
   کشميري در دورة شاهجهاندو شاعِر  ٢٩٣

  

   در دورة شاهجهانيري کشمدو شاعِر
  ∗يقاسمشريف ذاکره 

 يقت در حقيفارس. بوده است ي مرکِز بزرِگ زبان و ادب فارسينگر سرةيژو ه بيرکشم
 يرفانا همدان از جمله عبلبل شاه و شاِه.  شدين سرزمينمسلمانان وارِد ا  باهمراه

ذکر   از آنهاير در کشميسادب فار  زبان ويِج ترويِخ در تاريمتوان ينم هستند که ما
وروِد آنها در   با. منطقه شدنديناِ  وارِديهجرتم ش هِن هردو عارف در قرينا. يمنکن

زبان و   اسالم ويِجتدر هب. يافت ريي تغير کشميادب  وي اجتماعياسي، سرنوشت سيرکشم
ن  زبايموريان چک و تيري، پادشاهاِن شهمي دوراِن حکومتها.راه شد هب  رويادب فارس

 را کشمير ,ر گرفت که صاحبان نظي چنان جاين سرزمينا  دريو ادب و فرهنگ فارس
  .يدند نام»يرصغ يراِنا«

 و يان ادبي خدمات شاير، کشميخ دورة تارينا دست در يره چيسندگاِننو و شعرا
 هند، نوشته  دري ادب فارسيخِل تار کامل و مفصّيخ که تاريوقت.  را انجام دادنديعلم
  .وجه صرف نظر نخواهد شد يچه  بهي زبان فارسيشرفِت در پير کشماهميت شود از مي

بوده   مسلمانان معموليخنقاِط دوردست از بدِو آغاز تار  بهمسافرت ترِک وطن و
 .کردند  مي مهاجرتيگر ديجا به جا يکاز طبقاِت مختلف جامعه از  نفر  هزارها.است
 مسافرت و ي از منابِع بهتريبردار هره بي براي و بعضي جهانگردبراي ينها از ايبعض

که  ردب نامتوان  ميبطوطه را  ابن  ويروني البزمينه ينا در .نمودند  مييارمهاجرت را اخت
 هنِد يم تفهيتاکنون برا خاطراِت آنها و هند آمدند بهعرب  وعجم  از يانه قرون مدوراِن
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 قرون يل هنِد اواي زندگخواهد  ميهرکس که و  برخوردارندي اساستياهمز  اآن دوره
  . استفاده نکندمنددانش  دوجهانگرِدين از آثاِر ايست کند، ممکن نيسربر  رايانهم

 يراز کشم  از آنهايبعض.  کردندپيروي مسلمان ة جامعيت رواينهم از ا ها يريکشم
 يها ينه را در زميانيخدمات شا و نديد گزي مختلف هند سکنيجاها در  آمدند ويرونب

  . انجام دادنديزندگانمختلِف 
  سخنيري کشميشمنداند  ويسندهنو نفر شاعر و  وقت تنها دربارة دوينا بنده در

 زبان و ادب ينة در زمينقش و ندتش داتيال که در دورة حکومِت شاهجهان فعيمگو مي
  . گرفتيدهناد را  آنيست کردند که ممکن ني را بازيفارس

 است که محمد فرزنِد حسن بن يري کشمين محسن فامحمد يخا شملّ  از آنهايکي
) م ۱۵۵۳-۱۶۰۵ (ي صرفيعقوبا  ملّيرعارِف معروف کشم شاعر و از خانوادة عالم و

. استفاده کردند  از محضر اويرياسلم سالم کشم  ويري کشمي غنشاعراني چون بوده و
 يل تکمبعد از.  کردفاده هم استيگر ديعرفا  علم از محضر استادان و کسِبي برايفان

هند، در سلک مالزماِن داراشکوه پسر   بهپس از مراجعت بلخ رفت و  بهيالتتحص
 قتعلّ کند که بنابر  مييف توصينچنرا داراشکوه   با خود ارتباِطيفان. ١شاهجهان درآمد

  : ندارديکس  باارتباط  بهياج شاهزاده، احتينا با
  شود يدرنم ره به  سرش فروديگرد   دِر داراشکوه کردةدـ که سجفاني  

 ي خاصّتوجه او  بهيز نيموري پادشاه تاين  هم شعر سروده ون در مدح شاهجهايفان
آباد،  دوراِن اقامِت خود در الهدر . مور کردأآباد م صدارِت صوبة اله به  رايو داشت و

 يآباد اهللا اله  محبيخالوجود ش غ زبردسِت وحدتخدمت عارِف معروف و مبلّ  بهيفان
 يچون فان. برد هاز محضرش بهر  وپوشيد و ا ازيشي خرقة دروو يدرس) ه ۱۰۶۸ :م(

