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  نويس  حكايتي از جنگي دست نويسان در احمد جام و تذكره

   »پيل مقامات ژنده«و 

  

  *مريم زماني

   چكيده

ات زبـاني،  راي مختلف تاريخي با توجه به تغييه هربي در دوتحليل بازنويسي متون اد

تواند دگرگـوني مفـاهيم و تصـاوير منـدرج در آن      در حوزة واژگان، نحو و بالغت مي

از نيـز   ها و تـراجم احـوال   تذكره. آثار و تأثير تغييرات تاريخي بر متون را نشان دهد

ره از بازنويسي متون ادبـي  خارج نيستند و شايد بتوان گفت كه در هر دو اين قاعده

حكـايتي   »پيـل  مقامات ژنده«ركتاب د. شود تصويري جديد از متون پيشين خلق مي

دانشگاه تهران كه بـه   خطي هاي از احمد جام نقل است كه از قضا در يكي از نسخه

اين پژوهش عـالوه   .آمده استروايتي به لحني ديگر از آن  ،صورت جنگ ثبت شده

نويسـان و   چـه انـدازه تـذكره    كهن چند برگ به دنبال آن است بر ذكر و تصحيح اي

سـلوك شـيخ    ةها و شـيو  يژگيقلم در توصيف و هاي آهسته پردازان به اشاره حكايت

در ايـن  . انـد  نشـان داده  تصويري مبهم از او، و خطياي  با جمله و جام تغيير داده

چگـونگي وقـوع   ، ها نعالوه بر اختالفات زباني و بالغي تغييراتي در مكا ،دو نسخه

نويس به متن اسـاس و   تذكره نبودن شود كه پايبند ها ديده مي رخدادها و واكنش

نويسـي و بيـان موضـوع     بسيار در جملـه  هاي شباهتاما  .دهد را نشان مياي  اوليه

هـر   منبع تري از داستان است كه اصيل هنشان دهنده وجود نسخ ميان دو نسخه،

نحـو و   از نظـر شـيوه بالغـي و چگـونگي بيـان،      در. شـود  دو روايت محسوب مـي 

قابـل   هاز نظر محتوايي نكت .هايي وجود دارد دو روايت تفاوت ميانالگوهاي زباني 

هر دو مكتوب بـه بيـان اطالعـات دقيـق و مشـترك       هتوجه اين است كه نويسند

ي پردازند و در ارائه آمار اختالفي ندارند از طرف تاريخي و جغرافيايي از موضوع مي
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هـاي   صـوفيه در دوره  تمام اين حكايت خود سند روشني است از جايگاه و قدرت

  .مورد نظرتاريخي 

  

 ةنسـخ ، سلطان سـنجر ، طغرل تكين، نويسي تذكره، احمد جام: هاي كليدي واژه

  .خطي
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  مقدمه 

هاي آنان در طول تـاريخ همـواره مطالـب مختلفـي      شخصيت بزرگان و ويژگي ةدربار

 دراي  نوشـته  دسـت ها در هر كتـاب و   اين ويژگيآنها  مردمان به القهثبت شده و بنا به ع

دور از اي  رو شده است و چـه بسـا افـراد را بـا چهـره      با تغييرات متفاوتي روبه ،گذر زمان

هـاي   در ادبيـات بـه جهـت ويژگـي    ايـن رويـه   . اند به تصوير كشيدهآنها  شخصيت اصلي

چنانكـه تفـاوت بسـياري بـين      ؛خورد شم ميهايش بيشتر به چ غلوها و اغراق، انگيز خيال

روحـاني و  (خورد  اوستا و ساير كتب تاريخي به چشم مي، هاي اساطيري شاهنامه شخصيت

، گشتاسـب ، توان به تفـاوت شخصـيت ضـحاك    از آن جمله مي. )148: 1391، قنبري كناري

يخي و تـار  يادگـارزريران و ديگـر متـون   ، مينوي خـرد ، بي چون اوستاتدرك... اسفنديار و

هاي تاريخي ديگر چـون   هاي شاهنامه و بعضي شخصيت شخصيت ةدربار. ادبي اشاره كرد

اسكندر تحقيقاتي از اين دست بسيار انجام شـده امـا بـا وجـود همـين ويژگـي و تغييـر        

هـا تحقيـق جـامعي     ها و شرح حال هاي عرفاني در طول تاريخ و در ميان تذكره شخصيت

وهي از عرفا بيش از ديگران دچار اين چندگانگي و ابهام صورت نگرفته و در اين ميان گر

ايـن  يكـي از   »نـامقي «احمد جام . اند ها و شرح مقامات و احوال شده شخصيتي در تذكره

  . است ها شخصيت

در  26 بـا انـدازه   و 8519 دانشگاه تهران جنگي به شـماره  هاي خطي در ميان نسخه

حكـايتي   از آن جملـه  .ت عربي و فارسيحكايا بدون تاريخ و مشحون از ،موجود است15

كه داستان ساختن مسجدي در  »نامه نوشتن احمد جام به سلطان سنجر«است با عنوان 

و ، تكـين  طغـرل ، سـري والـي جـام    ه خواست احمد جـام اسـت كـه بـا خيـره     معد آباد ب

را  الؤعنوان حكايـت در ابتـدا ايـن سـ     .دارداي  كشي سربازاني گمنام پاياني افسانه انتقام

در جايگاه احمد جام بـا نوشـتن نامـه از سـنجر     اي  كند كه صوفي براي خواننده طرح مي

سـنجر بـه    داستان از ارادت و توجـه سـلجوقيان خصوصـاً    ادامه. خواهد سلجوقي چه مي

ثير احمـد جـام بـر ذهـن و     أدهد و جايگاه و ت خانقاهي خبر ميآن روزگار و نظام  ةصوفي

تري از اين حكايت را  جو روايت مفصلو با اندكي جست. شا زندگي مردمان همدوره ةشيو

ايـن نسـخة    ايجاز و سالمت نثـر ، اما شيوايي كالم ،پيل پيدا كرد مقامات ژنده توان در مي

هـاي مـورد اسـتفاده مقامـات      توان نثرش را در كنار نسخه تا به حدي است كه مي خطي
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جـوي مـتن   و هـا بـه جسـت    عهها و مجمو پيل در خور توجه دانست و در ميان جنگ ژنده

  .كامل آن پرداخت

دانشـگاه تهـران مطـرح     8519در سطرهاي بعد متن كامـل ايـن حكايـت از نسـخه     

پيـل مطـرح    مقامـات ژنـده   شده به نثر نهايت تفاوت اين متن با نسخه چاپشود و در  مي

هاي يـك داسـتان    ها و شباهت جوي تفاوتو تالش پژوهشگر در اين مقاله جست .شود مي

هـاي گونـاگون و لـزوم     ثير گـذر زمـان در بيـان تـاريخ بـه قلـم      أت، هاي مختلف روايتبه 

