
 
Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 13, No. 25, Winter 2022 

 

Comparative analysis of two poems from Hillī and Jāmī which 

praise the Prophet Muhammad 

 
AliAkbar Mollaie 1 

1. Introduction 

Safī al-Dīn al-Hillī (died in 750 AH) in an Arabic ninety verses 

Qasīda (ode) and Abd ar-Rahmān Jāmī (died in 898 AH) in a Persian 

fifty-six verses Tarkīb Band (poem of several stanzas of equal size) 

have praised the Prophet Muhammad. Equal subject and the same 

textual position are the base motivation of this research. Both poets 

composed their Eulogy when they went on a pilgrimage to Medina so 

they exposed their heart which was full of love and passion for 

visiting their Prophet's resting place (in Medina). The desire of 

meeting, the suffering of being far from beloved (here is the Prophet), 

and the hope of forgiveness are the essence of those poems. The social 

and cultural environments of the two poets have so many similarities. 

Although they have a hundred years' differences, both of them live in 

the Mongolian era. The research aims to compare two poems from the 

aspect of the forms (shape) & contents, then indicates similarities and 

differences. 

 

2-Methodology: 
The method which is used here is; intertextual criticism based on 

the American school in Comparative Literature. This school does not 
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necessitate historical relations even applying different languages 

between two works. It intends to change the methodology from 

historical influence to literary theory and criticism. The research is 

done based on intertextual criticism of odes in order to show the 

emotional and artistic relationship between the shapes and contents, so 

it casts a bilateral and comparative approach.    

 

3-Discussion 
Both Safī al-Dīn al-Hillī's Qasīda (ode) and Abd ar-Rahmān Jāmī's 

Tarkīb Band (poem of several stanzas of equal size) has set in a travel 

literature genre like. They both describe the difficulties during the 

travel and passion for visiting their Prophet's resting place in an 

effective way. Hillī begins his ode with a lyric like traditional Arab 

poems, then describes his journey. Finally, he joins the conjunctive 

verse (Takhal'los تخلّص) which tells of the Camel with the Eulogy 

about the prophet in a poetic way. In this ode, the chain of 

speech has been made under the influence of classic odes 

intentionally. The poet mentioned the people and places with an 

extroverted approach. He was inspired by the previous images and 

expressions. 

Jāmī's Tarkīb Band begins with verses that explain his pilgrimage. 

The sound of camels and mob of the Caravan has blended with the 

commotion inside the poet's heart. Then the poet finishes the 

description of his journey and starts to praise his beloved (here is the 

Prophet), then tries to express his feeling to him so humbly. During 

composing the verse Jāmī is full of passion and floats in his 

unconsciousness. The form and content of the poem meet each other 

in an emotional artistic way. 

 

4-Conclusion 

By comparing the contents & the structures of the two poems we 

can indicate these similarities and differences; 
4-1- Similarities:  

The plot of the poems and the poets' situation are so close to each 

other, so the common themes are outstanding in the poems. For 

example; passion for visiting their Prophet's resting place (in Medina), 

the suffering of being far from beloved (here is the Prophet), 

description of camel & desert, saluting to the Prophet, humbleness, 

seeking intercession, and asking for a spiritual reward for his Eulogy, 

https://www.wordhippo.com/what-is/another-word-for/intentionally.html
https://www.wordhippo.com/what-is/another-word-for/theme.html
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complaining for his adversaries, avoid using offensive language for 

other religions, and generally talking about dignity & greatness of the 

Prophet. 
4-2- Differences: 

Jāmī's poem is full of passion while Hillī's is empty of that, so the 

Hillī's doesn't have structural coherence. Jāmī has a macro-perspective 

in spiritual and religious matters which led to using ambiguity instead 

of clarity when Hillī intentionally uses details and reveals all names & 

symbols in his poetic imagination. Jāmī focuses on gestures and body 

organs to express his thoughts and emotions whilst Hillī doesn't pay 

much attention to them. And finally, Jāmī uses the capacity of the 

rhythm and the sound of words more than his counterpart. 

 

Keywords: Safī al-Dīn al-Hillī, Abd ar-Rahmān Jāmī, Comparative 

Literature, Praising the Prophet, Traditional Arabic and Persian 

poetry. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیست شمارة ،سیزدهمسال 
 

 در یجام عبدالرحمان و یحلّ نالدّییصف از چکامه دو یقیتطب یبررس
 (ص) اسالم امبریپ مدح

  1یی مال اکبریعل

 چکیده

ای شامل نود بیت به زبان عربی و عبدالرحمان جامی قصیده ه.ق( 027)وفاتالدین حلّی صفی
پنجاه و شش بیت به زبان فارسی، در منقبت پیامبر اسالم )ص(  بندی به طول( ترکیبه.ق 898وفات)

اند. تحلیل این دو سروده در یک اقدام تطبیقی، فراراه نوشتار حاضر است. روش تحقیق، بر سروده
پایۀ نقد درون متنی، در پرتو ادبیات تطبیقی به شیوۀ مکتب آمریکایی است. موضوع یکسان و 

ا بر آن داشت که به مقایسۀ این دو سروده، در دو حیطۀ شکل و موقعیت متنی مشابه، نگارنده ر
ها را بازنماید. هر دو سراینده، مدایح خود را در عشق به ها و ناهمانندیمضمون بپردازد و همانندی

اند. اشتیاق دیدار، رنج فراق و پیامبر و در طیّ یک سفر پرشور زیارتی به مقصدِ مدینه آفریده
د؛ هاست. هر دو شاعر، زبانی عذرخواه و روحی خاکسار دارنایۀ این چکامهمآرزوی آمرزش، جان

نگری او را ندارد. چه حلّی، از شور عاطفی جامی و صدق هنری او برخوردارنیست و کالناگر
بند جامی از قبیل واژگان، اسلوب عبارات، صور خیال عاطفۀ عرفانی در تمام عناصر شعری ترکیب

وانگهی عواملی از قبیل ضعف عاطفی در مدح،  است؛و کنشگر بوده و موسیقی، نیرویی نافذ
بودن سروده و تنگنای قافیه، از انسجامِ هنری و تی قصیده، طوالنیپایبندی شاعر به ساختار سنّ

 است.اثربخشی عاطفیِ مدحیۀ حِلّی کاسته
 

 یسنّت شعر ،یبون مدح ،یقیتطب اتیادب ،یجام عبدالرّحمان ،یحلّ نالدییصف: های کلیدیواژه
 . یفارس و یعرب

                                                           

 72/78/1377:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                           70/72/1377: مقاله دریافت تاریخ 

         Doi:  10.22103/jcl.2021.17972.3321                                                                                   223 – 211صص 
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 مهمقدّ .0
 .شرح و بیان مسئله0-0
آور قرن ، شاعر، دانشمند و عارف نام1عبدالرّحمن بن نظام الدّین احمد بن محمّد جامی»   

( وی در طول عمر خویش چندین بار 3/230: 1202)صفا، « نهم هجری قمری است.
ه.ق به حجاز بود. او در مسیر خود  800ترین سفرش در سال ترین و طوالنیسفرکرد. مهم

کرد و به سبب جفایی که از اهل بغداد دید، دچار گذشت، چهارماه توقفکه از بغداد می
کرد کدورت شد. وی سپس روی به مدینۀ پیغمبر آورد و ترکیبی در نعت آن حضرت نظم

جاه و را که ضمن پن 3نگارنده در صدداست این ترکیب .(83-81: 1237)ر.ک: حکمت، 
، مقایسه و 3الدین حلّیاز صفی 2ایشش بیت و هفت بند به رشتۀ نظم درآمده، با قصیده

کند. قصیدۀ حلّی مشتمل بر نود بیت و در اظهار ارادت به حضرت محمد )ص( تطبیق
 است.سروده شده

روش مکتب هدف نوشتار، بررسی این دو سروده بر پایۀ اصول ادبیات تطبیقی به
شناسی و توجّه به نقد و تحلیل را در رأس کار زیبایی»این مکتب،  آمریکایی است.

