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 معرفي نسخة خطّي ديواِن حاجي اسلم سالم کشميري
  نة کتابخانة رضا رامپوراخز

  ∗محمد محسن
که خاِک اند  گفتهشاعران فارسي دربارة گلشِن کشمير . کشمير واقعاً جنّت نظير است

از هر گل گلشِن . ِر انگشت آب خواهد چکيدهکشمير را اگر در مشت بيفشارند از 
همين سبب است که  به.  و کنايه شاهد معني هويداستکشمير صفا و جمال و غمزه

شاِه همدان , کشمير در داماِن خود شاعران نازک خيال همچون يعقوب صرفي کشميري
اهللا  احسن, مرزا طاهر غني, عبدالغني بيگ قبول, شيخ محسن فاني, سيد علي همداني

ا پرورانده داراب بيگ جويا و محمد پناه قابل ر, فصاحت خان راضي, خان احسن
شعر و سخن  بهاند که اين بادشاه  گفته) زيب اورنگ(دربارة عهِد عالمگير . است
زوال  رو به خوددر عهِد اعتنا بود و فن شعر فارسي  اين فن بي بهوي , رغبت نداشت هيچ

 ولي اين خيال درست ,بردند سر مي بود و اصحاِب فن در انتشار و کساد بازاري به
ار سياسي و اقتصادي و امور ملکي کسبب  زيب به اين است که اورنگواقعيت . نيست

اش   ولي افراد خانواده,مهلت مناسي نداشت که مجلس شعر و سخن را آرايش دهد
اند و خودشان سخن سنج و سخن  شعر و سخن و ديگر فنوِن لطيفه را سرپرستي نموده

خن از قيد دربار رسته در مزيد ديگر اين عهد اين است که شعر و س. اند فهم هم بوده
عوام   باراِه راست رابطه هفضاي آزاد نفس کشيده است و شاعران در اصناف گوناگون ب

آقاي دکتر . آيد دست مي شان به هتِ اين دعٰوي از آثار گرانماياثبا. اند و وطِن خود نموده

                                                   
  ).اتّراپرادش(رامپور , قلعه, رئيس بخش فارسي کالج بانوان دولتي  ∗
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 هاي اين عهد نقِش بررسي شعر فارسي و تذکره  بااند که محمد عمر درست نوشته
  .١شود واقعي اجتماع و سياست آن وقت منقّش مي

ي مزبور يکي از طور دليل دعٰو اينجا به
حاجي محمد اسلم (شاعر شهير اين عصر 

هاي خطّي ديوانش  حوالة نسخه بهرا  )سالم
 نامبرده هنوز متأسفانه ديواِن. نمايم معرفي مي

حال آنکه . نشده استزيور چاپ آراسته  به
ه تربيت دادة شيخ وي شاعري است ک

محسن فاني استاد طاهر غني کشميري و 
يک . تجليل يافتة ميرزا عبدالقادر بيدل است

خطِّ  ه ب۲۲*۱۲اندازة   و به۳۶۳۷شمارة   بهحاجي محمد اسلم سالم کشميري ديواِن
شود که کامالً مشتمل بر غزليات  رامپور نگهداري مي, نستعليق زيبا در کتابخانة رضا

. استصفحه  ۵۲۶ نسخه داراي .باشد د ابياتش حدوداً هفت هزار بيت مياست و تعدا
 ولي از عبارت ترقيمه چنين متبادر , موجود نيستاي هاشار دربارة اسم کاتب هيچ

. شود که اين نسخه در سال هزار و صد و سي و سه هجري کتابت شده است مي
  :عبارت حسب زير است

شوال هزار و صد و سي و سه هجري تاريخ بيست و چهارم فرخنده ماِه  به”
, رفعت و معالي نشان دستگير درماندگان, الفرمايش سرکار فيض آثار حسب
  .٢“اتمام رسيد کسان ميرزا محمد اصلح سلمه اهللا الرحٰمن به گاِه بي قبله

