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علی  میر سّید  معروف  آثار  از  یکی  ذکریه  رسالۀ  چکیده: 
عرفای  از  همدان،  شاه  و  ثانی  علی  به  ملقب  همدانی 
به صورت  بار  چندین  تاکنون  که  است  هشتم  قرن  نام دار 
مستقل یا همراه با دیگر آثار همدانی به چاپ رسیده است. 
نگارندگان در خالل تصحیح زاد آخرت اثر ابوحامد محّمد 
غزالی )450- 505 ق.(، به نسخه ای از این اثر که در کتابخانۀ 
نگه داری  وارنر(  مجموعۀ  از   600 )شمارۀ  لیدن  دانشگاه 
می شود، دست پیدا کرده اند. این دست نویس مجموعه ای 
است از چند اثر که مهم ترین آنها رسالۀ ذکریۀ است، چراکه 
تاریخ کتابت این دست نویس سال 811 ق. و بسیار نزدیک به 
دورۀ حیات میر سید علی همدانی )714- 786 ق.( است. 
همچنین بر اساس فهرست ها، قدیمی ترین دست نویس 
کامل از این اثر به شمار می رود. از میان چاپ های مختلف 
تقی زاده،  فریدون  و  ریاض  محمد  چاپ  دو  رساله،  این 
مهم تر و منقح تر هستنبد که اولی در ضمن کتاب احوال و 
از وی و  آثار و اشعار میر سّید علی همدانی و شش رساله 
دومی به صورت مستقل به چاپ رسیده است. نگارندگان 
این  قبلی،  چاپ های  کامل  معرفی  ضمن  جستار  این  در 
این چاپ ها مقایسه کرده و اهمّیت و  با هر دوی  را  نسخه 
ویژگی های نسخۀ لیدن را به ویژه در تصحیح رسالۀ ذکریه 

نشان داده اند.
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Introduction and review of the oldest known 
manuscript of Risaleh Zikryeh
Salman Saket, Malihe Gazi Mareshk

Abstract: Risaleh Zikryeh is one of the famous 
works of Mir Seyed Ali Hamedani who is 
known as Ali Sani and Shah-e Hamedan, one 
of the most popular mystics in eighth century.
Risaleh Zikryeh has been published several times 
independently or in addition to other his works. 
Through edition of the Zaad-e Akhirat, the 
authors have found a manuscript belongs to the 
Leiden University Library (number 600 from 
the Warner collection), that consists of several 
works including Risaleh Zikryeh as the most im-
portant one. The date of this manuscript is 811 
A.H. which is close to the time of Mir Seyed 
Ali Hamedani (714-786 A.H.). So, this man-
uscript is the oldest complete version of this 
work according to the different catalogues. Two 
most important corrections of Risaleh Zikryeh 
are edited by Mohammad Riaz and Fereydoun 
Taghizadeh. The first one is published in Life 
and Works of Mir Seyed Ali Hamedani and the 
other one is published independently.
The authors introduced earlier editions and also 
compared this manuscript with both mentioned 
editions and indicated the importance of the 
Leiden’s manuscript, especially in the edition of 
the Risaleh Zikryeh.

Key words: Risaleh Zikryeh, Mir Seyed Ali 
Hamedani, critical edition, textology, Persian 
manuscripts of Leiden University Library.

ّية وفة من الرسالة الذكر استعراض ودراسة أقدم النسخ اخلّطّية املعر
كت سلمان سا

مليحة گزي مارشك

ّيـة هـي أحـد اآلثـار املعروفـة ألحـد العرفـاء  اخلالصـة: الرسـالة الذكر
ين يف القرن الثامن، وهو املير السّيد عيل اهلمداين املعروف  املشهور
باسم )عيل الثاين( و  )شاه مهدان(. وقد مّتت طباعة هذه الرسالة 
ة أو مـع بـايق آثـار اهلمـداين 

ّ
حـّت اآلن عـّدة مـّرات إّمـا بصـورة مسـتقل

خرى.
ُ
األ

وكان كاتبا املقال احلايل خالل تصحيحهما لكتاب أبو حامد حمّمد 
الغـزايل )450 ـ 505 هــ  ( املوسـوم بعنـوان زاد اآلخـرة قـد عثـرا عـى 
نسخٍة من هذا األثر موجودة يف مكتبة جامعة ليدن )الرقم 600 من 
مموعة وارنر(، واليت هي عبارة عن مموعة خمطوطة تشـتمل عى 
يخ كتابهتا إىل  ّية، حيث يعـود تار عـّدة آثـار أمّههـا هي الرسـالة الذكر
 مـن فتـرة حيـاة امليـر السـّيد عـيل اهلمداين 

ً
يبـة جـّدا سـنة 811 هــ القر

 ملـا تذكـره فهـارس النسـخ اخلّطّية فإّن هذه 
ً
)714ـ  786 هــ  (. ووفقـا

النسخة هي أقدم املخطوطات الكاملة من هذا األثر.
أّمـا الطبعـات العديـدة مـن هـذه الرسـالة، فـإّن أمّههـا وأفضلهـا مهـا 
وىل مهنمـا 

ُ
يـدون تـيق زادة، وقـد جـاءت األ يـاض وفر طبعتـا حمّمـد ر

ضمن كتاب احوال و آثار و اشعار مير سّيد عى مهداىن )= أحوال 
وآثـار وأشـعار امليـر السـّيد عـيل اهلمـداين( مرفقـًة مـع سـّتة رسـائل 

ة.
ّ
خرى له، يف حني كانت الثانية مطبوعًة بصورٍة مستقل

ُ
أ

الكاتبـان  يقـّدم  السـابقة  للطبعـات  املفّصـل  يفهمـا  تعر وضمـن 
طبعتهيـا  مـن   ٍ

ّ
وكل النسـخة  هـذه  بـني  مقارنـًة  احلـايل  مقاهلمـا  يف 

ين مـن خـالل ذلـك إىل أمّهّيـة وممّيـزات نسـخة  املذكورَتـني، مشـير
ّية. ليدن يف سياق تصحيح الرسالة الذكر

ّيـة، امليـر السـّيد عـيل اهلمـداين،  املفـردات األساسـّية: الرسـالة الذكر
التصحيـح النقـدي، النصـوص، النسـخ الفارسـّية يف مكتبـة جامعة 

ليدن.
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مقدمه
امیرسّیدعلی بن شهاب الدین بن میر سّیدمحّمد حسینی همدانی )م786ق( ملقب به امیرکبیر، علی 
یـج اسـالم در  یـه و از بـزرگان فتـوت و نامـداران ترو کبرو ثانـی و شـاه همـدان یکـی از مشـایخ بـزرگ سلسـلۀ 
شبه قاره است. با اینکه او در همدان و در خانواده ای متمکن و متصل به حکومت زاده شد،1 راه عرفان 
و سـلوک و خدمـت بـه خلـق را در پیـش گرفـت و بـه منظـور وعـظ و تبلیـغ بـه نقـاط مختلف جهان اسـالم 
کـه ورود او بـه ایـن سـرزمین در دوره ای  کـرد. سـفرهای او به ویـژه بـه کشـمیر اهمیـت فراوانـی دارد؛ چرا سـفر 
یج می کرد.  غ، شـریعت و طریقت را ترو

ّ
یه به خالفت رسـیده بود و به عنوان مبل کبرو که او در سلسـلۀ  بود 

یخـی در پیشـبرد اهداف او مؤثر بود و سـبب شـد که مورد توجـه و احترام  ایـن امـر عـالوه بـر عوامـل دیگـر تار
پادشاهان کشمیر قرار گیرد. او با وجود مسافرت های متمادی و فعالیت های متعدد مانند وعظ و تبلیغ 
کسـب روزی حالل، آثار متعدد و ارزنده ای را به فارسـی و عربی از  کوشـش در راه  دین و ارشـاد مریدان و 
کتب و رسائل او را صد و  که هر چند شماری از سرگذشت نویسان، تعداد  گذاشته است  خود به یادگار 
هفتاد عنوان نوشـته اند، ظاهرًا انتسـاب این تعداد نوشـته به او اغراق آمیز اسـت. با این همه مجموع آثار 
منثـور همدانـی اعـم از چاپـی و خطـی، بالغ بر صدوده کتاب و رسـاله اسـت که شـاید شناخته شـده تریِن 
کتاب های  کستان در زمرۀ  کتب و رسائل او در هند و پا آنها ذخیرة الملوک باشد. جالب آنکه بعضی از 
کتـب اوراد و وظایـف بـه شـمار  کشـمیر از متداول تریـن  درسـی بـوده و رسـالۀ اوراد فتحیـۀ او هنـوز هـم در 
مـی رود.2 بعضـی از آثـار او از عربـی بـه فارسـی و برخـی از عربـی یـا فارسـی بـه زبان های دیگر ترجمه شـده و 
گـواه بـر احاطـۀ او به معارف اسـالمی و  برخـی نیـز شـرح داده شـده اسـت. آثـار و رسـاالت فـراوان او همگـی 

