
 

 

Anahita 

A Research Journal of Persian 

Language, Literature Art & Culture  

No. 01, 2015, pp 9-30 

 آناھیتا

 مجلہ علمی۔ پژوھشی زبان، ادبیات، فرھنگ و تمدن فارسی

 30-9میالدی، صص  2015 فصلنامہ 01 شمارہ: 

 

Islamic Culture and Lore 

        *Aygun Alizade 

 

This article shows the evolution of Islamic culture in one scheme. In this scheme 

there are both theoretical and practical grounds. To the question that who can 

establish the true Islamic culture. The answer is that only a perfect human being and 

his followers can create the ideal Islamic culture. The central idea of the article is: 

Prophet Muhammad (s) is the ideal human being. 

He introduced Islam and the Book of God, Qur'an to people.  

After passing certain stages provided in the scheme, a person can reach lore or 

spiritual knowledge. 

If a person reaches spiritual knowledge, his heart will shimmer with the Divine light. 

The scheme begins with an ideal or perfect man through whom a person reaches 

spirituality or lore. The nature of our scheme is that the beginning and the end is 

human salvation. For human salvation, one should pass the stages of Islamic culture 

shown in the scheme. 

In this article the theoretical and scientific grounds of spiritual learning and sufism 

are compared with the interpretation of the Qur'an, because both the interpretation of 

the Qur'an and  Islamic culture have passed through the same path of evolution. 

Afterwards, while interpreting hadith, the role of science has been stated. In the end, 

the history of sufism, its development stages have been analyzed in a comparative 

manner.  
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 فرھنگ اسالمی و عرفان

 آیگون علیزادہ   *

 :چکیدہ

در این مقالہ سعی کردہ ایم کہ تکامل فرھنگ اسالمی را در یک نمودار نشان بدھیم۔ در نمودار ما ھم مبانی 

نظری و ھم مبانی عملی وجود دارد۔ فرھنگ اسالمی را چہ کسانی می توانند چنانچہ باید و شاید تشکیل 

امل برسانند۔ از این جھت ھم بدھند؟ فرھنگ اسالمی را فقط پیروان راہ "انسان کامل" می توانند بہ تک

نمودار ما با انسان کامل شروع می شود و تا عرفان و تصوف ادامہ پیدا می کند۔ چون اسالم خودش یک 

اقیانوس بیکران است و فرھنگ اسالمی ھم امواج ھمان اقیانوس می باشد آنھا را نمی توان در یک مقالہ 

ب نیاز بہ نموداری ھست کہ در آنجا تمام محورھای بیان کرد۔ ما تصمیم گرفتیم کہ برای خالصہ، مطال

 اصلی مقالہ نشان دادہ شود۔ محورھای اصلی مقالہ: 

 محمد )ص( انسان کامل است۔ 

 محمد )ص( دین و قرآن را بہ انسانھا رساندہ است۔ 

 انسان باید بکوشد کہ ھم دین و ھم قرآن را خوب یاد بگیرد۔ 

 شدہ است انسان می تواند بہ عرفان برسد۔  پس از طی مراحلی کہ در نمودار نوشتہ

 اگر انسان بہ عرفان رسید قلب او جایگاہ تابش انوار الھی خواھد بود۔ 

نمودار با انسان کامل شروع می شود و تا عرفان می رسد۔ ویژگی نمودار ما این است کہ اول و آخرش 

 نجات انسان است۔ 

 یزھای نمودار ما می باشد مھم است۔ برای نجات انسان، فرھنگ اسالمی کہ شامل ھمہ چ

در این مقالہ مبانی نظری و علمی عرفان و تصوف بیشتر با تفسیر قرآن مقایسہ شدہ است۔ زیرا ھم تفسیر 

قرآن و ھم عرفان اسالمی یک مسیر تکامل را طی کردہ است۔ بعد از آن نقش علم حدیث در تفسیر و تصوف 

 راحل رشد آن بہ صورت مقایسہ ای تحلیل شدہ است۔ بیان شدہ است۔ در آخر تاریخچہ تصوف، م

 فرھنگ، اسالمی، عرفان، تصوف، تفسیر، انسان، کامل واژگان کلیدی:

  (aygunalizade@yahoo.com)*آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی شوق شناسی ، دکتر رشتہ ادبیات فارسی 
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 ۔مقدمہ۱

مقالہ حاضر بہ این دلیل با عنوان فرھنگ اسالمی و عرفان ارایہ می گردد؛ کہ، از پیدایش 

اسالم تا امروز، عرفان اسالمی با فرھنگ اسالمی ھمراہ بودہ است و فرھنگ اسالمی را شامل 

علوم اسالمی، علوم قرآنی، عرفان و تصوف، ادبیات، ھنر و غیرہ دانستہ اند عرفان و تصوف 

یک پدیدہ ی منحصر بہ فرد در بطن اسالم است۔ اگرچہ قبل از اسالم نیز در ادیان  اسالمی ھم

الھی شبیہ بہ آن دیدہ شدہ است دراین مقالہ کوشش شدہ؛ کہ عرفان اسالمی، از تاریخچہ 

تصوف تا فلسفہ مال صدرا، بہ صورت خالصہ ارایہ گردد و ھمچنین بہ بررسی این موضوع 

ن و علوم اسالمی با خودش یک روش زندگی ھم آوردہ است؛ بہ کہ اسالم عالوہ برعلوم قرآ

این جھت؛ ضمن معرفی صوفیان، فالسفہ و شخصیت ھای بزرگ عرفان بہ مطالب کہ نمودار 

 مشخص شدہ خواھم پرداخت۔ 

 ۔ بحث۲

در نمودار، اولین مقام انسان کامل نامگذاری شدہ است۔ اما راہ شناخت انسان کامل و انسان 

برای شناخت انسان کامل ابتدا در قرآن و سپس در سنت باید جستجو کرد۔ اگرچہ کامل کیست؟ 

“ مؤمن کامل”و “ مسلمان کامل”نیست؛ اما تعبیر “ انسان کامل”در قرآن و سنت تعبیر 

توصیف شدہ است۔ بہ طور قطع، مسلمان کامل را، شخصی کہ در باورھای اسالمی بہ کمال 

 پرتو ایمان بہ کمال رسیدہ۔ دانستہ اند۔ رسیدہ و مؤمن کامل نیز کسی کہ در

ابتدا باید مشخصات انسان کامل را در قرآن و سنت جستجو کرد، بدیھی است کہ در قرآن و 

سنت کامال بہ این موضوع پرداختہ شدہ است۔ اما راہ دوم درشناخت انسان کامل، آن است کہ 

ر مکتب اسالم و قرآن ساختہ افرادی عینی را بشناسیم شخصیت ھایی کہ مطمئن ھستیم آنھا د

وجود عینی انسانھای کامل اسالمی ھستند، چون انسان کامل اسالمی فقط یک انسان ”شدہ اند و 

ایدہ آلی و خیالی و ذھنی نیست کہ ھیچوقت در خارج وجود پیدا نکردہ باشد، انسان کامل، ھم 

 (31:8:31)مطھری، “ درحد اعال و ھم در درجات پائین تر، درخارج وجود پیدا کردہ است۔
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پیامبراکرم )ص( نمونہ انسان کامل اسالم است۔ علی )ع( نمونہ ی دیگری از انسان کامل اسالم 

“ انسان کامل”را بہ کاربردہ است؟ تعبیر “انسان کامل”است۔ اما چہ کسی اولین بار تعبیر 

اربرد درادبیات اسالمی تا قرن ھفتم ھجری دیدہ نشدہ است۔ امروز دراروپا این تعبیرک

 بسیاردارد؛ اما برای اولین بار در دنیای اسالم این تعبیر در مورد انسان بہ کار بردہ شدہ است۔ 

عربی اندلسی (۱را مطرح کرد، عارف معروف، محی الدین )“ انسان کامل”اولین کسی کہ 

طائی؛ پدرعرفان اسالمی است۔اکثر عرفا، کہ از قرن ھفتم بہ بعد درمیان ملل اسالمی و از 

ملہ عرفای ایرانی فارسی زبان، از شاگردان مکتب محی الدین بودہ۔ مولوی با ھمہ عظمتش، ج

دارد کہ بعد (۲یکی از شاگردان مکتب محی الدین است۔ او شاگردی بہ نام صدرالدین قونوی )

از محی الدین، بزرگترین عارف شمردہ می شود۔ اگرعرفان اسالمی بہ صورت علمی و بسیار 

 ی رسد۔ حاصل اندیشہ ھای محی الدین و شروح صدرالدین قونوی است۔ دشوار بہ نظر م

در نمودار ارایہ شدہ، انسان کامل، از حضرت محمد )ص(، شروع شدہ و تا عرفان و تصوف 

یعنی “من عرف نفسہ فقد عرف ربہ”ادامہ دارد۔ خدا انسان را برای شناختن خود آفریدہ است۔ 

آمدہ (۳ھد شناخت۔ درکشف المحجوب ھجویری )ھر کہ خود را شناخت خدای خود را خوا

رسول )ص( گفت: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ای من عرف نفسہ بالفنا فقد عرف ربہ ”است: 

( بہ این دلیل 3111)ھجویری، “ بالبقا و قال من عرف نفسہ بالعبود ۃ فقد عرف ربہ بالربوبےۃ

یت کند۔ حضرت رسول اکرم )ص( خدای متعال پیامبر عزیز خود را فرستاد تا انسانھا را ھدا

 پس از بعثت و نشردین اسالم، حامل قرآن کریم است۔ اگرچہ قرآن و عترت را امانت گذاشت۔ 

در بررسی فرھنگ اسالمی از نظر عرفان و تصوف می بینیم کہ اغلب صوفیان بیشتر بہ اھل 

وی از اوالد سنت نسبت دادہ شدہ است۔ بہ نظر می رسد بعد از وفات پیامبر )ص( حکومت ام

حضرت بیم داشتند۔ بہ این دلیل زندگی، اندیشہ، اثر و۔۔۔ آنھا در کتابھای صوفیان دیدہ نمی شود 

 و بہ ندرت در بعضی از تذکرہ ھا بتوان از احوال آنھا اطالع یافت۔ 
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درکتاب ھجویری دربارہ امام علی )ع( بہ طور مختصر نوشتہ شدہ است و یا درکتاب معروف 

امام   ی فریدالدین عطار، با نام امام جعفر صادق )ع( شروع شدہ و با ذکر نام “تذکرہ اولیا”

محمد باقر )ع( بہ پایان می رسد۔ در حالی کہ این منابع می توانست مرجع مناسب در معرفی 

معصومین و عرفا باشد۔ بہ نظر می رسد کہ آنھا را از صوفیان جدا می کردند و شاید از بیم 

 رشان دیدہ نمی شود۔ حاکمان، نامی درآثا

ھمان طور کہ در نمودار دیدہ می شود؛ قلب رسول اکرم مقام وحی الھی است۔ قرآن مجید 

از سوی خداوند و بر وفق آنچہ در لوح محفوظ ثبت است، بہ عین  -جبرئیل -توسط فرشتہ وحی

 الفاظ برقلب [قوای دراکہ] حضرت رسول )ص( وحی یا نازل شدہ است۔

آنچہ از قرآن بدست می آید این است کہ این کتاب ”تفسیر خود می نویسد: عالمہ طباطبایی در

آسمانی [قرآن] از راہ وحی ای کہ بہ پیغمبر اکرم )ص( شدہ بدست آمدہ، وحی یک نوع تکلم 

آسمانی )غیرمادی( است کہ از راہ حس و تفکر عقلی درک نمی شود؛ بلکہ با درک و شعور 

راد بہ حسب خواست خدایی پیدا می شود و دستورات دیگری است کہ گاھی در برخی از اف

غیبی یعنی نھان از حس و عقل را از وحی و تعلیم خدایی دریافت می کند۔ عھدہ داری این امر 

 (۔301)قرآن در اسالم،“ نیز نبوت نامیدہ می شود۔

بنابراین قلب حضرت محمد )ص( مقام نزول آیات بودہ و بعد از قرآن و دین اسالم، علوم 

 المی مطرح می شود۔ اس

در این نمودار علوم را در واقع بہ سہ بخش تقسیم کردہ ایم: قرآن و علوم قرآن، دین اسالم و 

علوم اسالمی۔ یکی از این بخش ھا، علوم تجربی است؛ کہ شامل فیزیک، شیمی، زیست 

ہ است شناسی، ھندسہ و غیرہ بودہ؛ درنمودار دیدہ نمی شود۔ علومی کہ قبل از اسالم ھم بود

 وکشورھای غربی دربارہ این علوم آگاھی داشتند۔ 

یعنی در اسالم فیزیک اسالمی یا شیمی اسالمی وجود ندارد۔ بعد از اسالم علوم را بہ دو قسم 

تقسیم کردہ ایم۔ یکی تحت عنوان علوم قرآن است و دیگری علوم اسالمی۔ علوم قرآنی کہ 

ن این علوم معنی ندارند۔ این علوم را حدیث، رابطہ گسست ناپذیر با قرآن دارد و بدون قرآ
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تفسیر، فقہ و غیرہ تقسیم شدہ است۔ اما علوم اسالمی را کہ شامل تاریخ، فلسفہ، اقتصاد، 

 ادبیات، ھنر و غیرہ بودہ بعد از علوم اسالمی در نمودار مشخص گردیدہ است۔ 

بر کسی پوشیدہ نیست این علوم قبل از اسالم وجود داشتہ است۔ مثال فلسفہ یونان قدیم، واز 

طرفی نمی توان گفت کہ بنیاد فلسفہ را مسلمانان گذاشتہ اند۔ یا تاریخ مورخین یونانی برای 

تاریخ قدیم جھان ارزش بسیاردارند۔ ادبیات ھم قبل از اسالم بودہ و در سنت ادبی عرب دورہ 

لیت ھم اشعار معروف دیدہ می شود۔ اما اسالم با خودش فلسفہ، تاریخ، ادبیات، ھنر را جاھ

آوردہ است کہ مقابل فلسفہ یونان، ادبیات عرب، تاریخ یونان قرار گرفتہ است۔ از این جھت ھم 

 علوم اسالمی را در یک قسمت از نمودار درج شدہ است۔ 

درزمان حیات حضرت رسول اکرم )ص(، قرآن برای مردم تفسیر، پس از رحلت آن حضرت 

این احادیث از طرف محدثین نقل می شد۔ بہ این جھت در نمودار بعد از قرآن، علوم قرآن دیدہ 

 می شود۔ بہ طوری کہ مبنای علوم قرآن را حدیث لحاظ شدہ است۔ 

نھا نیز تابعین و سپس اتباع تابعین آمدند۔ از این سہ بعد از رحلت پیامبر اکرم، صحابہ، بعد از آ

گروہ صحابہ کہ با پیامبر معاشرت داشتہ اند۔ گروہ ھای تابعین و اتباع تابعین، پیامبر را درک 

نکردند۔ اما صحابہ، تابعین را بہ نوبت دیدہ اند۔ اگر بہ تفاسیر و فقہ توجہ کنیم؛ می بینیم کہ در 

ز طرف محدثین نوشتہ می شد۔ بہ این جھت در نمودار، بعد از قرآن سالھای اول تفسیر و فقہ ا

 حدیث قرار گرفتہ است۔ زیرا حدیث درگسترش علوم قرآن نقش اساسی را داشتہ است۔

تفسیر با خود ”علم حدیث ھم برای تصوف و ھم برای تفسیر قرآن نقش بزرگ ایفا کردہ است۔ 

نقل از پیغمبر و بر اساس تقریرات او بہ  پیغمبر )ص( آغاز شد، و پس از ایشان صحابہ بہ

تفسیر قرآن پرداختند؛ بنابراین قرآن در این دورہ بصورت روایت و حدیث بیان می شد و غالبا 

با طرحی بسیار سادہ و بسیط برگزار می گردید و می توان گفت: کہ تفسیرصحابہ در واقع 

ن دورہ کہ از قرن اول ھجری روایت و نقل از رسول خدا )ص( بودہ است، نہ تفسیر۔ در ای

تجاوز نمی کند تفسیر شاخہ و شعبہ ای از علم الحدیث بودہ است۔ لذا رجال حدیث دارای 
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اطالعات گستردہ تری در تفسیر قرآن بودہ اند، چنانکہ ما این روابط و پیوندھای عمیقی را کہ 

ہ می کنیم یعنی میان تفسیر و حدیث وجود داشت در اعصار بعد در مورد تدوین حدیث مشاھد

)حجتی، “ محدثان بخش مھمی از کتب حدیث خود را بہ ابواب تفسیر قرآن اختصاص می دادند۔

 (۔9030:12

محدثین دورہ اول خیلی ”شرق شناس معروف روسیہ در بارہ پیدایش تصوف می نویسد: 

تمام دانش معروف بودند۔ آنھا ھم فقیہ بودند، ھم مفسر و قاری قرآن بودند۔ بدین ترتیب در خود 

ھای الھی و حقوقی را جمع کردہ بودند۔ اما مردم دیدند کہ زمانی کہ امویان بر خالف اسالم 

رفتار می کنند محدثین نہ تنھا آنھا را دفاع می کنند حتی بہ صورت آشکار بہ طرف حکومت 

ند می روند۔ شرایط تغییر پیدا می کند و از بین مردم ناراضی، محدثین نوع دیگر ظاھر می شو

و محدث آن زمان باور می کند کہ او عالوہ بر جمع کردن آنھا رعایت می کند۔ رعایت حدیث 

را اسالم شناس معروف ماسیون درست شرح دادہ است۔ محدثین سعی می کردند کہ تمام نکات 

زندگی بنیانگذار اسالم را در زندگی شخصی خود دنبال کنند۔ بہ این خاطر ھم، محدثین گروہ 

 ( 31،32:1“ )انتخاب می کنند۔ این را می توان اساس تصوف ھم نامید۔ دوم زھد را

مبانی تصوف و عرفان اسالمی ”سجادی در مورد منابع تصوف و عرفان اسالمی می نویسد: 

در جھت نظری: قرآن مجید و احادیث نبوی و اقوال پیشوایان دین و مشایخ و در جنبہ عملی: 

“ ن او و رفتار امامان )ع( و بزرگان دین است۔سیرت رسول ہللا )ص( و اصحاب و یارا

( برای مقام علوم عقل مطرح است۔ زیرا انسانھا با عقل می توانند علوم 1::318)سجادی، 

قرآن و علوم اسالمی را درک کنند۔ بہ دلیل این کہ اینھا نقش نظریہ را دارند۔ با عنوان نظریہ 

 در نمودار نامگذاری شدہ است۔ 

ین موارد عرفان و تصوف دیدہ می شود۔ علت این نامگذاری بہ این جھت درنمودار پس از ا

است کہ تصوف و عرفان طرز زندگی است۔ نہ علم است و نہ دین۔ تصوف یا عرفان، زندگی 

 با دین و علم قرآن است، یعنی زندگی انسان کامل۔ 
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اہ حقیقت می دربخش دیگر از نمودار، قلب درمقام عشق درنظر گرفتہ شدہ است۔ زیرا سالک ر

“ تصوف در طول قرون”خواھد بہ محبوب برسد و ابزار او قلب است۔ در قسمت بعد بہ عنوان 

اختصاص یافتہ است۔ با نگاھی تار یخی بہ مسالہ تصوف می توان بہ این نظریہ رسید کہ: 

احادیث پیامبر اکرم )ص( آکندہ از مواعظ عرفان است کہ نشان می دھد کہ درحقیقت رسما او ”

لین شیخ صوفی بود۔ خبیر می گوید: تمام طریقہ ھای عرفان مسدود است مگر برای کسی کہ او

از گامھای رسول اکرم )ص( پیروی می کند و این دانش آمیختہ بہ کالم رسول خدا )ص( 

است۔و بعد از پیامبر گرامی )ص( نوبت بہ عمر و سپس بہ علی ابن ابی طالب )ع( م رسد کہ 

د و در مراحل بعد از حسن بصری، رابعہ عدویہ، جنید بغدادی و پیشوای اھل تصوف بودن

عبدالقادر، حالج و جالل الدین رومی و محی الدین ابن عربی در بیان این مطلب توضیحاتی را 

در خصوص بعضی از عرفا مطرح کردہ در ھر حال با توجہ بہ این کہ نویسندہ مطالب خود 

ضی از موارد با تجربہ ھای دینی غرب و در برخی را از منابع مختلف استفادہ کردہ و در بع

از مطالب خویش از منابع اھل تسنن سود جستہ الزم است کہ با تأمل و تأنی بیشتری بہ مسائل 

 (http://al-shia.org/html/far/books/maqalat/erfan/80.htm“  )آن نگریستہ  شود۔

این جملہ بیان می کند کہ “ ظ بسیار بود۔احادیث پیامبر پر از مواع”بنا بہ نظریہ مارتین لینگز: 

کسانی کہ با علم حدیث آشنایی داشتند و ھمچنین این کالم پر معنی را می شنیدند؛ خواستہ یا 

 ناخواستہ بہ تصوف یا عرفان گرایش پیدا می کردند۔ 

در بخش دیگراز نمودار براین موضوع تاکید داریم؛ کہ اسالم عالوہ برعلوم قرآن و علوم 

ی با خودش یک روش زندگی ھم آوردہ است۔ زندگی صوفیانہ، عارفانہ، زاھدانہ، یک اسالم

روش زندگی و ھم طرز زندگی پیامبر اسالم و ائمہ اطھار است کہ صوفیان از آن الگو گرفتہ 

 بودند۔ 

شاید بہ این خاطر صوفیان را از اھل سنت می دانند کہ اھل بیت رسول اکرم )ص( عارفان 

ند۔ علی )ع( کہ سرور عارفان بود۔ شایان ذکر است کہ اسالم را فقط صوفیان بزرگ اسالم بود

در زندگی خود نشان نمی دادند۔ شاید علت این کہ موج تصوف از اوایل اسالم تا امروز ادامہ 
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داشتہ این بودہ کہ ائمہ اطھار )ع( الگوی عارفان بودہ و افراد زیادی با آنھا ارتباط داشتند۔ این 

می، موجب بیم خلفای اموی را در پی داشت و ناگزیر ائمہ ھمیشہ تحت نظارت مراجعات مرد

حاکمان عصر خود بودند۔ اما صوفیان مشغول تکامل روحی خود بودہ آنھا را خطری برای 

 حکومت نمی دانستند۔ 

 چرا اھل تصوف راضی بہ طی کردن راہ ھای دشوار بودند؟ 

رسیدن بہ خدا، فقط با پیروی راہ انسان کامل ھدف اھل تصوف رسیدن بہ خداوند بود و برای 

امکان پذیر بود۔ آنھا با این روش زندگی می خواستند بہ خداوند برسند و چون خدا ازلی و ابدی 

 است در او باقی باشند۔ بہ این علت بعضی مراحل سخت را طی می کردند۔ 

تصوف و عرفان ھم  در نمودار مشخص گردیدہ کہ وحی بہ قلب انسان کامل نازل می شود۔ در

قلب مکان تجلی حق است۔ از این جھت بین عقل و عشق ھمیشہ مناظرہ وجود دارد۔ کتاب 

 -مقصود، عشق بہ ذات حق است -عشق، ھمان مکتب عرفان است و کمال انسان را درعشق کہ

مکتب حرکت  -و درآنچہ کہ عشق، انسان را بہ آن می رساند، می داند۔ برخالف مکتب عقل کہ

  -و مکتب فکر استنیست 

حکیم، سخن از حرکت نمی کند، بہ عقیدہ او ھمہ حرکت ھا، حرکت ذھن است این مکتب، 

مکتب حرکت است، اما حرکتی صعودی و عمودی، نہ حرکت افقی۔ در ابتدا انسان برای 

رسیدن بہ کمال، باید حرکتش صعودی و عمودی باشد، یعنی حرکت و پرواز بہ سوی خدا 

 است۔ 

تقدند کہ سخن، سخن فکر، عقل واستدالل نیست؛ سخن، سخن روح انسان است۔ بہ این ھا مع

عقیدہ اینھا روح انسان واقعا بہ حرکت معنوی نیاز دارد؛ تا آنجا کہ بہ خدا می رسد۔ این ھمان 

مکتب عشق ”یعنی چہ؟ اما آنھا معتقدندکہ: “ انسان بہ خدا می رسد”سوال پر چالش است کہ 

 (31:8،391۔ )مطھری، “تحقیر می کنداساسا مکتب عقل را 
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است۔ زیرا کسانی کہ “مناظرہ عقل وعشق”یکی از بخشھای بسیارعالی ادبیات فارسی، بخش 

وارد این بحث شدہ اند اغلب خودشان اھل عرفان بودہ اند؛ ھمیشہ عشق را برعقل برتری دادہ 

 اند۔ 

زیرا معتقد است: کہ عقل،  مکتب عشق برای رسیدن انسان بہ کمال، عقل را کافی نمی داند،

جزیی از وجود انسان است، نہ این کہ تمام ذات انسان، عقل او باشد، عقل مثل چشم، یک ابزار 

است۔ ذات و جوھر انسان کہ عقل نیست، ذات و جوھر انسان، روح است و روح از عالم عشق 

است کہ بودہ وجوھری کہ درآن، جز حرکت بہ سوی حق، چیز دیگری نیست۔ بہ این علت 

 (31:8،391۔ )مطھری، “عقل در این مکتب تحقیر می شود

انسان کامل بہ عقیدہ فالسفہ، انسانی را گویندکہ عقلش بہ کمال رسیدہ است، بہ این معنا کہ ”

نقش اندام ھستی در ذھنش پیدا شدہ است۔ اما با چہ وسیلہ بہ اینجا رسیدہ است؟ با قدم فکر، با 

۔ )مطھری، “دم منطق حرکت کردہ تا بہ اینجا رسیدہ استقدم استدالل و برھان و با ق

31:8،391) 

 تاریخچہ رشد تصوف:

بحث مھمی تحت عنوان خاستگاہ عرفان و تصوف وجود دارد۔ ھمانطور کہ در قسمت ھای 

بہ عنوان یک جریان و بہ عنوان یک  -پیشین ذکر شد، واژہ تصوف، مقدم بر واژہ عرفان 

ست کہ درقرن دوم ھجری بکار می رفت، درحالی کہ عرفان، است۔ تصوف، واژہ ای ا -دانش

واژہ ای است کہ در قرن سوم ھجری کاربرد داشت؛ اگرچہ بعدھا این دو واژہ، مترادف بہ کار 

بہ کار بردہ شدہ است: “ عارف”می رفت۔ چنان کہ برای بایزید بسطامی بہ جای صوفی واژہ 

کمترین چیزی کہ عارف را ”ز گفتہ است: و نی“ کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق”

واجب آمد آن است کہ از مال و ملک تبرا کند و حق این است کہ اگر ھر دو جھان درسر 

 (2::318)سجادی، “ دوستی او کنب ھنوز اندک باشد۔
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خاستگاہ عرفان و تصوف چیست؟ آیا تعامل مسلمانان با عرفان ایرانی باعث شد کہ تصوف 

دا کند؟ آیا عرفان یھودی و عرفان مسیحی، با مسیحیت یا یھود تعامل پیدا درجھان اسالم شکل پی

کردند و باعث تحقق تصوف اسالمی شدند؟ آیا آیات و روایات منشاء تصوف اسالمی شدہ 

 است؟ 

اثرابوالقاسم قشیری مراجعہ می کنیم؛ دراین کہ “ رسالہ قشیریہ”وقتی بہ کتابھای صوفیہ، مانند 

روایات بودہ تصریح شدہ است۔ یعنی مسلمانان از آیات و روایات بہ  منشا عرفان، آیات و

ھمین نظر را دارد و بعضی “ نفحات االنس”عرفان روی آوردند۔ و شخصیتی مانند جامی در 

ارزش ”و زرین کوب درکتاب “ آشنایی با علوم اسالمی”متفکران مانند: مطھری درکتاب 

ھمگی این نظریہ را پذیرفتہ “ تصوف دراسالم”و جالل الدین ھمایی درکتاب “میراث صوفیہ

 اند۔ یعنی متأخرین و متقدمین تصریح کردند کہ منشا تصوف آیات و روایات است۔

بی شک آیات و روایات در پیدایش تصوف و عرفان نقش مؤثری داشتہ، اما بعدھا دراثر 

عرفان ھای دیگر  تعاملی کہ با جریان ھای دیگر داشتند؛ تصوف تحقق یافتہ درآداب و رسوم از

این مطلب را “التحقیق ماللھند”ھم تأثیر پذیرفتہ اند۔از متقدمین در قرن چھارم ابوریحان درکتاب 

 تصریح می کند کہ مناسکی کہ ھندی ھا دیدہ شدہ، بہ آداب صوفیان خیلی شباھت داشتہ است۔

بعدھا، جریان  اگرآیات و روایات علت محدثہ و منشاء پیدایش عرفان و تصوف بودہ اند؛ اما 

ھای عرفانی دیگر در تغییر و تحول عرفان اسالمی مؤثر بودہ است۔ پس از بوجود آمدن 

خانقاہ، بعضی از آداب و رسوم آن در آیین ھای دیگر دیدہ می شود۔ بہ ھر حال تصوِف تحقق 

یافتہ، ترکیبی از آیات و روایات و جریان ھای عرفانی است۔ بہ طور مثال درعرفان عملی، 

ژہ ھایی مثل زھد، رضا، یقین، توحید، توبہ و از این قبیل واژہ ھا بہ کار رفتہ است؛ این وا

 واژہ ھا ھمہ مفاھیم شرعی بودہ و از شریعت بہ عاریہ گرفتہ و استفادہ می کنند۔

بنابراین معلوم می شود کہ عرفان از آیات و روایات تأثیر فراوان پذیرفتہ است۔ اما عرفان 

طور کامل، مستنبط از آیات و روایات نیست، بلکہ از جریان ھای مختلف ھم  تحقق یافتہ، وبہ

بھرہ بردہ است۔ برای مثال در تصوف اھل حق، کہ شامل خاندان ھای دوازدہ گانہ ھستند؛ یکی 
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مؤسس این فرقہ است؛ کامالً مشخص (۴است نورعلی الھی )“ مکتب”از انشعاب ھای آنھا، 

پذیرفتہ البتہ بسیاری معتقدند کہ مباحث عرفانی شیخ شھاب الدین  است کہ از ایران باستان تأثیر

 سھروردی نیز از ایران باستان تأثیر پذیرفتہ است۔

یکی از ویژگیھای تفسیر درعصر تابعین، راہ یافتن اسراییلیات و نصرانیات درتفسیر قرآن 

اسراییلیات از یھودیان اقوال اھل کتاب و آراء آنھا کہ بہ ”است۔ چنان کہ ابن خلدون می نویسد: 

و نصرانیات از ترسایان شھرت یافتہ اند؛ درتفسیر قرآن راہ یافتہ و مطالب غث و سمین و 

 (9030:12)حجتی، “ مردود و مقبول جایی را در تفسیر قرآن برای خود باز نمودند۔

بہ نظر می رسد کہ اھل کتاب بر تفسیر و تصوف تاثیر گذاشتہ است۔ زیرا بعد از گسترش 

دود خالفت مسلمانان با فرھنگ سایرملل آشنا شدہ و بین این فرھنگھا تعامالت اتفاق افتادہ ح

است۔ تصوف از ابداعات مسلم نیست۔ درمیان اقوام پیشین، مانند: نصارا، وثنیہ، برھمایی و 

بودایی نیز وجود داشتہ است۔ این ریشہ در تاریخ نیز ناشی از تا ثیری است کہ دین فطری بر 

دارد و آدم را بہ سو زھد و سپس بہ معرفت نفس رھنمون می سازد، درمیان مسلمین نیز  انسان

 عرفان و تصوف، در عھد خلفا، بہ لباس زھد حضور دارد۔ 

عدہ ای صوفی را کہ بہ دلیل پوشیدن لباسھای پشمینہ، صوف می خواندند، چنان کہ در قرن 

ہ می پوشیدند و بہ این لباس معروف دوم ھجری عدہ ای از زھاد و عباد زمان، لباس پشمین

بودند۔ بہ ھمین جھت در نیمہ قرن دوم کلمہ صوفی رواجی ندارد۔ و اولین کسی کہ بہ این اسم 

است۔ در زمان مأمون عباسی نیز کسانی مشھور بہ “ 3:0ابو ھاشم کوفی م۔ ”نامیدہ شدہ است 

رابعہ ”است، اما با ظھور  صوفی بودہ اند۔ تا این زمان، تصوف، زھد بہ ھمراہ خوف و خشیت

، عشق و محبت نیز بہ این مجموعہ افزودہ می شود۔ در این دوران، در خراسان، بہ “عدو یہ

و شکست جاہ طلبی ھای ارضاء نشدہ خراسانیان و نیز “ ابومسلم”دلیل خاموشی کانون 

 مجاورت با حوزہ ی فعالیت سیاحان و زائران بودایی، صوفیہ ی خراسان شکل می گیرد۔

صوفیہ در مناطق مختلف بالد اسالم با زیادہ روی در ریاضت و رجوع بہ باطن و ترک ظاھر 

شریعت و نیز سخن از محبت گفتن، متشرعہ را علیہ خود برانگیختند و بہ تدریج با ظھور 
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صحبت از وحدت و اتحاد وجود، این مخالفت ھا بیشتر شد و مجبور بہ تأویل سخنان خود و نیز 

شدند۔ در بغداد، بہ جھت رونق فلسفہ و کالم، تصوف مبادی خود را تنقیح کردہ  آیات و روایات

 و با فلسفہ نو افالطونیان آشنا شد و عقاید جدیدی درمیان ایشان رایج گردید۔ 

( است با دو 3:1-911اثری از او باقی ماندہ است، حارث بن اسد محاسبی )”اولین صوفی کہ 

ھ حسین 102( و درسال 0:،:311)سجادی، “ ہللا و الوصایا۔کتاب بہ نام ھای الرعاےۃ لحقوق 

بن منصور حالج بہ دلیل عقاید و گفتارکفر گونہ محکوم بہ مرگ شد۔ پس از او عدہ ای از 

 صوفیہ از روی احتیاط دم درکشیدند۔

 تاریخ مراحل رشد تصوف را بہ قسمتھای زیر تقسیم می کنند: 

ہ مراحل دیگری ھستند ولی بہ نظر می رسد عرفان بعضی این مراحل را نپذیرفتند و قائل ب

 اسالمی ھفت دورہ را پشت سر گذاشتہ است۔ 

دورہ اول، دورہ زاھدان است۔ ھمان طورکہ بیان شد، واژہ تصوف ابتدا در قرن دوم  -3

ھ۔ق، بکار رفت۔ وی شاگرد حسن 310، متوفی سال“ابوھاشم کوفی صوفی”درکوفہ، توسط 

ھ۔ق است۔ بعد از آن، این واژہ در قرن سوم در کل عراق 330ال بصری بود کہ متوفی در س

 گسترش پیدا کرد۔

، صوفیان را بہ پنج طبقہ تقسیم کردہ است۔ در “طبقات الصوفیہ”عبد الرحمن سلمی در کتاب 

( از کتابھای دیگر :31-32:0:1)سلمی،“ خیلی زیاد بہ کار رفتہ است۔“ زھد”طبقہ اول کلمہ 

ی عطار نیز بر این “ تذکرۃ االولیا”ابو نصر سراج و “ اللمع”قشیریہ،  صوفیہ از جملہ رسالہ

از بین ”عقیدہ اند کہ تصوف در قرن ھای اول و دوم بیشتر بہ شکل زھد تظاھر کردہ است۔ 

محدثینی کہ مخالف با حکومت اموی بودند از مردم جدا شدند۔ در این زمان اصطالح صوفی بہ 

