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  »کشمير«معناي فراموش شدة 
  ∗رضا قزوه علي

 توجه شه مورِديانش هميبارويز  با نشانجنّت ينيعنوان سرزم  بهري کشميدر ادب فارس
ز نام ي نيخي و تاري از منابع ادبيارياهل نظر و ادب و فرهنگ بوده است و در بس

قصد . ه استان و بت و نقش و نگار و هنر همراه بوديباروي و زييباينام ز  باريکشم
 در شعر ين معنا و معانيدن ايرخ کش  بهش از آن کهين مقاله بينگارنده از نوشتن ا

اگرچه . ر استي فراموش شده از کشميک معناي  به دادنتوجه باشد، يبزرگان پارس
بان ي و ادي و هنر و رصد آن در شعر بزرگان زبان فارسييباي زيي کنايمعنا  بهريکشم

 و يت از اصالت و قدمت و ارتباط فرهنگي از هزار سال خود حکاشيب يقدمت  بايرانيا
ن يش از اي بي من قدمتة مورد اشارير از گذشته دور دارد، اما معنايران و کشمي ايادب

م ي قديها شه در داستانيان آن هستم رين نوشتار در صدد بيا  که درييمعنادارد و 
 زبان يها ن منظومهيتر يمي از قديکيه م کيدان  مي.داشته و دارد ي در عهد اشکانيپارس
ک ين منظومه براساس يا.  ستي اسعد گرگانالدين فخرنيس و راميو ة منظوميفارس
ش از اسالم و قبل از يپ  به شکل گرفته است و قدمت آنيراني و اي پارسه کامالًقصّ

 ةست که در آن دوره کلماي  ان همان دورهي اشکانةدور. رسد  مياني ساسانةسلسل
ن واژه نام پهلوان و ين کلمه و اير وجود داشته و ايظ کشمن تلفّيهم  بار و درستيشمک

ن شاعر و کتاب يت کرده و اي متفاوت آن را روايانيب  با بوده که شاعر مايبزرگ
 يآر .عاستن ادي معتبر و محکم بر ايک هزار سال سندي  بهبي قريقدمت  بااش منظومه
 مشهور ة و در منظومي اسعد گرگانالدينت فخري روا در»ريکشم« ة فراموش شديمعنا

                                                   
  .نو  فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ دهليشاعر و نويسنده و مدير مرکز تحقيقات  ∗
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 که از منظر چشم شاعران و پژوهشگران هند ييمعنا. خورد  ميچشم  به اونيس و راميو
 ييبايمحو زتنها  شاعران يز دور مانده و در طول قرون متماديران ني اير و حتّيو کشم

تنها  پژوهنده. اد بردندي از  آن رايپهلواناي   اسطورهةر شدند و جنبيو نقش و نگار کشم
 متفاوت را يمعنا نيحوصله ا  با تصادف توامي و از رويک پژوهش ادبيبراساس 

 معتبر لغت که تاکنون جستجو يها ک از کتابي چي آن که در هتوجه جالب ةافت و نکتي
رگ  بزي متولّد شد که فردوسي اسعد در زمانالدينفخر. ام افتهين معنا را نيز ايام ن کرده

.  را بدرود گفته بودي تازه جهان فانها ا در همان ساليکرد   ميي خود را سپريريپ
 ة دوري وةا دورام. ار اندک استي را مالقات کرده باشد بسي فردوسين که وياحتمال ا

 و ي بوده است و داستان فردوسيرانير اي و اساطي پهلوانيها ت کردن داستانيروا
ينن فخرداستا  بايپهلوانانش تا حديها  داستاني زمانةريدا. اند  اسعد متفاوتالد 

 يشدادي پة تا دوري فردوسة اسعد است و از دورالدينتر از داستان فخر عي وسهشاهنام
را اي  م و منطقهيشتر اقليکند ب  ميتير رواي از کشميلذا آنچه فردوس. شود  ميرا شامل
  .ن نام وجود دارديهم  باشود که تا هنوز  ميشامل

دارد، از سلطان محمود   به کهي خود و در آغاز کتاب در اشاراتشاهنامة در يفردوس
 خود يست مستقل که براا ينينجا نام سرزمير در ايکشم. کند  مياديز ير نيکشم
  :يت فردوسي داشته و طبق رواياريشهر

ــدار محمــ    ود شــاه بــزرگ جهان
 نـاي چيـش دريـمير تا پيـز کش

  آبشخور آرد همي ميش و گرگ       به
 نــريـند آفـاران کنــهريـرو شـب

ران، ي پيوقت. اوش استيداستان س ر دريکشم  بهشاهنامهدر  يفردوسگر ي دةاشار
کند در شرح جمال و   مييمعرفاوش يس  به نکاحي را براـ ابيسدختر افرا ـس يفرنگ
 نيزند و چن  مير و کابليان کشميبارويز  بهزي نيزيد گريگو  مياش سخن ييبايز

  :ديگو مي
  از افراســياب ار بخــواهي رواســت

 وـد تـونـه پيـايـرمـاه پـود شـش
  کشمير و کابل کجاست   چنو بت به  

 وـ تدـر و اورنـود فــان شـشـدرف
ز اشاره شده، ير و کابل ني دختران کشمييبايز  بهن داستان عالوه بر آن کهيدر ا

ن دو يکار رفته است و ا  بهاديهم ز  بار و کابلي کشمةن دو منطقيانگر آن است که ايب
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داستان سياوش باز هم ذکر کشمير را در ادامه . ندا ههم مترادف بود  بازي نيه تا حديناح
  : شاهديمبر زبان فردوسي

  نـتـلـر پيـراوان بـــي فـاهـپـس
  نـدند انجمـل شـمير و کابـز کش

 اد رويــهـنـدرگاه کاووس ب هــب
 جوي دو ديده پر از آب و دل کينه

در پادشاهي کيخسرو که شصت فردوسي 
سال طول کشيد نيز کشمير و کابل را اين بار 

همين  ن قديم و تا امروز نيز باسرزمين نيمروز که سرزميني است در سيستا در ترادف با
ست که کيخسرو مشغول سان ديدن از ااين در حالي . برد کار مي نام وجود دارد به

) پسر رستم( ة شاوران و فرامرزسرداراني ايراني چون زنگ. سپاهيان سردارانش است
نيز در ه کشمير و کابل و نيمروز هاي جنگي فراوان از خطّ پيل و سالح  سواراني با…و
  :اند پاه ايرانيان بودهس

  بسي زنگه بر شاه کـرد آفـرين       
ــود  ــرز ب ــپهبد فرام ــشت س   ز پ
  ابا کوس و پيل و سپاهي گران      
ــروز  ــل و نيم ــشمير وز کاب   ز ک

 ون دالور پدرـا چـدرفشي کج

  بران برز و باال و تيـغ و نگـين         
  ارز بـود   گرز و بـا    فر و با   که با 

  همــه رزم جويــان و کنــدآوران
ــي  ــرفرازان گيت ــه س ــر هم   وزف

 که کس را ز رستم نبودي گذر
 ينام مبارز کاموس ر اشارت دارد ويکشم  بهزي نيدر داستان کاموس کشان يفردوس
کمک   بهي و,ت داشتيملک روم وال  به و او پادشاه سنجاب بود و تاياست کشان

  :خم کمند گرفت و بکشت  بهتم او رارس اب آمد امايافراس
  بديــــدار شــــاهان دلــــت شــــاددار

 دــهــر از رود شــر تا برتــميــز کش
ــشه آزاددار  ــت ز انديــــــ   روانــــــ

 …درفش و سپاه است و پيالن و مهد
 است و برحسب آنچه در يياير قدما، دريتعب  بهاي و يا روديه ي نام ناح»شهد«

گر يز دين ني در داستان خاقان چيردوسف .ه استران واقع بودي آمده در مشرق اشاهنامه
. ز اشاره دارديه ني آن ناحيايجغراف  بهبرد که  ميکار  بهر را در کنار رود شهديبار کشم

 شاره دارد وز اين و هند نيو چ) شغنان(  چون کش و شگنانيمناطق  بهعالوه بر آن که

 »کشمير« ةمعناي فراموش شد
در روايت فخرالدين اسعد 

 مشهور ةگرگاني و در منظوم
چشم   او بهويس و رامين

 .خورد مي
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و شگنان  انه امروز و در کشور ازبکستان قرار داردي ميايم که کش و کشان در آسيدان مي
 آن ة سکن.حوني در ساحل رود س, است در ترکستانيموضع ]شَ/شُ[ ا شغناني

کستان يتاج( ي تا هنوز در آن نواحي زبان شغنان. استيمنسوب بدان شغن. اند يلياسماع
  :وجود دارد) يفعل

