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اح ي صوفي پاردکشميردر » عارف اميرکبير «سي  
  ∗يفرزانه اعظم لطف

ان سياحجرأت از  توان به ين هند آورد را ميسرزم  را بهي که عرفان اسالميمرد مقدس
 ير بر جاي کشم در سراسِرسياح ين صوفي اي عرفانيپا رد. بزرگ عالم اسالم دانست

ر نپرداخته يرشتة تحر  خود آنچنان بهيها سافرتع مير از وقايرکبيمانده است متأسفانه ام
معاصر خود » الرحلة«ب دهد که در حدود ي ترتيا توانست سفرنامه يا ماست و الّ

چون متش يق يمنابع ذ رجوع به  باتوان ي ماماباشد ) ه ۷۰۳-٧٧٩(بطوطه  ابن
  .برد ي پي ويها  مسافرتيعظمت عرفان به» مستورات«ا يو » المناقبصةخال«

ل او وعظ و ي را سلوک و فقه بوده است و هدف تحصي در طسيد يها فرتمسا
 ,ميمغرب سفر کرد قول خودش سه بار از مشرق تا به  به. خلق خداييغ و راهنمايتبل
دم عادات اهل آن يتش رسي و واليشهر ده شد و هر بار بهي عجائب در بحر و بر ديبس

 اولدر دفعة ”: ها گفته است ن مسافرتيب انجام اي در ترتسيد. دميگر ديق ديموضع طر
 در ضمن يجعفر بدخش. “خانه  خانه بهسومه و دفعة يقر ه بهي قردومشهر و دفعة  شهر به

عدد هفت باشند  ار نامند و بهيا را که اخي اوليبعض: سدينو يها م ذکر هدف مسافرت
 است و در بساط دهيشان را کمال معرفت بخشي اي تعاليرا که خداي ز,ز خوانندي نسياح

ا باشند اهل ين را که در اطراف دياد و طلّابت امر کرده است از مصالح عبسياح ا بهيدن
 ي براي همدانيشان است علي از ايکي ي همدانينظر او عل به: ت ارشاد کنندسياح

ة خود از ي عاليها  محکم داشته و در اتمام هدفة مسافرت جذبيها تحمل صعوبت
  .نکرده استغ ي دريکوشش چيه

                                                   
  .تهران,  دانشگاه تهراناستاديار عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبياِت اردو  ∗
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ا را يسندگان کلمة ربع مسکون و همة دني او غالب نويها دربارة حدود مسافرت
 از يد که بعضيآ ي او در مآخذ مذکور برميها  مسافرتي از چگونگي ول,اند کاربرده به

ده ي دسيد ممالک و شهرها را که ياساس بعض. ده استي و روم را ديممالک اسالم
, بغداد, ختالن, زدي, بدخشان, بخارا, بلخ, مزدقان: شود يآورده م رياست در ز
, ترکستان, )النيس(پ يسراند, )هيسور(شام , ريکشم, مشهد, لياردب, رازيش, ماوراءالنّهر

: آورد که يدر مستورات م. يقارة هند و پاکستان و بالد عرب سائر نقاط شبه) تبت(لداخ 
  .“نمودت ياحسضة حج مقام ملک عرب را يک موقع بعد از فريدر ”

گاندون و جبل القاف قابل ) ترکستان(قبچاق , دار کردهي دسيد که ييگر شهرهاياز د
 حدود يمتوفّ( ير سمناني اشرف جهانگسيدن شهرها و جاها يدن ايذکر است و در د

  .١ هم همراه او بوده است)ه ٨٢٨
, »جآو«مانند , ت همداني واليها  و دهستاني از شهرهايبرخ به» ريرکبيام«

 پس از .اند ز رفتهي کردستان و لرستان نيها تيوال, »برکان«, »لنکان«, »ورکان«, »نيدرگز«
 ي اخخيقت شي در سلک طريسمنان رفته و مدت بعد به بهه  ٧٣٦ از سال يعني ي سالگ٢٣
اما پس از وفات شيخ ,  و اقامت نموده استيشهر شاگرد در خانقاه آن ي دوستيعل

  :اند  آوردهنيالسالک سياندر رسالة . اند زگشتههمدان با دوباره به
ت اشهر يروا و به, اند دهيتش هفت نوبت معموره عالم را گرديروا ر بهيحضرت م”

