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اثری نویافته در ذکر خاندان  و فرزندان شیخ احمد جام
|مسعود جعفری جزی | 

همچنان که در عرصة سیاست خاندان ها و سلسله های 
گوناگون در طول صدها ســال گذشته در گوشه و کنار 
ایران حضور داشته اند، در عرصة سیادت معنوی و سروری 
آیینی و فرقه ای نیز خاندان های گوناگونی در نقاط مختلف 
بوده اند. دربارة برخی از این خاندان ها شــجره نامه ها و 
نسب نامه هایی نیز در دست اســت. این آثار و مدارک از 
جهات گوناگون اهمیت دارند و مطالعه و بررســی آن ها 
می تواند جنبه هایی ناشناخته از حیات معنوی، اقتصادی، 
اجتماعی، عقیدتی و مســائل مرتبط بــا آن ها را برای 
محققان و اهل فن روشن کند. تاریخ نگاری رسمی عمدتًا 
دل مشغول سیر تحّول تاریخ سیاسی خاندان های حاکم و 
شاهان و وزیران بوده است و کمتر به خاندان های دیگری 
عنایت داشته است که گاه در طول سده ها دوام یافته اند.

 درست است که ما در تاریخ بعد از اسالم ایران اشرافیتی 
هم طراز با اشراف و فئودال های اروپایی نداشته ایم ولی 
خاندان های دهقانی، دیوانی، نظامی و... هم بوده اند که 
در کــوراِن حوادث روزگار تــداوم یافته اند. در کنار این 
خاندان های اشرافی می توان از نوعی »اشرافیت معنوی« 
هم یاد کرد که نمودهای بارز آن را در خاندان های سادات 
و مشایخ صوفیه می توان دید. این اشرافیت معنوی البته از 
امکانات و نعمت های ماّدی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

هم به شیوه های مختلف بهره مند بوده است.
در میان مشایخ تصوف و سلسله های صوفیانه سّنت 
مقامات نویسی و ذکر سنِد خرقه و مسائلی ازاین دست 
موجب شده است که اطالعات بسیار ارزشمندی در باب 
برخی از این سلسله ها و خاندان ها و چگونگی پراکندگی 
تاریخی و جغرافیایی آنان و پیوندشان با دیگران به دست 
ما برســد. یکی از مهم ترین خاندان ها و سلســله های 
صوفیانه که تاریخی تقریبًا هزارساله دارد و از قرن پنجم 
تا روزگار ما تداوم یافته، خاندان صوفیانة شــیخ احمد 
جام ژنده پیل است. اطالعات ما از خود شیخ احمد جام 
به واسطة آثار خودش و مقامات نویسان بالفصل او نسبتًا 
قابل توجه است این ویژگی در باب برخی از دیگر مشایخ 
تصوف همچون ابوســعید ابوالخیر هم صدق می کند، 
منتها تفاوت در این جاســت که سلسلة َنَسب فرزندان 
و جانشینان بسیاری از مشایخ تصوف پس از چند نسل 
منقطع می شــود یا به دالیل مختلف گزارشی از آن به 

دست ما نرسیده است.
سیطرة معنوی شیخ احمد جام )441-536 ه. ق( که 
خودش و مریدانش نســِب او را به یکی از صحابة پیامبر 

می رسانند، در طول هزار سال گذشته - با فرازوفرودهایی - 
همواره برقرار بوده است و فرزندان و نوادگان و میراث داراِن 
او به تدریج در جغرافیایی بسیار وسیع که امروزه در چند 
کشور مستقل گسترده شده، پراکنده اند. عالوه بر عوامل 
اعتقادی، درآمیختن میراث عرفانی شیخ جام با شعر و 
ادب فارسی در سرزمین ادب پرور خراسان و حتی عوامل 
زیست محیطی و جغرافیایی همچون وجود بیابان و کویر 
که مانع تهاجم پی درپی اقوام بیگانه می شده و نوع مالکیت 
زمین های زراعی و بسیاری مسائل دیگر دست به دست 
هم داده اند تا این خاندان هزارساله تا روزگار ما دوام یابد.

