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  ٣٦٨  قند پارسي

  

  سيدمير,  شهميريالدين  در عهد سلطان شهابم ۱۳۷۲ هجري مطابق ۷۷۴در سال 
سال و چهار ماه دو  ١علي همداني اولين بار در خاک کشمير قدم مبارک نهادند و مدت

 پادشاهي سلطان در عهِدم  ۱۳۷۹ايشان در کشمير مقيم بودند و بار دوم در سال 
و نيم سال و سه  ٢دات کرام وارد خطّة کشمير شدند سا۷۰۰  با شاهميريالدين قطب

م و مدت  ۱۳۸۲ هجري مطابق ۷۸۴اينجا مقيم بودند و بار سوم و بار آخر در سال 
غ ايراني در گوشه و کنار عنوان مبلّ ه علي همداني ب سيدمير. ٣اقامت شان يک سال بود

ساداتي که . انتشار دادندرا کشمير دين اسالم و زبان و فرهنگ و تمدن و ادبيات ايراني 
علّت  به و اند  و عالماِن دين بودهتصوفهمراه ايشان آمدند بيشترشان عارفان و شاعران م

فعهاي دور دست   ايراني در منطقه اسالم و فرهنگ و زباِنغين ايراني ديِنهاي مبلّ تالي
 اقامت خود شاه همدان و پيروانش در طول. العاده توسعه يافت سرعت فوق  باکشمير

 دين اسالم پرداختند بلکه بسياري از رسوم و عادات اشاعِت  بهدر کشمير نه تنها
 سلطان يحتّٰ. کردند منسوخ گرديد  ميغيراسالمي را که مسلماِن کشمير از آن پيروي

طالق يکي از آنها کرد و   به خود داشت را مجبور که دو خواهر در عقِدالدين قطب
  خود را و کالِه٤رات اسالم باشد سالطين طبِق مقرپيشنهاد نمود که لباس

نهادند   مي حکومت خود بر سر دوراِننمود که او و جانشينانش تا پاياِن هديه سلطان به

                                                   
مصنّف ,  بهارستان شاهي:نسخ خطِّي شعبة مخطوطاِت مرکز تحقيقاِت فارسي جامو و کشمير دانشگاه کشمير  .1

 ؛٣٩ ص, ٣٩ شمارة,  از حيدر ملک چارورهکشمير تاريِخ؛ ١٩ورق , ٦٩١شمارة , االحباب بن حسامحتفةطاهر بن 
 .١٧٣-٤ص , جلد دوم, ١٧١٧شمارة ,  از پير غالم حسنحسن تاريخِِ؛ ٦٩ شمارة, الدين احمد  از رفيعنوادراالخبار

 .۸۱ص , نگارستاِن کشمير؛ ۴۳ص ,  از عبدالقادر سروري                           .2
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  .٨٧ص , نو دهلي, کيپيتل پبلشنگ هاؤس, صوفي
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,  از بابا داوود مشکواتيراسراراالبرا؛ ٥؛ ورق ٧٣٩شمارة ,  سيد عليتاريخب؛ ١٢ ورق, جلد دوم, ٦٩١ شمارة
  .١٣٣ ص, ٥٦ شمارة
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گُور برد و سلطنت از دست شهميريان   بهخود و چون سلطان فتح شاه آن کاله را با
  .١رفت بدر

م در  ۱۳۱۴ اکتوبر ۲۲با ابر  هجري بر۷۱۴ رجب سال ۱۲شاه همدان روز دوشنبه 
 حسيني و مادرش فاطمه محمد  سيد ابن ميرالدين  شهاب سيدپدرش. همدان تولّد يافت
. رسد  ميعحضرت اميرالمؤمنين حضرت علي  بهشانزده واسطه ا ب نسبةنام داشت شجر

  خود الهيات سمناني خاِلالدين عالء سيد کريم را حفظ کرد سپس پيِشنآقردر کودکي 
تي بود و بعد وس علي دالدين  شيخ ابوبرکات تقيل مريِداو.  آموختتصوفو عرفان و 

فرماِن مرشد   بهو قاني رازي بيعت نموددز ممحمد الدين شيخ شرف  بااز وفاِت ايشان
  .٢مسافرت و سياحت پرداخت به خود

احب دست و ص شاه همدان خود مردِي بسيار عالم و فاضل و شاعر و نثرنگار چيره
  صدتا کتاِبا ازخين تعداِد تصنيفات ايشان ررؤبعضي از م. بوده است  بسياريتصانيِف
 کتاب که ۱۱۵را  تعداِد آن ,۹۰  ص, در جلد اول»يرشمک «مؤلّفنويسند ولي   ميبيشتر

, الطالبينةأمر, الملوکةذخيردهد که در آن   ميشرح, شته استوفارسي و عربي ن هب
  مشکالتحلِِّ,  نفسيهةفتوتي, الحقايق کشف, العارفين منهاج, توبات مکةرسال, نامه مناجات
 هد چهل حديثز معرفت  احاديثةرسال و قدوسيه,  اورادالفتحيهةرسالرسي و در فا

. بسيار مشهور است, »اسرار چهل«نام  ه باِت عرفاني غزليةمجموعدر عربي و … و
 .نر در کشمير نيز کوششها نمود علي همداني در توسعه و پيشرفت ه سيداين عالوه بر

گرچه .  اسالم براي هميشه استوار شدندهاِي ديِن هاز قدم مبارک ايشان در کشمير شاخ
ولي باز هم کثرِت .  اسالم در کشمير گامهاي اولي برداشته بودبلبل شاه در اشاعِت ديِن

ي کشمير  علي همداني واد سيدهاي مير از کوشش. اهِل هندو در کشمير وجود داشتند
چنانچه شاه . ٣خارج از دين اسالم ماندند ل گرديد و فقط يازده خانهاسالم مبد  بهاًکلّ