نماید، این است ای که نیازمند توضیح می( نکته331: 1289)نظری منظّم، « گری نهاد.تطبیق
بند و دیگری در قالب قصیده است. البته چنین انتخابی از نظر ها، ترکیبکه یکی از سروده

بند از نظر موضوع و رعایت بحر شعری، شبیه که ترکیبچرا است؛مبنا نبودهنگارنده، بی
ای است که به چند قسمت مساوی تقسیم شده و در هر بند، قصیده است، گویی قصیده

گیرد، هم قافیه های ترکیب قرار میاست. بندهای واسطی که بین خانهتغییر قافیه داده
بند بر بند و ترجیعارند. امتیاز ترکیبهایی شبیه قصیده دنیستند، ولی ابیات هر خانه، قافیه

شود، شاعر از استبداد ناشی از رعایت میها عوضقصیده، به این است که چون قافیۀ خانه
تواند با سهولت بیشتری اشعار بلند یابد و میمیوحدت قافیه در تمامیّت سروده رهایی

ها نه تنها یکسان سروده که موضوعافزون بر این .(213 -279: 1293بسراید )ر.ک: شمیسا، 
است، بلکه هر دو سرایندۀ مسلمان، این مدایح را در موقعیت محیطی و روانی مشابهی یعنی 

اند. محیط النبیّ و در اشتیاق زیارت مرقد آن حضرت، به گوهر نظم کشیدهدر مسیر مدینۀ
بیش از صد های بسیار دارد. هر دو با وجود اجتماعی و فرهنگی هر دو شاعر نیز همانندی

 اند. سال اختالف زمان، در عصر حاکمان مغولی زیسته
 .پیشینۀ پژوهش2-0

نگرفته که در تیررس دید نگارنده است، تاکنون تحقیقی با این عنوان، صورتجاتا آن 
هایی یافت که با نوشتار حاضر پیوندهایی دور یا نزدیک توان پژوهشاست. با این حال می

 دارند:
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، به «یالدین حلّمدح پیامبر )ص( از دیدگاه صفی» ( در مقالۀ1200امین مقدسی )
بررسی قصاید حلّی در مدح پیامبر پرداخته و به این نتایج رسیده که تنۀ اصلی اغلب مدایح، 
از صور خیال بهرۀ چندانی ندارند و مفاهیم واحد به تأثّر از قرآن و احادیث، در قصاید 

الدّین مقارنۀ مدایح نبوی عطّار و صفی»( در مقالۀ 1283) اند. همین نویسندهمختلف، تکرارشده
های بیانی دو به مقایسۀ مدایح نبوی دو شاعر پرداخته و با مقایسۀ مضامین و شیوه« حلّی

که ر، شاعرانه و زمینی است، درحالیسراینده، به این نتیجه رسیده که نگاه حلّی به پیامب
حضرت محمد )ص( »( در مقالۀ خود 1283الزیموسی )عطار، نگاهی عارفانه به پیامبر دارد. 

به تبیین سیمای پیامبر در خالل اشعار جامی پرداخته و به موضوع « در اشعار عرفانی جامی
پیامبر اعظم »( در مقالۀ 1280است. سلطانی )آفرینش پیامبر، مقام وی و معراج اشاره کرده

اند، مدح پیامبر )ص( پرداخته به چند نمونه از اشعار جامی که به« در اشعار جامی
( 1290است. فالح )های شاعر از قرآن کریم را معیّن ساختهگیریکرده و برخی واماشاره

، «الدّین حلّیالدیّن عبدالرّزاق و صفیبررسی تطبیقی مدایح نبوی در اشعار جمال»در مقالۀ 
الدین حلّی اید صفیبند جمال عبدالرزّاق و قصبه مقایسۀ نعت پیامبر اسالم در ترکیب

های هر کدام نشان پرداخته و برخی مضامین همانند و ناهمانند را به گواهی ابیاتی از سروده
« نبوت خاصّه»بررسی آراء جامی دربارۀ »( در مقالۀ 1299نیا و دیگران )است. بهرامیداده

های جامی در ترین دیدگاهبه مهم« در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کالم اسالمی
 اند. کردههای وی، اشارهمورد نبوت خاصه در خالل ابیاتی از دیوان

 لهاهمیت مسئ .ضرورت،3-0
متنی، به مقایسۀ دو قصیده با موضوع یکسان این پژوهش که بر پایۀ تحلیل و نقد درون
پیامبر  است تا این دو اثر شایسته را که فضایلاز دو شاعر برجسته و ممتاز پرداخته، کوشیده

اند، بر دو محور شکل و معنی، مقابل رحمت )ص( را در قالب موزون خویش، گنجانده
یکدیگر قراردهد و رابطۀ عاطفی و هنری بین ساختار و محتوایشان را به نمایش بگذارد. در 

 های پژوهش عبارتند از:این راستا، پرسش
ی هستند و چگونه اندیشه های سبکی و موضوعاین دو سروده هر کدام دارای چه ویژگی.1

 است؟و احساس دو سراینده، در شریان شعر، جاری شده
 هایی در حیطۀ مضامین و سبک سرایش دارند؟ها و تفاوتدو چکامه چه شباهت.3
 

 .بحث و بررسی2
ها شود و سپس در یک اقدام تطبیقی، شباهتمیابتدا هر سروده جداگانه نقد و معرفی

 ند.گردمیها تبیینو تفاوت
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 الدین حلّی.تحلیل موضوعی قصیدة صفی2-0ّ
 :کردتوان آن را از نظر موضوعی، به سه بخش تقسیمدر کالبدشکافی این قصیده، می

تغزّل )بیست و شش بیت(، وصف سفر )بیست و یک بیت( و مدح پیامبر )ص( )چهل و سه 
یا تغزّل است. این های سنّتی کهن عربی، تشبیب رسم سرودهبیت(. بخش اوّل قصیده، به 

تغزّل، طبیعتی سرد و تقلیدی دارد و بارِ منظوری و عاطفی، بر پیکرۀ منظوم قصیده، خوش 
ای که در خأل عاطفی شکل های عشیرهننشسته؛ گویی صورتکی است ساختگی از عشق

است. در دو بیت اوّل، شاعر تشبیهی تکراری را به شیوۀ مقلوب، به کارگرفته و در گرفته
است که یت بعدی، بین دو مصراع هر بیت، با تکلّف، تقابلی محتوایی برانگیختههفت ب

-مُطلَقات/ال یُفَکّدهد. این دوگانگی در واحدهایی چون: ضعف عاطفی خویش را پوشش
هیب لَ-انور األجفَتُور الظُّبَی )حدّ السیف(/فُفُتُ -د/الحُوراألُسَ -قَادَت/یُقَطِّعُ -وراب/سُفُحِجَ
 شود.میدیده، وبلُسَعیر القُود/الخُدُ

که زنان را با عبارت از نظر اخالقی، شاعر در تغزّل خویش کامال عفیف است، طوری
جا به بعد، دو عاطفۀ کند )بیت دوازدهم(. شاعر از اینیادمی« ما تَحوی القُصورُ»کنایی: 

ناموسی و آمیزد و به رسم کهن، از صفّ ناشکستنی محافظان ترس و طمع را به هم درمی
معشوقه را تا مرز یک  آورد که اقدام به دیدارسعی و سماجت جاسوسان، سخن به میان می

کند. در وانفسای این دیدارِ عاشقانه، چالشی برپاست. عشق حماسۀ مرگبار، برجسته
کنند. در میرانَد. خلخال پای یار و بوی خوش عبیرآمیزش افشاگری خواند و غیرت میمی

ولناکی، سپیدۀ صبحگاهی چون تیغۀ زهرآلود دشنۀ غیوران قبیله، سینۀ چنین معرکۀ ه
درد و عاشق، چون کودکی خطاکار در چتر گیسوان شبرنگ معشوقه تاریکی را می

کند. دمیدن صبح و سعی جاسوسان، خاطرۀ جا تجربهجوید تا عشق و ایمنی را یکمیپناه
شود میایکند و بهانهمیخیال او زندههای دشمنانش را در توزیروزگاران گذشته و کینه

دارد. گویی معشوقۀ جهان در اسارت اش را استوارهای خویش را بستاید و ارادهتا صبوری
توان از برکاتش نظرانی است که جز با صبر و صالبت پوالدین، نمیبدخواهان و تنگ

د و مباهات شاعر ای از شکایت و فخرن(، آمیزه30-31گرفت. این شش بیت پایانی )کامی
اند. شاعر، ضمن چهار بیتی که به فخر را با لحنی جاندار و مخیّل، به تصویرکشیده

( و دو تلمیح 33(، یک اغراق حماسی )بیت قَلَبَ الدَّهرُ المِجَنَّدارد، یک کنایه )اختصاص
است. در بیت بیست و (، آورده و شکیبایی خویش را به زبان تصویر، گواهی کرده30)بیت

 شود. این بیتمیهفتم، پرده از سفری شبانه در عرصۀ شبی سیاه و سهمگین برداشته
بخش تغزّل و فخر، و آغازگر غرض وصف است. وصف شتر و شرح سفر در بیابان، پایان

انجامد. به گواهی این ابیات، شاعر بر پشت شتری تنومند و در بیست بیت به طول می
های جاری و بادهای گون با ریگهایی سوخته و سرابنرهنورد سوار است و در بستر بیابا
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است. توصیف سفر شده به دنبال مرجع خویش، روانکش، چون ضمیری گمزوزه
است. گویا سفر ای است که پیوند عاطفی آن با ابیات فخری سابق، بریده نشدهگونهبه

