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بود، رفت و علوم  ین مراكز علوم اسالمیبه همراه پدر خود به شهرهرات كه آن زمان جزو بزرگتر یدر كودك یجام

ت ان عمر در هرایار خود تا پایبس یپس از سفرها ی. جامفرا گرفترا …. خ و یات، تاریادب، ینیل دیمتداوله از قب

گم و یس در مدرسه گوهرشاد بیو به تدر  داشت یاجتماع – یفرهنگ یاو رنگ و بوزندگی ن زمان ی. در اماند

ن زمان یاز آثارش را در ا یارین بسیهمچن د.ها و حل و فصل مشكالت مردم مشغول بو به مسائل خانقاهرسیدگی 

 د.در جام گذران یو خواندن قرآن را در كودك یچون مقدمات صرف و نحو عرب ییابتدا یهاآموزش یجام ت.نوش

 .دبه شهرهرات رفتن یقمر یكردند و حدود هشتصدوس یمزندگی او در جام  یزده سالگیش از سیپ  تا یخانواده جام

ل خود را در مدرسه بازار خوش یپس از ورود به هرات درس و تحص ت.اس ین سفر جامیدن به هرات نخستیكوچ

 یل در هرات ، برایپس از تحص یجام ت.داشته اس یاار آمادهیعلوم استعداد و ذهن بس  در آموختن یجام د.آغاز كر

گ یالغ ب، كه از دانشمندان رصدخانه یزاده رومیسمرقند شد و در آنجا در محضر قاض ی، راهشتر علومیب یریفراگ

 ئت را آموخت.یچون نجوم و ه ی، علومبود
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 ه. ق ( 898 -81۷نورالدین عبدالرحمن جامی ) 
 

در قرن نهم هجری به شمار می رود  یه. ق ( از استادان نظم نثرپارسی در 898 -81۷نورالدین عبدالرحمن جامی ) 

؛ خاتم الشعرا؛ و گرانباری است: یکی از القاب ویعرفان نیز صاحب تالیفات و آثارمعروف  ۀو در شعر و عرص

: شرافت ر اشعارش به موضوعاتی چون آزادگی: حافظ و نظامی دانسته اند او داشعار جامی را متاثر از سعدی است

ز در آثاری نید. ساده و بی تکلف معروف می باشزندگی خود نیز به اختیار  ت.ته اسانسانی و مردم زحمتکش پرداخ

 ادبیات و عرفان از عربی به پارسی ترجمه نموده و شمار تالیفاتش رابیش از صد اثر برشمرده اند.

بلوغ می  بوده است. احمد چون به حد رشد و  درهرات یه یاولیه پدران جامی در قرزندگی : کانون خاطرات کودکی

میدهد به جانب هرات عزیمت می رسد فتاوی محل را به او رجوع می کنند و پس از آنکه برای خود عائله تشکیل 

 د.هجری احمد صاحب فرزندی می شود که در غیبتش عمادالدین نام گذاری می کنن 81۷شعبان  22: در روز کند

؛ نورالدین؛ ش به دیدار پسر روشن می شود اوراممسافرت احمد پنج سال طول می کشد و در مراجعت همین که چش

وقعی که در والیت جام بودند بنام؛ می خواند و در باز گشت به هرات پسر همسفر پدر می گردد. خانواده جامی تا م

؛ خوانده می شدند ولی پس از اینکه در شهرهرات رحل اقامت می افکنند : نورالدین ملقب به عبدالرحمن می دشتی

سالگی در جام نزد پدر  1۴عبدالرحمن تا پیش از  د.خود به جامی تخلص می کند و به همین نام شهرت می یابشود و 

 آموزش دیده و از او صرف و نحو عربی را آموخت. 

