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بررسی و مقایسه  ی ریاضت  
در آثار و مقامات شیخ  احمد جام نامقی 

زینب افضلی*
چکیده

در این پژوهش، آراي شيخ  احمد جام درباره  ي چيستي ریاضت در آثار و مقامات موجود از وي، 
بازیابي و با یکدیگر مقایسه شده  است؛ زیرا ریاضت، یکي   از مهم ترین اصول در طریقت بوده و پيران 
و کامالن در ابتداي سلوک، این   مرحله را پشت سر مي گذاشته و مریدان خود را نيز بدان سفارش 
مي کرده  اند. شيخ  احمد جام نامقي، معروف   به ژنده پيل)536– 441 ه.ق.( از مشایخ نامدار تصّوف است 
که روایت هاي گوناگوني در مورد چگونگي توبه و درآمدن او به حلقه ی صوفيان و سلوک فردي و 
اجتماعي اش به دست ما رسيده و آراي صاحب نظران تاریخ ادبيات و عرفان در باب وي، گاه در تقابل 
با هم است؛ ازجمله مطالب شگفت  در تذکره ها و مقامات، حکایات مربوط به ریاضت هاي اوست 
اّما روایات مقامات در این   باره تا چه   حد قابل اعتماد است و آیا سخنان شيخ  احمد جام در آثارش، 
گزارش هاي مقامات نویسان را تأیيد مي کند؟ بررسي تطابق یا عدم تطابق روایت هاي مقامات با سخنان 
شيخ جام از سویي، موجب کسب اّطالع نظر این صوفي درباره  ي  این دو اصطالح تصّوف مي شود 
و از سوي دیگر، معياري براي سنجش اعتبار مطالب مقامات است. نگارنده در این   پژوهش دریافته  
 است   که شيخ جام بيش از ریاضت به مجاهدت توّجه داشته و مریدان را به ریاضات   غير معمول، 
توصيه نکرده  است. همچنين ریاضات  غریب منسوب   به وي در مقامات ژنده پيل و خالصُه  المقامات، 
در هيچ   یک از آثار به   جا مانده از شيخ جام، ذکر نشده است. گمان مي رود، مقامات  نویساِن شيخ جام، 
پير خود را با چنان ریاضاتي، پسندیده و او را نه آن  چنان که بوده بلکه مطابق با تصویر دلخواه خود، 

معّرفي کرده اند.

واژه  هاي کلیدي: احمد جام نامقي، ریاضت، تصّوف، مقامات، مجاهدات. 

تاریخ دریافت مقاله: 1396/11/16                                                    تاریخ پذیرش: 1397/2/10
  zeinabafzali@gmail.com                       استادیار زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهيد چمران اهواز *

)1
87

تا 
 1

69
ص

)ص
سی

فار
م 

 نظ
ر و

ی نث
ش ها

وه
 پژ

ش2.
 .)

13
96

یز 
پای

( 1
س

 



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 171 170                س1)پایی   

1( مقّدمه 
شناخت درست و دقيق فرهنگ یک مّلت در گرِو تحقيقات علمي و بي طرفانه درباره ی 
عناصر آن است و بي شک یکي از ارکان شاخص فرهنگ ایراني، تصّوف و عرفان می باشد که 
هنوز شناختي مستند بر واقعيات از همه ی زوایاي آن حاصل نشده  است؛ چنان که شفيعي کدکني 
مرگ ها،  حج ها،  روزه ها،  نمازها،  با  ما  سبک،  صاحب  عارفان  شمار  است:»به  داشته  اظهار 
زندگي ها و معادهاي گوناگون روبه رو  مي شویم. پس هرچند از اطالق یک نام واحد به جریان 
دربرگيرنده ی این گوناگوني ها ناچاریم اّما باید نسبت به وجود تفاوت هاي اندک و بسيار ميان 
باورها و شيوه هاي صوفيان، آگاه و هوشيار باشيم. با توّجه به ناهمخواني و گاه تقابل فکري و 
رفتاري مشایخ تصّوف و سالکان طریقت به نظر مي رسد که آگاهي از چيستي جریان تصّوف، 
نيازمند شناخت سبک هاي متنّوع سلوک صوفيان است. بدین منظور باید سلسله آثاري درباره ی 
هر یک از احوال، مقامات، اصطالحات، افراد و مکان هاي مطرح در تصّوف، با رویکرد تاریخي 
و بر اساس اقوال و آثار صوفيان اّوليه تهيّه شود.« )شفيعی کدکنی،ز،1392: 546( در همين راستا، 
برآن شدیم تا یکي از اصول مهّم سير و سلوک، یعني ریاضت را در طریقت شيخ احمد جام به 

عنوان یکي  از بزرگان تصّوف، بررسي کنيم.
شيخ احمد جام نامقي در تصّوف ایران، جایگاه مهم و منحصر به فردي دارد و شفيعي کدکني 
او را از جمله کساني معّرفي مي کند که »یک منظومه ی عرفاني را در عصر خویش به وجود آورده 
است.«)شفيعی کدکنی،د،1393: 13و14( از این روي، آشنایي با زندگي، پندار، کردار و گفتار او 
در شناخت چيستي، نقش اجتماعي و سير تاریخي تصّوف ایران تأثيرگذار است اّما مطالعه و 
تحقيق درباره ی احمد جام، شرایط ویژه اي دارد؛ چنان که شفيعي کدکني با این که در عنوان کتاب 
خود، شيخ جام را با صفت »ستيهنده« معّرفي کرده ولی در عين حال، قضاوت درباره ی او را 
دشوار دانسته است.)ر.ک: همان( نصيري جامي به درستي اظهار مي کند که ما شيخ احمد جام را 
با دو سيماي گوناگون مي شناسيم و این شناخت، متأثّر از داوري هاي متّضاد و متقابلي است که 
محّققان عرفان و ادبيات درباره ی شخصيت او کرده اند؛ چنان که علي دشتي، نصراهلل پورجوادي و 
محمدرضا شفيعي کدکني او را با عناویني خشن توصيف نموده اند)جامي، 1396: سيزده( و علي 
فاضل، مصّحح آثار شيخ احمد جام، هم وي را شيخي روشن ضمير)ر.ک: همان( و هم  واعظي 
بي محابا خوانده است.)فاضل، 1373: مقّدمه( اميرحسين مدني، فهرستي از سخنان متنّوع بزرگان 



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 171 170                س1)پایی   