  اني و شگني و چيني و هند      کش
 دـهـن رود شـمير تا دامـز کش

  سپاهي ز چين تا بدرياي سـند      
 م و مهدـل ديديـسراپرده و پي

 نيز بار ديگر کشمير و کابل را در يک شاهنامهفردوسي در داستان دوازده رخ در 
  :گذارد نمايش مي چنين به, نار هممصراع و در ک

  بزن کوس رويـين و شـيپور و نـاي         
 ابـيـراسـر از جنگ افـا را سـکه م

  کشمير و کابل فزون زيـن مپـاي         به
 …نيابد همي خورد و آرام و خواب

 است که در آن دوباره شاهنامههاي زيباي  داستان رستم و شغاد نيز از داستان
  :گيرند ار ميکشمير و کابل در کنار يکديگر قر

  شناســـان و کنـــدآوران ســـتاره
 تـپرس ت و ز يزدانـپرس ز آتش

  ز کشمير و کابل گزيـده سـران       
 …دست زيج رومي به برفتند با

در پادشاهي کسري نوشين روان که چهل و هشت سال سلطنت کرد نيز فردوسي 
را باز آورد و از زبان شاهوي پير روايتي  ميان مي ذکر کشمير را در کنار نام هند به

.  دارد… و»طلخند« و »گو« و »ماي« و »جمهور«هاي هندي چون  تگويد که شخصي مي
  :بخشي از داستان طلخند و گو را ببينيد

  چنــين گفــت شــاهوي بيــداردل   
ــر   ــز ويـ ــه و تيـ ــرد فرزانـ ــا مـ   ايـ
ــود  ــردي ســرافراز ب ــد م   کــه در هن
ــام    ــور ن ــاي جمه ــر ج ــده به   خني
  چنــان پادشــا گــشته برهنــدوان   

ــشمير تــ   ــود ک ــين ورا ب ــرز چ   ا م
ــه ــه بدســت  ب ــاني گرفت   مــردي جه

  هميدون بدش تـاج و گـنج و سـپاه     
ــوي   ــگ ج ــور فرهن ــد جمه   هنرمن

ــسيار دل    ــاي و ب ــر دان ــه اي پي   ک
  ز شاهوي پيـر ايـن سـخن يـادگير         

  سـاز بـود    لشکر و خيـل و بـا       که با 
  مـردي بهـر جـاي گـسترده گـام           به

ــن  ــدار و روشـ ــد و بيـ   روان خردمنـ
ــدي بـــه ــرين بـــرو خواندنـ   داد آفـ

  ورا ســندلي بــود جــاي نشــست   
  هميــدون نگــين و هميــدون کــاله

ــا  ــرافراز بـ ــروي  سـ ــش و آبـ   دانـ



  »کشمير«معناي فراموش شدة   ١٦١

  

ــتان اوي   ــادمان زيردسـ ــدو شـ   بـ
  زنــي بــود هــم گــوهرش هوشــمند
  پـــسر زاد زان شـــاه نيکـــو يکـــي
ــو   ــدار ن ــد آن جهان ــون بدي ــدر چ   پ
ــار   ــسي روزگـ ــد بـ ــرين برنيامـ   بـ

ــه ــه  ب ــرد و ب ــدرز ک ــدبانو ان ــرد ک   م
ــو   ــست گ ــردي نشاي ــت راز خ   بخ

  سران را همـه سـر پـر از گـرد بـود         
ــوردن و داد اوي   ز بخـــشيدن و خـ
ــن   ــه انجم ــهري هم ــپاهي و ش   س
  که ايـن خـرد کـودک ندانـد سـپاه          
  همـــه پادشـــاهي شـــود پرگزنـــد

  دنبـــر بـــرادر بـــد آن شـــاه را بـــه
ــا نــام آن نــامور مــاي بــود       کج

  جـوي   يک شـاه    جهانديدگان يک به  
ــين    ــرز چ ــا م ــشمير ت ــان ک   بزرگ

ــرا  ــد سـ ــر بيامـ ــايز دنبـ   فراز مـ
  همــان تــاج جمهــور بــر ســر نهــاد

  سازشد مـام گـو را بخواسـت        چو با 
ــاي  ــد ز م ــستن آم ــره آب ــري چه   پ

 ردـــد کـنـخـام طلــا نـادشـورا پ

  چه شـهري چـه از در پرسـتان اوي     
ــا  ــد و ب ــي  هنرمن ــش و ب ــد دان   گزن

  کــه پيــدا نبــود از پــدر انــدکي     
ــو   ــد گ ــام کردن ــان ن ــدر زم ــم ان   ه
ــهريار   ــان ش ــد ناگه ــار ش ــه بيم   ک

ــاني پـــر از دادگـــو ر ــپردجهـ   ا سـ
  نــه تــاج و کمــر بــستن و تخــت را
ــود   ــر از درد ب ــان دل پ   ز جمهورش
  جهان بود يک سـر پـر از يـاد اوي           
ــد راي زن  ــرد ش ــودک و م   زن و ک
  نه داد و نه خشم و نه تخت و کاله         
ــد    ــد بلنـ ــهرياري نباشـ ــر شـ   اگـ

ــد و ــستة خردمنــ ــاه راشايــ    گــ
ــه ــود  بـ ــسته دالراي بـ ــر نشـ   دنبـ

  دنبـــر نهادنـــد روي ز ســـندل بـــه
  …و خواندنـد آفـرين    شـاهي بـد     به

ــه ــاي   ب ــدر آورد پ ــان ان ــت کي   تخ
ــشاد   ــدر گ ــشش در ان ــداد و ببخ   ب

  داشت راسـت    جان همي  بپرورد و با  
  پــسر زاد ازيــن نــامور کدخــداي   

 ردــد کـرزنـر فـهـر از مـروان را پ
کند و   خود در داستان پادشاهي يزدگرد نيز از کشمير ياد ميشاهنامةدوسي در فر

هاي  ها و بافته عنوان جامه به در کنار جامة رومي و چيني ة کشميرياين بار از جام
  :برد مشهور آن روزگار نام مي

  که از تاج و ز تخـت و مهـر و نگـين          
 تـد بدسـه آمـزي کـه چيـايـرمـز پ

  کــشمير و چــين روم و همــان جامــة
 …ز روم و ز طايف همه هرچ هست

 کند و يندگيز نماين از هند ينيعنوان سرزم  بهري جاها کشميدر برخممکن است 
 نام هند کاربردِن به  باي امروز باشد و ممکن است گاهةقار منظور از آن همه شبه
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 هند ي هم هست که فردوسياتي ابشاهنامها در ذهن متبادر شود ام  بهزير نين کشميسرزم
  :گويد ر ميي کشمةداند و دربار  مين جداير را دو سرزميو کشم

  مير گردـبرآمد ز هند و ز كش  دراهي كه شد رستم شيرمر به
ن هند و ي او در سرزمشاهنامه و ي فردوسالبتّه

 از شاعران ياري بوده و بستوجه ر همواره مورِديکشم
طور  اند و همان م طوس استقبال کردهي حکشاهنامةاز 

دانند   مي»هند يسعد« را ي حسن دهلوکه مثالً
 .دانند  مي»هند ِيفردوس«ز ي را نيعبدالملک عصام

 يها گر از جمله زباني ديها زبان  بهي حتّيفردوس
 شيکصد و پنجاه سال پيز ترجمه شده است و در حدود ير ني هند و کشميمحلّ
برگردان کرده استيري کشمزباِن  به راي فردوسشاهنامة يپر ابوه .  

آنچه در . نگر مدفون استي شمال سريلومتري ک۳۰ر در ي حاجن کشمة در محلّيو
 يها نيست که در کنار سرزما ينيد سرزميآ  ميتماشا  بهريدر وصف کشم يشعر فردوس

 انيباروي و فکر و سران و بزرگان بوده است و زي صاحب راي مردانيآباد آن روزگار، دارا
 نين سرزمي اي آفاق بوده و گاه حتّةش شهريها  و حلّه و جامهيو سرداران جنگ

 يکه در کنار کشورها در عظمت داشتهق هند آن  بهشاهنامهوجود اشارات فراوان  با
  : کنديندگيز نماين و روم از هند ني چون چيبزرگ

ــي   ــشمير همـ ــا را ره کـ   آرزو آيـــد مـ
  کـشمير خـراميم     گاه است که يکباره بـه     

 زد خواهدـر ايـير اگـکشم ت بهـس شاهي

  يـک مـوي     ما ز آرزوي خويش نتابيم بـه      
  از دست بتان پهنه کنيم از سر بت، گوي        

 م زويـکشـن نـم تا کيـراماـسال نيـام
  راينيکه پادشاه سرزمفرخي سيستاني است  يها ي رجزخوانابيات باال بخشي از

