
  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٢٧

  

  ري در کشمي همداني علسيدر يگاه ميجا
  ∗لينسرين توکّ

مهمقد  
 علي همداني که از عرفاي بزرگ قرن سيد مير معرفي حاضر تالشي است براي ةنوشت

داشتن القابي چون شاه  .هشتم هجري است و در مشرق زمين شهرت زيادي دارد
اين وجود   با.اردهمدان، علي ثاني، اميرکبير داللت بر بزرگي مقام و منزلت او د

دت مير شخصيطور که شايسته مقام اوست در جوامع اسالمي   علي همداني آنسي
  . واقع نشده استتوجه و مورد يستشناخته ن
. دنيا آمد  بهدر همدان) م ١٣١٤(ق  ٧١٤ علي همداني در دوشنبه دوازده رجب سيد

. دبوين سامان محسوب  همداني از بزرگان امحمد حسن بن الدين پدر وي امير شهاب
و  خدابنده اولجايتمحمدد وي در زمان سلطنت  تولّ.١خاندانش از سادات حسيني بودند

 آق قوش الدين حکومت جمال  باهشتمين پادشاه از سالطين مغولي ايلخاني و همزمان
  .افرم، در همدان روي داده است

 سيد مير.  بوده استرثّؤ مدر امر تعليم و تربيت وي, ي او بيش از هركس ديگريدا
 ين و او از اولياءاهللا بود وعالءالد سيد  بهي بود ملقبيمرا دا: گويد  در اين زمينه مييعل
ماني را تحت  مقدوي تحصيالِت.  شدمقرآنواسطه تربيت او در کوچکي حافظ  به

 شيخ محمود مزدقاني، شيخ: از استادان ديگرش عبارتند. راهنمايي دايي خود دنبال نمود
وله  اسفرائيني، شيخ عالءالدمحمد الدين  علي دوستي سمناني، شيخ نجمالدين نقي
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  ٤٢٨  قند پارسي

  

 الدين  درگزيني، نظامالدين االسالم شرف ي نيشابوري، شيخ يحٰيالدين سمناني، قطب
  . سعيد حبشيالدين ي غوري خراساني، شيخ رکنيحٰي

مت و عرفان را  علي همداني نزد اين بزرگان علم و معرفت و حديث، حکسيد
 علي سيد .١ثير پذيرفتأآموخت و در تزکيه، تعالي معنوي و سلوک ملکوتي از آنان ت

همراهي هفتصد تن از سادات براي ترويج دين و  بهاز همدان زاد و بوم خود , همداني
  .کشمير وارد شد  بهمعارف اسالمي و هنرهاي زيبا و فنون ظريف ايراني

اکنون   علي همداني همسيد بناي نخستين آرامگاه .ت ق از دنيا رف٧٨٦در سال وي 
 مير سيد شاه همدان بعد از درگذشِت .٢شده استتاجيکستان واقع شهر کوالب در 

او .  اسالم را در كشمير دنبال كردترويج  علي همدانيسيد پسر) ق ٨٥٤ (ي همدانمحمد
 نيز مانند پدر مدمح مير سيد. كشمير آمد ه در عهد سلطان سكندر بق ٧٩٨سال  هب

 هميشه يبزرگوارش تقريباً سيصد تن از علما و صوفيان ايران را همراه آورده و آنان برا
 در كشمير سكونت داشته و قريب ق ٨١١او تا سال . در ايالت كشمير مقيم گشتند

  . اهل اين سامان بوده استييدايت و راهنماه چهارده سال مشغول

جين اسالم در کشميرمرو  
 وارد واليت كشمير شد و اين سرزمين ي دين بودائي سوم ميالدقرناسط در او

 ي مركزيآسيا  به آيين بودا از راه كشمير.ه گرديدقار بزرگترين مركز دين مزبور در شبه
 از يتاريخ صدها عالم و مرتاض بودائدوره از در اين . و چين سرايت و نفوذ كرد

عبادت و   بهها كردند و در جنگل ع ميگوشه و كنار پاكستان و هند در كشمير تجم
مذهب شيوا بيشتر از  ,کشمير  به پيش از ورود اسالمةدر دور .پرداختند رياضت مي

