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 چکیده  

های برجستۀ ادبیات عرفانی تاجیک، میرسیدعلی همدانی است که در رشد  یکی از شخصیت

خصوص  ادب و عرفان تاجیک نقشی نظرررس داشته است. میرسیدعلی از مکتب تصوف، به

مند به تصوف را آموخته و با اثرپذیری از مکتب  ترین مسائل عالقه طریقت کبرویه، مهم

الدین رومی در پیشرفت ادبیات  ی سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و موالنا جاللعرفانی و ادب

 هفتغزل است، مثنوی  90که مجموعۀ  چهل اسرار عرفانی سهمی بزرگ داشته است.

، «چهل مقام صوفیه»بیتی جزء آثار منظوم، و  و نیز تعدادی قطعه، رباعی و دو وادی

، «مرادات دیوان حافظ»، «صوفیهاصطالحات »، «در قاعدۀ صوفیه»، «درویشیه»

از رسائل مهم میرسیدعلی همدانی است  الملوک ةذخیرو « المشایخ آداب»، «العارفین اجمنه»

منظور تبیین اسرار و رموز عرفانی پدید آورده است. در  ها را به که این اندیشمند برجسته آن

ان و تصوف است، اعم از ترین آثار میرسیدعلی که دربرگیرندۀ مفاهیم عرف این مقاله، مهم

شده در این آثار شرح داده شده  های او، معرفی شده و مضامین عرفانی مطرح اشعار و رساله

ها  ناکی و روانی غزل است. در پایان، با اشاره به اینکه شاعر در اشعار خود برای حفظ مضمون

امین عشقی و از سبک خراسانی و تاحدودی عراقی پیروی کرده، پیوند آهنگ عرفانی با مض

های این اشعار  ترین ویژگی کارگیری هنرمندانۀ مضامین رمزی و مجازی تصوف از مهم نیز به

 شمار آمده است.  به
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 . مقدمه4

در قرن ستۀ عرفان و ادبیات تاجیک جبر های شخصیت زمیرسیدعلی همدانی یکی ا

باشد.  شد و انکشاف ادب و عرفان نظررس میرنقش وی در میالدی است که چهاردهم 

های  ترین مسئله مهم ،خصوص از جریان مشهور کبرویه هشاعر از مکتب تصوف، ب

برای رشد تصوف و نظم عارفانه کارهای شایانی  و طریقت را آموخته اینمند به  عالقه

و  نیشابوری الدین عطار نوی، فریدمکتب عرفانی و ادبی سنایی غز . ویاست دادهانجام 

 داشته بزرگ یحکمت و ادب سهم ،در پیشرفت تصوف ادامه داده والدین رومی را  جالل

 است. 

دربارۀ را  هایش بیشتر رساله ،توانا یمتصوف و حکیم یمتفکرمثابۀ  بهعلی همدانی 

، قین، زهدیال  وحدت وجود، معرفت، حق مشکالتهای آن،  جریان و پیدایش تصوف

های طریقت، مشکالت  توحید، فنا، بقا، قناعت، فتوت، توضیح اصطالحات صوفیه و مسئله

طبق  د. حکیم دانشمنکرده است آن تألیف های ایمانی اسالم و ارزش و عمدۀ شریعت

ی ها در رسالهویژه   به ؛رساله تهیه کرده 007بیش از  ها، سرچشمه داللت بعضی

اصالحات » ،«چهل مقام صوفیه»، «االولیاءسلسلة»، «العارفین منهاج»، «الطریق عقربات»

به  الملوک ةذخیر و« السالکین منازل» ،«ده قاعدۀ صوفیه»، «المشایخ آداب»، «صوفیه

کرده را در حکمت و تصوف پیشنهاد  یهای جالب نظریه و های مذکور شرح نوشته موضوع

  است.

 

 ها مین عرفانی آن. معرفی آثار عرفانی میرسیدعلی همدانی و تبیین مضا2

قدر زیاد  ، تعداد اشعارش آناست شعر نوشته «عالیی»و   «علی»با تخلص  که مدانیه

در بعضی  است که  غزل 90، شاعر دارای علمی و عاموی منابع نیست. موافق معلومات

رباعی، دوبیتی  تعدادی همدانی ،همچنین ؛نامند نیز می چهل اسرار ها را ها آن سرچشمه

هفت  مثنوی و ه آزمودهاست. متفکر و ادیب در ژانر مثنوی نیز قوّسروده  نیز  و قطعه
که این مثنوی  معتقدند است. بعضی عالمانسروده  نیشابوریرا در پیروی عطار  وادی

ها  اما مطالعۀ مثنوی ؛رسد نظر نمی ی بهیو در آن نوجو استعطار   روبردار مثنوی شیخ

 عطار آگاهانه الهام گرفته  مون مثنوی شیخند از مضچدهند که همدانی هر شهادت می
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مثنوی همدانی  این دو اثر با یکدیگر فرق دارد و، طرز بیان و تصنیف مقصد ادیبان است

