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 چکیده

 دنیا به سیاستمدار و ثروتمند ،متدین ای خانواده در همدان شهر در که است اسالمی بزرگ عرفای از یکی همدانی علی میرسید

 با مصادف هشتم قرن در وی زندگی دوران داشت توجه سیاست به کمتر و بود آموزی علم دنبال به انیجو دوران در وی آمد

 و گذراند دوستی علی اخی الدین تقی ابوالبرکات همچون بزرگی استادان نظر زیر را خود تحصیل .بود ایران در مغول حضور

 به اسالم جهان شرق به خود سفرهای در .نمود بازدید را اسالم جهان نقاط بیشتر و نمود اقدام طوالنی سفرهای به سپس

 اختالف وی مذهب مورد در .آورد دست به مناطق آن در زیادی معنوی نفوذ و پرداخت اسالم تبلیغ به آنجا در و رفت کشمیر

 کتب و آثار وی از .هبود امامی دوازده سنی نامبرده گفت بتوان یا دانند می شافعی برخی و شیعه را وی برخی دارد وجود عقیده

 ذکر به ما اینجا در ،است موجود خطی صورت به نیز تعدادی و چاپ آنان از برخی که است مانده جای به متعددی عربی و فارسی

 . ایم پرداخته تاریخ درگذر همدانی علی رسید می احواالت

 

 .عرفان ،تصوف ،تاریخ ،کشمیر ،اسالم ،همدانیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

باعث رشد و  ،ی بودهشمار اند برخی از آنان در زمان خود منشأ اثرات بی های بسیاری آمده و رفته طول تاریخ جهان انسان رد

های  تعداد قلیلی نیز در تاریخ وجود دارند که عالوه بر تأثیر در ملت ،اند اند اما فقط مربوط به زمان خود بوده اوج ملت خود شده

اند  ه دادههای توانمند الگو گرفته و راه آنان را ادام های بعد نیز از این انسان عالوه نسل به ،اثرگذار بودهها نیز  خود بر سایر ملت

 . یکی از این بزرگان امیر سید علی بن شهاب معروف به میر سید علی همدانی است

اکنون نیز  که هم نحوی ی گذاشته بههای مختلف بر جا مرد در طول تاریخ حیات خود اثرات باالی معنوی در بین ملت این بزرگ

ر بود و برای اعتالی دین مبین اسالم در نقاط مختلف صالح و پرهیزکا شماری در اقصی نقاط جهان دارد وی فردی مریدان بی

همین امر باعث شده که قدرت نفوذ کالم وی بیشتر از  ،شماری را انجام دادند جهان مخصوصاً در شرق جهان اسالم سفرهای بی

فشانی درراه  ای جانهای وی بدون واسطه عالقه آنان را بر مریدانش با دیدن او و شنیدن کالم ،چیزی در بین مردم رشد یابد هر

 . کرد حق بیشتر می

های  ها در مکان تغییر سیاست ،کرد های متفاوت برخورد می ها و دیدگاه در طول مسیر حرکت وی در نقاط مختلف با حکومت

ه ها فائق شده و راه خود را ادام ی باالی خود بر همه آنکردند که با توانمند ه هدف آرمانی او ایجاد میجدید مشکالتی دررا

اغلب  ،مشهد ،اند از نقاط مختلفی مانند حجاز و سایر نقاط عربستان در سفرهای دریایی و زمینی زیادی که داشته .اند داده

اما سؤال اینجاست که  اند؛ تر به کشمیر بازدید داشته تبت و از همه مهم ،سریالنکا ،آذربایجان ،قفقاز ،شهرهای آسیای میانه

خواهیم به تأثیرگذاری میر سید علی  در این مقاله می .مخصوصاً در کشمیر چقدر بوده استتأثیرگذاری وی در این مناطق 

 . همدانی در شرق جهان اسالم و مخصوصاً کشمیر را بررسی و تحلیل نماییم

 

 همدانیمیر سید علی 

هجری  710ب سال امیر سید علی بن شهاب معروف به میر سید علی همدانی از بزرگان و عرفای اسالمی متولد دوازدهم رج

 ص ،1874 ،میالدی( در زمان سلطنت خدابنده هشتمین سلطان ایلخانی مغول در شهر همدان است )اذکایی 1810قمری )

الدین محمد از  نام پدر وی شهابای ثروتمند و از سادات حسینی در همدان بود ه ( خانواده میر سید علی همدانی از خانواده18

