
 

 

 

 سادات بیهقی در تاریخ سیاسی کشمیرنقش 
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     چکیده

در قرون گذشته، شماری از شخصیت ها و برخی خاندان های ايرانی بنا به داليلی از ايران به شبه قاره هند 

مهاجرت کرده و نقش بسزايی در امور بعضی حکومت های آن سرزمین ايفا نمودند. يکی از اين خاندان ها، 

 رهگذر حضور در رقابت ها واز قمری وارد کشمیر شدند و هجری سادات بیهقی بودند که اوايل قرن نهم 

ه عرصه ببرای مدتی ، کشمیرحکام  برقراری ارتباط و پیوند نزديك باو اين سرزمین مذهبی  -منازعات سیاسی

و از نفوذ سیاسی و موقعیت اجتماعی مناسب برخوردار شدند. چرايی  ندقدرت و حکومت کشمیر راه يافت

سیاسی کشمیر و نیز فراز و فرود موقعیت و نقش سادات مهاجرت اين خاندان و چگونگی ورود آنها به صحنه 

مهمی است که اين مقاله به روش  پرسش هایبیهقی در حیات سیاسی کشمیر و عوامل موثر در اين موضوع، از 

 تحلیلی مبتنی بر منابع و ملخذ کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنهاست. سادات –تحقیق تاريخی و با شیوه توصیفی

 منازعه و رقابت با مدعیان سیاسیحضور در پذيرش هزينه های و وصلت با خانواده حکام کشمیر  بیهقی از طريق

و  دنکشمیر تغییر موقعیت داد امو رقیبان مذهبی، از جايگاه مهاجران و مهمانان به جايگاه شريکان و وارثان حک

 ند. ايفا نمودتاريخ سیاسی اين سرزمین در  مهمینقش  هجری، دهمنهم و ن وقر طی

 

.سادات بیهقی، کشمیر، تیموريان هند، شاهمیريان، چك ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

تالش برای گسترش اسالم در شبه قاره هند و 

تسلط مسلمانان بر حکومت برخی از مناطق اين 

سرزمین پهناور، از قرن اول هجری و عمدتاً به 

آمیز تجار و حمالت نظامی شکل روابط مسالمت 

رزمندگان آغاز شد و تا قرن ها ادامه پیدا کرد. از 

دهة آخر قرن اول هجری ، دامنة لشکرکشی ها و 

فتوحات منظم و مستمر مسلمانان به منطقه سند و 

سپس بخشی از پنجاب رسید که همسايه جنوب 

د. با اين حال، ـشسوب میــشمیر محـغربی ک

مسلمان تا چند قرن بعد  جنگجويان و فرماندهان

نتوانستند به منطقه کوهستانی کشمیر راه پیدا کنند. 

به عبارت ديگر، حکام هندو مذهب اين سرزمین، 

با استفاده از موقعیت جغرافیايی کشمیر و کوه های 

بلند و صعب العبور آن، موفق به دفع حمالت و 

تاخت و تازهای فرماندهان و امرای مسلمان شدند. 

حکام مسلمانی که به جد در پی فتح از جمله 

کشمیر برآمد و ناکام ماند، سلطان محمود غزنوی 

ق( بارها به 421-388بود که در ايام حکومتش)

مناطقی از غرب شبه قاره تاخت و تاز کرد. 

حکومت سالطین هندو مذهب بر کشمیر تا سال 

ق ادامه يافت و آنگاه مسلمانی به نام شاه میر  739

روايی اين سرزمین نشست. دستیابی بر مسند فرمان

شاه میر به حکومت کشمیر، نه از طريق حمله 

نظامی به اين سرزمین بلکه از طريق مزدوری و 

خدمت به حاکمان هندو مذهب کشمیر بود. وی 

پیش تر، منصب های  نظامی و اداری سلسله هندو 

مذهب کشمیر خدمت کرده و تا وزارت اين 

مسلمانانی چون حکومت پیش رفته بود. حضور 

شاه میر در خدمت شاهان هندو مذهب کشمیر، 

اين احتمال را مطرح می کند که اين قبیل ديوان 

ساالران مسلمان نقش مهمی در برداشتن نخستین 

گام های گسترش اسالم در اين سرزمین ايفا 

کردند. با اين حال، به نظر می رسد که در ايام 

)حك:  حکمرانی دو سلسله مسلمان شاه میريان

ق(، 996-968ك: ــها)حكــق( و چ739-968

زمینه مناسب برای تبلیغ همه جانبه اسالم در 

کشمیر فراهم شد. در اين مدت، گروه های 

مختلفی چون صوفیان و سادات به اين سرزمین 

آمدند و در سايه حمايت شاهان مسلمان کشمیر، 

به فعالیت در زمینه نشر اسالم پرداختند. از اين 

ها، سادات بیهقی هستند که افزون بر فعالیت گروه 

کومت روی ــارکت در حــی، به مشــهای تبلیغ

 آوردند.

 

 خاستگاه و دالیل مهاجرت

اطالعات اندکی از پیشینة سادات بیهقی که به 

کشمیر مهاجرت کردند، در دست است. گفته اند 

که اين گروه از سادات بعد از مدتی که در منطقه 

استقرار يافتند، صاحب امالك  بیهق و سبزوار 

ق و بعد 783بسیار شدند. سادات بیهقی، در حدود 

از شکست در برابر سپاه امیر تیمور گورکانی، از 

 ،بهارستان شاهیسبزوار به هند مهاجرت کردند )

(. با توجه به وجود دو گروه 273، 270: 1982

هواداران و جانشینان عبدالرزاق باشتینی -سربداری

طرفداران شیخ خلیفه و شیخ حسن -شیخیه»و 

در بیهق در هنگام ورود تیمور و نیز  -جوری

همراهی علی مويد سربداری با تیمور، احتمال می 

رود که سادات بیهقی کوچنده به هند در جناح 

 مقابل علی مويد قرار داشتند.
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 ورود سادات بیهقی به دهلی 

سادات بیهقی پس از ترك ايران، عازم دربار دهلی 

د. درباره زمان دقیق مهاجرت سادات از بیهق شدن

و خط سیر مهاجرت و حرکت آنها از بیهق تا 

دهلی، اطالعات کافی در دسترس نیست. از اين 

رو، ابهاماتی درباره سرنوشت محل زندگی سادات 

ق، يعنی سال 783بیهقی در محدوده زمانی 

ق، يعنی سال 790احتمالی ترك بیهق، تا حدود 

حاکم دهلی، وجود دارد. در هر رسیدن به حضور 

حال، گفته شده که سلطان غیاث الدين تغلق شاه 

ق(، استقبال خوبی از سادات 791-790دوم)حك:

کرد. شخصیت برجسته سادات در هنگام ورود به 

دهلی، میر سید محمود بن سید محمد بیهقی بود. 