  ارزش نسخه
اي   که در کتابخانة خدابخش پتنا موجود است نسخهسالم ديواِننسخة خطّي ديگر 

, رباعيات, مثنويات, قصايد,  غزلياتبر چه در آن نسخه عالوه ,آيد نظر مي بهکاملتر 

                                                   
  . م١٩٧٧فورية ,  لکهنو,مطبع نامي, نذر مقبول  .1
 .٥٢٦ص , مخزونة کتابخانة رضا, ديوان سالم  .2

نويسد که مذاِق شاعر از  خوشگو مي
همچو  کرد که بااينجا تصور بايد 

مرزا بيدل اين قسم حرف زده و 
مرزاي مرحوم در تمام عمر ديوان 

 حاجي ديواِنکسي طلب نفرمود مگر 
که چند شبانه روز در مطالعه داشت 

 .گرفت و حساب مي
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استفادة هردو نسخه کليات کامِل   با اگر,شود مخمسات و قطعات هم يافته مي
زيور چاپ آراسته شود يک کاِر عظيِم شعر فارسي انجام خواهد شد و از   بهسالم ديواِن

.  مشتمل بر ده هزار بيت استسالم ديواِند که اين کار ترديد اين خيال هم خواهد ش
بعد از تدوين . چه حدوداً هفت هزار بيت غزلهاي سالم در نسخة رضا موجود است

  .رسدب م تا پانزده هزار بيت هسالم ديواِنتعداد ابيات ممکن است نسخة کامل 

  المرتبت وي احوال مؤلّف و استاذ عظيم
محمد قول فاني مطابق . د محسن فاني است شيخ محم,اسم استاذ محمد اسلم سالم

  .١الکماالت شيخ يعقوب صرفي است اخوان جامع از بني» کشمير واقعاِت«اعظم مؤلِّف 
شيخ محسن محمد « فاني مسمي به,بختاور خان العالمةمرأ ةمطابق صاحِب تذکر

 چون حاجي محمد اسلم سالم از .٢“سخنش خيلي رنگين و مرتّب است”.  بود»فاضل
اسالم گرويد و در فن شعر از وي  راهنمايي محسن فاني به هاي کشمير بود به انديتپ

زيب عالمگير  زاده محمد اعظم شاه پسر ميانة اورنگ خدمت پادشاه  بهيو .٣مند شد بهره
تکلّف نقّاد سخن و قدردان ارباب اين فن بود و  شاهزادة مزبور بي. اعتبار کلّي داشت

مير محمد زمان , ميرزا بيدل. ٤نمود  طبع زبان را گل فشان ميخود نيز بنابر موزوني
شاعر ما بعد از . ٥اند راسخ و شيخ حسين شهرت همة شعراي درباِر محمد اعظم شاه

شوق مالقات نمودن مرزا بيدل  دهلي رسيد به عزم وطن چون به کشته شدن شاهزاده به
از ) بيدل(مرزا مرحوم . مدميان آ رفت و صحبت شعر به, که باهم اخالص قديمي بود

ام آنچه در اين روزها نوشته  حاجي گفت اين همه شنيده,  خود چند بيت برخواندديواِن
. شده از آن هم بايد خواند و غرض از اين آن داشت که ترقّي فکر وي معلوم کند

همچو مرزا بيدل اين   بانويسد که مذاِق شاعر از اينجا تصور بايد کرد که خوشگو مي
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حاجي محمد اسلم سالم از 
هاي کشمير بود  پانديت

راهنمايي محسن فاني  به
اسالم گرويد و در فن  به

 .مند شد رهشعر از وي به

 حرف زده و مرزاي مرحوم در تمام عمر ديوان کسي طلب نفرمود مگر قسم
  .١گرفت  که چند شبانه روز در مطالعه داشت و حساب ميحاجي ديواِن

