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میرسیدعلی همدانی در پاکستان
(با نگاهی به پژوهشهای دکتر محمد ریاض)
عارف نوشاهی

*1

چکیده
میرسیدعلی همدانی یکی از عارفان بزرگ تاریخ اسالم است که حضور و نقش او در بخش
وسیعی از جهان اسالم ،ازجمله ایران ،تاجیکستان ،افغانستان ،پاکستان و کشمیر واضح و
محسوس است .کشمیر در شمار سرزمینهایی است که از شخصیت میرسیدعلی بسیار اثر
پذیرفته و این اثرپذیری انتقال فرهنگ ایرانی را به این منطقه بههمراه داشته است؛ همین
موضوع سبب توجه بسیاری از محققان پاکستانی به شخصیت میرسیدعلی شده و آنها را
به خلق آثاری دربارۀ او ترغیب کرده است .در این مقاله ،ابتدا سه کتاب خالصةالمناقب،
مستورات (منقبتالجواهر) و روضاتالجنان و جناتالجنان که خارج از حوزۀ شبهقاره در
زمینۀ سیرهنگاری میرسیدعلی به نگارش درآمده ،معرفی شدهاند و در ادامه ،فهرستی از
منابع و مآخذی که در شبهقاره دربارۀ میرسیدعلی و طریقۀ همدانیۀ او پدید آمده ،ارائه
شده است؛ سپس پژوهشهای مستقلی که محققان پاکستانی ،بهویژه محمد ریاضخان ،در
نیمۀ دوم قرن بیستم دربارۀ این عارف بزرگ انجام دادهاند ،معرفی شده است .در پایان نیز
فهرست نامگوی برخی از رسائل میرسیدعلی همدانی ،ازجمله «اوراد فتحیه»« ،تلقینیه»،
«چهل اسرار»« ،درویشیه»« ،ذخیرةالملوک» و ...که در پاکستان چاپ شدهاند ،ارائه شده
است.
واژههای کلیدی :میرسیدعلی همدانی ،پاکستان ،آثار پژوهشی.
 .0استاد زبان و ادبیات فارسی ،ادارۀ معارف نوشاهیه ،اسالمآباد ،پاکستان
* arifnaushahi@gmail.com
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 .4مقدمه
میرسیدعلی همدانی (ت 06 .رجب 009ه.ق 66 /اکتبر 0309م.؛ ف 2 .ذیحجه
082ه.ق 04 /ژانویه  0380م ).جزء عارفانی است که مقبولیت او همچون بسیاری از
عارفان جهانشمول تاریخ اسالم ،منطقۀ گستردۀ قلمروی اسالمی را درنوردیده و تأثیر
افکار و نقش پای کارهای او تا به امروز ،در گسترۀ جغرافیایی جهان اسالم باقی است.
میرسیدعلی همدانی در همدان (ایران) بهدنیا آمد؛ از آنجا به ختالن (کوالب فعلی)
مهاجرت کرد؛ بعد به کشمیر رفت و چندین سال در آنجا ماند؛ سپس در حین مسافرت
از کشمیر به حجاز ،در محلی با نام کُنر در افغانستان جان به جانآفرین تسلیم کرد و
در کوالب به خاک سپرده شد .بدین ترتیب ،حضور و نقش شخصیت همدانی در
سرزمین های ایران ،تاجیکستان ،افغانستان ،پاکستان و کشمیر واضح و محسوس است.
وجود سلسلۀ نوربخشیه (منسوب به سیدمحمد نوربخش) در بلتستان و سکردو (در
مناطق ش مالی پاکستان) خود ،شاهدِ راستین پذیرش افکار میر همدانی در این سامان
است .همانگونه که آرامگاه میرسیدعلی در کوالب مورد احترام عامه است ،خانقاه معلی
یا مسجد شاه همدان در نزدیکی سرینگر کشمیر نیز قبلهگاه مریدان اوست.
میرسیدعلی همدانی در انتقال و اثرگذاری فرهنگ ایرانی به کشمیر سهمی بسزا داشته
است؛ تا جایی که کشمیر را «ایران صغیر» میگویند.
