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  یک فصل تاریخ در چهره های ماندگار
  :فرھنگی بھ سلسلھ ی پژوھشھای تاریخی، ادبی و

  

  »صباح« پژوھشی از

 بخش چھارم
  

  اندیشمند بزرگ و برازنده )جامی( عبدالرحمن نورالدین

  
با امیر  كرد و  بایقرا را درك  حسین  سلطان  سلطنت  اعظم  قسمتشاھرخ و   از زمان  بخشی  جامی

و   ، بغداد، دمشق مكھ  بھ  سفر كوتاه جز چند  در ھرات  از اقامت  پس  وی. علیشیر نوائی معاصر بود

خود   زندگی  در طول  جامی.  پرداخت  سلوك سیر و  گزید و بھ  شھر سكونت  عمر در ھمین  تبریز تمام

  ادبی  ذوق  اھل  پادشاھی  بایقرا كھ  حسین  معاصر خود بود و سلطان  و بزرگان  سالطین  راممورد احت

  از مرگ  امیر علیشیر پس  داشتند، بطوریكھ  می  او راگرامی  امیر علیشیر نوائی  بود و وزیر دانشمندش

  پادشاه  محمد فاتح  طانسل. تحریر درآورد  یاد گار او برشتھ  را بھ) المتحیرین  خمسھ(  كتاب  جامی

  جامی  سفر كند كھ  قسطنطنیھ  كرد بھ  از او دعوت  و حتی  گذاشت می   شاعر احترام  این  نیز بھ  عثمانی

از اساتید   و ادب  و تاریخ  دینی  و علوم  مختلف  در فنون  جامی  عبدالرحمن.  را نپذیرفت  دعوت  این

  آثار ادبی. كرد  می  نظامی پیروی   و از سبك  داشت  افظ توجھسعدی و ح  خود بود و در شعر بھ  زمان
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را   و وی  است  و موالنا قرار داده  ، فردوسی ، حافظ، خیام ، سعدی انوری  شاعر را در ردیف  این  جای

  این.  سرود است شعرمی   كالسیك  سبك  بھ  كھ  دانست  ادب دری  صوفی  شعرای  از آخرین  توان می 

  كھ  باشكوه  ای  جنازه  تشییع  و طی  در گذشت  در ھرات  ق. ھشتصدونودوھشت ه  در سال  بزرگ  عارف

  شد  سپرده  خاك  كرد بھ  شركت  بایقرا شخصا در آن  حسین  سلطان

الدین احمدبن محمد، شاعر و نویسنده و دانشمند و عارف   نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن فرزند نظام

نھم، بزرگترین استاد سخن بعد از عھد حافظ و بھ نظر بسى از پژوھندگان خاتم شعراى آور قرن   نام

االسالم   او تخلص خود را بھ سبب آنکھ مولدش شھر جام و مرادش شیخ. گوى است بزرگ پارسى

  . برگزید' جامى'بود ) پیل ژنده(احمد جام 

ابتدا نزد پدرش بھ . دنیا آمد صبھ بھدر آن ق ٨١٧سال  و جامى بھ بودخاندانش از خرجرد جام خراسان 

تحصیل مقدمات دانش پرداخت سپس پیش از آنکھ بھ بلوغ شرعى رسد ھمراه او بھ ھرات رفت و در 

  . نظامیھ آن شھر بھ ادامھ کسب دانش مشغول گشت

الدین محمد جاجرمى  استادان او در ھرات موالنا جنید اصولى، خواجھ على سمرقندى، و موالنا شھاب

ٔ رومى را درک کرد و معروف است کھ آن استاد نیز  سپس بھ سمرقند رفت و خدمت قاضى. دبودن زاده

ٔ این شاگرد بود و مى تا بناى سمرقند است ھرگز بھ جودت طبع و قوت تصرف این جوان 'گفت  شیفتھ

  . جامى کسى از آب آمویھ گذر نکرد

ٔ نیرومند و ھوش فعال و سرعت نظیر و  اند کھ حدّت ذھن و استعداد کم درباره جامى نوشتھ حافظھ

ھا  ھمین سبب الزم نبود وقت زیاد صرف آموختن کند و بھ برکت ھمین موھبت انتقال فراوان داشت، بھ

بود کھ بھ سرعت علوم متداول آن عصر را، از زبانى و بالغى و منطق و حکمت و کالم و فقھ و 

