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 هراهنمای تدوین مقال

 مقدمه

سرنوشت آسیای مرکزی در زمانی به درازنای تاریخ زندگی اقوام آریایی در آن، با زبان و ادب 

فارسی پیوند خورده است. در این دورۀ طوالنی صدها ادیب، شاعر، مورخ، فیلسوف و دانشمند از 

 فصلنامۀدواند. مسئوالن  بخش تمدن جهان شده خاک پرورش یافته و زینتدامان این 
ای متشکل  با نظرداشت این پیوند ژرف و با استفاده از هیئت تحریریه رودکیپژوهشی  -علمی 

های ایران، افغانستان و پنج کشور آسیای مرکزی قصد دارند میراث  از استادان دانشگاه

های ازبکی، قرقیزی،  ها و فرهنگ سی و تأثیر آن در زبانسالۀ زبان و ادب فار هزارودویست

مند آن  ترکمنی و قزاقی آسیای مرکزی از سدۀ سوم قمری تاکنون را به مخاطبان عالقه

زبان این منطقه را با  نژاد و چندگون گون بشناسانند و با این شیوه پیوندهای مردمان گونه

تواند رسانۀ  نشریه میند؛ از این جهت، این تر نمای یکدیگر و با دیگر مردمان جهان مستحکم

و با رویکرد علمی خود گامی هرچند  در ایران و جهان باشد معتبر و پیشتاز در ماوراءالنهرپژوهی

 کوچک در راه بازخوانی میراث مشترک این حوزۀ تمدنی بردارد. 

  نشریهخط مشی 

در آسیای  های بومی آن با زبان زبان و ادبیات فارسی و ارتباطای که در زمینۀ هرگونه مقاله

نوشته شود و از ارزش علمی الزم برخوردار باشد، برای بررسی و احتماالً چاپ در مجله مرکزی 

  ت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصالح مقاالت آزاد است.ئپذیرفته خواهد شد. هی

  هبررسی مقال

مناسب تشخیص چنانچه  و کردهد بررسی خوا شده را دریافتت تحریریه نخست مقاالت ئیه

برای پس از حذف نام نویسنده/گان  گیرد،در چارچوب تخصصی موضوع نشریه قرار اده شود و د

 د. کرنظر ارسال خواهد  صاحب نفر از داوران دوارزیابی به 

 ه روش تهیۀ مقال

و  متر سانتی 06سطر و طول هر سطر  62فهرست منابع در هر صفحه تعداد  متن مقاله و .0

  تایپ شود. singleسطرها  ۀفاصل



همچنین مقاالت باید با  ( تجاوز نکند.0شده )با رعایت بند  صفحۀ تایپ 67مقاالت از . 6

  تنظیم و تایپ شوند. B Nazanin 14 با قلم word 2003/2010ۀ استفاده از برنامــ

مان صورت های نویسندگان محترم در مراحل مختلف صرفاً به ه و سمت ها واندرج عن .3

ها نهایت  در ثبت ترتیب اسامی و سمت آن ،بنابراین ؛نامه اولیه در سامانه لحاظ خواهد شد ثبت

  دقت را لحاظ فرمایید.

 ساختار مقاله

 چکیده ،نام نویسنده یا نویسندگان ،ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله

ها و فهرست  یادداشت ،گیری نتیجه ،بحث ،مقدمه (،کلمه 0تا  3) های کلیدی واژهکلمه(،  377)

 باشد(:  کلمه 2077تا  9777از  تعداد کلمات کل مقاله)منابع 

 کوتاه، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.عنوان مقاله  :عنوان .4

نام : شود به این ترتیب نوشته سمت چپ مقاله در زیر عنوان :نام نویسنده یا نویسندگان .2

درج خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار.   و نام

در پانویس الزامی  سسۀ مربوطؤو دانشگاه یا م مقاله پست الکترونیک نویسندۀ مسئولنشانی 

سرع شود، در ا و نویسندۀ مسئول موظف است به مکاتباتی که از دفتر نشریه انجام می است

 وقت پاسخ دهد. 

های پژوهشی شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش کار و یافته: چکیده .9

 ایمایم و چه یافتهایم، چگونه گفتهدر چکیده باید بیان شود که چه گفته ،دیگر یبه تعبیر ؛است

انه، شامل ای جداگ ارسال چکیدۀ انگلیسی و سیریلیک در صفحه .نباشد کلمه و بیش از سیصد

 عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبۀ علمی آنان الزامی است. 

کند و مورد ها بحث می هایی که مقاله حول محور آن ترین واژهاساسی :های کلیدیواژه .1

 دارد.  واژه 0تا  3 معموالً و های کلیدی است است، واژهکید مقاله أت

 است؛ بنابراین بحث اصلی  آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به زمینۀدمه مق :مقدمه .5

تا فضای روشنی از متن بحث برای کند  از کل به جزء بیان میرا مقدمه موضوع نویسنده در 

 مورد نظر های پژوهشی در مقدمۀ مقاله خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است بیان هدف

 ،مقدمه( آورده شود و در ادامۀ مقدمه .0 ذاری )بدین صورت:گ رهقرار گیرد. عنوان مقدمه با شما

ضرورت و اهمیت تحقیق، همراه با . 3-0 ،پیشینۀ تحقیق  .6-0له، ئبیان مس .0-0های  عنوان

  توضیحات مربوط آورده شود.



 6 ۀبحث با شمار . عنوانها و نتایج تحقیق است شامل تحلیل، تفسیر، استدالل :بحث .6

  شود. میو... تنظیم  3-6، 6-6، 0-6صورت  به آن فرعی های انوو عن شود می مشخص

 . شود مشخص می 3 ۀکه با شمارست ها شامل ذکر فشردۀ یافته:  نتیجه .7

که جزو است طور کلی مطالبی  و به ها نوشت ضمائم، پیها،  پیوست شامل :ها نوشت پی .8

شمارۀ مربوط  رسد. نظر می مناسب بهموضوع نوشته ضروری و  تبییناما در  ؛اصل مقاله نیست

روابط آید )نمونه:  صورت مسلسل می شود و به ها درون متن با عدد توک مشخص می نوشت به پی

  (....4ها فرهنگی بین ایرانیان و سایر تمدن

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام  :فهرست منابع .3

 سنده/ گان به شرح زیر آورده شود: خانوادگی نوی 

(. 06)حروف مورب و سیاه با شمارۀ قلم نام کتاب نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(.  کتاب:

  نام مترجم. نام مصحح. شمارۀ جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

 یهنام نشر«. عنوان مقاله»خانوادگی، نام )سال انتشار(.   نام مقالۀ منتشرشده در نشریه:

 (. دوره و شمارۀ نشریه. شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله. 00)حروف مورب و سیاه با شمارۀ قلم 

  نام و نام«. عنوان مقاله»خانوادگی، نام )سال انتشار(.   نام شده در نشریه: مقالۀ ترجمه

. دوره و شمارۀ نشریه .(06)حروف مورب و سیاه با شماره قلم  نام نشریهخانوادگی مترجم. 

 شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله.  

نام نشریۀ «. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام )سال انتشار مقاله(.  های اینترنتی:  پایگاه

نشانی دقیق (. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. 06)حروف مورب و سیاه با شماره قلم  الکترونیکی

 پایگاه اینترنتی. 

 یادآوری نکات مهم: 

نامۀ فرهنگستان  براساس آخرین شیوه ها مقالهورد قبول نشریه و اصول نگارش الخط م رسم. 0

 http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx: به نشانیزبان و ادب فارسی 

 .است

ارۀ جلد/ شمارۀ صفحه( نوشته . ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز )نام خانوادگی، سال: شم6

(. منابع انگلیسی به همان شکل انگلیسی در متن درج شود. 07/ 0: 0320شود: )غزالی، 

ذکر  .شکل دقیق و کامل در متن ذکر کنند ضرورت دارد نویسندگان محترم ارجاعات را به

ل مستقیم قو شده، چه نقل ترتیبی که گفته شد، برای تمام موارد نقل نشانی منبع در متن به

http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx


شده باید  داده مشخصات کامل همۀ منابع ارجاع و چه غیرمستقیم، ضروری است. همچنین

 .  در فهرست منابع آورده شود

  نوشت آید، در پی برای بار اول که در متن می ها و اصطالحات نامأنوس واژهانگلیسی معادل . 3

   .درج شود

متر( از  جدا از متن با تورفتگی )یک سانتی صورت های مستقیم بیش از چهل واژه به قول . نقل9

 تنظیم شود.  06طرف راست و با قلم شمارۀ 

های کوتاه داخل  باشد و نام مقاالت، شعرها و داستان موربصورت  ها داخل متن به . نام کتاب0

  گیومه قرار گیرد.

و منابع  ها نوشت یپ گیری و قبل از ها در انتهای متن بعد از نتیجه ها، نمودارها و عکس جدول. 2

 wordها در فرمت  ارسال جدول .ها حاوی عنوان و شماره باشد و تمام آن قرار گیرد

 ضروری است. 

ه به هر مقاالتی ک است بدیهی رسال شود.ا 0نام در سامانۀ نشریه ثبت  از طریقصرفاً مقاله . 0

 فرایند داوری کنار گذاشته خواهند شد. شکل دیگر دریافت شوند، از

 شود.از دستور کار خارج می ،باشد گفته پیشای فاقد هر یک از موارد چنانچه مقاله. 8

و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهد  استمحفوظ پذیرش  از حق چاپ هرمقاله پس. 4

مشخص شدن وضعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این  زمان شوند تامی

  ت تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.ئیموضوع رعایت نشود، ه

  نشریه در اصالح مقاالتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.. 07

  مبیّن نظر مسئوالن و ناشر نیست. مندرج در نشریه یآرا. 00
 

                                                                                                                   
ارسال  Rudakitj@mail.ru. سامانۀ نشریه در دست طراحی است. تا زمان طراحی، مقاالت به رایانامۀ نشریه به نشانی 0 

  شود.
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 برگی از شوق جاویدان
 

 * 1 ابراهیم خدایار

 

نفسی با یاران این   اندی هم و  سال باری از خاطرات سه  چهارده سال پیش زمانی که با کوله

بودن را از نزدیک   م، طعم با تاجیکانگشت به ایران بازمی -در ازبکستان -سوی جیحون

های تاشکندی یا نه، قندهای   بارها و بارها چشیده بودم: چیزی شبیه به طعم سیب

سمرقندی؛ هرچه بود حسِ شگفتی جان مرا با جانِ این سرزمین گره زده بود. یک بار به 

یاد  را به« شانانِ پریگیسو»وار شعر   خود جرئت دادم، قلم را بر کاغذ گریاندم و پریشان

 آن روزها و آن خاطرات، در درونم زمزمه کردم:

  
 کند، رهایم نمی

 گیسوانِ پریشانِ شهری
 کز آن سویِ رؤیاهایِ کودکی

 ام را  تمامِ هستی
 رفته است.  نشانه 

∆ 
 خانۀ خیالم  خلوت

 ـ هنوز هم ـ
 ست در غارتِ همان خالی

                                                                                                                   
  فرهنگی ج.ا.ا. در تاجیکستان   ، رایزن، ایرانمدرس  تربیتدانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه . 6

Hesam_kh1@modares.ac.ir * 
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 که هستیِ خواجۀ شیراز را
 به یغما برد.

∆ 
 ام از اوست گذشته

 ام آینۀ آینده 
 در دستِ که خواهد بود؟

 کند رهایم نمی
 کنم. رهایش نمی

ای   ونیم دهه که در ایران بودم، هرچند هرگز پا به این سرزمین اسطوره  در این یک

نگریستم؛ وقتی پیشنهاد   ننهادم، همیشه به مردمانِ خونگرم تاجیک به دیدۀ احترام می

چند هر ؛پا نهم، با کمال افتخار پذیرفتم به وطن رؤیاهایم شد در کسوت رایزن فرهنگی

اند که من   جا کسانی بودهآن»: مقاالتتبریزی در کتاب  در ایرانِ عزیزم به گفتۀ شمس

ای   کمترینِ ایشانم، که بحر مرا برون انداخته است؛ همچنان که خاشاک از دریا به گوشه

 . «افتد
سفر کنم، با بسیاری از کسانی که چون من  در مدتی که مقرر شد به این خاک پاک

ها   خیرشان خوشهنشین شدم و از محضر پر های آشنا داشتند، هم  دل در گروِ غریبه
جا با  شنیدم و بعد در همین ها می کنم گاه سخنانی از زبان آن چیدم. صادقانه اعتراف می

یا   ا شنیدهها چیزه ها پیش دربارۀ آن چشمان خود دیدم که مردمانی که من سال
توان آن را  ها خوانده بودم، گویی چیزکی در دل دارند که خواسته و ناخواسته می کتاب

ناکرده ما دو برادر در عین یگانگی از  ماشا کرد. با خود گفتم نکند خدایدر حرکاتشان ت
  ایم. به قول میرزا ابوالحسن شیرازی:  هم بیگانه شده

 ایم هبا وجودِ اتحاد از یکدگر بیگان    
 ایم چون نگینِ عاشق و معشوق در یک خانه                                  

با همۀ این نامالیمات، با تمام وجود باور دارم خورشید حقیقت هرگز پشت ابر باقی 
خسرو، سعدی شیرازی، کمال قتی فرزندان رودکی، فردوسی، ناصرنخواهد ماند. تا و

چرخانند،   هوتی جز زبانِ نیاکان در کام نمیخجندی، حافظ شیرازی و عینی و ال
ها را از هم جدا کند. چه کسی حق دارد هزاران سال تاریخ  تواند آن  کس نمی هیچ
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ما، مادران ما، نیاکان ما از یک آبشخور جانِ  یک قوم را از هم جدا کند؟ پدران مشترک
 محروم شوند؟ مان آبید فرزندانشان از نوشیدن هاند؛ چرا با  تشنۀ خود را سیراب کرده

 دانم تو را نمی
 من

 زنم، ام را ورق می هرگاه گذشته
 یابم. خانۀ تو می خود را در آیینه

 برایم بگو:
 اگر تو»

 ات را بکاوی، گذشته
 .«رسی؟ انۀ من میخ به آیینه

های رایزنان پیشین فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، استادان  کوشش
ش 0304سیدعلی موسوی گرمارودی که این نشریه را در سال  فاضل و ارجمند، دکتر

تأسیس کرد تا دکتر قهرمان سلیمانی که آن را به شیوۀ علمی سامان داد و بعد دکتر 
ثمر  محمدحسین اردوش که آن را در جامعۀ علمی ایران و تاجیکستان تثبیت کرد، در به

دلیل  اخیر این نشریه بهت. در چند سال نشستن این نشریه شایستۀ هرگونه سپاس اس
. در آستانۀ اعزام به تاجیکستان و شده بودثباتی در مدیریت از مسیر اصلی خود دور  بی

مشورت  ویژه پس از برده، و به کسوتان نام پس از همفکری با همکاران دانشگاهی و پیش
 ریزی امور پژوهشی گذاری و برنامه کل محترم دفتر سیاستبا دکتر مظفر شریفی، مدیر

نشریه با ارکان علمی جدید و همکاری  این مقرر شد ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از تاجیکستان به آسیای  ای نزدیک با مراکز دانشگاهی ایران با تغییر رویکرد منطقه
های  دوفصلنامۀ پژوهشصورت دوفصلنامه )دو شماره در سال( و با نام  مرکزی به

ان و ادب فارسی و میراث هزارودویست سالۀ زب ،یفرهنگی، زبانی و ادبی آسیای مرکز
های ازبکی، قرقیزی، ترکمنی و قزاقی آسیای مرکزی از  ها و فرهنگ ر زبانتأثیر آن د

با این شیوه پیوندهای  بشناساند ومند آن  سدۀ سوم هجری تاکنون را به مخاطبان عالقه
دیگر مردمان جهان ر و با زبان این منطقه را با یکدیگ نژاد و چندگون گون مردمان گونه

در شمارۀ آینده فعالیت انتشاراتی خود را با  رودکینشریۀ  ،د؛ بنابراینتر نمای مستحکم
بتوانیم در مید است با طی شدن مراحل قانونی هیئت تحریریۀ جدید آغاز خواهد کرد. ا

 خوبی تقویت روابط فرهنگی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی نقش خود را به
  فا نماییم.ای 
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 ادبی آسیای مرکزی
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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 

                                                                                                                   
  استاد فیلولوژی، عضو وابستۀ آکادمی علوم تاجیکستان. 6

*mirzomulloahmad@mail.ru 
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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
  



های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

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

 

 

 رفانی میرسیدعلی همدانیسیری در سلوک ع
 

 * 1 عبدالغفور آرزو

 

   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 

 میرسیدعلی همدانی، عرفان، مذهب، والیت. های کلیدی: ژهوا

                                                                                                                   
 سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در تاجیکستان  آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، دانش. 6

dr.arezou@yahoo.com * 
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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



 66                     سیری در سلوک عرفانی میرسیدعلی همدانی                          44 / شمارة 61 سال

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 



 44 ارة/ شم 61 سال                                                                                   62

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
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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
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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



 26                     سیری در سلوک عرفانی میرسیدعلی همدانی                          44 / شمارة 61 سال

 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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 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
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 مطبوعاتی.. تهران: ناشر 8. چخط سوم(. 0326ناصرالدین )الزمانی،  صاحب -

 . تهران: فردوس.0. جتاریخ ادبیات در ایران(. 0324اهلل ) صفا، ذبیح -

  . تهران: منوچهری.6. چرسالۀ لوایح؟(. 0333بن محمد ) القضات، عبداهلل عین -
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 آیتی. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. 
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  .000-070صص

 تهران: صدرا. عرفان حافظ )تماشاگه راز(.(. 0320مطهری، مرتضی ) -

. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود المحجوب کشف(. 0383بن عثمان ) جویری، علیه -
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های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

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

 
 

 مقام میرسیدعلی همدانی در رشد عرفان و ادبیات تاجیک
 

 * 1 ادهز عبدالجبار رحمان

 

 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

  میرسیدعلی همدانی، آثار، مضامین عرفانی. های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
 . دکتری فیلولوژی )زبان و ادبیات(، عضو پیوستۀ آکادمی علوم تاجیکستان  0

*rahmonov_a@mail.ru 
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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»



 36               مقام میرسیدعلی همدانی در رشد عرفان و ادبیات تاجیک                   44 / شمارة 61 سال

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
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 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

  منابع
 . دوشنبه: معارف .تصوف(. 0448)م. ف.ا،  قل حضرت -

 یمل اخبار دانشگاه. «شخصیت و فلسفۀ اخالقی علی همدانی(. »6706)ن. پ. ف،ا دولت -

 . 023-000صص (.9) 3ش .تاجیکستان
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رسالۀ . «دانیممیرسیدعلی ههای  در اندیشهیی انسانگرا». (0440) عبدالجبار ،اف رحمان -

  . دوشنبه: فردوس .فتوت

. منتخب مقاالت ارمغان «.ا.(حضرت امیرکبیر سیدعلی همدانی )ر.(. »0440)بیگیم ا، آر روشن -

 . 00-00صص .9ش شده در نشریات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. های چاپ و رساله

انتشارات مرکز : آباد  اسالم .لی همدانیع سید احوال، آثار و اشعار میر.  (0440) محمد ،ریاض -

  .تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 . دوشنبه: عرفان. علی همدانی سید احوال و آثار و اشعار میر. (0440) ـــــــــــــ -
همدانی شاه همدان. علی  سید . میرحکیمیۀ علی همدانی. (0449) ، ماهرخواجهزاده سلطان -

 . عرفاندوشنبه:  .0آثار منتخب. ج
 .9و  3ش .صدای شرق. «چهل اسرار شاه همدان(. »0449) اوآفوؤرز.  وم.  ،زاده سلطان -

  .009-003صص
. تهیه و تدوین متن با مقدمه و لغات و الطیر منطق. (6772نیشابوری، فریدالدین ) عطار -

 . دوشنبه: ایجاد توضیحات علی محمدی خراسانی.
. معرفت آموزگار. «تفکر و چهرۀ بزرگ علم و فرهنگ شرقم(. »6709)اهلل   سیف ف،امحکم -

 . 38-30ص. ص2و  0ش
های  کوالب: اتحادیۀ استحصالی مطبعه. نامه نصیحت .(0443) الدین بن شهاب ، علیهمدانی -

  .شهر کوالب
 . دوشنبه: عرفان .6و  0. جآثار منتخب. (0449) ــــــــــــــــــــــــــــ -
 .6. جحکمت عرفانی علی همدانی، آثار منتخب. (0440) ــــــــــــــــــــــــــــ -

  . دوشنبه: عرفان
. با مقدمه و توضیحات عبدالجبار رسالۀ فتوت. (0448ـ )ــــــــــــــــــــــــــ -

  .اف. دوشنبه: ادیب رحمان
  نا[. : ]بیتهران .نیشابوری الدین عطار جستجو در احوال و آثار فرید. (0367) سعیدنفیسی،  -
 . دوشنبه: عرفان .تاجیکی -تصوف در ادبیات فارسی(. 0444)ر.  ،زاده هادی -

- Абдурахимов. К. С. Педагогические идеи Мир Сайид Али Хамадони.// 
Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. педагог. наук.- 
Душанбе, 2006.- 36 с. 

- Асоев Х. Мир Саид Алии Хамадони и литературно- художественные 
особенности его произведений. // Автореф. дис. на соиск. ученой  
степени канд. филол. наук.- Душанбе, 2006.- 26 с. 

- Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература.- М.: Идательство 
восточной литературы, 1965.- 558с. 
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- Давлятов П. Н. Этические взгляды Мир Саида Али Хамадони.// 
Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филос. наук.-Душанбе, 
2014.- 21 с. 

- Султонов М. Проблема совершенного человека в контексте 
суфийской доктрины Али Хамадани// История философии и 
современность. Душанбе: «Дониш», 1988. С.83-85 

- Суфизм в контексте мусульманской культуры. Сб. статей.-М.: Нука,-
1989. -321 стр. 





های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

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

 
 

 سیدعلی همدانیمیر زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی
 

 * 1 میرزاحسن سلطان

 

 چکیده  

 دولتداری انقراض پرآشوب ایام م.( با0382-0309زمان زندگی میرسیدعلی همدانی )

 در آن روزگار، .آید می مطابق تیموریان دولتداری آغاز و سربداران خروج مغول، های خان

 آسیا سرزمین بزرگ تقسم در اصطالح امروزی، زبان فارسی تاجیکی زبان فارسی دری یا به

 عمومی زبان( جنوبی آسیای و شرقی آسیای غربی، آسیای خرد، آسیای مرکزی، آسیای)

کردند. این مقاله با  می استفاده آن از گوناگون های ملیت و اقوام و شد می تلقی المللی بین

ملۀ ، وضعیت زبان فارسی را در روزگار پس از حبطوطه سفرنامۀ ابناساس قرار دادن مطالب 

 و علم اهالی دلیل مهاجرت بیشتر مغول بررسی کرده است. طبق مستندات این سفرنامه، به

هند، زبان فارسی بین درباریان هند  پادشاهان دربار به روزگار آن در فرارود و خراسان ادب

رواج داشته است. زبان فارسی در روزگار تیموریان نیز تا پیش از برکناری بهادرشاه، آخرین 

نگاری   هایی از نامه ه تیموری، رونق داشته است. در این مقاله، با اشاره به نمونهپادشا

سجع و قافیه، و نثر سادۀ پادشاهان تیموری، دو شیوۀ نثرنویسی: نثرنویسی پرتکلف دارای 

هایی از برخی رسائل میرسیدعلی  معرفی شده است. در پایان، با ذکر نمونه تکلف بی

و نیز برخی اشعار « درویشیه»، «ذکریه»، «وجودیه»، «قدوسیه»ای ه همدانی، ازجمله رساله

 تکلف بوده است.  ساده، فصیح و بی شده که زبان فارسی این دورهاو، این نتیجه حاصل 

 زبان فارسی تاجیکی، روزگار میرسیدعلی همدانی، مغوالن، تیموریان. های کلیدی: واژه

  

                                                                                                                   
 شناسی و میراث خطی رودکی، دوشنبه، تاجیکستان  ی فیلولوژی )زبان و ادبیات(، پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرقا. دکتر0

Sulton_66@mail.ru * 
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 . مقدمه4

های افتخاری  ( که با نامم.0382-0309میرسیدعلی همدانی ) ،عارف همدان

های مشهور  معروف است، برحق از شخصیت «شاه همدان» و« علی ثانی»، «امیرکبیر»

ند و تا ا عرفان و ادب است که مردم ما به شخصیت ورزیده و ممتاز او احترام فراوانی قائل

 ا احترام خاصبه امروز گورخانۀ او را در شهر کوالب محل عبادت و پرستش قرار داده، ب

سر ارادت به خاک آن  ،خواهی صمیمانه برند و با شفاعت نام می« مزار حضرت امیرجان»

در رفع هرگونه مشکالت از روح پرفتوح آن بزرگوار مدد  سایند و می آستان مقدس

 ( در0440) جاویدنامه ( نیز درم.0438-0800)الهوری طلبند. عالمه محمد اقبال   می

امیرکبیر حضرت » اندازه او را با احترام و صمیمیت بی «آن سوی افالک» قسمت

شخصیت این  ابارتباط  بیابیات زیر را سروده است که  و نام برده« سیدعلی همدانی

 عارف معروف نیست: 
 سادات، ساالر عجم  و سید

 
 دست او معمار تقدیر امم 

 گرفت اهلل هو  تا غزالی درس 
 

 ذکر و فکر از دودمان او گرفت 
 نظیررشد آن کشور مینوم 

 
 میر و درویش و سالطین را مشیر 

 ستین آخطه را آن شاه دریا 
 

 و دین تهذیبداد علم و صنعت و  
 ایران صغیر  ،آفرید آن مرد 

 
 با هنرهای غریب و دلپذیر 

 یک نگاه او گشاید صد گره  
 

 خیز و تیرش را به دل راهی بده 
 (0440: 300-306) 

 

 ر روزگار میرسیدعلی همدانیزبان فارسی د. 2

های  ایام پرآشوب انقراض دولتداری خان با زمان زندگی و روزگار میرسیدعلی همدانی

(، کرمینه م.0322-0320) ، سمرقندم.(0330-0332) مغول، خروج سربداران سبزوار

( م.0307-0324( و آغاز دولتداری تیموریان )م.0970-0332(، ظهور تیمور )م.0303)

هرچند زمام دولتداری و  ،های سنگین و خونین آید. در آن زمانۀ کشمکش مطابق می

قرار داشت،  تبار ترکیو اصل  مغولیهای  حکومت در خراسان و فرارود در دست خاندان

در این مناطق و دیگر  ،اصطالح امروزی زبان فارسی تاجیکی بهیا  زبان فارسی دری

ها در مقام خود پایدار و  و خانیگریصفت زبان رسمی دولت  زمین به های ایران قسمت
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رشد و نفوذ خود را تا به آسیای خرد و قفقاز و کشورهای هند و  ۀدامن و استوار مانده

تا به هند و  ، یعنی گسترش زبان فارسیبنگاله و چین گسترش داده بود. همین حقیقت

 (م.0384. حافظ )ف خواجه  دوران  این ترین شاعر بزرگ که سرودۀ از بیت زیر ،بنگاله

 : شود ز دریافت مینی است
 هند طوطیان شکرشکن شوند همه

  
 رود زین قند پارسی که به بنگاله می 

  (0388 :660 ) 

این زبان در قسمت بزرگ سرزمین آسیا )آسیای مرکزی،  ،به بیان دیگر، در آن ایام

لی تلقی المل زبان عمومی بین آسیای جنوبی( و آسیای خرد، آسیای غربی، آسیای شرقی

 ها و سفرنامه مواد .کردند میاستفاده  های گوناگون از آن شد و اقوام و ملیت می

سیاح معروف  ۀسفرنام ازجمله ؛اند  شاهد گویای این حقیقتنیز  این عهد های نامه تاریخ

 (607: 0420)، 0ریچارد هنیش ،دان آلمانی رافیغ( که جم.0300-0379) بطوطه  ، ابنعرب

( م.0060-0987) ،6فیرنان ماگیالن ،انیاتبار اسپ لیغاپرت ریانوردد او را تا ظهور

روزنامۀ سفر سمرقند به دربار  و ها دانسته است و زمان ها هترین جهانگرد همۀ دور بزرگ
 ، و نیز(م.0906ف. ) ،3وویخکالا، نیاسفیر و سیاح اسپاثر ( م.0972-0973)تیمور 

 التواریخ جامع(، م.0683)ف.  ین عطاملک جوینیالد از عالء تاریخ جهانگشا های نامه تاریخ

از  عجایب المقدور فی نوایب التیمور(، م.0308اهلل همدانی )ف.  الدین فضل رشیداز 

الدین شامی،  نظامم.( از 0979) ظفرنامۀ تیموری(، م.0907-0346احمدبن عربشاه )

ی یزدی )ف. الدین عل شرفاز  ظفرنامه(، م.0937حافظ ابرو )ف. از  التواریخةزبد

(، م.0983اسحاق سمرقندی )ف. بن  عبدالرزاقالدین  کمال از السعدین مطلع(، م.0909

 مانده باقی های رسمی و خصوصی نامه سرانجام و ،(م.0948اند )ف. ومیرخاز  الصفا ضةرو

 از آن روزگار. 