صوفیانہ داشتند آنھا را زاھد یا عابد می نامیدند۔ فعالیت آنھا کار نمی رفت۔ کسانی کہ زندگی 

مبنی بر نظریہ ای خاصی نبود۔ آنھا با مردم عادی دو فرق داشتند: یکی این است کہ آنھا بہ دین 

 (32:1::3“)عالقہ مخصوص داشتند و دوم این است کہ آنھا بہ دین عمل ویژہ می کردند



  آیگون علیزادہ/ فرھنگ اسالمی و عرفان                                                                      21

 
 

 

شکل گرفت۔ (۵تصوف درخراسان نیز با نام َمالَمتیہ )در زمان گسترش این واژہ در عراق، 

صوفیان خراسان عالقہ نداشتند بہ آنھا صوفی بگویند، بہ ھمین دلیل، خود را مالمتی نامیدند۔ 

درھرجای جھان کہ (۶بعد از آن در قرن چھارم واژہ ی تصوف برای ھمہ فرقہ ھای صوفیہ )

فت و بہ تدریج واژہ عرفان نیز بصورت دو بہ کار می ر -این جریان صوفیہ شکل گرفتہ بودند

 واژہ مترادف بہ کار رفت۔ 

می نامیدند۔ زاھدانی کہ اصحاب پیامبر وائمہ یا افرادی “ زاھدان”در مرحلہ اول تصوف، را 

مثل ابوذر، سلمان، اصحاب ُصفہ، از شخصیت ھایی کہ اھل جھاد، زندگی، سیاست و ھم اھل 

وف شکل پیدا می کند و در قرن ششم، عمدہ ی این فرقہ ھای زھد بودند۔ از قرن دوم بہ بعد تص

صوفی، سرسلسلہ ی خود را ابوذر و سلمان و مقداد معرفی می کنند؛ درحالی کہ ھیچ ارتباطی 

میان آنھا نبودہ۔ اما بہ دلیل زھد و عرفان، خود را بہ آنھا منسوب می کنند۔ بہ نظر، قرن اول و 

 دورہ عرفان اسالمی دانست۔نیمہ ی اول قرن دوم را باید این 

اجتماعی پدید می آید۔ این دورہ از نیمہ  -دورہ ی دوم، تصوف بہ مثابہ یک جریان فرھنگی -9

حسن بصری ”و “ ابوھاشم کوفی”دوم قرن دوم تا قرن چھارم را شامل می شود۔ افرادی مثل 

نبردہ جزء این دورہ است؛ اما حسن بصری اصطالح تصوف را بہ کار “ ھ۔ق330متوفی 

است۔ ابوھاشم کوفی صوفی و ْصفیان سوری نمونہ ھایی از این دورہ ھستند۔ صوفیان سوری 

نقدھایی بہ امام صادق )ع(داشتند۔ در روایتی آمدہ کہ او با امام صادق )ع( بحث می کرد و او 

را مورد نقد قرار می داد کہ چرا مشغول کشاورزی ھستید؟ امام پاسخش را داد۔ او رفت و با 

 عی آمد؛ امام بہ آنھا نیز پاسخ داد۔ آنھا کسانی بودند کہ انتقادھایی بہ اھل البیت داشتند۔جم

دورہ ی سوم، از قرن پنجم تا قرن ششم ادامہ داشت۔ این دورہ کہ از آن بہ تصوف بہ مثابہ  -1

فرھنگی و اجتماعی تعبیر می شود۔ در دورہ ی اول جریان نیست۔ اما  –ی یک جریان معرفتی

اجتماعی می شود و در دورہ ی سوم معرفتی اضافہ می شود۔  –ورہ دوم جریان فرھنگیدر د

ْبعد معرفتی در این مرحلہ بہ این دلیل اضافہ می شود کہ در این دورہ، صوفیان بہ تألیف می 

ھجویری “ کشف المحجوب”و رسالہ “ رسالہ ْقشیریہ”پردازند و آثاری دراین زمینہ از جملہ۔ 
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راین دورہ نیز، اھل سنت ھستند اما شیعہ و رویکرد انتقادی بہ اھل بیت، در منتشر می شود۔ د

از امام علی )ع( و امام “ کشف المحجوب”این دورہ دیدہ نمی شود۔ و در قرن پنجم، مولف 

 (۔1::318۔ )ھجویری، “صادق )ع( نیز بہ عظمت یاد می کند

کسی است کہ ْبعد معرفتی بہ نیز در ھمین دورہ دیدہ می شود۔ او “ 19:ابن فارض متوفی ”

عوارف ”مولف کتاب عرفانی “19:شھاب الدین سھروردی متوفی ”عرفان دادہ است۔ یا 

مؤسس “ 38:نجم الدین کبری متوفی ”کہ ْبعد معرفتی عرفان را نشان می دھد یا “المعارف

 است۔“ ْکبرویہ”فرقہ ایی بہ نام فرقہ 

رد۔ فرقہ ھایی کہ اکنون دیدہ می شوند مانند: دورہ ی سوم و دورہ ی چھارم تا کنون ادامہ دا

ذھبیہ، خاکساریہ و نعمت اللھیہ )نعمت اللھیہ کوثریہ، نعمت اللھیہ صفی علی شاھی، نعمت 

اللھیہ ُگنابادی(، ھمہ آنھا ادامہ ی دورہ سوم ھستند۔ دراین دورہ، فرق مباحث عرفانی خود را 

 رفتی ھم ارایہ می دھند۔ بہ عنوان مثال:اجتماعی بہ صورت مع -عالوہ بر یک جریان فرھنگی

دارد و یا صالح علی “ تحفہ عباسیہ”معظم خراسانی کہ از فرقہ ذھبیہ است، کتابی با عنوان 

شاہ کہ از فرقہ نعمت ہللا ُگنابادیہ است، او آثاری دارد؛ کہ ْبعد معرفتی را بیان می کند؛ درعین 

 (۔312: :311ادی، )سج“ اجتماعی ھستند۔ -حال کہ یک جریان فرھنگی

دورہ ی چھارم از قرن ششم شروع و تا قرن ھشتم ادامہ داشت۔ دراین دورہ اتفاق جدیدی را  -1

بہ خود اختصاص داد۔ تصوف دراین دورہ بہ مثابہ یک نظام دانشی و معرفتی است۔ دراین 

دورہ عرفان نظری شکل می گیرد و بہ عرفان نظری و عملی تقسیم می شود۔در صورتی کہ 

 بل از این دورہ چیزی بہ نام عرفان نظری وجود نداشت۔ق

معرفتی با آن ْبعد معرفتی در دورہ ی قبل  -سؤالی کہ پیش می آید این است کہ فرق نظام دانشی

چیست؟ فرق این دو دورہ در این است کہ در آن ْبعد معرفتی، عارفان وقتی سیر و سلوک و 

مدّون و تبیین می کردند۔ اما بہ صورت یک شھود می پرداختند و پس از آن شھود خود را 

دانش، بہ معرفت خود نظام نمی دادند وشھود خود را بہ دانشی کہ موضوع، محمول و مسائل 

دارد، تبدیل نمی کردند۔ اولین کسی کہ بہ این موضوعات توجہ کرد؛ شیخ اکبر محی الدین 
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جود دارد۔ اگرچہ قرائنی عربی بود۔ در مورد ْسنی یا شیعہ بودن وی نیز نظرات مختلفی و

وجود دارد کہ نشان می دھد شاگرد ایشان گرایش بہ تشیع داشتہ است۔ اما باید بہ این مطلب 

توجہ داشت کہ آنھا در عصری زندگی می کنند کہ شیعہ در محدودیت و انزوای کامل بودہ 

 است۔ واز طرفی با آن مقامات بلند در والیت، نمی توان منکرتشیع آنھا شد۔ 

رچہ والیتی کہ شیعہ بہ آن قائل است با والیت اھل سنت فرق دارد۔ اھل سنت والیت را فقط اگ

اجتماعی  -اجتماعی منحصر می کنند۔ اما والیت تکمیلی و تشریعی و سیاسی -بہ والیت سیاسی

 تنھا اعتقاد شیعہ بودہ و دقیقاً این گسترہ از والیت را، شیخ اکبر قائل شدہ است۔ 

را تلخیص کردہ است؛کتابش را، “ فتوحات”کہ “ یواقید”ی قرن نھم و مؤلف شعرانی از عرفا

می داند۔ اما مطالبی کہ درتلخیص آوردہ شدہ؛ درفتوحات فعلی دیدہ نمی “ فتوحات”تلخیص 

را افزایش می دھد۔ “ فتوحات”را مستند دانستہ شود، احتمال تصرف در “یواقید”شود۔ اگر متن 

خود از ابن عربی پژوھان نامدارکہ (۷“ )عثمان یحیی”بہ نام ھمچنین یکی از محققان مصری 

 برخی از آثار او، از جملہ، چھاردہ جلد از فتوحات را تصحیح و چاپ کردہ، است۔

دورہ پنجم و ششم، از قرن ھشتم آغاز و تا دورہ تا قرن یازدھم ادامہ یافت۔ دراین دورہ دو  -1

ا دو انشعاب بایدبازکنیم۔ بعد ھم این دو دلیل را یعنی دراین دورہ، م”اتفاق مھم افتادہ است۔ 

 “ درمورد دالیل بنویسید

در دورہ پنجم عرفان و تصوف را بہ مثابہ ی یک نظام فلسفی ارایہ کردند۔ یعنی برای استدالل 

فلسفی، برھان آوردند۔ در صورتی کہ ابن عربی و قونوی فقط تبیین کردند کہ با علم حضوری 

 ویم۔ آنھا نظام سازی کردند اما برھانی نکردند۔ و عقل حضوری متوجہ ش

بحث برھانی از دورہ ابوحامد محمد تْرکہ )مولف قواعدالتوحید(، مالعبدالرزاق کاشانی، شاگرد 

عبدالرزاق کاشانی )مولف شرح فصوص(، داوود ابن محمود قیصری )مولف شرح فصوص(و 

 ابن ترکہ )مولف تمھید القواعد( آغاز شد۔ 
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جامی نیز در برھانی کردن استدالل نقش بسزایی داشتہ است۔ اگرچہ این افراد از عبدالرحمان 

عرفان، فقط وحدت وجود را برھانی کردند علتش آن است کہ ابوحامد و عبدالرزاق و قیصری، 

فلسفہ خواندہ بودند وگرایش مشایی داشتند۔ اما بحث ھای فلسفی مشایی، آنھا را قانع نکرد؛ 

پیدا کردند۔ شاھد مثالش این است کہ کاشانی ھیچ استادی نداشتہ و  سپس گرایش بہ عرفان

خودش ابن عربی را خواندہ است۔ اما قیصری شاگرد کاشانی با فلسفہ مشاء با برھان و استدالل 

سروکار آنھا نیز ذوق فلسفہ مشاء را داشتند؛ خواستند تا ابن عربی را بہ مشاء نزدیک کنند۔ بہ 

 از ابن عربی و قدرت مبرھن کردن را از مشاء گرفتند۔ ھمین علت وحدت وجود را

مرحلہ بعدی کہ از آن تعبیر بہ دورہ ی ششم می شود، از قرن ھشتم آغاز شد۔ دراین دورہ  -:

، کسی نظام عرفانی شیعی را بوجود آورد یعنی عرفان ابن عربی 811از سید حیدرآملی متوفی

کسی کہ عرفان ابن عربی را با فلسفہ مشاء را با کالم شیع مقارن کرد شروع و ابو حامد، 

مقارن کرد۔ و سیدحیدر، مولف کتاب جامع االسراء کہ دربارہ ی انسان کامل، والیت و نبوت، 

 (http://akhlagh.porsemani.irشیعہ را بہ این مباحث بسیارنزدیک کرد۔ )

تبدیل عرفانی  -شیعی -دورہ ھفتم، دورہ ای است کہ عرفان ابن عربی بہ یک نظام فلسفی -1

می شود۔ یعنی از این دو دورہ پنجم و ششم استفادہ کرد و آنھا را ترکیب کرد و یک حکمت 

( تأسیس شد۔ مالصدرا ھمہ ی 3011متعالیہ توسط صدرالدین شیرازی مالصدرا )متوفی 

تبدیل  -مثل اصالت وجود، حرکت جوھری، اتحاد عاقل و معقول -را  مباحث عرفان ابن عربی

بہ یک نظام فلسفی کرد۔ جایی کہ می گوید حکمت المشرقیہ یعنی دیگران شھود کردند و من 

فقط ْمبرھنش می کنم۔ ولی آنجا کہ می گوید حکمت العرشیہ یعنی من شھودش کردم۔ در ھر 

آنجایی کہ حرف ھای فخر یا ابن سینا را نقد کردہ نہ  -جایی کہ مالصدرا بحث ھای ناب دارد

حکمت العرشیہ یا حکمت المشرقیہ است۔ یعنی او مکاشفات عرفا را مبرھن کردہ است۔  -است

بہ عنوان مثال برای اصالت وجود و تشکیک وجود و وحدت وجود برھان می آورد ویا درجلد 

ری کہ ایشان آوردہ است، نہ فقیر دھم اسفار، وحدت وجود را مدّلل می کند۔ و بحث وجود فق

بلکہ کل عالم عین فقر الی ہللا است۔ در ھمہ ی اینھا از ابن عربی استفادہ کردہ است۔ مالصدرا 

ھم مفسر قرآن است و ھم شرح اصول کافی دارد۔ در واقع از تفکر شیعہ استفادہ می کند و از 
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می کند، بہ گونہ ایی کہ تمام آموزہ ھای ابن عربی نیز استفادہ می کند و آنھا را مبرھن 

عرفانی عصر خودش را ھم کنار می گذارد۔ در ضمن مالصدرا یک  -کالمی -جریانھای فلسفی

معجونی از آنھا درست نکرد، اگر کسی قائل بہ این حرف باشد، مالصدرا را درست نفھمیدہ 

ت۔ ولی در است۔ اینطور نیست؛ بلکہ او یک نظام ساختہ است و نظامش را ھم مدلل کردہ اس

 اجزاء این نظام، از مکاتب گذشتہ خودش ھم استفادہ کردہ است۔

بعد از او، دیگران ھمین راہ را ادامہ دادند۔ افرادی مثل علی نوری، حاجی سبزواری، 

محمدرضا قمشہ ای تا عالمہ طباطبائی نیز راہ مالصدرا را ادامہ دادند۔ البتہ مرحوم عالمہ 

را نوشت کہ بگوید این فلسفہ ی محض است۔ مصباح کہ شاگرد  طباطبائی طوری بدایہ و نھایہ

ایشان بود نیز ھمین راہ را ادامہ داد۔ اما افراد دیگر مانند: آیت ہللا حسن زادہ و آیت ہللا جوادی 

آملی، مشرب استادان قبل از عالمہ را بیشتر طی کردند۔ یعنی فلسفہ ی آنھا فلسفہ، عرفان و 

 تفسیر است۔ 

 نتیجہ:

عرفان اسالمی بہ طورکامل شرح دادہ و چندین “ انسان کامل”مرتضی مطھری در کتاب  استاد

بخش از این اثر بہ مکتب عرفانی و دیگر مکتب ھا مقایسہ شدہ است۔ اگرچہ آثار مطھری 

بسیارجامع بودہ اما در این مقالہ کوشش شدہ کہ انسان کامل را براساس نمودار ارایہ شدہ، تبیین 

 گردد۔

، پژوھش و مقایسہ تاریخ تفسیر و تصوف بہ این نتیجہ می رسیم کہ نسبت دادن در بررسی

ھم معلوم می شود کہ اولین “ مارتین لینگز”تصوف بہ اھل سنت اشتباہ است۔ طبق نظریہ 

 صوفی خود پیامبر اسالم بود۔

 یادداشت ھا:
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کشورھای اسالمی محی الدین، از نژاد عربی از اوالد حاتم طائی و اھل اندلس بود۔ او بہ  -3

مسافرت کرد و در شام از دنیا رفت۔ آرامگاہ او در دمشق است۔ محی الدین اندلسی شامی بہ 

 گفتہ می شود۔ مولوی معاصر صدرالدین قونوی است۔ “ شامی”اعتبار مدفنش درسوریہ 

صدرالدین قونوی کہ اھل قونیہ )ترکیہ( و پسر خواندہ محی الدین بود، محی الدین ھم  -9

استادش بود۔۔ افکار محی الدین بہ وسیلہ صدرالدین قونوی بہ مولوی انتقال پیدا کردہ است۔ 

 صدرالدین امام جماعت بود و مولوی بہ او اقتدا می کرد۔ 

علی بن عثمان ھجویری است۔ از قرائن برمی  کشف المحجوب، کتابی تعلیمی در تصوف از -1

بہ پایان رسیدہ  1:2قمری آغاز شدہ است و پس از سال  1:1آید کہ نوشتن کتاب پیش ازسال 

( کشف المحجوب از قدیم ترین کتاب ھایی است کہ بہ زبان فارسی 13::318است )ھجویری، 

سی را داراست۔ بہ نظر در تصوف نوشتہ شدہ است و ویژگی ھای نثر دورہ ی اول زبان فار

( این 3181:9/381می آید کہ این کتاب یکی از مآخذ عطار در تذکرۃاولیا بودہ است۔ )بھار، 

میالدی توسط ژوکوفوسکی در لنینگراد انتشار یافت۔ چاپ  :329کتاب نخستین بار در سال 

سی شمسی مرکز تحقیقات فار 3111دیگری ھم بہ اھتمام دکترمحمد حسین تسبیحی در سال 

توّسط دکتر محمود عابدی انتشار  3181ایران و پاکستان )اسالم آباد( صورت گرفت و در سال

 یافتہ است۔

مزار ھجویری در الھور پاکستان است۔ اشعار فارسی او بہ زبان فارسی بر دیوار، روی سنگ 

 حک شدہ است۔ او شخصیتی است کہ زبان فارسی را در منطقہ شبہ قارہ توسعہ داد۔ کسی بود

 کہ ْمرید داشت۔

است کہ توسط یکی از پیروان “ نورعلی الھی”اھل حق نام فرقہ ایست موسوم بہ مکتب  -1

فرقہ اھل حق در ایران راہ اندازی شدہ است۔ فتح ہللا جیحون آبادی ملقب بہ نورعلی الھی در 

را در روستای جیحون آباد صحنہ متولد شد۔ وی از کودکی علوم مقدماتی  3911/:/32تاریخ 

نزد پدرش فراگرفت و سپس بہ سیر و سلوک و ریاضت ھای سلیقہ ای پرداخت۔ نورعلی پس 

بہ مدت  :311تا  3108از فوت پدر زادگاہ خود را ترک کرد و عازم تھران شد۔ وی از سال 
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سال در شھرھای کرمانشاہ، قم، تھران، خرم آباد و شھرھای دیگردر دستگاہ قضایی رژیم  98

سالگی در تھران فوت کرد۔ از  12شمسی در سن  3111ار بود۔ در سال پھلوی مشغول بہ ک

 دیدگاہ علما شیعہ، نشان از ظاللت و گمراھی وی و پیروانش دارد۔ 

َمالَمتیہ نام طریقتی از صوفیان است کہ در سدہ ھشتم میالدی در ایران دورہ سامانی فعال  -1

ا سرزنش و نکوھش، است۔ پیروان این فرقہ ، بہ معن“مالمت”بودند۔ مالمیّہ و مالمتیہ از مادہ 

باور دارند و می کوشند دانایی ھای خود را پنھان کردہ و کاستی “ سرزنش نفس”بہ سودمندی 

 ھا و اشتباھات خود را علنی کنند تا با این کار ھموارہ با یاد نقص ھای خود باشند۔

اضت و تعبد، طالب راہ صوفیہ: پیروان طریقہ ی تصوف۔ اھل طریقت۔ آنان کہ ازطریق ری-:

یافتن بہ حق و حقیقت اند۔ گروھی کہ از اواخر قرن دوم ھجری در اسالم پدید گشتند و بخاطر 

طرز تفکر، لباس، خوراک، عبادت و ریاضت مخصوص، بدین نام معروف گشتند۔ چون 

 یصوفیہ از بدو پیدایش در سراسر تاریخ اسالم و ایران در علوم و آداب و اجتماع اثر شگرف

داشتہ اند، شایستہ است کہ دربارہ ی آنان و طریقت آنھا کہ بہ تصوف معروف است بحث 

 مفصل تری شود۔

صوفی و علت تسمیہ ی صوفیان بدین نام، نظرھای مختلف موجود است۔ گروھی گفتہ اند: 

تصوف منسوب بہ اھل صفہ است کہ جماعتی از فقرای مسلمانان صدر اسالم بودند و در صفہ 

ی مسجد پیغمبر سکونت داشتند و از صدقات روزی می خوردند۔ لیکن این وجہ تسمیہ درست 

است نہ صوفی۔ سمعانی در االنساب نویسد: در این نسبت  نیست، زیرا نسبت صفہ صفی

اختالف کردہ اند، بعضی گفتہ اند صوف بہ لباس صوف منسوب است و بعضی گویند از صفا 

است و بعضی آنرا نسبت بہ بنی صوفہ دانند کہ جماعتی از عربند و با زھد بسر می بردند۔ 

ا کرد مردی بود صوفۃنام و اسم بعضی گفتہ اند: نخستین کسی کہ خود را وقف خدمت خد

بود و زاھدان کہ از جھت انقطاع از ما سوی ہللا بدو شبیہ بودند “ غوث بن مر”حقیقی وی 

صوفیہ نامیدہ شدند۔ و بعضی گویند صوفی منسوب بہ صوفانہ است کہ گیاہ نازک کوتاھی است 

یہ نیز درست نیست، و چون صوفیہ بہ گیاہ قناعت می کردند، صوفی نامیدہ شدند۔ این وجہ تسم
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زیرا در این صورت باید نسبت آن صوفانی باشد نہ صوفی۔ بعضی گفتہ اند: صوفی منسوب 

است بہ صوفۃالقفا، یعنی موھائی کہ در قسمت پشت سر می روید۔ چند تن از مستشرقان بخاطر 

موجود است و ھمچنین “ سوفیا”و لغت یونانی “ صوفی”شباھت صوتی کہ بین کلمہ ی 

گفتہ اند: کلمہ ی صوفی و تصوف ماخوذ از دو “ تؤسوفیا”و “ تصوف”دو کلمہ ی مشابھت 

است، اما مستشرق آلمانی نولد کہ خطا بودن این تصور را “ تؤسوفیا”و “ سوفیا”لغت یونانی 

اثبات کردہ و نیکلسن و ماسینیون نیز این تخطۂ را تایید کردہ اند۔ جمعی کثیر برآنند کہ صوفی 

“ اللمع”وب است از آن جھت کہ اینان پشمینہ پوشند۔ ابونصر سراج در بہ صوف )پشم(منس

آوردہ: آنھا را صوفی می نامیم، زیرا پشمینہ پوشند و پشمینہ ی پوشی آداب انبیاء و صدیقان و 

حواریون و ْزھاد بودہ است۔ قشیری از صوفیان اواخر قرن چھارم کہ تا نیمہ ی قرن پنجم 

ی قشیریہ آوردہ: این طایفہ غالباً صوفی نامیدہ می شوند و این  ھجری بسر می بردہ، در رسالہ

 لفظ جامدی است؛ اما گفتہ ی آنان کہ گویند: صوفی از صوف مشتق است چندان بی جا نیست،

ولی صوفیان بہ پوشیدن صوف مخصوص نیستند۔ بعضی گفتہ اند: صوفی از صفا آید، لیکن 

ہ اند: صوفی مشتق از صف است بدین جھت کہ این اشتقاق بعید بنظر می رسد۔ و گروھی گفت

این طائفہ از جھت قلب در صف اولند۔۔۔ شاید بھترین فرض ھمان است کہ صوفی را کلمہ ی 

عربی و مشتق از صوف بدانیم بدان جھت کہ زاھدان و مرتاضان قرون اول اسالم لباس پشمین 

انیم، مانند آنکہ تقمص را پشمینہ پوشیدن می د“ تصوف”خشن می پوشیدند و معنی کلمہ ی 

 بمعنی پوشیدن پیراھن است۔ 

عثمان یحیی از ابن عربی پژوھان نامدار کہ خود برخی از آثار او را تصحیح کردہ، در  -1

کتابی بہ نام مؤلفات ابن عربی: تاریخھا و تصنیف ھا، فھرست جامعی از آثار ابن عربی 

فتوحات را تصحیح و چاپ کردہ،  گردآوری کردہ است۔ این محقق مصری کہ چھاردہ جلد از

دراین کتاب می نویسد: از ابن عربی تعداد ھشتصد و چھل و شش عنوان کتاب و رسالہ بجای 

ماندہ است۔ از جملہ آثاری کہ عثمان یحیی بہ عنوان اثری منسوب بہ ابن عربی از آن یاد کردہ، 

(۔ این ::9-3113:9:1ی، کتابی است با عنوان جذوۃ االصطالء و حقیقۃ االجتالء )عثمان یحی

قراردارد )برگ “ لندبرگ”و مجموعہ “ ییل”کتاب کہ نسخہ ای کھن از آن درکتابخانہ دانشگاہ 
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Elaboration of Asma-ul-Hasna and the Analysis 

of its Attribution to Meer Ali Hamdani 
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Debate on the Divine names (Asma-ul-Hasna), of ALLAH and His attributes 

has been an important part of Islamic history, Islamic spirituality and 

theology. A number of Quranic verses refer to, and are named Asma-ul-

Hasna in religious terms. Great spiritual personalities like Abul Qasim, Abdul 

Qadir Jilani, Ibne-Arabi and Sadr-ud-Din Qanvi have all presented their own 

spiritual explanations of the Divine names of Allah. 

One of these personalities is the famous spiritual writer named Meer Syed Ali 

Hamdani to whom the book titled Asma-ul-Husna is attributed. However, 

regrettably, not much attention has been paid till now to this great piece of 

writing. This article throws light on the life of Meer Syed Ali Hamdani, after 

which an introduction to a recently found manuscript has been presented. At 

the end, this article presents arguments in favour and against the authenticity 

of this book, and its attribution to Meer Syed Ali Hamdani. 

 

Keywords: Asma-ul-Hasna, attribution, Mir Syed Ali Hamdani, spiritual 

explanations. 
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 و بررسی انتساب آن بہ میر سیّد علی ھمدانی‘‘  شرح اسماء الحسنی"

 ایرج پورمحمد ابراھیم  *

 فرح ناز رئیسی نافچی *

  چکیدہ

بحث از اسماء و صفات الھی، یکی از کھن ترین مباحث در تاریخ کالم و عرفان اسالمی و نیز سایر 

ادیان الھی است۔ در آیات بسیاری از قرآن کریم، بہ اسامی خداوند اشارہ شدہ کہ در تعابیر دینی آن ھا 

خوانند۔ نامدارانی چون ابوالقاسم قشیری، عبدالقادر گیالنی، ابن می ‘‘ اسماء الحسنی’’را با عنوان 

عربی، صدر الدین قونوی از نظرگاہ عرفانی بہ شرح دربارٔہ این اسما پرداختہ اند و از آن جملہ میر 

را بہ او انتساب دادہ ‘‘ شرح اسماء الحسنی’’ سیّد علی ھمدانی عارف شھیر قرن ھشتم نیز اثری با نام 

  تٔاسفانہ تاکنون بہ انتساب این اثر بہ او توّجھی نشدہ است ۔اند کہ م

مقالٔہ حاضر ابتدا شرح احوالی مختصر از میر سید علی ھمدانی را ارائہ می دھد و سپس بہ معرفی این 

اثر و نسخ تازہ یاب آن می پردازد و در پایان دالیل رد یا قبول این انتساب را بہ سید علی ھمدانی بر 

 می شمارد۔

 اسماء الحسنی، نسخہ خطی، میر سیّد علی ھمدانی، عرفان، دین۔ واژگان کلیدی:
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 مقدمہ

مبین اسالم و علوم اسالمی در شبہ قارٔہ ھند و قرن ھفتم و ھشتم ھجری از حیث ترویج و اشاعٔہ دین 

پاکستان دارای اھمیّت خاصی است۔ در این دورٔہ پر برکت، در نقاط مختلف شبہ قارہ مردان بزرگی در 

زمینٔہ علمی، دینی و روحانی ظھور کردند و برای منّور ساختن این ظلم کدٔہ کفر با نور اسالم، خدمات 

میر سیّد علی ھمدانی از عارفان و نوابغ نامی ایران است کہ  )7717:1ا بیگم،شایانی را انجام دادند۔ )آر

نشر آیین صلح و عرفان و فرھنگ غنی اسالمی بہ ھمراہ فرھنگ در مرز و بوم پھناور شبہ قاّرہ 

مرھون اقدامات و کوشش ھای او و یاران اوست کہ در ایّان سیاحتش خود با اقامت ھای کوتاھش 

 )77:4:71، نیز نک: ریاض، 707تردہ ای بہ جای گذاشت۔ )ثبوت، بی تا:ثمرات عمیق و گس

ھ۔ ق در ھمدان دیدہ بہ جھان گشود۔ زمان حیات امیر کبیر را بہ  174سیّد علی بن شھاب الدّین در سال 

سہ دورہ تقسیم کردہ اند۔ )برای آشنایی با شرح مفصّل احوال او ر۔ ک: تاریخ کشمیر اعظمی، تذکرٔہ 

 )شمیر، نزھۃ الخواطر، امیر کبیر سید علی ھمدانی، و رجال حبیب السیر و۔۔۔شعرای ک

 :)ھ 127تا  174دورٔہ اول )

این دورہ، مشتمل بر بیست سال ابتدای زندگی اوست کہ در نزد دایی خود، سید عالء الدولہ سمنانی کہ 

پدر و دایی خود، از شیخ از مشایخ عظام سلسلٔہ کبرویہ بود، دروس ابتدایی را آموخت۔ عالوہ بر 

ابوالبرکات تقی الدین علی دوستی، علوم متداولہ را فراگرفت۔ در طریقت نیز بہ حلقٔہ ارادت شیخ شرف 

الدین محمود بن عبدہللا مزدقانی وارد شد و در علوم باطنی از شیخ تقی الدین علی دوستی کسب فیض 

 )4:4م:7211، ، صبا711::777، نیز نک: ھدایت، 441::777کرد۔ )جامی، 

 :ھ) 117ھ۔ تا  177دورٔہ دّوم )

این دورہ، ھمان دورٔہ جھانگردی اوست۔ او بہ ھدایت مرشد خود سہ بار بہ ممالک مختلف دنیا رفت و 

در این دوران بہ دیدار ھزار و چھارصد تن از مشایخ و بزرگان دین شرفیاب شد۔ دورٔہ جھانگردی او 

دامہ داشت و او را بہ بزرگ ترین سیاحان جھان تا روزگار خود ھ۔ ا117بیست و یک سال یعنی تا سال 

بدل کرد۔ بعضی ممالک و شھرھایی را کہ سید دیدہ است، عبارتند از: مزدقان، بخارا، بلخ، بدخشان، 

ختا، یزد، ختالن، بغداد، ماوراء النھر، شیراز، اردبیل، مشھد، کشمیر، شام، سوریہ، سراندیب )سیالن)، 
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بار سفر حج رفتہ است۔  72و سایر نقاط شبہ قارٔہ ھند و پاکستان و شھرھای عربی۔ وی ترکستان، تبّت 

  )41)ناھیدی، بی تا:

 :ھ):14ھ۔ تا 117دورٔہ سوم )

این دورہ بہ طور کلی دورہ ای است کہ او بہ تأ سیس مراکز دینی و تدریس و افاضٔہ علوم ظاھری و 

دین اسالم پرداخت۔ او اّولین مرکز ارشاد و ھدایتش را  باطنی، پرورش شاگردان و مریدانی برای تبلیغ

در زادگاھش یعنی ھمدان راہ اندازی کرد۔ اّما بہ دلیل نارضایتی از نوع حکومت در ایران )ملوک 

 بہ ختالن کہ از شھرھای ترکستان روسیہ است مھاجرت کرد۔ (الطوایفی

’’ دربارٔہ این شھر این گونہ آمدہ است:  سومین مرکز ارشاد و ھدایت او کشمیر بود۔در بستان السیاحہ

قبل از ظھور اسالم مردم آن مقام ھمگی مجوس بودند و بر مذھب تناسخ عمل می نمودند و چون ملّت 

بیضا ظھور کرد در سنۃ ھفتصد و پنجاہ ویک ھجری کم و بیش بہ نیروی سلطان شمس الدّین و بعد از 

سالم قبول کردند و از ھّمت سیّد اجّل عارف محّمد خلف وی بہ قّوت سلطان اسکندر اھالی آن کشورا

سیّدالمتألھین سید علی ھمدانی و بعد از آن بہ توّجہ میر شمس الدّین عراقی جمعی کثیر از ساکنان آن 

سیّد علی چھار مرتبہ در این شھر سکنی گزید و تا اواخر  (::4)شیروانی، بی تا:‘‘ دیار شیعہ شدند۔

ا اقامت داشت۔ در اواخر ھمین سال برای رفتن بہ ترکستان، کشمیر را ترک کرد ھ۔ در آنج:14سال 

ھ۔ رحلت فرمود، جسد مبارک او در ختالن بہ  :14ولی در جریان مسافرت، در ھفتم ذی الحجہ سال 

 (4-441::777، نیز نک: جامی، 4-7717:1خاک سپردند۔ )آرابیگم، 

 

 آثار و تألیفات میر سیّد علی

ددی از میر سید علی بہ جای ماندہ کہ در باب موضوعات گوناگون عرفانی، اعتقادی و ادبی آثار متع

نگاشتہ شدہ است۔ بیشتر آثار وی بہ زبان فارسی است و چند رسالہ بہ زبان عربی دارد۔ جز ذخیرۃ 

اہ الملوک کہ اثر مفّصل اوست، بیشتر رسالہ ھا و کتب بہ یادگار ماندہ از او بسیار مختصر و کوت

 ھستند۔

 :رسالہ ھای فارسی
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ذخیرۃ الملوک؛ کہ مفصل ترین و مشھورترین اثر او و سیاست نامہ ای است کہ بیشتر مطالب  ٭

 آن ترجمۃ احیاء علوم دین غزالی است۔

 مرآۃ التائبین؛ در موضوع توبہ۔ ٭

 سیرالطالبین؛ در آداب سلوک عرفان۔ ٭

 رسالٔہ اعتقادیہ؛ در معرفت خدا۔ ٭

ابن فارض کہ دربیان شراب محبّت نگاشتہ شدہ  (االذواق؛ شرح قصیدہ میمیہ )خمریّہمشارب  ٭

 (:مقدمہ77:2است )ر۔ ک: ھمدانی،

 رسالٔہ دہ قاعدہ؛ راہ ھای رسیدن بہ خدا۔ ٭

 رسالٔہ منامیہ؛ در کیفیّت خیال و مراتب خواب و رویا۔ ٭

 رسالٔہ حل مشکل؛ در موضوع عرفانی۔ ٭

 مناجات و کلمات قصار۔واردات امیریہ؛   ٭

 رسالٔہ درویشیہ؛ در ضرورت سرسپردن بہ پیر در طریقت عرفانی۔ ٭

 رسالٔہ فتوتیہ؛ در شرح فتوت۔ ٭

 رسالٔہ ذکریہ؛ در تفسیر اذکار ٭

  رسالٔہ عقل؛ در معنا و فضیلت و مراتب عقل۔ ٭

 رسالٔہ فقریہ؛ دربارٔہ اولیا و احوال آنان۔ ٭

  ر با خدا در شب معراج۔اسرار وحی؛ مکالمات پیامب ٭

 رسالٔہ حقیقت ایمان؛ مطالب عرفانی و خداشناسی ٭

 رسالٔہ موچلکہ؛ در توضیح این حدیث کہ ما من حرف من القرآن اال و لہ ستون الف فھم ٭

 رسالٔہ حق الیقین؛ تفسیر آیٔہ ہلل ملک السماوات و االرض ٭



  محمد ابراھیم ایرج پور، فرح ناز رئیسی نافچی/ "شرح اسماء الحسنی‘‘ و بررسی انتساب آن بہ میر سیّد علی ھمدانی                             35