                                                   
انتشاراِت اويس وقاص پبِلشنگ , )مجموعة مقاالت فارسي (سرچشمة عرفان: دکتر محمد صديق, نيازمند  .1

 .م ۱۹۹۶ژانويه , سرينگر, بمنه, هاؤس

حوالة  شمارة بيت دوم به, دانش, ٧١ص ,  از مسرت پروينشاه همدان در آينة مفکّران تاجيکي و کشميري  .2
  .نسخة خطّي مرکز تحقيقات جامو و کشمير, ٦٥٨شمارة ,  از موالنا نورالدين جعفر بدخشيالمناقبصةخال

 .۱۷۲ص , رنس و اقواِم کشميرالحوالة   به٣٧١، صنگارستان کشمير  .3
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دورة عظمِت شهميريان دورة سلطان 
اين عهد داراي علما و . العابدين است زين

نويسان و  نويسندگان و شاعران و تاريخ
مترجمان بوده که واقعاً اُستاِد زبان بودند 

ه علم و بر اثر تشويق و حمايت پادشا
پرور علماي برهمن  دوست و فرهنگ

 .مذهب نيز زبان فارسي را فراگرفتند

مه شدند و از کشمير خارج گرديد و در  مکرةعازم مکّهجري  ۷۸۶همداني در سال 
  .جهان فروبست همان سال چشم از

 شاه همدان بعد از درگذشِت
 همداني در سال محمد  سيدشان ميرپسِر
گروهي از عرفا و   بام ۱۳۹۳/ ه ۷۹۵

علماي سادات وارد اين سرزمين شدند 
 بت ِشکن در آن روزگار سلطان سکندِر

  .پادشاِه کشمير بود
تهاي الي همداني فعمحمد  سيدمير
سربرد و در طوِل اين  هگواِر خود را ادامه داد و مدِت دوازده سال در کشمير برپدر بز

 زباِن هي پادشاهاِن وقت باي وسيع گرديد حتّ اندازه هات فارسي ب زبان و ادبيمدت نفوِذ
وجود آمدند و زباِن فارسي   بهسرا و نويسندگان کردند و شاعراِن فارسي  ميمفارسي تکلّ

 همداني از معاونِت سکندر شهميري براي محمد  سيدمير. ١زبان علمي و ادبي گرديد
اسالم   بهف ايشان مشردسِت هن سکندر بساختن خانقاه قدم برداشتند و وزير سلطا

٢ اين سرزمين قبوِل اسالم نمودنداي بسيار از مردِم هگرديد و سپس عد.  
جهان گشود و   بهم در شهر ختالن چشم ۱۳۷۲/ه ۷۷۴ل  همداني در سامحمدمير 

شانزده سال   به وقتي عمرش, يادگرفتالدينق و موالنا نورنزد خواجه اسٰحرا علوم 
سياحت و مسافرت پرداخت و پدرش نويسنده و شاعر وقت خود بود و کتابي   بهرسيد

.  براي سلطان سکندر تصنيف کردندتصوف ة دربار سکندريةرسالاسم  هزبان فارسي ب هب
  .٣ همداني هستندمحمدخانقاِه درگجن و عيدگاه هم يادگاِر مير 

                                                   
؛ ١٧٨ ص, ٢ ج,  از پير غالم حسنحسن تاريِخ: نسخ خطّي مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير  .1

, ٣٩ شمارة,  از حيدر ملک چارورهکشمير تاريِخب؛ ١٤ورق , ٦٩١٠شمارة ,  از مصنّف طاهربهارستان شاهي
 .٩٣ص , ۱ ج, نو دهلي, يپيتل پبلشنگ هاؤسک, الدين صوفي از غالم محي» کشمير« و ۴۴ ص

 .پبليشرز حاجي شيخ غالم محمد ايند سنز بک سيلرز, الدين احمد  از دکتر شمس                    :             .2

آکادمي فرهنگ و هنر و , الدين احمد شيرواني  از دکتر رياضاحوال و آثار: غني کشميري؛ ٧٨٥ ص, همان  .3
 .٣١ص , زبان در سرينگر
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  واهللا گرديد بيت براي حج عازم هقامت دوازده سالا همداني بعد از محمدمير 
 ة علي همداني در دهکد سيد ايشان نزد پدر خودش مير.دش برگشتجاي تولّ به

مردم کشمير براي . ١کستان در يک مقبره پهلوي يکديگر مدفون هستنديکوالب تاج
طور متواتر براي زيارت  هاند ب  همداني ساختهمحمدخانقاه که مير   بهبزرگداشت ايشان

  .کنند  مي مسافرتآنجا  بهآثار آنحضرت
م  ۱۳۹۳/ه ۷۹۵ همداني در سال محمد  سيداني ميرقطب رب  باالدينموالنا سعيد

,  و در علم تفسيره همدان بود عالم و فاضل واالمرتبکشمير شده بود و اهِلوارِد 
ايشان   به همدانيمحمدمير . و در ديگر علوم کمال داشتند, فلسفه, منطق, فقه, حديث

 خانقاه مير(ي خانقاه معلّ) يمتولّ( ايشان را نگهبانيهمين کردند و براي   ميناحترام فراوا
, زهاي ممتاز و معزّ  ايشان را از واژهةر فرموده بودند و در وقفنامرقم)  علي همدانيسيد

ي مسکن اختيار نمودند  خانقاه معلّةايشان در محلّ. ٢برادر ارشد و امجد خطاب فرمودند
اط  شعرا و خطّ, حکما,شان علما و فضال از اوالِد.يس بودندو مشغول درس و تدر

  .٣د شدندمتولّ
 در کشمير مهاجرت نموده الدين  ايراني از زماِن شهابغاِن ايراني و ترکاِناين مبلّ

