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  کشمير  باپيوند تاريخي و فرهنگي تاجيکان
  ∗اراواضميره غفّ

رومند علم و ي ني از مرکزهايکيث يح  بهخين از دوران دور تاريزم ن ختالنيسرزم
ن ي و سرزمادبيات تابناک علم و يها ن زادگاه چهرهين سرزميده، ايفرهنگ اعتراف گرد

 ن منطقهي ايخيقدمت تار.  شناخته شده استي فکريها ظهور مکتب و نهضت
 مختلف آن در دوران گوناگون اشارت يها  در حوزهيگسترش معارف و ادب فارس به

 ين ختالن براي در انتخاب سرزميخيگر، شهرت مخصوص تارياز نظر د. کرده است
 يها شهادت سرچشمه  به.ن منطقه مؤثّر بوده استيا  بهمراجعت و مسافرت اهل نظر

ار سفر کرده، ين ديا  به خودير زندگي در مسيشمار ي ببان و عارفاني اديخي و تاريادب
شاهنگان عالم ي از پيکيوجود مزار مبارک . اند اب شدهي  آن بهرهيض آب و هواياز ف

که در ) ق ۱۳۱۴-۱۳۸۴ (ي محمد همدانالدين  ابن شهابي همداني علسيدر يم ـعرفان 
»  همدانشاِه«نام   با هندوستانو در» يثان يعل«و » ريرکبيام«لقب   بارانيزمان خود در ا

  . باالستيها شهياند ده است، سند مهم اثبات يمشهور گرد
ش و ي و پسر و خوي همداني علسيدر يد گفت که در ختالن دفن شدن ميبا
 ي علسيدر يها، م اتّفاق مؤلّفان سرچشمه  به. دارنديخين تاري معيها نهيش زمياقربا

غ اسالم يتبل  بهد و در آنجايآ يختالن م  به از همدانيدالي م۱۴مة اول عصر ي در نيهمدان
 از يکند و بعض يدا مياد پيروان و مخلصان زين فرصت پيدر ا. پردازد يف آثار ميو تصن
 از زمرة آنهاست که بعدتر يخواجه اسحاق ختالن. دينما ي قبول ميشاگرد  بهآنها را

ن ين سرزمي در اي همداني عليدسر يم. بندد  مييوند زندگيدختر استادش عهد و پ با
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اد کرده، همة آنها ي بنيا  نموده، در آن مسجد و مدارس و کتابخانهيداري را خريا ههيد
 تي، تربي همداني علسيدر يمدت چند سال در ختالن اقامت داشتن م. دينما يرا وقف م

 ين عليال ادار کردنش و امث  خانهيفرزند ختالن  به، دختر خود ران محلّيشاگردان از ا
ختالن   بهت کند که نعشش رايش از مرگ وصيکند که او پ يآن وادار م  به رايهمدان
 يار قرارگرفتن مدفن وين دير و در ايرکبيقابل تذکّر است که پس از درگذشت ام. برند
ن بزرگوار وجه يارت مزار مقدس ايشک، ز يد و بيشتر گردين جا بيا  بهف اهل دليتشر

نه، مسافرت شاعران ين زميدر ا. ن شدين سرزميا  بهبان و شاعرانيت ادگر نفوذ مسافريد
 ي علسيدر يارت مزار ميرفت که شرف زيان پذيز جريختالن ن  به هنديگو يفارس
از جمله، . ن مقرر کردين سرزميا  به سفر آنهايتوان از وجوه اصل يز مي را نيهمدان
 ، هند۱۶ر قرن ين و دانشمندان شهايسرا  از سخنيکيسفر   بهها  از سرچشمهيتعداد

 ي علسيدر ياو مدت سه ماه در مزار م. اند ن اشارت نمودهيزم ختالن ي بهري کشميرفص
ش دربارة مسافرت ا ينام مثنو» ين نبويمغاز« در يرفص. ار کرده بودي اقامت اختيهمدان

ل سخن يتفص  بهرهيغ ، ختالن ويکابل، سمرقند، مشهد، بلخ، عربستان سعود  بهشيخو
  :رانده، از آن جمله نوشته است

  رير حقين فقيمشرف شده ا
 

  ريــر کبيــطــوف مــزار ام بــه
 )۶۳۹ ، ص۱۵(              

، قبل از همه، يري کشمية هند و پاکستان صرفقار د فراموش ساخت که در شبهينبا
سران . چون مرد فاضل و دانشمند و عالم متبحر ساحة تصوف شناخته شده است

 ي ادبي مطرح ساختن مشکالت شعر و عموماً معماهايبراپرور زمان  وست و ادبشعرد
اعتبار گرفته   به رايرفصافتن يدر علم تصوف مرتبة بزرگ . کردند ياو مراجعت م  بهدور
خ ياز مشا«و ) ۸۲۹ ، ص۱۳(» ة قرن دهميه حنفير صوفياز مشاه« او را يسيد نفيسع

 سفر که گفته آمد، عامل مهم چنان. برد ينام م) ۴۷۰ ، ص۱۲(» ه هندوستانيمعروف صوف
د او ي و عقاي همداني علسيدر ي مشخصيت  بهد محبت افزونشيختالن با ي بهرفص

