
  ٥٠٠  قند پارسي

  

  يرين کشمي خان متيعل محمد
  ∗هومن يوسفدهي

 ١٢ سدةنويسان کشمير در   از شعرا و تذکره»متين« بهعلي خان کشميري متخلّص محمد
اي   که متأسفانه اکنون نسخهاست الشّعراء حيات ةري بود که معروفترين اثر او تذکرقم
 او اندک است و ايالشّعر حيات متين کشميري و ةآگاهي ما دربار. آن در دست نيست از

دست نداده   به اطّالعات چنداني از زندگي خويشالشّعرا حياتظاهراً خود او نيز در 
 متين را ةکه تذکر) ق ١١٧٢تأليف  (نظير بي ةزيرا عبدالوهاب افتخار صاحب تذکر. است

  :در اختيار داشته و خوانده، تنها توانسته اطّالعات ذيل را از آن استخراج کند
 برد و اين سر مي هجنگ ديده ب  بهاغرخان ترک متخلّص  با,علي خان دمحممتين ”

 ]ق ١١٣١-١١٦١: حک[ شاه والي دهلي محمداغرخان در آستان فردوس آرامگاه 
داروغگي گرزبرداران لواي   بهافروخت و  ميمنصب پنجهزاري چهره اعتبار به

 تأليف کرده الشّعرا حيات به الشّعرايي مسميةنام او تذکر  بهمتين. افراخت  ميامتياز
 محمدو صاحب طبعان عهد خلد منزل بهادر شاه را تا عصر فردوس آرامگاه 

  .١“قدر احوالش از تأليف او مستفاد شد همين. قيد تحرير درآورده  بهشاه
هنگام نگارش   بهشود، آن است که متين  مي ديگري که از اين عبارات دريافتةنکت
شود،   ميطور که مالحظه رود حيات گفته بود؛ زيرا همانبد) ق ١١٧٢ (نظير بي ةتذکر
 »اهللاةُمرح«فعل ماضي از او يادکرده و کمي پس از اين عبارات هم از دعاي   باافتخار
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  محمد علي خان متين کشميري  ٥٠١

  

اما آغرخان که متين . رود  ميکار  به که براي درگذشتگان١براي وي استفاده کرده است
  نام او تأليف کرده که بود؟  به راالشّعرا حيات

 از امراي تيموري و »ديده« بهآغزخان مغول متخلّص  به معروف٢آغرخان يا آغزخان
پدرش . اش اصالً از ترکمانان بودند قلي آغزخان بزرگ بود و خانواده پسر کوچک امام

 ة بود که در دور)ق ١٠٣٧-١٠٦٨: حک(از امراي عهد شاهجهان ) ق ١١٠٢ :م(آغزخان 
 منصب چهارهزاري رسيد و  به)ق ١٠٦٨-١١١٨: حک(زيب عالمگير پادشاه  اورنگ

آغزخان پسر که اهل شعر و ادب و خوشنويسي بود، . شجاعت و سخاوت مشهور بود به
دريافت عنوان و منصب او نايل شد و   به،ق ١١٠٢پس از درگذشت پدرش در سال 

منصب   به)ق ١١٣١-١١٦١: حک(شاه  محمدکمي بعد در اوايل سلطنت روشن اختر 
 شد و پس »بهادر ترک جنگ« به داروغگي گرزبرداران نايل آمد و مخاطبپنجهزاري و

آباد بازگشته و  شاهجهان  بهداري کشمير منصوب گرديد؛ ولي چندي بعد صوبه  بهاز آن
نامبرده عاقبت .  در همين شهر مالقات کرده استق ١١٥٣حاکم الهوري او را در سال 

 بندرابن داس .٣آباد درگذشت ان در شاهجهق ١١٦٠ سالگي در رمضان ٧٠در حدود 
شده که   نوشته، متذکّرق ١١٤٧ تا ١١٣٧ ة خود که در فاصلةسفينخوشگو نيز در 

