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چکیده
مهاجــرتتدریجــیایرانیــانبــههنــد،نفــوذاولیــهآنــاندردربــار
ــای ــهازدههه ــیک ــدرتسیاس ــبق ــیوکس ــانمحل فرمان  روای
میانــیقــرنهشــتمآغــازشــدبــهمانــدگاریآنــانتــاقرنســیزدهم
ــر ــاایــنوصــف،تأثی ــد.)تاریخچــه(ب هجــریدرکشــمیرانجامی
کارگــزارانایرانــیشــیعیمقیــمدرتحــوالتتمدنــیآنســرزمین،
مــوردبــازکاویقــرارنگرفتــه)مســأله(وازایــنرو،دورهمذکــوربا
ــؤاالت ــهس ــینه(ک ــهاســت)پیش ــیمواج ــیهایعلم ــربررس فق
ــا ــتارتنه ــننوش ــهای ــتک ــهاس ــخیرابرانگیخت ــماربیپاس پرش
ــمیراز ــوالتکش ــیدرتح ــرانایران ــه"مهاج ــخب ــددپاس درص
نیمــهقــرنهشــتمتــانیمــهدومقــرنســیزدهمهجــریچــهنقشــی
داشــتهوچــهنتایجــیبــهبــارآوردهانــد؟"اســت.)ســؤال(درنــگاه
نخســتبــهنظــرمیرســدشــیعیانایرانــیدرتثبیــتنظــامسیاســی
ــیکشــمیر ــرایطفرهنگــیواجتماع ــودش ــی،بهب ــایبوم دولته
یــاگســترشفرهنــگوتمــدنایرانــیدرهنــدنقــشتعیینکننــده
ــرحضــور ــهازتأثی ــریواقعبینان ــهتصوی ــه(ارائ داشــتهاند.)فرضی
فعــالایرانــیدرکشــمیردردوبخــشبحرانزدایــیوتثبیت  زایــی
ــه ــرضمقال ــجحاصــلازآنغ ــیونتای ــامسیاســی–اجتماع نظ
ــوتوصیــف- ــدان،تنهــادرپرت ــلب حاضــراســت)هــدف(کــهنی
ــق ــدمتحق ــدآنع ــهپیام ــرد)روش(ک ــورتمیگی ــلص تحلی
ــیاســت. ــیایران ــیوزبان ــهتمدن ــدونبنمای ــیکشــمیریب تمدن

)یافته(
 واژگان کلیدی

مهاجران ایرانی، کشمیر، هند، شیعیان و تمدن.

 janahmad2004@yahoo.com -)1.دانشیارگروهتاریخاسالمدانشگاهالزهراء)نویسندهمسئول
behniafar@yahoo.com -2.عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحددامغان

تاریخ دریافت:  93/07/8   تاریخ پذیرش: 93/09/25

دوفصل نامه علمی ـ پژوهشی
مطالعات تاریخی جهان اسالم

س2، ش4، پاییز و زمستان 1393 
صفحات 73 تا 98

Biannual Journal of
Historical Studies of Islamic World

at Imam Khomeini Specialized University
Vol.2, No.4, Autumn & Winter 2014-2015

P 73 - 98

mailto:janahmad2004@yahoo.com-


شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 741393 ₪

مقدمه
گــزارش حضــور مهاجــران در کشــمیر در منابــع متعــدد آمــده اســت. لیکــن در میــان 
ــهم  ــیعه مذهب س ــی ش ــان ایران ــار و بازرگان ــمندان، تج ــا، اندیش ــران، علم ــن مهاج ای
ــروز نهضــت  ــال ب ــن حضــور فع ــد. نتیجــه ای ــه خــود اختصــاص داده ان ــه ســزایی را ب ب
اجتماعــی – فرهنگــی بــا ماهیــت ایرانــی و اصاحــات سیاســی در کشــمیر بــوده اســت. 
ســرآغاز ایــن تحــول و اقتــدار ایرانــی و شــیعی، )ســال 735 ق /1335م( اســت کــه ســید 
ــارف مشــهور خراســانی در  ــاه، ع ــه بلبل  ش ــروف ب ــان رضــوی مع شــرف الدین عبدالرحم
کشــمیر بــه ترویــج اســام شــیعی پرداخــت و توانســت رنچــن حاکــم بودایــی کشــمیر 
ــان شــیعه در کشــمیر را  ــدار سیاســی ایرانی ــاد اقت ــا نم ــد، ام ــل نمای ــه اســام متمای را ب
ــی و  ــدار سیاس ــب اقت ــی و کس ــاه  میران ایران ــیعی ش ــت ش ــیس دول ــوان در تأس می ت
ــن دو  ــاله ای ــه 250 س ــت مقتدران ــا و حکوم ــه چک ه ــزش قدرت  مندان ــال آن خی ــه دنب ب
سلســله در کشــمیر و درانداختــن آرامــش نســبی در ایــن منطقــه جســت  وجو کــرد. حضــور 
حــکام سیاســی و علمــای مهاجــر ایرانــی چــون میرشــمس الدین عراقــی و میرســیدعلی 
ــد مدعــای نقش آفرینــی  ــی در عرصــه سیاســی، علمــی، فرهنگــی و مذهبــی مؤی همدان

ایرانیــان در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی کشــمیر اســت.
ــمیر  ــرف کش ــال997 ق/1569م( و تص ــی )س ــاه گورکان ــری اکبرش ــه قدرت  گی  گرچ
ــل  ــی ذی ــان داد، لیکــن کمــاکان حــکام شــیعه ایران ــه حاکمیــت مســتقل شــیعیان پای ب
ــد دیگــر شــیعیان نتوانســتند اســتقال  ــه نفــوذ داشــتند. هرچن ــت اکبرشــاه در منطق دول
سیاســی خــود را بازیابنــد و بــا روی کار آمــدن افغان هــا و ســیک  ها )ســال 1288 

ــت. ــه یاف ــمیر خاتم ــیعیان در کش ــه ش ــلمانان از جمل ــی مس ــدرت سیاس ق/1876م( ق

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 هــم  گام بــا اصاحــات سیاســی ـ اجتماعــی می توانــد بــه ســرزمین های 
دوردســت راه یابــد و مخاطبــان خــود را در تســلیم شــدن در برابــر خالــق یکتــا بــا همــه 
ــی  ــراه هنرمندان ــه هم ــای تاریخــی، اســام شــیعی ب ــق گزارش ه ــد. طب مظاهــرش بیاب
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برخــودار از خاقیــت، ابتــکار و صنعــت بــرای نخســتین  بار 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 
ــی  ــید عل ــی و میرس ــمس الدین عراق ــون میرش ــی زبان هم  چ ــان فارس ــان و مبلغ عارف
همدانــی بــود کــه نقــش مهمــی در گســترش زبــان فارســی هــم  گام بــا ترویــج عرفــان 
ــرآوازه ای  ــان نخســتین مبلغــان پ ــر عهــده داشــتند. در می و تصــوف در ایــن ســرزمین ب
ــید  ــانی، س ــهیر خراس ــارف ش ــد، ع ــیعی پرداختن ــام ش ــج اس ــه تروی ــمیر ب ــه در کش ک
شــرف الدین عبدالرحمــان رضــوی معــروف بــه بلبل  شــاه اســت. بنــا بــه نوشــته تاریــخ 
ــوده اســت. )حســن شــاه، 2002، ج 2:  ــی ب ــد شــاه نعمــت اهلل ول حســن، بلبل شــاه مری
322( بلبل  شــاه در )ســال 724 ق /1324م( دوره حکم رانــی رنچــن شــاه )رتــن شــاه( بــه 
ســرینگر کشــمیر عزیمــت کــرد. ماهیــت عقایــد بودایــی و هندویــی کــه بــا آموزه هــای 
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 فرقه هــای 
ــه مناظــره و مباحثــه بنشــینند. در همیــن  ــارش ب ــا در درب مختلــف هنــد دعــوت کــرد ت
مناظــرات و مباحثــات رنچــن شــاه تحــت تأثیــر جاذبــه روحانــی و کرامــات بلبل شــاه بــه 
ــه  ــس، رنچــن ب ــن پ ــاه، 2002، ج 2: 166( از ای ــن اســام ُمشــّرف شــد. )حســن ش دی
بلبل شــاه اجــازه داد تــا دیــن اســام را در کشــمیر تبلیــغ کنــد و بــه ایــن ترتیــب، پــس 
ــیعی مشــرف  ــای ش ــا آموزه ه ــن اســام ب ــه دی ــه ب ــی قابل توج ــاه جماعت ــی کوت از مدت

ــا: 78( ــی، بی ت ــدند. )صوف ش
بدین  ترتیــب، رنچــن نخســتین حکــم  ران مســلمان کشــمیر، خــود را صدرالدیــن نامیــد 
ــمیر  ــلمان کش ــله مس ــد. وی سرسلس ــی کن ــامی حکم ران ــه شیوه اس ــرد ب ــعی ک و س
اســت کــه در میانــه قــرن هشــتم هجــری )735 ق/1335م( پایه گــذاری شــد. بــا مــرگ 
رنچــن کشــمیر دچــار هرج ومــرج شــد و از ایــن پــس، سلســله های شــیعی یکــی پــس 
ــد. ایــن سلســله ها بــه دو بخــش تقســیم می شــوند:  از دیگــری بــر کشــمیر حکــم   راندن
نخســتین سلســله، شاهمیری هاســت کــه )ســال 728-940 ق /1339-1561م( بــه 
مــدت دو قــرن بــر کشــمیر حکــم راندنــد و آخریــن پادشــاه آنــان حبیــب شــاه بــود کــه 
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ــله ها  ــن سلس ــن ای ــرد. دومی ــی ک ــا 940 ق /1561 - 1557م( فرمان  روای ــال 936 ت )س
ــوده اســت. ــا 32 ســال ب ــی آن ه ــدت حکم ران ــه م ــا هســتند ک هــم چک ه

