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 چکیده
الدین علی دانیالی فسوی جهرمی است كه دو  مثنوی بحرالمعارف، دومین اثر از شهاب

 در كتابخانۀ مجلس موجود میباشد. نسخه اول 4314این مثنوی به شماره  ازنسخۀ خطی ّ

و نسخه دوم، كه به روش مقابله تصحیح شده است. درونمایه و محتوای این منظومه، در 
تحلیلی  -ای و بر اساس روش توصیفی عرفان و اخالق است. در پژوهش حاضر كه كتابخانه

ف صورت گرفته، سعی بر آن است تا نسخۀ خطی و با تکیه بر متن نسخۀ مثنوی بحرالمعار
الدین علی دانیالی فسوی جهرمی برای سرودن این  را مورد بررسی قرار داده و منابع شهاب

اثر و همچنین بررسی فضای فرهنگی معاصر با دورۀ نویسنده شناسایی شود و ویژگیهای 
اله به دنبال جواب این نویسنده در این مق سبکی آن نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

حاصل پژوهش  پرسش است كه بارزترین ویژگیهای سبکی مثنوی بحرالمعارف چیست؟
آفرین، تسکین متحرک،  نشان میدهد كه زبان ساده و روان، تركیب سازیهای مضمون

های عربی، تشبیهات محسوس، استفاده مناسب و متناسب  تخفیف واژه، به كار بردن واژه
تا جایی كه لفظ و معنی در مقابل هم قرار گیرند و سبب پیچیدگی كالم  از انواع صورخیال

 نشود، از جمله خصوصیات سبکی این مثنوی است. 
الدین علی دانیالی فسوی جهرمی، مثنوی بحرالمعارف،  : شهابهای كلیدیواژه

 تحلیل سبکی و محتوایی
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Stylistics of  Bahr.ol. maāref masnavi   of Shahabuddin Ali 

Daniali Fasavi Jahromi and  Introduction of Manuscript 

 

Bita Qasemi4, Seyed Mehdi Kheirandish1 (Corresponding Author),  

Mohammad Hadi Khaleqzadeh3 

 
Abstract 

Bahr.ol.maāref masnavi. The seconde work of Shahab ol din Ali 

Daniali fasavi jahromi is a voluminous poetical work which has over 

19000 verse and  has composed on fāēlaton faelaton faelon rhytm. There 

are 2 hand written versions of this masnavi in library of parliameut 

assembly with number 9371 first and second versions have been 

corrected in contrastive approach .theme and content of this masnavi is 

mystic and morality. present research is a descriptive analytical study in 

library and was done on the basis of bahr_ol_maaref text. the objectives 

of this research is to study handwritten version and recognizing the poet 

source as well as poet cultural contemporary situations and also 

analyzing its style features. 

The main questions of this article is that what are the most obvious  

style features of bahr_ol_maaref masnavi? The result of this study shows 

that the style characteristics of the masnavi are: simple and fluent 

language composing creative content ,alleviation words marked with a 

wovel point word reduction, applying Arabic words, obvious of 

imaginative forms of the extent that word and meaning oppose to each 

other such that don’t cause to complexity of speech . 

 

Key words: shahb_ol_din ali daniali fasavi jahromi ,bahr_ol_din maāref 

masnavi content and style analysis.   
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 گ مقدمه9

الدین علی محقق در مقالۀ حاضر قصد دارد مثنوی بحرالمعارف، دومین اثر از شهاب

شناسی مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین دانیالی فسوی جهرمی را از منظر سبک

 د قرار دهد.  ویژگیهای زبانی و نحوی، آن را از منظر صور خیال در بوتۀ نق

 گ بیان مسأله 2

عصر صفوی در گسترۀ ادب فارسی نقطۀ عطفی به شمار میرود . رسمی شدن مذهب 

به شعر آیینی، خروج شعر و شاعری از دربار و   شیعه و به تبع آن تمایل شاهان صفوی

مهاجرت شاعران به هندوستان، ادبیات فارسی و بخصوص شعر را تحت تأثیر خود قرار داد. 

داشت، برای ت تازه تأسیس صفوی كه در پی تغییر مذهب چندین ساله گام برمیدول

تحقق اهداف خود نیاز به ابزارهای تبلیغاتی داشت كه بتواند این مسیر نسبتاً دشوار را طی 

كند. بر همین اساس، در این برهۀ حساس، شاهان صفوی كه البته با شعر و شاعری بیگانه 

ف خود، علمای مذهبی و شاعران را با خود همراه كردند. شیخ نبودند، برای پیشبرد اهدا

از شاعران عارف مسلک همین دوره است كه بن علی دانیالی فسوی جهرمی عالءبنشهاب

آثاری را به رشته تحریر درآورده كه مثنوی بحرالمعارف از جمله آنهاست. دو نسخۀ خطی 

د، در كتابخانه مجلس شورای ملی بیت میباش44111كه بالغ بر  از مثنوی بحرالمعارف

ف وجود دارد. این مثنوی  بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن و در بحر رمل مسدس محذو

   ت.ای در عرفان و اخالق اسمنظومه

 گ پیشینۀ تحقیق 3

های خطی مثنوی بحرالمعارف مورد بررسی و پژوهش و تصحیح قرار تاكنون نسخه 

واقع در كتابخانۀ   4314طی بحرالمعارف به شماره نگرفته است و مقالۀ حاضر نسخه خ

دو اثر ناشناخته از عبداهلل  شناسایی»همچنین مقالۀ  مجلس شورای ملی را بررسی میکند.

از توانایی و دیگران « الدین دانیالی جهرمیبن محیی و معرفی شاگردش شیخ شهابقطب

توصیفی ال تحلیلی،  ۀه شیومقاله كوشش شده است تا ب در این ت.رسیده اس( بچاپ 4346)

الدین ی، یکی از شاگردان وی، یعنی شهاببن محیمن معرفی دو اثر ناشناخته از قطبض

معرفی شود و از این طریق مطالب  الفقریه رساله دانیالی فسایی جهرمی و آثارش به ویژه

 .بن محیی ارائه گرددزندگی شیخ عبداهلل قطب ۀای دربارتازه

 

 تحقیق  گ ضرورت و اهمیت 6

های خطی در زمرۀ آثار ارزشمند، ولی متروک ادبی هستند كه در قفسۀ نسخه

ها و مکانهای دیگر قرار دارند كه هر كدام در نوع خود میتوانند دارای ویژگیها و كتابخانه

مندان و دوستداران ای باشند كه در امر پژوهش و  تحقیقات ادبی برای عالقهخصایص ویژه
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های خطی مثنوی بحرالمعارف فسوی ند. این پژوهش یکی از نسخهمثمرثمر واقع شو

جهرمی را كه در كتابخانۀ مجلس شورای ملی قرار دارد، معرفی میکند كه در پژوهشهای 

 آتی مورد استفادۀ محققان و آشنایی با نسخ خطی قرار گیرد.    

 گ شرح حال مؤلف  5

ز عارفان و شاعران سدۀ دهم علی دانیالی فسوی جهرمی،  ابنعالءبنشیخ شهاب

وی از دانشوران دورۀ شاه طهماسب صفوی از مشایخ صوفیه و دانشمندی » هجری است. 

( 445: ص  1ج   ریاض الحکماء و حیاض الفضالء ، افندی اصفهانی،« ) شاعر بوده است

ۀ اند، ولی در رسالاند نام كامل وی را عنوان نکردهاگرچه منابعی كه دربارۀ شیخ نوشته

الفقریه، « ) دانیالیعلیعالءبنبنشهاب:» الفقریه و جواهراالدراج نام شیخ چنین آمده است 

الشیخ :» كند الحکما وی را این گونه معرفی می( البته افندی در ریاض4فسوی جهرمی : 

ریاض الحکماء و حیاض الفضالء ، «)الدین علی الدانیالی الفسوی البرازی ثم الجهرمی شهاب

ای داشته جهرم حیات طیبه و عارفانه وی در شهرستان»( 49: ص   1ی اصفهانی، ج افند

اطالعات  -مؤسس قطب آباد -است. از شیخ شهاب همانند استادش شیخ عبداهلل قطب

ترین منابعی كه گویای حاالت و زندگی زیادی در دسترس نیست، ولی خوشبختانه مهم

دو اثر  ییشناسا« )انداز وی بوده و باقی ماندهاوست، مربوط به چهار اثر نفیسی است كه 

، یجهرم یالیدان ینالدشهاب یخشاگردش ش یو معرف ییبن محناشناخته از عبداهلل قطب

. تنها منبعی كه به طور مفصل شرح حال شیخ ( 6توانایی، ناسک جهرمی و رحمانیان: ص 

باشد. نویسنده افندی اصفهانی میالعلماء اثر میرزا عبداهلل الحکماء و بیاضرا نگاشته، ریاض

