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ار تحت ي دينرباز اي دارد و از دي خاصّةبطا ري فارسفرهنِگر با زبان و ينظ ر جنّتيکشم
ار ين دي اقت در مدت ششصد سال ازين حقي ايبنامبر . ده استبوران ير فرهنگ ايتأث

 ورود  از قبل.بر استتع و معي منيليان خآنبت ظهور آمدند که مقام و مرت  بهعلما و ادبا
 دوران شاهان مغول يول.  راسخ بوديلينجا اثر و نفوذ تصوف خيادر ر يکشم بهها  مغول

 ير شعراياز خاک کشم. دندآور رويشعر و سخن   بهاريدانشمندان آن د, ريدر کشم
  .ندد گذاشتصه وجوعر بهپا ا ي و داراب جويري کشميغن, يبرجسته مانند محسن فان

 محمد زمان ملّا, ي او مانند طاهر غنشاگرداِن معروف بود و ي شاعريمحسن فان
 از نظر يمخصوصاً طاهر غن.  معتبر بودنديشعرااز  محمد اسلم سالم هم يقانع و حاج

ن امر شايسته يا. تپيشي گرف در شهرت و نام يمحسن فانخود  استاد زفضل و کمال ا
ران ي اي شعراة مرتبهم ير بود و اشعار ويک شاعر کم نظي يغنباشد که طاهر  يتوجه م

گر محسنات سبک يان و دي و لطافِت بيآور نکته, اليخصوصاً در نزاکت خ.  شدهم
ن ي از مبصّرين بنا بعضي ابر.  بر شعر و سخن همعصران سبقت داردي کالم غنيهند

  . مثل او برنخاسته است در سراسر هندينيآفر يل و معنيکنند که در نزاکت تخ يفکر م
 يدربارة سال والدت غن. اند اد ننوشتهيسان زينو  تذکرهيات غنيل حيدربارة اوا
دهد که  ي م اطّالعي دربارة غني نصرآبادةفقط تذکر. ندا هچ ننوشتينگاران ه جمله تذکره

» راشاو«ة ي قرازدارد که او  مين اظهار ير غالم حسي تعلّق داشت و پيخانوادة عشائ بهاو 
ن خاندان از لحاظ زهد و يا. دنقل مکان کرر يکشم  بهاِر خراسان ترک وطن کردهياز د

                                                   
  .پتنا, بخش فارسی دانشگاه پتنااستاديار   ∗
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اتّفاق ن ي غالم حسين فکر و رايا ا بي دکتر صوفي آقاي ولنداشتد شهرت ييپارسا
 يهجر) ه ۱۰۴۰ (سال هزار و چهل  بهيکند که طاهر غن ي فکر مي صوفيآقا. ندارد

  .ه استي متنازع فيخ والدت طاهر غني تارةهر حال مسئل هب. متولّد شده
 تخلّص ي غنها بعدي ول,کرد ي طاهر تخلّص مي محمد طاهر در آغاز شاعرملّا

فلسفه و علم طب را , اتي عالوه بر ادب.ار کرد و جملة علوم متداوله را فراگرفتياخت
هر و ز خود را در تمام علوم ظايذ با تمين تلمي ايمحسن فان, ي و استاد طاهر غنآموخت
 در ي ول, استيباً خالي از واقعات مسافرت تقريات طاهر غنيح. ت کرده بوديباطن ترب

  :ديگو يم. کند ي دربارة سفر هند اشاره مي طاهر غنيک رباعي
  ر مـرا ي هند دلگ  يکرده است هوا  

 تابي بيـبيرارت غرـتم ز حـگش
  ر مرا يباغ کشم   بخت رسان به   يا

 ر مرايـباشتده ـن بـبح وطـاز ص
 يها دربارة مسافرتن  آ موجود است که دريوان غنيهم در دديگر چند اشعار و 

  :ل استيقرار ذ  بهين معنيچند شعر بد. خود اشاره کرده است
  در سفر دايم چو سوزن چشم دارم در قفا  الوطن م رشتة حبـر پايـکه شد زنجي بس  

*  
  گل با خـار چـيـده را مــانـم  م غم وطن استا در سفر بهره  

*  
  کز چشم من بگرد سفر خواب رفته است  ـم غـنيـچـون آسـيا مـپرس ز آسـايش  
 و در سربرد ه خود بخانة خود را در يشتر اوقات زندگي بيقت است که غنين حقيا

و ماند  ينگر ميک کلبة کوچک در شهر سري کرد و در ي زندگانيحال افالس و تنگدست
. داشت يم دِر اطاق خود را باز, رفت ميرون ي که عنداللزوم بين اطاق کوچک وقتي ااز

