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س�راج الس�ائرین، احمد جام نامقی )ژنده پي�ل(، با مقدمه، 

تصحيح و توضيح حس�ن نصيری جامی، تهران:پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، شصت + 480 ص.

ابونصر احمدبن ابی الحس��ن بن احمدب��ن محمد بن جریر بن 

عب��دهلل بن لیث بََجلی نامق��ی جامی  )536 � 440( معروف به 

پیر جام، شیخ االس��الم و ژنده پیل یکی از مشایخ بنام خراسان 

در عهد سالجقه است. وی در قریه نامق از قراء ترشیز خراسان 

ب��ه دنیا آمد. دودم��ان او از نژاد عرب یمنی و از اعقاب جریربن 

عبدهلل بََجل��ی - صحابی معروف - بودند. از دوران کودکی 

او اط��الع زیادی وجود ندارد جز اینکه خان��واده اش از زارعان 

س��اده دل آن دیار بودند. او در دورۀ کودکی خواندن و نوش��تن 

نیاموخت و تا س��ن بیست و دو سالگی آنچنان که خود می گوید 

عمر را در بطالت و خوش گذرانی س��پری کرد. اما در طی یک 

تحول روحانی از دنیای بی بندوبار خویش توبه کرد و به تصوف 

پناه برد. در این مدت به کس��ب عل��م و معرفت روی آورد و با 

قرآن و حدیث آشنایی یافت. او که به کوه های نامق رفته بود، 

پس از دوازده س��ال ریاضت و خلوت نشینی در حالی که حدود 

چهل س��ال از عمرش می گذش��ت از عزلت کوهستان بیرون 

آمد و ش��روع به وعظ و ارشاد مردم کرد.   مریدان بسیاری گرد 

او جمع ش��دند. سلطان وقت - سلطان سنجر - در حق وی 

اعتقاد تمام داش��ت. زهد، س��ادگی و صراحت کالم شیخ احمد 

ج��ام موجب نفوذ روحانی او در دل دیگران بود. او مانند خواجه 

عب��داهلل انصاری، طریقت را با ش��ریعت جمع می نمود و حفظ 

ش��ریعت از اصول تعالیم او به ش��مار می آمد که این امر یادآور 

طریقۀ قش��یری و امام محمد غزال��ی - در اواخر عمر - نیز 

ب��ود. خانقاه او در معدآباد، در نزدیکی جام، یکی از مراکز فعال 

تصوف خراس��ان به  شمار می آمد. او سفرهایی به نقاط مختلف 

کرد و در این سفرها بود که نفوذی در طبقات مختلف به وجود 

آورد و مردمان��ی به گرد او آمدن��د. رابطۀ او با معاصرانش قابل 

تأمل و بررس��ی اس��ت. از دالیل گس��ترش حکایات و روایات 

پیرامون کرامات وی، طول عمر، نیز کثرت مریدان و فرزندان 

بود. او در نود و ش��ش س��الگی پس از بازگش��ت از س��فر حج 

در س��ال 536 در خانقاه خود درگذش��ت. آرامگاهش زیارتگاه 

معتقدانش شد و به »تربت شیخ جام« معروف شد.  

اف��کار و آراء عرفان��ی احم��د ج��ام را می ت��وان از طریق 

نوش��ته هایش دریافت. کالم او س��اده، قاطع و واعظانه است. 

همۀ آثار او منثور اس��ت و جز بعض��ی از قطعات و رباعیات، از 

ش��عر وی چیزی باقی نمانده اس��ت. البته دیوانی به او منسوب 

اس��ت که از وی نیست زیرا متضمن پاره ای از مضامین وحدت 

وجودی است که با طریقت و مشرب شیخ در التزام به شریعت 

مغایر است. ش��یخ احمد جام حدود چهارده جلد کتاب و رساله 

در آداب ش��ریعت و طریقت و حقیق��ت تألیف کرد که می توان 

دربارۀ کتاب سراج السائرین

نـدا سقایـی
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به مفتاح النجات )522(، روضةالمذبین )520(، سراج الس��ائرین 

)512(، انس�التائبین، رسالۀ س��مرقندیه، کنوز الحکمه )533(، 

بحار�الحقیقه )527( را نام برد. بسیاری از آثار دیگر او همچون 

مفتاح القل��وب، فتوح ال��روح، تذکی��رات، اعتقادنامه، زهدیات و 

بخش مهمی  از اش��عار و دیوانش در گذر زمان و آشفتگی های 

روزگار از میان رفته و تنها نامی از آنها برجای مانده است.