گسترش  دقیق محدودۀ جغرافیایی در امر تعیین ی،نگار در میان این آثار تاریخ اما

زیرا این  ؛مقام خاص و برتری نظررس دارد بطوطه ابن ۀسفرنام ،زبان فارسی در آن ایام

همۀ  و داشته تعصب بیآن روزگار نظر  یمؤلف عرب به وقایع و حوادث تاریخ

که بانام  بطوطه ۀ ابنسفرناماز مطالب  .ش استهای و شنیده ها هایش حاصل دیده نگاشته

واقعیت  اینمشهور است، نیز  رافسر و عجایب االصار فی غرایب االمانظاال ةتحفعربی 
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اکشی به اهل خراسان و فرارود احترام خاص بطوطۀ مر  که ابن کند پیش نظر جلوه می

 موضوع، یعنی همین آمده است. شمار می به از دانندگان خوب زبان فارسی و بوده قائل

 با مردمهایش در سفر بطوطه ابن آشنایی بیشتر ، سببدانستن زبان شیرین فارسی

 . کشورهای مختلف شده است

به آسیای مرکزی صد سال پس از حملۀ  بطوطه یادآور شد که سفر ابنباید 

تاریخ جوینی در عالءالدین عطاملک که  به این سرزمین صورت گرفته چنگیزیان
آمدند و کندند »آورده است:  از قول یکی از اهالی بخارا در این باره (83: 0364) جهانگشا

 ،قول بخارایی ها در نقل فعل نحوۀ چینش همین .«سوختند و کُشتند و بردند و رفتندو 

 دهد.  در آستانۀ حملۀ مغول شهادت می منطقه از اوج بالغت و فصاحت زبان این

هرات و صدها شهر و  ،بخارا، بلخ ،لشکر غارتگر مغول شهرهای آبادان سمرقند

بعضی از  بطوطه که در زمان سفر ابن  الی؛ درحخاک سیه یکسان کردبا دیگر را روستای 

به   بطوطه ابن که هنگامی بنابراین،. نددکر روی خاک قامت راست می هنوز این شهرها

به چنگیز و  اش زار دید. وی در سفرنامه بخارا وارد شد، این شهر را سراسر خرابه

)بخارا(  ةینالمَد هذهِ»است: آورده بخارا با تأسف چنین  بارۀدرفرستاده و چنگیزیان لعنت 

مَدارسها  فمساجدها االن و [...] التتری وخَرَبها اللَعین تنکیز [...] ماوَراءالنهر هکانتْ قاعد

یْسَ بها الیومَ مِن الناس مَنْ یعلم شیئاً مِن و لَ [...] اهلها اذالءُ القلیلُ و اال هاسواقها خرب و

ا( پایتخت ماوراءالنهر این شهر )بخاره: ترجم .(322: 0389) «بهِ تهمَنْ له عنای العِلم وال

آن  . امروز مسجد و مدرسه و بازارهایشد دست چنگیز تاتار لعین ویران است که به

سر   اند و اهل آن به خواری و زاری عمر به شدهخراب از قسمت ناچیزی ویران و   غیر به

تی به آن داشته و اکنون در بخارا کسی که چیزی از علم داند و یا عنای[ ...] برند می

 شود.  باشد، پیدا نمی

بخارای شریف، همان بخارایی که روزگاری پیش از حملۀ مغول خاستگاه اهل علم و 

و زبان بیان  شد میسالم بالد فارسیان محسوب الاةقبو دارالملک دولت سامانیان و  ،هنر

فت، پس از ر شمار می گویی به نمونۀ عالی فارسی (در باال یادشده چون شاهدهم) مردمش

دست  بهزار شد و اهل علم و هنر بخارا یا  ویران و خرابه تماماً ،لشکر مغول نتاخت

 های دیگر فرار کردند.  کُشته شدند یا به ملکچنگیزیان 
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امان  رسد که باوجود قتل و غارت بی نظر می چنین به سفرنامهاما از مطالب همین 

سلحشوری و غرور، همچنین خودآگاهی حس  ،احترام فراوان به زبان مادری 9،چنگیزیان

 با دینی و قومی در بین مردم ما در عهد حکومت مغول برجای بوده است و گذشتگان ما

اند. این واقعیت را  اعتنایانه و ناپسندانه داشته های ترک و مغول رفتار بی حاکمان خاندان

رمشیرین ط ،ءالنهرماورا اصلمغولیهای سلطان  فضیلت بارۀدر بطوطه که ابن از مثال زیر

 روشنی دریافت:  به توان کند، می نقل می ،(م.0362-0339)
رمشیرین هنوز حضور نداشت. یکی از طروزی در نماز عصر حاضر بودم و سلطان 

 دربرابر محراب که سلطان از روی عادت آنجا نماز ،خادمان سلطان جاینماز او را آورده

اغی مراجعت کرد که موالی ما )سلطان الدین ی حسام  ، گسترد و به امامگزارد می

خود را به  یخواهد که تو کمی او را انتظار باشی تا وضو رمشیرین درنظر است( میط

برای خدا اَو برای  هنماز و معناه الصال»الدین از جای برخاست و گفت:  آخر رساند. حسام

آمد، دو  که سلطان کرد که اذان نماز را گوید. وقتی سپس به مؤذن امر «رمشیرینط

که مردم کفش  دو رکعت آخر را دم در مسجد، جاییرکعت نماز انجام یافته بود. سلطان 

گذارند، ادا نمود. پس برخاست و برای با دست سالم دادن نزد امام آمد. به  خود را می

دیگر  یامام نشست و من از پهلو یروی محراب در پهلو به رو ،امام سالم کرد و خندان

چون به کشورت روی، بگوی که فقیری »طان روی به من آورد و گفت: امام نشستم. سل

کند )اذا مَشیْتَ الی بالدکَ فحدث اَن فقیراً من  از فقرای عجم با سلطان ترک چه می

 (. 306: 0389بطوطه،  )ابن« االعاجم یَفعَلُ هکذا مع سلطان الترکِ( فقراء

 اترار برد و نام می اترار ز مردما بطوطه ابن الدین یاغی را ست که همین حساما گفتنی

 آن را ویران ند وور شد هاز شهرهای سرحد ترکان بود که چنگیزیان اول به این شهر حمل

به همین بیداد و  ،رمشیرین ترکط از الدین یاغی تاجیک کردند. شاید نفرت حسام

  . ه باشدهای ترک و مغول بستگی داشت کاری قبیله خراب

اهل دربار و پادشاهان کشور هند در آن ایام به  بطوطه، نهمچنین، بنابر شهادت اب

اهل علم و ادب خراسان و  بیشترآید که  برمی سفرنامهگفتند و از  فارسی سخن می

 فرارود در آن روزگار به دربار پادشاهان هند پناه برده بودند. 

 شتهباید افزود که گسترش زبان فارسی در کشور هند سابقۀ دیرین دارا توضیح این 

( به این سرزمین و شاید م.0737-448های سلطان محمود غزنوی ) از دورۀ لشکرکشی و

در هندوستان رواج  در تمام این مدت زبان فارسیگرفته است. تر از این عهد ابتدا  پیش
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( بیش از م.0808-0062و در روزگار دولتداری ساللۀ تیموریان هند ) داشت و رونق

زبان  ، در جایگاهمستملکۀ انگلیس قرار گرفت که هندوستان  زمانی  ، یعنی تاسیصد سال

آخرین پادشاه  م.0808سال  در داران انگلیسهرسمی این کشور باقی ماند. مستملک

 ،دولت تیموریان هند ند و با درهم شکستنرا از تخت برکنار کرد ،بهادرشاه ،تیموری

 زدند.  آن بالش و نازش وتیشه بر ریشۀ زبان فارسی در این سرزمین 

 تغلق،محمد ، مدت هفت سال ندیم دربار پادشاه هند ،دانی خود با فارسی بطوطه ابن

کند که  تأکید می سفرنامهداشت. وی در  عهدهررا ب دهلیقاضی  این مسند عالوۀبود و بر

کرد. مثال  میظاهر غمخواری  ها و به آن گزارد  به اهل علم و ادب احترام می تغلقمحمد 

 واضح بر مطلب یادشده است:  یاب دلیلاز این کت زیر
یا »بن الفلکی:  فقال لَهُ بهاءالدین «؟أینَ هو»الدین  و سأل فی ذلک الیَوم عن شهاب 

مَعْناه سَمِعْتُ  ؛شنیدم زحمت دارد». ثُم قال: «مَعْناهُ مانَدْری ؛دانم نمی !خوند عالم

 وزر بگیری  یک لک خزانه برو همین زمان در». فقال لَهُ سلطان: «أن به مریضاً

 هوخُذْ منها مائ همَعْناهُ إمش ِالساعۀ الی الخزان ؛خوش شود دل او ببری تا پیش او

  .(903 )همان، ألفٍ تنکه من الذهبِ وأحْمِلْها إلیه حَتی یبقی خاطرهُ طَیباً

بهاءالدین  «.کجاست؟»الدین پرسید که  ( از شهابتغلقمحمد   آن روز )سلطانترجمه: 

. سلطان به او «شنیدم زحمت دارد». پس گفت: «دانم نمی !یا خوند عالم» فلکی گفت:

هزار( زر بگیر و پیش او ببر تا دل او  برو همین زمان در خزانه یک لک )صد»گفت: 

 . «خوش شود

هند در کشور چین تعیین  یسفیربه را  بطوطه ابنهمچنین  تغلقمحمد   سلطان

است که شاهزادۀ چین سرودن شعرهای فارسی  یادآور شده سفرنامهدر  بطوطه کرد. ابن

خواندند و من  خنیاگران شعر فارسی می ،قُرتی، داشت و در دربار امیر چین را دوست می

 را ازبر کردم:  از لحنشان پارچۀ شعری زیر
 اندریبه محراب ای، گویی  استادهدر نماز چون     ایم فکر افتاده بحردر  ،ایم تا دل به محنت داده

 

 ( 297ن، )هما

توان حدس زد  همچنین می ؛اند سعدی دانسته  اهل پژوهش این پارچۀ شعری را از شیخ

سعدی   ، در کشور چین معلوم و مشهور بوده است. شیخدر زمان حیاتش که شعر سعدی

او  مصاحب که کاشغری یاز قول جوان کرده و از سفرش به کاشغر چین یاد گلستاندر 
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 عار او ) سعدی( در این زمین )کاشغر چین( به زبان پارسیغالب اش» :آورده است بوده،

  . (622: 0307) «ستا

تأکید  ، نیز اشاره وایر شکروتی ،)سرندیب( سیالندانی شاه  فارسی بطوطه به ابن

فهمید و از حکایاتی که من دربارۀ پادشاهان و  این شاه( زبان فارسی را می»): کرده است

یُعجَبه ما احدثه عَنْ  )وکان یَفـْهم اللـَسان الفارسی وآمد  کردم، خوشش می کشورها می

در سرندیب با  بطوطه از این مطلب هم پیداست که ابن .(049: 0429)« البالد( الملوک و

 از این زبانکرده و در آن روزگار در سرندیب  شاه آن کشور به زبان فارسی صحبت می

 است. شده  می استفاده

دیوار سنگین به امان لشکر انبوه مغول  حملۀ بیچند هر شود، که مشاهده می چنان

زمین و کشورهای  های ایران خراسان و دیگر قسمت ،های آبادان فرارود شهر و قلعه

 اصالت و استقالل آن را آسیب رساند و زبان مادری ما بهرخنه کرد، نتوانست  همجوار

از توانست با امکانات س خیز سرنوشت . زبان مادری ما در آن ایام طوفاندار کند  خلل

از نابودی در  ،توان ترکی و مغولی های کم نظیر خود دربرابر زبان فراوان و توانمندی کم

با ورود چند اصطالح مغولی و ترکی، ازقبیل آغروق )باروبنه(، آقا، آلتون،  و امان ماند

(، الوک )خانواده(، الوس )قبیله قارو= ارتاق )تاجر(، تمغا )مهر(، اردو )لشکر(، اروغ

یناق ا االق )مرکب(، ایل )رعیت، زیردست(، ایلچی )سفیر(، اناق= )پیغام(، االغ=

رلیغ )فرمان(، ترغو ی(، یاغی )مخالف، مخالف ایل(، باشقاق )شحنه(، خاصان )نزدیکان،

)پیشکش(، سویورغامش )مهربانی(، سوغات )تحفه(، قُراغچی، قمیز، قُرچی 

نامۀ چنگیزی(، قُرلتای )انجمن   یاسا )آیین =دار(، یاسه اسلحه )دستارخواندار=

نشینی(، یرغو )حکم، دعوا(، یورت )خیمه، خرگاه(، اتابک، اتاق )منزل(، باشی  تخت

-696و  44-40/ 3: 0303)ر.ک: بهار،  ...، خاتون، خاقان، خان، قراول وبیگم)سردار(، بیگ، 

مغول بستگی داشتند،  های صحرانشین ترک و غلب به زندگی و روزگار قبیلهاکه  (693

 اصالت و استقالل خود را کامالً نگاه دارد. 

تأثیر اهل  رمشیرین، حسین و دیگران زیرطهای بعدی مغول، ازجمله  خان بیشتر

دین اسالم را  تدریج بهخود  صلالا وزیران و دبیران دانشمند ایرانی و ،ادب و عرفان

 نارضایتیغول شدند که این عمل پذیرفتند و تاجایی به مرکزیت دادن حاکمیت خود مش

 دلیل همینبه  ؛میان آورد  های ترک و مغول را به پیشوایان و سرکردگان قبیلهبیشتر 
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های  های مغول فرارود و قبیله در بین خان قرن چهاردهم میالدی بود که در نیمۀ اول

س قبیلۀ مغولی برال بیکِ پسرِ ،صورت گرفت و همین وضعیت سخت ای همبارز ،ترک آن

 های تیمور لنگ یا تیمور کورگانی مشهور است تیمور را به صحنۀ تاریخ آورد که با نام
 . (297-234: 0448)غفوراف، 

از کلمۀ متشکل اضافی ت عبار صورت بهباید تأکید کرد که نام تاجیکی تیمور لنگ )

های  ( به زبان«لنگ» و کلمۀ معمول تاجیکی «آهن»ی امعن به« تیمور»جغتایی ترکی 

ه با همین نام تاجیکی، معروف ( وارد شده است کفک اضافه« را»با گونۀ تمیرلن ) روپا بها

 کند.  بودن تیمور را در آن ایام ثابت می

کم نداشت، از این چیزی  خواری از چنگیز این شاه بیدادگر را که در ظالمی و خون

دست و پای راست  اند که در جوانی در سیستان بر اثر ماجرایی از جهت تیمور لنگ گفته

هم  «کورگانی»رفت. او را با لقب  لنگان راه می تا آخر عمر لنگان و خود جراحت برداشت

که تیمور  بر آن دارد داللت و است« داماد» یامعن لقب که در مغولی بهاین برند.  نام می

 سمرقند اصل مغولیکُشته شدن امیر بعد از و  رخ داد در سمرقندتغییراتی که پس از 

خود بود که  گونه این چنگیزی بود، به زنی گرفت وخان  غازانزن او را که دختر  ،ینحس

 . شدامیر تمام قلمرو فرارود  و را به خانوادۀ چنگیزیان پیوند داد

که  دادامپراتوری بزرگی را تشکیل  ،شمار های بی بر اثر لشکرکشی هاتیمور لنگ بعد

 تعداد زیادی از دوستان، عراق، جنوب قفقاز وهن تی ازتمام فرارود و خراسان، ایران، قسم

 گرفت.  کشورهای آسیای غربی را دربرمی

خصوص فرزندانش و دیگر امیرزادگان تیموری که پروردۀ دامان زبان و  به و تیمور

صحبت  فرهنگ فارسی بودند، به زبان و ادب فارسی محبت و ارادت خاص داشتند و

گوی را برای خود مایۀ افتخار و سرفرازی  با شاعران و دانشمندان فارسی آراستن

که در  شد مندی تیموریان به زبان و ادب فارسی سبب دانستند. همین توجه و عالقه می

نگاری که در دوران  وجود آید و تاریخ نهضتی در زبان و ادب فارسی بهنیز این دوره 

 . کندپیدا  یحکومت مغول رواج یافته بود، رونق بیشتر

 و میرزا از سام تحفۀ سامی، تذکرۀ دولتشاه سمرقندیزجمله ها، ا در تذکره

 است که امیران و امیرزادگان تیموری شدهعلیشیر نوایی ذکر از امیر النفایس مجالس

بن سلطان  الدین ابوبکرمیرزا میرانشاه، اسکندرمیرزا، زین بن سلطان خلیل مثل
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اند.  ان فارسی شعر سرودهمیرزا پسر شاهرخ به زبقرالدین بایسن غیاث و ابوسعیدمیرزا

میرزا، رباب ابوالقاسم  بعضی نمایندگان این خاندان، ازقبیل سلطان ،همچنین

  محمودمیرزا و سلطان  نبیرۀ شاهرخ، مسعودمیرزا پسر سلطانمیرزا  عبدالطیف

های  میرزا به زبان میرزا و حسن غریب میرزا، شاه الزمان میرزا بایقرا و پسرانش: بدیع حسین

 اند.  و ترکی شعر گفتهفارسی 

 

 . شیوۀ نثرنویسی در روزگار میرسیدعلی همدانی با تکیه بر آثار او9

، بلکه تنها دورۀ اوج نثر مسجع در تاریخ زبان مادری ما، دوران مغول و تیموریان نه

نگاری  های نامه . نمونهاست به این زبانی و اصطالحات عرب اتسابقۀ کلم روزگار نفوذ بی

دوگانگی شیوۀ  و این مطلب را کمابیش تأیید ،دو نامۀ تیمور لنگ ای مثال، براین عهد

 کند:  را ثابت می زماننگاری آن  نامه

اری با کاربست نگ یعنی نامه است؛ نگاری پرتکلف دارای سجع و قافیه نامه، شیوۀ اول

 موالنانامۀ تیمور به  ؛ مثالًگویی پردازی و افزون و نکته االصلیعربحتمی سجع و قافیۀ 

( که از دانشمندان معروف آن روزگار بود و م.0384-0336الدین محمد تفتازانی ) سعد 

نامۀ مذکور با مقدمۀ  او را از سرخس به سمرقند دعوت کرد. ،تیمور با این نامۀ خود

 پیدا کرده است:   با فارسی تاجیکی ادامه و عربی آغاز شده
پیوسته  ،امانیست از افق آسمان جالل تباشیر صبح شادمانی که طغرای مناشیر امن و

رض آنکه در آن روز که از زخم پوالد پردالن از غمقصود و  بعدهُ:ع باد و ططالع و سا

گشت و از جگر  دالن راه گذر باد بسته می فروخت و از آه خسته ا سنگ خاره آتش می

دیار را به این صفات  پسندیده، خاطر نخواست که آن گشاد میشیر ژیان چشمۀ خون 

تعالی  حمداً هلل [....] علمای عظام است، استدعا کرده شودموطن که محل رجال کرام و 

د و به شرف نبدین طرف متوجه گرد تأنی بیاین رقعه را روان ساخت آن مجلس عالی 

 جای آورده شود به واجبی بهآن جناب  ند و حق رعایتناین دیار را مشرف گردا ،حضور
  (.673/ 3: 0303)بهار، 

تکلف است که نمونۀ آن  نثر سادۀ بی ،نگاری فارسی تاجیکی این عهد شیوۀ دوم نامه

متن این نامه و ترجمۀ التین آن را بار  باشد. می شارل ششمنامۀ تیمور به شاه فرانسه 

0انتوان اسک سیلویستیر دی سسی ه،شناس معروف فرانس نخست زبان
در  ،(م.0008-0838) 
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آن را با توضیحات  ،عالمه محمد قزوینی ،ند معروف ایرانیدانشم منتشر کرده و فرانسه

)نشر برلین( به چاپ رسانده است. متن نامه که خاص گویش  کاوه مفصل در مجلۀ

  :باشد می ست، چنینا فرارودی فارسی یا به زبان تاجیکی
هزار سالم و  صد ؛ملک ری دفرانسا .عمره زید( کورگان کبیر تمر کوران )تیمور امیر

ندی از این محب خود. قبول فرماید با جهانی آرزومندی بسیار. بعد از تبلیغ آرزوم

بدین  ده تعلیمشود که فری فرنسسکی  رای عالی آن امیرکبیر را نموده می ،ادعیه

کبیر  ب ملکان را آورد و نیکنامی و عظمت و بزرگواری آن امیریطرف رسید و مکات

ر کرد که با لشکر انبوه روانه شد به را عرضه کرد. عظیم شادمان شدیم و این تقری

بعد فری جوان  منرا و شما را قهر و زبون کرد.  تعالی و دشمنان ما یاری باری

سلطانیه به خدمت فرستاده شد. وی به خدمت تقریر کند و هرچه واقع  مارهسیا

ب همایون فرستاده شود و یکبیر داریم که دائماً مکات ریاز آن ام توقعشد. اکنون 

باید که بازرگانان  ی آن امیر کبیر بازنماید تا تسلی خاطر حاصل آید. دیگر میسالمت

شما را بدین طرف فرستاده شود که این جایگه ایشان را معزز و مکرم سازیم و نیز 

و مکرم سازند و بر ایشان  زایشان را نیز معز ،بازرگانان ما بدان طرف رجوع سازند

به بازرگانان آبادان است. زیادت چه ابرام نمایم. زیرا دنیا  ؛کسی زور و زیادتی نکند

و  ةسن. المکرم  ه محرم. تحریر فی غروالسالمدولت باد در کامرانی بسیار سال. 

 (. 2-3: 0647)یةالهجر ئةما ثمانو  [خمسین: شکل درستش] خمسه

« رستی ،راستی»مور که از دو کلمۀ تاجیکی مهر نگین تی ،در پهلو و پایان نامه

عبارت بودن  المقدور عجایب عربشاه هم در کتاب باشد، گذاشته شده است. ابن میعبارت 

و کان »تأیید کرده است: « رستی ،راستی»از کلمات تاجیکی نقش مهر نگین تیمور را 

 . (2)همان،  «یعنی صدقت نجوت ؛نقش خاتمه راستی رستی

از مقام  ی بر برخورداری زبان مادری ماهمچنین دلیل گویای دیگر این نامه

سجع و قافیه بودن زبان از دور  ، یعنی. همین واقعیتاست المللی در آن روزگار بین

 ماندۀ اخالقی و عرفانی میرسیدعلی همدانی، ازجمله از آثار باقی ،تألیفات فارسی این ایام

، «درویشیه»، «المشایخ آداب»، «اوراد فتحیه»، «وجودیه»، «قدوسیه»های  رساله

رسالۀ  از ی. مثالشود می خوبی مشاهده نیز به ...و« الملوک ةذخیر»، «ذکریه»، «نفسیه»

نامرادی  ،یقین دانی که بعد از هر مرادی !ای عزیز»است: ه شاهد این گفته« قدوسیه»
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 ،محنتی و درپی هر دولتی ،پس هر راحتی تنگی و در ،خواهد بود و عقب هر فراخی

 . (98/ 6: 0440)همدانی، « نقمتی ،ذلتی و درطی هر نعمتی

ساده و روان و عاری از  ،که زبان بیان آثار پندآموز این دانشمند کرد باید تأکید

 دهد. نمونۀ زیر از ست که از استادی او در زبان و ادب فارسی گواهی میا پیچیدگی

را تأیید  واالی اوکه در تربیت فرزند خردسال گفته شده است، اندیشۀ  «الملوک ةذخیر»

 کند:  می
بدان که فرزند امانت حق است نزد مادر و پدر و مطالبۀ حقوق این امانت  !زای عزی

ای است که صور جمیع نواقص  در مجمع قیامت خواهد بود و وجود این امانت آیینه

و در اوان تعلیم هر روز یک ساعت طفل را در لعب و  [...] و کماالت را قائل است

. و از [...] طبع او در اعتدال بماند بازی رخصت دهند تا عیش بر وی منغص نگردد و 

و لعنت و بسیار گفتن و خیو انداختن )تُف کردن( و بسیار  فحشدشنام دادن و 

خندیدن منع کنند. و در خدمت پیران و بزرگان و ادب نشستن و برخاستن و راه 

 . (49: 6778)همدانی، رفتن تأکید کنند 

خود را با اشعار  منثورآثار  که میرسیدعلی همدانی کرد یادآوریباید همچنین 

رود بعضی از این  زینت بخشیده است و احتمال می خودشیرین شاعران پیشین و روزگار 

 های هرسال شیرین از ی. کاربست ابیاتباشد های خود او نشین از سروده اشعار دل

  :واضح بر مطلب یادشده است یدلیلدر دو نمونۀ زیر، « درویشیه» و« وجودیه»

و  ءاما انسان کامل مظهر هویت ذاتیه است با جمیع اسما»: «وجودیه»رسالۀ  از

  [:...] صفات
 که حدوث و قدمت اوست همه   ای آن

 
 سرمایۀ شادی و غمت اوست همه 

 تو دیده نداری که به خود درنگری  
 

 «ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه 
 (03/ 6: 0440)همدانی،  

که   ت که آخرت به ترک دنیا جوید و طالب آنراغب آن اس»: «درویشیه»رسالۀ  از

  [:...] هردو را طالق گوید
 تا بادیۀ درد به پایان نبری

 
 از هیچ طرف راه به درمان نبری 

 تا بر سر نام و ننگ گامی نزنی  
 

 «بویی ز نسیم وصل جانان نبری 
 (002)همان،  
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او در  ،عارف بزرگمحقق احوال و آثار این  ،(664: 0440) محمد ریاض به اندیشۀ

 90: از اند عبارت اش مانده اشعار باقی کرد. می تخلص «ییالع»و   «علی»سرودن شعر 

  .و رباعی قطعه 4 معروف است و گلشن اسرار و چهل اسرار های غزل که با نام

 مشاهده نیز های اخالقی و عرفانی او اشعار تابناکش جلوۀ جمال و کمال اندیشه در

 : شود می
 ز ابر افتد قطره خوانندش همهآب چون ا

 ر انداخت خود را نام او دریا شودحچون به ب
 نابود شو تآب حیوان بایدت در ظلمت

 نا شودیر بضکه چشم از خود بپوشد چون خ کآن
 ( 630)همان،          

رونق به  ، از نظر زمانی،موضوع بحث مقاله در تاریخ زبان فارسی اینکه، کوتاه سخن

 هایی مثل نظیر شخصیت دب فارسی تاجیکی و ظهور و تجلی استعداد کمشعر و ابارۀ گرد

الدین محمد تفتازانی،  کمال، ناصر بخارایی، محمود شبستری، سعد  خواجهحافظ،   خواجه

  یابد. می گسترش ...و علی همدانی سید میر

، از فصاحت زبان و اوج شود داده می رباعی زیر که به میرسیدعلی همدانی نسبت

بیان و لطف سخن بودن  ممتنع سهل ۀنمای دهد و می شخصیت گویندۀ آن گواهیکمال 
 فارسی تاجیکی آن دوران است:

 عیب است بزرگ برکشیدن خود را
 

 وازجملۀ خلق برگزیدن خود را 
 از مردمک دیده بباید آموخت 

 
 را و ندیدن خود را کس دیدن همه 

 (6700 :94) 

 ها نوشت پی
1. Richard Hennig 

2. Fernan Magellan 

3. Ruy Gonzalez de Clavijo 

و و کبار )خرد و کالن(  صغاردست آید از   هرکه به»چنگیز به لشکریانش فرموده بود از تاجیکان . 9

  (.60: 0326)افالکی،  «حامله را شکم بدرند اطفال بکُشند و زنان
5. Antoine Isaac Silvestre de Sacy 
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 منابع

  . . بیروتالبستانی حققه کرم. رحله. (0389) هطوبط ابن -

: کوشش تحسین یازیجی. تهران . بهالعارفین مناقب .(0326) بن اخی ناطوراحمد، افالکی -

 .دنیای کتاب

 .نا[ : ]بیآباد  سالما. کلیات فارسی. (0440الهوری، محمد ) اقبال -

  .: نشر روزرگارتهران .3. جشناسی سبک. (0303) محمدتقیبهار،  -

 .لیدن تصحیح محمد قزوینی. به .جهانگشاتاریخ . (0364) ، عالءالدین عطاملکیجوین -

 نرجسکوشش  به .دیوان و فالنامۀ کامل با معنی. (0388الدین محمد ) ، شمسحافظ شیرازی -

 . زندی. تهران

 .. دوشنبه: عرفاناحوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی. (0440) محمدریاض،  -

: تصحیح محمدحسن شیرازی. تهران به. گلستان .(0307الدین ) شیخ مصلح، سعدی شیرازی -

 . نا[ ]بی

. 6و  0ج  .ترین، قدیم، عصر میانه و دورۀ نو تاریخ قدیم ؛تاجیکان(. 0448)ب.  ،غفوراف -

 . دوشنبه: عرفان

. ن. برلیکاوه«. نامۀ امیرتیمور گورگان به شارل ششم پادشاه فرانسه». (0647، محمد )قزوینی -

 . 2-3صص. 06ش

  .دوشنبه: عرفان .6ج .آثار منتخب. (0440) الدین بن شهاب ، علیهمدانی -

 دوشنبه: عرفان .الملوک ةذخیر. (6778) ـــــــــــــــــــــــــــ -

 .دوشنبه: عرفان .اشعار عرفانی و منهاج العارفین .(6700)ـــــــــــــــــــــــــــ  -
- Хенниг Р. Неведомые земли. - Т. III. - М., 1961. - C.210. 





