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چکیده
گس���ترش اس���الم در منطقه لداخ بررس���ی می ش���ود. در بحث اول،  در ای���ن تحقیق، تاریخ 
جغرافی���ای این منطقه مورد توجه اس���ت. لداخ، ش���مالی ترین منطقه هند اس���ت. از یک 
کس���تان هم مرز اس���ت.  لداخ در زم���ان قدیم،  س���مت در م���زر چی���ن، و از س���مت دیگر با پا
گلگیت و پوریک بود و بنام ماریول معروف است. لداخ  منقطه ای بزرگ ش���امل بلتستان، 
گون اس���تقالل یاف���ت. در زمان حمله  قب���ل از اس���تقالل، جزئی از تبت بوده و توس���ط نیما
کش���میر ش���د.  س���یک ها، جمون اس���تقالل خود را از دس���ت داد و جزئی از ایالت جمون و 
که توسط شین، رب می وو بنیاد نهاده شد. بعد از زوال  لداخی ها ابتدا بون مذهب بودند 
کش���میر وارد لداخ ش���د. در قرن 14 میالدی، اسالم توسط مبلغان  بون، دین بودا از طریق 
گسترش یافت. از جمله مبلغین، سید علی  ایرانی وارد منطقه لداخ شده و در سراسر لداخ 

همدانی، سید محمد نوربخش و سید شمس الدین عراقی هستند.
کشمیر هند، لداخ، اسالم، سید علی همدانی، سید محمد نور بخش،  کلیدی:  گان  واژ

شمس الدین عراقی.

1. مقدمه
که قبل از اسالم، دین بون و بودایی در آن رواج داشت. دین اسالم  لداخ از مناطق دورافتاده است 

که اس���الم با شمش���یر  گس���ترش یافت. برخی می گویند  در ای���ن منطق���ه، بدون جنگ و خون ریزی 

گس���ترش یافت، اما با آش���نایی بیشتر منابع تاریخ اس���الم در این منطقه، این نظریه رد می شود. با 

گرفته و اس���الم را  گس���ترش اس���الم در مناطق مختلف جهان، می توان در زمان حاضر هم از آن الگو 

کرده  گس���ترش اس���الم در منطقه لداخ اشاره  گس���ترش داد. این مقاله به  در مناطق مختلف جهان 

کتاب های  گس���ترش اس���الم را معرفی می کند. درباره تاری���خ لداخ،  و مبلغی���ن این مناطق در زمان 

کتابی  متعددی توس���ط محققین محلی و خارجی نوش���ته   ش���ده، اما درباره تاریخ اس���الم در لداخ، 

گسترش اسالم در لداخ و مبلغین آن بررسی می شود. یافت نشد. در این تحقیق، چگونگی 

کارشناسی تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از هندوستان.  1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی تاریخنامه اسالم / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 41-25/1398
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2. لداخ از لحاظ جغرافیایی
کش���میر در هند  ل���داخ، منطق���ه ای در ش���مالی ترین نقطه هند و نیز ش���مالی ترین قس���مت جامو و 

کش���میر  اس���ت. در زمان حاضر، لداخ قس���متی از جمهوری هند به مرکزیت دهلی نو و ایالت جامو و 

کش���میر بوده و س���ه هزار  به مرکزیت س���رینگیر اس���ت. این منطقه، مرتفع ترین فالت در ایاالت جمو 

کیلومتر آن،  کیلومتر مربع اس���ت، اما فقط 620  متر از س���طح دریا ارتفاع دارد. وس���عت لداخ 96701 

کوه های هیمالیا در جنوب و  قابل زراعت اس���ت. )حمید، 2009، ص37( این فالت در میان رش���ته 

کرگل است. مردم لیه، بیشتر  قره قروم در ش���مال قرار دارد. لداخ، مش���تمل بر دو شهرس���تان، لیه و 

کرگل ش���یعه اثنی عش���ری هس���تند )حمی���د، 2009، ص38(. لداخ در زمان  بودایی مذهب و مردم 

قدی���م، مانگ یول، یعن���ی منطقه بزرگ هم خوانده می ش���د )کاچو س���نکدرخان، بی تا، ص6(. در 

کوه  جایی دیگر، تبت خورد هم نامیده می شود. لداخ در قدیم، منطقه ای بزرگ بوده و از شمال تا 

قره قروم ترکس���تان چین، از مش���رق و جنوب تا ردوق چمورتی یا تبت و از جنوب تا الهول سپیتی یا 

هماچل پردیش را  تحت حکومت خود داشته است )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص28(. 

کوهستانی بوده و فرهنگی مرکب  لداخ در قدیم به وس���عت سی هزار متر مربع بود. این سرزمین 

گذش���ته، این ناحیه اهمی���ت راهب���ردی فراوانی برای  از فرهن���گ هن���دو، اس���المی و تبت���ی دارد. در 

دادوس���تدهای هند با چین و آس���یای میانه داش���ت، ام���ا دولت چین در ده���ه 1960 این منطقه را 

کند. چون لداخ بخشی  گردشگری را در لداخ احیا  کرد. از 1974دولت هند توانسته صنعت  مسدود 

کس���تان اس���ت، حضور ارتش هند در این منطقه،  کش���میر بوده و مورد منازعه با پا از ایالت جامو و 

گذرگاهی برای  پررنگ و محس���وس اس���ت. این منطقه از قدیم، ای���ن پناهگاهی برای روحانی���ون و 

سربازان شجاع بود. )لداخی، بی تا، ص53(

3. آب و هوای لداخ
گرد و غبار دارد. در فصل  ک بدون  گرم و ش���ب ها سرد است. هوای پا آب و هوای لداخ خش���ک، روزها 

گاهی هوا به منفی 40 درجه  زمستان بسیار سرد و در فصل تابستان هوای معتدل دارد. در زمستان 

می رسد. لداخ بعد از قطب جنوب، سردترین منطقه جهان است. )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص 25( 

4. رودخانه های معروف لداخ
رودخانه های معروف لداخ، س���ند، س���ورو، شیوک و دارس هستند. رود س���ند، یکی از مشهورترین 

رودخانه های دنیا است. نام اصلی سند، رودخانه سینگه به معنی شیر است؛ زیرا این رودخانه از 
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کستان  کوهستان نیمو شروع شده و از وسط پا کوهی مانند دهان شیر می جوشد. این رودخانه، از 

کس���تان از جمله بلتس���تان پنچاب،  می-گ���ذرد در دری���ای هن���د پای���ان می یابد. بیش���تر مناط���ق پا

ب���ا این رود آباد می ش���وند. ای���ن رودخانه در مذهب هن���دو، از رودخانه های مقدس اس���ت. )کاچو 

سنکدرخان، بی تا، ص25(

5. تاریخ سکونت در لداخ
که این ناحیه، از عصر نوسنگی  کنده کاری های یافت  شده در بسیاری از نقاط لداخ نشان می دهد 

مس���کن نوع بشر بوده  است. )فرانکی، 1972( س���کونت ابتدایی در لداخ، توسط عشایر تبتی بنیان 

گوسفندان خود بودند. آنها برای چرا، از جایی  گاه برای  گذاشته شده؛ زیرا عشایر تبت به دنبال چرا

