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چکیده
ای��ن مقاله با عنوان «تأثیر پذیری جامی از ش��عرا و نویس��ندگان پیش از خود در
آفرینش مثنوی هفت اورنگ» به بیان اش��تراکات و اقتباس��ات حکایات هفت اورنگ
با حکایات منظوم و منثور شعرا و نویسندگان پیش از جامی می پردازد .پس از بیان
مقدمه ،پیش��ینهی پژوهش ،زندگی نام��ه و آثار جامی ،پژوهش گر با توجه به ترتیب
تاریخی مثنوی های جامی به بیان این اشتراکات پرداخته است .سه مثنوی سالمان و
ا بسال،یوس��ف و زلیخا و لیلی و مجنون به دلیل پیوس��تگی حکایات و طوالنی بودن
آن ها عمال از دایره این تحقیق خارج ش��ده است.جامی در دفتر اول سلسله الذهب
از مثن��وی معنوی موالنا تأثیر پذیرفته اس��ت .در دفتر دوم سلس��له الذهب از تذکره
االولیای عطار و نفحات االنس و در دفتر س��وم از چهار مقالهی عروضی س��مرقندی
و در مثنوی س��بحه االبرار از طوا س��ین حالج تأثیر پذیرفته است .در تحفه االحرار
از کلیله و دمنهی نصرا ...منشی و در خرد نامهی اسکندری از اسکندر نامهی نظامی
تأثیر پذیرفته اس��ت.
کلید واژه :جامی سلسله الذهب ،سبحه االبرار ،تحفه االحرار ،خردنامهی اسکندری
 - 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
 - 2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
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مقدمه
در عال��م ش��عر و ادب و عرفان كمتر ش��اع ِر پركاري مانن��د عبدالرحمان جامي را
ميتوان س��راغ گرفت؛ او در قالب های مختلف ش��عر س��روده اس��ت .ليلي و مجنون
او به تقليد از ليلي و مجنون نظامي و مجنون و ليلي اميرخس��رو س��روده ش��ده است،
سلس��له الذهب او به شيوهي حديقهي سنائي و جام ج ِم اوحدي است .هر يك از سه
دفتر سلسله الذهب متض ّمن مطالب جداگانهاي است و هريك را جامي به نام يكي از

پادش��اها ِن عصر به نظم درآورده است! سالمان جامي از یکی از دو شرحي كه خواجه

ِ
اشارات ابنسينا نوشته اقتباس گرديده است و در حقيقت سالما ِن
نصيرالدين توسي بر
ِ
روايت دوم خواجه نصير از داستان سالمان و ابسال ميباشد.
جامي با مختصر تغييري

مثنوي تعليمي س��بحهاالبرار بر وزن فاعالتن فعالتن فعلن بديع اس��ت و شاعری پيش
از جامي در اين وزن ش��عري نسروده اس��ت ،مگر اميرخسرو دهلوي كه در مثنوي نه
س��پهر چند بيتي در اين وزن سروده است .مثنوی تعليمي تحفهاالحرار مثنوي است به
بحر س��ريع به شيوهي مخزناالس��رار نظامي .مثنوي يوسف و زليخا كه بر پايهي ِ
آيات

قرآني سورهي يوسف به نظم درآمده است و البته ر ّد پاي منابع غيراسالمي از تلمود و
اس��رائيليات در آن ديده ميشود .خردنامهي اسكندري مثنویي است تعليمي به اسلوب
اس��كندرنامهي نظامي گنجوي اما هنر جامي فقط به شعر و شاعري و ديوان غزليات و
قصايد و مثنوي هفتاورنگ مربوط نميش��ود او در نثر ادبي و عرفاني هم دو كتاب
ارزشمند را از خود به يادگار گذاشته است؛ در نثر ادبي بهارستان كه به تقليد از گلستان
سعدي نگاش��ته شده اس��ت و در نثر عرفاني نفحاتاالنس من حضراتالقدس كه به
تقليد از تذكره االولياء ّ
عطار نيش��ابوري نوشته شده ،که هر چند از سبك و سياق ادبي
ِ
خصوص صوفيه و عرفاي
و اسجا ِع موزون برخوردار نيست اما مطالب ارزشمندي در
س��دههاي اول و دوم و سوم و چهارم به دس��ت ميدهد و همچنين براي ا ّولين بار به
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صورت وسيعي نام و كرامات و مقامات زنا ِن صوفي را آشكار ميكند.

ِ
ِ
معارف عرفان نظري نيز آثار و ش��روح متعدّ د و متن ّوعي
بس��ط
جامي همچنين در

دارد كه همگي متأثر و مأخوذ از ابن عربي و مكتب عرفانيِ او ميباش��د .نظير ش��رح

ِ
لمعات عراقي كه از ش��اگردان صدرالدين قونيوي (داماد ابن
فصوصالحكم و ش��رح
ِ
خصوص
عربي) بوده اس��ت ،او در اين آثار عمدت ًا ب��ه بيان آراء و عقايد ابن عربي در

ِ
ِ
اثبات آنها با استناد به داليل عقلي ميپردازد.
وحدت وجود و

جالب اين كه او در عرفان عملي هم جز ِو سلس��لهي نقش��بنديه اس��ت و اين همه

كث��رت تأليف و تحقيق و پژوه��ش او مانع از پرداختن به امور معنوي و اذكار و اورادِ
ِ
او نميگرديده اس��ت؛ با اين حال فقط در مثنوي هفتاورنگ است كه ميتوان آراء و
انديشهي پيرا ِن سلسلهي نقشبنديه را مشاهده كرد؛ زيرا كتاب هفت اورنگ شعر است
و ش��عر از مقولهي ذوقيات؛ اما در س��اير كتب نثر غيربهارستان و نفحات االنس از آن
ِ
مباحث تئوريك عرفان نظري آن هم از منظر ابن
جهت كه علميِ صرف هس��تند فقط
عربي و نه ِ
كس ديگر مطرح ميگردد .در اين تحقيق بر آن شدیم تا به مآخذ حكايات
هفت اورنگ جامي و ِ
نقش نويس��ندگان و ش��عرای پيش از او در آفرينش اين مثنوي
بپردازيم؛ اميد كه اين گام هر چند كوچك اس��ت توانس��ته باش��د پرده از رخسار اين

ِ
عروس روحاني كه شاه ِد غيبي عارفان است برداشته باشد.

پيشينهی تحقیق
عم��ده ترین اثر و تألیف در زمینهی ش��رح احوال و آثار جام��ی که هفت اورنگ
وی را هم در بر می گیرد«،کتاب نقد و بررس��ی آثار و ش��رح احوال جامی» ،نوشتهی
اعالخان افصح زاد می باش��د که در سال ( 1378چاپ اول) زیر نظر دفتر نشر میراث
مکتوب و به همت انتشارات مرکز مطالعات ایرانی به زیور طبع آراسته گردیده است.
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این کتاب ش��امل ش��ش فصل اس��ت :فصل ا ّول :زمان جامی -فص��ل دوم :زندگی و

ش��خصیت جامی -فصل سوم :میراث علمی و ادبی جامی-فصل چهارم :جامی -عالم
متبحر  -فصل پنجم جامی ش��اعر و نویسنده و فصل ششم :جامی-متفکر .نویسنده در
ّ
فصل پنجم توضیحات کامل و جامعی در خصوص مطالب مطرح ش��ده در مثنویهای
هفت اورنگ ارائه داده اس��ت .سپس در فصل ششم از ابیات هفت اورنگ جامی برای
ش��رح عقاید عرفانی و افکار جامعه شناسی و اندیشه های اخالقی جامی کمک گرفته
است در آخر به تحلیل داستان لیلی و مجنون جامی پرداخته است و تفاوتهای لیلی و
مجنون جامی با سایر لیلی و مجنون ها را ذکر کرده است.

زندگی نامه جامی
نام جامی ،عبدالرحمان است؛ اعالخان افصح زاد به نقل از تکملهی عبدالغفور الری
می آورد که« :لقب اصلی جامی عمادالدین بوده اس��ت و لقب مش��هورش نورالدین و
اسمش عبدالرحمان( ».افصح زاد )105 :1378 ،همو به نقل از مقامات جامیِ عبدالواسع
نظامی می آورد که :پدر جامی نظام الدین احمد دش��تی و جدّ جامی ش��مس المله و

الدین محمد دش��تی هر دو منس��وب به مح ّلهی دش��ت از اصفهان بوده اند که در ایّام
ِ
والیت جام آمده اند و به امر قضا و فقه و فتوا
گذشته از وطنِ آبا و اجدادی خود به
مش��غول ش��ده اند»( .همان .)106 :نوایی و علی صفی هم این س��خنان را تصدیق می
کنن��د و علی صفی اضاف��ه می کند که پدر و پدر بزرگ جامی «به واس��طهی بعضی
حوادث زمان از وطنِ مألوف به والیت جام آمده اند( ».علی صفی 1890 ،م)133 :

نورالدین عبدالرحمان جامی ،در  23ش��عبان س��نهی  817هجری ،در ده ِ خرگرد از

والیت جام خراس��ان دیده به جهان گش��وده است .خود جامی در قصیدهی «رشح با ٍل

بشرح حال» سال تولّدش را واضح ثبت می کند ،همین سالی که ذکر کردیم:
ِ
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منم چو گوي به ميدان فسحت مه وسال
به سال هشتصد و هفده ز هجرت نبوي