 نفوِذتحِت بودند و در نتيجه معاشرت و مصاحبت و روابط مستقيم ايرانيان و کشميريان 
غان ايراني بلکه  مبلِّط نه فقط توسطرگرفت و اين روابمستقيم فرهنگ و زبان فارسي قرا

استوار گشت و در اثر رفت و آمد مستقيم ايرانيان و نيز دسِت تاجران ايراني  هنيز ب
 ايراني در کشمير صورت گرفت و اين از تشويق و حمايت سالطين و ترکان و ترکاِن

  و وجود آنها بر زندگِيغان و تاجران که سوي کشمير رهسپار شدندگروه علما و مبلّ
 اين روابط فرهنگي و اشاعه نباِل عميقي گذاشت و در دتأثير مردم اجتماعي و فرهنگِي

 فارسي الدين  سلطان شهابدر زماِن.  مذهبي زبان فارسي در کشمير رواج گرفتو تبليِغ
ر  سانسکريت را گرفت و اين زبان نه تنها در امور دولتي بلکه دتدريج جاي زباِن هب

                                                   
 .٧٧٩ص , الدين احمد  از دکتر شمس                    :             .1

  .۳۳۳ ص, ١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .2
 .١٣ص ,  از حکيم غالم صفدر همدانيها کشمير شيعه  .3
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ها   خود را پيدا کرد و در مدارس شهر و قصبهمحافل ادبي و فرهنگي و سياسي نيز جاِي
  .ها جاري شد ها و روستا و دهکده

سلطان , الدين سلطان شهاب, العابدين از بين هجده سالطين شاهميري عالوه بر زين
سلطان .  بودندانپرور و معشوق فضال و دانشمند و سلطان سکندر نيز دانش, الدين قطب
سلطان . کردسيس أتالقران سةاسم مدر ه مدرسه براي تعليم اسالمي بالدين شهاب
 محمد حاجيرا  سيس نمود که رياست آنأاي ت  در شهر سرينگر دانشکدهالدين قطب
در . عهده داشت و اين دانشکده تا اوسط قرِن سيزدهم هجري وجود داشت ه بقاري

ي زيادي از علما و فضالي اسالم از عراق و خراسان ا هِشکن عد زمان سلطان سکندر بت
 سلطان ة عظمِت شهميريان دورةولي دور. کشمير مهاجرت کردند  بههرو ماوراءالنّ

نويسان و  ي علما و نويسندگان و شاعران و تاريخااين عهد دار. العابدين است ينز
ايت پادشاه علم دوست  زبان بودند و بر اثر تشويق و حمستاِدترجمان بوده که واقعاً اُم

  .پرور علماي برهمن مذهب نيز زبان فارسي را فراگرفتند و فرهنگ
سربرده و  ه امير تيمور هفت سال در سمرقند پيش امير تيمور بالعابدين در زماِن ينز

  . ايران آشنا گرديده بودةعلوم و ادبيات و صنايع ظريف در اين زمان با
  :نويسد  مي احمدالدين دکتر شمس

سازي  دست مثالً شالبافي و پشم کشمير بازگشت کارمنداِن چيره  بهوقتي سلطان”
. ١داد  کشمير رواجسراسِردر غيره را همراه آورد و  کاري و و کاغذسازي و کنده

 کشمير سلطان  پسر امير تيمور براي پادشاه معاصِرشاهرخ ميرزاهمچنين 
  .“ هديه فرستادِنعنوا هالعابدين لعل و جواهر فيل و اسپها را ب زين

  :ر نوشتسلطان بعد از تقديم و تشکّ
فرستاديد   مياي از دانشمندان و فضالي ايراني ه لعل و جواهر عدجاِي هاگر ب”

  .“گرديد  ميموجب خوشحالي بيشتر

                                                   
  .١١ص , ٥شمارة , دانش, دينال  از دکتر شمسسيري در ادبياِت فارسي  .1
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 دربار  علما و دانشمنداِندگاِنبرخ براي خوشنودي بادشاِه کشمير شش نفر از زهشا
١ فارسي و عربي از کتابخانة شخصي خود فرستادزباِن ه بقهبشمول کتابها در علوم متفر .

هاي فارسي و سانسکريت را  سيس نهاد که در آن شعبهأالعابدين دارالترجمه را ت زين
 کتابهاي کالسيک »پانديت بووهي بهت« نظر کرد و در شعبة سانسکريت تحِت داير

ا احمد ملّس آن فارسي در سانسکريت ترجمه شد و همچنين در شعبة فارسي که رئي
طور   همينمهابهارتمثالً . ٢فارسي گردانيد هکتابهاي سانسکريت را ب. بود کشميري

. فارسي ترجمه کرد  بهها است ترين تاريخ کشمير يکي از قديم  به را که راجعترنگني راج
 را »رت ساگَِرکتهاس«الحکايات   مجمعةا احمد ترجمملّ”نويسد که   ميسروريعبدالقادر 

 العابدين ينز ا احمد در درباِرملّ. ٣ گذاشتند»بحراالسمار«نمودند و اسم آن  ترجمه
  .٤“فائز شدندالشعرا  عهدة ملک به

 ادبي و فرهنگي را ادامه دادند و اين تهاِياليالعابدين فع زين سلطان جانشيناِن
۲۰۵(ت دويست و پنج خانواده در مد(ات  سال کشمير را از لحاظ زبان و فرهنگ و ادبي

رد که تا کد و نبايد فراموش نردکل  مبد» صغيرايراِن« بهايران ثاني و يا  بهيطور کلّ هب
 ادبيات ةباالبردن پاي  بهاين خانواده) ه ۹۶۸(م  ۱۵۶۱ شهميري در سال ةسقوط سلسل
  .کوشان بودند