العابدین( )ع( و از سوی  نسب وی از سوی پدر با شانزده فاصله به امام چهارم )امام زین ،بودندبزرگان همدان و فردی متدین 

 . (18 ص ،1870، رسید )بدخشی مادر با هفده فاصله به پیامبر )ص( می

ت تقی سالگی نزد دایی خود به آموختن علوم اسالمی پرداخته و علوم باطنی را نزد ابوالبرکا نی تا دوازدهعلی همدامیر سید 

 ،سالگی به آموزش علوم پرداخت ( میر سید علی همدانی تا سن چهل009 ص ،1871، الدین اخی علی دوستی آموخت )جامی

صاحب فرزندانی شدند که یکی از پسرانش به نام میر سید  ،زدواج نمودمدارج باالی عرفان را گذراند و در این سن بود که ا

میر سید علی همدانی در دوران تحصیل به همه علوم زمان خود علم  .(129 ص ،1824 ،محمد راه پدر را ادامه داد )استخری

 ،دی را آموخت )بدخشیزیا علوم ،برای آموزش بیشتر به نزد شیخ محمد مزدقانی رفته ،یافت و در تصوف به اوج معرفت رسید

دها این سلسله به همدانیه معروف را به دست آورد که بع ( و توانست ریاست فرقه صوفیان ذهبیه و رضویه08-08ص  ،1870

های صوفی یکی از بزرگان فتوت در زمان خویش  میر سید علی همدانی عالوه بر ریاست فرقه .(899 ص ،1824، شد )استخری

 . (17 ص ،1878، سرخی لرفت )گ نیز بشمار می
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 شروع سفرهای میر سید علی همدانی

ساله بوده شروع کرده  که حدود نوزده یا بیست قمری درحالی هجری 788میر سید علی همدانی سفرهای خود را حدود سال 

در سفر اول  ،ستمناطق زیاد و عجایب گوناگونی را شاهد بوده ا ،شده سه بار از مشرق به مغرب سفرکرده از قول وی نقل ،است

ازآن در سفر سوم  ه و پسدر سفر دوم روستا به روستا رفت ،شهر به شهر سفرکرده ،ها و عادات مردم هر والیت را دیده ویژگی

از دالیل سفرهای طوالنی او فرمان محمود مزدقانی است که به وی  .(81 ص ،1878، سرخی رفته است )گل خانه به خانه می

 ،تن از اولیاء دین را مالقات کرده است )استخری 1044میر سید علی همدانی در سفرهای خود  .استفرمان این سفر را داده 

 . (890 ص ،1824

ترین آن تبلیغ دین مبین اسالم بود  کرد که مهم ته میر سید علی همدانی از سفرهای خود اهداف مهمی را دنبال میالب

میر  .زیادی را به دین اسالم دعوت و مردم این منطقه مسلمان شدند که در سفرهای خود مخصوصاً در کشمیر تعداد نحوی به

در سال  ،(الدین به مدت چهار ماه زمان سلطنت شهاب)هجری قمری  770های  سید علی همدانی سه بار به کشمیر در سال

د که در سفر به مدت یک سال( رفتن) 721الدین به مدت دو سال و نیم( و در سال  زمان سلطنت قطب)هجری قمری  721

ر حال کنند که سید د در خصوص شروع سفر ایشان به کشمیر نقل می .(882 ص ،2 ش ،1884 ،ت یافتند )حکمتآخر وفا

دهند که به کشمیر رفته و مردم آنجا را به اسالم دعوت  ص( را مالقات و پیامبر به وی دستور می) عبادت رسول مکرم اسالم

به آن منطقه مسافرت و پس از دعوت  770با تعدادی از مریدان و نزدیکان خود در سال  ازآن میر سید علی همدانی نمایند پس

 ،شده در خصوص سفر سوم ایشان بیان .(898 ص ،1824 ،استخری)ها را ویران نمودند  بتخانه مردم و پذیرش اسالم توسط آنان

 ،1884 ،وقمع کند صورت گرفته است )حکمت عظاهراً به علت یورش تیمور که عراق را فتح و قصد داشت سادات علویه را قل

کنند و وی را حضرت شاه همدان خطاب  یرسید علی همدانی را باعظمت یاد م درهرصورت مردم کشمیر می .(882 ص ،2 ش

 . (898-898ص  ،1824 ،استخری)کنند  می

 