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



 13              و نمایندگان تصوف در آثار میرسیدعلی همدانی ءاهللاولیا                   44 / شمارة 61 سال

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
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های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

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

 

 

 جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی
 

 * 1اهلل فغانی حجت

 

 چکیده  

 از و قمری هجری هشتم قرن ایرانی شاعر و عالم صوفی، عارف، همدانی، میرسیدعلی

که در ترویج تصوف در این ناحیه  مرکزی است آسیای در اسالم مبین دین عمدۀ مبلغان

نقشی برجسته داشته است. در این مقاله که با هدف تبیین نقش سیدعلی همدانی در 

اختصار  ترویج تصوف در آسیای مرکزی به نگارش درآمده، ابتدا تاریخچۀ پیدایش تصوف به

در این  ی صوفیانهها گیری سلسله النهر و شکل بازگو شده است. گرایش به تصوف در ماوراء

اند. طبق تأیید  ها براساس دامنۀ نفوذشان معرفی شده ترین این سلسله و مهم منطقه بررسی

های تصوف  ترین سلسله منابع موجود در این زمینه، نقشبندیه، قادریه، یسویه و کبرویه مهم

اند و میرسیدعلی همدانی احیاگر دودمان قدرتمند کبروی در آسیای  در این ناحیه بوده

در قرن هشتم هجری قمری بوده است. در ادامۀ مقاله، دربارۀ انتساب میرسیدعلی  مرکزی

  الدین محمد االدکانی و شیخ محمود مزدقانی، نجم  عالءالدوله سمنانی، شیخ  به شیخ

توصیۀ برخی از این بزرگان به مناطق مختلف،  علی دوستی و نیز سفرهایی که وی به اخی

ه، بحث شده است. در پایان، شماری از مریدان و پیروان ازجمله ختالن و ترکستان داشت

های بعد شدند،  ها از سرآمدان عرفان و تصوف در دوره این عارف برجسته که برخی از آن

 اند.  معرفی شده

 میرسیدعلی همدانی، تصوف، آسیای مرکزی.  های کلیدی: واژه

 

                                                                                                                   
  در تاجیکستان ایرانسفیر جمهوری اسالمی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران،  دکتری مطالعات امنیت ملیِآموختۀ  دانش. 6

hojatfaghani@yahoo.com * 
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 . مقدمه4

ریباً یک قرن پس از ظهور دین ترین تجلیات روح وحی الهی است که تق تصوف از مهم

مبین اسالم نضج گرفت و سپس در تمام ممالک اسالمی گسترش یافت و تحوالتی 

های حیات فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این ممالک  عمیق در عرصه

 وجود آورد.  به

عرفان »رسد، گاه با  به حقیقت می« طریقت»تصوف که از شریعت آغاز و پس از طی 

 باوجود شود؛ گاهی نیز جدا از آن تلقی می آمیزد، گاه با آن یکسان و درهم می« المیاس

رو، بسیاری از مشایخ طریقت در طول تاریخ، هم  این این، عرفان اعم از تصوف است و از

 اند.  بوده« عارف»و هم « صوفی»

براساس منابع، از نظر تمسک به آداب طریقت، نخستین صوفی حسن بصری )ف. 

بن شریک  شناخته شد، عثمان« صوفی».ق( است؛ اما اولین کسی که با لقب  ه007

گیری تصوف در  ( است. از نخستین حلقۀ شکلق. ه070ملقب به ابوهاشم کوفی )ف. 

ف. ادهم ) میق(، ابراه. ه020ف. ) یثور انیسفتوان از  نیز می هجری قمری سدۀ دوم

ف. ) هیق(، رابعه عدو. ه009ف. ) یبلخ قیق(، شق. ه020ف. ) یید طاوق(، داو. ه026

)سجادی، ( نام برد ق. ه677ف. ) یمعروف کرخ و ق(. ه080ف. ) اضیع لیق(، فض. ه080

0306 :07 .) 

 

 ها های تصوف و نمایندگان آن . مکتب2

های مختلف، و تفسیرهای  گیری تصوف و ترویج فرقه در سدۀ سوم هجری قمری، شکل

ترین و  ترین مباحث همچون زهد تا پیچیده ساده از -متمایزی که از مباحث عرفانی

وجود داشت،  -ترین موضوعات مانند عشق، سکر، صحو، وحدت وجود، فقر و فنا حساس

نظرها  که از اختالف های گوناگون های متصوفه منجر شد. این مشرب به انشعاب در گروه

در میان متصوفه  هایی را گرفت، مرزبندی های مشایخ سرچشمه می و دیدگاه و تفاوت آرا

و بعدها در « های تصوف سلسله»ها را  هایی شد که آن بندی پدید آورد و سبب دسته

پیش گرفتند و  ها راه اعتدال را در نامیدند. گروهی از این مشرب« مکتب»تر،  شکل کلی

شریعت و فقها را برانگیخت. در  برخی دیگر در مسیری گام نهادند که حساسیت اهل 

.ق(، حارث محاسبی  ه600وازات رواج شیوۀ معتدل ابوسلیمان دارانی )ف. م این سده، به
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.ق( و جنید  ه603.ق(، سری سقطی )ف.  ه682.ق(، ابوسعید خراز )ف.  ه693)ف. 

)خیاطیان، ها بود  ظاهر در تقابل با آن بغدادی، مشرب بایزید بسطامی ظهور کرد که به

0347 :62 .) 
ترین مراکز مهم تصوف در سدۀ سوم  خستین و بزرگتردید، مکتب بغداد یکی از ن بی 

هجری قمری است و گرچه بانیان این مکتب سری سقطی و حارث محاسبی بودند، 

ابوالقاسم جنید بغدادی، صوفی بزرگ این مکتب،   ها شیخ ترین آن ترین و معروف بزرگ

 است. 

راسان شکل مهم تصوف در خبزرگ و مکتب  نیبا استقرار مکتب بغداد، دوم زمان هم

مانند  ،تصوف خیدوران اول تار یها تیشخص نیتر از بزرگ یبرخ اریگرفت و در آن د

 نی. ادندیظهور رس به یبسطام دیزیآنان با نیتر ادهم و بزرگ میابراه ،یبلخ قیشق

 شیبه سکر گرا شتریب -داد یم حیرا بر سکر ترج صحوبرخالف مکتب بغداد که  -مکتب

احمد  ر،یابوالخ دیابوسع ،یچون ابوالحسن خرقانهم ییها تیشخص با حضورداشت و 

و حتى بر  یتصوف، بلکه بر زبان فارس خیتنها بر تار نه ت همدانیالقضا نیو ع یغزال

ن یگذاشت. در ابرجای  قیعم یریتأث ایآس یو مرکز یشرق یگسترش اسالم در نواح

  نیالد والنا جاللعطار و م ،ییو با سنا رشد کرد یفارس ۀانیبود که زبان صوف ارید

 . دیرس به اوج

تصوف  یمیآثار تعل انیب یبرا جیتدر به زین یزبان فارسبعد،  از سدۀ چهارم میالدی به

و چند  هیریقش ۀرسال ۀترجم ،یریهجو المحجوب کشفهمچون  یکار گرفته شد و آثار به

تصوف با کتاب  اصول انیب یبرا یآمد. کاربرد نثر فارس دیپد یعبداهلل انصار  خواجه از اثر

 یگذاشت و از آن پس، گرچه زبان عرب گام یدیجد ۀبه مرحل یاحمد غزال سوانح

بود و خود  انهیو اخالق صوف یاصول تصوف نظر انیب یهمچون گذشته زبان اول برا

از هند  ،اسالم یشرق یها نیدر سرزمزبان فارسی  نوشتند، یبه آن زبان م بیشتر انیرانیا

 یبه زبان اصل ی،عرب زبان ناردر ک ران،یو البته خود ا ریصغ یایتا آس یمرکز یایو آس

شدت  بعد است که ادبیات فارسی به از این زمان به .شد لیتصوف تبد قیحقا انیب یبرا

ترین آثار ادبیات فارسی که ریشه در  ترین و دلکش خورد و ناب با تصوف و عرفان گره می

 آیند.  عرفان و تصوف دارند، پدید می
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 های پیدایش تصوف در آسیای مرکزی مینه. ز9

ترین حادثه و فاجعۀ سیاسی و اجتماعی  ترین و مهم قرن هفتم هجری قمری با بزرگ

تاز مغول که در اوایل قرن هفتم هجری از  و بعد از اسالم همراه بود. فتنۀ هولناک تاخت

تا حدود اقصای مشرق برخاست، در زمانی بین سی تا چهل سال، از سواحل دریای چین 

شام و مصر و از اقاصی دشت قبچاق، روسیه، لهستان و مجارستان تا خلیج فارس و 

ترین مملکت در طول تاریخ، سرانجام  تصرف درآورد و با تشکیل وسیع دریای عمان را به

 .ق خالفت قدیمی اسالم را منقرض کرد.  ه202در سال 

تاز و  و در معرض تاختها، یکی از ممالکی که بیش از همه  در میان این کشمکش

قتل و نهیب این وحشیان قرار گرفت، بخشی عظیم از نجد پهناور ایران بود. طوفان 

سوز آن غایلۀ هایله  زبر کرد و شعلۀ جهان  و زیر گیر مغول طول و عرض آن بالد را عالم

گناه در آن واقعه تباه شد؛  سرتاسر آن ممالک را پاک بسوخت؛ کرورها کرور نفوس بی

کلی با خاک یکسان گردید؛ مراکز علم و ادب ویران شد؛  ا و قری و قصبات بهشهره

جا جمیعاً مانند  مخازن صنعت و ثروت، مأوای بوم و غراب گشت؛ علما و فضال را همه

نابود نمودند و از اقل  و نیست ها را با هم خوان ها و کتاب گوسفند ذبح کردند؛ کتابخانه

ول بر نجد ایران، آن بود که علم و ادب در آن سرزمین در نتایج و اهون آثار استیالی مغ

عهد ایشان به منتهی درجۀ انحطاط و تنزلی که ادبیات یک مملکت ممکن است بدان 

زبان و ادب فارسی در سدۀ  اهلل صفا دربارۀ وضع ذبیح(. 0320)جوینی، درجه رسد، رسید 

  نویسد: می هجری قمری هفتم و آغاز سدۀ هشتم
ایلخانی )که حتی بعد از تن دادن به اسالم هم طبیعت وحشی و سقوط دولت 

های وزیران و رجال ایرانی این دوره )که  بیابانی خود را حفظ کرده بود(، کوشش

خون پاک هریک از آنان بعد از مدتی از نوک خنجرهای جالدان مغول جاری 

شده به  انیای از سالطین ایرانی یا ایر مندی هرچند اندک عده گشت( و عالقه می

گوی، درمجموع باعث شد که ادب پارسی  شعر و ادب و شاعران و نویسندگان پارسی

)که در قرن هفتم و آغاز قرن هشتم هنوز از ترقیات آغاز آن عهد و از استادان 

شدگان آنان برخوردار بود( از اواسط  دیدگان و تربیت یافته و پرورش بازمانده و نجات

گو، بالمره، منقطع  حیاتی کند و سلسلۀ استادان پارسیبعد، تجدید  قرن هشتم به

که حتی در برخی مراکز، شاعران توانایی ظهور کردند که ظلم تاریخ   جایی نشود؛ تا
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خوار کرد. همین حالت را کمابیش در  عصری آنان را نصیب تیمور خون افتخار هم

انگیز، بسی به  بینیم؛ اگرچه آنان نیز در گیرودار حوادث رعب علوم گوناگون می

 (. 6/ 3: 0322)صفا، سستی گراییدند و از جال و رونق پیشین افتادند 

نۀ از یک سو، با فروپاشی خالفت عباسی در میانۀ قرن هفتم هجری قمری زمی

ظهور و  بعد، مشایخ متصوفۀ شیعی از این زمان به گسترش تشیع در ایران فراهم شد و

دلیل  ر، بسیاری از مشایخ و متصوفان ایرانی بهدیگ نفوذی چشمگیر پیدا کردند؛ از سوی

قبیل هندوستان،  هجوم ویرانگر مغول، جالی وطن کردند و هریک در نواحی جدیدی، از

 ها رو، برخی از این مکان پرداختند و ازاین روم، شام و ماوراءالنهر به ارشاد و هدایت خلق 

ها تبدیل  فضالی این سرزمینبه مراکز مهم انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و محل تجمع 

 شد. 

 

 های تصوف در آسیای مرکزی . ظهور سلسله1

شکل  به ماوراءالنهربه تصوف در  شیگراهجری قمری، از قرن هشتم  شیتا پ ظاهراً

در  انهیصوف یها سلسله ،بعد اما از قرن هشتم به ؛وجود داشته است های گوناگون جریان

 یایآسدر  نفوذشان، ۀبراساس دامن ،ها سلسله نیا نیتر مهممنطقه شکل گرفتند.  نیا

 نقشبند  نیبهاءالد  منسوب به خواجه هیند از: نقشبندا و قفقاز عبارت یمرکز

(، .ق ه020ف. ) یالنیج ای یالنیعبدالقادر گ خیش منسوب به  هی(، قادر.ق ه040ف. )

احمدبن    خیش منسوب به  هی( و کبرو.ق ه026ف. ) یسویاحمد   خیشمنسوب به  هیسویَ

   .ق(. ه208ف. ) یکبر نیالد نجم عمر خیوقی معروف به

های  کبرویه در آسیای مرکزی حضوری چشمگیر و مقتدرانه در تمام عرصهسلسلۀ 

را سبب گرایش ایلخانان  این سلسلهکه   طوری به ؛سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت

دلیل شرایط  تدریج به لی بهو اند؛ دانسته مغول به اسالم و بازگشت این دین به ایران

نهایت درای، دچار پراکندگی و انشعاب و  فرقه سیاسی حاکم بر جامعه و اختالفات درون

   (.090: 0382)دوین،  افول شدند

او  دست مریدان بهطریقۀ کبروی  .ق، ه208در سال  الدین کبری نجم قتلبعد از 

 مغوالنهنگام حملۀ  یج شد.ترو  ی گستردهطور گسترش یافت و مکتب عرفانی کبروی به

نام  ان بهکبری یکی از آن الدین نجم از بین هفت مرید اصلی ،ق. ه208در سال  به خوارزم
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 اومریدان بیشتر مجدالدین بغدادی پیش از استاد خود در خوارزم درگذشت؛ اما 

از الال( قبل    الدین علی الدین رازی و رضی ، نجمحَمَویه الدین گیلی، سعدالدین )جمال

  بهدرحال مهاجرت که  ای پیوستند مذهبی و ادبی های شخصیتمغوالن به سیل  ۀحمل

فعال داشتند و  ینقش در دربار ایلخانان مغول و الال هپیروان گیلی، حموی .غرب بودند

، ه، صدرالدین ابراهیم حمویهپسر و مرید حموی هفتم هجری قمری،قرن اواخر بعدها در 

نتیجه بازگشت  ( به اسالم و در.ق ه073-249فرمانروایی عامل اصلی گرویدن غازان )

هزار نفر از 077تا  27گویند بعد از آنکه غازان اسالم را پذیرفت، بین اسالم به ایران شد. 

دو نفر در آسیای  فقط ،از میان مریدان کبریلشکریان تاتار به دین اسالم گرویدند. 

خود را به سازگاری حاکمان جدید مغول های  مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند و تالش

  .و نیز اتحاد قبایل غیرمسلمان ترک در جهان اسالم معطوف کردند

مشهور به  ق(. ه204-082) یالدین باخرز مشهورترین این مریدان فردی به نام سیف

کم تا  دست . این شاخهرا در بخارا تأسیس کرد های از کبروی بود که شاخهشیخ خراسان 

 ۀقدرتمند باقی ماند. او همچنین نیای معنوی و روحانی فرق جری قمریهشتم هقرن 

هندی باخرزی بیش از جانشینان باخرزی در آسیای مرکزی  ۀفرق .فردوسی هند بود

. آخرین نمایندۀ این سلسله در آسیای مرکزی حسین خوارزمی است شناخته شده است

 گذارد.  که با مرگ او، این سلسله رو به افول می

سیدعلی همدانی در میرکبروی در آسیای مرکزی با فعالیت  قدرتمندی دودمان احیا

 ۀجز فردوسیه، هم بهبعد،  از این زمان به. شود میآغاز هشتم هجری قمری قرن 

اند.  جو کردهو  الدین کبری از همدان جست با نجم را کبروی ارتباط خود ۀهای زند شاخه

در آسیای مرکزی و هند، بود که به آنجا  تا هجری قمری  نهمشهرت همدانی بعد از قرن 

طرف یکی از شاگردان . خود همدانی هم از شد« همدانیه»عمالً مترادف « کبرویه»

 الدین احمد جورفانی جمال و نیزق( . ه296ف. الدین علی الال ) نام رضی کبری به

 سفراینینورالدین عبدالرحمان ا واسطۀ به ها ق( و بعد از آن. ه224 ف.) 0گورپانی()

به مؤسس  (،ق. ه032ف. عالءالدوله سمنانی ) ،اش ق( و شاگرد برجسته. ه000ف. ) 

الدین علی  الدین محمد ادکانی اسفراینی، تقی نجم ، یعنیشد. سه مرید بعدی مرتبط می

ق( که آخرین شخص بسیار . ه020ف. الدین ابوالمعالی محمود مزدقانی ) دوستی و شرف

 (. 000-009 )همان،اند  ل ارتباط همدانی با سمنانی بودهعامگذار بود، اثرمهم و 
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میرسیدعلی خود در آخر دو رساله از رسائل خویش، سلسلۀ مشایخ خویش را 

عالءالدوله  واسطه منتسب است به شیخوی با ،؛ بنابراینکند ذکر می« فقریه»و « دیهوداو»

احمدبن  شیخ  پیروانیعنی  شود به فرقۀ کبرویه؛ منتهی می .ق( که ه032سمنانی )ف. 

الدین کبری. میرسیدعلی همدانی مبتدع فرقۀ خاصی  عمرالخیوقی معروف به نجم

اسحاق ختالنی که از مریدان   شاگرد خواجه -که سیدمحمد نوربخش آنجا نیست؛ اما از

بن  شد، در زمان سلطنت شاهرخدر قرن نهم قمری « نوربخشیه»بانیِ سلسلۀ  -اوست

و انقالبی عظیم شد که دارای اهمیت سیاسی است و طایفۀ تیمور منشأ نهضت امیر

کلی  طهماسب صفوی در ایران به نوربخشیه هم اگرچه در قرن دهم قمری در زمان شاه

: 0337)حکمت، ها هنوز باقی و متداول است  منقرض شد، تأثیرات فکری و آثار قلمی آن

334 .)  

 

 ی مرکزی. نقش میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیا5

و از هجری قمری  قرن هشتم یرانیشاعر ا و عالمصوفی، عارف،  یهمدان یدعلیرسیم

اثر به  007از  شیبود. بو آسیای مرکزی هند  ریاسالم در کشمدین مبین  ۀمبلغان عمد

بانی »مردم کشمیر  و «العارفین سلطان»منسوب است. فضال و دانشمندان او را  یو

شاه »ارادتمندان و مریدانش او را و   نامیده «ی کشمیرحوار»و « علی ثانی»، «اسالم

در  یهمدان یعلدیسریشود. م نیز یاد می «امیرکبیر»نام از او با .اند لقب داده «همدان

از سوی مریدان و « علی ثانی»لقب  معروف است. «رجانیحضرت ام»  به کستانیتاج

واسطه به حضرت علی )ع(  بودن او و انتسابش با شانزده« سید»پیروان او، آشکارا از 

 کند.  حکایت می

العلوم  محیی»، «االقطاب قطب»این، مریدان، فضال و علما با القابی همچون  بر عالوه

، «الکامل الشیخ»، «المدققین  اکمل»، «المحققین افضل»، «و المرسلین ءاالنبیا

(. 80: 0380، )حسناند  نیز از او یاد کرده« سلطان سادات و عرفا»و « المعروف العارف»

 .  یاد کرده است« الربانی الواحد»نوان نیز از او باع (038: 0309)قاضی نوراهلل شوشتری 

پیروان مذاهب گوناگون میرسیدعلی همدانی از معدود عرفا و متصوفانی است که 

و این  دانند میخویش را از نوادگان  او ،اسالمی اعم از شیعه، حنفی، شافعی و حنبلی
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خود را صراحتاً در  که همدانی شیعه و از نوادگان حضرت علی )ع( بودنِحالی است  در

 آثارش اعالم کرده است. 

بنابر اسناد و منابع، میرسیدعلی همدانی برای ترویج دین مبین اسالم، به ممالک 

غرب و شرق بسیار سفر کرده و با علما و  های سرزمین اسالمی دور و نزدیک و نیز دیگر

، این االنس نفحاتر و حشر و نشر داشته است. بنابر روایت جامی در دیداها  آن عرفای

محمود مزدقانی یازده   شیخمحمود مزدقانی، بوده است.   دستور استاد او، شیخ سفرها به

الدوله سمنانی و پس از وی تا آخر عمر در زمان  ( در زمان عالء.ق ه032-068سال )

مدانی قیام کرد و از اثر حسن تربیت وی، داری خود، شخصاً به تربیت سیدعلی ه سلسله

 (.008: 0347)علیخانی،  ل آمدئبه اعال مدارج والیت و عرفان نا جناب سیدعلی همدانی

پیش از  یهمدان یعل ،الجنان جناتو  الجنان اتضرو گزارش حافظ کربالیی در براساس

   (.30: 6700ده، )عصازاگرفته است و اجازۀ ارشاد  هبزرگ خرقو صوفی عارف  39از این، 

در تصوف، در فتوت نیز از بزرگان روزگار بوده است.   درجه بر علوّ میرسیدعلی عالوه

  شیخیا االذکانی و سپس  االدکانی محمدبن محمد   الدین نجممراد او در این طریقه، ابتدا 

  خاین شی(. 692: 0326)خاوری، بوده و از وی خرقۀ فتوت اخذ کرده است  وستیعلی د  اخی

، روش عالءالدوله شیخ محمود مزدقانیواسطۀ  کسی است که به علی دوستی اخی

به میرسیدعلی منتقل کرد. دلیل گام  -که عرفانی اعتدالی و اجتماعی است -سمنانی را

نهادن میرسیدعلی همدانی در این طریقه نیز روشن است؛ زیرا فتیان خرقۀ تصوف خود 

دانند. در میان آثار فراوان  حضرت علی )ع( می را درنهایت، منتسب به امیرالمؤمنین

 (. 0398،  )ریاضنیز مشهور است « فتوتیه»میرسیدعلی، رسالۀ 

اذن استاد خود، برای گسترش اسالم و دعوت  فراگیری کامل علوم، همدانی به بعد از

اصغر حکمت  علی (.994: 0300)جامی، « نوبت ربع مسکون را سیر کرد سه»به توحید 

ۀ مثنوی خطی موجود است موسوم به در نزد این حقیر، رسال: »نویسد می

برد و  تألیف سیدمحمد نوربخش که در آن از سلسلۀ مشایخ خود نام می "ءاالولیاصحیفة"

 گوید: دربارۀ میرسید علی همدانی این سه بیت را می
 دگر شیخِ شیخم که او سید است

 

 علی نام و الوندی المولد است 

 بار   ا سراسر سهبگشت او جهان ر 

 

 بدید اولیا چارصد با هزار 
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 نموده است پنجاه سال اختیار

 

 «تجافی ز مضجع زهی مرد کار 

 (0337 :334 .) 

 از قول خود همدانی نیز نقل شده است: 
دیده و هربار به  بار از مشرق تا به مغرب سفر کردم و بسا عجایب در بحر و برِّ سه

هل آن موضع را از طریق دیگر دیدم. در دفعۀ اول، شهر و والیتی رسیدم، عادات ا

کردم  شهر به شهر، دفعۀ دوم، قریه به قریه و دفعۀ سوم، خانه به خانه سفر می
 (. 07: 0383)احمدی، 

 ای ننوشته است.  را دارد، هیچ سفرنامه« صوفی سیاح»اینکه او لقب  با

چنین شرح « خالمشای آداب»هایش را در رسالۀ  میرسیدعلی هدف از مسافرت

: 6700)عصازاده، « خیمشا داریو د اضتیر ارت،یسفر کردن بر سه وجه است: ز»دهد:  می

 هدف نیهم ابنیز ختالن ویژه  آسیای مرکزی و به به یهمدان یعلمیرسیدسفر . (97

حسن دیسریم  حضرت مرقد ارتیبه زیکی از سفرهایش در صورت گرفته است. او 

 اتیحاز از هفت سال  شیب میرسیدعلیبود.  رفته 6موشملقب به شاه خا یاصفهان

 . دیگذران دیار نیرا در ا شیپربرکت خو

اسحاق ختالنی )مرید، داماد و   دربارۀ نخستین آشنایی میرسیدعلی با خواجه

میرسیدعلی در سفر نخست  توان گفت کند می که منابع روشن می  آنجا  ( تاشجانشین

ز راه بلخ و بدخشان به این ناحیه رفت و در آنجا .ق ا ه009خود به ختالن )وی در سال 

سکونت گزید( به قریۀ علیشاه و چوبک )که امروزه هم به همین نام مشهور و منسوب به 

اکابر و اشراف آن دیار به شرف »ختالنی است( وارد شد و    خاندان علیشاهیان و خواجه

علی در زمان اقامت خود میرسید (.68: 0306)ذکایی ساوجی، « ارادت ایشان مشرف شدند

اسحاق ختالنی و نورالدین جعفر بدخشی   در روستای علیشاه، هنگام زیارت با خواجه

آشنا شد که این دو تا آخر عمر از مریدان مخلص وی شدند. میرسیدعلی در آن دیار 

 کند. « وقف خدمات دینی»مدرسه و خانقاهی تأسیس کرد و روستایی خرید تا 

سیدعلی همدانی در ختالن چند سالی بیشتر نبود، خیل عظیم اینکه اقامت میر با

تیمور را بیمناک کرد. در این  حدی بود که حتی امیر پیروان و مریدان و جاذبۀ او به

های مختلفی ذکر شده است؛ اما مشهورترینشان این است که  زمینه، روایات و داستان

تیمور  مالقاتی بین او و امیر براساس برخی منابع، علت مهاجرت اجباری سید از ختالن،
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.ق در ماوراءالنهر بوده است. در این مالقات، گویا سید پند و اندرزهای تلخ  ه003در سال 

رو، امیرتیمور به او فرمان  تیمور داده که به مذاق وی خوش نیامده است؛ ازاین به امیر

ندانش را صادر یا فرمان قتل وی با همۀ خویشاو ده یا فوری از قلمرو وی خارج شوددا

همراه سیصد و به روایتی  .ق به ه009، سیدعلی همدانی در سال به همین دلیل کند؛ می

الدین  اکمل  دیگر با هفتصد تن از مریدان و سادات به کشمیر مهاجرت کرد. میرزا

 بیگ بدخشانی دربارۀ علت مهاجرت سیدعلی گفته است:  کامل
 گر نه تیمور شور و شر کردی 

 

 ین طرف گذر کردی؟کی امیر ا 
[ 

 (  40: 0390،  )ریاض 

 نقل شده ی،جعفر بدخش دش،رکه در آثار شاگ میرسیدعلیخود  یها طبق گفته

را  یو اش، تیدیمناسبت ناخوش و گاه خصمانۀ دشمنان عق سید و ناآرام اتی، حاست

ور علت هرچه بوده است، ظاهراً گروهی حض(. 2: 0449اف،  )سلطانکرد  وطن ترکبه  وادار

  نوشته است: «هیریمکتوبات ام»رسالۀ در  اند. میرسیدعلی صراحتاً او را تاب نیاورده
مردم  ۀهم ،شدوک قو در اظهار ح دیچنان رفته است که هرکه حق گو یسنت اله

 نیزم هکه اگر جمل ستی اهدعرا با آن حضرت  فیضع نیا یول !دشمن او گردند

علم ااز عهد خود نگردد، واهلل  فیضع نیبارد، ا ریو از آسمان شمش ردیآتش گ

 (.  90: 6700)عصازاده،  وابالصب

هایی کرد و  پس از هجرت از ختالن، میرسیدعلی همدانی به برخی بالد مسافرت

سرانجام همراه گروهی از مریدانش، درصدد سفر به ترکستان برآمد. او هنگام مراجعت از 

ستان( کنونی در افغان )اسعدآباد« ارکُن»کشمیر و عزیمت به ترکستان، در پاخلی نزدیک 

الدین خضرشاه بود، بیمار شد و  شرف   همان حاکم آنجا ملککه م در کارفرستان، هنگامی

سالگی درگذشت. 03.ق در  ه082حجۀ  پس از پنج روز، در شب چهارشنبه ششم ذی

پیکر او شش ماه پس از وفاتش به ختالن )شهر کوالب کنونی( آورده شد و روز 

در خانقاه به خاک سپرده شد. مقبرۀ .ق  ه080االول سال  وپنجم جمادی به بیستچهارشن

 این عارف بزرگ امروز زیارتگاه عام و خاص در شهر کوالب است. 

