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جلد چهارم » يات فارسيخ ادبيتار« بهيف خود مسمي در تصنرد براؤناپروفسور ادو
 يکي, ستند هستند مي هند فقط دو شعراي شعرايان فارسير داده است که متذکّ
 را شاعر محبوِب يري کشميعلّامه اقبال هم غن. يري کشمي غنيگريخسرو و د ريام

 يف غنيتوص خود به» دنامهيجاو«او در . نوشت ين ميداند و بر اشعارش تضم يخود م
 يت و آزادي حري و براهسته گفتيرِت او را شاي و عمل و کردار و حسن سپرداخته

  :ديگو ير سادات شاه همدان مخاطب کرده م ساالي را سوير غنيکشم
   کــه داد؟ين ذوق آزاديــهنــد را ا

ــرهمن ــده دل  آن بـ ــان زنـ   زادگـ
  کار و سخت کـوش     ن و پخته  يزبيت

 ر ماستياصل شان از خاک دامنگ

   کـه داد؟   يادي صـ  يد را سودا  يص
ــر ز رو ــة احم    شــان خجــليالل

  از نگاه شان فرنـگ انـدر خـروش      
 تـر ماسيران کشمـن اختيمطلع ا

. نگر متولّد شديم در شهر سر ١٦٣٠/ه ١٠٤٠ در سال يري کشمي طاهر غنمحمدلّا م
 در کمال يوجود جوان  بايو. م فوت کرد ١٦٦٨-٦٩/ه ١٠٧٩ در سال يام جوانيو در ا

ر است که ي کشميسرا يفرد فارس  منحصر بهي نمود و او از شعراي زندگيتعلّق يب
  .ن قرارگرفته استيخّرد مکرر معاصران و متأياشعارش مورد تقل

  :ن گفتير چني در مورد کشميغن
 کشمير از صـباحـت روشن گر جمال است

 حسن سياه اينجا گر هست خال خال است
و از مواعظ و مجالس .  درس خوانده بودي ملّا محسن فاني در مکتب عرفانيغن
 يداتمجاه ِب اخالق بهية نفس و تهذي تزکي عصر خود استفاده کامل برد و برايعرفا

  .پرداخت
ت يک رواي» ريکشم ِريمشاه« بهين فوق در کتاب خود مسميالدمحمد يمولو
ر شهرت ي در تمام کشميت دربارة غنين حکايا. ان نموده استي بيتيطور حکا جاذب به

 سکونت ي برايند که غنيگو.  اوستي و استغناينينش دارد که نشانه منتها فقر و گوشه
در را باز , شد ي که خارج ميده بود و هنگاميگز بريخود اطاق کوچک و محقر

ن يچون از او علّت ا, بست ي خود ميگشت دِر خانه را بر رو يو چون برم, گذاشت يم
 مال و متاع خانه ي نگهداريپاسخ داد که بستن در برا,  را سؤال کردنديرعاديکاِر غ
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 را ين خانة خالدر هنگام رفت. ستي نيزياش جز خود او چ است و چون متاع آن کلبه
  .تا در امان باشد, بندد يگردد در را م يگذارد و چون برم يباز م

با ي زيا ن داستان را در قطعهيا,  استيري کشميوطِن غن  اقبال که هممحمدعلّامه 
  :ديسرا ين ميچن» ام مشرقيپ«در 

ــ ــخنيغن ــو  آن س ــغيگ ــل ص   ري بلب
  چــو انــدر ســرا بــود در بــسته داشــت

ــه د ــن آنچ ــد يز م ــدن ــتاراي   ن رواس
ــانه ند بـــهي تـــا نـــشيغنـــ   اش کاشـ

 روز در خانه نيستـچون آن محفل اف

ــشم  ــنج کـ ــوا سـ ــو نظير مينـ ــنـ   ريـ
  …چو رفت از سرا تخته را وا گذاشت       

   کجاسـت  ين خانه جز من متـاع     يدر ا 
  اش  گـــران اســـت در خانـــهيمتــاع 
 !ستـيانه نـچ کاشـين هـي تر از ايته

