
  ٤٦٦   پارسيقند

  

   فاني کشميريميهِن, کشمير
  ∗ملک سليم جاويد

در سال  سلطنت مغول در هند را )م ۱۵۲۶-۱۵۳۰/ه ۹۳۲-۹۳۷(بابر ظهيرالدين محمد 
 .تر کرد عيآن را وس) م ١٥٣٠-١٥٥٦/ه ٩٣٧-٩٦٣( ونيس نمود و همايتأسم  ۱۵۲۶/ه ۹۳۳

کومت ح) م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤( اکبر محمد  دورة سلطنِتي هجر٩٦٣در سال 
آن سلطنت را ) م ١٦٢٧-١٦٥٨/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸(د و شاهجهان ياوج خود رس مغول به
نگاران  خيسندگان و تاريشاعران و نو, هندس سلطنت مغول در يبعد از تأس. داد توسعه
او .  دانشمند بوديخود شخصبابر .  بادشاهان مغول هجرت کردنديدربارها ران بهياز ا

ن جهت ياز ا. تخت دعوت کرديپا گر هند بهي دي معتبر را از جاهايها تيشخص
 يدربارها  خودشان را بهيدادن علم و هنر و دانشمند  نشانيدانشمندان و هنرمندان برا

  .ک کردنديبادشاهان هند نزد
ن گفته ي دورة زريدان فن معماريدورة شاهجهان در م ران بهي هند و ايخ ادبيدر تار

ن دوره يتر هممن دوره ي در هند ايان و ادب فارسج زبي تروين همه برايبا ا. شود يم
مذاهب  پسر شاهجهان هم به) م ١٦١٥-١٦٥٩/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹(داراشکوه . بوده است

ن سبب او يهم خصوصاً او مذهب هندوان را دوست داشت و به. داد يت ميگر اهميد
  . ترجمه کرديزبان هند ت را بهي سانسکريها ار کتابيبس

,  را انتخاب کرده بود که مثل ظفر خان احسنيخود فرمانداران شاهجهان در درباِر
شان خود يان اياز م.  بودنديات فارسي زبان و ادبيار حاميمهابت خان و افضل خان بس

ر مجالس ي بزرگ بودند و ظفر خان در کشميافضل خان و ظفر خان احسن شاعر

                                                   
  .نو  دهلي, )دانشگاه دهلي( ذاکر حسين استاديار فارسي کالج  ∗

 



   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٦٧

  

 اسلم سالم و محمد و ين طاهر غمحمد ملّا ر مثِلي کشمشاعراِن. کرد ريمشاعره را دا
  .ار معروف بودندين عصر بسيز در اي ني محسن فانمحمد ملّا

 ولد ي محسن فانمحمد ٣رزاي م٢خي ش١ملّا
 در محمدخ ي بن شيري حسن کشممحمدخ يش

ر تولّد ي در کشم٤م ۱۶۱۴برابر با ه  ۱۰۲۳سال 
 خود را در وطن يالت مقدماتيتحص. افتي

 حفظ کرد و قرآن. ندان رسايپا ر بهيخود کشم
  :گفته است

  چو طفل جـان مـن در مکتـب تـن          
ــه   ــن ب ــان م ــد    زب ــنا ش ــرآن آش   ق

 چو جلد از بس که کردم حفظ قرآن

ــواد د ــسـ ــنيـ ــرد روشـ   دة دل کـ
ــکل ــد يـ ــدا شـ ــرار خـ ــنج اسـ   د گـ
 انـت پنهـت دارم دوسـر پوسـيز به

 فقه و, ثيحد, ياضين همه علم ريا دستور زبان و منطق را هم خواند و با يفان
  .ادگرفتير را يتفس

  ياضـــيدم در ريهـــا کـــش اضـــتير
ــا حــد    را عمــل کــرديثيلــب مــن ت

  رقصم قبول اسـت    ي که م  يهر راه  به
 ردمــر کـيوـن ازل تصــدل حس هـب

  يز راضــيــکــه شــد از مــن ارســطو ن
ــلّ   ــه ح ــشکالت فق ــانم م ــردزب    ک

