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چکیده
قصیده سجادیه فرزدق در مدح امام سجاد (ع) سروده شده که در ادب عربی و فارسی بازتاب فراوانیی داشیته اسی  .یکیی از
شاعرانی که از این قصیده تأثیر پذیرفته و به خوبی تمام ،حواشی و اخبار سرایش آن را ،به فارسی منظوم جاودانه کرده اسی ،
عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ قرن نهم هجری اس  .جامی از شاعران برجسته تصوّف و بخصوص مذهب نقشبندیه اس کیه
اندیشههای صوفیانه و نگرش وحدتنگرانه ،وی را به محب و عشق به اهل بی پیامبر(ص) نزدیک میکنید .در ایین جُسیتار
شیوه و مقدار تأثیرپذیری جامی از فرزدق با روش تحلیلی تطبیقی بررسی شده اس و سعی شده اس به ایین پرسیش پاسی
داده شود که چگونه میتوان با داشتن عقاید متفاوت به اتّحاد اسالمی حول محور اهل بی پیامبر(ص) دس یافی  .بیا انجیام
این پژوهش توانستیم به این نتیجه برسیم که اندیشههای صوفیانه جیامی در تأثیرپیذیری او از شیعر فیرزدق و دییدااهش بیه
وحدت میان مذاهب اسالمی مؤثر واقع اردیده اس و عشق به آنها میتواند کلید انج وحدت باشد نه اخیتالف تیا موجبیات
نوزایی تمدن پرشکوه اسالمی فراهم اردد.
واژگان کلیدی :فرزدق ،جامی ،قصیده سجادیه ،تصوّف ،وحدت

.
 .1مقدمه

ابوفراس همام بن غالب تمیمی در سال  02هی146/.م ،در بصره و در خانوادهای شریف به دنیا آمد و در سال664هیی/
377م در همان بصره از دنیا رف (الفرزدق :6423 ،ص  .)5لقب اصلی او یعنی فرزدق ،عربی شده واژه فارسی پَرازدَه
به معنای چانه نان (فرهنگ لغ معین ،ذیل واژه پرازده) قرص ضخیم نیان و خمییر اسی  .ایین لقیب را بیه خیارر
درشتی چهره و ترشرویی به او داده بودند(الفرزدق 6423 ،و  :6424ص  ،5امین ،6897 .ج  ،62ص  .)011از دوران
کودکی به شاعری عالقهمند شد .پدرش که او را همراه خود در نوجوانی به خدم حضرت علی (ع) بیرده بیود ،بیه
ایشان اف که فرزندش شاعر اس  ،امام (ع) فرمودند که به او قرآن بیاموز .چون این سخن در فیرزدق بسییار میؤثّر
افتاد به حفظ قرآن مشغول شد(ابن جوزی :6880 ،ج  ،3ص  .)648پدربزرگ پدری او صعصعه بن ناجیه بود و پیش
از اسالم جایگاه واالیی داش و با حضور در خدم پیامبر (ص) به دین مبین اسالم اروید(ابن سعد وافدی:6734 ،
ج  ،3ص  ،71و ابن األثیر :6898 ،ج  ،4ص  .)55او بسیاری از دختران بخ براشته کیه بیه سین برخیی از میردم
جاهل ،زنده به اور میشدند را میخرید و مانع مرگ آنها میشد؛ به همین دلیل به « مُحیی المیؤودات ییا الوئییدات:
زنده کننده دختران زنده به اور» ناموَر شد .چنانکه که خود فرزدق دربارهاش افته اس :
وَ أحیَا الوَئِیدَ فَلَم یُوأدِ
وَ منّا الَّذِی مَنَعَ الوَائِدَات
(دیوان الفرزدق ،ج  :6ص 637؛ ابوعبیده ،6889 ،ج  :7ص .)827
پدربزرگ من نگذاش دخترانی زنده به اور شوند آن دخترانی که محکوم به مرگ شده بودند را زنده کرد و آن-
ها به اور نرفتند.
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وَ مِنّا الَّذِی أحیَی الوئِید و غالِبُ و عمرو و مِنّا حاجِبُ و األقارِعُ
(ابوعبیده ،همان :ص .)900
یعنی او که مانع زنده به اور شدن دختران میشد از ماس  .غالیب (پیدرش) و عمیرو و حاجیب و اقیارع از میا
هستند.
از وی دیوانی باقی مانده که در آن ایمان واقعی وی به اسالم و یا محبّ او به خاندان نبیوت را بییانگر اسی  .در
این دیوان به مدح و هجو خاندان بنی امیه نیز پرداخته و بارها مورد تعقیب امویان نیز قرار ارفته اس  .بیرای نمونیه
ابن أثیر به فرار فرزدق از دس زیاد اشاره کیرده و داسیتان آن را آورده اسی (ابین اثییر :6736 ،ج  ،62ص  ،757و
ربری :6735 ،ج  ،3ص )0925؛ شاید بتوان با توجه به قرائن و شواهد موجود چنین اف که اشعاری که فیرزدق در
مدح اهل بی (ع) سروده بر اساس ارادت قلبی وی به این خاندان بوده باشد و به منظور تملّق و کسب و کار نبیوده
اس  .علمای برجسته امامیه و بسیاری از رجالنویسان مثل کَشّی او را پیرو مکتب شیعی دانسیتهانید و بیا اسیتناد بیه
روایات و احادیث مستند خود عل سرایش قصیده میمیه یا سجادیه او را ثب کردهاند(الطوسی ،رجال الکشی ،ج ،6
ص  608به بعد؛ و أمین :6897 ،ج  ،62ص  011به بعد) .در امالی سیید مرتضیی ،قصییده وی در میدح امیام سیجاد
آورده شده و ازارشی از عل سرایش این قصیده و نپذیرفتن صله آن امیام همیام در مرحلیه اول وجیود دارد(سیید
مرتضی ،ج  ،6ص  .)19قصیده پرآوازه شاعر چون به میم ختم میشود به قصیده میمیه یا سجادیه نیاموَر اسی  .ایین
قصیده را شاعرانی در عربی(برای نمونه :البزار ،أروع ألقالئد 0262؛ و أمین :6897 ،ج  ، 1ص  )783و فارسیی تقلیید
کرده و از آن تاثیر پذیرفتهاند که یکی از آنها جامی شاعر قرن نهم اس .