 ن هندي سرزميگر، اهل علم و ادب و فضال و عرفاياز نظر د. گردد محسوب
 شک، ي اخالص و ارادت تمام داشتند و بي همداني علسيدر يد مي و عقاشخصيت به
وند و ين پيا. تواند يرون بوده نميره بين داي هرگز از ا،ن انسان عارفيا يري کشميرفص
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ن هند يغ اسالم در سرزمير در تبليرکبي اميها خدمت  بهش از همه،يارادت، پ
 .کند يم هيتک

ر ين کشمي سرزمةارادت مردم هند، خاصّ ي بهخيد شد، در اخبار تاريچنان که تأک
 زمانها اشارات فراوان ةهمر در يرکبيام  بهنسبت
 ي علسيد رين منطقه مي اي علما و فضال،رفته

 خطّة ي روحانشخصيتن ي را بزرگتريهمدان
ن يا  بهغفّاراو در رابطه. ا. اند ر شناختهيکشم

رهبر « را ي همداني عل:مسئله نوشته است که
ن، يو ا) ۶۴ ، ص۲۳(» نامند ير ميبزرگ کشم

 يرانيقول دانشمند ا ه برايست، زيسبب ن يالبتّه، ب
 را يخلق«ر رفته، يکشم  به درخشان اويمهد
 ين معنيهم  به»ايولاالةسفين«ز در يمحمد داراشکوه ن). ۸۳ ، ص۸(» د خود ساختيمر
 سيدر يم(شان يف ايبرکات مقدم شر  باري اسالم در کشميو ابتدا”: د فرموده استيتأک
ر يدر کشم.) غ.ض, يخانقاه معلّ(ن شايو امروز خانقاه ا. است.) غ.ض, ي همدانيعل

 شتر مسئله اشارت چند نکتة مربوطيح بيجهت توض). ۱۰۸ ، ص۷ (“موجود است
ن ضرور ين سرزميا  بهريرکبينة مسافرت امي اعتقادات مردم هند در زميها سبب به
  .دينما يم

ت معلوما  بهبنا. ر مسافرت انجام داده استيکشم  بهن باري چندي همداني علسيدر يم
 هفتصدهمراه   بهالدين در عهد سلطان شهاب) م ۱۳۷۲سال (او بار اول » حسن خيتار«

پور  الدينة عالءر شد، در محلّيدان و شاگردان وارد کشمي و اقربا و مرانشيخو ازنفر 
 و سلطان الدين ان سلطان شهابيآن وقت م. فرودآمد و چهار ماه در آنجا اقامت داشت

 استقرار ي که براي همداني علسيدر ي ميبنابر سع.  برپا بوديميروزشاه تغلق جنگ عظيف
افت و يصلح انجام   با مالقات نمود، کارالدين سلطان شهاب  باروزپوريصلح در شهر ف

  )۱۷۳ ، ص۲۶ (. محمد درآمدالدين ت پنجاب تا مرز سرهند تحت تصرف شهابيوال
در زمان سلطان ) م ۱۳۷۹سال (ر يکشم ي به همداني علسيدر يمسافرت دوم م

در ) م ۱۳۸۴سال (بار سوم . افتي سال ادامه ۵ تا ۲ صورت گرفت و مدت الدين قطب

سفر يکي  ها به تعدادي از سرچشمه
سرايان و دانشمندان شهير  از سخن

رفي کشميري ص ، هند۱۶قرن 
او . اند زمين اشارت نموده ختالن به

 سه ماه در مزار مير سيد علي مدت
 .همداني اقامت اختيار کرده بود
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ن خصوص يسلطانزاده در ا.م. است و خالص ف نموده چند روز توقّيار همگين ديا
  :سدينو يم

در يرزا حي مةگفت  به سال وشش ي همداني علسيدر ي م،اف انيميس .ا.دة ايعق به”
 ير زندگي سال در کشمسه يري کشميمر هديقول خواجه اعظم د  بهروز وچهل 

سه و ياز مقا… اند  راه دادهيحيناصح  بهف همفکر ما هر سه مؤلّ  به.کرده است
 يا ن خالصهيچن ي به همداني علسيدر ي مي سفر و زندگيل و سندهايمشاهدة دل

  .“ استمت ورزيده سال اقاپنجآمدن ممکن است که او در کشمير و مضافات آن 
  علي همداني پيوسته از جانب اخالصمندانسيدقابل تأکيد است که اين مسافرت مير 

 ن مرتبهيمناسبت اول ي به محمد خاورسيداز جمله، . گرفت يم  قرارييرايمورد پذ
ل را هم در صفت و هم در مادة يات ذي ابي همداني علسيدر يف آوردن مير تشريکشم به
  :فر سرودهن سيخ ايتار

ـ  سـيد ر  يم    شـه همـدان    ي عل
  ريشد مشرف ز مقدمش کشم    

ــار ــال تـ ــدم او رايسـ   خ مقـ
 

ـ  يس   م سـبعه کـرد نکـو      ير اقل
ــدا  ــهر را ه ــل آن ش   تجوياه

ــريابيـــ   ف اوي از مقـــدم شـ
 )۱۴ ، ص۲۳(                 

ز يار نين دين و بزرگان ايان سالطي مي همداني علسيدر يباعث تذکّر است که م
 الدين  و سلطان قطبالدين سلطان شهابـ ر يحکمرانان کشم. داشت يادي زينفوذ مذهب