ن اطاق ي اي اصلجواب گفت که متاِعدر  يطاهر غن. دپرسيه را ين روي سبب ايشخص
ن واقعه يهم.  ندارديمعن چي آن را بسته داشتن ه که در آنجا نمانميهستم و هنگامبنده 

  : منظوم کرده استيخوب ه بيرا اقبال الهور
  ريـ پاسخ چه خوش گفـت مـرد فق        به

  اران رواســتيــدنــد يز مــن آنچــه د
  اش کاشــانه ند بــهي تــا نــش يغنــ

ــفق ــهيـ ــ ر و بـ ــياقلـ ــ اميم معنـ   ريـ
   کجاسـت  ين خانه جز من متـاع     يدر

ــاع ــرانيمت ــه  ا گ ــت در خان   اش س
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 تـسـيانه نـچ کاشـين هيـتر از يته ستيچون آن محفل افروز در خانه ن
الحال بود  ک شاعر مفلوکي ياگرچه طاهر غن

 وان او دريدر د. از بودين يو ب خوددار يلي خيول
ک شعر ي.  اشعار فراوان وجود داردين معنيا
  :باشد يل ميشرح ذ  بهين معنيا به

  نيازي را ناي بيحتم ـت خود چنان بسـدس به
  گيرد ر از دريا نمي پنجة مرجان دنکه همچو

 و شعر و سخن و درس و ندارگذ يات خود را در گوشة انزوا مي اوقات حيغن
زد متعال خود را ياد اياضت و يداشت و هم در ر يا مورد توجه و ذوق مس ريتدر

ش و اقارب يپسند بود که با احباب و خو يين درجة تنهاي تا ايغن. داشت يمشغول م
  :دينما ي را ابراز مين معنير ايت زي ب.کرد ياد معاشرت نميز

  دمآخر چو حلقه بر در بيگـانگي ز  ن ز مجلس ياران و آشناوماندم بر  
. ب را ترک نکرديوقت دامن صبر و شک چي هي غنيوجود فالکت و مستمند با

. کرد ين دست سوال دراز نميش امرا و سالطيپ  به,يته مزاج و مستغنس بود واريريفق
م يلة اکتساب زر و سيمتاع هنر خود را وس. ساخت يلة معاش نميوقت وس چيشعر را ه
 هب از استغنا و وارستيز ه شهنشاه اورنگ کيهنگام. شد ي شعر نمةخواهان صل. نساخت

ن موجب شاه يا به. ک آمديتحر دارش در دلش بهي ديآرزو,  واقف شدي غنيمزاج
عزّ   به رايک فرمان فرستاد که او شاعر طاهر غنير را ي کشميف خان فرمانروايمذکور س

 طاهر . را مسبوق کردي طاهر غنيفرمان شاهاز ف خان يس. دربار بفرستد و احترام به
سد که دماغ يپادشاه وقت بنو بهف خان گفت که او يس به يفرمان شاهن يادربارة  يغن

ک مرد يف خان گفت که يس. وانه گشته استي سودازده شده است و ديطاهر غن
از و  راهن خود را چاک کرديالفور پ ي فيغن, توان گفت يوانه ميخردمند را چطور د

 يچنانکه نصرآباد.  فوت کردين واقعه غنيز ان روي سوم.ف خان خروج کرديدربار س
  :در تذکرة خود نوشته است

ف خان حاکم يس به, ادشاه واالجاه هندوستانپ مسموع شد که يالقول حياز صح”
ده يف خان او را طلبيس. دي تخت نماةيرا روانة پا» يغن«ر نوشت که او يکشم

طور مجموع طاهر غني شاعري  به
بود که سبک هندي را طرز و 
آهنگ خاص داد و در معاني و 

 .ها کرد مطالب اين سبک نوآوري
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خان , وانه استيد ديه عرض کنکاو با نموده گفت . هند نمود ف رفتن بهيتکل
وار  وانهيده ديبان خود را دريالفور گر ياو ف“ م؟يوانه بگوي را چون ديعاقل”گفت 

  .“بعد از سه روز فوت شد, روانه خانه شد
افته يها اطّالع   تذکرهياز بعض. گر هم شهرت دارديات دي رواي غنوفاِت راجع به

که  يطور.  و الغر گشته بود ناتوانيليماند و خ يل ميام آخر علي در ايشود که غن يم
  :سدينو يطور م ني ايوان غنيباچة ديمسلم در د, يشاگرد غن
  .“يست و استخوان مانده بودوش پيواليکر هياز پ”
 ي زندگانيبت و ناراحتيناک و جان فرسا دائماً در مص تي اذبيماريسبب   بهيغن

