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        خانخانخانخان    علمعلمعلمعلمكوچروف كوچروف كوچروف كوچروف 

  فيض قدم امير كبير

الدين شاهين كه به سرزمين كوالب نسبتي دارد، مشهور   ميالدي شمس19شاعر شهير قرن 
  :داند اش مي سطة شخصيتهاي بزرگ فرهنگيشدن ختالن زمين را همچون يونان كهن، به وا

  وكت فالطونيـــل شاهين شــــگشت حاص
  بعد از اين به ختالن هم گير و دار يونان شد

 ديار ختالن حقيقتاً عزيز عالميان گرديده  اويكي از بزرگاني كه از قدوم مبارك
حضرت يا به تعبير ساكنان منطقة كوالب، ) م1384- 1314(است، ميرسيد علي همداني 

قدر و قيمت اين سرزمين مخصوصاً بعد از آن كه امير كبير شهر كوالب را . باشد اميرجان مي
 را طي كرده، وصيت و مريدانش به تعبيري از شهر كنرراه طوالنيكند  آرامگاه خود اختيار مي

 دوم )يثرب(از همين رو، شاهين كوالب شريف را به عنوان مدينة . آورند استاد را به جا مي
  :شود ادآور ميي

  عاقبت آن نور به ختالن رسيد    د پديدــــاز همدان نور وي آم
  الن اوـــــيثرب ثاني شده خت    وـــدان را بگــــمكة ثاني هم

در حقيقت شهرهاي همدان و كوالب چون زادگاه و آرامگاه امير كبير مرتبة بلند 
ام مزار امير كبير را زيارت  قرن است كه مسلمانان عالم با اخالص تم7اند و حدود  يافته

  .طلبند كرده، از دامن پاك اين بزرگوار صفاي خاطر مي
ها راجع به بزرگداشت حضرت اميرجان و مزار ايشان زياد است و هر يك  روايت

در سمت شرقي شهر كوالب، حدود يك . نمايند باوري در بارة تقدس اين درگاه بازگو مي
اين روستاها . اند ، باغِ حبيب و تيبلَي پس هم جاي گرفتهكفش فرسخ دورتر از مزار، دهات توده

آمدند، در روستاي تيبلي اسب و استر  زائران از سمت شرقي شهر كه مي. تاريخي عجيب دارند
را در طويله گذاشته، در روستاي باغ حبيب طهارت كرده و در حق آن بزرگوار نماز 
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 شده، با هزار عرض نياز رو به سوي مزار كفش پاي برهنه آنها در روستاي توده. گزاردند مي
  .نهادند حضرت اميرجان مي

طبيعي است كه در دوران شوروي اين سنت نيك نياكان از بين رفت، ولي در همان 
هندوستان، پاكستان،  مردم معتقد ممالك ايران، افغانستان، -ايام نيز زائران آرامگاه امير كبير

ده، با صميميت خاصي وارد بنا شده، خاكدان آن بزرگوار و با پاي باطهارت به نزد مقبره آم... 
نمايند و با يك جهان تأثرات و اميد  اوالد حضرت را طواف كرده، در حق ايشان دعاي خير مي

  .شوند از اين درگاه بيرون مي
 1989 و مانفرد لورنس آلماني كه سال ك چاني چون يرژي بچكايشناس  شرقتأثرات 

شگاه ملي تاجيكستان صاحب طبراف مزار حضرت اميرجان را زيارت با سرپرستي استاد دان
  .ار خاطرنشين استبسي نمودند

اي  احترام و اعتبار اين بزرگوار بخصوص در نزد مردم مسلمان شرق به درجة افسانه
تا امروز هر كسي كه از ) 1989( سالگي عبدالرحمن جامي 575از زمان جشن . بلند است

 به زيارت مزار امير كبير ستان به تاجيكستان سفر نمايد، تان و افغانايران، پاكستان، هندوس
 استاد ادبيات دانشگاه دولتي كوالب طبق گزارش. داند مشرف گرديدن را براي خود واجب مي

الدين احمد به اتحاد شوروي ماه اكتبر سال  اف، سفر پروفسور شمس علي ناظم شادروان برات
متداران وقت تاجيكستان با اجازة مسكو خواهش پروفسور حكو.  ميالدي رخ داده بود1972

