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فکري  در   و  ادبی  زبانی،  حیطۀ  سه  در  منظومه  این  سبکی  ویژگیهاي  بررسی  به  مقاله  این 
 پرداخته شده است.

اي و به شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده این مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه:
 است. 
منظومه  ها:یافته مثنوي  از مخزناین  تقلید  به  ـ دینی که  اخالقی  است  نظامی در االسرا اي  ر 

اشعاري در   با  اثر  این  است.  فاعلن» سروده شده  مفتعلن  مکشوف «مفتعلن  مطوي  وزن سریع 
توحید و نعت رسول اکرم (ص) شروع میشود و پس از مدح ممدوح و صحبتهاي پنجگانه با پیر،  

 وارد بخش اصلی کتاب یعنی مقاالت بیستگانه میشود.  
زبانی ساده، اما لحنی هشداري، بیانی عرفانی براساس مشـرب این منظومه داراي    گیري:نتیجه

عربی یعنی وحدت وجود، توحید، تنزیه و تشبیه است و در آن مطالب شرعی و اصول فکري ابن
دین (نماز، روزه، زکات و حج) مسائل عرفان نظري (سهر، صـمت و عزلـت) نیـز دیـده میشـود. 

هایی در و تا حـدودي عرفـانی اسـت، امـا مقالـهها موضوعات دینی، اخالقی موضوع بیشتر مقاله
قالب انتقادهاي اجتماعی و سیاسی با بکارگیري زبان پند و هشدار بر اقشار جامعه نیز در میـان 
آنها وجود دارد. موضوع تعلیمی ـ اخالقی، استفاده از زبان ساده و مخاطب خاص آن باعث شـده 

زبانی، استفاده از موازنه، التزام، تتابع اضافات و   از نظر ادبی جایگاه خاصی نداشته باشد. از منظر
 اشعار ملمع از برجستگیهاي شاخص این منظومه هستند. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The third Masnavi of Haft Aurang is called 
Nooruddin Abdolrahman Jami, Tahfa al-Ahrar. In this article, the stylistic 
features of this system in three areas of language, literature and thought have 
been studied. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in 
a descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: This Masnavi is a moral-religious poem that has been written in 
imitation of the repository of military secrets in the fast weight of the 
revelation: Muftalan, Muftalan, Fa'lan. And the five conversations with the old 
man enter the main part of the book, the twenty articles. 
CONCLUSION:  This poem has a simple language, but a warning tone, a 
mystical expression based on Ibn Arabi's intellectual system, ie unity of 
existence, monotheism, purification and simile, and in it the religious content 
and principles of religion (prayer, fasting, zakat and Hajj) issues of theoretical 
mysticism (Sohr).  Silence and seclusion) are also seen. The subject of most of 
the articles is religious, moral and to some extent mystical, but there are also 
articles in the form of social and political criticisms using the language of 
advice and warning to sections of society. The educational-ethical issue, the 
use of simple language and its specific audience, has made this system not 
have a special place in terms of literature. From a linguistic point of view, the 
use of balance, commitment, reflection of additions and melodic poems are 
among the prominent features of this system. 
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 مقدمه 
الشعرایی» در تاریخ ادب این زبان که با لقب «خاتمنورالدین عبدالرحمان جامی، آخرین گویندة کالسیک فارسی

ابن مکتب  تعلیم  و  تقریر  در  میدرخشد،  در  سرزمین  مالحظهعربی  قابل  آثار  ایران  «بسبب  تصوف  و  دارد  اي 
فارض نوشت و همچنین بجهت انتساب به طریقۀ مشایخ خواجگان نقشبندیۀ  عربی و ابنشرحهایی که بر آثار ابن

مالحظه  قابل  اهمیت  و  حیثیت  ایران  تصوف  تاریخ  در  ایران، ماوراءالنهر  تصوف  در  جستجو  (دنبالۀ  دارد»  اي 
). احاطۀ او بر ادب فارسی و عربی و معارف اسالمی از سویی و کثرت آثار او به شعر و نثر در  152کوب: ص  زرین
 االطرافی اوست.هاي گوناگون از جمله تفسیر و فقه و حدیث و حکمت از سوي دیگر، مبیّن جامعزمینه

نظیره و  تقلید  به  که  جامی  اثر  هفتمهمترین  است،  شده  سروده  نظامی  خمسۀ  از  دارد.   پردازي  نام  اورنگ 
(تألیف  تحفه وزن  886االحرار  بر  و  جامی  اورنگ  هفت  منظومۀ  سومین  است.    االسرارمخزنه.ق)  این نظامی 

و کتابخانه تحلیل محتوا  به شیوة  تحفهپژوهش که  بیان ساختار منظومۀ  است، ضمن  انجام شده  به اي  االحرار، 
 ري، ادبی و زبانی میپردازد. شناسی آن در سه سطح فکبررسی مهمترین ویژگیهاي سبک

 
 سابقۀ پژوهش 

شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است، اما کاملترین اثري که تا کنون دربارة این منظومه تا کنون از منظر سبک
افصح اعالخان  آن  در  که  است  جامی»  احوال  شرح  و  آثار  بررسی  و  «نقد  آمده  طبع  زیور  به  دربارة جامی  زاده 

 اي ارائه نموده است. طالب ارزندهزندگی و آثار جامی م
 

 بحث و بررسی 
 االحرار  ساختار منظومۀ تحفه

ها و حکایات تقسیم کرد. در بخش مقدمه به  مقاله  -3صحبتها،  -2مقدمه،  -1این منظومه را میتوان به سه بخش:  
است.   پرداخته  نقشبندیه  بزرگان  و مدح  پیامبر (ص)  نعت  مناجات،  و  تحمیدیه  مانند  به موضوعاتی  بخش دوم 

سه صحبتهاي  و  سخن  ارزش  مانند  در موضوعاتی  مقاله  بیست  شامل  سوم  بخش  و  دارد  اختصاص  پیر  با  گانه 
موضوعات گوناگون است که در پایان هر مقاله یک حکایت بعنوان تأیید و تکمیل مطلب آمده است. این بخش 

نتقاد، پندو اندرز و اخالقیات را شامل که قسمت اصلی اثر است، موضوعات مختلفی مانند دین، عشق، عرفان، ا
 میشود. 

 
ها و  بخش سوم: مقاله بخش دوم: صحبتها  بخش اول: مقدمه ساختار منظومه 

 حکایات
 1072 233 401 تعداد ابیات

 %95/62 %65/13 %50/23 درصد
 

 سطح زبانی 
مخاطبان آن، باعث انتخاب زبانی االحرار، زبانی ساده و روان است. دو عامل نوع ادبی اثر و  زبان جامی در تحفه

ساده و روان از سوي جامی شده است. جامی در این منظومه در اکثر ابیات مانند یک واعظ و عالم دینی سخن 
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و   الفاظ  بودن  منتخب  جامی  شعر  مهم  «ویژگی  است.  کرده  استفاده  ساده  زبانی  از  دلیل  همین  به  و  میگوید 
و تفریطهاي معاصران او دیده نمیشود و میکوشد تا با کالم پخته و  استحکام عبارات آنهاست. در سخنش افراط  

در  ادبیات  (تاریخ  است»  کامیاب  و  موفق  راه همواره  این  در  و  نهد  پیشین  استادان  پاي  پاي جاي  استوار خود 
 ). 155: ص 3ایران، صفا، ج
 سطح آوایی 

آفرین مورد توجه قرار میگیرند و خود  در سطح آوایی که به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود، عوامل موسیقی
بر سه سطح موسیقی بیرونی (وزن)، موسیقی کناري (ردیف و قافیه) و موسیقی درونی (انواع سجع و تکرار) را 

 شامل میشود.  
 موسیقی بیرونی (وزن)

آور است و مناسب معانی پند و اندرز نیست، اما نظامی اولین شاعري است که بحر سریع اگرچه به قول نیما رقص
-وزن گوشاالحرار از این وزن بهره میگیرد.  االسرار را در این وزن سروده است. جامی نیز در تحفه مثنوي مخزن

  ت.نواز بحر سریع به این ابیات شکوه خاصی بخشیده اس
 

 قی کناري (قافیه و ردیف) موسی
. تر و آشکارتر استدر آن برجسته  هیقاف  گاه یاست، جا  شده  سروده  ي در قالب مثنو ه  منظوماین  که  نیبا توجّه به ا

داراي ردیف هستند. به عالوه    %39بیت داراي قافیۀ اسمی است. برطبق آمار، از ابیات این منظومه    3455تعداد  
داراي   ابیات  است.  %80ردیف،  از مجموع  فعلی،    فعل  ردیفهاي  و    %79از مجموع  به ردیفهاي غیرربطی  مربوط 

مورد) و از میان   375مورد مربوط به ردیفهاي ربطی است. از میان افعال غیرربطی، مشتقات فعل «کردن» (   21%
 ) «شدن»  فعل  مشتقات  ربطی  نسبت  265افعال  بیشتري  بسامد  دارند.  مورد)  افعال  دیگر  این  به  منظومه در 

 از تست و بس، از تو یافت، این گفتگوي، که خواست.ردیفهاي طوالنی بسیاري دیده میشود، مانند: 
 

 االحرارجدول ردیفهاي مورداستفاده در تحفه
نوع  
 ردیف

ردیف بصورت   ردیف طوالنی  اسمی  فعلی 
 ضمیر 

 حرفی ترکیبی 

 %32/5 %37/13 %52/5 %79/3 %5 %69 تعداد
 

شناسی این قلمرو موسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی است که استواري و انسجام جمال موسیقی درونی:  
 بسیاري از شاهکارهاي ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته است. 

