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 154-135، ص 1392 بهار و تابستان، هفدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
   1ظهور و سقوط چكان در كشمير

  )هـ 993 -962(
  

   2نيامريم معيني
دن ملل تاريخ و تم آموخته دكتري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه دانش

  ، تهران، ايراناسالمي
  زادههادي عالم

  ، تهران، ايرانگروه تاريخ و تمدن ملل اسالميدانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، استاد  
  
 

  چكيده
به اين سرزمين مهاجرت كردند و ) هـ720-701(ديو خاندان چك در عهد حكومت راجه سهه

گام مقيم شدند و در مقام سپاهي و مناصب اداري اي از آنان به رهبري پاندوچك در تراههشاخه
د عراقي به كشمير، به الدين محمبه خدمت سالطين شاهميري درآمدند و با ورود ميرشمس

مذهب شيعي هاين مقاله بر آن است تا چگونگي برآمدن و سقوط شاخ. مذهب اماميه گرويدند
اين خاندان و نقش و عملكرد آنان را در تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشمير به روش 

ان هر چند چك. ، بررسي كندشاهيبهارستانويژه  تحليلي و بر اساس متون تاريخي، به –توصيفي
رغم تمامي اختالفات و بر سرزمين كشمير حكومت كردند؛ اما به )ـه993-962(دوره كوتاهي 

دار خويش و انجام بابريان، توانستند با بسط اقت/ مكرر مغوالن هند منازعات داخلي و تهاجمات
  .  مذهب تشيع را در اين سرزمين چنان گسترش دهند، كه تا امروز باقي است اقدامات مؤثر،

  
  .بهارستان شاهيالدين محمد عراقي، كشمير، چكان، تشيع، شمس :هاكليدواژه

  
  

                                                 
  .14/12/1391: تاريخ پذيرش ؛5/9/1392: تاريخ دريافت 1.
  moeeninia@ut.ac.ir: رايانامه، ولويسنده مسؤن 2.
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 1392 بهار و تابستان، هفدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 136

  مقدمه
هاي هندو بر اين سرزمين حكومت پيش از ورود اسالم به كشمير در اوايل قرن هشتم هـ، راجه

 1،)هـ720-701(پادشاه هندوي كشمير / ديو، آخرين راجهدر دوره حكومت سهه. كردندمي
جوار،  هاي همجغرافيايي اين واليت براي حكومت -اد كه بيانگر اهميت سياسيحوادثي رخ د

گذار سلسله شاهميريان به  ورود شهمير بنيان. هاي مهاجر استطوايف و قبايل منطقه و گروه
- به اين واليت و سكونت در قريه تراهه 4از واليت داردو) جد چكان( 3ورود لنگرچك 2كشمير؛

چند از تبت به اين سرزمين و پناه آوردن به راما) رگ طايفه چِنْدانبز(ورود رينچن  5گام؛
 7م1320/  هـ720به كشمير در سال  6مهم، حمله زولچو هو آخرين حادث) ديوسپهساالر سهه(

  .از جمله اين رويدادها است
او در ابتدا پيرو هيچ ديني از  8.هـ حاكم كشمير شد720ديو، رينچن در سال پس از فرار سهه

به ديـن اسـالم گرويـد و نخسـتين پادشـاه       9ولي با راهنمايي بابابلبل قلندر ،اديان الهي نبوداز 
در اين زمان شمار اندكي از كشميريان اسالم آوردند و بـه تعبيـر مؤلـف     10.مسلمان كشمير شد

تدريج با افزايش شمار مسلمانان، طـوايفي  به 11.»ديگران بر كفر و شرك بودند« شاهيبهارستان
ايـن   ههـاي محلـي مسـلمان، ادار   شاهميريان و چكان قدرت يافتند و با تشكيل حكومـت  مانند

  . شدبدين ترتيب دوران اسالمي كشمير آغاز  و سرزمين را به دست گرفتند

                                                 
 .337، ر؛ فرشته 8، شاهيبهارستان 1.

  .ر 8، شاهيبهارستان. 2
3. Chak. 

4. Dārdu  اي در شمال كشميرمنطقه.  
  .كشمير واقع در قسمت غربي آن هاي است در درمنطقه) Trehgām(گام گام يا ترههتراهه 5.
  .هوالكوخان پسر چنگيزخان مغول از فرزندان) Zolchū(زولچو  6.
ديو را برانداخت و او را كشت ت سههاز اهالي تب) رنچن(، راجه رينچن اندر؛ برخي آورده9پ، 8، بهارستان شاهي 7.

  ).161هاليستر،  :نك(ران مسلمان، حكومت را در كشمير به دست گرفت  و خود به عنوان اولين حكم
 .پ11، بهارستان شاهي: نك 8.

ديو از ترس مغوالن به همراه يك هزار پناهنده از ، در عهد سلطنت راجه سهه)بابابلبل(الدين بلبل رفسيدش. 9
شد و بوده، به همين سبب سيد موسي نيز ناميده مي) ع(وي از اوالد امام موسي كاظم. تركستان به كشمير آمد

  ) .29 - 28 حيدري: نك(نقش زيادي در اشاعه اسالم در كشمير داشته است 
  .ر14پ، 13ر، 13پ، 12،  بهارستان شاهي 10.
  .ر 13همان، . 11

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 137/ ظهور و سقوط چكان در كشمير
 

اجتماعي كشمير به سبب حضور طوايف متعددي مانند چِندان، ماگريان،  -نظام سياسي
اي نظامي قبيله 1گام و كپواره،اهميريان و چكان تراههنايكان، راينا، بيهقي، هانجيان، دامگران، ش

اين طوايف براي . كردندالطوايفي بود و اعضاي هر قبيله از رئيس خود تبعيت مياي يا ملوك
هاي پاياني در دهه. با يكديگر رقابت داشتند دائماكسب قدرت و تسلط بر اين سرزمين، 

ها و ساله چكان، اين رقابت 32مت و نيز در طي حكو) هـ962 -930(حكومت شاهميري 
  .اختالفات شدت يافت و در بسياري از مواقع به مخاصمه شديد و درگيري نظامي انجاميد

 2»چكان«مذهب هدف از اين پژوهش بررسي چگونگي ظهور، سقوط و عملكرد شاخه شيعي 
اثر  شاهيبهارستانترين منبع اين تحقيق، ترين و اصليمهم. در كشمير است 2»چكان«
-994(اي ناشناس در عهد جهانگيرشاه تيموري شمندي به فارسي است كه نويسندهارز

وقايع و  هاين اثر، حاوي اطالعات مهم و منحصر به فردي دربار. نگاشته است) هـ1023
هاي محلي هاي هندو تا پايان حكومتحكومت راجه هرويدادهاي سرزمين كشمير از دور

اهميت اين منبع تاريخي در اين است . ر كشمير استويژه حكومت چكان شيعه د مسلمان، به
زيسته و شاهد عيني بسياري از رويدادها بوده و در مقايسه با كه نويسنده آن، در اين دوره مي