قلــــــهي پروازگــــاه ع ّ ِز قِدَ م
زاوج
ّ

بـه َصولجان قضا منقلب زحال به حال

كه زد ّ
زمكه به يثرب س��رادقات جالل

بدين حضيض َهوان سست كردهام پر و بال

						

(جامي)59-630 :1341 ،

از قصیدهی «رشح بال بشرح حال» معلوم می شود که جامی از خردی تحصیل علم
را شروع کرده و هنوز در جام بوده که تحصیالت ابتدایی را به پایان رسانده ،مقدّ مات
صرف و نحو عربی را گذرانده و قرآن را به پایان برده است.
جامی در نفحات االنس در ضمن ش��رح حال خواجه محمد پارسا (وفات  882ه.
ق) که از پیران سلسلهی نقشبندیه است ابراز می دارد که تا پنج سالگی در جام ساکن
بوده است« :به قیاس چنین می نماید که در اواخر جمادی االول یا اوایل جمادی االخر
بوده باش��د از س��ال مذکور ( 882ه .ق) و هنوز عم ِر من پنج سال تمام نشده بود .پدر
م��ن یک��ی از متعلقان را گرفت که مرا به دوش گرفته پی��ش مح ّفهی محفوف به انوار
ایش��ان داشت .ایش��ان التفات نمودند و یک سر نبات کرمانی عنایت فرمودند و امروز

ِ
طلعت من ّور ایشان «در چشم من است( ».جامی،
از آن شصت سال است ،هنوز صفای

 ،)398 :1386زمان از جام به هرات آمدن جامی در منابع ادبی و تاریخی نیامده است
از این رو اکثر مح ّققان یا به از جام به هرات آمد ِن جامی در طفولیّت اش��اره کرده یا

از آن صرف نظر کرده اند.

افصح زاد به نقل از علی صفی در خصوص آمد ِن جامی به هرات و حضور او در
حلقه های درس و بحث چنین می آورد« :جامی در صغر س��ن به همراه پدربه هرات
آم��ده و در مدرس��هی نظامیه اقامت ک��رد ،آن گاه در درس موالنا جنید اصولی که در
عل�� ِم عربیّت ماهر بوده در آمد و به مطالع��هی مختصر رغبت نمود .جامی با آن که به
حدّ بلوغ ش��رعی نرس��یده بود ،در خود اس��تعداد و آمادگی فه ِم ّ
مطول و حاشیهی آن
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را یافت و به درس اس��تادا ِن بزرگ آن دوران ش��تافت .موالنا معین الدین تونی به رف ِع

ِ
درس موالنا خواجه علی اشاره کرده و گفته است:
شبهه های درسی از سوی جامی در
جامی ش��بهه های مس��تعدّ ان را بر بدیهه دفع می کردند و اعتراض خاصی بر استادی

ک��ه درس م��ی داد وارد می کردند و می رفتند .جامی به س��بب عقل گیرا ،ذهن تیز و
حافظهی توانا در بیس��ت سالگی در ردیف عالما ِن برجسته قرار می گیرد ،می خواهند

ِ
خدمت دربار ش��اهرخ میرزا جلب کنند؛ او به همراه همدرس��ان پنج گانه اش
او را به
مدّ تی مدید بر در کرباس ـ یعنی قبولگاه ـ برای گرفتن وظیفه و مس��تمری می ایس��تد
و چون مدّ ت انتظار طوالنی می ش��ود وی به دوستان می گوید که همراهی من با شما
همی��ن اندازه بود و بعد از آن هرگ��ز به در خانهی هیچ کس از ارباب دنیا رجوع نمی
کند( .افصح زاد )18:1378 ،س��فر جامي به حجاز از  16ربيعاالول س��نهي  877تا 18

شعبان  878به طول انجاميد ،جامي به غير از ّ
مكه و مدينه از نيشابور ،سبزوار ،بسطام،
دامغان ،س��منان ،قزوين ،همدان ،كردس��تان ،بغداد ،ح ّله ،نجف ،كربال ،دمشق ،حلب،

تبريز ،ري و ديگر ش��هرهاي آن زمان ديدن كرد .بع ِد س��ف ِر حجاز ،عبدالرحمان جامي
اغلب در هرات زيس��ته ،خيلي به ندرت به ديههاي اطراف آن و ش��هرهاي نزديك به
جام و خرگرد رفت و آمد می كرد ،ولي س��ال  883هـ ق ،او باز عازم س��مرقند ش��د.
«عبدالرحمان جامي در هرات روز پنجش��نبه هجدهم محرم هنگام اذا ِن بامداد از س��ال

 898هجري بدرودِ جهان گفت .خاقان كبير سلطان حسين ميرزا و اميرعلي شير و ساير
اركان دولت و از سادات و علما و مشايخ به منزل آن جناب كه قريب پل تولكي بوده
و مشهور است به دولت خانه تشريف برده ،و وی را در ِ
پيش روي پير بزرگوار ايشان
موالنا س��عدالدين كاشغري دفن نمودند( .به نقل از مقدمهی مرتضی مدرس گیالنی بر
هفت اورنگ)14 :1385 ،
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 -2-2-2آثار جامي

پس از دولتش��اه سمرقندي ،ظاهراً ،نخستين كس��ي كه به آثار جامي اشاره كرده و

سخنِ خود را با اسامي كتابهايي از او آراسته است ،معينالدين اسفزاري است .نامبرده
ك��ه بخش اعظ ِم كتاب خود« ،روضات الجن��ات في اوصاف مدينه هرات» ،را در زما ِن

ِ
حيات موالنا نوش��ته اس��ت؛ در آنجا كه به مناس��بتي س��خن از جامي به ميان ميآيد،
مينويسد:
«نس��اي ِم نفحات االنس از بهارس��تا ِن كماالتش در وزيدن و لوام ِع انوارِ خورش��يد

لوايح مقاماتش در درخش��يدن ،سبحه االحرارِ معارفش تحفهي ابرارِ روزگار
هدايت از
ِ

ِ
ش��ده و سلس��له
شاخ گرد ِن ابرار
الذهب حقايقش كه به ش��واه ِد نب ّوت ترتّب يافته و ِ
حكمت انجامش خردنامهي اس��كندري كنايتي ،و از جما ِل
ادوار آم��ده .از كمال كالم
ْ

ِ
ِ
عرايس ابكارِ معانيِ
الفاظ معجز نظامش يوس��ف و زليخا حكايتي( ...زمجی اسفزاري،
 1380هـ ق)22 :
بعد از اسفزاري ،عبدالغفور الري (متوفي )912 :شاگرد معروف جامي و نويسندهي«شرح
مش��كالت نفحات االنس» اس��ت كه در پايان تكملهي خود بر نفحاتاالنس و در بيان
احوال اس��تاد خويش ،فهرس��تي از تأليفات او را به دست ميدهد .اين فهرست كه قطع ًا

معتبر و قابل اطمينان اس��ت ،چهل و پنج كتاب و رس��اله را ش��امل ميشود و اين تعداد
ـ با اندكي اختالف ـ همان اس��ت كه س��ام ميرزا صفوي در تذكرهي خود آورده اس��ت.
(سام میرزا )86 :1936،طالبا ِن تفصيل بيشتر را به فهرست هايي كه ديگران ترتيب دادهاند
ارجاع مي دهيم( .رك :آتش��كدهي آذر و حواشي آن به قلم استاد شادروان دكتر سادات
ناصري ،جامي حكمت ،مقدمهي نقدالنصوص و غير آنها).
الف) آثاري كه سال تأليف يا تدوين آنها معلوم است و غالب ًا به چاپ رسيدهاند:
 -1رسالهي كبير در معما (تأليف)856 :
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 -2نقدالنصوص فيشرح نقشالفصوص (تأليف)863 :
 -3لوامع (تأليف)875 :
 -4رسالهي مناسك حج (تأليف)877 :
 -5نفحات االنس من حضرات القدس (تأليف 881 :تا )883
 -6ديوان اول (تدوين و تنظيم)884 :
 -7شواهد النبوه (تأليف)885 :
 -8ديوان ثاني (تدوين و تنظيم)886 :
 -10اشعه اللمعات (تأليف)886 :
 -11ترجمهي اربعين حديث (تأليف ،886 :رك :جامي حكمت ،ص .)182
 -12رسالهي منظومهي اصغر (تأليف)890 :
 -13رسالهي موسيقي (تأليف)890 :
 -14بهارستان (تأليف)892 :
 -15شرح فصوص الحكم (تأليف)896 :
(رك :مقدمه نقدالنصوص جامي ،به قلم ويليام چيتيك ،ص )25
 -16ديوان ثالث (تدوين و تنظيم)897( :
 -17فوائد الضيائيه في شرح الكافيه (تأليف.)897 :
ب) آثاري كه تاريخ تأليف آنها بر ما معلوم نيست و بعضي به طبع رسيدهاند:
 -18شرح رباعيات (چاپي):
جامي در اين رساله مجموع ًا  44رباعي خود را كه «در اثبات وحدت وجود و بيان
تنزالتش به مراتب شهود» سروده بود شرح كرده و بدين گونه «رسم خود محييالدين
را كه هم خودش شعر بگويد و هم خودش آن را تأويل و تفسير كند نيز در اين رساله
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تقليد» نموده اس��ت (زرين كوب .)156 :1362 ،بعضي اين رس��اله را جز ِو آثار اوليهي
جامي دانستهاند( .رك :مقدمه نقدالنصوص ،به قلم ويليام چيتيك ،ص .)22
 -19لوايح
 -20شرح بعضي از ابيات تائيهي فارضيه
 -21رساله فيالوجود
 -22شرح بيتين مثنوي
 -23رسالهي طريق خواجگان
اي َفآ ْر َهبُون» (بقره ،آيهي :)38
 -24تفسير تا آيهي « ...و ايّ َ
 -25رسالهي ال اله اال اهلل (= رسالهي تهليليه).
 -26شرح حديث ابي رزين عقيلي
شرح بيت زير:
 -27شرح بيت خسرو دهلوي :رسالهاي است به نثر آميخته به نظم در
ِ
ِ
نهنگ ال برآرد سر تي ّمم فرض گردد نوح را در ِ
وقت طوفانش
ز درياي شهادت چون

 -28جمع سخنان خواجه پارسا.

