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سر سیداحمد خان در آئینۀ جام جم147

جام جمئینۀ آسیداحمد خان درسر

نیلوفرحفیظ

ــد   ــالمیان هن ــتی اس ــداي کش طوفانیـان هنـد  بـاد شـرطۀ  لطف تـو اي ناخ

هنـد شکرشکن شـوند همـه طوطیـان   ریختـه زین قندپارسـی کـه زبـان تـو    

ــدار از ــوي م ــغ دم عیس ــان دری میان هنـد همچو جان به جسد درذات تومردم

)یم حسینمولوي ابراه(

خان شخصیتی متفکر و مبلّغ اخالق و مردمی، راهنما و رهبر ملت، سر سیداحمد

وي همچنین عالمی .پرور و هنردوست بودنواز، ادبمخلص و مصلح قوم و عالم

نگاري نظیر، مکتوبنظر، شاعري کمنگاري بالغمند، تاریخزبردست، مترجمی هوش

کالبد خاکی وي از طراوت .یگانۀعصر خود بوداي  بیان و نویسندهعالی، واعظی خوش

این مرد دوراندیش و دقیق در طول عمر پربرکت .یک جهان کماالت معنوي آباد بود

وي.هاي پیروزمندانه و عالمانه در همۀ عالم شهرت عام و بقاي دوام یافتهخود باکاوش

شنوندگان و  علم و عمل خودصداقت واز دانش و حکمت، همت و لیاقت، دیانت و

مرد با کمال در کردکه شاید هیچگاه نظیر آنبینندگان را مجذوب و مسحور می

این انسان عظیم و عالی و بزرگ و برتر در شهر دهلی در روز .کشورهند پدید نیاید

میالدي در حویلی خواجه فریدالدین احمد متولدشد، او  1817اکتبر 17الحجه پنجم ذي

سیداحمد تحصیالت مقدماتی را به سرپرستی پدر محترم .را سیداحمد نام گذاشتند

سپس از غالم حیدرخان علم  .عزیز، عزیزالنساء ادامه دادمحمدمتقی خان و مادرآقا

هند، آبادله، اآبادسی، دانشگاه الهدانشیار فار.
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بعد از آن به جمع  .تفسیر فراگرفتاهللا علم حدیث وطب و از مولوي مخصوص

