
های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

 ادبی آسیای مرکزی
 6314، بهار و تابستان 44، شمـارة 61سال 

 

 

 

 و نمایندگان تصوف در آثار میرسیدعلی همدانی ءاهللاولیا
 

 * 1 حاتم عصازاده

 

 چکیده

های  الم است که در آثارش به اندیشهمیرسیدعلی همدانی یکی از عرفای بزرگ جهان اس 

اهلل و نمایندگان تصوف اشاره داشته و در تبیین و تفسیر مسائل گوناگون، به آثار و  اولیاء

ایم با مبنا قرار دادن برخی از  افکار این بزرگان توجه بسیار کرده است. در این مقاله کوشیده

و...  هفت وادی، مثنوی الملوکةذخیر، «عقلیه»و « فتوتیه»آثار میرسیدعلی، ازجمله رسالۀ 

هایی از این اثرپذیری را ذکر کنیم. این اشارات در موارد گوناگونی همچون شرح  نمونه

کار رفته  مفاهیم عرفان و تصوف، مفهوم فتوت، تربیت، شروط سلطنت و پادشاهی و... به

های  فعالیت های بزرگان در آثار میرسیدعلی بیشتر در راستای است. اشاره به اندیشه

مدرسی و واعظی و با هدف تبیین مسئله و تصدیق و اثبات نزد شاگردان با استفاده از امثال 

مرادات »، «االذواق مشارب»های  و حکایات بوده و برخی آثار او در این زمینه، مانند رساله

نیز در پیروی و شرح آثار گذشتگان تألیف شده است. « الفصوص حل»و « دیوان حافظ

های بزرگان دو عامل مهمی  ین، مخاطبان گوناگون آثار میرسیدعلی و اشاره به اندیشههمچن

 اند.  تبع آن، شیوه و اسلوب آثار او شده هستند که سبب تنوع موضوعات و به

 میرسیدعلی همدانی، آثار میرسیدعلی، تصوف.   های کلیدی: واژه

 

                                                                                                                   
  نامزد فیلولوژی )زبان و ادبیات(، دانشگاه دولتی کوالب، تاجیکستان. 0

hamadoni@mail.ru * 
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 همدانی ر میرسیدعلیهای اولیا و نمایندگان تصوف در آثا بازتاب اندیشه. 4

های اولیاءاهلل، شیخان معروف و نمایندگان  در آثار میرسیدعلی همدانی مراجعت به قصه

های روشن در این باب روایتی دربارۀ موسی )ع( و  تصوف موقع بزرگ دارد. یکی از مثال

ولی از خدا با چه آهنگ  خاست که بر آن باشد. نکتۀ عجیب در این روایت ولی می خبر

 کنیم:  می تبخش را حکای کند. در اینجا این مثال بسیار عبرت باران میطلب 
پنج سال باران نبارید و خلقِ  -السالم علیه -در اخبار آمده است که در زمان موسی

اسرائیل چند نوبت به  با بنی -السالم علیه -بسیار به قحط هالک شدند و موسی

 کردند. موسی ماتت میاسرائیل ش استسقا بیرون آمد، اجابت نشد و بنی

الها! چه حکمت است که دعای بندگان » مناجات کرد و گفت: -السالم علیه -

یا/ ای[ موسی! چگونه »]وحی فرمود که  -العو  جلِّ -حق« گردانی؟  مستجاب نمی

 (063: 0404)همدانی،  یصاعم ثکه ابدان خود را به الوا اجابت کنم دعای قومی را

ها به ناشایست  ندگی دروغ و غیبت نجس کرده و دستها به گ اند و زبان آلوده

 ای است که اگر یمن ها خزینۀ حرام گردانیده؛ ولی ما را بنده کشیده و شکم

انفاس او را وسیلت دعا گردانید، شما را از این سختی فرج  (628، «فتوتیه»)همدانی، 

آمد که  خطاب« الها! چه نام دارد آن بنده و صفت او چگونه است؟»گفت: «. دهم

ی یای سیاه است با جامۀ کهنه و مویی ژولیده و رو نام او برخ است. بنده»