از عبارات مزبور مقام سالم و ارزش کالم وي 
الدين علي خان آرزو نوشته  سراج. پيوندد وضوح مي به

شان است که فقير فيوض و برکات بسيار از ديوان اي
سالم خيلي . بندي است  الحق عجايب معني,ديده
يابي و  خوش صحبت کسي بود در مضمون, شگفته
 وي از کشمير چه که ,بندي و خوش محاورگي خيال

از جاي ديگر هم بسيار کم برخاسته و اکثر اشعارش 
سبب  دو سه تشبيه بديع تازه دارد که کمال مراعات عليم بيان است و بعضي ابيات به

 اوايل جواني مطالعة ديوان او )آرزو(فقير . آيد  تشبيه بفهم ناقص فهمان کم مينزاکت
  .٢ افکارش همه انتخابي است,بسيار کرده و فيضها برداشته

شود که در  از نسخة کتابخانة رضا اين بيان دکتر نورالحسن انصاري را ترديد مي
نسخة رضا ود در پور پتنا کم و بيش هشت هزار بيت موجوداند چون خ نسخة بانکي

  :اند انصاري نوشته. اند هفت هزار بيت غزليات
, عالوه از ديگر اصناف منجمله و قصايد حمد و نعت) پتنا(پور  در نسخة بانکي”

  .٣“هاي متعدد در مدح عالمگير و اعظم شاه موجوداند قصيده
  :نويسد افضل سرخوش در تذکرة خود مي

بسيار خوش فکر و , جاه استيشاه عالحاجي اسلم سالم از نوکران عمده اعظم ”
  :اين بيت او آيينة خياِل بلنِد اوست. ياب است معني

  ور ظالـم راــا ادبـار دســِت جــنـبـنـدد بـر قـف
  ٤“همان پيش است پيکان از هوا چون تير برگردد

                                                   
  .٣٨ ص ,مرتّبة سيد شاه عطاءالرحٰمن عطا کاکوي, سفينة خوشگو  .1
  .٥٤ص , ٣شمارة , پتنا, مجلّة کتابخانة خدابخش  .2
  .٣٣٣ص , زيب فارسي ادب بعهِد اورنگ  .3
 .٤٧ص , الشعرا کلمات  .4



  نة کتابخانة رضا رامپورامعرفي نسخة خطّي ديواِن حاجي اسلم سالم کشميري خز  ٥٧٩

  

گردد که در شعرش  کتابخانة رضا مبرهن ميدر  جود موسالم ديواِنبررسي  با
ديگر . شود  بينش و سوز و گداز فاني يافته ميهاي پردازي و زيبايي الخي, گيرايي غني

کيف و , در غزلهاي وي سوختگي و گداختگي. اينکه واقعاً وي شاعِر غزل بوده است
آميز شعرش پاک  کار و تفنّن آرايي بي از خيال. طرز احسن است يت بهمعنوسرمستي و 

 , استهاني و بيدل غزلهاي گرانمايه گفتفغ, کليم, سالم در استقبال انداز صايب. است
طرف  شان به بيشتر شاعراِن کشمير در شعرهاي. ولي انداز وي منفرد بسيار جذاب است

.  معشوق چيزي نيستششان غير از سراي اند و غزلهاي داشتهجماليات زياد توجه 
امتزاج  ولي اين غزِل سالم را ببيند که در اين چه خوش ,ل غالب استمحاکات بر تغزّ

  :و محاکات نموده است تغزّل
  بيا, آيي خوش مباز اي بوي گل رفتار مي

  نقش پايت جاده را امشب چراغان کرده است
  ام خود نظّاره بالد به چون سحر از ذوق مي

  ه چون اشک از کبابئيادت نش چکد از مي به مي
 ض معني بزم سالم نوبهارـشد اي في از تو

  بيـا , آيـي    هـشيار مـي    ,آيـي بيـا     مست مي 
ــي  ــدار م ــعلة دي ــا اي ش ــي از کج ــا, آي   بي

