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  جام احمد خيش يعرفان نثر  دريبالغ وجوه  برخييبررس

  كنوزالحكمه و نيالتائب انس دو كتاب ي هيپا بر 

  

  1يخداداد محمد

  )سنده مسؤولينو( همدان واحد ياسالم آزاد دانشگاه از يفارس اتيادب و زبان ارشد كارشناس

   شهپريدكتر رضا صادق

   واحد همداني دانشگاه آزاد اسالميئت علمي هعضو  ويات فارسيار زبان و ادبياستاد

  

  19/11/90  :رشيخ پذيتار  23/7/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 در سندهينو يبرجستگ و دندار شاعر اي سندهينو ليتخ در شهير يادب عناصر

ي پيش رو سعي خواهد  در مقاله. است ين عناصر بالغيا هنرمندانه يريكارگه ب

 -441(هاي ادبي شاخص در نثر شيخ احمد جام  هشد تا با بررسي برخي جلو

تأثيرش بر گسترش نثر فني و ي اول به جايگاه وي در قدرت  در وهله) ق. ه536

 در آغاز قرن ششم هجري اشاره - در عين حفظ صالبت نثر مرسل–مصنوع

                                                 
1 . Email: Khodadadi_m63@yahoo.com 
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�٨ 1391 بهار/ چهارمسال / 10 شماره - دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 از آن ي سرچشمه كه ي هنرهاي ادبي، شود؛ دوم به هنر شيخ در استفاده از جلوه

 ياستاد با جام احمد .، بپردازيمجوشد يم  ويليمخّ ذهن و يردف سرشار ذوق

 به يخاص ييبايز و لطافت يادب يها جلوه از يريگ بهره با توانسته تنها نه تمام

 .است كرده رترمؤثّتر و  موجز را كالمش وهيش نيا با بلكه ببخشد، خود آثار

تشبيه، تكرار، : هاي كه شيخ در كاربرد بسامد باالي عناصر بالغي از جمل شيوه

 خود - كه در نوع خود كم نظير است-به كار گرفته... كنايه، تمثيل، تلميح و 

  .نشانگر جايگاه ارزشمند وي و آثارش در احياي ربان و ادبيات فارسي است

  

، كنوزالحكمه ن،يالتائب انس جام، ، احمديعرفان نثر :يديكل يها واژه

  يبالغ وجوه

مهمقد  

 يشناس سبك علم ندارد، - سال صد -هم يچندان قدمت كه ياساس و مهم علوم از يكي
 ابو احمد .داد قرار كاوش مورد را يعرفان - يادب متون تمام توان يم آن قيطر از كه است

  كهاست معتقد و داند يم يادب آثار كالبد شناخت و يبررس را يشناس سبك محبوب
 نيا يمتدها از يكي) 9: 1376 ابومحبوب،. (است »اتيادب شناخت يمتدولوژ« يشناس سبك

... و انيب و يمعان ع،يبد: جمله از علوم گريد با خود كه است )يبالغ وجوه( يادب يها جلوه علم
 يعرفان متن كي در بالغت وجوه يبررس. كنند يم ادي بالغت علم به آن از كه شود يم قيتلف
 باب در مطالعه اًيثان و اثر يباد ي دوره و ف،يتأل زمان مؤلف، از يكاف شناخت اش الزمه اوالً

 يادب صناعات و بالغت فنون يكل طور به و انيب و يمعان ع،يبد: جمله از روز متداول علوم
  . باشد يم

 و فخامت و ينگيريد سبب به) كنوزالحكمه و نيالتائب انس (كهن يعرفان متون در
 عبارات و جمالت گاه متن، تيادب يكلّ طور به و ميمفاه يهنر انيب با يادب وجوه ياستعال
 يانيب يهنرها از سندهينو ي استفاده سبب به را خواننده كه شود يم مالحظه يي ساده ظاهراً

 مفهوم افتيدر و يمعن سطح در يدشوار با... و ييگو تناقض و هيكنا ل،يتمث ه،يتشب همانند
 كينزد ياديز حدود تا آثارش در) ق.ه 536- 441 ( جام احمد بالغت البته. سازد يم مواجه

 دينبا پس ،كرده فيتأل ق. ه ششم قرن در را آثارش خيش كه آنجا از اما است، عامه بالغت به
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�٩   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

 ي آماده و ليمخ ذهن به گردد يم بر نيا و باشد؛ كنار بر كالم شيآرا و تكلّف از هم چندان
  .است روان و سادهدر كل  خيش زبان ، اگرچهيادب يها جلوه از استفاده در خيش

 خواجه همچون كه است يمعروف خيمشا از) ق.ه 536 :م ( جام احمد سالماال خيش
 و ستيب از يو. كرد جمع منكر از ينه و معروف به امر با را انهيصوف تيهدا و تيوال ،عبداهللا

 يسالگ چهل از و رفت اضتير و انزوا و يآموز علم دنبال به كردن توبه از پس و يسالگ دو
 تيقاطع و خشونت ينوع او، سخن بر. افتي اريبس دانيمر و كرد آغاز را شيخو ارشاد و وعظ

  )80-83: 1357 كوب، نيزر. ( است حاكم
 سهولت جهت) كنوزالحكمه و نيالتائب انس (كتاب دو به ارجاع دركه  است ذكره ب الزم

  . است شده استفاده) ك و انس( از  اختصاربه 
 

���� ����	
 �) ��� ���� (�� ��� �	 ����  
سبك ل و موضوعات در علميمسان يتر  از مهميكي ك اثر،ي ي ادبيها يژگيه به وتوج 

 آثار ي سندهي نويو برجستگ. ا شاعر دارديسنده يل نويشه در تخي ريعناصر ادب.  استيشناس
نجاست كه يا. كند يان مي است كه خود را نماي ادبيها  جلوهي  هنرمندانهيريكارگ ه در بيادب

 آن از ذوق سرشار فرد و ذهن ي  كه سرچشمهي هنر؛كند ي را عرضه م خوديمولف هنر ادب
 يها  از جلوهيريگ چه تمام توانسته با بهره  هريخ احمد جام با استاديش. جوشد يل او ميمخ
جام   در نثر احمدي مغتنم ادبيها از جلوه .  به آثار خود ببخشدي خاصييباي لطافت و زيادب

 يهي تشبي ه و انواع آن، اضافهي توان به تشبيشهود هستند، م هم ميكه در دو اثر مورد بررس
 اشاره بات و اصطالحاتي تركي و برختازه يي، عبارات و اصطالحات كناي استعارياضافه  و

 .افتيجام  خ احمدي از جمله آثار شيراث كهن عرفانيتوان در م يم  آن رارينظا كه كرد
 انسدو كتاب  در ي قرآنيها نه و داستانايات عامي حكايبه بررسن مقاله يدر ا همچنين

خ پرداخته ي شيزن ل و قدرت مثليبه تمثشده است و نيز  پرداخته كنوزالحكمه و نيالتائب
 از جمله عنصر تكرار، ي ادبيها  يژگيگر وين طور ديهم.  استكم نظيرنوع خود  شده كه در
 نثر واعظانه يها  جلوهي برخبهز ينو  يزيق الصفات، حس آمير، تتابع اضافات، تنسيمراعات نظ

  الزم به ذكر است كه. پرداخته شده است در دو كتاب مذكورجام خ احمدي شييو مجلس گو
 متعدد و فراوان، تنها به ذكر چند نمونه در هر مبحث بسنده شده يها ان شواهد و نمونهياز م

 .است
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�����  
 ي ه، تنها جنبهي تشبيون عرفانن متياما در ا. ديآ يال به شمار ميمهم خ ه از عناصريتشب

ز يق ملموس كردن آنها نيد، از طر و مجرّين مسائل ذهنييح و تبي بلكه توض؛ال ندارديصور خ
هات معقول ي تشبي هيدشان بر پايشتر تاكيه بيسنده هست، و عرفا هم در مبحث تشبيهدف نو

