
  گوي کشمير و شعراي فارسي  ٥٦٩

  

  يگو ي فارسي و شعراکشمير
  ∗شهناز آرا بيگم

 و نهر سند آن را مشروب ايمالي هيها رة هند در دامنة کوهيجز ة است واقع در شبيالتيا
 ايماليم هي جبال عظةم شده و سلسليتقسم يدو اقل  بهيياير از نظر جغرافيکشم. سازد يم

م جنوب ي اقل. استحد فاصل آن دو,  امتداد دارديجنوب شرق  بهيکه از شمال شرق
 مشهور است يعيمناظر طب ييباير که از لحاظ زية کشمتر است و در تيرجمعپ آن يغرب

الت يا. ربرف قره کوروم را دربردارد پيها  کوهي شرقيم شماليو اقل, دارد در آن قرار
 علومتر مربي هزار ک٨٦ ي دارا,شهرت دارد» ريو و کشمجام «يياسر که از نظر سيکشم

 آن در تصرف پاکستان است و لومتر مربعي ک٣١٢٠٠ن مساحت ي اازاست که وسعت 
 ١٩٤١سال  ت بهين واليساکنان ا.  استي جنگليراضا آن ک هشتم مساحت کلّي
 هزار ٢٨٥نگر است با يتخت آن شهر سريپا. ديرس يون تن ميليچهار م  بهيالديم

است و از جنوب ن محدود يتبت و چ الت از شمال و شرق بهين ايا. تيجمع
سوق باشد و از نظر  يپاکستان و افغانستان محدود م هندوستان و پاکستان و از غرب به به

  .١ ممتاز دارديتي موقعيشيالج
 که از يعت نموده و بدائع و غرائبير ودي کشميواد عت بهي که نقّاش طبييها ييبايز

 شهرة آفاق ييباين را در جمال و زينش صورت بسته آن سرزميگر آفر فلک صورت

                                                   
  .نو  يدهل, هنر و بازرگانيدهلي کالِج  ميهمان ياراستادن کالج ذاکر حسين و اکنواسبق استاديار فارسي موقّتي   ∗
 .١٦١٩٨ص , علي اکبر دهخدا, نامه لغت  .1

 



  ٥٧٠  قند پارسي

  

شاعران . المثل خاص و عام ساخته است  ضربيمده و از فرط صفا و خريگردان
علل چند از  اند و به ان ستودهيباي و داشتن زييبايز ر را بهيرباز کشمي از ديگو يپارس
که آنها دربارة ن شعر ينمونة چند. اند  آن شمردهياد کرده و اوصاف خاص براير يکشم

  :رانديقرار ز بهد نا گفتهر يکشممدح 
ن مناسبت ي و بدديکش ر لشکريکشم  بهيم سلطان محمود غزنويدان يچنانکه م .۱

 يدي که قصاست ايستاني سياند و از آن جمله فرخ  اشعار سرودهي دربارة وييشعرا
 :مطلع  است بهيا دهيدارد و از جمله قصر يکشمفتح   محمود بهءدر اغرا

  يد رو بدو رخ چون گل خويهنگام گل است ا
  يوـدر گل جـاغ انـب هـش بيوـگ رخ خـهمرن

  :ديگو يکه در آن م
ــشم  ــا را ره کـ ــيمـ ــ آآرزو ير همـ   ديـ

 مـير خراميکشم باره به کيت که ـگاه اس
ـ  م بـه  يش نتـاب  ي خـو  يما آرزو    يک مـو ي

 ١يگو سربت از ميکن پهنه بتان دست از
 و ستدن و رده از لشکر فتحب ر ناميوانش هرجا که از کشميو در اکثر مواضع د

  :دي گوير ابواحمد محمود غزنويان آورده چنانکه در مدح اميم  سخن بهيريجهانگ
  ٢کشمير بري لشکر ساختة خويش به  کشمير شوي باش تا با پدر خويش به  

  :ديوسف گوير يش عضدالدوله اميدر ستا
  ٣درة کشميـر از لشـکر راي  او همانست که پيش تو ستد  

  :ديگو ير مي همان ام در مدحيا دهيز در قصيو ن
  ٤آن کرد که با کبک کند باز شکاري  آن مير جهانگيـر که با لشکر کشمير  
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 يا دهي است که در قصياند قاآن اد کردهير ياز کشم» فتح«عنوان  گر که بهي ديشعرا
  :ديجان گويدر مدح قهرمان مرزا حکمران آذربا

  ١فتح کشـمير و قندهار کند  باش تا عزم مملکت گيرش  
 و ي و آباداني و شادابي سرسبز.اند ر گفتهي موضوعات که شاعران دربارة کشمگريد .۲

