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 چکیده  

 از و قمری هجری هشتم قرن ایرانی شاعر و عالم صوفی، عارف، همدانی، میرسیدعلی

که در ترویج تصوف در این ناحیه  مرکزی است آسیای در اسالم مبین دین عمدۀ مبلغان

نقشی برجسته داشته است. در این مقاله که با هدف تبیین نقش سیدعلی همدانی در 

اختصار  ترویج تصوف در آسیای مرکزی به نگارش درآمده، ابتدا تاریخچۀ پیدایش تصوف به

در این  ی صوفیانهها گیری سلسله النهر و شکل بازگو شده است. گرایش به تصوف در ماوراء

اند. طبق تأیید  ها براساس دامنۀ نفوذشان معرفی شده ترین این سلسله و مهم منطقه بررسی

های تصوف  ترین سلسله منابع موجود در این زمینه، نقشبندیه، قادریه، یسویه و کبرویه مهم

اند و میرسیدعلی همدانی احیاگر دودمان قدرتمند کبروی در آسیای  در این ناحیه بوده

در قرن هشتم هجری قمری بوده است. در ادامۀ مقاله، دربارۀ انتساب میرسیدعلی  مرکزی

  الدین محمد االدکانی و شیخ محمود مزدقانی، نجم  عالءالدوله سمنانی، شیخ  به شیخ

توصیۀ برخی از این بزرگان به مناطق مختلف،  علی دوستی و نیز سفرهایی که وی به اخی

ه، بحث شده است. در پایان، شماری از مریدان و پیروان ازجمله ختالن و ترکستان داشت

های بعد شدند،  ها از سرآمدان عرفان و تصوف در دوره این عارف برجسته که برخی از آن

 اند.  معرفی شده

 میرسیدعلی همدانی، تصوف، آسیای مرکزی.  های کلیدی: واژه
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 . مقدمه4

ریباً یک قرن پس از ظهور دین ترین تجلیات روح وحی الهی است که تق تصوف از مهم

مبین اسالم نضج گرفت و سپس در تمام ممالک اسالمی گسترش یافت و تحوالتی 

های حیات فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این ممالک  عمیق در عرصه

 وجود آورد.  به

عرفان »رسد، گاه با  به حقیقت می« طریقت»تصوف که از شریعت آغاز و پس از طی 

 باوجود شود؛ گاهی نیز جدا از آن تلقی می آمیزد، گاه با آن یکسان و درهم می« المیاس

رو، بسیاری از مشایخ طریقت در طول تاریخ، هم  این این، عرفان اعم از تصوف است و از

 اند.  بوده« عارف»و هم « صوفی»

براساس منابع، از نظر تمسک به آداب طریقت، نخستین صوفی حسن بصری )ف. 

بن شریک  شناخته شد، عثمان« صوفی».ق( است؛ اما اولین کسی که با لقب  ه007

گیری تصوف در  ( است. از نخستین حلقۀ شکلق. ه070ملقب به ابوهاشم کوفی )ف. 

ف. ادهم ) میق(، ابراه. ه020ف. ) یثور انیسفتوان از  نیز می هجری قمری سدۀ دوم

ف. ) هیق(، رابعه عدو. ه009ف. ) یبلخ قیق(، شق. ه020ف. ) یید طاوق(، داو. ه026

)سجادی، ( نام برد ق. ه677ف. ) یمعروف کرخ و ق(. ه080ف. ) اضیع لیق(، فض. ه080

0306 :07 .) 

 

 ها های تصوف و نمایندگان آن . مکتب2

های مختلف، و تفسیرهای  گیری تصوف و ترویج فرقه در سدۀ سوم هجری قمری، شکل

ترین و  ترین مباحث همچون زهد تا پیچیده ساده از -متمایزی که از مباحث عرفانی

وجود داشت،  -ترین موضوعات مانند عشق، سکر، صحو، وحدت وجود، فقر و فنا حساس

نظرها  که از اختالف های گوناگون های متصوفه منجر شد. این مشرب به انشعاب در گروه

در میان متصوفه  هایی را گرفت، مرزبندی های مشایخ سرچشمه می و دیدگاه و تفاوت آرا

و بعدها در « های تصوف سلسله»ها را  هایی شد که آن بندی پدید آورد و سبب دسته

پیش گرفتند و  ها راه اعتدال را در نامیدند. گروهی از این مشرب« مکتب»تر،  شکل کلی

شریعت و فقها را برانگیخت. در  برخی دیگر در مسیری گام نهادند که حساسیت اهل 

.ق(، حارث محاسبی  ه600وازات رواج شیوۀ معتدل ابوسلیمان دارانی )ف. م این سده، به
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.ق( و جنید  ه603.ق(، سری سقطی )ف.  ه682.ق(، ابوسعید خراز )ف.  ه693)ف. 

