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     چکیده

در قرون گذشته، شماری از شخصیت ها و برخی خاندان های ایرانی بنا به دالیلی از ایران به شبه قاره هند 

مهاجرت کرده و نقش به سزایی در امور بعضی حکومت های آن سرزمین ایفا نمودند. یکی از این خاندان ها، 

 از رهگذر حضور در رقابت ها وقمری وارد کشمیر شدند و هجری دند که اوایل قرن نهم سادات بیهقی بو

به عرصه برای مدتی ، کشمیرحکام  برقراری ارتباط و پیوند نزدیک باو این سرزمین مذهبی  -منازعات سیاسی

چرایی قدرت و حکومت کشمیر راه یافته و از نفوذ سیاسی و موقعیت اجتماعی مناسب برخوردار شدند. 

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

بیهقی در حیات سیاسی کشمیر و عوامل موثر در این موضوع، از سواالت مهمی است که این مقاله به روش 

خانه ای درصدد پاسخ به آنهاست. تحلیلی مبتنی بر منابع و مآخذ کتاب –تحقیق تاریخی و با شیوه توصیفی

منازعه و رقابت با حضور در پذیرش هزینه های و سادات بیهقی از طریق وصلت با خانواده حکام کشمیر 

کشمیر تغییر  اممدعیان سیاسی و رقیبان مذهبی، از جایگاه مهاجران و مهمانان به جایگاه شریکان و وارثان حک

 ند. ایفا نمودتاریخ سیاسی این سرزمین در  مهمینقش  ی،قمر دهمنهم و ن وقر طیموقعیت داده و 

 

سادات بیهقی، کشمیر، تیموریان هند، شاهمیریان، چک ها: کلیدواژه

                                                           
 پست الکترونیک .گروه تاریخ دانشگاه پیام نور)نویسنده مسئول( استادیار:  Njamshid1346@gmail.com   

  پست الکترونیک .علمی بنیاد دایره المعارف اسالمیعضو هیات :rabieie52r@yahoo.com   

 20/02/94: مقاله دریافت

 30/05/94: پذیرش مقاله

 





 

 

 مقدمه 

تالش برای گسترش اسالم در شببه قباره هنبد و    

تسلط مسلمانان بر حکومت برخی از مناطق ایبن  

سببرزمین پهنبباور، از قببرن اول هجببری قمببری و 

و « روابط مسالمت آمیز تجبار »ل عمدتاً به دو شک

آغاز و تا قرن ها ادامه « حمالت نظامی رزمندگان»

پیدا کرد. از دهه آخبر قبرن اول هجبری قمبری،     

دامنه لشکرکشی هبا و فتوحبات مبنظم و مسبتمر     

مسلمانان به منطقه سند و سپس بخشی از پنجاب 

رسید که همسایه جنوب غربی کشبمیر محسبوب   

ویبان و فرمانبدهان   می شد. ببا ایبن حبال، جنگج   

مسلمان تا چنبد قبرن بعبد، نتوانسبتند ببه منطقبه       

کوهستانی کشمیر راه پیدا کنند. به عبارت دیگبر،  

حکام هندو مذهب ایبن سبرزمین، ببا اسبتفاده از     

موقعیت جغرافیایی کشبمیر و کبوه هبای بلنبد و     

صعب العبور آن، موفق به دفع حمالت و تاخبت  

ان شبدند. از  و تازهای فرماندهان و امبرای مسبلم  

جمله حکام مسبلمانی کبه ببه جبد در پبی فبت        

کشمیر برآمد و ناکام ماند، سلطان محمود غزنبوی  

ق( بارهببا 421-388بببود کببه در ایببام حکببومتش)

مناطقی از غرب شبه قاره را مبورد تاخبت و تباز    

قببرار داد. حکومببت سببالطین هنببدو مببذهب بببر 

قمبری ادامبه یافبت و آنگباه      739کشمیر، تا سال 

بر مسند فرمانروایی این « شاه میر»نی به نام مسلما

ببه حکومبت   « شاه میر»سرزمین نشست. دستیابی 

کشمیر، نه از طریق حمله نظامی به ایبن سبرزمین   

بلکه از طریق مزدوری و خدمت به حاکمان هندو 

مذهب کشبمیر ببه انجبام رسبید. وی پیشبتر، در      

مسببئولیت هببای  نظببامی و اداری سلسببله هنببدو 

خبدمت کبرده و تبا وزارت ایبن     مذهب کشبمیر  

حکومت پیشرفت کرده ببود. حضبور مسبلمانانی    

چون شاه میر در خبدمت شباهان هنبدو مبذهب     

کشمیر، این احتمال را مطرح مبی سبازد کبه ایبن     

قبیببل دیوانسبباالران مسببلمان نقببش مهمببی در    

برداشتن نخستین گام های گسترش اسالم در این 

مبی رسبد    سرزمین ایفا کردند. با این حال، به نظر

شباه  »که در ایبام حکمرانبی دو سلسبله مسبلمان     

ق( و چببببک 968-739حکومببببت: «)میریببببان

ق(، زمینبه مناسبب ببرای    996-968ها)حکومت: 

تبلیغ همه جانبه اسالم در کشمیر فبراهم گردیبد.   

در این مدت، گروه های مختلفی چون صوفیان و 

سادات به این سرزمین آمدند و در سایه حمایبت  

کشمیر، به فعالیت در زمینبه نشبر   شاهان مسلمان 

اسالم پرداختند. از جمله این گبروه هبا، سبادات    

بیهقی هستند که افزون بر فعالیت های تبلیغی، ببه  

 مشارکت در حکومت روی آوردند.

 

 خاستگاه و دالیل مهاجرت

اطالعات اندکی از پیشینه سبادات بیهقبی کبه ببه     

کشمیر مهاجرت کردند، در دست است. گفته انبد  

این گروه از سادات بعد از مدتی که در منطقبه   که

بیهق و سبزوار استقرار یافتند، صاحب امالک قابل 

ق و 783توجه شدند. سبادات بیهقبی، در حبدود    

بعد از شکست در برابر سپاه امیر تیمور گورکانی، 

بهارسببتان از سببزوار ببه هنبد مهباجرت کردنبد )     

(. با توجه ببه وجبود دو   273، 270: 1982، شاهی

سربداری/هواداران و جانشینان عببدالرزاق  »گروه 

شیخیه/طرفداران شیخ خلیفه و شبیخ  »و « باشتینی

در بیهق در هنگبام ورود تیمبور و   « حسن جوری

نیز همراهی علی موید سربداری با تیمور، احتمال 
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می رود که سبادات بیهقبی کوچنبده ببه هنبد در      

 جناح مقابل علی موید قرار داشتند.