ل را مصداق کند و فعلی است که قومیرا گواهی شاعر، کنشی است که صالبت اراده
 بخشد. می

دانی و چابکی شاعر در هفت بیت، شتر خود را به شیوۀ شاعران جاهلی به راهواری، راه
ستایی، یادآور رسم کهن شاعران عصر جاهلی است که است. باری این مَرکبستوده

گزیدند و با شتر خویش به مرحلۀ ای غیرمستقیم برای خودستایی برمیتمجید از شتر را شیوه
رسیدند. شاعر در خالل این ابیات، مسیری را که از عراق تا حجاز پیموده مزادپنداری میه

گوید. ذکر کند و نام خاصّ هر یک را بازمیمیها را یادآوریها و کوهاز جمله دشت
های  مربوط به جبر های اماکن، برآیند پیوند انسان با جغرافیاست و ناشی از محدودیتنام

جا که ناخودآگاه انسان خاکی است. شاعر در ادامۀ مسیر بیابانی، آنجسم و اثرش در 
جوید و وارد غرض میشده، با ترفندی هنری تخلّصگویی به خان هفتم سفرش نزدیک

 شود:اصلی یعنی مدح پیامبر می
 غَدددَت تَتقااَددالا المَسددیرَ لِ لَّهددا 

    ججججججج
 إلی لَحدو ییدر المُرسَدلینَ مَسدیرُها     

 

کرد؛ چون که او به سمت مسیر را می ]نشانی[از ما تقاضای  ]کار به جایی رسید که شتر[ ترجمه:
 بهترین پیامبر، راهی بود.

ستاید و پس از اظهار سالم و ابراز حلّی در ادامه، ضمن پنج بیت، فضایل پیامبر را می
اطف ای به سمت عواطف مذهبی خویش که عصارۀ عواهلل )ص(، روزنهتحیّت به مرقد نبی

آورد. علیّ مرتضی و اهل بیت پیامبر )ع( را با لحنی برمیگشاید و کامیدینی اوست می
)بیت شصت و ششم( به « قلیلٌ شَکورُهاستاید و با عبارت: شورانگیز و خیالی بارور می

زند و بالفاصله در دو بیت، صحابه را به شجاعت و ای لطیف میمخالفان شیعه، کنایه
شورد. در ادامه، اش، احساس مذهبیِ مخالفی را برماید که مبادا کنایهنمیسخاوت تحسین

یابد. قصیده، میستاید و همین لحن تا پایان قصیده ادامهشاعر با لحنی خطابی، پیامبر را می
گردد. شاعر از گناهان خویش چون خطبۀ شوقی خطاب به روح آسمانی پیامبر، ایرادمی

دارد و شاعرانه، حضرت را به پذیرش را در دل، زنده نگاه مینالد، امید شفاعت و غفران می
 انگیزد. درخواستش برمی

 .تحلیل ساختاری قصیدة2-2
نهاده و ساختار را بر محتوا بندی قصیده را موافق با معیارهای سنّتی، بنیانحلّی، استخوان

یادآور تابوهای ناموسی عشایر  است. تغزّل اوو تقلید را بر اصالت و ابداع، مقدّم شمرده
های شتر کعب بن زهیر و طرفۀ بن نشین عصر جاهلی است و شتر او همان ویژگیخیمه

رمق است و شاعر را ناگزیر کرده عاطفی، کمالعبد را داراست. نیروی پردازندۀ شعر از نظر 
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کند و تعابیر و مضامین موروث را های هوشیار ذهن کاوشکه به دنبال محتوا در الیه
است و تردستی ای بین عناصر تصویر، برنیانگیختهآورد. تخیّل، پیوند باریک و تازهچنگبه

قابل درک نیست. تنها در  و طراوتی که ناشی از دخالت احساس یا اصالت طبع شاعر باشد،
چارچوبی سنّتی و با مصالحی از نوع تلمیحات و اقتباسات، فضایل پیامبر، گزارش 

 است. شده
است. اگر کلمۀ قافیه را واکاویم، برخورداربه لحاظ موسیقایی، قصیده از قافیۀ مطلقه 

زوم ما الیلزم را بعد از حرف رَوِیّ، ضرورتی شبیه به ل« ها»بینیم که وجود ضمیر مؤنّث می
، «رُ»، که قافیۀ مَطلعِ اوّل است، «(رُهَالَضی»است. به طور مثال در کلمۀ برای شاعر ایجاد کرده

، حرف خروج است. ضرورت رعایت چنین «ا»، حرف وصل، و «ه»حرفِ رَوِیِّ است، 
فیه، است. با این حال، آوردن قاای در این چکامۀ بلند، شاعر را به سختی انداختهقافیه

است که به صورت یک نشان خواسته یا ناخواسته ترفندهایی بدیعی را در سروده برانگیخته
گرند و البته در ایجاد موسیقی نیز شرکت دارند. یکی از سبکی در سراسر قصیده جلوه

ای دارد، ردّ العجز علی الصّدر صنایعی که قافیه در ایجاد آن دخالت داشته و بُروز برجسته
های عینی )تکرار عین کلمه( و اشتقاقی ها، ظاهر شده و مصداقبسیاری از بیت است که در

أسیرةُ/أسیرُها، غُرِرتَ/غُرورُها، تَغارُ/غَیورُها، یَزورُها/یَزورُها، آن، عبارتند از: 
ورُها، یَبَرتُ/یَبیرُها، ورُها، العَبُور/عُبورُها، تُدبَرُ/دَبُسُبورُها، جَسرَة/جَصبوراً/صَ

ورُها، بُشری/بَشیرُها، ورُها، المَسیر/مَسیرُها، استَمَرَّ/مَریرُها، بِحارٌ/بُحُر/اُمُالضَّمی
در مواردی نیز این صنعت بدیعی از طریق انواع جناس، ایجاد شده که  .ورُهاتَقصیرُها/قُصُ

 (، فُتورُزیبا چشم(/حُورُها )زن زیباچشملَظیرُها/لَضیرُها، الحُورِ)به ترتیب عبارتند از: 
(، القُصورُ/صُقورُها، إقتارُها/قَتیرُها، عِثارُها خماری چشمورُها )(/فُتُکندی شمشیر)

(/بُدورُها پیشتازی(، بُدورٌ )چاالک(/شُطُورُها )نیمه(، شَطر )آگاهی یافتن(/عُثورُها ))لغزش
جیزاً/مُجیرُها و (/قَطُورُها، مُزاابر باران(، الثُّبورِ/ثَبیرُها، یَاطِری/یَطیرُها، قُطارُها )کامل ماه)

)موهایش(. این آرایه که در سطح ابیات، با تکرار یک واژه یا قسمتی از  شِعرِی/شُعورُها
برانگیز است. گاهی نیز حضور قافیه، تضادّی را در آن واژه در قافیه، شکل گرفته، موسیقی

خته های دو قطبی است و آرایشی تقابلی برانگیساحت بیت باعث شده که ناظر بر ماهیت
(، آغاز پیریرخُ الشَّبیبةِ/ قَتیرُها )حِجابِها/سُفورُها، شَکه مصادیقش عبارتند از: 

های شکم) مُبَشِّرُها/لَذیرُها، أوَّلُها/أییرُها، أیفَی/ظُهورُها، ظُلمَة/لُورُها، یِماصاً بُطُولُها
سَعیرُها، اطّرادُها أثرَی/فَقیرُها، بَردٍ/ (،از بار های سنگینپشت(/مُثقَالتٍ ظُهورُها )الغر

 (.اندکجَمُّها )فراوان(/یَسیرُها )، (/قُصورُهاگستردگی وشمول)
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 بند جامی.تحلیل موضوعی ترکیب2-3
جامی در هشت بیت بند اوّل، شوق رهنوردی دارد. سخن از سفری زیارتی است. عشق 

بند با ترکیباست. باری قالب آسمانی به پیشوای دین، جای تغزل به معشوق زمینی را گرفته
( 2کوبان )(، پای3چنین آغاز شورانگیزی، تناسبی درخور دارد. قیدهایی چون: زودتر )بیت 

(، مستی 2اختیاری )(، بی3قراری )صبری، بیخوابی، بی(، و صفاتی چون: بی8دیر جنبیدن )
( و 3(، آهنگ ره کن )1(، و افعال و عبارات امری چون: محمل ببند )بیت2( و شوق )3)

دارند. این هشت بیت، مبدأ حرکت را به مهار برمیبی (، پرده از عشقی8دا آغاز کن )حُ
های استعاری شاعر، وارهکشند. شوق دیدار که مفهومی ذهنی است در طرحتصویرمی

