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چکیده:
منظومۀ عاشقانۀ « جمال و جالل» اثری ناشناخته از قرن هشتم و نهم هجری است كه
سرایندۀ آن نیز بطور كامل شناخته شده نیست ،تنها نام او «محمد» و زادگاهش «نزلآباد»
بطور قطع مشخص است و به همین دلیل به «محمد نزلآبادی» مشهور شده است .این
منظومه در بحر خفیف ( فاعالتن مفاعلن فاعلن) سروده شدهاست و نگارش آن در سال
 808هجری قمری به پایان رسیده است.
در این مقاله كه به روش كتابخانهای نگاشته شدهاست ،عالوه بر معرفی این منظومه و
سرایندۀ آن ،به بررسی سبک شناسی این منظومه پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد كه عشق و موضوعات مربوط به آن برجسته ترین درونمایۀ این اثر است ولی
درونمایه های فلسفی ،عرفانی و اخالقی نیز در این منظومه دیده میشود .از نظر زبانی و
ادبی ،اثری ساده و روان است كه تنها در ابیات آغازین بخشها و در موضوع توصیف طلوع و
غروب آفتاب (كه تقلیدی از نظامی است) اندكی به تکلف گرایش پیدا میکند.
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 -1تمام مجالت علمی پژوهشی كشور از ابتدای سال  98به دستور وزارت علوم به مجالالت علمالی تغییالر نالام
دادهاند.
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A study of the stylistics of the lyric poem "Jamal and Jalal"
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Abstract:
The love poem "Jamal wa Jalal" is an unknown work from the
eighth and ninth centuries AH, the author of which is not fully
known. Has become famous. This poem has been written in the
light sea (Fa'latan, Ma'a'lan Fa'lan) and its writing was completed
in 808 AH.
In this article, which is written in a library method, in addition
to introducing this system and its poet, the stylistics of this system
have been studied. The results of research show that love and
related topics are the most prominent themes of this work, but
philosophical, mystical and moral themes are also seen in this
system. Linguistically and literaryly, it is a simple and fluent work
that is only slightly inclined to the task in the opening verses of the
sections and in describing the sunrise and sunset (which is an
imitation of the Nezami ).
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 -1بیان مساله
منظومههای بزمی و عاشقانه ،بارزترین جلوههای ادبیات غنایی محسوب میشوند و
تجلی عمدۀ داستانهای عاشقانه ،در قالب مثنوی نمود پیدا كردهاست .به دلیل ساختار
خاص این منظومه های غنایی ،انواع ادبی مختلفی نظیر مدح ،وصف ،مناجات ،رزم و ...در
این آثار دیده میشود.
منظومۀ «جمال و جالل» یکی از این آثار غنایی است كه تاكنون دربارۀ آن تحقیق
گسترده و كاملی صورت نگرفته است .این اثر ،سرودۀ محمد نزلاباد از شاعران كم اشنای
زبان پارسی است كه در قرن هشتم و نهم میزیستهاست .در این منظومه ،چند ویژگی
منحصر به فرد وجود دارد كه در سایر منظومههای غنایی دیده نمیشود ،یکی از این موارد
وجود درونمایههای عرفانی ،افسانهای ،عامیانه و پریان ،در میان موضوع كلی عشق است.
«این منظومه به لحاظ دارا بودن بنمایههای چندین نوع داستان از جمله :عاشقانه ،عیّاری،
رمزی و عرفان ی ،عامیانه و پریان در میان نظایر و قراین خود كمنظیر است (».تاملی در
مثنوی جمال و جالل ،ذوالفقاری )101 :در این مقاله كه به روش كتابخانهای نگاشته شده
است ،ویژگیهای سبکشناسی این منظومه مورد بررسی قرار گرفتهاست.
 -1-1روش تحقیق
این مقاله براساس مطالعات كتابخانهای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
-2-1پیشینۀ تحقیق
در مورد مثنوی جالل و جمال ،تاكنون تحقیق كامل و جامعی انجام نشده است ،البته
ذوالفقاری ،حسن(  )1385در مقالۀ «تأملی در مثنوی جمالوجالل» و پورجوادی ،نصراهلل(
 )1389در مقالۀ«نقد و بررسی مثنوی جمال وجالل و سراینده آن» ،به معرفی این منظومه
و سرایندۀ آن پرداختهاند و در مورد ویژگیهای فکری این منظومه تا حدودی سخن گفتهاند
ولی تحقیقی كامل كه ویژگیهای سبکی این منظومه را( در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری)
استخراج و تحلیل كند ،تاكنون انجام نشدهاست.
-2معرفی منظومۀ «جمال و جالل» اثر محمد نزلآباد
مثنوی «جمال و جالل» ،یکی از مثنویهای به یادگار مانده از سدههای هشتم و نهم
هجری است كه شامل  4735بیت است .موضوع این منظومه در مورد شاهزادهای به نام
جمال است كه عاشق دختر شاه پریان ،جمال میشود و پس از طی مراحل و سختیها به
وصال او نائل میشود و در پایان داستان میمیرد .تنها چیزی كه دربارۀ هویت سرایندۀ
داستان جمال و جالل مشخص است ،محدود به ابیاتی است كه وی در پایان این منظومه
بر جای گذاشته است .براساس ابیات موجود در منظومه ،نام شاعر «محمد» (بیت)4729 :
بودهاست .زمان دقیق والدت و وفات شاعر مشخص نیست ،تنها براساس تاریخ اتمام
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مثنوی (،سال808هجری قمری :ابیات )4719-4718 :میتوان به طور تقریبی بیان كرد
كه در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم در روستای نزل آباد سبزوار در خانوادهای كه «
اجدادش همگی پادشاه ،امیر و وزیر بودهاست» (مقدمۀ مثنوی جمال و جالل،قبادی:
دوازده) به دنیا آمده است( .بیت)4728:
شاعر در غزلهایی كه در منظومۀ خود سروده است ،تخلص خود را «امین» ذكر كرده
است(.ابیات782 :و1191و 3168و3214و  )4080پورجوادی بر اساس همین تخلّص،
شاعر این منظومه را همان «امینالدّین نزلآبادی» دانسته كه در قرن نهم میزیسته و
اهل بیهق سبزوار بوده و «نزلآبادی» خوانده میشده و «امین» تخلّص میكردهاست».
(نقد و بررسی مثنوی جمال و جالل ،پورجوادی)3:دولتشاه سمرقندی نیز در تذكره
الشعرای خود ،وی را «مردی ظریف و خوش طبع» كه «با موالنا كاتبی و خواجه علی
شهاب در شعر دعوی میكرد» معرفی میکند و مثنویهای «شمع و پروانه» كه آنرا « مصباح
القلوب» نام كرده و داستان« عقل و عشق» كه آن را به «سلوه الطالبین» موسم ساخته و
قصۀ «فتح و فتوح» را به وی نسبت میدهد ( .تذكره الشعرا ،دولتشاه سمرقندی-450 :
 )453به عالوه مثنوی «بهرام و گل اندام» را نیز به وی نسبت میدهند.
تنها نسخۀ خطی شناسایی شدۀ داستان جمال و جالل ،نسخهای است كه در سال
 908هجری به دست «سلطان علی» تحریر شده است و در كتابخانۀ دانشگاه اوپساال با
شمارۀ  o,Nova,2محافظت میشود .این منظومه به اهتمام شکوفه قبادی در سال1382
در تهران (مركز نشر دانشگاهی)چاپ شده است.
-3بحث و بررسی
-1-3سطح فکری :
در ظاهر امر و از روی نام منظومه ،به نظر میرسد این اثر جزو منظومههای داستانی
غنایی محسوب شود ،اما به دلیل وجود مضامین عرفانی ،افسانهای و حتی عامیانه و پریان،
قبادی معتقد است در این منظومه ،دو نوع داستان افسانهای و عرفانی درهم آمیخته شده
است( مقدمۀ مثنوی جمال و جالل ،قبادی :چهارده) پورجوادی نیز آنرا مثنویای عاشقانۀ
تمثیلی با درونمایۀ عرفانی مینامد( نقد و بررسی مثنوی جمال و جالل ،پورجوادی)81 :
ذوالفقاری نیز معتقد است« :داستان جالل و جمال به دلیل درونمایهی اصلی آن یعنی
عشق ،جزو داستانهای عاشقانه منظور میشود؛ ولی خصایص و خصلتهای داستانهای
عامیانه ،افسانه های پریان ،داستانهای رمزی و عرفانی،داستانهای عیّاری و داستانهای
تعلیمی را نیز در خود یکجا جمع آورده است كه از این حیث تازگی دارد( ».تأملی در
مثنوی جمالوجالل ،ذولفقاری)108 ،
منظومه با ابیاتی در وص ف ممدوح(آصف :امیر فخرالدین) آغاز میشود و فاقد مقدمات
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معمول مثنوی سرایان شامل  :توحید،نعت وستایش،مدح،علّت تألیف و...است .البته منظومه
درآغاز افتادگیهایی دارد كه شاید این مضامین هم جزآن باشد .در ادامه ،موضوعات زیر در
این منظومه مشاهده میشود:
موضوعات و مضامین
موضوعات

