
  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٥

  ير و نزهتگاه کشمي مشهديقدس
  ∗يد خورشي محمد اسد علسيد

 يبينامند و دلفر  ميين بهشت زم راآن از کشور هندوستان که ست اياري دير کشمةخطّ
 کرده يدايش و شيفته هند را شيادب فارس سنجان زبان و  سخنيشتر بيار دين اييو رعنا
اد دلکش هندوستان و  سوين اي سبب است که صدها نغزخوانان فارسين هم.است

 مصر ين اسوي را به که قلب خواننده ندا  سرودهشان  چامهدرمثالش را  وضع بي
ست که  ا حق آني ول.يدنما  مييق بودنش را تصديد و بهشت ارضکشان مينشان  تجنّ
 ي فهرست شعرا.گنجد نمي يتمقال و حکادر  سواد دلکش ين ايبي و دلفريباييز

 ين است و در اي طوالنيلياند خ يدهاوضاعش سخنان سنج و ير کشمة که درباريفارس
 آشوب ي، عاقل خان رازيالني، گيداي تکلو، سعيدا شملّا ير اسام تذکّالذهبةسلسل

 ,يمشهد ي قدسيرازي، شيعرف ,ياضي فيضي في، محسن فان,ي مازندراني صوفي،ندرانزما
 واصل ي، قطبنيالعابد ين زسلطان يد، قزلباش امي، نعمت خان عالي، کاشانيمکل

 خود يا ير کشميانسرا  چامهينا . استي از خرواري مشت…و ي و اقبال الهوريريکشم
 نعمتان و ي ولي در همرکابيا خود انتخاب کردند و يهن را مکشمير يانژاد بودند، يرکشم

  .چشم خودشان تماشا کرده بودند ه را بين فردوس زمينمنعمان خود ا
 را ينود افتخار فراوان داشتند و اخبوم و د بر زاد االصل بودن يري که کشميشاعران

 که در ينيمب ا ميامه اقبال را مجلّ نام علّيشان ايان م.پنداشتند  خودشان ميافتخاراتاز 
گل و   که کالبدش ازکند ي گفته است و افتخار مير سخنان دلپذير کشمةکالم خود دربار

 .تاس کرشمه زا يراز از شيشواس و نر و دلش از جوهر حجاز مقدي کشميابانخاک خ
                                                   

  .عليگره, يگره علي، اسالمي دانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسدانشيار،  ∗

 



  ٣٨٦  قند پارسي

 و يار و کوه و تل و دمن آن ديرعزم کشم  بريق خوانندگان خودش را تشوياقبال الهور
 يدگو  ميير صغيران را اير او کشم.دهد مي يرنظينوزار آن مرز م زار و کوهسار و الله سبزه

 ييسرا از نغمه و سماعتش يندب وفور دوان مي  با بهار رااد بيرزار کشم و نگاهش در چمن
 که وصف يي مشرق خود اقبال جايام در پکند يصلصل و سار برسر نارون مسحور م

طور حجاب نقش  ه نسترن در آن گلستان را بيدهد وفور گلها ر ميتذکّرا  يرکشم
  :يدوگ ي چنانچه م.ن بماندو مصيار آن دينتار زنگاه فتنه باز چرخ دو کند تا از مي

   و تل و دمن نگرکوه! اـمر گشـکاش  بهرخت
   الله چمن چمن نگرين جهان جهان ببهسبز

  وج فوجـار فـرغ بهـوج، مـوج مـار مـبه ادـب
  رـر نارون نگـزوج زوج بر س ل و سارـصلص

  نه بازـر فتـپهـم سـ چشتشـينز  بهدـفتن اـت
  ١رـگـترن نـع نسـ برقنـي زمةرـ بچهتهـبس

 نغمات و سرودها يرف کشماالصل نبودند آن هم در وصير که کشمي شاعرانو
 آن يانم در .شود  ميير گرفتار و اسيارق آن داند که خواننده در تعشّ يدهچنان سنج

 او ير او و سخنان دلپذة مقاله دربارين که است اي شاعري مشهدي قدسيانسرا چامه
  .کند ي بحث مير کشمةدربار

 يالديم م شانزدهقرن ي اعني دهم هجرة در اواخر سديجان قدس  محمديحاج
يد رسيزسن رشد و تم هلوف خودش بأ در وطن م.س چشم بجهان گشاددر مشهد مقد 

 ي که معاصر قدسي فخرالزمانيب عبدالنّملّا يخانهم ة صاحب تذکر. کرديلو همانجا تحص
داده  همتا قرار  و بييرنظ  بيرا ي او کرده ويسنج  است اعتراف کمال سخنيمشهد
  :يسدنو  چنانچه مي.است
 و طالقت يانفصاحت ب ه ببهي طة آن بلدي از شعراي جزو زمان، کسريند …”

 .٢“گويد يمزه م ه بيتنها  و بييتغا هرا ب  شعر.يستلسان مانند او ن
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٧

 خود دربارة ي در مثنوي مشهديقدس
آرا،   مثالً باغ جهانير مختلف کشميباغها
بخش  آباد، باغ اکبرآباد، باغ فرح آصف باغ

 ,بخش يضمار، باغ ف باغ شاله معروف به
باغ  آباد، نشاط باغ، باغ صادق ,شاهزاده باغ
آباد، نور باغ، باغ بحرآرا و  يش عيمنس
 ي و دلکشيي رعنايفراوان هآباد ب يگمب غبا

 .سخن گفته است

 يباييز  با راي مشهدي قدسة و خصائل ستوديده اوصاف حمنامه شاهجهان صاحِب
همالش را   بييواع و تقه صفاتش و تورس ذاتش و تنزّ نوشته است و تقديبيو دلفر

 صاحِب . نموده استيان بيدانهمر
 محمد صالح کنبو نامه شاهجهان

 :يسدنو مي
نان  از متوطّي، جان قدسمحمد”

صاحب طبع  …س استمشهد مقد
 ي سخنورةيوستوده است و در ش

 يدمتانت و جزالت را چنانچه با
 يض چون ظهور ف.يدفرما  مييترعا

 ي او موقوف است و خفاةيشاند هب
 در .موصوف  اوفکري يب  بهي معانيرن

 تخصيص ه و بي و در قطعه و غزل و رباعنگارد ي ميک نيها يده قصيدهقص
آهو   برجسته بيهاي ي معنيرادا . دادهيمعنو  وي لفظيع و بدايع داد صناي،مثنو

 …سخنش انگشت نتواند نهاد  از سخنوران برکس يچ انصاف هياز رو .نمايد يم
 وجوه، نزد يعجم ه منزه و بي خاميشنند زرپخته از آال که، سخن او مايراز
  ١“…ه معقول و موجي، معنيارشناسانع

