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Abstract 

Gilgit-Baltistan is located in northeastern Pakistan. And geographically, it is 

located between China, India and Pakistan. Therefore, it has a special strategic 

position. Seventy-five percent of the state's population is Shiite. Shiism was 

introduced, established and spread by Iranian missionaries and scholars in the late 

eighth century. Shiites are present in all cities of this state, except Diamar city, and 

Shiites in this state have been spread by local scholars and missionaries, as well as 

local poets and rulers. Beit (AS) in the state of Golgotha and Baltistan in this state is 

studied and analyzed. To achieve this, a descriptive-analytical method has been 

used. Religious scholars entered this province in different periods, including Iran 

and Kashmir, and played an important role in spreading the teachings of the Ahl al-

Bayt (AS). Also, local religious scholars who were mainly graduates of the 

seminaries of Najaf and Qom. They have played an important role in spreading the 

teachings of the Ahl al-Bayt (AS). Mosques, schools and seminaries, and 

Husseiniyahs and symbols represent a corner of the services of great scholars. 
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ایالت   ( درع) تیب اهلنقش عالمان دینی در گسترش معارف  
 بلتستان  گلگت و

 حسین عبد المحمدی)نویسنده مسئول(1| فرمان علی سعیدی شگری2

   

 چکیده

جغرافیهایی  ییهان   ازلحها   و  اسهت  فته قرار گر  پاکستان  شرقی  ایالت گلگت و بلتستان در شمال 

و   دارد  یشهیالجسوقاصهی از ییه   خجایگها     جهتنیازا  و پاکستان قرار دارد.   کشورهای چین  هند

توسه    هشهت تشیّع در اواخر قهرن    . دهندییرا شیعیان تشکیل    ایالت  در صد جمعیت این  هفتادوپنج

این ایالت    یهاشهرستانیی  در تما  شیعیان  فت  است.   تثبیت و گسترش یایبلغان و علماء ایرانی وارد

توس  علماء و یبلغان بویی و همچنین شعراء ت  شیع  در این ایالو  شهرستان دیایر یضور دارند    جزب 

انتقهال اسه ن نها  نقش عالمان دینهی در  این تحقیق    در  .   استیافتگسترش  نیز  و یاکمان یحلی  

 . شهودییبررسهی و تحلیهل ان ت و بلتستایالت گلگدر  ع(  )  تیباهلیعارف    و گسترشص(  )  ییحمد

عالمان دینی در ادوار یختلف در     شد  است. استفاد  یتحلیل  _برای نیل ب  این یه  از روش توصیفی

ع( )  تیهباهلایران و کشمیر وارد این ایالت شدند و بهرای گسهترش یعهارف    ازجمل جاهای یختلف   

 یهایوز    نیالتحصفارغاز    عمدتاًیحلی ک   نی بویی و  ان دیعالم  نیهمچن  نقش یهمی ایفا نمودند. 

. یسهاجد  یهدارو و اندداشهت ع( نقش بسهزای ) تیباهلدر گسترش یعارف  علمی  نجف و ق  بودند

 . دهدییاز خدیات علمای بزرگ را نشان  یاگوش نمادها و  ها ینییس علمیۀ و  یهایوز 

 . دین مانعال و  تیباهل   تشیّع  گلگت  بلتستان کلیدی: واژگان
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 قدمهم 

 رافیههای سیاسههیو جغ  یشیالجسوق  ازنظراست ک   هند    قار شب گلگت و بلتستان جزو    ینطق 

هههای ترین یخچالآید. این سرزیین بعد از قطبین بزرگیی  یسا ب یه  و استراتژیک    یاینطق 

 گلگههت وسههیاچن    قهه ینطجهههان و دنیهها در    جنگههیترین ینههاطق  بلند  و  را داراستطبیعی جهان  

 واقع شد  است.ان تبلتس

شد  است. ینطق  واقع  در اینک  دویین قل  جهان است   جهان »چهوغو ری« قل بلندترین 

نقش پههل   درواقعهای هیمالیا و قراقرون قرار گرفت  است و  سلسل  کو   گلگت و بلتستان در داینۀ

 یهاقلهه ترین د بلنههدجوو ب  خاطرند. کارتباطی بین کشور چین  پاکستان و هندوستان را ایفاء یی

 ییمههایپکو راسر جهان برای های گردشگری در این ینطق  ساالن  هزاران نفر از سجهان و یکان

 .کنندییسفر و گردشگری ب  این ینطق  

  در این ینطق  نفوذ پیدا کرد  است و ایهروز  یقمر  یهشت  هجرفرهنگی  اس ن از قرن    ازنظر

نشین این سرزیین از یناطق شیع   ع و ب دهند.  ن تشکیل ییمانایسل  صد درصدرا    این ینطق   سکن 

 دهند. درصد ساکنان این ینطق  را شیعیان تشکیل یی فتادوپنجهشود و یدود یحسو  یی

 اخیر اهمیت ویژ  برای این ینطق  قایل شد  است. ده دولت فدرال پاکستان در 

 نیهه در ارا تان و عوایههل گسههترش آن گت و بلتسدر گل  تشیّع  ن یشیپ  آن استتحقیق بر    این 

 قرار دهد. ییوردبررسینطق  

 میمفاه .1

 بلتستان . 1.1

 20526لتستان در داینۀ رشت  کو  قراقرون و هیمالیا واقع شد  است. این نایی  بهها یسههایت  ب

یسههین )  نفههر جمعیههت اسههت.  نهه  صههد  دارای  ن  2015کیلویتر یربع  یطابق سر شههماری سههال  

 (4ف:   ال2009ی آباد

سههکردو و گنگچهههی شگر  کهرینهه    نایی  بنان    اره  انتظایی و اداری  بلتستان ب  چاز لحا

است. سکردو یرکز تجاری و نیز پُل ارتباطی بهها دیگههر ینههاطق بلتسههتان بهه  یسهها  قسی  شد ت

و در شههرق آن لههداپ و پوریههک »کرگههل« و در غههر  آن  آید. در جنو  بلتستان درة کشههمیریی

بلتستان  پوشید  از برف کو  قراقرون و درشمال بلتستان کو  واقع شد  است  گلگت و دیایر  ق ینط

درة   .1از شههش درةیجموعهها  ( بلتستان  24:  1995یسرت )  کند.سنکیان  چین جدا یی  را از ایالت
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تشکیل  گلتری(شنگوشگر ) ةدر .6 کهرین  ةدر .5 خپلو ةدر .4  . درة روندو3  شگر  ةدر  .2  سکردو

 .است شد 

 گلگت . 1.2

ترین نقطۀ پاکستان و ه  یرز با چین و افغانسههتان اسههت. ایههن ینطقهه  در شمالی  ینطق این  

یتر از سطح دریهها ارتفههاع دارد. گلگههت از   4733تا    یتر  1454یانند بلتستان  کوهستانی است و از  

 .تشکیل شد  است 6نگر .5.5هنز   .4.4. بگروت3. 3یرایوش  .2گلگت.یرکز  پنج در 

 . 3. 8دیهایر . 2. 7غهذر . 1 شهرسهتان گلگت و بلتستان ب  ن  ینطق جدید اداری  اساو تقسیمات    رب

 . تقسی  گردید  استاستور  -9نگر. -8کهرین . -7شگر. -6. 11گنگچهی . 5.  10وسکرد  . 4. 9گلگت

بلتستان تا قرن هشت  هجری )چهارده  یی دی( از نعمت اس ن یحههرون بههود. در   ینطق 

ینطق  آیدند و یردن این ینطق  هم  ب  دست آنههها   از ایران ب  ایناواخر این قرن یبلغانی  

 (47-46: یسین آبادی  ) یسلمان شدند.

 گونه های تشیّع در گلگت و بلتستان. 2

های ایایی  اثناعشری   اسماعیلی  ونوربخشی  یضههور دارنههد.  گلگت و بلتستان فرق    ینطق  بطورکلی در  

 دهی . ار یی بررسی قر   ا یورد فرق  ر جزییات بیشتری از هر  در زیر  

 اثناعشریه-1

  ایایههت ب فصههل علههی بههن شود ک  بهایی گفت  ییاصط ح ایایی  بطور عان ب  تمان فرق 

عشههری اطهه ق طالب)ع( یعتقد هستند. ایا بطور خاص اصط ح ایاییهه  تنههها بههر شههیع  اثنیابی

 

3 .Haramush. 
4 .Bagroot. 
5 .Nagar. 
6 .Honza. 
7 .Ghizer. 
8 .Diamar. 
9 .Gilgit. 
10 .Skardu . 
11 .Ghangchah . 
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کسی است ک  ید: ایایی یذهب فریاشیخ یفید در تعریف ایایی  یی  (147:  1385)یشکور .شودیی

ت و کمههال را ر داشت  باشد. نص جلی بر ایههان و عصههموجو  ایایت و وجود آن در هر زیانی باو

برای او واجب بداند. تداون و انحصار ایایت در فرزندان ایان یسین)ع( یعتقد و سلسل  ایایت را ب  

