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  دهیچک

 یمرز یھا یریادآور درگیان ھند و پاکستان است که نام آن ھمواره یم یا ر نام منطقهیکشم
قابل توجه از مسلمانان را در خود دارد، که  یتیجمع ن منطقهیا. ان ھند و پاکستان بوده استیم

 ین نوشتار بر آن است تا با مطالعه برخیا. دھند یل میاز آنھا را تشک یز درصدیان نیعیش
بر . ر ارائه دھدیان کشمیعیت شیکوتاه از وضع ی، گزارشیریز مصاحبه با طالب کشمیو نھا  کتاب

ت یبه لحاظ سطح سواد و دانش وضع یریان کشمیعیق، شین تحقیا یھا افتهین یتر اساس مھم
ست، ضمن آنکه ین ین در سطح مطلوبیداشته و اطالعات آنھا در حوزة معارف د ینابسامان

  .دیآ ین باره به شمار میاز عوامل مؤثر در ا یکیان یعیان شیمختلف م یھا وجود فرقه
  مقدمه

از رسم  یخبر یگر و بیکدیبا احوال  ییناآشنا ین و مذھبیروان ھر دیپ یاز جمله نقاط ضعف برا
ش ین عامل تا بدانجا پیان آنھا وجود دارد؛ گاه ایاست که در ھر منطقه از جھان م یو رسومات

  . دیُنما یز متفاوت میگر نیکدیک مذھب در نقاط مختلف جھان با ی ینیرود که اعمال د یم
شان و یتواند موجب ارتباط با ا یگر در سراسر جھان میکدیشان با یا ییمقابل، آشنا یدر سو

  .و سرانجام اتحاد آنھا با ھم شود یو معنو یسطح علم یارتقا
. ان حضور دارندیعیان شجھ یان در سراسر جھان منتشر شده و در اغلب کشورھایعیامروزه ش

ت یم وضعیم تا بدانیق برآنین تحقیدر ا .باشد یر می، کشمدر جھان نیعه نشیاز جمله مناطق ش
  .ر چگونه استیان کشمیعیش
ز استفاده ین یریطالب کشم یھا از مصاحبه با برخ کتاب یق افزون بر مطالعة برخین تحقیدر ا   

   .شده است
  ریکشم

  :سدینو یم یحیبه عنوان نمونه، طر. شده است ادیر یز کشما یلغو یھاکتاب یبرخ در
  ر گفتهیکشم  از شھرھان ھند است و امروزه بدان، یمتعدد شھر یھا ر در نسخهیقشم«
  ١ ».شود یم

  : ر آمده استیتاج العروس در مورد کشمن در یھم چن

                                                             
طريحي ، » بالشین المعجمه بعد القاف في نسخ متعددة مدينه من مدائن الھند و يقال لھا اآلن کشمیر) قشمیر(«.  ١

 .٥٠٧، ص ٣، ج ١٤٠٨شیخ فخرالدين ، مجمع البحرين ، سید احمد حسیني ، مکتب نشر الثقافة االسالمیه ، چ دوم ، 
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ذکره د لبالو قصبتھا ھو ھذا ا یالقر یه متسعة من الھند مشتملة علیر بالفتح ناحیکشم«
   ١»).ریالکص(ده یاب الجیھا الثیوصفه و تنسب إل یالمورخون و أطنبوا ف

  و آب و ھوا ییایر از لحاظ جغرافیکشم
، زعفران ی، کشتزارھاسرسبز یمرغزارھا. ا قرار داردیمالیبرف ھپر یھا ر در دامنه کوهیکشم

، چشمه سارھا باشکوه یخوش آب و ھوا، چنارھا ی، باغ ھاآرام یاچه ھایانبوه، در یجنگل ھا
به سبب  .ن بوده استین سرزمیبان و شاعران ایادخروشان ھمواره الھام بخش  یو آبشارھا

ن یکه گرداگرد ا ییھا کوه. ن خوانده اندیزم ی، پادشاھان مغول آن را بھشت روریکشم ییبایز
 .ارندھزار پا ارتفاع د ١٧ھزار تا  ٨بًا از ی، تقرده شده اندیکش ین چون حصاریسرزم

