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کتاب شناسی انتقادی اوراد سید علی همدانی  

هادی بیدکی

ــای آن در  گزیده ه ــروح و  ــی و ش ــی همدان ــید عل ــۀ س ــددی از اوراد فتحی ــخ متع ــده: نس چکی
ــاله االوراد و  ــخۀ رس ــه، دو نس ــخۀ اوراد فتحی ــک نس ــط ی ــان فق ــه محقق ک ــود دارد  ــران وج ای
کنــون، ســه نســخه از اوراد  کــه تــا  کرده انــد، در حالــی  یــک نســخۀ اســناد اوراد فتحیــه اشــاره 
فتحیــه، پنــج نســخه از رســاله االوراد، پنــج نســخه از شــرح جعفــری، چهــار نســخه از شــروح 
ــر از  ــناس دیگ ــخۀ ناش ــت نس ــه و هف ــدۀ اوراد فتحی گزی ــخه از  ــار نس ــه، چه ــر اوراد فتحی دیگ
کــه مجموعــًا 28 نســخه اســت. نویســنده پــس از مطالعــۀ منابــع  اوراد ســید شناســایی شــده 
کــه در تــوان او بــود، نســخ  مرتبــط بــا آثــار ســید و بررســی فهرســت های نســخ خطــی تــا جایــی 
شناســایی شــده را مطالعــه و محتــوای آنهــا را ســنجید و پــس از طبقه بنــدی و معرفــی تمامــی 
نســخ به دســت آمده، بــه نقــد و تحلیــل انتقــادی فهرســت ها و ســخنان فهرست نویســان 
ــخۀ  ــه نس ــاله االوراد، س ــخۀ رس ــان دو نس ــی از فهرست نویس ــت. برخ ــخ پرداخ ــارۀ آن نس درب
شــروح اوراد فتحیــه و یــک نســخۀ گزیــدۀ اوراد فتحیــه را اوراد فتحیــه ســید علــی و دو نســخۀ 
کرده انــد. معرفــی 28 نســخۀ نویافتــه از اوراد ســید علــی و  ناشــناس را شــرح جعفــری قلمــداد 
گامــی اســت بــرای دیگــر محققــان تــا بــا همتــی واال تصحیــح و چــاپ  گزیده هــای آن،  شــروح و 
کار خــود قــرار دهنــد. دســتاورد  گزیده هــای آن را ســرلوحۀ  انتقــادی اوراد ســید علــی و شــروح و 
کتاب شناســی انتقــادی و بــه روز تمــام آثــار ســید  ایــن مقالــه ســعی دارد تــا ضــرورت تدویــن 
گاهــی تــازه و بیشــتری دربــارۀ  کنــد تــا بــه واســطۀ آن، مخاطبــان آ گوشــزد  علــی را بــه محققــان 

ایــن عالــم و عــارف نامــدار و آثــار او بــه دســت آورنــد.

کتاب شناسی انتقادی، اوراد، سید علی همدانی. کلیدی:  واژه های 

 The Critical Bibliography of Seyyed Ali 
Hamedāni›s Urād
By: Hādi Beidaki
Abstract: Different manuscripts of Seyyed Ali 
Hamedāni›s Urād-e Fathiye and its explanation and 
excerpts are available in Iran. The scholars have 
only mentioned one manuscript of Urād-e Fathiye, 
and two manuscripts of Resālat al-Urād, and one 
manuscript of Asnād-e Urād while 28 manuscripts 
of Seyyed Ali Hamedāni›s Urād have been so far 
discovered:  three manuscripts of Urād-e Fathiye, 
five manuscripts of Resālat al-Urād, five manu-
scripts of Sharh-e Ja›fari, four manuscripts of other 
explanations of Urād-e Fathiye, four manuscripts 
of the excerpts of Urād-e Fathiye, and seven other 
unidentified manuscripts of Seyyed›s Urād. Having 
studied the sources related to Seyyed›s works and 
examined the manuscripts catalogs, the author has 
studied the discovered manuscripts as much as 
he could. After classifying and introducing all the 
published manuscripts, he analyzed and criticized 
the catalogs and the points which the cataloguers 
mentioned about those manuscripts. Some of the 
cataloguers have considered two manuscripts of 
Resālat al-Urād, three manuscripts of explanations 
of Urād-e Fathiye, and one manuscripts of the 
excerpts of Urād-e Fathiye as Seyyed Ali›s Urād-e 
Fathiye; and regarded two unidentified manuscripts 
of his work as sharh-e Ja›fari. Introducing the 28 
recently-found manuscripts of Seyyed Ali›s Urād 
along with its explanations and excerpts has opened 
the way for other scholars to give priority to the 
critical correction and publication of Seyyed Ali›s 
works. This article tries to remind the researchers 
of the necessity of the compilation of a critical and 
updated bibliography of all of Seyyed Ali›s works; 
therefore, the addressees would have more new 
information about this well-known scholar.
Key words: Critical bibliography, Urād, Syyed Ali 
Hamedāni.

 بيبليوغرافيا نقدّية لكتاب أوراد للسّيد عيل اهلمداين

هادي بيدكي

توجد يف إيران نسٌخ عديدة من كتاب األوراد الفتحّية للسّيد عيل اهلمداين، 
إضافًة إىل ما يوجد من شــروحه ومنتخباته، إاّل أّن املحّققني مل يذكروا ســوى 
نســخة واحــدة مــن األوراد الفتحّيــة ونســختني مــن رســالة األوراد ونســخة 
خرى من وثائق األوراد الفتحّية. هذا يف الوقت الذي مّت التعّرف حىّت اآلن 

ُ
أ

عل وجود ثاث نسخ من األوراد الفتحّية، ومخس نسٍخ من رسالة األوراد، 
خرى لألوراد 

ُ
خرى من الشرح اجلعفري، وأربع نسخ من الشروح األ

ُ
ومخٍس أ

خرى 
ُ
الفتحّيــة، وأربع نســخ من منتخبات األوراد الفتحّية، مع ســبع نســٍخ أ

جمهولة من أوراد السّيد، ليبلغ املجموع مثاٍن وعشرون نسخة.

يبحث -   وبعد أن يطالع كاتب هذا املقال املصادر ذات الصلة بآثار السّيد و
عل قدر ما تســمح به طاقته  - يف فهارس النســخ اخلّطّية، ينتقل ملطالعة 
يف كاّفة النسخ اليت  ياهتا، ومن مّث تصنيف وتعر النسخ املذكورة وتقيمي حمتو
يف متناول يده، لينهتي إىل تقدمي دراســة نقدّية وحتليلّية للفهارس وما ذكره 

املفهرسون عن هذه النسخ فهيا.

ومّما ذكره بعض املفهرســني أ ّنم اعتبروا نســختان من رســالة األوراد وثاث 
نســخ مــن شــروح األوراد الفتحّيــة ونســخة مــن منتخبــات األوراد الفتحّية 
باعتبارهــا هــي األوراد الفتحّيــة للســّيد عيل، كمــا عّدوا نســختان جمهولتان 

باعتبارمها نسختان من الشرح اجلعفري.

 من أوراد السّيد 
ً
يف بالنسخ الثمان والعشرون املكتشفة حديثا يعتبر التعر و

عيل وشــروحها ومنتخباهتا خطوة متّهد الســبيل أمام بايق املحّققني وحتّفزهم 
يبادروا إىل تصحيح ونقد وطباعة أوراد السّيد  كي يشــّمروا عن ســواعدهم و

عيل وشروحها ومنتخباهتا باعتبارها يف مّقة جداول أعماهلم.