وی با سرودن اشعاری در ستايش غیاث الدين، 

از سادات را افزون ساخت. انگیزه او برای حمايت 

سید حسن فرزند -ازدواج برادرزاده سید محمود

با دختر سلطان غیاث الدين، مقرر  -شاه تاج الدين

شدن صوبه سنبل به جاگیر سادات و تعیین يکی 

از پرگنه های پیرامون دهلی)دنکور( برای سکونت 

آنها، از نشانه های عالقه سلطان به اين مهاجران 

قی بعد از استقرار در روستای است. سادات بیه

جاريچه پرگنه دنکور، با کوشش در برقراری امنیت 

: 1982، بهارستان شاهیاين پرگنه و صوبه سنبل)

(، استعداد خود برای ترقی را آشکار 270-274

 کردند.

 

 عزیمت سادات بیهقی به کشمیر

ق(، 791مدتی پس از مرگ سلطان غیاث الدين)

ن و تعدادی از سید محمود به همراه سید حس

سپاهیانش، راهی کشمیر شدند. زمان دقیق و دلیل 

اين عزيمت مشخص نیست. گفته شده که سید 

محمود بعد از شنیدن خبر عدل و داد سلطان 

ق(، عالقه مند 816-792سکندر شاهمیری)حك: 

به اين سفر شد. از اين رو، با به جاگذاشتن زن و 

لی، فرزندان خود و جنگجويان در جاريچه و ده

: 158/1، 166؛ قس: 274راهی کشمیر شد)همان: 

، که اين احتمال را تقويت می کند rizviو  1986

ق و تحت 801که پس از حمله تیمور به دهلی در 

فشار قرار گرفتن شیعیان، سادات بیهقی عازم 

کشمیر شدند(. همچنین ممکن است انتشار خبر 

حمايت سلطان سکندر از سادات، صوفیان و 

؛ ديدمری، 276-274: 1982، ارستان شاهیبهعلما)

(، در ترغیب 3/432: 1935؛ هروی، 98-99: 2003

 سید محمود برای اين سفر مؤثر بود. 

به دنبال استقبال گرم سلطان سکندر از سید 

اس کردند که ــش احســمحمود، وی و همراهان

شرايط پیشرفت سادات در کشمیر مهیاتر است. به 

می رسد که زن و فرزندان  دنبال اين امر، به نظر

تعدادی از سادات بیهقی از جاريجه و دهلی به 

، 274، 270: 1982، بهارستان شاهیکشمیر رفتند)

276 .) 

 

آغاز روابط سببی سادات بیهقی با خاندان 

  حکومتی کشمیر

تاج خاتون/بیهقی  -ازدواج برادرزاده سید محمود

-خانبا شاهزاده شاهی  -بیگم بنت سید محمد

 :همانسلطان زين العابدين پسر سلطان سکندر)

 ,mohibbu hasan، 1986: 166/1؛ 276

(، به ترقی موقعیت سادات و تقويت 2005:87-88

 رابطه آنها با دربار کشمیر کمك کرد. 
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رابطه صمیمی سید محمود با سلطان سکندر، 

ق( ادامه يافت و شعرهايی 816تا هنگام مرگ او)

 -. چون جانشین سکندردر ستايش سلطان سرود

عنايتی به  -ق(823-816سلطان علی شاه)حك: 

سید محمود نداشت، وی با تعدادی از سادات به 

دهلی بازگشت. آنگاه، با احداث مسجد، مقبره و 

لنگرخانه، مابقی عمر خود را به فعالیت های 

مذهبی سپری کرد. او در هنگام ترك کشمیر، به 

ه کرد که به برادرزاده اش میر سید حسن توصی

همراه شماری از سادات در نوشهره واقع در مرز 

 ،بهارستان شاهیپنجاب و کشمیر اقامت کنند)

1982 :270،273 ،279-281 .) 

 

 ورود سادات بیهقی به صحنه منازعات کشمیر 

ق(، سید حسن که 817پس از مرگ سید محمود)

به شجاعت و سپاهی گری معروف بود، به عنوان 

ات بیهقی مطرح شد. وی، از شخصیت معتبر ساد

طريق جنگ با امرای عمدتاً هندو مذهب برخی 

مناطق کشمیر و گرفتن باج و خراج از آنها، مخارج 

نظامیان خود را تأمین می کرد. سرانجام، جان خود 

و شماری از سادات را ضمن جنگ با راجه 

 (. 282-281جسروت از دست داد)همان: 

وی  کوچك به دنبال قتل میر سید حسن، پسر

از دختر سلطان غیاث الدين)میر سید ناصر( با 

تهییج سادات مقیم دهلی و جاريچه، بر آن شد که 

انتقام خون پدر را بازستاند. در آستانه عزيمت سید 

ناصر به جنگ راجه جسروت، برادران وی و 

بزرگان سادات که نگران اين اقدام بودند، او را 

ل يگر موکوراضی کردند که جنگ را به فرصتی د

کند. هفت سال بعد، سید ناصر با ناديده گرفتن 

توصیه های مجدد برادران و بزرگان، با پنج هزار 

سوار از جاريچه عازم نبرد با راجه مذکور شد و 

 بر وی پیروزی گرديد. 