 

 اوضاع اجتماعی وشرایط زندگی
 

شبه قاره هند  هراتجامی در پیرانه سری از محبوبیتی عام برخوردار بود و از ی: اوضاع اجتماعی و شرایط زندگ

و از سوی   محمود گاوان از هند نقدینه هایی که از سوی ملک التجار د.ه او توجه بسیار می شب –و آسیای صغیر 

 : اورا در ایام سالخورد ه گی و کهولت دست گیر بود. از استانبول به دست جامی می رسیدسلطان بایزید عثماانی 

نوجوان اولین سفر خود را به همراه پدر به هرات انجام دادو در مدرسه عبدالرحمن  تحصیالت رسمی و حرفه ای

نظامیه آنجا اقامت گزید هرات در آن سالها پایتخت هنر و ذوق و ادب خراسان و یکی از شهرهای پر رفت و آمد آن 

ان ان و صاحبسلطان حسین بایقرا و وزیرش امیر علیشیر نوائی در آن شهر به تشویق و حمایت هنر مند د.سامان بو

جامی فنون ادبی و دانشهای شرعی و دینی را در آن شهر فرا گرفت و پس از آن به حکمت روی  د.ذوق سرکرم بودن

در همین دوره تحصیل به قوت حافظه و  ت.چندی بعد به سمرقند رفت و در آنجا مدتی به کسب دانش پرداخد. آور

به هرات به تصوف روی آورد و در خدمت سعدالدین کاشغری توانائی در بحث و استدالل شهرت یافت. در باز گشت 

معنوی گردید که سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوائی به  ۀبه طریقت نقشبندی در آمد. جامی آنچنان صاحب مرتب

 دوستی بااو افتخار می کردند. 

 

 استادان ومربیان جامی 

: در مدرسه نظامیه هرات(سمرقندی )علی  ه: خواجهرات( ۀنظامیدر مدرسه موالنا جنید اصولی )  ربیانن و ماستادا

( موالنا سعدالدین کاشغری میر سید شریف جرجانی و رومی )در سمرقند ۀقاضی زاد  ب الدین جاجرمیموالنا شها

ر ه پدلیکن جامی بیش از همه ب د.خواجه عبیدهللا احراردر ادوار مختلف نقش استاد و مربی جامی را بر عهده داشتن

هیچیک را در ذما حق استادی ثابت نیست و ما بحقیقت شاگرد … خود ارادت داشته و او را استاد واقعی خود می داند 
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جامی پس از باز گشت از سمرقند به هرات در خدمت سعدالدین   همسر و فرزندان خودیم که زبان از وی آموختیم. پدر

 دختر خود را ازدواج ویی: پسر سعدالدین کاشغر کالن هتا خواجکاشغری به تلمذ پرداخت که این آشنایی سبب شد 

این ازدواج  ۀازدواج کرده و با یک زن زیسته است. نتیج –شاید در پنجاه سالگی  –جامی در میانسالی  د.در آور

م چهار فرزند بودکه فرزندهای اول: دوم و چهارم او در خوردسالی در گذشتند. فرزنددوم وی صفی الدین محمد نا

. ه 882در سال   داشت و یکسال بیشتر نزیست و پدر در مرگ او مرثیه ای سرود. پس از مرگ صفی الدین محمد

که برای پدر ماند و پدر برای تربیت او   ق / سومین فرزند جامی به دنیا آمد و پدر او را ضیاء الدین یوسف نامید

ق / چهارمین فرزند جامی به دنیا آمد که او را . ه 891در سال  ت.آثاری چون بهارستان و الفوائدالضیائیه را نوش

ظهیرالدین عیسی نامید ، اما این فرزند نیز همانند فرزندان اول و دوم وی پس از چند هفته درگذشته است. دوره نبوغ 

و ا رتالیفات و آثار منظوم و منثورش در زمان سلطان حسین بایق ۀزیرا عمد د.فکری جامی از چهل سالگی به بعد بو

ق / صورت . ه 889تا  8۷۴: امیر نظام الدین علیشیرنوائی در بین سالهای بر حسب تشویق شاگرد عالی مقامش

 گرفته است. 