ها براي روشن شدن وجوه شخصيت اين عـارف نـامي    جو در متون خطي و جنگو جست

  .هاي تاريخي و ادبي است از ميان صفحه

  

  روش تحقيق

دا در ابتـ  .اسـت  )تحليلي -اي ايسهقم -توصيفي( روش تحقيق در اين پژوهش تلفيقي

گزارشـي از  ارائـه  و بـه   كنيم ميهم مقايسه  اآن دو را ب ،با شرح محتويات هر دو مكتوب

يـك از   ميزان چـرخش هـر   ،سپس بر اساس آن .پردازيم مي آنهاهاي  و شباهت ها تفاوت

  .كنيم مياي  نزديكي هر روايت به اصل ماجرا اشارهبه و را تحليل  واقعيت

  

  پيشينه

 »نويسـي  مبتني بر واكنش خواننده در تذكرهنظريه «ا عنوان باي  پيش از اين در مقاله

 ةنويسـان در تغييـر و تحـول چهـر     ثير تـذكره أبه تـ اي  اشاره )1394( برجساز و همكاران

درويـش  «كـدكني در كتـاب    شـفيعي  همچنـين . انـد  هاي تاريخي اشـاره كـرده   شخصيت

ـ   ،با معرفي شخصيت احمد جـام  »ستيهنده در ثبـت   ويان ثير پيـروان و دوسـتدار  أبـه ت

حقيقـي   ةاما هنوز تحقيق جامعي دربـاره چهـر   .كرده استالعقول اشاره رهاي محي افسانه

  . ها و تاريخ انجام نشده است صوفي در خالل افسانه اين مرد

  

  بحث

قرائت هر يك از خوانندگان يك متن با توجه به ذهنيت شخصي و يا افـق انتظـارات   

با يكديگر متفـاوت اسـت و   ، تصاد و ديگر موارد استاق، جغرافيا، ثير فرهنگأت وي كه در

پيچيدگي اين بحث بـا الگـوي ديگـر در نقـد     . تواند درست باشد خود مي يك به نوبه هر
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شـود و از سـوي ديگـر     روانكاوي و نقد روانكاوانه مربوط مي ةادبي كه از يك سو به نظري

مطابق ايـن  . يشتر شده استب، كند اي از نقد مبتني بر واكنش خواننده را ترويج مي گونه

 ةخودآگاهاننيافته و نا ها و آرزوهاي كام ها و اضطراب نظر واكنش هر خواننده مبين هراس

مـتن  ، روانكاو واقعي )پرداز اين شكل از نقد ادبي نظريه(اوست و به استدالل نورمن هالند

ـ  . خود خواننده اسـت  ،شود است و آن كسي كه روانكاوي مي نـدگان  خوان ةواكـنش نقادان

اي كـامالً   آگاه هـر خواننـده  خوديكسان نيست؛ زيرا مفاد ضمير نا، مختلف به متني واحد

يند قرائت اروزنبلت نيز فر .) 223-222: 1385، پاينده(فرديت اوست  دهنده نشانويژه و خود

م تعامـل  بدين معني كه خواننده و مـتن بـا هـ   . داند را مستلزم حضور خواننده و متن مي

نقـش محركـي را ايفـا     »مـتن «، پردازند مي »يهاي تبادل تجربه«مشاركت در  كنند و به مي

كـه در  آنهـا   هـم - هـاي مختلـف پيشـين خواننـده را     يدهكند كه تجربيات و افكار و ا مي

كه در تجـارب مطالعـاتي پيشـين وي بـه دسـت      آنها  اند و هم زندگي واقعي وي رخ داده

تحديـد و تنظـيم آن   ، متن از طريق گزينش، در عين حال. كند در وي زنده مي -اند آمده

تجـارب خواننـده را   ، دسته از عقايد و افكار خواننده كه مطابقت بيشتري بـا مـتن دارنـد   

ش جديـدي  نيخواننده و متن دست بـه آفـر  ، تبادليه اين تجربه به واسط، دهد شكل مي

ندگان و زنـدگي و شـرح حـال شـاعران نويسـ      .)107-104 :1386، به نقل از برسـلر (زنند  مي

آن را ، اين مـتن  ها به عنوان خواننده بزرگان هر قوم اگر متني باشدكه نويسندگان تذكره

انـد؛   حليل و گزارش زندگي آنان پرداختـه خوانده و به ت، شناختي خود با توجه به ذخيره

اي بـا توجـه بـه     در واقع زندگي اين شاعران حكم محملي يافته است كـه هـر نويسـنده   

شاعران و صاحبان ترجمه را همان گونه كه خود ، خاص خود...ايدئولوژي و، باورها، عاليق

 هـايي كـه غالبـاً    با اين كه از ويژگي، دهد خواند و انعكاس مي مي، پسندد خواهد و مي مي

اين اسـت كـه   ، پردازند اي از افراد اجتماع مي براي آثاري كه به شرح احوال گروه يا طبقه

اما آنچه ما در اين ، خود را در تدوين اثر دخيل نكند احساسات و عاليق مؤلف سعي كند

بنـا  ، ا آگاهانه يا ناآگاهانههاست كه هريك از آناين ، ها شاهديم ها و بياض جنگ، ها تذكره

اي  به گونـه . اند اقدام به تنظيم محتوا كرده، هاي تفسيري خود بر مفروضات نظري و روش

هاي نويسنده در اثـر آشـكار شـده     داوري يشاحساسات و پ، باورها، ها ارزش، ها كه نگرش

  .)323 :1394، برجساز و همكاران(است 

به سمت نوشـتن   خاصي ذهني هاي زمينه با نگارش آن حامي يا و نگارنده تذكره هر



   1396 زمستان ،هفتمو  شماره چهل ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  148

و عـالوه   اسـت  اجتماعي و عاليق فردي، ها زمينه اين از بخشي. دان و خلق و يك اثر رفته

 اصـلي  عوامـل  از نيـز  اثـر  مواد و مفاد به دسترسي در مشوقانش و بر آن امكانات مؤّلف

هـاي مختلـف    هاي متفـاوت افـراد در دوره   همچنين دريافت .ايجاد محتواي يك اثر است

هـاي نـو    هـاي جديـد درك و ايجـاد شـاخه     خود سبب ايجاد زاويه، تاريخي از موضوعات

زباني و گسترش هاي  ر قابليتتغيي. تاريخي است لهئتفسير و هرمنوتيك در بيان يك مس

توانـد از علـل اصـلي     لغات و پيشرفت الگوهاي نحوي و بالغي در هر دوره نيـز مـي   ةداير

از اين قاعـده  . هاي جديد از خوانش متن و خلق دوباره متن جديد به حساب آيد برداشت

ها و تراجم احوال مستثني نيستند و شايد بتوان گفت كه در هر دوره از بازنويسـي   تذكره

براي يافتن حقيقـت در متـوني   . شود ديد از متون پيشين خلق ميي تصويري جمتون ادب

هـاي   ايـن دوره  در ذكـر تـاريخ ادبيـات مقايسـه     خصوصاً ،كه بناي واقعي و تاريخي دارند

