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جلوههای ادبی کلیات شیخ بهایی
نیلوفر اصولی
دکتری جامعهشناسی
چکیده
شیخ بهایی ،یکی از دانشمندان زبردست ،محققی ژرفبین و نویسندة متبحر عصر صفوی و عالم تشیع قرن دهم محسوب میگردد
اما ب ه جهت اشعار نیکویی که دارد ،نام او را در زمره شعرا نیز آوردهاند .عالوه بر اینکه به مفهوم جنبههای معنوی و درونی شعر خود
همت گماشت و ضمن آراستن سخن خود به زیورهای کالمی ،از توجه به آرایههای معنوی غافل نماند بهطوری که تقریباً برای اغلب
صنایع بدیعی و بیان در دیوان شیخ نمونههایی را میتوان ارائه کرد ،با آوردن صناعات لفظی مانند :اشتقاق ،انواع جناس و ...و
صناعات معنوی زیبا مانند ارسال المثل ،تجرید ،تلمیح ،مراعات نظیر ،تشبیه ،استعاره و برخی اصطالحات و کنایات زیبا و دلنشین،
در زمرة شاعران حاذق قرار گرفته است .در این مقاله به بررسی جنبههای زبانی ،هنری و محتوایی آن پرداخته شده است.
کلیدواژهها :شیخ بهایی ،عصر صفوی ،صناعات معنوی ،صناعات لفظی.
مقدمه
«شیخ االسالم بهاءالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد عاملی ،متخلص به «بهایی» و معرف به «شیخ بهایی»از جمله عالمان و
مشاعران معروف قرن یازدهم هجری است .وی دانشمندی ادیب و فقیه و منجم و ریاضیدان و شاعری است که پدرش وی را محمد
نامید)6(».
«وی مردی بود بزرگوار و دانشمندی پارسا و دانش دوست و صوفی منش ،با همان مرتبت و تقرب باقی ماند .او به عنوان یکی از
وارستهترین سالکان طریق شریعت و عارفان و به عنوان یکی از برجستهترین نواب علم وفرهنگ ایران و مشهورترین وروشن ترین
علماء و فقها و مفسرین علوم مذهبی و فلسفه و عارفان شناخته شده است)3(».
«این شاعر به وحدت وجود خستو شد واز این رو شبلی او را با مغربی هم تراز میداند)1(».
شیخ بهایی چون مایة علمیش از دیگران بیشتر بود ،میان هم ترازان خود شهرتی یافت وباید گفت که «شهرت او ،در شاعری که از
بسی از استادان سخن عهد صفوی در گذشته ،بیشتر مرهون شهرتش در دانشهای دینی و مقام بلند اجتماعی و مذهبی او است.از
علتهای رواج اشعار بهایی ،چاشنی تند عرفانی آنها است .این ذوق عرفانی که در سخن او مییابیم ،اصال تازگی ندارد و تنها وجه
اهمیتش در این است که یک عالم شرعی متنفذ آنها را آزادانه ،در عهد غلبة مالیان متعصب قشری از سرگرفته ،و باز گفته و از این
راه شعر خود را محل توجه و مراجعة اهل ذوق ساخته است)3(».
ادبیات در هر شکلی و قالبی که باشد بیان کنندة ارزشها و معیارهایی است که زندگی فردی و اجتماعی بر حول محور آنها در
گردش است و نقد و بررسی آثار ادبی نیز چنین است و نمیتواند به دور از آن معیارها و ارزشها باشد ،در این مقاله به بررسی
جنبههای زبانی ،هنری و محتوایی آن پرداخته شده است.
 -4بررسی ویژگیهای صوری غزلیات :ردیفهای شعری ،تخلص ،اوزان شعری شیخ بهایی ،تکرار بیت ،مصراع ،کاربرد وسیع اعداد
که بر کثرت داللت میکند و نزدیکی شعر به زبان محاوره میباشد.
بررسی ویژگیهای دستوری :کاربرد افعال بیشوندی ،کاربرد افعال در معانی خاص ،ساختهای گوناکون افعال ،کاربرد فعل
-2
با "الف" زاید در آغاز ،کاربرد حرف "تای" ربط و اضافه در معانی مختلف ،کاربرد حرف "را" در معانی مختلف ،کاربرد دو حرف
اضافه برای یک متمم ،کاربرد حرف "ک" برای معانی مختلف ،کاربرد "همی" به جای "می" میباشد.
جلوههای بدیع وبیان در دیوان شیخ بهایی:
-9
الف -صنایع مربوط به بدیع لفظی :اشتقاق ،انواع اجناس ،تضمین و ملمع میباشد.
ب -صنایع مربوط به بدیع معنوی :ارسال المثل ،تمثیل ،تجرید ،تلمیح ،سوال و جواب ،طباق ،تصاد با مطابقه ،مراعات نظیر ،استعاره،
تشبیه و کنایه میباشد.
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-4-4بررسی ویژگیهای صوری:
در مجموع آثار شیخ ،تعداد  21غزل ضبط گردیده است .اغلب این غزلها بین پنج تا ده بیتی هستند و فقط یکی از غزل هایش به
چهارده بیت رسیده و سه غزل دیگر آن ،کمتر از پنج بیت میباشد ،و اصطالحا به آنها غزل ناتمام گفته میشود.
-1-4ردیفهای شعری:
از میان مجموعه  21غزل دیوان ،تعداد  41غزل مردف و بقیه مقفی هستند .غزلهای مردف بیشتر ،دارای ردیفهای فعلی
میباشند؛ از بین  41غزل مردف یاد شده 1 ،غزل به ردیف فعلی ،یک غزل به ردیف قیدی و یک غزل به ردیف ضمیری ختم شده
اند.
در این جا به ذکر نمونه هایی از غزلهای مردف ،اکتفا میکنیم:
 نمونه ای از ردیفهای فعلی:به شهر عافیت ،ماوی ندارم
من از پروانه دارم چشم تحسین