عماد الدین معروف به نورالدین عبدالرحمن بن نظام الدین محمد شیبانی مشهور بیه جیامی(989-963هیی.ق) ،از
شاعران قرن نهم اس که به باور علی اصغر حکم بزراترین استادی اس که در نظم و نثیر فارسیی در قیرن نهیم
تاری اسالم به ظهور رسیده اس (حکم  :6702 ،ص  ،)6جامی در خرجرد جام ،در سال 963هی6464/.م متولد شد
و در هرات در سال  989هی6480/.م وفات یاف و آرامگاه ابیدی او در همیان شیهر قیرار دارد .جیامی در عرفیان و
تصوف آنقدر سرآمد روزاار بود که وی را بدیل ابن عربی دانسیتهانید .غالمحسیین یوسیفی احاریه جیامی بیر ادب
فارسی و عربی و معارف اسالمی و تنوّع آثار چهل و پنجگانه او به شعر و نثر در زمینه تفسیر ،حدیث ،فقه ،حکم ،
عرفان ،اخیالق ،فنیون ادبیی ،شیرح حیال بزرایان و جیز آن را حیاکی از پهنیه وسییع دانیش و معرفی او دانسیته
اس (یوسفی :6713 ،ص  .)032برخی از آثار او عبارتند از .6 :لوایح  .0اشعه اللمعات  .7نفحات األنس من حضرات
القدس  .4بهارستان  .5منشآت  .1مثنوی هف اورنگ  .3نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص  .9چهیل حیدیث .8
شواهد النبوه  .62دیوان قصاید و غزلیات(جامی.)7-03 :6732 ،
عدهای جامی را تسنن مذهب میدانند و او را در ردیف علمای بزرگ اسالم قرار میدهند و عدهای دیگر او را بیه
دلیل اشعار و سرودههایی که در منقب امامان شیعه دارد تشیع مذهب میدانند .اشعاری نیز دارد که او را به اعتقادات
شافعیان و امام شافعی نزدیک میکند .شاید یکی از دالیل توجه جامی به سرودن اشعاری در رابطه با اهیل بیی (ع)
بازاش سلسله مکتب نقشبندیه به حضرت امام صادق(ع) از دیدااه این رریق میباشد(قاضی 71 :6799 ،و .)75
جامی از شعرای بزرگ پیش از خود مانند فردوسی ،سنایی ،خاقانی ،مولوی و  ...تاثیر ارفته واز شاعران عرب نیز
فرزدق کسی اس که جامی از قصیده سجادیه او در مثنوی هف اورنگ ،سلسله الذهب ،اسیتقبال کیرده و آن را بیه
فارسی به نظم درآورده اس  .شایان ذکر اس تأثیر قصیده سجادیه فرزدق بر جامی اینگونه بیان شیده کیه جیامی از
کلمات مشابه و واژاانی که در قصیده سجادیه وجود دارد استفاده کرده اس و همچنین عالقمندی خویش نسب به
اهل بی (ع) را با سرودن این شعر نشان داده اس  .اینکه چرا در دورههای اذشته اسالمی ،عالمان ،فقیهیان و ادیبیان
برجسته با وجود تفاوت در نگرش به ادیان دیگر و مذاهب اسالمی اینقدر در کنار یکدیگر بودهاند و این اختالفی که
امروزه شاهد آن هستیم کمتر بدان وارد شده و ااه به ستایش اعتقادات یکدیگر پرداختهاند مورد دغدغیه نگارنیداان
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این نوشتار اس  .امروزه جدای از حکوم ها ،حتی برخی بزراان مذاهب و توده میردم بیه ایین اختالفیات فرقیهای
دامن زده و وحدت و همبستگی ام اسالمی را در معرض نابودی قرار دادهاند .در این جُستار تالش میکنییم تیا بیه
قدر وُسع نخس با بررسی و تطبیق قصیده میمیه فرزدق بر عبدالرحمن جامی مییزان اثرپیذیری او را تبییین کنییم و
سپس به این پرسش پاس دهیم که چرا او که از بزراان مذهب تسنن و فرقه نقشیبندیه اسی اینقیدر بیه اعتقیادات
علویان و امامیه نزدیک اس ؟
 1-1پیشینه تحقیق
ربق بررسیهای انجام شده پژوهشی در مورد معرفی قصیده سجادیه فرزدق بر جامی انجام شده و با عنیوان ترجمیه
منثور و منظوم شرح قصیده میمیه فرزدق شاعر نامبردار دوره اسالمی در مدح امام علی بن الحسیین ملقیب بیه زیین
العابدین و سید الساجدین در مجله ادبیات دانشگاه تهران در سال  6759شماره  88و  622از نویسندهای بیی نیام بیه
ربع رسیدهاس و بسیار اذرا به این موضوع اشاره کرده اس ؛ اما در آن به مسئله وحدت میان دو میذهب تسینن و
تشیع و اعتقادات صوفیانه جامی به عنوان فردی سنی مذهب اشاره نشده اس  .در مورد مکتب و رریق جیامی نییز
مقاالت شایان توجهی وجود دارد اما شایسته به ذکر اسی کیه پیژوهشهیای حاضیر از زاوییههیای مختلفیی بیه آن
پرداختهاند؛ اما تا آنجا که مطالعات نشان میدهد تاکنون به موضوع مورد تحقیق ،از دیدااهی جامعتر اهتمام چنیدانی
نشده اس .
 1-2روش تحقیق
از آنجایی که موضوع تحقیق بررسی تأثیر قصیده فرزدق بر جامی اسی نخسی بیه شیرح قصییده فیرزدق و علیل
سرودن و پیامد آن پرداختهایم .لذا با مراجعه به مثنوی هف اورنگ و دییوان فیرزدق بیه بررسیی و مقایسیه ایین دو
قصیده پرداخته شده اس  .در ترجمه اشعار نیز با استفاده از فرهنگ دهخدا ،ابتدا به شرح مفیردات و واژههیای مهیم
ابیات پرداخته شد .پژوهش حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به انجیام تحقییق پرداختیه و کوشییده شیده مییزان تیأثیر
اندیشههای صوفیانه در تقریب مذاهب اسالمی واکاوی شود.
 .2بخشی از قصیده فرزدق
هذا الّذی تًعرِفُ البَطحاءُ وَ رأتَهُ