عشق

عرفان

درصد

%41

%14

ادبیات

حکایات

توصیف

رزم

تعلیمی
%17

%14

%12

%2

*وصف عشق  :گذر از سختیها برای رسیدن به معشوق ،نامهنگاری عاشق و معشوق ،بزم
و رزم ،شنیدن وصف معشوق ،خواب دیدن ،وجود واسطه ،ساخت و ساز قصرها و باده نوشی
و به لهو و لعب و آوازخوانی مشغول بودن ،شکار ،صحنۀ عشقورزی جالل و دلفروز در مدت
ده روز كه راوی به رعایت ادب و عفاف در سخن ،از آن میگذرد ،از مهمترین موضوعات
عاشقانه در این منظومه هستند.
نامهنگاریها مابین عاشق و معشوق (چهار مورد در صفحۀ  :53- 52ابیات-1264 :
 /1285صفحه  ،89ابیات،/2190 -2181 :صفحۀ  ،126ابیات /3151 -3130 :صفحه ،128
ابیات ) 3194 -3176 :و در یک مورد توسط منشوره و پسرش،پیرافکن انجام شده است.
(صفحه،139ابیات)3450 -3437 :
در این منظومه ،غزلهای عاشقانهای(6مورد) كه سرودۀ خود محمد نزلآبادی هستند،
دیده میشود ،این غزلها عالوه بر عاشق و معشوق(ص ) 33از زبان سه وزیر از وزیران
پنجگانه (غزل گفتن دیندار ،ص11:وغزل خواند مدبر،ص21 :وغزل خواند منهی ،ص)24 :
و دو غزل بدون خطاب (صص128و  )130و حتی یک قصیده از شاعری به نام جمالی
(ص )164و یک مسدس نیز از زبان مهرآرای وزیر ذكر شده است (.ص)17
*عرفان :نزل آبادی برای بیان مقاصد خود ،به خصوص بیان مسائل پیچیدۀ عرفانی و
فلسفی از داستان و تمثیل بهره میجوید و در سراسر داستان به رمزگشایی از نامها و
شخصیتها میپردازد :هست شمطال ،نفس اماره (  ، )99روح باشد جمال و عقل ،جالل
( ،)1870نفس ناطق تویی و نام جالل(  )4417و...
در پایان داستان نیز ،حکیم غارنشین به طور مفصل اجزاء و اركان داستان را رمز
گشایی میکند:
بالالالی وجالالالودش نبالالالود هالالالیچ وجالالالود
همالالالاله چیالالالالزی ازو بالالالالود موجالالالالود
گالالالاه معشالالالوق و گالالاله بالالالود عاشالالالق
گالالالالاه عالالالالذرا و گالالالاله بالالالالود وامالالالالق
نیسالالالت از حالالالالتش كسالالالی آگالالالاه
كالالالس نیابالالالد بالالاله كنالالاله كالالالارش راه
( )1499-1497
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در این داستان ،سوزاندن منشوره ،تمثیلی از شیطان حرص و آز (ص )149:راه یافتن
جالل به قصر عقیق ،نشان از رسیدن به جایگاهی معنوی و كشش و لطف حق است و
كشتن دیوی به اسم شمطال ،نشان از كشتن شهوت و حرث و  ...است(.ص)100-96
« رمزی بودن داستان جمال و جالل ،مبتنی بر نظر فلسفی شاعر دربارۀ دو عالم كبیر و
صغیر است .نفس ناطقه با عقل بر ای بیرون رفتن از عالم جسمانی و رسیدن به مرتبۀ
روحانی و وصال با معشوق ،باید سفری باطنی در پیش گیرد .این سفر باطنی را شاعر از راه
یک سفر ظاهری در علم خارج شرح میدهد .به عبارت دیگر ،او سفر در عالم صغیر را با
استفاده از شخصیتها و حوادی در عالم كبیر شرح میدهد ...در عالم كبیر ،چهار عنصر باد و
آتش و آب و خاک است و نظیر اینها در عالم صغیر نفس و خون و رطوبت و هیئت قالب
یعنی بدن است:
آب باشالالالالالد رطوبتالالالالالت بالالالالاله درون
نفالالس تالالو بالالاد گشالالت و آتالالش خالالون
گشالالالالالته در صالالالالالنع خانالالالالالۀ ادراک
هیئالالالت قالالالالب تالالالو مشالالالتی خالالالاک
( )4387-4386
ر وز و شب ،فصول چهارگانه ،كوهها و هفت اقلیم نیز هریک نمودگار معانیی در درون
انسانند:
چالالون جالالواهر دراوسالالت مالالر انبالالوه
در وجالالالالود تالالالالو اسالالالالتخوانها كالالالالوه
كالالردم ایالالن سالالرّ بالاله معرفالالت پیالالدا..
هفالالالت اقلالالالیم هسالالالت هفالالالت اعضالالالا
()4391-4390
اشخاصی هم كه جالل به آنان برخورد میکند یا همراه میشود و به او كمک میکنند،
رمز قوا و حاالت و صفات درونی است .مثالً اختیار ،عقل نیکوكار است و فیلسوف ،عشق
كارگزار(  )4434دیوهایی كه جالل با آنها برخورد میکند ،نفس لوامه و امارهاند( )4440
اژدهای هفت سر نیز شهوت است(  )4460و همین طور سایر موجودات( ».نقد و بررسی
مثنوی جمال و جالل ،پورجوادی)89-88 :
رویداد دزدیدن جالل از حجرۀ توفیق توسط میمونپری به دستورپیرافکن كه تمثیلی
از جسد است ،بار معنایی عرفانی دارد( .ص)142همچنین فرستادن جالل به حجرۀ توفیق
برای تأكید بر مفهوم عرفانی آن است زیرا حجرۀ توفیق تمثیل از جایگاه معنوی است كه
خداوند به بنده عطا میکند :
بالالاله هالالالوا خالالالوبتر ز قصالالالر عقیالالالق
نالالالام آن حجالالالره حجالالالرهی توفیالالالق
گالالالو بالالالرو در درون حجالالالره نشالالالین
دادم آن را بالالالالدان فقیالالالالر غمالالالالین
(ص)69:
از دیگر جنبههای رمزی و تمثیلی این داستان« تاكید سراینده بر عدد پنج است،
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لهراس پنج وزیر دارد .این پنج وزیر در پنج گنبد به جالل پند میدهد .همچنین در ادامۀ
راه ،جالل به پنج گل( سرخ ،نرگس ،الله ،بنفشه و سوسن) گفتگو میکند  .سفر جالل پنج
سال طول میکشد  .جالل طی پنج روز در كوه عرفان حاضر میشود و از جحیک دینپور
حقایق پنجگانه را میگیرد ( .تاملی در مثنوی جمال و جالل ،ذوالفقاری)111 :ذوالفقاری،
تاكید سراینده بر عدد پنج را به علت شیعه بودن وی و تقدس این عدد در فرهنگ شیعی
میداند( .همان)
از دیگر موارد مضامین عرفانی منظومه ،میتوان به بیان اسم اعظم حق برای نابود كردن
طلسم و خیالهای واهی اشاره كرد.در ابیات زیر طلسم ،تمثیلی از جسم و هوای نفسانی و
مادیات است كه در راه رسیدن به گنج مقصود كه همان معشوق ازلی است قرار گرفته
است .
دفع نتوان كرد مگالر باله خوانالدن اسالم
بالالر سالالر گالالنج هسالالت جملالاله طلسالالم
پالالالالارهای آب بالالالالر طلسالالالالم افشالالالالاند
 ...زنگالالالی پیالالالر اسالالالم اعظالالالم خوانالالالد
(ص)42:
به عالوه استفادۀ بسیار از صنعت تشخیص و وجود بخشهایی كه در آن جمال به
صورت حیوانات و گلها درآمده و با جالل گفتگو میکند نیز بار عرفانی خاصی دارد،
نزلآبادی با این شگرد  ،تمامی دنیا را جاندار دانسته و به بار عرفانی منظومۀ خویش افزوده
است.
در پایان داستان نیز ،جالل پس از رسیدن به معشوق زمینی خویش،جمال( كه گویی
همان معشوق عرفانی است) با پیری غارنشین به نام دینپرور كه در كوه عرفان سکنی
دارد ،آشنا میشود و این پیر ،نصایح و تعالیم عرفانی را طی پنج روز به جالل میآموزد و از
مباحثی مانند واجب الوجود ،صفات الهی ،فرشتگان  ،بروج دوازدهگانه ،عالم روح ،دوزخ و
بهشت و ...برای جالل صحبت میکند.
داستانهای عاشقانه ،معموالً پایانی خوش دارند ولی در پایان جمال و جالل ،قهرمان
داستان ،جمال میمیرد ،شاید علت این موضوع بخشیدن جنبۀ عرفانی بیشتر به داستان
بودهاست.
*ادبیات تعلیمی :در سراسر منظومه ،سراینده ،پندها و اندرزهایی از زبان شخصیتهای
داستانی بیان میکند ،بطور مثال در ابتدای داستان ،لهراس از پنج وزیر خود :دیندار،
مهرآرای،جهان گستر ،مدبّر و منهی میخواهد كه هر كدام پندی به فرزندش ،جالل بدهند.
آنها در طی پنج روز در پنج قصر  ،پنج پند و پنج حکایت موافق آن به جالل میگویند .به
طور مثال ،هنگامی كه مدبّر جالل را پند میدهد و برای رسیدن به دولت و مقام باال،او را
به پیروی ا ز حکم خداوند یکتا ملزوم و از معاصی و فسق بدور میدارد .و در پایان برای
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اثبات گفتهی خویش داستانی بیان میکند (صص)20-21:
گاه ابیات پند و اندر در ابیات پایانی بخشها آورده میشود ،مثالً در قسمت پایانی بخش
«جواب نامۀ جالل كه جمال به قلم گوهربار نوشته» جمال ،جالل را از اینکه طمع وصال
او را دارد سرزنش میکند و او را طمعكار میداند؛ سپس تفسیر پایانی را با بیان یک
داستانی در خصوص طمعكاری و عواقب آن به پایان میبرد(.صص)129-128
در مواردی نیز ،شاعر داستان را به كناری نهاده و با خواننده مستقیماً گفتگو میکند و
وی را مورد اندرز قرار میدهد:
جالالالوی جنّالالالت پالالالر از مالالالدام بالالالود
نعمالالالالت دهالالالالر شالالالالیر خالالالالام بالالالالود
تالالا كننالالدت چالالو مالالن عسالالل بالاله دهالالن
دل ازیالالالن شالالالیر خالالالام تالالالن بالالالركن
()112-111
تالالالالا شالالالالوی آگالالالاله از دقالالالالایق راز
دیالالالده كالالالن از قضالالالای دنیالالالی بالالالاز
بطلالالالالالالب در زمانالالالالالاله جانالالالالالالانی
...گالالالر تالالالرا هسالالالت در بالالالدن جالالالانی
(1170و)1175
در پایان داستان نیز پیر حکیم در پنج روز پندهایی به جالل میدهد كه عالوه بر وجود
پندهایی در مورد اخالقیات ،در آن اصطالحات حکمی فلسفی و عرفانی شرح داده میشود.
موارد دیگر :صفحه  ،40ابیات /950 -949 :صفحه ، 45ابیات /1090 -1086 :صفحه
46بیت  /1097صفحه  ، 89ابیات/2198-2196 :صفحه  ،ابیات /2246-2236 :صفحه
 ،167ابیات /4157 -4151 :صفحه  ،167ابیات4165 -4160 :و...
*حکایات :عالوه بر حکایاتی كه وزیران ،آنها را موافق پنالدهای خالویش باله جالالل ،بیالان
میکننالالد( ،حکایالالت موافالالق بالالا پنالالد دینالالدار :صالالفحه10-9؛ حکایالالت موافالالق بالالا پنالالد
جهانگستر:صفحه 15-13؛ حکایت موافق با پند مهررای:صفحه 17-16؛ حکایالت موافالق یالا
پند مدبّر :صفحه19؛؛ حکایت موافق یا پند منهی :صفحه24-23؛ )در سراسر داستان ،تعداد
12حکایالالت( 496بیالالت)وجود دارد ،ماننالالد :حکایالالت درویالالش و دختالالر پادشالالاه قابالالل
نام:صفحه127؛ حکایت موش :صفحه  129؛حکایت هدهدان :صفحه 110؛ حکایالت كبالوتر
با مرغان :صفحه 110؛ حکایت كردن جالل با مرغان :صفحه112و...
*مضامین افسانهای و عیّاری  :موضوعاتی مانند :اژدهایی كه از دهانش آتش و برف
میبارد ،گنبد الماسگون ،تغییر شکل قهرمان و شخصیتها به دیو  ،اژدها و پرنده ،دیو هفت
سر ،چهار كوه عجیب كه سر چهار انسان از آن بیرون آمده است ،ناپدید شدن ،سحرو
ساحری ،تغییر شکل دادن جمال به شکل طوطی ،قمری،طاووس و هما و دف ،نی ،عود و
رباب و سخن گفتن با جالل ،مبارزه با دیوهای :مشهاشنگ ،شمخاص ،طموج و مشانید و
جنگ با پریان غزنگ زنگی ،یمنه دیو ،صغال ،پیرافکن و .....از مهمترین مضامین افسانهای
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این منظومه هستند.
همچنین در این منظومه ،موضوعات زندانی شدن در چاه ،برداشتن سنگ صد منی،
ورد خواندن برای خواب كردن ،استفاده از كمند مو برای خروج از چاه ،گذر از هفت دریا،
عبو ر از دریای سیماب ،و هفت دریا ،از جمه مضامین داستانهای عامیانه و عیاری منظومه
هستند.
*توصیف :بسامد توصیفات در داستان جالل و جمال بسیار زیاد است .بیشترین نمونۀ
توصیف در وصف طلوع و غروب دیده میشود كه در ابتدای بخشهای داستانها آمده است.
نزلآبادی به تقلید از نظامی ماجراهای داستانهایش را با وصف طلوع یا غروب آغاز میکند و
تنها در همین ابیات است كه با كاربرد صورخیال ،دچار تکلف شدهاست:
رنالالالالالگ زآیینالالالالاله سالالالالالپهر ربالالالالالود
صالالالبح چالالالو از افالالالق جمالالالال نمالالالود
بالالالالر سالالالالر طالالالالاق زرنگالالالالار نهالالالالاد
خشالالالالت زریالالالالن مهالالالالر را اسالالالالتاد
بالالالالاز بالالالالر سالالالالر گنبالالالالد مینالالالالا
نیمالالالالۀ زر كشالالالالید دسالالالالت قضالالالالا
( )159-158
همچالالالو یوسالالالف نمالالالود روی از چالالالاه
بالالار دیگالالر چالالو صالالبح سالالیمین گالالاه
همچالالالو خالالالور و زر نشالالالان بیالالالرق
بالالالر سالالالر كالالالوه زد ز زنالالالگ شالالالفق
()255-254
كالالالالرد نسالالالالخ لبالالالالاس عباسالالالالین
صالالالبح چالالالون بالالالا قبالالالای الماسالالالین
پالالالالالردۀ آل بالالالالالر افالالالالالق بسالالالالالتند
بالالالر فلالالالک پرنیالالالان تتالالالق بسالالالتند
سوسالالالن لعالالالل بالالالر فالالالراز جبالالالال
ریخالالالت طالالالاوس زر جنالالالاح از بالالالال
صالالبح صالالادق نهالالاد بالالر سالالر كالالالوه
از شالالالالفق تاجهالالالالای لعالالالالل انبالالالالوه
شالالالمع اختالالالر ز دیالالالده پنهالالالان شالالالد
مشالالعل مهالالر چونکالاله گالالردان شالالالد
( )412 -408
موارد دیگر700-699 (:؛1599؛2213؛2654؛2925-2924؛ 3067-3066؛3351و...
عالوه برتوصیف طلوع و غروب كه از حد چند بیت تجاوز نمیکند ،نزلآبادی به توصیف
شخصیتها ( حتی غوالن و دیوها) و اماكن نیز پرداخته است ،مانند :توصیف شهر فرد(ص،2
ابیات)33-19 :؛ توصیف قصر نیلگون( ص، 7ابیات)174-165 :؛ توصیف قصر آل(ص، 11
ابیات)270-261 :؛ (توصیف قصر كهربا (ص،18ابیات)423-416 :؛توصیف قصر جالل
(ص ، 26ابیات)632-20 :؛ توصیف باروی غزنگ زنگی(ص ، 35ابیات )849-835 :توصیف
شهر ( ص ، 47ابیات)1144-1136 :؛ توصیف مرغزار(ص، 92ابیات2259 :تا)2267؛
توصیف صبح(ص،11ابیات .)259-254 :توصیف شخصیّتهایی همچون شاه لهراس(ص،2
ابیات34 :تا)43؛ دیوهفت سرشمطال (ص، 94ابیات)2321-2311 :؛(ص، 10ابیات-214 :
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 .)221و...
*اشاره به علوم و فنون :بدون تردید ،نزلآبادی شاعری است كه عالوه بر تسلط در
فنون شاعری ،از علوم و فنون زمان خود ،به ویژه علم نجوم و عرفان ،شناختی عمیق
داشته است .شمار اصطالحات و واژگان مربوط به علم نجوم و پس از آن اصطالحات عرفانی
در اثر بسامد قابل توجهی دارد .به عالوه  ،وی از اصطالحات موسیقی نیز غافل نبوده است.
بر افق بود پرتو خورشید /در حمل بود و در شرف ناهید( )90طبع او مشتری و كلکش
تیر(  ،)114طالع جمله در وبال و هبوط( ،)379ترک پیکان تیر او بهرام /ز اسپر چرخ
میرود به سهام( )119و...
-2-3سطح زبانی
سطح آوایی
در سطح آوایی كه به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود ،عوامل موسیقیآفرین مورد
توجه قرار میگیرند و خود بر سه سطح موسیقی بیرونی(وزن) ،موسیقی كناری (ردیف و
قافیه) و موسیقی درونی( انواع سجع و تکرار) را شامل میشود.
*موسیقی بیرونی :وزن  :این منظومه در بحر خفیف ( فاعالتن مفاعلن فاعلن) سروده
شدهاست .این وزن وزنی شاد و طربانگیز و مختص مضامین بزمی است.با توجه به این
نکته كه مثنوی جمال و جالل در وهلۀ اول ،اثری غنایی است؛ انتخاب این وزن از سوی
سراینده ،امری موجه و بیانگر هماهنگ بودن وزن و محتوا است.البته در قالب مثنوی ،به
علت طوالنی بودن زمان سرودن اثر ،طبیعتاً شاعر نمیتواند در تمامی زمان سرودن اثر
خویش در یک وضعیت روحی و عاطفی پایدار بماند تا درنتیجه وزن مخصوص به حالت
درونی خود و اثر را انتخاب كند ،همچنین به علت طوالنی بودن این قالب ،ممکن است
موضوعات گوناگونی در مثنوی دیده شود ،مانند وجود مضامین عرفانی در همین مثنوی
جمال و جالل كه در این صورت شاعر میتواند برای جبران این نقیضۀ موسیقایی ،از
شگردهای مختلفی مثالً آوردن قالب غزل در میان اثر یا انتخاب واژگان متناسب با موضوع
سخن در جایگاه ردیف و قافیه استفاده كند.
* موسیقی كناری :ردیف و قافیه  :در قالب مثنوی ،به علت طوالنی بودن آن و وجود
مضامین و درونمایههای مختلف در آن ،شاعر میتواند برای هماهنگی محتوا با وزن ،از
خصوصیات قافیه كه شفیعی كدكنی در صورخیال به آن اشاره كرده ،به درستی استفاده
كند .نزل آبادی نیز در جای جای اثرش ،همراه با تغییر محتوا ،سعی كرده قافیه را برای
القای بهتر معنی به كار گیرد و بدین وسیله ،محدودیتی را كه وزن منظومه بر او تحمیل
كرده ،جبران نماید .به عنوان مثال در صحنههای بزم یا توصیف معشوق كه حال و هوایی
شاد بر شعر حاكم است ،طربناكی صحنهها و تصاویر شعری را با كلمات قافیه مضاعف و
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تقویت میکند.
روی چالالون مهالالر و ابرویالالی چالالو هالالالل
ابرویالالی چالالون كمالالان و مالالوی كمنالالد