داري آغزخان  توان گفت که صوبه  مي و بنابراين٤دار کشمير بوده آغزخان چندي صوبه
سال اتمام تأليف  (ق ١١٤٧ و) شاه محمدسال جلوس  (ق ١١٣١ ةدر کشمير در فاصل
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تناسبي )  دهخداةنام لغتفرهنگ عميد و : نک) (زبان(، اَِغر )فال، شگون(، اُغُر )رود خشک(زيرا آغَر . است
آرال و حدود   که در شمال درياچهاي از ترکمانان بودند فهيطاندارد و همين آغز يا اُغُز صحيح است؛ زيرا اُغز 

مصب رودهاي سيحون و جيحون و دشت ميان درياي آرال و خزر سکني داشتند و سپس جمعي از آنان را 
).  دهخدانامة لغت(اند  اي از همين قبيله سامانيان در بالد شمال ماوراءالنّهر جاي دادند و سلجوقيان عشيره

امير نامبرده آشنايي داشته و شخصاً او را  برادر خود با اش از طريق نده که نويسديده مردمبنابراين ضبط آغز در 
 ديده و مالقات کرده و بيشترين اطّالعات را دربارة او داده، صحيح است و انتساب او هجري ١١٥٣در 
  .باشد د آن ميترکمانان هم مؤي به

؛ همداني، ٢٥٥-٦  صوشگو، خةسفين خوشگو، ؛١٣٧ص ، تاريخ محمدي؛ ١٦٣-٤ ص ،ديده مردمحاکم،   .3
  .٢٦  ص،اثري عقد
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  ٥٠٢  قند پارسي

  

نامبرده نيز در   باوقوع پيوسته و آشنايي و نزديکي متين کشميري  به)شگو خوةسفين
آغزخان   بهالشّعرايي را همةالبتّه خوشگو نگارش تذکر. همين دوران محقّق شده است

 است الشعراء حيات ة که قطعاً نادرست است و احتماالً منظور او همين تذکر١نسبت داده
احتمال زياد بخشي از اطّالعات آن را از   بهه ونام آغزخان نوشت  بهکه متين کشميري

  .٢همين آغزخان کسب کرده است
 که در سال ديده مردم ةسه سال پس از عبدالوهاب افتخار، حاکم الهوري در تذکر

حال استاد خود شاه  علي خان متين در ذيل شرح محمدمناسبتي از   به نوشته،ق ١١٧٥
ست و او را متوطّن کشمير معرفي کرده و نام کرده ا  ياد)ق ١١٥٤ :م(آفرين الهوري 
  .٣الدين نوشته است پدرش را حسام

ر د آنکه  بانويس نامدار، يک سال پس از اين، آزاد بلگرامي، عارف و شاعر و تذکره
 الشّعراء حيات از اطّالعات مندرج در )ق ١١٧٦ :تأليف (عامره ةخزان ةنگارش تذکر

حال متين  طور مستقل شرح  بهأليف آن را ننوشته واستفاده کرده؛ متأسفانه تاريخ ت
 متين ةي او مطالبي را دربارها اين حال اشارات و يادآوري  با.کشميري را نياورده است

  .کند  مي روشنالشّعرا حياتو 
 فهرستي از منابع مورد استفاده خود را معرفي کرده که عامره ةخزان ةآزاد در مقدم
او در اين فهرست نام .  نظر قرار داده استيخ تأليف را مورِدفي آنها تاردر ترتيب معر

 و ق ١١٣٦آبادي تأليف   از اخالص شاهجهان بهارةهميش ة را پس از تذکرالشّعراء حيات
 ؛ پس٤ آوردهق ١١٤١اهللا بيخبر بلگرامي تأليف  خبر از مير عظمت  بيسفينهقبل از 

 ق ١١٤١ تا ١١٣٦ي ها فاصله سال را در الشّعرا حياتتوان نتيجه گرفت که متين  مي
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اي را  ، ضمن نقل مطالب خوشگو، احتمال وجود چنين تذکره سخنةديد ةاستاد گلچين معاني ذيل عنوان تذکر  .2
؛ ولي )١/٢٣٩، هاي فارسي تاريخ تذکره معاني، گلچين(اند  اند و آن را ناشي از اشتباه خوشگو دانسته کرده رد