 

 بیهقی به دهلی ورود سادات 

سادات بیهقبی پبس از تبرک ایبران، عبازم درببار       

دهلی شدند. درباره زمان دقیق مهباجرت سبادات   

از بیهق و خط سبیر مهباجرت و حرکبت آنهبا از     

بیهق تا دهلی، اطالعات کافی در دسترس نیسبت.  

به همین خاطر، ابهاماتی دربباره سرنوشبت محبل    

 ق783زندگی سادات بیهقبی در محبدوده زمبانی    

ق 790یعنی سال احتمالی تبرک بیهبق تبا حبدود     

یعنی سال رسیدن به حضور حاکم دهلبی وجبود   

دارد. در هر حال، گفته شده، سلطان غیاث البدین  

ق(، استقبال خبوبی  791-790تغلق شاه دوم)حک:

از سببادات بببه عمببل آورد. شخصببیت برجسببته   

سادات در هنگام ورود به دهلی، میر سید محمود 

ی بود. وی با سرودن اشبعاری  بن سید محمد بیهق

در ستایش غیاث الدین، انگیزه او برای حمایت از 

سادات را افزون سباخت. ازدوا  ببرادرزاده سبید    

محمود)سید حسن فرزند شاه تا  الدین( با دختر 

سلطان غیاث الدین، مقرر شدن صبوبه سبنبل ببه    

جاگیر سادات و تعیین یکی از پرگنه های پیرامون 

ی سکونت آنهبا، از نشبانه هبای    دهلی)دنکور( برا

عالقه سلطان به این مهاجران است. سادات بیهقی 

بعد از استقرار در روستای جاریچه پرگنه دنکبور،  

با جدیت در برقراری امنیت ایبن پرگنبه و صبوبه    

(، تبالش  274-270: 1982، بهارستان شاهیسنبل)

 کردند استعداد خود برای ترقی را آشکار سازند.

 

 

 ت بیهقی به کشمیرعزیمت سادا

ق(، 791مدتی پس از مرگ سلطان غیباث البدین)  

سید محمود به همبراه سبید حسبن و تعبدادی از     

سپاهیانش، راهی کشمیر شدند. زمان دقیق و دلیل 

این عزیمت، مشخص نیست. گفته شده کبه سبید   

محمود بعبد از شبنیدن خببر عبدل و داد سبلطان      

ق(، عالقه منبد  816-792سکندر شاهمیری)حک: 

ه این سفر شد. از این رو، با به جاگذاشبتن زن و  ب

فرزندان خود و جنگجویان در جاریچه و دهلبی،  

، 1؛ قبس: رضبوی  274راهی کشمیر گردید)همان، 

که این احتمال را تقویت می  166، 1/158: 1986

ق و 801کند که پس از حمله تیمور به دهلبی در  

تحت فشار قرار گبرفتن شبیعیان، سبادات بیهقبی     

شمیر شدند(. همچنین ممکن است انتشبار  عازم ک

خبر حمایت سلطان سکندر از سادات، صوفیان و 

؛ 276-274: 1982، بهارسبببتان شبببباهی علمبببا) 

(، 3/432: 1935؛ هبروی،  99-98: 2003دیدمری، 

 در ترغیب سید محمود برای این سفر مؤثر بود. 

به دنبال استقبال گرم سلطان سبکندر از سبید   

احسبباس کردنببد کببه محمببود، وی و همراهببانش 

شرایط پیشرفت سادات در کشمیر مهیاتر است. به 

دنبال این امر، به نظر می رسد کبه زن و فرزنبدان   

تعدادی از سادات بیهقی از جاریجبه و دهلبی ببه    

، 274، 270: 1982، بهارستان شباهی کشمیر رفتند)

276  .) 

 

آغاز روابط سببی سادات بیهقی با خاندان 

  حکومتی کشمیر

رادرزاده سید محمود)تبا  خباتون/بیهقی   ازدوا  ب

                                                           
1  - Rizvi 
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بببیگم بنببت سببید محمببد( بببا شبباهزاده شبباهی   

خان/سبببلطان زیبببن العاببببدین پسبببر سبببلطان  

؛ 1/166: 1986؛ رضببوی، 276 همببان،سببکندر)

(، به ترقی موقعیت 88-87: 2005، 1محب الحسن

سادات و تقویت رابطه آنها با دربار کشمیر کمبک  

 نمود. 

سلطان سبکندر،  رابطه صمیمی سید محمود با 

ق( ادامه یافت و شبعرهایی  816تا هنگام مرگ او)

 -در ستایش سلطان سرود. چون جانشین سبکندر 

عنبایتی ببه    -ق(823-816سلطان علی شاه)حک: 

سید محمود نداشت، وی با تعدادی از سادات ببه  

دهلی بازگشت. آنگاه، با احداث مسجد، مقببره و  

هبای  لنگرخانه، مابقی عمبر خبود را ببه فعالیبت     

مذهبی سپری کرد. او در هنگام ترک کشبمیر، ببه   

برادرزاده اش میر سید حسن توصیه کبرد کبه ببه    

همراه شماری از سادات در نوشهره واقع در مبرز  

، بهارسبتان شباهی  پنجاب و کشمیر اقامت نمایند)

1982 :270،273 ،279-281  .) 

 

 ورود سادات بیهقی به صحنه منازعات کشمیر 

ق(، سید حسن که 817ود)پس از مرگ سید محم

به شجاعت و سپاهی گری معروف بود، به عنبوان  

شخصیت معتبر سادات بیهقی مطرح گردیبد. وی،  

از طریق جنگ با امرای عمدتاً هندو مذهب برخی 

منبباطق کشببمیر و گببرفتن بببا  و خببرا  از آنهببا، 

مخار  نظامیان خود را تأمین می کبرد. سبرانجام،   

ضمن جنگ ببا   جان خود و شماری از سادات را

 (.  282-281راجه جسروت از دست داد)همان، 

به دنبال قتل میر سید حسن، پسر کوچک وی 

                                                           
1  - Mohibbul hasan 

از دختر سلطان غیاث البدین)میر سبید ناصبر( ببا     

تهییج سادات مقیم دهلی و جاریچه، بر آن شد که 

انتقام خون پبدر را بازسبتاند. در آسبتانه عزیمبت     

وی و سید ناصر به جنگ راجه جسروت، برادران 

بزرگان سادات که نگران ایبن اقبدام بودنبد، او را    

راضی کردند که جنگ را به فرصتی دیگر موکبول  

نماید. هفت سال بعد، سید ناصر با نادیده گبرفتن  

توصیه های مجدد برادران و بزرگان، با پنج هبزار  

سوار از جاریچه عازم نبرد با راجه مبذکور شبد و   

 بر وی پیروزی گردبد. 