تخت پادشاهي کشمير   به٥چک  لنگِرهاِي  شهميريان فرزندان و نوهبعد از سقوِط
, حسين چک, نام غازي چک ه چکان فقط شش نفر بةدر حکومت سلسل. رسيدند

 چک و يعقوب شاه بيست و هفت تمام حکمراِن دو نوبت ولو  به,يوسف شاه, شاه علي
 فارسي  زبان و ادبياِتترويج و تشويِق  بهحکمراني کردند و) م ۱۵۶۱-۱۵۸۸( سال

                                                   
 .١١ص , ٥شمارة , دانش, الدين  از دکتر شمسسيري در ادبياِت فارسي  .1

  ,١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .2
 .٥٣ و ٤٢, ٣٧, ١٥- ٦ ص

 .۱۲۸ص ,           ؛ ۶۲-۴ص , ري از عبدالقادر سرو                           .3

, مري  از محمد اعظم ديده واقعاِت کشمير:نسخ خطّي مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير  .4
  .٤٩ص , ٣٩شمارة , ؛ تاريخ کشمير از حيد ملک٥١ص , ٣١٠٨ شمارة

تخِت پادشاهي  نوبت به دند و نوبت بهشاهمير و رنچن هر سه در عهِد سه ديوا وارِد کشمير ش, لنگِر چک  .5
 .رسيدند



  ٣٧٤  قند پارسي

  

علي ,  حسين شاهاسِم هن باز جمله شش پادشاهان اين سلسله سه ت. ت بربستندکمرهم
 خود شاه و يوسف شاه ذوق و شوق شعر و شاعري داشتند و بيشتر شعرا را در درباِر

 ۳۶۱ ةدربارة حسين شاه چک بهارستان شاهي صفح[حسين شاه چک . پرورش دادند
 گستري پروري و قواعد معدلِت  رعيتةنوشته است که در اوايل سلطنت خود طريق

 ظلم و بيداديها غازي شاه او را هسبب ب ههالي و موالي اين مملکت بچنان مرعي داشته که ا
 )م ۱۵۶۳-۱۵۷۰( ]پنداشتند و بعضي از شعرا عدل و احسان او را ديده» نوشيروان عادل«

ها را   از دهکدهيسيس نمود و درآمد بعضأ حسين شاه تةنام مدرس ه بزرگي بةمدرس
 بزرگ نيز بوده است ةروزي و کتابخان براي مخارج و هزينه آن مدرسه که داراي شبانه
 ملّاعهده داشت و آخوند  هاني باهللا حقّ وقف کرد و رياست آن مدرسه را شيخ فتح

 چک در زمان همين حسين شاِه. آن مدرسه وابسته بودند هدرويش و شيخ حمزه نيز ب
بابا طالب « ,»ا احمد مهريملّ«, »ا نامي دومملّ«, »لا نامي اوملّ«سرايان مثل  علما و پارسي

 و منطق رونق شعرگويي و فلسفه  به از ايران وارد کشمير شدند و»علي مير«و » اصفهاني
بابا طالب .  معروِف زمان هم بوده استاِطعلي عالوه بر شعرگوئي خطّ مير. بخشيدند

 معروف علما و عالوه بر اين شاعرانِِ.  آن عصر بوده است شاعراِناصفهاني سرمشِق
, »يموٰس قاضي«شود   ميبرآوردند که ي نيز در اين دوره سرندان محلّفضال و دانشم

مولوي « ,»مولوي فيروز ثاني«, »بابا علي رينه«, »شيخ يعقوب صرفي«, »بابا داود خاکي«
  .ردب نام, »شيخ حسن موالنا حافظ«, »بابا مهدي«, »اهللا بابا خليل«, » جعفرمحمد

پيروي   بهرا باشد که آن  مي»خمسه« فمؤلّاز ميان اين علما شيخ يعقوب صرفي 
, »وامق و عذرا«, »االخيار مسلک«ات بنامهاي نظامي گنجوي نوشت و اين مثنوي از
اين وي در نشر  عالوه بر. باشند  مي» مرشدمقاماِت«و , » و مجنونيليٰل«, »بيالنّ ازيغم«

نوشت » روايح«ام ن هموالنا جامي ب» حلواي«پيروي از   بهفارسي کتابي در عرفان و سلوک
, » افکارةرسال«, » حجمناسِک« و تلويح ححاشيه توضي,  شرح صحيح بخاريمؤلّفو 

  . ديوان شعر هم هستندو صاحِب» نزالجواهرک«
هرچند که دورة چکان بسيار کوتاه بود ولي از جهت تاريخ ادبي فارسي در کشمير 

پرداختند و   ميرايي همشعرس  بهشناس بودند پادشاهاِن چک سخن. ت فراوان دارداهمي
پادشاه يوسف چک در فن موسيقي . ي خود را پيموددر نتيجه ادبيات فارسي راه ترقّ



  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٧٥

  

 طبع موزون براي شعر و شاعري  وشعر و شاعري عالقه فراوان داشت  بهاستاد بود و
 مؤلِّف. اند داشتند و عالوه بر زبان فارسي در زبان کشميري و هندي هم شعرها سروده

زيور  ه حسن بشره و صورت و بةحلي هيوسف شاه ب”. گويد  مي شاهي دربارشِنبهارستا
 و از علم موسيقي و اشعاِر هندي و کشميري و جمال و سيرت آراسته و پيراسته بود

 شوق مخترعاِت طبع  اهِلة چنانچه در رمز.ايت واقف و آگاه بودغال اقطي هفارسي ب
زبان فضال و   کشميري اشعار فارسي او برِر هندي در هندوستان و اشعالطيفش و اشعاِر
  :طور آمده است  فارسيه يک بيت اينو از جمله اشعاِر“  دارد١شعرا اشتهار تمام

