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 چکیده
ای الزم است همۀ آثار سرامدان دورۀ برای شناخت بهتر سبک ادبی غالب در هر دوره

منظور و برای  دقت بررسی شود و ویژگیهای سبکی آنها مدنظر قرار گیرد. به همینزمانی به

الذهب عبدالرحمن جامی در سبک ادبی قرن نهم، سلسلهبه  رسیدن به شناختی بهتر نسبت

اورنگ عبدالرحمن جامی، شاعر الذهب، اورنگ اول از هفتاین پژوهش بررسی میشود. سلسله

سبک قرن نهم هجری است كه بررسی ویژگیهای سبکی آن، هم به شناخت بهتر  صاحب

بک فردی او ارائه سبک ادبی روزگار حیات شاعر كمک میکند و هم شناختی كامل از س

به سبک شخصی جامی، به بررسی  میدهد. این پژوهش برای رسیدن به دركی بهتر نسبت

فرارویهای زبانی وی در سه سطح زبانی )موسیقایی، واژگانی، نحوی( و ادبی و فکری میپردازد. 

سازی زبانی در حکایات این مثنوی، سبک  های برجسته با استخراج پربسامدترین شیوه

 ی جامی كه سبک خراسانی مایل به عراقی است، تبیین میشود.فرد
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Abstract  

For better understanding of the predominant literary style of any period, 

it is necessary to study all distinguished works of the period and scrutinize 

the stylistic features of the works. Parallel to this approach and for 

achieving better understanding of the literary style in ninth century, this 
study focused on Selse at- al Zahab (Golden Chain) of Jami.        

Selseleh al-Zahab  is first orang of seven orangs of Abd al-Rahman Jami, 

the stylist poet in ninth of century Hijra and studying the features of his 
style not only will head to better understanding of the literary style of 

contemporary period of the time, but also will yield perfect knowledge of 

his personal style. For this purpose and for reaching to better 

understanding of Jami's personal style, the study deals with lingual 
processes of the poet in five different level, that is, musical, lexical, 

rhetorical, and mental levels. The study extracts the most frequent styles 

of linguistic prominence in the stories of this Mathnavi (couplet poems) 
and by so doing, explains Jami's personal style which is Khorasani style 

inclined to Iraqi style.  
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 ـ مقدمه1

الدین احمد بن محمد جامی از دانشمندان، نورالدین ابوالبركات عبدالرحمن بن نظام

گفتۀ مرید و شاگرد نزدیک وی شاعران، نویسندگان و عارفان مشهور قرن نهم بود كه به

وده است )تاریخ ب« نورالدین»و لقب مشهورش « عمادالدین»قب اصلی او عبدالغفور الری، ل

(. البته در كتاب مبانی عرفان و احوال عارفان آمده كه وی به 347ص ،4ج ادبیات در ایران،

شناسانۀ هفت اورنگ جامی ملقب بوده است )مقایسه سبک« پیلژنده»و « االسالم جامشیخ»

(. جامی نخستین سالهای تحصیل 437صشناسی، زیباییبا هفت منظر هاتفی از دیدگاه 

الدین احمد به آموزش صرف و نحو عربی و مقدمات سوادآموزی خود را نزد پدرش نظام

پرداخت و سپس با پدر خود به هرات منتقل شد و در نظامیۀ هرات نزد معروفترین دانشمندان 

سیر قرآن، هیئت و ریاضیات، زمان، حکمت، فقه و اصول، كالم و منطق، حدیث، قرائت و تف

 (.350علوم لسانی و علوم بالغت را فراگرفت )همان: 

قلمی شیواست.  جامی در شعر، سرآمد شاعران تیموری و در نثر، بسیار توانا و صاحب

كه گاهی به درجه و مقام نثرنویسان بزرگ قرن انشای او در نثر، ساده و روان است بطوری

(. در 5اتی دربارۀ سبک كتاب بهارستان جامی، حاكمی: پنجم و ششم هجری میرسد )نک

خود از نظامی تبعیت كرده،  بر اینکه در عنوانها، وزنها، فصلها و بابهای مثنویشعر نیز افزون

در جزئیترین امور شخصی نیز از او پیروی میکند؛ مثالً مانند نظامی، فرزند خود را در 

 (.785صان، مثنویاتش نصیحت كرده است )تاریخ ادبی ایر

 

 اهداف و ضرورت پژوهش -2

اورنگ الذهب كه اورنگ اول از هفتدر میان آثار منثور و منظوم جامی، به مثنوی سلسله

كه این اثر ازنظر سبکی ویژگیهایی اوست، به دالیل گوناگون كمتر توجه شده است؛ درحالی

پژوهش مستقلی در این باب دارد كه بر لزوم بررسی آن تأكید میکند. ازسوی دیگر تاكنون 

ارائه نشده است و به همین سبب این پژوهش به بررسی سبکی سه سطح زبان )موسیقایی، 

الذهب میپردازد. در این پژوهش تالش میشود با واژگانی، نحوی(، ادبی و فکری در سلسله

هدف تعیین ویژگیهای شعر جامی در سلسه الذهب، سبک شعری این شاعر در این اثر بر 

 وانندگان آشکار شود. خ

 

 روش پژوهش -3
اهتمام جابلقا دادعلیشاه و اصغر جانفدا الذهب جامی است كه به منبع این پژوهش، سلسله

شناسی سلسله الذهب، سی در این پژوهش برای بررسی ویژگیهای سبک فراهم آمده است.
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ن سی و چهار حکایت شده برپایۀ ایو چهار حکایت از این اثر بررسی میشود و نتایج ارائه

 است.