 -29صرف فارس��ي منظوم و منثور :رس��الهاي مختصر در صرف عربي و به زبا ِن
فارسي ،نام اين رساله در مقامات جامي عبدالواسع و تحفهي سامي نيامده است.
 -30رسالهي صغير (در مع ّما)
 -31رساله عروض.
 -32رساله قافيه.
 -33رسالهي منشآت

نقش آثار شاعران و نویسندگان پیش از جامی در آفرینش مثنوی هفت اورنگ
مثنوی هفت اورنگ ش��امل دفاتر سه گانهی سلسله الذهب و مثنوی های سالمان،
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تحفه االحرار ،س��بحه االبرار ،یوس��ف و زلیخا ،لیلی ومجنون و خرد نامهی اسکندری
می باش��د .در این بخش به اقتباس��ات جامی از حدیقه الحدیقهی س��نایی که شامل
دفتر ا ّول سلس��له الذهب می باش��د پرداخته ش��ده است در ضمن حکایت های این
دفتر با عنایت به مثنوی معنوی موالنا و اس��رار التوحید محمد ابن منور س��روده شده

اس��ت .عمدهی مآخذ جامی در دفتر دوم سلس��له الذهب دو کت��اب نفحات االنس و
تذکره االولیا می باش��د .و همچنین جامی در تالیف دفتر سوم سلسله الذهب به کتاب
چهار مقالهی عروضی س��مرقندی و حدیقه الحدیقهی سنایی و مخزن االسرار نظامی
گنجوی نظر داش��ته اس��ت.حکایات مثنوی تحفه االحرار مآخذش حدیقه الحدیقهی
س��نایی و کلیل��ه و دمنهی ابو المعال��ی نصـر اهلل منش��ـی و نفحـات االنس جـامی
می باشد .همچنین مآخذ حکایات سبحه االبرار ،نفحات االنس ،طواسین حالج تذکره
االولیا عطار و زبده الحقایق عین القضات می باش��د و خردنامهی اس��کندری مآخذش
بخش هایی از اقبال نامه و شرف نامهی نظامی می باشد که ما آن را به تمامی منعکس
کرده ایم.

دفتر او ِل مثنوي سلسلهالذهب

ِ
نگارش
اين مثنوي در بحر خفيف است و وز ِن (فاعالتن مفاعلن فعلن)؛ جامي در

اين كتاب به حديقهي س��نائي غزنوي نظر داش��ته اس��ت؛ اين مثنویی است مشتمل بر

ِ
مقاالت بزرگا ِن صوفيه و ائمهي شريعت كه در آن
مباحث عاليهي عرفاني و اخالقي و
در بسياري از مسائل كالمي چون جبر و اختيار و قضا و قدر و نب ّوت و امامت و قدم

ِ
ِ
آداب ظاهري ش��ريعت چون صلوه و صوم و قرائت قرآن
حدوث عالم؛ و همچنين
و
بحث فرموده و نيز بس��ياري از مسائل عرفاني را چون بيا ِن ذكر خفي و جلي و عزلت
و خلوت و صمت و س��هر وجوع و امثال آن به ش��رح آورده و جا به جا به تمثيالت
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و حكايت آميخته اس��ت و به مثـنوي مخـصوصي در بـيان عقـائد اس�لام موسـوم به
«اعتقاد نامه» پايان مييابد .نخست به ذكر حكايات دفتر ا ّول سلسلهالذهب جامي و در

ِ
مكتوبات نثري پيشين ميپردازيم.
ادامه به مآخذ آن در منظومههاي شعری پيشين و
حكايت عاش��ق و معش��وقي كه ش��ب در خلوتي نشس��ته
بودند و در بر همهي اغيار بس��ته ،ناگاه غالمِ آن عاش��ق
كه باريك نام داش��ت حلقه بر در زد ،عـــاش��ق گفت،

ِ
باريك عاشق .گفت :بازگرد كه اگر در باريكي مويي
كيس��ت؟ گفت :منم غالمِ تو
شدهيي ترا امشب درين خلوت گنجايي نيست.
ِ
		
عشق بـــدخويـي
مبتاليي بــه

داشت باريـك نــــام هندوئي

ِ
زبخت بلند
بع ِد عمـري ش��بــي

آمد آن صي ِد وحش��يش به كمند

ب��ودب��ااوب��هه��مخ��وشوخن��دان

كآمد آوازِ حـــلقه بــرس��ندان

كيس��ت گفتا دريـن ش��ب تاريك

گف��تكمت��رغ�لامِتــ��وباريــ��ك

گف��تروكـ��زكمـــ��النزديكـ��ي

گرچه مويي ش��ــدي زبـاريكي

نيس��ت امكا ِن آن كــه رهيابــي

زي��ن در آن بِ�� ْه ك��ه روي برتاب��ي

						

(جامي)85-86 :1385 ،

اين حكايت در مثنوي معنوي موالنا به این صورت آمده است .حكايت موالنا از اين
قرار است:
آن يكـــي آمـد درِ يـــاري بـــزد

گفــت يــارش كیستي اي معتمد

گفت مـــن ،گفتش برو هنگام نيست

بـر چنين خواني مقامِ خام نيست

خام را جـز ِ
آتش هجــر و فـــراق

كيپزد؟كــ��يوارهان��دازنفــ��اق؟

رفت آن مسكين و سالــي در سفــر

در ِ
فراق دوس��ت س��ــوزيد از ش��رر

پخته گشت آن سوخته پس بازگشت

بازگر دِ خانـهي همبـاز گـش��ت
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حلق��هزدب��ردرب��هص��دتـ��رسوادب
بانگ زد يارش كه بـر در كيست آن
گفت اكنون چون منـي ،اي مـن درآ
نيست سوزن را سـر رشتــه دوتــا
رش��ـته را با س��ــوزن آمــد ارتبــاط
كــي شود بـــاريك هستــيِ َج َمل
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تابنجهدبــ��يادبلفظــ��يزلــ��ب

گفت بر در هم تويــي اي دِل ِس��تان
نيس��ت گنـجايي دو َمــن را در س��را
چــون كه يكتايي درين سوزن درآ

س��م ال ْ ِخياط
نيس��ت در خور با َج َمل ُّ

ِ
مقــراض رياض��ات و عمـ��ل
جز ب��ه

(مولوي :1385 ،دفتر ا ّول ،صص  ،116-117ابيات )3056-3066

مقدمهي هر دو داس��تان يكسان اس��ت ولي مؤخره و پايان داستان جامي از داستان
مولوي متفاوت است و بياني اغراق گونه دارد .در داستان مولوی بین عاشق و معشوق
دوبار سؤال و جواب ر ّد و بدل می شود آنهم با فاصلهی زمانی طوالنی و حال آن که
در داس��تان جامی یک بار س��وال و جواب صورت می گیرد و بعد از آن هم عاشق راه
جدایی از کوی معشوق را در پیش می گیرد .همچنین در نحوهی جواب دادن معشوق
به عاش��ق در دو داستان تفاوتهائی هست؛ در داستان مولوی وقتی عاشق در می زند و
میگوید منم .معشوق او را ر ّد می کند و می گوید در عشق ما و منی وجود ندارد همه

منم (= معشوقست) که تعبیری متناقص می نماید؛ معشوق به عاشق پیشنهاد می دهـد
که برای رفـع این منیّـت مدّ تی را در فراق و دوری او س��پری کند تا پخته و آمادهی
وصال گردد؛ در بازگشت مجدّ د عاشق نحوهی جواب او به معشوق کام ً
ال متفاوت می
گردد؛ وقتی معشوق می پرسد که پشت درکیست؟ عاشق میگوید :پشت در تو هستی
و بس و این همان مبحث فنایی است که در عرفان و تص ّوف مطرح گردیده است(محو
ارادهی عاشق در ارادهی معشوق) و از مدخل همین فناست که عاشق به بارگاه معشوق
راه می یابد (در ضمن فنایی که در این داستان مطرح می شود فنای در شیخ و محبوب
اس��ت نه فنای فی اهلل) ،ا ّما در داس��تان جامی بعد از س��ؤال عاشق ،معشوق فقط یک
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جواب بیش��تر نمی دهد و آن هم اینست که من معش��وق آنچنان در مقام قرب باری
تعالی مس��تغرق ش��ده ام ،که خودم هم اضافی ام چه رس��د به تو.