  .٢“اند افتهي خدا را درياي و چهار کس از اوليسه کرت و هزار و صد و س
  :اد کردهي» نامه يکرس«ز در ي نيرازيش شيدرو

  يمظهــر انــوار حــق ســيد علــ    
ــاحب  ــاوراد فتح«ص ــت او» هي   اس

 رفتـوم و معـل و علـب فضـصاح

ـ        يدر همدان داشـت مـوطن آن ول
ـ سه کرت معموره را د       ده اسـت او   ي

 فتص» نيالد  نظام «يديبود خورش
  :ز آمده استي ناياالولصحيفةن در يهمچن

  خم که او سيد است    يخ ش يدگر ش 
  بگشت او جهان را سراسر سه بار      

   المولـد اسـت    ي نام و الونـد    يعل
  هـزار   بـا  ,چهـار صـد   , ايـ د اول يبد

                                                   
 .٣١٠ص , )اردو ( بنگاليايتذکرة صوف, ج دوم, يف اشرفيلطا  .1

 .۱۰۹ص , ۱ج , الجنان روضات  .2
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 ار ک مرديزه, عـ ز مضجيافـتج اريال اختـاه سـت پنجـنموده اس
ر قدم نهاده و يکشم  بهه ٧٢٤ن بار در سال ي نخستسياح ي صوفيشاه همدان

 ي و:اد کرده است کهي تها هرمان. ن همت گماردين سرزميدعوت نور عرفان در ا به
ر تاخت و يکشم  بهيمنظور مذهب دان خود بهيصد تن از مرترأس هفدر ه  ٧٨١خ يتار به

 مريدان ن و ارشاديغ دي و تبلير در وعظ و راهبريرکبي ام.دا نمودي پياديدر آنجا نفوذ ز
ها براي مشورت و راهبري پادشاهان و اميران آن  و کسب براي اکل حالل و مالقات

  . جا گذاشته استزبان فارسي و عربي بر اي به آثار زياد و ارزنده. وقت
باشد هم  ي و قطعه ميک غزل و نه رباعي چهل و ير او را که محتوعشمجموعة 

چنانچه در کنار آثار .  کرديانه تلقّي صوفيات عرفاني جزو آثار برجسته در ادبتوان يم
ده کتاب ارزنده  و  بالغ بر حدود صدي و خطّي جمع آثار منثور اعم از چاپيمنظوم و

  .باشد يز مين
 دربارة ي همداني عليسد که وقتينو ي مالمناقبصةخال در ين جعفر بخشيرالدنو

  :آثارش فرموده است
صد سال طالبان  کن بعد از فوت من بهيل  نشناخت وين روزگار کسيمرا در ا”
  .“رند و قدر من بشناسنديدا شوند که از رسائل من فوائد گيپ

 از کتب و رسائل او در ي درست درآمده است چرا که بعضينيب شين پيالحق ا
او هنوز هم » هيفتح اوراد« بوده است و رسالة يقارة هند و پاکستان جزو کتب درس شبه

  .باشد يف مين کتب اوراد و وظايتر ر از متداوليدر کشم
 دندگان خداوند آن خطّه خوي قدم نهاده بود که نماينيدر سرزم شاه همدان يآر

مقام و   بهيپرداختند و بدون اندک توجه يب مو چوسنگ   باانيد انبوه خدايتول به
 نومسلمانان .کردند يم مياهللا خود در برابر ساخته و پرداختة خود تعظةفيخل يمنزلت واال

 پرداختند ينواختن ساز و دهل م نة خود که در معابد بهيري در ابتدا بنا بر عادت ديريکشم
ر عارفانه يتدب  با شاه همداناماردند ک يضه مي فرين عادت ادايا  نماز فجر بهيپس از ادا
 نماز فجر  وه پس از دعاي اوراد فتحخواندِن مردمان آن خطّه را بهز خود يآم و صلح

 بندگان بندة سنگ و کلوخ ين که زمانين سرزمير همدان در چنيام. ب ساختيترغ
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خانقاه در همان موضع که اکنون , ايساحل در  پنجگانه را در پنجگاه بهي نمازها.بودند
  :يري کشميقول غن به. اردزگ يامامت خود م اوست به

  ملّتش برخيزد از خاک قبور  آواز طور  که بييباش تا بين  
ر ي شاه همدان در کشمينفوذ عرفان