    

ورود سادات به امور حکومتی و واکنش رقیبان 

  بومی

به دنبال پیروزی سید ناصر در اين جنگ سخت و 

استقرار او در نوشهره، سلطان زين العابدين)حك: 

تر با سادات ق( به فکر ارتباط نزديك823-875

بیهقی و کمك گرفتن از آنها در امور حکومت 

افتاد. از اين رو، با اعزام فرستادگانی، از سید ناصر 

ابطه یای رخواست که با استقرار در سرينگر، به اح

ای بپردازد که میر سید محمود با سلطان سکندر 

داشت. با استقبال سید ناصر از اين دعوت، شماری 

از سادات مقیم نوشهره و نیز دهلی و جاريچه در 

 (. 286-270سرينگر ساکن شدند)همان، 

ن با واگذاری وزارت ــلطان زين العابديــس

ا ( و موافقت ب286کشمیر به سید ناصر)همان: ص

حیات خاتون بنت میرك سید -ازدواج نوه ناصر

: 1935با شاهزاده حسن بن حیدر)هروی،  -حسن

(، عزم خود در بهره 2/348: 1301؛ فرشته، 3/450

مندی از اعتبار و قدرت سادات را آشکار ساخت. 

تصمیم جدی سلطان برای ورود سادات به عرصه 

سیاست و حکومت کشمیر، حسادت و سوء ظن 

اين سرزمین را برانگیخت. سرانجام  نجبای قديمی

بهارستان اين نجبا با مسموم کردن سید ناصر)
: 1935؛ قس: هروی، 289-286: 1982، شاهی

که از مرگ طبیعی سید ناصر در ايام  3/450

حکومت سلطان حسن سخن می گويد(، خود را 

 از خطر يك رقیب قدرتمند رهانیدند. 
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سادات در حمایت سلطان کشمیر از ادامه حضور 

  حکومت

بعد از مرگ سید ناصر، سلطان زين العابدين که 

 Mohibbul)ظاهراً تحت نفوذ بیهقی بیگم بود

hasan,2005:85) با برگزاری مراسم عزاداری ،

برای سید ناصر و دادن منصب او به پسرش میرك 

(، نشان 289: 1982، بهارستان شاهیسید حسن)

داد که از سیاست برکشیدن سادات بیهقی و 

واگذاری مشاغل حکومتی به آنها عقب نشینی 

نخواهد کرد. با توجه به اين موضوع، رقیبان و 

ادات به تحريك برادران رضاعی سلطان دشمنان س

پرداختند. شورش اين افراد زمانی خاتمه يافت که 

میرك سید حسن در رهس نیروهای مشترك 

سادات و سلطان، مخالفان را شکست داد. پس از 

تر اين پیروزی، اقتدار سلطان زين العابدين افزون

و موقعیت سادات بیهقی نیز مستحکم تر شد. 

امی میرك سید حسن و شجاعت و نبوغ نظ

وفاداری او به زين العابدين، در سال های بعد که 

سلطان درگیر توسعه قلمرو و جنگ با حاکم کاشغر 

، 290-289بر سر تبت گرديد، آشکارتر شد)همان: 

292-294.) 

در حکومت جانشین و فرزند سلطان زين 

ق(،  876-875العابدين، سلطان حیدرشاه)حك: 

در دست نیست.  خبری از میرك سید حسن

احتمال می رود که او، به سبب آشفتگی اوضاع 

ديد نزاع شاهزادگان و ــمیر و تشــسیاسی کش

 ؛210-207، 2/حصه1: 1954ی،ــکهويهام ) راــام

Mohibbul hasan,2005,105-108 مجبور به ،)

 ترك کشمیر شد. 

 

  سادات در وزارت کشمیر

با رسیدن سلطنت به سلطان حسن شاه)حك: 

ق(، انتظار می رفت میرك سید حسن که 876-889

پدر زن سلطان بود، از دهلی فراخوانده شود. اما 

اين دعوت و انتصاب وی به وزارت، چند سال 

بعد و احتماالً هنگامی بود که سلطان می خواست 

با کمك سادات، از سلطه امرای مقتدر دربار رهايی 

اين امرا، که از نجبای قديم کشمیر محسوب  يابد.

می شدند، مخالف انتصاب سادات بیهقی و ديگر 

-111مهاجران به مشاغل حکومتی بودند)همان، 

(. از جمله اقدامات Rizivi,1986:167؛ 112

میرك سید حسن در ايام وزارت، مشارکت در 

لشکرکشی هايی بود که با هدف بازگرداندن 

مرو سلطان حسن شاه انجام بلتستان و لداخ به قل

ق انجام 888گرفت. اين کوشش ها که در حدود 

گرفت، به دلیل بروز اختالف بین میرك سید حسن 

با برخی از امرای قديمی کشمیر، نتیجه ای در بر 

(. Mohibbul hasan,2005,112-113نداشت)

از ديگر اقدامات اين وزير بیهقی، آن بود که با 

ز امرای مقتدر و نجبای جلب نظر سلطان، تعدادی ا

قديمی را از گردونه قدرت حذف کرد)هروی، 

(. ظاهراً اين اقدام اخیر منجر به تشديد 3/450

دشمنی ها و طوالنی شدن منازعات داخلی، ضعف 

از  میر و افتادن بخشیــبیشتر سلطان عیاش کش

مناطق سرحدی اين سرزمین به دست تیموريان 

 (.  302-301: 1982، بهارستان شاهیهند شد)

ق(، میرك سید 889بعد از مرگ سلطان حسن)

 لطانــیت ســن وصــده گرفتــن با ناديــحس

اله ــر هفت ســ(، پس451-3/450: 1935)هروی،

حیات خاتون به نام محمد شاه را به سلطنت 
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رساند. آنگاه، به اتفاق تعدادی از سادات بیهقی، 

امور وزارت و حکومت نوه خود سلطان محمد را 

در دست گرفت. اين تغییر و تحوالت، بر نارضايتی 

امرا و نجبای کشمیر بیفزود. آنچه خشم مخالفان 

را به اوج رساند و آنها را به قتل میرك سید حسن 

: 1982، بهارستان شاهی؛ 451واداشت)همان، 

(، برخورد تند و تحقیرآمیز وی با امرا و نجبای 303

قديمی، کم توجهی او به اعتقادات و آداب و رسوم 

پیروان اديان غیراسالمی و کوشش روزافزون وی 

برای دخالت شرع اسالم و آموزه های قرآن در 

 (. 305-304داری بود)همان، سیاست و حکومت

 