  
 یریگیماھ یپرآب مناسب برا یاچه ھایبا و دریز ی، دره ھاھا ده از برف کوهیپوش یقله ھا

، ھر ساله ھزاران جھانگرد را از نقاط بناھا یبایز یو معمار ی، مذھبیخیتار یھمراه مکانھا
  ٢.کند یا به طرف خود جلب میمختلف دن

  

                                                             
 .٥٢٣، ص ٣الزبیدي، محمد مرتضي ، تاج العروس من جواھر القاموس ، بیروت ، مکتبة الحیاة ، بي تا، ج .  ١
 . ٢١ش ، ص ١٣٨٠سید ناصري، حمید رضا، کشمیر ، گذشته، حال ،آينده ، ذکر، تھران، چ اول، .  ٢
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ن و از شمال یو شرق با چرد و از شمال ، شمال شبه قاره ھند قرار داایر در قلب آسیکشم

که یک باریمرز مشترک است و  یبا افغانستان و از غرب با پاکستان و از جنوب با ھند دارا یغرب
  ١.سازد یکستان و ازبکستان جدا میتاج یآن را از جمھور واخانبه نام 

مت ھند به قس. م شدین ھند و پاکستان تقسین منطقه بی، اآتش بس اعالمبا  ١٩٤٧در سال 
را به عنوان مناطق  یشود و پاکستان قسمت شمال یر اداره میالت جامو و کشمیعنوان ا

ک یکند  یاداره م) ر آزادیکشم(م به نام یر مستقیرا به طور غ یه قسمت غربیو بق یشمال
  .ن استیتحت کنترل چ چن ییاکساقسمت ھم به نام 

  .باشد ینفر م ١٠٠ ٦٩٩١٧ ن حدودًات آیو جمعلومتر مربع یک ٥٦٩/١٠٠مساحت قسمت ھند 
  .باشد ینفر م  ٤٠٠٠٠ت آن حدودًا یلومترمربع و جمعیک  ٧٨٩٣٢ر آزاد یمساحت کشم

  .باشد ینفر م ٩٧٠٣٤٧ت آن یلومترمربع وجمعیک ٧٢٩٧١یمساحت مناطق شمال
ست یت آن حدودًا دویدھد که جمع یل میر را تشکیک پنجم کل کشمین یقسمت تحت کنترل چ

  .باشد یم ھزار نفر

                                                             
امت نیوز ، اسناد انقالب اسالمي  ، ريان حسیني ، سايت آفتاب ، کشمیر بھشت زخم خورده ، به نقل ازيکشمیر.  ١
. 
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 یم تیلگیگ یو مرکز مناطق شمال مظفرآبادر آزاد ی، مرکز کشمنگریسرمرکز قسمت ھند 
  ١.باشد

  ر یان موجود در کشمیاد
  ٢.را دارند یروانیر پیدر کشم بودا و ی، آتش پرستکی، سسمیت، ھندوئیحیان اسالم، مسیاد
  رق مسلمانان ِف

ان خود از یعی، شباشند یھا م یوھابعه و یر از اھل سنت و شیمسلمانان موجود در کشم
ث یز اھل حدیمنظور از اھل سنت ن. ل شده اندیتشکه یو صوف یو نوربخش یلیعه اسماعیش

   ٣.ھستند
  ر یت مسلمانان کشمیجمع

که توسط سازمان  ییطبق آمارھا. ھستند یدرصد ٨٥ت حدود یاکثر یر دارایمسلمانان در کشم
ت کل را یجمع% ١٨حدود ان یعیت شیته جمععه انجام گرفیر شیعه و غیش یخصوص یھا

   ٤.دھند یل میتشک
  انیعیت شیجمع یپراکندگ

  .باشد یون نفر میلیم ١٥ر حدود یت کشمیجمع 
ک یدر حدود ) تحت کنترل ھند و پاکستان( الت یدر سراسر اک برآورد محافظه کارانه یبر اساس 

الت جامو یعه در ایت شیجمع یبیرک برآورد تقیکنند و بر اساس  یم یعه زندگیون شیلیم میو ن
ل یالت را تشکین ایت ایباشد که ده درصد از کل جمع یون میلیک میر تحت کنترل ھند یو کشم

  .دھد یم
دارند که  حضور» ستنتبال –لگت یگ« یشتر در مناطق شمالیان بیعین برآورد شیبر اساس ا