 
 

 رسالٔہ تلقینیہ؛ دربارہ تزکیہ نفس ٭

 داب عرفانینوریہ؛ در آ  ٭

 رسالٔہ بھرامشاہیہ؛ نصیحت بھرام بدخشانی ٭

 رسالٔہ ھمدانیہ؛ توضیح مسائل عرفانی ٭

 رسالٔہ عقبات؛ حقیقت ایمان ٭

 وجودیہ؛ دربارہ وجود مطلق ٭

 چھل اسرار یا غزلیات؛ شامل مجموعہ ای از غزلیات سید ٭

 منھاج العارفین؛ پند نامہ ٭

  :رسالہ ھای عربی

است، می ‘‘ توحید مکاشفان’’ اسرار حروف۔ او در این اثر کہ نام دیگر آن اسرار النقطہ؛  ٭

نقطہ عبارت است از تنّزل حق تعالی و ظھورش بہ صورت خلق، مانند تنّزل الف و ظھورش ’’ گوید: 

)ھمدانی، ‘‘ بہ صورت حروف، یعنی تعیّن حق مطلق کہ معبود است ۔ بہ صورت خلق مقیّد۔۔۔

 (:سی ویک7717

 ای در باب علما دین؛ دربارٔہ اقسام علما کہ اصحاب حدیث، فقھا و صوفیہ اند رسالہ ٭

 رسالٔہ صفۃ الفقراء ؛ در شرح فقر ٭

 اربعین امیریہ؛ چھل حدیث ٭

 ذکریٔہ عربیہ؛ فضیلت ذکر ٭

 رسالٔہ انسان الکامل؛ مباحثی در وحدت وجود ٭

 اورادیہ؛ در بیان فضیلت و لزوم اوراد و اذکار ٭

 فی القربی؛ احادیث پیامبر دربارٔہ فضیلت اھل بیتالمودۃ  ٭
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 (بہ بعد 207::771حل الفصوص؛ در شرح فصوص الحکم )انواری،  ٭

 اسماء الحسنی

بحث در اسماء حسنای الھی محّل درنگ و ژرف نگری بسیاری از حکیمان، متکلمان، عارفان و جز 

در این زمینہ منجر گردیدہ است۔ سرچشمٔہ  آنان شدہ، و جمع آوری رسالہ ھا و کتاب ھای کوتاہ و بلند

می تواند باشد کہ در آن بہ ‘‘ قرآن’’ عظیم و راھنمای شناخت نام ھا و اسم ھای الھی چہ کتابی بھتر از 

‘‘ برای خداوند نام ھای نیک است، پس او را بہ این نام ھا بخوانید۔’’ صراحت می گوید: 

ز اندیشمندان شد تا بہ بحث و تفّحص در اسامی خداوند ھمین سخن دست مایٔہ بسیاری ا(740)اعراف:

 :بپردازند۔ از مھم ترین رسالہ ھای اسماء الحسنی می توان بہ موارد زیر اشارہ کرد

 انشاء الدوائر، ھمراہ با دو رسالہ دیگر۔ (ھ۔ ق 1:0-74:محی الدین ابن عربی ) ٭

ایتٔی ویژہ داشتہ است و عالوہ بہ اسماء الحسنی عن (ھ۔ ق 1:0-74:محی الدین ابن عربی ) ٭

فتوحات مکیہ کہ بہ اسماء الحسنی اختصاص دارد، ھفت کتاب دیگر درخصوص اسماء  114بر باب 

  الہی نوشتہ است۔

التعبیر فی علم التذکیر: این کتاب  (ھ۔ ق 4:1عبدالکریم بن ھوازن قشیری نیشابوری )متوفی  ٭

آن را بر اثر درخواست راغبان بہ علم تذکیر و اسماء یکی از نگاشتہ ھای مھم قشیری است کہ مٔولّف 

، (حسنی پرداختہ، و ابن الجوزی آن را تلخیص کردہ است۔ قشیری بخش بندی التعبیر را بر بنای )باب

گذاردہ است۔ مصنف پس از مقدمہ ای کوتاہ ذیل باب ھای چندگانہ بہ  (و )نکتٔہ آخری (، )نکتہ()فصل

، )قل ادعوہللا او ادعو الرحمن ایّاً (1/740بحث پیرامون آیات )وہلل االسماء الحسنی فادعوہ بھا) )اعراف 

)الرحمن  (، )تبارک اسم ربک ذی الجالل واالکرام(71/770ماتدعوا فلہ االسماء الحسنی) )اسراء 

پرداختہ و از اسماء و صفات و اخالق حق تعالی  (41/7)اعلی  (و )سبح اسم ربک االعلی (11/14

، ہللاآغاز کردہ است۔ پس از آن در ھر بابی بہ معنی اسمی از اسماء اہللا) سخن گفتہ و از اسم عارفانہ )ا

گاھی از  و وجوہ صرفی آنھا بہ اختصار توّجہ دادہ و ضمن آوردن اقوال مشایخ صوفیہ و حکایات آنان

 سخن داشتہ است۔ (قصص قرآن ھمچون قصہ خلق آدم )ع

روح االرواح  (ھ۔ ق 441-174شھاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابی المظفر منصور السمعانی ) ٭

فی شرح اسماء الملک الفتّاح، بہ تصحیح و توضیح نجیب مایل ھروی: این کتاب )یکی از شاھکارھای 
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کہ در نوع خود می توان آن را از کھن ترین و نخستین نوشتہ (سی استدیرینہ و کھن زبان و ادب فار

بہ شمار آورد، زیرا با آن کہ اشاراتی کوتاہ ‘‘ اسماء حسنی’’ ھای مستقل زبان فارسی در این موضوع 

در مٔولّفات و منظومہ ھای فارسی صوفیانہ و غیر صوفیانہ پیش از سمعانی در این مایہ داریم و نیز 

ابواب شرح التعرف بہ بحث پیرامون نفس اسماء و صفات حق تعالی اختصاص دارد، ولی مھم بابی از 

 ترین و ھم گستردہ ترین شرح ھا در اسماء حسنی بہ زبان عربی پرداختہ شدہ است۔

ھ) شرح االسماء، تحقیِق دکتر نجف قلی  7272-7241حکیم متألہ موال ھادی سبزواری ) ٭

ست بر دعای جوشن کبیر براساس دعای مذکور کہ صد بند دارد، فصل حبیبی: این کتاب کہ شرحی ا

بندی شدہ است۔ مٔولف نامدار و فرھیختہ آن در ضمن شرح اسماء و صفات الہی بہ تاویل نیز پرداختہ 

  است و در برخی موارد نکتہ ھای فلسفی و عرفانی ارزندہ ای آوردہ است۔

شرح االسماء الحسنی: شرحی است بہ  (ھ۔ق12:صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی )متوفی  ٭

 زبان اھل ذوق و اشارہ و کشف و نہ بہ روش بحث و استدالل۔

الغزالی، المقصد االسنی فی شرح خواص االسماء الحسنی: یکی از مشایخ مصر بہ نام غزالی  ٭

ھر اعیان نوشتہ است۔ شرح بزرگی است کہ اول آن این است: الحمدہلل الذی اظ 7010آن را در سال 

 …الممکنات

 )11-7714:701و ۔۔۔ )ر۔ ک: معینی،  ٭

آن چہ در ادامہ می آید، بازشناسی رسالہ ای است با نام و موضوع اسماء الحسنی کہ با نگرشی عرفانی 

تألیف شدہ است و آن را بہ صدرالدین قونوی و سید علی ھمدانی نسبت دادہ اند۔ این نسخہ کہ بہ زبان 

ازنمودن پارہ ای از نکتہ سنجی ھای عرفانی در اسامی خداوند پرداختہ است۔ در عربی است، بہ ب

ضمن باید اشارہ کرد کہ اطالعات زیر از نسخٔہ شناختہ شدہ ای کہ بہ سید علی ھمدانی نسبت دادہ اند 

در دسترس است۔ این نسخہ بہ خط نستعلیق  7171در کتابخانٔہ مجلس شورای اسالمی با شمارہ دستیابی

ہ شیؤہ ھندی با چند قلم و بر روی کاغذ ھندی نخودی رنگ نوشتہ شدہ است: نام این رسالہ ھمان و ب

است کہ از میر سید علی ‘‘ مجموعٔہ رسائل در عرفان و تصوف’’اسماء الحسنی است کہ جزئی از 

اس رسالہ از این عارفان سرشن 77ھمدانی و سید محمد نوربخش جمع آوری شدہ است۔ در این مجموعہ 
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جمع آوری شدہ است کہ بہ ترتیب نام آن ھا و نویسندٔہ ھر کدام و صفحاتی کہ در این نسخہ بہ خود 

 :اختصاص دادہ اند در جدول زیر آمدہ است

 ترتیب

 نام رسالہ

 نویسندہ

 صفحات

1 

 نسبت خرقٔہ درویشان

 سید علی ھمدانی

4 - 1 

2 

 رسالہ در تصّوف

 سید علی ھمدانی

9 - 5 

3 

 المعجمتفسیر حروف 

 سید علی ھمدانی

10 - 9 

4 
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 فتوتیّہ

 سید علی ھمدانی

42 - 10 

5 

 مشارب االذواق

 سید علی ھمدانی

94 - 42 

6 

 تلویحات

 سید محمد نوربخش
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تا  712چنان کہ دیدہ شد شرح اسماء الحسنی نھمین رسالہ از مجموعہ رسائل است کہ در صفحات 

 نسخہ قرار دارد۔ 7:7

 الذی نّور سماء الوجود بمصابیح بسم ہللا الرحمن الّرحیم الحمدللّ ’’رسالہ با این عبارت آغاز می شود: 

اسماء الحسنی و فتح ابواب خزاین الجود بمفاتیح صفاتہ االمنی و خشع طیبۃ جاللہ االرواح الطاھرۃ فی 

السموات العلی وھام فی بیداء جاللہ عفول المھیمہ فی المالء ااّل علی و کشف عن بصایر اھل العرفان 

عریفہ و شاھدوہ فی مالبس مراتب الصور و المعنی و احتجب اکنہ حجب الدّیب و العمی حتی عرفوہ بت

بحجاب عزہ عن درک االبصار المحجوبین نعموا عن مشاھدۃ تجلیّات جمالہ االجلی و حرموا لذّۃ سماع 

  ‘‘خطابہ االشھی و الصلوۃ علی من ارسلی البشارۃ العظمی و جعلہ رحمۃ الالقصی واالدنی۔۔۔
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ادامہ دارد بہ عنوان پیش درآمدی برای ورود بہ مقدّمہ  711تا  712 این عبارات آغازین کہ از صفحۂ 

 :مقدمٔہ کتاب است کہ این گونہ آغاز می شود 744تا  :71است و بعد از آن از صفحٔہ 

مقدمۃ الکتاب: قال ہللا تعالی و لّل االسماء الحسنی فادعوہ بھا اعلم ان االصل فی الذات المقدمۃ تبارک ’’ 

مغربی و التنزہ عن الصفات و اطالقہ عن التفیید بالصفات و غناہ عن العالم االن کل اسم و و تعالت ال

صفۃ یقتضی کونا من االکوان و ال ظھورھا اال بھا فلو کان فی الوجود ما یطلب االسماء ظھورھا لذم منہ 

االسماء اال فی القوایل  قدم العالم و قد صّح فی الخبر الوارد کان ہللا و لم یکن معہ شیء فال ظھور الحکام

  ‘‘و لیس ذلک اال باخراجھا االعیان عن حضرت النبوۃ و حصولھا فی عرصہ الوجود۔۔۔

اسم از اسماء الھی را آوردہ است و بہ شرح عرفانی ھر یک می پردازد۔ اینک برای  10بعد از آن 

بیان مٔولّف، نمونہ ای از تعریفات او آشنایی با اسامی الھی کہ در این رسالہ آمدہ است و آشنایی با نحؤہ 

 :بہ صورت مختصر ارائہ می شود

ہللا: الذی لہ القدرہ و االختراع و الخلق و اال الجامع للذات و الصفات و االفعال۔ اعلم ان شان  ٭

ھذا االسم عظیم و امرہ جلیل لیس لعیون االفھام و العقول الی مشاھدۃ اسرارہ سبیل و لیس للقوۃ البشریہ 

یسلکہ طریق البحث و التفتیش فی حقایق اسرار االلھیہ و االطالع علی خفایاء مملکۃ الفردانیۃ و لیس  ان

 )744الھل القرب من الذات اال الدھشۃ۔۔۔ )

القدوس: ھو المطھر المنزہ عن کل ما وصف بہ الذی قدس نفوس االبرار عن ادناس المعاصی  ٭

 )204)و اخذ االشرار باالقدام و النّواصی و ۔۔۔ 

المٔومن: بما صدق عبادہ و بما یعطیھم االمان اذا وقو بعھدہ و ھو مصدر من االمان معناہ فی  ٭

حق ہللا تعالی تصدیقہ لنفسہ و ھو علمہ بانہ صادق و علمہ بصدق عبادہ و لیس االحکام سلطان ھذا االسم 

 )204محل اال االخبارات االلھیۃ۔۔۔ )

ل ما فی ملکہ و لدیہ بکل مالہ و علیہ و ھو الذی یعلم السر و المھیمن: ھو الشاھد العدل علی ک ٭

النجوی و یسمع الشکر و الشکوی و یدفع الضّر و البلوی فمن شھد عند المشھد داعی حالہ و حفظ وعداً 

 )270نفاسہ۔ اعلم ان الحقوق دایرۃ بین مراتب الوجود۔ االلہ حق و علیہ و کل صاحب حق۔ )
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الیغلب و ال یعجز و الخطیر الذی ال یوجد مثلہ و الیعرق کھنہ و یشتد  العزیز: ھو الغالب الذی ٭

 (272الحاجۃ الیہ و بصعب الموصول الیہ۔۔۔ )

المتکبر: من الکبریاء ھو الذی ال یقدر احد علی ھتک سترہ فالیقھرہ احد علی ملکہ و ال ان  ٭

الی لما وصف نفسہ باشیاء ھی فی یحسبن الیہ ھو الذی بیدہ االحسان و منہ الغفران و اعلم ان ہللا تع

 (271العموم من صفات المحدثات۔۔۔ )

الخالق: الخلق ھو االبداع و االختراع و االیجاد من العدم الی الوجود فالخالق ھو الذی اظھر  ٭

 (271الموجودات بقدرتہ۔۔۔ )

الحق فی  الباری: قیل الخالق منشی االعیان و الباری مدبرھا و قد وقع التفاوت فی شھود اھل ٭

محل سلطنۃ ھذا االسم و ظھور احکام ھا علی حسب درجاتھم فی الکشف و التحقیق منھم من یری 

 (271سلطانھا علی کل مخلوق۔۔۔ )

المصّور: بما فتح ابواب خزایف مواد البھاء بمفاتیح الصور و ذین ریاض صدور اھل الکشف  ٭

مصور الصّور و مھی الھیات و مثل االمثال الذی  و الشھود بصور انوار اذھار تجلیّات و اثار آیاتہ فھو

 (227صور الظاھر عموماً و نور السرایر خصوصا۔۔۔ )

 (221٭ الفتاح )  (221٭ الرازق ) (221٭ القھار ) (227٭ الغفار ) 

 (:24٭ المعز )  (242٭ الخافض )  (271٭ القابض )  (274٭ العلیم ) 

 (:21٭ العدل )  (212) ٭ البصیر (210٭ السمیع )  (244٭ المذل ) 

 (2:2٭ العظیم ) (2:7٭ الحکیم ) (2:0٭ الخبیر ) (214٭ الطیف ) 

 (2:1٭ الحفیظ ) )2:4٭ الکبیر )  (2:1٭ العلی )  (2:7٭ الغفور الشکور ) 

 (211٭ الّرقیب ) (211٭ الکریم )  (212٭ الجلیل ) ( 2101(٭ المقیت ) 

 (247٭ الودود ) (247الحکیم )٭   (240٭ الواسع )  (214٭ المجیب ) 

 (217٭ الحق ) (241٭ الشھید )  (241٭ الباعث )  (241٭ المجید ) 
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 (214٭ الولی ) (:21٭ المتین )  (214٭ القوی )  (212٭ الوکیل ) 

 (701٭ المعید ) (704٭ المبدی )  (702٭ المحصی )  (700٭ الحمید ) 

 (701٭ القیوم ) (701٭ الحی )  (701٭ الممیت )  (:70٭ المحیی ) 

 (774٭ الصمد ) (772٭ الواحد )  (772٭ الماجد )  (770٭ الواجد ) 

  (727٭ االول اآلخر ) (771٭ المقدم المٔوخر ) (:77٭ القادر المقتدر ) 

٭ المنتقم   (772٭ التواب )  (724٭ الوالی المتعالی ) (727٭ الظاھر الباطن ) 

(777( 

   (:77٭ الجامع )  (:77)٭ المقسط   (771٭ العفو ) 

 (747٭ الضار )  (740٭ المانع ) (771٭ المعطی ) (771٭ الغنی المغنی ) 

 (741٭ البدیع )  (741٭ الھادی )  (747٭ النور ) (742٭ النافع ) 

 (711٭ الصبور ) (717٭ الرشید ) (717٭ الوارث ) (741٭ الباقی )  

نام از نام ھای الھی را آوردہ کہ توضیحات مفّصلی را  10چنان کہ در باال دیدید در این مجموعہ، 

 دربارٔہ ھرکدام از اسامی آوردہ است۔

 کیست؟‘‘ اسما الحسنی’’نویسندٔہ 

یکی از مسائلی کہ تاکنون مورد مطالعہ و دقّت قرار نگرفتہ است، درستی یا نادرستی انتساب این اثر 

بہ این نتیجہ رسیدیم کہ این اثر ارزشمند عرفانی را بہ سید علی ھمدانی است۔ با بررسی ھای انجام شدہ 

بہ دو عارف بزرگ یعنی سید علی ھمدانی و صدرالدین قونوی نسبت دادہ اند۔ در ادامہ بہ بررسی سیر 

 انتساب ھا از منظر تاریخی آن ھا پرداختہ ایم۔

 سید علی ھمدانی

مجموعٔہ رسائل عرفان و ’’خطی با نام  بسیاری از منابع تألیف رسالٔہ اسماء الحسنی را کہ در نسخۂ 

از نسخ کتابخانہ و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی است بہ میر سید علی ھمدانی نسبت ‘‘ تصّوف
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دادہ اند، چنان کہ گردآورندٔہ این مجموعہ، مولّف اسماء الحسنی را ھمدانی معرفی کردہ است۔ موارد 

 :کہ بہ دست ما رسیدہ است بر اساس تاریخ، بہ شرح زیر استانتساب این اثر بہ او، با توّجہ بہ منابعی 

شرح ‘‘ جامی در نفحات و خواندمیر در حبیب السیر رسال’’انواری در تحلیل آثار ھمدانی آوردہ است: 

حل ’’و ‘‘ المودۃ فی القربی‘‘ ’’را از او دانستہ ولی نسخٔہ خطی یا چاپی آن مثل’’ہللا اسماء ا

کتابخانہ ھا بہ دست نیامد تا مورد بررسی قرار گیرد۔ )انواری، در ھیچ یک از ‘‘ الفصوص

771::7:7)  

چنان کہ از این مطلب بر می آید اسماء الحسنی ای کہ بہ سید علی نسبت دارد در این کتب باید باشد نہ 

 در مجموعہ رسائل۔

 :آوردہ است‘‘ ّسرہتاریخ وفات حضرت میر سیّد علی ھمدانی قدّس ’’ در کتاب تاریخ راقم بعداز بیان 

از مصنفات آن جامع الکماالت، شرح فصوص الحکم و شرح قصیدٔہ فارضیہ و ذخیرۃ الملوک و ’’

 (7740:71)راقم سمرقندی، ‘‘ مع سایر رسایل کبیرہ تصنیف اوست۔ہللا اسرارالنقطہ و شرح اسماء ا

بن محمدامین بن میرسلیم اثر اسماعیل ‘‘ ھدیۃ العارفین اسماء المولفین و آثارالمصنفین’’در کتاب 

را بہ او ‘‘ شرح اسماء الحسنی’’البابانی آن جا کہ بہ معرفی سید علی و آثار او می پردازد اثری بہ نام 

 )7:121، ج7117نسبت دادہ است۔ )البابانی البغدادی، 

کہ ‘‘ نیاحوال و آثار میر سید علی ھمدا’’این نکتہ الزم بہ ذکر است کہ نخستین بار، ریاض در کتاب 

بہ جمع آوری رسائل او پرداختہ است، نسخٔہ مجلس را بہ او نسبت دادہ است و بسیاری از مٔولفان بہ 

 سخن او اعتماد کردہ اند۔ سخن او را عیناً نقل نمودہ اند۔

محسن معینی در مقالہ ای بہ معرفی کامل و ارائہ کتاب شناسی از آثاری کہ در زمینٔہ اسماء الحسنی 

در ‘‘ کتاب شناسی شروح اسماء الحسنی’’، اقدام کردہ است، وی در این مقالہ کہ با عنوان نوشتہ شدہ

کتاب و نسخٔہ خطی دربارٔہ  724بہ چاپ رسیدہ، حدود  72و در مجلٔہ آیینٔہ پژوھش، شمارٔہ  7714سال 

این کتاب  در’’اسما الحسنی جمع آوری و معرفی نمودہ است، معینی در ابتدای این مقالہ می نویسد: 

شناسی از ذکر بسیاری کتاب ھا کہ در این موضوع نوشتہ شدہ اّما در کتب تراجم بی ھیچ توضیح آمدہ، 

ھمین سخن نشان از آن دارد کہ تعداد شروح اسماء الحسنی خیلی بیشتر از این ‘‘ خودداری شدہ است۔

د علی ھمدانی نسبت دادہ است: تعداد است۔ معینی بہ ھمین نسخہ مجلس اشارہ می کند و رسالہ را بہ سی
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، شرح االسماء الحسنی۔ قاضی نورہللا شوشتری (ھ۔ق:14سید علی بن شھاب الدین ھمدانی )متوفی ’’

‘‘ ۔7072، ص 2؛ کشف الظنون، ج44، ص77کتاب مستقلی در تشیع او نوشتہ است۔ ر۔ک: الذریعہ، ج

 (1::7714)معینی، 

  صدرالدّین قونوی

با کنیٔہ ابوالمعالی و ملقّب بہ شیخ کبیر کہ بہ صدرالدّین معروف است، در محمد بن اسحاق بن محمد، 

ھ۔ ق در قونیّہ متولّد شد۔ بعد از یادگیری مقدمات علوم، نزد محی الدّین ابن عربی، در زیر  01:سال 

 تعالیم او پرورش یافت و علوم نقلی را آموخت و بعدھا بہ جانشینی استادش رسید۔ در مسائل حکمی، با

خواجہ نصیرالدّین طوسی مکاتبہ داشت و با موالنا جالل الدین بلخی، رابطٔہ دوستی و پیوند معنوی 

برقرار کردہ بود۔ او با شروح خود بر آثار پر رمز و راز راہ را برای شارحان بعدی ھموار ساخت۔ او 

ھ۔ ق در سن 12: بیش از بیست کتاب و رسالہ در عرفان و فلسفٔہ اسالمی نگاشت و سرانجام در سال

: پیش گفتار؛ زرین کوب، 77:2شصت و شش سالگی در زادگاھش در گذشت۔ )پورجوادی، 

 )7714:17؛ انصاری، 7744:710؛ نفیسی، 77:2:720

از آثار وی می توان بہ تفسیر سورہ فاتحہ، مفتاح الغیب، الفکوک فی اسرار مستندات حکم الفصوص، 

تاویل ام القرآن، تبصرۃ المبتدی و تذکرۃ المنتھی، مرآۃ العارفین،  شرح حدیث االربعین، اعجاز البیان فی

الرسالۃ الھادیۃ، الرسالۃ المفصحۃ، الرسالۃ فی حق المھدی، رسالہ در مبدٔا ومعاد، شعب االیمان، رسالہ 

در باب عرش، رسالہ در مراتب کشف، شرح اسماء الحسنی، ضابۃ حکمیۃ، رسالۃ السیر و السلوک، 

… یہ، مقدمٔہ مشارق الدراری، الشجرۃ النعمانیۃ، النصوص فی تحقیق الطور و الخصوص ونفحات الھ

 اشارہ کرد۔

را اثر شیخ کبیر صدرالدّین ‘‘ شرح اسماء الحسنی’’با توّجہ با آنچہ گفتہ خواھد شد می توان رسالٔہ 

 :قونوی بدانیم کہ بہ اشتباہ بہ میر سیّد علی ھمدانی نسبت دادہ اند

اثر صدرالدّین قونوی، شرح اسماء الحسنی را از ‘‘ ترجمٔہ اعجازالبیان با تفسیر سورٔہ فاتحہ’’در مقدمٔہ 

 )70آثار او معرفی می کند۔ )صدرالدّین قونوی، بی تا:
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شرح االسماء الحسنی، ’’نسخٔہ دیگری از این اثر در کتابخانٔہ مجلس شورای اسالمی با عنوان 

موجود است کہ نشان از  27204با شمارہ ردیف  (ھ۔ ق 01:-117صدرالدین قونوی محّمد بن اسحاق )

 آن دارد این اثر متعلق بہ قونوی است۔

در کتابخانٔہ شیعہ آن جا کہ منابع عرفان نظری را معرفی می کند شرح اسماء الحسنی را اثر ابوالمعالی 

 (صدرالدین قونوی بیان می کند۔ )ر۔ ج: وب سایت کتابخانٔہ شیعہ

، 7074ھرانی نیز این کتاب را بہ صدرالدین قونوی نسبت دادہ است و کشف الظنون: آقابزرگ ط

را از منابعی معرفی کردہ است کہ این کتاب را بہ قونوی نسبت  224و برلین: 141ص 7بروکلمان 

 (7171دادہ اند۔ )ر۔ک: سایت آقا بزرگ، شمارہ دستیابی 

ھ۔ق)، شرح االسماء 12:سحاق قونوی )متوفی صدرالدین محمد بن ا’’و ھمچنین معینی گفتہ است: 

الحسٰنی۔ شرحی است بہ زبان اھل ذوق و اشارہ و کشف و نہ بہ روش بحث و استدالل۔ ر۔ک: کشف 

)معینی، ‘‘ 477، ص7; ریحانۃ االدب، ج2144، ص4; قاموس االعالم، ج7074، ص2الظنون، ج

7714:24) 

م توسط قاسم الطھرانی در بیروت بہ  2004کہ در سال در پایان باید بہ نسخٔہ چاپی این اثر اشارہ کرد 

تصحیح و بہ چاپ رسیدہ است۔ )ر۔ ک: قونوی، شرح االسماء ‘‘ صدرالدین قونوی’’ عنوان اثر 

 (م 2004الحسنی، 

 :نتیجہ گیری

قبل از تصحیح و معرفی ھر اثر، باید تمامی جوانب آن اثر را بررسی کرد تا از انتساب اشتباہ اثر یک 

شرح اسماء ’’ ندہ بہ نویسندٔہ دیگری جلوگیری کرد۔ در این پژوھش بہ این نکتہ پی بردیم کہ کتاب نویس

اثر صدرالدین قونوی بودہ است کہ در بسیاری از منابع، بہ اشتباہ بہ سید علی ھمدانی نسبت ‘‘ الحسنی

ریباً آرا و عقاید عرفانی آن دادہ اند۔ این دو عارف نامی با فاصلٔہ تقریباً یک قرن از ھم زیستہ اند کہ تق

ھا شبیہ بہ ھم و در عین حال قابل مقایسہ با یکدیگر است۔ این کہ چرا این اشتباہ برای برخی از منابع 

پیش آمدہ است، می تواند بہ دلیل ھمین عقاید عرفانی آن ھا باشد۔ شاید ھم سید علی کتابی در این زمینہ 

۔ سید علی از عارفان بزرگی است کہ داشتن کتابی در این زمینہ داشتہ است کہ بہ دست ما نرسیدہ است

  ھم از او بعید و دور از ذھن نیست۔
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 62-49میالدی، صص  2015 فصلنامہ 01 شمارہ: 

 

Meer Syed Ali Hamdani's Influence in Bangladesh 

   

       * Abul Kalam Sarkar 

Persian language had reached Bengal centuries ago through the sweet sounding 

poetic words of Khawaja Shams-ud-Din Muhammad Hafiz Sherazi (also known as 

Lisan-ul-Ghaib). Not only did the poets of India heartily accepted this beautiful 

language, but also did it rule the subcontinent as the official language for six and a 

half centuries. During this long period, Persian language mesmerised and won over 

the hearts of local people. The uniqueness of his wonderful poetry still continues to 

delight the people of Bengal. 

The people of Bangladesh have always enjoyed immensely the words of great 

classic Persian poets, reading and listening to their poetic words. Persian influence 

on Bengali poetry and writing can be clearly observed. Appreciation for Persian 

language and literature, particularly research on classic Persian poets interested 

many Bangladeshis in the past. This interest still continues among the present 

generation. 

Meer Syed Ali Hamdani is one of the greatest Persian personalities who have been 

declared an important figure in Bangladesh. Today, researchers and scholars in the 

universities in Bangladesh teach students of Persian language and literature about 

the life and works of Meer Syed Ali Hamdani. The article under consideration 

focuses attention on Meer Syed Ali Hamdani in Bangladesh, bringing to light the 

attributes of his great poetry so that it may get due recognition in the country. The 

writer of this article reaches the conclusion that Meer Syed Ali Hamdani enjoys 

much spiritual influence in Bangladesh. 

Keywords: Persian language, Bangladesh, universities of Bangladesh, influence on 

Bengali poetry, Mir Syed Ali Hamdani. 
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 ھمدانی در بنگالدشتأثیر نفوذ معنوی میر سید علی 

  محمد ابوالکالم سرکار ٭      

 :چکیدہ

قند پارسی لسان الغیب خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی چندین قرن پیش بہ بنگال رسید؛ این قند را 

م( زبان 7021-7381نہ فقط طوطیان ھند و بنگال از ژرفای دل پذیرفتند، بلکہ تقریباً شش قرن و نیم )

زبان رسمی و دولتی رایج این سرزمین بود۔ در این مدت طوالنی زبان فارسی، مردم این فارسی بہ عنوان 

مرز و بوم را مسحور و مفتون خود ساخت۔ اما این چہ شکری است کہ ھنوز بنگال شیرینی حافظ را در 

را  دھان دارد۔ از زمان ھای گذشتہ تا بہ حال مردم بنگالدش سخنوران، شاعران و ادیبان کالسیک فارسی

بسیار دوست داشتہ و احترام می گذاشتند و از خواندن آثار و شنیدن سخن آنھا لذت می بردند۔ تأثیر شاعران 

فارسی زبان در آثار و نوشتہ ھای نویسندگان و شاعران بنگالی کامالً مشھود است۔ در بنگالدش آثار 

ارباب معرفت، قرار داشت و بخصوص  بزرگان شعر و ادب و عرفان فارسی از قدیم مورد توجہ و استقبال

دربارٔہ شاعران کالسیک فارسی پژوھش ھای بسیاری شدہ است و این کار ھمچنان ادامہ دارد۔ میر سید علی 

ھجری قمری( یکی دیگر از بزرگان شعر و ادب فارسی است کہ در بنگالدش مورد  171-137ھمدانی )

زبان و ادبیات فارسی در دورہ کارشناسی در دانشگاہ  توجہ قراردارد۔ محققان دانشگاھی برای دانشجویان

ھای بنگالدش زندگی و آثار میر سید علی ھمدانی را تدریس می کنند۔ نمونہ ھایی از این دست نشانہ توجہ 

مردم این مرز و بوم بہ زندگی و آثار این شاعر بزرگ است۔ سعی نگارندہ در این مقالہ بر آن است کہ بہ 

دانی شناسی در سرزمین بنگالدش بپردازد تا چھرہ ھمدانی در بنگالدش بھتر نشان دادہ میر سید علی ھم

شود و وجوہ مختلف ھمدانی شناسی را بررسی کند۔ نویسندٔہ مقالہ بہ این نتیجہ می رسد کہ تأثیر آثار معنوی 

 و عرفانی میر سید علی ھمدانی در بنگالدش بیشتر مشاھدہ می شود۔

 ارسی، بنگالدش، دانشگاہ ھای بنگالدش، میر سید علی ھمدانی، ھمدانی شناسی۔زبان ف کلید واژہ:

 

 

 aksarker@du.ac.bd)) دانشیار گروہ زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاہ داکا، بنگال دیش*



 02 ، میالدی        2015 ژوئن ، 7 ,آناھیتا، شمارہ:

 

 

 

 

 

 :مقدمہ

بعداز فتوحات اختیارالدین محمد بن بختیارخلجی، سپہ ساالر قطب الدین ایبک پادشاہ دھلی، در 

( رواج زبان 7870:87م۔ در این منطقہ حکومت مسلمانان تشکیل شد۔ )سھسرامی، 7021سال 

فارسی از آن زمان در سرزمین بنگال آغاز گردید و تقریباً شش قرن و نیم بہ عنوان زبان 

( در این مدت طوالنی 7138:1لتی در سراسر منطقۃ بنگال رایج بود۔ )عبدہللا، رسمی و دو

زبان فارسی در بنگالدش تأثیرات زیادی گذاشتہ است۔ ھمراھان و لشکریان محمد بن بختیار 

خلجی کہ وارد بنگال شدند بیشتر فارسی زبان بودند و بہ وسیلٔہ ایشان، زبان فارسی در اطراف 

( شاھان و حاکمان 7838:30زمان سالطین خلجی انتشار یافت۔ )علیزادہ، و اکناف بنگال در 

این سرزمین از قرن یازدھم بہ بعد برای ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و زبان بنگالی 

:پیشگفتار( بہ ھمین سبب بسیاری از واژہ ھای فارسی 7111تالش بسیاری کردند۔ )سھسرامی، 

آنجا کہ این واژگان فارسی ھم اکنون در زندگی روزمرہ مردم این  بہ زبان بنگالی وارد شد، تا

م۔ 7381سرزمین بہ کار می روند و مورد استفادہ قرار می گیرند۔ شایان ذکر است کہ از سال 

انگلیسی ھا با صدور اطالعیہ ای کاربرد زبان فارسی را در ادارات دولتی ممنوع کردند و در 

ن درخت کھنسال را از میان بر کنند۔ اما علی رغم ھمہ تالش ھا صدد بر آمدند تا ریشہ ھای ای

و با آنکہ بیش از صد و ھفتاد سال از آن ممنوعیت می گذرد، امروزہ در مشھور ترین دانشگاہ 

ھای بنگالدش، زبان فارسی تدریس می شود۔ قابل توجہ این است کہ در بنگالدش دربارٔہ 

ری شدہ است و این کار ھمچنان ادامہ دارد۔ شایان شاعران کالسیک فارسی پژوھش ھای بسیا

یادآوری است کہ روابط فرھنگی و علمی میان ایران و شبہ قارہ در دورہ ساسانی، گسترش 

( اما در ھر صورت، در شبہ قارہ ھند، این 0220:33چشمگیر یافت۔ )رضایی باغ بیدی، 

ھجری  18برای اولین بار در سال  گسترش ھموارہ با ورود دین اسالم ھمراہ بودہ، و دین اسالم