ــاز  ــن آغ ــری صدرالدی ــا قدرت  گی ــه ب ــاهمیری  ها ک ــیعی ش ــله ش ــی سلس فرمان  روای
ــرزا  ــاه می ــی ش ــمیر یعن ــاطین کش ــله س ــتین سرسلس ــی نخس ــود، در حکم ران ــده ب ش
شــمس الدین کــه خــود را از اخــاف حضــرت علــی می خوانــد، تــداوم یافــت. ادعــای 
ــه ای  ــیع زمین ــه تش ــد ک ــان می ده ــب نش ــردن از علی بن ابی  طال ــب ب ــر نس او ب
ــه  ــای انتســاب ســاطین کشــمیر ب ــن ادع پرمخاطــب در کشــمیر داشــته اســت و همی
امــام اول شــیعیان دلیــل محکمــی بــر گرایش  هــای شــیعی در میــان آن هــا دارد. )دایــره 

ــیع،1375، ج 14: 110( ــارف تش المع
شــاه میــرزا در کســوت تاجــر و بــازرگان از ایــران به کشــمیر راه یافــت. او در دهکده ای 
بــه نــام »برمولــه« اقامــت گزیــد و بــه دنبــال ابــراز توانمندی هــای سیاســی، فرهنگــی و 
اقتصــادی، )ســال 723 ق /1334م( مقــام وزارت را احــراز کــرد. وی پــس از گذشــت 23 
ــر مســند پادشــاهی کشــمیر  ــرزا شــمس الدین ب ــام شــاه می ــه ن ســال تــاش مســتمر ب
ــال  ــله اش )س ــه سلس ــد ک ــان ســاطین کشــمیر ش ــاه دودم ــتین پادش ــه زد و نخس تکی
ــری  ــا قدرت  گی ــد. )newell,1854:451( ب ــت کردن ــمیر حکوم ــر کش 968 ق/1589م( ب
ــه کشــمیر بازگشــت و بحــران سیاســی اواخــر  ســلطان شــمس الدین شــاه  میر آرامــش ب
عهــد رنچن  شــاه به ســرعت فروکــش کــرد. برچیــدن نظــام ظالمانــه در ایــن ســرزمین و 

برقــراری عدالــت اجتماعــی در کشــمیر از اقدامــات اوســت.
پــس از مــرگ شــاه  میر چهــار تــن از پســرانش بــه ترتیــب زمــام امــور را بــه دســت 
ــدو شــاه اســترآبادی،1388: 452-451(  ــی نشســتند. )هن ــر تخــت فرمان  روای ــه و ب گرفت
در دوران پســر چهــارم قطب الدیــن هنــدال )788-772 ق /1386 – 1386 م( دو دســته از 
ســادات ایرانــی بــه کشــمیر مهاجــرت کردنــد و موجبــات تثبیــت و رواج بیش  تــر 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 796 ق/1394م( 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، 

ج2: 179(
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عــاوه بــر گســترش تشــیع در میــان آحــاد کشــمیر، تــاش فاضانــه فرمان  روایــان 
و مبلغانــی چــون میرمحمــد پســر ســیدعلی بــه ترویــج تشــیع در میــان طبقــات بــاالی 
ــمیر  ــت کش ــاه وق ــروش ش ــوان در گ ــه می ت ــت، چنانک ــر اس ــم انکارناپذی ــی ه اجتماع
ــرد.  ــد را جســت  وجو ک ــه تشــیع تاش هــای میرمحم ســلطان ســکندر )788-813 ق( ب
در پــی تأثیــر وی بــر شــاه کشــمیر، ضمــن مبــادرت بــه اصاحــات اجتماعــی بــه ویــژه 
ــل  ــار آن از قب ــش آث ــه کم وبی ــار را ک ــز بســاط قم ــان و نی ــص زن ــراب و رق ــروش ش ف
در ایــن ســرزمین وجــود داشــت بــه یک بــاره ممنــوع اعــام کــرد. )رضــوی،1367: 28(

در میــان ســاطین بعــدی شــاهمیری در کشــمیر، زین العابدیــن کــه از نامــش گرایــش 
شــیعی وی پیداســت )ســال 822 ق/ 1421م( بــه تخــت نشســت. او فرمان  روایی دانشــمند، 
ــی  ــای تبلیغ ــی او فعالیت ه ــود. در دوره حکم ران ــاعرنواز ب ــگ و ش ــیقی دان، بافرهن موس
دعــات اســماعیلی در قبایــل کشــمیری گســترش چشــم  گیری یافــت. اثــر ایــن تبلیغــات 
ــه  ــل کشــمیر ب ــن قبای ــن و پرجمعیت تری ــی از پرقدرت تری ــه یک ــود ک ــان ب ــی چن مذهب
ــری ســید  ــه رهب ــه ب ــی ک ــد. ســادات بیهق ــش یافتن ــه شــیعه گرای ــه چــک ب ــام طایف ن
محمــود ســبزواری در دوران ســلطان ســکندر شــاه )بت شــکن( وارد کشــمیر شــده بودنــد، 
در دوره ســلطنت زین العابدیــن بــه ســبب نفــوذ تاج  خاتــون همســر ســلطان، معــروف بــه 
بیهقــی بیگــم تســلط زیــادی بــر امــور اداری بــه دســت آوردنــد. )مؤلــف مجهــول،1982: 
29-30( دوره ســلطنت طوالنــی تــؤام بــا حیــات روشــن  فکرانه او در واقــع عصــر طایــی 
ــه  ــی وقایع نام ــه و راج ترنگین ــویق او مهابارات ــت و تش ــا حمای ــم زد. ب ــمیر را رق کش

منظــوم کشــمیر تألیــف کالهانــا را بــه فارســی ترجمــه کردنــد. )باســورث،1349: 289(
ــاد. جانشــینان  ــول نه ــه اف ــدان شــاه میر ب ــن، خان ــرگ ســلطان زین العابدی ــس از م پ
وی حیدرشــاه حاجی خــان )872-874 ق /1467-1469م( و فرزنــدش حسن شــاه )874-

886 ق /1469-1482م( نــام و آوازه ای ناپســند داشــتند چنانکــه بــه می خوارگــی و 
ــه طــرف  دار سیاســت هم  زیســتی  ــاه ب ــال، حســن ش ــد. بااین ح ــی منســوب بودن زن بارگ
مســالمت آمیز بــا ســایر طوایــف مذهبــی شــهرت داشــت کــه ایــن خط مشــی را ســلطان 
ــی را  ــن بیهق ــید حس ــود س ــدرزن خ ــاه پ ــن ش ــود. حس ــرده ب ــرح ک ــن مط زین العابدی
کــه دامــاد ســلطان زین العابدیــن بــود، بــه نخســت وزیری خــود منصــوب کــرد. 
)هالیســتر،1373: 166( و بلتســتان را کــه پیــش از ایــن بــه تصــرف ســلطان شــهاب الدین 
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ــود، مجــدداً تســخیر کــرد. در آمــده و اعــان اســتقال کــرده ب
ــاش، پســر هفت ســاله اش محمدشــاه )886- ــا مــرگ حسن شــاه شــراب خواره و عی ب

ــه دســت جــد  ــاره ب 888 ق/ 1484-1482م( جانشــین وی شــد و اداره حکومــت دوب
مــادری وی افتــاد. محمــد شــاه بــر خــاف اســاف خــود طــرف  دار احــکام مذهــب تســنن 
ــان  ــز از رهبرش ــادات نی ــت. س ــمیری ها نداش ــت کش ــه مخالف ــی ب ــچ اعتنای ــود و هی ب
سیدحســن بیهقــی حمایــت کردنــد، ولــی در ســرکوبی قیام هــای محلــی موفــق نشــدند. 
آنــان بــه واســطه شکســت از حکومــت )ســال 888 ق/ 1484م( کشــمیر را تــرک کردنــد.

ــه زوال  ــد و در نتیج ــاش پرداختن ــه ت ــدرت ب ــب ق ــرای کس ــمیری ب ــران کش رهب
ــی  ــران بیهق ــاه رهب ــت فتح ش ــل حکوم ــد. در اوای ــی ش ــی و قطع ــاهمیر حتم سلســله ش
ــظ  ــود را حف ــیع خ ــد و تش ــت گرفتن ــه دس ــدرت را ب ــتند و ق ــمیر برگش ــه کش ــاره ب دوب
کردنــد ولــی اقتضائــات سیاســی در کشــمیر آنــان را رقیــب چک هــای1 شــیعی قــرار داد. 
ــه اهل بیــت را کــه میرســید علــی همدانــی  ــا ایــن حــال، آن هــا چارچــوب وفــاداری ب ب
ــال 968 ق  ــرانجام )س ــد. س ــرک نکردن ــد را ت ــه بودن ــمیر درانداخت ــش در کش و مریدان
ــدرت  ــه ای در ق ــات فرق ــش اختاف ــا و افزای ــیدن چک ه ــدرت رس ــه ق ــا ب /1560م( ب
ــن  ــب، آخری ــاد و حبی ــه زوال نه ــم، سلســله شــاهمیری ها در کشــمیر رو ب سیاســی حاک
ــول و  ــن پ ــار شــد. )لی ــان چــک از ســلطنت برکن حکــم  ران شــاهمیری توســط غازی خ