 . اند اين تذکره اختصاص داده معلوم نيست چرا عنواني را به

 .٢٣  ص،مردم ديدهحاکم،   .3
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  محمد علي خان متين کشميري  ٥٠٣

  

 ديده مردمحاکم الهوري در تذکرة 
ق نوشته،  ١١٧٥که در سال 

ن متين علي خا مناسبتي از محمد به
حال استاد خود  در ذيل شرح

) ق ١١٥٤ :م(آفرين الهوري  شاه
کرده است و او را متوطّن  ياد

کشمير معرفي کرده و نام پدرش را 
 .الدين نوشته است حسام

داري آغزخان در کشمير که  تاريخ تقريبي صوبه  باتأليف کرده است و از قضا اين تاريخ
  .پيش از اين ياد کرديم، مطابقت دارد

 آزاد همچنين در بخشي از همين کتاب
کند و اطّالعات   ميمناسبت ديگري از متين ياد به

  :نويسد  مياو. دهد  ميدست  به اوةرا دربار
 سبع و ستّين و ةچون شاه دراني در سن”

خان  عبداهللا] ق١١٦٧[= مأته و الف 
آغاسي را از کابل براي ] ايشيک[=  آبشک

تسخير کشمير روانه کرد و او کشمير را از 
دار جانب عالمگير ثاني انتزاع نموده  صوبه

يواني را فوجي از افاغنه نائب گذاشت، د  باکچک را و عبداهللا خان عرف خواجه
بعد چندي سکجيون سردار افاغنه را کُشت . سکجيون مقرر کرد و خود برگشت

 سپس از کشمير برآورد و از عالمگير ثاني] و[و خواجه کچک را اول قيد کرد 
نام خود   بهداري وساطت عمادالملک وزير قدري زر فرستاده، فرمان صوبه به

د و تمام صوبه را، چه خالصه و چه نام عالمگير ثاني کر  بهطلبيد و خطبه و سکّه
اوصاف   بهاليه جوان خوشروي متّصفمشار. جاگيرات منصبداران، ضبط نمود

جميع مزارات بزرگان و باغات کشمير را ترميم . االسالم بود قريب] و[شايسته 
روي خود الوان  هنمود و هر روز بعد فراغ از ديوان دوصد کس مسلمين را روب

مردم   بههم و يازدهم طعام نياز پخته،ددر هر ماهي دوازخوراند و   مياطعمه
وارد و صادر را، چه درويش و چه غير آن، در خور حال هرکس . نمود  ميتقسيم

 يجميع شعرا. بار مشاعره مقرر کرده بود کرد و در هر هفته يک  ميمراعاتي
ده هريک از اينها   با و پنج کس از شعراء نامي را که…شدند  ميکشمير حاضر

ده کس از مستعدان کمکي معين کرده بود، امر فرمود که تاريخ کشمير از ابتداي 
 توفيق بود که توفيق محمدسرحلقه آن پنج کس . آبادي تا زمان او تحرير نمايند

 »متين« بهعلي خان متخلّصمحمد  دوم …جو کند و نام اصلي او الله  ميتخلّص
در . ن خان قوم مغل ساکن کشميرالدي  پسر حسامالشّعرا حيات ةصاحب تذکر



  ٥٠٤  قند پارسي

  

متين ] خُرد[=  ميرزا قلندر برادر خورد. دارد سلک منصبداران پادشاهي انتظام
سوم . صاحب يک لک بيت است. کند  مي تخلّص»قنبر« و گاهي »قلندر«گاهي 
  .١“نام دو کس ديگر معلوم نشد. پنبه  بهعلي ملقّبمحمد 

  :يري قابل استخراج است متين کشمةاز مطالب فوق چند نکته دربار
الدين خان از قوم مغول، ساکن کشمير و از  نخست آنکه پدر متين حسام •

اين توضيح که در اينجا منظور از قوم مغول ترکمانان و اهالي   بامنصبداران بوده،
  ترکستان است؛