نگر مسجد جامع ي در سرالدين ه او سلطان شهابيتوص  بامحض،. دان او گشتندياز مر
دل و   باک امرش رايکرد و هر ي او عمل مييهنماار ريز زي نالدين سلطان قطب. کرد بنا

 ر اوين کشميسرزم ي به همداني علسيدر ي مدن خبر وروديشن  با.آورد يجا م  بهجان
کمال احترام استقبال نموده و   بارون رفته،يشوازش از شهر بي پي مملکت برايامرا با

 او در ي برايصفّة مربع. کرد هي اقامت او تهي برايانيپور منزل شا الدينة عالءمحلّ در
 حبت و ارادت هر روزاخالص و آداب م  باالدين سلطان قطب. ر آراسته بودنديکشم

 يها هي و توصها حتيگشت و همة نص يور م ش بهرهيها رفت، از صحبت يخدمتش م به
کرد، کنار گذاشت و از دو  يلباس هندوان که تا آن زمان بر تن م. آورد ياجرا م  بهاو را

  )۱۷۳ ، ص۲۶: نک (. را طالق داديکياند،   بودهيخواهر که در ازدواج و
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 ياديات زي متذکّره نقل و حکايامرا  باي همداني علسيدر يات ممناسب  بهدر رابطه
آور اشارت  ن عارف ناميا  بهشان نسبتيارادت تمام ا ي بهها آمده که همگ در سرچشمه

 ي کاله مبارک خود را براي همداني علين است که وقتياز جملة آن اقوال ا. دارند
سر خود نهاد   بهجا آورده، آن را  بهرا عطا نمود، سلطان آداب قبول آن الدين سلطان قطب

خواهش   با کهيتا آن دم. افتي ان ادامهيري تا آخر سلطنت خانوادة شاهمسنّتن يو ا
 يرين شاهمي، سالط)۱۵۱۶(ده شد يچاني در کفن او پي همدانيشاه کاله عل سلطان فتح
  ).۱۰-۱۱ ، ص۹؛ ۲۴ ، ص۲۴؛ ۷۳ ، ص۱۶؛ ۲۰۶ ، ص۶(نهادند  يسر م  بهکاله او را
 علي همداني چندين سال حياتش را در کشمير گذرانيده، سلسلة مرتّب سيدمير 

ها و مرکزهاي تعليمي  دستور او مدرسه  با.وجود آورد عرفاني را در اين سرزمين به
نام   بااز آن جمله، اولين مدرسة اسالمي. اسالمي در هر ديهه تأسيس يافتند

ي عربي و فارسي ها ر آنجا علوم اسالمي و زبانکردة اوست که د نيز بنا» القرآنسةمدر«
ارشاد و هدايت  در مدرسة مذکور شيخ سليمان که قبالً هندو بود و به. شد درس داده مي
تحصيل  توجه ظاهر نموده بود، به» قرآن«آموزش  دين اسالم روآورده، به شاه همدان به

 .سرزمين هند شناخته شددر » قرآن«پرداخت و پس از آن همچون يکي از مفسرين نامور 
افت که از سبب در يس ي تأسيک مدرسة اسالميز يدر عهد سلطان سکندر ن

در آن . نام مدرسة مسجد جامع مشهور گشت  باداشتنش  مسجد جامع قراريکينزد
، موالنا ي کاشالدين، ملّا صدريريوسف کشمي، ملّا محمد ي بخارير محمد عليمدرسه م

 الدين ن دوره جمالين، در ايهمچن. س مشغول بودنديتدر به رهيغ  وين منطقي حسسيد
 را يا نام مدرسه» يالوثٰقةعرو«ر آمده بود، يکشم  بهريرکبي اميهمراه  باز کهيمدهوش ن

  )۴۵ ، ص۱۹ (.کرد برپا
 م داده، آنها رايد را تعلر آن بود که مبلّغان و واعظان متعديرکبيگر کار اميوة دياز ش

. نديمات اسالم آشنا نمايتعل  بهن که مردم رايد، تا اکر ي معزامر ايشمنقاط گوناگون ک به
. ها برقرار نمودند ر خانقاه و مدرسهي در سرتاسر کشمي همداني علسيدر يشاگردان م

 سيد. کرد ک مسجد کالن برپايم گشته، آنجا ي در بهجاره مقيشي محمد قُرسيدکه،  چنان
 را يمات اسالميگنه سکونت نموده، در همانجا تعلرپري در موضع شيي عطاالدين جالل

ده و حضرت ي شغل ورزيغاتي تبليکارها  به کمال در درپنشهرسيدحضرت . پهن نمود
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 در موضع آونپور سکونت ي همداني علسيدر يامر م  باالدين فخرسيد و الدين ر رکنيم
 سيد، ين سمناني حسسيد  والدين  تاجسيد، چون يراني از سادات ايجمع. ار نمودندياخت

ر يوسف که در آن سفر مبارک مالزم خدمت شاه همدان بودند، در کشمي سيدمسعود و 
  .ساکن شدند

 و ي عربيشتر کتابهاي که بي همداني علسيدر ي بزرگ، ميها ن خدمتيدر برابر ا
 س داد کهير آورده بود، آنجا کتابخانة بزرگ خود را تأسيکشم  به خود رايفارس