گوسفندانش���ان در باالی  کرده و مدام در رفت وآمد بودند. تبتی ها، برای خود و  کوچ  به جای دیگر 

که  کوه هایی  که به آنها در زبان محلی، لهس می گویند. به  کوه، خانه های موقتی درست می کردند 

گفته شد و  در آنجا خانه های موقتی می ساختند نیز لهس دوق می گفتند. به تدریج به آن لهادوق 

به مرور زمان نیز به نام لداخ تبدیل شد. نام لداخ در قدیم، مریول بود. سکونت در مناطق مختلف 

کردند. در لداخ،  گرفت. لیه فیانگ و تبتی ها در مناطق لداخ تس���لط پیدا  ل���داخ، به تدریج صورت 

کیسر، حکومت می کردند )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص185(. فرزندان لنگ رگیال 

6. نژاد مردم لداخ
کنان لداخ، ترکیبی از هندوآریایی ها و جماعتی از نژاد مونو دارد بوده اند. )ری، 2005(  کهن ترین سا

کوش���ان بود. درباره نژاد منطقه نیز س���خنان  در قرن نخس���ت میالدی، لداخ قس���متی از امپراتوری 

مختلفی اس���ت، چنانچه می گویند لداخ، از س���ه نس���ل تش���کیل شده اس���ت. منگول، درد و مون. 

م���ون، ق���وم و درد از نژاد آریا بوده، اما در ح���ال حاظر هیچ قوم خالصی یافت نمی ش���ود. این اقوام 

در مناط���ق مختل���ف زندگی می کنند. در بلتس���تان و به خصوص در لداخ، بیش���تر قوم مغول زندگی 

کرگل، بیش���تر نسل مخلوط از این سه نژاد هستند. نژاد خالص دارد، در منطقه  می کنند و در پرک 

گرکونو و دارس یافت می ش���ود. نژاد مون، در همه مناطق هس���تند. )کاچو س���نکدرخان،  درجکس 

بی ت���ا، ص39( در مذهب بودایی، ن���ژاد اهمیت خاصی دارد. بعضی نژادها را پایین و بعضی نژادها 

کارشان  که بیشتر آنها،  را برتر می ش���مارند. نژاد پایین، شهروند درجه دو هس���تند. مانند نژاد مون 

نوازندگ���ی و آهنگ���ری اس���ت. در مذاه���ب بودای���ی، ازدواج با این ن���ژاد جایز نیس���ت و در مجالس و 

محاف���ل، جای پایین تری ب���رای این قوم اختصاص می دهند. بعد از ورود اس���الم، نژادپرس���تی در 
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کنون نیز نژادپرس���تی وجود دارد. بر  میان مس���لمانان برداش���ته ش���د، اما در بین مذهب بودایی، ا

اس���اس بررسی های انجام ش���ده، نژاد مردم منطقه، به پنج نژاد برمی گردد. چینی، مغولی، ایرانی، 

هندی و تبتی )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص46(.

7. لداخ از نظر فرهنگ و تمدن
در زم���ان قدیم، لداخ از نظر فرهنگ و تمدن، با دیگر مناطق متفاوت بود و خود، فرهنگ و تمدنی 

گران خارجی را به س���وی خود جل���ب می کرد. )لداخی،  گردش  گان���ه داش���ت. به همین دلیل،  جدا

که س���رمایه ای  کتاب خطی نایاب نگهداری می ش���ود  بی تا، ص53( در معبدهای بودایی، هزاران 

کم توجه���ی و بی دقتی، تعداد زی���ادی از این  عظی���م ب���رای فرهنگ و تمدن لداخ اس���ت. به دلی���ل 

 central  instituate of Buddhist stu dies کتاب ها از بین رفته، اما در حال حاضر، مؤسسه ای به نام

کتاب های نایاب نگهداری می کنند. )لداخی، بی تا، ص53( لداخی ها از قرون متمادی، به  از این 

سنگ تراشی و مجسمه سازی، ادب و ش���عر، موسیقی، لطیفه و داستان گویی می پرداختند. لداخ 

کت و آرام ب���ود و این امر باعث پیدایش هنر و ادب در این منطقه ش���ده  از نط���ر طبیعی، محلی س���ا

گردش���گران خارجی،  و فن���ک کاران بزرگی در این منطق���ه زندگی می کردند )لداخی، بی تا، ص59(. 

فرهنگ مردم لداخ را چنین تعریف می کنند: »مردم این منطقه خوش اخالق، ش���ریف، راس���ت گو، 

دین دار و قانع هستند و به موسیقی و رقص اهمیتی خاص می دهند« )عبدالغنی، 2014، ص13(. 

که این منطقه، جای س���کونت لها و لهامو، یعنی ارواح نیکان است.  مردم منطقه اعتقاد داش���تند 

بنابرای���ن، ب���رای خوش���نودی آنها به رقص و موس���یقی می پرداختن���د. در این مورد، داس���تان های 

کیس���ر اس���ت. تمام مردم منطقه این  که از جمله آنها، داس���تان  مختلفی در بین مردم وجود دارد 

داس���تان را حفظ داش���تند )هرداس���ی، بی تا، ص89(. بازی های معروف در ای���ن منطقه، جوکان و 

که هنوز هم رواج دارد.  کمان بود  تیراندازی با 

8. رسم خط در لداخ
کم  ترویج رسم خط در تبت از قرن هفتم میالدی شروع شد. در زمان حکومت سونگ سین، زگمپو حا

که از قبیله تهومی بود، با هزینه دولتی برای تحصیل علم  تبت، یکی از وزرای خود به نام سامبوته را 

لس���ان و فن تحریر به هند فرس���تاده بود. س���امبوته، از اس���تادی به نام تمزه لیچن، زبان سنسکریت 

کمک حروف سنس���کریت، دو نوع حرف ب���رای زبان تبتی به  گرف���ت. بعد از بازگش���ت به تبت، با  را فرا

کاربرد علمی و نوش���تن استفاده  وجود آورد. یکی زبان اوچن و دیگری زبان تایک. این حروف را برای 
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کتاب  می کردند و مثل حروف انگلیس���ی، از چپ به راس���ت نوش���ته می شد. ایش���ان برای زبان تبتی، 

کامل از  کرگل و بلتستان، بعد از ورود اسالم، این حروف به طور  ادبیات نوشت، اما در مناطقی مانند 

بین رفت. در منطقه لیه، هنوز هم آن حروف استفاده می شود. )هرداسی، بی تا، ص72(

9. تأثیر زبان فارسی در فرهنگ لداخ
بعد از ترویج اسالم توسط مبلغان ایرانی در مناطق مختلف لداخ از جمله بلستان و کرگل، زبان فارسی 

کرد؛ زیرا مبلغین اسالم، فارسی زبان بودند. آنها با زبان فارسی، اسالم را رواج  در این مناطق رواج پیدا 

کار  ک���رد و در تمام ادارات نیز زبان فارس���ی به  می دادن���د. ای���ن زبان، در می���ان درباریان هم رواج پیدا 

می رفت. به تدریج، شعرای محلی هم با زبان فارسی شعر می سرودند. در زمان حاضر نیز شعر فارسی 

