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  ايران و اسالم فرهنِگ علي همداني در انتقاِل سيدسهِم
  ة هند و پاکستان و ستم ستيزيهاي اوشبه قار به

  ∗رضا مصطفوي سبزواري
  يب است بزرگ برکشيدن خود را     ع

ــت  ــد آموخ ــده بباي ــک دي   از مردم
 

  وز جملــة خلــق برگزيــدن خــود را
  ديدن همه کس را و نديدن خود را       

 ١)همدانيسيد علي (                
 هجري قمري در ۷۱۴ علي همداني روز دوشنبه دوازدهم رجب سال  سيدمير

سياحت در ممالک  بهقمري هجري  ۷۵۳ تا ۷۳۴در طول سالهاي . ٢همدان تولّد يافت
 ۷۶۰سال   به.تبليغ اشتغال ورزيد  بهرداخت و سپس در زادگاهشپاسالمي و همجوار 

کشمير   بهقصد تبليغ  به از معتمدان خود را نيزدو تن,  مهاجرت کرد و همزمان٣ختالن به
و  امير تيمور مالقات کرد و او را پند  باهرلنّءادر ماوراهجري  ۷۷۳در سال . فرستاد

 و ٤قتل تهديد کرد  به را سيدتيمور. اندرز و هشدار داد تا از خونريزيهايش دست بدارد
تاريخ . ١کشمير مهاجرت کرد  بهگروه سادات خود  با۷۷۴٥سال   به علي سيددر نتيجه

                                                   
  .تهران, يياستاد فارسي دانشگاه علّامه طباطبا  ∗
نيز احوال و , ۳۳۹ ص,  ش۱۳۳۰ماه   آبان۸ شمارة يغماة نقل مجلّ  کتابخانة ملک به۲خة خطّي شمارة نس: ک.ر  .1

با شش رسالة او تأليف دکتر محمد رياض از انتشارات مرکز تحقيقات فارسي (آثار مير سيد علي همداني 
 .۴۸۱ ص, دوم چ, ايران و پاکستان

 تأليف غالم  يک(Kashir)کشير : ک.ر: اند ريِخ والدِت او دانستهحروف ابجد تا را به» اهللامحةر«: عبارت  .2
 .۸۵ ص ,م ۱۹۴۹, چ الهور, )انگليسي(الدين صوفي  محي

 .نام دارد و جزو تاجکستان است» کوالب«واليتي از بدخشان در ماوراءالنّهر نزديک سمرقند که امروزه   .3

 .۸۴ص ,  جلد يک,م ۱۹۴۹, چ الهور, )گليسيان(الدين صوفي   تأليف غالم محي يک(Kashir)کشير   .4

  :کشمير مادة تاريخ زير در کتابهاي تاريخ کشمير نقل گرديده است در مورِد مهاجرت سيد به  .5

 



  ٣٦  قند پارسي

  

 هزار تن از ۳۷اند  مؤرخان گفته
هندوان و بودائيان عاشق او و ياران 
تربيت يافتة او مسلمانان شدند که 

ن همکاران تبليغي او در نام اي
 . آمده استاالصفياينةخز

اش را  اند که جنازه  و گفته٢اند  نوشته۷۸۶حجه   ذي۶وفات او را روز چهارشنبه 
 علي را بايد يکي  سيد.٣اند کستان انتقال دادهيدر تاج) کوالب فعلي(ختالن   بهمريدانش

رترين بانيان کاخ رفيع فرهنگ از بزرگترين و مؤثّ
رسي در خطّة ادب فاو ايران و اسالم و زبان 

تأسيس   بااو. پهناور هند و ختالن دانست
هاي زيادي در کشمير و ختالن  مدارس و خانقاه

سبب گرديد تا فرهنگ ايران زمين در آن خطّه 
خانقاه معلّي يا مسجد شاه همدان و . رواج يابد

معماري   با علي سيد تدريس و تعليممحلّ
  .٤ر رودخانة جهيلم هنوز باقيستي که دارد نزديک سرينگر کشمير و در کناخاصّ