غالب، شاه نصیر، معاصرین شعراي فارسی وارد و مانند محمدابراهیم ذوق، اسداهللا خان 

ولی .تخلص گذاشت»آهی«مؤمن خان مؤمن و شیفته کسب فیض کرد، و شعرگفت، و

شود؛ زیرا که  عنوان یک شاعر در میان دانشوران و محققان زیاد شناخته نمی به سر سید

هایش مانند آثار علمی  تعداد اشعارش در طول حیات وي بسیار اندك است، ولی سروده

اگر سیداحمد خان .در کالم اردو و فارسی مقامی بلند و شامخ دارد و ادبی دیگر وي از

در اینجا .یافت بلند می اي حتماً پایه ،شد با یکسویی به طرف شعرگویی متوجه می

شهرت »حدیث دل«کنیم که به عنوان احمدخان را نقل می سر سیداز اشعار  اي نمونه

:آید نظر میهآهنگ بیافته است، وخیلی دلنواز و خوش

به یونـانی کـه مـن دارم   فالطون طفلکی باشد

درمـانی کـه مـن دارم   بهآردمسیحا رشک می

پرسیایمانم چه میخواهی، زز کفر من چه می

جرعۀ عشق است، ایمانی که من دارمهمان یک

دل برهـان بـه عشـق مصـطفی دارم    ،خدا دارم

نه دارد هیچ کافر ساز و سامانی کـه مـن دارم  

خـوانم جبریل امین قـرآن بـه پیغـامی نمـی    ز

همه گفتار معشوق است قرآنـی کـه مـن دارم   

هـا دارد ره واعـظ  ز برهان تا به ایمـان سـنگ  

ندارد هیچ واعظ همچون برهانی کـه مـن دارم  

گردد که در اشعارش لطافت، عذوبت، چاشنی و نغمگی از ابیات مذکوره روشن می

وي بر  ۀالت ادبی و تحقیقی، علمی و ادبی عظمت شاعرانکمازیاد است، ولی در پرتو

ساله بود سیداحمد خان فقط بیستکه سرهرحال وقتیبه.اهل جهان منکشف نشد

ولی .از مرگ پدر خویش مشوش و هراسان و ملول شد سر سید.کردپدرش فوت

سبب  به همین.سید از هیچ دقیقه فرونگذاشتمادرش براي تعلیم و تربیت اعالي سر

در.کندخویش با کلمات عالی یادمیخان از مادرسیداحمداست که سر سیرت «وي

:گویدمی»فریدیه
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.1»هزار استاد استبدون شک مادر نیکوصفت بهتر از«

شد، و دهلی به منصب صدر امین مقرر ۀدر عدلی 1838خان درسال سیداحمدسر

سپس .منشی معاون مالزمت کرد کمیشنري آگره به عنواندر 1839بعد از آن به سال 

در بجنور به حیث صدر امین  .م1855در.پوري عهدة منصفی یافتدر مین .م1841در

همت در سال این مرد عالی.اي بناکردمدرسه م1859کارهاي گرانقدر انجام داد و در 

شهر وي به م1864در سال .کرداي تأسیسپور رفت و آنجا هم مدرسهبه غازي م1862

.تعبیر رسیدسید در آن بههاي سراین همان شهر همایون است که خواب.یگره آمدعل

را بنا »محمدن اینگلو اورینتل کالج«اي به نام  دانشکده م1875وچهارم مه وي در بیست

شمار ترین دانشگاه اسالمی در سراسر جهان بهکرد که در عصرما این دانشکده، بزرگ

رفت ترقی و پیش سر سیدسال با راهنمایی و رهبري  25د این دانشکده در حدو.آیدمی

خان در دانشگاه سیداحمدمندانه و برادرانه و رفیقانۀ سراز اقدامات شرافت.یافت

اسالمی علیگره اتحاد ملی پدید آمد و صدها نفر از تشنگان علم از دریاي علم 

رة پیشرفت این خدمت در باخان تا دم آخرسیداحمدسر.یاب و سیراب شدندفیض

چراغ زندگانی این انسان عالی در  م1998مارس27دانشگاه متفکر بود و سرانجام در 

.جا خاموش، و در حیاط مسجدجامع دانشگاه علیگره مدفون شدهمین

بعد از آن کاین گنج را در خاکدان انداختندمجد و عال از دسـت رفتـه  ۀقوم را سرمای

ـ   کاین مصیبت بر سر اسـالمیان انداختنـد  ارغ شـدند تا قیامت گویی از تاراج مـا ف
2

وي.خان براي بیداري قوم و ملت همه عمر مصروف به عمل بودسیداحمدسر

االخوین، مثال جام جم، انتخاب.ها اثر علمی و ادبی هم از خود به یادگار گذاشتده

یدالفکار فی جالءالقلوب به ذکرالمحبوب، تحفۀ حسن، تسهیل فی جرالثقیل، ترجمه فوا

، راه سنت در رد الحقکلمۀالمتین در ابطال حرکت زمین، الفجار، آثارالصنادید، قولاعمال

السلوك، ترجمۀ چندین ورق سلسلۀ، كالملوسلسلۀبدعت، نمیقه در بیان تصور شیخ، 

از آغاز کتاب کیمیاي سعادت، تصحیح آیین اکبري ابوالفضل، تاریخ سرکشی بجنور، 

.47سیرت فریدیه، سر سیداحمد خان، ص.1

.283حیات جاوید، موالنا الطاف حسین حالی، ص.2
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االسالم، ملۀ واالنجیل علی ةالتوراالکالم فی تفسیرند، ترجمۀ تبیناسباب بغاوت ه

