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   چکیده

، از «امیرجان حضرت» تاجیکستان مردم صمیمانۀ تعبیر به یا همدانی میرسیدعلی حضرت

اوست. در   عرفای بزرگی است که اصول و مبانی تعلیماتش فراتر از حوزۀ فرهنگی و تمدنی

ارسته، دربارۀ طریقۀ عرفانی او بحث حالی کوتاه از این عارف و این مقاله، پس از ذکر شرح

 انصاری، عبداهلل  همچون خواجه خرمن بزرگانی چین خوشه دل صاحب شده و این سالک

 موالنا غزنوی، سنایی عطار، فریدالدین  شیخ غزالی، ابوحامد عربی، بن الدین محی اکبر شیخ

 سمنانی، الءالدولهع  شیخ شبستری، محمود  شیخ کبری، الدین نجم  شیخ بلخی، الدین جالل 

در بخش  .دانسته شده است... و سعدی الدین مصلح  شیخ حافظ، محمد الدین شمس  خواجه

دیگری از مقاله، مشرب مذهبی، عرفانی و فکری میرسیدعلی موضوع بحث قرار گرفته و با 

 فقهی و کالمی های نحله از فراتر اشاره به سیروسلوک عرفانی این عارف برجسته، مقام او

مداد شده است. در بخش پایانی مقاله، مفهوم والیت بررسی شده و دیدگاه عارفانۀ قل

که میرسیدعلی همدانی با  دست آمده به حضرت امیرجان در این باره بیان شده و این نتیجه

هاست، با معرفت شهودی همۀ مرزهای فکری را  تکیه به عرفان که دین باطنی همۀ انسان

 است. همدلی تبدیل کرده  مرزبه 
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 . مقدمه 4

کند که ابتدا به چگونگی و چیستی عرفان و تصوف  درک مقام هر عارفی ایجاب می

 پژوهشی، در این زمینه نگاشته است: کوب با نگاه ژرف  عبدالحسین زرینپرداخته شود. 

خواهد با مبدأ  ت درونی انسان است که میمنشأ طریقۀ صوفیه، به یک معنا هم حاج»

سری باشد؛ خدا و انسان  ای که دو وجود و معبود خویش رابطۀ مستقیم پیدا کند؛ رابطه

  (.37: 0326)« هم بپیوندد ای به را با رشتۀ دوجانبه

قدر گسترده و عمیق است که گویا با سرشت خلقت آدمی  این نحوۀ اتصال به خدا آن

طریقی متجلی  ای از این پیوند به  تمام ادیان و افکار بشری، بارقهعجین شده است. در 

است. نیروانا در عرفان هندی، وحدت وجود نزد حکمای یونانی، و حکمت گنوسی و 

عرفانی ربانیم در سنن یهود از این پیوند و ارتباط حکایت دارند و حتی در مذاهب اولیه 

در عرفان  ای که گونه به زند؛ ال موج مینیز این شور اتص 6و آنیمیسم 0چون توتمیسمهم

رسد. طبق این باور، عرفان یا دین باطنی انسان هیچ مرزی  اسالمی به اوج شکوفایی می

، با چنین فتوحاتو  فصوصعربی، صاحب  شناسد. ابن رسمیت نمی را جز مرز عشق به

 ای نگاشته است: مستی
نهند، تار گردد و اگر بر کوه نهند، از اگر آن را بر آسمان نهند، فروپاشد و اگر بر ستاره 

چیزها دیدم که هیچ  ..[ من در وجود خود از عجایب عشقجای کنده شود ].

ای وصفش نتواند کرد. عشق، به مقدار تجلی است و تجلی، به مقدار معرفت  کننده وصف
  (. 379: 0320)الفاخوری و الجر، 

صفش نتوان کرد، عشق را القضات همدانی، با همان مستی که و شهید عشق، عین

 داند:  همزاد روح می
روح و عشق، هردو، در یک زمان موجود شدند و از مکنون در ظهور آمدند. روح را بر 

عشق آمیزشی پدید آمد و عشق را با روح آویزشی ظاهر شد. چون روح به خاصیت در 

ان عشق آویخت، عشق از لطافت بدو آویخت. به قوت آن آویزش و آمیزش میان ایش

اتحادی پدید آمد. ندانم که عشق صفت شد و روح ذات، یا عشق ذات شد و روح صفت؛ 

 (. 0333، القضات )عینحاصل هردو یکی شدند 

عشق به مقدار تجلی است و تجلی به مقدار معرفت ]...[ و معرفت نور است و »آری، 

]...[« ی و تعال ت. معرفت عطایی است از حق سبحانهشرح دل است و به کسب بنده نیس
 (. 63: 0328پیل،  )ژنده
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معرفت نزد صوفیه و عرفا کشف و شهود است که آن را یگانه وسیلۀ » به تعبیر دیگر،

و بنیان این معرفت بر تجربۀ درونی ( 86: 0326کوب،  )زرین« شمارند نیل به حقیقت می

  استوار است که بازتابی از سیر انفسی سالک است:
فت، در آن چون دل از صفات ناپسند تطهیر و تزکیت یا و آن عبارت از نوری است که