ایههان رضهها)ع( بههاور   یایت شیعی را تازدند زیراهمۀ شیعیانی ک  استمرار سلسل  اایان رضا)ع( پیوند

 (38: 1382)شیخ یفید  یعتقدند. دارند. پس از او تداون آن تا ایان دوازده  یعنی ایان یهدی)عج( نیز

 نوربخشیه -2

یصههدر اسههت بهه  یعنههای   لفظ نوربخش یههاینسو  ب  سید یحمد نوربخش است.    نوربخشی 

رسی  نههوربخش فرهن  فا  چنانچ  دراست     یا اس  فاعل ب  یعنایی روشن کنند  و  نور  روشنایی و

نیههز درلغت نایۀ دهخههدا    (2152:  6بمعنای روشنی دهند  و روشنی بخشاند  آید  است .)یعین ج:

درفرهنهه   (22827: 15 ج1343.)دهخدا آیههد  اسههت  نوربخش   بمعنای نور پاشی وپرتههو افکنههی

   (2496:  وری.)انیعنا شد  است فشرد  نیز نوربخش  روشنی دهند  و روشن کنند 

 :اشار  کرد  استب  همین یعنی حمد نوربخش نیز د یسی 

 .نوربخش را خود را  روان ر   نوربخش ای خود عل  زآفتا           

  .تست دیدار از نور پر یا چش   تست کار بخشی روح نوربخشی          

 (                  4و2:ص2)نوربخش ج

در  یعنههی این ب  شعری. نیز آید  است فت ونوریا شد  روشن یعنی یفعول اس نوربخش ب  یعنای 

 :است ید زبان فارسی آ

 خورشید ذاتش نوربخشچون بود  ش   از غیب نایش نوربخآید  

 (7:  1368 )الهیجی

 باشد.نیز روشن کنند  ب  یعنای ل ربخش در این بیت ب  یعنای اس  فاعیمکن است نوالبت  

 نوربخشی  دراصط ح

 بهه   یعههروف  صههوفی   ایاییهه   یههذهب  بههرای  توصههیفی  نان  یک  دیگر  یذاهب  یانند  ی نوربخش      

فرزنههد سههید یحمههد نههوربخش در بههارة نههان یههذهب   بخش  سید شا  قاس  فیض  .است  نوربخشی 

؛ نان یذهب ایایی  صوفی  یعروف بهه  االیاییۀ الصوفیۀ المعروف بالنوربخشیۀ  یی گوید:نوربخشی   

یههی وربخشههی  یبی  دربارة اصط ح ن( یصطفی ش116-112-102:  )فیض بخش  نوربخشی  است.

.  و ایههن اصههط ح  نوربخشههی  اسهه  نوربخشی  یکی از یذاهب اس یی ب  شمار یههی رودنویسد:  
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یروفیهه  و   ت خههاص او اسههت؛همانندنان طریق  وگردید  است.  خاص پیروان سید یحمد نوربخش

 (321:  1380)شیبی.ب  عقاید فرق  اط ق یی شود  ه  ک  ه  ب  اعضاء فرق و بکتاشی   یشعشی 

 نههوربخش  یحمههد  دسههی  وفقهی  اعتقادی  علمی   یبانی  از  ک شود    یی  اط ق  کسانی  ب   نوربخشی 

 شههریعت  ایکههان  و زیههاد  کهه   بدون  او  چنانچ   دارند  قبول  را  او  اجتهادی  روش   و.  کنند  یی  پیروی

طبههق  بنابر این (226 :.)صوفیاست  فریود   راهنمایی  یق  طالبان  ب   را  ویعرفت  ویقیقت  وطریقت

یان سلک علمی  عملی  ک یی وفقهی همان یسلک علمی وعملی پیایبراکرن وایااظهارات وی ی

 یعصون یی باشد. 

 ند:یی شوتقسی  س  گرو  نوربخشیان ب  

دهند کهه  خههودش را اکثریت نوربخشیان را این گرو  تشکیل یی :. صوفی  ایایی  نوربخشی 1

شههان یثههل عقیههد  یستندات نوربخشی ایاییهه  عقید طبق تحقیقات و    دانند نوربخشی  واقعی یی

دو فرق  شیع  اثنا عشههری  و صههوفی  ایاییهه  نوربخشههی  در فق  ه  بین     اثناعشری  هستند.  شیع 

اخت فات زیادی وجود ندارد. فق  در یسایل جزیی کمی اخت ف وجود دارد. یرکز نقل این گههرو  

 داردب  ویژ  در ینطق  کریس قرار خپلو  در ینطقۀیعنی صوفی  ایایی  نوربخشی  

انههد  آنههها بهه  ب  نان صوفی  یعروفصوفی  نوربخشی  کسانی هستند ک   . صوفی  نوربخشی :  2

یدی  رفتهه  و سنت و اهلافکار و عقاید نوربخشی  چندان پایبند نیستند. اکثر آنان ب  یدارو اهل

ن  ب  1980هستند. این گرو  از سال تی یشغول فعالیتاند و در  بیشتر در یدارو دولدرو خواند 

اند. ایههن گههرو  نوربخشههی  را بهه  رار گرفت بعد ب  شدت تحت تاثیر افکار فعّاالن یذهب وهابیت ق

وسایل گوناگون سعی دارند ک  اسههاو و اصههول و فههروع نوربخشههی  را تحریههف کننههد  و عقایههد 

تند  ولی در لبههاو نوربخشههی بههر در اصل سنّی هس  اند. بیشتر آنهانوربخشی  را نیز تحریف نمود 

 (  101ص2001)یوسوی  کنند.علی  نوربخشی  تبلیغ یی

و جمعیت شههان   گرفت  اندبخشی  ایایی  همدانی . این گرو  از افکار سید ینصور تأثیر  نور  -3

   (102: )همان ر یناطق یختلف پراکند  هستند.زیاد نیست و د

 اسماعیلیه-3

در زیههان ییههات پههدر کهه   صههادق)ع( را  ترین فرزند ایانرگد ک  اسماعیل بزآنان کسانی بودن

هایی تقسی  شدند ک  برخی ینقرض گردیدند و برخی تا زیههان درگذشت  ایان دانستند  و ب  فرق 

ی هجری  آقاخههان یح تههی کهه  از نزاریهه  بههود. در ناییهه 1255اند. در سالیاضر همچنان باقی
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شکست خورد و بهه  بمب ههی هندوسههتان گریخههت  و قیان کرد  ولی    کریان برضد یحمد شا  قاجار

انههد. و آن پس نزاری  ب  آقاخانیهه  شهههرت یافت   را ب  ایایت خود ینتشر ساخت و از  نزاریدعوت  

ب  یراس  عبادی و  «بهر »نایند. آقاخانی  برعکس خجاو یی  یخالفشان در هند آنان را خوج  یا

درصههد جمعیههت گلگههت را   26د    و یههدو  (96و68:  گههانیپای)گل  دهنههددینی چنههدان اهمیههت نمی

 دهندها تشکیل ییآقاخانی

 عیان. پراکندگی جغرافیایی شی3

 -5سکردو.  -4گلگت.  -3دیایر.    -2غذر.  -1  شهرستان  ناطق شمالی گلگت و بلتستان ب  ن ی

چهههار   شهرسههتان  در این نهه .  تقسی  گردید  استنگر  -9استور.-8کهرین .-7شگر.-6گنگچه .

 کند.دیگر تفاوت یی و  از یک ینطق  ب  ینطقۀداردند ک  تعداد هرگر ذهبی وجودگرو  ی

 درصد.  87شیع  اسماعیلی  در  شهرستان غذر:

 درصد. 10در  شهرستان دیایر: شیع  اثناعشری 

 درصد. 27درصد  شیع  اسماعیلی    54گلگت: شیع  اثناعشری  

 درصد.  5درصد  نوربخشی  87سکردو: شیع  اثناعشری 

 باشد.درصد یی 5درصد و شیع  اثناعشری 87وربخشی  گنگچه : ن

 درصد.30استور: شیع  

 ر صد.د  95شگر: شیع  

 درصد.100کهرین : شیع  

طبق آیار بدست آید  تناسب چهار گرو  یذهبی در کههل ینههاطق شههمالی گلگههت و بلتسههتان 

ماعیلی  درصد  شیع  اس  27سنت و جماعت درصد  اهل  39چنین ذکر شد  است: شیع  اثناعشری 

تههرین زیناطق شمالی گلگههت و بلتسههتان یتمزک  باشد.درصد یی  16درصد  و شیع  نوربخشی   18

آیههد. در بعضههی ینههاطق یاننههد رونههدو  گلتههری  نشین در کل پاکستان بهه  شههمار یییناطق شیع 

 تستان نیههزنشین هستند. در سکردو  یرکز بلکهرین  در بلتستان و نگر در گلگت صددرصد شیع 

 (125و124:  1384دهند)عارفی درصد جمعیت را شیعیان تشکیل یی 85تا  80قاطع بین ت اکثری

 لماء در گسترش تشیّع در گلگت و بلتساننقش ع

در قههرن هشههت  در  بخاطر اینک  ایالت گلگت و بلتستان در یجاورت کشمیر قرار گرفت  است.
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سههت و شههرای  فرهنگههی و یسلمانان بود  اک  در شمال شب  قار  هند یکویت ب  دست  کشمیر  

ون هههیم یشههکلی فعالیههت د  است و یسلمانان و شیعیان بههدفکری ب  نفع یسلمانان و شیعیان بو

های فکری و فرهنگی انجان یی دادند و عالمان دینی از ایههن فرصههت اسههتفاد  نمودنههد و بههرای 

 گسترش یعارف اهل ببیت)ع( سعی و ت ش کردند. 