عرصه ی ادبيات فارسي و محّققان عرفان را درباره ی احمد جام، ذکر کرده و با دید انتقادي به 
این اختالف نظرها  نگریسته است.)ر.ک: مدني،1391: 7( شفيعي کدکني تأکيد مي کند:»با شيخ 
جام، به ویژه در عصر ما، در دو سوي افراط و تفریط، برخورد شده است. آن ها که نگاه سنّتي 
و مؤمنانه و مخلصانه و حتّي خانوادگي دارند و از روي سرسپردگي،  به او و کرامات و مزار 
او مي نگرند، او را آن گونه مي بينند که یک قّدیس را... در طرف مقابل نيز کساني کوشيده اند که 
کرامات شيخ  و شخصيت رواني او را با دیدي انتقادي بنگرند و با استهزا و تمسخر با او روبه رو 
شوند.«)شفيعي کدکني،د،1393: 13و14( وي تأکيد مي کند که درباره ی همه چيز شيخ جام به جز 
نوشته هاي مسّلم او، باید مراقب افزودگي ها و پيراستگي ها وتحریف هاي تخيّل مریدان او بود.
)همان: 72( با توّجه به این وضعيت ابهام آلود، در بررسي ریاضات شيخ احمد جام، آثار وي را 
از روایات مقامات جدا مي کنيم و به طور مجّزا مورد مطالعه قرار مي دهيم. در این پژوهش ابتدا 
به بيان کوتاه معناي لغوي، اصطالحي و تعریف تاریخي ریاضت مي پردازیم. پس از آن، سخني 
چند درمورد شيخ احمد جام و نکات مهم در تحقيق درباره ی زندگي و آثار وي خواهيم گفت. 
سرانجام به بررسي سخنان این صوفي درباره ی ریاضت در آثار او و همچنين ریاضات منسوب 

به شيخ جام در مقاماتش، یعني مقامات ژنده پيل و خالصُه  المقامات خواهيم پرداخت. 

2( پیشینه ي پژوهش
آثار مربوط به شيخ احمد  با ریاضت و سپس  ابتدا پژوهش هاي مرتبط  در این بخش 
منتشر  اندکي  مستقل  آثار  تصّوف،  در  ریاضت  درباره ی  مي کنيم.  بررسي  و  معّرفي  را  جام 
شده است. از آثاري که به زبان فارسي نوشته شده اند، مي توان به»پاسخي به اهل سياست 
در نگاهي واقعي به ریاضت و انزواطلبي در عرفان اسالمي«)مظاهري،1394( اشاره کرد. این 
نویسنده به اندیشه ی عرفاني به عنوان اندیشه ی سياسي نگریسته و صوفيان و خانقاه ها را از 
عوامل آباداني ایران دانسته و اّدعاي مقّصربودن صوفيه و روحيّات ایشان را در عقب ماندگي 
کشور، رد کرده  است. او همچنين بيان داشته است که ریاضت و انزواطلبي، راه گذر از علم 
حصولي و رسيدن به معرفت شهودي است. در پژوهشي دیگر، موسوي و فنایي اشکوري 
جایگاه  حدیث«)1394(  و  قرآن  منظر  از  اخالقي  تربيت  در  ریاضت  مقاله ی»جایگاه  در 
رسيده اند  نتيجه  این  به  و  کرده   بررسي  اسالم  اخالقي  و  تربيتي  نظام  در  را  نفس  ریاضت 
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نوع  به دو  را  آنان همچنين ریاضت  قّوت و خضوع مي بخشد.  را  انسان  ریاضت، روح  که 
اختياري وغيراختياري تقسيم کرده اند:ریاضت اختياري شامل تمام تکاليف شرعي و ریاضت 
غيراختياري دربرگيرنده ی ابتالئات و امتحانات الهي است. امکان پيراستن تکبّر از انسان تنها به 
واسطه ی ریاضت، از دیگر یافته هاي این پژوهش است.)موسوی و فنایی اشکوری، 9:1394( 
افضلي)1393( نيز در مقاله ی »تفاوت و تشابه ریاضت و مجاهده در سخنان صوفيان تا قرن هفتم 
هجري« به بيان تفاوت و تشابه ریاضت و مجاهده در سخنان صوفيان پرداخته است. او پس از 
بررسي آثار صوفيانه در بازه ی زماني مذکور، به این نکته دست یافته که دو اصطالح ریاضت و 
مجاهده در گفت وگوها و سخنان مشایخ به یک معنا به کار رفته است اّما در متون تعليمي و آثار 
مدّون صوفيه، تفاوت هایي در کاربرد این دو دیده مي شود. همچنين وی بيان مي کند که منظور 
از مجاهده در کتب صوفيه، غالباً اعمال شرعي و عبادات مشروع و متداول است که به شکل 
سخت تر و با مقدار بيش تر انجام مي شده است اّما رفتار و اعمال مصداق ریاضت الزاماً مورد 
قبول شرع نبوده است. همچنين وي  برخورد با نفس را ویژگي اصلي و وجه تمایز ریاضت از 
دیگر اصطالحات مشابه مانند زهد دانسته است. درباره ی شيخ احمدجام نامقي نيز پژوهش هایي 
منتشر شده است؛ از جمله: مدني)1391( در مقاله ی»احمدجام، از افسانه تا حقيقت« روایت هاي 
مقامات و قضاوت هاي معاصران درباره ی احمد جام را دور از حقيقت دانسته و بر آن شده است 
تا با بررسي آثار وي از شخصيت واقعي احمد جام آگاه شود. یافته هاي پژوهش وي حاکي از 
آن است که تصویر نمایان در آثار شيخ احمد جام، واقعي و قابل اعتماد و احترام است و نباید 
گفته هاي افسانه وار مقامات را مالک داوري درباره ی شخصيت شيخ احمد جام قرار داد. الزم به 
ذکر است که وي به بحث ریاضت نپرداخته است. قربان پور آراني و رامشه حيدري)1393(در 
مقاله ی »از کرامات تا خرافات، با تأکيد بر اسرارالتّوحيد و مقامات ژنده پيل« به بررسي کرامات 
این دو کتاب  اثر صوفيانه ی اسرارالتّوحيد و مقامات ژنده پيل و مقایسه ی  و خرافات در دو 
پرداخته اند. آنان مقامات ژنده پيل را نقطه ی اوج سير کرامات به خرافات برشمرده اند و طبق 
یافته هاي پژوهش مذکور، دریافته اند که این مقامات سرشار از اغراق و محال گویي است. در 
پژوهشي دیگر، استوار نامقي و همکاران)1395( در »تحليل گفتماني انس التّائبين احمد جام« به 
تحليل گفتمان حاکم بر انس التّائبين، مهم ترین اثر احمد جام پرداخته اند. ایشان، عناصر گفتماني 
موجود در این کتاب را نشان دهنده ی شخصيت شریعت محور شيخ و واکنش تند او به تصّوف 
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آلوده و نيز مرحله ی گذار اجتماع به روحيه ی شریعت ابزاري مي دانند. سجودي و اکبري)1393( 
در»تحيل گفتمان مقامات مشایخ صوفيه« نيز گفتمان مذکور را تحليل انتقادي کرده اند. یکي از 
متون مورد بررسي آنان، مقامات ژنده پيل به عنوان کهن ترین و گسترده  ترین شرح حال احمد 
جام است. این پژوهشگران دریافته اند که در چهارصد حکایت مقامات ژنده پيل، هيچ نشاني از 
گفتمان زاهدانه و اخالق گرا به چشم نمي خورد و در گفتمان حاکم بر این کتاب، گفتمان تصّوف 
سنّتي با گفتمان هاي سياسي تلفيق شده است. حسيني و علمي)1391( نيز در»کّراميه و تصّوف« 
روابط شيخ جام با کّراميان خراسان را آشکار کرده اند و یافته هاي آنان، نتایج سجودي و اکبري 
را قابل پذیرش مي نماید. با توّجه به موارد یاد شده، جاي خالي اثري مستقل درباره ی ریاضت 

در سلوک شيخ احمد جام نامقي دیده  مي شود.