بالالالالر رخ اللالالالاله عنبالالالالرینش خالالالالال
روی چالون گالالل قالالدی چالو سالالرو بلنالالد
( )655-654

یا در صحنههای رزم ،با كمک گرفتن از كلمات قافیه ،سعی میکند صالبت و سنگینی و
فخامت تصاویر رزمی را بهتر به خواننده منتقل كند.
كالاله بالاله یالالک دم هالالزار دیالالو بسالالوخت
آتشالالالالی در میانالالالاله مالالالالیافروخالالالالت
جملالاله دیالالوان شالالدند رو بالاله گریالالز
بالالود چالالون ابالالر تیالالغ و آتالالش تیالالز
( )2439-2438
كاربرد ردیف ،در میان قالبهای شعری ،بیش از همه در غزل دیده میشود ،در قالب
مثنوی نیز نزل آبادی هرگاه به موضوعات غنایی میپردازد  ،برای تاثیر بیشتر در عواطف و
احساسات خواننده  ،استفاده از ردیف را بیشتر میکند ،بطور مثال در قسمتهای آغازین
داستان كه شاعر به معرفی شخصیتها میپردازد ،یا در بخشهای افسانهای اثر كه تنها جنبۀ
روایی دارد ،بسامد استفاده از ردیف بسیار كم است ،اما در قسمتهایی كه موضوع داستان
جنبۀ غنایی و عاطفی پیدا میکند ،بسامد استفاده از ردیف بیشتر میشود .ردیف در این
منظومه ،چندان دشوار نیست و اغلب از افعال ربطی مانند بود ،است ،شد و ...تشکیل
شدهاست.
نوع ردیف