ست که  ا چناني مشهدي قدسيي معترف کماالت سخنگونامه شاهجهان صاحِب
 و ي اعتبار معنياس بر مقي وليندب  ميينرخّأ متةزمر  وجودش دريث اگرچه از حرا يو

 ي مشهدي قدسنامه شاهجهانقول صاحب  ه ب.سنجد  ميينم متقدة در کفيش وااليممفاه
مرتبه  ه بيدهاش ببند  استادانهياستافتاده را از قداست طبعش و فراست و ک  پايش پيمعن

  . استيدهواال و باال رسان
 ي در دربار شاهجهان گورکانيالدي م۱۶۳۲ برابر يهجر ۱۰۴۲ در ي مشهديقدس

  : انشاد کرد,شود يداده م رذکّ تيالً چند ذياتياي که اب يده و قصيافتبار
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  ٣٨٨  قند پارسي

  …رانـ صاحبقي ثاننـي دةلـ قبيناـ ثدر  شا زبانگ و بيخود ببال از شاد  قلم براي  
  …انـاهجهـن شـبال خانان زمـ اقةلـقب  اـدق و صفــ صةبـ کعشـينرـ آفرويـآب  
  …مصدر امن و امان , شجاعتيغ تجوهر  ف الهـر لطـظهـت، مــرامـرج کـتر بـاخ  
  ١ زمانينران تا اـ زمان حضرت صاحبقاز   قرنيچه  طالع نشد، درنـي چنين اآفتابي  

اي شاهجهان   از خلعت شاهانهي مشهدي قدسيلتجل  نغز و باةيد قصينا صله، در
 يالالخةأمر  صاحِب.يوست الال پي واال جاهش مانند لولويسرافراز شد و در سلک شعرا

 و ياقوت را از لعل و ي مشهديس دهن قديده قصين اة که شاهجهان در صليسدنو مي
  .يدهفت دفعه پرکنان  بهجواهر

س بعد ؤتخت طا  به معروفي اورنگيخ، و تاريع وقايشاهجهان صاحبقران، از رو
 را  هجري۱۰۴۴ال  سلخ شويوم منجمان س. کرديرت هفت سال تعم در مداز صرفه کثير

 ي مشهدي قدس.ر دادند قراي صاحبقران ثاني اعني شاهنشاه گورکانيني اورنگ نشيبرا
 چنان يخ قطعه تارس گفت و در حضور شاهجهان اينؤ تخت طاين ايخاي تار قطعه

س ؤتخت طا  زمرد خام برينايم ه بيخ قطعه تارين و نقش ا حکي که برايافت ينشگز
  :نويسد ير داده م تذکّنامه شاهجهان صاحب .حکم فرمود

 ة صفحينت زه محضر اعنيبدار شاعر فرشتآن از اشعار آ کتابه درون و …”
 تخت است ي پامد شعرايآ تخلص که از سري محمد جان قدسيحاج روزگار

  ٢“… زمرد خام نگاشتهينايبم
 سروده ضمناً ي مشهدس که قدسيؤ تخت طايخ تارةچند اشعار آبدار از آن قطع

 :شود ينقل کرده م
  ي فرخنــده تخــت بادشــاه  زهــي
  ل مکمــيکــردش کــه مي روزفلــک

   صــرف شــد پــاکبحکــم کارفرمــا،
  يده کــشياش عمــر يــه پابــراي… 
  ينــا ميگلهــا بــود , در افــراطش…

  ي الهـــأييـــد شـــد ســـامان بتکــه 
ــيد ــداخت اوزر خورشـــ   ل را بگـــ
  … افـــالکينـــاي مبميناکـــاريش

ــاتم ندهــرگ ــسر خ ــسر ب ــده اف   …ي
  …ينا چون چراغ از طـور سـ       فروزان
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٩

  يپـا   شاهجهان را بوسه بر     دهد …
  مکـان را   کـون و    تـا  يست باق اثر…
  يش جــاين، هـر روز  چنــي تختـ بـود 
  از دليدـان پرسـ زبشـيخ تاروـچ

  …ي قدرش فلک سا   يه شد پا  ن آ از
  بـــود برتخـــت جـــا شـــاهجهان را

ــراج ــشور ز خ ــت ک ــر هف ــاي   يش پ
  ادلـاه عــنشـاهـگ شـبگفت اورن

  ١) ه١٠٤٤(  
 ين اسهال در الهور اةعارض ه بي مشهديم قدس ۱۶۴۶ برابر ه ۱۰۵۶ يالثان يعسلخ رب

 استخوانشيرغ  وانجمن شمع و باديآ نصرةتذکرقول  هپدرود گفت و ب را يجهان فان
  .رسد  نمييق تحقةيپا  به شدنير مدفنش در کشميمشهد مقدس بردند و دعٰو به

 اللسان س ذاتش و محمدت صفاتش را رطب تقدي، مشهدينگاران قدس  تذکرهةهم
  صاحِب.اند تش سرودهاعتراف کماال  را باي ويسنج  سخني و استاديرگيو چ اند گفته
  : نوشته است کهي قدسة درباريالالخ يفلطا

 همه را خوب ي و غزل و رباعي و مثنويدهست، چه قص ا پهلوانالحق …”
  .٢“گويد يم

  : مرقوم است کهي نصرآبادةدر تذکر
 يات ابي گاهيدها در قص ظاهر است، امي طور سخن او کمال شاعراز …”

 ياشعار ,يدم دير او را فقديوان …قدرت دارد يلي خيده در قص.نسبت دارد بي
 هم ي مسموع شد مثنو. شديده دير کشميف در تعرييکه در هند گفته مثنو

  ٣“…قدرت گفته ه بيارنظم آورده، بس همشتمل بر غزوات پادشاه ب
 يالشعرا داده است و ملک ان زمان قرار را حسي مشهدي قدسالشعرا کلماتصاحب 

 ين و منتقدمينق محقّي مشهدي قدسييالشعرا  ملکة دربار.عصر شاهجهان خوانده است
 يسند  راي و قدسرسد ياستناد م ه بيم ابوطالب کلييالشعرا فاق ندارند چرا که ملکاو اتّ

داده صاحب  ر را تذکّي مشهدقدسي يطراز  و سخنيي سخنگوي استاد.يستن
  :يسدنو  ميالشعرا کلمات
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  ٣٩٠  قند پارسي

 بالغت از ي گويپرداز  و غزلييگو يده در قص. صاحب قدرت بودسخنور …”
 ١“… خوب گفتندي و صعوبت راه مثنوير کشميفدر تعر …ربود اقران مي

