
JSPPP, (14)67: 175-194, December 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Jamali Ardestani, Introducing the Manuscripts of "Sharh al-Waselin" and reviewing it 

D. Solaimani Moghadam, M.T. Jahani*, R. Zabihi, A. Asadi
Department of Persian Language and Literature, Ilam University, Ilam, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Jamali Ardestani is a famous poet and mystic 
of the ninth century in the Timurid era who has over twenty-eight books and 
treatises and despite the efforts made, so far few of his works have been 
introduced and corrected. One of these works is a poem mixed with prose, 
called "Sharh al-Waslin", of which there are a number of manuscripts. 
Therefore, the purpose of this article is to introduce the manuscripts of Sharh-
al-Waslin and to examine its stylistic and content features. In this research, 
Jamali Ardestani and the manuscripts of Sharh al-Waslin are introduced and 
based on the older version, called "Jamali generalities" which was written in 
1229 AH and is kept in the National Library of Malik under number 5052, its 
stylistic and content features Has also been reviewed.
METHODOLOGY:  For this purpose, a descriptive and analytical study with 
library studies has been conducted that the study area is the description of the 
originals and its manuscripts.
FINDINGS: In this work, which is a mixed interpretation of poetry and prose; 
Pireh Jamali compares religious verses, hadiths and narrations with his mystical 
beliefs and explains, interprets and interprets them in the form of appropriate 
anecdotes. In addition to his anecdotes and interpretations, he has often dealt 
with the most important principles and authorities of Sufism, namely, the 
poverty and annihilation of God, and has considered himself mortal. Has stated.
CONCLUSION: This work is also important in terms of linguistic and literary 
features. Although the Timurid era was the era of the decline of prose and 
order, but it has preserved the characteristics of Khorasani style and traditional 
prose. Using the past tense with the sign "hemi" and using the adverbial form 
of prepositions, the use of some ancient words along with the use of some 
verbs with local and slang accents and the extensive use of Arabic words and 
combinations, indicate the poet's interest in continuing to use One of the 
characteristics of Khorasani style is related to the characteristics of Iraqi style. 
Apart from the religious and mystical value of this work, because it has followed 
Rumi's Masnavi and used the weight and tone of Rumi's expression, it can also 
be further studied as an example of imitation of Masnavi in the Timurid era.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 جمالی اردستانی و بررسی سبکی آناز « الواصلینشرح»معرفی نسخۀ خطی 

 
 ، علیرضا اسدی، رحمان ذبیحی*داوود سلیمانی مقدم، محمدتقی جهانی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران.
 

 

 چکیده:
جمالی اردستانی، شاعر و عارف مشهور قرن نهم در عصر تیموری است كه بالغ       زمینه و هدف:

شییده، تاكنون تعداد كمی از وهشییت كتاب و رسییاله دارد و با وجود كوشییشییهای انجامبر بیسییت

ند. یکی از این آثار، منظومه   آثارش معرفی و تصیییحیح شیییده   ای آمیخته به نثر، موسیییوم به      ا

تعدادی نسییخج خطی از آن موجود اسییت. ازاینرو هدف این مقاله،  اسییت كه « الواصییلینشییرح»

الواصلین و بررسی ویژدیهای سبکی و محتوایی آن میباشد. در این  های خطی شرحمعرفی نسخه

سخه   ستانی و ن شده     هایپژوهش، جمالی ارد صلین معرفی  شرح الوا سخج     خطی  ساس ن اند و برا

سا « كلیات جمالی»قدیمتر، موسوم به   شمارۀ   4664ل كه در  شده و به  در  5556قمری كتابت 

 است.كتابخانج ملی ملک نگهداری میشود، ویژدیهای سبکی و محتوایی آن نیز بررسی شده 

ای به این منظور پژوهشیییی به روش توصییییفی و تحلیلی و با مطالعات كتابخانه  روش مطالعه: 

 های خطی آن است. الواصلین و نسخهاست كه محدودۀ موردمطالعه، شرحانجام شده 

جمالی آیات و احادیث و   در این اثر كه تفسییییری آمیخته از نظم و نثر میباشییید؛ پیرها: یافته 

شرح     سب، آنها را  روایات دینی را با اعتقادات عرفانی خود تطبیق میدهد و در قالب حکایاتی منا

سیرهای خود از نظر فکری     ضمن حکایات و تف سیر و تأویل میکند. او در  غالباً به مهمترین   و تف

است و عشق به    اهلل پرداخته و خود را فانی دانسته  مبانی و مقامات تصوف، یعنی فقر و فنای فی 

 است.   را با تکرار واهۀ حبیب، بارها بیان كرده پیامبر اسالم و علی )ع(

ر ی، عصاین اثر از نظر ویژدیهای زبانی و ادبی نیز اهمیت دارد. ادرچه عصر تیمور گیری:نتیجه

است. بکار انحطاط نثر و نظم بوده، اما ویژدیهای سبک خراسانی و عروض سنتی را حفظ كرده 

و استفاده از صورت پهلوی حروف اضافه، كاربرد برخی از « همی»بردن ماضی استمراری با نشانج 

های كهن در كنار استفاده از برخی افعال با لهجج محلی و عامیانه و استفادۀ فراوان از كلمات واهه

و تركیبات عربی، نشانج عالقج شاعر به تداوم استفاده از ویژدیهای سبک خراسانی در پیوند با 

ویژدیهای سبک عراقی است. دذشته از ارزش دینی و عرفانی این اثر، چون به اقتفای مثنوی 

است، میتوان آن را بعنوان نمونج تقلید النا پیش رفته و از وزن و لحن بیان موالنا استفاده نموده مو

 از مثنوی در عصر تیموری، نیز موردمطالعج بیشتر قرار داد.  

  

 4344دی  67 :دریافت تاریخ   

 4344بهمن  64:  داوری تاریخ   

 4344اسفند  41: اصالح تاریخ   

 4155فروردین  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،جمالی اردستانی ،ادبیات دورۀ تیموری

 ،نسخج خطی ،الواصلینشرح

 ویژدی سبکی.

 
 :مسئول نویسنده * 

    m.jahani@ilam.ac.ir

 54614454 (91 49)+  
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 مقدمه
در دورۀ تیموریان ظلم و فساد و تباهی  ناشی از لشکركشیهای متعدد، باعث سرخورددی مردم از دنیا و زشتیهای 

جری ه974متوفای )الدین اردستانی جمالبود. آن و درایش به عوالم دیگر شده و بازار تصوف رونق بیشتری یافته 

، از انداهلل جمالی و عاشق اصفهانی هم نامیدهفضل ،جمالاو را پیركه  و جمالی غریب متخلص به جمالی قمری(

شخصیتهای مشهور صوفیه در عصر تیموری و معاصر جامی بوده كه قسمتی از دوران حیات او  با حکومت شاهرخ 

( و ابوسعید 953(، الغ بیگ )متوفای937( و شاهزاددان و جانشینان او؛ بایسنقر )متوفای955تیموری )متوفای

ا، )تاریخ ادبیات، صف است اهلل جمالی معرفی كردهاهلل صفا او را به نام فضلاست. ذبیحرن بوده (، مقا973)متوفای

 ام پیرجمالیه بودهنای در تصوف به سس طریقهؤم وعارف و مفسر آیات و احادیث  ،صوفی ،او شاعر (.155: ی 1ج

اردستانی بوده و سلسلج ارادت او به چندین مرتضی علی در طریقت مرید پیر امیدند.ینو پیروان او را پیرجمالیه م

الدین ابوحفص عمر سهروردی، الدین علی بزغش شیرازی و ازطریق آنها به شهابواسطه به فخرالدین عراقی، نجیب

آتشکدۀ آبادی، صاحب رفیعی مهر (.355: ی6مؤسس طریقج سهروردیه میرسد )ر.ک: طرائق الحقایق، محجوب، ج
ه آنچه معروف و در افوا»است: جمالی انجام داده، دربارۀ مولد او نوشته قیق را درمورد پیركه مفصلترین تح اردستان

مردم محل شایع است، پیرجمالی در ده كچویه سنگ، در نزدیکی شهر اردستان، متولد دردیده است و بطوریکه 

« ستااصلی آنان از شیراز بوده  خود پیرجمالی در بعضی از دفتارش اشاره كرده، نیاكانش نیز اهل علم و هنر و نژاد

 (. 355: ی6)آتشکدۀ اردستان، رفیعی مهرآبادی، ج

ذكری بمیان  ی،جمالرین كسی است كه از پیریتقدیم قمری( هجری4471)تألیف آذر ۀآتشکدظاهراً آذربیگدلی در 

جه است و با تو حالی بودهپیرجمالی را دویند مرد صاحب» .است؛ اما از تاریخ تولد یا وفات او چیزی ننوشته آورده

صد  /كی بو كه سر زلف تو را چنگ زنم: است به این رباعی كه از اوست میتوان دریافت كه چه شور و حالی داشته