ن شاعر يرسد که بزرگتر ي ميحد به
 )ه ٧٣٦(» عارفه الله «يري کشمِکيکالس

زعم هندوان  ار بهيآن د» يوخشور بانو«
ر عارفانة خود را در حق ن اشعايواتريش
صورت ترانه   سروده که اکنون بهيو

ر است او از ينزد مردم کشم
 امروزه يحتّ, ي وي و مذهبياست که اشعار فلسف» شاه همدان«ندگان ين ستايتر برجسته

برخوانده  از, ري کشمي و مردميات سنّتيمشابة ادب ان بهييق رانان و روستايز توسط قاين
 وخشور يبانو «نيعي. نامند يم» يوگشاوريالال «ر او را ية کشمدر يهندوها. شود يم
 ي وحدت وجودةفلسف» وگايوا يش«ان بزرگ ي دو جر.»الال عارفه«و مسلمانان » وگاي

  .و شاه همدان جمع شده است» الال «در وجوِد,  اسالميه اٰلتصوف» عرفان«و , ريکشم
لحاظ   اهم بهياله و مجموعة شعر و رسب کتا١١٠ش از يب سيدآثار منظوم و منثور 
گذشت ثلث عمر خود   باي و.باشد ي و مضمون درخور توجه ميسبک و انشا و محتو

ر ي در کشمي وقعت و رونق خاصّيزبان و ادب فارس  بهيدر مسافرت و جهانگرد
  .ده استيبخش
 يها ان کتابيم باکانه در ياو از لحاظ مضمون و لهجة ناصحانه و ب» الملوِکةريذخ«
قصد ارشاد  ز اگرچه بهي ني ويها نامه. ر استينظ ياست مدن بي قدما در اخالق و سمهم

  .دهد ي را ارائه مي از نثر فارسيرينظ ي بيها  نمونه,افته استي خلق نگارش ييو راهنما
 که يز فرهنگي از اشعار حافظ و ني بر تعدادمير سيد علي همدانيح يشرح فص

د عارفانه است در نوع خود يد  باخته که در اصل هردووان او پرداي مصطلحات ديبرا
ن مورد رسالة ي در اي هرچند محصول کار و. است که انجام شده استين اثرينخست

 زي شارح خود ن,را عالوه بر فضل تقدمي دارد زيانيت شاي اهماماست يش ني بيمختصر

 المناقبصةخالنورالدين جعفر بخشي در 
نويسد که وقتي علي همداني دربارة  مي

مرا در اين روزگار ”: آثارش فرموده است
کسي نشناخت و ليکن بعد از فوت من 

صد سال طالبان پيدا شوند که از رسائل  به
 .“ فوائد گيرند و قدر من بشناسندمن
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خواه شناخت و و خواه نااست راز معاصر بوده و او را مالقات کرده يخواجة ش با
 ي از ويها بعد گران که قرنيتر است تا د کيت نزديواقع ب بهيالغ برداشت او از لسان

  .اند ستهيز يم
ر ي اشرف جهانگمحمد سيدنام   حافظ بهگر از معاصراِني ديکيارش زن گيهمچن

اد يک عارف کامل يعنوان   است که از خواجه حافظ بهي همداني علسيد ِدي مر,يسمنان
سازد که  ياتش آشکار ميت خواجه را در روزگار حي اهمسيدن اثر يا. ه استکرد

آن همه   باتر بوده  که ظاهراً از خواجه سالخوردهي همدانسيدعظمت   بهيتيشخص
ش از ي پيات خواجه و حتّي در روزگار ح, که خود داشتهيها يمشاغل و گرفتار

  .دآورده استيرک اشعارش پدد  کمک بهين رساله را براي ايوان وي دآوري جمع
  :ميپرداز ي او م سبک نگارش و آثاِرةوي شيبررس اکنون به

ا ي گو, داشته استيزبان وقت هم توجه خاصّ  خود بهيها شاه همدان در نگارش
افت که يتوان در ي چنانچه م,نگاشته است ي خود اکثر مج و متداول زماِنيزبان را به

 مثالً رسالة .نوع بوده استصساده و م) تمهش, قرن هفتم(سبک نگارش زمان او 
ان نوشته شده لذا مطالب ساده و عام ي مبتدياو برا» هيچهل مقام صوف«و » سفره آداِب«