گذشت. آن شخص را بدید و  روزی در صحرا می -السالم علیه -موسی«. گردآلوده

«. برخ»گفت: « ای بندۀ خدا! چه نام داری؟»بشناخت. پیش او رفت و گفت: 

م خدای! چه حاجت یای کل» گفت:«. جویم تو را می»گفت:  -السالم علیه -موسی

«. تعالی خلق را از این سختی بازرهاند دعایی کن؛ باشد که حق»گفت: « داری؟

«. م خدای! تو دور شو از میان تا من با پروردگار خود سخنی گویمیای کل»گفت: 

مگر »یک طرف بایستاد و او روی سوی آسمان کرد و گفت:  -السالم علیه -موسی

اند یا ابر از فرمان تو بیرون رفته  یا بادها مخالفت تو کرده خزانۀ تو خالی شده است

است یا ترسیدی که فرصت فوت شود و تعجیل کردی در عقوبت بندگانت؟ چون از 

درحال ابر برآمد و باران بارید و در یک «. ها منزهی، روزی به بندگانت بفرست این

 متغیر شد. جبرئیل از غیرت -السالم علیه -روز گیاهان تا زانوها رسید. موسی

نعم »و یقول: « السالماهلل یُقرِئُکَ  ان یا موسی!»نزول کرد و گفت:  -السالم علیه -

ر االسحایعجبه و نسیم »قال: « و ما عیبه یا رب؟»قال: «. عیباهذا اال انه فیه ل العبد 
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ای است  نیک بنده». وحی فرمود که «شیء لىفال یسکن ا حبنىفیسکن الیه و من ا

نسیم »فرمود که « الها! چه عیب دارد؟»گفت: «. این بنده؛ ولی یک عیب است ما را

گیرد و سلطان محبت ما در هر  دارد و با باد صبح اندکی آرام می صبح را دوست می

چیز را در آن دل جایی نماند و شکر و شکر لِله  دلی که سراپردۀ عزت برکشد، هیچ

 (. 063 :0404)همدانی،  )سپاس مر خدا را(

ام. اینجا چند  من در دیگر اثرهای در دسترس عالمه، این نوع مثال را دچار نیامده

 لحظه را جدا کردن ممکن است: 

 . سبب اجابت نشدن دعای پیغمبر؛0

 . اعتبار دوست و از بین دور کردن موسی پیغمبر؛6

 ؛«دوستانه». مراجعت با جرئت 3

  . خاصیت دعا؛9

 . خجل شدن موسی )ع(؛0

خداوند که بندۀ او غیر او چیزی را به دل راه داده است )باد صبا را « ستانۀگلۀ دو. »2

  دارد(. دوست می

 

  های بزرگان در آثار میرسیدعلی موارد استفاده از آثار و اندیشه. 2

های  های گوناگون، از آثار و اندیشه میرسیدعلی همدانی در آثار خود در بیان مسئله

که از تجربۀ تدریس او معلوم  فاده کرده است. همچنانهای تاریخی فراوان است شخصیت

است، هنگام بیان مسئله نزد شاگردان )طالبان(، مثال آوردن از حیات شخصیتی بزرگ 

به حیات   اینجاست که ما اشاره زایا اثری مشهور امری واجب و دائمی بوده است. 

در این قسمت آییم.  ها را بسیار دچار می های آن های معروف و اندیشه شخصیت

ای  بعد از مقدمه «فتوتیه»مثالً در رسالۀ  ؛شوند هایی به نظر ما الیق نقل کرده می مثال

دانندگان این فن آورده شده  باشد، شرح این مفهوم از بسیار کوتاه که گزارش مسئله می

 است: 
 اهللس قدّ -چون این مقدمات معلوم کردی، بدان که بزرگان امت و مشایخ طریقت

فتوت سخن بسیار  را مقدس گرداند( در حقیقتِ اسرارشان)پروردگار  -هماسرار

شود تا تمسکی بود اهل این معنی را: قال حسن  اند. بعضی از آن یاد کرده می گفته
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شیخ حسن «. نفسک علىلربک  خصمان تکوالفتوت ان » -هسرِّ اهللس قدّ -البصری  