يــن  واملقــال احلــايل هيــدف إىل أن هيمــس يف آذان املحّققــني بضــرورة تدو
فات السّيد عيل، كي يصل القّراء إىل 

ّ
البيبلوغرافيا النقدّية واملعاصرة لكاّفة مؤل

فات.
ّ
إضافّية عن هذا العامل والعارف البارز وما لديه من املؤل معلومات جديدة و

املفردات األساسّية: البيبليوغرافيا النقدّية، األوراد، السّيد عيل اهلمداين.
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 کتاب شناسی انتقادی
 اوراد سیدعلی همدانی

1. اشاره
علی بن شهاب الدین همدانی، ملقب به امیرکبیر، علی ثانی، شاه همدان، مشهور به میر سیدعلی همدانی 

یه اســت که در منابع متعدد به شرح احوال  ئی، یکی از مشــایخ نامدار سلســلۀ کبرو و متخلص به علی و عال

و آثار او پرداخته شده و در اینجا برای خودداری از تکرار مطالب دیگران، مختصرًا به معرفی این شخصیت 

یم. یخی می پرداز تار

کودکی تحت تعلیم  سیدعلی در سال 714ق در خانوادۀ معتقد و متمکنی در همدان به دنیا آمد و از همان 

کــه از مریدان شــیخ محمــود مزدقانی بود قرار گرفت و همین امر باعث شــد که ســید در  و تربیــت دایــی خــود 

دوازده سالگی به خدمت و حضور شیخ مزدقانی درآید. مزدقانی و استاد او، عالءالدوله سمنانی از معتقدان 

یان درآید. سید از میان  کبرو یه بودند و آشــنایی ســید با مزدقانی مقدمۀ مؤثری بود تا به مســلک  کبرو سلســلۀ 

مریــدان عالءالدولــه بیــش از همــه از حضور اســتاد خــود، نجم الدیــن محمد اذکانــی فیض برده و با مشــایخ 

یه مأمور به ارشاد مردم  کبرو دیگری هم دیدار داشــته اســت. ســید پس از طی مراحل ســلوک از سوی مشــایخ 

یادی از آسیای مرکزی و آسیای صغیر سفر  و تبلیغ اســالم شــد. بنابراین به ســیر و ســفر پرداخت و به مناطق ز

یه را داشت و  کبرو کرد و حدود چهار ســال در کشــمیر سکونت داشت. سید در کشمیر مقام خالفت سلسلۀ 

کونار در  کافرستان  ُمبلغ و مروج اســالم بود. ســرانجام سید زمان بازگشــت از کشمیر و عزیمت به ترکستان در 

کردند. سال 786ق درگذشت و مریدان او جسدش را به ختالن بردند و در آنجا دفن 

کــه او هم ماننــد پدر خود به ترویج اســالم در آســیای میانــه پرداخت  از ســید پســری بــه نــام محمــد باقی ماند 

گردان زیادی هم تربیت نمود که مشــهورترین آنان ابواسحاق  و ســرانجام در ســال 800ق درگذشــت. ســید شــا

کرده که شرح آنها در  ختالنی بود که حکم جانشینی او را داشت. او آثار فراوانی را به نثر فارسی و عربی تألیف 

منابع موجود است. اشعاری نیز از او باقی مانده که نشانگر تبحر او در شعر و قریحۀ شاعری است. از آثار منثور 
کرد.1 فارسی سید باید به ذخیرة الملوک، مرآةالتائبین، مشارب االذواق، اوراد فتحیه و سیرالطالبین اشاره 

از جمله آثاری که در انتســاب آن به ســیدعلی هیچ تردید و شــکی وجود ندارد، اوراد و اذکار اوست. سید دو 

که در فهرســت های نســخ خطی و دیگر منابع به  تحریر از اوراد و اذکار به دو زبان فارســی و عربی ترتیب داده 

آنها اشاره شده است.

اوراد فتحیه مشتمل است بر مجموعه ای از اوراد و اذکاری به زبان فارسی که سید آن را برای مریدان و طالبان 
کــه باید پس از نمازهــای روزانه و  گرد آورده اســت. این رســاله شــامل اورادی اســت  کــران به زبان فارســی  و ذا

که باید پس از نمازهای مســتحب خوانده شــود. در این رســاله به فضایل ذکر خفی و ال اله اال  اذکاری اســت 

اهلل و آیة الکرسی هم اشاره شده و به ادعیۀ منسوب به ابوبکر صدیق و امام غزالی استشهاد شده است. اوراد 

و ادعیۀ این رساله به زبان عربی نقل شده، ولی زبان خود رساله فارسی روان و ساده است.

یاض، محمد، احوال و آثار و اشــعار میر ســیدعلی همدانی، ص 222- 3؛ اذکایی،  گاهی بیشــتر و مشــروح دربارۀ احوال و آثار ســید نک به: ر 1. برای آ
یز، مروج اسالم در ایران صغیر: احوال و آثار سیدعلی همدانی، ص 151- 13. پرو
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کتاب شناســی انتقادی  که وجــود  در فراســوی مرزهــای ایران اســت 

آثــار منظــوم و منثور او امروز بــرای محققان امری ضروری اســت تا با 

شــناخت و تحلیــل آثار ســیدعلی، هر چه بیشــتر و دقیق تــر از مبانی 

گاه شــوند. اوراد فتحیــه یکــی از  یــه آ کبرو اندیشــگانی او و مشــایخ 

یخ چند بار شــرح  که در طول تار رســاالت مشــهور ســیدعلی اســت 

گزیده هایی از آن ترتیب یافته است. محققان از میان شروح  شده و 

کرده اند، ولی  گزیده هــای ایــن اوراد، تنهــا به شــرح جعفری اشــاره  و 

گزیده هــای آن در ایران  کنــون چندیــن نســخۀ خطــی از شــروح و  تــا 

شناســایی شــده که معرفی و بررســی آنها الزم و مفید اســت. قصد و 

که تمام نســخ خطی اوراد فتحیه،  تالش نویســندۀ مقاله این اســت 

که در ایران وجود  رسالة االوراد، شرح جعفری و اسناد اوراد فتحیه را 
کنــد و عــالوه بــر آن، نســخ نویافتــۀ دیگــری از  دارد معرفــی و بررســی 

گزیده های آن را تحلیــل انتقادی کند  شــروح متعــدد اوراد فتحیــه و 

کنون به آنها اشاره نشده است. که تا 

3. روش تحقیق
نویسندۀ مقاله در مرحلۀ نخست به منابع متقدمی مانند آثار محمد 

کم و کیف اوراد  کرد تا  یاض، پرویز اذکایی و محمود انواری مراجعه  ر

ســیدعلی و نســخ چاپی و خطی آن بر او آشــکار شــود. ســپس اوراد 

گزیده هــای آن را در فهرســت ها و ســایت های  ســیدعلی و شــروح و 

گاهی جامعی از نسخ چاپی  کتابخانه های ایران جست وجو کرد تا آ

و خطــی آنهــا بــه دســت آورد. نویســنده پــس از این مراحل تــا جایی 

کــه برایــش میســر و در تــوان او بــود، نســخ شناسایی شــده را مطالعــه 

و محتــوای آنهــا را ســنجید و در مرحلــۀ نهایــی پــس از طبقه بنــدی 

و معرفــی تمامــی نســخ به دســت آمده، بــه نقــد و تحلیــل انتقــادی 

فهرست ها و سخنان فهرست نویسان دربارۀ آن نسخ پرداخت.