اين حكومت ثبت كرده است؛ در گزارش از دوره سلطنت  هساير منابع، جزئيات بيشتري دربار
ه و از چگونگي انتقال سلطنت از شخصي به هاي سياسي و نظامي پرداخت رسمي چكان، به نزاع

چه در اين اثر برجسته و مشهود است  آن. شخص ديگر و حوادث پيراموني آن سخن گفته است
هاي داخلي، سركوب  ها و مخالفت نظامي پادشاهان چك در مقابله با رقابت -عملكرد سياسي

هاي  ست برخي كاستي، نگارنده كوشيده ابا اين همه. ها و دفع حمالت خارجي است شورش
گيري از ديگر منابع تاريخ كشمير جبران كند و تحليل كمابيش  را با بهره شاهيبهارستان

  .دقيقي از ظهور و سقوط چكان شيعه ارائه دهد
  

  پيدايش و انشقاق : خاندان چك
هـ وارد 705او در سال . نام سلسله چكان، مأخوذ از نام جد اين خاندان يعني لنگرچك است

  . گرديدهـ، به سپهساالري او منصوب 740شد و با آغاز سلطنت شهمير در سال  كشمير

                                                 
1. Kepware. 
2. Chaks. 
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اول به  هشد؛ شاخها  گرايش چكان مسلمان به دو مذهب تشيع و تسنن سبب انشقاق آن
دوم به رهبري  هگام مقيم شدند، و شاخرهبري پاندوچك مذهب تشيع را پذيرفته، در تراهه

مقيم ) غرب كشمير(آمدند، در كپواره يا كشتواره  2گيلگتكه از  1چكچك فرزند هلمتشمس
شمار هاي شيعه بهن را پذيرفتند و از رقباي مهم سياسي و مذهبي چكمذهب تسنشدند و 

كردند و پيوسته آنان معموال با همكاري طايفه ماگريان بر ضد چكان شيعه توطئه مي. آمدندمي
   3.ميانشان درگيري و نزاع بود

بود  4الدين محمدعراقيوقفه ميرشمسهاي بيع حاصل تالشپاندوچك به تشيه گروش طايف
هـ به قصد تبليغ اسالم و ترويج مذهب شيعه، با گروهي از صوفيان از ري به 892كه در تاريخ 
بر اثر اين  7.هزار خانوار را به مذهب تشيع درآورد24 6راينا، و با همكاري موسي 5كشمير آمد

چك، به مذهب اماميه چك و كاجيگام مانند پاندوچك، حسينن تراههتبليغات تمامي بزرگا
اين سه تن كه نفوذ بسياري در دربار شاهميري داشتند براي ترويج مذهب تشيع در  8.گرويدند

: گويددر اين باره چنين مي فرشته تاريخ. الدين محمد عراقي همراه شدندكشمير با ميرشمس
   9.دنشداز طريق تصوف با تشيع آشنا ه، عراقى شدمحمد الدين  ها مريد ميرشمسچك

                                                 
1. Helmat Chak.  
2. Gilgat. 

  .217، 2؛ كويهامي، ج105حيدري،  3.

اند كه در روستايي از توابع تالش در ايران به دنيا آمد و پس از طي دانسته) ع(وي را ذريه امام موسي كاظم 4.
سيدعلي همداني، به فرمان سلطان حسين بايقرا  هديني نزد سيدمحمد نوربخش، از فرقه صوفيسطوح عالي علوم 

ديگري  هالبته قبل از وي نيز علماي شيع. مأموريت يافت تا به نزد سلطان حسن شاهميري به منطقه كشمير برود
بود، در حالي كه در دوره  ؛ اما تبليغ آنان ناپيوسته و محدود به چند روستارفته بودندبراي تيليغ به كشمير 

الدين عراقي، وضعيت شيعيان تغيير زيادي كرد و به سبب تالش و تبليغ مستمر وي، مذهب تشيع ميرشمس
الدين محمدعراقي چند نوبت شايان ذكر است، ميرشمس). 275، 1اطهررضوي، ج: نك(مذهب رسمي كشمير شد 

-بهارستان؛  38حيدري، : نك( باشدهـ بوده  892 به كشمير سفر كرده و محتمل است آخرين سفر وي در سال

  ). پ70: شاهي
  .277، 1اطهررضوي، ج 5.
6.  (Raina) راينا رهبر قبيله دامگران، از قبائل مهم كشمير و از صاحبانِ نفوذ در دربار شاهميري موسي.  

  .ر78، بهارستان شاهي 7.

  .217، 2؛ كويهامي، ج104حيدري،  8.

  .350، فرشته 9.
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چك حسين. چك رهبري طايفه چكان را در دست گرفتپس از پاندوچك، پسرش حسين
برآمدن چكان شيعه و  .ها بر كشمير فرمانروايي يافتند كه تني چند از آن 1يازده پسر داشت

اين دوره و معلول دو سياسي  -هاي نظامي توان حاصل زمينهزوال حكومت شاهميري را مي
  .علت مشروح در زير دانست

هاي متخاصم داخلي به منظور تسلط بر كشمير، تهاجم مغوالن و رقابت ميان طوايف و گروه
ادامه داشت؛ منابع تاريخي از اولين ) هـ962 –740(ساله شاهميريان  222در طول حكومت 

اين حمالت  2.اند م ياد كرده1320/هـ720در سال  مغوالن به كشمير به فرماندهي زولچو هحمل
هاي پاياني اين حكومت افزايش يافت و  در دهه كه در طول حكومت شاهميريان ادامه داشت،
جو براي دفع حمالت خارجي و برقراري امنيت  آنان را به جذب و استفاده از سپاهيان جنگ

سربازاني بودند كه به  ان ابتداچككند كه  يادآوري مي تاريخ حسننويسنده . كرد داخلي ملزم مي
، )هـ 878 -826(العابدين خدمت سالطين مسلمان شاهميري درآمدند و تا دوره حكومت زين

ها را تأييد و گزارش  حضور اين خاندان كه منابع جنگاوري آن 3.خدمتگزار و مالزم آنان بودند
هاي سالطين واستتوانستند عالوه بر تحقق خدر كسوت سربازان و فرماندهان لشكر  4اند،كرده

شاهميري، آرام آرام به افزايش قدرت در دربار و تحكيم موقعيت اجتماعي و سياسي در 
گام بودند كه حمالت بابر، همايون هاي تراههاين چك. نظامي منطقه بپردازند -معادالت سياسي

كه حالي در 5ساختند؛مي كردند و از سرهاي لشكر مغول مناره و اكبرشاه به كشمير را دفع مي
در همان ايام، بيشتر قبايل كشميري با كارشكني و شورش، مشوق بيگانگان براي توطئه بر ضد 

  6.حكومت وقت بودند
برخي سالطين شاهميري در حق اين خاندان   ها، ظلم و ستم يابي چك دومين عامل در قدرت

دستيابي به قدرت بود كه آنان را براي رهايي از وضع موجود و خالصي از سلطه شاهميريان و 
العابدين شاهميري، پاندوچك  در دوران زمامداري سلطان زينشده نقل  كه چنان. مصمم ساخت

هاي سلطان را به آتش كشيد  برخاست و با جماعتي از چكان، قصر و عمارت اوعليه ظلم و جور 
                                                 

  .ر52، ستان شاهيبهار 1.
  . ر9همان، 2. 
  .272، 2كويهامي، ج 3.
  .218، 2؛ كويهامي، ج350؛ فرشته، 106، 104پ؛ حيدري، 66، بهارستان شاهي 4.
 .106حيدري،  5.