در این كتاب مطالبی را دربارۀ شیخ علی دانیالی آورده كه همان شیخ علی دانیالی جهرمی 

( دهخدا نیز در  49: ص  1ج   است .) ریاض الحکماء و حیاض الفضالء ، افندی اصفهانی،

لغت،دهخدا، ج  لغت نامه تنها به ترجمه سخن معجم المؤلفین اكتفا نموده است .) فرهنگ

 44(   در تذكرۀ نصرآبادی نوشتۀ محمد طاهر نصرآبادی مورخ قرن 41141: ص 41

هجری كه شعرای عصر صفوی را معرفی كرده است، متأسفانه هیچ نامی از شیخ شهاب 

نصرآبادی  جهرمی، صاحب مثنوی طویل بحرالمعارف نیامده است.) تذكره نصرآبادی،

هجری در فسا  991 در اواخر قرن نهم هجری در سال برخی معتقدند كه شیخ محتمالً ( 

به دنیا آمده است.  افندی در اثر خود كه به شرح حال شیخ پرداخته، وی را از علمای عصر 

شاه طهماسب صفوی معرفی میکند.  با توجه به شعری كه شیخ در بحرالمعارف در وصف 

ه طهماسب صفوی یا همان شاه طهماسب سروده، میتوان این سخن افندی را پذیرفت. شا

سال بر ایران حکومت كرده است .)  51هجری؛ یعنی   491تا  431شاه طهماسب یکم، از 

( با توجه به این موضوع میتوان تولد  شیخ را احتماالً در  316خلد برین، واله اصفهانی:ص 

و حتی پس از آن در نظر گرفت. از طرف دیگر افندی شیخ را شاگرد  451اواخر سال 
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هجری فوت  419المه دوانی معرفی میکند . این درحالی است كه عالمه دوانی در سال ع

( لذا میبایست  تولد شیخ را 411الدین دوانی، دوانی، : صكرده است )شرح زندگانی جالل

هجری در نظر گرفت . هم چنین افندی شیخ را از بزرگان پیش از شاه  419پیش از سال 

های بعد كه دربارۀ او آمده منافات موضوع میتواند با گفته طهماسب معرفی میکند كه این

داشته باشد. البته با توجه به بیتی كه در بحرالمعارف آمده میتوان حدس زد كه تولد شیخ 

 هجری بوده است: 941تا  991در سالهای 

 سالالال عمالالر مالالن بالالود پنجالالاه و چالالار    

 

 شالالرع بالالوده معبالالدم  لیالالل و نهالالار    

 
سال اعالم میکند كه كتابت مثنوی بحرالمارف در سال  51شیخ در حالی سن خود را 

هجری به پایان رسیده است . شیخ با كسانی چون شیخ عبداهلل قطب جهرمی، عارفی  411
الدین دشتکی شیرازی و محقق الدین محمود در الرستان فارس، امیر غیاثبه نام نظام

هجری یا پس از   451 دوانی كازرونی معاصر بوده و در عصر شاه تهماسب صفوی حدود
الدین منصور دشتکی الحکماء عالمه دوانی و امیر غیاثآن وفات میکند. افندی در ریاض

عصری عالمه دوانی و دشتکی با توجه به هم» شیرازی را از استادان شیخ معرفی میکند.
الدین از شاگردان مکتب قطب شیرازی با قطب بن محیی، بعید نیست كه شیخ شهاب

ن موضوع از توجه وافر شیخ شهاب الدین به مکاتیب قطب و نیز سفر او به نواحی باشد. ای
(    414بزرگان جهرم، اشراق : ص«)  .كنارۀ خلیج فارس، محتمالً برازجان روشن میشود

شواهد موجود نشان میدهد كه شیخ دارای مذهب شیعه بوده است . این موضوع را میتوان 
ول ائمه شیعه در كتاب جواهراالدراج بیان داشته دریافت از بیان و شرح احادیثی كه از ق

 نمود. 
 بالاله مهالالر آل محمالالد درون منالالور سالالاز  
 ز مهر در جگرم آتشی است شوق افالروز 
 متالالالاب رخ ز ره شالالالاه بارگالالالاه جالالالالل 
 خبر ز شالرح اشالارات انالت منالی خالوان     
 اگر به پیش تو رفض است حب اهل البیالت 

 
 دیالالالالالدۀ تاریالالالالالک از مهالالالالالر علالالالالالی

 لم مالالدامدیالالده بالالر پالالای كسالالی مالالا    
 مغالالز جالالان از مهالالر او روشالالن شالالود     

 

 كالاله مهالالر آل نشالالان محبالالت پالالدر اسالالت   
 تنالالور اتالالش دل سالالوز گلشالالن جگالالر اسالالت
 كه شمع راه مسلمان و قائالل الکفالر اسالت   
 اگرچه در حق او بی شمار زین خبر اسالت 
 شهاب برج یقین رافضالی بحالر و بالر اسالت    

 ص(49)جواهراالدراج دانیالی فسوی:       
 جلالالالی درنگالالالر نیکالالالو كالالاله میگالالالردد   

 كالالالالو ز اخالصالالالالت مطیالالالالع آن امالالالالام  
 بالالاغ دل رخشالالنده چالالون گلشالالن شالالود   

 )همان(                                      
الدین دانیال در شهر خنج انتساب شیخ شهاب به دانیالی به مناسبت نام جدش، ركن

ای از فرقۀ مرشدیۀ كازرون، به رهبری شیخ های ششم و هفتم هجری، شاخهاست. در سده
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شود كه موجب تحوالت الدین دانیال خنجی در منطقۀ خنج والرستان بنیان نهاده مینرك
ای در این خطه و جنوب فارس میشود. بنابر شواهد تاریخی میتوان تسلط فرقۀ گسترده

دانیالیه بر خنج را تا اوایل قرن هشتم دانست. پس از عبدالسالم خنجی، ریاست این فرقه 
به هرمز منتقل میشود و رهبری معنوی خنج را به فرقۀ توسط فرزندان وی از خنج 

 (191میسپارند.)ر.ک: بوسعیدی از دیار جنوب، نحوی و فتوت :ص ابونجیمه 

 گ آثار شیخ شهاب الدین جهرمی4
نصایح دانیالیه، رسالۀ فقریه، مثنوی بحرالمعارف و مصباح  جواهر االدراج و زواهراالبراج،

 السالکین

 گ بحث و بررسی 8

 ن نسخه با دو بیت زیر آغازشده كه با خط قرمز نوشته شده است :ای

 آمالالد سالالحری بالاله گوشالالم از غیالالب نالالدا 

 مالالن یسالالرق السالالمع فقالالل فالالی سالالما   

 

 بشالالالری لالالالک بالالالالنعیم عیشالالالاً رغالالالدا    

 اآلن یحسالالالالالد لالالالالاله شالالالالالهاباً رصالالالالالدا

 (4)بحرالمعارف، فسوی جهرمی : برگ

الدین شاه جمالبعد از این دو بیت، حدود سه صفحه به نثر مسجع از كاتب، یوسف

بایزید دیلمی، آورده شده كه البته در نسخه بدل نیامده و احتماالً حذف شده است . كاتب 

الدین شیخ در انتها خود بیان داشته كه این نسخه را از روی نسخۀ خطی شیخ جمال

 محمد نوشته است. تاریخ كتابت بحرالمعارف را این گونه ذكر كرده است:

 الخطالالابلجالالان مالالن تالالاریخ ایالالن فصالال 

 در زمالالالالان حضالالالالرت شالالالالاه جهالالالالان

 

 هسالالالت فرخنالالالده بالالاله قالالالانون حسالالالاب 

 خالالانشالالاه طهماسالالب ابالالن اسالالماعیل   

 (45)همان : برگ                                    

را به خط قرمز نوشته « شهاب »وی برخی از ابیات و تركیبات عربی و هم چنین واژۀ  

رمز، بعد از بیت ذكر كرده و در بیشتر تلمیحات، آیه و حدیث مربوط به آن را با خط ق

است. در این نسخه در حاشیۀ صفحات نیز ابیاتی را به صورت مورّب نگاشته كه به این 

بیت آورده است. در صفحۀ آغاز مثنوی یک بیت عربی  13ترتیب در هر صفحه حدود 

 آورده شده :

 العبالالادیالالاربالتوفیالالق اعطنالالا

 

 الرشالالالادتزغنالالالا و اهالالالدنا سالالالبل  ال 

 (41)همان : برگ :                       

 و سپس با این بیت آغاز می شود:

 پایالان خالدای پالاک را   حمد بی

 

 كالالو مکالالرم سالالاخت مشالالتی خالالاک را 

 (5)همان : برگ                                  
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 الخطی نسخهگ بررسی ویژگیهای رسم 1

 به كلمۀ بعد از خود وصل شده است:« به»ال در این نسخه در بیشتر موارد حرف اضافۀ 

 جالالان بالالتن بخشالالید تالالا طاعالالت كنالالد    

 

 عقالالالل دادش تالالالا بالالالدین عالالالادت كنالالالد 

 (5)همان : برگ                              

بدریای ) به دریای(، بصحرای ) به صحرای(، بجهان ) به جهان( ، بخاک )به خاک(، 

 بنام ) به نام( )سر به سر(، سربسر

 ن نسخه امری معمول است: مفعولی به واژۀ قبل از خود نیز در ای« را»ال متصل شدن 

 پایالالالالان خالالالالدای پالالالالاكراحمالالالالد بالالالالی

 