  که در دستم چو دف علم اصول است       
 ردمـــــر کـــــيســکالم اهللا را تف

 ي ول, بوده است٥ي استاد فانيعقوب صرفيخ يکه ش ندد دايسندگان راينواز  يبعض
کرده و مين بيان احمد يدکتر ظهورالد ه ۱۰۰۴ در يخ صرفيد که شيگو يان را رد /

 هجري ۱۰۲۳سال   دري فانيو مطابق نظر پروفسور عابد ٦درگذشتم  ۱۵۹۵
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شاهجهان و داراشکوه 
و ظفر خان احسن 
سرپرستاِن فاني 

 .اند کشميري بوده



  ٤٦٨   پارسيقند

  

 شاگرد ملّا يفان.  باشدانستتو ي نمي استاد فانيخ صرفيل شين دليا  با,١افتي تولّد
 محمدن يالد  را از استاد نظاميالت مقدماتي تحصيفان.  بود٣ي و ملّا محمود گاف٢بصوا
  : گفته استياز فاني ناز و نيدر مثنو. رک گرفتيخ ميش

ـ که بود استاد من خوش طبع ز         رکي
 ن را رهنما اوستي دهلن عصر ايدر

ــام ــد نظ ــيال ــد ش ــخ مين محم   رکي
 تـ اوسصيطٰفـمصان ـراغ دودمـچ

 صالح عمل ةدة تذکرنسينو. رنديپذ ي او را مي دانشمندان بزرگيسان و بعضينو تذکره
  :ديگو ي و مهاعتراف کردرا  او يدانشمند
ر يخ حسن کالم است و مانند بهار در کشمي جلوه شيريخ محسن کشميش”

 و دهد يان جلوه مي را با حسن وجوه بر صفحه بيصاحب مقام شاهدان معن
  .٤“ديکشا ي مين وصفيکوترين  بهيسرانگشت قلمش عقده از سررشته معن

, گر صرف کردي خدمت ادب علوم دي خود را برايک بخش زندگيکشميري  يفان
  نيالد سلطان قطب. ر بگستردين کشمين علوم را بر سرزميخواست که ا ياو م

 ثي و حدقرآنس ي تدرير براينگر کشميدر زمانة خود در سر) م ۱۳۸۹-۱۳۳۷(
کرد که بعد از چند وقت از غفلت حکومت بسته شده  بنا»  قطبةمدرس«نام   بهيدبستان
ان خود را درس و ي آن دبستان را دوباره باز کرد و آنجا دانشجويمحسن فان. بود
برادِر  (٥ع زمان نافمحمد و يري کشمي غن,ين فانيتر شاگردان خوب. داد يس ميتدر
 اسلم سالم محمد ي کاسه و حاجمحمدا  و ملّيرمذخواجه قاسم ت) يري کشميغن

  .بودند
  : آمده است کهاليالخ آتمر ةدر تذکر

”در ادراک يبود ولکشميري  ي محسن فان شاگرِديري کشميست که غني نشک 
 شاگرد يري کشميغن. تر بود  بزرگي فان او از استاِدي و دانشورييو دانا
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٦٩

  

 فنون علوم بر استاد ر ادراک دمدد طبع  بود و بهياستعداد محسن فان با
  .١“ نموديدست رهيچ

 يري کشمي دربارة استعداد غنمآثرالکرام مؤلِّف ي آزاد بلگراميغالم علمير ن يهمچن
  :کند يده مين اظهار عقيچن

ر تلمذ نمود چون طبع بلند ي کشمي درس ملّا محسن فانةاز بدو شعور در حلق”
  .٢“دينهم رسا سته بهيت شايداشت در روزگار مش

  :گانه استي يده دارد که او در شاعري عقريکشم واقعاِت صاحِب
 ةخطّاز  اتّفاق ارباب سخن است که اما بود يهرچند شاگرد ملّا محسن فان”

 يبند ال نازکيخ م هند در آن عهد همچو او خوشير بلکه تمام اقليکشم
  .٣“برنخاسته

گران را درس ي دي و آشت صلحي بود و براي و نوعدوستي علوم انسانيروي پيفان
کو با دشمنان ي و هم رفتار ني و مهر و عالقه و برابري و آشتياو در سالمت. داد يم