 

 پیشینۀ پژوهش -4
مقاالتی دربارۀ سلسله الذهب نگاشته شده است كه بیشتر به تحلیل محتوایی این مثنوی 

صورت نگرفته  بالذههسلسلی شناسسبک ۀی در حوزجامعی تاكنون بررساختصاص دارد؛ اما 

 برخی از پژوهشهای مرتبط عبارت است از: است. 
 «یباشناسیز دگاهید ازی هاتف منظر هفت بای جام اورنگهفتنۀ شناساسبکیسۀ مقا»لۀ مقا -

 .(1391) یمرشد اوشیو س یحلب اصغریعل از

سرار و االبر مخزن دیكأ)با ت یو جام ینظام هاتیتشب یلیو تحل یقیتطب یبررس» لۀمقا -

 .(1388) یلوچهرقانینب رضایعل از« حرار(االهتحف

 (.1386) یخاتم احمد از «االنسنفحات دری جامی زبانی هایژگیو»لۀ مقا -

 

 الذهبمعرفی سلسله -5

در سال  است كه« الذهبسلسله»اورنگ، مثنوی نخستین مثنوی از هفت مثنوی هفت

ثیر أجامی در دفتر اول سلسله الذهب از مثنوی معنوی موالنا ت»است.  سروده شده 887

االنس و در دفتر االولیای عطار و نفحاتتذكرهالذهب از پذیرفته است. در دفتر دوم سلسله

تاثیرپذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از )« سوم از چهار مقاله عروضی سمرقندی

ه بجامی این اثر را  (.79خدیور، شریفی:  ،خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ

مانند حدیقۀ ازنظر صورت و معنی به»او سروده است و مثنوی  سنایی قهالحقیهحدیق وزن

ها و اسرار و رموز شریعت و طریقت را بیان داشته كه شامل قصه سنایی است و در آن

-294ص)با كاروان حله، « باشدمانند حدیقه و بوستان میتمثیالت است و طرح كتاب نیز به

293.) 
الذهب مشتمل بر سه دفتر است: دفتر اول به اعتقاد نام موسوم است و به مثنوی سلسله

ختم میشود. دفتر دوم شاملِ تحقیق در اقسام مختلف و ای در بیان اعتقادات شاعر منظومه

ه گوناگون عشق مجازی و حقیقی و حکایاتی از احوال اولیا و عشاق در قالب تمثیل است وجو

 هایی از سالطین است.و دفتر سوم نیز شاملِ حکایت
الذهب در سه سطح زبانی و ادبی و فکری ازنظر در این پژوهش، حکایات مثنوی سلسله

 شناسی بررسی میشود. سبک

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 سطح زبانی -6

 در این بخش مثنوی نامبرده در سه سطح آوایی و واژگانی و نحوی بررسی میشود.

 سطح آوایی )موسیقایی( -1-6
زبان معیار سطح آوایی و موسیقایی  بر كه است قواعد از گروهی دۀبرگیرن افزایی درقاعده

. زیربنای این گروه از عناصرِ زیباشناسیک، تکرار میدهدموسیقی كالم را ارتقاء میشود و وارد 

استفاده از موسیقی ؛ مانند رساندمیهای مختلف زبان شعر را به موسیقی است كه به گونه

كه با تکرار افاعیل عروضی شکل میگیرد. سطح موسیقیایی و آوایی مجموعه بیرونی 

نتقال پیام شاعر و تقویت های لفظی است كه در امناسبتهای وزنی، قافیه، ردیف و آرایه

 عاطفۀ او نقش مؤثر دارد.

 موسیقی بیرونی )وزن( -1-1-6

هاست )موسیقی شعر، موسیقی بیرونی همان وزن عروضی براساس كشش هجاها و تکیه

 بحر خفیف مسدس مخبون محذوفالذهب بر وزن فاعالتن مفاعلن فعلن و (. سلسله51ص

است؛ اما جامی نیز  وزن شاد و ضربی و مناسب مضامین بزمی سروده شده است. هرچند این

 خوبی برای حکمت و معارف بهره برده است.مانند سنایی از آن به

 موسیقی كناری )قافیه و ردیف( -2-1-6
قافیه با تکرار كلمه، ردیف و با تکرار بخشی از كلمه، قافیه را ایجاد میکند.  موسیقی كناری

. به این نوع قافیه كه در آن یکی از صناعات است و بدون عیب قوی اغلب الذهبسلسلهدر 

ادبی مانند جناس یا نوآوری و... وجود دارد، قافیۀ بدیعی نامیده میشود )آشنایی با عروض و 

 الذهب است:های بدیعی در سلسلههای زیر از انواع قافیه(. نمونه113صقافیه، 

نوع قافیه در آن زیاد باشد و این خود باعث قالب شعری این منظومه ایجاب میکند كه ت

اثر خود  های فعلی نیز درقافیهجامی از  الذهب شده است.افزایش جنبۀ موسیقایی سلسله

 استفاده كرده است:
 

 به    حــرمـــگاه    مــــیر    بردنـدی            به    حــرمـــدار    وی    سپــردنــدی

 (5944)همان، بیت 

 ـامی    ازو    چو    بگذشــتم            زان   هوا   و   هــوش   تهـی   گشــتمچند    گـ

 (3334)همان، بیت 

 موسیقی درونی -3-1-6
در تتابع « ـِ»انواع این موسیقی در این اثر عبارت است از: انواع جناس، تکرار مصوت 

آرایی، تکرار آهنگ در دو كلمۀ متوالی در اِتباع، تکرار اضافات، تکرار حروفی خاص در واج

 آهنگ در دو جملۀ متوالی در موازنه.
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 ـ سجع متوازی:

 را    ودیعــتمتکفّــل    شــد    آن         را            شــریعــتالجـــرم    نصــرت    

 (1029)هفت اورنگ، بیت 

 ـ سجع مطرف:

 خــروشمطـربان   بر   سپهــر   بُرده                نوشـــانوشساقـــیان    در    نـوای    

 (5782)همان: بیت 

 جناس مصحف: -

 گـردون            پیش   آن   دست   و   پنجه   بود  زبون چنبر  كه      خیبرخود   چه   

 (1021الذهب، بیت )سلسله

 جناس اشتقاق: -

 كه   به   میدان   عشــق   بود   شجــاع             مطــیع   مطــاعشـاه   كــرمانی   آن   