که دشمن کنی با نفس خود  فتوت آن است»فرمود که  -اهلل علیه  ةرحم -البصری

الفتوت ان » -اهلل علیه ةرحم -و قال حارث المحاسبی «.عالو  ازجهت حق، جلِّ

فتوت آن »فرمود که  -اهلل علیه  رحمة -حارث محاسبی  . شیخ«تستنصفوال  تنصف

و  .«خلق بر خود واجب دانی و انصاف خود از کس نستانی مۀهاست که انصاف به 

او  مؤمن عندنال أکمن یالتمییز ن أ الفتوت» -روحه اهلل سقدّ -عیاضفضیل ال قال

فتوت آن »فرمود که  -علیه  اهلل  ةرحم -عیاضفضیل   شیخ«. کافر او صدیق او عدو

خورد؟ یعنی در مقام خدمت و ایثار نعمت  است که فرق نکنی که نعمت تو که می

دشمن تفاوت حق به بندگان او، میان مؤمن و کافر تمییز نکنی و میان دوست و 

 (.  628، 092، ش«فتوتیه»)همدانی،  ننهی

  شیخ -های هفت نفر دیگر را ترتیب که آورده شد، سیدعلی همدانی اندیشه  همین  به

 ، شیخبسطامىبایزید   بن عبداهلل تستری، سلطان  سهل  ابوالقاسم جنید بغدادی، شیخ

 آورده است. -بوالحسن نوریا  شیخ و ی، ابوحفص حداد، ابوعلی دقاقزبن معاذ را  یحیی 

ها عالوه کرده  این بزرگوار جز ترجمۀ آزاد سخن بیشتر این بزرگان، تفصیل نیز بر آن

های  از خصوصیت ی،اضافاست. این اسلوب استناد، یعنی ترجمۀ عینی، مضمونی و شرح 

  باشد. او می آثار خاص اسلوبی در

فراوان است. چند  الملوکةذخیربه زندگی و اندیشۀ بزرگان علم و عرفان در   اشاره

طور خالصه و برای مقایسه آورده خواهد شد. بعضی از این اشارات  مثالی از این کتاب به

 آیند.  های خردحجم عالمه نیز دچار می عیناً یا مضموناً در رساله

ای است  در اول نشئت، آیینه کودک» :است آورده ای خالصهعلی همدانی در میرسید

 .(0470) «رت که دربرابر آن بداری، عکس آن صورت در او ظاهر گرددقابل که هر صو

عبداهلل تستری حکایتی را آورده که چطور او   بن همدانی در ایضاح این خالصه، از سهل

بن عبداهلل  چه نتیجه داده است. روایت است از سهل ،گرفته و آن تاز خردی تربی

 تستری که گفته: 
ها عبادت کردی و من برخاستمی و او  بن سوار، شبساله بودم و خال من، محمد هس

ای سهل! آن خدای را که تو را »کند. روزی مرا گفت:  دیدمی که چه می را می

هرگاه که از خواب بیدار »گفت: « چگونه یاد کنم؟»گفتم: «. آفریده است، یاد کن
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بیند؛  شوی، در شب سه بار در دل خود بگوی که خدای با من است و مرا می

گفت: «. چند شب بگفتم و او را خبر کردم»گفت: «. که زبان تو حرکت نکند نچنا

«. یازده بار بگوی»بعد از چند روز فرمود که «. بعد از این هر شب هفت بار گوی»

بعد از چند روز حالوتی در دل من پیدا شد و خاطر من از صحبت خلق متنفر شد 

سبب   ادند. ترسیدم که بهو پیوسته جایی خلوت جستمی تا مرا به مکتب فرست

معلم را بگوی تا هر روز یک »صحبت کودکان خاطر من پریشان گردد. پدر را گفتم: 