ت از داشتن پادشاه در يگر آن که حکايطلبد در نوع خود جالب است و د  ميمبارزه به
  . داردي و شاهان غزنوفرخير در عهد يکشم

 يپرداز ممتاز سبک خراسان دهيرگرا و قصيشاعر تصو )ق ۳۹۸-۴۳۲( ي دامغانيچهرمنو
کند که قبل از آن که   مي استفاده»ريبت کشم«ب ياز ترکاي  ز در قطعهي ني غزنوو عهِد

  : استييبايه از زيگر باشد، کناي ديزيه از چيکنا

ادي در طول قرون متم
محو زيبايي و تنها شاعران 

نقش و نگار کشمير شدند 
اي پهلواني   اسطورهةو جنب

 .آن را از ياد بردند
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  است و نه سرد استبوح است، نه گرم ـت صـاال وق
  د، نه باد است و نه گرد استينه ابر است و نه خورش

  رــيـن پـراب کهــر، شــيـمـشـت کــ بيار اـيـب
  تـــبرد اسـان ننگ و نـر که ميـ گيـده پر و تهـب

  نـکيل ت وـزار اسـت و نــه زرد اســاده کـاز آن ب
  تـت زرد اسـه از محنـت و نـزار اسـق نـنه از عش

  تـک اسـز اندر مشـمغ  بهت وـان اندر قوت اسج به
  تـدر، ورد اسـ انيرو هـ بت وـور اسـم اندرنـچش به

نوچهري همچنين در يکي از مسمطات خود در وصف بهار و مدح ابوحرب م
  :زند کشمير گريز مي  اينچنين به»بت کشمير«همان ترکيب  نيز بامحمد بختيار 

   تا گل خودروي بود خوبروي     …
  کـشمير بـود جعـد مـوي       تا بـت    

 ويـگـتـد گفـنـرو کـر سـا زبـت

ــشکبوي  ــود م ــا شــکن زلــف ب   ت
ــوي   ــود جنگج ــدمهر ب ــا زن ب   ت

 …زار آواز گوي بهـل خوشـبـبل
خرالدين اسعد  فاند کشمير اشارت داشته  خود بهمةديگر شاعراني که در منظواز 

ي ديگر متفاوت ها تمام نقش  فخرالدين اسعد نقش کشمير باةدر منظوم. گرگاني است
ت يک أاينجا ديگر کشمير دخترک زيبا يا بت و يا جادو نيست، بلکه در هي. است

  .پهلوان است
 ل قرن پنجم اوةسرايان بزرگ ايران است که در نيم خرالدين اسعد گرگاني از داستانف

عهد سلطان ابوطالب طغرل   شاعري و شهرتش مصادف بوده باةدور. زيست هجري مي
  . استق وفات يافته ه ۴۵۵واخر عهد همين پادشاه بعد از  و گويا در ابيک سلجوقي

 ة هجري از ترجم۴۴۶-۴۵۵ است که بين سالهاي ويس و رامين ةنها اثر او منظومت
موضوع اين منظومه يک داستان کهن ايراني است که . نظم پارسي درآمده است پهلوي به
ه موبد که همه شاهان فرمانبردار او شاه شاهان شا.  اشکانيان بوده استةدور مربوط به
از .  ملکه زيباي ماهاباد عهد بست که چون دختري بزايد، نامزد او شود»شهرو« بودند با
 داد؛ ليکن موبد »ويرو«برادرش  پيمان شکني، به  زاده شد و مادرش او را به»ويس«شهرو 

 را از دژ بيرون کشيد »ويس« ةحيل او برنيامد، به جنگ برخاست و چون بزور با هويرو ب با
 ويس هم چندي بعد. ويس دل باخت  برادر جوان موبد به»رامين«در راه . خراسان برد و به
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 حوادث ةاز اين پس يک سلسل. عاشق رامين شد و هردو از دست شاه موبد بگريختند
پياپي ميان رامين و موبد و ويس و شاه موبد رخ داد تا آخر کار شاه موبد درگذشت و 

ويس  او ساليان دراز با. جاي او نشسترامين ب
بزيست و چون ويس درگذشت، رامين پادشاهي را 

  .پسر داد و خود در آتشگاه معتکف شد به
 از باب آنکه بازمانده يک ويس و رامين ةنظومم

داستان کهن ايراني است و از آنروي که ناظم آن 
بهترين نحو از عهده نظم آن برآمده و اثر خود را  به
زودي مشهور و  هزيور فصاحت و بالغت آراسته است، ب يت جانب سادگي بهرعا با

آيد، داستاني  و تا اوايل قرن هفتم چنانکه از سخن عوفي برمي. مورد قبول واقع شد
اند،  زده هاي عاشقانه مي سرودن داستان مشهور و رايج بود و سرمشق شاعراني که دست به

  .گرفت قرار مي
  :رده استب  از کشمير نيز چنين نام»رامينويس و «در آغاز داستان 

   جشن نو آيين کـرده بـد شـاه    ييک
ــرفرازان  ــدر س ــشش ان ــسته پي   نش
  چه خرم جـشن بـود انـدر بهـاران         

  ي و شـاه   ي سـپهدار  يز هر شـهر   
ــان  ــران بزرگ ــه در اي ــده هرچ   گزي
ــستان  ــان و که ــدون از خراس   همي

ــ   ــام اردبيلـ ــرام و رهـ ــو بهـ   يچـ
  آذينيون نامـريل و چـچو کشمي

 د در خورد آن ديهيم و آن گاه       که ب  
  بخت شـاه يکـسر شـاد و نـازان           به

ــه ــداران  ب ــدر سراســر نام   جــشن ان
ـ ي پـر  يز هر مـرز      ي و مـاه ي روي

   و گرگــــانياز آذربايگــــان وز ر
ــفاهان و دهــستان   ــيراز و ص   ز ش

ــسپ ديلمــ  ــاپور گيلــ يگش   ي، ش
 …ر و گرد رامينـ دلييروـچو وي

 ويس و راميندر ) قه  ۴۴۶فوت ـ نجم تولّد اوايل قرن پ(خرالدين اسعد گرگاني ف
بار نيز از ديگر ديلمان  و در داستان برداشتن رامين، گنج مؤبد را و گريختنش به

  :گويد که از بزرگان است کشميري سخن مي
ــان ــد  يبزرگ ــرامنش بودن ــه پي    ک

 ن و چو ويروـچو کشمير و چو آذي
  همه فرمـانش را طاعـت نمودنـد       

 …چو بهرام و رهام و سام و گيلو

ردوسي در داستان خاقان ف
چين نيز ديگر بار کشمير را 

کار  در کنار رود شهد به
جغرافياي آن  برد که به مي

 .ناحيه نيز اشاره دارد
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ش از هزار سال سرودن يف تازه و نگاه تازه که سابقه بين تعريجالب است که ا
 ام دهي که من دييها  در فرهنگي و حتّي شاعران بعديها ک از سرودهي چيدارد در ه

کار نرفته است و از نظرها دور مانده  به
 ي بدان اشارتييجا است و اگر هم در

ار مهجور مانده يار تا بسيرفته باشد بس
ت ي از هويتواند بخش  مين معناياست و ا

ر ي و شکوه گذشته کشمييبايو عظمت و ز
 ةرا زنده کند و بخشس از شناسنام

  .ر باشدي کشميفرهنگ
 يشاعر) ق ۴۶۵ :فوت( يزيقطران تبر

 يو  بازيتبر  بهخسرو در سفر خود  که ناصرخسرو  و معاصر ناصريست از عهد سلجوقا
 سروده است و يست که شعر درا يجانين شاعر آذرباي قطران نخست.دار داشته استيد
 کيز که در روزگار نزدي نيو. خسرو عرضه کرده است  اشعارش را بر ناصريو
بتان  ي فردوسةويش  بهسته استيز  مييک قرن بعد از وي و حدود کمتر از يفردوس به

ان يباروي زر بتان ويدهد و در وصف معشوق او را ام  مير و کابل را کنار هم قراريکشم
  :داند  مير و کابليکشم

  رير خي تاخها  در وعدهيماندم از بس آور  رير ميتان کابل و کشمـ بر بيوبـخ  بهيا  
س و يو ةمنظوم  به نسبتي فردوسشاهنامةتواند باشد که   ميزين نشانگر آن نيا
  . داشته استي در شاعران بعديشتريمراتب ب  بهري تأثنيرام

 با ويار زيار تا بسيست بسا يز غزلين) ق ۴۷۳ -۵۴۵( ي غزنوييوان اشعار سنايدر د
  :رود  ميان اشارتيرير و کشمي کشمييبايحسن و ز  بهگر باري که در آن ديادماندني به

  تــذشـ در گيازــا ز بــنـيگارـ نياز اــکار دل ب
  تـ در گذشيازـد مجـق و از حـت عشـقـيد حقـش

