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 تا سال گذشته کشتوار. باشد  مي و کشميرجاموکشتوار يکي از زيباترين منطقة ايالت 
دولت , مو و کشميرا ولي بعد از تجديد مرزبندي مناطق ايالت ج,دوده پيوسته بود با

 دولت ک کشتوار مرکز انتظامِي شهرنداد و اکنو کشتوار را يک موضع مستقلي قرار
مو الومتر و از جي ک۲۸۰ و کشمير جامو ايالت ِيپايتخت گرماي, کشتوار از سرينگر. است
کشتوار در وسط قرن . ت ارتقاع داردي ف۵،۳۰۰لومتر فاصله دارد و از سطح دريا ي ک۲۲۹

,  مختلفپادشاهان,  و کشمير شد ولي در طول تاريخجامو ايالت کلِّ  بهنوزدهم ملحق
هاي که زير  منطقه, عالوه کشتوار خاص هب. مستقالً حکومت کشتوار را در دست داشتند

, دچهن, )وارون( زانسکار مرواه, پادر, ط سلطنت کشتوار بوده از جمله ناگيسيتسلّ
  .باشد  مي)سراج( دوده-بونجواه, سرتهل سرور, کونتواره, وديلاُ

 خيز زمين حاصل. ها است  و کوهها شمهچي يکشتوار طوري که گفته شد پر از زيبا
از دو واژه ساخته شده »کشتوار«خان گمان دارند که دارد و بنابراين پژوهشگران و مؤر 

 ة واژ,وار(و ) کاربرده شود همعني اراضي که براي کاشت ب ه فارسي بة واژ,کشت(
  .باشد  ميخيز معني زمين حاصل ه ب»کشتوار« ةپس واژ) معني باغ هکشميري ب

بزرگتر از دوده , و از لحاظ وسعت, شهرک کشتوار کنار رودخانة چناب واقع است
و ) خيابان( شهيدي رود. دو قسمت تقسيم شده است  بهبازار شهرک. باشد  ميو بهدرواه
در محيط , همة دفاتر دولت.  شهرک هم قديمي است و هم جديدساختماِن. صدر بازار

  .منقسم است) هاي انتظامي ها يا بلوک ناحيه( رد وا۴۹شهرک کشتوار در . باشد  ميبازار
                                                   

  .)جامو و کشمير(دوده , رئيس بخش فارسي کالج دولتي  ∗
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هر سال بتاريخ هفتم هار 
 بکرمي ةيکي از ماه سن(

عرس مبارک شاه ) هندي
شکوه بسيار  موصوف با

 .شود رگزار ميب

ت تبليغي آنجناب اليکشتوار و فع  به بغدادي از بغدادالديندربارة مسافرت شاه فريد
د  بغدادي پسر سيالديند محمد فريدخان طوري نظر دارند که سيرؤدر کشتوار م

. د عبدالقادر جيالني بوده از اوالد شيخ سييمصطٰف
مقام بغداد  هم ب ۱۵۹۱ هجري مطابق ۱۰۰۰در سال 

 و نآقربعد از حفظ  .جهان گشود  بهديده) عراق(
ة  حج شد و در مکّعازِم, هتحصيل علوم ديني

ين مه از شيخ جاللمکرعربي کسب فيض کردالد  .
مصر مسافرت کرد و آنجا در مجالس   بهاز مکّه

 قادري مراتب عرفاني و روحاني را الدين شيخ محي
 خود ِي اعٰل در خواب از جدالدينگويند شاه فريد  مي, کودکيدر زماِن. نمود پي
عبدالقادر جيالني دستور گرفت که او بايد براي تبليغ دين مبين اسالم عازم  شيخ

  .کشتوار شود
چندين بزرگان و همسر اولش شاهزاده بي بي از   باکرد و چون تصميم مسافرت

ين سفر يکي از  ادر. حرکت نمود)  پاکستان کنونيهايانيکي از است(سوي سند  هبغداد ب
مال و متاع خود را کنار گذاشت و همرکاب شاه بغدادي شد که ,  مشهورانبازرگان