-)، ناخن379کسري ( -کسر  زاید:جناسهاي مضارع و الحق و زاید بسامد بیشتري در منظومه دارند:    *تجنیس:
 ) ( -ماره  )،407ناخنه  ( -)، خط 407مار  ( -)، اصالح443خطه  ( -)، زمزم443صالح  ( -)، فراغ410زمزمه   / ) 431راغ 

حال  الحق:  و  ( -مضارع  زاغ431خال   ،(- ) سوخته494راغ   ،(-) نصیب379ساخته   ،(- ) سیم434نصاب  ستم  -)، 
 ). 386خامه ( -)، جامه402جاهل ( -)، کاهل402غم ( -)، عم402( 
 به تکرار واجها و هجاها دارند.واژگان، بسامد بیشتري نسبتاالحرار، تکرار در تحفهتکرار: *

 )368فهم حوامیم ز حامیم آن (  / کرده معلم گه تعلیم آن آرایی: واج
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 )  368زندت بانگ که این سو بیا ( می /یا که دهد یاد ز یاي ندا 
 )369پرداز شکاف قلم ( نایژه /کن قلۀ قاف قدم چشمه

 ) 378جئت الینا و لنعم المجی (  /کاي به درت ملک و ملک ملتجی 
 ) 372باغ شود بر دل نظاره داغ (  /باغ نشان گر ندهد زیب باغ   تکرار واژه: 

 )  373کن عالم نوي و کهن ( هست /کن ذات تو هم هستی و هم هست
 )  402پنجۀ ابلیس بدر لخت لخت (  /پنجۀ خود ساز بدین پنج سخت 

 ) 422سایۀ شخصی به سر چاه دید (  /صفت در ته چاه آرمید سایه
 )  368کسرة آن کاسر کاس امل (  /فتحۀ آن فاتح گنج ازل  موازنه:
 ) 369پیوند نظام وجود ( سلسله /بند گهر کان جود مرسله

 ) 369سوز شب افالکیان ( مشعله /فروز سحر خاکیان غره
 )  369گنج سالمت ده پایندگان (  /کرامت نه آیندگان  خوان

 )  369کارگزارندة مردان کار (  /روز برآرندة شبهاي تار 
 ) 370صیرفی گنج پذیران خاك (  /صیقلی صاف ضمیران پاك 

 ) 370روشنی حال شناسندگان (  /ایمنی وقت هراسندگان 
 )  373باشی و میان شب و روز نی (  /افروز نی بودي و این باغ دل 

-382)، نقش و پرده، در پنج بیت ( 373: تکرار واژة «هستی و هست» در پنج بیت آغازین مناجات دوم (التزام
)، التزام «پره» در ص 420)،  علم، در سه بیت ( 402)، پنج، در پنج بیت ( 407-406)، ناخن، در چهار بیت ( 383
484. 

 آورد: در قالب تتابع اضافات براي ممدوح خویش می : جامی در این شگرد، صفات و ترکیباتی را تتابع اضافات
 ) 369تیرگرِ باد و زرباف آب (  /سازِ سپر آفتاب دایره

 ) 375قبله نمایندة هر مقبلی (  /عقده گشایندة هر مشکلی 
 ) 375بندِ گلوي شاخسار (مُرسله /زنِ زلفِ عروسِ بهار شانه

 ) 381مهره شکن سبحۀ تلبیس را (  /شعله فکن خرمن ابلیس را 
 

 هاشناسی واژهسطح لغوي یا سبک
فارسی  و  ترکی  و  ساختگی  عربیهاي  از  دخیل  لغات  و  داد  ازدست  را  خود  اصالت  فارسی،  زبان  جامی،  از  بعد 

اي نداشت، به زبان فارسی راه یافت، چنانکه سبک هندي پر است از اینگونه لغات. ولی مجعول که اصل و ریشه
ی آخرین شاعري است که در آثارش اینگونه الفاظ نادرست مجعول راه نیافته و از شعراي بلندطبع و پرمایه و  جام

 ).169هاي عرفان در شعر جامی، علوي مقدم: ص دست زبان فارسی است (جلوهمتنوع و قوي 
باعث استفاده از الفاظ و گویی جامی،  گویی و مخاطبان خاص این اثر و سادهسادهلغات و اصطالحات عامیانه:  

)، باش به دکانچۀ دوران به هوش/ جنس 387دالن گل زنند ( تعابیر زبان عامیانه در اثر شده است: در به رخ تیره
)، چرخۀ 428)، کارگه رنگرزان شد رزان ( 443)، بخیۀ این خرقه به دامان رسید ( 409فروش ( گران را مشو ارزان

 ). 414حالج و هزاران خروش ( 
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االحرار تکراري و داراي سابقه و پیشینه هستند و جامی در این : بیشتر ترکیبات و اصطالحات در تحفه اتترکیب
را در ساخت  پربسامد  و  الگوي خاص  و  میتوان دو شگرد  اما  است.  نداده  نشان  از خود  زمینه خالقیت چندانی 

مر مرکب  فاعلی  صفات  از  استفاده  یکی  کرد؛  مشاهده  او  منظومۀ  در  مرسلهترکیبات    -پیوندسلسله-بندخم: 
کن  تازه  -کشخامه  -سرشکن  -دهتاب  -زنآب  -)، عذرپذیرنده369ساز ( دایره  -روز برآرنده  -سوزمشعله  -فروزغره

لغات قرآنی در ساخت ترکیبات: خلعت اسري ( 370(  از  ( 378) و دیگري استفاده  )،  378)، سراپردة ثم استوي 
 ). 376خوان ابیت (  )،397)، نیل عصی ( 378نفس لو دنوت ( 

او ملمّع:   و ملمعات  فراوان کرده  تأثیر  آثارش  زبان عربی که در  به  اوست  احاطۀ  دیگر دربارة جامی،  نکتۀ مهم 
هایی از شاهکارهاي شعري فارسی است، البته جامی در این شیوه تصرفاتی نیز کرده است هم در وزن و هم  نمونه 

 ).170در شعر جامی، علوي مقدم: ص هاي عرفان در ترکیب و هم در مضمون (جلوه
 )373منک المبدأ و الیک المآب ( /بحر بقاي تو و باقی سراب 

 )374انت نصیري و الیک المصیر (  /چون فتم از پاي مرا دست گیر 
 )378جئت الینا و لنعم المجی (  /کاي بدرت ملک مُلک ملتجی 

 ) 384عند ملیک صمد مقتدر (  /باد بفرخنده مقر مستقر 
 )392روحی و نفسی و غوادي لدیک ( /یدم که سالم علیک پیش دو

 
 سطح ادبی 

به جنبه تعلیمی آن، کمتر  بدلیل موضوع خاص و جنبۀ  این منظومه،  تنها جامی در  ادبی پرداخته است و  هاي 
 هاي اخالقی و عرفانیش را در قالب اثري منظومو با لحن خطابی به مخاطب عرضه کند. خواسته اندیشه
 کنایه مجاز  استعاره  بیهتش صورخیال 

 %76/21 %07/6 %88/17 %47/55 درصد
 االحرارمربوط به تشبیه و انواع آن است.پرکاربردترین صورخیال در تحفهتشبیه: 

 
 حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه  

 عقلی ـ عقلی  حسی ـ عقلی  عقلی ـ حسی  حسی ـ حسی  نوع تشبیه 
 %06/3 %04/2 %54/38 %36/55 درصد

 
االحرار، تشبیهات حسی به حسی، بعلت جنبۀ تعلیمی اثر و مخاطب خاص آن، بسامد بیشتري به  در اشعار تحفه

جامی  که  موردي  در  نیز  حسی  به  عقلی  تشبیهات  دارد.  بودن  معقول  با  محسوس  حیث  از  تشبیه  انواع  دیگر 
 موضوع سخنش را به عشق و عرفان تغیر میدهد، بیشتر میشود: 

 ) 407ناخنه دیده جان و دل است ( /ه محسوس:  ناخن سیمت که به کف حاصل است محسوس ب
 ) 382کشور جان را شکرستان کند (  /معقول به محسوس: لعل لبت چون شکر افشان کند 

 )  368وران دامها ( بهر دل دیده /محسوس به معقول: طرة حور است در او المها 
 )410دیو هوا را کن از آن سنگسار (  /معقول به معقول:      سنگ بدست آر ز رمی جمار 
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 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه  
 موکد  مرسل  مفصل  مجمل  بلیغ  نوع تشبیه 

 %63/4 %34/8 %01/13 %40/22 %59/51 درصد
 

هاي  بسامد تشبیهات مجمل و مفصل بیشتر از تشبیهات مرسل و مؤکد است. غالب تشبیهات بصورت بلیغ (اضافه
 تشبیهی) است.  

 )367بسملش از خنجر این بسمله است (   /(غیراضافی): دیو که غارتگر این مرحله است تشبیه بلیغ: 
 ) 427( هر دو پی نفی وجود تو ال  /قد تو الم و الف آمد عصا 

 )390همچو مصالش فتادم به پاي (  /زود بجشتم چو مصلی ز جاي  تشبیه مجمل:
 ) 373تیغ شناسایی تو میزنیم ( /تیغ زبان آخته چون سوسنیم  :مفصلتشبیه 

 )368گشته از آن طره به هم متصل ( /ها چو دو حلقه است پی صید دل  تشبیه مرسل:
 )368میوة آن معرفت ذات پاك (  /ناك هر الف از وي شجر میوه :مؤکدتشبیه 

تشبیهی: (     اضافۀ  ( 367خوان سخن  فکر  رشتۀ   ،(369) امل  کاس  امید368)،  تخم   ،(- ) نیاز  افعی 368خاك   ،(
)،  381)، ظلمت بدعت ( 369)، کلک عنایت ( 374)، داس اجل ( 369خوان کرامت (   -)، چشمۀ کن412غفلت ( 

)، مقراض خواب 384)، باغ سخن ( 381)، فرقۀ تزویر ( 389)، برق هدایت ( 377شرف ( )، کاخ  389ظلمت شک ( 
 ).412)، شراب غرور ( 416( 
 

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین  
 مرکب -مرکب مفرد   -مرکب مرکب -مفرد مفرد  -مفرد نوع تشبیه 

 %12/5 %28/8 %36/10 %24/76 درصد
 
 ) 378پیکري از نور قدم تا به فرق (  /آمد و آورد براقی چو برق مفرد به مفرد: -
 )  368بر سر نارست نهاده سپند (  /نقطۀ نونش پی دفع گزند مفرد به مرکب: -
 )  412غول ره توست خدا آگه است ( /هر که نه مشغولی دینش ره است  مرکب به مفرد: -
 ) 432تخم غم هر دل غمگین که هست (  /بر لبت آن دانۀ مشکین که هست   مرکب به مرکب:-
 