قمری توسط عبدہللا بن سوار عبدی بہ سرزمین پھناور شبہ قارہ رسید۔ ۔۔۔، اما انتشار اسالم و 

( نکتٔہ جالب توجہ این 7812:188زبان فارسی در شبہ قارہ بہ وسیلٔہ ایرانیان بود۔ )مطھری، 
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االصل بودہ اند۔ )زیدی، است کہ مٔوسسان ھر چھار سلسلۃ معروف این سرزمین ایرانی 

( و سلسلٔہ دیگر معروف این سرزمین بہ ھمدانیہ یا سادات ھمدانی کہ مٔوسس آن، 7118:028

میر سید علی ھمدانی بودہ است۔ بہ خاطر این، شخصیت، اخالق و مقبولیت میر سید علی 

  ھمدانی نزد عارفان و پیروان عرفان و تصوف این سرزمین نیز کامالً مشھود است۔

 

 :زندگی میر سید علی ھمدانی در یک نگاہ

میر سید علی ھمدانی ابن شھاب الدین ابن محمد، عارف و عالم برجستہ قرن ھشتم است و یکی 

 70از عارفان بزرگ و شخصیت ھای مھم ادبیات، فرھنگ و فلسفہ تاجیک و فارس بود کہ در 

( از طرف 7177:831، ھجری قمری بہ دنیا آمد۔ )قدوسی 171رجب بہ روز دو شنبہ سال 

( تخلص او در بیشتر اشعارش عالیی 7817:711پدر و مادر نسب نامٔہ او علوی بود۔ )رشیدہ، 

است۔ آقای دکتر ظھورالدین احمد بہ حوالٔہ کتاب خالصۃ المناقب در کتاب خودش دربارٔہ شجرٔہ 

بن یوسف بن  نسب میر سید علی می نویسدکہ: سید علی بن سید شھاب الدین بن محمد بن علی

محمد بن محمد بن جعفر بن عبدہللا بن محمد بن علی بن حسن بن حسین بن علی بن زین العابدین 

( فضال و دانشمندان ھم عصر با 7171:127ین حسین بن علی رضی ہللا عنہ۔ )ظھورالدین، 

 و‘‘ علی ثانی’’و مردم کشمیر وی را بانی اسالم ‘‘ سلطان العارفین’’میر سید علی او را 

ارادتمندان و مریدانش او را "شاہ ھمدان" لقب دادہ اند۔ از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و 

میر سید علی ھمدانی در تاجیکستان بہ عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است۔ قابل ذکر 

است کہ میر سید علی ھمدانی در تاجیکستان شھرت خاصی دارد۔ )سلطانف ماھر، 

شمہ ای از احوال و آثار میر سید علی ھمدانی و ’’ رشیدہ حسن در مقالٔہ ( دکتر 7817:720

 :می نویسدکہ‘‘ سھم او در انتقال فرھنک اسالمی و شعر و ادب فارسی بہ شبہ قارہ

در مورد لقب شاہ ھمدان، علی ثانی، قطب زمان، قطب االقطاب، محی العلوم االنبیاء 

ن، الشیخ الکامل، العارف المعروف و سلطان السادات والمرسلین، افضل المحققین، اکمل المدقفی

 (7817:711والعرفاء نیز نوشتہ شدہ است۔ )رشیدہ، 



 00 ، میالدی        2015 ژوئن ، 7 ,آناھیتا، شمارہ:

 

 

 

 

ھجری قمری چشم از  137ذی الحج  7سالگی، شب چھار شنبٔہ  18سید علی ھمدانی در سن 

 (7837:010: و میثاق امین، 7811جھان فروبست و بہ دیار باقی شتافت۔ )سعید نفیسی، 

علی ھمدانی آثار قلمی و چاپی و رسالہ ھای بسیاری در موضوعات گوناگون تفسیری، میر سید 

روایی، اخالق، فلسفہ و حکمت، عرفان و ادبیات بہ یادگار نھادند، نکتٔہ قابل یادآوری این است 

کہ میر سید علی ھمدانی، نویسندہ ای کثیر اآلثار است و تألیف بیش از صد و ھفتاد کتاب و 

( 7171:127و ظھورالدین،  7131:8عربی و فارسی را بہ او نسبت دادہ اند۔ )سید نثار، رسالٔہ 

مشھورترین آثار او از این قرار است: ذخیرہ الملوک، چھل اسرار، اوراد فتحیہ، مودت فی 

القربت، شرح اسماء الحسنی، مجمع االحادیث، شرح فصول الحکم، مرآت التایبین، شرح قصیدہ 

آداب المریدین، رسالٔہ مکتوبات، درمعرفت صورت و سیرت انسان، در حقایق ھمزہ فارضیہ، 

( رسالہ ھای میر سید علی ھمدانی 31-7817:12توبہ، تلقینیہ، ھمدانیہ، رسالٔہ عقبات۔ )رشیدہ، 

کہ در کتابخانٔہ بریتیش میوزیم موجود است، بدین قرار است: رسالٔہ نوریہ، رسالٔہ مکتوبات، 

  (0270:81فتوحیہ، و ذخیرہ الملوک وغیرہ۔ )صابر،  ھمدانیہ، رسالۂ 

میر سید علی ھمدانی یکی از مھاجر و شخصیت ھای ایرانی است کہ با سفر بہ شبہ قارہ ھند و 

ماوراء النھر، شام و بالد عربی بہ فعالیت ھای گوناگون دینی و فرھنگی پرداخت بہ طوری کہ 

فارسی در میان مردم شبہ قارہ بویژہ کشمیر،  رواج و گسترش دین مبین اسالم و زبان ادبیات

و امیری،  7171:120، ظھورالدین، 7831:1مرھون سعی و تالش وی است۔ )قاسم صافی، 

( شایان یادآوری است کہ میرسید علی ھمدانی در کشمیر بر مذاھب مختلفی چون 7811:700

تہ اسالم کرد کہ آنان معبدھای ھندو و بودایی فایق آمد و در این منطقہ بہ گونہ ای مردم را شیف

( وی خدمات ارزندہ و ماندگاری در منطقہ 7117:11خود را تبدیل بہ مسجد کردند ۔ )ریاض، 

جامو و کشمیر انجام داد، مدرسہ القرآن، مدرسہ ای وسیع و مھم بود کہ بہ درخواست سید در 

آمدند و بزرگترین کشمیر ساختہ شد و از تمام نواحی کشمیر، طالبان علم و معرفت گرد 

معاریف و شاگردان سید در ھمین مدرسہ پرورش یافتند۔ استاد شھید مرتضی مطھری در کتاب 

  :دربارہ میر سید علی ھمدانی می نویسد‘‘ خدمات متقابل اسالم و ایران’’
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یکی از کسانی کہ در کشمیر بہ اسالم خدمت کردہ است، میر سید علی ھمدانی بودہ، این مرد 

از مفاخر اسالمی است، ھزاران شاگرد در کشمیر تربیت کرد کہ ھر کدام برای خود بزرگ کہ 

 (0221:01استاد شدند، مقام سید علی ھنوز در کشمیر محترم است۔ )انورالکبیر، 

شخصیت میر سید علی ھمدانی بدون تردید در زندگی مردم شبہ قارہ بویژہ مردم کشمیر 

بر زندگی فرھنگی، اخالقی، معنوی و عرفانی و  تحوالت و تغییراتی وجود آوردہ است و

سیاسی مردم شبہ قارہ نیز نفوذ زیادی داشتہ است۔ شایان ذکر است کہ ھر کس کہ دربارٔہ تاریخ 

اجتماعی مسلمانان شبہ قارہ آشناست می داند کہ میر سید علی ھمدانی تاریک ترین گوشہ ھای 

 ظلمت را زدودہ است۔حیات مردم شبہ قارہ را روشن کردہ و پردہ ھای 

 :آثار میر سید علی ھمدانی در برنامٔہ درسی دانشگاہ ھای بنگالدش

میر سید علی ھمدانی، عارف و عالم برجستہ قرن ھشتم و یکی از شخصیت ھای مھم ادبیات، 

فرھنگ و فلسفہ تاجیک و فارس، نویسندہ، و روشنفکر ایران است۔ وی از جملہ نویسندگان 

کہ در بنگالدش مورد توجہ قرار گرفتہ است، تا آنجا کہ محققان کالسیک فارسی است 

دانشگاھی دربارٔہ زندگینامہ و آثار میر سید علی ھمدانی در گروہ زبان و ادبیات فارسی در 

دورہ کارشناسی در دانشگاہ بنگالدش تحقیق و تدریس می کنند۔ نمونہ ھایی از این دست نشانہ 

مرز و بوم بہ زندگی و آثار این نویسندٔہ بزرگ است۔ و بہ توجہ دانشمندان دانشگاھی این 

عبارت دیگر این درس و تدریس نشانہ ای بزرگ، از تأثیر نفوذ معنوی میر سید علی ھمدانی 

در بنگالدش است۔ شایان یادآوری است کہ از صدھا سال پیش در بین مردم این مرز و بوم 

ہ ھمین دلیل و برای آبیاری این کام ھای تشنہ، شیفتگی بہ اشعار فارسی وجود داشتہ است۔ ب

زندگی و آثار میر سید علی ھمدانی شامل برنامٔہ درسی دانشجویان فارسی بنگالدش است۔ گروہ 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ ھایی کہ دربارٔہ میر سید علی ھمدانی تدریس می شود عبارتند 

  :از

 :دانشگاہ داکا



 01 ، میالدی        2015 ژوئن ، 7 ,آناھیتا، شمارہ:

 

 

 

 

و بزرگترین دانشگاہ بنگالدش است۔ در این دانشگاہ بیش از سی ھزار  دانشگاہ داکا قدیمی ترین

 18دانشکدہ،  78( دو ھزار و پنجاہ و ھفت استاد دارد۔ در دانشگاہ داکا ہ0201دانشجو و )

کالج زیر نظر دانشگاہ داکا است۔ )ابوالھاشم،  30مٔوسسہ )انستیتوت( و  77گروہ آموزشی، 

میالدی افتتاح  7107زمان تٔاسیس دانشگاہ داکا در سال ( گروہ زبان فارسی از 0278:31

گردید )دبیر خانہ گروہ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاہ داکا۔( گروہ زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاہ داکا دارای دورہ ھای کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیش دکترا و دکترا می باشد۔

بنگالدش موضوعاتی کہ دربارٔہ زبان و ادبیات  درگروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ داکا در

فارسی در دورٔہ کارشناسی تدریس می شود قابل ذکر آن است کہ آموزش زبان فارسی، خواندن 

متون نثر و نظم فارسی، معرفی ایران شناسی، زبانشناسی و کا ر برد آن در زبان فارسی، 

فارسی، ادبیات نثر و نظم فارسی دستور زبان و نگارش فارسی، ادبیات معاصر، نثر جدید 

کالسیک، نظم جدید فارسی بہ تقلید از شعر سنتی، نظم جدید فارسی شعر آزاد، عرفان و 

تصوف در ادبیات فارسی مکتب و متون، نظم و نثر فارسی دورٔہ میانہ، نظم و نثر معاصر 

نگارش،  فارسی در ایران، عروض و بالغت و اصطالحات ادبی، سبک شناسی، شیؤہ آیین

( دیگر شامل موضوعات 3721-0271:3778ادبیات فارسی پس از انقالب اسالمی۔ )سرکار، 

تاریخ زبان فارسی ھم است مثالً تاریخ مختصر زبان فارسی، تاریخ ادبیات فارسی )از دورٔہ 

پیش از اسالم تا پایان دورٔہ سلجوقی(، تاریخ ادبیات فارسی در ایران )از دورہ مغول تا حال 

 ر(، تاریخ ادبیات فارسی در شبہ قارہ ھند غیر از بنگال۔حاض

شایان ذکر است کہ دانشگاہ داکا دورٔہ کارشناسی سال چھارم ترم ھفتم شامل چھار واحد درسی 

تحت عنوان تاریخ ادبیات فارسی در شبہ قارہ ھند غیر از بنگال  128دارد و در دورٔہ شمارٔہ 

 سی است۔میر سید علی ھمدانی شامل برنامٔہ در

403 

 تاریخ ادبیات فارسی در شبہ قارہ ھند غیر از بنگال
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 تاریخ ادبیات فارسی در ھند از توفیق سبحانی، فارسی گویان پاکستان از سید حسن رضوی

 (سر فصل درسی گروہ زبان وادبیات فارسی، دانشگاہ داکا)

ی بالتفصیل درس و برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی زندگی و آثار میرسید علی ھمدان

تدریس دادہ می شود۔ دانشجویان را دربارٔہ عرفان و تصوف و تأثیر میر سیدعلی ھمدانی بر 

 عارفان و صوفیان نیز مطلع می کنند۔

 :دانشگاہ راجشاھی

م۔ در شھر راجشاھی تٔاسیس 7108دانشگاہ راجشاھی دومین دانشگاہ بزرگ بنگالدش در سال 

( سی و سہ 88120، دانشگاہ راجشاھی۔( در این دانشگاہ اکنون )شد۔ )دبیر خانہ گروہ زبانھا

( ھزار و دویست وسی و یک استاد دارد۔ در دانشگاہ 7087ھزار و نہ صد و دو دانشجو و )

کالج زیر نظر دانشگاہ راجشاھی  80مٔوسسہ )انستیتوت( و  7گروہ،  11دانشکدہ،  1راجشاھی

ہ گروہ مستقل برای زبان فارسی وجود ندارد و ( در این دانشگا0278:33است۔ )ابوالھاشم، 

میالدی  7170رشتہ زبان فارسی در مجموعہ گروہ زبانھای این دانشگاہ قرار دارد کہ درسال 

میالدی دانشگاہ با پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی و  7117افتتاح شد و در سال 

گاہ راجشاھی دارای دورہ ھای کارشناسی ارشد زبان فارسی موافقت نمود۔ گروہ زبانھای دانش

 کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیش دکترا و دکترا می باشد۔

درگروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ راجشاھی در بنگالدش آن موضوعات تدریس می شود، 

  (۱موضوعاتی کہ برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ داکا تدریس می شود۔)

زیرنظر تاریخ ادبیات فارسی در شبہ قارہ ھند غیر از بنگال میر سید  شایان ذکر است کہ در

 علی ھمدانی شامل برنامٔہ درسی گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ راجشاھی است۔
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 (تاریخ ادبیات فارسی در شبہ قارہ )غیر از بنگال



 07 ، میالدی        2015 ژوئن ، 7 ,آناھیتا، شمارہ:

 

 

 

 

از سید آفتاب فارسی گویان پاکستان از سید حسن رضوی، تاریخ نویسی فارسی در ھندوستان 

 اصغر

 (سر فصل درسی گروہ زبان وادبیات فارسی، دانشگاہ راجشاھی)

برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، زندگی و آثار میرسید علی ھمدانی بالتفصیل تدریس 

 دادہ می شود۔ در کالس دربارٔہ عرفان و تصوف وی نیز اشارہ می شود۔

 :دانشگاہ چیتاگنگ

میالدی در شھر بندری  7177ین دانشگاہ عمومی بزرگی کہ در سال دانشگاہ چیتاگنگ سوم

چیتاگنگ تٔاسیس شد۔ )دبیر خانہ گروہ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاہ چیتاگنگ( در دانشگاہ 

کالج زیر نظر دانشگاہ چیتاگنگ  77مٔوسسہ )انستیتوت( و  3گروہ،  10دانشکدہ،  3چیتاگنگ 

( 7770( بیست ھزار وسہ صد و سی و دو دانشجو و )02880است۔ اکنون در این دانشگاہ )

( در دانشگاہ چیتاگنگ از آغاز زبان و 0278:17ھزار و صد و دوازدہ استاد دارد۔ )ابوالھاشم، 

ادبیات فارسی با زبان عربی با ھم در یک گروہ بود و بہ عنوان گروہ عربی و فارسی معرفی 

موزش زبان فارسی بستہ شد۔ در حال حاضر گردید۔ لیکن بہ سبب فراز و نشیب ھای زیاد آ 

رشتہ زبان و ادبیات فارسی مجدداً افتتاح گردید ودر حدود چھار سال است کہ زبان و ادبیات 

 فارسی در این گروہ تدریس می شود۔

درگروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ چیتاگنگ در بنگالدش موضوعاتی کہ دربارٔہ زبان و 

ہ داکا و دانشگاہ راجشاھی تدریس می شود، آن موضوعات در دانشگاہ ادبیات فارسی در دانشگا

 (۱چیتاگنگ نیز شامل برنامٔہ درسی گروہ زبان و ادییات فارسی است۔)

پاک فارسی میر سید علی ھمدانی شامل برنامٔہ -قابل ذکر است کہ در زیرنظر بررسی ھند

 درسی است۔
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 پاک فارسی-بررسی ھند

در ھند و پاکستان ازآفتاب اصغر، فارسی گویان پاکستان از سید حسن تاریخ نویسی فارسی 

رضوی، تاریخ ادبیات فارسی در ھند از توفیق سبحانی و پاسداران زبان و ادبیات فارسی در 

 ھند از کلیم سھسرامی

 (سر فصل درسی گروہ زبان وادبیات فارسی، دانشگاہ چیتاگنگ)

ان و ادبیات فارسی زندگی و آثار میرسید علی زیرنظر عنوان مزبور برای دانشجویان زب

 ھمدانی بالتفصیل تدریس دادہ می شود۔

 

 

 

 

 

 

 

 :نتیجہ گیری

دربارٔہ میر سید علی ھمدانی پژوھشگران، دانشمندان و استادان دانشگاہ بنگالدش، دانشجویان 

زبان و ادبیات فارسی بنگالدش را با تألیفات و افکار میر سید علی ھمدانی آشنا می کنند و این 

امر در نھایت، سبب تقویت و تحکیم روابط میان آثار ھمدانی و دانشجویان زبان فارسی 

گالدش می شود۔ دانشگاہ ھای گوناگون بنگالدش ادبیات کالسیک ایران را برای دانشجویان بن

زبان و ادبیات فارسی معرفی می کند و با آثار ھمدانی آشنا می سازد و از این رھگذر تاکنون 
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فواید بسیاری برای دانشجویان داشتہ است۔ دانشگاھیان با کمال میل، عقاید عارفانہ میر سید 

ھمدانی را پذیرفتہ و مورد توجہ قرار دادہ اند و از تأثیر زندگی، شخصیت و فعالیت میر علی 

 سید علی ھمدانی اخالص و دلبستگی بیشتری بہ زندگی معنوی پیدا می کنند۔

شایان یاد آوری است کہ دانشجویان زبان و ادبیات فارسی بنگالدش بہ واسطہ گروہ زبان و 

شور بنگالدش ھمدانی را می شناختند۔ ھمدانی در نزد دانشجویان ادبیات فارسی از قدیم در ک

فارسی، استادان، پژوھشگران، عالمان و ادیبان و صوفیان کشور بنگالدش یک چھرہ شناختہ 

شدہ است۔ از زمان قدیم تا بہ حال مطالعات ھمدانی در دانشگاہ ھای مشھور و معروف این 

ثار ھمدانی دوستداران زبان و ادبیات فارسی سرزمین انجام شدہ است۔ بہ خاطر این از آ 

بنگالدش بھرہ بسیاری بردہ اند۔ امید است، در آیندہ فرزندان این مرزو بوم بھرہ بیشتری از 

 تأثیر معنوی میرسید علی ھمدانی ببرند۔
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 دبیر خانہ گروہ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاہ داکا۔ ##۔

 زبان ھا، دانشگاہ راجشاھی۔ دبیر خانہ گروہ ##۔

 دبیر خانہ زبان ادبیات فارسی، دانشگاہ چیتاگنگ۔ ##۔

شمہ ای از احوال و آثار میر سید علی ھمدانی و سھم او در انتقال ’’رشیدہ حسن،  ##۔

، فصلنامٔہ تحقیقات 7837، 31دانش ‘‘ فرھنگ اسالمی و شعر و ادب فارسی بہ شبہ قارہ
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The Analysis of Shahnama's Verses Through the Text 

of Tareekh-e-Jehangosha (Khwarzam Shahian) 
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**Peman Memaar Zadeh 

 

The verses of Shahnam-e-Firdousi have always enjoyed prominent place in 

the work of renowned scholars. One of these scholars is Jawaini who was 7th 

century patriot. Juwani has thirty five verses of the Shahnameh in the first 

volume of his book Tareekh-e-Jahangosha. He has also added thirty five 

verses of this masterpiece in the second volume of his book. Juwani has 

selected these verses with much care and has transformed them in beautiful 

prose. The way Juwani has correlated his own patriotism with that of Firdousi 

in this book is remarkable. The choice of verses in the second volume of the 

book has been made to create harmony in the Shahnameh and Tareekh-e-

Jahangosha. 

This research attempts to analysis the historical events borrowed from the 

Shahnameh and presented in Tareekh-e-Jahagosha, Bringing out the way they 

have been harmoniously attained into his book by Juwani. 
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 )تحلیل بینامتنی ابیات شاھنامہ در تاریخ جھانگشا )خوارزمشاھیان

 پگاہ تالوری*
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 چکیدہ

دراین میان، اشعار شاھنامہ فردوسی ھموارہ در آثار صاحبان قلم موردتوجہ و عنایت بودہ است۔ 

جوینی نویسندہ متعھد و میھن دوست قرن ھفتم ھجری، در جلد اول )تاریخ مغول( سی وپنج بیت از 

ابیات شاھنامہ را در جای جای متن تاریخ جھانگشا بہ کار بردہ است و در جلد دوم )تاریخ 

گزینش آگاھانہ  خوارزمشاھیان( سی ودو بیت از گنجینہ ھنر آفریدگار حماسہ بیان داشتہ است۔ او با

ابیات شاھنامہ بہ رعایت تناسب با نثر استوارش نظر داشتہ و از طرفی روح وطن پرستی فردوسی 

را با تعھد و عشق خود نسبت بہ میھنش تلفیق کردہ است۔ ابیات شاھنامہ در تاریخ جھانگشا تنھا 

در جلد دوم )تاریخ  جنبہ توصیفی ندارند و تعمیم کامل آن بر نقش تمام ابیات درست نمی باشد۔

خوارزمشاھیان جوینی( گزینش ابیات بہ گونہ ای است کہ خوانندہ عملکرد شخصیت ھای شاھنامہ 

و تاریخ جھانگشا را ھمسو و دریک جھت می بیند و جوینی بہ واسطہ ابیات شاھنامہ، شخصیت 

نان بہ کار را برای بارز کردن شخصیت ھای تاریخی و اعمال آ ‘‘ ھم کنش’’یا ‘‘ ھمکرد’’ھای 

بردہ است۔دراین پژوھش برآنیم تا با شرح مختصر و کوتاہ رخدادھای تاریخی، ارتباط خاص آنھا 

را با ابیات شاھنامہ بررسی کنیم و تعمیم کامل جنبہ توصیفی ابیات را کہ در اکثر مقاالت بہ آن 

تاکید دارند اما زیرساخت پرداختہ اند را رد کنیم۔ زیرا اگرچہ گاھی، ظاھرا ابیات بر جنبہ توصیفی 

مفھومی ابیات در رابطہ با شرح واقعہ، بسیار ژرف تر است و وقایع درعکس العمل ورفتاری 

 واحد بہ یکدیگر پیوند می خورند۔

  تاریخ جھانگشا، شاھنامہ جوینی، فردوسی، ھم کنش کلید واژہ :

 Pttalavari@yahoo.com)واز)پگاہ تالوری ، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی شھید چمران اھ
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 مقدمہ

از ‘‘ باژ’’استاد ابوالقاسم فردوسی حماسہ سرای بزرگ ایرانی بنا بر نقل نظامی عروضی در قریہ 

گفتہ اند۔  993یا  923ناحیہ طابران طوس چشم بہ جھان گشود۔ سال والدت او را حدود سال 

فراوان بودند۔ او نسبت بہ ایران و فردوسی دھقان زادہ بود و خاندانش صاحب مال و مکنت 

فرھنگ زبان میھنش عشق می ورزید و این نکتہ از عشق فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی 

بسیار مشھود است۔ فردوسی سی سال از عمرش را بہ نظم شاھنامہ پرداخت و مال و ثروتش را 

 )363-369: 5931سازد۔ )صفا دراین راہ از دست داد تا بتواند تاریخ نیاکان خود را جاودان 

درمیان شاعران بزرگ جھان ھیچ یک برای بہ پایان رساندن یک کتاب در جھت آرمانی واال، 

جوانی خود را بہ پیری نرساندند۔ آرمان او آرمان ملتی بزرگ در سایہ انسانیت بود۔ فردوسی 

رودہ شد۔ فردوسی بہ معرف ملت ایران و فرھنگ پرشکوہ باستانی است و شاھنامہ برای مردم س

حکم خرد شاھنامہ را بہ نثر ننوشت تا تمام اقشار جامعہ بتوانند آن را بخوانند و بشنوند۔ چنانچہ می 

دانیم اشعار شاھنامہ توسط شاھنامہ خوانھا در میان تودہ ھای مردم نفوذ یافت و مردمی کہ شیفتہ 

ھنامہ مظھر سترگی تاریخ، فرھنگ و عدالت دوستی بودند گوش جان بہ داستانھایش سپردند۔ پس شا

  )53-5911:51زبان ایرانی گشت۔ )ریاحی 

سہ قرن بعد مردی متعھد از دیار اھل قلم بہ نام عطا الملک جوینی سیاہ ترین و تلخ ترین روزگار 

تاریخ ایران را بر صفحہ کاغذ آورد تا آیندگان از رنج و دردھای رفتہ بر ایرانیان عھد مغول آگاہ 

د۔ عطاملک از خاندان بزرگ جوینی است۔ خاندان او در دورہ چیرگی مغول بر ایران، تا باشن

روزگار ھوالکو عھدہ دار مشاغل حساس حکومتی بودہ اند۔ نسبت این خاندان، بنا بر گفتہ ذھبی بہ 

فضل ربیع وزیر ھارون الرشید، می رسد۔ پدر عطاملک یعنی بھاء الدین محمد بن محمد،صاحب 

دی عالم و ادیب و مورد اعتماد ھوالکو و حتی اوکتای قاآن بودہ است و ماموریت ھای دیوان، مر

  ھ۔ق متولد شد۔ 629دولتی بہ او سپردہ می شد۔ فرزندش عطاملک در سال 

او تحت پرورش پدر فاضلش با کارھای دیوانی آشنا شد و دبیر خاص امیرارغون گردید و در 

پایتخت مغولستان داشت، اطالعات موقفی دربارہ چنگیز و  سفرھایی کہ ھمراہ با امیرارغون بہ

ھ۔ق امیرارغون،  613جانشینانش بدست آورد و در تاریخ خود ازآنھا بھرہ جست۔ در سال 
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عطاملک را برای سامان بخشیدن کارھا بہ ھوالکو معرفی کرد۔ او در تمام سفرھا بہ ویژہ در فتح 

درھمین سفر است کہ با اجازہ خان، برای دیدن کتاب خانہ  قالع اسماعیلیہ مالزم ھوالکو بود۔ گویا

می رود و کتاب ھای مفید و اآلت نجومی رصدخانہ را نگہ می دارد و ‘‘ میمون دز’’صباحیان بہ 

باقی را می سوزاند۔ جوینی اطالعات مربوط بہ وقایع حسن صباح را از کتابی در ھمین کتابخانہ 

آوردہ است۔ جوینی در واقعہ فتح بغداد ھمراہ ھوالکو بود و بدست ‘‘ سرگذشت سیدنا’’معروف بہ 

سال عھدہ دار  23ھ۔ق حکومت بغداد، عراق و خوزستان بہ او واگذار شد۔ و مدت  611در سال 

این مسئولیت بود۔ در دوران حکومت عطاملک بغداد بسیار آباد شد و بسیاری از خرابی ھای آن 

الخوان و رسالہ دیگری کہ در ذیل آن نوشتہ شدہ است بہ مرمت گشت۔ جوینی در رسالہ تسلیہ ا

 بیان رنج ھا و سختی ھای خود مانند مصادرہ اموال و حبس اشارہ می کند۔

با تٔاملی در تاریخ جھانگشا درمی یابیم کہ جوینی با روحی سرشار از مھر وطن نسبت بہ وضعیت 

اشتند عنایت کامل داشتہ است و با کالمی نابسامان ایران و ظلم ھایی کہ مغوالن بر ایران تحمیل د

، 5913روشن بہ توصیف اوضاع آشفتہ حکومت مغول و عناصر حقیرش می پردازد۔ )راوندی، 

 (3:921ج

بہ جرٔات می توان گفت کہ فردوسی و جوینی تمام سھم وطن پرستی و میھن دوستی خویش را بہ 

خصلتھای برجستہ و بی مانند ایرانیان ادا  وسیلہ خلق آثار گرانقدرشان در جاودان ساختن فرھنگ و

کردہ اند و بنا بر نظریہ ارسطو کہ ھر اثری بالطبع نتیجہ خود را می گیرد تالش این دو شخصیت 

 برجستہ کہ با خلوص کامل ھمراہ بودہ ماندگاری آثارشان را بہ ھمراہ داشتہ است۔

فات یافت و جسدش را در چرنداب ھ۔ق در موقان و 635سرانجام جوینی در چھارم ذی الحجہ سال 

 (55-9:5253، ج5969تبریز دفن کردند۔ )صفا، 

این سخندان بلیغ با چیرہ زبانی و قدرت بیان شیوا و استعداد خدا دادی کہ داشت، آفرینش آثاری 

گرانقدر پرداخت کہ در تاریخ ادبیات ایران بی نظیر است۔ تاریخ جھانگشای جوینی کہ برترین اثر 

جنگ  اوست، درسہ جلد نوشتہ شدہ است۔ جلد نخست، تاریخ مغول است کہ او دربارٔہ چنگیزخان،

ھا و حملہ او بہ ایران و جانشینان او تا مرگ گیوک خان، اطالعات سودمندی بیان کردہ است۔ در 

جلد دوم تاریخ جھانگشا کہ بہ شرح وقایع تاریخ خوارزمشاھیان می پردازد، از چگونگی بہ قدرت 
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ہ رسیدن بلکاتکین،تکش، تالش ھای اتسز و سرانجام اقدامات سلطان محمد خوارزمشاہ و حمل

مغوالن بہ ایران، فرار و مرگ سلطان محمد و کشمکشھای سلطان جالل الدین با مغوالن پرداختہ 

است۔ جلد سوم تاریخ اسماعیلیہ است کہ درآن بہ بحث راجع بہ آمدن ھوالکو بہ ایران و نابودی 

 (5963:531اسماعیلیہ می پردازد۔ )ریپکا، 

 پارسیاھمیت و جایگاہ شاھنامہ در زبان و ادب  ۔1

 زھی نامور نامہ کز آب ورنگ

 بہ ارتنگ مانی کند کار تنگ

 ز شاھان فرخندہ ی باستان

 سراید بہ خوبی بسی داستان

 دراین باغ آراستہ چون بھشت

 ابوالقاسم طوسی این تخم کشت

 (5915:22ادیب الممالک بہ نقل از سجادی، )

کند، در آغاز و جریان تکامل ادب حماسی کہ ھموارہ داستان ھای شگفت انگیز را روایت می 

ادبیات جھان وجود داشتہ است و ادبیات ایران نیز بہ این مقولہ اھمیت خاصی دادہ است۔ در میان 

 (5911:5حماسہ ھای ایرانی شاھنامہ از برتری ویژہ ای برخوردار است۔ )ماسہ، 

رت بیان و صالبت شاھنامہ یکی از گنجینہ ھای ارزشمند زبان پارسی است۔ توانمندی اندیشہ، قد

طبع فردوسی باعث پرداخت زیبا و بی بدیل داستانھای شاھنامہ گشتہ است۔ چہ ھرکس در فن 

بالغت کار کردہ باشد در تنگناھای سخن گرفتار آمدہ است۔ اما فردوسی در ابداع ترکیب ھای نو، 

جازھای بلیغ مواقع فصل و وصل، ارسال مثل، تشبیہ، استعارہ، محاورات دل انگیز و لطیف و ای

 (31-5913:31بی نظیر بودہ است۔ )فروزانفر، 
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فصاحت کالم فردوسی و توان او در بیان اندیشہ، انتقال معنای، سادگی زبان و پیوستگی و  

 (5962:261استواری در او کامال آشکار است۔ )صفا، 

غمھا و شادیھایش  شاھنامہ نمونہ بارز شعر واقعی است کہ درآن انسان با جھانی آشنا می گردد کہ

فراتر از زندگی عادی در آن لحظہ کہ جان آدمی با شخصیت ھای شاھنامہ ارتباط برقرار می کند 

و می شکفد بہ لحظہ ناب شعر دست یافتہ ایم۔ فردوسی تنھا بہ خلق اثر حماسی ماندگار اھتمام 

زندہ و پراحساس نگھداشتہ نورزیدہ است بلکہ او دنیایی را آفرید کہ روح ایرانی را در طول تاریخ 

 (5935:562است۔ )زرین کوب، 

شاھنامہ عالوہ برآنکہ آیت فصاحت و بالغت زبان پارسی است، احیاکنندہ غرور ملی و افتخارات 

ایرانیان نیز ھست،باعث ایجاد انقالبی در نظم داستان ھای حماسی و یا حماسہ ھای دینی و تاریخی 

کر شدہ بہ ارزش و مقام شاھنامہ نمی رسند۔ شاھنامہ در زبان و گردید۔ ھرچند ھیچ یک از آثار ذ

ادبیات فارسی ازجھت مفردات و ترکیبات، شیوہ سخن سرایی و مضامین حماسی و غنایی و حکمی 

 (5962:221نیز تاثیر داشتہ است ۔ )صفا، 

تاثیر فردوسی با آفرینش شاھنامہ در حفظ فرھنگ ایرانی کہ بیش ازھر فرھنگ دیگری از زبان 

پذیرفتہ است نقش بسزا داشتہ است۔ زیرا فرھنگ ایرانی از عھد اوستا تا امروز پیوندی ناگسستنی 

با زبان فارسی داشتہ است۔ اگرچہ شکل زبان در طول تاریخ ھزار ودویست سالہ اش تغییر کردہ 

عمر بی  است اما ھمہ اینھا زبان رسمی ایرانیان بودہ و فردوسی برای حفظ این زبان سی سال از

 (62-5963:69بازگشت را بہ نظم شاھنامہ پرداختہ است۔ )مینوی، 

  ۔ارزش تاریخی شاھنامہ و تاریخ جھانگشا2

یکی از مھمترین علومی کہ دیدگاہ انسان را بہ وسیلہ شناخت زندگی پیشینیان عمیق می کند، تاریخ 

گی ھای زودگذر باز می دارد و او است۔ آشنایی با تاریخ، آدمی را از حیلہ ھای تحقیرکنندہ و دلبست

را بہ درک باطن وقایع قادر می سازد۔ تاریخ، حلقہ اتصال دیروز بہ امروز و آیندہ است۔ این علم 

بہ ما می آموزد کہ حیات ما در ارتباط با جامعہ و اقوام دیگر بہ وسیلہ یک رشتہ نامرئی متصل 

م کاینات می باشد۔ دراین شرایط انسان اسیر است و در حقیقت زندہ کنندہ مفھوم وحدت درمیان تما
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پوچی نمی شود، روحش تصفیہ می گردد و در جستجوی کمال بال می گستراند و وجدان او توسعہ 