 عالوه بر آثار خود شیخ جام و مریدانش، بعدها دربارة 
فرزندان و نوادگان او هم آثاری تألیف شده است. برخی از 
این آثار همچون کتاب مناقب األوالد به دست ما نرسیده 
و برخی دیگر همچون روضئ الریاحین و حدیقئ الحقیقه 
از گزنِد حوادث روزگار در امان مانده اند و سرانجام منتشر 

شده اند.
 یکی از کسانی که دست به تألیف آثاری در باب فرزندان 
و نوادگان شیخ جام زده است درویش علی بوزجانی است. 
بوزجانی در سال 929 ه. ق کتاب روضئ الریاحین را تألیف 
کرده اســت.1 حدود صدسال پس ازاین تاریخ، شخصی 
به نام محمد حکیــم جامی تصمیم می گیرد دنبالة کار 
بوزجانی را تا زمان خودش، یعنی اوایل قرن یازدهم، ادامه 
دهد. ازآنجاکه بوزجانــی، به جز روضئ الریاحین، کتاب 
دیگری نیز به نام بحراألنساب داشته و سلسلة فرزندان 
و نوادگان شــیخ جام را تا روزگار خودش، یعنی حدود 
ســال 930 ه. ق، در آن آورده بوده، محمد حکیم جامی 
نام و یاد نسل های بعدی خاندان را از حدود 930 تا اوایل 
قرن یازدهم در کتاب دیگری به همین نام تدوین کرده 
اســت. از کتاب بحراألنساب بوزجانی که محمد حکیم 
جامی به درستی آن را بحراألنساِب قدیم نامیده امروزه 
نسخه ای در دست نیست، اما از کتاب محمد حکیم جامی 
که درواقع بحراألنساِب جدید به شمار می رود نسخه ای 
منحصربه فرد باقی مانده اســت که در کتابخانة مجلس 

شورا نگهداری می شود.
 اطالع نگارنده از این نسخه به گونه ای اتفاقی حاصل 
شد. در تابستان سال 1393 استاِد فقید پاتریشیا کرون 
که آن موقع در مؤسسة تحقیقات پیشرفتة پرینستون 
در باب تاریخ ایران و اســالم تحقیق می کرد از نگارنده 
خواســت که با مراجعه به نسخه های خّطِی تاریخ بخارا 
ضبط های متفاوت چند واژة خاص تاریخی و جغرافیایی 

را برای ایشان ببینم. در ضمِن جست وجو در فهرست ها 
برای یافتن نســخه های »تاریخ بخارا« با این کتاب که 
در اصل »تاریخ بحراألنســاب« نام دارد و در فهرست ها 
بالفاصله قبل از تاریــخ بخارا آمده برخورد کرد. نگارنده 
در آغاز از ارزش این متن که عمدتًا سیاهه ای از اسم های 
مختلف اســت تصّور روشنی نداشت تا این که تصویری 
از نسخه را به استاد شــفیعی کدکنی نشان داد. ایشان 
پس از توّرق و مطالعة نسخه از اهمیت آن سخن گفت و 
علی رغم عذرهایی که نگارنده برای نپرداختن به آن آورد 
مرا مجاب کرد که مقّدمات کار تصحیح و آماده سازی کتاب 
را فراهم آورم. کاِر تصحیح و آماده سازی کتاب، به دالیل 
و علل گوناگون، از پاییز 1393 تاکنون به طول انجامید 
و هم اکنون متِن نهایی کتاب با فهارس و توضیحات الزم 

در حال انتشار است.
 شیوة کار مؤلف بدین گونه است که احفاد و اوالد شیخ 
جام را در بازة زمانی حدوداً یک صد ســاله )از اوایل قرن 
دهم تا اوایل قرن یازدهم( با ذکر نام پدر و مادرشــان و به 
دّقت تمام برمی شــمارد و از شغل و کار و محل اقامت و 
مرگشان خبر می دهد و سلسلة نسب هر یک را به روشنی 

ترسیم می کند.
 گذشته از ارزش تاریخی کتاب که محّققان می توانند 
از دیدگاه هــای گوناگون اجتماعی، مردم شــناختی، 
زیست نامه ای و... در باب آن مداّقه کنند، اصوالً میراث داراِن 
تباری و معنوِی شــیِخ جام هنوز در ایران، افغانســتان، 
پاکســتان، آسیای میانه و مناطق دیگر حضور دارند. در 
کمتر فرهنگ و تاریخی می توان خاندانی هزارساله را نسل 
به نسل و گاه با نام و عنوان شناسایی کرد و فرازوفرودهای 

آن را پیش چشم داشت.
 از جهــت دیگــر، نباید از یــاد ببریم کــه تاریخ 
فرهنگی و تمّدنــِی ایران را نمی توان و نبایســت به 
برخی گرایش های خاص اعتقادی – هرچند عظیم و 
ارزشمند – فروکاست. خوشبختانه گذشتة فرهنگی 
ایــران – و حاِل آن نیــز – آن قدر متنــّوع و متکّثر و 
چندالیه است که هواداران و پیروان هر آیین و گرایشی 
می توانند خود را در پروراندِن آن سهیم بدانند و با آن 
همدلی و همراهی داشــته باشند و با مساعی خود به 

تداوِم این تکّثر و تنّوع کمک کنند.
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