    

ادات به امور حکومتی و واکنش رقیبان ورود س

  بومی

به دنبال پیروزی سید ناصر در این جنگ سبخت  

و اسببببتقرار او در نوشببببهره، سببببلطان زیببببن 

ق( بببه فکببر ارتببباط   875-823العابببدین)حک: 

نزدیکتر با سادات بیهقی و کمبک گبرفتن از آنهبا    

در امببور حکومببت افتبباد. از ایببن رو بببا اعببزام   

صر خواست که ببا اسبتقرار   فرستادگانی، از سید نا

در سرینگر، به احیاء رابطه ای بپردازد که میر سید 

محمود با سلطان سکندر داشت. با اسبتقبال سبید   

ناصبر از ایببن دعببوت، شببماری از سببادات مقببیم  

نوشهره و نیز دهلی و جاریچه در سرینگر سباکن  

 (.  286-270شدند)همان، 

سببلطان زیببن العابببدین بببا واگببذاری وزارت 

( و موافقبت  286به سید ناصبر)همان،    کشمیر

حیات خاتون بنت میرک سید -با ازدوا  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. 
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تصمیم جدی سلطان برای ورود سادات به عرصه 

ت کشمیر، حسادت و سوء ظبن  سیاست و حکوم

نجبببای قببدیمی ایببن سببرزمین را برانگیخببت.    

سببرانجام ایببن نجبببا بببا مسببموم کببردن سببید     

؛ قبس:  289-286: 1982، بهارسبتان شباهی  ناصر)

کبه از مبرگ طبیعبی سبید      3/450: 1935هروی، 

ناصر در ایام حکومت سلطان حسبن سبخن مبی    

گویببد(، خببود را از خطببر یببک رقیببب قدرتمنببد 

 رهانیدند.  

 

حمایت سلطان کشمیر از ادامه حضور سادات 

  در حکومت

بعد از مرگ سید ناصر، سلطان زین العاببدین کبه   

ظاهراً تحت نفوذ بیهقی بیگم بود)محب الحسبن،  

(، با برگبزاری مراسبم عبزاداری ببرای     85: 2005

سید ناصر و دادن منصب او به پسرش میرک سید 

که  (، نشان داد289: 1982، بهارستان شاهیحسن)

از سیاست برکشیدن سبادات بیهقبی و واگبذاری    

مشاغل حکومتی به آنها عقب نشینی نخواهد کرد. 

با توجه به این موضوع، رقیبان و دشمنان سبادات  

به تحریبک ببرادران رضباعی سبلطان پرداختنبد.      

شورش این افراد، زمانی خاتمه یافبت کبه میبرک    

سید حسن در رأس نیروهای مشبترک سبادات و   

الفببان را شکسببت داد. پببس از ایببن  سببلطان، مخ

پیروزی، اقتدار سبلطان زیبن العاببدین افزونتبر و     

موقعیت سادات بیهقی نیز مسبتحکم تبر گردیبد.    

شببجاعت و نبببوا نظببامی میببرک سببید حسببن و 

وفاداری او به زین العابدین، در سال های بعد که 

سلطان درگیر توسبعه قلمبرو و جنبگ ببا حباکم      

کارتر شبد)همان،  کاشغر بر سر تبت گردیبد، آشب  

289-290 ،292-294.) 

در حکومت جانشبین و فرزنبد سبلطان زیبن     

(، 876-875العابببدین، سببلطان حیدرشبباه)حک:  

خببری از میبرک سبید حسبن در دسبت نیسبت.       

احتمال می رود، به سبب آشفتگی اوضاع سیاسبی  

کشببببمیر و تشببببدید نببببزاع شبببباهزادگان و   

؛ 210-207، 2، حصببه1:  1954امرا)کهویهببامی،

(، مجبور به ترک 108-105: 2005لحسن، محب ا

 کشمیر شد. 

 

  سادات در وزارت کشمیر

با رسیدن سلطنت ببه سبلطان حسبن شباه)حک:     

ق(، انتظار می رفت میرک سبید حسبن   876-889

که پدر زن سلطان بود، از دهلی فراخوانبده شبود.   

اما این دعبوت و انتصباب وی ببه وزارت، چنبد     

گرفت که سلطان  سال بعد و احتماالً موقعی انجام

می خواست ببا کمبک سبادات، از سبلطه امبرای      

مقتدر دربار رهائی یابد. ایبن امبرا کبه از نجببای     

قدیم کشمیر محسوب می شدند، مخالف انتصاب 

سببادات بیهقببی و دیگببر مهبباجران بببه مشبباغل   

: 1986؛ رضوی، 112-111حکومتی بودند)همان، 

(. از جمله اقدامات میرک سید حسن در ایبام  167

زارت، مشارکت در لشکرکشی هایی بود کبه ببا   و

هدف بازگرداندن بلتستان و لداخ به قلمرو سلطان 

حسن شاه انجام گرفبت. ایبن تبالش هبا کبه در      

ق انجام گرفت، به دلیل بروز اخبتالف  888حدود 

بین میرک سید حسن با برخبی از امبرای قبدیمی    

کشمیر، نتیجه ای در ببر نداشبت)محب الحسبن،    

(. از دیگبر اقببدامات ایبن وزیببر   112-113: 2005

بیهقی، آن بود که با جلب نظر سلطان، تعبدادی از  
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امرای مقتدر و نجبای قدیمی را از گردونه قدرت 

(. ظاهراً این اقدام اخیر، 3/450حذف کرد)هروی، 

منجببر بببه تشببدید دشببمنی هببا و طببوالنی شببدن 

منازعات داخلبی، ضبعف بیشبتر سبلطان عیباش      

منباطق سبرحدی ایبن     کشمیر و افتادن بخشبی از 

بهارسبتان  سرزمین به دست تیموریبان هنبد شبد)   

 (.   302-301: 1982، شاهی

ق(، میبرک  889بعد از مبرگ سبلطان حسبن)   

سبببید حسبببن ببببا نادیبببده گبببرفتن وصبببیت   

(، پسببر هفببت سبباله 451-3/450سببلطان)هروی، 

حیات خاتون به نبام محمبد شباه را ببه سبلطنت      

بیهقبی،   رساند. آنگاه، به اتفاق تعدادی از سبادات 

امور وزارت و حکومت نوه خود سلطان محمد را 

در دسببت گرفببت. ایببن تغییببر و تحببوالت، بببر   

نارضایتی امرا و نجبای کشمیر بیفزود. آنچه خشم 

مخالفان را به او  رساند و آنها را به قتبل میبرک   

، بهارستان شاهی؛ 451سید حسن واداشت)همان، 

ا امرا (، برخورد تند و تحقیرآمیز وی ب303: 1982

و نجبای قدیمی، کبم تبوجهی او ببه اعتقبادات و     

آداب و رسوم پیروان ادیان غیراسبالمی و تبالش   

روزافزون وی برای دخالت شرع اسبالم و آمبوزه   

های قرآن در سیاست و حکومتبداری بود)همبان،   

304-305  .) 