درب��ارۀ احمد جام کتاب هایی پرداخته اند مانند نورالحقایق 

از پس��رش ظهیرالدین عیس��ی، رس��اله ای از پس��ر دیگرش 

شهاب الدین اسمعیل، مقامات سدیدالدین محمد بن موسی بن 

یعقوب غزنوی، خالصةالحقایق از عمادالدین فاریابی، مقامات 

از رضی الدی��ن علی بن ابراهیم ب��ن الیاس تایبادی، مقامات از 

احمد ترخستانی، خالصةالمقامات از ابوالمکارم بن عالءالملک 

جامی، مقامات از درویش عل��ی بوزجانی، مقامات از تاج الدین 

محم��ود بوزجانی و منظومه ای از بهاءالدی��ن جامی. بعضی از 

این کتاب ها از بین رفته اند و بعضی به چاپ رس��یده اند. کتاب 

خالصةالمقام��ات ابوالم��کارم در س��ال 1335 در الهور چاپ 

س��نگی  و کتاب مقامات ژنده پیل به کوش��ش حش��مت موید 

س��نندجی در س��ال 1345 در تهران چاپ شده است. مقامات 

ژنده پیل، اثری است مشحون از غلو و خرافات دربارۀ کرامات 

ش��یخ که یکی از مریدان س��اده اندیش و خوش باور او آن را در 

اثبات بزرگی شیخ جام نوشته است.

ش��کی نیس��ت که از طریق خود آثار شیخ می توان چهره 

واقعی او را شناخت و حقیقت احوال و آراء او را از میان تصاویر 

مبالغه آمیز و احتمااًل نادرست راویان و مقامات نویسان پیدا کرد. 

عالوه بر این، مطالعۀ آثار او مانند بررسی زندگی و اندیشه دیگر 

ب��زرگان تصوف یکی از راه های اس��تخراج تاریخ فکر و تاریخ 

اجتماعی-فرهنگی ایران اس��ت ک��ه از این رهگذر می توان به 

مصداق حقیقی تاریخ، به معنای امروزین، که آگاهی از زندگی 

عامۀ مردم و اوضاع و احوال اجتماعی است دست یافت. 

این امر شاید یکی از دالیلی است که حسن نصیری جامی 

برای تصحیح سراج الس��ائرین داشته است. زیرا با ارائۀ این اثر 

شیخ جام حقیقی را می توان فارغ از شیخ جام ساخته و پرداخته 

کرامت بافان و مقامات نویس��ان شناخت. پیش از این، نصیری 

جامی کتاب کنوزالحکمۀ شیخ جام )1387، تهران: پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( را در کارنامه خود ثبت کرده 

بود.

کتاب سراج السائرین را می توان اثری اخالقی و اجتماعی 

دانس��ت ک��ه در آن بعضی از مس��ائل و دغدغه های آن عصر، 

بخصوص در حوزه عرفان و تصوف و نظام خانقاهی خراس��ان، 

بروز یافته اس��ت. کتاب در اصل دارای چهار مجلد بوده اس��ت 

که یک مجلد آن در فترت چنگیز از بین رفته و سه مجلد دیگر 

در هفتاد و پنج باب تا قرن نهم و زمان تألیف خالصةالمقامات 

)س��ال 840( موجود بوده ولی پ��س از هجوم ها و ایلغارها تنها 

بیست و چهار باب �� قریب به یک سوم �� باقی می ماند که در 

نسخه ای یگانه در کتابخانۀ ملک �� وابسته به کتابخانه آستان 

قدس رضوی �� موجود است.