این مسئله  دایر به (0449) زاده ماهرخواجه سلطان. استمحصول تخیل خود شاعر 

 گوید:  می
 الطیر منطق ده و حجمو افا ،دراساس مقایسۀ مضمون و مندرجه، بند و بست، طرز بیان

علی همدانی به چنین خالصه آمدن ممکن است که آن  هفت وادی عطار وفریدون 

 ؛بودنش، نسخۀ عیناً این اثر نیست الطیر منطق( باوجود تلخیص و فشردۀ هفت وادی)

  .توان مال علی همدانی شمرد صورت آن را می  این در پس

علی  هفت وادی در بیان و تصویرهای اندیشۀ دانشمند قابل دستگیری بوده، واقع،در

 )آشکارا( المدر آن اندیشه و تخیل شاعر متصوف بر است و کلی فرق کرده همدانی به

کند که  نیست. دانشمند تأکید می مکملخالصۀ سعید نفیسی نیز  .گردد احساس می

 اگر . این عقیدهاست« عطار  علی همدانی از کتب شیخ  ات شیخیاختیار»نوعی  این اثر

 اده است که مثنویز نسلطا اهرخواجهحق به جانب م ،داشته باشد هم ی اساسا هتاانداز

  (.328: 0367نفیسی،) داند را محصول ایجاد قلم علی همدانی می هفت وادی

 گویی نظیرهدر تاریخ ادبیات جواب یا  ،نویسی کالسیک داستان طبق عنعنۀ واقع،در

 ،سنجیدن قلم برای زمینه اعران در اینش ی ازو بسیار بوده است ای مرسوم ه پدید

 گونه استقبال . ایناند نوشته ها دیگران جوابیه آثار مهارت و استعداد شاعری خویش به

مؤلف آن با  شود و پذیرفتهاز اثر پیشینه اثر بعدی بهتر  گاهی که شد میباعث  کردن

« لیلی و مجنون» های داستان ،ها گونه جوابیه این نمونۀ .کند پیدا بیشتری این راه شهرت

که در ادبیات پیشین ما هرکدام در جای خود مقام و منزلت است  «خسرو و شیرین» یا

 هفت وادی، اند. به پنداشت ما آفرینی معین کرده مهارت شاعران را در سخن و پیدا کرده

ها  و پیروی اتگونه تأثیر همین جزء عطار استقبال شده،  که از مثنوی شیخ علی همدانی

 بار دیگر از مهارت و استعداد فطری شاه همدان  یو تألیف چنین اثره است بود

  دهد. می خبر

حمد خدا، از این مثنوی بعد از  شاعر در است. بیت 263 شامل هفت وادی مثنوی

سرشت آدم که از خاک آفریده شده است، مقام و  با ستایش و کند می پیغمبران یاد

طلب، عشق، معرفت، استغنا،  -رح هفت وادیسپس به ش ؛کند مرتبۀ او را وصف می

ساختار  .کند می ها را در عرفان معین مقام آن پردازد و می -توحید، حیرت، فقر و فنا
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مثنوی علی همدانی تفاوت دارد.  کلی با است، به بیت 9877 که شامل عطار  مثنوی شیخ

 کردۀ طی راهِ ،عطار  به مثل شیخ «آغاز اختیاریات امریه»دربارۀ  علی همدانی ،برای مثال

دو شاعر با  . هرپردازد میها  بعد به شرح آن کند و می روشن هفت وادیسالکان را در 

جزء عاشق راه حق بودن را  کرده، ها را تصویر راه رسیدن به این وادی ،تأکید خاص

و با حسیات عمیق مطلب خویش را دایر به این مقصد افاده  دانسته کماالت صوفی

واسطۀ رسیدن به  ،آن است و ها شرط گذشتن از این وادی ،طریقت صوفیه . درکنند می

  رود. شمار می معرفت حق به

 است؛ درحالی پنج بیتشامل « بیان هفت وادی سلوک» عطار باب  در مثنوی شیخ

شش  و شامل گذاری شده نام« آغاز اختیاریات امریه» این باب هفت وادی در مثنوی که 

چون گذشت از هفت وادی درگه  /را هفت وادی در ره است سالکان» بیت است. بیت

  است. عالوه شدهکه سرودۀ خود سیدعلی همدانی است، بر این پنج بیت « است

ی جالب های ها و حکایت بحث پرندهها،  ، پیش از رسیدن به شرح وادیعطار یدر مثنو

بخش شرح  ، هرکدام با مضمون و محتوای خود تکمیلها ذکر شده است خالل آنکه در

 روزگار شیخان این طریقت، ،. مثنوی عطار برای شناخت طریقت صوفیههستندها  وادی

ترین سرچشمۀ ادبی  ها بزرگ موز آنآ های زندگی طرز گفتار و اندیشه و پند و حکمت و

از این شاهکار بیشتر بهره گرفته،  که همدانی دلیل بودههمین به رود. شاید  شمار می به