  مرادبخش پسر شاهجهان بلخ را. داشتِارادت يزا شاه نملّ  بهعرفان دوست بود،
 يشها ييدارا  ويختگر) م ۱۶۵۰/ه ۱۰۶۰: متوفي( بلخ ي خان والمحمدنذر . کرد فتح
 محمد در مدح نذر ي از فانيدي قصا بلخةدر کتابخان.  افتاديموريدسِت شاهزادة ت به
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. گذاشته شد از صدارت هم کنار  از نظر پادشاه افتاد وي پس وآِندست آمد از  هخان ب
  .يرد بگيانه ساليرمقر و  برگردديروطن خود کشم به اجازه داد را شاهجهان او

 پرداخت يفلأت  ويفتصن  ويستدر درس و  بهنگر بوده وي تا آخر عمر در سريفان
آباد  خواست در شاهجهان يم و ال نبودح خوشيرکشم  بهمراجعت  باحتماً  اويول
در منزلش در سرينگر امرا و دولتمردان .  شدير در گوشة کشمي آخر منزويفان .سربرد هب

  بدرودم ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱ در ساِل يفان. ١کرد شدند و از محضرش استفاده مي مي جمع
  . گفت و در صحن خانة خود مدفون شدياتح

  :از  گذاشته است که عبارتنديجا به  رايادي آثاِر زيفان
چاپ   بهرا از تهران  آنوکّ الل ِتيردار که ِگيد قصاي، رباع,اتيغزل  مشتمل بريواند

  .٢رسانده است
نام شاهجهان  بههجري  ۱۰۶۷در   راينظام االسرار مخزن از يرويپ  درمصدراآلثار

  .سروده است
نثر،   بهينمنؤالم نجات ، هفت اختريمثنوه، ما و  مهريمثنو ،ي عشقمثنوي ،يازن از ون
 در ي است، فاننامه يساق که يخانهم  وا شاه ملّي بر مثنويباچهدنثر،   بهالعلم ينشرح ع

 نموده يفنگر را توصي سريدني ديگر دي و جاهاها ، چشمهها ياچه باغها، دريخانهم
  :يدگو مي يمار دربارة باغ شال.است

  ل درکنارگرفته است د را اوکه   مار هـالـش اـباغهه ـعروس هم  
 ياستاد دانشمند بنده جناب آقا.  نشان داده استييسرا يمثنو ه بي عالقة خاصّيفان
 يکه عل يدرحال .٣چاپ رسانده است به  راي فانيات مثنوي حسن عابدير امدي سروسپروف
  :يدگو  مياالشعر ياضر  دريستانغ واله دايقل

  .٤“ندرت دارد  بهاما شعر بلند  است،يتپنج هزار ب  بهيب قريوانشد”
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آباد،  دوراِن اقامِت خود در الهدر 
 عارِف معروف و خدمت  بهيفان
 يخالوجود ش غ زبردسِت وحدتمبلّ

ه  ۱۰۶۸ :م (يآباد اهللا اله  محب (
 او  ازيشي خرقة درويد ورس

 .برد هاز محضرش بهر  وپوشيد

  :کند  ميشيستا  ويف توصين چنيفن شعر فان  صالح کنبوه ازيول
 يشاهدان معن.  مقام صاحِبيردر کشم مانند بهار جلوه سنج حسِن کالم است و”
 جلوه يانصفحة ب حسِن وجود بر  بارا
 و سرانگشت قلمش عقده از دهد يم

. يدکشا  ميي وصفيکوترينن ه بيسررشتة معن
  سخن است ويواِن ده ديشفکرش آرا

 اندوز يض ف,ي بتاِن معنيآرا کلکش چهره
 يع جميگرا  بوده، اوجيهاٰل  ويکماالِت طبع

 دون مرتبة آن ,يشاعر علوم است و
 ن آية پاين کهيسخنور واالفطرت است و

طرة  و پردازد يم  شعرفکِر هة فکرت است، چون بعِض اوقات ب سرداِر خطّنمهي
جرگة شاعران بقلم   مرتبت دريطرازد، الجرم نام آن عال  ميشانة قلم به اشعار را
  .١“آورده
 محمدا ملّ .سربرد ه معروف است که در دورة شاهجهان بيگر شاعِر ديري کشميغن

 راناي از ي همداني علدي سيرم  با که همراهست ايا  از خانواده٢»يغن« بهصطاهر متخلّ
 دوست نزديک علي ,يکي از اجداِد غني بنام خواجه سنگين.  مهاجرت کرديرشمک به

 يري کشمي اشائيفة از طاي آمده است که غنيرکشم واقعاِتدر . ٣همداني بوده است
  منتقل شده ويرکشم  بهخراسان  درور اشاةکده از ديناست که دوراِن حکومت سالط