 طرفین   دتشبیه به اعتبار تعد
 تسویه جمع  ملفوف  مفروق نوع تشبیه 

 %39/10 %80/25 %61/7 %20/57 درصد
 
 )383جان وي و زندگی از جان شرع (  /صورت او راست به میزان شرع  تشبیه تسویه:-
 )373بحر محیطی و کناریت نه (  /نور بسیطی و غباریت نه  تشبیه جمع:-
 )389ظلمت شک نور یقین را نهفت (  /: پردة شب روي زمین را نهفت تشبیه ملفوف-
 )  475وزن سبک سنگ چو ماء معین (  /قافیه کمیاب چو دیباي چین  تشبیه مفروق:-



 133-155 صص ،68 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  دي ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  140

 اقسام دیگر تشبیه 
 تفضیل تمثیل مشروط  مضمر  نوع تشبیه 

 %13/42 %86/23 %24/5 %67/29 درصد
 

 )377ایست ( سدره ز کاخ شرفش پایه /ایست قامت طوبی ز قدش سایه تشبیه تفضیل:
 )  414ولولۀ طبل ز بی مغزي است (  /:  گفتن بسیار نه از مغزي است تشبیه تمثیل

 )387به ز گهر باشد اگر باشدش (  /مظم که نسبت به گهر باشدش تشبیه مشروط: 
 )367سلسله بسته به رخ سلسبیل (  /سین وي از باد پر جبرئیل  مضمر:تشبیه 

 ) 378فرش قدم کن چو زمین عرش را (  /اي عرش برین، فرش را معکوس: ساخته
 ) 405کابروي حور است به نیلی تُتق (  /تشبیه وهمی: ماه نو روزه ببین از افق 

 اند:ها مصرحه و مکنیهتکراري هستند و  بیشتر استعاره هاي موجود در منظومه عمدتاً استعارهاستعاره: 
 استعارة مکنیه  استعارة مصرحه  نوع استعاره 

 %05/56 %95/43 درصد
 

 مصرحه مجرده  مصرحه مرشحه  مصرحۀ مطلقه  نوع استعاره 
 %28/51 %61/22 %11/27 درصد

 
 ) 380است (پبلکه گهربار چو میغ آمده  /است گرچه گهردار چو تیغ آمده  : مجرده ةاستعار
 )  406نه یاسمن (اللۀ من داغ /نرگس من چشم و چراغ چمن  : مرشحه ةاستعار
 ) 393سایه شد از دشت گریزان به کوه (  /خنجر زرین چو کشید از شکوه     مطلقه:  ةاستعار

 استعارة مکنیه 
 اضافی غیراضافی استعارة مکنیه 

 %39/63 %61/36 درصد
 ) اهتمام  امید ( 368اضافۀ استعاري: قدم  بهار370)، چنگ طبیعت (369)، پشت  گلوي شاخسار -)، زلف عروس 

 ).378)، خرقۀ تن (375( 
 )367خاست که بسم اهللا دستی بیار (  / غیراضافی: بانگ صریر از قلم سحرکار

 )369کرده درین فکر سر رشته گم (  / عقل درین عقده ز خود گشته گم
 ) 370یافته در قعدة طاعت قرار (  / کوه نشسته به مقام وقار

هایی زیبایی از این صنعت در بخش «صحبت دوم با پیر صاحب تمکین» آمده است که در آن تشخیص: نمونه
 نسبت میدهد. جامی به توصیف باغی پرداخته و افعال و احساسات آدمی را به درختان و گیاهان و ... 

 کرده ادا ورد نماز همه  / ساز همه مرغ چمن زمزمه
 دست برآورده مناجات را  /  جسته چنار اشرف اوقات را

 بیشتر یاسمین آمین شده / او به مناجات چو تلقین شده
 نقد خود آورده ز خرقه برون  / گل که به تجرید بود رهنمون
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 مستمعان کرده به وجد اجتماع   / قمري و بلبل زده راه سماع
 ) 392-391از سخن و خنده فرو بسته لب  (   / غنچه به تعظیم طریق ادب

 
 کنایه:

 کنایه از موصوف  کنایه از صفت  کنایات فعلی  نوع کنایه
 %44/11 %56/22 %16/54 بسامد 

از کنایات روزمره و عامیانه   اثر  ایماء  البته اغلب کنایات مورد استفاده در این  از نوع  استفاده شده است و اغلب 
ها تقلید از دیگران و برخی از جهت مضمون یا شکل و یا هر دو، بدیع است. مانند: گره به هستند. بعضی از کنایه

)، سر به زیر قدم نهادن 377)، ره خواب زدن ( 370)، گوي از میدان بردن ( 369سر رشته را گم کردن (   -باد زن
الف کسی الم    -)، بار از گردن فتادن381شعله در خرمن افکندن (-انگشت نما شدن-ادن)، سر بر قدم نه378( 

 ) ( 382شدن  چیزي  از  برگرفتن  پرده   ،(385 ) شدن  ساي  چرخ   ،(386 ) خوردن  جگر  شدن 387)،  سفید  مو   ،(
ن )، رخت برد 398)، پاك بودن از رنگ ( 396گشا گشتن ( )، پرده391)، علم زن ( 390)، به پاي افتادن ( 389( 
کردن401(  دوتا  پشت   ،(-   ) بستن  را  زدن402پنبه گوش  در  بر  مهر   ،(-   ) نشین شدن  باز  404سدره  )، دست 

)، موج از سر 410)، بی سرو پا در تک و دو بودن ( 408)، پا به گل ماندن ( 407)، ریش جنباندن ( 405کشیدن ( 
  -)، در گل خوابیدن415فتادن ( از افالك به خاك ا  -)، پشت به کوه بودن414)، زبان درکشیدن ( 412گذشتن ( 

پرده پوش  -رخ به زمین سائیدن-)، باد هوا بودن417)، گره بر ابرو زدن ( 416دوز کردن ( راه نظر را به مژه میخ
)، دست 425گردن زیر بار کردن ( -انگشت در دهن بردن  -)، غبار از دل بردن 422)،  میان بستن ( 419بودن ( 
  -ده انگشت در دهن کردن -رخت کشیدن -خاك شدن -دامن کشیدن )، پاي از427دست کوتاه کردن ( -شستن

غاشیه بر دوش -)، سخت کمانی کردن429دل از دست دادن (   -)، روي به پا نهادن428اختیار از دست بردن ( 
باز کشیدن ( 430کفش بر افالك ساییدن ( -پشت خم نکردن  -کشیدن )، به فریاد  435)،  آه زدن ( 431)، پاي 

گهر بر دم  -گرسنه چشم بودن-)، رو به سوراخ موش نهادن436)،  از دست رفتن ( 436دن ( به فریاد رسی-شدن
 )438بوسه بر پاي کسی دادن (  -پشت بر زمین آوردن -)، نقش بر آب بودن 437خر بستن ( 

 تعریض رمز تلویح ایما نوع کنایه
 %23/02 %44/06 %56/32 %16/58 بسامد 

االحرار دیده میشود، تلمیح به آیات و احادیث تلمیح آنچه بیش از همه در تحفه از میان انواع گوناگون  تلمیح:  
است. «جامی بر قرآن کریم تسلط فراوان داشته و اقتباس او از آیات قرآنی و تفسیر منظوم آنها، گویاي احاطه و 

از جالل  (تأثیر عبدالرحمان جامی  الهی است»  با کالم  اینگونه  ) 121الدین مولوي، صدقی: ص  انس وي  بیشتر   .
دیگر  به  مربوط  قرآنی  قصص  و  پیامبر  معجزات  ذکر  مانند  موضوعاتی  در  منظومه،  آغازین  ابیات  در  تلمیحات 

پرده دارد:  وجود  ( پیامبران  القلم  و  نون  ز  ( 368گشا گشته  الاله  در  زآتش ال سوخته  نظر 374)،  روشن  رهبر   ،(
 ) ( 378ماطغی  دفترش  رقم  االسماء  علّم  ع397)،  اي   ،( ) لقب  امبی  نسبت  «لو 483ربی  نفس  زد  نفسش  هم   ،(
 ). 479دنوت» ( 
نوع 
 تلمیح 

   
 قرآن 

غیراسالمی و   اساطیري  حدیث 
 تاریخی

داستان  
 پیامبران

شخصیتهاي   غنایی
 دینی

 5 - 15 5 1 12 55 تعداد
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عزّ و ناز/ )، شاهد پرورده به صد  384)، دیدة خفاش بود روزکور ( 374: ضد مبیّن نشود جز به ضد ( المثلضرب
)، نرخ متاعی که فراوان بود/ گر به مثل 390)، نبض به من ده که طبیب توام ( 388بیش به مشاطه ندارد نیاز (ص

)، باش چو سایه 408)، کار خدا را به خدا واگذار ( 406)، کس ننهد آینه در پیش کور ( 396جان بود ارزان بود ( 
)،  هیچ نیرزد 414ست/ چون که تهی شد ز صدا پر نواست ( )، خم پر از باده تهی از صدا411پس دیوار خویش ( 

)، تک نزند اسب 423)، خواجه به خانه چو بود دف سراي/ اهل سرایش همه کوبند پاي (420جو گندم نماي ( 
 ) و... 431)، رهروي کبک نیاموخته ( 430که فربه بود ( 

در بدیع سنتی اسمی ندارد بسیار مورد  : «یعنی تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا. این مورد که  گراییحرف
بدیع، شمیسا: ص   به  تازه  (نگاهی  بوده است»  قدما  قرار گرفتن 82توجه  آنها، جایگاه  ). شکل کلمات و حروف 

ها، نوع نوشتاري آنها، شکل ظاهري حروف، تعداد حروف یک واژه از مهمترین راههاي ایجاد این حروف در واژه
 تشبیه انجام میپذیرد: صنعت ادبی است که معموالً با

 از پی احمد الفی ساخته/  نقطۀ وحدت چو قد افراخته
 ) 376دایرة غیب هویت دو نیم (  / کره چو قطر آن الف مستقیم