  )۳۷ ، ص۲۵ (.ار قرارگرفتي مورد استفاده و استقبال مردم آن ديستگيشا به
کشور بنيگريد ددر مدارس متعد اد گشت، ي که در آن زمان در شهر و دهات مهم

 ي علسيدر يت ميالفع). ۴۲ ، ص۲۵؛ ۴۳-۴ ، ص۱۹(د ي آغاز گرديم زبان فارسيتعل
ن قدم گذاشت و مردم ين سرزميا  بهمن اساليغ ديم و تبلي تعلير که براي در کشميهمدان

نة يز زمي نيدن زبان فارسير منتشر گردي در کشميداد، برا ت قرارين خطّه را مورد هدايا
ر زبان و ين اسالم در کشمين مبيج و گسترش کامل ديترو  باهمزمان.  فراهم آورديخوب

گشت،  ي من محسوبين سرزمي در ايغ فرهنگ اسالميلة تبلي که خود وسي فارسادبيات
 .رفتي تکامل پذيليخ

ر يکشم  بهم ۱۳۷۲ در سال ي همداني علسيدر ي مي است که وقتيادآوريان يشا
ن يز در اي ني داشتند و شعر فارسيي آشنايزبان فارس  بان خطّهيف آورد، مردم ايتشر

خ ي تاري نام شاعري محمد خاورسيدد شد، يکه قبالً هم تأک افته بود و چنانيدوره رواج 
ت عارفان بزرگ يال فعةجياما در نت). ۵۲ ، ص۱۶(ن زبان منظوم ساخت يا  بهورود او را

 الدين ر شمسي، مي همدانير محمد علي، مالدين  جاللسيد، ي همداني علسيدر يم ـ
ر نفوذ ين کشمي در سرزمي زبان فارس،زبان يگر سخنوران و دانشمندان فارسي و ديعراق
ت ي محبوبيافته، در محافل ادبيخاص و عام درآمد، توسعه و رشد حلقة   بهافته،يبلند 

 ي و علم و ادب مقام زبان فرهنگيج همچون زبان کارگزاريتدر  بهکرد و دايتمام پ
 يتها برايک نکته ضرور است که محض پنديد ينه قين زميدر ا. دست آورد  بهکشور را

 نخست آنها. اند دهيان رسانسام ي بها ستهير خدمات شاي در کشميج زبان فارسيترو
ن زبان آزادانه حرف يا  به گام برداشتند وي فارسادبياتل و آموزش زبان و يتحص به
 )۲۸ ، ص۱ (.زدند يم
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ر ين راه ميافت و در ايز رواج کامل ير نين هندوان کشمي بين دوره زبان فارسيدر ا
ث زبان يح ي به فارسخواست که زبان ياو م. خرج داد  بهادي کوشش زي همداني علسيد

ز باشد که ي نيرمسلماني غيها معاشرت خلق
در ظرف آن . ر سکونت داشتنديدر کشم

ر ي در کشمي همداني علسيدر ي که ميمدت
برهمنان آنجا مباحثه و   بااقامت داشت،

ت ينمود و در پرتو هدا يها برگزار م مناظره
 ين اسالم رويد  بهگروه شان گروهياو ا

  .آوردند يم
اتا رواج زبان و امدر ي فارسادبي 
 الدين ز وابسته بود که شهابير از آن نيکشم

 و خصوصاً )م ۱۳۸۹-۱۴۱۸(، سکندر )م ۱۳۷۳-۱۳۸۹ (الدين ، قطب)م ۱۳۷۳-۱۳۵۴(
زبان  ي بهريپرور شاهم دوست و ادب ن علمين سالطي ابر) م ۱۴۲۰-۱۴۷۰(ن يالعابد نيز

ي  فراوانير سعي گسترش آن در کشميند و برااندازه داشت ي توجه بي فارسادبياتو 
مانند   به آن دورهي را که از مراکز اسالمين، اهل علم و ادب فارسيهمچن. خرج دادند به

. نمودند ي مييراير و پذير نهادند، تقديکشم  بههرات، مرو، بغداد و سمرقند و بخارا رو
 ردار شده، گروهر برخويپرور کشم شناس و ادب ن سخنيت سالطيق و حماياز تشو

ر رهسپار شدند و وجود آنها يران جانب کشميندگان علم و ادب از ورارود و ايگروه نما
 )۱۲-۱۹ ، ص۳۱ (.ق گذاشتير عمي مردم تأثي و فرهنگي اجتماعيبر زندگ

 ي دولتي چون زبان رسمي زبان فارسالدين  سلطان شهابيمحض در دورة حکمران
س زبان ي تدريم علوم مذهبي در برابر تعليني مدارس دچون که در. کرد داياد پياعتبار ز

. ندينما ياندازه ظاهر م ي باهميت يج زبان فارسيمسئلة ترو  به گواه آن بود که امرايفارس
عبدالقادر . اند ان نمودهيش را بيخان نظرات خورؤز دانشمندان و مين مسئله نيا  بهراجع
» ري در کشمي زبان و علم و ادب فارسيازمان ارتق« را الدين  عهد سلطان قطبيسرور

  داشت ويشعر و ادب عالقة وافر  بهن سلطان کهيت اهم  به).۴۴ ، ص۱۹(نامد  يم
 که يدارالعلوم. دي برپا گردها ها و مدرسه و خانقاه گفت، کتابخانه ي شعر هم ميفارس به