در ) راني روزگاِر ايکتايو فاضل و پژوهشگر و دانشور و عالم  (يهرانتآقا بزرگ 
 تهران بر ةمطبوع, سوم در جلد نهم و قسمت عهيالش في تصانيعه اليالذر  بهيمسم يکتاب

ن يعه تعلّق داشت و در ايمسلک ش به نوشته است که او ينسبت غن  به٧٩٣٠ ةصفح
ال  است و از او سينسبت وفات غن  از مسلم هم درج کرده است که بهيک رباعيکتاب 

  :شود يدا ميپهجري  ١٠٧٩ يوفات غن
  ني گشت ِکه و ِمه غمگ     ياز فوت غن  

  پرســـند بگـــوبخ وفـــاتش ار يتـــار
 

  نينـش  هرکس شده در ماتم او خانـه      
ـ  ز يپنهان شد گنِج هنر   «   »نيِر زمـ  ي

 )ه ١٠٧٩(               
خواست که  يمرا  ي غنيتبيک او . حد بود ي بر صائب بي غنير شاعريتأث

  :کندبن خود عوض وايسراسر د با
 گرفتار شدم, ن بودـيرنگ زمـدام هم ريخط سبز مرا کرد اس  بهيحسن سبز

 او دو صد اشعار منتخب کرد و.  خود سرودييها  غزلي غنيها صائب در تتبع غزل
  :ة المناک سروديک مرثين قدر متأثّر شد که يم چني بر وفاِت کليغن. ران برديا خود به با

ـ ف کز د  يح ـ وار ا ي ـ لـشن پر  ن گ ي   دي
ــا در  ــاِد او زيـــعمرهـ ــيـ   نير زمـ

  ک دگـــريـــاق يعاقبـــت از اشـــت
ــار ــيگفـــت تـ ــات او غنـ    يخ وفـ

 

ــان آن بل ــ طالبـ ــاِغ نعـ ــِل بـ   ميبـ
  مي و سـل   يخاک بر سر کـرد قدسـ      

  ميکجا مق ين هر سه در     ياند ا  گشته
ـ      يطور معن «   »مي بـود روشـن از کل

 )ه ١٠٦١(             
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. دياران مخلص را نديد دوستان و  خوياو در زندگ. داشت يق مي مشاهدة عميغن
  :گفت ين علّت ميهم به. ل کرديا مشاهده قلي

  کــردم هرچنــد جــستجو در عــالم   
  شطرنجيها افسوس که همچو مهره

ــهيــ   دم کــميــجهــان د اراِن موافــق ب
 مـه باانـنيـنش ند همـيگ نـک رنـي

گه او گه . داشت يتر و ارزشمند م ار مهمي خود خلوص و وفا را بسي در زندگيغن
 ير مسميک طنزنگاِر شهي. سرود ياران خود هجو هم مي يريت و دستگيحما به
اران ينسبِت   او به.ر بودون خود مشهيسرودن هجِو معاصر به) ه ١٠٧٨ :م(» طغرا ملّا«به
  :کرد» ملّا طغرا« خود سرزنش يک رباعيچنانچه در .  اشعاِر هجو سروديغن

  فش چو جسد  ي که بود روح کث    يٰطغر
 نـرش ارباب سخـ که برند شعديگو

  ران شده دشمن ز حسد   يبا صاف ضم  
 د؟ـرش چه رسـشع تا به, نامش نبرند

ن اغلب است که او در غزل خود يا. مينيب ي مرا» طاهر« تخلّص او يدر دو اشعار غن
  :برد يکار م  تخلّص خود بهيرا هم برا» طاهر«ن واژة يا