 .105همو، : نك .6
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در تعقيب او،  سلطان شاهميري. فرستاد 1گام گريخت و زنان و فرزندان خود را به دراو و به تراهه
هاي چكان را به آتش كشند و با دادن رشوه به مردم دراو، پاندوچك و تمامي  فرمان داد خانه

فرمان او رئيس چكان و مردان مبارز آن خاندان را بكشند و  هخاندانش را به اسارت گيرد و ب
    3.تبعيد كنند 2زنان و كودكانشان را به قريه كوارل

كه  5ها، اي با طايفه نايك روابط حسنه 4چكان در تبعيدگاه بودند،طي ساليان متمادي كه     
با دورانديشي، از  وكه از سران با نفوذ روستاي كوارل بودند، و اهالي آن روستا برقرار كردند 

اي كشمير و نفوذ و تأثير طوايف قدرتمند در اين سرزمين، براي بقا و دوام خويش و  بافت قبيله
و  6آوردندنام درترانشان را به نكاح مرداني از طوايف و افراد صاحبحذف رقبا سود جستند و دخ

. روايي بر كشمير فراهم ساختند و بدين ترتيب، قدرت سياسي و اجتماعي الزم را براي فرمان
هاي سببي را عامل مهمي در  اين قرابت تاريخ حسنو كويهامي در  طبقات اكبريهروي در 

  7.اند قوت و غلبه چكان دانسته
  
  ره وزارت و امارت چكاندو

هاي پاياني اين حكومت و در ويژه در دهه نزاع ميان مدعيان سلطنت شاهميري، بهو  اختالف
، زمينه ضعف و زوال شاهميريان و كسب )هـ921-892(شاه دوره سلطنت محمدشاه و فتح

                                                 
1  . Drāv. 

  .اي در كشميرروستاي دورافتاده )Kovarel(كوارل  2.

العابدين شاهميري بر اساس منابع، حوادث دوران سلطنت زين شايان ذكر است در. پ52ر، 51، شاهيبهارستان 3.
ساله سلطنتش  52تقويم زماني ثبت  نشده است، بلكه تنها به ذكر تاريخ شروع و پايان حكومت او و شرح وقايع 

  ).   ر57ر، 41، شاهيبهارستان؛  347- 342فرشته، : نك(اند بسنده كرده
العابدين تا به هـ كه دوره اتمام سلطنت زين878اجتماعي چكان از سال  - ، از حضور سياسيشاهيبهارستاندر  4.

و نيز دوره ديگر سالطين مانند سلطان حسن و محمدشاه است ) هـ880-878(حيدر به حكومت رسيدن سلطان
، گزارشي نقل نشده و محتمل است كه چكان در اين فاصله زماني، بيشتر در صدد افزايش شمار )هـ921 -880(

نيز تا به حكومت  تاريخ فرشته؛ در )ر79 -ر52، شاهيبهارستان: نك(اند بازيابي توان گذشته خويش بوده  خاندان و
چك، رسيدن سلطان محمدشاهميري براي بار سوم، گزارشي از چكان نيامده و پس از آن است كه از كاجي

  ). 367 -351فرشته، : نك(اقدامات و وزارتش سخن گفته است 
5. Nāyaks. 

  .ر52پ، 51، هارستان شاهيب 6.
  .272، 2؛ كويهامي، ج477، 3ج ، هروى .7
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 141/ ظهور و سقوط چكان در كشمير
 

دان ن كه در منصب وزارت بودند، چنآنا كه برخي از سران قدرت چكان را فراهم آورد، چنان
   1.كردند قدرت يافتند كه به عزل و نصب شاهان شاهميري هم اقدام مي

در امور درآمدند و نقش فعالي داران  زمين چكان با نفوذ در دربار و اركان دولت، در شمار
سرزمين ، )هـ921( شاه شاهميري از جمله در زمان سلطان فتح 2.وقت ايفا كردندسياسى 

چك سه طايفه متنفذ آنان تقسيم شد و بخشي نيز به كاجيكشمير، جز خالصه پادشاه، ميان 
   3.اختصاص يافت) رئيس خاندان چك(

گير و زنداني كرد و ابراهيم شاهميري  چك در مقام وزارت، محمد شاهميري را دستكاجي
- 945(شاهميري چنين او در زمان سلطنت اسماعيل هم 4.را به سلطنت رساند) هـ934(

سال به نيابت از در جنگ ميان قبائلِ مدعي حكومت، حدود يك، پس از پيروزي )هـ947
در واقع، زمام امور از دست سالطين . سلطان شاهميري حاكميت بر كشمير را در دست گرفت

  5.خارج شده، و از آنان جز نامي در خطبه و بر سكه بر جاي نمانده بود شاهميرى
چك را به مقابله  فراشتند و كاجيهم در اين هنگام بعضي از سران قبايل علم مخالفت برا

كه بر آنان غلبه كرد و محبوسشان ساخت؛ اما پس از چندي آنان را بخشود وي با آن. واداشتند
   7.اعطا كرد 6گيرو به هر يك در حد شأنشان جا

با و  8چك عالوه بر شجاعت و وقوف بر امور سلطنت، در امر قضاوت نيز دستي داشت، كاجي
عراقي عهد بسته بود اگر به قدرت برسد، بر اساس حكم الهي و به عدل و الدين محمدميرشمس

دين اسالم  نشردر طول امارت خود در  وياند كه برخي منابع نقل كرده 9.انصاف رفتار كند
ها را مطيع و منقاد اسالم  بسياري از كفار و مشركين را از ميان برداشت و شماري از آن ؛كوشيد

                                                 
  .سطور بعد: نك. 1

2. Mohibb ul Hasan, 206; Sufi, V1/ 217-218. 
  .236، 2ر؛ كويهامي، ج85، بهارستان شاهي 3.
    .460- 461، 3ج هروي، . 4

  .ر 105، بهارستان شاهي 5.

.6 Jāgīr  دادند تا محصول و متعلّقات آنمي ...مراء دولت و سرداران لشكر و قطعه زميني كه سالطين آن را به ا 
گير، ظاهراً نظير اقطاع در دوره سلجوقي و سيورغال در دوره تيموريان ؛ جاي)6557، 5دهخدا، ج(تصرف نمايند  را

 .بوده است

  .پ105 –ر 105، بهارستان شاهي 7.

