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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stylistic studies reveal many literary,
intellectual and linguistic features of different works in different eras and
contribute to the study of the fields of literary history, grammar, literary
criticism and even literary genres. This article examines the structure and the
most important stylistic features of one of Noor al-Din Abd al-Rahman Jami's
Masnavi called "Sabha al-Abrar" in three areas of thought, language and
literature.
METHODOLOGY: This research has been done by content analysis and library.
FINDINGS: Jami in this Masnavi follows a neat structure; This means that he
divides his work into forty contracts and in each contract he first introduces
the principle of mystical and moral principles and then mentions an anecdote
and allegory to explain that principle and at the end he brings a few verses as
prayers. Therefore, in addition to being mystical, this work was created for the
education and training of seekers and has an educational aspect.
CONCLUSION: At the linguistic level, the choice of the weight of "verbs, verbs,
verbs" has made this system irreplaceable from this point of view. Also, word
games in the use of rhyme and line are special features of this system. At the
literary level, regardless of the use of confrontation and allegory (which has
served to understand the mystical and moral content of the work) there is not
much innovation in the work and the element of imitation is seen in all its
literary elements and arrays. At the intellectual level, since Jami is considered
a follower of the Ibn Arabi school, in his system, among the components of
this school, he emphasizes more on the two issues of "unity of existence" and
"perfect man". Although Jami was a follower of the Naqshbandi school, there
is no sign of the sect's teachings in the morning.
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زمینه و هدف :مطالعات سبکشناسانه ،آشکاركنندۀ بسیاری از ویژگیهای ادبی ،فکری و زبانی
آثار مختلف در ادوار گوناگون هستند و كمک شایانی به مطالعات حوزههای تاریخ ادبیات،
دستور زبان ،نقد ادبی و حتی انواع ادبی میکنند .این مقاله به بررسی ساختار و مهمترین
ویژگیهای سبکشناسی یکی از مثنویهای نورالدین عبدالرحمان جامی با نام «سبحهاالبرار» در
سه حیطۀ فکری ،زبانی و ادبی میرردازد.
روش مطالعه :این پژوه

به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانهای انجام شده است.

یافتهها :جامی در این مثنوی از ساختار منظمی پیروی میکند؛ بدین معنی كه اثرش را به
چهل عقد تقسیم كرده و در هر عقد ابتدا اصلی از اصول عرفانی و اخالقی را مطرح ساخته و در
ادامه برای توضیح آن اصل ،حکایت و تمثیلی را ذكر میکند و در پایان چند بیت بعنوان
مناجات میآورد .بنابراین عالوه بر عرفانی بودن ،این اثر برای تعلیم و تربیت و آموزش سالکان
پدید آمده و جنبۀ آموزشی و تعلیمی دارد.
نتیجهگیری :در سطح زبانی ،انتخاب وزن «فاعالتن فعالتن فعلن» این منظومه را از این منظر
بی بدیل ساخته است؛ همچنین بازیهای لفظی در كاربرد قافیه و ردیف نیز از ویژگیهای زبانی
خاص این منظومه است .در سطح ادبی ،صرف نظر از كاربرد مقابله و تمثیل (كه آن را در
خدمت فهم مطالب عرفانی و اخالقی اثرش قرار داده است) نوآوری چندانی در اثر دیده نمیشود
و عنصر تقلید در تمام اركان و آرایه های ادبی آن دیده میشود .در سطح فکری ،ازآنجاكه جامی
از پیروان مکتب ابنعربی محسوب میشود ،در منظومۀ خوی از میان مؤلفههای این مکتب بر
دو موضوع «وحدت وجود» و «انسان كامل» تأكید بیشتری دارد .با وجود اینکه جامی پیرو
مکتب نقشبندیه بوده است ،نشانی از تعالیم این فرقه در سبحهاالبرار دیده نمیشود.
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مقدمه
نورالدین عبدالرحمان جامی یکی از شاعران برجستۀ دورۀ تیموری و مشهورترین شاعر قرن نهم هجری است.
سبحانی در كتاب «تاریخ ادبیات ایران» شعر دورۀ تیموری را به دو بخ تقسیم میکند و حافظ و همۀ شاعرانی
را كه تحت الشعاع او هستند ،در بخ نخست و جامی را در بخ دوم قرار میدهد (تاریخ ادبیات ایران ،سبحانی:
صص  .)309 -308صرف نظر از عنصر تقلید كه در شعر قرن نهم رواج بسیار دارد ،در این قرن ،دگرگونی
محسوسی در سبک شاعری و سرایندگی بوجود آمد كه در سرودههای جامی بی از هر سرایندۀ دیگری بچشم
میآید كه بعدها با نام سبک هندی مشهور شد و به همین دلیل است كه برخی محققان ،جامی را بنیانگذار
سبک هندی میشمارند .این موضوع تا اندازه ای میتواند درست باشد ،لیکن جنبۀ قطعی ندارد؛ چه در سرودههای
او بسیاری از ویژگیهای سبک خراسانی و عراقی را میتوان بازیافت .البته اغتشاش و درهمریختگی سبک و فقدان
روش و شیوه ای نمایان در شعر قرن نهم ،تنها ویژۀ جامی نیست؛ بلکه یکی از اختصاصات تاریخ ادبی این قرن
است كه برخاسته از عنصر تقلید رایج در جامعۀ ادبی این روزگار است.
شفیعی كدكنی مثنویهای جامی را بهتر از دیوان قصاید و غزلیات او میداند (ادبیات فارسی از عصر جامی تا
روزگار ما ،شفیعی كدكنی :ص  )18و برخی منظومۀ «سبحهاالبرار» را مهمترین و درخشانترین اثر عرفانی جامی
در هفت اورنگ او میدانند (آتشکدۀ آذر ،بیگدلی :ص  .)305این مثنوی به بحر رمل ،در  2892بیت و در سال
 887هجری و به نام سلطان حسین بایقرا سروده شده است .این منظومه كه در ذكر مطالب عرفنی و اخالقی
سروده شده و از ای ن منظر جزو آثار تعلیمی محسوب میشود ،از ساختار منظمی برخوردار است؛ بدین شکل كه
جامی آن را در چهل عقد تنظیم كرده و در هر یک اصلی از اصول عرفانی و اخالقی را مطرح ساخته و در آن
بحث نموده و به مناسبت حکایات و تمثیالتی آورده است« .سبحهالبرار به نسبت مثنویهای سلسلهالذهب و
تحفه االحرار از نظم و ترتیبی دقیقتر برخوردار است و مشتمل بر چهل عقد كه به گمان ناظم عقدهای چهلگانۀ
آن چونان مهرههای هماهنگ و بسان سبحهای شده برای ابرار و به همین علت آن را سبحهاالبرار خوانده است.
البته تعبیر جامی را عقدهای اول تا  35آن مثنو ی تأیید میکند؛ زیرا در عقود مزبور ناظم دقیقاً به بیان حاالت و
مقامات عرفانی اهتمام كرده است ولیکن پنج عقد پایانی آن هیچ نسبتی با عقود سی و پنجگانۀ مذكور ندارد
(جامی ،مایل هروی :ص .)179
مثنوی سبحهاالبرار تاكنون دو بار به چاپ رسیده است؛ بار اول توسط مرتضی مدرس گیالنی (بیتا) توسط
كتابفروشی سعدی و در چاپ بعد ( ) 1386توسط نشر اهورا مهتاب و بار دوم به صورت دوجلدی با تصحیح جابلقا
دادعلیشاه ،اصغر جانفدا ،ظاهر احراری ،حسین احمد تربیت و اعالخان افصحزاده در نشر میراث مکتوب ()1378
به چاپ رسیده است.
درخصوص سبکشناسی منظومۀ سبحهاالبرار تاكنون مقالهای چاپ نشده است و تحقیقات انجامشده درخصوص
جامی بیشتر شامل دیوان وی و مثنویهای او (بطور جامع :هفت اورنگ) هستند كه از آن میان میتوان به موارد
زیر اشاره كرد:
هاشم رضی ( )1341در كتابی با عنوان «دیوان كامل جامی» به شرح آثار جامی اعم از نظم و نثر پرداخته است.
اعالخان افصحزاده ( )1378در كتابی با عنوان «نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی» اوضاع سیاسی اجتماعی و
مذهبی عهد تیموری را بررسی و تحلیل كرده و به بررسی آثار منظوم و منثور جامی و مقایسۀ آنها با نمونههای
مشابه پرداخته است .رضا اشرفزاده ( )1378در مقالۀ «نگاهی به آثار شعری جامی» به بررسی آثار منظوم جامی
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پرداخته است .حسین صدقی ( )1380در مقالۀ «اندیشههای جامی در مثنویهای هفت اورنگ» ضمن ارائۀ
تصویری كلی از جامی و منظومههای هفتگانۀ وی ،جریان افکار و اندیشههای او را درمورد برخی مسائل ازقبیل
وحدت وجود ،تشبیه تنزیه ،جبر و اختیار مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است كه موقعیت
اجتماعی و مناعت طبع جامی او را از مداحی بازداشته است .در این مقاله به بررسی سبکشناسی مثنوی
«سبحهاالبرار» در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری میرردازیم تا بدین طریق ارزش این منظومه و ویژگیهای سبکی
خاص آن آشکار شود.
بحث و بررسی
سطح فکری
سبحهاالبرار در مقایسه با دیگر مثنویهای هفت اورنگ ،از نظر مبانی فکری دارای ویژگیهای خاصی است .با وجود
اینکه جامی ازجهت عملی به فرقۀ نقشبندیه و ازجهت نظری به مکتب ابنعربی وابسته است ،هیچ اشارهای از
فرقۀ نقشبندیه در سبحه االبرار دیده نمیشود و تنها مباحث وحدت وجود و انسان كامل متأثر از مکتب ابنعربی
در این منظومه دیده میشود .همچنین با وجود اینکه برخی معتقدند جامی به رسم استادان پی از خود ،از همۀ
اطالعات خوی در شاعری استفاده ك رده و به همین سبب اشعارش خالصۀ مثنویهای او و از آن میان مثنویهای
عرفانی و حکمی به وضع بارز و آشکاری تحت تأثیر اطالعات او قرار گرفته است و توغل جامی در علوم ظاهری و
معارف معنوی را از عوامل كاه صفای سخن او میدانند (تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج :4صص  ،)361-360جامی
در سبحهاالبرار خوی (برخالف سلسلهالذهب و تحفه االحرار) كمتر از آگاهیهای علمی خوی استفاده كرده و به
همین دلیل فهم آن برای خوانندۀ عادی آسان است؛ مگر در عقدهای چهارم و ششم كه به مباحث عرفانی ابن
عربی پرداخته است .یکی دیگر از نکات موجود در مبانی فکری آثار جامی و منجمله سبحهاالبرار ،خالی بودن
اشعار وی از مدح و ستای است.
موضوعات