راز و مدح معتمدالدوله ي در وصف شيا دهي در قصي است چنانکه قاآنيخرم
 :ديمنوچهر خان سروده است گو

  ٢شدست حيرت کشمير و غيرت فرخار  ويژه اکنون کز عدل حکمران جهان به  
خان دلبر که  کر و ماهريپ يان پريباروين زداشت ر است بهيف کشميگر توصيد .۳

 .ان شده استيوجوه مختلف ب به
  :دي گويمي در مدح خواجه ابواحمد تميفرخ) الف(

 ت مشکـزد و از تبــنم خيـر صـميـا ز کشـت
 ٣هم چو کز مصر قصب خيرد و از طائف اديم

  :دي گوير منوچهري کشمِفيدربارة توص
  ٤است تهي گير که مان نيک نبرد و بده پر  رـيـن پـراب کهـر شـميـت کشـبيار اي ب  

  :ديز گويقطران تبر
  ٥ها تاخير خير ماندم از بس کاوري در وعده  رـمير ميـتان کابل و کشـوبي بر بـخ اي به  

  :ديگو ي از وزرا ميکي در مدح ير معزّيما
  ٦ري بت کشميمانم ا ير هميزر و ز به  ة زارـالـه روي زرد و نـام دادم کـپي  

  :دي گوي کرمانيواجوخ
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  ١رـتاب جهانگيـباپوش و آفـو قسـر  دامن خرگه بر افگن اي بت کشمير  
  :ديفرما ي ميو موالنا جام

  دلم بتخانه کشـميـر گردد  ز کشمير بتان دين بر انداز  
ر يچهرگان کشم ينان و پريجب  مهي و نسبت نقش و رويرينقش و نگار کشم) ب(
  :دي گويکتين اخسيرالدياث

  ٢باغ از تو پر از نگار کشمير  زاغ از تو پر از متاع خر خيز  
  :ديگو ي در مدح خواجه فخرالملک مير معزّيام
 ٣بديع صورت ايشان چون نقش در کشمير  بلند قامـت ايشـان چون سـرو در کشـمير  

  :دي گويقاآن
  ٤با چهر نگاري چو تو عالم همه کشمير  با قامت ياري چو تو گيتي همـه کشمير  

  :ز او راستين
  يک بابل فسونه يک کابل سماع و غمزهعشو

 ٥ يک کشمير فنهرـراز شوخي چهـناز يک شي
  :ديمشهود شد گو خ عطّاريفقط در کالم ش. ري کشميجادو) ج(

  ٦گفت که اين جادوي کشمير کرد  نـرگـس جـادوت دل مـن ربــود  
 ياي جغراف حدنيد بل آخري بعيها عنوان نقطه ر بهي سخنوران کشميدر کالم بعض .۴

  :دي در مدح سنجر گوير معزّياد شده است چنانک امي
  ٧ه در جان امير کشميرـاوفتد زلزل  تر تاختني کشمير برد حاجب ور به  
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  :ديگر گويدة ديز در قصيو ن
 ١قيروان اخبار اوست از در چين تا به  روم هآثار اوسـت از حد کشـمير تا ب  

  :دي گوين عليالد ني در مدح خواجه زي کرمانيو خواجو
 ٢از در کشمير تا نواحي طمغاج  موجب حکم ترا مطاع و منقاد  

  :دي گوي شاه غازمحمد در مدح يو قاآن
  ٣کشمير و لهاور از صولت تو مويه به  خوارزم و بخارا از سطوت تو ويله به  

  :ديگر در مدح عباس مرزا گويدة ديز قصي نيقاآن
  ج ز خـاکش ناز چار طـرف تـوپ دژ آهـ     

 کرمان  بههو کخوارزم و دگر وه بهک کي
ــراهم  ــه آورده ف ــار ک ــل چ ــار مح   در چ

 ٤لميد ر و دگر کوه بهيمـکش ک کوه بهي
ن يي بهشت آين واديف اي در تعريفارس  که تا اکنون بهيدين قصايرت فو از معريکي

  :ست انيکه مطلِع آن ا است اکبر شاه  درباِريعراالشّ  ملکيدة عرفينوشته شده همان قص
  ٥گر مرغ کباب است که با بال و پر آيد  ر سوخـته جـاني در کشـمير درآيـدهـ  

  :ديگو يدر آن م
  کتـا يضش چه شـود گـوهر       يز ف که  بنگر  

  ن گـل ين ناله و اين چشمه و ا  ين سبزه و ا   يا
 

ـ خزف گـر رود آنجـا گـوهر آ       که   ييجا   دي
ــه   ــه ب ــدارد ک ــرح ن ــار درآ آن ش ــگفت   دي
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