 كالالالو مکالالالرم سالالالاخت مشالالالتی خالالالاكرا  

 (5)همان : برگ                              

 تیرگانرا ، شهانرا، طوطیانرا،

 استمراری و مضارع به فعل :« می»ال اتصال 

 درفشالالالالانی میکنالالالالد انالالالالدر بهالالالالار   

 

 اللالالاله ریالالالزد در خریالالالف از شاخسالالالار   

 (35)همان :برگ                              

 میگشاید، میکند،

 ها : ال سر هم نویسی واژه

 اند :ها سر هم نوشته شدهدر این نسخه بسیاری از واژه

 بالالی جالالوع صالالافی دل نشالالد هالالیچکس

 اصالالل كالالل معصالالیت سالالیری بالالود     

 

 فالالالارغ از ظلمالالالات غالالالش و غالالالل نشالالالد  

 بالالالالود دلکالالالالورینفالالالالس پالالالالروردن ز  

 (41رگ )همان : ب                                     

 دلکوری، هیچکس،دلسیاهان،

 آمده است :  « ک»استفاده نشده و همه جا به جای آن « گ»ال كالً در این نسخه حرف 

 كالالالاه سالالالرو بالالالاغ را سالالالركش كنالالالد 

 هالالا حریالالركالاله كشالالد بالالر فالالرق كلشالالن

 هالالالا كشالالالاید كالالاله كالالالوه غنچالالالهمالالالی

 

 كالالالالالاه آن را هیالالالالالزم آتالالالالالش كنالالالالالد  

 كالالالاله ز قلالالالالب عنالالالالدلیب آرد نفیالالالالر   

 هالالالالاكالالالاله كنالالالالد بلبالالالالل ز دام غالالالالم ر 

 (4)همان : برگ                             

 « : ای»به جای « ء»ال آوردن 

 از جالالالام ذوق انگیالالالز جالالالوی جرعالالالۀ

 هر خمیالده نیسالت بنالده، بنالده شالو     

 

 سالالالاغری از خالالالم شالالالوق آمیالالالز جالالالوی    

 از آب حیالالالالالوان زنالالالالالده شالالالالالو مالالالالالردۀ

 (11)همان : برگ                                        

 اند: جاه ) چاه(، بنداری ) پنداری(یک نقطه آمدهال در تمام نسخه  چ  و  پ   با 

 ال در این نسخه تعدادی غلط امالیی نیز یافت میشود : ناضر )ناظر(
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 ال كاتب در نسخه، اسامی خاص افراد را به رنگ قرمز نوشته است.

 گ بررسی سبک شناسانه بحرالمعارف1

 گ سطح فکری 9گ  1

ها و اثر ادبی پرداخته میشود و اندیشههای مطرح در در این سطح به افکار و اندیشه

افکاری كه تشخیص سبکی ایجاد میکنند، مشخص و معرفی میگردد. مثنوی بحرالمعارف 

ای در عرفان و اخالق است. شاعر در این مثنوی بعد از حمد و ثنای عارفانۀ منظومه

 پروردگار ، اشعاری در مناقب ائمه )ع( و نعت پیامبر )ص ( بیان داشته است:

 الهالالدیالکالالونین و العالالل سالالید

 

 النقالالالیالمعالالالراج والتالالالاجصالالالاحب 

 (41)همان : برگ                            

 سپس بحثی در فواید تحصیل علوم شرعیه و بعضی از معانی آن مطالبی آورده است:

 طالب ایالاک ای نهالال بالاغ علالم    

 

 قالالم واقبالالل نحالالوو عرفالالان و علالالم   

 (11)برگ :                                      

ر عارف مسلک در فواید ریاضات و مجاهدات ، ذكر و فکر و بعضی از معانی و نصایح شاع

( ،  91(، محبت محبوب حقیقی)برگ: 11(، وعظ و نتایج عزلت از خلق)برگ :15آن)برگ: 

( ، صدق 414( ، دنیا و ترک آن)برگ 41( ، توبه و طاعات)برگ: 99صبر و شکر)برگ :

( ، جود 414رفان و مضرت صحبت جاهالن)برگ :( ، صحبت عا441ورزی و محبت)برگ : 

( ، تصفیه قلب و 445( ، اعراض از جاهالن و صحبت عارفان)برگ : 443و سخا)برگ :

(،  قناعت و صحبت با فقرا)برگ ( ، دوستی حق و اهل حق ، اعانت و 441تخلیه روح)برگ :

( 411)برگ: ( ، پرورش تخم ارادت و حاصل آن ،حیا و شرم و416امداد مسلمانان)برگ:

( ،سفر و مذمت حضر و  عدل و احسان ) 431نگاه، جود و كرم و خدمت مهمان) برگ : 

 ( مواردی به صورت مفصل عنوان كرده است. 416برگ: 

 

 گ جایگاه عشق 9گ  9گ  1

عشقی كه در این مثنوی از آن سخن رفته عشقی وارسته از جهان خاكی و در حقیقت 

 حیت دارد :عشق عرفانی است كه بر عقل ارج

 عشالالق چالالون بالالر عالالرش دل خرگالالاه زد 

 رو صالالالفات عاشالالالقان حاصالالالل نمالالالا   

 

 بالالان بالالر فالالرق مهالالر و مالالاه زد    سالالایه 

 عقالالل و روح و جسالالم خالالود كامالالل نمالالا 

 (11) همان برگ :                                   

 «:پای استداللیان چوبین بود»وی همچون موالنا در تقابل عقل و عشق معتقد است كه  

 سالالالالتعمال كالالالالنزود رو بالالالالا ملالالالالک ا

 

 دیالالالده بگشالالالا تالالالرک اسالالالتدالل كالالالن  

 (433)همان : برگ                                  
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 گ عرفان 2گ  9گ 1

عرفان دانیالی فسوی بیشتر متأثر از عرفان سبک عراقی اسالت. وی از دیالدی درونالی و    

عرفانی برخوردار است و اشیا و امور مادی و عالم آفرینش را مجازی و دسالت شسالتن از آن   

میداند. پی بردن به باطن و كنه امور و اشیا و دریافت حقایق و سیر و سلوک انسانی را الزم 

و وصول به معرفت و فانی شدن در وجود خداوند، بنیان تعلیمات و اساس آثار او را تشکیل 

 هایی از عرفان عارفان شاعر در سبک عراقی را در شعر او یافت:میدهد. لذا میتوان رگه

 بلنالالالد قصالالالر همالالالت تالالالا نگردانالالالی  

 

 راه كالالالی یالالالابی بالالاله بالالالرج ارجمنالالالد    

 (441)همان : برگ                                  

 بیت مذكور تحت تأثیر این كالم حافظ قرار دارد:

 همتم بدرقاله راه كالن ای طالایر قالدس    

 

 كه دراز اسالت ره مقصالد و مالن نوسالفرم     

 (111)دیوان،حافظ :ص                          
 و مضمون و محتوای زیر از فسوی :

 نگالالویی تالالرک هسالالتی و غالالرور  تالالا
 تالالا تالالو هسالالتی، نیسالالتی از عارفالالان    

 

 درنیالالابی از پالالس ایالالن پالالرده نالالور     
 عاشالالق خالالود كالالی رسالالد بالالر سالالابقان    

 (441)بحرالمعارف،دانیالی فسوی، برگ  
 از بیت زیر از حافظ متأثر میباشد: 

 تو خود حجاب خودی حالافظ از میالان برخیالز     میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
 (361)دیوان ،حافظ :ص                         

 های عارفان شاعران سبک عراقی را در شعر دید.لذا میتوان برخی از اندیشه
 در فواید تقوی و بعضی از معانی آن سخن گفته است: 

 رو دل غمگالالین بالاله تقالالوی شالالاد كالالن  
 

 وز ورع ایالالالالوان جالالالالان آبالالالالاد كالالالالن   
 (53)بحرالمعارف،دانیالی فسوی، برگ :  

 از معانی آن نیز سخن رانده است:از توكل و بعضی 
 در توكالالل بالالاش صالالادق چالالون خلیالالل  

 
 تالالالا كالالاله گالالالردد حافظالالالت رب جلیالالالل 

 (61)همان،برگ :                                     

 گ اشاره به آیات و احادیث 3گ  9گ  1
 از قالالالل الالالالروح ای معلالالالم یالالالاد كالالالن

 
 خالالالاطر اطفالالالال مکتالالالب شالالالاد كالالالن    

 (445)بحرالمعارف فسوی جهرمی: برگ    

 (95لُونَکَ عَنِ الرُّوحِ  قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا )اسراء /وَیَسْأَ
 چالالون السالالت را بلالالی گفتالالی جالالواب   

 
 از ره توحیالالالالالد عرفالالالالالان رخ متالالالالالاب  

 (494)بحرالمعارف فسوی جهرمی: برگ    
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رِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِالهِمْ أَلَسْالتُ بِالرَبِّکُمْ    وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُو
 (411...)اعراف/