3( تعریف و اهّمیّت ریاضت در تصّوف 
3-1( معني لغوي ریاضت

باید برای جست وجوی معني لغوي ریاضت، به کتاب هاي کهن لغت عربي مراجعه شود. 
مؤلّف کتاب »العين«)175- 100ق( ذیل روض نوشته است: »ُرْضُت الدابَّة أَُروُضها رِیَاضًة أي 
يَر«)فراهيدي،1410،ج 7: 55(؛ چهارپا را رام کردم؛ یعني حرکت کردن را به آن آموختم.  َعلَّْمتُها السَّ
ریاضت در لغت عرب به معناي رام کردن و فرمانبردار کردن چهارپاي سرکش و رهوارساختن 
آن براي گردش و سواري بوده است. در لغت نامه ها این مصدر و فعل هاي آن به طور عام براي 

چهارپا و به ویژه اسب و شتر)ابن منظور، 1414، ج 7: 163( به کار رفته است. 

3-2( معني اصطالحي ریاضت
حيواني  نفس،  یعني  شده  است؛  استفاده  نفس  مورد  در  مجازاً  اسالم  از صدر  ریاضت 
سرکش دانسته مي شود که نياز به ریاضت و رام کردن دارد. جاراهلل زمخشري)538- 467 ق.( 
مؤلّف »اساس البالغه« به استفاده ی ریاضت براي نفس، اشاره و این جمله را نقل مي کند:»ُرض 
نَفَسَک بالتَّقوي«)زمخشري، بي تا، ج 1: 258( یعني: نفست را با پارسایي، رام و مطيع کن. راغب 
اصفهاني)502 ق.( ریاضت را به کار گرفتن زیاد نفس به قصد نرم و روان کردن آن معني 
یَاَضُة، َکثَرُة استعماِلِ النَّفِس لِيَسلَِس َو یَمَهَر« )راغب، 1412: 372( یعني: ریاضت به  مي کند:»الرِّ
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کار گرفتن زیاد نفس تا نرم و روان)رام و مطيع( گردد. در گام بعد باید ببينيم که صوفيان چه 
تعریفي از ریاضت کرده اند. گروهي از صوفيه، تعریفي خاص از ریاضت نکرده اند اّما برخي 
از جمله خواجه عبداهلل انصاري، تعریفي مشخص از ریاضت به دست داده اند؛ او ریاضت را 
دق«؛ یعني تمرین دادن نفس بر پذیرفتن راستي، تعریف مي کند. »تمریُن النفِس علي قبوِل الصِّ

)انصاري، 1417: 45 و 46(

3-3( اهّمیّت ریاضت در تصّوف
صوفي نامداري همچون »ُسلَّمي« مجاهده و ریاضت را شرط ورود به تصّوف مي داند:»فال 
یأتي عليه وقت إاّل هو مشتغل بواجب عليه فيه، الیخلو له وقت إلی الفراغهِ، و الیدخل أحد 
في بدایهِ التّصّوف و عليه بقيه من المجاهدهِ  و الریاضهِ.« )ُسَلمي،1414: 163( مي گوید که هيچ 
زماني بر سالک نمي گذرد جز آن که وي در آن وقت، سرگرم واجبي است؛ زماني براي فراغتش 
نيست  و هيچ کسي در آغاز تصّوف وارد نمي شود مگر در حالي که پاره اي از نشانه هاي مجاهده 
و ریاضت در وجودش باشد. حاّلج نيز ریاضت را از مراحل تصّوف مي شمارد.)ر.ک: حاّلج، 
2002: 96( با بررسي سخنان دیگر صوفيان مي توان گفت که اکثر قریب به اتّفاق آنان، ریاضت 

را از مراحل و لوازم سلوک و تصّوف برشمرده اند.

4( زندگي، مقام و آثار شیخ احمد جام
احمد بن ابي الحسن نامقي جامي در سال441 هجري در روستاي»نامه« یا »نامق« در جنوب 
نيشابور در ناحيه اي که امروز به نام کاشمر معروف است، متولّد شد و در سال536هجری در 
به خاک سپردند.)شفيعي کدکني،  را  او  توابع جام درگذشت و همان جا  از  معد آباد،  روستاي 
د،1393: 22و23( او در ابتداي عمر خود به خوشگذراني و باده نوشي مشغول بود تا آن که بر اثر 
آوازي غيبي، توبه کرد و به کوه رفت و به عبادت و ریاضت پرداخت. پس از چندي بر اثر آوازي 
دیگر به خانه برگشت و عصا برگرفت و مشغول شکستن خم هاي باده شد تا این که به شحنه 
خبر دادند که احمد از کوه آمده و جنون بر او غالب شده؛ هرچه مي بيند، مي شکند و مي ریزد. 
شحنه او را از خانه، خارج و در طویله ی اسبان بازداشت کرد. سپس احمد را بيرون آورد و 
از او عذرها خواست و احمد به کوه بازگشت و چند سال از کوه پایين نيامد )جامي،1396: 
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27-23( و پس از آن بود که اندک اندک او را شيخ احمد جام ناميدند؛ تا جایي که به لقب هاي 
والّدین و شيخ جام مشهور  شيخ االسالم، قدوهُ االبدال، قطب االوتاد، سلطان االولياء، معين المّلهِ 
شد.)فاضل،1373: 2( از شيخ جام، هفت اثر موجود است که همگي به چاپ رسيده اند. شيخ 
جام، انس التّائبين را در سال های پایانی قرن پنجم و یا اوایل ششم به صورت پرسش و پاسخ و 
در موضوعات متنّوع، سراجُ الّسائرین را در سال513 هجری در73 سالگی، روضهُ المذنبين را در 
سال520 هجری در80 سالگی، مفتاحُ النّجات را درسال522 هجری در82 سالگی، بِحاُرالحقيقه 
از نمونه هاي  را در سال527 هجری در87 سالگی، کنوزُ الحکمه را که نثري واعظانه دارد و 
مجلس گویي شناخته مي شود، در نيمه ی جمادی اآلخر سال533 هجری در93 سالگی، رسالُه 
سمرقندیه که مجموعه نامه ها و پاسخ پرسش هاي مشایخ و عارفان عصر است، در سه سال 
پایاني عمر شيخ نوشته شده است. این مکاتيب سال ها پس از مرگ شيخ، گردآوري و با این نام 
شناخته شد.)فاضل، 1387: 39( دیوان اشعار، فتوح القلوب، فتوح الّروح، تذکيرات و زهدیات نيز 