 

برکناری سادات از وزارت و مشاغل مهم 

  کشمیر

هفبده   بعد از قتل میرک سبید حسبن، فرزنبد   

ساله وی میر سید محمد کبه دایبی سبلطان ببود،     

فرماندهی سادات و سپاهیان سلطان محمبد را ببر   

عهببده گرفببت. آنگبباه، بببا کشببتن و فببراری دادن 

تعدادی از سران مخالفان و آمران قتل پدر، تالش 

کرد مانع بیبرون رفبتن امبور حکومبت از دسبت      

سادات بیهقی گردد. با وجود برخی موفقیت های 

محمبببد، تحرکبببات مخالفبببان ادامبببه    سبببید 

؛ بهارسبببتان 453-3/451: 1935داشبببت)هروی، 

(. بعببد از آن کببه سببید 308-305: 1982شبباهی، 

محمد دریافت که تجرببه اداره حکومبت و تبوان    

مقاومت طوالنی در مقابل انبوه مخالفان را نبدارد،  

وساطت تعبدادی از علمبا و صبوفیان کشبمیر را     

آنگاه، ببه همبراه   پذیرفت و به صل  رضایت داد. 

سببادات تحببت امببرش، بببه نوشببهره رفببت و در  

خدمت شاهزاده فبت  شباه ببن ادهبم خبان قبرار       

: 1935؛ قببس: هببروی، 309-308گرفت)همببان، 

که از شکست سبید محمبد از مخالفبان و     3/453

اخرا  سادات از کشمیر سخن گفتبه اسبت(. ببه    

دنبال این امر، وزارت و امور حکومت کشمیر ببه  

از نجبای قدیمی افتاد. با بروز نزاع دست گروهی 

بین نجبا و امرای قدیمی، سلطنت این سرزمین در 

ق، بببین سببلطان محمببد و 910ق تببا 893حببدود 

عمببوزاده اش فتحشبباه دسببت بببه دسببت مببی    

(. در این سال ها، 457-3/453: 1935شد)هروی، 

ظاهراً یک بار میر سید محمد و سادات بیهقی ببه  

ی فتحشبباه، وارد نفببع امببرا و گببروه هببای حببام  

: 1935، بهارسبتان شباهی  منازعات قدرت شبدند) 

(. در بقیه موارد، میبر سبید محمبد از فامیبل     309

خود سلطان محمبد، حمایبت مبی کبرد و بعضباً      

سرداری سپاهیان حامی او را عهده دار بود)همان، 

؛ هروی، 127-126؛ حیدر ملک، بی تا: 309-319

(. 221-215: 1954؛ کهویهبببببامی، 3/455: 1935

معموالً با پیروزی سلطان محمد، بخشبی از امبور   
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حکومت وی نیز به دست میبر سبید محمبد مبی     

(. در 313-312: 1982افتاد)بهارسبببتان شببباهی،  

ضمن این نزاع ها، وجهه مردمی سبید محمبد ببه    

دلیل درافتادن ببا صبوفی شبمس البدین عراقبی،      

افراط در قتل مخالفبان و ویرانبی امباکن آنهبا، و     

اه طلببی و زنبدگی تجملبی آسبیب     گرایش به رف

 (.  221: 1954؛ کهویهامی، 314-313، هماندید)

 

 سقوط شدید موقعیت سادات

با قتل سید محمد و شماری از سادات بیهقبی در  

ق، ضربه بزرگی بر اقتدار ایبن  910نزاع های سال 

گروه وارد شبد. سبادات بباقی مانبده ببه همبراه       

مات پسر سلطان محمد به نوشهره رفتند، و به اقدا

بهارستان سید محمد)میر سید ابراهیم( امید بستند)

(. تببالش هببای سببید  317-314: 1982، شبباهی

ق، ببه  922ابراهیم و امرای کشمیری متحبد او در  

بار نشست و بار دیگر محمد شاه مدتی در مسبند  

ق، ببه  930حکومت کشمیر قرار گرفت. تا حدود 

سببببب تبببداوم تبببالش گبببروه هبببای حبببامی  

ق( و سپس پسبرش اسبکندر،   925فتحشاه)فوت: 

چند بار دیگر داستان رانده شدن سلطان محمبد و  

سادات بیهقی از سرینگر و بازآمبدن شبان تکبرار    

-3/457: 1935؛ هبببروی، 331-323شبببد)همان،

 (.  235-2/225: 1954؛ کهویهامی، 459

 

 اتحاد سادات بیهقی و چک ها

ق و به دنبال انتشبار خببر حمایبت    930از حدود 

یموری از برخی امرای کشمیر و تصبمیم  بابرشاه ت

وی برای اعزام سپاه به این سرزمین، بعضی گروه 

های درگیر در منازعات کشمیر به این فکر افتادند 

که از جنگ ببا یکبدیگر دسبت بکشبند. در ایبن      

شرایط، سید اببراهیم بیهقبی و تعبدادی از امبرای     

قوم چک توافق کردند که برای غلبه بر گروه های 

ون طایفه ماکری و دفع حمله تیموریبان،  رقیبی چ

-3/461: 1935با یکدیگر همکاری کننبد)هروی،  

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

جمعی از امبرای عمبدتاً شبیعه مبذهب چبک ببا       

سادات، امکان حضور مشبترک ایبن دو گبروه در    

ق را 947-930تاریخ سیاسی و نظامی کشمیر طی 

ایبن دو گبروه در ایبن    مهیا ساخت. حفظ اتحباد  

سال ها، از آن جهت اهمیبت دارد کبه عبالوه ببر     

سببپاهیان بببابر و جانشببین وی همببایون، نظامیببان 

حاکم کاشغر نیز به کشمیر حمله می کردند. نتیجه 

مهم حفظ اتحاد سران سادات و شماری از امبرای  

چببک، ناکببامی مهاجمببان یببا کوتبباه شببدن مببدت 

یبن اتحباد،   حضور آنان در کشمیر بود. همچنین ا

استمرار سلطه سادات و چک ها بر امور کشمیر و 

موفقیببت آنببان در کنببار زدن رقیبببان را ممکببن   

ساخت. از دالیل مهم پابرجایی این اتحباد، اتفباق   

نظر دو گروه در حفظ حکومت اسمی سالطین و 

انعطاف آنان در تقسیم منبافع کشبمیر بود)همبان،    

؛ 145-142؛ حیببدر ملببک، بببی تبببا:    331-344

 (.246-2/235: 1954ویهامی، که

 

تسلط غالت بابری بر کشمیر و انزوای سادات و 

 متحدانشان

ق و بببه دنبببال دعببوت امببرای رقیببب 947در 

سادات و چک های متحد آنها، سپاهیان تیمبوری  

تحت فرماندهی حیدر دغالت بر کشبمیر مسبلط   

؛ 345-344: 1982، بهارسبببتان شببباهی شبببدند)
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/ 3: 1935 ؛ هببروی،692-687: 1383دوغببالت، 

(. پس از این امر، سادات بیهقی و چک هبای  467

هم پیمان آنان، چند سال از قدرت محروم شبدند.  