ساله شدم قرآن یاد گرفتم و روزه  و چون شش«. ساعت تعلیم من کند و بگذارد

ساله شدم، مرا مشکلی افتاد. از مادر و پدر درخواست کردم تا  داشتمی. چون سیزده

تادند. از همۀ علما پرسیدم، جواب شافعی نیافتم. به ابادان رفتم و فرسبصره مرا به 

بن عبداهلل ابادانی پرسیدم، جواب شافعی داد. مدتی در صحبت او بماندم و  ةاز همز

کردم. پس  دادم و آداب طریقت از او کسب می های او جال می آیینۀ دل را به سخن

کردم و تا سال دیگر  دم و آس میخری به تستر بازآمدم و هر سال به یک درم جو می

  سر بردم  ساختم. تا بیست سال بدین نوع به آن را قوت خود می

  .(090: 0470)همدانی، 

گران سخن کرده و آن را با تو تربی تمؤلف در شرح این روایت بار دیگر از تأثیر تربی

بیت و اگر در صحبت عارفی، کاملی، محقق تر»مقال عربی حسن انجام بخشیده است: 

اهلل وقت گردد و اگر در صحبت فاسقی، جاهلی، شریری  یابد، امید بود که ولی از اولیاء

دین خلیله )مرد در دین دوستش  على ءالمر"تربیت یابد، شیطانی مرتد شود که 

  .(080: 0404)همدانی،  «"است(

علی همدانی در جایی دیگر از ده شرط سلطنت و پادشاهی سخن گفته و دربارۀ آن 

و علمای  0اصلحهای عمیق بیان کرده است؛ ازجمله از ضرورت زیارت و صحبت  دیشهان

 دین با حاکم چنین مثالی آورده است: 
گفت: «. مرا پندی ده»الرشید شقیق بلخی را طلب کرد و گفت:  نقل است که هارون

است که آن را دوزخ خوانند و تو را دربان آن  یمنین! خدای را سرایالمؤای امیر»

گردانیده است. و تو را سه چیز داده است تا بدان سه چیز خلق را از دوزخ  سرا

سبب  داری: مال و شمشیر و تازیانه. باید که به مال سدّ فاقۀ محتاجان کنی تا به باز

اضطرار، اقتحام شبهات نکنند و ظالمان را به شمشیر قمع کنی و فاسقان را به 

ت یافتی و هم خلق را نجات دادی و اگر تازیانه ادب کنی. اگر همچنین کردی، نجا
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 خالف این باشی، تو پیش از همه به دوزخ خواهی رفت و دیگران درپی تو به
  .(670: 0470)همدانی،  

پرسیدند در حالت سلب که  -اسراره سقدّ -ور حالجصنقل است که از حسین من»

گفت:  . )تصوف چیست؟"نفسک ان لم تشغلها شغلتک هیء"قال:  "؟التصوف ذاما"

« سازد( را مشغول می وت نفست را آماده کن. اگر تو او را مشغول نسازی، پس وی
  .(090: 0404)همدانی، 

 آمده است: « عقلیه»مثال جالبی هم در رسالۀ 
فو روح نبوی و روح ملکی و روح قدسی گویند. علاو بعضی از مشایخ طریقت آن را قلم 

ز متقدمان؛ چون سهل عبداهلل تستری، و این اختیار جمعی از ارباب طریقت است ا

الدین کبری و  نجم   خرین چون شیخأسلیم و ابوالقاسم قشیری و غیرهم و از مت ابن

، «عقلیه»)همدانی،  دولهءالالعالدین  رکن  االسالم شیخ الدین بغدادی و شیخ مجد  شیخ

  .(092ش

 : الملوکةخیرذاز  ی دیگربینیم. مثال ها ضرورت تصدیق فکر را می در این مثال

تا به زمان مروان، در  -السالم علیه -و در صحیح اخبار آمده است که از زمان رسول

در صحرا نماز گزاردی؛ پس برخاستی و  -السالم علیه -عیدگاه منبر نبود و رسول

روی به قوم کردی و خطبه خواندی. بعد از آن خلفای راشدین همچنین کردندی. 

