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تجلیل و بزرگداشت ادیبان ،دانشمندان و فرهیختگانی که در پیشرفت علم ،ادب و
فرهنگ جامعه خدمت شایسته کردهاند ،از سنتهای حمیدۀ مردم در همۀ دوران و
مکانهاست؛ ولی در دوران استقالل ،دایرۀ تجلیل بزرگان گذشته وسعت یافته و معنا و
هدفهای تازه پیدا کرده است؛ مثالً در زمان شوروی به عارفانی که در پیشبرد تمدن
سهم داشتهاند ،کمتر توجه میشد .هرچند از نام و آثار موالنا جاللالدین بلخی ،سنایی و
عطار بهمثابۀ عارفانی بزرگ یاد میکردند ،تحقیق در آثار و افکار آنها و تشویق به این
کار کمتر صورت میگرفت .محضْ در دوران استقالل ،مردم تاجیک با احوال و آثار امام
اعظم ،خواجه احرار ولی ،موالنا یعقوب چرخی و امثال آنها آشنایی بیشتر و عمیقتر
پیدا کردند .میرسیدعلی همدانی ،شاعر ،نویسنده و عارف برجستۀ قرن چهاردهم ،از
زمرۀ همین بزرگان است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ،سال 6700م .جشن
هفتصدسالگی او تجلیل میشود.
هرچند میرسیدعلی همدانی در زمان زندگیاش شهرت زیادی کسب کرد و بهدلیل
توجه ادیبان ،دانشمندان و عارفان به آثار او ،در کشورهای گوناگون پیروان و مریدان
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زیادی یافت ،در قرن بیستم بود که بررسی همهجانبۀ احوال ،افکار و آثار این عارف
بزرگ صورت گرفت.
تحقیق در روزگار و آثار این ادیب ،دانشمند و عارف برجسته در تاجیکستان در نیمۀ
دوم قرن گذشته آغاز شد .دانشمند جوان ،ماهرخواجه سلطانزاده ،اولین محقق تاجیک
بود که به بررسی احوال و آثار میرسیدعلی همدانی پرداخت و در این موضوع ،رسالۀ
دکتری آماده کرد .کتاب او باعنوان حقیقت دربارۀ حضرت امیرجان که در سال 0400م.
بهطبع رسید ،برای اولین بار خوانندگان تاجیک را با احوال و آثار این ادیب و عارف
بزرگ آشنا کرد .بااینکه در این سالها سخن راندن دربارۀ عرفان و تصوف آنقدر گوارا
نبود ،عالم جوان سعی کرد شرححال این ادیب دانشمند و اندیشههای پیشگام اجتماعی
و اخالقی او را به قلم دهد .او همچنین از اولین محققانی است که شروع به برگردان و
تهیۀ آثار میرسیدعلی همدانی کرده و در آشنا کردن مردم با آثار اخالقی این عارف
بزرگ سهم ارزنده داشته است .دیری نگذشت که گروهی از محققان در پیروی از او ،به
احوال و آثار میرسیدعلی همدانی توجه نشان دادند و به تهیه ،ترتیب ،بررسی و تحقیق
آنها پرداختند .در این زمینه ،بهخصوص کارمندان آثارخانۀ والیتی تاریخ و
کشورشناسی بهنام میرسیدعلی همدانی در شهر کوالب ،کسانی مثل ابراهیم جلیلزاده،
رجب عصازاده ،مظفر عزیزاف و ...کوشش بیشتر به خرج دادند و رسالهها و مقالهها
بهطبع رساندند .محقق جوان حاتم عصازاده تحقیق عمیق دربارۀ احوال و آثار ادیب را
هدف خود قرار داد و رسالهای علمی با موضوع «میرسیدعلی همدانی و خصوصیتهای
ادبی و بدیعی آثار او» تألیف کرد که در سال 6772م .در مقطع دکتری علمهای
فیلولوژی دانشآموخته شد .همچنین ،جستوجویهای علمی او در کتاب علی همدانی
و مقام او در فرهنگ شرق که در سال 6772م .در نشریات عرفان بهچاپ رسید،
جمعبست شد .حاتم عصازاده که سروری مؤسسۀ دولتی «مجتمع جمهوریوی
آثارخانههای کوالب» را برعهده دارد ،در ردیف کارهای زیاد تشکیالتی و سازمانی ،به
بررسی مسائل گوناگون احوال و آثار ادیب و عارف بزرگ ،میرسیدعلی همدانی ،مشغول
است.