  خود راجعيک رباعيه در کچنان. رسد يثبوت م  بهيقت از اشعار وين حقيکرد و ا يم
  :ديگو يطور م نين صورت حال ايا به

ــرا يدارم درد ــاه م ــست جانک ــه ه    ک
 ين درد وليست مهلک ايهرچند که ن

ــد ا ــرا  يباش ــاه م ــر کوت ــاش عم    ک
 راـراه مـت همــرگ هسـا مـ تمـيدا

سال هزار و هفتاد و نه  علّت اين امراض مهلک اين شاعر ارجمند به و سرانجام به
خاک  شم از جهان بست و در خود سرينگر نزديک کلبة خود بههجري چ) ۱۰۷۹(

محمد علي ماهر يک قطعه نوشته بود که ,  وفات طاهر غنيةة واقعردربا. سپرده شد
  :حسب ذيل است

   فاني شِدداشتشيخ کامل آن چو فيض صحبت 
  داني شـد ة اصـحـاب او در نکـتهـغني سـرحلـق

  شـاريختنـد تـزم شـيخ را گفـي چون کرد بـته
  ـدـاني شوي دارالبــقا از دار فکـه آگــاهي ســ

 )ه ١٠٧٩(
تاريخ مندرج  .سروده استمسلم   به يک تلميذ غني موسومراو هم يک قطعة ديگر 

  :کند باال را تصديق مي
  از فوت غني گشت که و مه غمگـين        

ــاتش ا ــاريخ وفـ ــورتـ ــند بگـ    بپرسـ
  

  دل ز خرد سال رحلتش چو طلب کرد       
 

  نـشين  تم او خـاک   هرکس شده در ما   
  »پنهان شده گنج هنري زيـر زمـين   «

  )ه ١٠٧٩(                
ــا   ــال لن ــول أق ــاً «ن تق ــي غني   »ح

 )ه ١٠٧٩(                               
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ختگان ين و فرهاع ناقدي جم.داشت ي ميحة عالي ذوق و قريي در شعرگويطاهر غن
ن ياول. دارند يحسوب مک شاعر معتبر و مستند مي را ي غني فارسفرهنگادب و 

ن سبب يا هب. باشد يت مي با اهميلي خيئت و معنيث هي از حيوان طاهر غني ديها زلغ
ن غزل را ي ايها  بر منصة ظهور نمودار شدند مصرعي که بعد از غني شعر فارساندااست
  :شود يمدرج ل يذ ن غزل دريمطلع و چند شعر ا. اند ن کردهيتضم

   ببرون کشم پـارا يد خودي کو که از ق  يجنون
   شو تر دام عزل  ياس, ياگر شهرت هوس دار   

  نـاشا کـان را تمـر کنعياه پيـ روز سيغن

   دامان صـحرا را    تنشي خو ير پا يکنم زنج 
   نـام عنقـا را     يريگ که در پرواز دارد گوشه    

 خا راياش چشم زل دهيکه روشن کرد نوِر د
*  

  د رنگ ار کسي بندد حناي بسته راـکم ده  ر بستن مضمون رنگين لطف نيستدر مکر  
*  

  ن راـرير آورد اشـعار رنگيـتق م گـر بهـزبان  گردد غني تار نفس چون رشتة گلدسته مي  
ت ظفر خان احسن ي در معيزيصائب تبر) ه ۱۰۴۲(و دو سال هزار و چهل  به

گر يکدي  مالقات کرد و بايغن ر صائب باي اقامت در کشمير وارد شد و در اثنايکشم به
 ي از مالحت و لطافت اشعار طاهر غنيزيصائب تبر. رابطة معاشرت و مراودت داشتند

.  را ستودي طاهر غنييسرا د و عظمت و رفعت سخنشواقع ر او ي تحت تأثيليخ
  : را از خود رفته کرده بوديزيصائب تبر, ين شعر طاهر غنيمخصوصاً ا

  د گرفتـار شديمدام همرنگ زمـين بو  خط سبز مرا کرد اسير حسن سبزي به  
 يده بودينويسان بر اين امر متّفق هستند که شعر باال که طاهر غني سرا بيشتر تذکره
ن حد که صائب اظهار داشت که اگر طاهر يتا ا. ه پسند افتاده بودالعاد نزد صائب فوق

. من با دل و جان آماده هستم, دهدرا ن شعر يعوض ا رد و بهيوان من را بگي تمام ديغن
 را فراموش نکرد و اثر و نفوذ يطاهر غن, وطن خود مراجعت نمود  که بهيوقتصائب 
 کرد يران مي سفر اي کسي بود که گاهيعت صائب آن درجه مستولي بر ذهن و طبيطاهر غن