 سالالالرّ موتالالالوا روشنسالالالت ای تیالالالزبین 
 

 الیقالالالالینرو دورسالالالالت از عالالالالینتیالالالالره 
 (431)بحرالمعارف فسوی جهرمی: برگ      

 ( 54: 11مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا )بحاراالنوار ج 

 به باورهای عامیانه  گ اشاره  6گ  9گ  1
 سعی كن تالا بوكاله سالنگت زآفتالاب    

 
 هالالا بیالالرون مبالالین  گالالنج از ویرانالاله 

 
 گالاله فشالالاند ز ابالالر نیسالالانی گهالالالر    

 

 صالالاف گالالردد سربسالالر چالالون لعالالل نالالاب  
 (494)بحرالمعارف، برگ                         

 الیقالالالیننقالالالد آن كالالالن منظالالالر عالالالین 
 (441)همان : برگ                                   

 مالالت بالالا درر هالالا سالالازد بالاله رح  قطالالره
 (1)همان :                                                 

 گ مختصات ادبی  2گ  1

 گ موسیقی شعر 9گ  2گ  1

موسیقی ، پس از عنصر تخیّل بیش از هر عنصر دیگری با شعر مأنوس و همراه میشالود  

و میتواند در جهت القای مضامین و احساسات شاعرانه نقالش زیالادی را ایفالا كنالد.) ر . ک:     

هالا  ها، صامت( به عبارت دیگر ، هماهنگی میان واژه54یقی در ادبیات، طهماسبی : ص موس

شناسی و بدیعی كه به سبب آن معنا در بافالت شالعر شالکل    ها و هر گونه ارایۀ زیباو مصوّت

ذات شالعر متشالکل از : زبالان ،    :»میگیرد و نظام مییابد. ناقدان سالخن بالر ایالن باورنالد كاله      

چشم انداز شعر « ) اطفه ، اندیشۀ شعری و پشتوانۀ فرهنگی است.موسیقی ، صور خیال ، ع

 (  16معاصر ایران، زرقانی: ص  

» هاسالت كاله بسالیار ریتمیالک و بالا تالرنّم اسالت.        موسیقی شعر در حقیقت ، رقص واژه

هالا در زبالان   موسیقی شعر دامنۀ پهناوری دارد. گویا نخستین عاملی كه مایۀ رستاخیز كلمه

هالا  یی را به شگفتی وا داشته است، همین كالاربرد موسالیقی در نظالم واژه   شده و انسان ابتدا

 (  14كدكنی،صموسیقی شعر، شفیعی«) بوده است. 

 الف گ موسیقی بیرونی )وزن( 

منظور از موسیقی بیرونی، وزن در مفهوم عروضالی آن اسالت. وزن شالعر ایجالاد نظالم و      

زبالان در اجالرای   »سالت..  هماهنگی در طول مصراع ها و چیدمان هجاهای عالرض مصالراع ا  

ها و نظالم معینالی قالرار بگیالرد و     شفاهی دارای ضرباهنگ است اگر این ضرباهنگ در انگاره

( مثنالوی  541)فرهنالگ اصالطالحات ادبالی، داد : ص    «. تکرار شود، وزن یا بحر پدید میآید 

بحرالمعارف در وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن و بحر رمل مسدس محذوف سروده شده كه كه 
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ر مناسب موضوعات پندآمیز و عارفانه است. منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی نیالز در  بیشت

 این وزن سروده شده اند و از جمله پركاربردترین اوزان شعر فارسی است.

 ب گ موسیقی كناری) قافیه و ردیف(

منظور از موسیقی كناری، عواملی است كه در نظام موسیقیایی شعر مؤثرند، اما حضالور  

قافیاله بالا تالأثیر    » ر سراسر بیت ضروری نیست و شامل ردیف و قافیه در بیت میشود.آنها د

موسیقیایی و تشخصی كه به كلمات خاص هر شعر میبخشد ، لذت حاصل از برآورده شدن 

یک انتظار، زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت ، تنظیم فکر و احساس، اسالتحکام شالعر،   

اد وحالدت شالکل در شالعر، جالدا كالردن و تشالخیص       كمک به حافظه و سرعت انتقال، ایجال 

مصراعها، كمک به تداعی معانی، توجه دادن به زیبایی ذاتی كلمات، تناسب و قرینه سازی، 

ایجاد قالب مشخص و حفظ وحدت ، توسعۀ تصویرها و معانی و بالاالخره القالا مفهالوم از راه    

همچنالین  (  61)صالور خیالال در شالعر فارسالی، شالفیعی كالدكنی:ص       «آهنگ كلمات است.

ردیف در لغت به معنی سواری پشت سواری دیگر است و در علم قافیاله لفالظ یالا الفالاظی     »

است )حرف ، اسم ، ضمیر، فعل ، جمله ، عبارت ، شبه جمله( مستقل از قافیه كاله پالس از   

)عالروض  « آن به یک معنی و به یک لفظ تکرار میشود و شعر در معنی خود بدان نیاز دارد.

( در این میان بسیاری از شاعران آنگاه كه در تنگنای قافیاله قالرار     113ماهیار: ص  فارسی،

هایی استفاده میکنند كه خالی از عیوب قافیه نیست. در ابیات زیر میتوان میگیرند، از قافیه

برخی از این عیوب را مشاهده كرد. بر اساس قاعدۀ یک قواعد قافیه تنها مصالوتهای / ا / ، /  

اسالاس قافیاله قالرار    « ق » و « ی » ایی اساس قافیه قرار گیرند.در زیالر  و /  میتوانند به تنه

 اند:گرفته

 الالالالذی اسالالالتبلبالالالل بسالالالتان سالالالبحان

 بلبالالالالل بالالالالاغ بقالالالالا هالالالالادی خلالالالالق 

 درنگالالالالر نیکالالالالو بالالالاله راه رسالالالالم او   

 آن كالالاله راه بالالالاغ غیبالالالی طالالالی كنالالالد 

 

 شالالالاهباز اوج ملالالالک سالالالرمدی اسالالالت 

 معالالدن عرفالالان امالالام غالالرب و شالالرق   

 خط نسالیان كالش باله حالرف خصالم او     

 جالالانش فغالالان چالالون نالالی كنالالد  بلبالالل
 (43)بحرالمعارف دانیالی فسوی، برگ       

 در این مثنوی اشکال قافیه وجود دارد. در ابیات زیر بیت فاقد قافیه است:    

 پدیالالدهالالر دلالالی كالالش مهالالر او آمالالد  

 

 پدیالالالدقفالالالل گالالالنجش را كلیالالالد آمالالالد   

 (45)همان : برگ                                         

 لالالالالالذت دنیالالالالالا و ذوق مالالالالالا و مالالالالالن

 

 نیسالالت جالالز خالالواب و خیالالالی جالالان مالالن 

 (16) همان : برگ                          

در ابیات زیر نیز عیب اكفا ) اختالف حرف روی است و تبدیل آن به حرفی قریب المخالرج(  

 كامالً مشهود است:
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 گالالر زنالالی بالالر كالالام چالالون مصالالباح نالالار     

 

 از مناجالالالالالالالات زبالالالالالالالان آزاد شالالالالالالالو 

 

 سر باله سالر روشالن كنالی مشالکات نالار       

 (13)همان : برگ                               

 وز ره دل سالالالالوی آن سالالالالاحات شالالالالو

 (411)همان: برگ                             

در قصیده و غزل اتفاق میافتد و مخصوص مثنوی نیست، اما در ایالن اثالر   «ردالقافیه»اگرچه 

 را به كار برده است:« ردالقافیه »ای از شاعر گونه

 پسالر ای چون رسالد بالر اسالتخوان تیالغ     

 تالالالا دلالالالت قالالالایم نگالالالردد در سالالالفر    

 

 واجبسالالالت آنگالالالاه از منالالالزل سالالالفر    

 ای پسالالالركالالالی بیالالالابی ذوق عرفالالالان  

 (416) همان : برگ                             

 خالاک، »شاعر در مثنوی بحرالمعارف بیشتر از قوافی اسمی خوشآهنگ و نرم همچالون  

هالره بالرده و   برای ارتقای سالطح موسالیقایی اشالعار ب   « حیات، نجات»،« حال،كمال»  ،«پاک

كوشیده است كمتر از قوافی فعلی استفاده كند. اصوالً در قالب مثنالوی تکالرار قافیاله عیالب     

 دل،»محسوب نمی شود، اما به نظر میرسد در این مثنوی بسالامد برخالی قالوافی همچالون     

بیشتر است و دانیالی فسوی از آنها بیشتر استفاده «... حجاب، آفتاب» ،«پاک خاک،»، «گل

 كرده است.

