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  مقدمه

د، اما در ايران زمين شاخ و برگ كرو روييدن آغاز شد  علوي در زمين حجاز متولد ةنهال شيع
هر كهنسال همدان در رشد و نمو، در پيرايش و ش. گشود، به ثمر نشست و جاودانه گرديد

همدان از دو نظر در . كننده داشته است گستردگي آن در فالت ايران بزرگ و جهان نقشي تعيين
 قرن دوم تا اوايل قرن هشتم اثري مستقيم و ة علوي از نيمةنگهداري، پايداري و گسترش شيع

 سرزمين ايران اگر رسماً شيعه قيل قرن نهم بينيم در اوا كه مي تا جايياست   بخش داشته تعالي
  .  دوازده امامي هستندةشود ليكن اكثر مردم مسلمان آن شيع اعالن نمي

 كوتاه با ة يك مقالة اين مقاله است كه سعي شده در حوصلةماي بررسي اين مطلب درون  
  :است توضيح مطلب در سه قسمت به شرح زير. دشواستناد به نكات تاريخي تهيه و ارائه 

  ؛)ص( معرفي ابوسلمه خالل همداني معروف به وزير آل محمد -١
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هاي همداني در جاودانگي علوي در  پايگري نهضت علوي در همدان و نقش عالءالدوله -٢
  ؛)ق٣٠١ -٦١٨(فالت مركزي ايران 

را ملقب به اميركبير كه دين مبين اسالم ) ق٧١٣ -٧٨٤(اي كوتاه به مير سيد علي همداني   اشاره-٣
شرقي ايران گسترش  شرقي و شرق و جنوب  علوي در سرزمينهاي همسايگان شمالةهمراه با شيع

  . داد
  

  ) م745 برابر با ق127گذشته  در(ابوسلمه خالل همداني 

ابوسلمه حفض بن سليمان همداني، معروف به ابوسلمه خالل همداني يكي از ايرانياني است از 
 خود ةاميه همكاري داشت و در انديش اني در برانداختن بني خراسةدهات عباسيان كه با ابوسلم
است سه تعبير در تاريخ   معروف شده) خالل(اينكه او به  .پرورانيد تعالي نهضت علويان را مي

فروشان بود و ديگر اينكه او دكاني داشت كه   اش در كوي سركه  نخست اينكه خانه؛شود ديده مي
 ي در عرب،ساخته است شود او نيام شمشير مي ته ميفروخت و سوم گف در آنجا سركه مي

  ١.ت نيام شمشير اسةكسي است كه سازند) السيوف خالل(
نام  ابوسلمه خالل همداني در تاريخ به. اند اران مطلبي ذكر نكردهگن  تولد او تاريخدربارة  

است كه ابوسلمه در تاريخ اسالم نخستين فردي «. است  نخستين وزير حكومت اسالمي ذكر شده
  ٢.»نام وزير ملقب و شناخته شده است به

، همچنين خلفاي راشدين در دوران حيات اجتماعي و سياسي )ص(حضرت رسول اكرم   
 اما ،شود نام صدراعظم و وزير ديده نمي اميه نيز فردي به  در حكومت بني.خود وزيري نداشتند

ياد  زنده. خستين بار وزير انتخاب نمودند براي نبر سر كار آمدندعباس كه به پشتيباني ايرانيان  بني
  : نويسد استاد محيط طباطبايي مي

 اموي بود كه ابوسلمه خالل همداني داعي ةدر اواخر روزگار مروان حمار آخرين خليف«  
 شناخته شد و بعد از آنكه ابوالعباس سفاح به »)ص(وزير آل محمد «عباسيان در كوفه به لقب 

او نخستين وزيري بود كه در كنار يك حاكم مسلمان از او در خالفت رسيد در سمت وزارت 
  ٣.»اند  تاريخ نام برده
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 با كمكعباس ازدواج كرد و  بن ماهان يكي از دعات بني ابوسلمه در كوفه با دختر بكير  
 صاحب مكنت و اعتبار  و راه پيدا نمود،رهبر عباسيان «،دستگاه مخفي ابراهيم امامه پدرزنش ب

  ٤.»از داعيان بانفوذ عباسيان شدگرديد و يكي 

اي نوشت و ابوسلمه داماد  بن ماهان هنگام بيماري در بستر مرگ به ابراهيم امام نامه بكير  
خوانند كه عوض  مرا در كوفه دامادي است كه او را ابوسلمه خالل مي«: خود را به او معرفي كرد

  ٥.»من در كار دعوت خالفت شما او باشد
بن ماهان به ابوسلمه نامه نوشت و او را جانشين بكير   بكيرةاز دريافت نامابراهيم امام پس   

 ابراهيم امام براي ابوسلمه نامه نوشت و او را فرمود م٧٤٥ مطابق ق١٢٧در اين سال «. معرفي نمود
اي ديگر به او ماموريت داد تا به  در نامه» است  كه سرپرستي كارهاي پيروانش را به ابوسلمه سپرده

  . ان رودخراس
.  خراسان گشت، خراسانيان او را راست شمردند و كارش را پذيرفتندة ابوسلمه روان...«  

شان بدو  بود همراه پنج يك سود ساالنه  مدهآعباس در نزد ايشان گرد  آنچه را از داراييهاي بني
  ٦.»سپردند

مسلم  خراسان با فعاليتهاي رزمي ابوةزندگي سياسي ابوسلمه خالل همداني در خط  
 آن دو فرد ايراني كه يكي از ةپرستان  در برخي جهات حركات وطن.خراساني همزمان است

 ،بود يكي است  مشرق با شمشير برخاسته بود و ديگري از غرب ايران با قدرت قلم حركت كرده
ه بدنبال ه اميه ب ن اينكه ابومسلم در برانداختن بنيآ در يك نكته با هم اختالف سليقه دارند و اما

 آل علي اندنقدرت رسه  بةعباس و استقالل ايران بود ولي ابوسلمه در انديش  بنيرساندنقدرت 
  .است كه به اين نكته اشاره خواهيم كرد  و علويان بوده) ع(

اميه موقعي است كه در مناسك حج، ابراهيم امام  عباس بر بني  نخستين خروج رسمي بني  
  :  تاريخي از زبان مقدسي چنين استة آن واقعةفشرد. نمود اعالناميه را  رسماً مخالفت با بني

مردم آنها را . ابراهيم با همراهانش با لباسهاي فاخر و مشخص براي انجام حج به مكه وارد شدند«
خبر به مردان . اند اميه خروج كرده عباس هستند كه بر بني گفتند اينان بني دادند و مي م نشان مي هبه
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زندان افكندند او را در آهن كردند و حلقه ه مشق فرمان داد تا او را گرفتند و ببه كارگزار د. رسيد
  ٧.»را چندان بر او تنگ گرفتند كه جان سپرد و با همان قيد آهنين به خاك سپرده شد

ترش ابوالعباس سفاح سفارش كرد پس  دانست به برادر كوچك  خود را ميةآيندكه ابراهيم   
 مرا در امان خواهد داشت و ةاو ترا و خانواد.  ابوسلمه خالل همدانينزده از من به كوفه برو ب

   .»رساند كارها را به سامان مي
ابوسلمه .  ابوسلمه رفتةپس از اينكه ابوالعباس سفاح به كوفه وارد شد مخفيانه به خان  

قت ولي، در حقي. فرصت را غنيمت دانست او و اطرافيانش را در سرايي بزرگ ظاهراً مخفي نمود
را به حكومت ) ع( و يكي از افراد آل علي نددست آمده استفاده كه زنداني كرد تا از فرصت ب

  . گونه خالفت را به صاحب اصلي برساند ترغيب نمايد و بدين
 ابراهيم امام را در سرايي جاي داد و نهان ةابوسلمه خانواد«: نويسد باره مي اين مقدسي در  