از آثار به دست نيامده و مفقود شيخ جام است.)جام نامقي،ر، 1396: 42 و43(

5( ریاضت در سخن شیخ جام
5-1( تعریف ریاضت و مجاهدت: در آثار و سخنان صوفيه در بخش هاي مربوط به غلبه بر 
نفس و هوا، همراه با اصطالح ریاضت از اصطالح مجاهدت نيز استفاده شده  است. معموالً 
در سخنان به جاي مانده از صوفيان در کاربرد این دو تفاوتي نيست اّما در نوشته هاي ایشان 
عموماً منظور از مجاهدت، گماردن هّمت مضاعف بر عبادات شرعي است و ریاضت، به رفتار 
و کردار سخت گيرانه ی سالکان و مشایخ براي مهار نفس گفته مي شود و حتّي ممکن است 
برخي از این اعمال بر مبناي دستور شرع، جزو اعمال و عبادات نباشد.)افضلي،1393: 17( در 
آثار و مقامات شيخ احمد جام نيز هر دو اصطالح به کار رفته است و این قاعده صدق مي کند. 
شيخ در بحارالحقيقه )جام نامقي،ب،1389: 92( با استناد به آیه ی 69 سوره ی عنکبوت به بحث 
از لزوم جهد مي گوید و تأکيد  مجاهدت مي پردازد. وي همچنين در ذیل همين آیه، سخن 
مي کند که »مجاهدت بباید کرد و راه باید دید.«)جام نامقي،ر،1355: 219-211( اّما اشاره مي کند 
که مجاهدت افراد به مناسبت جایگاه ایشان متفاوت است. وي در ادامه ی بحث مجاهدت از 
کساني که فضایل را بر دست گرفته و فرایض را فراموش کرده اند، انتقاد مي کند. در نظر او این 
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روش براي جلب نظر مردمان است و ادعاي این دسته افراد در این که هوي را قهر مي کنند، 
پذیرفته نيست. شيخ احمد جام صریحا ً  ایشان را مورد خطاب قرار مي دهد:»اي ناجوان مردان 
ناخداي ترسان...اگر قهر هوي کني به خالف نفس، کاري فرا دست گير! نه به خالف خداي و 
رسول. هوي پرستيدن و آن را مجاهدت و ریاضت نام کردن!«)جام نامقی،ر،1355: 215( در این 
بخش، شيخ احمد به تمامي به مجاهدت و بيان تفضيل فرایض بر فضایل و گمراهي برخي از 
مدعيان مي پردازد و تنها نامي از ریاضت در کنار مجاهدت مي آوَرد؛ آن هم با وجه مشترک لزوم 
مخالفت با هوي در هردو اّما در مفتاح النّجات به ریاضت پرداخته و آن را قهرکردن هوی تعریف 
کرده  و عامل رسيدن به مقام مردان دانسته  است.)جام نامقي،م، 1347: 111( همچنين »بوزجاني« 
از قول شيخ در بيان احوالش در هجده سال کوه نشيني، در دو سطر پياپي، یک بار»ریاضت« و بار 
دیگر»مجاهدت« را ذکر کرده و ميان این دو تفاوتي نگذاشته است.)ر.ک: بوزجاني، 1345: 51( 
در کنوز الحکمه، اصطالح ریاضت به کار نرفته است اّما از مجاهدت در همان هاله ی معنایي 
عبادات و وظایف شرعي بارها استفاده شده است. از گرسنگي و بيداري نيز در بحث روزه و 
عبادات شبانه و در بافت شرعي و نه غلبه بر نفس سخن گفته است. )فاضل، 1387: 179( در 
رسالُه سمرقندیه، شيخ معصيت را به شيطان نسبت مي دهد و اسراِف حالل را به مؤمن و بين این دو 
فرق مي گذارد. شيخ در ادامه بيان مي کند:»به مجاهدت و ریاضت هردو نوع روشن مي شود.«)جام 
نامقي، ر، 1396: 120( او بزرگترین مجاهدت و ریاضت را قطع و فصل از اغيار مي داند؛ مرید 
باید:»از حرامي ببرد تا نگيردش دوزخ، از حاللي دور شود تا بود از ابرار...دل را دارد تهي و برهنه 

از مدح و ذّم خلق، طاعت نگه دارد از دیده ی نفس و عقل و گفتار... .«)همان: 136(  

5-2( تشبیه ریاضت و مجاهدت: شيخ احمد، تن را در صورتي که در پي هواي خود برود، به سگ 
تشبيه مي کند و مجاهدت و ریاضت را سگباناني مي داند که مهار و تربيت تِن هواخواه بر عهده ی 
آن هاست تا به مقصد و سعادت برسد.)جام نامقي،م،1347: 111( مؤلّف مقامات ژنده پيل، سخني 
نقل مي کند که بر اساس آن، شيخ احمد جام آدمي را به گوهر آهن و ریاضت را به آینه، تشبيه 
مي کند و مي گوید:»آینه گر ابتدا باید گوهر آینه را بگدازد و فوالد به دست بياورد و وقتي این عمل ها 
انجام شد و ریاضت ها کشيده شد، آینه ساخته مي شود اّما صيقل نيز الزم است تا آینه صاف و 

روشن شود.«)غزنوي،1384: 80( 
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5-3( تأثیر ریاضت و مجاهدت بر سالک: شيخ جام، این گونه استدالل مي کند که سگ پليد پس 
از ریاضت دیدن، سگ امير مي شود؛ پس مؤمن که عزیزترین خالیق است، وقتي توبه نماید و 
هواي خود را قهر کند و در علم و عبادت، مجاهدت کند و ریاضت بکشد و رضاي پروردگار را 
برگزیند، پاداش او از پاداش سگ کمتر نخواهد بود؛ یعني سگ به امير منسوب گردید، او نيز به 
خداوند منسوب مي شود.)جام نامقي،م،1347: 111( وي همچنين تِن فرد توبه کننده را به اسب 
نوزین تشبيه مي کند که اگر رایض بر او لگام و زین بنهد و او را براي حاضرشدن در صحنه ی 
نبرد آماده کند و پرورش دهد، هم براي ميدان جنگ مناسب است و هم براي گردش و هم براي 
جان به در بردن سوار به هنگام شکست و عقب نشيني ولي اگر اسب، ریاضت نشده باشد و لگام 
و زین بر او ننهاده باشند، جایي که باید به کار بياید، نافرماني و سرکشي مي کند و مانند اسب 
فرعون هم خود و هم سپاه را به کشتن مي دهد. او انجام دادن فرایض براي فرد توبه کار را مانند 
ریاضت براي اسب نوزین مي داند و به عبارتي، ادای فرایض را به عنوان ریاضت سالِک تازه کار 
عنوان مي کند.)همان:110( این نکته نيز قابل ذکر است که از ابتداي پيدایش تصّوف تا کنون، 
اهل ریاضت با عناوین گوناگوني خوانده مي شدند. احمد جام، واژه ی»رایض« را براي ناميدن 