 يامور حس و مشبه به را از ي كه مشبه را از امور عقالني به طور،به محسوس است
 هم يه بوده كه از نظر بالغين نوع تشبيباتري از زيكيه ين نوع تشبيچرا كه ا. دنديگز يبرم
 از موارد از امور ياريرا عارف در بسيد دارند؛ زيكأآن ت ان بري ب وي معانتادان از اسياريبس

ح يض توي را بر باطن و دل آدمير امور محسوس و ظاهريا تأثيد يگو ي سخن ميد و ذهنمجرّ
 ياري ي به حسي عقليها هيشتر مطلب از تشبين بيي تبين سبب برايدهد؛ به هم يم
در . ديافزا ي مخاطب مير سخن بر رويثأه به تين نوع تشبياست كه ابه ذكر الزم . رديگ يم
  .شود يخ پرداخته مي، در نثر شهيه ها از نظر اركان تشبين تشبين اينجا به مهمتريا

  

������ �� � 

 و ي هماننديچرا كه ادعا. ه استين شكل تشبيباترين و زي كه رساترتشبيهاين نوع 
ن نوع از ي ايتا آنجا كه برخ. تر است يه قوين نوع از تشبيبه در ا هه و مشبن مشبياشتراك ب

 يادعا«هات ين گونه تشبياند كه در ا ن استدالل كردهيچن اند و ه را استعاره دانستهيتشب
 ه ون مشبيب» اشتراك  وي هماننديادعا«به مطرح است؛ نه  هه و مشبمشب» يگانگي و يكساني

88، 1381.زاده اشرف  مقدم ويعلو. (ا چند صفتيك يبه در  همشب(  
ل است ياك است گناه كار را، شحنه است راه را، دليات است دل را،تريتوبه آب ح «- 

، »اتيآب ح« به »توبه«ه يتشب) 267، 20: زي و ن49: انس(» .ع است وصال راياحسان را، شف
 .است ي به حسيه عقلينوع تشب از...  و»شحنه«،»اكيتر«

) 27، 17: زي و ن108: ك(».ردي آرام نگيب است و با هركسي غرياما نور فقر مرغ «- 
  . ي به حسي و از نوع عقل»بيمرغ غر« به »نور فقر«ه يتشب

 

���� ���! � 

ه يتشب) 214، 25: زي و ن25 :انس(» . استيتيآن معرفت هم چون جامه عار «- 
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٧١   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

 . ي به حسي از نوع عقل»يتيجامه عار« به »معرفت«

، 48: زي و ن107: ك(» .ديگرد يم) ص( بر سر محمديوسته نور فقر برسان مرغيپ «- 
  .ي به حسيه عقلي از نوع تشب»مرغ« به »نور فقر«ه يتشب) 64

 

����"#$! � � 

  )292: زي و ن274: انس(» .ان خار برآمد خندي  چون گل تازهييكوي بدان نياز آن رو «- 
 ياز نوع حس» ل مرسلمفص«، ي و خنداني و تازگييكوي از نظر ن»گل« به »يرو«ه يتشب

  .يبه حس
» .ز و از چشمه روان كندي، مانند آن آب است كه از كاريالهام حق سبحانه و تعال «- 

  )163: زي و ن16: ك(
 به ياز نوع عقل» ل مرسله مفصيتشب« دن از نظر روان بو»آب« به »الهام حق«ه يتشب

  .يحس
  

��� �%�&
�'�  

 مجاهدت بر ي شهيد بست، و تيد بست، و آن رغبت از او باز بايبه اول مرغ توبه ببا «- 
د داشت، و ي بر بايد، و سوهان تقويد تراشي است ببايدني تراشيد گرفت، و هر چه از ويبا

د درود، و روغن يت ببايد داشت، و خار معصيبا ت بريد زدود، و داس خشيرنگ فسق ازاو ببا
د يبا د زدود، و به آب حسرت و مهر رضا بري توكّل بباي د، و به مصقلهيد مالي بايرجاء درو

 خار بدعت :زي و ن196: انس(» د نهاد؛يم بايد برد، و بر طاق تسلي صبر باي نهاد، و در خانه
، ابر )141(، آتش حرص )141(، آب قناعت)38(، آتش ندامت )35( آتش شوق )33(

 ياي، در)41( مِهر ياي، در)39(ت ي، خار معص)4(، برگ انابت )91(، باغ پنداشت )12(سعادت
 زهد يايمي، ك)115(ت ي، غبار معص)91 (ي هوي، صحرا)39(، رعد رحمت )154(ر يتح
  )198(رت يل غي، م)103(، گنج حكمت )145(

ب يان غي، آش)9( خار بدعت :زي و ن17: ك(» .دي به سرآي اسب هويتابوك روز «- 
 ي، گو)78(ت ي مشي، صحرا)48(، شب ضاللت )49(ب ي غياي در،)23(، بحر جبروت )10(

 )83(غ غفلت ي، م)149(دان ابد ي، م)10(، مركب دولت )149(سعادت
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 ���*+,
  
ك ين، آن جاست كه يم و ايرس يم، به استعاره ميه فراتر بگذاريتشب  ازياگر گام«

  )359: 1387، يفوالد( » .ه در سخن ذكر نشوديتشب ي هيسو
ل كه ين دليد به اي برد؛ شايآثارش از استعاره چندان سود نماحمد جام در البته 

 ي چندانيي، از وضوح و قدرت القايگر عناصر بالغيل و ديا تمثيه ياستعاره برخالف تشب
در  ي استعاري ند مورد اضافهتنها چ. ديآ ي نميمي و تعليست و به كار متن عرفانيبرخوردار ن

  :رندياز قرار زمشاهده شد كه خ ي شيدو كتاب مورد بررس
  

�%�&
 ���*+,
 �  

رت يفزود، و دست غيد، و دردش بيادت گردي زي و سوختگيمرد محب را خستگ «- 
ازار : زي و ن38: انس(» .ن زديراهن صبر پاره كرد، و دستار پنداشت بر زميبرآورد، و پ

  ) 61(، چشم عقل)66(راهن وفاي، پ)196(صدق
ر فضل و جود كرم يت و محبت، شيف و از پستان ارادت و مشيه لطف لطياز دا «- 
  )8: ك(» .يا خورده

  )48( بدعت يه ي، سا)116(، درِ ازل )152، 95( پستان ازل ،)23( در دل :زيو ن
  

- .
���/�01�  

 يط كافه به زبان تسلّ كيرا فقط كساني مهم است، زيه در سبك شناسيتوجه به كنا
ا در آثار ي ي فردوسي به عنوان مثال در شاهنامه. ن باب استفاده كننديتوانند از ا ي م،دارند

 آمده است، حال آن ي شماريات بي كنا، بودي دري آنان فارسيموالنا و عطار كه زبان مادر
ات يلبالغه سرشار از كنانكه مثالً نهج ايا ايو . ر استيار فقين نظر بسيگر از اي ديكه آثار برخ

ر نباشد، كم ي نظيات بيخ در امر استفاده از كناي هم اگر آثار شيدر نثر و متون عرفان. است
 توانسته از اكثر امكانات زبان از جمله يعي تمام، و به صورت طبير است چرا كه با استادينظ
 ي غني نهيد در شمار گنجتوان ي نادر ميها ن نمونهي از اي كه بعضيه استفاده كند به طوريكنا
 ي نهين مهم است كه اهل زبان به زميه ايدر بحث خلق كنا. ديآ  به شماري ادب فارسيرپايو د

ا دو گروه به ين دو نفر يه در اصل بيكنا:  استسا معتقديه كنند؛ دكتر شمه توجي كنايفرهنگ
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٧٣   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

