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  کشمير در سدة چهارم هجري بهاي  دريچه
  ∗شريف حسين قاسمي

بوده ناظر قشنگ طبيعي خود مورِد توجه بنابر اهميِت جغرافيايي و م, کشمير از ديرباز
ذکر کشمير در آنها , ستا در بيشتر آثاري که دربارة جغرافياي عالم نوشته شده. است

 کلهن تاريخ کشمير را از آغاز تاسانسکريت تأليف زبان   بهترنگيني راج. آمده است
تاريخ , هکه در آن زمان مرسوم بود در اين کتاب چنان.  هجري دربردارد١١٤٩-٥٠
ترين تاريخ   کلهن را قديميترنگينِي راجاين وجود  با. هم آميخته شده است هاساطير ب با

در . ستفارسي هم ترجمه شده ا دارد و به اختيار ما قرار کنند که در کشمير تلقّي مي
جغرافياي کشمير را هم , اند الم که در دورة اسالمي نوشته شدهکتابهاي جغرافياي ع

اي بوده است که حتّي   گفت که کشمير ناحيهبايدپس . توان در آنها يافت مي
  .ندا ه و در تأليفات جغرافيايي خود از آن سخن گفتهآن آشنا بود ها هم با غيرهندي

 تأليف ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي که در نيمة دهن عجائبنام  کتابي داريم به
, آيد دست مي  بهعجائب هندآنچه دربارة او از خود . زيسته است اول چهارم هجري مي

ها  او از جمله ايراني. ١ هجري زنده بوده است۳۳۹ناخدا بزرگ در سال آن است که 
ليج فارس زندگي بوده که در قرون اولية اسالمي در سواحل جنوبي ايران و بنادر خ

مسافرتهاي  اينها به.  استايي داشتهآشنراني  مسائل دريانوردي و فن کشتي  و باهکرد مي
 و سواحل جنوبي هندوستان و چين تا جزاير ژاپن شرق افريقادريايي تا سواحل 

او يکي از ملّاحاني بوده که در ,  از اسمش پيداستکه چنان. ورزيدند مبادرت مي
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هاي طوالني  ها در اين مسافرت اين ايراني. ي فعاليت داشته استهاي درياي مسافرت
حکايات و , اند شنيده ا ميديده و ي از آنچه مي, هاي عجائب و غرائب سرزمين به

اند که تاکنون در افواه شايع است و برخي از آنها را  آوري نقل کرده داستانهاي شگفت
  .اند ود نقل کردهدر تأليفاِت خمؤرخين و مؤلّفين دورة اسالمي 

است که در سدة چهارم » هند عجائب «گونه آثار يکي از اينطور که گفتيم  همان
 محمد وعربي نوشته  اين کتاب را به, يقين او غالب به. ه استدمآدرنگارش  هجري به
قول مترجم فارسي  ولي به. برگردانده است» هند عجائب«نام  فارسي به زاده آن را به ملک

اهلند  عجائب«, زبان عربي برگردانده شده نام اين کتاب که بعدها از فارسي به, اين کتاب
قول مترجم فارسي آن بايد يادآور شد که اين کتاب به. ده استبو» ه و حبره و جزايربر ,

عربي  و معلوم نيست در چه زماني و کجا از فارسي به, ه باشددفارسي بواصل در بايد 
  .ترجمه شده است

 .P.A فرانسوي دانشمند. دارد ربي اين کتاب در اسالمبول وجودنسخة خطّي ع

Van Der Lith م با نسخة خطّي ديگري که در ۱۸۸۳-۱۸۸۶هاي  سالطي  آن را در 
مقابله و , هشد نگهداري مي) ميسو شفر (M. Scheferکتابخانة دانشمند ديگر فرانسوي 

سپس مارسل .  استههمکاري جمعي از فضال و مستشرقين اروپايي تصحيح کرد با
اين ترجمه با انضمام يک . زبان فرانسه ترجمه کرد  آن را بهM. Marcel Devikدويک 

هاي مختلف و چند تفسير در مورِد بعضي امور که  مقدمة مفصّل و تحقيقي و فهرست
چاپ رسيده  متن عربي آن تواماً به بااست قلم برخي از دانشمندان   بهواند  در متن آمده

  .است
حوادث , داستانهايي که در اين کتاب بازگو شده است.  داستان دارد۱۳۶ کتاب اين

که اغلب در هندوستان و دربردارد انگيزي را  و اتّفاقات و مشاهدات عجيب و شگفت
اينجا بايد هم يادآور شد که در . درياي هند و جزاير هند رخ داده يا مشاهده شده است