عرفان

عشق

درصد

%75

%12

اخالق و ادبیات

مضامین اجتماعی

دین و مذهب

تعلیمی
%7

%0/19

%5

*عرفان :سدۀ نهم ،دورۀ بسط و گسترش هرچه بیشتر عقاید صوفیه است .هرجومرج دائمی و شکستهای
پی درپی و نیز حمایت و تشویق زیاده از حد امرا و شهزادگان تیموری از مشایخ و عرفا و علمای تصوف ،زمینۀ
بسیار مساعدی برای پیشرفت و توسعۀ تصوف در این دوره فراهم ساخت .همین مسئله در شعر این دوره نیز
بازتاب یافته و شعر بیشتر شاعران این قرن ،دربرگیرندۀ نکتهها و لطایف و عقاید عرفانی است كه نمونۀ بارز این
بازتاب ،مضامین عرفانی شعر جامی است .چنانکه عموم تذكرهنویسان ،جامی را بعنوان یکی از عارفان برجستۀ
سدۀ نهم قمری میشناسند؛ اما با همۀ رواج و توسعۀ عرفان و تصوف در این دوران ،پیکرۀ تصوف از روح بلند
عرفان خالی بود و نوعی صوفیگری و تصوف نمایی خشک و ریایی و خالی از ذوق عرفانی در این دوره رواج و
رونق داشت .برهمین اساس ،عرفانی كه جامی در سبحه االبرار بیان میکند ،عرفانی نظری است و آن شور و حالی
كه در آثار كسانی مانند عطار و موالنا دیده میشود ،در سبحهاالبرار دیده نمیشود« .اساساً در قرنی كه جامی
میزیست ،شیوۀ شعر او توضیح نکات عرفانی پیشینیان بوده است و جامی هم عالوه بر تدوین لوایح كه در بیان
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نکات عرفانی و اصطالحات صوفیانه است ،در مثنویهای خود نیز به تبیین اصطالحات عرفانی پرداخته است»
(اندیشههای جامی در مثنوی هفتاورنگ ،صدقی :ص .)122
وی در مراحل تصوف و سیروسلوک ،پیرو رویه و اسلوبی است كه ابن عربی وضع كرده؛ ازاینرو آثار و كلمات وی
خصوصاً مباحثی مانند وحدت وجود و انسان كامل را شرح و بیان كرده است .جامی در سبحهاالبرار چهل موضوع
عرفانی را تبیین و تفسیر میکند كه میتواند نمادی از چلهنشینی عارفان باشد .در ادامه به بررسی مباحث وحدت
وجود و انسان كامل كه در این منظومه بسامد بیشتری نسبتبه دیگر مسائل عرفانی دارند ،پرداخته میشود.
*وحدت وجود :زیربنای عقاید صوفیانۀ جامی ،عقیدۀ وحدت وجود ابنعربی است ،تا بدانجا كه بر طبق سخن
باخرزی ،بعلت ج انبداری و حمایت جامی از آرا و افکار ابنعربی ،وی در میان اهالی عصرش ،بعنوان یک
وحدتوجودی معرفی میشده است .جامی در آثار خود از جمله نقدالنصوص و شرح فصوصالحکم ،وحدت وجود
را از نگاه اهل عرفان و در هفتاورنگ و خصوصاً سبحهاالبرار خوی با نگاهی شاعرانه به این موضوع مینگرد .در
نظر جامی ،در عالم هستی تنها یک حقیقت وجود دارد و جز آن هرچه هست ،تجلیات و مظاهر آن حقیقت واحد
است.
ای پر از فیض وجود تو جهان  /غرق نور تو چه پیدا چه نهان
مایۀ صورت و معنی همه تو  /با همه بی همه تو ای همه تو ()697-696
از دیدگاه جامی ،وج ود در اصل ،هیچ تعینی ندارد؛ اما به دلیل اینکه در جامۀ اسماء و صفات تجلی میکند،
صورتهای عالم كثرت پدیدار میگردد .به عبارت دیگر ،از نظر جامی ،مفهوم هستی ،یک مصداق حقیقی دارد و
چون این حقیقت در شیشههای رنگین ماهیات ،جلوهگر میشود ،متعدد مینماید .پس وجود عین وحدت است ،اما
این وحدت از نوع وحدت عددی و جنسی نیست ،بلکه وحدت حقیقی است.
جلوهگر در همه اغیار تویی  /وز همه گشته نمودار تویی
در همه كون و مکان غیر تو كو  /تا كسی بر تو برد غیرت ازو
گرد گشتیم درین خانه بسی  /نیست غیر تو درین خانه كسی ()1683-1680
ای جهان از صفت ذات تو پر  /عالم از حجت اثبات تو پر
هیچ جا نیست كه غوغای تو نیست  /پرتو روی دآلرای تو نیست ()564-563
انسان كامل :موضوع انسان كامل نیز یکی از حیطههای تقلید جامی از ابن عربی است .جامی همعقیده با دیگر
عارفان ،انسان كامل را ابتدا و انتهای قوس نزول و صعود در هستی و مقصود از ایجاد عالم و بقای آن میداند و بر
این باور است كه در چرخۀ آفرین و حركت بسوی كمال برتر ،انسان كامل هدف و غایت است:
ای گل تازه كه از باغ الست  /به جهان آمدهای دست به دست
پردۀ سبز فلک غنچۀ توست  /باشد این جامه به قدش ز تو چست
باغبان گرچه كند غنچه هوس  /قصد او جلوۀ گل باشد و بس
گل تویی زین چمن و غیر تو خار  /شیوۀ خارپرستی بگذار ()972-969
ای ملکزادۀ اقلیم وجود  /پدرت خیل ملک را مسجود
سایبان حرمت چرخ برین  /تختگاه قدمت گوی زمین
ولقد كرمّنا تاج سرت  /و حملناهم رخ سفرت ()1793-1790
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جامی انسان كامل را مظهر صفات و اسمای الهی میداند و معتقد است خداوند انسان را آفرید تا ذات را در
صورت جامع ظاهر فرماید و او را خلیفۀ خود قرار داد و خداوند تنها به واسطۀ انسان كامل است كه در عالم
تجلی میکند:
دست صنعت گل آدم چو سرشت به خالفتگری نام نوشت ()63