4. پیشینۀ تحقیق
یاض در اثر ارزشمند خود احوال و آثار و اشعار  نخستین بار محمد ر

میرســیدعلی همدانــی، بــه  تمامی آثار محتوم و منســوب ســیدعلی 
پرداخت و از نســخ خطی اوراد فارســی و عربی او و شــرح و خالصۀ 

آن چند نسخه را معرفی کرد که پنج نسخه از آن به شرح زیر در ایران 

وجود داشــت: نســخۀ 4250 کتابخانۀ ملک تهران و نســخۀ عکسی 

کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران، هــر دو از اوراد فتحیــه؛ دو   1666

کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران از  نســخۀ عکســی 672 و 1666 

کتابخانه از اسناد اوراد  رســالة االوراد و نســخۀ عکســی 1666 همان 
فتحیــه. دو نســخۀ عکســی 672 و 1666 دانشــگاه تهــران همــان دو 
که در  نســخۀ عکســی 2/ 774 و 20/ 387 همان دانشگاه هستند 

یاض،  متــن مقالــه با شــماره های اخیر مشــخص شــده اند. پــس از ر

که  سید در طول زندگانی خود سیر و سفرهای درازی داشته، طوری 

کامل طریقت  در خالل همین سیاحت ها حضور 1400 مرشد یا ولی 

یافته اســت. زمانی که سلطان محمد خدابنده بزرگان خراسان  را در

کدام از آنها دعا  و عراق را به مجلس خود فراخواند، ســید از زبان هر 

گــرد آورد و پــس از تطبیق با احادیــث پیامبر)ص( مجموعۀ  و وردی 

یان آن  خــود را اوراد فتحیــه نامیــد؛ زیرا این اوراد دائمًا بر ســر زبان راو

گشایش و فتح امور خود می دانستند. زمانی  بود و قرائت آن را عامل 

کرد،  یارت قدمگاه حضرت آدم)ع( به سراندیب سفر  که سید برای ز

که بسیاری از مشایخ به دیدار او آمدند.  دچار کشف و شهودی شد 

یه یکی از آن مشــایخ  کبرو شــیخ نجم الدین کبری پیشــوای سلســلۀ 

کــه در دیــدار بــا ســید، مجموعــۀ اوراد او را پســندیده و همیــن  بــود 

پذیرش نشانگر اهمیت اوراد سید است.

گــردآوری مورد توجه ســالکان و  اوراد فتحیــۀ ســید از همــان ابتــدای 
کرده اند. شــهرت  گرفته و آن را ترجمه و شــرح  صوفیــۀ بســیاری قــرار 

کنون هم در مســاجد  و عامه پســندی این رســاله تا حدی اســت که ا

کشــمیر توجــه خاصــی بــه آن دارنــد و هــم در حکــم یکــی از دروس 

طــالب نوربخشــیۀ بلتســتان و خانقاه های ذهبیۀ ایران اســت. پس 

خالصة المناقــب  در  را  ســید  اوراد  بدخشــی  جعفــر  ســیدعلی،  از 

کرد. ســپس محمــد بن جعفر جعفری شــرحی  ضمــن احــوال او ذکر 

که از مشــهورترین شــروح این رســاله است  بر آن اوراد فتحیه نوشــت 

کرده انــد.2 پس از  و اغلــب محققــان و فهرست نویســان آن را معرفــی 

جعفری، یکی از مریدان ســید رســاله ای با عنوان اسناد اوراد فتحیه 

دربــارۀ اهمیــت آداب صوفیــان و اعمــال و عبادت آنــان ترتیب داد 

و خالصه ای از تعلیمات و نوشــته های ســید را همــراه با منتخبی از 
اوراد فتحیه به آن افزود.3

که  از ســیدعلی رســالۀ دیگری به نام رســالة االوراد در دســت اســت 

بــه زبان عربی تألیف شــده و ســید آن را دربارۀ اهمیــت اذکار و اوراد 

کرده و محتوای آن تقریبًا همان مطالب  ســالکان و صوفیان تألیف 

اوراد فتحیۀ اوســت، طوری که مطالب مشــروح آن رســاله در رســالۀ 
کرده اســت: در  حاضــر، خالصــه و در ســه بــاب به شــرح زیــر تنظیم 

فضیلــت اوراد، در بیــان احتیــاج طالب به اوراد و در تقســیم اوقات 
گزاردن اوراد.4 برای 

2. بیان مسئله
یۀ  کبرو ســیدعلی همدانی یکی از مشــایخ و عالمان نامدار سلســلۀ 

یاض، محمد، احوال و آثار و اشعار میر سیدعلی همدانی، ص 113- 111. 2. ر
3. همان، ص 164.

4. همان، ص 190.
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نام هر سه نسخۀ مذکور یکسان و با عنوان اورادیه ثبت شده است.

متن اوراد فتحیه چنین آغاز شده است: 

الحمدهلل و ســلم علــی عباده الذیــن اصطفی، اما 

بعد، قال اهلل تعالی و ذکر فان الذکر تنفع المومنین. 

ک عن ســنه الغفله  بــدان ای عزیــز، ایقظنا اهلل و ایا

بتوفیقــه که حــق جل و عال بندگان خــود را از برای 

ک و بی نهایــت  ســفری بی نهایــت و راهــی خطرنــا

آفریده است ... .

کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه  دو نســخۀ عکســی 2/ 774 و 20/ 387 

که برای اطالع بیشــتر دربارۀ آن  تهران هم اوراد فتحیه دانســته شــده 

ر.ک به: بخش رسالة االوراد در همین مقاله.

 2200  /6 رضــوی،  قــدس  آســتان  کتابخانــۀ   23089 نســخۀ  ســه 

کتابخانــۀ ملــی تهــران و 2/ 4695- 215/ 23 کتابخانــۀ گلپایگانی 

قم هم اوراد فتحیه دانســته شــده که برای اطالع بیشــتر دربارۀ آن← 

بخش شروح نویافتۀ اوراد فتحیه در همین مقاله.

کتابخانــۀ آســتان قــدس رضــوی هــم اوراد فتحیــه  نســخۀ 1/ 9910 

بخــش  بــه:  ر.ک  آن  دربــارۀ  بیشــتر  اطــالع  بــرای  کــه  دانســته شــده 

گزیده های نویافتۀ اوراد فتحیه در همین مقاله.

2-5. رسالةاالوراد
ســیدعلی مطالــب مشــروح اوراد فتحیــه را بــه عربــی برگردانــد و در 

رسالة االوراد در سه باب تنظیم کرد. محققان دو نسخه از این رساله 
را معرفــی کرده انــد، در حالی  که تا کنون پنج نســخه از این رســاله در 

ایران شناسایی شده است.

