ّ
میر ّ
سید على همدانى «آیت ّ
فتوت» (متوفاى 487 :هـ .ق).
غالمرضا گلى زواره
گلشن ابرار جلد پنجم
دیباچه
استان همدان با مساحت  27102کیلومتر ّ
مربع ،در غرب ایران واقع شده و مرکز آن شهر همدان
است .این استان در طول ّ
دره وسیعى که از دو طرف ،به ارتفاعات الوند محصور است ،قرار دارد.
در سال  22هـ .ق .همدان پس از نبرد نهاوند ،توسط قواى اسالم ّ
تصرف گردید و از آن پس فراز و
نشیب هاى فراوانى را پشت سر گذاشت و بارها مورد تهاجم و سلطه قرار گرفت و لطمات فراوانى را
توجه به همه این حوادث ،همدان نقش بسیار ّ
متحمل گردید ]1[.با ّ
ّ
مهمى در فرهنگ و اندیشه
ایران و ّ
حتى جهان ّ
تشیع داشته است و در ادوار تاریخى گوناگون ،مشاهیرى پرآوازه از آن برخاسته
اند ،که یکى از این نامداران عرصه عرفان و معرفت ،میر ّ
سید على همدانى است.
والدت
شرح حال نویسان تاریخ والدت میر ّ
سید على همدانى را روز دوشنبه  12رجب سال  017هـ .ق.
ّ
ذکر کرده اند و از آنجا که ماده تاریخ را در تاریخ تولدش آورده اند ،آشکار مى شود که این تاریخ
ّ
درست است زیرا به حساب ابجد برابر است با شماره  ،017که همان تاریخ تولد مذکور است.
ّ
ّ
سید على ،براى نظام ّ
تولد میر ّ
الدین یحیى الغورى خراسانى(متوفاى
نقل شده است :در شب
ّ
 052هـ .ق ).اتفاق جالبى رخ داده است او خضر و الیاس را در عالم رؤیا مشاهده نمود ،در حالى
سید شهاب ّ
الدین همدانى ،پدر میر ّ
که جامه هاى زیبایى در دست داشته و به سوى منزل ّ
سید
على مى روند و یادآور گردیده اند :امشب در آن مکان پسرى دیده به جهان گشوده که مقامى
بسیار عالى به دست خواهد آورد و این جامه ها را به عنوان تبریک برایش مى بریم .زادگاه میر ّ
سید
على ،همدان است و در آن شکى نیست .خود او هم در برخى مکتوبات ،خویش را همدانى نامیده
است .شیخ یعقوب صرفى گفته است:
آن همدان مولد و ُختالن وطن *** شیوه او ّ
طى زمین و زمن
ّ
سید على در دو بیت شعر ،خویشتن را این گونه معرفى کرده است:
پرسید عزیزى که اهل کجایى *** گفتم :به والیت على کز همدانم
نى زان همدانم که ندانند على را *** من زان همدانم که على را همه دانم
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ُ
سید ّ
امیر ّ
محمد نوربخش در «صحیفة االولیا» وى را الوندى المولد مى داند:
دگر شیخ شیخم[]2که او ّ
سید است *** على نام و الوندى المولد است
و این کلمات مجازا براى همدان آورده شده است زیرا این شهر در دامنه کوه الوند واقع شده
است]2[.
صاحب رساله مستورات ،از قول شیخ سعید حبشى گفته است :وى در رؤیایى دیده که رسول
اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود :بعد از هجرت من ـ هفتصد و سیزده یا چهارده سال ـ در سرزمین
ّ
تولد ّ
عراق ،عجم ،در شهر همدان آن ستاره ( ّ
سید على هنگامى
سید على) ،طلوع خواهد نمود،
ُ
روى داد که سلطان ّ
محمد خدابنده (اولجایتو) ،هشتمین پادشاه از سالطین مغول ایلخانى ،بر
بخش هایى از ایران فرمان روایى مى نمود و در آن زمان جمال ّ
الدین آق قوش(آغوش) حاکم سابق
تریپولى بر نواحى شمال غرب و غرب ایران حکومت مى کرد]7[.
نام و القاب
ّ
تذکره نویسان اتفاق دارند که نام همدانى ،على است و همین اسم هم در آثارش ذکر گردیده و در
ّ
ّ
تخلص کرده استّ .
البته در اکثر اشعار ،تخلص او «عالیى» است .القاب
سروده ها گاهى این نام را
معروف او امیر کبیر ،على ثانى و شاه همدان است و بیشتر به میر (امیر) ّ
سید على همدانى شهرت
دارد .شاید بدین مناسبت که پدرش حاکم همدان بوده و او را امیر گفته اند که مخفف آن میر است
و بنا بر مقام شامخ و ممتازش ،بعدها امیر کبیر نامیده شده استّ .
البته معموال براى رعایت احترام،
سادات را ،میر ،امیر و میرزا (میر زاده) هم مى گویند .دومین لقبش على ثانى است .مى گویند
ّ
سید على همدانى در یکى از مسافرت هاى خود ،با شیخ سعید یا ابوسعید حبشى مالقاتى داشته
و او در رؤیایى صادقه ،رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)را زیارت نموده و در آن خواب مبارک پیامبر
اکرم(صلى الله علیه وآله) به شیخ بشارت داده اند که به زودى مالقاتى با على همدانى خواهد
داشت .از روزى که مریدانش کیفیت رؤیاى شیخ حبشى را شنیدند ،او را به لقب على ثانى ملقب
کرده اند .شیخ یعقوب صرفى کشمیرى در مثنوى «مسلک االخیار» گفته است:
چون به على نسبتش آمد تمام *** هم به حسب هم به نسب هم به نام
از ره تعظیم نباشد عجب *** گر على ثانیش آمد لقب
سر على ولى *** بل هم ّ
ظاهر ازو ّ
سر البیه العلى
هست بدین نکته دلیل قبول *** «الولد ّ
سر» به قول رسول[]5
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خاندان
سید على ،امیر شهاب ّ
سید ّ
الدین حسن بن ّ
پدر ّ
محمد همدانى ،از بزرگان این سامان و یا به گفته
سید على« :حاکم بود در همدان و ملتفت به سالطین و اخوان» .طبق برخى مآخذّ ،
خود ّ
سید
شهاب ّ
الدین ،حاکم بالمنازع همدان نبوده و شاید معاون حاکم یا صاحب مرتبه اى بلند بوده
است .در تاریخ اولجایتو نوشته ابوالقاسم عبدالله بن على بن ّ
محمد کاشانى ،نام بیست و چهار نفر
از حاکمان دوران این حاکم مغولى ذکر شده ولى نام پدر ّ
سید على در میان آن ها نیست .همین
طور نامش در دوره فرمان روایى غازان خان یا سلطان ابوسعید ایلخانى نیز مذکور نیست .چنین
سید شهاب ّ
به نظر مى آید که ّ
الدین ،مرد مقتدرى بوده و در دربار امیران و فرمان روایان صاحب
نفوذ بوده و با آنان ارتباط داشته است .آنچه به واقعیت نزدیک مى نماید این است که به ّ
ظن قوى
پدر وى رئیس همدان یا کدخداى آنجا بوده ،نه حاکم ،نظیر همان ریاست دیرینه خاندان کهن در
همدانّ .
البته علویان همدان ،که ریاست این شهر را از قرن چهارم تا هفتم به صورت موروثى در
سید شهاب ّ
اختیار داشتند ،از سادات حسنى بوده اند ،ولى ّ
الدین از سلسله سادات حسینى
است ،مگر آن که قائل به انتقال ریاست از آن شاخه علوى به این طایفه در فاصله درست یک قرن
یعنى از سال  027تا  027هـ .ق .شویم که ّ
البته اگر چه مدارک مستندى در تأیید آن وجود ندارد
ولى بعید نیست]0[.
دکتر ذبیح الله صفا مى نویسد:
ّ
حکام وقت و در دستگاه هاى دیوانى صاحب مقام بودولى ّ
سید على عمر خود را صرف
پدرش از
تحقیق در حقایق کرد و نزد ّ
عده اى از مشایخ بزرگ به مجاهده و مطالعه پرداخت]0[.
خود ّ
سید على هم مى گوید:
در امور والد التفات نمى کردم .یعنى با ّفعالیت هاى وى در امر حکومت کارى نداشتم ،در برخى
نوشته ها تصریح شده است ،خاندان او از سال  577هجرى جزء اعیان و از ارکان دولت به شمار
مى آمده اند]8[.
سید شهاب ّ
در هر حال اگر چه ّ
الدین اقتدار سیاسى اجتماعى داشته و در دستگاه حکومت
تأثیرگذار بوده از اوضاع زندگى محرومان و بینوایان غافل نبوده و رسیدگى به امور آنان در رأس
برنامه هایش قرار داشته است .همچنین وى اهل فضل را تکریم مى نموده و این گروه علمى را
مورد ّ
توجه قرار مى داده است ]9[.این ّ
سید عالى مقام چندین خدمه و غالم در اختیار داشت و
در مواقعى آنان را به امرا مى بخشید .در «خالصة المناقب» آمده است:
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روزى حضرت سیادت در اثناى سفر با چند سوار مواجه شد .یکى از آنان فرود آمد و مراتب احترام
را به جاى آورد و بسیار گریستّ ،
سید على پرسید که او کیست؟ گفت یکى از خادمان امیر شهاب
ّ
الدین و در اختیار فالن امیر هستم.
نسبت ّ
سید على همدانى از سوى پدر با هفده واسطه به حضرت على(علیه السالم) مى
ّ
هستنداما مشخص نیست نیاکان او از چه
رسد]17[.بدین صورت خاندانش از سادات حسینى
زمانى و چگونه همدان را به عنوان وطن اختیار نموده اند .مادرشّ ،
سیده فاطمه نام داشته و به
قول ّ
سید على همدانى ،با هفده واسطه از طریق مادر به جناب رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)مى
پیوندد]11[.
از آنجا که وى در شیوه زندگى و نیز مشى عرفانى به خاندان عصمت ّ
تأسى مى نمود ،برخى
ّ
نویسندگان او را صاحب انساب ثالثه نامیده اند .از نامه عالء ّ
الدوله سمنانى(متوفاى  020هـ .ق).
که به شاگرد خود موالنا تاج ّ
الدین کرکهرى همدانى نوشته ،این موضوع روشن مى گرددزیرا شیخ
سمنانى در این مکتوب یادآور شده است:
«دوستى مردم ،اهل بیت را بعضى تقلیدى باشد ،بعضى نسبت ُصلبى ،بعضى نسبت قلبى ،بعضى
ّ
حقى و این ]مرد[ را من حیث ّ
التحقیق نسبت ُصلبیه ،قلبیه و ّ
حقیه است و الحمدلله على
نسبت
ذلک و از همه خوشتر آن است که این معنا از چشم خلق مخفى است و ظن مردم بر من ،بر خالف
این است]12[.
شکوفایى و رویش
پدر و مادر ّ
سید على ،به منظور پرورش فرزند خود و رشد و شکوفایى او ،امکاناتى فراهم آوردند ،تا
او بر حسب استعداد ذاتى ،شوق درونى و لیاقت هایى که دارد ،در مسیر فضیلت گام بردارد .از
آنجا که پدرش مشغول امور دیوانى و حکومتى بوده ،همان گونه که از نوشته خود ّ
سید على برمى
آید ،مادرش ّ
سیده فاطمه و دایى اش عالءالدوله در تربیت سعى بسیار نموده اند و در اثر تالش
این دو نفر ،وى به درجات بلند معنوى و عرفانى رسیده استّ .
سید در سنین کودکى و نوجوانى
اوقات خود را غالبا در نوشتن ،مطالعه و تحصیل علوم ،صرف مى نمود و به بازى هاى کودکانه
رغبتى نداشت و از لهو لعب و امور بیهوده بیزارى مى جست .وى تحصیالت ّ
مقدماتى را با
راهنمایى دایى خود عالءالدوله ادامه داد .او نخست قرآن مجید را به حافظه سپرد و بعد علوم
متداول را از وى آموخت .عالء الدوله در تعلیم و تربیت او با محبت و اهتمام وافر کوشیدّ .
ّ
تبحر ّ
سید
در علوم اسالمى محصول تالش هاى این ّ
مربى دلسوز و فرزانه است]12[.
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ّ
نورالدین جعفر بدخشى که از جانشینان ّ
سید على همدانى است ،در اثر معروف خود «خالصة
المناقب» به نقل از ّ
سید على نوشته است:
ّ
دایى اى داشتم که ملقب به ّ
عالءالدین و از اولیاءالله بود .به واسطه تربیت او در خردسالى
سید
قرآن را حفظ نمودم .او مرا نزد یک عالم ّمتقى به شاگردى سپردتا من از او علم بیاموزم .زمانى که
ّ
به دوازده سالگى رسیدم و در حالت آن استاد ّمتقى دقت کردم ،دیدم که به عبادتگاهى مى رود و
در صبح و شام سر مى جنباند .پرسیدم چه حال است؟ پاسخ داد :ذکر مى گویم .من از وى
ملتمسانه خواستم که به من آن اذکار را تعلیم دهد ،او هم اجابت نمود .بعد از سه روزى که در ذکر
گویى راه وى را پى گرفتم به من حالتى ویژه دست داد ،در این حال معنوى جمال جهان آراى
حضرت ّ
محمد مصطفى(صلى الله علیه وآله) را مشاهده کردم که بر فرازى ایستاده اند چون
خواستم به آن جایگاه بروم فرمود :اى فرزند ،تو نمى توانى در این حال به چنین معرفتى نائل
گردى و استادانى الزم دارى تا تو را به چنین توفیق و سعادتى برسانند]17[.
ّ
عالءالدوله سمنانى است .دکتر ّ
محمد ریاض
برخى تصور نموده اند این عالءالدوله ،همان شیخ
که احوال و آثار ّ
سیدعلى همدانى را به رشته نگارش درآورده ،مرتکب این اشتباه شده ،حال آن که
چنین نیست و در منابعى که به شرح حال وى پرداخته اند براى او خویشاوندى ذکر نشده است و
نیز دایى ّ
سید ،از سادات و اهل همدان بوده در حالى که عالءالدوله شیخ بوده است]15[.