ن بلبل شاه حٰم عبدالرالدين  شرفسيد .٣مذاهب ديگر در آن ديار رونق و رواج داشت
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٢٩

  

ها از آغاز کودکي،  کشميري
 سعدي، بوستان و گلستان
ا در  رحافظ و موالنا ديوان

مساجد و يا توسِط پدران 
 .گيرند خود فرامي

در يدانش از مريجمع  بااسالم ترويج منظور تبليغ و  به كهي است كسلينترکستاني او 
تحت   و دين بودايي داشت، كشمير بودهي رنچنا كه راجا. وارد كشمير شدق ٧٢٥سال 

 وف دين اسالم مشر  بهثير اعمال و اخالق بلبل شاهأت
لين پادشاه مسلمان وي او .گرديدب قّين ملصدرالد به

  نيزيده هزار تن از سربازان و. است ي کشميرمحلّ
خان رؤم. ند از سلطان مسلمان شديپيرو به
وقوع   بهق ٧٢٦كه اين پيشامد در سال  نويسند يم

اسالم در كشمير از همان گفتني است که . پيوست
اسالم و هم هم تبليغ شد و ي فارسزبان بهل روز او 

نام شاه مير كه   بهي سال بعد شخص٢٣ تقريباً . كشمير شدندةوارد خطّي زبان فارس
دست  ه قدرت و اقتدار را بق ٧٤٣ در است در كشمير يبنيانگذار سلسلة شاهمير

 در ين فارس تمد و اسالم و بسط و گسترش زبانة در توسعيسالطين شاهمير. گرفت
  .ردندکحکومت  سال در كشمير ١١٦ها مجموعاً  شاهميري.  داشتنديكشمير سهم بزرگ

 سيس نمود وأترا م دولت مستقل کشمير  ١٣٤٦نام شاهمير در سال   بهشخصي
شعرا و اهل کمال  فضال و, پادشاهان کشمير، علما.  گرديدالدين سلطان شمس ه ببملقّ

  علوم مختلف آثار گرانقدريةدر زمين, توجهر اثر اين برا حمايت و تشويق نمودند و 
 هدور .١ط داشتزبان فارسي، کشميري و هندي تسلّ  بهالعابدين  سلطان زين.وجود آمد به

  کشميرين تاريِخ زرةدور) ق ٧٧٥-٨٣٣( شاه كبير  بهالعابدين شاه معروف سلطان زين
 علما و شعرا و ي براي علوم و هنر و پشتيبان قوي سلطان مزبور شيدا.آيد  ميحساب به

 سال ٣٢) ق ٩٦١-٩٩٤( ها  خاندان چك,بعد از خانواده شاهمير .نويسندگان بوده است
 مذهب ت كه در آن دوره اسمهم و توجهاين دوره از اين لحاظ قابل . حكومت كردند

 حاکمانكرد و   بيشتر رسوخ پيداي كشمير گرديد و زبان فارسي مذهب رسمتشيع
 مثل بودايي،  ديگر؛هاي مذهب.  لقب شاه را بر خود گذاشتندزمان،كشمير در اين 

  .دين اسالم گرويدند  بهو هندويي از رونق افتادند و اغلب ساکنين آن ديار برهمني،
                                                   

  .١٢٩ ، صشه  ١٣٤٣، نويسي در هند و پاکستان تذکرهرضا،  نقوي، سيد علي  .1



  ٤٣٠  قند پارسي

  

   ايرانيان در کشميرِطتوسترويج اسالم 
وارد كشمير   بهي تبلغيات ديني براي قمري ششم هجرة از اوايل سديمسلمانان ايران

راحتي مردم   بهتوانستند زبان کشميري آشنايي نداشتند، نمي  بهچون يغان ايران مبلّ.شدند
دادند اين  كه آنان انجام يلين كاراو. تبليغ اسالم بپردازند  بهاسالم دعوت کنند، و  بهرا

 مهم يها  از مدرسهييك.  داير كردندي و ديني علميها بود كه در سراسر كشمير مدرسه
اين .  بود»يالوثٰقةعرو«سيس شد أ كشمير تمرکز ايالتآن زمان كه در شهر سرينگر 