 آنجا انتقال داد  بهاو در ختالن و سپس کشمير کتابخانه ساخت و کتابهاي خود را
الدين که خود هم شاعر بود و هم  سلطان قطب: اند اين نکته که نوشته  بهتوجه با

مير  او در کشة از کتابخان,زبان و ادب فارسي و هم باني يک مدرسة بزرگ  بهمند عالقه

                                                                                                                        
  وـرد نکـه کـبعـم سـسير اقلي  دانـاه همـد علي شـر سيـمي    
  ر را هدايت جوـل آن شهـاه  شد مشرف ز مقدمش کشمير    
  او» دم شريفـمق«ي از ـابـي  دم او راــقـِخ مــاريـال تـس    

  :نظم آورده  محمد رياض چنين بهرنقل دکت الدين کامل بيگ بدخشاني به علّت مهاجرت سيد را ميرزا اکمل  .1
 که امير اين طرف گذر کردي  گر نه تيمور شور و شر کردي    

) ش ۱۳۳۶, ايران سوسايتي(ته کلک چ, تأليف استاد علي اصغر حکمت» نقش پارسي بر احجار هند«در کتاب   .2
  :عنوان مادة تاريخ فوت سيد آمده که مؤيد تاريخ باالست رباعي زير به

  ت ز کالم قديمـآية رحم  حضرت شاه همدان کريم    
  م اهللا الرحٰمن الرحيمـبس  گفت دم آخر و تاريخ شد    

 )۴۶ ص, )م ۱۹۵۷ (=ش  ۱۳۳۶, کلکته, ايران سوسايتي چ, مأخذ يادشده: ک.ر(

تصحيح مهدي   جامي از انتشارات کتابفروشي محمودي بهاالنس نفحاتنيز , ۲۳ ص, االبرار تحايف: ک.ر  .3
 .۴۴۷-۸ ص, يدپورحتو

اند و در وسط آن  تمام اين بنا از قطعات چوب ضخيم و مکعب است که بر روي هم مانند خشت نصب کرده  .4
نقش پارسي بر : ک.ر» گزارده مير سيد علي نماز ميدارد و گويند آنجاست که  بنا تاالر وسيع مربعي قرار

 .۴۵ ص, احجار هند
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 قاضي محمد  سيدنام  بهديدن کرده و نيز در هردو مکان يادشده کتابداري مخصوص
عهده   به او راةنام ملّا احمد امور کتابخان ه کسي ب سيدداشته و همچنين پس از فوت

 ات آنهبايد هم تعداد کتابها و هم ارزش و کيفي  ميگردد که  ميمعلوم. گرفته بوده
  .ر و در انتقال فرهنگ ايران و اسالم بسيار مؤث١ّ بوده باشدتوجهدرخور 

 الدين و برادرش قطب) ه ۷۵۵-۷۷۵ (الدين سلطان شهاب: پادشاهان وقت کشمير
ت اين ايراني دانشمند واالتبار احترام خاصي قائل بودند و براي شخصي) ه ۷۹۶-۷۷۵(

گرديد تا  ي مسبب» اس علي دين ملوکهمالن«مصداق   بهاين حرمت و بزرگداشت آنان
ديدي , في شده بودايران و ايراني که او نمونة آنان معر  بهعموم مردم نيز نسبت

  .آميز و شايستة فرهنگ و تمدن ايران بيابند احترام
  وقت کشمير ايجاد کرده بود سبب علي در پادشاهاِن سيداز سويي ديگر نفوذي که

آنان ابالغ کند و مقبول طبعشان   بهيزگرديد تا بتواند نصايح ارزنده و سازنده خود را ن مي
حکمت «افتد و از اين رهگذر نيز فرهنگ ايران زمين و آنچه قدما آن را قسمي از 

ي دوردست و ها کردند در آن سرزمين  مي تعبير٢»سياست مدن«اصطالح   بهو» عملي
 که مشهورترين کتاب» الملوکةتذکر«او در کتاب . رددگخارج از محدوده ايران ترويج 