 متفاوت يها  گوناگون و مردم مذهبيها مثل ملک هند که آنجا نوع زبان. اعتقاد داشت
  . هم مشرب استيلي خيس کردن فانيتدر, دارد

  تابـد  ي از تو رو نم    يدوست هرچه کن   به
  و گـرد کـدورت غبـار خاطرهـا        مشو چ 

 ب مکنـين و عـي عالم ببي و خوبيبد

ـ   يدشمن از برس   به    مـدارا بـاش    ي در پ
  هـا بـاش   چو شمع داغ محبت چراغ دل 

 ٤وار در تماشا باشيچو چشم صورت د
. کرد ي خاص باور نمي بشردوست و انسان بود و مذهبين که او مرديخالصه ا

اصالً او اهل . خارج از کشور سفر کرد م به گوناگون کشور هند و هي در شهرهايفان
 ي و عالقه دارد و در شعرهايل و آشتيهن اوست مير که مين کشميسرزم به .ر بوديکشم

  :سدينو يخود م
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  ٤٧٠   پارسيقند

  

 ١جز شراب ناب شمع مجلس احباب نيست  در بهـار گلشـن کشـمير فـاني هر طـرف  
  .کرد يرا پسند نمگر ي دي جايکرد و آب و هوا ين مير را تحسي کشمياو آب و هوا

  بايد نوشت ها از کوي هندوستان مي شکوه  ردـزبـان آه س از کشميـر هـاي کتابت در  
  بودـمير نـجـز گوشـة کش ورنه جاي تو به  ت شده در هند وطنهفاني از بخـت سـيا  
  ٢بايد نسـيم نـوبهـار کابل و کشـميـر مي  د مرا ليکنـگال هند خوش آمـهواي برش  

,  خانمحمد نظر آنجا درباِر. بلخ سفر کرد س خود او بهيردن تدرل کيبعد از تکم
 را احترام ي متفاوِت فان علوِم خان دانِشمحمدنظر . حاکم بلخ را خدمات انجام داد

  .د نوشته استيش او را چند قصاي در ستايفان. کرد يم
  .٣“بودفته ربخارا   فوج شاهجهان بهيروزي بعد از پيفان”. بخارا هم رفت   بهيفان
 ي وقت.٤“خراسان رفته بود بعد از اخراج خود او به” دارند که يسندگان راي نويبعض
 چند ياد آوردن دهليشد از  يده مير کشيکشم  بهي بازنشستگي گذاردن زندگيکه او برا

  :ت نوشته بوديب
  فاني آخـر منـزوي در گوشـة کشـمير شـد

  ٥آباد نيست ي خوشتر از شاهجهانيگرچه جا
. وب کرده بودصآباد من استاندار الهت يلئومس به يک زماني ي را براين فانشاهجها

 او يي در راهنمايفان. افتي بزرگ آن وقت بود تماس ياهللا که صوف خ محبيش ابنجا يا
  :ديگو يآباد م  بزرگ الهياد کردن صوفيبا . ت حاصل کرديدرس معنو
  دــاد آمـــآب هــن الـــاد مـــي هــب  چو هـر شهـري ز هـنـدم يـاد آمـد  
 ٦ست اکه مشهور جهان از فيض عام  سـت ادرو شـــيخي محـب اهللا نام  
اد يبا . هر کرديسرا  و مقامات مختلف هکردهم  سفر کابل يشود که فان يظاهر م
  :ديگو يکردن کابل م
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧١

  

 آمده الخيال مرآتدر تذکرة 
شک نيست که غني ”: است که

کشميري شاگرِد محسن فاني 
کشميري بود ولي در ادراک و 

  استاِددانايي و دانشوري او از
 .تر بود فاني بزرگ

 ١از براي او جهان آرا و شهر آرا بس است  کابـل يـاد فـردوس و ارم فاني کند کي به  
 در يفان. اند بودهکشميري  ي فانشاهجهان و داراشکوه و ظفر خان احسن سرپرستاِن