کتابخانۀ مرکزی  اول و دوم، دو نسخۀ عکسی 2/ 774 و 20/ 387 

یس  ی نسخۀ شمارۀ p. 39 /2 پار دانشگاه تهران است که اولی از رو

ی نســخۀ 20/ 3873 ایاصوفیه. نسخۀ اول  تهیه شــده و دومی از رو

یخ کتابت شده و متن رساله در برگ های 22-  با خط نسخ بدون تار

کتابت شده  یخ  7 قرار دارد و نســخۀ دوم با خط نســتعلیق بدون تار

و متن رســاله در برگ های 453- 437 قرار دارد. نســخۀ اول اورادیۀ 

امیریه و نسخۀ دوم االوراد نام دارد.

 sup. 2008 یــس را همــراه بــا نســخۀ شــمارۀ ی نســخۀ p. 39 پار منــزو

همــان کتابخانه، اشــتباهًا ذیــل عنوان اوراد فتحیه ثبــت کرده،7 در 

حالی  که نســخۀ اول اوراد فتحیه و به فارســی نیســت، بلکه زبان آن 

7. منزوی، احمد، فهرست وارۀ دست نوشت های ایران )دنا(، ج 7، ص 133.

پرویــز اذکایــی هــم به نســخ خطی اوراد ســیدعلی پرداخــت و عالوه 

کرده بود، نســخۀ دیگــری از اوراد  یاض آنها را معرفی  کــه ر بر نســخی 

ینی در رشــت را  کتابخانۀ شــخصی آقای شــاد قزو فتحیۀ موجود در 
کــرد.5 بعدها انواری، همدانی و گل ســرخی هــم توضیحاتی  معرفــی 

کردند، ولی مطالب آنها چیزی  دربارۀ اوراد عربی و فارسی سید ذکر 
یاض نبود.6 فراتر از سخنان ر

5. یافته های تحقیق
و  از ســفرها  پــس  کــه در مقدمــه ذکــر شــد، ســیدعلی  همــان طــور 

گــرد آورد و  کبــار، اورادی از زبــان آنهــا  دیدارهــای خــود بــا مشــایخ 

مجموعۀ خود را با عنوان اوراد فتحیه به زبان فارســی نگاشــت. پس 

از آن رســالة االوراد را ترتیــب داد و فشــردۀ مطالــب اوراد فتحیــه را به 

زبــان عربــی در آن گنجانــد. از چاپ هــای قدیمــی اوراد فتحیه باید 

بــه چــاپ ســال 1257ق در لکهنــو، چــاپ ســال 1876م و 1300ق 

کانپــور، چــاپ ســال 1279ق و 1344ق در الهــور و چــاپ ســال  در 

کرد، ولی چاپ جدید ایــن اثر در یزد  1933م در امرتســر هنــد اشــاره 

کمال الدینی در  کمال الدینی و سیدشــهاب  توسط ســیدمحمدباقر 

گرفته اســت. شــرح جعفری بــر اوراد فتحیه هم  ســال 1394 صورت 

یــک بــار در ســال 1872م در لکهنو، ســپس در حــدود نیم قرن پیش 

در تهــران چاپ شــد و به تازگــی در یزد همراه با اوراد فتحیه در ســال 

1394 که ذکر شد به چاپ رسید، ولی متن عربی اوراد سید یا همان 

کراچی در سال  که آن هم چاپ  رسالة االوراد تنها یک بار چاپ شد 
1969م بود.

1-5. اوراد فتحیه
گرد آورد و آن را اوراد  سیدعلی پس از دیدار با 1400 ولی، اوراد آنان را 

کرده اند، در  فتحیه نامید. محققان یک نسخه از این اوراد را معرفی 
کنون سه نسخه از آن در ایران شناسایی شده است. حالی  که تا 

که در سال 907  کتابخانۀ ملک تهران است  اول: نسخۀ 13/ 4250 

بــا خط نســتعلیق کتابت شــده و متــن آن در برگ هــای 303- 287 

که  کتابخانــۀ مرعشــی قــم اســت  قــرار دارد. دوم: نســخۀ 5/ 7724 

کتابت شــده و متن آن در  در ســال 1286 بــا خط نســخ و نســتعلیق 

کتابخانۀ مرکز  برگ هــای 162- 150 قرار دارد. ســوم: نســخۀ 6/ 964 

که با خط نســخ و نســتعلیق بدون  احیاء میراث اســالمی قم اســت 

کتابت شــده و متــن آن در برگ هــای 358- 345 قــرار دارد.  یــخ  تار

یز، مروج اسالم در ایران صغیر: احوال و آثار سیدعلی همدانی، ص 118. 5. اذکایی، پرو
6. انــواری، ســیدمحمود، میر ســیدعلی همدانی و تحلیل آثــار او، ص 361- 360؛ همدانی، 
حسین شــاه، شاه همدان: میر ســیدعلی همدانی، ص 40؛ گل سرخی، ایرج، شرح مرادات 

حافظ، ص 78.
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عربــی اســت و محتوای آن مطابق با رســالة االوراد، در ســه باب فی فضیلة االوراد، فی بیــان احتیاج الطالب 

الیها، فی ما یوضع اوقات فی وظایف االوراد و االذکار تنظیم شــده اســت.8 نســخۀ دوم هم اوراد فتحیه و به 

که زبان آن عربی است و اوراد فتحیه نام دارد،  فارسی نیست، هر چند آغاز نسخه نامعلوم است، ولی ازآنجا

احتمااًل همان رسالة االوراد است که خالصۀ عربی اوراد فتحیه است. 9درایتی هم زبان هر دو نسخۀ عکسی 

کــرده،10 در حالی  که زبان این دو نســخه  کنــار نســخ دیگر اوراد فتحیــه معرفی  دانشــگاه تهــران را فارســی و در 

عربی است و محتوا و آغاز آنها مطابق با رساله االوراد است.

که هر دو  کتابخانۀ مرکز دایرة المعارف تهران اســت  ســوم و چهارم، دو نســخۀ عکســی 23/ 162 و 23/ 163 

کستان تهیه شــده اند. این دو نسخۀ یکسان، در سال 851 با خط  ی نســخۀ شــمارۀ 4409 گنج بخش پا از رو

کتابخانه11 و به تبع  نســتعلیق کتابت شــده و متن رســاله در صفحات 584- 549 قرار دارد. فهرســت نویس 

او درایتی این رســاله را االوراد و االذکار نامگذاری کرده اند،12 در حالی  که این رســاله همان رســالة االوراد سید 

اســت که هم زبان آن عربی و هم آغاز آن با رســاله االوراد یکســان است و هم موضوعات و محتوای آن مطابق 

با رساله االوراد در سه باب تنظیم شده است.