ّ
سید على همدانى مى گوید:
چهارصد تن از اولیا را در یک مجلس در خردسالى دریافته ام و سبب اجتماع ایشان این بود که
پادشاه دیار ما عالقه مند شد بزرگان عراق و خراسان را مالقات کند بنابراین با وزراى نیک رأى
ّ
مشورت کرد .وزرا گفتند مصلحت نیست بدون علت ،بزرگان دین را دعوت کنید مى توانید ابتدا
مدرسه اى بنا کنید و بعد از اتمام آن بنا از آنان دعوت نمایید .پادشاه ازاین سخن خشنود شد .وى
دستور داد که آن مدرسه را بسازند و هنگامى که پدر و دایى من نیز در این جلسه حاضر شدند ،مرا
نیز با خود بردند .در این مجمع بزرگان ،پدرم امیر شهاب ّ
الدین دست مرا گرفت و از هر یک از
عالمان حاضر در جلسه خواهش کرد برایم حدیثى نقل کنند تا به عنوان تبرک ،به آن احادیث
گوش کنمّ .اول شیخ عالءالدوله سمنانى برایم حدیث خواند و آخرین نفر خواجه قطب ّ
الدین
یحیى نیشابورى بود ،پس چهارصد حدیث از آن بزرگواران به من رسید]10[.
دکتر پرویز اذکایى بر این باور است که سن ّ
سید على همدانى را مى توان در این موقع هفت تا
دوازده سال در نظر گرفت ،با این وصف تاریخ برگزارى چنین مجلسى در حدود سال هاى  025ـ
027هـ .ق .در زمان سلطان ابوسعید بهادر خان  020ـ 010هـ .ق .بوده است .نظیر چنین
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ّ
محمد اولجایتو نیز وجود داشته استّ ]10[.
مجامعى در عهد سلطان ّ
البته از محل برگزارى این
مجلس خبرى در دست نیست احتمال دارد یکى از دو شهر همدان یا سلطانیه (مقر پادشاه)
باشد]18[.
ّ
سید على همدانى در رساله «اوراد فتحیه» اشاره کرده است ،محتواى آن احادیث ،روایات و ادعیه
است که چهارصد تن از بزرگان برایش نوشته اندولى کجا؟ خودش جواب مى دهد:
در محلى که سلطان ّ
محمد خدابنده علیه ّ
الرحمة اکابر خراسان و عراق را جمع ساخته بود.
پس این مالقات در عالم کشف و شهود روى داده و زمانى صورت گرفت که ّ
سید ،طریق سلوک را
طى نموده و به امر استادش در سیر و سفر بوده است ،یعنى حدود سال  022هـ .ق .که تقریبا 27
تا  21سال داشته است .در همین زمان  27تن از بزرگان عارفان به او اجازه ارشاد داده اند]19[.
استادان و مشایخ
ّ
ّ
سید على در خردسالى ،دایى اش ّ
مربى ّ
عالءالدین بوده است .همچنین عالمى ّمتقى ّاما
سید
سید على همدانى ّ
گمنام با راهنمایى دایى وى در دوازده سالگى به ّ
مقدمات معارف عرفانى را
تعلیم مى داده است .همدانى از محضر استادان بسیارى بهره برد که عبارتند از:
 .1شیخ محمود مزدقانى
شیخ شرف ّ
الدین ابوالمعالى محمود بن عبدالله مزدقانى رازى  001ـ  098هـ .ق .منسوب به
مزدقان ـ شهرى است بین همدان ،ساوه ـ سر راه همدان به ساوه .وى از طریق عالءالدوله سمنانى
ُ
به روش عرفانى نجم ّ
الدین کبرى پیوستگى پیدا مى کند.
 .2اخى على دوستى
شیخ تقى ّ
الدین ابوالبرکات اخى على دوستى سمنانى از اصحاب خاص عالءالدوله سمنانى است.
ّ
در منابعى که مورد دسترسى بود به تاریخ تولد و زمان رحلت او اشاره اى نشده است .شیخ
عالءالدوله در ّ
حق او التفات و محبت وافر داشت و خطاب به عبدالغفور ابهرى که گاهى به مالقات
على دوستى مى آمد گفت :او انسانى است که غمى از دلم بردارد و بر او اعتماد دارم ،اطمینان
یافتم که طالبان معرفت را سرگردان نمى کند .زمان مسافرت ّ
سید على همدانى به سمنان و
شاگردى خدمت اخى على پس از سال  020هـ .ق .بوده ّاما مشخص نیست چه ّ
مدتى در این
ناحیه به سر ُبرده و به همدان مراجعت نموده استّ .
سید على همدانى در معرفى این عارف ستوده
خصال مى گوید :در ّ
مدت استفاده از محضرش مشاهده مى کردم وقتى از درس و بحث فارغ مى
گردید ،به امورى که مصلحت دینى یا مصالح مردم در آن نهفته بود اشتغال مى ورزید .صفت ایثار
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از ملکات روحى او بود ،هر سال محصوالتى به دست خود کشت و برداشت مى نمود و با دست
خویش بین مردم توزیع مى نمود .روزى که ّ
سید على همدانى براى خداحافظى از اخى دوستى
نزد او رفت ،مشاهده کرد آن عارف وارسته سر بر زانو نهاده ،ودیعه جان به قابض ارواح سپرده
بنابراین استرجاع گویان از آنجا بیرون مى آید و این خبر جانسوز را به دیگر شاگردان مى گوید.
آنان رسم ارادت به جاى آورده و به تجهیز و تکفین اهتمام مى ورزند و شیخ را در محله اى از سمنان
دفن مى نمایندّ .
سید على همدانى پس از این که با فقدان چنین مربى دلسوزى مواجه مى گردد،
بار دیگر به محضر شیخ محمود مزدقانى مى رود .شیخ مذکور حضرت میر را به سیاحت امر مى
کند و خود در همدان بوده تا آن که به سال  001هـ .ق .در سن  01سالگى به جوار رحمت ایزدى
مى پیوندد]27[.
 .2شیخ نجم ّ
محمد بن ّ
الدین ّ
محمد ادکانى(سفیر امینى)
ّ
متولد ( 095هـ .ق ).از ّ
محدثان و عارفان استّ .
سید على همدانى نزدش حدیث خوانده و از
وى
شخصیت بزرگوار از اصحاب شمس ّ
الدین ّ
ّ
محمد بن
وى اجازه روایت دریافت نموده است .این
جمال خراسانى است که در سال  088هـ .ق .دار فانى را وداع گفت و در یکى از آبادى هاى
اسفراین به خاک سپرده شد.
ّ
عالءالدوله سمنانى
 .7شیخ
تذکره نویسان نامش را ابوالمکارم رکن ّ
الدین عالءالدوله احمد بن ّ
محمد بیابانکى سمنانى نوشته
اند ،در ذیحجه سال ( 059هـ .ق ).در سمنان دیده به جهان گشود .پدرش از سوى ارغون شاه
مغول ( 097ـ  082هـ .ق ،).حاکم عراق عجم و عمویش وزیر او بود .عالءالدوله در پانزده سالگى
در پى یک الهام ،به سوى حکمت و عرفان روى آورد و به همین دلیل خدمت در حکومت را ترک
ّ
ّ
نورالدین عبدالرحمن اسفراینى متوفاى  010هـ .ق.
نمود و از سمنان به بغداد رفت و در درس
حاضر گردید .کوشش درباریان و رجال ارغون شاه براى بازگشت وى به دربار مغولى بى فایده بود.
او پس از زیارت اماکن ّ
مقدس مکه و مدینه ،مدرسه اى در سمنان بنا کرد .عالءالدوله پیشگام
مخالفت با نظریه وحدت وجود ابن عربى بود و کتاب هایى در مورد نظریه خودش ،که «وحدت
ّ
الشهود» نام داشت نگاشت .جذبه حاالت معنوى در رفتار و حاالت او اثر گذاشت واز این جهت
دارایى خویش را بین مستمندان تقسیم نمود و به عبادت و تزکیه پرداخت .وى ّ
مکرر مى گفت :اى
کاش ترک مالزمت سلطان را نمى کردم و با نفوذ در تشکیالت حکومتى از رنج دیدگان و مظلومان
دفاع مى نمودم .نفوذ معنوى او در دورانى که به عرفان روى آورد ،در ّ
حدى بود که امیراالمراى
سلطان ،ابوسعید یعنى امیر چوپانبه او التجا کرد و او در باب وى نزد سلطان وساطت نمود ،زیرا
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سعایت دشمنان روابط ابوسعید و این فرد را تیره ساخته بود .عالءالدوله سمنانى به حفظ شریعت
پاى بندى تمام داشت .این عارف متشرع در تربیت و تعلیم میر ّ
سید على همدانى نقش مؤثرى را
ّ
سید ّ
ایفا نمود .قبل از فوت عالءالدوله سمنانى ،وى و ّ
محمد اشرف جهانگیر سمنانى ،محل اقامت
استاد خویش را که صوفى آباد سمنان بود ترک کردند و عازم هند شدند]21[.
عالءالدوله سمنانى در  22رجب  020هـ .ق .درگذشت ،مزارش در سمنان یکى از اماکن زیارتى
این شهر است شیخ عالءالدوله سمنانى از طرف مادر با نوزده واسطه به حضرت على(علیه
السالم)منسوب است]22[.
 .5خواجه قطب ّ
الدین یحیى جامى نیشابورىوى از اصحاب عالءالدوله سمنانى ،شیخ صفى
الدین اردبیلى و شیخ شرف ّ
ّ
الدین درگزینى استّ .
سید على همدانى در مجمع عالمانى که بدان
اشاره کردیم ،از احادیث وى بهره برده است .وى به تاریخ  22جمادى الثانى سال  077هـ .ق .به
سراى باقى شتافت و در فیروزآباد هرات دفن گردید]22[.
 .0شیخ االسالم شرف ّ
الدین درگزینى  072ـ  072هـ .ق.
وى از بزرگان اهل حدیث و عرفان است و با شیخ عالءالدوله سمنانى مأنوس بوده است .این عالم
ّ
محدث از مشایخ ّ
سید على همدانى بوده است]27[.
 .0نظام ّ
ّ
خراسانیسید براى مالقات با او ،به تبریز رفت و در محضر وى به
الدین یحیى غورى
شاگردى پرداخت و از او اجازه شفاهى و کتبى دریافت نمود .این عالم بزرگوار در محله سرخاب
تبریز مدفون است.
 .8شیخ رکن ّ
الدین سعید حبشیوى از عارفانى است که ّ
سید با او مالقات داشته و از وى استفاده
نموده است .بنا به نقل حیدر بدخشى در کتاب «منقبة الجواهر» این مرد عارف در رؤیایى صادق
ّ
از آینده درخشان و نیز درجات معنوى ّ
سید على همدانى از تولد رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)
آگاهى پیدا کرده است]25[.
معاصران
تعدد مراکز دینى و فرهنگى ،گسترش گرایش هاى عرفانى و سفرهاى گوناگون ّ
سید على همدانى
ّ
شخصیت هاى علمى و بزرگان ،دیدار اگر چه کوتاه داشته
موجب گردیده است که وى با بسیارى از
باشد .اگر چه خود ّ
سید ّادعا مى کند هزار و چهارصد نفر از علما و اولیاء را دریافته ام ،حافظ
کربالیى هم مى نویسد گردش میر ّ
سید على به نقاط گوناگون گیتى ،موجب گردید که تعداد قابل
ّ
توجهى از اهل سیر و سلوک و دانشوران را دریابد که از میان خیل کثیرى از این مشاهیر ،سى و
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چهار نفرشان براى آن عارف عالى مقام اجازه کتبى و شفاهى صادر نموده و به وى اجازه داده اند
در تربیت طالبان حکمت و معارف معنوى بکوشد .برخى از این افراد عبارتند از:
 .1شیخ صفى ّ
الدین اردبیلى 057ـ 025هـ .ق .وى همان عارف مشهورى است که سلسله صفوى،
خود را به او منسوب نموده اند .این زاهد وارسته عالوه بر زعامت معنوى در نواحى شمال غربى،
در جهت جلب محبت مردم و رهانیدن آنان از ستم حاکمان و ایجاد امنیت براى افراد جامعه اهتمام
داشت.
 .2عبدالغفور ابهرى که هر سال به دیدن عالءالدوله سمنانى و جانشین او ،اخى على دوستى ،به
سمنان مى آمده و در این برخوردهاّ ،
سید مالقات هایى با وى داشته است.
سید حسین اخالطى ،از ناحیه اخالط واقع در شمال غربى دریاچه وان است .هنگامى که ّ
ّ .2
سید
ّ
متوفاى  025هـ .ق .در محله «ویجویه»ّ ،
به تبریز رفت در جوار مزار سراج ّ
مدتى با
الدین اخالطى
وى به سر برده است.
 .7شیخ ّ
محمد تمیمى ،از شیوخى است که ّ
سید با وى مالقاتى انتقادآمیز داشته است ،چنان که
مى گفته است:
هیچ احدى کار را بر هم نزد اال جوان ّ
سید سیاحى غیور که همچون او عارف و سالکى ندیدم.
سید على همدانى انس داشته و از مجلسى که ّ
 .5حاجى صفى بدخشیوى با ّ
سید در آن با
جماعتى برخورد داشته یاد کرده است .شرح این برخورد بدین صورت است که وقتى وى گروهى
سید على پرسید :آیا این جماعت ّ
حجتى به این کار دارندّ .
ریش تراشیده را دید ،از میر ّ
سید ،جواب
داد کارشان مفید و معتبر نخواهد بودزیرا چون علم شریعت نداشتند ،تا تبدیل و بر وفق شرع کنند،
بنابراین در بدعت افتادند .بعضى ریش خود را تراشیدند و برخى بزوت و ابرو را به آن ختم کردند،
ّ
جهال دیگر نیز آن بدعت ها را شعار خود ساختند]20[.
 .0شاه نعمت الله ولى کرمانى  027ـ  820هـ .ق.
ّ
شخصیت وى هراسناک گردیدزیرا شاه نعمت الله توانسته بود
امیر تیمور گورکانى از نفوذ و اقتدار
بسیارى از مغوالن را به سوى خویش متمایل نمایدلذا برایش پیغام فرستاد که دو پادشاه در اقلیمى
نگنجند .ناچار این عارف زاهد پس از تغییر مکان هاى پیاپى بر اثر شورش ها ،سرانجام در ماهان
کرمان اقامت گزیدّ .
سید در آخرین سفر حج خود ،در یزد به مالقات او رفته است .نقل کرده اند
وقتى شاه نعمت الله شنید که میر ّ
سید على آمده است دوران کسالت را طى مى نمود ،با این
وجود شخصى را به خدمت ّ
سید فرستاد ،در حالى که دستار خویش را به وى داده بود .التماس
نموده که میر ّ
سید على پاپوش خود بفرستد که ایشان سر پیچ خود کند و دستار او را بر پاى خویش
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بپیچدّ ،
سید على پس از فروتنى بسیار و اظهار عطوفت فراوان به خواسته شاه نعمت الله عمل
نمود]20[.