ابیات مردف

ردیف فعلی

ردیف غیر فعلی

تعداد

1050

699

351

درصد

%21

%67

%33

موسیقی درونی:در این منظومه ،بیشتر در شکل جناس و تکرار دیده میشود:
*تجنیس :محدودیت حاصل از رعایت وزن و قافیه و ردیف در قالب مثنوی ،شاعر را
مجبور میسازد از موسیقی درونی خصوصاً جناس به نحو استادانهای استفاده كند .نزلآبادی
نیز برای اجتناب از تکرار و ایجاد تنوع در اشعارش ،از انواع جناس بهره گرفته است.
جناسهای زاید ،الحق و مطرف بسامد بیشتری در این منظومه دارند :تام :ماه -ماه(،)87
سهم-سهم(  ،)94داد-داد( ،)430طاق -طاق(  ،)570تنگ-تنگ(  ،)1039مذیل:بیا-
بیار( ،)178نالی-ناله(  )691خار -خاک(  /)302زاید :سماک -سمک(  ،)497گالب-
آب( ،)415وجود -موجود(  / ،)318الحق میغ-تیغ(  ،)38هالل -مالل(  ،)47ارم-
حرم( ،)56زیب-غیب()89شهد-مهد(  ،)108جور -جود(  ،)528شاه -جاه(  ،)324تیره-
خیره(  ،)326جود -بود( / )371خط( مصحف) :عنبر -عبیر(  / ،)1341لفظ :خار-
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خوار(/ ،)303ناقص :نالی -ناله(  ،)691كوه-كاه_ ( / )567مركب  :دلشاد -دل
شاد( / ،)3275مطرف :كوه -كاه( ،)567
*تکرار :در این منظومه  ،تکرار واژگان و جمالت ،بسامد بیشتری نسبت به تکرار واجها و
هجاها دارند.
* واجآرایی :تا شدم همچو نرگس تو خمار  /دفع رنج خمار ،می ز خم آر( )11
گفت آورد شاه اصطرالب  /رفت تا آفتاب عالمتاب( )49
وزرا بر فراز كرسی زر  /جای كردند همچو پنج اختر( )77
گر به گردون نشاندی چوگان  /سر كیوان شدی چو گو گردان( )121
گل پربار و تازه گلشن اوست  /روشنیی دو چشم روشن اوست( )144و...
*تکرار واژه :دولت رفته باز بازآرد(  ،)449خواه ماضی و خواه استقبال(  ،)1767نزنی تا
نفس جمال جمال( ،)2077هریکی روز هر بکی یک پند()149سیم و بس الجورد و بس
زنگار()417و...
*رد الصدر الی العجز :بر سر چاه دیو آمد شاه  /كردشان در زمان خالص از چاه()1626
*رد العجز علی الصدر :از عرق ترشده همه جامه  /دید در دست خویشتن نامه
نامه پنهان درون جیب نهاد  /تا كه خور پرده از جمال گشد( )1610-1609
همچالالو یوسالالف نشسالالته انالالدر چالالاه
هسالالالت چالالالاهی درون قلعالالاله و شالالالاه
چالالالالار صالالالالد كالالالالس ورا نگهباننالالالالد
بالالالالر سالالالالر چالالالالاه خیالالالالل دیواننالالالالد
( )1730-1729
*سطح لغوی(ساختار واژگانی) :هر شاعری تحت تاثیر افکار و عقاید و محیط اجتماعی
و وزن و قالب شعر خویش ،با برخی واژگان و تعابیر انس و الفت بیشتری دارد .با توجه به
موضوع و قالب اثر ،نزلآبادی نیز به برخی واژهها كه عمدتاً واژگان غنایی هستند ،تعلق
خاطر خاصی دارد،البته در بخشهایی از اثر كه جنبۀ غنایی آن پر رنگتر است ،از واژگان
غنایی نظیر نرگس ،صنم و  ...بیشتر استفاده كردهاست و در بخشهایی كه به ذكر رزم
میپردازد از واژگان مربوط به آن نظیر پیکان ،سوفار ،تیر و ...استفاده میکند .به عالوه وی
برای ساخت تصاویر و صور خیال ،از واژگان مربوط به نجوم بسیار استفاده كردهاست.
هرچند بیشتر واژگان به كار رفته در جمال و جالل ،از نوع واژههایی ا ست كه از نظر
ادبا كاربرد آن در زبان شعر مجاز است ،اما گاه به اصطالحات عامیانه و گفتاری برمیخوریم:
گر بود مهر ،نقش حمّامست(  ،)221شد چو كفگیر بر سر سوراخ(  ،)235مغز كز كبر كرده
بد گنده(  )237مهر رخسار مو چو شام سیاه( )531و...
واژگان به كار رفته در این اثر ،به جز موارد انگشت شمار ،حتی لغات عربی ،بدون نیاز
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به لغتنامه قابل درک هستند ،بیشتر واژگان ،فارسی هستند و واژههای عربی به كار رفته
واژههایی رایج هستند :واژگان عربی :ظلّ( ،)3راح ،صباح(  ،)12رصد(  ،)41منقوش(،)91
جسیم(  )121احشام( ،)230مفلوک(  ،)304منکشف ( ،)401مرصّع(  ،)421فجور (،)453
خدّام( ،)493منتظم(  ،)577خیل( )794و / ...واژگان و افعال كهن :اسطرالب( ،)49
رمل(  ،)52زایجه( ،)92قماط(  ،)102زیب(  ،)103حنظل( ،)109غرّا(  ،)131صولجان
( )186آل(  ،)263كمخا(  ،)270در باقی كردن(  ،)368قلعی ،خشت ،تال( ،)603
كجکی ( )943و / ...تركیبات  :فلک فرسا( ،)3مهرافروز(  ،)58عبیر سرشت(  ،)124صبح
سیمینگاه(  ،)254مینافام(  ،)496مهر رخسار(  ،)531دولتخواه(  ،)544جهانگستر
( ،)769مهرآرا(  ،)3729كبک رفتار(  ،)1037پیچاپیچ( )1856و...
*نحو و دستور زبان  :كاربرد بسیار را فکّ اضافه :گشت از رمل ،شاه را معلوم( ،)54
چون كسی را ندیدهای دیدار(  ،)1472و /...كاربرد«همی» قبل از فعل ماضی :شمع اگر پا
و سر همی سوزد (  )2022گفت اینک همی رسم در حال( ) 3460و /...كاربرد «ی» شرط
در پایان افعال  :طفل اگر كف زدی برو بیخویش(  ،)24گر فکندی به برج چرخ كمند
( ،)118و /..بهكارگیری حرف اضافه اندر :دارد اندر درون خود خورشید(  )83دارم اندر
غمش گریبان چاک( ،)1902و /...آوردن جزئی از فعل مركب در میان دو مصراع :كرد از
قصر رو به منظر و باغ( )413میكند رویهای خلق سیاه(  ،)455چون دلش زد ز دیگ
معنی جوش( )474و /...جابهجایی صفت و موصوف :سركشیده به نیلگون طارم(  ،)30دل
ازین شیرخام تن بركن(  / )112كاربرد تاریخی فعل ماضی استمراری  :میدویدی ز فسق
خویش به دهر(  ،)489میبخستی عقابش از سر تیر(  ،)534مینمودی چو لولوی مکنون
( )700توتیا میشدی به زاری زار(  )1823به رصد میشناختی یک یک(  ،)41داشتندی
چو غنچه دلها چاک( )231و /...استفاده از با تاكید در آغاز افعال :مثل دریا به خود
بجوشیدند(  )232سخنش را به لطف بپسندید(  ،)405در زمانش به تخت بنشاندند
()487و /...كاربرد ضمیر مبهم «همه» در معنای «همگی» و به صورت غیر مضاف  :همه
شاهان تیغ دار خدم (  )36همه آگاه از رموز علوم( ،)139همه از بهر جنگ ساز
كنید( ،)862همه غوالن شوند در دم خاک)2184(..و /...تقدیم فعل :داشت یک تخت
نقرهی زركار ( )36،شد نهان چو جمال زهره و تیر (  )258گفتم اكنون برای سلطان پند
( )363خوی كن با شراب و نغمۀ چنگ (  )715و / ...كاربرد «نه» یا«نی» برای منفی
كردن جمله  :هم نه پری چنو به سخن گویی (  )178چشم بگشا نه آدمیزادی( )1406آن
نه دیو است كان پری باشد( ،)817این نه دیوی بود كه این حورست( ،)823و /...كاربرد
«مر» به همراه «را» :میدهد مر ورا درّی شهوار( )55چار دیوند مر ورا در چاه()1617
چون كنی مر ورا به تیغ هالک( )2184مر شما را به چاه بند كنند( ،)1210و/...
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افزودن«ی» نکره به «یک»  :به یکی خصمت از دم شمشیر (  )4105هر یکی در زمانه
لقمانی (  )68بو یکی خورد او به سرباری( )854هر یکی داستان از این دفتر (،)4714
و /...جهش ضمیر  :فلکش رام و اخترش بنده(  ،)7بود آن روز شهر فردش نام(  ،)31گشته
تابنده همچو مهشان رای( ،)136جامۀ خسرویش كرد به بر (  ،)250صد هزارش مرید چون
ناهید( )658و /...كاربرد افعال پیشوندی  :دّر برآرم ز بحر چون غواص(  ،)284شاه از جای
خویشتن برجست(  ،)788نالهای زار بركشید از كوه(  ،)893و / ...حذف فعل :طاعتش كار
و پیشه دانش و داد(  ،)4صورت فتح نقش بر علمش( ،)5چاكرش نصرت و غالم ظفر(،)35
و...
 -3-3سطح ادبی(ساختار بالغی)
در سطح ادبی ،به بررسی جنبه های بالغی(بیان ،بدیع و معانی) پرداخته میشود «:در
واق ع شاعر با استفاده از نیروی خیال ،تصویرهای عالم واقع را به تصویرهای شاعرانه بدل
می كند و بیان بررسی همین تصویرهاست(».سبک شناسی ده نامه ویس و رامین
گرگانی،تاج بخش)186:
اشعار نزل آبادی همانند دیگر شاعران قرن نهم سهل و روان و به دور از تکلّف و تصنع
است «.شعر فارسی در قرن نهم بر روی هم متمایل به سادگی و روانی بود ....كه همراه با
این سادگی بیان یک خاصیت دیگر ،توجه به نکته سنجی و نکتهیابی و نکتهگویی است.
»(تاریخ ادبیات در ایران،صفا)75:
از میان صورخیال ،در این منظومه ،تشبیه و استعاره بسامد بیشتری دارند:
صور خیال