شکدۀ آذر: )آت« در شیشه كنم پیش تو بر سنگ زنم /رخان سنگین دل راپیمان پری/ بوسه بر آن لبان دلرنگ زنم

  (.467ی

اند. نوشته 974و سال وفات را قمری  944را  شها سال تولددر تذكره .ی معلوم نیستسال تولد و وفاتش بدرست

اند دانسته 944برخی وفات او را در . (94العارفین: ی ست )ریاضا دانسته 974را  شتاریخ وفات ،خان هدایترضاقلی

اهلل صفا آن را نادرست اما ذبیحنوشته؛  454بلوشه )فهرست نسخ فارسی( وفات او را در  (.453التواریخ: ی)احسن

 االفرادمرآتدر یکی از رساالت كتاب (. 155: ی 1را سال وفات او میداند )تاریخ ادبیات، صفا، ج 974دانسته و سال

پنجاه سال است كه غزا میکنم با این خلق »هجری قمری است، پیرجمالی میگوید: 944كه تاریخ ختم تألیف آن 

، با استناد آتشکدۀ اردستانآبادی در (. رفیعی مهر455پور: ی ج مرآت االفراد، انیسی)مقدم« و خلق را خبر نیست

معلوم میشود در آن موقع، پنجاه سال از عمرش دذشته و چون پنجاه را از »به این مطلب میگوید: 

ری هجری خواهد بود كه مقارن سال نهم سلطنت شاهرخ تیمو 944وشش كم كنیم، تاریخ والدتش، هشتصدوشصت

(. جمالی در جستجوی پیر، به مصر و حجاز و خراسان و 354: ی6)آتشکدۀ اردستان، رفیعی مهرآبادی، ج« است

است. بنا بر اشاراتی كه خودش در مثنوی  تبریز و روم و قبچاق و خجند و چین و ختن و روم، سفر كرده

ه، سفری به حج و تبریز و همچنین كرانج سالگی همراه پدرش كه  بازردان بودنموده، دویا در شش« 4االبوابفتح»

                                                      
فتح االبواب، یکی از هفت مثنوی بزردی است كه  جمالی آنها را در بیان حقایق احوال مصطفی )ی( نوشته و سروده است و در نسخج          . 4

 .74،77،644كتابخانج مجلس، صص 1674مالی، نسخج شمارۀ است. رجوع شود به كلیات جكلیات او، آمده



 475-441 صص ،47 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 479

از احتمال شهادتش سخن بمیان آمده و آرامگاهش نیز در بقعج پیر « 4اصول الفصول»است. در رود ارس داشته 

 مرتضی در محلج فهرۀ اردستان میباشد.

. ( 94 العارفین: یخان هدایت، رتبج او را در كثرت نظم، بعد از عطار میداند )ریاضآثار او زیاد است و رضا قلی

رساله، اشاره كرده كه از  69ای از آثار پیرجمال، مشتمل بر به داشتن نسخه الحقایقطرائقمعصوم علیشاه نیز در 

 (. 355: ی6الحقایق، جاست )ر.ک، طرائقاو  به سرقت رفته 

 

 پژوهش ضرورت و سابقۀ

؛ انددهتصحیح شها بررسی و دستنوشته این برخی ازكه تاكنون  های زیادی بر جای ماندهجمالی دستنوشتهاز پیر

( تصحیح حسین 4374« )االفرادمرآت»( تصحیح طاهره خوشحال دستجردی. 4397« )االرواحكشف»از جمله: 

( تصحیح سیدابوطالب میرعابدینی. 4374« )الدین اردستانیدیوان جمال»( و 4394« )االرواحمصباح»پور. انیسی

دبیات تاریخ ا»و كتب تحقیقی دیگر مثل « العارفینریاض»و « آتشکدۀ آذر»هایی همچون تذكرهدذشته از این در 

است؛ اما مفصلترین تحقیق را ، اشاراتی هرچند كوتاه به پیرجمالی و آثارش شده «ارزش میراث صوفیه»و « ایران

همچنین میرعابدینی و  است.انجام داده « آتشکدۀ اردستان»در كتاب « رفیعی مهرآبادی»در این خصوی، 

  اند.اند، با تفصیل بیشتری به پیرجمالی و آن آثار پرداختهپور در مقدمج آثاری كه تصحیح كردهانیسی

بررسی و تحلیل (. »4346ها )اثری ناشناخته از قرن نهم، از یلمه« استقامت نامه»است:  مقاالتی نیز نوشته شده

نامج بازتاب حقیقت محمدیه در یوسف(. »441ی یزدی و همکاران )، نبو«مقامات پیرجمال در مرآت االفراد

(. 4399، سروری )«ای خطی از پیرجمالیشرح احوال و معرفی نسخه(. »4395، خوشحال دستجردی )«پیرجمالی

« الواصلینشرح»(؛ اما 4319آبادی )، دولت«كلیات جمالی(. »4391، توكلی )«نامج جمالیتأثیر مثنوی بر یوسف»

 است. نون تصحیح نشده و مورد مطالعه قرار نگرفته تاك

مانده از صوفیه و عرفا بعنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی و ادبی ایران، بر ضرورت معرفی و بررسی آثار برجای

دذار هر عصر یا آثار مهم آنان، میتوان غبار از چهرۀ كسی پوشیده نیست؛ چون ازطریق معرفی شخصیتهای تأثیر

دود و به غنای هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن یک كشور، كمک نمود. در این میان شناسایی و معرفی تاریخ ز

بعنوان یکی از شخصیتهای معروف صوفیه در عصر تیموری، بمنظور آشنایی بیشتر با مشرب « جمالی اردستانی»آثار

و بررسی ویژدیهای « ینالواصلشرح»های موجود فکری او، حائز اهمییت است. هدف این پژوهش معرفی نسخه

شده در آن میباشد و میخواهد به این سؤاالت پاسخ های فکری و عرفانی مطرحالخط، سبکی، موضوع و اندیشهرسم

های خطی آن كدامند؟ موضوع و محتوای آن چیست؟ و از نظر سبکی الواصلین از آثار كیست و نسخهدهد كه شرح

ای و روش توصیفی و های خطی مربوطه، مطالعج كتابخانهی نسخهچه ویژدیهایی دارد؟ این پژوهش با دردآور

 است. تحلیلی انجام شده 

 

 بحث و بررسی

 الواصلین معرفی شرح

ای از نثر و نظم است كه در قسمتهای منثور، به تأویل و تفسیر جمالی، آمیزهالواصلین هم مثل بیشتر آثار پیرشرح 

وزن با مثنوی بیت دارد كه در بحر رمل و هم 1655است. قسمتهای منظوم آن در مجموع  آیات و احادیث پرداخته

                                                      
 ، كتابخانج مجلس.6453الفصول نوشتج رضاقلی هدایت.ر.ک، نسخج خطی اصول . 4
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 جمالییرپ و است بحث فقر و فنا و درویشی ،واصلینالمنعکس شده در شرح جبیشترین مباحث صوفیانموالناست. 

عاشقانه و آوردن حکایات مبتنی بر عشق و  ۀاز سوی دیگر بکاردیری شیو خود را فانی دربرابر وجود حق میداند.

 او را عارف، موالنا ۀبه شیو و و صحبت از می و میخانه و خرابات و پرداختن به تمثیالتی از این دست شور و حال

  و عاشقی وارسته نشان میدهد.

اشقانه ست، بلکه عشناسانه به دین دارد و تصوف او تصوفی زهددرا نیالواصلین، رویکردی جامعهجمالی در شرحپیر

های تصوف عاشقانج او، پرداختن به عشق و مالمت و توجه به بعد محبت در تفکر اسالمی است. او است و از نشانه

صفات خوف و غضب الهی را همراه با صفات دیگر، مثل محبت و عشق و الفت، بیان میکند؛ بنابراین تفکر عاشقانج 

الدین عراقی نیست. بعضی اشعار قلندری و مالمتی او را متأثر از و فخر شباهت به تفکر عاشقانج احمد غزالیاو بی

  (.333كوب: ی اند )جستجو در تصوف، زرینپیروی او از فخرالدین عراقی دانسته

و  العاشقینقطباست؛ بطوریکه برخی او را الواصلین، حکمت و معرفت را با محبت جمع كرده پیرجمالی در شرح

اند )آتشکدۀ آذر، شهیدی: و جامع خصایل انسانی و ملکی توصیف كرده الموحدالمجرد و عارفشیخ ،الموحدینغوث

ته هایی آمیخاست كه منظومه او را بر آن داشته )ع(و موالی متقیان علی  اسالم عشق و محبت او به پیامبر(. 94ی

 فتهاین  از خود به یاددار بگذارد. ،هفت مثنوی بلند بر لمشتمدر بیان حقایق احوال مصطفی  ،به نثر و نظم