ای��ن اثر را از نظر تاریخی اولین اث��ر احمد جام نمی دانند، 

اما معتقدند که اولین اثر تاریخ دار اوست؛ چنانچه خود نویسنده 

تصری��ح می کند سراج الس��ائرین حاصل تجربی��ات عرفانی و 

الهامات غیبیش است. موضوعات آن متنوع است. شیخ جام از 

مسائل عرفانی و روحانی گرفته تا مسائل اجتماعی را با کالمی 

زیبا و واعظانه، مس��تدل به آیات و اخبار و آراء عارفانه-زاهدانه 

بیان می کند. بنا بر ضرورت و اهمیت آن موضوعات و بر اساس 

توجه ش��یخ به مسائل، حجم مطالب باب ها متفاوت است. این 

بیست و چهار باب در بیان فرق ها و تفاوت هاست؛ مثاًل:

ب��اب اول »در فرق میان حال و محال«؛ باب دوم »در فرق 

میان آس��ایش خلق و هوی پرس��تی«؛ باب سوم »در فرق میان 

خانق��اه داری و دکان داری«؛ باب چه��ارم »در فرق میان پیری 

و خواجگی جس��تن«؛ باب پنجم »در ف��رق مریدی و کاهلی و 

بی کاری« و...

وی در ای��ن باب ها، ابتدا به توضیح ه��ر یک از دو مؤلفه 

متفاوت می پردازد و س��پس با اش��اره به آی��ات، اخبار، امثال و 

حکایات، فاصله ها و تفاوت های آن مقوله ها را در سلوک دینی 

و عرفان��ی و تعامالت اجتماعی برمی ش��مارد. او می خواهد به 

خصلت »س��راج«، به روشنی و وضوح، به نقد راستی و ناراستی 

بپ��ردازد. در اول هر باب مجموع��ه ای از القاب و عناوین برای 

ش��یخ ذکر شده که به احتمال زیاد این قسمت ها الحاقی است 

و آن را مریدانی که به کتابت س��خنان ش��یخ در مجلس وعظ 

می پرداختند بدان اضافه کرده اند.

نثر سراج الس��ائرین از نمونه های نثر مرسل دورۀ غزنوی و 

سلجوقی و متأثر از سنت مجلس گویی و خطابه های منبری است 

که حدود چهارصد سال پیش از شیخ جام سابقه داشته است.
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کتاب شامل پیشگفتار و مقدمۀ مصحح، متن، توضیحات 

و فهرست ها )فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست امثال، 

فهرس��ت اشعار، فهرس��ت اعالم، فهرس��ت اصطالحات مهم 

خانقاه��ی، فهرس��ت اصطالحات و ترکیبات مه��م، راهنمای 

تعلیق��ات و فهرس��ت مناب��ع و مآخذ( اس��ت. نصی��ری جامی 

مقدمه اش را در پنج بخش نوشته است:

بخ��ش اول مقدم��ه تأمل��ی اس��ت ب��ر س��اختار کتاب 

سراج الس��ائرین؛ در این بخش موض��وع، هدف مؤلف از تألیف 

کت��اب، تاری��خ ن��گارش و... بیان می ش��ود. س��اختار کتاب با 

کتاب های دیگر ش��یخ مقایسه می شود. در همین بررسی ها به 

ای��ن احتمال می رس��د که مقدمۀ اثر بعدها به آن اضافه ش��ده 

اس��ت. اما چون اس��اس کار مصحح مبتنی بر تک نسخه بوده 

است از اظهارنظر قطعی پرهیز می کند.

بخ��ش دوم جلوه های��ی از مجلس گویی و نثر ش��یخ جام 

را بازگ��و می کن��د؛ این نثر آمیزه ای اس��ت از جمالت واعظانه 

و سرش��ار از تحذیر و انذار با نثر ش��اعرانه و ذوقی. مصحح به 

نمودهای این اس��لوب ادبی می پردازد که ش��امل خطاب ها و 

تحذیره��ا، خوداتهامی ها، تکنیک های کالمی ش��یخ، توجه او 

به زبان ادبی و س��خن آفرینی، ظراف��ت او در به کاربردن آیات 

و اخبار، ترجمه های زیبا و اس��تفاده از اش��عار، امثال و حکایات 

است.