* عشق :عشق یکی از محورهای اساسی اندیشۀ جامی است ،به نظر وی عشق ،معنیبخ همه چیز است و
همۀ مفاهیم را دربرمیگیرد .وی دل را سراپردۀ عشق و آن دل كه از عشق بیبهره باشد ،جسمی بیحیات میداند.
جامی تمام عالم را مظهر حسن الهی میداند و معتقد است جذبۀ عشق الهی تمام ذرات هستی را بسوی خوی
میکشد و همۀ هستی در حركتی حُبی بسوی حق در حركت هستند .وی عشق را وسیلۀ حركت افالک و بیقراری
سرهر و گرمرفتاری خورشید میداند:
عشق پروانۀ شمع ازل است  /داغ پروانگی لم یزل است
بیقراری سرهر از عشق است  /گرمرفتاری مهر از عشق است ()1500-1499
جامی معتقد است عشق ،باعث حیات دل انسان است و دل خالی از نور عشق جز سنگی سیاه نیست:
دل بی عشق تن بی جان است  /جان ازو زندۀ جاویدان است
گوهر زندگی از عشق طلب  /گنج پایندگی از عشق طلب
مُردهخوان هركه نی از وی زندهست  /نیست دان هرچه نه زو پاینده است ()1504-1502
جامی عشق مجازی را پلی برای رسیدن به عشق حقیقی میداند و معتقد است كه عبور از مجاز و نایل شدن به
حقیقت ،جز در پناه عشق ممکن نیست .او عاشقانی را كه دنبال هویپرستی هستند مورد نکوه قرار میدهد و
معتقد است عشق اگر موجب كمال نشود ،عشق نیست:
چون زند شعلۀ شوق از دل تاب  /نشود كشته به صد دریا آب
هرچه تسکین ویت دسترس است  /آن نه شوق است هوی و هوس است
به هوس گام طلب نتوان زد  /خیمه در كوی طرب نتوان زد ()1579-1577
جامی نیز مانند دیگر شاعران ،عشق را راهی پرخطر و سخت میداند و معتقد است دشواریهای راه عشق كه
الزامی است موجب تکامل عاشق و رسیدن او به كمال میشود:
دل كه در خون نزند پر ز غم  /كی سزد مرغ حریم حرم ()1659
*اخالق و ادبیات تعلیمی :مسائل تربیتی و پند و اندرز در آثار جامی بطور خاص در مثنویهای نمود پیدا
میکند .صرف نظر از موضوع اصلی منظومۀ سبحه االبرار كه آن را در ردیف آثار تعلیمی قرار میدهد ،جامی در این
اثر مانند بسیاری از بزرگان حکمت و معرفت ،گریزی به مواضع تعلیمی و تربیتی میزند و به پند و نصیحت
میرردازد .او در سبحه االبرار ،ضمن بیان مطالب عرفانی و ذكر داستانها و حکایات گوناگون ،مبانی تعلیمی چون
عدل گرایی ،نکوه دنیا ،رهایی از حرص و طمع ،ستای علم و بسیاری از پیامهای اخالقی و اندرزی دیگر را
تشریح میکند .اهمیت تعلیم و تربیت در نزد جامی تا جایی است كه در پایان هر عقد ،بخشی را به اندرز به
فرزندش ،ضیاءالدین یوسف اختصاص میدهد.
*مضامین اجتماعی :جامی در سبحه االبرار به محور اجتماعی نیز تا حدودی پرداخته است .وی حاكمان را به
عدل و دادگری تشویق میکند ،تنها راه آبادانی و برپایی آرام را در سایۀ دادگری میداند و حاكمان را به پرهیز
از ظلم و ستم به رعایا دعوت میکند .او همچنین دربارۀ آداب دوستیابی ،برشمردن ویژگیهای دوست و پرهیز از
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همنشین بد و نکوه دوستی با سفلگان بسیار سفارش دارد .در این میان میتوان به انتقاد جامی از قشرها و
طبقات مختلف اجتماع و برخی مشاغل و حرفهها مانند كشاورزان ،بازرگانان و صنعتگران پرداخت .عالوه بر این
از ریاكاریهای عالمان و دانشمندان پرده برمیدارد.
*دین و مذهب :مضامین عرفانی و اخالقی سبحهاالبرار از اطالعات وسیع جامی در زمینههای مختلف از قرآن و
حدیث حکایت میکند ،زیرا وی اكثر نکات عرفانی و اخالقی را با آیه و حدیثی مستند ساخته است ،بنابراین
آموزشهای عرفانی و اخالقی در این منظومه دار ای مفاهیم اعتقادی است و هدف جامی از اشاره به مطالب قرآنی
و مذهبی ،كمک در آموزش مطالب عرفانی و كسب نتایج اخالقی است.
از میان انواع گوناگون تلمیح ،بسامد تلمیحات مذهبی با توجه به موضوع خاص اثر ،بیشتر از سایر انواع تلمیح
است .مواردی مانند :وی بود اول فکر آخر كار (  )132اولین زادۀ قدرت قلم است ( ،)129رضی اهلل تعالی عنهم
( )178ای گل تازه كه از باغ الست ( )969آن زمان خلعت عزت یابی ( )1819گشته از جیفۀ دنیا ناپاک (.)2434
سطح زبانی
*موسیقی بیرونی :وزن :وزن سبحهاالبرار «از مزاحفات رمل مسدس است :فعالتن فعالتن فعالت» (نقد و
بررسی آثار و شرح احوال جامی ،افصحزاده :ص  .)56بحر رمل از اوزان پركاربرد شعر فارسی محسوب میشود اما
رمل محذوف مخبون ظاهراً در مثنویسرایی كاربردی نداشته است .علیاصغر حکمت و افصحزاده خاطرنشان
میکنند كه بعد از جامی كتابی به این وزن دیده نشده است و تنها امیرخسرو دهلوی در تألیف یک قسم «نه
سرهر» براین وزن چند بیتی گفته است (جامی ،حکمت :ص  / 195نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی،
افصحزاده :ص .)56
*موسیقی كناری :قافیه و ردیف
نوع