 ،نشانۀ اعتقاد و احترام به این ادیب عارفبه روی مهر و صدق ازبر کرده و ابیات آن را از 

تألیف  در پیروی او این مثنوی را صوفیانهلحظۀ الهام در  هنگام فارغ شدن از کار علمی و

استثنای یک یا چند بیت در هر  دهد که به . مقایسۀ این دو مثنوی شهادت میاست کرده

شرح  و ها محصول تخیل و ایجاد خود همدانی بوده بهای دیگر و مضمون با بیت ،باب

است. شاعر مهم بودن این  شده با دید و نظر خالصانۀ این متفکر تألیف هفت وادی

 ،های اساسی این طریقت قاعده رعایت و کرده تفصیل بیان به ها را برای صوفیان وادی

 اعمال شرح همدان در شمارد. شاه را مهم می ...قبیل صبوری، توکل، قناعت، مراقبه و از

به زیبا  های  عبارتها را با تعبیرهای لطیف و  حالت آن کرده و گاهی مبالغه  صوفیان گاه

 . کرده است های معنوی و لفظی فراوان استفاده و از صنعتکشیده تصویر 

، «چهل مقام صوفیه» ایی مثله تألیف این مثنوی رساله پیش ازعلی همدانی 

از که هرکدام  کرده بود را تألیف« اصطالحات صوفیه» و« صوفیه قاعدۀ در»، «درویشیه»
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چون مرشدی کامل  که او کنند میمتفکر را به این طریقت اثبات و آشکار صداقت  ها آن

های مذکور شهادت  . رسالهداشته است پایان به معرفت آن اعتقاد بیو این راه شده  وارد

های آن را  ادبیات صوفیه و طریقتخصوص  هدهند که علی همدانی آثار صوفیه، ب می

اشعار  وی که دهد نشان میهای متفکر نیز  آموخته بوده است. مطالعۀ رساله یخوب به

 ،مورد هموقع و ب بامطلبی، زیرا هنگام شرح هر  ؛بوده کرده حفظ ادیبان عارف ی را اززیاد

ی، چنین طرز ، گاهگذشته ادیبان . در کارگاه ایجادیکرده است از این ابیات استفاده

ادبی مشاهده  ۀعنعن مثابۀ به یعنی استفاده از ابیات شاعران دیگر در شرح مطالب،

شاه  کرده است. این سنت ایجادی بروزاز . کوشش علی همدانی نیز با تأثیر شود می

که با  دادهعطار را اساس قرار   شیخ الطیر منطق مثنوی، هفت وادی تهیۀهمدان در 

است.  شدهو در این جاده نیز کامیاب  بوده موافق اش کامالً  یعرفان های  مقصد و هدف

شود که او ادبیات  همدانی معلوم می «مرادات دیوان حافظ» از تحلیل رسالۀ همچنین

است. در  بوده آگاه خوبرمزی آن  مفاهیمو مضامین از  و دانسته می یخوب بهصوفیه را 

های  عرفانی که در غزل مفاهیم عارف توانا به شرح رمزی و مجازی ،این رسالۀ خرد

هر مفهوم و تعبیری را که در طریقت صوفیه معناهای  پرداخته و ،وجود داردحافظ 

میخانه، مفاهیمی چون شرح داده است. وی دربارۀ اختصار  به، دمجازی و رمزی دار

که در شعر عرفانی  ...بتکده، می، شراب، قدح، فراق، شوق، عاشق، بلبالن، مطرب، عشق و

 «عشق» دربارۀ مفهوم رمزیو صحیح معلومات داده  خیلی های مجازی دارند، مونمض

  از این اشاره[«. ...] است تعالی حق مراد فانی شدن در محبت عشق»: نوشته استعرفانی 

 ۀازبر بوده، بلکه درونمایتمام  تنها اشعار حافظ را به شود که علی همدانی نه نیز معلوم می

مانند  به و کردهو فهم درک  یدرست نیز بهرفانی حافظ را متن و مضمون تأثرات ع

 واقعی ارزش و عرفانی حافظ پسند  به شعر حکمت ،دان کامل طریقت سنج و نکته سخن

ی یها گونه محبت به شعر و انتخاب تعبیرها را هنگام مطالعۀ رساله است. همین قائل شده

لدین بلخی، سنایی، عراقی، عطار، ا جالل ، مثلاشعار شاعران دیگر دربارۀاین متفکر که 

مشاهده کردن ممکن است و آن بر دانش عمیق،  ... نوشته است، نیزنظامی، سعدی و

به آثار پیشینیان، او ذوق بلند، حافظۀ توانا، مطالعۀ بردوام و صمیمیت و اخالص 

  داللت دارد. خصوص ادیبان عارف و اهل طریقت صوفیه هب
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 ه وهای حکیمانۀ خود را در این مثنوی جای داد همدانی بسیاری از عقیده علی