اند و او مرده  نگ كنيد چرا كه مردم با ابراهيم امام بيعت كردهگفت شما بايد در داشت و مي مي
اي روي دهد و قصدش اين بود كه كار خالفت را به  است و ممكن است بعد از اين حادثه

  ٨.»چرا كه در آغاز مردم را بديشان فراخوانده بود. ابيطالب بسپارد بن فرزندان علي
 با تاريخ الكامل، تاريخ طبريپيشين ازجمله گاران ن جالب اينكه اين مطب را ساير تاريخ  

  .اند كه احتياجي به تكرار نيست همين صراحت نقل كرده
ه  بةدهد كه ابوسلمه خالل همداني هميشه انديش  نشان ميقسمت آخر روايت مقدسي كامالً  

دنبال  هرابطه داشته و ب) ع(و با خاندان آل علي است   قدرت رسيدن آل علي را در سر داشته
شك آنان را پيوسته  شان برساند و بي ةشد رصت مناسب بوده تا آنان را به امارت و خالفت پايمالف

  . گذاشته است در جريان كارهاي سياسي زمان مي
 نخست قرن دوم هجري با اين صراحت ةابوسلمه نخستين فرد همداني است كه در نيم  

لعباس سفاح برادر و جانشين ابراهيم امام در همين زمان كه ابوا. نمايد  علوي را پشتيباني ميةشيع
كه علناً سر ستيز و عناد با امويان آغاز نمود در مخفيگاه خود در شهر كوفه به مدت چهل 

 زماني، اقدام به يك سري كارهاي ديپلماتيك نمود تا شايد ةد و در اين فاصلكرروز زنداني  شبانه
براي . دست بگيرد ه سياسي از هم پاشيده را ب كارهايةفردي انتخاب شود تا سررشت) ع(علي  از آل
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 در.  پيك مخصوص فرستادانوشت و ب) ع(نيل به اين هدف سه نامه به سه تن از بزرگان آل علي 
  :خوانيم  مسعودي ميةباره مطلب را از نوشت اين

ابوسلمه حفض بن سليمان از وقتي خبر كشته شدن ابراهيم امام را شنيده بود، درصدد بود «  
 ابوسلمه بعد از مرگ ابراهيم امام بيم داشت  ...عباس به دعوت آل ابيطالب باز گردد عوت بنياز د

  ٩.»فرستاد)ع(علي  هايي با يك مضمون براي آل كار وي آشفته شود و تباهي گيرد، بدين جهت نامه
 و از كارها مطلع كردابوسلمه بدون اينكه فرصت را از دست بدهد بزرگان خاندان علوي را   

 ةعالق. دست گيرند ها صراحت تمام از آنان دعوت نمود تا با ياري او سياست و حكومت را بب
كرد و هميشه درصدد اين كار  وافر ابوسلمه به علويان يك لحظه او را از اين انديشه رها نمي

 در تمام راه از كوفه تا طوس مردم فرستادبه خراسان او را كه ابراهيم امام  زماني. ودببزرگ 
 پذيرش امامت و رهبري ةكرد و زمين عباس آشنا مي  بنيواميه  رهاي سر راه را با نيات شوم بنيشه

با اين اعتماد و اطمينان بود كه دعوت خود را با . بود  علويان را در مسير راه خود فراهم كرده
  . خوانداد و آنان را به پذيرش اين مهم فركرشكار آخاندان علوي 

  :آورد ماسي ابوسلمه خالل همداني را چنين ميمقدسي اين حركت ديپل  
بن حسين از نوادگان حضرت امام   و عبداله) ع(محمد امام جعفر صادق   بن ابوسلمه بر جعفر«

ها را به  نامه نوشت و آن نامه) ع( علي از نوادگان امام سجاد نب  و عمربن حسن) ع(حسن مجتبي 
د رود، اگر او آنچه در نامه نوشته شده بود بن محم  دستور داد نخست نزد جعفر ومردي سپرد

 بن حسين بن حسن رود اگر او هللا ديگر را پاره كند، اگر نپذيرفت نزد عبداةپذيرفت، آن دو نام
 ةگذار روان آن پيغام. بن حسين بن علي رود اگر نپذيرفت نزد عمر.  سومي را پاره كندةپذيرفت نام

. محمد نامه را خواند و خاموش ماند. مد رسانيدبن مح مدينه شد و شبانه خود را نزد جعفر
 چراغ نزديك كرد و آن را ةشعله پاسخ چيست؟ جعفر بن محمد نامه را ب: گذار بدو گفت پيغام

 بن حسين بن حسن رفت و نامه را بدو هللاگذار نزد عبدا پيغام. پاسخ اين است: آتش زد و گفت
اشارت كرد تا از اين كار ) ع(جعفر بن محمد رسانيد، او پذيرفت و قبول كرد و در مشورت امام 

  ١٠.»چرا كه ابوسلمه فريب خورده و كشته خواهد شد. گيري نمايد كناره
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بن علي بن حسين بن علي نيز نپذيرفت و در   نفر دوم يعني عمرمروج الذهبقول ه و ب  
  ١١.»شناسم چگونه به او اعتماد كنم ابوسلمه را من نمي«: جواب گفت

ناچار براي  ه بش كردندنااميداز پذيرش حكومت ) ع(امي كه خاندان علي ابوسلمه هنگ  
 كار در همراهي با ابومسلم به ياري ابوالعباس سفاح پرداخت تا اينكه ةحفظ جان خود و ادام

د، دستور داد تا ابومسلم شسفاح از فعاليتها ديپلماسي ابوسلمه باخبر . سفاح امويان را برانداخت
 و پس از او منصور جانشين سفاح ابومسلم خراساني را به برساندقتل ه خراساني او را ب

  . ناجوانمردي كشت
 ابوسلمه خالل همداني در راه احقاق حق علويان جان خود را از دست داد، ،بدين ترتيب  

 پذيرش ةالي تاريخ خونبار تشيع باقي گذاشت و زمين لكن نامي نيك و جاودانه از خود در البه
 ابوسلمه ة شهر كهنسال همدان از همان دور. مردم آن زمان فراهم نمودةدر انديشمذهب علوي را 

 علويان ةدر دوركه جوشش خون گرم تشيع علوي را در پيكر خود احساس نمود و خواهيم ديد 
ها نهضت سرخ علوي توانست از شهر همدان به سراسر فالت مركزي ايران  همدان و عالءالدوله

د شو مردي از تبار سادات علوي همدان، راهي مرزهاي شرقي ايران  كمكاسپس ب. زمين راه يابد
  . و جايگاه تاريخي همدان را در بستر تاريخ ايران جاودانه نمايد

  
  ) ق301 -618(نقش همدان در فراگيري نهضت علوي 

 ةآنچه تا اينجا گفته شد نگاهي كوتاه و گذرا در نقش ابوسلمه خالل همداني در ايجاد زمين
  . ش به اين مكتب بودگراي

ند كه در  دارهايي از قبيل سادات، فاطميان، علوي و علويان يك معنا و مفهوم در اصل واژه  
هستند كه در ) ص(دختر گرامي رسول اكرم ) س( حضرت فاطمه ةاز زاد) ع(كل اوالد علي 

ه كه ب يعباس زمان بني. اند نام خاصي چهره نموده  به زمانمسير تحوالت سياسي اجتماعي هر
ند، با هر فريب و رياي ممكن خود را در سير معنويت جامعه قرار دهند كوشيدحكومت رسيدند، 

