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   فارسيکشمير و ادبياِت
  ∗ عرفانمحمد

 ن استين است و هميهم ن است ويهم  تـن اســيـ زمير روـردوس بــر فـگا  
  مقدمه
را تاج  ل آنين دليهم  به, هندوستان استةن منطقيتر باالو در در شمال يا ر منطقهيکشم

 و اه  رودخانه, خوب، آب زالليخاطر هوا  بهن منطقهيند ايگو ميهندوستان هم 
 يها و آبشارها  رنگارنگ، باغيها ده، گليفلک کش  به سري برفيها کوه ,شيها اچهيدر

عش در ي وسيها دار چنارش و جنگل هي سايها مزه، درخت  خوشيها وهي م,زيدالو
ده يفلک کش ه سر بيها ن کوهي ايپا در ري کشميواد. سراسر جهان شهرت دارد

خود جلب کرده   را بهياري جهانگردان بساحان ويشه سين همين سرزميا. دارد قرار
  .است

ن يتر يميقد. ر گذاشتنديت کشميزبان سانسکر هن را بين سرزميدر همان ابتدا اسم ا
اسم تاگار که   به بودنديمردمان (Rajtrangini) ينيترنگ قول راج هر بيساکنان کشم

. ه شده باشدر از نام کاساها گرفتي کشمةرود واژ ي مار است، و احتمال ميمعنا هب
  .١آورد يشمار م ه شمال هند بيجنگجورا  (Kashtra) راشت کاير هنديمهابهارتا اساط

 ةري است واقع در شبه جزيالتيا: سدينو ميدربارة کشمير  نامه لغتامه دهخدا در علّ
 يياير از نظر جغرافيکشم .سازد يرا مشروب م ا و نهر سند آنيمالي هيها هند در کوه

 يجنوب شرق  بهيا که از شمال شرقيماليم هي جبال عظةم شده و سلسليسم تقيدو اقل به
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يم جنوب غربياقل . فاصل آن دو استامتداد دارد، حدتيعرجم آن پ ةتر است و در 
م شمال يدر آن قرار دارد و اقل.  مشهور استيعي مناظر طبييبايلحاظ ز ر که ازيکشم
و جام«به ياسير که از نظر سيالت کشميا. رداردبربرف قره کوررم را در پي کوههايشرق

ن مساحت يع وسعت است که از الومتر مربي هزار ک٨٦ ي شهرت دارد، دارا»ريو کشم
٣١٢٠٠ متر مربيک هشتم مساحت کل آن اراضيف پاکستان است و ع آن در تصر 
 ٧٨د که يرس  ميون تنيليچهار م بهم  ١٩٤١سال  هت بين واليساکنان ا.  استيجنگل
 نگر استي آن شهر سرمرکز. ه مسلمانيکها بودند و بقي تن آنها از هندوها و سهزار

 جنوب ن و ازيت و چتب  بهالت از شمال و شرقين اي ا,تي هزار جمع٢٨٥ با
نظر سوق  باشد و از  ميپاکستان و افغانستان محدود  بههندوستان و پاکستان و از غرب به
ر برکشت و زرع استوار است و يالت جامو و کشمياقتصاد ا.  ممتاز دارديتيعموق يشيالج

  .کند  مي را برآوردهياجات اقتصادي از احتيز قسمتي نينوايمحصوالت ح
 يالدي م١٧٥٧وست، و از سال ي سلطان اکبر پيامپراطور بهم  ١٥٨٦سال  هر بيکشم

ها درآمد و در  کي، تحت حکومت سيالدي م١٨٢٠ره شدند و از سال يافغانها بر آن چ
دولت   بهوستن خود راي پ»نگيس يهار«ر يم مهاراجه کشم ١٩٤٧اکتبر سال  ٢٨
  .١س هندوستان اعالم داشتيسأدالتيجد

  :سدينو مي» ترنگيني راج«دربارة کتاب  ي صوفالدين يغالم مح
ک ي هم ي بلکه از نظر هنر شاعر,ستيمت ني گران قةيک هدي فقط يترنگن راج”

بدون .  کرده استيفعنوان شاعر معر  بهرا آن خود مؤلّف.  استيا کار برجسته
 بلکه , نشدهيفيا تحري يدستکار چيع هين وقايم که در اييم بگويتوان  ميد مايترد

ن کتاب را در سال ي اتأليفاو . مانده است ي باق,هنوشت آن را مؤلّفطور که  همان
ن يادر . ان رسانديپا  بهک سال تمام آن رايو در طول کرد  شروع يالدي م١١٤٨

ن کتاب ي امؤلّف.  حکومت هم ذکر شده استة فهرست چند دوراب حدوداًتک
 ٢٤٤٨ن پادشاه در سال ي ا.کند  ميل آغاز او»گونندا« بنام ياسم پادشاه معروف  بهرا
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هاي معبد هارون  يکاش نگاهي به
 همچنين نزديک شهر سرينگر و

هاي قديم کشمير  مالحظه مجسمه
سازد که بناها و  روشن مي

هاي قديم کشمير و ايران  مجسمه
 .اند تا چه اندازه باهم شبيه

کرشنا در شهر ماتورا کشته   باي در جنگ بر تخت نشست که بعداًقبل از ميالد
  .١“م بودر مرسوي در کشمييواگرايشد و در آن زمان ش

ن بودا را در يم، د  ق٢٧١-٢پادشاه اشوک 
 در »شکايکن«. ٢کرد يفن بار معريل اوير برايکشم

 در  و خصوصا٣ًر را فتح کرديم کشم ٧٨سال 
 يلير خي در کشميين بوداي د»شکايکن«زمان 

 تخت »کال مهر«م  ٥١٠در سال . افتيشهرت 
 او هنوزاز . ٤زور در دست گرفت  بهر رايکشم
بعد . شود  ميادي خشن و ظالم يعنوان فرد هبهم 
دربار راه   به باهم گره خوردهين هندين بودا و آئيد) م ٧٢٤-٧٦١ (»دايمکتاپ« ةدوردر 
 يلي خير در فلسفه و هنر معماري کشم)م ٨٨٣-٨٨٥( »ورمن ياونت« ةدر دور. افتندي
ن نام معروف يمه  به شهر را کشف کرد که هنوز»ورمن ياونت«نام   بااو. شرفت کرديپ

) از خاندان لوهارو(» تايگ شمايک«نام   به مرد مشروب خوريالديم ٩٥٠در سال . است
 را بر »ويمانيگپتا اب«پسر ) دايد( م همسرش ٩٥٨بعد او در سال . ر شديپادشاه کشم

م خود  ٩٨١و در سال .  سلطنت را دست گرفتيتخت نشاند و خودش تمام کارها
 بعد از مرگ او در سال .پنجاه سال حکومت کردين ترتيب بد بر تخت نشست و »دايد«