شرايط  ٣خصوص کشمير کتاب درسي بوده ه پهناور هند و بةاوست و مدتها نيز در خطّ
  :گويد  ميداند و از آن جمله  ميحکومت و پادشاهي را ده چيز

”اي که پيش آيد پادشاه و حاکم خود را در آن واقعه  ل آنست که در واقعهشرط او
 و در آن حال هر حکم که از يکي از رعايا تصور کند و ديگري را بر خود حاکم بيند

  .٤“ديگري روا ندارد مثل آن از خود بر. دارد  ميخود روان ديگري بر
  :گويد  ميو يا مثالً در شرط چهارم

                                                   
 .۴۳ص, واقعاِت کشمير: ک.ر  .1

. رضا حيدري تصحيح استاد مجتٰبي مينوي و علي الدين طوسي به  تأليف خواجه نصيرناصري اخالِق: ک.ر  .2
 .تهران, ش ۱۳۵۶, انتشارات خوارزمي

 .۹۱ص , جلد يک, کشمير: ک.ر  .3

 .۲۵۳ ص, ش ۱۳۵۸ماه  آبان, از انتشارات دانشگاه تبريز: الملوکةتذکر  .4



  ٣٨  قند پارسي

  

مقام معنوي اين سيدبزرگوار 
اي در دلها نفوذ کرده که  اندازه به

قايق رانان رودهاي کشمير هنگامي 
از , شوند که از پارو زدن خسته مي

کنند و  روح بزرگ سيد استمداد مي
 !يا شاه همدان: زنند فرياد مي

ت موجب درشتي نکند و از شنيدن حج مدارا گويد و بي  بهآنکه در حکم سخن”
  .١“ضعيفان و مسکينان ننگ ندارد  بابسيار ملول نگردد و از سخن گفتن

ال  و ظلم عمنوابس خيانت از تجس: کند که  ميحاکمان سفارش  به نهمةر شمارد
غافل نباشد و گرگ سيرتان ظالم را بر رعاياء 

و چون ظلم و خيانت  ط نکندمظلوم مسلّ
مواخذه و   بهاو را, يکي از ايشان ظاهر شود

عبرت ديگران گرداند و در سياسِت , عقوبت
  .٢ندارد پادشاهي مساهلت روا

هاي  د علي در ديگر کتابها و رسالهيس
 ٣خود نيز که تعداد آنها را صد و ده

تبليغ فرهنگ   بهگاه گاه و بي, اند برشمرده
 تي و زير بنايي و انساني جامعة مسلمان ايرانيل اخالقي و تربيئخصوص مسا هايران و ب

  :نويسد  مي,دنسبت روان و ماندني دار هاش که نثري ب نامه تدر کتاب فتو. پردازد مي
خصايل پسنديده آراسته   بهمکارم اخالق موصوف بود و  بهبايد» اخي« اي عزيز”

 ضعيفان  با,شفقت  بهطفالن  با,نصيحت  بهحرمت باشد و جوانان  بهپيران  با:باشد
 ظالمان  با,توقير و حشمت  بهعلماء  با,بذل و سخاوت  بهدرويشان  با,رحمت به
ع و تضر  بهحق  با,تاحسان و مرو  بهخلق  باانتاه  بهفاجران  با,داوتع به

وقت  در, ل خلق متحميبر جفا, صلح  بهخلق  باجنگ  بهنفس  با,استعانت
از ذکر عيوب , عيوب نفس خود عارف  به,در حالت رجا شاکر, مصائب صابر
  ٤“…خلق ساکت

                                                   
  .۲۵۴ص , مأخذ اخير  .1
 .۲۵۸ص , مأخذ اخير  .2

  .هاي سيد را صد و هفتاد دانسته است کتابها و رساله: جلد يک, االبرار تحايف  .3
, ۱۱ شمارة, سالمي امعارفنقل مجلّة  تصحيح محمد رياض خان استاد دانشگاه پنجاب به نامه به فتوت  .4