تشبیه

استعاره

كنایه

مجاز

درصد

%67

%15

%5

%3

*تشبیه :پركاربردترین واژههایی كه نزلآبادی در تشبیهاتش از آنها استفاده كرده
عبارتند از :آفتاب ،ماه ،سرو ،صبح و ...همچنین واژگان مربوط به علم نجوم نیز در تشبیهات
وی كاربرد فراوانی دارند.
تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین:
نوع تشبیه

حسی-حسی

عقلی-حسی

حسی -عقلی

عقلی -عقلی

درصد

%84

%11

%4

%1

حسی -حسی :شاه چالون راح اللالهگالون سرمسالت  /رخ چالو گالل مثالل غنچاله جالام باله
دست()133
حسی -عقلی :دید حوضی بلور بس شفاف  /آب آن چون ضمیر عارف صاف( )1893
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عقلی -حسی :اولین بود نام او دیندار  /رای چون مهر چرخ با انوار( )70
عقلی -عقلی:گنج معنی است پندهای امین  /سر مخزن گشا و نیک ببین( )1191
تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه
نوع تشبیه

بلیغ

مجمل

مفصل

مرسل

موكد

درصد

%32

%14

%22

%21

%11

مجمل :جز توام نیست همدم و مونس  /هست روی تو شمع در مجلس( )765
مرسل :ای جمالت چو مهر عالمتاب  /زرفشنت كند به سان سحاب( )394
مفصل:گلشنی داشت چون جنان روشن  /پنج منظر میانۀ گلشن( )123
موكد :به دهان نیم نقطهای موهوم  /به میان نیم خطّ نامعلوم ( )657
از دیدگاه ذكر و حذف ادات و وجه شبه ،تشبیه بلیغ بیش از سایر تشبیهات در منظومه
وجود دارد كه بیشتر در شکل اضافۀ تشبیهی نمود یافته است .در تشبیهات بلیغ  ،تالازگی
و ابتکار خاصی دیده نمیشود و روح و فضای سنتی بر آنها استوار اسالت .رومالی روز ،زنگالی
شب(  ،)162ادهم طبع(  ،)185آتش ظلم(  ،)239گالل دولالت(  ،)513بالادۀ عالرف( ،)579
ساغر سخن(  ،)580عروس شراب(  ،)586رخ الله عنبرین(  ،)654توسن ملک(  ،)741گالل
جمال(  ،)778چوگان زلف(  ،)780و...
تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین :
نوع

مفرد-

مفرد-

مقید-

مقید-

مفرد-

مركب-

مركب-

تشبیه

مفرد

مقید

مفرد

مقید

مركب

مفرد

مركب

درصد

%51

%17

%9

%14

-

-

%9

مفرد به مفرد  :هر طرف كوثری در او پر آب  /خاک چون زعفران و آب گالب( )125مفرد-مقید:یک حکایت به كلک گوهربار  /آورم همچو گوهر شهوار( )317مقید -مفرد:دید كوهی سفید همچون شیر  /بر سرش قلعهای سیه چون قیر ()1518مقید -مقید :هر یکی در زمانه لقمانی  /رای رخشان چو مهر تابانی ( )68مركب به مركب  :خال مشکین بر ارغوان عذار  /زنگیی هست خفته در گلزار( )663تشبیه به اعتبار تعدد طرفین
نوع تشبیه

مفروق

ملفوف

جمع

تسویه

درصد

%37

%13

%26

%6

تشبیه تساویه :چیسالت ایالن زنالدگی و عمالر و حیالات  /كاله چالو عمالر گلالش نبالودثبات()1854
-تشبیه جمع :سقف او همچو مهر و ماه و نجوم  /سیم و زر كرده نقشها مرقوم( )170
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تشبیه ملفوف :چون مه و مهر ،شاهزاده و شاه  /فلکش قصر و اخترانش سپاه( )273تشبیه مفروق :طلعتت ماه و چون سپهر سریر  /مطربت زهره است و مادح تیر ( )183اقسام دیگر تشبیه
نوع تشبیه