  کشمیر برکناری سادات از وزارت و مشاغل مهم

بعد از قتل میرك سید حسن، فرزند هفده ساله 

وی میر سید محمد، که دايی سلطان بود، فرماندهی 

ا بر عهده گرفت. سادات و سپاهیان سلطان محمد ر

آنگاه، با کشتن و فراری دادن تعدادی از سران 

مخالفان و آمران قتل پدر، کوشید مانع بیرون رفتن 

امور حکومت از دست سادات بیهقی شود.به رغم 

برخی موفقیت های سید محمد، تحرکات مخالفان 

؛ بهارستان 453-3/451: 1935ادامه داشت)هروی، 

از آنکه سید محمد  (. بعد308-305: 1982شاهی، 

دريافت که تجربه اداره حکومت و توان مقاومت 

طوالنی در مقابل انبوه مخالفان را ندارد، وساطت 

تعدادی از علما و صوفیان کشمیر را پذيرفت و به 

صلح رضايت داد. آنگاه به همراه سادات تحت 

امرش به نوشهره رفت و در خدمت شاهزاده فتح 

؛ 309-308ت)همان: شاه بن ادهم خان قرار گرف

، که از شکست سید 3/453: 1935قس: هروی، 

محمد از مخالفان و اخراج سادات از کشمیر سخن 

گفته است(. به دنبال اين امر، وزارت و امور 

حکومت کشمیر به دست گروهی از نجبای قديمی 

افتاد. با بروز نزاع بین نجبا و امرای قديمی، 

ق، بین 910تا  893سلطنت اين سرزمین در حدود 

سلطان محمد و عموزاده اش فتحشاه دست به 

(. در 457-3/453: 1935دست می شد)هروی، 

اين سال ها، ظاهراً يك بار میر سید محمد و 

سادات بیهقی به نفع امرا و گروه های حامی 

بهارستان فتحشاه وارد منازعات قدرت شدند)
(. در بقیه موارد، میر سید محمد 309: 1982، شاهی

میل خود سلطان محمد، حمايت می کرد و از فا

بعضاً سرداری سپاهیان حامی او را عهده دار 

؛ ابی حسن ملك، بی تا: 319-309بود)همان، 

؛ کهويهامی، 3/455: 1935؛ هروی، 126-127

(. معموالً با پیروزی سلطان 215-221: 1954

محمد، بخشی از امور حکومت وی نیز به دست 

: 1982، ارستان شاهیبهمیر سید محمد می افتاد)

(. در ضمن اين نزاع ها، وجهه مردمی 312-313

سید محمد به دلیل درافتادن با صوفی شمس الدين 

عراقی، افراط در قتل مخالفان و ويرانی اماکن آنها، 

و گرايش به رفاه طلبی و زندگی تجملی آسیب 

 (. 221: 1954؛ کهويهامی، 314-313: همانديد)

 

 اتسقوط شدید موقعیت ساد

با قتل سید محمد و شماری از سادات بیهقی در 

ق، ضربه بزرگی بر اقتدار اين 910نزاع های سال 

گروه وارد شد. سادات باقی مانده به همراه سلطان 

محمد به نوشهره رفتند و به اقدامات پسر سید 

تان ــبهارسید ابراهیم( امید بستند)ــر سـمحمد)می

(. کوشش های سید 317-314: 1982، شاهی
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ق، به 922ابراهیم و امرای کشمیری متحد او در 

بار نشست و بار ديگر محمد شاه مدتی در مسند 

ق، به 930حکومت کشمیر قرار گرفت. تا حدود 

ی ــامــای حــش گروه هــداوم کوشــبب تــس

ق( و سپس پسرش اسکندر، 925فتحشاه)متوفی: 

رانده شدن سلطان محمد و چند بار ديگر داستان 

سادات بیهقی از سرينگر و بازآمدن شان تکرار 

؛ 459-3/457: 1935؛ هروی، 331-323شد)همان:

 (. 235-2/225: 1954کهويهامی، 

 

 اتحاد سادات بیهقی و چک ها

ق و به دنبال انتشار خبر حمايت 930از حدود 

بابرشاه تیموری از برخی امرای کشمیر و تصمیم 

سپاه به اين سرزمین، بعضی گروه  وی برای اعزام

های درگیر در منازعات کشمیر به اين فکر افتادند 

 ند. در اينــت بکشــکه از جنگ با يکديگر دس

شرايط، سید ابراهیم بیهقی و تعدادی از امرای قوم 

چك توافق کردند که برای غلبه بر گروه های 

رقیبی چون طايفه ماکری و دفع حمله تیموريان، با 

-3/461: 1935گر همکاری کنند)هروی، يکدي

(. توافق 332-331: 1982، بهارستان شاهی؛ 462

جمعی از امرای عمدتاً شیعه مذهب چك با 

سادات، امکان حضور مشترك اين دو گروه در 

ق را 947-930تاريخ سیاسی و نظامی کشمیر طی 

مهیا ساخت. حفظ اتحاد اين دو گروه در اين سال 

دارد که عالوه بر سپاهیان ها، از آن جهت اهمیت 

بابر و جانشین وی همايون، نظامیان حاکم کاشغر 

نیز به کشمیر حمله می کردند. نتیجه مهم حفظ 

اتحاد سران سادات و شماری از امرای چك، 

ناکامی مهاجمان يا کوتاه شدن مدت حضور آنان 

در کشمیر بود. همچنین اين اتحاد، استمرار سلطه 

ر کشمیر و موفقیت آنان سادات و چك ها بر امو

در کنار زدن رقیبان را ممکن ساخت. از داليل مهم 

پابرجايی اين اتحاد، اتفاق نظر دو گروه در حفظ 

حکومت اسمی سالطین و انعطاف آنان در تقسیم 

ی حسن ــ؛ اب344-331میر بود)همان: ــمنافع کش

: 1954ی، ــهامـ؛ کهوي145-142ی تا: ــملك، ب

2/235-246.) 

 

غالت بابری بر کشمیر و انزوای سادات و  تسلط

 متحدانشان

ق و به دنبال دعوت امرای رقیب 947در 

سادات و چك های متحد آنها، سپاهیان تیموری 

تحت فرماندهی حیدر دغالت بر کشمیر مسلط 

؛ 345-344: 1982، یــاهــتان شــبهارسدند)ــش

/ 3: 1935؛ هروی، 692-687: 1383دوغالت، 

ين امر، سادات بیهقی و چك های (. پس از ا467

هم پیمان آنان، چند سال از قدرت محروم شدند. 