این گروه به کار مي بَرد.)همان(

5-4( توصیه به ریاضت های رایج در سخنان شیخ جام: از نمونه هاي ریاضات رایج »گرسنگي، 
بيداري و سؤال یا همان گدایي« بوده است. احمد جام، اصل علم و عبادت را در فراغت دل از 
غير و گرسنگي شکم مي داند و مي گوید:»هرکس شکمش سير باشد و کار دنيایش به سامان، هيچ 
وقت بر هواي خود غلبه نمي کند.«)همان( او عبادت خالصانه را با شکم گرسنه ممکن مي داند.
)همان( شيخ جام همچنين سالک را به ترک خواب شب توصيه مي کند:»نََفسي در بيم و یکي در 
اميد مي گذارد و شب و روز به کار خداي مشغول گردد و طعام خوردن به روز، بدرود کند و 
خواب شب بدرود کند و به همه اوقات، زفان به ذکر حق تعالي، تر دارد؛ خاصه بامداد و شبانگاه 
که آن را خاصيتي است.« )همان: 105( اگرچه برخي از مشایخ صوفيه، سؤال را شيوه اي مناسب 
براي ریاضت سالک مي دانستند اّما گویا احمد جام چندان با این کار موافق نبود؛ زیرا درباره ی 
اصحاب صّفه- که الگوي غالب صوفيان در ریاضات و مجاهده بوده اند- مي گوید که ایشان 
از کسي سؤال نمي کردند.)ر.ک: جام نامقي،ا، 1350: 221( برخي از صوفيه نيز پوشيدن جامه ی 
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خشن را  به عنوان راهي براي غلبه بر هوي و نفس پيش مي گرفتند. احمد جام نيز در ابتدا و در 
دوران ریاضت، جامه ی کهنه مي پوشيد و پاره بر پيش و پس مي دوخت اّما پس از پایان دوران 
ریاضت و بازگشت از کوه به ميان مردمان، پالس یا نمد نمي پوشيد و به همين دليل امام علي 

تایبادي در اّولين دیدار، او را از زهد به دور دانسته بود.)بوزجاني، 1345: 27(

6( ریاضت هاي منسوب به شیخ جام
ریاضاتي که صوفيان انجام داده  و در اقوال و آثار خود برشمرده اند، در بيش تر قریب به 
اتّفاق موارد، اموري جسماني است و توصيه هایي که براي ریاضت دادن نفس بيان کرده اند، در 
ارتباط با بدن سالک بوده و گاه به طور مستقيم از ریاضت بدن صحبت کرده اند؛ براي نمونه، 
شيخ اشراق، بدن را به زميني تشبيه مي کند که گاو نفس باید با آهن ریاضت آن را شخم بزند 
تا ثمر بدهد.)ر.ک:سهروردی، 1375، ج  3: 291( همچنين امام محمد غزالي، بدن انسان را به 
چهارپایي تشبيه مي کند که براي تبدیل شدن به َمرکب رهوار و طي مسير، ریاضت مي بيند و 
چون این امر محقَّق شد، ریاضتش پایان مي پذیرد. او عنوان مي کند که بدن انسان نيز باید براي 
شکستن شهوات و سرکشي خود، ریاضت ببيند تا رام شود و بتواند مسير آخرت را بپيماید. 
)ر.ک:غزالي، بي تا، ج  6: 83( ریاضت هایي که درباره ی شيخ جام ذکر شده نيز جسماني هستند  

که آن ها را در دو گروه می توان بيان کرد. 

6-1( ریاضت های رایج منسوب به شیخ جام: گروه نخست شامل ریاضات معمول بين بيش تر 
صوفيان است که آن را »ریاضت رایج« مي ناميم. این ریاضات شامل موارد زیر مي شود:

6-1-1( گرسنگي: احمد جام پس از توبه مّدت ها از این کوه به آن کوه و از این شهر به آن 
شهر و از این مزار به آن مزار مي رفت و هرنشيب و فراز را زیر پا مي گذاشت؛ گاه بيست 
ویک روز غذا نمي خورد.)غزنوي، 1384: 14( درویش علي بوزجاني از امام محمد غزنوي 
نقل مي کند که شيخ االسالم احمد جام، بيست سال، هر بيست روز الي دو ماه، یک بار طعام 

مي خورد.)بوزجاني، 1345: 27( 

 6-1-2( بیداري: همچنين گفته شده است که شيخ جام در مّدت اقامت در کوه، شب ها را در 
کنار چشمه به عبادت و نماز به صبح مي رساند. )غزنوي، 1384: 181(
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پوشيد.  کهنه  بيست سال  احمد جام،  االسالم  کهنه و خشن: شيخ  پوشیدن جامه ي   )3-1-6  
)بوزجاني، 1345: 27( احمد جام پس از توبه مّدت ها از این کوه به آن کوه و از این شهر به آن 
شهر و از این مزار به آن مزار مي رفت و هر نشيب و فراز را زیر پا مي گذاشت؛ گاه بيست ویک 
روز غذا نمي خورد، جامه و کفش و دستارش کهنه و پشمينه بود و هرگاه پاره مي شد، پاره بر 
آن مي دوخت و وصله مي کرد. )غزنوي، 1384: 14( جالب آن است که اگر چه شيخ جام در 
ابتداي کار، جامه ی کهنه مي پوشيد و پاره بر پيش و پس مي دوخت )بوزجاني، 1345: 27( اّما 
امام علي تایبادي در اّولين دیدار با وي، شيخ را به دليل آن که پالس یا نمد نمي پوشيد، از زهد 

به دور دانسته  بود. )غزنوي، 1384: 218(

6-2( ریاضت های نادر منسوب به شیخ جام
که  مي گيرد  بر  در  را  غریبي  اعمال  جام،  احمد  شيخ  به  منسوب  ریاضات  دوم  گروه 
غالبًا در سلوک صوفيان دیده نمي شود و مورد اشاره و نظر پيران نبوده است. این اعمال را 
»ریاضات نادر و فردي« مي ناميم و در ادامه موارد منقول در مقامات شيخ جام را ذکر مي کنيم.

6-2-1( غلتیدن روي خار: محوري ترین عنصر در بحث ریاضت و مجاهدت، نفس است و 
رایج ترین برخورد اهل ریاضت با نفس خود، برآورده نکردن آرزو و خواست آن بوده است. در 
روایاتي که به دست ما رسيده، شيخ احمد جام نمونه اي از خشن ترین و خون بارترین برخوردها 
را با نفس به اجرا درآورده است. بر این اساس، او چندان با بدن خود مهربان نبوده و براي تنبيه 
نفس خود که جاي نرم و پالوده ی گرم طلبيده، در زمستان، لباس از تن خارج کرد و روي تل 

خاري که فراهم کرده بود، آن قدر غلتيد تا از زخم هایش خون جاري شد.)همان: 31( 
6-2-2( غسل کردن در آب سرد: شيخ جام پس از آن که براي تنبيه نفس، روي خارها غلتيد و 
بدنش خونين شد، درون چشمه ی یخ بسته، غسل  کرد. )همان( و )شفيعي کدکني،د،1393: 195و 
196( همچنين در گزارشي دیگر:»شيخ احمد جام در ابتداي کار در برف و سرماي سخت به 
هنگام نماز دیگر، غسل کرد و به صومعه اي نزدیک زادگاه خود، نامق، رفت تا نماز بگزارد و 
نمازگاه او یک تکه یخ بسته بود و شيخ از حرارت ندامت متوّجه نشد و بر همان یخ تا صبح 
نماز خواند.«)غزنوي،1384: 14و16( به عالوه درگزارشی آمده:»دیگر سالي زمستان سرد بود 