ّ
ّ .0
محمد بن مکى عاملى (شهید ّاول)
وى از عالمان بزرگ شیعه است که در دمشق به تدریس اشتغال داشت .این عالم فرزانه در ترویج
ّ
تشیع ّ
ّ
همت گماشت ،و با سربداران در ارتباط بود .کتاب «اللمعة الدمشقیة» که در مورد فقه شیعه
به نگارش درآمده ،از آثار اوست .وى در سال  080هـ .ق .به شهادت رسیده است.
ّ
 .8الال عارفه متولد  020هـ .ق.
وى بانویى عارف بود که در کشمیر با ّ
سید به مباحثه در مقوله هاى فلسفى و کالمى پرداخت و
تسلیم بحث هاى میر ّ
سید على همدانى گردید ،دیوان شعرى دارد که عالى ترین سروده آن درباره
دیدار وى با ّ
سید على همدانى است]28[.
به سبب وجود حکومت هاى ّ
متفرق ،میر ّ
متعدد و امارات ّ
سید على همدانى با بسیارى از ملوک و
امیران ،معاصر بوده و با آنان مالقات داشته و تذکراتى ارشادى به ّ
عده اى از حاکمان داده
است]29[.
شاگردان
ّ
سید على همدانى در ایران ،آسیاى مرکزى و جنوبى شاگردان و پیروان متعددى داشته که
متأسفانه ،از برخى ،جز اسامى آنان ،چیزى به دست نیامده است .در ذیل به معرفى اجمالى ع ّده
اى از تربیت یافتگان مکتب او مى پردازیم:
ّ
نورالدین جعفر رستاق بازارى بدخشى 077ـ  090هـ .ق.
.1
ّ
سید على همدانى است .هنگامى که ّ
نورالدین فاضل ترین و برجسته ترین مریدان ّ
سید در ختالن،
ّ
نورالدین جعفر ضمن استفاده از محضر علمى و عرفانى او ،از اخالق و رفتار
به سر مى برد.
استادش ،مطالبى فراهم نمود و آن را با عنوان «خالصة المناقب» به رشته تحریر درآورد .او در این
ّ
اثر ضمن ذکر احوال و اوصاف به نقل برخى سخنان و آثار ّ
نورالدین در
سید مبادرت نموده است.
خصوص چگونگى آشنایى خود با آن عارف وارسته مى گوید :در سال  002هـ .ق .به ختالن و به
قریه علیشاه رفتم و در آن مکان اقامت نمودم .سال بعد که ّ
سید به این آبادى آمد و در منزل اخى
حاجى اقامت نمود ،با او آشنا شدم .پس از چند روزّ ،
سید با چند نفر دیگر به حجره این جانب
آمدند و من سؤاالتى کردم که ایشان با معانى لطیف و عبارات شریف ،مطالبى بیان کرد به طورى
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که در اعماق دلم جاى گرفت و مجذوب حاالتش شدم .آنگاه پس از زیارت و نماز در گنبد علیشاه
باز به حجره این حقیر آمدند .بدخشى مى گوید:
در ّایام مصاحبت پرفایده با ّ
سید ،هر چه در خاطرم مى آمد ،برایم آشکار مى نمود و اگر مصلحت
اظهار نبود ،به اشارت یا بشارت مرا آگاه مى کرد .بدخشى مخاطب برخى از نامه هاى ّ
سید هم
هست و در یکى از این نوشته هاّ ،
سید ،که ظاهرا در فن طبابت هم مهارت داشته ،به وى توصیه
معالجه بیمارى اش را نموده است]27[.
صاحب «مستورات» مى نویسد ّ
سید على همدانى ،جعفر بدخشى را بسیار دوست داشت و خود
جعفر نیز این موضوع را تأیید مى کند .او با نشان دادن استعداد درخشان خودّ ،
تحمل زحمات و
ّ ّ
امتحان هاى متعدد ،در زمره مریدان ّ
سید على همدانى پذیرفته شده است .محل تولد وى «رستاق
بازار» در غرب بدخشان است ولى او تا سال  002هـ .ق .به ختالن نقل مکان کرده و غالبا در این
ناحیه ،اوقات خویش را سپرى مى نمودتا این که در  10رمضان  090هـ .ق .در  50سالگى دار
فانى را وداع گفته است]21[.
 .2خواجه اسحاق بن امیر ارامشاه علیشاهى ختالنى  820ـ  021هـ .ق.
وى از خاندان علیشاهیان ختالن است که صاحب نفوذ و اعتبار بوده اند .او چنان تربیت یافت که
سید على همدانى قرار گرفت و به افتخار دامادى ّ
در ردیف ّاول پیروان ّ
سید نیز نائل گردید .او در
سید على بوداز جمله در سفر سوم ّ
بسیارى از سفرها مالزم ّ
سید على همدانى به حج ،وى را
همراهى نموده است .خواجه اسحاق متجاوز از پنجاه سال ،در مقام ارشاد و تربیت جمعى کثیر
سید دانشمند ّ
متبحر یکى میر ّ
مشغول بوده و دو ّ
سید عبدالله برزش آبادى و دیگرى میر س ّید
ّ
محمد نوربخش ،پیرو وى شده اند .در قیامى که نوربخش ترتیب داد ،لشکریان شاهرخ میرزا
تیمورى به دستور شاه تصمیم مى گیرند آن را سرکوب سازند .در این ماجراّ ،
عده اى ،به خصوص
دو پسر خواجه اسحاق کشته مى شوند .برخى که مالزم شاهرخ بوده اند و با خواجه اسحاق کینه
سید ّ
کهنه داشته اند مى گویند ّ
محمد نوربخش مقصر نیست و همه این نقشه ها را خواجه اسحاق
طراحى کرده است ،پس او را دستگیر مى سازند و به بهانه اى واهى حکم قتلش را صادر مى کنند
و در رمضان سال  828هـ .ق .در بلخ در سن  90سالگى به شهادت مى رسدّ .
سید نوربخش در
صحیفة االولیاء گفته است:
پیریم و مرید خواجه اسحاق *** آن شیخ شهید و قطب آفاق
قاضى نورالله شوشترى او را در زمره سادات شهید برشمرده است]22[.
 .2شیخ (اخى) حاجى بن طوطى علیشاه ختالنى
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سید ،کسوت ّ
فتوت گرفته و رساله «فتوت نامه» راّ ،
وى از ّ
سید على همدانى براى او نوشته است.
سید على همدانى در منزل وى ،در ختالن ،اقامت گزید و او در این ّ
ّ
مدت سه ماه ّ
مدت از فیض
مصاحبت با این عارف زاهد بهره مند گردید.
 .7خواجه عبدالله بن شیخ رکن ّ
الدین شیرازى ،که همراه جعفر بدخشى و برادرش در خدمت
ّ
سید على همدانى بوده اند.
 .5برهان ّ
الدین فرزند عبدالصمد بغدادى ،که کتاب «سیرالطالبین» استاد خود را گردآورى نمود.
او شارح حدیث «من عرف نفسه» به عنوان رساله معرفت است.
محمد شامییا شیخ ّ
محمد عرب ،که به شیخ ّ
 .0شیخ ّ
محمد خلوى معروف بوده است.
ّ
 .0شیخ قوام ّ
نورالدین بدخشى.
الدین بدخشى ،برادر
ّ
عالءالدین حصارى ،که ّ
سید درباره اش گفته است:
.8
اگر چه خاطر خویش را از امیال و هواهاى نفسانى صاف کرده ّاما هنوز از خود بیرون نیامده است.
 .9بابا کاکا شیرازى
وى گفته است:
ّ
ماوراءالنهر آمدم آوازه میر ّ
سید على همدانى را شنیدم ،پس قصد زیارتش کرده به خدمتش
چون به
مشرف گشتم دیدم که صاحب کماالت خوبى است ،پس مرا تعلیم علم داد و در مقام تربیتم قرار
گرفت ،بدین گونه مصاحبت او را مغتنم شمردم.
 .17شیخ شمس ّ
الدین بدخشى (ختالنى) که ّ
سید ،مقام عرفانى او را ستوده است .او در سفر
سوم ّ
سید على از ختالن به حجاز ،جزو همراهانش بوده است.
ّ
سید ّ
 .11امیر ّ
محمد طالقانى (تاجیکستانى) ،مؤلف کتاب سلسله نامه نوربخشیه.
 .12شیخ زین العابدین نیشابورى،
 .12شهرامشاه خونسى،
ّ .17
محمدسراى ایستى یا انسى
وى سراینده همان ماده تاریخ رحلت ّ
سید است که در باالى «سردر» خانقاه شاه همدان «در
سرینگر کشمیر» کتیبه شده است.
سید حسین سمنانى ّ
 .15میر ّ
سید على دوبار او را به کشمیر روانه کرد تا از احوال و اوضاع آن
ّ
سامان اطالعاتى به دست آورد .تذکره نویسان او را مردى فاضل ،عارف ،صاحب کرامات و ذى نفوذ
معرفى کرده اندّ .
سید حسین با تمامى خویشاوندان و بستگان به کشمیر مهاجرت نمود و در آنجا
ّ
نورالدین رشى  009ـ  872هـ
رحل اقامت افکند .او در تربیت و راهنمایى عارف معروف کشمیر ـ
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.ق .سهمى بسزا داشته استّ .
مدتى پس از ورود او به کشمیر ،پسرش میر ّ
سید حسین بهادر
سمنانى و برادرزاده اش میر ّ
سید حیدر سمنانى وارد این سرزمین شدند و در ّفعالیت هاى فرهنگى
تبلیغى این ناحیه نقش ّ
مهمى را به عهده گرفتند.
سید ّ
سید اشرف جهانگیر ،فرزند ّ
ّ .10
محمدابراهیم سمنانیوى از یاران و شاگردان عارف همدانى
است .در مسافرت دوم استادش ،همراه او بوده استّ .
سید اشرف را به این جهت جهانگیر گویند
که از ّ
سیاحان بزرگ اهل عرفان است .وى در ناحیه بنگال جنوب هند خدمات ارزنده تبلیغى خود
را شروع کرد .او یکى از اعاظم سالکان شبه قاره هند و پاکستان است و کتابى به نام «لطائف
اشرفى» دارد که در آن مى نویسد:
ّ
ّ
سید على همدانى به اتفاق او در شیراز ،مهمان خواجه حافظ بوده اند.
جایگاه معنوى و اجتماعى
سید على همدانى در زمان حیاتّ ،
ّ
عزت و احترامى بسزا داشت و در غالب شهرهاى ایران،
ترکستان و هندوستان و عموم طبقات مردم مقام و منزلتى خاص به دست آورده است .مردم همدان
نیز براى وى احترام فوق العاده اى قائل بودند و ّ
حتى پس از وفاتش به کرامات و درجات عرفانى و
ّ
قدس و جاللش اعتقادى شگفت داشتند .نمونه آن را از سوگندى که به گنبد سبز محل عبادت
وى یاد مى کرده اند ،مى توان دریافت .وى از عارفان نیک نهاد و داراى اعتقادى خالصانه است.
وى عالوه بر زهد و تقوا ،در علم و حکمت مقامى رفیع داشت و میان علوم ظاهرى و باطنى جمع
کرده و در هر قسم داراى تصنیفات ،آثار و رسائل مشهورى استّ ]22[.
سید على همدانى در نظر
میلیون ها مسلمان از ّ
ملیت هاى گوناگون چنان تقدسى به دست آورده که کمتر عارف و عالمى
به چنین موقعیتى دست پیدا کرده است .با وجود اینکه در برخورد با ارباب قدرت ،اهل هیچ گونه
ّ
سازش نبود ،نفوذ معنوى اش موجب گردید که بسیارى از حکام و امیران وقت ،حلقه ارادتش را
در گوش کرده ،نهایت احترام را در حقش مبذول دارند .یکى از سالطین کشمیر ّ
حتى قبل از ورود
ّ
خطه ،به وساطت نماینده وى ،تعهد نمود از مشى اخالقى و سلوک معنوى ّ
ّ
سید پیروى
سید به این
کند و برادر او که بعدها به سلطنت رسید ،به دستور میر ّ
سید على همدانى جامه خانوادگى خود
را به لباس رایج مسلمانان تبدیل کرد و خود همراه مادر خویش به مجلس وعظ ّ
سید حاضر گردید.
نبرد خونین و نگران کننده اى که بین فرمانرواى کشمیر و حاکم پنجاب و دهلى به وقوع پیوست،
با اعمال نفوذ این ّ
سید عارف متوقف گردید و روابط بسیار حسنه و آمیخته به صلح و صفا بین
طرفین متخاصم برقرار گردید.
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بر سر این که پیکر پاکش را در چه سرزمینى به خاک سپارند ،در میان اهالى نواحى کشمیر ،پاخلى
(در افغانستان) و ختالن (در تاجیکستان) رقابت و کشمکش سختى پیش آمدّ .
تقدسى که
آرامگاهش پیدا کرد آن چنان موقعیت و امتیازى به دست آورد که حاکمان وقت حداقل براى
خودنمایى و جلب نظر مردم ،براى تعمیر ،مرمت ،تزیین و آراستن آن با یکدیگر مسابقه مى دادند.
یکى از آنان از راهى بس دور و دراز دو تخته سنگ بسیار بزرگ از مرمر که مختصر احوال و مناقب
سید بر آن حک گردیده بود ،بر پشت دو پیل به سوى ختالن فرستاد تا بر مزار ّ
ّ
سید نصب کنند.
ّ
حتى تیموریان که سرسلسله آنان یعنى امیر تیمور گورکانى[ ]27پس از ارتحال ّ
سید به دلیل
محبوبیت فوق العاده اى که وى داشت ،مزار او را بنا نهادند و ّ
حتى در بین مردم چنین شایع کردند
که این ساختمان را امیر تیمور ساخته است .یکى از نوادگان تیمور را نیز جهت ّ
تیمن و تب ّرک در
حوالى مزار ّ
سید به خاک سپردند.
سید در کشمیر بعدها مورد ّ
منزل[ّ ]25
توجه مشتاقان وى قرار گرفت و بناى باشکوه یادبودى در
آن ساخته شد که به مسجد شاه همدان معروف است .این بنا از اوایل قرن نهم هجرى تا کنون
یکى از مهم ترین کانون هاى ّفعالیت مسلمانان شبه قاره هند بوده و از اماکن ّ
مقدس به شمار مى
رود .در روز عاشورا ،وقتى دسته هاى عزاداران حسینى از کنار آن عبور مى کنند ،پرچم هاى خود
را به نشانه احترام فرو مى آورند.