بخش س��وم در خص��وص پیام های اخالق��ی و اجتماعی 

شیخ اس��ت. مصحح معتقد است که این کتاب جنبۀ اجتماعی 

و اخالقی پرتأثیری دارد. ش��یخ احمد جام همچون یک مصلح 

اجتماعی به مسائل این حوزه ها توجه دارد چنانکه می توان این 

اثر را یک نصیحت نامۀ اجتماعی و اخالقی منس��جم دانس��ت. 

پس، مصحح به مهم ترین رویکردهای ش��یخ در این زمینه که 

درب��ارۀ توبه، نیت نیک، توجه به عقل و علم در زندگی، خدمت 

به خلق و دوری از ریا است می پردازد.

بخش چهارم جانب اجتماعی سراج الس��ائرین را بررس��ی 

می کند. این اثر اگرچه یک اثر تاریخی و اجتماعی نیس��ت ولی 

در می��ان مطالب واعظانه و عارفان��ه اش نکاتی دارد که باعث 

شناخت تاریخ اجتماعی ایران آن دوره می گردد. پس، مصحح 

به تش��ریح اوض��اع و احوال عصر ش��یخ می پ��ردازد. نصیری 

جام��ی به مطالب خود کتاب اس��تناد می جوی��د و دغدغه های 

اجتماعی شیخ را شامل نگرانی او نسبت به دنیاجویی و حرص 

و طم��ع دنیامداران، غفل��ت از دین ورزی، ت��رس اجتماعی و 

وحش��ت از صاحب منصبان اهل دنیا، گسترش نفاق، دورویی، 

حرام خ��واری، آزار اهل ایمان و تحقیر اهل توبه، ش��کم بارگی 

صوفیان، دنیادوس��تی علما و مشایخ، نااهلی مریدان و ناخلفی 

پیران می داند. مصحح از غربت اندیشۀ شیخ در بخشی از اقلیم 

باورها و نظام خانقاهی خراس��ان سخن می گوید و معتقد است 

که حقیقت تعالیم و س��لوک او را مریدان معاصرانش نفهمیدند 

و با س��اختن حکایات غلوآمیز و س��خنان نامعتبر در حق شیخ 

جور و جفا کردند.

بخش پایان��ی در باب »معرفی نس��خه و روش تصحیح« 

اس��ت. نس��خۀ خطی کتاب سراج الس��ائرین به خط نستعلیق 

خواناس��ت. متأس��فانه نام کاتب و تاریخ کتابت آن از بین رفته 

است.

اما از قرائن برمی آید که نس��خه مربوط به قرن ده باش��د. 

مصح��ح تصویر صفحات اول و پایانی نس��خه را ضمیمۀ این 

بخ��ش کرده و ویژگی های آن را برمی ش��مرد. لغات و عبارات 

خاص ش��یخ را ب��ا مراجعه به آث��ار دیگر او توضی��ح داده و با 

مالحظه کاربردها و عبارات مش��ابه، این موارد را در پاورقی و 

توضیحات متن آورده اس��ت. او توضیح می دهد که در نهایت، 

موارد مبهم مانده را در پاورقی ها متذکر ش��ده و در مواردی که 

عبارات نارس��ا می نمود و حرف ی��ا واژه ای به اقتضای معنی از 

اصل س��اقط ش��ده بود به روش و ضرورت تصحیح آن واژه را 

بین دو قالب ] [ افزوده است. 

در قس��مت توضیحات، مصحح به توضیح ضرب المثل ها، 

کنایه ه��ای ادبی، تفس��یر آی��ات، احادیث و ذک��ر تلمیحات و 

داس��تان ها، بیان معانی لغات و اصطالحات و معرفی و توضیح 

اشخاصی که نامشان در کتاب آمده است می پردازد.