« االرواحمصباح»میباشند:  به شرح زیر ،آخرین و هفتمین آنهاست ،الواصلینمثنوی بلند آمیخته به نثر كه شرح

 (973« )االبوابفتح»و « المعرفههدایه»(، 944« )هالمحببدایه»(، 949« )الحکمهه نهای»، «المحبیناحکام»(، 949)

 . ( 974 « )الواصلینشرح» و

 

 الواصلینهای خطی شرحمعرفی نسخه
الواصییلین تعدادی نسییخج خطی در داخل و خارج از ایران وجود دارد؛ اما نسییخج موردپژوهش ما نسییخج   از شییرح

شمارۀ   سوم به   5556قدیمیتر به  ست:        « كلیات جمالی»كتابخانج ملک، مو شامل آثار زیر ا سخه  شد. این ن میبا

لعارفین، االقدس، تنبیهالکنوز، روحالدقایق، شرحافروز، كنزاالبواب، مهرالمعرفه، فتحالمحبه، هدایهالحکمه، بدایهنهایه

شف   محبوب صدیقین، ك شکات االرواح، مفتاحال شرح الفقر، م ستقامت   المحبین، معلومات، مثنویات،  صلین، ا امه، نالوا

صاید، ترجیع، نور علی نور، ناظر و منظور، مرآه ستزادات، غزلیات، رباعیات و مفردات. تركیب االفراد، ق كاتب  بند، م

اسییت. عنوان  قمری، نسییخ كرده 4664شییوال  61اسییت و آن را در روز یکشیینبه « محمد حمزوی موسییوی»آن 

سرخ        9/65×4/64سطری   34برگ  355شنگرف،   شن  شه می سیاه، عطف و دو ، كاغذ فرنگی، جلد رویه كاغذ 

 زیر میباشند:ها به شرح میباشد. سایر نسخه

شمارۀ    سخج  شامل: بدایه    5445ن سوم به كلیات جمالی،   الحکمه،المحبین، نهایهالمحبه، احکامكتابخانج ملک، مو

شرح المعرفه، فتحالمحبه، هدایههدایه ستعلیق در         االبواب و  ستج ن شک ست. به خط  صلین ا برگ، از برگ  345الوا

  4634بن محمد زمان، تاریخ كتابت دهم ماه شوال  مد كریمالواصلین است كاتب آن مح  شامل شرح   355تا  647

 قمری است. 

شمارۀ    سخج  شرح   941335ن سوم به  صلین، در  كتابخانج ملی، مو برگ، كاتب آن محمدكاظم محالتی در   477الوا

 قمری است.  4651
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تب آن برگ، كا 455الواصییلین، به خط نسییتعلیق در كتابخانج مجلس، موسییوم به شییرح 35956نسییخج شییمارۀ 

قمری برای میرزا محمد رحیم پیشخدمت، كتابت   4654العابدین عاملی اصفهانی، در سال   بن حاج زینمحمدعلی

 است. شده 

شمارۀ    سخج  شرح   144-634ن سوم به  صلین، از كتابخانه مجموعه حسین مفتاح به كتابخانج   كتابخانج ملی، مو الوا

و كاتب  4674شوال   47مدرسج پنجعلی در تاریخ یکشنبه    است، كتابت آن به خط نستعلیق در  ملی منتقل شده  

سم  ست. در  بن مال حاجی محمدبن مومن عطار، بوده آن ابوالقا ستعلیق خوش         334ا سته ن شک صفحه، به خط 

 میباشد.

شمارۀ     سخج  شرح كنوز      1435ن سوم به  شگاه تهران، مو ست و      كتابخانج مركزی دان ستعلیق ا صلین، به خط ن الوا

 است.  41و 43و تاریخ كتابت سدۀ كاتب نامعلوم 

الواصییلین، بدون كاتب و تاریخ مشییخص، مربوط به قرن    كتابخانج مجلس، به نام شییرح  6536نسییخج شییمارۀ   

  346در آغاز و پایان دارد. به خط نسییتعلیق در  4694داشییت مالکیت به تاریخ میباشیید. مهر یا محمود و یاد43

 صفحه است. 

  كاتب محمدبن مال كاظم رانکوئی الهیجانی، خط نسخ،به 434/41ۀ به شمار یگانی قم،اهلل دل اآیت جكتابخانج نسخ

 میباشد. برگ 465در  قمری، 4616 جذیحج 6

 شعبان 45كاتب حاج محمد قزوینی،  خط نستعلیق،به  1974ۀ شمار مشهد رضوی، آستان قدس، جكتابخان جنسخ

 پبرگ. 449، در  4675

 

  3132ویژگیهای نسخۀ شمارۀ 

 الخطویژگیهای رسم
ست:  االخط آنها را اینگونه نوشته  جالل متینی در بررسی خود از نسخ خطی قرنهای شش تا سیزده، ویژدی رسم      

شکل    » سی را هم ب سه نقطه »در قرن پنجم هجری، كاتبان هر چهار حرف فار و هم بدون عالمتی « پ، چ، ه، ک 

صورت   شته « ب، ج، ز، ک»خای ب سیزدهم نو سخه   اند. در قرن  سیاری از ن صل بر   در ب ها، مانند دو قرن دذشته، ا

ست، ولی عده نوشته شده   « ک»مثل « گ»با سه نقطه و حرف  « پ، چ، ه»آنست كه حرفهای   ای از كاتبان )در ا

، این حرف را بصورت معمول امروزین، با «ک»و « گ»شانزده نسخه از چهل نسخج بررسی شده( برای تمییز بین  

شکل     سركش و ب شته « گ»دو  سم « اندنو سی، متینی: ی  )تحول ر سخه در قرن   457الخط فار (. با آنکه این ن

لخط اباشد؛ اما در بیشتر موارد، ویژدی رسم الخط این دوره را داشتهسیزدهم كتابت شده و میباید ویژدیهای رسم   

پ،  »است و حروف  ته نوش « ک»را بدون سركش و شبیه   « گ»های قدیمتر را دارد؛ مثالً بصورت كلی حرف  دوره

اسییت. این امر نشییان میدهد كه كاتب به سییلیقج خود، عمل كرده و شییاید را همیشییه با سییه نقطه ننوشییته « چ

 ای بوده كه در دست داشته و از روی آن استنساخ میکرده است. تأثیر نسخهتحت

سد:     شتر اوقات عالمت مد )آ( را نمینوی شک و ریب   پ افتابدردان تفهیمات و غیب  شنا  ا»بی سوز  ات  )كلی« رده 

 (.564: ی 5556جمالی نسخج 

یوفی  انّما  اهلل واسیییعه   رضو ا»همزۀ الف ممدوده )أ( یا )إ( را در كتابت آیات قرآن و جمالت عربی، نمینویسییید:      

 (.515)همان: ی « هم بغیر حساباجرالصّابرون 

شاره    « الف» صفت ا ضمیر  « این»را در  ضافج  « او»و  نیز در  «  ازین»، حذف میکند: «در»و « از»پس از حروف ا
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صورت  « در او«. »از این»بجای  صورت  « از او»، «درو»را ب شته  « ازو»را ب ست.  نو ره یار باید ایرفیق/ یار   اندرین»ا

 (.  554)همان: ی « قادر در همه دشت و طریق

سه نقطج   شه  صورت )ب( می   همی سد، داهی نقطج )پ( را ب شتر.   )پ( را نمینوی شتر بجای پی باید  و»آورد؛ مثل: بی

شما بوده    شتر از  شیدند   كه پند دیرید به حال آنها كه بی ستی و ناپذیرائی چه عقوبتها ك )همان: ی  «اند كه از نارا

575.) 

مه جا بدون سییركش اسییت؛ مثل: همیشییه )گ( را بشییکل )ک( مینویسیید و تفاوتی بین )ک( و )گ( نیسییت و ه

 بجای دلگون.  كلکون

 (.544)همان: ی « امیر كلکونبر امید روی  /در جهان میگرد مانند فقیر »

بهر آن باد هوا آید  / چنگملک و اسیی اه و كنوز آرد ب»داهی تفاوتی بین )ج( و )چ( در برخی از كلمات نیسییت. 

 است. نوشته« به جنگ»را در مصراع دوم بجای « بچنگ»)همانجا(. « چنگب

  خوشا ایهر دو تنشان دستها با هم س رد     »غالباً )ای( ندائی و صفتهای اشاره این و آن را به كلمج بعد میچسباند:    

 (.564)همان: ی « كه دید این دستبرد اینکس

 ، بجای این دروه است.دروهستفعل )است( را هم در بیشتر مواقع به كلمج قبل میچسباند؛ مثل: این 

همان: ی « )تا بنوشیییند از مئی پیمانج /دو نفر رفتند در میخانج »ای غیرملفوظ )ۀ( را بجای )ای( مینویسییید: ه

515.) 

