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 چکیده
بانیان  مؤثرترین و ترینبزرگ از یکی( هـ 726-702) الدینشهابی همدانی بن سید میر سید عل

ود، غ ببوده است. وی با اهداف بلند خویش که وعظ و مبلّفارسی در کشمیر  ادبیات اسالم و زبان و

ها را به جان تنها تمام سختیاسالمی سفر کرد و در این راه نه به برخی از کشورهای اسالمی و غیر

ذاری نکرد. او برای های عالی خود، از هیچ تالشی فروگخرید؛ بلکه در مسیر بارور کردن آن هدف

عنوان مبلّغ هجری به کشمیر سفر کرد و فعالیت خود را در این منطقه به 722در سال  بارنخستین 

و مروّج اسالم شروع کرد و به این دلیل نیز شهرت فراوانی یافت. وی به دلیل سفرهایی متعدّدی که 

را در  توانست نفوذ و تأثیر فراوانی به کشمیر برای تبلیغ دین مبین اسالم و نیز ارشاد مریدان داشت،

هایی واسطۀ این نوع مجالس وعظ و خطابه درراه تربیت شاگردانش، به لقبدست آورد. به این شهر به

ها، هنوز ثانی و شاه همدان شهرت یافت؛ و این شهرت چنان بود که پس از قرنچون امیرکبیر، علی 

 ،عالوه بر تبلیغ اسالملی کشمیر مورداحترام است. های مجالس وعظشان نزد اهاها و سخنرانیکتاب

 است. قارهشبههای ایرانی در این قلمرو و ن و فرهنگج زبان فارسی و تمدّبانی و مروّ ،د مذکورسیّ

 .کشمیرارس، سیس مدأشاه همدان، علوم اسالمی، زبان فارسی، تبلیغ دین، ت های کلیدی:واژه
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 ی تحقیقهاافتهبحث و ی. 0

 ای کهگونهاسالم بود؛ به تاریخ برجستۀ هایشخصیت از همدانی د علیسیّ میر

 نآ به را ایشان و کرد تکیه اشزندگی و ابعاد هاویژگی از یکی بر تنها تواننمی

شناخت؛ زیرا اگر فقط به عالم بودن و مبلّغِ بزرگ بودن ِ ایشان اکتفا کنیم،  خصوصیت

لکه مبلّغ، ب نویسنده و شاعر، تنهانه یر سیّد علیم ایم.واقع حق ایشان را ادا نکردهبه

 نیز بود. عامل و عالم صوفی سالک، زاهد، عابد، محدث، فقیه، فاضل، جهانگرد،

 به شدیدی عالقۀ خود، مرشد دستور دیده بود، چون بهوی فردی بسیار جهان»

های نیبه سرزم روازاین ؛غ دین مبین اسالم داشتتبلی ، براینقاط جهان یاقصدیدن 

ترکستان،  کاشغر، بند، ختالن، النهر، چین،اءبسیاری چون شام، بغداد، حجاز، ماور

هند و جز آن  قارۀشبههای سایر سرزمین مزدکان، بلخ، بدخشان، یزد، کشمیر و

 (.9: 0972)بدخشی،  «ال سفر کرد و برای تبلیغ اسالم سعی بلیغ نمودغ فعّمبلّ عنوانبه

 به دست در آنآغاز اسالم  ست که ترویج وا ایا خطهاست که کشمیر تنه گفتنی

 است. گرفتهانجامغان ایرانی و مبلّ زبانانفارسی

کشمیر  به دین تبلیغ برای م هجریشش ۀاز اوایل سد تبارایرانی انمسلمان

 این مکان در هجری بود که اسالم هشتم سدۀ در ظاهراً داشتند؛ اما آمدوشدهایی

 اشت،د بودایی دین که رینچن به نام کشمیر محلی که پادشاهچنانآن رواج پیدا کرد،

و  اسالم گروید دین به 4شاهی بلبل به معروف الدین عبدالرحمنسیّد شرف به دست

 حلیمپادشاه مسلمان  نخستین. وی شد و اسم خود را به صدرالدین تغییر داد مسلمان

ق طبنیز مسلمان شدند.  ده هزار تن از سربازان ارتش ویواسطه او، به. استکشمیر 

                                                           

 نالدیشرف گرید گروهیو  الدینشرف دیس گرید یعبدالرحمن و بعض دیرا س اسمشانمورخان  یبرخ. 4