طعام  ۀتصحیح و تدوین تاریخ فیروزشاهی، تصحیح و تدوین توزك جهانگیري، رسال

اهل کتاب، الخطبات احمدیه فی العرب و سیرت المحمدیه، تفسیرالقران، النظر فی 

،اصحاب الکهف و الرقیم ۀفی قصترقیم بعض مسایل االمام الغزالی، تصانیف احمدیه، 

ابطال غالمی، سیرت فریدیه،  ۀالقرنین، تحریر فی اصول التفسیر، رسالالغین عن ذيلۀازا

مقاله نسبت نزول علوم دینیه و عربیه و فلسفه یونانیه، مسلمان کی قسمت کا فیصله، 

الجن ویراالنعام، تفساالسالم عن شین یۀالسموات، قدیم دیهی هندوستان، تبرتفسیر

خان به شمار سیداحمدترین تألیفات سرالقران وغیرها، معروفالحان علی ما فی

عالوه بر این آثار.کنند انگیز وي داللت میآیند و برلیاقت و صالحیت شگفت می

هاي مختلف به قلم وي  مذکوره صدها مقاله تحقیقی، تاریخی، تنقیدي و ادبی در مجله

، مقاالت دورة آخر و سر سید، خطوط سر سیدمکتوبات :مانند.چاپ رسیده استبه

.کنداز معاصرین ممتاز می را و غیرها که او سر سیدآثار 

نویسی هم به ذروة کمال و پختگی و خان مانند علوم دیگر در فن تاریخسیداحمد

الملوك، تصحیح و تدوین آیین اکبري، سلسلۀالصنادید، آثار.عظمت رسیده بود

جهانگیري، تصحیح و تدوین تاریخ فیروزشاهی و جام جم و غیرها  تصحیح توزك

این مرد عالی و باهمت از .آیند ترین آثار تاریخی وي به شمار می ترین و معروف مهم

بارة ارزش و قیمت تاریخ اظهار کلی باخبر بوده و جابجا در افادیت و اهمیت تاریخ به

هاي تاریخی  قوم و ملتش از کارنامهخورد که  کرده است، و همیشه تأسف می نظر می

.نگر اقوام غیر شده استبوده و به همین سبب است که دستخبرآباء و اجداد خود بی

:گوید که میچنان

بینم که از زمان گذشته اینقدر کنم، می وطنان نگاه میکه براحوال هموقتی«

.جود نیستهاي پیشین هیچ مو کردن راهخبرند که براي تعیینناآشنا و بی

بدین جهت براي آینده در .چه استدانند که دیروز چه بود، امروز نمی

.1»دسترس ایشان چیزي نیست

.150الدین، صمجموعه لکچرز، مرتبه منشی محمد سراج.1
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:نماید طور اشاره میدر بارة اهمیت و ارزش تاریخ این»المامون«مین طور در دیباچه ه