 تم طاهرـغربگرد گيـر  چنان گرديـد دامن
 ١ ريگ شيشة ساعت بود خاک مزار منکه
*  

ــار ــت ت ــاهريگف ــاتش ط   خ وف
 

  ٢ سخن ي ز جهان گو   يبرد اله 
 )ه ١٠٦٣(           

افته يعمر دراز  يشود که غن يان ميقت عين حقي ايوان غنيق ديپس از مطالعة عم
  :شمرد ي خود را وباِل جان ميريبود و او پ
 ٣ هرزه چو طفالن ني سوارگردم هنوز  از ضعف پيـري اسـت مرا تکيـة عصا  
  :کرد يِب چشم مينک زيسبب ضعف چشم او ع به
 ٤نگه از شوق جمـال تو زند سر بر سنگ  نيست عينک که نهاديم ز پيري بر چشم  
  :گفت يزار بود و ميسبِب ضعف طاقِت سماعت او ب به

                                                   
 .١١١ص , ديوان غني  .1

 .١٣٥ص , همان  .2

 .٨٢ص , همان  .3

 .۹۲ص , همان  .4
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تأثير شاعري غني بر 
او يک . حد بود صائب بي

خواست  ميرا بيت غني 
 خود سراسر ديواِن باکه 

 .عوض بکند

 ١شنوم که تا بلند نگردد سخن نمي  رهيِن منِّت گوِش گـراِن خويشتنم  
  :خته بوديده بود و دندان رد شي سفيمو

  مو گشت سفيد و ريخت دندان  
 ٢در صـبح شـود سـتاره پنهان  

 بود و خود را يوان غنيکه مرتّب د» مسلم«
 و ضعِف يرينسبِت پ به, ستدان ي مي غنشاگرِد
  :ا استين گوي چني غنيجسمان
  .“ست و استخوان مانده بوديواز پيکر هيواليش پ”

 رحلت کرد و او را هجري ١٠٧٩ يد و نه هجرکهزار و هفتايآخرش او در 
ک ي»  ماهري علمحمد«سلسلة وفات او  به. مدفون کردند» الشعراةمقبر«ر در يکشم به

  : گفتچنينخ يقطعة تار
  چو دادش فيض صحبت شيخ کامل محسن فاني

ـاب او در نکته   دانـي شـد غني سـر حلــقة اصـح
  تهي چون کرد بـزم شـيخ را گرديـد تاريخش

ـاني شــد   ٣کـه آگـاهي ســوي دارالبــقا از دار فـ
 ) ه١٠٧٩(

د يگو يم. ان نموده استي بي وفات غنةسلسل ک واقعه بوالعجب بهي يطاهر نصرآباد
. دربار بفرست  را بهي نوشت که غنيا ف خان نامهير سي کشميوال ب بهيز که اورنگ

 پاسخ داد که شما شهنشاه يغن. ش نهاديب پيز و حکِم اورنگ, دي را طلبيف خان غنيس
ف خان يس. چه طور آنجا خواهد رفت,  شده استيي سوداين خبر بفرستد که غنيرا ا

د و ين شني ايغن. ن خواهم گفتيک مرِد عاقل من چطور چنينسبت  گفت که به
بعد از سه . د و رفتيرون خانه دوي بييعالِم سودا چاک کرد و به/دي خود را دريها جامه

  .دنديل او شنروز خبر انتقا

                                                   
 .۲۰۰ص , ديوان غني  .1

 .۱۱۲ص , همان  .2

  .١٧٢ص , الخيالةمرأ  .3
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 يسبب فن شاعر او حس کرده بود که به. دست در علم و فضل هم بود رهي چيغن
  :ديگو يم. اشته استذاو علم و فضل را پس پشت گ

 زيـر برگ نهان اي کـه بمـانـد به چو ميوه  ز شعر من شده پوشيده فضل و دانش من  
او .  نکردييسرا ا سلطان مدحير يا اميس يچ رئي حصول زر در شاِن هي برايغن

  :شود ير نمينت محفل غيو ز. گدازد يسوزد و م يمحفل خود م مانند شمع به
 دارد مـرا از جاي خويش سعي روزي برنمي

 ١ريزم ولي در پاي خويش آبرو چو شمع مي
  :ب سروده استيز  در مدح اورنگيک رباعي فقط يغن