را برگزيدند در كتاب » عباس   آلةشيع«رند، نخست نام ودست آه و از اين راه حقي براي خود ب
  :است   آمده ايرانةتاريخ ده هزار سال
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عباس شدند و در برابر ايشان كه  شدني مدعي بني در برخورد با واقعيات لمس) ع(علي  پيروان آل«
خالفت حق آل علي «: خود نهادند و گفتند بر»  علويةشيع«مشهور بودند نام »  آل عباسةشيع«به 

  ١٢.»ندا عباس در اين مورد هم چون امويان غاصب است و بني) ع(
ليكن . دش سياسي و مذهبي آشكار ة مبارزةگون هحركت سياسي علويان در همين زمان ب  

 اسالم ازت آنان كه ياز طرفي نقش معنو. پذير بود حركت آنان در برابر حريف، شكننده و آسيب
داد و از   هميشه آنان را پرقدرت و مورد توجه مردم آگاه و دانا قرار ميگرفت ت مينشئراستين 

  . برتري بزرگي برخوردار بودند
 ةشيع(را  متاسفانه فقط آن) اهل سنت(كه ما «: نويسد پرفسور لويي ماسينيون در جايي مي  
 داراي  اما آنبينيم اش را مي  سياسيةكنيم و از آن تنها چهر  سياسي تلقي ميةيك انگيز) علوي
ترين نقش را در  ترين و درخشان ست كه اگرچه از نظر پنهان است و مجهول، عميق ا اي چهره

گرايي را در فرهنگ  ضت، معنويتكند و آن نقشي است كه در آغاز نه تاريخ اسالم حكايت مي
  ١٣.»است   انقالبي دادهةاسالم برعهده داشته و به تمدن اسالم روح غني و بينش زاينده و توفند

 شيعه ةماي ترديد اصل و درون  علوي، بيةبا توجه به اين مطلب و تاريخ پربار علمي شيع  
الحاقي همراه با رنگ سياسي  البته بايد پذيرفت برخي نكات ؛همان معنويت راستين اسالم است

  . برده بود آن را در خود فرو
 حسن بن زيد بن علي بن حسين بن ق٢٥٠در سال . ندهست علويان زيديه ازعلويان همدان   

 -٢٥٩(ندگان طاهريان ا تدبير و شجاعت خود توانست آخرين بازمةالسالم در ساي علي عليه
رجا با نام هتاريخ . قدرت دست يابده نمايد و ب جنوبي درياي خزر تار و مار ةرا در حاشي) ق٢٠٥

در . است  نام بردهاز او او را به شجاعت و دليري ستوده و و حسن ابن زيد برخورد كرده است 
  :است   آمدهطبقات ناصريكتاب 

حسن بن زيد كه ساكن ري بود كار سيد باال گرفت و با پيوستن مردم طبرستان فرمانروايي «
  ١٤.» گرديدمنازع قدرتمند و بي

حسن بن زيد علي با موافقت اهل طبرستان «: آورد  در اين مورد ميتاريخ الكاملهمچنين   
دستور ) ق٢٥٠(حسن بن زيد شهر ساري را پايگاه خود قرار داد و در همان سال . دل قوي شد
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 و عشري را پذيرفته و آشكارا به انجام آيين  اثنيةداد مردم ساري و روستاهاي اطراف مذهب شيع
  ١٥.»روش شيعيان عبادت كنند و نمازگزارند

زيديه معتقد بودند كه «: نويسد  به نقل از شهرستاني ميتاريخ مردم ايران بعد از اسالمكتاب   
  ١٦.»باشد) س(امام بايد از اوالد فاطمه زهرا 

 سياسي و ةبا باال گرفتن كار حسن بن زيد علوي مذهب و نهضت شيعه همچون يك پديد  
 ةگرچه حاشي.  درياي مازندران آشكار شد و فعاليت خود را نمايان ساختةر حاشيانقالبي د

درياي خزر براي حركتهاي آنچناني زياد مناسب نبود، اما براي نخستين دم و بازدمهاي يك 
. توانست باشد آل مي هاي البرز و دريا بود بسيار مناسب و ايده نهضت نوپا كه محصور در بين كوه

پرست كه درد و رنج و ستم عباسيان را در تمامي پيكر ايران زمين  يرانيان ميهن ا،در آن روزها
بود تا بدين وسيله ) ع(كردند راهي منطقي يافتند و آن طرفداري از نهضت آل علي  احساس مي

عباس گرفته و به صاحبان حق برسانند و از طرفي بتوانند تماميت ارضي  ن بنياخالفت را از غاصب
مذهب اماميه خيلي زود «: نويسد  در جاي ديگر ميتاريخ مردم ايران ةنويسند. نمايندايران را حفظ 

در ايران مورد توجه و عالقه شد و ناخرسندي موالي از طرز فرمانروايي امويان و عباسيان هم از 
 در واليت  اين مذهب تدريجاً...آغاز اسباب بسط و رواج آن را در بين مردم ايران آماده ساخت 

، بين اعراب قم، ساوه، ري و سپس در بين مهاجران و موالي از اهل بيهق و طوس و مرو جبال
مجال انتشار پيدا كرد و دعوت علويان بعضي از اهل ديلم را به آن جلب كرد، مراسم غدير، 

 ديلم با ة در بين اهل تشيع رايج بود از طريق شيعاتبرعنوان رمزي از توال و  عاشورا، كه به
  ١٧.»ل همراه شدلجمتشريفات 

ترين فرد علوي است كه  طروش معروف به ناصرالحق پس از حسن بن زيد علوي كاردانا  
توانست با اقدامي شجاعانه علويان را از حصار دريا و كوه بيرون آورد و به گوشه و كنار فالت 

ي بن در واليت طبرستان و ديلم نيز حسن بن عل«: نويسد  ميمروج الذهب. ايران روانه سازد
. قيام كرد» اطروش«اهللا عنهم ملقب به  طالب رضيبيمحمد بن علي بن حسن بن علي بن ا

ولي دو سال در سرزمين ديلم وگيل .  بودق٣٠١اين به سال  سياهپوشان را از آنجا بيرون راند و
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سوي خداوند  هشان گبر بودند ب اقامت داشت و مردم آنجا را كه روش جاهليت داشتند و بعضي
  ١٨.»واندواال خ
تجديد فقه ه او فقيه و مجتهد بود و ب. مردي باهوش و دانا بود) ق٢٣٠ -٣٠٤(اطروش   

. دشكه ديديم در زمان او نهضت علوي از طبرستان خارج  طوري همان. جعفري همت گماشت
. آمد و در همدان اقامت گزيد) سرزمينهاي غربي و مركزي(طرف جبال  هيكي از اعقاب اطروش ب

ابن شادي اسدآبادي . اند نگاران نام اين علوي را ابوالقاسم بطحايي علوي ذكر كرده اكثر تاريخ
دنبال مطلب خود  ه تاريخ علويان طبرستان سخن گفته است در جايي بةهمداني كه مفصل دربار

به ) از سادات حسني(جماعتي از علويان طبرستان با سيد ابوالقاسم بطحايي علوي «: آورد مي
آيد كار ابوالقاسم بطحايي در   از قراين برمي١٩» مقام ساختند و امالك خريدندهمدان آمدند و

اين مطلب طبيعي است طرفداران نهضت . شود سرعت صاحب ثروت مي هگيرد و ب همدان باال مي
 زيرا ديديم ابوسلمه خالل ؛اند و هم صاحب مكنت علويان در آن زمان در همدان هم بيشتر بوده

 ةديگر اينكه مردم همدان هميشه با ائم. مدان نامي نيك باقي گذاشته بودهمداني از خود در ه
اند  اطهار كه در مدينه بودند به شهادت تاريخ ارتباط نزديك داشته و مرتب رفت و آمد داشته