ردیف

ردیف

ردیف

ردیف

فعلی

اسمی

طوالنی

تعداد

 688مورد

 154مورد

 4مورد

ردیف ضمیر

ردیف تركیبی

ردیف
حرفی

 7مورد

 11مورد

 35مورد

از مجموع  2873بیت در منظومۀ سبحهاالبرار ،تعداد  1983بیت دارای قافیه است (  .) %68/78همچنین 146
بیت نیز بشکل ذوقافیتین آمده است (  892 .) %7/64بیت مردف هستند ( )%31و بسامد ردیفهای طوالنی كه
گاه قسمت بیشتر مصراع را تشکیل میدهد جلب توجه میکند:
گوهر زندگی از عشق طلب  /گنج پایندگی از عشق طلب ()1503
ای رخ افروخته از آت خشم  /خرمنت سوخته از آت خشم ()2196
زانکه آبادی ملک از عدل است  /وز غم آزادی ملک از عدل است ()2464
اما آنچه در موسیقی كناری سبحهاالبرار جلب توجه میکند ،بازیها و شگردهای گوناگون جامی در كاربرد ردیف و
قافیه و حاجب است .جامی در مواردی دو قافیه را قبل از ردیف آورده است:
دانه را در نظرش تزئین داد  /ره به دام خطرش تلقین داد ()72
ماه و اختر گهر سلک تو باد  /لوح خور پی سرر كلک تو باد ( )302
خاصۀ آدمی آمد توبه  /مایۀ محرمی آمد توبه ()860
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و در مواردی در هر بیت سه قافیه آورده است:
بار دجال وشان بر خر نه  /به بیابان عدم سر در ده ()224
شه دگر باشد و خرگاه ،دگر  /ترک خرگه كن و در شاه نگر ()311
كاربرد حاجب یکی دیگر از برجستگیهای موسیقی كناری در سبحهاالبرار است:
دید یک واجب ممکن برقع  /نو او طالع و ممکن مطلع ()357
جامی غرق خجالت مانده  /بر جبین آب خجالت رانده ()494
مغز خواهی نظر از پوست ببند  /مغزجویی نکند پوست ببند ()540
جامی ،گاه دو كلمه را به عنوان حاجب میآورد:
یعنی ای كرده به این نام بسند  /لبت از هرچه جز این نام ببند ()11
اوست چون باد صبا ما چو غبار  /اوست چون ابر چمن ما چو بهار ()323
دیده مرسند از آن نور فراز  /هستی خوی در آن نور بباز ()342
همچنین گاه قبل از حاجب ،قافیۀ دیگری میآورد و به عبارت دیگر ،پس و پی حاجب ،قافیه آورده است:
آن به تاریخ قدم از همه پیش  /وآن به توقیع كرم از همه بیش ()38
سالها خون جگر باید خورد  /خاک ره كحل بصر باید كرد ()333
كحل دولت ز در او جوییم  /نیست عیب ار هنر او گوییم ()459
گاه قافیه را بین ردیف و حاجب قرار میدهد:
سنگ بطحاش گهردار همه  /ابر صحراش گهربار همه ()271
به كرمهای خودش بینا كن  /به ثناهای خودش گویا كن ()366
گر نه سرچشمه ز گل پاک شود  /چه عجب زآب كه گلناک شود ()469
موسیقی درونی
*جناس  :تام :ری  -ری