عرفانی است.3

دسـت نویس های آثـار همدانـی در کتابخانه هـای سراسـر دنیـا پراکنده اسـت و از برخی از آنها نسـخه های 
کـه عالقـۀ وافـر مـردم بـه او و شـهرت آثـارش را نشـان می دهـد. یکـی از ایـن نسـخ،  متعـددی وجـود دارد 
کنـون صـورت  کـه چـون تـا  کتابخانـۀ دانشـگاه لیـدن اسـت  دسـت نویس شـمارۀ 600 از مجموعـۀ وارنـر در 
دیجیتالی آن فراهم نشده، دستیابی به آن دشوار بوده است. از این رو به صورت دقیق و کامل بررسی نشده 
کامل و جامعی نیز از آن ارائه و منتشر نشده است. نگارندگان در جریان تصحیح زاد  گزارش  و در نتیجه 
آخرت، اثر ابوحامد محّمد غزالی )م505ق( این نسخه را شناسایی کرده و پس از دستیابی به آن و بررسی 
دقیق، به اهمیت این نسخه به ویژه رسالۀ ذکریه در آن پی بردند و تصمیم گرفتند نسخه را معرفی کنند و 

با مقایسه و مقابلۀ آن با چاپ های قبلی، اهمیت و ویژگی های نسخۀ لیدن را نشان دهند.4

یاض، محمد، احوال و آثار و اشـعار میرسـّیدعلی  کـم یا صاحب مرتبه ای بلند بوده اسـت. )ر کـم همـدان یـا معـاون حا 1. گفتـه شـده پـدرش حا
همدانی )با شش رساله از وی(، ص 8(

یاض، محمد، احوال و آثار و اشعار میرسّیدعلی همدانی )با شش رساله از وی(، ص 94. 2. ر
یاض، محّمد؛ شرح احوال و آثار میرسّیدعلی همدانی، مرکز تحقیقات فارسی  3. برای اطالعات بیشتر دربارۀ زندگی و آثار همدانی ر.ک به: ر
کستان، 1370 و انواری، محمود، »میرسیدعلی همدانی و تحلیل آثار او«، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 123،  ایران و پا

پاییز 1356.
کتابخانـۀ دانشـگاه لیـدن«، نوشـتۀ: سـلمان  4. همچنیـن بنگریـد بـه مقالـۀ »معرفـی، بررسـی و تحلیـل نسـخۀ شـمارۀ 600 از مجموعـۀ وارنـر در 
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رسـالۀ ذکریـه یکـی از آثـار مهـم همدانـی اسـت کـه دربـارۀ احـوال و کیفیـات و فوایـد اذکار و اوراد بـه طریـق 
ینت  یه تألیف شده است. این رساله سرشار از آیات و احادیث است و به اشعار متصوفه ز کبرو صوفیۀ 
یخ جهانگشـای جوینی را تداعی  که روش مرزبان نامه و تار یافته اسـت. این اثر نمونه ای اسـت از نثر فنی 
کوچک را نسبتًا  ف رساله، مؤلف امثال و حکایات 

ّ
می کند. جالب آنکه با وجود سبک مصنوع و متکل

بـه زبـان سـاده و روان آورده اسـت. همدانـی در ایـن رسـاله آداب و مراسـم مخصـوص ماننـد آداب خلوت 
گـزاردن اوراد و ... را برای سـالکان راه تصوف شـرح داده  و عزلـت، آداب طهـارت و وضـو و اوقـات و طـرق 
که اینها را ارکان چهارگانۀ سـلوک  اسـت. همچنین دربارۀ معانی حقیقی طهارت و عزلت و توبه و توکل 

کرده است.5 نامیده، توضیحاتی ارائه 

گاهـی  یـه آ کبرو کـه می خواهنـد از مفهـوم و گسـترۀ ذکـر در طریقـۀ  کتـاب بـرای آن دسـته از محققانـی  ایـن 
یابنـد، متنـی مهـم و درخـور توجـه اسـت.6 ذکـر یکـی از ارکان سـلوک اهـل عرفـان اسـت و عـارف بی ذکـر و 
کـه اهـل تدبـر و دلبسـتگان صوفیـه از این مهم به سـادگی  خلـوت هرگـز بـه جایـی نمی رسـد. از این روسـت 
گـذر نکـرده و بـا جدیـت بـه شـرح و توضیح آن اهتمام داشـته اند. وجود ده ها رسـاله و کتـاب در این باره از 
که ارتباط داشتن با خدا در نهان  صوفیان و عرفای بزرگ نشان از اهمیت این موضوع دارد. حقیقت ذکر 
و عیـان اسـت، فلسـفۀ اساسـی دیـن بـه شـمار مـی رود، بـه گونه ای کـه همۀ امور دیـن برای برقـراری ارتباط 
میـان انسـان و خداسـت. همدانـی در رسـالۀ ذکریـۀ بـه ایـن مقولـه پرداختـه و از میان اذکار بـرای »ال اله اال 
اهلل« اهمیت ویژه ای قائل شده است. همچنین دربارۀ ترجیح ذکر خفی بر ذکر جلی با استناد به آیات و 

کرده است. روایات و دالیل عقلی مطالب مهمی بیان 

دست نویس لیدن
کوتاهی از ذخیرة الملوک میرسّیدعلی همدانی و بخشی  در نسخۀ لیدن غیر از رسالۀ ذکریه بخش های 
یـخ  کتابـت شـده اسـت. نسـخه دارای 47 بـرگ اسـت و تار از زاد آخـرت اثـر ابوحامـد محّمـد غزالـی نیـز 
گزارشـی  یخ کتابت آن در  کتابت آن در پایان برگ 31، آشـکارا 811ق نوشـته شـده اسـت، در حالی که تار
کـه اسـتاد دانش پـژوه7  دربـارۀ برخـی از نسـخه های خطـی فارسـی کتابخانـۀ دانشـگاه لیـدن در دفتـر دهـم 
نشـریۀ نسـخه های خطـی کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران بـه چاپ رسـانده، به اشـتباه 821ق ذکر شـده 
گـزارش مرحـوم دانش پـژوه، اطالعـات مربـوط بـه این دسـت نویس را می تـوان در جدیدترین  اسـت. غیـر از 
یتکام در سـال 2007 منتشـر شده  ویرایش فهرسـت های کتابخانۀ دانشـگاه لیدن که توسـط یان یوسـت و
و در سـایت دست نوشـته های اسـالمی )WWW.ISLAMICMANUSCRIPTS.INFO ( موجـود اسـت 

ین ادبی  )ش691( منتشر شده است. که در نشریۀ جستارهای نو گزی  کت، ملیحه  سا
یاض، محمد، احوال و آثار و اشعار میرسّیدعلی همدانی )با شش رساله از وی(، ص 117- 118. 5. ر

6. محمـود انـواری )1356: 326- 328( در مقالـۀ خـود بـا نـام  »میرسـیدعلی همدانـی و تحلیـل آثـار او«، خالصـه ای از مطالـب ایـن رسـاله را 
رده است. آو

7. دانش پژوه، محّمدتقی، »فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ دانشـگاه لیدن«، نشـریۀ نسـخه های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران، 
ج 10، 235 به بعد.
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کـرد.8 در ایـن فهرسـت، فهرسـت نویس بخش ابتدایی رسـالۀ ذکریه را تشـخیص نـداده و دربارۀ  مالحظـه 
که عنوان و نام نویسنده ندارد«  ی مطالب عرفانی  کتاب حاو آن نوشته است: »تنها بخش ابتدایی یک 

و برگ های 35، 29 و 30 را بخش پایانی رسالۀ ذکریه دانسته است.9 

طبق بررسی نگارندگان رسالۀ ذکریه در این دست نویس از ظهر برگ دوم با ذکر »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« 
یتکام رسالۀ  آغاز می شود. در صفحات ابتدایی نامی از نویسنده  یا عنوان رساله وجود ندارد. از این رو و
کرده اسـت. احتمااًل به همین دلیل اسـت که  نخسـت را متنی بدون  عنوان و بدون نام نویسـنده معرفی 
یخ کتابت قابل توجهی تا کنون نظر پژوهشگران را به خود  این نسخه از رسالۀ  ذکریه با چنین قدمت و تار
یاض در صفحـۀ 98 کتاب خود و به هنگام معرفـی اثر دیگر همدانی  جلـب نکـرده اسـت. جالـب آنکـه ر
کرده،  که بخش هایی از آن در نسـخۀ لیدن آمده اسـت، به این دسـت نویس اشـاره  به نام ذخیرة الملوک 

اّما در معرفی نسخه های رسالۀ ذکریه نامی از این نسخه نیاورده است. 

آغاز رساله در این دست نویس چنین است: 
کـه حقایـق اثمـار ارواح و حدائـق اشـجار اشـباح انسـی بکمـال  ردگاری را  حمـد و سـپاس پـرو
رسـانید ... امـا بعـد بـدان ای عزیـز کـه ایـزد تعالـی چـون خواسـت کـه اظهـار قـدرت بی غایـت 
و آثـار احضـار حکمـت بی نهایـت کنـد، به مقتضـای جـود نفوس وجود انسـانی کـه از ظلمت 
رد و بر گذرگاه عالـم ارواح که برزخ وجود و  آبـاد نابـود لـم یکـن شـیئًا مذکـورا به صحرای وجود آو

عدمست ... . 