ّ
حتى غیر مسلمانان نیز بر آن حرمت مى نهند زیرا خدمات متنوع ّ
سید در نظر آنان هم در خور
تحسین و تمجید است .در جوار مسجد نیز پرچم ّ
سید على همدانى که از استاد خویش گرفته و
چندین بار آن را با خود به حرمین شریفین برده بود ،تا ّ
مدتى در اهتزاز بود و مردم از نقاط دور و
نزدیک بدانجا مى شتافته اند .سلطان قطب ّ
الدین هم یکى از کسانى است که به آنجا شتافته و
پرچم و صفه مبارک را احترام گذارده است .تعداد قابل ّ
توجهى مسجد و مدرسه در کشمیر ،جامو،
گلگیت و بلتستان به نام و یاد او ساخته شده یا نامگذارى گردیده است.
پیروان مذاهب گوناگون اسالمى اعم از شیعه ،حنفى ،شافعى و حنبلى هر کدام او را از خود مى
دانندزیرا با وجود آن که او از نوادگان حضرت على(علیه السالم) بود به خوبى از البالى آثارش مى
توان برترى اهل بیت(علیهم السالم) را بر دیگران در نظر وى دریافت .وى در نوشته هاى خود
نسبت به پیروان مذاهب اسالمى و پیشوایان آنان احترام الزم را مراعات مى نمود و رعایت عدل و
انصاف سیره او بوده است.
کرامات بسیارى به ّ
سید على همدانى نسبت داده شده که تعدادى از آن ها در کتاب هاى تذکره
و منابعى که به شرح حالش پرداخته اند آمده است ،مردم در مشکالت زندگى و گرفتارى هاى
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فردى و اجتماعى به خصوص در هند و آسیاى مرکزى ،از مقام معنوى وى استمداد مى طلبند.
قایقرانان وقتى از کار و تالش و پارو زدن خسته مى شوند ،از روح میر ّ
سید على کمک مى گیرند و
فریاد یا «شاه همدان» سر مى دهند.
همه ساله در ششم ذیحجه ،که مقارن با سالروز وفات ّ
سید على همدانى است ،به یادبود او و براى
تجلیل از وى در کشمیر و دیگر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند ،مراسم و اجتماعاتى برپا مى
دارند و طى آن از فضایل ،کرامت هاى انسانى و حالت هاى عرفانى و تعلیمات ّ
سید ،سخن مى
گویند.
بزرگان و ّ
مورخان و تراجم نویسان به نظم و نثر ،در ستایش او مطالبى نوشته اند .رونوشت هاى
بسیارى از آثار خطى او تهیه شده است و پاره اى از نوشته هاى او به چندین نوبت به زبان هاى
اردو ،ترکى ،فرانسوى ،پشتو و ...ترجمه شده و شروحى بر آن نوشته شده است .آثار متعدد او ّ
مکرر
در ایران ،پاکستان ،ترکیه ،هند ،عراق و لبنان ،با هیأتى نفیس ،توضیحات ،شروح و تعلیقات کافى
به طبع رسیده است .همچنین نوشته هاى مستقلى به زبان هاى گوناگون ،در ذکر مناقب ،شرح
احوال ،افکار ،نوشته ها و عقایدش به نگارش درآمده و در این آثار مکتوب مقام علمى و عرفانى و
کماالت معنوى او ارج نهاده شده است.
جامع علوم ظاهرى و باطنى
نویسندگان و شرح حال نگارانّ ،
سید على همدانى را با القاب گوناگونى چون :قطب زمان ،شیخ
ّ
سالکان جهان ،قطب االقطاب ،محیى علوم االنبیاء و المرسلین ،افضل محققین و اکمل
ّ
ّ
المحقق ّ
الصمدانى ،عارف معروف و سلطان ّ
السادات و العرفا
المدققین ،شیخ الکامل ،المکمل
ّ
نورالدین جعفر رستاق بازارى بدخشى ،در «خالصة المناقب» ّ
سید على
معرفى نموده اند.
همدانى را این گونه وصف مى نماید:
در بیان بعضى از فضائل آن عروه وثقى ،شاهباز باپرواز آشیان عمى ،شمس سماى قدوسى ،مختار
خیار حضرت الرحمن ،الشکور الغفور بجناب الدیان ،المرشد الطالبین فى طریق السبحانى،
الموصل للموجهین الى الجمال الرحمانى. ...
شیخ المتأخرین آقا ّ
محمدهاشم درویش شیرازى ،که خود از عارفان نامى است در والیت نامه ،وى
را چنین معرفى مى کند:
مظهر انوار ّ
حق ّ
سید على *** در همدان داشت موطن آن ولى
صاحب اوراد فتحیه است او *** سه کرت معموره را دیده است او[]20
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ّ
ّ
عبدالرحمن جامى درباره اش گفته است:
نورالدین
جامع بود میان علوم ظاهرى و باطنى ،وى را در علوم باطن ،مصنفات مشهور است]20[.
خواند میر مى نویسد:
حاوى علوم ظاهرى و باطنى و جامع فضایل صورى و معنوى بود .در اوائل حال ،به قدم ارادت،
نموداما از شیخ تقى ّ
مالزمت شیخ شرف ّ
ّ
الدین على الدوستى کسب
الدین عبدالله مزدقانى مى
روش طریقت فرموده ،مصنفات امیر ّ
سید على در میان عرفا اشتهار دارد]28[.
قطب راوندى در کتاب خرائج خاطرنشان نموده است:
بعضى از خاندان هاى همدانى ،شیعه بوده اند .یکى از اکابر موحدان آنجا که در ّ
تشیع او تردیدى
نیست ،میر ّ
سید على همدانى است]29[.
امین احمد رازى نیز مقامات علمى ،عرفانى و حاالت معنوى این عارف را ستوده است و از
چگونگى رشد و شکوفایى او و استفاده اش از محضر استادانى برجسته سخن گفته
است]77[.قاضى نورالله شوشترى در اثر مشهور خود کماالت و درجات روحانى این عارف ستوده
خصال را از نظر خوانندگان گذرانیده است]71[.شیخ آقا بزرگ تهرانى در نوشته هاى متعدد خود،
سید على همدانى ،او را عارف حسینى و ّ
ضمن معرفى آثار ّ
سیاح مشهور نامیده است]72[.
ّ
عالمه اقبال الهورى ،شاعر شهیر پاکستان در «جاویدان نامه» ،اعتقاد دارد که به هدایت موالنا
جالل ّ
الدین رومى به سیر افالک پرداخته و سپس در آن سوى افالک به فردوس اعلى راه یافته و
به زیارت امیر ّ
سید على همدانى فائض گردیده است ،از این جهت مى گوید:
از تب یاران تپیدم در بهشت *** کهنه غم ها را خریدم در بهشت
تا در آن گلشن صدایى دردمند *** از کنار حوض کوثر شد بلند
نغمه اى مى خواند آن مست مدام *** در حضور ّ
سید واالمقام
که مراد او ّ
سید على همدانى است ،سپس مى گوید:
ُ
ّ
سید السادات ساالر عجم *** دست او معمار تقدیر امم
تا غزالى درس الله هو گرفت *** ذکر و فکر از دودمان او گرفت
مرشد آن کشور مینو نظیر *** مى رود درویش و سالطین را ُمشیر
جمله را آن شاه دریا آستین *** داد علم و صنعت و تهذیب و دین
آفرید آن مرد ایران صغیر *** با هنرهاى غریب و دلپذیر
یک نگاه او گشاید صد گره *** خیز و تیزش را به دل راهى بده
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رضا قلى خان هدایت ،در روضه ّاول تذکره خود ،مختصرى از شرح حال ّ
سید على همدانى را
آورده و از نسب و سیادت وى ،چگونگى سلوک عرفانى و مصاحبت او با صدها نفر از اولیاءالله
سخن گفته استّ ]72[.
مدرس تبریزى او را از افاضل عارفان قرن هشتم هجرى معرفى کرده و
برخى از تألیفاتش را برشمرده است]77[.
دکتر ّ
محمد ریاض پاکستانى که تا کنون چند رساله از میر ّ
سید على چاپ کرده و چند مقاله درباره
اش نوشته است ،رساله دکتراى خود را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سال ( 1270ش).
به نام شرح احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى به نگارش درآورده ،که در سال ( 1207هـ .ش).
توسط مرکز تحقیقات ایران و پاکستان چاپ شده است .وى در معرفى ّ
سید على همدانى مى
گوید:
ّ
حضرت امیر ّ
شخصیت هاى طراز ّاول ایرانى است که ّفعالیت
سید على همدانى یکى از نوابغ و
هاى گوناگون ادبى و دینى و فرهنگى او در ایران و در شبه قاره پاکستان و هند تأثیرات اساسى و
ارزنده باقى گذاشته و خصوصا در خطه ُحسن خیز کشمیر ،رواج و گسترش دین مبین اسالم و
زبان وادبیات فارسى مرهون مساعى جمیله آن بزرگ همدانى است]75[.
دکتر پرویز اذکایى هم در اثر مستقلى زندگینامه ،احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى را به رشته
تحریر درآورده و خاطرنشان نموده است:
سید على همدانى عارف مشهور ایرانى است که در میان خیل کثیرى از اهل ّ
ّ
تصوف و عرفان ،به
رعایت موازین شرعى تأکید وافرى دارد و این تشرع اعتقادى در زندگى ،رفتار ،اندیشه و آثارش
ّ
تجلى پیدا کرده است .به عالوه احکام شریعت ،در کشمیر به ّ
همت او رونق گرفت و گسترش
یافت]70[.
دکتر مهدى درخشان ذیل نام میر ّ
سید على (على ثانى) مى نویسد:
پیشواى عارفان دل آگاه و زبده روحانیان و راهروان سیر و سلوک است .نسب شریفش با  17واسطه
به امام زین العابدین(علیه السالم) مى رسد]70[.
دکتر عبد الرسول طاهباز زاده ،معروف به خیام پور  1200ـ  1258هـ .ش .در فرهنگ پرآوازه خود،
ّ
سید على همدانى را به عنوان شاعرى عارف معرفى کرده و خوانندگان را به مآخذى که شرح
حالش را نوشته اند ارجاع داده است ]78[.لغت نامه دهخدا تنها مأخذى است که ّ
سید على
همدانى را به عنوان على مسعودى معرفى کرده است .این لقب در منابع دیگر ذکر نشده و احتمال
مى رود این اسم (مسعودى) را خود دهخدا انتخاب کرده باشد .دهخدا او را ادیب و عارفى مى
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داند که به اشاره شیخ شرف ّ
الدین محمود ،ربع مسکون را طواف کرد و به صحبت هزار و چهارصد
عارف رسید]79[.
دکتر ذبیح الله صفا در اثر مشهور خود ،ضمن بررسى نثر پارسى در قرن هفتم و هشتم هجرى،
ذیل پارسى نویسان این دوران ،شرح حال ّ
سید على همدانى را به عنوان عارف بزرگ و مشهور قرن
هشتم معرفى نموده و افزوده است:
میر ّ
سید على در نثر پارسى و عربى دست داشت و اشعارى نیز به پارسى مى سرود و رسائل فراوانى
در مسائل عرفانى و اخالق و سلوک تألیف کرد]57[.
استاد ّ
محمد خواجوى که رساله «مشارق االذواق» ّ
سید على همدانى را تصحیح کرده و آن را به
طبع رسانده است ،در مقدمه اثر یاد شده ،شرح حال این عارف را به نگارش درآورده و او را از
بزرگان اولیا و ّ
کبار عرفا دانسته و نکاتى را در تجلیل ،تکریم و تعظیم مقام فضل و کمال او ،نوشته
است]51[.
«هرمان اته» ضمن معرفى کتاب «ذخائر الملوک» ّ
سید على همدانى از او به عنوان روحانى و عارف
جهان دیده ،یاد مى کند]52[.
عارف متشرع
ّ
سید على همدانى از عارفان انگشت شمارى است که شریعت و طریقت را به کمال داشت و رعایت
آداب و موازین شرعى در سیره ،سخن و مواعظ او به خوبى مشاهده مى گردید .بسیار امر به معروف
و نهى از منکر مى نمود و پیروان و شاگردان خویش و دیگر اقشار مردم را از بدعت منع مى کرد و
ّ
تلقى مى نمود .وى ّ
مکرر به رعایت امور شرع ،نه صرفا به لحاظ وجوب رعایت
آن را نوعى ضاللت
ظاهر و اکتفا نمودن به امور شریعت بلکه واقعا از حیث اعتقاد به اقامه دین و امور اسالمى هشدار
داده است .در یکى از نامه هاى خود هشدار مى دهد که:
زنهار امور اقامه دین را سهل نگیرى و بدانى که امرى را که سهل بگیرى نتیجه ندهد.
تشر ع ریشه دار او ،در آثارش نیز بازتابى ویژه یافته استّ .
ّ
حتى از عنوان برخى نوشته هایش مثل
«اعتقادیه» مى توان این واقعیت را دریافت که کتابى است در اصول و فروع دین به سبک عرفانى.
کتاب «ذخیرة الملوک» چند باب از ده بابش به شرایط امور احکام ایمان ،امر به معروف و نهى از
منکر اختصاص دارد .وى در نامه اى خطاب به سلطان قطب ّ
الدین مى نویسد:
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«اگر دیندارى آن است که صحابه و تابعین داشتند و مسلمانى آن که در قرن ّاول اسالم ورزیدند،
َ
جاى آن است که گبران و ُمغان از تردامنى ما ننگ دارند و جهودان بى مقدار ،مسلمانى ما با این
اعتقاد را به کاه برگى برندارند».
همدانى بر اساس اعتقاداتى که دارد ،خواهان دگرگونى وضع موجود براى بهسازى جامعه و سوق
آن به سوى فضیلت است و تفکر مذهبى سیاسى خود را در ّ
تشیع علوى و مهدویت جستجو مى
نماید.
در کتاب ذخیرة الملوک بعد از بیان حقوق و وظایف اعضاى خانواده در فصول پنجم و ششم که از
بخش هاى اساسى کتاب است ،قوانین حکومت ،اغراض و اصول یک دولت کامل مطرح شده و
مطالبى در باب اطاعتّ ،
حق شناسى ،شکیبایى ،مدح تواضع و مذمت شتاب و ّ
تکبر بر آن ضمیمه
ّ
گشته استّ .
متمسک و اهل جمود و افراد قشرى کنار نمى آمد و در برابرشان
سید با جاهالن
موضع گیرى مى نموده است.
ترویج دین مبین اسالم و تبلیغ و انجام وظایف االهى و انسانى ،هدفى بود که ّ
سید على همدانى
در سفر و حضر آن را تعقیب مى نمود .وى محورهایى را براى رسیدن به این مقصد ّ
مقدس پیش
گرفت .تدریس معارف اسالمى ،تربیت شاگردان فراوان ،تشکیل مجالس وعظ و خطابه و برپا کردن
حوزه هایى براى تهذیب نفوس ،آموزش دادن مبلغان و واعظان و ایجاد سازمانى وسیع و منظم
براى رساندن پیام توحید به طالبان حقیقت ،اهتمام به احیاى عنصر حیاتى امر به معروف و نهى
از منکر و مقاومت در مقابل مفاسد و ...را براى ترویج دین مبین اسالم تعقیب و توصیه مى نمود.
