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چکیده

مهاجــرت تدریجــی ایرانیــان بــه هنــد ،نفــوذ اولیــه آنــان در دربــار
فرمانروایــان محلــی و کســب قــدرت سیاســی کــه از دهههــای
میانــی قــرن هشــتم آغــاز شــد بــه مانــدگاری آنــان تــا قرن ســیزدهم
هجــری در کشــمیر انجامیــد( .تاریخچــه) بــا ایــن وصــف ،تأثیــر
کارگــزاران ایرانــی شــیعی مقیــم در تحــوالت تمدنــی آن ســرزمین،
مــورد بــازکاوی قــرار نگرفتــه (مســأله) و ازایـنرو ،دوره مذکــور با
فقــر بررســیهای علمــی مواجــه اســت (پیشــینه) کــه ســؤاالت
پرشــمار بیپاســخی را برانگیختــه اســت کــه ایــن نوشــتار تنهــا
درصــدد پاســخ بــه "مهاجــران ایرانــی در تحــوالت کشــمیر از
نیمــه قــرن هشــتم تــا نیمــه دوم قــرن ســیزدهم هجــری چــه نقشــی
داشــته و چــه نتایجــی بــه بــار آوردهانــد؟" اســت( .ســؤال) در نــگاه
نخســت بــه نظــر میرســد شــیعیان ایرانــی در تثبیــت نظــام سیاســی
دولتهــای بومــی ،بهبــود شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی کشــمیر
یــا گســترش فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در هنــد نقــش تعیینکننــده
داشــتهاند( .فرضیــه) ارائــه تصویــری واقعبینانــه از تأثیــر حضــور
فعــال ایرانــی در کشــمیر در دو بخــش بحرانزدایــی و تثبیتزایــی
نظــام سیاســی – اجتماعــی و نتایــج حاصــل از آن غــرض مقالــه
حاضــر اســت (هــدف) کــه نیــل بــدان ،تنهــا در پرتــو توصیــف-
تحلیــل صــورت میگیــرد (روش) کــه پیامــد آن عــدم تحقــق
تمدنــی کشــمیری بــدون بنمایــه تمدنــی و زبانــی ایرانــی اســت.
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مقدمه
گــزارش حضــور مهاجــران در کشــمیر در منابــع متعــدد آمــده اســت .لیکــن در میــان
ایــن مهاجــران ،علمــا ،اندیشــمندان ،تجــار و بازرگانــان ایرانــی شــیعهمذهب ســهم
بــه ســزایی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نتیجــه ایــن حضــور فعــال بــروز نهضــت
اجتماعــی – فرهنگــی بــا ماهیــت ایرانــی و اصالحــات سیاســی در کشــمیر بــوده اســت.
ســرآغاز ایــن تحــول و اقتــدار ایرانــی و شــیعی( ،ســال  735ق 1335/م) اســت کــه ســید
شــرفالدین عبدالرحمــان رضــوی معــروف بــه بلبلشــاه ،عــارف مشــهور خراســانی در
کشــمیر بــه ترویــج اســام شــیعی پرداخــت و توانســت رنچــن حاکــم بودایــی کشــمیر
را بــه اســام متمایــل نمایــد ،امــا نمــاد اقتــدار سیاســی ایرانیــان شــیعه در کشــمیر را
میتــوان در تأســیس دولــت شــیعی شــاهمیران ایرانــی و کســب اقتــدار سیاســی و
بــه دنبــال آن خیــزش قدرتمندانــه چکهــا و حکومــت مقتدرانــه  250ســاله ایــن دو
سلســله در کشــمیر و درانداختــن آرامــش نســبی در ایــن منطقــه جســتوجو کــرد .حضــور
حــکام سیاســی و علمــای مهاجــر ایرانــی چــون میرشــمسالدین عراقــی و میرســیدعلی
همدانــی در عرصــه سیاســی ،علمــی ،فرهنگــی و مذهبــی مؤیــد مدعــای نقشآفرینــی
ایرانیــان در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی کشــمیر اســت.
گرچــه قدرتگیــری اکبرشــاه گورکانــی (ســال 997ق1569/م) و تصــرف کشــمیر
بــه حاکمیــت مســتقل شــیعیان پایــان داد ،لیکــن کمــاکان حــکام شــیعه ایرانــی ذیــل
دولــت اکبرشــاه در منطقــه نفــوذ داشــتند .هرچنــد دیگــر شــیعیان نتوانســتند اســتقالل
سیاســی خــود را بازیابنــد و بــا روی کار آمــدن افغانهــا و ســیکها (ســال 1288
ق1876/م) قــدرت سیاســی مســلمانان از جملــه شــیعیان در کشــمیر خاتمــه یافــت.
حضور و نفوذهای اولیه شیعیان در کشمیر
اســام بــه عنــوان یــک تفکــر اجتماعــی -فرهنگــی غنــی ،نیــازی بــه حملــه بــرای
نفــوذش نــدارد بلکــه همــراه اســتعداد و توانایــی حضــورش بــه عنــوان یــک مبــدأ فکــری
موافــق بــا علــم و هــمگام بــا اصالحــات سیاســی ـ اجتماعــی میتوانــد بــه ســرزمینهای
دوردســت راه یابــد و مخاطبــان خــود را در تســلیم شــدن در برابــر خالــق یکتــا بــا همــه
مظاهــرش بیابــد .طبــق گزارشهــای تاریخــی ،اســام شــیعی بــه همــراه هنرمندانــی
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برخــودار از خالقیــت ،ابتــکار و صنعــت بــرای نخســتینبار پــا بــه کشــمیر نهــاد .فرهنــگ
اســامی در مطابقــت بــا حــال مــردم ایــن منطقــه کــه نــه از طریــق فتوحــات نظامــی
بلکــه از طریــق تبلیغــات مهاجــران و تأثیرگــزاری فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی رواج یافتــه
بســتر مناســبی بــرای نفــوذ اســام شــیعی در کشــمیر شــد .ایــن حضــور فعــال مرهــون
عارفــان و مبلغــان فارســیزبان همچــون میرشــمسالدین عراقــی و میرســید علــی
همدانــی بــود کــه نقــش مهمــی در گســترش زبــان فارســی هــمگام بــا ترویــج عرفــان
و تصــوف در ایــن ســرزمین بــر عهــده داشــتند .در میــان نخســتین مبلغــان پــرآوازهای
کــه در کشــمیر بــه ترویــج اســام شــیعی پرداختنــد ،عــارف شــهیر خراســانی ،ســید
شــرفالدین عبدالرحمــان رضــوی معــروف بــه بلبلشــاه اســت .بنــا بــه نوشــته تاریــخ
حســن ،بلبلشــاه مریــد شــاه نعم ـتاهلل ولــی بــوده اســت( .حســن شــاه ،2002 ،ج :2
 )322بلبلشــاه در (ســال  724ق 1324/م) دوره حکمرانــی رنچــن شــاه (رتــن شــاه) بــه
ســرینگر کشــمیر عزیمــت کــرد .ماهیــت عقایــد بودایــی و هندویــی کــه بــا آموزههــای
خرافــی و موهومــات بســیار آمیختــه شــده بــود نتوانســت نظــر رنچــن را جلــب کنــد .وی
بــه منظــور یافتــن مذهبــی متفــاوت و کارآمــد ،از افــراد و پیــروان مذاهــب و فرقههــای
مختلــف هنــد دعــوت کــرد تــا در دربــارش بــه مناظــره و مباحثــه بنشــینند .در همیــن
مناظــرات و مباحثــات رنچــن شــاه تحــت تأثیــر جاذبــه روحانــی و کرامــات بلبلشــاه بــه
ـرف شــد( .حســن شــاه ،2002 ،ج  )166 :2از ایــن پــس ،رنچــن بــه
دیــن اســام ُمشـ ّ
بلبلشــاه اجــازه داد تــا دیــن اســام را در کشــمیر تبلیــغ کنــد و بــه ایــن ترتیــب ،پــس
از مدتــی کوتــاه جماعتــی قابلتوجــه بــه دیــن اســام بــا آموزههــای شــیعی مشــرف
شــدند( .صوفــی ،بیتــا)78 :
بدینترتیــب ،رنچــن نخســتین حکــمران مســلمان کشــمیر ،خــود را صدرالدیــن نامیــد
و ســعی کــرد بــه شیوهاســامی حکمرانــی کنــد .وی سرسلســله مســلمان کشــمیر
اســت کــه در میانــه قــرن هشــتم هجــری ( 735ق1335/م) پایهگــذاری شــد .بــا مــرگ
رنچــن کشــمیر دچــار هرجومــرج شــد و از ایــن پــس ،سلســلههای شــیعی یکــی پــس
از دیگــری بــر کشــمیر حکــم راندنــد .ایــن سلســلهها بــه دو بخــش تقســیم میشــوند:
نخســتین سلســله ،شاهمیریهاســت کــه (ســال  940-728ق 1561-1339/م) بــه
مــدت دو قــرن بــر کشــمیر حکــم راندنــد و آخریــن پادشــاه آنــان حبیــب شــاه بــود کــه
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(ســال  936تــا  940ق 1557 - 1561/م) فرمانروایــی کــرد .دومیــن ایــن سلســلهها
هــم چکهــا هســتند کــه مــدت حکمرانــی آنهــا  32ســال بــوده اســت.
فرمانروایــی سلســله شــیعی شــاهمیریها کــه بــا قدرتگیــری صدرالدیــن آغــاز
شــده بــود ،در حکمرانــی نخســتین سرسلســله ســاطین کشــمیر یعنــی شــاه میــرزا
شــمسالدین کــه خــود را از اخــاف حضــرت علــی میخوانــد ،تــداوم یافــت .ادعــای
او بــر نســب بــردن از علیبنابیطالــب نشــان میدهــد کــه تشــیع زمینــهای
پرمخاطــب در کشــمیر داشــته اســت و همیــن ادعــای انتســاب ســاطین کشــمیر بــه
امــام اول شــیعیان دلیــل محکمــی بــر گرایشهــای شــیعی در میــان آنهــا دارد( .دایــره
المعــارف تشــیع ،1375،ج )110 :14
شــاه میــرزا در کســوت تاجــر و بــازرگان از ایــران به کشــمیر راه یافــت .او در دهکدهای
بــه نــام «برمولــه» اقامــت گزیــد و بــه دنبــال ابــراز توانمندیهــای سیاســی ،فرهنگــی و