وَ البی ُ یَعرِفُهُ وَ الحِلَّ وَ الحَرَمُ

هذا إبنُ خَیرِ عِبادِ اهللِ کُلِّهِم

هذا التَّقیُّ النَّقیُّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا إبنُ فارِمَةِ إن کُن َ جاهِلَهُ

بِجَدِّهِ أنبِیاءُ اهللِ قَد خُتِموُا

وَ لَیسَ قولُکَ« :مَن هذا؟» بِضائِرِهِ

العُربُ تَعرِفُ مَن أنکَرتَ وَ العَجَمُ

کِلتا یَدَیهِ غِیاثُ عَمَّ نَفعُهُما

یَستُوکَفانِ وَ ال یَعرُوهُما عَدَمُ

سَهلُ الخَلِیقَةِ ،ال تُخشی بَوادِرُهُ

یَزِینُهُ إثنانِ :حُسنُ الخلق و الشِّیِمُ

یُنمَی إلی ذُروَةِ الدِّینِ الَّتی قَصُرَت

عَنها الکفُّ وَ عَن إدراکِها القَدَمُ

مِن مَعشَرٍ حُبُّهُم دِینُ وَ بُغضُهُم

کُفرٌ وَ قُربهُم مَنجی وَ مُعتصمُ

(الفرزدق.)639 :6424 ،
این مردی اس که سرزمین مکه جای قدمهایش را میشناسد .کعبه ،حلّ و حرم او را مییشناسیند .ایین فرزنید
بهترین بنداان خداس  .او پرهیزاار ،پاک و وارسته و سرشناس اس  .او فرزند فارمه اس اار او را نمیی شناسیی.
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نبوت به جدّ او پایان پذیرفته اس  .اینکه بگویی او را نمیشناسی زیانی به او نمیرسیاند .عیرب و عجیم همیه او را
خوب میشناسند .هر دو دستش بارانی اس از بخشش که همگان را در بر ارفته اس و همه را بسنده اس  .بسییار
مهربان و همه از خشم او ایمن و بسیار نیک منش .او به کوه بزرگ دین اسالم منتسب اس  .جیایی کیه دسی هیا و
پاها از رسیدن به آن ناتوانند .او از خاندانی اس که عشق و محب به آنها عین دین اس و به خشم آوردن آنها عین
کافری اس  .تقرب به آنها رهایی و رستگاری اس و پناهگاهی امن.
 .9علت سرودن قصیده فرزدق و پیامدهای آن
در منابع اونااون تاریخی و ادبی درباره عل سرایش قصیده ،مباحثی آمده اس که ما به نقل از ابن کثییر دمشیقی(
دراذشته 334هی) اشارهای به آن خواهیم کرد .ابن کثیر به روای صولی و جریری و دیگران آورده اسی کیه هشیام
بن عبدالملک در زمان خالف پدر و برادرش ولید آهنگ حج کرد .پس از رواف کعبه خواسی کیه حجراألسیود را
استالم کند ولی به خارر ازدحام جمعی نتوانس  .اررافیان چون برایش منبری ساختند موفق به استالم شد و سیپس
بر همان نشسته بود و شامیان در ارراف او ایستاده بودند .در این هنگام علی بن حسین (ع) که لباسی نیکو و ظاهری
دلربا داش وارد شد و مردم به خارر جالل و شکوه و احترام کنار رفتند .شامیان به هشیام افتنید کیه او چیه کسیی
اس ؟ هشام که خواس از شأن علی بن حسین (ع) بکاهد و او را تحقیر کند اف او را نمیشناسم تا مبادا شیامیان
دلبسته او اردند .فرزدق که در آنجا حضور داش اف من میشناسمش .پرسیدند او کیس ؟ فیرزدق قصییدهاش را
سرود .هشام که بسیار خشمگین شده بود دستور به زندان افکندن فرزدق را صادر کرد و او به زندانی در عسفان میان
مکه و مدینه افتاد .چون خبر به علی بن حسین (ع) رسید ،برایش دوازده هزار درهم فرستاد ولی فیرزدق نپیذیرف و
اف  :آنچه افتم تنها برای خداوند و نصرت حق و عمل به سفارش خدا و پیامبرش درباره اهل بی او بوده اس و
عوض و پاداشی برای آن نمیخواهم .علی بن حسین (ع) نزد او فرستاد که بگویند خداونید از نیی قلبیی تیو آایاه
اس و تو را سواند میدهم که بپذیری و این بار فرزدق قبول کرد و سپس هشام را هجو کرد(ابین کثییر :6891 ،ج
 ،8ص  .)629-628ابن عماد حنبلی هم به این موضوع اشاره کرده اس و مینویسد :بعد از آنکه بار نخس فیرزدق
پاداش علی بن حسین(ع) را نپذیرف  ،امام فرمود به فرزدق بگویند« :انّا اهل بی اذا وهبنا شییئاً النسیتعیده :میا اهیل
بی پیامبر (ص) اار چیزی را ببخشیم دیگر آن را بر نمیاردانیم»(ابین عمیاد :6891 ،ج  ،0ص  .)16جیامی نییز در
ابتدای ترجمه منظوم قصیده فرزدق عل سرایش شعر فرزدق را بدین صورت بیان کردهاس :
پور عبدالملک بنام هشام

در حرم بود با اهالی شام

میزد اندر رواف کعبه قدم

لیکن از ازدحام اهل حرم

استالم حجر ندادش دس

بهر نظاره اوشهای بنشس

نااهان نخبه نبی و ولی

زین عبّاد بن حسین علی

در کساء بها و حلّه نور

بر حریم حرم فکند عبور

هر ررف میاذش

بهر رواف

در صف خلق میفتاد شکاف

زد قدم بهر استالم حجر

اش

خالی ز خلق راه و اذر

شامیای کرد از هشام سوال

کیس

این با چنین جمال و جالل

از جهال
اف

در آن تعلل کرد

وز شناساییش تجاهل کرد

نشناسمش ندانم کیس

مدنی یا یمانی یا مکی اس

بازتاب و تأثیر قصیده سجادیه فرزدق بر عبدالرحمن جامی

بوفراس آن سخن ور نادر
اف

من میشناسمش نیکو
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بود در جمع شامیان حاضر
زو چه پرسی به سوی من کن رو

(جامی 640 :6732 ،و .)646
در مورد به خشم آمدن هشام بن عبدالملک از فرزدق و به زندان انداختن وی ،جامی اینگونیه بیه نظیم در آورده
اس :
چون هشام آن قصیده غرا

که فرزدق همینمود انشا

کرد از آغاز تا به آخر اوش

خونش اندر رگ از غضب زد جوش

بر فرزدق ارف
ساخ

حالی دق

بر چشم شامیان خوارش

همچو بر مرغ خوشنوا عقعق
حبس فرمود بهر آن کارش

قصه مدح بوفراس رشید

چون بدان شاه حقشناس رسید

از درم بهر آن نکوافتار

کرد حالی روان ده و دو هزار
مقصود من خدا و رسول

بوفراس آن درم نکرد قبول

اف

بود از آن مدح نی نوال و عطا

ز آنکه عمر شریف را ز خطا

همه جا از برای هر همجی

کردهام صرف هر مدیح حجی

(جامی 644 :6732 ،و .)647
پس از اینکه فرزدق هدیه امام علی بن حسین(ع) را میایرد در قصیدهای هشام را هجو میاوید:
تحبسنی بین المدینة و التی

إلیها قلوب الناس تهوی منیبها

یقلب رأسا لم یکن رأس سید

و عینا له حوالء باد عیوبها

(ابن کثیر ،6423 ،ج .)628 :8
جامی نیز در رابطه برارداندن هدیه امام سجاد (ع 8از سوی ایشان به نطد فرزدق اینگونه سروده اس :
زآنکه ما اهل بی

احسانیم

هر چه دادیم باز نستانیم

ابر جودیم بر نشیب و فراز

قطره از ما به ما نگردد باز

آفتابیم بر سپهر عال

نفتد عکس ما دار سوی ما

چون فرزدق به آن وفا و کرم

اش

بینا قبول کرد درم

(جامی.(645 :6732 ،
 .4ترجمه منظوم جامی از قصیده فرزدق
آنکس اس

اینکه مکه و بطحا

حرم و حل و بی

و رکن حطیم

زمزم و بوقبیس و خیف و منا
ناودان و مقام ابراهیم
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مروه مسعی صفا حجر عرفات