است. وی  کردهدعوت  بلندی همتخیرخواهی، نکواندیشی و  ،اندوزی انسان را به دانش

و عارف  در ستایش شخص خردمند و کماالت انسان دانسته زینتترین  معرفت را مهم

 نوشته است: چنین  راه حق
 هست دائم سلطنت در معرفت  

 

 آید این صفت جهد کن تا حاصل 
 

 که مست عالم عرفان بود  هر 
 

 بر همه خلق جهان سلطان بود 
 

داشتن معرفت بهترین صفت انسانی را شود که شاعر  ها معلوم می از مضمون این بیت

 کند می داند و تأکید اساس رسیدن به راه حق می ،این راه در ان رایآدم تالشو  بیند می

موجب دشواری نکشیدن انسان در زندگی و  فانعر مندی از کسب دانش و بهره که

 با چنین مراجعت، دوست شاعر حکمتبنابراین، . شود برابری او با سلطان زمان می

انسان از  را تنها راه رهایی معرفت کامل و کند میدعوت اندوزی  ان را به دانشیآدم

نظر  به ن مثنویهای ای باب بیشتردر  ای حکیمانه تصاویر . چنینداند می جهالت و نادانی

 دهد.  می گواهیو از خردمندی و توانایی این ادیب بزرگ  رسد می

عرگوی، شعر ش ه وتسکین دل بود فقط برای شعر گفتن برای همدانیبه پنداشت ما، 

است. حکیم توانا فارغ از کار  قرار داده الهام عهای عارفانۀ خود منب بیان اندیشه را برای

جاده در این  و آوردهی به نوشتن شعر رو ،خالقی و مذهبیو تهیۀ آثار فلسفی، ا علمی

با بعضی دانشمندانی که شعر همدانی را نقد  ،بنابراین ؛باال و موفق بوده است نیز دست

ممکن  گذارند، موافق شدن پایان میرا از اشعار حافظ و دیگر شاعران  آن و کنند می

ۀ افادۀ شیوو شعر برای او  شاعری هنر اساسی نیست ،زیرا برای علی همدانی ؛نیست

دهای اصلی در فرصت معین و اجرای خواهش و مقصبرای بیان و عاملی حالت روحی 

های  دانشمند اصیل توانسته است اندیشه ،این  بر   ارادت مریدانش بوده است. عالوه

های آسودگی و  . متفکر فاضل در حالتکند هنرمندانه بیان ،ش را در لباس شعرا عرفانی

خواهش  دلیل باال رفتن الهام ایجادی و به ، بهانس صوفیانه مجالس خصوص در ه، بفراغت

حسیات و محبت  و عرفانی داشته سراپا مضامین که کرده  هایی تألیف غزل ،شاگردان

و  ها رباعیتعداد زیادی از  چنین تأثیری که در .شده است ها مجسم  در آن صوفیان

این ادیب عارف به  دهندۀ اعتماد بزرگ ، نشانشود میهای شاعر نیز مشاهده  دوبیتی

  مضمون و محتوای عرفان است. 
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اش کوشش کرده است که مناسبت خویش را  های عرفانی در غزل پسند حکمتشاعر 

این ربط حکیمانه را نظرانه   کند. او نهایتْ دقیقدر شناخت عرفان افاده  هرچیز،پیش از 

 گوید:  می غزلیدر  مثالً کرده است؛ مند هآن را به زمان خود عالق ت کرده ودریاف
 قدم نیست  در این ره هرکه او ثابت 

 
 نیست قدمره جانش به اسرار  

 دلی کز ملک معنی باخبر شد   
 

 [...] در او اندیشۀ شادی و غم نیست 
 انداز خود را  به دریای فنا   

 
 که آنجا صورت ال و نعم نیست 

اساس آن را  تعبیر شده است که« ملک معنی»به  نۀ شاعراندیشۀ عارفااز  ،در این غزل 

را « عرفان دُرّ»سالکان راه طریقت  ،دهد. در این ملک یا وادی معرفت تشکیل می

به ها  آنواسطۀ رسیدن ، «دریای فانی» به« دریای گوهر» از ها اند و غوطه زدن آن جسته

به همین  ذات حق ها صداقت و محبت خویش را در معرفت . آنبوده استمرادشان 

دنیای  و رمزی و مجازی سخن گفتهصورت  بهکردند. شاعر در غزلش  ابراز می طریق

وارد این که  آن است که  کردهتأکید  و بازتاب داده نهایتْ نازک سالکان راه معرفت را

قولی  راستی و راست  دور باشد، به یعمل زشت هرگونه ازتأمل کند که باید  ،شود ملک می

 پیوند دادن .نروداز این اعتقاد بیرون  گزارد وازلی بودن عمر احترام به  ،ر بردس عمر به