 (3927)همان، بیت 

 ـ جناس اختالفی:

 خراشــیدهخاطـر    از    مهـــر    او                دهتراشــیعلـــیی    بهـــر    خــود    

 (1039)همان، بیت  

 ـ جناس افزایشی:

 فهــومهسـت   ناشــی   از   اخـتالف               مفهــوممیشود      وین   خــالفـی   كه

 (1485)همان، بیت 

 ـ جناس تام:

 بـایـدش   ز   آب   كُشـــت   مـــردانه     خــــانه          در   دَرِآتـــش   افتد   چو   

 (5598)همان، بیت 

 ـ تضاد:

 شـود   ســـاری   كـــلچون   بود   جـــاری            اثـر   آن   به      جــزورنج   با   

 (3339)همان، بیت 

 38/51) 37تضاد و جناس كه از موسیقی درونی محسوب میشوند به ترتیب شامل بسامد 

 درصد( است. 61/48) 35درصد( و 

« ـِ»الذهب به آن توجه شده، تکرار مصوت ساز كه در سلسلهاز دیگر تکرارهای موسیقی

 در تتابع اضافات است:

 دین   و   دول            منتهی   در   طریق   عــلم   و   عمــل   كهفِ   اصحابِ   سعــدِ

 (3319)همان، بیت 



 7 الذهب جامی/شناسی سلسلهسبک

(: عالوه بر سجع و جناس همچنین باید به تکرار ـ نغمه حروف )هم حروفی و هم صدایی

 آرایی اشاره كرد.حروفی خاص در واج

 شكــ   شن   ضـمیر   دانشوز   تو   رو           شخــو  شاه  گفت  ای  دلت  به  دانش

 (5638)همان، بیت 

 تارســد ه بار             نه   كــله   بـاز   یافــت   نی  سر دو سـوی ســت خود برد ســد

 (1161)همان، بیت 

متوالی در موازنه  ۀمتوالی در اِتباع و تکرار آهنگ در دو جمل ۀو نیز تکرار آهنگ در دو كلم

 شود:ترتیب شواهد آن ذكر میالذهب است كه بهنیز از انواع دیگر این نوع موسیقی در سلسله

 سـوزد            خشــم   شه   جمله   جهــان   ســوزد   مـانو  خــانخشم   درویش   

 (5756)همان، بیت 

 رستی   از   رنـــج   ناخـــوش   آوازان             جســتی   از   دام   كـــید   غمـــازّان

 (5635)همان، بیت 

د و ـ طرد و عکس: جامی از صنعت بدیعی دیگری در این مثنوی استفاده كرده كه آن را طر

 عکس خوانند.

 زودتـر   زیــن   در   دكـــان   بگــریز             هان   برخــیزو      برخیز   هانگفت   

 (559)همان، بیت 

 سطح واژگانی -2-6
ها و حروف و افعال ها، كاربرد واژهالذهب در سطح واژهی سبکی بارز در سلسلههایژگیو از

دارد. امّا در این زمینه باید این نکته را در نظر داشت توجه كهن است كه بسامدی درخور 

ها و حروف و افعال، امروزه غرابت استعمال دارد و كهن است؛ كاربرد واژه قبیل واژه كه این

درصد( از ویژگیهای 29/35) 12درصد( و افعال كهن با بسامد 17/41) 14های كهن با بسامد 

 سطح واژگانی میباشند. از آن جمله است:

 برهـنه   نشــست            كرد   بیرون   اِزار   و   بر   سر   بســت  سر    نیارستچون   

 (1164)همان، بیت 

 سـگـــالیدهمــالــیده             بهر   كــین   در   دغـــا        بــروتپهـــلــوانــی     

 (1008)همان، بیت 

 جــایقیمتی   گذاشت   بهكش   ز   بی           پـــای    اندرجـز   ازاری   كه   بودش   

 (1157)همان، بیت 

(، بروت 1018(، زیغ )571و  564(، غور )553نمونه های دیگر از واژه های كهن: گرگاو )

 ( و ...1008)



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /8

ها نیز اشاره كرد در این میان الزم است به ابدال یا گزینش صورت و تلفظ كهنِ برخی واژه

 درصد( ویژگیهای سطح واژگانی را به خود اختصاص داده است: 52/23) 8كه با بسامد 

 و   اهـــل   آن   آگـــاه   نشـــاپورراه            از      ناگهــان    قاصــدی    رسید    از 

 (6070)همان، بیت 

الذهب است. كاربرد كاربرد كلمات عربی با بسامد بسیار باال، از ویژگیهای سبکی سلسله

رو میشویم حدی زیاد است كه گاهی با ابیاتی روبهو عبارات عربی در این مثنوی به كلمات

 طور كامل به زبان عربی است:كه به

 عمــلو      طریق   عــلمدر      منتهی            دولو      كهف   اصحاب   سعــد   دین

 (3319)همان، بیت 

 رَوَّح     الــلـه     رُوحَــــهُ     ابـــــدا             كرد    جـا    در    حظــیره    شهـــدا

 (6080)همان، بیت 

جامی در عرصه لغت سازی و تركیب سازی الف( ابداع واژه های مشتق و  مركب: 

دستی توانا دارد و گاه از اضافات بدیع و تعبیرات تازه نیز استفاده میکند و از كاربرد مفاهیم 

 پسوند و پیشوند ساخته شده است نیز برخوردار است.  مجازی و كنایی كه با
(، هم تگ 4416( ریش گاو )5491(، تختگاه )3324(، دكانچه )5446مثال: دهستان )

 ( و ... .5534(، گنده پیر )4436(، عالمتاب )4450)

 سطح نحوی -3-6

جمله آمده است. درواقع، زبان  پایانفعل در جای اصلی خود یعنی  ،بیشتردر این منظومه 

 ه است:نظم و ترتیب منطقی جمالت شد باعث این اثر تعلیمی

 روی   خـود   ریزد ای    برانگـــیزد            كآب   از   آنجا   به  خواست    تا    حـــیله

