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  ي همدانيعل ديس ريتأليف م» الملوکةذخير«ي بهنگاه
اس سيکيفي«د نقي عب«∗  

  سيدالــسادات ســاالر عجــم
  آفريد آن مرد ايـران صـغير      

 

  دست او معمـار تقـدير امـم    
  با هنرهاي غريب و دلپـذير     

 )محمد اقبال الهوري(     
و » ريرکبيام«و » همدان شاه« يها نام  بهکه )ق ه ٧١٤-٧٨٦( ي همدانيعل ديس ريم
شود، مشهورتر از آن   ميهم شناخته» ريشاه کشم«و » ريان صغريا يبان«و » يثان يعل«

 اثر ارزشمند در ١٥٠ش از ياين عارف ايراني ب.  داشته باشديمعرف ي بهازياست که ن
 ي و عربي فارسيها زبان ي بهادب  وي عرفان،يني د،ياسي، سيموضوعات اجتماع

 هند بسيار ةقار في عرفان ايراني در شبهعلي در معر سيد  ميرنقش. است گذاشته جا بر
يابي عرفان  هاي راه هدر واقع نخستين جرقّ شود که  مين تصوري چن.چشمگير است

او شاگرد عالءالدوله سمناني، عارف بزرگ . علي زده شدد سي ميرورود   باهند  بهايراني
حيات حافظ در شيراز و   با همزمانقريباًدر قرن هشتم هجري، ت  كشميرشاه. ايراني بود

  .هند رفت  بهن جامي در هرات،عبدالرحٰم كمي پيشتر از ظهور نورالدين
 خود  با تن از بزرگان ادب و هنر ايراني را نيزصديس  بهعلي نزديك سيد مير

كشمير برد و اين گروه، پيش از روي كار آمدن خوانين مسلمان مغول در هند،  به
بعدها و براساس . گذاري كردند پايه آن كشور عرفان، ادب و هنر ايراني را دربنيادهاي 
د گيسودراز و شيخ احمد سرهندي در هند محم  سيدها بود كه بزرگاني چون پايه همين

  .ظهور كردند

                                                   
  .نو دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗

 



  ٦٩٢  قند پارسي

  

 در يآباد ميعظتالش شاعراني چون غني كشميري و بيدل   باسبك هندي نيز كه
هاي فكري تغذيه كرد كه  يافت، بيش از همه از آن سنّتهاي بعد در هند رواج عام  قرن
، شاهكار ي بناي تاج محلّحتّ .پايه گذاشته بودند ش در هندانيعلي و همراه سيد مير

گروه هنرمندان همراه  د کهيظهور رس  بههاي هنري  اسالم، از همان سنّتمعماري جهانِِ
  .بود انتقال داده هند  بهخود  باعلي سيد مير

 يادي زالعات چندانعارف بزرگ در منابع فارسي در دسترس، اطّ  اينةدربار
قلم علي جهانپور در سال   به» عرفانباغباِن«عنوان   بااين حال، كتابي  با.موجود نيست

 چاپ رسيده كه داستان زندگي و نگارش به راني در ا از سوي انتشارات سفير نينوا١٣٨٣
  .آثار او را دربردارد
اكنون در مركز همداني  كه هم» محمد رياض خان يآقا«  دكتريةامن همچنين پايان
  .١شده است هئدر دانشگاه تهران ارا ١٣٤٧نامه در سال  اين پايان. اختصاص دارد

بنام  ي همدانيعل  سيدري ممهمرارزش و ک اثر پي يمعرف  به کوتاه ماةن مقاليدر ا
  .ميپرداز  مي»الملوکةذخير«

 موضوع اخالق و در ي همدانيعل  سيدرياست از آثار م يکتاب »الملوکةذخير«
 ةرسال. شمار آورد ه بي وآثارن يتر ن و مهميتر توان از بزرگ  ميد آن رايترد ياست و بيس

. ز ترجمه شده استي مختلف نيها زبان  به که دارديتيت ارزش و اهمعلّ  بهمذکور
  :سندينو  مياضيت آن دکتر محمد ري اهمةدربار
ده يف گرديلأ تياست مدني باشد که در سي فارسن کتاب مهميد دوميا ش…”

 )ق ه ٦٨٢ :م(، ين طوسيرالديف خواجه نصيلأ تي پس از اخالق ناصر.است
 که يفارس کتب معروف انيم که دارد در يباک يناصحانه و بة لهج لحاظ  ازيول