ریبه و کوفه کربال و فرات

هر یک آمد بقدر او عارف

بر علو مقام او واقف

قره العین سید الشهداس

غنچه شاخ دوحه زهراس

میوه باغ احمد مختار

الله راغ حیدر کرار

چون کند جای در میان قریش

رود از فخر تر زبان قریش

که بدین سرور ستوده شیم
ذروه عزتس

منزل او

از چنین عز و دول

ظاهر

رسید فضل و کرم

به نهای

محمل او

حامل دولتس

هم عرب هم عجم بود قاصر

جد او را به مسند تمکین

خاتم االنبیاس

الیح از روی او فروغ هدی

فایح از خوی او شمیم وفا

رلعتش آفتاب روز افروز
جد او مصدر هدای

حق

ز حیا نایدش پسندیده
خلق از و نیز دیده خوابانند
نیس

بی سبق

تبسم او

در عرب در عجم بود مشهور
همه عالم ارف

پرتو خور

شد بلند آفتاب بر افالک

نقش نگین

روشنایی فزای و ظلم

از چنان مصدری شده مشتق
که اشاید بروی کس دیده
کز مهاب

نگاه نتوانند

خلق را راق

تکلم او

که مدانش مغفلی مغرور
ار ضریری ندید از آن چه ضرر
بوم اار زآن نیاف

بر نکو سیرتان و بدکاران
فیض آن ابر بر همه عالم

ار بریزد نمیاردد کم

هس

او ابر موهب

بهره چه باک

دس

ازآن معشر بلند آئین

سوز

باران

که اذشتند ز اوج علیین

حب ایشان دلیل صدق و وفاق

بغض ایشان نشان کفر و نفاق

قربشان پایه علو و جالل

بعدشان مایه عتو و ضالل

ار شمارند اهل تقوی را

رالبان رضای مولی را

اندر آن قوم مقتدا باشند

واندر آن خیل پیشوا باشند

ار بپرسد زآسمان بالفرض

سائلی من خیار اهل االرض

بزبان کواکب و انجم

هیچ لفظی نیاید اال هم

هم غیوث الندی إذا وهبوا

هم لیوث الشری إذا نهبوا

بازتاب و تأثیر قصیده سجادیه فرزدق بر عبدالرحمن جامی

ذکرشان سابق اس

در افواه
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بر همه خلق بعد ذکر اهلل
بعد نام خدای

سر هر نامه را رواج فزای

نام آنهاس

ختم هر نظم و نثر را الحق

باشد از یمن نامشان رونق
(جامی 647 :6732 ،و .)640

 .5شرح و نقد قصیده فرزدق و جامی
جامی در دفتر اول سلسله الذهب پیش از آنکه وارد ترجمه منظوم قصیده فرزدق اردد در قصیدهای که اختصاص بیه
نکوهش مداحی دارد ،مدح خود را همچون مدح فرزدق درباره امام زین العابدین خالص میداند:
کند این مدح فتح باب فتوح
بر چنین مادح و چنین ممدوح
به فرزدق بر صغیر و کبیر
همچو مدح ابوفراس شهیر
بود اعنی علی سلیل حسین
بر امامی که عابدین را زین
روشن اس که چقدر وی به امام زین العابدین(ع) عالقه دارد .سپس در قصیده سجادیه خود به ماجرای فیرزدق
و هشام بن عبدالملک میپردازد .این قصیده فرزدق بیشتر از اینکه جنبیه ادبیی داشیته باشید جنبیه حماسیی و تیأثیر
سیاسی آن هم بسیار قوی اس  ،زیرا با توجه به ظلم وستم خاندان اموی در آن وق کسی جرأت اینکیه علییه آنیان
اقدامی کند را نداشته؛ اما فرزدق از جمله کسانی اس که در میان انبوه جمعی دسی بیه ایین کیار زده ،آن هیم در
حالی که آااه اس سرانجام سرودن این قصیده چیزی جز به زندان افتادن او یا قتلش نیس  .مدح بزراتیرین چهیره
علوی در آن زمان یعنی امام سجاد (ع) درس در معنای رویارویی با خاندان اموی اس .
«شعر جامی در قالب مثنوی و به روش آزاد ،صورت ارفته اس  .قصیده میمیه فرزدق در نسخههای مختلف بیین
 03تا  72بی آمده ،حال آنکه مثنوی موالنا جامی در  47بیی اسی کیه بخشیی از آن میاجرای دییدار هشیام بین
عبدالملک و امام زین العابدین را شامل میشود .قصیده فرزدق در بحر بسیط و سروده جامی در بحر خفییف اسی .
ابتکار جامی در تغییر قالب از قصیده به مثنوی اس تا با آزادی تمام و حفظ امان به ترجمه اثر بپردازد»(محسنینییا
و بهرهور.)681 :6795 ،
البته شرح رویداد و عوامل جانبی سرایش قصیده فرزدق در  67بی فارسی ثب شیده اسی و  03بیی هیم بیه
اصل قصیده اختصاص یافته اس  .در  02بی هم جامی به خشم هشام و حسید و آفیات آن پرداختیه اسی  .در 06
بی هم شاعر ماجرای هدیه امام علی بن حسین(ع) به فرزدق اشاره کرده اس  .او اهل بیی را بیه ابیر پیر بخشیش
همانند کرده که اار چیزی را بدهند دیگر باز نمیستانند .سپس در  66بی بعدی به عشق خود به اهل بی (ع) میی-
پردازد و بر این باور اس که عشق به آنها آنقدر مهم اس که از سرزش هیچ سرزنشگری هراسی ندارد و اایر ایین
محب به آنها باعث میشود که او را رافضی خوانند ،مهم نیس بلکه پیروی از آنها برایش از واجبیات دیین اسی .
این اشراف جامی به موضوع و ژرفاندیشی او حاکی از آااهی عمیق وی از رویدادها و منابع اصییل تیاریخی اسی
که واقعاً این نگرش و وسع ارالعات ،خود کالس درس و عبرتی اس که امروزه جامعه ما به شدت به آن نیازمند
اس  .در مثنوی که جامی با توجه به قصیده فرزدق سروده ،از کلمات و عبارات موجود در قصیده سجادیه نییز بهیره
ارفته اس  .میتوان اف که جامی به خوبی مقام امام سجاد(ع) را در شعرش به فارسی نشان داده اس و به همیان
قدرتی که شعر فرزدق در زمان خود رسیده جامی نیز در زمان خودش و حتی در حال به آن نایل آمده اس  .هیر دو
شاعر مطلع قصیده خود را با آوردن نام مقدسترین اماکن اسالمی آغاز کردهاند.
فرزدق در قصیدهاش این کلمات و اسامی را آورده اس  :بطحاء ،الحلّ و الحرم ،البی و غیره .جامی نییز در سیه
بی آغازین خود از این کلمات استفاده کرده اس  :مکه ،زمزم ،بوقبیس ،خیف ،منیا ،حطییم ،نیاودان ،مقیام ابیراهیم،
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مروه و مسعی ،صفا و حجر و عرفات و  ...عالوه بر آن از همان کلماتی که فرزدق آورده نیز به تکیرار بهیره فیراوان
برده اس .
بطحاء :وادی مکه معظمه اس و ااه از آن برداش همان مکه دریاف میشود .بوقبیس :نام کوهی در جوار مکه.
خیف :سفیدی در کوه سیاه که پش کوه ابوقبیس اس  .منا :جایگاهی در مکه که حاجیان در آنجا قربیانی مییکننید.
حل :ارراف حرم را از سرزمین مکه اویند و منظور از حرم مکه اس و منظور از بیی  ،بیی الحیرام اسی  .حطییم:
دیواری اس بیرون خانه کعبه از سوی مغرب یا سنگ کعبه مابین رکن و زمزم و مقام میباشید(دهخیدا ،ذییل واژه).
فرزدق در بی دوم و سوم نیای امام زین العابدین را معرفی میکند که به امام علیی بین ابیطالیب(ع) و فارمیه (س)
دختر پیامبر خاتم (ص) میرسد ،به منظور بیشتر خجل کردن هشام که در برابیر امیام سیجاد خیود را بیه تغافیل زده
اس ؛ چرا که در میان اعراب از دیر زمان به داشتن اجداد فخر میفروختهاند و در اینجا در مقام و بزرای اجداد امیام
هیچاونه شکی نیس (مجله دانشکده ادبیات.)766 :6759 ،
 .1مذهب فرزدق و جامی
«اندیشه تصوف و عرفان در قرنهای ششم و نهم که بخش مهمی از دنیای اسالم را زیر نفوذ و سیطره خیود داشی ،
مخالف تعصبات مذهبی بود و به عل قراب و نزدیکی با تشیع در مفهوم امامی و والیی  ،راه تفیاهم را همیوارتر
ساخ  .درواقع ،اندیشه تفاهم و همسخنی ،از سوی صوفیان اهل سن  ،آغاز و به تیدریج راه بیرای نزدیکیی همیوار
شد .آثار این سه سده پر از ارایشهای شیعی اس  ،هرچند برخی از این متصوفه ،به رور رسمی خود را بیر میذهب
اهل سن میدانند اما سرانجام این تفاهمها و همسخنیها ،وارد مرحلهای شد که از آن به تسنن دوازده امیامی تعبییر
میشود»(سرمد محمدی 614 :6793 ،و .)617
جامی اهل تسنن اس ؛ اما ارادت خاصی به اهل بی (ع) دارد .این موضوع در ترجمهای کیه از قصییده سیجادیه
انجام داده که هدف پژوهش ما نیز هس و همینطور اشعار دیگری که در مدح خاندان نبوت سروده بیه اثبیات میی-
رسد .مثال در شعری که در منقب امام علی بن موسی الرضا(ع) سروده اینگونه ایشان را مدح کرده اس .
سالم علی آل ره و یاسین