( ،)18الت -الت ( ،)578شانه-شانه ( ،)726حلقه -حلقه ( ،)843جره -جره

( ،)954سور -سور ( ،)1116خواری -خواری ( ،)1626منی -منی ( ،)2143چین -چین ( /)2257افزایشی:
جود -وجود ( ،)42رنگ -نیرنگ ( ،)105جام -جامی ( ،)126كوه -شکوه ( ،)194قدم -مقدم ( ، )210كان-
امکان ( ،)374چشم -چشمک ( ،)442منی -منات ( ،)578سمک-سماک ( ،)597درم-درهم ( ،)1158جایز-
جایزه ( ،)1470وضع -وضیع ( /)1800خط :یافته -تافته ( ،)262چهل -جهل ( ،)284نفس -نق

(،)1102

عرق -غرق ( ، )1251مجرم -محرم ( ،)1261بخل -نخل ( / )2041حركتی :فلک-فُلک ( ،)52سحر -سَحر
( ،)456شکر-شُکر ( ،)1172نگَریست –نَگِریست ( ،)1663دیر-دِیر ( ،)1812مُحرم -محرم ( /)1989اشتقاق:
كامله -كمال ( ،)21طاعن -طعن ( ،)65عصیان -عصی ( ،)74براق -برق(  ،)162مرضی -راضی(  ، )177طلعت-
مطلع(  / )179قلب :اشهب-شهاب ( ،)163فقر-فرق (  ،)1048ك  -شک( ،)1419گنج -جنگ(  ،)2055شرع-
عرش(  / ،)2418مركب :هستیبخ  -هستی بخ (  ،)521جایزهای است -جایزه ایست (  ،)1470ماءمنی –
ما و منی( )2144خسروی -خسر وی (  ،)2419گردانی -گر دانی( ،)2769
*تکرار :همه هیچند و به هیچی سمرند  /بلکه از هیچ بسی هیچترند ()992
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گفت عیسی چو بشنید جواب  /خواب كن خواب كه خوش بادت خواب ()1023
شاه جو شاه نگر،شاه پرست  /هرچه جز شاه بشوی از وی دست ()1640
تافته روی ز روی همه كس  /روی در روی تو آورده و بس ()1840
راست جو راست نگر راست گزین  /راست گو راست شنو راست نشین ()1915
آشنایی نه به قرب نسب است  /قرب ارباب ادب از ادب است ()2337
یکدل و یکجهت و یکرو باش  /وز دورویان جهان یکسو باش ()1913
نیک شو تا كه به نیکان برسی  /كس نیکان شوی از نیک كسی ()2326
*واج آرایی :چاشنیبخ