و دوری  حقیقت در مکان معنوی سرِّ، دیدن بینش بدیعی با اندیشۀ فلسفۀ عرفانی

. شاعر نکردن از این مکان، بازتاب اندیشۀ عارفانۀ علی همدانی در این غزل است

 )ص( نام خدا و محمد جز  )ع(  حضرت علی کهبا اشاره به این در آخر غزل پسند حکمت

به   اشاره ، این تلمیح پسندیدۀ اسالمی راکرد را ستایش و پرستش نمی یچیز دیگر

 در متن غزلش جای داده است. مورد، بهآن را  ه ودر منزل حقیقت دانست صادق بودن

هوم و هم از مفه است استفاده کرد یخوب بههم از حسن تخلص  ،در مقطع غزلشاعر 

رایج بوده، خصوصیت احترام حال   به  که در میان خلق تا «همنام» بسیار زیبای تاجیکی

   :که چنان ؛است شده آور مورد کار به کرده و آوردن را افاده یجا به
 همنام را بنگر که جز او   علی 

 
 به اهلل و محمد رهبرم نیست 

 کرده و نظر ی محلی کوالب اظهارها لهجه علی همدانی از استفادۀ . عصازاده دایر بهح 

است که ادیب با این  کردهاثبات  ها از آثار این دانشمند در رسالۀ خود با ذکر بعضی مثال

ها را خوب  های آن و لهجهۀ سخن گفتن و شیو هدوستی و رفاقت نزدیک داشت مردم



 44 / شمارة 61 سال                                                                                  34

 ماهرانه« همنام» کلمۀاز  دانسته است. در مقطع غزل مذکور نیز علی همدانی می

 مراد دلش را صمیمانه بیان کرده است.  و استفاده کرده

بیشتر برای  و های خاص داشته و آهنگ مضامین ،های شاعر غزل مذکور و دیگر غزل

 نغمه و رقص عارفان سازگار ها با وزن این غزل اند. شده سرودهسماع صوفیان  های محفل

 و روانی غزل یادشده نیز اثبات . موزونیکند میافاده  تمام بهها را  ذوق و شوق آن بوده و

 . هاست این گفته

و در سفرهایی که به جاهای داشته  قویشاه همدان به عارفان و صوفیان اعتماد 

 ها را از نزدیک آموخته خصلت و سجیۀ آن ها آشنا شده و با بیشتر آن مختلف کرده،

ایندگان این طبقه هایش نم در رساله و سالگی به این مکتب راه یافته از دوازدهاست. وی 

 های ی ویژگیپرور در غزلیاتش گاه است. ادیب حکمت کرده وصف و ستایش بسیاررا 

با گاه نیز  .کرده استها را توصیف  روزگار آنمختلف پهلوهای  ، وعارفان را وصف

کرده  چنین تصویر ،ها آن و با تأیید عقاید از مقام و مرتبۀ ایشان یاد کرده ،صمیمیت

 : است
 خطاب از همه اشیا شنوند  سرِّعارفان  

 
 رمز پرزور شتاب از تف دریا شنوند 

 ای سوز غمش در دل آتش بینند  هشمّ  
 

 ت و نکبا شنوندایبوی لطفش ز دم ر 
 قضا از خط یاسین خوانند  النخذحرف   

 
 شنوند طاها راز اسرار قدر بر در 

 در مالمتگه عشاق که دیوان جزاست   
 

 وندز زلیخا شنپاکی یوسف جان را  
با حسیاتی حکیمانه شرح ت عارفان را ااحوال و صف علی همدانی سید در این غزل میر 

 را که یدیگر، معرفت طرفاز  داده و ها را شرح استعداد آن ،از یک طرف کرده است. او

های  . شاعر در این غزل از صنعتکرده است اند، روشن دست آورده در طریقت به ها آن

جنبۀ بدیعی و منسوخ کاربری  های مثال صورت تلمیح و ،مجاز ،ه، استعارهتشبی ،توصیف

کار برده  بهبه دو صورت در این غزل تلمیح را  وی است. کرده و تاریخی غزلش را قوی

 ؛رجوع به گذشته کرده است «طه» و« یس»ی مثل های نام سوره آوردن با ،اوالً :است

موسی  ن وو مذهبی مثل یوسف، زلیخا، فرعو یا های اسطوره شخصیت با یاد کردن ثانیاً،

دیگر توانایی و صبوری عارفان  طرفاز  وآور شده  ها را خاطر های آن از یک طرف صفت

شاعر به صفاتی چون تشبیه ملیح ساخته است. باید گفت که  و ها مانند کرده را به آن

آگاهی  روند، شمار می مهم به صفاتی تحمل، رضا و قناعت که در طریقت عرفانی ،صبر
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مهارت  داده و در قالب اندیشه و مضمون غزل جای و هنرمندانه مورد بهها را   آن داشته و

از اولین بیت تا بیت نهم تناسب کالم  ،است. در این غزل نشان داده شاعری خود را

است. حسن مطلع  کرده افاده خود را پسندانۀ روانی و حکمت تأثراتو شاعر  شده ترعای

و  بندی قافیه است. طرز کرده کاملمراد شاعر را و وجه تصویر توأم شده  در غزل با

 . رسد نظر می به شده تکمیلانتخاب ردیف نیز در غزل 

اشعار  جنبۀاین  دایر بهآرا بیگیم، استاد بخش فارسی دانشگاه کراچی،  روشن

لفظی  از لحاظ است[ منظورش امیر همدان]اشعار وی »نویسد:  علی همدانی می سید میر

« باشد به خصوصیات اشعار خوب میمتِّصف و  نگیزانغز، بلندپایه، دلکش و اثر ،و معنوی
(0440 :00-00) . 