ــدار  ــت بي ــا اي دول ــي, مرحب ــي م ــا, آي   بي
  بيــا, آيــي  مــير سرشــارگــدازد ســاغ مــي

 اــبي, يـآي وار ميـلّي از در و ديـون تجـچ
 هاي فرماييد که در ترجماني جذبهکنم مالحظه  طور نمونه تقديم مي يک غزل ديگر به

در اين غزل يک ربط مسلسل و کيف . وده استواري نم عاشقانه چه مصورانه آيينه
  : شده استانن توازن و آهنِگ غزل دوچنددر آجامع جا دارد و 

ــي  ا ــصر م ــور ب ــر ن ــاي  گ ــتم ه   داش
ــه   شــمردم چــين زلفــت دامــن مــي ب

  ديدمت در خواب تا صبح      چو شب مي  
  يـاد کـج کالهـي       شد گـر بـه      چه مي 

 خوش آن شبها که چون مهتاب سالم

ــي  ــر م ــشتي درنظ ــ  به ــتم ه   ايداش
  داشـتم هـاي     قـدر مـي     اگر عمر ايـن   

ــي   ــاه برم ــستر م ــاي  ز ب ــتم ه   داش
  داشـتم هـاي     مـي  سـر  گِل سوري بـه   

 داشـتم هـاي نـگاهـي در سـفـر مي
هاي فن   مملو از اشعار حسين و لطيف است و مختلف روزنسالم ديواِنسراسر 

  :وارسي کنيداين ابيات عاشقانه را هم . کند مي شعر و ادب را وا
  کـرد طوفاني ام مي شب گـداز گريـهکويش  هب

  چکيد آنجا ام دل مي که چون ابر بهار از سينه
*  
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  بغل وا کرده از مستي چو بوي نوبهار آيي  انتظار آيي وش ما بيـشبي باشد که در آغ  
* 

  سر نازنين تو هخورد قسم ب گل مي  حسِن چمـن آفريـن تو, جاِن بهار  
  :شود عت آغاز مياز اين بيت ن) نسخة رضا (سالم ديوانِِ

  اسم تو مصور همه اسماي جهان را  اي ذات تو مبداء همه آثار عيـان را  
  :شود که در استقبال قدسي مشهدي گفته است و اختتام نسخه هم بر يک نعت مي

ـ  ي و بدفتر ايجـا  اي که سر   ي لقبـي  ام  
ـ        ايمـان کـردي    هعالمي بار دگر زنده ب

 دـل مهِر نبوت باشـل رسـدر همه خي

  کن فيکون را سـخن منتخبـي      نسخة  
  تو که ايجاد همه خلِق جهان را سـببي   

 بيـسبر منصب واالن, مهر تمليـک تو
  : بريدحظّاز يک نعِت ديگر سالم 

  ت اساز شفاعتت که همه بحر رحمت     ر
  لطـِف تــو برســِر همــه افــراد کاينــات 

ــه  ــواي مدين ــود به ــدل ش ــايد ب   ات ش
 يت روز حشرـات سالم عاصـلطِف نج

  ة عفــو کــريم را تقــسير کــرده آيــ  
  م را يقسمت نمـوده سـاية فـيض عمـ        

  از خلد هـر سـحر ملـک آرد نـسيم را           
 م راـا اين سقيـباشد شـفاعِت تو شـف

فاني که نشيب و فراز حيات را . کند رنِگ فاني از حيات و کالم سالم غمازي مي
 بر چنگ, دلش از داِر فاني سرد شده بود,  سرد و گرم زمانه را چشيده بود,بسيار ديده

در آخِر . دامِن قناعت زده و گوشة عزلت را گُزيده تا آخر عمر از کشمير پا بيرون ننهاد
ولي . دامن وي زد عمر در خدمت ميان محمد امين دار مشرف شده و دست انابت به

