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هاي فارسي هند در تجسم دستاوردهاي  نامه نقش تاريخ

  پانزدهمقرن در » شاهراه ابريشم«تاريخي 

  ♦♦♦♦ضميره غفّاراوا پروفسور

شك  بي و ميان كشورها است يروابط فرهنگ يگير ترين عامل شكل مهمابط تجاري ور
 اين. ده استكر بازيشاهراه ابريشم  در اين راستا نقش بزرگ و برجستة تاريخي را

ها تجسم  نامه هاي تاريخي، از جمله تاريخ را در نوبت اول سرچشمه يحقيقت تاريخ
 يمرور. نيستند يستثنم مرادر سرزمين هند از اين ف شده يتألآثار تاريخي  و اند نموده

 هاي تاريخي در مورد هريك از اين منطقهكه  دهد از آن مي گواهيها  بر اين سرچشمه
مقام و جايگاه تاريخي آنان در گسترش 	به و قلم آمده		به نههند آثاري جداگاقارة  شبه

طور جداگانه 	بهشاهراه ابريشم  پيوندهاي تاريخي با مناطق مختلف جهان از طريق
نقش پنج اثر تاريخي در تجسم اين روابط در عهد از در اين مقاله كه  ،تأكيد شده است

  .رود سخن مي) 1470- 1420( العابدين زينسلطان 
دولت  استحكامباعث  العابدين زينداري و استعداد فطري سلطان  لتهنر دو

سلطان كشمير از نظر سياسي، همين محض در زمان . دششاهميريان در كشمير 
اين . را سپري نمودخود ترين و بارزترين دوران تاريخي  اجتماعي و ادبي پرارزش
را  العابدين نزيدورة حكومت سلطان كه  حدي رسيد	به اعتراف و منزلت تاريخي

و خود سلطان  ،1»صدسالة حكومت اسالمي در كشمير ترين دورة تاريخ پنج درخشان«

                                                   

غفوراف، . دانشگاه دولتي ب، شناسي پژوهشگاه علوم جامعهئيس رشناسي، استاد و  متخصص زبان ♦
 .خجند، تاجيكستان

1. Hasan, Mohibbul, Kahsmir under the Sultans, p. 248. 
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انجام پژوهش در اين عرصه و بازتاب مقام كه  ،اند ناميده» اكبر كشمير«را  العابدين زين
  .تاريخي سرزمين كشمير در اين دوران موضوع بحثي جداگانه و پردامنه است

 هاي زياد تاريخي سرچشمه ،آموزش تاريخ كشمير	اب در رابطهكه  دداقبالً بايد تذكّر 
اين دوران اين نكته را 	به ة آثار تاريخي مربوططالعم. ستا قلم آمده	به زبان فارسي	به

طين هاي زمان سال تصوير واقعهها  آن دركه  بيشتر كتب تاريخيكه  گرداند مسّلم مي
قلم آمده باشد، اساساً 	به العابدين زين شاهميريان، از جمله واقعات دورة سلطنت سلطان

را دكتر آفتاب اصغر چنين  آنعامل اصلي . اند در زمان تيموريان هند تأليف گرديده
  :شرح و تفسير نموده است

كشمير داشتند، 	به امپراتوران تيموريكه  به علّت عشق و عالقة شديدي«
  .1»اليت پرداختندنوشتن تاريخ محلي اين و	به آنان بسياري از مورخان زمانِ

، )988/1580تأليف (بادي آ محمد شاه شاه» تاريخ كشمير«گونه آثار  از جملة اين
، )، مؤلف آن نامعلوم1030/1620تأليف (» بهارستان شاهي«يا » نامة شاهان كشمير«
، تاريخ )1747-1160/1735-1148تأليف (اعظم ديدمري  خواجه » تاريخ اعظمي«

حيدرملك چادوره » تاريخ كشمير«، )1024/1615يف تأل(حسن ابن علي كشميري 
تأليف (عاجز 	به ين كل متخلّصاراپنديت ن» تاريخ كشمير«، )1030/1620تأليف (

) 1891-1309/1887-1305تأليف (حسن  تأليف پيرغالم »تاريخ حسن«و ) 1122/1710
ا زمان انشا فرمانروايان سرزمين كشمير از عهد باستان ت	به راجعكه  توان نام برد را مي

  .كنند شدنشان نقل مي
 هاي عمومي هند نيز كم نيستند نگاري فارسي هند تعداد تاريخ  در روند كلّي تاريخ

هاي عليحدة سرزمين  تاريخي قسمت و هاي سياسي در برابر تصوير واقعهها  آن دركه 
ه تاريخ سرزمين كشمير اختصاص داد	به اي هاي جداگانه مقاالت يا بخش ،پهناور هند
تاريخ «، )1014/1605تأليف (قّ دهلوي الحنور» واريخالّتةزبد«عنوان نمونه 	به .شده است

محمدقاسم » تاريخ فرشته«، )1005/1596تأليف (ق محدث دهلوي عبدالح» حقي
 خواجه » طبقات اكبري«و ) 1607-1606تأليف (فرشته 	به بادي ملّقبآهندوشاه استر

                                                   

  .271، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان تاريخ. اصغر، آفتاب  .1
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ها  آن هاي جداگانة مقاله و يا بابكه  ،يادآور شد توان الدين احمد هروي را مي نظام
  .اند قلم تصوير درآورده	به تاريخ كشمير را

تاريخ «مانند 	به هاي فارسي نامه ما تصميم گرفتيم چندي از تاريخ هدر اين نگاشت
الدين احمد  نظام خواجه  » طبقات اكبري«، استرآباديمحمدقاسم هندوشاه » فرشته

مري و  هاعظم ديد خواجه  » تاريخ اعظمي«، )مؤلف نامعلوم(» اهيبهارستان ش«هروي، 
هاي تاريخي و  حسن را همچون سرچشمة آموزش واقعه تأليف پيرغالم »تاريخ حسن«

مورد بررسي قراردهيم و اهميت  العابدين زينحيات علمي و ادبي زمان سلطنت سلطان 
در آن كه  سرزمين كشمير ادبي و مدني، تاريخي را در آموزش روابط علمي ذخĤاين م

رشتة تحقيق 	به روزگار با ممالك ايران و خراسان و ماوراءالنهر رواج و رونق داشت،
كه  آيند شمار مي	به هاي مذكور از مأخذهاي ارزشمند و معتبري نامه چون تاريخ. كشيم

 العابدين زيندر بازتاب اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشمير در زمان سلطنت 
اين 	به ترين منابع اعتراف گرديده، اغلب محقّقان ناگزير در موارد ضروري وان مهمعن	به

  .كنند ها مراجعت مي سرچشمه
كشمير با ايران و خراسان و ماوراءالنهر اساساً از  ةدر نوبت اول رابطكه  مسلّم است

 و از اين لحاظ ضمن آموزش اين آثار و تحقيق ،گرفت صورت ميشاهراه ابريشم  طريق
ها در عصر  در گسترش اين رابطهشاهراه ابريشم  نقش تاريخيكه  آيد فراهم مي امكانها  آن

فراگيري اطّالعات 		به از اين نگاه، اهميت آثار تاريخي مورد نظر محدود. گردد مذكور روشن
كشمير با مناطق  ةسرزمين كشمير نبوده، بلكه برابر اطّالع دادن دربارة رابط		به تاريخي راجع

  .سازد رواج و تحكيم اين پيوندها مجسم مي دررا شاهراه ابريشم  ر اهميتديگ
و » تاريخ اعظمي«، »بهارستان شاهي«، »تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«صاحبان 