 .2سیرهنگاری میرسیدعلی همدانی در خارج از شبهقاره
اگر نگاهی به پیشینۀ سیرهنگاری میرسیدعلی همدانی بیندازیم ،خالصةالمناقب (در
مناقب میرسیدعلی همدانی) کهنترین منبع دربارۀ میر است که یکی از مریدان
بیواسطۀ او ،نورالدین جعفر بدخشی( ،ف040 .ه.ق0340 /م ).در 080ه.ق0380 /م.
یعنی یک سال پس از وفات مراد خود نوشته است .سپس حیدر بدخشی (یکی از
اصحاب شیخ عبداهلل برزشآبادی طوسی که این یکی مرید خواجه اسحاق ختالنی [ف.
منقبتالجواهر را

862ه.ق] و خواجه اسحاق مرید میرسیدعلی همدانی است) مستورات یا
نوشت .سومین منبع مهم در این باره روضاتالجنان و جناتالجنان تألیف حافظ حسین

کربالیی (ف440 .ه.ق0084 /م ).است .از این میان ،خالصةالمناقب و روضاتالجنان و
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جناتالجنان به چاپ رسیده؛ البته ،این هرسه کتاب خارج از حوزۀ شبهقاره تألیف شده
است.
 .9معرفی منابع موجود در شبهقاره دربارۀ میرسیدعلی و طریقۀ همدانیه
تذکرهنویسان شبهقاره نیز در کتب تذکرههای عمومی ،از درج کردن شرح احوال
میرسیدعلی همدانی و طریقۀ همدانیۀ او غافل نبودهاند .در اینجا فهرست مآخذ تاریخی
فارسی دربارۀ میرسیدعلی همدانی و طریقۀ همدانیه را که در شبهقاره پدید آمده ،به
طریق ایجاز میآوریم:
 منبعاالنساب از میرشاه معینالحق جهونسوی ،نسخۀ خطی در آثارخانۀ بریتانیا ،لندن،شمارۀ  ،Or.226برگ .076
 ثمراتالقدس من شجراتاالنس از میرزالعلبیگ لعلی بدخشی ( 0766 -428ه.ق/0203-0020م ،).در سال 0078-0070ه.ق0044-0048 /م .تألیف شده و
بهکوشش سیدکمال حاج سیدجوادی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تهران0440 ،م .چاپ شده است.
 جامعالسالسل از مجدالدین علیبن ظهیرالدین محمدبن شیخ خلیلاهلل بدخشی ،درعصر جهانگیر پادشاه (0730-0709ه.ق0260-0270 /م ).نگاشته شده و مؤلف
شجرهنامههای سلسلۀ همدانیه را بهتفصیل آورده است .نسخۀ خطی در مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد ،شمارۀ  0727موجود است.
 مفتاحالعارفین از عبدالفتاح بدخشیبن میرمحمد نعمان که در سدۀ 00ه.ق00 /.م.میزیسته و این کتاب را در حدود سال 0746ه.ق0280 /م .تألیف کرده است .نسخۀ
خطی در مجموعۀ شیرانی ،دانشگاه پنجاب ،الهور ،شمارۀ  9603موجود است.
 واقعات کشمیر یا تاریخ اعظمی از محمد اعظم دیده مری کشمیری ،در سال0098ه.ق0030 /م .آغاز و در 0027ه.ق0090 /م .بهپایان رسیده و به سال 0432م.
در مطبع برقی صابر ،الهور ،بهتصحیح مولوی محمدشاه مفتی سعادت سرینگری
چاپ شده است.
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 معیار سالکان طریقت از میرعلیشیر قانع تتوی (ف0673 .ه.ق0084 /.م ).در سال0676ه.ق0088 /م .تألیف و بهکوشش سیدخضر نوشاهی ،ادارۀ معارف نوشاهیه،
ساهن پال ،پاکستان6777 ،م .چاپ شده است.
 بحر زخار از وجیهالدین اشرف ،در سال 0676ه.ق0088 /م .تألیف ،و بهتصحیح وتدوین آذرمیدخت صفوی ،مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسالمی علیگر ،هند،
6709م .چاپ شده است .شرححال همدانی در جلد دوم آمده است.