به غیر از کوی حرمان ،جا ندارم
ز عشاق دگر ،پروا ندارم...

بگذر ز علم رسمی ،که تمام قیل و قالست
ز مراحم الهی ،نتوان برید امید

من و درس عشق ای دل! که تمام و جد و حالست
مشنو حدیث زاهد ،که شنیدش و بالست....

(ص 441غزلیات)

(ص 441غزل)
 از ردیف قیدی یک نمونه:تا سرو قباپوش تو را دیدهام امروز
من دانم و دل ،غیر چه داند در این بزم

در پیرهن از ذوق نگنجیده ام امروز
از طرز نگاه تو چه فهمیده ام امروز...
(ص 449غزل)

 از ردیف ضمیری یک نمونه:تازه گردید از نسیم صبح گاهی ،جان من
بس که شد گل گل تنم از داغهای آتشین

شب ،مگر بودش گذر بر منزل جانان من
میکند کار سمندر ،بلبل بستان من...
(ص 443غزل)

 -9-4تخلص:
طبق تعریف« :تخلص نام شعری شاعر که شبیه اسامی خانوادگی است از قبیل :فردوسی ،منوچهری ،نظامی ،حافظ ،جامی و امثال
آن)3(».
شیخ به جز سه غزل ،بیست و یک غزلش را به نام خود تخلص کرده ،و در مثنویات ،مخمس ،قطعات واشعار پراکنده و در رباعیات به
ترتیب  2 ،4 ،49و  1بار که جمعا  14بار میباشد ،به نام خود تخلص کرده ،و تخلص از ملزومات آن دوره است.
برای نمونه به چند بیت او نظری میافکنیم:
غم هجر را بهایی به تو ای بت ستم گر

به زبان حال گوید که زبان قال اللست
(ص 441غزلیات)

ای سگ نفس بهایی

یادگیر

این قناعت از سگ آن کبر پیر...
(ص 491مثنویات)