، در دو مرکز علمى ھرات و سمرقند اصول و حدیث و قراءة و تفسیر قرآن و ریاضیات و ھیئت

گاه شوق سیر و سلوک در دل او راه جست و سمرقند را بھ مقصد  آموخت و صاحبنظر شد و آن

از مشایخ بزرگ طریقت .) ھـ ٨۶٠م (خراسان ترک کرد و در ھرات بھ خدمت سعدالدین کاشغرى 

عبید  احرار را برگردن نھاد درآمد و پس از او رشتھ ارادت خواجھ ناصرالدین ) نقشبندیھ(خواجگان 

جامى غیر از این دو عارف بزرگ نقشبندى، صوفى مشھور این . و در مصنفات خود او را ستود

خواجھ یک سیر 'را نیز در کودکى زیارت کرده بود و .) ھـ ٨٢٢م (سلسلھ یعنى خواجھ محمد پارسا 

  . 'نبات کرمانى بھ او عنایت کرده بودند

ھاى آنان  دیگر از مشایخ آن عھد کھ جامى در خردى و بزرگى از برکت نفساى  این خواجگان و عده

گیر ساختند اما اختصاص او از  برخوردار گردیده بود عشق بھ تصوف و صوفیان را در دل وى جاى

ھاى صوفیان بھ طریقھ نقشبندیھ بود و بس، و چون مشایخ نقشبندیھ بھ مطالعھ آثار  میان طریقھ

ً جامى ھم بر  بى راغب بودند و آن را وسیلھ قوت اعتقاد سالک مىالعر الدین ابن محیى دانستند طبعا
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ٔ آنان کار مى ھاى  کرد و بھ تصوف علمى توجھ داشت و بھ سبب قدرتى کھ در شرح دشوارى شیوه

نظم دلپذیر و بھ نثر فصیح عالمانھ داشت توانست عرفان ایرانى را، کھ در عھد  تصوف و عرفان بھ

ھمین سبب در صف بزرگترین  گرائید، در پایھ و اساسى عالمانھ نگاه دارد و خود بھ مىوى بھ ابتذال 

تحمل بار شیخى 'عبارت معروف . گوى جاى گیرد مؤلفان و شاعران عارف و صوفى مشرب پارسى

کھ از او نقل شده است حکایت از آن دارد کھ با وجود مرتبھ واالى عرفانى کھ داشت ھرگز ' ندارم

زیست و معتقد بود کھ از راه معاشرت و  نگسترد و بھ سادگى با یاران و دوستان خود مى بساط ارشاد

میسر است، ولى با ھمھ این احوال بسیارى از معاصرانش بھ او ' ارباب طلب'مجالست اصالح حال 

  . اند شمرده ورزیده و وى را صاحب مقامات و کرامات مى ارادت مى

سالگى در ھرات بدرود حیات گفت و در ھمان شھر کنار مزار ھـ در ھشتاد و یک  ٨٩٨وى بھ سال 

در تدفین او سلطان حسین بایقرا، با وجود . مدفون گشت' تخت مزار 'سعدالدین کاشغرى در   خواجھ

ّى حنفى، و در مذھب . ضعف حال، و شاھزادگان و وزراء و بزرگان روزگار شرکت کردند جامى سن

عھد جامى تعصبات شدید مذھبى بھ اختالف سخت شیعھ و اھل  خود استوار و پایدار بود و چون در

ٔ رفض  ) تشیع بھ اصطالح اھل سنت(سنت انجامیده بود، در منظومھ سلسلةالذھب نظر او درباره

ّ آل محمد'اگر مقصود از آن : گونھ آمده است کھ بدین ٔ (باشد درست و کیش ھمگان ' حب ھمھ

گوید چون مذھب  باشد مذموم است و سپس مى' رسول بغض اصحاب'، و اگر مقصود از آن )مسلمانان

  :کشد ناپسندیده است خواه و ناخواه بھ چنین بغضى مى' رفض'

لق شد خلق است ُ   ھر کرا رفض خ

  نھ خلق بلکھ ننگ ماخلق است 

جامى در طول زندگانى خود سفرھاى چندگانھ بھ بالد خراسان و ماوراءالنھر کرد اما مھمترین سفرش 

و بھ حجاز بود کھ در طى آن چھار ماه در بغداد ماند و اعتراض شدید شیعیان بغداد  ھـ ٨٧٧بھ سال 