او فقط پنج . کند يف ميقصائد و نظم خود را توص
ف يدر توصرا  از آنها يکي. ده گفته استيقص

 ي مهربانيده فانين قصيدر ا. شاهجهان نوشته است
ن يدر هم. داد و بخشش و سخاوت بادشاه را شرح

پرست  هنيکند و خود را م يف هنر ميده توصيقص
م و زر و انعام و يافت کردن سيبعد از در. نشان داد
  :ديگو ياکرام م
 ٢نارـقنرگـس از بهـر نـثار ثـاني صـاحب  گيرد ز چنبيلي و بيل سيم و زر را دام مي  
  :کند يسه ميروان با شاهجهان مقاي در بخشش و سخاوِت حاتم و عدل و انصاِف نوشيفان

 از کافر گرفتن پيش او چون فرض بودجذبه 
 ٣دل از نوشيروانـت و عـم گرفـهمت از حات

 ةباچيدر د. نام شاهجهان بادشاه وقف کرده است بهرا » ثار مصدراآليمثنو «يفان
  :کند يف شاهجهان مي توصيمثنو
ده و يراث رسيم ش بهي ستايتي گيي که فتح معمورة ربع مسکون از آبايشهنشاه”
ده از آن ي گوناگون کشيها  قدرت در اطراف و اکناف آن طرحتصرف دست به

 نقوش افالک تواند ةيپا  خود را بهة که از تختة خاک مرتبيعيجمله نقش بد
  .٤“ روزگار خواهد ماندةامت بر صفحيام قي نام و نشانش تا قيشاءاهللا تعال رساند و ان

ف ياش را توص يانت روحيو رشد و هدا ٥ داراشکوه بوده استِم درباِري نديفان
  :يتهيمطابق ا به. کند يم
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  ٤٧٢   پارسيقند

  

  .١“ دوستانه داشتِي با داراشکوه وابستگيفان”
  . ديگر رخ نکرد وابسته کرد سپس درباِر خود را با داراشکوهيفان

 ٢شود هر در نمي ديگر سرش فرود به  ه سجـدة دِر داراشکـوه کردـفاني ک  
  :کند  را بيان ميداراشکوه احساِس خود هاي فاني راجع به يکي از غزل

  ردـر کــم تأثيــر هــگي در دهــوانـة ديـماي
  ردـر کـن زنجيـاي مـلي در پـاقـرم عـج کو به

  ندـک ون ميـت خـم تهمـم هـغ قلـيـر دِم تـب
  توان تحرير کرد حرف رنگين بعد ازين کي مي

  م داراشکوهــا را از غـه مـف کــو يوسـداغ ش
  ر کردــني پيواــا در جـس زليخـعشق بر عک

 اني نوشتـة فـخـ بر نساي هباچـ ديري اـقاض
 ٣ردـير کـر را در شـن رقم زد زهـفتوي خوني

 ِسرپرستان معروف درباِر شاهجهان و معاصر و ر و شاعِري کشمحاکِمظفر خان احسن 
  رارا که ظفر خان اويار خوب داشت زي بسي وابستگياو با فان.  بوده استيمحسن فان

 ي ومِداخوش ي براي فان,ر شدر مقري کشم که ظفر خان حاکِميوقت.  بوديبان سخيپشت
  : نوشتيا دهيقص

 ٤که ابر فيض ظفر خان کامگار آمد  بهـار گلشن کشميـر باز رنگين شد  
 و ملّا شاه يآباد اهللا اله ح محبيف حضرت شي در توصي خود فانِيدر شاعر

  :دگوي ي ميبدخش
  ٥يعني کـه محب خـاصّ ملّا شاهيـم  مـاي رت اهللاــد حضــريـم و ميرـيـپ  
  محبوب و محبما گشت بلي و حب   ٦ايــم اهللا در سـلسـلـة شـاه محـب  
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٣

  

ف کرده است و در ياهللا را توص خ محبي بزرگ شيات خود صوفي در ابيفان
  :ديگو يشان م يانه و در بزرگيت صوفيافت کردن هداي آن دريسرپرست