این متن تا پایان برگ هفتم نسـخه بدون افتادگی و با ثبت تمامی رکابه ها ادامه می یابد، اما ناتمام باقی 
که سالکان راه طریقت بر اقسام اند و هر قسمی را در مطالعۀ انوار توحید  می ماند و با: »... ای عزیز بدان 
مقامـی و اهـل هـر مقامـی را مشـربی از اشـارت ربانـی و حّظ  هر مقامی را آیاتـی از آیات مجید چون صبح« 
که در ظهر برگ 7 رها شده بود، با حدود یک برگ افتادگی به ترتیب در  پایان می یابد. ادامۀ رسالۀ ذکریه 
کـه کل حسـنة یعلمهـا الّرجل توازن  ی بـرگ 36 بـا: »فرمـود  برگ هـای 36، 30 و 31 می آیـد. ادامـۀ رسـاله رو
یـوم القیامـة اال شـهادة ال إلـه اال اهلل فانهـا ال توضـع فـی المیـزان ...« آغـاز و در پشـت برگ 31 بـا: »...تّمت 
رسـاله ذکریـه سـالله نبـوی قـرة العیـن المصطفـوی افتخـار آل یـس خالصـة المـاء و الطیـن العـارف اسـرار 
الصمدانـی امیرسـّیدعلی الهمدانـی فغمـده اهلل بالرحمـة و الرضـوان و اسـکنه محمود الجنان فی العاشـر 

رجب المرجب عمت یمنه سنه احدی عشر ثمانمائه« به پایان می رسد. 

کتاب  یاض در  کنون چندین بار تصحیح شـده و نشـر یافته اسـت. از جمله دکتر محّمد ر این رسـاله تا 

کتابخانۀ دانشگاه لیدن، هلند«، مزدک نامه، ج 5، ص 19. 8. قاسملو، فرید، »دربارۀ بعضی نسخه های خطی شرقی 
9. Jan Just Witkam. (2007). Inventory of the ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF 

LEIDEN.1/252.

گزارش شـده با  آنچه  یس در شـمارش به حسـاب نیامده اسـت و از این رو در تعداد و شـمارۀ برگ های  در هر دو فهرسـت برگ نخسـت دسـت نو
رده اند، اختالفاتی وجود دارد. نگارندگان در این جستار آو
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 آغاز رساله ذکریه در نسخه لیدن
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 پایان رساله ذکریه در نسخه لیدن
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ی، رسالۀ ذکریه را تصحیح و در  خود با نام احوال و آثار و اشعار میرسّیدعلی همدانی با شش رساله از و
یاض دربارۀ چاپ های قبلی  کرده اسـت. ر سـال 1364ش برای نخسـتین بار به صورت انتقادی منتشـر 
این اثر می گوید که پیش از این رسالۀ ذکریه دو بار به ضمیمه و در حواشی کتب دیگر چاپ شده است: 
که  »نخسـت در حواشـی جلد اّول فصل الخطاب بوصل الحباب تألیف خواجه ابوالفتح محّمد پارسـا 
کججی به اهتمام موالنا نجم الدین  در تاشکند به چاپ رسیده است و بار دیگر به ضمیمۀ تذکرۀ شیخ 
گفته شـده  کججی اشـاره و  کتاب های چاپی  فارسـی  نیز به چاپ ضمیمۀ تذکرۀ  طارمی«. در فهرسـت 
که این چاپ یک بار در سـال  1326ش در تهران و بار دیگر در 1327ش در شـیراز بوده اسـت.10 انواری11 
کرده است  کججی از چاپی در هند هم یاد  نیز به چاپ های قبلی این اثر اشاره و غیر از چاپ ضمیمۀ 
که حافظ حسـین  که با چهل اسـرار و اسـرار النقطه در یک مجلد منتشـر شـده اسـت. همچنین می گوید 
کرده است.  کربالیی تبریزی نیز از این رساله نام برده و یکی دو ورق از آن را در روضات  الجنان12  منتشر 

یاض دو بار دیگر نیز نشـر یافته اسـت: یک  غیر از اینها طبق بررسـی نگارندگان، این رسـاله بعد از چاپ ر
بـار در سـال 1370 به کوشـش فریـدون تقـی زادۀ توسـی در موسسـۀ مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی وزارت 
کبـری. در چـاپ  کاظـم محمـدی در انتشـارات نجـم  آمـوزش عالـی و بـار دیگـر در سـال 1378 به اهتمـام 
کار توضیح داده شده است. در نتیجه نمی توان آن  کاظم محمدی، نه نسخه ای معرفی شده و نه روش 
یافتند  یاض و تقی زادۀ طوسـی در را  تصحیحی انتقادی به شـمار آورد. نگارندگان با بررسـی چاپ های ر

کهن تر از دست نویس لیدن وجود ندارد. که میان نسخ مورد استفاده در این دو چاپ،  نسخه ای 

گفته است:   فریدون تقی زاده13  در مقدمۀ چاپ خود، نسخ مورد استفاده اش را برشمرده و 

تا آنجا که اطالع دارم رسالۀ ذکریه با این کیفیت به طورمستقل در ایران به چاپ نرسیده است و می تواند 
گیرد.  که دربردارندۀ دیگر رساالت این عارف بزرگوار باشد جای  در آینده در مجموعه ای مستند 

فهرست نسخه های مورد استفادۀ تقی زاده به شرح زیر است:
یس است. کتابخانۀ ملی پار که اصل آن در  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  -فیلم شمارۀ 774 

که به همراه رسالۀ واردات اوست. کتابخانۀ ملی  - نسخه ای در 

کـه اصـل آن در ایاصوفیـه اسـت. رسـالۀ ذکریـه بـا  کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران  - فیلـم شـمارۀ 387 
کار مصحح نیز همین نسخه بوده است. عنوان االنسان الکامل در این مجموعه آمده و اساس 

یاض  کسـتان، مورخ قرن دهم که مورد اسـتفادۀ محّمد ر -مجموعـه ای متعلـق بـه کتابخانۀ گنج بخش پا

کتاب های چاپی فارسی، ج 2، ص 2406. 10. مشار، خان بابا، فهرست 
11. انواری، محمود، »میرسّیدعلی همدانی و تحلیل آثار او«، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، ص  328.

12. روضات الجنان، ج 2، ص 301- 303.
13. همدانی، علی بن شهاب الدین، رسالۀ ذکریه، تصحیح فریدون تقی زادۀ طوسی، ص  2.
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نیز بوده است.14

کتابخانۀ  که فیلم آن در  کتابخانۀ آسـتان قدس به شـمارۀ 2030  همچنین تقی زاده به نسـخۀ محفوظ در 
مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد، اشاره و اظهار کرده که چون الزم ندیده از آن استفاده نکرده است. غیر 
از مشـخصات ناقص باال مطلب دیگری دربارۀ نسـخ استفاده شـده در مقدمۀ این چاپ نیامده اسـت. 
گاهی نمی یابد. حال آنکه بر اسـاس فهرسـت ها،  کتابت این دسـت نویس ها آ یخ  بنابراین خواننده از تار
کتابت ندارند15 و نسخۀ دوم او در ضمن  یخ  کرده است تار که تقی زاده استفاده  نسخه های اّول و سومی 
مجموعـه ای از قـرن دهـم آمـده اسـت.16 بنابراین هیچ یک از نسـخ مورد اسـتفادۀ تقی زاده از نسـخۀ لیدن 

کهن تر نیستند.

گنج بخـش )مـورخ قـرن دهـم( را قدیمی تریـن نسـخۀ شناخته شـده از ایـن اثـر دانسـته و از  یـاض نسـخۀ  ر
کرده اسـت. او نسـخه های خطی  این رو اسـتفاده از این نسـخه را برای تصحیح خود بسـیار مهم قلمداد 

کرده است:  که تا آن زمان شناسایی شده بودند، بدین صورت معرفی  این رساله را 
کتابخانۀ مرکزی، 3874 )تاجیکسـتان( 2331 و 2332 )فرهنگسـتان  نسـخ خطی: 3915 
تاشـکند: فهرسـت جلد 3(؛ نسـخ عکسـی: شـمارۀ 709، 1666 )کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه( 
همیـن  طـور عکسـی کـه از فیلـم شـمارۀ 2030 )از نسـخۀ آسـتان قـدس رضـوی مشـهد( گرفته 
گانه  شـده )و با نام »رسـاله در سـلوک«( اصاًل قسـمتی از همین رسـالۀ »ذکریه« است که جدا

نوشته شده است )کتابخانۀ مرکزی(.17 

کـه رسـالۀ ذکریـه را بـر  کـرده اسـت می نویسـد  کتـاب خـود منتشـر  کـه در  یـاض دربـارۀ متـن رسـالۀ ذکریـه   ر
گنج بخش )مورخ قرن دهم( و با درنظرداشـتن چاپ تاشـکند )در حاشـیۀ جلد  کتابخانۀ  اسـاس نسـخۀ 
کرده است. او در توضیح روش تصحیح خود می گوید:  اّول فصل الخطاب بوصل الحباب( تصحیح 
ایـن چـاپ از روی نسـخۀ مـورخ قـرن ده در کتابخانـۀ گنج بخـش انجـام شـده، امـا بـا ایـن همـه در 
یـاد( که احتمال قوی می رفت نسـخۀ مزبور نیز دسـتخوش تصرف و  مـواردی )و البتـه نـه خیلـی ز
غلط کاری کاتب شـده باشـد، ضبط یکی از دو نسـخۀ چاپی )چاپ تاشـکند در حاشـیۀ فصل 
الخطاب( را برگزیدیم و هر آنچه را هم از آنجا گرفته بودیم در میان دو قالب نهادیم. )همان: 523( 

یاض هم چندان علمی نیسـت و بدون مقابلۀ همۀ نسـخ  کـه  تصحیح ر بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت 
گرفتـه اسـت. در متـن منتشرشـده هـم هیچ نسـخه بدلی دیده  خطـی شناسایی شـده بـا یکدیگـر صـورت 

نمی شود.