اقتصــادی( ،ســال  723ق 1334/م) مقــام وزارت را احــراز کــرد .وی پــس از گذشــت 23
ســال تــاش مســتمر بــه نــام شــاه میــرزا شــمسالدین بــر مســند پادشــاهی کشــمیر
تکیــه زد و نخســتین پادشــاه دودمــان ســاطین کشــمیر شــد کــه سلســلهاش (ســال
 968ق1589/م) بــر کشــمیر حکومــت کردنــد )newell,1854:451( .بــا قدرتگیــری
ســلطان شــمسالدین شــاهمیر آرامــش بــه کشــمیر بازگشــت و بحــران سیاســی اواخــر
عهــد رنچنشــاه بهســرعت فروکــش کــرد .برچیــدن نظــام ظالمانــه در ایــن ســرزمین و
برقــراری عدالــت اجتماعــی در کشــمیر از اقدامــات اوســت.
پــس از مــرگ شــاهمیر چهــار تــن از پســرانش بــه ترتیــب زمــام امــور را بــه دســت
گرفتــه و بــر تخــت فرمانروایــی نشســتند( .هنــدو شــاه اســترآبادی)452-451 :1388،
در دوران پســر چهــارم قطبالدیــن هنــدال ( 772-788ق  1386 – 1386/م) دو دســته از
ســادات ایرانــی بــه کشــمیر مهاجــرت کردنــد و موجبــات تثبیــت و رواج بیشتــر مذهــب
شــیعه در ایــن اقلیــم را فراهــم آوردنــد .گــروه اول بــه رهبــری ســیدعلی همدانــی (م 802
ق  1399/م) همــراه بــا هفتصــد تــن از ســادات (ســال  796ق1394/م) بــه کشــمیر راه
یافــت .چنــد ســال بعــد نیــز ،پســر ســید علــی بــه همــراه ســیصد تــن از ســادات راهــی
کشــمیر شــد و دوازده ســال در آن ســرزمین رحــل اقامــت افکنــد( .حســن شــاه،2002،
ج)179 :2
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عــاوه بــر گســترش تشــیع در میــان آحــاد کشــمیر ،تــاش فاضالنــه فرمانروایــان
و مبلغانــی چــون میرمحمــد پســر ســیدعلی بــه ترویــج تشــیع در میــان طبقــات بــاالی
اجتماعــی هــم انکارناپذیــر اســت ،چنانکــه میتــوان در گــروش شــاه وقــت کشــمیر
ســلطان ســکندر ( 813-788ق) بــه تشــیع تالشهــای میرمحمــد را جســتوجو کــرد.
در پــی تأثیــر وی بــر شــاه کشــمیر ،ضمــن مبــادرت بــه اصالحــات اجتماعــی بــه ویــژه
فــروش شــراب و رقــص زنــان و نیــز بســاط قمــار را کــه کموبیــش آثــار آن از قبــل
در ایــن ســرزمین وجــود داشــت بــه یکبــاره ممنــوع اعــام کــرد( .رضــوی)28 :1367،
در میــان ســاطین بعــدی شــاهمیری در کشــمیر ،زینالعابدیــن کــه از نامــش گرایــش
شــیعی وی پیداســت (ســال  822ق1421 /م) بــه تخــت نشســت .او فرمانروایی دانشــمند،
موســیقیدان ،بافرهنــگ و شــاعرنواز بــود .در دوره حکمرانــی او فعالیتهــای تبلیغــی
دعــات اســماعیلی در قبایــل کشــمیری گســترش چشــمگیری یافــت .اثــر ایــن تبلیغــات
مذهبــی چنــان بــود کــه یکــی از پرقدرتتریــن و پرجمعیتتریــن قبایــل کشــمیر بــه
نــام طایفــه چــک بــه شــیعه گرایــش یافتنــد .ســادات بیهقــی کــه بــه رهبــری ســید
محمــود ســبزواری در دوران ســلطان ســکندر شــاه (بتشــکن) وارد کشــمیر شــده بودنــد،
در دوره ســلطنت زینالعابدیــن بــه ســبب نفــوذ تاجخاتــون همســر ســلطان ،معــروف بــه
بیهقــی بیگــم تســلط زیــادی بــر امــور اداری بــه دســت آوردنــد( .مؤلــف مجهــول:1982،
 )30-29دوره ســلطنت طوالنــی تــؤام بــا حیــات روشــنفکرانه او در واقــع عصــر طالیــی
کشــمیر را رقــم زد .بــا حمایــت و تشــویق او مهاباراتــه و راج ترنگینــی وقایعنامــه
منظــوم کشــمیر تألیــف کالهانــا را بــه فارســی ترجمــه کردنــد( .باســورث)289 :1349،
پــس از مــرگ ســلطان زینالعابدیــن ،خانــدان شــاهمیر بــه افــول نهــاد .جانشــینان
وی حیدرشــاه حاجیخــان ( 874-872ق 1469-1467/م) و فرزنــدش حسنشــاه (-874
 886ق 1482-1469/م) نــام و آوازهای ناپســند داشــتند چنانکــه بــه میخوارگــی و
زنبارگــی منســوب بودنــد .بااینحــال ،حســن شــاه بــه طــرفدار سیاســت همزیســتی
مســالمتآمیز بــا ســایر طوایــف مذهبــی شــهرت داشــت کــه ایــن خطمشــی را ســلطان
زینالعابدیــن مطــرح کــرده بــود .حســن شــاه پــدرزن خــود ســید حســن بیهقــی را
کــه دامــاد ســلطان زینالعابدیــن بــود ،بــه نخســتوزیری خــود منصــوب کــرد.
(هالیســتر )166 :1373،و بلتســتان را کــه پیــش از ایــن بــه تصــرف ســلطان شــهابالدین
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در آمــده و اعــان اســتقالل کــرده بــود ،مجــدداً تســخیر کــرد.
بــا مــرگ حسنشــاه شــرابخواره و عیــاش ،پســر هفتســالهاش محمدشــاه (-886
 888ق1482-1484 /م) جانشــین وی شــد و اداره حکومــت دوبــاره بــه دســت جــد
مــادری وی افتــاد .محمــد شــاه بــر خــاف اســاف خــود طــرفدار احــکام مذهــب تســنن
بــود و هیــچ اعتنایــی بــه مخالفــت کشــمیریها نداشــت .ســادات نیــز از رهبرشــان
سیدحســن بیهقــی حمایــت کردنــد ،ولــی در ســرکوبی قیامهــای محلــی موفــق نشــدند.
آنــان بــه واســطه شکســت از حکومــت (ســال  888ق1484 /م) کشــمیر را تــرک کردنــد.
رهبــران کشــمیری بــرای کســب قــدرت بــه تــاش پرداختنــد و در نتیجــه زوال
سلســله شــاهمیر حتمــی و قطعــی شــد .در اوایــل حکومــت فتحشــاه رهبــران بیهقــی
دوبــاره بــه کشــمیر برگشــتند و قــدرت را بــه دســت گرفتنــد و تشــیع خــود را حفــظ
کردنــد ولــی اقتضائــات سیاســی در کشــمیر آنــان را رقیــب چکهــای 1شــیعی قــرار داد.
بــا ایــن حــال ،آنهــا چارچــوب وفــاداری بــه اهلبیــت را کــه میرســید علــی همدانــی
و مریدانــش در کشــمیر درانداختــه بودنــد را تــرک نکردنــد .ســرانجام (ســال  968ق
1560/م) بــا بــه قــدرت رســیدن چکهــا و افزایــش اختالفــات فرقــهای در قــدرت
سیاســی حاکــم ،سلســله شــاهمیریها در کشــمیر رو بــه زوال نهــاد و حبیــب ،آخریــن
حکــمران شــاهمیری توســط غازیخــان چــک از ســلطنت برکنــار شــد( .لیــن پــول و
دیگــران ،1375،ج)523-522 :2
دولت شیعی چکها و گسترش تشیع در کشمیر
چکهــا از دودمــان شــیعه اثنیعشــری محســوب میشــوند کــه قریــب  32ســال
( 962تــا  994ق 1586-1554/م) بــر کشــمیر حکــم راندنــد و ضمــن ایجــاد تحولــی
عظیــم در جامعــه آن روز کشــمیر ،منشــاء بســیاری از رخدادهــا و تغییــرات ســاختاری
شــدند .موطــن اصلــی ایــن طایفــه «دار ُدو» منطقــهای در شــمال کشــمیر بــود .لنگــر
چــک حاکــم اعلــی ایــن خانــواده بــود ،او بــا دیگــر اعضــا طایفــه خــود در زمــان حکومــت
ســهدیو ( 720-701ق 1320-1299/م) از داردو بــه کشــمیر آمــد و منطقــه تــره گام در
 .1نام یک سلسله شیعی در کشمیر است.
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غــرب کشــمیر را بــرای زندگــی اختیــار نمــود( .مؤلــف مجهــول)255 :1982،
اینــان در آغــاز بــه خدمتگــزاری پادشــاهان شــاهمیری کشــمیر اشــتغال داشــتند،
امــا بــه تدریــج در دربــار نفــوذ کردنــد .بــه ویــژه درگیــری شــاهزادگان شــاهمیری بــرای
بــه دســت آوردن حکومــت ،قــدرت نفــوذ چکهــا را بیــش از پیــش افزایــش داد و بــه
دلیــل اینکــه مردمــان چــک از توانایــی و شــجاعت خاصــی برخــوردار بودنــد نفــوذ آنــان
در دربــار گســترش یافــت تــا حــدی کــه میتوانســتند پادشــاه را عــزل و نصــب نماینــد.
ســه نفــر از چکهــا بــه نــام پاندوچــک ،حســین چــک و کاجــی چــک عــاوه بــر
توانایــی و شــجاعت بیماننــد ،نفــوذ بســیاری در دربــار داشــته و ایــن ســه نفــر ،توســط
میرشــمسالدین عراقــی شــیعه شــدند و بــرای ترویــج تشــیع در کشــمیر کمــک زیــادی
بــه او نمودنــد( .همدانــی ،بیتــا)19 ،
در کنــار چکهــای شــیعه ،طایفــه دیگــری از چکهــا بــه رهبــری شــمس چــک
فرزنــد هلمــت چــک (متوفــی ســال  907ق1501/م) وارد کشــمیر شــدند کــه رقیــب اصلی
سیاســی و دینــی چکهــای شــیعه بودنــد .آنــان اهــل ســنت بــوده و در منطقــه کپــوره
در غــرب کشــمیر زندگــی میکردنــد و بــا چکهــای شــیعه معمــو ًال میجنگیدنــد.
(حســن شــاه ،2002،ج  )306 :2کاجــی چــک اولیــن فــرد از خانــواده چکهــا بــود کــه