-1-4اوزان شعری شیخ بهایی:
اشعار شیخ ،عموما در اوزان دل نشین و روان و بحرهای مطبوع سروده شده است؛ در بحرهایی نظیر :رمل ،هزج ،مجتث و مضارع و...
و از بحرهای رمل و هزج بیشتر استفاده کرده.
-0-4تکرار:
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یکی از موضوعات سبکی که در دیوان شیخ بسامد قابل توجهی دارد ،مسئله تکرار است.تکرار بیت ،تکرار مصراع.
تکرار کامل بیت؛به عنوان مثال بیت:
به چه دل بسته یی ،به که هم نفسی؟
یک دم به خود آی وببین چه کسی(ص414-493مثنویات)
تکرار مصرع:موضوع تکرار ،گاهی نیز با تکرار مصراع ،در دیوان شیخ خودنمایی میکند.
تکرار برخی مصراعها در غزل با اندک تغییر؛ به عنوان مثال:
مفتاح ابواب النهی مشکوه انوار الهدی..
یا ایها الساقی ادرکاس المدام فانها
(ص)413
ومصراع دوم را در غزل دیگری چنین تکرار میکند:
مضیفی غفله عمری کذلک یذهب الباقی

ادرکاساّ وناولها یا ایها الساقی...
(ص446غزلیات)

...اهلل اهلل این چه اسالمست ودین

ترک شد آیین رب العالمین...
(ص492مثنویات)

که در مثنویات صفحه س صدوسی وسه ،مصرع اول بیت فوق را عینا تکرار کرده.
 ...هلل اهلل این چه اسالمست ودین

شرک باشد این به رب العالمین...
(ص499مثنویات)

-6-4کاربرد وسیع اعداد کثرت:
شیخ ،از اعدادی که بیانگر کثرت اند ،استفادة گسترده ای میکند .او بیش از همة اعداد ،عدد «صد» را ،در این موارد ،به کار میبرد.
اعداد دیگر نظیر «هزار»« ،دو صد» ،و»صدهزار» نسبت به عدد مذکور ،کاربرد کمتری دارند.
به عنوان مثال ،میتوان به شواهد زیر اشاره کرد:
شب که بودم با هزاران کوه درد

سر به زانوی غمش بنشسته فرد...
(ص 422مثنویات)

زان نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاکر تو صد فخر راز...
(ص 429مثنویات)

-7-4نزدیکی به زبان محاوره:
یکی دیگر از مسایلی که میتواند در بررسی ویژگیهای صوری شعر شیخ ،مورد تامل قرار گیرد .لحن شعر اوست که در مواقعی به
زبان مردم کوچه و بازار نزدیک میشود .این کار او در شعر ،حال و هوایی کامال صمیمی ایجاد میکند .و از این اختصاصات سبک
هندی نیز است.
اینک نمونه هایی از ابیات:
قربان سرت شوم ،بگو از ره لطف

لعلت به دلم چه گفت کز من برمید؟

سینة خود را بر او صد چاک کن

دل از این آلودگیها پاک کن...

(ص 433رباعیات)
(ص 421مثنویات)
-1-4ویژگیهای مهم دستوری:
-4-1-4ویژگیهای مربوط به کاربرد افعال:
-4-4-3-4کاربرد افعال پیشوندی:
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از تلخی جان کندنم ،از عاشقی واسوختند...

آنان که شمع آرزو ،در بزم عشق افروختند

(ص 441غزلیات)
از درم ناگه درآمد

لب گزان ،از رخ برافکنده نقاب...