   زدميـ الفيمـت هـقـ از عشيازــ بيازــب  بهرـگ
  تـذشــ در گيازــام از الف و ب يازــ بيازــکار ب

  رم شدـت گـ بيا تـقـراه عش هـ بدل دکـان دکـان
  تـ در گذشيتاز بـت از اسـگرف يشيون ز من پـچ

در پادشاهي کسري نوشين فردوسي 
ل و هشت سال سلطنت روان که چه

کرد نيز ذکر کشمير را در کنار نام هند 
آورد و از زبان شاهوي پير  ميان مي به

هاي  تگويد که شخصي روايتي را باز مي
 و »گو« و »ماي« و »جمهور«هندي چون 

 . دارد… و»طلخند«
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  دارـ بيزاــ غيد اـيوـر گــون گـنـ دارد کيودکـس
  تـ در گذشيد از دست غازـت شـون از شسـر چـيت

  ت بردــ دسيزــتال سجـو از قـوار تــم خونخـچش
  تــذشــ در گيرار رازـــو از طـــدوز تـــف دلـزل

  شين صنم از حسن خويميست آن س يريگرچه کشم
  تــذشـ در گيرازـــو ط نـيـاچـو م ينـيچ تـاز ب

  ونـنـ را کيـيناـدل ســشوـ خيتــاز ار داشــيـن يب
  تـذشـگ  دريازـيـن يـ و بيـدلـوشـاز و خـيـن نـيا

 آن بعدها در ي که روح و حال و هوايي سنايباي شگفت و زيها گر از غزلي ديکي
ن از نقش ين غزل است که در همان مصراع آغازيد، اياوج رس  به موالنايها غزل
  :اد شده استير ي و هنر کشمييباي از زيعنوان نماد  بهيريکشم

  يرگاهـور خــ حي، اال ايرـيـمـش کشـقـ نياال ا
  يرخ ماه  به،يد سروـق  به،يمـيبر س  به،يدل سنگ به

  يان طاقـ در جهيـوبــخ  به،ياقــان آفــوبـه خـش
  يد خرگاهـيـرخ خورش هـب ،ياقــعشّ انــدرم بـل به

  ي، شگرف و چست و چاالکيخوش و کش و طربناک
  يواهـف و خوب و دلخيرـ، ظياکـ و ناپدـار و رنيـع

  لسـر مجـه  بهمـي پويو نرگس همـم تـر چشـز به
  …يرگاهـاد سحـز بـس، بجـت مونـدم در غمـيند

پردازاني  شاعر عهد سلجوقي نيز از قصيده) ه ۵۵۹ تا ۵۵۲فوت (نوري ابيوردي ا
شکل  ر به فرق ندارد و در غزل وي نيز کشميفرخي ست که سبک و سياقش چندان باا

  :کار رفته است و در کنار خراسان بهة ساده يک واژ
  رود يلمان مـم آن نامســن در غــر مـه بـچــآن

  رود يتان مــرسـدر کافــن انــمــؤم اــ بباهللا ار
  از دادـم بــتـدس هــ بش دادمــمـدالل غ هـ بدل

  …رود يکسان ميخاک   باني ده که ايگفت نقد
  نيشد چن انــفرم به ونــ چزلف او را يارــباد ب

  رود يــان مــمير سلــمه  باهــش گرنــو زلفيد



  »کشمير«معناي فراموش شدة   ١٦٧

  

  ت ازوــرفتس ير ميمــت آنچه در کشــد بودسيع
  رود يان مـنون در خراســه اکــن دارد کــيکار ا

سراي  عد از فردوسي و شاعران قصيدهب
سبک خراساني و سنايي و انوري ديگر بار 

ردازي چون نظامي پ هظهور شاعر بزرگ قصّ با
اوج خود  ةنقط گويي به سرايي و داستان منظومه

گنجوي نيز هر بار از کشمير رسد اما نظامي  مي
ة غنايي و کند نگاهش متوجه همان جنب ياد مي

  .زيبايي و جمال کشمير و کشميريان است
 الدين ابومحمد الياس بن يوسف نظامي جمال
هاي  سراي ايراني منظومه ترين داستان بزرگ) ق ۵۳۷-۶۰۸( نظامي گنجوي معروف به

 داستاني ادبياتاي را وارد   است که سبک داستان محاورهفارسيزبان  حماسي عاشقانه به
  .منظوم فارسي کرد

 شنيدن خسرو اوصاف شکر« خود و در خسرو و شيرين در داستان ةو در خمسا
تن و ارمن اينچنين ياد زيبارويان کشمير را نيز در کنار زيبارويان روم و خ» اسپهاني را
  :کند تازه مي

  آيــين جهانــداران يکــي روز    بــه
  عزم دست بوسش قاف تـا قـاف         به

  نشسته پيش تختش جمله شـاهان     
ــگ   ــسرو زن ــا خ ــتن ت ــاالر خ   ز س

  در داد ســاقي چــو دوري چنــد مــي
ــد   ــع برافکن ــرم را برق ــشه ش   شهن
  که خوباني کـه در خـورد فريـشند        
ــت روم دارد   ــا لطافـ ــي گفتـ   يکـ

  زد نکـوئي يکي گفـت از خـتن خيـ       
  آبـاد   يکي گفت ارمن است آن بـوم      

  يکي گفتا کـه در اقـصاي کـشمير        

  مجلس بود شـاه مجلـس افـروز         به
  داران اطـــراف کمــر بـــسته کلـــه 

  ز چين تا روم و از ري تـا سـپاهان          
  همه بر ياد خـسرو بـاده در چنـگ         

  بـاقي نماند از شـرم شـاهان هـيچ         
  گـستاخي در افکنـد     سخن لختي به  

ــشند  ــه بي ــدامين بقع ــالم در ک   ز ع
  لطف گنج است و گنج آن بوم دارد       
  فسانه است آن طرف در خـوبروئي      
  کــه پيرکهــاي او باشــد پريــزاد   
ــصير   ــيچ تق ــد ه ــيريني نباش   ز ش

 خود در شاهنامةدوسي در فر
داستان پادشاهي يزدگرد نيز از 

ة بار از جامکند و اين  کشمير ياد مي
کشميري در کنار جامة رومي و 

هاي  ها و بافته عنوان جامه بهچيني 
 .برد مشهور آن روزگار نام مي
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ــاهان   ــزم ش ــزاي ب ــا س   يکــي گفت
 دادــش بيـيـيرينـر ز شـکر بـش به

  شکر نامي است در شـهر سـپاهان       
 ادـريـف تان بهـخوزس هـکر بـوزو ش

ستان نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سياه و افسانه ظامي در هفت پيکر و در دان
در اين داستان بانوي هند همان . کشمير دارد اشارتي بهنيز ل گفتن دختر پادشاه اقليم او

  :دختر کشميري است
  چونکه بهرام شد نشاط پرسـت      
ــي  ــر شماسـ ــنبه ز ديـ   روز شـ
  سوي گنبـد سـراي غاليـه فـام        
  تا شب آنجا نشاط و بازي کـرد       

  ت شاه سنّ  ند شب به  چون برافشا 
 ريــميـار کشـوبهـاه ازان نـش

  ديده در نقش هفت پيکر بـست      
ــواد عب   اســـيخيمـــه زد در سـ
  سـالم   پيش بانوي هند شـد بـه      

  عود سـازي و عطرسـازي کـرد       
  بــر حريــر ســپيد مــشک ســياه

 ت بوئي چو باد شبگيريـخواس
پاي  يز به و در داستان مهماني کردن خاقان چين براي اسکندر نشرفنامهظامي در ن

  :کند  موسيقي اين ديار اشاره مياصان و جماعت اهِلکوبان کشميري و رقّ
  رامش ز هـر کـشوري       نشسته به 

  نــوا ســاز خنيــاگران شــگرف   
ــرود  ــغدي س ــوازان س ــشم ن   بري
ــوي ــرايندگان ره پهلــــ   ســــ
  همـان پــاي کوبـان کــشمير زاد  
ــان ارغنــون زن بــسي     ز يوناني

 مـه ني بهـکمر بسته رومي و چي

ــتادي ــب اوس ــشگريغري    و رام
  قـانون او زان بـرآورده حـرف    بـه 

ــرآورده آواز رود بـــه   گـــردون بـ
ــوي  ــوا را ن ــه داده ن ــس نغم   ز ب
  معلّق زن از رقص چون ديو بـاد       
  که بردند هوش از دل هرکـسي      

 …برآورده از روم و از چين علم
قطب شمال و يافتن آب   در باب سفر اسکندر بهشرفنامهظامي در جاي ديگري از ن