دیگــران،1375، ج2: 523-522(

دولت	شیعی	چک	ها	و	گسترش	تشیع	در	کشمیر
ــب 32 ســال  ــه قری ــیعه اثنی عشــری محســوب می شــوند ک ــان ش ــا از دودم  چک ه
ــی  ــاد تحول ــن ایج ــد و ضم ــم راندن ــمیر حک ــر کش ــا 994 ق /1554-1586م( ب )962 ت
ــاختاری  ــرات س ــا و تغیی ــیاری از رخ  داده ــاء بس ــمیر، منش ــه آن روز کش ــم در جامع عظی
ــر  ــود. لنگ ــه ای در شــمال کشــمیر ب ــه »دارُدو« منطق ــن طایف ــی ای ــدند. موطــن اصل ش
چــک حاکــم اعلــی ایــن خانــواده بــود، او بــا دیگــر اعضــا طایفــه خــود در زمــان حکومــت 
ــره گام در  ــه کشــمیر آمــد و منطقــه ت ســهدیو )701-720 ق /1299-1320م( از داردو ب

1.نامیکسلسلهشیعیدرکشمیراست.
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غــرب کشــمیر را بــرای زندگــی اختیــار نمــود. )مؤلــف مجهــول،1982: 255(
ــتند،  ــتغال داش ــاهمیری کشــمیر اش ــاهان ش ــزاری پادش ــه خدمت  گ ــاز ب ــان در آغ این
امــا بــه تدریــج در دربــار نفــوذ کردنــد. بــه ویــژه درگیــری شــاهزادگان شــاهمیری بــرای 
ــه  ــه دســت آوردن حکومــت، قــدرت نفــوذ چک هــا را بیــش از پیــش افزایــش داد و ب ب
دلیــل اینکــه مردمــان چــک از توانایــی و شــجاعت خاصــی برخــوردار بودنــد نفــوذ آنــان 
در دربــار گســترش یافــت تــا حــدی کــه می توانســتند پادشــاه را عــزل و نصــب نماینــد. 
ــر  ــاوه ب ــک ع ــی چ ــک و کاج ــین چ ــک، حس ــام پاندوچ ــه ن ــا ب ــر از چک ه ــه نف س
توانایــی و شــجاعت بی ماننــد، نفــوذ بســیاری در دربــار داشــته و ایــن ســه نفــر، توســط 
میرشــمس الدین عراقــی شــیعه شــدند و بــرای ترویــج تشــیع در کشــمیر کمــک زیــادی 

ــا، 19( ــی، بی ت ــد. )همدان ــه او نمودن ب
ــری شــمس چــک  ــه رهب ــا ب ــری از چک ه ــه دیگ ــیعه، طایف ــای ش ــار چک ه در کن
فرزنــد هلمــت چــک )متوفــی ســال 907 ق/1501م( وارد کشــمیر شــدند کــه رقیــب اصلی 
سیاســی و دینــی چک هــای شــیعه بودنــد. آنــان اهــل ســنت بــوده و در منطقــه کپــوره 
ــد.  ــواًل می  جنگیدن ــیعه معم ــای ش ــا چک ه ــد و ب ــی می کردن ــمیر زندگ ــرب کش در غ
ــود کــه  ــواده چک هــا ب )حســن شــاه،2002، ج 2: 306( کاجــی چــک اولیــن فــرد از خان
ــه منصــب نخســت وزیری کشــمیر منصــوب شــد. موطــن  )در ســال 924 ق /1518م( ب
ــی مغول هــا  ــه پیاپ ــوان یــک حاکــم شــیعی، کشــمیر را از ســه حمل ــه عن دوســتی اش ب
)ســال های 934، 935 و 938 ق/ 1527،1528 و 1531م( در امــان داشــت. )حســین، 
1372: 60( ســرانجام توســط میــرزا حیــدر کاشــغری کــه بــا دعــوت و همــکاری بعضــی 
ــار شــد و )در 23 جمادی اآلخــر  ــود برکن ــه حکومــت رســیده ب ــزرگان اهــل ســنت ب از ب
ــرزا  ــن می ــا اختافــی کــه بی ــا ب 952. ق( درگذشــت. )حســن شــاه،2002، ج 2: 306( ام
حیــدر کاشــغری و نخســت وزیر وقــت و نیــز برخــی امــراء و بــزرگان اهــل ســنت کــه در 
بــه حکومــت رســاندن وی شــرکت داشــتند، ایجــاد شــد، مجــدداً شــیعیان بــه فرماندهــی 

ــدر کشــته شــد. ــد و میرزاحی ــدرت گرفتن دولت  چــک ق
ابراهیــم دوم شــاهمیری، دولت  چــک را بــه نخســت وزیری برگزیــد. امــا بــه واســطه 
اختافــات خانوادگــی، غــازی چــک و حســین چــک پســر عموهــای دولــت چــک او را 
ــا  ــک ب ــت. غازی  چ ــت یاف ــت وزیری دس ــه نخس ــک ب ــد و غازی چ ــار نمودن از کار برکن
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ــرده و  ــود ک ــت را از آن خ ــد حکوم ــق ش ــاهمیری ها موف ــاه ش ــن پادش ــار زدن آخری کن
بــر کلیــه امــور مســلط شــود. وی )ســال 968 ق/1560م( بــه عنــوان شــاه، زمــام امــور 
ــری،  ــاد. )ددم ــود نه ــر خ ــاه ب ــب پادش ــوالن لق ــد از مغ ــه تقلی ــت و ب ــه دســت گرف را ب
ــه تخــت ســلطنت شــورش اشــراف ســرکش  ــا: 125-126( او پــس از دســت  یابی ب بی ت
ــه  ــی را ک ــاخت و مناطق ــرار س ــمیر برق ــش را در کش ــح و آرام ــود و صل ــرکوب نم را س

اعــام اســتقال نمــوده بودنــد دوبــاره بــه کشــمیر ملحــق کــرد.
ــک  ــی چ ــک )971-978 ق/1564-1571م(، عل ــین چ ــب، حس ــه ترتی ــس از او ب پ
)978-986 ق /1571-1579م(، یوســف چــک )986-988 ق 1579-1581م(، لوهــر 
ــوب چــک  ــار دوم )988-994 ق( و یعق ــرای ب چــک )988 ق 1581م(، یوســف چــک ب
ــراف  ــک اش ــف چ ــان یوس ــیدند. در زم ــت رس ــه حکوم )994-997 ق 1581-1586م( ب
ــا آن هــا وارد  ــه شــورش برداشــتند و یوســف ب ــکان ناراضــی وی ســر ب و برخــی از نزدی
جنــگ شــد، لیکــن شکســت خــورد و بــه راجــوری گریخــت و ســید مبــارک نخســت وزیر 
ــک  ــف چ ــد و از یوس ــی بودن ــع ناراض ــن وض ــراف از ای ــی اش ــید. ول ــدرت رس ــه ق او ب
تقاضــا کردنــد تــا بــه کشــور بــاز گــردد. هنــگام بازگشــت و درگیــری بــا ســید مبــارک 
کمکــی از آن هــا دریافــت نکــرد. )حســین،1372: 64( یوســف، بــار دیگــر شکســت خــورد 
ــرای  ــف ب ــک، یوس ــر چ ــه لوه ــه ماه ــت ن ــت. در دوران حکوم ــوری گریخ ــه راج و ب
ــه در  ــر ک ــرد. اکب ــک ک ــی تقاضــای کم ــاه گورکان ــر ش ــت از اکب ــری تاج وتخ بازپس گی
ــا  ــد ت ــه هنــد ملحــق نمای ــود و می خواســت کشــمیر را ب ایــن زمــان مترصــد فرصــت ب
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 

ــه کشــمیر اعــزام کــرد. ــه ب ــرای حمل ــان ســینگ ب فرماندهــی راجه م
یوســف چــک وقتــی بــه الهــور رســید آثــار ناخوشــایند ایــن حملــه را دریافــت کــه از 
ــه عنــوان یــک خراج گــزار رفتــار خواهنــد کــرد. بــه همیــن  ــا او ب آن پــس خارجی هــا ب
دلیــل نــه تنهــا از قــوای مغولــی اســتفاده نکــرد بلکــه بــا جمــع آوری نیروهــای محلــی 
ــا لوهــر چــک جنگیــد و پیــروز شــد و )در ســال 998 ق/1570م( مجــدداً  ــه تنهایــی ب ب
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 می خواســت 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 999 ق/1571م( از طریــق هــزاره وارد کشــمیر شــد 
و در »بــاره مــوال« جنــگ آغــاز شــد. لشــکر مغــول بــر اثــر ســردی هــوا و کمبــود مــواد 
ــح شــد.  ــرد و خواســتار صل ــی و مقاومــت سرســختانه کشــمیری ها عقب نشــینی ک غذای
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، صلح نامــه 
را پذیرفــت. )حســین،1372: 66( یوســف چــک )در ســال 994 ق /1566م( 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،1982: 183(
پــس از حــدود دو ســال و نیــم بــه همــراه راجه مــان ســینگ بــه بیهــار فرســتاده شــد 
و فرماندهــی 500 ســوار بــه وی واگــذار گردیــد و ســرانجام یوســف در ذی الحجــه )ســال 
1000 ق/1572م( درگذشــت. )عامــی، 1372، ج 3: 474-476( مــردم کشــمیر یوســف را 
بــه دلیــل شــخصیت جــذاب، حمایــت از فرهنــگ کشــمیر و اجــرای اصاحــات انســانی 
ماننــد نگرفتــن صــدف1 از روســتائیان، لغــو جزیــه و انــواع مالیات هــای ظالمانــه محلــی، 
ــان  ــوالن پیم ــه مغ ــس از این  ک ــوی،1376، ج1: 295( پ ــر رض ــد. )اطه ــل می کنن تجلی
ــد، یعقــوب چــک خــود را پادشــاه کشــمیر اعــام کــرد. در دوران  ــح را نقــض کردن صل
حکومــت او، رقبــای سیاســی از جملــه قاضــی موســی کــه عالمــی ســنی و متعصــب بــود، 
ــلب  ــه نتیجــه آن س ــد ک ــعله ور کردن ــی را ش ــات مذهب ــف، احساس ــای مختل ــه بهانه ه ب