را » لگتیگ« درصد  ٦٠و  »بالتستن« ت دریدرصد جمع ٨٩در حدود . تحت کنترل پاکستان است
 ین مناطق که تحت کنترل پاکستان میاست که ا یطین در شرایا. دھند یل میان تشکیعیش

شود مواجه بوده  یاسالم آباد دنبال م یکه از سو یتیجمع یاست پراکندگیباشند ھمواره با س
  .اند

ل احزاب و یاز تشکت مانع یب جمعیر ترکییبا تغ کرده اند یوقت پاکستان در واقع سع یدولت ھا
  .کسان شوندیمنافع  یعه دارایش یاسیس یھا گروه

                                                             
پژوھشي انجمن علمي دانش پژوھان اديان ،  –جعفري، سید ظھیر عباس، تشیع در کشمیر ، پايگاه علمي .  ١

 . www. Nayestan . com. مذاھب و شیعه شناسي 
 .مصاحبه.  ٢
 .١٢٢ش، ص١٣٨٥عارفي، محمد اکرم، شیعیان پاکستان، شیعه شناسي، قم، .  ٣
 .فري، سید ظھیر عباس، ھمان جع.  ٤
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 یتخت تابستانیپا نگریسرص در اخعه به طور یر تحت کنترل ھند جامعه شیکشمقسمت در 
و ) پور ییبند(از  ییبادگم و بخش ھا ،ن بارامالیھم چن. دا کرده اندیر تمرکز پیالت جامو و کشمیا

  .ان استیعیاز ش یجمع یمحل زندگ) الداخ(منطقه 
در دره  یشوند و به طور واقع یده نمیر دیکشم یان درمنطقه جنوبیعیش، بر اساس شواھد

، بوده اند ١٨تا  ١٦ یمورد ھجوم مغول و افغان ھا در طول قرن ھا یخیکه از نظر تار) نابیچ(
  ١.حضور ندارند

  عیخ ورود تشیتار
. سال است ٨٠٠ع در آنجا یسابقه تش بود که مسلمانان فتح کردند و ین نقطه ایر آخریکشم

   ٢.دا کردیگسترش پ یعیتوسط عالمان ش اودولکنھور و منطقه یع در کشمیتش
دا کرد و یان شدت پیعیشکنجه و آزار ش، یالدیم ٦٦١- ١٢٥٨ان یان و عباسیدر دوران خالفت امو

ر یکشم. رندیش گیش مھاجرت از وطن را در پینجات خو یان برایعین مسأله باعث شد تا شیا
  .استقبال کردند یعیبود که مردم آن از مھاجران ش یین ھایاز سرزم یکی

در » بلبل شاه«معروف به » نید شرف الدیس«بزرگ به نام  یاز علما یکی لةیوس به اسالم
د یس«و » یھمدان ید علیس«چون  یبزرگ یز با ھمت علمایع نیافت تشیت یر رسمیکشم

ر یم«و خصوصًا زحمات فراوان » یمال عالم انصار«و » یقم ین رضویدحسیس«و» یمحمد مون
   ٣.دیرس یبه گسترش فراوان» )یاراک(ین عراقیشمس الد

   یھمدان یعلدیسمقبره   
ن افراد در یکه ار یاز کشم یمردم مناطق. باشد یدست اھل سنت م یھمدان ید علیمقبره س

ل یبا نام فام یاند و لذا اسامده ین اساس برگزیش را بر ھمیل خوینام فام دندیگز یجا سکن آن
 یو اراک ینی، قزوی، اصفھانیرازی، شی، مازندرانیالنی، گی، کرمانی، کاشانی، سمنانیھمدان

  .باشد یر میمشھور در کشم یاز اسام
با اصالت  یر کمتر نام فردیآورده به کشمان پناهیعیان شین است که در میمسأله جالب توجه ا

   ٤.ن منطقه آمده اندیران به ایان از ایعیشتر شیبشود و در واقع  یده میعرب د
، ریان مسلمانان کشمیدر م) ه السالمیعل(ت یو اھل ب ینسبت به حضرت عل یعشق و فداکار

سلطان اسکندر  .ت شدیر تقویبه کشم یھقیفه سادات بیو طا» یمحمود سبزواردیس«با ورود 
در دوران سلطنت  یھقیسادات ب .به عمل آورد ی، از آنان استقبال گرمریاز سلسله شاه م