بررسی و مقایسه  ی ریاضت  در آثار و مقامات شیخ  احمد جام نامقی 



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 181 180                س1)پایی   

و من پناه نداشتم. روزي نفس با من جدال کرد و گفت: یا احمد! بسيار مرا رنجه مي داري و 
زحمت مي دهي، سرد مي یابم مرا خانه ی گرم مي باید و گرسنه ام مرا پالوده ی گرم مي باید؛ این 
چه کارست که مي کني؟ و مرا هالک کردي. با نفس گفتم: نيک آید، هم اکنون تو را خانه ی 
گرم گرم کنم و پالوده ی گرم دهم و برفتم و کوتي خار- که آن را خار مغيالن خوانند- آوردم و 
بر زمين به هم کردم و خرقه برکشيدم و بر آن خارها مي غلتيدم و نعره  مي زدم و مي گفتم: بگير 
خانه ی گرم و پالوده ی گرم؛ تا جمله اعضاي من مجروح شد و خارها در اعضاي من شکست و 
از جراحت هاي من خون روان شد. پس برخاستم و خرقه برداشتم و رفتم تا به چشمه اي رسيدم 
که آن جا غسل کردمي و وضو ساختمي. چشمه، یخ بسته بود. نفس گفت: سخن من نمي شنوي، 
ِ َواَل تُْلُقوا  قول خداي عّز وجل هم نخواهي شنيد؟ نه چنين مي فرماید که:»َوأَنْفُِقوا فِي َسبِيِل اهللَّ
َ یُِحبُّ الُْمْحِسنِيَن«)البقره،195(؛ و در راه خدا انفاق کنيد و  بَِأیِْدیُکْم إِلَی التَّْهُلَکهِ َوأَْحِسنُوا إِنَّ اهللَّ
خود را با دست  خود به هالکت ميفکنيد و نيکی کنيد که خدا نيکوکاران را دوست می دارد. بدین 
سخن درماندم. ساعتي بود بر لب چشمه نشسته مي بودم و تفّکر مي کردم و خون از اعضاي من 
مي رفت. ناگاه نظر کردم در زیر یخ، مگس سبز دیدم بر روي آب مي گشت. گفتم: اي بي معني 
که تویي که از آن مگس ضعيف تر نيستي؛ آن که او را بر روي آب زیر یخ نگاه مي دارد اگر 
خواهد، تو را نيز نگاه دارد و تواند داشت. پس خرقه بنهادم و سنگي برگرفتم و یخ بشکستم 
و در آب نشستم. سر آب جمله خون گرفت. ساعتي توقّف کردم تا آن خون، آب ببرد. پس 
برخاستم و در آب خود را بشستم و برآمدم. به قدرت حق- سبحانه و تعالي- جراحت هاي من 
درست شده بود که هيچ اثر از آن باقي نبود. پس خرقه پوشيدم و بازگشتم. نخچيران و بُزان از 
کوه روان شدند و روي به من آوردند. من برخاستم و به گوشه ی سنگي برنشستم و از تعّجب 
تسبيح مي گفتم تا نزدیک من مي آمدند و مرا در ميان گرفتند و نََفس فرا من نهادند تا عرق از من 
روان شد. پس ناگاه هراس خوردند و به تعجيل تمام روان شدند. پس ناگاه نگاه کردم، اژدهاي 
عظيم دیدم رو به من نهاده بود و من بر قرار خود نشسته بودم. اژدها آمد و گرد من برآمد و سر 
فرا من مي زد و اشارت به جانب کوه مي کرد. من بر اشارت او روان شدم. مرا برد به غاري که 
من آن جا نرسيده بودم. مرا در غار برد. پس سر بر زانوي من نهاد و مرا مراعات مي کرد؛ چون 
وقت نماز نزدیک رسيد، دل من به نماز معّلق شد، حرکت نمي یارستم کرد. عاقبت برخاستم تا 
خود چه کند. اشارت به سوي در کرد و من دانستم که مي گوید، بيرون رو.  بيرون آمدم. بعد در 
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آن کوه بودم بازو درآن  غار مي بودم و اگر دو یا سه روز نرسيدمي، او مرا طلب داشتي و آن جا 
آمدي که من بودمي.«)غزنوي،1384: 31(

6-2-3( قصد اخته کردن خود: از موارد نادري که یک مسلمان به فکر از بين بردن عضوي از 
بدن خود افتاده، قصد قطع اندام شهوت بوده  که براي دو تن از مشایخ صوفي از جمله احمد 
با ندایي  اّما شيخ  جام ذکر شده  است. )بوزجاني، 1345: 50( و )غزنوي،1384: 231-232( 
غيبي از این اندیشه بازگشت و »هرچند وقت که وي را شهوت، رنجه مي داشت به روزه و 
نماز قهر مي کرد.«)همان( و )همان( نمونه ي دیگر درباره ي ابوعلي سياه مروزي گفته شده است.

)ُهجویري، 1383: 315( البتّه سابقه ی اندیشه ی قطع اسباب شهوت در ميان مسلمانان به صدر 
اسالم برمي  گردد. ابن جوزي مي گوید که اخته کردن خود، یکي از دغدغه هاي زاهدان و صوفيان 
بوده است. عثمان بن مظعون در صدر اسالم چنين قصدي داشت اّما پيامبر او را از این امر نهي 
فرمود. سعد وقاص هم این چنين خيالي در سر داشت و گفت اگر پيامبر به عثمان چنين اجازه اي 
مي داد، ما نيز چنين مي کردیم.)ابن جوزي،1407: 330( سراج مي گوید که برخي از مریدان این کار 
را انجام داده اند و با آن مخالفت مي کند.)سّراج طوسي، 1914: 418( روزبهان نيز به این ریاضِت 

برخي از  مریدان، اشاره و با آن  مخالفت مي کند.)بقلی شيرازی،1381: 106(

7( زمان، مکان و مّدت ریاضت های شیخ احمد جام
از مطالعه ی سخنان صوفيان درباره ی ریاضت درمي یابيم که ریاضت به  عنوان مرحله اي از 
سلوک، مّدت زمان مشخصي داشته  است؛ بدین معنا که دوره اي براي آن قائل بوده اند. از شواهد 
این اّدعا، ذکر مّدت زمان ریاضت صوفيان در شرح احوال و مقامات ایشان است. ریاضت و 
مجاهده ی احمد جام در آغاز کار او و به صورت پيوسته بود و همچنين زمان و مکان مشخص 
و معيّني داشت. درباره ی مّدت زمان کوه نشيني و ریاضت و مجاهده ی شيخ احمد، اختالف 
روایت هست؛ چنان که امام محمد غزنوي مّدت ریاضت و مجاهده ی وي را بيست سال گفته 
است اّما بوزجاني، سخن شيخ در »سراج الّسائرین« را نقل کرده که این زمان، هجده سال بوده 
است.)بوزجاني، 1345: 51( احمد جام، دوازده سال در کوه »نامق« و شش سال در کوه »بِزد« 
جام، »مجاهدت« کرد. مّدت اقامت شيخ جام در کوه پياپي بود و چندین سال متوالي از کوه 
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پایين نمي آمد و در این هجده سال، تنها چند بار به ميان مردمان و خانواده ی خود بازگشته است.
)فاضل، 1373: 84( 