 خزینةاالصفیا از مفتی غالم سرور الهوری ،در سال 0680ه.ق0829 /م .تألیف و درمطبع ثمرهند ،لکهنو0803 ،م .چاپ شده است.
 تاریخ کبیرالموسوم به تحایفاالبرار فی ذکر االولیاء االخیار از ابومحیالدین مسکینکشمیری ،بین سالهای  0307تا 0360ه.ق 0846 /تا 0479م .تألیف شده و در
مطبع سورج پرکاش ،امرتسر0360 ،ه.ق0479 /م .به طبع رسیده است.
 تحفۀ اشرفیه از حافظ محمدحسن کبروی کشمیری که در سال 0306ه.ق0433 /م.تألیف و بهاهتمام سیدهرقیه در تذکرۀ مشایخین کشمیر ،سرینگر ،کشمیر6773 ،م.
چاپ شده است.
 .1معرفی پژوهشهای مستقل محققان پاکستانی دربارۀ میرسیدعلی همدانی
صةالمناقب و مستورات ،هیچ کتاب مستقلی دربارۀ
تا اینجا دیدیم که بهجز خال 
میرسیدعلی همدانی تألیف نشده است .درواقع ،در نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی،
محققان پاکستانی به پژوهشهای مستقل دربارۀ میرسیدعلی همدانی روی آوردند و
کتابهای جداگانه راجعبه او تألیف کردند .سرگروه این محققان ،دکتر محمد ریاضخان
(0449-0430م ).است .پژوهشهای دیگری که در این زمینه انجام شده ،به این شرح
است:
در سال  0309ش ،محمدرمضان ضیا رانا ،دانشجوی پاکستانی از اهالی سرگودها ،با
تصحیح مستورات تألیف حیدر بدخشی ،از دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
به اخذ دکتری ادبیات فارسی نائل آمد.

سال  / 61شمارة 44

میرسیدعلی همدانی در پاکستان

81

خانم دکتر سیداشرف ظفر خالصةالمناقب (در مناقب میرسیدعلی همدانی) تألیف
نورالدین جعفر بدخشی را تصحیح و دربارۀ آن تحقیق کرد که از سوی مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد0440 ،م .به چاپ رسیده است .او کتابی به زبان اردو
دربارۀ سیدمیرعلی همدانی نیز نوشت که در 0406م .در ندوةالمصنفین الهور و مکرر در
سرینگر کشمیر چاپ شده است.
دکتر آغاحسینشاه همدانی (ف0440 .م ).که خود از تبار میرسیدعلی همدانی بوده،
نخست تذکرۀ شاه همدان را به زبان اردو نوشت که در سال 0406م .در راولپندی طبع
شد؛ سپس کتابی به انگلیسی دربارۀ میر همدانی به نگارش درآورد که مشخصات چاپ
آن بدین شرح است:
The Life and Works of Sayyid Ali Hamadani (1314-1385), National Institute
of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1984.

این کتاب بهقلم دکتر محمد ریاضخان به فارسی نیز ترجمه و بدین مشخصات چاپ
شده است :شاه همدان ،میرسیدعلی همدانی (082-009ه.ق) ،انتشارات مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد0440 ،م.
احمدحسین اصالحی در سال 6707م .رسالۀ دکتری خود را باعنوان امیرکبیر
سیدعلی همدانی المعروف شاه همدان در بخش علوم اسالمی دانشگاه زبانهای نوین،
اسالمآباد ) (NUMLنگاشت .در این رساله ،شرححال و آثار همدانی ،دعوت و تبلیغ او
در کشمیر ،و افکار سیاسیاش بررسی شده است .این رساله تاکنون چاپ نشده است.
تنها کتابی که در روزگار معاصر در ایران دربارۀ میرسیدعلی همدانی نوشته و چاپ
شده است ،مروج اسالم در ایران صغیر ،تألیف پرویز اذکایی ،انتشارات دانشگاه
بوعلیسینا ،همدان0307 ،ش است.
 .5فهرست نامگوی برخی رسائل میرسیدعلی همدانی
شماری از آثار میرعلی همدانی در پاکستان چاپ شده است .برخی چاپها بدون تحقیق
و برخی با تحقیق است .فهرست نامگوی این رسائل به شرح زیر است:
« -اوراد فتحیه» ،چاپ شرکت شیخ الهی بخش و محمد جاللالدین ،الهور ،بدون تاریخ.