-پای»در بیت دوم و قید « زودتر»اند. قید اند و حجم، حسّ و حرکت یافتهجسمی شده

امان بیدلی است که تپش قلبش بر جنبش پاهایش، تقلّای بیدر بیت پنجم، یادآور « کوبان
گیر، ، زمینچاالکی، در بارگاه روح افالکی اندودش با وجودپیشی گرفته و جسم خاک

. پردازداست.  شاعر در بند بعدی به توصیف مسیر میآفرین شدهبَر و زحمتزمان
وق و مملکت محبوبِ حاصل نجد است، ولی چون مهد معشروی شاعر، خارزار بیپیش

اوست، بویش جانفزا، آبش خَوش و خاکش دلکش است )بیت سیزدهم(. صفای نجد هر 
چه بوده، باز نتوانسته خاطرۀ تلخ بغداد را از ناخودآگاه شاعر بشوید. در بند سوم، غم غربت 

شود و دجله را چون دو رشتۀ خون میای در یاد شاعر زندهو رنجش وی از بغدادیان، لحظه
 سازد: میز چشمان وی جاریا

 وز دو دیده دجلةۀ خةون در کنةار مةن روان      ام افتاد دور از خان و مان                 بر کنار دجله
 

شوق دیدار محبوب یثربی، از سویی و خاطرۀ کدورت بغدادیان از دیگرسوی، جز و    
غرّد تا از شتن میاند و اوست که رعدآسا بر خویدل برانگیختهمدّی در روح شاعر نازک

سار اند، دل صاف کند، بو که از چشمهغوغایی که جاهالن بغدادی در روحش برانگیخته
 نماید:حقیقت و معرفت نبوی، گلوی جانی تازه

 گِرد آن خرّم حرم گویم خروشان در طواف  کی بود یارت که دل از فکر عالَم کرده صاف      

ت توانایی آن را داری؟!(، به لحاظ بالغی، سرشار )چه وق« کی بود یارت»عبارت پرسشی   
سازد. باری این پرسش از میاز آرزومندی است و با لحنی استبعادی، تمنّایی دور را مطرح

 اوست. آمده و برآیند جدال بین نهاد وی و خودِ آرمانینهاد شاعر بر
شهر انشود و به آرمتر میدر بند چهارم که شاعر به حریم قدسی رسول نزدیک

گردد و در دریای پر از فیض نبوی، رها می گشاید، از کویر محنت،خویش پا می
( و تیزبینان، با چشم شهود، 30شود؛ آنجا که آینۀ گیتی، زنگار ظلمت ندارد )بیتشناورمی

 (،64/المٍ آمِنینَ )حِجراُدیُلُوها بِسَ (. شاعر به رسم آیۀ شریفۀ:38بینند)نور معرفت را می



 ...و یحلّ نالدّییصف از چکامه دو یقیتطب یبررس                        233

فرستد، به امید این که پاسخی دریابد. آور وحی، سالم میر پیاپی به محضر پیامباهشت
(، درخواست شفاعت 22شاعر مشتاق، در بند پنجم با عبارت ندایی: یا شفیع المُذنبین )بیت

ای چون جامی، پیشهدر این عبارت، با مقتضای حال شاعر عارف« یا»نماید. حرف ندای می
 متناسب است. 

در بردارندۀ اندوه، حسرت و انتظاری است که با روح مهجور و « یا»رف باری ح 
خوردۀ انسان نیازمند، هماهنگی دارد و ناظر بر درنگی است در آستانۀ درماندگی و شکست

: 1929خیزد. )الحاوی، افتادگی از آن برمیتصویرگر فریادی است که بوی سوز و تک
311) 

های عجزآلود شاعر ضمن ابیات این بند، واگویهتوان در تصویر این استیصال را می
خویشی، درویشی، دلریشی دریافت. بار گناه، پشت دوتاه، موی سفید، روی سیاه، عجز، بی

کشاند. و درد، اوصافی هستند که شاعر به تناسب حال پریشان خویش، به قلمرو شعر می
خارستان طبع یا مُشتی  ای نخل ازبند اوست که جز بستهزبان عذرخواه وی، همین ترکیب

(. در بند ششم، شاعر عارفانه خاکساری 29است )گیاه نیست که سوی فردوس برین آورده
نماید و با کامی کند، دیو رهزن نفسش را در حریم کبریایی خاتم پیغمبران، قربانی میمی

به ای از دریای احسان، سر اندام که پشمش ریخته، در آرزوی قطرهسگی بیتشنه، چون 
(. در بند پایانی، شاعر، نالۀ استغاثۀ خویش را نارسا و آستان نبوی را 33کوبد )آستان می

کند، بادا که سان دست ارادت به دامان خاندان و صحابۀ پیامبر درازمیبیند؛ بدینبلند می
کنند. در فضای حرم، واسطۀ فیض و رحمت شوند و ندای آمرزش این شوریده را نیوش

شود که از و عظمت و تعالی حقیقت جاری در روح شریعت اسالمی میشاعر چنان مح
جوید که به گردد و راهی به سوی آن هستی محض میمیطمع بهشت و ترس دوزخ، فارغ

 (.20گذرد )زعم او از شریعت محمدی )ص( می
 بند.تحلیل ساختاری ترکیب2-0

ر تمام عناصر شکلی بند، جریان احساس خروشان شاعر دترین ویژگی این ترکیبمهم
خواهی شاعر در موسیقی شعر و به است. احساس آرزومندی و آمرزشو معنوی سروده 

، در «آ»است. در این راستا عالوه بر این که صدای بلند ها مؤثّر افتادهطور خاصّ در قافیه
اند، شاعر در هفت بند سروده، از بیشتر کلمات، نیرویی کششی به سمت باال برانگیخته

کرده که با برخورداری از صداهای کشیده، فرصت کشش صوت، تخلیۀ هایی استفادهافیهق
، در «ار»، درون هجای بلند «آ»آه و ابراز آرزو را به او بدهند. در بند اول، صدای کشیدۀ 

، در بند چهارم، «ان»ضمن هجای « آ»، در بند سوم صدای «ای»بند دوم، صدای کشیدۀ 
، درون هجاهای «او»و در بند هفتم از طریق صدای بلند « اود»ای ضمن هج« او»صدای بلند 

اند. در بندهای پنجم و ششم که دارای ردیف ، زمینۀ کشش صوت را مهیاکرده«اندودهآ»
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و « اه»است. در بند پنجم، هجای بلند هستند، این قابلیت باز در کلمات قافیه، رعایت شده
اند. و باال بردن صدا را به قصیده بخشیده، مجال کشش صوت «ان»در بند ششم، هجای 

به آسمان « آ»گویا شاعر در ایستگاه پایانی هر بیت، آه خویش را بر محمل صدای کشیدۀ 
آور رحمت تر، راز دل آرزومندش را به پیامای وسیعبرکشیده و با آرامش، در بازه

 است.  بازگفته
بند جامی تأثیر عاطفه در گزینش واژگان نیز امری شایان پیگیری است. طرح ترکیب

است. فرایند سفر و در راه بودن، در دایرۀ واژگانی شاعر شدهدر قالب سفری زیارتی ریخته
، ده بار در قصیده تکرار «ره»و مخفّف آن « راه»که واژۀ طورینیز اثرگذار بوده به

با دو عاطفه، گره خورده، یکی اشتیاق دیدار و دیگری رنج فراق. است. روح این سفر شده
در بافت این دوگانگی، گویی دو مسافر در راه است و دو راه در پیش. روح، قطب 

پرور محبوب، مست و موّاج است و جسم در حصار گریزپایی است که از رایحۀ دماغ
گر شده واژگان متقابل، جلوه مرزها و موانع، محبوس. این ماهیّت دو قطبی، در عبارات و

حریر و گُل/ خارا و -(17گرانیِ کوه/بادپای ) -که عبارتند از: ترکِ اختیار/زمام اختیار
خارستان طبع/فردوس  -معذرت/گستاخی-گمره/ رو به راه -موی سفید/روی سیاه -خار

طبعان/ زاغ -گلستان/خاک حجاز -افسر شاهی/طوق فرمان-جان/بحر احسانهتشن-برین
سحاب فیض/لوث گناه، خُلد/ جحیم. این تقابل و  -ایوان قبول/سنگ ردّ-گوندلیب مدحع

کند و سفر، میدارند که عاشق بین خود و محبوبش احساسای برمیتضادّ، پرده از فاصله
یابد به دیدار محبوب، کامروا ای است که عاشق را با وجود تمام تضادّهایی که میواسطه

 خشد. بسازد و کمال میمی
است. شاعر وقتی ناخرسند است، دجله با عاطفه در تخیّل شاعر نیز اثرگذار بوده