ــ ــهر چ ــر ش ــدم يو ه ــدي ز هن   ادآم
  ســـت ااهللا نـــام خ محـــبي شـــدرو
ــه ــتانش جب  ب ــاک آس ــخ ــودمه   ه س

ــستم در ز روح  ــدد ج ــاو م ــاري   ن ک
ــصت   ــو رخ ــچ ــاکشي   افتم از روِح پ
 تـسين نـير ازـين غادـيکه آداب مر

ــه ــ بـ ــه يـ ــن الـ ــد  اد مـ ــاد آمـ   آبـ
  سـت  ا ض عام يکه مشهور جهان از ف    

ــودم     ــرد وج ــاک از گ ــازد پ ــه س   ک
ــردار    ــد خب ــن باش ــوال م ــه از اح   ک

ــبگردان ــوقميـ ــاکشد سـ ــرد خـ    گـ
 ١ستين ني زمير بر رويچه شد گر پ

 و ي و شاعرييدانان دربارة دانا خيسان و دانشوران و تارينو  از تذکرهياريبس
. ر درگذشتيم در کشم ۱۶۷۱/ه ۱۰۸۲ در سال يفان. کسان دارندي ي راي فانِتيشخص

  :ف کرديخ تصنيک مادة تاريش از مردن خود يپ
 ٢يعالم باق  بهيرفته فان

خاک  پوره به نيالد اش در قطب رون خانهي داراشکوه ب خانقاِهِکينزدکشميري  يفان
از خود  يها و چهار مثنو يها و رباع ها و غزل دهي مشتمل بر قصياتي کليفان. سپرده شد

.  داردي هنديها  شاهجهان گفته است واژهِفي که در توصيا دهيقص. گذاشتيادگار  به
 يات فانيمثنو«عنوان  ات او را بهيمثنو) يدانشگاه دهل (ير حسن عابدي امسيدپروفسور 

 ي انتقاديبررس«عنوان  ات را بهيالحروف آن مثنو ح و چاپ کرد و راقميتصح» يريکشم
  .چاپ کرده است» يري کشميات فانيمثنو

  :ن طور استي اياسم چهار مثنو
 .ازي ناز و نيمثنو .۱
 .خانهي ميمثنو .۲
 .ثار مصدراآليمثنو .۳
  . هفت اختريمثنو .۴
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  ٤٧٤   پارسيقند

  

نزديِک کشميري فاني 
خانقاِه داراشکوه بيرون 

پوره  الدين اش در قطب خانه
 .خاک سپرده شد به

. ر استيف کشميدر توص,  نوشته بوديري پ خود در زماِنيکه فان» خانهيم يمثنو«
 و ير و رودخانه و جوي باغاِت کشمين مثنويدر ا

ف يکرده است و تعر  خوشگوار را ذکريآبشار و جاها
  .ر کرده استي کشمِفيو توص
  :کند يخانه مي مين شعر آغاز مثنوياز ا
 کنم  نو بنا مية ميخانکه  کنم نام خـدا ابـتدا مي به  
 يموضوع شعرا, ر که بهشت جهان استيکشم

ر و ي کشميها  از فصلي فارسيخصوصاً در زمان شاهجهان شعرا. مختلف بوده است
ب ي را ترکيها شاعر ها و رودها و آبشارها و کانال وهيها و م ها و گل ها و درخت باغ
 ي فانين جهت عالقه و دلبستگيا از. ر بودي زاده و پروردة کشميفان. دادند يش ميآرا
 الله ي گلهاي و قشنگييبايز. شتر بوده استيگر بي ديشعرا ر نسبت بهين کشميسرزم به

د که رنگ الله يگو ي خود صفات آن را ذکر کرده است و ميدر شعرهاکه و نسترن 
  :د استيسرخ است و نسترن مثل پنبه سف

  جزو بدنکه داغ دلش گشته  دهـم الله را پنـبه از نسترن  
  وجود ندارد که فصِلييجا چير هيد که مثل کشميگو ي ميفصل بهار فان ِفيدر توص