)خیاطیان، ها بود  ظاهر در تقابل با آن بغدادی، مشرب بایزید بسطامی ظهور کرد که به

0347 :62 .) 
ترین مراکز مهم تصوف در سدۀ سوم  خستین و بزرگتردید، مکتب بغداد یکی از ن بی 

هجری قمری است و گرچه بانیان این مکتب سری سقطی و حارث محاسبی بودند، 

ابوالقاسم جنید بغدادی، صوفی بزرگ این مکتب،   ها شیخ ترین آن ترین و معروف بزرگ

 است. 

راسان شکل مهم تصوف در خبزرگ و مکتب  نیبا استقرار مکتب بغداد، دوم زمان هم

مانند  ،تصوف خیدوران اول تار یها تیشخص نیتر از بزرگ یبرخ اریگرفت و در آن د

 نی. ادندیظهور رس به یبسطام دیزیآنان با نیتر ادهم و بزرگ میابراه ،یبلخ قیشق

 شیبه سکر گرا شتریب -داد یم حیرا بر سکر ترج صحوبرخالف مکتب بغداد که  -مکتب

احمد  ر،یابوالخ دیابوسع ،یچون ابوالحسن خرقانهم ییها تیشخص با حضورداشت و 

و حتى بر  یتصوف، بلکه بر زبان فارس خیتنها بر تار نه ت همدانیالقضا نیو ع یغزال

ن یگذاشت. در ابرجای  قیعم یریتأث ایآس یو مرکز یشرق یگسترش اسالم در نواح

  نیالد والنا جاللعطار و م ،ییو با سنا رشد کرد یفارس ۀانیبود که زبان صوف ارید

 . دیرس به اوج

تصوف  یمیآثار تعل انیب یبرا جیتدر به زین یزبان فارسبعد،  از سدۀ چهارم میالدی به

و چند  هیریقش ۀرسال ۀترجم ،یریهجو المحجوب کشفهمچون  یکار گرفته شد و آثار به

تصوف با کتاب  اصول انیب یبرا یآمد. کاربرد نثر فارس دیپد یعبداهلل انصار  خواجه از اثر

 یگذاشت و از آن پس، گرچه زبان عرب گام یدیجد ۀبه مرحل یاحمد غزال سوانح

بود و خود  انهیو اخالق صوف یاصول تصوف نظر انیب یهمچون گذشته زبان اول برا

از هند  ،اسالم یشرق یها نیدر سرزمزبان فارسی  نوشتند، یبه آن زبان م بیشتر انیرانیا

 یبه زبان اصل ی،عرب زبان ناردر ک ران،یو البته خود ا ریصغ یایتا آس یمرکز یایو آس

شدت  بعد است که ادبیات فارسی به از این زمان به .شد لیتصوف تبد قیحقا انیب یبرا

ترین آثار ادبیات فارسی که ریشه در  ترین و دلکش خورد و ناب با تصوف و عرفان گره می

 آیند.  عرفان و تصوف دارند، پدید می
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 های پیدایش تصوف در آسیای مرکزی مینه. ز9

ترین حادثه و فاجعۀ سیاسی و اجتماعی  ترین و مهم قرن هفتم هجری قمری با بزرگ

تاز مغول که در اوایل قرن هفتم هجری از  و بعد از اسالم همراه بود. فتنۀ هولناک تاخت

تا حدود اقصای مشرق برخاست، در زمانی بین سی تا چهل سال، از سواحل دریای چین 

شام و مصر و از اقاصی دشت قبچاق، روسیه، لهستان و مجارستان تا خلیج فارس و 

ترین مملکت در طول تاریخ، سرانجام  تصرف درآورد و با تشکیل وسیع دریای عمان را به

 .ق خالفت قدیمی اسالم را منقرض کرد.  ه202در سال 

تاز و  و در معرض تاختها، یکی از ممالکی که بیش از همه  در میان این کشمکش

قتل و نهیب این وحشیان قرار گرفت، بخشی عظیم از نجد پهناور ایران بود. طوفان 

سوز آن غایلۀ هایله  زبر کرد و شعلۀ جهان  و زیر گیر مغول طول و عرض آن بالد را عالم

گناه در آن واقعه تباه شد؛  سرتاسر آن ممالک را پاک بسوخت؛ کرورها کرور نفوس بی

کلی با خاک یکسان گردید؛ مراکز علم و ادب ویران شد؛  ا و قری و قصبات بهشهره

جا جمیعاً مانند  مخازن صنعت و ثروت، مأوای بوم و غراب گشت؛ علما و فضال را همه

نابود نمودند و از اقل  و نیست ها را با هم خوان ها و کتاب گوسفند ذبح کردند؛ کتابخانه

ول بر نجد ایران، آن بود که علم و ادب در آن سرزمین در نتایج و اهون آثار استیالی مغ

عهد ایشان به منتهی درجۀ انحطاط و تنزلی که ادبیات یک مملکت ممکن است بدان 

زبان و ادب فارسی در سدۀ  اهلل صفا دربارۀ وضع ذبیح(. 0320)جوینی، درجه رسد، رسید 

  نویسد: می هجری قمری هفتم و آغاز سدۀ هشتم
ایلخانی )که حتی بعد از تن دادن به اسالم هم طبیعت وحشی و سقوط دولت 