در بیت زیر نشالان میدهالد كاله شالاعر از تلفالظ كهالن       « ثمر» و « خور» مقافیه شدن ه

 همقافیه شود:« ثَمر »استفاده كرده تا بتواند با « خَر»؛ یعنی «خور»

 آنکالاله شالالد از عالالین عرفالالان آب خالالور   

 

 روضالالالۀ امیالالالد او شالالالد پالالالر ثمالالالر     

 (11) همان : برگ                                  

نیز استفاده می « تبدیل» انی گاه از اختیارات شاعری شاعر به پیروی از سبک خراس   

 كند :

 از حماقالالت جهالالل خیالالزد ای جالالوان   

 

 چشالالالمۀ حیواناْلالالت در خالالالاكش روان   

 (19)دانیالی : برگ                                  

در این قاعده، دو هجای كوتاه متوالی به یک هجای بلنالد تبالدیل میشالود. ایالن تبالدیل      

 اع )پایۀ كوچکِ پایان مصراع( پیش میآید.معموالً در هجای ماقبل آخر مصر

 ج گ موسیقی درونی و معنوی

موسیقی درونی حاصل هماهنگی و تركیب كلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت 

ایالن قلمالرو موسالیقی شالعر،     »كالدكنی در ایالن بالاره مینویسالد:     با حرف دیگر است. شفیعی

شناسالی بسالیاری از   جمالال  مهمترین قلمرو موسیقی اسالت و اسالتواری و انسالجام و مبالانی    

كالدكنی :  )موسیقی شعر، شفیعی« شاهکارهای ادبی، در همین نوع از موسیقی نهفته است. 

 (  341ص 



 53/ الدین علی دانیالی فسوی جهرمی و معرفی نسخ خطی آنشناسی بحرالمعارف شهابسبک

 گ بیان 2گ  2گ  1

های ادبی باله خالوبی باله    یهشواهد شعری نشان میدهد كه در دیوان فسوی جهرمی، آرا

نهالا ،  رقالص در آوردن آ  اند. شاعر توانسته است ضمن بازی بالا كلمالات و باله   كار گرفته شده

معنی و مفهوم را در كنار لفظ قرار دهد. این هنر شاعری او باعث شده اسالت كاله صالناعات    

 بالغی در شعر او تصنعی و ساختگی به نظر نیابد.
 

 گ تشبیه 9گ  2گ  2گ  1

های پر  بسامد در مثنوی بحرالمعارف، آرایه تشبیه است. شالاعر تقریبالاً از   از جمله آرایه

تشبیه در اشعار خویش سود جسته است. در اكثر تشبیهات هر دو طرف تشبیه حسی انواع 

 هستند، ولی در خیلی از تشبیهات هم مشبه عقلی و مشبه به حسی است.

 در رهالالش انالالداز سالالر را همچالالو گالالوی 

 

 گالالر بمیالالری چالالون ظلالالوم دل سالالیاه  

 

 هالالارو صالالبوحی نالالوش چالالون دیوانالاله  

 

 بختکی خواهی سالفر كالن زیالن وطالن    

 

 ی چالون اهالل شالهود   چشم جان بگشا

 

 دل ز سالالوز عشالالق چالالون یابالالد اثالالر    

 

 بگذر از میالدان بحالث و گفالت و گالوی     
 (95)بحرالمعارف، فسوی جهرمی: برگ      

 همالالالدمت در قبالالالر باشالالالد سالالالوز و آه 

 (449)همان : برگ                                  

 هالالاهالالای میخانالاله رخ متالالاب از عرصالاله 

 (443) همان :                                      

 ن از حقیقالالت دم مالالزن همچالالو خامالالا 

 (445) همان :                                    

 درنگالالالر بالالالر نقالالالش الالالالواح وجالالالود   

 (446)همان :                                      

 تالالردم بالاله دم باشالالد چالالو غنچالاله تالالازه  

 (449)همان :                                           

 الف گ   تشبیه بلیغ

« ات تشبیه، تشالبیه بلیالغ نالام دارد.    تشبیهی كه در آن نه وجه شبه ذكر شود و نه اد»

 (64: 4319)شمیسا، 

در این میان گاهی اوقات ادات و وجه شباهت حذف میشوند، بدون اینکه جای مشالبه و  

به عوض شود كه به آن تشبیه بلیغ غیر اضافی میگوییم، مثل رخسار گل.  امالا گالاهی   مشبه

میشود كه به آن تشبیه بلیغ به عوض بعد از حذف وجه شباهت و ادات، جای مشبه و مشبه

 اضافی یا اضافۀ تشبیهی میگوییم، مثل طفل نفس.)همان(

 آتالالالش حالالالرص و هالالالوا سالالالوختی در 

 از شالالیر لالالذت بالالازگیر   طفالالل نفالالس 

 ر بینالالالواگشالالالته ای زان تیالالالره خالالالاط    

 مهالالد طاعالالت مسالالکن و دمسالالاز گیالالر    
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 چالالون دور شالالالد  مالالالرآت دلزنالالگ از  

 

 رشالالحه ریالالز ابالالر رحمالالتگالالر نبالالودی 

 

 طالالاوس جمالالالگالالر كنالالد یالالک جلالالوه  

 

 آیالالد از هالالر سالالو مالالدام  سالالیل محنالالت

 

 در نگالالالر دردی كالالاله جالالالای نالالالور شالالالد 

 (415)دانیالی، برگ                                  

 خاص بودی عالام سالان در خفالت و خیالز    

 (11) همان : برگ                                    

 كالالی زنالالد دم زیالالن مقالالال   طالالوطی دل

 (444)همان : برگ :                                  

 كالالدورت خالالاص و عالالامغالالرق كردنالالد در 

 (446) همان : برگ                                    

(، بحر رحمت )بالرگ  43(، بحر عرفان ) برگ 41(، دریای كرم ) برگ 41بحرصفا )برگ 

 (43(، دریای جو ) برگ 43

 (49(، آفتاب معرفت ) برگ 41(،ابر فیض) برگ 41آتش حسرت ) برگ 

 ب گ  تشبیه مفروق

 به خود همراه است:به داریم، اما هر مشبه با مشبهمشبهدر اینجا هم چند مشبه و 

 نفالالس تالالو چالالون زاغ باشالالد، روح بالالاز  

 

 آدمالالی چالالون گشالالت كالالان سالالیم و زر 

 

 اش كالالی گشالالت بالالاز؟  زاغ سالالیرت دیالالده  

 (99)همان : برگ                                           

 ظالالاهرش سنگسالالت و بالالاطن چالالون گهالالر  

 (91)همان :                                                 

 گ  استعاره 2گ  2گ  2گ  1

در ژرف ساخت استعاره، تشبیه وجود دارد. هر گاه از چهار ركن تشالبیه، ساله ركالن آن    

 به ذكر گردد، به آن استعاره میگویند.حذف شود و تنها مشبه

 وفالالاعالالروس بالالی خالالوار باشالالد ایالالن   

 چالالون روشالالن دالن مالالرآتصالالاف كالالن 

 

 همچالالالو خالالالاک رهگالالالذر در پالالالیش مالالالا 

 انالالالالدرانتالالالالا ببینالالالالی نالالالالور غیبالالالالی 

 (15)همان : برگ                                       

 عروس بی وفا استعاره از دنیا، مرآت استعاره از دل.

 اسالیر  ایالن زنالدان  هر كه آمالد شالد در   

 

 دیالالالر دونحاصالالالال اعالالالراض كالالالن از  

 

 خالالاک گشالالت و بالالاد بالالردش دار و گیالالر   

 (464)همان : برگ                                   

 ورن خالالالواهی گشالالالت در آخالالالر زبالالالون 

 (464)همان : برگ                                   

 این زندان  و دیر دون، استعاره از دنیا

 كن صالاف و بالس بالین نالور خالور      آینه

 

 چشالالالم دل بگشالالالا و در آن مالالالی نگالالالر  

 (441)همان :                                              
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 آینه استعاره از دل

 الف گ  اضافه استعاری

تشبیه نکند، بلکه به چیزی تشبیه كنالد كاله مضالاف     الیه را به مضافاگر گوینده مضافٌ

رخِ »های آن باشد، آن تركیب اضافۀ استعاری است؛ باله عنالوان مثالال    یکی از اجزا و وابسته

 -4اضالافۀ اسالتعاری اسالت، چالون    « زدموز دور بوسه بر رخ مهتالاب مالی  »در مصراع« مهتاب

ودی)انسالانی( تشالبیه   مهتاب به موج-3مهتاب به رخ تشبیه نشده است.-1مهتاب رخ ندارد.

« گالوش جالان  » و « چشالم دل  » شده است كه رخ از اجزا و اعضای آن است. در ابیات زیالر 

 همین وجه را دارند:

 بگشالالا چالالو روشالالن سالالیرتان چشالالم دل

 

 نشالالالالالالود آواز هالالالالالالاتف بالالالالالالدگهر  

 

 رخ متالالالاب از حضالالالرت شالالالاه جهالالالان   

 (  35)همان :                                              

 كالالرآن دونسالالت  گالالوش جالالان زانکالاله 

 (                                                   449)همان : برگ                                    

 ب گ  تشخیص

 تشخیص یا جان بخشی نسبت دادن صفات و خصوصیات انسان به غیر انسان را گویند:

 خاک خواری بر سالرت افشالاند جهالل   

 

 شالالد پشالالیمان بلبلالالی ز افغالالان و زار   

 

 تان وجالالودسالالر بالاله سالالر اشالالجار بسالال  

 

 راه حالالق رفالالتن بالاله جاهالالل نیسالالت سالالهل 

 (44)همان : برگ                                        

 كالالالش نصالالالیب آمالالالد از آن گلالالالزار خالالالار

 (449)همان : برگ                                      

 روز و شالالب باشالالند پیشالالش در سالالجود   

 (9)همان :                                                    

 گ  كنایه 3گ  2گ  2گ  1

كنایاله جملاله یالا    »های مطرح در مثنالوی بحرالمعالارف كنایاله اسالت.     دیگر از آرایه یکی

یی هم كه ما را از معنای تركیبی كه مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه صارفه

)نگاهی تازه باله بالدیع، شمسالیا :ص    « ظاهری متوجه معنای باطنی كند وجود نداشته باشد.