هاي زباني و فكـري آن دوره حـائز    يژگيهر روايت با ديگري با توجه به و نگارش و تفاوت

ـ    ةتفاوت انديشـ  سير تكامل و ةدهند اهميت است و نشان ثير عوامـل  أمـردم هـر دوره و ت

  .بيروني بر خلق اثر است

 بسياري منبع آن كه جز و دارند  ها  تذكره با تنگاتنگي ارتباط ها بياض و جنگ ظاهراً

 انـد  بيـاض  آن نويسـنده  نويسـي  رهبـراي تـذك   اي مقدمه خود گاه، هستند ها كتاب اين از

 از بسـياري  بايـد گفـت كـه در    بياض و تذكره يانم در بيان تمايز .)89 :1393، شفيعيون(

 از افتادهجـدا  بخشـي  اصـل  در اشـعار  هـاي  جنگ ها و خطي مجموعه نسخ هاي فهرست

 عنـوان تـذكره   بـه  منـابع  از تعدادي ها فهرست همان كه گاه در اند ناشناخته هاي تذكره

 اسـت؛  ودهافـز  بدان تراجمي گاهي مدونش كه هستند بياضي اصالتاً كه، اند شده معرفي

  .)468: 1ج ،1970، هاشمي( الغرايبمجمع المؤّلف  مجهول خطي جنگ مانند

  

  سلجوقيان ةجايگاه صوفيه در دور

هاي حكـومتي بـا گـروه صـوفيه      ايراني ارتباط دستگاه -در طول تاريخ عرفان اسالمي

قـه  قبوليت عام اين طباما در اكثر موارد به دليل جايگاه اجتماعي و م است، متفاوت بوده

ها توجه داشته و نزديكي به متصوفه را از داليـل افـزايش قـدرت حكومـت     نسالطين به آ

هاي  تمام قرن ششم و اوايل قرن هفتم از مهمترين دوره، دوم قرن پنجم ةنيم. اند دانسته

اول  النهـر و خراسـان و عـراق در نيمـه     ست و گروه بزرگي از مشايخ ماوراءتاريخ تصوف ا
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سالجقه به ظهور  ةاند كه در دور ند و شاگردان بسياري پرورش دادها زيسته قرن پنجم مي

  .گروه بزرگي از صوفيان انجاميد

ثير أبه سرعت تحت ت اند و سالجقه از آغاز كار خود متوجه اقبال مردم به صوفيه بوده

بزرگـان آن سلسـله هـر يـك بـه نـوعي بـه زيـارت مشـايخ           .معتقدات عامه قرار گرفتند

الملـك وزيـر    نظـام . ايسـتادند  زدند و به خـدمت مـي   بر دست ايشان ميرفتند و بوسه  مي

، صـفا ( بزرگ آن قوم نسبت به صوفيه بزرگداشتي بيش از ديگـران در پـيش گرفتـه بـود    

، هاي حاكمان از صوفيان و گسترش تصوف در جامعـه حمايت، در واقع .) 229 :2ج، 1387

. يگاه خاصي در بين مردم داشـتند ناشي از اهداف سياسي و عقيدتي بود زيرا صوفيان جا

: اي داشتند موقعيت و پايگاه ويژه، گروه از طبقات مذهبي در جامعه دو ،لمبتن به قول آن

پيـروان زيـادي در   ، يعني صـوفيان ، دومين گروه، از سادات كه بگذريم. سادات و صوفيان

را آنها  بايدبلكه ، شد بايست از آنها غافل مي حاكم نمي ةاز اين رو طبق .بين مردم داشتند

دليل ديگر حمايت طبقه حاكم از صـوفيان را   .)346 :1382، لمبتن(گرفت  زير چتر خود مي

زيـرا صـوفيان توانـايي متحـد كـردن مـردم را در مقابـل        ، در امـور نظـامي جسـت    بايد

 هــاي داخلــي داشــتند و جــداي از آن در اوايــل دوره  هــاي خــارجي و درگيــري هجــوم

هاد به جا آوردن مراسم غزوه با كفار را جزء لوازم عبـادات واجـب   صوفيان و ز، سلجوقيان

هـايي كـه بـراي آمـادگي      قسمتي از ايام خود را در ربـاط آنها  كردند و بعضي از تلقي مي

 .)101 :4ج ، 1383، كـوب  زرين( بردندبه سر مي، جهت دفاع از ثغور اسالم به وجود آمده بود

، غزنـوي ( سنجر با شيخ در معدآباد سخن رفته اسـت سلطان  پيل از رابطه در مقامات ژنده

1340 :55-56(.  

  

  معرفي مختصر احمد جام نامقي

شـيخ احمـد جـام     معروف بهاحمد ابن ابوالحسن جامي نامقي ترشيزي  االسالمشيخ 

كاشـمر  ( در روستاي نامق از توابع ترشيز) ق.ـه( 440 در محرم سنه، ملّقب به ژنده پيل

. جواني او اّطالعي در دسـت نيسـت  از دوران كودكي و نو. در خراسان به دنيا آمد) كنوني

و سالگي عمر به بطالت گذرانيد و حتـي د  22گويد تا  چنانچه خود در سراج السايرين مي

از ، هـاي غيبـي   اشـاره  نشيني در فراغتي بـه  گزارد و پس مدتي عزلت ركعت نماز هم نمي

به قصد عبـادت   هاي شراب خانه را شكست و طلبي توبه كرد و خمره ميخوارگي و عشرت
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عزلـت گزيـد و خلـوتش را بـا مطالعـه و       »بـزد «و  »نـامق «هاي  سال در كوه 18و رياضت 

تا حـدي همـان روش    او شيوه. ت مشايخ پيشين آراستتحقيق در اخبار و احوال و مقاما

در طـي  . كرد بود و مردمان را امر به معروف و نهي از منكر مي، خواجه عبداهللا، پير هرات

نظيـرش در افـواه    زهـد و يقـين كـم    ،با بعضي از مشايخ خراسان آشنا شدها كه  مسافرت

كه گـاه بـه    است ري نقل شدهاز وي كرامات بسيا .)81 :1369، كوب زرين( شد عموم زبانزد

 خشكش اشاره دارد و غالب اين حكايات نشان نفوذ وي بـين عامـه   خوي روستايي و زهد

بـراي ديـدار او بـه     ،سنجر كه اوصاف شيخ را شـنيده بـود  	سلطان«كه طوري  ؛مردم است

  .)30: 1373، فاضل( »معدآباد آمد و از ارادتمندان وي شد

دادن گناهكاران و امر به معروف و نهي از منكـر   طريقت شيخ جام را توبه قاسم غني

وي در شكستن خـم و  «داند و معتقد است كه  خانه خراب كردن مي و خم شكستن و خم

 »آورد طريقت خواجه عبـدااهللا انصـاري را بـه يـاد مـي     ، اراقت خمور و مزاحمت ميخواران