 وارد ي همداني علسيد همراه يو. سيس نمودأث تالدين محد  جمالسيدمدرسه را، 
الدين دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم   جمالسيد. كشمير شد

 ةالتحصيل همين حوز  فارغياكثر عالمان و نويسندگان بعد. فقه و تفسير نبوغ داشت
 خدمت شايسته انجام ي از مراكز علميعنوان يك  بهها تاين مدرسه مد.  بودنديعلم

  .داده است
از ) هفتصد تن(هفت تن   باي همدانعلي سيد، كشمير واقعاِت مؤلّفنظر بر طبق 

 و اكثر يارانش عالم و فاضل بودند و در علوم متداول ،وارد شدكشمير   بهسادات ايراني
، يگذشته از ترويج فرهنگ و معارف اسالم.  مهارت كامل داشتندي و فارسيويژه در عرب به

پادشاه .  بدهندآموزشمردم   به راي و عربي تا زبان فارستالش نمودند يغان ايرانمبلّ
 و طرفدار ادبا، ينام داشت و حام) ق ٧٨٠-٧٩١(الدين   كشمير كه سلطان قطبيمحلّ

. سيس نمودأ ت»دارالعلوم«نام   بهنيز در وسط شهر سرينگر يك مدرسه د،و بشعرا و فضال
 بعد از مراجعت . شهرت يافتي و ديني از مراكز علميعنوان يك  بهاين مدرسه بعدا

  .تربيت مردم پرداختند  بهاکثر ياران او در کشمير ماندند و, ايران  بهي علي همدانسيد
مردم بومي   بامرکز آسيا بردند،  بهميراث و باورهاي کهن خويش را, در واقع ايرانيان

درآميختند و در کنار زبان فارسي بعدها عقايد اسالمي را نيز در سرزمين پهناور آسياي 
مردم کشمير و آميزش   باوابط صميمانه مبلّغان ايراني در نتيجه ر.١مرکزي رواج دادند

أثير فرهنگ و زبان ايراني  تمردم اين سرزمين، زبان و فرهنگ کشمير تحِت  باآنها
  .گرفتقرار
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣١

  

   علي همدانيسيد توسِط ترويج اسالم در کشمير
هاي  يکي از پايگاه  بهت خود و تالش شاگردانش، کشمير راهم با علي همداني سيد
 علي همداني و سيداي هم معتقد هستند که  ها عدام .تحکم اسالم تبديل ساختمس

هاي بزرگ چند نفري بر اثر  صورت گروه  بهصورت دسته جمعي و يا  بهيارانش
کشمير پناهنده شدند و زبان   بهفشارهاي سياسي روز از همدان و نقاط ديگر ايران

 ة ذخير علي همدانيسيددر حقيقت . ١دفارسي و دين اسالم را در آن سامان رواج دادن
 انتقال داد و کشمير  بهعظيمي از فنون، علوم، معارف و صنايع را از موطن خود، همدان

 ة در منطقموجودامروزه گسترش بسياري از هنرهاي  . ساخت»صغير ايراِن«آن سامان را 
افي، بافندگي، دهند؛ هنرهايي مانند شالب  مي علي همداني پيوندسيدنام   باکشمير را

  و هفتصد همراه هنرمند او» همدانشاِه« هاي ميراِث خوشنويسي از بازمانده الگري وسفّ
 اسالم در کشمير ةها پس از اشاع خصوص شعر فارسي سال  به زبان و.آيد  ميشمار به

  .ريشه گرفت
تابش اين دين تا  کشمير وارد شده است،  بهل هجريبا اينکه دين اسالم در قرن او

 هاي تاليفع  با علي همدانيسيدخير افتاد و از اين سال أت  به در اين سرزمينق ۷۷۴ال س
 بررسي منابع برحسِب. دين اکثريت مردم نمود, در اين ناحيه اسالم را, تبليغي خود

سفر حج رفت و در سال  .گوناگون، وي در اين سال چند ماهي در آن ديار اقامت گزيد
در نوبت . ت تبليغي بوداليدر اين منطقه مشغول فع کشمير آمد و  به براي بار دومق ۷۸۱