آزادی و اســتقال کشــمیر بــود.
اقــدام یعقــوب چــک در قتــل قاضــی موســی بــه دلیــل توطئــه بــر ضــد حکومــت وی 
)همدانــی، بی تــا:92( شــورش را در کشــمیر فراگیــر کــرد و وحــدت مــردم کشــمیر از هــم 

1.صدف:درادوارقدیمدرافریقاوجنوبآسیابهعنوانپولازآناستفادهمیشد.
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پاشــید. علمــا و امیــران اهــل ســنت کــه حاضــر بــه پذیــرش حکومت شــیعیان و پیشــرفت 
آن هــا نبودنــد، هیأتــی را بــه دربــار اکبرشــاه گورکانی فرســتادند و از او خواســتند تا کشــمیر 
ــای شــیعه  ــه شــرط خــروج چک ه ــز ب ــر نی ــرو خــود ملحــق ســازد. اکب ــه قلم ــز ب را نی
ــا: 95(، عــدم اســتفاده کشــمیری ها از اســلحه و اســتخدام در  ــی، بی ت از کشــمیر )همدان
ارتــش و عــدم اســتفاده از کشــمیری ها در مســئولیت های حســاس و کلیــدی )ددمــری، 
ــر  ــا ســپاهیان اکب ــرد ب ــه نب ــا: 158( درخواســت آن هــا را پذیرفــت. یعقــوب چــک ب بی ت
شــتافت، امــا بــه ســرعت شکســت خــورد و بــه جنگ هــای 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 

1001 ق/1573م( چشــم از دنیــا فروبســت. )اطهــر رضــوی،1376، ج1: 296(
از عوامــل اصلــی ســقوط دولــت چک هــای شــیعه می تــوان اختافــات و جنگ هــای 
داخلــی بــر ســر مســأله جانشــینی، تعصــب مذهبــی امــرا و علمــای اهــل ســنت و شــورش 
و توطئه هــای آن هــا و در نتیجــه ایجــاد رقابت هــای سیاســی بــا شــیعیان چــک، حمایــت 
ــات  ــت حم ــمیر و در نهای ــام اداری کش ــا در نظ ــت آن ه ــیان و دخال ــوالن از شورش مغ
ــک  ــله چ ــت سلس ــا شکس ــمرد. ب ــرزمین برش ــن س ــه ای ــی ب ــاه گورکان ــترده اکبرش گس
ســلطنت مســتقل کشــمیر پایــان یافــت. بــه ایــن ترتیــب شــیعیان به ویــژه حــکام شــیعی 
ــذر  در عهــد شــاهمیری هــا و چک هــا علی رغــم تمامــی مشــکات موجــود توانســتند ب
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 
ــر، ســید یوســف رضــوی را  ــدد جســت. اکب ــا شــیعیان از حکومــت مرکــزی م ــه ب مقابل
مأمــور مقابلــه بــا ســرداران شــیعه کــرد کــه رهبــری مقاومــت را بــر عهــده داشــتند. ســید 
ــاندن  ــرو نش ــرای ف ــود ب ــیعه ب ــب ش ــرو مذه ــرک و پی ــت  مداری زی ــه سیاس ــف ک یوس
جنبــش مقاومــت شــیعیان قشــونی را همــراه خــود کــرد. او توانســت بــا تطمیــع و تهدیــد 
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ــال 966 ق /  ــب )س ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــب نمای ــود جل ــه خ ــک را ب ــرداران چ ــی س برخ
ــرزا یوســف رضــوی پســر احمــد رضــوی  ــس از آن، می ــام ســرکوب شــد. پ 1559م( قی
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، 

1381، ج 3: 808-807(
ــه از  ــل از آنک ــش قب ــتعمره های خوی ــتن مس ــع نگه داش ــرای آرام و مطی ــاه ب اکبرش
روش هــای نظامــی اســتفاده کنــد، بــه دیپلماســی و شــیوه های فرهنگــی تکیــه می کــرد. 
ــان  ــان آن ــیعیان کشــمیر در می ــی ش ــه جنگ  جوی ــتن روحی ــرای کاس ــه ب ــوری ک ــه ط ب
ــه  ــه باعــث ایجــاد روحی ــدی رواج داد ک ــه، پوشــاک جدی ــن منطق ــان ای ــژه جوان ــه وی ب
مصرف گرایــی در میــان اهالــی کشــمیر شــد. )ســال 967 ق/1560م( اکبرشــاه از کشــمیر 
ــروف  ــاعر مع ــفر، ش ــن س ــد. در ای ــت گزی ــار اقام ــاه در آن دی ــک م ــرد و ی ــدن ک دی
ــی  ــت او را همراه ــوده اس ــهره ب ــز ش ــعار نغ ــرودن اش ــه در س ــی« ک ــی گو »عرض پارس
می کــرد. یکــی از ابیــات ســروده های 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 
ــه سیاســی ـ اجتماعــی  ــت شــیعیان در صحن ــل اهمی ــه دلی ــوراهلل شوشــتری ب قاضــی ن
کشــمیر می باشــد. )عامــی،1372، ج 3: 595( در دوره زمــام  داری اکبــر، قیــام دیگــری در 
کشــمیر بــه رهبــری یــادگار میــرزا رخ داد کــه آن نیــز، ســرکوب شــد. بــه دنبــال آن اکبــر 
شــاه، قلیچ خــان یکــی از ســرداران ویــژه خــود را بــه عنــوان اســتاندار کشــمیر منســوب 
کــرد. قلیچ خــان شــش ســال بــر ایــن ســمت باقــی مانــد. )مؤلــف مجهــول،1982: 297-
ــاه  ــردن ســطح رف ــاال ب ــردم و جهــت ب ــوب م ــه سیاســت جــذب قل ــر در ادام 299( اکب
ــف خان  ــرزا یوس ــه می ــاش ب ــورش و اغتش ــری از ش ــمیر و جلوگی ــه کش ــی جامع عموم
مشــهدی دســتور داد تــا شــهر گرکــوت را در کنــار دریاچــه »َدّل« بســازد. ســاختن ایــن 
شــهر یــازده میلیــون روپیــه هزینــه داشــت و ایــن امــر نمایان  گــر اهمیتــی بــود کــه اکبــر 
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شــاه گورکانــی بــرای آبادانــی و کســب رضایــت مــردم کشــمیر قائــل بــود.
ــه مناظــر طبیعــی  ــه عاقــه وی ب ــا توجــه ب ــر ب در دوره حکومــت 22 ســاله جهانگی
ــن جهــت وی در ایجــاد ســاختمان ها، تســطیح  ــه کشــمیر مســافرت کــرد. از ای بارهــا ب
راه هــا و تزییــن و تعمیــر مــدارس، مســاجد و حمام هــا کوشــش فــراوان نمــود و در ایــن 
ــه  ــرد. از جمل ــا ک ــیار ایف ــش بس ــود، نق ــا ذوق ب ــردی ب ــه ف ــان ک ــرش نورجه راه همس
ــاگ و  ــل و ویرن ــه ب ــابل، اچ ــای ماس ــر قصره ــالیمار و تعمی ــاختمان ش ــه س ــوان ب می ت
غیــره اشــاره کــرد. جهانگیــر طــی حکومتــش تعــدادی از امــرای خــود را بــه نوبــت بــه 
ــم  خان،  ــان، هاش ــواب قلیچ خ ــرد. ن ــوب ک ــمیر منس ــتان  داری کش ــا اس ــه  داری ی صوب
ــد  ــه  داران او بودن ــان صوب ــان و اعتقادخ ــان، ارادت  خ ــان، دالورخ ــان، احمدبیگ  خ صفدرخ
ــی  ــراد ظالم ــان اف ــان و اعتقادخ ــداد قلیچ  خ ــن تع ــا: 282-285( از ای ــی ت ــری، ب )ددم
ــه شــاه شــکایت می شــد. شــاه حتــی مالیاتــی را کــه  بودنــد و همــواره از ســتم آن هــا ب
ــتن  ــه کش ــه و دیرین ــم کهن ــو و رس ــد، لغ ــه می ش ــوج داری گرفت ــم ف ــوان رس ــه عن ب
دختــران در میــان مــردم فقیــر و پســت را بــا اصــرار فــراوان از میــان برداشــت. )شــیروانی، 
1970: 49( اقدامــات جهانگیــر در کشــمیر موجبــات رشــد ســریع جمعیــت در ایــن منطقــه 
شــد. )حســن شــاه،2002، ج1: 273( شــاه جهــان در دوره حکومــت سی ســاله خــود، بــر 
ــای  ــلمان و راجه ه ــاهان مس ــی پادش ــام ملوک الطوایف ــد و نظ ــلط ش ــد مس ــر هن سراس
ــه در کشــمیر منقــرض کــرد. او در مــدت حکومــت خــود چهــار مرتبــه  هنــدو را از جمل
بــه کشــمیر ســفرکرد و هفــت صوبــه دار فــوق االشــاره را بــرای کشــمیر برگزیــد. )مؤلــف 

ــول،1982: 310-307( مجه
ــت  ــز حکوم ــی نی ــود و مدت ــل ب ــان ایرانی االص ــراد، علی  مردان  خ ــن اف ــان ای از می
ــا حکومــت  قندهــار را در دســت داشــت، امــا اختافاتــی کــه بیــن شــاه و درباریانــش ب
ــود. از  ــده ش ــان پناهن ــاه جه ــار ش ــه درب ــد ب ــث ش ــد باع ــود آم ــه وج ــان ب علی  مردان  خ
ــه  ــان ب ــاه جه ــب ش ــد از جان ــمار می آم ــه ش ــش ب ــرد ارت ــن ف ــه وی قابل تری ــا ک آن  ج
حکومــت کشــمیر دســت یافــت. )حســن شــاه، 2002، ج 2: 507-508( او در طــی دوبــار 
ــداث  ــام داد. اح ــماری انج ــی پرش ــه و عمران ــات عام المنفع ــیر اقدام ــه داری کمش صوب
ــایش  ــرای آس ــور ب ــر و صعب العب ــای پرخط ــر راه ه ــطیح و تعمی ــا، تس ــا و گلزاره باغ ه
ــود. در  ــه کارهــای مهــم او ب مســافران و تأســیس مســافرخانه ها و کاروان ســراها از جمل
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ــا درایــت او  ــروز کــرد کــه ب دوره دوم حاکمیــت او در کشــمیر قحطــی و خشک ســالی ب
مهــار شــد. وی بــا وارد کــردن غلــه و حبوبــات از پنجــاب و توزیــع رایــگان و یــا بــا نــرخ 
ارزان میــان مــردم فقیــر و قحطــی زده کشــمیر بــر آوازه خــود افــزود. )حســن شــاه،2002، 