   ٥.به دست آورند یدر امور ادار یادیتسلط ز) م ١٤٧٠-١٤٢٠(ن ین العابدیسلطان ز
 یتعلق دارند و عده کم اعوانو  ُسَدھن، سادات) گجر( یچوھدرر عمدتًا به اقوام یان کشمیعیش

  ٦.ره تعلق دارند ی، مغول و غیگر مانند عباسیز به اقوام دین
  تیسازمان روحان
استفاده  ة اهللایآ از عنوان ریدر کشم یران است ولیت مانند ایر سازمان روحانیظاھرًا در کشم

 یبا توجه به عقب ماندگ ٧.کنند یاد میخود  یاز علما حجة االسالم شود و تنھا با عنوان ینم
 جا را شروع کرده حل ھمه مشکالت آن یبرارا ن یآغاز ید مبلغان کارھاینسل جد ،ریکشم ینید

                                                             
 .www. اجتماعي شیعیان در کشمیر از گذشته تا به امروز  –پايگاه خبري تحلیلي صراط ، موفقیت سیاسي .  ١

Seratnews . ir 
 
 www . sih . ir.  نشت وضعیت شیعه در ھند ، ضرورت ھا و بايسته ھا .  ٢
                                             www. Book room . ir .  ب کتا يمتو، غالم محمد، کتاب شیعیان کشمیر، پاورق.  ٣
  .صراط، ھمان .  ٤
،  ١ش ، ج ١٣٧٦اطھر رضوي، سید عباس، شیعه در ھند ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي ، قم ، چ اول ، .  ٥

 .  ٢٧٣ص 
 .عارفي، محمد اکرم، ھمان .  ٦
 .مصاحبه .  ٧
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 یح داده میل گروه و فرقه پرداخته است که در بخش آخر توضیشتر به تشکیت بیروحان ١.اند
  .دشو
  تیم و تربیتعل

ان فقط حوزه درس یعیشود ش یاھل تسنن اداره م لةیوس بهر مدرن است و یمدارس در کشم
   ٢.دارند یعلم

و ھم در  ینید ھم در علوم. و جھالت است یسواد یر بیکشم یعین مشکل جامعه شیتربزرگ
ن ی، باستان یعیمتوجه ش یار جدیبس یدھایک تھدیمالت آکادینه تحصی، در زمیعلوم تجرب

ان مدارس یعیش. باشد یدرصد م ٥ – ٦ن دختران و زنان یو ب درصد ١٥- ١٠ یان سواد آموزیعیش
سطح  ن بودنییبفرستند به خاطر پا یاگر بچه ھا را به مدارس دولت. ندارند ید کافدر ح ییابتدا

بفرستند  یا آقاخانیو  ی، وھابیحیرسند و اگر به مدارس مس ینم ییبچه ھا به جا یآموزش
ستند که ین یو کسانان کالج و دانشگاه ھم ندارند یعیش. دھند ینشان را از دست میبچه ھا د

دا کنند تا توسط آن ینفوذ پ یحکومت یھا در دستگاه ران برنده شوند ویانتخاب مد یادھایدر المپ
س یتأس یر مدارس مختلفیان در ھمه مناطق کشمیوھاب. ان کاسته شودیعیھا از مشکالت ش

س یر در حال تأسیھا در قلب کشم آن یاسالم ین المللین دانشگاه بیکنند و ھم چن یم
  .است
روند و ھم  یان مینزد وھاب یاز مناطق شمال یدر بعض ینیآموزش معارف د یبرا آموزان دانش

را  ینید ییعه نزد اھل سنت معارف ابتدایش یر آزاد بچه ھایز مناطق کشما یارین در بسیچن
ر نظر یز ١٩٨١ن مؤسسه در سال یا(» م المکاتبیتنظ«ر ھند سازمان یرند اما در کشمیگ یاد می

کردن بھتر شمع روشن«تحت شعار  یگلزار به وجود آمد و یعلر حاج غالمیدانشمند بزرگ کشم
کردند ین مؤسسه که بدون حقوق و داوطلبانه کار میگر اعضا ایبا د» است یکیاز ماندن در تار

 ن راه موفق شدیدر ا یو. ساله گذاشت ٢٠- ١٢آموزش کودکان و نوجوانان  یتمام توان خود را برا
ھا ھزار ھم اکنون ده. س کندیتأس ینید یر مدارس آموزشیکشم یدر اکثر روستاھا و شھرھا