  تـون اسـه پرخـان غنچـان بسـن جانـ مدل پردرِد
  ٢ دلت چون استرحمي نه پرسيدي که احواِل  بيچه

حسن  تاريِخ.  نوشتند ذيل که يوسف شاه در جواب ابدال بتطور مثال اشعاِر هو ب
مطالعه   بهيوسف خان چون خط تهديد و تخفيف برادر ابدال بت ”:نويسد  ميدربارش

 و آن خط ٣“جانب ابدال بت مرسل داشت  بهرساي خود جواب منظوم درآورد از طبع
  :طور است منظوم اين

  گويي اي گرگ ابدال رنگ     چه مي 
  فــر بــرآورد ســر صــد غــضنفر بــه

ــاي    ــشاورز آب ــودي ک ــو ب ــنت   م
  شمشير و خنجر ترا نيـست کـار         به

ــت  ــر دس ــژاده مــنم ديگــران زي   ن
ــاه   ــيد پادش ــود س ــر خ ــو از مک   ت
ــي   ــر برافراخت ــود س ــردان خ   ز ک
ــتي  ــشکر آراس ــن ل ــرب م ــي ح   پ
  بدان تا بهـم بـر زنـي جـاي مـن           

  خـودم   تو گر هوشياري نه من بـي      
  راهـم بـنان باز پيچـه عـن آنگـم

ــه ــگ   ب ــا نهن ــاني از آِب دري   ترس
ــ ــ ذح ــن ز روب ــذر ر کُ ــازي گ   اه ب

  کــشاورز را کــي ســزد جــاي مــن
ــا ــشاورز را ب ــار  ک ــه ک ــري چ   دلي

  ه کـه آرد شکـست     پور علي شـ     به
ــاه  ــتم بچ ــو رس ــداختي همچ   دران

ــاختي بــه   ميــداِن مــردان فــرس ت
  خون کنان سوِي من خاسـتي     يشب

ــن  ــاي م ــک آب ــن مل ــتاني ز م   س
ــ  ــان بح ــيارم هم   دمرهمــان هوش

  م کُالهـتانـم يا سـر دهـا سـکه ي
                                                   

 .ب۴۰۳ص , ۶۹۱شمارة , مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از طاهر) خطّي (بهارستاِن شاهي  .1

 .ب۴۰۳ص , ۶۹۱شمارة , مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از طاهر) خطّي (بهارستاِن شاهي  .2

 .٣١١  ص,١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .3
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  ١المـن والِسـد ازيـتو داني دگر بع  امـمـتم تـت گفــسيه باـرا آنچـت
شود که در دوره چکان که   ميرسد معلوم  ميدست ه آثاري مختصر که بةو از مطالع

قرن شانزدهم ميالدي است شعرا سرودن قصايد در مدح پادشاهان و در منقبت چون 
  : مثالً,مهريملّا قصيده 

  رفش دوش نبي استشآفتابي است که برج   نسبي استند عالي ـ مسهدـ آنکه شيمرتٰض  
ملّا  دچار شدند يقحط  بهم ۱۵۸۵ اکبر وقتي در جنگ الدين ان جالليافواج يا ارتش

  :سرودندرا مهري اين شعر 
  کردنـد   گر نظر بر هالل مي    

  کردند د دراز ميوگـردن خـ
  کردنـد   لب ناني خيـال مـي     

  دـکـردن ن آزبـــاز ميـدهـ
هاي اخالقي  بابا داؤد خاکي و همچنين مثنوي» الميه« مثل قصيده و قصايد عرفاني

  .»المريدينةورد«و عرفاني مثل 
 الدين دعوت جالل  بهصالح وزير خودش مرزا قاسم خان  بهيوسف شاه چک باالخره

 يوسف شاه چک پسرش بعد از اسير شدنِِ.  و آنجا اسير شدند٢دهلي رسيدند بهاکبر 
ر فطانت و از خرد و تدب, ايشان داراي ذهانت”. لوس نموديعقوب شاه چک بر تخت ج

اکبر . ٣“ خارجي شجاعانه جنگ کرددشمناِن  بامثالي بودند و در شجاعت معروف بودند
 حقيقي ةرا جامو بابر  خودش همايون  پدر و جديياؤبعد از اسير کردِن يوسف شاه ر

شود مستحکم و   نمي را تسخير کشمير سلطنتپوشاند و احساس کرده بود که بدوِن
 کشمير را ةطور غيرشايست  بهاستوار ساخت و براي برآوري اغراض و مقاصد سياسي

در آن , »تاريخ کشمير رنچن سي رنجيت تک«براي وضاحت رجوع کنيم . فتح کرد
  :دسينو  مي منور مسعوديمحمداستاد دکتر 

                                                   
  .٣١١  ص,١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .1
, ٢  ج,٨٠٠ شمارة, ه کشميرشعبة مخطوطات جامو و کشمير دانشگا, از محمد خليل مرجان) خطّي (کشمير تاريِخ  .2

  .١١٣ ص
؛ ۱۷۲ ص, ۹۹۱شمارة , مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از طاهر) خطّي (بهارستاِن شاهي  .3

از , تاريخ اقوام کشمير؛ ۲۱۸ص , ۱ج , نو دهلي, کيپيتل پبلشنگ هاؤس, الدين صوفي از غالم محي» کشمير«
 .ينگرسر, گلشن پبليشرز, محمدالدين فوق
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       ۔                                                             ١٥٨٦”
                       ۔                                                   
           ً   (              ۔                                     

                         ۔                        )                               

  ۔١“                                                                     ٓ        
»  کشميراقواِم«ف ا مصنّ ام,الدِت چکان را بيان نمودندبيشتر تواريخ شجاعت و ج