هایشان را  امور بسیار کشف شود؛ اموری که زان پیش نام تجلی کند. از این تجلی

لکن اکنون به را معانی مجمل و غیرواضح است، و ها پنداشت که آن شنید و می می

 (. 08: 0320)غزالی، یابد  می وضوح در ها را به معرفت حقیقی دست یافته و آن

ۀ درونی را فهم کوشیدند تا معنی وحدت تجرب بند به دین بودند،پایفه که تنها متصو

گر را تاریخ و جهان تای دی را یکی از سه منبع معرفت شمرده و دو کنند. متصوفه قرآن

ۀ جذب ،بشری از آغاز خلقت تاکنون در تمام ادیان، افکار و آرایاند.  طبیعت دانسته

مشترک فطرت انسانی  ۀ خداشناسی و جلوۀمحققان این بارقود دارد. اتصال به خدا وج

اوش ، بودایی، زردشتی و غیره ترمیر مسلمان، مسیحی، یهودی، برهمنرا که از ض

   .(0382)حلبی،  اند نموده، دین باطنی نامیده

غوغای عرفانی را در جهان اسالم، از اندلس گرفته تا مصر و شام و  الدین محی»آری، 

شاگردان  بلخی، محمود شبستری، حافظ و جامی همهن و هند، برانگیخت. مولوی ایرا

  (.60: 0320)مطهری، « مکتب اویند

آفرین میرسیدعلی همدانی است که با معرفت و  آفرینان مستی یکی از این غوغا

کسوتان  مواجید عرفانی، جنوب و شرق آسیا، آسیای صغیر و آسیای میانه را چونان پیش

« یرسه نوبت ربعِ مسکون را س»بخشد و به اشارت پیر و مرادش  ر عاشقانه میعارف، شو

و در پرتوی چنین معرفتی است که مشعل دین اسالم را در  کند می( 0347)بلخاری قهی، 

 . افروزد کشمیر و سایر بالد برمی

با توجه به این اجمال، نگارنده باور دارد که عرفان مفهوم جهانی شدن را در خود 

ته دارد؛ یعنی پیش از آنکه واقعیت دهکدۀ جهانی در زمانۀ ما مفهوم عینی پیدا کند، نهف

دل با معرفت شهودی همۀ مرزهای فکری را به مرز همدلی تبدیل  عارفان صاحب

های متوالی  هاست، قرن تر، عرفان که دین باطنی همۀ انسان . به سخن روشناند کرده

و حتی متصلب را رنگ و آهنگ وحدت بخشیده  است که همۀ باورها و اعتقادات متکثر

است. در یک کالم، جهانی شدن، همدلی و دیگرپذیری از معرفت عارفانه سرچشمه 
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گوهر  کند و با مستی شهودی رنگ می ا بیها ر گرفته است. معرفت عارفانه همۀ رنگ

است. انگیزی  گرایی نتیجۀ چنین معرفت شور گستراند. تفاهم و هم مروت و مدارا را می

 های تفصیلی است:  دار همۀ بحث بن عربی، آینه الدین این سرودۀ شیخ اکبر، محی
 در گذشته، من از دوست خود

 تافتم، روی برمی
 اگر کیش وی را

 یافتم؛ همسان مذهب خویش نمی

 لیکن امروز، قلب من پذیرای هر نقش شده است:
 چراگاه آهوان، صومعۀ راهبان

 بتکده، کعبه،
 صحف قرآن.الواح تورات، م

 ام من به دین عشق سرسپرده
 های آن و به هر سوی که کاروان

 رهسپار شود،
 راه خواهم جست.

 های دین و ایمان من است هموارگر همۀ ناهمواری آری، عشق،
 ( 378-370: 0326الزمانی،  )صاحب 

اندازی فقط شناسنامۀ عرفانی میرسیدعلی همدانی را  نگارنده با چنین چشم

گرایی را  اش، مبانی هم انسانی که در حوزۀ فرهنگی و تمدنی شناسد؛ بزرگ رسمیت می به

کند. در چنین فرایندی، تمایالت مذهبی و کالمی او نقشی  با صدا و سلوکش تقویت می

کنند، درواقع  که بر کارکرد کالمی و مذهبی سید تأکید می بسیار فرعی دارند. آنانی

 هانه بپوشانند؛ تالشی که پُر بیهوده است. ند که عارف وارسته را کسوتی فقیا برآن

 نگاهی به قلمروی پیر کوالب . نیم2

حضرت »پرور تاجیکستان،  حضرت میرسیدعلی همدانی یا به تعبیر صمیمانۀ مردم ادب

اش محلی  نامه چنان شهرۀ شهر است به عشق ورزیدن که پرداختن به زیست« امیرجان

وار بیان  ، مسائلی را نکتهگرش نگارنده تبیین شوداز اِعراب ندارد. برای اینکه نگاه و ن

 : کند می
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 06 جری قمری است. وی در از عارفان شاعر قرن هشتم ه میرسیدعلی همدانی. 0

 :متموّلای  واده.ق در خان ه009 سال رجب

در زمان سلطنت محمد خدابنده اولجاتیو هشتمین پادشاه از سالطین مغولی ایلخانی و 

)حکمتانه( ]هگمتانه[ زاده  همداندر  قوش افرم الدین آق لجمازمان با حکومت  هم

در  هجری قمری 082ذیحجه  ( در ششم ماهسال 03برکت )شود و پس از عمر با می

ۀ باستانی ختالن )کوالب( خط سپارد و در آفرین می افغانستان جان به جان والیت کنر

 (.  0-2: 0324ریاض، ) اینک مزارش زیارتگاه عام و خاص است گردد. هم مدفون می

که حضرت امیرجان در عنفوان جوانی مشغول تزکیه، سیاحت و کسب   آنجایی  از

، در خراسان محمدبن ارکانی شیخ، استادش فرمانبه سالگی  فراست بوده است، در چهل

سالگی نخستین  90  و در( 000: 0380)گلی زواره، کند  بزرگ با دخت خراسانی ازدواج می

شود و با آزادگی راه پدر را  الیت ختالن )شهر کوالب( زاده میومد، در فرزندش، سیدمح

 دهد.  ادامه می

ماه »جمال. حضرت امیرجان او را  ای است صاحب دومین فرزند سید، دوشیزه

ش، شاگرد و مریدپیماید،  گاه که مراحل کمال را می نامد و آن می« خراسان

وی هفت سال از (. 29-23: 0324کائی، ذ)اند گزی ، را به دامادی برمیاسحاق ختالنی خواجه