سالم علی آل خیر النّبیّین

سالم علی روضه حلّ فیها

امام یباهی به الملک و الدّین

امام به حق شاه مطلق که آمد

حریم درش قبلهااه سالرین

چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش

چه غم ار مخالف کشد خنجر کین
(جامی.)589 :6795 ،

و در جایی در مدح سیدالشهداء (ع) اینگونه بیان میکند:
کردم ز دیده پای سوی مشهد حسین

هس

خدّام مرقدش به سرم ار نهند پای

حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین

کعبه به ارد روضه او میکند رواف

رکب الحجیج این تر و حون أین أین

جامی ادای حضرت او باش تا شود

با راح

این سفر به مذهب عشاق فرض عین

وصال مبدل عذاب بین

(همان.)589 :
«اما با این حال او را متهم به ضدی با شیعه کردهاند و علی آن ،ایین بیوده اسی کیه :اوالً بیا شییعیان افراریی
(غالت) عصر خودش که مدعی بودند قبر امام علی (ع) در ارراف بل اس و اکنون بیهعنیوان میزار شیریف میورد
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احترام اس  ،مخالف نمود .ثانیاً افتهاس ابورالب اسالم نیاورده و از دنیا رف  .ثالثاً مشای تصوف و عرفیان شییعه
را در کتاب نفحات االنس ذکر نکرده و رابعا سبّ و لعن خلفای ثالثه را جایز نشمرده اس و اینها را دلیل بیر ضیدّ
شیعه بودن او ارفتهاند .از نظر اعتقادی اشعری مذهب و در فروع حنفی و از مشیای سلسیله نقشیبندی و پییرو ابین
عربی اس »(آشوری 620 :6794 ،و .)626
این موارد از دالیلی اس که جامی را ضد شیعه بدانند ،مخصوصا در بیان این امر که ابورالب پدر امیام علیی (ع)
مسلمان نبوده و از دنیا رفته اس ؛ اما شاید این امر را اینگونه بتوان بیان کرد که جامی شاعری بوده اس که در زمان
او هر کسی از روستا و شهر ،افرادی که امنام و بی نشان بودهاند خود را به خاندان نبوت متصل مییسیاخته و ادعیا
میکردند که از نسل ایشانند .شاعران نقش روزنامهنویس امروزی را در زمان خود ایفا میکردند و جامی نیز به خیارر
عالقهای که به این خاندان داشته برای اینکه هر شخصی خود را به آنهیا نسیب ندهید در قسیم هیایی از سلسیله
الذهب به آل پیامبر استخاف کرده با این حال در بیشتر آثارش آنان را مدح کرده اس و آنان را برترین خاندان میی-
شمرد(جامی.)62-64 :6732 ،
عالوه بر این جامی در قسم های مختلف به مدح امام علی(ع) پرداخته و بیه ایشیان بسییار ارادت دارد میثال در
این شعر:
قد بدا مشهَدَ موالی نحوا جَمَلی
که بر صورت اصل

رویش آن مظهر صافیس

چشم از پر تو رویش به خدا بینا شد
زنده عشق نمرده اس

و نمیرد هراز

دعوی عشق و توالّ مکن ای سیرت تو
چون ترا چاشنی شهد محب

نرسید

جامی از قافله ساالر ره عشق ترا
و در جایی دیگر جامی در وق
ابیات:
أصبح

که مشاهد شد از آن مشهدم انوار جلی
آشکار اس

درو عکس جمال ازلی

جای آن دارد اار کور شود معتزلی
الیزالی بود این زندای و لم یزلی
بغض ارباب دل از بیخردی و دغلی
از شه نخل چه حاصل ز لباس عسلی
ار بپرسند که آن کیس ؟ علی اوی ،علی

(جامی.)162 :6795 ،
زیارت مرقد امام علی (ع) در نجف قصییدهای در میدح ایشیان سیروده بیا ایین

زائرا لک یا شحنة النجف

بهر نثار مرقد تو نقد جام به کف

تو قبله دعایی و اهل نیاز را

روی امید سوی تو باشد ز هر ررف

رو کردهام ز جمله اکناف سوی تو

تا ایریم ز حادثه دهر در کنف

دارم توقع آنکه مثال رجای من

یابد ز فضل کلک تو توقیع التخف

میبوسم آستانه قصر جالل تو

در دیده اشک عذر ز تقصیر ماسلف

(جامی 67 :6732 ،و .)60
جامی همچنین کتابی به نام شواهد النبوه دارد که در آن پس از بیان ویژاییهیا و معجیزات پییامبر(ص) بیه ذکیر
کرامات اولیاء و اهل بی و خلفای ثالثه و اصحاب و تابعین میپردازد .جامی در واقع این کتاب را فقط بدین منظور
تالیف کرده نه برای بیان فصاح ادبی خویش(آشوری.)620 :6794 ،
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«جامی وقتی به بخش معجزات و کرامات امامان معصوم (ع) میرسد نشان میدهد که یک سینّی تفضییلی اسی ،
یعنی از ررفی مشارک با اهل سن در قبول خلفای راشدین و عدم سبّ و لعن آنها و از ررف دیگر بیا تیرجیح و
تفضیل علی (ع) بر خلفای ثالث ،مثل یک شیعی خالص ،دوستی خود را به خاندان نبوت به اثبیات مییرسیاند و در
بخش دوم از رکن ششم وقتی معجزات و کرامات امامان (ع) را بیان میکند ،از علی (ع) بهعنوان امام اول شیعیان یاد
کرده و به تفضیل به فضایل آن حضرت پرداخته اس و از جه کمیّ و کیفی او را در خلفای ثالث برتری داده بیه-
روری که برای هر سه خلیفه(ابوبکر و عمر و عثمان) یازده کرام برشیمرده و در حیالی کیه در حیق علیی (ع) بیه
تنهایی سی کرام نقل نموده و بقیه امامان را بهعنوان امام شیعیان یاد کرده اس  ،و از نظر کیفی روایاتی که نمایانگر
برتری و اولوی امام علی (ع) را میرساند ،صادقانه بیان میکند؛ مثل ازارش جنگ خیبر و پای نهیادن علیی (ع) بیر
کتف رسول خدا (ص) در روز فتح مکه و (»...همان.)627 :
جامی با اینکه اهل تسنن حنفی اس اما دیدااهش به دیدااه شافعی ،امام بزرگ اهل تسنن ،نزدیک اس و مانند
او که رافضی را ملحد و کافر نمیداند وی نیز چنین نظری دارد و در جایی از سلسله الذهب این دیدااه شافعی را به
صورت شعر بیان میکند:
شافعی آنکه سن