به هر حال در . ابدي يگر جامعه رواج مي ديان گروه هايد و اندك اندك در ميآ يوجود م
ها در گرو  افت مدلول آني است كه دري خاصيها هي كنايتله و ملّيفرهنگ هر خانواده و قب

به هر حال . هاست هيش آن كنايداينه و علت پي با زمييا آشناي با فرهنگ آن افراد ييآشنا
افت مدلول ي در دري عوض شود كه باعث دشواري و فرهنگيممكن است كه بافت اجتماع

ز يه نياز آن جا كه كنا. ه در زبان مردم زنده بماندي، كناي گردد مگر كه به عللي ها مهيكنا
جاد يب اي حاضر و غاين دو سوي بيگر است و ارتباطيك سطح به سطح ديدن از يرس

 يعي شفاستادبه قول ) 266-277 :1381. (ديكن يدا مي پيادب  وي هنري كند، جنبه يم
 ي از معانياريبس.  گفتار استيده و اسلوب هنريان پوشي بيها  از صورتيكيه يكنا«:يكدكن

د، ي نمايست و گاه مستهجن و زشت ميت بخش ن لذّ،مي گفتار ادا كنيرا كه اگر با منطق عاد
 )140 :1386(» .ان كردير ب دلكش و مؤثّي توان به اسلوبيه مياز رهگذر كنا

شان به ين، و سخن ا آن است كه از عشق و عاشقان سخن گفتيو اگر نه چه جا «- 
باد  ، بر)261(آب كس بردن : زي و ن218: انس(» ! باشديقي طرين بين عيا! صحرا نهادن؟

 را يزي، چ)102، 55، 25( باد بودن يبه دست كس) 112، 79(، بر باد دادن)84، 22(بودن 
ان ي، م)40(دن ي، عنان بازكش)232، 131(، سر بر خط عجز نهادن )65( كردن يزيدر سر چ

  ) 298، 236، 145، 122(تن بس
 -» ر پل رود و اعزاز ياما آب ها همه ز... ز بودي اهللا عنه عزيق رضيهر چند ابوبكر صد

از ، )80(ان بستني، جان بر م)2(به باد دادن : زي و ن106: ك(» .بود) ص(همگان از رسول 
 ي چارهي، ب)117(، به سر رشته شدن )163 (ي معني بي، ابله طراران پردعو)114( شدن يجا
، علم حماقت به )59(دن ي، عنان بازكش)164(، راه زدن )58(، به صحرا افتادن )164(و بردهيد

  )42(، قلم خشك شدن )165(صحرا زدن 
  

�����23 � 4#5 �� 617�+,
	 � .�  ��  
نده در يع آن است كه گويدر اصطالح بد  به گوشه چشم اشاره كردن؛ ويعني«حيتلم

) 328: 1382، ييهما( » . معروف اشاره كنديثيه و حديا آي يا مثلي يضمن كالم به داستان
 ن مبحث برگرفتهيا يم بنديتقس.  در آثارش بهره برده استين نمونه به خوبياحمد جام از ا

  .استفاضل  يعلاز دكتر 
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  ايقصص انب) الف

 يات اسالميا ملهم از قصص و حكايف است و ين نمونه غالباً بر گرفته از مصحف شريا
نظر  د دري كه بايا اما نكته. خ استيش از شير پياء و تفاسياالنب  قصصيي رواي وهير از شمتأثّ

م مجرد ي شود، مفاهيان ميانه بي صوفي كه در نثرهايمي از مفاهيارين است كه بسيداشت ا
ها و انتقال دادنشان به مخاطب  ان كردن آني بي است و عارف براي عرفانيها  و تجربهيو ذهن

ن يها آسان تر شود و راه آسان ا رش آني و ملموس كند تا فهم و پذيد آن ها را حسيار باناچ
  )269-267 :1373ا، ينو. (م به صورت داستان استينه مفاهگو نيان ايكار، ب

: ك(و ) 260: انس. (ي افعال وافتن منظوري و در ني با خضر نبيداستان حضرت موس - 
 داستان حضرت - )81: انس. (ديستاره و ماه و خورشم و پرستش ي داستان حضرت ابراه- )2

س و ساختن يمان و بلقي داستان سل-)94: انس. (س آدم رايب دادن ابليس و فريآدم و ابل
  و درخواست خوان ازيسي داستان حضرت ع- )130: انس. (مانينه به دست سلي آبگي خانه

 داستان - )285: انس. (شاني داستان حضرت نوح و گمراه خواندن ا-)132: انس. (خداوند
 و گرفتن راه نَفَس او ي داود نبي ه قص- )285: انس. (شانيه خواندن ايحضرت هود و سف

ت ي حكا- )3: ك. (س بر اوينش آدم و سجده نكردن ابلي آفر-)174: انس. (ليتوسط جبرئ
: ك. ( موجودات راي مان همهيت دعوت سلي حكا-) 41: ك. (ناي و كودك نابيسيحضرت ع

: ك. (اتين و آب حي داستان ذوالقرن- ) 40: ك. ( و مرد مسافريسيت حضرت عي حكا-) 56
. ن بودي كه در لشكر ذوالقرنيري داستان پ- ) 58: ك. (ي داستان فرعون و هامان و ارز-) 58

 –) 3: ك. (ر فقط از پستان مادريدن شي و مكي حضرت موسي داستان كودك-) 111: ك(
62: ك. (امبري لوط پي هقص (–و كوه طوري حضرت موسي ه قص ) .69: ك (–حضرت ي ه قص 

  )116: ك. (م و آتش نمروديابراه
  

  كهني  عاشقانهيها تيها و حكا داستان) ب

ت ي حكا- )103: ك(و ) 191: انس. (ي وي و مجنون و اطوار دلدادگيلي داستان ل- 
  )166: ك. (فهيت ابوحني حكا-)199: انس. (ازي او ايبا روي و غالم زيمحمود غزنو

  
  ه از ادب و فرهنگ عامياتيحكا) ج

ت ي حكا- ) 43: ك. (ت عروس و دامادي حكا-) 320: انس. ( و عبدان زاهديت ولي حكا- 
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  ) 45: ك. (ردي خواست بمي كه نميمرد
  
 خ رخ دادهيات شيا در زمان حيخ است و گوي كه مربوط به عصر شياتيحكا) د

 كرد و سالكان را ي مي بود و خود را خضر معرفاني كه نام او ام الصبيويت دي حكا- 
د و به دلش ي با جمال را دي زنيي كه در جايت جوانمردي حكا- )307: انس. ( داديب ميفر

دند و مسأله يخ رسي علم، نزد شي كه با دعوييت علماي حكا-)198: انس. (خوش آمد
: ك. (ن داد كه وقتش خوش گشت و تا سحرگاه جايشيت دروي حكا- )19: ك. (دنديپرس

  )170: ك. (وخيخ الشيت معتمد سپهساالر و شي حكا- )116
  

   كه از بزرگان نقل شدهياتيروا) هـ 

خداوند : كه او گفت) رض( طالب ي بن ابين عليرالمؤمنيت عبداهللا مبارك از امي روا- 
ت از ي روا- ) 188: انس. (ده استيز آفريش از همه چيرا پ) ص( نور محمد يسبحانه و تعال

. به نانشستن با پسران توانگران و پادشاهان امبريد پيكأو ت) ع (يامبر توسط حضرت عليپ
  )315: انس. ( و مناجات او با خداونديد بسطاميزيخ ابويت كنند از شي روا- )275: انس(

  

���� �)���8
 9�,�
( 

 است  اشخاص عالم و دانا و كار آزمودهياري بسي شهيهر مثَل برآمده از اعماق فكر و اند
در . شود يق ميك امت تزريشود و به فرهنگ  يخته مي مختصر و روان ريكه در قالب عبارت

 خ، امثال است، دري از منابع تاريكي...  «:ديگو يم دهخدا در امثال و حكم مرحومن راستا يهم
راتِ ييبا همه تغ.  آن ملّت استي  فكر عامهي  سعهي شتر است، نشانهيهر ملّت كه امثال ب