دفتر دوم مثنوي سلسلهالذهب

ِ
مزاحفات بح ِر خفيف به نظم آمده ،جامي در اين كتاب شرح
اين مثنوي در يكي از

و بس��ط مباحث و معارف عاليهي عرفاني در زبا ِن حكايت و بر س��بيلِ تمثيل پرداخته

اس��ت؛ عمدهي مآخذ اين حكاي��ات دو كتاب نفحات االنس و تذك��ره االولياء ّ
عطار
نيشابوري ميباشد و اينك به بيان حكايات جامي و مآخذ آنها ميپردازيم.

س��لطان العارفين قدّ س اهلل تعالي در باديه ك ّلهاي ديد بر وي نوش��ته خَ ِس َر الدّ ُ نيا َو
اآل ِخ َره از زمين برداش��ت و بوسه داد و فرمود كه اين س ِر صوفي است كه دو جهان را
از براي خداي درباخته است.

بحــر بس ژرف وي ّ ِم بس طامـــــي

بود روزي بـــــه باديــــه گــذران

ِ
قطـــب حــق با يزيد بسطامي
ديد فـــرس��وده ك ّلهاي و در آن

آيتي ثبـــت بـــود كـــش معنـــي

بود خــسرا ِن دنیــــي و عقبي

چون بر آن سرنوشتــه را نگــريست

بوس��هها زد بر آن و زار گريس��ت

كين ســــ ِر صوفــــي اســت افتاده

دو جهان را بـــراي حــق داده

برگزيده زيـــا ِن هــــر دو ســــراي

تا ب ُ َود س��ـــودش از ميانه خداي

ِ
كاري جهــان خــشنود
اي خوش آن كس كه شد پيِ اين سود بر زيان

ازدوعالــــ��مهميــــ��نخــ��داطلبي��د دوجه��اندادوي��كخ��دايخري��د
ِ
ِ
عش��ق حق خليـلِ امين
زجنس دنیـــي و ديـــن باخت در
هرچه بودش
							

(جامي)187 :1385 ،

اين حكايت در تذكره االولياء ْ
عطار نيش��ابوري ،بخش با يزيد بس��طامي هم آمده
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است؛ حكايت تذكره از اين قرار است« :پس در راه ك ّلهي سر يافت ،بر وي نبشته كه:
مي َف ُه ْم اليَر ِج ُعون نعرهيي بزد و بيفتاد و بوسه بر آن ك ّله ميداد و گفت :س ِر
ُص ٌّم ب ُ ْك ٌم ُع ٌ

صوفيي ميبايد كه در حق محو شده است و ناچيز شده .نه گوش دارد كه خطاب حق
شنود و نه چشم دارد كه جما ِل اليزالي بيند و نه زبان دارد كه ثناء بزرگوارِ او گويد و نه
ِ
معرفت او بداند .اين آيت در شأ ِن اوست»ّ .
(عطار)163 :1379 ،
عقل دارد كه ذ ّرهيي از

در حکایت عطار در تذکره االولیاء ،عین آیهی قرآن را که با یزید بس��طامی دیده،

ذکر کرده است؛ ا ّما در حکایت جامی فقط به آیتی که در آن خسران دنیا و عقبی نهفته

بوده ،قناعت کرده اس��ت .در حکایت عطار ،خبری از گریه کردن بایزید نیست و حال
آن که در حکایت جامی بایزید پس از بوسیدن ک ّله ،زار زار می گرید .بقیهی تأویالت
عرفانی که بایزید در خصوص سر آن صوفی ذکر می کند در دو حکایت یکسان است.
این که صوفی زیان هر دو س��رای را برگزیده تا از س��ود االهی بهره مند گردد مطلبی
است که در تذکره االولیاء مغفول مانده است .همچنین در سه بیت آخر حکایت جامی
تعریف و تمجیدی از این قسم از صوفیان به میان می آید که در حکایت عط ّار از چنین
تعریف و تمجیدی خبری نیست.

دفتر سوم مثنوي سلسلهالذهب
اين مثنوي بر وزن فاعالتن مفاعلن فعلن در بحر خفيف س��روده ش��ده است؛ اين
رساله متضمن سياست مدن ،آئين ملكداري و ستايش عدل و داد و نصيحت سالطين
اس��ت و به منظومههاي حكيمانه تقس��يم ميش��ود كه در هر يك ب��ه يكي از فضائل
ِ
مناسبت
س��توده كه پادشاهان را از آن گريزي نيست ،اش��اره فرموده و در هر كدام به

ِ
قصص
مقال حكايتي نغز آورده اس��ت .جامي در تأليف اين منظومه به كتب تواريخ و
س�لاطين باالخص به چهار مقالهي نظامي عروضي س��مرقندي نظر داشته است.اينك
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در اين بخش به بيان حكايات جامي در دفتر سوم سلسلهالذهب و نقش نويسندگان و
شاعران پيشين در آفرينش اين حكايات ميپردازيم:
حكايت بيوهزني از نس��ا و باورد كه سخني درش��ت پرداخت و سلطان محمود را

گـــرم ساخت و به سخني ديگر نرم گردانيد و به سر ح ّ ِد داد دهي رسانيد
پيــش سلطان عاقبت محمـــود

پي�� ِرزالـ��يز ّ
خطـــ��هيبــــ��اورد

كـــه ش�� ِه تختـــگاه غــزنين بود

خــ��طباورديـــ��انبـــ��رونآورد

ِ
زخلعــ��تدي��نع��ور
ك��هعـــوان��ي

چش��م جانش زنـورِ ايـــمان كور

به تغلّــب گـــرفت باغـــش را

س��ــاخت جــا كلبهي فراغش را

شــــاه دادش مثا ِل عـــدل طراز

كــه عــ��وان ملــ��ك او گذاردب��از

ِ
بدسرش��ت زش��ت خصال
ليكـن آن

تافـــ��تگــ��ردنزامــتث��ا ِلمث��ال

گفــت مش��كل كه اين عجوز دگر

ِ
هــواي س��ــفر
س��وي غزنين كند

بارِ ديگـر عجــــوزِ بـــيس��امان

بــ��رزدازظلــ�� ِمآنعـ��واندام��ان

رويدردارملـــ��كغـزني��نك��رد

ش��يــو هي دادخــواهي آيين كرد

ش��اه گفتـش ببــــر مثا ِل دگــــر

كـــش نباش��ــد از آن مجا ِل گذر

گفــــت ش��اها مثــال را چه كنم

مــاي��هيقيـــلوق��الراچ��هكن��م

آن كـــه ا ّول مثـــا ِل تـــو نشنيد

خواهدآخـــ��رمث��ا ِلتـــ��وبدري��د

ش��هش��دازحك ِمطبعس��ختس��خن

پي��رزنگفـ��تب��اد ِلصــ��دچـــ��اك	
خسـك بهتـــر به ِ
فرق سلطـــاني

غصهخــاك بر س��ـر كن
كه رو از ّ
كه رهي بر س��ر از چه ريزد خـاك
كــــهنــــ��داردنف��اذِفــــرمـان��ي

گرچه خـوانند ش��ــاه و س��لطــانش

گوش ننهد كس��ـــي به فـــرمانش

شه چـــو بشنيــد قو ِل آن دلريش

ش��دپش��يمانزس��ختگوييخويش

ب ِ ِحلي خواس��ت زو به صــد خجلي

داد فـــرم��ان زبعــــ�� ِد آن بِحــِل��ي
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كه گروهـــي ز رحــم كردن تاب

س��خت دل چون فرش��تگا ِن عـذاب

گرم خـــويي كننـــد و دم سردي

ِ
حــــ��قآنعـ��وا ِنبــــ��اوردي
در

همچـو دزدان كشنــــد بــردارش

بلكه همچون سگان به ديـــوارش

با چنين خواريش چو خـون ريزند

آن مثالــش به گــــردن آويــزند

كـآن كه از حكـــ ِم شاه سرتـــابد

پــــسجــــزاهابدي��نبتـ��رياب��د

چــون سيـاس��ت بدين قرار گرفت

ظلمجــويازميــ��انكن��ارگرف��ت

ن��امِظال��مخــ��ودازجه��انگــ��مب��اد

ِ
غيبتاوحضــــ��ورِمـــ��ردمبــ��اد

						

(جامي)270-271 :1385 ،

ِ
حكايت جامي ،در حديقهالحقيقهي س��نائي غزنوي آمده است؛ حكايت سنایي
اين

چنين است:
آن ش��نودي كه بود چون در خورد

آنچــه با مي�� ِر م��ا ض��ي آن زن ك��رد

ش��اه ِ ش��اهان يمينِ ديــن محمــود

كه از او گش��ت زنده رادي وجود

كان زن او را جواب داد درش��ـت

كــه به دندان گرفت ازو انگش��ت

عاملـي در نس��ــــا و در بـــاورد

قصــ�� ِدام�لاكوچي�� ِزآنزنك��رد

خان��هيزنب��هقصـــ��دجمـل��هبب��رد

چـــ��ونب َ َردجام��هي َعراب��يكـُ��رد
قصه و عجايب بيـن
بــش��نو اين ّ

زن گرف��ت از تَ َعـــ��ب ره ِغـــزني��ن

قصـــه س��ـــلطان را
كرد انهـي به ّ

ب��ه ش��فيــــع آوري��د يـــ��زدان را

كه ز مـــن عاملِ نس��ــــا امــالك	

بس��تد و من ش��دم زرنــج هالك

ش��اه چون حـا ِل پيـــرزن بش��ـــنيد

پيـ��رزن را ضعي��ف و عاج��ز دي��د

گفت بدهيد نـــامهاي گـــر هس��ت

ِ
امـالك زن بــدارد دس��ت
تـا ز

نامــه بســــتد سبـــك زن و آورد

ش��ادمانــــه بـــه عامــلِ باورد

ك��هب��هزنجمل��هملـــ��كب��ازدهـــ��د

زنـي بيچــــ��اره را جــ��واز دهـ��د
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با خود انديش��ـــه كرد عامـــلِ ش��وم