 .۳۷ ص, ش ۱۳۴۹خردادماه 
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شبهةخطّ  بهد علي در مسافرتهايشسي  براي ابالغ ه و ساير بالد رسالتي را هم که قار
 هزار ۳۷اند  خان گفتهرؤم, انجام رسانيد  بهنحو احسن  به,عهده داشت  بهدين مبين اسالم

تن از هندوان و بودائيان عاشق او و ياران تربيت يافتة او مسلمانان شدند که نام اين 
  .١ آمده استاالصفياينةخز همکاران تبليغي او در

ق گرديد که فّؤختالن و کشمير م  بهيد نه تنها در زمينة انتقال کتب فارسسي
 »علم و صنعت«و دادن » هنرهاي غريب و دلپذير«ترويج   باگفتة اقبال الهوري به بنا
 آفريد و بعضي هنرها و صنايع ايراني ٢»ايران صغير« کشمير ةاز خطّ, کشميريان به
  .٣غيره را نيز بدان سرزمين انتقال داد بافي و کاله, بافي قبيل قالي از

عنوان يک   بهد عليسي تار و کردار و خدمات و آموزشهاي اخالقي و انسانيرف
وجود آورد که ههاي مردم کشمير ب ميان توده تي از او درايراني مسلمان چنان محبوبي 

اند و  داده»  کشميرحوارِي» «شاه همدان» «علي ثاني» «اميرکبير«يي چون ها او لقب به
  :اند نوشته
.  احترام و تکريم استريس وي در کشمير مورِداکنون جاي وعظ و تد”

نشست بناي يادبودي   مي کشمير در جايي که وي براي موعظه و ارشادمسلماناِن
ي ها روز عاشورا هنگامي که دسته. کنند  مي را زيارتاند و آن محلّ درست کرده

 ي خود راها پرچم, کند  مي عبور از آن محلّ)ع(عزاداران حضرت امام حسين
اي در دلها نفوذ  اندازه  بهبزرگوار سيدمقام معنوي اين. آورند  ميترام فروداح به

از , شوند  ميکرده که قايق رانان رودهاي کشمير هنگامي که از پارو زدن خسته
  ٤“!يا شاه همدان: زنند  ميکنند و فرياد  مي استمداد سيدروح بزرگ

                                                   
 .۲۰۷- ۲۵۹ص ,  آن کتاب۲ج : ک.ر  .1

  :گويد علّامه اقبال الهوري مي  .2
  ســـيد آن کـــشور مينـــو نظيـــر
ــتين  ــا آس ــاه دري ــه را آن ش   جمل

  »ايران صغير«رد ــد آن مــريـآف

  مير و درويش و سالطين را مشير
  داد علم وصنعت و تهذيب و دين      

  رـذيـب و دلپـريـاي غــنرهـبا ه
 )۳۹۳ ص, ش ۱۳۶۲, تهران, انتشارات پگاه, ديوان اقبال(

 .۲۳ص , راالبرا تحايف  .3

 .۷۶ ص ,۴۷ فروردين ,۵ شمارة ,اسالمي معارفمجلّة : ک.ر  .4



  ٤٠  قند پارسي

  

سيد چون تيمور شنيده بود که 
. نشيند کعبه نمي موقع پشت به هيچ

کعبه نشاند و گفت  عمداً او را پشت به
! نشيني قبله نمي شنيدم تو پشت به
قبله نشستي؟ سيد  امروز چطور پشت به

شک  شما کند بي هرکه رو به: گفت
 .“قبله خواهد بود پشتش به

ام و حکّ. نشست  نمي پايد علي ستم ستيز بود و در برابر مفاسد اجتماعي ازسي
رات و قوانين ديني و انساني و عدالت و دادگري رعايت مقر  بهپادشاهان وقت را

  :گردد  مي پادشاه کشمير نوشت چنين آغازالدين سلطان قطب  بهاي که نامه. خواند ميفرا
اجابت   بهدعاي مخلصانه مخصوص است  بهاهللا شانه حضرت سلطان اصلح”