کنيم که آن اسامي  مي و جزاير و بنادري برخورد اسامي بالد خالل مطالب اين کتاب به
  .شود وجه ديده نمي هيچ هاي جغرافيايي امروز به در نقشه

و حکايات عجيب و غريب را , ها داستانناخدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي اين 
خود شخصاً از زبان بازرگانان ايراني و هندي و عرب و ملّاحاني که در حدود ده 
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ز اين بين سواحل شرقي افريقا و ايران و هند تا جنوب چين و ژاپن دوازده قرن پيش ا
خود نگارنده , دربارة مطالبي که در عجائب هند آمده. شنيده است, اند رفت و آمد داشته

  :نويسد مي
نه قسمت , ده قسمت تقسيم فرموده هاي گيتي را به خداوند عجائب و شگفتي”

مغرب و شمال و جنوب عطا  بهمشرق عالم بخشيد و يک قسمت را  آن را به
چين و هند اختصاص  هشت قسمت آن را به, از نه قسمت عجائب مشرق. کرد

  .“باقي ممالک مشرق زمين داد و يک قسمت را به
نظر  که بعضي از داستانهاي اين کتاب افسانه و خيلي عجيب بهاين وجود  با

د و ارزشمند از احوال که داراي اطّالعات بسيار مفي مجموعة آن از نظر اين, رسد مي
طبيعي درياها و اوضاع محلّي و جغرافيايي بندرها و جزاير ممالک مختلف مشرق زمين 

حدي مورِد توجه و عالقة شديد دانشمندان  به, استو عادات و آداب و رسوم مردم آن 
زحمات و تحقيقات و   باآنان که بوده است قرن نوزدهم ميالدي يناروپا و مستشرق

نقشة  سالها صرف اوقات و تطبيق اسامي جغرافيايي مصطلح زمان با بسيار و باعات تتب
, کتاب ترسيم شده است سواحل شرقي افريقا و جنوب و مشرق آسيا که متعلّق بهکامل 

  .اند چاپ رسانده اين کتاب را به
ظاهر باور کردني نيست و در  آيد و به نظر مي دربارة داستانها و مطالبي که عجيب به

گونه  اينو اندرليت دانشمند فرانسوي ,  استعربي نوشته شده  جغرافياي عالم بهيابهاکت
  :دهد نظر مي
 تأليفات گوناگوني در جغرافياي عالم وجود يدانيم در زبان غني عرب که مي چنان”

مخصوصاً تأليفاتي که کمابيش , استدارد که برخي از آنها داراي اهميت بسيار 
با صرف نظر از … اند ا قسمتي از عالم را توصيف کردهجغرافياي تمام عالم ي

بخش بايد اعتماد  اين تأليفات الهام به, هاي آشکار گويي بعضي خطاها و مبالغه
  ١“…داشت
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هاي  هايي دربارة کشمير هم نقل شده است که بعضي جنبه  داستانهند عجائبدر 
ظاهر باورکردني  تانها بهاين داس. نمايد جغرافيايي و اجتماعي اين منطقه را ايضاح مي
اين  با, گيرند مورِد تصديق قرار نمي, نيست و از منابع ديگر که حاال در اختيار داريم

هجري مردماِن کشورهاي ديگر که اين  چهارم سدةدهند که در  وصف نشان مي
چه تصوري دربارة کشمير داشتند و اين , کردند ها را در آن وقت نقل مي داستان
  .ها بوده است شگفتي ة و کشمير براي آنها منطقاند اي آنها معتبر بودهها بر داستان

شود که  اين داستان شروع مي با, )ص( بعد از حمد و نعِت پيغمبِر اسالمهند عجائب
و اجتماعي آشکار يکي از حاکمان کشمير مسلمان شد و آن را بنابر مصالح سياسي 

ن حمويه بن حرام بن حمويه النجيرمي نکرد و اين داستان را ابومحمد حسن بن عمرو ب
  :حکايت کرده بودکتاب  ةنگارند به

يکي از مشايخ معتبر آنجا براي من حکايت کرد که مهروک .  بودم١در منصوره
شمار   که بزرگترين پادشاهان ممالک هندوستان به٢)را(پسر رايق پادشاه کشور 

در سال  . قرار داشت٣و حوزة حکمراني او بين کشمير باال و کشمير پايين, بود
عبداهللا بن عمر بن عبدالعزيز حاکم منصوره نوشت و از او  اي به هجري نامه ۲۷۰

عبداهللا يکي از . زباِن هندي شرح دهد خواست که شريعت اسالم را برايش به
افراد برجسته و تيزهوش و فهيم منصوره را که شاعر هم بوده و از عراق بود و 