داري  هاي زمام ترين صفت نجيب	به تنها راجع هاي خود نه نامه در تاريخ» تاريخ حسن«
دولت شاهميريان اظهارنظر  ةاو در ادار ةادالع و استعداد فوق العابدين زينسلطان 

سلطان  »نامي افراشتن نيك مَلعو پروري  رعيت« بر ، بلكه مورخين مذكور1اند نموده

                                                   

؛ فرشته، هندوشاه استرآبادي، تاريخ فرشته، 435، ص طبقات اكبري. الدين خواجه نظام احمد هروي،   .1
  .189 ص، سنحتاريخ  ،المغسن، پير ؛ ح342، 2ج 
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مثل سلطان حاكم عادل و «كه  اند ، اشارت بر آن نموده1را تأكيد نموده العابدين زين
ي در دنيا ل و كامل و شجاع و مرتاض و حليم و كريم و رسا و دانا ديگرذفاضل و با

به « العابدين زيندر عهد » بهارستان شاهي«قول صاحب 	بهكه  اين بود. 2»مخلوق نگشت
اياي اين مملكت و عگستري او تمام ر پروري و يمن نهايت مرحمت بركت كمال رعيت

آوردن  عمل	به محض .3»گذرانيدند اهالي اين واليت اوقات خود با منّت و رفاهيت مي
باعث بر آن  العابدين زينسلطان  ابل دزدي مبارزة شديد بردنِمق	به« مانند	تعبيراتي

  .4»محيط اجتماعي در آن دوره استوار و آرام بوده استكه  گرديد
براي از بين  اص ويو سياست ديني خ 5العابدين زيندوستي سلطان  انسان فضيلت

ما بيرون مؤلفان مورد نظر  گاهميان هندوان و مسلمانان نيز از ن يبردن تضاد اعتقاد
 كوشش 6»كرد طايفه نمي عيب هيچ	به نظر«كه  العابدين زينسلطان . نمانده است

تاريخ «مؤلف . 7مسلك و آيين احترام گذاشته شود هر قبيله و پيرو هر بهداد تا  خرج به
در  »كلّ صلح«تعبيرات برقرارنمودن گونه  اين مقصد سلطان را از جاري نمودن» حسن
از نو احيا نمودن رسم و رسوم هندوان » بهارستان شاهي«مؤلف  .8شمار آورد	به كشمير

  .9دردا محسوب مي »عيب كل و قصور تمام وي«را 
و آشنايي مذاهب و  »كلّ صلح«تحكيم فلسفة 	به العابدين توجه بيشتر سلطان زين

باعث هاي ديگر در نوبت اول  آيين و مسلك	به انديشة احترام نسبت اديان، تلقين 
د و در نتيجه بر اساس شندهاي قومي و مّلي در ميان خود مردمان كشمير گسترش پيو

                                                   

  .188تاريخ حسن، ص   .1
  .202همان، ص   .2
  .294تاريخ كشمير معروف به بهارستان شاهي، ترتيب دكتر اكبر حيدري كشميري، ص   .3
؛ بهارستان شاهي، ص 189؛ تاريخ حسن، ص 342؛ تاريخ فرشته، ص 436طبقات اكبري، ص   .4

290-294.  
  .444؛ تاريخ فرشته، ص 439طبقات اكبري، ص   .5
  .343تاريخ فرشته، ص   .6
  .197-196، تاريخ حسن، ص 342فرشته، ص ؛ تاريخ 436طبقات اكبري، ص   .7
  .196تاريخ حسن، ص   .8
  .299بهارستان شاهي، ص   .9
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يافتن عناصر  ر اساس آميزشبكه  ظهور رسيدند	به ها و انواع هنري ابتكار وي معماري
مورخين مذكور روشن  ّطالعاز ا. فرهنگي خلقيت و اديان تكميل و تشكّل پيدا نمودند

هاي خاصة اخالق  كيه بر همين سنّتالعابدين محض با ت سلطان زينكه  گردد مي
داري خود اين تدبير را وسعت بخشيده، روابط فرهنگي خويش را با كشورهاي  دولت

شاهراه  شك وسيله و راه اصلي توسعة اين پيوندها باز هم بيكه  مختلف تحكيم بخشيد
ر را اهل هن ،ميان گذاشتن ارتباط تجاري و فرهنگي	به از طريق. رود شمار مي	بهابريشم 

رشد فرهنگ 	به جا كشمير آورده، در آن	به ها توسط اين شاهراه تاريخي از اين منطقه
اين  هاين آثار ما را ب طالعةنظر، م هاز اين نقط .فراهم ساختهاي مهمي  مشترك زمينه

هاي  سرزمين		به سفرهاي مفيد باهنرمندان براي تكميل مهارت خود كه  رساند نتيجه مي
اقدام نموده، آن را در شاهراه ابريشم  طريق ، ازاي مركزيمختلف، از جمله آسي

اين پيش و . گرفتند كار مي		به هاي خويش در بنياد بزرگترين يادگارهاي كشمير فعاليت
واقعاً يكي از عوامل امتزاج يافتن كه  ،گرفت ذوق و سليقة سلطان پيوند مي	به از همه

 ها از طريق راه ماندن رابطه	به طهاي مختلف در اين دوره توس عنصرهاي هنري خلقيت
  .گرديدشاهراه ابريشم 

گردد و در  هاي مذكور بيشتر روشن مي نامه ة تاريخطالعانديشة مهم در زمينة م اين 
مذكور نيز همين نكتة مهم را در مورد تاريخي مؤلفان آثار كه  شود كنار اين بيانگر آن مي

اين موضوع 	به هاي خود را اشتهذوق و سليقة او احساس نموده، بخش مهمي از نگ
صاحبيت چنين ذوق 	به وابسته العابدين زينتأكيد ايشان سلطان 	به .اند دهدااختصاص 

اين مطلب خاصه در . رشد انواع گوناگون هنرمندي نيز توجه ظاهر نموده است	به ،بلند
اني در آباد« فصلمؤلف اين اثر در . طور گسترده تجسم يافته است	به »طبقات اكبري«

طبق آن كه  ها نموده است مكرّراً اشاره العابدين زينواليت اهتمام تمام ورزيدن سلطان 
در برابر . در اين دوره معماري در كشمير وسعت افزون پيدا نمودكه  شود معلوم مي

هاي زياد جوي  ها و راه ها، باغ سراي ها، بيمارستان و كاروان ساخته شدن مسجد و خانقاه
براساس . شدند ها بسته ر روي رودخانهبهاي متعدد  شماري كنده شده، پل هاي بي و كانال

دادن  با انجام العابدين زينسلطان كه  توان حدس زد مي» طبقات اكبري«اّطالع صاحب 
در  از جمله. ق گذاشتاي مفيد در رشد حيات مدني كشمير تأثير عمي ن كارنامهچني
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  :داده استگونة ذيل توضيح 	به جايي مؤلف اين مطلب را
او كه  وفيقتآن  ،ها و در تعمير واليت كشمير و تكثير زراعت و كندن جوي«

  .1»كس را از حّكام كشمير دست نداده بود يافت، هيچ
ها و  شكوكها و  نيز بيشتر دربارة تشكّل معماري، بنياد باغ» تاريخ فرشته«مؤلف 

معلومات پيشكش امر  در اين العابدين زيننقش بزرگ سلطان و ها در كشمير  مجسمه
  :همين مضمون ذكر نموده است	به از جمله، جايي. نموده است

لم عكه  مگر جايي. آب و زراعت نماند و در مملكت كشمير هيچ زميني بي«
  .2»آن نرسيد	به سلطان

و » بهارستان شاهي«، »تاريخ اعظمي«، »تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«از اّطالع 
در كشمير چندين  العابدين زيندر زمان سلطان كه  آيد اينچنين برمي» تاريخ حسن«