اتحاد سادات و برخی امرای چک، در بیشتر ایبام  

حکومت حیدر دغالت حفظ شد و آنهبا از اقبدام   

مشببترک بببرای سببلطه مجببدد بببر کشببمیر غافببل  

؛ 479-477نشدند)به عنوان نمونبه، نبک: همبان،    

(. سبرانجام در  346-345: 1982، ارستان شاهیبه

ق سادات و چک های متحد آنهبا ببه اتفباق    957

دیگر گروهای ناراضی از سلطه تیموریان، کشمیر 

 را از سلطه حیدر دغالت رها ساختند.  

 

 برهم خوردن رابطه چک ها و سادات بیهقی

در جریان تبالش امبرای مختلبف کشبمیر ببرای      

هبباً رقابببت و چنببد بیببرون رانببدن تیموریببان، گا

دستگی امرای چک کم رنبگ مبی شبد. یکبی از     

، همبان نتایج کاهش مقطعی اختالفبات چبک هبا)   

(، بببرهم 485-3/478: 1935؛ هببروی، 345-352

خوردن رابطه صمیمی سادات بیهقی ببا آن دسبته   

ای از امرای چک بود که سال ها هم پیمبان آنهبا   

ر تلقی می شدند. به دنبال این امر، سادات به دیگب 

گروه ها کشمیری نزدیک می شبدند کبه در ایبن    

هنگببام در مقابببل چببک هببا صببف آرایببی کببرده  

 (.  354-352: 1982بودند)بهارستان شاهی، 

ق و 958بببا پیببروزی چکببان در جنببگ سببال 

اسارت میر سید ابراهیم بیهقی و سران دیگر گروه 

ها، امرای چک با حفظ سبلطنت اسبمی خانبدان    

میر را در دست شاهمیری، وزارت و حکومت کش

گرفتند. با افتادن رهبری چک ها به دسبت ملبک   

دولت، وی با آزاد کردن سید ابراهیم و برگبزاری  

مراسم ازدوا  پسر وی با دختر خود، ببر آن شبد   

که از نیروی سادات برای غلببه ببر رقببا اسبتفاده     

ق و بببا 962(. در حببدود 355-354نمایببد)همان، 

، خبدم  غلبه غازی خان چک بر ملک دولت چک

و حشم سید ابراهیم از وی گرفته شد و در اختیار 

 پسرش میر سید مبارک بیهقی قرار گرفت.

 

 اتحاد مجدد سادات بیهقی و چک ها

اندکی بعد که غازی خان گرفتبار جنبگ داخلبی    

چکان شبد و حمایبت برخبی امبرای چبک را از      

دسببت داد، وی متوجببه اشببتباه خببود در منببزوی 

چه بر عزم غازی خبان  ساختن سید ابراهیم شد. آن

برای جبران رفتار گذشته اش بیفزود، انتشار خببر  

توافق شبماری از امبرای وابسبته ببه گبروه هبای       

مختلف کشمیری با تیموریان هند برای حملبه ببه   

قلمرو غازی خان بودنبد. در آسبتانه ایبن حملبه،     

غازی خبان ببا اظهبار ارادت ببه سبید اببراهیم و       

وی، به دلجبوئی از   تزویج دختر خود با برادرزاده

سید ابراهیم پرداخت و همراهبی او و سبادات را   

در جنگی به دست آورد که به شکست مهاجمبان  

انجامید. ظاهراً رابطه غازی خان با سادات بیهقبی  

بعد از انتقال سلطنت کشمیر از خاندان شباهمیری  

ق(، نیبز ادامبه   968به غازی شباه و طایفبه چبک)   

 (.361-358یافت)همان، 

ق( و 971خاتمه سبلطنت غبازی شباه)    بعد از

آغاز حکومت ببرادرش حسبین شباه، ببار دیگبر      

امرای چبک درگیبر جنبگ قبدرت شبدند)همان،      

(. از نقش سادات بیهقی در ایبن جنبگ   361-362

های سخت و خونین، اطالعی در دسبت نیسبت.   

با این حال، مبی دانبیم کبه در آخبرین روزهبای      

 173            جمشید نوروزی/منیژه ربیعی                                                   ،  نقش سادات بیهقی در تاریخ سیاسی کشمیر 



 

 

خان ق(، میران سید مبارک 978حیات حسین شاه)

بیهقی از شخصیت های مؤثر در پیروزی مبدعیان  

 سلطنت بود. 

 

 حضور دوباره سادات بیهقی در وزارت کشمیر

با رسیدن سلطنت ببه علبی شباه چک)حبک:     

ق(، سید مبارک بیهقی که از دوسبتان و  978-986

مصبباحبان قببدیمی وی بببود، بببه وزارت کشببمیر 

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

(. همچنببین، سببلطان بببرای تقویببت  2/286-289

رابطه خود با سادات بیهقی، دخترش را به ازدوا  

پسر سید مبارک)سید ابوالمعالی( درآورد. احتبرام  

علی شاه به سید مببارک آنقبدر ببود کبه در ایبام      

حکومت، توصیه های متعبدد سبید مببارک ببرای     

پرهیز از برخورد تند با رقیبان و مخالفبان، تقلیبل   

عیت کشمیر، و توجبه ببه آمبوزه هبای     فشار بر ر

، بهارستان شاهیدینی در حکومتداری را پذیرفت)

-2/291: 1954؛ کهویهبببببامی، 368-372: 1982

(. ظاهراً گرایش سبید مببارک ببه ایبن قبیبل      292

اقببدامات خیرخواهانببه و حضببور فببراوان وی در 

محافل صوفیان، متأثر از ارادت وی به میر ببدالئی  

 (.372-368: 1982، اهیبهارستان شرضوی بود)

 

 حضور کوتاه سادات در مسند سلطنت کشمیر

ق(، سید مبارک بیهقبی  986بعد از مرگ علی شاه)

با سبرکوب یکبی از مبدعیان قدرتمنبد سبلطنت،      

امکان شروع سلطنت یوسف شاه چبک را فبراهم   

-3/500: 1935؛ هببروی، 377-373کرد)همببان، 

 (. با این حال، سید مبارک اظهار داشبت مبی  501

خواهد از امور حکبومتی دوری نمبوده و آرزوی   

دیرینه خود در گوشه نشینی و پرداختن ببه امبور   

 2مذهبی و معنوی را دنبال نماید. بعبد از حبدود   

ماه، با صف آرائی گروهی از امرا در برابر یوسف 

شباه، مجببدداً سببید مببارک بببه منازعببات داخلببی   

کشمیر کشیده شد. بعد از بی اعتنایی یوسف شباه  

: 1982، بهارسبتان شباهی  ه وساطت سید مبارک)ب

، وی اصببرار تعببدادی از امببرای چببک  377-384

برای برکناری یوسف شاه و عهده داری سبلطنت  

. (3/280: 1879؛ عالمببی، 384همان، را پببذیرفت)