 موقعيت ةدربار. در تاريخ مكرر آمده است) ع(بخصوص اين مالقاتها با امام جعفر صادق 
محمد بطحايي پدر قبايل، صاحب «: است   آمدهمنتهي اآلمال در كتاب ابوالقاسم بطحايي در همدان

  ٢٠.»اوالد و عشيره است
سرعت قدرت و مكنتي براي علويان همدان  همحمد بطحايي محيط را مناسب يافت و ب  

 -٣٨٩ ( درياي مازندران از سامانيان ةفراهم نمود و به جبران خساراتي كه علويان در حاشي
 سال ٦٤ علويان طبرستان پس از .ديده بودند پرداخت) ق٣١٦ -٣٣٤(زيار  و آل) ق٢٦١

تار و مار شده و در گوشه و كنار فالت ايران پراكنده    طبرستان عاقبتةقدرتمندي در ناحي
  . دشاما در همدان اقبال با آنان يار . گرديدند

براي علويان همدان گاران اتفاق دارند كه ابوالقاسم بطحايي با گروه همراه خود ن اكثر تاريخ  
  ٢١.»شمار آورد هتوان ب او را سر دودمان علويان همدان مي«اي محكم ريخت و  شالوده
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در قرن سوم «: نويسد گيري نهضت علوي در همدان مي  پايهدربارةياد محمد طباطبايي  زنده  
در آن  فرزندان او ...هجري قمري، قاسم بطحايي علوي با جمعي از سادات حسيني به همدان آمد 

 حسين بن اطروش از آن خاندان در ابوعبداهللا. شهر مال و مكنت و جاه و عزت و رياست يافتند
 او باشد ةو شايد بنياد گنبد علويان فعلي يكي از عمارتهاي دور آن شهر قلعه و عمارتها بنياد كرد

  ٢٢.»است   سلجوقيان تكميل شده و زينت گرفتهةكه بعدها در دور
براي ايجاد ) ق٣٣٠ -٤٤٧(بويه   وزير معروف و كاردان آل) ق٣٢٦ -٣٨٥(صاحب بن عباد   

نام آزرمينه را به علي بن حسين اطروش به زناشويي  نزديكي و پيوند خانوادگي دختر خود به
كه علي بن حسين اطروش از آزرمينه پسري نداشت لذا دخترزادگان او در  دهد، از آنجايي مي

نام دارند از » هاي همدان الدوله عالء«همدان كه در تاريخ علويان . رسند همدان به قدرت مي
 كه مادرش دختر استاالشرف ابوهاشم زيد  الدين زين ازجمله امير تاج. دخترزادگان او هستند

اعقاب . يس همدان و نخستين عالءالدوله در همدان استئصاحب بن عباد بود و اولين ر
 از موقعيت خود  واند صاحب نفوذ و قدرت بودهابوالقاسم بطحايي در حدود سه قرن در همدان 

 زيرا دو سكان قدرت هدايت يك نهضت، نخست ؛ اماميه بسيار بهره گرفتندةبراي نشر عقايد شيع
آنان يعني علويان هر دو قدرت را يكجا داشتند و . است اجتماعي ذلوژي و ديگر قدرت نفوئوايد

مردم همدان «: نويسد باره مي اين طي بصراحت در ابن الفو.خوب هم توانستند از آنها بهره بگيرند
به ) حسين حسني همدانيابوالفضل الدوله ابوهاشم زيد بن امير  سيدالمرتضي عالء(توسط وي 

  ٢٣.»مذهب شيعه گرويدند
 قدرت فرمانروايي و اداري آنان دربارة  السرورةآي الصدور و ةحرا ةهمچنين نويسند  

يس ئه و در هر شهري مقتدايي و پيشوايي از علماء بود، و رهر اميري جهانگير بود« :نويسد مي
كه در دارالملك همدان خاندان علويان و دودمان سادات كه تا  قاهر در عيون شهرها حاكم چنان

  ٢٤.»قيامت بماند
ص  (مجمل التواريخييد أبنابه ت) يسي همدان را داشتهئ رق٤٥٥ -٥٠٢(عالءالدوله ابوهاشم   

 تاريخ وفات او .است) ع( حسن بن علي  بنو سادات همدان از نسب زيدازجمله علويان ) ٤٥٩
 اين واقعيت است كه مردم همدان و منطقه ةاين مطلب بازگوكنند. است   نوشته ق٥٠٢را ابن اثير 
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بالطبع طرفداري مردم از نهضت علوي سبب رشد و رونق روزافزون . اند در آن تاريخ شيعه بوده
  . بود  ن مكتب در اطراف هم شدهآ

منشي و اقتدار علويان همدان فراسوي اين تعاريف بوده و در دوران تركان  شك بزرگ بي  
يسي شهر ئها هميشه ر سلجوقي كه همدان يكي از پايگاهها و مراكز اصلي آنان بود، عالءالدوله

يان ديدند كه علو اميران سالجقه هرگز توانايي آن را در خود نمي. اند عهده داشته ههمدان را ب
  .  بركنار كنند،اند  كه قلباً موافق آن نبوده،همدان را از منصب حكومتي

جاي مانده، به  ه فرزانگان ايراني و همداني كه در تاريخ كمتر نامي از آنان ب،در اين دوران  
دعات . افكني ايراني مسلمان، شيعه و مستقل و آزاد از قيودات مسندنشينان بغداد مشغول بودند پي

 به گوشه و كنار ايران زمين رفته و ، علوية مركز معنوي شيع،ه از گنبد علويان همداننهضت شيع
در حقيقت در اين زمان است كه ايرانيان بهتر از گذشته خود را . به امر خطير خود مشغول بودند

 و چون خورشيد طلوع كند مي اسالمي خودنمايي ةاند و شكوفايي فكر ايراني در حيط يافته
العاده  تواند با قدرتي فوق  كه حركت علمي ايرانيان در قرن چهارم و پنجم مي طوري هب. نمايد مي

 كه اكثراً از طرف خلفاي عباسي مورد تاييد بودند، در برابر ، تركة خودكامشاهاِن. خودنمايي كند
ه  كه مكتبي انقالبي و سياسي در ايران شده بود، و حركتي شتابند، علويةانعكاس پرتو معنوي شيع

 ٦١٧(حتي سلطان محمد خوارزمشاه . گاه مجبور به سكوت و انعطاف بودندآو پويا داشت ناخود
) تحت تاثير فشار داخلي ايرانيان(آخرين پادشاه مقتدر خوارزمشاهيان تصميم گرفت ) در گذشته

كه در اول قرن سوم  همان كاري(منتقل نمايد ) ع( عباس به خاندان علي خالفت را از خاندان بني
سلطان محمد با «: نويسد  علي بن محمد شبانكاره ميباره و دراين) ابوسلمه همداني شروع نمود

 وقت الناصرالدين اهللا عباسي آغاز مناقشت و مخالفت نهاد و فتاوي ائمه حاصل كرد، ةخليف
ه امامت آل عباس بر حق نيست و از روي شرع خالفت و امامت ميراث اوالد علويان آنكبر  مبني

  ٢٥.» استحسيني
 اسدآباد ةسلطان محمد خوارزمشاه با همين نيت آهنگ بغداد نمود و از بخت بد، در گردن  

ناچار حمله را رها كرد و . دچار زمستاني پربرف و سرمايي شديد شد) بين همدان و كرمانشاه(
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در سرزمينهاي شرقي و ) م١١٧٥ -١٢٠٦( چنگيز مغول ةكه حمل از آنجايي. منصرف گرديد
  . ناچار كار بغداد را رها كرد و به جلوگيري  مغوالن پرداخت هبود، ب  شروع شدهخراسان 

 يتد، توفيق علويان همدان در اهميت دادن به علم و دانش و گسترش معنوشپيشتر اشاره   
ضمن انجام كارهاي . پرور بودند پژوه و علم ها اكثراً افرادي دانش عالءالدوله. مكتبي آنان بود