اتحاد سادات و برخی امرای چك، در بیشتر ايام 

حکومت حیدر دغالت حفظ شد و آنها از اقدام 

مشترك برای سلطه مجدد بر کشمیر غافل 

بهارستان ؛ 479-477نشدند)مثال، نك: همان: 

ق 957جام در (. سران346-345: 1982، شاهی

سادات و چك های متحد آنها به اتفاق ديگر گروه 

های ناراضی از سلطه تیموريان، کشمیر را از سلطه 

 حیدر دغالت رها ساختند. 
 

 برهم خوردن رابطه چک ها و سادات بیهقی

در پرتو کوشش های امرای مختلف کشمیر برای 

بیرون راندن تیموريان، گاه رقابت و چند دستگی 

کمرنگ می شد. يکی از نتايج کاهش  امرای چك
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؛ 352-345 همان:مقطعی اختالفات چك ها)

(، برهم خوردن رابطه 485-3/478: 1935هروی، 

صمیمی سادات بیهقی با آن دسته ای از امرای چك 

بود که سال ها هم پیمان آنها تلقی می شدند. به 

دنبال اين امر، سادات به ديگر گروه های کشمیری 

دند که در اين هنگام در مقابل ای نزديك می ش

 ،بهارستان شاهیچك ها صف آرايی کرده بودند)

1982 :352-354 .) 

ق و 958با پیروزی چکان در جنگ سال 

اسارت میر سید ابراهیم بیهقی و سران ديگر گروه 

ها، امرای چك با حفظ سلطنت اسمی خاندان 

شاهمیری، وزارت و حکومت کشمیر را در دست 

گرفتند. با افتادن رهبری چك ها به دست ملك 

دولت، وی با آزاد کردن سید ابراهیم و برگزاری 

مراسم ازدواج پسر وی با دختر خود، بر آن شد که 

یروی سادات برای غلبه بر رقبا استفاده کند از ن

ق و با غلبه 962(. در حدود 355-354)همان: 

غازی خان چك بر ملك دولت چك، خدم و حشم 

سید ابراهیم از وی گرفته شد و در اختیار پسرش 

 میر سید مبارك بیهقی قرار گرفت.

 

 اتحاد مجدد سادات بیهقی و چک ها

نگ داخلی اندکی بعد که غازی خان گرفتار ج

چکان شد و حمايت برخی امرای چك را از دست 

داد، وی متوجه اشتباه خود در منزوی ساختن سید 

ابراهیم شد. آنچه بر عزم غازی خان برای جبران 

رفتار گذشته اش بیفزود، انتشار خبر توافق شماری 

از امرای وابسته به گروه های مختلف کشمیری با 

رو غازی خان تیموريان هند برای حمله به قلم

بودند. در آستانة اين حمله، غازی خان با اظهار 

ارادت به سید ابراهیم و تزويج دختر خود با 

برادرزاده وی، از سید ابراهیم دلجويی کرد و 

همراهی او و سادات را در جنگی به دست آورد 

که به شکست مهاجمان انجامید. ظاهراً رابطه غازی 

میر قال سلطنت کشخان با سادات بیهقی بعد از انت

از خاندان شاهمیری به غازی شاه و طايفه 

 (.361-358ق(، نیز ادامه يافت)همان، 968چك)

ق( و 971بعد از خاتمه سلطنت غازی شاه)

آغاز حکومت برادرش حسین شاه، بار ديگر امرای 

-361چك درگیر جنگ قدرت شدند)همان: 

(. از نقش سادات بیهقی در اين جنگ های 362

خونین، اطالعی در دست نیست. با اين سخت و 

حال، می دانیم که در آخرين روزهای حیات 

ق(، میران سید مبارك خان بیهقی 978حسین شاه)

 د. سلطنت بومدعیانپیروزیهای مؤثردرشخصیتاز

 

 حضور دوباره سادات بیهقی در وزارت کشمیر

با رسیدن سلطنت به علی شاه چك)حك: 

هقی که از دوستان و ق(، سید مبارك بی978-986

مصاحبان قديمی وی بود، به وزارت کشمیر 

: 1954؛ کهويهامی، 368-366منصوب شد)همان: 

(. همچنین، سلطان برای تقويت رابطه 2/286-289

خود با سادات بیهقی، دخترش را به ازدواج پسر 

سید مبارك)سید ابوالمعالی( درآورد. احترام علی 

در ايام حکومت،  شاه به سید مبارك آنقدر بود که

توصیه های متعدد سید مبارك برای پرهیز از 

برخورد تند با رقیبان و مخالفان، تقلیل فشار بر 

رعیت کشمیر و توجه به آموزه های دينی در 

: 1982، بهارستان شاهیداری را پذيرفت)حکومت

(. 292-2/291: 1954؛ کهويهامی، 368-372

 ظاهراً گرايش سید مبارك به چنین اعمال

خیرخواهانه و حضور فراوان وی در محافل 
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صوفیان، متأثر از ارادت وی به میر بدالئی رضوی 

 (.372-368: 1982، بهارستان شاهیبود)

 

 حضور کوتاه سادات در مسند سلطنت کشمیر

ق(، سید مبارك بیهقی 986بعد از مرگ علی شاه)

با سرکوب يکی از مدعیان قدرتمند سلطنت، امکان 

شروع سلطنت يوسف شاه چك را فراهم 

-3/500: 1935؛ هروی، 377-373کرد)همان: 

که (. با اين حال، سید مبارك اظهار داشت 501

خواهد از امور حکومتی دوری کرده و آرزوی می

نشینی و پرداختن به امور ديرينه خود در گوشه

ماه،  2مذهبی و معنوی را دنبال کند. بعد از حدود 

با صف آرايی گروهی از امرا در برابر يوسف شاه، 

سید مبارك دوباره به منازعات داخلی کشمیر 

ه ب کشیده شد. بعد از بی اعتنايی يوسف شاه

: 1982، بهارستان شاهیوساطت سید مبارك)

، وی اصرار تعدادی از امرای چك برای 377-384

برکناری يوسف شاه و عهده داری سلطنت را 

. سید (3/280: 1879؛ عالمی، 384همان، پذيرفت)

مبارك شاه، با ساده زيستی، توجه به معیشت 

سربازان و مردم فقیر و پرهیز از رفتارهای خشن 

ماه سلطنت  6ه با مخالفان، حدود در مواجه

(. اين شیوه 385-384: 1982، بهارستان شاهیکرد)

حکمرانی و بی توجهی به توقعات برخی سران 

چك، امرای حامی سید مبارك را ناامید ساخت و 

به توطئه چینی و تدارك جنگ بر علیه وی 

واداشت. بعد از آنکه سید مبارك از پیروزی بر 

شد، از سلطنت کشمیر کناره  انبوه مخالفان ناامید

: 1935؛ هروی، 393-386گیری کرد)همان: 

3/501-502.) 