ید، در مصال منبر بنا کرد و چون روز عید بر منبر شد، لک به مروان رسچون نوبت مُ

ا هذما »قال: « ؟ههذه البدعیا مروان! و ما »گفت:  -عنه اهلل ضىر -ابوسعید خدری

ابوسعید «. صل وراءکواهلل ال ا»فقال: «. هالخطبصوت القوم اردت ان ابلغ  تعبد

« ای؟ دا کردهای مروان! این چه بدعت است که پی»گفت:  -عنه اهلل ضىر -خدری

این بدعت نیست؛ این بدان جهت کردم که آواز خطبه به خلق »مروان گفت: 

)همدانی،  واهلل که ازپس تو نماز نگزارم»ابوسعید برخاست و برفت و گفت: «. رسانم

0404 :309-300).  

 است:   ها بزرگوار خالصۀ خود را چنین بیان کرده در دوام این مثال
علیهم اهلل   رضوان -حابه و تابعین و علما و مشایخ سلفو امثال این حکایت از ص

اند، بسیار نقل است و آن جمله دلیل  که بر خلفا و سالطین انکار کرده -اجمعین

است بر آنکه در اقامت امر معروف، اذن حاکم و پادشاه شرط نیست؛ مگر جایی که 

  .(900)همان،  این معنی به فتنه خواهد کشید، آنجا محل نظر است
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گزارش  از گیرد، مؤلف بعد مهمی را دربر می مسئلۀترتیب، هر فصل که   همین  به 

کننده به میان  هایی کفایت مسئله از بزرگان اسالم برای تصدیق و اثبات، مثال

 کند.  بست می آورد و در آخر، مسئله را جمع می

بدان چون این مسائل معلوم کردی، »نویسد:  در جای دیگر برای خالصه چنین می

که احتساب بر سه نوع است: نوع اول احتساب امثال بر امثال، چون احتساب عوام بر 

 .(604: 0470)همدانی،  «عوام و خواص بر خواص

های این فصل آشکار شد، علی همدانی در بیان  های باال و مثال که از فصل چنان

ر آن است که شونده به دالیل گوناگون تکیه کرده و این دلیلی ب بررسیهای  مسئله

روزه، در سطح بلند علمی و منطقی محاکمه و  های گوناگون دینی یا حیاتی، هر مسئله

بهترین نثر  هاىسنتشوند. در این باره ذکر این نکته ضروری است که بزرگوار  اثبات می

 انه استفاده کرده است. آگاهعلمی و بدیعی گذشتگان و دوران خود را دانسته و 

ای از آثار علی همدانی در تفسیر اثرهای گذشتگان یا بیان  جالب است که عده

آرند،  یاد می را به افکار فشردۀها بوده است. در این آثار که به افادۀ امروز  مختصر آن

کند. این پهلو  های خود را نیز قید می یادداشت و خالصه ،استاد پیش از تعلیم برای خود