یخ  پنجــم، نســخۀ 33/ 964 کتابخانــۀ مرکــز احیاء میراث اســالمی قم اســت که با خط نســتعلیق بــدون تار

کتابخانه13 و به تبع او، درایتی  کتابت شــده و متن رســاله در صفحات 581- 580 قرار دارد. فهرســت نویس 

کرده اند،14 در حالی  که این رســاله بخشــی از همان رســالة االوراد ســید  این رســاله را خطبۀ امیریه نام گذاری 

که بخش اعظمی از اوایل نسخه افتاده و آنچه به عنوان آغاز نسخه در فهرست ها ثبت شده، قسمتی  است 

از اواخــر متــن رســالة االوراد اســت و احتمــااًل وجود عبــارت »الحمد هلل الــذی جعل اللیل...« در آغاز نســخۀ 

که چون نسخه با حمد الهی آغاز شده، بنابراین متن از همان جا  ناقص مرکز احیاء باعث شده تا تصور شود 

که این جمالت آغاز نســخۀ ناقص: »الحمداهلل الذی جعل اللیل و  گردیده اســت؛ این در حالی اســت  آغاز 

النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد ان یکون شکورًا و تستر موائد نعیم االذکار علی...« در واقع آغاز بخشی از 

که اتفاقًا  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران از رسالة االوراد است  اواخر دو نسخۀ عکسی 2/ 774 و 20/ 387 

ی دو نسخۀ عکسی  یاض هم همین بخش از رســاله را در معرفی ســبک نوشــتاری رسالةاالوراد از رو محمد ر

مذکور در اثر خود به عنوان نمونه نقل کرده اســت.15 قابل ذکر اســت که حجم نســخۀ ناقص مرکز احیاء که دو 

کامل رسالةاالوراد در اغلب نسخ آن، بین  صفحه است هم دلیل استواری است بر ناقص بودن آن؛ زیرا متن 

17- 15 برگ اســت و جالب اســت که انجام نســخۀ مرکز احیاء با انجام دو نســخۀ عکســی 23/ 162 و 23/ 

163 مرکز دایرةالمعارف تهران یکسان است و هر دو نسخی دیگر از همان رسالة االوراد هستند.

متن رسالة االوراد چنین آغاز شده است: 

بســمله رب انعمــت فــزد بفضلک. الحمد اهلل الــذی جعل اللیل و النهار خلقــه لمن اراد ان 

یذکر... اما بعد، فان اهلل تعالی خلق عباده بســفر هایل ذات من مهابه اخطاره قلوب االبرار و 

جار لی مهالک عقابه اولی االبصار... .

8. Blochet، 1870: 1/ 115-114.

9. همان، ج 4، ص 184.
10. درایتی، مصطفی، فهرست وارۀ کتاب های فارسی، ج2، ص 297؛ درایتی، مصطفی،فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 355.

کتاب خانۀ مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 2، ص 38. 11. منزوی، احمد، فهرست نسخه های عکسی 
12. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 353.

13. حسینی اشکوری، احمد، فهرست نسخه های خطی مرکز احیای میراث اسالمی، ج 3، ص 203.
کتاب های فارسی، ج 4، ص 890؛ فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 13، ص 733. 14. درایتی، مصطفی، فهرست وارۀ 

یاض، محمد، احوال و آثار و اشعار میر سیدعلی همدانی، ص 191. 15. ر

بر  اوراد فتحیه مشتمل است 
مجموعه ای از اوراد و اذکاری 
که سید آن  به زبان فارســـــی 
طالبان  و  مریـــــدان  بـــــرای  را 
کـــــران بـــــه زبان فارســـــی  و ذا
گرد آورده اســـــت. این رساله 
که باید  شـــــامل اورادی است 
پـــــس از نمازهـــــای روزانـــــه و 
که باید پس از  اذکاری اســـــت 
خوانده  مســـــتحب  نمازهای 
شود. در این رساله به فضایل 
ذکـــــر خفی و ال الـــــه اال اهلل و 
آیة الکرســـــی هم اشاره شده و 
ابوبکر  به  منســـــوب  ادعیۀ  به 
صدیق و امام غزالی استشهاد 
شـــــده اســـــت. اوراد و ادعیۀ 
این رساله به زبان عربی نقل 
شـــــده، ولی زبان خود رساله 
فارســـــی روان و ساده است.
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3-5. شرح اوراد فتحیۀ جعفری
کرد. او در شرح خود پس از دیباچه ای مفصل،  که اوراد فتحیۀ سیدعلی را شرح  جعفری نخستین کسی بود 

کــرد. اغلب  تک تــک اوراد ســیدعلی را بــه ترتیــب نقل کرد و ســپس آنها را به فارســی ترجمه و شــرح و تفســیر 

کرده اند، ولی نسخه ای از آن را معرفی نکرده اند، در حالی  که تا کنون  محققان هر چند به شرح جعفری اشاره 

پنج نسخه از این شرح در ایران شناسایی شده است.

کتابت شــده و متن  که در ســال 1196 با خط نســتعلیق  کتابخانۀ مرعشــی قم اســت  اول: نســخۀ 1/ 15541 

آن در برگ هــای 75- 1 قــرار دارد. دوم: نســخۀ 68 کتابخانــۀ دارالحدیــث قم اســت که در ســال 1261 با خط 

نســتعلیق کتابت شــده و متن آن 56 برگ دارد. ســوم و چهارم: دو نسخۀ 1/ 9307 و 1/ 9329 کتابخانۀ ملی 

کــه اولــی در ســال 1281 کتابت شــده و متن رســاله در صفحــات 234- 6 قــرار دارد و دومی در  تهــران اســت 

کتابت شده و متن رساله در صفحات 287- 8 نسخه قرار دارد. پنجم: نسخۀ  سال 1268 با خط نستعلیق 

کتابت شده است. که در قرن 13 با خط نستعلیق  کتابخانۀ آستان قدس رضوی است   45585

متن شرح جعفری چنین آغاز شده است: 

راد الفتحیه ... اما  الحمــد للفتــاح الذی فتح علی المســتفتحین ابواب الفتوح و جعــل االو

یــد ســالک بادیــۀ پریشــانی ... احقر عبــاد جعفری غفــر اهلل ... که ایــن اوراد فتحیه  بعــد، گو

قطاب ... مرشــد صمدانی حضرت میر ســیدعلی  که منســوب اســت به حضرت قطــب اال

کثیر البرکات ... . رادیست  همدانی ... او

دو نســخۀ 2/ 90 کتابخانــۀ نوربخــش خانقــاه نعمت اللهــی تهران و 2/ 9104 کتابخانۀ مرعشــی قم هم شــرح 

که برای اطالع بیشتر دربارۀ آن ر.ک به:بخش نسخ نویافتۀ ناشناس در همین مقاله. جعفری دانسته شده 

4-5. اسناد اوراد فتحیه
گرد  پس از جعفری یکی از مریدان سید خالصۀ تعلیمات و نوشته های او را همراه با منتخبی از اوراد فتحیه 

کنون به غیر از  کرده اند و تا  آورد و آن را اســناد اوراد فتحیه نامید. محققان یک نســخه از این رســاله را معرفی 

آن، نسخۀ دیگری در ایران شناسایی نشده است.

ی نسخۀ  نســخۀ عکســی 6/ 774 کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران همان اســناد اوراد فتحیه اســت که از رو

کتابت شده است. یخ در برگ های 39- 34  یس تهیه شده و با خط نسخ بدون تار شمارۀ p. 39 /6 پار

متن اسناد اوراد فتحیه چنین آغاز شده است:

 الحمــد هلل و الســالم علــی عبــاده الذیــن اصطفــی قــال اهلل تعالــی: فذکر فــان الذکــری تنفع 

المؤمنین ... .

5-5. شروح نویافتۀ اوراد فتحیه
که شــروح متعددی بر آن نوشــته شــد. محققان به غیر از  یج چنان مشــهور شــد  اوراد فتحیۀ ســیدعلی به تدر
کنون چهار نسخه از  شرح جعفری هرگز سخنی از شروح دیگر اوراد فتحیه به میان نیاورده اند، در حالی  که تا 

شروح متعدد این اوراد در ایران شناسایی شده است.