 علت موفقیت میر سید علی همدانی در منطقه كشمیر

تصوف در ردیف علوم رسمی  ،سهروردی و گروهی دیگر از بزرگان تصوف ،یمات ابن عرباز قرن هفتم به بعد با توجه به تعل

 .شدند با آنان تعارضی نداشتند مایل به صوفیه شده بودند و یا اینکه اگر صوفی نمیبود و مردم مت های درسی درآمده حوزه

ی همدانی حداقل در سن ید علمیر س .شده بود های مسلمانان به دست پادشاهان مسلمان فتح کشمیر نیز در جنگ

مردم با اسم و فضیلت ایشان  ،سالگی به کشمیر سفرکرده و با توجه به اینکه رئیس طریقت کبرویه را به عهده داشتند شصت

این سفرها بدون رنج و  .(89، 82ص  ،1812 ،انواری)آشنا بودند به همین دلیل موردتوجه عام و خاص در منطقه قرار گرفتند 

برخی از سخنان ایشان برای علما  ،در جلسات علمی که با علما داشتند ،در بعضی از سفرها که با علما داشتند ،ز نبودناراحتی نی

شد و در مورد حکام نیز همین وضعیت وجود داشت که در  ها با میرسیدعلی همدانی می خوشایند بود و باعث کدورت آننا

جدای از مشکالت  .(869، 867ص  ،1870 ،بدخشی)ایجاد کرده بود  را ها سید برخی موارد باعث نگرانی و کدورت بین آن

 اند از: دانی در تبلیغ دین اسالم در مناطقی مانند کشمیر عبارتتوان گفت از دالیل موفقیت میر سید علی هم یادشده می

 . مسلمان بودن حاکمان منطقه (1

 . مانانآشنا بودن مردم منطقه به دین مبین اسالم به علت مراوده با مسل (8

 . معروفیت باالی سید قبل از ورود به منطقه (8
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 . کرده بودندداشتن مریدان و دوستداران بسیار که قبل از سید به آن مناطق مهاجرت  (0

 . رشد و حرکت باالی صوفی گری در بین مسلمین (1

 

 فکری و اجتماعی ،شرایط محیطی زمان میر سید علی همدانی ازنظر سیاسی

ها از هجوم  سلسله حکومت مغول .تم هجری در زمان ایلخانان مغول بودید علی همدانی در قرن هشبیشتر دوران زندگی میر س

هجری آغاز گردید و با حمالت سنگین و  682نقراض حکومت آل انوشتکین گرچه در سال هجری و پس از ا 616آنان در سال 

 ،در این دوران به علت یورش مغول .(17 ص ،8 ج ،1870 ،حکومت جبارانه آنان در ایران پایان یافت )صفا ،نابودکننده تیمور

شده و این  رد و صوفیان به متفکران قوم تبدیلک ها و نظریات صوفیانه گری حرکت می اندیشه سیاسی ایرانیان به سمت دیدگاه

 . (881 ص ،1878 ،طباطبایی)به معنی تعطیل اندیشه بود 

صورت نامنظم به علم  به یران دچار زوال و انحطاط شد زیرا برخی از سالطینطورکلی در ا توان گفت که علم و ادب به البته نمی

 ،یافت های خاص تجدید حیات می باعث شد دانش و ادب فارسی در دوره این امر ،کردند و ادب و نویسندگان ایرانی توجهی می

بزرگ علم و ادب و سیاست را پرورش  اندیشه بلند ایرانیان توانست در این دوره گروه زیادی از رجال ،رغم حضور مغول علی

 ،عضدالدین ایجی ،دین آملیال شمس ،نجم الدین دبیران ،قاضی بیضاوی ،الدین شیرازی قطب ،سیدهند همانند خواجه نصیر طو

 . (19، 17ص  ،8 ج ،1870 ،صفا)اشاره کرد  . . .و  خواجو ،حافظ ،مولوی ،سعدی ،سعد تفتازانی ،رسید شریف جرجانی می

در این دوران یک فقیه  .تم رواج بسیاری یافت و اواخر قرن هشتم تصوف جهان اسالم را در برگرفته بودقرن هش تصوف در

در این  .کرد ای از یک متکلم شیعی جلوه می عیار را با خود داشت و یک صوفی محض نمونه تمامشیعی خصوصیات یک صوفی 