ق / در وقت اذان صبح . ه 898محرم سال  18در روز پنجشنبه زندگی : جامی پس از هشتاد سال زمان و علت فوت

شمال غربی هرات  سعدالدین کاشغری که در -در مقبره استادشو جنازه او را  ت.در هرات چشم جهان بینش را بس

 ؛ است به خاک سپردند. واقع و معروف به؛ تخت مزار
 

 یف جامیسمتهاووظا

 که مبتنی بر رسیدگی به امور خانقاه و خانقاهیان –نورا  ۀتوجه به امور لنگر خانی: مشاغل و سمتهای مورد تصد 

 ۀو نیز رسیدگی به شکایات و مشکالت مردم از جمله اموری بود که در ده :گوهرشادبیگم ۀتدریس در مدرسبود 

 ق به آن می پرداخت. . ه 888-898

علی بن حسین کاشف  –سام میرزای صفوی  –سلطان حسین بایقرا  –خواندمیر  –: دولتشاه سمرقندی شاگردان

در  ، متخلص به نظامی ظام الدین باخرزیامیر نظام الدین علیشر نوائی ن ،ضی الدین عبدالغفور الریر ،واریسبز

 د.دوره های مختلف زنده گانی جامی از شاگردان وی به شمار می رون

ریق تصوف و : جامی متکی بر اصول عقاید متکلمین اشاعره و فقهای شافعیه بوده و از طآرا و گرایشهای خاص

می نصیحت گری بردل دوستان را چون دم صبح ماوراء النهر و خراسان است. جا ۀنقشبندی ۀعرفان منتسب به متصوف

 : های او به سه گروه تقسیم می شود پند د.برای بوستان می دان

 ز به پادشاهانراند -1

 : ضیاء الدین یوسفاندرز به پسرش -2 

. جامی قدر و قیمت امسان را به هنر و برتری سیرت می داند. وی در بسیاری از نوشته هایش پندهای عالی او -3

: در ها ۀ: قفل گشای هممیت بزرگ علم و دتنش راچون کلید معرفت عرفانی قید نموده و علم را تاج سر هنرهااه

ادب و دانش ی: عالم و شرف آدمی می داند و مردم را به پرداختن علم و دانش هدایت می کند. به نظر جام ۀنظام دهند

ها به فرزندان درجوانی الز م است. جامی کتاب را و هنر برتای انسان از ضروری ترین صفتها است و آموزش آن

چون یار غمگسار و استاد بی منت ستایش نموده و آنرا انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی دانسته است. او حکم 

بقاتی و طی: : ایده آلیستی بوده و محدودیتهای صنفدانش او ۀجهان بینی و نظر ی د.قضا وقدر را تغییر نا پذیر می دان
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عصر میانگی نیز به تنگ نظری او سبب شده اند. جامی اهالی عصرش را از یک نظر به دو گروه خاص و عام 

خواص مردم تحصیل کرده در روزگار او از سیرتی سار گار برخوردار نبوده و بلکه پر از اندیشه  د.قسمت می کر

جامی که در مثنوی، قصیده، غزل، ترکیب، ترجیع، قطعه، رباعی، مدیحه، مرثیه،  د.های متناقض و متضاد بوده ان

  ت.، نعت سر آمد بوده است، از سنت فلسفه ستیزی و عقل گریزی دفاع نموده اسمنقبت
 

 عرضه آثار

امی نگاشت مرگ ج ، بعد از، را بزبان ترکی جغتاییلمتحیرین، خمسه ا: امیر علیشیر نوائی کتابه آثارچگونگی عرض

و در آ نایتاد خود را در مقام شامخی تمجید نموده است. فخرالدین علی کاشفی چهل سال پس از وفات جامی در کتابی 

ردجامی: شاگی: الرین عبدالغوررضی الد ت.که بنام ، لطائف الطوائف، تالیف نمود ، از استاد جام حکایاتی نوشته اس

 سپس الری چون ت.نفحات االنس شهرت یاف ۀاال نس نوشت که به نام حاشیتوضیحاتی بر اشارات مشکل نفحات 

من : که متضنفحات ۀنام تکملنفحات پرداخت به  ۀرساله ای در پی حاشی –نفحات را فاقد شرح حال استادش می دید 

، متخلص خرزی ق است. مقامات جامی توسط نظام الدین عبدالواسع با. ه 898اقوال و آثار جامی از کودکی تا  ،احوال