  :گويد نچنين از کشمير و کشميري سخن ميحيات نيز اي
  يي برآشفت گردون چو زنجيري   

 تر کـوي باريـد آن راه از مـش
  يي زنگي بدل گشت کشميري    به

 …تر کـام تاريـکي شــز تاري
 بديل ايراني فريدالدين پردازان بي هاي عرفاني ادب فارسي و از منظومه يکي از قله

 غزلياتوي در ديوان اشعار خود و در بخش . است) ق ۵۴۰-۶۱۸( نيشابوري عطّار
  :کند جادوي کشمير اشاره مي به

ــرد    بــس نظــِر تيــز کــه تقــدير کــرد  ــصوير ک ــو ت ــاي ت ــا رخ زيب   ت
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  روي تو عقلم صدف عشق ساخت     
  نــرگس جــادوت دل از مــن ربــود
  جــادوي کــشمير نيــارد همــي   

 ه راـوانـن دل ديـاز ايـو بـف تـزل

  چشم تـو جـانم هـدف تيـر کـرد          
  ين جادوي کشمير کـرد    گفت که ا  

  پيش تو يـک مـسئله تقريـر کـرد         
 ردـر کـزنجي هـند و بـقه درافکـحل

) آفتاب(کند هنگامي که چتر زر   خود نيز از کوِه کشمير ياد ميخسرونامة در عطّار
   :آيد از آن باال مي

ــشمير  ــوه ک ــر زر از ک ــد چت   برآم
 يک راه ه روان ياران بهـشدند آنگ

ــر   ــالک زنجي ــر اف ــده در س   فگن
 يک راه که تا رفتند چون ماران به

ن ينا هميز عينطلب گل  ترکستان به  و در داستان آمدن فرخ بهخسرونامه در عطّار
  :گر ارائه کرده استي ديرنگ  بارا) برآمدن آفتاب(ر يتصو

  فلک سـيمرغ شـب را کـرد زنجيـر         
 رـيـرد زال زر رخ از شـدا کـو پيـچ

ــشمير   ــوه کـ ــد زال زر از کـ   برآمـ
 شمشير فت چون رستم بهجهان بگر

 محمد الدين جالل.  استي قرن ظهور شاعران بزرگ زبان فارسيقرن هفتم هجر
  :ديگو  مير سخنيوان شمس از شاه کشميد غزلياتز در ين )ق ه ۶۰۴-۶۷۲ (يمولو يبلخ

 ا باشدـه کجــانــو را خــن تدـيـرسـب پــيد عــاشـبـن
  …دـــاشـا بــال مــبــم وان اقـيـابـير ـ ده اگيانـشـن

  رمــيــگـبـار شــي يا اـيـرم، بــيـدبـت تـس هـتـروبسـف
  دــاشـنا بــ را کاشيــرم کسـيـمــاه کشــرس از شـپـب

  دا و پنهان است جهان نقش است و او جان استيخود او پ
  دـدا باشـور خـر نـت مگـطان اسـه سلـن چـيش اـيندـيب

  :برد کار مي  را به»جادوي کشمير«والنا در يکي از رباعيات خود نيز ترکيب م
  از بهر تو گر جان بدهم خوش ميرم       

 رمـجي آن دو زلـف چـون زنوانةـدي
ــدة ــرم ور بن ــوام خــوش مي ــدة ت    بن

 وش دو چشم جادوي کشميرمـمده
نيز در ديوان اشعار خود ) ق ۶۰۶-۶۹۱(شيرازي محمد مصلح ابن عبداهللا سعدي ابو

وزن کوتاه و روان دارد که در آن نيز زيبايي لعبتان  و در بخش غزليات غزلي با
  :بيتي چند از آن اين است. کشميري مثال آورده شده است

ــه   نخجيـر  رود به آن کيست که مي   ــتان ب ــاي دل دوس ــر پ   زنجي
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ــشير ــلةهمــ ــادوان بابــ    جــ
  اين است بهـشت اگـر شـنيدي       

 ازوشت و بـاز عشق کمان دس

   لعبتـــان کـــشمير ةهمـــساي
  کز ديـدن آن جـوان شـود پيـر         

 …رـيـدارد از تـبر نـتاده خـاف
 شگرد ها ييباي و زييبايبا سرودن است و رصد کردن زي که خود استاد زيسعد

ش يدر ستا اي دهيوان خود ضمن قصيت در بخش مواعظ دکالم و گفتار و نگاه اوس
  :زند  ميزير گريکشم  بهنيچنوان ي صاحب ديني جوالدينعالء

  يکـي نـدارد و دل     هر آدمي کـه نظـر بـا       
  اگر همين خور و خواب است حاصل از عمـرت    

  تأمــل درو گرفتــارم   از آنکــه مــن بــه  
  نظر برفت و دل اندر کمنـد شـوق بمانـد          
ــايي  ــار يغم ــست آن نگ ــدانم از چــه گل   ن

 رــميـن در کشـد حسـال ندارنـبدين کم

ــه ــل  ب ــست اليعق ــد صورتي   صــورتي نده
ــه ــات بــي  ب ــد حي   حاصــل هــيچ کــار نياي

  هزار حيف بر آن کس کـه بگـذرد غافـل          
  خطـا کننــد سـفيهان و عهــده بـر عاقــل   
  که خط کشيده در اوصاف نيکـوان چگـل       

 …لــر در بابـد سحـغ نداننـن بليـچني
وي و شاعران . ستااز شاعران سبک عراقي ) ق ۶۷۳-۷۳۸( اي وحدي مراغها

 شاعر ترکيب سازند … و انوري وفرخيسبک عراقي، برخالف شاعران خراساني چون 
 را در غزليات او »ماه کشميري رخ«اي  سرا و از اين روست که ترکيب چند واژه و غزل

  :کنيم مشاهده مي
 تـ که هسيکارـستمن، از ـ رخ ميرـيمـماه کش

  تـ که هسير خوارـاره هـچين بـندد بر مـپس يم
  گ اوـارض گل رنـــر عـم ز هجـانـيرـم گـچش

  … که هستي ماند، ز خون باريسان را هميابرن
 خوريم  برمي»کشمير دلبر«ترکيب  نيز به) ق ه ۶۸۹-۷۵۳( کرماني در غزلياِت خواجوي

زيبايي معشوق دارد و اين که نشان  رتي بهکه همچنان در شمار ترکيباتي است که اشا
  :دهد کشمير همچنان در طول ادوار گذشته شعر پارسي ديار زيبارويان بوده است مي

  بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد     
  بدان نفس که نسيم بهار چهره گشاي      
ــش   ــدت آت ــاک و بح ــاري خ ــرد ب   بب

  سحر نرگس جـادوي دلبـر کـشمير         به

  بدان عرق که سحر بر عذار الله فتـاد        
  نقاب نسترن و گيسوي بنفـشه گـشاد       

  نقش بندي آب و بعطـر سـائي بـاد           به
  چين سـنبل هنـدوي لعبـت نوشـاد          به
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 ادـخي فرهـرين و تلـور شکر شيـش به نونـش مجورـلي و شـره ليـتاب ط به
  :اجوي کرماني در ديگر غزلياتش نيز اشاراتي چون جادوي کشمير و بت کشمير داردخو

  فتاد  مينيور در چـد شـف او صـن زليگه ز چ
  ر بودـيکشم د فتنه درـادوش صـگه ز چشم ج

  خواب  بهدميد يغ زن را مست مي تيدوش ترک
  …بود ريرم تعبـوخ دلبـم شـدم چشيچون بد

  … و بت و جمال وييبايت زي از خواجو و باز همان حکايگرين هم غزل ديا
  دامن خرگه برافکن اي بت کـشمير      

  عبـت نوشـاد    خوب تو رشک ل    چهرة
  مـانـيةـانـگارخـالت نـش جمـنق

ــانگير  ــاب جه ــاپوش و آفت   ســرو قب
  نرگس مستت بالي جادوي کشمير    

 … تقديـرةـو روزنامـاه تـيـخط س
) ق ه ۷۲۷ حدود -۷۹۲ (يرازي حافظ شمحمد الدين ر در غزل خواجه شمسيکشم

 يان را تداعيباروي از زيز همچنان نمادين نيران زمين اعجوبه شعر و عرفان و غزل ايا
  :اند  برخاستهيکوبيرقص و پا  بهشعر حافظ  باکند که مي

  دـنازن يند و مـرقص يراز مـيظ شـر حافـشع به
  …يسمرقند  و ترکانيريکشم ه چشمانيس

  است کهيشاعر بزرگ قرن نهم هجر) ق ۸۱۷-۸۹۸( ين جامحٰم عبدالرالديننور
 البتّهر نظر داشته، ي کشمةبتخان  بهش از همهي بزي نيو. اند  داده»الشعرا خاتم« لقب يو به