 سهيمقا لک قابي چيه  بار وينظ يب يکين ي ا،شده است اخالق نگاشته در علم
 اخالق و ة در فلسفي فارسار مهميد جزو کتب بسيث موضوع بايو از ح ستين
  .٢“ديشمار آ ي بهاست مدنيس

                                                   
  .ش ه ١٣٨٧تير  ٢٢ ،]ايبنا [خبرگزاري كتاب ايران  .1
دکتر محمد رياض، مرکز تحقيقات فارسي  لّفؤم، )چاپ دوم (مير سيد علي همداني احوال و آثار و اشعار  .2

  .٩٩، ص م ١٩٩١/ق  ه١٤١١, آباد ايران و پاکستان، اسالم



  تأليف مير سيد علي همداني» الملوکةذخير«نگاهي به  ٦٩٣

  

است از کتابي » الملوکةذخير«
 درعلي همداني  آثار مير سيد

و سياست و موضوع اخالق 
توان از  ترديد آن را مي بي

 آثارترين  ترين و مهم بزرگ
 .شمار آورد هوي ب

التماس   بهکهبود ن و امرا يسالط  بهحتي و نصييهنماا ر،ن اثر مهميف ايلأسبب ت
  : نگاشته شده استيارادتمندان
الموصوف  يقول البعد الجاني اما بعد ف”…
 ي بن شهاب الهمداني عليالتوانر و يبالتقص
 بود از ملوک و ي که مدت… عنه بکرمهيعف

د و اشراف نوع جاما حکّام اهل اسالم و
 ن اهتماميانسان که در استصالح امور د

 محبت و رابطه ةسبب عقد ه ب…نمودند مي
ر هر ين فقيف داشتند از ايعن ضيمودت که با

  حوادث و مصادف و صوادف عوارض و…کردند  ميديوقت التماس تذکره مف
 آن عزم متجدد گشت يزيموجب التماس عز  بهن وقتي اگشت تا در  ميمانع آن

  .“ر افتادين مختصر تحري آن التماس ايمقتضا هو ب
  :ر استيمشتمل بر ده باب ز» الملوکةذخير«

  .مانيط و احکام و لوازم کمال ايدر شرا :اول باب
  .يعال حقوق عباد اهللا تي در ادا:دوم باب
 يرت خلفايس  بهک پادشاه و حاکم اسالم در مکارم اخالق و وجوب تمس:سوم باب

  . عنهمي اهللا تعالين رضيراشد
د و اصحاب و اقارب ين و زوج و ازواج و اوالد و عبي در حقوق والد:چهارم باب
  .رهيغ و
 ط حکومتيا و شرايت و امامت و حقوق رعاي در احکام سلطنت و وال:پنجم باب
  .عدل به
  .ي و اسرار خالفت انساني در شرح سلطنت معنو:ششم باب
  .ن نوعيط ايل و شراي عن المنکر و فضايان امر بالمعروف و نهي در ب:هفتم باب
  .يت تعاليل حضرت صمديان شکر نعمت و ذکر انعام و فضاي در ب:هشتم باب
  .يويان صبر بر مکاره و مصائب دني در ب:نهم باب
  . اخالقميضمامت کبر و  در مذ:دهم باب



  ٦٩٤  قند پارسي

  

 و متصوفانه مانند ي مباحث عرفاني است دارايکتاب» الملوکةذخير«اگرچه 
لحاظ  ره اما ازيغ و» نياء علوم الدياح«ا ي»  سعادتيايميک«ا ي» المحجوب کشف«

 گلستاِن« بهسبک نگارشمطالب و 
 مثالً.  داردييها شباهت» يسعد
ان مطالب مختلف يم لّف کتاب درؤم
قول  ه هم آورده است که بيعاراش

 ةد هميحکمت شا اصغر يعلاستاد 
ن کار ي باشد و او ا سيداشعار از خود

ده يانجام» يسعد گلستاِن«د يتقل  بهرا
  .١باشد

عالوه بر » الملوکةذخير«در 
 از ياتي، ابي عل سيدرياشعار خود م

 زي ني و سعدي و رومي و نظامييسنا
  :ن کتاب آمده استي دو مرتبه در اير سعديزت يب. شود  ميدهي ديفراوان به