يشي از شيخ نويسد که فاني خرقة درو  ميالغرايب مخزناحمد علي هاشمي در تذکرة 
  .١آبادي داشت اهللا اله محب

 چنانکه ,دانست مي» مخزِن اسرار عرفان«و دِل خود را » اهِل دين«فاني خود را از 
  :خود گفته است

  گير هرکه هست از اهِل دين گردد ز دنيا گوشه
  مـن هـم از عالـم گرفـتم گوشـة کشـميـر را

                                                   
  .٤٢ص , ١شمارة , کراچي, هاللمجلّة   .1



  نة کتابخانة رضا رامپورامعرفي نسخة خطّي ديواِن حاجي اسلم سالم کشميري خز  ٥٨١

  

الدين علي خان  سراج(فقير 
 اوايل جواني مطالعة )آرزو

بسيار کرده ) سالم(ديوان او 
افکارش , و فيضها برداشته
 .همه انتخابي است

بديهي است اين طرز حيات وي بر افکار و خياالت اسلم سالم اثرانداز شده بود که 
ي از جهان فاني فلط  و قناعت و اظهار بييگير م وي پند و اندرز دربارة گوشهدر کال
  :آيد مشابه مي جاي در کالمش به جاي به

  سـت بشنو شيخ پنِد سودمند اينجات اخرابا
  صداي قلقل و ميناست از هر سو بلند اينجا

*  
  در مقــام قـرب او نيـرنگهـا باشـد مــرا
  شمع صبحم هر نفس رنگي جدا باشد مرا

*  
  ر چـه پرسـي    ـلة عم ـآواز سفر قاف  

  
  يي بانگ درا  يهات بود هر نفس   هي

  )٥١٩ص (                          
*  

  ست بايد فيض ديد اينجا اچه باغ ايمني پيري
  ست ابِر سـفيـد اينجا اابيـبهشـت جلـوة مهت

* 
  دـاند چـراغ ديـر و شـمع و کعـبه را آتـش نمي

  همان ما را سوزد همان دل را غمش يکرنگ مي
* 

  رستم ز خويش و غوطه زدم در محيط عشق
  گم شـد وجـوِد مـن چو نفـس در هـوا ببين

  )٤٦٢ص (
* 

   حضورم نصيب کنزدر خلوت نما  چِش دعاي شبم يامجيب کن لذّت  
* 

  رنگ سايه خواهم سجدة آن خاِک پا کردن هب
  ردنـجا ادا کـحضـور دل توان اين  باازيـنم

  )٤٥٤ص (



  ٥٨٢  قند پارسي

  

د که واين هم سببي ب.  رنِگ کالم بيدل نمايان استسالم ديواِنجاي  در جاي به
نزاکتهاي خيال و , مثللا ارسال, تشبيهات و ترکيبات. پسنديد بيدل کالمش را مي

 ابيات زير تقديم ,طور شواهد به. خيال چون کالم بيدل در کالمش مشهود است صور
را عالِم اکبر » دل«بيدل . قضاوت بکنيدبارة مقام و ارزش کالم سالم لطفاً در. شود مي
  :گويد سالم هم مي. شمارد مي

 مپرس از عالِم دل شش جهت نور است نور اينجا
  حضيض و اوج دشِت ايمن است و کوِه طور اينجا

*  
  ها هر خيالـم چون نگاِه مست دارد رنگ  که دل را غوطه دادم در خم نيرنگها بس  

* 
   آمد شراب ناب و رنگين شد ترنّمهابجوش

  اـ ياربي دارد دِل خُمهه ياربــانـر ميخـبه

   در اشعاِر حاجي اسلم بيدلالفاظ و ترکيباِت خاصِّ
  ازم حياـازم حيا نـکني رم از حيا ن مي  :حيا

  رمي از تاِب زلِف خو جدا نازم حيا مي    
  ست اينجا اناب بزم قدس است که حيرت مي  :حيرت