ر یز در سراسر کشمین مؤسسه اکنون نیا .ل شدندیالتحصن مؤسسه فارغ یکودک از مدارس ا
در گر ید یاز سازمان ھا یو بعض در شھرھا و روستاھا دارد ینید ییمدرسه ابتدا ٣٠٠ش از یب

باشند و خدمات  یھا فعال مخانهن مکتبیا. اندکرده یھا را راه اندازخانهن منطقه مکتبیکل ا
 یروز نبودن مواد درس، بهھاخانهن مکتبین گردانندگان ایتالف برا ارائه نموده اند اما اخ یارزنده ا

   ٣.س از جمله مشکالت استیک نبودن روش تدریستماتیو س
  :ب است ین ترتیر بدیان کشمیعین شیب یعوامل انحطاط علم

   ؛انیعیسواد نگه داشتن ش یب یدولت برا یتالش ھا) الف
   ؛جیل علوم رایتحص ق و چه بسا ممانعت علماء آنان ازیعدم تشو) ب
  ؛دیفقر شد) ج 
  ؛انیعین شیب یعدم فرھنگ دانش آموز) د 
   ؛از کودکان یکارکش) ه 
   ؛یپرستو فرقه یبندگروه) و 
  ٤.باشد یت در مدارس آنان میبا اھل سنت و نبودن امن یاختالف مذھب) ز 

ده و حداقل نه تن از یس گردیه پسرانه و دخترانه در آن تأسیپنج باب مدرسه علم یالبته به تازگ
ھم  ٥.کنند یل میجا تحص نفر در مدارس خود آن ٣٠ه قم و حدود یدر حوزه علم یطالب بوم

 یاداره م یمقصود رضو یآقا لةیوس بهپسران و دختران وجود دارد که که  ین دو حوزه برایچن
دارد که  وجود زیپلم نیک مدرسه تا دی. ید حسن موسویس یآقا لةیوس بهز یشوند و دو حوزه ن

  ٦.شود یاداره م ید حسن موسویس یآقا لةیوس به) باب العلم(به اسم 
ر یکشم یعیبر جامعه ش و جھالت یسواد ین است که بینه این زمین نکته در ایترباالخره مھم

خبرند و اصًال ھم  یب ...و  ی، فقھیکالم یمردم نسبت به اعتقادات و باورھا. باشد یمحاکم 

                                                             
 .ھیر عباس، ھمان جعفري، سید ظ.  ١
 .مصاحبه .  ٢
 .جعفري، سید ظھیر عباس، ھمان .  ٣
 .کشمیري، ريان حسیني ، ھمان .  ٤
 .عارفي، محمد اکرم، ھمان .  ٥
 . مصاحبه.  ٦
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ک یمانند ش یھا فقط در امور ماد ، آننندیا آموزش ببیرند و یاد بگی یزیکنند که چ ینم یسع
   ١.داشته اند یشرفت خوبیو بدعت ھا پ ی، جھاز عروسھاخانه کردن

  فرھنگ 
د ی، عیداألضحی، عد فطری، عرید غدیع: ران استیر مانند ایدر کشم یعیاد و جشن ھا شیاع
  ...، والدت ائمه ، نوروز وریغد

ن تفاوت که بعد از مرگ روز چھارم مراسم یان است با ایرانیز مشابه ایو مرگ نمراسم ازدواج 
  . رندیگ یان روز ھفتم مراسم ختم میرانیا یرند ولیگ یختم م

  .پزند یپلو را ھم بدون روغن م یکه حت یار ساده است به طوریر بسیغذاھا در کشم

   
  ) اھ ینه مثل ھند. ( ده استیلباس آنان ساده و کامًال پوش

  

  
  

گر ملت ھا است و یش از تمام دیت بیبه تناسب جمع) ه السالم یعل(ن یامام حس یابر یعزادار
کند  یان اضافه نمیعیش ینیبه معلومات د یلین مجالس خیا اما. کنند یخرج م یادیزپول 

 یه خوانده میکنند فقط مرث یدا میتا بعد از ظھر ادامه پ ن مجالس از صبحیعالوه بر آن چون ا
ن یاغلب ا ن،یافزون بر ا. گردد یراد میس فرقه ایمختصر از طرف رئ یک سخنرانیدر آخر  شود و