  .٥ر شدي پادشاه کشم» راجهيسنگرام«م فرزند برادرش  ١٠٠٣
کلهن  .جلوس کردتخت سلطنت بر  يخاندان لوهارااز  »سوساال«م  ١١٢٢در سال 

ر يکشمبر م  ١٣٢٠-١٣٠١ در سال »وايمهاد«.  نوشت»سوساال« را در زمان »يترنگن راج«
ن ين ديا  بهيادير شد و مردم زين اسالم وارد کشمين زمان بود که دي و همکردحکومت 

  رام چندرا-١ سه نفر برجسته وجود داشتند، »وايهادم «در دربار. دنديد گرويجد
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 از سوات آمده حسن تاريخ قول صاحِب  به کهيمرد مسلمان, ري شاه م-٢، )اعظم صدر(
ن يخرؤم). ر آمده بوديکشم  بهان خودينظاماخ که همراه  لدةشهزاد(نچن ي ر-٣بود، 

  .اند ر نوشتهين پادشاه مسلمان کشميلرا او) م ١٣٢٠: م(نچن ير
انگذار خاندان ين پادشاه بنيا. تخت نشست م بر ١٣٤١/ه ٧٤٢ر در سال يشهم

 مؤلّف. شرفت کردي پيلي خي آنان اسالم و زبان فارسةدر دور. ر استير در کشميشهم
 ارتش راجه سامگرال يسد که محمود غزنوينو يم ي صوفالدين يا مح ملّکشمير تاريخ

  .١ر شوديا نتوانست وارد کشم شکست داد، امم ١٠١٥را در سال 
بار   سهيکه محمود غزنو: سدينو  ميالتاريخ منتخبف ي در تصنيونايا عبدالقادر بدملّ

  .٢ر حمله کرده استيکشم هب
ن يل هستند و ايذوق و متخ  باان و مردمان و عرفتصوف  بهلي متماان طبعاًيريکشم

 و ها خانه رود,برفر پيها کوه. کنند ي مي است که در آن زندگيطيت محعلّ  بهتيخاص
کثرت  ه بين وادي که در ايياهوي از هي ساکت و عاريها  و گوشها مصفّيسارها چشمه

با و آرام ي زيادن ويا. کند ي در آنان مي و شعردوستيپرور الي خي اقتضا,شود يافت مي
سين و مردم تارکمهد مقد پردازند بوده است ه ميهاي شاقّ ترياض  بهکه ييها نيا و يوگيالد.  

ت  مدي برايعني يالديح تا قرن چهارم مي که از قرن سوم قبل از مسييمذهب بودا
 تصوفمات يوذ داشت و اصول و فلسفه ودانتا و تعلفن نين سرزميهفتصد سال در ا

ر را در قالب فلسفه ي طبع مردم کشميگري پس از ديکياند که  دهو بيوامل عياسالم
  .اند د آن کمک کردهيج و تشديا در ترويخته و يعرفان ر
 »ريبرن سيفرنس«، است يمي قديلير خيران و کشمي اينهان تمديخ روابط بيتار

  :سدينو ي خود منامه سياحت در کتاب ياح معروف فرانسويس
 انير هنديسا  به هستند و نسبتيرکيسنج و ز  نکته,گو  بذلهانمان مرديريکشم”
در شعر و علوم از ايرانيان دست کم ندارند و در عين حال اشخاص . ترند شوه با

  .٣“ندهست يکش و مستعد زحمت
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اند  آنجا وجود داشتهدر ها  ز مسلمانير نيدر دوران حکومت هندوها در کشم
سند و   با ارتباط داشتند وي اسالميورهاکش  با کم بود ويلياگرچه تعدادشان خ

١ داشتندراسخت ارتباط ملتان و تب.  
شود،   ميام مشاهدهياال مي از قدين اسالمير و سرزمين کشمي بيروابط فرهنگ

ن مالحظه ينگر و همچنيک شهر سري معبد هارون نزديها يکاش  بهيچنانکه نگاه
ران تا ير و ايم کشمي قديها مجسمه سازد که بناها و ير روشن ميم کشمي قديها مجسمه

  .٢اند هيچه اندازه باهم شب
ر ير مثل دبي در کشمي فارسيم ادارين استعمال اصطالحات قديعالوه بر ا

  .٣باشد  ميري در کشمي اسالميز نشان دهنده نفوذ فرهنگيآور ن و گنج) ريصورت دو هب(
ر ي در کشمي همداني عل سيدريورود م  بهر راين اسالم در کشمي ديورود رسم”

 طور  بهشان جهالت و ظلمتيس ادست مقد  بهست کهي نين شکّيدر ا. اند منسوب کرده
ن اسالم قبل از ين مبيست که بذر دي نين هم شکّيا در اام. شه کن شدي رکلّ
 ير جايخ گواه است که کشميتار. ر کاشته شده بوديز در کشميشان ني ايآور فيتشر

عرب   هندوستان وياسي هرچند روابط س, بوده استمسلمانان يار و نظامرفت آمد تج
هندوستان در مناطق   باار عربز تجيا قبل از ورود اسالم نام. بعد از اسالم استوار شد

  . ارتباط داشتندييصحرا
ن ين ديغسبب رفت و آمد مبلّ  بهيالديزدهم ميران از قرن سيا  باري روابط کشميول
 نيلبلبل شاه او  بهن معروفحٰم عبدالرالدين  شرف سيد. شدم شروعيطور مستق هاسالم ب

ها و  يآن صوف بعد از. ر شدين اسالم وارد کشميج دغ مروعنوان مبلّ به بود که يکس
 يهمدانعلي   سيدرين آنها ميتر ن منطقه وارد شدند که مهميا  بهغان اسالم گروه گروهمبلّ

خاطر فشارها از  ه بي بزرگ چند صد نفريها  گروهو در يصورت دست جمع  بهبود که
زبان   بان اسالم را همراهير پناه بردند و ديکشم  بهختند ويران گريگر نقاط ايهمدان و د
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ر يان مردم کشميم  دريل زبان فارسين دليهم  به.دندين منطقه گسترش بخشي در ايفارس
ج اسالم، زبان يو پس از گذشت صد سال از ترحدوداً. است  را داراي زبان مذهبةدرج

 زبان و يري شاهان شهم و خود را محکم کردةشير ري در کشمي شعر فارسمخصوصاًو 
  ، سلطان قطب١٣٥٤-١٣٧٣ الدين سلطان شهاب( : کردندحفظ را ي فارسادبيات
). م ١٤٢٠-١٤٧٠ نيالعابد نيم و سلطان ز ١٣٨١-١٤١٣، سلطان سکندر ١٣٧٣-١٣٨٩

خان و شاعران رؤر اعالم شد و مي کشمي زبان رسميسن فاريالعابد نيدر زمان سلطان ز
 هندوان از ين از آثار مذهبي چنديرين شهميسالط. ن زبان آثار خود را نگاشتنديدر هم

و در عهد  ندترجمه کرد يفارس  بهتينسکرااز سرا  »مهابهارتا« و »يننِگرتَ راج«ل يقب
 پادشاهان مغول سخن , شدهار اضافهير بسيان در کشميسرا يسلطنت مغول، تعداد فارس

ر بلکه در ي نه فقط در کشمي فارسادبياتدوست بودند و آنها در گسترش زبان و 
١فا نمودندي را ايسراسر هند نقش مهم.  