 زمـــین   میریخـت  فتاد   آب   بـر انگیخت            میها   كه   میكوزه   زان   حــیله

 مرحــمت   بارید  را   دید            از   مـــژه   اشـــک   چشـم   نوشــیروان   چو   آن 

 مــا   باد  گفت   بر   خود   كه   وای   بر  ما   باد            خشم   خلق   و   خـدای   بر 

 (5829-5826)همان، بیت  

الذهب نمود بسیاری دارد، عبارت است ت سلسلهبطوركلی آنچه در سطح نحوی در حکایا

« ب»كاربرد ضمیر متصل مفعولی، كاربرد تركیب وصفی مقلوب، كاربرد امر بدون از: 

جای جای استمرای و التزامی و اخباری، كاربرد مصدر بهدستوری، كاربرد مضارع ساده به

انۀ استمراری كهن، كاربرد فعل، كاربرد افعال در معنای دیگر، كاربرد باء تأكید، كاربرد نش

، كاربرد افعال «نه»فعل نیشابوری، فاصله و جابجایی پیشوند با فعل، منفی كردن فعل با 
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دعایی، كاربرد افعال آغازین، فاصله بین اجزای فعل. در ادامه برای هریک از ویژگیهای نامبرده 

 شواهدی ذكر میشود.

 ـ كاربرد پرش ضمیر:

 در  سر  این  نخـوت  و  غــرور  كه  چه   این  ســرور  كه  چه            تبه  یک  امـروز

 (5553)همان، بیت 

 ـ كاربرد ضمیر متصل مفعولی:

 بر    جمـــال    یار    نظــر    شرسید   به   بــر            آمــد   شتخــم   بیخـــوابی

 (3932)همان، بیت 

 كشــیدی   و   سفــره   آوردی خـوان               یخدمــتش   كردصبح   تا   شـــام   

 ( 6290)همان، بیت 

 ـ كاربرد موصوف و صفت  مقلوب:

 رایگــــان    گنجــیدر  دلش  این  هــوس  كه  بی رنجــی            یابـم    امــروز    

 (4414)همان، بیت 

 سطح ادبی -7
كه شاعر از تخیل خویش استفاده كرده بررسی این سطح از اشعار جامی بیانگر آن است 

 و آن را در قالب مثنوی ریخته، اشعاری سروده و تعبیرات تازه ای خلق كرده است.

 تصویرسازی -1-7
شعر خالی از عنصر خیال نیست و شاعر تصویرهایی را كه از عالم بیرون گرفته، به عالم 

و آن را ترسیم كرده است و از درون برده و تصویرسازی از اشعار خود را به نمایش گذاشته 

 شاعر در توصیف خوشۀ گندم میگوید: الفاظی مخیل گونه استفاده كرده است.
خم ین یــک  م ــــد از ز  آشـــکــارا ش

 

ــدم  ــن ــوشـــــۀ گ ــش ز خ ــر درون  پ

ــــه هــایی چو دانــه هــای گهر   خوش

 

ـــش غـــالف كـــرده ز زر   زرگـــران

ــده  ــزرگ و رخشـــــن ــای ب ــه ه  دان

 

ــده  ــخشــــن ــور ب ــب ن ــی ــده را ف  دی

 (5462-5460ابیات )همان،  

( و آماده شدن برای 5971و  5970(، توصیف شهر بغداد )5712همچنین توصیف زورق )

 ( 4458- 4456دیدار معشوق )

هر شاعر و نویسنده ای با برخی از آرایشهای ادبی انس و الفت بیشتری دارد؛ بنابراین 

میتوان سبک یک اثر را از نظر آرایش و قالبهای ادبی نیز بررسی كرد )دربارۀ ادبیات و نقد 

(. در سطح ادبی به بررسی بسامد لغاتی كه در معنی مجازی به كار 694ادبی ، فرشیدورد :

میشود. مسائل علم بیان مانند تشبیه، استعاره، سمبل، كنایه و مسائل بدیع  رفته است توجه
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كلی زبان ادبی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت ادبی در طورمعنوی مثل ایهام، تناسب و به

 زبان از جمله مسائلی است كه در این سطح بررسی میشود.

 

 بیان -2-7
ادبی و بالغی بسیار درخور توجه است. البته الذهب ازنظر كاربرد صنایع مثنوی سلسله

خورده با انواع صناعات هنری است. از این نظر بسامدهای بطوركلی شعر فارسی، هنری گره

الذهب توجهی آماری میتواند امتیاز سبکی برخی آثار را بر آثار دیگر نشان دهد. در سلسله

 ویژه به انواع تشبیه، استعار، مجاز و كنایه شده است.

درصد( بیشترین كاربرد را در بین  08/32) 43تشبیه در این اثر با بسامد لف( تشبیه: ا

 عناصر بالغی به خود اختصاص داده است؛ از آن جمله است:
 ـ تشبیه مفصل:

ــــه ییخوش هرچو دانــه هــا گ  هــای 

 

 زرگـــرانـــش غـــالف كـــرده ز زر 

(5461)همان، بیت    

 هـمـچـو مـور و مـلـخ ز هـر طـرفـی

 

گرد او  فی دام و دد   كشــــیــده صــــ

(4338)همان، بیت    

 ـ اضافۀ تشبیهی:

ــرون ز  ــد ب ــرش آم ــرّذك ـــِ ــردۀ س  پ

 

ــرّ   ـــِ ــوز مص ــن ــر او ه ـــِ ــال س ــرخــی  ب

(3344)همان، بیت    

(، ســـرمۀ خواب 3927(، میدان عشـــق )1478(، دُر حقیقت )1477و نیز عقد صـــحبت )

 ( و... . 3932(، تخم بیخوابی )3931(، میوۀ وصل )3929)

دیگری از تصویر خیال در مثنوی جامی است كه در آن شاعر از ساده نوع ب( استعاره: 

درصــد( از  17/14) 19نویســی پرهیز میکند و به تخیل روی می آورد. اســتعاره با بســامد 