 را مشغوف ي مشهدي قدساالفکار نتائج ة در تذکرياهللا گوپامو محمد قدرت
 کشف رموز سخن و حلّ ه صفاتش را بيذات قدس داده و  قراريرس يقه و دقيسنج نکته
 را ي مشهدي قدسي خدمت استاد.داده است  قرار منتخب زمانهييگو  سخنيقدقا
  :کند که  نذر مييشمندياز نگونه ينبد

ذهن و ذکا و  ه بيگانه ين، رنگين مضامي و ادابندينطبع مت ه بيپرداز  نظمدر …”
 يبرهمنون …افراخت تفوق مي هطبعان عراق و خراسان سر ب يفکررسا و عال

  ٢“…يافت شاهجهان بادشاه دري حضوريضطالع ف
 را جان ي مشهديقدس ,ي آزاد بلگرامي غالم علآزاد سرو  به معروفمآثرالکرامدر 

 يزي او چير کشمي مثنوة درباري شمرده است ولي گستريروح معن  ويپرور سخن
  :يسدنو  مييشسنج  در ذکر سخن.ننوشته است

  ٣“… غزلش چندان رتبه ندارديکن خوب است لي قدسةيد و قصمثنوي …”
 را قبول يش از نعتهايکي را کمال حاصل بود و ي مشهديدس هم قييگو در نعت

 ي نعت قدسين و اردو بر ايه صدها شاعران زبان فارسقار عالم حاصل است و در شبه
  :کنم  نقل ميينجا نعت را اين از ايتها بيمناًت .اند  کردهين تصميمشهد

ــا ــيد مکـــمرحبـ ــدني سـ   ي العربـــي مـ
  يـرانم جمـال تـو عجـب ح         بـه  يـدل  ب من

ــسبتي ــست نن ــو بنــ  ي ــذات ت   آدم را ي ب
   ز تـو سرسـبز مـدام       ينـه  بـستان مد   نخل
   ملک عرب کرد ظهـور  ين پاک تو در   ذات

  شب معراج عـروج تـو زا فـالک گذشـت         
  نسبت خود بسگت کـردم و بـس مـنفعلم      

  ي چه عجب خوش لقب    يت و جان باد فدا    لد
ــد اهللا ــست ب ــه جمال ــوالعجبين اهللا چ   ي ب
  ي نـسب  يچـه عـال     از آدم و عالم تـو      برتر
ـ      زان   ي رطبـ  يرينشـ  ه شده شهرة آفـاق ب
ــزان ــرآن ب ــ ه ســبب آمــده ق   يزبــان عرب
  ينبـ  يچ نرسـد هـ    يدي کـه رسـ    مقـامي   به

ـ   تو شد بي   يسگ کو  ه نسبت ب  زانکه   يادب
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩١

  يـات  آب حيي و تـو   يم تـشنه لبـان    ما همه 
   مـن انـداز نظـر      ي رحمت بکشا سو   چشم
 يازـز و نـد عجـص هتاده بـ تو اسيض فبدر

  يد تـشنه لبـ  گـذر   مي حد  فرما که ز   لطف
ــشي قراي ــي ــمي لقب ــي هاش   ي و مطلب
 يبـ و حلنيـيم ي، و طوسي و رومگيـزن

يبـ قل بــي و طب  بيـيبـت ح ــ ان ديـسي  
  

  ١يطلب انـدرم يپ يتو قدس  يوـس دهـآم
  

  ير در وصف کشممثنوي
 مقاله ين ايطرف موضوع اصل ه بنده بي مشهدي قدسة درباري طوالنيد تمهينبعد از ا

 دارد که ي طوالني مثنويرنظينو مير در وصف وصفت کشمي مشهديقدس .راجع شوم
 ي خطّة نسخي است و از رويت پنج صد و هشتاد بي داراير کشمي شعراةتذکر يرو از

  . دارديت و نود و شش بيصد سمثنوي اين  بهزاد مربوطآ موالنا ةکتابخان
 ينکند و ا نعت ابتدا مي و از حمدرا  ير کشميفتوص  بهع خودش راجي مثنويقدس

  :شود  آغاز مييرين زيات از ابيمثنو
  انـاحب کالهـ ده صيرازـافسر  انــاهــادشـاه پــادشـام پــنـب  

  ٢ از شاهجهان دادينت را زجهان   کن فکان داديب که زخداوندي  
*  

  يرم از ضـــميآور بهـــار جـــوش بـــه
ــه ــرز ب ــد خوط ــشم حم ــني ــنا ک    آش

ــ  ــک دارد تمنّـ ــم نمـ ــسن داغـ   ا حـ
  د مــات صــفات باغبــانم گــر کنــ   

   گلشن چنان کن روشناسـم   درين …
  کلکــم آن حــالوت ده رقــم را ز …
  م کن کرامتـتانـ بوسيـن ز گلي…

  يـرم  عرش و فـرش را، در اللـه گ         که
ــانم ــاگوزبـــ ــاکني را ثنـــ    ثنـــ

ــه ــشمير ب ــراغمک ــت ده س   … مالح
ــاغ صــلوات فرســتم بــر   …جمــال ب

  …ياسـم  رنگ گـل کنـد بلبـل ق        که
  …که از شهدش گلـو سـوزد قلـم را       

  ٣…يامت تا قيشمست بو باشم که
  :يدم گوسلّ  ويه اهللا علي صلّي در قسمت نعت نبونهوگ همين

ــوزلـــف بـــه ــنبلم بـ ــادهي سـ ــم   ثنـ ــصطفٰ گل ــت م ــگ نع    دهي را رن
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  ٣٩٢  قند پارسي

  نعــت شــاه لــوالک ه کــن بــدليــرم
ــ روان ــن آب ــو ي ک ــتش بج   يم از نع

ــل ــرده پي روز گــ ــادم بيمبــ   يــ
   خاک پـاکم   ي چون سرشت  ز مهرش 

 مـن کالهـج کـ کيبـت نـ نعيـپ

   کــن پــاکيـر  را ز حــرف غمـم کال
  يم بـشو يـر وي  دست از هرچه غ   که
   سـاز شـادم  يـسو  زان دو گ   سـنبل   به

ــه ــرش ب ــسپارمه ــاز ب ــاکمي ب    بخ
 مـاهـادشـن پـن کـخـ سمـي اقلدر

   آغـــاز کالمــــم ير کــــشمبـــود 
  

  ١ مانـد سـبزنامم  ير چـون کـشم  کـه 
  

  افزا و بهار گلشن آن  روحي و آب و هواير ملک کشمتعريف
ه  خطّين هفت کشور و سواد اي را آبروير مرز کشمي مثنوة حصّين در اي مشهديقدس