، از نگاه مضمون است   شتصویر بسیار روان و دلک نظر تنها از همدانی نهاشعار  واقع،در

 راسانیبا سبک زیبای خ است. این اشعار راه یافته در آن است و اسرار تصوف نواز نیز روح

  است.  شدهبیان  کند، ها را بیشتر تأمین می که پرمضمونی و روانی غزل

آهنگ عرفانی با تصویر  و مهم داشته ینقش «های عرفانی جنبه»در اشعار همدانی 

های رمزی  ادیبان تصوف مضمون بیشتر شاعر مثلاست.  یافته های عشقی پیوند مضمون

تأثرات حسی خویش را با بیان تعبیرهای  و هنرمندانه کاربری کردهخیلی و مجازی را 

ها شاعر  . در غزلکرده است ماهرانه استفاده خیلی های عشقی غنایی افاده و از موضوع

عشق خود را به  و های صوفیانه بیان، عباره تعابیر ورا با  دید خویش ۀ تعمق درونی و زاوی

سرشار از و  صمیمی ای اندازه به . عشق عرفانی همدانیکرده است خدا صمیمانه تجسم

تجسم  در آن گوارا و دلکش خیلیغم و هجر  ، ودرد و حسرت است که مهر و محبت

 : گوید می مثالً در غزلی دهند؛ می بازتاب خوبحالت روحی مرد صوفی را یابند و  می
 نقد حیات خواهی، جان کن فدای جانان 

 
 است در ره عشق آیین مهربانان کاین 

 بوی لطف هر شام  مستان جان شوقش بر 
 

 انفشان بر درگه جاللش آیند جان 
 آنان که زنگ هستی از لوح دل زدودند  

 
 [...] از جان نفور دارند دل در هوای جانان 

  «عالیی»عشقش گر الل شد  در وصف سرِّ 
 

 زبانان است او از حال بی کآگه خوش باش 
طرزی  بهفدا  جان ییمای عاشقشاعر ارادت خویش را در س ،سراپا عرفانی در این غزلِ 

و  ینهایت نازکدربیان مقصودش حسیات و تأثرات صمیمی وی نحوۀ که از  کند میبازگو 

اصلی مهم  را که برای مرشد راه حق« آیین مهربانی» . شاعرشود می آشکار یدلکش
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 آن را در شناخت ترکیب داخلی مفهوم کند و می همچون طریقت کامل تصور ،است

 از آن یک آیین مکمل ایجاد قبول وراه رسیدن به جمال معشوقه  به صفت« عشق»

 خودپرستند و  را می« عشق» معرفت و ندا عاشقان صادق ،سالکان ،در این آیین کند. می

. در آخر کنند نمی به درجۀ فنا دوررسیدن  تا اند پیش گرفتهعشقی که در را از عشق

ماند، برای  از چشم حق دور نمی را که« عشق وصف سرِّ» ماهیتصراحت  بهشاعر  ،غزل

بار دیگر به  را صداقت و صمیمیت عاشقان عارف کند و میتسلیت روحی سالکان آشکار 

 . کشد تصویر می

 «دل» و« عقل»، «مرغان»، «عشق»، «مستان»مفاهیمی همچون  ،در این غزل

 این .هستند مند سخت عالقه ،های عرفانی با مسئله دارند و کدام آهنگ مجازی هر

 خود خاص یصفت یک  راه سالکان در آیین وفا و مهربانی، هر مفاهیم ضمن معین کردن

 . همدانی در رسالۀهستند بخش مقصد شاعر در بیان عشق عرفانی دارند و تحکیم

تعالی است و جمال  حق ،بدان که جمال مطلق !ای عزیز» :گوید می« اصطالحات صوفیه»