 اصغر ياستاد عل. نوع و مسجع استص خواص ميبرا» قاتبع«و » هيذکر «اما ,فهم است
  :کند ي مناين بي سبک نثر قرن هشتم را چنيات عموميحکمت خصوص

 .يت عربلغادب و   باي و اختالط زبان فارسيختگي آمکمال .١
 .ها ن اسالم در نگارشيمات و آداب دير و نفوذ کامل معارف و تعليتأث .٢
  .ة گذشته در آثار و خاصّه در نظم و نثر متصوفه قرن هشتمي صوف آثار و اقواِلِريتأث .٣

گر يند د همانسيد اما , استياتيخصوصن ي چنيز داراير نيرکبي اميآثار فارس
 مواد ةي تهي چرا که برا,ز داشته استيز نظر کامل نيان نينيشيآثار پ ن بهفمتصوفه هر 

  .ض برده استينگارش خود در نظم و نثر از آثار آناِن ف

   شاه همدانيآثار فارس
 .است مؤمنيدر موضوع علم اخالق و س, الملوکةريذخ .١
 .يه جستن از معاص چهار باب در بحث توبه و کناريدارا, نيالتائب مرآت .٢
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, ية ابن فارض مصريمية ميدة معروف خمري قصيدر شرح عرفان, االذواق مشارب .٣
 .)ه ٦٣٢(الحسن  يخ عمر بن ابيش

دان ي مري است که شاه همدان برايمجموعه مشتمل بر اوراد و اذکار, هي فتحاوراِد .٤
 . کرده استيآور  جمعيو طالبان و ذاکران عموم

ر نفوس يه و تطهير و سلوک و تصوف و عرفان و تزکيموضوع آن س, نيرالطّالبيس .٥
 .است

ات و فوائد اذکار و اوراد يفيرامون احوال و کيف پين رسالة شري ا,)يفارس (هيذکر .٦
 .هية کبرويق صوفيطر است به

ها و امرا و سالکان راه حق و دوستان و  نامه ن رساله مربوط بهيا, هيريام مکتوباِت .٧
 .باشد ي ميدان ويمر

ث يد و احادي مجقرآنات يآ بهتوجه   بايلت عقل انسانين رساله در فضيا, هيعقل .٨
 .ن و بزرگان نوشته شده استي صحابه و تابعاقواِل  وصغامبريپ

 .ر اهل کماليدر آداب و س, هيداوود .٩
 بدخشان شاه حاکِم  بهراممحمدالتماس سلطان  ن رساله بهيا, هيشاه بهرام ةرسال .١٠

 .ه استيري شده در مکتوبات اميفن نامة معري اولاست و در واقعشده نوشته 
  بوده و در دنبالة مالقات و صحبت موچلکهسيد از ارادتمندان يکي, رسالة موچلکه .١١

 . نگارش شده استسيد با
 ي هروي از خواجه عبداهللا انصارمناجات و وارداتن رساله مانند يا, هيريام وارداِت .١٢

 خواجه واردات و يها ف شده است و همانند رسالهي تألي مقفّينثر مسجع و گاه به
 . را دربرداردمؤلّف يات درونيفيک

 ين کبٰريالد خ نجميف شي تألةالعشر االصول ين رساله ترجمة آزاد فارسيا, قاعده ده .١٣
 .باشد يم» هيکبرو«سالکان گروه » گانه اصول ده«قت يمضمون رساله حق. باشد يم
زبان ساده پرداخته  بهه يذکر چهل مقام صوف ساله بهن ري در اسيد, هيچهل مقام صوف .١٤

, رضا, مخالفت نفس, ذکر, صبر, مراقبه, مجاهده, ارادت, توبه, انابت, تين: است
, فنا, رجا, خوف, صدق, اخالص, ورع, عبادت, زهد, توکّل, ميتسل, موافقت برمال

, وصال, توحدت قرب, شوق, تمحب, تيوال, معرفت, نيقيال حق, نيقيال علم, بقا
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 دربارة آخر تصوفت و ينها, ريتح, انبساط, ديتفر, تيوال, ديتجر, هرمحاض, کشف
 :ديفرما يم
 ي است و صوفتصوفمقام چهلم ”