های وزیران و رجال ایرانی این دوره )که  بیابانی خود را حفظ کرده بود(، کوشش

خون پاک هریک از آنان بعد از مدتی از نوک خنجرهای جالدان مغول جاری 

شده به  انیای از سالطین ایرانی یا ایر مندی هرچند اندک عده گشت( و عالقه می

گوی، درمجموع باعث شد که ادب پارسی  شعر و ادب و شاعران و نویسندگان پارسی

)که در قرن هفتم و آغاز قرن هشتم هنوز از ترقیات آغاز آن عهد و از استادان 

شدگان آنان برخوردار بود( از اواسط  دیدگان و تربیت یافته و پرورش بازمانده و نجات

گو، بالمره، منقطع  حیاتی کند و سلسلۀ استادان پارسیبعد، تجدید  قرن هشتم به

که حتی در برخی مراکز، شاعران توانایی ظهور کردند که ظلم تاریخ   جایی نشود؛ تا
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خوار کرد. همین حالت را کمابیش در  عصری آنان را نصیب تیمور خون افتخار هم

انگیز، بسی به  بینیم؛ اگرچه آنان نیز در گیرودار حوادث رعب علوم گوناگون می

 (. 6/ 3: 0322)صفا، سستی گراییدند و از جال و رونق پیشین افتادند 

نۀ از یک سو، با فروپاشی خالفت عباسی در میانۀ قرن هفتم هجری قمری زمی

ظهور و  بعد، مشایخ متصوفۀ شیعی از این زمان به گسترش تشیع در ایران فراهم شد و

دلیل  ر، بسیاری از مشایخ و متصوفان ایرانی بهدیگ نفوذی چشمگیر پیدا کردند؛ از سوی

قبیل هندوستان،  هجوم ویرانگر مغول، جالی وطن کردند و هریک در نواحی جدیدی، از

 ها رو، برخی از این مکان پرداختند و ازاین روم، شام و ماوراءالنهر به ارشاد و هدایت خلق 

ها تبدیل  فضالی این سرزمینبه مراکز مهم انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و محل تجمع 

 شد. 

 

 های تصوف در آسیای مرکزی . ظهور سلسله1

شکل  به ماوراءالنهربه تصوف در  شیگراهجری قمری، از قرن هشتم  شیتا پ ظاهراً

در  انهیصوف یها سلسله ،بعد اما از قرن هشتم به ؛وجود داشته است های گوناگون جریان

 یایآسدر  نفوذشان، ۀبراساس دامن ،ها سلسله نیا نیتر مهممنطقه شکل گرفتند.  نیا

 نقشبند  نیبهاءالد  منسوب به خواجه هیند از: نقشبندا و قفقاز عبارت یمرکز

(، .ق ه020ف. ) یالنیج ای یالنیعبدالقادر گ خیش منسوب به  هی(، قادر.ق ه040ف. )

احمدبن    خیش منسوب به  هی( و کبرو.ق ه026ف. ) یسویاحمد   خیشمنسوب به  هیسویَ

   .ق(. ه208ف. ) یکبر نیالد نجم عمر خیوقی معروف به

های  کبرویه در آسیای مرکزی حضوری چشمگیر و مقتدرانه در تمام عرصهسلسلۀ 

را سبب گرایش ایلخانان  این سلسلهکه   طوری به ؛سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت

دلیل شرایط  تدریج به لی بهو اند؛ دانسته مغول به اسالم و بازگشت این دین به ایران

نهایت درای، دچار پراکندگی و انشعاب و  فرقه سیاسی حاکم بر جامعه و اختالفات درون

   (.090: 0382)دوین،  افول شدند

او  دست مریدان بهطریقۀ کبروی  .ق، ه208در سال  الدین کبری نجم قتلبعد از 

 مغوالنهنگام حملۀ  یج شد.ترو  ی گستردهطور گسترش یافت و مکتب عرفانی کبروی به

نام  ان بهکبری یکی از آن الدین نجم از بین هفت مرید اصلی ،ق. ه208در سال  به خوارزم
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 اومریدان بیشتر مجدالدین بغدادی پیش از استاد خود در خوارزم درگذشت؛ اما 

از الال( قبل    الدین علی الدین رازی و رضی ، نجمحَمَویه الدین گیلی، سعدالدین )جمال

  بهدرحال مهاجرت که  ای پیوستند مذهبی و ادبی های شخصیتمغوالن به سیل  ۀحمل

فعال داشتند و  ینقش در دربار ایلخانان مغول و الال هپیروان گیلی، حموی .غرب بودند

، ه، صدرالدین ابراهیم حمویهپسر و مرید حموی هفتم هجری قمری،قرن اواخر بعدها در 

نتیجه بازگشت  ( به اسالم و در.ق ه073-249فرمانروایی عامل اصلی گرویدن غازان )

هزار نفر از 077تا  27گویند بعد از آنکه غازان اسالم را پذیرفت، بین اسالم به ایران شد. 

دو نفر در آسیای  فقط ،از میان مریدان کبریلشکریان تاتار به دین اسالم گرویدند. 