 در قيد حيات بوده و دوران شاه عالمگير ق ١١٦٧دوم آنکه متين حداقل تا سال  •
 شعراي درگاه ة را درک کرده و در آن زمان در زمر)ق ١١٦٧-١١٧٢ :حک(ثاني 

  دار کشمير قرار داشته؛ سکجيون صوبه
  سوم اينکه نامبرده در اين هنگام يکي از پنج شاعر برتر و مطرح کشمير بوده است؛ •
همراه چهار تن ديگر   بهدار کشمير چهارم اينکه وي از طرف سکجيون صوبه •

  ر شده؛مأمور نگارش تاريخ کشمي
قلندر و قنبر   بهنام ميرزا قلندر داشته که متخلّص  بهپنجم آنکه او برادر کوچکتري •

  بوده؛
دار قبلي کشمير هم تبار بوده که احتماالً اين  آغزخان صوبه  باششم آنکه متين •

 .تأثير نبوده است موضوع در نزديکي آندو بي
 يعني سال نظير بي ةريادآوري اين نکته که متين در سال نگارش تذک  باهمچنين

 تا ١١٦٧ي ها توان گفت که مرگ او مابين سال  مي در قيد حيات نبوده،ق ١١٧٢
 . واقع شده استق ١١٧٢

  الشّعرا حيات
ي ديگر از جمله ها هم زده و مأخذ تذکره  به در زمان خود شهرتيالشّعرا حياتآنکه  با

، اختر تابان سخن اننگارست، عشق نشتر، رعنا گل، عامره ةخزان، نظير بي ةتذکر
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  محمد علي خان متين کشميري  ٥٠٥

  

که   چنانالشّعرا حياتموضوع . اي از آن در دست نيست ؛ ولي متأسفانه نسخه١قرارگرفته
اند، شرح حال شعراي عهد خلدمنزل شاه عالم  ي خود نوشتهها افتخار و آزاد در تذکره

 محمد تا زمان تأليف کتاب در عهد فردوس آرامگاه )ق ١١١٩-١١٢٤ :حک(شاه  بهادر
  . بوده است)ق ١١٣١-١١٦١: حک(شن اختر شاه رو

 ة را در تذکرالشّعرا حياتيي از ها عبدالوهاب افتخار از جمله کساني است که بخش
از جمله از قول متين کشميري مطلب ذيل را .  نقل کرده است)ق ١١٧٢ :تأليف (نظير بي

  :در مورد شاه آفرين الهوري آورده است
ف رساله شنيد محظوظ و مسرور گرديد و يک بيت مؤلّ] شاه آفرين[وقتي که ”

  :آن اين است. تا مدتي ورد خود کرده بود
  ربي که ماييمـت در مشـني نيسـوده دامـآل

  ٢“کف چو تصوير رنديم و پارساييم  بهساغر
 اين ادعاي متين کشميري را مردم ديده ةحاکم الهوري، شاگرد شاه آفرين، در تذکر

نويسد  ميکند و  ميرد:  
  :نام خويش نوشته  بهاندک تغيير مطلع کرده  بهاين بيت شاه آفرين را] تينم[… ”

  کف چو تصوير رنديم و پارساييم  بهساغر  م آلوده دامني نيستـدر مشربي که مايي  
 ]آفرين شاه[حال آنکه اين فقير سي سال پيش از اين بيت مذکوره در ديوان مرحوم 

  .٣“نام شاه مرحوم اشتهار تمام دارد  بهفهمان الهور بيت مذکور ديده و در سخن
 اين مطلب را آورده و اظهار نظر کرده که مضمون مورد عامره ةخزانآزاد نيز در 

 نظير بي ة تذکرصاحِب. ٤نظر بالشک از شاه آفرين است و متين صاحب تصرف
جليل بلگرامي جد مادري  مير عبدالة را دربارالشّعرا حياتيي از مطالب ها همچنين بخش

  :آزاد بلگرامي عيناً نقل کرده است
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  ٥٠٦  قند پارسي

  

