دکتر بصیر کامجو

عبدالرحمان « جامی »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نورالدین عبدالرحمان فرزند نظام الدین احمد فرزند محمد شاعر و نویسندۀ
معروف تاجیک تبار نژاد آریان در شهر تاریخی « جام » هرات خراسان در
سال (متولد  817هـ  .ق  1437 /.میالدی ــ وفات  898هـ .ق 1517 / .میالدی
)  .می باشد.
هرات در آن اوقات حوزۀ تمدنی ادب و فرهنگ خراسان بزرگ بوده و کمیت
زیاد از مشایخ صوفیه وعلما وخردمندان در آنجا بسر می بردند وهر کدام
صاحب خانقاء و مکاتب عرفانی مهمی بودند .
« جامی » در مدرسه نظامیه آنجا به تحصیل مقدمات علم وادب پرداخت ودر
علوم دینی وادب وتاریخ کمال یافت .وپس از آموزش علوم متداول وکسب دانش
در سلک عرفاء در آمد وازمکتب عرفاء مشهور آن زمان خواجه علی سمرقندی
وقاضی زاده رومی بهره مند گشت وبه مرتبه ارشاد رسید  .او ارادت باطنی
بشیخ االسالم « احمد جام » داشت وبه همین سبب نام « جامی » را بعنوان
تخلص اختیار کرد  ،زیرا نام مراد و نام مولدش بود :
مولــــــدم جـــــام ورشحــــه قــــلمـــــم
جـــــرعۀ جــــام شــیخ االســالمی اســــت
الجــــــرم در جــــــریـــــدۀ اشــــــعـــار
بــــدو معــنی تخـــلصم جامـــــی است ()1
****
جامی از صوفیان واصل پیروطریقه نقشبندیه بود وبه « سعدالدین کـــــــاشغری
( متوفی بسال  860هجری ) تاجیک تبار ارادت می ورزید  ،نامبرده که آثار
کمال نبوغ را در او مشاهده ودرمشرب عرفان اورا مرید واصل میدانست  ،وبه
همین جهت پس از فوت سعدالدین کاشغری  « ،جامی » بصورت پیشوای
روحانی و مراد طریقه نقشبندی در آمد .
طریقۀ نقشبندیه نام یکی از سلسله های صوفیه است که مؤسس این طریقه
مذهبی خواجه بهاو الدین محمد بخاری نقشبند (  718هـ .ق  .ـ  791هـ  .ق .
) تاجیک تبار نژاد آریان عارف وصوفی معروف قرن هشتم هجری میباشد .وی
در دهی بنام قصر عارفان در بخارا متولد شد  .مریدان زیاد داشت که مشهور
ترین ایشان از « خواجه عال والدین عطا» شروع وتا « بایزید بسطامی »
میر سد .طریقه نقشبندیه در هند وچین  ،ترکستان  ،ترکیه  ،ونیز ایران  ،عراق
 ...پیروان زیادی دارد .
خالفت این طریقت شهرت « جامی » را شایع ساخت .ومورد احترام بزرگان
عصر گردید  .جامی هم عصر ابوالغازی سلطان حسین بایقرا ووزیر عصر امیر
علیشیر بود .جامی بزرگترین شاعر  ،استاد سخن وادیب قرن نهم هجـــری
خراسان بزرگ و جهان اسالم محسوب می شود (. )2