ورود سادات به منازعه شدید امرای چک بر سر 

 سلطنت

بعد از استعفای اجباری سید مبارك، وی به 

نشینی و عبادت مشغول شد. اما، شماری از گوشه

سادات بیهقی به يوسف شاه چك پیوستند که در 

ر در انتظار بازگشت مجدد به کوهستان کشمی

سلطنت بود. يوسف شاه و سرداران چك مستقر 

در سرينگر، حدود يك سال به زورآزمايی و تکاپو 

برای يافتن متحدان بیشتر پرداختند. در اين شرايط، 

يکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر موازنه قوای 

گیری سید مبارك بود. سرداران طرفین، موضع

ر که از جلب حمايت سید مبارك مستقر در سرينگ

ناامید بودند، با تحت نظر قرار دادن وی، از پیوستن 

احتمالی او به يوسف شاه ممانعت کردند. با اين 

حال، سید مبارك مخفیانه به تشويق يوسف 

پرداخت و او را به حمايت سادات امیدوار ساخت. 

در جنگ سخت يوسف شاه برای بازگشت به 

ايی در پیروزی وی ايفا قدرت، سادات نقش بسز

(. از اين 400-392: 1982، بهارستان شاهیکردند)

ق(، 988رو، يوسف شاه بعد از استقرار در سرينگر)

با اظهار ارادت به سید مبارك و تزويج دخترش با 

نبیره سید مبارك، عزم خود برای جبران گذشته و 

اتحاد با سادات را نشان داد. حضور پر رنگ 

بعدی يوسف شاه، بیانگر  سادات در جنگ های

-400توافق آنها در برقراری اتحاد است)همان: 

408.) 

 

 حمله اکبرشاه تیموری به کشمیر و موضع سادات

رسید اتحاد يوسف شاه در شرايطی که به نظر می

و سادات به تثبیت سلطنت يوسف شاه می انجامد، 

                                  1394(، بهار و تابستان 6یاپی دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال سوم،شماره دوم )پ                               174
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وی با خطر تسخیر کشمیر توسط تیموريان مواجه 

يط، يوسف شاه با ناديده گرفتن شد. در اين شرا

نظرات سادات و ديگر گروه ها، عازم دربار اکبرشاه 

شد تا به صورت مسالمت آمیز مشکل را حل کند. 

به دنبال حبس وی توسط تیموريان)حدود 

ق(، سادات بیهقی به اتفاق ديگر گروه ها، 992

میرزا يعقوب فرزند يوسف شاه را به سلطنت 

؛ ابی حسن ملك، بی 413-408برنشاندند)همان: 

(. با 326-2/324: 1954؛ کهويهامی، 190-187تا: 

وجود جديت سادات در حمايت از يعقوب شاه و 

اعالم آمادگی آنها و برخی گروه های ديگر برای 

مقابله با حمله تیموريان، يعقوب شاه آنچنان درگیر 

مخالفت های داخلی شد که از اقدام کافی برای 

. با ورود سپاهیان تیموری به دفع مهاجمان بازماند

ق(، سادات بیهقی که تحت 995قلمرو کشمیر)

فرماندهی میران سید ابوالمعالی بودند، بیش از همه 

-414: 1982، بهارستان شاهیايستادگی کردند)

؛ عالمی، 195-190؛ ابی حسن ملك، بی تا: 424

1879 :3/496.) 

 

مبارزه سادات با تیموریان و حذف آنها از 

 شمیرحکومت ک

بعد از سقوط سرينگر به دست تیموريان، میر سید 

مبارك، که اين اواخر فقط به عبادت می پرداخت، 

دستگیر و به دربار اکبرشاه فرستاده شد. با اين 

حال، سادات تحت امر سید ابوالمعالی به اتفاق 

برخی گروه های ديگر در کوهستان های اطراف 

ارزات و در جنگ را ادامه دادند. با تداوم اين مب

تنگنا قرار گرفتن سپاهیان تیموری، عده ای از امرا 

و درباريان اکبرشاه تنها راه غلبه کامل بر سادات و 

کشمیری ها را، جلب همکاری میران سید مبارك 

شاه دانستند. بعد از آنکه سید مبارك اصرار اکبرشاه 

برای همکاری را نپذيرفت، وی مجبور شد يك 

صوبه بیماری زای بنگال سال آخر عمرش را در 

به تبعید بگذراند. مقاومت پراکنده سادات بیهقی با 

ق ادامه يافت. در اين 995تیموريان تا حدود 

هنگام، بروز تفرقه و ناامیدی در بین گروه های 

حامی يعقوب شاه و افزايش اقتدار تیموريان مستقر 

در کشمیر، ادامه مبارزه سادات بیهقی را دشوار 

ن حال، سادات بیهقی تا زمانی که سید ساخت. با اي

شاه ابوالمعالی به اسارت افتاد، از حمايت يعقوب 

ارستان بهشاه و مبارزه با تیموريان عقب ننشستند)

(. با اسارت فرمانده 431-425: 1982، شاهی

شجاع و جنگنده سادات و اعزام وی به دربار 

اکبرشاه، نقش سادات در تاريخ سیاسی کشمیر 

 .خاتمه يافت

 سران سادات بیهقی در تبعید

سید ابوالمعالی در ايام حضور در قلمرو تیموريان 

هند نیز، ارادت خود به خاندان شاهی برکنار شده 

کشمیر را حفظ کرد و مسئولیت خاکسپاری يوسف 

ق( را بر عهده 1002ق( و يعقوب شاه)1000شاه)

سال، در معیت  24گرفت. سید ابوالمعالی به مدت 

راجه مانسنگه، در جنگ های توسعه طلبانه 

یموريان در صوبه های بنگاله، اوريسه و دکن ت

ق(، مورد 1023شرکت کرد. بعد از مرگ مانسنگه)