اكثراً كه  ،اند برداري عموم قرارگرفته و مورد بهره نهاده شده ساختمان عظيم بنياد
از . آيند شمار مي	به آميزة عناصر هنري مردمان مختلف و هنرمندان مناطق ديگر محصول 

ه ماران و بناكردن شهر از طرف كو	به آوردن جوي	بهها همگي  نامه جمله، مؤلفان تاريخ
غير از شهر 		بهكه  اند را شرح و تفسير داده، ضمناً تأكيد بر آن نموده العابدين زينسلطان 

از جمله، صاحب . 3آباد گرديدند  ديگر نيز بنا و  يمذكور در اين دوره چندين شهر نو
نام ، »زينه فته«و » رجدهني«مري از  هاعظم ديد خواجه ، 4لنك از زين» تاريخ فرشته«

گير  پور و زين در زينها  شدن عمارات و باغ ساخته »ريخ حسنات«مؤلف . برده است
براي بنياد چنين يادگارهاي  العابدين زينهاي بزرگ سلطان  كارنامهر ب ، ضمنا5ًخبرداده

را  »دب زينه«از جمله، اّطالع در مورد بنياد . اند نظير تاريخي تأكيد ورزيده بي
  :قلم آورده است	به طور مفصل	به در تاريخ خود حسن المغپير

كثرت عمارات و اسواق و دكاكين از خود احداث نمود و 	به و محلة نوشهره«

                                                   

  .435طبقات اكبري، ص   .1
  .343تاريخ فرشته، ص   .2
  .294-295؛ بهارستان شاهي، ص 343؛ تاريخ فرشته، ص 438طبقات اكبري، ص   .3
  .343طبقات اكبري، ص   .4
  .194-193تاريخ حسن، ص   .5
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گاه  خانه انداخته، پايتخت خود مقرّر ساخت و براي نشست در آنجا طرح دولت
طبقه پنجاه حجره  هر در ضمنِكه  ،بقه بلند افراشتط ري دوازدهظخود واالمن

و از طاق و رواق  ،كردند صد مردم جلوس مي يك حجره پنج هر در ميانو  ،بود
  .1»گفتند دب مي نام آن زينه. ها اعجوبة صنعت روزگار بود هرفو ايوان و غ

تأكيد 		به بنياد بناهاي بلندآشيانه، از جملهكه  آيد در نوبت اول از اين اّطالع برمي
. ره از همين زمان شروع گرديده استآشيانة داراي پنجاه حج 12نامه  مؤلف اين تاريخ

سلطان كه  چندين عماراتكه  شود در برابر اين از معلومات مورخين روشن مي
كام آتش كشيده 	به ها تعمير نموده بود، از جانب نمايندگان خاندان چك العابدين زين

در آن طرف قبلة كه  ها مسجد جامع بوده است ساختمانگونه  اين و يكي از 2،شدند
  .3آباد ساخت  مور و عاز نو م آن را العابدين سلطان زينو  سوخته بودآتش 
هاي  نامه بنياد بناهاي معماري هنرمندانه در اين دوره در تاريخ	به ين اّطالع مربوطا

نيز از تدابير مهم » بهارستان شاهي«حسن، مؤلف  در برابر پيرغالم. ديگر نيز مذكور است
  :نوشته است ،در آبادي كشمير يادآور شده هاي سلطان رشد معماري و كارنامه

دولت و 	به نمود و و در معماري مملكت و آباداني واليت اهتمام تمام مي …«
داران هنرهاي  هگستري وي بسيار هنرمندان و حرف پروري و مرحمت رعيت

  .4»خود زياد كردند
اطق جلب هنرمندان از من ،در نوبت اول يكي از تدبيرهاي مهم در رواج معماري

كه  شود ها براي آموزش محسوب مي ديگر سرزمين	به ديگر يا فرستادن هنرمندان خود
از . گردد ة اين آثار مجسم ميطالعتوسط مشاهراه ابريشم  نقش تاريخيجا  اين باز هم

 ذكر هنر معماري نبوده، معلومات راجع	به سوي ديگر، اّطالعات اين آثار محدود
تشكّل و رواج اين نوع هنر را 	به وسيقي و مساعدت سلطانمانند م	به ديگر انواع هنر	به

ها در آموزش  نامه ي تاريخا هنقش سرچشم		به اين امركه  ،اند نيز در خود جاي داده
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، عوديمالّ  هاي تاريخي مذكور مثالً، در سرچشمه. رساند عوامل رواج موسيقي پيام مي
ف مشهور بوده، از خراسان انيصصاحب تكه  عبدالقادر خواجه واسطة  از شاگردان بي

مال  گرديد، باعث خوشحالي سلطان ميكه  نواخت د را چنان ميعونزد سلطان آمد و 
ل بود و ثاني نداشت و المث ديمع خواني در سخنداني و خوشكه  يخوان هآوازجميل نام 

  .1دهند هاي كّلي يافته بود، معلومات مي از سلطان رعايت
از ديگر مناطق، از جمله كه  ي از هنرمندانيگروهكه  شود از اينجا معلوم مي

 اند و ها، خاصه اهل موسيقي بوده اند، نمايندگان ديگر سمت نزد سلطان آمده		به خراسان
براي پيوند فرهنگي شاهراه ابريشم  نقش	به واسطه اشارت مؤلف اثر بيجا  اين

در . ورزد مي تأكيد هنر عانواديگر ها، از جمله دعوت اهالي موسيقي، شعر و  سرزمين
دعوت و جلب نمايندگان ديگر هنرها چون صحافي، 	به نگاران حّتي تاريخ  ادامه
نيز وسيلة مهم پيوندهاي جا  اين كه كنند ي از سمرقند اشارت ميسازبافي و كاغذ قالي

  .رسد ثبوت مي		بهشاهراه ابريشم  از طريقهنرمندان در مناطق ديگر 	به فرهنگي و توجه
  :دست آورد	به توان معلومات زير را مي نيز »ريخ حسنات« از
باف و  چنانچه صحاف و كاغذگر و قالي. كس را جاگير و منصب بخشيد هر و«

ها از سمرقند آورده، در  ساز و حكاك و مهركن و قابله جلدگر و قلمدان
 كرده، خيال انتخاب نازك بعانِط و جمعي از زيرك. آباد ساخت  جا  همين

و در اينجا  ،يندآاحدي صنعتي آموخته، باز هر ر فرستاد، تا كهاصاطراف و ام	به
  .2»فنون عجيبه در ملك خود شايع گردانيدها  آن موجب تربيت و تعليم

موسيقي توجه 		به خود سلطان همكه  گردد اطّالع نكتة ديگري هم روشن مياين از 
را انعامات شايسته خنياگران و اهل نغمه . لم موسيقي را بسيار شايق بودعخاصه داشته، 

يافتن هنرهاي  در نوبت اول اگر رواجكه  شود با تكيه بر اين مطلب روشن مي. 3داد مي
، از سوي ديگر محبت و دلبستگي استشده  ممكنجلب هنرمندان 		اب مختلف در كشمير
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اين دو عامل . آن مهم است تقويت درهنر و هنروري، از جمله موسيقي 		به خود سلطان
تأكيد مؤلف 		به سلطانكه  اهل هنر سبب گرديد	به ر آباداني واليت و محبتيعني كوشش د

  .1»آباد كرد  لبيده، در اينجا طهاي دور  فن را از واليت هر گران رفتح«نامه  اين تاريخ
 ها براي تأمين شرايط خوب نامه العابدين از روي معلومات تاريخ سلطان زين