 مخصوصِ ادب، و ي ن رشتهي نتوانسته است ايچ دشمنِ خانه براندازيان كنِ حوادث، هيبن
ت ي ادب كه پدران ما بدان اهمي  گانه24ن قسم از اقسام يخ، و اين منبع مخصوص تاريا

ل، يتمث«:  استيك نوآوريل يدر كل تمث) 7 :1374(» .ان برداردياند را از م  دادهي مياريبس
  )229: 1384ور، ياست(» .رديگ ي را در بر ميي معناي كه تعامل دو حوزهست  اي خالّقينوآور

ان در سراسر جهان به يشتر و بهتر آدميافتِ بيدر قرآن هم خداوند به منظور درك و در
ن ي اي از نكات و رموز عالياري، بسيم شكوهمند قرآنيها از مفاه  انسانيريگ منظور عبرت
در قرآن آمده  نمونه يبرا. ان كرده استي بي نغز ارزشمنديها  را در قالب مثَليكتاب آسمان
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وت يتاً و إنَّ أوهن البياء كَمثلِ العنكبوت إتّخذت بينَ اتّخذوا مِن دون اهللا اوليمثَلُ الذّ«: است
 را ييشان كه فرودِ اهللا خدايمثَل و سان ا و) (41: عنكبوت(» علمونيت العنكبوت لوكانوا يلب

 عنكبوت ي ها خانه ترِ خانه سانِ عنكبوت است كه خانه گرفت، و سستگرفتند، چون مثل و 
 يگري ديها و نمونه) ي نخواندي جز اهللا را خداياست كه نه گرما دارد و نه سرما، اگر دانند

 ...و) 24: بقره) (21: حشر) (42: عنكبوت) (30: ميابراه: (مثل

ندگانِ راه ي جويگشا راسان، راه، عارف نامدار خ»ليژنده پ«و اما احمد جام معروف به 
 كشور ي شك از اقطاب عاليش، بي بكرِ عارفانه، و آثار گرانبهايشه هايحق، به خاطر آراء و اند

 يه زبان بهره جسته كه در صورت ظاهر خود بييها خ احمد در آثارش از مثليش. عرفان است
 و ذكاء، و ذوق نشانگر كه رفته كار به –تصنّع و تكلّف ي هيرايپ يب –انهياناً عاميساده، و اح

 به و زده گره يعرفان نيمضام با تمام چه هر ياستاد با را ها مثَل نيا خيش. اوست فطانت
 را يا شنونده هر گوش و خواننده هر چشم كه آورده، در ريتحر به شيخو يبايز قلم كمك

ده است، كه به يگران كشيش را به رخ دي خوي هنر ادبي قدرت مثل زننيا با خيش. نوازد يم
  .گونه است نيانصاف هم ا

 يع مردم عصر خود را از هر گروه و طبقه به خوبيات و طباياحمد جام خصوص
 زورمندانِ ي هاي از مفاسد زمان، نابسامانييايدار و گو رِ جانين رو تصوياز ا. شناخت يم

 ينيا واقع بگر را بيار دي مردم و موارد بسي و رفتاري اخالقي هايز، ناهنجاريست مردم
 پرده، فاش، و ي نغز و پرمغز، بييها  در سكوتِ مثليسنج  و نكتهيموشكافانه، با خوش ذوق

س احمد جام هرگاه از چشم انداز و ينكه، آثار نفيخالصه ا. همه كس فهم منعكس كرده است
 يع و اجتمايني، دي، فرهنگيخيرد، اوضاع تاريه قرار گت و توجالت مورد دقّين تمثيرهگذرِ ا
سازد  ياف و بدون زنگار منعكس م شفّي نهيين را در آيب كيش و باري ژرف اندي سندهيعصر نو

  .سازد ي دورِ كشورِ ما با خبر ميها و خواننده را از گذشته
ه و  درك مخاطب قابل توجي و برايمي عرفان تعلي خ در گسترهي شيها  مثَلي همه

مهم از سطح ييها هيها و زاو م به گوشهيتوان يها م ن مثلي از ايبه كمك برخ. ل استتأم 
  :م، از جملهي ببري عصر او پيها  آنان و دغدغهي فكري  مخاطبان و حوزهيطبقات

ها و  زها و قناتير كارير آب و حفر و تعمي، به مسائل تدبي عرفاني ان نكتهيضمن ب) الف
  . اشاره داردياورز ممانعت از هدر رفتن آب جهت مصارف كشيجاد آب بند بر سر آب برايا

 همچون مثل دو آب بند است بر ي آدمي نهيدر س» وسواس«و» ملهم«اكنون مثل  «- 
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د كه من ببرم؛ هر ي گويگريد من ببرم، و دي گويكيد، يرون آيز بيچون آب از كار: زيكارر د
  )258: انس(» .د آب ببرديتر آ يكه را دست قو

:  در دل بنده هم چنان است كه- عزّ و جلّ - ين ملهم و وسواس و الهام خدايو مثَل ا «- 
  روان كند كه-  عزّ و جلّ- يها خدا ،  آب از همه چشمهي، اگر روديزي، اگر كاري آبي چشمه

 يزيار زر بر كاري بسي عزّ و جلّ و اگر كسيگر آن آب روان نتوان كرد مگر خدايچ كس ديه
  )16: ك(» .باد باشد عزّ و جلّ آب روان نكند و به دست همه يخرج كند هم تا خدا

 و ستم ي، به نقد نظر طبقات و اوضاع اجتماعي و اخالقي عرفاني ان نكتهيضمن ب) ب
 .پردازد ي كسب قدرت مين و طمع آنها براي سالطيرين و ظلم عوانان و درگيسالط

 است كه دو سلطان در آن شهر باشند، ي چون مثل شهريمثل تن آدم با عقل و هو «- 
گر جنگ و پرخاش يكديد، همواره با ي كه شهر از آنِ من است و مرا باك طمع دارنديو هر 

 يكيباشد، تا شهر از دو سلطان  يختن مين شهر فتنه، و جنگ، و خون ريكنند، و در يم
 شهر او يهر كه را سلطان هو.  گردند، و خراج بازو دهنديت ويرد، و مردم شهر رعيبگ

  )57:  انس(» . برآمدي هالك از آن شهر و از وش را بدان شهر گماشت،يبگرفت، و عوانان خو
د و يآ ي در ميي از جاي كه وقتي، همچون مثَل سلطان ستمكاريس با آدميمثَل ابل «- 

، اما عوانان را كه فرا سر يش شود و از او باز رهيت خويكند، و بازِ آن شهر و ناح ي ميستم
 ي كار را كه به جاسوسيآن معرف پانهند و  يها م  مردمان را بهانهيمردمان كنند، هر روز

ن نفس ما يا ا ام، بكرد و باز رفتيسلطان گذر.  نه فراجور سلطان باشديبگذاشته باشند، جور
فرما كه اندرون ماست و شب و روز هم   كارين هوايب سلطان است و ايطان كه ناين شيو ا
: ك(» .س ملعون بدتر استيز ابلها هزار بار ا ني داند، شرّ اي ما مي هين ماست و سرّ و عالنينش
17(  

 و اهل بازار يق اهل عرفان، به صنوف اجتماعي از دقايا ان نكتهيز ضمن بيل نيمثَل ذ) ج
  .اشاره دارد

 -» رثَل تن و دل چون مثل صدف است با دكسان استيصدف هم در رنگ و شكل : م .
هم . مت برابر نباشنديقم است؛ هرگز در يتي در يكيد است و در يك صدف مروارياما در 

م باشد به جز يتي در ي كه در ويخوانند اما آن صدف ي مي است و آدمي هم آدمين آدميچن
 قدر -وجلّ عزّ- يم باشد، به جز خداي قلب سلي كه در وين تنيهم چن. غواص قدر آن نداند