مضمر

مشروط

تمثیل

تفضیل

درصد

%9

%6

%5/86

%14

تشبیه تفضیل :مه ز رشک تو در كسوف محاق  /چرخ در خدمت تو بسته نطاق( )572
تشبیه تمثیل :داشتن وصل من به دهر امی  /چشم مور است و دیدۀ خورشید()1380
تشبیه مشروط :قامت دیو اگر بدی چو منار  /توتیا میشدی به زاری زار( )1823
تشبیه مضمر :بر رخش دایه چون كه نیل كشید  /شب شد از روی آفتاب پدید ()104
تشابیه وهمای :در تنالت غالالول كبالر معرفالت اسالت  /كالاله باله نزدیالک عشالق معصالالیت
است()4455
تشبیه حروفی :شکل بینی چو یک الف از سیم  /كرده پیوند از دو حلقه میم( )664
*استعاره :پس از تشبیه ،استعاره پربسامدترین صورخیال در این منظومه است و این امالر
در یک اثر غنایی ،طبیعی و ذاتی به شمار میرود .البته بیشتر استعارههای اثالر در بخشالهای
عاطفی و توصیفی داستان دیده میشود:
نوع استعاره

استعارۀ مصرحه

استعارۀ مکنیه

درصد

%56

%44

*استعارۀ مصرحه :نزل آبادی در استفاده از استعارۀ مصرحه ،بیشتر از معلومات نجوم و
عناصر آسمانی بهره میگیرد ،البته اكثر استعارات این منظومه تقلیدی و كلیشهای هستند.
نوع استعاره

مصرحۀ مطلقه

مصرحه مرشحه

مصرحه مجرده

درصد

%30

%23

%47

استعاره مجرده :چون كه آمد مجیر در منظر  /كرد دلشاد دیده پر گوهر ( )553
استعاره مرشحه :ریخت طاووس زر جناح از بال  /سوسن لعل بر فراز جبال( )410
استعاره مطلقه :كرد سرباز چون كه درج گهر  /ریخت از سینه دانههای دُرر( )647
*استعارۀ مکنیه  :در استعارۀ مکنیه  ،عناصر طبیعی و معنوی در قالب تشخیص به كار
گرفته شده اند و در بسیاری از موارد آنها را به شکل اضافۀ استعاری به كار برده كه در این
نوع استعارات سهم عناصر عقلی به مراتب بیشتر از عناصر طبیعی است .گردن مهر( ،)118
روی بخت(  ،)483صبح صاحب رای(  ،)830سر زنگی شب(  ،)915چشم گردون( ،)1054
گلوی تنگ شراب(  ،)1342زبان سوسن(  ،)2025رخ برگ(  ،)2119دست امید( ،)2622
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خسرو زنگ(  ،)2654و...
استعارۀ مکنیه

غیر اضافی

اضافی

درصد

%36/61

%63/39

*تشخیص(انسانمداری):با توجه به وجالود مضالامین عارفاناله در كنالار مضالامین غنالایی
موجود در اثر ،نزل آبادی از صنعت تشخیص بسیار استفاده میکند تا نالوعی نگالرش عارفاناله
كه در آن همه چیز جاندار دیده میشود را باله خواننالده القالا كنالد و همالین موضالوع باعالث
پویایی و تحرک خاص اثر شدهاست.
صبح چون غنچه زد گریبان چاک(  ، )257صالبح صالادق چالو بالاز روی نمالود( ،)913
طالع از نکبتم دری بگشاد(  ،)1221عقل حیران و دانش و ادراک(  ،)1294جمله گلها زبان
كشیده دراز (  ،)1896الله لب بست و الل شد در حال(  )1974ناگهانی بنفشه لب بگشاد(
،)1976روی مهر از حیا مزعفر شد(  )4104غنچه مدح تو گفت اندر حال (  )4107همتت
بال چون همای گشاد (  )4108و...
همچنین در این منظومه ،گفتگوی شخصیتها با گلها ،حیوانات و جامداتی ماننالد دف و
نی و...در افزایش بسامد تشخیص سهیم است ،مانند :گفتو گوی گل سرخ با جالل( صفحه
)78-77؛ گفتو گوی نرگس با جالل(صفحه)55-56؛ خطاب الله بالا جالالل و جالواب دادن
جالل الله را (صفحه ،)79- 80خطاب بنفشه با جالل و جواب دادن جالل به او(صفحه-81
 ،)80خطاب كردن سوسن با جالل و جواب دادن جالل(صفحه ،)82سؤال كردن بت زبرجد
حقیقت عشق را از شاهزاده جالل و جواب گفتن جالالل بالت را( صالفحه)83؛ گفالتو گالوی
جالل با نی(صفحه)134؛ گفتو گوی جالل با دف(صفحه)135-136؛گفتو گوی جالل بالا
طاوس(صفحه )59؛ گفتو گوی جالل با همای (صفحه 60و )،61؛
*مجاز :در مثنوی جمال و جالل ،حدود  110مورد مجاز باله كالار رفتاله اسالت كاله عمالدتاً
مجازهای رایج در اشعار شاعران پیشین است و تازگی خاصی ندارد :عالقاۀ جازء و كال:
جامه را چاک كرد و میزد آه(  ،)558كرد افسار بر سرش ابلیس (  ،)482میفشالاند كفالت
چو بحر گهر (  ،)574دست او در كمند زد فی الحال(  )1742عاقبت تخالت و تالاج دربالازد
( ،)518لعل كردم به صدق در انگشت(  ،)825از مقام و ز تخت برگشالته(  ،)1703پالس در
انگشت خویش كن خاتم(  ،)2096كه تفرج به برگ باید كالرد( )2666و /...عالقاۀ حاال و
محل :شاه نوشید ساغر سخنش (  ،)580گشت مشهور جملۀ عالم(  ،)642دیده از دولالتش
جهانی كام(  ،)213غلغل اندر میان شهر افتاد(  ،)100به جهان تو مملکت دلشاد( ،)432تالا
ز جام غمش شدم سرمست(  ،)1419سینه از عشق پر ز آتش شالد(  ،)1534مطربالا چالون
شوی ز ساغر مست(  ،)3227بوسه زد آستین فرخ بخت(  ،)2353ساقیان را باله كالف مالی
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گلرنگ (  ،)3100با پدر مه درون حجره باله مالی(  ،)3788بالاده بالر دسالت و نالاظر جانالان
()4150و /..عالقۀ آلت :كرده دستت به ابر در انعام(  ،)398پیش شاه آمالد و زبالان بگشالاد
( ،)559دلبر سروقد زبان بگشاد(  ،)3292به زبان طوطی سالخن پالرداز(  ،)666در دماغالت
بزرگ سودایی است(  ،)1354یم ز دست تو پر ز گوهر شالد(  /،)4101عالقۀ جنس :دیالده
پر آب و دل ز انده ریش(  ، )29دل سوزان و دیدهها پر نم(  ،)1082خون دل بر رخ زریالن
افشاند(  ،)1219شب نباید به چشم پر نالم خالواب(  / ،)1784عالقاۀ سابب و مسابب:
چونکه باشد به زر سپاهی سیر(  )350زر چو دارد شر از سپاه دریغ( )351گفت شالاها مالرا
ببخشی خون(  / ،)1004عالقۀ ماكان :هر كه را پرده از تراب بود(  ،)2799رب چالو قالالب
سرشت بر افالک(  ،)4264هیئت قالب تو مشتی خالاک(  / ،)4387عالقۀ مایکون :میشالد
اسب و مرد در دم خاک( )958
*كنایه :كنایه در این اثر بسامد باالیی دارد و تعداد آن حدود  500مورد است .وجود این
تعداد كنایه ،مبین این نکته است كه نزلآبادی تمایل زیادی به پوشیدهگویی دارد كه هدف
از آن كسب لذت هنری از سوی خواننده است .در این منظومه ،بسامد كنایات ایما و
كنایات فعلی از دیگر اقسام كنایه بیشتر است .كنایاتی مانند :كمر بستن(  ،)36خاک به
مژگان رفتن(  ،)179در شادی بستن(  ،)227چاک كردن دل(  ،)231دو اسبه تاختن
( ،)290پای بر فلک نهادن(  ،)439چین به ابرو زدن(  ،)584بر سر آتش بودن( ،)713
گوی ربودن(  )872سرباختن(  ،)1068و..
نوع كنایه