نمود تا مسافران در  ها و سراهاي ديگر بنياد ميسرا كاروان و هنرمندان اقدام نموده	به
  .2جا قراربگيرند آن

تأكيد طان لدر نظر سشاهراه ابريشم  واسطة اهميت بي	به اين تدبير از سوي ديگر
در اين راه و رواج ها  آن ها براي مسافران در افزودن تعداد كند، چون بنياد اين سراي مي

شاهراه  طريقاز ريخي سلطان در تحكيم روابط نقش تا		به ،مؤثر بودتجارت و هنرمندي 
كه  محض، همين اقدامات بازهم باعث شدند. ورزند راه اشارت مي و اوضاع خودابريشم 

چنين شرايط خوب راه كشمير را بگيرند و از 		به نمايندگان انواع هنرهاي معروف با توجه
نامه رقّاصان و قواالن  تاريخ تأكيد مؤلف اين		به حتّي. بركات محبت سلطان استفاده نمايند

قول او چشم روزگار نظيرشان را نديده بود و ديگران با 		بهكه  اند و ديگر هنرمنداني آمده
  :چنين شرايط خوب انواع اشياي مختلفي را در نمود تفنگ اختراع نمودند		به توجه
بازي اختراعات بديعه ظاهر نمود و در اين ملك تفنگ از  در فنّ آتش …«

و در حضور سلطان داروها ساخت و هنرها نمود و مردم را . عات اوستمختر
و مجلس سلطان از اهل نغمه و ارباب . تعليم داده در جميع علوم فائق بود

خوش يگانة زمانه بودند، در  در حسن صورت و قوالي و آوازِكه  طرب
ن بازا و رّقاصان و طناب. بود ت نظير نداشتند، رشك بهشت مياحركات و سكن

يك راگ در كه  ها از آن قبيل بودند و بعضي خواننده. در زمان او پيدا شدند
نبور و طو اكثر سازهاي اهل طرب از عود و رباب و . نمود مقام ادا مي  دوازده

  .3»جواهر مرصع كرده بود	به زر گرفته	به غيره
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نيز  ديگريمهم هاي مورد نظر ما نكتة  نامه همين طريق، از روي شهادت تاريخ	به
مانند شالبافي، 	به براي انتشار هنرهاي نفيسه، العابدين زينسلطان كه  گردد عيان مي

محض، رشد همين هنرها . اشتدسهم بسزا در سرزمين كشمير بافي و كاغذسازي  قالي
هاي ايران و خراسان و  با سرزمينشاهراه ابريشم  تجارت توسطكه  باعث شد
سال در  هفت العابدين زينچون وقتي سلطان . دماَن راه	به طور شايسته	به ماوراءالنهر

هاي  سربرد، در اين زمان با علم و ادب و صنايع ظريفة خلقب سمرقند پيش امير تيمور
 العابدين زينهنگام بازگشت سلطان . ايران و خراسان و ماوراءالنهر شناسايي پيدا نمود

بافي،  ا هنرهايي چون قاليكشمير برد، ت	به دستي را با خود نه تنها هنرمندان چيره
كاري را در سراسر كشمير رواج بخشند، بلكه كشميريان را براي  كاغذسازي و كنده

اين هنرها را با تمام ها  آن ايران و خراسان و ماوراءالنهر فرستاد، تا كه	به هنرآموزي
  .1هايش از برنمايند نازكي

، »تاريخ اعظمي«، »فرشتهتاريخ «، »طبقات اكبري«صاحبان كه  اييه ديگر از مسئله
اند، گسترش زبان و ادبيات  آن توجه ظاهر نموده	به »تاريخ حسن«و » بهارستان شاهي«

اگر انتشار كه  قبل از همه بايد ذكر نمود. رود شمار مي		به فارسي در كشمير در دورة مذكور
تا امروز  11ر هاي عص هند و پاكستان از اولقارة  شبه زبان در زبان فارسي و ادبيات فارسي

، با برقرارشوي 14كشمير تنها در قرن 	به داشته، صاحب تاريخ هزارساله زبان فارسي  ادامه
  .خيلي قوي پيدا نمود موقعيتجا  اين حكومت اسالمي در اين ديار وارد گشته، در

مردم كشمير تا اين دوره با زبان فارسي آشنايي داشتند، اما در نتيجة حكمراني 
و در اين دوره ورود عارفان بزرگ، سخنوران و ) 16-14هاي  قرن(سلمان هاي م سلسله

حلقة خاص 	به پيدا نموده، زياداين سرزمين زبان فارسي نفوذ 	به زبان دانشمندان فارسي
تدريج 	هو ب ،و عام درآمد، توسعه و رشد يافته، در محافل ادبي محبوبيت تمام پيدا كرد

  .دست آورد	به مقام زبان فرهنگي كشور راهمچون زبان كارگزاري و علم و ادب 
نشر و 	به ادهالع طريق جدي و با شور و حرارت فوق	به نيز العابدين زينسلطان 
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 او در راه شك، حصة ترويج زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين توجه نمود و بي
  .است بزرگدن زبان فارسي در كشمير شزبان دولتي و علم و فرهنگ 

مندي تمام و سخاوت و بذل سلطان  اشتياق	به هاي مورد نظر نامه خمؤلفان تاري
ها نموده، دورة حكومت او را  در ترويج زبان و ادبيات فارسي اشارت العابدين زين

 همچون يكي از بهترين ايام گسترش و نفوذ زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين
زبان فارسي را زبان  العابدين زينطان سلكه  آيد برميها  آن از معلومات. اند قلم آورده	به

رسمي دربار خود قرار داد و كوشش بر آن داشت، تا زبان فارسي بين هندوان كشمير 
در اين كه  غيرمسلمان نيز قراربگيرد مردماننيز رواج كامل يابد و زبان معاشرت 

ملي در اين جاده ع العابدين زينسلطان كه  يكي از اقداماتي. سرزمين سكونت داشتند
زير سرپرستي 	به شدند، مدرسه داخل مي	بهكه  را يايه هبچ او پنديتكه  گردانيد، آن بود

هاي خوب  داد و پس از اتمام تعليم براي ايشان منصب ماهانه ميها  آن به خود گرفته،
  :در اين مورد چنين اطّالع داده شده است» تاريخ حسن«در  .1كرد هم مقرّر مي

و خدمت ملكي و مالي  كار		به وم فارسي تعليم داده،و طفالن پنديتان را عل«
  .2»مشغول داشت

 علماي برهمنكه  بود العابدين زينهاي سلطان  محض نتيجة كوشش و زحمت
تحصيل و آموزش زبان و ادبيات فارسي گام برداشته، در فرصتي كوتاه زبان فارسي 	به

  .فتندرا فراگر
پيشرفت  طور عموم	به ين سرزمينعلم و ادب در ا العابدين زيندر زمان سلطان 

خود فياض اهل علم بود و از ارباب علم قدرداني  العابدين زيناز بس كه سلطان . دكر
او بيشتر با  .آمد ميشمار 	به كرد، دربارش همواره جايگاه علماي هندو و مسلمان مي

» طبقات اكبري«قول مؤلف 	به .كرد مطالب علمي بحث و مناظره مي	به ايشان راجع
داشت و كسب علوم و فنون نموده  بت ميصحبه جميع طوايف « العابدين زينلطان س

  .3»بودند مسلمان همه وقت ميو بود و در مجلس او از اهل دانش از هندو 
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  :فرشته نيز با تكرار عين اين معلومات نوشته است
و چون كسب علوم و فنون كرده . داشت بت ميصحو با جميع طوايف مردم «

  .1»بود مجلس او پر از دانايان مسلمان و هنود ميبود، هميشه 
حدي خوب 	به زبان فارسي را العابدين زينخود سلطان كه  قابل تذكّر است