آن مالحت و طراوت  ،و جمال ،تناسب اعضا حسن عبارت است از. مقید حسن و خلق را

 . «باشد که در حسن است

 در غزل مذکور نیز جمال معشوقه و حسن و طراوت وی از بیان عاشق روشن

و شاعر حسیات  ستوصف او« حسن» و« جمال حق» ،جمالمقصود از  شود. می

 به صمیمانه، کند میکه در روان و روحشان احساس  صمیمیتیمرشدان راه حق را با 

بلکه آن را اساس تصویر  ؛جوید . شاعر از ماهیت عرفانی عشق دوری نمیکشد می تصویر

طاقت، قناعت و سعادت را در راه  ،مشقت، صبر ،غم، عذاب ،درد دهد و می خود قرار

با اساس قرار دادن همین  . محمد ریاضکند می تصویر صمیمانهرسیدن به جمال حق 

های عرفانی و  دارای جنبه[ علی همدانی]اشعار او »: نویسد می های شاعر خصوصیت غزل

  . «درونی و ذوقی است

، «مستان جان شوق»، «آیین مهربانان»، «نقد حیات» های تعباردر غزل یادشده، 

« زبان حال بی» و« عشق سرِّ»، «لوح دل»، «زنگ هستی»، «درگاه جالل»، «بوی لطف»

 و آفرینی نین هنر سخن. چکنند جنبۀ ذوقی شعر علی همدانی را تصدیق می

شود که از اصالت شعر و طرز ساختمان بیان منظوم  میمیسر به کسی  سازی محاکات

در  کرده و هایش به ربط و منطق کلمات دقت غزل بیشتر مخیل آگه است. همدانی در
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گر مقصود  هایی استفاده کرده است که در غزل عرفانی افاده تو عبار تعابیر خیال ازصور 

 . کنند می های عرفانی مساعدت مضمون کردنکامل برای  و هستند ه حقسالکان را

 ای برای واسطه بزرگ است که هنر شاعری برایش ای اندازه به استعداد علی همدانی

نتیجۀ آموزش و تحقیق  در و این هنر صنعی نبوده آید؛ البته شمار می بهروحی  تسلیت

دست آمده است که  اعران عارف بهآثار ش مضامیناشعار شاعران پیشین و حفظ کردن 

در غزل  شاه همدان مثالً هستند؛های باال  گر گفته تصدیق ،شاعر متفکر این های غزل

 نویسد:  میی دیگر
 جاندر  نهفتهتا چند درد عشقش دارم  

 
 پنهان چه دارم آتش، چون دود نیست پنهان 

 پس من  ،پذیر چون نیست درد عشقش دارو  
 

 در آرزوی درمانپویم بیهوده چند  
 از من مجوی رایی، چون رام نیست بختم   

 
 در خویش گشت حیرانکاو کی رای داند آن  

  مندیشداروی درد این ریش از هر طبیب   
 

 را دوا نیابی جز درد و داغ جانان کاین 
به سخن  درد باطنی و جانکاه سالکان لب دربارۀ شاعر عارف ،سراپا عاشقانه در این غزلِ 

تصویر به  را« درد»پنهان کردن این  سختی و ها را به ذات حق و عشق آن گشاید می

 گویندهکه وضع روحی  کند تصویر می. شاعر حالت عاشق را در غزلش طوری کشد می

درد و »زیرا  کند؛ خود را آسان می تسلیت مشکالت شود. شاعر با این کار فقط مینمودار 

ربط دارد. این عشق الهی  ،دارد که دوستش میبه خود او، بلکه به کسی  نه وی« داغ

این درد  ازو  کنند می است که سالکان طریقت آن را در باطن و وجود خویش حفظ

عشق کامل آنگه شود که دو سه » :گوید . همدانی میآورند روی میراز و نیاز  به گداز جان

 وجد ورا به صوفیان  ،قحمحبت به ذات «. اول عقل، دوم شرم، سوم قرار :چیز نماند

رود، از عقل بیگانه  میهر لحظه که ذوق عشقشان باال  که  طوری آورد؛ به میحال 

درد و حسرت خود  شوند و میخود  از خود بی، تنو با دور کردن شرم از خویش شوند می

ها  عالم باطنی آن ،سوز و گداز و حسرت و درددر این حالت، . کنند میجسارت افشا   را با

. کنند میبه فنا را بازگو رضایت و  شود میعشقشان  سرِّ یباعث افشا دهد و می را تشکیل

درد عشقشان را با  و علی همدانی همین حالت حسی و روحی صوفیان را بازتاب داده

 بهتر تعبیرهای غنایی توصیف کرده است. 

. شاعر در غزل، به خود دارد جای مخصوص پسندی حکمت در اشعار همدانی

حرمت نهادن به  معرفت کامل، ، آدمیان را به کسبهایش ی و دوبیتیرباعدر خصوص  هب
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سوی  بهحرکت  و بلندی پیشگی، همت قناعت، ییگو و احسان، راست نیکی ،نوع هم

 گوید:  میهایش  یکی از رباعیمثالً در  کرده است؛ دعوتترغیب و خردمندی 
 ز کرم بر من درویش نگر  !شاها 

 
 دل ریش نگر من خسته جانبر  

 هرچند نیم الیق بخشایش تو   
 

 ، بر کرم خویش نگرمنگربر من  
 کند و میدهد. شاعر نیاز صوفی را بیان  اساس این رباعی را حکمت عرفانی تشکیل می 