كنایات فعلی

كنایه از صفت

كنایه از موصوف

بسامد

%77/16

%12/56

%10/44

نوع كنایه

ایما

رمز

تعریض

تلویح

بسامد

%81

%2

%1

%16

*ایهام:هرچند تعداد ایهام در مثنوی جمال و جالل ،با توجه به تعداد ابیات ایالن منظوماله،
چندان چشمگیر نیست ،اما از آنجاكه واژههایی كه بتوان با آنها آرایۀ ایهام را خلق كرد( باله
علت چندمعنایی بودن) محدود هستند ،موارد استفادۀ ایهام در اثر ،بیانگر قالدرت و مهالارت
نزل آبادی در چگونگی استفاده و خلالق ایالن آرایالۀ ادبالی اسالت :بالاده گالردان بالدین مقالام
مدام( )13خسرو جم دل فریدون فر( )35جوی جنت پر از مدام بود(  ،)111ز اسالپر چالرخ
میرود به سهام( )119زین خطا چین بر ابالروان آورد(  ،)548مملکالت رفالت و خالویش بالا
پیونالالد( )561خیالالل زنگالالی ز سالالهم ترسالالیدند( ،)951باشالالم ای مالاله ز خالالویش بیگانالاله(
،)3234عرقش بر جمال همچون گل(،)3255پردهای راست كرد با دف و گفت( )3368و...
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*استخدام :پند گویم به منطق موزون  /به لطافت چو لولو مکنون( )187
با تو هركس كج است چون ابرو  /همچو زلف بتان پریشان باد ( )247
ای جمالت چو مهر عالمتاب  /زر فشانت كند به سان سحاب ( )394
یمنه همچون قلم زبان بگشاد  /گفت باشید این زمان دلشاد( )1582
همچو غنچه دلش پر از خون بود  /چهره كاهی و اشک گلگون بود( )1651
بود بر لوح عقل این اسرار  /به لطافت چو لولو شهوار ()2525
دیده چون ابر گوهرافشان داشت  /چاک مانند گل گریبان داشت( )2652
قامتم خم به سان ابرویت  /شدم آشفته همچو گیسویت( )3135
به یکی خصمت از دم شمشیر  /راست چون توامان دوپیکر شد( )4105
*تلمیح :احادیث و قرآن:دل بود چون خزینۀ جبّار،)199 (...چالون تکبالر خالواص شالیطان
است ،)202 (..كرد اسرار كن فکان مفهالوم(  ،)473صالابران را خالدای دارد دوسالت( ،)507
كار تعجیل فعل شیطانیست(  ،)515از حدیث نبی مراست دلیل/كه نبینالد بهشالت چشالم
بخیل (  )1202خودشناسی مقام معتبر است (  /)2245اسالاطیری :همچالو بالاغ ارم هالوای
لطیف( )19خندقش رفته تا به پشت سمک(  ،)20خسرو جم دل فریدون فر()35دل چالون
جام خویشتن جمشید(  )50بود در رزم صد چو رستم زل(  / ،)117داستان پیامبران :خضر
را دهر آب حیوان داد(  ،)106چون دم پاک عیسی مریم(  ،)128به حشالم ثالانی ساللیمانی
( ،)212همچو یوسف نمود روی از چاه(  ،)254پیر ترسا كه عیسالوی هالوس اسالت( ،)451
نطق چون عیسی است و طبع محک(  ،)499مر سلیمان كاله ملالک عالالم داشالت،)509 (...
حسن دهری چو یوسف ثانی(  ،)533بکشم درد عشق چون ایالوب(  ،)1908رفالت در چالاه
یوسف ثانی( ،)1231با نوایی چو نغمۀ داوود(  / )3405غنایی :همچو مجنون نشسالتهام بالر
كوه(  ،)1957غیر اسالمی و تاریخی:هر یکی در زمانه لقمانی(  ،)68صالد چالو بقالراط و چالو
افالطالالون(  ،)140پنالالد گالالویم بالاله سالالان افالطالالون(  ،)434گشالالت بالالا گالالنج خالالاک چالالون
قارون( ،)1198
*ارسال المثل :نزلآبادی در اثر خود از آرایۀ تمثیل و ارسال المثل بهرۀ فراوانی بردهاست،
ویژگی عمدۀ ابیات دارای ارسال المثل در اشعار وی ،سادگی و عاری بودن آن از آرایههای
دست و پا گیر است:.مرد بداصل خود وفا نکند( ،)287مرد آنجا رود كه زر باشد /نه به
جایی كه دردسر باشد( ،)385كز سخن مرد را فزاید جاه( ،)428صبر مفتاح دولت و جاه
است( ،)504رخنۀ مرگ را نشاید بست( ،)634كس ندیدهست پنج بی غمِ رنج( ،)1326
حاصل عمر كسب معرفت است( ،)1775میبرد عشق دوست راه به دوست( ،)2520كعبۀ
عاشقان دل داناست( ،)2873مور را نیست ره بدین خارا( ،)3082كز زنان كس ندیدهاست
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وفا( )3428مرد جاهل هالک اولیتر ( )3860شرف آدمی بود به كالم ()4351و...
نتیجهگیری
محمد نزل آباد از شاعرانی است كه خصوصیات و ویزگیهای فکری و فردی او در
هاله ای از ابهامات قرار گرفته و بسیار اندک از وی سخن رفته و تمامی اطالعات در مورد
وی با استناد به گفتۀ خود شاعر در منظومۀ جمال و جالل به دست میآید.
مثنوی جمال وجالل محمد نزل آبادی ،از آثار غنایی قرن نهم هجری،در بحر خفیف
سروده شده است و داستان عشق شاهزاده جالل به شاه پریان جمال است،كه ازنوع عشق
انسانی مرد به زن وعاشقانهای تمثیلی با درونمایۀ عرفانی ،افسانهای و حتی عامیانه و پریان
است.ب نابراین این اثر كامالً نمادین است كه در زیر ظاهر غنایی آن  ،باطنی با مضامین
عارفانه وجود دارد .یکی از زیباترین و غنیترین بخشهای مثنوی جمال و جالل ،بخش
ادبیات تعلیمی و سخنان حکمت آمیز و پند و اندرزهای موجود در اثر است كه گاهی با
ارسال المثل نیز همراه میشود .نزلآبادی در این بخشها ،بدون درگیر شدن با چنبرههای
آرایههای ادبی ،در نهایت شیوایی و بالغت سخنش را ادا كردهاست.
در سطح واژگانی ،نزلآبادی شاعری تركیبساز نیست و واژگان و تركیبات مورد
استفاده در اثرش ،همگی تکاری و كلیشهای هستند .در حوزۀ نحو و دستور ،نزلآبادی به
ضرروت ،ساختار طبیعی جمالت را برای القای بهتر معانی مورد نظرش ،به هم زدهاست.
نزل آبادی شاعری است كه كالمی ساده و روان  ،زیبا و پرمغز و به دور از تکلف و تصنع
دارد .به جز ابیاتی كه در آغاز بخشها وجود دارد و شاعر در آنها به توصیف غروب و طلوع
خورشید پرداخته است .در زمینۀ تشبیهات ،زیباترین تشبیهات اثر در مواردی است كه
شاعر به توصیف یک چیز(خصوصاً شب و روز) یا یک صحنه میپردازد.در حوزۀ استعاره،
كاربرد فراوان تشخیص باعث شده عالوه بر افزایش وجهۀ عرفانی اثر ،داستان از پویایی و
تحرک قابل توجهی برخوردار باشد.
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