 توان تقسی  کرد:گرو  یی تان را ب  دوگلگت و بلتس  طقینعلماء و فقهای  

شههوند  غیههر بههویی ن و تشههیّع یحسههو  ییک  اولین یبلغان اس  ینطق الف: بعضی از علماء 

های یختلف و صعب العبور وارد ینطق  شد  بودند  اینها اکثرشان از ایران و کشمیر بودند  و از را 

ر قرن هفده  یی دی ادای  داشت. در اوایههل یر بویی تا اواخبودند. رفت و آید یبلغان و علمای غ

ترکستان را  ترکستان قطع شد. از آن زیان   های سیاسی درقرن هجده  یی دی  بخاطر شورش 

ب  بعد یبلغان دین اس ن از طرف کشمیر وارد ینطق  شههدند. در آن زیههان بسههیاری از یشههایخ و 

ن  ادایهه  1880نههد. ایههن رونههد تهها سههال  ان را  پیههدا کردعلمای ایران ب  دربار یقپون یاک  بلتست

 .(  24:  2004داشت.)یسین آبادی 

این یرف یسل  است ک  اس ن در تاریخ یههذکور بهه  ایههن ینطقهه  وارد   براساو ینابع یوجود

قدیمی استفاد  شد  است. لذا نیازی ب  پشین  تحقیق و   شد  است و در این یقال  از ینابع کهن و

هد ییدانی از جمل  کتیب  ها و آثار باستانی از جمل  یساجد قدیمی ناسی ندارد. شوایوضوع یأخذ ش

ذکر این نکت  یه  و ضروری است ک  ینابع تاریخی ایالت گلگههت و بلتسههتان   وجود دارد.نیز  و...  

 عمدتا از س  را  قابل دسترسی است.

ز لگت و بلتسههتان جهه در زیان گذشت  ایالت گخ شاهان و یکویت های هند و کشمیر:  تاری-1

یاکمان هندی و کشمیری ایههن ایالههت را تحههت تصههرف   کشور هند بود  است و در ادوار یختلف

ود آورد  بودند  در الب ی زندگی نای  شاهان و یاکمان هندی و کشمیری  از گلگت و بلتستان خ

و  ه  یاد شد  است لذا در تمان کتابهای ک  دربههار  یاکمههان هنههدی نوشههت  اسههت اسهه  گلگههت

 ... است.همانند اکبر نای  و شاهجان نای  و بلتستان آید 

ت گلگت و بلتستان سفر نای  ها اسههت کهه  توسهه  یکی از ینابع تاریخی ایالسفرنای  ها:    -2

گردشگران و جهانگردان ب  رشت  تحریههر در آیههد  کهه  در ایههن سههفر نایهه  وضههعیت جغرافیههایی  

ابههو ریحههان بیرونههی  سههفر   "لهندیا ا"نند  کتا   فرهنگی و سیاسی این ایالت ذکر شد  است.هما

 نای  ابن بطوط  و فایهان چینی.

کتا  های زیادی دربار  اوضاع جغرافیایی  اقتصادی و فرهنگی   کتا  های یحلی و بویی:-3
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تههاریخ "یولوی یشمت اهلل لکهنههوی  "تاریخ جمون"این ایالت نوشت  شد  است  همانند کتابهای  

اسهه ن در "یحمههد یسههن یسههرت   "هذیب و ثقافههتبلتستان ت"ادی   یسین یوسف آب  "بلتستان

 .ایمد دانیپرفسور  "تاریخ گلگت"غ ن یسین انج     "گلگت

 بلتستان منطقهعلمای غیر بومی  

ن ب  ایههن ینطقهه  اس  بلتستان  ک  برای تبلیغ و نشر وگسترش دین  ینطق علمای غیر بویی  

 :از سفر کردند عبارت اند

 مداني. میر سید علي ه1

ن  در شهههر 1314  ق  یصههادف بهها اکتبههر سههال714پانزده  رجب سالمدانی در  سید علی ه

شان از دو طرف یسینی بودند  نههان گرایییا آید. پدر سید علی همدانی و یادر  همدان ایران ب  دن

رسید.و نههان )ص( ییاکرنب  پیغمبر نسبشالدین بود. و از جانب والد  پدر سید علی همدانی شها 

سمنانی پرورش یافت و در سن   ع ؤالدول اطم  بود. سید علی همدانی بدست  در ایشان سید  فیا

نمههود. تهها اینکهه  ن کری  شد. از شیخ سمنانی علون ظاهری و باطنی کسههب ییکودکی یافظ قرآ

 شیخ سمنانی برای سیروسلوك و پرورش و تربیت ب  شیخ اصغر علی سمنانی سپرد.

و شههیخ یحمههود گذارندنههد. در ایههن یههدت پیش علی دوسههتی   زیادی سید علی همدانی  یدت

سرگذشت بهها یکهه  شههیخ یحمههود سال  را ایشان برای بدست آوردن ریاضت سخت پشت   هشت

یزدقانی سید علی همدانی سیایت و گردش عال  را قصد نمود  تهها روزهههای واپسههین عمههر خههود 

ا چهار هههزار یسافرت ایشان ب  برای سیر و سیایت و جهانگردی و صحرا نوردی گذارند. در دوران

ییههان جهههانگردی و اولیاء کران ی قات کرد  و از این اولیاء کسب فیض و برکات یاصل نمود  در

گوید: » بههس ابههت  شدند  چنانچ  خود ایشان یی گرفتارصحرا نوردی ایشان بارها با غول بیابانی 

عضههی بهه  سههبب فقهههاء رسههید و ب بما رسید در سفر و در یضر بعضی از آن ابت  ب  سبب علماء و

ت یههق تعههالی یلوك و ایراء و بعضی شاید ک  ب  سبب شرور نفس یا باشد. و آن ب ها از یضههر

داشههت و لههیکن بریا یحض عطا بود اگرچ  بصورت ب  نمود. زهر دادند و یق تعالی از یرگ نگا 

ن در دوران سلماهای غیر یوت( با طاغ142و139:ص2اثر آن در تن باقی است)شوشتری همان ج

ها توسهه  ها برخورد کرد و بارکرد در کشمیر با هندوها و در بلتستان با رییس بوداییسفر برخورد  

علمای سوء یورد دشنان و فحاشی قرار گرفت  سید علی در سیر و سفر و سیایت پیروزی عظههی  

زد  بار یشههرف ی کشمیری را یسلمان کرد  دوادر این دوران یدود س  هزار هندو  را بدست آورد.
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غ ب  تبلیغ دیههن اسهه ن پرداخههت در دوران تبلیهه یج بیت اهلل شد  در این یناطق در دوران یج    ب 

لنکا  هندوستان  کشههمیر چین  یردن یناطق یزدقان  خت ن  بلخ  بدخشان  رون  یاوراءالنهر سری

 د.دین اس ن دعوت کربلتستان را ب  

ن  ب  کشمیر رسههید بعههد از 1372هجری قمری  774سید علی همدانی برای اولین بار در سال

هجههری 781ویین بههار در سههالن بازگشههت و بههرای دویههین بههار و سهه یدتی تبلیغ و ارشاد ب  ایرا

ن  وارد بلتستان شههد  از بلتسههتان از درة 1381 .ق   781ن  وارد کشمیر شد و در سال1379قمری 

هجری قمههری  785رکستان در سال  سیاچن ب  ترکستان رفت  بعد از سیایت و تبلیغ در یناطق ت

کشمیر ب  عههزن یههج ن  دوبار  وارد بلتستان شد  بعد از اقایت یختصر در بلتستان ب  سمت  1383

 اهلل یرکت کرد. بیت

بر گفتۀ یحققههان تههاریخ وفههات ایشههان   بنا  و  دار فانی را وداع گفت.در سن هفتاد و س  سال  

ان« بههود  اسههت. و جهه در یقههان »پکهین   1384هجری ق  یطههابق بهها  786الحج  سالشش  ذی

ی هوا یردن را گمان و گریدند  بنابر بُعد یسافت   خت ن ینتقل کربنابروصیت جنازة یبارکش را ب

گیرد و چون تابوت را برداشتند تا یقصد بوی یشک ب  دیههاغ یههای ن ییرسههید ییآن بود ک  بو  

بلتسههتان دانی بهه  همییر سید علی   دربارة یسافرت( اگرچ   144:  )شوشتری همان.اهلل یرقد طیب

انی دوبار  بهه  بلتسههتان گویند ک  سید علی همدکند  ایا دیگران ییرا  یولوی یشمت اهلل رد یی