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 «تلقینیه» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض ،در مجلۀ دانش ،اسالمآباد ،شمارۀ 02(0488م ،).صفحات .00-0
 «چهل اسرار» ،مجموعۀ غزلیات است با تخلص «علی» .چاپهای متعددی از اینمجموعه در دست است که برخی از آنها عبارتاند از :بهکوشش سیدهاشرف بخاری،
محقق پاکستانی ،انتشارات وحید ،تهران؛ چاپ الهور در 0400م.؛ چاپ محمدحسین
تسبیحی در راولپندی0443 ،م .این مجموعه در «همدانینامه» و «چهل اسرار» نیز
موجود است .بهکوشش دکتر محمد ریاض در کتاب احوال و آثار و اشعار
میرسیدعلی همدانی نیز چاپ شده است.
 «درویشیه» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض در کتاب احوال و آثار و اشعار میرسیدعلیهمدانی منتشر شده است.
 «ذخیرةالملوک» ،نخست در مطبع افغانی امرتسر (هند) چاپ شد و سپس در مطبعبهاول ،الهور0470 ،م .به چاپ رسید.
 «ذکریه» ،بهتحقیق و ترجمۀ اردو از غالمحسن حسنو ،چاپ سکردو0480 ،م. «روح و نفس» ،در مجموعۀ رسائل ،چاپ الهور0336 ،ه.ش. «السبعین فی فضایل امیرالمؤمنین» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض در کتاب احوال وآثار و اشعار میرسیدعلی همدانی چاپ شده است.
 «عقبات» ،یک بار بهکوشش غالمحسن حسنو در مجلۀ دانش ،اسالمآباد ،شمارۀ  00و ،08صفحات  049-000چاپ شد؛ سپس دکتر سعید بزرگ بیگدلی براساس دو
نسخۀ دیگر ،آن را در همان مجله ،شمارۀ  26و  ،23صفحات  37-00چاپ و
اشتباهات چاپ حسنو را برطرف کرد.
 «فتوتیه» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض چند بار چاپ شده است :یک بار در ایران،انتشارات اساطیر0384 ،ه .ش و دو بار در پاکستان از طرف ادارۀ اوقاف پنجاب ،الهور
0406م .و مکرر در کتاب احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی با شش رسالۀ او،
انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد در سالهای  0480و
0440م.
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 «مرآتالتائبین» ،بهتصحیح متن و ترجمۀ اردوی غالمحسن حسنو ،در مجلۀ اقبالیات،نشریۀ آکادمی اقبال ،الهور ،شمارۀ  00و  ،06صفحات .092-070
 «مرادات دیوان حافظ» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض در کتاب احوال و آثار و اشعارمیرسیدعلی همدانی چاپ شده است.
 «مشارباالذواق» ،چاپ انجمن خدامالصوفیه ،الهور ،قبل از 0408م .و چاپ دکترمحمد ریاض در مجلۀ فرهنگ ایرانزمین ،تهران ،شمارۀ 0303( 67ه.ش) ،صفحات
 .300-622در کتاب احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی نیز چاپ شد.
 «مشتیه» ،بهکوشش دکتر نعمتاهلل ایرانزاده ،در مجلۀ دانش ،اسالمآباد ،شمارۀ 80(6770م ،).صفحات .36-0
 «مکتوبات» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض ،آکادمی اقبال ،الهور0480 ،م .بهکوشش اوپیشتر در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،جلد 60
(0303ه.ش) ،شمارۀ  ،0صفحات  22-33و جلد 0309( 66ه.ش) ،شمارۀ ،0
صفحات  302-332چاپ شده بود.
 «مناجات» ،به تحقیق و ترجمۀ اردوی سیداشرف بخاری ،چاپ ندوۀ اسالمیه نوربخشیۀپاکستان0447 ،م.
 «منامیه» ،نخست در سال 0474م .با «مکتوبات» او چاپ شد؛ سپس دکتر محمدریاض آن را در مجلۀ دانش ،اسالمآباد ،شمارۀ 0488( 02م ،).صفحات 62-08
منتشر کرد.