از  شانیامر مسلم است که ا نیا هررویبه دانند.و نیز برخی ایشان را ترکستانی می اندنوشته عبدالرحمن

جود و ینگاران اختالفتذکرهمورخان و  انیم در است،بلبل شاه شان که و در لقب است سادات بوده ۀفیطا

بنا  صدرالدینسلطان  ی کهچشم از جهان بستند و در خانقاه ریدر کشم ـه 747ندارد. سید بلبل شاه در 

 (.066: 4 ، ج0660، یهامیکو) شدمدفون  ،کرد
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 (066: 0660ی، هامیکو)رک:  پیوسته وقوع هجری به 746در سال اتفاق این  ،مورخاننظر 

 یجاد شد؛ا منطقه آن در ایرانی و تمدّن زبان بستر مناسبی برای انتشار ترتیب و بدین

 .کوتاه در دست نداریم ۀین دورا از یبیشتراطالعات  متأسفانهولی 

 ،اهبلبل ش الدین معروف بهسیّد شرفذشت رگسال از د وهفتهلچ بعد از تقریباً

 شارو انت اسالم دین ترویج ای دربرجسته و بزرگ سهمیایران که  نامی عارفانازجمله 

، داشتایرانی در کشمیر  ۀحرف ایع وو صن ادبیات و فرهنگ و زبان به اسالمی علوم

 در ارب برای اولین و شاه همدان ثانی على امیرکبیر، به ملقّب میر سیّد علی همدانی

در زمانی  گذاشت. این رخداد کشمیر هجری قمری قدم به 772سال  االولِربیع ماه

کرد. با ورود شاه همدان به می حکمرانی کشمیر خطۀ در 9الدینشهاب بود که سلطان

 فیروز شاه تغلق فرمانروای دهلى واین سرزمین، وی توانست نزاعی را که میان 

 برساند.به پایان  روییخوش ، باکمالبود لدیناشهاب

 عهد در اقامت کرد ودر کشمیر ت چهار ماه مدّ تنها بهبار اول برای  یعل دیس ریم

هجری قمری بود که به همراه  720بار دوم در آغاز سال  برای 2الدینقطبسلطان 

مورد در  سید محمد خاوریکرد.  مراجعت کشمیر به صد تن از ساداتتقریباً هفت

 اند:سفر ایشان برای بار دوم چنین گفته

 همدانمیر سید علی شه 

 سیر اقلیم سبعه کرده نکو

 مقدمش کشمیر شد مشرف ز

 جوهدایت  ازو شهر آن اهل

 را یابی سال تاریخ مقدم او

                                                           

 .استحکام بخشید یسایس ازلحاظرا  ریکشم که بود عالءالدینپسر سلطان  الدینشهابسلطان  .9

 760تا  721او از  .نشست ریبر تخت کشم الدینقطببرادرش سلطان  الدین،شهاببعد از سلطان  .2

 و برای بار 720 وی برای بار اول به سال... شاه همدان در عهد سلطان  کرد یحکمران ریدر کشم یهجر

 .به کشمیر آمد یهجر 729به سال دوم 
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 (.96: 0999ی، مر دهید)از مقدم شریف او 

دح در م کرد،می که خود شاعر برجسته بود و قطب تخلصنیز  الدینقطبسلطان     

 :شاه همدان چنین گفته است

 جانم فدای بر قدم خاک تو بادایا امیر

 روحم فدای بر شرف نام تو بادا یا امیر

 امگشتهاز آمدنت متشرف اسالم 

 (79: تابی بدخشی،) امیرهتو بادا یا  برآمدناسمم فدای 

رک: ) آمدر کشمی بههجری قمری  729سوم در سال  برای بارسید علی همدانی     

دادن برای انجام  هجری قمر 726ایشان در سال  بعدازآن. (0761: 4، ج 0660کویهامی، 

در  ،و چون به سوادگیر رسید (97: 0999رک: دیده مری، ) ، عازم سفر شدندمناسک حج

 گویند: .(09: 0916ی، بهارستان شاهرک: ) کردهجری رحلت  726 الحجهذیتاریخ ششم 

 زبانشانالرحمن الرحیم بر  اهللبسم کردمیپرواز  جسمشاناز  که روح پاک وقتآن»