 (53-5939:26می یابد۔ )زرین کوب، 

فردوسی و جوینی کہ ھریک در ادوار متفاوتی از تاریخ پر فراز وفرود ایران می زیستہ اند، با 

حقایق سیاسی و اجتماعی روزگاران گذشتہ ایرانیان پردہ برداشتہ اند و ھریک بہ  خلق آثارشان از

 شکلی رنجھا و دلھرہ ھای قوم ایرانی را بہ تصویر کشیدہ اند۔

دراین سخن کہ شاھنامہ تاریخ ادوار پیشین ایران را بازگو می کند تردیدی نیست۔ اما دراین میان 

گاری دوری جست۔ شاھنامہ سند تاریخی گرانبھایی باید از قضاوتھای سطحی در اصل تاریخ ن

است کہ آداب و سنتھای گذشتہ را با وجود عنصر خیال و اغراق در نھایت امانتداری بازگو کردہ 

است۔ اطالعات مفید این اثر در باب آغاز تاریخ، شرایط اولیہ زندگی بشر و اوضاع اجتماعی مردم 

منابع عربی و غیرآن غنی تر است۔ شاھنامہ زنجیرہ ای در روزگار ساسانیان بہ مراتب از تمام 

 (5913:213پیوستہ از رخدادھای مستقل است کہ بنا بر نظم زمانی بہ ھم مرتبط گشتہ اند۔ )ریپکا، 

قسمت تاریخی این اثر از مرگ دارای کیانی و استیالی اسکندر آغاز می شود وتنھا با ذکر چند بیت 

دد۔ اما چنانچہ اشارہ شد برجستہ ترین بخش تاریخی شاھنامہ مربوط از تاریخ اشکانیان یاد می گر

بہ دورہ ساسانیان است۔ زیرا در کتاب خداینامک کہ ھمزمان با اواخر دورہ ساسانی بہ رشتہ 

تحریر درآمدہ است، نکات سودمندی از رویدادھای آن روزگار و اسناد و احوال پادشاھان عھد 

یق موارد یاد شدہ در شاھنامہ ابومنصوری ھم انعکاس یافتہ است۔ ساسانی بیان شدہ و از این طر

دراین منابع، داستانھا و خاطرات دل انگیزی از رامشھا و خوشگذرانی ھای بھرام گور، نظم و 

ترقی اوضاع فرھنگی جامعہ در عھد انوشیروان و جنگھا و کامرانی ھای عصر خسروپرویز 

طالب ذکر شدہ تاریخ ساسانی در کتابھای خداینامک و اشارہ شدہ است۔ اما فردوسی عالوہ بر م

شاھنامہ ابومنصوری بہ بررسی شرایط طبقات اجتماعی، سیاست شیوہ ھای حکومتداری ایرانیان و 

 (5911:211اندرزھای بخردانہ شاھان و دانایان نیز پرداختہ است۔ )ریاحی، 

زیھای او و کارگزارانش کہ در بخش تاریخ ساسانی شاھنامہ، عھد حکومت انوشیروان و خردور

باعث شکوفایی عناصر نظم، قانون، عدالت و پیشرفت فکری و فرھنگی ایران آن روزگار گشتہ 

بود از برجستگی و حالوت خاصی برخوردار است۔ پس ازاین دوران،جانشینان انوشیروان در 
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شتند۔ با مرگ تباھی پایہ ھای قدرت ایران و غروب خورشید شوکت این مرز وبوم نقشی بسزا دا

یزدگرد بخش تاریخی شاھنامہ بہ پایان می رسد و بنای تاریخ پرشکوہ ایرانی فرو می ریزد۔ ازاین 

 (263-261پس بہ عقیدہ فردوسی تاریخ ایران نوشتن ندارد۔ )ھمان، 

این بخش از شاھنامہ دارای تنوع و تازگی ویژہ ای است زیرا دراین میان بہ مناظرات افراد، 

جنگ و سیاست، شکار و بزم و تفریح، جزئیات روابط میان درباری و ویژگی ھای ترجمہ کتب، 

طبقات مختلفی چون : شاھان، پھلوانان، سرداران، موبدان، ھیربدان، دانشمندان، موسیقی دانان، 

 5969:2533(مترجمان و نویسندگان نیز اشارہ گشتہ است۔ )صفا، 

ن واقعیتی ذھنی نمی نگریستند بلکہ آن را بہ گونہ ایرانیان کھن بہ روابط عمیق اجتماعی بہ عنوا

 (5933:11ای ملموس در حیات واقعی خود تجربہ می کردند۔ )یاحقی، 

اما باید بہ این نکتہ اشارہ داشت کہ تاریخ و افسانہ در شاھنامہ فردوسی بہ شکلی ناگسستنی با 

نخستین پادشاہ بود۔ بنابراین یکدیگر ارتباط دارند۔ زیرا در بخش اساطیری شاھنامہ، بشر اولیہ 

افرادی چون کیومرث، ھوشنگ، طھمورث و جمشید ھم بنیانگذاران آیین تمدن بودند و ھم آیین 

حکومت داری را بنا نھادند۔ فردوسی تاریخ را بہ جنگ و صلح محدود نمی کند۔ او تاریخ حقیقی را 

اند۔ این مطالب دربارہ بخش مبارزہ آدمی با شر دیو، شر دروغ، شر جنگ و شر ویرانی می د

تاریخی شاھنامہ ھم صدق می کند۔ زیرا این قسمت از عنصر افسانہ و حماسہ خالی نیست۔ چنانچہ 

برای اردشیر بخشی از افسانہ ھای مربوط بہ کوروش بیان شدہ است ۔اگرچہ شاھنامہ بسان پلی 

کوشد با کالم حماسہ تاریخ  دنیای باستانی ایران را بہ دنیای امروز پیوند می دھد و فردوسی می

حقیقی ایران را بازگو کند اما تمام زوایای ادوار تاریخی در شاھنامہ منعکس نگشتہ است و 

فردوسی بخشی از تاریخ ننوشتہ را بر دوش دیگر صاحبان قلم گذاشتہ است۔ )زرین کوب، 

5935:61-63) 

، تاریخ جھانگشای جوینی می پس از بیان تاریخی حماسہ ملی ایران بہ جایگاہ و مرتبہ تاریخی

پردازیم۔ این کتاب در سہ جلد نگاشتہ شدہ است و مؤلف بہ نقل و شرح ادوار تاریخی مغول، 

خوارزمشاھیان و اسماعیلیان پرداختہ است۔ آنچہ دراین پژوھش مورد بررسی قرار می گیرد جلد 

ی رو بہ گسترش نھاد۔ زیرا دوم این اثر است۔ در دورہ حملہ مغوالن بہ ایران نگارش آثار تاریخ
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مغوالن بہ ثبت اقدامات و فتوحات خود عنایتی خاص داشتند۔ تاریخ نگاران دورہ مغول بازتاب 

روشنی از وقایع مصیبت بار عھد خویش بیان کردند و بہ جز تاریخ جھانگشای جوینی تواریخ 

تاریخ وصاف ھم بہ رشتہ  برجستہ دیگری نیز مانند نظام التواریخ، جامع التواریخ، تاریخ گزیدہ و

 (51-5935:56تحریر درآمد۔ )بھار، 

با این حال ازمیان کتب ذکر شدہ اثر عطاملک جوینی از اھمیت خاصی برخوردار است۔ او درشرح 

وقایع تاریخی بسیار دقیق و ظریف بودہ بہ گونہ ای کہ تاریخ نویسان پس از او گفتہ ھای جوینی را 

فزودن نکات فرعی و حاشیہ ای اکتفا نمودہ اند۔ اثر جوینی برآثار تکرار کردہ اند و برخی بہ ا

تاریخ وصاف( برتری  –خواجہ رشیدالدین فضل ہللا ھمدانی و وصاف الحضرہ )جوامع التواریخ 

چشمگیری دارد۔ زیرا او ھم دورہ تھاجم دوم مغوالن بہ ایران بودہ و خود بہ ترکستان، سرزمین 

کردہ است و تا حدی کہ منابع در اختیارش بود کوشیدہ تاریخ مغول  ایغوریان و مغولستان مسافرت

را بہ نیکی شرح دھد۔ جوینی از گفتہ ھای شفاھی مغوالن و یادداشت ھای در دستش بھرہ کافی 

بردہ است۔ درحالی کہ خواجہ رشیدالدین تنھا از منابع کتبی مغولی استفادہ کردہ است۔ )بارتولد، 

5966:553-51) 

بہ این نکتہ اشارہ کرد کہ گفتہ بارتولد تنھا دلیل برتری جوینی بر خواجہ رشیدالدین فضل اما باید 

ھمدانی و وصاف الحضرہ نیست۔ زیرا با مطالعہ دقیق این سہ کتاب درمی یابیم کہ برخی ہللا ا

مباحث عنوان شدہ توسط جوینی آنقدر جامع است )مباحث استخالص شھرھا( کہ آن دو تقریبا 

عرضی برای نقل بعضی وقایع تاریخی مشترک ندارند و تنھا با نثری متفاوت،مطالب  مطالب قابل

تکرار شدہ است۔ این نکتہ در مورد طبقات ناصری جوزجانی، تاریخ کامل ابن اثیر، حبیب السیر 

خواندمیر و روضۃ الصفای میرخواند ھم صدق می کند۔ دراین میان پژوھشگران معاصر ایرانی و 

ول مانند: عباس اقبال آشتیانی، اشپولر، شیرین بیانی، ساندرز و دیگران در خارجی تاریخ مغ

  نگارش آثارشان بہ تاریخ جھانگشای جوینی توجھی ویژہ داشتہ اند۔

این سخندان بلیغ با چیرہ زبانی، ظرافت وجودی و استعداد شگرفی کہ داشت بہ آفرینش اثر 

 ر است۔گرانقدری پرداخت کہ در تاریخ ادبیات بی نظی

 : وطن پرستی و میھن دوستی فردوسی و جوینی ۔3
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آنچہ از تاریخ برمی آید آن است کہ میزان وطن پرستی ایرانیان در روزگار شکست و غلبہ اقوام 

بیگانہ براین مرز و بوم آشکار می گردد۔ اوج عنایت ایرانیان بہ زبان و ملیت و افتخارات نیاکان تا 

بودہ است۔ دراین محدودہ زمانی ایرانی نژادہ با ترجمہ کتابھای  حدود قرن پنجم ھجری قمری

پھلوی بہ زبان عربی و نگارش تواریخ متعدد در باب شکوہ ایران پیش از حملہ اعراب و تالش 

آنان در بسط و گسترش زبان فارسی بہ تصویر جلوہ ھایی از روح غالب میھن پرستی خود 

 (5969:515پرداختہ است۔ )صفا، 

شعرای پارسی زبان فردوسی بیش ازھر شاعر دیگری دارای خصوصیت برجستہ است۔  درمیان

اشارہ کرد۔ شاعری کہ قلبش ‘‘ شاعر ملی’’چنانچہ از عناوین برجستہ استاد طوس می توان بہ 

 : ھموارہ عشق ایران را فریاد می زند و معتقد است کہ

 چون ایران نباشد تن من مباد

 مبادبراین بوم و بر زندہ یک تن 

 زبھر بر وبوم و فرزند خویش

 زن و کودک و خرد و پیوند خویش

 ھمہ سر بہ سر تن بہ کشتن دھیم

 ازآن بہ کہ کشور بہ دشمن دھیم

عواطف وطن دوستانہ فردوسی روح بلند ایرانی را چنان تسخیر کردہ است کہ او را از دیگر 

وای ھزارسالہ روح ایرانی می دانیم۔ سرایندگان پارسی زبان جدا می کنیم و او را بہ حقیقت فرمانر

 (5935:12)رزمجو، 

ایران دوستی فردوسی ازنوع معنوی محض است کہ برای احیای زندگی و اتحاد سرزمینش 

 (5939:551اشتیاقی وافر دارد۔ )نولدکہ، 
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ھر ایرانی درھر طبقہ و درجہ ای کہ باشد نسبت بہ حال خود ’’عالمہ بزرگ قزوینی نوشتہ است : 

  ‘‘عظیمی از ملیت خود را مدیون فردوسی است و این از بدیھیات اولیہ است۔مقدار 

درآن روزگاری کہ مردم مغرب زمین از معنای ملیت ھیچ نمی دانستند شاھنامہ نیروبخش و یاور 

 (5911:53روزھای تلخ چیرگی اقوام بیگانہ بر ایران بودہ است۔ )ریاحی، 

ر شاھنامہ انعکاس یافتہ است۔ آن زمان کہ ایرانیان بہ شور عشق فردوسی بہ ایران زمین در سراس

دفاع از میھن بہ پیکار با دشمنانشان می پردازند یا چون بہ توصیف قھرمانان و امیران ایران می 

رسد میزان احساسات وطن دوستانہ او بہ درستی درک می شود۔ فردوسی در شاھنامہ ایران را 

می خواند۔ ‘‘ آزادگان’’و ‘‘ آزادمردان’’ی نامد و مردمش را م‘‘ شھر آزادگان’’و ‘‘ آزاد بوم’’

این تاکید پیوستہ نشان دیگری از مھر بی انتھای فردوسی نسبت بہ ایران است۔ ایران دوستی 

فردوسی او را برآن داشت تا سی سال از عمر بی بازگشت را برای جاودان داشتن تاریخ ملی 

ند کہ دست بیداد روزگار قادر بہ تباھی آن نباشد۔ )رزمجو، صرف کند و از نظم کاخ بلندی پی افک

 (۔5935:11-13

ایرانی با تکیہ بر فرھنگ تابناک ماندگار از گذشتہ ھای دور در طول تاریخ ھمبستگی و ھویت 

ملی خویش را بہ روزھای سیاھی و تباھی ھجوم دشمنان حفظ کردہ است۔ پس از گذشت چند قرن 

ایران محل تاخت وتاز قوم بدوی مغول قرار گرفت تا آنجا کہ ھنوز از روزگار حیات فردوسی 

سینہ تاریخ از آتش میھن سوز مغول تفتیدہ است۔ مغوالن بہ انتقام نابخردی سلطان محمد 

خوارزمشاہ و کشتہ شدن تعدادی از بازرگانان مغولی ایران را عرصہ غارت خود ساختہ و شش 

 بھرہ ساختند۔میلیون ایرانی را از نعمت حیات بی 

درچنین بستری رسالت اھل قلم سنگین گشتہ و روح حساس ھنرمند ضربہ ی عمیق نشستہ بر پیکر 

جامعہ را بہ نیکی درک می کند و بہ نگارش رنجھا و مصیبتھای گذشتہ بر مردم می پردازد۔ در 

مہ ادا میان تاریخ نگاران این دورہ عطاملک جوینی حق وطن دوستی خود را بہ معنای واقعی کل

کردہ است۔ جوینی با بصیرت و ذوقی بی بدیل توانستہ است مشاھدات و دانستہ ھای خود را توسط 

اندیشہ ای رفیع و قلمی نغز بہ آیندگان منتقل کند۔ او با گزارش دقیق وقایع تاریخی عھد چنگیزخان 

بہ شرح احوال  و جانشینانش حقایق این مقطع زمانی را بہ طور جامع بیان کردہ است۔ پس از آن
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شاھان خوارزم برای رسیدن بہ قدرت واقدامات سلطان محمد و تالش ھای فراوان سلطان جالل 

الدین و مبارزاتش در دفع مغوالن از خاک ایران اشارہ می کند و بزرگی و شجاعت او را می ستاید 

سازد۔ با تفکر ۔جوینی توانست بوسیلہ خلق تصاویر ناب، باطن و عمق وقایع عھد مغول را آشکار 

در شیوہ بیان و نحوہ استعمال کلمات برای خلق تصاویر ادبی دراین اثر یا آثار مشابہ درمی یابیم 

کہ آنچہ ھنرمند در تخیل خود می آفریند تا حدودی منبعث از مناظری است کہ پیش ازاین مشاھدہ 

ایجاد کند۔ )یکانی،  کردہ است و قصد دارد ھیجان حاصل از شھود خود را در خاطر خوانندگان

 (۔5963:9-2

 :بازتاب اشعار شاھنامہ در تاریخ جھانگشای جوینی ۔4

در بعضی مقاالت، علت اصلی نقل ابیات شاھنامہ در تاریخ جھانگشا را ارتقای سطح ادبی اثر می 

بی دانند و ارتباط این ابیات را با جنبہ تاریخی متن نقض می کنند۔ درحالی کہ تاریخ جھانگشا متن اد

فاخری است کہ وجود ابیات شاعران مختلف یا عدم وجود آن، از ارزش ادبی اثر نمی کاھد و این 

عقیدہ، بسیار سست و بی پایہ است۔ برخی دیگر، تنھا جنبہ توصیفی ابیات را بہ تاریخ جھانگشا 

ند۔ در تعمیم می دھند کہ این نکتہ در بیشتر شواھد جلد دوم تاریخ جھانگشا بہ درستی صدق نمی ک

تاریخ خوارزمشاھیان جوینی از ابیات شاھنامہ برای شرح و بسط واقعہ تاریخی بھرہ جستہ است 

تا عملکرد شخصیت ھای تاریخی را باورپذیرتر کند و وقایع آن دوران در ذھن مخاطب ماندگار 

بماند۔ بہ رشتہ کشیدن ابیات شاھنامہ در میان متن تاریخ جھانگشا بر درخشش شخصیت ھای 

اریخی،رنگ بخشی یا عدم برجستہ شدن آنان تاثیری مستقیم داشتہ است۔ در واقع بارز کردن جلوہ ت

ھای شخصیتی یا محیطی آن دوران دغدغہ اصلی جوینی بودہ است کہ بہ مدد قیاس، اھمیت و 

جایگاہ مبارزات بزرگان خوارزم بہ خصوص سلطان جالل الدین را آشکار می سازد۔ در واقع 

باھت و قیاس نیست۔ بلکہ ارائہ ی تصویری از دنیای بیرون است۔ درنتیجہ در توصیف توصیف، ش

با واقعہ یا رخداد مواجہ نیستم۔ دنیای ساکن بیرون و تصویر آن، بخشی از نوشتہ است کہ در آن 

کنش یا گفتاری صورت نمی پذیرد۔ درحالی کہ درھر دو متن تاریخ جھانگشا و شاھنامہ فردوسی 

عال شخصیت ھا و مشابھت آن ھا با یکدیگر، عامل نقل داستانی از شاھنامہ در بھرہ ای کنش ھای ف

خاص از تاریخ جھانگشا است۔ عالوہ برآن وجود اشعار حماسی شاھنامہ برانگیزانندہ حس وطن 
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پرستی در مخاطب است و دالوری ھا و جانفشانی ھای سپاہ ایران را در عصر خوارزمشاھیان 

 ر می کشد۔نیک تر بہ تصوی

رستم و ’’و ‘‘ رستم و سھراب’’بیشتر ابیات ذکر شدہ در جلد دوم تاریخ جھانگشا از داستان 

برگرفتہ شدہ است و جوینی ابیات شاھنامہ را از بخش پھلوانی آن برگزیدہ است و از ‘‘ اسفندیار

تعدد از بھرہ اساطیری و تاریخی شاھنامہ اثری نیست۔ برای تبیین این مطلب بہ ذکر شواھد م

چگونگی کاربرد ابیات شاھنامہ در متن تاریخ جھانگشا می پردازیم۔ برای تحلیل مطالب و 

جلوگیری از اطالہ ی کالم از بیان متن ادبی کتاب صرف نظر می کنیم تا با شرح روشن و خالصہ 

 واقعہ تاریخی، چگونگی پیوند متن با ابیات شاھنامہ ملموس تر گردد۔

 : یوند آنھا با ابیات شاھنامہذکر وقایع و چگونگی پ

ھنگامی کہ سلطان محمد با وجود امتناع مغوالن از نبرد با آنان، برای نخستین بار بہ مقابلہ  :4-1

 (5931:12، 2با مغوالن پرداخت، جوینی این ابیات شاھنامہ را ذکر می کند : )جوینی، ج

 مکن شھریارا جوانی مکن

 چنین بر بال کامرانی مکن

 را دل مانژندمکن شھریا

  میاور بہ جان من و خود گزند

 (5933:263، 6فردوسی، ج)

جوینی رفتار نابخردانہ سلطان محمد را با کردار نادرست اسفندیار برابر می داند۔ زیرا اسفندیاربہ 

درخواست گشتاسب برای اسارت و ذلت رستم کمر می بندد۔ اگرچہ اسفندیار و سلطان محمد ازنظر 

ی ویژگی ھای شخصیتی شباھتی بہ یکدیگر ندارند،اما این کنش اسفندیار برخاستہ از خامی، ب

خردی و غرور بیش ازحد اوست۔ اشتباھی کہ سلطان محمد ھم در برابر مغوالن مرتکب شد۔ ابیات 

ذکر شدہ، در حقیقت پند رستم بہ اسفندیار است کہ او را از این رفتار شنیع بازدارد۔بزرگان 

خوارزم ھم در مواجہ ی ناگھانی سلطان محمد او را از درگیری برحذر می کنند حتی فرماندھان 
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غول نیزنبرد با او را رد می کنند۔ اما سلطان محمد، بہ سان اسفندیار بر خطایش اصرار می ورزد م

و نتیجہ اش برای ھر دو عاقبتی شوم بہ ھمراہ دارد ۔پس ھردو شخصیت،کنشی یکسان داشتہ و 

پافشاری بر اشتباھشان عامل نابودی سلطان محمد و اسفندیار است ۔زیرا فریاد غرورشان گوش 

 ی پذیرشان را کر کردہ بود ۔شنوا

در ادامہ ھمین مطلب جوینی بیتی دیگر از داستان رستم و سھراب را نقل می کند کہ تاکید دیگری 

 بر خطای سلطان محمد است۔

 ھرآن گہ کہ خشم آورد بخت شوم

  شود سنگ خارا بہ کردار موم

 (5933:296، 2فردوسی، ج)

راب قرار دارد کہ رستم برای آخرین بار با سھراب این بیت درآن قسمت از تراژدی رستم و سھ

 نبرد می کند و در نھایت سھراب جوان، جان می بازد۔

اشتیاق سھراب برای رزم با ایرانیان و اصرار سلطان محمد در نبرد با مغوالن کہ برای آن دو 

فرجام کار سوغاتی جز مرگ را بہ ارمغان نمی آورد،عامل پیوند دھندہ ی این بیت شاھنامہ با 

سلطان محمد است۔ اگر چہ سھراب آرمانی بلند برای حملہ بہ ایران داشت و سلطان محمد برای 

نابودی مغوالن سیطرہ یافتہ بر شھرھای ایران بہ نبرد پرداخت ۔ اما داشتن ھدفی واال در وقت و 

 زمان نامناسب فرجام کار را بہ تباھی بدل می کند ۔

 (5931:19، 2شد و تجربہ بہ کارش نیامد۔ )جوینی، ج سلطان محمد آینہ بختش سیاہ

 : جوینی بار دیگر می گوید

 تو دانی کہ خوی بد شھریار

 درختی است جنگی ھمیشہ بہ بار

 (5933:239، 2فردوسی، ج)
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این بیت در داستان رستم و سھراب است و این سخن را گودرز دربارہ کاووس شاہ بہ رستم می 

کاووس نوشدارو می طلبد تا سھراب را نجات دھد، کاووس بہ علت گوید۔ ھنگامی کہ رستم از 

ترس ازدست دادن جایگاھش بہ او نوشدارو نمی دھد۔ کاووس شاھی کہ جان و حکومت و قدرتش 

را مدیون جانفشانی ھای رستم است،از دریغ ورزی و برداشت اشتباہ دربارہ ی رستم برحذر نیست 

مغز، مغرور و نادان است ۔عملکرد ضعیف و تصمیمات  ۔سلطان محمد نیز چون کاووس شاہ خفیف

سست و بی بنیان او نہ تنھا خودش و خاندانش را از صحنہ ی روزگار محو می کند، بلکہ جان و 

کاشانہ و مال وناموس میلیون ھا ایرانی را در معرض نیستی قرار می دھد ۔ جوینی برای تاکید بر 

ار، سھراب و کاووس شاہ را متذکر می شود و اشتباہ سلطان محمد، رفتار ھمسان اسفندی

را برای برجستہ کردن این خطای بزرگ تاریخی سلطان محمد در کنار ‘‘ ھم کنش’’شخصیتھای 

 یکدیگر قرار می دھد تا تاثیر متن دوچندان گردد۔

ھنگامی کہ سلطان محمد پس از نبرد اول، خود را در مقابل مغوالن عاجز دید، فرار را بر  :4-2

ترجیح داد۔پس ازاین واقعہ، ھمہ بزرگان دربارہ چگونگی دفع نقشہ مغول اظھارنظر کردند۔  قرار

سلطان جالل الدین جمع آوری سپاہ پراکندہ سلطان و نبرد مستقیم با مغوالن را چارہ ی کار دانست۔ 

 ۔اما سلطان محمد کہ ترس براو غالب شدہ بود تصمیم عاقالنہ ی سلطان جالل الدین را نپذیرفت

 : جوینی دراین بھرہ، این بیت شاھنامہ را از زبان سلطان محمد بیان می کند

 مدہ از پی تاج سر را بہ باد

 کہ با تاج شاھی ز مادر نزاد

این بیت مربوط بہ داستان رستم و اسفندیار است۔ آن زمان کہ کتایون، اسفندیار را از نبرد با رستم 

ا بہ واسطہ اندرز نپذیرفتن است۔ کتایون و سلطان حذر می دارد۔ گاہ تشابہ در کنش شخصیت ھ

محمد ھردو نقش بازدارندہ را ایفا می کنند، با این تفاوت کہ پند کتایون بخردانہ و درست است و 

رستم بہ ھیچ روی دشمن اسفندیار نیست و او را می ستاید،اما نصیحت سلطان محمد از اندیشہ 

گیرد و مایہ تباھی ایران می شود۔ زیرا اگر  کودکانہ او وترس غالب بر روحش سرچشمہ می

سلطان محمد سپاھی یکپارچہ برای دفع فتنہ ی مغول گرد آوردہ بود، شکست مغوالن حتمی بود ۔ 
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زیرا تجھیزات و تعداد لشکریان خوارزم بہ مراتب افزون تر از سپاہ مغول بود ۔ اما شدت خوف 

 سلطان محمد اندک بصیرت او را ھم بر باد داد ۔

درآن ھنگام کہ سلطان جالل الدین بہ غزنین رسید، امین ملک و سیف الدین اغراق بہ ھمراہ  :4-3

چھل ھزار مرد دلیر بہ حضور او رسیدند۔ ھنگامی کہ سلطان جالل الدین بہ پروان رسید با لشکر 

د۔ نبرد کرد و مغوالن از رودخانہ گذشتند و گریختن‘‘ ملغور’’و ‘‘ تکجک’’مغول بہ فرماندھی 

سلطان جالل الدین از رودخانہ گذشت و گنجینہ ھای مغوالن را از آب درآورد وبین لشکر تقسیم 

 (5931:31، 2کرد و بہ پروان برگشت۔ )جوینی، ج

 : چون چنگیزخان باخبر شد

 خبر شد بہ نزدیک افراسیاب

 کہ افکند سھراب کشتی بر آب

 ز لشکر گزین شد فراوان سوار

 رزارجھان دیدگان از در کا

 (5933:533، 2فردوسی، ج)

این بیت، مربوط بہ داستان رستم و سھراب است کہ بار دیگر اشارہ بہ ارادہ سھراب برای نبرد با 

ایرانیان دارد۔ تصمیم سھراب برای بخشیدن تاج وتخت بہ رستم، تصرف توران بہ یاری پدر و 

آرمان کاری بزرگ و عظیم است ایجاد ایرانی قدرتمند و وسیع، آرمان واالی سھراب است۔ این 

مانند پیروزی سلطان جالل الدین در برابر مغوالن وعزم جزم او برای راندن آن ھا از ایران است۔ 

سلطان جالل الدین و سھراب دارای عزم و ارادہ مشترک و عملکردی یکسان ھستند و برای ایجاد 

‘‘ کشتی بر آب افکندن’’از عبارت ایرانی امن و آزاد تالش می کنند۔ از منظری دیگر، جوینی 

عالوہ بر معنای کنایی آن، بہ سبب عبور سلطان جالل الدین از رود جیحون و یافتن گنجینہ ھای 

 مغوالن در آب نیز نظر داشتہ است و دو مقصود را با بیان بیتی از شاھنامہ بیان کردہ است۔
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ان جالل الدین آگاہ شد۔پس برای دفع و چنگیزخان پس از فتح طالقان از پراکندگی یاران سلط :4-4

انتقام از سلطان چون برق فروزندہ رو بہ سوی او نھاد۔ چون سلطان آوازہ چنگیزخان را شنید 

دانست کہ لشکر او فراوان است، پس قصد گذر از رود سند را کرد۔ چنگیزخان قصد او را پیش 

د آمدند۔ سلطان از جانبی رود سند را بینی کردہ بود، دستور داد تا لشکرھادر پس و پیش او فرو

داشت و ازجانبی دیگر لشکری ھولناک بود۔ اما جالل الدین دل از دست نداد۔ چنگیزخان جناح 

راست و چپ لشکر سلطان را ازمیان برداشت۔ سلطان در قلب سپاہ با ھفتصد نفر جنگجو پافشاری 

ور شد دل از فرزندان و عزیزانش کرد و از بامداد تا نیمروز بہ مقاومت پرداخت۔ عاقبت مجب

بردارد و سوار بر اسب بہ آب زد و ھمچون شیر غیور از رود عبور کرد و بہ ساحل نجات رسید۔ 

، 2چنگیزخان و تمام مغوالن از دالوری و رشادت او دست بر دھان نھادند۔ )جوینی، ج

5931:535) 

 سان رستم می ستاید۔جوینی دربارہ جنگ سند و شجاعت سلطان جالل الدین او را بہ 

 بہ گیتی ندارد کسی را ھمال

 مگر بی خرد نامور پور زال

 بہ مردی ھمی ز آسمان بگذرد

 ھمی خویشتن کھتری نشمرد

 (5933:223، 6فردوسی، ج)

این دو بیت، در داستان رستم و اسفندیار آمدہ است۔ ھنگامی کہ گشتاسب می خواھد، اسفندیار را بہ 

 :، این ابیات را بہ اسفندیار می گویدنبرد با رستم تحریک کند

 بہ مردی ھمی ز آسمان بگذرد

 ھمی خویشتن کمتری نشمرد

 بہ شاھی ز گشتاسب نارد سخن
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 کہ او تاج نو دارد و ما کھن

 سوی سیستان رفت باید کنون

 بہ کارآوری زور وبند و فسون

 برھنہ کنی تیغ و گوپال را

 بہ بند آوری رستم زال را

 (5933:223، 6فردوسی، ج)

این بیت، متضمن واقعیت ھای شخصیت و بیرونی رستم است۔ ھمان گونہ کہ رستم ذلت را نمی 

پذیرد و دست در دست اسفندیار نمی نھد و مرام پھلوانی، جنگاوری، عزت نفس و بزرگ منشی 

 اش او را از تسلیم بازمی دارد، ھرچند کہ عرصہ بر او تنگ می شود ۔ سلطان جالل الدین نیز در

میدان جنگ مغوالن و کارزار سخت سند، دل از دست نمی دھد۔ مردانہ می جنگند و دلیرانہ بر آب 

می زند اما تسلیم مغول ھا نمی شود و نمی خواھد کہ بہ دست آنان کشتہ شود۔ پس رستم و سلطان 

نی جالل الدین در عمل و شجاعت دارای رفتاری مشابہ و کنشی یکسان در مواجھہ با شرایط بحرا

ھستند۔ تن ندادن بہ اسارت، خطر کردن، جنگاوری و شھامت، منحصر بہ فرد بودن، چارہ اندیشی 

و درنھایت پیروزی از ویژگی ھای مشترک این دو شخصیت در مقابلہ با واقعہ پیش آمدہ است و 

 رستم و سلطان جالل الدین را دارای رفتاری ھمسان کردہ است۔

شکست گرجیان بہ لور رفت و اھالی آن جا را امان داد و سپس بہ سلطان جالل الدین بعد از  :4-5

روان شد۔ سلطان بہ آنان آسیبی نرساند و تمام محرم و صفر را در لشکر ‘‘ علی آباد’’سوی قلعہ 

ماند۔ درآغاز ماہ ربیع االول سلطان ھوس شکار کرد۔ بہ تنھایی ھمراہ با سواری چند بہ راہ افتاد۔ تا 

شدند،پانصد سوار از مردان کوشا و جدی را روان کردند تا مگر سلطان را ناگھان با  گرجیان آگاہ

 (5931:551، 2کمند و نیرنگ شکار کنند و آتش اسالم را خاموش گردانند۔ )جوینی، ج

 :جوینی دراین بھرہ از ابیات شاھنامہ چنین می گوید

 سوارجھان پور دستان سام
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 بہ بازی سر اندر نیارد بہ دام

 (5933:215، 6فردوسی، ج)

این بیت در داستان رستم و اسفندیار است۔ پس از سخن گفتن رستم با اسفندیار و رد خواستہ او، 

رستم از لب رود ھیرمند رفت۔ دراین ھنگام پشوتن بہ اسفندیار می گوید کہ رستم بہ بند تو درنمی 

 آید۔

 شنیدم ھمہ ھرچ رستم بگفت

 بزرگیش با مردمی بود جفت

 د دوپای ورا بند تونسای

 نیاید سبک سوی پیوند تو

 سوار جھان پور دستان سام

 بہ بازی سراندر نیارد بہ دام

 (5933:215، 6فردوسی، ج)

روشن است کہ رستم ھرگز درخواست اسفندیار را نمی پذیرد و نبرد و پایداری را در مقابل 

 ھیچ کس نمی دھد۔خواستہ اش برمی گزیند۔ رستم ایرانی آزادہ است کہ تن بہ بند 

سلطان جالل الدین نیز از نظر صفات، اعمال و تصمیمات شاھانہ رستم وار عمل کردہ است۔ او 

ھیچ گاہ حتی در سخت ترین میدانھا بہ دام فریب دشمن نیفتادہ است۔ ھوشیاری، خردمندی، آزادگی 

کف دادہ بودند و  و اعمال سنجیدہ او گواہ این مطلب است ۔در روزگاری کہ شیران، ھیبت خود از

رخسار آسمان از خوف فریادھای سپاہ مغول تیرہ گشتہ بود، سلطان جالل الدین ھرگز راہ تسلیم و 

فرار را انتخاب نکرد و تا آخرین لحظہ عمرش برای دفاع از ایران مبارزہ ای مردانہ کرد تا بدانجا 

 ن جالل الدین بودہ است۔کہ مغوالن خود اقرار می کنند کہ بزرگترین دشمن چنگیزخان، سلطا
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از اصفھان بہ گرجستان رفت۔ لشکرھای گرج، اآلن،  621ھنگامی کہ سلطان در ماھھای  :4-6

ارمن، سریر، قفچاق، سونیان، انجاز، جانیت، شام و روم ھمہ از ترس جالل الدین باھم متحد شدند۔ 

ت جنگ و عدم مردان فرود آمد و از کمبود آل‘‘ مندور’’سلطان پس از آگاھی در نزدیکی 

شمشیرزن پریشان بود۔ در ابتدا قفچاقیان را بہ سبب حقی کہ در دوران پدرش بر گردنشان داشت و 

با شفاعت او از بند و زنجیر رھایشان کردہ بود را یادآوری کرد و قفچاقیان کنار کشیدند۔ سپس 