  :سدينو  مي ستائن.يا.ميا
 جي نبوده است، بلکه مردم بتدر و قهراًر جبراًيج اسالم در کشميغ و ترويتبل”
ج اسالم يغ و تروي تبليدند و براين گروين ديا  بهار خودشانياراده و اخت با

  .٢“اند انه فضا را سازگار نمودهي ميياي و آسي جنوبيستهايتور
 آن ياد کرده و اوصاف خاص براير ي چند از کشميعلل ه بيشاعران پارس

 از يال برخير نزد آنان شهرت داشته است که ذياند و از جهات مختلف کشم برشمرده
، موالنا ي کرماني، قطران، خواجوي، منوچهريستاني سيخفر: ميکن مي آن شاعران را ذکر

 يار، نظامخ عطّي، شير معزّي، اميخ سعدي، شيزي، قطران تبريتکي اخسالدينري ام,يجام
 يريشاعر کشم ـ، ظفر خان احسن  شيرازيي، عرفياضي فيضيامه اقبال، فعلّ ،يگنجو

  .رهيغ و) يعربعر اش (ي سندالدين ح شهابي، ش)در عهد شاهجهان(
  :ديگو  مييخ سعديش

  رـيجـزن هـ بتانـ دل دوسياـپ  رينخچ  بهرود يست که ميآن ک  
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  رـيمـکش انـرخـگل سـايـةهم  لــابـب اودانــج ـرةـيـمشـه  
ن قلمرو بهشت ي اة درباردر عهِد شاهجهانر يکشمداراِن  ظفر خان احسن از صوبه

  :دين گوين خود چنييآ
  يان دارـنـاغ جـر بـر بـيمـش کياز اـزاران نــه

  يم خوش بهار زعفران دارـل خزان هـکه در فص
  رمـيمـاغ کشـزان در بـل خـزاران گل بود فصـه

  ١يارغوان داريک ن ي کابل همي تو ايزنا يچه م
، يموريون شاه تي هماي از فرماندهان نظاميکي، ي هجر٩٤٨ن بار در سال يستخن

ر کرد و سپس اکبر شاه بزرگ در سال ي را تسخ»ريت نظر جنّيکشم«در دوغلت يرزا حيم
ان يموري تسندگان عهِديگفته سخنوران و نو هن را که بنا بين سرزمي اي هجر٩٩٦

  .٢ هند قرار داديموريفات دولت تو متصر بوده است جز»ني زميفردوس رو«
 زبان بودند و يشاهان چک هم فارس.  چک شروع شدة دوريري شهمةبعد از دور

 ةم مدرس ١٥٦٣-٧٠ن شاه چک يحس. ت بستند کمرهمي فارسادبياتاج و  رويبرا
  .٣س نموديسأن شاه تي حسةعنوان مدرس ه بيبزرگ
ها  ف مغولتصر  بهرين در زمان اکبر شاه از دست شاهان چک کشمين سرزميا

ر پسر اکبر شاه يکرد، جهانگ ياد مياسم باغ خاص  ه بآن ران پادشاه ذوالقدر يدرآمد و ا
خواست  ير عالقه داشت، ميکشم هشتر بي بيلير پادشاهان آن خانواده خيسا  بهنسبتکه 
شتر دوست يع خود بي قلمرو وسير قسمتهاير بماند و آن را از سايشه در کشميهم

  .٤داشت
خان رؤ از ميارير داشتند، بسيکشم  بهيموري که امپراطوران تيدي شدةت عالقعلّ هب
ه ين ناحيخ اي که در تارين کتابينخست. ت پرداختندين والي ايخ محلّي تارنوشتِن هزمان ب

دستور  ه بآن را يآباد  شاهمحمد بوده که شاه »ريکشم خيتار« نوشته شده يزبان فارس به
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  ٥٤٠  قند پارسي

  

 ترجمه کرده و »ينيترنگ راج« بهت موسوميخ معروف سانسکرياکبر شاه بزرگ از تار
است » ري شاهان کشمةنام« شده ليفتأ يزبان فارس ه بماًي که مستقيخ مستقلين تارينخست
 ةرشت ه، بي هجر١٠٢٣ در سال يمورير شاه تي جهانگناشناس در عهِد اي سندهيکه نو
  .١ر درآورده استيتحر

هند  بهم  ١٦٥٩ئر در سال ياح معروف برنيس
ها  مغول: سدينو  مي خودةنام احتيآمد و در س

. ٢پندارند  ميني زمير را بهشت رويکشم
 از لحاظ امن يوران حکومت وشاهجهان که د

 و ي و عمراني آبادنيو ثبات و کارها
 ةخ دورين تاري عهد زريخي تاريساختمانها

  .هنر و هنرمندان داشت  بهي مفرطةرود خودش عالق يشمار م ه هند بيانةم
  :سدينو  ميدکتر آفتاب اصغر

بود، ر و شاهان مغول خوب ين کشمير ارتباط بي جهانگدر زمان اکبر و خصوصاً”
  .٣“ نوشته شده استيزبان فارس بهر يخ کشميو تار

ر مدارس و يجاد تعميها و ا ن باغيجاد عمارات و تزئيش در اتام سلطنير در ايجهانگ
داراي ن کار همسرش نورجهان که ي فراوان نمود و در اي کوششها مساجد و حمام

توان  يکه نمونه را مقه خود را نشان داد ي ذوق و سل,بود ي و ادبيخي تارت مهميشخص
ره يغ  و»ناگ ريو« و »بل واچه« »مانسابل« ير قصرهايمار و تعميدر ساختمان باغ شال

 يصوبدار  بهنوبت هر در حکومت خود هفت تن از امراء خود را بيجهانگ. جستجو کرد
  :ر نامزد کرد که عبارتنديکشم) حکمراني(

  ؛ه ١٠١٩  تا  ١٠١٥  از  چ خاني قلنواب -١
  ؛ه ١٠٢١  تا  ١٠١٩  از  کاشم خان -٢
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٥٤١  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

  ؛ه ١٠٢٤  تا  ١٠٢١  از  صفدر خان -٣
  ؛ه ١٠٢٧  تا  ١٠٢٤  از  گ خانياحمد ب -٤
  ؛ه ١٠٢٩  تا  ١٠٢٧  از  دالور خان -٥
  ؛ه ١٠٣٢  تا  ١٠٢٩  از  ارادت خان -٦
  .١)افتير وفات ين سال جهانگيدر ا(ه  ١٠٣٧  تا  ١٠٢٣  از  اعتقاد خان -٧