وی نوشته است. فخرالدین علی بن حسین واعظ ۀ د جامی بوده و این اثر را درباربه نظامی تالیف گشت که شاگر

کاشفی دراثر دیگر خود بنام ، رشحات عین الحیات ، از جامی به حیث عارف نقشبندی سخن رانده است. در مجالس 

گر منبع دی ت.یز به احوال و سخنان عاشقانه جامی اشاره شده اسالعشاق تالیف امیر کمال الدین حسین گازرگاهی، ن

جامی و همچنین استقبال ازبکان و اهالی ماوراءالنهر از  ۀالدین محمود واصفی است که دربار بدایع الوقایع اثر زین

ستند ق و مسامی تالیف سام میرزای صفوی نیز ترجمه حالی دقی ۀنموده است. در تحف ئهآثار جامی گزارش دقیقی ارا

 به تکمله الری از جامی عرضه شده و گزیدای از اشعار او آمده است.
 

 بزرگ یت هایوبهره ازشخص یجام

ای بسیار ساده داشت و هیچ گاه مدح زورمندان را  رویی معروف بود و با اینکه زندگی جامی به افتادگی وگشاده

دانستند. جانشینان الغ بیگ  خود را مرید او می ورزیدند و گفت، شاهان و امیران همواره به او ارادت می نمی

داشتند واوزون حسنآق قویونلو، سلطان حسین بایقرا و امیر اوعلیشیر نوایی تا آخر عمر او را محترم می خصوص

 81جامی سرانجام در سن   از ارادتمندان او بودند. مصر ملک االشراف پادشاه عثمانی و سلطان محّمد فاتح پادشاه

واقع و زیارتگاه عام و خاص  رات درگذشت. آرامگاه او در حال حاضر در شمال غربی شهرهراتسالگی در شهره

 است...
 

 بزرگان  آثار و یجام

ه یشود كه تا چه پا یمعلوم م یبه خوب یر بزرگان ماقبل خود بوده و از مطالعه سخنان ویبدون شك تحت تاث یجام

 ذیاز اسات ینام بعض یباشد. خود و یآثار شاعران بزرگ من و یاو مرهون مطالعه دواو یقوت طبع و كمال شاعر

ان یمنسوب داشته و در پا یش را به اسلوب كمال خجندیخو یچنانكه غزلسرائ. شعر را با ادب و حرمت نام برده است

 خود به آن اشاره كرده: یاز غزلها یكی
 

 گرفت سخنش تا "یكمال"افت ی

 "كمال"ان ـنـاز سخ یئـنـچاش
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 كند. یاد مین یچن یده ایز در قصین یو از خاقان
 

 ینهاد استاد خاقان ،ز اولـود كـسخن آن ب

 شدانشوران خوانَ یپ یتیبه مهمانخانه گ
 

 یكه تحول دوران شاعر یات با حرمت نام برده و در قطعه ایدر مثنو یر خسرو دهلویو ام ین از نظامیو همچن

 د:یاستاد منسوب داشته و گو ن دویش را به ایخو ییسرا یخود را شرح داده روش مثنو
 

 ن استــن فیكه استاد ا "ینظام"

 ن بزمگه شمع روشن استیدر ا

 نجـگ ،هـجـگن ۀـرانیو زسخن شد 

 ن را به پنجـخـج سـنـد گــیـرسان

 پنجه شد مـه آن پنجو خسرو به ـچ

 ه شدـجـفكرتش رن یوآن بازوز 

 

  یجام ینمک شناس

، یر: فردوسینظ یدیات از اساتیدر مثنو یاد كرده و به طور كلیز به احترام ین ین رومین از موالنا جالل الدیهمچن

ه ب ءگر از شعراید یو بعض ی، حافظ، كمال خجندی، سعدی، كمال اصفهانیابیر فاری، ظهی، عنصری، انوریخاقان

 یها و افراد بهیكه گاه غر یا بس متواضع و فروتن بوده بگونه یخودانسانزندگی در  یجام. احترام نام برده است

 چ زمان دریداشت امام ه یمرفه یزندگ یدادند. گرچه و یص نمیشناختند او را از خادم خانه تشخ یرا نم یكه و