فهرست های نه گانۀ کتاب شامل موارد زیر است:

فهرس��ت آیات قرآن، فهرس��ت احادیث قدس��ی و نبوی، 

اخبار، آثار و اقوال؛ فهرس��ت امثال و سخنان بزرگان؛ فهرست 

اع��الم، ش��امل نام اش��خاص، قبای��ل، مناط��ق جغرافیایی و 

کتاب ها؛ فهرست اصطالحات خانقاهی؛ فهرست اصطالحات 

و ترکیبات مهم؛ راهنمای تعلیقات و فهرست منابع و مآخذ.

در بررسی تطبیقی عناوین فهرست با عناوین داخل کتاب 

عناوین باب های هفت، نوزده و بیست به صورت مختصر آمده 

است. از آنجا که عنوان تمام باب ها طوالنی است و این باب ها 
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فقط چند کلمه بیش��تر دارند، پسندیده تر آن بود که عنوان آنها 

ه��م کامل بیاید. پس اگر عن��وان باب هفتم که »در فرق میان 

کس��ب کننده به هوی و...« اس��ت »در فرق میان کسب کننده 

به هوی و کس��ب کننده به حجت«، عن��وان باب نوزده که »در 

فرق میان نّمامی کردن و...« اس��ت »در فرق میان نّمامی کردن 

و نصیحت گفتن«، عنوان باب بیس��ت و دوم که »در فرق میان 

حریصی بر کار دنیا و ...« اس��ت »در فرق میان حریصی بر کار 

دنیا و ریاضت نفس« می شد، فهرست ابواب کمتر مبهم می بود.

اما در عناوین فهرست هایی که مصحح فراهم آورده است 

ع��دم تطابق این عناوین با داخل متن دیده می ش��ود؛ مثاًل در 

فهرست ها آمده: »فهرست احادیث« ولی در متن شده: »فهرست 

احادیث )قدسی و نبوی(، اخبار، آثار و اقوال«؛ در عنوان فهرست 

آمده »فهرس��ت امثال« در متن شده »فهرست امثال و سخنان 

بزرگان«. »فهرس��ت راهنمای تعلیقات« هم کمی مبهم اس��ت 

زیرا اصطالح »توضیحات«  به جای »تعلیقات« اس��تفاده شده و 

در آن لغات و اصطالحات، ترکیبات و اسامی که در توضیحات 

به آنها پرداخته ش��ده آمده اس��ت. پس بهتر می بود »فهرست 

راهنمای توضیحات« عنوان این بخش شود.

در فهرس��ت منابع و مآخذ، مشخصات چاپی کتاب ها آمده 

است. چنانچه معمول و مرسوم است نام شهر محل چاپ یکی 

از بخش های این اطالعات اس��ت. ای��ن کار در بعضی از آنها 

صورت گرفته و در بعضی نه. این به علت اش��تهار نام و محل 

انتشارات نبوده اس��ت زیرا مثاًل در جایی در کنار نام انتشاراتی 

معروفی نام محل و ش��هر ذکر شده و در جای دیگر نیامده که 

به نظر می رسد بیشتر از سر بی دقتی باشد.

در مقدم��ه جای بخش��ی دربارۀ زندگی احم��د جام خالی 

اس��ت. از آنجا که مصحح کار خ��ود را در ادامه کار دکتر علی 

فاضل می داند و ایش��ان در کتاب ش��رح احوال و نقد و تحلیل 

آثار احمد جام مفصاًل به موضوعاتی چون اصل و نس��ب شیخ، 

بدایت احوال، تحصیالت، س��فرها و مذهب او پرداخته، ش��اید 

از آوردن مطالبی در این باره پرهیز کرده اس��ت. در مقدمه هر 

آنچه دربارۀ کتاب گفته شده به قسمت هایی از خود متن ارجاع 

داده ش��ده و عینًا نقل شده است که این موجب اعتماد خواننده 

به نظر مصحح و نوع استنباط او از متن می شود              ■

برگزیدۀ هفدهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل
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