مير  ـت عارفان بزرگ الي فعةدر نتيج
الدين، مير  سيد علي همداني، سيد جالل

 الدين محمد علي همداني، مير شمس
عراقي و ديگر سخنوران و دانشمندان 

 زبان فارسي در سرزمين ،زبان فارسي
حلقة خاص و   بهکشمير نفوذ بلند يافته،

 .عام درآمد
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 نيزمن سري در اي علم و ادب فارسيمگاه اساسي تعل۱۹ل نمود، تا عصر ياو تشک
  )۴۴ ، ص۱۹ (.رفت يشمار م به

م ي هند قدين زبان تمدن باستانين سرزمي در اين، نفوذ زبان فارسيا  بهوابسته
کرده، در زمان حکومت  سر) م ۱. ا (اشکي کنيت را که از زمان حکمرانينسکراس ـ

) ۱۴. ا (يرين شاهمين در عهد سالطيک دورة معي يو برا) ۷-۱۴. ا(ر ي کشميها راجه
، ۲۲؛ ۱۷-۴۷ ، ص۲۱؛ ۱۰۵-۲۶ ، ص۱؛ ۲۸۹ ، ص۱۱(ن بود ين سرزمي اين رسمزبا
وه ي، سامد)۱۱. ا(ندره يمي چون کشيريان کشميسرا و طول عصرها سخن) ۱۲۸ ص

، بهسکر، )۱۱ .ا(نوگوپته ي، ابه)۱۱ .ا(، انندهوردهنه )۶ .ا(، بهمهه )۱۲ .ا(، کلهنه )۱۱ .ا(
ن زبان يا ي به و ادبي و علمي و فلسفيني دينبها گرايگران اثرهايه و ديسامننده، اتپلچر

 و ثروتمندم را ي هند قدادبياتنة علم و ي خود خزيراث گرانبهايم  با وف نمودهيتأل
زبان ) م ۱۳۵۴-۱۳۷۳ (الدين در زمان سلطان شهاب. ن برديده بودند، از بي گردانيغن
  )۴۳ ، ص۱۹ (. داديزبان فارس  به خود رايت کامالً جاينسکراس

ت ينجا موقعي وارد گشته، در ا۱۴ر تنها در قرن يکشم ي به زبان فارسيچند اگر
 يقدر عالم و شعرا ن خطّه آني گذشته از اقرن ششدا نمود، در طول ي پي قويليخ

مردم .  را کم در خاطر دارديربار معنون ادوار پيخ چنيگو برخاستند که تار يفارس
.  انس گرفتند»فاتحان« ي ادبيدستاوردها  بهده، گذشتة خود جدا شيراث ادبير از ميکشم

ر ي کشميتهاي پنديد که حتّي رسي بلندةيپا  به آنچناني وي و تجلّيگسترش زبان فارس
زبان   به خود را هميني کتب ديار نمودند و بعضي اختي و ادبيآن را چون زبان علم

 »خرد نيغزن« و »يناصفهان ثا«نه، همچنان که الهور را ين زميدر ا. نوشتند ي ميفارس
خ فقط ير تارين افتخار بزرگ در مسيا. دندينام ي م»ريصغ رانيا«ر را يگفتند، کشم يم

  :يد عرفانيقول خواجه عبدالحم  بهرايست، زيسبب ن ين بير شده است و ايب کشمينص
  زبان خارجي،وسيلة تدريس و تعليم در تاريخ دنيا کمتر نظير دارد که يک ملّت به”

 .“ادگار گذاردي  بهها يريرد و در آن زبان آثار پرارزش مثل کشمياد بگيرا 
  )۴۷ ص ،۹(

 و ي همداني علسيدر يشرافت دانشمند و عارف نامور م  بهن، محضيعالوه بر ا
د ي که در باال تأکيطور. اند ر را همچون مهد تصوف و عرفان شناختهيگر کشمي ديعرفا
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 چون، يآور  ناميردوش عرفاب يخيتاردن خدمت بزرگ يمقام بزرگ رس ي بهشد، برا
 در يمدت. ت قرار دادندين خطّه را مورد هداي افتاده بود که مردم اي همداني علسيدر يم

دن يارشاد اشتغال ورز  بهستن وير زيکشم
ن ي ا۱۴ از عصر ي همداني علسيدر يم

 و رشد تين را در تربيسرزم
از . دي ممتاز گرداني عرفانيها شخصيت
ض و ير از في کشمي معنويضاکه ف بس

ر  معطّيالوجود حة عرفان وحدتيرا
ر در ي ناگزيضان معنوين فيگشته بود، ا

در کنار غزل و .  شديز متجلّينة شعر نييآ
 يها  و داستانها ي مثنويد عرفانيقصا

عارفانه هم عرض وجود کردند که 
 محمدافضل »نوارنوراال«، ي عبدالوهاب نور»عرفانال نيع«، ي اکمل بدخش»رالعرفانحب«

، ي حب»القلوب هيتنب«اده و، ز يخ محمد چشتي ش»کنزالعشق« و »ءاللقاةعد«سرخوش، 
  از جملة آنها»کنندن«نام   بايک بدخشيب  گفتة کاملي در موضوع محلّي عرفانيمثنو