خود را به سازگاری حاکمان جدید مغول های  مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند و تالش

  .و نیز اتحاد قبایل غیرمسلمان ترک در جهان اسالم معطوف کردند

مشهور به  ق(. ه204-082) یالدین باخرز مشهورترین این مریدان فردی به نام سیف

کم تا  دست . این شاخهرا در بخارا تأسیس کرد های از کبروی بود که شاخهشیخ خراسان 

 ۀقدرتمند باقی ماند. او همچنین نیای معنوی و روحانی فرق جری قمریهشتم هقرن 

هندی باخرزی بیش از جانشینان باخرزی در آسیای مرکزی  ۀفرق .فردوسی هند بود

. آخرین نمایندۀ این سلسله در آسیای مرکزی حسین خوارزمی است شناخته شده است

 گذارد.  که با مرگ او، این سلسله رو به افول می

سیدعلی همدانی در میرکبروی در آسیای مرکزی با فعالیت  قدرتمندی دودمان احیا

 ۀجز فردوسیه، هم بهبعد،  از این زمان به. شود میآغاز هشتم هجری قمری قرن 

اند.  جو کردهو  الدین کبری از همدان جست با نجم را کبروی ارتباط خود ۀهای زند شاخه

در آسیای مرکزی و هند، بود که به آنجا  تا هجری قمری  نهمشهرت همدانی بعد از قرن 

طرف یکی از شاگردان . خود همدانی هم از شد« همدانیه»عمالً مترادف « کبرویه»

 الدین احمد جورفانی جمال و نیزق( . ه296ف. الدین علی الال ) نام رضی کبری به

 سفراینینورالدین عبدالرحمان ا واسطۀ به ها ق( و بعد از آن. ه224 ف.) 0گورپانی()

به مؤسس  (،ق. ه032ف. عالءالدوله سمنانی ) ،اش ق( و شاگرد برجسته. ه000ف. ) 

الدین علی  الدین محمد ادکانی اسفراینی، تقی نجم ، یعنیشد. سه مرید بعدی مرتبط می

ق( که آخرین شخص بسیار . ه020ف. الدین ابوالمعالی محمود مزدقانی ) دوستی و شرف

 (. 000-009 )همان،اند  ل ارتباط همدانی با سمنانی بودهعامگذار بود، اثرمهم و 
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میرسیدعلی خود در آخر دو رساله از رسائل خویش، سلسلۀ مشایخ خویش را 

عالءالدوله  واسطه منتسب است به شیخوی با ،؛ بنابراینکند ذکر می« فقریه»و « دیهوداو»

احمدبن  شیخ  پیروانیعنی  شود به فرقۀ کبرویه؛ منتهی می .ق( که ه032سمنانی )ف. 

الدین کبری. میرسیدعلی همدانی مبتدع فرقۀ خاصی  عمرالخیوقی معروف به نجم

اسحاق ختالنی که از مریدان   شاگرد خواجه -که سیدمحمد نوربخش آنجا نیست؛ اما از

بن  شد، در زمان سلطنت شاهرخدر قرن نهم قمری « نوربخشیه»بانیِ سلسلۀ  -اوست

و انقالبی عظیم شد که دارای اهمیت سیاسی است و طایفۀ تیمور منشأ نهضت امیر

کلی  طهماسب صفوی در ایران به نوربخشیه هم اگرچه در قرن دهم قمری در زمان شاه

: 0337)حکمت، ها هنوز باقی و متداول است  منقرض شد، تأثیرات فکری و آثار قلمی آن

334 .)  

 

 ی مرکزی. نقش میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیا5

و از هجری قمری  قرن هشتم یرانیشاعر ا و عالمصوفی، عارف،  یهمدان یدعلیرسیم

اثر به  007از  شیبود. بو آسیای مرکزی هند  ریاسالم در کشمدین مبین  ۀمبلغان عمد

بانی »مردم کشمیر  و «العارفین سلطان»منسوب است. فضال و دانشمندان او را  یو

شاه »ارادتمندان و مریدانش او را و   نامیده «ی کشمیرحوار»و « علی ثانی»، «اسالم

در  یهمدان یعلدیسریشود. م نیز یاد می «امیرکبیر»نام از او با .اند لقب داده «همدان

از سوی مریدان و « علی ثانی»لقب  معروف است. «رجانیحضرت ام»  به کستانیتاج

واسطه به حضرت علی )ع(  بودن او و انتسابش با شانزده« سید»پیروان او، آشکارا از 

 کند.  حکایت می

العلوم  محیی»، «االقطاب قطب»این، مریدان، فضال و علما با القابی همچون  بر عالوه

، «الکامل الشیخ»، «المدققین  اکمل»، «المحققین افضل»، «و المرسلین ءاالنبیا

(. 80: 0380، )حسناند  نیز از او یاد کرده« سلطان سادات و عرفا»و « المعروف العارف»

 .  یاد کرده است« الربانی الواحد»نوان نیز از او باع (038: 0309)قاضی نوراهلل شوشتری 

پیروان مذاهب گوناگون میرسیدعلی همدانی از معدود عرفا و متصوفانی است که 

و این  دانند میخویش را از نوادگان  او ،اسالمی اعم از شیعه، حنفی، شافعی و حنبلی
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خود را صراحتاً در  که همدانی شیعه و از نوادگان حضرت علی )ع( بودنِحالی است  در

 آثارش اعالم کرده است. 