بلتسههتان و   ینطقهه یسافرت نمود  است و اس ن برای اولین بار توس  ییر سید علی همدانی بهه   

ت و یههک   یعههروف اسهه ویسند)یک ناهلل گلگت رسید  است. خود یولوی یشمت  سپس ب  ینطقۀ

تفصههیل   است ک  تاریخ بلتستان ب  صههورت  800تاریخ جمون نوشت  است ک  یدود  کتابی ب  نان  

نویسد: ای ب  ین داد ک  ایشان در آن ییدربارة گسترش اس ن در بلتستان نوشت او . (نوشت  است

اخههت غ دین اس ن پردییر سیدعلی همدانی با در دست داشتن یک عصا وارد کشمیر شد و ب  تبلی

شههان  بعد از آن وارد سرزیین سکردو شد در این ینطق  یردن بخاطر تبلیغ و وعههظ و نصههیحت ای

تا آنجا ک  سههید علههی   اس ن را قبول نمودند و دین اس ن را بعنوان دین جدید خودشان پذیرفتند

ت کهه  در نمود این یسجد اولین یسجدی اسهه  ی در یحل  »کهری گرون « یک یسجد بناهمدان

ینطق  بلتستان( ساخت  شد  است بعد از آن ایشان در یقان گمب  سکردو یک یسجد )کت  یملاین  

تا زیان راج  علی شا  نماز جماعت در این یسجد   برای برپایی نماز جمع  و جماعت ساختجایع  

 دشهه یی آبادکنونی نمههاز جمعهه  اقایهه ن« یسههینشد  بعد از آن در یوضع و یقان »کفچواقای  یی

 (47 یسین آبادی  )
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  یبلغههان اس ن توسهه  و کننداس ن در بلتستان یاد ییاز سید علی همدانی بعنوان اولین یبلغ 

بلتسههتان   ینطق الدین عراقی وارد  نوربخش و ییرشمسسیدیحمد  همدانی ایرانی  همانند سیدعلی

 (46 :  )همو. شد  است

 :نویسدالدین ثاقب ییدربارة این یوضوع ییر نج 

 چنان یوجزن شد زفضل عمی   لریمت الیزادریای آن  چون

 ال وجی زهجرت دو یی  و بیک ذ  بعهد یقی  خان شا  سلن 

 علی ثانی آید زفضل کری  طلوع شد خورشید اس ن همین

 بدستش عصا بود برگلی   زکشمیر ب  تبت رسید آن ولی

 علی ثانی آید بسال نهن   بعهد یقی  خان شجاعت پلن  

ولههی آن زهجههرت بهه  تبههت رسههید   صدید هفت  و س  بو ب  هشتاد

 (56 :  یسین آبادی الف)

والی سلن  )خپلو( ییر سید علههی همههدانی بهه  تبههت یعنههی در زیان یبگو یقی  خان یاک  و  

و آن سال تبتی نهن  بود  است  یعنی اس  آن سال ب  زبههان تبتههی نهنهه  بههود    بلتستان رسید

 است.

 ق  سههید علههی همههدانی وارد هجههری  733  سالدر  »گوید:  ن ییجنا  وزیر ایمد دربارة ایشا

 یارقند رفت«.  ینطقبلتستان شد  بعد از سکونت یک سال و نی  ب  

و هشتاد و س  و بعضی گفتند ک  سههن  ثهه   و   هفصدالدین در  در ایان سلطنت سلطان قطب

نهها  انههد: جگفت بعضههی چنههین  و رسید  بود واهلل اعلهه کمشیر    سبعین و سبع یای  آن یضرت ب 

 نشین زاویۀ لی یع اهلل.وتوالیت پنا  هدایت دستگا  خل

 یرید بقا باهللشا    یعتکف صویع  فنا فی اهلل

فتویهه   بشههرف قههدون  ازدلنهها    و  یضرت علی ثانی اییر علی همدانی قدو اهلل تعههالی رویهه 

  این دیههار را بهه و ک   گوشۀ قدر وینزلت اهالی    گردادنید شریف خود یملکت کشمیر را یشرف  

بهه    اهلل سر   العزیزالدین ب  یضرت ایشان قدو کرایت رسانید و سلطان قطبذرورة    اوج عزت و

. تعظههی  و تکههری  هرچهه  تمههان تههر پههیش آیههد و اظهههار قواعههد اخهه ص و اعتقههاد نمههود

 (266:1614)ییدری 

یأیورن کهه  از جانب یق جل و ع   »یضرت اییرکبیر سید علی همدانی ب  اییر تیمور گفت:  

یههن اللت کن   شاید ک  ب  اس ن یشرف گردند  بنابر امیر رون و اهل آن دیار را ب  اس ن دب  کش
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 (245 :  2)کرب یی تبریزی ج .«انروزی چند در خت ن یسکن گزید 

تصههوف تشههیّعی   گههزارانبنیههان  و    گایانیشهه پسید علی همدانی صوفی شیعی یذهب بلک  از  

 (32 :  اوزکانی)  است.

 راقيمیر شمس الدین ع  . 2

د: نسههب نویسالدین عراقی ییچنانچ  صایب تحفۀ االیبا  در بارة زیان و یحل تولد ییر شمس

 و ایصار خراسان یعروف یشهورند  بود. آن وی از قبایل شاهان صفوی  ک  در یمالک عراق

در )کند( کهه  نزدیههک سههولغان اسههت واقههع بههود و در آن ینههزل یملوکههات و یحل تولد وی  

بود وپدر بزرگههوار آنحضههرت درویههش و اجداد ایشان از قدی  ییآبا    و یساکنتصرفات و یواطن  ی

االقطهها  ایههان همههان ایههان یحمههد شت از جمل  یریدان و یخلصههان یضههرت قطبابراهی  نان دا

نوربخش علی  علی آبای  الس ن بود. والدة آنجنا  از اوالد سههادات قههزوین بههود و آن یضههرت از 

بزرگوار خود ب  خدیت یضرت ایان علیهه  و علههی آبایهه  السهه ن   و صبی همرا  پدریین طفولیت  

 شد.و یرای  و شرف دیدار و لقای آن یضرت یشرف ییو ب  نظرات و اشفاق  آیدیی

نمود و بعد از رسههیدن آن انواع نصایح و یواعظ از زبان یبارك یضرت علی  الس ن سماع یی

ایشان بشرف ک  طریق  ترك تعلقههات   یعتیتباز تایبان و  یضرت بحد بلوغ روزی بطفیل جمعی ا

یلقۀ درویشان عالیشان یضرت ایههان علیهه  ایور دنیوی و تجرید از عوایق صوری پیش گرفت  در  

الس ن و در دایرة طریق  ایشان درآید و یجاور آستان خانقا  و ی زن خدیت درگا  آن جنا  شود. 

خود یعتکف و یجاور آسههتان  ی یههک    کبرسن رسید  وفایا چون درویش ابراهی  یعمرگشت  و ب

گفههتن یههانع کان   ترك  ز تجرید شدن و  الس ن شد . الجرن آن یضرت اآشیان  یضرت ایان علی 

 (101و100:  )کشمیری. آید

 ( البت  بعضی از یؤرخان398 : ناظ ) در عهد سلطان سکندر بود ایشان ساکن سرخا   تبریز بود.  

و گفتند ایشان در یذهب یهردن کشهمیر انحهراف   عراقی دادند  الدینب  ییرشمسنسبت های ناروایی  

ودشان از »انحراف در یذهب یردن کشمیر« عرض  نمهودن یهذهب ایجاد کردند  ظاهر است ک  یقص

بخهاطر تبلیهغ ها  چک ک  اینچک و غازیو شیع  شدن یاکمان کشمیر بود  است یانند کاجی  تشیّع

 بهر ن یاک  کشمیر یذهب اثناعشری را انتخها  نمودنهد   شد  بودند  چوالدین عراقی شیعییرشمس

شدند  شیع  شدن یاکمهان و یهردن بهرای برخهی از     شیع یردن ه  اساو  الناو علی دین یلوکه 

الدین عراقهی یهک یبلهغ شهیعی گویند: ییرشمسنویسندگان خیلی گران شد  است  خودشان ه  یی

 (123و122 :  ری کشمیرییددّ) کرد.  ش ییبود  و برای گسترش تشیّع سعی وت 
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سههید یحمههد نههوربخش و  الدین عراقی  شاگرد سید شا  قاس  انوار بود کهه  او پسههرییرشمس

الدین عراقی برای اولین بار ب  عنوان سفیر استاندار خراسان سلطان یسههین خلیف  بود  ییر شمس

آید  یرید خواجهه    تان کین ب  دنیان  در کوهس1392( ب  کشمیر آید  ایشان در سال  1406ییرزا )

 (104   2001آفاقی ) اسحاق شد ک  ایشان یرید سید علی همدانی بود.