  .120حيدري،  8.

  .پ79 –ر 79، بهارستان شاهي  9.
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، دفاع از كشمير در برابر حمالت پياپي اواز ديگر اقدامات  1.رواج دادكرد و مذهب اماميه را 
به سبب تالش مستمر در  چككاجيرو از اين 2.هـ، بود939و  938، 935هاي مغوالن در سال

هاي الزم براي استقرار حكومت چكان، در ميان پسران شيعه و فراهم كردن زمينه ترويج مذهب
  3.چك ممتاز استحسين
و ميرزاحيدر كاشغري،  4هـ، اتحاد قبيلة چكان از ميان رفت952چك در گ كاجيبا مر

اين واليت را تسخير كرد و دست  بار ديگربا تشويق و ترغيب امراي كشمير  5زادة بابرشاه، خاله
اين اعمال، امراي  6.ها گشودبه ظلم و تعدي به شيعيان و پيروان ساير فرق و مذاهب جز حنفي

برانگيخت و پس از ده سال مبارزه توانستند بابريان / هندمغوالن  عاملقابله با كشميري را به م
و حكومت كشمير را از دست مغوالن درآورند؛ اما رقابت و اختالف ميان  7او را به قتل برسانند

  .ي مذهب به تحكيم مجدد موقعيت چكان شيعي انجاميدي سناين امرا
ان را بر عهده گرفت و توانست رقباي سياسي چك رهبري اين خانداز كاجيچك پس دولت

از ( 8شاهاو در حالي كه قدرت واقعي را خود در دست داشت، ابراهيم. را از ميدان به در كند
اقدامات متعددي در كشمير  دولت چك 9.را اسماً بر تخت سلطنت نشاند) سالطين شاهميري

يروي از مذهب تسنن ملغي كرد؛ در را در پ) حاكم پيشين مغولي(فرمان ميرزاحيدر : انجام داد
                                                 

، مشهد، 19062 هخطي، ميكروفيلم شماره، نسخكشميرواقعاتمري، محمداعظم، ديده: پ؛ نك88 - ر88مان، ه 1.
  .279، 1؛ اطهررضوي، ج237 -236، 2؛ كويهامي، جمشهد، كتابخانه و مركز اسناد آستان قدس رضوي

  پ100 - ر97پ، 96 –ر 95پ، 93پ، 91، بهارستان شاهي  2.

 .پ88 –ر 88همان،  3.

  .344 /2، )تاريخ حسن(ر؛ كويهامي 110، هيبهارستان شا .4
 .262، 2كويهامي، ج .5

ج آنها و كشتن ميردانيال از سوي ميرزاحيدر كاشغري در تاريخ ا، ماجراي كشتارشيعيان و تارتاريخ حسندر  6.
  ).255 -254، 2كويهامي، ج :نك(تفاوت دارد  بهارستان شاهيشده است كه با تاريخ منقول در  گزارشق . ه955

القعده ميرزاحيدر را در تاريخ هشتم ذي» شهادت«، تاريخ حسنپ؛ مؤلف 115 –ر 12، بهارستان شاهي 7.
بهارستان ق ذكر كرده است كه با توجه به تاريخ وقايع پيش از مرگ ميرزا حيدر كاشغري كه در متن . ه950سال

  ). 262، 2كويهامي، ج :نك( رسد به نظر ميآمده، اشتباه  شاهي
نظر از طول مدت حكومت، در چند نوبت بر تخت سلطنت كر است، برخي از سالطين شاهميري صرفشايان ذ 8.

شاه در سه نوبت و نيز ابراهيم شاه كه در دو نوبت بر تخت سلطنت نشستند، از جمله محمدشاه در پنج نوبت، فتح
وس مجدد آنان ثبت نشده چك و بار دوم توسط دولت چك؛ اما در منابع، تاريخ جلبار اول توسط كاجي :نشست
  ).359 -351ر؛ فرشته، 124، بهارستان شاهي :نك(است 

 .480، 3هروي، ج .9
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 143/ ظهور و سقوط چكان در كشمير
 

هايي  مسجد جامع سرينگر و ديگر مساجد كشمير مجدداً خطبه به نام دوازده امام خواند؛ خانقاه
؛ در تكريم داد اختصاص ها بدانرا كه ميرزاحيدر غارت و منهدم كرده بود، بازسازي و امالكي 

ها مقرري تعيين كرد؛ شهر  خانقاهصوفيان و بازماندگان آنان كوشيد؛ براي خادمان و مجاوران 
جا منتقل كرد و  آباد را بنياد نهاد و پيكر باباعلي، از صوفيان مشهور كشمير، را به آن حسن

خانقاه باشكوهي براي او ساخت كه اين خانقاه بعدها به پايگاهي براي شيعيان كشمير تبديل 
  1.شد

  
  سلطنت رسمي چكان بر كشمير

با اتكا بر شجاعت، تدبير و شيعي مذهب چك  هد و با نفود طايفكه آمد، سران قدرتمن چنان
در حكومت شاهميري نفوذ كردند و در شمار فعاالن سياسي، نظامي، قضايي و  شناسي موقع

 زماني كه سلطنت شاهميريان پس از دو قرن روي به زوال نهاد،ها در آمدند و  مالزمان آن
شش تن از . هجري بر كشمير فرمان راندند 993تا  962دار حكومت آنان شدند و از سال  ميراث

شاه، لوهرشاه و يعقوب شاه،  شاه، يوسف شاه، علي شاه، حسين هاي غازي اعضاي اين خاندان به نام
شاه، چند بار بر تخت  ساله به حكومت رسيدند و برخي از آنان مانند يوسف 32زماني  هدر دور

   2.سلطنت نشست
طلب امراي منفعتچكان شيعه بر كشمير، خوشايند رقبا و  جا كه سلطنت و حاكميت از آن

چك نبود، مذهب كپواره به رهبري شمس يمتعصب سنويژه چكان  طوايف مختلف كشميري، به
/ همواره به قصد براندازي آنها، سعي در توطئه و شورش داشتند و در مواردي، مغوالن هند

رو، از اين. كردندترغيب و تشويق مي را براي حمله به كشمير) هـ1253-932(گوركانيان 
هاي متخاصم گروه: توان به دو گروه تقسيم كردمخالفان جدي اقتدار و حاكميت چكان را مي

 ههاي سياسي با نفوذي چون ماگري، بيهقي و شاخداخلي، يعني سران طوايف مهم و جناح
  .چكان كپواره؛ و گروه خارجي، يعني مغوالن هند يا گوركانيان

                                                 
از اين اقدامات با الفاظ سخيفي ياد كرده است  تاريخ حسنمؤلف ( 268 -267، 2؛ كويهامي، ج129حيدري،  1.