نبوی

ز اجتهاد قویم اوس

قوی

در ری شعر سحر آئین

بزبان فصیح و لفظ متین

اف

ار بود رفض حب آل رسول

یا توال بخاندان بتول

کو اوا باش آدمی و پری

که شدم من ز غیر رفض بری

کیش من رفض و دین من رفض اس

رفع من رفض و مابقی خفض اس
(جامی.(641 :6732 ،

در وصف آیه تطهیر نیز در سلسله الذهب دارد:
معنی إنَّما یریدُ اهلل
که خدا را ز لوث رجس و فساد
اهل بی

رهارتند اینها

اختر برج شرع و ایمانند

آن بود پیش عارف آااه
هس

تطهیر اهل بی

مراد

نور چشم بصارتند اینها
اوهر درج صدق و احسانند
(همان.)649 ،

 .7تأثیر تصوّف بر جامی
به باور علی اصغر حکم  ،یکی از خصائص قرن نهم انبساط عقائد متصوفه میباشد که این عقائد و افکار در شیرق
و غرب ممالک اسالمی در آن زمان انتشار و رواج بلیغ یاف  .احترام و تعظیمی که تیمور بیه مشیای فقیر و بزرایان
خانقاه مینهاد در کتب تواری ظفرنامههای تیموری و غیر آن مبسوراً ذکر شده اسی (حکمی  :6702 ،ص  .)1ییک
فرقه معتدل ولی متعصب در تسنن و موافق با سالرین زمان در ماوراءالنهر به وجود آمید کیه در اواخیر قیرن هشیتم
انتشار و انبساری زائدالوصف حاصل نمود و این جماع همانا فرقه نقشیبندیه هسیتند کیه مؤسّیس و ییا مجیدّد آن
خواجه بهاءالدین عمر بخاری(دراذشته 386هی) میباشد و بخارا و سمرقند تا اقصای خراسان و بعدها در هندوستان
مردم بیشماری به این فرقه ارویده و رواجی عظیم حاصل نمود(همان ،ص  .)3جامی که تحصییالت نخسیتین او در
هرات و سمرقند بود در آغاز شباب با بزراان این سلسله آشنا شد و در مهد عقائید ایشیان پیرورش یافی و دسی

بازتاب و تأثیر قصیده سجادیه فرزدق بر عبدالرحمن جامی
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ارادت به دامان موالنا سعد الدین کاشغری(دراذشته 912هی) که از پیشوایان آن فرقه اس زده(همان ،ص  .)9جیامی
در کتاب نفحات األنس خود که یکی از سهاانه ربقات متصوفه اس از این دو به نیکی بسیار یاد کرده اس ( جامی،
ص  .)016 ،052جامی در مثنوی تحفه األحرار که آن را به نیام خواجیه عبییداهلل أحیرار(دراذشیته 985هیی) شیی و
پیشوای نقشبدیه به نظم آورده انتساب خود را به این سلسله به صراح تمام بیان کرده اس :
زد به جهان نوب
آنکه ز حری