   ٢.دارد یاز به اصالحات جدیباشند که ن یر واقع میه ھا شامل مطالب نادرست و غیمرث
   استیس

 یمسأله مورد نزاع. است یاسیاستمداران ھند و پاکستان موتور محرکه سیس یر برایکشم
ان گذار نھضت یپاکستان بن. کند ید میت ھند و پاکستان ھر دو را تھدیل است امنکه شصت سا

                                                             
 .مصاحبه.  ١
 .کشمیري، ريان حسیني، ھمان .  ٢



www.intjz.net 

٨ 
 

ان خودش ینظام لةیوس بهرا  ین سرکشیخواھد ا یر است و ھند میخواه کشم یمسلحانه آزاد
ان ھم به یعیش. کنند ین ضربه ھا را تحمل مین منطقه بزرگتریان مردم این میسرکوب کند در ا

ان نقش قابل یعیدر حال حاضر ش. نندیب یب میآس یو جان یحاظ مالاز ل خودت یتناسب جمع
در . مشھودند یاسی، ھر چند در ھر حزب و جناح سندارند یاسین معرکه سیدر ا یتوجھ

مسلح  یھاان گروهین میدر ا. از ھند ھستند یآزاد یان حامیعیت شیجمع% ٧٠مجموع حدود 
ن یحل ا یبرا یان چاره ایعیھستند و ش کنونان تایعیش یبرا ید جّدیان ھم تھدیوھاب یتندرو

 یھم که دارند حام یاسیس ییھاتیان شخصیعین که شیخالصه ا. ده اندیشیندیمسأله ن
جه نقش ینه ندارند و در نتین زمیھستند و وحدت و انسجام الزم را در ا یاسیتفکرات متعدد س

ک یبه عنوان (  ١.ندارد یان محدود به مناطقشان است و در کل نقش قابل توجھیعیش یاسیس
ت آنان نسبتًا قابل قبول یزان جمعیاست با توجه به میان در دولت و سیعیالبته حضور ش )حزب
 یشورت یشورا(ن عضو یت حسید کفایو س) ریکشم یشورا( عضو  یرضا نقودغالمیس. است
و عض یاسیاز فعاالن س »ین بخارید محمود حسیس«و » کنسول یاتیقطر یاسالم«) یاسالم

   ٢.ه ھستندیجعفر) نھضت(حرکت 
  اقتصاد

 یبدتر یو اقتصاد یت مالیان از وضعیعی، شریان تمام فرقه ھا و مذاھب در کشمیاز م
ل ین امکانات و وسایکنند و کمتر یم یر خط فقر زندگیان زیعیدرصد ش ٢٥ھم اکنون . برخوردارند

   ٣.ت دارندین وضعیبھبود و باالبردن ا یرا برا
، کار در ، کار در خارج از کشوری، دامداری، باغداریق کشاورزیر از طرین کشمایعیاققتصاد ش

  ٤.شود ین میتأم یباف ی، تجارت و قالیدولت یھااداره
 یول ،وابسته بودند یو کشاورز یع دستیر در گذشته به صنایت در کشمیروان اھل بیشتر پیب

بھره ماندند  یب یو سنت یھنر یکارھا از ن رو،یاز ا  ؛ندارند یع عالقه این صنایبه ا ینسل کنون
ان یعیبه اقتصاد ش ینیده و لطمه سنگیگران رسیبه دست د یاقتصاد ین منبع قویجه ایو در نت
  .ر وارد نموده استیکشم

  

  یریشال کشم  
  :ن گونه نام برد یتوان ا یان را میعیش یاقتصاد یعوامل عقب ماندگ

  ؛یسواد یب )١
  ؛دولت یضیدگاه تبعید )٢
 ؛رنبود کا )٣
  .یه گذاریسرما یبرا یزیو نبود برنامه ر ییعدم آشنا )٤

نه ھا یر در تمام زمیر در حال حاضر از تمام فرقه ھا و مذاھب موجود در کشمیان کشمیعیش
  .عقب مانده تر ھستند

                                                             
 .جعفري، سید ظھیر عباس، ھمان .  ١
 .عارفي، محمداکرم، ھمان.  ٢
 .حسیني ،ھمان کشمیري، ريان.  ٣
 .جعفري، سید ظھیر عباس، ھمان.  ٤
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از دختر و پسر معمول و معروف اعم  یباف یچون قال از کودکان ھم یان کارکشیعیشن یدر ب
ست در یشتر از دو درصد نیان بیعیاشتغال ش) یالتیو ا یمرکز(  یدولت یدر اداره ھا. است