کند و با مردم این خطۀ باستانی، محشور و  بهایش را در ختالن سپری می عمر گران

« به یاد یار و دیارش»شود که دیگر  بستۀ ختالن می شود. شیخ چنان دل مأنوس می

ی زیارت گونه که برا سازد و همان موید، با حیات و مماتش کوالب را هگمتانه می نمی

شاه »گذارد، در قلمروی مزار  میرسیدحسین شاه خاموش )ره( پای به کوالب می

  رود. نیز به خواب ابدی می« خاموش

. شاه همدان از رهروان و سالکان سلسلۀ کبرویه است. این طریقت مشهور عرفانی 6

موده که ای پی گونه با سلوک و آفرینشگری معنوی این سالک الی اهلل، فرایند کمال را به

 (. 008: 0380)اخترشهر و دیگران، اند  ارادتمندان آن بر طریقت همدانیه نیز تأکید کرده

پیر و شود که  ل میدل با طی مراحل سلوک به مقامی نائ حال، سید صاحب هر  به

داند و پس از درآمدن  اش می خرقۀ ارشاد را برازنده ،مرادش، شیخ محمود مزدقانی )ره(

  کند. ویه، مشعل عشق و معرفت را مشتعل میبه سلک خلفای کبر
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قرآن . باور محققان بر این است که حضرت امیرجان )ره( در کودکی به حفظ 3
شود و با راهنمایی و ارشاد مامایش )خال/ دایی( به قلمروی عرفان قدم  ل مینائ مجید

  شیخ شیخ محمود مزدقانی،گذارد و از خرمن عالمان و عارفان زمانش، چونان  می

الدین  االسالم شرف شیخ الدوله سمنانی، عالء  شیخ، غُوری خراسانی الدین یحیی نظام

اثر  007کند و با دانش اکتسابی و فراست شهودی،  و... کسب علم و معرفت می درگزینی

ها  نگر، برخی از این نبشته گذارد که البته، به باور پژوهشگران دقیقه وزین را به یادگار می

  (.0324)ریاض، ان است منسوب به ایش

پژوهی، عرفان، کالم،  سیدعلی همدانی سیال و گسترده است. قرآن سنگ گران آثار

های علمی و ذوقی این سالک عشق و  فلسفه، فقه، اخالق، ادبیات و شعر از فراورده

)الفاخوری و «. عشق به مقدار تجلی است و تجلی به مقدار معرفت»حق  معرفت است. به

 ( 379: 0320الجر، 

. برای درک مقام علمی و عرفانی شاه همدان کافی است که با زمزمۀ ابیات 9

 : جاویدنامهعالمه اقبال الهوری در 
 السادات، ساالر عجم سید

 

 تقدیر امم دست او معمار 
  هو گرفتهلل اتا غزالی درس  

 

 ذکر و فکر از دودمان او گرفت 
 مرشد آن کشور مینونظیر 

 

 طین را مشیرمیر و درویش و سال 
 آستین دریا اهخطه را آن ش 

 

 دین و تهذیب و صنعت و علم داد 

 صغیر ایران مرد، آن آفرید
 

 دلپذیر و غریب هنرهای با 
 گره صد گشاید او نگاه یک 

 

 بده راهی دل به را تیرش و خیز 
  

 جامیعبدالرحمن   به فرمودۀ حضرت موالنامقامش را در جغرافیای معرفت دریابیم و 

 است بوده جمع» همدانی میرسیدعلی فرماید: ( بسنده نماییم که می.ق ه0348) )ره(

 چون ؛است مشهور تصنیفات باطن اهل علوم در را وى .باطنى و ظاهرى علوم میان

 ۀخمری قصیده شرح ،الحکم فصوص شرح ،اهلل اسماء شرح ،الیقظه ،النقطه اسرار کتاب

  .(0307 )جامی، «غیره و الملوکةذخیر ،فارضیه
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 کسب اما ؛بود المزدقانى اهلل عبد بن محمود الدین  شرف  شیخ حضرت مرید ایشان 

   شیخ چون و کرد دوستى على الدین تقى االقطاب بین السر صاحب پیش طریقت

 گفت: و کرد رجوع محمود الدین شرف  شیخ به باز ،برفت دنیا از على الدین تقى

 عالم بالد اقصاى در که ستا آن فرمان» د:فرمو و کرد توجه وى «.چیست؟ فرمان»

 دریافت را ولى هزاروچهارصد صحبت و کرد سیر را مسکون ربعِ نوبت سه «.!بگردى

 سبع و ثمانین و ست ۀسن ۀالحج ذى سادس و دریافت مجلس یک در را چهارصد و

 کردند نقل ختالنش به آنجا از و شد فوت رنک والیتِ به هجرى ( 208) مَاَئة

  .(003 تا: بی ی،)شیروان

های فرهیختگان در این زمینه  علی همدانی و پژوهش نامۀ سید با توجه به زیست

دهد. این سخن  توان گفت که این عارف متشرع، شریعت را بر طریقت ترجیح می می

 ،امور دین را سهل بگیری ۀاگر اقام! زنهار: »کند ها را تبیین می امیرجان همۀ ناگفته

کاهنان مذاهب  و عالمانمناظرۀ مستمر با  (.000: 0380)گلی زواره،  «نتیجه نخواهد داد

، بیانگر وجه کالمی و فقهی شخصیت این متشرع عارف ها دیگر چون هندوها و بودایی

هزار نفر را 30است. به باور محققان، سید در مدت پنج سال اقامتش با قوت برهان، 

ابوالخیر، با مواجیدش )سبع هشتم(  که پیر میهنه، ابوسعید  کند؛ درحالی مسلمان می

یَا أَیُهَا الرَسُولُ »گشایند؛ یعنی  کند که گبر و نصاری زنار می چنان فضایی را ایجاد می

شاهکار « حَی إِلی عَبْدِهِ مَا أَوْحَیفَأَوْ»کار واعظان است و « کَغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِِّبَلِِّ

  عارفان.