اقرار شجاعت و جالدت , »تاريخ کشمير رنچين سي رنجيت تک« و ۳۹۹ ةدر صفح
  :گويد  مي منور مسعودي در آنمحمداستاد . کنند  ميچکان
 ولي مردم و پادشاه اصالً ,از دست داده بودرا کشمير آزادي و خودمختاري ”

کشميريها پرورده يک روايت شاندار شاهي بودند و تسلِّط . دکردن  نميقبول
وجهد  و براي خارج کردِن افواِج مغولها خيلي جدکردند قبول نميرا ها  خارجي
آنها از اين بغاوتها نترسيدند و باز . ولي اقتدار و قوت دسِت مغولها بود. کردند

  .٢“مجبور شدندمفاهمت   بهنگشتند و مقيم اين سرزمين ماندند و باآلخره
جنگها مشغول بود و فرصتي براي شعر و شاعري پيدا نکرد   بابيشتريعقوب شاه 

 شعري و راستي است و فضاي کشمير شعرخيز بوده چنانچه در فضاِي کشمير ذوِق
. دربار يعقوب شاه منسلک بود  با,پسر ميرزا مجرم بيگ, چنانچه ميرزا علي خان. است
  : مالحظه شودطور مثال ه ميرزا علي بشعِر

  تابـت آفـسـاورد نشـاب نيـت  شام چو از چهره فگندي نقاب  
 تخودش گرف  بهتدريج شکل ديگري  به فارسي چک ادب و زباِنبا زواِل سالطيِن

 مغول  فارسي رايج بود عوض شد و در عهِد مذهبي و روحاني که در زباِنو شکِل
خودشان روايات نواز زبان و   باوکشمير آمدند   بهچون شاعران از خارج و از هندوستان

 حسن و عشق منسلک  به فارسي کهادب فارسي آوردند و اين رنگ ديگري از ادبيات زباِن

                                                   
1.                   

  .سرينگر, لگيتد, اندين پرنتنگ پريس, از محمد منور مسعودي,            
2.                   

 .سرينگر, لگيتد, اندين پرنتنگ پريس, از محمد منور مسعودي,            
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عالمگير برخالِف پدر و اجداد خود 
مسافرت کشمير  بار به فقط يک

پرداخت و آن هم براي اينکه بعد 
از مريضي شديد خواست در 

نظير  هواِي مطبوع اين خطّه جنّت
تجديد قواي جسماني و روحاني 

 .بکند

 ج در کشمير را بيشتر تحِتي فارسي راتدريج پديدآمد و اين انداز نو ادب و زباِن  بهبود
  . گذاشتتأثير

بعد از پيروزي افواج امپراطور اکبر در 
عنوان  ه کشمير به ۹۹۵ي م يعن ۱۵۸۶سال 

. مغول درآمد  به وسيع منسلکيک استاِن
  پادشاهاِنةوجود اين فاجعه ناگوار دور با

لحاظ رشد و نمو و از راه ارتباط  مغولها از
ادبي علمي و فرهنگي بسيار سودمند و 
بارآور بود و زماني که پادشاه گورکاني هند 

 فارسي در ست سال از سن ادب و فرهنِگر نمود دويخّ اکبر کشمير را مسالدين جالل
  گورکاني نسبتي که پادشاهاِنشته بود ولي در نتيجه عالقه و دلبستگي خاصّذکشمير گ

کشمير  ه مهاجر ايراني ب کارواني از شاعراِنآوردِن اثر روي کشمير نشان دادند و بر به
  .اوج کمال رسيد  به شعر و نثر فارسي در کشميربهاِر

   مغوالنيات فارسي در عهِدوضع زبان و ادب
 گورکاني خودشان در ادبيات فارسي قريحه شاعرانه داشتند و شاعران را شاهاِنپاد

در نتيجه . کردند  ميلعل و جواهر پراز  شان را کردند و گاهي دهان  ميطال وزن  بهگاهي
مير  شاعران و نويسندگان از طرف پادشاهان آن دوره بيشتر شعرا از سرزمين کشتشويِق
  .ستانهاي هند رونما شدندديگر اُ بهنسبت 

.  گورکاني در کشمير بسيار بودندشاعران و نويسندگان و خوشنويسان در عهِد
محتشم کاشي مالقات کرده و اوجي   باايران سفر کرد و  بهمظهري کشميري که

, غني طاهر محمدملّا , فروعي, فهميملّا , خليجيملّا , صالحملّا , ذهنيملّا , کشميري
کامران  يرزام, جوياداراب  ميرزا, )برادر غني کشميري( نافع کشميري, محسن فاني ملّا

ميرزا عبدالغني بيگ , ساطععبدالحکيم ملّا , الله ملک شهيد, د مشکواتيوودا بابا, گويا
 اعظم محمدخواجه ,  بدخشيالدين ميرزا اکمل, بينش کشميريمحمد عقيل  ميرزا ,قبول
  .ف شعراي آن عهد بودندمري معرو ديده
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کشمير تشريف آورد و   بهبار  نوزده ساله خودش فقط سه اکبر در عهِدالدين جالل
  :کشمير فرستاده بود  بههارتا فرمانرواچ خودشان در عهِد
  ,قاسم خان مير بحر -۱
 ,مرزا يوسف خان -۲
 , قلي خانمحمد -۳
  .مرزا علي اکبر خان -۴

 .١ از همه در کشمير ماندند قلي خان بيشترمحمداز اينها 
ه طرف کشمير توج  بهجهانگير. پيشرفت زيادي دست يافت  به اکبر هنددر عهِد

 از بيست و دو سال .طرف مناظر فطري خيلي راغب بود هطبعش ب. شتي داخاصّ
هشت بار کشمير . سکون و اطمينان سپري کرد  باحکمراني ايشان شش سال در کشمير