همین برنامه هایش موجب گردید که از یک سو ّ
سید على همدانى صدها هزار نفر از هندوان را
خلعت اسالم بپوشاند و هزاران مسلمان ظاهرى را به حقیقت اسالم نزدیک سازد و از طرف دیگر
ّ
شخصیت خویش را آشکار نماید.
ابعاد گوناگون
او در طریق تبلیغ دین و ترویج حقایق اسالمى مشقات و فتنه هاى زیادى را ّ
تحمل کرد .وى در
نامه اى به سلطان غیاث ّ
الدین ،حاکم ناحیه پاخلى (کونار = از توابع کشمیر) آشوبى را که ـ به
تحریک عالمان نورستان کنونى و با تأیید سلطان مذکور علیه وى ـ بر پا شده بود ،تذکر داده است.
او با آیه اى درباره منافقان نامه را آغاز کرده که پیوسته فتنه انگیزند ،حال آن که اهل بیت
پیامبر(علیهم السالم) به واسطه بالهاى دنیوى و ظلم ظالمان و کید فاجران از معاصى مصون نگاه
داشته مى شوند و دشمنى با فرزندان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)همانا کار منافقان است .این
ضعیف هر چند سعى کرد که پیش از این که اهل این دیار کسب شقاوت کنند ،برودولى آن عزیز
مانع شد .بر این شرط این ضعیف را پاى بند اقامت مى نمود که آنچه امر معروف است ،انجام
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دهمولى امروزه جمعى از جاهالن ُم ّفتن با بى شرمى به مکابره و منازعه اجتماع کرده اند .این
عمل چگونه جرأت ایشان باشد اگر از اجابت آن عزیز تقویت نشده باشد .اگر خاطر آن عزیز مى
خواهد که اهل آن دیار به این ضعیف آن کنند که یزید با جدم حضرت حسین کرده ،سهل است
که ما آن جفاها را ّ
تحمل کنیم و سعادت خود بدانیم .این ضعیف این معنا را بسیار تجربه نموده و
از این رهگذر رنج هاى زیادى کشیدهولى مرا عهدى است واثق که اگر جمله زمین آتش بگیرد و از
آسمان شمشیر ببارد آن چه را ّ
حق است نپوشد و جهت مصلحت فانى دین را به دنیا نفروشد.
گویا معاندان و رشکورزان شایع کرده بودند عنوان همدانى ،که بعد از ّ
سید على است ،بدین مفهوم
ّ
است که او خود را عالم کل و همه دان مى داند .او در «رساله همدانیه» نیز که براى یکى از ملوک
آن نواحى نوشته ،این تحریکات را که از سوى معاندان جاهل صورت گرفته یادآور مى شود و مى
گوید:
غرض از تحریر این عجاله و تقدیر این مقاله آن که به جهت اسم همدان سخنى چند رفته که از
جهت معاندان جاهل ،که به جهت خوش آمد هرکس به جان مى کوشند و به طمع چون سگ بر
در هر سفله مى خروشند و در هر مجلس چون دیگ بى نمک مى جوشند  ...بر این اختصار کنیم
زیور جمال این نوباوه فکرت از نظر جاهالن حاسد و کوردالن معاند ،مستور ،از اوصاف خبیثه
ناقصه معاند یکى آن است که هر چه بشنوند به جحود و عناد مشغول شوند.
ّ
نورالدین بدخشى به نقل از ّ
سید على همدانى آورده است:
همچنین
از آن فتنه ها یکى این بود که وقتى مرا زهر دادند ّ
حق تعالى از هالک نگاه داشت .باعث این
فتنه،این بود که در بعض دیار با بعضى از ُج ّهال که به صورت علما خود را با عوام کاالنعام نموده
بودند ،در مجلس نشسته بودم .چند کلمه از قول ّ
حق گفته شد ،بعضى از ایشان را از آن کلمات
ناخوش آمده با همدیگر گفتند :اگر این نوع سخنان را دیگر مردم از این ّ
سید بشنوند از ما عقیده
بردارند و بعد از مشورتّ ،اتفاق کردند که این ّ
سید را زهر باید داد .پس مرا دعوت کردند و من هم
اجابت نمودم .در راه ،ولیى از اولیاءالله را مالقات نمودم .آن بزرگوار چند دانه ّ
حب الملوک در
دهان من نهاد و گفت بخور که در خوردن این حکمتى است .چون به آن مجلس رسیدم اهل آن
مجلس تعظیم و تکریم نمودند و در قدحى شربت آوردند و به من دادند چون خوردم معلوم شد که
در آن زهر بوده است ،فى الفور از آن مجلس برخاستم ،مسارعت نموده به حجره خود رسیدم ،قى
و اسهال روى نمود و زهر مندفع گردید .بعد از آن از صحبت عالمان بى دیانت احتراز نمودم ،اگر
چه ایشان در تهمت و غیبت کوشیدند]52[.
قاضى نورالله شوشترى با اشاره به این موضوع ،از زبان وى افزوده است:
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پس از این که از روى حسد مرا زهر دادند و ّ
حق تعالى مرا از مرگ نگاه داشت اثر آن در تنم باقى
است .در هر سال یک بار ،ورمى پیدا مى شود و زرداب مى رود و آن خشک مى شود]57[.
سید على همدانى خاطرنشان مى نماید ،اگر چه بسیار بال و خطر ّ
ّ
متوجه ام گردیدولى در آن ها
خیر و عطایى نهفته بود و این حکمت را در سروده اى مطرح کرده است:
دلى را کز عشقش سر مویى خبر باشد *** ز تشریف بالى دوست بر وى صد اثر باشد
هر آن کز غمزه مستش چو زلف او پریشان شد *** زنام و ننگ و کفر و دین همانا بى خبر باشد
گدایى را که با سلطان بى همتا بود سودا *** دلش پیوسته ریش و عیش تلخ و دیده تر باشد
«على» گوهرکسى سازدکه او از سرقدم یابد *** کى افتد گوهر معنا ترا گر قدر سرباشد[]55
در غزلى نیز گفته است:
خوش آن سرى که بود ذوق سیرها دیده *** به چشم دل رخ اسرار آن سرا دیده
بر آستان وفا هر دمى ز دشمن و دوست *** هزار محنت و ناکامى و جفا دیده
به هر جفا که کشیده به روزگار دراز *** براى دوست در آن شیوه وفا دیده[]50
در واقع ،وى به جرم ّ
حق گویى و دفاع از ارزش ها دچار مصائب و آالم زیاد گردیده است و به قول
سنت االهى چنان است که هر که ّ
خودشّ :
حق گوید و در اظهار آن کوشش کند بسیارى از خلق
با او دشمن مى شوند]50[.
ّ
سید على همدانى به پیروان خود توصیه مى نمود قبل از آن که به عرفان و طریقت روى آورند ،الزم
ّ
است حتما مقلد یکى از مراجع در امور شرعى باشند و هر وقت در شریعت به پایگاهى رسیدند ،در
طریقت گام نهند .خود ّ
سید نیز کامال این گونه عمل مى کرد و در مسائل فقهى و آداب زندگى
ّ
مقلد مراجع زمان خویش بود ]58[.ایشان و پیروانشان به معناى مصطلح صوفیان ،از قطب بودن
خود بیزارى مى جستند و حضرت مهدى(علیه السالم) را قطب مى دانستند .سالکان طریقت،
این عارف نکونام طى چند قرن اخیر و با ایجاد مراکز ّ
تشیع در نجف اشرف و قم و برخى شهرهاى
ّ
زیارتى دیگر نخست مقلد یکى از بزرگان دین شده و با قبول و اجراى تمام آنچه که اجرا و قبولش
در شریعت آمده است پا به راه طریقت مى نهند .اهل تحقیق مى گویند سلسله میر ّ
سید على
همدانى تنها گروهى است که سالکان آن باید پاى بند شرع و موازین فقهى باشند]59[.
ّ
سید على همدانى در گنبد علویان ،که اکنون از بناهاى تاریخى همدان به شمار مى رود ،به عبادت
و راز و نیاز با خداى خویش مشغول بوده است ،این بناى چهارضلعى از منظره بیرونى شباهت
زیادى به گنبد سرخ مراغه داردولى ابعاد آن بزرگتر است و گچ برى هاى با جلوه هاى هنرى ،داخل
گنبد را تزیین داده است .راه چهارم که کوتاه تر بوده به خانه شخصى ّ
سید منتهى مى گردیده
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ّ
ّ
محل عبادتش مخفى بود تا در اوقات ّ
خاصى بدون اطالع کسى
است .در واقع راه میان منزل او و
براى عبادت به گنبد بیاید و نشانه هاى این مسیر ّ
سرى هنوز باقى است آن را از بیرون بسته
اند]07[.
اگر چه گنبد علویان از بناهاى قرن ششم هجرى است ولى پس از آنّ ،
سید در همدان مقام و
منزلتى به دست آورده ،مکان مزبور به او اختصاص یافته و مرمت و تعمیر آن را در ظرف ّ
مدت چهل
روز انجام داده است ،تا بتواند شب هاى جمعه و نیز سحرگاه هر روز به آنجا بیاید و فرائض و اعمال
عبادى خویش را به جاى آورد .برخى احتمال داده اند این ساختمان مربوط به خاندان علویان
بوده که یکى دو قرن قبل از ّ
سید ،در همدان شهرت و ریاست داشته اند و به این جهت آن را گنبد
علویان گفته اندّ .
عده اى نیز مى گویند در قسمت تحتانى گنبد ،چند تن از اوالد ّ
سید على
همدانى دفن هستند و سبب نامگذارى به علویان وجود این مقابر هستند ]01[.دکتر ّ
محمد
ّ
ریاض ،عقیده داردّ ،
سید على همدانى عالوه بر عبادت و ذکر در این گنبد به طالب درس هم مى
داده است]02[.
از خصال این عارف وارسته سخاوت اوست ،صاحب مستورات ،بذل و بخشش ّ
سید على همدانى
را چنین وصف کرده است:
آن جناب سیادت ،آن قدر سخى بود که هزار شاهى نذر مى رسید در آن لحظه به فقیران مى داد،
به همین دلیل استادش شرف ّ
الدین محمود مزدقانى نقل کرده است چون او ،هیچ کس صاحب
ّ
همت و عزیمت نیستّ .
سید على همدانى براى به دست آوردن روزى حالل به «کاله بافى» اشتغال
ورزید و مى گویند این شغل را از روى کرامت یاد گرفته بود .روزى یکى از کاله هاى بافته خود را به
سلطان قطب ّ
الدین اعطا کرد و او این کاله را بر سر مى نهاد و جانشینان وى هم این تبرک را
کماکان نگاه مى داشتند .متجاوز از یکصد و چهل سال این کاله على همدانى به عنوان تبرک
ّ
متوفاى  925هـ .قّ ).
وصیت کرد آن را با نعش او دفن
نگهدارى مى شد ولى سلطان فتح شاه (
کنند تا به میمنت آن ،شداید عالم برزخ و حشر بر وى آسان گردد و این ّ
وصیت عملى گشت ا ّما از
هنگامى که به ّ
وصیت او عمل نمودند سلسله مذکور رو به انحطاط رفت و سى و هفت سال بعد
یعنى در سال ( 902هـ .ق ).مردى به نام غازى چک روى کار آمد و خاندان چک را تشکیل
داد]02[.
وقتى یکى از آشنایان پدرش دویست دینار به او هدیه داده بودّ ،
سید پس از اصرار تمام آن پول را
پذیرفت ولى همان روز فقرا و محرومان را دعوت کرد و نیمى از آن پول را خرج نمود .صد دینار
سید على همان شب وقتى به خواب رفت در عالم رؤیا ّ
نزدش ماند که شب فرا رسیدّ ،
جدش رسول
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اکرم(صلى الله علیه وآله) را زیارت کرد که وى را از پذیرفتن آن مبلغ اگر چه هدیه است ولى چون
بدون زحمت به دستش رسیده منع فرمود و به وى توصیه نمود براى تأمین معاش و رفع نیازمندى
هاى شخصى باید کارى کنى واین روش یعنى تحصیل رزق و روزى از راه ّفعالیت ،نه تنها توسط
ّ
سید على همدانى پى گرفته شدبلکه شاگردان ،مریدان و پیروانش از بیکارى و تنبلى و بیزارى مى
سید در آن روشن تر است صنایع دستىّ ،
جستند .در خطه کشمیر که خدمات ّ
نساجى از قبیل
شال بافى که رو به زوال بود به توصیه ّ
سید على همدانى احیا گردید و این گونه مشاغل راه رونق و
آبادانى را پیش گرفت]07[.
سیر و سیاحت
ّ
سید على همدانى از بیست سالگى یعنى در حدود سال  022هـ .ق .مسافرت هاى خود راشروع
نمود و این برنامه تا سال  052هـ .ق .ـ حدود  21سال ـ ادامه داشت ،از این رو مى توان او را از
ّ
سیاحان بزرگ جهان اسالم دانست ولى متأسفانه او وقایع سفرهاى خود را به رشته تحریر درنیاورده
است و اگر به چنین تحریرى دست زده بود ،سفرنامه اى در حدود رحله ابن بطوطه  009ـ 072
ّ
هـ .ق .که معاصر او هم بوده ،ترتیب داده بود .اطالعات اجمالى از مسافرت هایش ،در آثارى چون
«خالصة المناقب» و «مستورات» درج گردیده است.
هدف و مقصد او از این مهاجرت ها وعظ و تبلیغ و راهنمایى مخلوقات االهى به سوى پروردگار
ّ
بوده است .اواین مسافرت ها را به صورت گسترده ّاما با دقت و برنامه ریزى انجام داده و به قول
خودش  2بار از مشرق تا مغرب سفر کرده و عجائب در خشکى و دریا دیده است.
وى مى گوید :هر بار به شهرى رسیدم عادات اهل آن موضع را طریق دیگر دیدم .او در ترتیب انجام
این مسافرت ها مى گوید :در دفعه ّاول شهر به شهر و دفعه دوم قریه به قریه و دفعه سوم خانه به
خانه .او براى ّ
تحمل سختى هاى مسافرت ،قدرت روحى استوارى داشته و در اتمام مقاصد عالى
خود از هیچ گونه اهتمامى دریغ نکرده است ،غالبا در سفر بوده و در جاى معینى توقف طوالنى
ننموده است.