یتان امروز جنگ تن بہ تن سلطان پیکی نزد ایوانی فرستاد و پیغام داد کہ بہ سبب خستگی اسب ھا

 (5931:522، 2کنیم۔ ایوانی موافقت کرد و سلطان ناشناس بہ میدان نبرد رفت۔ )جوینی، ج

 :جوینی دراین بھرہ می گوید

 ز لشکر برون تاخت برسان شیر

 بہ پیش ھجیر اندر آمد دلیر

 (5933:532، 9فردوسی، ج)

کہ سھراب بہ پای دژ سپید رسید، ھجیر این بیت در داستان رستم و سھراب آمدہ است۔ ھنگامی 

 برای نبرد با سھراب بیرون آمد کہ در نتیجہ از سھراب شکست می خورد۔

 چو سھراب نزدیکی دژ رسید

 ھجیر دالور سپہ را بدید

 نشست از بر بادپایی چو گرد

 ز دژ رفت پویان بہ دشت نبرد

 چو سھراب جنگ آور او را بدید

 برآشفت و شمشیر کین برکشید

 ز لشکر برون تاخت برسان شیر
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 بہ پیش ھجیر اندر آمد دلیر

 (5933:532، 9فردوسی، ج)

دراین بھرہ جوینی، رزم سلطان جالل الدین با گرجیان را بہ نبرد سھراب با ھجیر برابر دانستہ 

است۔ ھر دو نفر خود بہ سوی سرزمین حریف می روند و مورد تجاوز قرار نمی گیرند۔ سلطان 

با گرجستان و سھراب بہ ایران می رود۔ ھمان گونہ کہ سلطان بہ جنگ تن بہ تن می جالل الدین 

پردازد و لشکریان را درگیر جنگ نمی کند، سھراب ھم بہ تنھایی برای مبارزہ با ھجیر بہ سوی او 

می تازد۔ در نھایت ھردو دشمن را مغلوب می کنند و این قرابت و ھمسانی رخدادھا، درھر دو متن 

 قابل مشاھدہ است و بار دیگر کنش و فرجامی برابر از ھر دو شخصیت دیدہ می شود ۔ بہ وضوح

در آغاز نبرد تن بہ تن سلطان جالل الدین با حریف گرجی، جمعیت از اطراف بہ تماشا آمدہ  :4-7

 (5931:522، 2بودند و سلطان سوار بر اسب بہ تاخت حملہ می کند۔ )جوینی، ج

 اویکی نیزہ زد بر کمربند 

 کہ بگسست خفتان و بر بند او

 (5933:531، 3فردوسی، ج)

سلطان آن مبارز را بر زمین انداخت و سرش را از بدن جدا کرد۔ وی سہ پسر داشت۔ ھریک جدا 

جدا بہ نوبت می آمدند و سلطان بہ مدد پروردگار ضربتی می زد و بہ دنبال پدر بہ دوزخ می 

  فرستاد۔

ن سیاوش است و مربوط بہ نبرد فرامرز با ورآزاد پھلوان شاہ سپیجاب بیت ذکر شدہ متعلق بہ داستا

می باشد۔ پس از کین خواھی رستم از سودابہ و کشتن او، رستم لشکری دوازدہ ھزارنفری را بہ 

رھبری فرامرز راھی مرز توران کرد۔ دراین حال ورآزاد پھلوان شاہ سپیجاب، سپاھی سی ھزار 

در دست گرفت و با اسبش بہ سوی ورآزاد حملہ ور شد۔ با نیزہ بر  نفرہ داشت۔ فرامز نیزہ را

 کمربندش زد و او را بر زمین زد و سرش را از بدن جدا کرد۔
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دراین قسمت، جوینی، کنش برابر و مبارزہ سلطان جالل الدین و فرامرز را دریک ردیف قرار می 

دھد، در آینہ رزم فرامرز و ورآزاد  دھد۔ آنچہ سلطان را از پای درآوردن مبارز گرجی انجام می

نیز قابل مشاھدہ است۔ پس این دو شخصیت، در موقعیتی مشابہ، بہ عملی یکسان دست می زنند و 

نحوہ کشتن حریفان بہ یک شکل صورت می پذیرد۔ درنتیجہ، موقعیت و کنش برابر دو مبارز 

 انگشا و شاھنامہ است۔فرامرز( عامل پیوند این دو رخداد در تاریخ جھ –)جالل الدین 

بہ دنبال ھمین واقعہ، بزرگ قوم دیگری از ائتالف گرجیان برای نبرد با سلطان جالل الدین  :4-8

پیوستہ یورش می آورد۔ نزدیک بود کہ ابلیس بر سلطان ظفر یابد و جالل الدین بہ دست دیو سیاہ 

، 2ست : )جوینی، جھالک شود۔ ناگاہ سلطان بہ او حملہ کرد، از باالی اسب بہ زیر ج

5931:529) 

 یکی نیزہ زد بر سر اشکبوس

 سپھر آن زمان دست او داد بوس

 (5933:531، 3فردوسی، ج)

آن زمان بود کہ صدای تحسین ھمگان برخاست و ھردو سوی از این صحنہ کہ رستم زال را نظیر 

س و بیم از لشکر آن ممکن نبود در شگفت آمدند۔ چون سلطان جنگاوران گرجی را شکست داد، تر

اسالم گم شد۔ سلطان نیز دستور داد تا مردان جنگی قدم بہ میدان نھند۔ از سوی دیگر لشکر گرج 

، 2روی برگردانید۔ درنتیجہ نشانہ ھای پیروزی ظاھر گشت و نور فتح چھرہ گشاد۔ )جوینی، ج

5931:529) 

 کشانی است ۔ بیت ذکر شدہ دراین بھرہ از رخداد تاریخی، متعلق بہ داستان کاووس

ھنگامی کہ دلیری بہ نام اشکبوس از ایران ھم نبرد می طلبد، رھام برای مبارزہ با او می رود اما 

با مشاھدہ اشکبوس بہ سوی کوہ می گریزد۔ طوس می خواھد کہ بہ نبرد با اشکبوس پردازد اما 

ہ رستم تیر انداخت رستم قبول نمی کند و خود بہ میدان می رود۔ اشکبوس کمانش را آمادہ کرد وب

 اما بہ ھدف اصابت نکرد۔ درآن سوی رستم تیروکمان نھاد۔
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 چو بوسید پیکان سرانگشت او

 گذر کرد بر مھرہ پشت او

 بزد بر بر وسینہ اشکبوس

 سپھر آن زمان دست او داد بوس

 (5933:531، 3فردوسی، ج)

دشمن، جوینی او را از  دراین واقعہ، سلطان جالل الدین، رستم خواندہ می شود وپس از شکست

رستم ھم باالتر می داند۔ کیفیت نبرد بہ یکدیگر شباھتی ندارد، اما رستم و سلطان جالل الدین در 

مواجھہ با حریفی سھمگین با رشادت و دلیری، پیروز میدان می شوند و تالش و شجاعت آن دو در 

ختہ است و آنان با کردار و افعالی منھدم ساختن دشمنی قوی و تنومند آنان را بہ یکدیگر مرتبط سا

ھمانند بہ مقصود و مطلوب خود دست می یابند کہ ھمان پیروزی بر دشمن است۔ در این میان 

سلطان جالل الدین می توانست بزرگی از لشکر را برای نبرد تن بہ تن روان سازد اما خود دلیرانہ 

۔ رستم نیز اگرچہ می توانست طوس زمام کار را در دست می گیرد و خطر را بہ جان می پذیرد 

را روانہ ی نبرد با اشکبوس کند اما خود حریف را بہ مبارزہ می طلبد تا با اطمینان او را شکست 

 دھد، یقینی کہ در درون سلطان جالل الدین نیز وجود داشت ۔

 نتیجہ

اصالت  عطاملک جوینی یکی از بزرگترین و متعھد ترین مورخان ایرانی است کہ دانش، فرھنگ،

خانوادگی، میھن دوستی و مقام و منصب را ھمگی یک جا داراست ۔ شخصیت جوینی جدا از 

شگفتی قلمش نیست ۔ روح بالندہ، کمال جو، اصیل و امانتدار او بر صفحات تاریخ جھانگشا بہ 

نیکی بہ روایت وقایع رفتہ بر مردم این مرز و بوم می پردازد ۔ بدیھی است کہ جوینی از اثر 

ی حکیم فردوسی کہ حافظ زبان و ھویت و فرھنگ ایرانی است در تاریخ جھانگشا بھرہ می واال

جوید ۔ ابیات شاھنامہ دارای نقش ھای متفاوتی در تاریخ جھانگشا است ۔ اما در بیشتر مقاالت تنھا 

وجود جنبہ ی توصیفی را بہ تمامی ابیات تعمیم دادہ اند کہ این اشتباہ است ۔ زیرا در توصیف قیاس 

ندارد و این مقولہ در حوزہ ی توصیف نمی گنجد ۔ در واقع توصیف بیان جزییات تصویری 
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بیرونی است کہ فاقد کنش است در حالی کہ رخدادھا و شخصیت ھای شاھنامہ و تاریخ جھانگشا 

دارای تصاویر و کنشی فعال است و بر اثر اشتراک فعلی مشابہ بہ یکدیگر پیوند می خورند ۔ نکتہ 

ل توجہ این است کہ تاریخ و حماسہ ھر دو کنش محور ھستند و وجود آنان منوط بہ افعال و قاب

کردار پویندہ است ۔البتہ برخی از ابیات شاھنامہ دارای جنبہ ی توصیفی ھستند، مثال ابیاتی کہ 

ہ در زمان وقوع رخدادھا را بیان می کند، مانند آمدن و رفتن روز یا آمدن و رفتن شب ۔ گاہ تشاب

صفات شخصیت ھا رخ می دھد کہ این ھمسانی سبب بروز فعلی مشترک خواھد شد ۔ پس آنچہ در 

اغلب مقاالت توصیف دانستہ شدہ است در مرحلہ ی اول وجود شخصیت ھای ھم کنش است کہ این 

ھمسویی سبب قیاس گشتہ و در یک ھدف بہ یکدیگر وصل می شوند تا چگونگی اعمال، رخداد آن 

و قبح وقایع بہ مدد ابیات شاھنامہ در تاریخ جھانگشا بارزتر گردد ۔ پس تعمیم کامل جنبہ  ھا و حسن

ی توصیفی برای تمام ابیات شاھنامہ در متن جھانگشا، بی توجہ بہ ژرفای واقعہ ی تاریخی و 

و ساخت کاربرد ابیات شاھنامہ کیفیت اتصال آن با داستان ھای شاھنامہ سطحی نگری و توجہ بہ ر

 ۔تاس

 

 :کتابنامہ

  (ترکستان نامہ، ترجمہ ی کریم کشاورز، انتشارات آگاہ5966بارتولد ) ##۔

 ،تھران، انتشارات زوار9(سبک شناسی نثر،ج5935بھار، ملک الشعرا ) ##۔

عباسی، ایرج مھرکی، تھران، ہللا ، تصحیح حبیب ا2( تاریخ جھانگشا ج 5931جوینی ) ##۔

 انتشارات زوار

(شاھنامہ ی فردوسی، انتشارات دایرۃ المعارف بزرگ 5933جالل )خالقی مطلق،  ##۔

 اسالمی، چاپ دوم

 ، انتشارات نگاہ، تھران3( تاریخ اجتماعی ایران،ج 5913راوندی، مرتضی ) ##۔
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، پژوھشگاہ علوم انسانی و 2( قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج 5935رزمجو، حسین ) ##۔

 مطالعات فرھنگی،چاپ اول، تھران

 ( فردوسی، انتشارات طرح نو، تھران5911یاحی، محمد امین )ر ##۔

  ( تاریخ ادبیات ایران، انتشارات بنگاہ ترجمہ ونشر کتاب، تھران5913ریپکا، یان ) ##۔

( ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغوالن،ترجمہ ی یعقوب آژند، 5963ریپکا، یان ) ##۔

 نشر گسترہ

 ( نامورنامہ، انتشارات سخن، تھران5935زرین کوب، عبدالحسین ) ##۔

 (آشنایی با نقد ادبی، انتشارات سخن، تھران5939زرین کوب،عبدالحسین ) ##۔

( سخنان گزیدہ دربارہ ی فردوسی و شاھنامہ، انتشارات 5915سجادی، ضیاء الدین ) ##۔

 سروش، چاپ دوم، تھران

 فردوس، چاپ ھفدھم، تھران(تاریخ ادبیات ایران، انتشارات 5931صفا، ذبیح ہللا ) ##۔

 ( حماسہ سرایی در ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چھارم، تھران5969صفا،ذبیح ہللا ) ##۔

 (سخن و سخنوران، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی5913فروزانفر،بدیع الزمان ) ##۔

( فردوسی و حماسہ ی ملی، ترجمہ ی دکتر مھدی روشن ضمیر، 5911ماسہ، ھانری ) ##۔

 دوم، انتشارات دانشگاہ تبریز، تبریز چاپ

 (فردوسی و شعر او، انتشارات انجمن آثار ملی، تھران5936مینوی، مجتبی ) ##۔

(حماسہ ی ملی ایران، ترجمہ ی بزرگ علوی، انتشارات نگاہ، 5933نولدکہ، تئودور ) ##۔

 تھران

 تھران (از پاژ تا دروازہ ی رزان، انتشارات سخن،5933یاحقی، محمدجعفر ) ##۔
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College Lahore. In 1957 he left Lahore to perform Hajj and visited other holy 
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 نگاھی بہ سفرنامٔہ حج و زیارت عبد الصمد صارم

 شگفتہ یاسین عباسی*

 :چکیدہ

م عازم 7591اردوی دانشکدہ اورینتل الھور در سال عبدالصمد صارم استاد زبان عربی، فارسی و 

بہ سفر حج و زیارات مقامات مقدسہ شد و تمام مصایب و مشکالت کہ در حین سفر با آنان مواجہ 

گردید بہ صورت یک سفرنامہ در آوردہ بود۔ این سفرنامہ در گنجینہ کتابخانہ گنج بخش بہ شمارہ 

ن سفرنامہ را در نظر گرفتہ، سعی نمودہ شدہ است کہ ب نگھداری می شود درین مقالہ ھمی 9555

  مختصراً ولی جامع تمام تفاصیل سفر بہ خوانندگان عرضہ شود۔

  سفرنامہ، کمبود آب، سفردریایی، تابستان گرم و سوزناک، مردم سخت کوش۔ کلیدواژہ ھا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 yasinshagufta@yahoo.com))نومل(،اسالم آباد)٭استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ ملی زبانھای نوین 
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م در نتیجہ توافق نامہ ای بین دولت ایران و 7595مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در سال 

پاکستان بوجود آمدہ بود۔ االن در این مرکز یک کتابخانہ بہ اسم کتابخانٔہ گنج بخش وجود دارد کہ 

ھزار مجموعہ نسخہ خطی می باشد  85زار کتاب سنگی و ھزار کتاب چاپی، ھفت ھ 95مشتمل بر 

و می توان گفت کہ بعد از دانشگاہ پنجاب بزرگترین گنجینہ نسخ خطی محسوب می شود۔ سفرنامہ 

حج و زیارت از عبد الصمد صارم یکی از کتابھای ھمین گنجینہ می باشد کہ بہ شمارٔہ 

فرنامہ بیشتر از یک سفر نامہ جنبٔہ صفحہ است۔ این س 871نگھداری می شود کہ دارای 9555

اطالعات گوناگون مانند اطالعات جغرافیایی، فرھنگی و زبانی ھرآن مکان کہ مؤلف بہ آنجا گذر 

  می کند بہ خوانندگان عرضہ کردہ است۔

 شرح احوال مختصر عبد الصمد صارم

ود۔ اسمش حسن م در بجنور )ھندوستان( بدنیا آمدہ ب7575دسامبر  75عبدالصمد صارم روز 

مصطفی و تخلص صارم بود۔ صارم برای تحصیالت مقدماتی اردو فارسی از محضر پدرش و از 

سالگی برای آموزش زبان عربی و  71موالنا عبدالرحمن سیوھاری کسب فیض کرد۔ سپس در 

ھمانگونہ کہ از ( ۱علوم اسالمی عازم دیوبند شد و تا پنج سال ھمانجا مشغول تدریس بود۔ )

( ۲وشتہ خودشان آشکار است کہ عبدالصمد صارم فارغ التحصیل دانشگاہ االزھر مصر بود )دستن

و در دانشکدہ اورینتل الھور بہ عنوان استاد عربی، فارسی و اردو مشغول تدریس بود۔ درحین 

 تدریس علوم سنٔہ شرقیہ در دانشگاہ االزھر و دانشگاہ مصریہ از استادان جلیل القدر آن زمان مانند

دکتر طہ حسین، احمد امین شیخ زنکوئی، شیخ قطیشیا ور طنطاوی جویری کسب فیض کرد۔ چون 

صارم از ابتدا بہ طرف تصنیف و تالیف عالقہ خاصی داشت بہ ھمین علت در زمانی کہ او در 

نوشت۔ عبدالصمد صارم بہ ‘‘ تاریخ القرآن’’دانشگاہ االزھر مشغول درس بود یک کتاب بہ اسم 

کالسیک دسترس وافی داشتہ بود۔ شایستہ تذکر است کہ وی عالوہ بر عربی بہ زبان  زبان عربی

 (۳فارسی و اردو نیز خیلی کتابھا را بہ سلک تحریر در آوردہ بود۔ )

 سفرنامہ حج و زیارت
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طبق عنوان سفرنامہ و از بررسی دستنوشتہ مٔولف مذبور آشکار می شود کہ درین دفتر او 

ر تمام احوال و مصایب راہ را آوردہ است کہ در حین سفر حج و زیارت یادداشتھایی مشتمل ب

مقامات مقدسہ با آن رو برو شدہ بود۔ عالوہ بر حج او برای زیارت بہ ایران، عراق، شام، فلسطین، 

  مصر و لبنان و بیت المقدس رفتہ بود۔

ی نویسد کہ او سعی کتاب مذبور بہ زبان اردو نگاشتہ شدہ است و در پیشگفتار مٔولف خودش م

کردہ است کہ درین کتاب تمام احوال سفر را مختصراً ولی جامع بنویسد تا خوانندگان کہ می 

خواھند بہ این سفر بروند ازین کتاب استفادہ کردہ بیشتر از حج و زیارت مقامات مقدسہ لذت برند 

  شدہ است۔ م نوشتہ7591و کسب فیض کنند۔ در آخر با اسم خودش سنہ تالیف این کتاب 

از تاریخ تالیف این سفرنامہ آشکار است کہ این نسخہ خیلی قدیمی نیست و با قلم معمولی و در 

  دفترچہ عادی بہ خط نستعلیق اردو بہ سلک نگارش در آوردہ شدہ است۔

بعد از عرض مطلب فھرست مطالب ضبط تحریر شدہ است کہ از آغاز سفر گرفتہ تمام مقامات 

ت جغرافیای، آب و ھوای و بود و باش ھر مکان را در بردارد۔ رو بروی ھر مقدسہ و اطالعا

  مطلب شمارہ صفحہ ھم آوردہ شدہ است کہ انسان بہ راحتی مطلب مورد نیاز خودش را پیدا کند۔

 7591ماہ مئی  71بنا بہ نوشتہ عبد الصمد صارم آغاز سفر حج و زیارت مقامات مقدسہ روز 

ض این سفر از الھور بہ کراچی عازم شد۔ او در یک کاروان شامل بود شروع شد و مؤلف بہ غر

کہ قرار بود از خیابان ایبک انار کلی الھور بہ قصد این سفر روانہ می شد۔ ولی طبق نوشتہ مولف 

وقتی بہ کراچی رسیدم دیدم کہ بابت این سفر ھیچ تدارک دیدہ نشدہ است پس مجبور شدم کہ برای 

  ماہ مئی از راہ دریایی بہ بصرہ سفر را آغاز نمودم۔ 89نم و سرانجام روز خودم یک بلیت تھیہ ک

سپس راجع بہ کشتی اطالعات سودمندی برای خوانندگان عرضہ می کند کہ چطور باید در کشتی 

  سفر کرد۔ تمام اطالعات ریز و دقیق می نویسد کہ در حین سفر خودش امتحان کردہ بود۔

ی مختلف می نویسد کہ در سفر از آنان گذر می کند۔ از ھمہ اول بندر بعد از آن راجع بہ بندرھا

پسنی می آید کہ طبق نوشتہ مٔولف این بندر مال پاکستان است و در مکران واقع است بعد از آن 
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بندر گوادر می آید کہ از کراچی چھل ساعت فاصلہ دارد۔ سپس بندر مسقط و بعد از آن بندر عباس 

است۔ جالب این است کہ مٔولف ھر جایی کہ می رسد راجع بہ آن مکان، مردم، آب کہ بندر ایرانی 

و ھوای آنجا و ھمین طور جغرافیا را بہ خوانندگان عرضہ می کند۔ بہ عنوان مثال بندہ برای 

  خوانندگان گرامی راجع بہ بندر عباس ھر چہ کہ نوشتہ شدہ، نقل می کنم۔

نار این بندر ساختمانھای یک طبقہ بہ نظر می رسند۔ از اینجا ترجمہ :این بندر مال ایران است ک

چند تا خانم سوار کشتی شدند کہ مانتو پوشیدہ بودند ولی صورتشان ظاھر بود۔ مردم اینجا بیشتر 

مذھب شیعی دارند و زبان تکلم ایشان فارسی است ولی عربی نیز بلد۔ از بندر عباس یک ساعت 

  یدیم کہ کیش نام دارد۔طول کشید و بہ یک جزیرہ ای رس

بدین ترتیب نویسندہ این سفرنامہ ذکر دبئی، قطر، بحرین کویت تا الی آخر می کند جالب اینجا است 

کہ بعضی موقع، نویسندہ از نقاشی نیز استفادہ می کند و برای وضاحت چیزھا نقاشی می کند مثالً 

کند و می نویسد کہ این پرچم دارای وقتی بہ عمان می رسد برای خوانندگان نقاشی پرچم عمان می 

ستارہ و ھالل و سہ تا رنگ یعنی سیاہ، سفید و سبز می باشد۔ راجع بہ عمان خیلی زیاد و دقیق 

مطالب را آوردہ مانند زندگی آنجا، محصوالت عمان و اتوبوس ھای عمانی وغیرہ۔ بعد از عمان 

عیب، حرم شریف و مسجد اقصی و امثال می رسد بہ بیت المقدس۔ اینجا جاھای مختلف مانند بنی ش

اینھا را نہ فقط دیدن کرد بلکہ مفصالً راجع بہ این مقامات پرداختہ است ولی چون مقالہ بندہ 

  مربوط بہ سفر حج است بنابراین ازین تفاصیل صرف نظر می کنم و بہ اصل موضوع می پردازم۔

  از عمان تا مدینہ

زم شدیم فاصلہ از اینجا تا مدینہ ھزار و ھشت صد میل است۔ می نویسد کہ ما از عمان بہ مدینہ عا

تمام این منطقہ کوھستانی و مشتمل بر کویر است بدون آب و گیاہ۔ نہ آدم است نہ آدم زاد۔ اینجا 

کامیون ھا بکار بردہ می شوند و اصالً ماشین دیدہ نمی شود۔ لذا از خاک و گرد، آدم کثیف می 

بستان شدیدی است۔ مختصر این کہ این جادہ بہ ھیچ وجہ قابل سفر شود۔ ھوای خیلی گرم و تا

نیست۔ آب کہ برای خوردن بہ مردم دادہ می شود گرم و کثیف است و بھتر ھمین است کہ مسافر 

  آب و خوراکی برای ھفت روز ھمراھش داشتہ باشد۔
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 :مرز عمان

ولی ھیچ مغازہ ای ندارد۔ اولین العماری آخرین مرز عمان می باشد اینجا آب بدست می آید 

کالنتری عربستان سعودی الحدیثہ نام دارد اینجا می توان بہ آب دسترسی پیدا کرد ولی اینجا نیز 

ھیچ مغازہ وجود ندارد و آب و ھوای گرم دارد۔ می نویسد بادی کہ از طرف عمان می وزد سرد 

  زناک است۔است و بادی کہ از عربستان سعودی می آید خیلی گرم و سو

سپس اضافہ می کند کہ در ھمین مکان یک گیاہ را دیدیم کہ اسمش شیم بود۔ دارای بوی خوش است 

و برای درد دل خیلی سودمند است این را مانند چای باید دم کرد۔ سپس راجع بہ لباس پلیس 

افرت عربستان سعودی توضیح می دھد کہ آنان چہ رنگی لباس را زیب تن کردہ بود۔ در حین مس

  از عمان بہ مدینہ ذکر القریات و قیساویہ نیز می کند۔

در ذکر القریات می نویسد کہ بعد از الحدیثہ وقتی بہ القریات رسیدم۔ در اینجا تمام چیزھای خورد 

و خوراک دستیاب بود۔ چند تا ھتل نیز وجود داشتند و تمام چیزھای مورد نیاز پیدا می شدند۔ وقتی 

  بستان سعودی باھمدیگر تکلم می کنند یکدیگر را حاج آقا یا حاجی می گویند۔عمانی ھا و مردم عر

ھمین طور بعد از القریات جایی کہ می آید اسمش قیساویہ است۔ بعد از یک توضیح مختصری 

دربارہ اینجا مؤلف بہ تیماء می رسد۔ تیماء اسم یک روستا است در این روستا یک بازار نیز وجود 

انی دارد جای سرسبز و شاداب است۔ انگور و انجیر بہ کثرت وجود دارند۔ دربارہ دارد۔ آب فراو

اینجا توضیحات دیگری ھم دادہ شدہ است کہ بہ علت طوالت مقالہ ازین چیزھا صرف نظر می 

  کنم۔

از تیما مٔولف می رسد بہ خیبر۔ خیبر جای بسیار سرسبز و شادابی است۔ خیبر بر روی کوھی واقع 

ی چشمہ ھای بسیار و درختان خرما می باشد۔ االن ھم آن قلعہ ای کہ حضرت علی )ع( است و دارا

فتح کردہ بود نیز وجود دارد۔ و زیر این قلعہ مسجدی کہ در نتیجہ فتح خیبر ساختہ شدہ بود موجود 

  می باشد۔ این مسجد دارای چھار در می باشد۔

  مدینہ
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ژوئن اینجا رسیدم۔ آب فراوانی دارد  05نویسد کہ منمدینہ از خیبر یک صد میل فاصلہ دارد۔ می 

  جمعیت حدوداً مشتمل بر دویست ھزار نفر می باشد۔

بعد از آن می نویسد وقتی کہ حرم مطھر رسیدم شکوہ عجیبی را دیدم کہ اصالً نمی توان ضبط 

کردہ بودم تحریر کرد۔ یادم ھست کہ وقتی کہ می خواستم بہ این سفر بروم دوستان از من خواھش 

کہ ھر چیز کہ آنجا دیدید و آن حالتی کہ احساس کردید در سفرنامہ خودت بنویس چون ھر چہ قدر 

سفرنامہ ھا را خواندیم ازین چیز خالی بود ولی االن فھمیدم کہ شٔان و شوکت و آن ھیجانی کہ آدم 

است۔ مختصر این کہ من در این لحظات می بیند۔ اظھار و بیان آن احساسات خارج از توان انسان 

  جایی بھتر ازین در زندگی خودم ندیدہ بودم۔

 گنبد خضرا

سپس ذکر گنبد خضرا می کند و توضیح راجع بہ آن می دھد و بہ ھمین ترتیب زیر عنوان اصحاب 

صفہ دربارٔہ اصحاب صفہ می نویسد کہ این مقامی است کہ دوستان رسول خدا )ص( اینجا می 

  کردند۔ نشستند و کسب فیض می

  روضٔہ مبارک

در اینجا نقشہ مزارات مقدسہ کہ آنجا وجود دارند کشیدہ توضیح می دھد۔ بعد از روضٔہ مبارک 

ذکر منبر و محراب و درھای مختلف را می آورد۔ و اینجا اسم درھای مختلف را می نویسد مانند 

  را با توضیح می نویسد۔باب عبد المجید و بہ ھمین طریق درھای مختلف  –باب عمر بن الخطاب 

قابل ذکر است کہ درحین اقامت در مدینہ مٔولف دقیقاً ھمہ چیز را مورد بررسی قرار دادہ راجع بہ 

جنت البقیع، کتابخانہ ھا، کوہ احد، مسجد قبلتین، مساجد خمسہ، مسجد قبا و درسگاھھای مختلف آن 

  ی توان تمام آنھا را درین مقالہ گنجانید۔زمان را می آورد و توضیح ھر جا را مفصالً می دھد کہ نم

وقتی سفر مٔولف از مدینہ بہ طرف مکہ شروع شد و در وسط راہ جایی کہ آمد بدر بود راجع بہ 

جای بدر می نویسد کہ این مقام ازینجا صد و پنجاہ کیلو متر است۔ می نویسد کہ مقامی کہ از ھمہ 

گفتہ می شود۔ می گوید ھمین مقام بود ‘‘ بیر علی’’وزھا نام داشت کہ امر‘‘ ذوالحلیفہ’’اول رسیدیم 
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کہ اینجا ما بعد از گرفتن دوش احرام بستیم۔ اینجا مشکل آب نداشتیم۔ چند تا مغازہ و قھوہ خانہ ھا 

نیز وجود داشتند۔ این مقام مثل روستا بود۔ می نویسد کہ در وسط راہ ما از جاھای مختلف مانند 

ل و عدہ وغیرہ رد شدیم و ظرف ھیجدہ ساعت از مدینہ بہ جدہ رسیدیم۔ از رابغ، خیف، الخفیہ، توؤ 

  کیلو متر فاصلہ دارد۔ 181مدینہ تا جدہ 

 جدہ

وقتی کہ مٔولف بہ جدہ می رسد راجع بہ جدہ توضیح می دھدکہ این شھر نسبت بہ شھرھای دیگر 

مردم این شھر از سالمتی بدن پیشرفتہ تر است۔ ساختمان بلند و پرشکوہ دارد۔ بنا بہ نوشتہ مٔولف 

  برخوردار ند و ھر چیز مورد نیاز از اینجا پیدا می شود۔

 مکہ

ژوئیہ بہ مکہ رسیدم ھوا خیلی گرم بود و کمبود آب نیز بود نیز اضافہ می  9می نویسد کہ روز 

کند کہ آب برای خوردن، وضو گرفتن و حتی برای دوش گرفتن نیز خریدم۔ راجع بہ مردم مکہ 

لی زیاد و مفصالً شرح دادہ است۔ می گوید کہ اینجا مسافر باید مواظب خودش و وسایلش باشد خی

کہ مردم این طرف ھا بیشتر قابل اعتماد نیستند و پلیس ھم بہ شما کمک نمی کند۔ بابت این قضیہ 

  مثالھای گوناگون می آورد۔

نی، عرفات و مزدلفہ تمام مراحل بعد از آن تحت عناوین مختلف مانند حرم شریف، صفا و مروہ، م

و مناسک حج را بہ وضوح توضیح دادہ شدہ است کہ قابل ستایش می باشد۔ بہ ھمین ترتیب 

سفرنامہ نویس ضمن ذکر غار حرا، غار ثور، مصلی، زمزم و نھر زبیدہ اطالعات گوناگون و پر 

ست بلکہ یک منبع ارزش را می دھد کہ انسان تصور می کند کہ این کتاب فقط یک سفرنامہ نی

اطالعات رسانی است کہ آدم می توان از مطالعہ این کتاب، اطالعات تاریخی، جغرافیایی و لسانی 

  آن سرزمین را بدست آورد۔

در اختتام حج نویسندہ راہ ھای مختلف را با ذکر ھزینہ می نویسد برای کسانی کہ می خواستند از 

ن سفرنامہ سفر خود را ادامہ دادہ بود از آنجا بہ طرف حج بہ کراچی برگشتند، ولی چون مٔولف ای
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شام و جاھای مختلف بہ قصد زیارات مقامات مقدسہ عازم بود و تمام آنھا را نیز با شرح و بسط 

نوشتہ ولی بہ علت طوالت و دوری از موضوع خودم از تفصیل آن صرف نظر می کنم البتہ الزم 

ہ عنوان ضمیمہ مفصالً راجع بہ مناسک و مراحل حج بہ ذکر است کہ مٔولف در آخر کتاب ب

  پرداختہ ھمہ چیز را مشروحاً توضیح دادہ است۔

 نتیجہ گیری

اگرچہ سفرنامٔہ مذبور خیلی کھنہ نیست ولی بازھم برای خوانندگان یک جذابیت خاصی دارد چون 

لف دارد۔ تمام این نہ فقط یک سفرنامہ است بلکہ مانند گنجینہ ای است کہ جنبہ اطالعات مخت

مشکالت و مصایب سفر کہ مٔولف در راہ بہ آنان مواجہ شدہ بود دقیقاً بہ سلک تحریر درآوردہ 

است۔ بنابراین بندہ بہ این نتیجہ رسیدہ ام کہ این کتاب یا امثال این کتاب ھا را نباید فقط در کتابخانہ 

یار خوانندگان و پژوھشگران گذاشتہ ھا مقید ساخت بلکہ این ھا را بہ شکل کتاب در آوردہ در اخت

  شود کہ آنان استفادہ کنند و ازین طریق می توان سعی و تالش نویسندہ را بہ ثمر خواھد رسانید۔
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 اسالم آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 م(سفرنامہ حج و زیارت7591صارم، عبدالصمد ) ##۔



 

 

 

Anahita 

A Research Journal of Persian 

Language, Literature Art & Culture  

No. 01, 2015, pp 95-119 

 آناھیتا

 مجلہ علمی۔ پژوھشی زبان، ادبیات، فرھنگ و تمدن فارسی

 119-95میالدی، صص  2015 فصلنامہ 01 شمارہ: 

 

Common Practical and Scientific Perceptions 

Expressed by Seyed Ali Hamedani and Iqbal Lahori  

     

       * Hassan Moghiseh  

  There are a large number of characters  ascribed to  Seyed Ali Hamedani and Iqbal Lahori, from 

practical and scientific perspectives .  Initially since both are known as scholars and exalted to the 

degree of writers and philosophers,  Seyed Ali Hamedani provided more than 50 masterpieces in the 

field of gnosis, Islamic mysticism , religious issues, poems , prose and  other manuscripts. Iqbal Lahori 

writes concurrently. He has produced a poem Divan in Persian and Urdu languages. Meanwhile he has 

written books like An Overview of Philosophy in Iran and reviving religious doctrine in Islam in which 

he blends wittingly together notions of gnosis , faith , politics and social sciences.Both these figures 

have created functionalism and they interact with lay people at the crucial scene of challenges. 

Seyed Ali Hamedani immigrated from his homeland (Iran) and settled down in the far away realms of 

the subcontinent, Pakistan and Tajikistan in order to promote religion, Hence he was able to attract as 

many as 700 artisans who emerged as his disciples in different professions like guilds, art and industry. 

As a result, he trained those communities in a variety of jobs and professions to help them earn money 

and improve entrepreneurial business. 

Iqbal Lahori was acquainted with the problems and adversities of common people in spite of the 

prestige as a college professor and philosopher that he enjoyed. He acted as an agent to help bring 

about the partition of the subcontinent for the Muslims. 