بنابر اسناد و منابع، میرسیدعلی همدانی برای ترویج دین مبین اسالم، به ممالک 

غرب و شرق بسیار سفر کرده و با علما و  های سرزمین اسالمی دور و نزدیک و نیز دیگر

، این االنس نفحاتر و حشر و نشر داشته است. بنابر روایت جامی در دیداها  آن عرفای

محمود مزدقانی یازده   شیخمحمود مزدقانی، بوده است.   دستور استاد او، شیخ سفرها به

الدوله سمنانی و پس از وی تا آخر عمر در زمان  ( در زمان عالء.ق ه032-068سال )

مدانی قیام کرد و از اثر حسن تربیت وی، داری خود، شخصاً به تربیت سیدعلی ه سلسله

 (.008: 0347)علیخانی،  ل آمدئبه اعال مدارج والیت و عرفان نا جناب سیدعلی همدانی

پیش از  یهمدان یعل ،الجنان جناتو  الجنان اتضرو گزارش حافظ کربالیی در براساس

   (.30: 6700ده، )عصازاگرفته است و اجازۀ ارشاد  هبزرگ خرقو صوفی عارف  39از این، 

در تصوف، در فتوت نیز از بزرگان روزگار بوده است.   درجه بر علوّ میرسیدعلی عالوه

  شیخیا االذکانی و سپس  االدکانی محمدبن محمد   الدین نجممراد او در این طریقه، ابتدا 

  خاین شی(. 692: 0326)خاوری، بوده و از وی خرقۀ فتوت اخذ کرده است  وستیعلی د  اخی

، روش عالءالدوله شیخ محمود مزدقانیواسطۀ  کسی است که به علی دوستی اخی

به میرسیدعلی منتقل کرد. دلیل گام  -که عرفانی اعتدالی و اجتماعی است -سمنانی را

نهادن میرسیدعلی همدانی در این طریقه نیز روشن است؛ زیرا فتیان خرقۀ تصوف خود 

دانند. در میان آثار فراوان  حضرت علی )ع( می را درنهایت، منتسب به امیرالمؤمنین

 (. 0398،  )ریاضنیز مشهور است « فتوتیه»میرسیدعلی، رسالۀ 

اذن استاد خود، برای گسترش اسالم و دعوت  فراگیری کامل علوم، همدانی به بعد از

اصغر حکمت  علی (.994: 0300)جامی، « نوبت ربع مسکون را سیر کرد سه»به توحید 

ۀ مثنوی خطی موجود است موسوم به در نزد این حقیر، رسال: »نویسد می

برد و  تألیف سیدمحمد نوربخش که در آن از سلسلۀ مشایخ خود نام می "ءاالولیاصحیفة"

 گوید: دربارۀ میرسید علی همدانی این سه بیت را می
 دگر شیخِ شیخم که او سید است

 

 علی نام و الوندی المولد است 

 بار   ا سراسر سهبگشت او جهان ر 

 

 بدید اولیا چارصد با هزار 
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 نموده است پنجاه سال اختیار

 

 «تجافی ز مضجع زهی مرد کار 

 (0337 :334 .) 

 از قول خود همدانی نیز نقل شده است: 
دیده و هربار به  بار از مشرق تا به مغرب سفر کردم و بسا عجایب در بحر و برِّ سه

هل آن موضع را از طریق دیگر دیدم. در دفعۀ اول، شهر و والیتی رسیدم، عادات ا

کردم  شهر به شهر، دفعۀ دوم، قریه به قریه و دفعۀ سوم، خانه به خانه سفر می
 (. 07: 0383)احمدی، 