شریعت و طریقت دو حلقۀ متصل است  ،به سخن دیگر، در نگرش سیدعلی همدانی

نگاه او با شهیدان  ،اندازی کند. از چنین چشم الذهب هدایت را ترسیم می ةسلسلکه 

 القضات همدانی و منصور حالج، سنخیت چندانی ندارد.  عشق، عین

شریعت "»فرماید:  می نامه مناجاتدر  انصاری )ره(،ت، خواجه عبداهلل پیر هرا

 .«"خودی بی" "حقیقت چیست؟" "ددی، بی" "طریقت چیست؟" "بدی، بی" "چیست؟

خودی، مقام فناء فی اهلل است؛ مقام وحدت است؛ مقامی است که شطحیات  بی مقام

سبحانی ما »و « ناالحقا»شود.  چون شط خروشان بر ذهن و زبان عارف واصل جاری می

معرِّف این مقام سرشار از شهود و شهادت است. آیا آثار و کردار شاه « اعظم شأنی

دارد.  نیاز به پاسخ مستندچنین مواجیدی است؟ این پرسش  دهندۀ همدان نشان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=736
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=736
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=736


 44 ارة/ شم 61 سال                                                                                   61

امیدوارم روزی فرابرسد که همۀ آثار این سید وارسته چاپ شود تا شخصیت و آثار 

دل برخی  ر بتوان معرفی کرد. تردیدی نیست که فرزانگان صاحبحضرت امیرجان را بهت

های اُردو، ترکی، پشتو و فرانسوی  به زبان های شاه همدان را چاپ کرده، از نوشته

-80/ 0: 0380)جمعی از پژوهشگران حوزۀ علمیۀ قم، اند  برگردانده و در شرح آن اهتمام کرده

صورت نسخ خطی  های سید، همچنان به ؛ اما به روایت محققان، بیشترینۀ نوشته(82

  است:

 رساله در شعبۀ آثار خطی پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان؛ 02 -

 رساله در زادگاهش همدان؛  42 -

 چند رسالۀ دیگر در کتابخانۀ فردوسی؛ -

 برخی نیز در آرشیو ملی افغانستان. -

توان سخنی مستند و مستدل دربارۀ  نمیح نشود، ها تصحیح و منقِّ که این نسخه  زمانی تا

 ها بیان کرد.  آن

اثر  007گونه که اشاره شد، محققان آثار سیدعلی همدانی را بیش از  . همان0

 شاه همدانالدین احمد، در کتاب  . محقق بنام، استاد شمس(0-2: 0324)ریاض، دانند  می

، الملوک ةذخیر .(0302)انواری، اثر است  092باور دارد که آثار شیخ بیش از 

خالصه و « )الفصوص حل»، «قدسیه»، «دوایرالقلوب»، «المشایخ آداب»، «العارفین منهاج»

و... از آثار مشهور سیدعلی  (غزل 90)شامل  اسرار چهل(، عربی ابن الحکم فصوص ۀچکید

 (.  003تا:  ؛ شیروانی، بی38/ 6 :0320)شوشتری، همدانی است 

 دل توان دریافت که این سالک صاحب همدانی می . با پژوهش در آثار سیدعلی2

بن عربی، ابوحامد غزالی،  الدین عبداهلل انصاری، شیخ اکبر محی  چین خرمن خواجه خوشه

الدین کبری،  نجم  الدین بلخی، شیخ جالل  فریدالدین عطار، سنایی غزنوی، موالنا  شیخ

  الدین محمد حافظ، شیخ شمس  عالءالدوله سمنانی، خواجه  محمود شبستری، شیخ  شیخ

الدین سعدی و... است. این آبشخور فکری بر چگونگی مشرب شاه همدان داللت  مصلح

بن عربی، ابوحامد  الدین عبداهلل انصاری، شیخ اکبر محی  آوایی سید با خواجه دارد. هم

فریدالدین عطار و موالنا، بیانگر افق فکری و معرفتی اوست. وی با چنین   غزالی، شیخ

 ای زیسته و تولید فکر و فرهنگ کرده است.  آبشخور فکری
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عربی، موالنا، غزالی، حافظ و  عبداهلل انصاری، ابن  دانند که خواجه . فرهیختگان می0

اند. شگفت اینکه نگارنده تاکنون  بسیاری دیگر از ادیبان و عارفان از نظر کالمی اشعری

ن چگونه ممکن است که شاه همدان با ای برنخورده است؛ بنابرای به هیچ عارف معتزلی

کالم اشاعره )ماتریدیه( نسبت وثیق معرفتی نداشته باشد؟ پژوهش در این زمینه 

  تواند اساس و آیینی نو را پی افکند. می

 ترین شعر سیدعلی همدانی:  . با توجه به معروف8
 مر او را یار بادهرکه ما را یاد کرد ایزد 

 

 مر برخوردار بادهرکه ما را خوار کرد از ع 
 راه ما خاری فکند از دشمنی راند  هرکه 

 

 خار باد هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی 
 در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار 

 