در بلتیس���تان رواج دارد و بسیاری از واژه های فارس���ی، وارد زبان بلتی و پرکی شده است. هم زمان با 

کار می رود. الفاظ زیادی از زبان  نفوذ زبان فارسی در زبان بلتی، اصطالحات عربی هم در زبان بلتی به 

فارسی- عربی جزء زبان بلتی و پرکی شده است. )هرداسی، بی تا، ص82( 

10. لداخ از نظر سیاسی
کمیت این منطقه بارها میان  در س���ده هش���تم میالدی، لداخ درگیر نبرد بین چین و تبت ش���د. حا

گون بعد از  چین و تبت رد و بدل ش���د. در س���ال 842 یکی از نمایندگان س���لطنتی تبت به نام نیاما

ج در امپراتوری تبت، لداخ را به عنوان س���رزمین مس���تقلی تحت امر خ���ود درآورد و یک  ج و م���ر ه���ر

کرد. در این دوره لداخ جمعیت قابل توجهی از تبتی ها داشت.  سلس���له لداخی مس���تقل تأس���یس 

گون، درباره چگونگی تأسیس حکومت در لداخ می نویسد: نیما

در بی���ن خان���واده آنها اخت���الف داخلی پیدا ش���ده و حکومت آنها از بین رفت���ه بود. برادر 
گون ای���ن زندگی خفت بار را تحمل نکرد و با  ب���زرگ او در آنج���ا ذلیالنه زندگی می کرد، اما نیما
گردیریال،  کرد. او با سختی  بسیار به محل  صد س���وار به طرف غرب تبت، یعنی لداخ هجرت 
کرد. سپس  گرکی رسیده و آن را برای تأسیس حکومت خود اختیار  محلی بین تیشی گانگ و 
کاخی عظیم  گردیرال  کرد. بعد از اش���غال چندین روس���تا، در  به روس���تاهای مختلف حمله 
کاخ هنوز موجود اس���ت. در عالقه  ک���رد. خرابه ها و ویرانه ه���ای آن  کاخ قرمز بنا  مع���روف ب���ه 
ک���ه امور حکومت را خوب می دانس���ت. این المه،  کرگل، یک المه وجود داش���ت  پورن���گ یا 
گون در مدت  کرد. نیما کمک  نیمان گون را به پیش خود فراخواند و در اداره حکومت به او 
کهور  کرد، س���پس در همانج���ا با زنی به ن���ام دوزا کرگل را تس���خیر  چن���د روز، تم���ام پورنک یا 
کرد. زانسکار و لداخ  کرد. وی در اواخر عمرش این سرزمین را بین فرزندانش تقسیم  ازدواج 
که تا زمان حمله دوگرا، نس���ل ایشان در این منطقه  را به پس���ربزرگش به نام س���پلی گون داد 
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کمان  حکومت می کرد. نیمه گون با تبتی ها ارتباط زیادی داش���ت؛ زیرا خودش از نس���ل حا
تبت بود و تمام فرهنگ و تمدن تبت را پذیرفته بود.  )لکهنوی، 2009، ص276( 

گون، تن���دوف نمگیال اس���ت. او در س���ال 1820 ت���ا 1834 میالدی  ک���م از نس���ل نیما آخری���ن حا

ک���رد، اما به دلیل بی لیاقتی و عیاش���ی، حکومت���ش رو به زوال رف���ت و راه را برای دیگران  حکوم���ت 

ک���رد. )لکهنوی، 2009،  ک���رد. در همین زمان، زور آور س���نگ، با هزاران نفر س���واره به آنها حمله  ب���از 

گرفت و با حمالت  ص376( در قرن هفدهم در نبردی میان تبت و بوتان، لداخ در جانب بوتان قرار 

گورکانیان مسلمان هند به این نبرد، جنگ حالت سه جانبه به  ش���دید تبت روبرو شد. با پیوستن 

که از 1679  گرف���ت. امروزه این جنگ را به عن���وان جنگ تبت-لداخ-گورکانیان می شناس���ند  خ���ود 

کش���میری، برای حفظ سلس���له لداخی تالش زیادی  ت���ا 1684 به طول انجامید. سیاس���ت مداران 

که در له بنا ش���ده بود. آنها از ش���اه لداخ  کردند  کمک را مش���روط به حفظ مس���جدی  کردند و این 

خواس���تند تا به دین اس���الم درآید. )Islam-Tibet( در س���ال 1684 معاهده صلح میان تبت و لداخ 

بس���ته ش���د، ولی به محدودشدن استقالل لداخ انجامید. در 1834 لداخ توسط سیک های شمال 

هند به قلمرو آنها ملحق ش���د. در 1850 ش���ورش لداخیان علیه س���یک ها آغاز شد. در همان زمان، 

کلیسای موراویاندر 1885 در لداخ تأسیس  کردند.  کشف  اروپاییان اهمیت لداخ و زیبایی هایش را 

ش���د. پس از استقالل هند در 1947 مهاراجا هاری سینگ، هنوز تصمیمی برای پیوستن به هند یا 

کرد. در نتیجه  کستان به لداخ رسید و عملیات نظامی را آغاز  کستان نگرفته بود. نیروی زمینی پا پا

کارگیل،  کنار س���ایر مناطق اطراف، مانند دراس���و  ارتش هند نیز وارد عمل ش���د و س���رانجام لداخ در 

گرفت. )منیون و پرافوت، 1989(  در 1949 چین، مرز میان خود و هند را در  تح���ت اختی���ار هند قرار 

ناحیه لداخ بست.

11. دین مردم منطقه قبل از اسالم

11-1. آیین بون

مردم لداخ در ابتدا بون مذهب بودند. این مذهب توس���ط شین رب می وو، در منطقه ژانگ ژونک 

بنیاد نهاده شد. بنیان گذار این مذهب از نسل شین بود. او در اوملولونگ رنگ متولد شد. درباره 

کجا واقع شده، سه قول وجود دارد.  اینکه این محل در 

- قول اول، این محل در شانگ شونگ است.

- قول دوم، این محل در ایران است.

- قول سوم، این محل در وسط تبت است. )لکهنوی، 2009، ص488(
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که ش���ین رب، در آغاز جوان���ی زبان های مختلف را  کتاب���ی درباره این ش���خصیت آمده اس���ت  در 

آموخت. در علم و دیگر علوم مهارت داش���ت. در س���یزده س���الگی با سیصد و سی و هشت شاهزاده 

کرد. فرزندان زیادی داش���ت. در س���ی و سه سالگی یک  از جمله دختر ش���اه جین کونگ چه ازدواج 

کرد و قدرت های زیادی به دست آورد. او ریاضت می کشید، حتی با یک دانه  زندگی عابدانه اختیار 

برنج و یک قطره آب زندگی می کرد. )لکهنوی، 2009، ص489(

که در می���ان جنات، یعنی محل جن ها س���یر  ش���ین رب ب���ه دلیل ریاض���ت، به مرحله ای رس���ید 

کیس���ر رس���ید، یعنی به اعتقاد بون م���ت او به مقام  کیزگی نفس و به مقام  می ک���رد. در آنج���ا او ب���ه پا