یخ کتابت شــده و متن  کــه با خط نســخ بــدون تار اول: نســخۀ 8/ 17384 کتابخانــۀ مجلــس تهــران اســت 

رســاله در برگ های 213- 185 قرار دارد. اوراد این رســاله به زبان عربی و دیباچه و شــرح اوراد به زبان فارسی 

اســت. شــارح این رســاله فردی اســت به نام احمد بن محمد که شــرح خود را به خواهش یکی از دوســتانش 

مرحلۀ  در  مقالـــــه  نویســـــندۀ 
نخســـــت به منابـــــع متقدمی 
ریاض،  محمـــــد  ثـــــار  آ مانند 
محمـــــود  و  اذکایـــــی  پرویـــــز 
انواری مراجعه کرد تا کم و کیف 
چاپی  نسخ  و  سیدعلی  اوراد 
و خطی آن بر او آشـــــکار شود. 
و  ســـــیدعلی  اوراد  ســـــپس 
گزیده هـــــای آن را  شـــــروح و 
در فهرســـــت ها و سایت های 
ایـــــران  کتابخانه هـــــای 
گاهی  آ تـــــا  کرد  جســـــت وجو 
و  نســـــخ چاپـــــی  از  جامعـــــی 
خطـــــی آنها به دســـــت آورد. 
نویســـــنده پس از این مراحل 
کـــــه برایش میســـــر  تـــــا جایی 
نســـــخ  بـــــود،  او  تـــــوان  در  و 
مطالعـــــه  را  شناسایی شـــــده 
و محتـــــوای آنهـــــا را ســـــنجید
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المحقــق  کامــل  سلســلۀ  اوقــات  و  راد  او کیفیــت 

الصمدانی علی الثانی امیر سیدعلی همدانی ....

که در ســال 1110  کتابخانۀ ملی تهران اســت  ســوم: نســخۀ 6/ 2200 

کتابــت شــده و متــن رســاله در برگ هــای 171- 160  بــا خــط نســخ 

قــرار دارد. دیباچــۀ این شــرح به زبان فارســی و متــن اوراد آن به زبان 

عربی اســت. شــارح ناشــناس دیگری این رســاله را به نقل از شــیخ 

کــه ایــن محمدمؤمــن یکی از  کــرده  محمــد مؤمــن مشــهدی روایــت 

که اوراد ســیدعلی را در  مشــایخ سلســلۀ ســیدمحمد نوربخش بوده 

جلسات خود برای مریدان خود نقل می کرده و ظاهرًا شارح هم یکی 

گردان او بوده اســت. این شــارح ناشــناس هم مانند دو شــرح  از شــا

نویافتۀ پیشــین، در نقل اوراد ســیدعلی ترتیب آنها را رعایت نکرده، 

بلکــه هر کدام از اوراد را بر اســاس دســتورالعمل و زمــان خواندن آنها 

کرده است. ذکر و شرح 

کتابخانۀ ملی این رســاله را اوراد فتحیه نامیده و آن  فهرســت نویس 

را بــه ســیدعلی نســبت داده و درایتــی آن را در کنار نســخ دیگر اوراد 

کرده،16 در حالی  که این رساله اوراد فتحیۀ سیدعلی  فتحیه معرفی 
نیســت، بلکــه یکــی از شــروح متعدد آن اســت که نه محتــوای آن با 

اوراد فتحیه تطابق دارد و نه آغاز آن.

متن شرح ناشناس مورد بحث چنین آغاز شده است: 

کــه حضــرت میرســیدعلی همدانــی  راد فتحیــه  او

جمــع نمــوده و در سلســلۀ حضــرت ســیدمحمد 

بــه تحقیــق  نوربخــش می خواننــد طریــق موصــل 

 ... المحققیــن  قطــب  حضــرت  عالیــۀ  سلســلۀ 

راد آن  حضرت شیخ محمدمؤمن مشهدی ... و او

که ... است 

قــم  گلپایگانــی  کتابخانــۀ   23  /215  -4695  /2 نســخۀ  چهــارم: 

کتابــت شــده و متــن آن 11 برگ  کــه در قــرن 13 بــا خط نســخ  اســت 

کنــار نســخ دیگر  دارد. درایتــی زبــان ایــن رســاله را فارســی و آن را در 

اوراد فتحیه معرفی کرده،17 ولی به نظر می رســد که این رســاله، اوراد 

فتحیۀ ســیدعلی نیست، بلکه یکی از شــروح متعدد آن است؛ زیرا 
هــم آغــاز این رســاله بــا اوراد فتحیۀ ســیدعلی متفاوت اســت و هم 

که در آغاز رسالۀ خود مطالبی را از یکی از مشایخ  این شــارح اســت 

که  کرده، نه ســیدعلی. همچنین آغاز این شــرح با شــروحی  روایــت 

کتاب هــای فارســی، ج 2، ص 297؛ درایتی، مصطفی،  16. درایتــی، مصطفی، فهرســت وارۀ 
فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 355.

17. همان جا، ج 5، ص 355.

بــه نــگارش درآورده و در متــن آن به احادیثی دربــارۀ فضایل ادعیه و 

کرده است. شــارح نخست هر یک از جمالت اوراد  اذکار استشــهاد 

کرده  کرده، سپس آن را به فارسی ترجمه  فتحیه را به زبان عربی نقل 
و با اســتناد به احادیث و اقوال بزرگان به شــرح و تفســیر آن پرداخته 

اســت. این شــارح به خالف جعفری در نقل اوراد ســیدعلی ترتیب 

آنها را رعایت نکرده، بلکه هر کدام از اوراد را بر اســاس دســتورالعمل 

کرده است. و زمان خواندن آنها ذکر و شرح 

متن شرح احمد بن محمد چنین آغاز شده است: 

الحکیــم  الفیــاض  العظیــم  الفتــاح  هلل  الحمــد 

که عزیزی  الرحمــن الرحیم... و بعد نمــوده می آید 

ارجمنــد که ســلطان دلش به ارواح شــریعت نبوی 

ســربلند بــود... فقیــر حقیر احمــد بن محمــد... را 

یۀ میر فرمود، در مقابلۀ آن  ترجمــۀ اوراد فتحیــۀ علو

خبر تسلیم ... .

کتابخانــۀ آســتان قــدس  دوم: دو نســخۀ یکســان 23089 و 22975 

کــه اولــی در قرن 13 بــا خط نســخ و نســتعلیق در 62  رضــوی اســت 

یــخ در 25 بــرگ کتابت شــده  بــرگ و دومــی بــا خــط نســخ بــدون تار

کامل اســت. دیباچۀ این دو نســخه به زبان فارســی  کــه نســخۀ اول 

و متن اوراد به زبان عربی اســت. شــارحی ناشــناس این رســاله را از 

کــرده و به تعبیری شــرحی اســت  بــه نقــل از نورالدیــن جعفــر روایــت 

برگرفته از شــرح جعفری. این شــارح در دیباچۀ شــرح خود به نقل از 

جعفری به ماجرای دیدارهای ســیدعلی با 1400 مرشــد و مالقات او 

بــا نجم الدیــن کبری اشــاره کرده و اوراد او را با تکیه بر شــرح جعفری 

کرده است. در این شرح نیز مانند  به فارســی ترجمه و شــرح و تفسیر 

شرح احمد بن محمد، ترتیب اوراد سیدعلی رعایت نشده و شارح 
هــر کدام از اوراد را بر اســاس دســتورالعمل و زمــان خواندن آنها ذکر و 

کرده است. شرح 

کتابخانۀ آستان فتحیه  که نسخۀ 23089 در سایت  قابل ذکر است 

نام گذاری و به ســید نســبت داده شده، در حالی  که این رسالۀ اوراد 

فتحیۀ ســیدعلی نیســت، بلکه شــرحی نویافته و ناشــناس بــر اوراد 
فتحیۀ اوست.

