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سیدعلی همدانیهاي شعري در چهل اسرار میر پدیده

صالحه رشید

ــران صــغیر    ــد آن مــرد ای ــذیر  آفری ــب و دلپ ــاي غری ــا هنره ب

داد علم و صنعت و تهذیب و دینآســـتینخطـــه را آن شـــاه دریا

ــم   ــاالر عجـ ــادات سـ ــم   سیدالسـ ــدیر ام ــار تق ــت او معم دس

قبال الهوري است که در بارة میر هاي شاعر معروف ا هاي مذکور از گفته بیت

بلکه  ،این تذکر سرسري نیست.شود در جاویدنامه یافت میسیدعلی همدانی سروده و

.عنوان شاه همدان معرفی نموده است بهاز سر باور جناب را  اقبال آن

حضرت شاه  که ،حضرت شاه همدان امیرکبیر سیدعلی همدانیآن سوي افالك، 

:ستوده گویداین گونه را و ااهللا محدث دهلوي  ولی

ــا ــد لنه ــتان محم ــن)ص(ی از گلس ــدچم ــتان محم )ص(آراي بس

افزاي شمع فاطمـه هسـت  فروغدم تیغ علـی المرتضـی هسـت   

)االمیرتحفۀ(

وسیلۀ بیت اقبال معلومات عمیق از این انسان بزرگ که احیاءکنندة هویت اهالی  به

دهد که اقبال با چنین ابیات بلندي  نشان میآید، و کالم وي دست میبه کشمیر است

العاده که  فردي است فوق ،این بزرگ.ن و مقام شاه همدان را گرامی داشته استأش

هویت و فرهنگ و دین و مذهب کشمیر را در زمانی ادعا و دفاع نموده که این کشور با 

اي ه زشرکشمیر اگر امروز فرهنگ و هویت و ا.رو بود تجاهم نیروهاي بیگانگان روبه
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نابغۀ اسالم و ایمان و به اسالمی خود را حفظ نموده است، سهم بزرگی از آن متعلق

جناب نه فقط تعلیمات اسالمی را در سراسر  آن.خداپرستی سید میرعلی همدانی است

.هاي بعدي حفظ نمود ها شکلی متعین داده، براي نسل آنبه کشمیر تبلیغ نمود، بلکه

فقط مسلمانان بلکه اقوام دیگر  نه.تأثیر بسیار گرفتند جناب ها از شخصیت آن کشمیري

تاریخ و فرهنگ به ویژه راجعبه این نفوذ سرسري نبود، و.نیز شامل این گیرایی بودند

سیدعلی همدانی بیشتر کوشش میر.جا گذاشت بهبسیار و تمدن و ادبیات کشمیر تأثیر 

جناب را  پروفیسر غالم محمد آن.گرایی بود اسالمبه جهت تشویق مردمدر کشمیر در

دان، فقیه، ماهر شریعت،  جهت، مبلغ، داعی، مصنف، قانون مجموعۀ کماالت، مجتهد همه

.خوانده است غواص بحر طریقت، شهباز افالك روحانیت، و کثیرالتصانیف

رجب 12)م1314(هجري 714آید که در سال  دست می از کوایف زندگانی ایشان به

الدین از سادات علوي بود، و  پدرش سید شهاب.جهان گشودبه شمدر همدانِ ایران چ

پیش به خُردي زانوي تلمذبه .رسید می )ص(حضرت رسولبه مادرش فاطمه نسبش

سلک تصوف به .و علوم متداوله را یادگرفتکالم پاك را حفظ کرد.خالواش ته نمود

نی را پیروي نموده، الدین محمد بن محمد آزا قدم گذاشت و شیخ ابوالمیامین نجم

بنا بر گفتۀ شیخ، .الدین پیر طریقت وي بود شیخ شرف.صوفی طریق کبرویه بود

هاي  سفر گذاشت، و با صوفیبه سال21میرعلی بسیار سفر اختیار نموده و حدود 

اول.کرت وارد کشمیر گردید سه.گشت اهللا مشرف حج بیتبه بار سه.جهان تالقی نمود

به آنجا رفت و م1372نفر از مریدان خویش در 700همراهبه لدینا زمان سلطان شهاب

الدین یک سال تمام آنجا مانده در  عهد قطببه م1379دیگر در .شش ماه اقامت داشت

ترکستان مراجعت به راه لداخبه بعد از آن.گرایی پرداخته بود اسالمبه سراسر کشمیر

مقصود خودش به ر نمود و خواست کهبار سفر کشمیر اختیا م آخرین1384سال .نمود

 وي در راه مریض شده.گرایی سرتاسر کشمیر بود، نایل آید، ولی موفق نشد که اسالم

م چشم 1384ژانویه  19هجري مطابق 786الحج پیکهلی رسید و شش ذيبه راه کناربه

 سیدعلی همدانی عالوه برمیر.کستان واقع استیاش در تاج مقبره.از جهان فروبست

ها را در  ها رابه کشمیر برد و آن صنایع و حرفت تصوف صاحبان انواع صنایع و حرفت
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 و عربی از خودفارسیبه اثر منظوم و منثور 172وي زیاده از .آنجا رایج ساخت