ه عماعي و اداري و شركت در ميدانهاي جنگ هرگز از پيشبرد معنويت مكتب شيسياسي و اجت
ن بن علي يحس. اي داشتند وقفه  فقه جعفري كوشش و تالش بيةدر راه اشاع. غافل نبودند

: برد لغتنامه برخي از آثار او را نام مي. هايي دارد معروف به اطروش در فقه و كالم و تفسير نوشته
، كتابي در امامت، كتاب طالق، كتاب بساط در علم كالم، و در تاريخ، لغت و  جلددوتفسير در «

  ٢٦.»است  شعر نيز دست داشته
يكي ديگر از كارهاي مهم و مثبت آنان برپايي عمارتها و بناهاست كه برخي از آنان هنوز در   

 گنبد خضر  ازجمله گنبد علويان بنابه روايت مرحوم محيط طباطبايي، همچنين.همدان باقي است
فرمانروايان ، الكامل، مجمع التواريخنويسندگان . زمان با گنبد علويان بايد ساخته شده باشدمكه ه

اند كه  هاي همدان ياد كرده الدوله  در چند جا از بناها و عمارتهاي مهم عالء الصدورةحرا و گمنام
  . ذكر و تفصيل آنها نيسته نياز ب

استقرار نيروي .  در شهر همدان در قدرت بودند مغولةعلويان همدان تا شروع حمل  
هاي همدان است بيشتر   در پشت دروازهق٦١٧سركردگي چنگيز در سال ه خونخوار مغول ب

 شريف ةالدول عالء. دانند  شريف ميةالدول به همدان در زمان عالءرا نگاران هجوم چنگيز  تاريخ
 از شمال  وشود سيار فشرده انجام ميصورت گروهي و ب ه مغوالن بةبود كه حمل  اطالع يافته

. اند رحمي به خاك و خون و آتش كشيده جا را با بي هاي همدان، همه خراسان تا پشت دروازه
صالح در آن ديد با آنان از در سازش درآيد، بنابراين با هدايايي به پيشباز آنان رفت و فرمانبرداري 

مغوالن از . اوز و قتل و غارت در امان باشندشرطي كه شهر و مردم از تجه خود را اعالن نمود ب
.  به سمت آذربايجان رفتندالكاملقول ه جانب زنجان و به اي در شهر گماردند و ب خود شحنه

صورت كوتاه شده ماجرا را ه  مفصل آورده است كه در اينجا بالكامل ماجرا را ابن اثير در ةدنبال
الدوله  دانستند از عالء ر بيگانگان را چون كفار ميمردم مسلمان همدان كه حضو«. نماييم دنبال مي
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اي به بغداد فرستاد و از خليفه  الدوله نامه بنابراين عالء. خواستند در برابر مهاجمان پايداري كنند
آسا  مغوالن برق. دست مغوالن افتاد هاز بخت بد، نامه افشا شد و ب. درخواست كمك و ياري نمود

روز مردم  يش از سه شبانهبشكني به شهر يورش بردند و   پيمانة بهانسمت همدان برگشتند و بهه ب
  . دفاع را از دم تيغ گذراندند بي

مردم همدان يكپارچه جانانه از شهر و ديار و جان و مال و ناموس خود دفاع كردند و مرگ   
  ٢٧».پارچه سوخت، اهالي كشته يا فراري شدندكشهر همدان ي. را به هر ننگي ترجيح دادند

كه بعدها قصد تجاوز و حمله به   مردم همدان در تاريخ تازش مغول براي كسانيةحماس  
 زيرا دفاع مردمي بدون پايگاه فرماندهي مطمئن از طرف حكام ؛همدان داشتند درس عبرتي شد

ناچار  هالدوله ب عالء. اند حرف اول را بزنند  تاريخ توانستهة مردم است كه در همة حماسةبازگوكنند
 در همان شد و اطراف همدان پناهنده ندهاي بل  در يكي از قلعه و را ترك كرد و گريختشهر

هاي همدان رسماً پايان  دست مغوالن كشته شد و با مرگ او حكومت علويان و عالءالدوله هقلعه ب
  . يافت اما فكر و انديشه و معنويت علوي ماندگار و جاودانه شد

سازي شهر همدان در برابر مغوالن مطلبي   حماسهاز پطروشفسكي .سنج ي پژوهشگر نكته  
از اخبار منابع موجود به «:  بپردازيمفرمانروايان گمنامدر دارد كه بجاست در اينجا به قسمتي از آن 

ترين و مبتكرترين مبارزان  جا در آسياي ميانه و ايران و ارمنستان، فعال رسيم كه همه اين نتيجه مي
تر و  عامه مردم بخصوص قشرهاي پايين ساكنان شهر بودند، كه متحدعليه لشگريان چنگيزخان، 

 نقش رهبري شهرنشينان در دفاع از شهرها معروف عامه ...تر بودند، نه ساكنان روستاها  متشكل
 فرمانروايان فئودال خويش، از شهرهاي زادگاه خويش ةرغم اراد مردم شهرها بارها علي. است

حتي شهرهايي كه يك بار به زير فرمان فاتحان درآمده بودند . اع كردنددليرانه در برابر مهاجمان دف
  ٢٨.»كه مردم مرو، هرات و همدان چنين كردند افراشتند، همچنان  عصيان برمي علَمغالباً بار ديگر

 ...و الدوله چه سادات، حسيني   علويان همدان چه با نام علوي، علويان يا عالء،بدين ترتيب  
 ٣٢٠ در حدود ق٦١٨ تا ق٣٠١بودند كه توانستند از تاريخ ) ع(و پيروان آل علي در مجموع شيعه 

سال فرياد رساي علوي را در فالت مركزي ايران بلند كنند، گرچه با فرجامي نه چندان نيكو 
كننده در  حكومت سياسي آنان پايان يافت، ليكن در گسترش نهضت سرخ علوي نقشي تعيين
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 مرو ةد فراموش كرد در همان سه قرن مورد بحث، نهضت علوي در خطنباي. ايران مركزي داشتند
و خراسان قلبي تپنده داشت، اما حركت نهضت در ايران مركزي پايگاهي استوار، مطمئن و 

 ةطلبيد كه آن پايگاه در گنبد علويان همدان استقرار داشت و در راه اعتالي شيع پرقدرت مي
  . رفت شمار مي  اقتصادي و معنوي پايگاهي پرتوان و پايدار بهة از نظر تغذيهويژ هعلوي از هر نظر ب

وجود  هعباس ب اميه و بني  كه بنياي از همدان در دنياي ظلمانيكه جالب توجه اينكه، فردي   
انديشي بلند نمايد و بكوشد تا   طلبي و راست آورده بودند توانست با قدرت و شهامت فرياد حق

جان خود را در اين راه فدا كرد، ديديم فرزندان  ي بدهد ناكام ماند ودست آل عل هپرچم اسالم را ب
 خالل همداني با حركتي فراگير راه او را پيش گرفتند و آنچنان ادامه ةشهر و ديار همان ابوسلم

 فردي ديگر از تبار علويان همدان قدم پيش نهاد و پرچم دين مبين قدادند تا در اوايل قرن هشتم 
كه امروز پس از هفت قرن نام او  دوش كشيد تا جاييه  با نهضت خونبار علوي باسالم را همراه

.  هند قابل احترام استةشرقي و شرق ايران حتي شبه قار چون قائدي بزرگ در سرزمينهاي شمال
معروف به اميركبير شاه همدان نامي آشنا از تاجيكستان تا ) ق٧١٤ -٧٨٥(مير سيد علي همداني 

در پيشبرد نهضت علوي حقي داشته نام كه سرانديب است كه جا دارد از او  سيالن و وكشمير 
  . بريمب