 ياريو کمک  به ي داخليها  جنگةک سلسليم بعد از ر پسرش خريجهانگاز پس 
  .٢ مشهور است»شاهجهان«بهح يد و در تاريحکومت هند رس هآصف خان پدر زنش ب
ل در مسافرت او. ر مسافرت کرديکشم ه حکومت خود چهار بار بةشاهجهان در دور

 اعالم قبول »ريبه«ة ن مسافرت بود که راجي صورت گرفت و در حيالديم ١٦٣٤سال 
و م  ١٦٤٥سال  هن بيسفر دوم. ديف گرد دولتمند مشرةخطاب راج هاسالم نموده، ب

 حاکمت هفت ن مدي شاهجهان در ظرف ا.وستيوقوع پ هم ب ١٦٥١سال  هبسفر ن يآخر
  :ب عبارتنديتر هر گماشت که بيبر کشم
  ؛ه ١٠٤٣  تا  ١٠٣٧  از  اعتقاد خان -١
  ؛ه ١٠٥١  تا  ١٠٤٣  از  ظفر خان احسن -٢
  ؛ ه١٠٥٢  تا  ١٠٥١  از  شاهزاده مراد بخش -٣
  ؛ ه١٠٥٣  تا  ١٠٥٢  زا  مردان خان يعل -٤
  ؛ه ١٠٥٧  تا  ١٠٥٣  از  )بار دوم(ظفر خان  -٥
  ؛ه ١٠٥٩  تا  ١٠٥٧  از  ت خانيترب -٦
  ؛ه ١٠٦١  تا  ١٠٥٩  از  گ خانيحسن ب -٧
  ؛ه ١٠٦٧  تا  ١٠٦١  از  )دوم بار( خان مردان يعل -٨
  .٣ه ١٠٧٠  تا  ١٠٦٧  از  لشکر خان -٩
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 آنر پرداخت و يمسافرت کشم هبار ب کيان خود فقط کايخالف پدر و ن  بهريعالمگ
ن خطه ي مطبوع اي در هوام ١٦٦٤/ه ١٠٧٥ د در سالي شديمارينکه بعد از بي ايهم برا

 يدهل بهر ماند و يسه ماه در کشم.  بکندي و روحاني جسمانيد قواير تجديت نظجنّ
  .برگشت

  :ريان زمان عالمگحاکم
ر شده بود  در زمان شاهجهان مقري هجر١٠٦٧که در سال   لشکر خان -١

 .ماند يباق هجري ١٠٧٠تا سال 
  ؛ه ١٠٧٣  تا  ١٠٧٠  اعتماد خان -٢
  ؛ه ١٠٧٤  تا  ١٠٧٣  م خانيابراه -٣
  ؛ه ١٠٧٥  تا  ١٠٧٤  اسالم خان -٤
 ؛ ه١٠٧٨  تا  ١٠٧٥  سيف خان -٥
  ؛ه ١٠٧٩  تا  ١٠٧٨  مبارز خان -٦
  .١ ه١٠٨٢  تا  ١٠٧٩ )بار دوم( ف خانيس -٧

دربارة کشمير تأليف شده است که   کتاب تاريخي مهمچندجهانگير  ةدوردر 
ممکن است )  ناشناسمؤلّف( شاهي بهارستان يا  شاهان کشميرةنام -١ :عبارتند از

 -٣ ؛حيدر ملک کشميري  ازتاريخ کشمير -٢ . حسن قادري بوده استمحمد مؤلّف
هجري حسن بن  ١٠٢٤ در حدود االسم مجهول -٤ ؛ تنويمحمدطاهر  از تاريخ طاهري

يخ کشمير از عهد اين تاريخ مشتمل است بر تار) تاريخ کشميري(علي کشميري 
ي يسال دهم سلطنت جهانگير و براي آشنا  بامقارن هجري ١٠٢٤باستاني تا سال 

هجري و شاه  ٩٦٣-١٠١٦ اوضاع و احوال کشمير در عهد سلطنت اکبر شاه کبير هب
القدر در کتابخانه بودليان  از اين اثر مجهولاي  نسخه. هجري ١٠١٦-١٠٣٧جهانگير 

  . موجود است٣١٥ ةشمار به
اساس مستندترين بر تاريخ مذکور :ملک کشميرييا حيدر کشمير از  کشمير اريخت

 ةترين تاريخ سلسل ارزش  باترين و در عين حال معروفو تاريخها نوشته شده 
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٥٤٣  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

نام  به جهانگير ط يکي از رجال معروف عهِدي کشمير است و توسهاي محلّ تاريخ
  .ده است تحرير درآمةرشت ه هجري ب١٠٣٠الملک در سال  رئيس

خ ي مشتمل است بر تار اين اثراتيمحتو
ن سال جلوس ي تا شانزدهم عهِد باستانر ازيکشم

عالوه بر ) سيفآا يندي اةنسخ(م  ١٠٣٠ر يجهانگ
 ي کشورهايخ عمومير تاريخ کشميتار, اين

ر ي هند و کشميموريدولت ت  باهمجوار و معاصر
  .١ز شامل استيهر را نران و ماورالنّيمانند ا

شه ي همي پادشاهان گورگان درباِريشعرا
 ور بپردازند ياحت کشميمسافرت و س هچشم براه بودند تا بتوانند در مرکب شاهانه ب

 و ين خود را تازگياق سخن آفربخش، روح خلّ ن الهامي آن سرزميبايدن مناظر زيد با
 همراه بود و مرکب يفات خاصّيتشر  با شاهانهيها ن مسافرتيا.  بخشنديطراوت

 دربار يد، شعرايرس  ميريکشم  بهت سر گذاشتهشرخطر را پ پي راههايپراطورام
  .نمودند  مي گرانبها اخذهاي هگفتند و در عوض آن صل  ميآمد خوش
 محمد ة است که در دور»رزايم«بهص  اصلح متخلّتأليف »ري کشمي شعراةتذکر«
اء را ذکر کرده  شعر٣٠٥ او ةن تذکريدر ا. ٢نوشته شده است) ه ١١٣١-١١٦١( يشاه

 شاه محمدتا ر ين تذکره از عالمگيدر ا. ه استآوردطور نمونه  هاست و چند اشعار ب
ن يدر ا. وجود داردن تذکره چند اشتباه ي در االدين حسامسيد قول  هب. شعرا را ذکر است

 کرده بودند و چند نفر ير زندگياند که فقط چند ماه در کشم تذکره چند نفر ذکر شده
شعر آنها ذکر  باشاعر همراه  ٣٠٥شرح ن کتاب يدر ا. ٣ر نرفته بودنديکشم هتّي بح که
رزا ي، دالور خان آزاد، ميهندو آذر: شاعران که اصلح در تذکره آورده است .ده استش
کم، يا االم آگه، ملّخ عبدالسي آگه، شالدين ، آگه، صالحي صفاهانين، آقا صفيراهللا آفريفق
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ن هاپادشاپس از روي کار آمدن 
 و تسخير کشمير يانکگور