احمـد  «: گويـد  مـي  »ارزش ميراث صـوفيه «در نيز كوب  زرين .)481و  470: 2ج، 1389، غني(

هـا   چنان كه خمشگيني ؛ورزيد جام در حفظ حدود شريعت و نهي از منكر اصرار تمام مي

   .)3 :1385، كوب زرين( »و بسي چنگ و چغانه شكست، ها سترد موي، كرد

بـه  ، تخّلـص خـويش گفتـه    وجه تسـميه  ةاي كه دربار در دو بيتي عبدالرّحمن جامي

  : شان داده استنوعي ارادت خود را به شيخ جام ن

ــم   ــحة قلمــ ــام و رشــ ــدم جــ   مولــ
  

ــت      ــالمي اس ــيخ االس ــام ش ــة ج   جرع
  

ــد  ــرم در جريــــ ــعار ٔەالجــــ   اشــــ
  

ــت      ــامي اس ــم ج ــي تخّلص ــه دو معن   ب
  

  )348 :4، ج1387صفا، (    

  

  احمد جام آثار

كـه سـاده و    اسـت  نثر فارسي به جاي مانده از احمد جام يك رساله و چند مجموعه

سـادگي بيـانش خواننـده را    ، و واعظانـه  محكـم ، لحن قاطعبا وجود . عاري از تكلف است

هرچند آثارش از كلمـات مسـجع و آهنگـين خواجـه عبـدااهللا انصـاري       . كند مجذوب مي

ــر نيســت  ، خــالي اســت ــأثيرش از ســخن وي كمت ــدرت ت ــن(ق ــوب زري  از«. )83 :1369، ك

كـاري سـخت    فهگريزان و از مبالغه و گزا، هاي بارد مستعار فروشي و توسل به پيرايه فضل
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  .)357 :1373، فاضل( »دور است به

بحـار  ، ��ـةكنـوزا ، المشتاقينجنـةالمذنبين و ضةرو، السائرين سراج، سمرقنديه رساله

فكري شـيخ هماهنـگ    ةكوب بر آن است كه با شيو كه البته زرين ،ديوان اشعار و �قيقـةا

  .)81 :1369، كوب زرين( منسوب به وي است ،نيست و از قرار

  

  موجود در دانشگاه نوشته دستروايت  نمت

  شرح مكتوب شيخ احمد جام به سلطان سنجر بن ملكشاه 

تكين از اركان دولت  سبب اين روايت آن است كه طغرل اصل اين حكايت و

و اعيان حضرت سلطان سنجر بن ملكشاه بود و سلطان جهان مطاع واليات جام 

ساغو كـه   اراده نموده كه در قصبه سبيل اقطاع بدو مفوض گردانيده و او را را بر

االسـالم   دارالملك او بوده بارگاهي سازد و دراين وقت حضـرت مالذاالنـام شـيخ   

نهـاد و رعايـا از كـوه اسـتا و      مسجد جامعي بنيـاد مـي   خانقاه و، درمعدآباد جام

تكـين بـاز نمودنـد كـه      مالزمان به طغرل. ها و يلبارها آورده بودند زورآباد ستون

اند كه همه بابت عمارت حضرت امارت  هاي نيكو آورده ت شيخ ستونجهت عمار

شيخ . سلطان شخصي را به خدمت شيخ فرستاد و چوبي چند طلب داشت. است

. بارگاه طغرل را نشـايد ، چون بايد جواب داد كه چوبي كه جهت مسجد خالق بي

چون خبر به طغرل رسيد غضب بر وي مستولي گرديد و خواست كه بـه نفـس   

اعيان حضرت مانع آمدند و گفتنـد   .ب بياردصها را به غ متوجه شده ستون خود

پـس در وقـت   . به آستان عالي نقل كنيم ،ها را چنان كه شيخ نداند ما اين چوب

معـدآباد پـنج چـوب از     نماز شام سي كس به معدآباد آمدنـد و از بيـرون دروازه  

ن حـال شـيخ در منـزل    ساغو نهادنـد و در ايـ   ستون و يلبار بار كردند و روي به

شيخ گفت اكنون جمعـي از   .خويش با جمعي كثير به طعام خوردن مشغول بود

امـا اگـر طغـرل     ،مالزمان سلطان بيرون دروازه آمده پنج چوب برداشـته بردنـد  

يكي  اتفاقاً. احمد از پشت پدر به حرام آمده باشد ،ها نهد پشت راحت بدان چوب

ايـن حكايـت را قلمـي نمـوده بـه       ،ر بوداز مالزمان طغرل كه در آن محل حاض

اكنـون بنايـان و    هـم : گفت ،چون طغرل از مضمون باخبر گرديد. طغرل رسانيد

كنند و چنان سازند كه صـباح مـن    نجاران را طلب كنيد كه امشب تا صباح كار

اسـتادان بـه   . ها باز نهم تا بر خلق زرق و شيد او روشـن شـود   پشت بدان ستون

 ،چـون روز شـد  . ها برافراشتند و يلبارهـا در انداختنـد   تونفرموده عمل نموده س
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هـا بنهادنـد و خـود بـه      ن طغرل بفرمود تا زيلوچه و چهار بالش در پاي آن سـتو 