سید مبارک شاه، با پیشبه سباختن سباده زیسبتی،     

توجه به معیشت سربازان و مردم فقیر، و پرهیز از 

 6ن در مواجهه با مخالفبان، حبدود   رفتارهای خش

-384: 1982، بهارسبتان شباهی  ماه سبلطنت کرد) 

(. ایببن شببیوه حکمرانببی و بببی تببوجهی بببه  385

توقعات برخی سبران چبک، امبرای حبامی سبید      

مبببارک را ناامیببد سبباخت و بببه توطئببه چینببی و 

تدارک جنگ بر علیه وی واداشت. بعد از آن کبه  

لفان ناامید شد، سید مبارک از پیروزی بر انبوه مخا

-386از سلطنت کشمیر کناره گیری کرد)همبان،  

 (.502-3/501: 1935؛ هروی، 393

 

ورود سادات به منازعه شدید امرای چک بر سر 

 سلطنت

بعببد از اسببتعفای اجببباری سببید مبببارک، وی بببه 

گوشه نشینی و عبادت مشغول شد. امبا، شبماری   

از سادات بیهقی به یوسف شاه چک پیوستند کبه  

کوهستان کشمیر در انتظار بازگشت مجدد ببه  در 

سلطنت بود. یوسف شاه و سرداران چک مسبتقر  

در سرینگر، حبدود یبک سبال ببه زورآزمبائی و      

تکاپو برای یافتن متحدان بیشتر پرداختند. در ایبن  
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شرایط، یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییبر موازنبه   

قببوای طببرفین، موضببعگیری سببید مبببارک بببود.  

قر در سرینگر که از جلبب حمایبت   سرداران مست

سید مبارک ناامید بودند، با تحت نظبر قبرار دادن   

وی، از پیوسببتن احتمببالی او بببه یوسببف شبباه    

ممانعت کردند. با این حال، سید مببارک مخفیانبه   

به تشویق یوسبف پرداخبت و او را ببه حمایبت     

سادات امیدوار ساخت. در جنگ سبخت یوسبف   

دات نقبش ببه   شاه برای بازگشت به قبدرت، سبا  

بهارسببتان سببزائی در پیببروزی وی ایفببا کردند)  

(. از این رو یوسف شباه  400-392: 1982، شاهی

ق(، بببا اظهببار 988بعببد از اسببتقرار در سببرینگر)

ارادت به سید مبارک و تزویج دختبرش ببا نبیبره    

سید مبارک، عبزم خبود ببرای جببران گذشبته و      

اتحاد با سبادات را نشبان داد. حضبور پبر رنبگ      

ت در جنگ های بعدی یوسف شباه، بیبانگر   سادا

-400توافق آنها در برقراری اتحباد اسبت)همان،   

408.) 

 

حمله اکبرشاه تیموری به کشمیر و موضع 

 سادات

در شرایطی که به نظر مبی رسبید اتحباد یوسبف     

شاه و سادات منجر به تثبیت سلطنت یوسف شباه  

می گبردد، وی ببا خطبر تسبخیر کشبمیر توسبط       

ه گردید. در ایبن شبرایط، یوسبف    تیموریان مواج

شاه با نادیده گرفتن نظرات سادات و دیگر گبروه  

ها، عازم دربار اکبرشاه شد تا به صورت مسالمت 

آمیز مشکل را حبل نمایبد. ببه دنببال حببس وی      

ق(، سادات بیهقی ببه  992توسط تیموریان)حدود 

اتفاق دیگر گروه ها، میرزا یعقوب فرزند یوسبف  

؛ 413-408رداشببتند)همان، شبباه را بببه سببلطنت ب

: 1954؛ کهویهبامی،  190-187حیدر ملک، بی تا: 

(. بببا وجببود جببدیت سببادات در    2/324-326

حمایت از یعقوب شباه و اعبالم آمبادگی آنهبا و     

برخی گروه هبای دیگبر ببرای مقابلبه ببا حملبه       

تیموریان، یعقوب شباه آنچنبان درگیبر مخالفبت     

دفبع   های داخلی گردید که از اقبدام کبافی ببرای   

مهاجمان بازماند. ببا ورود سبپاهیان تیمبوری ببه     

ق(، بیشترین ایستادگی توسبط  995قلمرو کشمیر)

سادات بیهقی انجام گرفت کبه تحبت فرمانبدهی    

بهارسببتان میببران سببید ابوالمعببالی قببرار داشببتند)
؛ حیببدر ملببک، بببی تببا: 424-414: 1982، شبباهی

 (.3/496: 1879؛ عالمی، 190-195

 

یموریان و حذف آنها از مبارزه سادات با ت

 حکومت کشمیر

بعد از افتادن سرینگر به دست تیموریان، میر سید 

مبببارک کببه ایببن اواخببر صببرفاً بببه عبببادت مببی  

پرداخت، دستگیر و به دربار اکبرشاه فرستاده شد. 

با این حال، سادات تحت امر سید ابوالمعبالی ببه   

اتفاق برخی گروه های دیگبر در کوهسبتان هبای    

را ادامه دادند. با تداوم این مبارزات  اطراف جنگ

و در تنگنا قرار گرفتن سپاهیان تیموری، عبده ای  

از امرا و درباریان اکبرشاه تنها راه غلببه کامبل ببر    

سادات و کشمیری ها را، جلبب همکباری میبران    

سید مبارک شاه دانستند. بعد از آن که سید مبارک 

ی اصرار اکبرشاه ببرای همکباری را نپبذیرفت، و   

مجبور شد یک سبال آخبر عمبرش را در صبوبه     

بیماری زای بنگبال ببه تبعیبد بگذرانبد. مقاومبت      

ق 995پراکنده سادات بیهقی با تیموریان تا حدود 
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ادامه یافت. در این هنگام، بروز تفرقبه و ناامیبدی   

در بین گروه های حامی یعقبوب شباه و افبزایش    

 اقتدار تیموریان مسبتقر در کشبمیر، ادامبه مببارزه    

سادات بیهقی را دشبوار سباخت. ببا ایبن حبال،      

سادات بیهقی تا زمانی که سید شاه ابوالمعبالی ببه   

اسارت افتاد، از حمایت یعقوب شاه و مببارزه ببا   

: 1982، بهارستان شباهی تیموریان عقب ننشستند)

(. با اسارت فرمانده شبجاع و جنگنبده   425-431

سببادات و اعببزام وی بببه دربببار اکبرشبباه، نقببش  

 ت در تاریخ سیاسی کشمیر خاتمه یافت.سادا

 