 در زمان الشّعرا حياتآنکه   با
هم زده و مأخذ  خود شهرتي به

هاي ديگر از جمله تذکرة  تذکره
، عنار  گل، عامره  خزانة، نظير بي

، سخن  نگارستان، عشق نشتر
اختر تابان قرارگرفته؛ ولي 

اي از آن در  متأسفانه نسخه
 .دست نيست

بزرگان و عزيزان ايشان را . اند در جميع علوم صاحب کمال] مير عبدالجليل[”
 مير قصيده در تعزيت غالم خود که در سفر دکن رخت …گويند  ميخسرو وقت امير

يک بيت آن . اقامت بربست، گفته بودند
  :شود  مينگاشته

  قاصد آه وح او باروان شد ر
 اهللاـنت بـته آمـسر گلدس به

 نوبتي در لشکر اعظم شاه ايشان …
: غزلي تصنيف کردند، يک مصراع اين بود

شاهزاده . »اندازه کاشانه خويش  بهريختم شمع«
مير مذکور از لشکر برآمده . ايراد گرفت

  .١“نرفتند باز
اوالً بيت يادشده :  گرفته کهاين جمالت متين نيز ايراد  بهنظير بي ةافتخار در تذکر

لشکر اعظم شاه   بهگاه يک مثنوي است و نه از قصيده و ثانياً مير عبدالجليل هيچ  بهمتعلّق
اين اشتباه متين اشاره کرده و موضوع قهر از اعظم   بهعامره ةخزانآزاد هم در . ٢نرفته بود

  .٣نسته استزمان سرهندي پدر وجدان سرهندي دا محمدمير   بهشاه را مربوط
 و الشّعرا حياتانتقادات يادشده، اعتبار مطالب   بهاستناد  بااستاد گلچين معاني صرفاً

 که معدود بودن اين ايرادات را ؛ درحالي٤اند صالحيت نويسنده آن را زير سؤال برده
 زيرا نويسندگان منتقد.  کرد و نه ضعف آنالشّعرا حياتتوان حمل بر قوت مطالب  مي
يشان منعکس است، اگر ايرادات ها فضاي انتقادي آن دوران که در تذکره به توجه با

کردند و حتماً آنها را   نمييافتند، از ذکر آن خودداري  ميديگري هم در اين تذکره
 توان يافت و  مياي که ايراداتي از اين دست را در هر تذکره ديگر آن. شدند  مييادآور
 بارها الشّعرا حياتعالوه بر اين، .  يک اثر تعميم دادتمامي اطّالعات  بهتوان آن را نمي
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  محمد علي خان متين کشميري  ٥٠٧

  

عبدالوهاب افتخار از 
جمله کساني است که 

 الشّعرا حياتهايي از  بخش
 نظير بيرا در تذکرة 

نقل ) ق ١١٧٢: تأليف(
 .کرده است

 مهم فوق ةنويسان ديگر قرارگرفته و نه تنها از منابع تأليف سه تذکر مورد استفاده تذکره
 :تأليف (ديده مردم اثر عبدالوهاب افتخار، )ق ١١٧٢ :تأليف (نظير بي ةيعني تذکر

 عامره ةخزان اثر حاکم الهوري و )ق ١١٧٥
 اثر آزاد بلگرامي بوده، بلکه )ق ١١٧٦ :تأليف(

 )ق ١١٨١-٨٢ :تأليف (رعنا گلي ها تذکرهدر 
آبادي،  اثر لچهمي ناراين شفيق اورنگ

 اثر )ق ١٢٢٤-١٢٣٣ :تأليف (عشق نشتر
آبادي،  قلي خان عاشق عظيم حسين

د  اثر سي)ق ١٢٩٢ :تأليف (سخن نگارستان
اثر  )ق ١٢٩٨ :تأليف (تابان اخترنورالحسن خان، 

دهد که اين   مياين موضوع نشان. ابوالقاسم محتشم هم مورد استفاده قرارگرفته است
 سال مورد استفاده و استناد ١٥٠يعني بيش از ري قم ١٣ سدةتذکره تا پايان 

داليلي که بر ما آشکار نيست، از دسترس خارج   بهنويسان بوده است و پس از آن تذکره
  .شده است