ان بوده باشد، گرچه يباروي مقصد و مقصود شاعر باز زيشتر از بت ظاهريممکن است ب
عهد سلطنت پادشاهان   بايتواند داشته باشد، گرچه عهد جام  ميزيبتخانه ن  بهيحيتلم

  :کند  مير موافقتيمسلمان کشم
  ر گشتهي کشمةبتخاندلم   ر بتان دل براندازيز کشم  

 در دوران معاصر ي همدانيد علير سيهمتا م ي بةحضور عارف بزرگ و علّام با
 و يشود و فارس  مين منطقه دگرگونير فرهنگ و زبان اي در کشميرازيحافظ ش

ن ير ااما د. شود  مييواني و ديرد و کم کم زبان رسميگ  مي در آن اوجييسرا يفارس
 ةلها شود و آن  نمي متبادرها ذهن  بهري کشمةده و فراموش شد گم شيز آن معنايدوران ن
ز شاعران ين عصر و اعصار بعد نيدر ا. ندينش  مين معنا همچناني بر سر ايگمنام
 محو ينوع  بهند و هر کداميگو  مير سخنير در وصف کشميران و کشمي از اياريبس
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 نقش اسعد فخرالّدین ةمنظوم در

 دیگر ھاي نقش تمام با کشمیر

 کشمیر دیگر اینجا. است متفاوت

 جادو یا و بت یا زیبا دخترک

 پھلوان یک تأھی در بلکھ نیست،

 .است

 ي زبان فارسيز از اعتالي ناني بابرةان ظهور سلسلين ميدر ا .رندي و جاللت کشمييبايز
 يفرهنگ هند  باي و فارسيرانيد و فرهنگ و زبان ايافزا  ميآن  بهکاهد که  نمينه تنها
 ين فرشيشميپود ابرن تار و يزد و از ايآم يدرم
شه يشود که تا هم  ميس و چشم نواز بافتهينف
  .ش روستياش در پ ييبايز

 متوفّي( يزي ترشيظهور ادر زبان ملّ
 هستند مالحت يان مردمانيريز کشمين )ق ١٠٢٤
  :فروش

  ترکان غارتگر صبر و هوش به
  ان مالحت فروشيريمـکش به

م يش از صائب و کلي که پيموري عهد تيرانيشاعر ا )ق ٩٦٣ -٩٩٩( يرازي شيعرف
ن يات فراوان دارد، از جمله اير ابي کشميها ييبايز در وصف زيهند گذاشته بود ن  بهقدم
  :ت مشهور اسيت ويب

  ديبال و پر آ  باگر مرغ کباب است که  دير درآيکشم  به کهيانـته جـهر سوخ  
 غزل و شعر ي اصليها  که در کنار او از ستوني از شاعران هم عهد عرفيکي

 يضيض في خاص دارد، ابوالفيش سوز و حاليها د و غزليآ  ميحساب  بهمکتب وقوع
 اکبرنامه صاحب ياموالفضل علّ و برادر ابيخ مبارک ناگوريپسر ش)  ق٩٥٤ -١٠٠٤(

د و بعد از ي رسييالشعرا ملک  به بود که در دربار اکبرين شاعر هندي نخستياست که و
ر داشت يکشم  به که اکبريز در سفري ني و.او سپرده شد  بهن منصبي اي مشهديغزال
  :ن استي چند از آن چنيتير و سفر پادشاه سرود که بي کشمة درباريتيکصد بياي  دهيقص

ــ  ــزار قافل ــي ةه ــوق م ــبگير   ش ــد ش   کن
 دن اوـاي که دي هـتبارک اهللا از آن عرص

   کـشمير  ةعرصـ   که بار عيش گـشايد بـه      
 …ورق نگار خيال است و نقش بند ضمير

 يالشعراةم در مقبريکنار کل که مرقدش در) ق ١٠٥٦ متوفّي( يم تهراني سلي قلمحمد
خ ي تارةز درباريا داشته است، ن ريارت مرقد ويق زير واقع است و نگارنده توفيکشم
 ةشعر ماد… آرا و باغ نشاط و شالمار و ر از جمله باغ بحري از باغات کشمياريبس
  :ديگو  ميني باغ شالمار چندربارةاز جمله . خ دارديتار
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ــانگير   ــن دل جه ــاه روش ــنيدم ش   ش
 شــوه گاهـا جلـان دريـد دامـچو ش

  ز عشرت شد چو رونق بخش کشمير      
 …شــتاد راهـار افـلماـوي شـس به

خواند و سرانجام   مييريرد که خود را کشميگ  ميقدر انس و الفت ر آنيکشم  بايو
  :گر از اويت دين هم دو بيکند و ا  مياتيار بدرود حيهم در آن د

  منم کشميري و معشوق کشمير    
 ار باشدـوردن عـه خـرا از ذلّـم

ــه  ــازه آوردم ب ــديث ت ــر ح   تحري
 دـ باشارعطّر ـدي وگـگر از سع

 ي مشهدير مدفون است طغراي کشميالشعراة که در مقبريگر از شاعراني ديکي
ر پسر اکبر و پدر شاهجهان يت پادشاه جهانگي حکايو. است) ه ١٠٧٨ حدود متوفّي(

ر بماند و در يخواست همه عمر در کشم  مي دلشير بود و حتّيرا که عاشق کشم
  :ت آورده استي بنيبا در اين زيهمانجا اقامت کند را چن

  تندـــو جسـزع چــر دم نــيگـانــاه جهـاز ش
  …چير و دگر هيبا خواهش دل گفت که کشم

 يده بود، قدسي شاهجهان رس درباِرييالشعرا ملک  بهزي ني که ويگريشاعر د
ر رفت و مشغول يکشم  بهز در اواخر عمري نيبود که و) ق ١٠٥٦ متوفّي( يمشهد

 منظوم شد و سرانجام در همانجا درگذشت و در کنار نامه هپادشانوشتن شعر از جمله 
  :دينير را ببي کشمدربارة يت از قدسين چند بيا. خاک سپرده شد  بهميم و سليکل

  خوشا کشمير و خاک پاک کشمير     
  چو کـشمير آبـروي هفـت کـشور        

 خوبي آنچنان کشمير طاق است به

  که سر بر زد صفا از خاک کـشمير     
  و تـــرنگــاه از ديــدن آن تــازه    

 که معشوق خراسان و عراق است
سال در )  ق١٠٨١ متوفّي و ١٠٠٧متولّد حدود  ( صائب تبريزيي علمحمدرزا يم
تش يخان مأمور بعد که ظفر .کابل آمد  بهدار کابل بهخان صو دعوت ظفر بههجري  ١٠٣٤

 يفمعرشاهجهان   بهصائب را هم همراه خود بدانجا آورد و اکبرآباد رفت  بهتمام شد و
خ جلوس شاهجهان يار خوشنود شد و صائب در تاريکرد و شاهجهان از مالقات او بس

ه ي و دوازده هزار روپيخان و منصب هزار د که شاهجهان لقب مستوريسرا اي مي قطعه
 خان کشد و صائب هم همراه ظفر  ميدکن لشکر  بهبعد شاهجهان .دهد  مياو  بهصله
شود و صائب هم همراه   ميبشير نصيت کشميمورأرود و بعد م  ميدکن و برهانپور به
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) ق ١٠٥٦ متوفّي(محمد قلي سليم تهراني 
 الشعرايةکنار کليم در مقبر که مرقدش در

کشمير واقع است و نگارنده توفيق 
قد وي را داشته است، نيز زيارت مر

 تاريخ بسياري از باغات کشمير از ةدربار
آرا و باغ نشاط و شالمار  جمله باغ بحر

 . تاريخ داردةشعر ماد… و

ر يدن کشمي ديصائب در آرزو. رسد  ميهند  بهطلب فرزند  بهاوست تا آنکه پدر صائب
  :گويد مي

  كنم از سر برون صائب، هواي خلد را مي
  ميرم كندـناِن شهِر كشـاگر از ساكبخت 

 متوفّي (يم کاشانيابوطالب کل
جهان که  عهد شاهيالشعرا ملک )ق ١٠٦١

ر يکشم  بهخواهش خود به در اواخر عمر
ز بدرود يجا نرفت و سرانجام در همان

مزار او در ات گفت و الحال يح
 … وي مشهدي و طغراي مشهدي و قدسيم تهرانير در کنار سلي کشميالشعراةمقبر

  :ات از اوستين ابيد فراوان دارد، از جمله اير اشعار و قصاي کشمةاست، دربار
  ع خوبـان دلربـا اينجاسـت      بيا که مجم  

 ريمـگي ميـر برنـميـطه کشـدم ز نقـق
  همه اينجا و نازها اينجاسـت      کرشمه با 

 مقيم مرکز عيشيم و جاي ما اينجاست
 که خود در عهد يپسر خواجه ابوالحسن تربت) ق ۱۰۱۴-۱۰۷۳ (خان احسن ظفر