اين سرزمين  هکه ب نيارااستاند
النسل  اعزام شدند بيشتر ايراني

 .بودند



  ٥٤٤  قند پارسي

  

رزا يش خان، مي اخالص کنواب احترام خان، خواجه احسان، وابن اثر، يعايرزا شفيم
 اصلح اشهر، اطهر خان اطهر، محمد، ي بخارالدينر اسديرزا استغنا، مي، ميصفهاناادراک 

د ي اسحاق، قزلباش خان اممحمدز خان افسر،  اظهر، معزّالدينخ قمري اکبر اکبر، شيعل
، ياوجموالنا جه انور، ار چک، خويداد، ام ه اهللاجاخو ف الهام،يرزا شري، ميبادآ شاهجهان

، يي طباطبايرزا بقائي، مي سمرقنديعايرزا بدي، ميهللا باقءاخ عطايمن، شيما، ايرزا ايم
 محمدخ ي، شيکابلکس يبگ ي بيژن خان، بالقيپروا، ب يانا، بيرزا بيگ بهادر، ميارسالن ب

اهللا  بي، حبيم اصفهاني تسلي، شاه رضاريثأرزا محسن تينوا، پرتو، مينا، بالچند بيمن بؤم
ن، شاه ين، ملک سلطان تمکي تمکين، عبدالغنيمت اهللا تمکحا ر ملّين، مولويخان تمک

ق، خواجه ي، توفيف خان تنها اصفهانيطلّا، عبدالل خان تمنّي فضامحمدرزا يا، متمنّ
رزا ي جناب، ماهللا زا فتحري جم، مي علمحمدرزا ي، مأتگ جري بي قلياءاهللا جامع، عليض

 ي رضامحمدل حجاب، شاه يعرزا اسٰمي، حاجب، ميرزا جوهريگ جنون، ميارجمند ب
 رستم محمددر، يد، حيالحمدخ عبياهللا خان، ش ظي حفنوابحشم، توله راز حشمت، 

، خاموش، ياز خان خالص مشهديرت، خادم، شاه خاشع، امتياهللا ح رزا فتحيدر، ميح
  ملّال،يرزا خلي، ميدر خصالي ح ملّاخاندوران، خرسند، نوابق خان خان، ير صديم

فت، أ، رياهللا راض تيج، عناي راي علمحمدرزا ي، ميري کشمي ذهن ملّا دانا،الدينفخر
 راقم، راگو پندت راگو، محمد الدينرزا صدريع رافع، مي رفمحمد  ملّا،يزديع يرزا رفيم

 محمدگ رسا، ين بيل رضا، مرزا حسي خلمحمدعا، ي رب ملّا، ربط قلندر،يراهب هندو
م خان ي ابراهنوابد، رضا، يرزا رشيد، ميش عبدالر ملّا رسوا،الدين ر کماليم رسا، مينع

اهللا خان رونق،  بي حب ملّااهللا خان،  روحنوابن، ياالم ع، روحي رفمحمد يرفعت، منش
  سابق،الديندي فريگم، حاجيساء بالنّ بي زنواب، ي، زکياضي، ريگ رهي بيسلطان عل

، يجه عبداهللا سالام ساطع، ساالر، ابوالقاسم سالک، اسلم خان سالم، خويالحکد عبملّا
 طاهر سخنور، محمدرزا يرزا سابر، ميالحق سامع، مد عب ملّا سامع،الدين خ شمسيش

  سيدنوابد، يم، سويخ سلي، سکندر، شيت مشکاليد باباي، سعينه هندوي، سده رسرشار
  ملّا شارق،محمد الدينرزا نوري، مي غزالي، شادماني شاپور، شاپور طهرانصالبت،
 ز شائق،ي حسن خان شاملو، شاهد، عبدالعزنواب عارف شاکر، محمداهللا شاکر،  عصمت

د، يالملک شهرت، الله ملک شه مي حکنواب، يم حسن شفائيالوهاب شائق، حکد عبملّا
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رزا ي حضرت شاه صادقان، م,بيغت صادق دسرزايم ،ي صفاهانحکيم کاظمصابر، صاحب 
 خان، صلح ي کلي صبا، صفي، آقا رضايري، صامت کشميگ، صامت صفاهانيصالح ب
رزا ي، ميخ مسلم صنعي، شينا مازندري صوفمحمد  ملّا،يالبرکات صوفابو نوابخان، 
 يعير طبي، ميعي طاهر طاقت، طبمحمد، ي صفاهانيدير صيا، مبگ صهياهللا ب لطف
 محمداهللا خان عاشق،  ميم عبرت، کري، شاه عاجز، شاه ابراه ظفر، ابوظفريريکشم

هللا ءاخ عطايز خان، عشرت، شي، عزياهللا خان عال ، نعمتي عاصلرحيمخ عبدايعاشق، ش
 غافل، يخان رون  نوازشنواب، ير طاهر علوي، مي علوير باقياهللا عطا، مءر عطايعطا، م

اص، خواجه الحق غنا، آقا عبداهللا غو ضيرزا في م،ي سبزواريگ غافل، غروريرزا بيم
 محمد  ملّان،ي عير عليم، ميع علي شفمحمدگ فرصت، ي بمحمداهللا،   فرح ملّااث،يغ
گ فارغ ي بمحمد فارغ، الدينر بدري، فاخر، ميروانيلفتح فاتح شارزا ابويرت، مي غيعل

، ير فائق الهوريق، م، عبدالشکور فائي، فاميگ فارغ بدخشاني، محمود بيبدخشان
، يح، بابا فغانيرزا فصيرزا فرهاد، مي، ميري کشماهللا خ فر ملّا،ي، شاه عبدالقادر فدائيفخر
دار خان،  گ قبول، قلعهي بي، قانع، عبدالغنيشانرزا قاسم کايا فوالد، ابوالقاسم، مب، بايفوق

گ کامل، يرزا بيم ،ياهللا کاف فيرزا سيم ،ي هراتيصرايرزا قلندر، قيشاه عارف قلندر، م
 الدين اهللا کوچک، شاه شمس م رحمتيم کوچک، حکيدر کلوخ، حکي، حيرزا کالميم

م يح، لباس، حکين الي حسمحمدف شام، يرزا شري، شاه گلشن، ميرزا گراميگدا، م
 هاشم، محمدر ين، مي خان متي علمحمد لکنت،  ملّا،يرزا لطف اهللا اصفهانياهللا، م لطف
ر يجه محسن خان، ماخ عبداهللا مجرم، شاه مجنون، خويت، شيخان هدا سعداهللا نواب