که شیخ محمد سرایی  نویسدمیصاحب واقعات کشمیر  (.09: 0 ج تا،بی مسکین،) «بود

 چنین گفته است: در مورد تاریخ وفات ایشانکه از صلحا و بلغای وقت بود 

 مفخر عارفان شه همدان

 کردمش با  معرفت بشگفت

 ه رویش رامظهر نور حق ک

 عاقبت از جهانیان بنفت

 عقل تاریخ رحلت او

 .(97: 0999 ،یمر دهی)د گفتهسید ما على ثانی 

ر کشمی بهنفر از سادات ایرانی  صدهفت به همراهیشاه همدان  بیان شد،چنانکه     

بین دین م مشغول به انتشار غ دین اسالم در گوشه و کنار کشمیرمبلّ عنوانبه آمد و

فارسی شد. اغلب ساداتی که ایشان را  و ادبیات ایرانی ان و فرهنگ و تمدناسالم و زب
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به  درنتیجه که شاعران متصوف و عالمان دین بودندکردند، از عارفان و همراهی می

 به مدتکشمیر  مناطق دوردستو فرهنگ و زبان ایران در  تبلیغ دین هایفعالیت

ر در کشمی فهم زبانبا مشکالت  لغاناین مب در ابتدای امر، .چندین سال دست زدند

توانستند بنابراین نمی ؛نداشتند آشناییزیرا آنان به زبان کشمیری هیچ  ،رو بودندهروب

گونه مشکالت و برقراری بهتر با برای رفع این. راحتی با مردم ارتباط برقرار کنندبه

می عل هایمدرسهاولین کاری که انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مخاطبان، 

دینی در همان  هایحوزهعلمی و  هایمدرسه غالبدایر کردند. چنانکه  را و دینی

مهم آن زمان که در شهر سریناگر پای تخت کشمیر  هایمدرسه. یکی از شدزمان دایر 

ی و کرد. تأسیسمحدث  الدینجمالبود. این مدرسه را « عروۀ الوثقى» شد، تأسیس

 از بزرگ و اندانشمندیکی از  الدینجمال. سید دان بودیکی از همراهان شاه هم

 ها داشت.مهارت تفسیر ودر علوم فقه  و آمدبه شمار میسرشناس زمان خود  انعالم

مدرسه  بودند. این هعلمی ۀهمین حوز التحصیلفار  ،عالمان و نویسندگان بعدی بیشتر

اکنون، بازماندۀ همجام داد. ان ایشایستهت اخدم ،یکی از مراکز علمی عنوانبه هامدت

 وثقی(عروۀ ال ۀیافتری)شکل تغی آروت منطقۀدر  توانمیرا  «عروۀ الوثقی» ۀمدرس بنای

 کرد.فتح کدل مالحظه  به تاشون نزدیک ۀدر محل واقع

 تن از سادات ایرانی صدهفتشاه همدان با  ،«واقعات کشمیر»طبق روایت مصنف 

 در عربی و فارسی مهارت کامل ویژهبهر علوم متداوله و د ندعالم و فاضل بودکه بیشتر 

رانی مبلغان ای ،معارف اسالمی وترویج فرهنگ  عالوه بر. وارد شدندبه کشمیر  ،داشتند

تا در این راس. آموزش دهندبه مردم  نیز تا زبان فارسی و عربی را کردند بسیاریسعی 

( نام داشت و حامی هـ 076 - 721) الدینقطبپادشاه محلی کشمیر که سلطان نیز 

ه ب ایمدرسه سریناگر شهرنیز در وسط  آمدمی حساببهو طرفدار ادبا، شعرا و فضال 

یکی از مراکز بزرگ علمی و  عنوانبه هااین مدرسه بعد کرد ـ تأسیس «دارالعلوم» نام

 دینی شهرت یافت.
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زبان و دادند  در کشمیر گسترشمبلغان ایرانی  رااسالم  ،چنانکه روشن است