  .“مقرون باد
  :نويسد  ميد از عنوانو بع

اگر دين داري آنست که … اي عزيز”
صحابه و تابعين داشتند و مسلماني آنکه 

جاي آنست که . ل ورزيدنددر قرن او
ننگ دارند و  گبران و مغان از تردامني ما

اين   بهمقدار اين مسلماني ما را جهودان بي
  .“کاه برگي برندارند  بهاعتقاد زور

  :گويد  ميانسلط  بهو سپس در خطاب
  .١“اي عزيز حرام مخور و ضعيفان را محروم مگردان”

ةدهد که روز قيامت از مردم عوام دربار  ميپادشاهان هشدار  بهها اين نامه د درسي 
پرسند ولي از حاکمان و پادشاهان ابتدا دربارة دادگريها و   مينماز و ديگر فرايض آنها
آيد که  مي علي چنين بر سيدي بازمانده ازها  نامهةاز مجموع. عدالتشان سؤال خواهد شد

ام وقت بوده و همچنين هدف او از نگاشتن آنها ارشاد و راهنمائي امرا و سالطين و حکّ
 اي در نامه. باک و نترس و ستم ستيز بوده  تا چه اندازه بي سيدگردد که  ميمعلوم
  :نويسد  ميالدين سلطان غياث به

اند و تحقيق  کرآت و مرآت دانسته  بهل ايشان راامروز جاهالن مفتن که احوا”
 جرأت ايشان نيست تا از اند و اين حد شرمي اجتماع کرده مکابره و بي  بهکرده

اريخواهد که اهل اين د  مياگر خاطر عزيز آن .ت نباشداجابت آن عزيز تقوي 

                                                   
مکتوبات مير ,  ش۱۳۵۴سال , ۸۴ و ۸۱هاي  شماره, دانشگاه تهران, مجلّة دانشکدة ادبيات و علوم انساني: ک.ر  .1

  .بعد  به۱۲۱ ص, احوال و آثار مير سيد علينيز . لي همدانيسيد ع
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ا سهل است که ما اين جفاه .)رض(حسنين  بااين ضعيف آن کنند که يزيد کرد به
ت عهديست که اگر حضرت صمدي  بهاين ضعيف را. دانيم  ميرا سعادت خود

جهت   بهجمله زمين آتش گيرد و از آسمان شمشير بارد آنچه حق باشد نپوشد و
  ١“…دنيا نفروشد  بهدين .مصلحت فاني

  :نويسد  ميالدينسلطان عالء  به ديگريةدر نام
د امور  حکومت بينديشد و تقلّةبر حاکم و پادشاه واجب است که از خطر عهد”

  ٢“…بندگان حق را آسان نشمرد و آثار نتايج مرضي و نامرضي را خوار ندارد
در برابر جهانگشايي خونريز از يد در راه مقاصد تعليمي و تبليغي خود حتّسي 

  :اند  نوشته,دارد نميستيهندگي و ستم ستيزي و مبارزه دست بر
 او حاصر  باعلي همداني را براي مالقات  سيددستور امير تيمور  بهوقتي”
عمداً . نشيند  نميکعبه  بهموقع پشت  هيچ سيدچون تيمور شنيده بود که, کنند مي

امروز چطور ! نشيني  نميقبله  بهکعبه نشاند و گفت شنيدم تو پشت  بهاو را پشت
قبله   بهشک پشتش شما کند بي  بههرکه رو : گفت سيدقبله نشستي؟  بهپشت
  .٣“د بودخواه

  :اند نيز نوشته
 ةدربار… :  گفت سيد.کوشي  ميام براي کسب قدرت شنيده: تيمور گفت”

 ما روي. آمد و آن را در ربود» سگ لنگي«سلطنت شبي در خواب ديدم که 
  .٤“دار خاطر جمع. دنيا را طالب نيستيم. آخرت آورديم به
اين باورست که  بر و ستم ستيزي است کوبنده وهد علي منتقدي است ستيهندسي:  

  ردانـسيلي خور و روي بر مگ  و کوه سر مگردانـيل چـاز س  
  ٥پرستي چون خاک مکن جهان  تيـده جهان هسـاک تو شـخ  
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  ٤٢  قند پارسي