  .اند دهي اعتراف گردي و عرفانين ادبيع در مقام ميکيشمار آمده، هر  به
جاد محبت ي اين هندوان براي در بي همداني علسيدر ي ميال و مقام عينبوغ فکر
شان در اکثر ين درجه و مقام اخالص اير گذاشت که ان نقش مؤثّين سرزميافزون مردم ا

 شخصيت محض همين اخالصمندي و محبت به.  تأکيد گرديده استاها صريح سرچشمه
 ها الم عرفان را در همة دورهآور ع ن نامير اير بود که مردم کشميرکبي اميها شهيو اند

ش شناخته، او را در مقام بلند مبلّغ فرهنگ ي خوير و مربينظ ي بشخصيتث يح به
، »اياالولسفينة«، »فرشته خيتار«فان مؤلّ. اند  برداشتهي فارسادبيات و مروج زبان و ياسالم

 داشتن خرد  ارادت تمامي همداني علسيدر ي مشخصيت  بهره نسبتيغ و» ياعظم خيتار«
ان يرين اکرام و بزرگداشت کشميبرابر ا. اند د نمودهيطور واضح تأک  بهر رايو بزرگ کشم

 يشطاق بناين که در پيري زيبردند، از رباع ياو را همچون حضرت شاه همدان نام م
  :کردپيدا توان معرفت  ينگر نوشته شده است، ميخانقاه او در سر

در اين دوره زبان فارسي بين 
هندوان کشمير نيز رواج کامل 
يافت و در اين راه مير سيد علي 

. خرج داد همداني کوشش زياد به
خواست که زبان فارسي  او مي

ي ها حيث زبان معاشرت خلق به
غيرمسلماني نيز باشد که در 

 .کشمير سکونت داشتند
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  ستض که در سابقة هر دو جهان ا       يهر ف 
 ان استـشاه همدان، آن که شهنشاه جه

   حــضرت شــاه همــدان اســتيرويــدر پ
 اي خاک بر آن ديده که در ريب چنان است

ن عارف نامور و يخود ا» دنامهيجاو« در يسال محمد اقبال الهورها پس از صد
  :ش کرده استين ستايکمال احترام چن  باشاعر واالگهر را

  الــــسادات ســــاالر عجــــمسيد
  ريظنـــونيکـــشور ممرشـــد آن 

ــاه در  ــه را آن ش ــخطّ ــت اي   نيآس
 

ــد ــار تقـ ــميدســـت او معمـ   ر امـ
  رين را مـش يش و سالطير و درو  يم

  نيب و د  يداد علم و صنعت و تهذ     
 )۲۱۷ ، ص۱۰(                     

  آن راير و ماوراي ارادت مردم کشميحين تسبي محمد حسيرانيدانشمند ا
  :گونه افاده کرده است ني شعر ار در قالبيرکبيشة امي و اندشخصيت به

  انيري کـشم  سـيد  ي، ا ي عل يا
  ر کشور عرفان و عـشق     ي ام يا

ــشته روان ــقان گ ــاروان عاش   ک
  ر و پاکـستان همـه   يمردم کشم 

 

ــستان سيد ــسادات پاکــ   انيالــ
ــو از ا  ــاک ت ــشن پ ــرانيگل   اني

  النر آمدنـد از خـتَ  ي کشم يسو
  ر و جوان  يدل سپرده در رهت پ    

 )۲۰ ، ص۲۳(                   
د حسين تسبيحي هم وجوه مهمتقويت ارتباط ختالن و هند قرارگرفتناز تأکيد محم  

  .گردد ي روشن مي همداني علسيدر يم
ي  همداني علسيدر ي پس از درگذشت ميمر هديخواجه اعظم دمعلومات   بهبنا

 ي علسيدر يچون م. خواست يجانب خود م ي بها فهيجهت دفن او نزاع شد و هر طا به
ندگان سلطان يد و نماير رسيکشم ي بهزود  بهن خبريکرد، ا  وفاتي در پاخليهمدان
خواست  ي ميحاکم پاخل. آنجا فرستاده شدند  بهريکشم  به آوردن نعششي براالدين قطب
دان ين گروهها همراهان و مريمقابل ا. ت او مدفون گرددي در والي همدانيکه عل
. ميبر يختالن م  به نعشش راي همداني علسيدر يت ميگفتند که مطابق وص ي او ميختالن

ا هر ي يهرکس”: دان خاص او بود، گفتي که از مري بدخشالدين خ قواميبعد جنازه ش
. “خواهد، دفن کند ي که مييتواند آن را در جا يگروه که تابوت مبارک را بردارد، م

 که تنها آزادانه الدين امخ قوي نتوانست برداشت، مگر شي کرده بودند و کسيهرکدام سع
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 او را اجازت دادند يدان ختالنيدند و مريرت گردين کرامت همه در حياز ا. برداشت
  )۳۷-۸ ، ص۲۵ (.ختالن ببرند  به راي همداني علسيدر يکه نعش م

ان اهل ي ميها اعتقاد قو در تمام دوره
ر، محبت يفضل و عرفان و علم و ادب کشم

از . برجا ماند ر پايرکبيام  بهو صداقت نسبت
 از يکيد شد، يکه تأک ن جهت، چنانيا

عقوب يخ ي مسافرت شي اساسيها عامل
ارت مزار يال زيختالن خ ي بهري کشميرفص
د است که يتأک  بهالزم. ن بزرگوار بوديا