 «منهاجالعارفین» ،مجموعۀ  090پند کوتاه است که چند بار چاپ شده است؛ یک بارهمراه با پنج گنج در  0600ه.ق.
 «همدانیه» ،بهکوشش دکتر محمد ریاض در مجلۀ دانش ،اسالمآباد ،شمارۀ 02(0488م ،).صفحات .36-60
 .6معرفی آثار ترجمهشدۀ میرسیدعلی همدانی به زبان اردو
برخی آثار میرسید همدانی برای تفهیم مردم عامی و فارسیندان این منطقه ،به زبان
اردو ترجمه و چاپ شده که فهرست آنها بدین قرار است:
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 غالمحسن حسنو شش رسالۀ میرعلی همدانی را به اردو ترجمه کرد که یکجا دررسائل حضرت شاه همدان یا شش رسائل حضرت شاه همدان ،انتشارات ادارۀ معارف
سهروردیه ،الهور0442 ،م .چاپ شده است .در این مجموعه ،رسائلی به این شرح
آمده است« :تلقینیه»« ،همدانیه»« ،عقبات»« ،درویشیه»« ،داوودیه» و «ذکریه».
 «اوراد فتحیه» ،ترجمۀ اردو از محمدیوسف نگینه ،الهور0480 ،م. «بهرامشاهیه» ،ترجمۀ اردو از محمد ریاض ،مجلۀ اسالمی تعلیم ،الهور ،شمارۀ مارسو آوریل0403 ،م ،.صفحات .37-66
 «ذخیرةالملوک» ،ترجمۀ اردو از غالم قادر ساکن کوت بهوانی داس ،ضلع گوجرانواله،با نام «منهجالسلوک» ،در 0330ه.ق .ترجمه شد و در 0339ه.ق شرکت شیخ
الهیبخش و محمد جالل الدین آن را در الهور منتشر کرد .دو ترجمۀ اردوی دیگر
عبارتاند از« :محاسنالسلوک» از محمد ریاض قادری ،انتشارات قادریه بُکس ،الهور،
0972ه.ق و «صحیفةالسلوک» از صدرالدین رفاعی ،انتشارات مدنی ،راولپندی،
0480م.
 «چهل اسرار» که مستانشاه کابلی بر آن شرحی بهصورت مخمس فارسی نگاشت وبهکوشش محمدحسین تسبیحی ،با نام «آتشکدۀ اسرار» یا «مخمس چهل اسرار»،
در راولپندی0449 ،م .چاپ شد .ترجمه به زبان اردو از غازی محمد نعیم ،با نام
«منشور ملک عشق» در اسالمآباد0440 ،م .چاپ شد؛ غالم محمدشاه بجهاره
کشمیری «چهل اسرار» را به زبان کشمیری ترجمه کرد که در 0480م .در
راولپندی چاپ شد.
 «ذکریه» ،ترجمۀ اردو از غالمحسن حسنو ،انتشارات صدیقی ،سکردو0480 ،م. «عقبات» ،ترجمۀ اردو از دکتر محمد ریاض ،در مجلۀ الولی ،حیدرآباد ،شمارۀ آوریل ومه 0403م ،.صفحات .07-27
 «فتوتنامه» ،ترجمۀ اردو از دکتر محمد ریاض ،مجلۀ فکر و نظر ،اسالمآباد ،شمارۀمحرم 0340ه.ق ،صفحات .240-200
«السّبعین فی فضایل امیرالمؤمنین» ،ترجمۀ اردو از سیدوقار علی حیدر همدانی،انتشارات لوح و قلم ،الهور6700 ،م.
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 «مرآتالتائبین»  ،ترجمۀ اردو همراه با متن ،از غالمحسن حسنو ،در مجلۀ اقبالیات،نشریۀ آکادمی اقبال ،الهور ،شمارۀ  00و  ،06صفحات .092-070
 «مکتوبات» را مترجم ناشناسی به اردو برگرداند و اهلل والی کی قومی دُکان آن را چاپکرد (الهور ،بیتاریخ).
 «مودتالقربی و اهلالعبا» ،ترجمه به فارسی ،از ابوالقاسم قمی الهوری ،باعنوان«البشری بالحَسنی» ،چاپ الهور0300 ،ه.ق0844 /م.