  :بھ او خاطرش را آزرد و غزل

  . .. وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوى

در این سفر پیش از وصول بھ خانھ کعبھ، کربال و نجف و مدینھ را . در شرح این آزردگى سرود

زیارت کرد و پس از پانزده روز اقامت در مکھ باز بھ مدینھ معاودت نمود، سپس چندگاھى در دمشق 

 و حلب توقف کرد و در آنجا بود کھ قیصر روم بعضى کسان خود را براى دعوت از او فرستاد اما

دعوت . جامى پیش از رسیدن سفیران سلطان عثمانی، از دمشق بھ حلب و از آنجا بھ تبریز رفت

اوزون حسن از جامى براى توقف او در تبریز ھم مقبول نیفتاد و بھ جانب خراسان عزیمت کرد و بعد 

 از بازگشت بھ ھرات باقى عمر را مصروف امور ادبى و ادامھ روابط نزدیک و محترمانھ خود با

  . دربار سلطان حسین بایقرا و رجال بزرگ معاصر خود کرد
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درمعاصربا . بزرگترین شاعر و ادیب قرن نھم ھجری درشھر جام قدم بھ عرصھ حیات گذاشتجامی 

ُّعراء«سالطین تیموری و ملقب بھ  ُ الش جامی بھ آموختن و دانستن ھرچیز عالقھ و اشتیاق . بود» خاتم

ربودازاین ر. داد  بسیاری نشان می ّ وی بھ . و در انواع علوم، استادی فرزانھ و دراقسام نظم و نثرمتبح

سپس بھ سیروسفر در سرزمینھای . ھنگام جوانی بھ سمرقند رفت و علوم دینی وادبیات را فراگرفت

زیست و بھ  جامی درزمانیكھ ھرات رونقی بسزا داشت درآن شھر می. دور و نزدیك مشغول شد

  . عارف جام معروف بود

ّ مقام ادبى و علمى و معنوى کھ داشت پیش از آنکھ بھ دوران کھولت رسد در تمام  مى بھجا سبب علو

ٔ زبان  شک  ارسی، یعنى از امپراطورى عثمانى تا ھندوستان، شھرت یافت و بىپممالک زیر سیطره

ٔ است کھ در حیات و ممات مورد احترام بود خوشبخت امیر علیشیر در . ترین شاعر و نویسنده

مندى رجال آن عصر نسبت بھ  خوانده است کھ حاکى از عالقھ' نورا 'النفائس او را باعنوان  السمج

از میان شاھان و رجال تیمورى میرزا ابوالقاسم بابر، سلطان ابوسعید بن محمدبن . جامى است

لو، میرانشاه، سلطان حسین بھادرخان، امیرعلیشیر نوائی؛ و از سالطین دوردست، جھانشاه قراقویون

قویونلو، سلطان محمد فاتح عثمانى و سلطان بایزیدخان با  بیگ آق قویونلو، یعقوب اوزون حسن آق

جامى معاصر و داراى روابط بسیار خوب و مکاتبھ بودند و جامى برخى از آثار منثور و منظوم خود 

  . نام آنان درآورده و قصایدى در مدحشان پرداختھ است را بھ

او . ارسى باید شمردپبلند دارد چنانکھ او را بھ حق آخرین استاد بزرگ شعر  اى جامى در شعر مرتبھ

ھمان  کرد و در بیان مطالب خود بھ بھ رسم استادان پیشین از ھمھ اطالعاتش در شاعرى استفاده مى

ھمان سھولت از عھده  کرد و دربیان مطالب خود بھ آید کھ شعراى استفاده مى سھولت از عھده برمى

در مقدمھ دیوان قصاید و غزلیاتش . گوى چون خاقانى و نظامی کھ شعراى مقتدر پارسى آمد برمى

گاه نتوانست خود را از شاعرى برکنار  اذعان کرده است کھ چون استعداد شعر فطرى او بود ھیچ

در سخنش افراط و . ویژگى مھم شعر جامى منتخب بودن الفاظ و استحکام عبارات آنھا است. دارد

کوشد تا با کالم پختھ و استوار خود پاى برجاى پاى  شود و مى معاصران او دیده نمى ھاى تفریط

  . استادان پیشین نھد و در این راه ھمواره موفق و کامیاب است

مشتمل بر قصاید و غزلیات و مراثی و ترجیع بند و ترکیب بند و (دیوان اشعار : از آثار منظوم اوست