  )61: انس(» . باشدي منزلتي كه در ويا كسيآن نداند و 
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دست  ان مردم نااهل و منكر، چون مثَل در و صدف باشد درير در ميمثَل فقر و فق «- 
چه داند كه در صدف ! نديصدف پر در دست مردم نادان رسد به جز از صدف نب: مردم نادان

 20: ك(» م است؟يتيدر(  
ز ين و پرمدعا و ني، بر دانشمندان دروغي عرفاني ان نكتهيل ضمن بيدر مثَل ذ) د

  .تازد يس طبع ميثروتمندان خس
 است كه يم و تعلّم بكشد و بدان كار نكند، چون مثل كسيمثَل آنكس كه رنج تعل «- 
 ي رود، و نان ميدرها م زد و فرايرد، و مال فراهم آرد، و در گنج نهد، و برخيار برگيرنج بس
  )68: انس(» !خواهد
  

��! ���	 1� �:� � 

.  راه دور قصد حجاز كند مثل آن كه از- ) 164: انس. (مان چون مثل درختي مثل ا- 
 -)17: ك. (يس با آدمي مثل ابل-)248: انس. (مان چون مثل درخت خرماي مثل ا- )9: ك(

 مثل تائب با - )94: ك. (ي مثل برادران رضاع- )76: انس. (ر مشفق چون مثل كبوتريمثَل پ
شرّ ا چون مثل خاطر ي مثَل تخم گ-)83: ك. (سي مثل به سنگ مغناط- )312: انس. (سيابل

.  مثَل تن هواپرست چون مثل سگ-)81: ك. ( مثل به سفر مرد در شب- )348: انس. (است
 -)140: انس. ( مثَل حرص چون آتش-)97: ك. ( مثل به رفتن علماء به حج- ) 47: انس(

 مثل -)142: انس. (ص چون مثل كركسي مثَل حر-)65: ك( اولواللباب ي مثل درباره
: انس. (كو بودي كه پاسوان ندارد چون مثل دو درخت نيل دل مثَ- )61: ك. ( خدايدوست
. ي چون مثل شهري مثل راه خدا-)89: ك! (ادوست و نماز جنبي دني مثل دعا-)133

مثل  عت چون درخت وي مثَل شر- )141: ك. (نشي داستان آفري  مثل درباره-)92: انس(
 -)146: ك. ( گوسفندي هيرماي خدا به شي مثل دوست-)87: انس. (قت چون بار درختيحق

 كه ي مثل كس-)102: ك. (ري مثل فقر و فق-)23: انس. (مثل معرفت چون مثل نورچشم
 مثل قوم و اصحاب - ) 51: انس. ( كه بار ندارديت شهادت دادن ندارد چون مثل درختيصالح

: ك. ( مثل معرفت به آفتاب- )23: انس. ( مثل عقل و عاقل چون مثل چشم-)129: ك. (خيش
 يا كشتي كه در دري مثل مرد-)142: انس. ( مثل مرد با همت چون مثل باز است- )46

  ) 16: ك. (ي مثل ملهم و وسواس و الهام خدا-) 44: ك. (راند يم
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٧٩   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

 ���8
 ;�& 

 در كاربرد يا ژهي و استعداد ويي، توانايزن خ احمد جام عالوه بر قدرت مثليش
د در كتاب ارزشمند خود يد ديل خواهي كه در ذيا  ناب به خرج داده به گونهيها المثل ضرب

ج در عصر ي رايها  از ضرب المثليريگ  باشد با بهرهيخ مين اثر شيكه اول» نيانس التائب«
» .راود كه دراوستتاز كوزه همان برون  «-. ده استين اثر خود بخشي به اي خاصييبايخود ز

بطّ بچه  «- )36: انس(» .ه خواهندش بازمانديبازماندگان همه را هم چون خو «- )263: انس(
» .با مار در سوراخ بِه از آن كه با قراّء در صومعه «-)133: انس(» .د آموختيرا آشناب نبا

چون نمك  «- )83، 35: انس(» .خرمن سوخته خرمن سوخته خواهد همه را «-)177: انس(
: انس(» .كشدرستم را هم رخش رستم  «-)163: انس(» د؟يتباه شد گوشت به چه با صالح آ

 -)1: انس(» .قسمت دل دل داند نه تن «- )85: انس(» .ي داند قدر علويعلو «- )320، 169
 باشد عالِم باشد، و نه هر ي گوينه هر كه تاز «-)74: انس(» .گربه بچه بانگ از مادر آموزد«

هر د زفانش بسوزد، و نه ينه هر كه آتش گو «- )69: انس(» . باشد نادان باشدي گويكه پارس
» .زنديش آوي خوي را به پايهر گوسفند «-)90:انس(» .ن شوديريد دهانش شيكه شكر گو

  )300: انس(
  

 �
�2�  
خ در نثر ي مهم شيكردهاي از رويكيخ جام با ي را در نثر شي ادبيها ن بحث جلوهياما ا

آور  اللست و گاه مم مطلب ايد تفهي و باعث تاكز و دلربايانگ ار دليم كه گاه بسي دهيادامه م
 استادر يبه تعب. خ استيدر نثر ش» تكرار« دوگانه، عنصري ن جلوهيو ا! ي دلزدگي هيو ما
دان ترادف يم« مكررست،ينكه معانيمتأسفانه در زبان وعظ به سبب ا: ي كدكنيعيشف

ته الب.  بهره برده استين عنصر به خوبيخ جام از ايش) 54 :1386(» .ار باز استيمفردات، بس
: 1388، ييغالمرضا(»  پنهان باشدي كه در آن غرضيارتكر« است، ي تكرار هنرمنظور همان

ن مفهوم ا در رسانديكند  ي است كه به موزون شدن متن كمك مي همانيتكرار هنر«) 329
 )406: همان(» .ديآ يو غرض به كار م

 ح است كهيالبته الزم به توض. ردي صورت گي خاصيها ا واژهيتكرار ممكن است در فعل 
رود و به مرز تكرار و دوباره  ي تكرار از حدود واژگان و ساختار جمالت فراتر مي گاه عرصه

 –دارد نمود شتريب كنوزالحكمه كتاب در كه – انجامديم فصول قبل ميآور مفاه  ماللييگو
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 يم جام خيش از دفاع مقام در فاضل دكتر البته. باشد خيش كالم يها يكاست از يكي ديشا كه
 تاًينها و يعرفان دقائق فصول و يريتفس يها بخش ادغام خاطر به را تكرار نيا اگر«: ديفرما
 روح ي ها را از آثار غلبه ن نمونهيست اي بايلماً ممس ميندان - الحكمه كنوز –اثر ي دوباره بيتبو

 يخ كه نوعير از عصر ش متأثّيآثار. ميآور خ به شماريان شيمجالس وعظ در زبان و ب
 را فراگرفته بود و به ي جوانب زندگي ت شده، همهي خاص و تثبي نظام فقاهت دريدئولوژيا
، نوع سخنان مخاطبات ين ساختاري بودن واداشته بود و طبعاً در چني و تكراريكنواختي

  )49 :1387 جام، (».بود بسته و يتكرار – وعظ از جمله و – ياجتماع

  

�*% �
�2�  
ي  ي ساماني است كه كه شيخ در دوره  دورهتكرار فعل يكي از مختصات ادبي خاص نثر

 توانسته به صورت پويا در آثارش بكار ببرد يعني همان روش -  قرن ششم هجري-خود
: 1383، يبيخط(» م به كار رفتهيبه همان روش قد معموالً تكرار افعال و روابط«: قديمي

183 (  
 و زفان آن  خواهد،ي خواهد، و گوش آن شنود كه هويچشم چنان نگرد كه هو «- 

 ي چنان رود كه هوي خواهد، و به پايرد كه هوي خواهد، و به دست آن گيد كه هويگو
، 69، 58، 54، 53، 38 ،25 :زي و ن57: انس(» . خواهديشد كه هويخواهد، و به دل آن اند