  اشعار متين کشميري
نويسان هند از اشعار او، جز همان  آنکه متين شاعري صاحب ديوان بوده؛ اما تذکره اب

اش اصلح کشميري  اند؛ ولي هم واليتي يک بيت که محلّ نزاع بوده، چيزي نقل نکرده
 و در زمان حيات متين تأليف ق ١١٦١ که در حدود سال  شعراي کشميرةتذکردر 
  بيت از٣٨ وي، ةر و بدون درج اطّالعاتي دربارتعريف و تمجيد زياد از شاع  باکرده،

مهري قرارگرفته  اش مورد بي از قضا اشعار متين هم مانند تذکره. ١اشعارش را آورده است
مزه   اشعار او را بي)ق ١٢١٨ :تأليف (الغرايب مخزن سنديلوي در است و هاشمي

در . متين کشميري افزودي ديگر ها هم بايد بر بداقباليرا که اين اظهار نظر ٢دانسته است
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  ٥٠٨  قند پارسي

  

بريم و اظهار   ميپايان  بهي متين کشميريها درج ابياتي چند از سروده  بااينجا سخن را
 دوازدهم بار سدةکنيم که درآينده آثار اين شاعر و نويسنده نام آشناي   مياميدواري

  .دديگر در دسترس اهل تحقيق قرارگيرد تا از فوايد ادبي و تاريخي آن برخوردار گردن
  ن تو راـدارد خدا حسـناه خود نگهـدر پ  زند  ميلشکر خط بر رخ خوبت شبيخون  

*  
  مـنـعر رنگيـردم شـالح مـت اصـدارد حاجـن

  ها شود از دستکاري  ميچو تصويري که ضايع
*  

  سرو از مصراع قد او ز پا افتاده است  دل  بهماه نو زند ناخن  بهبيت ابرويش  
*  

  ه استـاز بوسـاعج  بهح وقتـلعلت مسي  نکرش شوندهرگز شود که مرده دالن م  
*  

   و سبحه و مسجد از آن شيخةوصٰلصوم و   اـب مـتي نصيـدي و مسـتگي و رنـوارس  
*  

  چيد  ميشام از کاکل مشکين تو سنبل  چيد  ميصبح از روي سراپا عرقت گل  
*  

  رودـ نيـايـج هـ برـجيـه زنـانـدزد از خ  زلف  بهبهر قيد دل عاشق چه دهي تاب  
*  

  نام ما پهلوي مجنون ثبت در دفتر کنيد  مـاي صحرا داده  بهاز غم ليلي نگاهي سر  
*  

  شود  ميتا دمد خط گرد رويش ديده گريان
  ودـش  ميارانـه بـرد هالـرگاه گيـاه را هـم

*  
  شود  ميخط جوهر بر رخش زخم نمايان  از نظر گر بشکني اي شوخ چشم آيينه را  

*  
  رددـگ  نميه تصوير واـم چو غنچـدل  ان دهان تنگ متينوجه جدا ز هيچ به  

*  



  محمد علي خان متين کشميري  ٥٠٩

  

  تگان آن کمر خود راـمحشر افکنم در کش به
  اين تقريب شايد نام من هم در ميان باشد به

*  
  نيست در چشمم کسي روشن کن چشم سخن

  ظاهراً اين سرمه از خاک صفاهان است و بس
*  

  نشموـم مضـاي دهـر فهميـدي  که تنگ است نکته دهنت بس  
*  

  اش باي آبيـه قـور مـن  بهلوـد پهـزن مي  اش کند خون در جگر لعل لب عنّابي مي  
*  

  ا دانيم و دلـف يار مـراع زلـپيچش مص  اش غير از موشکافان درنيابد معني  بهکس  
*  

  د دلمـخواه  مييارـوانگان بسـبت ديـصح  که سوداي سرزلفش مرا ديوانه ساخت بس  
*  

  راه خاکساري همچو نقش پا زمين گيرم به  آيد  نميعاًـي قطـشان تيغ از ما سرکـس به  
*  

  سازدم  ميتانـمن ز کشميرم ولي هندوس  ام زلفش بسته  بهسبز گشتم از خط اما دل  
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