 جهانگير در عهِد. پدر خودش اکبر  با خودش و دوبار عهِدشش بار در. تشريف آورد
  :هاي اسم ه ب,کشمير فرستاد  بهخودش هفت فرمانروا را

   قليچ خاننواب .۱
   هاشم خاننواب .۲
   صفدر خاننواب .۳
   احمد بيگ خاننواب .۴
  دالور خان .۵
  ارادت خان .۶
  .٢اعتقاد خان .۷

صغير   بر زندگي درةدر هر شعبهجري  ۱۰۳۷با تاجگذاري شاهجهان در سال 
ايشان براي امن . شادابي و خوشحالي نصيب مردم شد. يرات چشمگيري رونما شديتغ

و  ءپروري و گسترش انصاف از آبا در رعيت.  مردم خيلي سعي کردو امان و براي رفاِه
کنار گذاشت و   بهآزادي اکبر و عيش و عشرت جهانگير را. اجداد خودش سبقت گرفت

                                                   
1.                   

 .سرينگر, لگيتد,  پريساندين پرنتنگ, از محمد منور مسعودي,            

 .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .2



  ٣٨٠  قند پارسي

  

اين . منسوخ کردرا مثالً ازدواج بين هندوها و مسلمانها . کرد جارورا  شريعت ةقاعد
  زبان و ادِبدر همين حال اين عهد را از لحاظ ترويِج. قانون را جهانگير رايج کرده بود

شدند و   ميهاي زيادي منعقد هدر اين عهد مشاعر. کند  ميفصل بهار تشبيه  بهفارسي
 شاهجهان يک عهد  تاريخ عهِددر کُلِّ. کردند  ميي و خارجي در اينها شرکت ملّشاعراِن

ن و از لحاظ علم و تهذيب و تمد. شود  ميپر از خوشحالي و شادماني شناخته
  .آيد  ميحساب  بهلحاظ ادب اين يکي از درخشانترين دوره مخصوصاً از

ه طرف معماري هم توج  بهايشان. آيد  ميحساب  به طاليية شاهجهان دورعهِد
) الهور(  جهانگيرةروض, تاج محلّ, جامع مسجد دهلي,  شاهجهانةقلع مثالً .ي دادخاصّ

 خودش چهار بار ايشان در سي و يک ساله عهِد. ر است تذکّس قابِلووو تخت طا
  :کشمير فرستاده شدند  به ايشان نه فرمانرواعهِداند و در  کشمير تشريف آورده

  .اند  خودش باقي ماندهاعتقاد خان که بعد از جهانگير در عهِد .۱
 .ظفر خان احسن خراساني .۲
 .سلطان مراد بخش .۳
 .مردان خان علي .۴
 .)بار دوم(ظفر خان احسن  .۵
 .تربيت خان .۶
 .حسن بيگ خان .۷
 .)بار دوم(مردان خان  علي .۸
 .١لشکر خان .۹

 شاهجهان از هر جهت آسوده و خوشحال بودند و خالصه اينکه مردم در زماِن
هجري  ۱۰۶۷ اينکه شاهجهان در داشت تا ميي گام برسوي ترقّ بهکشور از هر حيث 

زيب سومين  دست اورنگ هزندان افتاد و حکومت و پادشاهي ب ه پسر گرفتار و بدسِت هب
  .پسر شاهجهان رسيد

                                                   
 .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .1



  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٨١

  

جنگ و تسخير و   بههل و نه ساله خود بيشتر اوقاتچعالمگير در طي حکومت 
ر رسانيد کمال وسعت و عظمت و اقتدا ه مغول را بفتح ممالک اشتغال داشت و سلطنِت

 عالمگير .١را از کشمير تا کرناتک و از برما تا غزني گسترده شده بود و حدود آن
هم براي اينکه  مسافرت کشمير پرداخت و آن هبار ب  پدر و اجداد خود فقط يکخالِفبر

نظير تجديد قواي  ته جنّ مطبوع اين خطّبعد از مريضي شديد خواست در هواِي
از اقامت سه ماه که در مقابل اقامتهاي طوالني اسالف او بعد . جسماني و روحاني بکند

کشمير  ه استاندار را ب۱۳ خود عالمگير در طي حکومِت. هلي برگشتد هخيلي کم بود ب
 :نمود و از جمله آنان ماعزا
  ابراهيم خان  -۲  اعتماد خان  -۱
  )دوبار(سيف خان   -۴  اسالم خان  -۳
  افتخار خان  -۶  مبارز خان  -۵
  اهللا خان حفيظ  -۸   خانينالد قوام  -۷
  ر خانمظفّ -۱۰  ابوالفتح خان  -۹
  فاضل خان -۱۲  ر خاننصابوال -۱۱
 .٢نوازش خان -۱۳

سوي زوال قدم   بهزيب شاعري فارسي  اورنگنويسند که در عهِد  ميبيشتر تواريخ
 را گرفت و مانند صوفيان مخالف الشعرا زيب عهدة ملک گذاشته چون اورنگ

ولي شاعري عظيم فقط از . عر و شاعري را دوست نداشتگويي بود و ش قصيده
  :رود  ميشمار  بهالشعرا شاعر عظيم ملکهماره آيد و نه   نميوجود  بهسرپرستي شاهي

حافظ و , خسرو, و سعدي, رومي, امخي, شعراي عظيِم فارسي مثالً فردوسي”
  .٣“دربار وابسته نبودند  بابيدل

                                                   
, زيب از دکتر آفتاب اصغر تيموريان بزرگ از بابر تا اورنگ, ۳۹۴ص, تاننويسي فارسي در هند و پاکس تاريخ  . 1