یاض این نسـخه را قدیمی ترین نسـخۀ رسـالۀ »ذکریه« دانسـته اسـت. )همدانی، علی بن شـهاب الدین، رسـالۀ ذکریه، تصحیح فریدون  14. ر
تقی زادۀ طوسی، ص 2(

15. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران)فنخا(، ص 31 و 161.
کتابخانۀ ملی ایران، ج 2،ص 349. 16. انوار، سیدعبداهلل، فهرست نسخ خطی 

یاض، محمد، احوال و آثار و اشعار میرسّیدعلی همدانی )با شش رساله از وی(، ص 117. 17. ر
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یادی از دسـت نویس های این اثر شـناخته شـده اسـت. دسـت کم در ایران 27 نسـخه از این  امروز تعداد ز
کتابخانـۀ مرعشـی در قـم اسـت و در  کهن تریـن آنهـا نسـخۀ شـمارۀ 8253/6  کـه  رسـاله شناسـایی شـده 
سـال 868ق، یعنـی حـدود صدسـال پـس از درگذشـت همدانـی کتابـت شـده اسـت و از پایـان افتادگی 
یخ  دارد. در ادامه فهرستی از دست نویس های این اثر را که تا پایان قرن دهم نوشته شده اند، به ترتیب تار

یاد خودداری می کنیم: یخ یا نسخه های با افتادگی های ز یم و از ذکر نسخه های بدون تار کتابت می آور
که به خط نسـتعلیق توسـط علی بن فخرالدین بن . 1 کتابخانۀ مرعشـی در قم  نسـخۀ شـمارۀ 8253/6 

کتابـت  علـی حسـینی سـبزواری خراسـانی در 25 بـرگ )94پ ـ 118پ( در اواسـط ذیقعـده 868ق 
شده است و از انجام افتادگی دارد.18 

کهـن در 7 صفـر 907ق . 2 کـه بـه خـط نسـتعلیق  کتابخانـۀ ملـک  نسـخۀ شـمارۀ 4250/15 متعلـق بـه 
کتابت شده و 12 برگ است )319پ ـ 330 ر(.19 

یخ 2 شـوال 940ق . 3 کامل اسـت و در تار که  کاشـان  کتابخانۀ مدرسـۀ سـلطانی  نسـخۀ شـمارۀ 361/5 
کتابت شده است.20  در 20 برگ 

که به خط شکسته نستعلیق در قرن دهم و در 16 صفحه . 4 کتابخانۀ ملی  نسخه شمارۀ 28 /727 ف 
کتابت شده است.21  )ص 388- 403( 

کـه بـه خـط نسـتعلیق در سـدۀ دهـم در . 5 کتابخانـۀ عـارف حکمـت در مدینـه   نسـخه شـمارۀ  267/2 
کتابت شده است.22  هامش نزهة االرواح 

کـه بـه خـط نسـتعلیق خوش در سـدۀ 10 در . 6  نسـخه شـمارۀ 7937 کتابخانـه گنج بخـش در اسـالم آباد 
کتابـت شـده اسـت. نسـخه عنـوان نـدارد و نـام نگارنـده بـه  ضمـن مجموعـه ای از صفحـۀ 62 تـا 84 

خامۀ دیگر نوشته شده است.23 

بـا توجـه بـه فهرسـت فـوق، رسـالۀ ذکریـه در نسـخۀ لیـدن در سـال 811ق، یعنـی حـدود 25 سـال پـس از 
درگذشـت همدانی کتابت شـده اسـت و چون تقریبا کامل اسـت24 اهمیت بسـزایی دارد. بنابراین برای 
یاض و تقی زاده به طورکامل  معرفی متن رسـالۀ ذکریه در دسـت نویس لیدن این نسـخه را با هر دو چاپ ر
کـه در ادامـه می آید ثبت کرده ایم. گفتنی اسـت که  مقابلـه و اختالفـات مهـم را به طـور دقیـق در جداولـی 
یاض میان دو قالب نهاده25 همخوان است. کثر قریب به اتفاق موارد، ضبط نسخۀ لیدن با آنچه ر در ا

18. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران)فنخا(، ج  16، ص 160.
19. منزوی، احمد، فهرست نسخه های خطی فارسی، ج 2 )1(، ص 1152.

20. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران)فنخا(، ج  16، ص 160.
21. همان.

22. منزوی، احمد، فهرست نسخه های خطی فارسی، ج 2 )1(، ص 1152.
گنج بخش، ج 2، ص 620. کتابخانۀ  23. منزوی، احمد، فهرست نسخه های خطی 

یاض تنها یک برگ افتادگی دارد. 24. رسالۀ ذکریه در نسخۀ لیدن با توجه به نسخۀ چاپی ر
گنج بخش ناخوانا یا نادرست بوده، از چاپ تاشکند بهره برده است. یاض هر جا نسخۀ  که ر گفتیم  25. پیش تر 
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در جدول زیر ضبط های خاص و درخور توجه از نظر نحو و واژه ها آمده است:

چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

از عواصف ریاح إن یشاء یذهبکم در 
حصار عصمت به حسن رعایت و هو 

معکم ایمن گردانیده ]ص 2 پ[

از عواصف ریاح إن یشاء یذهبکم 
در حصار کرم عصمت به حسن 

رعایت و هو معکم ایمن گردانید ]ص 
527،س3[

یاح إن یشاء یذهبکم در  از عواصف ر
حصار عصمت به حسن رعایت و هو 

معکم ایمن گردانید ]ص 9، س 3[

صلوات بی شمار به روح مقدس و 
کاینات ... و بر اهل  کالبد مطهر سّید 
بیت او که شموس عالم حقیقت اند 

که نجوم فلک  کرام  و صحابۀ 
طریقت اند ]ص 2 پ[

صلوات بی شمار بر روح مقدس و 
کاینات ... و بر اهل  کالبد مطهر سّید 

که شموس حقیقت اند و  بیت او 
که نجوم طریقت اند  کرام او  صحابۀ 

]ص 527، س 4[

صلوات بسیار و درود بی شمار به روح 
کاینات  کالبد مطهر سّید  مقدس و 
که شموس عالم  ... و بر اهل بیت او 

که نجوم  کرام او  حقیقت اند و صحابۀ 
فلک طریقت اند ]ص 9، س 4[

دهقان خطاب الست از خزانۀ رحمت 
تخم محبت و بذر معرفت در مزارع 
دلهای مشتاقان پاشید ]ص 2 پ[

دهقان الست از خزانۀ رحمت تخم 
محبت و بذر معرفت در مزارع دلهای 

مشتاقان پاشید ]ص 527، س 11[

دهقان خطاب الست از خزانۀ رحمت 
تخم محبت در مزارع دلهای مشتاقان 

پاشید ]ص 9، س 12[

و حّجاب قضا و قدر بحکم مشّیت 
ازلی جماعتی را بشرف خلعت 

گروهی  یحّبهم و یحّبونه بیاراست ... و 
را در آتش رّد بعدا بعدا بگداختند ]ص 

2 پ[

و حّجاب قضا و قدر بحکم ارادۀ ازلی 
جماعتی را بشرف خلعت یحّبهم 

گروهی را به  و یحّبونه بیاراستند ... و 
آتش رّد بعدا بعدا بگداختند ]ص 

528، س 1[

و حّجاب قضا و قدر به حکم مشیت 
ازلی جماعتی را به شرف خلعت 

گروهی  یحّبهم و یحّبونه بیاراستند ... و 
را به آتش رّد بعدا بعدا بگداختند ]ص 

9، س 14[

تا نقود عهود همه را بر محک امتحان 
و لنبلوّنکم حّتی نعلم المجاهدین 
منکم و الصابرین زنند و به سرمایۀ 
کیه  عقل و ایمان تجارت اعمال زا

کنند ]ص 3 ر[

تا نقود عهود همه را بر محک و 
لنبلوّنکم حّتی نعلم المجاهدین 

منکم و الصابرین زنند و به سرمایۀ 
کیه  حیات و ایمان تجارت اعمال زا

کنند ]ص 528، س 8[

تا نقود عهود همه را بر محک و 
لنبلوّنکم حّتی نعلم المجاهدین 

منکم و الصابرین زنند و به سرمایۀ 
کیه  عقل و ایمان تجارت اعمال زا

کنند ]ص 10، س 5[

پس قوافل نفوس انسانی بحکم 
کنتم ازواجًا ثلثة سه فریق  اقتضاء 

گشتند ]ص 3 ر[

کنتم  پس قوافل نفوس به اقتضای 
ازواجًا ثلثة به سه فریق گشتند ]ص 

528، س 11[

کنتم  پس قوافل نفوس به اقتضای و 
گشتند ]ص 10،  ثة سه فریق  ازواجًا ثال

س 9[

... و از حقیقت لذت او محروم بود و تا 
که میدان جوالن  فضای ساحت صدر 
سلطان قلب و محل تدبیر اوست ... 