. گفته است اين زبان بداهتاً اشعار هم مي	به ىگاه» قطبي«حّتي با تخلّص كه  دانست مي
ذكر شده  عابدينال زيننه تنها با تخلّص قطبي شعر گفتن سلطان » بهارستان شاهي«در 

اي از اشعار او را درج هم  ديوان بودن او خبر داده، نمونه است، بلكه مؤلف از صاحبِ
  :نموده است

پروري داشت و در  شاعري و دقّت سخن ةخود هم ماي العابدين زينسلطان «
كرد و از اشعار وي ديواني مشهور است و اين  اشعار خود قطب تخلّص مي

  :مطلع از اوست
  اي خانـه  هـر  ست در وز لب شيرين تو شوري  اي پروانـه  عـالمي  رويـت  شمع دگر	اي به

  2اي كنـد ديوانـه   عيب نبود گر گناهي مـي   كند عيبش مكـن  قطب مسكين گر گناهي مي

دربارة ذوق شاعري » تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«در  هاگرچ
آن 	به يد، اما مؤلفان كتب مذكور راجعآ دست نمي	به اّطالعاتي دقيق العابدين زينسلطان 

ها  دانست، اشارت هاي فارسي، هندي و تبتي را خوب مي زبان العابدين زينكه سلطان 
  .3اند نموده

دوست  عنوان يك شخص فاضل و دانشمند و حاكم فرهنگ	به العابدين زينسلطان 
ي اقدام تشويق و حمايت شعرا و ادباي فارس		به پرور با نهايت وسعت قلب و ادب

اهل فضل و كمال را احترام  العابدين زينسلطان » تاريخ فرشته« معلومات	به بنا. نمود مي
  :گفت داشت و مي مي
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  .1»اند هدايت رسانيده	به ند و ما را از ضاللت برآورده،ياينها مرشد و قبلة ما«
را  العابدين زينپناهي سلطان  پروري و فرهنگ آوازة خرد و فضل، ذكاوت و ادب

  :رساند خواننده مي	به رشته بدين الفاظف
هاي او  بودند، از شنيدن آوازة خوبي العابدين زينمعاصر شاه كه  و شاهاني«

  .2»نمودند اظهار اشتياق مالقات او مي
به شعر و ادب پيوند قوي داشتن و شاعران و اديبان را با انعام و اكرام نواختن 

شعر و 	به يبقين او را در رواداري و دلچسمحّقكه  حدي بوده	به العابدين زينسلطان 
اين دلبستگي  .3اند شاه پيشرو دانسته طبادب و قدرداني اهل سخن از اكبر و محمدقلي ق

نه تنها از شاعران همزمين خود، بلكه بيرون از كه  اهل سخن باعث آمده		به محبت وي
و ايشان را  ور شده دربارش دعوت نموده، از صحبت آنان بهره	به آن اهل سخن را

  :گونة ذيل تأكيد شده است	به »تاريخ حسن«اين نكته در . و اكرام نموده است زّتع
مناصب و 		به و از بالد هندوستان و خراسان علما و فضالي بسيار طلبانيده،«

  .4»شد فايض ميها  آن جا آورده، همواره از فيض صحبت بهها  آن جاگير خدمات
كه  و استفاده از فضل و دانش ايشان باعث شداهل سخن 		به همين توجه عميق وي

احمد كشميري، مالّ  مانند	به سخنوران مشهور و دانشمندان معروف زمان، ويدر دربار 
 جميل،مالّ  فصيحي،مالّ  نديمي،مالّ  ضيايي،مالّ  پارسا، موالنا قادري،مالّ  مولوي كبير،

علي شيرازي، موالنا حسين  مالّ الدين، نورمالّ  محمد رومي،مالّ  احمد رومي،مالّ 
  ، قاضي عليالدين حافظ بغدادي، موالنا جمالمالّ  نوي، موالنا سيد محمد منتقي،غز

مري در اين مورد  هاعظم ديد خواجه . دينهم آگرد الدين بيهقي و ديگران  سيد، ناصر
  :نوشتهچنين 
فضال و شعراي بسيار در كشمير بودند، چه از  العابدين زيندر عهد سلطان «
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  .1»مولّد واليت و چه از متولّدان اين شهر
سخن رفته  العابدين زيناين فضيلت سلطان 	به نيز راجع» بهارستان شاهي«در كتاب 

  :طريق ذيل آورده است	به اهل شعر سخن كرده،	به او نيز از توجه سلطان. است
حال معروف و  صاحب ي بسيار از درويشانِدر عهد سلطنت آن پادشاه جماعت«

و شيخ ! مشهور بودند، چون شيخ بدرالدين كشميري و شيخ سلطان كري
ويس مجذوب االدين ريشي و مير  الدين و شيخ عثمان مجذوب و شيخ زين نور

كه  م و غيرهمور !الدين و مير سيد محمد مدني و سيد حسن بالد و موالنا نور
طنت وي پيدا و ظاهر شدند و همچنين علما و فضال در سل	به بعضي از ايشان

مذكور كه  احمد روميمالّ  محمد رومي ومالّ  سلطنت وي بسيار بودند، مانند
شدند و مثل قاضي سيد علي شيرازي و قاضي جمال و موالنا كبير سيد محمد 

همچنين تمام ندما و فضالي عهد وي  ،لرستاني و سيد محمد سيستاني و غيره
مانند . گستري ماهر بودند داني و سخن طبع و شاعر و در فنّ نكته خوش همه

 موالنا احمد كشميري و موالنا رومي و موالنا ضيايي و موالنا فاتحي و غيرهم
  .2»شد ار ايشان معلوم ميآث فضل ايشان از اشعار بالغتكه 

تأكيد گرديد، هدف اصلي دعوت سلطان از شاعران، پيش از همه،  كه طوري
اين نكته نيز در اكثر . دشو ورگرديدن از فيض دانش و فضيلت ايشان محسوب مي رهبه

كه  شود معلوم مي »ريخ حسنات«از اشارت مؤلف . ها تأكيد گرديده است نامه اين تاريخ
الدين و  محمد و قاضي حميدمالّ  پارسا ومالّ  احمد كشميري ومالّ  مولوي كبير و«

  .3»مديحي هميشه مصاحب و نديم او بودندمالّ  ضيايي ومالّ  موالنا نادري و
اهل شعر و استفاده از فضيلت و دانش سخنوران در 	به در برابر ذكر توجه سلطان

دور و معروفترين سخنوران اين زمان نيز آن اوضاع ادبي 	به هاي مذكور راجع نامه تاريخ
از بين تعداد » رشتهتاريخ ف«و » طبقات اكبري«مؤلفان . آيد دست مي	به اّطالعات مفيد
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زندگي و ايجاد  العابدين زيندر كشمير در زمان سلطان كه  زياد سخنوران و دانشمنداني
محمد نامي  سلطانها  آن از زمرة ؛بساند و  اند، تنها چندنفري را مثال آورده نموده

هم شاعر بود و هم «» طبقات اكبري«اخبار 	به بناكه  توان ذكر نمود كشميري را مي
و در . گفت خواست، در بديهه شعر مي ميكه  ر و قافيهحب هر به و …منددانش

 .1»كرد تأمل حل مي كردند، بي از مشكالت علمي از او سؤال ميكه  لحظه همان
  .2نيز عيناً تكرار شده است» تاريخ فرشته«گونه معلومات در  همين

ان براي ترويج علوم ها از توجه عميق سلط نامه در برابر ذكر اهل شعر، مؤلفان تاريخ
طبقات «اين نكته را در زمينة معلومات مؤلف . اند مختلف در اين دوره سخن كرده