اقامت موقت میرسیدعلی همدانی در دیار ختالن موجب شد تا جمعی عظیم از 

. دوران بعد شدندمریدان و پیروان به گردش جمع شوند که شماری از آنان از سرآمدان 

 ،یاسحاق ختالن   خواجه اند از:  بنابر منابع موجود، برخی مریدان وی در این خطه عبارت
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 نیالد تاجدیس ،یسمنان نیحسدیسریم ،یبدخش نیالد قوام ،یجعفر بدخش نیالد نور

محمدکاظم )مشهور به دیس ،یثان نیالد کمالدیمحدث، س نیالد جاللدیس ،یسمنان

 ،یاشرف سمناندیسریم ،یمحمد قار ،یشیمحمد قُر  خیش مان،یلس  خی(، شیقاضدیس

)مشهور به  روزیف دیمحمد، س  حافظ یحاج ن،یبهاءالددیس ،یحقان دیمخدوم رش

العابدین  نیزدیس ،یهقیمحمد بدیس ن،یالد فخردیس ،ییعطا نیالد جاللدیس، جالل(دیس

  خیش ،یرازیش نیلدا رکن   خیش  ،عبداهلل   خواجه  ،یشام دمحم  خیش ،یوربشاین

 پوش، نیمحمد عدیس ،یمحمد خاوردیس ،یقانالطمحمد دیس ،یختالن نیالد شمس

  طیوطبن  یحاج  خیش یمحمد سراج، اخدیاحمد خوشخوان، س  خیاهلل، ش نعمتدیس

 . جا( )همان گرانیو د یختالن شاهیلع

ختالنی  ابواسحاق  دربارۀ مرید، داماد و جانشین میرسیدعلی همدانی، یعنی خواجه

، اطالع چندانی در دست نیست. محقق تاجیک، ماهرخواجه «شاه شهیدان»ملقب به 

کند.  .ق ذکر می ه868.ق و سال وفاتش را  ه030(، سال تولد او را 0442اف ) سلطان

.ق را سال  ه862سال ( 00: 0440)و محمد ریاض  (02: 0440)ی اشرف ظفر دهلو دهیس

که محقق پاکستانی، محمد ریاض، معتقد است که   تفاوت دانند؛ با این  مرگ او می

 اسحاق در این سال وحشیانه به قتل رسیده است.   خواجه

دانند؛ اما  اسحاق را به تعلیمات او در زمینۀ مهدویت مربوط می  برخی قتل خواجه

زمان )عج( اعتقاد  ویژه پیروان ابوحنیفه، به امام  سنت، به  این امر صحت ندارد؛ زیرا اهل

 ها،اعدر د یهر مؤمن و مسلمان ،نیزم ختالن ویژه به کستان،یدر تاجارند. حتی امروزه د

 نیحس )ع(، حسن ابوحنیفه، اعظم  امام )ع(،  یعل  از حضرت یشت خواداو عب ها فاتحه

ی مهد  حضرتو  ی )ع(حسن عسکر  ، امام)ع( جعفرصادق  امام ،دشت کربال دیشه )ع(

آباد و   و شورا بادآ کوهستان، ازجمله مؤمن یاحوناز  یبعض . درندک یم ادی یکین به )عج(

 ، حتماً به نام امامکنداظهار  به مخاطبشرا  شصداقت ی بخواهدموضع دشت جم اگر کس

: 6700)عصازاده،  خورد یقسم م)ع( جعفرصادق   و امام ی )عج(مهد  امام ا)ع( ی یعسکر 

97 .) 

( ق. ه040-097)الدین جعفر بدخشی نور  دیگر مرید برجستۀ میرسیدعلی همدانی،

  که اما چنان ؛ نیست  در دست  اطالعى  وی  ىو جوان  کودکى  . از دورانعارف و صوفی است

با   از مالقات  ، پیش است  آورده ،«المناقبخالصة»،  اثرش  ترین خود در معروف
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کرده و در   مهاجرت بدخشان خود  از زادگاه ، ق . ه003 سال در  همدانى  میرسیدعلى

  على  اخى  نام  از دوستانش به  یکى  تشویق  به ، سال  بود و در همان  شده  ساکن  ختالن

  و از همان  رفت  یا علیشاه  علیشاهیان  روستای  به  همدانى  دیدار میرسیدعلى  به  گوی حق

  رگم  تا زمانترین مقربان میرسیدعلی شد و  بعدها او از نزدیک .ابتدا شیفتۀ او شد

  با استفاده  شد. وی مند مى او بهره  بود و از ارشاد و تربیت وی  مالزم  ، همواره میرسیدعلى

از   و یکى  یافت  رفیع  مقامى  ، نزد میرسیدعلى و با مجاهدۀ خالصانه  ارشادات  از این

اجازۀ   نورالدین  به ،در حضور خود ،چند مورد درسید   که چنان ؛او شد  خاص  شاگردان

،  رفت سفر مى  به  که  هرگاه  ؛ همچنینکرد  با او تشویق  بیعت  را به  داد و مردم  بیعت

  هایى نامه  و خود از طریق  گذاشت مى  را برعهدۀ نورالدین  و ارشاد مریدان  وظیفۀ تدریس

 .  داشت اطفرستاد، با او ارتب مى  که

  در مناقب  «المناقبخالصة»های  از نورالدین جعفر بدخشی دو رساله با نام

  مفاهیم  ترین از مهم  برخى  در آن  که  -«صوفیه  اصطالحات» و همدانى  میرسیدعلى

ای به تقریر بدخشی  و نیز رساله -شده  داده  و توضیح  شرح  صوفیان  اصطالحات و  عرفانى

 :0380)الجوردی، باقی مانده است  «هاوراد فتحی  شرح»از خود میرسیدعلی همدانی با نام 

00 /060-062).  

شناسی  زبان، ادبیات، شرق انستیتو یآثار خط ۀدر شعباکنون  شایان ذکر است که هم

نویس  های دست و ذخیره کستانیتاجعلوم جمهوری  و میراث خطی رودکی آکادمی

 یهمدان یعلمتعلق به میرسید نسخۀ خطیعنوان ها  کتابخانۀ ملی تاجیکستان، ده

  .محفوظ است

یادآوری این نکته سزاوار تأکید است که مستشرق فقید فرانسوی، هانری  در پایان،

تواند  همدانی آغازگر راه نوی است و یک فیلسوف می»کوربَن، دربارۀ او گفته بود: 

 « چاپ برسد های او به داشت زیادی از آثار همدانی داشته باشد، اگر نوشته چشم
(0303 :960 .) 

 ها نوشت پی
احمد جورفانی هنوز در این روستا   الدین از بخش مرکزی اسفراین است. مقبرۀ جمال . گورپان روستایی0

 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.  0472پابرجاست و با شمارۀ 
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 استان ختالن کنونی تاجیکستان است. آباد   مؤمن ۀیدر ناح. مقبرۀ وی 6

  منابع
 یاسیعلوم سنشریۀ  .«یهمدان یعلدیسریم یاسیس اندیشۀ»(. 0383احمدی، عبدالرضا )ـ 

 . 08-24. صص60. ش(دانشگاه باقرالعلوم )ع

تصحیح و تعلیقات محمود  .القدس االنس من حضرات نفحات (.0300جامی، عبدالرحمن )ـ 

 طالعات.ا تهران: عابدی.

تصحیح محمدبن  . بهتاریخ جهانگشای جوینی(. 0320جوینی، عطاملک عالءالدین )ـ 

 . تهران: زوار.3. چ0عبدالوهاب قزوینی. ج
میرسیدعلی همدانی و سهم او در انتقال فرهنگ اسالمی به (. »0380حسن، رشیده )ـ 

 . 42-83. صص9س .زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستانمجلۀ «. قاره شبه

  .393-330. صص8. ش9. سیغما«. از همدان تا کشمیر(. »0326اصغر ) حکمت، علیـ 

 . . تهران: انتشارات دانشگاه تهرانذهبیه(. 0326) داهللسیداس خاوری،ـ 

بندی معروف مکاتب  تشکیکی در تقسیم(. »0347حمید دالور ) اهلل و سید خیاطیان، قدرتـ 

 . 98-63. صص0. ش6. ستاریخ فلسفه«. تصوف و عرفان بغداد و خراسان

. اسالم خیتار. پورفرد مژگان ترجمۀ«. یمرکز یایدر آس هیافول کبرو(. »0382دوین، دویس )ـ 

 . 083-090. صص36. ش8س

. یفرهنگ هانیک«. ...یگر سنگ همه لعل بدخشان بود(. »0306ی، مرتضی )ساوجذکایی ـ 

 . 64-62صص .8. ش07س

قارۀ پاکستان و هند  خدمات امیرکبیر میرسیدعلی همدانی در شبه(. »0390ریاض، محمد )ـ 

 .44-40. صص2ش .یمعارف اسالم «.)قرن هشتم(

 .34-36. صص07. شیاسالم معارف«. یهمدان یعلدیسریم ۀنام فتوت(. »0398) ـ ـــــــــــ

 . دوشنبه: عرفان. احوال، آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی(. 0440) ـ ـــــــــــ

سازمان مطالعه  :تهران .عرفان و تصوف یبر مبان یا مقدمه. (0306) نیاءالدیضدیس ی،سجادـ 

 .ها )سمت( م انسانى دانشگاهکتب علو نیو تدو

 . . دوشنبهدریا. «آن همدان مولد و ختالن وطن» .(0449) جهاماهرخو ف،ا سلطانـ 

 فروشی اسالمیه.  . تهران: کتاب6. جالمؤمنین مجالس(. 0309الدین ) بن شریف نوراهلل شوشتری،ـ 

 فردوس. . تهران: 0. چ0ب، 3. جتاریخ ادبیات در ایران (.0322اهلل ) صفا، ذبیحـ 

 نگر.  سری جا؟[: ]بی .سیدمیرعلی همدانی. (0440) اشرف سیده ،ظفرـ 
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(. پژوهش در احوال و آثار) و مقام او در فرهنگ شرق یهمدان یعل(. 6700عصازاده، حاتم )ـ 

 . دوشنبه: عرفان

. دفتر اول. تهران: اندیشۀ سیاسی متفکران مسلمان (.0347اکبر و همکاران ) علیخانی، علیـ 

 . وهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژ

 . . ترجمۀ سیدجواد طباطبایی. تهران: کویرتاریخ فلسفۀ اسالم(. 0303کوربن، هانری )ـ 

زیرنظر  .المعارف بزرگ اسالمیةدایردر  «بدخشی، نورالدین(. »0380فاطمه )الجوردی، ـ 

 .062-060. صصالمعارف بزرگ اسالمی ة. تهران: مرکز دایر00کاظم موسوی بجنوردی، ج



های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

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

 
 میرسیدعلی همدانی در پاکستان

 های دکتر محمد ریاض( )با نگاهی به پژوهش

 

 * 1 عارف نوشاهی

 

 چکیده  

ور و نقش او در بخش میرسیدعلی همدانی یکی از عارفان بزرگ تاریخ اسالم است که حض

کشمیر واضح و  و پاکستان افغانستان، تاجیکستان، وسیعی از جهان اسالم، ازجمله ایران،

هایی است که از شخصیت میرسیدعلی بسیار اثر  محسوس است. کشمیر در شمار سرزمین

 همراه داشته است؛ همین پذیرفته و این اثرپذیری انتقال فرهنگ ایرانی را به این منطقه به

 را ها آن و شده میرسیدعلی شخصیت پاکستانی به محققان از بسیاری توجه سبب موضوع

، المناقب صةخالدر این مقاله، ابتدا سه کتاب  .است کرده ترغیب او دربارۀ آثاری خلق به

قاره در  که خارج از حوزۀ شبه الجنان الجنان و جنات روضات( و الجواهر منقبت) مستورات

اند و در ادامه، فهرستی از  یرسیدعلی به نگارش درآمده، معرفی شدهنگاری م زمینۀ سیره

و طریقۀ همدانیۀ او پدید آمده، ارائه  قاره دربارۀ میرسیدعلی منابع و مآخذی که در شبه

ن، در خا ریاض ویژه محمد های مستقلی که محققان پاکستانی، به شده است؛ سپس پژوهش

است. در پایان نیز   اند، معرفی شده زرگ انجام دادهاین عارف ب نیمۀ دوم قرن بیستم دربارۀ

، «تلقینیه»، «اوراد فتحیه»فهرست نامگوی برخی از رسائل میرسیدعلی همدانی، ازجمله 

اند، ارائه شده  و... که در پاکستان چاپ شده« الملوک ةذخیر»، «درویشیه»، «چهل اسرار»

 است. 

  آثار پژوهشی. میرسیدعلی همدانی، پاکستان، های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
  پاکستان آباد، اسالم ،ادارۀ معارف نوشاهیهفارسی، دبیات استاد زبان و ا. 0

arifnaushahi@gmail.com * 



 44 / شمارة 61 سال                                                                                  82

 . مقدمه4 

حجه  ذی 2ف.  ؛م.0309اکتبر  66.ق/  ه009رجب  06میرسیدعلی همدانی )ت. 

م.( جزء عارفانی است که مقبولیت او همچون بسیاری از 0380ژانویه  04.ق/  ه082

شمول تاریخ اسالم، منطقۀ گستردۀ قلمروی اسالمی را درنوردیده و تأثیر  عارفان جهان

تا به امروز، در گسترۀ جغرافیایی جهان اسالم باقی است.  وای کارهای اافکار و نقش پ

دنیا آمد؛ از آنجا به ختالن )کوالب فعلی(  میرسیدعلی همدانی در همدان )ایران( به

مهاجرت کرد؛ بعد به کشمیر رفت و چندین سال در آنجا ماند؛ سپس در حین مسافرت 

آفرین تسلیم کرد و  افغانستان جان به جان از کشمیر به حجاز، در محلی با نام کُنر در

ترتیب، حضور و نقش شخصیت همدانی در   در کوالب به خاک سپرده شد. بدین

های ایران، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و کشمیر واضح و محسوس است.  سرزمین

وجود سلسلۀ نوربخشیه )منسوب به سیدمحمد نوربخش( در بلتستان و سکردو )در 

مالی پاکستان( خود، شاهدِ راستین پذیرش افکار میر همدانی در این سامان مناطق ش

که آرامگاه میرسیدعلی در کوالب مورد احترام عامه است، خانقاه معلی   گونه است. همان

گاه مریدان اوست.  نگر کشمیر نیز قبله همدان در نزدیکی سری  یا مسجد شاه

رهنگ ایرانی به کشمیر سهمی بسزا داشته گذاری فرسیدعلی همدانی در انتقال و اثرمی

 گویند.  می «ایران صغیر » که کشمیر را   جایی است؛ تا

 

 هقار نگاری میرسیدعلی همدانی در خارج از شبه سیره. 2

)در  المناقب صةخالنگاری میرسیدعلی همدانی بیندازیم،  اگر نگاهی به پیشینۀ سیره

ربارۀ میر است که یکی از مریدان ترین منبع د مناقب میرسیدعلی همدانی( کهن

م. 0380.ق/  ه080 م.( در0340.ق/  ه040 واسطۀ او، نورالدین جعفر بدخشی، )ف. بی

یعنی یک سال پس از وفات مراد خود نوشته است. سپس حیدر بدخشی )یکی از 

اسحاق ختالنی ]ف.   آبادی طوسی که این یکی مرید خواجه عبداهلل برزش  اصحاب شیخ

را  الجواهرمنقبتیا  مستوراتاست( سحاق مرید میرسیدعلی همدانی خواجه ا [ و.ق ه862

حافظ حسین  تألیف الجنان الجنان و جنات روضاتنوشت. سومین منبع مهم در این باره 

 و الجنان روضات و المناقب صةخالاز این میان،  م.( است.0084.ق/  ه440کربالیی )ف.  
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قاره تألیف شده  ، این هرسه کتاب خارج از حوزۀ شبه؛ البته چاپ رسیده  به الجنان جنات

 است. 

 

 قاره دربارۀ میرسیدعلی و طریقۀ همدانیه معرفی منابع موجود در شبه. 9

های عمومی، از درج کردن شرح احوال  قاره نیز در کتب تذکره نویسان شبه تذکره

رست مآخذ تاریخی اند. در اینجا فه میرسیدعلی همدانی و طریقۀ همدانیۀ او غافل نبوده

قاره پدید آمده، به  فارسی دربارۀ میرسیدعلی همدانی و طریقۀ همدانیه را که در شبه

    آوریم: طریق ایجاز می

خانۀ بریتانیا، لندن، الحق جهونسوی، نسخۀ خطی در آثار از میرشاه معیناالنساب  منبع -

 . 076، برگ Or.226شمارۀ 

.ق/  ه0766 -428بیگ لعلی بدخشی )  یرزالعلاز م االنس القدس من شجرات ثمرات -

. تألیف شده و م0044-0048ق/  . ه0078-0070 م.(، در سال0020-0203

سیدجوادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،   کوشش سیدکمال حاج  به

 م. چاپ شده است. 0440تهران، 

اهلل بدخشی، در  خلیل  بن ظهیرالدین محمدبن شیخ از مجدالدین علی السالسل جامع -

م.( نگاشته شده و مؤلف 0260-0270.ق/  ه0730-0709عصر جهانگیر پادشاه )

تفصیل آورده است. نسخۀ خطی در مرکز  های سلسلۀ همدانیه را به نامه شجره

 موجود است. 0727آباد، شمارۀ  تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم

م. 00.ق./  ه00ن میرمحمد نعمان که در سدۀ ب عبدالفتاح بدخشی از العارفین مفتاح -

م. تألیف کرده است. نسخۀ 0280.ق/  ه0746و این کتاب را در حدود سال  زیسته می

 موجود است.  9603خطی در مجموعۀ شیرانی، دانشگاه پنجاب، الهور، شمارۀ 

از محمد اعظم دیده مری کشمیری، در سال  تاریخ اعظمییا  واقعات کشمیر -

م. 0432پایان رسیده و به سال  م. به0090.ق/  ه0027م. آغاز و در 0030 .ق/ ه0098

نگری  تصحیح مولوی محمدشاه مفتی سعادت سری در مطبع برقی صابر، الهور، به

 چاپ شده است. 



 44 / شمارة 61 سال                                                                                  84

م.( در سال 0084.ق./  ه0673از میرعلیشیر قانع تتوی )ف.  معیار سالکان طریقت -

سیدخضر نوشاهی، ادارۀ معارف نوشاهیه، کوشش  م. تألیف و به0088.ق/  ه0676

 م. چاپ شده است. 6777ساهن پال، پاکستان، 

تصحیح و  م. تألیف، و به0088.ق/  ه0676اشرف، در سال  الدین  از وجیه بحر زخار -

گر، هند،  تدوین آذرمیدخت صفوی، مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسالمی علی

 ر جلد دوم آمده است. حال همدانی د م. چاپ شده است. شرح6709

م. تألیف و در 0829.ق/  ه0680از مفتی غالم سرور الهوری، در سال  االصفیا ینةخز -

 م. چاپ شده است.0803مطبع ثمرهند، لکهنو، 

الدین مسکین  از ابومحی االخیار  ءاالبرار فی ذکر االولیا تحایف تاریخ کبیرالموسوم به -

و در  م. تألیف شده0479تا  0846.ق/  ه0360تا  0307های  کشمیری، بین سال

  .م. به طبع رسیده است0479.ق/  ه0360مطبع سورج پرکاش، امرتسر، 

م. 0433.ق/  ه0306محمدحسن کبروی کشمیری که در سال   از حافظ تحفۀ اشرفیه -

م. 6773نگر، کشمیر،  ، سریتذکرۀ مشایخین کشمیررقیه در  اهتمام سیده تألیف و به

 چاپ شده است. 

 

 های مستقل محققان پاکستانی دربارۀ میرسیدعلی همدانی . معرفی پژوهش1

هیچ کتاب مستقلی دربارۀ  ،مستورات و المناقبصةخال جز تا اینجا دیدیم که به

میرسیدعلی همدانی تألیف نشده است. درواقع، در نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی، 

علی همدانی روی آوردند و های مستقل دربارۀ میرسید محققان پاکستانی به پژوهش

خان   به او تألیف کردند. سرگروه این محققان، دکتر محمد ریاض های جداگانه راجع کتاب

های دیگری که در این زمینه انجام شده، به این شرح  است. پژوهشم.( 0430-0449)

 است: 

ش، محمدرمضان ضیا رانا، دانشجوی پاکستانی از اهالی سرگودها، با 0309سال در 

تألیف حیدر بدخشی، از دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  مستوراتصحیح ت

 ل آمد. فارسی نائ به اخذ دکتری ادبیات
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)در مناقب میرسیدعلی همدانی( تألیف  المناقب صةخالخانم دکتر سیداشرف ظفر 

ت نورالدین جعفر بدخشی را تصحیح و دربارۀ آن تحقیق کرد که از سوی مرکز تحقیقا

 چاپ رسیده است. او کتابی به زبان اردو  م. به0440آباد،  فارسی ایران و پاکستان، اسالم

المصنفین الهور و مکرر در ةم. در ندو0406نیز نوشت که در  دربارۀ سیدمیرعلی همدانی

 نگر کشمیر چاپ شده است.  سری

انی بوده، که خود از تبار میرسیدعلی همد م.(0440شاه همدانی )ف.  حسین دکتر آغا

پندی طبع  م. در راول0406را به زبان اردو نوشت که در سال  تذکرۀ شاه همداننخست 

شد؛ سپس کتابی به انگلیسی دربارۀ میر همدانی به نگارش درآورد که مشخصات چاپ 

 آن بدین شرح است: 
The Life and Works of Sayyid Ali Hamadani (1314-1385), National Institute 

of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1984.  
خان به فارسی نیز ترجمه و بدین مشخصات چاپ   ریاض  قلم دکتر محمد این کتاب به

.ق(، انتشارات مرکز تحقیقات  ه082-009) ، میرسیدعلی همدانیشاه همدانشده است: 

 م.0440آباد،  فارسی ایران و پاکستان، اسالم

امیرکبیر م. رسالۀ دکتری خود را باعنوان 6707در سال احمدحسین اصالحی 
های نوین،  در بخش علوم اسالمی دانشگاه زبان شاه همدان المعروف  همدانی سیدعلی

حال و آثار همدانی، دعوت و تبلیغ او   . در این رساله، شرحنگاشت (NUML)آباد  اسالم

 تاکنون چاپ نشده است.  بررسی شده است. این رساله اش ، و افکار سیاسیدر کشمیر

تنها کتابی که در روزگار معاصر در ایران دربارۀ میرسیدعلی همدانی نوشته و چاپ 

، تألیف پرویز اذکایی، انتشارات دانشگاه صغیر  در ایران  اسالم  مروج شده است،

 . است ش0307،  سینا، همدان بوعلی

 

 . فهرست نامگوی برخی رسائل میرسیدعلی همدانی5

ها بدون تحقیق  ز آثار میرعلی همدانی در پاکستان چاپ شده است. برخی چاپشماری ا

 و برخی با تحقیق است. فهرست نامگوی این رسائل به شرح زیر است: 

 الدین، الهور، بدون تاریخ. ، چاپ شرکت شیخ الهی بخش و محمد جالل«اوراد فتحیه» -
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 02آباد، شمارۀ  اسالم ،دانشکوشش دکتر محمد ریاض، در مجلۀ  ، به«تلقینیه» -

 . 00-0م.(، صفحات 0488)

های متعددی از این  . چاپ«علی» مجموعۀ غزلیات است با تخلص ،«اسرار چهل » -

اشرف بخاری،  کوشش سیده اند از: به ها عبارت مجموعه در دست است که برخی از آن

حسین م.؛ چاپ محمد0400محقق پاکستانی، انتشارات وحید، تهران؛ چاپ الهور در 

نیز  «اسرار  چهل»و « نامه همدانی»م. این مجموعه در 0443پندی،  تسبیحی در راول

احوال و آثار و اشعار  کوشش دکتر محمد ریاض در کتاب موجود است. به
 نیز چاپ شده است. میرسیدعلی همدانی

احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی  کوشش دکتر محمد ریاض در کتاب ، به«درویشیه» -
  شده است. منتشر نیهمدا

نخست در مطبع افغانی امرتسر )هند( چاپ شد و سپس در مطبع  ،«الملوکةذخیر» -

 چاپ رسید.  م. به 0470بهاول، الهور، 

 م.0480تحقیق و ترجمۀ اردو از غالمحسن حسنو، چاپ سکردو،  ، به«ذکریه» -

 ش.. ه0336، چاپ الهور، لمجموعۀ رسائ، در «روح و نفس» -

احوال و کوشش دکتر محمد ریاض در کتاب  ، به«المؤمنین ین فی فضایل امیرالسبع» -
  چاپ شده است. آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی

و  00 آباد، شمارۀ ، اسالمدانشکوشش غالمحسن حسنو در مجلۀ  بار به  ، یک«عقبات» -

چاپ شد؛ سپس دکتر سعید بزرگ بیگدلی براساس دو  049-000، صفحات 08

چاپ و  37-00، صفحات 23و  26یگر، آن را در همان مجله، شمارۀ نسخۀ د

 اشتباهات چاپ حسنو را برطرف کرد. 

بار در ایران،  کوشش دکتر محمد ریاض چند بار چاپ شده است: یک  ، به«فتوتیه» -

.ش و دو بار در پاکستان از طرف ادارۀ اوقاف پنجاب، الهور  ه0384انتشارات اساطیر، 

با شش رسالۀ او،  احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانیدر کتاب  م. و مکرر0406

و  0480های  آباد در سال انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم

 م. 0440
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، اقبالیاتتصحیح متن و ترجمۀ اردوی غالمحسن حسنو، در مجلۀ  ، به«التائبین مرآت» -

 . 092-070صفحات ، 06و  00 ۀکادمی اقبال، الهور، شمارنشریۀ آ

احوال و آثار و اشعار کوشش دکتر محمد ریاض در کتاب  ، به«مرادات دیوان حافظ» -
 چاپ شده است. میرسیدعلی همدانی

م. و چاپ دکتر 0408الصوفیه، الهور، قبل از  ، چاپ انجمن خدام«االذواق مشارب» -

.ش(، صفحات  ه0303) 67، تهران، شمارۀ زمین فرهنگ ایرانمحمد ریاض در مجلۀ 

 نیز چاپ شد.  اشعار میرسیدعلی همدانی احوال و آثار ودر کتاب  .622-300

 80 آباد، شمارۀ ، اسالمدانشزاده، در مجلۀ  اهلل ایران کوشش دکتر نعمت ، به«مشتیه» -

 .36-0م.(، صفحات 6770)

کوشش او  هم. ب0480کادمی اقبال، الهور، اض، آکوشش دکتر محمد ری ، به«مکتوبات» -

 60، جلد مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانتر در  پیش

، 0.ش(، شمارۀ  ه0309) 66و جلد  22-33، صفحات 0.ش(، شمارۀ  ه0303)

 چاپ شده بود.  302-332صفحات 

 تحقیق و ترجمۀ اردوی سیداشرف بخاری، چاپ ندوۀ اسالمیه نوربخشیۀ ، به«مناجات» -

 م.0447پاکستان، 

او چاپ شد؛ سپس دکتر محمد « مکتوبات»م. با 0474 ، نخست در سال«منامیه» -

 62-08 م.(، صفحات0488) 02 آباد، شمارۀ ، اسالمدانشریاض آن را در مجلۀ 

 کرد. منتشر 

بار   پند کوتاه است که چند بار چاپ شده است؛ یک 090مجموعۀ  ،«العارفین جامنه» -

 .ق.  ه 0600همراه با پنج گنج در 

 02، شمارۀ  آباد ، اسالمدانشکوشش دکتر محمد ریاض در مجلۀ  ، به«همدانیه» -

 .36-60م.(، صفحات 0488)

 

 شدۀ میرسیدعلی همدانی به زبان اردو . معرفی آثار ترجمه6

ندان این منطقه، به زبان  و فارسی مردم عامی همدانی برای تفهیم برخی آثار میرسید

 ها بدین قرار است:  فهرست آناردو ترجمه و چاپ شده که 
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 جا در را به اردو ترجمه کرد که یک غالمحسن حسنو شش رسالۀ میرعلی همدانی -
انتشارات ادارۀ معارف  شش رسائل حضرت شاه همدان،یا شاه همدان  رسائل حضرت

است. در این مجموعه، رسائلی به این شرح  م. چاپ شده0442سهروردیه، الهور، 

 «. ذکریه»و « دیهوداو»، «درویشیه»، «عقبات»، «همدانیه»، «هتلقینی»آمده است: 

 م.0480، ترجمۀ اردو از محمدیوسف نگینه، الهور، «اوراد فتحیه» -

، الهور، شمارۀ مارس مجلۀ اسالمی تعلیممحمد ریاض،  ترجمۀ اردو از ،«بهرامشاهیه» -

  .37-66م.، صفحات 0403و آوریل، 

قادر ساکن کوت بهوانی داس، ضلع گوجرانواله،   از غالم، ترجمۀ اردو «الملوک ةذخیر» -

شرکت شیخ  ق. ه0339ترجمه شد و در   .ق. ه0330، در «السلوک منهج»با نام 

الدین آن را در الهور منتشر کرد. دو ترجمۀ اردوی دیگر  بخش و محمد جالل  الهی

ه بُکس، الهور، از محمد ریاض قادری، انتشارات قادری« السلوک محاسن»اند از:  عبارت

پندی،  از صدرالدین رفاعی، انتشارات مدنی، راول« السلوک صحیفة»و  ق. ه0972

  م.0480

صورت مخمس فارسی نگاشت و  شاه کابلی بر آن شرحی به که مستان« اسرار چهل » -

، «مخمس چهل اسرار»یا « آتشکدۀ اسرار»کوشش محمدحسین تسبیحی، با نام  به

اپ شد. ترجمه به زبان اردو از غازی محمد نعیم، با نام م. چ0449پندی،  در راول

م. چاپ شد؛ غالم محمدشاه بجهاره 0440آباد،  در اسالم« منشور ملک عشق»