 هایی است كه در سطح بالغی مشاهده میشود.دیگر آرایه
 ـ اضافۀ استعاری:

ــور ــن ع ــت دی ــع ــل ــی زخ ــوان ــه ع  ك

 

نش  كور چشــــم جــا یمــان  نور ا  ز 

(5493)همان، بیت    

 ـ استعارۀ مصرحه:

ــق ــی ــق ــای ع ــه ه ــق ــر ح ــازه و ت  ت

 

ــــه زر  ــــوش ــه زش ــت ــخ ــر وی آوی  ب

(5449)همان، بیت    
 ـ استعارۀ مکنیه:
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باران ـــو داده موی او  ـــســــت و ش  ش
 

ـــبــا  ــــانــه كرده ص  چو غمخواران ش
 (4335)همان، بیت  

 داشته است.یکی از عناصر دیگری است كه جامی در اشعارش بدان توجه ج( كنایه: 
ــی ــاب ــکــه ره ی ــــت امــکــان آن ــیس  ن

 
ــه   ــه ك ــن در آن بِ ــیزی ــاب ــرت  روی ب

(1734)همان، بیت    
 های درخور توجه در این اثر است.درصد( یکی دیگر از آرایه 64/21) 29كنایه نیز با بسامد 

 یکی دیگر از عناصر قابل توجه جامی است.د( مجاز: 
ــــاخــتــی   را نــمــک آب آب دیــدهس

 
ـــتی ز دیده  ـــس ـــرمه خواب پاک ش  س

(3929)همان، بیت    
 های درخور توجه در این اثر است.درصد( یکی دیگر از آرایه 95/8) 12مجاز نیز با بسامد 

 

 معانی )بدیع معنوی( -3-7
 17/4) 19درصــد(، تناســب با بســامد  47/4) 6همچنین باید به كاربرد ایهام با بســامد 

الذهب كاربرد دارد كرد كه در مثنوی سلسلهدرصد( اشاره  47/4) 6درصد(، تلمیح با بسامد 
 هایی از آن بیان میشود:و در ادامه نمونه

 الف( تناسب: 
ــدهو  دلاز  ــرق  دی ــشغ  آبو  آت
 

ــباز   ــوان در  ت ــــق آن ج ــابعش  ت
(3331)همان، بیت    

 ب( ایهام:
قبــت  لطــان عــا یش ســــ مودپ ح  م

 
ــــه تــخــتــگــاه غــزنــیــن بــود   كــه ش

(5491)همان، بیت    

 ج( تلمیح:
 بــود در زمــیــن هــری عــارفــی

 
ــری  ــن ه ــی ــگ ــه ن ــام او ســـــک  ن

(6286)همان، بیت    

 د( تمثیل:
یر تبــاه ســــ ــانــگ كــای  بر او ب  زد 

 
ــــت ایـن عــذر از گـنــاه بـتــر   چـیس

(5789)همان، بیت    

 هـ( اغراق:
ــــه ــــتــم پــیش  كــه فــالن ظــالــم س

 
ــیشــــه  ــم ت ــل ــف آورده از ق ــه ك  ب

(6020)همان، بیت    
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 جامیبازتاب تعبیرات عامیانه در مثنوی  -4-7
بعضی از ابیات سلسله الذهب جنبه مردمی و لحن عامیانه دارد كه به برخی از آنها اشاره 

 می كنیم:
ــوده ــرم ــم ف ــک ــر ح ــک شــــه ــل  م

 

ـــــوده   كـــه بـــگـــیـــرنـــد االغ آس

(560)همان، بیت    

 ( و ...5664، 5539، 4412، 4410همچنین است ابیات )

 انسجام متن در محور عمودی)گفتگو( -5-7

گفتگوهای بســیاری روبرو هســتیم كه گاه به صــورت مناظره، واگویه در این مثنوی با 

 درونی، راز و نیاز و ... است. در ذیل به برخی از آنها میپردازیم.

 گاه شامل مناظره است كه مبتنی بر پرسش و پاسخ است. -

همــدان یری از  پ گفــت  ــا پســــر   ب

 

همــه دان  خود  طوار كــار   كــای در ا

ــــتــی   خــویــش را عــمــری آزمــودس

 

 

ــــتــی   هــیــچــگــه ریــش گــاو دیــدس

ــا  ــاب ــــر كــه ای ب ــا وی پس  گــفــت ب

 

ــا  ــاب ــو ب ــاو گ ــش گ ــود ری ــه ب  ك

ــامــداد پــگــاه   گــفــت آن كــس كــه ب

 

ــه بــه راه   مـیـنـهــد پــا ز كـنـج خــان

(4413-4410)همان، ابیات    

 گاه شامل واگویه درونی است كه در آن فرد با خود سخن میگوید: -

گذشـــت ـــق چو  ند روزی برین نس  چ

 

یر  م ــارهــا در ضــــ ــــت ب لی گش ی  ل

ــاد مــجــنــون را  ــت  كــه چــه حــال اوف

 

ــیــخــود آن مــبــتــالی مــفــتــون را   ب

ـــت  ـــت پیدا نیس ـــانش به دش  كه نش

 

ــــت  نیس حرا  هوان صــــ  هم تــگ آ

(4450-4448)همان، ابیات    

 و گاهی نیز گفتگو با پروردگار است كه به آن راز و نیاز گویند. -

ــوز ــدل آم ــدل ع ــد ع ــداون ــای خ  ك

 

ــروز  ــدل اف ــاب ع ــت ــان آف ــه  در ج

ـــتــه ای   تخم عــدلم بــه دل تو كــاش

 

تو داشــــتــه ای  بر آن  هم را  پ  ســــ

ــــتــاخ  ــا گــروه بــس گس ــه از م  ور ن

 

ــــاخ  ــارهــا بــر ش  دیــر مــانــد ایــن ان

(5457-5455)همان، ابیات    

 سطح فکری -8

ـــگران یت قرار دارد ) در نظر برخی پژوهش جۀ اول اهم های فکری در در یات ویژگی كل

( و همین بیانگر اهمیت سطح فکری در تبیین ویژگیهای سبکی یک 213ص شناسی،سبک
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شتری یق بیهای ادبی توفبدهد كه هر شاعری در یکی از قالیات نشان میتاریخ ادب» اثر است.