ايشان را از دوشنبه آكادميسين . آورند را داير بر زيارت مزار حضرت اميرجان به جا مي
آن سالها مزار حضرت اميرجان چون بسياري يادگاريهاي . عبدالغني ميرزايف راهنما بود

ود اين، زيارت آرامگاه بزرگوار، اين با وج. فرهنگي تاجيكستان در نهايت خرابي قرار داشت
. رسيد مند نمود كه سرش به آسمان مي دانشمند كشميري را چنان متأثر كرد و چنان عالقه

 دقيقه نزد تربت حضرت اميرجان سر خم 20ايشان پاي برهنه وارد مقبره گرديد و تخميناً 
 آشكار انش حسيات باطني و غليان قلبي اين مرد فاضل را آب ديدگ. راست ايستاد

بود، احوال ما كشميريان  خدايا، اگر اين حضرت نمي«:  لرزان به سخن درآمدبا پيكر.ساخت مي
گفت و دستانش را با احترام تمام به  ها را مي اين سخن» بوديم؟ شد؟ ما چه كساني مي چه مي
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بوسيد  اش را مي ماليد و خاك به دست ماليده روي قبر بزرگوار رسانده، به روي و گردنش مي
  .نمود چشم ميتوتياي و 

آن كس در حق بزرگوار نماز گزارد و بعد با ياري همراهان مقداري خاك گرد و 
اي بود كه پروفسور  ترين تحفه اطراف قبر را جمع كرده در متاعي پيچاند و اين پرقيمت

با پروفسور . برد كشميري به عنوان تبرك از كوالب، بلكه از تمام اتحاد شوروي به وطن مي
يك جهان شادي از مقبره بيرون شده، اين بيت خاقاني شرواني را با اندكي تغيير زمزمه 

  :نمود مي
  آورد است از بهر دل اخوان اين خاك ره        آوردي   ز ره آيند آرند ره كهوانـــــاخ

در مدت پنج سال در حق ما . امير كبير مقام نهايت بلند دارد: پروفسور گفت
ا انجام داد كه هيچ پير شريعت و طريقت در مدت سالهاي دراز نتوانسته كشميريان كاري ر

او با دانش و كرامات خود در اندك زمان قلب كشميريان را تسخير كرد و به مسلماني . است
كرامات خرد و بزرگ همداني باعث شد تا اهل و نااهل مردم كشمير به او اخالص . گروانيد

كرده، شرم و حيا و ترس  العقل بود كه به كسي توجه نمي گويند در كشمير زني ناقص. آورند
گذشته است كه از پيشش امير  روزي سر و پا برهنه از راهي مي. دانسته است و بيم را نمي

ناگاه در . داند به كجا پناه برد زن سرآسيمه شده، نمي. گذرند كبير با شماري از مريدان مي
 را چون از زن سبب كارش. برد نديشه به آن پناه ميبيند و به هيچ ا پيش خود تنوري تفسان مي

  .»مرد آمده ايستاده است«: دهد كنند او با اضطراب و شرمگين جواب مي سؤال مي
 داد، اگر حكومت شما اجازه مي: الدين احمد گفت هنگام خداحافظي پروفسور شمس

ما، چون راه ا. كردند  كشميري به زيارت مقبرة امير كبير شتاب ميهر سال بسيار كسان
زايران بسته است، مردم ما مجبورند كه به بوييدن و بوسيدن مشتي خاك كه كساني مثل من 

  .برند، قناعت كرده، مهر اين بزرگوار را در قلبشان يك عمر حفظ نمايند با خود مي
آري، زماني بود كه نه تنها معتقدان خارجي شرقي، بلكه حتي معتقدان كوالبي حضرت 

كاركنان حتي از نگاه به مقبرة اين .  زيارت مقبرة اين بزرگوار را نداشتنداميرجان امكان
. راجع به فعاليت علمي، فلسفي و ادبي اين فاضل خبر كافي نداشتيم. بزرگوار ابا داشتند
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هاي اصل يا  شمول كه بالغ بر نود عنوان است، نسخه دانستيم كه تأليفات اين دانشمند عالم نمي
وراد ا«، »الخاليق كشف«، »وجوديه«، »الملوك ةذخير«، »االخالق مكارم«ترجمة آثاري مانند 