 ) 382گوش کن از حال من این یک دو حرف (   / شد الفم الم ز غمهاي ژرف
 )  425پرشکن و تاب شده همچو کاف (  /وز قلمت قاف جهان تا به قاف

 ) 427هر دو پی نفی وجود تو ال (  /قد تو الم و الف آمد عصا  
 ) 430میم صفت بند گره بر کمر (  /سرکشی کاف بود بس بلند 

به   را  الرحیم»  الرحمن  اهللا  «بسم  آغاز سخنش  نوزده حرف  بیت،  در چهل  منظومه،  آغاز  همان  در  جامی  البته 
کرد تشبیه  تأثیر چیزهایی  تحت  و  برخاسته  بیت  چهل  این  دارد  احتمال  است.  کرده  خلق  ادبی  تصاویر  یا  و  ه 

او خصوصًا در معماسرایی  زبانی که در عصر  بازیهاي  به  را  او  یا میتوان گرایش  باشد و  گرایشات حروفیۀ جامی 
 رواج داشت، توجیه کرد:

 بسملش از خنجر این بسمله است  /دیو که غارتگر این مرحله است 
 الکتاب...چون سر پستانست ز امُ /«بی» که ز پی «سین» بودش زین خطاب 

 گفته بسم حرز تو از تیغ بیم... /بسم شده هر دو ز ترکیب میم 
 سلسله بسته به رخ سلسبیل  /«سین» وي از باد پر جبرئیل 

 جاري از آن چشمۀ تسنیم بین  /چشم گشا چشمۀ هر میم بین 
 میوة آن معرفت ذات پاك/ناك هر الف از وي شجر میوه
 وران دامهابهر دل دیده /طرة حور است درو المها 

 ) 368-367گشته از آن طره به هم متصل (  /«ها» چو دو حلقه است پی صید دل  
 

 سطح فکري 
ها و افکاري که تشخص سبکی هاي مطرح در اثر ادبی پرداخته میشود و اندیشهدر این سطح به افکار و اندیشه

از خود متن استنباط میشود، مهم  ایجاد میک این بخش، معناي حقیقی که  نند، مشخص و معرفی میگردد. در 
 است. 
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 موضوعات و مضامین 
موضوعا 

 ت  
تحمیدی

 ه
مناجا 
 ت

ارزش   مدح نعتها 
 سخن

اخالقیا انتقاد 
 ت

 حکایات  عرفان عشق دین

 312 132 78 275 180 244 84 46 147 100 108 ابیات
/61 %86/5 %33/6 درصد

8% 
69/
2% 

92 /
4% 

30 /
14% 

55/10% 11 /
16% 

57 /
4% 

73 /
7% 

28 /
18% 

 
بیت   108هاي تعلیمی ـ حکمی و عارفانه، ابتدا در  در آغاز منظومه به روش اکثر منظومهتحمیدیه و مناجات:  

روش حروفیه اهللا الرحمان الرحیم» را به  بیت، حروف «بسم  40به تحمیدیه پرداخته است و در آغاز این بخش در  
بیت به حمد و ستایش الهی پرداخته است.  68گرایی در همین مقاله) و در  تأویل کرده (نگاه کنید به بخش حرف

بیت میشوند، ضمن راز و نیاز با خداوند، به موضوعات مختلفی   25در ادامه طی چهار مناجات که هرکدام شامل  
به شواهد جود و دالیل وجود حق» به بیان اینکه همۀ   پرداخته است. در مناجات اول با عنوان «متضمن اشارت

). در مناجات دوم با عنوان «متضمن اشارت 372موجودات نشان از آفریدگار و قدرت او دارند، پرداخته است (ص
(ص حق  اثبات  در  عرفانی  و  فلسفی  دالیل  از  هستی»  و  است  صرف  وجود  حق  حقیقت  آنکه  عدم 373به   ،(

فرقه  با  حق  ذات  (صهاشناخت  کالمی  (ص373ي  آفرینش  چگونگی  وجود  373)،  و  حق  ذاتی  وجود  بیان  و   (
اعتباري موجودات سخن رفته است. در مناجات سوم با عنوان «متضمن اشارت به آنکه موجب غفلت آدمی از نور  

  ) و در 374شهود او وام فیض و استمرار وجود اوست» از علل غفلت از خداوند و قهر یزدان سخن رفته است (ص  
الجالل و االکرام» به بیان عجز آدمی و قدرت مطلق خداوند  مناجات چهارم با عنوان «در التجاء و اعتصام به ذي 

) پرداخته است. در  376) و درخواست سخن و شعري آراسته همچون نظامی و امیرخسرو از خداوند (ص375(ص
 زیر ابیات آغازین مناجاتهاي چهارگانه آورده میشود: 

 )  472بسته به تو سلسلۀ ممکنات ( /  واجب به ذات اي صفت خاص تو
 ) 473نیست به خود هست به تو هرچه هست (   /اي علم هستی ما با تو پست 

 )  474جود تو سرمایۀ جود همه (   /اي ز وجود تو نمود همه 
 ) 475مرهم راحت نه آزارها ( /  گر کارها اي ز کرم چاره

بیت به نعت حضرت محمد (ص) پرداخته است. در نعت اول، با    147جامی در پنج گفتار و در    نعت و ستایش:
)، به بیان تقدم وجود پیامبر پرداخته است 376عنوان «مبنی بر تقدم حقیقت وي بر همۀ حقایق عالم امکان» ( 

)، در نعت سوم با  377(بیت به معراج پیامبر میپردازد    47). در نعت دوم با عنوان «در صفت معراج» در  377( 
)، در نعت چهارم با 379عنوان «مبنی ازبعضی معجزات وي ...» به توصیف برخی معجزات حضرت پرداخته است (

) و در نعت پنجم با عنوان «در آداب ضراعت امیدواران 380عنوان «در اقتباس و التماس حضور آن حضرت» (ص
 ). 381بد و از او میخواهد به مسلمانان کمک کند (صو طلب شفاعت گناهکاران» از پیامبر استمداد میطل

عناوین مدح با  را  او  و  میپردازد  بخاري  محمد  خواجه  خود،  ممدوح  مدح  به  (ص)،  پیامبر  نعت  از  بعد  جامی   :
بیان  و  پرداخته  احرار  عبیداهللا  دعاي  به  ادامه  در  و  میکند  تعبیر  دین»  توحید»، «خلعت  «نقطۀ  دین»،  «قطب 

 االحرار نامیده است: اي براي وي فرستاده و به همین دلیل آن را تحفه همچون تحفهمیکند که اثرش را 
 ) 1442تحفه به احرار فرستادمش (  /  االحرار لقب دادمش تحفه
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)،  385)، ستایش سخنوي (ص384: جامی پس از بخش مدح، مطالبی دربارة سخن و ارزش آن (صارزش سخن
زر و سیم بر  نقد اخالقی شعر و  386عر و شاعري و فضیلت کالم موزون (ص)،  و ش386(ص  1برتري سخن   ،(

تنبیه سخن387لوازم شاعري (ص  نام «در  به  ادامه فصلی  در  است.  آورده  دربایست )  آنچه  در  پروران هنرپرور، 
نظر از انتقاد به سخنوران و مداحان شعر است، تا مقبول طباع و مطلوب اسماع افتد» آورده است و در آن صرف

خ به عصر  و  دیریابی  او  است.  پرداخته  است،  شعر ضروري  در  آنچه  بیان  به  سرایش شعر ود،  لوازم  از  را  گزینی 
میداند اما بر ظاهر کالم نیز تأکید دارد. قافیۀ کمیاب، وزن سبک، دوري از تکلف و اعتدال در صناعات شعري از  

 جمله مواردي است که او براي سرودن شعر الزم میداند.
 به ز گهر باشد اگر باشدش /به گهر باشدش نظم که نسبت 

 لیک نه بیانه ز فهم لبیب  /لفظ جهان گشته و معنی غریب 
 سنگ چو ماء معین وزن سبک /قافیه کمیاب چو دیباي چین 

 نی کلف داغ تصلّف درو  /نی رقم کلک تکلّف درو 
 )388-387لیک نه بیرون ز حد اعتدال (  /یافته از صنعت و دقت کمال 

انسان صاحبدل صحبت  گانه:  سهصحبتهاي   با  از حقیقت دل و همنشینی  جامی در بخش دوم منظومۀ خود 
میکند. او دل مادي را از دل حقیقی جدا میداند و معتقد است دل مادي براي رسیدن به حقیقت باید زیر نظر  

گانۀ سلوك ن مراحل سهالیقین را پشت سر گذارد که این مراحل هماالیقین و حق الیقین، عینپیر سه مرحلۀ علم
 هستند. 

گانه هستند که بیشترین حجم منظومه را شامل میشوند و  بخش سوم مقالتهاي بیستگانه:  هاي بیستمقاله
هاي موجود در منظومه در همین بخش آمده است. این مقاالت عمدتاً در موضوعات اخالقی و  اصلیترین اندیشه

کایتی متناسب با موضوع همان مقاله آمده است. این مقاالت به ظاهر  اند و بعد از هر مقاله حدینی سروده شده
  -3در آفرینش آدم،    -2در آفرینش عالم،    -1اي را دنبال نمیکنند:  مستقل از یکدیگر هستند و خط فکري ویژه

در اقامت نمازهاي    -4در بیان آنکه آدمیت آدم نه به صورت ماء و طین است بلکه سعادت اسالم و دین است.  
در اشارت به عزلت.   -8در اشارت به زیارت بیت اهللا.    -7در اشارت به زکات.    -6در اشارت رمضان.    -5چهارگانه.  

در شرح حال علماي از   -12در نشان دادن از حال صوفیان.    -11در اشارت به سهر.    -10در اشارت صمت.    -9
در شرح   -16در تنبیه پیران.    -15دبیران.  در اشارت به حال وزیران و    -14در مخاطبۀ سالطین.    -13عمل دور.  

در حسب حال خام    -19در اشارت به عشق.    -18در اشارت به حسن خوبان و جمال محبوبان.   -17حال جوانان.  
 در پند دادن فرزند.  -20طمعان که از شعر دامی برساخته اند و...  