بیند، ولی بیابان سترونِ نجد را کانِ لطف، و آلود میبخشش را اشک خونهای زندگیآب
ای نخل و طبع اش را بستهپندارد. او سرودهافشان میسبزۀ اطاللش را بر جَعد سنبل، مشک

کند. این عناصر، نه تنها با عواطف شاعر همسوست، بلکه با ، تصورمیخود را خارستان
عناصر اقلیمی کویر عربستان، در پیوند و تداعی است. این تناسب و تداعی، گویای صدق 

 هنری شاعر است.
احساس جوشان شاعر در اسلوب جمالت نیز اثرگذار بوده و باعث تنوع اسلوبی و 

سرشتی پویا و ناپایدار دارد.  ور طبیعی احساس،است. به طپویایی لحن سروده شده
قراری است، لحن روی، در ابیات مندرج در بندهای اولیه که سخن از سفر و حالِ بیازاین

دهند که مشتاق میعمدۀ عبارات، ندایی، امری و پرسشی است و تکاپوی مسافری را نشان
ی بعدی که سخن از وصال زیارت است و بیابانی گسترده در پییش روی دارد. در بندها

های ها از شیب پرالتهاب جمالت انشائی به ثبات گزارهعاشق و دیدار محبوب است، گزاره
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اند و خروش خطاب و نهیب ندا، در لحن پذیرا و پرکُرنش شاعر، بستری خبری رسیده
 است. عارفانه یافته

 .مقایسه2-5
مقیاس مضمون و ساختار، به های این دو سازۀ هنری، در دو ها و ناهمگونیهمگونی

 .   شرح زیر قابل پیگیری است
 هاهمانندی.2-5-0

بندی است که در طرحی شبیه به سفرنامۀ منظوم، سامان سرودۀ جامی، ترکیب.الف 
است. های نجد، صورت گرفتهاست. سفری در قالب کاروان زیارتی که با شتر از بیابانیافته

ل بستن و اشتر دوانیدن به شوق یار و سائقۀ دیدار، باری حکایت ساربان و کاروان، محم
گوی روزگاران پیش از اسالم است و در این یادآور مقدّمات غزلی شاعران تازی

آورد. طرح این های فطری عشایر شبه جزیره را فرایادمییادی، عشقبند، چون اندوهترکیب
ن از صحرانوردی با شتر، سفر در قصیدۀ حلّی هم، جامۀ نظم پوشیده و پس از تغزّل، سخ

 است.های سفر و اشتیاق مسافر، به میان آمدهسختی
جوید و با بیتی که اصطالحاً تخلّص حلّی در بیت چهل و ششم از وصف، خالصی میب. 

 گشاید:نام دارد، از وصف به مدح ممدوح، ره می
 لِ لَّهدا  رَدا المَسید الَدددد ااَقَغَدَت تَتَ

              ججج
 ارُهَدیددنَ مَسِدیددالمُرسَلِ یددرِیَ وِدددددحی لَإلَدد 

 ج

 گذشت( 0)ترجمۀ آن در صفحۀ 
در مصراع نخست، ناظر بر تحوّل است. تحوّل یعنی شدن. گویا « غَدَت»فعل ناقص 

است. شتر در پیلۀ سخت بیابان، دچار دگردیسی شده و به مرحلۀ تقاضا و تعاون رسیده
گر یگانگی عاطفی شاعر با حیوان صبور صحراست. ، تصویر«تَتَقَااَالَا المَسِیرَ»عبارت: 

یک روح مشتاق که در دو کالبد ناهمگون، حلول کرده و نشئۀ تالش و تقاضای وصال 
 است.

کند، میجامی نیز در سفر زیارتی خویش در آن نقطه از بیابان که بوی جانان را حسّ
 خواهد:محبوب میطلبد و ملتمسانه راهی به سوی ضمن بیتی، از باد صبا ارشاد می

 سوی نجدم ای صةبا بهةر خةدا راهةی نمةای       حال و وجد من فزود از بوی جان افزای نجد        
 

سوی نجدم ای صبا بهر خدا »و عبارت فارسی: « الَا المَسیرَااَقَغَدَت تَتَ»عبارت عربی: 
شتر  ، در ابیات یاد شده، هر دو محتوایی استرشادی دارند که یکی از زبان«راهی نمای

 شده و دیگری از زبان شترسوار. اگر این دو عبارت را به مدد قرائن لفظی مقایسهمطرح
بینیم که عبارت عربی، ساده و فاقد هرگونه تأکید لفظی است، ولی در عبارت کنیم، می

های جوهرِ عاطفی، فارسی، اسالیب ندا )ای صبا( و سوگند )بهر خدا(، چون لنگرگاه
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اند. در مورد ک شاعر را در این تجربه، گرم و پرخون نگه داشتههمواره مزاج خواهشنا
کارکرد و الیۀ عاطفی زبان، تنها »بالغت حرف ندا، برخی ساختارگرایان بر این باورند که 

عالوه باد صبا نمادی از ( به03: 1281)فالر و دیگران، « گردد.در حروف ندا نمودارمی
حِلّی بار عاطفی موجود در بیت جامی را  اصالت روح شرقی است. باری اگر چه بیت

ندارد، ولی هر دو بیت، نقطۀ عطف سیر تکاملی یک روح در آستانۀ عروج را 
دهند؛ عروج از کویر تکلّف به پردیس تمتّع. در این میدان، شتر، قهرمان صبوری مینمایش

های عشرتکدۀ وصال، است که روحی مشتاق را از ماتمکدۀ فراق تا نزدیکی
ها یابد بر ریگاست. در سرودۀ حِلّی، حیوان چون نشان مرقد محبوب را میراندهپیش
 گردد:میکوبد، خواهشش به خرامش و تمنّایش به تسبیح بدلمیپای

 یحَ الحَصَددَن سَبّدی شَوقاً لِمَتَرُضُّ الحَصَ
              جج

 ارُهَددددددالمِ بَعیددددالسّا بِددددیَّهِ وَحَددددیلَدَ 
 ج

با سالم  ]نیز[کوبد و شترش ها میبر ریگ ]پا[گوی اویند، ها تسبیحبه اشتیاق کسی که ریگ :ترجمه
 گوید. کردن، تحیّت می

یابیم، آنگاه که یاد حبیب و همین احساس شوق را در شریان ناقۀ جامی هم جاری می
 دارد:هایش را به تک وامیمنزل، گام

 گر چه باشد در گرانی کوه، گردد بادپای             ناقه چون ذکر حبیب و منزل او بشنود    

در تخلّص حلّی است و در بافت « غَدَت»، معادل معنوی و لفظی «گردد»در این بیت، فعل    
 اند.ها، موقعیتی مشابه یافتهعاطفی و ساختاری سروده

موضوعات مشترک در دو سروده بسیار است. از جمله: شوق زیارت، گزند فراق،  .ج
جویی، ف بیابان و شتر، عرض سالم و ارادت به پیامبر، خاکساری، آمرزش، شفاعتوص

کوتاه از دست رقیبان بدخواه، پرهیز از  درخواست اجر معنوی برای مدایح خود. شکایت
توهین صریح به مذاهب دیگر و به طور کلّی رعایت حرمت و حشمت پیامبر )ص( در 

 سروده. 
 ها.ناهمانندی2-5-2
حلّی، شاعر است و در سروده با لحنی فاخر، عروس اندیشۀ خویش را سزاوار کابینِ  .الف   

کند و به جای بُرده، میاش را با مدحیۀ کعب بن زهیر، مقایسه(. قصیده82یابد )قبول می
(. پاداش اخروی خویش را با لحنی که 82خواند )قصیدۀ خود را شایستۀ بَرد )بهشت( می

(، اگر چه از روی احتراس، ناگزیر 83کند )میت و منّت است، طلبتلویحاً آغشته به منیّ
ای از شخصیتی چون حلّی که (. وانگهی شاید چنین روحیه80و 80دهد )میکرنشی نشان

)الحِلّی، « در حدود نیم قرن، علمدار میادین قلم و شمشیر بود»در عین مدّاحی کاسبانه، 
مسلک و طبیعی باشد. در مقابل، جامی، عارف ( و منزلت را قربانی معیشت نکرد،2: 1990
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ای رمانتیک دارد. شعرش را بند، روحی خواهشگر و روحیهخاکسار است. وی در ترکیب
نماید که زبانش می جان معرفی( و خود را سگی تشنه29مشتی گیاه از خارستان طبع )بیت

( و بیمناک است که 32(، گردن تسلیم زیر طوق فرمان آورده )33از تشنگی بر لب افتاده )
نواست که زمامش را (، گدایی بی33مبادا دربان حضرت، سنگ ردّ به درخواستش زند )