ج2: 507(
ــید،  ــمیر رس ــت کش ــه حکوم ــار ب ــه دوب ــز ک ــان نی ــه ظفرخ ــب ب ــان ملق ابراهیم خ
ــه ظفرخــان  ــه دلیــل اقدامــات و شایســتگی های نظامــی اش ب ــود. وی ب ایرانی االصــل ب
ــان در  ــه اعتقادخ ــررات ســختی را ک ــام مق ــا: 298( او تم ــی ت ــری، ب ــت. )ددم ــب یاف لق
ــاه،2002، ج2:   ــن ش ــرد. )حس ــو ک ــاه، لغ ــازه پادش ــا اج ــود را ب ــرده ب ــاد ک ــمیر ایج کش
ــار  ــاف در کن ــدون اخت ــذا در دوران او شــیعیان و اهــل ســنت توانســتند ب 500-501( ل
هــم زندگــی کننــد. در دوران ظفرخــان، بلتســتان نیــز فتــح شــد و ضمیمــه خــاک کشــمیر 
گردیــد. )شــیروانی،1970: 53( ظفرخــان هنگامــی کــه در کابــل بســر می بــرد، بــا صائــب 
ــال 1034 ق /1625م(  ــر )س ــد جهانگی ــر عه ــب در اواخ ــرد. صائ ــات ک ــزی ماق تبری
ــدر خــود خواجــه ابوالحســن  عــزم ســفر هنــد نمــود و در کابــل ظفرخــان کــه نیابــت پ
تربتــی صوبــه داری آن  جــا 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:
 زبان کجاست که در حضرتت فــــرو خـوانـــم؟حــقــــوق تربیـتــت را کــــه در تــرقــی بــاد
تــو تــاج مــدح نــهـادی به فــرق دیــوانــمتـــو پایتخت سخــــن را بــه دســـت مــن دادی
کشیـــد جذب تــو ایـن لعــل از رگ کــانــمز روی گــــرم تــــو جـوشیـــد خون معـنی مــن
نــداشــت طــّره شــیـرازه روی دیــوانـــمچــــو زلــف سنبـل ابیــات مــــن پریـشان بـود
و گــرنــه خـــار نمـی مــانــد از گـلـستانـــمتـــو غنــچـــه ساختــــی اوراق بــــاد برده مــــن
چو گـــل تـو زر بـه سپــر ریخـتی بـه دامـانمتــو مشــت مشــت گهــر چــون صــدف بــه مــن دادی

)سید ناصری،1380: 55(
ــمیر  ــه کش ــراه او ب ــا هم ــد و بعده ــت ش ــازم پایتخ ــان ع ــا ظفرخ ــراه ب ــب هم صائ
رفــت. )کنبــوه،1967، ج 3: 293-295( در دوران حکومــت ظفرخــان در کشــمیر شــاعران 
ــزل او گــرد  ــی، قدســی مشــهدی و غنــی کشــمیری در من ــم همدان ــد کلی دیگــری مانن
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ــه  ــان ب ــی چن ــم همدان ــیدناصری،1380: 55( کلی ــد. )س ــاعره می کردن ــد و مش می آمدن
ظفرخــان عاقه منــد بــود کــه پــس از تغییــر وی از حکومــت کشــمیر غــزل پرســوز ذیــل 

ــه را داشــت. ــه قــول ســید حســام الدین راشــدی حکــم مرثی را ســرود کــه ب
تشنه می میریم و شکــــر آب حـــیوان مـی کنـــیمشــکوه درد تـــرا کـــی بیش درمان مـی کنـــیم
ما سیه روزیم در شـــب سیـــر بـــستان مـی کنیـمبـــی تـو تـاریکست کشمیر ای چـراغ دیـده هـا
مــا کــه گل از اشــک خونیــن در گریبــان می کنیمگل اگـــر تـــا سینه در کشمیر مـی آیـد چه سود

)الهوری،1967، ج 2: 88(
ــز  ــرادرزادگان و خویشــان و نی ــرادران، ب ــا کشــتن ب ــب ب ــگ زی ــه اورن ــد ک    هرچن
ــان  ــلطنت گورکانی ــان، س ــن زم ــی در ای ــید ول ــدرت رس ــه ق ــود ب ــدر خ ــردن پ ــیر ک اس
ــود.  ــیده ب ــود رس ــدرت خ ــت و ق ــال عظم ــه کم ــی ب ــرو جغرافیای ــترده ترین قلم ــا گس ب
ــک و از  ــا کرنات ــمیر ت ــدود آن از کش ــه ح ــوری ک ــه ط ــوه،1967، ج3: 54-55( ب )کنب
برمــه تــا غزنیــن گســترده شــده بــود و قبــل از اســتقرار حکومــت انگلیســی ها در هنــد، 
قلمــرو حکومــت اورنــگ زیــب بیــش از قلمــرو هــر پادشــاه دیگــری در ایــن منطقــه بــود. 
ــا و لشکرکشــی های  ــا جنگ ه ــراه ب ــب هم ــگ زی ــاله اورن ــه س ــت چهل ون دوران حکوم
ــود.  ــی ب ــرج و ناامن ــی و هرج وم ــارت های مال ــه آن خس ــه نتیج ــود ک ــراه ب ــراوان هم ف

)Asher،1992:253(

ــت  ــی حکوم ــی ط ــرد ول ــافرت ک ــمیر مس ــه کش ــار ب ــط یک ب ــت او فق ــن جه از ای
خــود، چهــارده صوبــه دار و حاکــم بــه ایــن ســرزمین فرســتاد از جملــه ابراهیم خــان پســر 
ــه حکومــت کشــمیر رســیدند. حاکمــان او  ــار ب ــار و ســیف  خان دوب علی  مرادخــان ســه ب
ــن ســرزمین  ــی ای ــد و در آبادان ــار می کردن ــدل و انصــاف رفت ــه ع در کشــمیر همگــی ب
می کوشــیدند. مهم تریــن مشــکل موجــود در ایــن دوران تعصــب مذهبــی شــدید پادشــاه 
گورکانــی بــود کــه از فقــه حنفــی پیــروی می کــرد. )هالیســتر،1373: 151-152( همیــن 
امــر منجــر بــه درگیــری شــیعیان و اهــل ســنت در کشــمیر می شــد. حتــی وی دو تــن 
از حاکمــان خــود در کشــمیر را بــه خاطــر طرفــداری از شــیعیان برکنــار کــرد. شــیعیان 

ــی را غاصــب قــدرت سیاســی خــود می دانســتند. ــت گورکان ــز همــواره دول کشــمیر نی
بــا مــرگ اورنــگ زیــب )ســال 1119 ق /1707م( دوران شــکوه و عظمــت گورکانیــان 
در هنــد بــه پایــان رســید و قــدرت دولــت مرکــزی رو بــه اضمحــال گذاشــت. در نتیجــه 
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شــاه  زادگان بــر ســر قــدرت بــه نــزاع پرداختنــد. در ایــن دوره تســلط حکومــت مرکــزی 
ــک  ــه ی ــا ب ــد ت ــدد برآمدن ــمیری ها درص ــد و کش ــت گردی ــز سس ــمیر نی ــر کش ــد ب هن
ــلطه  ــا س ــز ب ــی نی ــاه گورکان ــد ش ــد. در دوران محم ــدا کنن ــت پی ــبی دس ــتقال نس اس
ــه کشــمیر مجــدداً ایــن ســرزمین دچــار اغتشــاش  ــر افغانســتان و نزدیکــی ب نادرشــاه ب
ــام  ــه ن ــی ب ــان افغان ــاده او احمدخ ــروی پی ــده نی ــادر فرمان ــرگ ن ــا م ــد. ب ــوب ش و آش
ــز تســلط  ــر کشــمیر نی ــت و ب ــه دســت گرف ــت افغانســتان را ب ــی حکوم احمدشــاه ابدال
یافــت. بدیــن ترتیــب ســلطنت گورکانیــان بــر کشــمیر پایــان یافــت و افغان هــا )تــا ســال 
ــا اینکــه مهاراجــه رنجیــت ســینگ،  ــد ت ــر کشــمیر حکومــت کردن 1288 ق / 1876م( ب
کشــمیر را اشــغال کــرد و بــرای چنــد قــرن بــه حکومــت مســلمانان در ســرزمین کشــمیر 

ــین،1372: 81-80( ــا: 149-151؛ حس ــی، بی ت ــه داد. )همدان خاتم

نقش	حکام	شیعی	در	تحوالت	فرهنگی	و	اجتماعی	کشمیر
شــیعیان در عهــد حــکام شــاهمیری و چک هــا کــه تمایــات شــیعی داشــتند، زمــام 
امــور را بــه دســت گرفتنــد و اوضــاع و احــوال کشــمیر بــرای هــر نــوع فعالیــت شــیعیان 
مســاعد شــد به ویــژه در دوران طایــی چک هــا آن هــا توانســتند از طریــق فعالیت هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی پایه هــای تشــیع را مســتحکم نماینــد. در ایــن دوره حــکام شــیعی 
بــا بنــای مدرســه، دانشــکده و آمــوزش رایــگان بــه پیشــرفت های علمــی کمــک شــایانی 
نمودنــد، به طــوری کــه تعــداد دانشــمندان کشــمیر بــا ایــران و عــراق برابــری می نمــود. 
ــر فرهنگ ســازی نقــش  ــد یوســف  چک و حســین  چک در ام برخــی از حــکام چــک مانن
ــون  ــوم و فن ــل عل ــود اه ــه خ ــف  چک ک ــه یوس ــوری ک ــه ط ــتند ب ــری داش ــیار مؤث بس
ــاعران و  ــان، ش ــرود و عالم ــعر می س ــی و اردو ش ــمیری، فارس ــای کش ــه زبان ه ــود ب ب