تاریخ .کند هاي بزرگان خویش فراموش می شود که کارنامه نصیب میقومی کم«

بدین جهت .ت نوشته شده است که فن تاریخ به اوج کمال نرسیده بودوقما آن

.1»هاي بزرگان ما جابجا منتشراند گوهر آبدار کارنامه

را معرفی »جمجام«خان یعنی سیداحمدترین اثر تاریخی سر خواهم مهمحاال می

نی روایانقشۀ مختصر و تاریخی مشتمل بر شرح حال فرمان»جمجام«.مختصري بنمایم

وي این کتاب را در دوران مالزمت .انداست که به دارالسلطنت دهلی فرمانروایی کرده

چهل نفر از  ـ  ذکر سیدر این کتاب.به رشتۀ تحریرآورده است 1839خود در سال 

الدین شود تا سراجمیاز امیر تیمور آغاز»جمجام«.فرمانروایان دهلی آمده است

سر.اي مختصر هم نوشته استمولف در آغاز دیباچه.سدر بهادرشاه ظفر به پایان می

کسی است که تاریخ فرمانروایان دهلی را به شکل جدولی مندرج خان اولینسیداحمد

ها را وي این جدول را در هفده ستون منقسم کرده است، و همۀ ستون.کرده است

طالعات مهمی شاهان دهلی ا ةوي دربار.بندي کرده استهاي مختلف درجه عنوانبا

گویند که سیداحمد این کتاب را  بعضی محققین و دانشوران ادب می.بهم رسانیده است

براي حکام انگلیسی نوشته بود و حکام وقت او را براي نوشتنن این کتاب آماده 

رانی فرمانروایان دهلی براي حکام انگلیسی در حکومت ۀزیرا که این نقش.کردند

سیداحمد این کار بزرگ و تازه را انجام همین جهت سر به.توانست بود معاون می

اهل داد تا آقایان انگلیسی منصب و عهده وي افزون کنند و شهرت علم و فضلش بر

آید، زیرا که در ولی حقیقت ازین خیال دانشوران دور به نظرمی.2جهان آشکار گردد

ومت انگلیسی هرچند که وي در مالزمت حک.طبیعتش تملق و چاپلوسی هرگز نبود

حال خودداري، جا و در هیچسید هیچسازد که سر بود، ولی شواهد روشن می

غالباً هدف اصلی سیداحمد از .نفس و خودشناسی خود را از دست نداده بودعزت

ترین وقت  جویان در کماین بود که خوانندگان و حقیقت»جمجام«کردن رسالۀ تألیف

.224عهد، ثریاحسین، ص ان کاسر سیداحمد خان اور.1

.69عالم، صافتخارجدیدیت، پروفسوراورسر سید.2
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.اطالعات زیاد به دست بیاورند و از زحمت ضخامت کتب تاریخی آزادي یابند

در.سید خودش در مورد سبب تألیف این کتاب توضیح داده استکه سرچنان وي

:نویسد می»جمجام«دیباچۀ 

این معنی قرار یافت که مجملی از حال شاهان سلف و سالطین خلف بر«

طوالت مگردانی قید قلم آرد که طالبان حال و استقبال از ورق ی به طورجدول به

.1»تواریخ استراحت یابند، و مقاصد ضروریه را به آسانی دریابند

سر .نوازي نیستآید که مقصود از تألیف این کتاب حکاماز سطور باال نتیجه برمی

و سرزمین کند،میرا از توصیف و تعریف شهر دهلی آغاز»جمجام«احمدخان  سید

گوید، که همیشه این شهر با رونق دارالخالفه  می»البقاگل زمین خیر«دهلی را 

بارة حشمت و جالل شاهان مؤلف کتاب در.فرمانروایان عالی و پرشکوه بوده است

روایان آن گورکانیان هم سخن رانده است، وي در آغاز کتاب دربارة دهلی و فرمان

:طراز استطور رقماین

کردن نهال از آن وقت گل اي زمین خیرالبقاء دهلی که پارهآنجا که گلاز«

جنابه به حضرت  بحبوحتهاهللا قران ثانی اسکنهدولت شاجهان بادشاه صاحب

آباد موسوم است، همیشه داراالیالت راجهان واالشأن و دارالخالفت جهانشاه

هرهاي شمالیه و غیره هاي شرقیه و ش بادشاهان دودمان بوده، و اکثري از بلده

هاي فرمانروایان  االقتدار مانده، یکی از سلسلهتحت حکومت این حکام ذوي

گوش  البالد خاندان واالشأن گورکانیه است، که حلقۀ اطاعتش بهاین افضل

شاهان گیتی رشک هالل است، و از ریش سحاب افضالش عالمی از گوهر 

.2»کان ماال مالگنجینۀ چون سینۀ صدف و

خان از ذات رابرت سیداحمدرسد که سرمطالعه کتاب این نکته هم به نظر میاز 

بارة مستر رابرت هملتن در»جمجام«وي در دیباچۀ .هملتن بسیار متأثر بوده است

این همان رابرت .رانده، و در نظم و نثر توصیف و تمجید زیاد ورزیده استسخن

.28ریحانه خاتون، صروجام جم، سر سیداحمد، تصحیح و ترتیب پروفس.1

.28مان، صه.2
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.سید روابط دیرینه داشتبود و با سرعنوان منصف در دهلی آمده هملتن است که به