تهها   الدین عراقی بعد از گسترش و نشر عقیدة خودش در خراسان  عازن کشمیر شدشمس  ییر

الدین عراقی بعد از انجههان کارهههای تبلیغههی در عقیدة خودش در کشمیر گسترش دهد. ییر شمس

سکردو شد  در آن زیان راج  یقپون بوخا یههاک  سههکردو بههود.  ینطق زن  ن  عا1499ر سال  کشمی

ن  در بلتستان برای اشاعت و گسههترش اسهه ن 1505ن  تا سال  1499سال  الدین عراقی از  شمس

 سعی و ت ش نمود.

ن  با کشت  شد یدارالمهان سید یحمد 1505سال  ایشان ب  تمان یناطق بلتستان سفر کرد. در  

الدین در سههال ( شههمس24  :  )یسههین آبههادی  .  سرینگر بهه  کشههمیر بازگشههت  ینطق بیهقی در  

شههیعیان کشههمیر ایتههران بل ب  خاك سپرد  شههد   زدی  ینطق یشان در  ن  درگذشت  جسد ا1526

ب  اعتقاد قاضی نوراهلل شوشتری عقاید شیع  در کشمیر و بلتستان زیادی برای ایشان قایل هستند  

الدین عراقی در ایر تبلیغ گسترش یافت  است  البت  ییر شمس  الدین عراقیشمسبخاطر تبلیغات  

 (108: )آفاقی همان. است تر بود در بلتستان یوافق

ی اهل تشیّع عال  اجههل و دانههایی الدین عراقی  از فض شا  ییر شمسدر عهد سلطان یسن

ی از سههلطان شمیر آیههد  یکتههوبجانب سلطان یسن شا  ییرزا والی خراسان ب  ک  بی بدل بود  از

شا  آورد  و اظهههار فریههایش ای یسنیع  یک پوستین کهشی ک  از پوشش خاص سلطان بود بر

 (230و229:  1)کهویایی ج. بعضی تحایف نمود

 کاجی چک ک  خالوی یحمد شا  و یدار المهان سلطنت بود.

الدین عراقههی نمههود  و بهه  یههذهب او یلک یوسی رین  رجوع ب  شمسخان و  ب  اتفاق غازی

الدین عراقی با اطاعت آنها تقویت یافت  ب  اجرای یذهب او شد و شمسینتقاد   گردیدند و یطیع و

 (431همو ) خود ع نیّ  یشغول شد  کتابی ایوط نان در یذهب شیع  تصنیف کرد  شایع ساخت.

تهها   ترش و نشر عقیدة خودش در خراسان  عازن کشمیر شدالدین عراقی بعد از گسییر شمس

الدین عراقی بعد از انجههان کارهههای تبلیغههی در عقیدة خودش در کشمیر گسترش دهد. ییر شمس

سکردو شد  در آن زیان راج  یقپون بوخا یههاک  سههکردو بههود.  ینطق ن  عازن  1499کشمیر سال  

ر بلتستان برای اشاعت و گسههترش اسهه ن ن  د1505ن  تا سال  1499الدین عراقی از سال  شمس
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 سعی و ت ش نمود.

یههدارالمهان سههید  نن  بهها کشههت  شههد1505سال  ایشان ب  تمان یناطق بلتستان سفر کرد. در  

الدین در (. شمس24 : یسین آبای    همان) سرینگر ب  کشمیر بازگشت. ینطق یحمد بیهقی در 

ل بهه  خههاك سههپرد  شههد  شههیعیان کشههمیر بزدی ینطق ن  درگذشت  جسد ایشان در 1526سال  

اعتقاد قاضی نوراهلل شوشتری عقاید شههیع  در کشههمیر و   ب   ایتران زیادی برای ایشان قایل است.

الدین عراقههی در الدین عراقی گسترش یافت  است  البت  ییر شمسبلتستان بخاطر تبلیغات شمس

 (108: آفاقی همان) تر بود  است.ایر تبلیغ در بلتستان یوافق

 . سید حسین رضوي قمي3

هجههری قمههری از  821سید یسین رضوی فرزند سید یحمد قمی بههود  اسههت وی در سههال 

طریق پاکستان کنونی وارد کشمیر شد  ایشان یدود پنجهها  سههال بهه  سههعی و تهه ش بههرای 

ع( در کشمیر  تبت  بلتستان  لداپ و کرگههل یشههغول بیت )گسترش اس ن و نشر یذهب اهل

 (75ص    1384رضوی ) بود  است.

 شاه ناصر طوسي و سید علي طوسي(. ). برادران طوسي:  5 و 4

طههوو ایههران بهه   ن  از شهههر1590تا سههال   1550سال  طبق روایات یحلی این دو برادر در   

گههوار ربز الس ن( ب  این ینطق  آیدند  این دو سیدعلی الرضا )اشار  غیبی ایان علی بن یوسی 

شود ک  اینها شیع  بودند. بههرادران طوسههی در ند از این جا یعلون ییع( بودرضا )از نسل ایان  

تهگههس   ینطق خپلو رسیدند و در    ینطق زیان راج  یبگو از را  یارقند چین و از را  سلترو ب   

 (592 :  1977لکهنوی ) ع( یشغول شدند.بیت )ب  تبلیغ یذهب اهل و سکونت اختیار نمود

 گوید:ن دو برادر ییالدین در بارة ورود ایییر نج  

 سال دو تا و یک طا و جی   ازآن بعد بزرگی از کاشغر 

 برای اشاعت  دین کری   بیاید ز را  سلترو همی   

 بتعمیر یسجد بر شوق عظی   همی کرد تاکید بر ایر دین  

 شا  ناصر اسمش کری همی  کنند  بنای جایع شگر 

 (28 : یسین آبادی   )   .ینمود جلو رس  شا  قد  تحت یکویت چو دبل  خان

و در آنجهها یههک  تهگس یک یسجد بنا نمودند و ب  طرف ینطقۀ شههگر رفتنههد ینطق آنان در 

یسجد بزرگ را ساختند و یردن را با ایکان و یعارف اس ن آشنا نمودنههد. سههید ناصههر طوسههی در 
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عبههادت    یحلۀ داسو نید)طاهر آباد( اقایت گزیههد و ایشههان در کههوهی کهه  در بههاالی یحلهه  بههود

و در   کردند. بعد از یدتی در همان کو  غایب شد  ایا سید علی طوسی از شگر ب  سکردو آیههدیی

کواردو اقایت گزید. او در کواردو یک یسجد بههزرگ بنهها  ینطق در  و این ینطق  یشغول تبلیغ شد

 اهجری  در همههین ینطقهه  از دنیهه 1080نمود. در یال یاضر این یسجد یوجود است. او در سال  

گهها  یههردن بلتسههتان رفت و در کنار یسجد دفن شد. اآلن قبر یبههارك ایههن سههید بزرگههوار زیارت

 (115 :  کشمیری)  باشد.یی

 . میر دانیال شهید6

 .ق  952الدین عراقی بود ک  یدتی در بلتستان اقایت گزید  در سال ایشان فرزند ییر شمس 

ل عان کرد. در آن زیان ایشان در سکردو تن  ییرزاییدر کاشغری نوربخشیان را ق1545یصادف با  

ن  ایشان را شهید 1550هق/ 975یقی  بود  ییرزا ییدر ایشان را فراخواند و زندانی کرد و در سال 

 (81 :  1992نوربخشی ) کرد.

 . سید محمود و سید حیدر علي: 8 و 7

ودنههد. بدو برادر( دیگههر بههرادران طوسههی  )طبق روایات یحلی سید یحمود و سید ییدر علی   

 .ق نوشههت  880  .ق  8080آستانۀ سید یحمود در یحلۀ کشوباغ سکردو وجود دارد. سههال وفههات  

 : همو)  نشد  است.  شد  است/ یزار سید ییدر علی در روستای قمرا  وجود دارد  سال وفات نوشت 

116) 

 . میر عارف و میر ابوسعید: 10 و 9

ان چین علماء و فض ء از طههرف کشههمیر تبعد از بست  شدن را  ارتباطی بین بلتستان و ترکس

باشند. یههورپ بلتسههتان الدین ییشدند. این دو برادر بزرگوار از اخ ف ییر شمسوارد بلتستان یی

ن  از کشههمیر دو بههرادر 1715  65های گوید: »درییان سالآبادی ییجنا  پروفیسر یوسف یسین

ارف درتهگس و ابوسعید در کههریس اقایههت عخپلو وارد شدند  ییر    ییر عارف و ابوسعید ب  ینطقۀ

( یسههجد سههاخت  شههد  48  :  یسین آبههادی  )  گزیند. در این یکان یسجد جایع درست کردند«.

توس  ییر عارف هنوز ه  وجود دارد آن یک یسجد زیبا و قدیمی است. در آن یردن تهگس نماز 

بلتستان ب    ینطق ک  در    خوانند. کنار یسجد یقبرة ییر عارف واقع شد  استجمع  و جماعت یی

آید ک  در یال یاضر صحیح و سال  یاند  است  سههبک نوبۀ خود یک یقبرة ینفرد ب  یسا  یی

ساخت و ساز کشمیری و ایرانی باه  یخلوط شد  اسههت. ایههن یقبههرة یرجههع اهالیههان تهگههس و 
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 (118 :  نوربخشی  همان) اطراف آن شد  است.