 یها نرفته است گرچه مقدار كم حكام و امراء بدربار آن ییتملق و مدح گو ینبوده و هرگز برا  یاندوز صدد ثروت

به كف آوردن؛ چرا كه خود  یزیبوده اس نه چ یقدردان یدر راستا نها فقطیشود اما ا یافت می یمدح در اشعار و

 داند: میبردن دندان در فوالد بدتر  را از فرو یكش منت و منت  در آثار خود یو

 

 ارا بریدنـژگان راه در خـبه م به دندان رخنه در فوالد کردن 

 یدنـشپاره چـده آتـبه پلک دی ن نگونسار ـرفت روـبه آتشدان ف

 دنـمشرق جانب مغرب دوی ز صد شتر بار نهادن سربه فرق 

 ان کشیدنــار منت دونـکه ب آسانتر نماید "جامی"به نزد 
 

 یزند گ یدادهایرو

 رفت. میت به دربار یاز كار مردم و رع یقضاوت و گشودن مشكل یدرج شده كه فقط برا یوزندگی  یدادهایدررو

ه بود و یكرد و چون از معتقدان وفادار نقشبند میدن به ثروت كوشش نیرس یبرا یآمده: جام یدر مورد تواضع و متانت و

 میص نیان او را از خادم خانه تشخیخواند و گاه ناآشنا میكرد كه آن را پالس  میبه تن  ینداشت ، لباس ییگرابه تجمل یشیگرا

و رفع   ازمندانینشر فرهنگ، كمك به نن رفاه شاگردان، یه خود را صرف ساختن مسجد و مدرسه و خانقاه، تامیدادند او سرما
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 می یو یو وارستگ یختگیانگر فرهین خود بیو ا. دیتوان د میاو  یهان امور را در نامهیكرد، شواهد ا میخانقاه  یازهاین

ن سفر یمهمتر یاست ولبه اطراف و اکناف من جمله به سمرقند و همدان داشته یكوتاه ی. وی در طول عمر خود سفرهاباشد

را در عراق بسر برده و از جانب مردم بغداد مورد  ین سفر مدتیكه در ضمن ا  او سفر به خانه خدا بودهزندگی ر طول د

 ده شدن از مردم عراق سرود:یبخاطر رنج یادهیكه خواست آن سامان را ترك كند قص یاست و روزت قرار گرفتهیواذ آزار
 

 یر سر سبویلب شه ا بیساق یبگشا

 یان بشویكدورت بغدادخاطرم  زو
 

 ان سرود:یو در پا
 

 نین زمیست ایمقام راست روان ن یجام

 یم بخاك حجاز رویـز تا نهـیـبرخ
 

 نهیمت به مكه ومدیعز

ن افتیان یعرض ارادت و سالم نموده و بعد از پا  یرفته و به خدمت رسول مهربان یالنب نهیمت به مكه به مدیقبل از عز یو

ت و ز بازگشیر به تبریافت و از آنجا به دمشق و حلب رفته و از آن مسیخود حضور  یبارگاه معشوق مدنمناسك حج دوباره به 

 بازگشت.” هرات“اء یار قرار گرفت و در نهایت به خاك اولیمورد نوازش مردم و حكام آن د

د ین سالها پدیاز آثار خود را در هم یادیف اختصاص داد و تعداد زیف و تصنیعمر خود را در هرات به تال یانیپا یسالها یو

در ابتدا دست ارادت بر دامان  یباشد؛ ویشتر گذشت، تصوف میچنانچه پ یو افكار جامزندگی از نكات ملموس در  یكیآورد. 