م. در 0480را به زبان کشمیری ترجمه کرد که در « اسرار چهل »کشمیری 

 پندی چاپ شد.  راول

 م.0480 سکردو،، ترجمۀ اردو از غالمحسن حسنو، انتشارات صدیقی، «ذکریه» -

، حیدرآباد، شمارۀ آوریل و الولی، ترجمۀ اردو از دکتر محمد ریاض، در مجلۀ «عقبات» -

 .07-27م.، صفحات 0403مه 

آباد، شمارۀ  ، اسالمفکر و نظر، ترجمۀ اردو از دکتر محمد ریاض، مجلۀ «نامه فتوت» -

 .240-200.ق، صفحات  ه0340محرم 

یدوقار علی حیدر همدانی، س اردو از ۀترجم ،«نینمؤبعین فی فضایل امیرالمالسّ»-

 . م6700 الهور، لوح و قلم، انتشارات
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، اقبالیات، ترجمۀ اردو همراه با متن، از غالمحسن حسنو، در مجلۀ «التائبین مرآت» -

 .092-070صفحات  ،06و  00 ۀکادمی اقبال، الهور، شمارنشریۀ آ

چاپ  آن را و اهلل والی کی قومی دُکان رداندبرگ مترجم ناشناسی به اردورا « مکتوبات» -

 تاریخ(.  بیالهور، کرد )

 عنوانبا ،ابوالقاسم قمی الهوری از ،ترجمه به فارسی، «العبا القربی و اهل مودت» -

 م. 0844.ق/  ه0300چاپ الهور،  ،«البشری بالحَسنی»

  یشناس در همدانی محمد ریاضمساعی دکتر . 7

. دنیا آمد دان بهیّسواری سَ هلدر روستای گ م.0430مارس  9در  خان دکتر محمد ریاض

نوامبر  68او در . ندی پاکستان واقع استپ در بخش راول ری،تان مَهساین روستا در کو

. پوشید و در زادگاه خود به خاک سپرده شد هانین جا پندی چشم از در راول م.0449

  !رحمت خدای پاک بر او باد

 م.0428  سال در زبان و ادبیات فارسی ۀخود را در رشتتحصیالت عالی  محمد ریاض

 و مدرک دکتری گرفت. پایان رساند بهتهران  هدانشگادانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در 

فارسی و  های آباد به تدریس زبان کراچی و اسالم درم. 0406تا  0424 های در سال یو

شناسی و  تاد اعزامی پاکستانعنوان اس بهم. 0400تا  0406ز سال اردو مشغول بود. ا

م. 0487 سال در ،بازگشت به پاکستان پس از تهران خدمت کرد. هزبان اردو در دانشگا

آباد پیوست و  محمد اقبال در اسالم هنام عالم آزاد به هشناسی دانشگا اقباله به گرو

 . خدمت کرد هان گروهمدر  ،واپسیندم تا ریاست آن گروه را برعهده داشت و 

زبان و ادبیات فارسی کارهای متنوع در زمینۀ  ش،حیات طول محمد ریاض دردکتر 

است  یشناس و اقبال یشناس همدانی    میرسیدعلی زمینۀ بیشتر در او هرتاما ش انجام داد؛

 ،نخستین محققانی است که در پاکستان ءاو جز هخطا نیست اگر بگوییم ک و

  گوید: است. او خود می هشناساند کادمیکآرا در سطح  همدانی میرسیدعلی
 پیرامون ایران و هنگیفر هایبر کار هعالو .م0422 .ش/ ه0390جانب از سال  این

 ،حضرت علی ثانی رۀ، مشغول تحقیقات درباهغیر شناسی و پاکستان و اقبال

بر چاپ کتب و مقاالت  هو عالو هبود همدان اهمعروف به ش همدانی، میرسیدعلی
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ه اثر ایشان را ترجمه ن و دبیست اثر وی مدوّ و فارسی، ای به زبان انگلیسی هعدید

 (. 0: 0440)ام  هو به چاپ رساند هنمود

شرح  با نوشتن همدانی میرسیدعلی دربارۀخود را هشی دکتر محمد ریاض کار پژو
لیفات او آغاز کرد که أاز ت «هنام فتوت»و تصحیح متن  همدانی احوال و آثار میرسیدعلی

ادبیات و علوم  ۀدر دانشکد هردکتر حسن مینوچ هنماییی او به رادکتر لۀدرواقع رسا

شکل  به ،ن تحقیقها همیبود که بعدم. 0428/ ش. ه0390، تهران هانسانی دانشگا

در با شش رساله از وی  همدانی دعلییو اشعار میرس احوال و آثار تری با نام هگسترد

 0480 های در سال ،آباد اسالم ،انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانسلسلۀ 

چاپ  همدانی در این کتاب شش رساله از آثار میرسیدعلی. چاپ رسید به .م0440و 

یک  و چهل» .9 ؛«مرادات دیوان حافظ». 3؛ «االذواق مشارب» .6؛ «هفتوتی» .0 است: هشد

 انمی . در«منینؤالسبعین فی فضایل امیرالم». 2؛ «هدرویشی». 0 ؛«همدانی غزل از میر

از  کتاباین  ،هشد هدانی نوشتهممیرسیدعلی ۀ معاصر که تاکنون دربار های کتاب همۀ

سند  در آن بی یچ مطلبهیاست و  ، ارجحکتب به تنوع مطالب و استناد، لحاظ محتوا

بلکه خود در  ه؛کرد همنبع مکتوب استفاد 039از  هاتن هاین کتاب ن لف درؤ. مامده استنی

از افراد  ،هبود دانیهممیر  هراجع به گنبد علویان که خلوتگا ،هدان رفتهمبه  .م0420

  (.36 :0440ریاض، ) کرده است محلی پرسش

از این کتاب در تاجیکستان نیز استقبال شد و تاکنون دو برگردان از آن به خط 

اف در  خواجه سلطانکوشش س. احمداف و ماهر ار اول بهعمل آمده است. ب سیریلیک به

ات عرفان، دوشنبه به چاپ رسید. این برگردان و چاپ، فقط باب اول و م. در نشری0440

کوشش و تهیۀ محمدجعفر  گیرد. برگردان دوم به دوم کتاب دکتر ریاض را دربرمی

م. است. در این برگردان 6700 اهلل خلیلی، دوشنبه ۀ استاد خلیلرنجبر، انتشارات کتابخان

ه ، مکتوبات امیرسیدعلی همدانی و نُجای شش رساله که در کتاب دکتر ریاض بود به

حال دکتر محمد ریاض به قلم  رسالۀ دیگر او آمده است. در ابتدای این چاپ، شرح

 نگارندۀ این سطور ذکر شده است. 

نیز باعنوان  هجداگانصورت  به ،هدکتری او بود ۀرسال ۀکه ضمیم «هنام فتوت»متن 

بار  و دوش.( 0384ر، تشارات اساطیان) انتهرکوشش دکتر محمد ریاض در  به «هفتوتی»

  است. همنتشر شدم.( 0406هور، ال اوقاف پنجاب، ۀادار) در پاکستان
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 کوشش مرحوم دکتر محمد به همدانی دیگر نیز از آثار میرسیدعلی هکوتا چند رسالۀ

 (36-60و  62-08، 00-0آباد، صص ، اسالم02مارۀ م.، ش0488) دانشیۀ ریاض در نشر

 «. هدانیهم»و « همنامی» ،«هتلقینی»اند از:  عبارتکه  چاپ رسید به

از گماشت.  همت نیز همدانی میرسیدعلی ثرا ده اردوی ۀمحمد ریاض به ترجم دکتر

  است:به اطالع من رسیده به شرح زیر هایی  ها، ترجمۀ رساله میان آن

 اتفحص الهور، م.،0403 مارس و آوریل ۀشمار ،تعلیم اسالمی ۀ، مجل«شاهیههرامب» -

66-37. 

 .07-27فحات ص حیدرآباد، ،.م0403 هوریل و مآ ۀشمار ،الولی ۀمجل، «عقبات» -

 -200فحات ص، آباد اسالم.ق،  ه0340محرم  ۀشمار ،فکر و نظر ۀ، مجل«هنام فتوت» -

240.   

 ،و آثار او همدانیمیرسیدعلی  ۀاردو و فارسی دربار ۀدکتر محمد ریاض چندین مقال

 است. در یک مجلد کتاب نشر ۀتسگردآوری و شای ۀه بایستفتوت نوشت ک هضتو ن

 لیف ایرج افشارأت مقاالت فارسیهرست فتوان در  ین مقاالت را میا مشخصات برخی از

ز مقاالت اینجا مشخصات تعدادی ا کرد. دره مالحظ 2تا  3 اتدمجل (0300-0383)

  شود: مرحوم محمد ریاض درج می

  :همدانی میرسیدعلی ۀدربار

 ،«(هشتم )قرنهند  پاکستان وقارۀ  شبهدر  همدانیخدمات امیرکبیر میرسیدعلی » -

 .44-40 فحاتص تهران، ش،. ه0390 ،2مارۀ ، شمعارف اسالمی
 ،08و  00شمارۀ  ،دانش، «همدانی میرسیدعلی حضرت ۀتحقیق دربار ۀمنابع اولی» -

 مستوراتو  ناقبالم صةخال. در این مقاله 060-000صفحات  آباد، اسالم ش،. ه0320

 بررسی شده است. 

 تهران، ش،. ه0392 ،0مارۀ ش ،وحید ،«هوریاقبال ال هعالم و همدانی میرسیدعلی» -
 .028-020و  964-963فحات ص

 همدانی میرسیدعلی ۀی )نقد کتاب درباریپرویز اذکا ،«مروّج اسالم در ایران صغیر» -
 .093-030ات فحصآباد،  اسالم .ش، ه0306 ،33مارۀ ش ،دانش است(،
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  :همدانی آثار میرسیدعلیۀ دربار

معارف  خان، و تصحیح محمد ریاض هبا مقدم ،«همدانیمیرسیدعلی  ۀنام فتوت» -
 ،.ش ه0394، 00مارۀ و ش 07-29صفحات تهران،  .ش، ه0398، 07مارۀ ش ،اسالمی

 .34-36 فحاتص
 هیات دانشگاادب ۀدانشکد لۀمج، «همدانی توضیحاتی درمورد آثار میرسیدعلی» -

  .280-202فحات ص .ش، ه0303، 07مارۀ ش ،هدمشفردوسی 
 ،60لد ج تهران، هادبیات دانشگا دۀدانشک لۀمج ،«همدانیمتن مکتوبات میرسیدعلی » -

 ،0شمارۀ  ،66لد ج.ش؛  ه0309، 66لد ؛ ج22-33فحاتص ،.ش ه0303 ،0شمارۀ 
  .302-332فحات ص ،.ش ه0309

 ،67مارۀ ش ،زمین ایران هنگفر کوشش محمد ریاض، به ،«االذواق متن مشارب» -
  .300-622فحات صتهران،  ،.ش ه0303

 ،دانش اور تحقیق )اردو(، ه: ایک مطالعهمدانی میرسیدعلی تألیف ،«الملوک ةذخیر» -

 ،2مارۀ ش ،هور، الهروردس؛ 070-00فحات ص آباد، اسالم ،.م0480 ،6مارۀ ش
  .28-38فحات ص ،.م0488

مارۀ ، شدانش ،«همدانیه ی(،ییاؤ)ره منامی ،یه: تلقینهمدانییرسیدعلی م رسالۀه س» -
 .30-3فحات ص آباد، اسالم .،م0488 ،02

، 8مارۀ ش ،اقبالیات ،«الملوک ویةو اثر ذخیره همدان ثرات اقبال از حضرت شاأت» -

  .97فحۀ ص ،هورال ،.م0446
  فتوت: ۀدربار

فحات صتهران،  ،.ش ه0398 ،8مارۀ ، شیمعارف اسالم ،«تفیهاعطار یا  ۀنام فتوت» -
  .32-30.ش، صفحات  ه0307، 03مارۀ و ش 82-46

صفحات  کراچی، .،ش0394 ،8مارۀ ش ،08لد ج ،لهال ،«پیرامون فتوت یا جوانمردی» -
8-03.  

 تهران، ،.ش ه0306 ،00مارۀ ش ،معارف اسالمی ،«ضت فتوت اسالمیهو ارتقای ن آغاز» -
 .06-27صفحات 

  .00-28فحات صتهران،  ،.ش ه0303، 6مارۀ ش ،معارف اسالمی، «اریی و شطِّارعیّ» -
 .28-08فحات ص تهران، ،.ش ه0303، 3مارۀ ش ،معارف اسالمی، «فتوت» -
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ادبیات و علوم  ۀدانشکد جلۀم ،«اسالمی هانفتوت در ایران و جنهضت مختصری از » -
-263و  036-070ت .ش، صفحا ه0306، 4مارۀ ش ،هدمش ه فردوسیانسانی دانشگا

207.  
، 9، شمارۀ 02، جلد فکر و نظر، «نظام فتوت کی )چند منبع دربارۀ نظام فتوت(» -

 .00-97آباد، صفحات  م.، اسالم0346اکتبر 
او در زمینۀ ادبیات  که محمد ریاض مربوط به کارهایی است یک بُعد شخصیت دکتر

احتوای آن موضوع به مقاالت  فارسی و عالمه محمد اقبال الهوری انجام داده است که
 مفصل جداگانه نیاز دارد. 

زاده حسن  مندی هستم که صاحبکنم که مدیون اطالعات سود در پایان، اعالم می
 شاه )ساکن نرالی، گوجرخان( در اختیار من گذاشتند؛ از ایشان سپاسگزارم. نواز

 منابع
 نا[. : ]بیرانته. 2-3ج .فهرست مقاالت فارسی (.0383-0300افشار، ایرج )ـ 
مرکز آباد:  اسالم .های پاکستانی های متون فارسی به زبان ترجمه (.0482راهی، اختر )ـ 

  .تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
. با شش رساله از وی همدانی و اشعار میرسیدعلی احوال و آثار(. 0440ـ ریاض، محمد )

 . ستانانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکآباد:  اسالم
 ..ق( ه786-741همدانی ) د علیمیرسی ه همدانشااز کتاب «. مقدمه(. »0440) ـ ــــــــــــ

 . انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانآباد:  اسالم تألیف سیدحسین شاه همدانی.
 شناس )تحقیقی مقاله ایم فل اقبالیات(. داکتر محمد ریاض بحیثیت اقبالماهتاب، سعیده. ـ 

شناسی در دانشگاه عالمه  نامۀ دانشوری رشتۀ اقبال خان شبلی. پایان زیر نظر محمد صدیق
  آباد. محمد اقبال. اسالم

ج. تهران: مرکز 9 .قاره شده در شبه شناسی آثار فارسی چاپ کتاب(. 6706نوشاهی، عارف )ـ 
 پژوهشی میراث مکتوب.



 
 
 



 
های فرهنگی، زبانی و  دوفصلنامۀ پژوهش

 آسیای مرکزیادبی 

 6314، بهار و تابستان 44، شمـارة 61سال 

 
 از میرسیدعلی همدانی« منامیه»رسالۀ 

 
 * 1 محمدجعفر یاحقی

 

 چکیده  

ها و  نویسی از روزگاران گذشته در دنیای اسالم رواج داشت و دانشمندان و ادبا، نکته رساله

در روزگار   نویسی رساله . کارکردند های مهم و ضروری خود را در قالب رساله عرضه می یافته

، یعنی سدۀ هشتم هجری نیز چون .(م0389-0303 /ق. ه082-003) میرسیدعلی همدانی

روزگاران وی در  که بیشتر آثار هم ها رونق فراوان داشته است؛ چنان بسیاری دیگر از دوره

دلیل  انی بهنویسان آن روزگار، نام سیدعلی همد در میان رساله .قالب رساله نوشته شده است

 007 از. های اخالق و عرفان دارای درخشندگی خاصی است داشتن رسائل متعدد در زمینه

های کوتاهی است که  ها رساله اند، تعداد کمی کتاب و بیشتر آن اثری که بدو منسوب کرده

االنتساب   از میان رسائل مسلِّم. آمده است های گوناگون به رشتۀ تحریر در در زمینه

که از نام آن  است. این رساله چنان  دارای اهمیتی ویژه «منامیه» ی، رسالۀمیرسیدعل

ترین و  آید، دربارۀ ماهیت خواب و کیفیت تعبیر آن است. در این مقاله، یکی از کامل برمی

م. و متعلق به کتابخانۀ 0920ق/ . ه820های این رساله که دارای تاریخ  ترین نسخه کهن

داده شده و با نسخۀ دیگری که آن هم در کتابخانۀ آستان آستان قدس است، اصل قرار 

شدۀ این رساله براساس  شود، مقایسه شده است. در پایان، متن تصحیح قدس نگهداری می

 این دو نسخه عرضه شده است. 

 «.منامیه»نویسی، میرسیدعلی همدانی، رسالۀ  رساله های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
  مشهد، ایران ردوسیاستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ف. 0

mgyahaghi@yahoo.co.uk* 
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 . مقدمه4

مانند دنیای غرب نوشتن مقالۀ تحقیقـی   زبان هم به سیدیری نیست که در کشورهای فار

ای نویافتـه و درخـور توجـه باشـد، رواج کامـل      در قالبی مشخص و کوتاه که حاوی نکته

هـای   رسـانی در حـوزه   های مبادلۀ علمی و اطالع ترین زمینه صورت یکی از مهم یافته و به

هـا   رسـانی و در رأس آن  عهای نـوی اطـال   گوناگون پژوهشی درآمده است. با آمدن شیوه

نویسی در مبـادالت علمـی   رسالت مقاله -شود تا امروز که این سطور نوشته می -اینترنت

هـا   تر و برتر، تولیـدات پژوهشـی در برخـی از زمینـه     تر شده و از آن مهم بیشتر و نمایان

  اندام کرده است.  عرضه و پردرآمد در جهان مادی امروز عرض صورت کاالیی قابل  به

صورت مقاالت کوتاه یا  های گوناگون به های پژوهشی در زمینهترین یافته امروز تازه

پیوندد و به سه صورت: عنوان و مشخصات، چکیده  رسانی می بلند به شبکۀ جهانی اطالع

پژوهان در اقصای یافتنی است و همۀ محققان و دانش و اصل متن برای جویندگان دست

مطالعات همکاران خود در هرکجای عالم آگاه شوند و برتر از آن، توانند از نتایج  عالم می

صورت رایگان یا درقبال پرداخت وجهی اندک، از خالصه یا اصل آن پژوهش استفاده    به

گذارد و زمینۀ مناسب و مساعدی که نوع ادبی  کنند. با امکانی که اینترنت در اختیار می

وار و  رای استفادۀ مشترک یک خانوادۀ عیالآورد، سفرۀ معرفت بشری ب مقاله فراهم می

سنگین در سراسر عالم گسترانیده شده است و هریک از اعضای این خانوار جهانی 

 دریغ برخوردار شود. تواند بسته به وسع خود، از این خوان نعمت بی می

ترین،  های گذشته مهمکه در دهه 0ها ها و فصلنامه ها، ماهنامه نامه نشریات، هفته

های علمی بودند، در رقابت با جهان انفورماتیک، به چه ترین رسانه ترین و مطمئن یعسر

سرنوشتی گرفتار خواهند شد، مسئلۀ دیگری است که در این مختصر میدان پرداختن 

خواهم به آن بپردازم، این است که از ای که در اینجا می به آن بسیار تنگ است. نکته

تبع آن در دنیای  رسانۀ پژوهشی در دنیای پیشرفته و به نویسی، به هیئت یک عمر مقاله

صد سال و  رسد از یک نظر می گذرد و به پیشرفت یا کمترپیشرفته، چندانی نمی درحال 

های از این هم  ای، حتی با مقیاس آنکه چنین شیوه تر باشد؛ حال چند دهه نباید افزون

صد سال پیش شناخته و رایج بوده  دو و هزار تر، در دنیای اسالم از یک تر و پیشرفته مهم

رسد در ادبیات فارسی بیشتر بر گفتار و فصل کتاب  نظر می به« مقاله»است. اصطالح 

دقیقاً در گذشتۀ فرهنگ اسالمی به « نویسی رساله»و « رساله»شده است؛ اما  اطالق می
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ده که در دنیای کر های اسالمی دقیقاً همان رسالتی را ایفا می عربی و فارسی و دیگر زبان

 برعهده گرفته است. « نویسی مقاله»و « مقاله»معاصر 

 

 م نویسی در دنیای اسال . رساله2

نویسی کمتر باشد؛ به این معنا که  نویسی در دنیای اسالم نباید از عمر کتاب حیات رساله

های علمی و فرهنگی در موضوعات گوناگون که تفصیل و  ضرورت طرح و انتشار نکته

طلبیده، از همان ابتدا سبب شده است که دانشمندان و ادبا  چندانی را نمیگسترش 

های کوتاه  های مهم و ضروری برای دنیای علم را در قالب نوشتهها و یافتهگونه نکته این

نویسی را  دار و عاری از آرایه و پیرایه عرضه کنند و همین امر رونق بازار رساله و سامان

 شده است.   ها سبب می در همۀ ادوار و زمینه

گستردگی دامنۀ دانش و معارف هر دوره بوده و تقریباً   ها به دامنۀ موضوعات رساله

های طبی، ریاضی و نجومی گرفته تا اخالق،  ها و علوم و فنون را از زمینه همۀ انواع دانش

، های رازی شده است. بسیاری از آثار و نوشته عرفان، ادب، و فلسفه و حکمت شامل می

دانشمند و فیلسوف سدۀ سوم و چهارم هجری، در قالب رساله عرضه شده است؛ 

تای آن را  سینا هم نسبت یافته، بیش از دویست اند اثری که به ابن و که از دویست چنان

الصفا  های مهم فلسفی و حکمی اخوان داده است. آرا و اندیشهرسائل او تشکیل می

که رسائل دانشوران بزرگی  زیان رسیده است؛ چناندست امرو کلی از طریق رسائل به به

های مهم و  نصیرالدین طوسی هم از کتاب  الطائفه ابوجعفر طوسی و خواجه مانند شیخ

هایی مثل ادبیات عرفانی هم، گذشته از  تر نیست. در حوزه اهمیت خطیر آنان کم

رسائل عشق و های گوناگون، موارد مشخصی مثل  های متعدد و فراوان در زمینه رساله

الطیرها از شاخصیت و برجستگی خاص این قالب ادبی حکایت  لةعقل، رسائل نفس و رسا

کند. گمان من این است که چیزی مثل رسائل عملیۀ مراجع شیعه در آغاز در  می

آمده و بعدها که این مقوالت کنار هم قرار گرفته، این  مقوالت کوتاه و جداگانه فراهم می

 ها اطالق شده است. آن عنوان جزئی بر کل

ها و اوج و  نویسی از کی پدید آمده، چه مراحلِ تحول و تکامل و چه دوره رساله

سر گذاشته، ساختمان ادبی رسائل، آغاز و پایان و محتوا و  هایی را پشت  حضیض
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ها و ساختمان زبانی  ها و موضوعات، سبک نویسندگی، آرایه ، زمینه ها های آنبندی بخش

های گوناگون و... نویسی در دوره های رسالهها و اسلوباطبان رسائل، سبکها، مخ آن

 تواند موضوع پژوهشی گسترده قرار گیرد که فعالً مجالی برای پرداختن به می

 آن نیست.  

 

 نویسی میرسیدعلی همدانی و رساله. 9

م.(، 0389-0303.ق/  ه082-003نویسی در روزگار میرسیدعلی همدانی ) کار رساله

روزگاران وی مانند  که اغلب آثار هم یعنی سدۀ هشتم هجری، رونق فراوان داشت؛ چنان

محمود شبستری و... نیز در   الدین کاشانی، عبید زاکانی، شیخ عالءالدوله سمنانی، افضل

قالب رساله نوشته شده است. از میان نویسندگان رسائل، نام میرسیدعلی همدانی 

 های اخالق و عرفان درخشندگی خاصی دارد.  در زمینهدلیل داشتن رسائل متعدد  به

ها  اند، تعداد کمی کتاب و اکثریت مطلق آن اثری که بدو منسوب کرده 007از 

های گوناگون به فارسی یا عربی به رشتۀ  برگی است که در زمینه های کوتاه و کم رساله

های جهان  کتابخانهصورت نسخۀ خطی در  تحریر درآورده است. بسیاری از این رسائل به

باقی است و هنوز به زیور طبع درنیامده است. چندتایی را دکتر محمد ریاض، دانشمند 

چاپ کرده؛ اما  احوال و آثار میرسیدعلی همدانیصورت مستقل یا در کتاب  پاکستانی، به

که همۀ این  زمانی  ناشده باقی مانده است و به نظر من تا ها همچنان چاپ بیشترینۀ آن

 فایده و ناتمام خواهد بود.  ار به چاپ نرسد، داوری کامل درمورد وی بیآث

 

 «منامیه»رسالۀ . 1

نظر مرا به خود جلب کرد و « منامیه»االنتساب میرسیدعلی، رسالۀ  از میان رسائل مسلِّم

که از  برآن شدم که پس از مقابله، آن را برای چاپ آماده کنم. موضوع این رساله چنان

آید، ماهیت خواب و کیفیت تعبیر آن است که با بیانی فنی و همراه با نام آن برمی

هر حال علمی و دور از فهم  با نثری نسبتاً هموار، اما به  تعبیرات مربوط به فلسفه و علم 

ویژه در داستان  ، بهقرآن کریمعوام مطرح شده است. موضوع خواب و تعبیر آن در 

االیام در نظر  ته است و از این جهت از قدیمای یافکننده حضرت یوسف، نقش تعیین

خصوص در زمینۀ تعبیر خواب پدید  مسلمانان اهمیت زیادی داشته و کتب و رسائلی، به
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.ق( بیش از همه شهرت  ه007-33سیرین ) ابن تعبیر خوابآمده که از آن میان کتاب 

 یافته است. 

از مریدان وی نوشته  گوید به خواهش یکی که خود مؤلف می چنان« منامیه»رسالۀ 

شده است؛ به همین سبب، مثل اغلب آثار تعلیمی صوفیه مدام از مخاطب خود با عنوان 

کند و در آن با لحنی کامالً خطابی به بیان کیفیت و تعبیر  یاد می« ای عزیز»خطابی 

 خواب و همچنین فرق بین خواب کامالن و ناقصان پرداخته شده است. 

 « منامیه»لۀ های رسا. معرفی نسخه5

های داخل و خارج ایران شناسایی شده است. از از این رساله چندین نسخه در کتابخانه 

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  683و  3608، 6970های  آن جمله سه نسخه به شماره

در کتابخانۀ ملی ملک، یک نسخه به  9609و  9607های  تهران، دو نسخه به شماره

های اهدایی  از زمرۀ کتاب 392انۀ مجلس، یک نسخه با شمارۀ ط در کتابخ0004شمارۀ 

و  6399های  اصغر حکمت به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، دو نسخه به شماره علی

در تاجیکستان، دو نسخۀ عکسی  020در کتابخانۀ تاشکند، یک نسخه به شمارۀ  6390

و  (030: 0480)ریاض، ان در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهر 0222و  200های  به شماره

در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس  8966و  2389های  باالخره دو نسخه هم به شماره

 (.  009: 0324)فکرت،  رضوی در مشهد موجود است

من لوح فشردۀ دو نسخۀ اخیر را از کتابخانۀ آستان قدس تهیه کردم که اینک 

.ق/  ه820کامل و با تاریخ کهن  2389تصویر هردو در اختیارم است. از آنجا که نسخۀ 

سال بعد از فوت مؤلف نوشته شده است، همین نسخه را اصل  04م، یعنی فقط 0920

 قرار دادم و با نسخۀ دوم آستان قدس مقابله و برای چاپ آماده کردم. 

تر این دو نسخه  را بیاورم، به معرفی کامل« منامیه»قبل از آنکه متن رسالۀ 

 پردازم:  می

منسوب به « عقلیه»: در شناسنامۀ کتاب باعنوان رسالۀ 2389شمارۀ . نسخۀ 0

سطری جزء کتب حکمت و شمارۀ  سیدعلی معرفی شده است. با خط نستعلیق پانزده

م. برای آستان قدس 0434ش./ 0308که در اسفند  270خ با شمارۀ عمومی 202

رسالۀ منامیه خریداری شده است. ذیل همین شناسنامه با همان خط نوشته شده است: 
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. این نسخه که کالً شامل شش برگ یا دوازده صفحه است، از 60(خ ص248) 2389

شود. در گوشۀ سمت راست برگ اول نسخه نوشته  مجموعۀ اصلی آغاز می 634برگ 

المطلق»شده است:  الخیال و المثال حقیقة للسیدالهمدانیفیبیان که  اما چنان«. رسالة

ذکر شده است. در « منامیه»تصریح  پایان همین نسخه به خواهیم دید، نام رساله در

صورت چلیپا در عرض صفحه با همان  اصل نسخه، به 690پشت برگ آخر، یعنی برگ 

 خط کاتب اصلی این ابیات آمده است: 

  
 من نور علی شاه

 شبی با شاهدی در سرزمینی
 

 قرینی،بگفتا عاشق محنت 
 که جانان قدر وصل آنگه شناسد 

 
 آرد اربعینی  با هجران سرکه  

 رند عور و سرمستخوشا آن کهنه  
 

 که نه بت باشدش در آستینی 
 زهی زنِّار زلف و مصحف روی 

 
 که فارغ گردم از هر کفر و دینی 

 افروزبجز مهر تو ای ماه دل 
 

 ندارم از کسی در سینه کینی 
 سر با نازنینان بسی بردم به 

 
 ندیدم چون تو یار نازنینی 

 سلیمان جهان است آنکه امروز  
 

 ز یاقوت لبش دارد نگینی 
بین کسی عیان چشم حقیقت 

 راست
 

 الیقینی که دارد عینک عین 
 در این مزرع بجز نور علی کیست 

 
 چینی؟که بخشد خرمنی بر خوشه 

دهد در سال  در همین برگ مهرهایی از آستان قدس، ازجمله مهری که نشان می 

 . کتاب از سوی مسئوالن کتابخانه بازبینی و داخل عرض شده، م0420ش./ 0398

 وجود دارد.  