ک نشود ]ص 3 پ[ پا

... و از حقیقت لذت آن محروم بود 
که  و تا هوای فضای ساحت صدر 
میدان جوالن سلطان قلب و محل 

ک نشود ]ص 529،  تدبیر اوست ... پا
س 16[

... و از حقیقت لذت آن محروم بود 
که  و تا هوای فضای ساحت صدر 
میدان جوالن سلطان قلب و محل 

ک نشود ]ص 11،س  تدبیر اوست ... پا
]10
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چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

گر بنده ای چندان نماز کند که اهل  ا
که  آسمان و زمین و چندان روزه دارد 
کوالت  اهل آسمان و زمین و بساط مأ

و مشتهیات درنوردد و هیچ نخورد 
همچون فریشتگان ... ما که خداوندیم 

گماریم ]ص 4 ر[ نظر بر باطن وی 

که اهل  گر بنده چندان نماز گذارد  ا
که  آسمان و زمین و چندان روزه دارد 

اهل آسمان و زمین و بساط مشتهیات 
کوالت درنوردد و هیچ نخورد چون  و مأ

که خداوندیم نظر بر  فرشتگان ... ما 
یم ]ص 530، س 7[ گمار باطن او 

که اهل  گزارد  گر بنده ای چندان نماز  ا
که  آسمان و زمین و چندان روزه دارد 

کوالت و  اهل آسمان و زمین و بساط مأ
مشتهیات درنوردد و هیچ نخورد چون 

که خداوندیم نظر بر  فرشتگان ... ما 
گماریم ]ص 11، س 18[ باطن وی 

کام جان وی را از لذت قطرات  و 
کرم ... در  که از سحاب  شراب الفت 
وقت صباح راز و نیاز می باریم محروم 

گردانیم ]ص 4 ر[

کام جان وی را از لذت قطرات  و 
کرم ... در  که از سحاب  شراب الفت 

گردانیم  یم محروم  وقت راز و نیاز می بار
]ص530، س 14[

کام جان وی را از لذت قطرات  و 
کرم ... در  که از سحاب  شراب الفت 

گردانیم  وقت راز و نیاز می باریم محروم 
]ص 12، س 4[

پس هر طالب که در طلب مطلوب 
اعال و اضطراب تعطش بزالل جمال 
مولی دامن همت خود بدان بیاالید 

شایستۀ بساط قربت جناب حضرت 
کبریا نباشد ]ص 4 پ[

پس هر طالب مطلوب اعال و مضطرب 
اضطراب تعطش بزالل جمال موال 
که دامن همت خود را بدان نیاالید 

شایستۀ بساط قربت جناب حضرت 
کبریا شاید ]ص530، س 20[

پس هر طالب که در طلب مطلوب 
اعال و اضطراب تعطش به زالل جمال 

موال دامن همت خود را بدان نیاالید 
شایستۀ بساط قربت جناب حضرت 

کبریا نشاید ]ص 12، س 9[

تو تا آویزشی داری به موئی/ نیابی بوی 
او از هیچ سویی ]ص 4 پ[

تو تا آویزشی داری به موئی/ نیایی بوی 
او از هیچ سویی ]ص 531، س1[

]مطابق نسخۀ لیدن است/ ص 12، 
س 13[

عارفی روزی براهی میگذشت/ واله و 
مدهوش چون میخوارگان ]ص 5 ر[

عارفی روزی براهی میگذشت/ واله و 
مدهوش چون غمخوارگان ]ص 531، 

س 15[

عارفی روزی براهی میگذشت/ واله 
و مدهوش چون غمخوارگان ]ص 13، 

س 10[

ای عزیز دنیا با همه نعمت آن رنگ و 
بویی بیش نیست ]ص 5 ر[

ای عزیز دنیا با آن همه نعمت رنگ و 
بویی بیش نیست ]ص 531، س 18[

]مطابق نسخۀ لیدن/ ص 13، س15[

بلکه قواعد ارکان بساط طریقت و 
مدارج اوطان سدۀ حقیقت مبنی بر 

کسره( همت است  علوی )ی بدل از 
]ص 5 ر[

قواعد و ارکان بساط طریقت و مدارج 
اوطان سدۀ حقیقت مبنی بر علو 

همت است ]ص 531، س 20[

قواعد و ارکان بساط طریقت و مدارج 
اوطان زبدۀ حقیقت مبنی بر علّو 

همت است ]ص 13، س 18[

و مستحق مشاهدۀ جمال حق گشت 
گر آن سبب خوردن یا شهوت یا  ا

گر این خاصیت انسان  غضب بود ... ا
را بدان نسبت دهند حقیر نماید 

]ص5 ر[

و مستحق مشاهدۀ جمال حضرت 
صمدّیت گشت اگر آن به سبب خوردن 

یا شهوت یا غضب بود ... اگر این 
خاصیت انسان را با آن نسبت دهند 

بس حقیر نماید ]ص 531، س22[

و مستحق مشاهدۀ جمال حضرت 
گر آن به سبب  گشت. ا صمدّیت 

گر  خوردن یا شهوت یا غضب بود ... ا
این خاصیت انسان را به آن نسبت 

دهند بس حقیر باشد ]ص 13، س19[
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چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

مرا از افسردگی ایشان عجب آمد و 
گرمی من عجب آمد  هم ایشان را از 
گفتند ما  که کیستید ...  پرسیدم 

فریشتگانیم ... ایشان از من پرسیدند 
... ]ص 5 پ[

مرا از افسردگی ایشان و ایشان را از 
که شما  گرمی من عجب آمد پرسیدم 
کیستید... گفتند ما فرشتگانیم ... از 
من پرسیدند ... ]ص 532، س 15[

مرا از افسردگی ایشان عجب آمد و 
گرمی من عجب آمد.  هم ایشان را از 

که شما کیستید... گفتند ما  پرسیدم 
فرشتگانیم ... از من پرسیدند ... ]ص 

14، س 13[

حقیقت انوار آتش عشق جز در باطن 
طاهر ظاهر نشود ]ص 5 پ[

حقیقت آتش عشق جز در باطن طاهر 
ظاهر نشود ]ص 532، س 20[

حقیقت آتش عشق جز در باطن طاهر 
ظاهر نشود ]ص 14، س 18[

که  در این معنی وقتی صادق باشی 
که در راه دوستی بر عداوت دنیا ثابت 

باشی ]ص 5 پ[

که در  در این معنی وقتی صادق باشی 
راه دوستی ]ما[ بر عداوت دنیا ]ثابت 

قدم[ باشی ]ص 533، س 3[

که  در این معنی وقتی صادق باشی 
که در راه دوستی بر عداوت دنیا ثابت 

قدم باشی ]ص 14، س 23[

و مرکب ضعیف ایشان بار هم دنیا 
و محنت خالق جهان برنتابد ]ص 

5 پ[

و مرکب ضعیف ]ایشان[ بار هم دنیا 
و محبت خالق جهان برنتابد ]ص 

533، س 5[

و مرکب ضعیف ایشان بار هّم دنیا و 
محبت خالیق جهان برنتابد ]ص ،14 

س 25[

جان های مستعدان قبول فیض ربانی 
را ... از ظلمات حضیض تیه غفلت 
سوی مراقی بساط قرب می کشد ]ص 

5 پ[

جان های مستعدان قبول فیض ربانی 
را ... از ظلمات تیه غفلت سوی 

مراقی بساط ]قربت[ می کشد ]ص 
533، س 9[

جان های مستعّدان قبول فیض ربانی 
را ... از ظلمات تیه غفلت سوی 

مراقی بساط قربت می کشد ]ص 15، 
س 3[

که ... وعاء  اول قدم ارادت آن است 
وجود مرید از ارادت قدیم چنان پر 

که غیر را در وی گنج نماند ]ص  شود 
5 پ[

که ... وعاء  اول قدم ارادت آن است 
وجود مرید از ارادت قدیم چنان پر 

که غیر را در وی گنجائی نماند  شود 
]ص 533، س 11[

که ...  وعای  اول قدم ارادت آن است 
وجود مرید از ارادت قدیم چنان پر 

ی گنجایی نماند  که غیر را در و شود 
]ص 15، س 6[

و هر چه دیگران را به سعی و ممارست 
ظاهر معلوم می شود وی را به حکم إن 
تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا از مجاذبۀ 