کیس���ر از آس���مان فرود می آید و  که  خدایی رس���ید. لهای-انگمو به مرد بزرگ منطقه وعده می دهد 

که ارواح خبیثه و مذهب بت و مذهب  در زمین به شکل انسان متولد می شود. اهداف او این بود 

کرده، مذهب بون را رواج دهد. از س���ال 679 میالدی تا  ک  گ شوس���ون را از منطقه لینگ یول پا را

755 به دلیل گسترش مذهب بودایی، مذهب بون از بین رفت. )لکهنوی، 2009، ص493( مذهب 

کتیبه های قدیم می توان  بون، ابتدا مظاهر قدرت را می-پرس���تید و به خدایان اعتقاد داش���ت. از 

که رب می وو قابل احترام بوده اس���ت. او برای ش���فا، خوش���نودی خدای���ان را می طلبید و  دریاف���ت 

مخال���ف ارواح خبیثه ب���ود. در مذهب بون، وجود، دو نوع اس���ت. وجود مخف���ی و ظاهری. وجود 

کمک محسوس���ات.  که انس���ان نمی تواند آن را ببیند، مگر با  مخفی، وجود ماورای طبیعت اس���ت 

وجود مخفی دو نوع اس���ت. یک نس���ل آن را هال نامیده و نس���ل دیگر به آن هلو می گویند. هال را از 

که هر حادثه ای در دنیا، به واسطه  ارواح نیکان و هلو را از ارواح خبیثه می دانند. اینها اعتقاد دارند 

کمک  که انس���ان با  خ می ده���د. بون مذهب ب���ه قیامت اعتقاد ن���دارد، فقط اعتقاد دارد  ای���ن دو ر

نفسانی خود، در وجود خود توازن پیدا می کند )هرداسی، بی تا، ص45(.

11-2. آیین زرتشت

گفته بعضی مورخان مذهب زرتشت هم در این منطقه بود. یکی از محققین به نام جان بدلف  به 

می گوید:

گهواره مذهب زرتش���ت بود. این منطقه، همس���ایه بلتس���تان اس���ت. از  منطق���ه اوکس، 
گس���ترش یاف���ت. جان بدلف، برگزاری  کوه هندوکش مذهب زرتش���ت در این منطقه  طریق 
مراس���م ش���ب یلدا توسط مردم این منطقه را دلیل زرتشتی  بودن آنها می داند. در شب یلدا 
کرده، همه  تم���ام مردم از همه جا در عبادت گاهی جمع می ش���دند. عب���ادت گاه را چراغانی 
به دور آتش می چرخیدند و با هم می رقصیدند و اظهار شادمانی می کردند. این جشن هم 
کنون نیز در بلتستان برگزار می شود، به جشن می فنکس  یا آتش پرت کردن معروف است.  ا



الم
 اس
مه
ــــا
خنـ
اری
ت

32

)حسین آبادی، بی تا، ص21(

11-3. آیین بودا

کیش هندو به معنای بیدار، بنیان گذار این مکتب اصالحی است. به  دین بودا یکی از شاخه های 

که 500 سال قبل از میالد  کاپیالوستو در ش���مال هند بود  عقیده بوداییان، وی فرزند پادش���اه شهر 

کرده  کامیاب نامیده می ش���د. ستاره شناس���ان پیش���گویی  به دنیا آمد. او در آغاز، س���یدارتا، یعنی 

گر بودا ش���خصی بیمار یا مرده یا پیر یا راهبی را ببیند، خواهد مرد. بنابراین، پدرش او را  که ا بودند 

که مبادا چشم او به آنها افتد. بودا تا بیست و سه سالگی همان جا ماند  به قصری برد و دستور داد 

ج شد و پیرمردی را دید. فهمید سرانجام جوانی، پیری است.  کرد. روزی بودا از قصر خار و ازدواج 

گاهی به جای س���المتی، بیماری اس���ت. س���ومین بار جنازه ای  که  روز دیگر بیماری را دید و فهمید 

کار آید. با دیدن  گر سرانجام حیات مرگ است، پس زندگی به چه  کرد ا دید و بسیار ناامید شد و فکر 

کند تا حقیقت زندگی را دریابد. سرانجام در سن  گرفت شبانه، زن و فرزند خود را رها  راهب تصمیم 

که به حقیقت  گاهی معروف است، در تفکر غرق بود  که به درخت آ 36 سالگی زیر درختی انجیری 

رس���ید. بعد از آن در ش���هر بنارس، به ترویج اندیش���ه های خود پرداخت. وی 45 س���ال به صورت 

مداوم، به وعظ و تربیت مشغول بود. او سرانجام در سفری در شمال بنارس بیمار شد و همان جا 

درگذشت. )فعالی، 1389، ص59(

اندیشه های اصالحی بودا در مخالفت با تعصب های برهمنان بود و اختالفات طبقاتی را باطل 

گرد آمده است.  می شمرد. تعالیم اخالقی وی در مجموعه هایی مانند تری پیتکا، یعنی سه سبد، 

ای���ن تعالیم، بر آیین هندو پایه گذاری ش���ده و ترک دنیا، تهذیب نف���س، تعلم، مراقبه و تالش برای 

گردون���ه زندگی پر رنج ای���ن جهان را توصیه می کند. به وصول ب���ه نیروانه، اهمیت زیادی  رهای���ی از 

که  خ بزرگ آیین  می دهد. )ر.ک: توفیقی، 1377( دین بودا س���ه فرقه دارد. یکی مهایانه، یعنی چر

که این آیین در جنوب س���ریلنگا  کوچک  خ  در ش���مال چین رواج دارد. دیگ���ری هینایانه، یعنی چر

کوچک، آیین خود را ت���راوادا، یعنی آیین  خ  کش���ورهای جنوب ش���رق آس���یا رواج دارد. پیروان چر و 

خ الماس.  کتب دینی آن به زبان پالی است. دیگری وجریانا، یعنی چر نیکان و برزگان می خوانند. 

کهانت یا توتم پرس���تی درآمیخته و تش���کیالتی  این فرقه در تبت وجود دارد و آیین بودا را با س���حر و 

نیرومند برای خود پدید آورده اس���ت. آیین مذکور المه ئیزم خوانده می ش���ود و عنوان رهبر مذهبی 

گونه اس���ت. دالیی المه در عصر حاضر، پس از س���رایت  مقت���در آن، دالیی الم���ه به معنی رئیس دریا

کمونیس���م چینی به تبت، رهس���پار هندوس���تان ش���ده و در آنجا به ارش���اد و رهبری مشغول است. 