Both philosophers are fond of Persian Literature, Seyed Ali Hamedani is an expert of Arabic Language 

and Iqbal Lahori is proficient in Persian and Urdu Literature, However both philosophers compose 

literature in Persian language as well as in their own languages of interest. 
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 دیدگاہ ھای مشترک علمی و عملی سیّد علی ھمدانی و اقبال الھوری

 محّمدحسن مقیسہ *

 چکیدہ

بین سیّد علی ھمدانی و اقبال الھوری، اشتراکات فراوان علمی و عملی وجود دارد؛ نخست آن کہ ھر 

اندیشہ بودند و نویسندہ و دانشمند۔ سیّد علی ھمدانی بالغ بر پنجاہ اثر در خصوص تصّوف، دو اھل 

عرفان اسالمی و موضوعات دینی، بہ شعر و بہ نثر، نوشتہ، اقبال الھوری نیز با دیوان ھای اشعارش 

ازی اندیشٔہ بازس’’و ‘‘ سیر فلسفہ در ایران’’کہ ھم بہ زبان فارسی و ھم بہ زبان اردو است و نیز کتب 

 عمیق ترین اندیشہ ھای عرفانی، دینی، سیاسی و اجتماعی خود را بیان کردہ است۔‘‘ دینی در اسالم

دّوم آن کہ، ھر دو مرد عمل بودند و در وسط صحنٔہ زندگی مردم حضور داشتند۔ سیّد علی ھمدانی با 

ّرہ؛ پاکستان، ھند، ھجرت از سرزمین مادری اش )ایران( و توّطن در سرزمین ھای دور شبہ قا

تاجیکستان ھم بہ تبلیغ دین پرداخت، ھم با حدود ھفتصد نفر از اصحاب ِحَرف و پیشہ و صنعتگران و 

ھنرمندانی کہ با خود بہ آن سرزمین ھا ْبرد، انواع و اقسام شغل ھا و حرفہ ھا را کہ بہ معاش و 

ا آن کہ فیلسوف و استاد دانشگاہ بود، در درآمدزایی مردم کمک می کرد، بہ آن ھا آموخت۔ اقبال نیز ب

کنار مردم و با غم و غّصہ ھای آن ھا آشنا بود و برای مسلمانان شبہ قاّرہ، کشور مستقل پاکستان را 

 بوجود آورد۔

و سّوم آن کہ، ھر دو بہ زبان فارسی عشق می ورزیدند و با آن کہ سیّد علی ھمدانی بہ زبان عربی و 

زبان ھای انگلیسی و اردو مسلّط بودند، بیشترین آثار و خصوصاً اشعار خود را بہ  اقبال الھوری بہ

 زبان فارسی نوشتہ اند و سرودہ اند۔

 

 

پژو ھشگردر حوزۂ فرھنگ ایران ،زبان و ادبیات فارسی ، تھران *

 sobhan46@yahoo.com)،ایران)
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یری است بر عقاید و افکار اقبال و جاویدنامہ، شاھکار ھنری و ادبی اقبال الھوری است۔ این کتاب س

سرشار است از نام شخصیّت ھای مّوحد و خادم و نیز مشحون است از اسامی کسانی کہ با نویسندہ در 

 تقابل فکری بودہ اند۔

و ‘‘ آن سوی افالک’’یاد کرد شاعر از میر سیّد علی ھمدانی در آخرین بخش ھای این مجموعہ و در 

قصر شرف ’’حرکت می کند و موفّق بہ دیدار از ‘‘ جنّت الفردوس’’بہ سوی خاّصہ در وقتی کہ اقبال 

می بیند، و نیز این کہ آفرینشگر جاویدنامہ وی را با ‘‘ بھشت’’می شود و در واقع او را در ‘‘ النّسا

معمار تقدیر ’’و بزرگ تر از آن ‘‘ سیّد واالمقام، سیّدالّسادات، ساالر عجم’’صفات ارزندہ ای چون 

شمردہ و سیّد را مراد ھمہ ‘‘ غّزالی’’ستودہ و او را در حوزٔہ اھل تفّکر و از پیروان و خاندان ‘‘ مام

کشمیر او ‘‘ مینو نظیرِ ’’امیران و دراویش و سالطین لقب دادہ و سرانجام این کہ مانند ھمہ مردم خّطٔہ 

ن صفات و این بزرگداشت ھا، نامیدہ و از آن ارادٔہ بزرگی و احترام کردہ و بر ھمٔہ آ ‘‘ شاہ’’را 

در امور مادّی و ‘‘ بخشندگی’’بودن را نیز افزودہ کہ نشان از ‘‘ دریا آستین’’زیبندگی 

در امور معنوی است، نشان از بزرگی سیّد علی ھمدانی در چشم و دل اقبال است۔ ‘‘ بخشایشگری’’

را ‘‘ صنعت’’و ‘‘ علم’’سترش غیر از این صفات نیکو کہ اقبال برای امیر سیّد علی برمی شمارد، گ

در کشمیر بہ این سیّد بازبستہ دانستہ، کہ ظرایفی چون خوشنویسی و صنایع دستی و ساخت خانقاہ ھا و 

مساجد و توسعہ ھنر را بہ ذھن متبادر می کند کہ ھمٔہ این دقیقہ ھا و نمودھای مستظرفہ بہ مدد اندیشہ 

یری ھای سخت کوشانہ میر سیّد علی صورت پذیرفتہ و ھّمت و برنامہ ریزی و کار طاقت فرسا و پیگ

را ھم بہ وی نسبت دادہ، کہ اشارتی است بر فعّالیّت ‘‘ تھذیب’’(۔ و :80-831::312است )عطایی، 

ھای معنوی این مبلّغ اسالمی برای پاک گردانیدن نفوس انسان ھا و حرکت دادن ایشان بہ سوی نور و 

را اضافہ کردہ و توسعٔہ آن را در شبہ ‘‘ دین’’ش ھمدانی در حوزٔہ تعالی و روشنایی۔ و بر این سہ، تال

ایران ’’قاّرہ و سرزمین پنجاب، با کوشش ھای خستگی ناشناس آن سیّد ھمدانی گرہ زدہ و آنگاہ آفرینش 

یک نگاہ ’’بہ او ربط دادہ؛ و سرانجام این کہ ‘‘ ھنرھای غریب و دلپذیر’’را ھمراہ با ایجاد ‘‘ صغیر

دانستہ است، کہ جملگی این تعریف ھا و آن تمجیدھا، در واقع دید و ‘‘ صد گرہ’’را گشایندٔہ  ‘‘او

شاھراہ ذھنیّت متعالی اقبال الھوری است دربارٔہ ھمدانی و این کہ نقش و کارکرد مردی مٔوثّر و بزرگ 

ن و ھند، نقشی واال چون میر سیّد علی ھمدانی در شکل یابی منظومٔہ فرھنگی و تمدّن اسالمی در پاکستا

 :و ستودنی است و کارکرد او کارکردی است عمیق و تاثیرگذار
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 حرف رومی در دلم سوزی فکند

 آہ پنجاب، آن زمین ارجمند

 گفت رومی آن چہ می آید نگر

 دل مدہ با آن چہ بگذشت ای پسر

 شاعر رنگین نوا طاھر غنی

 فقر او باطن غنی، ظاھر غنی

 مست مدامنغمہ ای می خواند آن 

 ‘‘سیّد واال مقام’’در حضور 

  ‘‘ساالر عجم’’ ، ‘‘سیّد الّسادات’’ 

  ‘‘معمار تقدیر امم’’دست او 

 تا غزالی درس ہللا ھو گرفت

 ذکر و فکر از دودمان او گرفت

 سیّد آن کشور مینو نظیر

  ‘‘مشیر’’میر و درویش و سالطین را 

  ‘‘شاہ دریاآستین’’ جملہ را آن 

 ‘‘دین’’و ‘‘ تھذیب’’و ‘‘ صنعت’’و  ‘‘علم’’داد 

 آن مرد، ایران صغیر‘‘ آفرید’’ 

  ‘‘ھنرھای غریب و دلپذیر’’با 

  ‘‘یک نگاہ او گشاید صد گرہ’’ 
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 خیز و تیرش را بہ دل راھی برہ

 (834-:3122:83اقبال، )

ای خود صداقت اکنون سئوالی کہ بہ ذھن می رسد، این است کہ آیا شاعر )اقبال الھوری( در این ادّعاھ

داشتہ یا فقط حرفی را از روی احساسات شاعرانہ زدہ است؟ این کہ شاعر بنامی چون اقبال الھوری با 

شخصیّت بزرگی مانند سیّد علی ھمدانی ھم ذات پنداری می کند، آیا صرفاً بہ دلیل خدمات اجتماعی 

ھیختہ است؟ برای پاسخ، بہ سہ اوست؟ یا نہ، بہ علّت وجود نقاط مشترک فکری و عملی بین این دو فر

دیدگاہ کلّی و اقدام ھای مشابہ این دو چھرٔہ نخبٔہ جھان اسالم و شبہ قاّرہ کہ مایٔہ مباھات سرزمین ھای 

 :ایران و پاکستان خاّصہ الھوریان و ھمدانی ھا ھستند، اشارہ می گردد

 ۔ فعّالیّت ھای فرھنگی و علمی1

  د علی ھمدانیالف( آثار علمی، ادبی و عرفانی سیّ 

میر سیّد علی ھمدانی در تولید دانش و نشر اندیشہ ھای ادبی، دینی و علمی و نیز پرتوھای عرفانی و 

متصّوفانٔہ خویش بسیار پرکار بودہ است و اگر بتوانیم مدلول را نشان پررنگی از دال بدانیم، آثار 

و پنج اثر دانستہ اند )فرھادی،  مکتوبی را کہ بدو منسوب می کنند و شمار آن را بیش از پنجاہ

(، باید کارنامٔہ وزین و بلندی بدانیم از کار علمی و بہ روز این دانشمند بزرگ کہ 3118:388-18

تقریباً تمامی آن ھا پاسخی بودہ است بہ نیازھای زمانہ اش و نیز جوابی روشن بہ نقطہ ھای سیاھی کہ 

تْردن آن را برای روندگان طریقت الزم می دانستہ است، یا در ذھن طالبان حقیقت خانہ می کردہ و یا سِ 

کہ اگر بخواھیم بہ بخش اندکی از تراوش ھای ذوقی )اشعار و آثار منثور ادبی( و توانایی ھای علمی 

)کتب و رسائل( وی اشارت کنیم، با توّجہ بہ محدودٔہ مقالہ و مجال اندک، فقط بہ تشریح پنج نمونہ از 

 :یم و از مابقی نامی می آوریم۔ اّما از آن پنجگانہ ھا بدین مطالب و نام ھا می رسیمآثار وی می پرداز

 :اشعار پراکندہ، کہ سوز غم عشق و دوستداری اھل بیت از آن استشمام می شود ۔1

 دلی را کز عشق سر مویی خبر باشد

 ز تشریف بالی دوست بر وی صد اثر باشد
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 پریشان شدھر آن کز غمزٔہ مستش چو زلف او 

 ز نام و ننگ و کفر و دین ھمانا بی خبر باشد

 گدایی را کہ با سلطان بی ھمتا، بود سودا

 دلش پیوستہ ریش و عیش تلخ و دیدہ تر باشد

 گوھر کسی سازد کہ او از سر قدم یابد‘‘ علی’’ 

 کی افتد گوھر معنا تو را گر قدر سر باشد

 ٭٭٭

 پرسید عزیزی کہ علی ز اھل کجایی

 والیت علی کز ھمدانم گفتم بہ

 نہ زان ھمدانم کہ ندانند علی را

 من زان ھمدانم کہ علی را ھمہ دانم

 (3188:3:0ھدایت، )

آثار منثور، کہ امیر سیّد علی توانایی ھای ھنری خود را در آن ھا نشان دادہ است۔ وی در  ۔2

 :خود می نویسد‘‘ واردات’’کتاب مناجاتیٔہ کتاب 

لریشی، و ای مونس راحت ھر درویشی، ای کرمت دستگیر ھر بیچارہ ای و ای مرھم جراحت ھر د’’

ای رحمتت پای مزد ھر آوارہ ای، و ای خواطف غیرتت بصائر قدسیان را از مالحظہ جمال تو 

بردوختہ، و ای عواطف رٔافتت ھزاران شمع صفا در گوشٔہ دل ھر شکستہ برافروختہ، ای آثار نفحات 

و ای ھبوب نسمات فضلت راحت جان ھر مجروحی، ای نسیم وصالت  لطفت سرمایٔہ ھر فتوحی،

امیدگاہ سوختگان آتش فراق، و ای زالل دریای افضالت حیات بخش سوختگان بادیٔہ اشتیاق، ای سوابق 

)ھمدانی، ‘‘ الطاف عنایتت دستگیر ھر بی قدری، و ای لطایف عفو بی غایتت عذرپذیر ھر بی عذری

 (۔84-:3111:8
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 لملوکذخیرۃ ا ۔3

این کتاب دارای یک مقدّمہ، دہ باب و خاتمہ ای کوتاہ است کہ سیّد علی آن را بہ خواھش جمعی از امرا 

و پادشاھان و بزرگان و با تأثیر پذیرفتن فراوان از کتاب احیاء العلوم غّزالی نوشتہ و مضامینش نیز 

معروف و ۔۔۔ است، کہ با  شامل مطالب دینی، احکام شرعی، حقوق فردی و جمعی، اخالق، امر بہ

توّجہ بہ این کہ با استقبال عموم مسلمانان و عرفای اسالمی روبہ رو شد و کسانی چون حافظ حسین 

کربالیی تبریزی کہ با چھار واسطہ از مریدان حضرت سیّد است۔ مطالبی از ذخیرہ الملوک را در 

مصّحح( و نیز کمال الدّین حسین کاشفی  کتاب روضات الجنان و جنّات الجنان خود آوردہ )ھمان، مقدّمۃ

ھ۔ق( نیز در رسالٔہ علّیّٔہ خویش از کتاب امیر سیّد علی استفادہ 130بیھقی سبزواری )متوفّی بہ سال 

نمودہ و در قرن دھم ھجری نیز یکی از مترجمان و شعرای ترکیہ بہ نام مصلح الدّین مصطفی متخلّص 

ب ذخیرہ الملوک را بہ ترکی ترجمہ کردہ، باید این اثر ھ ۔ق( کتا141بہ سروری )متوفّی بہ سال 

 (۔108-3134:102ھمدانی را در شمار آثار سودمند، تأثیرگذار و بزرگ وی بدانیم )انواری، 

 مشارب االذواق ۔4

این کتاب شرح قصیدٔہ میمیّٔہ ابن فارض مصری است کہ نویسندہ آن را با سرآغازی کامالً ادبی کہ بہ 

ز نوشتہ ھای قرن ھفتم و ھشتم مسّجع و مشحون از جناس و انواع آرایہ ھای لفظی و سبک برخی ا

معنوی و صنایع ادبی است شروع کردہ و نشان دادہ کہ بر عادت و رویّٔہ اصول نگارشی زمانہ اش 

ی کامالً مسلّط است؛ جدای از آن کہ ھمین سرآغاز کوتاہ می تواند دلیل خوبی باشد بر توانایی ھای ھنر

 :و ذوق ادبی و حس عاطفی نویسندہ

حمد اعم و ثنای اتم حضرت ودودی را کہ صفات مودّت و وفای محبّت را تاج و طوق جان ھای ’’

شیفتگان عکس جمال، و مفتاح ذوق سوختگان سبحات جالل ساخت، رئوفی کہ مخموران ْدرد دَرِد 

فِراق، و مھجوران سوز اشتیاق را بہ اقداح افراح شراب افضال بنواخت، لطیفی کہ لطایف جودش 

ظلمت خاک را بہ توالی رّشاش کرم، ذرؤہ کمال بخشید، جمیلی کہ از ساقی عکوس انوار ناقصان 

جمالش مھجوران بادیٔہ ھیمان، و رنجوران زاویٔہ احزان را شربت وصال رسید، بہ اظھار آثار نَفَس 

را  رحمانی سایران عرصہ وجود را بار عام داد، و با مطار اسرار حقایق عرفانی، والھان ِخّطہ شھود

آرام داد، و صلوات زاکیات و درود نامیات بر صاحب کوثر، و مقتدای اھل محشر، بحر عالم توحید، 
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فلک تحقیق، سیّد انبیاء محّمد مصطفی صلوات ہللا علیہ، و بر اھل بیت او کہ کاشفان اسرار عرفان و 

 (۔13-3111:18)ھمدانی، ‘‘ واصفان انوار وجدانند۔

وتاہ، چرایی نگارش مشارب االذواق را توضیح می دھد و این کہ شرح ھمدانی پس از این نوشتٔہ ک

قصیدٔہ میمیّٔہ فارض مصری در واقع پاسخی است بہ کسانی کہ چون از درک معانی عرفانی درماندہ 

پنداشتہ اند۔ آنگاہ وی بہ علّت نامگذاری رسالہ اش می ‘‘ اشارات این قوم را طامات بی حاصل’’اند، 

بہ مقتضای آن کہ مبانی اشارات و معانی عبارات این باکورٔہ )میؤہ نورس، ’’سد: پردازد و می نوی

نوبر( غیبی مبیّن تفاوت اذواق سالکان و معیّن تنّوع حاالت عارفان خواھد بود، این رسالہ مشارب 

قت (۔ سپس مقدمہ ای نسبتاً بلند نگاشتہ کہ بہ تفصیل در بارٔہ حقی11)ھمان:‘‘ االذواق نام کردہ شد۔

 محبّت توضیح دادہ است۔

 :اّما ھمدانی در شرح برخی از ابیات و بویژہ در دّومین بیت

 لھا البدر کٔاس و ھی شمس یدیرھا

 ھالل و کم یبدو اذا مزجت نجم

بہ ارایٔہ نظرگاہ مذھبی و سیاسی خود پرداختہ است؛ زیرا خوانش شرح قصیدٔہ ابن فارض بہ ما می 

ھمدانی عالوہ بر آن کہ بہ مبادی و معانی اصول عرفانی و متون ادبی  نمایاند کہ حضرت میر سیّد علی

فارسی و عربی از شعر تا نثر، و نیز احادیث و روایات، ضرب المثل ھا، تکیہ کالم ھا و ۔۔۔ بہ طور 

عمیق مسلّط بودہ و جابجا و بہ مناسبت از آن ھا برای تعلیل و توجیہ ابیات ابن فارض سود جستہ و 

درجٔہ استادی و چیرگی خود را در دانش ھای زمانہ اش بہ خوانندگان و اھل پژوھش بدین روش 

نمایاندہ است، بہ این نکتٔہ بسیار مھم کہ اکنون در معرض قضاوت تاریخی و تحلیل سیاسی قرار می 

گیرد نیز توّجہ داشتہ کہ این ھمہ درس و بحث، نباید خنثی و منفعل باشد و فقط در چھارچوب کتاب ھا 

در بین طالبان علم و در قال و قیل مدرسہ گم شود، بلکہ باید درس و علم و بحث، نمایی از مکنونات  و

قلبی و حوادث زمانہ و موضع گیری در برابر واقعیّات جامعہ باشد؛ بہ ھمین دلیل است کہ سیّد بہ 

و می نویسد: صراحت نام حضرت علی )ع( را کہ شاھدی بر یک واژہ دانستہ، در بیت دّوم می آورد 

و مراد از ھالل، امیرالمٔومنین علی علیہ الّسالم باشد کہ ساقی کٔاس شراب محبت ذوالجالل، و موصل ’’

متعّطشان فیاض )بیابان ھای بی آب و سراب نما( آمال بہ مورد )آبشخور( زالل وصال اوست کہ: انا 
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لکہ جزوی از اوست، سیّد اولیاء را با ، و چنان کہ ھالل غیر بدر نیست، ب(۱مدینہ العلم و علی بابھا)

، و از امتزاج (۲مھتر انبیاء ھمین حکم است کہ: خلقت انا و علی من نور واحد علی منّی و انا منہ)

احکام شرایع مصطفوی، و اعالم حقایق مرتضوی، نجوم مشارب اذواق اعیان اولیاء علیھم الّسالم ظاھر 

اء فرمودہ: انا و انت ابوا ھذہ االّمہ، اشارت بدین معنی است، گشت، و آن سیّد انبیاء در حق مھتر اصفی

زیرا کہ منبع اسرار معارف توحید، و مطلع انوار مقام تحقیق اوست، و حصول کمال درجات اسرار 

جمیع اھل کشف و شھود از ینبوع ھدایت او بود و ھست و خواھد بود کہ: انا المنذر و علی الھادی، و 

۔ و چون این ِسّر بر تو مشکوف شود، بدانی کہ طوالع )طلوع کنندہ ھا( (۳تدون)بک یا علی یھتدی المھ

انوار حقایق ھر ولی مقتبس از مشکوہ والیت علی است، و با وجود امام ھادی، متابعت غیر، از احولی 

 (۔38-31)ھمان:‘‘ است۔

ہ والیت علوی کہ از آیا این ھمہ توضیح برای شرح معنی یک واژہ )ھالل( و گرہ زدن نبّوت محّمدی ب

از امتزاج احکام شرایع مصطفوی و اعالم حقایق مرتضوی، نجوم ’’تمام این متن و بویژہ از عبارت 

، نمی توان بدین نکتہ و حقیقت ظریف رسید کہ ‘‘مشارب اذواق اعیان اولیاء علیھم الّسالم ظاھر گشت

الم( بودہ است؟ آیا او نمی توانست بہ سیّد ھمدانی در پی اثبات والیت امیرالمٔومنین علی )علیہ السّ 

توضیحی کوتاہ تر قناعت کند؟ یا نہ، چون زمینہ را مناسب دیدہ، گریزی بہ بحث ھای زمانہ و دورٔہ 

حیاتش زدہ و نخواستہ کہ بی تفاوت از آنچہ در پیرامونش بر اثر تعّصب ھای جاھالنہ و کور بہ وجود 

 آوردہ بودند، درگذرد؟

 سیرالّطالبین ۔5

موضوع این رسالہ نیز مانند غالب نوشتہ ھای ھمدانی، در بارٔہ مسائل عرفانی است و آن گونہ کہ از 

نام آن برمی آید، شیوہ نامہ ای است برای آنان کہ مشتاق راہ تصّوف و عرفان اسالمی اند۔ این رسالہ 

ن را شخصی بہ نام در صد و شصت و سہ صفحہ نگاشتہ شدہ و بر اساس اسناد و دست نوشتہ ھا، آ 

کہ یا از مریدان و یا از شاگردان و ارادتمندان ھمدانی بودہ، گردآوری و تدوین ‘‘ برھان بن عبدالّصمد’’

کردہ است۔ روش نویسندہ در این کتاب بہ سیاق دیگر کتب عرفانی اش است و در آن از دہ ھا آیہ و 

لمی و عرفانی خود بھرہ جستہ است۔ این روایت و اشعار فارسی و عربی برای تفسیر و بسط نظرات ع

کتاب نیز چون مشارب االذواق و رسالہ ھای عرفانی دیگر میر سیّد، تکیہ کالم ھمیشگی او را کہ از 
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مشھور شدہ و چسبیدہ بہ زبان و ‘‘ ای عزیز’’وابستگی ھای خاص سبک اوست و با خطاب معروف 

ردہ و بدین مناسبت اصالت آن را بہ میر سیّد نثر وی است، بارھا در خطابہ ھای عرفانی اش تکرار ک

 (4-1132علی پررنگ و بدون تردید ساختہ است )ھمدانی، سیر الّطالبین، کتابخانٔہ ملّی، شمارٔہ بازیابی:

و بہ این رسالہ ھا و کتب و رسائل باید افزود حدود پنجاہ اثر دیگر را، کہ برخی شمار آثار قلمی وی را 

  ا صد و ھفتاد نیز برشمردہ اند۔تا صد و چھل و حتّی ت

 ب( آثار ادبی، فلسفی، علمی و عرفانی اقبال الھوری

حضرت عالّمہ محّمد اقبال الھوری آثار بسیار گرانبھایی را بہ سہ زبان فارسی، انگلیسی و اردو از 

 :خود بر جای گذاشتہ کہ بہ طور کلّی آن ھا را در پنج عنوان می توان جای داد

 در ایران ۔ سیر حکمت1

ھ۔ش( برای گرفتن مدرک دکترای فلسفہ از دانشگاہ مونیخ بہ 3824م ):310اقبال این کتاب را در سال 

زبان انگلیسی نوشت، اّما در واقع این کتاب، رسالٔہ عالی ترین مرحلٔہ تحصیالت دانشگاھی اوست؛ 

ھ۔ش( در :382م )3102رسالہ ای کہ آنچنان مورد توّجہ قرار گرفت کہ یک سال بعد، یعنی در سال 

لندن چاپ و منتشر شد۔ این کتاب دربردارندٔہ نکات عمدٔہ تفّکر فلسفی مردم ایران از زرتشت تا بھاء ہللا 

است۔ و از زمان چاپ، آن قدر برای محافل علمی مفید بودہ است کہ ھنوز نیز در مرکز توّجہ و 

 :ص روش خویش در این کتاب می نویسدمراجعٔہ اھل مطالعہ و متفّکران قرار دارد۔ اقبال در خصو

من کوشش کردہ ام تسلسل منطقی تفّکر ایرانی را ترسیم نمودہ و بہ زبان فلسفٔہ جدید تفسیر  الف( 

 نمایم و تا آن جایی کہ می دانم تا بہ حال چنین کاری انجام نگرفتہ است۔

حاالت معنوی کہ  موضوع صوفی گری را بہ روش کامالً علمی بحث کردہ و سعی نمودہ ام ب( 

یک چنین پدیدہ ای مستلزم آن است، استخراج بکنم و برخالف نظریّٔہ مورد قبول عموم، سعی کردہ ام 

بیان بکنم کہ صوفی گری محصول طبیعی عملکرد نیروھای مختلف معنوی و اخالقی است کہ لزوماً 

-31:3:11)پوروالی،  روح ھای بہ خواب رفتہ را بہ طرف زندگی ایدہ آل برتری متوّجہ می سازد

 (۔18

 ۔ دیوان اشعار فارسی2
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این دیوان شامل ھشت دفتر شعر است کہ بہ طور مختصر و بہ ترتیب سال انتشار بہ معّرفی ھر یک 

 :می پردازیم

 ۔ اسرار خودی1-2

نخستین اثر اقبال بہ زبان فارسی است کہ دربارٔہ خودشناسی با نظریّہ ھای تازٔہ فلسفی و اجتماعی بہ 

‘‘ خودی’’درآمدہ است۔ وی در این کتاب شرح می دھد کہ جوھر کاینات و اساس آفرینش، یعنی  نظم

چون با عشق ھمراہ گردد، چنان قدرتی خواھد یافت کہ می تواند بر سراسر جھان آفرینش حکمروایی 

ن، بہ ویژہ کند۔ اقبال بر این مثنوی مقدّمہ ای بہ زبان اردو نوشتہ است و در آن شرح دادہ کہ شرقیا

مسلمانان، شخصیّت و ھویّت اصلی خود را گم کردہ و خویشتن خویش را بہ فراموشی سپردہ اند و در 

نتیجہ مرعوب و مجذوب فرھنگ غربی گشتہ اند، کہ برای رھایی از این مشکل، آنان بایستی بہ کار و 

کارھا بہ دست تقدیر  کوشش روی آورند، و با کشف نیروھای بالقّؤہ خود، از تن پروری و سپردن

 دوری گزینند۔

سراسر منظومٔہ اسرار خودی در بسط نظریّٔہ خودی است کہ مرکز فکر شاعرانہ اقبال را تشکیل 

میدھد۔ این منظومہ بر وزن مثنوی مولوی )بحر رمل مسدس محذوف/ مقصور( سرودہ شدہ و نخستین 

 (۔83ھ۔ش( انتشار یافتہ است )ھمان:3818م )3133بار در سال 

 ۔ رموز بیخودی2-2

م 3132دّومین منظومٔہ فلسفی اقبال کہ بہ زبان فارسی است، رموز بی خودی نام دارد کہ در سال 

ھ۔ش( بہ چاپ رسیدہ است۔ موضوع اصلی آن رابطٔہ بین فرد و اجتماع و ماھیّت جامعٔہ ایدہ آل :381)

یم اسالمی پی ریزی شدہ باشد۔ با این و قوانین اخالقی و اجتماعی حاکم بر جامعہ است کہ بر مبنای تعال

حال، اقبال بہ عنوان یک مسلمان متّقی ھمیشہ با فکر باز از ارزش ھای سایر مذاھب الھی تمجید می 

‘‘ اسرار خودی’’مثنوی ‘‘ ھستی مستقل’’بہ طور مسلّم متّممی است بر دکترین ‘‘ رموز’’کرد۔ کتاب 

بہ چاپ می رسد ‘‘ اسرار و رموز’’تحت عنوان و این دو مجموعہ شعر، اغلب بہ صورت یک کتاب 

 (۔80-88)ھمان:

 ۔ پیام مشرق3-2
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اقبال در مقدّمہ ای کہ بہ زبان اردو بر مجموعہ شعر پیام مشرق بہ نثر نوشتہ، گذری کوتاہ بر ادبیّات 

می سخن ‘‘ نھضت شرقی’’اروپا و بہ خصوص ادبیّات آلمان داشتہ و از نھضتی در ادبیّات آلمان بہ نام 

گوید کہ منظورش، گرایش ادبای آلمانی بہ ادبیّات ایران است۔ در روایت اقبال آمدہ کہ گوتہ از آغاز 

جوانی بہ افکار شرقی عالقہ و تمایل داشتہ است و اّولین جرقّٔہ آشنایی با شاعران ایرانی و سعدی را، 

تمام دیوان حافظ ‘‘ فان ھامر’’م 3238در خرمن جان او انداخت؛ زیرا پس از آن کہ در سال ‘‘ ھامر’’

شد۔ اقبال در ‘‘ دیوان غربی’’را ترجمہ و منتشر کرد، ھیجانی در جان گوتہ پدید آورد کہ رہ آورد  آن، 

پیام مشرق ’’این مقدّمہ بہ ھدف خود از سرایش پیام مشرق نیز می پردازد و بہ صراحت می نویسد: 

تّہ لزومی ندارد چیزی دربارہ اش عرض کنم، خوانندگان صد سال بعد از دیوان غربی سرودہ شد کہ الب

خودشان متوّجہ خواھند شد کہ منظور من از این اثر عرضہ نمودن آن حقایق اخالقی، دینی و ملّی است 

کہ بہ تربیت معنوی افراد و ملل تعلّق دارد۔ اوضاعی کہ اکنون در شرق وجود دارد، تا اندازہ ای شبیہ 

پیش در آلمان وجود داشتہ۔ حقیقت این است کہ اضطراب درونی ملل جھان است بہ آنچہ صد سال 

 (۔313-3122:314)اقبال، ‘‘ مقدّمٔہ یک انقالب بزرگ روحانی و فرھنگی است۔

 ۔ زبور عجم4-2

این دیوان شامل بخشی از غزل ھای اقبال است کہ جالب این جاست کہ گاہ در آن با غزل ھای دو یا سہ 

شویم کہ از شگردھای ادبی اقبال و نوآوری ھای وی در غزل سرایی محسوب می بیتی روبہ رو می 

بندگی ’’و ‘‘ گلشن راز جدید’’گردد۔ ھمچنین این مجموعہ دارای چند قطعہ، دو مستزاد و دو مثنوی 

  م بہ چاپ رسیدہ است۔:318است کہ در سال ‘‘ نامہ

شامل چند پرسش و پاسخ است کہ در  مثنوی گلشن راز جدید بہ روش گلشن راز شیخ محمود شبستری

آن از وحدت وجود با دیدی تازہ سخن گفتہ شدہ است۔ اقبال در این مثنوی کہ اثری است عمیق، نُہ سٔوال 

مطرح کردہ و آن گاہ ھر یک را بہ تفصیل جواب گفتہ و بعضی از مسائل مابعدالّطبیعہ را با رویکرد 

ود ھر یک از آن ھا را در جھان عمل و کوشش نشان دادہ بہ افکار جدید مطرح کردہ و سپس اثر و نف

 است۔
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در مثنوی بندگی نامہ، او با استادی کامل، ُخلقیات و ھنر و موسیقی و شعر و مجّسمہ سازی و ادبیّات ’’

محکومان بہ استعمار را شرح و بہ سختی مورد حملہ قرار دادہ است و از آن نتیجہ می گیرد کہ چگونہ 

 (۔3132:38)مشایخ فریدنی، ‘‘ ن گونہ افراد، انسان ھای استوار و آزاد بوجود آورد۔می توان از ای

 ۔ جاوید نامہ5-2

بیت شعر دارد کہ در سال  :313این کتاب کہ یکی از آثار بزرگ ادبی، فلسفی و عرفانی اقبال است، 

ین حدّ خود بہ نمایش م بہ چاپ رسیدہ است۔ در جاوید نامہ، نبوغ عقلی و شعری اقبال در باالتر3118

گذاردہ می شود۔ این اشعار موضوع ھای جدید را بہ ھمراہ موضوع ھای قبلی کہ در کتاب ھای پیشین 

نشان دھندٔہ این است کہ ‘‘ جاوید نامہ’’او بحث شدہ، در اشعار پی گرفتہ و بازتاب دادہ است۔ عنوان 

دہ، و در پایان کتاب در فصلی تحت اقبال این مجموعہ را بہ نام پسر کوچکش جاوید نام گذاری کر

اقبال نظرات بلند تربیتی و مبانی دین را بہ نسل نو بیان می کند۔ این مثنوی ‘‘ خطاب بہ جاوید’’عنوان 

سفری روحانی از این جھان را بہ کرات دیگر آسمان، ماہ، عطارد، زھرہ، مریخ، مشتری و زحل و از 

 (۔31-31:3:40والی، آنجا بہ آن سوی افالک بیان می کند )پور

 ۔ مسافر6-2

م بہ دعوت دولت وقت افغانستان بہ این کشور سفر می کند کہ در بازگشت بہ 3111اقبال در سال 

ھ۔ش( چاپ و منتشر شد، 3131م )3118الھور، رہ آورد سفرش را در قالب مثنوی کوتاھی کہ در سال 

ال ھنگامی کہ با خرابہ ھای شھر غزنین روبہ بیان کردہ است۔ مھم ترین نکتٔہ این مثنوی آن است کہ اقب

رو می شود، پس از بیان تٔاسف خود از انحطاط مسلمانان، از خداوند می خواھد کہ ایمان مسلمانان و 

 (۔48-41گذشتۃ باشکوہ ایشان را بدان ھا بازگرداند )ھمان:

 ۔ پس چہ باید کرد ای اقوام شرق؟7-2

ھ۔ش( بہ چاپ رسیدہ 3133م )3114این کتاب، آخرین مثنوی اقبال بہ زبان فارسی است کہ در سال 

شامل تفسیرھایی گستردہ و مشروحی است کہ اقبال با توّجہ بہ حکمت ‘‘ پس چہ باید کرد؟’’است۔ 

تقد عملی اش در بارٔہ مسائل سیاسی اجتماعی و مشکالت دنیای شرق آن را سرودہ است؛ زیرا وی مع

بود کہ بخش بزرگی از این مشکالت حاصل پیشرفت صعودی دنیای غرب در مادّیات است۔ اقبال در 
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این مجموعہ شعر بر این باور است کہ شرق دارای ادیان و تمدّن ھای بزرگ است، درحالی کہ غرب 

اند و آنھا دارای تمدّنی دروغین، مادّی و غیراخالقی است کہ راہ و روش شرقی ھا را بہ نابودی می کش

 (۔48-43را مستعمرہ بار می آورد )ھمان:

 ۔ ارمغان حجاز8-2

ھ۔ش( بہ چاپ رسید کہ شامل اشعاری است :313م )3112این اثر چند ماہ بعد از مرگ اقبال در سال 