زن دگـــر بــــاره بـر ره ِ غـــزنين

كه كنم حك ِم زن چوحك ِم َسدو

نرود مــن نـــدارمش تمــكين

نه به زن باز داد يـــك جـــو خاك	

نه زشاه واالهــش انده و بـــاك

زن دگــر بــــاره ِ
راي غزنين كــرد

صعب لعب آورد
بنـگر تا چـــه
ْ

به تظ ّلــــم ز عـــــاملي بــــاورد

بخروشيد و نوحــه پيــش آورد

گفت سلطان كـــه نامهاي بدهيـــد

رســـم و آئين بــد دگر منهيـد

گفــت زن نامه بــــردهام يك بـــار

ليك نگــرفت نامه را بــــر كار

بود سلطان در آن زمـــان مشـــغول

سخــــن پيرزن نكــرد قبـــول

گفت سلطـان كـــه بر مــن آن باشد

كه دهم نامه تــــا روان باشـــد

گر بــر آن نامه هــــيچ كار نكـــرد

آن عميدي كه هســـت در باورد

قصه بـــر شاه داشــــت بارِ دگــر
ّ

زار بخـــروش و خـــاك بر سر كن

خواست از شاه ِ خوب راي نظـر

ِ
حديث بي ســـروبُن
پيش مـاور

زن سبك گفــت ساكت اي سـلطان

نبــــود خاك مــرمرا در خورد

خــاك بــر ســر كسي كند كه ورا

حــــكم روا
نبود بـر زمانــــه
ْ

بشـــنيد ايـن سخــن ز زن سلطان
گفت :كاي پيـــرزن خــطا گفتــم

ِ
زگفت خود به زمان
شد پشيمان

ِ
حديـث تو مــن برآشفتــم
كز

خـــاك بر ســـر مرا همـي بايــد

نه ترا كاينچـنين همــي شــايد

كــه مرا ممــــلكت ب ُ َود چـــندان

كه در آن ُملــك باشدم فــرمان

بــه اياز آن زمان سبـــك فـــرمود

كه سخن بيش از اين ندارد سود

زيــن غالمان سبك يكـــي بگزين

كه رود ِ
زي نس��ا چــو با ْدبريــن

ـــود مــرورا سواري بيست
كــه ب ُ َ

بنگرد كــاين عميـد ابله كيس��ت

كــار بر مردِ بـــد بگيرد سخـــت

پ��سمروراف��روكن��دب��هدرخـ��ت
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نــامـــه در گـــرد ِن وي آويـــزد

تاز بـــد هـــر كــسي بپرهيزد

پــس منادي زنــد به شـــهردرون

كآن كه از حك ِم شاه رفـت برون

ســر بپيچيد وضال و عاصي گشت
مــر ورا اين ســـــزا ب ُ َود ناچـــار
رفــت ميري بديـن مهم در حــال

گردِ خود رائي و معاصـي گشـت
ِ
رضـــاي سلطــان خوار
تا ندارد

كشت مـردِ فســادجو به نكـــال

عامــلِ ابلــــه از چنــان كـــردار
						

جا ِن بيهــــوده كرد در ســـرِكار
(سنائي)545-548 :1387 ،

از لحاظ صوری دو حکایت تقریب ًا یکسان هستند و همچنین از لحاظ معنائی ،تنها
فرق صوری آن است که در حکایت جامی سلطان محمود گروهی از سربازان را مأمور
می کند و در حکایت سنائی از ایاز می خواهد که یک غالم را برگزیند و او را با بیست
سوار به سوی آن گماشته بفرستد.

مثنوي تحفهاالحرار
اين مثنوي مصدّ ر اس��ت به ديباچهاي منثور كه در آن حكيم نظامي و امير خس��رو
دهل��وي را به احترام نام برده و پ��س از خطبه ،چهار مناجات خطاب به درگاه الهي و
پنج ِ
نعت حضرت رسالت و منقبت نامهاي در فضائل خواجه بهاءالدين محمد بخاري

مؤس��س سلسلهي نقش��بنديه آورده و مدح نامه را به دعاي دولت خواجه ناصرالدين
ِ
مرش��د آن سلس��له و معاصر جامي اس��ت ختم
عبيداهلل معروف به خواجهي احرار كه
كرده و نامي از س��لطا ِن زمان نبرده و ظاه��را ً قص ِد وي از تنظيم اين مثنوي تحفهاي به
آس��تا ِن خواجهي احرار اس��ت .در مقدّ مه سه صحبت به نظم آمده كه در آن وصول به
مرات��ب ثالثهي علم اليقين و عيناليقين و حقاليقين به بياني لطيف ش��رح داده ش��ده
است .اين مثنوي تعليمي است و در بح ِر سريع (مفتعلن مفتعلن فاعلن) كه به اسلوب

شـمـاره  ،6بـهـار 1390

185

مخزناالسرار حكيم نظامي گنجوي سروده شده است.
حکای��ت زاغی که چند روز در قفای کبکی دوی��د و از رفتار خود باز ماند و بوی
نرسید
		
زاغی از آنجا کـــه فـراغی گزید

رخــت خـــود از باغ به زاغی کشیـد

		
زنـــگ زدود آیینـهی بـــاغ را

خـــال سیــــه گشـــــت رخ زاغ را

		
دیــد یکــی عرصه به دامان کوه

عــــرضه ده مخـــــزن پنهـــان کــوه

		
سبـــز و اللــه چو لب مهوشان

داده ز فیـــروزه و لعـلـــش نــــشان

نــادره کبکــی به جــمال تمام

شاهــــد آن روضـــهی فیــروزه فـام

فاخته گون جامه به بر کرده تنگ

دوختــه بــــرسـدره سجـاف دورنـگ

		
تیهو و دراج بـــدو عــشق بـاز

بـ همـــه از گــــردن و ســر سـرفراز

		
پایچه ها بر زده تا ســاق پــای

کرده از چــستی به ســـر کـوه جـــای

		
بر سر هـــر سنــگ زده قهقهه

پـــی سپـــرش هــم زده و هـم بیرهــه

		
تیــز رو و تیـــز دو و تیـزگام

خوش روش و خوش پرش و خوش خرام

		
هـــم حرکاتش متناسب به هم

هـــم خــــطواتش متقـــارب به هــم

		
زاغ چو دید آن ره و رفتــار را

و آن روش و جنبــــش همــــــوار را

		
بـا دلـــی از دور گرفتـــار او

رفـــت بـــه شاگــــردی رفــــتار او

		
باز کشید از روش خویش پای

در پـــی او کــــرد بـه تقلید جـــای

		
بر قدم او قدمـــی می کش��یـد

وز قلــــم او رقمـــی مـــی کشیــد

		
در پیش القصه در آن مرغــزار

رفت برین قاعـده روزی ســه چهــار

		
عاقبت از خامی خود س��ـوخته

رهــــروی کبـــک نیـامـــــوختـــه

ک��ردفرام��شرهورفت��ارخوی��ش

ماند غرامـــت زده از کـــار خــــویش

							

(جامی)431:1385،
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این حکایت جامی در کلیه و دمنهی ابوالمعالی نصراهلل منش��ی هم به این صورت
آمده است:
آورده اند که زاغی کبگی را دید که می رفت .خرامیدن او در چشم او خوش آمد و
از تناس��ب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد ،چه طباع را به ابواب محاسن التفاتی
تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند.
		
الحسنِ تَتبَ ُع ُه
َکال َعینِ َمن ُهو َم ًه فی ُ

و َ
نف یَط ُل ُ َ
هی ّ
األ ُ
الط ِ
یب
َ
ب أقصی ُمنتَ َ

در جمله خواس��ت که آن را بیاموزد ،یک چندی کوش��ید و بر اثر کبگ پوئید ،آن
را نیاموخ��ت و رفت��ار خویش فراموش کرد چنان که به هیچ تأویل بدان رجوع ممکن
					
نگشت.

(منشی)343-344 :1386،

تفاوت هایی از لحاظ صوری میان حکایت جامی و نصراهلل منش��ی دیده می ش��ود؛
جامی به توصیف مرغزاری که کبگ در آن بوده است پرداخته است و حال آن که نصراهلل
منشی از توصیف مرغزار فروگذار کرده است .جامی به توصیف زیبائیهای ظاهری کبگ
اعم از رنگ بدنش و س��روگردنش و تیز رویی و تیزگامی پرداخته اس��ت و حال آن که
کلیله و دمنهی نصراهلل منشی از این توصیف ها خالی است .در عوض نصراهلل منشی در
دلیل خویش آمدن زاغ از رفتار (راه رفتن) کبگ مطالبی عرضه کرده است ،که جامی این
مطالب را مسکوت گذاشته است .ا ّما از نظر معنائی دو حکایت یکسانند.