باطن معلوم و مفهوم می شود ]ص 6 ر[

و هر چه دیگران را به سعی و ممارست 
ظاهر معلوم شود وی را به حکم إن 

تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا از محادثۀ 
باطن معلوم و مفهوم می شود ]ص 

533، س 17[

و هر چه دیگران را به سعی و ممارست 
ظاهر معلوم می شود وی را به حکم إن 
تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا از محادثۀ 

باطن معلوم و مفهوم می شود ]ص 15، 
س 12[

مرید صادق را سه نشان بود اول خواب 
وی خواب غرقه شدگان بود و خورش 
وی خورش بیماران بود و سخن وی 
سخن مصیبت زدگان بود ]ص 6 ر[

مرید صادق را سه نشان بود اول 
خواب وی مثل خواب غرقه شدگان بود 
و خوردن وی چون خوردن بیماران بود و 
سخن وی چون سخن مصیبت زدگان 

بود ]ص 534، س 2[

مرید صادق را سه نشان بود. اول 
خواب وی مثل خواب غرقه شدگان بود 
و خوردن وی مثل خوردن بیماران بود و 
سخن وی چون سخن مصیبت زدگان 

بود ]ص 15، س 18[
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چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

یا جدائی/ از آنت  تو همچو قطره از در
هیچ گوهر در شکم نیست  ]ص6 ر[

یا جدائی/ از آنت  تو همچون قطره از در
]دّر معنی[ در شکم نیست ]ص 534، 

س 10[

یا جدایی/ از  تو همچون قطره از در
آنت هیچ گوهر در شکم نیست ]ص 

16، س 4[

و تا بنده نشوی آزادی نیابی ... و تا از 
خود نگریزی به خود نرسی و تا خود را 
فدا نکنی مقبول آن حضرت نشوی 
و تا همه درنبازی همه نشوی و این 

معنی جز بتجرید ظاهر و تفرید باطن 
که از جمیع شواغل دنیوی اعراض کنی 

دست ندهد  ]ص 6  پ[

و تا بنده نشوی آزاد نگردی ... و تا از 
خود نگریزی به خدا نرسی و تا خود را 
فدا نکنی مقبول آن حضرت نگردی 
و تا همه درنبازی همه نگردی و این 
معنی جز بتجرید ظاهر و تفرید باطن 

که از جمیع شواغل اعراض است 
دست ندهد  ]ص 534، س 17[

و تا بنده نشوی آزادی نیابی ... و تا از 
خود نگریزی به خدا نرسی و تا خود را 
فدا نکنی مقبول آن حضرت نشوی 
و تا همه درنبازی همه نگردی و این 

معنی جز به تجرید ظاهر و تفرید 
که از جمیع شواغل اعراض کنی،  باطن 

دست ندهد  ]ص 16، س 11[

که  بدشواری توانی یافت بوئی/ 
سلطانی چنین آسان نباشد

ارادت بدو مقامات سالکان است 
]ص 6 پ[

که  بدشواری توانی یافت بوئی/ 
سلطانی چنین آسان باشد

ارادت بدو مقام سالکان است ]ص 
535، س 4[

که  به دشواری توانی یافت بویی/ 
سلطانی چنین آسان نباشد

ارادت بدو مقام سالکان است ]ص 
17، س 7[

توحید سّر مدار زمین و آسمان است... 
توحید شهباز فضای المکان است 
توحید مشعلۀ نیران اشواق طالبان 

است ]ص 6  پ[

توحید مدار زمین و آسمان است... 
توحید شهباز هوای فضای المکان 

است توحید مشعل نیران اشواق 
طالبان است ]ص 535، س 9[

توحید سر مدار زمین و آسمان است... 
توحید شهباز هوای فضای المکان 

است توحید مشعل نیران اشواق 
طالبان است ]ص 17، س 12[

عاشقان دانند در میدان درد/ تا فناء 
کرد  عشق با مردان چه 

ای عزیز بدانکه توحید را ظاهری است 
 اهلل 

ّ
و باطنی ... ظاهر آن ذکر ال إله اال

و اشارت تنزیل ربانی و عبارات لطیفۀ 
رسول و برکشیدۀ حضرت سبحانی 

]ص 7 ر[

عاشقان دانند در میدان درد/ تا فناء 
کرد عشق با ایشان چه 

بدانکه توحید را ظاهری است و 
 اهلل و 

ّ
باطنی ... ظاهر آن ذکر ال إله اال

اشارت تنزیل ربانی و عبارات لطیف 
و برکشیدۀ حضرت سبحانی ]ص 

536، س 7[

عاشقان دانند در میدان درد/ تا فنای 
کرد عشق با ایشان چه 

که توحید را ظاهری  ای عزیز، بدان 
است و باطنی ... ظاهر آن ذکر ال إله 

 اهلل و اشارت تنزیل رّبانی و عبارات 
ّ

اال
لطیفۀ رسول و برکشیدۀ حضرت 

سبحانی ]ص 18، س 15[

و هر شخصی را موافق حال او در 
کرد  مطالعۀ معارف ... مرتبه ای تعیین 

]ص 7 پ[

و هر شخصی را موافق حال او در 
مطالع معارف ... مرتبه ای تعیین 

کردند ]ص 537، س 5[
]مطابق نسخۀ لیدن/ ص 19، س 20[

ای ترا با هر دلی کاری دگر/ در پس هر 
پرده بازاری دگر

هر دمی هر ذّره را بنموده ای از جمال 
خویش رخساری دگر

دام حسنت دائما گسترده ای/ تا بود 
هر دم گرفتاری دگر ]ص 7 پ[

ای ترا در هر دلی کار دگر/ در پس هر 
پرده بازار دگر

هر دمی هر ذّره را بنموده باز/ از جمال 
خویش رخسار دگر ...

گسترده ای/ تا بود  دام حسنت دائما 
هر دم گرفتار دگر ]ص 537، س 10[

ای ترا در هر دلی کاری دگر/ در پس هر 
پرده بازاری دگر

هر دمی هر ذّره را بنموده باز/ از جمال 
خویش رخساری دگر ...

دام حسنت دائما گسترده ای/ تا بود 
هر دم گرفتاری دگر ]ص20، س 5[
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گفتن  با رسول حق سخن بجهر 
موجب تحبیط است اعمال با 
حضرت صمدیت اولی ادب 

نگاهداشتن ]ص 36 ر[

گفتن موجب  با رسول حق سخن بلند 
تحبیط اعمال است با حضرت 
حق سبحانه و تعالی اولی تر ادب 

نگاهداشتن ]ص 540، س 4[

گفتن موجب  با رسول حق سخن بلند 
تحبیط اعمال است با حضرت 
حق سبحانه و تعالی اولی تر ادب 

نگاهداشتن ]ص 23، س 7[

عظمت ذات قدیم از هیچ ذره از 
کاینات خالی مدانید  تا از  ذرات 

سعادت درجات اهل حضور محروم 
نمانید ]ص 36 پ[

عظمت ذات قدیم را از هیچ ذره 
کاینات غایب مدانید تا از  از ذرات 

سعادت درجات اهل حضور محروم 
نمانید ]ص 540، س 14[

عظمت ذات قدیم را از هیچ ذره 
کاینات غایب مدانید تا از  از ذرات 

سعادت درجات اهل حضور محروم 
نمایند ]ص 23، س 16[

کسی در خدمت پادشاهی سخن 
بلندتر از قاعده می گوید بازخواست 

می یابد ]ص 36 پ[

که در خدمت پادشاه سخن  کسی 
بلندتر از قاعدۀ ادب می گوید 

بازخواست ]می یابد[ ]ص 541، س6[
]مطابق نسخۀ لیدن/ ص 24، س 5[

زبانرا از غیبت و دروغ نگاهدارد تا الیق 
که هر  گردد  که مجری ذکر حق  آن شود 
کذب ]و[ غیبت  زبان ]که[ بخباثت  

ملوث ]شد[26 هرگز ذکر حق بر آن زبان 
جاری نشود اال حروف ذکر علی الغفلة 

]ص 30 ر[

زبانرا از از دروغ و غیبت نگاهدارد تا 
گردد  که مجرای ذکر حق  الیق آن شود 
کذب و غیبت  که بجنایت  که هر زبان 

ملوث شد هرگز حقیقت ذکر به آن 
زبان جاری نشود اال ذکر حروف علی 

الغفلة ]ص541، س 15[

زبان را از از دروغ و غیبت نگاه دارد 
که ِمجِرِی ذکر حق  تا الیق آن شود 

کذب  که به خیانت  که هر زبان  گردد؛ 
و غیبت ملّوث شد، هرگز حقیقت ذکر 

بر آن جاری نشود اال حروف ذکر علی 
الغفلة ]ص 24، س 14[

که اساس و قاعدۀ سلوک حقیقی بر   ...
این معنی است ]ص 30 ر[

که اساس و قاعدۀ سلوک مبنی بر   ...
این معنی است ]ص 542، س 7[

که اساس و قاعدۀ سلوک مبنی بر   ...
این معنی است ]ص 24، س 19[

... و درین موضع برای تنبیه طالبان 
کرده  در شرایط و آداب خلوت ایمائی 

آید ]ص 30 ر[

... و درین نسخه برای تنبیه طالبان 
کرده  در شرایط و آداب خلوت ایمائی 

شود ]ص 542، س 9[
]مطابق نسخۀ لیدن/ ص 24، س 21[

باب دوم توکل است ...
باب سیم توبه است ... 