 . میر یحیي و میر مختار:  12 و  11

شگر رفتنههد. در آنجهها یههدتی اقایههت   ینطق فرزند ابوسعید. ییر سید یحیی و ییر یختار ب   دو  

گزیدند. تا ب  سازش و ترفند یاک  شگر ییر یختار ب  کریس بازگشت  لیکن ییر یحیی در شههگر 

 ینطقهه یاند. ایشان در کل شگر هفت خانقا  و چهارد  یسجد درست کردند. ییر سههید یحیههی در 

  سوگولدو »چهورکا « ( چهورکاکهورخان در شگر خاص )سرف کویت راج  اعظ شگر در زیان ی

های ه  شکل درست کرد ک  در یال یاضر ههه  پور و وزیرپور ب  خانقا   گ  الچوری  یشوپی 

بنا نمودند. ک  اکثههر آنههها چهارد  یساجد سلدی تا تستی    ینطق وجود دارد ع و  بر آن ایشان از  

گذارنههد   ش باقی یاند  است. ییر یحیی زندگی خودش را برای گسترش اس نب  یالت اولی  خود

( یقبههرة ایشههان در کنههار خانقهها  78و    48ص    یسین آبادی همان )  و در همین یکان در گذشت.

 .یرکز شگر قرار گرفت  است

 ینطقهه ییر یختار در کریس اقایت گزیدند. ایشان بیست و دو خانقهها  و یسههاجد بسههیاری در 

یانند یناطق کریس  کورو  بلغار  تهلی  دغونی  خپلو باال سههریو  یچولههو  سکسهه   ؛  دنددرست کر

پهروا  نر  سرییک  سینو. ییر یختار هیجد  فرزند داشت  آنها را برای انجههان خههدیات دینههی بهه  

 باشند.یناطق یختلف بلتستان فرستاد  اکثر سادات بلتستان از نسل ییر یختار یی

کریس دارفانی را وداع گفت. یزار ایشههان در   ینطق ن  در  1722هق/1137ییر یختار در سال  

بلتسههتان و اطههراف آن  ینطق ( اگرچ  اس ن در 120 : نوربخشی همان) کریس وجود دارد.  ینطق 

گسههترش یافتهه    شمس الدینو ییر    نوربخش  یحمدبخاطر تبلیغ ییر سید علی همدانی  ییر سید  

طوسی  ییر عارف ابوسعید  بههرای اسههتحکان اسهه ن و بههرای بود  ایا شا  ناصر طوسی  سید علی  

و در اسههتحکان اسهه ن و تعههالی  آن   تثبیت تعلیمات اس یی خدیات فراوان انجان دادنههد  پاییداری

 (122ص  همو ) داشتند. بسزای نقش

 ینطقهه سههلیمان: ایشههان از کشههور ایههران بهه    . یضرت آیت اهلل بحرالعلون  یعروف ب  شیخ6

باش  شگر در یحلۀ تهورگو سکونت اختیار نمود  بود و   ینطق اطر تبلیغ آید  بود و در  بلتستان بخ

تهورگو یرجههع یاجتمنههدان و دوسههتداران   ینطق آستانۀ ایشان در    ؛ ودر همان ینطق  از دنیا رفت

 نمایند.در روستاهای یجاور ساالن  عرو ایشان را ینعقد یی و  یذهب یق  واقع شد  است

رگو هر سال از س  یحلۀ آن بنان ایشان یک گوسفند ذبح کههرد  و بههین یههردن خود اهالی تهو

نمایند. ایشان صایب کرایات ه  بود  است طبق گفتۀ بزرگان آن یحل  وقتههی ایشههان پخش یی
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 هافصههلشههد  بودنههد و    ها گندن و جههو کاشههت دار فانی را وداع گفت فصل بهار بود و همۀ زیین

ع پیکر پاك ایشان آسیب دید و از بههین رفههت  ولههی در همههان یحصوالت کشاورزی بخاطر تشیی

هههر یاجتمنههدانی کهه    سال آن فصل آسیب دید  یحصول آن زیین س  برابر زیاد برداشههت شههد.

یصههایب  بهها شههیخ )  گیرنههد.شان را از ایشههان ییشوند و یاجتیاجتی دارند از ایشان یتوسل یی

 ن(2009یوسی عارفی از علماء ینطق  
 

 منطقۀ گلگت

گلگت تا قرن دوّن هجری قمری  از نعمت اس ن یحههرون بههود  و همههۀ سههاکنان آن   ینطق  

ع( ودر زیان یکویههت راجهه  صادق )قرن دوّن یی دی در زیان ایان جعفر  بودایی بودند. در اوایل  

بدخشههان  ینطقهه ن  یک سید بزرگوار بنان شا  افضههل از را  725شا  سویلک اوّل تقریباً در سال  

یین گلگت شد. این سید بزرگوار یک عال  دینی و صایب کشف و کرایات و ولههی خههدا وارد سرز

بود  با تبلیغ و پند و نصیحت ایشان راج  شا  سویلک اوّل  یاک  گلگت با درباریههان و یههردن بهه  

دایرة دین یبین اس ن داخل شدند. یاک  گلگت خواهان اوالد بود. یاک  گلگت زوجات یتعههددی 

ها فرزندی ب  دنیا نیاید  بود  یکی از روزها شا  ب  سید التجاء کرد ک  برای ایشان داشت ولی از آن

دعا کند ک  خداوند فرزندی برای ایشان عطا نماید  دعای سید ب  هدف خههورد و یسههتجا  شههد. 

یکی از زنان شا  یایل  شد  بفضههل ر ّ ذوالمههنن یههک فرزنههد پسههر بهه  دنیهها آورد. خوشههحالی و 

ق  را فرا گرفت  یاک  ینطق  فرزند خودش را با تمان ایتران بهه  سههید تحویههل شادیانی  همۀ ینط

داد. سید شا  افضل اس  شهزاد  را شا  یلک گذاشت. فر زند شا  سویلک اوّل در یکتب سید شا  

افضل یصول عل  کرد  وقتی شهزاد  ب  سن شانزد  سالگی رسید  شا  افضل ب  عمر طبیعههی دار 

ج  سویلک جسد خاکی ایشان را با عزت و ایتران در قلعۀ گلگت بهه  خههاك فانی را وداع گفت  را

گا  سید شا  افضل تا هنوز در پشت سپرد  اکنون اثری از قلعۀ گلگت باقی نماند  است  ایا زیارت

 (31ص  دانی )  کشمیری بازار  یرجع خ یق واقع شد  است.

ور غیر تبلیغی از زیان آزر جمشید کیانی آید  پیان ابدی اس ن بطآنچ  از نقل و روایت بدست یی 

 ک  از نسل یزگرد شا  ایران بود  ب  این ینطق  رسید  است.

گلگت آید  بود  آذر جمشههید جههد اعلههی راجگههان   ینطق آذر جمشید کیانی از را  کشمیر ب    

 گلگت بود  است. ایا آذر جمشید با یسایل عبادی و دینی آشنایی نداشت.



 

88 

   
 

88  
 

 1400 زیستان  36  شمار  پانزده  سال /سخن تاریخ

های یناطق را  بدخشان وارد گلگت شد  ایشان از را   از  هق 105سال    . سید افضل شا   در1

یتمدن سمرقند و بخارا وارد بدخشان شد  بود  در آن زیان گلگت و یلحقات آن زیر سلطۀ راجهه  

سویلک اوّل بود او پسر شا  آذر جمشید بود راج  سویلک یهربان و با انصاف بود  زیههانی کهه  او 

و اس ن را پههذیرفت وزراء وا یههراء و رعایهها بهها شهها  راجهه    ل قرار گرفتتحت تاثیر تبلیغ شا  افض

 ینطق اوّل ه  دین اس ن را قبول کرد  عبادات دینی را انجان دادند. قبل از اس ن یردن سویلک  

گریز  بانههدی پههور   هنههز   نگههر  چتههرال  گلگت و اطراف آن یعنی یناطق چ و  داریل  تراگههل

پرست  بودایی  هندو بودند  این گزارش یربوط ب  سههال هههزار و دویسههت بروغل  بدخشان ستار   

ن  است این یرد بزرگوار بخاطر تبلیغ دین اس ن یصایب و یشک ت فراوانی را تحمههل 1290نود  

 کردکرد. در یناطق کوهستانی شمع کلمۀ تویید را روشن 

ر ( علههوی )اصر خسرو  گلگت: یضرت پیر یکی  ن  ینطق . دوّیین یبلغ غیر بویی اس ن در  2

بلخ افغانستان ب  دنیا آید  ایشان از زیان کههودکی   قبادانهجری  در  394باشد. ایشان در سال  یی

یکی  ناصههر خسههرو علههوی در باهوش بود ب  همین خاطر در نُ  سالگی قرآن کری  را یفظ کرد.  