ن مرد عارف يا  بهش راي محبت خويرفص
او در . بارها در آثارش اظهار نموده است

ر اشعار يرکبي در منقبت ام)ص(حمد خداوند و نعت رسول اکرمش بعد از يها يهمة مثنو
ر قلمرو عرفان ي منشخصيتن يا  به نسبتين نکته از محبت بزرگ ويسروده است که ا

 سيدر يم  بهل ارادت اويکطرف دليختالن، از  ي بهرفصپس، اگر مسافرت . دهد ي مخبر
 يبان فارسيخ ادير تاريس آن است که در ميگر بازگوي دي باشد، از سوي همدانيعل

 و ادبيات توانستند که نه تنها ي و روابط ادبي معنويوندهايگونه پ نيلة هميوس  بهزبان
 توسعه آن را انتشار بخشند، بلکه محفوظ نگاه داشته، در برابر يزبان و فرهنگ فارس

  .بخشند
ن يرزم در سي فارسادبيات و زبان و ي از عوامل رشد فرهنگ اسالميريگ جهينت با
ن ي در سرخط وجوه اي همداني علسيدر ين امر مسلّم است که مسافرت ميهند ا

ج و ي که تروي همداني علسيدر ي م۱۴مة اول عصر يرا در نيز. دارد  قرارها شرفتيپ
نام او مربوط است، همچون ستارة   بار محضين اسالم در کشميگسترش کامل د
ي ر گردش کلّير مردم کشمن شخص در تفکّيا.  کردين تجلّين سرزميدرخشان در افق ا

سعادت   بهانيريکشماز  او هزارها تن يغ و راهبرينفوذ تبل  بامحض. وجود آورد به
ن قلمرو آنچنان ي در ايزود ي بهر عرفان و تفکّيدند و فرهنگ اسالمياسالم مشرف گرد

  .ته استرفيذن اسالم را نپيع دتوس  بانيک گوشة هند چنيچ يدا کرد که هيوسعت پ

 آنچنان وي تجّلي و يفارس زبان گسترش

 پندیتھاي حّتي کھ رسید بلندي ةپای بھ

 ادبي و علمي زبان چون را آن کشمیر

 خود دیني کتب بعضي و نمودند اختیار

 .نوشتند مي فارسي زبان بھ ھم را
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اد ي در بني همداني علسيدر ي که مييگر کارهاين اعمال و دير اينظرداشت تقر با
م که او در رواج اسالم و قبول آن يريجه بگيدهد نت ياند، امکان م مساجد و مدارس کرده

 يها ن خدمتين سرزمي در اير و در برابر آن، در گسترش زبان و ادب فارسيدر کشم
 ي اسالمي تمدن فارسير اهل ادب و عرفان پهناده، در افق تفکّيانانجام رس ي بها ستهيشا

 حضور مبارک خود  بانيدر کنار ا. ده استيت بخشيد پرانوار فروغ ابديهمچون خورش
منبعد در .  اساس گذاشته استـ هند و ختالن ـبان هر دو منطقه ي اديجاد روابط ادبيا به

ن ي منور مزار مقدس ايهست  بهش از همه،يبسمت ختالن،   به مسافرتها،يادوار مابعد و
  .کند يه ميافته است، تکيل يارتگاه اهل دل تبديز  بهآور در شهر کوالب که عارف نام

 ش از همه،يبان هند و ختالن که، پيان ادي ميد است که رابطة قويستة تأکيشا
ند، در ک يه مي تکي همداني علسيدر ي، چون مي معنويها شخصيتارادت و اخالص  به
خود   بهجانبه کيافته و نه تنها صورت ي ادامه يستگيشا  بهزي نيخيگر دوران تاريد

گونه  نينمونة بارز ا. ز واقع افتاديهند ن  بهگرفت، بلکه منبعد سفر شاعران ختالن
 را ي هند باز نمود و ارتباط ادبيسو  بهمسافرت که سمت حرکت شاعران ختالن را

نام   با بوده،»يباق« به نام شاعر است که متخلّص»جان اتيح«د، هجرت يت بخشيتقو
ک ي تاج۱۶استعداد عصر  نامبرده از شاعران صاحب.  مشهور استي کوالبيباق

 ي ادبيها رهي شهرت دايا آمده، در جوانيدن  بهدر شهر کوالب. شود يمحسوب م
 )۱۶۰۵-۱۵۵۶( محمد اکبر پادشاه الدين ده است و در زمان جالليهندوستان را شن

جاد يا  بهد که در هندوستانيآ يها برم از اخبار سرچشمه. آنجا مسافرت انجام داده به
و  اکبر يدر دورة حکمران يو. اشعار متنوع از نظر شکل و مضمون مشغول شده است

، ۲: نک (.شود ي در جانپور کُشته مم ۱۵۷۹سال در  يخان کابل هنگام شورش معصوم
  )۱۹۴ ص

 ي و ادبيخي تاريها گر سرچشمهي و دها  در تذکرهي کوالبي پراکندة باقيشعرها
سال ن يادر . دسترس نبوددر حجم او  گان اثر کالني م ۱۹۲۷ تا سال وجود دارد اما