ای عرضه کنند  سابقه کوشیدند مطالب بی می ،سبان هر دو عقیدههر دو طبیعتی نوگرا داشتند و منت ،دوران تصوف و تشیع

 ،به دلیل غلبه تصوف و باال رفتن مقام علویان ،وددر اواخر قرن هشتم که مصادف با دوران تیمور ب .(166 ص ،1870 ،شبلی)

 ،1870، )شبلی ه ق رخ داد 790ه ق و  729های  هایی در سال های مختلف شیعی مخصوصاً غالیان ایجاد و شورش جنبش

( و این نکته باعث شد تیمور از علویان مستقر در همدان بیمناک شده و قصد همدان کند برخی بر این 168، 167، 166 صص

صد تن از نزدیکان ویاران خود همدان را قصد کشمیر  اند همین امر باعث گردید میر سید علی همدانی به همراه هفت دهعقی

 . ترک کند

هشت نفر از آنان  716تا  786های ایلخانی در کمتر از بیست سال از سال  طنت سرزمینبه علت ضعف در سلدر همین دوران و 

دوران میر سید علی همدانی همچنین مصادف بود با ایام حکومت سربداران در  .(88 ص ،8 ج ،1870، به حکومت برسند )صفا

 ،ها عام قتل ،ترین دوران تاریخ ایران است و وحشتناک ترین تاریک ،ترین توان گفت قرن هفتم و هشتم سخت می ،خراسان

ای از  وتار عده در این دوران تیره .(84 ص ،8 ج ،1870 ،شود )صفا های عظیم در این دوران زیاد دیده می کشتارها و ویرانی

برسند افرادی همچون  های بزرگ بودند که توانستند بر مشکالت فائق آمده به مرتبه باالیی در ساختار حکومت مغوالن خاندان

ر ه ق و خواجه نصرالدین طوسی د 787اهلل همدانی در سال  بن رشیدالدین فضل الدین محمد خواجه غیاث ،بهاءالدین جوینی

 . (89، 82ص  ،8 ج ،1870 ،قرن هفتم که مقام وزارت را به عهده داشتند )صفا

های زمانه را  های فقهی و دینی او جستجو نمود البته ضرورت توان در اندیشه نقطه پیوند میر سید علی همدانی باسیاست را می

ه ایشان متمایل شدند و میرسیدعلی همدانی نیز حکام نیز ب ،با توجه به عالقه مردم همدان به سید ،ز نباید ازنظر دور داشتنی

های  البته ایشان بیشتر به شیوه .اخالقی و اجتماعی پرداختند ،به اصالح وضعیت دینی ،با تیزبینی از این فرصت استفاده کرده
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ما از شخصیت کردند و شناخت  روشنی ساختار نظام سیاسی موردنظر خود را اعالم نمی گرایانه روی آورده بودند و به اصالح

 طور خالصه به شرح ذیل تقسیم کرد: توان اندیشه سیاسی وی را به اما می های عرفانی است؛ ایشان بیشتر تحت تأثیر جنبه

 . شده افالطون و فارابی بود همانند نظام سیاسی ارائهاسی وی نظام سی (1

 . های حکام داشت دیدگاه سیاسی وی وابستگی زیادی با ویژگی (8

 . توان به شکل هرمی ترسیم کرد که در رأس حاکم و در پائین مردم قرار داشتند ا میدیدگاه سیاسی وی ر (8

 . خالق و زیرک باشد ،دار حاکم ازنظر وی باید دین (0

 . شناسی اخالقی و دینی حاکم و حکومت بود اه وی در باب حکومت بیشتر در موردبررسی آسیبدگدی (1

 . دانست اکم و اطرافیان و کارگزاران وی میهای وارده به حکومت را شخص ح آسیب (6

های اخالق و  های حکومت عملی است و در تمام مباحث سیاسی رگه نظام سیاسی مطلوب او در قالب شریعت و آموزه (7

 . شود دیانت دیده می

 

 گرفتند: طبقه را برای نظام سیاسی مطلوب در نظر می میر سید علی همدانی سه

 . های یک حاکم اسالمی در وی دیده شود تمامی خصلتدر رأس هرم حاکم است که باید  (1

د را همراه نداشته اعمال نامعقول و ناپسند دور بوده و اطرافیان فاس ،باید دارای تخصص بوده و از کدورت ،کارگزاران (8

 . باشند

باشند گروه سوم مردم جامعه هستند که ازلحاظ دینی موظف هستند بر رفتار یکدیگر و افعال حاکمان نظارت داشته  (8