  اــجـت اينـــم آب اسـِالـد عـاب هـا بـاز ازل ت    
  ام ني بيگانهـال معـخانه بردوش خي  :وحشت آباد

  وحشت آبادي بود از وادي عنقا جدا    
  تابد شکوِه شوق سرکش را دو عالم برنمي :بر طوفان بستن بال نامه به

  بر طوفـان آتش را باِل نامـهـبندم بچسان     
   الفِت مادن گرِهـتر شد ز رمي سخت  :رنِگ وحشت

  طپد در دِل صياد رِگ وحشِت ما مي    
  داخت رنگـنة ما گـم در آب آييـسال  :آِب آيينه

  گم شد چو هاله نوِر يقين در گماِن ما    
  ست در دِل شبها اچمن چه حلقة ذکري  :صداي يارب

  ها ور ياربـشاست ـِد گلهـداي وا شـص    



  نة کتابخانة رضا رامپورامعرفي نسخة خطّي ديواِن حاجي اسلم سالم کشميري خز  ٥٨٣

  

  مسازان چنين نازک شود سال اگر فکِر سخن  :خواب عنقا
  قا راـدد خواب عنـِت پروانه بنـخيال از تهم    

  ماه بدر امشب که از موِج قدح آيينه ساخت  :وحدت و کثرت
  رتيـدت در کثــير وحـ سـهدانـد رنـکن مي    

  همچو رنگ شيشة ساعت گران جاناِن دهر  :شيشه ساعت
  تيــد از هم وحشـم آورده و دارنـه ر بهـس    
  )۵۲۲ص (    

  انگ سبحانيبمست است و دارد زير لب گلجبين   :آغوِش عرياني
  يـانـوش عريـله در آغـعـِگ شـرنـم بـگنج نمي    
  )۵۰۶ص (    
  نـواِن مـد استخـوق باشـشـة معـخان تجلّي  :از کتان مهتاب جوشيدن

  چو بو از برِگ گُل مهتاب جوشد از کتاِن من    
  )۴۶۶ص (    

  م جوِش صفاي منا نگنجد در کنار هستي  :غباِر آسيا
  نـياي مـبار آسـد غـدم باشـروغ صبحـف    
  )۴۶۲ص (    

  چون شمع سوخت ديدة سالم در انتظار  :آب شدِن نظّاره
  نـبيـا بـوف ود اي بيـش ة آب ميظّارـن    
  )۴۵۷ص (    

  بيان احوال واقعي و حب کشمير در کالم سالم
با جلوه را بسيار زي) کشمير(است که شهر گل » گُل«رديف   با دو غزلسالم ديوانِِدر 

  :ابيات زير را مشاهده نماييد. داده است
  وِش گُلـار و جـض بهـن فيـير دارد در چمـس

 رويد از آغوِش گُل ميچون شفق صد رنگ گل 
*  

  از لِب هر برِگ بشنو بانِگ نوشا نوش گُل  بنم بهارـکند هر صبح مي در ساغر ش مي  
  )۳۷۸ص (



  ٥٨٤  قند پارسي

  

  :غزل ديگر
  آميز گُل آشـياِن بلبالن چـون هاله رنگ   گُلنو بهار است و زمين تا آسمان لبريز  

 :احواِل واقعي شاعر
  اي غم پـرورده هچيسـت دانـي عمـِر رنجـور ب

  اي از شب و روز جهان صد زخم کاري خورده
 :احواِل واقعي شاعر

  صبح شام از سيلي افالک ايمن نيستيم
  اي شد جوانيهاي ما همرنگ خون مرده

 :احواِل واقعي شاعر

ــالم ز ه ــي  س ــر م ــي و پي ــد منحن   روي ن
ـ      هنـد آمـدن چـه بــود    هدر نوبهـار عمـر ب