گرفت. در آن  یرواج و رونق ،با ترویج دین و معارف اسالمی مرورزماننیز بهفارسی 

در آیین و روش از اما زیادی وجود داشت؛ کشمیر مسلمان  عمل در در کهبااین ،زمان

 ؛با عبادت مسلمانان داشتزیادی روش عبادت آنان تفاوت  کردند.هندوان پیروی می

هندوان نیز حضور  معبدهایعد از ادای نماز صبح در زیرا مسلمانان آن زمان ب

ل شدند، دلیمیمشغول عبادت نیز دف و نی و آالت موسیقی در آنجا  و با یافتندمی

ه خو گرفتبا این آیین و فرهنگ  قبالً تواند این موضوع باشد که ایشاناین امر می

ن ، ایر آگاه شدندعبادت مسلمانان کشمیشیوه و روش از  کهوقتیشاه همدان  .بودند

مسلمانان را تهدید کردند تا از  تنها ممنوع اعالم کردند؛ بلکهنوع عبادت را نه

نه گونتیجه آن شد که مسلمانان کشمیر ازاین .کنند خودداری یتاعباد چنیناین

 «یهاوراد فتح»نام ه . شاه همدان برای مسلمانان کشمیر کتابی باعمال اجتناب ورزیدند

 ،لمانان کشمیر اجازه داد تا آن کتاب را بعد از ادای نماز فجر در مساجدمسبه نوشت و 

مچنان هسال است که  صدششت کنند. چنانچه کتاب مزبور بیش از ئبه آواز بلند قرا

در سراسر کشمیر بعد از ادای نماز فجر در مساجد به آواز بلند )بالجهر( خوانده 

ای در هیچ ج و بعدازآن کشمیر، ایران رازغیبه. باید متذکر شویم که این رسم شودمی

 و سوادبیکه تمام مردم کشمیر چه  جای تعجب آن استدنیای اسالم رایج نیست. 

بعد از نماز فجر به آواز بلند  ،مساجد روزها در دارند و ز براکتاب مزبور را  باسوادچه 

 .(06-09: 4110رک: نیازمند، ) خوانندمیاز حافظه 

هر پوره در وسط ش عالءالدین ۀدر محل گانهپنجای نماز شاه همدان برای اد

( هـ 206 -760) سکندر سلطان زمان بعدها در که نهادند بنا صفۀ مربعی سریناگر،

ا در آنج بزرگ و رفیع خانقاهی داشت ـ نام محمد سید ـ که همدان شاه پسر به دست

 . این خانقاهشد نام داشت و به همین نام نیز معروف «معلی خانقاه» که شد تأسیس

 چنان مهم بود کهو آن داشت تأثیر زیادیفرهنگ و ادب و معارف اسالمی  ۀتوسع در
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در آنجا حاضر  شبا اعضای مهم دولت شخصهبه الدینقطبپادشاه کشمیر سلطان 

 زنی . وی نسبت به شاه همدان و یارانشانکردمیشرکت  گانهپنجو در نماز  شدمی

 .(06رک: همان: ) بود قائل زیادیاحترام 

زیرا  مؤثر بودند؛همراهان و یاران شاه همدان نیز در ترویج فرهنگ و ادب فارسی 

پروری را برای گسترش فرهنگ و آنان در کشمیر یک محیط بسیار سازگار و علم

رش برای گست که توانستند ایگونهساختند؛ به فراهممعارف اسالمی و زبان فارسی 

ردم عموم م ها،تالش آن درنتیجۀ. کنند ریزیبرنامه منظم صورتبهدین و زبان فارسی 

بان ز زمان بسیار کم بود کهاین زبان میل و رغبت نشان دادند و در  فراگرفتنبرای 

و بدین طریق زبان  استوار کندخود را در آن سرزمین  هایریشه توانست فارسی

 (.07-06رک: همان: ) کم از دربار سالطین رخت بربستسانسکریت کم

دین چن بربالغکه ـ شخصی را  ۀکتابخانذکرشده،  هایفعالیتشاه همدان عالوه بر     

 خود کشمیر همراهبه در سفر ه است ـ علوم متفرقه بوداز نسخ خطی  زار نسخهه

را  بتوانند، مخاطباندوران تبلیغ در تا به مبلغین دادند را  هاکتابایشان این  .داشت

ان ایشکه آمد، چنانهرچند آن .بیات فارسی نیز آشنا سازندزبان و اد نی،با علوم دی

دی و صاحب تصانیف زیا دستچیره ینگارنثر ،شاعر ،فاضل ،مردی بسیار عالم نیز خود

ا هایشان بهرهامروز از تصانیف به تا  ای دوراز گذشته مردم کشمیر است کهبوده 

 اند.برده

ایشان و پیروانشان در  است.ش زیاد شاه همدان در کشمیر دارای ارز هایمسافرت

 بلکه ؛اسالم پرداختندمبین دین  انتشاربه  تنهانه این شهر،طول اقامت خود در 

آگاهی از اصول ناعلت ه ب آن مردمانکه ـ بسیاری از رسوم و عادات غیر اسالمی را 

ا ر الدینقطبسلطان  چنانکه ؛ آنمنسوخ و مردود گردانید کردند ـمیاسالم پیروی 

کرد و به او پیشنهاد  هاآنمجبور به طالق یکی از  ،که دو خواهر در عقد خود داشت

را به سلطان اعطا  خودکاله حتی تا لباس سالطین ممالک اسالمی را بپوشد و کرد
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و معروف است  نهادندمیجانشینانش تا پایان دوران حکومت خود بر سر و که او  کرد