73 ،115 ،127 ،136 ،159 ،187،188، 217 ،265 ،294 ،331(  
د رواست، و اگر تشنه دارد رواست، و اگر اگر نان دهد رواست، و اگر گرسنه دار «- 

ان دارد رواست، و اگر سرما دهد رواست، و اگر گرما دهد يده دارد رواست، و اگر عريپوش
 دهد رواست، و اگر شفا يماريد رواست، و اگر عطا دهد رواست، و اگر بيرواست، و اگر جفا گو

، 90، 79، 61 ،12،27 ،2:زي و ن32: ك(» .دهد رواست، و اگر خذالن دهد حكم، حكم اوست
91 ،92 ،99 ،113(  

  

�<
� �
�2� � =�>   
 ي بي ن همه بِه از خندهي هنگام، اي سخن ب هنگام،ي هنگام، و كار بيستن بيرگ «- 
  )291، 99: زي و ن336: انس(» . مرد ببردي هنگام آبروي بي خنده: هنگام
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٨١   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

! اوديل نكند، انصاف نم، و هر كه انصاف در ديده يگر بنميك ديچ كس انصاف يو ه «- 
  )30: زي و ن131: ك(» .ياوي انصاف ي كه انصاف دهيچون در دل كرد

  

 �*% ?@3  
  :ردي پذيحذف فعل در جمله به دو صورت انجام م

   ي لفظينه يحذف به قر

 52: انس(» .ن كار آن كسان باشد كه هم در شهادت راست باشند، و هم در كرداريا «- 
  )311، 67، 46، 43، 36، 26، 21: زيو ن

، 2: زيو ن 71: ك(» .دگان خوديو ترا از برگز.  كرديدل تو به نور معرفت خود نوران «- 
12 ،15 ،22 ،26 ،133(  

   ي معنوينه يحذف به قر

 »، ترا با سخن عاقالن و با سخن محققّان چه كار؟ي آز و حرصي  آن كه بندهيا «- 
  )218، 20: انس(

چ يهنوز ه:  داشتيت او را ارزان محمد را و ام عزّ و جلّيچ كس، خدايخواست ه يب «- 
  )19، 33، 49: ك(» .وجود ناآمده مخلوقات در

  

A� .�/
�!�� )B,�0� (  
م كه از نظر ي استفاده كنيك جمله از واژگاني است كه در ين معنير به ايمراعات نظ

شود به هم ذكر  ر هم بوده و با هم مناسبت داشته باشند و پشت سري نظيي كارآ وييمعنا
  .ن واژگان با هم مراعات شودي كه تناسب اينوع

ن يدم، و روم، و حجاز، و عراق، و خراسان، و تركستان، ايهمه شام و شامات بگرد «- 
، 70، 67، 61، 53، 48، 44، 43، 48، 31، 28، 22: زي و ن82: انس(» .دميهمه شهرها بگرد

75،133، 136 ،145 ،337(...  
ت، و لعل و زبرجد، و يواقي جواهر و در و زر و ين از هر نوع و معادن اماكنيو در ا «- 

م و آهن و يزر و س: ار است چونين انواع بسيق، و بلور، و مرجان و از ايروزه و عقيزمرّد، و ف
، 30، 29، 27 ،22،23: زيو ن: ك(» .ر و سرب و چندان كه هستي و برنج و مس و ارزيرو
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40 ،48 ،52 ،64،124(  
  

!C D3�E�   
ل ي تخيروي است كه نيال، كاري از رهگذر صور خي معاني اداي  از وجوه برجستهيكي«

رات مربوط به يا تعبي دهد، يك حس انجام ميرات مربوط به ي لغات و تعبي در جهت توسعه
 آن را يي است كه ناقدان اروپايا ن مسألهي دهد و ايگر انتقال ميك حس را به حس دي

Synaesth esiaخوانند و ما  ي مميكن يشنهاد مي را در برابر آن پيزيآم اصطالح حس. «
»  كردن مطلبيحس«ن بحث با عنوان ي از اييغالمرضا دكتر) 271 :1386 ،ي كدكنيعيشف(

 و جاذبه يوه عالوه بر روشن ساختن موضوع بر شعر گونگين شيا«: اند و معتقدند ر كردهيتعب
د يشا) 331: 1388(» .راتر استي آن را پذه و متوسط عاممردمانرا ذهن ي ز،دي افزايز ميآن ن
دن ي شنيارايشتر عوام هستند، آنها را يل باشد كه چون مخاطبان مجالس وعظ بين دليبه ا

  .ستيمطالب معقول ن  وي عقليها استدالل
خ جام آن چنان بارز وآشكار ي از آثار شين نمونه هر چند در دو اثر مورد بررسيا

افت شده ي اندك يها ت آن نمونهي و اهمييبايا به لحاظ ز ام،استعمال نشده واندك است
 . استعمال شده استيخ به فراواني شگري د؛ هرچند در آثارشود ي ذكر مييجهت آشنا

ند آنكه دمِ آن بشنوند،هم يبت نگويشان غيان شنوند كه ايشتر متقيب) بو(وآن دم  «- 
 يكي، اما چون يگريشنود از دهن دناهار ن  بريچ كس بويپگاه ه چنان باشد كه دو تن بامداد

  )333: انس(» . بشنوندي دهن وي نخورد،آنگه بويكينان خورد و 
  )66، 96: ك(» .يديا وآخرت بود بشني كه در دني او بود هر بوينيب بيآنچه نص «- 
  

�*� �� 	�0+,
 

 ؛ه است مهم و قابل توجي در نگاه ادبي همگ،خ به كار رفته استي كه در آثار شياشعار
ن يا» نيانس التائب« مثالً درشود؛ يده ميد ييها  هم نمونهيآثار مورد بررس  كه دريا به گونه

 8 ت فرد وي ب11  ويت عربي ب7 خ و دو قطعه ويخود ش ك غزل ازي، ي رباع3اشعار شامل، 
ت ي ب10 وي رباع6ن اشعار شامل، يا» كنوزالحكمه«ا دريو . باشد يدو مصراع م ت ويجفت ب
 يخ بوذر بوزجاني از شيگري دو از خودش يكي غزل كه 2  مصراع و2و  يت عربيك بيفرد و
 خاص ي الفتيخ جام با شعر و شاعرين نكته است كه شيد اين اشعار مؤيك از اي هر. است
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٨٣   كنوزالحكمه و نيالتائب انس ي دو كتاب هيپا بر جام احمد خيش يعرفان نثر ي دربالغ وجوه ي برخيبررس

 ي ويادب  ويكرد ذوقين دو روي گواه ا،دهند ي نسبت مي كه به و هميوانيداشته است و د
  فراتر از حدود مرسوم ويها شي گرايخ جام نوعي ش و نثرييگو اما در سنت مجلس. است

ر يد ابوالخيش از او در مجلس بوسعيشود كه پ يده مي دي سلجوقي متعارف نثر مرسل دوره
ن امر در يا دارد و  نثري  خاص در استفاده وكاربرد شعر در حوزهيخ جام رغبتيش. سابقه دارد

خ به ذكر چند يكالم و نثر ش» يشاعرانگ«ازيت اثبات امين جا برايدر ا. شود يده ميخ ديآثار ش 
 : شود يپرداخته منمونه 

 اما ؛ت نام كنند با همي او را مرد،تر بود ش تمامي در حرص خويصياما هر كجا حر «- 
ا و شهوات آن يت دون همه در دنحرص و هم.  استيت را نشانهم  است، ويحرص را نشان

ا همت ام. زدي آويا نسوخته باشد، همه در عقبين به حرص دي كه پر ويتهر هم زند، ويآو
 يح«آن ننگرد، و جز به لقاء  ده باشد، هرچه خاء خلقت دارد دريبلند كه آتش حرص ند