 ير خاک کشمسايآ  و طراوت و نظارت بهشتي و شادابي چشم بهار و سرسبزةرا سرم
  :کند  مييسنج  نغمهگونه ين چنانچه ا.دهد  قرار ميي خوبير و جهانگيرا رشک طوب

  ير و خاک پـاک کـشم    ير کشم خوشا
   هفــت کــشوري آبــروير کــشمچــه
   آب و رنگ باغ و بـستان ير کشم چه

   سـرمة چـشم بهـار اســت   سـوادش 
ـ  سوا    نهـاد اسـت  ياش رسـم   هد خطّ

   روان راينجـــا نـــشو و نمـــا ابـــود
  ي هر زمـانش رشـک طـوب      ز سبزي 
ــوش ــوه و ب ز ج ــبزه در ک ــان س   ياب

 آن گلها که مشهور جهان است جز

  يربرزد بهشت از خاک کـشم    سر که
ــاه ــدن از دنگـ ــازيـ ــره او تـ    و تـ
ــير ــانشاس ــر زم ــد ه ــستان  ص   گل
  اسـت   آبشار يرش ش يجو  و بهشت

   مـراد اسـت  ينجا از سواد ا ي سبز که
   بوســتان رايــن اســت ايگــر دبهــار

ــوب  جهانگير ــبزانش بخـ ــد سـ   يانـ
ــين ــشته  زم ــشته و ناک ــسان ک   يک

 ٢ بوستان در بوستان استينجا اگل
 يش بکر معنيض از في فکر قدسي وي چنان پر از سبزه است که براير کشمينزم

 . استي مثل زمرد روان و جاريرنظرش آب کشم ه و ببافد ي درمين زمرديقال
 از يات دارد چرا که خضر آب حيتخضر فوق  در نگاهش برير کشميزارها سبزه

نوشند و در گلشن   ميا جام خلود ريا رعنا از دريها  سبزهينسرچشمه خورده است و ا
شان  يند و آوازهاا  و الل گشتهر گل بلبالن کيها سبب جوش و جنب خنده  بهيرکشم
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٣

 را او يماقل  گلشن سبز، چراغ هفتينها در ا  از شعاع و عکس الله.شود  نميوعمسم
 چونکه .يابدنما  و  مانند وطن است که در آنجا نشوير باد صبا کشمي و برايندب تابان مي

جانب  هب  روياحت و سير سي از بهشت برايشان نبود لذا اير سي براي جاهشتيان بيبرا
 است که معشوق يدهآن مرتبه رس ه در حسن و جمال تا بير کشم.اند  نهادهيرکشمگلشن 

 يمشو محبوب خراسان و عراق گشته است و چون خراسان صدها مصاحب و ند
 خودش هندوستان ي از پهلوير کشميم حر. اوستيميهستند و عراق از خاکساران قد

را مشرزنده رود اصفهان در .دبيا  مييض او فيمت از نسف ساخته است و کشور تب 
آلود   عرقيبا مرز بوم زين اي عراق در جستجوةي خروشان است و ناصير کشميآرزو

  :يدگو  مييقدس .گشته است
   طاق اسـت   ير آنچنان کشم   بخوبي …

  يمشنـد   چون خراسـان صـد     ز هرسو، 
ــرمـــشرِف ــد در جنـــب حـ   يمش هنـ

  يــــش زنــــده رود از آرزوخروشــــان
  ير راســت ســنگ ســرمه تــدبصــفاهان

   يکـــسر ملـــک دارالمـــرزوقشز شـــ
   را در جلـــوة نــــاز ير کــــشمســـزد 

   مبرنــــامينجـــا  شــــام را اصـــفاي 
   در برابــــري آفتــــابير کــــشمچــــو

  يـر عنـان گ    شرم بطحـا گـر      نباشد …
ــي  ــا ملک ــوا خوش ــه از آب و ه   يش ک

ــبزه ز رشــک… ــشم  س ــوه ک   يرزار ک
  خزان را در گلـستانش چـه کـار اسـت          

ــحر… ــابل ز س ــته ي ب ــاکش سرش    خ
ـ   ي کـ   ز دريا  …   سـحابش ت  کـشد منّ
 ت کشورـهف زد، گرـس  را شبيهش…

  عــراق اســت کــه معــشوق خراســان و
ــراق ــد عــ ــساران قــ   يمش از خاکــ

ــاک  ــر خـ ــمعطّـ ــس تبـ   يمشت از نـ
ــرق ــزان رع ــستجو ي ــراق از ج   يش ع
ــو ــي چ ــدصــلوات گو ب ــشمي ــام ک   ير ن

   در آذريـــــم داچــــو آذربائيجـــــان 
ــزار ــ!  اهللا اکبـــرهـ ــو چـــه شـ   يرازکـ

  شـام  چه نسبت صبح صادق راست بـا      
ــاممبــر   …يگــر ملــک دي خــوب کــو ن

ــاز ــد آحج ــي ــشم  ه ب ــوه ک ــوف ک   يرط
ــود ــتبـ ــرا ه گلدسـ ــاروب سـ   يش جـ
ــم، ــروزه فز غ ــدني ــود , در مع ــرپ ش   ي

   هر نهـالش صـد بهـار اسـت         يد ص که
ــوايش ــازه وه ــته   ت ــسنش برش   …ح

  … آبـش  بخـشد  يت هـوا مـ    منّ   بي که
 ١رـــرسـد بـدنـنـرف بـش و درـ قپي
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  ٣٩٤  قند پارسي

مار باغ  شاله بخش معروف به باغ فرح
 دل است که ي باغهاين از بهتريکي

 است و يافته تيبحکم شاهجهان تر هب
 که يوقت. مار معروف بود شاله قبالً به
 را ين شد ا وارد کشميرںشاهجها

فرح بخش موسوم  عوض کرده به
 .ساخت

 يبايشواند که نقش رخسار زر نت و هر مصواست يبا بسا رعنا و زير کشمةچهر
ين ايش دستهاياش ازل است که مشاطگ خود نقّير کشمي رويباير زبکشد و مصو 

چنان ساخته است که اگر هفت  ه راخطّ
 را يرشرف کشم و  قدري از پيتي گيکشورها

 يقشنگ حسن و  بر.حق است برسر ببندند،
 الل يرت مرز بوم بلبالن از وفور حينا

 هستند ي چنان غنيار دني اي فقرا.اند گشته
 شال يها  شاهان جهان خرقهيکه برا

 چمن يبايخود بهشت بر ز .فرستند مي
  .کند  جانش نثار مييرکشم

 شاخ يک ير کشميها  را از سبزهارم ي،قدس
 .دهد  گل قرار مية دستيکه  خطّينسنبل و بهشت را از گلشن ا