)توفیقی، 1377، ص29(
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12. ترویج آیین بودا در لداخ
کشمیر و در قرن دوم میالدی به لداخ راه یافت در این زمان، بیشتر مردم لداخ  گرایی از طریق  بودا

کمیت  دین بون را باور داشتند. در سده هشتم میالدی، لداخ درگیر نبرد بین چین و تبت شد. حا

این منطقه بارها میان چین و تبت رد و بدل شد. در سال 842 یکی از نمایندگان سلطنتی تبت به 

ج در امپراطوری تبت، لداخ را به عنوان س���رزمین مس���تقلی تحت امر  ج و مر گون بعد از هر نام نیاما

کرد. در این دوره، لداخ جمعیت قابل توجهی  خود درآورد و یک سلس���له لداخی مس���تقل تأسیس 

گسترش وسیع آیین بودایی شد و نظرات مذهبی  از تبتی ها داش���ت. این سلس���له منجر به دومین 

گسترش  کرد. نخستین  کشمیر به دین بودایی وارد  گونی را از شمال  غرب هند، به خصوص از  گونا

خ داده بود. بودیسم، پیشتر توسط خود تبتی ها ر

ترویج  بودایی در لداخ، از سال 667 میالدی با فتوحات آغاز شد. بوداییان لداخ، از فرقه المی 

هستند. فرقه المه، خود فرقه های مختلفی دارد. هر فرقی از معبد آنها شناخته می شود. به همین 

دلی���ل در ل���داخ هم فرقه های مختلف از فرق الم���ه وجود دارد. بنابراین، ه���ر معبدی به نام همان 

که به برخی از آنها اشاره می شود.  فرقه نامیده شده 

کاله زرد  گیل���دن: ای���ن فرقه یکی از فرقه های جدید اس���ت. الم���ه این فرقه، لباس قرم���ز و  ال���ف( 

می پوشد. 

خ می پوشند. کاله سر خ و  که لباس سر ب( دوگپا: از فرقه های قدیم بودایی است 

کاله قرمز می پوشند. که لباس و  ج( دی گون: یکی از فرقه های قدیم است 

کاله قرمز می پوشند. )لکهنوی، 2009، ص492(  که  د( سس کیا: یکی از فرقه های قدیم است 

در لداخ، عبادتگاه های بودایی زیادی است. این عبادتگاه ها با نقاشی های زبیایی تزیین شده 

گردشگران و سیاحیان را به طرف خود می کشاند. در بودایی، دو نوع معبد  است. به همین دلیل 

گونپا مجس���مه های خدایان نگهداری  گونپا و دیگری به ن���ام چورتن. در  وج���ود دارد. یکی به ن���ام 

گونپا سکونت می گزینند.  گونپا می روند. المه ها نیز در  می شود و بوداییان برای عبادت خدایان به 

کرده و  که وسط آن باز است. بوداییان، اطراف چورتن طواف  گنبدی شکل است  چورتن، معبدی 

به آن احترام می گزارند. این نوع معبد در همه جا دیده می شود. )لداخی، بی تا، ص55( 

13. نقش لوساوار پن چن زنگپو در ترویج مذهب بودایی در لداخ
کهوری، جانش���ین وی ش���د. او پس���ری به نام  که الدی س���وک گون از دنیا رفت، پس���ر بزرگش  زمانی 

کاراز س���پرد و خودش به المه  کاراز داش���ت. وقتی پس���ر به جوانی رس���ید، حکومت را به پس���رش نا نا
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کش���میر و  گردی خود پذیرفت و برای تحصیل بیش���تر به  رفت. او ش���خصی را به نام لوس���اوا به ش���ا

غ التحصیلی به لداخ بازگشت و تمام زندگی خودش را وقف خدمت  هند فرس���تاد. لوساوا بعد از فار

کامل ایش���ان، لوس���ادارین چن زنگپو است. تاریخ او در معبد بودایی المه یور  کرد. نام  مذهب بودا 

کرد و مذهب  کالس بربت 108 معبد و 108 چورتن ایجاد  کوه  کوه زوجیال تا  موجود اس���ت. ایش���ان از 

گس���ترش داد. در مناطق مختلف مانند الچی، س���ومده، مانگیو، لیه، تهولنک و چکتن،  بودایی را 

ملبه و بزگو، خرابه های آن موجود است.

گونپا یا معبد تهولنک، بهترین آثار لوس���اوا بود. این معبد اولین معبد مذهبی بودایی  تهولنگ 

بود، البته معبد المه یورو هم از معبدهای قدیمی اس���ت. معبد المه یوری، اول معبد مذهب بون 

کنار تاالب  ب���وده و بع���د از تغییر مذهب توس���ط م���ردم این منطقه به معب���د بودایی تبدل ش���د. در 

کالس پربت، حدود از صد، تا پانصد المه زندگی می کرد. این مناطق از منطقه آباد دور بود.  مانسر و 

ک آنها پرداخت را می کرد.  ج خورا کم منطقه خر بنابراین، تهیه غذا برای المه ها س���خت بوده و حا

)لکهنوی، 2009، ص279-278(  

کشمیر و لداخ 14. اولین دوره تبلیغ اسالم در 
کش���میر رواج  کش���میر، ابت���دا مذه���ب بودایی رواج داش���ت. بع���د از زوال بودایی، دین هندو در  در 

کش���میر، س���ید عبدالرحمن بود. ایش���ان در ق���رن هفت���م هجری از  یاف���ت. اولی���ن مبل���غ اس���الم در 

کش���میر یک امر غیبی می دانند و  که ایشان را در  کتب مورخین آمده  کش���میر آمد. در  ترکس���تان به 

کم  کرد، حا کشمیر هجرت  به بلبل ش���اه معروف است. شاهزاده ای به نام رگیال بورچن، از لداخ به 

گرفت. او به دس���ت بلبل، اس���الم پذیرفت و لقب صدر  کش���ت و حکومت آن را به دس���ت  کش���میر را 

کرد. پذیرفتن  گرفت و به س���لطنت رس���ید. ریچن ش���اه با دختر رام چندر ازداوج  دین   رینچن ش���اه 

کشمیر نگذاش���ت، اما در لداخ تأثیر فراوانی در بین مردم  اس���الم توسط ریچن ش���اه، تأثیر زیادی در 

کشمیر، در لداخ هم سرگروه ش���د. این سلطنت تا زمان شاهان  گذاش���ت. ریچن ش���اه عالوه بر  لداخ 

کش���میر  کش���میر، بلبل ش���اه را به عنوان اولین مبلغ اس���الم در  کش���میر رایج بود. اهل  چوغتای در 

پذیرفتند. )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص544(

کشمیر و لداخ 15. دوره دوم تبلیغ اسالم در 
کش���میرآمد. در مرحله اول، سید علی  چندین س���ال بعد از فوت بلبل ش���اه، س���ید علی همدانی به 

کشمیر آمده بود. ایش���ان در ضمن سیر و سیاحت، دین اسالم را  همدانی برای س���یر و س���یاحت به 
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نیز تبلیغ می کرد. )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص544(

کش���میر آمد. اولین بار در دوره حکوت س���لطان ش���هاب الدین،   س���ید علی همدانی، س���ه بار به 

یعنی در س���ال1360 میالدی بود. سید حسن بهادر، ابن سید تاج الدین بیهقی، از طرف سید علی 

که ایش���ان در دربار سلطان رسید و  کشمیر رفته بود. وقتی  همدانی برای ش���ناختن رس���وم رایج به 

سلطان استعداد ایشان را دید، وی را در بین سربازهای خود جای داد. سید علی همدانی در زمان 

کشمیر بود.  کشیر شد. برادر سلطان در آن روز در  حمله سلطان شهاب الدین به پنجاب هند، وارد 

کرد. سید علی بعد از چهار ماه، دوباره به هند رفت در  ایشان از سید علی همدانی بسیار استقبال 