165) 

 كنالالالیگالالالر خالالالالف امالالالر شالالالاهان مالالالی

 حیالالالرت آن زمالالالان  میگالالالزی انگشالالالت 

 پنبالالۀ غفلالالت بکالالش از گالالوش هالالوش    

 

 از كشالالتی هسالالتی تمالالام  شالالوی دسالالت 

 

 پشالالت دسالالت آخالالر بالاله دنالالدان میکنالالی  

 كالاله شالالود محمالالل ازیالالن منالالزل روان    

 چنالالد باشالالی از مالالی عصالالیان بالاله جالالوش

 (15)بحرالمعارف دانیالی، برگ :                

 ه والسالالالمپالالس بالاله روی بحالالر پالالا نالال    

 (499)همان : برگ                                   
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 زاهدی كو مسالت از جالز ایالن مالی اسالت     

 

 وی اسالالت بالالاد بالالر دسالالت خالالاک بالالر سالالر

 ( 441)همان : برگ                                  

 گ  مجاز   6گ  2گ  2گ  1

مجاز استعال لفظ یا جمله در معنی غیر ما وُضعَ لَه، به شرط وجود قرینه و عالقه است. 

 (15)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا :ص 

 به قرینۀ ماكان؛ یعنی انسان« مشتی خاک» در بیت زیر 

 پایالالالان خالالالدای پالالالاک راحمالالالد بالالالی

 

 هالالر كالاله گالالردن تافالالت از راه طلالالب   

 

 را مشالالالتی خالالالاکكالالالو مکالالالرم سالالالاخت   

 ( 11)دانیالی فسوی : برگ                            

 رسالالالد آخالالالر بالالاله لالالالب  سالالالیل مژگالالالانش

 (49)همان :                                                    

 به قرینۀ مجاورت منظور اشک چشم است.« سیل مژگان »ن بیت در ای

 گ بدیع 3گ  2گ 1

 گ  جناس 9گ  3گ  2گ  1

 الف گ جناس تام
 دو كلمه از لحاظ شکل و لفظ مثل هم هستند، اما معنای متفاوتی دارند:

 بالالازنفالالس تالالو چالالون زاغ باشالالد، روح  
 

 زنهالالر كالاله افتالالد در كمنالالد مکالالر     

 

 ازبال زاغ سیرست دیالده اش كالی گشالت     
 (99)همان : برگ :                                   

 زنشالالالالالالد اسالالالالالالیر دام كیالالالالالالد راه 

 (444)همان : برگ                                   

 ب گ  جناس ناقص اختالفی

 دو واژه تنها در یک حرف با هم اختالف دارند:

 هر كه شالد تساللیم فرمالان خالدا    
 

 كسالی ملک عرفان شد مسلم بالر  
 

 را پالاک حمد بالی پایالان خالدای    

 
 زد بالال رهش هر طایری كالو   در
 

 و مالالالاجرا قالالالالو  قیالالاللفارغسالالالت از  
 (494)همان:برگ                          

 بسالالالیكالالاله رود بالالالر وادی تقالالالوی   
 ( 441) همان : برگ                               

 را خالالاکكالالو مکالالرم سالالاخت مشالالتی  

 (5)همان :                                           
 زد حالالالالالدم ز سالالالالرّ معرفالالالالت در  

 (9)همان :                                          
 (4( ، دنگ / سنگ )برگ 9(، ذكر/ فکر)برگ  9كس / خس )برگ 
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 ج گ  جناس ناقص حركتی

 دو واژه تنها در یک حركت با هم اختالف دارند:

 اشاز نامالاله مِهالالر مُهالالرگالالر بالاله دسالالت 
 

 اشنیالالالالک بالالالالرداری شالالالالوی دیوانالالالاله 
 (49)همان : برگ                                      

 دگ  جناس ناقص افزایشی

 در بین دو واژه، یکی نسبت به دیگر یک حرف اضافه دارد:
 پادشالالاها پالالیش ازیالالن خالالوارم مکالالن   

 جالالوانذكالالر ظلمالالت سالالوز باشالالد ای   
 

 اگالالر آگالاله شالالوی خمالالرو  خمالالارزیالالن 
 

 آیالالد ز هالالر سالالویی پدیالالد  شالالرو  شالالور
 

 نگونسالالالارم مکالالالن  جالالالان جهالالالاندر  
 جالالانسالالرمۀ غیبالالی كشالالد در چشالالم    

 (44)همان : برگ                               
 كالالی چالالو مخمالالوران ره گمالالره شالالوی   

 (411)همان : برگ                                    

 سالالر زنالالد زان پالالس كالالدورات شالالدید    
 (446)همان : برگ                                   

 گ   ایهام 2گ  3گ  2گ  1

« ندنپوشا»است و توریه به معنای « به وهم و گمان افکندن» ایهام، در لغت به معنای 

چنان بُوَد كه دبیر یا شاعردر نثر یا نظم الفالاظی  »وطواط ایهام را چنین تعریف كرده است: 

به كار برد كه آن لفظ را دو معنی باشد، یکی قریب و دیگر غریب و چالون سالامع آن الفالاظ    

« بشنود، حالی خاطرش به معنی غریالب رود و مالراد از آن لفالظ، خالود معنالی غریالب باُلوَد       

( تعریف كاشفی در قرن نهم كم و بیش همان تعریالف رشالید وطالواط     34: 4331)وطواط، 

است، با این تفاوت كه وی بیش از دو معنی را نیالز در ایهالام محتمالل دانسالته اسالت)بدایع      

(. محمود حسینی در سالدۀ دهالم پالس از ذكالر      414االشعار، كاشفی :ص االفکار فی صنایع

در تعریالف ایهالام از   « دو معنالی »كه ذكر  همان تعریف وطواط، در شرح انواع ایهام، میگوید

الالدین همالایی   (.  جالل 431باب ذكر حداقل است، نه انحصار )بدایع الصنایع،حسینی :ص 

نیز تعریف سنّتی ایهام را كه ذكر شد، آورده است؛ اما وی معتقالد اسالت كاله هالر دو معنالی      

محمالد خلیالل    (. 134قریب و بعید مراد است )فنون بالغت و صناعات ادبالی، همالایی : ص   

این صنعت را ایهام و تخییل نیالز گوینالد و آن   »را این گونه توضیح میدهد: « توریه»رجایی 

چنان است كه در كالم لفظی آورند كه دو معنی داشته باشد، یکالی قریالب و دیگالر بعیالد و     

-)معالم« مراد معنی بعید باشد به معونۀ  قرینۀ خفیّه كه آن را جز شخص فطِن درک نکند

(  به این ترتیب، وی قرینۀ پنهان و مخاطالب زیالرک را نیالز جالزء      314، رجایی :ص البالغه

ای در كلماله »تعریف ایهام قرار میدهد. سیروس شمیسا ایهام را این گوناله تعریالف میکنالد:    

 (    431)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا :ص « كالم حداقل به دو معنی به كار رفته باشد
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 روانمحملت شد از سر چشالمه  

 

 و هنالالوزی تشالالنه لالالب در خاكالالدان تالال 
 (36)بحرالمعارف دانیالی فسوی، برگ : 

 روان : جاری  / جان

 مالالدامجملالاله در شالالیراز موجودسالالت  

 

 رخ متالالالالاب از آن مدینالالالاله والسالالالاللم   

 (16)همان : برگ                                      

 مدام: پیوسته  / باده و شراب

 الف گ  ایهام تناسب

با توجه به معنای بیت تنها یک معنای آن قابل برداشت واژه دارای دو معنی است، ولی 

 های دیگر تناسب دارد:است و معنی دوم آن با كلمه یا كلمه

 هالالر كالاله گالالردن تافالالت از راه طلالالب  

 

 سالالیل مژگالالانش رسالالد آخالالر بالاله لالالب      

 (49)همان: برگ                                       

 با سیل تناسب دارد:  در این بیت، لب در معنای لب انسان است، ولی در معنی كنار

 از لالالب دل بالالا تالالو گفالالتم آن سالالخن  

 

 كالالالاله ندانالالالالد غیالالالالر اسالالالالتاد كهالالالالن   

 (  496)همان : برگ                                    

در این بیت، لب به معنی كنار و پهلو است، ولالی در تناسالب بالا دل ، لالب انسالان هالم        

 تداعی میشود.