 ای ننوشته است.  را دارد، هیچ سفرنامه« صوفی سیاح»اینکه او لقب  با

چنین شرح « خالمشای آداب»هایش را در رسالۀ  میرسیدعلی هدف از مسافرت

: 6700)عصازاده، « خیمشا داریو د اضتیر ارت،یسفر کردن بر سه وجه است: ز»دهد:  می

 هدف نیهم ابنیز ختالن ویژه  آسیای مرکزی و به به یهمدان یعلمیرسیدسفر . (97

حسن دیسریم  حضرت مرقد ارتیبه زیکی از سفرهایش در صورت گرفته است. او 

 اتیحاز از هفت سال  شیب میرسیدعلیبود.  رفته 6موشملقب به شاه خا یاصفهان

 . دیگذران دیار نیرا در ا شیپربرکت خو

اسحاق ختالنی )مرید، داماد و   دربارۀ نخستین آشنایی میرسیدعلی با خواجه

میرسیدعلی در سفر نخست  توان گفت کند می که منابع روشن می  آنجا  ( تاشجانشین

ز راه بلخ و بدخشان به این ناحیه رفت و در آنجا .ق ا ه009خود به ختالن )وی در سال 

سکونت گزید( به قریۀ علیشاه و چوبک )که امروزه هم به همین نام مشهور و منسوب به 

اکابر و اشراف آن دیار به شرف »ختالنی است( وارد شد و    خاندان علیشاهیان و خواجه

علی در زمان اقامت خود میرسید (.68: 0306)ذکایی ساوجی، « ارادت ایشان مشرف شدند

اسحاق ختالنی و نورالدین جعفر بدخشی   در روستای علیشاه، هنگام زیارت با خواجه

آشنا شد که این دو تا آخر عمر از مریدان مخلص وی شدند. میرسیدعلی در آن دیار 

 کند. « وقف خدمات دینی»مدرسه و خانقاهی تأسیس کرد و روستایی خرید تا 

سیدعلی همدانی در ختالن چند سالی بیشتر نبود، خیل عظیم اینکه اقامت میر با

تیمور را بیمناک کرد. در این  حدی بود که حتی امیر پیروان و مریدان و جاذبۀ او به

های مختلفی ذکر شده است؛ اما مشهورترینشان این است که  زمینه، روایات و داستان

تیمور  مالقاتی بین او و امیر براساس برخی منابع، علت مهاجرت اجباری سید از ختالن،
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.ق در ماوراءالنهر بوده است. در این مالقات، گویا سید پند و اندرزهای تلخ  ه003در سال 

رو، امیرتیمور به او فرمان  تیمور داده که به مذاق وی خوش نیامده است؛ ازاین به امیر

ندانش را صادر یا فرمان قتل وی با همۀ خویشاو ده یا فوری از قلمرو وی خارج شوددا

همراه سیصد و به روایتی  .ق به ه009، سیدعلی همدانی در سال به همین دلیل کند؛ می

الدین  اکمل  دیگر با هفتصد تن از مریدان و سادات به کشمیر مهاجرت کرد. میرزا

 بیگ بدخشانی دربارۀ علت مهاجرت سیدعلی گفته است:  کامل
 گر نه تیمور شور و شر کردی 

 

 ین طرف گذر کردی؟کی امیر ا 
[ 

 (  40: 0390،  )ریاض 

 نقل شده ی،جعفر بدخش دش،رکه در آثار شاگ میرسیدعلیخود  یها طبق گفته

را  یو اش، تیدیمناسبت ناخوش و گاه خصمانۀ دشمنان عق سید و ناآرام اتی، حاست

ور علت هرچه بوده است، ظاهراً گروهی حض(. 2: 0449اف،  )سلطانکرد  وطن ترکبه  وادار

  نوشته است: «هیریمکتوبات ام»رسالۀ در  اند. میرسیدعلی صراحتاً او را تاب نیاورده
مردم  ۀهم ،شدوک قو در اظهار ح دیچنان رفته است که هرکه حق گو یسنت اله

 نیزم هکه اگر جمل ستی اهدعرا با آن حضرت  فیضع نیا یول !دشمن او گردند

علم ااز عهد خود نگردد، واهلل  فیضع نیبارد، ا ریو از آسمان شمش ردیآتش گ

 (.  90: 6700)عصازاده،  وابالصب

هایی کرد و  پس از هجرت از ختالن، میرسیدعلی همدانی به برخی بالد مسافرت

سرانجام همراه گروهی از مریدانش، درصدد سفر به ترکستان برآمد. او هنگام مراجعت از 

ستان( کنونی در افغان )اسعدآباد« ارکُن»کشمیر و عزیمت به ترکستان، در پاخلی نزدیک 

الدین خضرشاه بود، بیمار شد و  شرف   همان حاکم آنجا ملککه م در کارفرستان، هنگامی

سالگی درگذشت. 03.ق در  ه082حجۀ  پس از پنج روز، در شب چهارشنبه ششم ذی

پیکر او شش ماه پس از وفاتش به ختالن )شهر کوالب کنونی( آورده شد و روز 

در خانقاه به خاک سپرده شد. مقبرۀ .ق  ه080االول سال  وپنجم جمادی به بیستچهارشن

 این عارف بزرگ امروز زیارتگاه عام و خاص در شهر کوالب است. 

اقامت موقت میرسیدعلی همدانی در دیار ختالن موجب شد تا جمعی عظیم از 

. دوران بعد شدندمریدان و پیروان به گردش جمع شوند که شماری از آنان از سرآمدان 

 ،یاسحاق ختالن   خواجه اند از:  بنابر منابع موجود، برخی مریدان وی در این خطه عبارت
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 نیالد تاجدیس ،یسمنان نیحسدیسریم ،یبدخش نیالد قوام ،یجعفر بدخش نیالد نور