طبيب حاذق ، مانند شربهت	به چندي از ديگر علما و فضالي اين دوره،	به راجع» اكبري
اي را  پس، اين اّطالع نكته. 3گفته است »نظير در طبابت بي«او را كه  توان تثبيت نمود مي
هاي ديگر با مساعدت سلطان علم طب در  برابر رواج علمكه  سازد ي ما روشن ميبرا

  .رواج نهاده بوده است	به اين دوره رو
تاريخ «و » تاريخ فرشته«در (هاي مذكور در اين دوره ستم نام  اّطالع سرچشمه	به بنا
و گفت  به زبان كشميري شعر ميكه  زيركي نيز بوده است )سوم ذكر شده است» حسن

كرده، تمام واقعات  نام كتابي تصنيف» حرب زين«در علوم هندويي سرآمد روزگار بود و 
گونه معلومات را فرشته نيز در  همين. 4تفصيل آورده بوده است	به سلطان را در آن

حسن  پيرغالم معلومات ذكرنمودةكه  كرد توان تخمين مي. 5تاريخ خود ذكرنموده است
 نگاران مذكور آورده شده باشد، اما در نوشت اخبار تاريخ	هب تكيه باسوم بايد 	به راجع

طور 	بهحسن  پيرغالم از جمله،. رسد نظر مي	به ها فرق عنوان كتاب در اين سرچشمه
  :ذيل اّطالع را پيشكش نموده است
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گفت و در علوم هندي مثلي  زبان كشميري شعرها مي	به و سوم نام شخصي«
  .1»در بيان حاالت سلطان تصنيف نمودنام كتابي » چوت زين«و . نداشت

تاريخ «و » طبقات اكبري«در  العابدين زينزمان سلطان در از نمايندگان علم و ادب 
ياد  از را »شاهنامه«كه  نفر هندويي نيز اّطالع داده شده است يك	به راجع» فرشته

لطف نام سلطان تصنيف كرده، بدين سبب مورد 		به دانست و كتابي در علم موسيقي مي
هندو اين شاعر نام » طبقات اكبري«بر اساس معلومات . و عنايات او قرارگرفته بود

، در 2عنوان داشته است» ممك« نمودة او در علم موسيقي لودبهت و كتاب تصنيف
ذكر شده » زين«اسم اين هندو بودبط و نام كتابش » تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«

هاي ديگر او را يودبهتّه  در سرچشمه(لودبهت  كه آيد از معلومات مذكور برمي. 3است
ياد  فردوسي را نه تنها از» شاهنامه«او . از اولين مصنّفان زبان فارسي بوده است) اند گفته
زبان هندي آن را ترجمه 	به و حّتي 4نمود دانست، بلكه با صداي دلپذير قرائت نيز مي مي

 كشميري نيز	به سانسكريتاز ) نج روشني(» پركشه جين«ترجمة . 5هم كرده بوده است
  .6قلم او متعلّق است	به

توجه عميق سلطان براي رواج انواع ادبيات و علم در سه زبان فارسي و هندي و 
هندي و 	به هاي مهم در ايجاد مكتب ترجمة آثار فارسي عنوان يكي از زمينه	به عربي

همين عامل  محض. عربي و عكس آن خدمت نموده است	به چنين فارسيهمبرعكس، 
 آموزشبعداً مركز كه  بنياد گرديد» مولعدارال«) نزديك سرينگر(در نوشهره كه  باعث آمد

ان طسل مركز علميبراي پيشرفت اين . زبان فارسي و عربي در كشمير گشت
از . از ايران و آسياي مركزي سخنوران و دانشمندان زيادي را دعوت نمود العابدين زين
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كشمير آمده بود، خدمت رياست 	به دعوت او از هرات	هبكه  جمله، مولوي كبير
هاي  براي رواج يافتن علمكه  اين نكته نيز بيانگر آن است. 1لوم را بر عهده داشتعدارال

آسياي مركزي،  ازجلب عالمان 	به بازهم سلطان ،و از آن جمله ترجمة آثار ،مختلف
ثبوت 	به امر را تأكيدات مورخان اينكه  ،حّتي كشورهاي عربي مساعدت نمود

در تحكيم پيوندهاي علمي و جلب شاهراه ابريشم  برجستة نيز نقشِجا  اين .رساند مي
گرديدن  براي عمليكه  ،گردد مراكز علمي كشمير روشن و واضح مي	به دانشوران

 اشارت اين مؤلف شيخ اسماعيل كبروي،	به .هاي سلطان تأثير شايان گذاشته است هدف
الدين  جمالمالّ  حافظ بغدادي،مالّ  احمد كشميري،مالّ  ن منتقي،پارسا، سيد حسمالّ 

اهل علم  ترِ يوسف راشدي از جملة معروفمالّ  خوارزمي، ميرعلي بخاري، موالنا بصير،
از شهرهاي بخارا ها  آن بيشتركه  ،رفتند شمار مي	به و ادب زمان از استادان اين مؤسسه

  .اند ن سرزمين آمدهاي	به و خوارزم و بغداد و ديگر مناطق
نيز بنياد » دارالشفا«جهت تعليم و از اين راه گسترش علم طب  العابدين زينسلطان 

طبيب مشهور زمان محمد ابن . راه مانده شد		به زبان فارسي	به تدريس در آن نيزكه  كرد
در تمام هندوستان » مجتهديه ةكفاي«اش  رسالة طبيكه  احمد ابن يوسف ابن الياس

  .2داشت، در اين مدرسه مشغول تدريس بود اشتهار
گفته آمد، در كنار تأسيس چند مؤسسة معروف علمي در امر ترجمة آثار  كه طوري

و » طبقات اكبري«چندي در  اين، اگر	به وابسته. نيز اقدامات شاياني از سر گرفته شد
نظر 	به اّطالعدر آن فعاليت داشتند، كه  م و دانشمندانيولعدارال	به راجع» تاريخ فرشته«

سلطان  كوشش		همحض بكه  اند رسد، صاحب كتب مورد نظر ما تأكيد بر آن نموده نمي
 فارسي در كشمير	به هاي مختلف كار ترجمة آثار علمي و ادبي از زبان العابدين زين

طريق 	به در اين مورد» طبقات اكبري«معلومات مؤلف . شدطور قابل مالحظه شروع 	به
  :ذيل آمده

و . زبان هندي ترجمه نمودند	بهفرمودة او 	به ز كتب عربي و فارسي رابسيار ا«
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كه  »يترنگن راج«مشهور است و كتاب  هاي  از كتابكه  »رتابهامه«كتاب 
فارسي ترجمه 	به فرمودة او	به عبارت از تاريخ پادشاهان كشمير است،

  .1»كردند
دست 	به را معلوماتگونه  همين نيز ما» تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«در 

ترجمة آثار بر اين 	به نكات مربوط	به برابر تأكيدحسن  پيرغالم از جمله،. 2آوريم  مي
  :انديشه نيز اشارت فرموده است 

در زمينة ازسرگرفتن كه  او امكان دادند		به كارهاي ترجمه و تحقيق آثار«
  .3»…خوبي پردازد	به مّلت و انتشار آن هر اقدامات مذكور براي تحقيق علوم

براي گسترش  العابدين زينسلطان كه  با تكيه بر تذكّر اين اعمال و ديگر كارهايي
سهم او در گسترش زبان فارسي در كه  زد توان حدس زبان فارسي انجام داده است، مي

جايگاه و مقام بلند سياسي و علمي و ادبي اين كسب براي  و كشمير قابل توجه بوده
به راوان از خودف زبان در اين منطقه ابتكارات	از جمله ترجمة آثار . ظهور رسانيده است