موضوعات  
 هامقاله

 اجتماعی سیاسی  عرفانی تعلیمی 

 2 2 9 7 تعداد

 
 طرفه عروسی که ز زیور تهی    آید ازو دلبري و دل رهی  -1

 چون که به زیور شود آراسته     طعنه زند بر مه ناکاسته 
 ) 386( چون گهر نظم حمایل کند      غارت صد قافلۀ دل کند



 145/  از هفت اورنگ جامی  االحرار»منظومۀ «تحفهشناسی بررسی سبک

 

هایی که جامی آن را دنبال کرده، آوردن حکایات مختلف بعنوان تمثیل است. او : یکی از شیوهحکایات تمثیلی
از این حکایات براي بهتر روشن شدن مقصود خود و براي تأکید و تأیید آن استفاده کرده است. جامی در آوردن 

جمله   از  مختلف  منابع  به  خود  و    چهارمقالۀسنایی،    حدیقۀحکایات  عروضی  به    مثنوي نظامی  احیاناً  و  مولوي 
الملک نظر داشته است. او حکایاتی را که اخذ کرده، گاهی بدون تغییر به همان صورت و خواجه نظام  نامۀسیاست

(تأثیر  است  بکار گرفته  تأکید مطلب موردنظر خود  و  توضیح  براي  تغییري  اندك  با  موارد  بعضی  در  و  مضمون 
) و خلیلی 1380). صدقی عدم اشاره به مآخذ حکایات ( 55الدین مولوي، صدقی: ص  ل عبدالرحمان جامی از جال

( جهان نتیجه1380تیغ  از  )،  بخش  این  نقطۀ ضعف  را  در حکایات  موجود  اجتماعی  یا  اخالقی  یا  عرفانی  گیري 
نتیجه آوردن  مینویسد  و  میداند  داستانمنظومه  در  ابگیري  اصل  با  و  نیست  پذیرفته  امروز  گره  نویسی  و  هام 

نویسی کهن امري پذیرفته شده است و حکایت تمثیلی را ابزار تأویل میگرداند  داستانی مغایرت دارد اما در قصه 
). حکایات معموالً متناسب با هر مقالت 177تیغ: ص (ساخت حکایت تمثیلی در هفت اورنگ جامی، خلیلی جهان

تیر از پاي حضرت علی (ع) را ذکر میکند. اما «برخی   هستند بعنوان مثال در مقالت نماز حکایت بیرون کشیدن
از این حکایات هیچ ارتباطی با اصلِ آنچه جامی میخواسته است بگوید، ندارند. به این معنی که تمثیلهایی که 

رفته بیبکار  و  پرت  بکلّی  یا  متبادر اند  خواننده  ذهن  به  را  مفهومی  و  معنا  هیچ  که  آنقدر ضعیفند  یا  و  ربطند 
ها به زبان ساده و روشن بیان ). به عالوه ازآنجاکه مقاله186زاده: ص  ند» (نگاهی به آثار شعر جامی، اشرفنمیکن
پردازي اند، شاید بتوان ادعا کرد نیازي به ذکر حکایات نبوده و جامی این حکایات را صرفاً براي رعایت نظیرهشده

تأیی  االسرارمخزنبا   در  هروي  مایل  است.  آورده  با نظامی  ربطی  چندان  تمثیلها  «گاه  مینویسد:  مطلب  این  د 
آوردن  برخوردار است که  از چنان وضوح و روشنیی  ناظم  توجه  یا موضوع مورد  و  ندارد  ناظم  موضوع موردنظر 

اند تمثیل در مقام تبیین ضرورت نداشته و مسلم است که اهالی ادب، تمثیل را بیشتر بخاطر ایضاح موضوع آورده
ضمن   در  گاه  داشتهو  نظر  نیز  موضوع  تأکید  به  البته  پارهآن،  ولیکن  توضیح  اند  جایگاه  در  نه  تمثیلها  از  اي 

 ).188-187مینشیند و نه در پایگاه تأکید» (جامی، مایل هروي: صص 
و   9از بیست حکایت تمثیلی موجود در منظومه، هجده تمثیل از نوع پارابل و دو نوع فابل هستند (حکایت مقالۀ  

شخصیت غیرانسانی در حکایات تمثیلی دیده میشوند، یوسف (مقالۀ دوم) و امام   4شخصیت انسانی و    34).  16
از شخصیتهاي سیاسی و روزبهان  از شخصیتهاي دینی، عمربن عبدالعزیز (مقالۀ سیزدهم)  علی (مقالۀ چهارم)، 

علی سوم)،  (مقالۀ  بصري  حسن  اول)،  (مقالۀ  شخصیتبقلی  از  هفتم)  (مقالۀ  موفق  در  بن  موجود  عرفانی  هاي 
بیشتر  اقناع  به  و  شده  حکایات  کردن  ملموس  و  عینی  باعث  واقعی  شخصیتهاي  این  انتخاب  هستند.  حکایات 

 مخاطب کمک کرده است. 
آورد و در آن به توصیف اثر خویش  جامی بعد از اتمام مقاالت، بخشی با عنوان «ختم خطاب و خاتمۀ کتاب» می

 میپردازد. در این قسمت از خدا میخواهد که اثرش را از شر بداندیشان دور نگاه دارد. 
عقایدعرفان بودن  «چنددسته  را  نهم  قرن  در  فرهنگ  و  عرفان  انحطاط  علت  درگاهی  محمود  و   :  مذهبی 

صوفیبی به  تمایل  علل  بیان  در  و  میداند  نهم»  قرن  جامعۀ  بر  دربار  اقتدار  عدم  و  مانند نظارتی  عواملی  گري، 
هاي متفاوت و عقاید مذهبی» را «جنگهاي مغول و در ادامه جنگهاي تیموریان و استقبال شاهان تیموري به فرقه 

ي نیز معتقد است «در این قرن تشیع به تصوف نزدیک ). سجاد52ذکر میکند (جامی و جامعۀ او، درگاهی: ص  
با   و  میشود  نزدیک  به هم  و شریعت  عبارتی طریقت  به  مییابند،  موافق  نظر  به صوفیان  دینی  علماي  و  میشود 
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اي بر تحوالت اجتماعی چون حملۀ مغول و بعد تیمور، مردم هرچه بیشتر بسمت صوفیه گرایش مییابند» (مقدمه
 ). 162دي: ص عرفان و تصوف، سجا

درمورد شاعران عارف قرن نهم، آقاي صدقی «توضیح نکات عرفانی پیشینیان» را شیوة اصلی آنان میداند (تأثیر  
). مؤتمن نیز تفاوت عمدة آثار عرفانی این دوره با ادوار 122الدین مولوي، صدقی: ص  عبدالرحمان جامی از جالل 

ان توسط شاعران قرن نهم و درآمیختن معانی لطیف عرفانی با قبل را در بیان معانی عرفانی با اصطالحات عرف
و  منظوم  علمی  عرفان  ایجاد  باعث  اول  دستۀ  شاعران  که  میداند  قبل  ادوار  شعران  توسط  شاعرانه  لطیف  ذوق 

 ).334شاعران دستۀ دوم باعث ایجاد عرفان عملی منظوم شدند (تحول شعر فارسی، مؤتمن: ص  
اهللا صفا معتقد است جامی «عرفانی را که در عهد وي به ابتذال میگرایید، در  ، ذبیحاما صرف نظر از این قضاوتها

مشرب پایه و اساسی عالمانه نگاه داشت و از این راه توانست در صف بزرگترین مؤلفان و شاعران عارف و صوفی 
ایران، صفا، ج در  ادبیات  (تاریخ  مینویسد: «بعد156: ص  3پارسی جاي گیرد»  نیز  تدین  از درگذشت جامی   ). 

هاي اي مانند او نسروده است» (جلوهکسی به اهمیت و شهرت استادان سلف در شرح رموز و دقایق عرفان، نکته
 ). 282تصوف و عرفان در ایران، تدین: ص  

تحفه در  عرفانی  سهموضوعات  صحبتهاي  بخش  در  خصوصاً  (صصاالحرار،  میکند  پیدا  نمود  پیر  با  -389گانه 
). به عالوه در مقاالت هشتم، نهم، 388ابیاتی عارفانه در بیان دل و حقیقت آن سروده است (ص  ). همچنین393

االحرار هم به مباحث نظري تصوف و هم به دهم و یازدهم به عرفان و تصوف پرداخته است. اگرچه او در تحفه
دو موضوع عرفانی مهم موضوعات عملی آن پرداخته است، اما نظریۀ وحدت وجود و تفکرات طریقت نقشبندیه  

 االحرار هستند: در تحفه
ها، غزلها، رباعیها و دیگر انواع نظم جامی را چیزي  هاي منظومهمایل هروي «بسیاري از دستمایه  وحدت وجود:  

عربی را نمیداند و معتقد است برخی از ابیات او را فقط و فقط ترجمۀ منظوم نگارشهاي بینی عرفانی ابنجز جهان
بینی و جوهر افکار فلسفی ـ زاده مغز و مرکز جهان). افصح253عربی است» (جامی، مایل هروي: ص    الدینمحی

ایستی وحدت وجود میداند. رویه و اسلوبی که ابن عربی وضع عرفانی عبدالرحمان جامی را تعلیمات فلسفۀ پانته
و بیان فرموده است (نقد و بررسی آثار و کرده و ازاینرو جامی در آثارش، آثار و کلمات شیخ و شاگردان او را شرح  

عربی را «معلم اول در مکتب وحدت وجود» و ). مبلّغ نیز در اثرش، ابن244زاده: ص  شرح احوال جامی، افصح
االحرار نیز  ). جامی در بخشهاي مختلف تحفه67جامی را «معلم ثانی» نام مینهد (جامی و ابن عربی، مبلّغ: ص  

نقشبندیه نشان میدهد. در مناجاتهاي چهارگانه، ازآنجاکه موضوع سخن او مستقیماً   گرایشهاي وحدت وجودي و
 به خداوند مربوط است، به موضوع وحدت نیز وجود پرداخته است: 

 گوهرت از موج فتد بر کنار  /نیست کناریت ولی صدهزار  
 در خود و بر خود به هزاران صور    / گرموج تو بود آنکه شده جلوه

 روي در آیینۀ علمت نمود / در تتق ذات تو هر کسر که بود 
 ) 373ذات ز تکرار صور شد ذوات (  /  نما شد ز ذات صورتشان عکس