 .7مساعی دکتر محمد ریاض در همدانیشناسی
دکتر محمد ریاضخان در  9مارس 0430م .در روستای گهل سواری سَیّدان بهدنیا آمد.
این روستا در کوهستان مَری ،در بخش راولپندی پاکستان واقع است .او در  68نوامبر
0449م .در راولپندی چشم از این جهان پوشید و در زادگاه خود به خاک سپرده شد.
رحمت خدای پاک بر او باد!
محمد ریاض تحصیالت عالی خود را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در سال 0428م.
در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهپایان رساند و مدرک دکتری گرفت.
وی در سالهای  0424تا 0406م .در کراچی و اسالمآباد به تدریس زبانهای فارسی و
اردو مشغول بود .از سال  0406تا 0400م .بهعنوان استاد اعزامی پاکستانشناسی و
زبان اردو در دانشگاه تهران خدمت کرد .پس از بازگشت به پاکستان ،در سال 0487م.
به گروه اقبالشناسی دانشگاه آزاد بهنام عالمه محمد اقبال در اسالمآباد پیوست و
ریاست آن گروه را برعهده داشت و تا دم واپسین ،در همان گروه خدمت کرد.
دکتر محمد ریاض در طول حیاتش ،کارهای متنوع در زمینۀ زبان و ادبیات فارسی
انجام داد؛ اما شهرت او بیشتر در زمینۀ میرسیدعلی همدانیشناسی و اقبالشناسی است
و خطا نیست اگر بگوییم که او جزء نخستین محققانی است که در پاکستان،
میرسیدعلی همدانی را در سطح آکادمیک شناسانده است .او خود میگوید:
اینجانب از سال 0390ه.ش0422 /م .عالوهبر کارهای فرهنگی پیرامون ایران و
پاکستان و اقبالشناسی و غیره ،مشغول تحقیقات دربارۀ حضرت علی ثانی،
میرسیدعلی همدانی ،معروف به شاه همدان بوده و عالوهبر چاپ کتب و مقاالت
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عدیدهای به زبان انگلیسی و فارسی ،بیست اثر وی مدوّن و ده اثر ایشان را ترجمه
نموده و به چاپ رساندهام (.)0 :0440

دکتر محمد ریاض کار پژوهشی خود را دربارۀ میرسیدعلی همدانی با نوشتن شرح
احوال و آثار میرسیدعلی همدانی و تصحیح متن «فتوتنامه» از تألیفات او آغاز کرد که
درواقع رسالۀ دکتری او به راهنمایی دکتر حسن مینوچهر در دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران0390 ،ه.ش0428 /م .بود که بعدها همین تحقیق ،بهشکل
گستردهتری با نام احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی با شش رساله از وی در
سلسلۀ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد ،در سالهای 0480
و 0440م .بهچاپ رسید .در این کتاب شش رساله از آثار میرسیدعلی همدانی چاپ
شده است« .0 :فتوتیه»؛ « .6مشارباالذواق»؛ « .3مرادات دیوان حافظ»؛ « .9چهلویک
غزل از میر همدانی»؛ « .0درویشیه»؛ « .2السبعین فی فضایل امیرالمؤمنین» .در میان
همۀ کتابهای معاصر که تاکنون دربارۀ میرسیدعلی همدانی نوشته شده ،این کتاب از
لحاظ محتوا ،تنوع مطالب و استناد به کتب ،ارجح است و هیچ مطلبی در آن بیسند
نیامده است .مؤلف در این کتاب نهتنها از  039منبع مکتوب استفاده کرده؛ بلکه خود در
0420م .به همدان رفته ،راجع به گنبد علویان که خلوتگاه میر همدانی بوده ،از افراد
محلی پرسش کرده است (ریاض.)36 :0440 ،
از این کتاب در تاجیکستان نیز استقبال شد و تاکنون دو برگردان از آن به خط
سیریلیک بهعمل آمده است .بار اول بهکوشش س .احمداف و ماهرخواجه سلطاناف در
0440م .در نشری ات عرفان ،دوشنبه به چاپ رسید .این برگردان و چاپ ،فقط باب اول و
دوم کتاب دکتر ریاض را دربرمیگیرد .برگردان دوم بهکوشش و تهیۀ محمدجعفر
رنجبر ،انتشارات کتابخانۀ استاد خلیلاهلل خلیلی ،دوشنبه 6700م .است .در این برگردان
بهجای شش رساله که در کتاب دکتر ریاض بود ،مکتوبات امیرسیدعلی همدانی و نُه
رسالۀ دیگر او آمده است .در ابتدای این چاپ ،شرححال دکتر محمد ریاض به قلم
نگارندۀ این سطور ذکر شده است.