(در ســال  924ق 1518/م) بــه منصــب نخس ـتوزیری کشــمیر منصــوب شــد .موطــن
دوســتیاش بــه عنــوان یــک حاکــم شــیعی ،کشــمیر را از ســه حملــه پیاپــی مغولهــا
(ســالهای  935 ،934و  938ق 1527،1528 /و 1531م) در امــان داشــت( .حســین،
 )60 :1372ســرانجام توســط میــرزا حیــدر کاشــغری کــه بــا دعــوت و همــکاری بعضــی
از بــزرگان اهــل ســنت بــه حکومــت رســیده بــود برکنــار شــد و (در  23جمادیاآلخــر
 .952ق) درگذشــت( .حســن شــاه ،2002،ج  )306 :2امــا بــا اختالفــی کــه بیــن میــرزا
حیــدر کاشــغری و نخسـتوزیر وقــت و نیــز برخــی امــراء و بــزرگان اهــل ســنت کــه در
بــه حکومــت رســاندن وی شــرکت داشــتند ،ایجــاد شــد ،مجــدداً شــیعیان بــه فرماندهــی
دولتچــک قــدرت گرفتنــد و میرزاحیــدر کشــته شــد.
ابراهیــم دوم شــاهمیری ،دولتچــک را بــه نخس ـتوزیری برگزیــد .امــا بــه واســطه
اختالفــات خانوادگــی ،غــازی چــک و حســین چــک پســر عموهــای دولــت چــک او را
از کار برکنــار نمودنــد و غازیچــک بــه نخســتوزیری دســت یافــت .غازیچــک بــا
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کنــار زدن آخریــن پادشــاه شــاهمیریها موفــق شــد حکومــت را از آن خــود کــرده و
بــر کلیــه امــور مســلط شــود .وی (ســال  968ق1560/م) بــه عنــوان شــاه ،زمــام امــور
را بــه دســت گرفــت و بــه تقلیــد از مغــوالن لقــب پادشــاه بــر خــود نهــاد( .ددمــری،
بیتــا )126-125 :او پــس از دســتیابی بــه تخــت ســلطنت شــورش اشــراف ســرکش
را ســرکوب نمــود و صلــح و آرامــش را در کشــمیر برقــرار ســاخت و مناطقــی را کــه
اعــام اســتقالل نمــوده بودنــد دوبــاره بــه کشــمیر ملحــق کــرد.
پــس از او بــه ترتیــب ،حســین چــک ( 978-971ق1571-1564/م) ،علــی چــک
( 986-978ق 1579-1571/م) ،یوســف چــک ( 988-986ق 1581-1579م) ،لوهــر
چــک ( 988ق 1581م) ،یوســف چــک بــرای بــار دوم ( 994-988ق) و یعقــوب چــک
( 997-994ق 1586-1581م) بــه حکومــت رســیدند .در زمــان یوســف چــک اشــراف
و برخــی از نزدیــکان ناراضــی وی ســر بــه شــورش برداشــتند و یوســف بــا آنهــا وارد
جنــگ شــد ،لیکــن شکســت خــورد و بــه راجــوری گریخــت و ســید مبــارک نخسـتوزیر
او بــه قــدرت رســید .ولــی اشــراف از ایــن وضــع ناراضــی بودنــد و از یوســف چــک
تقاضــا کردنــد تــا بــه کشــور بــاز گــردد .هنــگام بازگشــت و درگیــری بــا ســید مبــارک
کمکــی از آنهــا دریافــت نکــرد( .حســین )64 :1372،یوســف ،بــار دیگــر شکســت خــورد
و بــه راجــوری گریخــت .در دوران حکومــت نــه ماهــه لوهــر چــک ،یوســف بــرای
بازپسگیــری تاجوتخــت از اکبــر شــاه گورکانــی تقاضــای کمــک کــرد .اکبــر کــه در
ایــن زمــان مترصــد فرصــت بــود و میخواســت کشــمیر را بــه هنــد ملحــق نمایــد تــا
مــرز شــمالی خــود را کــه از تبــت ،کشــمیر ،کابــل و قندهــار تــا بلوچســتان ادامــه داشــت،
اســتوارتر گردانــد ،بــه درخواســت یوســف چــک جــواب مثبــت داد و نیروهــای خــود را بــه
فرماندهــی راجهمــان ســینگ بــرای حملــه بــه کشــمیر اعــزام کــرد.
یوســف چــک وقتــی بــه الهــور رســید آثــار ناخوشــایند ایــن حملــه را دریافــت کــه از
آن پــس خارجیهــا بــا او بــه عنــوان یــک خراجگــزار رفتــار خواهنــد کــرد .بــه همیــن
دلیــل نــه تنهــا از قــوای مغولــی اســتفاده نکــرد بلکــه بــا جم ـعآوری نیروهــای محلــی
بــه تنهایــی بــا لوهــر چــک جنگیــد و پیــروز شــد و (در ســال  998ق1570/م) مجــدداً
قــدرت را در کشــمیر بــه دســت گرفــت .اکبرشــاه از ایــن کــه یوســف چــک از نیروهــای او
اســتفاده نکــرد ،ناراحــت شــد و بعــد از مــدت کوتاهــی دو ســفیر بــه کشــمیر اعــزام کــرد
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و بــه یوســف پیغــام داد تــا خــود را بــه ســرعت بــه دربــار گورکانیــان برســاند.
یوســف بــه ســبب حفــظ کشــور از حملــه اکبــر میخواســت بــه دربــار وی بــرود ،امــا
تقاضــای عمــوم بــرای مبــارزه بــا حملــه و تهاجــم اکبــر ،تصمیــم او را تغییــر داد .برخــورد
یوســف بــا درخواســت اکبــر ،او را خشــمگین ســاخت و اکبــر فرمــان حملــه بــه کشــمیر
را صــادر کــرد .ارتــش مغــول (ســال  999ق1571/م) از طریــق هــزاره وارد کشــمیر شــد
و در «بــاره مــوال» جنــگ آغــاز شــد .لشــکر مغــول بــر اثــر ســردی هــوا و کمبــود مــواد
غذایــی و مقاومــت سرســختانه کشــمیریها عقبنشــینی کــرد و خواســتار صلــح شــد.
یوســف بــه طــور پنهانــی بــا فرماندهــان مغولــی دربــاره صلــح مذاکــره کــرد و آنــان بــه او
اطمینــان دادنــد فقــط بعــد از ادای احتــرام بــه دربــار اکبــر بــه کشــورش برگــردد .یوســف
کــه مایــل بــود کشــور و مردمــش را از آزار بعــدی لشــکر مغــول نجــات دهــد ،صلحنامــه
را پذیرفــت( .حســین )66 :1372،یوســف چــک (در ســال  994ق 1566/م) در دربــار اکبــر
حضــور یافــت امــا بــه جــای اجــازه بازگشــت بــه کشــمیر ،در الهــور زندانــی و ســپس بــه
بیهــار یکــی از ایــاالت هنــد تبعیــد شــد( .مؤلــف مجهــول)183 :1982،
پــس از حــدود دو ســال و نیــم بــه همــراه راجهمــان ســینگ بــه بیهــار فرســتاده شــد
و فرماندهــی  500ســوار بــه وی واگــذار گردیــد و ســرانجام یوســف در ذیالحجــه (ســال
 1000ق1572/م) درگذشــت( .عالمــی ،1372 ،ج  )476-474 :3مــردم کشــمیر یوســف را
بــه دلیــل شــخصیت جــذاب ،حمایــت از فرهنــگ کشــمیر و اجــرای اصالحــات انســانی
ماننــد نگرفتــن صــدف 1از روســتائیان ،لغــو جزیــه و انــواع مالیاتهــای ظالمانــه محلــی،
تجلیــل میکننــد( .اطهــر رضــوی ،1376،ج )295 :1پــس از اینکــه مغــوالن پیمــان
صلــح را نقــض کردنــد ،یعقــوب چــک خــود را پادشــاه کشــمیر اعــام کــرد .در دوران
حکومــت او ،رقبــای سیاســی از جملــه قاضــی موســی کــه عالمــی ســنی و متعصــب بــود،
بــه بهانههــای مختلــف ،احساســات مذهبــی را شــعلهور کردنــد کــه نتیجــه آن ســلب
آزادی و اســتقالل کشــمیر بــود.
اقــدام یعقــوب چــک در قتــل قاضــی موســی بــه دلیــل توطئــه بــر ضــد حکومــت وی
(همدانــی ،بیتــا )92:شــورش را در کشــمیر فراگیــر کــرد و وحــدت مــردم کشــمیر از هــم
 .1صدف :در ادوار قدیم در افریقا و جنوب آسیا به عنوان پول از آن استفاده میشد.
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پاشــید .علمــا و امیــران اهــل ســنت کــه حاضــر بــه پذیــرش حکومت شــیعیان و پیشــرفت
آنهــا نبودنــد ،هیأتــی را بــه دربــار اکبرشــاه گورکانی فرســتادند و از او خواســتند تا کشــمیر
را نیــز بــه قلمــرو خــود ملحــق ســازد .اکبــر نیــز بــه شــرط خــروج چکهــای شــیعه
از کشــمیر (همدانــی ،بیتــا ،)95 :عــدم اســتفاده کشــمیریها از اســلحه و اســتخدام در
ارتــش و عــدم اســتفاده از کشــمیریها در مســئولیتهای حســاس و کلیــدی (ددمــری،
بیتــا )158 :درخواســت آنهــا را پذیرفــت .یعقــوب چــک بــه نبــرد بــا ســپاهیان اکبــر
شــتافت ،امــا بــه ســرعت شکســت خــورد و بــه جنگهــای ایذایــی روی آورد .ســرانجام
اکبــر وی را وادار بــه صلــح نمــود .یعقــوب نیــز پذیرفــت .لیکــن شــاه گورکانــی بــه قــول
خــود وفــا نکــرد و یعقــوب را زندانــی و مســموم نمــود و ســرانجام در دهــم محــرم (ســال
 1001ق1573/م) چشــم از دنیــا فروبســت( .اطهــر رضــوی ،1376،ج)296 :1
از عوامــل اصلــی ســقوط دولــت چکهــای شــیعه میتــوان اختالفــات و جنگهــای
داخلــی بــر ســر مســأله جانشــینی ،تعصــب مذهبــی امــرا و علمــای اهــل ســنت و شــورش
و توطئههــای آنهــا و در نتیجــه ایجــاد رقابتهــای سیاســی بــا شــیعیان چــک ،حمایــت
مغــوالن از شورشــیان و دخالــت آنهــا در نظــام اداری کشــمیر و در نهایــت حمــات