 که ما را رنجه دارد، راحتش بسیار بادهر 
 (0440)ریاض،  

توان  یتوان گفت که وی دارای طبعی روان و پیرو مشرب مالمتی است، نم هرچند می

انداز شاعرانگی، در کنار عارفان شاعری چونان سنایی، عطار، موالنا،  نامش را از چشم

الدین  حمن جامی، معینعبدالر  عراقی، سعدی، امیرخسروی دهلوی، حافظ، موالنا

اهلل ولی، بیدل دهلوی و... قرار داد؛ البته  نعمت حسینی سادات هروی، شاهچشتی، امیر

ح اشعار و نقد منصفانه و مستدل خواهد کرد که مجموعۀ منقِِّّ گاه داوری نگارنده آن

  حضرت امیرجان را مرور کند؛ پس:
  ون جگرخ این جران وه اینح شر

 

 ذار تا وقت دیگربگ زمان این 
 

 ، اهل مشرب را در حصار مذهب محصور کردن خطاست؛ زیرا:نگارنده. به باور 4
 ها جداست مذهب عاشق ز مذهب

 

 اسرار خداستعشق اسطرالب  
توان پایبند کالم و فقه کرد. برای  اند، نمی کسانی را که با چشم دل الهوت عشق را دیده 

مثابۀ نردبانی است برای رسیدن به فراسوی فراسو. خواجه عبداهلل  عارفان همۀ مفاهیم به

صوفی چه نازد، عارف به دوست. از  زاهد به بهشت می»فرماید:  انصاری در مناجاتش می

 «.یم که خود، همه، اوستگو

حال، طبق روایت تاریخ، اغلب مردم ایران تا پیش از حاکمیت صفویان )قرن  هر  به

اسماعیل   الدین اردبیلی، جد شاه صفی  اند. شیخ مذهب بوده دهم هجری قمری( شافعی

 اهلل صفا:  مذهب است و صاحب خانقاه. به گفتۀ ذبیح صفوی، شافعی
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ای از صوفیان آغاز شد، لیکن دورانی نامساعد به حال  دستهعهد صفوی اگرچه با نهضت 

تر  تر شویم، این نابسامانی را بیشتر و روشن تصوف است و هرچه به پایان آن نزدیک

حیدر   جنید و سلطان  که سلطان زمانی شعار قزلباش، از کنیم. ترکان صوفی مشاهده می

شان را به  های عابدانه و تسبیح جای خرقۀ درویشی جامۀ رزم بر اندامشان کردند را به

های  ها را از زوایای خانقاه به فراخنای میدان شمشیرهای برِّان مبدل ساختند و آن

بینیم که  صوفی نبودند؛ لیکن باشگفتی می -درحقیقت و واقع -جنگ کشانیدند، دیگر

وان عنزده و پیشوایان خود را با گری میگفته و دم از صوفی به اصرار، خود را صوفی می

اسماعیل با آن   که در قیام شاه نما، همین اند. همین قزلباشان صوفی مرشد کامل ستوده

تعصب شگرف به نشر تشیع و کشتار مخالفان آن پرداختند، نادانسته به سست کردن 

صورت بر بنیاد تصوف استوار بود، دست زدند. از پوست  هر  نهضت اصلی خود که به

جویان  ادۀ زاهدان نشستند؛ اما چون زهد بدان امارتتخت درویشی برخاستند و بر سج

برازید، هردو قدرت از دستشان رفت و به  آشام نمی خواران حشیش شمشیرزن و دُردی

ترین مرجعی که این قدرت معنوی را به خود  های دیگر تعلق گرفت. مهم مرجع

عهد صفوی  اختصاص داد، حوزۀ فعالیت عالمان مذهبی شیعه بود. این گروه که از آغاز

شده به راهنمایان مذهبی، از  شده و شیعیان ایرانی بر اثر حاجت شدید ایرانیان شیعی

زودی بر میزبانان خود  دیار عربان به ساحت عجمان روی آوردند، مهمانانی بودند که به

های مذهبی خود که از دیرباز به میراث داشتند، با  چیره شدند. اینان با سابقۀ اندیشه

 به مبارزه برخاستند -و از آن جمله با تصوف -فکری و ذوقی ایرانیان های جریان
(0324 :0 /670-679 .) 

ان چند ر چارچوب مذهب،بنابر چنین دالیلی، محصور ساختن شاه همدان د

می یا نحلۀ کال نماید. بحث نگارنده مبتنی بر حقانیت مذهب خاص بینانه نمی واقع

دالن وادی حقیقت، شناسنامۀ مذهبی  ای صاحبکه بر ای نیست؛ بلکه باور دارد ویژه

صادر کردن خطاست. اگر شاه همدان در خانوادۀ حنفی یا جعفری، شافعی یا مالکی، 

حنبلی یا شیعۀ اسماعیلی به دنیا آمده باشد، پس از سیر مراتب سلوک به مقامی رسیده 

منظر چگونگی های کالمی و فقهی است. واقعیت عینی مردم کوالب از  که فراتر از نحله

  ن این واقعیت است.مذهب، مبیّ

توان انکار کرد که پس از جدال خونین کالم و فلسفه،  این واقعیت را هرگز نمی

اند. فراموش  اندیش عارفانه زانو زده سرانجام هردو نحلۀ فکری در آستان معرفت تجربت
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نی است که سلطان قانو(: »0320غزالی ) نباید کرد که فقه از امور دنیوی است و به قول 

توانند دل به عَرَض بربندند  اند، چگونه می عارفان که سالطین جغرافیای دل«. خواهد می

 فرماید: که موالنا می ؛ چنانبهره از حق بدانند جو را بی های حقیقت و همۀ نحله
 که گوید جمله حق است، احمقی است آن

 

 که گوید جمله باطل، او شقی است وآن  
 

اندازهای  های لنگ و لوک اسیر دست اه است و مقصد، رستگاری. انسانبلی، مذهب ر

اند و راه را در همان هیئت و  اندیش دالن وارسته مقصد اند و کژتابی ذهن؛ اما صاحب راه

در اثر  مرتضی مطهریشناسند، نه بیشتر. از همین منظر است که  رسمیت می هویتش به

 نویسد: یم ،خدمات متقابل اسالم و ایرانمعروفش، 
یکی از کسانی که در کشمیر به اسالم خدمت کرده است، میرسیدعلی همدانی بوده. 