به پیش  سر سیدمنصب عدلیه هم تجویز کرده بود، ولی  سر سیدرابرت هملتن براي 

پسند خودش آن عهده را قبول نکرد، و از رابرت نظر طبع غیور و خوددار و قناعت

سر آنجا براي  م1839سپس رابرت هملتن به آگره رفت و در .هملتن معذرت خواست

بعد از پس و پیش مختصر آن منصب  سر سیدکرد و هدة معاون منشی را تفویضع سید

ترین  همین سال در آگره معروف سر سید.گزاري نمودرا قبول کرد و بسیار زیاد سپاس

وي.گردیدچاپ م1840آورد که دررا به رشتۀ تحریر»جمجام«کتاب خودش یعنی 

»جمجام«مختصر  ۀکه در دیباچ جاییتا کند، نمیجا فراموشلطف و کرم هملتن را هیچ

سر شود که  از همین روشن می.هم از عنایات و کرم هملتن تشکر زیاد ورزیده است

مندي مندي و ارادتدر دیباچۀ کتاب عقیدت.ازصمیم قلب معتقد وي بوده است سید

:طور نشان داده استخود را این

اقباله که فه اکبرآباد داممستر رابرت صاحب بهادر صاحب کالن مستقرالخال«

فلک را از اطاعتش بلندي مرتبه ذخیزة دامان است، و زمین از فیض قدومش 

زنندگان دامنش را عقدة بسته نماند، و بستگان کمند التفاتش را  .ناز برآسمان

رویی من خاکسار، که ذرة آستانش سپهر من است، از کج.مشکلی بسته نباشد

ناك باشم مهر چه اندیشرفتاري سپهر بیاز کج باك دارم، وگردون طینت چه

.1»من استکه همچو امیرکبیر دستگیر

م نوشته و ه»حال مولف این رساله«به عنوان »جام جم«در سر سیداحمد خان 

وي در ابتداء .دست ما رسانیده است اطالعات مهم و پرارزشی دربارة بزرگان خویش به

این جهان هرچه که هست گذرنده و فانی است؛  ذکرنموده، که درراجهان ناپایداري

ةسپس دربار.لذا عز و جاه، حشمت و کمال این دار فانی براي افتخار و رشک نیست

:نماید اجدادش چنین بیان می

سو که طبع روزگار اقتضاي آن دارد هرچه که هست درگذرد، سوبهآنجااز«

فتاده، و چون چنین است، هاي بزرگ برا جا خانه جابهبناهاي بلند فروریخته و

.31ص جام جم، سر سیداحمد،.1
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هاي بزرگ واالنظرانی که آن بناهاي بلند فروریخته را پایه شناسند و آن خاندان

گی آفتاب هآباء و اجدادم به ذر …نیاینددارند نیز به دهربرافتاده را نگاه

که بزرگان خود را در این صحیفه اند؛ بایدسلطنت روشناس شهریاران بوده

.1»اندیادگاري مبرشمارم تا

که سلسلۀ نسبش به جناب کردبه نسبت خود همیشه افتخار میسر سیداحمد خان 

به همین جهت وي در نظم و نثر دربارة .پیوندند اسالم میسیدالشهداء امام حسین علیه

.عز و بزرگی، علم و دانش، و جاه و مرتبۀ خانواده خود با الفاظ پرشکوه یادکرده است

:سرایدطور مینسبت خویش اینهم در بارة »جام جم«در

ــدگرچه خوردیم نسبتی است بـزرگ  ــانیمةبنـــ ــاب تابـــ آفتـــ
2

که چنان.بعد از این دیباچۀ مختصر جدول ذکر شاهان دهلی مندرج شده است

وسه تن از شود و چهلهجري از امیرتیمور آغاز می801سالشد، این نقشه ازمتذکر

وي این جدول را در هفده  .ه استنمودذکررا گورکانامیر ةفرمانروایان از خانواد

مانند اسم فرمانروا، نام پدر فرمانروا، .کرده و هرستون را عنوانی داده استستون منقسم