  يورـغفلت نخ  به ويکف آر ي بهتا تو نان  د و فلک درکارنديابرو و باد و مه و خورش  
 از يبرخ  بان کتاب مشاهده نمود کهي را در ايتوان مطالب  ميزياز لحاظ محتوا ن

 مثالً.  است چند از آن گرفته شدهيرييتغ  باايک است و ي نزديليخ» گلستان«مطالب 
م که ادب را از يحکمت لقمان حک  به آورده راجعيتيحکا» گلستان« در باب دوم يسعد

 منسوب )ع(يٰسيحضرت ع  به»الملوکةذخير«ت در ين حکايادگرفته، هميجاهالن 
» يسعد بوستاِن«ن اثر گرانبها از يسيد علي در نگارش ا گونه مير نيهم. ٢ده استيگرد
 را يت پادشاه صالحيحکا» بوستان« در باب چهارم ي سعد مثالًز استفاده کرده است،ين

  :شود  مين آغازيآورده که چن
  .»غالم  با صبحدميبرون آمدملک صالح از پادشاهان شام «

                                                   
  .١٠٢دکتر محمد رياض، ص  ، مولّفمير سيد علي همداني احوال و آثار و اشعار  .1
  .١٠٠ص , همان  .2

تالش شاعراني چون  سبك هندي نيز كه با
 در آبادي عظيمغني كشميري و بيدل 

هاي بعد در هند رواج عام يافت، بيش از  قرن
 هاي فكري تغذيه كرد كه مير همه از آن سنّت

پايه گذاشته  ندش در هيانعلي و همراه سيد
، شاهكار معماري ي بناي تاج محلّحتّ .بودند
هاي هنري   اسالم، از همان سنّتجهانِِ

 گروه هنرمندان همراه ميرظهور رسيد که  به
 .بود  انتقال داده هند خود به  علي با سيد
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عالوه » الملوکةذخير«در 
بر اشعار خود مير سيد علي، 

ي و نظامي و يابياتي از سنا
سعدي نيز رومي و 

 .شود فراواني ديده مي به

 دکتر محمد ةگفت  بهاما. نثر نوشته است  بهسيد علي در اثر خود ت را ميرين حکايا
  :اضير

گلستان «ن کتاب دو برابر يات مبسوط ايحتوم”
اد ياست و مطالب نو و ارزنده در آن ز» يسعد
  .١“است
ن کتاب است که يت هميش ارزش و اهميشاپيپ

محرم « را ي همداني عل سيدري، ميمحمد اقبال الهور
  :خوانده است» اسرار شاهان

  يا بوده» محرم اسرار شاهان«  يا  نگاهان بودهيمرشد معن  
 خان، ياز عليکوشش ن  بهچاپ امرتسر:  استدهيچاپ رس  به مرتبهچندن کتاب يا
.  و چاپ تهرانم ١٩٠٥ چاپ بهاولپور ؛خ چاپ نداردي که تاريچاپ بمبئ ؛ق ه ١٣٢١

 بهتر است، اما ي قبليها اند و چاپ تهران از همه چاپ يادي اغالط زيا دارها چاپن يا
کمال   بارانبهان ارزشمند و گي چنيد کتابيپس با. ه نشدهي از آن تهيهنوز چاپ معتبر

 ي عل سيدريمگر يطور رسائل و کتب د نيح و چاپ شود و هميمحنت و دقّت، تصح
 ةباشد و چون شاهدان خوبرو در گوش  مي اختفا مستورةکه هنوز در پرد” يهمدان

 ي خوشوقتيجا .٢“ه استدي عاشقان معرفت پوشةدي خود را از ديباي زة چهرها کتابخانه
» ي همداني عل سيدريم احوال و آثار و اشعار«در کتاب اض ياست که دکتر محمد ر

  .ح و چاپ کرده استيز تصحي را نيو ة رسال٣خود شش
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  . ش١٣٣٠، سال ٢٤٥-٨ص ، ٦، شمارة يغما  .2
  . فتوتيهةرسال  :۱  .3

  .) ابن فارضةيمي مةد همداني بر قصيدشرح سي(االذواق  مشارب  :۲  
  .)د علي همدانيمير سي از  توضيح اصطالحات آنبا(مرادات ديوان حافظ   :۳  
  . درويشهةرسال  :۴  
) ص(آنحضرتذکر سخني از  با) ع(يث در مناقب امام عليهفتاد حد(السبعين في فضايل اميرالمومنين   :۵

  .)در ذيل هر حديث
 .رساله ذکريه  :۶  