  خلق ار به يکه بخت شد     در عهد تو بس   
 ضي که ز فيدوـال جـدر باغ جنان نه

  خلــق  هرگــز ندهــد ســپهر آزار بــه   
 ٢قـلـخ  ار بهـ بيدهـاره بـهر روز دوب

باً يحال تقرال يوان غنيلکن در د.  چند شعر سروده بوديد که غننزن نتوان يتخم
ن يتر ّ  مهمي ازکي يغن, يري کشمي محسن فانهمراه با.  وجود دارندبيتصد ههزار و نُکي

ات و ٍآثار او مضمر يت و ارزش شاعرانة او در احواِل حياهم.  هند استي فارسانشاعر
 يگر کس. عوض بکندرا وان خود ي آماده بود که سراسر ديک شعر غني اصائب ب. است

طور اهدا  بهرا  يا آن کس شعر غنيشد که آ يا ميصائب جو, ديرس يران ميا از هند به
  آورده است؟
 يطرِز شاعر دل هميب.  بوديغندلدادة اشعاِر , د که همعصر صائب بوديطاهر وح

ش يدت پياحتراِم تمام نذرانة عق  بايخدمت غن اقبال به. داشت يز ميار عزيبسرا  يغن
  :شود يان ميل عياز اشعار ذ. کند يم

 ظاهر غني, فقر او باطن غني  طاهـر غني, نوا شاعر رنگيـن  
  :رساند يغام مين پي علّامه اقبال را ايغن

  و دشـت  ان کـوه    يـ  جـوالن مِ   يزندگ
 تــدر بهشـن انـگـ فيـوبـازه آشـت

   که از ساحل گذشت    ي خُنک موج  يا
 تـدر بهشـه زن انـانـتـوا مسـک ني

                                                   
 .۸۸ص , ديوان غني  .1

 .۲۳۶ص , همان  .2
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 تاو مخالِف سرق. شود يده ميتر د ات او واضحيغزلدر  ي شاعر دربارةيدگاِه غنيد
ن هم درست است که هر شاعر يا. پسندد ي را ميمعن  بااو اعتراض و نقد. و تکرار است

مغز و خوب و زشت و بلند و پست هردو  ي اشعار پرمغز و بير و بزرگ دارايشه
ش اساتذة فن ي تلمذ پيد که زانويهر شاعر را با. مينيب ي مضايب دينانکه در چ .باشد يم

  :د کهيگو ي ميغن. ته بکند
  ١ارانـش يـرزنـرا ســب مـيـرد از عــک  کندن شود از رگ خالي چون نگيني که به  

*  
  بلند و پست نيست بي, دـاز باشـگر اعجشعر ا

 ٢ها يک دست نيست در يد بيضا همه انگشت
*  

 بهـر خـدمت پـيش اربـاب ســخن آمــاده بـاش
 ٣نقش خود را چون قلم بنشان و خود استاده باش

آن مقام  به,  کردهين طيل و تحسيو تکم و قبول منزل ردج يتدر  بهي غنيفن شاعر
ت ين و تهنين و آفريتحس آنجا شاعر از هر چهار سو مستحق د که ازيو محل بلند رس

 دندبورون هند منتظر اشعار او ي از هند وبيدانشمندان و دوستان زبان و ادب فارس. شد
اجل آمد و او را از , دي شهرت رسيلکن چون او بر منتها. داشتند يو او را دوست م

رد که دوستان زبان و ادب خو يمار تأسف ياو بس. باالبرد  بهيمحفل زبان و ادب فارس
  :ستي را فکِر ذات او ني او هستند لکن کسيوانة شاعري ديفارس

 ٤افسوس که نام ما نبردند  يـاران بـردنـد شعـر ما را  
گوشة   خود بهيلکن غن, رنديگ يم  او عزّت و شهرت را فرايلة شاعريوس مردمان به

 ينگار  و مدحيمي ندياز طبِع غن. کند ي خود ميروي و پيي مانده است و ماتِم تنهايگمنام
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  ٤٦٤  قند پارسي

  

او قانع . داشت ي نمياويش و عشرت دنين سبب او سامان عيا به. هزار فرسنگ دور بود
  :دانست که يو م, بود