:برخی از آثار او از این قرار است.یادگار گذاشته استبه

.حاوي مسایل سیاسی است:الملوكةذخیر

.کند دانیت خدا را بیان میوح:اوراد فاتحه

.اند هاي شیخ را مجتمع کرده نامه:رسالۀ مکتوبات

.نتیجۀ فکري شیخ است:غیاث المکان

.هاي عرفانی شیخ که در حمد و نعت است مجموعۀ غزل:چهل اسرار

 سیدعلی همدانی را مورد بحث قراردهیم، توجه شما راکه شعر میر قبل از آن

:نمک چند نکته جلب میبه

داشت، در  هاي متعددي خراسان که کانون فرهنگ ایران بود و مدارس و کتابخانه

شعر و شاعري به وقتی سالجقه روي کار آمدند.حملۀ غزان و سالجقه آسیب دیده بود

التفاتی نداشتند، ازین رو قصیده که وسیلۀ مدح بود، عقب نشست و غزل که وسیلۀ 

در اکناف و .صوفیان امتیازهایی دادندجقه بهسال.عواطف احساسات بود، رواج یافت

بار بعد از هالکت حالج  صوفیان نخستین.هاي متعددي تأسیس شد اطراف ایران خانقاه

ازین رو عرفان وارد ادبیات .جرأت پیداکردند تا افکار خود را آشکارا منتشر سازند

 تدریجبه بعدکنند و  خراسان حمله میبه مغوالن در اوایل قرن هفتم.فارسی شد

هاي  نظام اقتصادي و کشاورزي و فرهنگی ایران آسیببه رسند و نواحی دیگران میبه

بار  در حملۀ سالجقه و غزان آسیب دیده بود، این خراسان که قبالً.رسانند عمده می

.گریختند هند و آسیاي صغیر میبه شدند یا فضال یا کشته می.شود یکسره متالشی می

ها بود که با هفت صد تن از مریدان خویش وارد  ی همدانی یکی از آنسیدعلشیخ میر

در کنار هاي متعددي توسط آنان بنا شده، که از آن میان خانقاه موال، خانقاه.کشمیر شد

دربارهاي متعدد کوچک و بزرگ که محل .دریاي جهیلم هنوز برجاي مانده است

ارتباط فضال با کتب .ي از بین رفتنداجتماع شاعران و دبیران بودند، یکی پس از دیگر

روحیۀ ایرانیان .مانند شود و اساتیدي براي تربیت شاگردان باقی نمی قدیم قطع می

امور اخروي به ها گونه توجه بخش داشتند و این سخنان آرامبه خورده و احتیاج شکست

با .استدنیا را هیچ و پوچ انگاشتن رواج گرفت، که بیشتر شیوة تصوف .مبذول گشت
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از شاعران قرن ششم هم که در سخن آنان .قالب غزل نمودار شدبه بیان دیگر عرفان