در كلمات مختوم به )ه( های غیرملفوظ كه دارای نشانج جمع )ها( میباشند، )ه( غیرملفوظ را حذف میکند؛ مثل:   

ساز كن    نغمها/له غریب آغاز كن مطربا نا»ها. ها؛ یا نغمها بجای نغمهپردها بجای پرده سوز نی دم همان: ی «) با 

557.) 

« میرودپای ما هر دم براهی   میکند    چشییم ما هر سییو نکاهی »)می( را غالباً به فعل میچسییباند؛ مثل: میرود. 

 (.553)همان: ی 

 پیشوندهای صرفی )به( و )نه( را در شعرها، غالباً از فعل بعد جدا مینویسد:

 (.513)همان: ی « كاندرین ابرست پنهان بیخلل /نور خورشید ازل  بیندبه تا »

 (.555)همان: ی « در دل سایل نیندازد غبار / زینهار نه بنددفعل وارونه »

 را در شعر و نثر، بر سر اسم یا ضمیر و صفتهای اشاره میچسباند:« به» حرف اضافج 

 (. 554)همان: ی « انداختهبراه هر یکی دامی  / درساختهبهم جمله رهداران »

 (.555)همان: ی « كه به كلی نیست شو در پیش یار / افتاده بار بانخیز و رو بردو »

 (.554)همان: ی « ارزانی داشته باشد، از ان نفع بیشمار و بیحساب یابدباو و هرچه خدایتعالی »

 های تنوین را  نمینویسد.نشانه

 

 ویژگیهای سبکی و محتوایی

 انیویژگیهای زب
صلین شرح »با اینکه  شده      در اواخر قرن نهم یعنی « الوا شته  سبک عراقی نو ست، چهارچوب زبان،  اواخر دورۀ  ا

است؛ از جمله اینکه   همان چهارچوب فارسی قدیم، یعنی سبک خراسانی است اما تا حدی مختصات جدید یافته     
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شده و لغات عربی جای آنها را درفته      سی كم  صیل فار ست.  لغات ا سه   ا در اینجا ویژدیهای زبانی پركاربرد را در 

 سطح زیر، بررسی میکنیم:

 

 سطح آوایی
ست كه در هر دوره      سطح موسیقایی كالم ا ای مبتنی بر موسیقی جمالت و كالم همان عصر   سطح آوایی درواقع 

الواصیلین از نظر موسیییقی بیرونی، بر وزن مثنوی موالنا، فاعالتن  (. شییرح44اسییت )عروض و قافیه، شییمیسییا: ی

سب با بیان و كالم          شعار عرفانی، متنا ستفاده از این وزن در ا ست. ا سدس محذوف ا فاعالتن فاعلن و بحر رمل م

افیه، از ق است. در كرده عرفا میباشد. از نظر موسیقی كناری، غالباً از قافیه و ردیف متداول اسمی و فعلی استفاده     

صاً كلمات عربی        كلمه صو ستفاده كرده، خ شتر ا مرتبه  495را « حبیب»مرتبه و  455را « غریب»های عربی، بی

 است: بکار برده

 بشنو از آیات و تکرار حبیب  / در نداری باور این نصح غریب »

: ی  5556ی، نسییخج)نسییخج خطی كلیات جمال« میندیده در جهان غیر از حبیب  / تا بدانی كه جمالی غریب 

549.) 

ست:      سه نوع قافیه قائل ا صلی.   -4شفیعی كدكنی به  صلی،   -6قافیه با حروف ا قافیه اعناتی كه عالوه بر حروف ا

شترک دیگری هم دارد.      صوتهای م صص        -3صامت و م شفیعی كدكنی:  شعر،  سیقی  (.  96-93قافیج مردّف. )مو

اده از دو صامت ساكن در كنار هم میباشد. این ویژدی در     یکی از ویژدیهای عروض قدیم و سبک خراسانی، استف   

مورد، از دو صامت ساكن در كنار     95مثالً در  های مردّف زیاد دیده میشود؛ الواصلین خصوصاً در قافیه   ابیات شرح 

 است:هم، در قافیه استفاده شده كه موسیقی را تحت تأثیر قرار داده 

 (.555)همان: ی « نشانستجان من دانا بدان مُهر و   / درانست چشم من بینا بدان دنج »

 (.533همان: ی « )شعار عاشقانستترک جان دفتن   / جستن حاجت شعار غایبانست »

شانست )          نمونه شقانست )همانجا(، جاودانست، نهانست، عیانست، بی ن (، 515همان: ی های دیگر: غایبانست، عا

همان: ی (، جاودانست، جهانست )  515همان: ی ت، ط انست ) (، ازانس 514همان: ی بی نشانست، بنددانست )   

 (.514همان: ی (، بنگیست، زنددیست )514

 است.ُ( بکار برده -مصوت بلند )او( را به دفعات زیاد، بخصوی در فعل )بود(، بشکل مصوت كوتاه )

 (.515همان: ی رفت پیش خوابگاه مشترک ) / غالب ترک  بُد شب درآمد آنکه

 (.511،556،515،511،515،534بیشتر: بُد )همان: صصموارد 

كرده و بر موسیقی قافیهَ( هم-ُ( را در كلماتی مثل خود، خور با مصوت كوتاه )-مورد مصوت كوتاه ) 45در بیش از 

 است. شعر اثر دذاشته

 (.559)همان: ی « بداند از نیک و اند و جستهرسته  /  خودعاشق و معشوق ببریده ز »

 (.575)همان: ی « شجرحسن وجه اهلل و تخم هر   /  خورجوهر روشنی ماه كان »

(، نکرد با نخورد )همان: ی 574(، خور با شییجر )همان: ی 579ور )همان: ی موارد بیشییتر: ماه و خور با دیده

 (.535(، مخور با مبر )همان: ی 511(، درد با آبخورد )همان: ی 554

 است: ا حدی استفاده شده كه بر موسیقی درونی اشعار افزوده از انواع جناس و قافیج متجانس، ت

 (.513)همان: ی « حسن ظندیدۀ دل بیند این با     حسن زناهلل واسع هست ارض»
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 استفاده از جناس مركب:

 (.511)همان: ی « دیده نیستمن چه دویم با كسی كش   /  دیدنیستآینج مهر و محبت »

 (.515ر اندیشا منه تو دل برآن )همان: ی آخ / آینج عشق است حسن دلبران 

 (.555)همان: ی « كو دوای این دل مجروح زار / یار  پیمانو  پیمانهكو كف و » جناس زائد:

 

 هاسطح واژه

شرح  شده        در  ستفاده  ضافه ا صورتهای پهلوی و قدیمی حروف ا صلین از  ستفادۀ غالب از    الوا ست؛ مثالً در كنار ا ا

« ابا»است؛ همچنین صورت پهلوی مورد، استفاده شده  355از صورت پهلوی آن )اندر( بیش از « در»حرف اضافج 

 میشود.مرتبه بکار رفته؛ اما از صورتهای دیگر )ابی، ابر( موارد كمتری دیده  35بیش از 
 (. 536)همان: ی« پای این پشتج بلند ندربنگر ا  / هست دشتی بس فراخ و ارجمند »

 (.534)همان: ی « نفس سلیم ابادو مشو غرّه   / در ره حق هر كه نبود مستقیم »

(. ابر )همان: 573،571،575،574(، ابا )صییص535،534،536،533،531،535موارد بیشییتر: اندر )همان: صییص 

 (.576،573صص

 كاربرد فعل ماضی استمراری به شیوۀ قدیمتر و با  افزودن )ی( در آخر ماضی ساده یا استمراری؛ مثل: 

 (.571)همان: ی « ازو غمگین و شاد دشتندیخلق   / چو باد  دذشتندیو آمدندی »

ستی )همان: ی     شتر: میزی شدی )ی 515موارد بی (، 534(، بدیدی، كرده بودندی، كردمی )ی515(، بدندی، می

 (.514(، نبودی )ی554(، بُدی )ی555شدی )ی

(، نمودسییتی 535(، شیینیدسییتی )ی 515اسییت: فتادسییتید )ی بیش از پانزده بار افعال نیشییابوری بکار رفته 

 (.534)ی

 های زیر:است؛ مثل نمونهمرتبه استفاده شده  13در ماضی استمراری، « می»بجای « همی»از صورت قدیمی

 (.513)ی« آراستندهمیزان سبب خود را   / ند كه زنان از شوهران میخواست»

 (.554دفتند )ی(، همی546خوردیم )ی(، همی543یابند )یموارد بیشتر: همی

الحقیقه، فی(، 564المثل )ی(، فی514اهلل )ی(، بیت 551اسیییتفاده از كلمات و تركیبات عربی مثل: فی اهلل )ی    

 (.567اهلل )یحق

 (.514)ی« اندصاحب دیده اهللبالددر  / اند كه طریق حق به جان ورزیده»

بار(، غریب 39میشیییود؛ مثل: اخی ) بسیییامد باالی اسیییتفاده از كلمات و اصیییطالحات دینی و عرفانی، هم دیده