قان آن ن است محقّيهرچه نه ا. دياين  فرو)كسي كه زنده است و مرگ ندارد (»موتي اليالذ
ن نام او را درست نباشديا ت خوانند، ورا نه هم .حرص آن  ن است كه گفته آمده، ويت اهم

 يميآن، آنِ ما چنان است كه حك نه مرد م، وينياما ما خود نه مرد ا: اد كرده شدياست كه 
 : ديگو ي ميتيب

ــه ن  ــم ن ــه در راه ــن ــزل بي ــز من   نمي

  

ــا ــه برپ ــه نين ــم ن ــي ــشيز م   نمي بن

  

ــر د ــه ب ــن ــر خــالف د ي ــه ب ــنم ن  نمي

  

 نميــقــتم نــه آن نــه اينــه مــرد حق
  

 )148: انس(  
در  ش باشد، ويسر وقت خو ك بار به برق و جد سوخته گشت، همواره بريهركه  «- 

ك حلقه نشسته باشد، برق وجد كه بجهد جز در سوخته يا هزار تن در ي. طلب آن آتش باشد
گران خود از آن ي آن نشنود، دي، جز سوخته دلييكو بگوين هزار سخن نياز ا) اگر(ا ي. وفتدين

  :تيب: دي گويميغافل باشند، حك
 آن كس كه خبر ندارد كـار آسان اســت       

  

  

 كار آن دارد كه در خم چــوگـــان اسـت        
  

  

 لرزان اســت  ش بري هركه به جان خو   يا

  

 ش رو كه كار آسـان اسـت       يگو در حد خو   
  

 )295: انس(      
ت ي و تو را نواخت بوده است و از والييآ ي ميياز جا  ويا  بودهيي جاي ورزياگر عارف «- 

ر فضل و جود و كرم يت، شت و محبيه لطف و از پستان ارادت و مشياز دا  ويازل خبر دار
چ پستان ي و از هيچ مادر التفات نكنيبه ه گر از تو برنخورد، ويه ديچ داي، هرگز هيا خورده

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

	٨ 1391 بهار/ چهارمسال / 10 شماره - دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 يلي ليسر كو وسته بريرا ذوق ندهد، پ ن سان تويچ شراب در دهن اي و شرب هير نخوريس
. ري متحيلي ليسر كو  رسد؟ مجنون وار بريم به مشام وي از نسي بادي، تا كسيبمانده باش

  :تيب
  در بــودنيــ اي شــدن، نــه روينــه رو

  

ــا  ــر پ ــشودن يب ــدم از در بخ    بمان

  

  

  )9: ك(
 يچارگياز و بي و نيفيكرم، جز به عجز و ضع ن لطف ويبا چن  وين پادشاهيچن با «- 

چه خواست  گر هري دينه از كس رنتوان ساخت، و بيزين نتوان شد، واز خود چيش باز ايپ
 يچ رويش كار باز شدن، هيكرد، و هر چه خواهد كند، ما را به جز رضا دادن، و به عجز پ

  : تيب: ديم گويچنان كه حك. م كرد آن خود كرده آمده استيچه ما خواه هر ست، ويگر نيد
   كه خود ساخته است    يجهان را چه ساز   

  

  پرداختـه اسـت   ن كـار    يجهاندار از ا  

  

  

  )52:ك(

-�� 	����-� .��F�1G 

با و ير زي و كاربرد تعابينيخ جام مربوط است به واژه آفري نثر شي از جاذبه هايبخش
د ينما ي ميث رويات و احاديخ از آي شيها  ترجمهي ر معموالً در حوزهيتعاب ها و ن واژهيا. عيبد

معدود از سره ييادگارهاير را يها و تعاب اژهن ويتوان ا يخ، مي شي ه به عصر و دورهو با توج 
ر يمثالً كاربرد تعب.  ترجمه دانستي  به خصوص در حوزهين نثر فارسي آغازيها  دورهيسينو
من و با ؤافراد درستكار و م« اصطالح يبه جا» قيخداوندان تحق«و» خداوندان معاملت«

  .»اولوااللباب« اصطالح يبه جا» خداوند مغزها«و» خداوند خردها«ر يا كاربرد تعبي و» تجربه
، همه از سر يا از سر نادانيا از سر حسد، يب، م، نه از سر تعصي گوي مياز سرآزمودگ «- 

  )94: انس(» .ندي گوين واقرار خداوندان معاملت ميقي
ه از ك ذريق دانند ي دانم، و خداوندان تحقي آن است كه من مياما اگر عشق و عاشق «- 

  )211: انس(» !ت عابدانآن بهتر از عباد
 وهمه خداوندانِ مغزها را يب ماني نصيد كرد، كه آنگاه از مغزها بيبر ظاهر اقتصار نبا «- 

  ) 7: ك( » .ييز سودا گرفته گوين
ن ظاهر كه مردمان دانند و يشان به جز از اي باشند كه اي خردها آن كسانخداوندانِ «- 

ابند و از آن خبر توانند ي دانند و از باطن آن خبر نند ويزها بي آن چيو دانند، و را ننديآن ب
  )166: ك(» .داد
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��*��F� .�3�HI
 � �1F0��J�
 � =�> KG	 1�: 

، 41( ي، بد بندگ)268( ي، امام)275( يگر ، اباحت)277، 203، 60 (يگر يآدم «- 
، )266، 193، 187، 92( ي پس رو،)332( دني، بشول)287( ي، بدمرد)296، 155، 106

، )203( قي، خداوند تحق)145( ، حساب گاه)206، 116، 115، 51(تَوِش ،)65 (يرب يپ
 داشتن نان باور ك تاي، خدا را به )308، 225( ، خداوندان معاملت)210( قتيخداوندان طر

گشاده ، علم )266( ني، عبادت مه)292، 84( ي، سرپ)285، 198، 11( ، دروغزن)104، 95(
. »)64(ني، مظالم مه)45( ضه ناسيل گزار فري، فضا)294( نين و مهي، غزات كه)259( شدن

  )انس(
ن و ي، انجمن اول)17،56(، استنبه، ستنبه)36(يگر ي، آدم)2(كردن آزمون «- 

، )26، 20(، جحود كردن)78(، تَوِش)164(دني، بشول)37(نيمه، انجمن روز )18(نيآخر
وان ي، د)57(عوت خوردن، د)57(، دستار خوان)3(ي، دل مشغول)58(دن كريبان ارزاريخ

 ي و روباه بازي، سخن فروش)1(، زبان زده)161(، رنجور دل)87( كردني، دشت)42(احسان
، )85(نين و مهي كهي، غزا)3()افتنيدن، دريفهم= (، سخن گشاده شدن )58(نكرد
، )28( دوزخي ، كنده)100(يدگي كوتاه د،)36(، قدرمند)132(ضه ناسيگذار فر  ليفضا

 نهادن يخني، )76، 75، 73، 35(ييك خداي، ن)146، 70، 39(يك بندگي، ن)111(وار  مهجور
  )ك. (»)67، 45(

  

 	�L+! 7�M<
� 	����-  
 ي، روزيرا فراق ن  كه آني، وصالي كه آن را بعد ني، قربي نيانيپا  كه آن رايشاد «- 

ن را  كه آي،پادشاهي نيستي كه آن را ني، هستي كه آن را موت نياتي، حيكه آن را شب ن
  ) 298، 158: زي و ن91: انس(» ؛ي كه آن را ذُلّ ني، عزّيزوال ن
، و ير و شر، از نفع و ضرّ، از جمع و منع، از حالل و حرام، از مرگ و زندگانياز خ «- 