هاي وي در ترويج زبان  زبان فارسي نيز يكي از كارنامه	به هاي گوناگون مختلف از زبان
  .رود شمار مي	به فارسي در اين سرزمين

طور كلّي 	به هاي مذكور ور در سرچشمهطگردد، اّطالع مس معلوم مي كه البتّه، طوري
در رونق كار ترجمة  العابدين زينهاي سلطان  و تفسير تمام خدمتفراگير شرح 

در اين موضوع اين 	به ، چون همة اسناد مربوطيستندزبان فارسي ن شاهكارهاي ادبيات
م ولعنزد دارال العابدين زينسلطان كه  آن	به از جمله، مؤلفان راجع. شود آثار ديده نمي

نسكريت و فارسي را دايركرد، اشارتي ااي سه تأسيس نموده، در آن شعبه» تّرجمهالدار«
لم اع 10نمايندة علم و ادب فارسي و عربي و  21 فقطدر حالي كه  ؛اند نكرده

اثرهاي  العابدين زينفرمان سلطان 	هبودند، ب» تّرجمهالدار«اعضاي كه  سانسكريت
شعبة كه  يادآور بايد شد. ندا كردهترجمه  زبان فارسي	به را برجستة مدنيت قديم هندوان

احمد كشميري مالّ  تحت نظر پنديت بوه بهوت و شعبة فارسي تحت نظر سانسكريت
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احمد كشميري مقام مالّ  العابدين زينالّشعراي دربار  در اين جاده ملك. فعاليت داشتند
  .اي داشت ويژه

الدين احمد هروي و  نظام خواجه » طبقات اكبري«تذكّر يافت، مؤلف كه طوري 
فرشته چندي از اثرهاي 	به بادي ملّقبآمحمدقاسم هندوشاه استر »رشتهتاريخ ف«صاحب 

و » رتابهامه«مانند 	به شده، زبان فارسي ترجمه	بهكه  ،معروف در اين دوره
ها و ويدها  گر سامديوه، شصترهاس سريتاكته	به اند، اما راجع را نام برده »يترنگن راج«

آثار مذكور نيز در اين دوره از زبان كه  ستا اين در حالي. اند هيچ اّطالع پيشكش نكرده
  .1فارسي ترجمه شده بودند	به سانسكريت

زبان 	به شدن آثار فارسي از ترجمه» تاريخ فرشته«و » طبقات اكبري«مؤلفان 
، خاموش بودتأثير ن ترويج زبان و تفكر فارسي بيدر  اين نكته نيزكه  ،سانسكريت

توسط مورخ مشهور كشمير  العابدين زينسلطان كه در زمان سلطنت  حال آن. اند مانده
 )kathkautuka(» كتهكيوتوكه«عبدالرحمن جامي با نام اثر » يوسف و زليخا«شريوره 

دوست و  هاي مردم ادبيات قلب خاندان كشميريان و	به ترجمه گرديد و سانسكريت	به
كشميري خوانندة ) 1505(محض با ترجمة شيوا و ناب شريوره . يافت شعرفهم آن راه

  .2هاي داستان آشنايي پيدا نمود مؤثر قهرمانثار آبا 
نمونة بزرگداشت و احترام كه  را العابدين زينل نهرو اين اقدام سلطان عجواهرل

كمال معرفت مّلي و استقالل فرهنگي بود، همچون خدمت بزرگ  يلةزبان فارسي و وس
  .قلم داده است	به او در ترويج ادبيات فارسي در كشمير

هاي مختلف سلطان در رواج تصوف نظري  علوم دنيوي و علم	به كنار مساعدت در
از كه طوري . و عملي، تشكّل علوم ديني نيز اقدامات شاياني از خود ظاهر نموده است

هاي سلطان چندين  وسيلة خدمت	به گردد، محض ها روشن مي معلومات سرچشمه
ها سخن در مورد  ن، در اين سرچشمهآ در كنار. كتابخانه و مدرسه و خانقاه برپا گرديد

اين امر كه  آگاهي كامل خود سلطان از علوم ديني، خاصه احاديث سخن رفته است
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رواج حديث و ديگر علوم ديني 	به ترين عوامل خدمات وي نسبت يكي از مهم
ها در بنياد  فراتر از اين، جهت فراگيري بيشتر مردم از اين علم. شود محسوب مي

  :چنين مذكور است »ريخ حسنات«اين نكته در كتاب كه  ،دام نموده استها اق مدرسه
كمال هوس طلب داشته، در مطالعة آن 	به شّرفينال و كتب احاديث از حرمين«

ملك  هر سواي آن كتب علوم غريبه و فنون عجيبه از. بود هميشه مشغول مي
  .1»هاي بسيار ابداع فرمود و مدرسه. لبيده، مروج ساختط

سلطان در كه  گردد نكتة ديگر نيز مسلّم مي هاي مذكور يك نامه علومات تاريختوسط م
عارفان و صوفيان زبان خويش قرابت 	به العه و معرفت حديثطم	به برابر توجه عميق

از  ؛مهر و التفات شاياني از خود ظاهر نموده استها  آن به اين	به معنوي داشته، وابسته
پيوسته مورد كه  مولوي كبير		به نسبت العابدين زينلطان جمله، در مورد لطف و عنايات س

طبق . استمقام استادي را صاحب بود، نكات فراواني مذكور  عنايت او قرارداشته،
هرات رفته، تحصيل علوم 		به در صغر سن. مولوي كبير استاد سلطان بود«معلومات حسن 

وي 		به مي يعني صدارتاالسال منصب شيخ لبيده،طتكليف تمام او را 	به نمود و سلطان
لم عخانه براي او مدرسه بناكرده و براي وظايف طالبان  دولت و در نوشهره مّتصلِ ،بخشيد

  .2»گشت ضمي از تعليم و تدريس او مستفيجاگير مقرّر فرمود و عاَل
در اين مورد معلوماتي تذكّر نيافته است، اما مؤلف آن » طبقات اكبري«اگرچندي در 

با حاكمان و پادشاهان ايران، خراسان و  العابدين زينجانبة سلطان هاي دو از رابطه
  :دهد طريق ذيل خبرمي	بهشاهراه ابريشم  ماوراءالنهر و ديگر ممالك توسط

رسم 	به و سلطان مغفور ابوسعيد سلطان از خراسان اسپان تازي و شتران بختي«
در برابر آن  و سلطان از اين معني خوشحال گشته،. هديه نزد سلطان فرستاد

هاي بلورين و غرايب  خروارهاي زعفران و قرطاس و مشك و شال و كاس
-855(سلطان بهلول لودي . كشمير در مالزمت خاقان مرحوم روانه گردانيد

خدمت 	به نيز نفايس ملك خود) 917-863(و سلطان محمود گجراتي ) 94
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كّة معظّمه و و حاكم م. ساختند سلطان فرستاده، رابطة مودت را مستحكم مي
مصر و گيالن و غير آن نيز تحف و هدايا فرستاده، همين شيوه را مرعي 

مسحوب يكي از مالزمان خود 	به پادشاه سند اسباب و اشياي بسيار. داشتند مي
اي در مدح سلطان فرستاد و سلطان را از خواندن آن قصيده  با قصيده

كه  ار چون معلوم كردو دونگرسينه نام راجة گولي. خوشحالي تمام روي داد
سه كتاب معتبر اين  علم موسيقي و سنگيت رغبت تمام است، دو	به سلطان را

و پسرش راجه كوت سينه نيز بعد از پدر سلسلة اخالص و . فن ارسال نمود
كه  شكل را خوش و راجة تيبت دو جانور غريبِ. داشت اتّحاد را مرعي مي