محمدکاظم )مشهور به دیس ،یثان نیالد کمالدیمحدث، س نیالد جاللدیس ،یسمنان

 ،یاشرف سمناندیسریم ،یمحمد قار ،یشیمحمد قُر  خیش مان،یلس  خی(، شیقاضدیس

)مشهور به  روزیف دیمحمد، س  حافظ یحاج ن،یبهاءالددیس ،یحقان دیمخدوم رش

العابدین  نیزدیس ،یهقیمحمد بدیس ن،یالد فخردیس ،ییعطا نیالد جاللدیس، جالل(دیس

  خیش ،یرازیش نیلدا رکن   خیش  ،عبداهلل   خواجه  ،یشام دمحم  خیش ،یوربشاین

 پوش، نیمحمد عدیس ،یمحمد خاوردیس ،یقانالطمحمد دیس ،یختالن نیالد شمس

  طیوطبن  یحاج  خیش یمحمد سراج، اخدیاحمد خوشخوان، س  خیاهلل، ش نعمتدیس

 . جا( )همان گرانیو د یختالن شاهیلع

ختالنی  ابواسحاق  دربارۀ مرید، داماد و جانشین میرسیدعلی همدانی، یعنی خواجه

، اطالع چندانی در دست نیست. محقق تاجیک، ماهرخواجه «شاه شهیدان»ملقب به 

کند.  .ق ذکر می ه868.ق و سال وفاتش را  ه030(، سال تولد او را 0442اف ) سلطان

.ق را سال  ه862سال ( 00: 0440)و محمد ریاض  (02: 0440)ی اشرف ظفر دهلو دهیس

که محقق پاکستانی، محمد ریاض، معتقد است که   تفاوت دانند؛ با این  مرگ او می

 اسحاق در این سال وحشیانه به قتل رسیده است.   خواجه

دانند؛ اما  اسحاق را به تعلیمات او در زمینۀ مهدویت مربوط می  برخی قتل خواجه

زمان )عج( اعتقاد  ویژه پیروان ابوحنیفه، به امام  سنت، به  این امر صحت ندارد؛ زیرا اهل

 ها،اعدر د یهر مؤمن و مسلمان ،نیزم ختالن ویژه به کستان،یدر تاجارند. حتی امروزه د

 نیحس )ع(، حسن ابوحنیفه، اعظم  امام )ع(،  یعل  از حضرت یشت خواداو عب ها فاتحه

ی مهد  حضرتو  ی )ع(حسن عسکر  ، امام)ع( جعفرصادق  امام ،دشت کربال دیشه )ع(

آباد و   و شورا بادآ کوهستان، ازجمله مؤمن یاحوناز  یبعض . درندک یم ادی یکین به )عج(

 ، حتماً به نام امامکنداظهار  به مخاطبشرا  شصداقت ی بخواهدموضع دشت جم اگر کس

: 6700)عصازاده،  خورد یقسم م)ع( جعفرصادق   و امام ی )عج(مهد  امام ا)ع( ی یعسکر 

97 .) 

( ق. ه040-097)الدین جعفر بدخشی نور  دیگر مرید برجستۀ میرسیدعلی همدانی،

  که اما چنان ؛ نیست  در دست  اطالعى  وی  ىو جوان  کودکى  . از دورانعارف و صوفی است

با   از مالقات  ، پیش است  آورده ،«المناقبخالصة»،  اثرش  ترین خود در معروف
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کرده و در   مهاجرت بدخشان خود  از زادگاه ، ق . ه003 سال در  همدانى  میرسیدعلى

  على  اخى  نام  از دوستانش به  یکى  تشویق  به ، سال  بود و در همان  شده  ساکن  ختالن

  و از همان  رفت  یا علیشاه  علیشاهیان  روستای  به  همدانى  دیدار میرسیدعلى  به  گوی حق

  رگم  تا زمانترین مقربان میرسیدعلی شد و  بعدها او از نزدیک .ابتدا شیفتۀ او شد

  با استفاده  شد. وی مند مى او بهره  بود و از ارشاد و تربیت وی  مالزم  ، همواره میرسیدعلى

از   و یکى  یافت  رفیع  مقامى  ، نزد میرسیدعلى و با مجاهدۀ خالصانه  ارشادات  از این

اجازۀ   نورالدین  به ،در حضور خود ،چند مورد درسید   که چنان ؛او شد  خاص  شاگردان

،  رفت سفر مى  به  که  هرگاه  ؛ همچنینکرد  با او تشویق  بیعت  را به  داد و مردم  بیعت

  هایى نامه  و خود از طریق  گذاشت مى  را برعهدۀ نورالدین  و ارشاد مریدان  وظیفۀ تدریس

 .  داشت اطفرستاد، با او ارتب مى  که

  در مناقب  «المناقبخالصة»های  از نورالدین جعفر بدخشی دو رساله با نام

  مفاهیم  ترین از مهم  برخى  در آن  که  -«صوفیه  اصطالحات» و همدانى  میرسیدعلى

ای به تقریر بدخشی  و نیز رساله -شده  داده  و توضیح  شرح  صوفیان  اصطالحات و  عرفانى

 :0380)الجوردی، باقی مانده است  «هاوراد فتحی  شرح»از خود میرسیدعلی همدانی با نام 

00 /060-062).  