  )15، 2: زي و ن41: ك(» . اوستي همه قسمت كرده
 

��� N5�0+!  
 به سبب ي عارفانه فارسثرن كه در زبان عارفان وجود دارد و در ييها يژگي از ويكي«
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ز ين  رايينما متناقض.  استيينما  متناقض،م آن بر شعر عارفانه، زودتر بروز و ظهور داشتهتقد
د آن را از لوازم زبان عارفانه ي بلكه با، شاعرانه پنداشتيد عنصري تنها نبا-هيچون تشب - 

ا دست كم روش يت سيان نينما قابل ب متناقض قي هست كه جز از طريميرا مفاهي ز؛دانست
 يا وهيد شينماها، هم با ن اشاره، متناقضيبا ا. وه استين شيها هم ان آني بيبا و موجز برايز

، ييغالمرضا(» . زبان آنانيرگونگ از شعي مورد نظر عارفان دانست و هم وجهي معانيبرا
1388 :507(  
  )188: انس(» .يازي ني است در بيازين فقر «- 
  )188: انس(» .يست است در هيستيفقر ن «- 
كام و  يب دهان، و يلب و ب يم، بيم و حكمت قدي به علم قدوجلّ عزّيچون خدا «- 

» ك فرا دل بندگان من آرم؛يو ناد كرد كه بد ياركان هفت سوگند  يمخارج و ب يب زبان، و يب
  )3: ك(

» .ست هست نماستيست نما و نيت ن هسوجلّ عزّيم، خداينيب ين همه كه ما ميا و «- 
  )102: ك(

ده نشده ير متون تا به حال ديافت شد كه در سايار نادر ي بسيا ان شواهد نمونهيدرم
  .ستي از لطف نياست كه ذكر آن خال

! فقه يهان بي فقيا! حكمت يمان بي حكيا! ان ناداني دانايا! خرد ي خردمندان بيا «- 
! امتيمعرفت به ق ين باي خداگويا! داران خفتهي بيا! اران مستي هشيا! عقل ي عاقالن بيا
  )110: ك(» ! عزّوجلّيد از خداي شرم ندارآخر! خبر يان بي خداگويا!  مقّران منكريا

  

� 	�O D2/  
: ت آن همعلّ  وشويم مي» طرد و عكس « زيبايه صنعتت در آثار احمد جام متوجبا دقّ

رد و شتر طيرا در بي ز، كاربرد تضاد و متناقض نماستيست كه مقتضا يوجود حاالت«
 يان مي از موارد بياريز كه در بسي ني متضاد است و موضوع،ها مواد به كار گرفته شده عكس
شابهت دو امر متضاد و  و ميكساني و يا برابري تضاد و تقابل است يانگر نوعيا بيشود، 
  ) 408: 1388، ييغالمرضا(» .متقابل
  )32:  انساو،/ كس(،)12: قت، انسيحق/ عتيشر(،)12 :افتن، انسي/ جستن(
  )68: حضور، ك/ بتي، غ)كينزد/ دور(،)64: فنا، ك/ بقا (،)17: ر، كياس/ ريام(

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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ان ي بي باشد برايابزار» طرد و عكس« مواقع ممكن است ينكه برخيه ا قابل توجي نكته
، اثبات يكي ي، نفيان دو حالت متضاد و متقابل كه در مواردي بيگر، مثالً براي اغراض ديبرخ

  . استيگريد
» .ندياوند آنگه جوياست كه اول  يثين حدياوند، ايند آنگه ي را نخست جويزيهر چ «- 

  )12: انس(
  

+���� M���  
عتاً كالمش ي پس طب،ب و واعظ استيك خطينكه احمد جام چون ي حاصله اي جهينت

به .  بر مخاطب مؤثر افتدي باشد كه به راحتي و رواني سادگن حاليدر ع  جزالت ويد دارايبا
، ي به حسي عقليها هيكاربردن تشبه ز بي بجا و نيها ح، حذفي ملين منظور با تكرارهايهم

گر ي نغز، و ديها ها و ارسال المثل لي كردن كالم، استفاده از تمثيبا، حسي زييعبارات كنا
 البته كالم شيخ در عين سادگي و رواني داراي .ازدين مهم دست ي توانسته به ايوجوه بالغ

ال در نثر ي و صور خي عناصر بالغيع مليحي مي باشد و اين نكته در بسامد باالتكلّف و تصنّ
 يژگي دارد و نثر او را از ويت از ذهن و ذوق شاعرانه ويخ جام كامالً نمايان است، كه حكايش

تر و مؤثّرتر شدن كالمش از راه  غيخ آگاهانه به بليا شيگو.  برخوردار ساخته استيشاعرانگ
در واقع شيخ توانسته نقش خود را با استفاده .  نظر داشته استي متعدد بالغاستفاده از صور

از صنايع بديعي در گسترش نثر فنّي و مصنوع در آغاز قرن ششم هجري به خوبي ايفا كند؛ و 
 ي استفاده از برخيزان باالي به مي شود كه نگاهيد مييابد و تاي ي قوت مين گفته زمانيا

 برخوردارند و در يادي زييم كه از قدرت القايفكني ب- ليه و تمثيب مثال تش- يعناصر بالغ
توانسته  ي شود، چرا كه استعاره نميافت ميخ به ندرت يمقابل، مثالً استعاره در كالم ش

  .  برآورده كنديمي و تعليك نثر عرفانيخ را در يمقصود ش
  

@>P! � G��0!:  
  .دي قرآن مج-1
  .توني ز. تهران. چاپ اول. نثريشناس كالبد ).1376.( احمد، ابو محبوب-2
ه ي صححها و علّق و حواش.اني علم البي اسرارالبالغه ف).ق1404( . عبدالقادر،ي الجرجان-3

   .ي منشورات الرّض، قم. چاپ دوم.د رضايد محمد رشيالس
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 :قم . چاپ اول. .ي ابوالفضل ساجدي  ترجمه.يني فلسفه زبان د).1384( . جان،وري است-4
  انياد

 . فاضليقات عليح و تعلي تصح.نين و صراط اهللا المبي انس التائب).1368( . احمد، جام-5
  . توس:تهران .چاپ اول

 به پژوهش .ي جاميريقات حسن نصيح و تعلي تصح. كنوزالحكمه).1387( . احمد، جام- 6
   .ي و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انسان:تهران.  چاپ اول. فاضليعل

 :تهران.  اولپ چا.ليل تجلي جلي  ترجمه. اسرارالبالغه).1370( .القادر عبد،ي جرجان-7
   .نانتشارات دانشگاه تهرا

   . زوار:تهران . چاپ سوم. فن نثر).1383( .ني حس،يبي خط-8
  . سپهري  كتابخانه: تهران.1 ج. امثال و حكم).1374( . اكبري عل، دهخدا-9

   .رير كبي ام:تهران.  چاپ اول.رانيف ار تصو جستجو د).1357( .ني عبدالحس،ن كوبي زر-10
 :تهران. ازدهمي چاپ .يفارس ال در شعري صورخ).1386( . محمدرضا،ي كدكنيعي شف-11

   .آگاه
   . فردوس:تهران.  چاپ دوازدهم.انيب). 1381( .روسي س،ساي شم-12
   . سمت:رانته.  چاپ هفتم.اني و بي معان).1381( .،محمد و اشرف زاده، رضا مقدمي علو-13
 انتشارات :تهران.  چاپ اول.انهي صوفي نثرهاي سبك شناس).1388( . محمد،يي غالمرضا-14

   .يد بهشتيدانشگاه شه
   . فراگفت:قم.  چاپ اول. زبان عرفان.1387 ).رضايعل( ،ي فوالد-15
.  چاپ اول.ل سعادتي اسماعي  ترجمه.ي و زبان عرفانير قرآني تفس).1373( . پل،اي نو-16

   .ي مركز نشر دانشگاه:هرانت
 :تهران. كميست و ي چاپ ب.ي فنون بالغت و صناعات ادب).1382( .ني جالل الد،يي هما-17

   .نشرهما
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