شود، سنایی و خاقانی و نظامی  طور کلی معنوي دیده می مطالب شرعی و عرفانی و به

طرز وسیعی واردبه سنایی نخستین شاعر بزرگی است که عرفان را.معروفیت دارند

الطریقه یعۀالحدیقه و شریقۀحدبه در این باب موسوم شعر کرد و کتاب مستقلی نیز

توجه داشت که عرفان اولیه حتی در قرن ششم چیزي است میان عرفان باید.پرداخت

اي که  رسیده کمال شعر عرفانی به و شریعت؛ یعنی شعر این دوره شعر شرع است، نه آن

عرفان و :و مختصه داردشعر این دوره د.شود بعدها در آثار موالنا و حافظ دیده می

در عصر سلجوقی یعنی قرن ششم سه دبستان شعري رایج بود، مکتب قدیم .رواج غزل

ازاین سه، ).شروان(، مکتب آذربایجانی )اصفهان(، مکتب نو عراقی )غزنین(خراسانی، 

از اوایل قرن هفتم تا اوایل .مکتب نوین عراقی خردك خردك قوام و تشخصی یافت

دو شاخه مهم به سبک عراقی در اصل سبک غزل است و غزل.داشتقرن دهم رواج 

سراییدن این دو نوع غزل به در قرن هشتم شاعران.شود عارفانه و عاشقانه تقسیم می

در شعر عرفانی شعرا دیگر از شرع و پند و اندرز و اخالق که در قرن .پرداختند می

ی افزودند که در عبارات مشایخ آن مسایلبه ششم مرسوم بود، دور شده بودند، و حتی

:مسایل مهم عرفانی مطرح در شعر این دوره عبارت است از.قدیم سابقه نداشت

خودي و  وحدت وجود، تفوق عشق بر عقل، مسایل تجلی و ظهور، ستایش شراب و بی

.گرا گرا و عشق خردي همراه با شعري درون بی

عنوان وسیلۀ ابراز به سیدعلی همدانی در کتاب چهل اسرار خود، غزل رامیر

شد دو مشخصۀ مهم شعر در  گفته که قبالًچنان.کار آورده استبه عواطف و احساسات

سیدعلی میر.یافتن غزل دیگري پیدا شدن و رواجکشمیر یکی نفوذ و بسط عرفان بود و

سیدعلی همدانی که دکتر محمد میر اسرار نسخۀ چهل.همدانی هم شاعر غزل است

شعر او از نظر فکري شعري است .غزل است41کرده حاوي بر  منور مسعودي مرتب

ها همان  عمدة مطالب آن غزل.شاد و عاشقانه در توصیف محبوب واقعی و بندگان او

نظر او بندة عشق از سلطان به .ستایش محبوب واقعی و عشق و علو مقام معشوق است

کسی که فریفتۀ آن روي شد، در طلب بهشت نیست، و بدین جهان .استواالتر 

شود پانزده بیت دارد، اینک می دیدهاسرار غزل اولی که در آغاز چهل.پردازد نمی
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:کنم نقل میوار چند بیت از آن را نمونه

والهان حضرتت را از خود و جنت مـالل اي گرفتاران عشقت فارغ از مـال و منـال  

سالکان راه وصـلت را دو عـالم پایمـال   وي شوقت را غالمی کرده چرخمفلسان ک

فروشان درت عمار و سلمان و بـالل جاند و معروف و جنیدوونوشان غمت داباده

.چنین مطالبی پرداخته استبه اسرار هاي چهل سیدعلی همدانی در تمامی غزلمیر

هرچه گوید منتها .ه مردم استاي سروده که مورد توج هاي لطیف و صوفیانه وي غزل

الفاظ دیگر مقصودش به.آن هستیِ واقعی است، و ابراز فضایل خودش نیست

:گوید وي می.نه خودنماییخدانمایی است،

زیر گلـبن بـاغ وصـال   وحده گویان بهبلــبالنِ نغمــۀ تســبیح در بســتان غیــب

یم ذوالجـالل هاي ما عرفناك اي قدنعرهطوطیان طارم علـوي بـرآورده ز جـان   

دنیاي درون، به عمدة مطالب عرفانی که از سخنش پیداست، ستایش عشق، توجه

گرایی، فراق و وصل، زبونی ذات  علو مقام معشوق، هیچ و پوچ انگاشتن جهان، غم

هرحال به تفکر دینی را.معارف اسالمی، قضا و قدر و ازین قبیل استبه خود، توجه

توحید و به استغراق او.شعرش مکرر آمدهبه ن و اولیانام پیغمبرا.کرده است دفاع

لحاظ به .زند حالی خاص در شعرهاي وي موج میحس و.تصوف قابل توجه است

شکل به ذوق عرفانی او.آید نظر می هایش شاخص و برجسته به عاطفه و احساس غزل

ل خودنوشته عالیی را پایان هر غزهمدانی تخلص علی یا.اوج رسیده استبه عاشقانه

.آورم میاینجا را هاي شعرش برخی از نمونه.است

ـ  مدبران درگهـت عارفان وصف تـو مغبـوط اشـراف ملـک     ضـالل هسرگشـته در تی

قهر از نیم پشه گوشمالخورده نمرودي بهگلستان گشته در پیش خلیلآتش از لطفت

تمنـاي محـال  تا چه خواهد دید آخر زین جانفشـان در تمناي وصالت شـد عالیـی  

 سیدعلی همدانی گرایش و تمایل اویکی از نکات قابل توجه شعرهاي میر

 هرچندسوز در نهان دارند و هاي جان عاشقان ناله.واردات قلبی در شعر استبه

ایشان منتهاي عشق را باعث .کنند و زاري میگریند خندند، در نهان می ظاهر میبه

.شود جا در شعرش یافت می بهگرایی جا غم.داند تطهیر روح می

پنهان چه دارم آتش چون دود نیست پنهانعشقش دارم نهانی در جـان و چند تا چند 
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ــان  چون نیست درد عشقش دارو پذیر پس من ــویم در آرزوي درم ــد پ ــوده چن بیه

