد. نصایح اخالقی و دعوت به ارزشها و هنجارهاي دینی و الهی که اغلب شیوبه نصیحت و اندرز نیز 
 این شعر نیز آشکار است:  دراین عصر است 

 ) 42است (ب:  هاي مطیّب ثِمار آن شجرکه میوه /درخت مهر یکی ز اهل دل نشان در جان 
 اند:  اعتنایی به مال و منال دنیایی و مکنت و جاه پرداختهاین نصایح گاه به بی

 )  114اي که منتظر است (ب: چو تیزبین، بطلب جلوه /بدو ز عین بصیرت ز بود و نابود  
 ة دهندنشان  استفاده از نمادهایی از قبیل «سیمرغ، اژدها، هدهد، طاووس، طوطی، باز، نهنگ، ماهی و مار» نیز

الطیّرهاست که با تفکرات عارفانه و فلسفی درهم آمیخته الطیر و رسالهتقلید از آثار نمادین گذشته همچون منطق
با حکومت و حاکمیّت ناسازگار است و اعتراض و ناخرسندي خود را به    ،یدآاست. براساس آنچه از سخن شاعر برمی

میپندارد صفتانی»  تهماسب صفوي است بیان میکند؛ آنان را «گرگ  شاهان و امیران عصر خویش که بر رأس آن شاه
 اند.  کام نابودي کشاندهه » رعیت را بۀکه «گلّ

 )  106بان شده مغرور و گلّه جمله کر است (ب: که گلّه /ما  ۀگرگان ملک گلّ ۀاز آنست طعم
 

 گیري نتیجه
ها ادبی و عرفانی عصر صفوي است که به دالیل اجتماعی و فرهنگی در تذکره  هاي بن علی دانیالی از چهرهشیخ عالء

یکی از آثار وي کتاب «جواهراالدراج و زواهر االبراج»   مغفول مانده و درپی آن آثار وي نیز ناشناخته مانده است.
شناسی قصیده  شناسی و ریختدستاوردهاي مهمی در سبک  ةدهنداي است که نشاناست که در پایان آن قصیده

ساخت حماسی و فخامت کالم با قصاید ادوار این قصیده عالوه بر شباهتهایی که ازلحاظ ژرف  در عصر صفوي است.
پیشین دارد، با توجه به تغییر در بافت اجتماعی و تغییر اساسی در حاکمیت سیاسی و دینی، مدح و ستایش در  

شریطه در آن با   ،ه بدلیل نبودن ممدوح در قید حیاتاي کبه گونه  ؛آن نیز دستخوش دگرگونیهایی شده است
آن که در پی تغییر اساسی این قالب از قرن ششم    ۀساخت و بافت قصیده متفاوت است. مضامین اندرزي و زاهدان

نمود دارد با اصطالحات عرفانی همراه است که درونگرایی عارفانه آن با ساختار برونگرایانه و سنتی قصیده همخوانی 
د. از سویی دیگر بسامد باالي واژگان حسّی در مقایسه با واژگان و رمزگانهاي ذهنی که در واقع یکی از مرزهاي ندار

هاي ناپایداري سبکی شاعر  است که بسامدهاي بسیارِ عناصر و پدیده  ةدهندمیان شعر عرفانی و غیرعرفانیست نشان
شاعر از ویژگیهاي   ةاستفاد  ه را تحت تأثیر قرار میدهد.ییدي بر این ادعاست و مفاهیم و مضامین عارفانأطبیعی ت 

اصیل سبک کهن در این شعر و کاربردهاي نحوي و سبک بکارگیري افعال نشان میدهد که شاعر همچون دیگر 
ارتباط با نوع تفکرات اندرزي شاعر که بی  خود نیست.  ةشاعران عصر صفوي موجد تحول در ادبیات و سبک دور

از کاربرد افعال تام امري که با مقاصد راهنمایی و ارشاد و    ،ا و تربیت خانوادگی آل دانیال نیستهزندگی و آموخته
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همین باورها در کنار شرایط سیاسی و حاکمیتی    هدایت در متن جوالن دارد نمایانگر چنین روحیاتی از شاعر است.
از چند بیت این قصیده شنیده شود شاه تهماسب صفوي موجب شده صداي اعتراض و تعریض شاعر    دورة  نابسامان

 و بدبینی و ناخرسندي وي را از شرایط موجود نشان دهد. 
 

 مشارکت نویسندگان 
این پژوهش دستاورد کوشش جناب آقاي دکتر بهرام پروین گنابادي و حمیدرضا طاهري پارسا بعنوان پژوهشگر 

اي است که با مشارکت و همیاري هردو توصیفی و کتابخانه  ةشده به شیوبوده و حاصل تحلیل مطالب گردآوري 
 پژوهشگر نوشته شده است.

 
    تعارض منافع 

یا مجالت  از نشریات  این پژوهش در هیچیک  این مقاله گواهی میدهند که مطالب و دستاوردهاي  نویسندگان 
داخلی و خارجی چاپ نشده است و نتیجه تالش و تحقیق نویسندگان آن است .به همین منظور ایشان متعهد  

ف و تحریفی در آن صورت هستند که تمامی اصول و مقررات اخالقی پژوهش در آن رعایت شده و هیچگونه تخل
 نگرفته است. مسئولیت گزارش هرگونه تعارض احتمالی و حامیان مالی این پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.  

 

 
 1تصویر 
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