(. کاربرد واژگان و ترکیباتی چون: گَرگین سگ، گردن تسلیم، 23است )هوای نفس ربوده
-ای از بیان را نمایشطوق فرمان، سنگ ردّ، عنان دل، کف نفس، دیو رهزن و کمین، نحوه

ای که پهلوانش عارف است و ند که یادآور نوعی حماسۀ عرفانی است؛ حماسهدهمی
 ( 133-131دشمنش دیو نفس. )برای اطالع بیشتر، ر.ک: شمیسا، همان: 

های موجود بین دو سروده، ساختارگرایی حلّی در قصیده و از جمله تفاوت ب.
شده که ی باعثبند است. حضور سهمگین عاطفۀ عرفانمحوری جامی در ترکیبعاطفه

واسطه گام در غرض اصلی یعنی مدح پیامبر نهد و هیچ مقدّمه و بندش، بیجامی در ترکیب
جوی و خواهشناک شاعر که جان و جبروتی عارفانه دارد، تمهیدی را برنتابد. لحن شتاب

)تغییر ضمیر از یک صیغه به صیغۀ دیگر( موجود در ابیات و عبارات، امری های در التفات
سوس است و سرشار از تپش و پویایی عاطفی است. به عالوه، یکدستی عاطفی در مح

داده و همه را رنگ اشتیاق بخشیده ها، عبارات و تخیاّلت او محورّیتبند، به اندیشهترکیب
 است. هر چه هست، دست ارادت مُرید است و بلندای آستان مراد. 

مرکز دایرۀ تعبیر است و عشق و عرفان رسول اکرم در منظومۀ عاطفی و روانی جامی،     
با جاذبۀ جادویی خویش، قوای عاطفی و عقلی شاعر از جمله حواسّ، ذهن و ضمیر را به 

تابند. طبیعت نجد تنها در دو بیت، کشند و هیچ گونه استطرادی را برنمیسمت هسته می
بلکه طبیعتی دور بیند، (، آن هم نه طبیعتی که چشم می13و 12یابد )بیت مجال توصیف می

ور است. لیالی مجنون که شهرۀ شیدایان تاریخ حجاز از واقع که از غنای رومانتیکی مایه
( و در یک بیت نیز نامی از عیسی )ع( بر زبان 11است، نیز تنها در یک بیت یادشده )

نی دورتر است، نسیمی (. در این دایره، هر عنصری که از نقطۀ کانو31است )روییده
تر و کند و امواجِ متراکمتر را طردمیربطکه تپش تند عاطفی، عناصرِ کمچرا گذراست؛

اهلل در هفت خواند. بر این پایه، سالم و تحیّت به رسولتر را به سمت مرکز فرامیمربوط
گیرد. ای از متکلّم به سمت مخاطب، جریان میسویهیابد و مدار عاطفی یکمیبیت، توالی

یابد و حجم میخواهی، در بستر قصیده، تالطمبی و شفاعتطلسپس امواج آمرزش
اش، هرگز یکدستی عاطفی (. حلّی امّا در قصیده20تا  23گیرد )از بیتای را در برمیعمده

شده که شاعر پس از هر بیت، جامی را دارا نیست. ضعف عاطفی در قصیدۀ حلّی، باعث
ویش، درصدد شکار تعبیری مناسب منتظر پرداختی دیگر باشد و با جستجو در حافظۀ خ

پیوندد و وصف به مقام و موضوع برآید. در ساختار پلکانی قصیده، نسیب به وصف می
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-شود. در این پیوست و گسست، حفظ ساختار بر اظهار عواطف و مضمونمیمدح منتقل

یابد و وحدت موضوعی و عضوی قصیده، تحت تأثیر حسّاسیتِ میآفرینی، اولویت
های شاخص عصر گیرد. در تغزّل و توصیف، حال و هوای سرودهن قرارمیساختاری آ

(. در پایان تغزّل، 37-30جاهلی، بر ساختار زبانی و فضای روانی قصیده حاکم است )ابیات 
زند. حضور حسودان در شاعر به شکایت از روزگار و مباهات به پایمردی خویش گریز می

کند، انگیزۀ خودبینی و خودستایی را در او تطراد میپرداز شاعر، او را دچار اسخیال غزل
شود که او وصف سفر را به شش بیت بعد، به تأخیراندازد. جالب میانگیزد و باعثبرمی

هایی حماسی در خیالش شود و اغراقترمیکه تنور عاطفۀ شاعر در میدان فخر، گرماین
 گیرند: جان می
 لٌدلُ األیّامُ مَدا ألدا حامِد   دفَلَو تَحمِ

          ج
 اددد لِ لُورُهَدو صِدبغَةَ اللَّید  دلَما کادَ یَمحُد  

 

کردند، بعید بود که پرتو روز، رنگ شب کنم، روزها تحمّل میچه را که من تحمل میاگر آن ترجمه:
 را محو کند.

بار عاطفی شاعر در مدح نیز اندک است؛ لذا جهت خلق تعبیر در بخش مدح، از متون 
سان که گویی در حال جوید، آنمیقرآن کریم، احادیث و اشعار، اقتباس پیشین به ویژه

مستندسازی باورها و ادّعاهای خویش است. در سیر مضمومنی قصیده، پس از این که شاعر 
ورزد، رشتۀ کالم از مدح پیامبر میفرستد و به ستایش او مبادرتبه محضر پیامبر، درود می
(. جالب این که 09-02انجامد )میطولو در هفت بیت بهپیوندد به مدح آل و اصحاب می

است. در همین ابیات، تر و پرشورتر را به نمایش گذاشتههفت بیت یاد شده، مدحی منسجم
تر و عبارات جاندارتر گیرد و قدری واژگان، فخیملحن شاعر قدرت حماسی به خود می

نی چون: کوه، دریا، خورشید و ماه، های کالبهگیرد و مشبّهمیشوند. موسیقی هم شدّتمی
بخشند )ابیات ای مییابند و اهل بیت )ع( را عظمتی اسطورهدر تخیّل شاعر حضور می

(. شاید این ویژگی ناشی از شدّت عشق او به تشیّع است که در ناخودآگاهش، 02و03
مجال مدح اهل بیت )ع( را مصافی گرمتر برای مفاخره یافته است. وی با وجود 

ای گونهندان کرده و عبارتی آورده که  بهای ادبی نثار بدخواهان این خاویشتنداری، طعنهخ
 (، بارور است:12مطبوع از اصالت تعبیر قرآنی )سبأ/

 یتِد رةُ الَّددد اآللِ والعِت رُدیَید  آلُکَفَ
                  ج

 اورُهَلٌ شَددکُدددددیقَلِا لُعمَددی هَددددمَحَبّتُ 
 ج

ت تو بهترین خاندان و فرزندانی هستند که محبّت ورزیدن به آنان، نعمت است. با این پس اهل بی ترجمه:
 اندکند. ]نعمت[حال، سپاسداران این 

نمایند، ناشی از میهای مختلف قصیده، رخباری این نوسانات عاطفی که در مناسبت
گوی سطحی بودن عاطفۀ دینی شاعر عرب )در این قصیده(، نسبت به حریف پارسی
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کند. نیز شاید اوست؛ زیرا احساس ژرف و راستین، جوّ روانی منسجمی را در شعر ایجادمی
بند را برای این تجربه برگزیند، همین شده جامی، قالب ترکیبیکی از دالیلی که باعث

بند، معموال بند و ترجیعدر ترکیب»باشد؛ چرا که فوران عاطفی و انسجام موضوعی بوده
بند جامی توان ترکیب( از این حیث می213)شمیسا، همان: « شود.یموحدت موضوع دیده

ای عارفانه در دنیای سرایندگی دانست و قصیدۀ حلّی را کوششی شاعرانه در را تجربه
 قلمرو باور دینی برشمرد. 