ــشاي بــ   ــد دلک ــذير  هاز هن ــشمير دلپ   ک
  

  روي  کشمير مي  هبِف دِل تو خوش که      صن
ــر مـــي بـــي ــدي و ديـ   روي درد زود آمـ

  روي  خوش در پناه قـسمت و تقـدير مـي         
  )٥٠٤ص (                                   

پيوندد که چون سالم بعد از کشته شدن  وح ميوض له اين امر بهاز ابياِت محو
کشمير  شود و به نگار تاريخ کشمير مفوض مي  وقايع,ممدوح خود از طرِف شاه عالم

آخر شاعر . کند تگي و پيري اظهار خوشوقتي ميسشک وصف دل  باگردد ولي مي باز
) تهبازنشس( همانجا در سال هزار و صد و نوزدهم از باِر عنصري سبکدوش هپسنديد
در شاگردانش محمد فيضان و محمد مقيم آزاد مصاحب سيد امير خان . گردد مي
 ۱۱۵۰ وفاتش در سال ,الذکر اهِل دهلي و ماهر موسيقي و خوشخطّي بود اول. اند بوده

  .هجري واقع گرديد
را بنابر ) پتنا(نة کتابخانة خدابخش ا خزسالم ديواِنخواهم نسخة خطّي  حاال مي

  :شود اين غزل آغاز مي ب به۱ ورق .معرفي نمايم ١نگار ستت فهراطّالعا
  اسم تو مصور همه اسماي جهان را  اي ذات تو مبدأ همة آثـار عيـان را  

  : اولين رباعي اين است,شوند  رباعيات ديده مي,ب۲۳۴از ورق 

                                                   
 .۱۹۱ص , بخش سوم, وضاحتي فهرست خطّي  .1

جاي  در جاي به
 رنِگ کالم سالم ديواِن

اين . بيدل نمايان است
هم سببي بود که بيدل 

 .پسنديد کالمش را مي



  نة کتابخانة رضا رامپورامعرفي نسخة خطّي ديواِن حاجي اسلم سالم کشميري خز  ٥٨٥

  

  ها بـود بـسي     ة کعبه فيض  يدر سا 
 يکچـند چـو ريسـمان دلو زمـزم

  ادرسيدل داشت چو مستجار فري    
 کام دل کشيدم نفسي هدر خلـد ب

 مخمسات آغاز ب۲۶۲از ورق شمارة . رسد ها تا چهارصد و پنجاه مي تعداد رباعي
  :؏, شود طور آغاز مي اين نخستين مخمس به. شود مي

 هي, نازنيني نازنين اي نازنين دلدار
  :شود  مثنوي گنِج معاني دارد و چنين شروع مي,ب۲۶۶ورق شمارة 
  ده حبابم را بدريا شست و شو  آرزو ده ـر بـيـ خــاطـاٰلهـي  
  :پذيرد اين بيت اختتام مي مثنوي به

 کـند سـيـر بهشــِت جــاودانـي چو سالم هرکه شد در وصل فاني
  :؏, اي طويل در تتبع خاقاني موجود است قصيده, ب۲۹۶بر ورق 

  الخ… دِل من کهنه غواصيست شور عشق عمانش
  :؏, اين مطلع است يدة ديگر بهقص, الف۳۰۰بر ورق 

  الخ… اي مسلمانان صباح الخير عيد محشر است
طور  اين اند به هاي متعدد که اغلب آنها در مدح اعظم شاه قصيده, ب۳۰۴بر ورق 
  :؏, شود آغاز مي

  حبذا شد نيمه رنگينهاي فقرم اوج گير
. اند  ه۱۱۱۸ا  ت۱۰۱۴اند که مشتمل بر تاريخهاي از  قطعات تاريخي, ب۳۱۵بر ورق 

بيان نوروز و جشِن عيد و  شمشير و در ,هاي کوتاه در مدح اسب  مثنويالف۳۴۲بر ورق 
  :يابد مثنوي اول اين چنين آغاز مي. جشنهاي ديگراند