ق( قرار 1037-1014توجه جهانگیر شاه)حك: 

گرفت و منصب دار شد. آنگاه، با گرفتن جاگیر 

مناسب در سرکار تتّه، به همراه برادران عازم آن 

(. ظاهراً در 445، 437-436، 434ديار شد)همان، 

ق، سید ابوالمعالی به کشمیر بازگشت 1032د حدو
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و مورد توجه طايفه چك قرار گرفت که اين موقع 

تحت فشار حاکم کشمیر)شاهپور تهرانی ملقب به 

اعتقادخان( بودند. اين موضوع، آنقدر اسباب 

نگرانی اعتقادخان را فراهم ساخت که ابوالمعالی 

عالی مرا به دربار فرستاد. به دنبال اين موضوع، ابوال

ناچار شد مابقی عمر را در محل جاگیرش سپری 

کند. همچنین، محلی به عنوان جاگیر و محل 

اقامت برادرش سید ابراهیم و خانواده وی تعیین 

(. با وجود اين 2/481: 1954شد)کهويهامی، 

اقدامات، طايفه سادات بیهقی، يکی از گروه های 

ق 1302مهم سادات مقیم کشمیر در حدود 

 (.1/413ان: بودند)هم
 

 مذهب سادات بیهقی

در بارب مذهب سادات بیهقی، اطالعات کافی در 

دست نیست. با توجه به ارادت وافر آنان به امام 

(، ظاهراً پیرو 273، 271-270رضا )ع( )همان: 

شیعه دوازده امامی بودند. به نوشته يکی از محققان 

معاصر، سادات در ايام استقرار در اطراف دهلی 

شش تقیه، وفاداری خود به مذهب تشیع تحت پو

را حفظ کردند. همچنین او، از نقش سادات بیهقی 

در گسترش جنبش هواخواهی حضرت علی)ع( و 

اهل بیت در کشمیر سخن گفته است. به نظر وی، 

سادات به چارچوب وفاداری به اهل بیت، که میر 

سید علی همدانی آن را مطرح کرد، توجه 

(. در مجموع، Rizivi,1986:1/166-167داشتند)

رهبران سادات از تعصب و خشونت مذهبی دوری 

می کردند. از معدود رفتارهای تند رهبران سادات، 

مخالفت سید محمد بیهقی با تبلیغ تشیع توسط 

شمس الدين محمد عراقی و افزايش هواداران فرقه 

-313: 1982، بهارستان شاهینوربخشیه است)

(. 222، 220، 212-2/211: 1954؛ کهويهامی، 314

ظاهراً اين اقدام، بیشتر به خاطر حفظ منافع سیاسی 

 بوده است.

 

 جایگاه اجتماعی سادات بیهقی در کشمیر

اظهار نظر در باره جايگاه اجتماعی سادات بیهقی، 

دشوار است. از رفتار محترمانه برخی از سالطین 

دهلی و کشمیر با برخی از شخصیت های سادات 

-270 :1982،بهارستان شاهی :بیهقی)مثال، نك

، به نظر می رسد که ورود سادات بیهقی به (274

دربار اين حکام و چگونگی برخورد با آنها، مورد 

توجه گروه هايی از مردم قرار داشت. از اين رو، 

برخی از شاهان می کوشیدند از رهگذر احترام 

گذاشتن به شخصیت های سادات، بر مشروعیت 

ايند. نکته اجتماعی ديگر و محبوبیت خود بیفز

سادات که بر ارتباط آنها با سالطین اثرگذار بود، 

اشتهار آنها به شجاعت و دالوری و وفاداری  و 

توجه آنان به حمايت از يکديگر است)مثال، نك: 

 (.317-305،314همان، 

افزون بر اين، از رفتارهای اجتماعی و مذهبی 

-281سید محمود و سید مبارك بیهقی)همان، 

(، برمی آيد که برخی از رهبران 384-385، 282

سادات با آگاهی از چشمداشت مردم می کوشیدند 

که اقدامات مذهبی و عام المنفعه خويش را توسعه 

بخشند. ممکن است مساعی چند تن از ساداتی که 

مناصب مهم حکومتی گرفتند برای پیاده کردن 

شريعت اسالمی و دخالت دادن آموزه های دينی 

(، و نیز 305-303حکومت)مثال، نك: همان: در 

تبعیت برخی ديگر از رهبران سادات از درخواست 

علمای دينی و صوفیان برای پايان دادن به جنگ و 
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( متأثر از اين امر 309-308ريزی)همان: خون

 باشد. 

از بین شخصیت های معروف سادات بیهقی، 

وجهه اجتماعی و مذهبی دو نفر چشمگیر است؛ 

يکی سید محمود،  که در اواخر عمر، نزد مردم 

دهلی و کشمیر به ظهور کرامات و خوارق عادات 

معروف شد و بعدها مقبره اش نیز زيارتگاهی 

(؛ از 281گروهی از مردم دهلی گرديد)همان: 

خان بیهقی، که ساده زيستی، ديگری سید مبارك 

توجه وی به مردم فرودست و صوفیان را متأثر از 

رابطة معنوی اش با میر الئی رضوی دانسته اند 

،(. افزون بر اين، حکايات 372-371)همان: 

متعددی از انسان دوستی و پرهیز وی از خونريزی 

و خشونت بر زبان ها جاری بوده است)همان: 

370-374  .) 