سلسھ الذھب : شامل ھفت مثنوی بھ تقلید خمسھ نظامی بھ نامھای (، ھفت اورنگ )مثنویات و رباعیات

امھ اسکندری و سالمان و ابسال، تحفھ االحرار، سبحھ االبرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، خردن

نفحات االنس، لوایح، لوامع،  نقد الفصوص، فی شرح نقش الفصوص، : ارسیپاز تالیفات او بھ نثر 

  . )شواھد النبوه، اشعھ اللمعات و بھارستان است
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جامی بدون شک تحت تاثیر اساتید ماقبل خود بوده و از مطالعھ سخنان وی بھ خوبی معلوم می شود 

. کمال شاعری او مرھون مطالعھ دواوین و آثار شاعران بزرگ می باشد کھ تا چھ پایھ قوت طبع و

چنانکھ غزلسرائی خویش را بھ . خود وی نام بعضی از اساتید شعر را با ادب و حرمت نام برده است

 :اسلوب کمال خجندی منسوب داشتھ و در پایان یکی از غزلھای خود بھ آن اشاره کرده

  یافت کمالی سخنش تا گرفت

 ئی از سخنان کمالچاشن

 . و از خاقانی نیز در قصیده ای چنین یاد می کند

 سخن آن بود کز اول نھاد استاد خاقانی

 بھ مھمانخانھ گیتی پی دانشوران خوانش

و ھمچنین از نظامی و امیر خسرو دھلوی در مثنویات با حرمت نام برده و در قطعھ ای کھ تحول 

ی سرایی خویش را بھ این دو استاد منسوب داشتھ و دوران شاعری خود را شرح داده روش مثنو

 :گوید

 نظامی کھ استاد این فن است

 در این بزمگھ شمع روشن وی است

 زویرانھ گنجھ شد گنج سخن

 رسانید گنج سخن را بھ پنج

 چو خسرو بھ آن پنج ھم پنجھ شد

 وز آن باز وی فکرتش رنجھ شد

ترام یاد کرده و بھ طور کلی در مثنویات از اساتیدی و ھمچنین از موالنا جالل الدین رومی نیز بھ اح

فردوسی، خاقانی، انوری، عنصری، ظھیر فاریابی، کمال اصفھانی، سعدی، حافظ، کمال : نظیر

 . خجندی و بعضی دیگر از شعرا بھ احترام نام برده است

 شاعر، عارف، ادیب و محقق بزرگ زمان خود و صاحب كتب نظم و نثر پارسی وعربیجامی 

ھا، حكمت، اندرز وتصورات غزلی بھ وفور  در اشعار جامی، افكار صوفیانھ، داستان. فراوانی است

ِ تازه و قدرت و بیان و لطفِ معانی در اشعارش، استاد  او ھم. شود دیده می چنین در ابتكار مضامین

  . ھفت اورنگ، سالمان و آبسال، یوسف و زلیخا و دیوان جامی از جملھ مصنفات اوست. بود

عبدالرحمن جامی در دوران زندگانی خود ھمواره مورد توجھ و ستایش خاص و عام بوده و در نظر 

پادشاھان و فرمانروایان و وزیران و امیران و مردان سیاسی و ادبی و عموم مردم كشور و ممالك 

ویسندگان در طول تاریخ ادبی برای ھیچیك از گویندگان و ن. ھمجوار قدر و منزلت فراوان داشتھ است

اتفاق نیافتاده كھ در یك زمان طرف توجھ دو یا چند نفر از پادشاھان واقع گشتھ و در اثر محبت یكی 
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این توفیق تنھا شامل حال عبدالرحمن جامی بوده است كھ در یك . میلی دیگران نشود از آنان طرف بی

آذربایجان و عراق و  عھد مطلوب و محبوب پادشاھان خراسان و روم و مصر و فرمانروایان شام و

حجاز بود و در نظرھمگان مرتبتی عالی و رفیع داشت و علت این توفیق نبوده است مگر داشتن فضل 

اعتنایی و مال و منال دنیوی، آلوده نشدن بھ مدح و ذم عالی و دانی، خضوع نفس و  و علم كافی و بی

مردمان را بھ راه راست كشانده و گاه اندازه و باالخره قوت ناطق كھ گاه با فصایح و حكم  فروتنی بی

گاھی قبا « : نویسد عبدالغفور الری در تكملھ می. با لطائف و شیرینی سخنی ھم نفسان را شاد نمود