بار(، 646بار(، عشییق )55بار(، مسییکین )645حسیین ) بار(،415بار(، درد )36بار(، الفت )495بار(، حبیب )455)

 بار(.36بار(، وصل )44واصل، واصلین )

 (.519)ی« است الفتقربتی كه با نیاز و   / زانکه فیض دایمی در قربتست »

 (.555)ی« بركشم نقش روشهای غریب  / حبیب وز  محبّتاز محبّ و از »

ضاً نادر ه  ست؛ مثالً در  م  بکار برده افعالی عامیانه و مبتنی بر لهجه یا بع صدر   9ا ستن »مورد افعالی از م را « تان

(، نتاند 531(، نمیتاند )ی564(، نتاند )ی567اسیییت. مینتاند )یبکار برده « توانسیییتن»بجای افعال مصیییدر 

 (.539(، تاند )ی595(، نتانی )ی557،595)ی

 ه در این بیت:است، از جملبکار برده « نبود»را  بجای « نبو»مورد هم، فعل 7در 
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 (.531)ی« نبومنزل نبو و ره  نبوپا   / نبو اندر این صف، زور دست و دل »

« نیمروز دل در بتاالنندخوش  /بی س اه و لشکر و ملک و كنوز   »است.   را هم یکبار بکار برده« بتاالنند»فعل نادر 

در لغتنامه، اسیییم و به معنی یغما و     « تاالن »بکار رفته و   « بربایند و یغما كنند    »به معنی  « بتاالنند  (. »554)ی

 است. غارت است. ساختن فعل از این كلمه نادر است و در لغتنامه هم نیامده

بجای « سییتیر»كلمات ممال: درایی و اسییتفاده از كلمات خای یا شییکل خاصییی از كلمات نیز  دارد؛ مثل  كهن

جای  « متویری»(، 514)ی« مسیییتور» قدیمی    556)ی« متواری»ب یا صیییورت  جای  « اسییی ر»(؛  «  سییی ر»ب

(، منبلی به معنی تنبلی  573(، اشتر بجای شتر )ی515،511بجای شکسته )صص « اشکسته  »(، 574،537)صص 

 (.573و بی اعتقادی )ی

 (.513وانت كنم )یدیدۀ دل، فرش ال  / میژدان جاروب ایوانت كنم »

 (.533)ی« طفل جان در ارض تن، پویان نشد  / نشد  آونگان آن رطب برنخل »

 

 سطح نحوی

سروده        از نظر جمله شته و  سالکان و مریدان نو سطح نحوی، چون این كتاب جنبج تعلیمی دارد و برای  بندی و 

اسییت و ادر جابجاییهایی هم   آمده اسییت، غالباً نظم منطقی جمالت هم رعایت شییده و فعل در پایان جملهشییده 

 صورت درفته، تنها به ضرورت وزن بوده و بسامد قابل توجهی ندارد؛ مثل تقدیم مضاف الیه بر مضاف در این بیت:

 (.536)ی« كش نیست دفتروزی آنکس شود  / ای برادر این كنوز و دنج مفت »

 یا تقدیم فعل بر سایر اجزای جمله مثل:

 (.535)ی« چو ابر نوبهاربزاریدم خوش   / ن بگزیده یار این از آ شنیدمچون »

 یا تأخیر مفعول در جمله مثل:

 (. 535)ی« برنگشته سرّ جانم از اصول  / دوست میدارم خداوند و رسول »

 اما در ترجمه و تفسیر آیات و احادیث، تحت تأثیر نحو عربی است:

شان هی » شان، هیچ دیوان و دفتر و   و بیاورند اهل بال را پس برندارند از برای ای شایند از برای ای بارند ب چ ترازو و نگ

 (.515)ی« حساببی باریدنیبر ایشان اجر ایشان را 

 

 ویژگیهای ادبی

الواصلین از وزن و شیوۀ بیان مولوی در مثنوی جمالی مثل اكثر عرفا، معنی را بر لفظ ترجیح میدهد و در شرحپیر

آثار و افکار پیرجمال، بیانگر تبحر »های لفظی و معنوی خالی نیست. او از آرایهاست باوجوداین، سخن بهره برده 

او در زبانهای فارسی و عربی و آشنایی با فلسفه و عرفان، انس با آیات قرآن و احادیث پیامبر و ائمه و نیز توجه وی 

مولوی است؛ چنانکه او خود، به شاعرانی چون سنایی، نظامی، عطار، سعدی و حافظ و بویژه دلبستگی خای او به 

المعارف بزرگ اسالمی، موسوی بجنوردی: )دایره« مثنوی را بعد از قرآن مجید و حدیث، بهترین كتاب میداند.

49/344 .) 

های مبتنی بر فعل و مصییدر، بسییامد  در این اثر، اسییتفاده از مباحث علم بیان از جمله كنایه و خصییوصییاً كنایه 

 ات دارند مثل:به سایر كنایبیشتری نسبت

:  5556)ر.ک، نسخج خطی كلیات جمالی، شمارۀ   « بدند دندم در بن تابهكه چو   / نازنینانش كه همخوابه بدند »
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 (.575برگ

 (.537)ی« نرانند اسب در تیه ماللهم   / تا ننازند از عرابه و ملک و مال »

 (.555)ی« در دل سایل نیندازد غبار  / زینهار  نعل وارونه نه بندد»

(، خار در  554(، تاج برسر كج نهادن )ی575(، تخم غفلت كاشتن )ی513موارد بیشتر: طشت از بام افتادن )ی

 (.575(، قند در زهر مار افشاندن )ی537زیر دم نهادن )ی

شتری دارد؛                       سامد بی ساز بیانی، ب صویر صر ت سایر عنا سبت به  شبیهات بلیغ، ن صوی ت شبیه بخ ستفاده از ت ا

(، خدنگ عشق، تیر  554(، شراب حسرت )ی567(، دایه وقت )ی555(، بحر حال )ی553مثل:كمنددیسو )ی 

 (.555(، اسب غیرت )ی559بال، نار محبت )ی

سبت            سامد آن ن صرحه بکار رفته، اما ب ستعاری و م ضافج ا صورت ا ستعاره نیز ب ضافج       ا ست، ا شبیهات كمتر ا به ت

(؛ اما 571(، دیدۀ عشییق )ی559درت )ی(، پنجج ق557(، دوش جان )ی554اسییتعاری؛ مثل: كام عشییق )ی

ست؛ مثل: كان علم )ی           شتر ا ضافی، بی سبت به ا صرحه ن ستعارۀ م شید و ماه    535ا ستعاره از پیامبر، خور ( در ا

 ( استعاره از علی )ع(. 534( استعاره از پیامبر و علی، هالل )534)ی

 (.574)ی« پیازرا مهل بهر  منّ و سلوی  / ای اخی بر خود مناز و در نباز »

 ، استعاره از دنیا و امور مادی.«پیاز»، استعاره از امور معنوی و آسمانی و «من و سلوی»

های بدیع معنوی كه نسبتاً بسامد بیشتری دارد، تلمیحات قرآنی و دینی میباشد و با توجه به ماهیت   یکی از آرایه

 است، مثل:موضوعی كتاب از آن بیشتر استفاده شده 

 (.511)ی« ام آزار مردودان بسیدیده /بسی  نار نمرودانام در بوده»

 (.511)ی« خوان آن نعمت كه عشقست و وداد  /  شکر ایزد دو كه تا دردد زیاد»

 «.لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذابِی لَشَدید»تلمیح به آیج هفتم سوره ابراهیم )ع( دارد: 

شار    شتر: در ا ستانها و حکایات پیامبران، محمد )ی(  موارد بی صطفی  534مورد: )ی 447ه به دا مورد:  466(، م

مورد:  14(، آدم 564مورد: )ی 17(، موسیییی 511مورد؛ )ی 41(، داوود 559مورد: )ی 14(، علی )ع( 554)ی

ضر  564مورد: )ی 34(، نوح 567)ی سی  533مورد: )ی 67(، خ سلیمان  571مورد: )ی 43(، عی مورد:  43(، 

 (.533مورد: )ی 33(، ابراهیم و خلیل 559ی)

نه: لیلی و مجنون        قا عاشییی حات غیردینی  یاز  531مورد: )ی 4تلمی (. بیشیییتر 557مورد: )ی 47(، محمود و ا

های بدیع معنوی كمتر استفاده شده   تلمیحات، دینی و قرآنی و مربوط به داستانهای پیامبران است. از سایر آرایه   

 است.