هزارها شاگرد در کشمیر تربیت کرده که  ،این مرد بزرگ که از مفاخر اسالمی است

 هرکدام برای خود استاد شدند. مقام سیدعلی همدانی هنوز در کشمیر محترم است
(0320 :343 .)  

کند. در نگاه  ار، اقیانوس معرفت شاه همدان را به جویبار تبدیل نمیمطهری در این گفت

 وجه تمایز سیدعلی همدانی است: « خدمت به اسالم»و نگرش او، 
 نام احمد نام جمله اولیاست

 

 چونکه صد آمد نود هم پیش ماست 
 های بزرگ است. ای معطوف به غایت، کار انسان اندیشی و داشتن اندیشه آری، بزرگ 

 بخش سیدعلی همدانی این است: های معروف و هویت . یکی از سروده07
 ی؟اهل کجای علی پرسید عزیزی که

 

 کز همدانم ،ت علیاگفتم به والی 
 نی زان همدانم که ندانند علی را  

 

 من زان همدانم که علی را همه دانم 
)والیات( در این دو بیت دو نکته مستتر است: زادگاه سید همدان است؛ به والیت  

ت علی )ع( اعتقاد دارد. گویا در زمان سید، مردم همدان حضرت علی )ع( را رحض

اند؛ بنابراین شاعر ضمن ابراز حس ناخوشایند  شناخته یا به آن حضرت ارادت نداشته نمی

شناسد که مردمش به مقام واالی  رسمیت می کند که همدانی را به به زادگاهش، ابراز می

انه ارادت دارند و برای اثبات این ارادت به والیت علی )ع( سوگند حضرت علی )ع( آگاه

های مبسوط عرفانی و کالمی را  یکی از بحث« والیت»خورد. او با سوگند به  می

 گشاید.  می



 44 ارة/ شم 61 سال                                                                                   21

داللت بر هویت کالمی  -کرم اهلل وجهه -سوگند به والیت شاه اولیا، حضرت علی

  یم.کن کی درنگ میدارد یا عرفانی؟ برای پاسخ به این پرسش اند

 . مفهوم عرفانی والیت9

مقایسۀ به بحثی گسترده نیاز است که نگارنده در کتاب « والیت»برای درک مفهوم 
بدان پرداخته است. در فهم چگونگی والیت توجه  انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ

 به چند نکته راهگشاست: 

وم والیت در دوران آغازین مفهدر کتاب  3ینبرند رودلف راتکه و جان اوک .0
نظریه یا نظام فکری » :اند ، با پژوهش ژرف در این باره چنین نگاشتهعرفان اسالمی

های حکیم ترمذی  سوم/ نهم در نوشته ۀسد ۀوالیت تا نیم مسئلۀ ۀکاملی دربار

اند که آثار مکتوبی عرضه  رمذی کسانی بودهتوجود آمده بود. اینکه آیا پیش از  به

؛ بنابراین نظریۀ والیت برای نخستین بار (37: 0304) «بر ما معلوم نیست ،دکرده باشن

به باور نگارنده،  بازتاب یافته است. ،حکیم ترمذیسنت، کسانی مثل   در آثار اهل

تر از  مفهوم والیت فقط شناسنامۀ کالمی ندارد و مفهوم و معنای عرفانی آن فربه

که عرفان دین  آنجا کند. از ی را احتوا میمفهوم کالمی است و جغرافیای وسیع انسان

های متکثر را در جغرافیای عالم پوشش  ها و نگرش باطنی انسان است، همۀ نحله

 دهد.  می

سنت، حضرت علی )ع( شاه اولیاست و همۀ  های عرفانی اهل  . در باور نحله6

 شود. مقام شامخ حضرت علی )ع( در اعتقادات ها به آن حضرت منتهی می طریقت

 تر از آن است که نیازمند اشارت باشد.  سنت روشن اهل 

سنت غیر از آن چیزی است که متکلمان  . مفهوم والیت در دیدگاه عارفان اهل 3

سه مفهوم  کنند. رسالت، نبوت و والیت رح میو فقهای مذهب جعفری مط

 نویسد:  عربی می با تأکید و تکیه بر آرای ابن 9. ایزوتسواند پیوسته هم به
همراه  نبی همان ولی است با داشتن یک فضلیت دیگر )یعنی منصب والیت به

تر )یعنی منصب نبوت  رسول همان نبی است با فضیلتی اضافه .منصب نبوت(

دو مَنصب  ،بنابراین پیامبر )نبی( در وجود یک شخص ؛همراه منصب رسالت( به

ف را وحدت مختل ۀآورد و رسول در وجود خود سه مرتب )رتبه( را گردهم می
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 سه رتبه در اینجا قابل تمیز است: والیت، نبوت و رسالت ،بخشد. بنابراین می
(0308 :604).   