درسی، مورد تدقیق مفصل قرار نگرفته ایجاد میرسیدعلی، یعنی فعالیت واعظی و م

ین عطار تألیف کرده الدفرید الطیر منطقرا براساس  هفت وادیمثالً وی مثنوی  ؛است

آنکه   حال ؛بیت است 9277دارای  الطیر منطق محمد ریاض قید کرده، که  است. چنان

ا همان قسم هفت وادی ی« اختیارات»دهد.  بیت را تشکیل می 277بیش از  هفت وادی

عنوان گرفته  هفت وادیبرگرفته است. از اینجا اثر علی همدانی  سلوک را در تبۀهفت مر

های(  آیند که شعرهای )بیت رانی علی همدانی موردهایی دچار می  محاکمهاست. در 

  6آرند. یاد می مشهور بزرگان را به

 حدیثی از رسول اکرم )ص( آورده شده است:  الملوکةذخیردر 

عضو  منه شتکىا ذاإ الواحد کالجسد منونمؤال»)ص( فرمود که  که رسول چنان

ند و ا مؤمنان همه چون یک تن»فرمود که «. حمىلا بالسهر و الجسد رئساله عی تدا

خاصیت تن آن است که چون یک عضو از آن الم یابد، همۀ اعضا در تب و بیداری 

  .(608)همان،  «شب به آن عضو شریک گردند

 : کند می افادهرا  یرازی این سخن رسول اکرم )ص(مشهور سعدی ش قطعۀ
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 آدم اعضای یک پیکرند بنی
 

 که در آفرینش ز یک گوهرند 
 توانیم دریابیم.  ها را از ایجادیات بسیار بزرگان ادبیاتمان می مانندی گونه این 

 الحکم فصوصه کرده، یکی  از آثاری که علی همدانی در کار تعلیم و تدریس استفاد
رسالۀه.ق( است. محمد ریاض در تکیه به 238بن عربی اندلسی )ت.   دینال محی

شکل خالصه بانام   الدین جعفر بدخشی ذکر کرده که آن را به نور «المناقبةخالص»

الدین جعفر بدخشی در  آماده کرده است. علی همدانی آن را به نور« الفصوص حل»

بن شجاع،  ن علی همدانی، محمددرس داده است. یکی از شاگردا النتخ لیۀعا سۀمدر

بن عربی  الدین یعنی معنای عرفانی کتاب محی؛ این کتاب را خوب یاد گرفته بوده است

؛ باشد نمی الحکم فصوص کاملشرح « الفصوص حل. »ستا  را برای شاگردان آماده کرده

 است.  گرفته بر اً یا قسماً درتمامهای اساسی آن را که مطالب عرفانی داشته،  هکتبلکه ن

شرحی آورده است که سبب  (000: 0447) ، محمد ریاض000 صحیفۀنوشت  در پی

 صۀمشتمل بر خال الحکم فصوصکند:  انتخاب آن کتاب را از جانب بزرگوار معین می

مطالب  همۀعربی مدعی است که  خاصه دربارۀ وحدت وجود. ابن ؛عربی است عقاید ابن

ه.ق از زبان رسول )ص( شنیده است. در 260ل خود در سا قۀاین کتاب را در رؤیای صاد

گذاری کرده و از روی آیات، تأویل معانی  فصل را مطابق اسامی انبیا نام 60این کتاب، 

 . فرموده است

و بعضی « مرادات دیوان حافظ»، «االذواق مشارب»های  پیش از این، دربارۀ رساله

و شرح اثرهای گذشتگان ایجاد  ها در پیروی آثار دیگر آن بزرگوار قید کرده شد که آن

، یاد کرده علوم الدین ءاحیاعلی همدانی از اثر محمد غزالی،  سید اند. چند بار میر شده

 است. 

 بۀعلی همدانی از تجر سید ها اثبات آن است که در ایجادیات میر این مثال ۀهم

مورد آمده  ها به علمی و ادبی گذشتگان ایجادکارانه استفاده شده و تکمیل آن اندیشه

 کند.   علی همدانی را اثبات میمیرسیدها سطح بلند سبک علمی  است. این مثال

ایجادیات عالمه هم از سادگی اسلوب و هم  از اینجاست که محققان گذشته و امروزِ

طلب موضوع،   که دیدیم، این گوناگونی اسلوب به اند. چنان از دشواری آن سخن گفته

ی اسلوب تصویر در غنا. گوناگونی ژانری و ه استساله وابستاحتمالی ر ۀمسئله و خوانند
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 ،علی همدانی، دلیل دیگری بر بزرگی مقام او در تاریخ افکار علمی سید ایجادیات میر

 باشد.  تاجیک می مردمی و اخالقی تتربی ،اجتماعی

 
 ها نوشت پی

 .صالح است . صلحا جمع0

  .کند می طلب را حده علی تحقیق موضوع . این6
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