مثنوي سبحهاالبرار

اين مثنوي در بحررمل مس��دّ س و وز ِن (فاعالتن َف َعالتن فعلن) است؛ ا ّما مطالب

كتاب كه جامي به چهل عقد تقسيم كرده و گفته است:
		
«مي رسد عق ِد عقودش به چهل

هـر يـك از دل ِگرِه جـهل گسل»

							

(جامي)458 :1385 ،
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ِ
تعليمات عاليهي اخالقي و عرفاني و هر عقد شروع
اين مثنوي مش��تمل است بر
ميش��ود به خطابهاي كه مخاطب آن انس��ان است در ش��رح يكي از فضائل نفساني و

متضمن حكايتي نغز ،و منتهي ميگردد به مناجاتي لطيف كه از درگاه ِ حق تج ّلي بدان
فضيلت را طلب كرده ،و سخن را به عقدي ديگر بسته است .نخست به بيان حكايات
جامي و سپس به بيان مآخذ آنها از شعرا و نويسندگان پيشين از جامي ميپردازيم:
حكايت مناظره كليم در نواحي با آن سيه گليم
مهجور كه چرا س��جدهي آدم نكردي و س��ـر به

ِ
طوق لعنت درآوردي.

پور عمران به دلي غــــرقهي نــور
ديـــــد در راه س��ــــــ ِر دوران را
گفت كز سجدهي آدم زچـــه روي
گفت عاشق كه ب ُ َود كـــامل سيــر

ميش��د از به ِر مناجات بـــه طــور

قــــاي ِد لش��ــــك ِر مهـــجوران را

ِ
روي رضـــا راست بگوي
تـــافتي

ِ
پيش جانـــان نبرد سجـــدهي غير

گفت موسي كه به فرمودهي دوست

سر نهد هر كه به جان بندهي اوست

گفــت مقصود از آن گفت و ش��نود
گـــفت موس��ي كه اگر حال اينس��ت

محب را نـــه س��جــود
امتحان بود
ّ

لعن و طعـنِ تو چـــراش آيينس��ت

ِ
غضب س��لطاني
بـــر تـــو چون از

ِ
لبـــاس ملكـــي شيطــــاني
شــد

گف��تكاي��نه��ردوصـف��تعــاريتن��د

مانـــده از ِ
ذات ملــــك نـــاحيتند

گـــ��ربيايدصـــ��دازيـ��ني��ابـــ��رود

حــــا ِل ذاتــــم متـــغير نــــشود

ِ
عـــشق مــن آميــــخته بود
تاكنون

ِ
غـــــرضهاي مـــــن آويخته بود
در

ِ
ِ
صفــت خويشـــتنست
ذات من بر

ِ
بخت سيـــه و روز سفيــــد
داشت
اين دم از كشــــمكش آن رستــــم
لطف و قهرم همه يكرنگ شدهس��ت

عـشق او الزمــــهي ِ
ِ
ذات منــــست

ِ
خـــــوش بيـم و اميد
هر دمم دست
ِ
ِ
زانـــــوي وفـــــا بنشستم
پـــــس
كوه و كاهم همه همس��نگ شدهس��ت

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

عش��ق شس��ت از د ِل من ِ
نقش هوس

188

عـــــشق با عشق همي بازم و بس

						

(جامي)480 :1385 ،

اين حكايت جامي را منصور ح ّ
الج هم در طواس��ین آورده اس��ت طواسين منصور

حلاّ ج است ،ترجمهي اين حكايت از كتاب طواسين حلاّ ج ترجمهي قاسم ميرآخوري
نقل ميگردد« :موس��ي با ابليس در عقبهي طور به هم رسيدند» موسي گفت« :چه منع
ِ
«دعوي من به معبودِ واحد .و اگر س��جود كردمي آدم را
كرد ترا از س��جود؟» گف��ت:

ألي ال ْ َجبَل» بنگريدي كه مرا
مثلِ تو بودمي؛ زيرا كه ترا ندا كردند يكبار ـ گفتند« :اُن ْ ُظ ْر َ
ِ
دعوي من معنيِ مرا .گفت« :امر
��جدُ وا لآِ َد َم» سجود نكردم.
ندا كردند هزار بار كه« :ا ُ ْس ُ

بگذاش��تي» گفت« :آن ابتال بود ،نه امر» موسي گفت« :الجرم صورتت بگرديد!» گفت:
معول بر آن نيست (بر حال نتوان
«اي موسي! آن تلبيس بود و اين ابليس است؛ حال را َّ
تكي��ه كرد)؛ زيرا كه بگردد ليكن معرفت ،صحيح اس��ت .چنان كه بود؛ نگرديد ،و اگر
چه ش��خص بگرديد .موس��ي گفت« :اكنون ياد كني او را؟» گفت« :اي موسي! يادِ ياد

خدمت من اكنون صافيتر است ِ
ِ
وقت من اكنون
نكنند ،من مذكورم و او مذكور است»

خوش��تر است ،ذك ِر من اكنون جليلتر اس��ت ،زيرا كه من او را خدمت كردم در قِدَ م،
حظ مرا و اكنون خدمت ميكنم ّ ِ
ِّ
حظ او را .طمع از ميانه برداش��تم .منع و دفع و ضرر

و نفع برخاست .تنها گردانيد مرا چون براند مرا تا با ديگران نياميزم ،منع كرد از اغيار،

ِ
غيرت مرا .متغير كرد مرا حيرت مرا( .مرا به معني«براي ...من» است) .اگر ابد اآلباد به
آتش مرا عذاب كند ،دو ِن او س��جود نكنم و ش��خصي را ذليل نشوم ،ض ّ ِد او نشناسم.
ِ
ِ
دعوي صادقان است و من از محبّان صادقم( .حلاّ ج)80-81 :1386 ،
دعوي من

دو حکایت جامی و ح ّ
الج از نظر معنایی و محتوایی یکسانند ولی از نظر صوری

تف��اوت های��ی دارند که آن هم به نوع جواب ابلی��س در دو حکایت باز می گردد؛ در
حکایت جامی وقتی موس��ی دلیل س��جده نکردن ابلیس بر آدم را می پرس��د؛ ابلیس
دلیلش را شایس��ته نبودن سجده بر غیر حق ذکر می کند ،در حکایت ح ّ
الج ابلیس هم
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دلیل س��جده نکردن به آدم را دعوی وی به معبود واحد می داند ا ّما در ادامه به موسی

تعریض و کنایه هایی می زند که در حکایت جامی نیامده است نظیر آن که سجود بر
آدم ،ابلیس را در مرتبهی آدمیان قرار می داده و حال آن که او از جنس آتش است؛ به
ابلیس هزار بار امر ش��د که بر آدم س��جده کند و نکرد و به موسی یک بار فتند به کوه
بنگر ،به کوه نگریس��ت؛ پس ابلیس در دعویش که عدم التفات به غیر باش��د استوارتر

بوده اس��ت .در حکایت جامی دلیل س��رپیچی ابلیس از امر حق امتحان بوده نه سجود
ولی در حکایت ح ّ
الج دلیل س��رپیچی اش ابتال ذکر گردیده اس��ت؛ که بین امتحان و

ابتال تفاوتهائی هس��ت .در حکایت جامی سؤال موسی در خصوص باب شدن لعن و
طعن بر ابلیس مطرح گردیده ،که این سؤال در حکایت ح ّ
الج ذکر نگردیده است .در

خص��وص دلیل تغییر چهرهی ابلیس از ملکی به ش��یطانی دو حکایت جامی و ح ّ
الج
ب��ا هم تفاوتهائی دارند .جامی از قول ابلیس ذکر می کند که صفت ملکی و ش��یطانی
هر دو عاریتی اند و با آمدن صدها صفت از این دست حال ذات من تغیری پیدا نمی
کند .ذات من بر صفت همیش��گی خود که عش��ق باری تعالی است جاودانه خواهد

ب��ود ا ّما ح ّ
الج از ق��ول ابلیس ذکر می کند که آن ش��کل ملکی تلبیس بوده و این
ش��کل شیطانی تج ّلی ابلیس اس��ت ا ّما بر حال فعلی نمی توان حکم کرد زیرا تغـییر

می کـند ولی با وجود تغـییر حال فعلی ،معرفت به حق کـماکان س��الم و صـحیح و
بک��ر باقـی می ماند ،و تغیی��ر نمی کند هرچند صورت ظاهری ش��خص تغییر کند.
مؤخرهی در حکایت جامی ابلیس بدون س��ؤال کردن موس��ی لب به سخن می گشاید
و ابراز می دارد که تا به حال عشقش به غرض و آرزو آمیخته و آلوده بوده ،ا ّما با این

لعن و طرد حق ،سهم من از قهر و لطف وی به یک اندازه شده است و از این روست
که عش��ق با عش��ق می بازم؛ ا ّما در حکایت ح ّ
الج پس از سؤال موسی از ابلیس ،وی

لب به سخن می گشاید.
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خردنامهي اسكندري

خردنامهی ارس��طو و افالطون و س��قراط جامي در هفتاورنگ با تفاوت هائي

همان خردنامهی ارسطو و افالطون و سقراط نظامي در خمسه هستند؛ نظامي اين سه
خردنامه را در بخش اقبالنامه كه جزئي از اسكندرنامه است جاي داده است .همچنين

داس��تان به هند رفتن اس��كندر (2بار) و مهماني كردن خاقا ِن چين اس��كندر را و نامه

نوش��تن اس��كندر به مادر که در اسكندرنامهي نظامي آمده اس��ت عين ًا در خردنامهي

اس��كندري جامي تكرار گرديده اس��ت .در اي��ن ميان يك حكايت با عنوا ِن «پادش��اه

فرزانه با ديوانهاي از خرد بيگانه» در خردنامهي اسكندري هست كه مأخذ آن يكي از
حكايات مثنوي ليلي و مجنون نظامي ميباشد.