چون قريب به آن موضـع  . تجمل تمام و زينت ماالكالم متوجه آن موضع گرديد

مهيـب  ناگاه به امر اهللا آوازي ، شد و خواست كه بنشيند و پشت بدان ستون نهد

در ايـن حـال   . چنانچه همه مـدهوش و متحيـر شـدند    ،به سمع حاضران رسيد

و هـيچ كـس ملتفـت     سواري چند ديدند همه امرد كـه در آن بارگـاه درآمدنـد   

پياده شده پيش آمد و كمندي در گردن طغرل انداخت و در آنها  يكي از. نشدند

طغـرل را كشـان   كشيد و بر اسب خود سوار گرديد و با ياران خود روانـه شـد و   

 ،چون ايشان غايب شدند و خدم و حشم بـه خـود بازآمدنـد   . كشان به در بردند

صالح آن است كه از پس او رفتـه   .گفتند اين چه حالت غريب بود كه ظاهر شد

جمعي سوار شـده از عقـب ايشـان رفتنـد وتـا يـك       . حقيقت حال معلوم نماييم

بان برگرفتند و فرسنگي ديگـر  پي ايشان به جانب بيا. فرسخ راه كسي را نديدند

سر افتاده و هـيچ كـس در آن نـواحي     ديدند كه طغرل بي. از بيابان قطع كردند

پس ايشان جسد طغرل را برداشته به شهر آوردند و صورت حال را نوشته ، پيدا نه

چون سلطان سنجر از اين قضيه باخبر شد در غضـب  . به پايه سرير اعلي فرستادند

مله شرف نفاذ يافت كـه اگـر متوطنـان جـام حقيقـت ايـن       شده سياست بر آن ج

اهـل  . هاي ايشان ريخته گردد و زن و فرزنـد اسـير گـردد    خون ،قضيه اعالم نكنند

جام از اين سياست هراسـان شـده روي بـه درگـاه شـيخ آوردنـد و از او اسـتغاثه        

قتيـل  تقدير يـا   گناهان اسير پنجه عالج اين كار اهتمام نماي كه بي نمودند كه در

حضرت شيخ اين مكتوب نوشته به درگاه عالي فرستاد و . دريغ خواهند شد تيغ بي

  .سلطان از حقيقت حال اطالع يافته از قصور ايشان در گذشت

  .مكتوب كه شيخ احمد به سلطان سنجر بن ملكشاه نوشته است

د اهللا تعـالي بـه كمـال       سلطان عصر و حاكم دهر شاه سنجر بن ملكشـاه ايـ

اي از بندگان خاص پادشاه به شـهري از ممالـك    علوم كند كه اگر بندهالتوفيق م

موجــب خــاص بال پادشــاهي رود متصــرفي از متصــرفان آن شــهر بــه آن بنــده

 ،يابـد  چون پادشاه از آن حال خبر، استخفاف كند و يا به اهانت در وي نظر كند

كـار بنـده   مخلوق محتاج . تر بر خود واجب و الزم داند تدارك آن به هرچه تمام

خالقي كه از همه خلـق  . گذارد خود را از راه مصلحت ملك به هيچ وجه فرونمي

گذارد و آن خود هزار محتاج ضعيف خود كي فرو مستغني است تدارك كار بنده

نگذارد؛ زيرا كه آن جا استغناست و ايـن جـا   خود يكي در هزار گذارد و آن بنده

خـدا را   ي كند و خواهد كه سـخن بنـده  ادبي خيانت ادبي از راه بي اگر بي. احتياج
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دفـع چـه   . شأنه كي روا دارد كه تدارك آن نكنـد  عزّ، در نهي افكند و دروغ كند

دفع اين كار به قوت خشم پادشاه هم راست نيايـد تـا بـدين    ، سعي توانند نمود

ادب فاسـق هـيچ كـس را در ايـن      زنهار كه بردن آن بي. مشتي ضعيف چه رسد

معني داخل ندانند و زحمت به حال مردم جام نرسانند كه ايشان را در اين هيچ 

  .گناهي و خطايي نيست تا دانند

  

  طرح همين حكايت به روايت مقامات ژنده پيل

  داستان شيخ با طغرل تكين

 روحـه العزيـز عمـارت خانقـاه     ديگر چون وقتي كه شـيخ احمـد قـدس اهللا   

ها جهت خانقاه و مسجد از   فرموده بود تا چو ،كرد آباد جام و مسجد جام ميمعد

آوردند و در آن وقت مقاطع جام طغرل تكين سنجري بود و او  استاد زورآباد مي

سـتون و پـل نيكـو    . ساخت ملك او بود بارگاه ميجام كه دارال صاغوي در قصبه

شـيخ  : يكـي از نزديكـان او گفـت   . شـد  حاصل نمـي  .خواست كه حاصل كند مي

كس بايد و از او سـتون و  ، اند ها نيكو آورده االسالم احمد را از كوه زورآباد چوب

كس فرستاد به خـدمت شـيخ االسـالم و    . او را خود ديگر آرند. پل چند خواست

شيخ االسالم نداد و چنين جواب فرستاد كه چوب كه از جهت خانقـاه  . بخواست

احمد نقل كنند در بارگاه امير چگونه به كار برند و توانند برد؟ قاصد بازگشـت و  

عجـب  : گفـت ، چون جواب باز رسانيد آن كس كه ارشاد كرده بـود حاضـر بـود   

از والـي واليـت   ، كاريست چوبي از واليت پادشاه رعاياي پادشاه آن را نقل كنند

چگونه باز دارند و توان داشت؟ امير گرم شـد از ايـن سـخن و غضـب مسـتولي      

آن . فرمود كه طبل بزنيد و حشم برنشانيد تا برويم و چـوب نقـل كنـيم   ، گشت

از نزديكان او استدعا كـرد و گفـت صـواب    ، كس كه اين سخن گفته بود ترسيد

ر گفت يعنـي كسـي بـا مـن     امي. نيست نبايد كه خطا رود و يا كسي كشته شود

اگر انديشه نيست حشم و طبـل بـه چـه كـار     : جنگ خواهد كرد؟ اركان گفتند

البد آن چوب را از معـدآباد  : امير گفت. آيد؟ ما چوب به وجه ديگر نقل كنيم مي

گفتنـد مـا    .بايـد كـرد   دانيد نقـل مـي   به هر وجه كه صالح مي، بايد كرد نقل مي

گفتنـد چنـان   ، يسمان و يرخ سـاخته كردنـد  پس مردي چند با ر. ساخته كنيم

آن . بـه ده دررويـد و چـوب برگيريـد و روان كنيـد     ، سازيد كه خلق آرام گيرند

االسـالم و   مردان چون از صاغو به معدآباد رسيدند نماز شام گزارده بودند و شيخ
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و چوب بر در مسجد جامع در راه . خوردند راي رفته بودند و طعام ميياران به س

االسـالم   شيخ. دو ستون و سه پل برگرفتند و روان كردند. فكنده بودندده ابر در 

خـادم خـدمت   . ساعتي بود سر برآورد و تبسم كرد، ناگاه بر سر سفره متفكر شد

االسالم فرمود كه در اين وقـت سـي مـرد از     شيخ .كرد و از او حال تبسم پرسيد

. بسـتند و روان شـدند   صاغو رسيدند و پنج پل پاره چوب بار كردند و بـر يـريخ  

ــاران از ســفره بر ــد و چــوب باز جمعــي از ي ــر پــي برون ــا ب . گرداننــدخاســتند ت