 . Muhibb ul Hasan, 147 ؛45؛ سيدناصري، )كه حاكي از نگاه متعصبانه مؤلف در مخالفت با تشيع است

  .نامه خاندان چك در انتهاي مقاله در صفحه قبل؛ نيز شجره 5زيرنويس : نك 2.
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آغاز ) هـ971- 962(محمدغازي  زمامداري رسمي چكان با حكومت نصيرالدين: چكيغاز
داخلي و مبارزه با شورشياني گذشت كه مشوق  هايتر به دفع توطئهاين دوره بيش 1.شد

- شاه به دهلي و به دربار همايونگروهي از مخالفان غازي. مغوالن براي حمله به كشمير بودند

اما اين  2ي حمله به كشمير تشويق و از پشتيباني خود مطمئن كردند؛شاه رفتند و او را برا
سپاهيان مغول همراه بود سبب شد تا مخالفان داخلي مدتي از  حمالت كه همه با شكست

شاه كمتر از ده  غازيو  3،تحريك و ترغيب پياپي مغوالن براي حمله به كشمير دست بردارند
و ديگر مورخان  4ا با انصاف و بس عادل خوانده،حيدري او ر. سال بر كشمير فرمان راند

  5.اندنظير وي سخن گفتهكشميري نيز از عدل و نصفت بي
در زمان او  6.به سلطنت رسيد ـه971چك در سال چك، حسينپس از غازي :حسين چك

آنان فتح خواجه، از صاحب منصبان كشميري و . نيز توطئه و دسيسه مخالفان ادامه داشت
گران را سلطان تني چند از توطئه. را مأمور قتل او كردند، ولي توطئه آنان برمال شدمقربان شاه 

راني او را توأم با  برخي از مورخان، دوره حكم 7.مجازات كرد، ولي شماري از آنان گريختند
اند، و به نقل همين منابع مردم كشمير  گستري و حمايت از اقشار ضعيف جامعه دانستهعدالت
 8»خسرو عادل«اند و ماده تاريخ شروع حكومت وي را نيز خواندهمي» شيروان عادلانو«او را 

شاه از هر نظر بهترين  حسين: راني وي نوشته است حكم هالحسن نيز دربار محب 9.اند ثبت كرده
ران خاندان چك بود، حكومتش در عين اقتدار، از اعتدال برخوردار بود؛ توجه بسياري به  حكم

كردند؛ براي  به فرمان او، هر روز صبح پس از نماز بين فقرا پول نقد تقسيم ميرعايا داشت و 

                                                 
  .272، 2؛ كويهامي، ج483، 3؛ هروي، ج360؛ فرشته، 138حيدري،  1.
  .135حيدري،  2.
  .138همو،  3.
  .139همو،  4.
  .140 - 139حيدري، : نك 5.
  .490، 3؛ هروي، ج362، ؛ فرشته134ر؛ حيدري، 124، بهارستان شاهي .6

  .143 - 142حيدري،  7.

  .ق است971= به حروف ابجدي   "خسرو عادل"ماده تاريخ  8.

  .282و  280، 2پ؛ كويهامي، ج124، بهارستان شاهي 9.
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داد و در برقراري امنيت و  اجراي عدالت و رسيدگي به وضع مردم، به شكايت آنان گوش مي
  1.كوشيد محافظت مردم از شر دزدان مي

در زمان به حكومت رسيد و توانست  ـه978ين شاه اين خاندان بود كه در سوم :چك علي
روايي خويش براي مدتي امنيت را در كشمير برقرار كند؛ اما نوروزچك و ساير بزرگان  فرمان

افكني آتش چيني كردند و با اختالف شاخه چكان متعصب سني مجدداً شروع به توطئه
مجازات مجرمان، كندن  هايشاه با اصالح شيوه علي 2.ور ساختند هاي داخلي را شعله درگيري
سالطين گذشته معمول بود، برانداخت؛ به تمامي طوايف و  هريدن اعضا را كه در دورچشم و ب

قبايل مهجور كشميري اعتبار بخشيد؛ در اجراي عدالت و رعايت حال رعايا اهتمام تام داشت و 
او خود به انجام فرايض ديني و پيروي از . كرداز هيچ احسان و شفقتي در حق آنان فروگذار نمي

   3.بسيار مقيد بود )ص(حضرت رسول سيره و سنت
چك چك و ابدالچك، بر سر جانشيني او ميان يوسفعلي با مرگ :چك و لوهرچكيوسف

بر تخت سلطنت  ـه986در  ي، نزاع و جنگ سختي درگرفت و عاقبت يوسفاز شاخه سن
سر  نشست؛ اما هنوز چند ماهي از حكومت او نگذشته بود كه اشراف ناراضي و مخالفان حكومت

در غياب او، . ها شكست خورد و به راجوري گريخت از آن يوسف. به شورش برداشتند
سيدمبارك، وزير سني مذهبش، حكومت را به دست گرفت؛ ولي بسياري از امراي چك با وي 

حكومت با  بازگشت يوسف به مقر. چك شدندبه مخالفت برخاستند و خواستار بازگشت يوسف
كنندگانش رو به رو شد كه در نتيجه به شكست مجدد  از سوي دعوتاعتنايي و عدم حمايت بي

در اين احوال، امراي چك موفق شدند سيدمبارك را وادارند كه  4.به راجوري انجاميداو و گريز 
اما  5بر تخت سلطنت نشست؛ ـه988لوهر در سال . گيري كندبه نفع لوهرچك از حكومت كناره
  . يير يافت و بار ديگر در همين سال به حكومت رسيدچك تغاما به زودي اوضاع به نفع يوسف

با تهديد و احضار او از سوي سلطان هند، اكبرشاه گوركاني  اين دوره از حكومت يوسف    
براي بازگشت به تاج و تخت از اكبرشاه ـ ه988مواجه شد؛ زيرا يوسف در ) هـ963-1014(

ين استمداد انصراف جسته و اين انصراف ياري خواسته بود، ولي پس از دستيابي به حكومت از ا
                                                 

 .Muhibb ul Hasan, 147 ؛157حيدري،  1.

  .پ136 –ر 136پ، 132 –ر 132، بهارستان شاهي .2
  .پ136 –ر 136همان،  .3
  .64؛ الطاف حسين، 169 -168، 166 حيدري، .4

  .169حيدري،  5.
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اكبرشاه را خوش نيامده و با اعزام دو سفير به كشمير، حاكم چك را به دربار خود فراخوانده 
اما مخالفت مردم با رفتن يوسف به هند و اعالم آمادگي براي مقابله با سلطان گوركاني  1بود؛

نبرد ) هـ994(مله اكبر به كشمير با فرمان ح: تاوان هنگفتي براي كشميريان در پي داشت
به سبب سرما، كمبود مواد غذايي و نيز  هنديانسختي ميان طرفين درگرفت، ولي لشكر 

نيز كه مايل   يوسف 2.نشيني كردند و خواستار صلح شدند مقاومت سرسختانه كشميريان، عقب
بود، صلح را ناپذير آن بر كشمير ن نبردي ديگر با هند و تحمل تبعات جبران دربه ورود 
گير و در الهور زنداني شد و سرانجام در سال  و به دربار اكبرشاه رفت؛ اما او دست 3پذيرفت
  4.در وادي بهار از منطقه بنگاله درگذشتـ ه1000