ــت جهانبیمهمترین دل .دارد ــئله ممکن اس ــتی نی و تمایالتیل این مس ــانه و هس ــناس ش

شد عاطفی و شاعر با شگی  سب)« اندی (. میتوان گفت 34ص ،ات حافظیکی رباعنقد بالغی و 

جامی نیز در قالب مثنوی از موفقیتهای درخور توجهی برخوردار شده است. از مثنویهای او 

نه كه او در زمی فت  یا ند علوم ادبی و قرآنی، حدیث، حکمت، میتوان در مان های مختلفی 

ه است و از این علوم ای داشتعرفان و حتی علوم غریبه و لغز و معما اطالعات بسیار گسترده

سته شهو دان ست )نک: اندی های جامی در مثنویهای هفت اورنگ، ها در آثار خود بهره برده ا

 ( 120ص

سلی مثنو شته معارف و اخالق در الذهبهسل ست شده نو ضوعات افزون .ا بر این دو، مو

طبیعت،  بسیاری دربارۀ عرفان، كالم، دین و حتی گاه مباحث معمولی و روزمره مانند وصف

وعظ، مدح، ذم و... نیز در آن دیده میشود كه البته این مباحث بیشتر در قالب حکایت و در 

 منظوری خاص آنها را بیان میکند.بطن آن قرار دارد و نویسنده به

ـــت؛ همچون تنزیه ازجمله مباحث مطرح ـــده در این اثر، مباحث كالمی و عرفانی اس ش

(؛ هســتی ســاده و وجود مطلق حق )همان: 6)همان:  (، تشــبیه و تنزیه62خداوند )همان: 

(؛ قدیم بودن قرآن 55-54(، مبرابودن خدا از مکان و جهت )66(، رؤیت خداوند )همان: 63

ــم اهلل )همان: 78-77كریم )همان:  ــم رحمان و رحیم 82(؛ بیان معنی اس (؛ بیان معنی اس

وحدت خداوند )همان(؛ معراج  (؛ دربارۀ171(؛ بحث دربارۀ وجود خداوند )همان: 83)همان: 

(؛ ذكر، نکوهش ذكر ریایی، انواع ذكر، بیان ذكر حقیقی 20(، مالمتیه )همان: 176)همان: 

(؛ 31-29(؛ لزوم داشــتن پیر )همان: 24(، ســماع )همان: 29، 27-26و  23و  21)همان: 

، جبر (35(، توصیف وقت )همان: 32(؛ مراقبه و محاسبه )همان: 31-29صفات پیر )همان: 

یار )همان:  فت نفس )همان: 38، 37و اخت (، 61(، كثرت و وحدت )همان: 48-47(، مخال

مان:  یات قرآنی )ه بارۀ آ حث در مان: 73، 69-67، 72ب قات 97-96(، انواع عزلی )ه (، طب

بدال )همان: 98اهل عزلت )همان:  تاد و ا بدال )همان: 100(، او (، فنا 106(، اركان مقام ا

(، محبت 96(، دشمنی با نفس )همان: 186-185، 287، 205)همان:  (، عشق156)همان: 

 (. 279(، حیرت )همان: 277(، تجلی )همان: 255و تقسیم آن )همان: 

سنده از بزرگان دین مانند پیامبران و بزرگان وادی عرفان  ضمونهای منظور نوی در بیان م

(، 253(، ابراهیم )همان: 70(، داوود )همان: 13)همان:  )عج(نیز یاد شده است: مهدی موعود

( و... 320(، ابوعلی دقاق )همان: 311(، سرّی سقطی )همان: 260ذوالنون و ابویزید )همان: 

 از جملۀ این افرادند.

صلی مباحثی را مطرح میکند كه افزون سنده برای بیان منظور ا شد، گاهی نوی بر آنچه بیان 

و با برخی علوم اســت. مثالً در حکایتی به علم نحو و جزئیات آن اشــاره دهندۀ آشــنایی انشــان
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 دارد:

ــــور عــوام ــی گــفــت در حض ــحــوی  ن

 

گاهی  ناقصگه « كانَ»   تاماســـت و 

ــام  ــاشــــد ت ــره ور ب ــه  از اســــم ب

 

ــی  ــیــک هــمــواره ب ــــدل ــاش ــر ب  خــب

قصوان كــه   ــــت نــا بردار اس خ  بود 

 

ــــت  ــاچــار اس ـــم ن  خبرش همچو اس

 (1469-1471ابیات)همان،              

ـــال المثل بهره میبرد. همچنین باید به و یا برای محکم كردن منظور خود از تمثیل و ارس

 توصیف بهار در این حکایات اشاره كرد:

ــار ــه ــــل ب ــود و فص ــوروز ب ــد ن ــه  ع

 

 دامــن گــل بــه كــف چــو دامــن یــار 

ــــهــر بــیــرون زد   خــیــمــه از حــد ش

 

حون زد  ی ج كنــار  بر  ــان  ــــایــه ب  س

ــــبــزه بــر    لــب جــیــحــوندیــد از س

 

طون  قال ــــاط ســــ تریــده بس  گســــ

(5705-5707)همان، ابیات   

شاعران مدیحه شکوه و نقد، نقد  ستایش و منقبت،  سرا، انتقاد از جامعه و همچنین وعظ، 

 زمانه و... از دیگر موضوعات شعری در این اثر است.