هاي كشور ما و ايران، هندوستان، پاكستان، افغانستان،  ترين كتابخانهدر بزرگ... و » فتحيه
هاي تصوف و فلسفة  برديم كه آن حضرت يكي از شهستون پي نمي. انگلستان، سويس محفوظند

  . ق حميده را به درجة بلند برداشته است پاية اخال،شرق به شمار رفته
 وضع سياسي و فرهنگي كشور تغيير يافته و از اولين كارهايي 1991خوشبختانه سال 

 سالگي امير كبير 680استقالل تاجيكستان به ثبوت رساند، تجليل جشن  كه حكومت صاحب
 تقريباً تمامستقالل  سال ا15در طول . و به اين مناسبت آباد كردن آرامگاه ايشان بود) 1995(

 تأليفات آن  آنجا كه و ازقرار گرفتدسترس خوانندة تاجيك در آثار ميرسيد علي همداني 
، در اندك مدت اند نوشته شدهو گوارا جذاب و شيوا و موجز روان و ساده و حضرت به زبان 

  .تبرداري مردم قرار گرف  و اخالقي ايشان مورد بهرهصوفيانههاي ديني،  انديشه
 مورد اخرويسعادت رسيدن به  مسئلة كمال معنوي انسان و راه» درويشيه« رسالة در

 و روح قلبامير كبير معتقد است كه كماالت معنوي و پاكي صفاي . بررسي قرار گرفته است
 اماره دست كشيدن از ريا و نفس كاري، حالل، انهدقا طاعت و عبادت صواسطة تنها به ،انسان

  .گردد ميسر مي
تاب و دشوار  و برد، خيلي پرپيچ  راهي كه انسان را به پاكي روحاني مي،ل مؤلفبه قو
از اين رو طالبان راه سعادت را الزم است كه . هنمايي طي نمودن آن امكان نداردااست كه بي ر

  . درويش است، يا پيري داشته باشند و اين پيرراهنما
 پارسا به خوبي بداند،  را ي شرععلومدر نظر امير كبير، پير طريقت شخصي است كه 

 تماماً رو گردانده و به حرص، از خودپسندي و غرور و ريا و باشدنفس  ه شكستوار گو پرهيز
 و صفا يافته و از اسرار توحيد صيقلتة طريقت وقناعت و خاكساري خو گرفته و باطن او در ب

 تعليمات، حسن آداب و  كامل قادر است كه باراهنمايو تنها چنين .  آگاه گرديده استتماماً
  .»باطن طالب صادق را با انوار روح و صفا و اسرار محبت وفا منور و مصفا گرداند«عمل صالح 
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راغبان، .  مريدان گوناگون استاُخرويكماالت معنوي و سعادت رسيدن به راههاي 
ها به ولي در همه حالت آن. پيمايند مي به سوي جمال محبوب راه به صورتي ،سالكان و عارفان

تياج دارند و محض با دستگيري و سرپرستي پيران به مقصد حهنمايي پيران طريقت اار
  .رسند مي

معرفت نفس، به قول . كماالت معنوي انسان پيش از همه به معرفت نفس ارتباط دارد
. عقل هم فرض و هم سنت است امير كبير، ابتدا يا آغاز علمهاست و دانستن آن به هر فرد سالم

 چنان ،گيرد درستي و راستي شناختن پروردگار از معرفت كامل نفس سرچشمه ميحتي به 
 همانا،  شناختكسي كه نفس خود را«: فرموده است) ع (مرتضيالمؤمنين علي  كه امير

  .» شناختپروردگار خود را
 –شرح يافته، بعد دو طرف آن » نفس«ني گوناگون لغوي امع »معرفت نفس«در رسالة 

 و ديگري معرفت نفس از نظر )فالسفه( عقول انو اربابحكما ز نگاه يكي معرفت نفس ا
 نفس انساني را ،فيلسوفان. گيرد مورد بررسي قرار مي) صوفيان(ب و قلانعارفان محقق و ارباب