ھم بہ زبان فارسی و ھم اردو۔ این کتاب ناتمام است، زیرا اقبال قصد داشتہ کہ آن را بعد از انجام 

کامل کند، کہ بہ این توفیق دست نیافت۔ آرزوی دیرینٔہ او این بود کہ بہ سفر حجاز برود، مناسک حج 

 اّما بہ دلیل بیماری، نتوانست بہ این آرزوی دیرینہ اش برسد۔

در این کتاب کہ آخرین اثر اوست، شاعر وقت خود را بیشتر از گذشتہ صرف فرو رفتن در خود کردہ 

ی ترند و نحؤہ بیان بہ گونہ ای است کہ گویی شاعر آخرین نگاہ ھا را بہ است؛ اشعار کوتاہ تر و شخص

دنیای اطراف خود قبل از آن کہ آن را پشت سر بگذارد، می اندازد؛ مطالب خیلی شبیہ موضوع ھای 

 (۔41-0:پیشین است، اّما با زبانی تازہ، نافذ و ظریف سرودہ شدہ است۔ )ھمان:

 ۔ دیوان اشعار اردو3

 :دیوان شامل سہ دفتر شعر می باشد کہ بہ ترتیب سال انتشار بہ اجمال معّرفی می گردنداین 

 (۔ بانگ درا )زنگ کاروان1-3

اگرچہ اقبال بہ عنوان شاعر بزرگ ملّی و اردوزبان در ھندوستان شناختہ شدہ بود، اّما سہ مجموعہ ای 

اھش مصّرانہ دوستانش و بہ خاطر تحسین کہ از او منتشر شد، بہ زبان فارسی بود؛ تا این کہ در پی خو

را بہ چاپ رساند کہ شامل بیشترین اشعار ‘‘ بانگ درا’’ھ۔ش( 3101م )3188شعر اردو، در سال 

م می باشد و در ادبیّات این زبان شاھکار بی مانندی است۔ این مجموعٔہ مھیّج، 3181اردوی او تا سال 

مان بودند یا ھندو در جھت حفظ شئون ملّی و برانداختن احساسات مردم شبہ قاّرہ را اعم از این کہ مسل

یوغ استعمار انگلیس برانگیخت و اوضاع وخیم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را برای آن ھا 

مجّسم ساخت۔ اقبال با این مجموعہ، نھایت تمایالت ملّی و بشری و استعداد و نبوغ ھنری خود را بروز 

 (۔83-31:3:84دادہ است )پوروالی، 
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 ۔ بال جبرئیل2-3

نوشت، اظھار امیدواری کردہ بود کہ اقبال بہ ‘‘ بانگ درا’’شیخ عبدالقادر، در مقدّمہ ای کہ بر کتاب 

بعد ‘‘ بال جبرئیل’’زودی کتاب دیگری بہ زبان اردو منتشر کند، اّما دّومین مجموعٔہ اردوی اقبال با نام 

شد۔ بعضی از شعرھای این مجموعہ در ضمن ھ۔ش( منتشر 3138م )3113از دہ سال و در سال 

م بہ کشورھای بریتانیا، مصر، ایتالیا، 3111م تا 3113مسافرت ھای سہ گانہ ای کہ اقبال در سال ھای 

فلسطین، فرانسہ، اسپانیا و افغانستان داشتہ، سرودہ شدہ است۔ این مجموعہ دست چینی است از افکار 

اقبال در این مجموعہ سبک و فرم غزل را بہ بھترین شکل ممکن  واال و قدرت بیان اقبال بہ زبان اردو۔

  (۔41-48بہ کار می بندد تا مسلمانان را بہ سوی زندگی ایماِن تؤام با عمل راھنمایی کند )ھمان:

 ۔ ضرب کلیم3-3

ھ۔ش( بہ 3133م )3114این کتاب کہ سّومین مجموعہ شعر اقبال بہ زبان اردو است، اّولین بار در سال 

رسیدہ است و ھمانطور کہ از عنوان فرعی آن مشّخص است، یک اعالن جنگ بہ زمان حال  چاپ

است؛ و در مجموع اشعار آن، بہ بحث پیرامون عصر نو و مشکالت آن می پردازد و این موضوع را 

 یادآور می شود کہ تمدّن نو در حدّ وسیعی بی خدا و مادّی است، فاقد عشق و عدالت است و بر پایۂ 

مطیع سازی و استثمار مردم ضعیف متمرکز شدہ است۔ اقبال، مسلمانان، خاّصہ مسلمانان شبہ قاّرہ را 

در زمرٔہ قربانیان تمدّن حاضر می داند، و با ضرب کلیم قصد دارد مردم را از بند تمدّن جدید رھایی 

ون نجات داد۔ بخشد، درست ھمان طور کہ گردش عصای موسی فرزندان بنی اسرائیل را از دست فرع

 (۔:4-41اقبال نام نھادہ اند )ھمان:‘‘ اعالمیّٔہ سیاسی’’این مجموعہ را 

 ۔ بازسازی اندیشٔہ دینی در اسالم4

م با دعوت انجمن مسلمانان شھر َمدراس، اقبال سخنرانی ھایی را با 3181م و ژانویٔہ 3182در دسامبر 

م در الھور 3110د کہ این سخنرانی ھا در سال موضوع اسالم در َمدراس، حیدرآباد و علیگرہ انجام دا

بہ چاپ رسید۔ بعدھا ھم با ھمین عنوان و ‘‘ شش سخنرانی در باب احیای فکر دینی در اسالم’’با عنوان 

دوبارہ چاپ شد۔ در این مباحث اقبال ‘‘ آیا دین امکان پذیر است؟’’شامل یک سخنرانی دیگر بہ نام 

سفٔہ اسالمی رابہ گونہ ای کہ مناسب حال جّو روشنفکری و غیرمادّی وظیفٔہ بازسازی بنیان عقالنی فل
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قرن جدید باشد بہ عھدہ گرفتہ و براساس اصول فلسفی ای کہ بر پایٔہ قوانین الھی استوار است، بہ 

 (۔81-30مبارزہ علیہ افکار غرب می پردازد کہ بہ اعتقاد او بہ شدّت مادّی شدہ است )ھمان:

 ۔ سایر آثار5

اشارہ کرد )خسروی، ‘‘ م3131تاریخ ھند، ’’و ‘‘ م3101علم اقتصاد، ’’ار دیگر اقبال می توان بہ از آث

کہ تألیفی پژوھشگرانہ از اشعار چاپ نشدٔہ اقبال بہ ‘‘ م3131سرود رفتہ، ’’(۔ ھمچنین 3122:81-88

شد )پوروالی، از دیگر آثار وی می با‘‘ م3143خاطرات پراکندہ، ’’زبان اردو و فارسی است، و نیز 

(۔ برخی از نامہ ھا و نگاشتہ ھا، سخنرانی ھا و مصاحبہ ھا، و مقالہ ھا و ترجمہ ھای 0:و  31:3:11

اقبال کہ در موضوع ھای گوناگون ادبی، دینی، فلسفی و سیاسی، بہ شیوہ ھای مختلف، در ایران و 

تمام وی مانند: منطق الّطیر ( و آثار نیمہ ::8-3123:823انگلستان و پاکستان چاپ شدہ اند )ساکت، 

جدید، سرگذشت قلب و فکر، پیغمبر فراموش شدہ و ۔۔۔ کہ ھرگز موفّق بہ اتمام یا تألیف و تکمیل آن ھا 

 (۔3::31:3نشد، از جملہ رہ آوردھای دیگر اقبال الھوری می باشد )پوروالی،

 تالش یکسان ھمدانی و اقبال برای گسترش زبان فارسی در شبہ قاّرہ (2

امیر سیّد علی ھمدانی با آن کہ از قبیلٔہ عالمان دین بود کہ نیک می دانیم تقریباً جملگی ایشان بہ ْعلقہ و 

براساس شرایط کاری بیشترین اوقات روز و شبشان را با متون عربی و آیات قرآن و روایات اسالمی 

ست کہ بہ فطانت مٔومنانہ سپری می کنند، ھوشیاری اش از این جھت قابل تحسین و مایٔہ مباھات ا

خویش، و بہ نیکی و زیرکی فطری، لطافت و ارزش مروارید زبان و ادبیات گرانقدر فارسی را 

دریافت و برخی از آثار صوفیانہ و تمام اشعارش را بہ فارسی سرود، کہ بدین روش، ھم بہ روند ثبت 

ایانی کرد، ھم این زبان را حامل و روایی و نشر زبان فارسی در شبہ قاّرہ و ماوراء النّھر کمک ش

فرھنگ و سنن اسالمی و متون دینی قرار داد و بدین ترتیب نہ تنھا بہ اسالم، کہ بہ ایران و مانایی تمدّن 

عمیق آن در شبہ قاّرہ و پاکستان و در سرزمین ھای شمال ایران )تاجیکستان و ترکستان( خدمت 

 بزرگی کرد۔

ن اقبال بہ زبان فارسی نیز جای ھیچ تردیدی نیست؛ او از حدود در پویایی و دغدغہ و عشق و ایما

پانزدہ ھزار بیت شعری کہ در تاریخ بہ یادگار گذاردہ، ْنہ ھزار بیت را بہ فارسی سرودہ )بقایی، 
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و خود ‘‘ شیرین’’( کہ خود نشان از دلدادگی اوست بہ این زبان، و این کہ زبان فارسی را 3128:88

 :ری آن می دانستہ و ثمرٔہ تعالی اندیشہ اش را در زبان پارسی می جستہ استجلوہ گ‘‘ مسحور’’را 

 گرچہ ھندی در عذوبت شّکر است

 طرز گفتار دری شیرین تر است

 پارسی از رفعت اندیشہ ام

 درخورد با فطرت اندیشہ ام

 خامٔہ من شاخ نخل طور گشت

 فکر من از جلوہ اش مسحور گشت

 (3122:81اقبال، )

 

 ت ھای اجتماعی و سیاسی۔ فعّالیّ 3

 الف( فعّالیّت ھای اجتماعی و مرد مدارانٔہ سیّد علی ھمدانی

تاریخ زندگی و عمل فردی و اجتماعی سیّد علی ھمدانی بہ ما نشان می دھد کہ وی رسالت خویش را 

 ھ۔ق و8::در گسترہ ای فراخ و با تحّمل رنج و درد می دیدہ ؛ این کہ می گویند سہ بار در سال ھای 

ھنگام فرمانروایی شھاب الدّین برای نخستین بار بہ کشمیر رفتہ و چھار ماہ در آن جا اقامت داشتہ و 

ھ۔ق و در زمان حکمفرمایی قطب الدّین برادر و 23:سپس روانٔہ خانہ خدا شدہ؛ و بار دّوم در سال 

روزگار گذراندہ؛ و در  جانشین شھاب الدّین باز رو بہ سوی کشمیر نھادہ و بیش از دو سال در آن خّطہ

ھ۔ق نیز کشمیر را انتخاب کردہ و پس از یک سال اقامت در آن دیار بہ 23:مرتبٔہ سّوم و در سال 

(، و برخی 3118:11ترکستان رفتہ و سرانجام در آن سرزمین جان بہ جان آفرین تسلیم کردہ )فرھادی، 

این موضوع پای فشردہ اند کہ شش سال در  بدون ھیچ اشارہ ای بہ تعدّد سفرھای میر سیّد علی فقط بر

(، و در یکی از این سفرھا شمار زیادی از ھموطنانش را کہ 31:1:341کشمیر اقامت داشتہ )ھالیستر، 
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ھمگی از زبردستان ھنری و صاحبان حرف و مشاغل گوناگون ھنری و صنعتی )شالبافی، بافندگی، 

ھفتصد تن ذکر کردہ اند با خود بہ ختالن و کشمیر  سفالگری، خوشنویسی( بودہ اند کہ تعداد آنان را

بردہ؛ و چندین حج گذاردہ ؛ و با شمار بسیاری از بزرگان متصّوفہ و عرفای اسالمی و حتّی عالمان و 

کاھنان مذاھب مختلفی چون ھندوھا و بودایی ھا مناظرہ ھای سخت و علمی داشتہ و ایشان را قانع می 

دہ ؛ و بہ ساخت مدارس دینی و مساجد و خانقاہ ھا و سازمان ھای ھدفمند کردہ یا بر آن ھا چیرہ می ش

برای اعزام مبلّغ اسالمی در کشمیر ھّمت گماشتہ و عالوہ بر شبہ قاّرہ و ختالن و جامو، مصر و آسیای 

 صغیر و آسیای میانہ )از بخارا تا بغداد، و از بدخشان و بلخ تا مدینہ و مکہ، و از مزدقان تا ماوراء

النّھر، و ۔۔۔( را رفتہ و دیدہ و با افراد گوناگون کہ دارای علم و فرھنگ و ادیان و مذاھب، و رسوم و 

، با تلخیص و ویرایش(، کہ اگرچہ برخی از موّرخان mirsah.ir) آئین گونا گون بودہ اند، دیدار داشتہ

(، و البتّہ :3120:13)رضوی،  و اھل تحقیق در پارہ ای از فعّالیّت ھای سیّد ھمدانی تشکیک کردہ اند

با عقل سلیم و پژوھش ھای بی طرفانہ نیز سازگار نیست، اّما حدّاقل و اگر دایرٔہ تالش ھای میدانی این 

فرد را خیلی کمتر از این ھا کہ برشمردہ شدہ بدانیم نشان دھندٔہ این واقعیّت خدشہ ناپذیر است کہ سیّد 

در فاصلٔہ بین حجرہ تا منبر وعظ، و یا محدود بہ دنیای خوانش علی ھمدانی، فقط وظیفٔہ دینی خود را 

درس و نگارش رسالہ نمی دانستہ ؛ او انسانی نبودہ کہ بہ ْکنجی قناعت ورزد و دلش را بہ تدریس چند 

کتاب خوش نماید؛ وی صحنٔہ زندگی دینی را در پھنہ ای گستردہ تشخیص دادہ کہ ھر جا کہ الزم شد 

  ضور داشت و بہ رسالت دینی و انسانی خود عمل کرد۔بایستی در آن جا ح

موضوع مھم دیگر این است کہ این مرد، اّولین مبلّغ اسالمی نبودہ کہ پای بہ منطقٔہ شبہ قاّرہ گذاشتہ 

ھ۔ق باز می گردد کہ 21است؛ زیرا آن گونہ کہ تاریخ بہ ما نشان می دھد، سابقٔہ اسالم در ھند بہ سال 

(، و یا در ھنگامی کہ تاراپیدیا 3121:338خش ھایی از ھند مقیم شدہ اند )طقوش، ھزاران مسلمان در ب

حکمرانان کابل و ھرات و خراسان جنگ کرد و پس از ’’م( حاکم کشمیر بود، چند بار با 13-418:)

پیروزی فضال و علمای آن خطہ ھا را بہ کشمیر آورد۔ ھمچنین برخورد بعدی کشمیریان و مسلمین در 

ھ۔ق عازم آن بالد شدہ و 114ھ۔ق( بود کہ محمود در سال 883-:12لطان محمود غزنوی )زمان س

، با تلخیص و ویرایش(۔ و این روند رفت و آمد و 31:2:882)اقبال و عادلی، ‘‘ کشمیر را تسخیر کرد۔

ی بی وقفہ اقامت مسلمانان و گاہ اسماعیلیان و شیعیان بہ شبہ قاّرہ ھند تا قبل از ورود سیّد علی ھمدان

ادامہ داشت و بہ ھر حال وی زمانی وارد ھند شد کہ اسالم در آن دیار جا افتادہ بود و در ذھن و زمینٔہ 

زندگی مردمان شبہ قاّرہ ریشہ دواندہ بود، اّما این کہ چرا این سیّد کہ پس از بسیاری از مبلّغان اسالمی 
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تاریخی مردم شبہ قاّرہ چنان نفوذ می کند و ماندگار بہ ھند می رود، بیش از سایر مبلّغان در خاطرٔہ بلند 

جایی را کہ وی ’’می شود کہ حتّی ھم اکنون نیز پس از گذِر قرن ھا از وی بہ احترام یاد می کنند و 

برای موعظہ و ارشاد می نشست بنای یادبود درست می کنند و حتّی در روز عاشورا و ھنگامی کہ 

ور می کنند، پرچم ھای خود را بہ احترام وی فرود می آورند و دستہ ھای عزاداری از آن محل عب

قایقرانان رودھای کشمیر نیز آنگاہ کہ از پارو زدن خستہ می شوند از روح بزرگ این سیّد استمداد می 

، باویرایش(، جوابی درخور می 2::312)مصطفوی سبزواری، ‘‘ کنند و فریاد می زنند: یا شاہ ھمدان!

 طلبد۔

این است کہ این مرد شریعت اسالم را جامع و کامل دیدہ بود؛ او فقط بہ فکر معاد مردم نبود آن جواب 

و اگرچہ برای ایشان حدیث از ائّمٔہ طاھرین می خواند و مردان و زنان مسلمان را بہ آیات قرآنی داللت 

رچہ گفتہ اند و می کرد و از راستی و درست کرداری می گفت و آخرت را بہ یادشان می آورد، و اگ

مسلّم است کہ قسمت عمدٔہ مسافرت ھای او در ترکستان و ھند و سراندیب بہ قصد ’’نوشتہ اند کہ 

(، اّما وی در 3148:320)زّرین کوب، ‘‘ اشاعٔہ اسالم و تعلیم و آداب شریعت و طریقت انجام می شد۔

ھنگامی کہ از ایران بہ قصد ھند  کنار معاد، بہ فکر معاش مردم نیز بود و بہ ھمین دلیل بودہ است کہ

حرکت می کند، فقط مبلّغ دینی با خود بہ ھند نمی برد، بلکہ از ھر حرفہ و شغل و صنعت و ھنری کہ 

می توانستہ بہ کار دنیوی مردم کمک کند و ایشان را از بطالت و بی ھنری خارج ساختہ و بہ نیرویی 

بہ نوعی تبلیغ دین است افرادی را برمی گزیند و بہ  فعّال در جامعہ تبدیل سازد کہ خود ھمین کار نیز

بعد از ورود شاہ ھمدان و ھفتصد نفر دیگر از مبلّغان اسالمی ایران، کشمیری ھا ’’کشمیر می برد کہ 

بہ سرعت صنایع قالی بافی، شال بافی، منبّت کاری، ظروف سازی، نقرہ کاری را فرامی گیرند و در 

(، کہ البتّہ 3123:10)رشیدہ، ‘‘ و نسخ نویسی نیز پیش می روند۔ کاغذسازی، صحافی، خط نستعلیق

برخی تعداد این مشاغل را بسیار فراوان تر از آنچہ ذکر شدہ، دانستہ اند و از جملہ بدین کارھا و شغل 

ھا نیز کہ از رھگذِر برکت ھمان کاروان ھفتصد نفرٔہ ھمراہ سیّد حاصل شدہ اشارت کردہ اند: کلہ پاچہ 

باب پزی، شیرینی پزی، زرگری، حّکاکی، روغن کشی، نمدسازی، نمدگری، ندّافی، گل کاری، پزی، ک

نقّاشی، حّمامداری، ھریسہ پزی، حلواپزی، کفش دوزی، خیمہ دوزی، لحاف دوزی، قلمدان سازی، و 

 (۔:80-880::312۔۔۔ )عطایی، 
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برای خود حقّی فراتر از یک زندگی دّومین جواب، آن است کہ خود سیّد در مقام رھبری و ارشاد خلق، 

شاہ ھمدان زندگی خود را از طریق کالہ بافی تٔامین می ’’معمولی و سادہ قائل نبود، زیرا نوشتہ اند کہ 

 (۔830)ھمان:‘‘ کرد۔

سّومین جواب، بہ روحیّٔہ جھادی و ناسازگاری وی با حّکام جور و ستم باز می گردد۔ مردم ھند حتماً بہ 

و ما نیز از اسناد تاریخی خواندہ ایم کہ سیّد در نامہ ای بہ سلطان غیاث الدّین حاکم یاد می آورند 

اگر خاطر عزیز آن می خواھد کہ اھل این دیار بہ این ’’پکھلی، با صراحت و شجاعت نوشتہ است: 

ین ضعیف آن کنند کہ یزید کرد با حسین )رض(، سھل است کہ ما این جفاھا را سعادت خود می دانیم۔ ا

ضعیف را بہ حضرت صمدیّت عھدی است کہ اگر جملہ زمین آتش گیرد و از آسمان شمشیر بارد، آن 

)مصطفوی سبزواری، ‘‘ چہ کہ حق باشد نپوشد و بہ جھت مصلحت فانی دین بہ دنیا نفروشد۔

 (۔:::312

ا فدایی دین چھارمین جواب، از رفتار خالصانہ و مٔومنانٔہ این مرد گرفتہ می شود و این کہ خود ر

محّمدی و شریعت اسالمی کرد و برای این کار رنج غربت و زحمت سفری طوالنی و پرمخاطرہ را کہ 

بی ْمزد بود و منّت، بر آرامش و آسایش زندگی در حضر، بہ شیرینی و گوارایی بہ جان خرید و ذکر و 

ی ریز و درشتی قرار داد فکر و وقت خود را محل گشایش و بستن ھزاران گرہ ناگشودنی و اختالف ھا

کہ مردم کوچہ و بازار شھرھای دور افتادہ و غریب و غیر ھموطنش از او درخواست داشتند؛ و آیا این 

 ھمہ، دلیل کمی است برای محبوبیّت و ماندگاریی؟

با تٔاّمل در سلوک شخصی و رفتار جمعی امیر سیّد علی ھمدانی، درمی یابیم کہ این مرد علم آموزی را 

ایمان خالصانہ، ایمان خالصانہ را با ھجرت متواضعانہ، ھجرت متواضعانہ را با مجاھدت فداکارانہ،  با

و مجاھدت فداکارانہ را با مردمداری دینمدارانہ ھمراہ کرد و ھمٔہ این صفات نیک بہ مانایی نقش و نام 

 او در دل مردم و تاریخ انجامید۔

 ھوریب( فعّالیّت ھای اجتماعی و سیاسی اقبال ال

دایرٔہ فعّالیّت ھای اجتماعی، سیاسی و بین المللی عالّمہ اقبال الھوری بسیار گستردہ و ْپر از ْجنب 

وجوش و خروش است؛ از سفر بہ افغانستان تا سفر بہ فلسطین و سفر بہ ایتالیا و دیدار با موسولینی، 

ی پیچیدٔہ آنان، و نیز تالش شناخت اندیشہ ھای سیاسی غرب و روش ھا و شیوہ ھای مّکارانہ و غدرھا
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سیاسی در داخل کشورش و سپس ارایٔہ ایدہ ای نو برای بنیان نھادن کشوری مستقل برای مسلمانان۔ اگر 

بخواھیم مٔولّفہ ھای اندیشٔہ سیاسی او را یک بہ یک برشماریم، کتابی مستقل می طلبد؛ اّما ھمین قدر باید 

ی و بین المللی نہ بی اعتنا بودہ است و نہ آن را تافتہ ای جدابافتہ بدانیم کہ عالّمہ ھیچ گاہ بہ امور سیاس

از جامعہ و اجتماع می دانستہ است۔ او مسلماِن آگاہ و ھوشیاری بودہ کہ در تمام آثارش از اسرار 

خودی تا رموز بی خودی، و از پیام مشرق تا جاوید نامہ و مسافر و ھمٔہ دفاتر شعری اش و آثار قلمی 

الیّت ھای سیاسی و اجتماعی دیگرش، معتقد بودہ است کہ انساِن مسلمان باید آگاھی سیاسی بہ روز و فعّ 

داشتہ باشد۔ اینک دو نمونہ از دیدگاہ ھای سیاسی او را، کہ اّولی از خود اوست و دّومی از دیگران در 

  پی ببریم۔بارٔہ او، با ھم می خوانیم تا بیشتر و عمیق تر بہ ْکنہ تفّکر سیاسی اقبال 

  :اقبال در بارٔہ ھدف سیاسی اسالم می نویسد

قوانین اسالمی دو اصل اساسی دارد، نخست حاکمیّت الھی؛ دّوم مساوات میان ھمٔہ ملّت۔ ھدف سیاسی ’’

 (۔3120:383)بقایی، ‘‘ اسالم ایجاد جمھوریّت از طریق اتّحاد واقعی در میان ملّت مسلمان است۔

 :ر بارٔہ اندیشٔہ سیاسی عالّمہ اقبال نوشتہ استنیز د‘‘ پرفسور سیّدین’’

اقبال با آن طرز فکر کہ مفھوم زندگی را بہ کلّی در جلوہ ھای مادّی و پیشرفت را در افزایش تولید یا ’’

در توزیع بھتر آن می بیند، اساساً مخالف است۔ بہ عقیدٔہ وی پیشرفت مادّی فقط زمانی می تواند 

ت معنویّت قرار گیرد؛ یعنی در خدمت ھنر، ادبیّات، علم، فرھنگ، فلسفہ و خوشایند باشد کہ در خدم

دین۔ خالصہ این کہ عقل و نظر باید در انسان تؤامان رشد کنند۔ ھر برنامہ و طرحی کہ در زندگی فقط 

بہ پیشرفت مادّی نظر داشتہ باشد و توّجھی بہ ارزش ھای مذکور ننماید، حقیقت زندگی را فدای ظواھر 

سازد ۔۔۔ ولی اقبال بہ ھمین میزان مخالف کسانی است کہ از اجتماع کنارہ می گیرند و بہ عزلت می 

روی می آورند ۔۔۔ از قیاس دو قضیّٔہ مذکور معلوم می شود کہ اقبال اندیشہ ای متعادل و واقع بین دارد، 

نگران زندگی  انسان نیست، بلکہ‘‘ جان گرامی’’زیرا او بہ خالف صوفیان دروغین فقط در فکر 

کنونی و وضع موجود وی در جھان مادّی نیز ھست۔ او می خواھد از انسان، مبارزی بسازد برای این 

‘‘ بال جبریل’’۔ در منظومٔہ اردوی ‘‘ دنیا مزرعٔہ آخرت است۔’’دنیا و دنیای دیگر؛ بہ نظر وی 

ن موضوعِ درخور توّجہ کہ کہ در آن جا بہ ای‘‘ پیر رومی’’و ‘‘ مرید ھندی’’گفتگویی می رود بین 

ارتباطی نزدیک با ھم دارند، اشارہ می شود۔ مرید ھندی ])اقبال([ ِشکوہ کنان بہ مراد خود ] )مولوی([ 
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می گوید کہ در قلمروی امور معنوی بسیار تتبّع کردہ و مسائل دینی را عمیقاً مورد بررسی قرار دادہ، 

 ست۔ دلیل این نابھنجاری عجیب چیست؟ولی در زندگی دنیوی خود فردی خوار و دردمند ا

 اندیشٔہ بلندم آسمان ھا را درمی نََوردَد

 ولی در زمین خوار و زار و دردمندم

 در کار دنیا درماندہ و واماندہ شدم

 مسیر زندگی را افتان و خیزان طی می کنم

 چرا از عھدٔہ انجام کاری در زمین برنمی آیم

 بی خبرند؟چرا عالمان دین از رمز و راز دنیا 

اقبال از زبان مولوی پاسخی محکم و گزندہ بہ شاگرد ھندی می دھد کہ نہ تنھا چشمان این سالِک متحیّر 

را باز می کند، بلکہ جوابی روشنگر برای منتقدان مترقّی او نیز بہ شمار می آید کہ می اندیشند اقبال 

و بہ واسطٔہ ھمین ذھنیّت مذھبی و  دیدگاھی مرتاضانہ دارد و از ھمین رو فقط بہ فکر آن دنیاست

 :آخرت اندیش توّجھی بہ مسائل عاجل و ضروری این دنیای دنی ندارد۔ پاسخ طنزآمیز مولوی این است

 آن کہ بر افالک رفتارش ْبَود

 بر زمین رفتن چہ دشوارش بود

رد یا ملّتی بخواھد تعالی در این جا او با تٔاکید می خواھد این نکتٔہ سربہ ْمھر را تفھیم کند کہ اگر ھر ف

روحانی بیابد، شرط اّول قدم آن است کہ در زندگی اجتماعی و سیاسی خود موفّق باشد؛ وگرنہ بدون 

چنین بنیانی ادّعای معنویّت داشتن بازی ریاکارانہ ای بیش نیست۔ این پیامی است کہ بہ خصوص اقوام 

خود بالیدہ اند، حال ‘‘ معنویّت’’قرن گذشتہ فقط بہ  شرق باید آن را آویزٔہ گوش خود سازند، زیرا در دو

آن کہ بہ تدریج قدرت، اعتبار، نظام واقعی زندگی اجتماعی، و باورھایشان رو بہ زوال رفت و 

ادّعاھایشان در برتری از ملل غرب کہ سر در معنویّتی موھوم و     بی بنیان دارد، ھمان قدر غیر قابل 

بل غربیان در افزایش ھرچہ بیشتر قدرت خود کہ آن را وقف اھداف مخّرب قبول است کہ ادّعاھای متقا

 ، بہ نقل از سیّدین(۔21-18)ھمان:‘‘ نمودہ اند۔
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 نتیجہ گیری

امیر سیّد علی ھمدانی از شخصیت ھای بزرگ علمی و از عرفای برجستہ و دانشمند قرن ھشتم ھجری 

و کارا نشان دادن دین و عرفان اسالمی قرار است کہ فلسفٔہ وجودی حیات و حرکت خود را عملگرایی 

داد۔ او با آموختن عمیق عرفان و تصّوف دینِی منطبق بر شریعت و قرآن و تٔاکید بر تفقّہ اسالمی، 

خالصانہ معنایی عملی از ھجرت را در زندگی خود نشان داد کہ با جالی وطن و توّطن در سرزمینی 

ہ آئین محّمدی )ص( کمک کردہ باشد۔ و ھمچنین با حضور در غریب رنگ واقعیّت گرفت تا بدین سان ب

متن زندگی مردم، طرحی عملی و میدانی از دین بدست داد۔ اقبال الھوری نیز کہ فلسفٔہ خودی را فلسفہ 

ای عملگرا می داند و معتقد است کہ غایت اندیشہ آنگاہ لذّت بخش و معنادار خواھد بود کہ کارا گردد و 

است کہ بہ شخصیّتی جامع، فرھنگی، مردم محور، سیاست دان و اجتماعی چون میر سیّد  مٔوثّر، طبیعی

علی ھمدانی کہ اسالم را فقط در فاصلٔہ بین حجرٔہ درسی تا منبر و مسجد و وعظ ندیدہ بود، بلکہ آن را 

ہ اش و در کامل و با ھمہ ابعادش دیدہ بود، دل ببازد و عالقمند گردد، چرا کہ ھمانند او را در جامع

  جوامع شرقی و اسالمی نمی دید۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  محّمدحسن مقیسہ/      دیدگاہ ھای مشترک علمی و عملی سیّد علی ھمدانی و اقبال الھور           117

 

 

 

  کتابنامہ

 کتاب ھا

(۔ تاریخ ایران پس از اسالم۔ انتشارات نامک، 31:2اقبال آشتیانی، عباس؛ عادلی، باقر۔ ) .##

 تھران

(۔ دیوان اشعار فارسی۔ بہ اھتمام دکتر محّمد بقایی )ماکان(۔ 3122اقبال الھوری، محّمد۔ ) .##

 اقبال۔ چاپ دّوم۔ تھران انتشارات

(۔ قلندر شھر عشق، یازدہ خطابہ و گفتمان در بارٔہ عالّمہ اقبال۔ 3128بقایی )ماکان(، محّمد۔ ) .##

 انتشارات اقبال۔ چاپ اّول۔ تھران

(۔ سونش دینار، دیدگاہ ھای عالّمہ اقبال۔ انتشارات فردوس۔ 3120بقایی )ماکان(، محّمد۔ ) .##

 چاپ اّول۔ تھران

(۔ نگاھی بہ آثار زندہ رود، اقبال الھوری )کتاب شناسی(۔ نشر 31:3پوروالی، ابراھیم۔ ) .##

 یادآوران۔ چاپ اّول۔ تھران

(۔ تاریخ تصّوف ھند۔ ترجمٔہ منصور معتمدی۔ نشر 3120رضوی، سیّداطھر عباس۔ ) .##

 دانشگاھی۔ تھران

ایران۔ انتشارات امیرکبیر،  (۔ دنبالٔہ جستجو در تصّوف3148زّرین کوب، عبدالحسین۔ ) .##

 تھران
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جودکی، با افزودہ ھایی از ہللا (۔ دولت امویان۔ ترجمٔہ حجت ا3121طقوش، محّمد سھیل۔ ) .##

 رسول جعفریان۔ پژوھشگاہ حوزہ و دانشگاہ۔ تھران

(۔ نقد و بررسی زندگی ادبی، علمی و دینی میر سیّد علی ھمدانی در 3118فرھادی، محّمد۔ ) .##

 اّول۔ انتشارات راشدین۔ تھران کشمیر۔ چاپ

 (۔ اسرار خودی۔ چاپ اّول۔ بنیاد فرھنگ ایران۔ تھران3132مشایخ فریدنی، محّمدحسین۔ ) .##

(۔ تشیّع در ھند۔ ترجمٔہ آذرمیدخت مشایخ فریدنی۔ نشر 31:1ھالیستر، جان نورمن۔ ) .##

 دانشگاھی۔ تھران

ارفین۔ بہ کوشش محّمد علی گرگانی۔ (۔ تذکرہ ریاض الع3188ھدایت، رضاقلی خان۔ ) .##

 انتشارات کتابفروشی محمودی۔ تھران

(۔ مشارب االذواق، مقدّمہ و تصحیح، محّمد خواجوی۔ 3111ھمدانی، میر سیّد علی۔ ) .##

 انتشارات مولی۔ چاپ چھارم۔ تھران

ن بن عبدالّصمد۔ : شمارٔہ بازیابی، سیرالّطالبین۔ گردآورندہ، برھا 4-1132۔۔۔۔۔۔۔۔، ۔۔۔۔۔۔ ۔ ) .##

 (کتابخانٔہ ملّی جمھوری اسالمی ایران

 رسالہ / پایان نامہ

(۔ نقد و بررسی درونمایہ ھای شعری عالّمہ اقبال الھوری۔ )پایان 3122خسروی، نسرین۔ ) .##

 نامٔہ کارشناسی ارشد(۔ دانشگاہ آزاد اسالمی۔ واحد تھران مرکزی۔
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 مقالہ ھا/ پایگاہ ھای الکترونیکی

۔ مجلّٔہ دانشکدہ 381(۔ میر سیّد علی ھمدانی و تحلیل آثار او۔ شمارہ 3134انواری، محمود۔ ) ##

 ادبیّات و علوم انسانی تبریز۔

، بھار و تابستان(۔ میر سیّد علی ھمدانی و سھم او در انتقال فرھنگ بہ 3123رشیدہ، حسن۔ ) ##

 ۔ دانشگاہ سیستان و بلوچستان۔4شبہ قارہ۔ مجلّٔہ زبان و ادب فارسی۔ سال چھارم۔ شمارہ 

، زمستان(۔ نقش میر سیّد علی ھمدانی در توسعٔہ ھنر و صنایع دستی :312عطایی، عبدّللّا۔ ) ##

  ۔81در کشمیر۔ مجلّٔہ آینٔہ میراث۔ شمارٔہ 

، بھار(۔ سھم سیّد علی ھمدانی در انتقال فرھنگ :312مصطفوی سبزواری، سیّدرضا۔ ) ##

 ۔80ہ قاّرہ ھند و پاکستان و ستم ستیزی ھای او۔ مجلّٔہ آینٔہ میراث، شمارہایران و اسالم بہ شب
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