 چشالالالم منسالالالت آن پادشالالالاه مالالالردم

 

 هكالاله كنالالد رخشالالان شالالریعت همچالالو مالالا  

 (49برگ  )همان:                                        

مردم در مصرع اول، ایهام تناسب  دارد: مردم در معنای مردمک چشالم اسالت، ولالی در    

 رابطه با پادشاه انسان را به ذهن متبادر میکند.

 گ  تضاد )طباق( 3گ  3گ  2گ  1

؛ یعنی كلمالات  در این جا بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد )تناسب منفی( باشد»

 (94)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص « از نظر معنی، عکس و ضد هم باشند.

 بالالالالروننالالالالور میآیالالالالد  درونالالالالیاز 

 تالالالالا نترسالالالالی مخلصالالالالانه از خالالالالدا

 

 زبالالاننالالی كنالالد افغالالان و زاری بالالی   

 

 كالالش بالالود مصالالباح ایمالالان در فالالزون      

 گالالالداو  سالالاللطاناز تالالالو كالالالی ترسالالالند 

 (454)فسوی جهرمی : برگ                     

 جالالوانو  پیالالرز سالالوزش بسالالی  سالالوزد ا

 (441)همان : برگ                                      

 گ   اعداد ) سیاقه االعداد( 6گ  3گ  2گ  1

اگر شاعر چند اسم را پشت سر هم بیاورد و بالرای همالۀ آنهالا یالک اسالم و یالک صالفت        

 بیاورد، به آن صنعت اعداد میگویند.



 54/ الدین علی دانیالی فسوی جهرمی و معرفی نسخ خطی آنشناسی بحرالمعارف شهابسبک

منظور كنند و برای همه یک فعل یا  اند، از یک جهتچند اسم را كه متوالیاً ذكر شده»

 (441:  4319)شمیسا، « صفت بیاورند

 ذكالر و فکالر و عزلالت و صالدق و صالالفا    

 

 عجب و شرک و حرص دل گمراه كرد

 

 دل كنالالالالد منظالالالالور افطالالالالار خالالالالدا    

 (441)همان : برگ                                    

 جالالالالان بعیالالالالد از قربالالالالت اهلل كالالالالرد   

 (11 ) همان : برگ                                     

 گ  واج آرایی )نغمه حروف( 5گ  3گ  2گ  1

تکرار یک صامت یا مصوت در چندین كلمه جمله كه باعث میشالود سالطح موسالیقایی    

 كالم افزایش یابد، واج آرایی نامیده می شود:

 از رضالالای حالالق بالالزن دم، دم بالاله دم   

 

 بالالالاخبر از شالالالاهد و مشالالالهود شالالالو   

 

 در دلی كه شرک و شک موجالود شالد  

 

 

 

 دم نالالالالاله غالالالالالم بالالالالالر ره تسالالالالاللیم در 

 (49)همان : برگ :                                     

 همچالالو شالالاهد محالالو در مسالالجود شالالو   

 (16)همان : برگ                                       

 بالالی نصالالیب از شالالاهد و مشالالهود شالالد    

 (441)همان : برگ                                    

 

 گ    اسلوب معادله 4گ  3گ  2گ  1

اقی برای مصراع دیگر فرض كرد به عبالارت دیگالر   آن است كه یک مصراع را بتوان مصد

بتوان بین آن دو مصراع عالمت مساوی گذاشت یا بتوان جای آنهالا را عالوض كالرد. ارتبالاط     

ای معادلاله » كدكنی در این بالاره مینویسالد :   بین آن دو قسمت بر پایۀ تشبیه است. شفیعی

دارد و شالاعر در   است كه به لحاظ نوعی شباهت، میان دو سوی بیالت ال مصالراع ال وجالود       

مصراع اول چیزی میگوید و در مصراع دوم چیزی دیگر ؛ اما دو سوی این معادله از رهگالذر  

شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شالاید بالرای جلالوگیری از اشالتباه بتالوان آن را اساللوب       

 (91ص  كدكنی:ها، شفیعی)شاعر آینه .«معادله خواند 

 هالا چالون اهالل ذوق   شاد شو بالر غصاله  

 

 همتالالالان نارفتالالاله بالالاله نالالالاقص حالالالرف

 

 دولالالالت و اقبالالالال خیالالالزد از تفالالالاق   

 

 سالالعی كالالن در كسالالب نالالور و نالالار شالالوق   

 (411)بحرالمعارف دانیالی : برگ               

 راه همراهالالالالالالان دون نارفتالالالالالاله بالالالالالاله

 (445) همان :                                             

 نکبالالالالت و ادبالالالالار و افالالالالالس از نفالالالالاق

 (445)همان :                                          
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 كالالالالی نشالالالالید بالالالالاز بالالالالا زاغ پلیالالالالد

 

 كالالالی ز سالالالنگ بالالالد، گهالالالر آیالالالد پدیالالالد

 (446)همان :                                              

 گ  تکرار 8گ  3گ  2گ  1

ای كاله باله   در این آرایه، دو كلمه یا دو جمله و عبارت اگر عیناً تکالرار شالوند، باله گوناله    

 زیبایی و موسیقی شعر بیفزایند :

 ز شالالالالالالالرمندگیسالالالالالالالوزم ا اهلل اهلل

 یالالالالا الالالالاله یالالالالا الهالالالالی یالالالالا الهالالالالی

 ام امیالالالد و بیمالالالت روز شالالالب  مایالالاله

 هر كه دل بسته بدان خالاک ای شالهاب  

 از فتنالالالاله آخالالالالر زمالالالالان  ای فغالالالالان

 

 ره نالالالالالدارم بالالالالالر طریالالالالالق بنالالالالالدگی 

 بالالالس خطالالالا كالالالردم مقالالالدم بالالالر گنالالالاه

 ثالالالالالالابتم كالالالالالالن در طلالالالالالالب اهلل اهلل

 در حجابسالالالت و حجابسالالالت و حجالالالاب 

 از قالالالول و فعالالالل ره زنالالالان   ای فغالالالان

 (41)همان : برگ                                      

  

 دیالن تالو باله بالاد     دادحرص و شالهوت  

 

 داد داداز حالالالالرص و شالالالالهوت  داد داد 

 (94)همان : برگ                                      

 گ  ردالصدر الی العجز 1گ  3گ  2گ  1

 اول و آخر بیت یکسان است:

 از غفلالالت دل صالالد فغالالان  صالالد فغالالان

 

 تالالا نادیالالده ای جالالان جهالالان    دیالالده

 

 كالالرده محالالو قیالالل و قالالال تالالو    حالالال

 

 صالالد فغالالانصالالد فغالالان از ظلمالالت غالالل   

 (11)همان : برگ                                      

 دیالالدگاننیسالالت فرقالالی بالالیم روشالالن    

 (411) همان :                                          

 تالالالو حالالالالپالالالرور غافلسالالالت از  قالالالال

 (411)همان :                                           

 سن تعلیلگ  ح 1گ  3گ  2گ  1

 در چمالالالن زان میزنالالالد بلبالالالل نفالالالس

 

 ابالر شالالد گریالان زمالالین چنالدان بسالالی   

 

 عیالالب چالالو مالالرآت مالالا معیالالوب دیالالد  

 

 نالالوش بالالا نالالوش از عبالالادت میشالالود   

 

 تالالالا مگالالالر یابالالالد بالالاله گلالالالبن دسالالالترس 

 (449)همان : برگ                                   

 تالالالا بالالالرون آیالالالد ز حالالالرم آن كسالالالی  

 (49)همان :                                              

 وی قلالالالب خویشالالالتن مرغالالالوب دیالالالد ر

 (445) همان :                                           

 نالالالور بالالالا ظلمالالالت ز عالالالادت میشالالالود  

 (446)همان :                                             



 64/ الدین علی دانیالی فسوی جهرمی و معرفی نسخ خطی آنشناسی بحرالمعارف شهابسبک

 گ  موازنه 95گ  3گ  2گ  1

 هماهنگ كردن دو جمله به وسیلۀ تقابل اسجاع متوازن است:

 دسالالالت زن در چالالالادر شالالالرم و حیالالالا 

 

 ک گالالردی مبالالاد بالالر جمالالالت از فلالال  

 

 مهتالالران مغالالرور و بالالی شالالفقت شالالوند 

 

 پالالالای نالالاله بالالالر تالالالارک نفالالالس و هالالالوا  

 (499) همان :                                          

 بالالالر جبالالالین روشالالالنت دردی مبالالالاد   

 (416)همان :                                             

 كهتالالران عاصالالی و كالالم خالالدمت شالالوند  

 (434)همان :                                             

 

 گ  لفّ و نشر 99گ  3گ  2گ  1   

 دوسالالتی بالالا دوسالالتان حالالق نکوسالالت  

 

 موجود شد 1شکو  4شرکدر دلی كه 

 

 بالالاش دایالالم محتالالرز از شالالر و شالالور   

 

  1پوستو  4مغزكن جدا چون  1باطلو  4حق 
 (441) همان :                                           

 شالالد 1مشالالهودو  4شالالاهدنصالالیب از بالالی

 ( 441:  )همان                                         

 1مالور و  4مالار از  1زورو  4جالور دورگردان 

 (411)همان :                                           