شکرگفتاران  /كار شیرینكن شیرینكاران ()81

رفت در قافله فاقه خوشی  /صالح از قافلهاش ناقهكشی ()150
نقد دین گوهر و دنیا صدف است  /وین صدف درصد صد تلف است ()987
ای رضابخ ریاضتكیشان  /رایض طبع رضا اندیشان ()1488
دل راضی به رضایت طلبیم  /روضۀ حسن رضایت طلبیم ()1490
درگذر از گنه و از دگران  /چون ببینی گنهی درگذران ()1853
به ستم سیم ستانی ز كسان  /تا كشی خوان كرم بهر خسان ()2038
فاقد قاف قناعت عنقا  /نیست جز ناعت انواع غنا ()2100
*رد الصدر الی العجز :رنگ نیلی حباب است دلیل  /كه پدید آمده از لجۀ نیل ()44
از زبان گرچه تهی داشت دهان  /هلل الواحدش آمد به زبان ()54
رنگ او تیرگی است و تنگی  /به ز رنگینی او بیرنگی ()106
*طرد و عکس :كار شیرین كن شیرینكاران ( ،)81تن به جان زنده و جان زنده به دل ( ،)327پشت آن روی
شده شده رو شده پشت ( )361سخن از معنی و معنی ز سخن (،)2745
*موازنه :نافۀ آهوی تاتار است این  /نفحۀ طبلۀ عطار است این ()4
خوش نفسِ غنچۀ باغ قدم است  /تازهرس میوۀ شاخ كرم است ()5
آن به تاریخ قدم از همه پی  /وآن به توقیع كرم از همه بی ()38
چرخ یک غنچه ز بستان دل است  /نطق یک نغمه ز دستان دل است ()314
مهرش از مهرۀ گل بگشایی  /زنگ از چهرۀ دل بگشایی ()571
ترصیع:میوهزار كرم نامقطوع  /میوهخوار حرم ناممنوع ()320
گه به تحمید شود نغمهسرای  /گه ز توحید شود عقدهگشای ()447
یکی از نجد حکایت میکرد  /یکی از وجد شکایت میکرد ()1991
سبکشناسی واژهها :جامی در سبحه االبرار ،به تناسب از لغات رایج اصیل پارسی استفاده میکند .همچنین
واژگان عربی موجود در اثر از لغات غیر دشوار انتخاب شده اند .نکتۀ مهم دیگر بسامد اندک لغات تركی است،
خصوصاً در دوره ای كه زبان تركی حتی در متنهای تاریخی نفوذ پیدا كرده بود .ویژگی زبانی مهم دیگر اثر،
ساخت تركیبات زیبایی است كه اكثر آنها از تركیب واژگان فارسی ساخته شده است .كاربرد لغات فارسی ،عدم
استفاده از لغات تركی و استفاده از لغات رایج عربی نشان میدهد كه جامی در اثرش از زبانی ساده و قابل فهم
برای عموم بهره برده است.
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*كلمات كهن :تفسیده ( ،)85بارگی ( ،)153شگرف ( ،)242دریوزه ( ،)259خل ( ،)530غوک ( ،)694موزه
( ،)714بزه ( ،)856ناوک ( ،)1951آروغ ( ،)917نایژه ( ،)1062وایه ( ،)1089انگِشت ( ،)1150استاره (،)1152
نژند ( ،)2332خراس ( ،)1979آژنگ ( )2267و...
*كلمات عربی :مسمار (  ،)15رجوم (  ،)24لجه ( ،)44رشح ( ،)66صریر ( ،)141اشهب ( ،)163جلباب (،)205
قلزم ( ،)313برقع ( )179غبرا ( ،)481حضیض ()597؛ فوطه ( ،)711ربقه ( ،)771نهج ( ،)784وصمت (،)858
دراعه ( ،)919متعاقب ( ،)949لخلخه ( ،)976مقرنس ( ،)990وسمه ( ،)997مشربه ( ،)1063نشوه (،)1497
مطموره ( ،)1696رقده ( ،)1799رواحل ( ،)2072تبختر ( ،)2172حرون ( ،)2205مصطبه ( ،)2353مقرعه
( ،)2358قرابه ( ،)2491محرور (.)2826
*تركیبسازی :تاجافراز ( ،)28رشح سبحانک ال علم لنا ( ،)66سر خرویی ده ( ،)80كارشیرینكن (،)81
دیرپروا -زودپیوند ( ،)87خانهروب ( ،)152مکیمطلع -مدنیمهد ( ،)179ناسرهكار -نیکنام آمده ( ،)192تاج-
اورنگ ( ،)244موجسگال ( ،)258صبحشکاف ( ،)261گره جهلگسل ( ،)284پوستپسند ( ،)540همریشگی
( ،)616ورعورز ( ،)959لخلخهسرای ( ،)976بدایعگر ( ،)1016دلكوفتگی ( ،)1145غم فرجام ( ،)1171بیدادفن
( ،)1240كلوخ امرود ( ،)1375دامن اجاللكشان ( ،)2136گداصرروت ( ،)2147صدا احسان ( ،)2248نامفزا
( ،)2837سهونویس( .)2858
*تركیبات عربی :عشره كامله ( ،)21قوی الوهم ( ،)26لمن الملک ( ،)52اولی اجنحه ( ،)62بین یدیه (،)76
حاش هلل (  ،)1088قوه الظهر ( )2630و...
نحو و دستور زبان :در سبحه االبرار ،ویژگیهای نحوی سبک خراسانی و عراقی ،هر دو دیده میشود:
*كوتاهی جمالت  :وزن تند و شاد این منظومه باعث شده است كه جامی از جمالت كوتاه در اثرش استفاده
كند ،چنانکه اكثر جمالت بط ور معمول در یک مصراع به اتمام میرسند :دانه را در نظرش تزئین داد ( ،)72ماه و
اختر گهر سلک تو باد ( ،)302چند گاهی ره آگاهان گیر ( ،)506ابدش را به ازل جنگی نه ( ،)736كام جامی ز
صبوری تلخ است ( ،)1170بند ایام گشاد تو شود ( ،)1457ساز خاک قدم جامی را ( ،)2411این همه ناله و
فریاد كه چه ( ،)2589و...
* كاربرد حرف«را» در معانی مختلف :رای فک اضافه :عرش را ساق بجنبان از جای (  ،)103سکه را خطبه
لقبداری توست ( ،)248طبع را بند خرد بر پا نه ( )574را در معنی برای :آزمون را به سوی چرخ بلند (،)169
خلق را مایۀ صد رنج شوی ( ،)785فیض مهرش كه جهان را عام است ( ،)1644را در معنای به :چشم را خرمن
عنبر بخشد ( )446طبع را دست و ترازو تو دهی ( ،)492هرچه گویند تو را گویی باز ( ،)1436آب حلمی بزن
این آت را (  ،)2199دیده را سرمۀ بیخوابی ده (،)2375
*حذف فعل :حامی بیضه گیتی ز فتن  /بر سر فتنهگران بیضهشکن ()233
نه ز رخسار گل دیداری  /نه به سرو و سمن بازاری ()502
لب از ماتم شوهر خندان  /تیز در زخم كسان دندان ()999
* آوردن «ی» ماضی استمراری در آخر فعل :كاش از اول ز تو بودی این كار ( ،)422كار هر یک ز تو
سنجیده شدی ( ،)423یافتندی به دل راه قبول ( ،)576هرچه این گفتی آن وادادی ( ،)617طشت خورشید ز
بام افتادی (،)625
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*كاربرد اندر :جمله كردند سر اندر سر تیغ ( ،)412باورت ناید كه اندر ژنده ( ،)531اندر آن واقعه خندان
خندان ( ،)1157كه به صبر اندر یک نیام ( ،)1159بنه اندر كف از غیرت تیغ ( ،)1630اندر این معركه داری
تک و پوی ()2225
*كاربرد دو حرف اضافه :به هر سال در ( ،)605بدین پرده در ( ،)640به صبر اندر (،)1159
* كاربرد«همی» قبل از فعل ماضی :دایم از بحر همی راند سخن ( ،)678عشق با عشق همی بازم و بس
( ،)760دلق و دراعه همی آرایی ( ،)919سبحه با شانه همی پیوندی ( ،)920پشتۀ خار همی برد به پشت
( ،)1820رخ پندار همی راند ز دور (،)1826
*كاربرد انواع «ی» :طرفه نونی نگون ( ،)46یکی نهال تازه ( ،)130روزی بیست ( ،)352ماهیی چند (،)684
مهرهای چند ( ،)722گامی چند ( ،)835كهنه كمانی دوتاه ( ،)997یکی دیر خراب ( ،)1011مردانه زنی
( ،)1075خارك پیری ( ،)1820سالی بیست ( ،)1888عربی چند (،)1990
*جهش ضمیر :كه دمد نکهت پاكی

ز جیب ( ،)26گرد عصیان

به رخساره نشست ( ،)74چند بی نرگس

پاكت ز غبار ( ،)202ریزدم بر دل و جان پاک ز عیب ( ،)557بر جگر ناوک كاریم نگر ( ،)868گر به دل آیت
ترسیت بود ( ،)1243دست بگرفت و ایمان آورد ( ،)1357سر بدان سایه فرو نامدشان ( ،)1701كه منت
میرسم اكنون از پی ()1935
* كاربرد فعل امر مستمر :زین قبل گرد تواضع میتن ( ،)871بر در هر كس و ناكس میگرد ( ،)873درددل
میکن و همت میخواه ( ،)874چند روزی به صبوری میکوش ( ،)1118با رفیقان به مروت میباش (.)2321
سطح ادبی
بسیاری از پژوهشگران قرن نهم را ،دورۀ انحطاط سیاسی ،فکری و ادبی ایران و این امر را بازتاب ویرانیهای مغول،
تیمور و قتل عام آنها میدانند .از نظر ادبی نیز باوجود اینکه قرن نهم از نظر تعداد شاعران ،از دورههای ممتاز ادب
فارسی است ،از نظر كیفیت ،آغاز دوران انحطاط شعر فارسی است .آرتور جان آربری در كتاب «ادبیات كالسیک»
مرگ جامی را «نشانۀ نقطۀ اتمام عصر طالیی» میداند (ادبیات كالسیک ،آربری :ص  .)406اگرچه ذبیحاهلل صفا،
شعر فارسی در قرن نهم را ،متمایل به سادگی و ر وانی معرفی میکند و جامی را از شاعرانی كه به تقلید از
پیشینیان و به سبب تمایل به صنایع و تکلفاتی در شاعری ،به شعر مصنوع و دشوار تمایل داشتند ،جدا میکند
(تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج :4ص  .) 360اما با وجود زبان ساده و عاری از تکلفات ادبی ،روح تقلید در همۀ
مثنویهای وی و خصوصاً سبحه االبرار جاری و ساری است كه ناشی از روح حاكم بر جامعۀ ادبی عصر خوی
است .شاعران در این زمان ،جملگی به تتبع و استقبال ،جوابگویی و تضمین شعرای نامی گذشته چون حافظ،
سعدی ،و انوری پرداخته و كمتر در پی نوآوری و تازهپردازی و ابتکار رفتهاند« .شاعران این قرن به جای ابداع و
آفرین آثار ارزشمند ادبی ،تماماً گرفتار ركود و سکون و جمود هستند و در دام تقلید و تتبع آثار گذشتگان و
ستایشگری فرومایگان گرفتار آمده اند (شعر و شاعران از دیدگاه نورالدین عبدالرحمن جامی ،تجلیل و فالح :ص
 .)1این تقلید به دو صورتِ تقلید از سبک و شیوۀ سخنگویی استادان مقدم و دیگر جوابگویی یا استقبال اشعار
شاعران پیشین در شعر این دوره جلوه كرده است.
*تمثیل :كمتر شاعری است كه اندیشههای خود را بطور مستقیم بیان كرده باشد ،بویژه اندیشههای اخالقی-
تعلیمی و عرفانی كه ساختار خاصی را میطلبد كه برای عوام قابل فهم باشد .بنابراین در متون تعلیمی و اخالقی