 بود و يفاآن بود که از همة مرادها ص
 بود و يب و فضول صافيزبانش از ع

 بود و يدلش از هر علّت صاف
و از  بود يانت صافيچشمش از خ

حق آموخته   باد وجهان دوخته بو
 بود و يبود و باطنش از آفت صاف
و  بود ينفسش از شهوت صاف

 بود يش صورت صافياز آراظاهرش 
ن چهل ي بود که ايو گفتارش صاف

 .“غمبران هم بوده استيمقام پ
 يها ا و فرق خوابيؤر ريت خواب و تعبيفيان و کيد در بين رساله را سيا, هيمنام .١٥

دان خود که نامش را ذکر نکرده نوشته ي از مريکي ياتقاض کامالن و ناقصان به
 .است

 کلمه مبذول است و چند منسوب از ي عرفانيمعنا  بهسيد توجهدر اصل , هيهمدان .١٦
که) ه٦٠٦: م( ين رازيامام فخرالد : 

  آنکس که بدانـد و بدانـد کـه ندانـد          
 ست معظّم يعراق اندر شهر نک بهيا

  شتن از دست ضاللت برهانـد     ياو خو 
 چ ندانديخوانند او ه» همدان« را وک

» يهمدان «ي است و دعوي تعاليفقط ذات بار» همدان «ي عرفانياصل معنا در
تواند همدان گردد که  ي آن کس مسيدقت است البتّه از نظر يگران فاقد حقيد
  .واصل گردد» همدان مطلق«به

: ديفرما يت که م اسي و اعتقادات مسلمانيدربارة مبانن رساله يا, هياعتقاد رسالة .١٧
د يداشتن شک و ترد  بام ويد در قلب و ذهن خود جا داده باشي را بايعقائد مسلمان

 .ميمان خود را تلف کنيد که اينبا

شرح فصيح مير سيد علي همداني بر 
تعدادي از اشعار حافظ و نيز فرهنگي که 
براي مصطلحات ديوان او پرداخته که 

ديد عارفانه است در  در اصل هردو با
نوع خود نخستين اثري است که انجام 

, زيرا عالوه بر فضل تقدم. شده است
 شيراز معاصر خواجة شارح خود نيز با

 .بوده و او را مالقات کرده است
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ت و اصطالح لغصد ي مختصر متجاوز از سيمعان ن رساله بهيا, هيصوف اصطالحاِت .١٨
 .رامون آنهاستي پيحاتيانه و توضيصوف

او پند و  ر نگاشته و بهيرساله طبق التماس پادشاه کشمن يا, هيا قدوسيقات برسالة ع .١٩
 . مرشدانه داده استياندرزها

 . استي سالکان راه خداونديي رهنماين رساله برايا, تيرسالة مش .٢٠
 .يمان سادة مسلمانيه و سالکان است نه ايمان صوفين رسالة ايا, مانيقت ايحق .٢١
الت عرفان و معرفت ان مشکين رساله براساس موضوع بيا, رسالة مشکل حلّ .٢٢

 . استيخداوند
ر و سلوک سالکان و احوال ين رساله دربارة مراتب سيا, نيقيال حق, ر و سلوکيس .٢٣

 . و عرفان استتصوفاهل 
ف ي تألالحکم فصوص ين رساله در مورد خالصة مطالب عرفانيا, الفصوص حلّ .٢٤

 .باشد يم) ه ٦٣٨ :م (ي اندلسي ابن عربالدين يمح
 ي همداني علسيدر ينامة م تين رساله در اصل وصيا, »هيفقر« يشينسبت خرقة درو .٢٥

 . آن نوشته استيو نواح» کونار « ملک خضر شاه حاکِمياست که برا
 يه احمدي ذهبلة خانقاِهيوس ش بهين رساله در مجموعة رسائل دراويا, هيشيدرو .٢٦

 يشين رساله دربارة مسلک دروي در اسيد. ديچاپ رس ش به ١٣٣٨ در سال يرازيش
 .شان نوشته استيو احوال درو

 ي کبٰرالدين خ نجمي شي است از رسالة فارسيا ن رساله خالصهيا, نيديالمر آداب .٢٧
 .است» نيديالمر آداب«ن نام يهم که به

ال هم يالخ ا مرآتيافه يالق ا علمي يشناس افهياسم ق رساله به, »نامه افهيق«, نامه انسان .٢٨
 .افة ظاهر استي و قيفة انسانايشهرت دارد و موضوع آن دربارة ق