 از »شاه ابدال« والي سند ,در سند. ب نموددرويش محمد ملقّ  بهموصوف وي را
شخصيت پو همرکاب  کرد رهار گشت و حکومت را ثّأرکشش شاه فريد مترجمال و پ
ين جهت رفيق سوم حضرت  اسوي آگره سفر نمود و در هاين قافله از سند ب. وي شد
پت پياده سفر   دهلي شد و از دهلي تا پانياز آنجا عازِم. کرد  ساماني را پيداالدينبهاء
هوش و کمال   بامحمد همرکاب شاه فريد شد و بنابراين چهار رفيق و آنجا يار نمود

سن   بهميالدي ۱۶۵۷هجري يعني  ۱۰۶۷ در سال يمنتٰه. ر شدندميسبراي شاه موصوف 
قبل از ورود .  و کشمير شدجامو ايالت رفيقان خود وارِد  با سيالکوت سال از راِه۷۵

, سنگلدان, گول, مقاماتي که شاه فريد قيام فرموده از جمله مهور, کشتوار  بهشاه فريد
و آخرش شهرک دوده رسيد و اينجا دو و نيم سال قيام فرمود و , گر راج, بن رام

ون  هت و سدهر براِه  بهآخر قصد کشتوار فرمود و. اشاعت اسالم شد  بهمشغول
استقبال نمود و تعداد بسياري از مردم کشتوار از او اينجا پادشاه کشتوار . کشتوار رسيد به
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از » شاه ابدال«والي سند , در سند
شخصيت پرجمال و پرکشش شاه 
فريد متأثّر گشت و حکومت را 

 .رها کرد و همرکاب وي شد

اجتماعي و فرهنگي و مذهبي و زندگِي. نداسالم شد  بهفکه هندو مذهب داشتند مشر 
  .ت و معرفت خوانده شدبعد از آن مرکز روحاني کشتوار. سياسي کشتوار منقلب شد

يند فريدکشف و کماالت روحاني سيبسيار است و اندکي در کتب تاريخ هم الد 
 سينه  به ولي بيشتر از اين سينه,يافته است جا
.  تذکّر نيستمردم رسيده است که اينجا محلّ به

 ست که پادشاه کشتوار کيرت سينگ اهمين کافي
 د موصوف تحِتارکان دولت از منزلت سي با
در سال . اسالم شد  بهفگرفت و مشر ثيرأت

ل هندوستان وزيب پادشاه مغ هجري اورنگ ۱۶۸۷
سعادت (کشتوار طبق دستور کيرت سينگ . سعادت يار خان نمود  بهبموصوف را ملقّ

هاي  در آن زمان چندين خانواده. ک جايگاه امن و مرکز اشاعت اسالم شدي) يار خان
ت و عزّ  کشتوارةکشتوار هجرت نمودند و در جامع  بهة کشميراالصل از در کشميري

  .اعتبار پيدا کردند
تعداد اندکي از افراد , خان معتقداند که قبل از ورود شاه فريد در کشتواررؤم

آخرين پادشاه (ت اينکه يعقوب شاه چک علّ هالً باو. دمسلمان در آنجا وجود داشتن
چندين افسران و ارتشهاي او در کشتوار , ردکشتوار حمله ب هوقتي که ب) مستقل کشميري

خ از درة کشمير منجمله حضرت يکه علما و مشا ت اينعلّ هم بدو. سکونت اختيار کردند
 علي الدين زين, الدين بابا لطيف, ي ريشالدين زين,  نورانيالدينشيخ نور, شاه همدان

د علي همداني شود که حضرت سي  ميگفته.  داشتندارتباطکشتوار   بابابا داؤد گهني, دار
 بغدادي براي اشاعت اسالم الدينشاه فريد, بشارت داده بود که در کشتوار) شاه همدان(

  .تشريف خواهد آورد
ي يجان آفرين سپرد و در کشتوار جا به  جان خود راهخر بغدادي باالالدينشاه فريد
يکي ( هر سال بتاريخ هفتم هار. مدفون است,  يا آستان باال ناميده شدهيه فريدکه درباِر
. شود  ميشکوه بسيار برگزار  باعرس مبارک شاه موصوف)  بکرمي هنديةاز ماه سن

رحوم از جمله  و کشمير براي زيارت تبرکات و آثار شاه مجامومردم از اطراف و اکناف 
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رسند و از خداوند   ميغيره مسواک و, قميص, عصا, شمشير,  مبارککالِه, امهعم
 .طلبند  ميبخشش گناهان و نزول رحمت
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