دربارۀ روزگار ،آثار و افکار میرسیدعلی همدانی در ایران ،هندوستان و پاکستان در
سالهای 0447-0407م .سلسلهتحقیقاتی انجام شد که ازجملۀ آنها میتوان به
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سیدمیرعلی همدانی اثر سیدهاشرف ظفر ،شاه همدان اثر سیدحسینشاه همدانی ،احوال
و آثار میرسیدعلی همدانی اثر محمد ریاض ،مروج اسالم اثر پرویز ازکایی ،ساالر عجم اثر
سیدعبدالرحمان همدانی و شاه همدان اثر شمسالدین احمد اشاره کرد.
همانطورکه اشاره شد ،آموزش جدی و همهجانبۀ احوال و آثار میرسیدعلی همدانی
در تاجیکستان در دوران استقالل وسعت پیدا کرد؛ بهخصوص پس از نشر قرار حکومت
جمهوری تاجیکستان دربارۀ تجلیل 287سالگی زادروز میرسیدعلی همدانی ،توجه
محققان ساحههای گوناگون علم ،ازجمله فلسفه ،ادبیاتشناسی ،تاریخ ،زبانشناسی و
اخالق آن بیشتر جلب شد .بهمناسبت جشن مذکور در شهرهای دوشنبه و کوالب
رسالههای جداگانۀ این ادیب و عارف همچون «قدسیه»« ،معرفت نفس» و «اوراد
فتحیه» و نیز آثار منظوم وی بهطبع رسیدند که در تهیۀ آنها ماهرخواجه سلطانزاده،
حاتم عصازاده ،کوچراف ،سیدابراهیماف ،رجب عصازاده ،جلیلزاده ،عزیزاف و حسنزاده
مشارکت کردند.
آثار منتخب میرسیدعلی همدانی در دو جلد بهکوشش سلطانزاده و
مجموعهمقاله های کارمندان علمی آ.ع .تاجیکستان و استادان دانشگاه دولتی کوالب
باعنوان از اوستا تا همدانی که در سال 0440م .چاپ شدند ،تحفههای خوبی برای جشن
مذکور بودند .همچنین ،رسالههای دانشمندان تاجیک مثل ق .عبدالرحیماف ،ا .محمداف
و ک .قادراف که به مسئلههای گوناگون فلسفی ،اخالقی و سیاسی آثار میرسیدعلی
همدانی پرداختهاند ،سهم نظررسی در همدانیشناسی دارند.
درواقع ،تاجیکستان بهتدریج به یکی از مراکز مهم همدانیشناسی تبدیل میشود.
محققان در مؤسسههای علمی آکادمی علمهای جمهوری ،دانشگاه ملی تاجیکستان،
آثارخانۀ میرسیدعلی همدانی در کوالب ،پژوهشگاه فرهنگ و اطالعات تاجیکستان،
دانشگاه آموزگاری شهر کوالب و مؤسسههای دیگر علمی ،تعلیمی و فرهنگی جمهوری،
به تهیه و نشر آثار ،و تحقیق و بررسی احوال و افکار این ادیب و عارف بزرگ مشغول
هستند.
دوفصلنامۀ رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان باعنوان رودکی،
شمارۀ ویژهای را به حیات و آثار علی همدانی اختصاص داده و در آن مقالههای استادانی
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از ایران ،تاجیکستان ،افغانستان و پاکستان گرد آمده که از دستاوردهای علمی آنها
گواهی میدهد.
در برنامۀ مفصل آمادگی برای جشن هفتصدسالگی میرسیدعلی همدانی
(0349ش6700/م) ،نشر آثار منتخب این ادیب و عارف بزرگ نیز پیشبینی شده است.
اینک ،جلد اول آن که دراساس نسخۀ تحت ش  902گنجینۀ دستخطهای آ.ع.
جمهوری تاجیکستان با زحمت ح .عصازاده و ق .توردیاف آماده شده است ،به نظر
خوانندگان میرسد .این مجلد آثار منظوم و ده رسالۀ اخالقی و فلسفی میرسیدعلی
همدانی را که به زبان فارسی تاجیکی نوشته است ،دربرمیگیرد .الزم است یادآوری شود
که هنگام تهیۀ آثار عالمه ،موادی که پروفسور م .سلطانزاده ،آکادمیک ع .رحماناف ،و
پروفسور ا .کوچراف در سالهای پیش آماده کردهاند ،با یکدیگر مقایسه شدهاند .امید
است خوانندگان گرامی از آثار پرمحتوای این عارف وارسته بهرهیاب شوند.