 جمعي از .٢در اين قلمرو ساکن گرديد ق ۷۸۶ تا اواخر ۷۸۵ل سال يسوم از اوا
 در اين سرزمين سکونت گزيدند که امروزه غالب سادات از بازماندگان و سيدهمراهان 

  .ندهست  علي همدانيسيدياران 
اسالم خدمت کرده است،   بهيکي از کساني که در کشمير: دنويس  ميرياستاد مطه

اين مرد بزرگ که از مفاخر اسالم است هزارها شاگرد در .  علي همداني بودهسيدمير 
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

لين پادشاه العابدين او سلطان زين
 كه منصب استكشمير 

 را در دربار خود يالشعراي ملك
، ياحمد كشمير اداير نمود و ملّ

اين منصب   است كه بهيلين كساو
 .سرافراز گرديد

 علي همداني هنوز در سيد. کشمير تربيت کرده که هر کدام براي خود استاد شدند
  .١کشمير محترم است

دست   به علوم ديني در کشميرةلين مدرساو
همچنين سلطان . غ توانمند ساخته شداين مبلّ
 علي همداني سيد مير ةتوصي الدين به شهاب

اي   را احداث نمود که مدرسه»القرآنةسمدر«
 بود و از تمام نواحي کشمير طالبان مهموسيع و 

 علي سيد. آمدند  مياين مدرسه  بهعلم و معرفت
در سيس نمود و أاي ت همداني در کشمير کتابخانه

زبانهاي عربي و فارسي فراهم   بهاين مکان بسياري از منابع علوم و معارف اسالمي را
هاي علمي و  تدست آورد و شخصي  بهيتوجهت شايان اين کتابخانه اهمي. ساخت

  ٢.ردندک مي فرمانروايان از آن بازديد
ست د  به نفر٣٧٠٠٠ پنج سال طول کشيد، کشمير که مجموعاً در دوران اقامتش در

اش اسالم در اين سرزمين  العاده خاطر نفوذ معنوي و اجتماعي فوق هاو مسلمان شدند و ب
  .گسترش يافت

 اي دارد ه، در جاويدنامه خود قطعهقار گوي شبه امه اقبال الهوري، شاعر پارسيعلّ
 علي سيد كه در آن نام » علي همدانيسيداميرکبير حضرت  زيارِت« عنوان تحت

  : کرده استياد ساخت، »ايراني صغير«عنوان کسي که از کشمير هند   بههمداني را
  سيدالـــسادات، ســـاالر عجـــم  

ــي درس  ــا غزال ــتهللا ت ــو گرف   ه
  مرشــد آن کــشور مينــو نظيــر   

ــ ــاخطّ ــتين  درهه را آن ش ــا آس   ي
  آفريــد آن مــرد، ايــران صــغير    

  هرـد گـد صـياـ او گشهگاـک نـي

ــار تقـــدير امـــم   دســـت او معمـ
  گرفـت ذکر و فکـر از دودمـان او         

  مير و درويش و سالطين را مـشير   
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين       

  ي غريــب و دلپــذير نرهــاهبــا 
  هدـدل راهي ب رش را بهـيز و تيخ
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣٣

  

   علي همدانيسيد ياران توسِط ادب فارسي ترويج اسالم و
ثير بسزايي گذاشت، زيرا از طريق فتح أتسخير هند در روند اسالمي شدن آن مناطق ت

صورت قطعي در هندوستان استقرار   بهت بزرگي از پنجاب بود که اسالمهند و قسم
ريزي   ابتدايي پية سبگتگين پدر محمود غزنوي، زمينةدورو در  م ٩٧٦ در سال .١يافت

ا در امتداد قرون دهم و يازدهم ميالدي، در نتيجه زبان فارسي در هند مساعد گرديد، ام
بخش عظيم هند تسخير شد، و در همين  حمالت محمود غزنوي بر هند در زمان کمي،

ن ايراني در هند فراهم  زبان فارسي و تمدةزمان شرايط بسيار مساعد براي توسع
 علي همداني و سيدمير . ٢مسايل فرهنگي هند عالقه پيدا کردند  بهگرديد، و ايرانيان