ايگاه علمی و ادبی سادات بیهقی، در باره ج

مطالب اندکی در دست است. از جمله شخصیت 

های مطرح سادات در اين زمینه، سید محمود است 

(در 271-270)صبهارستان شاهیکه به نوشته 

رويا و توسط امام رضا)ع( علوم مختلف را 

آموخت. وی ذوق ادبی داشته و با تخلص درويش 

بهارستان ها در شعرهايی سروده که برخی از آن

( ذکر شده است. از 281-279، 272)صشاهی

ديگر شخصیت های علمی سادات، میر سید ناصر 

است که به اعتبار اين مقام علمی به مناصب عالی 

 (  286حکومتی سلطان زين العابدين رسید. )همان: 

 

 گیرینتیجهبحث و 

در دهه های آخر قرن هشتم هجری ، به واسطه 

و سامان جامعه ايران به داليلی  برهم خوردن امنیت

چون بروز منازعه بین شخصیت ها و خاندان های 

متنفذ و قدرتمند محلی بر سر قلمرو و نیز 

مور بار امیرتیلشکرکشی های متعدد و بسیار زيان

گورکانی، شماری از ايرانیان به ترك موطن 

اجدادی خود روی آوردند. مردم ساکن خراسان و 

ك وطن گرايیدند، عمدتاً شرق ايران که به تر

سرزمین همسايه خود، يعنی شبه قاره هند، را به 

عنوان مقصد مهاجرت برگزيدند. حکام مسلمانی 

که در اين دوره در برخی مناطق شبه قاره مستقر 

بودند، در استقبال مناسب از مهاجران ايرانی و 

واگذاری مشاغل و امکانات زندگی به آنان دريغ 

اين رفتار و اعمال، آن بود که  نداشتند. از داليل

اين زمامداران برای تثبیت حکومت و گسترش 

قلمرو در سرزمینی که اغلب ساکنانش غیرمسلمان 

بودند، مقابله با تحرکات نظامی امرا و حکام رقیب 

مسلمان و غیرمسلمان و نیز اداره امور اداری و 

مالی و نظامی خود به دانش و تجربه اين قبیل 

زمند بودند. فراز و فرود برخورد حکام مهاجران نیا

مسلمان شبه قاره با مهاجران، افزون بر میزان 

توانمندی و خدمات تازه واردان برای تثبیت 

حکمرانی و انجام امور مختلف حکمرانان، متأثر از 

پیشینه و موقعیت اجتماعی تازه واردان و 

های مهاجر بود. بنابر اين رويه، اغلب در خاندان

ربه در ــش و تجــب دانــران صاحـاجکنار مه

ساالری و نظامی، افراد و گروه های امور ديوان

وابسته به خاندان های حکومتی ايران، سادات، 

علما، دانشمندان و اديبان نیز با حرمت پذيرفته می 

شدند. حضور اين گروه ها در پیرامون حکمرانان 

مسلمان، از نظر مشروعیت بخشی به حکام و 

 اعتبار و شهرت آنها، حائز اهمیت بود. افزايش 
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با توجه بـه مطالـب يادشـده، سـادات بیهقـی      

ــی،     ــه دهل ــیدن ب ــان و رس ــرك خراس ــد از ت بع

ــد در    ــازه يافتن ــه و اج ــرار گرفت ــرام ق ــورد احت م

يکی از نواحی پیرامـون شـهر سـکنا گزيننـد. بـا      

ايـــن حـــال، اوج گـــرفتن اعتبـــار و موقعیـــت 

ماری ســادات بیهقــی زمــانی محقــق شــد کــه شــ

از آنان عازم کشـمیر شـدند. متزلـزل بـودن پايـه      

داری حکـــام مســـلمان کشـــمیر و هـــای زمـــام

درگیـــری نســـبتاً مســـتمر آنهـــا بـــا رقیبـــان و 

ــه   ــد در هنگــام ورود ســادات ب ــان قدرتمن مخالف

اين سـرزمین، ايـن مجـال را بـه سـادات بیهقـی       

ــاد      ــببی و اتح ــاط س ــراری ارتب ــا برق ــه ب داد ک

ــدا -سیاســی  ــا خان ــز نظــامی ب ن حکــومتی و نی

ديگــر خانــدان قــديمی و متنفــذ ايــن ســرزمین،  

اســباب تحکــیم و ترقــی موقعیــت خــود در     

ــد. ســادات بیهقــی از      کشــمیر را تــدارك ببینن

رهگذر تحمـل سـختی هـای فـراوان و صـبوری      

در برابر آسیب هـا و تلفـات ناشـی از تحرکـات     

ــذهبی،     ــی و م ــان دين ــی و رقیب ــان سیاس مخالف

ظـــامی و اداری ســـرانجام، مناصـــب مهـــم ن  

ــرای     ــی ب ــاخته و حت ــود س ــمیر را از آن خ کش

ــن      ــلی اي ــام اص ــوان حک ــه عن ــاه ب ــدتی کوت م

ســرزمین فعالیــت کردنــد. بــرای فهــم چگــونگی 

ــت      ــاده موقعی ــوق الع ــريع و ف ــبتاً س ــی نس ترق

سیاســی و اجتمــاعی ســادات بیهقــی در کشــمیر، 

ــدهای   ــه موضــوع ايجــاد و اســتمرار پیون ــد ب باي

ادگی سـادات بیهقـی   فامیلی و علقـه هـای خـانو   

با خانـدان هـای حـاکم بـر کشـمیر و پیامـدهای       

آن توجه جـدی کـرد؛ چنـان کـه بعـد از مـدتی،       

برخی شـاهزادگان کشـمیری کـه از طـرف مـادر      

نســب بــه ســادات بیهقــی مــی بردنــد بــر مســند 

ــن ســرزمین نشســتند. بعــد از آنکــه   ســلطنت اي

ــه   ــان مهــاجر ب ــی از جايگــاه مهمان ســادات بیهق

ــان ــت کشــمیر   جايگــاه وارث ــدگان حکوم و دارن

رســیدند، بــر کوشــش هــای خــويش بــرای دور  

ــند     ــمیری از مس ــان کش ــان و رقیب ــردن مخالف ک

حکومت اين سـرزمین بیفزودنـد. بـا ايـن حـال،      

کشمکش ها و منازعـات داخلـی کشـمیر آنقـدر     

ــوان ــق و ت ــرانجام   عمی ــه س ــود ک ــده ب ــا ش فرس

ــا در     ــمیری آنه ــدان کش ــی و متح ــادات بیهق س

ــم  ــرن ده ــر ق ــالت   اواخ ــر حم ــری در براب هج

پیاپی سپاه تیموريـان هنـد )بابريـان( زانـو زدنـد.      

بـا اســتیالی تیموريـان هنــد بـر ايــن ســرزمین و    

قتل و تبعیـد شـماری از شخصـیت هـای متنفـذ      

ســادات بیهقــی، هــم ســادات از عرصــه سیاســی 

ــت    ــم موقعیـ ــدند و هـ ــار زده شـ ــمیر کنـ کشـ

ــزل    ــیار تن ــرزمین بس ــن س ــا در اي ــاعی آنه اجتم

     کرد.   
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