کرد. سال 755 هجری به مقام فیروزپور رسید و با سلطان مالقات 

کرد و به خواست سلطان   س���ید علی، بین س���لطان شها ب الدین و فیروزش���اه تغلق صلح ایجاد 

کشمیر شد  کش���میر برگش���ت. سال 781 هجری س���ید علی همدانی همراه هفتصد س���ادات وارد  به 

کنار رودخانه در محل عالالدین پوره  کرد و در  کرد. س���لطان اس���تقبال  و دوباره با س���لطان مالقات 

کاله  کرد. س���لطان،  کاله خود را به س���لطان هدیه  گزی���د و ب���ه تبلیغ و عب���ادت پرداخ���ت.  س���کونت 

کاله را روی تاج خود  را ب���ه عنوان تاج اس���تفاده می ک���رد. بعد از فوت س���لطان، فرزندان او هم ای���ن 

کاله همراه او دفن ش���د.  می گذاش���تند. در س���ال 517 میالدی بعد از فوت س���لطان فتح ش���اه، این 

کاله از سر  که هر وقت این  کاله داستان ها و نقل های عجیبی وجود دارد. در تاریخ آمده  درباره این 

کمان غایب باشد، حکومت آنها زایل خواهد شد. )لکهنوی، 2009، ص25-23( حا

س���ید عل���ی همدانی برای تبلیغ اس���الم به مناطق مختل���ف می رفت. او همیش���ه در حال تبلیغ 

اس���الم بود و مردم به دلیل وعظ و نصیحت های ایش���ان، به دین اس���الم متمایل ش���ده، به تدریج 

کرد و به بلتس���تان رفت. در  گهری دونک، مس���جدی بن���ا  اس���الم را قب���ول می کردند. س���ید علی در 

کرد. بعد از آن به منطقه ش���غر رفت و در  س���رکردو نیز مس���جد جامع را س���اخت و نماز جماعت برپا 

گنید آن  کنون در باالی  که عصای س���ید علی هم ا گفته می ش���ود  کرد.  آنجا نیز اولین مس���جد را بنا 

کمیت چین اس���ت. او به لداخ رفت در روس���تای  کنون زیر حا مس���جد وجود دارد. این منطقه هم ا

که درون آن س���فید اس���ت، نوشت.  کرد و س���وره مزمل را به خط جلی س���یاه  چه یک مس���جدی بنا 

کت���اب، ذریخه الملوک و  )حس���ین آبادی، بی تا، ص 23-24؛ لکهنوی، 2009، ص699( ایش���ان دو 

که وی این دو  کتاب در نزد علمای ش���غر وجود دارد. نقل شده  کرد. این دو  المودة القربی را تألیف 
کنون  که در مسجد سکونت داشت و ریاضت می کشید، نگاشته است. اهل تصوف، ا کتاب را زمانی 

کتاب عمل می کنند )لکهنوی، 2009، ص698(. سید علی همدانی به مدت پنج سال  هم طبق آن 

در اطراف شغر و تبت مشغول تبلیغ بود و سپس به سرینگر بازگشت.
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کشمیر و لداخ 16. دوره سوم تبلیغ اسالم در 
که بیس���ت دو س���ال داش���ت، با س���یصد نفر در سال 796  بعد از س���ید علی همدانی، فرزند ایش���ان 

کشمیر شد و راه پدر را در تبلیغ دین اسالم ادامه داد. او در همان سال وفات یافت. هجری وارد 

کشمیر و لداخ 17. دوره چهارم تبلیغ اسالم در 
گرد  که خواهرزاده سید علی همدانی و شا بعد وفات پسر سید علی همدانی، سید محمد نوربخش 

کرد.  خاص او بود، به عنوان جانش���ین س���ید علی همدانی در منطقه لداخ تبلیغ اس���الم را ش���روع 

)لکهن���وی، 2009، ص699( س���ید محم���د نوربخش در س���ال 840 هج���ری مطاب���ق 1435 میالدی 

کمان این منطقه در زمان ورود س���ید محمد نوربخش، در اس���ردو غوطه  وارد این منطقه ش���د. حا

کمان  جوسنگی، در ش���غر غازی تهم اور و درخپلو شاه اعظم بودند. سید محمد نوربخش، تمام حا

کمان این  گرفت. چنانکه حا کرد و به نام س���ید علی همدانی بیعت  این مناطق را به اس���الم دعوت 

کم شغرقاضی  که اسالم را پذیرفت، حا کسی  مناطق، یکی پس از دیگری اسالم را پذیرفتند. اولین 

کرد.  که نام خود را به غازی میر تغییر داد. او مس���جد اموتک و مس���جد چه برونجی را تعمیر  تهم بود 

کرد. او نیز  کم آنجا را به اس���الم دع���وت  کرد و حا کرد و در آنج���ا مدتی قیام  بع���د از آن ب���ه خپلو س���فر 

دع���وت نوربخش را پذیرفت و در آنجا مس���جد هق چن را بنا نهاد. بیش���تر مردم مناطق بلتس���تان، 

اس���الم را پذیرفتن���د )لکهنوی، 2009، ص699-700(. س���ید محمد نوربخش در س���ال 869 هجری 

وفات یافت و در تهران دفن شد.

کشمیر لداخ 18. دوره پنجم تبلیغ اسالم در 
کن، در خانواده ای روحانی  ک به نام  میرش���مس الدین عراقی در یکی از روستای بخش سولغان ارا

به دنیا آمد. اس���م اصلی وی، س���ید محمد و نام پدرش س���ید ابراهیم یا درویش س���یدابراهیم بود. 

کاظم؟ع؟ می رسد و مادرش از سادات قزوین بود. وی در  نسب او با پانزده واسطه، به امام موسی 

س���ال 845 قمری، در خانواده ای عالم پرور به دنیا آمد، ولی به سبب پیری پدرش، هزینه خانواده 

در دوران نوجوان���ی، به دوش میرش���مس الدین افتاد. او با وجود مش���کالت زندگی، باز هم بیش���تر 

اوق���ات خود را در مصاحبت عرفا و فضالی زمان خود می گذرانید. س���ید میر ش���مس الدین عراقی، 

بعد از س���ید محم���د نوربخش در زمان میرزا س���لطان والی خراس���ان در س���ال 888 هجری قمری، 

کش���میر شد. در آن زمان، سلطان حسن ش���اه شهمیری، والی  به عنوان س���فیر والی خراس���ان وارد 

کرد  کماالت علمی س���ید میر ش���مس الدین را دید، از ایشان استقبال  که  کم وقتی  کش���میر بود. حا
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که مکتب شیعه را   کشمیر ماند. میر ش���مس الدین عالقه داشت  و ایش���ان به مدت هش���ت سال در 

کند، اما زمان مناس���ب نبود. در همان دوران، س���لطان حس���ن از دنیا رفت و به همین دلیل  تبلیغ 

کرد و آنها عقاید شیعه  سید، تبلیغ تشیع را مصلحت ندید، اما باز هم افراد خاصی را به تشیع تبلیغ 

کردند. از جمله باباعلی نجار و بابااس���ماعیل و بعضی سرمایه داران چادوره مثل ملک رینا.  را قبول 