پذير  آب آن تغييركه  ن سرورگويند، از موضع م زبان اهل هند هنس مي	به
سلطان را از ديدن آن جانوران . دست آورده، نزد سلطان فرستاد	به نيست،

چون كه  مسرّت تمام روي داد و از جملة خاصيت آن جانوران يكي اين بود
منقار از 	به گذاشتند، اجزاي شير ميها  آن آب مخلوط كرده، پيش	به شير را

  .1»…ماند و آب خالص ميخوردند  اجزاي آب جدا ساخته مي
همين معلومات عيناً تكرار ) 200ص (» تاريخ حسن«و ) 346 ص(» تاريخ فرشته«در 

هاي خاص و  محض همين فضيلتكه  اين نكته خود بيانگر آن است		به توجه. شده است
سمت كشمير 		به اميران و حاكمان مناطق ديگركه  العابدين باعث گرديده نادر سلطان زين

و برابر اين هدايا و  ،ها بگيرند او بهره ياز مجموع اين دستاوردهاي قلمرو گرفته، راه
كه  سازد ة آثار تاريخي مذكور مسلّم ميطالعدر كنار اين، م. ا برايش ارسال نماينده تحفه

ها نيز  نامه ، بلكه در ديگر تاريخ»تاريخ فرشته«هاي فعاليت سلطان نه تنها در  چنين جنبه
  .گرداند آثار ديگر نيز اين مطلب را مجسم مي		به رجوعكه  مذكور است

مقصد كه  اين نكته نيز تأكيد شده استبر تاريخي ، هاي ادبي در بعضي سرچشمه
امراي ايران و افغانستان و گجرات و سند 		به هاي زياد هاز فرستادن هدي العابدين زينسلطان 
هاي  هاي فرستادة او برايش نسخه ههدي		به خواست امرا جواباً اين وسيله مي		به اوكه  آن بوده

  .2ارسال نمايند سانسكريتهاي فارسي و عربي و  زبان		هخطّي كتب ادبي و ديني را ب
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پسر اميرتيمور براي پادشاه ، طبق آن وقتي شاهرخ ميرزاكه  نقلي موجود است
عنوان هديه فرستاد، سلطان 	به ها را زر و زيور و فيل و اسپ العابدين زينكشمير سلطان 

اي از دانشمندان و  جاي لعل و جواهر عده	به اگر«: عد از تقديم و تشكّر چنين نوشتب
با گرفتن اين پيام طبق . »گرديد فرستاديد، موجب خوشحالي بيشتر مي فضالي ايراني مي

نفر از زبدگان علما  ها شاهرخ ميرزا براي خشنودي پادشاه كشمير شش اّطالع سرچشمه
زبان فارسي و عربي از 	به ها در علوم متداوله شمول كتاب	به و دانشمندان دربار را

  .1كتابخانة شخصي خود فرستاد
كه  توان اين نتيجه را حاصل نمود هاي مورد نظر ما مي نامه با تكيه بر اّطالع تاريخ

در آن ايام اهل علم و ادب كشمير با علما و فضالي ايران، خراسان و ماوراءالنهر رابطة 
كشورهاي نامبرده . زبان فارسي بوده استها  آن بين مشتركو وسيلة اند  نزديك داشته

يكديگر نزديك شده و فرهنگ 	به هاي ادبيات، فلسفه، اخالق، آداب و زبان در زمينه
طور عميقي 	به فرهنگ كشمير تاًدر اين دوره خاص. وجود آورده بودند	به را مشترك

اگر سلطان . و ماوراءالنهر قرارداشتتحت تأثير و نفوذ فرهنگ و تمدن ايران و خراسان 
هند و ايران و خراسان و ماوراءالنهر در  مشتركگذاران فرهنگ  را از بنيان العابدين زين

در پيشرفت و رشد كشمير و استحكام  اوناميم، اشتباه نخواهد بود، زيرا واقعاً بكشمير 
. يسته نموده استزبان خدمت فراوان و شا روابط سياسي و ادبي آن با كشورهاي فارسي

 در ترجمة اثرهاي فارسي و عربي العابدين زينسلطان كه  خاصه، آن ابتكاري
انجام  پانزدهقرن فارسي در كشمير در 	به سانسكريتو برعكس آن از  سانسكريت	به

. عمل آورد	به الدين محمد اكبر در هندوستان داد، تنها با گذشت بيشتر از صدسال جالل
العابدين در  هاي علمي و ادبي و ابتكار سلطان زين نين كارنامهمحض، شرح و تفسير چ

كه  رساند اين نتيجة مهم علمي مي	به رشد فرهنگ و ادب فارسي در اين سرزمين ما را
 با الهام از اين تدبيرات وي و الدين محمد اكبر در اين جاده پيرو كار او بوده جالل

ان خويش، حّتي نفوذ فلسفة صلح كلّ روزگار	به رشد و نمو فرهنگ و ادب فارسي	به
  .در زمينة آشتي اديان و مذاهب اقدام كرده است
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خصوص، نقش اين آثار تاريخي در آموزش و بررسي پيوند كشمير با ممالك 	هب
مسلّم  كه رسد، زيرا طوري نظر مي	به خيلي مفيدشاهراه ابريشم  آسياي مركزي توسط

هاي تاجران از فارس، عراق، خراسان و  وانهاي خيلي دور تاريخي كار است، در زمان
كاغذ ها  آن .ايران و آسياي مركزي آمدورفت داشتند	به كشمير و از كشمير		به ماوراءالنهر

هاي مشهور  شالجا  آن كشمير برده و از	به سمرقند، ابريشم بخارا و محصوالت ديگر را
ادبي و مدني بين ، لميهاي ع هاي تجارتي رابطه غير از مناسبت	به .آوردند كشميري مي

معموالً توسط راه ابريشم از كه  ،كشمير و ممالك ايران و خراسان و ماوراءالنهر
 العابدين زيناين پيوندها در زمان سلطان . شد هاي قديم برقراربود، نيز مشاهده مي زمانه

 هاي مورد بررسي ما اين نامه اّطالعات تاريخ	بر مروركه  نيز در سطح بلند رواج داشت
مالقات سفيران با سلطان 	به راجع» طبقات اكبري«مؤلف . رسانند ثبوت مي	به نكته را

جانبة كشورها  ها روابط و پيوندهاي همه طي آن مالقاتكه  كند مي  اشاره العابدين زين
كه  توان تأكيد داشت از اين لحاظ، با تكيه بر اين اّطالع تاريخي مي. شدند تأمين مي

ر رواج روابط سياسي دوجانبة كشمير با كشورهاي آسياي مركزي واقعاً راه ابريشم د
از سوي ديگر، روابط تجارتي سرزمين كشمير با ممالك ديگر . نقش مهمي داشت

نمونة برجستة آن در جواب كه  فرهنگ گذاشتر ب توسط راه مذكور تأثير فراواني
هاي آثار و حّتي  ههاي خّطي ترجم هاي اميران سمرقند و بخارا فرستاده شدن نسخه ههدي

ميرزا براي ارسال دانشمندان و فاضالن از سمرقند و  خاز شاهر العابدين زيندرخواست 
هاي هندي و  تشكّل و تحول مكتب ترجمة آثار ادبي از زبان. دشو بخارا محسوب مي

 فارسي نيز زبانهاي ديگر قلمرو  سرزمين	به زبان فارسي و انتقال اين آثار	به عربي
هاي ديگر معرفي  محصول پيوندهاي فرهنگي كشمير با مراكز و سرزمينعنوان 	به

صورت گرفته، مقام تاريخي و شاهراه ابريشم  شك، اين روابط از طريق بيكه  شود مي
  .بخشند مبناي اّطالعات آثار تاريخي بازتاب مي	به فرهنگي آن را
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