اگر طغرل پشت بدان ستون باز نهد احمد به ، االسالم فرمود كه آرام گيريد خشي

ن رسيد يكـي از نزديكـان او در   چون اين سخن به سمع حاضرا. خطا رفته است

و قاصدي به تعجيل روان كرد و از اين حـال  اين معني در قلم آورد ، آباد بودمعد

تر شد و فرمـود كـه    كردند امير طغرل گرم. بر امير عرضه كنيد: خبر داد و گفت

شمع و مشعله در گيريد و رازكان و درودگران را حاضـر كنيـد و بركـار كنيـد و     

تا خلـق  ، چنان سازيد كه بانداد را ستون بر جاي بنهيد تا من پشت را بدان نهم

پـس رازكـان   . گويد گويد همه دروغ مي لوم گردد كه هرچه شيخ احمد ميرا مع

تا وقت صـبح را چـوب در   ، بودند كار كردن گرفتند و درودگران منتظر چوب مي

سـببي سـتون بـر     وقت چاشت را چنان نشد كه بي، كوشش بسيار كردند. رسيد

ـ   . پاي توانستندي كرد ر ايـن  امير حاضر شد و فرمود كه چند طنـاب بياريـد و ب

د تـا مـن بنشـينم و    يـ يد و چهار بالش را بياوريـد و بنه موضع ستون بر پاي كن

چون ساخته شـد و اميـر بـه    . پشت بدان باز نهم تا خلق را معلوم گردد دروغ او

آواز ، بارگاه درآمد و خواست كه در چهـار بـالش رود بنشـيند تـا زر نثـار كننـد      

امير حيران بماند . تحير شدندخلق م چنان كه جمله، سخت از پس بارگاه برآمد

. سواري چند اوشاق شكل امرد در ميان سراي امير حاضر شدند. تا چه آواز است

حيرت امير و حاضران زيادت گشت تا كيستند و از كجـا آمدنـد و بـه چـه كـار      

يكي از ايشان پياده شد و كمندي از فتراك بگشاد و بـه بارگـاه درآمـد و    . آمدند

يـك  . بيرون آورد و به فتراك باز بست و سوار شد و براند در گردن امير افكند و

. شـدند پس بـه دسـت راسـت بيابـان در    ، فرسنگ به شارع عام به نشيب آوردند

يك فرسـنگ  ، سواري چند از آن امير سالح درپوشيدند و بر عقب ايشان برفتند

هـيچ  سر افتاده و ديگـر از   امير را ديدند تني بي. ان درشدنددر پي ايشان به بياب

كـس بـه سـلطان سـنجر فرسـتادند كـه       . جانب پي نديدنـد متحيـر فروماندنـد   

اي عظيم افتـاد كـه هـيچ عـالم و عاقـل راه فـرا آن        اي حادث شد و واقعه حادثه
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. حال باز نموديم كه چه بـود بـاقي راي عـالي پادشـاه هرچـه فرمايـد      ، ندانستند

اين حادثـه بيـرون   سلطان عظيم از اين متغير شد و فرمود كه اگر اهل جام پي 

روي بـه حضـرت   ، مردمـان جـام سـخت فروماندنـد    . نبرند جمله را هالك كـنم 

افتاد عظيم و هيچ كـس راه فـرا   اي  االسالم نهادند و گفتند كه چنين واقعه يخش

داند كه كي بودند و از كجا آمدند و كجا رفتند سلطان چنين حكـم   آن كار نمي

دانيم اگر شـما را از راه   يم و راه فرا آن نميا كرده است و ما در اين كار فرو مانده

مكاشفه و مشاهده معلوم هست و يا خبر داريد اين مسكينان را دست گيريـد و  

االسالم فرمـود كـه ايشـان     شيخ. ايم ايم و فرومانده فرياد رسيد كه عظيم درمانده

يـن  ا. كه بودند و از كجا آمدند و به فرمان كه كردند و چرا كردند و كجـا رفتنـد  

را فرياد رسـي و   را اين حال معلوم است مگر هم شما ما چون تو: مردمان گفتند

االسالم فرمود كـه   شيخ. نيست جواب سلطان را بگويي كه اين جواب به قوت ما

االسـالم ايـن بـود كـه      شـيخ  نامه. شايد بنويسم كه حال چيست و واقعه چه بود

   :نوشت به سلطان سنجر كه

  ن سنجر شيخ احمد به سلطا نامه

از بندگان خاص پادشـاه عصـر بـه شـهري از شـهرهاي ممالـك       اي  اگر بنده

خـاص پادشـاه بالموجـب    ه پادشاه رود و متصرفي از متصرفان آن شهر با آن بند

چون پادشاه از آن حال خبـر  ، استخفاف كند و به اهانت در وي نگرد و نظر كند

مخلـوقي  . الزم بينـد  تر بـر خـود واجـب و    يابد تدارك آن به تعريك هرچه تمام

، گـذارد  خاص خود از راه مصـلحت ملـك خـود فرونمـي     محتاج تدارك كار بنده

محتـاج ضـعيف خـود     نياز است تدارك كار بنده خالق كه از همه مستغني و بي

گذارد؟ آن خود هزار در هزار درگذارد و آن بندگان خاص خود يكـي در  كي فرو

ادبـي   ادبـي از راه بـي   بـي . احتيـاج  زيرا كه آن جا استغناست و اين جـا ، مگذارد

از بندگان خاص حق تعالي در تهي اي  خيانتي كند و پس خواهد كه سخن بنده

حق عزّ شأنه كي روا دارد كه تدارك آن نكند؟ حق سـبحانه  ، افكند و دروغ كند

ادب فاسـق چنانچـه الزم    و تعالي از غيب سواري چند فرستاد تا تعريك آن بـي 

را در اين چه جرم تواند بود و در دفع اين چه سعي تواننـد  اهل جام . بود كردند

كرد؟ و دفع اين كار به قوت و حشم پادشاه هـم راسـت نيايـد و تـدارك نتوانـد      

زنهـار كـه هـيچ كـس را بيـرون آن      . تا بدين مشتي ضعيف عاجز چه رسد، كرد

  .لصحيحةادب جرمي نداند و هذه ا فاسق بي
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جر رسـيد و مطالعـه فرمـود سـلطان     االسالم به سـلطان سـن   چون نامه شيخ

پرسيد كه كار خيانت چگونه بودست و چه سخن در تهي افكنده است؟ سـلطان  

سـلطان  . را حكايت كردند كه حال بر چه جمله بوده و چه كردند و چـه گفتنـد  

سنجر بسيار بگريسـت و فرمـود كـه مكنيـد و بـا زو در مبنديـد كـه مـن از او         

پـس اهـل جـام را بنواخـت و تشـريف داد و       .ام هاي بزرگ مشاهده كرده كرامت

  .والسالم، خوشدل بازگردانيد و مرفه الحال

  

  گيري و نتيجه مقايسه

دو متن اختالفات آشكاري در بيان حكايتي بر اساس متني مشترك از نظر  ةبا مقايس

ـ  نوشـته  دسـت اوت تاريخ نگـارش هـر   نحوي و بالغي موجود است كه عالوه بر تف ثير أو ت

. داردنايي و گسترش الگوهاي زباني به توانايي ذهني فني هر نويسـنده اشـاره   زمان بر توا

ـ   ورزي هر از طرفي جانبداري و يا غرض ثير احمـد جـام در ميـان    أيك در بيان نفـوذ و ت

 ها در بيان يك داستان بـه تغييـر چهـره    خورد و تفاوت روايت جامعه آشكارا به چشم مي

هـا   تكامل تندخويي شخصيت اصلي اين داسـتان  كند و سير شيخ در اين خالل اشاره مي

دهـد و   را كه احمد جام است براي ضرب شصت گرفتن از دشمنان و معاندان نشـان مـي  

هر  .شوند تر و دور از واقع مي رود اين حكايات پررنگ هرچه زمان از روزگار وي پيشتر مي