نگرتر است. شمول و ژرفای اش، کالنبند خویش از حلّی در قصیدۀجامی در ترکیب ج.
زیست خود به فراسوی ی را تعمیم بخشیده و شاعر را از مرزهای بومعاطفی، حوزۀ شناخت

توان نگری را در واژگان و عبارات نیز میاست. این کلابعاد، اَعالم و اماکن کشانده
دریافت. قیدهای مبهمی چون: هر دم، هرکسی، هر نشان، بر همه، آن کسان؛ و گزینش 

، آدم، قدسیان، گیتی، کون و مکان، دهر، شمول چون: آسمان، عالَم، زمینعناوینی جهان
شب و روز، روز حشر، خلق، لطف عام، خُلد و جحیم، نشان دهندۀ تعامل کالن شاعر با 

نگری جامی، ترین دالیل کالننظام فکری و عقیدتی خویش است. باری یکی از مهم
از آینۀ گیتی  مشربی اوست. برای مثال او در بیتی، تیغ پیامبر را زدایندۀ زنگار کفرعارف

 داند:می
 صیقةةةل تیةغ تو از آیینۀ گةیتی زدود  الساّلم ای آن که زنگ ظلمت کفر و نفاق        

الدین بن عربی، برانگیخته است. او گیتی، محیی ،نظیر چنین تصویری را عارف بزرگ
ه از کند که صیقل و صفایش، برگرفتمیای زنگار گرفته تشبیهوجود انسان را به آیینهبی

الدّین عربی بود و جامی در تصوّف، پیرو محیی( »93: 1291عربی، وجود انسان است. )ابن
(؛ لذا طبیعی است که 18: 1208)شفیعی کدکنی، « کوشیدهای وی میدر تبلیغ اندیشه

 باشد. اش، مؤثر بودهتفکّرات عرفانی وی در اندیشه و خیال شاعرانه
خواهد و در مقام سوگند، از اصحاب را شفیع میجامی در ذکر مصداق شفیعان، آل و 

کند، بدون این که نام شخصی را به ( استفاده می21-39ضمیر مبهم: آنانی که ... )ابیات 
زبان آورد. در عوض حلّی بیشتر در بند جزئیات است. وی اماکن و اَعالم بیابان را با ذکر 

، «ثبیر»و « قَطَن»و کوههای « شُمَیط» و« زَرود»های کند. از وادیفراز و فرودهایش ذکر می
رانَد، هایش، از بادهای جنوبی و غربی و از ستارۀ شعری، سخن میاز گلگشت بابل و کاخ

( و علیّ مرتضی )ع( را 30جوید )بیت، اقتباس میقصیرو  زبّاء، و صخرو  ینساءاز حکایت 
توان وای سرودۀ حلّی می(. بر پایۀ همین ویژگی است که از محت02ستاید )به دانشوری می

بندش کرد، امّا ملیّت، قومیّت و مذهب جامی، از ترکیببودنش را اثباتبودن و شیعهعرب
شود. این معلومات از نظر تاریخی، ارزشمند است، ولی بسیاری از به صراحت درک نمی

د و اگر ای جز بیان احساس و عاطفۀ هنرمند ندارسنجان برآنند که هنر راستین، وظیفهنکته
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شد بینی کند، از ارزش هنری آن کاسته خواهدهنرمندی آگاهانه شعر را محمل جهان
تری به شمار توان سرودۀ جامی را اثر هنری اصیل(. از این رویکرد، می2: 1292)ایمانیان، 

 آورد. 
بند جامی، اعضای بدن، حضور مؤثّری دارد. گرمترین کانون عاطفی در در ترکیب .د

کند. به مییی است که شاعر از زبان بدن برای اثبات دعوی خویش، استفادههاموقعیت
فرض در بیت زیر، عبارات چشم رحمت، موی سفید و روی سیاه، چنان درخواست عاشق 

 شود:هیچ تأمّلی صدق مدّعای او پذیرفته میدهند که بیرا ملموس و موجّه جلوه می
 امچه از شرمندگی روی سیاه آوردهگر  چشم رحمت برگشا موی سفید من نگر     

آید شمارمیناپذیر بهباری زبان جسم از ابزارهای با اهمیت بیانی است و گفتمانی دروغ
(. ترکیبات و عباراتی چون: پشت دوتاه، زبان عذرخواه، رو به راه، بر لب 28: 3779)عبید، 

، خون جگر و پای از افتاده زبان، گردن تسلیم، خوی رخسار، کحل بینایی، مردمان چشم
اند، شبیه ترانسفورماتورهایی زبانی، کاررفتهسر ساخته، که در جای جای سرودۀ جامی، به

کنند. زبان بدن در قصیدۀ حلّی، تر میتر و لحن کالم را آتشینجریان احساس را پرشتاب
ا جز در تغزّل که گزیری از توصیف بدن معشوق نیست، حضور درخشانی ندارد. شاعر تنه

در چند بیت محدود، اعضای بدن را در حدّ موادّ خامی برای تصویرسازی یا تعبیر از 
ای بین دهان و است. به طور مثال، در بیت زیر که مفاخرهمقاصد، مورد استفاده قرار داده
برانگیز دهان بر مرقد حضرت را وجه برتری و افتخار این چشم بر پا کرده و بوسۀ رشک

 است:عضو بر چشم، شمرده
 ادورُهَدهُ ثُغُددا قَبَّلَتددربِکَ لَمَّدبِتُ  ا             دددورَ عُیولِنَواهُ لُدوَفَایَرتِ األف

 تو را بوسیدند، به نور دیدگانمان فخرفروشی کردند.  ]مرقد[ها خاک هنگامی که دهان: ترجمه
فضایل  یا در بیتی، کوتاه بودن مو را دلیلی بر کوتاهی کردن سر در راه کسب

ای دانسته که (. در بیتی نیز جهت مباهات به مدحیۀ خود، آن را باده07است )بیت برشمرده
 (. 87نوازد )ها را میهایش گوشجرعه

کنند. جامی های مرقد پیامبر، به محضر وی سالم عرض میهر دو شاعر در نزدیکی ه.
عَلیکَ سالمُ اهلل »یت با عبارت: و حلّی در چهار ب...« الساّلم ای »ضمن هفت بیت با عبارت: 

توان در موسیقی فرستند.  فضل تعبیر جامی بر حلّی را می، بر آستان محبوب، درود می...« یا
در الساّلم، مشدّد « س»آن جست که با مقتضای حال شاعر، تناسب بدیعی دارد. حرف 

الحاق به صوت یابد و با اوّل که ساکن است، شدّت صوتی می« س»است و هنگام تلفّظ، 
انگیزد که گویی مخاطب را به سکوت شود و صدایی برمیدوم، دچار کشش می« س»

که اسم صوتی است برای ایجاد سکوت را ایجاد « س»کند، یعنی صدای کشیدۀ میدعوت
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کند. طُرفه این که چنین درخواستی با این کیفیت، با حال عارفی که در میان غوغای می
قصد ابراز ارادت دارد، بسیار متناسب و  رقد محبوب نزدیک شده وکاروان، به آستانۀ م

خواند و نوا هم افراد پیرامونش را به سکوت فرامیجاست. گویی با ادای این واژۀ خوشبه
کردن واژۀ الساّلم، با  فرستد. به عالوه اداهم به محضر ممدوح واال شأن خود، درود می

یرد و در تخلیۀ هیجان گوینده، نقش مؤثّرتری گمیقوّت و شدّت آوایی بیشتری صورت
شود. تعبیر برانگیزتر میپیوندد و عاطفهمی« ای»دارد، مخصوصاً که بالفاصله به حرف ندای 

 حلّی فاقد این امتیاز آوایی است.
 

 گیری نتیجه.3
الدّین حلّی و عبدالرحمان جامی شاعرانی بزرگند که با اختالف بیش از صد سال، صفی    
ای طوالنی در مدح پیامبر اسالم به نظم آورده که از ام در دنیای شعر نهادند. حلّی قصیدهگ

ای با رعایت عفّت و تغزّلی بلند و تقلیدی برخوردار است و در آن، بنیاد عشقی عشیره
است. وی سپس از سفری سخن رانده که به مقصد مرقد رسول در نهاده شده دانیآداب
است. او پیامبر و آل و اصحابش را ستوده، از جزیره انجام شدهرگبار شبههای سیاه و مبیابان

ای برشمرده که از فیض گناهان خویش، ابراز روسیاهی کرده و قصیدۀ خویش را تحفه
 نبوی سرشار و شایان پاداشی معنوی است.