 هاي بزرگ از همدان و نقاط ديگر ايران صورت گروه  به جمعي و ياهپيروانش دست
و در واقع . کشمير وارد شدند، و زبان فارسي و دين اسالم را در آن سامان رواج دادند به

رسم   با لباس پوشيدن آنها کهمثالً. ه ايجاد نمودندآداب و رسوم آن خطّ تغييراتي در
گران،  بسياري از صنعت. سبک اسالمي ايراني درآمد  بهان مطابقت داشتقديم هندو

وران، معماران و شاعران که همراه او از ايران مهاجرت نموده وارد کشمير شدند،  پيشه
  .ال اسالمي را تشکيل دادند سازنده فعةيک جامع

يرا آنان  ز؛اند ال داشته نقش فعي نيز در ترويج فرهنگ و ادب فارسي علسيدياران 
 گسترش فرهنگ و معارف ي را در كشمير برايپرور يك محيط بسيار سازگار و علم

، تا آن زمان كه يغان ايران اين مبلّيها كوشش.  فراهم ساختندي و زبان فارسياسالم
. ماند يثمر م يحاصل و ب يداشتند، ب ي اشتغال نمي در فراگرفتن زبان فارسيمردم محلّ

 آن ةدر نتيج.  نمودنديريز ، برنامهي اصولة برپايي زبان فارس گسترش دين ويآنان برا
 بود كه ي زمانکمتر فراگرفتن اين زبان ميل و رغبت نشان دادند و در يعموم مردم برا

 دوانيده و موجب شد كه ياستوار  به خود را در آن سرزمينيها  ريشهيزبان فارس
  .وردآدر به  زبان سانسكريت را از دربار سالطين كشميريها ريشه
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. د داشته است علي همداني در ايران، آسياي مرکزي و جنوبي، شاگرداني متعدسيد
است که ) ق ٧٩٧ :متوفي( ين جعفر بدخشيترين آنان نورالد ترين و فاضل از معروف

خدمتش رسيد و از محضر علمي و   بهبرد، ميسر هب) ميانه آسياِي( در ختالن سيدوقتي 
 مشاهدات خويش را از اخالق و رفتار استادش در کتابي تحت او. معنويش بهره برد

  . گرد آورد»المناقبصةخال«عنوان 
او عالوه بر  .بود) ق ٨٢٧ :متوفي(، خواجه اسحاق ختالني سيديکي ديگر از ياران 

افتخار دامادي وي نايل گرديد   بهشمرد،  مي علي همداني را مغتنمسيدآنکه حوزه درسي 
خواجه اسحاق در نيم . فرهاي تبليغي و زيارتي مالزم استادش بودو در بسياري از س

قرن فعکثيري از افراد مشتاق معارف اسالمي را  ت ارشادي و آموزشي خود جمعالي
  .١تربيت کرده است

 را در دربار يالشعراي  كه منصب ملكاستلين پادشاه كشمير العابدين او سلطان زين
. اين منصب سرافراز گرديد  به است كهيلين كس، اويراحمد كشمي اخود داير نمود و ملّ

 يت فراوان است كه در زمان همان سلطان بود كه زبان فارس اهميياين نكته دارا
. شد ي زبان سانسكريت زبان درباريجا به شناخته شد و اين زبان يعنوان زبان رسم به

 مذهبي هندوان مهمكتب .  نيز بود» دارالترجمهسازماِن«العابدين بنيانگذار  سلطان زين
 يزبان فارس  بهلين بار از سانسكريتحكم همين پادشاه او  بهرامايانا، مهاباراتامانند 

دست   بهدستور همان سلطان  بهساگر كتهاسرتكتاب معروف سانسكريت . ترجمه شد
 . گذاشتندبحراالسمار برگردانده شد و اسم آن كتاب را يفارس  بهياحمد كشمير املّ

گرفتن  فراي برا.رايگان گرديد در كشمير،  و فراگرفتن زبان فارسيش و پرورشآموز
 .گرديددانشجويان پرداخت   به» تحصيليبورِس «اصطالح امروز  به،يزبان فارس

