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 دبیر علمی پیشگفتار
 

 * 1 میرزا مالاحمد

 

 و ادب ،دانشمندان و فرهیختگانی که در پیشرفت علم ،تجلیل و بزرگداشت ادیبان

های حمیدۀ مردم در همۀ دوران و  ز سنتاند، ا فرهنگ جامعه خدمت شایسته کرده

و  امعن یافته ودایرۀ تجلیل بزرگان گذشته وسعت  ،ولی در دوران استقالل ؛هاست مکان

مثالً در زمان شوروی به عارفانی که در پیشبرد تمدن  پیدا کرده است؛های تازه  هدف

 و لدین بلخی، سناییا جالل شد. هرچند از نام و آثار موالنا ، کمتر توجه میاند داشتهسهم 

و تشویق به این  ها آثار و افکار آن در کردند، تحقیق بزرگ یاد می یعارفان مثابۀ به عطار

مردم تاجیک با احوال و آثار امام  ،در دوران استقالل گرفت. محضْ کمتر صورت می کار

تر  قها آشنایی بیشتر و عمی ی و امثال آنخیعقوب چر احرار ولی، موالنا  خواجه اعظم، 

از میرسیدعلی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجستۀ قرن چهاردهم، پیدا کردند. 

 جشن م.6700سال  ،که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستاناست بزرگان  همین زمرۀ

  شود. سالگی او تجلیل میهفتصد
دلیل  زیادی کسب کرد و به اش شهرت هرچند میرسیدعلی همدانی در زمان زندگی

گوناگون پیروان و مریدان  کشورهایدر به آثار او،  دانشمندان و عارفان ،بانادیتوجه 
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 عارف این و آثار افکار ،جانبۀ احوال بررسی همهدر قرن بیستم بود که ، یافت زیادی

 بزرگ صورت گرفت. 
دانشمند و عارف برجسته در تاجیکستان در نیمۀ  ،روزگار و آثار این ادیب در تحقیق

اولین محقق تاجیک  ،زاده جه سلطاناماهرخو ،. دانشمند جوانشد غازگذشته آ نرقدوم 

رسالۀ  ،بود که به بررسی احوال و آثار میرسیدعلی همدانی پرداخت و در این موضوع

 م.0400سال  در که حقیقت دربارۀ حضرت امیرجانباعنوان . کتاب او کرد آماده دکتری

ادیب و عارف  این را با احوال و آثارخوانندگان تاجیک  برای اولین بارطبع رسید،  به

قدر گوارا   دربارۀ عرفان و تصوف آنسخن راندن ها  سالاین در اینکه . باکرد بزرگ آشنا

اجتماعی  گام پیش های دیشهنا دانشمند و ادیباین حال  شرح کردنبود، عالم جوان سعی 

به برگردان و روع شست که ا و اخالقی او را به قلم دهد. او همچنین از اولین محققانی

عارف این اخالقی  آثار کردن مردم با آشنادر  میرسیدعلی همدانی کرده و تهیۀ آثار

به  ،او از در پیروی نگذشت که گروهی از محققان است. دیری داشته بزرگ سهم ارزنده

بررسی و تحقیق ، ترتیبتهیه، به  نشان دادند و احوال و آثار میرسیدعلی همدانی توجه

خصوص کارمندان آثارخانۀ والیتی تاریخ و  به ،اختند. در این زمینهها پرد آن

زاده،  ابراهیم جلیل، کسانی مثل نام میرسیدعلی همدانی در شهر کوالب کشورشناسی به

ها  و مقاله ها رساله دادند وکوشش بیشتر به خرج  ...و افرجب عصازاده، مظفر عزیز

احوال و آثار ادیب را  دربارۀ قیق عمیقطبع رساندند. محقق جوان حاتم عصازاده تح به

های  میرسیدعلی همدانی و خصوصیت»موضوع با ای علمی  داد و رسالههدف خود قرار 

های  علم م. در مقطع دکتری6772سال  کرد که درتألیف « ادبی و بدیعی آثار او

علی همدانی کتاب  های علمی او در جویو جست آموخته شد. همچنین،دانش ولوژیفیل
، چاپ رسید به عرفاندر نشریات  م.6772 در سالکه  مقام او در فرهنگ شرقو 

جمهوریوی مجتمع »دولتی  مؤسسۀ حاتم عصازاده که سروری .شدبست  جمع

به  سازمانی،و  تشکیالتیعهده دارد، در ردیف کارهای زیاد بررا « های کوالب آثارخانه

مشغول  ، میرسیدعلی همدانی،گاحوال و آثار ادیب و عارف بزر گوناگونبررسی مسائل 

 است. 
پاکستان در  و آثار و افکار میرسیدعلی همدانی در ایران، هندوستان ،دربارۀ روزگار