بی حجاب

(ص 422غزلیات)
-2-4-1-4کاربرد افعال در معانی خاص:
«بر با دشدن» به معنی«تلف شدن»:
شد همه بر باد ایام شباب

بهر دین یک ذره ننمودی شتاب...
(ص42غزلیات)

«ساز کردن» به معنی «آماده کردن»:
حالیا ای عندلیب کهنه سال

ساز کن افغان و ...
(ص 423غزلیات)

«مشرف شدن» به معنی «سرافراز شدن ،شرفیاب شدن»:
من به خانه روم و ایشان را مالقات نموده ،باز به خدمت مشرف گردم .ص 413
-9-4-1-4ساختهای گوناگون افعال:
در دیوان شیخ ،افعال به شکلهای مختلف و با ساختهای متفاوت و در بسیاری موارد با نشانهها و کاربردهای سبک قدیم خراسانی
به کار رفته است.
-4-9-4-3-4کاربرد فعل با «الف» زایدی در آغاز (از نشانههای سبک خراسانی)
ای بسا فعلی که وارون بسته شد

شیشة امن نفوس اشکسته شد....
(ص 433مثنویات)

 -1-9-4-3-4در مواقعی حرف تاکید می را بر آغاز فعل امر میافزاید:
برخیز سحر ناله و آهی میکن

استغفاری زهر گناهی میکن...
(ص 431رباعیات)

می گو با

ذوق و دل آگاه

اهلل اهلل اهلل اهلل...
(ص 413مثنویات)

-9-9-4-3-4کاربرد فعل ماضی استمراری بدون «می» در آغاز و افزودن «ی» در آخر ،هنگام ارادة وجه شرطی و
عاطفی( :از نشانههای سبک خراسانی)
با وضوی صبح خفتگان میگذارد

نامرادان را بسی دادی مراد...
(ص 494مثنویات)

هر چند شوهر گوشت به خانه میآورد ،بیشتر آن گوشت را زن کباب کردی و بخوردی وتتمة دیگر را صرف چاشت نمودی و
بخوردی(.ص)263
-1-9-4-1-4تقدیم عالمت اخباری «می» بر نون نفی( :از نشانههای سبک خراسانی)
جمله سعیت بهر دنیای دینیست

بهر عقبی میندانی سعی چیست....

می نباید اختالل از هیچ چیز

چون وضوی محکم بی بی تمیز....

(ص 492مثنویات)
(ص 494مثنویات)
-0-9-4-3-4ایجاد فاصله بین فعل ماضی استمراری و عالمت آن:
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تو قصة عاشقان همی کم شنوی

بشنو ،بشنو که قصه مان خوش باشد

در کمین خود نشینی گر دمی

خویش را بینی کم از عابد همی..

(ص 431رباعیات)
(ص 431مثنویات)
-1-3-4ویژگیهای دستوری مربوط به کاربرد حرف:
«-4-1-3-4اندر» به جای «در»( :از نشانههای سبک قدیم خراسانی)
عزت اندر عزلت آمد ای فالن

تو چه خواهی ز اختالط این و آن...
(ص 421مثنویات)
از پی رد و قبول اندر کمین...

زیر کانند از یسار و از یمین

(ص 494مثنویات)
خویش را ضایع مکن اندر جالل...

گر نگردی فهم یگذر زین مقال

(ص 433مثنویات)
-1-1-3-4کاربرد حرف تا ی ربط اضافه در معانی مختلف:
-9-1-3-4حرف ربط برای یبان ابتدا ،در معنی «از وقتی که»:
تا پشت خود به گنج ازل داده ایم ما

ملک ابد به جانب ما رو نمیکند..

تا باد صبا پیچ سر زلف تو وا کرد

بر خود چو سر زلف تو پیچیده ام امروز...

(ص 444غزلیات)
(ص 449غزلیات)
-1-1-3-4حرف اضافه برای بیان انتها:
تا آخر در خالل گفت و گو

کرد استنباط ضعف عقل او...
(ص 431مثنویات)

تا که عامی چند سازی رام خویش

با صد افسون آوری در دام خویش..
(ص 492مثنویات)

-0-1-3-4حرف ربط برای بیان نتیجه و معلول:
جذبه یی از عشق باید بی گمان

تا شود طی ،هم زمان و هم مکان...

تا کند شق پردة پندار را

هم به چشم یار بیند یار را..