بدين منوال، زبان . ها آوردند مدرسه  به گروه گروه رويافزاي  دانشيدانشجويان برا
  .رواج يافت يرانغان ايدست مبلّ  به در سرزمين كشميريفارس
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رايج بوده يعنوان زبان رسم  به در كشميريت شش قرن زبان فارسدر طول مد 
صورت   بهيع فارس متنويها  گوناگون و تركيبيها ت دراز واژهدر اين مد. است

 مورد بررسي يت، زبان كشميردقّ  بهاگر.  وارد شده استيبان كشميرز اي در گسترده
صد از كلمات و امثال و حكم يا تركيبات   دري سه تقريباً كديده خواهد شد ،گيردقرار

 و يها يا امثال و حكم را مردم عام اين واژه.  وارد اين زبان شده استيآن، از فارس
  .برند  ميکار  بهدر سخنان خودسواد نيز  يب

 را در حافظ و موالنا ديوان سعدي، بوستان و گلستانها از آغاز کودکي،  کشميري
ال و گسترده گيرند و اين خود باعث حضور فع  پدران خود فراميتوسِطيا  مساجد و

 .شود ه ميدر اين خطّ, فرهنگي
چشمان   سيهي گاهيگو يشاعران فارس.  استي زيباينماد ي فارسادبياتكشمير در 

 ي شاعرانيحتّ. اند  را ستودهي بت كشميرياند و گاه  را مورد توصيف قرار دادهيكشمير
 آن، يبيع خوب و مناظر طي و از هوابروندكشمير   به كهاند داشته رزوآهم هستند كه 

  .اند برده از، نامعنوان لعبتي طنّ به شعرا و اديباني ديگر هم از کشمير.  ببرندبهره
  :حافظ گفته است

   و تركان سمرقنديميرـمان كشـچش سيه  رقصند يند و مبوک شعر حافظ شيراز مي به  
  : ديگر گفته استيشاعر

   زلفت، دلم چراست اسير؟ةكه زير حلق  ميرـت كشـك آن بـزديـام دادم نـيـپ  
  :گويد  مييصائب تبريز

  رم كندـ كشميرنان شهـبخت اگر از ساك   خلد رايكنم از سر برون صائب، هوا يم  
  :گويد  ميي شيرازيعرف

  يدابال و پر گر مرغ كباب است كه با  مير درآيدـكش  كه بهيهر سوخته جان  
  :گويد يم) يهتربت حيدر( ياحسن تربتخان  ظفر

ــ ــاد  يالهـ ــشمير آبـ ــود كـ ــا بـ    تـ
  سخن ده ي، بيهركس هرچه خواه به

  گلـــزار خراســـانم، مـــده يــــاد    ز
  ن دهـل را چمـبـير و، بلـمـرا كشـم

  :و همچنين گفته شده است
  رـ لعبتان کشميةهمساي  وان بابلداـ جةيرـهمش  



  ٤٣٦  قند پارسي

  

يقاتي، فراواني وجود داشته است، ادبي و تحق,  اسالمي هند، مراکز علميةدر دور
 حکومت ةترين دور دي است که از قديميهاي متعد وجود کتابخانه, بهترين نشانه آن

گذاري شده است و مرکز مطالعه و تحقيق براي دانشمندان و  اسالمي در هند پايه
  .پژوهان بوده است دانش

  نتيجه
 اسالم در جي و يارانش مرو علي همدانسيدآيد كه  دست مي  بهاز آنچه گذشت، چنين

و عالوه بر آن زبان فارسي و صنعت و هنر را از سرزمين ايران براي  .اند کشمير بوده
 اعتقاد آن  به عليسيدي که تصوفو همچنين عرفان و  .ارمغان آوردند  بهمردم کشمير

 دين  وعرفاني که شريعت.  او در کشمير رواج يافتتوسِطکرد نيز   ميداشت و عمل
 تكامل خود، ة در جريان شش قرن در سلسليدر واقع زبان كشمير هم همراه آن بود و

 يكشمير  بهيد فارس متعديها ل، واژهها بوده و در اين تحو يالت و دگرگونتحو به رو
. ها مناسب زبان کشميري بوده است ه در حقيقت اين واژتوان گفت  مي.راه يافته است