فرمودندی كھ ھم پالسست و ھم  انداختندی و می بود برداشتھ بر زیر پا می بدوش مبارك ایشان می

ھرات ساخت و روز افتتاح مدرسھ در صحن آن ای در  گویند سلطان حسین بایقرا مدرسھ» . لباس

ھا تعیین شد،  جشن عظیمی بر پا كرد و در گرداگرد مدرسھ برای مدعوین بر حسب مقام و درجھ محل

در صدر مجلس محلی برای سلطان و شاھزادگان و وزیران و در دو سمت برای طبقات مردم معلوم 

الرحمن جامی و در جانب دیگر جایگاھی گشت، در یك قسمت تخت پادشاھی جائی برای نشستن عبد

در ھمین ھنگام ناگھان جامی از در درآمد و چون بھ . برای امیر علیشیر نوایی در نظر گرفتھ شده بود

علت ضعف پیری و ناتوانی مزاج نتوانست خود را بھ صدر مجلس برساند در پایین مدرسھ محلی كھ 

در اثر آن وضع مجلس بر ھم خورد و . فرو نشست خالی از جاه و جالل بود انتخاب كرده و بر زمین

در نتیجھ بھ علت جایگزین شدن پادشاه و وزیر و شاھزادگان در كنار جامی ذیل آن مجلس و صدرش 

  . ذیل شد

  : عبارتند از  تألیفات  این  ترین ، مھم است  بر یكصد كتاب  بالغ  آثار جامی

  )  الحیات  العقد، خاتمھ ، واسطھ الشباب  فاتح:  بخش  سھ  شامل(اشعار   دیوان -

  ، تحفھ وابسال  ، سالمان الذھب  سلسلھ:  بخش  ھفت  شامل  نظامی  تقلید از خمسھ  بھ(  اورنگ  ھفت -

  ) اسكندری ، خرداد نامھ و مجنون  و زلیخا، لیلی  االحرار، یوسف  االحرار، سیحھ

    االنس  نفحات -

    بھارستان -

    لوایح -

    اللمعات  اشعھ -

  آنھا   و مذھب  صوفیان  تاریخ -

    عربی  ابن  الفصوص  نقش  شرح  فی  نقدالنصوص -

    منظوم  حج  مناسك -

    رومی  الدین  جالل  مناقب -

  . منشأت -
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لغت و  ما دعوی: جامی داعیھ نویسندگی، تازی دانی و دانشمندی ندارد خود در این باره می گوید

و در یكی . كنیم نمیكنیم، دعوی اصول لغت و اعراب نمیكنیم، دعوی اصول دین و معرفت میاعراب 

كتابی سازد و یا چیزی بر جایی  ھر كھ: از نگاشتھ ھای خود در باب كتاب و كتاب سازی آورده است

ردد قومی رد كنند و اگر چنین كند و رنجور گ بنویسد بالد در دل كند كھ این سخن قومی فرا ستانند و

 . و در جملھ كارھا چنین است

رنجور  بنویسد البد در دل كند كھ این سخن قومی فرا ستانند و قومی رد كنند و اگر چنین كند جایی

مباحث عرفان اسالمی  آثار و نوشتھ ھای پر مغز و موثر وی در. گردد و در جملھ كرھا چنین است

از چنگ تطاول ایام جان سالم بھ  ی كھن است كھآن ھم با زبانی رسا و استعداد در بیان بھ مثابھ سند

گوھری قدرتمند می درخشد، شیخ احمد اعجوبھ ای  در برده و ھنوز بر تارك ادب و فرھنگ چونان

این پیر شوریده احوال تعالیمی است احوال تعالیمی است  از عالم پھناور عرفان است كھ تالیفات

یز در چارچوبی ساده مبتنی بر فرھنگ عوام و زبان مھارتی اعجاب انگ آمیختھ با معنویت، ظرافت و

دور از محافل ممتاز ادبیات بی روح خواص بوده و بھ نوعی كھ ھر چھ بیشتر با  كوچھ و بازار كھ

  . فرھنگ مردمی منطبق است مردم و

: مینویسد خواجھ ابولمكارم بن عالءالمكل جامی نبیره معروف و فاضل شیخ در كتاب خالصھ المقامات

كتاب  چھاردهگویند كھ  نج مجلد از آثار شیخ احمد در فتنھ چنگیز خان مفقود شده است و چنین میپ« 