  .شد ي مي طالب اشعار طاهر غنياز و, شد يو صائب را موقع مالقات با او حاصل م
  را طرز و آهنگ خاص داد و دريک هند بود که سبي شاعريطور مجموع طاهر غن به
 ي و طرز و آهنگ غنياز لحاظ صورت و معن. ها کرد ي نوآورن سبکي و مطالب ايمعان
  .تر ساخت ي را غنيک شاعر مبتکر بود و با محسنات جدت و بدعت شعر فارسي يريکشم
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ن است که در اشعار خود الفاظ و لغات زبان ي ايري کشمي از مختصّات غنيکي
 يراني اي نزد شعراي از اشعار طاهر غنين سبب بعضيبد. کار برده است  را بهيريکشم

 را) پن کراله (يريک لفظ از زبان کشمي يل طاهر غنيمثالً در شعر ذ. نيستقابل فهم 
گر از چرخ ظروف  لة آن سفاليوس ند که بهيگو يآن نخ را م» پن کراله«.  استردهکارب به

  .کند ين را جدا ميسفال
  رايحاتيتلمو د و اکثر کر استفاده ميمهارت  باحات ي تلماز مفهوم ير اداد ينطاهر غ

  :ل مالحظه بشوديمثالً شعر ذ. ظهور آورده است  را بهي معانيايک دنيکاربرده است  که به
  گردش استدر هرکه را ديديم غير از آسيا   اند ه از قحط آب و دانهـ همانخلق سرگرد  

  :شود ط مياستنباشعر زير اين از  در شعر بود کهر  و تغيغني کشميري آرزومند تحول
 غنـي در مـلـک دنـيـا انقـالبي آرزو دارم

 که خاک از گردش گردون غبار آسيا گردد
داشت و در  ي محترم ميلي او را خيرپسند طاهر غني افکار تغسبب به ياقبال الهور

  . را مورد احترام و اکرام ساخته استياشعار خود طاهر غن
الت در ين تمثي ارسد و در ينظر م الت اکثر بهي تمثيها  مثاليدر شعر ملّا طاهر غن

آورد و  يل مي اثبات ادعا دليآورد و در مصرع دوم برا يش ميمصرع اول ادعا را پ
مثالً در شعر . ه استداستعمال آور  تمام بهيدست چابک  بهي معروف را هم غنيها مثل
  :دکنيل مالحظه يذ

  د انجمني راـرده کنـرده دل افسـافس  مني راو حفل خود بار مده هم چدر م  
فکر و , ينيآفر  مضمونياي با محاسن تغزّل مزايکه کالم ملّا طاهر غن نيماحصل ا

اشعار غني از رموز . هات و استعارات مملو استي و جدت تشبيآور نکته, فلسفه
الحال  شاعر مفلس و مفلوککه يک  غني درحالي. تصوف و معاني اخالق مشحون است

اهل کشمير را در اشعار ذيل . از دست نداده بودرا بوده ولي دامن غيرت و خودداري 
  :دهد اين طور پند مي

   تـا ز کـف اهـل زمانـه         ي نخور يليس
  من مشو از خصم   يا, هرچند تغافل کند  

 اشـفر بـبگذر و سرگرم س از توشة ره

  خانـه  چون مهرة شطرنج مرو خانه بـه      
   نـشانه  يود پشت کمان سـو    وسته ب يپ

 پا کنده ز دانه رـور منه برســون مـچ
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 و جهد و عمل موعظت ي حرکت و حرارت سعير را براي اهل کشميطاهر غن
  :ديگو يدهد و م يم

  جنگ خصم شمشير ببند برخيز و به
  گـير ببـندـان زهـر بسـبر تيـر نظ

ن مقاله بنده از اصناف ياکنون در آخِر ا
ن يستة تحسي اشعار شاير غنطاهشعر گوناگون 

  :باشد يل ميشرح ذ ام که به را انتخاب کرده
  ه راـانــم خـــازيـــد نسـنـبلالن ـلبـبا ـم

  ه راـانـيــک آشـة يـانـم خـاي ردهـوش کـخ
  ظاهر ماليم است سنگين دل است هر که به

  ه راــه دانـبـر پنـه نگــبـان درون پنـهـنـپ
  ودـتي که بـ بة دين هرـتانـنگ آســشد س

  ه راـتانـن آسـن ايـده کـجـا و سـيـر بـکاف
  رد خزانـت برغا هاغ بــه گل ز بــروزي ک