 نکه داهی هم نثرش مصنوع و پر استعاره است:ویژدی ادبی دیگر ای

آواز كه مرغان بساتین الفت كه مغنیّان و انیسان سلطان عیّاشند،     ای نشانج خدنگ عشق و ای آشیانج سیمرغ بی    »

« در پردۀ عزت در منظر خرابات انس، با ذوقها و شیییوقهائی كه در دوش مخلوقات محال مینماید، ازو درترنّمند           

 (.557)ی

در این دوره )تیموری( سرودن مثنوی، رواج تمام داشت و   »تأثیرپذیری از مثنوی مولوی است.   بی دیگر،ویژدی اد

سن دهلوی مورد توجه و تتبع         شعرای مثنوی  سرو و مولوی و ح سی و نظامی و امیرخ شته، مانند فردو دوی دذ

ستادان      شتند و عدّۀ مثنویهایی كه در این دوره به تقلید ا شده، كم      شعرای زمان قرار دا سروده  قدیم و یا مستقالً 

 (.474)شعر فارسی در عهد شاهرخ، یارشاطر: ی « نیست
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اسییت. او در رسییالج الواصییلین، بییه مثنییوی موالنییا نظییر داشییته  جمییالی هییم در اكثییر آثییارش بخصییوی شییرح 

امیروز كیه پنجشینبه اسیت بیه ایین حقییر روشین شید كیه بعید از            »اسیت:  نوشیته   االفیراد مرآههجدهم كتاب 

الیدین رومیی،   رآن و حدیث مصیطفی )ی(، هییچ كتیاب، بیه از مثنیوی حضیرت سییدالعارفین، موالنیا جیالل         ق

(. یکییی از تشییابهات كالمییی جمییالی و  454پییور: ی)مقدمییج مییرآت االفییراد، انیسییی « قییدّس سییرّه نیسییت 

 الواصلین از ابیات مثنوی است: مولوی، دذشته از اشتراک وزن، اقتفای جمالی در شرح

: 5556)كلیات جمالی، نسخج « كاین بتان را دوش و جان و دیده نیست /شک ز تو پوشیده نیست بیسرّ من »

514  .) 

 كه به تأثیر از این بیت مولوی است: 

 (. 7)مولوی، دفتر اول: بیت« لیک چشم و دوش را آن نور نیست  / سرّ من از نالج من دور نیست »

 ( میباشد:564(، آدما )ی511(، ای عمو )ی564مثل: ای اخی )ی های مشتركی؛تشابه دیگر، استفاده از واهه
 (.511،:5556)كلیات جمالی، نسخج « ای عمودر نکاح و عقد داود   / بود صد یک كم، زنِ پاکِ نکو»

 (.3545)مولوی، دفتر سوم: بیت« ای عموتو ز حال خود ندانی  / آنچه صاحب دل بداند حال تو »

عالوه بر تشابهات كالمی، اشتراكات موضوعی هم وجود دارد؛ مثل: پرداختن به عشق حقیقی و مجازی در مثنوی     

سخج خطی كلیات جمالی:         صج داود و اوریا )ر.ک، ن صلین با ق شرح الوا شاه و كنیزک و در  صج  (. همچنین  517با ق

 (. 531لین با قصج صوفی و عسس )یالواصموضوع وقت و حال صوفیانه در مثنوی با قصج پیرچنگی و در شرح

 

 ویژگیهای فکری
پرداختن به عشییق و محبت خداوند و پیامبر اسییالم و فقر و فنا و تعلیمات عرفانی ازطریق تأویل آیات و روایات،  

ست.  ااسیت و بیشیتر به تعلیمات طریقت و شیریعت پرداخته    « الواصیلین شیرح »مهمترین بنیان فکری حاكم بر 

 های حاكم بر آن، اینها هستند:مهمترین اندیشه

 

 البالغههای نهجتأویل آیات و احادیث و خطبه

اسییت، میتوان به موارد زیر اشییاره نمود: سییورۀ احزاب در  ها و آیاتی كه به شییرح و تفسیییر آنها پرداخته از سییوره

ضییوع مذمت (. حجرات، در مو575موضییوع برخورد پیامبر با زنانش و مذمت دلبسییتگی به زینتهای دنیوی )ی 

سس و غیبت دیگران )ی  سورۀ قریش )ی 573تج سورۀ مریم )ی 575(.  سورۀ انبیا )ی 564(.  سورۀ  569(.   .)

سورۀ جمعه )ی 534بقره )ی سورۀ اعراف )ی 546(.  سورۀ محمد )ی 574(.  شعرا )ی   545(.  سورۀ   .)534 .)

ث زیادی را هم  (. در بخشیهای منثور، احادی 519(. سیورۀ شیوری )ی  515(. سیورۀ زمر )ی 537سیورۀ نحل )ی 

درخصییوی « ابن مالکانس»آورده كه از پیامبر و برخی از علی )ع( هسییتند؛ از جمله حدیث از پیامبر به نقل از 

سفج خلقت روز جمعه )ی  545بهشت و احوال بهشتیان )ی   (. حدیث 543(. حدیث دیگر از پیامبر درخصوی فل

سی و ایمان اهل فارس )ی    سلمان فار شاره نموده و در    به چند خطبج نهج (.546از پیامبر در مورد  البالغه هم، ا

 (. 547)ی 36است. از جمله خطبج بخشهای منثور كتاب به منظور تبیین مطالب خود، از آنها استفاده كرده 

 

 پرداختن به مقامات صوفیانه )فقر و فنا(
جمالی، عشق حقیقی به خداوند و پیامبر خدا را در سایج فقر و مسکنت عارفانه جستجو میکند و ضمن تفسیر       پیر



 497/ از جمالی اردستانی و بررسی سبکی آن« الواصلینشرح»معرفی نسخج خطی 

 

به آن استناد مینماید و با اشاره به اوصاف فانیان حق، خود را هم فانی و از واصلین « الفقر فخری»و تأویل حدیث 

 حق میداند. 

 (.534)ی« و فقر است و فناست الفتست و عشق  / فضل پنهان كه محمد را سزاست »

 خود ندید و دید حسن خویشان  / تا جمالی برد ره در كویشان »

 (.534)ی« كه فنایش برده در دارالبقا  / زان همیشه میزند دم از فنا 

مادی             باطنی، زهد ظاهری و خلوت دزینی را هم نمی ذیرد و حتی خود را از نظر  به فقر و فنای  با وجود توجه 

شان میدهد.       بینیاز از صر خود میکند، ن صیحتی كه به حاكمان ع   در اول كتاب»خلق میداند و این مطلب را در ن

شما        ست. چنانکه این ملک صورت به  سیر آفرید و قادر ا دذشت كه هیچ طمعی ندارم كه خدایتعالی این فقیر را 

ش         سبب ا شته و  شتیاق و ذوق محبت به فقیر ارزانی دا ست، حسن ا تیاقی كه به جانب خدایتعالی ارزانی فرموده ا

 (.554)ی« دارم، احتیاجی به هیچکس ندارم

 

 وحدت وجود و تجلی خدا در كائنات

شته موردتوجه جدی عرفا بوده     سئلج وحدت وجود و تجلی، از دذ ست.  م شج فکر وحدت »ا الوجودی، طوریکه ری

شده         سالم پیدا  سوم هجری در ا شود، در قرن دوم و  ست معلوم می سیر اج « ا مالی تاریخ وحدت وجود، مایل )

وحدت وجود یعنی آنکه وجود، واحد حقیقی اسییت و وجود اشیییاء، تجلی حق بصییورت اشیییاء (. »144هروی: ی

گ )فرهن« است و كثرات مراتب، امور اعتباری هستند و از غایت تجدد فیض رحمانی، تعینات اكوانی نمودی دارند

را مطرح « وحدت وجود»، نظریج «فصوی الحکم »در كتاب « ابن عربی(. »796اصطالحات عرفانی، سجادی: ی   

ستقبال عرفای بعد از او  قرار  شاره كرده درفت. زرین كرد و مورد ا ست:   كوب هم به این نکته ا ست كه   »ا ظاهر آن

سلوب او بركنار نبوده         شتم به بعد از تأثیر افکار و خیاالت و ا صه از قرن ه شاعران ایران، خا ضی از  زش )ار« اندبع

تجلی  »و « وحدت وجود»(. جمالی هم متأثر از این اندیشه میباشد و بر مسئلج 411كوب: ی میراث صوفیه، زرین

میدهد كه نظریج وحدت وجود، در اندیشییج عرفای بعد از در كائنات تأكید میکند و این امر نشییان « فیض مقدس

 است.ابن عربی، بازتاب بیشتری یافته 

 جوهری سر بر زند بهر ثبات   /  از بهر حیات ای اخی هر قرن»

 ی دیگر است رخم ز ئشهستی هر   /  هر زمان وقتی و امری دیگر است

 دمان حسن نو همراه دارد بی  / تابش خورشید هر روز ای جوان 

 (.569: 5556)ر.ک، كلیات جمالی، نسخج « نماید كار و باردرچه یکرو می  /  كه مکرر نیست فعل كرددار

سالم و حقیقت     این تجلی از طریق عشق و محبتی صورت میگیرد كه وجود مطلق خداوند آن را از طریق پیامبر ا