(ص 436مثنویات پراکنده)
(ص 421مثنویات)
-6-1-3-4حرف ربط برای بیان دوام:
تا نیست نگردی ،ره هستت ندهند

این مرتبه با همت پستت ندهند
(ص  431رباعیات)

-7-1-3-4کاربرد حرف«را»در معانی مختلف:
گر نباشد جامة اطلس تو را

کهنه دلقی ساتر تن ،بس تو را...
(ص  426مثنویات)

(یعنی :برای تو)
یکی دیوانه یی را گفت بشمار

برای من همه دیوانگان را...
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(ص  463قطعات و اشعار پراکنده)
(یعنی :به دیوانه ای)
پس پادشاه ،خواجه سرایی را فرمان داد که در فالن روز شراع دریا را فرق کن( .ص )213
(یعنی :به خواجه سرایی)
-3-1-3-4کاربرد حرف «ک» برای معانی مختلف:
-

برای تحقیر( :از نشانههای سبک خراسانی است)

گفت با اون رند کی ،کای نیک زن

حیرتی دارم درین کار تو من...
(ص 494مثنویات)

-

برای تصغیر به معنی «کمی» یا «چند»:

یک دمک بنشست بر بالین من

رفت و با خود برد عقل و دین من...

صمت عادت کن که از یک گفتنک

میشود تاراح این تحت الحنک...

(ص 422مثنویات)
(ص 493مثنویات)
-3-1-3-4کاربرد دیگر مربوط به حروف:
-

کاربرد «همی»به جای«می»:

گر همی خواهی که باشی تازه جان

رو کتاب نان و حلوا را بخوان
(ص  491مثنویات)

چون آن شیر گربه را دید ،او را پیش طلبید ومهربانی بسیار نمود ودست بر سر و گوش او همی مالید(.ص)291
-9-3-4جلوههای بدیع وبیان در دیوان شیخ بهایی:
شیخ عالوه بر این که به مفهوم جنبههای معنوی و درونی شعر همت گماشت ،هرگز از آراستن آن به زیورهای گوناگون ادبی غافل
نبوده است ،طوری که تقریبا برای اغلب صنایع بدیع و بیانی در دیون او ،نمونههایی را میتوان ارائه کرد؛ صنایعی چون جناس،
تجرید ،مراعات نظیر ،تلمیح ،تشبیه و غیره.
اینک به برخی از این صنایع اشاره میشود:
-4-9-3-4صنایع مربوط به بدیع لفظی:
-1-9-3-4شبه اشتقاق:
«صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حرف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد)3(».
به افسون و افسانه دل خوش کنم

مگر ضعف پیری فراموش کنم...
(ص  463مثنویات پراکنده)

-9-9-3-4انواع جناس:
 جناس تام « :آن است که الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن یعنی حروف و حرکات یکی و در معنی مختلف باشند)41(».ای خوش آن دانا که دنیا را بهشت

رفت هم چون شاه مردان در بهشت...

وه چه خوش میگفت در راه حجاز

آن عرب شعری به آهنگ حجاز

(ص 491مثنویات)
(ص  429مثنویات)
جناس زاید:«آن است که یکی از کلمات متجانس را حرف بر دیگری زیادت باشد(».همایی)
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آفت دوران بالی مرد و زن

آن قیامت قامت پیمان شکن

(ص 422مثنویات)
ز مقاصد آن مقصد نایاب

ز مطالع آن طالع در خواب...
(ص  414مثنویات)

جناس مصحف یا خط:«آن است که ارکان جناس در کتابت یکی و در تلفظ و نقطه گذاری مختلف باشند( ».همایی)
شد همه بر باد ایام شباب

بهر دین یک ذره ننمودی شتاب...
(ص 426مثنویات)