 توان به ها می ازجملۀ آن که تحقیقاتی انجام شد سلسله م.0447-0407 های سال
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احوال سیدحسینشاه همدانی، اثر  شاه همدان، ظفراشرف  سیده اثر سیدمیرعلی همدانی
 اثر ساالر عجمپرویز ازکایی،  اثر مروج اسالممحمد ریاض،  اثر و آثار میرسیدعلی همدانی

 . اشاره کرد الدین احمد شمساثر  شاه همدان و عبدالرحمان همدانی سید
جانبۀ احوال و آثار میرسیدعلی همدانی  همهآموزش جدی و که اشاره شد،  طور همان

خصوص پس از نشر قرار حکومت  به ؛پیدا کردوسعت  استقاللدر تاجیکستان در دوران 

 توجه ،سالگی زادروز میرسیدعلی همدانی287جمهوری تاجیکستان دربارۀ تجلیل 

 و شناسی شناسی، تاریخ، زبان فلسفه، ادبیات ازجمله ،علم گوناگونهای  ساحه محققان

مناسبت جشن مذکور در شهرهای دوشنبه و کوالب  . بهشد اخالق آن بیشتر جلب

اوراد » و «معرفت نفس»، «قدسیه»چون همادیب و عارف این های جداگانۀ  لهرسا

زاده،  جه سلطاناها ماهرخو طبع رسیدند که در تهیۀ آن به وی آثار منظوم و نیز «فتحیه

زاده  حسن اف وزاده، عزیز عصازاده، جلیلرجب ، فا حاتم عصازاده، کوچراف، سیدابراهیم

 . کردند رکتاشم
 و زاده سلطان کوشش دو جلد بهدر  علی همدانی سید آثار منتخب میر

های کارمندان علمی آ.ع. تاجیکستان و استادان دانشگاه دولتی کوالب  مقاله مجموعه

جشن  برای خوبی های ه، تحفچاپ شدند م.0440سال در که  از اوستا تا همدانیعنوان با

ف محمدا .، ااف الرحیمعبد ق. مثل های دانشمندان تاجیک رساله ،همچنین مذکور بودند.

های گوناگون فلسفی، اخالقی و سیاسی آثار میرسیدعلی  که به مسئله فک. قادرا و

  دارند.شناسی  ین ، سهم نظررسی در همدااند پرداختههمدانی 
. شود شناسی تبدیل می همدانی مهم مراکز به یکی از تدریج تاجیکستان به ،درواقع

تاجیکستان،  ملیهای جمهوری، دانشگاه  علمهای علمی آکادمی  در مؤسسهمحققان 

ات تاجیکستان، عالطآثارخانۀ میرسیدعلی همدانی در کوالب، پژوهشگاه فرهنگ و ا

 ،تعلیمی و فرهنگی جمهوری ،های دیگر علمی کوالب و مؤسسه دانشگاه آموزگاری شهر

  مشغولادیب و عارف بزرگ  این و تحقیق و بررسی احوال و افکار ،به تهیه و نشر آثار

 ند. هست
 ،رودکی باعنوان در تاجیکستان فصلنامۀ رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایراندو

استادانی  های در آن مقاله ه وای را به حیات و آثار علی همدانی اختصاص داد شمارۀ ویژه
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ها  از دستاوردهای علمی آن افغانستان و پاکستان گرد آمده که ،ستان، تاجیکاز ایران

 دهد.  گواهی می
 سالگی میرسیدعلی همدانیهفتصد جشن برای در برنامۀ مفصل آمادگی

بینی شده است.  ادیب و عارف بزرگ نیز پیشاین نشر آثار منتخب  ،م(6700ش/0349)

های آ.ع.  گنجینۀ دستخط 902اینک، جلد اول آن که دراساس نسخۀ تحت ش 

 به نظره شده است، ف آمادا عصازاده و ق. توردی .حبا زحمت  اجیکستانتمهوری ج

رسالۀ اخالقی و فلسفی میرسیدعلی  دهآثار منظوم و  . این مجلدرسد میخوانندگان 

 شود یادآوری است گیرد. الزم همدانی را که به زبان فارسی تاجیکی نوشته است، دربرمی

و  ،اف . رحمانعزاده، آکادمیک  پروفسور م. سلطان ، موادی کهکه هنگام تهیۀ آثار عالمه

. امید اند اند، با یکدیگر مقایسه شده های پیش آماده کرده در سالاف رسور ا. کوچپروف

 . شوندیاب  عارف وارسته بهره این خوانندگان گرامی از آثار پرمحتوای است
  