 است.نور محمدیه كه واسطج فیض مقدس است در كائنات ساری و جاری كرده 

 (.555)ی« وخوی مصطفاستپرتوی از خُلق  / هرچه مخفی هرچه در نشو و نماست »

 (.519)ی« نور روی اوست ای جویای سود  / هرچه بود و هست و خواهد رخ نمود 

 

 پرداختن به مسئلۀ زهد و رهبانیت
طلبی را قبول ندارد و همصحبتی با حق و حبیب حق یعنی پیامبر را بر  دزینی و انزواجمالی زهد به معنای خلوت

دزینی صییوفیان و زهاد و مجوسییان در غارها و وتها ترجیح میدهد. او مشییخصییاً خلدزینی در غار و دخمهخلوت
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ها را مذمت نموده و معتقد اسیییت كه آنها چون آفتاب روشییین حق را نمیبینند، در دخمه و غاری چراغی   دخمه 

  دزینی را نیز مربوط به دوران قبل از پیامبر میداند:ضعیف روشن میکنند. او منشأ خلوت
 ه نبد  اندر جهان مهر بلند  ك  /  پیش از او مردان به خلوت میشدند»

 میشدند آن نامرادان سوی غار  / چون نبد مهر و محبت آشکار 

 زان نبدشان جای در صحرا و باغ   / زانکه بد تفهیمشان همچون چراغ  

 (.533)ی« در كشور فشاند بادتخم الفت   / شب نماند  و رآمد آفتابدچون 

سیر آیات     شرح و تف شه   سورۀ   67و  64جمالی در  شأ رهبانیت و زهد و دو سیحیان بعد از  حدید، من دیری را از م

عیسیییی )ع( دانسیییته كه نذر كرده بودند كه انجام دهند؛ ولی بعضیییی به نذر خود عمل نکردند؛ به همین دلیل    

اند كه بعد از رفع عیسی )ع( به آسمان،   چنین روایت كرده»خداوند، زهد و رهبانیت را بر امت اسالم واجب نکرد.  

باران و سییركشییان ملوک، غالب شییدند بر مؤمنان ایشییان، پس مؤمنان به سییبب غلبج فسییق و فجور و كفران  ج

سیدند از آنکه در دین           شد و اندكی از مؤمنان ماندند و تر سیار واقع  شتن ب سه نوبت جنگ كردند و ك شاهان،  پاد

ستند      شود؛ بنابراین از میانج خلق بیرون رفتند و انزوا ج شان فترت واقع  شرح آن رفت، عزم     ای ضتی كه  و به ریا

شتند، وفا كردند و      ضی كه به اخالی توجه دا شند و بع نمودند و بر خود نذر كردند كه تا آخر عمر بر آن طریق با

دیگران نذر شیکسیتند و به حال اول بازدشیتند و از دین و ایمان برآمدند، نعوذ باهلل در این صیورت خدایتعالی از     

ضرت خ  شد، پیدا نکنند و بر      برای تنبیه امت ح شوار با شرح فرمود؛ تا از خود طریقی چند كه د اتم االنبیاء )ی( 

خود ننهند آنچه خدایتعالی بر ایشییان فرض نکرده، ادر نذری بکنند، باید كه به نذر خود وفا كنند، تا از مضییرّت   

 (.517)ی« عهد شکستن در امان باشند
 

 فضیلت پیامبر اسالم بر سایر انبیا 
پس از آدم تا آخرین انبیا، هر نبی اخذ نبوت نمیکند، مگر از مشیییکات »میگوید: « الحکمفصیییوی»ی در ابن عرب

خاتم النبیین، ادرچه طینت او متأخر بود از انبیا؛ اما حقیقت او موجود بود، چنانکه دفت: كنت نبیًا و آدُم بیَن                

الوجود و پیش از مبعوث شدن به رسالت   بوت قبلالماءِ و الطین. او به حقیقت در عالم ارواح موجود و متحقق به ن

ست و غیر او را نبوت در حالت بعث بوده؛ از آنکه او قطب  صلی رب   ا صود ا صل از كون و  االقطاب و مق االرباب و حا

 (.657زاده آملی: یالحکم، حسن)شرح فصوی« موجود اول بوده.

مظهر هریک از انبیا به صفتی از صفات یا اسمی حقیقت محمدیه، مظهر اسم اعظم اهلل است؛ این حقیقت كلی در 

از اسماء تجلی كرده است؛ اما در مظهر محمدی با تمام ذات و صفات و اسماء تجلی كرده است؛ بنابراین هركدام       

ای از مراتب حقیقت محمدیه هستند. از نظر جمالی ادرچه از انبیا براساس شأن و مرتبج خود، دارای شأن و مرتبه  

، داللت بر حضییرت آدم و ابراهیم )ع( دارند و با اینکه خداوند، محزون بودن را به نوح )ع( و كلیم  صییفوت و خلّت

است؛ اما فضیلت پیامبر اسالم بر سایر پیامبران این      بودن را به موسی )ع( و روح بخشیدن را به عیسی )ع( داده    

 است. است كه خداوند محبت خود را یار و قرین او كرده 

 ز حقشان بد دلیل    تصفوت و خلّ  / تها خلیل باب ملّآدم و آن »

 با مسیحا روح بی پرده و غمام   /  و موسی را كالم حزننوح را بد 

 این رفیق است اینکه باشد پایدار   / حق با محمد كرد یار  ،حب خود

:  5556جمالی، نسخج )ر.ک، نسخج خطی كلیات   «حکم او زان هست دائم برقرار   / محبت با محمد كرد یار  ،حق

569.)  
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از سوی دیگر، بیشتر پیامبرانی كه برای هدایت بشر آمدند، قوم خود را به سبب كفر و نادانی نفرین میکردند و بر     

قوم آنها عذاب نازل میشیید؛ اما پیامبر اسییالم هیچ وقت امتش را نفرین نکرد؛ بلکه از خدا خواسییت آنها را هدایت 

شق و     سطج ع ست، به     كند؛ بنابراین وا ست و پیامبر رحمت و مهربانی ا محبت وجود حق به موجودات و كائنات ا

ستدام مانده     سالم، م شاره به طوفان نوح، مطرح      همین علت دین و نام پیامبر ا ضمن ا ست. جمالی این نکته را  ا

 است.كرده 

 كه بکن یارب زمین پاک از هوا  / در نمیکردی به تعجیل او دعا »

 جوش طوفان كی شدی آخر مُهین  / در زمین تا نماند كافری ان

 نوح كی دشتی جدا هم از پسر  / كی جهان تاریک دشتی سر به سر 

 دفت اندر هر جفا« اِهد قومی»  / حضرت جان جهانها مصطفی 

 (.579)ی« كه كشیده زهرها، نشکسته جام  / زان بمانده دین و نامش مستدام 

 

 عشق حقیقی و مجازی

وبوی دنیوی موردتوجه جمالی، عشق مجازی و حقیقی است. عشق مجازی از این حیث كه رنگیکی از مضامین 

دارد، در نهایت محکوم به فناست؛ اما چون عاشق را به معشوق جاوید و حقیقی رهنمون میکند و باعث تعالی روح 

ب برای تمرین و كس است. در مثنوی، عشق مجازی به شمشیر چوبینی كه غازیمیشود، در نزد عرفا ستایش شده 

عشق به انسان نیز مانند شمشیر چوبینی است كه سر »است:  مهارت در مبارزۀ واقعی استفاده میکند، تشبیه شده

انجام به عشق رحمان، منتهی میشود؛ آنچنانکه كه زلیخا سالها به یوسف، عشق ورزید تا روزی كه دل از وی 

-عبهر»(. روزبهان بقلی در 446شق در اشعار مولوی، شجیعی: ی)تجلی ع« بردرفت و قدم در راه عشق خدا دذارد

این است مركبهای عالم هركه را هست، این است نردبان »است: پس از ذكر مراحل عشق زمینی، نوشته« العاشقین

الرحمن. هركه را دادند، االنسان سلّم عشقدل، دفت: عشقعشق ذوالجاللی هركه داند، چنانچه این غریب شیفته

)ر.ک. كلیات « الحقیقهالمجاز قنطره»جمالی ذیل عنوان (. پیر99)عبهر العاشقین: ی « ند و هركه داند، داند.داد

است و در قالب حکایت عاشقانج (، ابیاتی درخصوی عشق مجازی و حقیقی آورده 514: ی 5556جمالی، نسخج 

 است. عالی روح او دانستهرا باعث ت« اوریا»است، و عشق او به داوود )ع( آن را بازدو كرده 

 كه چگونه دل دهد بو، هر بهار  / درچه نتوان دفت شرح عشق و یار »