 و يندشو  خودشان ميي رواز هوا  آبيها در شاخ درختان بجا يوهزار م  چمنيندر ا
درختان   سبب است که تاک مثل مار برين صندل دارند همي بويراي درختان کشم همه

 ة تنزّ.برد  هندوستان ارمغان بر شگال ميي برايش است که ابر از هواينجا هم.اند يچيدهپ
 گلشن ين در ايم رنگ نس.يدشو  را از دلها ميينه کدورت و کيار دين ايهوا آب و
 ي اگر کس. ملون کرده استيار دين ايگلها  او بايني برنگ گل شده و هم نشيرکشم

 وفور انگور .چکد  بلبل ميخون يشها برد از شاخه  شاخ ميي گل سويدن چيدست برا
 خاک مخمور ينا  کرده است که نرگس ازخود يچنان سرمست و ب  راين سرزمينا

 آب، آب يجا هزار ب  چمنين ايرابي سي گلستان است و براين ايار خضر آب.يدزا مي
  :يد گوي قدس.رود کار مي ه بيوانح

   ملک استوار است   ين حسن ا   بناي …
  يـر  دلگ ستنيـ  خوانـده انـدو      بهشتش

ــأثير… ــشم   ز ت ــاک ک ــوا از خ   ير ه
   و نمک برخوان امکـان     چو سبزي  …

   را بـــابير تـــر بـــود کـــشمهـــواي

ــت ــهمالح ــنزاد ا  خان ــار دي ــتي    اس
ــه ــشم ک ــان آالم ک   …ير دارد در جه
ــر ــتة ت  ب ــتة گــل دس   …يــرآرد دس
ــود ــشمب ــس آراير ک ــ ب ــواني   ش خ

ــرد    از آبيمــــت قيــــد را فزازمــ



  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٥

ــرب ــمانز مطـ ــر ز ناهي آسـ ــد پـ   يـ
   را تــابير دارد فرقــت کــشم کــه…

  يـــر و دلگياي قدســـ افـــسرده چـــرا
 

ــام ــوروز  تم ــال او ن ــد  س ــا عي   …ي
  …آب خورد   شهر از هوا دل مي     درين
  ١ير اسـت کـشم    ير کـشم  ي بکـشا  نظر
 

   پنجالير و کوه پيرم کشيها  راهمشکالت
 را نکوهش کرده يار دين اي راههاي ول, بودير کشمة خطّةيد اگرچه گروي مشهديقدس

 پر از يها  راهة درباري اعتقادم درست است وليرکشم  بهاست و گفته است که اگرچه
داده   قطع راه را مشکل گفته و راه باطل قرار.يابم اعتقاد خودم درست نيراشکال کشم

 يناو ا .يست ني راه پر از خطر و اشکال خبرين مشکالت اة که ترا درباريدواو گ .است
 .ها است  راهينن ايدمند نوردزو زال فلک آر.خواند  و خونخوار مييکها را بار راه

 ير و مشکالت معروف است اصالً از راه کشميها راه فقر که در دشواريدرنظر قدس
 است يال فقر ترک دنگام او,ن فقرچرا که چنان درنظر رهنوردا  شده استيداهو

 يگر از ديد را بر انقطاع و ترک و تجرير است که سالک کشمير راه کشمگونه نيز همان
  :يد گوي قدس.يزدانگ  جهان برمييها هخطّ

   اعتقــاد مــا درســت اســتيرکــشم بــه
ــود ــشم بـ ــع ره کـ ــشکلير قطـ    مـ
ــر نيکــت راه باريــن زمگــر   يــست خب
ــشم  ره… ــر از ره ک   يداســت پير فق

ــن ــه دري ــا ب ــوردان ت ــزل  ره، ره ن   من
  يـک  بار ير همچون دم شمش    رهي …

 ـيگـ زنيوـاز م رــت يـچيـده پرهـي

   براهش سخت سست است    يمان پ ولي
ــه ــق ب ــ ح ــوان رس ــليد نت    از راه باط
  …يـست  کمر ن  ي کوه را مو   ي گوئ که

  ســـتيال آن تـــرک دن گـــام اوکـــه
  … کمـر دل   ي لرزان که بر مـو     چنان

  يــک تاريمــاش در چــشم ره پجهــان
 ٢…يرنگـ فيـغون دم تـ چيدـتن به

 يان کوه را بين ايطلبد و بلند يم خدا به پنجال پناه ير از کوه پي قدسطور ينهم
 سبب است که در ين کوه نتوان گذشت و همين ايهم از باال  که صبايدگو کرده مي

ثل لرزاند که م مي ي راه و کوه دل قدسين ايني و سنگيي خارا.کند دامن کوه گردش مي
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  ٣٩٦  قند پارسي

راندوه است که  و پيچرپ پيلي کوه خين ايها ه را. استيستاده در راه رهروان ايده کشيغت
 ي خواهد شد ولير چشم کوه پيشت ببندد او پ راه کمر همين ايدنسرکش ه بياگر جوان

 کوه ين اي است و بلنديده پنجال کوه قاف عزلت گزير از وهم پ.راه سر نتوان کرد
  :رايدس  مينهوگ ين اي قدسيان بينشکسته است در آخر ا آسمان ي کرسيها يهپا

  رانــدوه راه پيـن  ازيپرسـ   مـي  چـه …
ــفش ــع بابوصـ ــد قطـ ــرد دم رايـ    کـ
ــدي ــنجگــر ا  درخلي ــر راه چــون تي   ي

  ه تـن فرسـود جـان هـم         قـصّ  ين ز مرا
  راهـنـيع اـطع در قطـد منقـ شنفـس

   کـوه يـن  شود در وصـف ا    ين سنگ زبان
ــاز حــرفش ــم را  مــيي پ ــزد قل   …لغ

ــودين ــانم  درب ــا ي ــر پ ــشمي گ   ير ک
  زبـان هـم     شـد  ين حرف سنگ  ين ز دلم

 ١…ه کوتاه قصّيت حکايندراز است ا
 يع فکر رسا و بدي جورين پنجال ايرها و کوه پ اي راه نامه يت شکاين در آخر اولي

  :يدگو  برگردانده ميير کشمي حسن و رعنايخود را سو
   کــه راه آن بهــشت اســت گلــستاني…
 دــاشـگ بـنـتـرا دلـس چـش کــراه ز

   اسـت ه دهقان در آن گلشن چه کشت  ببين
 ٢دــنگ باشــ ســـيـــانم  درزمـــرد

  :گويد ي باز آمده مير کشميف تعري سوبعداً و
  ٣ير راه کشمي جان فداهزاران  يرگاه کشم  است نزهتين ااگر  