 . (معروف و نهی از منکر )امربه

 

 های میر سید علی همدانی آثار و نوشته

 خاطر به که گذاشته است یادگار به شعری عهمجمو و رساله ،کتاب جلد 114 از سید در دوران پربرکت حیات خود بیش

 ،عرفان ،اخالق ،کمتح و فلسفه همچون علمی های عرصه چه و سبک و قالب ،محتوا ازنظر چه علی سید حکمت و جامعیت

ها  ایشان به زبان فارسی و عربی تألیفاتی دارند که به برخی از آن .هستند خواندنی و جذاب ،ارزشمند بسیار . . .و ادبیات ،تفسیر

 کنیم: اشاره می

 

 :1فارسی های رساله

امام  دین علوم احیاء ترجمه آن مطالب بیشتر که است ای نامه سیاست و او اثر مشهورترین و ترین مفصل که الملوک؛ ذخیره •

 . است محمد غزالی

 . بحث کرده استتوبه  موضوع در التائبین؛ مرآه •

 . عرفانی است سلوک آداب بحث آن در الطالبین؛ سیر •

 . خدا بحث نموده معرفت در اعتقادیه؛ رساله •

                                                           
1 بعد به 848 ص از او، آثار تحلیل و همدانی یعل سید میر انواری،: است شده گرفته منبع این فهرست این   
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 . فارض است ابن میمیه قصیده شرح االذواق؛ مشارب •

 . خدا است به رسیدن های راه قاعده؛ ده رساله •

 . رؤیا است و خواب مراتب و خیال کیفیت در منامیه؛ رساله •

 . عرفانی است موضوع در مشکل؛ حل رساله •

 . قصار است کلمات و مناجات امیریه؛ واردات •

 . عرفانی است طریقت در پیر به سپردن سر ضرورت در درویشیه؛ رساله •

 . فتوت است شرح در فتوتیه؛ رساله •

 . اذکار است تفسیر در ؛ذکریه رساله •

 . است عقل مراتب و فضیلت و معنا در عقل؛ رساله •

 . آنان است احوال و اولیا درباره فقریه؛ رساله •

 . معراج است شب در باخدا پیامبر مکالمات وحی؛ اسرار •

 حدیث چهل •

 صوفیه مقام چهل رساله •

 . خداشناسی است و آن عرفانی مطالب ایمان؛ حقیقت رساله •

 . شده فهم نوشته الف ستون له و اال القرآن من حرف من ما که حدیث این توضیح در موچلکه؛ الهرس •

 . االرض است و السماوات ملک هلل آیه تفسیر الیقین؛ حق رساله •

 . عرفانی است آداب در نوریه؛ •

 . نفس است تزکیه درباره تلقینیه؛ رساله •

 . عرفانی است مسائل توضیح همدانیه؛ رساله •

 . بدخشانی است بهرام نصیحت بهرامشاهیه؛ رساله •

 . دهد ایمان را توضیح می حقیقت قبات؛ع رساله •

 . مطلق است وجود درباره وجودیه؛ •

 . سید است غزلیات از ای مجموعه شامل غزلیات؛ یا اسرار چهل •

 . پندنامه است العارفین؛ منهاج •

 

 :عربی های رساله

 . حروف است اسرار النقطه؛ اسرار •

 . اند وارد بحث شده است صوفیه و فقها ،حدیث صحابا که علما اقسام درباره دین؛ علما باب در رساله •

 . فقر و دالیل آن است شرح در الفقراء؛ صفه رساله •

 . حدیث است چهل امیریه؛ اربعین •

 . کند ذکر را بیان می فضیلت عربیه؛ ذکریه •

 . توجود اس وحدت در مباحثی الکامل؛ انسان رساله •
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 . اذکار است و اوراد لزوم و فضیلت بیان در اورادیه؛ •

 . بیت است اهل فضیلت درباره پیامبر احادیث القربی؛ فی الموده •

 . الحکم است فصوص شرح در الفصوص؛ حل •

 

 مذهب میر سید علی همدانی

 رنگ میر سید علی همدانی که ارآث از برخی .دارد وجود نظرهایی اختالف نویسندگان میر سید علی همدانی نزد در مورد مذهب

 شاهان برای که است ای نامه سیاست که الملوک ذخیره وجود مطالبی در کتاب ازجمله اند دارد او را سنی دانسته یسن بوی و