 يزيائب تبرده بود و صير رسيکشم) يفرماندار( يدار بهمنصب صو  بهشاهجهان دو بار
 بود که بارها در يدست رهيکابل و هند آمده بود خود از شاعران چ  بهيدعوت و به

ل هشت ر که بار اوي در دوران امارتش در کشميو. کرد  مير را تازهياد کشمياشعارش 
 و يم کاشاني چون کليرانيشاعران بزرگ ا  باديطول انجام  بهسال و بار دوم چهار سال

ر ي که از کشمي هنگاميو.  مجالس مشاعره داشت… ويزيب تبر و صائي مشهديقدس
  :سرود  مينير چنيبرد در فرقت کشم  ميسر  بهجهانتخت شاهيدور بود و در پا

  در هنــد نظــاره بتــانم بگــداخت   
 ت کشمير بسوختـرا فرقـتنها نه م

  وز آتش عشق اسـتخوانم بگـداخت      
 از گرمي هند چشم و جانم بگداخت

  :ديگو  مين استيراسان که خود از آن سرزمر و خي کشمدربارة يو
  گلزار خراسانم، مده ياد ز  ر آبادـود كشميـالهي تا ب  

  :ديگو  ميگري ديو در جا
  ن دهـمـبل را چـر و، بلـميـرا كشـم  سخن ده چه خواهي، بيهركس هر به  
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 ير حتّيکشم  بهدار کابل بوده است و گاه در اشعارش کابل را بهصو  هميتشان مديا
  :دهد  ميحيجتر

   استجنّتر رشک يگرچه احسن گلشن کشم
  پرد  ميلـاغ کابـوق بــش  بهنــرغ روح مـم

  :ديگو  ميد،يآ  ميتنگ  بهانيري کشميگر چون از دست برخيا در غزل دي
  يفغان احسن که قدر اهل کابل را ندانست  يريزبان نافهم کشم  باکنون کارت فتاده  

ز ير و مردمان مهربانش سخنان فراوان نيف کشمز در وصي جاها نيارياگرچه در بس
  :دارد
  يکه در فصل خزان جوش بهار زعفران دار  ينان دارـر بر باغ جـي کشميزاران ناز اـه  
  :اي
  ن استي زمي است که بر رويه بهشتالقصّ  ن استـيه چـخان يک پرـر مگر رشيکشم  
اعران عهد  و از شيري کشميز که خود استاد غني نيري کشميمحسن فان املّ

ر چون ي از کشميز در دوريآباد بود ن القضات اهللا يشاهجهان بود و در عهد او قاض
  :دهد  ميخان احسن ناله سر ظفر

  ر نبودي کشمةـز گوشـ تو بجياـورنه ج  اهت شده در هند وطني از بخت سيفان  
  :دهد  ميحير ترجيرا بر کشم) يدهل( آباد شاهجهان گري دي در جاين فاني همالبتّه
  ستيآباد ن  بهتر از شاهجهانييگرچه جا  ر شدي کشمةـ در گوشير منزوـ آخيفان  

  :ديگو  ميگري ديو در جا
  ستيجز شراب ناب شمع محفل احباب ن  رفـ هر طير فانـين کشمـدر بهار گلش  
ز ين) ق ١٠٨٢ متوفّي( يمحسن فان اشاگرد ملّ ) ق١٠٧٢ متوفّي (يري کشميغن
 زبان يفارس ن شاعريتر  را بتوان بزرگيد غنيشا.  دارديات فراوانير ابي کشمةدربار
 يکيعنوان   به نام خود راين همه شاعر سبک هنديان ايم  دري حتّيو. ر دانستيکشم

 دلي در کنار نام عبدالقادر بيا سه تن از شاعران بزرگ هند در سبک هندياز دو 
گرچه . کرده استجاودانه ) ق ١١٠٨ متوفّي (ي سرهنديو ناصر عل) ق ١٠٥٤-١١٣٣(

اد است و اگر يار زيار تا بسيز بسيم ني صائب و کليعني يرانيسهم دو شاعر بزرگ ا
دل آن دو يگمان صائب و ب يم بي باشيانتخاب تنها دو شاعر بزرگ سبک هند  بهمجبور
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اعتصامي پروین نگاِه گویا
ھمھ از بیش کشمیر بھ
و صنعت و کشمیر ھنر بھ

است، معطوف ھایش بافتھ
 .ظاھري ھاي زیبایي نھ

 يم و غني جز کلي آن دو کسيمگر باشيشاعرند و اگر بنا بر انتخاب و افزودن دو شاعر د
  :ديني را ببيت غنين بيا. اشندتوانند ب نمي

  ال استـنگر جمـت روشـر از صباحيکشم
  نجا گر هست خال خال استياه ايحسن س

ر يگر از شاعران نامدار کشمي ديکي
ز در ي است که والدتش نيري کشميايجو
اي  نامه يساق در يو. ر اتّفاق افتاده بوديکشم
  :ديگو  مين سخنير چني کشمدربارة

  صـد رنـگ      بـه  بيا سـاقي بهـار آمـد      
ــواري راه  ــاقي از دشـ ــو اي سـ   مگـ

 رـيـمـزار کشــي گلـالي اهللا زهـعـت

ــگ   ــرد آهن ــد ک ــشمير باي ــوي ک   س
ــه ــد هللا  بـ ــديم الحمـ ــشمير آمـ   کـ

 اي هم نيست دلگير که در وي غنچه
اش بسيار  از کشمير و مضمون بندي) ق ۱۰۵۴-۱۱۳۳( هلويتماشاي بيدل د

اي چنين زيبا و  ن غزليات خود اشارهوي در ديوا. تر از ديگر شاعران است متفاوت
  :کشمير دارد متفاوت به

  آرايـي شـيراز دل اسـت        همه جـا انجمـن    
 گرديد رـتوان صاحب جوهـزين عرضها ن

  معني از عالم کشميري و الهوري نيـست     
 …نيست ناز چيني مفروشيد که فغفوري

تا سبک  ير در سبک خراساني شاعران متفاوت از کشمي از تماشاييها نها نمونهيا
 سبک ةز در دوري نيبعد از سبک هند.  بودي و مکتب وقوع و سپس سبک هنديعراق

  .ر همان است که بودي شاعران از منظر کشمي تماشاهاةبازگشت عمد
نيز از شاعراني است که در دو قرن گذشته ) ق ۱۲۱۳-۱۲۷۴( بسطاميفروغي 

وي در مقطع يکي از . عنوان يک غزلسراي موفق مطرح است او نيز بيشتر به. زيست مي
اشارتي که شايد هم از روي رعايت قوافي و . کند کشمير نيز اشاره مي هايش به غزل

وگرنه کشمير در شعرهايي از اين دست . هاي آن باشد تاستفاده از تمام ظرفي
  :موضوعيت چنداني ندارد و در محور سخن قرار نگرفته است

   آن زلـف گـره گيـر شـدم         مو بـستة    مو به 
   راست روي کجش بنگري از ديدة    کاش اب 

  آخر از فـيض جنـون قابـل زنجيـر شـدم           
  … شمـشير شـدم    تا بداني که چرا کشتة    
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ــة  ــرگ را ماي ــي م ــدي م ــر اب ــم  عم   دان
 دمــي ديـتايـرک خـروغي رخ آن تـتا ف

  روي تو از صحبت جان سير شدم       که بي  بس
 دمـر شـوده ز کشميـخ و آسـارغ از خلـف

واژة کشمير غزلي دارد که در مطلع آن  کشمير نه که باالبتّه فروغي بسطامي دربارة 
وريت تا اشارت رفته است و از حيث موضوع و مح» کشمير بِت«شکل  کشمير به به

  :تر از مورِد قبلي است اي پررنگ اندازه
  هر کجا دم زدم از چـشم بـت کـشميرم          

  ام از فيض خرابي اي کـاش  ها جسته  گنج
 وزمــن سـرمـش خـزني آتـم نـر آبـاگ

ــانگيرم  ــد گريب ــه گردي ــردم هم   خــون م
  سـت خـرابم، بکنـد تعميـرم        آن که کرده  

 …گيـرم  عالملةـم نکني شعـوشـور خم
برخي از اشعار خود را در سرزمين کشمير ) م ١٨٧٣-١٩٣٨( الهوريمحمد اقبال 

. ي کشميري دانستتوان او را حتّ نوعي مي او زاده سيالکوت است و به. سروده است
اي دارد که آن را در نشاط باغ کشمير  نامه ساقي خود »مشرق پياِم« در وي از جمله
  :نوشته است