شاهنشهی

فقر آاه اس

کوکبه فقر عبیداللهی
خواجه احرار عبیداهلل اس

در چنین محیطی که سراسر عالقه و ایمان به پیشوایان فقر و پیران رریق بود ،جامی نشو و نمیا یافی و خیود
یکی از بزراان این رائفه اردید( حکم  ،ص « .)8آنچه که از همه به حقیق نزدیکتر میینمایید ،آن اسی کیه از
آنجا که شهر هرات در اواخر قرن نهم محل امتزاج عقاید شیعه و سنی بوده و انیدک زمیانی پیس از آن بیا روی کیار
آمدن صفویان ،تشیع مذهب رسمی و سراسری ایران اردید ،پس میتوان نتیجه ارف که بین عقاید شیعه و سنی در
آن زمان فاصله و اختالفی چندان وجود نداشته و تنازع بین این دو ،به مانند تنازع بین اشیاعره و معتزلیه ،در حیداقل
ممکن بوده اس »( محسنی و رضاییزاده.)613 :6794 ،
تصوّف دارای معانی اونااونی اس که علّ آن هم برخاسته از اشتقاقانی اس که متصوفه بیان کردهاند« تصوف
یک معنا دارد و هم هزاران» و اار چه واژهها اونااونند ولی از لحاظ معنی به هم نزدیکنید»(سیهروردی6897،م :ص
 .)53شناخ اهل متصوفه و شناساندن آنها هم کاری اس بس سخ و به قول شمس تبریزی« شیناخ ایین قیوم
مشکلتر از شناخ حق اس ! آن را به استدالل توان دانستن! ...اما آن قوم که ایشان را همچو خود میبینی بصیورت
ظاهر ،ایشان را معنی دیگر اس  ،دور از تصور تو و اندیشه تو!» ) (صاحب زمانی :6756 ،ص .)726
این رریق  ،مکتبی بوده که در قرن نهم رواج داشته اس ؛ اما درواقع ریشه آن به قبل از این قرن بیاز مییایردد.
نقشبند در اصل به حرفهای در اذشته ارالق میشده که افراد حاضیر در ایین حرفیه بیه نقاشیی و نقیشانگیاری در
هنرهای اونااون از جمله نقاشی و معماری میپرداختهاند:
«نقشبندی ،حرفهای در قدیم بود که عمدتاً به نقاشی کردن و نقش انداختن ارالق میشیده اسی  .ایین حرفیه در
هنرهای مختلف اعم از بافندای ،معماری ،نقاشی ،کتابآرایی و ...و مهمتر از همه در هنرهای کیاربردی در معمیاری
رایج بوده اس و سران نقشبندیه نیز به دلیل دارا بودن زیر مجموعههایی از حِرَف فوق ،به ایین نیام منتسیب شیده-
اند»(شکاری نیری.)42 :6795 ،
مؤسس مکتب نقشبندیه فردی به نام خواجه بهاءالدین محمد بخاری(386-363هی.ق6798-6769 /م) اس  .البتیه
این موضوع که تنها مؤسس واقعی مکتب نقشبندیه خواجه بهاءالدین اس نمیتواند صحیح باشد ،زییرا رریقی او
ادامه تصوف خواجه عبدالخالق غجدوانی(163-535هی.ق6002-6638 /م) اس  .بهاءالیدین از جانشیینان عبیدالخالق
اس و تصوف نقشبندیه او درواقع آمیختهای اسی از تعیالیم رریقی عبیدالخالق غجیدوانی و رریقی بهاءالیدین
بخارایی .این اعتقاد در میان صوفیه نقشبندی وجود دارد که سلسله مکتب آنها به خلیفه اول ،ابوبکر ،باز میاردد.
«سلسله نقشبندیه برخالف دیگر سالسل تصوف اسالمی سلسله نسب اقطاب به خلیفه اول میرسد و سلسیله بیه
بایزید بسطامی منتهی شده و بایزید را شاارد امام صادق (ع) و آن حضرت جانشین قاسم بن محمد بن ابیبکر اس
که قاسم مرید محمد بن ابیبکر و او دس ارادت به سلمان فارسی و وی دس ارادت به ابیبکر دادهاس »(مدرسی
چهاردهی.( 964 :6757 ،
درباره انتساب جامی به متصوفه نقشبندیه و اصول و باورهای آنها علی اصیغر حکمی بیه تفصییل سیخن افتیه
اس (حکم  :6702 ،ص  656به بعد) و یکی از دالیل ارایش جامی به باورهای شیعی را شیهر هیرات مییدانید .و
معتقد اس که این شهر در قرن نهم محل امتزاج عقاید شیعیان خراسان و عراق و سنیان افغانستان و ترکستان بوده و
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جامی که قسم عمده عمر خویش را در آن شهر اذارنده و با تحوالت عقاید مذهبی آن زمان هم عنان بوده زماناً و
مکاناً در موقعی واقع شده بود که نه از رریقه عامه رواردان میتوانس شد و نه مبادی امامیه را به تمامی انکار میی-
توانس کرد .از این رو همواره در سخنان او همواره تجلیل و اعتراف به خلفاء راشدین و صحابه نبی قیرین اعتیراف
به فضائل ائمه اثنی عشر میباشد(همان ،ص  .) 674خالصه اینکه جامی اسیتادی اسی در ادب و عرفیان کیه بیدون
تعصب سنی مذهب بوده و دل در ارو عقاید امامیه داشته اس  .چنانکه عالمه محمد تقیی مجلسیی در شیرح « مین
الیحضره الفقیه» روای کرده اس که شخصی در مجلس جامی نقل کرد که زنی فرزدق شاعر را در خواب دید و از
حال وی پرسید .فرزدق اف که حقتعالی مرا آمرزید به سبب قصیدهای که در حضور هشام بن عبدالملک در میدح
علی بن الحسین(ع) افتهام و مرحوم مجلسی افته اس که مالجامی با وجود همیه ناصیبیتی کیه داشی افی کیه
سزاوار اس اس حقتعالی جمیع عالمیان را به برکی آن قصییده بییامرزد»(.حکمی  ،همیان ،ص  .)647در میورد
شجرهنامه رریق نقشبندیه و انتساب آن و حتی بزراان این فرقه به (قاضی 71 :6799 ،و  )75مراجعه کنید.
 7-1وحدت وجود
اصوالً رایجترین مفهوم متصوفه شاید وحدت وجود و وحدت ادیان باشد و همین باعث میشود که همه انسانها را
به تعبیر قرآن « کنفسٍ واحدة» بدانند و در صورت تحقق این هدف متعالی ،اختالف مییان ادییان و حتیی میذاهب از
میان میرود .نگرش وحدت وجودی بسیار ریشهدار اس و میتوان آن را در آراء و اندیشیههیای« سیقراط ،الیائییان،
تالس ،رواقیون ،افالرون ،نوافالرونیان(علی الخصوص افلورین) ،اریگن ،برونو ،یاکوب بومه ،اسپینوزا ،اوته ،لسینگ،
شالیرماخر ،فیخته ،شلینگ ،هگل و حتی وایتعهد در غرب ،مکات و شعب مختلف آیین هندو ،ذن ،آیین بیودا ،آییین
تائوئیسم و تصوف اسالمی در شرق»(استیس :6735 ،ص  )764یاف  .نظریه وحدت وجود مییاویید ،وجیود عیین
وحدت اس یعنی وجود ،یک حقیق بیش نیس ؛ اما دارای دو وجه ارالق و تقییید اسی  .وجیود در اصیل هییچ
تعینی ندارد ،ولی چون در جامه اسماء و صفات تجلی میکند صورتهای عالم کثرت پدیدار میایردد ماننید آفتیاب
که بر کنگرهها میتابد و سایههای متعدد پدید میآید ،پس وجود ،عین وحدت اس ؛ اما این وحدت از نوع وحیدت
عددی و نوعی و جنسی نیس  ،بلکه وحدت حقیقی اس  .مولوی از حیث مشرب ،وحدت وجودی اسی ( زمیانی،
 :6790ص .)10
منبسط بودیم و یک جیوهیر همیییه

بی سرو بی پا بدیم آن سر همییه

یک اهر بیودیم همچییییییون آفتاب

بی اره بودیم و صافی همچو آب

چون به صییورت آمد آن نور سره

شد عدد چون سایه های کنگییره

کنگیییره ویییییران کنید از منجنییق

تا رود فرق از میان این فییییریق

(مولوی :6790 ،ص .)74
مساله وحدت وجود از اندیشههای بنیادین تصوّف اسالمی اس که از زمان بایزید بسیطامی (دراذشیته 016هیی)
مطرح بوده اس  .ولی در قرن ششم و هفتم هجری به ظهور شی محییالدین ابن عربی (دراذشته 175هی) ،رنیگ و
رونق تازه ارف ؛ برای اینکه ابن عربی آن را جزو ارکان عمده و مبانی مهم مشرب فلسفی و عرفان علمی خود قیرار
داد(همایی0517 ،ش :ص  .)068این وحدت و یگانگی جز از راه عشق و ناپدیدار شدن عاشق در معشوق بیه دسی
نیاید ،عارفان برآنند که هر چه هس  ،وجود هستی نماس نه هستی ،بسان مظهری اس که در آینه پیداس  .نگرش
دیگر وحدت وجود چنین اس که انسان همه ربیع و هستی خود را در یگانگی ببیند ،به اونهای که همه ،سیودایِ
رسیدنِ به کمال در سر میپرورانند .اعتقاد به وحدت وجود باعث از برداشته شدن بینونی خیدا و خیالق مییشیود.
ربیع و تاری بلکه همه پهنه هستی رنگ و بوبی پیدا میکند و چون در این نظریه ،انسان به عنوان بیاالترین تجلیی
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خداونداار محسوب میشود ،دارای ارزشهای ویژهای میشود که احترامش در هر کیش و فرهنیگ و رنیگ و نیژاد
واجب اس .
 7-2وحدت ادیان و مذاهب
همه کوششهایی که برای یک تقریب ریشهدار با دینها و مذاهب دیگر توسط مسلمانان صورت میایرد ،مییتوانید
و باید بر شالودههای محکم قرآن کریم و سن نبوی(ص) بنا شود و در مرحله بعد این کوششهیا توسیط صیوفیانی
بزرگ مثل ابن عربی و موالنا جالل الدین بلخی به صورتی بنیادین نشر و استرش یاف  .کوشش ابین عربیی بیر آن
بود که با نفوذ در قلب آداب و شعائر ظاهری – که خود جزء الزم و الینفک از دین اس و از «عالم غیب» به وحیی
نازل شده ،و اار آدمی بخواهد به حیات معنویِ واقعاً ثمربخشی برسد ،باید بر ربق آنها عمل کند -سطح ظواهر دیین
را به مرتبه بلندتری برساند .از رریق همین جنبههای صوری و ظاهری دین ،نه از رریق انکار و ررد آنها بود که ابین
عربی و دیگر متصوّفان میکوشیدند تا به معنای درونی و کلی وحی برسند.
او به این حقیق دس یافته بود که شرایع الهی همه راههایی هستند که به یک مقصد مییرسیند و چیون کسیی
درس به آداب یک دین آسمانی عمل کند مثل این اس که به همه ادیان ایمان آورده باشد.
در شعر معروف خود که همه به آن استشهاد میکنند میاوید:
لقد صارَ قَلبی قابالً کُلَّ صُورَهٍ