در آسمانها گشوده شود و ستارهها به حکم مفاد اذا السما انفطرت و اذا النجوم انکدرت زیر و زبر شوند(.ص)416
1-9-3-4تضمین:
«اما تضمین به گونة دیگر که معمول گویندگان قدیم نیز بوده آن است که در ضمن اشعار خود یک مصراع یا یک بیت و دو بیت را
بر سبیل تمثل و عاریت از شعرای دیگر بیاورند با ذکر نام شاعر یا شهرتی که مستغنی از ذکر نام باشد به طوری که بوی سرقت و
انتحال ندهد)44(».
چنان که شیخ بیت معروف مولوی را تضمین کرده است:
و ز جداییها شکایت میکند»
«بشنو از نی چون حکایت میکند
(ص 49غزلیات)
و نیز ابیات زیر را از گلستان سعدی تضمین کرده است:
لیک موش است ،در مصاف پلنگ
گربه شیر است در گرفتن موش
(ص)439
که بسیار کس چون تو پرورد و گشت
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت
(ص)219
که بد کردن به جای نیک مردان
نکویی با بدان کردن چنانست
(ص)231
 -0-9-3-4ملمع:
«آن است که فارسی و عربی را در نظم به هم آمیخته باشند ،چنان که مثال یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی ،با یک بیت یا
چند بیت فارسی و یک بیت عربی بگویند .ساختن این نوع شعر را نام صنعت تلمیع در جزو صنایع بدیع نیز شمرده اند.ملمع گویی
در شعر فارسی از نیمة اول قرن چهارم هجری شروع شده و یکی از ملمع گویان بزرگ آن زمان ابوالحسن شهید بن حسین بلخی
حکیم و شاعر معروف است که با رودکی (متوفی  )923معاصر بود و پیش از وی در حدود سال  923وفات یافت ،و بعد از وی نیز
شعرای عربی دان ملمعات بسیار ساخته اند ،چنان که عربی گویان فارسی دان خیلی جلوتر از آن زمان به ساختن اشعار ملمع
پرداخته بودند)42(».
شعر ملمع از شیخ بهایی:
جا البرید مبشرا من بعد ماطال المدا
باهلل اخبرنی بما قد قال جیران الحمی

ای قاصد جانان تو را صد جان و دل بادا فدا
حرف دروغی از لب جانان بگو بهر خدا

با دف و نی ،دوش آن مرد عرب
ایها القوم الذی فی المدرسه

وه! چه خوش میگفت ،از روی طرب:
کلما حصلتموها وسوسه...

(ص 413غزلیات)

(ص 421مثنویات)
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 -6-9-3-4صنایع مربوط به بدیع معنوی:
شیخ بهایی ،ضمن آراستن سخن خود به زیورهای کالمی ،از توجه به آرایههای معنوی نیز غافل نیست .از میان صنایع بدیع معنوی،
«مراعات نظیر»« ،تلمیح»و«کنایات» بیشترین فروغ و جلوه گری را در شعر او دارد.
اینک برای این که در این بخش جنبههای هنری شعر او را نیز نشان دهیم ،به ذکر پاره ای از صنایع بسنده میکنیم:
 -4-6-9-3-4ارسال المثل:
«آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله ای که مثل یا شبیه مثل و متضمن مطالبی حکیمانه است بیارایند)49(».
حلوای تن تنانی ،تا نخوری ندانی( .ص )224
بر عکس نهند نام زنگی کافور( .ص )231
 -1-6-9-4تشخیص:
تشخیص ،همان صنعتی است که علمای قدیم ،آن را «استعاره مکنیه» مینامیده اند این صفت که میتوان آن را به انسان پنداری یا
جاندار انگاری تعبیر کرد ،مورد عنایت و استفاده قرار گرفته است.
در این نوع استعاره ،مشبه ذکر نمیشود و در بیشتر موارد ،انسان است .مثل ترکیب دست زمان .در ترکیب فوق ،شاعر با انسان
پنداری زمان آن را صاحب دست تصور کرده است.
-منم که تی ستم دیده ام به نا کامی

منم که تیر بال خورده ام ز دست زمان...
(ص 443غزلیات)