 ـ وعظ:

قه كیســــت هل این طری جا فت ای   گ

 

عل نَبیســــت  نه قول و ف یا   امر حق 

ــــت  ــــب جمعیــت نیس  كــار تو كس

 

نیــت  كنـم  كی  گو كــه  همـی   رو 

(1188و  1189)همان، ابیات   

 ـ عشق:

ــاز ـــرمــه ن ـــیــد س ـــمهــا را كش  چش

 

ــردۀ راز  ــد پ ــن را دری ــل و دی ــق  ع

ــای  ــری در پ ــب ــن دل ــی ــل ــع ــرد ن  ك

 

ــــای  ــــد بــه گــام وفــا زمین فرس  ش

ــر مــجــنــون  ــــد خــرامــنــده تــا ب  ش

 

نون  ج م بر ســــر  کنــد  ف ــــایــه ا  س

ــانــگ زد كــای ز عشـــق   خوردارب  بر

 

ـــر بردار  خت وصــــل، س ندا یه ا  ســــا

(4456-4459)همان، ابیات    

 ـ شکایت:

مود ح م قبــت  لطــان عــا یش ســــ  پ

 

ــــه تــخــتــگــاه غــزنــیــن بــود   كــه ش

ـــاورد   پـــیـــر زالـــی ز خـــطـــۀ ب

 

ـــرون آورد  ـــان ب ـــاوردی ـــطّ ب  خ

ــور  ــن ع ــعــت دی ــی ز خــل ــوان ــه ع  ك

 

كور  یمــان  نور ا نش ز   چشــــم جــا
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ــش را ــاغ ــت ب ــرف ــب گ ــل ــق ــه ت  ب

 

ــــاخــت جــا   ــراغــش راس ــبــه ف  كــل

(5491-5494)همان، ابیات    

 باشی:ـ خوش

ــت ــاط به دس ــد نش ــت جانان به ص  دس

 

 شـــاد و خرّم بر آن بســـاط نشـــســـت 

ــود  ــی ب ــران ــام ــاب ك ــه اســــب ــچ  آن

 

ــود  ــی ب ــان ــه زآالت شـــــادم ــچ  وان

ــــت  كنــار دریــا داش بر   گرچــه جــا 

 

ــــت  هیــا داش م گر  یکــد ــا   همــه ب

(5705-5707)همان، ابیات   

ضامین  شقانه:الف( م میزان مضـامین عاشـقانه محب در حکایات سـلسـله الذهب  عا

 تقریباً محدود است. مانند:

ــر مــجــنــون ــــد خــرامــنــده تــا ب  ش

 

نون  ج م بر ســــر  کنــد  ف ــــایــه ا  س

ــانــگ زد كــای زعشــــق بـرخـوردار   ب

 

بردار  ـــر ــــل س کنــد وص ف ــــایــه ا  س

(4458و  4459)همان، ابیات    

ــت ابیات ) (؛ كه گاه برخی از آنها 5721و  5722)( و 1731و  1732(، )5681همچنین اس

ــوند و یا به  ــقانه به مضــمون عارفانه بدل میش در جریان حکایتها درنهایت از مضــمون عاش

 دلیلی عاشق، معشوق خویش را كنار میگذارد.

ــرواز اســــت ــد پ ــن ــل ــت او ب ــم  ه

 

ناســــاز اســــت  له  ـــف فان س  با حری

ــراز  ــان ط ــت ــب ــع ــک ســــودای ل ــی  ل

 

ـــرواز  ـــداردش از آن پ ـــی ـــاز م  ب

ــن خــیــال او را گــر  ــــر ای  رود از س

 

ــال او را  ــم ــای ــس پ ــف ــد ن ــن ــک  ن

ــابــد  ــــر ت  بــلــکــه از بــنــدگــیــش س

 

ــد  ــاب ــر ی ــف ــش ظ ــدی ــداون ــر خ  ب

ـــــاه مــظــفــرش گــردد   نــام ش

 

ــرش گــردد  ــــخُ  هــمــه گــیــتــی مس

ــت  ــان نفس بگذش ــش ــه چو بر گوش  ش

 

گذشــــت   در دل خویش از آن هوس ب

ـــت  ـــس ـــهوت ش  لوح خاطر ز نقش ش

 

ــاس چســـــت  ــب ــود ل ــر خ ــرد ب  ك

(5686-5680ابیات )همان،    

ضامین عارفانه بهرۀ فراوانی ب( مضامین عارفانه:  سله الذهب از م سل جامی در حکایات 

شقی در حکایات خود  سفی، طنزی، تعلیمی و ع سائل فل ست.گاه جامی عرفان را با م برده ا

می آمیزد. و در كل این حکایات بیست و یک نوع اصطالح عرفانی وجود دارد كه در حکایت 

 تلف تکرار میشود. برخی از این اصطالحات را به عنوان نمونه در ذیل می آوریم.های مخ

( 6287(، همت )5672(، كشف )3925(، طلب )3926و  3925(، صحو )574و  573ذكر )
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 و ...، مانند: 

یان ـــت ع ـــرّ چو گش ـــم س  یار بر چش

 

 

 

 

 

 

 

یان  ـــر چه ز ـــم س ـــته چش  گر بود بس

ــــدود  ـــرّ از او مس ـــم س  ور بود چش

 

 بود چشــم ســر گشــاده چه ســودگر  

(3941و  3940)همان، ابیات    

یکی از پر رنگترین مضــمونها، مضــامین اخالقی و  ج( مضــامین اخالقی و اجتماعی:

اجتماعی در سلسله الذهب است. كه جامی در حکایات خود بیشتر از طلب عدالت عدالت و 

مبارزه با ظلم و ستم دم میزند و شاعر این مضامین را در قالب حکایات خود گنجانده است 

 كه در ذیل به نمونه هایی از آن میپردازیم.