شناسی  زبان، ادبیات، شرق انستیتو یآثار خط ۀدر شعباکنون  شایان ذکر است که هم

نویس  های دست و ذخیره کستانیتاجعلوم جمهوری  و میراث خطی رودکی آکادمی

 یهمدان یعلمتعلق به میرسید نسخۀ خطیعنوان ها  کتابخانۀ ملی تاجیکستان، ده

  .محفوظ است

یادآوری این نکته سزاوار تأکید است که مستشرق فقید فرانسوی، هانری  در پایان،

تواند  همدانی آغازگر راه نوی است و یک فیلسوف می»کوربَن، دربارۀ او گفته بود: 

 « چاپ برسد های او به داشت زیادی از آثار همدانی داشته باشد، اگر نوشته چشم
(0303 :960 .) 

 ها نوشت پی
احمد جورفانی هنوز در این روستا   الدین از بخش مرکزی اسفراین است. مقبرۀ جمال . گورپان روستایی0

 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.  0472پابرجاست و با شمارۀ 
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 استان ختالن کنونی تاجیکستان است. آباد   مؤمن ۀیدر ناح. مقبرۀ وی 6

  منابع
 یاسیعلوم سنشریۀ  .«یهمدان یعلدیسریم یاسیس اندیشۀ»(. 0383احمدی، عبدالرضا )ـ 

 . 08-24. صص60. ش(دانشگاه باقرالعلوم )ع

تصحیح و تعلیقات محمود  .القدس االنس من حضرات نفحات (.0300جامی، عبدالرحمن )ـ 

 طالعات.ا تهران: عابدی.

تصحیح محمدبن  . بهتاریخ جهانگشای جوینی(. 0320جوینی، عطاملک عالءالدین )ـ 

 . تهران: زوار.3. چ0عبدالوهاب قزوینی. ج
میرسیدعلی همدانی و سهم او در انتقال فرهنگ اسالمی به (. »0380حسن، رشیده )ـ 

 . 42-83. صص9س .زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستانمجلۀ «. قاره شبه

  .393-330. صص8. ش9. سیغما«. از همدان تا کشمیر(. »0326اصغر ) حکمت، علیـ 

 . . تهران: انتشارات دانشگاه تهرانذهبیه(. 0326) داهللسیداس خاوری،ـ 

بندی معروف مکاتب  تشکیکی در تقسیم(. »0347حمید دالور ) اهلل و سید خیاطیان، قدرتـ 

 . 98-63. صص0. ش6. ستاریخ فلسفه«. تصوف و عرفان بغداد و خراسان

. اسالم خیتار. پورفرد مژگان ترجمۀ«. یمرکز یایدر آس هیافول کبرو(. »0382دوین، دویس )ـ 

 . 083-090. صص36. ش8س

. یفرهنگ هانیک«. ...یگر سنگ همه لعل بدخشان بود(. »0306ی، مرتضی )ساوجذکایی ـ 

 . 64-62صص .8. ش07س

قارۀ پاکستان و هند  خدمات امیرکبیر میرسیدعلی همدانی در شبه(. »0390ریاض، محمد )ـ 

 .44-40. صص2ش .یمعارف اسالم «.)قرن هشتم(

 .34-36. صص07. شیاسالم معارف«. یهمدان یعلدیسریم ۀنام فتوت(. »0398) ـ ـــــــــــ

 . دوشنبه: عرفان. احوال، آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی(. 0440) ـ ـــــــــــ

سازمان مطالعه  :تهران .عرفان و تصوف یبر مبان یا مقدمه. (0306) نیاءالدیضدیس ی،سجادـ 

 .ها )سمت( م انسانى دانشگاهکتب علو نیو تدو

 . . دوشنبهدریا. «آن همدان مولد و ختالن وطن» .(0449) جهاماهرخو ف،ا سلطانـ 

 فروشی اسالمیه.  . تهران: کتاب6. جالمؤمنین مجالس(. 0309الدین ) بن شریف نوراهلل شوشتری،ـ 

 فردوس. . تهران: 0. چ0ب، 3. جتاریخ ادبیات در ایران (.0322اهلل ) صفا، ذبیحـ 

 نگر.  سری جا؟[: ]بی .سیدمیرعلی همدانی. (0440) اشرف سیده ،ظفرـ 
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(. پژوهش در احوال و آثار) و مقام او در فرهنگ شرق یهمدان یعل(. 6700عصازاده، حاتم )ـ 

 . دوشنبه: عرفان

. دفتر اول. تهران: اندیشۀ سیاسی متفکران مسلمان (.0347اکبر و همکاران ) علیخانی، علیـ 

 . وهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژ

 . . ترجمۀ سیدجواد طباطبایی. تهران: کویرتاریخ فلسفۀ اسالم(. 0303کوربن، هانری )ـ 

زیرنظر  .المعارف بزرگ اسالمیةدایردر  «بدخشی، نورالدین(. »0380فاطمه )الجوردی، ـ 

 .062-060. صصالمعارف بزرگ اسالمی ة. تهران: مرکز دایر00کاظم موسوی بجنوردی، ج