طور که در شناسنامۀ کتاب دیدیم، به خط نستعلیق خام، اما خوانا  این نسخه همان

جمله آغاز  نوشته شده و از مشخصات کتابت آن است که جای برخی عناوین و از آن

دهد  شود، بیاض است و نشان می غاز میآ« ای عزیز»بندها که در نسخۀ دوم با عبارت 

که گویا قرار بوده است کاتب آن را با قلم و رنگ مشخصی بنویسد که احتماالً به این کار 

توفیق نیافته است. ما همۀ این موارد را با آوردن مطلب از نسخۀ دوم در داخل قالب ] [ 
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صورت خوانده پر کردیم. فرجامۀ نسخه که حاوی تاریخ کتابت نیز هست، به این 

 «. 568تمّتالمنامیةعصریوماالربعاءمنشهرشوّاللسنة»شود:  می

حال بعدها در  های کهن دارای رکابه است؛ با این نویس این نسخه مانند دیگر دست

شماری و به روش جدیدتر با ترتیبی دیگر در باالی تمام  گوشۀ سمت راست، برگ

استفاده  "آ"این نسخه باعنوان اساس و با رمز شماری نیز شده است. از  صفحات، صفحه

 کردم. 

محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد، در فهرست  8966 نسخۀ شمارۀ .6

معرفی  0648به خط نستعلیق میرزا آقا سلماسی مورخ ( 009: 0324)فکرت، کتابخانه 

است با تری  شده است. این رساله در هشت صفحه یا چهار برگ و جزء مجموعۀ بزرگ

با سرخی مشخص شده « ایعزیز»خط نستعلیق پخته و متأخر که آغاز بندها با عبارت 

سطری رساله با دو و در برخی صفحات با سه جدول محصور شده  است. صفحات هفده

رنگ سرخ   که جدول درونی با سه خط قرمز، آبی و زرد، و جدول بیرونی با یک خط به

تدی به رنگ سرخ جگری برای مشخص های ممجگری مشخص شده است. از خط

بر باالی آن نیز استفاده شده است. عنوان رساله  قرآنکردن برخی از مطالب مانند آیات 

هم به سرخی نوشته شده است. این نسخه نیز دارای رکابه، اما فاقد فرجامه است و 

ه، های همین نسخدست داده، نه در برگ نگار محترم برای نسخه به تاریخی که فهرست

که ظاهراً در جای دیگری از این مجموعه بوده است. این نسخه در صفحۀ پایانی حدود 

ام. از این نسخه در تصحیح  دو سطر افتادگی دارد که در جای خود به آن اشاره کرده

 ام.  نام برده "ب"حاضر با رمز 

ما لحاظ ش  براساس دو نسخۀ باال در زیر به« منامیه»شدۀ رسالۀ  اینک متن تصحیح

 رسد:  خوانندۀ عزیز می

بسماهللالرحمنالرحیم

2رَبِّافْتَحْبِالخَیْرِوَاْختِمْبِالخَیْر
 

3.الحَمْدُهللِحَقّحَمدِهِوَالصَّلوةُعَلیخَیرِخَلقِه
 

موجب التماس عزیزی از اخوان صفا که مودّت ایشان بر است بهای اما بعد این عجاله

، در بیان حقیقت مثال 9م نیّات ایشان بر جادّۀ اخالص ثابتاین ضعیف واجب است و اقدا
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و خیال مطلق و مقیّد و کیفیّت مراتب منامات و رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و 

مقتضای آن التماس معانی از عوالم علوی و اطوار خیال و مثال و ارواح و اعیان و غیره به

 شاءاهلل العزیز. واهد آمد انزبان وقت امال کند، در قلم خ 0کلمۀ چندانچه

، نزد مِنْحَیثِاَحَدیّتِالکَثرةکه وجود را،  نَوَّرَاهللُبَصیرَتَکَبِنُورِالعَیان 2]بدان ای عزیز[ 

 و عرفان سه مرتبه است:  0ارباب کشوف

]مرتبۀ اول[ نور حقیقی مطلق. ]مرتبۀ دوم[ ظلمت. ]مرتبۀ سوم[ ضیاء، اما بر باالی 

ی مطلق از آن روی که مجرِّد است از نسب و اضافات، متعذِّر است؛ رؤیت نور حقیق

 تر از آنزیراکه آن عین هویّت مطلقه است و عتبۀ بارگاه جناب حضرۀ صمدیّت رفیع

است که طایر افهام و عقول هیچ مخلوق به پیرامن سرادقات جالل آن حضرت تواند 

االَرسید،  یُدرِکُ هُوَ وَ االَبْصارُ الخَبیرالتُدْرِکُهُ هُوَاللَّطیفُ وَ ؛ لکن رؤیت آن نور در 8بْصارَ

حالت تنزِّل در مظاهر و تعیّن آن در حجابیّات مراتب نسب و اضافات ممکن است و 

است؛ زیراکه اوست که  اصالتگانه شرفی است؛ لکن شرف نور به هریک را از اقسام سه

بودند و در  4ستتراست که در کتم عدم مختفی و م سبب ظهور اعیان موجودات

 خانۀ نابود متواری.  07ظلمت

 مقابلۀ نور است و آن سه قسم است:  00است که ]مرتبۀ دوم[ ظلمت

وجه ممکن نیست و آن عدم هیچ]قسم اول[ ظلمت حقیقی است که رویت آن به

 محض است. 

ممکن نیست  03که اگرچه رؤیت آن به بصر حسّی 06]قسم دوم[ ظلمت جهل است

 ر بصیرت آثار قبح آن هویداست. امّا به نو

]قسم سوم[ ظلمت محسوس است چون ظلمت شب و تاریکی منازل مُظلمه که در 

نور مطلق  00توان کرد و شرف ظلمت آن است که واسطۀ ادراک 09حس ادراک به آن

 سبب تنزِّل آن در مراتب ظلمات امکان و امتزاج و اتِّصال آن با نور حقیقی. گردد به می

ضیاست و آن حضرۀ جمعیّت نور و ظلمت است و حقیقت آن ممتزج  ]مرتبۀ سوم[

گشته از طرفین و برزخ میان وجود و عدم؛ زیراکه نور صفت وجود است و ظلمت صفت 

کنند و آن مقدار نورانیّت است که اصل ممکن را به ظلمت وصف عدم؛ و از این جهت 

 02از کتم عدم ظهور کرده واسطۀ آن سبب وجود است که به که ممکن را حاصل است، به
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نورانیّت او از جهت استفاضۀ نور  08که از جهت عدمیّت اوست چنان 00پس ظلمت او

گردد، از احکام نسبت عدمیّت اوست؛ ممکن ملحق می به 04وجود است. و هر نقصی که

رَکه  67السّالم فرمود و آنکه رسول علیه ثُمَّ ظُلْمَةٍ فی الخَلقَ خَلَقَ اللَهَ مِنْاِنَّ عَلیَهِ شَّ

در این محل به معنی تقدیر است، یعنی « خلق»، اشارت بدین معنی است؛ و 60نُورِهِ

جود بر  63رشّ نور کنایت است از افاضۀ نور وجود از خزانه 66تقدیر سابق بر ایجاد او و

 ممکنات. 

مقرِّر گشت، بدان که عدم حقیقی که در مقابلۀ وجود مطلق است  69چون این معنی

واسطۀ تعقِّل، و ادراک وجود محض که نور مطلق است مِنْ حَیثِ هُوَ  قِّق نیست االِّ بهمتح

ای است که واسطۀ تنزِّل. و مرتبۀ عدم از روی ]تعقل[ مثال آینه هُوَ ممکن نیست االِّ به

قابل تجلِّیات انوار وجود است و متعیّن از طرفین ضیاء است که حقیقت آن عالم مثال 

مطلق در این عالم ادراک توان کرد؛ زیراکه عالم ارواح و آنچه ورای  60است. و جمال نور

است و عالم اجسام متِّصف به ظلمت و  60در غایت نوریّت 62آن است از ملکوت و جبروت

کدورت است و عالم مثال و ضیا برزخ است میان عالم اجسام و عالم ارواح و متوسّط بین 

و در هر عینی از اعیان  68ی دارد و تشبیهیالعالمین و با هریک ازین دو عالم مناسبت

حسب قوّت و  مناسبتی که با این عالم دارند، به واسطۀ بهاجسام و ارواح  64افراد مراتب

در میدان خیال جلوه  37کنند و حقایق اسرار عالم خودضعف در این عالم جوالن می

 کنند.  مشاهدۀ اسرار می 30دهند و در مرآت وجود ویمی

چون هویّت غیب مطلق نور حقیقی است و کمال رؤیت نور موقوف است ]ای عزیز[ 

به ایجاد عوالم مختلفه حبّ  36به وجود ضدّ آن که ظلمت است، پس موجب تعلِّق اراده

کمال رؤیت آثار عظمت و احکام قدرت است از روی وحدت جملتاً و از روی ظهور 

ذات حق راست به حصول تفصیالً و چون شئون الهی ذاتی است و جال و استجال که 

حسب  نپیوست االِّ به ظهور در هر مرتبه و بروز در هر شأنی از شئون و مراتب وجود به

گشت به  مقیّد؛ پس کمال رؤیت موقوف 33استعداد و قابلیّت هر مرتبه معّین و شأنی

ظهور در جمیع مراتب و شئون. و چون اختالف شئون و مراتب اعیان و استعدادات و 

خصوصیّات هر یک غیر متناهیّه  39آن در مراتب اطالق و تقیّد و تفاوت وقابلیّات 

 شد در عوالم مختلفه. 30انحصار مستلزم دوام تنوّع ظهور ذات 32الجرم عزم 30افتاده
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]ای عزیز[ اگرچه مراتب اعیان و کثرت شئون از روی افراد و اشخاص تعیّنات غیر 

در دو عالم ظاهر و باطن و تمایز  34ور استامّا از روی وجه کلی محص 38متناهیه افتاده

و ظهور مظاهر نتایج  97جمیع مراتب ظهور و بطون مبنی بر اعتدال است وکانِّه انحراف.

رسد: اوّل معنوی، دوّم  واسطۀ سیر در عوالم چهارگانه به کمال می اعتداالت و انحرافات به

وحدت نور حقیقی در  امواج دریای 90روحانی، سیوم مثالی، چهارم حسّی؛ تا تالطم

 99رسدصحرای عالم مثال مطلق نمی 93فسیحبه 96جداول مراتب جبروت و ملکوت

مستسقیان مفازۀ محبّت و متعطِّشان فیافی مودّت به ورود حیاض زالل اسرار حضرت 

در منازل کبریا غروب  90صمدیّت محظوظ نگردند و تا سطوت تیغ آفتاب هویّت غیب

 ه استفاضۀ نور از نجوم اسماء و صفات نتوانند کرد.نکند خفافیش اعیان مقیّد

و  90دو نوع است: یکی نور محسوس است که ظاهرٌ لنفسه 92]ای عزیز[ ضیاء بر 

مظهرٌ لغیره است از اشکال و الوان. دوم نور لطیف که آن مظهر اسرار غیب است در 

وجه است: کسوت خیال و محتد آن عالم مثال مطلق است. و عالم مثال مطلق را دو 

از نوع  98مقیّدات عالم خیال هر متخیّلوجهی عام از روی ذات خود و وجهی خاص به

انسان و غیره و خالیق در خیاالت مقیّده و اکتساب علوم ملکوتی و اقتناص اسرار 

واسطۀ سیر خیال مقیّد در عالم مثال. و عدم سیر و درجات ضعف و قوّت آن  جبروتی به

: 00دهد: الرُّؤیا ثَالثاز کلیّات آن خبر می 07السّالم نبیّ صادق علیه 94که اند چنان بر اقسام

. و قوّت و ضعف آثار اسرار 06رُؤیا مِنَ اهللِ وَ رُؤیا مِنَ الشَّیطانِ وَ رُؤیا حَدَِّثَ المَرءُ بِنَفْسِهِ

در حالت رکود حواس در آینۀ  09عالم مثال متجلِّی گردد 03ملکوتی را که در فیحای

ترین سببی که موجب اطالع نائم است بر یّد مشاهده کردن اسباب است. و قویخیال مق

مقصود و جمع همم از تصاریف کثرت  معانی عالم مثال احدیّت توجّه سالک است به

احکام و تعطیل خاطر از تشعّب هموم متنوّعه؛ چه هرگاه که شعور نفسانی از پس پردۀ 

از معانی تطلِّع کند، موادّ صور که مصاحب  حجاب طبع بر صور محسوسات متفرِّقۀ مجرِّد

که  گری کند و چناناو گشته باشد از عالم حسّی در حالت نوم پیش قوّت خیال جلوه

واسطۀ حواس ظاهره در حالت نوم  شاغل روح است در بیداری از مطالعۀ اسرار روحانی به

. پس رؤیای این 02مسدود گرداند 00واسطۀ خیال و باب عالم مثال را هم شاغل او گردد به

 روح باشد که آن را هیچ اثر نبود.  و صورتی بی00چنین کس دالِّ بر هیچ معانی نباشد
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نمودار هر  08]ای عزیز[ بدان که میان عالم ارواح و عالم اجسام عالمی دیگر هست که

واسطۀ آن عالم  رسد بهعالم اجسام میاست و هر فیض که از عالم ارواح بهدو عالم 

کند مجرِّد است از فیض روحانی چون از عالم ارواح تنزِّل می 04زیرا چه رسد؛ می

رسد آن عالم را عالم اجسام چون به عالم مثال مطلق می 27مناسبت و الفت با

واسطۀ مجاورت مشابهتی دارد و با عالم اجسام  یابد که با عالم ارواح به الطرفین می کریم

نایرۀ  23یابد، تهیّج نسیم آشنایی می 26تچون آن فیض وارد در مقام غرب 20همچنین.

دهد و گردد و با آن اثر روحانی مألوف حال خود جلوه می اشتیاق وطن اصلی غالب می

واسطۀ  اسم الظاهر که مالک عالم اجسام است با آن اثر روحانی ممتزج گشته به 29سریان

 اسفل سافلین جسمانیات. گردد به برزخیّت جاذب آن فیض می

هر متخیّلی صحیح؛ و  الم متوسّط را دو مرتبه است و دو اسم، مرتبۀ تقیّد بهع 20و آن

مثال  22را را خیال مقیّد خوانند و مرتبۀ اطالق و در این مرتبه آن در این مرتبه آن 

شک، امّا و انطباع معانی در این مرتبه اطالق این عالم مطابق اصل بود بی 20مطلق گویند

حسب صحّت سلک دماغ و اختالل آن و  و گاه غیرمطابق به 28ابقدر مرتبۀ تقیّد گاه مط

 اعتدال و انحراف مزاج و قوّۀ و ضعف مصوّره. 

]ای عزیز[ بدان که نسبت خیاالت مقیّدۀ مردم با عالم مثال مطلق نسبت جداول و  

گردد و هریک را طرفی متِّصل است به متفرِّع می 24جویهای خرد است که از نهر اعظم

شود در تأمّالت عوارض و لواحق و لوازم و عواقب ل و طرفی دیگر متشعّب میعالم مثا

مثابۀ جاسوس است در شهر بدن  اقسام و اصناف محسوسات. پس خیال مقیّد به 07امور و

 00کار او تجسّس اخبار است گاه توجّه سیر او در مجاری تصاریف امور و کیفیّت و دایماً

به عالم مثال  03متِّصل 06طرفی بود وگاه متوجّه به عواقب و وقایع و حوادث عالم حسّ

کند. و گاه باشد که در ظلمت تیه  00اغتراف میاه معانی 09شود و از بحر اعظم مثال

و رجوع او به  02مجاری احکام کثرت چنان گم شود که مرجع اصلی خود باز نداند

ادراکات حواس  واسطۀ علوم و معانی ممکن نگردد و هرچه در حالت یقظه به 00مغترف

او شده باشد در وقت رکود حواس همان اشیاء  87مستصحب 04از مختلفات امور 08ظاهره

چنین معاونت مصوّره در پردۀ خیال نمایندگی کند و آن را هیچ اثر نبود و خواب اینبه 

 ما شاء اهلل! 86احالم باشد. و این حال اکثر خالیق است اال 80کس بیشتر اضغاث و
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 89صحّت خیال و رؤیای انسان 83اعده مقرر شد بدان که اسباب موجبو چون این ق

مزاج  چند چیز است: بعضی از آن مزاجی و بعضی خارج از مزاج؛ امّا آنچه مخصوص به

است صحّت هیئت دماغ است و اعتدال مزاج و قوّت تصرِّف مصوّره و امّا آنچه خارج است 

 80مقیّد شخص که مقتضای اتحاد 82یالمناسبت و اتِّصال و قرب خ 80از مزاج بقای حکم

آن قلِّت وسایط است از تعلقات لذِّات نفسانی و افکار فاسده و  88است به عالم مثال

 مرضیه.  47متفرقه و صدق اقوال و احوال 84تصوّرات باطله و تشعّب هموم

و از اینجاست که معبّر کامل صاحب بصیرت که به قوّت کشف سرِّی و روحی بر 

و اشباح اطِّالع یافته چون رؤیای صاحب مزاج  40و مراتب تمثیالت عالم مثلمدارج ارواح 

حسب معرفت او به مواقع منام و مواطن خیال تشخیص آن رؤیا کند  به 46مستقیم بشنود

در خیال خود و از طرف متِّصل خیال به عالم مثال درآید و آن رؤیای مشخِّص را با 

مراتب دهد بلکه اگر معبّر عارف باشد به  معانی که مناسب آن باشد در آن عالم نسبت

علویات در عالم مثال توقف نکند و ترقِّی کند به عالم ارواح و از آنجا به عالم جبروت 

منتهی شود و از مرآت استعداد عین ثابته آن شخص مشاهده کند که اصل آن رؤیا 

در کدام مقتضای استعداد حال او که نمودار چیست و حقیقت آن در عالم شهادت  به

مصلحت گفتن  43چه صورت ظاهر شود و بعد از مطالعه آن سرِّ آنچه وقت پدید آید و به

و  40و آن خبر را تعبیر گویند و آن مخبر را معبّر خوانند. 49بود از مضمون آن خبر دهد.

هر خلل که در رؤیا واقع شود از عدم مطابقه میان مقصود و میان صورت ممثِّله از آثار 

و انحراف مزاج و فساد هیئت دماغ و اختالل احوال حسّی صاحب رؤیا  کدورت باطن

که بقیّۀ  ]بود[ چون کذب در اقوال و سیرت نامرضی و صرف اوقات به امور خسیسه چنان

آثار صفات حمیده در ضمن آن مستهلک گردد و االَمر بِالعَکس اذا کانَ الحالُ بِالعَکس، و 

 40فرمود که اَصدَقُکُم رُؤیاءًا اَصدَقُکُم حدیثاً -صلی اهلل علیه و سلم -رسول 42آن که

 اشارت است بدین معنی. 

از  48چون این معنی مفهوم شد اکنون بدان که حظوظ طبقات اصناف نوع انسان

واسطۀ خیال مقیّد در حالت نوم بر چند  ادراک اسرار و معانی عالم مثال و ارواح و غیره به

ی ایشان به تعبیر محتاج است و بعضی آنهایند که رؤیای ند که رؤیاا ند: ]بعضی آنانا قسم

 44اند:[ ایشان قابل تعبیر نیست و این قوم بر دو قسم
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بر نفوس 070و احکام انحرافات خلقیّه077ند که صفات تقییدیها قسم اوّل محجوبان

و کدورات نفسانی و فساد هیآت قوای روحانی مشرع خیال را  076ایشان غالب گشته است

صل است به عالم مثال مسدود کرده به استیالء ظلمت قوای خبیثه از مطالعۀ که متِّ

تعریفات الهی محروم گشته بیداری این قوم عین  073اسرار دورافتاده و از خلعت خلِّت

خواب است و خواب عبث نه بیداری ایشان را ثمره و نه خواب ایشان را نتیجه: تَحْسَبُهُم 

 070سَواءً مَحیاهُم وَ مَماتُهُم. ؛079اَیْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ

اند که آینۀ دل خود را مستعدّ قبول فیض معانی و قسم دوم متوسّطان اهل سلوک

حکم انقطاع از عالیق تجاوز نکرده اند و از قرب مشرع خیال بهاسرار عالم مثال ساخته

س آن از بر آینۀ دل ایشان زند، عک 072پس در حالت نوم آنچه از اسرار عالم مثال عکس

صورت اصل است، محتاج تعبیر نباشد و زند و چون عکس عکس ظاهر به 070دل بر دماغ

 074السّالم. خلیل است و دیگر انبیا علیهم 078این اوّل حال

: اوّل 007اند امّا آن قسم که رؤیای ایشان به تعبیر محتاج است، هم دو قسم 

 دوّم کامالن.  000متوسطان،

بعضی اوقات جمع همم از تعلِّقات جسمانی  003اند که یا طایفه006اما متوسطان

و  000پذیردمی 009حسب فراغ از شواغل آینۀ دل ایشان اندک صفایی کنند و به می

گردد و عکس آن عکس بر دماغ معانی از عالم مثال در وی منعکس می 002بعضی

آن ممتزج رسوخ آثار اوصاف ذمیمه اثر حدیث نفس با  بقیَّةواسطۀ  و به 000رسد می

دهد و امثال  شود و قوّت مصوّره آن معنی ممتزج را در کسوت خیال عرضه می می

باید که به امعان نظر اثر حدیث نفس را از معنی مجرِّد  چنین رؤیا را معبّر فطن می این

 تمیز کند. 

اند و آینۀ دل را اند که ذهب نفس را در بوتۀ مجاهده صاف گردانیدهقسم دوم کامالن

ار طبیعت پاک کرده و قدم همّت در سیر الی اهلل بر کنگرۀ اوج کبریا زده و در از زنگ

کرده گلیم  008میدان شهود از کرِّوبیان و روحانیان مأل اعلی سبق بوده طیّ بساط زمان

از روزن ازل نظِّارۀ صحرای  004ادبار امکان پس پشت انداخته اسرار ازل بر لوح ابد خوانده

اج اسماء و صفات عالم جبروت عبور نموده از مشرق هویّت غیب ابد کرده بر مدارج ابر

طلوع کرده عرش دل را مستوی حضرت الهیّت گردانیده. پس چون دل این طایفه خزانۀ 
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اسرار حق گشته است در حالت نوم عکس بعضی از آن اسرار که در خزانۀ دل متوطِّن 

مقیّد بر ذهن عرضه دهد و است بر دماغ زند و قوّت مصوّرۀ آن عکس را در کسوت خیال 

و این نوع خواب  060استصورت اصل نیست الجرم به تعبیر محتاج 067چون عکس به

 066کمّل است از انبیاء و خواصّ اولیاء صلوات اهلل علیهم اجمعین.

ند یکی ا چون معلوم کردی که آن طایفه که رؤیای ایشان قابل تعبیر نیست دو گروه

اند یکی کامل و یکی  ند هم دو طایفها به تعبیر محتاج ناقص و یکی کامل و آنان که

ناقص، اکنون بدان که در ظهور نتیجۀ بعضی از منامات تأخیری افتد و حکم بعضی 

 باشد. سریع الظِّهور می

علوّ مرتبۀ  060رؤیا نزد ارباب تحقیق دلیل است بر 069تأخیر ظهور 063]ای عزیز[ 

کمال رسد، خرق حجب به 062نفس در ادراکنفس صاحب رؤیا؛ زیراکه چون قوّت عروج 

الوقوع  است مطالعۀ آن امر قریبعلوی کند و در محلِّ اعلی که خزانۀ علم قدیم  060عوالم

از آن حضرت به هر عالم از  068کند و البد بعد از مطالعۀ اطالع این سالک آن امر

که ربّ و  اسمیحکم تصرِّف کند و بهکند، مدّتی مکث میعالمهای عالیه که نزول می

کند. و در حدیث گردد و از آنجا به عالمی دیگر نزول میمدبّر آن عالم است منصبغ می

االَمرُاالِلهییَبْقیفِیالجَوِّبَعدَمُفارَقةٍبِسَماءِالدُّنیاثَلثَسِنینَحَتّییَصِلَاِلَیآمده است که 

مال بعد از چهل سال ظاهر و برین تقدیر اثر نتیجۀ بعضی رؤیای اهل ک 064االَرضِ

یااز آن روی که گفت:  030السّالم از این جمله بود و خواب یوسف صدّیق علیه 037شود می

رَأَیتُهَملیساجِدینَ القَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ کَوْکَباً عَشَرَ اَحَدَ اِنّیرَأَیْتُ تا آن روز که  036.اَبَتِ

قَدگفت: هذا  مِنقَبلُ رُوءیایَ نزد اکثر مفسّران و اهل تواریخ  033،جَعَلَهارَبّیحَقّاتَأْویلُ

است بر ضعف حال روح رأیی که قوّت چهل سال بود و سرعت ظهور حکم رؤیا دلیل 

ترقِّی ندارد که کیفیّت صور امور و حقایق کواین مقدّره را از عوالم عالیه اخذ کند. و 

انی و شواغل نفسانی آن است که غایت مقدرۀ ترقِّی وی در حالت اعراض از تعلِّقات جسم

قدر صفای نفس ادراک بعضی از آن امور کند آنچه از فلک قمر به فضاء جو نزول کرده به

عالم علوی ندارد الجرم بسبب قرب آن امر و از آنجا تجاوز نتواند کرد. و قوّت عروج به

 مدرک ظهور و اثر و نتیجۀ رؤیا در تأخیر نیفتد.
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سالکان مسالک منازل اعلی و قاصدان مقاصد اقصی را از ایزد تعالی خلوت انفاس 

محفوظ و  030شهود در پناه عصمت خود 039آفات عوارض صدود و آثار شوایب محلِّ

 032مصون بداراد؛

اِنَّهُقَریبٌمُجیبٌوَالحَمدُللِّهِوحده

والسآّلمعلیمناتّبعالهدی.

تمّتالمنامیة

568.731نةعصریوماالربعاءمنشهرشوّاللس

 ها  نوشت پی
1. periodicals 

 عبارت عنوان در ب نیست. .6

 ب+ محمد و آله .3

 عبارت وصفی میان دو ویرگول در ب نیست.  .9

 ب: التماس هرچه .0

 بیاض است. "آ"جا در  جای عبارت میان قالب همه .2

 به کشف تبدیل شده است. و ب: کشوف که خط خورده .0

 (2سورۀ انعام ) 073آیۀ  .8

 ب: مستور .4

 ب: خلوت .07

 درب+  .00

 یت آنب+ و رؤ .06

 ب: حسی .03

 ب: آن .09

 ب+ آن .00

 ب+ است .02

 ب: وی .00

 ب: چنانچه .08

 ب: ندارد .04

 ب: صلی اهلل علیه و آله گفت .67
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 الصغیر جامعحدیث با اندک تفاوتی در . 2، صاحادیث مثنویو در دیگر منابع آمده است. ر.ک:  .60

(0 /620 .) 