، ي، شاه مدهوش قلندر اصفهاني کاشي، مخلصايريمحمود، قاسم خان مخلص کشم
 مسلم، محمدخ ي، مستور، شيري کشميت، مستغناهللا مرو در، خواجه اماني حير مرتٰضيم

، ي مظهر ملّاع، مظهرا،يمط ي، حاجي، مشفقي مشرب ملّا مشتاق، شاه مشرب،يشاه رضائ
ن، يگ معلوم، معين بيرزا حسي معروف، ممحمدر ي عالم معرفت، ممحمد  ملّامعدوم،

ن ير شاه حسياهللا ممتاز، م خ رحمتي، ملتفت خان، شاه ممتاز، شيرزا مقصود کاشيم
 يل خان منصف، حاجض فانوابم،  منجلرحيم عبدا ملّارزا روح اهللا منتخب،يم مناسب،

، ير مهد، مظفّيرازي شيمنانؤ، ميالو خان مي قلير، مرتٰضيرزا مني منصور، مفيشر
ان نوراهللا يبا، مير نجات، نجي، مي عبدالغفور نام ملّا،يري زمان نافع کشممحمد، يمهر



  ٥٤٦  قند پارسي

  

، ير طوسير، نصيهللا نصارزا اسدي، مي اصفهانيرايم، دالور خان نصرت، نصينزهت، نس
از، حسن يگ نيان نکهت، فرهاد ب خسخنور ،ي نقي، قاسم نقاص، عليموالنا نظم

گ ي، اسحاق بح خان واراسته، واصب، واصل، ارادت خان واضيظ علي حفنوابسته، وار
، حضرت يگ واهب صفاهانيرزا حسن بيجه نوراهللا واله، ما، خويب وافي طمحمد، يواف
ا رزيشه الله، مي، و دهلوي خان وحشت، ودادء ثنامحمدحد وحدت، خ عبدااليش

منت خان هما، ي، ميوانيش، خواجه هاشم دي، حضرت خواجه هاشم درويعبدالهاد
 الدين لگ شاملو، جاليوسف بيرزا يکتا، مي اشرف محمدت، گ همي زمان بمحمد

، ي کراچيکادمآاقبال چاپ رزا، يص م اصلح متخلّتأليف  شعراي کشميرةتذکر(. يوسفي
  ).ي راشدينالد  حسام سيدحيتصح هب. خ ١٣٤٦ماه  بانآ

 يمورد شعرادر سد که ينو ميکتاب  ني اي حواشدر ي راشدالدين امسد حيس”
  کشميرواقعاِت -١ مثالً .استداشته  تصوفخ و ي تاري کتابهااز ير مختصر ذکريکشم

 ؛خر مشتمل بر شعراء استآجلد  . در سه جلد استحسن تاريخ -٢؛ تاريخ اعظميا ي
 ؛ نامعلوممؤلّف ,االحبابةحتف -٤. ي از داود خاکنامه يشير  باتاريخ مشاهير کشمير -٣
 ؛يري احمد بن عبدالصبور کشم ازالکينالس رقاخو -٦ ؛يداود خاکاز  برادر اسرار -٥
  ؛ين قادري حس ملّا ازقادريه فتوحات -٨ ؛ابخ عبدالوهي ش ازکبرويه فتحياب -٧
 ؛ي جعفر بدخشالديننور از المناقبةصخال -١٠ ؛نگيت مراد محمد  ازالفقراءةحتف. ٩

  .١“يدر بدخشي ح,الجواهر منتخب -١١
ين امس ح,تذکرة شعراي کشميرة مدر مقدها  کيدر عهد س”: سدينو ميراشدي  الد

 ي و شعرا فارسي فارسادبيات ي چند کتاب برايول. ع شدير ضاي کشمي فارسادبيات
 ؛ فوق مرحومالدينمحمد يکوشش منش ه، بسوانح غني کشميري -١ :مانند. چاپ شد

 ي از قاضنگارستان کشمير -٤ ؛شاه بد -٣ ؛چاپ شدم  ١٩٤٤ ة سن کهمزارالشعراء -٢
 در ي صوفمحمدالدين، دکتر غالم کشمير -٥. ش ١٣٥٢ يوهاري ناظم سالدينظهور
بهارستان ، بهارستان گلشن کشمير -٦ ؛) استيري کشميذکر شعرا( .م ١٩٤٤سال 

در دو جلد  گو است و ي فارسيري کشميتمل بر شعران کتاب مشي، اگلشن کشمير
                                                   

  .٦ص , الدين راشدي سيد حساممقدمة , ، اصلحتذکرة شعراي کشمير  .1



٥٤٧  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

 هردو .پندت برج کشن بيخبر و پندت جگموهن ناته رينه کتاب مؤلّف. م استيضخ
 ي فهرست شعرا-٨ ؛ري زبان کشمي پارسي شعراة تذکر-٧ ؛اند  کردهتأليفن را يباهم ا
 در سال اآن ر  حکومت پاکستان ورده استب عر را ناما ش٢٥٤ن کتاب ي در ا,ريکشم
 عبداهللا محمدکوشش  هب) ير اختصاصيکشم(ا ي دني ادب-٩ ؛دکر چاپ يالدي م١٩٦٣

 يف رايجناب حن) ير اختصاصيکشم (نصرت -١٠ ؛ منتشر شدم ١٩٦٦ در سال يشيقر
ر يکشم(                . ١ : منتشر کرد و سه مقاله چاپ کرديالدي م١٩٦٠در سال 

 ي فارسيشعرا(          ء    .٣؛ يارپوري هوشظي از حف.٢؛ )يدر شعر فارس
 ة تذکر,سرايان کشمير پارسي -١١؛ يرير کشم از جناب منوغني کشميري. ٤ ؛)ريکشم

 ادبيات(                       -١٢ ؛ران منتشر شديش در ا ١٣٤٢ در سال کهکو يدکتر ت
ن ي از الهور چاپ شد در ا١٩٤٤ احمد در سال الديندکتر ظهور, ) در پاکستانيفارس

          ء         -١٣ ؛ر را ذکر کرده استي کشمي فارسيکتاب چند شعرا و ادبا
 ة اخذ درجي برايسينامه در انگل انين پايا)  مغولةر در دوري کشمي فارسيشعرا(

مغول و شاهان  منامه ه انين پايدر ا.  ظفر استمحمدر ت از دانشگاه پنجاب از دکيدکتر
 شاعر ٦٠نجا يدر ا. ک پادشاه استي يهر باب برا. شاعران آن عهد را ذکر کرده است

  .١ را ذکر کرده استيريکشم
ر معطوف داشتند و هرگاه ي کشمير و آبادانيتعم  بهي خاصّة مغول توجاهاِنش
 و ي جانکاه آگره و دهليز از گرماي گذارندن تابستان و گريشد برا  ميداي پيفرصت
 آن استان يفرماندار هکه از طرف پادشاهان ب يحکمرانان. بردند ير پناه ميکشم هر بالهو
فضالء و شعرا  ت علماء ويپرورش و ترب  به از پادشاهان خوديرويپ  بهشدند ير ممقر
ر خود يثأ آنان را تحت تي آگره و دهل درباِري و فرهنگي ادبيها پرداختند و جنبش يم