خزانھ فیروز شاه بوده  آنچھ حاضر است و آنچھ حاضر است و آنچھ غائی است در ھندوستان در

ج فتوح الروح، اعتقاد نامھ، تذكرات، زھدیات، سرا: و نام كتب مفقوده را چنین ذكر می كند» است

احمد در تمام اعصاری كھ از وفات او می  اوالد و احفا شیخ. »جلد چھاریك مجلد از «السائرین 

دیوانی و سلطھ و نفوذ معنوی زیادی برخوردار بوده  گذشت بسیار خوشنام و مورد احترام و از قدرت

ر آنھا عنوان افراد خانواده وسیع شیخ احمد كھ بیشت« :  مینویسد اند، دكتر علی فاضل در شرح احوال

ً از زاھدان، پارسا مردان و عارفان پاكیزه  خواجھ و شھرت جامی یا جامی االحمدی را داشتھ اند غالبا

 آنھا دارای قدرت روحانی بودند كھ. عصر خویش بوده و بھ مشایخ جام حسن شھرت یافتھ اند سیرت

صالح و  ترغیب ایشان بھ در جھت بھبود حال مردم افتاده و گرفتار، شكستھ دالن، نصیحت امیران،

گشودن كارھای بستھ خلق پریشان روزگار بھ كار می بستند كھ در كتب تاریخ، شكستھ دالن، نصیحت 

روزگار بكار می بستند كھ در  امیران، ترغیب ایشان بھ صالح و گشودن كارھای بستھ خلق پریشان

وی قرن ھا پس از جد بزرگوار خود در  كتب تاریخ، تراجم و تذكره ھا بھ آن اشاره شده است اعقاب

لحاظ زھد و ورع  ، ھند و پاكستان عالوه بر داشتن سمت ارشاد و راھبری حلق بھفارسخراسان، 

وجھ و اعتبار زیادی  بسیار و واراستگی و طھارت نفس در بین پیروان و معتقدان خویش صاحب

گویند » منتقل می شده است  ان ویھستند، و گویا تولیت مزار شیخ جام بھ صورت موروثی بھ فرزند
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 سی ونومولود بھ ھم رسیده،  چھل ودو احمد جام در طول زندگانی ھشت زن اختیار نمود كھ از آنھا

از جملھ . وفاتش در قید حیات بوده اند كھ چھارده تن از فرزندان ذكور وی پس از. دختر سھپسر و 

قطب الدین محمد مظھر جامی، خواجھ شھاب  آنھا باید از طھیرالدین عیسی، خواجھ ابوالفتح، شیخ

  . نام برد الدین ابوالمكارم بن عالء الملك جامی

 و خانواده او عالقھ و توجھ خاصی داشت؛ خصوصا بھ پسرش جناب" سعدالدین کاشغری"جامی بھ 

طی رفت و آمدھایی . بندی بود؛ وابستگی خاصی پیدا کرده بود خواجھ کالن کھ یکی از بزرگان نقش

حاصل این وصلت چھار فرزند بود؛ کھ سھ . با این خانواده داشت بادختر خواجھ کالن وصلت نمودکھ 

غم و اندوه . تای آنھا در کودکی بھ دلیل ضعف بیش از حد قوای جسمانی جان خود را از دست دادند

با . دھای زیبایی بواش سرودن مرثیھفرزندان از دست رفتھ برای جامی چند سالی طول کشید و ثمره

این حال پس مدتی جامی و ھمسرش بھ تقدیر و سرنوشت خود گردن نھادند و بھ تربیت تک فرزند 

  . خود ھمت گماشتند

پاشید و در قدرت  جامی در محیط حکمرانی تیموریان ھرات مانند آفتابی بود کھ بھ ھر طرف نور می

ز ھمین رو از شاه تا گدا او را کالم و شعر، مقام عرفانی، صالحت و نزاکت کالم، مانندی نداشت و ا

دوست و مصاحب سلطان و جامی،  شیر نواییامیر علی. کردند و مجذوب او بودند قدر و عزت می

. نمود بزرگ علم و ادب در زمانھ خود بھ جامی، نظیر احترام شاگرد نسبت بھ استاد خود، احترام می

نیز کھ برخی از آنھا باقی است نشان و سلطان بایزید دوم با جامی " سلطان محمد فاتح"مکاتبات 

آسیای صغیر و شبھ جزیره بالکان  شانھم کھ قلمرو وسیع فرمانروایی" سالطین عثمانی"دھد کھ  می