فراخواند و , زبانهاي مختلف هندي آشنايي داشت و بهدر بالد هند پرورش يافته 
اين  .و انجام تقاضا را از او خواستميان گذاشت  او در را با) را(خواستة پادشاِه 
اي ساخت و حاجت شاه را در آن بيان کرد و برايش  قصيدهشخص عراقي 

بسيار تحسين کرد و , در حضور شاه خواندندرا ون اين قصيده چ. ارسال نمود
عبداهللا اين شخص را . عبداهللا نوشت که صاحب قصيده را نزد او گسيل نمايد به
اين شخص سه سال در درباِر شاه اقامت کرد و سپس . درباِر شاه فرستاد به

                                                   
  .بندري است در ساحل غربي هندوستان  .1
  .اسم جايي است که حاال شناخته نيست  .2
 .سرزمين است در شمال هندوستان بين کشمير باال و کشمير پايين  .3



  ٩٤  قند پارسي

  

هايي دربارة   داستانهند عجائبدر 
کشمير هم نقل شده است که بعضي 

هاي جغرافيايي و اجتماعي اين  جنبه
اين . نمايد منطقه را ايضاح مي

ظاهر باورکردني نيست و  داستانها به
از منابع ديگر که حاال در اختيار 

 .گيرند مورِد تصديق قرار نمي, داريم

عبداهللا چگونگي احوال را از او پرسيد و او چنين تعريف . منصوره برگشت به
  :کرد که

ه را خداحافظي گفتم که از هنگامي پادشا”
اما از بيم , و زبان مسلمان شده بودقلب 

 کشورش را از دست ندهد و سلطنت که اين
مذهب اسالم را ظاهر , او نقل نگردد

روزي از من خواست که قرآن . ساخت نمي
چون . زبان هندي تفسير کنم را برايش به

tΑ$s% tΒ Ä«رسيد و اين آيه سورة ٰيسين  به ÷∏ãƒ 
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;ο§� tΒ ( uθ èδuρ Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪«را تفسير نمودم١  ,
معني : گفت, انواع جواهر قيمتي قرار داشت شاه که بر تخت زرين و مرصّع به

روي زمين که آب  تخت فرودآمد و بهشاه از . تکرار کردم. آيه را تکرار کناين 
قدم زد و بر زمين افتاد و گونة خود را بر خاک نهاد و , پاشيده شده و نمناک بود

اين : من گفت سپس برخاست و به. آلود شد چندان گريست که صورتش گل
اي  او دستور داد که خانه. نظير است معبود اول و پروردگار قديم و يگانة بي

گفت براي انجام امور کشور  ظاهراً مي. رفت تنها در آن خانه مي. کنند برايش بنا
پرداخت و نماز  عبادت خدا مي اما در حقيقت به, کند در آن خانه خلوت مي

اين فرستادة عبداهللا  شاه سه نوبت به. رددگ گذاشت و کسي از کار او آگاه نمي مي
  .٢“ششصد من طال بخشيد

 اسم شخصي که .بود» را«دشاه هندي حاکم آيد که پا دست مي  بهاين داستاناز 
هر صورت دربارة  معلوم نيست و اين چنين داستاني به, اسالم کرد پادشاه را مشرف به

                                                   
ند؟ ک که پوسيده و خاک شده زنده مي کيست که استخوانها را درحالي: گفت:  ترجمه؛٧٨- ٧٩آيه , سورة ٰيۤس  .1

  .يا آفريدگان ـ داناست همة آفرينش ـ و او به, کند اش مي زنده ,که نخستين بار آفريدش] خداي[همان : بگو
 .٢- ٣ص , عجائب هند  .2
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در بعضي مآخذ بازگو شده است که تصديق يکي از پادشاهان غيرمسلمان کشمير 
  .فاقد اعتبار نيست, کند آنچه ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي بيان کرده است مي

. دهد که اسالم در دورة اوايل چه طور در هند پذيرفته شد ين پيشامد هم نشان ميا
بلکه حتّي طبقة حاکم هم , ات اسالم روي آوردندمتعلي تنها عموم مردم هند به نه
بوده  اسالم براي آنها قابل قبول مي, گونه فشار حقّانيت اسالم توجه کرد و بدون هيچ به

  .است
ن عمرو بن حمويه بن حرام بن حمويه النجيرمي حکايت همين ابومحمد حسن ب

  :آورده استچنين اين , کنند ها هر سال برگزار مي ي که کشميريجشنديگري هم دربارة 
ند و در آن عيد مردم در محلّي جمع ارداهالي کشمير باال در هر سال عيدي ”

 روزي خطيب حسب معمول. رود منبر مي شوند و خطيبي براي موعظه به مي
اي مردم مالک : او گفت. اي از گِل ناپخته داشت منبر رفت و با خود کوزه به