 زهي قدرت چه دسِت قدرت است اين  تعالي اهللا چه تيـغ نصـرت اسـت اين  
  :شود ن بيت آغاز مياي به» عيدگاِه کشمير«يک مثنوي در مدح , ب۳۵۴بر ورق 
 درين موسم که فصل عيدگاه است  تمـنّاي جـنان کـردن گـناه اسـت  

  :است» مدِح اسب«مثنوي ديگر در , الف۳۵۵بر ورق 
 نگـردد تر از بحـر نعـلش تمام  شود آن سبکرو چو مست خرام  

  :آخرين بيت اين مثنوي بر آخرين ورق اين است
  دنـيا کـند گل بهارهم از باغ  که هم رونق دين شود آشکار  



  ٥٨٦  قند پارسي

  

از بررسي آنها . اند  بسيار مهمکشميري سالم ديواِنهاي  خالصة کالم نسخه
دانيم که  لذا الزم مي. هاي پوشيدة ادبي فرهنگي و تاريخي کشمير وا خواهد شد گوشه
کتابدار  در آخر به. اي جامع ترتيب داده شود و از زيور طباعت آراسته گردد نسخه

نيز مدير کتابخانه آقاي پروفسور شاه عبدالسالم هدية تشکّر تقديم کتابخانة رضا و 
هردو صاحبان در نگهداري . من ارزاني فرمودند شانس استفادة آن نسخه بهکه کنم  مي

پشتو و انگليسي از صميم دل و جان فعال و , اردو, عربي, کتابهاي گرانبهاي فارسي
ي دارند که در پيشرفت زبان و ادب يها نامهنمايند و بر محقّقان را همکاري مي. نديکوشا

هردو دانشمنداِن شهير زباِن فارسي و . باشد خيلي مفيد مي فارسي و عربي و اردو
هاي ايشان توفيق شاياني   از خداوند متعال آرزومندم که در تکميل منصوبه,اند عربي

  .ارزاني نمايد

  منابع
ادارة تحقيقاِت عربي و فارسي ,  کاکويمرتّبة سيد شاه عطاءالرحٰمن عطا, سفينة خوشگو .١

  . م١٩٥٩, پتنا, مطبع ليبل ليتو پريس, پتنا
اندو پرشين سوسائتي، دهلي، , دکتر نورالحسن انصاري, زيب فارسي ادب بعهِد اورنگ .٢

  .م ١٩٦٩
, مطبع دين محمدي, مرتّبة صادق علي دالوري, محمد افضل سرخوش, الشعرا کلمات .٣

  .م ١٩٤٢, الهور
, م ١٩٧٧, پتنا, مطبع ليتو پريس, مرتّبة دکتر عابد رضا بيدار, ابخانة خدابخشمجلّة کت .٤

  .٣شمارة 
, کراچي, انتشارات ادارة مطبوعات پاکستان, مدير سيد شير محمد عابد, هالل مجلّة .٥

  .١شمارة , ش ١٣٧٨
تصحيح ساجده  به خان، محمد بختاور، ) ه١٠٧٨ ـ تأليف زيب تاريخ اورنگ (العالمةمرآ .٦

  .جلد دوم, م ١٩٧٩سال , مطبع ظفر سنز پرنترز, الهور, ادارة تحقيقات پاکستان, ويعل
  . م١٩٧٧فورية , لکهنو, مطبع نامي ,عمر دکتر محمد, نذر مقبول .٧
شعراي گسترش زبان و , سبحانيه  دکتر توفيق, تاريخ ادب فارسي در هند نگاهي به .٨

  . ش١٣٧٧سال , ادبياِت فارسي
  .بخش سوم, م ١٩٧٧, پتنا, ابخانة خدابخشوضاحتي فهرست خطّي کت .٩