فَمَرعیً لِغِزالنٍ وَ دیییرٌ لِرُهبانِ

وَ بی ٌ لِاَوثانٍ و کعبهُ رائییفٍ

و ألواحُ توراهٍ و مُصحَفُ قرآنِ

اَدینُ بدینِ الحُبِّ اَنیّ تَییوَجَّهَ

رکائِبُهُ فالحُبُّ دینییی و ایمانی

(ابن العربی :0225 ،ص .)10
«قلب من انجایش هر صورتی را پیدا کرده اس  ،چراااه آهوان اس و صومعه راهبان ،ایاهی بتخانیه اسی و
ااهی کعبه حاجیان و الواح تورات و کتاب قرآن .من پیرو دین عشقم :راهی که ناقه عشق برود ،همان دین من اسی
و ایمان من»
یا سلطان العاشقین ابن فارض(170-531هی) که جامی به شدت متأثر از اوس و تائیه کبری او را به شعر فارسیی
براردانده اس (نگاه کنید به :تائیه عبیدالرحمن جیامی ،تصیحیح دکتیر صیادق خورشیا ،تهیران :6731 ،ص 679؛ و
الخوری ،امین :6824 ،ص  )608میاوید :
وَ مَا عَقَدَ الزُنّارَ سوَی حکماً سویَ یَدِی

وَ مَا عَقَدَ الزُنّارَ سوَی حکماً سویَ یَدِی

در حکم غیر دستم زنّار را نبس

هم باز از یَدَم شد این حل عقدتی

وَ إنْ نَارَ بِالتَّنْزِیْلِ محییییییرابُ مَسْجِدٍ

فَمَا بَارَ بِالْإنجیل هَیْکَلُ بَیْعَیییةٍ

مسجد اار مضیس

1

به قرآن ز نور حق

هم مینشد خراب به انجیل بیعتی

و أسْفَییارُ تَوْراة الکلیییییمِ لِقَییییوْمِهِ

یُنَاجِی بِها األحبارُ فِی کْلِّ لَیْیلَةٍ

احبار میکنند به تورات بهر قوم

از لطف حق تضرّعِ در کلِّ بیعتی
6

وَ إنْ حَّر لأل مجازِ فی «البُدِّ» عییییاکفٌ

فال وَجْییییهٌ لِإلنکارِ بالعصبیةِ

عاکف اار به قبله کند سجده سنگ را

انکار آن نباشد وجه از عصوبتی

 .الزنار :کمربند مسیحیان ،نار :روشن شد  ،التنزل :القران بار :نابود شد  ،بیعه :کنیسه مسیحیان ،البد :ب

بودائیان
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جامی با زبان و ادبیات عربی بسیار آشنا بوده اس و شاید اشاره به چند اثر او در این زمینه برای این مدعا بسنده
باشد :شرح کافیه ابن حاجب معروف به شرح مالّ جامی ،الدرّه الفاخره؛ رسیالة التوحیید؛ شیرح دعیاء القنیوت؛ نقید
النصوص فی شرح نقش الفصوص و شرح فصوص الحکم ابن عربی .به باور صادق خورشا(تائیه جیامی :6731 ،ص
 .)71جامی از بزراترین مروّجان اندیشههای عرفانی ابن عربی در ایران و کشهورهای جهان اسالم بیه وییژه ترکییه و
پاکستان و افغانستان و تاجیکستان به شمار میآید .جامی به خوبی توانسته اس حول محور اهل بی پیامبر(ص) بیه
وحدت اسالمی بیندیشد و همه اختالفات مذهبی را در عشق به آنها محو ارداند .او خود افته اس که:
أنا مولی لهم و مولی القوم
مس

عشقند عاشقان دایم

چون بود عشق عاشقان درسم
این نه رفض اس
رفض اار هس

محض ایمان اس
حبّ آل نبی

کان منهم و ال أخاف اللؤم
الیخافون لؤمة الالئم
کی ز کید منافقان ترسم
رسم معروف عرفانس
رفض فرض اس

بر ذکی و غبی

و با آنکه اینگونه صریح به انتقادات و سرزش مخالفان اهل بی (ع) پاس میدهد به اعتقاد امیام شیافعی نزدییک
میشود که معتقد بود که «لو کان رفضاً حب آل محمدٍ فلیشهد الثقالن أنّی رافیض» و همیین سیخن وی را بیه شیعر
فارسی بر میارداند(.جامی ،هف اورنگ ،ص .)641
 .8نتیجهگیری
عبدالرحمن جامی از ادیبانی بود که غرق در دریای بی کران عشق الهی بیود و ماننید ابین فیارض مصیری شییفته و
سوخته این عشق بود و به خارر همین نعم الهی به مفهوم انسان کامیل نظیر داشی و همچیون بسییاری دیگیر از
متصوفه و ادیبان دارای نگرش عرفانی مثل ابن عربی و مولوی به وحدت وجود ،وحیدت ادییان و میذاهب ایرایش
خاصی داش  .این نگرش باعث نشد که در خود فرو رود و از دنیای ارراف خود غافل باشید بلکیه مهمتیرین منیابع
صوفیانه ،تاری اسالم و دیوانهای فارسی و عربی شاعران بزرگ و کوچکتر را مطالعه کرده بود و آثیار ایین مییراث
تمدن بزرگ بشری و اسالمی در اشعار و سلوک وی در زندای به خوبی بازتاب داش  .آنچه که میتوان از میان این
تحقیق بدان دس یاف چکیدهوار ارائه میشود.
 .6اثرپذیری جامی از قصیده میمیه یا سجادیه فرزدق بسیار عمیق اس به روری کیه تمیام جزئییات آن را در
بر دارد و عالوه بر این ،عوامل تاریخی و تأثیرات سیاسی و بازتاب قصیده او را به خوبی بیه شیعر فارسیی
منتقل کرده اس .
 .0عالوه بر ورود واژاان و اصطالحات مورد کاربرد فرزدق ،جامی با اشیراف بیه تیاری اسیالمی و اعیالم و
اسامی خاص تا حدودی بهتر از فرزدق توانسته اس به معرفی و تبیین شخصی امیام سیجاد(ع) بپیردازد؛
هر چند که همواره او به پیشینیان خود احترام میاذارد و به اصل« الفضلُ للمتقدّم» معترف اس .
 .7با وجود اختالف مذاهب اسالمی در برخی موضوعات که بیشتر حول مفاهیم سیاسی و حکوم داری می-
اردد ،اهل بی ارامی پیامبر(ص) میتوانند محور اتحاد و همبستگی ام بزرگ اسالمی باشند و جامی به
خوبی توانسته اس این نگرش را بازتاب دهد.
 .4نزدیک شدن به اعتقادات عرفانی و مطالعه آثار بزراان و ادیبان دارای این رویکیرد دینیی ادبیی مییتوانید
نقشی بسیار مهمی در ایجاد وحدت میان مسلمانان داشته باشد که با تحقیق ایین دسیتاورد مهیم موجبیات
نوزایی تمدن پرشکوه اسالمی فراهم شود.
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