 برخی نیز کتاب همین در ،هرچند ،است شده نگاشته سنت اهل اساس نظر بر سیاسی آن نظریات و در شده نوشته ماوراءالنهر

 رساله ازجمله او دیگر رسایل بعضی در .(86 ص ،صغیر ایران در اسالم مروج ،اذکایی)اند  یافته آن نویسنده تشیع زا شواهدی

 را صحابه بهترین او کتب این در نمونه برای دارد وجود بودنش سنی بر شواهدی نیز دین علماء در باب ای رساله و اعتقادیه

 جایز را ظالم حاکم بر شورش و داند می قمخلو غیر را قرآن ،کند می ذکر شافعی قهف روش بر را احکام و دانسته راشدین خلفای

 (814 ،802 ،808 ص ،اعتقادیه رساله ،همدانی ؛818 ص ،وی آثار تحلیل و همدانی علی سید میر ،انواری) .داند نمی

 «العباء اهل و القربی فی الموده» اثرازجمله  به اذهان نزدیک کرده است را وی تشیع احتمال ،او آثار از دیگر برخی سوی از

 همدانی علی سید میر ،انواری ؛160 ص ،هند در تشیع ،هالیستر)است ( ع) بیت اهل فضیلت در احادیث از ای مجموعه که ستا

 حساب به شیعیان زمره در را وی صراحت به نگاران حال شرح از برخی ،آثار همین به توجه با ؛(868-861 ص ،او آثار تحلیل و

 نگاشته علی سید نامه زندگی در کتابی که - شوشتری نوراهلل قاضی از نقل به الذریعه در طهرانی آقابزرگ نمونه برای .اند آورده

 ص ،14 ج و 811 ص ،81 ج ،الذریعه ،است )طهرانی دانسته علی سید میر تشیع بر دلیلی را القربی فی موده کتاب - است

 اشاره وحی اسرار و الکامل انسان های رساله به انتو می کند می مطرح را وی تشیع احتمال هک او به منسوب آثار دیگر از .(81

 به هایی که در مورد وی نگاشته شده نامه زندگی در ،(819 ،884 ص ،او آثار تحلیل و همدانی علی سید میر ،انواری)کرد 

 دشمنی ،برخی علمای سنی مذهب توسط ایشانشده که به دلیل عدم پذیرش تفکرات  اشاره وی با علما از برخی دشمنی

 گرایش تشیع داشته و برخی از آنان به مریدانش در وی است که گردد اثری شواهدی که ذکر می از دیگر ،ایجادشده است

 اسالم مروج ،)اذکایی .ندانند جایز را وی تشیع در تردید تا داشته آن بر را نویسندگان از برخی به دالیل است که ،اند پیداکرده

 . (89-81 ص ،صغیر ایران در

وسقم موضع مذهب تشیع وی باید اذعان نمود که ایشان شافعی مذهب بودند و در کشمیر فقه حنفی را رواج  از صحتجدای 

با توجه به دیدار شیخ با امیر تیمور که باعث گردید ایشان تصمیم بگیرند به سمت کشمیر و ترکستان مهاجرت نمایند  .دادند

بیت )ع( باعث رنجش تیمور شده است همین موضوع باعث شده برخی  به اهلرا به وجود آورده که دیدگاه وی نسبت  این شبهه

های صوفی بودند و صوفیان و دراویش جدای از مذهب فقهی  طور که بیان شد ایشان از بزرگان فرقه همان .وی را شیعه بدانند

برند بیان  خود نامی از موال علی )ع( می ها و اذکار )ع( دارند و در بیشتر کالمبیت )ع( و مخصوصاً موال علی  ارادت خاصی به اهل

دهنده تمایل فقهی افراد به فقه شیعه نیست و ما افراد دیگری را هم داریم که برخی آنان را  بیت نشان ارادت و یا تعریف اهل

در آن اعصار نشان  اند اما تاریخ ایران از آنان ذکر کردهجای مانده  شده و یا اشعار به دانند و ادله خود را کتب نوشته شیعه می

های  دهد که فقه شیعه به این شکل و سیاق در ایران متداول نبوده و فقه حنفی و شافعی فقه غالب در ایران بوده و از فرقه می