شيخ نشان دهـد و  نويسنده در جايي از اين حكايت در اين كوشيده كه ارادت خود را به 

االت سـنجر سـلجوقي را در   گـويي پنهـان كمـ   و كشي كند حتي در گفت با دشمنان كين

  .جويي بنمايد شناسي و حق حق

اشـتراكات و شـباهات   ، دو روايـت  قابل توجه در مـورد هـر   در مباحث زباني نكته. 1

از  تـري  اصيل نويسي و بيان موضوع دارند و نشان وجود نسخه بسياري است كه در جمله

هـا و اشـتراك    از طرفـي شـباهت واژه  . شود دو روايت محسوب مي منبع داستان است كه

يـا مهجـور هريـك بـه نـوعي شـناخته و        هاي ناآشنا و واژه كند كه اصطالحات كمك مي

جو در منابع گوناگون و آبشـخورهاي بـه   و كه جست چرا ؛روشن شود و ابهامات رفع شود

از آن جمله اصـطالح   .كند نقح به مصححان كمك ميمتون در ارائه متني م وجود آورنده

ها نيافتـه و   پيل مصحح معادلش را در فرهنگ است كه در مقامات ژنده »در تهي افكندن«

موجود در دانشـگاه در همـين جملـه     8519 اما در روايت است، معنايي برايش نبوده نيز
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دار  معنـي  »سخن«مله ه براي مسنداليه جآمده ك »در نهي افكندن«اين اصطالح به صورت 

آباد معـد هـا را از آنجـا بـه     است در كاربرد اسم مكاني كه چوب »استاد«ديگر  ةكلم. است

جوها چنين مكاني با ايـن نـام در نزديكـي جـام نبـود امـا در       و درجست .دادند انتقال مي

اي بوده در تاجيكستان امروزي  نام منطقه آمده كه »كوه استا« واژه دانشگاه 8519روايت 

اسـت   »پـل « ةديگـري واژ . گويند استايي مي، آمده است كه به ساكنان استا نامه لغتو در 

، زننـد  چهارانگشت كه به زير ستون مـي  به معني چوب كوچكي به اندازه نامه لغتكه در 

در روايـت  امـا  . اي چوب براي اتصال دو قسمت از هـم جـدا   و همچنين قطعه است آمده

همراه چوب و به جـاي پـل آمـده كـه چنـين بـه نظـر         »اريلب«دانشگاه واژه  نوشته دست

هـا نيامـده    نباشد كه در فرهنگاي  رسد كه اگركاربرد بومي و يا صورتي مهجور از واژه مي

االسـالم   شـيخ «:اسـت  پيـل آمـده   باشد كه در مقامات ژنده »پل پاره«تواند تصحيفي از  مي

ديگـر   .»...پاره چوب بار كردندفرمود كه در اين وقت سي مرد از صاغو رسيدند و پنج پل 

بـه جـاي    ،هسـتند اي  هـاي فارسـي   كـه واژه  »رازكـان و درودگـران  «قامات از آن كه در م

 »اوشـاق «، واراني را كه گويا از غيب رسيدندو س است، شده استفاده مي »نجاران و بنايان «

در  »بيـرون «از  احمد جام ةدر نام ، و نيز»بامداد«به جاي  »بانداد«خوانده و هنگام صبح را 

هاي بـومي و   مقامات بيشتر به واژه ةنمايد كه نويسند چنين مي .»به جز، به غير از« معني

فارسي تسلط داشته و به اصطالحات عاميانه و ثبت واژه به گويش منطقه خـويش مايـل   

. لغـات فارسـي   ةه ميزان سواد و اشراف وي به دايرباشد باي  اين شايد اشاره است و بوده

مقامـات   در ؛شكل نوشـتاري اسـم روسـتا در دو روايـت متفـاوت اسـت       ردي ديگردر مو

 . است ثبت نشده»س«ها به  اين واژه در فرهنگ .»ساغو«ضبط شده و در ديگري  »صاغو«

هاي متفاوت در تصحيح از مواردي اسـت كـه بـه مصـححان كمـك       استفاده از نسخه

شـود   چنان كه مشاهده مـي  .دبردارن ائه متون سالم و دقيق راكند كه قدم اول براي ار مي

هـاي زبـاني هـر     توجـه بـه ويژگـي    ،با توجه به يكساني و يكي بودن منبع هر دو روايـت 

  .كمك شاياني در اين باب دارد نوشته دست

يك از دو روايت  بالغي و چگونگي بيان توجه به نحو و الگوهاي زباني هر ةدر شيو. 2

، جـو اسـت   يكـي روايتگـر و ديگـري بالغـت     همچنان به ذهنيت متفاوت نويسندگان كه

 نسـخه  اسـت و نويسـنده    مقامات به گستردن حكايت رو كـرده  ةنويسند. شود مي روشن
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تطويـل و گسـتردن    .توجه داشـته اسـت   »ما قلّ و دلّ«دانشگاه به بالغت كالم در  8519

پاسخ  گردد و زماني كه قاصد بازمي ،براي مثال ؛خورد مقامات به چشم مي ةكالم در نسخ

رساند و نويسنده سخنان حاضران در مجلس طغرل را در ايـن   احمد جام را به طغرل مي

وقت به طـول  نشدن ستون بارگاه است كه تا دير داستان آماده ي،ديگر .كند باره نقل مي

انجامد و آن يكي ذكر نشاني و مسير حركت سواران پس از بـه بنـد كشـيدن طغـرل      مي

روانـي و كـاربرد   ، سـادگي  ،تـوان ذكـر كـرد    يـك مـي   ثـر هـر  هاي ن آنچه از زيبايي. است

هاي نحـوي نزديـك    پيل است و استفاده از الگو حات بومي و اصيل در مقامات ژندهاصطال

يك فرسـنگ بـر   «: هاست به نثر سبك خراساني كه براي نمونه در اين حكايت اين جمله

اگر اهل جام پي ايـن  « يا »س به دست راست بيابان درشدندپ .شارع عام به نشيب آوردند

ار بگريسـت و فرمـود كـه مكنيـد و بـازو      سـلطان سـنجر بسـي   «يا  و »حادثه بيرون نبرند

يكي از «: كند دانشگاه از نثري ساده و روان پيروي مي 8519 ةهمچنين نسخ .»مبنديددر

 »اين حكايت را قلمي نموده به طغرل رسـانيد  ،مالزمان طغرل كه در آن محل حاضر بود

تقـدير يـا قتيـل تيـغ      گناهان اسـير پنجـه   در عالج اين كار اهتمام نماي كه بي كه«و يا 

  .»دريغ خواهند شد بي

هـر دو مكتـوب بـه بيـان      قابل توجه اين است كه نويسـنده  از نظر محتوايي نكته. 3

آمـار   پردازنـد و در ارائـه   اطالعات دقيق و مشترك تاريخي و جغرافيـايي از موضـوع مـي   

كننـدگان در   شده و تعـداد شـركت   هاي برده هر دو روايت تعداد چوب اختالفي ندارند؛ در