به عقیدة جامی وجود حقیقی یکی بیش نیست و این وجود حق و هستی مطلق بوده و عالم موجود همه پرتو  
 جمال اوست. 
 بسته به تو سلسلۀ ممکنات....   / ص تو واجب به ذات اي صفت خا

 ) 372حجت اثبات وجود تواند (  /  کون و مکان شاهد جود تواند 
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 او همۀ هستیها را مدیون و محتاج هستی مطلق میداند: 
 هست که هستی بود الحق تویی  /هست تویی هستی مطلق تویی 

 )  372باشدش البته به هستی نیاز (  / هرچه ز هستی به سراي مجاز 
 گانه نیز جاري و ساري است: موضوع وحدت وجود در صحبتهاي سه

 هست تعدد ز شوون و صفات  / هستی واجب یکی آمد به ذات
 اصل همه وحدت ذاتست و بس / کثرت صورت ز صفاتست و بس

 ) 393-392شمار ( ها بیوري یکی آینه / بحر یکی موج هزاران هزار
در مقالت اول تا سوم، باوجوداینکه ظاهر سخن به موضوع آفرینش عالم و آدم و دل مربوط است؛ اما جامی در 

 البالي این موضوعات به وحدت وجود نیز پرداخته است: 
 غیر وي این عرصه نه پیمود کس / ناظر و منظور همو بود و بس
 )  395وي مایی و تویی هیچ نه ( دع / جمله یکی بود، دویی هیچ نه

 )  397ها ( بلکه سراسر همه گنجینه / هابود جهان یکی به یک آینه
گذار این مکتب خواجه بهاءالدین نقشبند با نام محمدبن محمد البخاري است پایه  تفکرات سلسلۀ نقشبندیه:

بزرگان صوفی از  و  یافته  روحانی  تربیت  و که در محضر خواجه عبدالخالق غجدوانی  این مکتب در هند  است.  ه 
چین و ترکستان و ترکیه و جاوه پیروان بسیار دارد و اساس آن بر هشت اصل استوار است: هوش در دم (حضور و  
به   (از صفات بشري و ذمیمه  پراکندگی خاطر)، سفر در وطن  از  بر قدم (دوري  نظر  از غفلت)،  آگاهی و دوري 

ر با خلق و به باطن با حق)، یادکرد (ذکر لسانی و قلبی)، بازگشت  حمیده سفر کردن)، خلوت در انجمن (به ظاه
ص   حکمت:  (جامی،  آگاهی)  (دوام  یادداشت  و  (مراقبت)  نگاهداشت  کتب 63و  در  قاضی  و  بخاري  مبارك   .(

رو میدانند و پیروي از سنت و حفظ آداب شریعت و دوري خویش، این طریقت را طریقتی سنی و معتدل و میانه
الطالبین، مبارك از بدعت و   (انیس  این طریقت معرفی میکنند  را اساس  تغییر و نفسیر جدید در دین  هرگونه 
). پارسا نیز این طریقه را جریانی 27/ نورالدین عبدالرحمان جامی و طریقت نقشبندیه، قاضی: ص  17بخاري: ص  

ند پایبندي  چندان  عرف  و  شرع  به  که  میداند  دراویشی  و  صوفیان  دربرابر  را  اصالحی  مسلمانان  و  اشتند 
 ). 25کنندگان شریعت و سنت میدانستند (قدسیه، پارسا: ص تحریف

جامی در آغاز جوانی با بزرگان فرقۀ نقشبندیه آشنا شد و دست ارادت به دامان سعدالدین محمد کاشغري (فوت 
(فوت  860 احرار  عبیداهللا  ناصرالدین  سپس  و  د895ه.ق)  و  زد  احرار  خواجۀ  به  معروف  تصوف، ه.ق)  طریق  ر 

سیروسلوك کرد. جامی غیر از خواجگان مذکور از پیشوایان نقشبندي منجمله خواجه محمد پارسا را نیز زیارت 
یافتگان این مکتب بود و به مشایخ تنها از تربیت). جامی نه156: ص  3کرده است (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج

بزرگان و معروفین این فرقه بشمار میرفت و قسمت مهمی از آثار و این سلسله ارادتی عظیم میورزید بلکه خود از 
). وي در  333مؤلفاتش وقف تشریح و تفسیر معتقدات این طایفه گشته است (تحول شعر فارسی، مؤتمن: ص  

تحفه نقشبندیه  مثنوي  سلسلۀ  به  را  خود  انتساب  آورده،  بنظم  احرار  عبیداهللا  خواجه  نام  به  را  آن  که  االحرار 
از قطب بزرگ و مجد طریقه یعنی خواجه بهاءالدین بخاري مدح و منقبت گفته  بصراح ت بیان کرده و نخست 

آورده  پایان  به  را  ناصرالدین عبیداهللا منظومۀ خود  و شیخ طریقه، خواجه  زمان خویش  به دعاي مرشد  و  است 
ص   قاضی:  نقشبندیه،  طریقت  و  جامی  عبدالرحمان  (نورالدین  قس31است  در  همچنین  خواجۀ ).  مدح  مت 

 نقشبندیه، به ذکر اصول فرقۀ نقشبندیه میپردازد و آنها را به ترتیب شرح میدهد: 
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 خلوتی دایرة انجمن  / سفر اندر وطنراهنماي 
 نظرش از قدمدر نگذشته  / هوش دمهمدمی کم زده بی

 باز نمانده قدمش از نظر  / ز خود کرده به سرعت سفربس که 
 بر کران خلوتیاناز چلۀ  / کمانوقت توجه شده خم چون 

 صید کمانی و کمان بی چله  / بین که چسان کرده دو صد قافله
 )383نشانهاش نشان آمده (  محو / چون ز نشانها به عیان آمده

و مذهب:   انتساب دین  را داشت. چنانکه صفا  نقشبندیه  و در طریقت، مشرب  ابوحنیفه  تابع  جامی در مذهب 
) و حکمت نیز 156: ص  3را دلیلی بر تسنن او میداند (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ججامی به سلسلۀ نقشبندیه  

جهان اصل،  این  تأیید  حکمت: ص  با  (جامی،  میداند  مذهب  همین  از  منشعب  را  وي  از  66بینی  نظر  صرف   .(
انی دینی هستند، تحمیدیه و مناجاتهاي چهارگانه و نعتهاي پنجگانۀ پیامبر اکرم (ص)، که مملو از اعتقادات و مب

جاي  تحفهدر  منظومۀ  عنوان جاي  با  سوم  مقالۀ  در  میشود.  دیده  جامی  مذهبی  اعتقادات  و  گرایشات  االحرار 
«آدمیت آدمی،نه بصورت ماء و طین است بلکه به سعادت اسالم و دین است و اول ارکان این سعادت اقرار است 

اند و معتقد است، آدمیت انسانها با دینداري آنها شناخته به کلمتین شهادت» سعادت بشر را در اسالم و دین مید
 میشود:  

 )  399محو گمان کرده یقینی دروست (  / آدمی آنست که دینی دروست
دادن   وسیلۀ شکست  تنها  را  نماز  او  است.  داده  اختصاص  و حج  زکات  و  روزه  و  نماز  به  را  چهارمقاله  عالوه  به 

 ، تأویلی خاص ارائه میکند:شیطان میداند و براي هریک از آداب نماز
 بهر قیامش چو شوون قد فراز     / دین تو را نیست ستون جز نماز

 ) 402از پی این خیمه ستونیست راست ( /  پشت تو آن دم که ز طاعت دوتاست
 او به فواید معنوي روزه اشاره و به پرداخت زکات توصیه میکند: 

 ) 405از هر هوس ( بلکه بریدن بود  / روزة خاصان نه همین است و بس
 )407بخل به یک نیمۀ دینار چیست (  / حق چو ترا داد ز دینار بیست

جامی به اهمیت عبادات و نکوهش اهل غفلت تأکید دارد و سخن وي در این قبیل موضوعات غالباً برخوردار از 
به شناخت   آنان را  این  لحن خاص واعظان و مبلغان مذهبی است که در مقام نصیحت مخاطبان خود،  اهمیت 

قبیل عبادات و اجراي احکام دینی ترغیب میکند و نتایج زیانبار ترك آن را یادآوري میشوند. او مخاطبان را از  
 ترك واجبات میترساند و بیشتر از انذار استفاده میکند:

 ) 407سرخ چو دینار کنندش ز نار (  / بهر جزاي تو به روز شمار
 چنانکه تنها در یک بیت از «باغ نعیم» استفاده کرده است: 

 ) 407قصر ترا خشت و زر و خشت سیم (  / زین زر و سیم است به باغ نعیم
جامی در تحمیدیۀ اثرش، به موضوع چگونگی آفرینش و مراحل آن، از جنبۀ فلسفی  مباحث فلسفی و کالمی:  

پیدایش   تا حدودي عارفانه میپردازد و چگونگی  این طریق  و  از  و  توضیح میدهد  بیت  را در سی  مراتب خلقت 
) و در ادامه از 367سعی در اثبات وجود خداوند دارد. در ابیات آغازین به اثبات یگانگی خداوند پرداخته است (ص

) به موضوع ترتیب مراحل 369عجز آدمی درمورد حمد خداوند سخن میگوید و بعد از بیان صفات خداوند (ص
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). بحث آفرینش را با تلمیحی معروف  370جزدات و افالك و عناصر اربعه و موجودات میپردازد (ص آفرینش از م
 آغاز میکند: 

 ) 370شد به هزاران رقمش رهنمون (  / ساخت چو صنعش قلم از کاف و نون 
 و بر تقدم آفرینش عالم ارواح معتقد است و از عالم مجردات به «سه سطر» تعبیر میکند: 

 قدس نژادان تجرد نهاد... / این سواد سطر نخست از ورق
 گرد یکی نقطه همه تیز گرد... / سطر دوم نه فلک الجورد

 )  370درج به هر چار رموز شگرف (  / سطر سوم نیست بجز چار حرف
 همچنین به موضوع خلقت انسان و بررسی جایگاه او میپردازد: 