 فرهنگ و علم در ة اشاعهماره براير ي و استانداران کشميلپادشاهان ده. داد يقرار م
 مرکز درس و بحث علما و ه کها عالوه بر مساجد و خانقاه. ن کوشا بودندين سرزميا

 يمدرسه بنام درسگاه معلّ. جمله است د که از آنير گرديز داي ني مدارس, بودنايصوف
نگر يشهر سرب و هواي آ خوش يها  باغستانيکير در نزديدر که در عهد جهانگيح

                                                   
 .مقدمه, الدين راشدي اصلح، سيد حسام, تذکرة شعراي کشمير  .1



  ٥٤٨  قند پارسي

  

سندگان و علماء را ي نو,ن پادشاهان فقط بر شعرا محدود نبودير ايق و تقديتشو. شد بنا
  . فراهم آورديق آثار علمي و تخل مهمياقت و انجام کارهاي اظهار ليز فرصتين

 در يدر عصر مغول شعر فارس”
. خود گرفت ه بير وضع خاصّيکشم

ن اقش از مغول سرپرستان و مشويپ
ن بودند و ي سالطيشعر و ادب فارس

 يي بر آشناي قضاوتشان مبنةقيسل
 يم از شعر فارسيره مستقيغ  ويکتب

اي  گانهي آنان زبان بيبود و برا
آنان شعر را از . شد يمحسوب م

دند و احساس و يد يره ميغ  وي و ذکر فلسفه و افکار مذهبي اوزان و قوافةجنب
 دوم ةشان در درجي است نزد اياديت زي اهمي اهل زبان داراي که براينيدلنش

ر ير کشمي و تسخيانکن گورها کار آمدن پادشايپس از رو. ١گرفت يقرار م
 يالنسل بودند و آنان کسان يرانيشتر اين اعزام شدند بين سرزميا ه بکه ينراااستاند

اس آنان يکردند که بر مق ير ميداده و از کالمشان تقد ق قراريرا مورد تشو
 ادبيات زبان و ةشرفت و توسعيپ  بهريکه در کشم ياز جمله کسان. ندي آدرست
اهللا پسر  احسن رزايم. اند ظفر خان احسن است  کردهي کمک بزرگيفارس

کرد  يص م تخلّ»احسن« که »خان ظفر« بهبراسان ملقّخ يخواجه ابوالحسن تربت
را ي ز, دارديت خاصياهمعهِد او  .عهده داشت هر را دوبار بي کشمياستاندار

شرفت شعر ي و پين رسم باعث ترقّير رواج داد و ايمشاعره را در کشم
 ييغزلگو هر بي کشمي از شعراياديد و تعداد زي گرديخصوص غزل فارس هب

بيت  مشتمل بر دو هزار باًيوانش تقريخان خود شاعر بود و د ظفر. پرداختند
 داشت که ياضي بود بهت گماشتت و پرورش شعراء هميترب  به کهيو. باشد يم

نوشت و در پشت همان اوراق  يآن م  چند دريخط خود شعر  بارهر شاع
                                                   

 .٦٦ص , الدين راشدي سيد حسام, اصلح, تذکرة شعراي کشمير  .1

در زمان اقامت ظفر خان در کشمير 
: تمام شعراي معروف وقت مانند

صائب و کليم و قدسي و غني و دانش 
 مشاعره ,در منزل او گردهم جمع شده

 .دادند تربيت مي



٥٤٩  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

ن رفته ياض گرانبها اکنون از بين بي ايکرد ول  ميمي از آن شاعر ترسيعکس
  .١“است

ر عهد شاهجهان خود شعر ين کشمنان حکمراي از معروفتريکيظفر خان احسن 
  :دين گوير چني کشمدر وصِفو سرود  يم

  ن استي زمي است که برويه بهشتالقصّ  ن استي چةانـخير رشک پرـر مگيمـکش  
م يصائب و کل:  معروف وقت مانندير تمام شعرايدر زمان اقامت ظفر خان در کشم

. دادند يت مي مشاعره ترب, و دانش در منزل او گردهم جمع شدهي و غنيو قدس
ر ي در کشميانکسه پادشاه گورن يان امر را که در زي زبان کشمي فارسيجمله شعرا از
 محمد ,ي حمد ملّا،يم، فطرتي صالح ندمحمد ـ يذهن ـ يتوان اوج ياند م ستهيز يم

، ي مظهر ملّا،يبير عبد فري، ميگ علويل بي، جميالي خمحمد، حافظ يم طلوعيابراه
 استغنا،سول ، عبدالري فروغ ملّا،ي طاهر فانمحمد  ملّا،ي محسن فان ملّا،يياهللا گنا بيحب
وان شاه، آذر برهمن، يوسف، ديش ي ناطق، درومحمد  ملّا زمان نافع،محمد، ي صبحملّا
 محمد کامل، ي بدخشانالدين رزا اکمليا، ميگ گوي بنرزا کامرايا، ميگ جويرزا داراب بيم

م که بر يشناس ي را ميان ما شاعرين مياز ا. ردب ره را ناميغ د وياسلم سالم، الله ملک شه
ص  است که تخلّيياهللا گنا بياو حب. گفت ي شعر ميري و کشميردو زبان فارسه

دو   بهکه او يمطالب و افکار  است و»ياوج« يريص کشم و تخلّ»بيحب« او يفارس
 افکار يشتر اشعار او دارايب.  استيکي و فکر ياز لحاظ معن. درک يزبان مطرح م

  :باشد ي ميانه و عرفانيصوف
  دــجـنــگـا نو الّا ال در دــه حـچ  جدـنگ  اليوه در ـ کيالـ حيزه  
  ف و کم اصال نگنجدي کيکه در و   استي از چند و چونيرت بريمقام  
  ٢دـجـوال نگنـده و مـا بنـه آنجـک  ک سخن من پوست کندهيم يبگو  

 تمام .آمد ير ميکشم هچون ب) ه ١٠٦١ :م(  شاهجهانيالشعرا م ملکيابوطالب کل
ن موضوع را ي ايو. برد ياد مي و فکر را از ي روحيها ي و خستگي زندگيرنج و المها

                                                   
 .١٥ص , سومجلد , شبلي, شعرالعجم  .1
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  ٥٥٠  قند پارسي

  

اد سروده يده زير قصيابوطالب در وصف کشم. دارد يان ميگونه ب نيدر اشعار خود بد
  :شده است ل ذکريذ  درها  چند شعر از آن.است