متن شــرح ناشــناس دو نســخۀ مورد بحث آســتان قدس چنین آغاز 

شده است: 

الحمــد هلل علــی نعمائــه و الصلــوه و الســلم علــی 

محمــد و آلــه الطاهریــن، امــا بعد، منقول اســت از 

مولینــا نورالحــق و الدیــن جعفــر نــور اهلل مرقــده که 
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ولــی به دلیل عدم دسترســی به نســخه یــا عکس آنها اطــالع دقیق و 

مبســوطی دربارۀ محتوای آنها به دســت نیامد. به هر حال بر اســاس 

کــه از فهرســت ها برآمــده، می تــوان آنهــا را چنیــن  قرائــن و شــواهدی 

کرد: معرفی و بررسی 

اول: نســخۀ 2/ 90 کتابخانــۀ نوربخــش خانقــاه نعمت اللهــی تهــران 

کتابت شده و متن رساله  که در سال 1267 با خط نستعلیق  است 

در صفحــات 263- 261 قــرار دارد. زبــان این نســخه فارســی و اوراد 

ی آن را ذیل عنوان فتح نامه= فتحیه  فتحیه نام گذاری شــده و منــزو
که در ســال 778  که اثر نورالدین جعفر اســت  کرده و افزوده  معرفی 

در خانقاه گیالن از ســیدعلی شــنیده که ســید هم آن را از 1400 ولی 

کنار نســخ  ی درایتی این نســخه را در  شــنیده اســت.20 پــس از منــزو

گر این  کــه ا کــرده،21 ولــی بــه نظر می رســد  دیگــر اوراد فتحیــه معرفــی 

نسخه همان شرح جعفری است، بنابراین برگ های فراوانی از اواخر 

آن افتــاده تــا اینکــه تنها ســه صفحــه از آن مانده، وگرنه حجم شــرح 

جعفری در اغلب نســخ آن بین 75- 56 برگ اســت. البته احتمال 
که این نسخه یکی دیگر از شروح اوراد فتحیه باشد. هم دارد 

آغاز متن نسخۀ مورد بحث چنین است: 

راد الصــدق و الصفــا فــی  رد او الحمــدهلل الــذی او

القلوب الصدیقین و االصفیا ...

دوم: نســخۀ 2/ 9104 کتابخانۀ مرعشــی قم است که در سال 888 با 

کتابت شــده و متن رســاله در برگ های 39- 32 قرار  خط نســتعلیق 

دارد. فهرست نویس کتابخانه زبان این نسخه را فارسی و آن را اورادیه 

نام گــذاری کــرده22 و ســپس منــزوی و درایتی آن را در کنار نســخ دیگر 

اوراد فتحیــه معرفی کرده اند.23 در فهرســت ها به آغاز متن و محتوای 
گر زبان آن فارسی باشد و نسخه افتادگی  این نسخه اشاره نشده، ولی ا

نداشــته باشــد، جــز اوراد فتحیــه یــا اســناد اوراد فتحیــه نباید باشــد؛ 

زیــرا زبــان این دو رســاله هم فارســی اســت و حجم آنها هــم مطابق با 

حجم نســخۀ مرعشی اســت، ولی شــروح اوراد فتحیه یا رساله االوراد 

و گزیده های آن نباید باشــد؛ زیرا حجم شــروح بیشــتر از حجم نسخه 

است و زبان رساله االوراد و گزیده های آن هم عربی است، نه فارسی.

20. منزوی، احمد، فهرست وارۀ دست نوشت های ایران )دنا(، ج 7، ص 688.
21. درایتــی، مصطفــی، فهرســت وارۀ کتاب هــای فارســی، ج 2، ص 297؛ درایتی، مصطفی، 

فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 355.
کتاب خانــۀ عمومــی مرعشــی  22. حســینی اشــکوری، احمــد، فهرســت نســخه های خطــی 

نجفی، ج 23، ص 249.
23. منــزوی، احمــد، فهرســت وارۀ دست نوشــت های ایــران )دنــا(، ج 7، ص 132؛ درایتــی، 
مصطفی، فهرســت وارۀ کتاب های فارســی، ج 2، ص 297؛ درایتی، مصطفی، فهرستگان 

نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 355.

پیــش از ایــن معرفی شــد متفــاوت اســت، بنابراین این شــرح غیر از 

آنهاست.

متن این شرح ناشناس چنین آغاز شده است: 

الحمــدهلل رب العالمیــن و العاقبــه للمتقیــن و الصــالت و االســالم 

علــی خیــر خلقــه محمــد و آلــه الطاهریــن. روایــت اســت از قطــب 

االقطاب ... .

گزیده های نویافتۀ رساله االوراد  .5-6
که منتخبی از اوراد فتحیۀ ســیدعلی را در  غیر از اســناد اوراد فتحیه 

گزینندۀ آنها مقدمات و  که  گزیده های دیگری نیز وجود دارد  بر دارد، 

گزیدۀ خود حذف  که ســیدعلی بر اوراد فتحیه افزوده، در  مطالبی را 

کرده انــد و تنهــا متــن اوراد ســید را از اوراد فتحیــه یــا رســالة االوراد او 

برگزیده و ثبت کرده اند. محققان تا کنون به چنین گزیده هایی اشاره 

کی از رواج آنها در میان مردم است و  نکرده اند، ولی نسخ نویافته حا

گزیده ها چهار نسخه در ایران شناسایی شده است. کنون از این  تا 

کتابخانــۀ آســتان قــدس  ســه نســخۀ 44667 و 47585 و 1/ 9910 

کــه اولــی در ســال  رضــوی از جملــه گزیده هــای اوراد فتحیــه اســت 

1293 با خط نسخ، دومی در قرن 13 با همان خط و سومی در سال 

1311 با خط نسخ و نستعلیق شده است.

نســخۀ 2/ 9311 کتابخانــۀ ملــی تهران هم گزیدۀ اوراد فتحیه اســت 

یخ کتابت کتابت شده و متن آن با متن سه  که با نستعلیق بدون تار

نسخۀ آستان قدس یکسان است.

ی18 و درایتی19 زبان  زبان این چهار نســخه به عربی اســت، ولی منزو

کنار نسخ دیگر اوراد  نســخۀ 1/ 9910 آســتان قدس را فارسی و آن در 

کرده اند، در حالی  که این نســخه به زبان عربی اســت و  فتحیه ثبت 
گزیدۀ اوراد فتحیه است، نه خود آن.

گزیده چنین آغاز شده است:  متن هر چهار نسخۀ این 

اســتغفراهلل العظیم استغفراهلل العظیم استغفراهلل العظیم الذی ال اله 

اال هو الحی القیوم و اتوب علیه ...