صوفيان، ریاضات خود را در مکان مشخصي انجام مي دادند. نوع مکان ریاضت هریک 
متناسب با جغرافياي محّل زیست ایشان و امکان خروج از شهر و یا الزام به ماندن در شهر بوده 
 است. در بيان ریاضات ایشان غالباً به لغات»بيابان، دشت، کوه، صحرا و غار« برمي خوریم. احمد 

جام ریاضات خود را در کوه و غار انجام داده است.)همان(
ریاضت، دوره اي است که آغاز و پایان دارد. آغاز آن، عزم سالک به سلوک و ورود به 
مرحله ی ارادت است و نهایت آن، هنگامي است که پير، پایان کار را اعالم کند یا هاتفي، سالک 
را به اتمام ریاضت دستور دهد. آن چه به دوازده سال کوه نشيني احمد جام را در»نامق« پایان داد، 
ندایي غيبي بود که او را به رفتن ميان خلق و دعوت ایشان به راه خدا دستور مي داد. )همان: 
90( ازسویی، ریاضت آثاري بر جسم فرد مي نهد. درباره ی احمد جام به ژوليدگي موي او هنگام 
اقامت در کوه اشاره شده است و این که در آن ایّام، موي خود را نمي پيراست )بوزجاني، 1345: 
27( و در مّدت بيست سالي که به ریاضت و مجاهده پرداخت، همواره گریان بود و کسي روي 

او را خشک ندید.)غزنوي، 1384: 14(

8( پیر ریاضت، شیخ احمد جام
احمد جام نيز مانند ابوسعيد ابی الخير اّدعا کرده است که هر مجاهده اي را که از هر یک 
از اوليا نقل شده و او از آن مطّلع شد، به جاي آورده و بر آن نيز افزوده است. تفاوت بين 
سخن ابوسعيد و ژنده پيل، این است که ابوسعيد هرآن چه از اخبار و سنّت بدو رسيده بود 
و در کتاب ها خوانده بود، انجام مي داد ولي احمد جام مجاهدات دیگر اوليا را انجام مي داد. 
مریدان شيخ احمد جام از احوال و اعمال او حيرت  زده شدند و به او گفتند که مانند او را 
در مقامات و طبقات مشایخ ندیده اند. شيخ، پاسخ داد که اوليای خدا چنين حاالتي دارند و 
وقتي که شيخ به ریاضت مشغول بود، بر اعمال و احوال اوليای پيش از خود اّطالع یافت و 
همه ی آن ها را انجام داد و چيزي نيز از پيش خود بدان اعمال افزود.)غزنوي،1384: 167( و 
)فاضل،1373: 84( ابوعلي محمد بن عبدالوهاب الثّقفي گفته است که اگر کسي مي خواهد 
به مقام مردان برسد، باید نزد پيري یا ادیبي یا امامي ریاضت ببيند.)انصاري،1377،ج1: 139( 
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بسياري دیگر از صوفيان نيز بر اهّميّت نظارت پير و استاد بر ریاضات سالک تأکيد کرده اند 
اّما درباره ی برخي از صوفيه گفته شده است که شروع و پایان و زمان و انواع ریاضاتشان بنا 
بر نظر شخصي خودشان بوده و از پيري پيروي نمي کرده اند؛ ازجمله ی ایشان شيخ احمد جام 
است که چه در سخنان خود، درباره ی ریاضت و چه در روایات مقامات نویسان، اشاره اي به 
حضور پير و استاد در ریاضات وي نشده است. این امر - چنان که شفيعي کدکني احتمال داده  
است- شاید بدان دليل باشد که شيخ جام بر اثر تعليمات خانقاه هاي کّرامي، در سلوک، خود 

را بي نياز از پير و خرقه مي دانسته است.)شفيعی کدکنی،ر، 1374: 43(

9( نتیجه ي ریاضت های شیخ احمد جام
معادله اي که صوفيه مطرح مي کنند بدین صورت است که ریاضت و مجاهدت، اموری 
معلوم و الزمه ی سلوک است اّما آن چه بر اثر آن روي مي دهد، مجهول است. آن ها نتيجه 
و  مشاهدت  حالت،  »کشف،  مانند  مي کنند؛  بيان  مختلفي  تعابير  با  را  ریاضت  ماحصل  و 
امام محمد غزنوي و پس از او درویش علي بوزجاني، نتيجه ی بيست  برخاستن حجاب«. 
سال ریاضت و مجاهده ی شيخ احمد جام را بدل گشتن کارها و ظاهرشدن گشایش، عنوان 
کرده اند.)بوزجاني، 1345: 27 و غزنوي، 1384: 14( غزنوي، نتيجه ي نهایي را گشودن»دري 

از علم لدنّي« بر شيخ، گفته است.)همان(

نتیجه گیری
با بررسي شواهد موجود، مالحظه شد که شيخ احمد جام براي بيان کيفيّت و اثر ریاضت، 
آن را به سگبان، زین اسب و صيقل آینه، تشبيه کرده است. وي همچنين در سخنان خود، 
سالکان را به گرسنگي و بيداري، توصيه و از سؤال و گدایي منع کرده است. ریاضاتي که محمد 
غزنوي، نویسنده ی»مقامات ژنده پيل« به شيخ نسبت داده، شامل گرسنگي طوالني مّدت، بيداري 
شبانه و کهنه پوشي است که در زمره ی ریاضات رایج صوفيان بوده است اّما این مقامات نویس 
در حکایتي، ریاضاتي غریب و غيرمعمول را نيز درباره ی احمد جام ذکر کرده است؛ ازجمله: 
غلتيدن روي خار، غسل کردن در آب سرد و اقدام به قطع اندام شهوت. پس از بررسي منابِع 
این گفته ها و روایات درمي یابيم که در آثار به جا مانده از شيخ جام، ریاضت هاي غریبي که 
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در مقامات ژنده پيل و روضهُ الّریاحين بدو نسبت داده شده، ذکر نشده است؛ البتّه باید توّجه 
داشت که حکایات مربوط به این ریاضات عجيب، کم شمار است. با توّجه به این اشارات شاید 
بتوان ميان ریاضاتي که به شيخ جام نسبت داده شده و دیگر روایات و کرامات منسوب به وی، 
رابطه اي برقرار کرد. در غالب حکایات و سخنان و اعمالي که از شيخ جام ذکر شده است، شاهد 
نوعي خشونت و برتري جویي در وي هستيم؛ بنابراین گمان مي رود که مقامات نویساِن شيخ 
جام، این منش و شيوه را براي استاد خود مي پسندیده  و پير خود را چنان معّرفي مي کرده اند که 
بر خار مي غلتد و خون خود را در چشمه ی یخ بسته مي شوید. با توّجه به سخنان وي درباره ی 
ریاضت و شيوه هاي برخورد با نفس، به نظر مي آید باید با دیده ی تردید به خشونت موجود در 
روایت مقامات ژنده پيل در مورد ریاضت شيخ احمد جامِ مشهور نگریست. تصویر شيخ جام در 
حکایت ریاضت کشيدن او در مقامات با اندیشه ی شيخ جام در آثار وي متفاوت است و این امر 
از اعتبار و وثوق مقامات ژنده پيل مي کاهد؛ چنان که یافته هاي»مدني«)1391( و»قربان پور آراني و 

رامشه حيدری«)1393( نيز این نتيجه را تأیيد مي کند.