عیلی است ک  توسهه  ینظور داعیان اسما)(  61و    58  :  دنیوری)  دار فانی را وداع گفت.   481سال  

 ناصر خسرو وارد این ینطق  شد  بودند(

باشند. در زیان ر ( ییولی )گلگت یضرت سید شا  بریا    ینطق . سوّیین یبلغ غیربویی در  3 

تبلیغ ایشان راج  شا  کمال در نگر و شا  رییس خههان اعظهه  در گلگههت و اطههراف آن یکویههت 

تا سال   ن1512خان اعظ  ک  یصادف بود با سال    کردند  در زیان فریانروایی راج  شا  رییسیی

ر ( از شهر اصههفهان ایههران ولی )اهلل سید شا  بریا ن  درییان این یدت یک عال  بزرگ ولی1561

شهها   سید ایشان در این روستا وجود دارد. یقبر ک  در آن زیان پایتخت ایران بود  عازن سفر شد. 

های ابوالحسن علی سن  ک  این دو بههرادر یقیقههی بنانبریا ولی با همرا  دو خادن و شاگرد خود  

کشمیر وارد بلتستان شههد ایههن دوران قبههل از فههتح پشت سر گذاشتن بودند  از را  هندوستان و با 

های اکبر اعظ  بود  است. سید بریا ولی ب  همرا  دو خادن خود از را   یغول  کشمیر بدست پادشا 

نگر رسیدند. از هِسپَر نگر ب  یحلۀ کوشل در یرکز نگههر   کوهستانی برف پوش شگر ب  درّة هِسپَر

کرد  خانوادة راج  بهها رفتند. هنگان ورود سید بریا ولی ب  نگر  راج  شا  کمال بر نگر یکویت یی

یکویت یرکزی گلگت در ارتباط بود  بخاطر این ارتباط پیان تویید ب  خاندان راجهه  رسههید  بههود 

ودند  وقتی سید بریا ولی وارد دربار والی ریاست نگر شا  کمههال ولی یردن نگر کافر و بت پرست ب

شد راج  نگر از چهرة نورانی سید فهمید ک  او یک شخصی رویانی و یعنوی هست  سید را نههزد 
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خود نشاند  بعد از استفسار یال  سید هدف آیدن خود را بیان کرد  با نهایههت فصههایت و ب غههت 

زگو نمود. با بیانی سحر انگیز و شیرین تمههان یاضههران دربههار یقانیت اس ن را در جمع عمویی با

اع  از عماء  وزراء  ایراء و یردن تحت تأثیر سخنان او قرار گرفت  ب  اس ن گروید  و چراغ ییههات 

 بخش اس ن در دل آنها روشن شد.

یهران   ایشان یردن را با اصول دین: تویید  نبوت  عدل  ایایت و یعاد آشنا کرد  یسایل یه ل و

 (67ص  همو ) و ب  هدف خود رسید.  واجب  یستحب  ایر و نهی و تعالی  اساسی را ب  یردن یاد داد

ر ( است. یسینی ). چهاریین یبلغ اس ن و تشیّع در گلگت: یضرت شا  سلطان علی عارف 4

ال  ته   در دوران جوانی از این عسید شا  سلطان علی عارف یجتهد اعل  بود  راج  گلگت غوری

یسههینی ربانی زبان عربی و فارسی و علون دیگر را فرا گرفت  بود. یزار شا  سههلطان علههی عههارف 

 (70ص  همو ) ر ( در یحلۀ دنیور وجود دارد.)

ر ( اسههت. تقههوی )گلگت: یضرت سههید شهها  ولههی   ینطق . پنجمین یبلغ اس ن و تشیّع در  5

همین تقوی گفت  شد  است. وقتههی   رسد. بخاطرع( ییتقی )سلسل  نسب ایشان ب  یضرت ایان  

کههرد و در هنز  رسید در آن زیان ییر شا  سلی  خان بر هنز  یکویت ییسید شا  علی ب  ینطقۀ

 کرد.گوری ته  یکویت ییگلگت راج  صایب خان پسر راج 

شود. ایشان چند سههال در هنههز  ن  آخرین دوران تبلیغ سید شا  ولی یحسو  یی1802سال  

یکان تهول نگر شد و در همان   ینطق نگر شد و یقی     ینطق د از قصد تبلیغ عازن  اقایت کرد  بع

غلمت هنوز ه  وجود دارد. یردن روزهای پنجشنب  برای زیههارت   ینطق درگذشت. یزار ایشان در  

 (74همو ) کنند.یرزا ایشان ب  آن جا یراجع  یی

 برخی از یبلغان یتقدیین بویی ینطق  بلتستان

 روندو. ینطق   از سید علی اکبر

 سکردو. ینطق جواد ناصر االس ن  از شیخ

 شگر. ینطق عباو یوسوی  از  یضرت آیت اهلل سید

  .ق.1310 .ق  تاریخ وفات:  1240تاریخ تولد: 

 .ق  یصههادف بهها 1240یدفن: چهترون بلتستان  یضرت آیت اهلل سید یحمد عباو در سال  

ز پشت سر گذاشتن تحصههی ت یقههدیاتی در بلتسههتان و ن  در یحلۀ گول ب  دنیا آید. بعد ا1863

 (2ص  )یوسوی . ن  عازن کشور عراق شد1889کشمیر برای فرا گرفتن تصحی ت عالی در سال 

 ( بهه  درجههۀ عباو )عصر ابوالحسن اصفهانی بود  است  چونک  سید سید عباو یوسوی ه 
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ن  بهه  1898حسههن اصههفهانی در سههال  اجتهاد رسید  بود با اصرار و تاکید یجتهدین و آقای ابو ال

 (2009یصایب  با سید یبارك علی شا  یوسوی نوة ایشان ) بلتستان بازگشت.

ن  یهک 1900چهترون شهگر یقهی  شهدند. در سهال   ینطق ایشان بعد از بازگشت ب  بلتستان در  

 بارگا یدرسۀ دینی در ینطق  تاسیس نموند  ع و  بر تأسیس یدرس  در یناطق یختلف یساجد و ایان

بلتسهتان به   ینطقه تأسیس کردند و برای گسترش و تبلیغ دین اس ن و یکتهب تشیههع عه و  بهر 

 (27ص  یسین آبادی   ) یناطق لداپ  پوری   استور  گلگت  هنز  و نگر یسافرت نمودند. 

چهترون  یردن این ینطق  و اطراف آن  از یجتهد زنههد  تقلیههد   ینطق قبل از آیدن ایشان ب   

کردند. با سعی و ت ش ایشان  یردن این ب  فق  ایوط سید یحمد نوربخش عمل یی  و  دندکرنمی

شگر اعتقاد خاصی نسبت ب  شا  ناصر داشههت  و   ینطق ینطق  از یجتهد زند  تقلید نمودند. یردن  

پرسههتی بهه  یکهه  رفتند. شا  ناصر یک صوفی بود ب  علت وجود شایب  بتقبرش ییزیارت   برای

)یصههایب  . سوی یقبر  بابا شا  ناصر ینهدن شد. اآلن این عقید  از بین رفت  اسههتسید عباو یو

ها قانون وراثت دخترههها تههریی  شههد  سید یبارك علی شا (. باهمت ایشان در زیان سلطۀ دوگر 

 چونک  در آن زیان دختران یق گرفتن ار  را نداشتند و هزینۀ این کار را خود سید یتحمل شدند

یست و دو هزار روپی  روپی  آن زیان پرداخههت نمودنههد  ایشههان در ینههاطق لههداپ و یبلغ ب  یدود  و

ها پیههر و یههذهب شههیع  ها را یسههلمان کههرد  و بسههیاری از اسههماعیلی بلتستان بسیاری از بودایی

 (27یسین آبادی    همان )  ساختند.

 یضرت آیت اهلل العظمی شیخ علی بوستانی

 کواردو. ینطق شیخ غ ن یسین از 

و اولههین  عصههر بودنههدشیخ غ ن یسین و شیخ عبداهلل ه     کواردو.  ینطق . شیخ عبداهلل  از  5

آیند  تصنیف و کتا  سید علههی اکبههر بهه  نههان قههاطع بلتستان ب  یسا  یی  ینطق علمای یحلی  

ن  ینتشر شد  بود. ب  شیخ جواد ناصر االس ن توس  شهها  ایههران )قاجههار( 1910البرهان در سال  

« در یههدارو بداية الصرف و کفاية الصرفاالس ن داد  شد  بود  دو کتا  ایشان »قلب ناصر  

 (26ص یسین آبادی   ) شود.دینی پاکستان و ایران تدریس یی
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 نتیجه

ع( هستند و هموار  برای سربلندی اس ن و یکتههب اطهار )علماء ادای  دهندة را  انبیاء و ایم   

رویانیت و علماء بودند ک  دین یبههین اسهه ن را زنههد  ن  اند اینا  یحمدی سعی و کوشش نمود 

 داشتند آنها یانند انبیاء و اوصیاء برای یفظ و یراست آیین الهی جان خودشان از دست دادند  نگ 

گلگت و بلتستان ههه    ینطق و نان آنها در تاریخ ثبت شد  است یاد و خاطر  آنها یاندگار. علمای  

با وجود کمبود ایکانات و فقر اقتصادی و نبههود وسههایل یسههافرت و ا از این قاعد  خارج نبودند آنه