ن صلح دوست و پاکدل ين سرزميچون مردم ا, طور محبوب و خوشدل باشد نيبهار ا
  :ر مثل باغ ارم استين کشمي ا است عالوه ازير خاليا و تزويشان از ريهستند قلب ا

  ر نيستـکه آنجـا کس از اهل تزوي   چو کشمير نيستيدرين فصل جاي  
  ١ت بـاغ ارمـکــه جـاي ريـا نيـسـ  دم رـمک از زد جاـاين کس دـنخواه  

نجا شراب يخ جام اي که مثل شيد مردمانيگو ي جنّت خوانده مر را باِغي کشميفان
  :ستيچون شراب در جنّت ممنوع و حرام ن, شوند يخورند مرتکب گناه نم يم

 ٢که مي نيست در باغ جنّت حرام  ن شيـخ جامهمه باده نوشـند چو  
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٥

  

 يرکشيند تصويرو ير ميل در فصل بهار کشم که اطراف استخر ديي از گلهايفان
ل رسد که نهر د ينظر م ن ساخته و بهيل را رنگ کنول آب ديها د که گليگو يکند و م يم
  :ده استيآتشکده مبدل گرد به

  رنگيـن شــده از بهــار کَولکـه   ل آب دلـيـبـلسـرده از سـرو بـگ  
   در آب آتـش افتاده استيکه گوي  چنان هر گلش سرکش افتاده است  
 ١کـده روي تـاالب دلـشـد آتـش  لـت در آب دـش آتـش انـداخـگل  

د او يآ ي گردش مين باغ براي در ايکند که اگر کس ياد ميرا م ي گردش باغ نسيفان
  :کند يم را فراموش ميباغ نع

  ٢يـمعنيارد دگـر يـاد بـاغ ن  کس کند سير باغ نسيماگر   
شروع کنم من هم از را  نشاط  باِغيف قشنگيد که اگر من توصيگو ي ميفان
اد يقدر ز ني الله اي نشاط گلهادر باِغ. توانم خود را کنترل کنم ي و مسرت نميخوشحال

  .حسادت دارندو  خلد و فردوس رشک يها هستند که باغ
  ن از انبساطـم در تـد دلـنگنج  وصـف باغ نشـاطاگر سر کنـم   
  ٣شده گلشن خلد و فردوس داغ   اين دو باغةز جـوش گل و الل  

 خود يسو د که مردم را بهيگو يمار م باغ شالي و دلکشيسپس دربارة قشنگ
  :ر استي کشميها مار عروس باغن است که باغ شاليکشاند و علّتش ا يم

  ٤که او را گرفته است دل در کنار  ارـمالـا شـه اغـه بـمـروس هـع  
  :گردد ي من دو برابر ميگذرم خوشحال يآباد م شي که از عيد هنگاميگو يم شاعر هم
 ٥دو باال طرب شد دو چندان سرور  آبـاد کـردم عـبـور چـو در عيـش  
 يها باغ  باغ شاه را نسبت بهي برتريفان. ر باالتر استيگر کشمي ديها باغاز باغ شاه 

ک خانه و خانقاه ين ي مابين فرق مثل فرقيد که ايگو يکند و م ير ابراز ميکشمگر يد
  :است
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  ٤٧٦   پارسيقند

  

  ١که فرق است از خانه تا خانقاه  بـود بـاغ شــاه هـا به ازين بـاغ  
ها که در   است و فوارهي و سارينام چشمة عرفان جار  بهيا ن باغ چشمهيدر ا

 دعا بلند ي خود را برايها رسد که دست ينظر م ن بهيکنند چن يگوشه و کنار آن کار م
  :اند کرده

  مة عارفانـود چشـکه نامـش ب  اي هست دايم روان درو چشمه  
  ٢گـردون برآورده دسـت دعا به  ها فواره گوشـه رـه باغ نـدري  

نجا مثل يد که حوض ايگو يکند و م يان مين باغ را بي آب اياف و شفّي تازگيفان
آبش .  داراشکوه مناسب استي براين جاي ا.بخشد يط مون نشايروحان حوض کوثر به