سلطنت از دست این  ،ه را با خود به گور بردکه چون سلطان فتحعلی شاه آن کال

 بافیشالعالوه بر این شاه همدان صنعت  .(96: 0999ی، مر دهیدرک: ) رفتسلسله بدر 

 کرد.دیگر و هنرهای زیبای ایرانی را در کشمیر ترویج  هایحرفهو صنایع و 

 با ، مصادف بودیعنی میر سید محمد همدانی شمدت اقامت شاه همدان و پسر    

یات ادب ،زبان ،فرهنگ . جامعۀ آن زمان،در کشمیرقرون ابتدایی انتشار و توسعۀ اسالم 

ـ دین ایران  و  ،مساجد در این راهآغوش باز پذیرفت و  اب است ـکه همان دین اسالم را 

 جۀدرنتینویسندگان و شاعران محلی  ،فقها ،و علما ساخته شد هاکتابخانهو  هامدرسه

. الحق هیچ سرعت طی کردندمدارج کمال را بهغین ایرانی مبلّهمین  بااختالط 

 ر،کشمی محلی هایزبان. نبوده است ایران اثر از خالی کشمیر اهالیاز حیات  ایجنبه

 ایران نفوذ تمدن و فرهنگ همگی نشان از غذا و لباس و رسوم، عادات معماری، و هنر

 زامیر شناختند.می صغیر ایران اسم به دیرگاه تا کشمیر را که است همین و است

شتمل م طوالنیمثنوی  ـ کهکشمیر  گویمثنویبدخشی یکی از شاعران  الدیناکمل

 شاه های خویش در موردسرود ـ در سروده را بحرالعرفانعنوان با  بر هشتاد هزار بیت

 :گویدمیهمدان چنین 

 که از مریدانم شکراهلل

 دانمنمیغیر ازو دیگری 

 دانمینمغیر ازین شاه کس 

 یا شاه هر زمان خوانم ذکر

 تا بود جان ثنای او گویم

 رضای او جونم فشانمجان

 اندرین استان غالمم من

 و شامم من صبح بهمدح خوانش 



 27/  ریدر کشم یو زبان فارس یاسالمنقش شاه همدان در گسترش علوم 

 حضرت امیر تویی من پیر

 تویی نظیربیمیر میران 

 کارمسیهگر چه من بنده 

 لیک دا  تو بر جبین دارم

 مأخوار تومن که دایم وظیفه

 مأداغدار تو از غالمان

 گر بد ستم و گر چه نیک هستم

 هر چه هستم ازان تو هستم

 خود چه حاجت بود بشرح بیان

 همه دانی تو ای شه همدان

به دیده عنایت که تالش اندک حقیر را  خاطرنشان کنم دانمدر پایان الزم می    

 را آن ی رفته درسهو و خطا مند گشتید،اگر چنانچه از پژوهش حاضر بهرهو  بنگرید

که محققان محترم اشراف دارند، دایرۀ کالم نامحدود را بر من ببخشایید. چنان

 هکنم کای محدود جای داد؛ بنابراین به این جمله بسنده میتوان در ظرف مقالهنمی

 که بیان شد،چنانآن و شاه همدان همکنیم میخود افتخار  ۀما کشمیریان به گذشت

در این بخش، پژوهش حاضر را با ابیاتی  .ۀ مباهات ماستو مای ملییکی از افتخارات 

 که رسانممی پایان به الهوری اقبال محمد عالمه االمت حکیم زمین،مشرق از شاعر

 شاه همدان در کشمیر گفته است: هایفعالیت ستایش در

 ، ساالر عجمسیدالسادات

 دست او معمار تقدیر امم!

 تا غزالى درس اهلل هو گرفت

 او گرفت! دودماناز  ذکر و فکر

 مرشد آن کشور مینو نظیر
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 میر و درویش و سالطین را مشیرا

 خطه را آن شاه دریا آستین

 داد علم و صنعت و تهذیب و دین

 آفرید آن مرد، ایران صغیر

 با هنربای غریب و دلپذیر

 یک نگاه او گشاید صد گره

 .(946: 0926)الهوری، خیزو تیرش را به دل راهی به 
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