جامی بسبب مقام اعلی ادبی وعلمی و معنویی که داشت در همۀ ممالکی که آن
زمان زیر پوشش زبان فارسی قرار داشت  ،یعنی از امپراطوری عثمانی تا
اواسط قارۀ آسیا و هندوستان  ،شهرت یافت .
جامی به زبان عربی تسلط كامل داشت و آثار بسیاری از شاعران عرب را
بزبان فارسی در آورده است .اشعار وی حكایت از علم و اطالع كاملش در
صرف و نحو عربی  ،منطق  ،حكمت مشائي  ،حكمت اشراق  ،حكمت طبیعی
 ،حكمت ریاضی ،علم فقه و اصول  ،علم حدیث و علم هیئت دارد.
جامی در سرودن مثنوی  ،غزل و قصیده تبحر داشت و نام استادان سخن را با
احترام و تجلیل بسیار ذكر می نمود .
جامی  ،استادی حكیم خاقانی تاجیک را در قصیده سرایی می ستاید و در
غزلسرایی طرز و اسلوب كمال خجندی تاجیک را اختیار می كند  .مثنوی
سرایی خودرا مدیون حكیم نظامی تاجیک و امیر خسرو دهلوی دانسته است .او
همچنین از رودكی  ،معزی  ،انوری  ،سعدی  ،سنایی ظهیر فاریابی و سلمان
ساوجی تعریف و تمجید كرده و از نبوغ و عظمت فكر عارف بزرگ جهان
مولوی جالل الدین بلخی سخن گفته است .
او در رشته های مختلف علوم تألیفاتی دارد که بعض تذکره نویسان عددش را به
« پنجاه وچهار » کتاب رسانیده اند .
آثار منظوم او قرار زیر است :
اول ـ دیوانهای سه گانۀ جامی ( فاتحة الشباب  ،واسطة العقد و خاتمة الحیوة )
نامدارند که شامل  :قصائد  ،غزلیات  ،ترجیح بندها  ،ملمعات  ،مثنویات
ورباعیات است.
دوم ـ هفت اورنگ جامی شامل این هفت مثنویهاست :
 1ـ « سلسلة الذهب » مثنوییی است ببحر خفیف در موارد مسائل عرفانی
 ،دینی واخالقی .
 2ـ مثنوی « سالمان وابسال » ببحر خفیف مسدس و محذوف یا مقصور ،
که داستانیست اخالقی وفلسفی  ،که ابن سینا بلخی در کتاب « االشارات
والتنبیهات » اشاره بدان داشته .
 3ـ « تحفة االحرار» منظومۀ ییست به بحر سریع مشتمل برمطالب عرفانی
 ،دینی و محتوی بر بیست مقاله است  ،در مقدمه آن به نثر از حکیم نظامی
وامیر خسرو دهلوی نامبرده واز آنان تجلیل کرده است .
 4ـ « سبحة االبرار » منظومه ییست در یکی از اوزان بحر رمل
( فاعالتن فعالتن فعلن ) مشتمل بر مثنوی های عرفانی واخالقی است .
که شاعر آنرا در چهل « عقد » تنظیم کرده ودرآن گونه هایی از بیان سلوکی و
رفتاری تهذیب نفس را مطرح کرده است.
 5ـ مثنوی « یوسف زلیخا » ببحر هزج مسدس مقصور یا محذوف آفریده شده
 ،یک داستان گیرای عاشقانه است .جامی این مثنوی عالی را برای نظیره
سازی بر خسرو وشیرین ونظامی سروده است.
 6ـ مثنوی « لیال ومجنون » بیکی از اوزان بحر هزج یعنی بروزن و
پیرویی لیلی و مجنون « نظامی» ( مفعول مفاعلن فعولن ) سروده شده است .
 7ـ « خرد نامۀ اسکندری» ببحر متقارب  ،در ذکر رویکردهای زبانی
فیلسوفان یونان که هریک را خردنامه  ،نامیده است .