گســترده اکبرشــاه گورکانــی بــه ایــن ســرزمین برشــمرد .بــا شکســت سلســله چــک
ســلطنت مســتقل کشــمیر پایــان یافــت .بــه ایــن ترتیــب شــیعیان بهویــژه حــکام شــیعی
در عهــد شــاهمیری هــا و چکهــا علیرغــم تمامــی مشــکالت موجــود توانســتند بــذر
تشــیع را در کشــمیر کاشــته و آن را حفــظ نماینــد و برخــاف خواســت گورکانیــان اهــل
ســنت حکومــت مســتقل شــیعی در ایــن ســرزمین ایجــاد نماینــد.
اقدامات شیعیان کشمیر در عصر گورکانیان
پــس از آن کــه اکبرشــاه گورکانــی کشــمیر را زیــر ســلطه خــود درآورد ،پرچــم دولــت
مســتقل محلــی در کشــمیر فــرو افتــاد .میــرزا قاســم اســتاندار اکبرشــاه در کشــمیر جهــت
مقابلــه بــا شــیعیان از حکومــت مرکــزی مــدد جســت .اکبــر ،ســید یوســف رضــوی را
مأمــور مقابلــه بــا ســرداران شــیعه کــرد کــه رهبــری مقاومــت را بــر عهــده داشــتند .ســید
یوســف کــه سیاســتمداری زیــرک و پیــرو مذهــب شــیعه بــود بــرای فــرو نشــاندن
جنبــش مقاومــت شــیعیان قشــونی را همــراه خــود کــرد .او توانســت بــا تطمیــع و تهدیــد
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برخــی ســرداران چــک را بــه خــود جلــب نمایــد و بــه ایــن ترتیــب (ســال  966ق /
1559م) قیــام ســرکوب شــد .پــس از آن ،میــرزا یوســف رضــوی پســر احمــد رضــوی
مشــهدی خــود بــه ســمت اســتانداری کشــمیر منســوب شــد .در زمــان او بــود کــه برخــی
شــعرای مشــهور ایرانــی چــون کفــری تربتــی بــه کشــمیر عزیمــت کردنــد( .نهاونــدی،
 ،1381ج )808-807 :3
اکبرشــاه بــرای آرام و مطیــع نگهداشــتن مســتعمرههای خویــش قبــل از آنکــه از
روشهــای نظامــی اســتفاده کنــد ،بــه دیپلماســی و شــیوههای فرهنگــی تکیــه میکــرد.
بــه طــوری کــه بــرای کاســتن روحیــه جنگجویــی شــیعیان کشــمیر در میــان آنــان
بــه ویــژه جوانــان ایــن منطقــه ،پوشــاک جدیــدی رواج داد کــه باعــث ایجــاد روحیــه
مصرفگرایــی در میــان اهالــی کشــمیر شــد( .ســال  967ق1560/م) اکبرشــاه از کشــمیر
دیــدن کــرد و یــک مــاه در آن دیــار اقامــت گزیــد .در ایــن ســفر ،شــاعر معــروف
پارســیگو «عرضــی» کــه در ســرودن اشــعار نغــز شــهره بــوده اســت او را همراهــی
میکــرد .یکــی از ابیــات ســرودههای او کــه نشــان از اهمیــت کشــمیر دارد ایــن چنیــن
اســت:
هر سوخته جانی که به کشمیر درآید گر مرغ کباب است به بال و پر آید
در همیــن ســفر ،اکبــر جهــت اصــاح قوانیــن و مقــررات دولتــی و بهبــود وضــع مــردم
و اصــاح نظــام عادالنــه اخــذ مالیــات ،شــورایی متشــکل از قاضــی علــی ،قاضــی نــوراهلل
شوشــتری و توتــا رام تشــکیل داد تــا بــه وضــع قوانیــن جدیــد مبــادرت کننــد .انتخــاب
قاضــی نــوراهلل شوشــتری بــه دلیــل اهمیــت شــیعیان در صحنــه سیاســی ـ اجتماعــی
کشــمیر میباشــد( .عالمــی ،1372،ج  )595 :3در دوره زمــامداری اکبــر ،قیــام دیگــری در
کشــمیر بــه رهبــری یــادگار میــرزا رخ داد کــه آن نیــز ،ســرکوب شــد .بــه دنبــال آن اکبــر
شــاه ،قلیچخــان یکــی از ســرداران ویــژه خــود را بــه عنــوان اســتاندار کشــمیر منســوب
کــرد .قلیچخــان شــش ســال بــر ایــن ســمت باقــی مانــد( .مؤلــف مجهــول-297 :1982،
 )299اکبــر در ادامــه سیاســت جــذب قلــوب مــردم و جهــت بــاال بــردن ســطح رفــاه
عمومــی جامعــه کشــمیر و جلوگیــری از شــورش و اغتشــاش بــه میــرزا یوســفخان
مشــهدی دســتور داد تــا شــهر گرکــوت را در کنــار دریاچــه « َد ّل» بســازد .ســاختن ایــن
شــهر یــازده میلیــون روپیــه هزینــه داشــت و ایــن امــر نمایانگــر اهمیتــی بــود کــه اکبــر
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شــاه گورکانــی بــرای آبادانــی و کســب رضایــت مــردم کشــمیر قائــل بــود.
در دوره حکومــت  22ســاله جهانگیــر بــا توجــه بــه عالقــه وی بــه مناظــر طبیعــی
بارهــا بــه کشــمیر مســافرت کــرد .از ایــن جهــت وی در ایجــاد ســاختمانها ،تســطیح
راههــا و تزییــن و تعمیــر مــدارس ،مســاجد و حمامهــا کوشــش فــراوان نمــود و در ایــن
راه همســرش نورجهــان کــه فــردی بــا ذوق بــود ،نقــش بســیار ایفــا کــرد .از جملــه
میتــوان بــه ســاختمان شــالیمار و تعمیــر قصرهــای ماســابل ،اچــه بــل و ویرنــاگ و
غیــره اشــاره کــرد .جهانگیــر طــی حکومتــش تعــدادی از امــرای خــود را بــه نوبــت بــه
صوبــهداری یــا اســتانداری کشــمیر منســوب کــرد .نــواب قلیچخــان ،هاشــمخان،
صفدرخــان ،احمدبیگخــان ،دالورخــان ،ارادتخــان و اعتقادخــان صوبــهداران او بودنــد
(ددمــری ،بــی تــا )285-282 :از ایــن تعــداد قلیچخــان و اعتقادخــان افــراد ظالمــی
بودنــد و همــواره از ســتم آنهــا بــه شــاه شــکایت میشــد .شــاه حتــی مالیاتــی را کــه
بــه عنــوان رســم فــوجداری گرفتــه میشــد ،لغــو و رســم کهنــه و دیرینــه کشــتن
دختــران در میــان مــردم فقیــر و پســت را بــا اصــرار فــراوان از میــان برداشــت( .شــیروانی،
 )49 :1970اقدامــات جهانگیــر در کشــمیر موجبــات رشــد ســریع جمعیــت در ایــن منطقــه
شــد( .حســن شــاه ،2002،ج )273 :1شــاه جهــان در دوره حکومــت سیســاله خــود ،بــر
سراســر هنــد مســلط شــد و نظــام ملوکالطوایفــی پادشــاهان مســلمان و راجههــای
هنــدو را از جملــه در کشــمیر منقــرض کــرد .او در مــدت حکومــت خــود چهــار مرتبــه
بــه کشــمیر ســفرکرد و هفــت صوبـهدار فــوق االشــاره را بــرای کشــمیر برگزیــد( .مؤلــف
مجهــول)310-307 :1982،
از میــان ایــن افــراد ،علیمردانخــان ایرانیاالصــل بــود و مدتــی نیــز حکومــت
قندهــار را در دســت داشــت ،امــا اختالفاتــی کــه بیــن شــاه و درباریانــش بــا حکومــت
علیمردانخــان بــه وجــود آمــد باعــث شــد بــه دربــار شــاه جهــان پناهنــده شــود .از
آنجــا کــه وی قابلتریــن فــرد ارتــش بــه شــمار میآمــد از جانــب شــاه جهــان بــه
حکومــت کشــمیر دســت یافــت( .حســن شــاه ،2002 ،ج  )508-507 :2او در طــی دوبــار
صوبــهداری کمشــیر اقدامــات عامالمنفعــه و عمرانــی پرشــماری انجــام داد .احــداث
باغهــا و گلزارهــا ،تســطیح و تعمیــر راههــای پرخطــر و صعبالعبــور بــرای آســایش
مســافران و تأســیس مســافرخانهها و کاروانســراها از جملــه کارهــای مهــم او بــود .در
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دوره دوم حاکمیــت او در کشــمیر قحطــی و خشکســالی بــروز کــرد کــه بــا درایــت او
مهــار شــد .وی بــا وارد کــردن غلــه و حبوبــات از پنجــاب و توزیــع رایــگان و یــا بــا نــرخ
ارزان میــان مــردم فقیــر و قحطـیزده کشــمیر بــر آوازه خــود افــزود( .حســن شــاه،2002،
ج)507 :2
ابراهیمخــان ملقــب بــه ظفرخــان نیــز کــه دوبــار بــه حکومــت کشــمیر رســید،
ایرانیاالصــل بــود .وی بــه دلیــل اقدامــات و شایســتگیهای نظام ـیاش بــه ظفرخــان
لقــب یافــت( .ددمــری ،بــی تــا )298 :او تمــام مقــررات ســختی را کــه اعتقادخــان در
کشــمیر ایجــاد کــرده بــود را بــا اجــازه پادشــاه ،لغــو کــرد( .حســن شــاه ،2002،ج:2
 )501-500لــذا در دوران او شــیعیان و اهــل ســنت توانســتند بــدون اختــاف در کنــار
هــم زندگــی کننــد .در دوران ظفرخــان ،بلتســتان نیــز فتــح شــد و ضمیمــه خــاک کشــمیر
گردیــد( .شــیروانی )53 :1970،ظفرخــان هنگامــی کــه در کابــل بســر میبــرد ،بــا صائــب
تبریــزی مالقــات کــرد .صائــب در اواخــر عهــد جهانگیــر (ســال  1034ق 1625/م)
عــزم ســفر هنــد نمــود و در کابــل ظفرخــان کــه نیابــت پــدر خــود خواجــه ابوالحســن
تربتــی صوب ـهداری آنجــا را بــر عهــده داشــت ،مقدمــش را گرامــی داشــته و مصاحبــت
و مجالســت بــا او را ســرمایه افتخــار خویــش دانســت .صائــب نیــز قصائــد پرمضامینــی
در مــدح او ســرود:
حــقــــوق تربیـتــت را کــــه در تــرقــی بــاد