 / 12سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ بهمن  ،1400دوره  ،14شماره پیاپی  ،69صص 1-16

كاربرد تمثیل از ملزومات است .جامی نیز در سبحه االبرار ،عالوه بر استفاده از اصطالحات خاص رسمی عرفان،
برای درک بهتر مطالب عرفانی از تمثیل و حکایات تمثیلی استفاده كرده است .درحقیقت ،روش جامی در
سبحه االبرار همان روش موالنا در مثنوی معنوی خود است یعنی بیان مطالب در قالب داستانها .به عبارت دیگر،
عاملی كه در این اثر تعلیمی ،مطالب عرفانی و پند و اندرزهای او را حالوت بخشیده است و باعث تأثیرگذاری
دوچندان آن شده است ،استفاده از ابزار تمثیل است كه با بسامدی درخور توجه در این منظومه دیده میشود .در
این اثر بین تعلیم و تمثیل ارتباطی دوسویه برقرار است؛ بدین معنی كه وی برای تقریر و توضیح مطالب عرفانی
و اخالقی یا ایضاح و تثبیت آن در ذهن مخاطب از این شیوۀ ادبی استفاده كرده است .جامی در این اثر از دو نوع
تمثیل استفاده كرده است ،گونۀ اول ،تشبیهات تمثیلی هستند كه عمدتاً در موضوعات تعلیمی بکار گرفته
شدهاند.
نیست این پیکر مخروطی دل  /بلکه هست این قفس و طوطی دل ()307
لقمۀ خشک حاللت در كام  /لقمۀ چرب چه خواهی ز حرام
بز كه الغر بود و سگ فربه  /هست از این فربهت آن الغر به ()915-914
و گونۀ دوم ،حکایاتی است كه در هر عقد قرار گرفته و كاربردی تمثیلگونه یافته است .در این منظومه ،تعداد
 40حکایت تمثیلی وجود دارد كه تعداد  25تمثیل در موضوع تعلیمی و  15تمثیل در موضوع عرفانی و تعداد
 39تمثیل از نوع پارابل و یک تمثیل از ن وع فابل هستند .بنظر میرسد جامی قصد دارد با ارائۀ شخصیتهای
عینیتر (انسانی) در شکل تمثیل پارابل ،مخاطب را در فهم سریعتر تمثیل یاری رساند .همچنین از آنجایی كه
سبحه االبرار در گروه ادبیات تعلیمی قرار میگیرد ،جامی سعی میکند صراحتاً آموزههای تعلیمی خود را به
مخ اطب انتقال دهد؛ بنابراین در شکل تمثیل از نوع رمز استفاده نمیکند و قصد ندارد مخاطب را درگیر تأویل
سازد .به عالوه نوع مخاطب كه عامۀ مردم هستند و زندگی جامی در هرات و نبودن فشار و تهدید از جانب دولت
و پادشاه ،در سادگی تمثیالت نیز بیتأثیر نبوده است.
عارفی طوفكنان رفت به باغ  /دید در باغ حمامی با زاغ
با هم از حکم دو جنسی رسته  /چون دو همجنس به هم پیوسته....
ناگهان دید كه از شاخ بلند  /برگشادند سوی خاک نژند
آبجویان به تکوپوی شدند  /لنگلنگان به لب جوی شدند
دید كانبازیشان در لنگی  /میدهد خاصیت یکرنگی...
آشنایی نه به قرب نسب است  /قرب ارباب ادب از ادب است( )551
*مقابله  :كاربرد چند كلمۀ متضاد در یک جمله است :بنگر پی