  .٤مرتبط شد) پادشاِه بزرگ(ه شادب  به معروفينالعابد ينرباِر سلطان زد با
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 وفات يخدربارة تار ما. ١د شدم متولّ ۱۶۳۰/ه ۱۰۴۰ يا ۱۰۳۹نگر در ي در سريغن
 ينا از وفاتش گردآورد، در بعد  رايوانشاو که د مسلم شاگرد. يم نداريقالِع دق اطّيغن

  :يسدنو  ميضمن
در  شتافته و ي اعلانيشِر سخن تا آيطا  باي شاهراه معنيِر روِح آن سبک سمرغ”

 از آنکه مسودة اشعارش يشپ. يافتهران قدس ي عالم ملکوت پرواِز طايفضا
 از هم يات رشتة حيرد، گيوان صورت دياضشسخناِن ب و ديرپذ ِتيجمع
  .٢“ افتادي عنصري اجزايب و نسخة وجودش از ترتيختگس

  : گفتياتح به درودب يري در پي که غنست ايحاک  اويات ابين اينهمچن
  تـتر اسـخاکس ةودـت ينا ته انـپنه اخگِر   در سراستيالتا خ اميد سرکردم سفموي  
  سنگ مزار  جزيست نيني خاتم نگاين بهر   خميد چون قامتت گردي بمردن ده غنتن  

 .٣ کرديضداد، کسب ف  مي درسيه که در مدرسة قطبيري کشمي از محسن فانيغن
 اند که نشانگر اسمش اضافه کرده  بهشيخ يا ا و موالنا، ملّيها  واژهها  تذکرهيدر بعض

فضل   و حلّي هم برايير کشميفان استاِد او خود. ادب است علم و در  اوارجمندمقام 
  مسلم شاگرد او درينه زمينا در. کرد  ميرجوع  شاگرد خودينا بهاي  يچيده اموِر پيبعض
يسدنو  ميي غنيواِند بهاي  مهمقد:  
 باب ينشعرش در ا  ويافته شهرت يشاعر  بهتريشالکماالت ب اگرچه آن مجمع”
  ويگر از کماالِت دست ايا  او نمونهيا کماالت شاعر ام,کاربرده ه بي دستيزت

 هند يم تمام اقلاز… ير سيکو آن ني از جمال معنست ايا  گونهينشسخنان نگ
  .“ برنخاستهياب ي معند، نازکبنيال، خوشخياو سخنور همچو

  :دهد يم نظر دربارة سبک شعرش خوشگو
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 ي واله داغستاني قليعل
 را ، غنياالشعر ياضر در

 ير شاعر کشمينبهتر
 .استه خواند

  اکثريشدرو ادچنانچه شاه جو. است استاد فِن جادونگار  سخِن پرکارصاحِب”
  .١“فرمود که کالمش دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق است يم

 را ، غنياالشعر ياضر  دري واله داغستاني قليعل
  :است ه خواندير شاعر کشمينبهتر
  اويلطافت معن  الفاظ ويروان  زبان ويدرست”

 ي مثل او کسيرة کشممقبول همه بوده والحق از خطّ
  .٢“برنخاسته

 اتيادب زبان و  بهمندان ه عالقيبرا  مختصر رايات مثنو,اتيغزل  مشتمل برييواند
 در يگرد باِر وميالدي  ۱۸۴۵در  بار يک يوانش دينا.  گذاشته استيجا  بهيفارس

  . هم منتشر شده استير خود کشمدر  ويران ادرمدراس چاپ شد، سپس 
 ِعکه در مصراي  يشه اثباِت انديبرا.  استيلي تمثي شاعر,يزي مانند صائب تبريغن

از يکي اين .ثبوت برساند  رانتا آ آورد  ميکند، مثال در مصرع دوم  ميل طرحاو 
 آثار او. رسد  ميکمال  بهي ويها  در سرودهيسبک هند. ست اي سبک هنديها يگيژو
  .اند  ستودهيک بارينمضام  ويق دقي معنيانب  دريار بسييتوانا  ويلياخ نازک به را

  :يرد قرارگتوجه  مورِديد باي غنير زيات ابمثال يا المثل و  ارساليبرا
  ي گر طمع داريجنسان نشاط هم  زي دوربجو

   خندان راي لبهارـيکدگدا از ـ جييبن  ميچون
  مـتان باهـف قول و فعل داسـد مخالـشبا نمي

  داـيـم پـاِر قلـتـد ز رفــم باشـار قلـتـگفه ـک
  ودـان بـهنان پنــر دامـ تدةـين از دـ حسورـن

  ابـوس حبـفان تـاس عـشم پرتو از يبنص بي
 بود که ينا  بهمعتقد و در شعر آورد را  نويها يشهاند خواست که افکار و  مييغن