اند و با  بیت داشته ت قلبی به اهلاما گروه بزرگی از علما سنی اراد هایی در ایران داشته است؛ شیعه فرقه اسماعیلیه نیز فعالیت
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دانستند و یا اینکه علنی  کردند علمای وقت فقه شیعه را فقه اصلی خود یا نمی ه به اینکه حکام سنی در ایران حکمرانی میتوج

 .ن استامامی لقب داد که میر سید علی همدانی نیز یکی از این بزرگا این بزرگان سنیان دوازده توان کردند و درمجموع می نمی

شماری از  عنوان یکی از بزرگان اسالم موردتکریم و احترام تعداد بی اکنون به وی همجدای از مذهب ایشان  ،درهرصورت

 . باشند پاکستان و تاجیکستان و دیگر نقاط اسالمی می ،هند ،ترکستان ،مسلمین در منطقه کشمیر

 

 رسید علی همدانی در كشمیر برخی از اقدامات می

شدند  اقتصادی و حتی فرهنگی در آن منطقه می ،سیاسی ،رشد مذهبیگذاشتند باعث  دانی در هر جا قدم میمیرسیدعلی هم

 اند از: برخی از این اقدامات ایشان عبارت .اکنون نیز نمود خود را حفظ کرده است که برخی از اقدامات وی هم نحوی به

 ترویج دین مبین اسالم (1

 رواج زبان فارسی در منطقه (8

 های متعدد ها و خانقاه ابخانهاحداث کت (8

 (خانه مدرسه )مکتب احداث (0

 رواج تصوف در منطقه (1

 بافی انتقال هنر و صنعت ایرانی به منطقه همچون قالی (6

 

 همدانی میرسیدعلی وفات

 مضافات در که شوند می حج سفر عازم کوالب در زندگی سال 7 از همدانی در سومین سفر خود به کشمیر و پس میرسیدعلی

 از و داشته که بیماری دلیل به و( م 1822) ماند می آنجا وقتی چند «پاخلی» محاک «محمود سلطان» نظر با فغانستانا «کنر»

 با قمری هجری 726 حجه ذی در و شود می سخت اش بیماری شوند پس از شش روز در منطقه ساکن می ،است برده می رنج آن

گویند برخی از مریدانش احتمال  می بدرود را فانی جهان دوسالگی ایندر سن هفتادو  صمد یا و کریم یا ،رحمان یا الفاظ

 . اند مسموم نمودن ایشان را نیز مطرح کرده

 آورده تاجیکستان «ختالن» منطقه به پیکرش ،وصیتشان به بنا و درگذشت کنونی افغانستان کنر شهر در همدانی علی سید

 در همدانی میرسیدعلی آرامگاه .شد سپرده خاک به بود تأسیس کرده تاجیکستان کوالب شهر در خود که ای مدرسه در و شد

 به تاجیکستان در همدانی میرسیدعلی .اند مدفون نیز خاندانش افراد از نفر 14 آرامگاهش در و قرار دارد کوالب اصلی خیابان

 ،ایران شهرهای غالب در و داشت بسزا احترامی و عزت ،حیات زمان در همدانی میرسیدعلی است معروف «جان امیر حضرت»

 قائل ای العاده فوق احترام وی برای نیز همدان مردم داشتند و خاص منزلتی و مقام مردم طبقات عموم و هندوستان و ترکستان

 . بودند

 

 گیری نتیجه

اد های بیشمار و زحمت زی میرسیدعلی همدانی یکی از عرفا و علمای بزرگ اسالم در قرن هشتم هجری بودند که با سختی

یافت و بر خود فرض دانست جهت رشد و شکوفایی دین اسالم دست به  صاً اسالمی دستتمامی علوم زمان خود مخصو به

سفرهای طوالنی بزند و برای ترویج دین مبین اسالم رنج و مشقت سفر را بر خود خرید و به مناطقی مانند ترکستان و 
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عاشق رشد و شکوفایی فرهنگی و  مداری آگاه و سیاست ،ای زبردست تنها یک عارف بزرگ بلکه نویسنده وی نه ،کشمیر رفت

که پس از ورود به کشمیر اقدام به ساخت خانقاه نموده تا دوستداران و مریدان وی  نحوی اقتصادی مناطق اسالمی بود به

رشد و شکوفایی اقتصادی  عالوه باعث رونق زبان فارسی در منطقه شده آموزی بپردازند و به ها به علم بتوانند در این مکان

 ،با این کار باعث رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمدزایی مردم شدند .ا با انتقال دانش صنعت و هنر باعث شدندمنطقه ر