خیلی زیاد است

آثار منثور جامی این شاعر وخرد مند خراسان زمین
ومهمترین آنها عبارت اند از :
 1ـ « بهارستان »  ،این کتاب را جامی بنام فرزندش ضیاالدین یوسف در
پیروی از سبک « گلستان » سعدی ( فوت  691و  695هـ  .ق ) .گوینده بزرگ
قرن هفتم هجری  ،در هشت روضه  ،مقدمه و خاتمه نگاشته است .
 2ـ نفحات االنس ــ تذکره ایست دربیان حقایق عرفانی وذکر احوال عرفاء
ودانشمندان عهد مؤلف  .این کتاب را جامی به پیش نهاد امیر کبیر علیشیر
نوایی نگاشت وکار تألیف آنرا بسال  883هـ.ق .بپایان رسانید .استاد جام چنانکه
در مقدمۀ این کتاب آمده که قسمت بزرگ از مطالب این بخش را از کتاب «
طبقات الصوفیۀ خواجه عبدهللا انصاری » اقتباس نموده است.
 3ـ نقد النصوص ـ در شرح فصوص الحکم ( )3که تألیف شیخ محی الدین
عربی است  ،در این کتاب نثر عربی وفارسی در هم آمیخته واشعاری ازبزرگان
و مشایخ صوفیه را برای تائید مطلب نقل کرده است.
 4ـ لوایح ـ که رساله مختصریست بنشر مسجع و مشتمل بر سی الیحه ،
حاوی مقاالت عرفانی است.
 5ـ شواهد النبوه ـ در سیره پیغمبر واصحاب او وهمچنین ذکر دالیل نبوت
والغیر .
 6ـ اشعة المعات ـ در شرح وتحشیه کتاب « لمعات » شیخ فخرالدین عراقی
است  .که طی آن در بیست و هشت لمعه نکات دقیق عرفانی و دینی را گنجانیده
است  .اشعة اللمعات را بسال  886هـ.ق .در  69سالگی نوشت.
 7ـ رسالۀ کبیر در معما موسوم به حلیلۀ حلل .
 8ـ رسالۀ صغیر
 9ـ رسالۀ درفن قافیه
 10ـ لوامع درشرح قصیدۀ خمیرۀ« ابن فارض »
 11ـ رسالۀ در ذکر فرائض ومناسک ومستحبات ارکان حج در هشت فصل
.
 12ـ شرح مخزن االسرار
 13ـ معمیات میر حسین معمائی
 14ـ شرح مثنوی
 15ـ رسالة النائیه ـ اثریست در معنای حقیقت« نی » وبا شرح نخستین
مثنوی مولوی جالل الدین بلخی :
بشنواز نی چــــــون حـــــکـــایت میکــــند
وزجـــــدایهــــا شکـــــایت مـــــی کـــــــند
****
معلوم است که « جامی » در این رساله از رشحات طبع بلند موالنا بهره فراوان
برده است .
 16ـ رساله منشاء ــ که مشتمل بر نامه ها  ،مراسالت ومکاتبات است .
جامی تغزالت شور انگیز که نمای از ذوق وقاد طبع شیرین اوست زیاد سروده
است  .که به چنین سبک بیان یافته :
ریزم زمــــژه کـــوکب  ،با ماه رخت شبها
تــــاریک شــــبی دارم با اینهمه کـــــوکبها
****

ونمونۀ ازسبک درد شناختی زمان وثبات استقاللیت اراده  ،آزاد زیستی اخالقی
اوکه در اشعارش طور ذیل تجلی می یابد به بیان می گیریم : .
بدندان رخـــــــنه در پــــوالد کـــــردنـــــد
بـــناخــــن راه درخـــارا بــــــریـــــــــدن
****
فـــــــــرو رفــتن بــــه آتشدان نگـــــونسار
بــه پلک دیــــده آتــــش پــــــــاره چـــــیدن
****
به فــــــرق سر نهـــادن صـــد شــــتربـــار
زمشـــرق جــــانـب مــــغــــرب دویــــــدن
بسی بـــر جــــامی آســــان تــــر نمــــــاید
زبــــــــار مــــنـــــت دونـــــــان کـشـــــیدن
****
نمایی نغزی از اصول اخالقیات اورا در شعر زیر
بخوانش می گیریم :
نیــــست انــــــــدر اصــــول دیـــنداری
هیــــچ بـــــــــدتــــر زمـــــــردم آزاری
باشــــــد آزار خـــلــــق غـــم فـــرســود
خــــار و خـــاشـــــاک کشـــتزار وجــود
پاک شــــو پاک کـــــاین خس وخـاشـاک
نـــــــدمـــــد جـــــــــز زطیـــنت ناپـــاک
ای کـــــــــه همــــت بســــــوی آن داری
کــــه شــــوی شهــــره در نکــــــو کاری
غــــیر از ایــــنست مــــــباد انـــــدیشـــه
کـــــه کــــــــم آزاریــــت شــــود پیــــــشه
****
ساقــــیا زین هــنرو فضل ملولیم ملـــــول
ســـاغــــری ده که بشوییم زدل نقش فضول
مشکـــل عشق چو حل می نشود چند نهیم
گــــــوش ادراک بر افسانۀ اوهام و عقـــول
سحــــر از کــــوی خرابات برآمـــد مستی
الیـــح از ناصــیه اش پرتــــو انوار قـــبول
گقتمش عــــاشق در مــــانده چه تدبیر کند
کـــه کــشد رخت ارادت بمقامــــات وصول
****
گفت این مسئله ازپیرمغان پرس که اوست
واقــــف جمله مراتب چه فروغ و چه اصول
در ره حشمت او خاک شو و همت خـــواه
تا شـــود غـــــایت مأمول تو مقرون بحصول
****
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