، آرا  مثالً باغ جهانير مختلف کشمي باغهاة خود درباري در مثنوي مشهديقدس
 ,بخش يضمار، باغ ف باغ شاله  بهبخش معروف آباد، باغ اکبرآباد، باغ فرح آصف باغ
آباد، نور باغ، باغ بحرآرا و  يش عيمباغ نس آباد، نشاط باغ، باغ صادق ,شاهزاده باغ
 ين در وصف اي قدسيات سخن گفته است و ابي و دلکشيي رعنايفراوان هآباد ب يگمب باغ

  .شان بر افالک رسانده است نزاهت و يييباباغها، حسن و ز
تر از باغ جهان آرا در دهر ير دلپذي که جايدگو  باغ جهان آرا سروده مييفدر تعر

 باغ از سحاب کرامت ين اي گلها. باغ نداردين و کوالب دل تاب فراق ايست نيداپ
  :است تر م باغ از فردوس خرينشود و نهاد ا  ميياريآب
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٧

  يــردل فروگ ,يي دهــر جــا نــدارد
   گلـشن بکـس ننمـود گـل رو     درين

ــاب   ــنبلش ت ــدا از س ــدارد دل ج   ن
   پـــروردة ابـــر کرامـــت  گلـــش

  بر نهادشيکو است ن ز فردوس…

  ير کــشمياز بــاغ جهــان آرا بــه 
ــشد ــه ن ــا غنچ ــذاش تعو  ت ــازوي    ب

  زلـف بتـان آب      خورده بـا   يکجا که
  …يامــت قامــت ســروش قزکــات

 ١وادشــر سـت نـر روشـز آب خض
  :گويد يآباد م در وصف باغ آصف

ــو ــو چ ــد س ــف ي آم ــاغ آص   آبــاد  ب
ــه ــش ب ــون ســت  آب ــزم چ   يزد آب زم
   زمـزم  ه چـشم  يـن ا  با گشت ي م قرين

   آبيـــن باشـــد گـــواراتر از  نمـــي
  يشـتاب  مغـرب گـر      تا به   ز مشرق  …
ــين… ــدگان  هم ــت آب زن   ي آب اس

ــد چــشمه نمادريــن ــي   ي عکــس زنگ
 ار کوه الوندـس مهـوقش چشـش ز …

   ملــک خــود را رونمــا داد  ســليمان
  يــزد آن از چــاه خةز چــشم ايــن اکــه
ــر ــاگ ــشمبــود ي م    آن هــمير در ک
  … باب ين خضر صد محضر در    نوشته
ــين ــشمة دچن ــر سرچ ــابي نيگ   …ي
ــدانبـــرو از   ي خـــضر بـــشنو گـــر نـ

  …ي عکــس فرنگــ ينهــا در آئچــو
 ٢…رت تا دماوندـک حسـرسانده اش

ح  باغ شامگاه هم از صبينافروز است که در ا  آن باغ دلي قدسباغ اکبرآباد در نگاِه
 بر يندل فرورد .سازد  را معتدل ميير سايعت باغ طبين اي است و هواياب يضنوروز ف

 ين در ا.سازد  را سرمست مييبهشت او هزاران اردي باغ فدا است و بوينبهار ا
 يخهاي و بيها يشه که رشود ير است که معلوم م معطّو يا گلبن چنان بويرزار کشم چمن

  :گويد ي چنانچه م.اند هو پيوستهآ گلبنها در ناف ينا
ــاد    … ــاغ اکبرآبـ ــرم بـ ــرات از شـ   هـ

ــر ــبزه مگ ــر س ــدهاش غلط  ب ــشمي   ير ک
   بـاغ خوشبوســت يـن  گلـبن ا  بنـوعي …
ــا… ــهر بهــ ــر  از خانــ   يمشزادان حــ

   فگنــدهي چمــن، شــاخ يــن از نخــل
ــويش    تــــاب دارديــــوان آب حز جــ

ــربادي،خـــوب اوراق چـــو گـــل،    داده سـ
  …يرجهـانگ   باشـد حـسن سـبزانش،      که
  …اش در نـاف آهوسـت   يـشه  ر ي گوئ که

ــسيم ــنــ ــراران ي از بــ ــدقــ   يمش قــ
  بمانـــد جـــاودان، چـــون خـــضر زنـــده

ــه ــدک ــضر را ســ ين چن   … دارديراب خ
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  ٣٩٨  قند پارسي

ــال… ــ نه ــت  يب س ــون قام ــار او چ   ي
 تـت افزاسـتان صحـ گلسنـي ا بهار…

  … ذقـــن بـــاريبآرد بجـــز ســـ نمـــي
 تـــ اساـيحـوادار مسـه اـجنـي امـنسي

  ١…است محال جا،ينا گل رنگ شکست  تــزوال اس يـان بـتـسـ گليــن ابـهـار
حکم  ه دل است که بي باغهاين از بهتريکيمار باغ  شاله  بهبخش معروف باغ فرح
 وارد ں شاهجهاکه ي وقت.مار معروف بود شاله  به است و قبالًيافته بيتشاهجهان تر

 باغ يي بر دلرباي قدس.فرح بخش موسوم ساخت  به را عوض کردهين شد اکشمير
 يات باغ ابين ايها و گلها يوه مة دربارسازد و مفصالً  حوران را فدا ميياغهابخش ب فرح

  :گويد يم . سروده استيرينش
ــرا ــرح م ــاغ ف   بخــش اســت منظــور ب
ــر… ــستان  زه ــرگش گل ــان نماي ب   ي
   بــود فــردوس اکبــر   خيابــانش…
ــاي… ــاده در   بپ ــر افت ــاه نه ــا ش   ي
ــرا دريــن…   ي هــر نهــالي گلــشن ب
ــتانها ا ز ديگــر… ــن بوس ــستاي   ن گل

   آســوده از صــوت هــزار اســتگلــش
  يدنـد  ند يـستي  آنچه با   چو در خلد   …
   بوستان را ينبخش است نام ا     فرح …
   نشــــستهيــــوارش در پــــشت دارم
   اسـت  يرعـالم دلپـذ    بخـش از دو    فرح

 ي جاين چنينان کس اـ در جهنديده

ــدارم ــوري آرزونــ ــة حــ   … روضــ
ــه از آئچــو ــاني عکــس روين   … جان

  …لبالـــب شـــاه نهـــر از آب کـــوثر
ــه ــدر شــــــ   اوار ازو دارد تمنّــــــ