َ
بدخشى مى گوید :دائم از منزلى به منزلى مى رفت .با این وجود از لذت َحضر کمتر استفاده
کرده است .اگر چه نویسندگان در خصوص حدود مسافرت هایش عنوان ربع مسکون (تمام
خشکى هاى عالم) را به کار برده اندولى از برخى منابع برمى آید که بعضى از سرزمین هاى
اسالمى و روم را دیده است .اسامى این ممالک و نواحى عبارتند از :مزدقان ،بلخ ،بخارا ،بدخشان،
ّ
ماوراءالنهر ،شیراز ،اردبیل ،مشهد ،کشمیر ،شام (سوریه
ختا ،یزد ،ختاران (کوالب) ،بغداد،
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کنونى) ،سیالن (سراندیب) ،ترکستان ،لداخ (تبت) ،سایر نقاط شبه قاره هند و پاکستان و بالد
عربى .در مستورات آمده است که یک بار بعد از فریضه حج ،تمام ممالک عرب را سیاحت نمود،
در هنگام مسافرت به پاره اى از این نقاط ،به خصوص قبچاق (ترکستان) و جبل القافّ ،
سید اشرف
ّ
جهانگیر سمنانى متوفاى  828هـ .ق .همراهش بوده است .در مجموع ،تمامى مسافرت هاى او
توأم با رنج و مشقت بوده ولى روح عالىّ ،
همت بلند و مقصد مقدسش موجب گردیده که به این
مصائب و آالم اعتنا نکند و کارش را ادامه دهد .اصوال این مهاجرت ها دل و ذهن و فکرش را اعتال
و صفاى کامل معنوى بخشیده و توانسته است به خوبى پیام دین مبین اسالم را به تشنگان ّ
حق
برساند.
حتى یک بار به ّ
وى از کوههاى صعب العبور ،دشت هاى خشک و بى آب و علف ،گذشت و ّ
مدت
بیست و هشت روز بدون هیچ گونه خوردنى سفر کرده است و از این نامالیمات شکوه اى ننموده
استّ .
حتى زمانى ّ
قوت خود را در مسافرتى به دیگران مى بخشد و خود گرسنه به راه خویش ادامه
سید با ّ
مى دهد .روزى هم در سفرى دریایى ،تخته کشتى مى شکند و ّ
تحمل زحمات فراوان به
لطف خداوند از خطر مرگ رهایى مى یابد .گاهى چنان مشغول اوراد و اذکار بوده که از کاروان
عقب مى افتاده و خود در غربت و تنهایى دچار مشکالتى مى شد و بعد از ّ
تحمل زحمت هایى به
قافله مى پیوست .گاهى در ضمن گذشتن از معابر سخت و دره ها و گذرهاى خطرناک ،با جانوران
ّ
وحشى مواجه مى شدولى با ّ
قوت ایمان و به مدد توسل و ذکر و نیروى توکل ازاین تنگناها جان
سالم به در مى ُبرد.
وى چندین بار به سرزمین حجاز و سایر نقاط شبه جزیره عربستان مسافرت نمود و دوازده بار حج
به جا آورد .زمانى راه حج را پیش گرفت و تا یزد به راه خود ادامه داد .در آنجا با ّ
عده اى فقیر و بینوا
روبرو شد ،پس هر چه در توان داشت و نیز تمامى توشه خویش را در میان آن مستمندان تقسیم
کرد و از سفر حج منصرف گردید.
زمانى به همراه استادش شیخ محمود مزدقانى ،به مشهد ّ
مقدس مسافرت نمود و سپس خودش
به تنهایى چندین بار به قصد زیارت بارگاه حضرت امام رضا(علیه السالم) عازم این دیار گردید .در
محمد بن ّ
همین سفرها به اسفراین رفت و در آنجا ،شیخ ّ
محمد اذکایى را مالقات نمود و از
محضرش استفاده کرد .او براى زیارت نشان قدم مبارک حضرت آدم به سراندیب(سیالن  /سرى
النکا) مسافرت نموده و به کمک زنجیرهایى طى سه روز ،به آن مکان دشوار صعود نمود و جاى
ّ
قدم مزبور را زیارت کرده است ]05[.بنا به نقل مؤلف «طرائق الحقایق» در حوالى کوه سراندیب
با تعداد قابل ّ
توجهى از عارفان مالقات نمود.
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در «صحیفة االولیاء» آمده است:
بگشت او جهان را سراسر سه بار *** بدید اولیاء ،چهارصد با هزار
نموده است پنجاه سال اختیار *** تجافى ز مضجع ،زهى مددکار[]00
وى در همین سفر سراندیب دچار سانحه گردیده و آن را چنین توصیف مى کند:
با جمع کثیرى در کشتى نشسته بودم ،ناگاه کشتى شکست و من بر تخته پاره اى ماندم ،چند
روزى در دریا بودم چون نجات یافتم وضعیت طورى بود که سه ماه مى بایست پیاده مى رفتم تا به
آبادى برسم و به غذا و آب دسترسى پیدا کنم.
در ادامه گفته است:
به سراندیب مى رفتم ،سه روز باید در میان آب و دیوچه (کرم و زالو) مى رفتم و پس از هر مسافت
کوتاهى بایستى پایم را با چوب مى تراشیدم و دیوچه ها را از پایم دور مى کردم .براى استراحت در
شب در جاهایى که کمى خشکى وجود داشت سمج ها (زیرزمین) کنده شده بود .چون به قدمگاه
شریف آدم(علیه السالم) رسیدم ،زنجیر درازى از آهن دیدم که از قله صخره عالیه آویخته است.
پس پرسیدم براى باال رفتن باید از این زنجیر آهنى استفاده کنم؟ گفت :آرى ،پس زنجیر را گرفتم
و باال رفتم و سه روز باالى آن صخره بودم .قدم مبارک آدم (على نبینا و علیه السالم) در سنگ
نشسته بود و جاى آن باقى بود .جاى یک قدم را بریده و به دیار دیگر برده بودند آن را نیز زیارت
کردم]00[.
ّ
چون به قول خودش قدم در بادیه به توکل نهاده بود ،هر جا مشکلى برایش پیش مى آمد به گونه
اى شگفت انگیز بر آن معضل فائق مى آمد .یک بار در سفر به ّ
شدت تشنه شد ،خودش مى گوید:
به چاهى رسیدم و چیزى نداشتم که با آن آب از چاه بیرون آرم .خود را در چاه انداختم و آب خوردم
و زمانى در چاه توقف کردم .چاه بلند بود و بیرون آمدن اشکالى داشت .ناگاه دیدم که شخصى بر
سر چاه آمد و ّ
تبسم نمود و دستار خود را از سر برداشت و یک سر دستار به طرف من فرو گذاشت،
من آن را گرفته از چاه برآمدم و چون خواستم که از وى بپرسم که تو کیستى؟ او ناپدید شد]08[.
زندگى بیست ساله ّ
سید على همدانى پس از مراجعت از این مسافرت ها تا سال  022هـ .ق .دقیقا
مشخص نیست ولى احتمال داده مى شود او در این دو دهه آشفتگى در تاریخ ایران ،به تألیف آثار،
ارشاد مردم و تدریس معارف دینى مشغول بوده است و ّ
البته مسافرت هایش بین آبادى هاى
همدان ادامه داشته است.
سید به ماوراء ّ
با پشت سرنهادن این ّایامّ ،
النهر مهاجرت کرد که تاریخ این هجرت نیز به طور دقیق
مشخص نیست .چنین برمى آید که میان ختالن (کوالب) واقع در تاجیکستان کنونى و بدخشان
25

ـ نزدیک ترکستان ،شمال شرقى افغانستان کنونى ـ رفت و آمد مى نمود و سرانجام در سال (007
هـ .ق ).به ختالن کوچ نموده و ظاهرا در آبادى علیشاه ،از توابع ختالن ،که منسوب به خاندان
علیشاهیان است توقف کرده است .بزرگان و مشاهیر آن دیار به شرف مالقات با ایشان مش ّرف
شدند و چنان ازدحامى در این دیدارها به وجود آمد که اگر کسى مى خواست باید بسیار تردد مى
نمود و درنگ مى کرد .این دیدارهاى متوالى و توأم با ارادت و اشتیاق ،فتنه مفسدان و رشکورزان
را برانگیخت و آنان از ایشان نزد امیر تیمورسعایت نمودند و گفتند :این ّ
سید با چنین مریدان و
سید را به نزد حاکم مزبور آوردند ،میر ّ
پیروان عاشق ،مدعى سلطنت است .چون ّ
سید على همدانى
وى را مطمئن ساخت که در پى امور دنیوى نیستم و روى به آخرت آورده ام ،تیمور عذرخواهى
نمود .پس از این مالقاتّ ،
سید چند روزى در ختالن مسکن گزیده و سپس راهى کشمیر گردیده
است]09[.
بنا بر پژوهش هاى خاورشناس روسیه ،پروفسور «کوالکویف»ّ ،
سید على همدانى در ختالن ،دهى
خرید و آن را وقف فى سبیل الله نمود ،مدرسه اى هم آنجا بنا کرد .او وسایل تربیت و تعلیم
شاگردان خود را در آن ناحیه فراهم کرد و مردم عالقه مند از نقاط دور و نزدیک به حضورش مى
رسیدند.
سید على را در ختالن دیده است .او در همین سال به همراه ّ
بدخشى در سال  002هـ .قّ .
سید
على همدانى به زادگاه خود ،اندراب (غرب بدخشان) مى رودولى در راه به دلیل کسالت ّ
سید به
ختالن برمى گردد .در این سال ّ
سید على همدانى دو رساله خود را موسوم به «حل الفصوص» و
ّ
«مشارق االذواق» به جعفر بدخشى مى آموزد و نامبرده آن دو را به ّ
بدرالدین
محمد بن شجاعو
بدخشى تعلیم مى دهد ،سپس این دو اثر در ختالن در زمره منابع مورد تدریس قرار مى گیرد.
ّ
سید على همراه با ّفعالیت هاى آموزشى و تعلیمات عرفانى در ختالن و توابع به تبلیغ روى آورد و
به ارشاد مردم پرداخت]07[.
مهاجرت با برکت
کشمیر ،ناحیه اى است کوهستانى در شمال غربى هند و در دامنه کوه هاى هیمالیا .مناظر
طبیعى و آب و هواى مصفاى آن ،به این سرزمین طراوتى خاص داده است .در حال حاضر ناحیه
مذکور  222777کیلومتر مربع وسعت دارد ،که  %05آن موسوم به جامو و کشمیر و در اختیار هند
است و  09008کیلومتر مربع آن در اختیار پاکستان قرار دارد که به کشمیر آزاد موسوم است.
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قسمتى از کشمیر نیز در حدود  71577کیلومتر جزو اراضى چین است که در جنگ بین چین و
هند سال ( 1902م ).به ّ
تصرف چین درآمده است .آب و هواى معتدل و مطبوع ،موقعیت سوق
الجیشى ،ذخایر فراوان و رودخانه هاى پرآب و وجود  %95مسلمان ،این سرزمین را در منطقه
آسیاى جنوبى ،داراى امتیازات ویژه نموده است .کشمیر شامل سه منطقه :کشمیر ،جامو و الداخ
است که اکثریت مسلمانان در دره کشمیر (جامو و کشمیر) ،هندوها ،سیک ها در جامو و اقلیت
بودایى ،با ریشه تبتى در فالت شرق الداخ اقامت دارند.
با وجود ورود دین اسالم در قرن ّاول هجرى به این سرزمین ،تابش این آیین تا سال  015هـ .ق.
در کشمیر به تأخیر افتاد .در این سال عارفى ایرانى به تبلیغ دین اسالم در ناحیه مورد اشاره
پرداخت که مورد پذیرش مردمانش قرار گرفت .اسکندر مقدونى ،محمود غزنوى و چنگیز خان،
ّ
موفق به فتح کشمیر نشدند و فتح آن به نام شاه میرزا سواتى معروف شده است .وى در سال 025
هـ .ق .در این سرزمین حکومت اسالمى ایجاد کرد که تا ّ
مدت ها استمرار داشت]01[.
سید على همدانى براى نخستین بار به سال  077هـ .ق .براى مطالعات ّ
ّ
مقدماتى اوضاع به کشمیر
رفت .ده سال از نشر دین مبین اسالم در آن منطقه مى گذشت ،او دریافت که اگرتبلیغات الزم و
کافى در کشمیر صورت نگیرد ،هویت اسالمى این سامان در معرض خطر قرار خواهد گرفت .در
تمامى دورانى که ّ
سید على در ختالن اقامت داشت ،در اندیشه تبلیغ بود.
سید حسین سمنانى و میر ّ
وى در سال  007هـ .ق .دو نفر از بزرگان به نام هاى میر ّ
سید تاج ا ّلدین
سمنانى را ـ که در همدان ساکن بودند ـ به یارى طلبید و این دو نفر را براى بررسى چگونگى شرایط
اجتماعى و سیاسى کشمیر به این ناحیه ،اعزام نمود و توسط آنان از سال  007هـ .ق .از وقایع
کشمیر آگاه مى گردید.
در رساله مستورات آمده است :شب ّ
سید على همدانى ،رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) را در عالم
رؤیا مشاهده نمود که خطاب به وى فرمودند :بیا و به سوى کشمیر برو و مردم آن سامان را به سوى
اسالم فراخوان .او از آن شب مصمم گردید عازم این دیار گردد ،حاکم کشمیر هم در خواب مى
بیند ،آفتاب از جنوب طلوع کرده است تعبیر آن را از راهبى بودایى مى خواهد ،وى جواب مى
دهد :شخصى از سوى ماوراءالنهر مى آید و همه را مسلمان مى نماید]02[.
ّ
علت مهاجرت ّ
سید به کشمیر را دستور غیبى و احساس وظیفه دینى او دانسته اند ،ولى
برخى
ّ
ّ
عده اى مى گویند در اثر تهدید حاکمان و ناامنى ختالن توسط امیر تیمور گورکانى ،به آن خطه
مهاجرت کرده است .صاحب مستورات که دلیل این مسافرت را فتنه و آشوب ذکر مى کند مى
نویسد:
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سید بیست سال قبل پیش بینى کرده بودزیرا روزى ّ
این پیشامد را ّ
سید على همدانى در مدرسه
بود و کسانش به خدمتش حضور داشتند که در جمع آنان گفت :بعد از بیست سال چنان فتورى
در این والیت خواهد آمد که نه پادشاهى ماند و نه مردم آسایش مى کنند و این وقایع سبب
ّ
مهاجرت او شود ،آنان پرسیدند که کى اتفاق خواهد افتاد؟ در جواب گفت :بعد از بیست سال که
امیران غرجستان (آل کرت) از پاى درآیند و چنان مى شود که ما دیگر مدرسه خود را نخواهیم
دید ،اهل ختالن جالى وطن نموده اند و جماعتى از عارفان و مشاهیر کشته شده اند
بنابراین گرچه ّ
سید على همدانى براى تبلیغ در کشمیر عالقه وافر داشته و در عالم رؤیا ،خاتم
پیامبران (ص) به وى این مسئولیت خطیر را توصیه نموده است ّاما بررسى دقیق تر نشان مى دهد
که وى به دلیل آشفتگى هاى سیاسى و اجتماعى و برخورد با امیر تیمور گورکانى به کشمیر
مهاجرت کرده است.