اي را كه از دوران گذشته  هاي غيرعادالنه چك پس از تحكيم حكومت، تمامي ماليات يوسف
ر برقراري عدل و داد و احسان به مردم كوشيد؛ و و د 5در كشمير وضع شده بود ملغي ساخت

بيگاري گرفتن سپاهيان از كشاورزان و اخذ جزيه از هندوان و نيز مصادره محصوالت مردم را 
و غيرنقدي در ميان مردم ) اعم از طال و نقره(چنين در تقسيم عطاياي نقدي  ؛ همساختممنوع 

به سخاوت و بخشندگي  و ،ل تنگدستانپيوسته مراقب احوا؛ كرد عمل مي »ميزان عدل«بر 
   6.بودزبانزد عام و خاص 

اي برخوردار از  دوراني قرين با عدالت و جامعه«از دوره كوتاه سلطنت لوهرچك نيز با عبارت 
  7.اندسخن گفته» رفاه اجتماعي

، يعقوب آخرين سلطان چك بود كه پس از نقض پيمان صلح  پسر بزرگ يوسف :چك يعقوب
. خود را پادشاه كشمير خواند ـه994ن و اقدامات توسعه طلبانه اكبرشاه، در سال از سوي مغوال

شد، هند حمايت مي يهاي مخالفان كه از سوي دولت مغول چون اعقاب خود با توطئه او نيز هم

                                                 
  .171 – 170همو،  1.
  .182 - 181ر؛ حيدري، 172، بهارستان شاهي 2.
  .66الطاف حسين،  3.
  .202حيدري،  .4

  .169همو،  5.
  .186 - 185همو،  .6
  .164همو،  .7
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درگير بود و در پي پناه بردن مخالفان به دربار اكبر و تشويق او به تسخير كشمير، سلطان 

  .و به حكومت خاندان چك پايان داد 1اين منطقه را تصرف كرد ـه996گوركاني در سال 
  

  روابط خارجي سالطين چك 
گوركانيان را با مركزيت دهلي تأسيس كنند، بهمنيان / كه مغوالن سلسله بابريان پيش از آن

برخي از امراي . كردند مقارن با شاهميريان كشمير، بر منطقه دكن حكومت مي) هـ746-887(
ا استفاده از ضعف حكومت مركزي، در مناطقي از هند اعالم استقالل كردند و بهمني ب
   2.شاهيان را تأسيس كردند شاهيان، و قطب شاهيان، نظام هاي محلي مستقل عادل حكومت

در جنوب هند، تقريباً معاصر با دوره قدرت يافتن ) هـ1098-918(شاهي حكومت قطب
هاي مسلمان و بعضاً شيعي با ابع از ارتباط اين حكومتها در دستگاه شاهميري بود؛ اما منچك

اند؛ البته محتمل است كه بعد مسافت و محدوديت حكام كشمير و سالطين چك ياد نكرده
هاي محلي، امكان برقراري روابط سياسي شايان توجهي را هاي اين حكومتفعاليت هعرص

  . كرده است ميانشان ممكن نمي
روابط  ههاي تاريخي موثقي دربار هبي ميان چكان و صفويان، دادهرغم قرابت مذ چنين به هم

خارجي و مناسبات رسمي اين دو دولت در دست نيست؛ اما در همين دوره، شماري از اديبان، 
شاعران، و هنرمندان از ايران به هند و كشمير مهاجرت كردند و مورد حمايت و تشويق 

چنين  هم 3.طات فرهنگي ميان اين دو دولت استسالطين چك قرار گرفتند كه خود مؤيد ارتبا
هاي  چنين تسامح مذهبي سالطين چك و مساعي آنان در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هم

فرهنگي مهاجران ايراني، بدون ترديد عامل مهمي در گسترش زبان و ادب فارسي در كشمير 
روايان چك با دربار صفوي بسيار خوب  سيدناصري اشاره كرده است كه روابط فرمان. بوده است

  . اما شاهد و سندي بر اين سخن نياورده است 4بود؛
جوار، از جمله حكومت صفوي،  هاي هم شايد سالطين چك در برقراري ارتباط با حكومت

كه به فكر منافع و مطامع شخصي خويش باشند، به عزت، استقالل و حفظ  پيش و بيش از آن

                                                 
  .225همو،  1.
  .268جعفريان،  2.
  .86، 12يعي، ج رب ؛47سيدناصري،  ؛Muhibb, 255-259: نك 3.
  .47سيدناصري،  4.
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كه از نظر مذهبي با دولت صفويه قرابت  چكان شيعه با آن. يدندانديش حاكميت كشمير مي
بودند، از صفويان درخواست  گوركانيانبسياري داشتند، حتي هنگامي كه تحت فشار حمالت 

به شاه طهماسب ) پدر اكبرشاه مغول(كه در همين دوره، همايون  كمك نظامي نكردند؛ در حالي
   1.صفوي پناهنده شده بود

هاي توسعه طلبانه آنان و با هدف  به سبب سياستگوركانيان / بابريانچك با  روابط سالطين
گاه برخي از شاهان چك براي سامان بخشيدن . گيري از منطقه كشمير بسيار پرتنش بودخراج

شدند و از آنان تقاضاي مساعدت  به اوضاع داخلي كشمير، با دربار هند از در دوستي وارد مي
  .دگردي بردند و اين روابط قطع مي د به عواقب اين درخواست پي ميكردند؛ اما خيلي زو مي

  
  سياست مذهبي سالطين چك 

سياست مذهبي بيشتر سالطين چك بر مبناي تساهل و مدارا با پيروان ديگر اديان و فرق 
اكثر آنان براي ايجاد وفاق و اتحاد . مذهبي، و نيز حفظ وحدت در ميان مسلمانان كشمير بود

چك  كردند، از جمله حسينو سني، وزراي خود را از ميان اهل سنت انتخاب مي ميان شيعه
شاه چك، اين منصب  علي 2سني مذهب را به منصب وزارت خويش منصوب كرد؛» كوكه  علي«

سپرد و حتي در تأييد دوستي خويش با او، دخترش را به نكاح شاه » سيدمبارك خان«را به 
نجي ملك، از دشمنان  هورد و وساطت سيدمبارك را نيز دربارپسر سيدمبارك، درآ 3ابوالمعالي،

خان را  شاه نيز سيدمبارك يوسف 4.گيري و كوركردن او منصرف شد چكان، پذيرفت و از دست
به  6.نيز، از بزرگان اهل سنت بود» محمدبت«شاه  وزير يعقوب 5.در منصب صدراعظمي ابقا كرد
  . ن از آنان وزيراني از اهل سنت داشتندچك، چهار ت هبيان ديگر، از شش سلطان شيع