٭

یکـی شـرر یـابی   شاگر ز آتش عشـق خیـزد حجاب خبث تن از ماه روح مـی 

ــد رخ  ــی از در امی ــابمعالی ــیت مگـر اثـر یـابی   ز فیض رحمت عامشدم

مقداري از .دارد می»همه از اوست«فلسفۀ به لحاظ محتوایی ریشهبه هایشغزل

، اشاره سخن سخن رانده استبه تصریح و گاهیبه اصالحات تصوف را گاهی

:که از شعرش پیداست چنان

پیـدا بیننـد  روي مقصود در آن آینه همه آیینۀ ذاتت دانندهرچه هست آن

٭

ـ    همه دریاست آنجا کیف و کم نیستکلـی ه چو قطره غرق دریـا شـد ب

٭

ــده  ــی فگنـ زورقدر محیطـ وست مسـتغرق اکه دو عالم درام

نی محـیط از وجـود آن زورق  نی ز زورق توان شناخت محیط

:جانب وحدت الشهود نموده گویدبه اشاره

تدر خم زلفش چو پنهان گشت هرپیدا که هس

دـکش ویش پیدا میـان در خـنور رویش آن نه

٭

چـرا دیـده  چـون و بـی  جمال آن همه بیسوي در حریم شهودز ننگ خود شده یک

.کند کثرت، اشاره میبه وحدت و وحدتبه به جانب ، کثرت

دست غیرت گلخن از غوالن نفسی کرده پاك

دـکش وي دریا میـشبنم از صحراي کثرت س

:داند ي وحدت را الزمۀ عرفان میدریابه غرق شدن

از آنت در عرفان در شـکم نیسـت  چو در دریاي وحدت گُـم نگشـتی  

عیان بینی که آنجا کیف و کم نیستاگــر فــانی شــوي در بحــر توحیــد

بدایع عالم .گر به نظر همدانی حقیقت هستی یکی است و در هر چهارسو جلوه

دم موجود است؛ ولی  جا و همه همه.اویندعشق معنوي و درون انسان مظهر طبیعی،
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براي یافت سرّ وجودش درون نگریستن، درك نفس .ماند انسان از شناخت او بیگانه می

راه مردان گیر و با صاحبدالن «:گوید واقعی، راهبري پیر و تأیید حق الزم آید پس می

.»دمساز شو

جـایی و ز هـر بـی  طعمۀ جلوة او بین تسیر عنقاي جاللش که نگنجد در کـون 

٭

به اهللا جـز محمـد رهبـرم نیسـت    علی هم نـام را بنگـر کـه جـز او    

سوي ملک بقاسـت اسپ همت بهتا شدم همچو علی پادشه ملک فنا

)است عحضرت علیبه اشاره(

هاي  واژهایشان.کار برده شده است نوعی به سرا به هاي شاعران عرفانی می در سخن

.اند خمار و مخمور را وسیلۀ نزدیکی محبوب دانسته ، مستی، مست، رند، می

.اند شان را کاهیده و عبادت ظاهرپرستان را مذموم ساخته زاهد

بر خوان درد هجر صـالي عنـا زننـد   رندان جانفشان که قدم در فنـا زننـد  

خوش تیغ ترك بر رخ دارالفنـا زننـد  چون در ریاض انس شراب بقا چشند

ــد یی خیـام عمـر  با داغ مفلسی چو عال ــا زنن ــت اوج غن ــدرة قناع ــر س ب

٭

چـرا دیـده  چـون و بـی  جمال آن همه بیز ننگ خود شده یکسوي در حریم شهود

٭

زده مست شود هـرکس و تـو نادیـده   میمیاز چه شدي مست چون نخورديعالیی 

٭

خواببهزاهدان در عمر خود هرگز نبینند آنکه رندان راست هردم در غمـش روز بازاري

زبان شعرهاي وي از سادگی و پختگی .شعر همدانی نشان از طبع لطیف او دارد

اي زبان  هاي حرفه شود شعرش از مایه که مالحظه می چنان.مند است خاصی بهره

عالوه بر شعر ساده در زمینۀ .لطف سخن او افزوده استبه این خودخالی نیست و

.عر او از انواع جناس و تضاد و تلمیح خالی نیستش.بدیع و صناعتی نیز فعالیت دارد

اوزان غزلیاتش .ترین نوع ایهام استفاده کرده است ترین و پیچیده در چند مورد از عالی

.هم متنوع است
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ره نا محرمان اندر حـرم نیسـت  تو محرم نیستی محروم از آنـی 

٭

زوالصید شاهین غمت شاهان ملـک ال کشتگان تیغ عشـقت زنـدگان جـاودان   

خورند و  خوبی گره میبه منجمله زبان و بیان، عاطفه و خیال در شعر همدانی

.گذارد کالمش تأثیر قابل توجهی بر خاطرها می.کنند خواننده را با خود همراه می

سیدعلی همدانی تا امروز شاعر نشده و میر هایش کم این سبب با مرور زمان ازشبه

.اي است شناخته شده
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