 سران سادات بیهقی در تبعید

سید ابوالمعالی در ایام حضور در قلمرو تیموریان 

هند نیز، ارادت خود به خاندان شاهی برکنار شده 

کشببمیر را حفببظ کببرد و مسببئولیت خاکسببپاری  

ق( را 1002ق( و یعقبوب شباه)  1000یوسف شاه)

سال،  24به مدت  بر عهده گرفت. سید ابوالمعالی

در معیت راجه مانسنگه، در جنبگ هبای توسبعه    

طلبانه تیموریان در صوبه های بنگالبه، اوریسبه و   

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

ق( 1037-1014مورد توجه جهبانگیر شباه)حک:   

قرار گرفت و منصبدار گردیبد. آنگباه، ببا گبرفتن     

ه ببرادران  جاگیر مناسب در سرکار تتّبه، ببه همبرا   

(. 445، 437-436، 434عازم آن دیار شبد)همان،  

ق، سببید ابوالمعببالی بببه  1032ظبباهراً در حببدود 

کشمیر بازگشت و مورد توجه طایفبه چبک قبرار    

گرفببت کببه ایببن موقببع تحببت فشببار حبباکم     

کشمیر)شبباهپور تهرانببی ملقببب بببه اعتقادخببان(  

بودنببد. ایببن موضببوع، آنقببدر اسببباب نگرانببی    

ساخت کبه ابوالمعبالی را ببه     اعتقادخان را فراهم

دربار فرستاد. به دنببال ایبن موضبوع، ابوالمعبالی     

ناچار شد مابقی عمر را در محل جاگیرش سبپری  

کند. همچنین، محلبی ببه عنبوان جباگیر و محبل      

اقامت برادرش سید ابراهیم و خانواده وی تعیبین  

(. بببا وجببود ایببن  2/481: 1954شببد)کهویهامی، 

یهقی، یکی از گروه هبای  اقدامات، طایفه سادات ب

ق 1302مهببم سببادات مقببیم کشببمیر در حببدود  

 (.1/413بودند)همان، 

 

 مذهب سادات بیهقی

در باره مذهب سادات بیهقی، اطالعات کبافی در  

دست نیست. با توجه به ارادت وافر آنان ببه امبام   

(، ظاهراً پیبرو شبیعه   273، 271-270رضا)همان، 

از محققبان   دوازده امامی بودند. ببه نوشبته یکبی   

معاصر، سادات در ایام استقرار در اطبراف دهلبی   

تحت پوشش تقیه، وفاداری خود به مذهب تشبیع  

را حفببظ کردنببد. همچنببین او، از نقببش سببادات  

بیهقی در گسبترش جنببش هواخبواهی حضبرت     

علی)ع( و اهل بیت در کشمیر سخن گفته اسبت.  

به نظر وی، سادات چارچوب وفباداری ببه اهبل    

یر سید علی همبدانی مطبرح کبرد را    بیت را که م

-1/166: 1986مورد توجبه قبرار دادند)رضبوی،    

(. در مجموع، رهببران سبادات از تعصبب و    167

خشببونت مببذهبی دوری مببی کردنببد. از معببدود 

رفتارهای تند رهبران سادات، مخالفت سید محمد 

بیهقی با تبلیغ تشیع توسط شبمس البدین محمبد    

نوربخشببیه عراقببی و افببزایش هببواداران فرقببه   

؛ 314-313: 1982، بهارسبببتان شببباهی اسبببت)

(. 222، 220، 212-2/211: 1954کهویهببببببامی، 

ظاهراً این اقبدام، بیشبتر ببه خباطر حفبظ منبافع       
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 سیاسی انجام گرفت.

 

 جایگاه اجتماعی سادات بیهقی در کشمیر

اظهببار نظببر در ببباره جایگبباه اجتمبباعی سببادات  

خی از بیهقی، دشوار است. از برخورد محترمانه بر

سالطین دهلی و کشبمیر ببا برخبی از شخصبیت     

بهارسبتان   های سادات بیهقی)ببرای نمونبه، نبک:   

، به نظبر مبی رسبد کبه     (274-270 :1982شاهی،

ورود سببادات بیهقببی بببه دربببار ایببن حکببام و   

چگونگی برخورد با آنها، مورد توجه گروه هبایی  

از مردم قرار داشت. از این رو، برخبی از شباهان   

از رهگببذر احتببرام گذاشببتن بببه   تببالش کردنببد

شخصیت های سادات، بر مشروعیت و محبوبیت 

خود بیفزایند. نکته اجتماعی دیگر سادات کبه ببر   

ارتباط آنها با سالطین اثرگذار بود، اشتهار آنها ببه  

شجاعت و دالوری و وفاداری  و توجه آنبان ببه   

حمایت از یکدیگر است)برای نمونه، نک: همان، 

305،314-317.) 

افزون بر این، از رفتارهای اجتماعی و مذهبی 

-281سید محمود و سبید مببارک بیهقی)همبان،    

(، برمی آید که برخبی از رهببران   384-385، 282

سادات با درک انتظار مبردم از آنهبا، تبالش مبی     

کردند که اقدامات مذهبی و عام المنفعبه خبویش   

را توسعه بخشند. ممکن است تالش جدی چنبد  

ی که مناصب مهبم حکبومتی گرفتنبد    تن از سادات

برای پیاده کردن شریعت اسالمی و دخالبت دادن  

آموزه های دینی در حکومبت)برای نمونبه، نبک:    

(، و نیز تبعیبت برخبی دیگبر از    305-303همان، 

رهبببران سببادات از درخواسببت علمببای دینببی و 

صببوفیان بببرای پایببان دادن بببه جنببگ و خببون   

( متبأثر  309-308ریزی)برای نمونه، نک: همبان،  

 از این موضوع باشد.  

از بین شخصیت های معروف سادات بیهقبی،  

وجهه اجتماعی و مذهبی دو نفر بیشتر به نظر می 

رسد. یکی سید محمود است که در اواخبر عمبر،   

ظهبور کرامبات و   »نزد مردم دهلی و کشبمیر ببه   

معروف شبد و بعبدها مقببره اش    « خوارق عادات

م دهلبببی نیبببز زیارتگببباهی گروهبببی از مبببرد  

(. از دیگببر شخصببیت هببای  281گردیببد)همان، 

خوشنام سادات، سید مبارک خان بیهقی ببود کبه   

ساده زیسبتی، توجبه وی ببه مبردم فرودسبت و      

صوفیان را متأثر از رابطه معنوی سبید مببارک ببا    

-371میر الئی رضبوی ذکبر شبده اسبت)همان،     

،(. افزون بر این، حکایت متعبددی از انسبان   372

ز وی از خونریزی و خشبونت ببر   دوستی و پرهی

 (.   374-370زبان ها جاری بوده است)همان، 

در باره جایگاه علمی و ادبی سبادات بیهقبی،   

مطالب اندکی در دست است. از جمله شخصبیت  

های مطرح سادات در ایبن زمینبه، سبید محمبود     

-270است کبه ببه نوشبته بهارسبتان شباهی)      