به تدريس علوم » گنبد علويان«ميرسيدعلي همداني در پايگاه نهضت علويان همدان يعني   
د تا ش سالگي، راهي سرزمينهاي شرق ايران زمين ٢٢ در سن .اسالمي و فقه جعفري مشغول بود

  .  علوي و اسالم راستين بپردازدةعمرش را به ترويج شيع ةمانند اسالف خود بقي
نمازگاه و خانقاه ويژه آنجا آيد كه  از قراين موجود در گنبد علويان همدان چنين برمي  

 كه بناي گنبد را احتماالً استناد كنيمياد محيط طباطبايي   زندهةگفته اگر ب. است  بزرگان علوي بوده
، بيش از هزار سال است كه آجرهاي آن بناي باشكوه روي هم كند به قرن سوم هجري مربوط مي

شناسان بناي  باستان. اند فرد در برابر ديدگان بازديدكنندگان قرار داده اند و اثري منحصربه چيده شده
  : خوانيم  ميايران در گذشته و حالدر كتاب . رسانند گنبد علويان را به اوايل قرن ششم مي

 ة كه مربوط به دور،لويان بنايي چهارضلعي از قرن ششم هجري قمريگنبد علويان يا مسجد ع«
تزيينات داخلي آن از لحاظ گچبري . است  ، در دوران مغول تزيين و مرمت شدهاستسلجوقيان 
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تا آنجا كه از زيباترين بناهاي تاريخي ايران به شمار . العاده جالب است هاي فوق و خطوط كتيبه
نظران در   اگر صاحب٢٩».تن از سادات علوي همدان مدفون هستنددر سردابه آن چند . رود مي

القول شوند علت اين است كه بناكنندگان آثار علويان در همدان  اند متفق تاريخ احداث بنا نتوانسته
 ةاند، بلكه كار خود را تنها براي خدا و اشاع  ماندگاري نام و حتي تاريخ احداث بنا نبودهةدر انديش
  .نددانست مينهضت 

اند مركز تدريس علوم  رسد همزمان ساخته شده نظر مي گنبد علويان كه به و  خضرةبقع  
 بينيم از همين پايگاهها در قرون بعد سادات گلستانه به اصفهان مي. اند اسالمي و فقه جعفري بوده

  . گيرد  حركت تاريخي ميرسيدعلي همداني به سرزمينهاي همسايگان شرقي ايران صورت ميو
ات گلستانه گروهي از سادات علوي همدان هستند كه با پشتيباني پايگاه گنبد علويان ساد  

در .  علويان اصفهان را پايه نهادند،سوي اصفهان رفتند و در مدتي كمتر از حد تصوره همدان ب
 هشتم و نهم هم اخبارشان در ةسادات گلستانه اصفهان تا سد«:  آمدهامنفرمانروايان گمكتاب 

قول ه  آن از علويان همدان است و بأد، منشنپيوند ه همان محمد بطحايي ميدست است ب
  ٣٠.»اند يعني از جايي به جاي ديگر رفته» اند منتقله«تبارشناسان 

 به اصفهان و گروهي ديگر به قم و رونق ،حركت ابوالفتوح محمد معروف به گلستانه  
ان همدان كارشان روز به روز باال پشتگرمي علويبه نسبت نزديكي با همدان و  علويان قم به

 با شيعيان آن ناحيه به اند و  گروهي از علويان همدان به قم رفتهتاريخ قمييد كتاب أبنابه ت. گرفت
  . اند  نهضت علوي پرداختهةترويج و اشاع

 بن حسن بن علي بن محمد بن الحسن بن هللاعبدا«اند،  آنهايي كه از همدان نقل مكان كرده«  
  ٣١.»است  بوده) ع(حسن بن الحسن بن علي جعفر بن ال

 نهضت علوي در سرزمينهاي ترويج ميرسيدعلي همداني است كه از لحاظ دربارةبحث ما   
 ايران بسيار موفق بوده است، الزم است در اين خصوص كمي بيشتر صحبت ةخارج از محدود

  . دشو
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  )ايران صغير(  علوي از همدان تا كشميرةحركت شيع

ماند، پيوسته  اي كه متكي بر فكر و منطق است، هرگز يكجا نمي ب و تئوري و انديشهاصوالً مكت
كند و به حركت خود  هاي اطراف خود ريشه زده رشد و نمو مي مستقيم يا غيرمستقيم در جامعه

  . دهد ادامه مي
 علوي در تمامي نقاط ايران براي ة نهضت شيعقدر اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم   
صورت آزاد در جامعه مراسم مذهبي خود را انجام  هجايي باز كرد و شيعيان ايراني تقريباً بخود 

دادند و وقت آن رسيده بود كه اين نهضت از مرزهاي ايران خارج و در ساير كشورها مطرح  مي
  . دشو

 ن علوي را از مرزهاي آةدار اين رسالت شد و مستقيماً اسالم و شيع يكي از افرادي كه عهده  
ترويج آن همت گماشت ميرسيدعلي    خود بهةروز ايران خارج نمود و بانفوذ كالم و انديش

  . است» شاه همدان«همداني معروف به 
 علي ثاني، ،اميركبير«ملقب به ) ق٧١٣ -٧٨٦(الدين حسن همداني  سيدعلي بن سيد شهاب  

 هجري قمري ٧١٣ولي قه  و ب٧١٤تر ميرسيدعلي همداني در سال  شاه همدان و از همه معروف
د و در سال كر سال عمر ٧٣اند وي  گونه كه مورخان نوشته آن. در همدان متولد شده است

الدين همداني از محترمان و بزرگان علمي  پدر وي امير شهاب. گفتفاني را وداع  دار) ق٧٨٦(
سادات گويد نسبت به  طور كه خود مي  آن،از طرف مادر. است  شهر و از سادات حسيني بوده

نسبم ) ص(از جانب والده به هفده پشت به رسول اكرم «: نويسد  مي الجنانةضرودر . داشته است
  ٣٢.»پيوندد مي

 خاندان ةميرسيدعلي همداني، از افراد برگزيد«: نويسد  ميباره اين اصغر حكمت در علي  
 اكثر مورخان وي به قول ٣٣.»العابدين رسيده  زينم فاصله به حضرت اماشانزدهعلويان بوده، با 
الدين صوفي خواندن و  نام سيد عالء ، در خردسالي نزد دايي خود بهداشته استهوش سرشاري 

و اخي علي ) ق٦٩٨ -٧٦١(نوشتن را ياد گرفته سپس در نزد استاداني چون شيخ محمد مزدقاني 
 وي استاد«:  جامي آمدهنفحات االنسدر . دوستي سمناني به تكميل دانش خود پرداخته است

اصغر حكمت در  و علي» شيخ محمد مزدقاني به او امر نمود كه در اطراف جهان سياحت نمايد
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و به حقيقت سيد از سياحان بزرگ اسالم، كه «: نويسد  ميبارهدر همين » از همدان تا كشمير «ةمقال
 سال در غالب ممالك اسالمي مسافرت كرده و چند مرتبه به زيارت كعبه رفته ٦١در مدت 

 تنوع و برايكرده و هرگز سفرهاي او  سيد از سير و سفر هدفي ويژه را دنبال مي ٣٤.»است
 ةگيري از لذايذ زندگي نبوده و بلكه هدف اصلي او اشاعه و ترويج دين مبين اسالم و شيع بهره

موفق علوي بوده است و در اين راه هرگز يك لحظه از پاي ننشست و او از اين نظر يكي از افراد 
هميشه در خاطر داشت و بدان » به سير و سياحت بپرداز«: او سفارش استادش را كه فرمود. است