-بیت مثنوی بحرالمعارف نشان میدهد كه درصد فراوانی آرایاله  44111بررسی مجموع 

 های ادبی آن بدین شرح است:

 های ادبی مثنوی بحرالمعارفبسامد آرایه

آرایالالاله هالالالای  

 ادبی

 اوانیدرصد فر فراوانی

 14/6 4141 انواع تشبیه  

 1/3 111 تلمیح

 14/1 346 انواع جناس

 11/1 395 تضاد

 41/1 416 كنایه

 96/1 465 تکرار

 15/1 413 استعاره

 64/1 431 واج آرایی

 51/1 441 تشخیص
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 51/1 44 اعداد

 16/1 99 ایهام

 16/1 99 مجاز

 1/1 11 موازنه

 31/1 66 حسن تعلیل

 /15 44 ضرب المثل

 

 گ نتیجه گیری 95

الدین علی دانیالی فسوی جهرمی مثنوی بحرالمعارف  را در اخالق و عرفان شیخ شهاب

به پیروی از مثنوی معنوی و در بحر رمل مسدس محذوف سروده كه دو نسخه خطی از آن 

 تالا باشد. نسخه خطی اول بحرالمعالارف، بالی  در كتابخانه مجلس موجود می 4314به شماره 

ها شنگرف، اشعار در متن و حاشیه تحریر شده، جلالد: تیمالاج، سالرخ،    ون تاریخ (، نشانی)بد

سالطر كاله    43سانتی متر،  14×  43برگ ،  149ضربی، ترنج با سر، مجدول گرهی، لوالدار. 

-ثبت شده است. این نسخه به خط نستعلیق  توسط یوسف شاه جمالال   14141به شماره 

هجری قمری در تبریز كتابت شده اسالت . نسالخه دوم،    4365الدین بایزید دیلمی در سال 

تا ) بدون تاریخ (، نشانی ها شنگرف ، اشعار در متن و حاشیه تحریر شده ، جلالد :  كا، بیبی

سالانتی متالر،    14×  43بالرگ،   411تیماج، سبز، ضربی، ترنج با سر، مجدول گرهی، لوالدار. 

 [.96111سطر، ]ثبت  43

نۀ مختصات زبانی و از لحاظ آوایالی، در بسالیاری از ابیالات    شناسی در زمیاز جنبۀ سبک

ها را مخفالف  هها برای رعایت وزن شعر، واژتسکین متحرک  دیده میشود و در برخی از واژه

-ها را انداخته است. در سطح لغوی شاعر از به كار بردن واژهكرده و حرف یا حروفی از واژه

كه ابیات عربی بسیاری استفاده كرده است. شالعر   ها و تركیبات عربی ابایی نداشته تا جایی

دانیالی از سادگی  و روانی برخوردار است و اشعار وی ساده و همه فهم هستند و كمتالر بالا   

پیچیدگی و تکلّف همراه است. در سطح نحوی شاعر از افعال كهالن بهالره جسالته اسالت. از     

رخالوردار اسالت. شالاعر دسالت     های هنری و فنّی ، شعر دانیالی از جایگاه خوبی بلحاظ جنبه

توانایی در به كار بردن فنون بالغی در اشعار خویش داشالته و از صالناعات بالغالی باله نحالو      

احسن بهره جسته است. شاعر به اعتبار قالدرت تخیّالل و ذهنالی و خلالق ایماژهالای فالراوان       

هالای ادبالی و صالناعات بالغالی در حالد      مهارت خاصی داشته است. با این كه شاعر  از آرایاله 

دال آن استفاده كرده، اما این موضوع باعث نشده كه بر تکلّف شعر افالزوده شالود؛ یعنالی    اعت

اشعار وی در عین آراسته شدن به فنون بالغی و زیباییهای هنری، كامالً قابل فهم هسالتند.  

درصالد ،   14/1درصالد، انالواع جنالاس     1/3درصد،  تلمالیح   14/6از این منظر انواع تشبیه با 



 63/ الدین علی دانیالی فسوی جهرمی و معرفی نسخ خطی آنشناسی بحرالمعارف شهابسبک

درصالد، واج آرایالی    15/1درصد، استعاره  96/1درصد، تکرار  41/1یه درصد، كنا 11/1تضاد

 16/1درصالد، مجالاز    16/1درصالد، ایهالام    51/1درصد، اعداد  51/1درصد ، تشخیص  64/1

درصالد آرایاله    15/1درصد و ضرب المثالل بالا    31/1درصد، حسن تعلیل  1/1درصد، موازنه 

 اند.های ادبی این مثنوی را به خود اختصاص داده

 

 گ منابع و مآخذ 99
 ، تهران. 1141،دانیالی جهرمی،  شهاب بن عالء بن علی ، كتابخانه ملک، «نسخه خطی» الفقریه -

، تصالحیح مالدرس رضالوی،چاپ    4315المعجم فالی معالایبر اشالعار العجالم، شالمس قالیس رازی ،       -

 چهاردهم، تهران: دانشگاه تهران.

، 4314ء بن علالی ،كتابخاناله مجلالس،    ، دانیالی جهرمی،  شهاب بن عال«نسخ خطی»بحرالمعارف -

 تهران.

، ویراسالتۀ میالرجالل الالدین كالزازی،     4334بدایع االفکار فی صنایعاالشعار، كاشفی، میرزا حسین، -

 تهران: نشر مركز.

، تصحیح رحیم مساللمانیان قبادیالانی، تهالران : بنیالاد     4311بدایع الصنایع، حسینی، امیر محمود، -

 موقوفات دكتر افشار.

 ، تهران خیام 4354جهرم، اشراق ، كریم، بزرگان  -

، آینه میراث، دورۀ جدید سال ششم، 4395بوسعیدی از دیار جنوب، نحوی، اكبر و رستم فتوت،  -

 .165ال  199شماره چهارم، صص

 ،چاپ دوم، تهران: فردوسی . 4319بیان، شمیسا، سیروس، -

، تصالحیح وحیالد دسالتگردی،      4341تذكره نصرآبادی، نصرآبادی اصفهانی ، میرزا محمالدطاهر ،  -

 تهران : ارمغان.

كتابخاناله   ، دانیالی جهرمی،  شهاب بن عالء بن علی،«نسخه خطی»  جواهراالدراج و زواهراالدراج -

 ، قم9435آیت اهلل مرعشی، 

 ، تهران: ثالث.  4391چشم انداز شعر معاصر ایران ، زرقانی، سید مهدی،  -

، باله كوشالش هاشالم    4311ویان (،  واله اصفهانی، محمد یوسف، خلد برین ) ایران در روزگار صف -

 محدث، تهران : بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.

 حافظ شیرازی ، به كوشش خلیل خطیب رهبر، تهران : صفی علیشاه (، 4391دیوان حافظ ) -

م: مکتبه آیه هجری ،  ق 4113ریاض الحکماء و حیاض الفضالء ، افندی اصفهانی، میرزا عبداهلل  ،  -

 اهلل مرعشی.

 ، چاپ ششم، تهران: فردوس.4314سبک شناسی شعر ، شمیسا، سیروس ، -

 ، تهران : آگه4314كدكنی، محمدرضا، ها، شفیعیشاعر آینه  -
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شناسایی دو اثر ناشناخته از عبداهلل قطب بن محیی و معرفی شاگردش شیخ شهاب الدین دانیالی  -

( شالعر و  4346جهرمی، محمدجواد و رحمانیان كوشالککی، زینالب )   ، توانایی، حیدر، ناسکجهرمی

 .44-4، صص 1( 4زبان معاصر )

 ، قم : حکمت. 4331الدین دوانی، دوانی، علی ، شرح زندگانی جالل -

 ، تهران : آگه 4311كدكنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، شفیعی -

 سوم، تهران: مروارید ، چاپ 4395فرهنگ اصطالحات ادبی ، داد، سیما ، -

 ج ، تهران : امیركبیر.46، 4313فرهنگ لغت دهخدا، دهخدا، علی اكبر، -

 ، تهران : توس .  4331فنون بالغت و صناعات ادبی ، همایی، جالل الدین، -

 ، چاپ دهم، تهران: فردوس. 4313كلیات سبک شناسی، شمیسا، سیروس ، -

كتابخاناله آسالتان قالدس     ،  شهاب بن عالء بن علالی، ، دانیالی جهرمی«نسخ خطی»مصباح السالکین

 ، مشهد13111رضوی، 

 ، شیراز : انتشارات دانشگاه شیراز . 4331البالغه ، رجایی، محمد خلیل،معالم -

 رهام ، تهران:4391موسیقی در ادبیات، طهماسبی، طغرل،  -

 ، تهران : آگه4366كدكنی، محمدرضا، موسیقی شعر، شفیعی -

، 4314كتابخانه مجلس،  ، دانیالی جهرمی،  شهاب بن عالء بن علی،«نسخه خطی»لیهنصایح دانیا -

 تهران.

 تهران: فردوسی. ، چاپ سوم،4319 نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، سیروس، -
 

 

 