  :رنديگ ين آب وضو مي از و شفّاف است و عارفان ازيتم
  کوهـاي داراشـر بود جـزد گـس  ل کوهـوض او حوضة فيـبود ح  
  ان تر شودـارفـش لب عـکز آب  وض او حوض کوثر بودـمگر ح  
  ٣وضواين آب کردن  که بايد به  او حوض لب از ذرـگ کن بيـش  

 که يها  خانه.رسد ينظر م بار بهيرد و بهتر از خواجة جويگ يآبشار از کانال آب م
  .شوند ينار معلوم م ِچيها اند مثل درخت اطراف کانال ساخته

  که شـد بهـتر از خـواجة جويبار  نان برده فيض آبشارز جويش ِچ  
  طهور شراب اينجا خوردن توان  حور دست از مهتاب هاي شب به  
  ٤ها چـون چنار برافراشـته خانـه  اطـراف ايـن نهـر اهـل ديار بـه  

  .کند ياد مي فتح را هم م و باِغي نس بعد از آن باِغيفان
مثل , ف نکندير را توصي کشميها  باغي و قشنگييباي زيال دارد که اگر کسي خيفان

  : را نخوانده استيگلستان سعدن است که يا
  ٥ـده کـتاب گلسـتان چو مننخوان  درين فصل يک کس ز اهل سخن  

  :ديگو يشود و م يآور بهار سرشار م ي مستي از بويصحن باغ فان به
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٧

  

  ١مستي کنم که وصف درختان به  پرسـتي کنم صحـن چمـن مي به  
سته و انگور و پب و آلو و شفتالو و يها چون س وهيز از مير ني کشميها درختان باغ

  .هاست وهي مةد که فقط بادام بادشاِه هميوگ يخصوصاً دربارة بادام م. باشد يبادام م
کند و  يف ميار توصير بسي کشميات خود از جاهاي در ابين است که فانيخالصه ا

  .کند يفخر مبسيار هن خود يبر م

  منابع
  .م ١٩١٣حيدرآباد، , کتابخانة آصفيه، مآثرالكرام :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۱
۲. مري(مري  د اعظم ديدهاعظم كشميري، خواجه محمبن خيرالزمان ) ه ١١٨٥ :م) (ِدد

  .الهور, واقعاِت کشمير: كشميري
، انتشارات طاليه، تهران، فرهنگ سخنوران: خيامپور تبريزي، دكتر عبدالرسول تاهباززاده .٣

 .ش ه ١٣٧٢ زمستان ٢ و ج ١٣٦٨ زمستان ١ ج
-١١٠٨: تأليف(شعرا ال  كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .٤

 اهتمام ملك محمد عارف خان، الهور ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣
  . م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان(

  . م١٩٦٨, سرينگر,                          : پروفسور عبدالقادر, سروري .٥
 /ه ١٢٩٥  مطبع شاهجهاني، بهوپال،،صبح گلشن: علي حسن خانسليم بهوپالي، سيد  .۶

  .م ١٨٧٨
 . م١٩٨٤گره،  ، اعظممعارف، مطبع ٢ ج ،بزم تيموريه: سيدن، الدين عبدالرحٰم  صباح .٧
، تهران، چاپ يفردوس، انتشارات ات در ايرانتاريخ ادبي: اهللا دكتر ذبيح، صفاي سمناني .٨

  .ش ه ١٣٦۸م پنج
  . م١٩٧٤، الهور،                                : دكتر احمدظهورالدين،  .٩
مرتبة محمد ، )م ١٩١٠: تأليف (الشعراةتذكر): ه ١٣٣٥: م(آبادي، محمد عبدالغني  غني فرخ .١٠

  .م ١٩١٦مقتدي خان شرواني، مطبع عليگره، 
اهتمام پروفسور سيد  به,  کشميريمثنويات فاني :حسنما شيخ محمد فاني کشميري، ملّ .۱۱

 .م ١٩٦٤, سرينگر, امير حسن عابدي

                                                   
  .۱۵۳ص , مثنويات فاني کشميري: شيخ محمد محسن, فاني کشميري  .1
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