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 185 184                س1)پایی   

منابع
الف( کتاب ها

قرآن کریم.
ابن جوزي، ابوالفرج )1407ق(. تلبیس ابلیس. الطبعه الثانيه. بيروت: دارالکتب العلميه.

-------------- )1389(. تلبیس ابلیس. ترجمه عليرضا ذکاوتي قراگوزلو. چاپ سوم. تهران: 
مرکز نشر دانشگاهي.

ابن منظور، محمد بن مکرم )1414ق(. لسان العرب. چاپ سوم. بيروت: دارالصادر.
انصاري، خواجه عبداهلل )1417 ق(.  منازل الّسائرین . مصّحح علی شيروانی. تهران:  دار العلم  .

---------------- )1377(. مجموعه رسائل فارسي. به تصحيح و مقابله ی سه نسخه محمد 
سرور موالیي. چ 2. تهران. انتشارات توس.

نوربخش. چاپ دوم.  تهران:    القدس . مصّحح جواد  رسالُه  بقلی شيرازی، روزبهان )1381(. 
انتشارات یلدا قلم .

بوزجاني، درویش علي )1345(. روضُه  الّریاحین. مقدمه و تعليقات حشمت مؤید. تهران: بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. 

جام نامقي، احمد )1347(. مفتاح النّجات. تصحيح علي فاضل. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران.
-----------  )1350(. انس التّائبین و صراط اهلل المبین. )معروف به مقامات ژنده پيل(. تصحيح 

علی فاضل. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران. 
-----------  )1355(. روضُه  المذنبین و جنُّه  المشتاقین. به مقابله و تصحيح علي فاضل. 

تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران. 
-----------  )1387(. کنوزالحکمه. مصّحح علی فاضل . تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی. 
----------- )1389(. بحار الحقیقه. مقّدمه، تصحيح وتعليقات حسن نصيري جامي.چاپ اول. 

تهران:پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي.
---------- )1389(. سراج الّسائرین. مقّدمه،تصحيح وتعليقات حسن نصيري جامي.چاپ اول.

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  فرهنگي.
----------)1396(.رسالُه سمرقندیه.مقّدمه،تصحيح و تعليقات حسن نصيري جامي. چاپ 

بررسی و مقایسه  ی ریاضت  در آثار و مقامات شیخ  احمد جام نامقی 



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 187 186                س1)پایی   

اول.تهران:پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي.
جامي، ابوالمکارم بن عالءالملک )1396(. خالصهُ المقامات شیخ جام)ژنده پیل(. مقّدمه، تصحيح 

و تعليقات: حسن نصيري جامي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
حاّلج،  حسين بن منصور )2002م(.  دیوان  الحاّلج. مصّحح محمد باسل  عيون  السود. چاپ دوم. 

 بيروت:  دار الکتب العلميه.
راغب اصفهاني، حسين بن محمد )1412 ق(. المفردات في غرایب القرآن. به تحقيق صفوان 

عدنان داودي. الطبعه األولي. بيروت: دارالعلم الشاميه.
زمخشري، جاراهلل ابوالقاسم )بي تا(. أساس البالغه. بيروت: دارالصادر.

سّراج طوسي، ابو نصرعبداهلل  بن  علي )1914م(. کتاب اللُّمع في التّصّوف. تصحيح رینولد الن 
نيکلسون. لندن: بریل.

ُسلَّمي، أبوعبدالرحمن )1414 ق( . تسعُه کتب فیاصول التّصّوف و الزهد. مصّحح سليمان ابراهيم 
آتش . بي جا: للطباعه و النشر و التوزیع و االعالن .

سهروردی، شهاب الدین )1375(. رسائل شیخ اشراق . هانری کربن، سيد حسين نصر و نجفقلی 
حبيبی. چاپ دوم . تهران : موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی .

شفيعي کدکني، محمدرضا )1392(. زبان شعر در نثر صوفیه. تهران: سخن. 
------------------- )1393(. درویش ستیهنده ؛ از میراث عرفاني شیخ جام. تهران: سخن. 
غزالي، ابوحامد  محمد  )بي تا(. إحیاء علوم  الدین. مصّحح عبدالرحيم  بن حسين حافظ عراقی. 

بيروت: دار الکتاب العربی.
غزنوي، محمد بن موسي )1384(. مقامات ژنده پیل. محّقق حشمت مؤید. تهران: شرکت انتشارات 

علمي فرهنگي. 
فاضل، علی )1373(. شرح احوال و آثار شیخ احمد جام. تهران: توس.

فراهيدي، خليل بن احمد )1410 ق(. کتاب  العین. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
ُهجویري، علي بن عثمان )1383(. کشف المحجوب. مقدمه، تصحيح وتعليقات محمود عابدي. 

چاپ اول. تهران: سروش.
ب( مقاالت

گفتماني  »تحلیل   .)1395( صباغ  قربان  محمودرضا  و  زرقاني  مهدي  محمد؛  نامقي،  استوار 



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 187 186                س1)پایی   

انس التّائبین احمدجام«.جستارهاي ادبي.ش192. 47-77.
افضلي، زینب )1393(. »تفاوت و تشابه ریاضت و مجاهده درسخنان صوفیان تا قرن هفتم 

هجري«. ادب فارسي. ش13. دانشگاه تهران. 165-178.
حسيني، سيد باقر و قربان علمي )1391(. »کّرامیه و تصّوف«. مجله ادیان و عرفان. شماره یکم. 

.21-38
سجودي، فرزان و زینب اکبري )1393(. »تحلیل گفتمان مقامات مشایخ صوفیه«. کهن نامه ادب 

پارسي. ش 4. 73-98.
شفيعي کدکني، محمدرضا )1374(. »روابط شیخ جام با کّرامیان عصرخویش«. زبان و ادبيات 

فارسي. ش 6 و 7 و 8 . 29-50.
مدني، اميرحسين )1391(. »احمد جام، از افسانه تا حقیقت«. مطالعات عرفاني. ش 16. 217-240.

مظاهري، عبدالرضا)1394(. »پاسخي به اهل سیاست در نگاهي واقعي به ریاضت و انزواطلبي در 
عرفان اسالمي«. پژوهشنامه ادیان.ش18. 159-184.

موسوي، سيد ابوالفضل و محمد  فنایي اشکوري )1394(. »جایگاه ریاضت در تربیت اخالقي از 
منظر قرآن و حدیث«. پژوهش نامه اخالق. سال هشتم. ش30. 7-22.

بررسی و مقایسه  ی ریاضت  در آثار و مقامات شیخ  احمد جام نامقی 