 تا شود روشن ترک، این راز و ناز / بازدویم قصج داود، باز 

 خواست با آن قامت اندازد كمند  / دید داود آن صفات خوش بلند 

 آن حیات صرف، دم شد در صفات  / چون  به دید آمد بر مرآت ذات 

 كس مبادا اینچنین بیمار عشق  / دود فرقت شد بصیر از نار عشق 

 (.517)ی« در نعیم خویش بینش والسالم  / هركه او با جنس خود باشد مدام 

 

 اشارات مهم تاریخی
درویشان و مریدان الواصلین، اشاره به محل سکونت و اجتماع جماعت یکی از اشارات مهم تاریخی جمالی در شرح

ای عزیز بدانکه پردۀ این قوم كه حضرت سیّد فقرا )ی( با ابوذر »است. « نائین»در شهر « ایعالءالدین زواره»شیخ 

فرمود میدانم كه شبی جماعت درویشان با هم نشسته بودند و كتاب زبدۀ حضرت سرور مالمتیان و مغز نغزان، 
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ای ماعت درویشان كه دفتم از مریدان حضرت شیخ عالءالدین زوارهالقضاه همدانی، در میان بود و جشیخ عین

اند )قدس اهلل روحه العزیز( هریک از یکدیگر می رسیدند كه آیا آن قوم كه حضرت بودند كه در مدینج نائین آسوده

محمد مصطفی )ی( از شوق ایشان دریسته در چه ایّام باشند و در كدام ملک باشند؟ یکی از ایشان سر از دریبان 

سوره  ول دلربایانه، اینو به آواز حزین و به اص« در تاریخ بضع سنین باشند.»فنا بدر آورد و آهی بركشید و دفت: 

 (.554)ی« بنیاد كرد و بخواند. اهل صحبت همه بگریستند و برخاستند و به سماع مشغول شدند

های دینی در آن زمان )عصر تیموری( هم اشاره در اشارۀ تاریخی و مهم دیگر، به جدال مدعیان مدارس و بقعه

های دینی برای تدریس بوده ور در مدارس و بقعهكرده و نشان میدهد كه یکی از منابع كسب مال و ثروت، حض

دار شدن آن مناصب، با هم رقابت داشته و انتظار مرگ است و اهل دعوی و قیل و قال برای تدریس و عهده 

اند و چون جمالی به دنبال كسب مال از این طریق نبوده، دزینج فقر را بر قیل و قال اهل یکدیگر را میکشیده

 است.  دعوی، ترجیح داده

 هرچه بینی آن درآید در مقال  / غیر عشق و فقر ای مرد وصال »

 اهل دعوی راست بیشک و دمان  / پس هرآنچه میتوان ورزید آن 

 تا ببینی فاش این روی و قفا  / ها در مدارسها بگرد و بقعه

 ای در خود كشندتا كه هر وامانده / انتظار مرگ یکدیگر كشند 

 دهندش اندر آن صفّه، مجالمی  / هركه سعی آرد یقین در قیل و قال 

 طامعان را افکند در چاه دو  / اینچنین فضل و هنر، ای راهرو 

 (.575)ی« بین كی رود در آن دیارعاقبت / صورتش شهد است و معنی زهر مار 

دار مناصب ها ب یوندد و عهدهها و صفّهبقعهاند كه به این مدارس و ظاهراً شادردان و پیروان جمالی از او خواسته

های منظوم و از تتبع در دفته: »ویسدینآبادی هم مرمه است. بینی آن درخواستها را رد كردهشود؛ اما با عاقبت

استنباط میگردد وی در آغاز به تحصیل علوم رسمیه پرداخته و مدتی در مدارس زمان به قیل و  ،منثور پیرجمالی

یفیتی نه از آن ك ،سر به سر قیل است و قال ،تا اینکه متوجه میگردد و درمییابد كه  علم رسمی، ل داشتهقال اشتغا

کدۀ )آتش« کند.یبه اطراف و اقطار مسافرت م ،ای داشته باشدشده كسی كه دم نه حال و بالنتیجه مانند ،حاصل

  (.356اردستان، رفیعی مهرآبادی: ی 

 

 گیرینتیجه

جمالی، شاعر، مفسّر و عارف مشهور معاصر عصر تیموری در قرن نهم هجری اردستانی، مشهور به پیرالدین جمال

است. او آثار زیادی دارد كه اكثراً منظوم و آمیخته بوده « جمالهپیر»ای در تصوف موسوم به است كه بانی طریقه

اند. بسیاری از این آثار، هنوز تصحیح نشده و به نثر هستند و درواقع اصول تعلیمات عرفانی او برای مریدانش بوده

 «شرح الواصلین»های ایران و خارج از ایران نگهداری میشوند. یکی از این آثار بصورت نسخج خطی در كتابخانه

های آن در ایران موجود است. در این پژوهش ضمن معرفی نسخ موجود، براساس یکی میباشد كه تعدادی از نسخه

محتوایی  الخطی، سبکی ومیشود، از نظر رسمدر كتابخانج ملک نگهداری « كلیات جمالی»ه به نام از نسخ قدیمیتر ك

 الواصلین، استنباط میگردد به شرح زیر میباشد:است. آنچه از موضوع و محتوای شرح بررسی و معرفی شده
البالغه و روایات مهم دینی ی نهجهااین اثر، حاوی شرح و تفسیر تعداد زیادی از آیات و احادیث و برخی از خطبه-

 و اسالمی است بنابراین منبع خوبی برای مطالعات دینی و عرفانی است. 
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چیز را فانی در ذات مقدس خداوند وحدت وجود ابن عربی است و همه جاندیش متأثر از جمالیدر سطح فکری، پیر-

یعنی به حقیقت نور محمدیه كه در كاینات  میداند؛راه رسیدن به عشق الهی  را فقر و فنا و عشق به پیامبر .میداند

 جپیامبر مظهر اسم اعظم خداوند است و او واسط به پیامبر عشق میورزد؛ چون ؛ساری و جاری است اشاره دارد

 ()ی فیض وجود خداوند به موجودات و كائنات است. به نظر او این نور و حقیقت كلی كه خداوند در خلقت محمد

 دین اسالم رتری. بنمود پیدا میکند ،س س در اولیا و پیران الهی بصورت جزئی در پیامبران ماقبل و است، بکار برده

است و علت آن را عشق و محبت ، تبیین نموده بر سایر پیامبرانرا  بر سایر ادیان و برتری مقام پیامبر اسالمرا 

و  است، بلکه پیامبر رحمترا نفرین نکرده  پیامبر به ملت اسالمی دانسته كه برخالف سایر پیامبران، قوم خود

جمالی، دوری از اجتماع جایی ندارد و زهد او زهدی انزوادرایانه نیست. است. در بینش عرفانی پیرعطوفت بوده 

 اشارات تاریخی و دینی مهمی نیز در این اثر دیده میشود.

شکل پهلوی حروف اضافه در كنار شکل عادی  در سطح زبانی متأثر از ویژدیهای سبک خراسانی است: استفاده از -

درایی در برخی از كلمات، بکاردیری فعل مبتنی بر دویش ، كهن«همی»آن، كاربرد ماضی استمراری با نشانج 

مندی شاعر به تداوم استفاده از دهندۀ  عالقهمحلی و بسامد باالی استفاده از كلمات و تركیبات عربی، نشان

 در كنار استفاده از ویژدیهای سبک عراقی است. ویژدیهای سبک خراسانی 

در سطح ادبی بدلیل ماهیت عرفانی و دینی آن، استفاده از تلمیحات دینی و مذهبی دسترش بیشتری دارد. بعد  -

 به آنها مفاهیم عرفانی مثل عشق است، بیشتر است. استعارۀاز تلمیحات، استفاده از تشبیهات اضافی كه اكثراً مشبهٌ

های موفق تقلیدشده از مثنوی موالنا در عصر تیموری  كنایات فعلی هم قابل توجه میباشند. این اثر از نمونه صریح و

های ادبی نیز حایز و در فاصلج حدود دو قرن از دردذشت موالناست كه عالوه بر ارزش دینی و عرفانی، از جنبه

 اهمیت است.

 

 نویسندگان مشاركت
 ایالم دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی محمدتقی جهانیآقای دكتر . است شده استخراج

 قشن نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای سلیمانی مقدم. اندبوده مطالعه

 نماییهایراه و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز رحمان ذبیحی و آقای دكتر علیرضا اسدیآقای دكتر . اندداشته

 ره مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوهش این انمشاور نقش تخصصی،

درصد. نویسندۀ دوم )محمدتقی جهانی(  55سهم نویسندۀ اول )داوود سلیمانی مقدم(  .است بوده پژوهشگر چهار

 درصد میباشد. 45درصد. نویسندۀ چهارم )علیرضا اسدی(  45درصد. نویسندۀ سوم )رحمان ذبیحی(  35

 

 قدردانی و تشکر
پژوهش استفاده شد تشکر های خطی آنها در این در پایان از كتابخانج ملک و نیز كتابخانج مجلس كه از نسخه

 میشود.

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان
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 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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