                                                 
  .106حيدري،  1.
  .363؛ فرشته، 494، 3پ؛ هروي، ج128 –پ 124، بهارستان شاهي 2.
شاه . رواي كشمير بود هـ براي مدت كوتاهي فرمان988خان، در سال  سيدشاه ابوالمعالي فرزند دوم سيدمبارك .3

سهم به سزايي ) هـ996(اكبرشاه به كشمير  هارن با حملهاي سياسي مق بندي ابوالمعالي نيز مانند پدرش در دسته
وي . سينگ درآمد داشت و پس از سقوط كشمير به خدمت يكي از فرماندهان نظامي اكبرشاه موسوم به راجه مان

به دربار سلطان جهانگير ) تاريخ كشميرمؤلف (هـ به وساطت حيدرملك 1021سينگ در سال  پس از مرگ مان
 ). 307 - 301، 2امي، جكويه: نك(معرفي شد 

 .پ132 –ر 132، بهارستان شاهي. 4

  .64؛ الطاف حسين، 166حيدري،  .5
 . 209حيدري،  .6
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ها  كرد و حتي به هندوان و بودايي شاه با پيروان ساير اديان و مذاهب با تسامح رفتار مي غازي
هاي ضد و نقيضي در دست  چك گزارش سياست مذهبي حسين هدربار 1.نيز آزادي داده بود

از مخالفت او با اهل تسنن و  چك را متعصب خوانده و هرچند حسين نوادراالخباراست؛ مؤلف 
اما مورخاني  2است؛  پروري او را نيز ستوده است، عدل و داد و رعيت  هايي آورده هندوان گزارش

شاه نه تنها با علماي ديگر مذاهب رفتار  اند كه حسين چون فرشته و هروي به صراحت ذكر كرده
الحسن نيز در اين باره  محب 3.گير مقرر كرده بود اي داشت كه حتي براي آنها جاي پسنديده

مذهب، به   كرد و فقيهي سني مياگرچه او شيعه بود، به قانون حنفي عمل : چنين آورده است
او با رعاياي . نام سيدحبيب را به امامت مسجدجامع و قضاوت منطقه سرينگر منصوب كرد

شان آزادي كامل داده  اي داشت، به آنها در برگزاري مراسم ديني نامسلمان رفتار بسيار پسنديده
اختالف ميان  هشاه چك در هنگام حسين 4.كرد بود و خود نيز در بعضي مراسم آنها شركت مي

، كه منجر به مداخله سفراي اكبرشاه در اين منازعات شد، عالوه بر ـه976شيعيان و سنيان در 
و، شاهزاده سليم، طرفي، براي بهبود روابط با اكبرشاه، دختر خود را به همسري پسر ااتخاذ بي

   5.درآورد و او را با هدايايي به دربار امپراتور مغول هند فرستاد
علما، فضال و بزرگان تمامي  بود و چك نيز در تعامالت مذهبي اهل مدارا و تسامح يوسف
علي را براي توليت آستان شيخ حمزه، از علماي او طي فرماني شيخ. كرد مي تكريمرا مذاهب 

در دادگاه عالي . م1978اين فرمان از جمله اسناد نادري است كه در سال . داهل سنت، برگزي
بدرفتاري  هاساس بودن برخي ادعاها دربار بي كهسرينگر در معرض ديد عموم قرار گرفت 

چك حتي با قاضي موسي، كه از  يوسف 6.كند ميچك با علماي ساير مذاهب را اثبات  يوسف
د، به تسامح و مدارا رفتار كرد؛ اين در حالي بود كه طراحان اصلي شورش عليه حكومتش بو

                                                 
چك  او از سويي غازي. در نقل مطلب دچار تناقض شده است تاريخ حسن؛ مؤلف .Muhibb, 153؛ 140همو، 1.

داند و نيز نقل كرده  و را سفاك و خونريز ميخواند و از ديگر سو، ا را از نظر عدل و انصاف و رعيت پروري ممتاز مي
 ).273، 2كويهامي، ج :نك(كرده بود خود كه وي فرقه هنود و اهل سنت را مكلف به ترك مذهب 

  .157حيدري،  .2
  .493، 3؛ هروي، ج363فرشته،  3.
.4 Muhibb, 256. ،157؛ حيدري. 

 .497و  495 -494، 3؛ هروي، ج364فرشته،  5.

  .187حيدري،  6.
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گران و شورشيان مخالف  قاضي موسي عالوه بر مخالفت جدي و آشكار عليه سلطان چك، توطئه
   1.حكومت را در منزل خود پناه داده بود

  
  خدمات علمي و فرهنگي سالطين چك در كشمير

هاي علمي در ميان  ير، فعاليتبا آغاز حكومت چكان شيعه در كشم: ايجاد مراكز علمي
هاي  آنان عالوه بر استفاده از مدارس قديم، مدرسه. ويژه شيعيان افزايش يافت مسلمانان به

الوثقي، تطهيرالجنان، ابوبركات و مال رضي بنا كردند كه در آن مراكز،  ةجديدي مانند عرو
  2.ديدند پسران و دختران رايگان آموزش مي

مركزي آموزشي در كشمير تأسيس شد كه داراي امكاناتي نظير چك  در دوره حسين    
تأمين  3پور هاي آن از محل درآمدهاي منطقه زينه كتابخانه و خوابگاه دختران بود و هزينه

   4.شد مي
از  5آباد، بل و حسن هاي متعدد در شهرهايي مانند سرينگر، جدي ساخت مساجد و خانقاه    

ر خور توجهي در رونق و گسترش علوم مذهبي و ديگر خدمات چكان بود كه سهم د
علما و مبلغان شيعه، صوفيان و مريدان آنها اين مراكز را اداره . هاي تبليغي داشت فعاليت

   .كردند مي
زبان رسمي دربار چكان، فارسي بود كه  :گسترش زبان فارسي و رونق شعر و شاعري
تعامالت فرهنگي ميان چكان  احتماال. بودالبته پيش از آنها نيز در هند و كشمير رواج يافته 

به همين . شيعه با ايرانيان مهاجر نيز، در گسترش زبان و ادب فارسي در كشمير مؤثر بوده است
چك، اديبان و شاعراني از ايران به اين سرزمين مهاجرت كردند و  سبب در دوره سلطنت حسين

اين اشعار بيشتر در . ر رواج دادندهاي جدي و مستمر شاه، شعر فارسي را در كشمي با حمايت
شايان  6.و خاندانش بود كه بيانگر نزديكي چكان به فرهنگ ايراني است)ص(منقبت پيامبراكرم

                                                 
  .188همو،  .1

  .83گلزار،  2.

  .نام شهري در منطقه سرينگر است 3.