 ب: ندارد« او و» .66

 نب: خزای .63

 ب: معانی .69

 ب: ندارد .60

 ب+ الهوت .62

 ب: نورانیت .60

 شابهتی دارد.ب: م .68

 ب+ عالم .64

 ب+ را .37

 ب: و در مراتب وجودی .30

 ب+ حق .36

 ب: شأن .33

 ب: ندارد .39

 ب: افتاد .30

 ب: عدم .32

 ب+ حق .30

 ب: است .38

 ب: منحصر است و محصور. .34

 ب: اعتدال و انحراف است. .97

 ب: طالطم .90

 ب: جبروتی و ملکوتی .96

 فسحته ب: ب .93

 ب: نرسد .99

 ب+ اوج فلک کبریا .90

 ب: ندارد .92

 ب: بنفسه .90

 ب: متخیلی .98

 ب: چنانچه .94

 ول )ص(ب: حضرت رس .07

 ب: ثالثه .00
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کنوزالسنّةاین حدیث به صور مختلف در کتب حدیث آمده است؛ ر.ک:  .06 ( و 600)ص مفتاح

 ب: به المرء نفسه.  6/670ونسنک المفهرس  معجم

 ب: فسحان .03

 گردد ب: می .09

 وی ب+ بر .00

 ب: ندارد .02

 ب: نبود .00

 ب+ آن .08

 ب: که .04

 ب: با .27

 ب+ پس .20

 ب: قربت .26

 ب: تیهّج .23

 ب+ نتایج .29

 ب: این .20

 ب: او را .22

 ب: خوانند .20

 ب+ باشد .28

 ب: عظیم .24

 ب: نئارد .07

 ب: کیفیات .00

 ب: طرف .06

 ب+ او .03

 ب+ مطلق .09

 ب+ و اسرار .00

 ب: نیابد .02

 ب: معارج .00

 ب: ظاهر .08

 ب+ شهادی .04

 ب: مستصعب .87

 ب: ندارد .80
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 کذا در هردو نسخه. صح: الی .86

 ب: موجبه .83

 ب: نوع انسانی .89

 ب: حکمی .80

 ب: حال .82

 ب: مقتضی ایجاد .80

 در ب نیست. «به عالم مثال» .88

 ب+ بامور .84

 ب: اقوال و احوال .47

 مثالب:  .40

 ب: شود .46

 ب: اگر .43

 ب: گفتن گوید و اال فال .49

 در ب نیست.« آن مخبر را معبر خوانند و» .40

 ب+ حضرت .42

 .600، صمفتاحکنوزالسنةر.ک:  .40

 ب: انسانی .48

 افتاده است. "آ"عبارات داخل قالب به مقدار دو سطر از  .44

 ب: تقیید .077

 ب: خلقیت .070

 ب: ندارد .076

 امتب: کر .073

 (08سورۀ کهف ) 08بخشی از آیۀ  .079

 (90سورۀ جاثیه ) 60بخشی از آیۀ  .070

 ب: ندارد .072

 دماغه ب: ب .070

 ب: و این حالت .078

 ب: ندارد .074

 سمب+ ق .007

 ب+ قسم .000

 سم اولب: اما ق .006
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 اند که در ب: آن طایفه .003

 اندک صفا ب: اندک .009

 پزیرد  ب: می .000

 ب: بعض .002

 زند ب: می .000

 مکان ب+ و .008

 ب: برخوانده .004

 ب: بر .067

 ب: باشد .060

 ب عبارت دعایی را ندارد. .066

 بیاض است." آ"جای کلمه در  .063

 ب+ نتیجۀ  .069

 : بهب .060

 ب: دراِّکه  .062

 ب: عالمهای  .060

 ب+ را .068

 این حدیث را در منابعی که مراجعه شد، نیافتم. .064

 ب: بود .037

 دو سطر مانده به آخر: ندارد. « نیفتد»ب از اینجا تا  .030

 (06سورۀ یوسف ) 9آیۀ  .036

 (06سورۀ یوسف ) 077بخشی از آیۀ  .033

 موانع: ب .039

 عصمت بیت  اهل عصمت: ب .030

 .نیست ب در عدب به اینجا از ...کرمه و بمنِّه دارد: ب .032

الخط مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده  براساس رسم« منامیه»الخط رسالۀ  . رسم030

 است. 

 

 منابع

 قرآن مجید -

با شش ، علی همدانی سید احوال و آثار و اشعار میرم.(. 0480ش./ 0329ریاض، محمد ) -

 پاکستان. آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و . اسالمرساله از وی
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)از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم  تاریخ ادبیات در ایران(. 0306اهلل ) صفا، ذبیح -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 3هجری(. ج

 . تهران: امیرکبیر.6. چاحادیث مثنوی(. 0390الزمان ) فروزانفر، بدیع -

انۀ مرکزی آستان قدس فهرست الفبایی کتب خطی کتابخ(. 0324فکرت، محمد آصف ) -

 مشهد: کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی. .رضوی

. ترجمۀ محمد فؤاد عبدالباقی. قم: مرکز النشر السنّه مفتاح کنوز.ق(.  ه0979فنسنک، ا.ی. ) -

 فی مکتب االعالم االسالمی.

 مکتبة. قاهره: المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم(. 0429فؤاد عبدالباقی، محمد ) -

 دارالکتب المصریه. 

 بریل. مکتبة. لیدن: الحدیث النبویالمعجم الفهرس اللفاظ. م.(0423ونسنک، آ.ی. ) -

سالۀ  پانصد و تقویم تطبیقی هزارم.(. 0486ش./ 0327ووستنفلذ، فردیناند و ادوارد ماهلر ) -

ای الدین قریشی. تهران: فرهنگسر نظر از حکیم مقدمه و تجدید. هجری قمری و میالدی

  نیاوران.
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Thesis of “Manamiye” of Mir Sayyid Ali Hamedani 
 

Mohammad Jafar Yahaghi 
Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashad, 
Iran 

 
Thesis writing existed from the oldest times in Islam world and 
scientists wrote their important thoughts in the form of thesis. 
Writing thesis during the life of Mir Sayyid Ali Hamedani (713-
786 AH./ 1313-1384 AD), that’s to say the 8th century AH., like 
many other periods was popular, and most of the works of this 
period were written in the form of thesis. Among the thesis of that 
period the name of Mir Sayyid Ali Hamedani was popular for 
having various theses on Morals and Mysticism. From the 110 
works belonging to him, a few of them were books and most of 
them were short theses written on different themes. “Manamiye” 
takes special importance place among his works. This thesis as it 
comes out from its name is about meaning of dreams and their 
interpretation. In this article one of the oldest and original copies 
of this thesis that belong to the 865 AH. /1461 AD and is situated 
in the library of Astan-e Quds is compared with another copy that 
is also situated in the same library.  
 
Keywords: Writing Thesis, Mir Sayyid Ali Hamedani, Thesis of 

“Manamiya”. 
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Mir Sayyid Ali Hamedani in Pakistan 
(A view to the researches of Dr. Muhammad Riyaz) 

 
Arif Nawshahi 
Professor of Persian Language and Literature, Department of Education of 

Naushahiye, Islamabad, Pakistan  

 

Mir Sayyid Ali Hamedani is one of the famous prominent gnostic men 

of Islam history that his role in Islamic world is specifically observed 

in most countries, like Iran, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan and 

Kashmir. Kashmir enters the list of countries that have been 

influenced by the personality of Mir Sayyid Aii Hamedani which is 

accompanied by transmission of Iranian culture to this area. 

Therefore, most of the Pakistani researchers paid much attention to the 

personality of Mir Sayyid Ali Hamedani and wrote works about him. 

Three books entitled Khulasat ul-manaqib, “Risala-ye masturat” 

(Manqabat ul-javahir) and Rawzat ul- jinan and “Jannat ul-jinan” 

published in the outside of the subcontinent basin based on Mir 

Sayyid Ali Hamedani’s works are introduced in this article and further 

a list of the works  written about Mir Sayyid Ali Hamedani in the 

subcontinent is presented. Then, independent research works that 

carried out by Pakistani researchers, especially by Muhammad Riyaz 

in the second half of the 2o
th

 century are introduced. The list of some 

theses of Mir Sayyid Ali Hamedani, in particular “Awrad-e fathiya”, 

“Talqiniya”, “Chihil asrar”, “Darveshiya”, “Zakhirat ul-Muluk” and 

so on published in Pakistan are provided for in below. 

 

Keywords: Mir Sayyid Ali Hamedani, Pakistan, Research Work, 

Muhammad Riyaz.  
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The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani  

in Spreading Sufism in Central Asia 

 
Hojjatullah Faghani

1  
Ph.D. in National Security Studies, Supreme National Defense University, Tehran, 

Iran 

 

Mir Sayyid Ali Hamedani is an Iranian gnostic, Sufi, scientist, and 

poet of the 8
th 

century AH. and a major leader of Islam religion in 

Central Asia that had very important role in spreading Sufism in this 

region. The history of origin of Sufism is shortly reviewed in this 

article. Disposition to Sufism in Transoxania and formation of Sufi 

chains in this region are analyzed and the most significant chains are 

presented in accordance to their influence. According to existing 

original sources in this field, Nakshbandiya, Qadiriya, Yasaviya and 

Kubraviya were the most important chains of Sufism of this area and 

Mir Sayyid Ali Hamedani was a powerful founder of Kubraviya in 

Central Asia in the 8
th

 century AH. The relationship of Mir Sayyid Ali 

Hamedani with Shaykh Alaa-oddawlah Simnani, Sheykh Mahmud 

Mazdakani, Najmuddin Muhammad Aldakani and Shaykh Akhi 

Alidusti and the travels that he had made on recommendation of some 

of these great men to different regions, including Khatlan and 

Turkistan are considered in this article as well. Some of the disciples 

and followers of this great thinker that became leaders of Mysticism 

and Sufism in the following ages are introduced at the end of the 

article. 

 

Keywords: Mir Sayyid Ali Hamedani, Sufism, Central Asia. 

  

                                                                                                                   
1. Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan 
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Awlia Allah (Friends of God) and Representatives 

of Sufism in the Works of Mir Sayyid Ali Hamedani 
 
Hotam Asozoda 
Ph.D. Candidate in Philology Sciences, Kulab State University, Tajikistan 

 

Mir Sayyid Ali Hamedani is one of the prominent thinkers of the 

Islamic world who has noted the ideas of Awlia Allah and 

representatives of Sufism in his works and has benefited from the 

thoughts of these distinguished justifiying and interpreting. various 

issues. In this article we have tried to demonstrate this influence on 

the basis of some of the works of the Mir Sayyid Ali Hamedani, such 

as “Futuvvatiya”, “Аqliya”, Zakhirat ul-muluk, mathnavi of Haft Wadi 

and etc. He has showed this attention in different issues, like 

describing and  interpreting the concepts of Mysticism and Sufism, the 

concept of “Fotovvat” (manliness), education, conditions of ruling and 

kingdom and etc. Noting the thoughts of persons of distinctions in the 

works of Mir Sayyid Ali Hamedani has been related to teaching 

activities and aimed at making clear, confirmation and proving to 

students, using exapmples and anecdotes. Some of his works, such as 

“Masharib ul-azvaq”, “Мuradate Divan-e Hafez” and “Hall ul-fusus” 

have been composed following and describing the works of former 

thinkers. In addition, various addresses of the works of Mir Sayyid Ali 

Hamedani and reffering to the thoughts of great thinkers are the two 

important factors leading to variation of subjects and consequently, 

the style of his works.  

 

Keywords: Awlia Allah, Mir Sayyid Ali Hamedani, Works of Mir 

Sayyid Ali Hamedani, Sufism. 
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The Persian-Tajiki Language in the Epoch of Mir Sayyid 
Ali Hamedani 

 
Mirzo Hassan Sulton 
Dr. of Philology Sciences, Institute of Language, Literature, Oriental Studies 
and Manuscript Heritage Named after Rudaki, Tajikistan 

 
Mir Sayyid Hamedani’s life period (1314-1386 AD) corresponds 
with destroys of Mongolian khans’ domination, appearance of 
Sarbedaran revolt (hanged men revolt) and beginning of Timurid 
domination. Persian-Dari or so to call today, Persian-Tajiki 
language used to be the general international language in great 
part of Asia (Central Asia, Small Asia, Western Asia, Eastern and 
Sothern Asia) and different tribes and nationalities used to speak 
it. This article studies the state of Persian language in the period 
after Mongolian attack based on the materials of Ibn Batuta’s 
“Safarnama” (The adventures of Ibn Batuta). According to the 
documents of “Safarnoma” due to the migration of Khurasan and 
Farorud’s intelligentsia to Indian kings’ courts (palaces), Persian 
language developed among courtiers of India. Persian language 
developed in Temurian life before dismissing of Bahodurshah, the 
last temuri king. Having referred to samples of writing letters by 
Timurid kings (Shahs) two methods of prose writing have been 
presented in this article: unclear prose writing with licentious 
rhyme and simple and clear prose writing. Samples are provided 
below from theses of Mir Sayyid Ali Hamedani, in particular from 
“Quddusiya”, “Vujudiya”, “Zikriya”, “Darveshiya” and from 
some other of his works. Consequently, Persian language of this 
time was a simple and clear language.  

 
Keywords: Persian-Tajiki Language, Epoch of Mir Sayyid Ali 
Hamedani, Mongolians, Timurids.  
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The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in the 

Development of Sufism and Tajiki Literature 

 
Abdujabbor Rahmonzoda 

Dr. of Philology Sciences, Permanent Member of the Academy of Sciences of the 

Republic of Tajikistan  

 

One of the prominent and distinguished characters of Tajiki literature 

is Mir Sayyid Ali Hamedani who laid down a great role in the 

development of Tajiki mystical literature. Mir Sayyid Ali Hamedani, 

particularly having learnt kubraviya tariqat, the most important 

problems related to Sufism and following the literary mystical school 

of Sanai Ghaznavi, Attar Nishapuri and Mawlana Jalaliddini Rumi, 

actively participated in the development of mystical literature. “Chihil 

Asrar’’ (Forty secrets), comprising of the set of 41 Ghazal, Mathnavi 

“Haft vadi’’ and some Qit’aa, Rubayi, and dubayiti - are part of the 

poetical works, and “Chihil maqame sufiya’’, “Darveshiya’’, “Dar 

qaidaye sufiya’’, “Istilahate sufiya’’, “Muradat-e Devan-e Hafez’’, 

“Minhj ul-arifin’’, “Adab ul-mashaikh’’ and “Zakhirat ul-muluk’’ are 

the most important theses of Mir Sayyid Ali Hamedani which the 

author created them to explain his thoughts regarding the peculiarities 

of mystical concepts. The most important works of Mir Sayyid Ali 

Hamedani, including books and theses, which deal with of mystic and 

Sufism are introduced here and their mystical themes are explained. 

At the end, considering the fact that the poet follows to Khorasani 

style and in some points to Iraqi style in his works to keep the fluency 

of his Ghazals, the relation of mystical music with love themes and 

the artistic use of mystical and figurative themes of Sufism has been 

considered one of the most important characteristics of this poetry. 

 

Keywords: Mir Sayyid Ali Hamedani, Works, Mystical themes. 
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A Trip to the Gnostic Manners of Mir 

 Sayyid Ali Hamedani 
 
Abdulghafur Arezu1 
Ph.D. in Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University (Iran), 

Afghanistan 

 

Hazrat Mir Sayyid Ali Hamedani or to the kinde phrase of Tajikistan 

people “Hazrat Amirjan” is one of the distinguished thinkers whose 

doctrines goes beyond his culture and civilization domain. After 

giving a short biography of this well-known gnostic, we have talked 

about his mystical manner and considered him as a follower of great 

thinkers, such as Khaja Abdullah Ansari, Shaykh al-Akbar, 

Muhyiddin ibn Arabi, Аbu Hamid Ghazzali, Shaykh Fariduddinin 

Attar, Sanai Chaznavi, Mawlana Jalaluddin Balkhi, Shaykh 

Najmuddin Kubra, Shaykh Mahmud Shabistari, Shaykh Alauddawlah 

Simnani, Khaja Shamsuddin Muhammad Hafiz, Shaykh Muslihiddin 

Saadi and others. In another part of the article, his religious and 

mystical school has been discussed and regarding his mystical and 

intuitional experiences, has been considered beyond theological and 

religious schools. In the final section of the article, the concept of 

“Vilayat’’ (Guardianship) has been reviewed from the point of view of 

Hazrat Amirjan and we have come to the conclusion that relying on 

mystical intuition that is the inner religion of all human beings, Mir 

Sayyid Ali Hamedani has converted the thought borders into empathy 

border.  

 

Keywords: Mir Sayyid Ali Hamedani, Gnosticism, Religion, Vilayat. 
 

 

 

                                                                                                                   
1. Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan in Tajikistan 
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Рисолаи «Маномия» аз Мир Саййид Алии Њамадонї 
 

Муњаммадљаъфари Ёњаќї 
Устоди забон ва адабиёти форсї, Донишгоњи Фирдавсї, Машњад, Эрон 

 

Рисоланависӣ аз рўзгорони гузашта дар дунёи ислом ривољ 
дошт ва донишмандону удабо нуктањо ва ёфтањои муњимму 
зарурии худро дар ќолаби рисола арза мекарданд. Кори 

рисоланависӣ дар рўзгори Мир Саййид Алии Њамадонӣ (713-
786 њ. ќ/1313-1384), яъне садаи њаштуми њиљрї, низ чун бисёре 
дигар аз даврањо равнаќи фаровон доштааст, чунон ки 

бештари осори њамрӯзгорони вай дар ќолаби рисола навишта 
шудааст. Дар миёни рисоланависони он рўзгор номи Саййид 

Алии Њамадонӣ ба далели доштани расоили мутааддид дар 
заминањои ахлоќу ирфон дорои дурахшндагии хоссест. Аз 110 
асаре, ки бад-ў мансуб кардаанд, теъдоди каме китоб ва 
бештари онњо рисолањои кўтоњест, ки дар заминањои гуногун 
ба риштаи тањрир даромадааст. Аз миёни расоили 

мусалламулинтисоби Мир Саййид Алӣ рисолаи «Маномия»-и 
ў дорои ањаммияти вижаест. Ин рисола, чунонки аз номи он 
бармеояд, дар бораи моњияти хоб ва кайфияти таъбири он 
аст. Дар ин маќола яке аз комилтарин ва куњантарин 
нусхањои ин рисола, ки дорои таърихи 865њ. ќ/1461 ва 
мутааллиќ ба Китобхонаи Остони Қудс аст, асл ќарор дода 
шуда ва бо нусхаи дигаре, ки он њам дар ҳамин китобхона 

нигањдорӣ мешавад, муќоиса шудааст. Дар поён матни 
тасњењшудаи ин рисола бар асоси ин ду нусха арза шудааст. 
 
Вожањои калидї: рисоланависї, Мир Саййид Алии 

Њамадонӣ, рисолаи «Маномия».  
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Мир Саййид Алии Њамадонӣ дар Покистон 
(бо нигоҳе ба пажӯҳишҳои доктор Муҳаммад Риёз) 

 
Орифи Навшоњї 
Устоди забон ва адабиёти форсї, Идораи маорифи навшоҳия, Исломобод, 
Покистон 

 

Мир Саййид Алии Њамадонӣ яке аз орифони бузурги таърихи 
ислом аст, ки њузуру наќши ў дар бахши васеъе аз љањони 
ислом, аз љумла Эрон, Тољикистон, Афѓонистон, Покистон ва 
Кашмир возењу мањсус аст. Кашмир дар шумори 

сарзаминњоест, ки аз шахсияти Мир Саййид Алӣ бисёр асар 

пазируфта ва ин асарпазирӣ интиќоли фарњанги эрониро ба 
ин минтаќа ба њамроњ доштааст; Њамин мавзўъ сабаби 

таваљљуњи бисёре аз муњаќќиќони покистонӣ ба шахсияти 

Мир Саййид Алӣ шудаву онњоро ба халќи осоре дар бораи ў 

тарѓиб кардааст. Дар ин маќола ибтидо се китоб »Хулосату-л-

маноќиб», »Рисолаи мастурот» (Манқабату-л-љавоҳир) ва 

»Равзату-л-љинон« ва »Ҷанноту-л-љинон«, ки хориљ аз њавзаи 

Шибњи ќора дар заминаи сиранигории осори Мир Саййид 

Алӣ ба нигориш даромада, муаррифӣ шудаанд ва дар идома 
фењристе аз манобеъ ва маохизе, ки дар Шибњи ќора дар 
бораи Мир Саййид Алӣ ва тариќаи ҳамадонияи ў падид 
омада, ироа шудааст. Сипас пажўњишњои мустаќиле, ки 
муњаќќиќони покистонї, бавижа Муњаммадриёзхон, дар 
нимаи дувуми ќарни бистум рољеъ ба ин орифи бузург анљом 

додаанд, муаррифӣ шудааст. Дар поён низ фењристи номгўи 
бархе аз расоили Мир Саййид Алии Њамадонї, аз љумла 
«Авроди фатњия», «Талќиния», «Чињил асрор», «Дарвешия», 
«Захирату-л-мулук» ва ғ., ки дар Покистон чоп шудаанд, ироа 
шудааст. 
 
Вожањои калидї: Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ, Покистон, 

осори пажўњишӣ. 
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Ҷойгоҳи Мир Саййид Алии Њамадонӣ дар густариши 

тасаввуф дар Осиёи Марказӣ 
 

Ҳуљљат уллоҳи Фаѓонї1 
Донишомӯхтаи доктории мутолиоти амнияти миллии Донишгоњи олии 
дифои миллии Эрон 

 

Мир Саййид Алии Њамадонї ориф, сўфї, олам ва шоири 
эронии ќарни њаштуми њиљрии ќамарї ва аз мубаллиѓони 
умдаи дини мубини ислом дар Осиёи Марказї аст, ки дар 
тарвиљи тасаввуф дар ин ноњия наќше барљаста доштааст. 
Дар ин маќола, ки бо њадафи табйини наќши Саййид Алии 

Њамадонӣ дар тарвиљи тасаввуф дар Осиёи Марказї ба 
нигориш даромада, ибтидо таърихчаи пайдоиши тасаввуф ба 
ихтисор бозгў шудааст. Гароиш ба тасаввуф дар 
Мовароуннањр ва шаклгирии силсилањои сўфиёна дар ин 

минтаќа баррасӣ шуда ва муњимтарини ин силсилањо бар 

асоси доманаи нуфузашон муаррифӣ шудаанд. Тибќи 
таъйиди манобеъ ва маохизи мављуд дар ин замина 
наќшбандия, ќодирия, ясавия ва кубравия муњиммтарин 
силсилањои тасаввуф дар ин ноњия будаанд ва Мир Саййид 
Алии Њамадонї эњёгари дудмони ќудратманди кубравия дар 
Осиёи Марказї дар ќарни њаштуми њиљрии ќамарї будааст. 
Дар идомаи маќола, дар бораи интисоби Мир Саййид Алї ба 
Шайх Алоуддавлаи Симнонї, Шайх Маҳмуди Маздаќонї, 

Наљмуддин Муњаммади Алдаконї ва Шайх Ахии Алидӯстї 
ва низ сафарњое, ки вай ба тавсияи бархе аз ин бузургон ба 
манотиќи мухталиф, аз љумла Хатлон ва Туркистон дошта, 
бањс шудааст. Дар поён шуморе аз муридон ва пайравони ин 
орифи барљаста, ки бархе аз онњо аз саромадони ирфон ва 

тасаввуф дар даврањои баъд шуданд, муаррифӣ шудаанд. 

Вожањои калидї: Мир Саййид Алии Њамадонї, тасаввуф, 
Осиёи Марказї. 

                                                                                                                   
1. Сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон 
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Ишора ба авлиёаллоњ ва намояндагони тасаввуф дар 

осори Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ 
 

Њотам Асозода 
Номзади илмҳои филология, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, Тоҷикистон 

 
 Мир Саййид Алии Њамадонї яке аз урафои бузурги љањони 
ислом аст, ки дар осораш ба андешањои авлиёуллоҳ ва 
намояндагони тасаввуф ишора дошта ва дар табйину тафсири 
масоили гуногун ба осору афкори ин бузургон таваљљуњи 
бисёр кардааст. Дар ин маќола кўшидаем бо мабно ќарор 

додани бархе аз осори Мир Саййид Алӣ, аз љумла рисолаи 
«Футувватия», «Аќлия», »Захирату-л-мулук«, маснавии »Ҳафт 

водӣ« ва ғ. намунањое аз ин асарпазириро зикр кунем. Ин 
ишорот дар мавориди гуногуне њамчун шарњи мафоњими 
ирфону тасаввуф, мафњуми «футувват», «тарбият», шурути 
салтанат ва подшоњї ва ғ. ба кор рафтааст. Ишора ба 

андешањои бузургон дар осори Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ 
бештар дар ростои фаъолиятњои мударрисию воизї ва бо 
њадафи табйини масъала ва тасдиќу исбот назди шогирдон бо 
истифода аз амсолу њикоёт буда ва бархе осори ў дар ин 
замина, монанди рисолањои «Машорибу-л-азвоќ», 
«Муродоти девони Ҳофиз» ва «Ҳаллу-л-фусус» низ дар 
пайравї ва шарњи осори гузаштагон таълиф шудааст. 

Њамчунин мухотабони гуногуни осори Мир Саййид Алӣ ва 
ишора ба андешањои бузургон ду омили муњимме њастанд, ки 
сабаби танаввуъи мавзўот ва шеваву услуби осори ў шудаанд. 
 
Вожањои калидї: Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ, осори Мир 

Саййид Алӣ, тасаввуф. 
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Забони форсии тоҷикӣ дар замони зиндагии Мир 

Саййид Алии Ҳамадонӣ 
 

Мирзо Њасани Султон 
Доктори илмҳои филология, Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва 

мероси хаттии Рӯдакӣ, Душанбе, Тоҷикистон 

 
Замони зиндагии Мир Саййид Алии Њамадонӣ (1314-1386 м.) 

бо айёми пурошӯби инќирози давлатдории хонњои муѓул, 

хурӯљи сарбадорон ва оѓози давлатдории Темуриён мутобиќ 

меояд. Дар он рўзгор забони форсии дарӣ ё ба истилоњи 

имрўзї забони форсии тољикӣ дар ќисмати бузурги 
сарзамини Осиё (Осиёи Марказї, Осиёи Хурд, Осиёи Ғарбї, 

Осиёи Шарќї ва Осиёи Ҷанубӣ) забони умумии 

байналмилалӣ талаќќї мешуд ва аќвому миллиятњои гуногун 
аз он истифода мекарданд. Ин маќола бо асос ќарор додан 

матолиби »Сафарнома»-и Ибни Батута, вазъияти забони 

форсиро дар рўзгори пас аз њамлаи муѓул баррасӣ кардааст. 
Тибќи мустанадоти ин сафарнома, ба далели муњољирати 

бештари ањли илму адаби Хуросон ва Фарорӯд дар он рўзгор 

ба дарбори подшоњон Њинд забони форсӣ байни дарбориёни 

Њинд ривољ доштааст. Забони форсӣ дар рўзгори Темуриён 
низ то пеш аз барканории Бањодуршоњ, охирин подшоњи 
темурї, равнаќ доштааст. Дар ин маќола бо ишора ба 
намунањое аз номанигории подшоњони темурї, ду шеваи 
насрнависї: насрнависии пуртакаллуфи дорои саљъу ќофия ва 

насри содаи бетакаллуф муаррифӣ шудааст. Дар поён бо 
зикри намунањое аз бархе расоили Мир Саййид Алии 
Њамадонї, аз љумла рисолањои «Қуддусия», «Вуљудия», 
«Зикрия», «Дарвешия» ва низ бархе ашъори ў, ин натиља 
њосил шуда, ки забони форсии ин давра забоне сода, фасењ ва 
бетакаллуф будааст. 
 
Вожањои калидї: забони форсии тољикї, рўзгори Мир Саййид 
Алии Њамадонї, муѓулон, Темуриён. 
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Маќоми Мир Саййид Алии Њамадонї 
дар рушди ирфон ва адабиёти тољик 

 
Абдуљаббор Рањмонзода 
Доктори илмҳои филология, узви пайвастаи Академияи илмҳои 

Тоҷикистон  

 
Яке аз шахсиятњои барљастаи адабиёти ирфонии тољик Мир 
Саййид Алии Њамадонї аст, ки дар рушди адабу ирфони 

тољик наќше назаррас доштааст. Мир Саййид Алӣ аз мактаби 
тасаввуф, бахусус тариќати кубравия, муњиммтарин масоили 

алоќаманд ба тасаввуфро омўхта ва бо асарпазирӣ аз мактаби 
ирфонию адабии Саноии Ғазнавї, Аттори Нишопурї ва 

Мавлоно Ҷалолуддини Румї дар пешрафти адабиёти ирфонӣ 
сањме бузург доштааст. "Чињил асрор", ки маљмўаи 41 ѓазал 
аст, маснавии "Ҳафт водї" ва низ теъдоде ќитъа, рубої ва 

дубайтӣ љузъи осори манзум ва «Чињил маќоми сўфия», 
«Дарвешия», «Дар ќоидаи сўфия», «Истилоњоти сўфия», 
«Муродоти девони Ҳофиз», «Минњољу-л-орифин», «Одобу-л-
машоих» ва «Захирату-л-мулук» аз расоили муњимми Мир 
Саййид Алии Њамадонї аст, ки ин андешаманди барљаста 

онњоро ба манзури табйини асрору румузи ирфонӣ падид 
овардааст. Дар ин маќола муњимтарин осори Мир Саййид 

Алӣ, ки дарбаргирандаи мафоњими ирфону тасаввуф аст, 

аъам аз ашъору рисолањои ў, муаррифӣ шудаву мазомини 
ирфонии матрањшуда дар ин осор шарњ дода шудааст. Дар 
поён бо ишора ба ин ки шоир дар ашъори худ барои њифзи 
мазмун ва равонии ѓазалњо аз сабки хуросонї ва то њадде 

ироќӣ пайравӣ карда, пайванди оњанги ирфонӣ бо мазомини 
ишќї ва низ бакоргирии њунармандонаи мазомини рамзї ва 
маљозии тасаввуф аз муњиммтарин вижагињои ин ашъор ба 
шумор омадааст. 

 
Вожањои калидї: Мир Саййид Алии Њамадонї, осор, 

мазомини ирфонӣ. 
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Сайре дар сулуки Мир Саййид Алии Њамадонӣ 
 

Абдулѓафури Орзу1 
Дониш омӯхтаи забон ва адабиёти форсии Донишгоњи тарбиятмударриси 
Эрон, Афғонистон 

 

Њазрати Мир Саййид Алии Њамадонӣ ё ба таъбири 
самимонаи мардуми Тољикистон «Ҳазрати Амирљон» аз 
урафои бузургест, ки усулу мабонии таълимоташ фаротар аз 

њавзаи фарњангию  тамаддунии ӯст. Дар ин маќола пас аз 

зикри шарњи њоле кӯтоњ аз ин орифи вораста дар бораи 
тариќаи ирфонии ў бањс шуда ва ин солики соњибдил 
хўшачини хирмани бузургоне њамчун Хоља Абдуллоҳи 

Ансорї, шайхи акбар Муњиддин ибни Арабї, Абӯњомид 
Ғаззолї, Шайх Фаридуддини Аттор, Саноии Ғазнавї, 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхї, Шайх Наљмуддини Кубро, 
Шайх Мањмуди Шабистарї, Шайх Алоуддавлаи Симнонї, 
Хоља Шамсуддин Муњаммади Ҳофиз, Шайх Муслињуддини 
Саъдї ва ғ. дониста шудааст. Дар бахши дигаре аз маќола 

машраби мазњабї, ирфонї ва фикрии Мир Саййид Алӣ 
мавзўи бањс ќарор гирифтаву бо ишора ба сайру сулуки 
ирфонии ин орифи барљаста, маќоми ў фаротар аз наҳлањои 

каломї ва фиќњӣ ќаламдод шудааст. Дар бахши поёни 

маќола, мафњуми »вилоят« баррасӣ шуда ва дидгоњи 
орифонаи Ҳазрати Амирљон дар ин бора баён шуда ва ин 

натиља њосил шудааст, ки Мир Саййид Алии Њамадонӣ бо 
такя ба ирфон, ки дини ботинии њамаи инсонњост, бо 

маърифати шуњудӣ њамаи марзњои фикриро ба марзи њамдилӣ 
табдил кардааст. 
 