 بخشندگی: -

ــــا كرمص بود اهــل  چو  خوان   حــب 

 

ــا او دم  ــر ب ــع و زج ــن ــزد از م  ن

(556)همان، بیت    

(، در مذمت 5538(، قناعت )1478(، صداقت )1192و  5477همچنین است: پند و اندرز )

-6016، 5515 -5513، 5513 -5511(، مبارزه با ظلم و ســـتم )5777و  5776خشـــم )

لت )6018 عدا لب  ، 5604و  5603، 5479-5477، 5572و 5571، 5457-5455( در ط

 ( و ...5642-5644، 5622-5625

سفی و كالمی: ضامین فل جامی از حکایات فلســفی و كالمی نیز برخوردار بود و در  د( م

 برخی از حکایات به فلسفه و كالم میپرداخت و از واژه های مربوط به آن استفاده میکرد مانند:
ــی ــک ــالم ی ــم ســــه و ك ــل ــک ــت  م

 

مقــام   كس را در  ــــت  کینیس  شـــ

(1483)همان، بیت    

 ( و ... .1485و  1484همچنین است ابیات )

بطوركلی در این مثنوی معموالً مضامین شعری، تعلیمی ـ تربیتی و عرفانی است. در بسیاری 

سامد  شکایت میکند. ب ستم  صر خود از ظلم و  شاه ع از حکایات، فردی در قالب پیرزنی به پاد

ــامین  ــمون تعلیم و تربیتی در مض ــت كه البته در این مض ــیار درخور توجه اس این مثنوی بس

ضمون  سیاری از حکایات این مثنوی، م ست؛ اما ب شده ا شاره ن ضامین حکایات ا تحقیق، به م

 شکایت دارد.

 

 گیرینتیجه -9
سل اتیحکا شتریب شناخت بهی اچهیدر پژوهش نیا جینتا ی برای امقدمه و الذهبهسل
سسبکعۀ مطال وی بررس شعاری شنا ستمثنواین  ا ی رو ازی مثنو نیا مختلف سطوح .ی ا
پس از بررسـیهای  سـخن اسـت. یعاد انیكالم، جر سـالسـت نیو ا سـتیو التزام ن تکلّف
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 به نتایج زبانی، ادبی و فکری ذیل دست یافتیم.ه شناسانسبک

سانی است كه در سطح  الف( جنبه زبانی: جامی از گویندگان سبک عراقی متمایل به خرا

سیقی كناری  ست و قافیه و ردیف كه مو سیقی درونی ا سجع و جناس كه مو سیقایی به جز  مو
اســت و وزن كه موســیقی بیرونی اســت دیگر فراوری های آوایی همچون اشــباع، فرایند واجی 
ست. وی از  شده ا ضی ایجاد  سبب اجبار وزن عرو شی و ... همه به  شی، فرایند واجی كاه افزای

ــتفاده كرده و چون قالب وزن فاعالتن مفاعلن ف علن كه بحر خفیف مســدس محذوف اســت اس
ست كه گاه  ست ردیف و قافیه در آن از تنوع زیادی برخوردار ا سله الذهب مثنوی ا سل شعری 
قافیه به شــکل صــفت مفعولی می آید و ردیف در آن بیشــتر ردیف فعلی و گاه ردیف اســمی و 

  ضمیری است.
ست یکی  ب( جنبه ادبی: سیاری برخوردار ا صنایع ادبی و بالغی ب این مثنوی از كاربرد 

از عناصر مهم آن تشبیه است كه تکیۀ اصلی شاعر بر آن است. پس از آن كنایه و استعاره 
صنایع  سامد لغات مجازی كمترین كاربرد را در علم بیان دارد. از  شاعر بوده و ب مورد توجه 

 سب برخوردار است و از تلمیح نیز بی بهره نیست. بدیع معنوی مانند: ایهام و تنا

شاعر در آن بیشتر به مضامین اخالقی پرداخته است و در طلب عدالت  ج( جنبه فکری:
ــایلی از قبیل مذمت طمع و هوای نفس،  ــتم ســخن رانده اســت و مس و مبارزه با ظلم و س

سایل عرفانی،  ست و م سفی و كالمی را در مبارزه با خشم، پرهیز از بخل را مطرح كرده ا فل
 حکایات خود گنجانده است و كمتر حکایتی است كه مضامین عاشقانه دارد.

 
 واژگانی یهایژگیو بسامد( 2 شماره جدول                ی موسیقاییهایژگیو بسامد( 1 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 درصد بسامد اجزاء

 04/2 7 اشباع

 80/22 78 مشدد كردن

 43/25 87 فرایند واجی كاهشی

 56/24 84 فرایند واجی افزایشی

 14/25 86 تخفیف

 342 جمع

 درصد بسامد اجزاء

 17/41 14 واژگان كهن

 29/35 12 افعال كهن

 52/23 8 ابدال

 34 جمع
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 نحوی یهایژگیو بسامد( 4 شماره جدول     موسیقی درونی یهایژگیو بسامد( 3 شماره جدول

 

 
 

 

 

 

 

 ادبی )بالغی( یهایژگیو بسامد( 5شماره جدول

 

 درصد بسامد اجزاء

 61/48 35 جناس

 38/51 37 تضاد

 72 جمع

 درصد بسامد اجزاء

 39/8 11 افعال دعایی

برد واو در  كــار

 آغاز ابیات
11 39/8 

فعــال مركــب  ا

 پیشوندی
20 26/15 

 92/9 13 نه منفی ساز

فاعلی  فت  ـــ ص

 مركب مرخم
15 45/11 

ــــوف و  ــوص م

 صفت  مقلوب
9 87/6 

 95/25 34 پرش ضمیر

 74/13 18 باء تاكید

 131 جمع

 درصد بسامد اجزاء

 17/14 19 استعاره

 47/4 6 تلمیح

 08/32 43 تشبیه

 47/4 6 ایهام

 17/14 19 تناسب

 95/8 12 مجاز

 64/21 29 كنایه

 134 جمع



 19 الذهب جامی/شناسی سلسلهسبک
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 ، چاپ اول، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران.1378مثنوی هفت اورنگ، جامی،  -9
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 .36-17، صص 2، شمارۀ4ادبی و بالغت، سال

سماعیل،  -16 ستان جامی، حاكمی، ا سبک كتابِ بهار شکدۀ 1377نکاتی دربارۀ  ، مجلۀ دان
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