 یافته زو کار جهان محکمی  / خاتمۀ این همه هست آدمی
 ) 371فکر کن و کارگذار آمده (   / فکر آخر کار آمدهاول 

به  که  تحمیدیه، هنگامی  بخش  در همین  نخست  بار  است،  کرده  آدم صحبت  آفرینش  از  جایگاه  دو  در  جامی 
ایجاد عوالم گوناگون میپردازد و آدمی را خاتمۀ سلسلۀ آفرینش میداند و بار دوم در مقالت دوم که به موضوع 

 رح میدهد. آفرینش آدم میپردازد و داستان خلقت آدم را با استفاده از آیات قرآن ش
 در جایی از منظومه نیز به موضوع رویت الهی میپردازد: 

 به که شود مختصر این گفت و گوي / هست ز پرده بدر این گفت و گوي  
 ) 379وآنچه نیاید به زبان هم شنید (  / خواجه در آن پرده چه دید آنچه دید 

 و بحث تشبیه و تنزیه:  
 به صحرا فتاد  پاي ز معموره   / ناقۀ تنزیه چو تنها فتاد

 ) 373رفت ز معموره و در گل بماند (  / حادي تشبیه چو محمل براند
اندرز):   (پند و  تعلیمات فرقۀ  در منظومۀ تحفهاخالقیات  با  این موضوع  تعلیمی است که  با تفکر  االحرار غلبه 

د به خود او را بسوي نقشبندیه تطابق و هماهنگی دارد. در واقع «بینش عرفانی که در اندیشۀ او وجود داشت، خو
ترین سهم را در ابیات تعلیمی دارد» (انواع ادبی و آثار آن در زبان ادب تعلیمی سوق داده است، زیرا عرفان عمده

عربی و اصول فرقۀ نقشبندیه را قابل فهم گرداند.  ). یعنی جامی سعی داشته تفکرات ابن79فارسی، رزمجو: ص  
آموز، حتی از انسان هاي بیستگانه دیده میشود. مانند گوش کردنِ نکتۀ حکمتمقالهموضوعات اخالقی بیشتر در  

ظالم (مقالۀ سوم)، توصیه بر حضور قلب در نماز (مقالۀ چهارم)، سرزنش ریاکاري (مقالۀ پنجم)، دوري از فریفته 
مرده از  دوري  (مقالۀ ششم)،  مادیات  به  فرزندان  زنده کردن  با  همنشینی  و  ( دالن  از دالن  دوري  هشتم)،  مقالۀ 

ستایش  دوازدهم)،  (مقالۀ  زیان  و  سود  به  توجه  عدم  و  الهی  فضل  به  معلم  توجه  نهم)،  (مقالۀ  بیهوده  سخن 
(مقالۀ عدالت تقلید  نکوهش  پانزدهم)،  (مقالۀ  دنیایی  ظواهر  به  شدن  فریفته  عدم  سیزدهم)،  (مقالۀ  گستري 

جلوه دنیایی،  عذاب  و  آسایش  کرداشانزدهم)،  از  طلب اي  شرط  دورویی،  ترك  هفدهم)،  (مقالۀ  است.  انسان  ر 
 معشوق (مقالۀ هجدهم)، دوري از غفلت (مقالۀ نوزدهم).

 )  405بلکه دل از غیر خدا پاك کن (  / علم و عمل را ز ریا پاك کن
 ) 407هاي خویش ( سینه تهی کن ز الم / هاي خویشتفرقه کن جمع درم

 ) 414ج و هزاران خروش ( چرخۀ حال  /  چرخ بدین گردش و دایم خموش
 ) 416پاي برآر از گل و در گل مخفت (  / بیش درین مرحله غافل مخفت
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 )  424همچو سگ زرد شود یار گرگ (  / واي شبانی که کند کار گرگ
 ) 438پشت قناعت به زمین آورد (  / شب که طمع بر تو کمین آورد

 ) 438نقش دویی دور کن و ساده شو (  / بند ز تن بگسل و آزاد شو
 ) 440از همه یکتا شو و یکتا نشین (  / پهلوي هر سفله مشو جانشین
 )  440دست از اشغال دگر سست کن (  / در طلب علم کمر چُست کن

تمثیل،   هدف  مهمترین  اصوالً  و  هستند  تعلیمی  محتواي  داراي  تمثیلی،  حکایت  بیست  از  تمثیل  ده  عالوه  به 
اي به فرزند خود ضیاءالدین یوسف سروده و در آن از جوانی ندنامهتعلیم و تربیت است. در انتهاي مثنوي نیز پ 

اصغر حکمت در کتاب «جامی» پند و اندرز و اخالقیاتی را که جامی در این منظومه خود یاد کرده است. اما علی
بارز و مشخص   و مینویسد: «از خصوصیات  دانسته  ناب  از شعر  آثار وي  باعث دوري  آورده،  و دیگر مثنویهایش 
جامی در پرداخت مثنویها پند و اندرزي است که بارها و بارها قویاً به چشم خواننده میخورد و اگر مثنویهاي او به 
فضاي شعر ناب دست نمییابند و بیشتر به نظمی رسا میمانند تا شعري زیبا، علتش این است که او در همه جا 

درحالیکه میدانیم هنر اصیل هنري است که هیچ    گیري اخالقی کند،تالش کرده است که به نحوي از آن نتیجه
اي را دنبال نکند و شعر راستین نیز شعري است که خواننده بی آنکه متوجه غایت و هدفِ از پیش تعیین شده

گویی باشد، به پیام شعري شاعر پی ببرد؛ البته با توجه به زمانِ جامی، شاید به او حق بدهیم که همه جا نصیحت
 ).  67سازد، چه او به هر صورت رئیس طایفۀ نقشبندیه است» (جامی، حکمت: ص را شعار خویش 

گانۀ بندي کرده و آنها را در صحبتهاي سهجامی مراحل وصول عاشق به معشوق را در سه مرتبه تقسیمعشق:  
میپردازد.   عشق  موضوع  به  بیستم  و  هجدهم  هفدهم،  مقاالت  در  ادامه  در  و  میدهد  توضیح  را پیر  دل  جامی 

 حیات معرفی میکند: بهره است جسمی بیسراپردة عشق میداند و آن دل را که از عشق بی
 سنگ سیاهیست در آن تیر گل / چون به تن آزاده ز مهرست دل 

 ) 435-434از دل او تا به صنوبر چه فرق (  / هر که نه در آتش عشق است غرق
 اند و هستی، از پیوند این دو ایجاد شده است. حسن و عشق مانند قالب و جان هستند که از ازل با هم بوده

 )  432تازه کن عهد قدیم دل است (  / حسن که در پردة آب گل است
 اي در عرفانی ایرانی است:او اساس آفرینش را بر پایۀ عشق تصور میکند که اندیشه

 )434ذوق تجرد به ملک عشق داد (  / میل تحرك به فلک عشق داد
 او عشق را ماده و مایۀ اصلی کمال و جمال میداند:

 )433معنی بیچون شده در وي نهان (  / صورت چونی شده از وي عیان
 پس از ارج نهادن بر سخن منظوم، جوهر عشق را مایۀ زیبایی شعر میداند: 

 ) 388خوان سخن را نمک از شور اوست (   / عشق که رقص فلک از نور اوست
ها و عناصر آن،  از نظر جامی، عشق مایۀ رونق و حرکت همۀ عناصر در طبیعت و جهان است و جهان با همۀ جلوه

محبوب  جلوه زیباییهاي  از  است.  اي  وسیلهازلی  تنها  را  عشق  میسر او  باال  مراتب  به  سیر  بدان  که  میداند  اي 
میشود. به اعتقاد وي، عشق در عرفان، مبناي اصلی معرفت است و تا سالک عاشق نشود و همه چیز را در راه 

قدم راه  این  در  نبازد،  گذاشت.    معشوق  فراوانینتواند  توجه  «عشقی»  مباحث  به  جامی  هرچندکه  و   اما  کرده 
منظمه دیگر  با  مقایسه  مقام  در  متأسفانه  سروده،  زمینه  این  در  نیز  اشتیاق  مشنویهایی  و  شور  عاشقانه،  هاي 

 اي از کالم او احساس نمیشود.عاشقانه
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االحرار در مقام یک واعظ، عالوه بر بیان نصایح دینی و تربیتی، خود را ملزم جامی در تحفهانتقاد (اجتماعیات): 
است. وي با قدرت و نفوذ و شهرتی که در جامعه و دربار یافته بود دانسته  شکالت و انتقادات اجتماعی  به بیان م

براحتی میتوانست از طبقات مختلف مردم و حتی بزرگان کشور انتقاد کند. او متناسب با تعالیم فرقۀ نقشبندیه، 
و   نمیپسندید  را  سیاسی  ـ  اجتماعی  امور  در  نداشتن  دخالت  و  با  انزوا  که  میدانست  موظف  و  مسئول  را  خود 

سایر   با  آنان  تمایز  وجه  که  نقشبندیه  شیوخ  ویژگی  مهمترین  باشد.  عمومی  اذهان  بیدارکنندة  انتقاداتش 
گوشه  و  انزوا  از  خروج  بود،  ایران  تصوف  بر طریقتهاي  نفوذ  و  سیاسی  قدرت  به  دستیابی  در  کوشش  و  نشینی 

با   رهبري طریقت نقشبندي از سوي جامی به اوج خود رسید. «جامی اگرچه درباریان بود. این رویکرد، مقارن 
گیري از مبانی اعتقادي نقشبندیه، در بین درباریان اعمال نظر مستقیماً در امور سیاسی دخالتی نداشت، به بهره

ظ و  تیموریان  زوال  عصر  در  فرهنگ  و  (پیوند سیاست  بازمیداشت»  رعایا  به  از ستم  را  و حکمرانان  هور میکرد 
شناسی روزگار ). به همین دلیل این مثنوي داراي قابلیت فراوانی براي جامعه313صفویان، فراهانی منفرد: ص  

 االحرار به انتقاد از سه گروه پرداخته است:اوست. وي در تحفه
دن جامی در مقالۀ سیزدهم به نقد حکومت و سالطین پرداخته است و «براي تغییر دا  الف: سالطین و وزیران:

که  میکند  پیشنهاد  را  پادشاهی  مطلقیت  ساخت  عموم،  رفاهیت  و  امنیت  نمودن  جاري  و  جامعه  نابرابر  محیط 
جامی  عبدالرحمان  اجتماعی  ـ  سیاسی  افکار  لحاظ  این  از  باشد.  شده  ساخته  دانش  و  انصاف  و  عدل  براساس 

بشمار میرفته، توصیف عدل و داري، عدل، دادگستري و انصاف از مسائل مرکز  موضوعهاي سلطنت، طرز مملکت
 ).263زاده: ص مذمت ظالم، همیشه دوش به دوش هم دوام دارد» (نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی، افصح

 )  422افسرت از گوهر احسان تهی (  / اي به سرت افسر فرماندهی
 طبع جهان شاد به عدل است و بس  / شهر و ده آباد به عدل است و بس

 )  424در کنف رحمت تو چون رمه (  / شبانی و رعیت همهتو چو 
 او با یادآوري موضوع مرگ، شاهان را این چنین متذکر میشود: 

 شیشۀ عمر تو زند بر زمین... / زود بود کاید اجل از کمین
 ) 423قاعدة دادگري پیشه کن (  / روزي از این واقعه اندیشه کن

 ب: کارگزاران حکومتی 
قالۀ چهاردهم): جامی ازآنجاکه وابسته به دربار است، با انتقاد از عوامل حکومتی، خود را از دبیران و وزیران (م-

 رویارویی مستقیم با سلطان دور نگاه داشته است: 
 میل رقمهاي کج از تو خطاست...  / اي چو قلم صورت خود کرده راست

 )  425وز مددش کسب مظالم کنی (  / چند مددکاري ظالم کنی
 )  426ملک ز غوغاي تو در اضطراب (  / م، رعیت خرابشه ز تو بدنا

شاعران - توسط  شعر  شدن  کشیده  انحطاط  به  «بعلت  منظومه  این  در  جامی  نوزدهم):  (مقالۀ  مداح  شاعران 
جو، به انتقاد از شعر و شاعري پرداخته است و به فرزندش ضیاءالدین نصیحت میکند که پیرامون این فن منفعت

 ). 88 نرود» (جامی، حکمت: ص
 ) 437اند ( صفت بر دم خر بستهمهره / اندهرچه بران نام گهر بسته
 ) 438علت وزنش الم بی دوا (  / قافیۀ معیوب و روي ناروا

 )  420حاصل تحصیل تو بی حاصلی (  / عمل (مقالۀ دوزادهم): دعوي دانش کنی از جاهلیعالم بی-
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 )  421هیچ (   دانش بیکار نیرزد به / علم چو دادت، ز عمل سر مپیچ
 باعث خوف است بشارات او  / جانب کفر است اشارات او

 میل نجاتش به گرفتاري است   / فکر شفایش همه بیماري است
 پاي نه از قاعده بیرون نهاد / قاعدة طب که به قانون نهاد

 ) 421-420روي مسبب به حجاب سبب (  / لیک نهان ساخت بر اهل طلب
 ) 418چند تو بر هستی خود ایستی (  / صوفیان (مقالۀ یازدهم): شیوة صوفی چه بود؟ نیستی-

 )  419پوش ( بر سر صد عیب بود پرده / خرقۀ صدپاره که داري به دوش
 واعظان و منبریان (نعت چهارم):   -

 شد ز پی لقمه ربایی دراز    / خامۀ مفتی که چو انگشت آز
 همچو نی اندر بن ناخن زنش   / دست سیاست بکش و بشکنش
 پایۀ خود کرده ز منبر بلند  / واعظ پرگو که به بستست بند

 ) 381منبر او بر سر او خرد کن (  / چون نه بزرگش است ز شرعش سخن
 ۀ هفدهم) و فرزند خویش (مقالۀ بیستم): پیران (مقالۀ پانزدهم)، جوانان (مقالۀ شانزدهم)، خوبرویان (مقال -ج

 شیوة پیرانه خوش آید ز پیر  / پیر شدي شیوة پیرانه گیر
 ) 428عشق و جوانی به جوانان گذار (  / دست ز فتراك جوانان بدار

 ) 429نور الهی به مالهی منه ( / رخ ز سفیدي به سیاهی منه
 ) 433آینه کن لیک ز زانوي خویش (  / بهر تماشاگري روي خویش

یعنی   -با اندك تفاوتهایی–االسرار  االحرار همان شیوة نظامی را در سرودن مخزنجامی در سرودن تحفه تقلید:  
بیان بیست مقاله که پس از هر کدام، یک حکایت آمده را در یش گرفته است و هم از نظر صورت و هم از نظر  

سعی در خروج از دایرة تقلید دارد، اما توفیق چندانی محتوا تحت تأثیر نظامی است. البته گاه با نوآوري و ابتکار  
و   میداند  نهم  قرن  بر  حاکم  روح  را،  وي  عصر  شاعران  اکثر  و  جامی  تقلید  و  تتبع  اصلی  علت  شمیسا  ندارد. 

کس را  جا و همهمینویسد: «در این دوران، اوضاع اجتماعی و اقتصادي پریشان بود، دروغ، ریا و فساد اخالقی همه
بود، بنابراین عمدة کار کسانی که مایه و استعدادي داشتند تقلید بود. در دیوان شاعران این دوره متهم فراگرفته  

شناسی شعر،  کردن دیگران به سرقت ادبی فراوان است و حتی جامی را «دزد سخنوران نامی» خواندند» (سبک
آورد: «آنچه در شعر جامی بازتابیده، روح می). حکمت نیز در تأیید این مطلب چنین  245-244شمیسا: صص  

عصر وي با همۀ ضعفهاي ذاتی در ذوق شعري آن روزگار است. موالنا جامی با آنکه در انواع شعر فارسی سخن 
رو یک از آنها به خالقگی دست نیافت و در همۀ انواع شعر فارسی متتّبع و پیرو باقی ماند، ازاینگفت، اما در هیچ

پردازي از روي شعر بزرگان ادب فارسی سازي است و نسخهنظیره  -جز در مواردي اندك-منظوم او  مجموعۀ آثار  
ص   هروي:  مایل  جنبه143(جامی،  و  تأثیرپذیري  چگونگی  و  میزان  بررسی  البته  این  ).  تفاوت  و  تقلید  هاي 

 و سایر مثنویهاي جامی با خمسۀ نظامی، خود بحث و مجال دیگري میطلبد.  منظومه
 

 گیري جهنتی
در سال  تحفه که  طریقت  و  نگاه شریعت  از  تربیتی  ـ  تعلیمی  است  اي  مثنوي  جامی،  اثر  هجري    886االحرار، 

بیت بر وزن سریع مسدس مطوي (مفتعلن مفتعلن فاعلن) مشتمل بر مطالب کالمی   1706سروده شده و شامل  
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ست مقاله است که در انتهاي هر مقاله و اخالقی که عالوه بر حمد الهی و نعت نبی و مناجات و مدح، شامل بی
 براي تبیین و توضیح و تأکید بیشتر مطالب، حکایتی کوتاه ذکر شده است. 

ساختار این مثنوي را میتوان به سه بخش مقدمه، صحبتها و مقاالت تقسیم کرد. در بخش مقدمه، این مثنوي با 
یۀ روش تأویلی حروفیه و حمد و ستایش خداي کالم «بسم اهللا الرحمن الرحیم» و توصیف نوزده حرف آن بر پا

همتا، بیان چگونگی و ترتیب خلقت جهان و جهانیان آغاز میشود و با مناجاتهاي چهارگانۀ پروردگار، نعتهاي بی
عبیداهللا  ناصرالدین  خواجه  مدح  و  بخاري  محمد  بهاءالدین  خواجه  فضائل  منقبت  (ص)،  اکرم  رسول  پنجگانۀ 

احرار» به «خواجۀ  تنبیه    معروف  و  موزون  و کالم  فضیلت سخن  بیان  به  ابتدا  در بخش صحبتها،  مییابد.  ادامه 
توضیح   به  سلوك  راه  در  که  مرشد  و  پیر  لزوم  در  ابیاتی  سرودن  با  ادامه  در  و  میپردازد  هنرپرور  سخنوران 

ن منجر میگردد، الیقیالیقین و حقالیقین، عینضمیر که به حصول درجات علماي با پیر روشن گانهصحبتهاي سه
تبیین و  و  با حکایتی شرح  بیست مقاله است که هر مقاله  اصلی منظومه و شامل  پیکرة  میپردازد. بخش سوم 

 تأیید میشود. 
مقاله موضوع  نمیشود.  دیده  آنها  بین  ارتباط  در  نظمی  هیچ  و  ندارند  موضوعی  انسجام  بیستگانه، مقاالت  هاي 

ها مسائل اجتماعی و تعلیمی است و جامی از طبقات ضوعات برخی مقالهبیشتر جنبۀ دینی و اخالقی دارد، اما مو
عمل، شاعران مداح، صوفیان، پیران، جوانان، خوبرویان و مختلف سالطین، دبیران، واعظان و منبریان، عالمان بی

وجود   است. همچنین تمایل جامی به طریقت نقشبندیه باعث شده است، عالوه برحتی فرزند خویش انتقاد کرده  
و عملی، جهان نظري  و  مطالبی در عرفان  بر محور وحدت وجود  این منظومه  فلسفی جامی در  و  عرفانی  بینی 

 عربی استوار باشد.ارتباط آن با تعلیمات ابن
موضوع، مخاطب نوع ادبی خاص منظومه، باعث انتخاب زبانی ساده ازسوي جامی شده است و همین عامل باعث 

ادبی   از منظر  اثر  موازنه، شده  از  استفاده  مانند  زبانی  ویژگیهاي خاص  برخی  اگرچه  باشد.  نداشته  جلوة خاصی 
 تتابع اضافات، التزام و اشعار ملمع برجستگی خاصی به اثر بخشیده است.

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  کلیه  طبق  تحقیق  این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت   ایشان  و  است،  هنویسند  این  پژوهشی  فعالیتهاي 

 احتمالی   تعارض  گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و   شده  اجرا   اخالقی  مقررات   و  قوانین
 عهده   بر  را  شده   ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان   و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع

 .میگیرند
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