کرد و این محل  کوه ماران، یک مس���جد و یک خانق���اه بنا  می���ر ش���مس الدین برای مریدان خود در 

کشمیر به خراسان  باعث تلیغ ش���یعه ش���د. بعد از تربیت افرادی خاص، سید میر ش���مس الدین از 

بازگشته و از آنجا به سفر حج رفت. )معرکه دار، بی تا، ص24(

کتاب قدیم لداخ درباره سید میر شمس الدین چنین آمده است:  در 

س���ید میر ش���مس الدین عراقی، با یک واس���طه ب���ه قطب االقطاب صفی الدی���ن اردبیلی 
می رس���د. بنابراین، به ایش���ان، صفوی هم می گویند. میر شمس الدین عراقی در سال 892 
هج���ری قمری از طرف ن���وه تیمورگرگانی، یعنی س���لطان حس���ین میرزا، به عنوان س���فیر، از 
کش���میر فرستاده ش���د و هشت س���ال به عنوان س���فیر وظایف خود را به خوبی  خراس���ان به 
گسترش اسالم  انجام داد و س���پس به ایران بازگش���ت. هدف اصلی ایش���ان، تبلیغ تش���یع و 
کند. فقط توانست بابا علی نجار از  بود، اما به دلیل وظیفه سفارت نتواست به خوبی تبلیغ 
کند. وی ادله شیعه و اعتقادات تشیع را در ذهن او وارد  محله حس���ن آباد س���رینگیر را شیعه 
کشمیر بود. شیعه شدن بابا علی نجار،  کرد. بابا علی نجار، اهل فضل و دانشمند مقتدر در 
موفقیت بزرگی برای میر ش���مس الدین عراقی بود. بابا علی، عقاید ش���یعه را به تمام مریدان 

گسترش داد. )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص550( خود 

کشمیر 19. سفر دوم میر شمس الدین به 
کش���میر شد. )معرکه دار،  میر ش���مس الدین عراقی، بار دوم در س���ال 902 هجری قمری دوباره عازم 

کشمیر می گوید: بی تا، ص78( برای علت سفر او به 

کشمیر به ایران، مال اسماعیل رئیس چله نشینان  بعد از بازگشت سید ش���مس الدین از 
گرایی���د و پیری و  کرده به ش���یوخیت  ش���ده ب���ود، اما ایش���ان تمام نصایح س���ید را فرام���وش 
کرده بود. این خبر به ش���اه قاسم رسید و ش���اه قاسم از سید خواست تا  پیش���وایی را اختیار 

کراه داشت و می خواست به بغداد برود. کشمیر ا کشمیر شود، اما وی از رفتن  عازم 

کرد و در نتیجه استخاره این شعر آمد:  کشمیر استخاره  ایشان با اصرار شاه قاسم، برای رفتن به 

دم هر ماده خری همچو خران بوی مکن  خوی مکن با بی خبران خوی مکن   

ترک این باغ و بهار و چمن جوی مکن همچون اشتر مرو جانب  هر خارجی  

کرد. بعد از زیارت عتبات عراق، همراه چندی از علمای  با این اشعار، سید رفتن به بغداد را ترک 



الم
 اس
مه
ــــا
خنـ
اری
ت

38

کشمیر شد. )معرکه دار، بی تا، ص78( در این سفر، تمام مشرکین،  نجف، هنرمندان و سادات وارد 

گرفته بودند، به دلیل تبلیغ س���ید میر ش���مس الدین  که تمام ممالک را در احاطه خود  کفار و فجار 

در زمره اسالم و ایمان درآمدند. منصب داران، قضات و حکام، مذهب شیعه دوازده امامی را قبول 

کردند )معرکه دار، بی تا، ص81(.

20. سفر میر شمس الدین به تبت یا لداخ
کمک علی نجار، ملک موسی،  که س���ید میر شمس الدین با  وقتی به س���ید محمد بیهقی خبر رسید 

ک  کاجی چک و غازی چک تبلیغ شیعه می کند، سید محمد بیهقی از کار میر شمس الدین غضبنا رینا

کرد. در آنجا  کرد و به اسکردو تبعید  کش���میر بیرون  ش���د و بیهقی، س���ید میر شمس الدین را با جبر، از 

همه طرفدار سید محمد نوربخش بودند و به مذهب ایشان اعتقاد داشتند. میرشمس الدین از این 

کمان  ک���رد. در آن زمان، حا کرد و با عنوان خلیفه نوربخش تبلیغ تش���یع را ش���روع  فرص���ت اس���تفاده 

گازری، درخپلورای به���رام پورک و حبیب چو.  مناطق عبارت بودند از دراس���کرد مقپون بخا، درش���غر 

س���ید میر شمس الدین، در تبت به مدت شش س���ال ماند و در این مدت به تبلیغ تشیع پرداخت و 

کم اسکردو از نوربخش برگشت و به مذهب میر شمس الدین ایمان آورد. )لکهنوی، 2009، ص  پسر حا

گشت. کشمیر باز  701( بعد از فوت سید محمد بیهقی، میر شمس الدین دوباره به 

کرگل یا لداخ 21. تبلیغ اسالم در منطقه 
کش���میر و لداخ، در دو مرحله و توسط دو شخص به نام رگیال بون الدی و چهوز  گس���ترش اسالم در 

کرچه بودند. آن دو برادر، به دلیل  گرفت. این دو شخص با هم برادر و پسران شاه   بون الدی صورت 

کشمیر،  کم  کردند و حا کش���میر رفتند. آنها به دربار هندو راجه راه پیدا  کرده و به  ظلم و س���تم، فرار 

گنگا را به عق���د رگیال بون الدی درآورد. او منطق���ه ای را به عنوان جهیزیه به  دخت���ر خ���ودش به نام 

کردند؛ زیرا در آن زمان تبلیغ دین  کش���میر، دین اس���الم را قبول  کرد. این دو برادر در  دخترش اهدا 

کشمیر همراه  کم  کشمیر به اوج خود رسیده بود. رگیال بون و چهوز بون الدی، با دختر حا اسالم در 

کشته و حکومت او را به  کرجه را  کم  کرجه ش���دند و پدر ناتنی حا یک لش���کر و یک مبلغ اس���الم وارد 

کردند. در  دست آوردند. آنها در این مناطق به تبلیغ دین اسالم پرداختند و مساجدی را تأسیس 

گناری هم به عنوان مسلم بیگم مشهور شد.  گرویدند. ملکه  نتیجه، تعداد زیادی از مردم به اسالم 

این واقعه در سال  هشتم هجری واقع شده است. )کاچو سنکدرخان، بی تا، ص542(
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کرگل یا پوریک کرچه  گلیارخاتون درسورو  22. تبلیغ اسالم توسط 
کم خواست پسرش با  کرچه بود. پسری به نام تهی نمگیال داشت. حا کم  گونگما نمگیال، حا رجا 

کرد  کم قبول  کم اس���کردو به شرط قبولی اسالم توسط پسر حا کند. حا کم اس���کردو ازداوج  دختر حا

کرد. اسم آن  کم اسکردو ازداوج  و ش���رط او پذیرفته ش���د. تهی نمگیال، مسلمان ش���د و با دختر حا