اندیشه و احساس جامی، رنگ عرفان دارند. وی در مسیر زیارت حضرت محمّد از 
های بندی را درانداخته که سرشار از عاطفه است. سرنمونیثرب، طرح ترکیبهرات تا 

ت عاطفی، ت اثر، محوریّمحتوایی سروده، سفر، مسافر، مقصود و مقصد است که در تمامیّ
زبانی و تخیّلی دارند. مقوالت شعاعی، در پیوند استوار با این عناوین کلیدی، ساختار 

ها گذشته، منازل را طی کرده و به ۀ خویش از بیاباناند. شاعر در ساحت قصیدپذیرفته
های پرشور و طلبیهای گرم، آمرزشاست. سالمآستان حضرت، چنگ در زده

 انداز است.اش، طنینمرغ ثناخوان، همواره در ساحت سرودههای اینخاکساری
د های این دو سروده، موضوع یکسان یعنی مدح پیامبر اسالم، حضرت محماز همانندی

اند و در طرحی )ص( است. هر دو در کشاکش سفر زیارتی به مدینه، سودای سُرایش کرده
اند. صدای پاهای شتر در ساحت هر دو سروده، مشابه، از سختی سفر و شدّت اشتیاق گفته

اند، آل و اصحابش را انداز است. هر دو به محبوب خویش سالم گرم و آتشین کردهطنین
نظیرش را با تعبیرهای شاعرانه و مُلهَم از قرآن و احادیث اند، شخصیت بیستوده

 اند. اند و سپس خاکسارانه، آمرزش جستهتمجیدکرده
حلّةی، عاطفةةۀ پرشةةور جةةامی را نةةدارد؛ بنةةابراین شةةیرازۀ تعبیةةر و تخیّةةل در قصةةیده، بةةه  

د، شةو مةی بنةد دیةده  بند نیست. تنوّعی که در اسلوب عبارات ترکیبدر ترکیب استواری آن
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ناشی از تأثیر عواطف موّاج شاعر است. به دلیل ضعف عةاطفی و دخالةت ذهةن خودآگةاه،     
نگةری جةامی ناشةی از گةرایش     شةود. کةالن  نمیچنین تنوّعی در اسلوب قصیدۀ حلّی یافت

عرفانی اوست. زبان بدن در خةالل ابیةاتش، حضةور عةاطفی مةؤّثری دارد. موسةیقی نیةز بةا         
نگری حریف پارسی خود را نةدارد، از زبةان   حلّی کالن عواطف، هماهنگ است. از طرفی،

اسةت.  های آوایی واژگان، به اندازه جامی سةود نبةرده  بدن، بهرۀ چندانی نجسته و از ظرفیت
و عاطفةه   وانگهی استبداد قافیه نیز بر کوشش ذهنی وی افزوده و میدان را قدری بر سرشةت 

 است.تنگ کرده
 

 هایاداشت
تربت جام خراسان به دنیا آمد، در هرات و سمرقند به تحصیل پرداخت و علوم در   810وی در سال .1

عقلی، عرفان و ادبیات فارسی و عربی را آموخت. سپس به سلک متصوفه در آمد و روش نقشبندیه را 

(. انتساب به سلسلۀ نقشبندیه دلیلی است بر تسنّن جامی. او سنّی حنفی و در 113: 1200کرد )همایی، قبول

اش را در گانههای سهب خود پایدار و بدان وفادار بود. جامی آثاری فراوان در شعر و نثر دارد. او دیوانمذه

العقد و الشباب، واسطۀها را به ترتیب: فاتحۀکرد و آن، به مناسبت سه دورۀ حیات خود تنظیم890سال 

رباعیات است. وی زندگانی را در عین  ها، مقطّعات والحیاۀ نامید. این سه دیوان شامل قصاید، غزلخاتمۀ

سالگی بدرود حیات گفت. )صفا،  81در سن  898دستی و آسایش گذراند و در سال مناعت طبع، گشاده

1202 :223 -229.) 

 (132-128: 1208بند جامی: )جامی، ترکیبمطلع  .2

  خون قطار هایکشد هر دم به رویم قطرهمحمل رحلت ببند ای ساربان کز شوق یار       می

 (22-11: 0991)الحلّی،  مطلع قصیدۀ حلّی:.3

 ایرُهَضُاكَ لَذَا بِنَّکُلَزهَى وَیُفَ ا       کَفَى البَدرَ حُسناً أن یُقالَ لَظیرُهَ

موجب  ]این تشبیه[نیکوییِ ماهِ کامل، همین بس که گفته شود همتا و همانند اوست و  ]توصیف[برای 

-سنجیده می[او تنها با آن )ماه(  ]چهرۀ[طراوت و لطافت و درخشش  ما ]ردر تصوّ[مباهات ماه است، ولی 

 .]شود

های فرات به دنیا آمد. به ( در حلّه از آبادی027-000الدین حلّی )عبدالعزیز بن سرایا معروف به صفی.0

وفات او  امرای سلسلۀ ارتقیّه در ماردین پیوست. سپس به مصر سفر کرد و سلطان ناصر بن قالون را ستود.

های شعری از جمله قصاید بلند، مقطّعات و موشّحات در بغدد اتفاق افتاد. او دیوانی مشتمل بر انواع قالب

دارد. وی از شاعران تراز اول در دورۀ مغولی است و از مهارت ادبی باالیی برخوردار است )الفاخوری، 
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)ص( و اهل  ح او در شأن پیامبر اسالم( و مدای99: 1929)غلوش،  (. حلّی شاعری شیعی است800ش: 1297

 دارند.بیت، شهرت

 کتابنامه

 .قرآن کریم-        

 ،شرح و ترجمۀ فصوص الحِکَم محیی الدین عربی (.1291عربی، محمد بن علی. )ابن-

. مترجم: حسین مریدی. (اساس ترجمۀ عربی ابوالعالء عفیفی و ترجمۀ انگلیسی رالف استین)بر

 . تهران: جامی.1چ

مجلّۀ «. مدح پیامبر )ص( از دیدگاه صفی الدین حلی»(. 1200امین مقدسی، ابوالحسن. )-

 .97-09 ، صص130و  130شمارۀ  دانشکدة ابیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
مجلّۀ دانشکدة «. الدّین حلّیمقارنۀ مدایح نبوی عطّار و صفی(. »1283امین مقدسی، ابوالحسن. )-

 .08-29، صص 03شمارۀ  ،20دورۀ .نی دانشگاه تهرانابیات و علوم انسا

«. خطاب استداللی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی(. »1292ایمانیان، حسین. )-

 .32-1، صص 11، شمارۀ 0سال . نشریۀ ادبیات تطبیقی

یوان اشعار با در د« نبوت خاصه»بررسی آراء جامی در بارۀ » (.1299نیا، هاشم و دیگران. )بهرامی-

 .11، شمارۀ 3دورۀ . جستارنامۀ ادبیات تطبیقی«. رویکرد به مبانی علم کالم اسالمی

. 1، چ1زاد. ج. مقدمه و تصحیح: اعالخان افصحدیوان جامی(. 1208جامی، عبدالرحمان. )-

 تهران: مرکز مطالعات ایرانی.

بیروت: مکتبۀ المدرسۀ  .ن خالل شعرهالرّومی فنّه ونفسیّته مِابن(. 1929الحاوی، ایلیا سلیم. )-

 ودارالکتب اللبنانی.

 نا.تهران: بی .هاجامی برای دبیرستان(. 1237اصغر. )حکمت، علی -

الشّرح والضّبط و التّقدیم: عمر فاروق  .الدّین الحلّیدیوان صفی(. 1990الدّین. )الحِلّی، صفی-

 قم.. بیروت: شرکۀ داراألرقم بن أبی األر1الطّبّاع. ط

 .مجلۀ نامۀ پارسی«. حضرت محمد )ص( در اشعار عرفانی جامی(. »1283الزیموسی، وداد. )-

 .82-01، صص 1، شمارۀ 17سال 

 . 29. شمارۀ بشارت «.پیامبر اعظم در اشعار جامی(. »1280سلطانی، مهدی. )-
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مه: . ترجادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار مام(. 1992شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -

 . تهران: نشر نی.1(. چ1208اهلل اصیل. )حجت

 . ویرایش چهارم، تهران: نشر میترا.انواع ادبی(. 1293شمیسا، سیروس. )-

 . تهران: انتشارات فردوسی.3، چ3ج .تاریخ ادبیات در ایران(. 1202اهلل. )صفا، ذبیح-

. دهوک: 1. طلتأویلسیمیاء الخطاب الشعری من التشکیل إلی ا(. 3779عبید، محمد صابر. )-

 إصدارات اتحاد األدباء الکرد.

 . بغداد: مطبعۀ المعارف.شعر صفی الدّین حلّی(. 1929) غلوش، جواد احمد.-

 . تهران: انتشارات توس.0. چتاریخ األدب العربی(. 1297) .الفاخوری، حنّا-

 . تهران: نی.3. ترجمۀ پاینده و خوزان. چشناسی و نقد ادبیزبان(. 1281) .فالر و دیگران-

بررسی تطبیقی مدایح نبوی در اشعار جمال الدین عبدالرّزاق و صفی (. »1290فالح، ابراهیم. ) -   

 . 313-192، صص 33، شمارۀ 11سال  ،مطالعات ادبیات تطبیقی«. الدین حلّی

نشریۀ ادبیات «. های پژوهشادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه(. »1289منظّم، هادی. )نظری-

 .320 -331، صص3، سال اول، شمارۀیقیتطب

بانو همایی. به کوشش: ماهدخت .تاریخ مختصر ادبیات ایران(. 1200الدین. )همایی، جالل-

 تهران: نشر هما.
 

   
     

 
       



 

 

 