نشینی محدود نباشد و مردم بیشتر به  نشینی و گوشه همین امر باعث شد که در منطقه عرفان و صوفی گری فقط به خانقاه

به اصالح امور دنیوی  ،نند و بپذیرند که اسالم عالوه بر امور اخروی مردمرا دنیا گریز ندا شان دهند و آنن اسالم روی خوش

شاید همین امر بود که این سید بزرگوار مورداحترام بیشتر مردم واقع گردید که تا این تاریخ ادامه دارد  ،پردازد آنان نیز می

ر هم باعث گردید حکام منطقه به دلیل به سیاست عالقه داشت و همین ام ایشان .و قدر و منزلت وی رو به افزایش است

توانمندی ایشان به علوم سیاسی در مسائل مختلف با وی مشورت نمایند که البته در برخی موارد به علت تضاد فکری و 

کتب وی مردم به  رود با شناخت بیشتر مقام واالی ایشان و چاپ امید می ،شدند عقیدتی با حکام دچار مشکالتی می

 . رات ایشان بیشتر آشنا شوندها و نظ دیدگاه
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 :فهرست منابع

 انتشارات ،همدانیه رساله انضمام به همدانی علی سید میر آثار و احوال ،صغیر ایران در اسالم مروج ،پرویز ،اذکایی (1

 1874 ،همدان مسلم انتشارات همکاری با سینا بوعلی دانشگاه

 1824، معرفت ،تهران ،تصوف لاصو ،اهلل احسان ،استخری (8

 1821 ،ایران فرهنگ و تاریخ موسسه ،تبریز ،الملوک ذخیره مقدمه ،محمود ،واریان (8

 ،188 شماره ،تبریز انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه ،او آثار تحلیل و همدانی علی سید میر ،محمود سید ،انواری (0

 1816 پاییز

 1870 پاکستان و ایران فارسی تحقیقات مرکز ،آباد اسالم ،ظفر اشرف هسید تصحیح ،المناقب خالصه ،جعفر ،بدخشی (1

 1871، اطالعات ،تهران ،8 ج ،القدس حضرات من االنس نفحات ،عبدالرحمن ،جامی (6

 1884 آبان ،0 س ،2 ش ،یغما مجله ،کشمیر تا همدان از ،اصغر علی ،حکمت (7

 1870 ،امیرکبیر ،تهران ،1 چ ،زلوقراگو زکاوتی علیرضا ترجمه ،تصوف و تشیع ،مصطفی کامل ،شبلی (2

 1870 ،بدیهیه ،تهران ،14 چ ،8 ج ،ایران در ادبیات تاریخ ،اهلل ذبیح ،صفا (9

 1878 ،کویر ،تهران ،ایران در سیاسی اندیشه زوال ،جواد سید ،طباطبایی (14

 ،(ع) البیت اهل معارف نشر و تحقیقات موسسه: ناشر الشیعة تصانیف إلی الذریعة ،محسن محمد ،(آقابزرگ) طهرانی  (11

1811-1802 

 1870 ،خارجه امور وزارت ،تهران ،همدانی علی سید میر از حافظ مرادات شرح ،ایرج ،سرخی گل (18

 1878 ،دانشگاهی نشر مرکز ،تهران ،فریدنی مشایخ دخت آزرمی ،هند در تشیع ،نورمن جان ،هالیستر (18

 نوید ،شیراز ،نیری یوسف محمد شرح و ترجمه ،نالمومنی امیر فضایل فی ،السبعین رساله ،علی سید میر ،همدانی (10

 1871 ،شیراز
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Abstract 

Mirsid Ali Hamedani is one of the great Islamic mystics who was born in Hamedan in religious, rich and 

political families. He sought education in his youth and paid less attention to politics. His life in the eighth 

century coincided with the Mongol presence in Iran. He studied under great masters such as Abu al-Barakat Taqi 

al-Din Akhi Ali Dosti, and then made long journeys and visited most parts of the Islamic world. During his 

travels to the east of the Islamic world, he went to Kashmir, where he preached Islam and gained great spiritual 

influence in those areas. There is a difference of opinion about his religion, some consider him a Shiite and some 

a Shafi'i, or it can be said that he was a Sunni of the Twelve Imams. He has left numerous works and books in 

Persian and Arabic, some of which are printed and some of which are available in linear form. Here we have 

mentioned the circumstances of Ali Hamedani throughout history.  
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