گونما نمگیال،  دختر، رگیال خاتون بود و بعد از ازداوج، به نام تهی الخاتون معروف شد. بعد از فوت 

کم منطقه ش���د. در این زمان، رگیال خاتون، برای اشاعه اسالم در منطقه  پس���رش تهی نمگیال حا

ک���رد. )لکهن���وی، 2009، ص703( حتی زی���ورآالت و جواه���رات خ���ود را فروخته و در  ت���الش زی���ادی 

کش���میر بود. این مسجد در زمان خود، نمونه ای تاریخی  که نجار آن از  کرد  گرچه گهر مس���جدی بنا 

بود. دیوار آن مس���جد با اش���عار و تاریخ منقوش ش���ده بود )لکهنوی، 2009، ص703(. این مس���جد 

کش���یده ش���د و چیزی از آن باقی نماند. در این حمله، خانه  در زمان حمله دوگره جمون، به آتش 

کردند، البته بعد  آخوند حمد ش���ریف نیز در آتش س���وخت. اهل روستا از ترس دوگره، از منطقه فرار 

کمه ش���ده و قرار ش���د آنها به جای آن، مسجد دیگری  کرگل، حمله کنندگان محا از مدتی در دادگاه 

که در حال حاضر آن مسجد موجود است )لکهنوی، 2009، ص731(. کنند  بنا 

23. اشاعه اسالم توسط تهی محمد سلطان
ثم���ره ازدواج بین رگیال خاتون و تهی نم گیال، پس���ری به نام تهی محم���د بود. رگیال خاتون، برای 

کشمیر آورد. سید میر هاشم در  تعلیم و تربیت تهی محمد، معلمی به نام عالم سید میر هاشم را از 

کارهای مذهبی نیز می پرداخت.  گزید و در آنجا به تبلیغ دین اسالم و  کاخ سفید سکونت  کرپوکهر یا 

او به همراه خود، چندین علمای دیگر مانند س���بحان میر منش���ی و آخوند فاضل را نیز آورده بود. 

کها، آخوند فاضل،  کم وا س���ید میر هاشم، مبلغین را به روس���تاهای مختلف فرستاد و به دعوت حا

برای تبلیغ اسالم به آنجا رفت. سید میرهاشم در زمان حیات تهی محمد سلطان از دنیا رفت و در 

کنون زیارتگاهی برای عموم ش���یعیان منطقه است. )لکهنوی،  همان جا مدفون ش���د. قبرش هم ا

2009، ص731( مردم منطقه، ارادتی خاصی به ایشان دارند.

کم در منطقه صوت، چکتن و پشکم 24. حبیب جو حا
کرد، حبیب چو بود. وی در زمان  که در منطقه صوت، چکتن و پشکم اس���الم را قبول  کس���ی  اولین 

کم این مناطق بود. حبیب چو بر اثر تبلیغ میر  کش���میر به بلتس���تان، حا تبعید میر ش���مس الدین از 

کرد. ای���ن واقعه در س���ال 906 هجری مطابق ب���ه 1500میالدی بود.  ش���مس الدین، اس���الم را قبول 
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کاخ فکر را  همراه حبیب چو پسرش مریدخان هم اسالم را پذیرفت. حبیب چو بعد از قبولی اسالم، 

کاخ در زمان حمله  گذاشت. این  کاخ پسری  کرد. اسم آن را  کاخ متسحکمی بنا  ترک و در یوربلتک، 

کرچه متحد شد. به همین دلیل  کم  دوکراه، دارالحکومه سوت بود. وی بعد از پذیرش اسالم، با حا

کرچه، منطقه سمرا را به حبیب چو پس داد. )لکهنوی، 2009، ص742( کم  حا

25. اسالم در منطقه زانسکار
کاخی  گفته می شود. در زمان های قدیم، مرکز این منطقه یعنی پدم،  زانس در زبان تبتی به مس 

که در زبان پرکی به  گهر  کاخ به نام زنس  گنبد آن از مس س���اخته ش���ده بود. بنابراین، این  که  بود 

کلمه به زانسکار تبدیل شد. )لکهنوی،  گذشت زمان، آن  گفته می شود، معروف شد. طی  گهر  کاخ 

کارگل بوده و بس���یار  کیلومتری  کوچ���ک در دویس���ت و پنجاه  2009، ص373( زانس���کا، منطق���ه ای 

کمیت  کم لداخ، منطقه زانسکار را تحت سلطه خود درآود و حا صعب العبور است. سنگه نمگل حا

آن منطقه را به پس���رش سپرد، اما پسرش تمایل به ماندن در آنجا نداشت. بنابراین، سنگه نمگل 

کرد. عبدالرزاق از  کش���میری به نام رزاق جو را به این منطقه اع���زام  کمک به پس���رش، تاجری  برای 

کرد. چهل خانوار توسط  کرد و دین اسالم را بین مردم منطقه زانسکار ترویج  این موقعیت استفاده 

گرویدند.  او به دین اسالم 

26. رابطه مردم لداخ با نجف
م���ردم منطقه، با حوزه علمیه نجف رابطه قوی داش���تند. تش���نگان عل���وم آل محمد؟ص؟ از منطقه 

لداخ با تحمل مش���قت س���فر برای تحصیل علوم آل محمد؟ص؟ به نجف اش���رف می رفتند. از حوزه 

غ شده و به منطقه بازگشته و به ترویج دین اسالم پرداختند. آنها حوزه  علمیه نجف ده ها عالم فار

کردند. بیش���تر مردم منطقه، از علمای حوزه نجف  علمیه ای به نام مدرس���ه اثنی عش���ری تأسیس 

تقلید می کردند.

کرگل با جمهوری اسالمی ایران 27. رابطه مردم منطقه لداخ یا 
بعد از پیروزی انقالب اس���المی در ایران، توجه مردم منطقه به سوی ایران جلب شد. مردم عاشق 

که بع���د از رحلت آیت اهلل حکیم، مقل���د حضرت امام  انق���الب و امام خمینی؟هر؟ ش���دند ت���ا جایی 

خمینی؟هر؟ ش���دند. در زمان جن���گ ایران و عراق، برای پیروزی جمهوری اس���الم ایران، مراس���م 

غ التحصی���ل حوزه علمیه قم و  دعاخوان���ی برگ���زار می کردند. تعداد زی���ادی از روحانیون منطقه، فار

مشهد بوده و در منطقه، به تبیلغ و خدمت دین اسالم مشغول هستند.
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ک���ه این منطقه را به  عالق���ه مردم این منطقه به انقالب اس���المی، در دنیا نمونه اس���ت تا جایی 

کرده اند. بعد از رحلت حضرت امام خمینی؟هر؟ مؤسسه ای به نام یاد بود امام  کوچک تعبیر  ایران 

که به فعالیت های دینی، اجتماعی و انقالبی می پردازد.  خمینی؟هر؟ در این منطقه تأسیس شده 

جش���ن پیروزی انقالب اسالمی را هم مانند ایران، بلکه پرشورتر از ایران برگزار می کند. سالگرد امام 

خمینی؟هر؟  هر سال با شرکت هزاران مرد و زن برگزار می شود.
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