  :افتدا  ميزاکتکند، شعرش از ن يم اخذ  رايگرفکر شاعر د اگر شاعر مضمون و
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  طبع شاعر نتواند سخن کس برنداشت  ون راـمـ مضيـعار کسـ ز اشبرنداريم  
*  

   پهلو زنديمضمون کس  بهگر  مون منـ نزاکت اوفتد مضاز  
نقاب  مرده علم راش حاصل يلتحص  رايوان دينتدو ورده ويان فکر شعر سر فرود هب

 علوم لباِس  را دريقيعارف حقم. نمود ي هردو ميدار و شعرش پرده عرفان ساخته بود
 .انداخت يم  هردويدوخته بر باالاي  گون برقعهاز سخنان گونا ساخت و  ميشو روپيرسم

  :يدفرما يم چنانچه خود
  ها مکتب ه هرچند عمر خود بيبردم غنبسر

  يرونب  سريش سرنوشِت خوخطّ  زياوردمن
*  

 انـ داميردن نپذـِم مـ الليکن   درد از من دگراني دواجويند  
  :ينبنابرا و کرد  مييزندگ انزوا  دريشتر بيغن

 مانده ياستخوان  وي پوستيواليش هيکر که از پيدکوش  مين چنايددر ترک و تجر
مسلم، .  هستنديملک شاهد از جمله شاگردان و ، مسلم، وراسخ زمان محمد. بود

او   برهم يدمفاي  مهمقد و  نموديآور جمع را  استاِد خوديوانآن شد، د  بهچنانکه ِاشاره
مسلم در قطعة .  فوت کردم ۱۶۶۸/ه ۱۰۷۹ ياو م  ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷ در سال يغن. نوشت

 :نظم کرده است را  ساِل وفات استاِد خوديرز
  ينـنش ده در ماتم او خانهـهرکس ش  ين گشته که و مه غمگي فوت غناز  
  »نزمي ير زيپنهان شده گنج هنر«  وـبگ ندـپرسـب ار شـاتـوف خـاريـت  

 )ه ۱۰۷۹(
 در يغن.  نگرفتي شعر خود هم از کسيبرااي  صله دربار عالقه نداشت و  بايغن

 ينمنتقد. اند  کردهيد از سبک او تقليبعد  معاصر ويشعرا. دارد  بس وااليشعر مقام
 ي بعضيحتّ .اند امه اقبال نشان دادهعلّ  ويدر شعر غالب دهلو  راي غنتأثيرادب، 
 همة ينهمچن. دارند نگه دور ه بيرا از نفوذ شعر غن توانستند خود اردو زبان هم نيشعرا
  .اند  نمودهيرتقد  ويف توصي شعر غننگاران از فن تذکره

  :يسدنو  مي ضمنينا  درينصرآباد



  ٣٠٠  قند پارسي

  

  .١ استيف لطي همگاشعارش , بوديال خيبغر  ويقه که درست سلاحقّ
  :يدگو  ميسرخوش

. ٢يرة کشمدرجة کمال رسانده از خطّ هب  راي سخنورية پا, بودهيصاحب طبع عال
 ضمن ينا در خوشگو.  استيهام استفاده از صنعت ايري کشمي شعر غنيگر دتيمز
  :داده است که نظر
 ي استاد غنيت است چنانچه در جواب هر بيل مايار بسيهامصنعت ا  بهطرزش”

  ٣…“يت ده هزار بامي ايندر ا بندان است و يهام ايلکه سرخ
. دهد  مينشان عرفان را  به اويل تماياتش ابيبعض. سراست غزل ر اساساً شاعيغن

  : کردتوجهر عش  دوينا  بهيد بايگر دةيشاند و  فکر نويبرا
   راياـ دنِلـتگاه اهـ دسيـند پرسـ تا چنيـغ

  يدااِم جم پـار جـعت آن از حصـکه باشد وس
  يدند را ديهسا  بي که مردم آدِميدـ عهخوشا

  يدا آدم شود پيةسا گر زمان ين است ايبغر
سال ي از قطعات خود، غنيکيدر .  استي غنيمثنو  دويهشتائ ام ودر هجوحج 
  : استيدهنظم کش به  رايموفات ابوطالب کل

   سخن گويشوم دروصف حجام  ر موـت هـ گشي زبانتن بر راـم  
هم  اسالم خان را االمريرام  ويه اٰلير وفاِت ميِخ تار قطعاِتي غنينا عالوه بر
  .سروده است
 از جمله يقت در حقيرشاعر نامبردة دورة شاهجهان از کشم  که دوينخالصه ا

توان گفت  يم و  قرار دادندتأثيرتحت   راي بعدي هستند که شعرايگو ي فارسيشعرا
ة  توج و برخاستهير است که از کشمي شاعرين بزرگتريلحاظ هنر شعر، غن که از
  .استخود جلب کرده   به را در سراسِر هندي فارسيشعرا
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