 ]ص 30 ر[

باب دوم توبه است ...
باب سیم توکل است ...

 ]ص 542، س 13[

باب دویم توکل است ...
باب سیم توبه است ... 

 ]ص 25، س 2[

که مطّهر جوارح  وضو طبقۀ ظاهر است 
است از خباثت و اوساخ و ذکر طبقۀ 
که مطهر آینۀ دل است از  باطن است 
کدورت رین و زنگ اغیار ]ص 30 پ[

که مطّهر جوارح  وضو طبقۀ ظاهر است 
است از خبایث و اوساخ و ذکر طبقۀ 
که مطهر آینۀ دل است از  باطن است 
کدورات رین و رنگ اغیار ]ص 542، 

س 20[

که مطّهر جوارح  وضو طبقۀ ظاهر است 
است از خبایث و اوساخ و ذکر طبقۀ 
که مطّهر آیینۀ دل است  باطن است 

از کدورت دین و رنگ اغیار ]ص 
25،س 9[

کاغذ ناخواناست، به همین دلیل با توجه به نسخ دیگر افزوده شد. بین رفتن  کلمات داخل قالب به علت از  .26
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که حبس  ... و صوم طبقۀ باطن 
دواعی باطن می کند از طلب غذا ]ص 

30 پ[

که حبس  ... و صوم طبقۀ باطن 
دواعی می کند از ]طلب[ غذا ]ص 

543، س 6[

که حبس  ... و صوم طبقۀ باطن 
دواعی می کند از طلب غذا ]ص 25، 

س 13[

که رقم حرمان و داغ  ... جماعتی 
کشیده  خسران بر دیده و دل ایشان 

بودند از راه حّس صورت بشری انبیا 
و اولیا علیهم السالم می دیدند و از 

مشاهدۀ وجود معنوی محروم بودند 
می گفتند ما هذا اال بشر ... ]ص 31 ر[

که رقم حرمان و داغ  ... جماعتی 
کشیده  خسران بر دیدۀ  دل ایشان 

بودند از راه حّس صورت بشری انبیا 
علیهم السالم می دیدند و از مشاهدۀ 
وجود معنوی محروم بودند ما هذا اال 

بشر ... ]ص 543، س 19[

که رقم حرمان و داغ  ... جماعتی 
کشیده  خسران بر دیدۀ  دل ایشان 

بودند، از راه حّس، صورت بشری انبیا 
علیهم السالم می دیدند و از مشاهدۀ 
وجود معنوی محروم بودند و می گفتند 

ما هذا اال بشر ... ]ص 26، س 5[

... منکران بعد از وفات دانند تا 
حسرت خورند ]ص 31 ر[

... منکران بعد از وفات دانند تا 
حسرت برند ]ص 544، س 5[

... منکران بعد از وفات دانند تا 
حسرت برند ]ص 26، س 11[

که از هر هفته صوم پنجشنبه با  باید 
دوشنبه و از هر ماهی ایام بیض و شب 

آدینه نماز تسبیح در وقت تهّجد و هر 
که برخواند ]ص  روز سبعی از قرآن باید 

31 پ[

که از هر هفته صوم پنجشنبه با  و باید 
دوشنبه و از هر ماهی ایام بیض و شب 

جمعه صلوة تسبیح در وقت خفتن 
و هر روز سبعی از قرآن برخواند ]ص 

544، س 16[

که از هر هفته صوم پنجشنبه با  و باید 
دوشنبه و از هر ماهی ایام بیض و شب 

جمعه صلوة تسبیح در وقت تهجد و 
هر روز سبعی از قرآن با تدبر برخواند 

]ص 26، س 22[

گفتنـی اسـت گاه ضبط هـای نامرّجـح یـا ضعیـف یـا حتـی اشـتباه نیـز در نسـخۀ لیـدن دیده می شـود که 
یاد نیست، مانند: البته موارد آن ز

چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

حقایق اثمار ارواح در حدایق اشجار 
کمال رسانید27 ]ص  اشباح انسی به 

2 پ[

حقایق اثمار ارواح قدسی را در 
کمال  حدایق اشجار اشباح انسی به 

رسانید ]ص 527، س 1[

حقایق اثمار ارواح قدسی را در 
کمال  حدایق اشجار اشباح انسی به 

رسانید ]ص 9، س 1[

که اظهار  ایزد تعالی چون خواست 
قدرت بی غایت و آثار28  احضار 

کند به مقتضای  حکمت بی نهایت 
که از ظلمت  جود نفوس وجود انسانی 

آباد نابود ... به صحرای وجود آورد 
]ص 2 پ[

که اظهار  ایزد تعالی چون خواست 
قدرت بی غایت و احضار حکمت 

کند به مقتضای جود نفس  بی نهایت 
وجود انسانی را از ظلمت آباد نابود 

... به صحرای وجود آورد ]ص 527، 
س 8[

که اظهار  ایزد تعالی چون خواست 
قدرت بی غایت و اظهار حکمت 
کند به مقتضای جود  بی نهایت 

نفوس وجود انسانی را از ظلمت آباد 
نابود ... به صحرای وجود آورد ]ص 

9، س 9[

27. آشکار است که در آغاز رساله، همدانی به سجع و ترصیع توجه داشته و به عمد واژه های »حقایق«، »اثمار«، »ارواح« و »قدسی« را در برابر 
»حدایق«، »اشجار«، »اشباح« و »انسی« قرار داده است.

28. ظاهرًا واژۀ »آثار« زاید است.
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و حجب29 عهدۀ عهد قالوا بلی بر ذمۀ 
کردند پس همه را  سعدا و اشقیا ثابت 

خلعت وجود درپوشیدند ]ص 3 ر[

و حجت عهدۀ عهد قالوا بلی بر ذمت 
سعدا و اشقیا ثابت کردند پس همه را 

خلعت وجود پوشیدند ]ص 528،س 4[

و حجت عهدۀ عهد قالوا بلی بر ذمت 
کردند پس همه را  سعدا و اشقیا ثابت 
خلعت وجود پوشیدند ]ص 10،س 2[

بافسوس و بازی تخّیالت ... فریفته 
شدند ... و جناح طایر روح قدسی 

کردند و ...  را بخیال مالوفات ... بند 
سفر این قوم نامبارک افتاد ]ص 3 ر[

بافسوس تخّیالت ... فریفته شدند ... 
و جناح طایر روح قدسی را به حبال 

کردند و ... سفر این  مالوفات ... بند 
قوم نامبارک افتاده ]ص 528، س 14[

به افسوس و بازی تخّیالت ... فریفته 
شدند ... و جناح طایر روح قدسی را 
کردند و ...  به جبال مالوفات ... بند 
سفر این قوم نامبارک افتاد ]ص 10، 

س 11[

طایفۀ سیم شاهان صفوف والیت ... 
بر بساط قرب مولی لوث حدوث دنیا 

و عقبی را ... از پای همت بینداختند 
]ص 3 پ[

طایفۀ سوم سابقان صفوف والیت ... 
بر بساط قربت مولی لوث حدوث دنیا 
و عقبی را ... از پای همت بینداختند 

]ص 529، س 5[

طایفۀ سیوم سابقان صفوف والیت ... 
بر بساط قربت مولی لوث حدوث دنیا 
و عقبی را ... از پای همت بینداختند 

]ص 10، س 24[

رسول علیه السالم دست او بگرفت 
که  و طرفی بیرون شد تا بمقامی 

کرباس  کله های هر آدمی افتاده بود و 
یده و استخوانهای  پاره های در

که حرص  پوسیدۀ حیوانات ... 
ی جای  کبر را در و و هوس و 

کرباس پاره های  داده بودند و این 
که  نحس جامه های ایشان است 

می پوشیدند  ]ص 4 پ[

رسول علیه السالم  دست او بگرفت 
که  و بطرفی بیرون شد تا مقامی 

کرباس  کله  های آدمی افتاده بود و 
یدۀ نجس و استخوانهای  پاره های در

که حرص  پوسیدۀ حیوانات ... 
ی جا داده  کبر را در و و حسد و 

کرباس پاره های نجس  بودند و این 
که  آلوده جامه های ایشان است 
می پوشیدند ]ص 531، س 5[