نفس ناسوتي هاي واقعي و   آموخته، با همين طرفآفاق هاي ذره عالم مادي و اجزاي ارتباط بادر 
  .اند را به رشتة تحقيق كشيده
 آن را چون قوة مقتدر ،هاي اجتماعي نفس اعتبار دادهبه جهت قلب انمتصوفان و ارباب

و طبيعي است كه امير كبير چون عارف كامل . اند برانگيزندة هستي انسان تحقيق نموده
  .اختصاص داده است تصوف رساله را به معرفت نفس از نگاه بيشتر

 تات عالم دانسته است كه در نتيجة تربيترين مخلوقامير همداني انسان را از شريف
 به ، از كفر و معصيت و غفلتباطن با ايمان، معرفت و طاعت و پاك نمودن انقلب و رو

اگر نطق كنند، به خدا نطق كنند و چون «اين گونه اشخاص . گردد بلندترين مرتبه سزاوار مي
حضرت اميرجان در رتيب، به اين ت. »شنوند، از خدا شنوند و اگر بينند، لقاي اهللا بينند

دهندة عقايد   و تكميلرو دنباله ، معرفت نفس، فنا و بقا و نظرية توحيدتصوف،تعليمات 
  .باشد ميحالج  و منصور بايزيد بسطاميموحدان مشهور 
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بررسي ر پاية دين مبين اسالم ب، ضرورت مسايل اخالق حميده »قُدوسيه«در رسالة 
. ز گناه و به سعادت اخروي رسيدن را تأكيد كرده استمتفكر دو راه پاك شدن ا. شده است

. منكر كه حقوق اهللا استاز  نهيمعروف، به الوت قرآن، امر چون نماز و روزه، تعبادت بدني 
گان و نوازش ، دستگيري ضعيفان و درماندطمارت پل و رباع و صدقه، زكاتطاعت مالي چون 

د پاكي و راستي و سعادت و عدالت شرط و در هردو مور. نوايان كه به خلق تعلق داردبي
 ،هنگام رياضت در راه حق نسبت به طبقة زحمتكش. باشد اساسي به مقصد نايل گرديدن مي

  . استبيشترمسئوليت پادشاهان و حاكمان 
: تعليمات اخالقي متفكر بر اساس مكافات و مجازات عمل در روز قيامت بنياد گرديده است

و و غفران داري از آن حضرت، در دنيا به بندگان او با عدل و احسان آخر در آن روز اگر توقع عف«
معامله كن و اين وقتي ميسر است كه پيران رعايا را چون فرزند باشي و جوانان را چون برادر و 
طفالن را چون پدر و مظلومان را ناصر و ظالمان را قامع و  و تايبان را ناصح و در قول صادق و در عهد 

  .»عمت شاكر و در محنت صابر و در عمل مخلص و در رفعت متواضع و در جمال پارساواثق و در ن
 طرز بديعي تصوير و اسلوب بيان علمي –هاي نامبرده دو اسلوب بيان فكر  در رساله

ديث رسول اكرم احا از قرآن مجيد، ات، آوردن آيگيريها نتيجه و ها بررسي. شود مشاهده مي
. دهد رجستة ديني و تاريخي جنبة علمي اثرها را قوت مي اشخاص باز ها تباساقو ) ص(

اي   اسلوب علمي بيان به درجه،مخصوصاً هنگام بيان طاعات بدني و تأثير ماهيت و باطن نماز
 تعبيردر اين حالت به . رسد گيرد كه فهم خوانندة عادي به درك عمق گفتار متفكر نمي باال مي

  .هادن الزم استبزرگوار، ز منزل هوس يك دو گام پيش ن
از جانب ديگر، استفادة مناسب از كالم، سجع، توصيف، مجاز، تشبيه و ديگر صنايع بديعي، 

اكنون آنچه كاشتيد، «. ها روح بديعي اثر را افزون نموده است المثل هاي شعري و مقال و ضرب  پاره
  ).»درويشيه« رسالة از(» كرديد، الحال عذاب ابدي بچشيد هاي خبيث كه مي بدرويد و ثمرة آن عمل

زوال اين شخصيت بزرگ ما را به سوي  روح پاك مير سيدعلي همداني و آثار بي
  .كند تا با عقل سالم به سوي عالم معنوي راه گرفته باشيم معرفت كامل هدايت مي

  