ها برای تحصیل عل  دین  خان  و کاشانۀ خود طاقت فرسا بودن یسافرت و صعب العبور بودن را 

هههای را ترك کرد  وارد دیار غیر شدند در آن زیان ب  یناطق یختلف جهان اس ن از جملهه  یوز 

اشههرف یهههاجرت کردنههد. بعههد از فراگیههری علههون اسهه یی در ف  علمی  لکهنوی  هندوستان  نج

های علمی  ب  اوطان خود بازگشتند و در یناطق گلگت و بلتستان یشغول تبلیههغ و تههدریس یوز 

ها و یدارو دینی  درست کردند  صدها شدند. نماز جماعت و جمع  برپا نمودند  یساجد و یسینی 

ی و دینی آشنا کرد  و صدها شاگرد را تربیههت نمودنههد. رعنفر از یؤینین و یؤینات را با یسایل ش

ایروز گلگت و بلتستان و در هر شهرستان در هر یحل  و دهات و روسههتاها  یسههجد و یسههینی  و 

و یسینی  وجههود نداشههت  باشههد.   یدرس  وجود دارد. یحل  و روستای وجود ندارد ک  در ان یسجد

نطقهه  وجههود دارد. ایههن همهه  خههدیات دینههی  ی  صدها یدرسۀ خوابگاهی وغیر خوابگاهی در این

های علمی   یساجد و یسینی  با سعی وت ش و زیمات علمههای دینههی بههود  اسههت. بعههد از یوز 

خمینهی پیروزی انق   اس یی ایران و بر سرکار آیدن و استقرار یکویت دینی شهیعی توسه  ایهان 

و یردن این ینطق  تحت   کفن  علما  ونهای جوانان و شهیدان گلگها  یجاهدت ر ( وب  یمن رشادت )

های یختلهف سیاسهی  اجتمهاعی  فرهنگهی یشهارکت تأثیر انق   اس یی قرار گرفتند و در عرصه 

 وغیر  فعال شد.  صفهانانمودند  ب  یمن و برکت انق   اس یی ایران یوزة علمی  ق  و یشهد و 

غول فراگیری علون اسهه یی  یشصدها تن از تشنگان عل  و یعرفت وارد ایران اس یی شد    

ویژ  و توج  خههاص یقههان یعظهه  رهبههری آیههت اهلل   شدند. هنوز این روند ادای  دارد و ب  عنایات

های علمیهه  در ایههران بلکهه  در خههارج از های علمی   ن  تنها یوز ای ب  یوز العظمی سید خاین 

 باشد.ایران فعال یی

 و  بر یناطق یختلههف گلگههت و بلتسههتان در ع  گلگت و بلتستان  ینطق ایروز علمای اع ن  

خارج از ینطق   در شهرهای یختلف پاکستان و در ک ن شهرها یشغول ب  خههدیت هسههتند و در 

نمایند  بعنوان یثال دانشگا  جاهای گوناگون یوزة علمی  تأسیس نمود   هزاران نفر را تربیت یی
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ر ع ی  شیخ یحسههن علههی نجفههی  یدرسههۀ نظع( در اس ن اباد زیر  البیت )الکوثر و یدرسۀ اهل

چنار  زیر نظر ع( در شهر کراچی زیر نظر شیخ علی یدبری نجفی  یدرسۀ جعفری  پار یعصویین )

شیخ رجب علی نجفی  یدرسۀ علمی  المرتضی در شهر الهور زیر نظر ع ی  شیخ یحمههد شههفیع 

ازیان یحمدی  یدود شانزد  س نجفی  یدرسۀ جعفری  کراچی زیر نظر شیخ نوروز علی  زیر پرستی

خوابگاهی و یدود چهارصد یدرسۀ غیر خوابگاهی در یناطق گلگت و بلتستان و کراچههی و یدرسۀ

اهلل یقای   یدرسۀ علمی  النجف در شهههر اس ن آباد وغیر  زیر نظر شیخ غ ن یسین نجفی اعلی

هر سههکردو زیههر نظههر ش  ( درو الزهراء )سکردو زیر نظر شیخ علی توییدی و شیخ نوری  جایعۀ  

 .ی  شیخ یحمد یسن جعفریع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 93 ...)ع(در تیدر گسترش معارف اهل ب  ینینقش عالمان د: ی و سعیدی شگریالمحمدعبد

 
 منابع و مآخذ

 .اوزکانی  پرویز  یروج اس ن در ایران صغیر  دانشگا  بو علی سینا  همدان .1

ایند   .2 دپو  بک  بلتستان  ناشر   ثقافت   و  تهذیب  بلتستان  یحمدیسن   یسرت  
 .ن1995کیشنز  نیا بازار سکردو  پبلی

 .ن پر ایک نظریوسف  بلتستا یسین آبادی  یحمد  .3

بک یسین .4 بلتستان  بلتستان   تاریخ  یوسف   یحمد  چاپ  آبادی   سکردو   دپو  
 .ن2009دون  

خان   های اس ن تا قرن چهارن  چاپیشکور  یحمد جواد  تاریخ شیع  و فرق  .5
 .ش1385گنج  چاپ هفت   تهران  

ن  .6 یرتب و تصحیح سید  ایایی    قاس   رسالۀ  الدین  ج فیض بخش  سید شا  
چاپ ثاق کشمیر   و  جمون  لداپ   لیّ    نوربخشی    صوفی   انجمن  ناشر   ب  
 .ن2011اول 

 .1385عارفی  یحمد اکرن  تاریخ شیعیان پاکستان  چاپ و صحافی اسو    .7

در بیان تاریخ سیاسی کشمیر از ازین     کهویهای  پیر غ ن یسن  تاریخ یسن  .8
 .ن1885قدیم  تا 

   2ات الجنات  جکرب یی  یافظ یسین  روض .9

شوشتری  قاضی نوراهلل  یجالس الموینین  انتشارات اس یی   چاپ چهارن    .10
 .1377تهران  

لغتد  .11 اکبر   علی  جخدا   دک15نای    نظر  زیر  چاپخان     یعین   یحمد  تر 
 .ش 1343ران  هدانشگا  ت

پایان  .12 ایرانی   یبلغان  نقش  و  بلتستان  در  اس ن  تاریخ  قاس    رجایی  یحمد 
 .1388فق   ییجتمع آیوزش عال    یالعالم یجایع  المصطفنای   

نای      رضوی  .13 پایان  کشمیر   در  ایران  اس یی  انق    تاثیرات  اعجاز   سید 
 .1384 فق   ییجتمع آیوزش عال   یالعالم یجایع  المصطف

الهور     الرندوی  .14 پریس  ستی   عان  البرهان   قاطع  اکبر   علی  سید  تبتی  
 . 1338پاکستان  

ب  الشیخ .15 یحمد  و  یفید   المذاهب  فی  المقاالت  اوایل  نعمان   بن  یحمد  ن 
 .1382المختارات  انتشارات فرهن  و ارشاد اس یی  تهران  
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لغت  خدا ده .16 اکبر   جعلی  چاپخان  15نای    یعین   یحمد  دکتر  نظر  زیر    
 .ش 1343دانشگا  تیران  

آالهیجی .17 سیدعلی  تصحیح  الشهود   اسرار  اسیری   یحمد  الدین  ل    شمس 
 .ش 1368سۀ یطالعات وتحقیقات فرهنگی  تهران  چ اول  داود  یؤس

پبلیشرز   .18 بلتستان  ناشر  ویری ناگ  ییرپور     سهروردی  غ ن یسن  تاریخ 
 .ن1992آزادکشمیر  

 .ن2001یسن شا  براهین قاطع   ناشر یصنف  شگر  چ اول   سید .19

ج  کشمیری  .20 االیبا    تحفۀ  جان   رسول  غ ن  علی   ناشر1یحمد  جان      
 .کیشنزپبلی

چاپ   ییدری  .21 شاهی   بهارستان  کشمیر   تاریخ  اکبر   دکتر  کاشمیری  
 .ن 1614

پروفیسور   کشمیری  .22 ترجم    اردو  کشمیر   واقعات  یحمد   خواج   ددیرّی  
الدین ایمد  ناشر  جمون ایند کشمیر اس یک ریسرچ سنتر  سرینگر  شمس
 .ن 2001

کشمیر    آفاقی  .23 تاریخ  صابر   سناس یی  دکتر  یین   پبلیشرزعهد  ییل      
 .ن2002چوك اردو بازار  الهور  

قاضی ظهورالحسن  نگارستان کشمیر  ناشر  گلشن پبلیشرز  فیرویایل   ناظ   .24
 .ن2002یارکیت رزیدیشن رود  سرینگر کشمیر  

ج  الدین شمس .25 ترنگی   راج  بکس  1ایمد   گلشن  ناشر   اردو   ترجم     
 .سرینگر  کشمیر

سوان  ط   .26 یحمد   یجت  سید  آقای ح یضرت  یریون  المسلمین  و  االس ن 
ق    یکمت   چاپ  الچهترونی   البلتستانی   الموسوی   عباو  سید  یاج 

 .  /ق1379