  )»زيب تاريِخ اورنگ«حوالة تأليِف انگليسي از جادو نات سرکار  به. (پاکستان, الهور, خانة فرهنگ اسالمي ايران
  .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .2
  .١٨ص , م ١٩٦٩, دهلي, اندو پرشين سوسايتي,  از دکتر نورالحسن انصاريزيب فارسي ادب بعهِد اورنگ  .3
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 ,بيدل -۲ ,خسرو -۱ :قائم بود) د چهار ستونمانن( نفر ر فارسي هندي بر چهاشعِر
 عهِد  بهار ستون بيدله افتخار است که از اين چاقبال و اين امر قابِل -۴و غالب  -۳

  .ه بودتزيب وابس اورنگ
 محمد  سيد ولي استاد,ب بودصّعشود که او خيلي مت  مي عالمگير گفتهدر مورِد

  :گويد مي کند و  مي همداني ترديدي حسينالدينعزيز
ايجاد  براي  و اين کار کردنداغراقزيب   اورنگنظر من انگليسها در مورِد به”

و  شيواجي و راتهور  بازيب چون اورنگ.  و هندوها بود مسلماناِنتفرقه بين
تواريخ مشهور ايليت و داؤسن نوشتند که .  دکن جنگ کرده بودة شيعحکمراناِن

قه بين براي تفر چون اين واژهب بود  سنّي متعصّزيب يک مسلماِن اورنگ
  .١“هاي گوناگون کافي بود تملّ

شتار بعد از کشت و کُ. زيب بين پسران او جنگ شروع شد  اورنگبعد از وفاِت
 در »عالم شاه« يا »شاه بهادر«لقب   به کرد ويادشاهپ م بهادر شاه اعالِم معظّمحمد
 سال چندفت و فقط هجري از دنيا ر ۱۱۲۲  سالنشين شد و در هجري تخت ۱۱۱۹

  : شدندمأمورحکومت کرد از جانب او پنج استاندار براي کشمير 
  ,جعفر خان .۱
 ,عارف خان .۲
 ,ابراهيم خان .۳
 ,نوازش خان .۴
 .٢اهللا خان عنايت .۵

ت کوتاه جهاندار شاه براي مد  بهبعد از شاه عالم شهزاده خجسته اخترالمعروف
اهللا خان  عنايت بهرا  شميرايشان در عهد خودش فرمانروايي ک. وارث تخت و تاج شد

سير  خاهللا خان در کشمير بود که شهزاده فر هجري عنايت ۱۱۲۴در سال . سپرد
  .دست گرفت بهرا  حکومت

                                                   
, جاللي, گرهي, ناشر ادارة همدانيه,  از پروفسور سيد محمد عزيزالدين حسيني همدانيتاريخ عهِد وسٰطي  .1

  .٧٢ص , ضلع عليگره
 .١٠٣ص , سرينگر, گاؤ کدل, گلشن پبليشرز, الدين شيدا  از مرزا اکمالالتّواريخصةخال  .2
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  :هاي اسم ه بودند بمأمور پنج ناظم بر کشمير سير فرخ در عهِد
  ,سادات خان .۱
 , علي خانمحمد .۲
 ,اعظم خان .۳
 ,احترام خان .۴
 .١)مد خاننيابت مير اح به( اهللا خان عنايت .۵

 خود محروم شد و ايشان  برادران از چشماِن سيددسِت بهسير  خهجري فر ۱۱۳۱در 
  .قتل رساندند  بهرا وحشيانه

سير شهزاده رفيع خبعد از فر نشين شد ان شاه عالم تختالشّ رجات فرزند رفيعالد .
برادرش بعد از ايشان . فقط پنج ماه حکومت کرد و در مرض ِدق مبتال شد و فوت کرد

طرف از . تخت نشسته بود و فوت شد  بهلقب شاهجهان ثاني فقط پنج ماه  بهولهالد رفيع
اهللا خان  کشمير نيامد فقط مير احمد خان نايب عنايت  بهفرمانروا اين دو برادران هيچ
  .اعتماِد شاهي داشت

ن روشن  شاه که اسم اصلي سلطامحمد الدينوله ابوالفتح ناصرالد بعد از وفات رفيع
در . نشين شد و بيست و چهار سال حکمراني کرد هجري تخت ۱۱۳۲اختر بود در سال 

  : شدندمأمور او بيست فرمانروايان براي کشمير عهِد
  ,عبداهللا خان ابيدي .۱
 ,ولهالد سيف .۲
 ,ابوبرکات .۳
 ,نجيب خان .۴
 ,اعظم خان .۵
 , خانمحمد الدينفخر .۶
 ,نيابت ابوبرکات  بهعظمت خان .۷

                                                   
, سرينگر, بدشاه چوک, شاهين بک استال ايند پبليشرز, تاريِخ کشمير اسالمي عهد مين از دکتر صابر آفاقي  .1

 .٢١٩- ٢٦ ص
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 ,يق خان بخشيب مير صدآغا خان بذريعه ناي .۸
 ,)بار دوم(ابوبرکات خان  .۹
 ,احترام خان بذريعه ابوبرکات خان .۱۰
 ,نيابت ابوبرکات  بهدلير خان .۱۱
 ,خليل خان .۱۲
۱۳. ولهفخرالد, 
 ,اهللا خان عنايت .۱۴
 ,ابوبرکات خان .۱۵
 ,ابوالمنصور خان .۱۶
 ,صفدر جنگ .۱۷
 ,افراسياب خان .۱۸
 ,الف خان .۱۹
 .١قاسم خان برکات خاني .۲۰

 ِتيعاطميناني رونما شد و اين وض  بي کشمکش و مغول در دهليدر اواخر عهِد
 , مغولةبعد از دور. داد و علم و ادب در خطر افتاد  خود قرارتأثير کشمير را هم تحِت

  .ط پيدا کردند افغاني بر کشمير تسلّحکمراناِن
  

                                                   
 .سرينگر, گلشن پبليشرز,  از محمد امين پندتمختصر تاريخ کشمير  .1