 -1-6-9-3-4تجرید:
« در بدیع فارسی مرادف خطاب النفس است ،یعنی متکلم از نفس خویشتن ،یکی را مانند خود انتزاع کند و او را طرف خطاب قرار
دهد)41(«.
شواهدی برای صنعت تجرید در شعر شیخ بهایی:
ای بهایی تا که گشتم ساکن صحرای عشق

در ره طاعت ,سر راه طلب گم کرده یی

بهایی خرقه خود را مگر آتش زدی ،کامشب

جهان پر شد زدود کفر وسالوسی و زراقی

(ص 441غزلیات)
(ص 446غزلیات)
- -0-6-9-3-4تلمیح:
تلمیح«یعنی به گوشة چشم اشاره کردن؛ و در اصطالح بدیع آن است که گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی
معروف اشاره کند(«.همایی)
این صنعت بدیع – هم چنان که پیشتر اشاره شد -از جمله صنایع پر کاربرد و مورد عنایت شیخ بهایی است .ما ضمن رعایت
اختصار به نمونه هایی از تلمیحات شیخ اشاره میکنیم.
تلمیح به داستان سجده نکردن ابلیس و خوردن میوه ممنوعه حضرت آدم دارد:
قدسیان کردند پیش او سجود
جد تو آدم بهشتش جای بود
مذنبی ،مذنب ،بر بیرون خرام
یک گنه چون کرد ،گفتندش :تمام
(ص 423مثنویات)
تلمیح به داستان حضرت یوسف دارد:
یوسفی ،یوسف بیا از چه برون
تا به کی در چاه طبعی سرنگون
وارهی از جسم و روحانی شوی
تا عزیز مصر ربانی شوی
(ص 421مثنویات)
 -6-6-9-3-4سوال و جواب:
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«آن است که قصیده یا غزلی را به صورت پرسش و پاسخ یا پیغام و جواب بگویند)43(».
زنگ گمراهی ز دل بزدایدت
علم چه بود؟ آن که ره بنمایدت
جمله را در داو اول باختن...
زهد چه بود؟ ا ز همه پرداختن
(ص  423مثنویات)
عارفش گفت :این که بهرش در تکی

حاصلت زان چیست؟ گفتا :اندکی
(ص  499مثنویات)

 -7-6-9-3-4طباق ،تضاد یا مطابقه:
«در لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن و در اصطالح آن است که کلمات ضد یکدیگر بیاورند)46(».
زیر کانند از یسار و از یمین

از پی رد وقبول اندر کمین..

تو شاه جواهر ناسوتی

خورشید مظاهر الهوتی..

(ص  494مثنویات)
(ص  493مثنویات)
 -3-6-9-3-4مراعات نظیر:
« آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند ،خواه تناسب آن ها ،از جهت همجنس بودن باشد،
مانند [گل و الله] ...و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت یا تضمن و مالزمت باشد ،مانند [شمع و پروانه])43(».
این صفت در دیوان شیخ نیز  -مثل سایر دیوان ها -بسامد باالیی دارد:
رو بسوزد این جبة ناپاک را

وین عصا و شانه و مسواک را..
(ص 496مثنویات)

نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو

باغ و راغ و حشمت و اقبال تو...
(ص  421مثنویات)