جلوس، تاریخ جلوس، مدت اسم مادرشاه، قوم، سال والدت شاه، محل جلوس، عمر

وفات بادشاه، فرمانروایی، سکه، عمر، سال وفات بادشاه، تاریخ وفات، لقب بعد از 

هاي  این جدول اضافهخاتون درپروفیسور ریحانه.کرده استرقمرا مدفن و کیفیت شاه 

:نویسدوي دربارة اضافۀ خودش چنین می.مهمی کرده است

این فهرست درمین است اسامی پنج نفرهپس  ،نظربنده این کامل نیستدر«

.3»اماضافه نموده

با  ،ریزي کرده استعرقاین تاریخ بسیار براي ترتیب دادنسر سیداحمد خان 

زیرا که در این نقشه بعضی جاها اسم مادر .جا اطالعات وي کامل نیست همه همهاین

ها شاهان معلوم نیست، یا از سال درست والدت فرمانروایان خبري نیست، دربارة سکه
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.ستاطالع کافی در دست نیست، و در بعضی موارد مدت عمر شاهان در دسترس نی

شبه کاري بزرگ و پرارزش بازهم این مرد باکمال آنچه که نوشته بالتردید و بدون

در خاتمه  سر سید.کار نیاورده بود بهنویسی  است، که پیش از وي کسی این شیوة تاریخ

استفاده از آنها »جام جم«دوران تالیف در هاي زیر را آورده است که کتاب اسم کتاب

فرشته، تاریخ فیروزشاهی، تاریخ افاغنه، تاریخ مظفري، تاریخ نموده است مثال تاریخ 

نامه جهانگیر، عالمگیري، تیمورنامه، تاریخ بابري، طبقات اکبري، تاریخ اکبرشاهی، اقبال

التواریخ، تاریخ ۀصنامه، تاریخ سکندري، خالنما، تاریخ محمدمهدي، جنگمرات آفتاب

.لفه جناب عبیداهللا خان وغیرهاؤه مشجرعلی محمدبداؤنی، مسوده تاریخ مبیضه و

دست آورده هباشخاص معتبرعالوه کتب مذکوره براي بعضی اطالعات مهمی که از

:استطرازکه در پایان کتاب رقمچنان ،هم مندرج کرده استرا آن 

.1»ها که بعض مردم ثقات درگوش رسیدند، آن هم جمع نمودمعالوه آن مسوده«

گشاید هم این نکته می»جام جم«ازهم بود وشاعرد خان سیداحمچنانکه متذکرشد 

 ستتوانمیشعرالفوروي فی.نگ جداگانه داردهرنگ وآسر سیدلهجه کالم که لب و

در.گفت الدین تاریخ وفات ابونصرمعینو یاي سیزده بیتمثنوي ،این کتابوي

:کنم ل میاینجا تاریخ وفات ابونصر نق .ه استرا سرودمحمداکبرشاه ثانی 

دود جگــرســیه آســمان زشــدجهـان شـه اکبـر   چون برفت از

ســـال تـــاریخ او غـــم اکبـــراحمد گفتپاي شادي شکست و
2

ازقطعه»جام جم«پایاندر حاتم علی بیگ متخلص به مهر آمده است که میرزااي

.شود لیف این کتاب توثیق میأاین قطعه تاریخ تمصرعه آخراز

خامه به عزم سالش بگرفـت مهـر مضـطر   ه این نسخه جام جـم نـام  گترتیب یافت هر

ــآهم قلم را تـاریخ دلکـش آمـد   وهم مهر ــر ۀئین ــام جــم اســت بنگ ــکندر ج س
3

جريه1255
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ازوداردارجمندوفن تاریخ مقامی بلندتوان گفت که این کتاب در پایان میدر

استفاده فقط براي محققین موردنه و ،پرارزش استمهم، مفید وبعضی جهات بسیار

است که مورد  سزاوارادب فارسی عالقه داردزبان وبههردانشجو که از سوي است بل 

طبق ذوق وتواند  میهرکسی هاي رنگارنگ است وگلاز اي این دسته.مطالعه قرارگیرد

باتا عصرحاضر»جام جم«لیف أروز تاز،آن دسته انتخاب کندگلی ازضرورت خود

آن کاسته  افادیت ادبیارزش تاریخی واز آشنایان نیازي بیگانگان وبیالتفاتی وهمه بی

.نشده است
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