اضات نفس ي که سالک از انواع عبارات و ريماتين رساله در اساس تعليا, هينور .٢٩
 .نگاشته شده است, ابدي يدست م» نور مانند«وجود  آورد و به يدست م به

 . استي عرفانيها ن رساله مشتمل بر بحثيا, هيوجود .٣٠
 و طالبان حضرت ياب مبتدان آديدر ب: ن استين رساله ايموضوع ا, هينيتلق .٣١

 .يقي و مطلوب حقيت وصول و مقصود اصليفيت و کيصمد
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, انه و اعمال و عباداتيت آداب صوفيان اهمين رساله در بيا, هياسناد و اوراد فتح .٣٢
 . و اذکار استوار استنماز, وضو, روزه

که است » هيريواردات ام« از رسالة ي قسمتيطور کلّ ن رساله بهيا, مناجات رسالة .٣٣
 . نوشته شدهي هروي از مناجات معروف خواجه عبداهللا انصاريرويپ به

د يدان در اکل و شرب باياست که مر» ادب«ک يرساله شامل هشتاد و , سفره آداِب .٣٤
 .نگاه دارند

 ن دارند آنايني مردم که در امور دي ذاتعداد بنابر استسيدن رساله يدر ا, مردم ةطائف .٣٥
 .ندک يم ميچهار گروه تقس را به

قت نور خدا توسط ين رساله درک حقيموضوع ا, ل انواريقت نور و تفاصيحق .٣٦
 .خاصّان خدا است

, ريالطّ ه منطقين رساله شامل اشعار دعائيا) يواد هفت (ريالطّ منطق اراِتياخت .٣٧
 . استيالمعان  مرتبطيمنتخب عرفان

 صة مبارک حضرت رسولي حلين رساله بر مبنايا, صة حضرت رسولياسناد حل .٣٨
 .ان شده استيب
ه و ي سالکان توصين رساله برايموضوع ا, )يفارس(ق يوجد الرفيق اذا لم يالطّر اقرب .٣٩

 . الزم استيقيخشوع و خضوع حق, ينياندرز است که در عدم کبر و خودب
) ه ٤قرن  (ي همدانين رساله شامل اشعار ظفر کافيا) ةالفتو کتاب, نامه فتوت (هيفتوت .٤٠

 . استين فتوت و جوانمرديي است و آمؤلّف  و خوديو عطّار و نظام
 بر لباس ظاهر و باطن يحاتين رساله شامل توضيا, ل و لبس االسواديالسواد اللّ يف .٤١

 .استير يسالک مخلص و ب
 ارادتمندان و سائالن ي کالمسؤال ده ين رساله محتويا, )يکالم (تسؤاال رسالة .٤٢

 .ت پرداخته استسؤاالک از يجواب مختصر هر   بهي همدانياست که عل
نام حاج  دان مخلص خود بهي از مريکيش ين رساله براساس فرمايا, نيالسالک معاش .٤٣

 . است نوشته شده است و بحث دربارة حالل و حرامين بدخشيالد قوام
 .وان حافظي ديرات عرفانيحات و تفسيتوض, وان حافظيمرادات د .٤٤
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رز و کلمات قصار بزرگان را  پند و اند١٤٣ن رساله مجموعاً يدر ا, نيالعارف منهاج .٤٥
 . شده استيآور دتمندان جمعيدان و سالکان و عقي مريبرا

 هباني نصائح طبي جعفر بدخشي نامه بران رساله شامليا, ايمياقوال در علم طب و ک .٤٦
 .ب دوا نوشته استيو ترک

 پول توسط يزير که توسط مقدار ناچين کشميسرزم شاه همدان به» ريرکبيام«
 د وي و عزّت و وقعت بخشي آزاد,هندو فروخته شده بود» راجه دوگراه«هها ب سيانگل
ر را ي نام کشميدن روح زبان فارسيدن و دميبخش  باران وي ايفرهنگ و تمدن اسالم با
  .ل کرديتبد» رغيص راِنيا«به

  :ير علّامه اقبال الهوريقول عارف کب به
  چـه ارزان فروختندقومي فروخـتند و    خيابان فروختنديجودهقان و کشت و  

  :ديگو يجاز محو در ارمغان 
  ر آمـد  يگر محکوم و مجبور و فق     ر  يهمان کشم 

  هم يد از دست زمان پ  يها د  چه ظلم و چه ستم    
  آخـر , ب و تـر دمـاغ  ي قوم نج يد ا يمشو نوم 