ّ
میرزا اکمل ّ
الدین کامل بدخشى کشمیرى متوفاى  1221هـ .ق .گفته است:
گرنه تیمور شور و شر کردى *** کى امیر این طرف گذر کردى؟[]02
در هر حال ورود ّ
سیدعلى همدانى به کشمیر ،به طور ناگهانى و ناگزیر نبوده است بلکه با رضایت
کامل ،آگاهى الزم ،احساس وظیفه مبنى بر تبلیغ و گسترش اسالم در آن دیار صورت گرفته است
و به همین دلیل به وسایل گوناگون و از طریق افراد اعزامى ،اوضاع و احوال و تحوالت مختلف آن
سرزمین را پیگیر بوده است]07[.
کیفیت اقامت ّ
سید در کشمیر بدین صورت است:
الف :در سال  007هـ .ق .چند ماه در آن ناحیه اقامت گزید و سپس براى سفر حج و زیارت خانه
خدا عزم سفر کرد.
ب :در سال  081هـ .ق .براى بار دوم به کشمیر آمد و تا اواخر سال ( 082هـ .ق ).یعنى دو سال و
چند ماه در این منطقه مشغول ّفعالیت بود.
ج :در اوائل سال  085هـ .ق .وارد کشمیر شد و تا اواخر  080هـ .ق .همان جا ماند و در مجموع،
پنج سال در کشمیر اقامت داشته است.
ّ
از سفر نخستین ّ
سید در سال  007هـ .ق .به کشمیر و ّفعالیت هاى او اطالعات دقیقى در منابع
سید در سنه  081هـ .ق .به این سرزمین سفر کرده استّ .
وجود ندارد ّاما روشن است که ّ
سید
ّ
محمد خاورى این ابیات را در مورد تاریخ ورود او به کشمیر سروده است:
میر ّ
سید على شه همدان *** سیر اقلیم سبعه کرد نکو
شد مشرف ز مقدمش کشمیر *** اهل آن شهر را هدایت جو
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سال تاریخ مقدم او را *** یابى از مقدم شریف او]081هـ .ق]05[[.
میر ّ
سید على همدانى در رأس هفتصد تن از شاگردان ،پیروان و یاران ،که غالبا از سادات و مشاهیر
و بزرگان بوده اند در تاریخ  081هـ .ق .وارد کشمیر گردید و در آنجا نفوذ زیادى به دست آورد]00[.
دکتر استخرى مى گوید:
سید تاج ّ
الدین و ّ
جمعى از سادات ایرانى ،چونّ :
سید حسین سمنانى و دیگر اخالص کیشان
سید یوسف در آن سفر از مالزمان آن ّ
سید مسعود و ّ
مانند ّ
سید همدانى بودند .جمعى از
ّ
همراهانش در کشمیر توطن گزیدند ،به وجهى که امروزه غالب سادات آن سامان از بازماندگان و
همراهان با ّ
همت ّ
سیدعلى همدانى بوده اند]00[.
ّ
میر ّ
عالءالدین پورده ،در شهر سرینگر
سید على با دوستان و نزدیکان خود در محله اى به نام
کنونى ،میانه پل سوم و چهارم ،در کنار رودخانه ایهت (جهلم کنونى) سکنى گزید .این همان مقام
است که بعدا مسجد شاه همدان را آنجا بنا کرده اند.
سید در سال ( 081هـ .ق ).به کشمیر در روزگار قطب ّ
مهاجرت ّ
الدین هندى ،چهارمین فرمانرواى
دودمان شاهمیرى صورت گرفت]08[.وى از ّ
سید استقبال کرد ،پیروش گردید و از او اخذ معرفت
نمود .سلطان مذکور نسبت به ّ
سید بسیار ارادتمند بود .وى هر روز با خلوص ّنیت و صفاى باطن
نزدش مى آمد و آداب دینى و معارف عقیدتى را از وى مى آموخت و چون از راه بى خبرى جمع
بین االختین نموده بود ،به دستور ّ
سید یکى را طالق گفت .این فرمانرواى خوش فکر ،لباس خود
را از تن خویش دور کرد و خویشتن را با جامه اسالمى بیاراستّ ]09[.
سید کالهش را به وى هدیه
قدوسیه» را برایش نگاشت و نیز قطب ّ
داد و رساله «عقبات» یا « ّ
الدین مخاطب برخى نامه هاى
اوست]87[.
ّ
سید على همدانى در کشمیر با عالمان ،مسافران و کاهنان مذاهب دیگر ،چون :هندوها و بودایى
ها مناظره هاى پیچیده اى انجام مى داد که غالبا در مباحثه هاى مذکور بر آنان غالب مى آمد .در
دوران اقامتش در کشمیر ،سى و هفت هزار نفر به دست او مسلمان شدند و به دلیل نفوذ فوق
العاده اش ،اسالم در این سامان گسترش یافتّ .
سید ،مردم را در این منطقه به گونه اى شیفته
اسالم نمود که آنان معبدهاى خود را به مسجد تبدیل مى کردند و یکى از مریدان ّ
سید على به نام
شیخ قوام ّ
الدین بدخشى را فرا مى خواندند تا در آن مساجد اذان بگوید و به افتتاح آن ها مبادرت
ورزد .امیران محلى دستوراتش را بى کم و کاست اجرا مى نمودند و در پرتو لطف خداوند ،تعلیمات
و تبلیغاتش برکات زیادى به همراه داشت.

29

مرتاضان و ساحران معروف هندى و بودایى چون مغلوب بحث هاى منطقى او مى شدند و کراماتى
از وى مشاهده مى کردند ،دین اسالم را بدون چون و چرا با تمایل درونى مى پذیرفتند و این ویژگى
براى ّ
تحول روحیه عموم مردم بسیار تأثیرگذار و قرین موفقیت بود .بدین گونه مذهب تش ّیع ،با
اهتمام فراوان و زحمات وافرش در کشمیر تثبیت گردید ]81[.هزاران نفر از برکت انفاس قدسى
او از گمراهى و ضاللت و شرک و بت پرستى ،به سوى صراط مستقیم و توحید و معارف ملکوتى
اسالم تمایل پیدا کردند و هدایت یافتند .پیوسته نمازهاى پنجگانه را بر کرانه دریا اقامه مى نمود.
و بعد از اداى نماز فجر و ذکر اوراد و وظایف شرعى در جایى بلند مى نشست و با مردم در خصوص
حقایق دینى سخن مى گفت و آنان را موعظه مى کرد و مطالب مذهبى واخالقى را با لحن شیرین
ّ
و دل نشین و با مالحظه ظرفیت و استعداد مردم عادى ،عارى از هر گونه صعوبت و لفاظى بیان
مى کرد .مواعظ خود را به زبان فارسى و در برخى موارد از مترجمان ،که از دوستانش بودند
استفاده مى کرد.
ّ
سید على همدانى یک سازمان تبلیغى هدف دار و برنامه ریزى شده در کشمیر پدید آورد که تحت
نظارت دقیق او واعظان و مبلغان پرورش مى یافتند و سپس به نواحى گوناگون کشمیر اعزام مى
گردیدند ،تا معارف قرآن و عترت را به مردم معرفى کنند .بدین وسیله موفقیت هاى شایانى نصیب
ّ
سید على همدانى گردید]82[.
ّاولین مدرسه علوم دینى در کشمیر در مکان معروف به بلبل لنگر سرینگر ،به نام بلبل شاه ساخته
شد .سلطان شهاب ّ
الدین به توصیه على همدانى مدرسة القرآن را در کشمیر بنا کرد که مدرسه
اى وسیع و مهم بود .از تمامى نواحى کشمیر طالبان علم و معرفت به این مدرسه مى آمدند و
بزرگترین معاریف این سرزمین در همین مدرسه پرورش یافتند .سلطان قطب ّ
الدین نیز بنا به تأکید
ّ
سید مدرسه اى بزرگ ساخت که دیگر علوم را در آن تدریس مى کردند.
ّ
سید على همدانى در کشمیر کتابخانه اى تأسیس نمود و منابع فراوانى به زبان هاى عربى و فارسى
سید ّ
در این مکان فراهم ساخت و کتابدار خود ّ
محمد قاضى را که در کتابخانه ختالن (از تالش
ّ
هاى ّ
اهمیت داشت که فرمانرواى این
سید على همدانى) به کشمیر برد .این کتابخانه آن قدر
سرزمین از آن دیدن کرد .در دوران او مدارس و مساجد متعددى بنیان نهاده شد که مهم ترین آنها
مسجد شاه همدان است .این بناى مهم و عظیم از چوب ریودار و صنوبر ساخته شد .و از نظر
سبک معمارى قابل ّ
توجه است.
تمامى ّفعالیت هاى پردامنه دینى ،فرهنگى و اجتماعى ّ
سید على همدانى که در کشمیر سازنده،
رشد دهنده و پرفایده بود ،محتوا و روح اسالمى داشت و ظرف و کالبد آن ،فارسى ایرانى بود.
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ارتباط این روح و کالبد در این نقطه به اندازه اى چشمگیر گردید که وى حوارى کشمیر نامیده
شد و کشمیربه ایران صغیر ملقب گردید و با آن که مردم این ناحیه دیرتر از غالب مناطق شبه قاره
با زبان فارسى آشنا شدند و از مهد این زبان دورتر بودند ،نویسندگان و شاعران پارسى زبان که از
این سرزمین برخاسته اند بیشترند ]82[.استاد شهید مرتضى ّ
مطهرى مى نویسد:
«یکى از کسانى که در کشمیر به اسالم خدمت کرده است میر ّ
سید على همدانى بوده ،این مرد
بزرگ که از مفاخر اسالمى است هزارها شاگرد در کشمیر تربیت کرد که هر کدام براى خود استاد
شدند ،مقام ّ
سید على همدانى هنوز در کشمیر محترم است و مردم آنجا را زیارت مى کنند]87[.».
امروزه نیز حضور معنوى و فرهنگى ّ
سید على همدانى و آثار او در شبه قاره هند به رغم تمامى
موانع همچنان محسوس است .اشعار فارسى متعددى که در قسمت هاى گوناگون محراب مسجد
مدرسه وى در کشمیر (بر روى دیوار و باالى محراب وّ )...
توجه اهالى و مسافران را جلب مى کند
و آثار و نوشته ها و سروده هاى وى که در گوشه و کنار این سرزمین مشتاقان فراوانى دارد ،دلیل
ّ
مهمى بر این مدعاست]85[.
در سرى نگر (مرکز کشمیر) ،مدرسه اى به نام وى بنا شده که امروزه پابرجاست و دو بیت ذیل در
کتیبه محراب آن نوشته شده که مصراع آخر آن تاریخ رحلت میر ّ
سید على همدانى است:
حضرت شاه همدان کریم *** آیت رحمت زکالم قدیم
گفت دم آخر و تاریخ شد *** بسم الله الرحمن الرحیم[]80
آثار و تألیفات
آثار ّ
سید على همدانى که بیش از یکصد و ده جلد کتاب ،رساله و مجموعه شعرى است ،به لحاظ
محتوا ،مضمون ،سبک و انشا در خور ّ
توجه است .این مجموعه گرانسنگ در عرصه هاى گوناگون
تفسیرى ،روایى ،فلسفه و حکمت ،حکمت عملى و اخالق ،عرفان و ادبیات نگاشته شده و در
تمامى آن ها مطالب آموزنده ،پرمغز و مباحث معنوى و ذوقى دیده مى شود ،ظرافت ها و نکته
سنجى هایى که وى در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده ،آثارش را جالب ،پرجاذبه و خواندنى
کرده است.
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آثار
 .1اسرار ّ
النقطة به فارسى و عربى
 .2ذخیرة الملوک
 .2شرح فصوص الحکم
 .7شرح اسماء الحسنى
 .5شرح قصیده ّ
عینیه ابن سینا
 .0شرح قصیده ُبرده بوصیرى
 .0مشارق االذواق (شرح قصیده خمریه ابن فارض مصرى)
 .8اختیارات المنطق
 .9اوراد الفتحیه
 .17رساله همدانیه
 .11مکتوبات فارسى میر ّ
سید على و مقاله ها و نامه هاى او
ّ
 .12رساله اى در تحقیق ذات(الذاتیة)
 .12رساله فوائد العرفانیة
 .17رساله اى در اثبات ّ
تشیع
 .15رساله سبع المثانى
 .10رساله چهل مقام و عقبات
 .10اسرار القلبیه
 .18المقلة فى بیان النقطة
 .19اخالق محترم یا محرم
 .27چهل اسرار یا گلشن اسرارشامل  71غزل و  9قطعه و رباعى
 .21میراث الطالبین
 .22سیر الطالبین
 .22ذکریه فارسى
ّ .27
عقلیه
 .25داودیه
 .20رساله بهرامشاهیه
 .20رساله موچلکه(موچلکه یعنى کوچک و ظریف)
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 .28واردات امیریه
 .29ده قاعده
 .27چهل مقام صوفیه
 .21منامیه
 .22رساله اعتقادیه
 .22مصطالحات صوفیه
ّ .27
قدوسیه
 .25رساله ّ
مشیت
 .20حقیقت ایمان
 .20رساله حل مشکل
 .28الناسخ و المنسوخ فى القرآن
 .29سیر و سلوک( ّ
حق الیقین)
ّ
 .77حل الفصوص
 .71فقریه
 .72انسان نامه قیافه نامه)
 .72رساله وجودیه
 .77فتوتیه (فتوت نامه)
ّ
 .75فى السواد اللیل و لبس االسود
 .70رساله سؤاالت
 .70معاش السالکین
 .78شرح مرادات حافظ
 .79آداب و سیر اهل کمال
ّ
 .57اقرب الطرق (الى الله)
 .51اقسام نفوس
 .52االنسان الکامل یا ّ
الروح االعظم
 .52البشر بالحسنى شرح المودة فى القربى
ّ
 .57بیان ّ
حجیته الشهرة
 .55تصور نهایت و انحصار موجودات
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 .50تلقینیه
 .50چهل حدیث
 .58حقیقت محبت
 .59اشعار دیوان میر ّ
سید على
 .07رساله در معرفت
 .01رساله در توبه
 .02رساله در نماز و احکام آن
 .02سر الکاملین
 .07شرح کلمات باباطاهر
 .05فراست
 .00مختصر در علم نجوم
ّ
المودة فى القربى و اهل العب
.00
فرزندان
سید على همدانى در اسفراین شیخ ّ
محمد بن ادکانى( ،استاد خود) را مالقات کرد و وى ّ
ّ
سید را
وادار به ازدواج نمود .خودش مى گوید چون متأهل شدم چندى بعد خداوند فرزندى به من داد به
ّ
محمد ،میر ّ
سید ّ
نام ّ
محمد متولد  077هـ .ق .وى در سال  090هـ .ق .وارد کشمیر گردید و رهبرى
پیروان پدرش را عهده دار گردید .او سوها بهت ،نخست وزیر سلطان اسکندر را به اسالم در آورد و
نامش را سیف ّ
سید على شده بود ،تحت نفوذ میر ّ
الدین نهاد .اسکندر که مرید میر ّ
محمد و سیف
ّ
الدین به خراب کردن معابد باستانى پرداخت .میر ّ
محمد مقارن سال  877هجرى از هندوستان
ّ
به مکه رفت و حج گزارد و به سال  879هـ .ق .در محلى که پدرش رحلت نموده بود ،وفات یافت و
در کنار مزار او به خاک سپرده شد.