7-5. نسخ نویافتۀ ناشناس
کنون بــه معرفی آنها پرداخته شــد، تعدادی  که تا  عــالوه بر رســاالتی 

که به ســیدعلی نســبت داده شــده،  نســخ دیگر در ایران وجود دارد 

18. منزوی، احمد، فهرست وارۀ دست نوشت های ایران )دنا(، ج 7، ص 133.
19. درایتــی، مصطفــی، فهرســت وارۀ کتاب هــای فارســی، ج 2، ص 297؛ درایتی، مصطفی، 

فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 5، ص 355.
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اشاره شده و نسخۀ دوم شرح اوراد فتحیۀ جعفری نام گذاری شده، 

ولی به نظر می رســد که نســخۀ اول رسالةاالوراد یا گزیدۀ اوراد فتحیه 

که  باشــد؛ زیــرا زبــان این دو رســاله هم عربی اســت و احتمــال دارد 

نســخۀ دوم، شــرح اوراد فتحیۀ جعفری نباشــد، بلکه یکی از شروح 

دیگر اوراد فتحیه باشد.

6. نتیجه
گزیده هــای آن نســخ  از اوراد فتحیــۀ ســیدعلی همدانــی و شــروح و 

کــه محققــان تنهــا بــه پنــج نســخه از  متعــددی در ایــران وجــود دارد 

اوراد فتحیه، رسالة االوراد، اسناد اوراد فتحیه و شرح جعفری اشاره 
کنون در ایران 28 نسخه از اوراد سیدعلی و  کرده اند، در حالی  که تا 

شرح و گزیدۀ آن شناسایی شده، طوری که معرفی سه نسخه از اوراد 

فتحیــه، پنج نســخه از رســالةاالوراد، پنج نســخه از شــرح جعفری، 
گزیده های  چهار نســخه از شــروح دیگر اوراد فتحیه، چهار نسخه از 

اوراد فتحیــه و هفــت نســخۀ ناشــناس دیگــر از دســتاوردهای ایــن 
مقالــه اســت. در ایــن میــان برخــی از فهرست نویســان دو نســخه از 

رســالة االوراد، ســه نسخه از شروح اوراد فتحیه و یک نسخه از گزیدۀ 
اوراد فتحیه را اوراد فتحیۀ ســیدعلی آورده اند و دو نســخۀ ناشــناس 

کرده اند. را هم به عنوان شرح جعفری معرفی 

7. راهبردهای پیشنهادی
کنون نســخ متعددی از آثار سیدعلی همدانی در ایران شناسایی  تا 

شــده که در حال حاضر فهرســت و کتاب شناســی جدید و به روزی 

گاهی ما منحصر به تحقیقات  دربارۀ آنها در دســت نیســت و تمام آ

گذشته است. معرفی 28 نسخه از اوراد سیدعلی و  سی چهل سال 

گامی است برای دیگر محققان  گزیده های آن در این مقاله  شروح و 

تــا بــا همتــی واال تصحیح و چاپ انتقادی اوراد ســیدعلی و شــروح 

کار خود قرار دهند. دســتاورد این مقاله  گزیده های آن را ســرلوحۀ  و 

ســعی دارد تــا ضرورت تدوین کتاب شناســی انتقــادی و به روز تمام 

کند تا به واســطۀ آن، مخاطبان  گوشــزد  آثار ســیدعلی را به محققان 

گاهــی تــازه و بیشــتری دربارۀ ایــن عالم و عــارف نامدار و آثــار او به  آ

دست آورند.

ینی در رشــت اســت با  کتابخانۀ شــخصی شــاد قزو ســوم: نســخۀ 1 

خط نســخ و نســتعلیق در قرن 11 کتابت شده است. فهرست نویس 

کتاب خانه زبان این نســخه را فارســی و آن را اوراد فتحیه نام گذاری 

اوراد  کنــار نســخ دیگــر  را در  آن  و درایتــی  ی  کــرده،24 ســپس منــزو

کرده اند.25 در فهرســت ها آغــاز متن و محتــوای این  فتحیــه معرفــی 
نســخه ثبت نشــده و تنها توضیح آن مربوط به اشــاره به عبدالخالق 

گر زبان این نسخه فارسی  غجدوانی در دیباچۀ نســخه اســت، ولی ا

باشد، احتمال دارد که اوراد فتحیه یا یکی از شروح آن یا اسناد اوراد 

فتحیه باشد.

گلپایگانــی قــم اســت  کتابخانــۀ  چهــارم: نســخۀ 3163- 173/ 16 

بــرگ دارد.  کتابــت شــده و 13  بــا خــط نســتعلیق  قــرن 13  کــه در 

فهرســت نویس کتابخانــه26 زبــان ایــن نســخه را عربــی و آن را االوراد 

کــرده، ســپس درایتــی آن را ذیــل عنــوان االوراد  الفتحیــه نام گــذاری 
کــرده اســت.27 از آغــاز متن  یــه بــه معرفــی  الفتحیــه= فتوحــات قادر
گــر زبان آن  و محتــوای این نســخه اطالعی در دســت نیســت، ولی ا

عربی باشــد، جز رســالة االوراد یا گزیدۀ اوراد فتحیه نباید باشــد؛ زیرا 

زبان این دو رســاله هم عربی اســت و حجم آنها هم مطابق با حجم 

گلپایگانــی اســت، ولــی شــرح اوراد فتحیــه یــا اوراد فتحیــه  نســخۀ 

یــا اســناد اوراد فتحیه نباید باشــد؛ زیرا زبان این ســه رســاله فارســی 

است، نه عربی.

که در قرن 11 با خط  پنجم: نسخۀ 41126 آستان قدس رضوی است 

نســخ کتابت شــده اســت. در ســایت آســتان زبان این نسخه عربی 

کــه گزیدۀ اوراد  و نــام آن اوراد الفتحیــه ثبــت شــده و به نظر می رســد 

گزیده های اوراد فتحیه یکسان  فتحیه باشد؛ زیرا انجام آن با انجام 
است و با توجه به آغاز نسخه، گزیننده آن را از یکی از مشایخ روایت 

کرده است.

متن نسخۀ مورد بحث چنین آغاز شده است: قبل ان سبب تألیف 

شیخ امام ابی عبداهلل ...

کتابخانــۀ مجلــس  ششــم و هفتــم: دو نســخۀ 1/ 20749 و 20952 

کتابخانه تنهــا به زبان عربی نســخۀ اول  تهــران اســت که در ســایت 
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کتابت قرن 11ق، )ف786ق(. مسلسل 41126، ]نسخۀ خطی[، 

 1937( Catalogue des manuscrits persans. Paris:-Blochet, E. )1870
impramerrie nationale. Vol. 1 & 4.
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ادبیات دانشگاه تبریز، ش 123، پاییز، ص 363- 297، 1356.

کتابخانــۀ عمومــی  حســینی اشــکوری، احمــد؛ فهرســت نســخه های خطــی 
کتابخانۀ عمومی مرعشی نجفی، 1373. مرعشی نجفی؛ جلد 23. قم: 
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قم: مجمع ذخایر اسالمی، 1380.

کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه  دانش پژوه، محمدتقی؛ نســخه های خطی: نشــریۀ 
تهران؛ جلد 5. تهران: دانشگاه تهران، 1346.

تهــران: مرکــز  کتاب هــای فارســی؛ جلــد 7،  درایتــی، مصطفــی؛ فهرســت وارۀ 
دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 1386.
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صدرایــی خویــی و حافظیــان بابلــی، علــی و ابوالفضــل؛ فهرســت نســخه های 
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اسالمی؛ جلد 2، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 1384.
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