Вожањои калидї: Мир Саййид Алии Њамадонӣ, ирфон, 

мазњаб, вилоят. 

                                                                                                                   
1. Сафири Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар Тоҷикистон 
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Дар барномаи муфассали омодагї ба љашни 700-солагии Мир 
Саййид Алии Њамадонї нашри осори мунтахаби ин адиб ва 
орифи бузург низ пешбинї шудааст. Инак, љилди аввали он, 
ки дар асоси нусхаи тањти № 456 Ганљинаи дастхатњои АИ ЉТ 
бо зањмати Њ. Асозода ва Ќ. Турдиев омода шудааст, ба дасти 

хонандагон мерасад. Ин муҷаллад осори манзум ва 10 
рисолаи ахлоќиву фалсафии Мир Саййид Алии Њамадониро, 
ки ба забони форсии тољикї навиштааст, дар бар мегирад. 
Лозим ба ёдоварист, ки њангоми тањияи осори аллома 
маводде, ки профессор М. Султонзода, академик А. 

Рањмонзода ва профессор А. Кӯчаров дар солњои пеш омода 
кардаанд, бо якдигар муқоиса шудаанд. Умед аст, ки 
хонандагони гиромї аз осори пурмуњтавои ин орифи вораста 
бањраёб шаванд. 
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ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи таљлили 
680-солагии зодрўзи Њамадонї таваљљуњи муњаќиќќони 

соњањои гуногуни илм, аз ҷумла фалсафа, адабиётшиносї, 
таърих, забоншиносї, ахлоќ, педагогика ба он бештар љалб 
шуд. Ба муносибати љашни мазкур дар шањрњои Душанбе ва 
Кўлоб рисолањои људогонаи ин адибу ориф, чун «Рисолаи 
ќудсия», «Маърифати нафс», «Авроди фатњия», осори 
манзуми Мир Саййид Алии Њамадонї ба табъ расиданд, ки 
дар тањияи онњо Моњирхўља Султонзода, Њотам Асозода, А. 
Кўчаров, И. Саидиброњимов, Р. Асозода, И.Љалилзода, 
М.Азизов, С. Њасанзода ширкат карданд. 

«Осори мунтахаб»-и Мир Саййид Алии Њамадонї дар 
тањияи М.Султонзода, маљмўаи маќолањои кормандони 
илмии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тољикистон ва устодони 
Донишгоњи давлатии Кўлоб тањти унвони «Аз Авесто то 
Њамадонї», ки соли 1995 ба табъ расиданд, туњфаи хубе ба 
љашни мазкур буданд. Њамчунин рисолањои донишмандони 
тољик Ќ. Абдурањимов, А Мањмадов, К. Ќодиров, ки ба 
масъалањои гуногуни фалсафї, ахлоќї ва сиёсии осори Мир 
Саййид Алии Њамадонї пардохтаад, сањми назаррасе дар 
њамадонишиносї доранд.  

Дар воќеъ Тољикистон тадриљан ба яке аз марказњои 
муњимми њамадонишиосї табдил меёбад. Дар муассисањои 
илмии Академияи илмњои љумњурї, Донишгоњи миллиии 
Тољикистон, Осорхонаи Мир Саййид Алии Њамадонї дар 

Кӯлоб, Пажўњишгоњи фарњанг ва итилооти Тољикистон, 
Донишгоњи омўзгории шањри Кўлоб ва муассисањои дигари 
илмиву таълимї ва фарњангии љумњурї ба тањияву нашри 
осор ва тањќиќу баррасии ањволу афкори адибу орифи бузург 
машѓул ҳастанд. 

Дуфаслномаи Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии 
Эрон дар Тољикистон бо унвони «Рўдакї» шумораи вижаеро 
ба њаёту осори Алии Њамадонї ихтисос дод, ки дар он 
маќолаҳои устодоне аз Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва 
Покистонро фаро гирифта ва аз дастовардњои илмии онњо 
гувоњї медињад. 
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ва тањияи осори Мир Саййид Алии Њамадонї карда ва дар 
ошно кардани мардум ба асарњои ахлоќии ин орифи бузург 
сањми арзанда доштааст. Дере нагузашт, ки гурўње аз 

муњаќќиќон дар пайравӣ аз ӯ ба ањволу осори Мир Саййид 
Алии Њамадонї таваљљуњ зоњир намуда, ба тартибу тањия ва 
баррасиву тањќиќи онњо пардохтанд. Дар ин замина бахусус 
кормандони Осорхонаи вилоятии таъриху кишваршиносии ба 
номи Мир Саййид Алии Њамадонї дар шањри Кўлоб, 
шахсоне мисли Иброњим Љалилзода, Раљаб Асозода, 
Музаффар Азизов ва амсоли онњо кўшиши бештар ба харљ 
дода, рисолаву маќолањо ба табъ расонданд. Муњаќќиќи 
љавон Њотам Асозода тањќиќи амиќ дар бораи ањволу осори 

адибро њадафи худ ќарор дод ва рисолаи илмӣ дар мавзӯи 
«Мир Саййид Алии Њамадонї ва хусусиятњои адабиву бадеии 
осори ў» таълиф намуд, ки дар соли 2006 соњиби дараљаи 
номзади илмњои филологї гардид. Ҳамчунин ҷустуљўйњои 
илмии ў дар китоби «Алии Њамадонї ва маќоми ў дар 
фарњанги Шарќ», ки соли 2006 дар нашриёти «Ирфон» нашр 
шуд, љамъбаст гардиданд. Њотам Асозода, ки сарварии 
Муассисаи давлатии «Муљтамаи љумњуриявии осорхонањои 
Кўлоб»-ро ба уњда дорад, дар радифи корњои зиёди 
ташкиливу созмондињї ба баррасии масоили гуногуни ањволу 
осори адибу орифи бузург Мир Саййид Алии Њамадонї 
машѓул аст. 

Дар бораи рўзгор, осору афкори Мир Саййид Алии 
Њамадонї дар Эрон, Њиндустон, Покистон дар солњои 70-90 

асри 20 як силсила тадќиќот анҷом шуд, ки аз љумлаи онњо 
метавон ба «Саййид Мир Алии Њамадонї»-и Саййида Ашраф 
Зуфар, «Шоњи Њамадон»-и Сайид Њусайншоњи Њамадонї, 
«Ањволу осори Мир Саййид Алии Њамадонї»- и Муњаммад 
Риёз, «Мураввиљи ислом»-и Парвизи Азкої, «Солори Аљам»-
и Саййид Абдуррањмони Њамадонї, «Шоњи Њамадон»-и 
Шамсиддин Ањмад ишора кард. 

Ҳамон тавр, ки ишора шуд, омўзиши љиддиву њамаљонибаи 
ањволу осори Мир Саййид Алии Њамадонї дар Тољикистон дар 
даврони Истиќлол вусъат пайдо кард. Ба хусус пас аз нашри  
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Пешгуфтори дабири илмӣ 
 

Мирзо Муллоањмад 
доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
Таљлилу бузургдошти адибону донишмандон ва 
фарњехтагоне, ки дар пешрафти илму адабу фарњанг ва љомеа 
хидмати шоиста кардаанд, аз суннатњои њамидаи мардум дар 
њамаи даврону маконњост. Вале дар даврони Истиќлол 
доираи таљлили бузургони гузашта вусъат ёфта ва маънову 
њадафњои тоза пайдо кардааст. Масалан, дар замони шўравї 
ба орифоне, ки дар пешбурди тамаддун сањм доштаанд, 
камтар таваљљуњ мешуд. Њарчанд аз ному осори Мавлоно 
Љалолиддини Балхї, Саної, Аттор ва дигар орифони бузург 
ёд мекарданд, вале тањќиќу тарѓиби осору афкори онњо 
камтар сурат мегирифт. Мањз дар даврони Истиќлол мардуми 
тољик бо ањволу осори Имоми Аъзам, Хоља Ањрори Валї, 
Мавлоно Яъќуби Чархї ва амсоли онњо низ ошноии бештару 
амиќтар пайдо карданд. Мир Саййид Алии Њамадонї- шоир, 
нависанда ва орифи барљастаи асри 14 аз зумраи њамин 
бузургон аст, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
соли 2015 љашни 700- солагии ў таљлил мешавад. 

Тањќиќи рўзгору осори ин адиб, донишманд ва орифи 
барљаста дар Тољикистон дар нимаи дувуми асри гузашта 
оѓоз шуд. Донишманди љавон Моњирхўља Султонзода  
аввалин муњаќќиќи тољик буд, ки ба баррасии ањволу осори  
Мир Саййид Алии Њамадонї пардохт ва дар ин  мавзўъ   
рисолаи номзадї омода кард. Китоби ў «Њаќиќат дар бораи 
Њазрати Амирљон», ки соли 1975 ба табъ расид, бори аввал 
хонандагони тољикро бо ањволу осори ин адиб ва орифи 
бузург ошно кард. Бо он ки дар ин солњо сухан рондан дар 
бораи ирфону тасаввуф чандон гуворо набуд, олими љавон 
саъй кард, ки шарњи њоли ин адиби донишманд ва андешањои 
пешкадами иљтимоиву ахлоќии ўро ба ќалам дињад. Ў 
њамчунин аз аввалин муњаќќиќонест, ки шурӯъ ба баргардон  
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интишоротии худро бо њайати тањририяи љадид оѓоз хоњад 
кард. Умед аст, бо тай шудани мароњили ќонунї битавонем 
дар таќвияти равобити фарњангӣ миёни Эрон ва кишварњои 
Осиёи Марказї наќши худро ба  хубӣ ифо намоем. 
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Туро наме донам, 
 ман 
 њар гоњ гузаштаамро вараќ ме занам, 
 худро дар оина хонаи ту меёбам. 
 Бароям бигў: 
 Агар ту 

 гузаштаатро биковӣ, 
 ба оина хонаи ман ме расӣ?»  

 Кўшиш њои ройзанони пешини фарњангии Љумњурии 
Исломии Эрон дар Тољикистон, устодони фозил ва арљманд, 
доктор Саййидалї Мӯсавии Гарморӯдӣ, ки ин нашрияро дар 
сол 1379 ш. таъсис кард, то доктор Қањрамон Сулаймонӣ, ки 
онро ба шеваи илмӣ сомон дод ва баъд доктор 
Муњаммадњусайни Ардуш, ки онро дар љомеаи илмии Эрон ва 
Тољикистон тасбит кард, дар ба самар нишастани ин нашрия 
шоистаи њар гуна сипос аст. Дар чанд соли ахир ин нашрия ба 
далели бесуботӣ дар мудирият аз масири аслии худ дур шуда 
буд. Дар остонаи эъзом ба Тољикистон ва пас аз њамфикрӣ бо 
њамкорони донишгоњї ва пешкисватони номбурда ва бавижа 
пас аз машварат бо доктор Музаффар Шарифї, мудири кулли 
муњтарами дафтари сиёсатгузорї ва барнома резии умури 
пажўњишии вазорати улум, тањќиќот ва фанноварї муќаррар 
шуд, ин нашрия бо аркони илмии љадид ва њамкории наздик 
бо марокизи донишгоњии Эрон бо таѓйири рўйкарди 
минтаќаӣ аз Тољикистон ба Осиёи Марказї ба сурати 
дуфаслнома (ду шумора дар сол) ва бо номи Дуфаслномаи 
пажўњиш њои фарњангї, забонӣ ва адабии Осиёи Марказї 
мероси њазорудусадсолаи забон ва адаби форсї ва таъсири он 
бар забон њо ва фарњанг њои узбакї, ќирғизї, туркманї ва 
ќазоќии Осиёи Марказї аз садаи севуми њиљрӣ то кунунро ба 
мухотабону алоќамандон шиносонда, бо ин шева пайвандњои 
мардумони гуно гун нажод ва чандгун збони ин минтаќаро бо 
якдигар ва бо дигар мардумони љањон мустањкам тар намоянд. Бино 
бар ин нашрияи »Рўдакї« дар шумораи  оянда фаъолияти 
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рањоям наме кунад, 
 рањояш наме кунам. 

 Дар ин як  уним дања, ки дар Эрон будам, њарчанд њаргиз по 

ба ин сарзамини устура  ӣ нанињодам, њамеша ба мардумони 
хунгарми тољик ба дидаи эњтиром менигаристам. Ваќте 

пешнињод шуд дар кисвати Ройзани фарњангӣ ба ватани 
руъёњоям по нињам, бо камоли ифтихор пазируфтам, њарчанд 

дар Эрони азизам ба гуфтаи Шамси Табрезӣ дар китоби 
“Маќолот”: «Он љо касоне буд  аанд, ки ман камтарини 
эшонам, ки бањр маро бурун андохтааст; Њамчунон, ки хошок 
аз дарё ба гўшае афтад».  

Дар муддате, ки муќаррар шуд ба ин хоки пок сафар кунам, 
бо бисёре аз касоне, ки чун ман дил дар гарави ғариба  њои 
ошно доштанд, њамнишин шудам ва аз мањзари пурхайрашон 
хўша  њо чидам. Содиќона эътироф ме кунам, гоњ суханоне аз 
забони он њо ме шунидам ва баъд дар њамин љо бо чашмони 
худ дидам, ки мардумоне, ки ман сол њо пеш дар бораи онњо 
чизњо шунида ё китоб њо хонда будам, гўё чизе дар дил 

доранд, ки хоставу нохоста ме тавон онро дар њаракоташон 
тамошо кард. Бо худ гуфтам: Накунад Худой нокарда мо ду 
бародар дар айни ягонагї аз њам бегона шудаем. Ба ќавли 

Мирзо Абулњасани Шерозӣ: 
 Бо вуљуди иттињод аз якдигар бегонаем, 
 Чун нигини ошиќу маъшуќ дар як хонаем. 
 Бо њамаи ин номулоимот, бо тамоми вуљуд бовар дорам 
хуршеди њаќиќат њаргиз пушти абр боќӣ нахоњад монд. То 
ваќте фарзандони Рўдакї, Фирдавсї, Носири Хусрав, Саъдии 
Шерозї, Камоли Хуљандї, Ҳофизи Шерозї ва Айнию Лоњутӣ 
љуз забони ниёгон дар ком наме  чархонанд, њељ кас 
наме  тавонад онњоро аз њам људо кунад. Чї касе њаќ дорад 
њазорон соли таърихи муштараки як ќавмро аз њам људо 
кунад? Падарони мо, модарони мо, ниёгони мо аз як обишхур 
љони ташнаи худро сероб кардаанд. Чаро бояд 
фарзандонашон аз нўшидани њамон об мањрум шаванд? 
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Барге аз шавќи љовидон 
 

Иброњими Худоёр1 
Донишёри забон ва адабиёти форсии Донишгоњи тарбиятмударрис 

 
Чањордањ сол пеш, замоне ки бо кӯла боре аз хотироти се  сол  у 

 анди њам  нафасӣ бо ёрони ин сўи Љайњун дар Узбакистон ба 
Эрон бозме гаштам, таъми бо тољикон буданро аз наздик 
борњо ва борњо чашида будам: чизе шабењ ба таъми себ  њои 

тошкандӣ ё на, ќандњои самарќандӣ; Њар чӣ буд, њисси 
шигифте љони маро бо љони ин сарзамин гирењ зада буд. Як 
бор ба худ љуръат додам, ќаламро бар коѓаз гирёндам ва 
парешон  вор шеъри «Гесувони парешон»-ро ба ёди он рўзњо ва 
он хотирот дар дарунам замзама кардам: 
  
 Рањоям наме кунад 
 гесувони парешони шањре, 

 к-аз он сӯи руъёњои кўдакӣ 
 тамоми њасти ямро 
 нишона рафтааст. 
 ∆ 
 Хилват  хонаи хаёлам 
 њанўз њам  
 дар ѓорати њамон холе ст,  
 ки њастии Хољаи Шерозро 
 ба яѓмо бурд. 
 ∆ 

 Гузаштаам аз ӯст, 
 оинаи  оянда ам 

 дар дасти кӣ хоњад буд? 

                                                                                                                   
*Мудири масули Дуфаслнома ва Ройзани фарҳангии Сафорати ҶИ Эрон дар 

Тоҷикистон, hesam_kh1@modares.ac.ir 
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7. Мақола сирфан аз тариқи сабти ном дар сомонаи нашрия1 
ирсол шавад. Чунончи мақолаҳое, ки ба ҳар шакли дигар 
дарёфт шаванд, аз фароянди доварӣ канор гузошта хоҳанд 
шуд.  

8. Чунончи маќолае фоќиди њар як аз мавориди боло бошад, 
аз дастури кор хориљ мешавад. 

9. Ҳаќќи чопи њар маќола, пас аз пазириш мањфуз аст ва 
нависандагон дар ибтидои ирсоли маќола мутаањњид 
мешаванд, то мушаххас шудани вазъияти маќола онро ба 
љойи дигар нафиристанд. Чунончи ин мавзўъ риоят 
нашавад, њайати тањририя дар иттихози тасмими ниҳої 
мухтор аст. 

10. Нашрия дар ислоњи маќолоте, ки ниёз ба вироиш дошта 
бошанд, озод аст. 

11. Орои мундариљ дар нашрия мубаййини назари масъулон 
ва ношир нест. 

 

 

                                                                                                                   
1. Сомонаи нашрия дар дасти тарроҳӣ аст. То замони тарроҳӣ мақолот ба 

роённомаи наширия ба нишонии rudakitj@mail.ru ирсол шавад. 

mailto:rudakitj@mail.ru
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- Мақолаи тарҷумашуда дар нашрия: насаб ва номи нависанда 

(соли нашр). »Унвони маќола«, насаб ва номи мутарҷим. 
Номи нашрия (ҳарфҳои каҷ ва сиёҳ бо шумораи қалами 11). 
Давра ва шумораи нашрия. Шумораи сафаҳот. 

- Пойгоҳҳои интернетӣ: насаб ва номи нависанда (соли 
интишори мақола). »Унвони маќола«. Номи нашрияи 

электроникӣ (ҳарфҳои каҷ ва сиёҳ бо шумораи қалами 11). 

Давра. Таърихи муроҷиат ба сомона. Нишонии дақиқи 

пойгоҳи интернетӣ. 
Ёдоварињои  нукоти муњим: 
1. Расм улхатти мавриди ќабули нашрия ва усули нигориши 

маќола њо бар асоси охирин шева номаи Фарњангистони 

забон ва адаби форсӣ ба нишонии: 
http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx аст. 

2. Ирҷоот дар матни мақола, байни қавс (насаб, сол: шумораи 
ҷилд/ шумораи саҳифа) навишта шавад. Манобеи лотин ба 
ҳамон шакли лотин дар матн дарҷ шавад. Зарурат дорад 
нависандагон ирҷоотро ба шакли дақиқ ва мутобиқи ончи 
дар сатрҳои пешин гуфта шуд, зикр кунанд. Дарҷи 
нишонии манбаъ дар матн барои тамоми мавридҳои 
нақлшуда, чи нақли қавли мустақим ва чи ғайримустақим, 
зарурӣ аст. Ҳамчунин мушаххасоти комили ҳамаи манобеи 
ирҷоъдодашуда бояд дар феҳристи манбеъ оварда шавад. 

3. Муодили лотини вожаҳо ва истилоҳоти номаънус барои 
бори аввал, ки дар матн меояд, дар пайнавишт дарҷ шавад. 

4. Нақли қавлҳои мустақим беш аз чил вожа ба сурати ҷудо аз 
матн бо сархатти (1 сантиметр) аз тарафи рост ва бо 
қалами шумораи 12 танзим шавад. 

5. Номи китобҳои дохили мант ба сурати сиёҳ ва каҷ (қалами 
шумораи 12) ва номи мақолот, шеърҳо ва достонҳои кӯтоҳ 
дохили нохунак қарор гирад. 

6. Ҷадвалҳо, намудорҳо ва аксҳо дар интиҳои матн баъд аз 
натиҷагирӣ ва қабл аз ёддоштҳо ва манобеъ қарор гирад ва 
тамоми онҳо ҳовии унвон ва шумора бошад. Ирсоли 
ҷадвалҳо дар формати word зарурӣ аст. 

http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx
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4. Вожањои калидї: асоситарин вожа њое, ки маќола дар 
атрофи  онњо бањс мекунад ва мавриди таъкиди маќола аст, 
вожа њои калидї аст ва маъмулан 3 то 7 вожа дорад. 

5. Муќаддима: муќаддима, заминаи омода шудани зењни 
мухотаб барои вуруд ба  бањси аслї аст. Бинобар ин 
нависанда дар муќаддима мавзўъро аз кул ба љузъ баён 
ме кунад, то фазои равшане аз матни бањс барои хонанда 
њосил шавад. Њамчунин зарурист баёни њадаф њои 
пажўњишӣ дар муќаддимаи маќолаи мадди назар ќарор 
гирад. Унвони муќаддима бо шумора гузорӣ (бад-ин сурат: 
1-муќаддима) оварда шавад ва дар идомаи муќаддима 
унвон њои 1-1- баёни масъала, 1-2- пешинаи тањќиќ 1-3- 
зарурат ва ањаммияти тањќиќ, њамроњ бо тавзењоти марбут 
оварда шавад. 

6. Бањс: шомили тањлил, тафсир, истидлол њо ва натоиљи 
тањќиќ аст. Бањс бо шумораи 2 мушаххас шуда ва унвон њои 
фаръии бањс ба сурати 2-1, 2-2, 2-3 ... танзим шавад. 

7. Натиља: шомили зикри фишурдаи ёфта њост, ки бо шумораи 
3 мушаххас ме шавад. 

8. Ёддоштњо: шомили пайваст њо, замимаҳо, пай навишт њо ва 
ба  таври куллї матолибест, ки љузъу асли маќола нест, 
аммо дар табйини мавзӯъи навишта зарурї ва муносиб ба 
назар ме расад. Шумораи марбут ба пайнавиштҳои даруни 
матн бо адади поварақӣ мушаххас мешавад ва ба сурати 
мусалсал меояд, (намуна: равобити фарҳангӣ байни 
эрониён ва соири тамаддунҳо...). 

9. Фењристи манобеъ: манобеъи мавриди истифода дар матн, 
дар поёни  мақола ва бар асоси тартиби алифбоӣ насаби 
нависанда (нависандагон) ба шарҳи зер оварда шавад: 

 - Китоб: насаб, номи нависанда (соли нашр), номи китоб 
(ҳуруфи каҷ ва сиёҳ бо шумораи қаламї 11). Номи 
мутарљим, мусањњењ, ҷилд, навбати чоп, мањалли нашр, 
ношир. 

 - Мақолаи мунташиршуда дар нашрия: насаб ва номи 
нависанда (соли нашр). »Унвони маќола«. Номи нашрия 
(ҳуруфи каҷ ва сиёҳ бо шумораи қалами 11). Давра ва 
шумораи нашрия. Шумораи сафањот. 
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Равиши тањияи маќола: 
1. Матни  маќола ва фењристи манобеъ дар њар сафња теъдоди 

26 сатр ва тўли њар сатр 12 сантиметр ва фосилаи сатрњо 
single  чоп шавад. 

2. Маќолот аз 20 сафњаи чопшуда (бо риояти банди 1) таљовуз 
накунад. Њамчунин маќолот бояд бо истифода аз барномаи 

Word 2003/2010 бо ќалами B Nazanin 13 танзим ва чоп 
шаванд. 

3. Дарљи унвон њо ва масъулияти нависандагони муњтарам дар 
мароњили мухталиф сирфан ба њамон сурати сабти номи 
аввалия дар сомона дар назар гирифта хоњад шуд. Бинобар 
ин дар сабти тартиби асомї ва масъулияти онњо диққат 
шавад. 

Сохтори маќола: 
Сохтори маќола бояд бар ин асос танзим шавад: унвони 
маќола, номи нависанда ё нависандагон, чакида (300), 

вожа њои калидӣ (3 то 7 калима), муќаддима, бањс, 
натиља гирї, ёддошт њо ва фењристи манобеъ (теъдоди 
калимоти кулли маќола аз 4000 то 6500 калима бошад):  
1. Унвон: унвони мақолаи кӯтоҳ, даќиќ ва дарбардорандаи 

баёни равшане аз мавзӯъи маќола бошад. 
2. Номи нависанда ё нависандагон: дар зери унвони мақола 

самти чап ба ин тартиб навишта шавад: ному насаб, 
мартабаи илмӣ, номи донишгоҳ ё муассисаи маҳалли 
иштиғол, нишонӣ, телефон ва дурнигор. Дарҷи нишонии 
роённомаи нависандаи масъули мақола ва донишгоҳ ва 
муасссисаи марбут дар понавишт илзомї аст ва нависандаи 
масъул муваззаф аст ба мукотиботе, ки аз дафтари нашрия 
анҷом шавад дар асраи вақт посух диҳад. 

3. Чакида: шомили муаррифии мавзўъ, зарурат ва ањаммияти 
тањќиќ, равиши кор ва ёфтањои пажўњишӣ аст ё ба таъбири 
дигар дар чакида бояд баён шавад, ки чї гуфтаем, чӣ гуна 
гуфтаем ва чї ёфтаем ва беш аз 300 калима набошад. 
Ирсоли чакидаи англисӣ ва кириликӣ дар саҳифаи 
ҷудогона, шомили унвони мақола, номи 
нависанда/нависандагон, муассиса/муассисоти матбуъ ва 
рутбаи илмии онон илзомї аст. 
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Роњнамои тадвини маќола 
 

 Муќаддима: сарнавишти Осиёи Марказї дар замоне ба 
дарознои таърихи зиндагии аќвоми ориёї дар он бо забону 

адаби форсї пайванд хўрдааст. Дар ин давраи тўлонӣ садњо 
адиб, шоир, муаррих, файласуф ва донишманд аз домони ин 
хок парвариш ёфта ва зинат бахши тамаддуни љањон шудаанд. 

Масъулони дуфаслномаи илмӣ-пажўњишии «Рўдакї» бо 
назардошти ин пайванди жарф ва бо истифода аз њайати 
тањририяи муташаккил аз устодони донишгоњ њои Эрон, 
Афѓонистон ва панљ кишвари Осиёи Марказї ќасд доранд 
мероси њазору дусадсолаи забон ва адаби форсї ва таъсири он 
бар забон њо ва фарњанг њои ўзбакї, ќирғизї, туркманї ва 
ќазоќии Осиёи Марказї аз садаи сеюми ќамарї то кунунро ба 
мухотабони алоќа манди он шиносонда, бо ин шева 
пайвандњои мардумони гуно гун нажод ва чандгун забони ин 
минтаќаро бо якдигар ва бо дигар мардумони љањон 
мустањкам тар намоянд. Аз ин љињат ин нашрия метавонад 

расонаи муътабар ва пештоз дар Мовароуннањрпажӯњӣ дар 
Эрон ва љањон бошад ва бо рўйкарди илмии худ гоме њарчанд 
кўчак дар роњи бозхони мероси муштараки ин њавзаи 

тамаддунӣ бардорад. 
 Хатти машйи нашрия:  
Њар гуна маќолае, ки дар заминаи забон ва адабиёти форсї ва 

иртиботи он бо забон њои бумӣ дар Осиёи Марказї навишта 
шавад ва аз арзиши илмии лозим бархурдор бошад, барои 
баррасї ва эњтимолан чоп дар маљалла пазируфта хоњад шуд. 
Њайати тањририя дар рад ё ќабул ва низ њак ва ислоњи 
маќолот озод аст. 
 Баррасии маќолот:  
Ҳайати тањририя нахуст маќолоти дарёфтшударо баррасӣ 
хоњад кард ва дар сурате, ки муносиб ташхис дод ва дар 

чорчӯби тахассусии мавзўъи нашрия ќарор гирифт, пас аз 

њазфи номи нависандагон барои арзёбӣ ба ду нафар аз 
довароне, ки соњиб назар бошанд, ирсол хоњад кард. 
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Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим 

 
 

 

Ройзании фарҳангии Сафорати Ҷумҳурии Исломии 

 Эрон дар Тоҷикистон 



 

 
Дуфаслномаи пажӯҳишҳои фарҳангӣ, забонӣ 

 ва адабии Осиёи Марказӣ 

 
 

Ин нашрия бо муҷаввизи шумораи 499  аз 
07.10.1999 ба номи Ройзании фарҳангии 

Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон ба сабт 
расидааст. 

 
 

Соли шонздаҳум, шумораи чилучорум, баҳор ва тобистони 1394/2015 

 
 