 

  آمد» ريغ ص راِنيا«نش نامش   يکه نزد اهل ب   
  ر آمـد  يـ کلبة دهقـان پ   , ن غم ي ا يفسانه گو 

ـ مکافات ستم با   ـ هرچنـد د  , دد رسـ  ي   ر آمـد ي
 )ترجمه از اردو(                              

پردازد  ير افالک ميس  بهي روممحمد الدين ت موالنا جالليهدا دنامه بهياقبال در جاو
»  همدانشاِه«ارت يشرف ز زند و به يالفردوس مةجن  بهي افالک سريو سپس در آن سو

  :ديگو ي او م,شود يفائض م
ــپ  ــاز ت ــن تپاراي ــشتي   دم در به

ـ آ يآنچـه مـ   » يروم«گفت     د نگـر  ي
  خوانـد آن مـست مـدام       ي م يا نغمه

ــم  ــاالر عجــ ــسادات ســ   سيدالــ
ـ «تا     درس اهللا هـو گرفـت     » يغزال

ــشور م ــد آن کـ ــو نظيمرشـ ــنـ   ريـ
ــه را آن  ــاه«خطّ ــدر» ش ــتي   نيا آس

ــرد  ــدن آن م ــراِن«آفري   » صــغيراي

ـ هـا را خر    کهنه غـم     بهـشت دم در   ي
   پـسر يآنچـه بگذشـت ا    با دل مده 

  واالمقــــام» ســــيد«در حـــضور  
ــد  ــار تقـ ــت او معمـ ــميدسـ   ر امـ

ــان او گرفــت    ذکــر و فکــر از دودم
  ري مـش  ان ر يش و سـالط   ير و درو  يم

ـ ب و ديداد علم و صنعت و تهـذ       ني
ــذير  ــا هنرهـــاي غريـــب و دلپـ   بـ



  در کشمير» عارف اميرکبير«رد پاي صوفي سياح   ٣٢٧

  

 ١…دل راهي بده خيز و تيرش را به رهـد گــد صـايـگاه او گشـک نـي
د که ياوج رس قاره به بزرگوار آنچنان در شبهن ي ايراني و اي نفوذ قدرت عرفانيآر

ت احترام ينها  باران وقت حلقة ارادتش را در گوش کرده وي از حکّام و امياري بسيحتّ
 يها تيارد امروزه مرکز فعالزگ ير در آن نماز مي در کشمسيد که ييبنا. اد کردندياز او 

 يها باشد پرچم يسوعا مو تاام مقدس عاشورا يخصوص در ا قاره به مسلمانان شبه
در روز عاشورا » شاه همدان, رانين اير سرزميرکبيام«اد يافتخار   بهيريمسلمانان کشم

 يراني اسياح ين صوفي ايز احترام خاص برايمسلمانان نغير. ديآ ينشانه احترام فرود م به
  .شوند يقائل م

ن ي در سرزميراني ايها  و فرهنگ و تمدني گسترش زبان فارسيشاه همدان بان
نام در  گر شاعران بهي و ديه اقبال الهورما چون علّيقاره است بزرگان ر و شبهيکشم
  .اند دهي بخشاشعاِر زيبا يزبان فارس ش و وصف او بهيستا

قاره برخوردار  ن و شبها در ايرينه تنها از مقام علمي و عرفاني خاصّ» شاه همدان«
تبليغ  روحي آرام به  بان ريختن قطره خوني بلکه مجاهدي است عظيم که بدو,است

راستي روحش قرين رحمت   به.دين مبين اسالم در سرزمين خدايان سنگي پرداخت
  …حق باشد و يادش در قلب تمامي عارفان دين جاويدان
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 .م ۱۳۷۴/۱۹۹۵
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, ياور حسين جعفري: ناشر,  همدانيين حسينالد  دکتر سيد حمد کمالالقُرٰبيةصاحب مود .۵
 .م ۱۹۸۴

انضمام رسالة همدانيه  احوال و آثاِر مير سيد علي همداني به, مروج اسالم در ايراِن صغير .۶
 .ش ه ۱۳۷۰ , همدان, بوعلي سيناانتشارات دانشگاه, ييکاذتأليف دکتر پرويز ا

  