و پس و شیب و فراز ( ،)507سال و مه ،روز و

شب و شام و سحر ( ،)603چرخ طولی و زمین پهنایی ( ،) 1322دل پر از یار و ز اغیار تهی ( ،)1529نوجوان
حال كهن پیر چو دید ( )1545لهو تو جد شود و سهو صواب ( ،)1988قانع آزاده و طامع بنده ( )2108و..
نوع استفادۀ جامی از صنعت مقابله در نوع خود بدیع است و گاه در ساختاری تشبیهی مورد استفاده قرار
میگیرد؛ بدین صورت كه دو كلمۀ متضاد به دو كلمۀ متضاد دیگر تشبیه میشوند :روز به رخ تازه گل و خشک
گیاه ( ،)1532قرب صبح آمد و دوری شب تار ( ،)1691گل بود خار و عزیزی خواری ( ،)1817گاه نیز این
كلمات متضاد در دو تركیبی اضافی بصورت اضافۀ تشبیهی قرار گرفتهاند :صبح عی از شب اندوه نمای (،)90
ورد صلحت دمد از خار نبرد (،)1406
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*استعاره :ویژگی مهم دیگر اثر ،ساخت استعارههای گوناگون برای یک امر است كه تقلیدی از روش و سبک
خاص نظامی در خمسۀ اوست .در سبحه االبرار ،جامی استعارات زیر را برای دنیا بکار برده است :فریبندهسرای
( ،)50مرحله ( ،)1114شهر فنا ( ،)220ورطۀ بیم ( ،)228كاخ دو در ( ،)407مرحله ( ،)426مرحلۀ مشغلهناک
( ،)471مدرسۀ وسوسهخیز ( ،)497كارگه هوشربای ( ،)499كارگه خونخواره ( ،)518بتکدۀ طبعفریب (،)573
طرفه سرای ( ،)623خوابگه خفتهدالن ( ،)638دیر مجاز ( ،)730دامگه وهم و خیال ( ،)771دیر سرنج (،)1227
كاخ پر افسانه ( ،)1396مرحلۀ تنگ بساط ( ،)1432تنگ قفس ( ،)1459تنگ فضا ( ،)1471بحر سراب
( ،)1627دیر مغاک ( ،)1696دیرین دیر (  ،)1812دیر پر آفات ( ،)1888دیر فنا ( ،)1895كاخ منیر (،)2052
دیر دو در ( ،)2227دایرۀ دیر شکست ( ،)2242خوابگه بیخبران ( ،)2348پردهسرای ( ،)2349تیره مغاک
( ،)2434تنگ فضا ( ،)2554دیر سرنج ( ،)2632دیر كهن (.)2745
همچنین استعارهها برای آسمان :دایرۀ بی سر و بن ( ،)386دایرۀ گردان ( ،)508پردۀ كحلی ( ،)639دایرۀ پرخم
و پیچ ( ،)884دایرۀ حادثهناک ( ،)1222برشده كاخ ( ،)1305دایره ( ،)1501دایرۀ زنگاری ( ،)1817دایرۀ
دیرمدار ( ،)2425دایرۀ دیر مسیر (.)2725
*ایهام :كه بر او بحر كالمم تنگ است ( ،)244به سماع غزل آهنگ كنی ( ،)778خاطرش فرد ز همخوابی جفت
( ،)1078تلخی صبر بر او شیرین كن ( ،)1100جامه در نیل فنا زد فرعون ( ،)1128گر رسد فرق مکن از شانه
( ،)1445دم به دم شوی به خون دیدۀ خوی ( ،)1662تلخی هجر در او شور آورد ( ،)1763اشکریزی بود ز
گرمی مهر ( ،)1783یک شبی زندهای از حی عرب ( ،)2379تخم شیرین نکنی در شوره ( ،)2514بهرۀ كاغذ از
او روسیهی است ( ،)2654گه به یک بیت ز غم فرد شوی ( ،)2711میوۀ باغ خجندی به كمال ( ،)2730قاف تا
قاف شود حلقۀ میم ( ،)2755نکتهخوان گشته ز اوراق سمن (.)2763
*كنایه :جامی عالوه بر ساخت استعارات متعدد برای یک مفهوم ،همین روش را در كنایات نیز پیاده میکند و
كنایات گوناگونی برای یک امر خلق میکند ،بعنوان مثال كنایات زیر همگی در معرفی خداوند هستند:
برفرازندۀ فیروزه رواق ( ،)82تاج بر سر نه زرینتاجان ( ،)83در بّر بر همه بگشاینده ( ،)84خوان خرسندی
روزیطلبان ( ،)85قفل حکمت نه گنجینۀ دل ( ،)88نقد كان از كمر كوه گشای ( ،)90ذوالعرش ( ،)165واهب
روزی (.)1344
*پارادوكس :ری

را یافت بهین مرهم خوی

( ،)18با خموشی ز سخن چاره ندید ( ،)53لذت از داغ خودش

ورزی كن ( ،)1031داغ بی مرهم تو مرهمشان ( ،)1093خواجگی یافته از بندگیات ( ،)1094با همۀ بندگی آزاد
زید ( ،)1462غم او شادی جان باشد ( ،)1517دل به داغ غم او خرم دار ( ،)1641به غم بندگیاش شاد شوی
( ،)1809ای غمت مایهده شادی ما ( ،)1835ای به زندان غمت شاد همه ( )2125ای غمت شادی دولتمندان
(.)2292
نتیجهگیری
سبحهاالبرار منظومه ای است در یکی از متفرعات بحر رمل (فاعالتن فعالتن فعلن) كه انتخاب همین وزن برای
مثنوی ،یکی از امتیازات و نوآوریهای این منظومه است .موضوع این منظومه در ذكر مقامات سلوک و تربیت و
تهذیب است كه از ساختار منظمی برخودار است؛ بدین ترتیب كه شاعر آن را در چهل عقد تنظیم كرده و در
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هریک از این عقدها ،اصلی از اصول عرفانی و اخالقی را مطرح ساخته و به مناسبت ،حکایات و تمثیالتی آورده
است .در سطح فکری ،خالی بودن اثر از اعتقادات فرقۀ نقشبندیه و تکیه بر دو اصل وحدت وجود و انسان كامل
(كه گرای

جامی به اندیشههای ابن عربی را اثبات میکند) قابل ذكر است .در سطح زبانی ،زبان شعری جامی در

سبحهاالبرار ،ساده و خالی از پیرایه بندیهای لفظی است .وی اصطالحات علمی را كمتر بکار گرفته و باوجود
پیروی از فرقۀ نقشبندیه ،آموزه های این فرقه را در اثرش وارد نساخته است .همچنین كاربرد جمالت امری و
كوتاه با توجه به جنبۀ تعلیمی بودن اثر قابل توجیه است.
در سطح ادبی نوآوری چندانی در این اثر دیده نمیشود و وابسته به سنن ادبی قبل از خود است .البته استفاده از
مقابله در ساختار ی تشبیهی و كاربرد تمثیل تالش جامی برای نوآوری را به اثبات میرساند .روح تعلیمی اثر
موجب شده است مسائل مختلف عرفانی و اخالقی منظومه ،بصورت ساده و روشن و با كمک تمثیل بیان شود.
جامی قصد هنری كردن اثر خود را ندارد و تنها قصد دارد اندیشهها و آموزههای خود را صریح و روشن به
مخاطب

انتقال دهد .به همین دلیل از زبان ساده و عاری از تکلفات لفظی و ادبی استفاده میکند.

مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشهگاه آزاد
اسالمی واحد كرمان استخراج شده است .سركار خانم دكتر مریم شایگان راهنمایی این پایهاننامهه را بهر عههده
داشته و در تصحیح مقاله و كمک در نگارش آن را تا  15درصد نق

داشتهاند .سركار خانم منصوره مشایخی بهه

عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی و دستیابی به نتیجه تحقیق  80درصد نقه
داشته اند .سركار خانم دكتر مریم غالمرضا بیگی نیز با كمک در نگارش آن ،نق

مشاور این پژوه

را  5درصد

ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حمایتهای تمام استادان محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمان كه در انجام این تحقیق از
نظرات آنها بهره بردم ،و همچنین سالها از محضرشان كسب فیض كردم و ماحصل آموختههایم را در نگارش این
مقاله بکار بردم ،كمال تشکر و قدردانی را دارم.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه
شده را بر عهده میگیرند.

به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
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