؛ وفات دز وفات نموینكه او نیدهللا احرار درآمد، تا ایدان وارادتمندان عبیگذاشت و بعد از وفات او در سلك مر ین كاشغریسعدالد

 یبزرگ از سر نقشبند ۀین رفتن سایرا، از ب یرحلت و یكه جامیا بس بزرگ گذاشت بگونه یریتاث یخ احرار بر جامیش

 دانست.می

 می یسیسروده است نف میز یل در هرات شعر نیدر زمان تحص یبوده چنانچه كه و یجام یهایژگیاز و یكیز ین یشاعر

 آغاز كرد یدر آن شهر ساكن شد و در همان زمان بشاعر یپدرش از جام بهرات رفت با و یسد: در جوانینو

ن یبد یشاعر ین باوراند كه بعد از جامیرا بر ایز  اندلقب داده« الشعراءخاتم»چنان در شعر سرآمد شد كه او را لقب  یو

 امده است.ین یبزرگ

ر مبدأ فطرت د»ر خودش یبوده، و به تعب یكند اما دلباخته شاعر می یرفكمتر خود را به عنوان شاعر به عوام مع یهر چند جام

داشته باشد و در سراسر عمر و در  یبه شعر و شاعر یاو نهاده و موجب شده تا همواره تعلق خاطر« استعداد شعر در جبلت

ان یو م ینینشدر دوران گوشهسلوك در سفرها ر و یام سی، دوران كسب علم، ایجوان یدگیدوران شورهمه احوال مختلف از 

كرده است  یسه مرتبه جمع آور یزندگاشعار خود را در طول  یبدور نباشد. در كتب آمده كه و یاز كار شاعر یسالگ

ه ما یالثان… هشتصدوهشتادوچهار(سنه ) یف یعه آمده: انه جمع اشعاره بنفسه ثالث مرات: االولیف الشیالتصان یعه الیدرالذر

لقسم اقسام: ا ۀ( و فرقها ثالث)هشتصدوهشتادونو یجمع اشعاره ف ۀو الثالث مر… )هشتصدوهشتادوپنج(  ینه فواید یاضافه ال

 «اةیخاتمة الح»ره سماها یالثالث اشعاره االخو « وسط العقد»سماها  یالقسم الثان»فاتحة الشباب » مه سماها یاالول اشعاره القد

 .باشد میآنها به کتاب و تالیفات   های عرفانی توجهر مسلکیکی از وجه تمایزات طریقه نقشبندیه با سای

های زیادی نموده است. مایل نیزدرعلوم مختلفه باالخص تصوف قلم باشد میجامی نیز که یکی از رهبران و سرٱمدان نقشبندی 

الصدور و منسوب بیش های جامی از کوتاه و بلند نظم و نثر و اصیل و مسلمنویسد: نگارش میهروی در مورد تعداد آثار جامی 

ند از: ها عبارتکند که بعضی از آنهفتاد و هفت اثر برای جامی ذکر می   نفیسی نیز در بیوگرافی جامی ت.از پنجاه عنوان اس
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بهارستان، تاریخ صوفیان و تحقیق مذهب آنان، اربعین، ارشادیه، فوائد الضیائیه، شرح مفتاح   هفت اورنگ،  سلسله الذهب،

 …الغیب صدرالدین قونیوی، منظوم و منثور و 

 

 پس ازبازگشت ازسمرقند به هرات یجام

: نسبب شد تا خواجهكال یین آشنای: كه ابه تلمذ پرداخت ین كاشغریپس از باز گشت از سمرقند به هرات در خدمت سعدالد یجام

 كیازدواج كرده و با  – ید در پنجاه سالگیشا – یانسالیدر م یجام د.در آور یدختر خود را ازدواج وی: ن كاشغریپسر سعدالد

 یدر گذشتند. فرزند دوم و یاول: دوم و چهارم او در خردسال یفرزند بودكه فرزندها ن ازدواج چهاریجه ایسته است. نتیزن ز

ال : در سن محمدیالد یسرود. پس از مرگ صف یه ایست و پدر در مرگ او مرثیشتر نزیكسال بین محمد نام داشت و یالد یصف

 یثارت او آیترب یپدر ماند و پدر برا ی: كه برادیوسف نامین یاء الدیا آمد و پدر او را ضیبه دن ین فرزند جامیق / سوم. ه 882

 یسین عیرالدیا آمد كه او را ظهیبه دن ین فرزند جامیق / چهارم. ه 891در سال  ت.ه را نوشیائیچون بهارستان و الفوائدالض