ختلبف  (در رویا و توسط امام رضا)ع( علوم م271

را آموخببت. وی دارای ذوق ادبببی بببوده و بببا    

تخلص درویش شبعرهایی سبروده کبه برخبی از     

( ذکر 281-279، 272آنها در بهارستان شاهی) 

شده است. از دیگر شخصیت های علمی سادات، 

میبر سبید ناصبر اسبت کبه ببه نوشبته بهارسبتان         

( ببه اعتببار ایبن مقبام علمبی ببه       286شاهی) 

ان زیبن العابببدین  مناصبب عببالی حکبومتی سببلط  

 رسید.   
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 گیرینتیجهبحث و 

در دهه های آخر قرن هشتم هجبری قمبری، ببه    

واسطه برهم خوردن امنیت و سامان جامعه ایبران  

به دالیلی چون بروز منازعه بین شخصبیت هبا و   

خاندان های متنفذ و قدرتمند محلی بر سر قلمرو 

و نیببز لشکرکشببی هببای متعببدد و بسببیار زیانبببار 

ور گورکانی، شماری از ایرانیبان ببه تبرک    امیرتیم

موطن اجدادی خود روی آوردنبد. مبردم سباکن    

خراسان و شرق ایران که به ترک وطن گرائیدنبد،  

عمدتاً سرزمین همسایه خود یعنی شبه قباره هنبد   

را به عنبوان مقصبد مهباجرت برگزیدنبد. حکبام      

مسلمانی که این موقع در برخی مناطق شببه قباره   

در اسببتقبال مناسببب از مهبباجران مسببتقر بودنببد، 

ایرانی و واگذاری مشاغل و امکانبات زنبدگی ببه    

آنان دریغ نداشتند. از جمله دالیل این برخبورد و  

عملکرد، آن بود که ایبن زمامبداران ببرای تثبیبت     

حکومت و گسترش قلمرو در سرزمینی که اغلب 

ساکنانش غیرمسلمان بودنبد، مقابلبه ببا تحرکبات     

م رقیب مسبلمان و غیرمسبلمان   نظامی امرا و حکا

و نیز اداره امور اداری و مالی و نظبامی خبود ببه    

دانش و تجربه این قبیل مهاجران نیازمنبد بودنبد.   

فراز و فرود برخورد حکام مسلمان شببه قباره ببا    

مهاجران، افزون ببر میبزان توانمنبدی و خبدمات     

تازه واردان برای تثبیت حکمرانبی و انجبام امبور    

ان، متبأثر از پیشبینه و موقعیبت    مختلف حکمرانب 

اجتماعی تازه واردان و خاندان های مهباجر ببود.   

به واسبطه ایبن رویبه، اغلبب در کنبار مهباجران       

صاحب دانش و تجرببه در امبور دیوانسباالری و    

نظامی، افراد و گروه های وابسته به خاندان هبای  

حکومتی ایران، سادات، علما، دانشمندان و ادیبان 

پذیرفته مبی شبدند. حضبور گبروه     نیز با حرمت 

های اخیرالذکر در پیرامون حکمرانان مسبلمان، از  

نظر مشروعیت بخشی به حکام و افزایش اعتبار و 

 شهرت آنها حائز اهمیت بود. 

با توجه به مطالب مذکور، سادات بیهقی بعبد  

از ترک خراسان و رسیدن به دهلی، مورد احتبرام  

ی از نببواحی قبرار گرفتببه و اجببازه یافتنببد در یکبب 

پیرامون شبهر سبکنا گزیننبد. ببا ایبن حبال، او        

گرفتن اعتببار و موقعیبت سبادات بیهقبی زمبانی      

محقق شد که شماری از آنان عازم کشمیر شبدند.  

متزلزل بودن پایه های زمامداری حکبام مسبلمان   

کشمیر و درگیری نسبتاً مستمر آنهبا ببا رقیببان و    

ببه ایبن    مخالفان قدرتمند در هنگام ورود سادات

سرزمین، این فرصت را به سادات بیهقبی داد کبه   

 -از طریق برقراری ارتباط سببی و اتحاد سیاسبی  

نظامی با خاندان حکبومتی و نیبز دیگبر خانبدان     

قدیمی و متنفذ ایبن سبرزمین، اسبباب تحکبیم و     

ترقی موقعیت خود در کشبمیر را تبدارک ببیننبد.    

سببادات بیهقببی از رهگببذر تحمببل سببختی هببای 

ان و صببوری در براببر آسبیب هبا و تلفبات      فراو

ناشی از تحرکات مخالفان سیاسی و رقیبان دینبی  

و مذهبی، سرانجام مناصب مهبم نظبامی و اداری   

کشمیر را از آن خود ساخته و حتی ببرای مبدتی   

کوتاه به عنوان حکام اصلی این سبرزمین فعالیبت   

کردند. برای فهم چگونگی ترقبی نسببتاً سبریع و    

موقعیت سیاسبی و اجتمباعی سبادات     فوق العاده

بیهقی در کشمیر، باید توجبه جبدی ببه موضبوع     

ایجاد و استمرار پیونبدهای فبامیلی و علقبه هبای     

خانوادگی سادات بیهقی با خاندان های حاکم ببر  

کشمیر و پیآمدهای آن نمود. به گونه ای کبه بعبد   
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از مدتی، برخی شاهزادگان کشمیری که از طبرف  

ت بیهقی مبی بردنبد در مسبند    مادر نسب به سادا

سلطنت این سرزمین جای گرفتند. بعبد از آن کبه   

سادات بیهقی از جایگاه مهمانان مهاجر به جایگاه 

وارثان و دارندگان حکومت کشمیر رسبیدند، ببر   

تالش های خویش ببرای دور کبردن مخالفبان و    

رقیبان کشمیری از مسند حکومبت ایبن سبرزمین    

کش هبا و منازعبات   بیفزودند. با این حال، کشبم 

داخلی کشمیر آنقدر عمیق و توانفرسبا شبده ببود    

که سرانجام سبادات بیهقبی و متحبدان کشبمیری     

آنها در اواخر قرن دهم قمبری در براببر حمبالت    

پیاپی سپاه تیموریان هند )بابریان( زانبو زدنبد. ببا    

استیالی تیموریان هند بر ایبن سبرزمین و قتبل و    

تنفبذ سبادات   تبعید شماری از شخصبیت هبای م  

بیهقی، هم سادات از عرصه سیاسی کشبمیر کنبار   

زده شدند و هم موقعیت اجتمباعی آنهبا در ایبن    

 سرزمین بسیار تنزل کرد.       
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