  ه راـــانــيــِد آشـبـــاد ده سـب هل بـبـلـب
 انديشـه گـر ز تنـگي گــورت بــود غنـي

 ـزانــه راـاک بـرآور خـي ز خـــدر زنـدگ
  :گريد
  استشکر خواب رفته   چشم مسِت او بهين

ــا د ــت ــا دهي ــاگوِش  ي ــبِح بن ــم ص   ار راي
  نيست که افتـاد بـر زمـ       ي ن ين نقش پا  يا

   مــايسـرا  غفلـت نگـشت محـرِم خلـوت    
 ـيم غنـشياـپرس ز آسـيا مــون آسـچ

  اِه ماست که در خواب رفته است      يبخت س 
  از چشم ما چو چشم گهر خواب رفته است

   سلوِک ماست که در خواب رفته استيپا
  در خواب رفتـه اسـت  رون ز چشِم حلقة   يب

 گرد سفر خواب رفته است کز چشم من به
  :گريد

  دـتانم هوس باشـير گلسـر کي سـروز هج هـب
  گل روي تو در چشمم قفس باشد که گلبن بي

  انـود را نهان سازند خاموشـتگو خـزم گفـز ب
  دــاشـس بـاِر نفـه ار تـنـورِت آييــاِب صـنق

يکي از مختصّات غني کشميري 
اين است که در اشعار خود الفاظ 

کار  ا بهو لغات زبان کشميري ر
بدين سبب بعضي از . برده است

اشعار طاهر غني نزد شعراي 
 .ايراني قابل فهم نيست



  ٤٩٨  قند پارسي

  

 ـطّ آزاديزة خـط مـرغ دل را خـبـده از سـبـ
 ته تا کي طوطي ما در قفس باشدـچو مغِز پس

  :گريد
ــه ــو ا  ب ــوق ت ــالمگ يراه ش ــاب ع   ري آفت

  ريـ کجا ز دست خدنگ تو جان برد نخچ       
  ي سـاق ي کـش يخانقه مبـر اسـباب مـ       به

ــ ــرم پ ــِب يز ش ــش ل ــي ــردد يار وا نم   گ
 مـمانيـ پشـيت بسـرِک محبـ ز تـيغن

  ريچو اشک شمع مرا عمـر رفـت در شـبگ           
ــد ــست غ اي هپرن ــت نج ــز کمان ــر از تي   ري

  ري را خطر ز موج حـص ي ميکه هست کشت  
  ريدهـاِن تنــِگ بتـان گــشت غنچـة تــصو   

 ريـدم دلگــرفتم دل و شــار گيــف ــز زل
  :گريد

  وي شيـر از سنگ خارا آشکارـوج جـنيست م
  کوهکـن را شد سفيـد از گريه چشـم انتـظار

  يـزن رود تا چشـم برهـم مي يـموسـم گل م
  سر مکش در نو بهار ها بر نرگس جامه همچو

  د خرابـد شـخواه ترم از گريه چشم عاقبت
  دار هـشود چون طفل باشد خان خانه ويران مي

 باشـد از زوالـمي نـحسـِن ذاتي را غنـي بي
 کي بشويـد آب بحـر از پنجـة مـرجان نگار

  :گريد
  آب و دانه پر کند هـرکـس به کاسـه خـود مي

 گشتن دست از جان شستن است صچين از حر دانه
  مـردم چشـم مــرا از اشـک شــد پيـمــانـه پــر

 شــد صــدف را آخــر از آِب گـهـر پيمانــه پــر
  :يات غنيچند رباع
  ر ز انعام شود چـشِم گـدا      ي س يک

  تابي بنديآن را که کند چشم پر
  جز فقر ندارد مـرِض حـرص دوا       

  بود از بال همايتر پِر کاه خوش
*  

ــد پوشــ   ــازار نم ــاب ريب ــ ارب   اي
  ي برخاستدعو ا بهيزاهد که زبور 

  گرم اسـت گـر امـروز نباشـد فـردا          
 پا از ندـيـنش زود سـخ لةـشع ونـچ

*  
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  تـس ت تهيـن دسـن در آستيـاية مـسرم
  ست ت تهيـن دسـيـتم نگـم دولـاتـبر خ

 دســتند غنيـگـنـم تـل زر و ســـيـاهـ
 ست هيدستي که فراخ است همين دست ت

*  
ــو  ــة ت ــب و پيراي ــر زي ــة فق   اي جام
 در خاتم صنع سر نزد نقش دو کون

  وي شاه و گـدا تـوانگر از مايـة تـو           
 وـة تـايـاهي سـيـد سـتا صرف نش
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