به كه اهل ايرانيا چيزام  ين و زبان كشميرفرهنگ و تمدو  اهدا نمودند، بدون شك 
 استخراج شوند، ي از زبان كشميري فارسيها اگر واژه. بها است  بييا ترديد سرمايه

اگرچه اين ناحيه ديرتر از ديگر مناطق .  بودمايه خواهند يجان و ب ي بيزبان كشمير
عني ايران نيز دورتر بود، زبان فارسي آشنا شد و از مهد اين زبان ي  باهقار شبه

  .اند بيشتر هستند نويسندگان و شاعران پارسي زبان که از ميان ايشان برخاسته

  فهرست منابع
  . م١٨٥٠کوشش تورنبرگ، ليدن، ، بهالکامل يف التاريخابن اثير، علي بن محمد،  .١
انضمام  ، به، احوال و آثار مير سيد علي همدانيج اسالم در ايران صغيرمرو اذکايي، پرويز، .٢

 .ش ١٣٧٠همدان،دانشگاه بوعلي سينا، , ٦٣-٦٤ ص  همدانيه،ةرسال
، ترجمة مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي، قم، شيعه در هنداطهر رضوي، سيد عباس،  .٣

  .ش ١٣٧٧, دفتر تبليغات حوزة علمِيه
جه خوا: ، ترجمه و حواشي)تاريخ کشمير اعظمي (واقعاِت کشميراعظم ديده مري، محمد،  .٤

  . م٢٠٠٣کشمير، , حميد يزداني، کشمير بک دپو، سرينگر



  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣٧

  

، ترجمة منشي اشرف علي، خدابخش اورينتل پبلک اليبريري تاريخ کشميراعظم، محمد،  .٥
  .م ١٨٤٦پتنه، 

: تصحيح, )در مناقب مير سيد علي همداني (المناقبصةخالبدخشي، نورالدين جعفر،  .٦
  .م ١٩٩٥/ش ١٣٧٤آباد،  ران و پاکستان، اسالمسيده اشرف ظفر، مرکز تحقيقات فارسي اي

شش رساله از وي، مرکز  ، بااحوال و آثار و اشعار مير سيد علي همدانيرياض، محمد،  .٧
  .ق ١٤١١/ش ١٣٧٠/ م١٩٩١آباد،  تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، اسالم

همراه  (يستممحقّقين و منتقدين معروف زبان و ادبيات فارسي هند در قرن بزماني، آصفه،  .٨
، مرکز تحقيقات فارسي، رايزني فرهنگي )تاريخ مختصر نقد و تحقيق در ادبيات فارسي به

  . م١٩٩٣نو،  جمهوري اسالمي ايران، دهلي
اويس وقاص پبلشنگ هاؤس، سرينگر، : ، انتشاراتسرچشمة عرفانصديق نيازمند، محمد،  .٩

  . م١٩٩٦کشمير، 
  .م ١٩٩١کشمير، , سرينگر, ، گلشن يبليشرزنيسيد مير علي همداظفر، سيده اشرف،  .١٠
، انتشارات انجمن ايران و هند، تهران، سرايان کشمير پارسي، )گرداري(تيکو . ل.گ .١١

  .ش ١٣٤٢
  .ش ١٣٦٢، انتشارت صدرا، خدمات متقابل اسالم و ايرانمطهري مرتٰضي،  .١٢
  .ش ١٣٤١، ناشر اطّالعات، سرايان همدان بزرگان و سخنمهدي درخشان،  .١٣
، مؤسسة مطبوعات علمي، نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکره، سيد علي رضا، نقوي .١٤

  .ش ١٣٤٣تهران، 
، بنياد پژوهشهاي اسالمي، تاريخ آسياي مرکزي در دوران اسالميورهرام، غالم رضا،  .١٥

 .ش ١٣٧٢آستان قدس رضوي، مشهد، 
آبادي،  محمد شاهترجمة فارسي ملّا شاه ,  دهم هجریسدة, )تاريخ کشمير (ترنگيني راج .١٦

مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، : صابر آفاقي، انتشارات: مقدمه و تصحيح
  .م ١٩٧٤ش،  ١٣٥٣، ق ١٣٩٤راولپندي، پاکستان، 

  