  

 گردد که  نميحاکمان و پادشاهان منحصر  به علي فقط سيداعتراض و انتقاد
در رسالة مختصري . ردگي  ميد انتقاداب  بهتازد و آنان را  ميعالمان ريايي و دنياطلب نيز به

  :گويد  مي,نگاشته» الدينفي علماء«که دربارة فضايل علماي دين تحت عنوان 
عالمان واقعي آنهايي هستند که ظاهر و باطنشان يکي است نه آن گروه که از ”
ها محو و  کاري اند و در دنياطلبي و دسيسه العات جزئي کمي آگاهي پيدا کردهاطّ

  .١“باشند  ميغرق
هدل ارباب ذوق و معرفت را به اشعار عرفاني خود نيز لي از راه سرودِند عسي 
ي ها د و شعر و شعرگويي او نيز در حقيقت راهي ديگر براي ترويج انديشهياب مي

نام دارد »  اسرارگلشِن« يا »چهل اسرار«اتش  غزليةمجموع. گردد  ميعارفانه او محسوب
 روي هم حدود پانصد بيت در قالب غزل گرچه بر. است» عاليي« يا »علي«صش و تخلّ

ا همين تعداد اندک در راه مقاصد اصالح ام, دست ما نرسيده  بهو قصيده و رباعي بيشتر
 جذبات دورني و  سيدافتاده است و  ميرطلبانه و رهنمودهاي جامعة روزگار بسيار مؤثّ

کرده   ميمنتقلشنوندگان خود   بهرا نيز در لباس همين اشعار لطيف حاالت روحي خود
  :٢است

  اند دو عالم رميده از شادي و نعيم  اند دهـم تو آرميـارباب ذوق در غ  
  :و يا

  ٣دولت ار جويي برو در عشق او جانباز شو  راز شوـدرد او هم  باي بياـراحت ار خواه  

  اي ديگر از مأخذ مقاله پاره
 انتشارات .تصحيح دکتر انواري  به علي همداني سيد تأليف ميرالملوکةذخير .۱

  . ش۱۳۵۸ ماه آبان, دانشگاه تبريز
 . ش۱۳۶۲چاپ دوم , تهران, انتشارات پگاه, ديوان اقبال الهوري .۲
 . ش۱۳۳۷, تهران, دانشگاه تهران, نگارش علي اصغر حکمت ,سرزمين هند .۳
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, انتشارات فروغي, استاد سعيد نفيسي, تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي .۴
 .ش ۱۳۶۳ ,تهران

تصحيح مهدي   بهحٰمن جاميتأليف موالنا عبدالر, القدس  من حضراتاالنس فحاتن .۵
 . ش۱۳۳۶ ,از انتشارات کتابفروشي محمودي, پور توحيدي

 .۸ و ۶هاي  شماره, ش ۱۳۳۰هاي مختلف از جمله سال  دوره, يغماة مجلّ .۶
, ۱۱, ۶, ۵هاي  هاي مختلف از جمله شماره ها و شماره دوره, معارف اسالمية مجلّ .۷

۱۳ ,۲۳. 
 .هاي مختلف ها و دوره شماره, ات و علوم انساني دانشگاه تهرانة دانشکدة ادبيمجلّ .۸
 .سعيد نفيسي» ات و هندوستانادبي«سال دهم , ارمغانة مجلّ .۹
 .هندچ , راالبرا تحايف .۱۰
۱۱. د ميرنامة تفتودتصحيح   به علي همداني سياستاد دانشگاه ,  رياض خانمحم

 .پنجاب
 .دهلي,  م۱۹۹۱چ , تأليف دکتر رضيه بانو, History of Kashmir تاريخ کشمير .۱۲
 ةسسؤ م,صدوقي سهاء ترجمة منوچهر, تصنيف ابوريحان بيروني, للهند تحقيق ما .۱۳

 .۵۲۱ ة شمار,مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .هند, االصفياينةخز .۱۴
  . کشميرواقعاِت .۱۵
  