  . اند گرفت، تا چھ حدی برای جامی حرمت قائل بودهرا در بر می

د او در فراگیری رود کھ نشان از ھوش و استعداھای وی می ھایی بھ آموختھھای جامی اشاره در گفتھ

نحو، صرف، : جامی، علومی را کھ بھ تحصیل آن پرداختھ از قبیل. ھای مرسوم زمانھ است دانش

حکمت مشایی، حکمت اشراقی، حکمت طبیعی، حکمت ریاضی، علم فقھ، اصول فقھ، علم حدیث و 

  . ه استاشاره و آنگاه مراحل سیر و سلوک خود را یکایک شرح داد" علم قرائت قرآن و تفسیر آن

اگر نیازمندی را . زد کاری کھ امکان ریا در آن بود از او سر نمی. گفت جامی در مجالس کم سخن می

کرد و کسی کھ در پناه حمایت او بود، از باز خواست محتسب و  شناخت مخفیانھ بھ او کمتر می می

بیشتر . ه داشتزیست و خانھ و لباسی ساد او در نھایت سادگی و درویشی می. قاضی در امان بود

توانست تصور کند کھ  دید، نمی کسی کھ او را با آن لباس ساده می. نشست ھا بر روی خاک می وقت

. مقام و نفوذ این مرد در تمام قلمرو سلطان مورد حسادت و حسرت امیران و وزیران وقت است

ه بود، او را با این زاده سیستان کھ مثل بسیاری از شاعران و طالبان علم بھ زیارتش آمدروزی قاضی

گمان کرد یک نفر از نوکران خانھ جامی است اما ھمین . اش دید لباس محقر و ساده بر در خانھ
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داد و ھیچ یک از دانشمندان ھرات پیش او  درویش پیر در ھنگام بحث تمام علمای وقت را شکست می

  . کردند؛ زیرا برتری او نزد ھمھ آشکار بود ادعای علم و دانش نمی

چنانکھ او را بھ حق آخرین استاد بزرگ . ای بلند دارد می مانند شاعران پیش از خود در شعر مرتبھجا

بیان نموده است کھ چون استعداد " دیوان قصاید و غزلیاتش"او در مقدمھ . ارسی باید شمردپشعر 

می، مھم شعر جا  ویژگی. شعر فطری او بود ھیچ گاه نتوانست خود را از شاعری بر کنار دارد

ھای معاصران او دیده  در سخنش افراط و تفریط. منتخب بودن الفاظ و استحکام عبارات آنھاست

نظیر است و مھارت او در ترجمھ مضامین بی قدرت او در بیان تعالیم و افکارصوفیانھ. شود نمی

  . ارسی قابل توجھ و در خور استپعربی بھ شعر 

داد و بارھا این دو بیت را  ران و دوری سر میجامی در سال آخر عمرش، سخنان مداوم از ھج

  : کرد تکرار می

  دریغا کھ بی ما بسی روزگار 

  بروید گل و بشکفتد بھار 

  بسی تیر و دی ماه و اردیبھشت 

  بیاید کھ ما خاک باشیم و خشت

او چند روز قبل از بیماری از خانھ ھمیشگی خود کھ بھ دولت خانھ مشھور بود دل کند و با سفر بھ 

واحی مختلف شھر ھرات در روستایی کھ متعلق بھ او بود، برخالف عادت ھمیشگی توقف فرمود و ن

ھای گذشتھ او نبود، دوستان و یاران او نگران حالش شدند و از  چون ماندن او در روستا طبق عادت

 دل: و ایشان در جواب فرمودند کھ. ایشان درخواست کردند بھ مسکن و منزل ھمیشگی خود برگردد

  . باید کند از یکدیگر می

در زمان . با اصرار زیاد دوستان، جامی بھ منزل خود بازگشت و بعد از برگشتن بیماریش آشکار شد

 بیماریش قوای ادراکھ خود را کامال حفظ کرده و در آخرین ساعات حیات خود بھ تالوت آیھ الکرسی

ھای مبارکش را بھ طاق خانھ دوخت و  موالنا جامی در آخرین لحظھ زندگیش چشم. مشغول بود

  . منزل ما روشن شد: فرمود

باالخره وی در صبح جمعھ کھ ششمین روز آشکار شدن بیماریش بود عمر شریف او در سن ھشتاد و 