  ١.دھند یل میت را تشکیدرصد جمع ١٥که حداقل  یحال
  ر ین موضوع در کشمیتر، مھمتفرقه

 ین میقیبه . باشد یآنان م یر تفرقه و گروه بندیان در کشمیعیش یماندگعقب یعلت اصل
قبل اگر  یتا مدت. د دوست دارندیک مرجع تقلیز ش ایس خود را بیر رئیان کشمیعیتوان گفت ش

بود یھا مرتبط نم ن گروهیاز ا یکیه قم و نجف به یل از حوزه علمیو فارغ التحص یک روحانی
ن گروه یران ایا یانقالب اسالم یروزی، گر چه بعد از پبکند ینیتوانست در جامعه خدمات د ینم
  .وجود دارد ییاما ھنوز در سطح باال کم شده است یتا حد یبند

  :انیعین شیعوامل اختالف ب
  ؛یازات شخصین رفتن امتیترس از ب )١
 ؛توطئه دولت و حکومت )٢
ھاوس  یران و مؤسسه نجفیا یاسالم یجمھور یق و بررسیبدون تحق یکمک مال )٣

  ؛ھا ن گروهیبه اغلب ا یبمبئ
  ؛از بزرگان یبعض یمنافع شخص )٤
  ؛ت اتحاد و وحدتیاز اھم یعدم آگاھ )٥
 ؛گروه یرکورانه از رؤساد کویتقل )٦
  ؛مذکور یھا ر وابسته به گروهین علماء غیعدم اتحاد ب )٧
  ؛ش از حدیب یسواد یجھالت و ب )٨
 .ر وابستهیکوچک توسط علماء غ یو گروه بند یحزب باز )٩

  یعیش یھاگروه
حداقل در چھار گروه متفرق  ه ھستندیعه امامیشآنان  که ھمه یر در حالیان کشمیعیاما ش

  :ھستند
 یموسود حسن یس یو اآلن فرزندش آقا یمصطفدیس یان آقای، حامیه مصطفوگرو )١
  .ن گروه ھستندیس و رھبر ایرئ
  .ید محمد فضل اهللا موسویس یان آقای، حامیگروه محمد )٢
  .ین انصاریافتخار حس یمولو یان آقای، حامیگروه افتخار )٣
 .یمحمد عباس انصار یان آقایحام یگروه عباس )٤

  .ندیگو یم مید و دو گروه آخر را فرقه قدیول را فرقه جددر اصطالح دو گروه ا
ن یا. ھا است یھا و انصاریموسووابسته به دو خانواده معروف  یس ھر گروه روحانیرئ

ک گروه با گروه یاوقات طرفداران  ید است که بعضیشد یر به قدریان کشمیعین شیب یبند فرقه
گرفته بود  یگریاز فرقه د یدختر یت که اگر کساتفاق افتاده اس یکنند و گاھ یگر ازدواج نمید

، او را طالق ھمسر اوست ،که آن زن یافتاد او در حال یم یان آنان اختالفین حامیکه ب یزمان
 ین فرقه ھا به وجود آمده است که در بعضین ھواداران ایب یریتاکنون صدھا مورد درگ. دھد یم

  .کرده استدا یتا حد قتل ادامه پ یرین درگیاز روستاھا ا
حتمًا رھبر ت کند یحما یزیا چی یک گروه از کسیھا معمول است که اگر رھبر  گروه ین رؤسایب

ک ی یاسالمو حکم رھبر معظم انقالب  یمثًال قمه زن. کند یگر مخالف آن عمل میگروه د
کردند اما چون  یان آن را ترک میعیرھبر گروه تمام ش یک سخنرانیمسأله کوچک بود که با 

گر به مخالفت آن برخاستند یت کردند دو گروه دیگر از آن حمایران دو گروه زودتر از دو گروه درھب
  .ان شدیعیان شیم یریش از گذشته باعث اختالف و درگیکه ب
ان یعیجه ھر سال شیان اختالف است در نتیعین شیت ھالل که ھر سال بین طور درباره رؤیھم