  .83؛ گلزار، 289، 1اطهررضوي، ج 4.
 .279، 1؛ اطهر رضوي، ج129؛ حيدري، Muhibb, 147؛ 236، 2ر؛ كويهامي، ج88، بهارستان شاهي .5

.6 Muhibb, 255-25786ص ، 12ربيعي، ج  ؛47سيدناصري،  ؛.  
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ذكر است كه افزون بر زبان فارسي، از زبان سانسكريت نيز در مجالس رسمي و خصوصي 

به طوري كه در قرون بعد، شد؛ به بيان ديگر اين زبان توأم با زبان فارسي رشد كرد،  استفاده مي
يني آن به زبان يپا هاي بخش هاي باالي سنگ قبر مسلمانان به زبان سانسكريت و نوشته نوشته

   1.فارسي بود
راني چكان، شعر و شاعري نيز گسترش  همراه با رونق زبان فارسي در دوره حكم    
چنين  عران و همگيري يافت كه ناشي از اقبال سالطين چك به شعر و حمايت از شا چشم

چك به  چك، و يوسف چك، غازي از ميان سالطين چك، حسين. تشويق و تكريم اهل ادب بود
فارسي به زبان كشميري و هندي نيز شعر  چك افزون بر شعر يوسف 2.سرودند فارسي شعر مي

صحبتي با علما و شعرا لذت  چك مشوق علم و ادب و موسيقي بود و از هم حسين 3.سرود مي
شماري از شاعران بلندپايه مانند مالمهري  5.را بنا نهاد» جامعة علمي ادبا و شعرا«او  4.برد مي

صدرالشعرا، ميرعلي شاعر، بابا داودخاكي، و شيخ يعقوب صرفي در دوره او از ايران به كشمير 
   6.رفتند و زبان فارسي را ارتقا بخشيدند
خط نسخ و نستعليق در برخي نقوش عربي و فارسي به : توجه به خوشنويسي و موسيقي

از مساجد و معابد كشمير، حاكي از عالقه سالطين كشميري به خطاطي و رواج خوشنويسي در 
در عهد شاهميريان، . اي خطي از اين دوره تاكنون يافت نشده استعصر چكان است؛ اما نسخه

ين چك خط العابدين، خط نسخ غلبه داشت؛ اما در عصر سالط ويژه در دوره سلطنت زين به
و برخي از خوشنويسان كشميري در اين خط به درجه  7نستعليق بيشتر مورد توجه قرار گرفت

 8.استادي رسيدند؛ از جمله مالمحمدحسين كشميري، كه سرآمد خطاطان آن زمان بود
   9.چك خود در هنر خوشنويسي تبحر فراواني داشت يوسف

                                                 
1. Muhibb, 256. 

  .201، 189، 139دري، حي: نك .2
  .201پ؛ حيدري، 165، بهارستان شاهي 3.
 .Muhibb, 256  ؛157حيدري،  4.

  . Muhibb, 255. استفاده كرده است» Society Poets«نويسنده از واژه   .5
6. Muhibb, 153. 

  .265همو، . 7
8. Muhibb, 25648؛ ناصري، ص.  

  .189حيدري،  9.
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موسيقي . يافت تحوالتيين سرزمين در عهد سالطين مسلمان كشميري، موسيقي سنتي در ا
اند كه موسيقي  بندي كرده طبقه) محلي(و عاميانه ) مذهبي(اين دوره را به دو نوع صوفيانه 

   1.شد هاي عمومي و هنگام برداشت محصول اجرا مي عاميانه بيشتر در مراسم ازدواج، جشن
شمار نوازندگان شاه بيش از ديگر سالطين چك به موسيقي عالقه داشت، چنان كه  حسين

هاي او و  شاه و با حمايت اين هنر در دوره سلطنت يوسف 2.اند تن ياد كرده 1200دربار او را 
حبه خاتون را از استادان موسيقي دانسته و ابداع . بسيار رونق يافت 3همسرش حبه خاتون،

و در هنر اند كه ا شاه هم گفته يوسف هدربار 4اند؛ گوشه راست كشميري را به او نسبت داده
تسلط . خواند شاه را استاد خويش مي يوسف 5سين كه تان دست بود  موسيقي چنان چيره

آهنگ موسيقايي برخوردار شود؛  چك در موسيقي سبب شده بود تا اشعارش نيز از ضرب يوسف
برخالف موسيقي و خوشنويسي، هنر نقاشي  6.او مقام حسيني و غزال را به نقطه اوج خود رساند

   7 .وره رونقي نداشتنقاشي در اين د
  

  نتيجه
سال حكومت كوشيدند با درايت و تدبير در امور سياسي و  32سالطين شيعي مذهب چك طي 

نظامي، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي و فراهم آوردن فضاي علمي و فرهنگي مناسب، 
حمالت خارجي جامعه متكثر كشمير را در امنيت و آرامش اداره كنند و اين منطقه را در برابر 

چنين آنان ضمن پايبندي به اصول دين اسالم و مذهب تشيع، كوشيدند در  هم. مصون سازند
اديان و مذاهب و دوري گزيدن از  ديگرتعامل با علما و بزرگان اهل تسنن، مدارا با پيروان 

وقفه تالش كنند و از  تعصب و استبداد براي حفظ وحدت، عزت و استقالل منطقه كشمير بي

                                                 
1. Rahman, S.A., 208. 
2. Ibid, 209.  

حيدري نيز در اثرش، نسبت . خاتون برده نشده است، هيچ نامي از حبه بهارستان شاهيشايان ذكر است در  3.
چك، سال پس از مرگ يوسف 300ساختگي دانسته كه برخي مورخين  اي چك را افسانهخاتون به يوسفدادن حبه

 .)185- 184حيدري، : نك( اندآن را دركتب تاريخ وارد كرده

4. Muhibb, 266. 
ق از كشمير به الهور و سپس 975اصل نامش توناسانتا بود كه در ايتاليا متولد و در كشمير رشد كرد و در سال  5.

  .)189حيدري، ( سپس به دهلي رفت و به دست عالمي به نام مال سالمت اسالم آورد
 .201، 200، 195، 189حيدري، : نك .6

7. Rahman, 207. 
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كشمير براي اداره و تعالي اين سرزمين و تثبيت دين اسالم و  هكانات مادي و معنوي جامعام
هاي مستمر امرا و طوايف  ها و شورش توطئهعللي چند، از جمله مذهب تشيع بهره برند؛ اما 

؛ منازعه شاهزادگان چك بر سر مخالف و گروهي از متعصبان اهل سنت با حمايت مغوالن هند
طايفه چك، به ضعف از  ههاي شديد سياسي و اختالفات مذهبي ميان دو شاخ تجانشيني؛ رقاب

  .و انقراض حاكميت آنان انجاميد
هاي  رغم شجاعت و استقامت سالطين چك در مقابله با لشكريان بابري و دفع حمله به    

ديگر اين سرزمين چون سرانجام هند، مقتدر  امپراتوربابر، همايون و اكبرشاه،  ،سالطين آنها
  .هاي محلي منطقه، به تصرف امپراطوري بابريان درآمد حكومت

  
  كتابشناسي

، واحد ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي، دفتر شيعه در هنداطهررضوي، سيد عباس، 
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