كردند و در هرجا كه  رفت گروهي از ياران و دوستانش او را همراهي مي هرجا مي. نمود عمل مي
 اول ورود لحظاتداد و در همان   و تدريس تشكيل ميگفتگوشد مجالس متعدد بحث و  وارد مي

از . شد يافت و هر روز بر تعداد ياران و طرفدارانش افزوده مي رفداران فراوان مين و طامجذوب
در پيش از . آيد كه سيد از همان اوايل جواني، به سير و سياحت عالقه داشت  او برميةزندگينام

 باره اين  اشاره درا ب الجنانةضروخود در . بيست سالگي نقاط اطراف همدان را ديده بود
با توجه به مقتضيات زمان و  ٣٥»است  ام و به هر كيفيتي كه قضا برده ات به حج رفتهرك«: نويسد مي

درپي و طوالني كاري  ترديد انجام سفرهاي پي  بيقدشواريهاي سفر در قرنهاي هفتم و هشتم 
 بسيار خطرات و دشواريها در راه ديده و .خطر بوده و نه راحت و براي او نه بي است  ساده نبوده

تنها اعتقاد راسخ به راهي كه انتخاب نموده بود سيد را در سفر و حضر ياري داده و . ه استآزمود
آنچه . كار خود بپردازده ، تا بتواند در محل مورد نظر ب استكرده را چندين برابر افزون مي توان آن

 كه طور مجمل جاهايي را هاند و ب مورخان گذشته و معاصر ضمن كاوش در حاالت سفر او نوشته
حداقل سه بار به سفر : ميرسيدعلي همداني در سفرهاي خود از آنها ديدن نموده از اين قرار است

 به ماوراءالنهر ؛الدين ادكاني همنشين بود و از او احاديث شنيده است در اسفراين با نجم. حج رفت
را ديده  در مسير همدان به ختالن شهرها و بالد زيادي ؛رفت و در آن ديار مدتي ساكن بود

الدين يحيي    براي ديدن نظام،يزد، مشهد، طوس، هرات يك بار به تبريز مسافرت كرد: ازجمله
ظاهراً از مسير دريا قصد سرانديب داشته و در دريا . است   به روم نيز مسافرت داشته؛غوري

و در  بلخ و بدخشان را ديده و در كشمير مدتي اقامت داشته ،در نهايت. شود گرفتار سانحه مي
اين سفرها نه به منظور سياحت و ديدنيهاي تازه بود و نه . ده استشاواخر عمر در ختالن ساكن 
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كه ذكر  طوري داشت همان به منظور تجارت و كسب درآمد، آنچه او را در اين راه به حركت وامي
ر هر د. است  مند بوده ه آنها عالقة علوي بوده كه سخت به اشاعةشد ترويج مكتب اسالم و شيع

پرداخت و با سحر بيان خود آنان را مجاب و   و مباحثه ميگفتگو بهنام  سفر با افراد صاحب
  و دست از دعوت ديگران برنداشت، كه ياراي سفر نداشت،در دوران كهولت. نمود مجذوب مي

  . پرداخت پيوسته با فرستادن نامه و مكتوبات به جلب و دعوت آنان مي
 خوب و روشن يك ةجالب توجه است ميرسيدعلي همداني نمون بر اين اساسمكتوبات او   

 واقعي يك ةداد اطرافيانش از سير  مخلص موالي متقيان است و هرگز اجازه نميةمرشد و شيع
 طوري هاي محكم و استوار بخشيده بود ب  ثابت و ايمان واقعي به او ارادهةعقيد. مومن خارج شوند

 ،اميرتيمور گوركاني. نبودقادر  او ة مقابل منطق كوبند فردي به مقاومت و پايداري درچكه هي
 در مقابل او به خواهش و تكريم متوسل شد و جالب ،ترين فرمانرواي مغول مقتدرترين و سفاك

است شاه همدان بر او وقعي ننهاد و راهي را كه خود برگزيده بود پيش گرفت و تيمور لنگ 
  . اي جز تسيلم در رضاي سيد نديد چاره

گونه است كه   بدين الجنانةضروتان مالقات سيد همدان، با تيمور گوركاني از كتاب داس  
ترتيبي . شود اميرتيمور از موقعيت شاه همدان در ماوراءالنهر بيمناك مي«: شود مختصراً ذكر مي

تيمور شنيده بود سيد همداني هرگز طوري . دهد تا در اردوگاه خود با سيد مالقات نمايد مي
ه دهند كه ناچار پشت ب  كه پشت به قبله باشد لذا محل استقرار او را طوري ترتيب مينشيند نمي

گويند تو  مي: پرسد  پس از نشستن سيد، تيمور با كنايه مي،شود حضرت مير وارد مي. قبله بنشيند
روي تو باشد بايد پشت به قبله  هدهد آنكه بايد روب نشيني؟ سيد جواب مي قبله نميه ت بشهرگز پ

دنبال چه چيزي ه اي؟ ب اين چه وضعي است كه ايجاد نموده: پرسد  تيمور با خشم مي...شيند بن
 ، حكومتةنه در خواب و رويا بلكه در خلسه و جذب: گويد هستي؟ ميرسيدعلي با خونسردي مي

 من آخرت را  وجهان را در طرفي و ايمان آخرت را در جهتي ديگر پيشم آوردند تا انتخاب نمايم
 از جانب ، من با حكومت زمين كاري ندارم، سگي لنگ آمد و سفره را ربود.سفره پذيرفتماز آن 

 تيمور با هوشياري فهميد كارش .الدنيا جيفه و طالب كالب: دهد ادامه مي. خاطر باش من آسوده
ناچار از او خواهش كرد تا در ختالن براي هميشه  ه ب وگيرد و از سيد نبايد ترس داشت باال مي
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 تيمور ،ديار را به اسالم دعوت نمايم مامورم تا به كشمير روم و مردم آن:  سيد گفت...د بمان
  ٣٦.»دوباره از او خواست و سيد بدون اعتنا راه كشمير را در پيش گرفت

: گويد شود ازجمله سيد مي با توجه به شرح مالقات نكات جالب توجهي مشاهده مي  
 ديگر سرپيچي از دستور ة نكت.»ار را به اسالم دعوت كنممامورم كه به كشمير روم و اهل آن دي«

اي با آن قاطعيت و صراحت كه از هر  هم در جمله خونخوارترين خان مغول چون تيمور لنگ آن
ش در مقابل تصميم ا م و رضاي تيمور برخالف ميل درونييفردي ساخته نيست و در نهايت تسل

  . ميرسيدعلي همداني
ايستاد  كرد و در همانجا به نماز مي شد نمازگاهي بنا مي ا وارد ميميرسيدعلي همداني هر ج  

 به نمازگاه و. ساخت  علوي را محكم ميةهاي شيع دار بود و پايه و ارشاد و راهنمايي مردم را عهده
 مترادف ة نمازگاه و خانقاه و مسجد سه واژةشود و در حقيقت واژ مسجد او نيز خانقاه گفته مي

يادگار مانده خانقاه معلي در شهر سرينگر ه ترين خانقاهي كه از او ب  بزرگ.در سلك سيد هستند
نام خانقاه شاه  خانقاهي كه در سرينگر كشمير به«: نويسد اصغر حكمت مي آقاي علي. كشمير است

برپاست و از آثار تاريخي اسالمي آن شهر است مكاني است كه ميرسيدعلي در ) معلي(همدان 
 قديمي دارد و هندو و ةگذارده و اينك جنب ل بوده و نماز جماعت ميآنجا به عبادت مشغو

شود  اگر امروزه به گنبد علويان همدان خانقاه گفته مي ٣٧.»كنند را زيارت مي مسلمان هر دو آن
 دورانهاست ةارزش و اثر كار شاه همدان ميرسيدعلي همداني فراگير هم. همين اصل باشدبر بايد 