 یاز چهل سالگ یامج یپس از چند هفته درگذشته است. دوره نبوغ فكر یز همانند فرزندان اول و دوم وین فرزند نید اما اینام

: قامشم یق شاگرد عالیقرا و بر حسب تشوین بایفات و آثار منظوم و منثورش در زمان سلطان حسیرا عمده تالیز د.به بعد بو

 ق / صورت گرفته است.. ه 889تا  8۷4 ین سالهایدر ب یرنوائیشین علیر نظام الدیام

نش را یق /در وقت اذان صبح در هرات چشم جهان ب. ه 898محرم سال   درروز پنجشنبه هجده یپس ازهشتاد سال زندگ یجام

؛ است به ؛ تخت مزارهرات واقع و معروف به ی: كه در شمال غربین كاشغریو جنازه او را در مقبره بزرگانش: سعدالد ت.بس

س در مدرسه ی: تدر –ان بود یمور خانقاه و خانقاهبه ا یدگیبر رس یكه مبتن –خاك سپردند. توجه به امور لنگر خانه نورا 

 پرداخت.  یق/ به آن م. ه 898-888بود كه در دهه  یات و مشكالت مردم از جمله اموریبه شكا یدگیز رسیگم : و نیگوهرشادب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "جامی" در هرات افغانستان الرحمنعبدمزار حضرت 

 

 بهارستان جامی

 در آورده یپارسی دربهارستان: جامی به زبان عربی تسلط کامل داشت و آثار بسیاری از شاعران عرب را بزبان 

مت ، حکو نحو عربی، نمطق، حکمت مشائی است. اشعار وی حکایت از علم و اطالع کاملش در صرف

غزل  هیئت دارد. جامی در سرودن مثنویعلم فقه و اصول علم حدیث و علم  ،حکمت طبیعی حکمت ریاضی  اشراق

 استادی حکیم خاقانی را  جامی د.سیار ذکر می نموو قصیده تبحر داشت و نام استادان سخن را با احترام و تجلیل ب

 اخود رمثنوی سرایی  د.در قصیده سرایی می ستاید و در غزلسرایی طرز و سلوب کمال خجندی را اختیار می کن

، سنایی، ظهیر چنین از رودکی معزی، انوری، سعدیمدیون حکیم نظامی و امیر خسرو دهلوی دانسته است. او هم
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فاریابی و سلمان ساوجی تعریف و تمجید کرده و از نبوغ و عظمت فکر عارف بزرگ موالنا سخن گفته است. آثار 

در ادبیات ادبیات انگلیسی، آلمانی و فرانسوی  کشورهای آسیای مرکزی و دنیای غرب لویژه-جامی در شبه قاره هند 

عنوان و یا جلد ذکر نموده  99و  ۵۴: ۴۷شناخته شده و مقبولیت خاصی داشته است. تعدادتالیفات جامی را به اختالف 

عنوان( نیز ثبت  ۴8عنوان ( و عبدالغفور الری )۴۵ارقام دیگری نیز در سام میرزای صفوی در تحفه سامی ) -اند

 ست و حتی آن را بیش از صد اثر نیز دانسته اند.شده ا

 

 منشآت جامی

و در آن ضمن اشاره به عظمت شعر  د.تحریر در آور ۀمنشآت جامی:جامی این اثر به تقلید از گلستان سعدی به رشت

جامی در این اثر به تربیت فرزندش اهمیت بسیاری داده  د.شاعران متملق و چاپلوس را سرزنش می کنی: و شاعر

 است.

در تالیف این اثر شیوه های مختلف ادبی بکار رفته و در آن به فراخور حال اشعاری آمده است، بطور کلی در این 

اقتصادی و فرهنگی خراسان و ماوراء  –نامه ها جانب ایجاز و اختصار رعایت شده و در مورد اوضاع اجتماعی 

 لنهر در قرن نهم هجری اطالعات گرانبهایی عرضه شده است.ا
 

  یاشعارجام

 دیوان اشعار: این اثر به مناسبت سه دوره مشخص حیات جامی به سه بخش 

 فاتحه الکتاب ) آغاز جوانی ( -1 -１

 میانی گردن بند و کنایه از دوره کمال و میانسالی ۀبه معنی مهر  واسطه العقد -2  -２

لها و غز -قطعات –خاتمه الکتاب )پایان زنده گی( تقسیم شده است. این سه بخش مشتمل است بر قصاید  -3  -３

این دیوان  رباعیات. جامی در تقسیم دیوان خود به این سه قسمت به امیر خسرو دهلوی نظر داشته است. 