ع در شهر الهور در کتابخانة ي محمد شفيمولونام   به از دانشمندان ممتاز هنديکي
 ي باقةسرود »نجههار و ريه«ز ي قصّة عشق شورانگ، نام عالم هندالدين  شهابيشخص
  پاکستاني از محقّقان ناميکيدکتر محمد باقر که م  ۱۹۶۰سال . کند  ميدايپ را يکوالب
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طبع   به رايکتاب» ي در زبان فارسي پنجابيها قصّه«عنوان   باد، در الهوريآ يشمار م به
اطّالع ز ي ني کوالبيباق» ةنجهار و ريه «يرساند که در آن در خصوص مندرجة مثنو يم

  )۳۶-۵۵ ، ص۴ (.ف شده استيتألم  ۱۵۷۹-۱۵۷۵ ين سالهايرفته است که ب
 يطور، مسافرت شاعر باق نيهم

 طرف اگر کين هند، از يسرزم ي بهکوالب
ن ين دو سرزمي ايرونق ارتباط ادب به

شهرت و   بهگرياشارت کند، از نظر د
ران و شاهان هند در ي اميپرور مقام ادب

کند که  يه مي تک کشورهايسراسر پهنا
ن رفته، ين سرزميا  بهنة آن شاعريدر زم
 آن برخوردار يط پرقوت ادبياز مح
 ي و روزگار باقيهرچند دربارة زندگ. گردد يق م موفّي بزرگيجاد مثنويا  بهشده،
ک ي ي به دسترس شدة وآثار و ي زندگيم، ولي در دست نداريادي مطالب زيکوالب
  .کند ي و ختالن اشارت م هنديربار روابط ادبفة پيصح

مسلّم است که . رسد يظهور م ي به در استقبال ادبيگر گسترش روابط ادبيوجه د
زبان شهرت  ي فارسيها بعد در منطقه  بهم ۱۷ و ۱۶ يزبان هند در عصرها ي فارسادبيات

 ر کرده وين مناطق را تسخيدل سراسر اي بي و ادبيخصوص، نبوغ فکر هب. تمام داشت
رو، از معلومات  نياز ا. ده بوديروان آن باعث گرديرومند پي نيها مکتبجاد يا به

دل بهرة افزون يشة بيض انوار اشعار و انديز از فيبان ختالن نيد که اديآ يها برم سرچشمه
ست که ا يگانه کسي يختالن يکنگرتن ي حسيد است که حاجيان تأکيافتند و شايدر
 .ده استين نام داستان آفريهم  بادليعبدالقادر برزا يم»  و مدنيکامد« داستان يمبنا بر
دل بوده است، اما موصوف ين اثر بي حسي داستان حاجيکه مأخذ اساس وجود آن با

 يک اثر مستقل و مکمليدن يآفر  بهدليرزا بي ميها شهيتوانسته است که در پرتو اند
ن شاعر يا. تف آن آشکار اسشة مستقل مؤلّيد و انديق شود که در آن نظر و دموفّ

شتر نشان داده يش مهارت بيار خويعت دي طبيها ر منظرهيهنرمند مخصوصاً در تصو
. شود ي هردو شاعر محسوب ميها  داستانيت محتواي در فرقن امر وجه مهمياست که ا

سير تاريخي روابط ادبي ختالن و  بازنگري به
دهد که پيوند ادبي اين دو   ميخبرهند از آن 

تاريخي دارد و براي منطقه سابقة قديمة 
م عارف کامل و سهگسترش و رواج آن 

آور مير سيد علي همداني خيلي بزرگ  نام
 .است
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 يري فراگ ورهاي زبان و اسلوب تصويسادگ  باني حسيگر، داستان حاجياز نظر د
کند، فرق  يه مي و ابهام تکييگو دهيچيپ  بهشتريدل که بيتان بز از داسي ني محلّيها موضوع

دل را در سبک ي بيانيب ده است که روش مشکلين کوشي حسيگر حاجيعبارة د  به.دارد
  .رديان ره بگي زبان و بيسادگ  بهشترينگارش خود ادامه ندهد و ب

دهد که  ي مخبر ختالن و هند از آن ي روابط ادبيخير تاريس ي بهدر مجموع، بازنگر
م سه گسترش و رواج آن ي دارد و برايخيمة تارين دو منطقه سابقة قدي ايوند ادبيپ

ر يرکبياگر از نظر اول ام.  بزرگ استيلي خي همداني علسيدر يآور م عارف کامل و نام
 ادبيات و زبان و يق فرهنگ اسالميب و تشويهند و ترغ  بهدر ضمن انجام مسافرت

 ن بزرگوار در ختالن و محلّيباط را باز کرده باشد، وجود مدفن ان ارتي راه ايفارس
 و ي ادبيها رهيشان را از داين مقبرة ايريارت اهل دل قرارگرفتن آن مکان صف زايز

ن روابط يت ايتقو.  از زمرة آنهاستيري کشميرفص که هدي افزون گرداني و عرفانيعلم
 و ها گر رواج مناسبتيمت د سي معنويها شخصيت  بهنة ارادت و اخالصيدر زم

 آورد که حاصل آن گسترش يز در پي هند حرکت کردن اهل ادب ختالن را نيسو به
  .دي هر دو منطقه گرديوند ادبيپ
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