تفاوتي كه ميان داس��تان عزيمت اس��كندر به هندوستا ِن نظامي با مشابه اين داستان

كه از جامي اس��ت؛ اين است كه در داستان جامي سخن از برهمنان و هندوان به ميان
ِ
مخاطب اس��كندر ايشانند و حال آن كه در داستا ِن نظامي (= شرفنامه) سخن
ميآيد و
ِ
مخاطب اسكندر هم همين پادشاهست.
از كيد پادشاه ِ هندي به ميان آمده و

حكايت پادشاه فرزانه با ديوانهي از خرد بيگانه
زشاها ِن پيشين ستم پيشــهاي

به ديوانهاي گفت آشفته خـوي
اگر مال خواهي و بگزيده گنـج

در آزار نيـــكان بد انديـــــشهاي

كه از دورِ گردون چه خواهي بگوي

ِ
كشــــد ِ
روي تو ناديده رنـج
پيش

		
وگ��رجف��تخواه��يواي��وا ِنكاخ

كنــــد بــر تو ايوا ِن عشرت فراخ

وگر خواهـي از تاج شاهي رواج

نهد بر ســــرت از س ِر شـــاه تاج

بخنديد ديـــوانه كاي ساده دل

بريــــن كـــــار بازيچه بنهاده دل

		
فلك كيست سرگشتهاي هرزه گرد

ش��ــــب و روز با اهلِ دل در نبـرد

		
بجز كجروي نيست انديشــهاش

جـــــز آزرد ِن راس��ـــتان پيش��هاش
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ستاند زنوشيـروان تــاج و تخت

دهد با چو تو ظالمي ديده ســخت

		
من از وي چــه نيكي توقع كنم

كه چون سفلگانش تــواضــع كنم

		
زكج غي ِر چشم كـ ــجي داشتن
		
بيا ساقيا تا كــــي ايــن بخردي

ب ُ َود خــاك در ديـــده انــــباشتن

بنه بر كفـــم مايــــهي بيخــودي

چنان فارغم كن زملــــك و ملك

كــه س��ـــردر نيـارم به چرخ فلك

چنان گرم كن در سمــــاعم دماغ

كــه بخـــــش ز دورِ سپهرم فراغ

							

(جامي)978 :1385 ،

حكايت
روزي ملــــكي زنــــامــــــداران

مـــيرفت به رســــ ِم شهـرياران

برخــانهي زاهــدي گــذر داشـــت

كان زاهد از آن جهان خبــر داشت

آمـد عجبش كـــه آن چنــان مـــرد

مأواگ ِهخـــودخ��رابچ��ونكـ��رد؟

پــرسيــد زخـــاصگا ِن خــود شـاه	کاین شخص چه ميكند درين راه؟

خوردش چــه و خوابگاه ِ او چيس��ت؟ اندازهش تـا كجــا و او كــيس��ت؟
گفتنـدكــه :زاهــــديس��ت مش��هور

ازخ��وابجــ��داوازخـ��ورشدور

ِ
خلــــق جهان گــــرفتـــه دوري
از

در ساختـــه با چنيـــن صبــوري

صالح او خواند
شـــه چــــون ورق
ِ

ِ
ِ
س��وي او رانــد
حاجب خــاص
با

ِ
ســـوي زاهــد آمد از راه
حـــاجب

ِ
خـــدمت شــاه
تـــا آوردش بـه

گفـــت اي زجـــهان بـــريده پيوند

گشـــته به چنين خراب خــرسند

ياري نه ،چه ميكنــــي دريـــن كار

قوتينه،چهميخ��وريدري��نغـ��ار

زاهـــــد قـــــدري گيــــاه سوده

مطــــ��رح آهـــــــ��وان دروده
از
ِ

برداشت بدو كه :خوردم ايـــن است

ره توش��ـــه و رهنـوردم اين اس��ت

جاجـــــب زغــــرورِ پادشاهــــي

گفتشكهدريـــ��نب�لاچـــراي��ي؟
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ِ
خدمت شـــــاه ِ ماكني سـاز
گـــــر

از خورد ِن اين گيــ��ا رهــ��ي بــ��از

زاهد گفتا :چه جــاي ايــــن است؟

ايــن نيس��ت گيا،گل انگبين اس��ت

ِ
خـــدمت ش��ــــاه س��ــر بتابي
از

گــــر تـــــو س ِر ايــــن گيا بيابي
شه چون سخني شنيد ازين دســـت

ش��ـد گرم و زبارگي فــرو جس��ت

ِ
در ِ
رضــــاي زاهــــد افتــــاد
پاي

مـيكرد دعـــا و بوس��ه مـــيداد

خـــرسند هميشــه نازنيـــن اســت

خــرس��نــدي را واليت اين اس��ت

						

(نظامي)423-424 :1384 ،

چنان كه مالحظه ش��د فقط نو ِع ج��واب دادن زاهد در خمس��هي نظامي متفاوت

از جواب ش��خص ديوانه در خردنامهي اس��كندري اس��ت ،طبع ًا نتيجهي حكايت هم
متفاوت خواهد بود.
داستان وصیت کردن اسکندر که دستش را بعد از وفات از تابودن بیرون گذرند تا
تهی دستی وی بر همه کس ظاهر گردد.
سکندر چــو نامه به مادر نوشت

بجــز نامهی موعظت در نوشت

به یاران زبــان نصیحــت گش��اد

بــه هر س��ینه گنجی ودیعت نهاد

چو بر حاضران گنج گـوهر فشاند

زنـاحاضــ��راننی��زغاف��لنمــان��د

وصیت چنین کـــرد بـا حاضران

که ای از جهـال��ت تهــ��ی خاط��ران

چو بر داغ هجران مــن دل نهیـد

تــن ناتوانـــم ب��ه محمــ��ل نهـی��د

گذاریـــد دستـــم بـرون از کفن	کنیــد آش��کــاراش بر مرد و زن
ز حــالـــم دم نامـــرادی زنیــد

به هـر مرز و بوم ای��ن من��ادی زنی��د

که این دست دستیست کز عزو جاه

زبــور از س��ـــر تاجــداران کاله

کلید کـــرم بـــوم در مشـــت او

نگــین خالفــت در انگــش��ت او

زشیـــر فلک قـــوت پنجـه یافت

قـوی بــازوان را بی پنجــه تافت
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زحشمت زبردست هــر دست بـود

همــه دس��تهــا پیش او پس��ت بـود

زنقــــد گدایـــی و شاهـنشـهـی

زعالـــم کنــد رحلت اینک تهـی

چوبحرش به کف نیست جز بادهیچ

چـه امکان روی این س��فر را بس��یج

چـــو زاول تـــرا مـــادر دهر زاد

بجــز دســت خالیت چیزی نداد

ازین ورطه چون پـای بیــرون نهی

بــود زاد راه تــو دســـت تهــی

مکن درمیــان دست خــود را گرو

به چیزی ک��ه گـوین��د بگـ��ذار و رو

بده هرچــه داری که ایـن دادنست

کــه از خویشتن بنـد بگشادنست

بــود آن که تو هر چه داری بدست

که در وجه فردات خواهد نشست

ترا گــر بمخـــزن زرو گوهـرست

نــه آن تـــو آن کس��ـی دیگرس��ت
(جامی)997-998 :1385 ،

						

حکایت آن حکیم که با زن گفت که هرچه نفقه گردی بهره تو آنست و آنچه برای
خود بگذاشتی نصیب دیگران است
عطار نیشابوری هم در مصیبت نامه این حکایت را به نظم درآورده است:
چــون سکندر را مسخر شـد جهان

وقـت مـــرگ او درآمـد ناگهـان

گـف��ت:تابوتـ��یکنی��دازبهــ��رمــ��ن

دخمـه ای سازید پیــش شهر مـن

کـف گشاده دست مـن بیرون کنیـد

نوحه بـر مــن هر زمان افزون کنید

تـا ز مــال و لشکر و ملـک و شهی

خلــق مـــی بینند دســت من تهی

گر جهان در دست من بـود آن زمان

در تهــی دســـتی بـــرفتم از جهان

ملک و مال این جهان جز پیچ نیست

گر همه یابی چو من جز هیچ نیست».

							

ّ
(عطار)193:1386،

فرق عمدهی حکایت جامی و عطار در اطناب یکی و ایجاز دیگری است؛ ا ّما باید

توجه کرد که اطناب جامی هم ّ
ممل نیست و او تمام ه ّمت خود را برای دالیل بیرون
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نهادن دس��ت اس��کندر از کفن مصروف داشته است؛ در مصیبت نامهی ّ
عطار ،اسکندر
دلیل بیرون نهادن دس��تش از کفن را اطالع خلق از تهیدس��تی خود بیان می دارد؛ ا ّما

در خردنامهی اس��کندری جامی ،اسکندر دالیل متعددی در خصوص این امر ذکر می
کند از جمله این که این دس��ت او مانند دریایی اس��ت که جز وزنش باد بهره ای دیگر
ندارد .همچنین در مثنوی جامیف اس��کندر کارهایی را هم که با دست انجام داده اعم
از ربودن کاله از س��رتاجداران ،بخشش وجود دس��تان او ،نگین خالفت که در مشت
او بوده و زور و ق ّوت آن که س��رپنجهی پهلوانان را می پیچیده ،ذکر کرده است که در
مثنوی عطار دیده نمی شود.