شود. همین مضمون را شاعر عارف در قالب سخن مخیل  کرم را از خداوند پرسان می

 ؛میشه نیازمند کرم ذات حق استخاص افاده کرده است. انسان کامل ه یزیبا با مهارت

خود که مفهوم مجازی دارد، « شاه» از گیرد و می نظردرشاعر همین نکته را  ،رو این از

بدون باید انسان  که است از آن . مضمون دیگر این رباعی عبارتکند می کرم طلب

اینکه به خواست خود  در زندگی برای و باشدکوشش افتادگی درپی  افتادگی و روح دل

 . کند سعی رسد،ب

 بیشتر واقع،دانند. در سبک شعر همدانی را منسوب به سبک عراقی و خراسانی می

بیان ساده و  این اشعار از در .است  سهل ممتنع و اشعار شاعر در این سبک تألیف شده

های  . از بعضی اشارهشود میروشن افاده  خیلیمراد شاعر  استفاده شده است و روان

های این عارف را  اندیشه و ،داری مکتب عراقی نیز طرف که از شود شاعر معلوم می

، موجز ها، بیان طراوت، فصاحت و روانی این سبک شاعر با اعتراف به است. کرده تکمیل

 کالم شیوا و سخن دلکش را اساس ایجادیات خویش قرار داده است. 

کیمانۀ خود دور حهای  نیز از اندیشه« العارفین منهاج» همدانی در رسالۀدعلی میرسی

 ی ازپندمثابۀ  برای انسان به کدام که هر کرده آوری بهتر تأکیدها را جمع ،در آن و نشده

که چند سخن از  [...]بدان ای عزیز »نویسد:  اش می و در مقدمۀ رسالها. است روزگار

نام نهادیم تا مگر از  "العارفین منهاج" شد و آن را آوری کالم اهل حکمت و معرفت جمع

  «.نیدن و خواندن این کسی را فایده آیدش

 خود وی فقط ازآنِ ها و حکمت ها گفتهشود که این  می  متفکر اشاره گفتار در این

آوری  های عارفان، ادیبان و شیخان صوفی جمع از آثار پیشین و از گفته ها را نیست و آن

به  ند و نصیحتو سراپا پ حکیمانه ای و رساله کرده چیزهایی به آن عالوهاز خود  و

ای که در این رساله وارد شده است، معلوم  پند حکیمانه 048 ازاست.  گذاشتهیادگار 

بیند  بینانه می های صالح و نیک سنج اساس معرفت را در عمل شود که دانشمند نکته می
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که در زندگی این تأکیدها را شعار خود کنند تا در جامعه  کند می و دیگران را نیز دعوت

ان یآدم به جدی یف با لحنمصنِّ ،ها و حکمت ها گفته این از . در بعضیشوند کامیاب

عمل به دیگران را آزار ندهند،  کنند،دهد که خطا نکنند، راه راست پیشه  هشدار می

آزاری به کس نرسانند. این تعلیمات اخالقی  نگیرند واز خلق عزلت  ،زشت نیندیشند

از مکتب  ی بایدذوق و هر انسان صاحب است یما ضرور ۀهمدانی امروز نیز برای جامع

در اینجا . کار گیرد بهاش  آن را در زندگی ،حکیمانۀ این پیر طریقت سبق آموخته

از خود طلب، اگر »مثالً  ؛نیست از منفعت چند سخن حکیمانه خالی یادآوری

، «بکوش تا بیاسایی»، «بر نعمت کسی حسد مکن، عافیت یابی»، «جوانمردی

 ... .و« را کار بزرگ دان روایی حاجت»

کند  میهای پسندیدۀ انسان کامل را تبلیغ  صفت ،در هر پند این رسالهمتفکر بزرگ 

ترین جوهر آدمی  های صالح را مهم صاحب شدن به اخالق حمیده و پیشه کردن عمل و

، «فتوت» ،«المشایخ آداب» های ها را شاه همدان در رساله گونه اندیشه پندارد. همین می

 های مسئله ها دربارۀ از آن در هرکدام و داده  ادامه الملوکةذخیرو « هل مقام صوفیهچ»

 نظر کرده است.  اخالقی و آیین جوانمردی اظهار

 دارد وهای نیک انسانی جایی نمایان  علی همدانی ترنم خصلت سید عموماً در آثار میر

توانسته است در رشد  قرن چهاردهم میالدیبرجستۀ ادیب و عارف  مثابۀ به دانشمند

یی که این دانشمند بزرگ از بها میراث گران. سزاوار گذارد ادبیات و عرفان تاجیک حصۀ 

ت برای تربیخدمتی بزرگ  و نکرده تا به امروز اهمیت خود را گمیادگار گذاشته،   خود به

  بوده است.انسان 

 

 نوشت پی

  ندگان مقاالت تاجیکان پرهیز شده است.در این مجله تا حد امکان از تغییر لهجۀ تاجیکی نویس
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 . 023-000صص (.9) 3ش .تاجیکستان
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