رفت از دنیاى دون اندر جنان *** چون ّ
محمد ّ
سید اهل یقین
گشت تاریخ وصال او عیان *** مهربان عادل ّ
محمد میر دین 879 ،هـ .ق]80[.
سید ّ
محمد همدانى با دختر ّ
ّ
سید حسن بهادر سمنانى ،فرمانده سپاهیان سلطان را که تاج خاتون
نام داشت ،در کشمیر ازدواج نمود که پنج سال بعد فوت کرد .بعد از آن ّ
محمد همدانى ،دختر
سیف ّ
الدین (وزیر تازه مسلمان اسکندر) را که بى بى بارعه نام و دیده موجى لقب داشت به
همسرى انتخاب کرد.
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سید ّ
ّ
محمد همدانى صاحب فرزندانى شد که در همدان ،سرى نگر و در بلخاب حوالى بلخ ،اعقاب
و احفادى از آنان باقى ماندند .نام دختر میر ّ
سید على همدانى مشخص نیست ولى همین قدر
مى دانیم که به عقد ازدواج خواجه اسحاق ختالنى درآمده است]88[.
غروب غم انگیز
مدت ها ّفعالیت علمى و فرهنگى در کشمیر ،چون سلطان قطب ّ
سید على همدانى پس از ّ
ّ
الدین
را در اجراى اصالحات اساسى و تحوالت فرهنگى ناتوان دید ،در ذیقعده سال  080هـ .ق .گویا به
قصد سفر حج از کشمیر بیرون آمد ،چند روزى از حرکت او نگذشته بود که حاکم پاخلى از او
دعوت کرد تا چند روزى در سرزمینش بماند و مردم را موعظه کندّ .
سید قبول کرد و حدود ده روز
در آنجا سخنرانى نمود و پس از آن ،سفر خویش را ادامه دادّ .
سید على در این سفر بیمار شد و
پس از پنج روز ،در شب چهارشنبه ،ششم ذیحجه سال  080هـ .ق .به سراى جاوید شتافت.
وى در آن شب وفات تا بامداد مى گفت یا الله یا حبیب و در حالى که کلمه مبارک بسم الله الرحمن
الرحیم بر زبانش جارى بود ،دعوت ّ
حق را لبیک گفت.
ّ
محل رحلت او در را دو میلى «کونار» در مرز امروز افغانستان نوشته اند .سه تن از یاران ّ
سید و نیز
فرزند سلطان پاخلى ،تابوت ّ
سید را به ختالن انتقال دادند و در حالى که بوى خوش از آن به مشام
تشییع کنندگان مى رسید ،پیکرش در یکى از آبادى هاى «کوالب» یا «کلیاب» ـ همان جایى که
سید خریدارى و در راه خدا وقف نموده بود ـ دفن شدّ .
البته قطعه کوچکى که بر حسب ّ
ّ
وصیت
او ،براى مزارش مشخص گردید جزء امالک وقفى نبود .بناى نخستین آرامگاه ّ
سید على همدانى
هم اکنون در تاجیکستان پابرجاست ،که یک اتاق بزرگ و نه حجره کوچک دارد و قبر او میان اتاق
بزرگى قرار گرفته که مجموعا ده نفر از خاندان ّ
سید على همدانى ،از جمله فرزند و خواهرش در
آنجا دفن شده اند]89[.
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پانوشت
[ .]1جغرافیاى کامل ایران ،گروهى از نویسندگان ،ج  ،2ص  1277ـ .1299
سید ّ
محمد نوربخش شاگرد خواجه اسحاق علیشاهى ختالنى بوده که او در مکتب ّ
[ّ .]2
سید على
همدانى تربیت شده است ،از این جهت مى گوید :شیخ شیخم یعنى استاد استادم.
سید على همدانى ،دکتر ّ
[ .]2احوال و آثار و اشعار میر ّ
محمد ریاض ،ص  0و 0تذکرة شعراى
کشمیر ،دکتر نیکو ،ص .17
[ّ .]7
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،دکتر پرویز اذکایى ،ص .12
[ .]5تذکره شعراى کشمیر ،ص .11
[ّ .]0
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص  17و 15احوال و آثار ّ
سید على همدانى ،ص 8روضات
الجنان و جنات الجنان ،حافظ کربالیى ،ج  ،2ص .251
[ .]0تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیح الله صفا ،ج  ،2بخش  ،2ص .1290
[ .]8مجله آموزش و پرورش ،سال  ،1218شماره .2
ّ
[ .]9احوال و آثار میر ّ
میرسید على همدانى،
سید على همدانى ،ص 8شرح مرادات حافظ از
مقدمه ایرج گل سرخى ،ص . 0
[ .]17سید على فرزند سید شهاب الدین ،فرزند محمد ،فرزند یوسف ،فرزند محمد ،فرزند محمد،
فرزند جعفر ،فرزند عبدالله ،فرزند محمد ،فرزند على ،فرزند حسن ،فرزند حسین ،فرزند امام زین
العابدین ،فرزند امام حسین ،فرزند امام على(علیهم السالم)اعیان الشیعة ،سید محسن امین ،ج
 ،8ص 17تاریخ نظم و نثر فارسى ،سعید نفیسى ،ج  ،1ص 7مشارق االذواق ،سید على همدانى،
مقدمه ّ
مصحح ،ص  17و .15
[ .]11روضات الجنان و جنات الجنان ،ج  ،2ص .251
[ .]12همان ،ج  ،1ص .272
[ .]12شرح احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص .12
[ .]17مقدمه کتاب مکارم االذواق ،ص  15و .10
[ّ .]15
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .10
[ .]10روضات الجنان ،ج  ،2ص  251و .252
[ .]10تاریخ مغول در ایرانّ ،
عباس اقبال آشتیانى ،ص  212ـ .218
[ .]18رساله تاریخ عجم و همدان ،دکتر پرویز اذکایى.
[ .]19احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص .17
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[ .]27روضات الجنان و جنات الجنان ،ج  ،2ص  200ـ  ،200مقدمه شرح مرادات حافظ.
عباس اطهر رضوى ،ص  201و 207احوال و آثار ّ
[ .]21شیعه در هند ،ج ّ ،1
سید ّ
سید على
همدانى.
[ .]22درباره سلسله نسب وى بنگرید به کتاب الفصول الفخریة فى اصول البریة ،س ّید جمال
ّ
الدین احمد بن عنبه حسنى ،ص .271
[ّ .]22
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .55
[ .]27همان ،ص .55
[ .]25روضات ّ
الجنات ،ج  ،2ص 101فرهنگ ایران زمین ،ج  ،0ص .71
[ .]20روضات الجنان ،ج  ،2ص  105و .250
ّ
فرزامتشیع و
[ .]20همان تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت الله ولى ،دکتر حمید
ّ
تصوف ،ص  221ـ .228
[ّ .]28
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .58
[ .]29تاریخ مفصل ایرانّ ،
عباس اقبال آشتیانى ،ص 071سلسله هاى اسالمى ،ص 55روضات
الجنان ،ج  ،2حواشى ،ص ّ 588
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص  51و .52
[ .]27روضات الجنان ،ج  ،1ص  158 ،01و ج  ،2ص .252
[ .]21احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص  81و .82
تصوف ،ص  215و ّ 210
تشیع و ّ
[ّ .]22
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص  02و .07
[ .]22بزرگ و سخن سرایان همدان ،دکتر مهدى درخشان پ ،ج  ،1ص .88
[ .]27امیر تیمور گورکانى ّ
سید را تهدید به قتل کرده و او را از وطن آواره ساخته ،فرزند ،داماد و
سید و برادرش را به شهادت رسانیده بود و شاگردش را ّ
جانشین ّ
مدت ها در حبس نگاه داشت و
سپس تبعید نموده بود.
[ّ .]25
سید این منزل را به پایگاه عبادى تبدیل نموده بود و مهم ترین ّفعالیت هاى تبلیغى ،وعظ
و تدریس در آنجا انجام مى گرفت.
[ .]20مقامات عارفان ،ترجمه و شرح احمد خوشنویس عماد ،ص 100مقدمه کتاب مشارق
االذواق ،ص .27
[ .]20نفحات االنس فى حضرات القدس ،جامى ،ص .700
[ .]28حبیب السیر ،غیاث ّ
الدین خواند میر ،ج  ،2ص 80رجال کتاب حبیب السیر ،ص  02ـ .02
[ .]29بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج .1
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[ .]77تذکره هفت اقلیم ،ج  ،2ص  118و .1119
[ .]71مجالس المؤمنین ،ج  ،2ص  128ـ  172و .80
[ .]72طبقات اعالم الشیعة ،شیخ آقا بزرگ تهرانى ،ج  ،2ص .157
[ .]72تذکره ریاض العارفین ،رضا قلى خان هدایت ،ص .109
[ .]77ریحانة االدب ،ج  ،2ص .707
[ .]75احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص .27
[ّ .]70
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص  22و .27
[ .]70بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج  ،1ص .85
[ .]78فرهنگ سخنوران ،ج  ،2خیامپور ،ص .057
[ .]79لغت نامه دهخدا ،ج  ،11ص  ،10282ذیل على مسعودى.
[ .]57تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیح الله صفا ،ج  ،2قسمت دوم ،ص .1290
[ .]51مشارق االذواق ،مقدمه ّ
مصحح.
[ .]52تاریخ ادبیات فارسى ،هرمان اته ،ترجمه دکتر رضا زاده شفق ،ص .207
[ .]52روضات الجنان ،ج  ،2ص .201
[ .]57مجالس المؤمنین ،ج  ،2ص  172و .172
[ .]55روضات الجنان ،همانمشارق االذواق ،مقدمه ّ
مصحح ،ص .22
[ .]50احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص .05
[ .]50همان.
[ّ .]58
البته بعدها خود در امور فقهى به درجات باال رسید و رساله اى هم نگاشت که تا امروز رساله
سید جالل ّ
عملیه مردم کشمیر است ،نسخه اى از این رساله درکتابخانه مزار ّ
الدین حیدر موجود
است.
[ .]59شرح مرادات حافظ ،پژوهش و تحقیق ایرج گل سرخى ،ص  70ـ .75
[ .]07مأخذ قبل ،ص .72
سید ّ
[ .]01بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج  ،1ص  80و 80گنبد علویان (همدان) ،استاد ّ
محمد
محیط طباطبایى زواره اى ،مجله آموزش و پرورش سال  ،1218شماره  ،2ص  28ـ  27و شماره
هاى  ،9ص  02ـ 01ماهنامه یغما ،سال  ،1227شماره  ،8ص  272ـ .272
[ .]02احوال و آثار ّ
سید على همدانى ،ص .21
[ .]02مأخذ قبل ،ص  55و .50
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[ .]07همان ،ص .58
[ .]05احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى 20 ،ـ .27
[ .]00بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج  ،1ص .85
[ .]00روضات الجنان ،ج  ،2ص  208و ّ 209
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .77
[ .]08روضات الجنان ،همان و نیز کتاب ّ
مرو ج اسالم ،ص .75
[ .]09روضات الجنان ،ج  ،2ص  277و 275دائرة المعارف فارسى ،دکتر مصاحب ،ص ّ 882
مرو ج
اسالم در ایران صغیر ،ص .00
ّ
[ .]07احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص 20شرح مرادات حافظ ،مقدمه محقق ،ص  70و
.78
[ .]01شناخت اجمالى کشورها و نواحى مسلمان نشین جهان ،از نگارنده ،ص  277و .275
ّ
[ .]02شرح مرادات حافظ ،مقدمه محقق ،ص  78و .79
[ .]02احوال و آثار ّ
سید على همدانى ،ص .72
[ .]07بحران کشمیرّ ،
سید سجاد رضوى ،ص .27
[ .]05روضات الجنان ،ج  ،2حواشى سلطان القرایى ،ص 588مقامات عارفان ،ص .107
[ .]00تاریخ ادبیات ،هرمان اته ،ص .207
[ .]00اصول ّ
تصوف ،دکتر احسان الله .على استخرى ،ص .297
[ّ .]08
تشیع در هند ،جان ،ترجمه آذر میدخت مشایخ فریدنى ،ص .102
[ .]09اصول ّ
تصوف ،ص 297روضات الجنان ،ج 2حواشى سلطان القرایى ،ص 588دائرة
تشیع ،ذیل امیر ّ
المعارف ّ
سید على همدانى ،ص .518
[ّ .]87
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .52
تشیع در هند ،ص 102احوال و آثار ّ
[ّ .]81
سید على همدانى ،ص .57
[ .]82احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى 78 ،و 79مقامات عارفان ،ص .107
سید حسام ّ
[ .]82تذکره شعراى کشمیرّ ،
الدین راشدى که در چهار مجلد به طبع رسیده است.
[ .]87خدمات متقابل اسالم و ایران ،ص .292
[ .]85آثار و احوال میر ّ
سید على همدانى ،ص  17و .11
[ .]80بسم الله الرحمن الرحیم =  080هـ .ق ،کتاب بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج  ،1ص
.80
[ .]80شیعه در هند ،ج  ،1ص ّ 200
مرو ج اسالم در ایران صغیر ،ص .178
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[ .]88احوال و آثار میر ّ
سید على همدانى ،ص  00و .81
[ .]89شیعه در هند ،ج  ،1ص 207بزرگان و سخن سرایان همدان ،ج  ،1ص 80مشارق االذواق
مقدمه ّ
مصحح ،ص 22رجال کتاب حبیب السیر ،دکتر عبدالحسین نوایى ،ص 02دنباله جستجو
در ّ
تصوف ایران ،ص .181
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