متن «فتوتنامه» که ضمیمۀ رسالۀ دکتری او بوده ،بهصورت جداگانه نیز باعنوان
«فتوتیه» بهکوشش دکتر محمد ریاض در تهران (انتشارات اساطیر0384 ،ش ).و دو بار
در پاکستان (ادارۀ اوقاف پنجاب ،الهور0406 ،م ).منتشر شده است.
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چند رسالۀ کوتاه دیگر نیز از آثار میرسیدعلی همدانی بهکوشش مرحوم دکتر محمد
ریاض در نشریۀ دانش (0488م ،.شمارۀ  ،02اسالمآباد ،صص 62-08 ،00-0و )36-60
به چاپ رسید که عبارتاند از« :تلقینیه»« ،منامیه» و «همدانیه».
دکتر محمد ریاض به ترجمۀ اردوی ده اثر میرسیدعلی همدانی نیز همت گماشت .از
میان آنها ،ترجمۀ رسالههایی به شرح زیر به اطالع من رسیده است:
 «بهرامشاهیه» ،مجلۀ اسالمی تعلیم ،شمارۀ مارس و آوریل 0403م ،.الهور ،صفحات.37-66
 «عقبات» ،مجلۀ الولی ،شمارۀ آوریل و مه 0403م ،.حیدرآباد ،صفحات .07-27 «فتوتنامه» ،مجلۀ فکر و نظر ،شمارۀ محرم 0340ه.ق ،اسالمآباد ،صفحات -200.240
دکتر محمد ریاض چندین مقالۀ اردو و فارسی دربارۀ میرسیدعلی همدانی و آثار او،
و نهضت فتوت نوشت که بایستۀ گردآوری و شایستۀ نشر در یک مجلد کتاب است.
مشخصات برخی از این مقاالت را میتوان در فهرست مقاالت فارسی تألیف ایرج افشار
( )0383-0300مجلدات  3تا  2مالحظه کرد .در اینجا مشخصات تعدادی از مقاالت
مرحوم محمد ریاض درج میشود:
دربارۀ میرسیدعلی همدانی:

 «خدمات امیرکبیر میرسیدعلی همدانی در شبهقارۀ پاکستان و هند (قرن هشتم)»،معارف اسالمی ،شمارۀ 0390 ،2ه.ش ،تهران ،صفحات .44-40
« -منابع اولیۀ تحقیق دربارۀ حضرت میرسیدعلی همدانی» ،دانش ،شمارۀ  00و ،08

0320ه.ش ،اسالمآباد ،صفحات  .060-000در این مقاله خالصةالمناقب و مستورات
بررسی شده است.