  …ي کمـــاليف آورده تـــشربهـــار
ــود ــون  ب ــاز چ ــف ممت ــوانيوس    ز اخ
ــه ــدهوش ازک ــدا  م ــشارستيص    آب
ــرحن آاز ــاغ فـ ــش آفر  بـ ــدبخـ   يدنـ
  …ن بخشد فـرح خلـق جهـان را         آ از

ــدلخجــل ــون عن ــستهيب چ ــر شک    پ
   اسـت  ير ش ي و شاه نهرش جو    بهشت
 ٢يناک و فرح زاـش و فرحـبخ فرح

 صاحب . فرح بخش وجود دارديسمت باال بر است که يبخش باغ يضباغ ف
 ير کشمي باغهاة سرجملين، رضوان آئة باغ را روضينصالح کنبوه ا  محمدنامه شاهجهان

  :يسدنو چنانچه مي .ه استداد قرارين خلدبريثان و
 فردوس مثال خلدنشان يسرابستانها يادآباد فردوس بن  نزهتين منتزبات ااز و”

 رضوان ة آنها روضة سرجمل. جنان استيقا از آن رشک حدکياست که هر
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٩

 که سبز درخشان دلکش ين خلدبريبخش است و آن ثان فرح بخش و يض فينآئ
بخش  جهان حضرت ةکرده و برآورد  سرخورده سبزياتآن همانا خضرآسا آبح

 ينه قرين اينقر  شاالمار بيين در سرزمي شاهزادگامين است که در ااصاحبقر
  ١“…اند موده را احداث فرينبر بهشت
 يوار و دداند ي مي جوانامي اةندآوريادبخش را  يض باغ فين اي مشهديقدس
نظر  ه است که بي باغ چنان عالين ايبايي حسن و ز.يندب ع مي از گوهر مرصّيشحصارها

 . بزنديايي کبرة غلغلذن ايستادهؤ مثل ميش در محرابهايندب  به اگر سرو آن رايقدس
 .بزنند  که قبل از وقت معهود از شاخها سرند و گستاخ هست باغ چنان شوخين ايگلها

  :يدگو چنانچه مي
   بخــشم دل بــود شــاد  يض فــز بــاغ

ــصاري ــرد اح ــن گ ــش ي ــشن ک   يدند گل
  يـــديد  محـــراب درش را ســـروجـــو
ــوخي… ــان گرد ز ش ــد آنچن ــستاخي    گ
  يکشم بـر صـفحه مـد        تا  بوصفش …
ــاکنم ســـر،مـــدحش بـــه ــتان  تـ   يداسـ
 بـية غـامـ ختيـنوش ي متشـ بهش…

ــز ــام اکـ ــوانيـ ــي جـ ــد ي مـ ــاد دهـ   يـ
ــرة د ز ــوهر مهــ ــوار گــ ــد چيــ   يدنــ

ــؤذّن ــش  مــ ــت برکــ   …يديوار قامــ
  …شاخ  گل از  رويد ي از وعده م   يش پ که

ــد و  هـــر نونهـــالش ســـرشـــود   يقـ
  …ي گلـشن جـوان    يـن  هـر طفـل ا     شود

 ٢بــيـا عـنـ در ثيودـبـر نـ گلزّـنـت
  :گويد ي در وصف باغ شاهزاده مي جورينهم

ــود   شــاهزادهبــاغ   بــهي برجــب
  يش عالم قدس از هـوا     فضاي …
   بر فروزد  ي چون از تجلّ    گلش …
  دگر کوياـ چمن جين ا بهار…

  …يـاده قدرش بود گردون پ     با که
  …يش ربـع مـسکون از بنـا    فزاي

  …ســپهر آرد چــراغ طــور ســوزد
  ٣کو رـن نظـ گلشين ايرـ سقدر به
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  ٤٠٠  قند پارسي

 . استري معروف کشمي از باغهايکيباغ نشاط که بر ساحل دل واقع است هم 
 يگانه و يد و آن را وحيد کشاده فضا گويگاه  باغ را نزهتين انامه شاهجهان صاحِب

  .١هزار درجه بهتر شمارد  بهو  مرتبه واالتريک ه بينبر  پندارد و از بهشتين زميرو بر
 ين است و ايدهدد را  باغ نقشبنين ايبايي و زي خود دلکشي در مثنوي مشهديقدس

  :گويد يم .و باعث انبساط و فرحت قلب و جگر گفته استباغ را سبب نشاط عمر 
ــت ــوا دل ــر ه ــت ي را گ ــساط اس    انب
ــه ــو بـ ــوهيشپهلـ ــام کـ ــرد فـ   ي زمـ
   دامــنش چــون دامــن گــل بپــاکي…
ــه… ــوزوني  ب ــارم ــه   چن ــارون ب   از ن
 گلشن  سبزين گفتم سخن ز ز بس…

ــشاط عمــر در  ــاغ نــشاط اســت   ن   ب
  …يشـکوه   بلکه خـضر بـا  ي کوه چه

  …گـل  خـرمن  ين خوشـه چـ   نسيمش
ــه   ــن ب ــد چم ــار ص ــزانش از به   …خ

 ٢نـرگ سوسـانم، بـد در دهـزبان ش
 يف در تعريزآباد ن يش عيمآباد و باغ نس  در وصف باغ صادقي قدسي جورينهم

 از آباد  بوستان صادقي را صفاي و. سروده استياتآباد اب يگمباغ و باغ بحرآرا و باغ ب نور
 فراوان يم را در باغ نسيض فيمنس يگرطرف د ه ب.يدآ  صبح صادق نظر مييوضاتف

 باغ بحرآرا را يگر ديسو هدهد ب  قراري طرف بهشت جاودانيک نور باغ را اگر .يندب مي
 باغ ي حسن و دلکش.شود ر ميدهد که از عکس رخسار محبوب منو  مييه تشبينهاز آئ

  :يزبان قدس هود ب خ.ردآ  رعشه و لرزه مييدآ ي باغ مين ايرس  به کهباد بر باد صبا وقتيآ يگمب
ــفاي ــتانص ــادق بوس ــادي، ص    آب

  بارک هرچه کشتندـ خاک مدرين
  يـاد  دهد ي صبح صادق، م   ز فيض 

  ٣…صادق، سرشتند مهر جعفر هب
*  

ــسيم ــن ــسيض ف ــاغ ن    اســتيم در ب
  يز دسـتند   ت يش سروها شوخي   به …

  اکـــور از تــگـ اندنــي چرايــب

  … اسـت يم قـد يـدان  از مر  بهشتش
ــو ــب آزاد چ ــل مکت ــتند پي طف   رس

  ٤…چنارش دست اندازد بر افالک
*  
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٤٠١