درھنگام نماز  یک سالگی در روز ھیجدھم محرم الحرام سال ھشتصد و نود و ھشت ھجری قمری

  . باشد صبح بھ پایان رسید و نبض او از حرکت ایستاد مزار او در مکانی بھ نام تخت مزار می

و نحو   و صرف  ، طبیعیات ، ریاضی اشراق  ، حكمت ، فلسفھ در منطق  بر شعر و شاعری  عالوه  جامی

  خدمت  بھ  در ھرات  سپس  یو.  پرداخت  سیر و سلوك  بھ  تصوف  در طریق  و چندی  داشت  نیز آگاھی

احرار درآمد و بر اثر  عبدهللا  ناصرالدین  و خواجھ  تصوف  بزرگ  از مشایخ  كاشغری  سعد الدین

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

  از زمان  بخشی  جامی.  گشت  آن زمان  متصوفھ  از بزرگان  و تصوف  در عرفان  و تحقیق  مطالعھ

. كرد و با امیر علیشیر نوائی معاصر بود  درك بایقرا را  حسین  سلطان  سلطنت  اعظم  شاھرخ و قسمت

شھر   عمر در ھمین  و تبریز تمام  ، بغداد، دمشق مكھ  بھ  جز چندسفر كوتاه  در ھرات  از اقامت  پس  وی

  و بزرگان  سالطین  خود مورد احترام  زندگی  در طول  جامی.  پرداخت  سیر و سلوك  گزید و بھ  سكونت

امیر   بود و وزیر دانشمندش  ادبی  ذوق  اھل  پادشاھی  بایقرا كھ  حسین  انمعاصر خود بود و سلط

  خمسھ(  كتاب  جامی  از مرگ  امیر علیشیر پس  داشتند، بطوریكھ می  او راگرامی  علیشیر نوائی

شاعر   این  نیز بھ  عثمانی  پادشاه  محمد فاتح  سلطان. تحریر درآورد  یادگار او برشتھ را بھ ) المتحیرین

.  را نپذیرفت  دعوت  این  جامی  سفر كند كھ  قسطنطنیھ  كرد بھ  از او دعوت  و حتی  گذاشت می   احترام

سعدی و   خود بود و در شعر بھ  از اساتید زمان  و ادب  و تاریخ  دینی  و علوم  مختلف  در فنون  جامی

،  انوری  شاعر را در ردیف  این  جای  دبیآثار ا. كرد  می  نظامی پیروی   و از سبك  داشت  حافظ توجھ

  صوفی  شعرای  از آخرین  توان را می   و وی  است  و موالنا قرار داده  ، فردوسی ، حافظ، خیام سعدی

  .  سرود است شعر می   كالسیك  سبك  بھ  كھ  دانست  ادب دری

ترین  ی، یکی از بزرگقمر نورالدین عبدالرحمن جامی عالم، عارف، ادیب و شاعر قرن نھم ھجری

ترین شخصیت فرھنگی و روحانی در  او در عصر خود محبوب. شخصیتھای فرھنگی اسالمی است

ھای ادب، عرفان، حدیث،  شرق و غرب عالم اسالم بوده و در علوم عقلی و نقلی مجتھد و در زمینھ

ھ در منطقة ک عربی است، بھ طوری تاریخ و رجال، صاحب اثروبھترین شارح فلسفھ عرفانی ابن

در محبوبیت و مقبولیت او ھمین مقدار بس کھ جامی . شناختند عربی می او را بدیل ابن) النھرین بین(فرارود 

اما با این حال مورد احترام بقیة دولتھای مسلمان االسالم ھرات و از شخصیتھای درجة اول تیموریان،  شیخ

یک شخصیت علمی و فرھنگی در زمان خودش  کھ کمتر عصری اتفاق افتاده استرکھ د در حالی. جھان بود

حسین  امیرعلی شیرنوایی، وزیر سلطان. مورد احترام چند دولت مختلف و حتی معارض با یکدیگر قرار گیرد

چون خبر فوت جامی در شھر منتشر شد، : گوید بایقرا کھ جامی کتاب فوق را بھ خواھش او نوشتھ است، می

تشریف ) سلطان بایقرا(سلطان صاحب قران  و عزا پوشیدند و حضرت اکابر و اشراف جملگی لباس ماتم

  . و تسلیت نمودند گریستند و فرزند جامی را در آغوش گرفتھ  ھای  آورده و ھای
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