  .کنند ید اعالم میسه ع یال ودد یک عی یبه جا
ان و مذاھب به یگر ادیبا د یزیآم مسالمت یستیز ر ھمیان کشمیعین است شینکته قابل توجه ا

گر ندارند و مثل دو یان و مذاھب دیبا اد یریو درگ یچ نوع اختالفیژه با اھل سنت دارند و ھیو
  ٢.کنند یم یبرادر در کنار ھم زندگ

 یمجمع اسالم«به نام  یار گذاشته تشّکلشان را کنیھا ، طالب آن منطقه گروهریدر دره کشم
   ٣.کند یحرکت م ییگرا ن بردن فرھنگ حزبیاز ب یاند که در راستا ل دادهیرا تشک »ریکشم

                                                             
 .کشمیري، ريان حسیني ، ھمان.  ١
 .کشمیري، ريان حسیني، ھمان.  ٢
 .جعفري، سید ظھیر عباس، ھمان .  ٣
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  یریگ جهینت
  :اند از ق عبارتین تحقیج اینتا
ا، شمال شبه قاره ھند قرار دارد و با یبا و سرسبز در قلب آسیز یا ر منطقهیکشم .١

 .مرز مشترک است یپاکستان و ھند دارا ن، افغانستان،یچ یکشورھا
ج بوده که یر رایدر کشم و بودا یک، آتش پرستیسم، سیت، ھندوئیحیان اسالم، مسیاد .٢

ون تن یلیز ھجده میان نیعیل داده و شیت را تشکین جمعیدرصد ا ٨٥ان مسلمانان یدر م
 .باشند یم
 ینیر علوم دھم د. و جھالت است یسواد یر بیکشم یعین مشکل جامعه شیتربزرگ .٣

ان است، یعیمتوجه ش یار جدیبس یدھایک تھدیالت آکادمینه تحصی، در زمیو ھم در علوم تجرب
 .باشد یدرصد م ٥ – ٦ن دختران و زنان یدرصد و ب ١٥-١٠ یان سواد آموزیعین شیب
 یبدتر یو اقتصاد یت مالیان از وضعیعیر، شیان تمام فرقه ھا و مذاھب در کشمیاز م .٤

 .کنند یم یر خط فقر زندگیان زیعیدرصد ش ٢٥م اکنون ھ. برخوردارند
 .باشد یآنان م یر تفرقه و گروه بندیان در کشمیعیش یماندگعقب یعلت اصل .٥

ان یعیانجمن ش   .٦
  ریکشم

  ریفخر المساجد کشم
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  مسجد جامع  
                      
  فھرست منابع

، قم ،  یغات اسالمیفتر تبلعه در ھند ، مرکز انتشارات دید عباس ، شی، س یاطھر رضو .١
 . ١٣٧٦چ اول ، 

تا  یاة ، بیروت ، مکتبة الحی، تاج العروس من جواھرالقاموس ، بی، محمد مرتض یدیالزب .٢
. 
 النشر الثقافة ، مکتبة ینید احمد حسین ، سین ، مجمع البحریخ فخر الدی، ش یحیطر .٣

 . ١٤٠٨ه ، چ دوم ، یاالسالم
 .عه یش ١٣٨٥، قم ،  یعه شناسی، ش تانان پاکسیعی، محمداکرم ، ش یعارف .٤
 .ش١٣٨٠ ، تھران ، ذکر،  )ندهیآ حال، گذشته ،(ر یکشم ، درضایحم ، یدناصریس .٥
 یپژوھش -یگاه علمیر، پایع در کشمیاز تش یر عباس ، گزارشید ظھی، س یجعفر .٦

com.nayestan.www                 یعه شناسی، مذاھب و شان یدانش پژوھان اد یانجمن علم
                                                          

وز یت آفتاب به نقل از امت نیر بھشت زخم خورده ، ساین، کشمیان حسی، ر یریکشم .٧
  یمرکز اسناد انقالب اسالم

 ir.bookroom.www  پاتوق کتاب )ریان کشمیعیش( کتاب متو، غالم محمد ، .٨
ر از یان در کشمیعیش یاجتماع – یاسیت سیصراط ، موقع یلیتحل یگاه خبریپا .٩

                                                    www.seratnews.irگذشته تا به امروز
 ir.sih.www             . سته ھایعه در ھند ، ضرورت ھا و بایت شینشست وضع .١٠
  مصاحبه .١١
 