  رير است و کشميتماشا کن که کشم  رـيـگـرخ دلـچاي اي  هـتـرا آشفـچ  
*  

  يـنـياغ بـک بياغ را ـزاران بـه  ينيو کوه و راغ بپر از گل دشت   
*  

  نجاستياها نجا و نازيه اـهم   بامهـکرش  تـاسـنجيان دلربا اـع خوبـه مجمـاکيب  
  نجاستي ما ايم و جايشيز عـم مرکيمق  مــيرــيگ ير برنمـيطه کشمـدم ز نقـق  
  نجاستينا اـ آشياـه هـرک ناز نگـکه ت  شيور دل خوـه کشـگانياوت بـغ همده ب  
  ١نجاستي هوا ايرو ي مکسب هوا  بهاگر  دــ زاهةادـزم بـا بـت کجــهشـا بـکج  

نگر مدفون شده ي در سريهجر ١٠٥٦ شاهجهان ة دوري جان قدسمحمد يحاج
ر ي کشمييباي زير شاه برايجهانگ. اد سروده استير زيف کشميشعر در توص. است

 شده و يزير دست شاهجهان طرح هاد بآب ر کرد، چشمه آصفيعمارات و باغها را تعم
  . شدياح طرجري ه١٠٢٩ر شاه در سال ي جهانگةليوس  بهبخش باغ فرخ
 يزندگ  با اسالم بوده است و آنانيه و عرفايشه مرکز صوفير هميم که کشمينيب يم

کردند و   ميياني مردم تالش شاي احوال روحانعيغ اسالم و ترفيش در تبليآال يساده و ب
 ي، حاجيري بزاز کشممحمد، خواجه ي نقشبندالدين نيتوان اسم خواجه مع ي ماز جمله
 دار محمدان يب و مي ط ملّا، و آخوندياهللا کان بي، خواجه حبي نقشبندي روميمصطٰف
خ احمد يمات شي از تعل,ه بودهيدنقه نقشبيرو طريان پين صوفيشتر ايب. برد را نامبردا 

ر در يکردند و چنانکه خواجه اعظم در واقعات کشم ي ميرويشان پي اي و خلفايسرهند
رده کشف و کرامات از خود ظاهر ب د ناميگو يدار م ني اممحمدان يل احوال ميذ
  .٢آن اعتراض داشت  بهساخت و ينم

  .٣دان داراشکوه بودير در حلقه دوستان و مري شاعر معروف کشميا محسن فانملّ
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٥٥١  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

آنان از دت داشت، در شعرش ا اريرين کشمر و شاعرايکشم بهاقبال علّامه محمد 
  :ديگو  مي اقبال.شود  مير گفتهيران صغير ايکشم. کند  مياديار يبس

                                                        ١  
را روز صاحبان نظر آن ي دست است که دير محکوم و مجبور و تهيامروز آن کشم(

  .)گفتند مي  کوچکراِنيا
  :گويد علّامه اقبال دربارة مير سيد علي همداني نيز مي

  ٢ريب و دلپذي غريبا هنرها  ري صغراِنيرد اـد آن مـيآفر  
  :ديگو  ميجاويدنامهدر 

  رـينو نظير مـيمـنواسنج کش  ري بلبل صفيگوـ آن سخنيغن  
  ي ظاهر غنيفقر او باطن غن  ينـر غـوا طاهـن نـيشاعر رنگ  
 ,دي رنگ سرخ و سپيآنان دارا. روند يشمار م ها بي دنين زنهايباترياز زر يزنان کشم

 ييبايحسن و ز. دنباش  ميبا جذّةافيق  قامت و, و درازيسوان مشکي گ,اهيچشمان س
چنانکه خواجه .  زبان بوده استي فارسيخص شعرا و باالابخش شعر ان الهاميريکشم
  :ديراز فرمايش

  ي و ترکان سمرقنديريه چشمان کشميس  رقصند يو مند يگو  ميرازيشعر حافظ ش به  
  :يا ظهورملّ

  ت فروشـان مالحيرـيکشم به  ترکان غارتگر صبر و هوش به  
  :ديگو  مييري کشميطاهر غن
  تـال اسـنگر جمـت روشـر از صباحـيکشم

  ت خال خال استـر هسـنجا گياه ايحسن س
 و ي باغبانير کشاورزکو هستند و در اموير هنرمندان و صنعتکاران نيمردم کشم

ا ظروف نقره ي چوب و ي روي چون قلم زني دستيدر کارها.  مهارت دارنديبستانکار
ن در ير هنرمندان مشرق زميز چون سايآنان ن. توانا و ماهراندنيز ره يغ و مس و برنج و

  :يرازي شي عرف,قول شاعر هبرند و ب يسر م ه بيفقر و تنگدست
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  ٥٥٢  قند پارسي

  

  ديبال و پر آ  باگر مرغ کباب است که  دير درآيمـکش ه که بيانـهر سوخته ج  
*  

  ي چو او محتاج نانيهنرمند   هرگزدهرط يدم در بسـيدـن  

  :خذآمنابع و م
  . م١٨٨٧، اکبرنامه تصحيح مولوي عبدالرحيم، لفضل، بهاابو .١
  . م١٩٨٢، الهور، جاويدنامهامه محمد، اقبال، علّ .٢
  . م١٨٦٤، هعليگر، توزک جهانگيري: تصحيح سيد احمد به جهانگير، .٣
  .ش ه ١٣٤٦ماه  آبان, تهران, ١٢٨چاپ  شرکت ,نامه لغتعالمه،  دهخدا، .٤
  . م١٩٧٢ , الهور,چهار جلد،  شعراي کشميرةتذکر: الدين راشدي، سيد حسام .٥
، قومي ريخ شاهجهانات سيد اعجاز حسين، :سکسينه، دکتر بنارسي پرشاد، مترجم اردو .٦

  .نو  پورم، دهلي.ک.روغ اردو زبان، آرفکونسل براي 
٧. ات ايران در خارج از ايراناس مهرين، شوشتري، پرفسور عبتهران، تاريخ زبان و ادبي ،

  .ش ه ١٣٥٢
  . سرينگر,اکيدمي آرت کلچر ،غني کشميري احوال و آثارر رياض احمد، تشيرواني، دک .٨
د سنز،  اردو عبدالحي خواجه، شيخ غالم علي اينةفرشته، محمد قاسم، تاريخ فرشته، ترجم .٩

  .کراچي
دکتر قريشي،  ترتيب و تحشيه دکتر غالم يزداني و ،نامه شاهجهانکمبو، محمد صالح،  .١٠

  . م١٩٦٧,  الهور,ي ادبمجلس ترقّ
 ,اند هندوستان رفته  در احوال و آثار شاعران صفوي که بهکاروان هندمعاني، احمد گلچين،  .١١

ش ه ١٣٦٩ , مشهد,لجلد او.  
 ةسسؤنويسي فارسي در هند و پاکستان، نگارش م تذکرهنقوي، دکتر سيد علي رضا،  .۱۲

  .م ١٩٦٤ , تهران,مطبوعاتي علمي
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