است به حق در مقام فنا از نفس  والیت قیام عبد» ،دینی ۀاز منظر معرفت عارفان

ا به ولی است. ابوعلی مسمّ ،ی که صاحب والیت استکس آن (.0307)سجادی،  «خود

الحقِ، لَم یکن لَهُ عَن  ةِاَلوَلَی هُوَ الفانی فِی حالهِ الباقی فِی مُشاهَدَ»  :جوزجانی گفته است

  جا(. )همان «اهللِ قرارُ مَعَ غَیرِ نَفسِهِ اِخبارٌ وَال

اَلوَلی »توان گفت:  ، میکنیم ای کوتاه بیان تعاریف ولی را بخواهیم در جمله ۀاگر هم

معرفت  ۀاین عصار. تعالی را بشناسد ه حقولی کسی است ک ؛ یعنی«العارف باهلل هُوَ

توانند به چنین  سلوک میاند؛ یعنی با سیرو ها بالقوه ولی و همۀ انسان است  عارفانه

  ل شوند.مقامی نائ

 بن عربی، الدین ، محیشهیر آثار شیخ اکبر انجامی که از ارادتمندان و شارح. 9

والیت عامه » .امه و والیت خاصهباور دارد که والیت به دو گونه است: والیت ع است، 

حسب مراتب ایشان و والیت خاصه شامل نباشد  شامل باشد جمیع مؤمنان را به

 به تعبیر دیگر:  (.369: 0383)هجویری،  «واصالن را از سالکان
سلوک است و عبارت است از فنای خاصه که مخصوص واصالن ارباب سیرو والیت

در حق  بد در این مقام از خود رها شده، یعنی ع ؛عبد در حق و قیام عبد با حق

   .(609.ق:  ه0348)جامی،  است  فانی گشته و با بقای او باقی مانده

 آمده است:  فصوصدر . 0
مقصود او والیتی است که  ،اگر از اهل اهلل شنیدی که والیت باالتر از نبوت است

ز آن حیث که ا -السالم علیه -یعنی رسول ؛همراه رسول یا نبی در یک شخص است

عربی،  )ابن آنکه نبی و رسول است  ازحیث ؛تر است از خودش تر و کامل ولی است، تام

0387 :030-032) .  

رسد و والیت  پایان می با رحلت خاتم پیامبران، حضرت محمد )ص(، والیت خاصه به

نند با توا ها می انسانشود؛ البته برخی  ری و جاری میها سا عامه، بالقوه، در همۀ انسان

عبدالقادر بیدل را   ل شوند. ابوالمعانی میرزاو وارستگی به مقام والیت عامه نائپارسایی 

 چنین باوری است: 
 ها بس که ناتمام و خام است فطرت

  
 پیغام است ۀدر بزم وصال مژد 
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 باشد« نحن اقرب»گر جوهر فهم 

 
 توالیت عام اس ۀپیداست که نشئ 

 (0300)بیدل دهلوی،   

شناسنامۀ اولیای خداست و زمین هرگز از حضور عاشقان  ر چنین فهمی، والیت عامهبناب

 «نماد انسان کامل است ،انسان کامل مظهر اسم ولی است و ولی» اهلل تهی نیست. آری،
  (.600: 0308)ایزوتسو، 

های بارز  . چیستی مفهوم عرفانی والیت در جغرافیای کالم شیعی از محور2

اهلل صفا با توجه به تناقض مفهوم عرفانی والیت با مفهوم کالمی،  پژوهش است. ذبیح

  چنین نگاشته است:
امری تازه نبود؛ جنگی  -خاصتاً شیعیان با صوفیان -اما مبارزۀ عالمان مذهبی اسالم

بن  مرتضی های پیشین بازمانده و بدین عهد رسیده بود. سید دیرینه بود که از قرن

ششم و هفتم هجری، صوفیان را به کفر و الحاد نسبت داعی رازی، عالم شیعی قرن 

بن منصور حالج، شبلی و بایزید بسطامی را کافر و  داده و بزرگانی ازقبیل حسین

بر « صدهزار لعنت»ملحد دانسته و مقاالت ایشان را از مقولۀ کفر و زندقه شمرده و 

دین،  و صوفیان، بیآنان و بر کسانی دیگر از همین فرقه فرستاده است؛ زیرا به نظر ا

بیت و تارک فرایض وضو، نماز و غسل هستند. علت   مردود، زندیق و دشمن اهل

این دشمنی عالمان شیعه با صوفیان آن است که عالمان مذکور والیت و رهبری 

آنکه صوفیان،  دانند؛ و حال ویژۀ نواب او می -و در غیبت وی -خلق را خاص امام

اهلل درآورده، اطاعت از آنان را پنهان و آشکارا  ۀ اولیاءاقطاب و مشایخ خود را در زمر

 -اند که مدعی جانشینی پیامبر و ائمۀ دین -شمارند و به عالمان شرع واجب می

گذارند؛ و پیداست که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد، اگرچه درویش با همۀ  وقعی نمی

 (. 679-670/ 0: 0324)خلق خدا بر گلیمی بخسپد 

 یت در زندگی و سلوک حضرت امیرجانای را برتابیم، مفهوم وال وریاگر چنین دا

ویژه  به الملوک ةذخیر. زیست، سیروسلوک و آثار همدانی چونان مفهومی است عرفانی

اقطاب و مشایخ  کند که میرسیدعلی ر این داللت مینورالدین بدخشی ب المناقب صةخال

آنان را واجب شمرده است. چنین مشربی با اهلل دانسته و اطاعت از  خود را در زمرۀ اولیاء

 مفهوم کالمی والیت در حوزۀ تشیع تجانسی ندارد. 