 غـني چـرا صـلـة شـعـر از کـسـي گـيـرد
 ١همين بس است که شعرش گرفته عالم را

 ياو قطره را بازساز. ارفع استار بلند و باال و ي بسيکرد که رتبه شاعر ياو تفکّر م
  :ن عوض کنديمي سيها گلا پس چرا در را ب. کند يل ميکرده در در تبد

 ٢گوهر است, خوب اگر بسته شود  آب بـود مـعـني روشــن غـنـي  
ن يمضام, مطابقِت طبع آن عهد به,  اويها در غزل. گو بود  شاعِر غزلياساساً غن

 يه ضد طبِع غنيتفکّر خمر. شود يافته ميفراوان ت ياخالق و تصوف و فقر و ماورائ
ک آب و تاب و ي او يدر شاعر, کاربرده است بهرا ن تفکّر يگاه او ا  گاهاگرچه. بود

  .دا شده استي نو پييگو درخشنده
 کرد جام صرف همه داشت که زري نرگس  آن چشم مسـت باده کشي را چو عام کرد  

*  
 ٣نسيم سخن شگفت آن غنچه دهن به  افتگلشـن حسـن تو ره ني باد صـبا به  

  :ستاموجود ر يزار کشم  حسن و مرغزار و سبزهياسل عکّيدر اشعار ذ
  لِب دلـدار گل, عـارض گل, تـن گل, پيـرهن گل

  پيکــِر ســاقي ســراپا گــويي از گـل ســاختند
  باغبــان صـنع بـســته دســتة ايــن چــار گـل
 ٤رخسار گل,  گلچهره, بدن گل, پا گل, دست گل

*  
 گنجم شوم عريان تن و در جامه از شادي نمي

 اگر يک شب دهد آن ماه پيکر تن در آغوشـم
*  
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   فارسي غني کشميري در شعر و سخِنسهِم  ٤٦٥

  

 روز محشـر دسـت ما و دامـن پيـراهنش  کشد تا کي آن نازک بدن را تنگ دربرمي  
.  استيخوب  باحيکاربردِن تلم  و حسن غزل بهح استي غزل تلميک عنصِر اساسي

  :ن استي چني شعر غناما, اند  کردهاستفادهاد يحد ز به را عوسفيت ي حکايدر غزل فارس
 ١اش روشن کند چشِم زليخا را که نوِر ديده  غـني روز سـياِه پيـِر کنعـان را تماشـا کن  

  :استل يهام و تمثياستعمال از سرشار ا ي غن از اشعاِريبعض
 ٢ـمـيـدمـعـني قـنـد مـکـرر فه  ديده چون آن دو لِب شيرين ديد  

ن هم يشود و از ا يده ميار ديوان او بسي مطبوعة ديها  و نسخهي قلمياه هنسخ
نده يهر دور تابنده و پا  او بهيشود و عظمت شاعر ياو ثابت مفراوان ت ياندازة مقبول
  .خواهد بود

  ايه را ديدندـس بيآدم دي که مردم ـخوشا عه
  ٣غريب است اين زمان گر ساية آدم شود پيدا

 يا راـل دنـتگاه اهـي دسـند پرسـا چـتني ـغ
 ٤پيداشود ار جم ـعت آن از حصـد وسـکه باش

  منابع
 .اورينتل پبلک الئبريري, خدابخش خان, ديوان غني کشميري .١
 .عليگره, موالنا آزاد الئبريري, ديوان غني کشميري .٢
 .سيتي پتنه, هتيسي الئبريري, ديوان غني کشميري .٣
 .سيتي پتنه, ميتن گهات, عميهن خانقاه مِنابستاکت, شعراي مهم فارسي کشمير .٤
 .مجلّة کشمير, شيرازه .٥
 .سيتي پتنه, ميتن گهات, کتابستان خانقاه منعميه, غني و همعصر او .٦
 .دکتر نورالحسن انصاري, زيب عهد اورنگ فارسي ادب به .٧
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