 درحدود هشت هزارو هفتصدو پنجاه بیت دارد.
 

 مثنوی هفت اورنگ جامی

مل سلسله الذهب: سالمان و هفت اورنگ یا سبعه جامی: این اثر به تقلید از خمسه نظامی نوشته شده و شامثنوی 

، سبحه االبرار، خرد نامه اسکندری ، لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا می باشد. سلسله الذهب حفه االحرار، تابسال

 ۀی نشان می دهد که چون فرزند زمان خود به قوجام  به ذکر حقایق عرفانی می پردازد. در مثنوی سالمان و ابسال

 نصیحت و گفتار خویش , که آنرا لشکر می نامد ، باوری بزرگ دارد. 

جامی در مثنوی تحفه االحرار ضمن اینکه شاعران متملق و چاپلوس را سرزنش می کند و به فرزند خود خواجه 

ات پندو نصیحت همراه با حکای ۀبار دد. این اثر درضیاءالدین توصیه کرده است که هرگز گرد فن شعر و شاعری نگر

ذکر  و به و تمثیهای زیاداست. جامی در سبحه االبرار اشعاری در خصوص گفتگوی پیرزال و پیامبر اسالم سروده 

اسکندری در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونانی  ۀمراحل سلوک و تربیت نفس می پردازد. خرد نام

 . که نظامی هم به نظم در آورده استمجنون داستان معروفی است  لیلی و ت.اس
 

 مثنوی یوسف وزلیخا
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. مجموعه که مختصر آن در قرآن هم آمده استمثنوی یوسف و زلیخا : نظم داستان مشهور یوسف و زلیخا می باشد 

 .نگهداری می شودالت متحده آمریکا ایا .سیسسه اسمیت سونیان ، درواشنگتن دی. کامل هفت اورنگ درمو

 :استهفت اورنگ یکی از آثار منظوم جامی است که از هفت بخش تشکیل شده

الذهب در مسایل دینی و اخالقی همراه با قصص گوناگون که به نام سلطان حسین بایقرا سروده  مثنوی سلسلة -

 استشده

از جامی، سیناپور و دیگران آن را سالمان و ابسال که داستانی است عاشقانه و عرفانی از منابع یونانی و پیش   -

 .اندتصنیف کرده

 .دری در حکمت و مسایل فلسفیـنـه اسکــامـردنـخ -

 .سلطان حسین است های جامی و به نام بهترین مثنوییوسف و زلیخا که  -

 .االبرار نیز در تصوف و مسایل اخالقی همراه با تمثیالت بسیار است سبحة -

 دینی است به نام خواجه ناصرالدین نقشبندیاالحرار مثنوی عرفانی و  تحفة -
 

های حماسی، تاریخی، عاشقانه و اند، قالبی مناسب روایت داستانهرهفت منظومه  یادشده، در قالب مثنوی سروده شده

های تمثیلی است، مشتمل بر یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و سالمان و اندرزگونه. سه منظومه از این میان، عاشقانه

اند، و اسکندرنامه یا خردنامه  هایی آموزندهاالحرار راوی داستان االبرار و تحفة الذهب، سبحة های سلسلةآبسال. مثنوی

 .حماسی و آموزنده ایست اسکندری منظومه

لغت ن ،ی/فرهنگ معن ،جلد پنجمی: كانون پژوهشگران فلسفه و حكمت، دائرة المعارف اعجاز، دائرة المعارف زرمنابع

 سنده.ینو ی، دانشنامه رشدوپژوهشهایالصوفیف لینامه شاعران / تالی، زندگدهخدا نامه

 

 پایان بخش پنجم

 ادامه دارد

 

 