زبان کجاست که در حضرتت فــــرو خـوانـــم؟

تـــو پایتخت سخــــن را بــه دســـت مــن دادی

تــو تــاج مــدح نــهـادی به فــرق دیــوانــم

ز روی گــــرم تــــو جـوشیـــد خون معـنی مــن

کشیـــد جذب تــو ایـن لعــل از رگ کــانــم

چــــو زلــف سنبـل ابیــات مــــن پریـشان بـود

طــره شــیـرازه روی دیــوانـــم
نــداشــت
ّ

تـــو غنــچـــه ساختــــی اوراق بــــاد برده مــــن

و گــرنــه خـــار نمـیمــانــد از گـلـستانـــم

تــو مشــت مشــت گهــر چــون صــدف بــه مــن دادی

چو گـــل تـو زر بـه سپــر ریخـتی بـه دامـانم
(سید ناصری)55 :1380،

صائــب همــراه بــا ظفرخــان عــازم پایتخــت شــد و بعدهــا همــراه او بــه کشــمیر
رفــت( .کنبــوه ،1967،ج  )295-293 :3در دوران حکومــت ظفرخــان در کشــمیر شــاعران
دیگــری ماننــد کلیــم همدانــی ،قدســی مشــهدی و غنــی کشــمیری در منــزل او گــرد
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میآمدنــد و مشــاعره میکردنــد( .ســیدناصری )55 :1380،کلیــم همدانــی چنــان بــه
ظفرخــان عالقهمنــد بــود کــه پــس از تغییــر وی از حکومــت کشــمیر غــزل پرســوز ذیــل
را ســرود کــه بــه قــول ســید حســامالدین راشــدی حکــم مرثیــه را داشــت.
شــکوه درد تـــرا کـــی بیش درمان مـیکنـــیم

تشنه میمیریم و شکــــر آب حـــیوان مـیکنـــیم

بـــی تـو تـاریکست کشمیر ای چـراغ دیـدههـا

ما سیهروزیم در شـــب سیـــر بـــستان مـیکنیـم

گل اگـــر تـــا سینه در کشمیر مـیآیـد چه سود

مــا کــه گل از اشــک خونیــن در گریبــان میکنیم
(الهوری ،1967،ج )88 :2

هرچنــد کــه اورنــگ زیــب بــا کشــتن بــرادران ،بــرادرزادگان و خویشــان و نیــز
اســیر کــردن پــدر خــود بــه قــدرت رســید ولــی در ایــن زمــان ،ســلطنت گورکانیــان
بــا گســتردهترین قلمــرو جغرافیایــی بــه کمــال عظمــت و قــدرت خــود رســیده بــود.
(کنبــوه ،1967،ج )55-54 :3بــه طــوری کــه حــدود آن از کشــمیر تــا کرناتــک و از
برمــه تــا غزنیــن گســترده شــده بــود و قبــل از اســتقرار حکومــت انگلیس ـیها در هنــد،
قلمــرو حکومــت اورنــگ زیــب بیــش از قلمــرو هــر پادشــاه دیگــری در ایــن منطقــه بــود.
دوران حکومــت چهلونــه ســاله اورنــگ زیــب همــراه بــا جنگهــا و لشکرکشــیهای
فــراوان همــراه بــود کــه نتیجــه آن خســارتهای مالــی و هرجومــرج و ناامنــی بــود.
()Asher،1992:253

از ایــن جهــت او فقــط یکبــار بــه کشــمیر مســافرت کــرد ولــی طــی حکومــت
خــود ،چهــارده صوبـهدار و حاکــم بــه ایــن ســرزمین فرســتاد از جملــه ابراهیمخــان پســر
علیمرادخــان ســه بــار و ســیفخان دوبــار بــه حکومــت کشــمیر رســیدند .حاکمــان او
در کشــمیر همگــی بــه عــدل و انصــاف رفتــار میکردنــد و در آبادانــی ایــن ســرزمین
میکوشــیدند .مهمتریــن مشــکل موجــود در ایــن دوران تعصــب مذهبــی شــدید پادشــاه
گورکانــی بــود کــه از فقــه حنفــی پیــروی میکــرد( .هالیســتر )152-151 :1373،همیــن
امــر منجــر بــه درگیــری شــیعیان و اهــل ســنت در کشــمیر میشــد .حتــی وی دو تــن
از حاکمــان خــود در کشــمیر را بــه خاطــر طرفــداری از شــیعیان برکنــار کــرد .شــیعیان
کشــمیر نیــز همــواره دولــت گورکانــی را غاصــب قــدرت سیاســی خــود میدانســتند.
بــا مــرگ اورنــگ زیــب (ســال  1119ق 1707/م) دوران شــکوه و عظمــت گورکانیــان
در هنــد بــه پایــان رســید و قــدرت دولــت مرکــزی رو بــه اضمحــال گذاشــت .در نتیجــه
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شــاهزادگان بــر ســر قــدرت بــه نــزاع پرداختنــد .در ایــن دوره تســلط حکومــت مرکــزی
هنــد بــر کشــمیر نیــز سســت گردیــد و کشــمیریها درصــدد برآمدنــد تــا بــه یــک
اســتقالل نســبی دســت پیــدا کننــد .در دوران محمــد شــاه گورکانــی نیــز بــا ســلطه
نادرشــاه بــر افغانســتان و نزدیکــی بــه کشــمیر مجــدداً ایــن ســرزمین دچــار اغتشــاش
و آشــوب شــد .بــا مــرگ نــادر فرمانــده نیــروی پیــاده او احمدخــان افغانــی بــه نــام
احمدشــاه ابدالــی حکومــت افغانســتان را بــه دســت گرفــت و بــر کشــمیر نیــز تســلط
یافــت .بدیــن ترتیــب ســلطنت گورکانیــان بــر کشــمیر پایــان یافــت و افغانهــا (تــا ســال
 1288ق 1876 /م) بــر کشــمیر حکومــت کردنــد تــا اینکــه مهاراجــه رنجیــت ســینگ،
کشــمیر را اشــغال کــرد و بــرای چنــد قــرن بــه حکومــت مســلمانان در ســرزمین کشــمیر
خاتمــه داد( .همدانــی ،بیتــا151-149 :؛ حســین)81-80 :1372،
نقش حکام شیعی در تحوالت فرهنگی و اجتماعی کشمیر
شــیعیان در عهــد حــکام شــاهمیری و چکهــا کــه تمایــات شــیعی داشــتند ،زمــام
امــور را بــه دســت گرفتنــد و اوضــاع و احــوال کشــمیر بــرای هــر نــوع فعالیــت شــیعیان
مســاعد شــد بهویــژه در دوران طالیــی چکهــا آنهــا توانســتند از طریــق فعالیتهــای
فرهنگــی و اجتماعــی پایههــای تشــیع را مســتحکم نماینــد .در ایــن دوره حــکام شــیعی
بــا بنــای مدرســه ،دانشــکده و آمــوزش رایــگان بــه پیشــرفتهای علمــی کمــک شــایانی
نمودنــد ،بهطــوری کــه تعــداد دانشــمندان کشــمیر بــا ایــران و عــراق برابــری مینمــود.
برخــی از حــکام چــک ماننــد یوســفچک و حســینچک در امــر فرهنگســازی نقــش
بســیار مؤثــری داشــتند بــه طــوری کــه یوســفچک کــه خــود اهــل علــوم و فنــون
بــود بــه زبانهــای کشــمیری ،فارســی و اردو شــعر میســرود و عالمــان ،شــاعران و
موســیقیدانان در دربــار او اکــرام ویــژهای داشــتند( .همدانــی ،بیتــا)126-125 :
در دربــار شــاهان چــک ادبیــات ،شــعر و فــن خوشنویســی بــه اوج خــود رســید و
خــط نســتعلیق پیشــرفت زیــادی کــرد ،خطــاط معــروف ایــن دوره محمدحســین نــام
داشــت (ســید ناصــری )55 :1380،کــه اکبــر شــاه پــس از فتــح کشــمیر بــه او لقــب
زریــن داد .ایــن فــن بــه شــیعیان اختصــاص داشــت و آنــان خطاطــان خــوب و ارزنــدهای
را تربیــت کردنــد اگرچــه ایــن فــن بعدهــا بــه ســبب حــوادث سیاســی و تحــت تعقیــب
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بــودن شــیعیان توســط حــکام مغــول و افغــان از بیــن رفــت( .همدانــی ،بیتــا)128 :
شــاهان چــک در کشــمیر خدمــات فرهنگــی و مذهبــی شــایان توجـهای داشــتند .ترویــج
زبــان فارســی کــه زبــان دربــار پادشــاهان چــک بــود باعــث شــد فرهنــگ ایرانــی کــه از
زمــان شــاهمیریها وارد کشــمیر شــده بــود ،در ایــن دوره رو بــه گســترش نهــد .آنــان
بــا پادشــاهان صفویــه رابطــه خوبــی داشــته و تعــدادی از ادبــا و شــعرای ایرانــی شــیعی
ماننــد میرعلــی (ددمــری ،بیتــا )184 :و میــرزا علیخــان (همدانــی ،بیتــا )121 :بــه
کشــمیر مهاجــرت کردنــد.
ســه نفــر از پادشــاهان چــک یعنــی حسینشــاه ،علیشــاه و یوسفشــاه نیــز خــود
ذوق شــعری داشــته و بــه ترویــج زبــان و ادب فارســی کمــر همــت بســتند .طایفــه چــک
در نشــر فرهنــگ شــیعی و مظاهــر آن ماننــد ســاختن حســینیه (همدانــی ،بیتــا،)42 :
حمایــت از علمــای شــیعی نظیــر موالنــا حافــظ بصیــر (همدانــی ،بیتــا ،)115:مالحســن
اســود (حسنشــاه ،2002،ج ،)421 :2شــیخ حســن (حســن شــاه ،2002،ج  ،)528 :2مــأ
اعینــی (ددمــری ،بیتــا )159 :خطبــه خوانــدن بــه نــام دوازده امــام در مســاجد جامــع و
بنــای بقــاع متبرکــه و دفــن تابــوت شــهید میــر دانیــال در زدی بــل و نیــز رواج مظاهــر
تصــوف ماننــد تعمیــر خانقاهــای میرشــمسالدین عراقــی (ســال  959ق1551/م)،
احیــاء سلســله همدانیــه و تعمیــر خانقــاه حس ـنآباد نقــش بــه ســزایی داشــتند( .مؤلــف
مجهــول 257-256 :1982،و 358-354؛ حسنشــاه ،2002،ج  360-359 :2و )502
ابراهیمخــان پســر علیمردانخــان کــه فــردی عالــم و فاضــل بــود ،مصاحبــت
بــا علمــا را بســیار دوســت داشــت و آنهــا را در دربــار خــود گرامــی میداشــت .او بــا
مشــارکت و همراهــی علمــا منطقــه کتابــی در پنــج جلــد مرتــب نمــود کــه البیــاض
الابراهیمــی نــام داشــت .او در ایــن کتــاب بــه تمــام اعتراضــات و شــبهات علمــا اهــل
ســنت بــا منابــع خــود آنهــا ،پاســخ داد( .همدانــی ،بیتــا )151 :میــرزا حیــدر کــه از
علمــا و ادیبــان عصــر خــود بــود در راســتای نشــر فرهنــگ شــیعی کتابــی بــه نــام تاریــخ
ملــک حیــدر نوشــت( .همدانــی ،بیتــا )132 :ایــن کتــاب از منابــع مهــم شــیعیان
کشــمیر محســوب میشــود چــون اکثــر حــوادث آن زمــان را منعکــس نمــوده اســت.
(حســن شــاه 2002،ج )835 :2
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اقدامات رفاهی و عمرانی حکام شیعه در کشمیر
حــکام شــیعی کشــمیر در راســتای تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی بــه اقدامــات
رفاهــی و عمرانــی پرداختنــد کــه عبارتنــد از:

 .1ساخت باغها و پارکهای عمومی

عمدهترین این باغها و پارکها عبارتند از:
ـ باغ حسینشاه چک (حسن شاه ،2002،ج )364 :2؛
ـ باغ یوسف شاه چک (حسن شاه ،2002،ج 364 :2؛ همدانی ،بیتا)233 :؛
ـ بــاغ ملکــه نــور جهــان همســر پادشــاه جهانگیــر گورکانــی کــه ایرانیاالصــل و
شــیعهمذهب بــود( .حســین67 :1372 ،؛ همدانــی ،بیتــا)233 :؛
ـ بــاغ آصفجــاه بــرادر ملکــه نــور جهــان و از منص ـبداران مهاجــر ایرانــی در دوره
جهانگیــر گورکانــی بــود( .حســن شــاه ،2002،ج 378 :1؛ همدانــی ،بیتــا)236 :؛
ـ بــاغ صادقخــان کــه از وزراء ایرانــی شــاه جهــان بــود( .همدانــی ،بیتــا236 :؛
حســن شــاه ،2002 ،ج )385 :1؛
ـ باغهــای ظفرخــان احســن حاکــم کشــمیر در عهــد شــاه جهــان (ددمــری ،بیتــا:
225؛ حسنشــاه ،2002،ج )382 :1؛
ـ باغ میرزا حیدر ملک چادوره (حسن شاه ،2002،ج)835 :1؛
ـ باغهــا و پارکهــای متعــدد علیمــردان خــان کــه همــه آنهــا را وقــف حــرم امــام
رضــا نمــود( .حســن شــاه ،2002،ج 590 :1؛ 597؛ ددمــری ،بیتــا.)230 :
 .2ساخت خانقاه ،مسجد و کاروانسرا

یکــی از مهمتریــن اقدامــات شــاهان و حــکام شــیعی جهــت ایجــاد تحــوالت
فرهنگــی و اجتماعــی بنــای مســاجد و خانقاههــای متعــدد بــود کــه میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره نمــود:
 میــرزا حیــدر ملــک چــادوره در دوران حکومــت خــود مســجد جامــع کشــمیر راکــه در آتشســوزی از بیــن رفتــه بــود ،بازســازی کــرد و اشــعار زیــر را بــر ســنگ آن
حکاکــی نمــود:
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بــتاریخ هــزار و بیستونه هجرت رسیــد بــروز
عیــد روزه ســوخــــته در نوبــت ثانــی
ملــک حیــدر رئیــس الملــک در عهــد جهانگیــری
نــهاد از نــو اســاس بـــارگــاه عید قربــانـی
 او بــرای رفــاه عمومــی و رســاندن آب بــه مســجد کانالهــای آب را بازســازی کــردو بــا ایــن اقــدام آب را بــرای محلههــای زیــادی در اطــراف مســجد مهیــا نمــود .در دوره
چکهــا مســاجدی چــون مســجد حس ـنآباد ،مســجد حاجــی عیــدی جدیبــل ،مســجد
بــدگام ،حســینیه زدیبــل ،حســینیه حسـنآباد و حســینیه احمــد پــوره مــاگام بنــا گردیــد
کــه از مهمتریــن مســاجد و حســینیههای شــیعیان در کشــمیر بــود( .همدانــی ،بیتــا:
227-228؛ حســین98 :1372،؛ مؤلــف مجهــول)98-100 :1982،

خانقاههایی که قبل از حکومت چکها بنا گردید عبارتند از:

 اولین خانقاه در کشمیر توسط رنچن شاه (سال  725ق1324/م) بنا گردید. ســلطان ســکندر (ســال  796ق 1394/م) خانقاهــی بــرای عبــادت میــر ســید محمــدهمدانی در ســرینگر ســاخت.
 ســلطان زینالعابدیــن (ســال  828ق 1425/م) خانقاهــی را بــرای ســید محمــدمدنــی بنــا نمــود( .حسنشــاه ،2002،ج )428 :2
خانقاههایی که توسط چکها بنا گردید:

 خانقــاه میــر شــمسالدین عراقــی کــه توســط غــازی چــک و بــه کمــک ملــکموســی رینــه (ســال  909ق 1502/م) در زدیبــل ســرینگر بنــا گردیــد کــه دوبــار در
عهــد دولــت چــک و جهانگیــر گورکانــی بازســازی شــد( .ددمــری ،بیتــا202 :؛ مؤلــف
مجهــول)96 :1982،
 خانقــاه بابــا خلیــلاهلل در زمــان پادشــاهان چــک بنــا شــد .ایــن خانقــاه بســیارعظیــم بــود ،بــه طــوری کــه عمارتهــای آن تــا کنــاره رودخانــه جهلــم کشــیده شــده
بــود( .همدانــی ،بیتــا)321 :
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نقش علماء شیعه در تحوالت علمی ،فرهنگی و اجتماعی کشمیر
بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه شــیعیان در کشــمیر داشــتند ،علمــاء بــزرگ شــیعی بــه
ویــژه علمــاء مهاجــر در تحــوالت علمــی و فرهنگــی ایــن ســرزمین نقــش بســزایی ایفــاء
نمودنــد کــه در زیــر بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
میــر ســیدعلی همدانــی :از جملــه علمــاء شــیعی مهاجــر بــه کشــمیر میــر ســید
علــی همدانــی ملقــب بــه شــاه همــدان ،علــی ثانــی و امیرکبیــر بــود .وی در ســال  796ق
 1394/م پــس از حملــه تیمــور بــه همــراه هفتصــد تــن از ســادات بــه کشــمیر مهاجــرت
کــرد .پیــش از آن نیــز ،دو بــار بــه آنجــا رفتــه بــود و ســلطان شــهابالدین حاکــم
کشــمیر از مریــدان او محســوب میشــد .او مقــدم ســید و همراهانــش را گرامــی داشــت.
ایــن وضعیــت زمینــه مناســبی بــرای ادامــه جریــان جــذب مهاجــران بیشــتر از ایــران بــه
هنــد گردیــد .بــه همیــن دلیــل ،ده ســال بعــد از مهاجــرت ایــن گــروه از ســادات ،ســیصد
نفــر دیگــر از پیــروان میــر ســید علــی از ایــران بــه کشــمیر رفتنــد .در میــان اینــان
قاضــی ،نویســنده و شــاعران زیــادی نیــز حضــور داشــتندtikku,1971:12-14(.؛ حکمــت،
)342-337 :1332
میــر ســید علــی قوانیــن اســامی را در اشــکال مختلــف بــه حاکــم کشــمیر و اتبــاع
وی آموخــت تــا در امــر حکومــت بــه کار بندنــد .ســید و همراهانــش در دهکدههــا
و روســتاهای دور افتــاده کشــمیر بــه تبلیــغ اســام پرداختــه و بــا اســتفاده از زبــان
فارســی بــه ترویــج احــکام و تبلیــغ فرهنــگ اســامی و شــیعی میپرداختنــد( .الطــاف
حســین44 :1372 ،؛ کاشــمیری ،1950،ج  )51 :1او بــا تدویــن کتــب مختلــف توانســت
در تحــوالت علمــی و فرهنگــی کشــمیر مؤثــر واقــع شــود ،کتبــی ماننــد ذخیــره الملــوک
پیرامــون وظایــف فرمانــداران ،مــوده القربــی در فضائــل اهلبیــت ،اربعیــن فــی فضائــل
امیرالمؤمنیــن دربــاره فضیلــت حضــرت علــی و صدهــا مقالــه در رابطــه بــا منطــق،
عرفــان و تصــوف ،قانونگرایــی ،فلســفه ،سیاســت ،علــم اخــاق و تفســیر قــرآن در ایــن
راســتا اهمیــت بســزایی دارنــد( .ســید ناصــری)37 :1380،
میــر ســید علــی عــاوه بــر فعالیتهایــی جهــت توســعه آموزشهــای قرآنــی در
قالــب تأســیس مدرســه القــرآن کــه بــه ســفارش او و بــه وســیله ســلطان شــهابالدین
در کشــمیر بنــا گردیــد ،آثــار قرآنــی خــود را در قالــب رســالههای متعــدد از جملــه
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شــرح الناســخ و المنســوخ ،فتوتیــه ،موچلکــه ،اســرار وحــی ،ذکریــه ،درویشــیه و واردات
آورده اســت .او در طــول اقامتــش در کشــمیر توانســت س ـیوهفت هــزار نفــر هنــدوی
کشــمیری را بــه دیــن اســام مشــرف نمایــد و توســط وی ،اســام وارد مناطــق جدیــدی
شــد کــه قبـ ً
ا بــا آن آشــنایی نداشــتند( .ســهروردی )166 :1992 ،تأثیرگــذاری میــر ســید
علــی همدانــی در عرصههــای فرهنگــی و اجتماعــی کشــمیر تأثیــری واال و گرانســنگ
اســت و او را بــه عنــوان یــک عــارف و انتقــال گــر فرهنــگ ایرانــی و شــیعی بــه کشــمیر
معرفــی نمــوده اســت.
 .2میــر شــمسالدین عراقــی :میــر شــمسالدین عراقــی از دیگــر علمــا مهاجــر
بــه کشــمیر اســت .او اهــل یکــی از روســتاهای بخــش ســولغان اراک بــه نــام کــن بــوده
و دو بــار بــه کشــمیر مســافرت کــرده بــود .بــار اول (ســال  882ق4771 /م) بــه عنــوان
ســفیر میــرزا حســین بایقــرا حاکــم خراســان وارد شــد و بــه مــدت هشــت ســال در آنجــا
اقامــت نمــود .بــار دوم (ســال 902ــق 1496/م) بــه درخواســت شــاه قاســم نوربخــش
بــه کشــمیر رفــت( .ددمــری ،بــی تــا)126 :
میر شمسالدین پس از ورود به کشمیر در سه محور فعالیت نمود:
اول ،فعالیتهــای تبلیغــی :بــا توجــه بــه آشــنایی او بــا فرهنــگ و تمــدن مــردم
کشــمیر بــه ویــژه (ســال  882تــا  890ق1485-1477/م) پــی بــرده بــود کــه تصمیمــات
رئیــس قبیلــه اهمیــت بــه ســزایی دارد لــذا فعالیــت تبلیغــی خــود را در ایــن زمینــه
متمرکــز کــرد کــه بــه جــای تبلیــغ فــردی در جامعــه ،رؤســای قبایــل و افــراد پرنفــوذ در
دولــت و سیاســت را بــه خــود جلــب نمایــد و آنــان را بــا اســام و مذهــب شــیعه آشــنا
نمایــد( .ددمــری ،بیتــا123 :؛ همدانــی ،بیتــا)19 :
دوم ،فعالیــت فرهنگــی :عمدهتریــن فعالیتهــای فرهنگــی میــر شــمسالدین در
کشــمیر عبارتنــد از:
 .1ســاخت خانقــاه :او خانقاهــی در زدیبــل ســاخت کــه نظیــر آن در روی زمیــن
یافــت نمیشــد (مؤلــف مجهــول )72 :1982،در کنــار خانقــاه نیــز ،حمامــی بنــا کــرد کــه
از عجایــب فــن معمــاری محســوب میشــد( .مؤلــف مجهــول)72 :1982،
 .2احیــاء فرهنــگ جهــاد :میــر شــمسالدین علــی اعتقــاد داشــت کــه بــزرگان
علمــی بایــد همــراه قلــم ،بر مهــارت شمشــیر هم مســلط باشــند( .مؤلــف مجهــول:1982،
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 )56بــه همیــن دلیــل بــه تخریــب بتخانههــا بــه عنــوان مراکــز فســاد و فحشــاء و
برخــورد بــا مرتــدان پرداخــت.
 .3اعــزام مبلــغ جهــت گســترش اســام :یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای میــر
شــمسالدین بــرای گســترش اســام اعــزام مبلــغ بــه مناطــق دوردســت و محــروم بــود.
بــا تــاش او پایههــای اســام و تشــیع در کشــمیر مســتحکم گردیــد و بیســتوچهار
خانــواده بــه مذهــب شــیعه گرویدنــد( .همدانــی ،بیتــا21 :؛ اطهــر رضــوی ،1367،ج:1
 )278در مجالــس المؤمنیــن تعــداد روســتاهای شیعهنشــین در شــهرهای شــهابالدین
پــور و باســوکه پرگنــه دویســت و ده روســتا ذکــر شــد کــه در زمــان میرشــمس الدیــن
عراقــی شــیعه شــده بودنــد( .شوشــتری ،1391 ،ج )118 :1
 .4ایــراد خطبــه بــه نــام امامــان شــیعه :نتیجــه فعالیتهــای دینــی و فرهنگــی
او آن بــود کــه وی توانســت موقعیتــی را بــه وجــود آورد کــه در مســجد جامــع و ســایر
مســاجد کشــمیر بــه نــام امامــان خطبــه خوانــده شــود( .مؤلــف مجهــول80 :1982،و
)84
ســوم ،فعالیتهــای علمــی :میرشــمسالدین عراقــی در جهــت گســترش دیــن اســام
و مذهــب تشــیع بــه تربیــت مبلغــان و شــاگردان توجــه خاصــی داشــت .افــرادی ماننــد
موالنــا ســید افضــل حافــظ محمــود کیانــی ،موالنــا حاجــی علــی ،موالنــا محمــد گنائــی،
موالنــا نصــرت ،موالنــا عبدالرحمــان ،مــأ محمــد امــام ،موالنــا زیــرک ،موالنــا کمــال،
موالنــا خلیــلاهلل ،خواجــه رفیــق و  ...از شــاگردان برجســته وی محســوب میشــدند.
(مؤلــف مجهــول)80 :1982،
 .3ســایر علمــاء شــیعی :ســایر علمــاء شــیعی کشــمیر ماننــد ســید مهــدی موســوی
صفــوی ،آقــا ســید محمــود و فرزندانــش آقــا ســید احمــد و مــأ عبــداهلل انصــاری بــا
انجــام اقدامــات و فعالیتهایــی توانســتند در تحــوالت علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
کشــمیر تأثیرگــذار باشــند .اهــم ایــن فعالیتهــا عبارتانــد از:
 تأســیس انجمنهــای مذهبــی و مــدارس دینــی کــه در آن بــه آمــوزش قــرآن ونمــاز ،اصــول دیــن و دیگــر مســائل دینــی پرداختــه میشــد .مهمتریــن ایــن انجمنهــا
انجمــن موســوی و انجمــن حامــی االســام بــود.
 -فعالیتهــای علمــی شــامل تربیــت شــاگرد و تألیــف کتــاب و رســاله ،بــه عنــوان
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نمونــه ســید مهــدی موســوی بــا تألیفاتــی چــون رســاله الغنــا و رســاله نیــت و نیــز
ترجمــه لمعــه دمشــقیه توانســت بــه عنــوان شــخصیتی علمــی و عرفانــی ،مجتهــد
درجــه اول کشــمیر شــناخته شــود( .مؤلــف مجهــول )98 :1982،آقــا ســید محمــد نیــز ،بــا
تدویــن آثــاری ماننــد جواهــر ایمانــی ،منهــاج الصــلاح (بــه زبــان کشــمیری) ،ضیــاء
الهــدی در آشــنایی مــردم کشــمیر بــا مســائل فقــه اســامی و بــه ویــژه شــیعی نقــش
مؤثــری داشــت.
 ســاخت حســینیه جهــت عــزاداری امــام حســین و تأکیــد بــر برگــزاری نمــازجمعــه و جماعــت
 تبلیــغ اســام و تشــیع در داخــل و خــارج از کشــمیر ،بــه طــوری کــه مــأ عبــداهللانصــاری بــرای تبلیــغ مذهبــی بــه ســند و پنجــاب ســفر کــرد و در آنجــا ،مذهــب شــیعه
را تبلیــغ نمــود و تعــدادی از جوانــان منطقــه را بــه تشــیع متمایــل کــرد( .همدانــی ،بیتــا:
)196
نتیجه
بررس ـیهای تاریخــی نشــان داد کــه کشــمیر بــا دارا بــودن ســابقهای تاریخــی کــه
بــه حــدود پنــج هــزار ســال قبــل از میــاد میرســد تنهــا منطقــه شــبهقاره هنــد اســت
کــه از تاریخــی مــدون و بــدون انقطــاع برخــوردار اســت .عــاوه بــر ایــن ،کشــمیر دروازه
ورود بــه شــبهقاره هنــد محســوب میشــود و همیــن امــر ،ناشــی از موقعیــت جغرافیایــی
ایــن ســرزمین بــوده اســت .جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک منطقــه نقــش مهمــی در
تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــمیر داشــته و دارد .بهطــوری کــه از دیربــاز
منطقــه کشــمیر همــواره هــدف تهاجمــات و حمالتــی بــوده اســت کــه مهاجمــان بــه
شــبهقاره هنــد داشــتهاند.
نتیجــه دیگــر ایــن پژوهــش آنکــه ورود اســام شــیعی بــه کشــمیر بــه وســیله مبلغــان
ایرانــی و فارسـیزبان انجــام شــده اســت و نــه فتوحــات مســتقیم و اهالــی ایــن ســرزمین
اســام را از راه تأثیــر عظیــم فرهنــگ ایرانــی اســامی بــر زندگــی خــود پذیــرا شــدند .در
نتیجــه ،ایرانیــان مســلمان در ترویــج اســام شــیعی و فرهنــگ مبتنــی بــر آن در کشــمیر
مهمتریــن نقــش را داشــته بــه طــوری کــه بــا روی کار آمــدن سلســله شــاه میــری کــه
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ایرانــی و شــیعه بودنــد ،بحــران سیاســی اواخــر عهــد رنچــن شــاه از بیــن رفــت .عــاوه
برایــن ،تحقیقــات نشــان داد در دوران دولتهــای شــیعی (شــاه میــری و چکهــا) در
کشــمیر خدمــات ارزنــده و شــایان توجهــی بــرای ترویــج زبــان و ادب فارســی و نشــر
فرهنــگ شــیعی و ایرانــی و خدمــات رفاهــی و عمرانــی صــورت گرفــت.
بررسـیها حاکــی از آن اســت کــه شــیعیان در دوران حاکمیــت گورکانیــان علیرغــم
فشــار سیاســی ـ مذهبــی و تعصبــات شــدید مذهبــی پادشــاهان گورکانــی و برخــی
حــکام آنهــا بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد و آنــان را غاصــب قــدرت سیاســی خویــش
میدانســتند .بــا ایــن وجــود حــکام و علمــا شــیعی از
طریــق فعالیتهــای سیاســی ،تبلیغــی ،فرهنگــی و علمــی نقــش مهمــی در پیشــرفت
تفکــر شــیعی در کشــمیر داشــتند.
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کتابنامه