ــشت ــاودانبه ــت ي ج ــاغ اس ــور ب    ن
  ي خاليسـتت نـ کز رطوبنسيـمش

   معموره را چشم و چراغ است      ين ا که
  ١…يارـاعتب  بييشـة ششـکسـته

*  
ــا ــرآراز دريـ ــاغ بحـ ــاننما  بـ   يـ
  رــت ازه وـ تيواـ باغ از هدريـن

   جانـان  ي عکـس رو   ينـه  از آئ  چو
  ٢…ز سردرختان را گذشته آب ا

*  
  بــادآ هنــگ بــاغ بــيگم کــرد آچــو

   گلشن يزه پاک ين بس وحشت در   ز
  ودـ بياـاغ را از بس حـ بنـي اگل

   افتـــاديـــد در رعـــشة جاوصـــبا
   را خـــار دامـــنياســـمن نگيــرد 

  ٣…نگاه نرگسش بر پشت پا بود
  و در سراسريندل گو واقع است که آن را کوالب دي کوالبيردر شرق نزهتگاه کشم

  :يسدنو د دوم مي در مجلّنامه شاهجهان صاحِب .سزا دارد هجهان شهرت ب
 شهر که از فرط نقش و يسمت شرق  است واقع دري تاالبين اسواي و …”

 ياالشکال همانا شاهد  مختلفي انواع سبزهاي رنگارنگ و انبوهينگار گلها
 و ييدلکشا فتح دال و بر ه است ب»لد« آن يدالل است و نام نام سراپا غنج و

  ٤“… استشهاد و استدالل استةي تن سرماة همييافزا فرح
وصف کرده »  تاالب صفاپوريفتعر« کوالب را تحت عنوان ين اي مشهديقدس

 آن نور ي را داراين کوالب بسته است و اين ايننگار  نقشي جزوة مثنويناو در ا. است
 ينظر قدس بلکه دريست کوالب آب نينآب ا .نبود ريس را هم مينب داند که جام جهان

 کوالب عکس ين است چرا که در آب ايرپذ  در آن انعکاسيار ي است که ابروينهآن آئ
 است که در آب ي ابروان نموداراند و عکس گل، مثل آتشيها ي همچون کجها يکشت

 ةغمز و ناز سان با کوالب مثل طاؤين در اين و نگارين رنگهاي يکشت. اند افروخته
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  ٤٠٢  قند پارسي

 است که يده رسانيحد ه کوالب را تا بين ايبايي زيلوفر کول و ناند و گلهاي خرامان
  :يد گويقدس. يدآ نظر مي ه بهشت بمانند

ــ  جــام جهــانبــود ــور گرچــه پينب   رن
ــش ــشتز آب ــا ي عکــس ک ــوداره    نم

ــاده  ز ــش فت ــل در آب، آت   عکــس گ
  يــا دري روير مهتــاب و ســ شــب…

  ي برقـــرار ي آســـمانيـــا درچـــه
ــان… ــشت خرام ــرين رنگــي ک    بلنگ
ــه ــشتن ــنا  دريها ک ــا دري ــدي    روانن

ــوبي ــف ز خـ ــر سـ ــازنينه هـ   يني نـ
ــر… ــار ديگـ ــشم بهـ ــر دير کـ   يگـ
  يــــدا آب پيــــانم  در چمنهــــا…

  يـد د  را ير است آنکه تـا کـشم      بهشت
  سـر   تاالب درين دولت دارد ا    چه …
  ا نازـمـ برهتيـس کش طاؤدـ کن…

ــفاپور  ــاالب صــ ــور تــ ــدارد نــ   نــ
ــو ــه از آئچ ــرو ين ــس اب   يــار ي عک

ــان ــز آبچن ــابي، ک ــي ــادهيض ف   … ب
  ا دل را مـــــصفّ ينـــــه آئدکنـــــ

ــاي ــول خورشــ ز گله   …ي زاريد ک
ــو ــشيده  طاؤچ ــان ک ــر س ــر برس    چت
  انـــد ســـان گلـــزار جنـــان طاؤکـــه

  …يني نــشي در بــرش کــشتگرفتــه
ــشتي ــانم  دربهـ ــوثريـ   … آب کـ
   مـــايـــدة نوخطـــان در دچـــو روي

  …يــد آب دزديــر از شــرمش بزســر
  …د همــا فــريــر گيلــوفرش از نکــه
  ١رده شهبازـرش کـ چتير جا در زکه

 ورناگ و اچول را وصف يها  خود چمشهي در مثنوي مشهدي قدسطور ينهم
 ترک جام يابدآن مرتبه رسانده است که اگر خضر ب ه ورناگ را بةچشم .نموده است

 ين که اگر سکندر اعظم آب از ايد اچول گوة کند و در وصف چشميوان حةچشم
 .مرد  نمييوان حة چشميخورد در جستجو چشمه مي

چنان  ه را بيار دين اوصاف ايرکشم ه خود مربوط بي مثنوين ا دري مشهديقدس
 شده ير از کشمي مانند گلزاري مثنوين ببان نموده است که خود اي و دلکشيباييز

 است و سخن يدا او هوي مثنوين از اي مشهدي قدسييگو  قدرت و کمال سخن.است
 يبايار دلکش و ز فن او رخسي دستهاي مشاطگ.مثال است  او بيي بندي و معنينيآفر

 در وصف ي خود هم قدسةظفرنام در . استيدهتر گردان تر و برازندهيبا را زيرکشم
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٤٠٣

 ير کشميزا  جانفزا و کرشمهة او از خطّيفتگي شين سروده است و از ايات ابيرکشم
  .رسد  ميثباتا هب

سخنان است  يرکشم ه که مربوط بي مشهدي قدسةنام ظفراز  يرين زياتاب ابنده ب
  :رسانم  مييانپا به ا رخود

ــس… ــشم  ز ک ــف ک ــشنير وص   ام يده ن
ــت ــر  نديدســ ــرو بــ ــدة بحــ    گردنــ

  يــست در آفـاق ن يي جـا  چـو کـشمير  …
ــم ــرقـ ــايم ي مـ ــنمـ ــشم ه بـ ــاد يرکـ   يـ

   راســـتينـــست اگـــر گفــتم ا دروغــي 
  

ــه ــشمير بـ ــه و د کـ ــود رفتـ ــده خـ   ام يـ
ــه ــالم ب ــشم ع ــو ک ــاير چ ــري ج   … دگ

  يــست اغــراق نيچ گفــت و گــو هــدريــن
ــه در ــذ   ک ــه ک ــفش از خام ــزادوص   بم ن

  ١… سزاسـت  شکه بستودمش آنچنان ک   
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