 -7-9-3-4استعاره:
استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری ،زیرا شاعر در استعاره ،واژهیی را به
عالقة مشابهت به جای واژه دیگری به کار میبرد.
از طرف دیگر می توان استعاره از تشبیه نیز بیرون آورد ،بدین معنی که از جملة تشبیهی ،مشبه و وجه شبهه وادات تشبیه را حذف
کنیم به نحوی که فقط ،مشبه به باقی بماند ،به این مشبه به استعاره میگویند)1(.
منم که تیر بال خورده ام ز دست زمان..
منم که نی ستم دیده ام به ناکامی
(ص  443غزلیات)
دست زمان که در آن مشبه یعنی زمان همراه با یکی از لوازمات مشبه به (انسان) که دست باشد ،آمده است.
به آن قسمت که گوینده در ضمیر خود زمان را به انسان تشبیه کرده است استعاره مکنییه و به آن قسمت که برای زمان ،دست را
خیال کرده ،استعاره تخییلیه میگویند ،که روی هم این گونه استعاره را ،استعاره مکنییه تخییلیه خوانده اند.
کاندرین ویرانه ریزی بال و پر..
حیف باشد از تو ای صاحب هنر
(ص  423مثنویات)
صاحب هنر را به مرغی تشبیه کرده و مشبه به را در لفظ نیاورده است ،اما از لوازم مشبه به را در لفظ نیاورده است ،اما از لوازم
مشبه به در لفظ آورده که دلیل بر مشبه به باشد.
-3-9-3-4تشبیه:
«دریافت و تشبیه و پذیرش همانندیهای دو یا چند چیز در یک یا چند صفت و نشان دادن آن همانندیها را ،تشبیه
مینامند)4(».
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زمانه هم چو دل من سیاه روز شده

گهی که سر کنم از غم ،حکایت دوران...
(ص  443غزلیات)

تشبیه زمانه به دل.
-3-9-3-4کنایه:
«کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و کلمه و کالم ،عالوه بر معنی حقیقی و ظاهری خود ،معنی مقصود دیگری را
نیز به همراه داشته باشد این معنی مقصود را معنی کنایی کلمه و کالم مینامند)2(».
در کنایه بر خالف استعاره و مجاز -قرینة صارفه که مانع ارادة معنی اصلی است ،وجود ندارد و ارادة معنی اصلی نیز جایز و ممکن
است .مثال وقتی میگوییم« :فالنی دراز رکیب (=رکاب) است ».و هر چند منظور کنایی مان ،قامت دراز وبلند فرد موصوف است ،اما
ارادة معنی اصلی کنایه نیز رواست».چرا که قامت بلند یکی از لوازمش بلندی رکاب است.
بهتر است به نمونههای کاربرد کنایه در شعر شیخ نیز نظری افکنیم:
سر از پا نشناختن :کنایه از برای شوق یا احترام کسی تعجیل کردن ،شتاب کردن
این نکتهها بگیرید بر مردمان هشیار..
ما عاشقان مستیم ،سر را ز پا ندانیم
(ص 442غزلیات)
نتیجه:
شیخ بهایی مردی با جهان بینی شگفت آور بود چنان که از خالل آثار ارزشمند او پیداست ،به طوری که در ریاضی ،هیئت ،نجوم و
هندسه و شیمی تبحر داشت .وی با قدرت و نیروی عشق و ایمان از وادیهای دشوار حیرت گذشت و با کمک معرفت به اوج رفیع
اندیشهها رسید .همچنین به ادبیات هنر و شعر و شاعری اهمیت میداد و مخصوصا در شعر فارسی زبر دستی او فوقالعاده آشکار
است «مخصوصا غزلیات و رباعیات وی یکی از بهترین نمونههای اشعار فارسی در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری در
ایران است .و بر بسیاری از سرایندگان هم عصر رجحان دارد و باالترین برتری او آن است که در آن بحبوحه سبک هندی تقریبا
تمام شعرای ایران و پیرامون آن سبک میگشتهاند ،وی یکی از سرایندگان نادری است که بدان روش شعر نگفته و همان انسجام و
روانی و سادگی و طراوت خاص شعرای عراق را که پیش از سبک هندی معمول بوده است ،نگاه داشته و اغلب شعر او به حافظ در
غزل و رباعی و به شعر جاللالدین بلخی در مثنوی شبیه شده است .شاعری توانمند و مسلط به آرایههای ادبی میباشد ،عالوه بر
این که به مفموم جنبههای معنوی و درونی شعر خود همت گماشت و ضمن آراستن سخن خود به زیورهای کالمی ،از توجه به
آرایههای معنوی غافل نماند به طوری که تقریبا اغلب صنایع بدیهی و بیان را در دیوانش استفاده کرده است.
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