ــا: 126-125( ــی، بی ت ــتند. )همدان ــژه ای داش ــرام وی ــار او اک موســیقی دانان در درب
ــه اوج خــود رســید و  ــن خوش  نویســی ب ــات، شــعر و ف ــار شــاهان چــک ادبی در درب
ــام  ــین ن ــن دوره محمدحس ــروف ای ــاط مع ــرد، خط ــادی ک ــرفت زی ــتعلیق پیش ــط نس خ
ــب  ــه او لق ــح کشــمیر ب ــس از فت ــاه پ ــر ش ــه اکب ــید ناصــری،1380: 55( ک داشــت )س
زریــن داد. ایــن فــن بــه شــیعیان اختصــاص داشــت و آنــان خطاطــان خــوب و ارزنــده ای 
را تربیــت کردنــد اگرچــه ایــن فــن بعدهــا بــه ســبب حــوادث سیاســی و تحــت تعقیــب 
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ــا: 128(  ــی، بی ت ــت. )همدان ــن رف ــان از بی ــول و افغ ــکام مغ ــط ح ــیعیان توس ــودن ش ب
شــاهان چــک در کشــمیر خدمــات فرهنگــی و مذهبــی شــایان توجــه ای داشــتند. ترویــج 
زبــان فارســی کــه زبــان دربــار پادشــاهان چــک بــود باعــث شــد فرهنــگ ایرانــی کــه از 
ــان  ــه گســترش نهــد. آن ــود، در ایــن دوره رو ب زمــان شــاهمیری ها وارد کشــمیر شــده ب
بــا پادشــاهان صفویــه رابطــه خوبــی داشــته و تعــدادی از ادبــا و شــعرای ایرانــی شــیعی 
ــه  ــا: 121( ب ــی، بی ت ــان )همدان ــرزا علی خ ــا: 184( و می ــری، بی ت ــی )ددم ــد میرعل مانن

کشــمیر مهاجــرت کردنــد.
ــود  ــز خ ــاه نی ــاه و یوسف ش ــاه، علی ش ــی حسین ش ــاهان چــک یعن ــر از پادش ــه نف س
ذوق شــعری داشــته و بــه ترویــج زبــان و ادب فارســی کمــر همــت بســتند. طایفــه چــک 
ــا: 42(،  ــی، بی ت ــاختن حســینیه )همدان ــد س ــر آن مانن ــیعی و مظاه ــگ ش در نشــر فرهن
حمایــت از علمــای شــیعی نظیــر موالنــا حافــظ بصیــر )همدانــی، بی تــا:115(، ماحســن 
اســود )حسن شــاه،2002، ج2: 421(، شــیخ حســن )حســن شــاه،2002، ج 2: 528(، مــأ 
اعینــی )ددمــری، بی تــا: 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 میرشــمس الدین عراقــی )ســال 959 ق/1551م(، 
ــه ســزایی داشــتند. )مؤلــف  احیــاء سلســله همدانیــه و تعمیــر خانقــاه حســن آباد نقــش ب

مجهــول،1982: 256-257 و 354-358؛ حسن شــاه،2002، ج 2: 359-360 و 502(
ــت  ــود، مصاحب ــل ب ــم و فاض ــردی عال ــه ف ــان ک ــر علی  مردان  خ ــان پس ابراهیم خ
ــا  ــار خــود گرامــی می داشــت. او ب ــا را در درب ــا را بســیار دوســت داشــت و آن ه ــا علم ب
ــاض  ــه البی ــود ک ــب نم ــد مرت ــج جل ــی در پن ــه کتاب ــا منطق مشــارکت و همراهــی علم
الابراهیمــی نــام داشــت. او در ایــن کتــاب بــه تمــام اعتراضــات و شــبهات علمــا اهــل 
ــه از  ــدر ک ــرزا حی ــا: 151( می ــی، بی ت ــخ داد. )همدان ــا، پاس ــود آن ه ــع خ ــا مناب ــنت ب س
علمــا و ادیبــان عصــر خــود بــود در راســتای نشــر فرهنــگ شــیعی کتابــی بــه نــام تاریــخ 
ــیعیان  ــم ش ــع مه ــاب از مناب ــن کت ــا: 132( ای ــی، بی ت ــت. )همدان ــدر نوش ــک حی مل
ــوده اســت.  ــان را منعکــس نم ــوادث آن زم ــر ح ــون اکث ــود چ کشــمیر محســوب می ش

ــاه،2002 ج 2: 835( ــن ش )حس
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اقدامات	رفاهی	و	عمرانی	حکام	شیعه	در	کشمیر
ــات  ــه اقدام ــی ب ــی و فرهنگ ــوالت اجتماع ــتای تح ــمیر در راس ــیعی کش ــکام ش ح

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــی پرداختن ــی و عمران رفاه
1. ساخت باغ ها و پارک های عمومی 

عمده ترین این باغ ها و پارک ها عبارتند از:
ـ باغ حسین  شاه چک )حسن شاه،2002، ج 2: 364(؛

ـ باغ یوسف شاه چک )حسن شاه،2002، ج 2: 364؛ همدانی، بی تا: 233(؛
ــه ایرانی االصــل و  ــی ک ــر گورکان ــاه جهانگی ــان همســر پادش ــور جه ــه ن ــاغ ملک ـ ب

ــا: 233(؛ ــی، بی ت ــین، 1372: 67؛ همدان ــود. )حس ــیعه مذهب ب ش
ـ بــاغ آصف جــاه بــرادر ملکــه نــور جهــان و از منصــب داران مهاجــر ایرانــی در دوره 

ــا: 236(؛ ــی، بی ت ــود. )حســن شــاه،2002، ج 1: 378؛ همدان ــی ب جهانگیــر گورکان
ــا: 236؛  ــی، بی ت ــود. )همدان ــان ب ــاه جه ــی ش ــه از وزراء ایران ــان ک ــاغ صادق  خ ـ ب

ــاه، 2002، ج 1: 385(؛ ــن ش حس
ــا:  ـ باغ هــای ظفرخــان احســن حاکــم کشــمیر در عهــد شــاه جهــان )ددمــری، بی ت

225؛ حسن شــاه،2002، ج 1: 382(؛
ـ باغ میرزا حیدر ملک چادوره )حسن شاه،2002، ج1: 835(؛

ـ باغ هــا و پارک هــای متعــدد علی مــردان خــان کــه همــه آن هــا را وقــف حــرم امــام 
رضــا نمــود. )حســن شــاه،2002، ج 1: 590؛ 597؛ ددمــری، بی تــا: 230(.

2. ساخت خانقاه، مسجد و کاروانسرا
ــوالت  ــاد تح ــت ایج ــیعی جه ــکام ش ــاهان و ح ــات ش ــن اقدام ــی از مهم تری یک
فرهنگــی و اجتماعــی بنــای مســاجد و خانقاه هــای متعــدد بــود کــه می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره نمــود:
ــمیر را  ــع کش ــجد جام ــود مس ــت خ ــادوره در دوران حکوم ــک چ ــدر مل ــرزا حی - می
ــر ســنگ آن  ــر را ب ــرد و اشــعار زی ــود، بازســازی ک ــه ب ــن رفت ــه در آتش ســوزی از بی ک

حکاکــی نمــود:
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ــروز ب بــتاریخ هــزار و بیست ونه هجرت رسیــد 
ثانــی نوبــت  در  ســوخــــته  روزه  عیــد 

ــری ــد جهانگی ــک در عه ــس المل ــدر رئی ــک حی مل
نــهاد از نــو اســاس بـــارگــاه عید قربــانـی

- او بــرای رفــاه عمومــی و رســاندن آب بــه مســجد کانال هــای آب را بازســازی کــرد 
و بــا ایــن اقــدام آب را بــرای محله هــای زیــادی در اطــراف مســجد مهیــا نمــود. در دوره 
ــل، مســجد  ــدی جدیب چک هــا مســاجدی چــون مســجد حســن آباد، مســجد حاجــی عی
بــدگام، حســینیه زدی بــل، حســینیه حســن آباد و حســینیه احمــد پــوره مــاگام بنــا گردیــد 
ــا:  ــی، بی ت ــود. )همدان ــمیر ب ــیعیان در کش ــینیه های ش ــاجد و حس ــن مس ــه از مهم تری ک

228-227؛ حســین،1372: 98؛ مؤلــف مجهــول،1982: 98-100(
خانقاه هایی که قبل از حکومت چک ها بنا گردید عبارتند از:

- اولین خانقاه در کشمیر توسط رنچن شاه )سال 725 ق/1324م( بنا گردید.
- ســلطان ســکندر )ســال 796 ق /1394م( خانقاهــی بــرای عبــادت میــر ســید محمــد 

همدانی در ســرینگر ســاخت.
ــد  ــید محم ــرای س ــی را ب ــال 828 ق /1425م( خانقاه ــن )س ــلطان زین العابدی - س

ــاه،2002، ج 2: 428( ــود. )حسن ش ــا نم ــی بن مدن
خانقاه هایی که توسط چک ها بنا گردید:

ــک  ــه کمــک مل ــی کــه توســط غــازی چــک و ب ــر شــمس الدین عراق ــاه می - خانق
ــار در  ــه دوب ــد ک ــا گردی ــرینگر بن ــل س ــال 909 ق /1502م( در زدی ب ــه )س ــی رین موس
ــا: 202؛ مؤلــف  عهــد دولــت چــک و جهانگیــر گورکانــی بازســازی شــد. )ددمــری، بی ت

ــول،1982: 96( مجه
ــیار  ــاه بس ــن خانق ــد. ای ــا ش ــک بن ــاهان چ ــان پادش ــل اهلل در زم ــا خلی ــاه باب - خانق
عظیــم بــود، بــه طــوری کــه عمارت هــای آن تــا کنــاره رودخانــه جهلــم کشــیده شــده 

ــا: 321( ــی، بی ت ــود. )همدان ب
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نقش	علماء	شیعه	در	تحوالت	علمی،	فرهنگی	و	اجتماعی	کشمیر
بــا وجــود تمــام مشــکاتی 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 مهم تریــن آن هــا اشــاره می شــود.
ــر ســید  ــه کشــمیر می ــه علمــاء شــیعی مهاجــر ب ــی:�از جمل ــر�ســیدعلی�همدان می
علــی همدانــی ملقــب بــه شــاه همــدان، علــی ثانــی و امیرکبیــر بــود. وی در ســال 796 ق 
/1394 م پــس از حملــه تیمــور بــه همــراه هفتصــد تــن از ســادات بــه کشــمیر مهاجــرت 
ــم  ــهاب الدین حاک ــلطان ش ــود و س ــه ب ــا رفت ــه آنج ــار ب ــز، دو ب ــش از آن نی ــرد. پی ک
کشــمیر از مریــدان او محســوب می شــد. 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 
ــان  ــان این ــد. در می ــمیر رفتن ــه کش ــران ب ــی از ای ــید عل ــر س ــروان می ــر از پی ــر دیگ نف
قاضــی، نویســنده و شــاعران زیــادی نیــز حضــور داشــتند.)tikku,1971:12-14؛ حکمــت، 

)342-337 :1332
میــر ســید علــی قوانیــن اســامی را در اشــکال مختلــف بــه حاکــم کشــمیر و اتبــاع 
ــا  ــش در دهکده ه ــید و همراهان ــد. س ــه کار بندن ــت ب ــر حکوم ــا در ام ــت ت وی آموخ
ــان  ــتفاده از زب ــا اس ــه و ب ــام پرداخت ــغ اس ــه تبلی ــمیر ب ــاده کش ــتاهای دور افت و روس
ــد. )الطــاف  ــغ فرهنــگ اســامی و شــیعی می پرداختن ــج احــکام و تبلی ــه تروی فارســی ب
ــف توانســت  ــن کتــب مختل ــا تدوی حســین، 1372: 44؛ کاشــمیری،1950، ج 1: 51( او ب
در تحــوالت علمــی و فرهنگــی کشــمیر مؤثــر واقــع شــود، کتبــی ماننــد ذخیــره الملــوک 
پیرامــون وظایــف فرمانــداران، مــوده القربــی در فضائــل اهل بیــت، اربعیــن فــی فضائــل 
امیرالمؤمنیــن دربــاره فضیلــت حضــرت علــی و صدهــا مقالــه در رابطــه بــا منطــق، 
عرفــان و تصــوف، قانون گرایــی، فلســفه، سیاســت، علــم اخــاق و تفســیر قــرآن در ایــن 

ــد. )ســید ناصــری،1380: 37( راســتا اهمیــت بســزایی دارن
ــی در  ــای قرآن ــعه آموزش ه ــت توس ــی جه ــر فعالیت های ــاوه ب ــی ع ــید عل ــر س می
قالــب تأســیس مدرســه القــرآن کــه بــه ســفارش او و بــه وســیله ســلطان شــهاب الدین 
ــه  ــدد از جمل ــاله های متع ــب رس ــود را در قال ــی خ ــار قرآن ــد، آث ــا گردی ــمیر بن در کش
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شــرح الناســخ و المنســوخ، فتوتیــه، موچلکــه، اســرار وحــی، ذکریــه، درویشــیه و واردات 
ــدوی  ــر هن آورده اســت. او در طــول اقامتــش در کشــمیر توانســت ســی وهفت هــزار نف
کشــمیری را بــه دیــن اســام مشــرف نمایــد و توســط وی، اســام وارد مناطــق جدیــدی 
شــد کــه قبــًا بــا آن آشــنایی نداشــتند. )ســهروردی، 1992: 166( تأثیرگــذاری میــر ســید 
علــی همدانــی در عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی کشــمیر تأثیــری واال و گران ســنگ 
اســت و او را بــه عنــوان یــک عــارف و انتقــال گــر فرهنــگ ایرانــی و شــیعی بــه کشــمیر 

معرفــی نمــوده اســت.
ــر  ــا مهاج ــر علم ــی از دیگ ــر شــمس الدین عراق ــی:�می ــمس�الدین�عراق ــر�ش 2��می
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 882 ق/ 4771م( بــه عنــوان 
ســفیر میــرزا حســین بایقــرا حاکــم خراســان وارد شــد و بــه مــدت هشــت ســال در آنجــا 
ــار دوم )ســال 902  ــق /1496م( بــه درخواســت شــاه قاســم نوربخــش  اقامــت نمــود. ب

بــه کشــمیر رفــت. )ددمــری، بــی تــا: 126(
میر شمس الدین پس از ورود به کشمیر در سه محور فعالیت نمود:

ــردم  ــدن م ــگ و تم ــا فرهن ــنایی او ب ــه آش ــه ب ــا توج ــی: ب ــای تبلیغ اول، فعالیت ه
کشــمیر بــه ویــژه )ســال 882 تــا 890 ق/1477-1485م( پــی بــرده بــود کــه تصمیمــات 
ــه  ــن زمین ــود را در ای ــی خ ــت تبلیغ ــذا فعالی ــزایی دارد ل ــه س ــت ب ــه اهمی ــس قبیل رئی
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 

ــا: 19( ــی، بی ت ــا: 123؛ همدان ــری، بی ت ــد. )ددم نمای
ــمس الدین در  ــر ش ــی می ــای فرهنگ ــن فعالیت ه ــی: عمده تری ــت فرهنگ دوم، فعالی

ــد از: کشــمیر عبارتن
1��ســاخت�خانقــاه: او خانقاهــی در زدی بــل ســاخت کــه نظیــر آن در روی زمیــن 
یافــت نمی شــد )مؤلــف مجهــول،1982: 72( در کنــار خانقــاه نیــز، حمامــی بنــا کــرد کــه 

از عجایــب فــن معمــاری محســوب می شــد. )مؤلــف مجهــول،1982: 72(
ــزرگان  ــه ب ــاد داشــت ک ــی اعتق ــر شــمس الدین عل ــاد: می ــگ�جه ــاء�فرهن 2��احی
علمــی بایــد همــراه قلــم، بر مهــارت شمشــیر هم مســلط باشــند. )مؤلــف مجهــول،1982: 
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ــاء و  ــاد و فحش ــز فس ــوان مراک ــه عن ــا ب ــب بت  خانه ه ــه تخری ــل ب ــن دلی ــه همی 56( ب
برخــورد بــا مرتــدان پرداخــت.

ــر  ــن فعالیت هــای می ــغ�جهــت�گســترش�اســالم: یکــی از مهم تری ــزام�مبل 3��اع
شــمس الدین بــرای گســترش اســام اعــزام مبلــغ بــه مناطــق دوردســت و محــروم بــود. 
ــت وچهار  ــد و بیس ــتحکم گردی ــمیر مس ــیع در کش ــام و تش ــای اس ــاش او پایه ه ــا ت ب
ــا: 21؛ اطهــر رضــوی،1367، ج1:  ــی، بی ت ــد. )همدان ــه مذهــب شــیعه گرویدن ــواده ب خان
ــهاب الدین  ــهرهای ش ــین در ش ــتاهای شیعه نش ــداد روس ــن تع ــس المؤمنی 278( در مجال
پــور و باســوکه پرگنــه دویســت و ده روســتا ذکــر شــد کــه در زمــان میرشــمس الدیــن 

عراقــی شــیعه شــده بودنــد. )شوشــتری، 1391، ج 1: 118(
4��ایــراد�خطبــه�بــه�نــام�امامــان�شــیعه: نتیجــه فعالیت هــای 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 مجهــول،1982: 80و 

)84
ســوم، فعالیت هــای علمــی: میرشــمس  الدین 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، 
ــدند.  ــوب می ش ــته وی محس ــاگردان برجس ــق و ... از ش ــه رفی ــل اهلل، خواج ــا خلی موالن

)مؤلــف مجهــول،1982: 80(
3��ســایر�علمــاء�شــیعی:�ســایر علمــاء شــیعی کشــمیر ماننــد ســید مهــدی موســوی 
ــا  ــداهلل انصــاری ب ــا ســید احمــد و مــأ عب ــش آق ــا ســید محمــود و فرزندان صفــوی، آق
ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــوالت علم ــتند در تح ــی توانس ــات و فعالیت های ــام اقدام انج

ــد از: ــا عبارت ان ــن فعالیت ه ــم ای ــند. اه ــذار باش ــمیر تأثیرگ کش
ــرآن و  ــه آمــوزش ق - تأســیس انجمن هــای مذهبــی و مــدارس دینــی کــه در آن ب
نمــاز، اصــول دیــن و دیگــر مســائل دینــی پرداختــه می شــد. مهم تریــن ایــن انجمن هــا 

انجمــن موســوی و انجمــن حامــی االســام بــود.
- فعالیت هــای علمــی شــامل تربیــت شــاگرد و تألیــف کتــاب و رســاله، بــه عنــوان 
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ــز  ــا و رســاله نیــت و نی ــا تألیفاتــی چــون رســاله الغن ــه ســید مهــدی موســوی ب نمون
ــد  ــی، مجته ــی و عرفان ــخصیتی علم ــوان ش ــه عن ــت ب ــقیه توانس ــه دمش ــه لمع ترجم
درجــه اول کشــمیر شــناخته شــود. )مؤلــف مجهــول،1982: 98( 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 نمــاز 