  خوشا روزگاري خوشا نوبهاري   
 زمين از بهاران چو بال تذروي

  نجوم پرن رست از مرغـزاري     
 شاريـار آبـاس بـاره الموـز ف

گويد و دشت و کوه و هوا و  سخن مي جاي جاي پيام مشرق از کشمير اقبال در
  :کند هايش را توصيف مي زيبايي

 ن نگرـوه و تل و دمـا کـمر گشـکاش  بهرخت
  ن الله چمن چمن نگريزه جهان جهان ببـسب

  وجـوج فـار فـرغ بهـوج مـوج مـار مـاد بهـب
  رـر نارون نگـار زوج زوج بر سـل و سـصلص

  نه بازـر فتـپهـم ســتش چشـنيز هـ بدتـتا نف
  رـترن نگـع نسـقن برـي زمةرــچه هـ بتهـبس

  دـيو تپـآب ج هـ بوجـد ميـاک بر دمـالله ز خ
  …ن آب شکن شکن نگريخاک شرر شرر بب

صورت کاشمر   است کشمير را بهضرورت وزني مجبور شده اقبال در شعر باال به
در معرفي غني . در پيام مشرق وي باز هم در مورد کشمير سخن رفته است. کاربرد به

  :گويد پرداز يگانه نيز چنين از کشمير سخن مي آن شاعر شيرين سخن و غزلکشميري 
  رـنو نظيـر ميـميـج کشـنـوا ســن  فيرـبل صـوي بلـگـغني آن سخن  
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 چو رفت از سرا تخته را وا گذاشت  تـته داشـد در بسرا بوـچو اندر س  
  :کند  در غزلي خود را چنين معرفي مي» مشرقپياِم«مچنين در ه

  پـرداز اسـت    بيا کـه بلبـل شـوريده نغمـه        
   غيـب اسـت اي مقـام شـناس         نوا ز پردة  

  تـار سـاز حيـات       کسي که زخمه رساند به    
  مـــرا ز پردگيـــان جهـــان خبـــر دادنـــد

   تيـره نهـاد    کجاست منزل ايـن خاکـدان     
 رـميـشـت کـان جنّـابـيـم گلي ز خـنـت

  عروس الله سـراپا کرشـمه و نـاز اسـت           
  نه از گلوي غزل خوان نه از رگ ساز است
  ز من بگير که آن بنـده محـرم راز اسـت           

  …ولي زبان نگشايم که چرخ کج باز اسـت   
  پرواز است که هرچه هست چو ريگ روان به     

  استرازـوا ز شيـاز و نـم حجـدل از حري
 و ملّا طاهر ي همدانيد علير حضرت سيرکبيام ارتي خود از زةدناميجاو اقبال در

 يري کشمينوع  بهضمن آن که خود را. کند  مير را تازهياد کشميز ي نيري کشميغن
  :کند  مييمعرف

  اصلشان از خاک دامنگير ماست    
 رـرر داني اگـش ا را بيـ ماکـخ

  مطلع اين اختران کشمير ماست    
 ا نظرـود يکي بگشـبر درون خ

ب، ينگار، اد الشعرا شاعر، روزنامه ملک  به، ملقّب)ش ۱۲۶۵-۱۳۳۰( بهار يتق محمد
  . بوديراني ااستمداريسس، و ينو خيتار

سرايان و شاعران بزرگ قرن اخير است که البتّه گاه قصايدش شکوه  از قصيدهبهار 
طرز  کشمير به در اين قصيده نگاه او بهآورد  و عظمت شاعران خراساني را فراياد مي

  :سراي سبک خراساني شباهت دارد شاعران قصيده
  آن بزم را طرازد چـون کـشمير       

 رمـد نـاد برآيــداد، بــر بامـه
  اين باغ را بـسازد چـون کـشمر        

 لطف کشد معجر وز روي گل به
 شاعراز زنان ) ش ۱۲۸۵-۱۳۲۰(پروين ِاعِتصامي  رخشنده اعتصامي مشهور به

عنوان مشهورترين شاعر زن ايراني در تمام قرون ادب فارسي براي  ايراني است که به
هاي مردم و پند   پروين حکايت دردها و رنجشعِر. ب کرده استخود جايگاهي واال کس

ة کشمير مقول نگاه پروين به. شعري سرشار از اخالق و ادب و ايمان. و اندرزهاست
دنبال  ديگران است اما اين نيز آن چيزي نيست که ما به اي متفاوت با اگرچه تا اندازه

نام کشميري سخن  اي به  از بافتهدر ديوان اشعار پروين و در شعر جوالي خدا .آنيم
  : استرفته
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هتر از اين کشميريان عزيز سندي ب
خواهند که در يکهزار سال  مي

ترين  پيش و در يکي از قديمي
هاي زبان فارسي متعلّق  منظومه

حدود دو هزار (دوران اشکانيان  به
نام  پهلوان و سرداري به )سال قبل

 .کشمير وجود داشته است

ــده   ــر ارزن ــوي گ ــي ميج   اي رونق
  کس ز خلقـان تـو پيـراهن نکـرد         
  کس نخواهد ديدنت در پـشت در      

  ســر و ســاماني از دود و دمــي بـي 
  کس نخواهد دادنت پشم و کالف     

 توز بس زبر دست است چرخ کينه

ــه ــده   ديب ــر بافن ــاف گ   اي اي ميب
  وين نخ پوسـيده در سـوزن نکـرد        

  س نخواهد خواندنت ز اهل هنـر   ک
  غــرق در طوفــاني از آه و نمــي  
  کس نخواهد گفت کشميري بباف    

  خـود را در ايـن آتش مسـوزپنبة
کشمير بيش از  بهگويا نگاِه پروين اعتصامي 

هايش  هنر کشمير و صنعت و بافته همه به
هاي ظاهري و البتّه که  معطوف است، نه زيبايي

انساني مبادي ادب از منظر شاعري اخالقي و 
. چون پروين جز اين را نيز نبايد انتظار داشت

ات ديوان پروين و در ديگر بار در بخش مثنوي
خوريم   برمي»درويش گنج«شعر  تمثيالت او به

ة شکل طاق که در آن نيز اين بار کشمير به
  :کشميري نمود دارد

  اي خــدا، بردنــد فــرش و بــسترم
ــنم    ــن دام ــد دام ــل و مرواري   لع

  ن بست، آن سيه کـار لئـيم       راه م 
ــة ــا طاقـ ــشميرياي دريغـ   ام  کـ

 مورـ و س خزّةـغ آن خرقـاي دري

  مــوزه از پــا، بــالش از زيــر ســرم
ــيم از صــندوق    هــاي آهــنم  س

ــديم  ــي قـ ــد، اي حـ   راه او بربنـ
ــري   ــار پي ــاز روزگ ــرگ و س   ام ب

 …که ز من فرسنگها گرديد دور
رسيم که در آن  مي» دهناآزمو«شعر   پروين بهديواِندر بخش ديگري از تمثيالت 

هرچه هست تماشاي پروين از . تکرار شده است» کشمير طاقة«نيز همين ترکيب 
  :کشمير تماشايي هنرمندانه است اگرچه اين تماشا متنوع نيست

  دارد چــــو بــــزّاز دغــــل برنمــــي
 روشــم فــرد کـاد مـر ننهـزر، دگ

ــة ــل طاقـ ــر بغـ ــشميري از زيـ    کـ
 …زير مسند، تا شود قاضي خموش

م و هر کدام يتماشا نشست  بهر راي کشمة شاعر درباريش از سين مقاله اشعار بير اد
ت پرشکوه و ياز حکا. ر سخن گفتنديز کشمر را سرودند و اي نگاه خود کشمةياز زاو
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 ين اعتصاميکمت و پند و اندرز پروحم طوس تا شعر سرشار از لطافت و ي حکةجاودان
 ن نگاهيتر يخين نگاه و تاريتر ا متفاوترده است امتماشا کاي  گونه  بهر راي کشميهرکس

.  استني و رامسيو يخي تارة در منظومي اسعد گرگانالدينگمان نگاه فخر ير بيکشم به
 دو قرن يکين ين چند پشت و تا همياکان خود تا همياجداد و ن  بهيد که برخيا دهيد
 کشند اگرچه ممکن است  ميرخ  بهآب و تاب  باکنند و آن را  ميير چه افتخارياخ

 ني بهتر از ايز سنديان عزيرياما کشم. ز در اثبات آن نداشته باشندي محکم نيسند
 ي زبان فارسيها ن منظومهيتر يمي از قديکيش و در يکهزار سال پيخواهند که در  مي

ر وجود ينام کشم  بهيپهلوان و سردارحدود دو هزار سال قبل ان يدوران اشکان  بهمتعلّق
ن معنا يادآوردن اي  بهدن ويرخ کش  بهقين تحقيتمام مقصد و مقصود من از ا. ه استداشت
  … دور ماندها ن همه قرن از منظر نگاهي که اييمعنا. بود
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