حتي مكان بناي مسجد جـامع كـه خـارج از شـهر در حـال       .اين دستبرد مشترك است

 ساخت و تكميل بيان شده و اين كه در شب دستبرد شيخ همراه يارانش بـر سـر سـفره   

ــته اســت  ــام نشس ــل ت  .ش ــا اخــتالف قاب ــلأام ــو در م ــ چگ ــواب ش ــل ج ــه  يخنگي نق ب

چوب كه از جهت خانقاه احمـد  «: است مقامات آمده چنان كه در ،است كننده درخواست

دانشـگاه   8519 و در نسـخه  »برنـد و تواننـد بـرد   در بارگاه امير چگونه به كار ، نقل كنند

و ؛ »درگاه طغـرل را نشـايد  ، چون بايد چوبي كه جهت مسجد خالق بي« :است چنين آمده

نقـل  اي  جملـه  يـك از شـيخ   هـر  ،خت بارگاه طغرل يغمـا رفـت  ها به سا زماني كه چوب

اگـر طغـرل   « :استبه بياني ديگر؛ در مقامات آمده اند كه مضمون مشتركي دارد اما  كرده

اگـر  « :اسـت  دانشگاه آمده و در نسخه »پشت بدان ستون باز نهد احمد به خطا رفته است
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از طرفـي   .»رام آمـده باشـد  ها نهد احمد از پشت پدر به ح طغرل پشت راحت بدان چوب

از آنچـه   ،توضـيح بيشـتري دارد   تر اسـت و  پيل مفصل چند روايت مقامات ژنده هر ،ديگر

ـ  ذكر مقدمه و آغاز شروع نامه احمد جام به سنجر سلجوقي بي گفتند و شنيدند اما در ه ب

دانشگاه سطري را به بيـان مقدمـه اختصـاص     8519ة پردازد كه در نسخ اصل مطلب مي

سلطان عصر و حاكم دهر شاه سنجر بن ملكشاه ايـد اهللا تعـالي بـه    « :با اين مضمونداده 

داشت جانب سلطان از طرف شيخ  اين جمله خود به نگاه .»..معلوم كند كه، كمال التوفيق

قـوي حكومـت سـلجوقي بـا صـوفيه       اشاره دارد كه اگر اين نباشد يا بايـد از ايـن رابطـه   

خطـابي محترمانـه    صوفيه را به آن جا رسانده كه بـي  ريپوشي كرد و يا اين جانبدا چشم

و مملكـتش را در ايـن انـدازه     نسـلطا ، به شاه بنويسد و يـا آن كـه احمـد جـام    اي  نامه

ظـر  تـوان گذشـت حتـي اگـر در ن     تعبيري از خودبيني نمي بي، كه البته از اين ؛بيند نمي

 .)ز يك متن تاريخي استري امروزي اكه اين خود تعبي(ايشان اصل بر برابري همه باشد

از طرفي تمام اين حكايت خود به طرزي مرموز ايـن سـوال را در ذهـن خواننـده     . 4

نشاند كه ارادت سلطان به صوفيه چه اندازه است و قدرت نفوذ اين طبقه تا كجاسـت   مي

شـود امـا شـاه در ايـن بـاره       شاه در شهري بيخ تا بيخ سر بريـده مـي   كه والي و نماينده

خواهد كه با صوفيه جنگ نكنند و درنيفتنـد كـه    ند و تنها از اطرافيانش ميك سكوت مي

  .ثير بگذاردأآگاهانه در اين زمينه توانسته بر ذهن مخاطبان در هر دوره ت ةنويسند

ي دسترسـي بـه نمـاي    اصـلي بـرا  ها و متون غير وين توجه به حاشيهنگاري ن در تاريخ

هـا مـورد نظـر اسـت و منـابع بـه        شخصـيت  وجهي از وقايع تاريخي و ياتر و چند نزديك

در  هـاي پـيش خصوصـاً    شود و اهميت متون آنچنان كه در دوره صورت افقي بررسي مي

ايـن خـود سـبب     ؛نگارش مدرنيسم سلسله مراتبي و از باال به پـايين و عمـودي نيسـت   

تـر متـون و آثـار     جوي دقيـق و ها با جست هاي پنهان موضوعات و موقعيت شود بخش مي

بـان در هـر   طاز طرفي توجه به برداشـت مخا . هاي مختلف روشن شود مانده از دورهجا به

، ثيرپـذيري از تـاريخ  أآفريني آثـار در ت نوتيك متون و دخالت مخاطب در بـاز دوره و هرم

نويسـي و   توانـد بـه تـاريخ ادبيـات     در آن مي ل سياسي و اجتماعي جاريئو مسا جغرافيا

ه هاي فرهنگي و اتصال زنجيـر  در پيدا شدن حلقهها كمك كند و  معرفي آثار و شخصيت

 ةشـد  ثبـت  هاي بسياري از حافظـه  در بخش. ثر باشدؤها م مردم سرزمين تمدن و انديشه

 ديد وي در بازآفريني و يـا ثبـت و   ةي ايران هنوز خوانش مخاطب و زاويتاريخي و فرهنگ
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ـ   اسـت كـه   نگهداري از موضوعات جدا نيسـت و مشـخص نشـده    غـرض   ثيرأسـوژه در ت

اجتماعي و سياسي در گـذر زمـان چقـدر تغييـر هويـت داده      ، ل تاريخيئمخاطب و مسا

هـاي   ها از جملـه كارهـاي وسـيعي اسـت كـه بـا همراهـي تـيم         اين گونه پژوهش. است

فردي و كوچك نيـز  اما مطالعات  .بخش باشدتواند ثمر با گذر زمان بسيار مي تحقيقاتي و

دهـد   احمد جام اين مختصر نشان مي ةچنان كه دربار ؛فايده نخواهد بود در اين زمينه بي

سـرايي پيـروان و يـا گـاه مخالفـانش در       فرسايي و افسـانه  كه شخصيت وي در ميان قلم

 ةشخصـيت وي و اتفاقـات تـاريخي دور    از ابهام است و متون اوليه و موثق دربارهاي  هاله

ها و  در موزه نوشته تدسهنوز در ميان هزاران برگ نسخ حياتش در دسترس نيست و يا 

منـدان اسـت و مقايسـه     و عالقـه ها منتظـر تصـحيح و عرضـه بـه پژوهشـگران       كتابخانه

هاي بالغي و ادبي كـه در   دهد كه عالوه بر تفاوت نشان مي نوشته دستهايي از چند  برگه

نمايد و گاه سـبب خلـق آثـار هنـري و      هاي مختلف طبيعي مي ثبت يك موضوع به بيان

كـه معلـوم    در حفظ حقيقت تاريخي داستان نيز اختالفاتي هست ،شود مي ماندگاري نيز

  .اند داري نكرده واقعي احمد جام آينه ةان چندان در تصوير چهرسنوي كند تذكره مي
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  تصوير نسخه دانشگاه 
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