 «میرسیدعلی همدانی و عالمه اقبال الهوری» ،وحید ،شمارۀ 0392 ،0ه.ش ،تهران،صفحات  964-963و .028-020
 «مروّج اسالم در ایران صغیر» ،پرویز اذکایی (نقد کتاب دربارۀ میرسیدعلی همدانیاست) ،دانش ،شمارۀ 0306 ،33ه.ش ،اسالمآباد ،صفحات .093-030
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دربارۀ آثار میرسیدعلی همدانی:

 «فتوتنامۀ میرسیدعلی همدانی» ،با مقدمه و تصحیح محمد ریاضخان ،معارفاسالمی ،شمارۀ 0398 ،07ه.ش ،تهران ،صفحات  07-29و شمارۀ 0394 ،00ه.ش،
صفحات .34-36
 «توضیحاتی درمورد آثار میرسیدعلی همدانی» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاهفردوسی مشهد ،شمارۀ 0303 ،07ه.ش ،صفحات .280-202
 «متن مکتوبات میرسیدعلی همدانی» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،جلد ،60شمارۀ 0303 ،0ه.ش ،صفحات22-33؛ جلد 0309 ،66ه.ش؛ جلد  ،66شمارۀ ،0
0309ه.ش ،صفحات .302-332
 «متن مشارباالذواق» ،بهکوشش محمد ریاض ،فرهنگ ایرانزمین ،شمارۀ ،670303ه.ش ،تهران ،صفحات .300-622
 «ذخیرةالملوک» ،تألیف میرسیدعلی همدانی :ایک مطالعه اور تحقیق (اردو) ،دانش،شمارۀ 0480 ،6م ،.اسالمآباد ،صفحات 070-00؛ سهرورد ،الهور ،شمارۀ ،2
0488م ،.صفحات .28-38
 «سه رسالۀ میرسیدعلی همدانی :تلقینیه ،منامیه (رؤیایی) ،همدانیه» ،دانش ،شمارۀ0488 ،02م ،.اسالمآباد ،صفحات .30-3
 «تأثرات اقبال از حضرت شاه همدان و اثر ذخیرةالملوک وی» ،اقبالیات ،شمارۀ ،80446م ،.الهور ،صفحۀ .97
دربارۀ فتوت:

 «فتوتنامۀ عطار یا هاتفی» ،معارف اسالمی ،شمارۀ 0398 ،8ه.ش ،تهران ،صفحات 46-82و شمارۀ 0307 ،03ه.ش ،صفحات .32-30
 «پیرامون فتوت یا جوانمردی» ،هالل ،جلد  ،08شمارۀ 0394 ،8ش ،.کراچی ،صفحات.03-8
 «آغاز و ارتقای نهضت فتوت اسالمی» ،معارف اسالمی ،شمارۀ 0306 ،00ه.ش ،تهران،صفحات .06-27
 «عیّاری و شطِّاری» ،معارف اسالمی ،شمارۀ 0303 ،6ه.ش ،تهران ،صفحات .00-28« -فتوت» ،معارف اسالمی ،شمارۀ 0303 ،3ه.ش ،تهران ،صفحات .28-08
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 «مختصری از نهضت فتوت در ایران و جهان اسالمی» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علومانسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارۀ 0306 ،4ه.ش ،صفحات  036-070و -263
.207
 «نظام فتوت کی (چند منبع دربارۀ نظام فتوت)» ،فکر و نظر ،جلد  ،02شمارۀ ،9اکتبر 0346م ،.اسالمآباد ،صفحات .00-97
یک بُعد شخصیت دکتر محمد ریاض مربوط به کارهایی است که او در زمینۀ ادبیات
فارسی و عالمه محمد اقبال الهوری انجام داده است که احتوای آن موضوع به مقاالت
مفصل جداگانه نیاز دارد.
در پایان ،اعالم میکنم که مدیون اطالعات سودمندی هستم که صاحبزاده حسن
نوازشاه (ساکن نرالی ،گوجرخان) در اختیار من گذاشتند؛ از ایشان سپاسگزارم.
منابع
ـ افشار ،ایرج ( .)0383-0300فهرست مقاالت فارسی .ج .2-3تهران[ :بینا].
ـ راهی ،اختر ( .)0482ترجمههای متون فارسی به زبانهای پاکستانی .اسالمآباد :مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ـ ریاض ،محمد ( .)0440احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی با شش رساله از وی.
اسالمآباد :انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ـ ــــــــــــ (« .)0440مقدمه» .از کتاب شاه همدان میرسید علی همدانی (786-741ه.ق).
تألیف سیدحسین شاه همدانی .اسالمآباد :انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ـ ماهتاب ،سعیده .داکتر محمد ریاض بحیثیت اقبالشناس (تحقیقی مقاله ایم فل اقبالیات).
زیر نظر محمد صدیقخان شبلی .پایاننامۀ دانشوری رشتۀ اقبالشناسی در دانشگاه عالمه
محمد اقبال .اسالمآباد.
ـ نوشاهی ،عارف ( .)6706کتابشناسی آثار فارسی چاپشده در شبهقاره9 .ج .تهران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب.