جمعــه و جماعــت
- تبلیــغ اســام و تشــیع در داخــل و خــارج از کشــمیر، بــه طــوری کــه مــأ عبــداهلل 
انصــاری بــرای تبلیــغ مذهبــی بــه ســند و پنجــاب ســفر کــرد و در آن جــا، مذهــب شــیعه 
را تبلیــغ نمــود و تعــدادی از جوانــان منطقــه را بــه تشــیع متمایــل کــرد. )همدانــی، بی تــا: 

)196

نتیجه	
ــا دارا بــودن ســابقه ای تاریخــی کــه  بررســی های تاریخــی نشــان داد کــه کشــمیر ب
بــه حــدود پنــج هــزار ســال قبــل از میــاد می رســد تنهــا منطقــه شــبه قاره هنــد اســت 
کــه از تاریخــی مــدون و بــدون انقطــاع برخــوردار اســت. عــاوه بــر ایــن، کشــمیر دروازه 
ورود بــه شــبه قاره هنــد محســوب می شــود 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. به طــوری کــه از دیربــاز 
ــه  ــوده اســت کــه مهاجمــان ب ــی ب ــه کشــمیر همــواره هــدف تهاجمــات و حمات منطق

ــته اند. ــد داش ــبه قاره هن ش
نتیجــه دیگــر ایــن پژوهــش آنکــه ورود اســام شــیعی بــه کشــمیر بــه وســیله مبلغــان 
ایرانــی و فارســی زبان 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 
مهم تریــن 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 
ــا( در  ــری و چک ه ــاه می ــیعی )ش ــای ش ــان داد در دوران دولت ه ــات نش ــن، تحقیق برای
ــان و ادب فارســی و نشــر  ــج زب ــرای تروی ــده و شــایان توجهــی ب ــات ارزن کشــمیر خدم

فرهنــگ شــیعی و ایرانــی و خدمــات رفاهــی و عمرانــی صــورت گرفــت.
بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه شــیعیان در دوران حاکمیــت گورکانیــان علی رغــم 
ــی  ــی و برخ ــاهان گورکان ــی پادش ــدید مذهب ــات ش ــی و تعصب ــی ـ مذهب ــار سیاس فش
حــکام آن هــا بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد و آنــان را غاصــب قــدرت سیاســی خویــش 

ــا شــیعی از ــن وجــود حــکام و علم ــا ای می دانســتند. ب
طریــق فعالیت هــای سیاســی، تبلیغــی، فرهنگــی و علمــی نقــش مهمــی در پیشــرفت 

تفکــر شــیعی در کشــمیر داشــتند.
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کتاب	نامه
الف( منابع استفاده شده

ــات و  ــد، ترجمــه مرکــز مطالع ـ اطهــر رضــوی، ســیدعباس )1376(. شــیعه در هن
ــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه، ج1. تحقیقــات اســامی، قــم، دفت

ــدون  ــه فری ــلامی، ترجم ــله های اس ــد )1349(. سلس ــورد ادمون ــورث، کلیف ـ باس
ــران. ــگ ای ــاد فرهن ــارات بنی ــران، انتش ــدره  ای، ته ب

ـ حســن شــاه )2002(. تاریــخ حســن، ترجمــه احمــد شــمس الدین، جامــو و کشــمیر، 
آکادمــی آف آرت کالچــر، ج 1 و 2.

ـ حســین، الطــاف )1372(. کشــمیر بهشــت زخم خــورده، ترجمــه فریــدون 
ــات. ــارات اطاع ــران، انتش ــاهی، ته دولتش

ــا(. واقعــات کشــمیر، ترجمــه احمــد شــمس الدین،  ـ ددمــری، محمــد اعظــم )بی ت
ســرینگر، مرکــز اســامی کشــمیر.

ـ رضوی، سید سجاد )1367(. بحران کشمیر، تهران، انتشارات کیهان.
ــران،  ــده، ته ــال، آین ــته، ح ــمیر؛ گذش ــا )1380(. کش ــری، حمیدرض ــید ناص ـ س

ــر. ــات ذک ــر و تحقیق ــه نش موسس
ــر،  ــی هن ــرینگر، آکادم ــمیری، س ــی کش ــد )1970(. غن ــاض احم ــیروانی، ری ـ ش

ــمیر. ــو و کش ــان جام ــگ و زب فرهن
ـ شوشتری، نوراهلل )1391(. مجالس المؤمنین، تهران، کتاب فروشی اسامیه، ج1.

ـ صوفی، غام محی الدین )بی تا(. تاریخ کشمیر، الهور، بی نا.
ــات  ــات و تحقیق ــه، تهــران، مؤسســه مطالع ــر نام ـ عامــی، ابوالفضــل )1372(. اکب

ــی، ج3. فرهنگ
ـ کاشــمیری، عاشــق )1950(. تاریــخ تحریــک اســلامی جمــون و کشــمیر، الهور، 

اداره معــارف، ج1.
ـ کنبــوه، محمــد صالــح )1967(. شــاه جهــان نامــه »عمــل صالــح«، بــه تصحیــح 

وحیــد قریشــی و ترتیــب و تحشــیه غــام یزدانــی، الهــور مجلــس ترقــی ادب، ج3.
ـ الهوری، عبدالحمید )1967(. پادشاه نامه، بنگال، چاپ انجمن آسیایی، ج2 و 3.

تاریــخ دولت هــای اســلامی و   .)1375( دیگــران  و  اســتانلی  پــول،  لیــن  ـ 
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خاندان هــای حکومت گــر، ترجمــه صــادق ســجادی، تهــران، نشــر تاریــخ ایــران، ج2.
ــر  ــم دکت ــمیر«، تنظی ــخ کش ــاهی »تاری ــتان ش ــف )1982(. بهارس ـ مجهول  المؤل

ــیعیان. ــرعی ش ــن ش ــو و کشــمیر، انجم ــدری، جام ــر حی اکب
ــی،  ــح عبدالحســین نوای ــه تصحی ــر رحیمــی، ب ــدی، عبدالباقــی )1381(. مأث ـ نهاون

ــار و مفاخــر فرهنگــی، ج3. تهــران، انجمــن آث
ـ هالیســتر، جــان نورمــن )1373(. تشــیع در هنــد، ترجمــه دکتــر آذرمیدخــت مشــایخ 

فریدنــی، تهــران مرکز نشــر دانشــگاهی.
ـ همدانــی، حکیــم صفــدر )بی تــا(. تاریــخ شــیعیان کشــمیر، ســرینگر، طبــع و نشــر 

مرکزی.
ــر  ــح دکت ــه تصحی ــته، ب ــخ فرش ــم )1388(. تاری ــترآبادی، محمدقاس ــاه اس ـ هندوش

ــر فرهنگــی، ج1. ــار و مفاخ ــن آث ــران، انجم ــری، ته محمدرضــا نصی
.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
ــد  ــوان محم ــق رض ــدان، تعلی ــوح البل ــی )1404(. فت ــن یحی ــد ب ــاذری، احم ـ ب

ــه. ــه اآلرمی ــم، مکتب ــوان، ق رض
ــی ســها،  ــد، ترجمــه منوچهــر صدوق ــق ماللهن ــی، ابوریحــان )1362(. تحقی ـ بیرون

ــات فرهنگــی، ج1. ــات و تحقیق ــران، موسســه مطالع ته
ــب  ــخ حبی ــینی )1353(. تاری ــن الحس ــام الدی ــن هم ــن ب ــر، غیاث الدی ـ خواندمی
الســیر، بــا مقدمــه اســتاد همایــی و زیــر نظــر دکتــر دبیــر ســیاقی، تهــران، کتاب فروشــی 

خیــام، ج4.
ــهید  ــر ش ــران، نش ــیع، ته ــارف تش ــره المع ــندگان )1380(. دای ــی از نویس ـ جمع

ــی، ج14. ــعید محب س
ـ شــبانکاره ای، محمدبــن علــی )1363(. مجمــع الانســاب، بــه تصحیــح میــر هاشــم 

محــدث، تهــران، امیرکبیــر.
ـ فرخــی سیســتانی، ابوالحســن علــی )1335(. دیــوان اشــعار، بــه کوشــش محمــد 

دبیــر ســیاقی، تهــران، انتشــارات زوار.
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ـ قزوینــی، زکریــا بــن محمــد بــن محمــود )1371(. آثــار البــلاد و اخبــار العبــاد، 
ترجمــه محمــد مــراد بــن عبدالرحمــان، تهــران دانشــگاه تهــران، ج1.

ـ کا اوالودار )بی تا(. کشمیر سخن می گوید، دهلی، بی نا.
ــام آباد،  ــلام، اس ــرفت اس ــخ پیش ــت )1364(. تاری ــهین دخ ــدم، ش ــران مق ـ کام

ــتان. ــران و پاکس ــی ای ــات فارس ــز تحقیق مرک
ـ کشــمیری، پانــدت کلهــن )1353(. راج ترنگینــی )تاریــخ کشــمیر(، ترجمــه مــأ 
ــات  ــز تحقیق ــدی، انتشــارات مرک ــی، راولپن ــر آفاق ــح صاب ــه تصحی ــاه آبادی، ب ــد ش محم

فارســی ایــران و پاکســتان.
ـ کوفــی، علــی )1386(. چچنامــه »فتحنامــه ســند«، بــه تصحیــح محمــد داود پوتــه، 

تهــران، نشــر اســاطیر.
ــخ  ــار »تاری ــن الاخب ــاک )1363(. زی ــن ضح ــی ب ــعید عبدالح ــزی، ابوس ـ گردی
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