رسول علیه السالم  دست او را 
بگرفت و به طرفی بیرون شد تا 

کله  های آدمی افتاده بود  که  مقامی 
یدۀ نجس و  کرباس پاره های در و 

استخوانهای پوسیدۀ حیوانات ... 
کبر را در او جای  که حرص و حسد و 

کرباس پاره های  داده بودند و این 
که  نجس آلود جامه های ایشان است 

می پوشیدند ]ص 12، س 17[

کدام خاصیت  نوع انسان به 
مستوجب مسجودی مالیک شده 

است و چه سیرت در وی تعبیه است 
ی از همه موجودات شریف تر آمد  که و

]ص 5 ر[

کدام خاصیت  نوع انسان به 
ئکه شد و  مستوجب مسجودی مال

که  که در وی تعبیه است  چه سر است 
ی از همه موجودات شریف تر آمد  و

]ص 531، س 22[

کدام خاصیت  نوع انسان به 
ئکه شد و  مستوجب مسجودی مال

ی از همه موجودات  که و چه سّر است 
شریفتر آمد ]ص 13، س 19[

سکان حظایر قدس از پرتو تابش 
تجلی آتش عشق بگریختند و قطان 

اوطان آسمان و زمین از مهابت 
یختند و از  صدمۀ عشق در هم ر

حملۀ حمل عشق حملۀ عرش متوقف 
شدند ]ص 5 ر[

سکان حظایر قدس از پرتو تجلی 
آتش عشق بگریختند و قطان اوطان 

آسمان و زمین از مهابت صدمت 
یختند و از حمل عشق  عشق در هم ر

حملۀ عرش متوقف شدند ]ص 532، 
س 9[

سکان حظایر قدس از پرتو تجلی 
آتش عشق بگریختند و قطان اوطان 

آسمان و زمین از مهابت صدمت 
یختند و از جملۀ حمل  عشق در هم ر
عرش متوقف شدند ]ص 14، س 7[

29. بی تردید »حجت« صحیح است و ضبط نسخۀ لیدن توجیهی ندارد.
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چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

نعمت دنیا و نعمت خواره بین/ 
اینست نعمت اینست نعمت 

خواره گان ]ص 5 ر[

نعمت دنیا و نعمت خواره بین/ 
اینش نعمت آنش نعمت خوارگان 

]ص531، س 17[

نعمت دنیا و نعمت خواره بین/ اینت 
نعمت اینت نعمت خوارگان ]ص 

13، س 14[

یش  گر یک ذّره مهر آید پدیدار/ مه رو ا
ز تو پنهان نباشد ]ص 6 پ[

گرت یک ذّره مهر آید پدیدار/ مه رویش 
ز تو پنهان نباشد ]ص 535،س 2[

گرت یک ذّره مهر آید پدیدار/ مه رویش 
ز تو پنهان نباشد ]ص 17،س 5[

که توحید این بود/  گم شو  تو در او 
که تقریر این بود ]ص  کن  گم  گم شدن 

7 ر[

که توحید این بود/  گم شو  تو در او 
که تفرید این بود ]ص  کن  گم  گم شدن 

535، س 20[

که توحید این بود/  گم شو  تو در او 
که تفرید این بود ]ص  کن  گم  گم شدن 

18، س 5[

کنه حقیقت آن  و زبان همه از عبارت 
قاصر ]ص 7 پ[

کنه  و زبان وصف همه از عبارت 
حقیقت آن قاصر ]ص 536، س 15[

کنه  و زبان وصف همه از عبارت 
حقیقت آن قاصر ]ص 19، س 9[

که  که در محشر عظیم  می فرماید 
کبری است جمیع اذکار و  قیامت 
اعمال بنده را در دیوان حسنات و 

که  که ال إله اال اهلل را  میزان آرند مگر 
از محسوبات و موزونات نشمارند زیرا 
که عرش و فرش و آسمان و زمین در 
مقابلۀ انوار توحید ندارند ]ص 36 ر[

که  که در محشر عظیم  می فرماید 
قیامت است جمیع اذکار و اعمال 

بنده را در دیوان حساب و میزان آرند 
که از محسوبات  مگر ال إله اال اهلل 

که عرش و  و موزونات نشمارند زیرا 
فرش و آسمان و زمین طاقت مقابلۀ 
انوار توحید ندارند ]ص 539، س 12[

که  که در حشر عظیم  می فرماید 
کبری است، جمیع اذکار  قیامت 
و اعمال بنده را در دیوان حساب 
که از  و میزان آرند مگر ال إله اال اهلل 

محسوبات و موزونات نشمارند، زیرا 
که عرش و فرش و آسمان و زمین 

طاقت مقابلۀ انوار توحید ندارند ]ص 
22، س 12[

... و جهد نمودن تا جز حق در وقت 
ذکر بر زبان نگذرد رسم مقبوالن 

حضرت ]ص 30 ر[

... و جهد نمودن تا جز حق در وقت 
ذکر زبان بر خاطر نگذرد رسم مقبوالن 

حضرت است ]ص541، س 11[

... و جهد نمودن تا جز در وقت ذکر 
زبان بر خاطر نگذرد رسم مقبوالن 
حضرت است ]ص 24، س 10[

که نفس  ... و نفی خواطر طبقۀ باطن 
کند ]ص 30 پ[ را از غیر دوست منع 

که نفس  ... و نفی خواطر طبقۀ باطن 
را از خواطر غیر دوست منع می کند 

]ص 543، س 3[

که نفس  ... و نفی خواطر طبقۀ باطن 
را از خواطر غیر دوست منع می کند 

]ص 25، س 16[

باب چهارم قسط است و طبقات آن 
ربط دل است با روحانیت شیخ ... 

]ص 30 پ[

باب چهارم قسط است و طبقات آن 
دوام ربط دل است با روحانیت شیخ 

... ]ص 543، س 8[

باب چهارم قسط است و طبقات آن 
دوام ربط دل است با روحانیت شیخ 

... ]ص 25، س 18[

گور او شدند  کرد مرید  ... و چون نقل 
بی فایده از آنکه از راه حس صورت 

کلمات  گوش  بشری او می دیدند و به 
او می شنیدند ]ص 31 ر[

گور او  کرد همه مرید  ... و چون نقل 
شدند بی فایده از آنکه از راه حس جز 

گوش  صورت بشری وی نمی بینند و به 
کلمات وی می شنوند ]ص 544، 

س 7[

گور او  کرد همه مرید  ... و چون نقل 
شدند بی فایده از آنکه از راه حس 

جز صورت بشری وی نمی بینند و به 
کلمات وی می شنوند ]ص  گوشش 

26، س 13[
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چاپ تقی زادهچاپ ریاضنسخۀ لیدن

حظ او از نفس حیات است و حق 
گر حظ  نفس بر او حضور او با حق ا

کرده  خود شناسد و حق او نگزارد ظلم 
باشد ]ص 31 ر[

حظ او از نفس حیوة است و حق 
گر حظ خود  نفس بر او حضور با حق ا
کرده  بستاند و حق او بگذارد30 ظلم 

باشد ]ص 544، س 10[

حظ او از نفس حیات است و حق 
گر حظ  نَفس بر او حضور با حق: ا

کرده  خود بستاند و حق او نگزارد ظلم 
باشد ]ص 26، س 16[

کرده بود یا قضا و در  ... مگر نیت نذر 
یست از  که مرو صبح و شام این دعا 
حضرت خضر علیه السالم می خواند 

]ص 31 پ[

کرده باشد یا قضا و  ... مگر نیت نذر 
یست از  که مرو در صبح و شام دعائی 
حضرت رسالت علیه السالم می خواند 

]ص 544، س 22[

کرده باشد یا  ... مگر نیت نذر 
که  قضا. و در صبح و شام این دعا 

ی است از حضرت مصطفی  مرو
علیه السالم، می خواند ]ص 27، س 

]3

نتیجه 
اثـر میرسـّیدعلی  از رسـالۀ ذکریـه  نسـخۀ لیـدن )مـورخ 811ق( قدیمی تریـن دسـت نویس شناخته شـده 
همدانی اسـت که چون در فهرسـت نسـخه های کتابخانۀ دانشـگاه لیدن اثری ناشـناخته و بدون عنوان 
معرفـی شـده، تـا کنـون مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و در تصحیحات منتشرشـدۀ ایـن اثر از آن اسـتفاده 
نکرده اند. حتی گزارش زنده یاد دانش پژوه نیز که این رساله را در نسخۀ مورد نظر شناسایی و معرفی کرده 
که باید و شاید نشان نداده است.  کامل نبوده، اهمیت این دست نویس را آنچنان  است، چون جامع و 
کتابـت ایـن نسـخه بـه دورۀ زندگانـی همدانـی بسـیار نزدیـک اسـت و به جـز افتادگـی  یـخ  کـه تار در حالـی 
بسـیار کوتاهـی در میانـه در حـد یـک بـرگ، هیـچ نقصـان دیگری نـدارد. همچنین اغلـب ضبط های این 
دسـت نویس، چه در سـطح واژگانی و چه در سـطح نحوی شـایان توجه اسـت. بنابراین باید در تصحیح 

دوبارۀ این اثر یا پژوهش های مرتبط با آن در زمرۀ نسخه های معتبر به شمار آید.

کرده است. کند« معنی  یاض برای توجیه و توضیح این ضبط آن را »رها  30. ر
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