الف) منابع استفاده شده

ـ اطهــر رضــوی ،ســیدعباس ( .)1376شــیعه در هنــد ،ترجمــه مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات اســامی ،قــم ،دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه ،ج.1
ـ باســورث ،کلیفــورد ادمونــد ( .)1349سلســلههای اســلامی ،ترجمــه فریــدون
بــدرهای ،تهــران ،انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
ـ حســن شــاه ( .)2002تاریــخ حســن ،ترجمــه احمــد شــمسالدین ،جامــو و کشــمیر،
آکادمــی آف آرت کالچــر ،ج  1و .2
ـ حســین ،الطــاف ( .)1372کشــمیر بهشــت زخمخــورده ،ترجمــه فریــدون
دولتشــاهی ،تهــران ،انتشــارات اطالعــات.
ـ ددمــری ،محمــد اعظــم (بیتــا) .واقعــات کشــمیر ،ترجمــه احمــد شــمسالدین،
ســرینگر ،مرکــز اســامی کشــمیر.
ـ رضوی ،سید سجاد ( .)1367بحران کشمیر ،تهران ،انتشارات کیهان.
ـ ســید ناصــری ،حمیدرضــا ( .)1380کشــمیر؛ گذشــته ،حــال ،آینــده ،تهــران،
موسســه نشــر و تحقیقــات ذکــر.
ـ شــیروانی ،ریــاض احمــد ( .)1970غنــی کشــمیری ،ســرینگر ،آکادمــی هنــر،
فرهنــگ و زبــان جامــو و کشــمیر.
ـ شوشتری ،نوراهلل ( .)1391مجالس المؤمنین ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،ج.1
ـ صوفی ،غالم محیالدین (بیتا) .تاریخ کشمیر ،الهور ،بینا.
ـ عالمــی ،ابوالفضــل ( .)1372اکبــر نامــه ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات
فرهنگــی ،ج.3
ـ کاشــمیری ،عاشــق ( .)1950تاریــخ تحریــک اســلامی جمــون و کشــمیر ،الهور،
اداره معــارف ،ج.1
ـ کنبــوه ،محمــد صالــح ( .)1967شــاه جهــان نامــه «عمــل صالــح» ،بــه تصحیــح
وحیــد قریشــی و ترتیــب و تحشــیه غــام یزدانــی ،الهــور مجلــس ترقــی ادب ،ج.3
ـ الهوری ،عبدالحمید ( .)1967پادشاه نامه ،بنگال ،چاپ انجمن آسیایی ،ج 2و .3
ـ لیــن پــول ،اســتانلی و دیگــران ( .)1375تاریــخ دولتهــای اســلامی و
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خاندانهــای حکومتگــر ،ترجمــه صــادق ســجادی ،تهــران ،نشــر تاریــخ ایــران ،ج.2
ـ مجهولالمؤلــف ( .)1982بهارســتان شــاهی «تاریــخ کشــمیر» ،تنظیــم دکتــر
اکبــر حیــدری ،جامــو و کشــمیر ،انجمــن شــرعی شــیعیان.
ـ نهاونــدی ،عبدالباقــی ( .)1381مأثــر رحیمــی ،بــه تصحیــح عبدالحســین نوایــی،
تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی ،ج.3
ـ هالیســتر ،جــان نورمــن ( .)1373تشــیع در هنــد ،ترجمــه دکتــر آذرمیدخــت مشــایخ
فریدنــی ،تهــران مرکز نشــر دانشــگاهی.
ـ همدانــی ،حکیــم صفــدر (بیتــا) .تاریــخ شــیعیان کشــمیر ،ســرینگر ،طبــع و نشــر
مرکزی.
ـ هندوشــاه اســترآبادی ،محمدقاســم ( .)1388تاریــخ فرشــته ،بــه تصحیــح دکتــر
محمدرضــا نصیــری ،تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی ،ج.1
 Asher,C.B(1992.). the new Cambridge history of India, Cambridge.ـ
 Newell (1854).Sketches of the Mahomedan history Cashmere,XX III,No.5.ـ
ب) منابع مراجعه شده

ـ بــاذری ،احمــد بــن یحیــی ( .)1404فتــوح البلــدان ،تعلیــق رضــوان محمــد
رضــوان ،قــم ،مکتبــه اآلرمیــه.
ـ بیرونــی ،ابوریحــان ( .)1362تحقیــق ماللهنــد ،ترجمــه منوچهــر صدوقــی ســها،
تهــران ،موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی ،ج.1
ـ خواندمیــر ،غیاثالدیــن بــن همــام الدیــن الحســینی ( .)1353تاریــخ حبیــب
الســیر ،بــا مقدمــه اســتاد همایــی و زیــر نظــر دکتــر دبیــر ســیاقی ،تهــران ،کتابفروشــی
خیــام ،ج.4
ـ جمعــی از نویســندگان ( .)1380دایــره المعــارف تشــیع ،تهــران ،نشــر شــهید
ســعید محبــی ،ج.14
ـ شــبانکارهای ،محمدبــن علــی ( .)1363مجمــع الانســاب ،بــه تصحیــح میــر هاشــم
محــدث ،تهــران ،امیرکبیــر.
ـ فرخــی سیســتانی ،ابوالحســن علــی ( .)1335دیــوان اشــعار ،بــه کوشــش محمــد
دبیــر ســیاقی ،تهــران ،انتشــارات زوار.
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ـ قزوینــی ،زکریــا بــن محمــد بــن محمــود ( .)1371آثــار البــلاد و اخبــار العبــاد،
ترجمــه محمــد مــراد بــن عبدالرحمــان ،تهــران دانشــگاه تهــران ،ج.1
ـ کا اوالودار (بیتا) .کشمیر سخن میگوید ،دهلی ،بینا.
ـ کامــران مقــدم ،شــهین دخــت ( .)1364تاریــخ پیشــرفت اســلام ،اســامآباد،
مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پاکســتان.
ـ کشــمیری ،پانــدت کلهــن ( .)1353راج ترنگینــی (تاریــخ کشــمیر) ،ترجمــه مــأ
محمــد شــاهآبادی ،بــه تصحیــح صابــر آفاقــی ،راولپنــدی ،انتشــارات مرکــز تحقیقــات
فارســی ایــران و پاکســتان.
ـ کوفــی ،علــی ( .)1386چچنامــه «فتحنامــه ســند» ،بــه تصحیــح محمــد داود پوتــه،
تهــران ،نشــر اســاطیر.
ـ گردیــزی ،ابوســعید عبدالحــی بــن ضحــاک ( .)1363زیــن الاخبــار «تاریــخ
گردیــزی» ،بــه تصحیــح و تحشــیه عبدالحــی حبیبــی ،تهــران ،دنیــای کتــاب.
ـ محب الحسن ( .)1959کشمیر در عهد سلاطین ،دهلی نو ،بینا.
ـ مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ( .)1361احســن التقاســیم فــی معرفــه
الاقالیــم ،ترجمــه علینقــی منــزوی ،تهــران ،انتشــارات مؤلفــان و مترجمــان ایــران ،ج.2
ـ ناظــم ،محمــد ( .)1318حیــات و اوقــات ســلطان محمــود غزنــوی ،ترجمــه
عبدالغفــور امینــی ،کابــل ،مطبعــه عمومــی.
ـ همدانــی ،رشــیدالدین فضـلاهلل ( .)1384جامــع التواریــخ (تاریــخ هنــد ،ســند و
کشــمیر) ،بــه تصحیــح و تحشــیه محمــد روشــن ،تهــران ،نشــر میــراث مکتــوب.
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