مثابۀ گوهر دین باطنی انسان، محصور کردن شاه  با توجه به مفهوم عرفانی والیت به

  معنای تبدیل کردن اقیانوس به رودخانه است. همدان در جغرافیای کالمی و مذهبی، به
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کند.  سال زندگی را با شور و وجد عرفانی سپری می 03. حضرت امیرجان 0

حوزۀ سیاحت علمی و عرفانی  ران، افغانستان و فرارودانقاره، ای شرق میانه، شبه

اش در جغرافیای فرهنگی و تمدنی  اوست. کارنامۀ سید بیانگر نقش بارز معنوی

 د. پندار اوست؛ به این معنا که همه جای این قلمروی بزرگ را خانۀ خود می

های شگفتی را در خود پنهان دارد. بیشتر محققان  . مرگ شاه همدان نکته8

شب رحلت تا بامداد ذکر »اند:  فقط به ایمان استوار او در لحظۀ واپسین پرداخته

بسم اهلل الرحمن " ۀمبارک ۀکه کلم یااهلل و یاحبیب بر زبانش جاری بود و درحالی

 :نیز ر.ک ؛070: 0380)گلی زواره، « لبیک گفت دعوت حق را ،دنمو را زمزمه می "الرحیم

دل وارسته بیانگر رمز و رازهای دیگری نیز  مرگ این صاحب ،. البته(0324ریاض، 

 شود: ها اشاره می هست که در ادامه به برخی از آن

ای که  سپارد؛ خطه آفرین می حضرت امیرجان در والیت کنر افغانستان جان به جان -

شود که مایۀ  می آبادیاسعدالدین  چون سیدجمالولد انسان بزرگی چند قرن بعد شاهد ت

الدین  ساز سیدجمال افتخار جهان اسالم است. در اینجا به کارنامه و شخصیت جریان

 «. شهرۀ شهر است به عشق ورزیدن»؛ چراکه شود ای نمی اشاره افغان در قلمروی اسالم

ختالن )کوالب( را بر همدان  خواهد در زادگاهش مدفون شود؟ چرا چرا سید نمی -

 یافته در شعر معروفش:  دهد؟ آیا شکررنجی بازتاب ترجیح می
 ؟ اهل کجایی علی پرسید عزیزی که 

 
 کز همدانم ،ت علیاگفتم به والی 

 نی زان همدانم که ندانند علی را  

 
 من زان همدانم که علی را همه دانم 

 دلیل چنین تصمیمی نیست؟  

 یعارفانی است که نامش با جاودانگی پیوند سیدعلی همدانی از بزرگحال، میر هر  به

  ی دارد. روحش شاد باد!ناگسستن

 گیری . نتیجه1

دین  اند، عرفان ان تحقیق و سلوک کردهبه باور همۀ فرهیختگانی که در قلمروی عرف

طریقت، سرانجام به باطنی انسان است. سالکان وادی عشق با عبور از خوان شریعت و 

است. « همه از اوست»و « همه اوست»اش  شوند؛ مقامی که زمزمه ل میقام حقیقت نائم

های وصول  اندیش همۀ راه شود و سالک مقصد رنگ می ها بی در این مقام قُرب، همۀ رنگ
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هموارگر همۀ آن   شناسد و عشق و تجلی رسمیت می به حق و حقیقت را به

نهد و با مروت  را عذر می« هفتادودو ملتجنگ »شود و  های دین و ایمانش می ناهمواری

 زند: و مدارا فریاد می
 در مشرب زن و از قید مذاهب بگریز

 
 عافیت نیست در آن بزم که سازش جنگ است 

  (0300، بیدل دهلوی) 

که عارفان  نگارنده باور دارد پذیری افکار و اندیشۀ دیگران، انداز مدارا و تحمل از چشم

 0دانند که مک لوهان شدن هستند. فرهیختگان می جهانی در قلمروی معرفت مظهر

داند؛ دستاوردهایی که سبب تقارن  را نتیجۀ پیشرفت دانش و فناوری می 2دهکدۀ جهانی

ای  دهکدهها در جغرافیای بزرگ جهانی شده و جهان را با همۀ تضارب افکار به  فرهنگ

که عارفان فرایند  کند می أکیدبر این نکتۀ نو و بدیع ت واحد تبدیل کرده است. نگارنده

و به همۀ   کندهشدن را برمبنای همدلی و دگرپذیری در چندین قرن پیش پی اف جهانی

همدلی از »اند؛ زیرا  ورود در قلمروی همدلی داده ، ویزایها با همۀ تنازع و تضارب انسان

خداوند فقط اند و  گیری از حق تداوم یافته و همۀ باورها با بهره« زبانی بهتر است هم

انسان را مکرم آفریده است و به رحمت الهی باید واثق بود. بنابراین، پلورالیسم عرفانی و 

رنگی  اومانیسم استعالیی در قلمروی معرفت عارفانه چنین مبنا و اساسی دارد و بی

 معنای پذیرش دنیای رنگارنگ اندیشه و افکار در جهان بشریت است: عارفان به
 یر رنگ شدرنگی اس چونکه بی

 
 ای در جنگ شد ای با موسی موسی 

 و بر فراز این بنای باشکوه نوشته شده است:  
 گیری و تعصب خامی است سخت

 
 آشامی است تا جنینی، کار خون 

به باور نگارندۀ این سطور، میرسیدعلی همدانی از چنین سالله و قلمروی است.  

ای که  گمان، در زمانه نسان است. بیتجلیل از حضرت امیرجان، تجلیل از دین باطنی ا

کند، معرفت عارفانۀ دینی بهترین راهبرد  جا بیداد می گرایی و کژاندیشی در همه افراط

پندارند و با باور سنگواره، قساوت و  دربرابر آنانی است که کاذبانه حق را متصلب می

 کنند. رحمی را ترویج می بی

انسان است. تجلیل از معرفت عارفانه تجلیل از حضرت امیرجان، تکریم از مقام 

هراسی است. در یک کالم، تجلیل از  ستیزی و دین معنای کوبیدن مُهر باطل بر دین به

 معرفت عارفانه، تجلیل از مروت، مدارا و دگرپذیری است. 
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