 آنچه در حركت .است   دين مبين اسالم ياد شدهة موفق در راه اشاعي انساننام و هميشه از او به
 و هر دوي داد ميتبليغي او قابل توجه است اين است كه اسالم و تشيع را در راستاي هم قرار 

  . كرد آنها را با هم تبليغ و اشاعه مي
ش سرشار ر اثر سياحت بسيار و مالقات با بزرگان و داشتن هوبميرسيدعلي همداني   

قدرت رسيدن ه كه بيست سال قبل از ب طوري هب. ل زمان خود شده بودئسياستمداري آگاه به مسا
شبي به «:  آمده استمعجم البلداندر . بيني كرده است تيمور گوركاني فتنه و آشوبي بزرگ را پيش

اقطار عالم خاطر بسپاريد طولي نخواهد كشيد آشوبي در ه اطرافيان خود گفت اي مردم امروز را ب
 يورشهاي ةبار ديگر نمون گناه يك پا خواهد شد كه بسي مردم بيه ويژه در همين نزديك شما ب هب



 

  

325   ...يمه قرن دوم تا قرن هشتم ن :ز اه همدان در پايگيري و گسترش نهضت علويجايگا

من اين خطر را از طرف ملك و غرجستان و سرزمين غور احساس . چنگيز مغول را خواهند ديد
  ٣٨.»كنم مي

 پايگيري ميرسيدعلي همداني در حقيقت حركتي را كه ابوسلمه خالل همداني در اوايل  
در كوفه شروع كرده بود پس از سيصد سال ) ع(عباس در راه انتقال قدرت خالفت به آل علي  بني

مرزي خود را در سرزمينهاي همسايگان شرقي و  د و فعاليت برونكرفعاليت علويان همدان دنبال 
و روح  معنويت ةكه مردم آن ديار با تمام وجود شيفت تا جايي. شرقي ايران شروع نمود شمال

  .استعرفاني او هستند و آرامگاهش زيارتگاه اهل دل و دوستانش 
 وفات نمود و بنابه ق٧٨٦ سال ة شب چهارشنبه ششم ذيحج،اميركبير، ميرسيدعلي همداني  

  . خاك سپردنده  باش اش را در شهر كوالب و در ملك شخصي وصيت او، جنازه
 زيرا شبي ؛خاك بسپارنده الن بختدر  او را ةاو وصيت كرده بود بعد از مرگش جناز  

باره  بدخشي دراين. در خواب، خوابگاه ابدي او را تعيين كرده بودند) ص(حضرت رسول 
آن حضرت به . بيند علي همداني شبي در ختالن حضرت رسول خدا را در خواب مي«: نويسد مي

  ٣٩.»گويد كه مزار تو در ختالن خواهد بود او مي
ش همدان در پايگيري و گسترش نهضت علوي در ايران بود اي از نق آنچه گذشت فشرده  

كه به شهادت تاريخ بارها ايران زمين را از مهلكه و محو حتمي نجات داده است و چون هويتي 
  . درخشان و انكارناپذير همراه نام درخشان ايران ثبت تاريخ روزگار است

  

  ها نوشت يپ
  .۶۷، ص ۱۲، سال  اولةمار بررسيهاي تاريخي، شةري نش،ابوسلمه خاللعبدالكريم،  حكمت يغمايي، .۱
، لد دوم، جهفتاد مقاله به نقل از كتاب ،نقش وزراء در حكومت ايران بعد از اسالم، محيطمحمد ي، ئ طباطبا.۲

  .۱۵۹، ص انتشارات اساطير، به كوشش يحيي مهدوي و ايرج افشار
  .همان. ۳
  .همان. ۴
  . ابوسلمهةژ واذيل ،لغتنامه، اكبر ، علي دهخدا.۵
  .۳۱۹۹ -۳۲۹۰، ص تهران،، انتشارات اساطير۷ لد ج، محمدحسين روحانية ترجم،الكامل ، عزالدين ، ابن اثير.۶
  .۹۴۳ص انتشارات آگه، ، جلد دوم شفيعي كدكني، ة، ترجمنشيتاريخ و آفر ،مقدسي. ۷
  .مقدسي، همان .۸



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي326

  .۲۵۷ -۲۵۸، ص انتشارات علمي،لد دوم ابوالقاسم پاينده، جة ترجم،مروج الذهب ، مسعودي.۹
  .مقدسي، همان .۱۰
  .مسعودي، همان. ۱۱
  . ۲۰۳، ص لد دوم، ج ايرانةتاريخ ده هزار سال، عبدالعظيم ،رضايي. ۱۲
  . هاي معنويت اسالم در ايران سلمان پاك و نخستين شكوفه لويي،ماسينيون، لويي  .۱۳
  . ۲۱۰، ص لد اول، جطبقات ناصري .۱۴
  .، همانملالكا اثير، ابن.۱۵
  . ۱۵۱، ص لد دوم، جتاريخ مردم ايران بعد از اسالم، ، عبدالحسينكوب  زرين.۱۶
  .همان. ۱۷
  .۲۰۳مسعودي، همان، جلد دوم، ص . ۱۸
 تاليف ،فرمانروايان گمنام به نقل از كتاب ،۴۵۹، ص مجمل التواريخ و القصص ، ابن شادي، اسدآبادي همداني.۱۹

  . دكتر اذكايي
  . خذأ، به نقل از همان م۲۴۵، ص لد اول، جالمنتهي اآلم .۲۰
  . ۱۶۷ ص ، فرمانروايان گمنام، پرويز،اذكايي. ۲۱
  .۳۲ -۳۶، ص دوم ة، شمار۹ سال ،آموزش و پرورش ة نقل از مجل،محيط، محمد يئ طباطبا.۲۲
  . ۱۸۸ ص ، همان،فرمانروايان گمنام، به نقل از ۱۰۱۸، ص لد دوم ج،دابمجمع اال تلخيص ، الفوطي.۲۳
  .  مقدمه، انتشارات اميركبير، محمد اقبال، السرورةي الصدور و آةحرا ، محمد بن علي، راوندي.۲۴
 ،۱۳۶۳ ،، به تصحيح ميرهاشم محدث، انتشارات اميركبيرمجمع االنساب ، محمد بن علي بن محمدشبانكاره،. ۲۵

  . ۱۳۹، ص تهران
  .اكبر، همان علي دهخدا،. ۲۶
  .ابن اثير، همان .۲۷
  .۲۵۷اذكايي، همان، ص . ۲۸
  . ۲۵۷ انتشارات خوارزمي، ص ،ايران در گذشته و حال ، ابراهيم،  ويليام جكسن.۲۹
  .۱۶۸اذكايي، همان، ص . ۳۰
 عبدالملك قمي، تصحيح و تحشيه جالل همايي، انتشارات ة ترجم،تاريخ قم ، حسن بن محمد بن حسن، قمي.۳۱

  . ۲۰۸ ص ،توس
 احوال و آثار ، به نقل از محمد رياض پاكستاني،۲۵۱، ص لد اول ج،الجنان ةضرو ، ميرسيدعلي، همداني.۳۲

  . ميرسيدعلي همداني
  . ۸ ة شمار،۴، جلد  يغماةمجل ،از همدان تا كشمير ة مقال،اصغر  عليحكمت،. ۳۳
  .حكمت، همان. ۳۴
  .۲۸۳همداني، همان، ص . ۳۵
  . مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان،  احوال و آثار ميرسيدعلي همدانيرياض،محمد  ، پاكستاني.۳۶
  .حكمت، همان. ۳۷
  .  به نقل از احوال و آثار ميرسيدعلي همداني،معجم البدان .۳۸
  . ۷۱، ص مستورات ، بدخشي.۳۹