آنگاه کوزة گلين . کنيد توانيد حفظ مي اتنفس خودتان باشيد و احوال خويش را 
 اين ظرف گلي را بنگريد که چون نگاهداري شده و :آنها نشان داد و گفت را به

  .“و هنوز باقي استچهار هزار سال بر آن گذشته , حفاظت گشته است
ديگر دربارة کشمير بيان کرده است که شخصي ناخدا بزرگ بن شهريار داستاني 

  :اين داستان جالب بدين قرار است. هندوستان سفر کرده بود او بازگو کرده که به به
آن مکان . آيد دست مي نظير و پربها به هاي صاف و کم در نواحي کشمير الماس”

, و کوه واقع شده و در آنجا در تمام اوقات شب و روزاي است که ميان د تنگه
ور است و در همين جاست که الماس  زمستان و تابستان آتش فروزاني شعله

اي از اهالي هند سفال که  طايفه طالبان اين الماس منحصراند به. شود يافت مي
ان شوند و بد خطر انداخته و در هر مرتبه گروهي از آنان جمع مي جان خود را به

کشند و  آنگاه در کنار تنگه گوسفند الغري را مي, گردند مکان رهسپار مي
سازند و قطعات گوشت را يکي پس از ديگري  گوشت آن را تکّه تکّه مي

چندين جهت  تنگه به کنند زيرا ورود به درون تنگه پرتاپ مي وسيلة منجنيق به به
ديگر آن , نجاستآ يکي حرارت آتش که مانع نزديک شدن به. غيرمقدور است

شماري در اطراف آتش وجود دارند که نزديک  ها و مارهاي گزندة بي که افعي
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درون تنگه پرتاپ  هاي گوشت به همين که پاره. آنها موجب هالکت است شدن به
در آنجا که شماري  ها که عدة بي کرکس, زمين افتاد شد و دور از آتش به

, اين افراد. برند هوا مي آن را به, ١بر روي تکّة گوشت فرودآمده, دنازددرپر
گوشت چسبيده و از  هاي الماس را که به ها را در هوا دنبال کرده و دانه کرکس
اي که کرکس فرودآمده و گوشت را  نقطه دارند و يا به برمي, افتد زمين مي هوا به

هاي گوشت از  گاهي پاره. کنند هاي الماس را پيدا مي رفته و پاره, خورده است
خواهند گوشت را از  ها مي زماني هم که کرکس, سوزد آتش افتاده مي بهجنيق من

افتد که   ميتّفاقگاهي هم ا, سوزند هاي آتش مي در شعله, نزديک آتش بربايند
در اغلب اوقات . ربايند زمين در هوا مي ها گوشت را قبل از فرودآمدن به کرکس

. شوند ا در آتش تلف ميوسيلة مارها و ي به, روند اشخاصي که بدانجا مي
دست آوردِن الماس بوده و براي  نهايت مشتاق به پادشاهان آن سرزمين بي

زيبايي و اهميِت اين  شوند و نظر به حصول مقصود زحمات زيادي متحمل مي
هاي  تحت بازرسي, بها کساني را که حرفة آنها پيداکردن الماس است سنگ گران

  .٢“دهند شديد قرار مي
اي نداريم که  اطّالعي دربارة دره, مآخذي دربارة تاريخ و جغرافياي کشميرامروز از 

  .شود آمد و يا حاال هم پيدا مي دست مي از آنجا الماس به
, يکي از دريانوردان که سالهاي زياد در بالد هند و نواحي آن مسافرت کرده بود

ي ناخدا بزرگ شهريار شنيده و برا, اند  که در هند بودهياين حکايت ديگر را از اشخاص
  :نقل کرد
و داراي باغ و , نامند  مي٣کشمير اعلي در محلّي که آنجا را ترنراييندر نواحي ”

ه که در بازار اجنّ بازاري است معروف به, باشد بوستان و جويبارهاي زيادي مي
اما , شود آنجا همهمة خريد و فروش و گفتگوهاي معامالتي زياد شنيده مي
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  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه  ٩٧

  

االيام معروف بوده و  شوند و اين مکان از قديم ا ديده نمياشخاصي در آنج
گاهي داير  به پرسيدم آيا اين بازار هميشه داير است يا گاه. همچنان باقي است

  .“اين نکته را سؤال نکردم: شود؟ گفت مي
اين اطّالعاتي است که بزرگ بن شهريار دربارة کشمير قرن چهارم هجري داده 

دهند که در قرن چهارم  ز افسانه و داستان نيست ولي نشان مياست که امروز بيشتر ا
چه تصوري دربارة کشمير در هند و خارج از هند وجود داشت و کشمير جاي 

  .بوده است ها مي شگفتي
  