حکایت آن مرغ ماهی گیر که حیله ساخت و آن ماهی ساده را در دام انداخت
به عمــان یکــی مرغ فرتـوت بـود
بجــز ساحــل بحر منزل نـداشـت

که از ماهیتش قــ ّوت و قــوت بـود

بجز ماهی از صید حاصــل نــداشت

به قصدش همه چشم بودی چو دام	که چون شست از وی رسیدی به کام
چنان ش��د بر و ضعـف پیـری دس��ت	کـــه اسبـاب صیادیش گشت سست
زه��رطعم��هروزیتهـ��یحــوصـل��ه

وزان ضعــف و بــی حاصلی در گل��ه

زصید عــرض چش��م امیــد بس��ـت

به نظـــاره بر طــرف دریــا نشـست

دوص��دجـ��وقماهـ��یدرآنآبگیـ��ر

همی دید چـون نقش چین بر حــریر

رخ آب از آن ماهیـ��ان جـاب��ه جـ��ای

چـو پوالد مصقول جــوهــر نمــای

به حرمان دلی داشت زانها دو نیـم

چــو محــروم مفلــس زخـوان لئیم

شکم گـرسنه لقمــه از کــام دور

زطبــع غــــــذاجــــ��وی آرام دور

زناگــ��هیکــ��یماهــ��یاورابدیـ��د

بـــدو کـــرد آغـــاز گفـت و شنید

کـــه ای آفت جــان دلخستگـان

دل آزار خـــــیل زبــان بستـــگان

رس��د از تو تـــیر بالفوج فـــوج

زره پوش از آنیـم دایـــم ز مـــ��وج
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کــن��ونرفتـــ��هازکارمـ��یبینم��ت

بـــه سستـــی گرفتار مـــی بینمت

چــرا ریخت زینـس��ان پروبال تو

زقـــوت فــــرو مانــد چنگال تـو

بگفـتا ش��ـــدم پیـــر و بیماریـم

درافکند از پــا به س��ــــر باریــــم

بـــدی��مازضمی��رب��داندی��شرف��ت

پشیمانم از هـــرچه زین پیش رفت

زمـــن هرکه را زخم جانی رس��ید

همــــه از غـرور جـوانی رس��یــد

بـدین س��احــل امــروز دارم قـرار

زآزار هـــرجانــــ��ور تــوبه کـ��ار

مـرا یک دو ش��اخ گــیاه اس��ت بس

چـــ��را جـویم از حرص آزار ک��س

دلم چون ش��د از وایهی طبـع پاک

گـــرم لقمــه ماهی نباش��د چه باک

خود ۀن لقمه آس��یب جان تن س��ت

که دروی نهان کرده صد سوزنس��ت

بیا تا زهـر تیـــرگی خــم زنیــم

زمانـــی به هـــ��م از صفـا دم زنی��م

دل از ظلمت ظلم صـافی کنیـــم

به آییـن عدلــــش تالفـــ��ی کنی��م

برین قول اگـر اعتمــادیت نیست

وزن نکــته در دل گش��ادیت نیس��ت

بگیـــر ایـــن گیـاه به هم تافتــه

زبـــس تافتـــن محکمـــ��ی یافت��ه

دهانم با آن رشته محکــم به بنــد

که تا باش��ی ایمن ز هــر ناپس��ـــند

چو بیچاره مـاهی شنـید آن فریب

نماند از فریبنـــده هیـــ��ش نهی��ب

گرفت آن گیـار او سویش شتافت

گــذرگاه خود جز گلوی��ش نیاف��ت

به یـک جستن او را زجا در ربود

فکــن��دش به جایی که گوی��ی نب��ود

ربـــود از کــف بحر مش��تی درم

نهـــان س��اخـت در غله دان عدم

						

(جامی)950-952 :1385 ،

این حکایت جامی در مرزبان نامه هم آمده است:
س��ن یافته قوِت حرکت و
مرغکی بود از مرغان ماهی خوار س��ال خورده و عل ّو و
ّ

نشاطش در انحطاط آمده و دواعی شکار کردن فتور پذیرفته؛ یک روز مگر غذا نیافته
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بود از گرسنگی بی طاقت شد هیچ چارهی نداشت ،جز آن که به کنارهی جویبار رفت
مترصد واردات رزق بنشس��ت تا خود از کدام جهت صیدی از س��وانح غیب
و آنجا
ّ
در دام مراد خود اندازد .ناگاه ماهیئی برو بگذش��ت ،او را نژند و دردمند یافت ،توقفی

نمود و ّ
تلطفی در پرسش و استخبار از صورت حال او به کار آورد .ماهی خوار گفت:
َو َمن ن ُ َع ّمر ُه ننَ ِکس�� ُه فِی الخَ ِ
لق هر کرا روزگار زیر پای حوادث بماند و ش��کوفه شاخ
ش��رخ شباب او را از انقالب خریف عمر بپژمراند پیری و سالخوردگی و وهن اعضاء
و ضعف قوای بش��ری بر بش��رهی او این آثار نماید و ناچار ارکان بنیت تزلزل گیرد و
اخالط طبیعی تغیّر پذیرد و زخم منجنیق حوادث که ازین حصار بلند متعاقب می آید
اساس حواس را پست گرداند چنان که آن زنده دل گفت:
در پش��ت من از زمانه تو مـی آید

وزمــن همه کارنانکو می آید

جان عزم رحیل کرد ،گفتم که مرو

گفتا :چکنم خانه فرو می آید؟

و بدان که چون سفینهی عمر به ساحل رسید و آفتاب امل بر سردیوار فنا رفت،
مرد را جز تبتّل و طاعت و توبه و انابت و طلب قبول متاب و بازگشت به حسن مآب.
هیچ روی نیست و جز غسلی از جنابت جهولی و ظلومی برآوردن و روی سیاه کردهی
عصیان را با آب اعتذار و استغفار که از نایژهی حدقه گشاید فروشستن ،چارهی نه.
قبح الت َ
َّفریط فِی َز َمنِ ّ ِ
الصبَی
َو َما ا َ َ

یف بِه َو َّ
َف َک َ
الر ِ
اس َشام ِ ُل
الش ُ
یب فِی َّ

مقص��ود ازی��ن تقریر آنک ام��روز مرکب هوای من دندان نیاز بیفکند و ش��اهین

ش��وکت را ش��هپر آرزوها فرو ریخت ،وقت آن در گذشت که مرا ه ّمت بر حطام دنیا

مقصور بودی و بیشتر از ایّام عمر در جمع و تحصیل آن صرف رفتی.
کودل که ازو طرب پرستی خیزد

بــر صــید مراد چیره دستی خیزد

در ساغر عمرکار با جــرعه فتاد

پیداست کزین جرعه چه مستی خیزد

هنگام آن است که به عذر تقاعدهای گذشته قیام نمایم .امروز به ن ّیت و اندیشه
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آن آم��ده ام ت��ا از ماهیان ای��ن نواحی که هروقت براوالد و اتراب ایش��ان از قصد من
ش��بیخون ها رفتس��ت و بار مظالم و مغارم ایشان بر گردن من مانده ،استحاللی کنم تا
اگر از راه مطالب برخیزند هم ایش��ان به درجهی مثوبت عفو در رسند و هم ذ ّمت من

از قید مآثم آزاد گردد و اومید سبکباری و رستگاری به وفا رسد .ماهی چون این فصل

بش��نید .یکباره طبیعتش بستهی دام خدیعت او گش��ت .گفت :اکنون مرا چه فرمائی؟
گفت :این فصل که از من ش��نیدی به ماهیان رس��ان و این س��عی دریغ مدار تا اگر به
اجابت پیوندد ،ایش��ان از اندیش��هی ترکتاز تعرضات من ایمن در مساکن خود بنشینند
و ترا نیز فایدهی امن و س��کون از فتور و فتون روزگار در ضمن آن حاصل آیدَ ،و اَن
یس لالنسا ِن ا ِ َّال َم َاس َعی.
لَ َ

ماهی گفت :دس��ت امانت بمن ده و س��وگند یادکن که بدین حدیث وفا نمائی ،تا

اطمینان ایمان من در صدق این قول بیفزاید و اعتماد را ش��اید لکن پیش از س��وگند
مصافحه من با تو چگونه باشد؟ گفت :این گیاه بر هم تاب و زنخدان من بدان استوار
ببند تا فارغ باشی .ماهی گیاه برگرفت و نزدیک رفت تا آن عمل تمام کند .ماهی خوار
س��رفرو آورد و او را از میان آب برکش��ید و فرو خوردَ ،و ُر َّب ش��ار ٍق َشر َِق َق َ
بل رِیقِ ِه

ای��ن فس��انه از بهر آن گفتم تا دانی که ما را در قرب��ت عقاب و مجاورت او مصلحتی
						
نیست.

(وراوینی)673-677 :1387 ،
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