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  ري کشمِي فارساِتي مهم ادبخِذأم,  حسنتاريِخ
  ∗م اشرف خانيعل

 مثل ي بوده است که افراديا م منطقهير از زمان قدي کشميعنير ينظ ر و جنّتيران صغيا
, عرفا, شعرا,  رفت و آمد داشته بودندنران در آي اي نامي و عرفاي همداني علسيدر يام

اند  ف کردهيشتر توصير را بي هند کشميموري ت پادشاهاِنيانه حتّيدولتمرداِن قرون م
  .اند اد کردهي هم »رينظ جنّت« و »ريراِن صغيا«ِن يعناو ر را بهي کشم,يکيروابط نزد به بنا

ان يري کشمي برايامده است ولير نيموقع کشم چي هيرازيران حافظ شي اشاعر نامدار
  :اه بوده استي سيها سروده بود که عاشق چشم

  چشمان کشميري و ترکان سمرقندي سيه  رقصند نازند و مي يراز ميـشحافظ شعر  به  
ع يوقاو ت است يزبان سانسکر ف کلهن بهي تأليترنگن راجر يخ کشمين تاريتر يميقد

 ست سال بعد در عهِدين حدوداً دويبعد از ا.  را دربردارديميالد ١١٤٩-٥٠ يها سال
خ خود را ي تارر را نوشت و ناِميخ کشميتار» راج وني«نام   بهين مورخيالعابد نيسلطان ز

ن متعلّق يالعابد ني زدرباِر بهت بوده او يراج عالم سانسکر وني.  گذاشتيترنگن راجاً نيع
ن ي انگران محکمة عدل نوشته بود در» تب يشر«ش يفرما ن کتاب را بهي اي ول,بود
خ ي تارخذ مهمأن کتاب مي ا.موجود استميالدي  ١٤٥٩ تا ١١٤٥ يها ع ساليخ وقايتار

ر را دربردارد و مشموالت کتاب ي شاهمينينش تا تختم  ١١٥٠ر است که از سال يکشم
  . مورد استفاده استي آن زمان است که مختصر ولي و فرهنگياسيواقعات س

ت ي اهمحسن ِخيتار, افته استير ي تحريزبان فارس ر که بهيکشم خيتار ياز کتابها
گر ي دير و مآخذهايت کشمي سانسکريها خيکمک تار خ باين تاريا.  دارديفراوان

                                                   
  . دهلي,يار بخش فارسي دانشگاه دهليداستا  ∗
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خ ي تاري از مآخذ اساسيکي کلهن يترنگن ده است البتّه بدون شک راجمر درآيتحر به
 ياي دربارة جغرافاولجلد .  مشتمل بر چهار جلد استحسن ِخيتار. ر استيکشم
سوم متعلّق جلد ) م ١٨٨٥م تا ي قداز عهِد (ياسيخ سيتار  متعلّق بهدومجلد , ريکشم

 ادبا و خطّاطان است که در عهِد, شعرا ن جلد متعلّق بهير و آخري کشمياياحوال صوف به
و و دولت جام, ق و اشاعتيتحق «ةخ از مؤسسين تاريا. اند ر بودهيان در کشميموريت

مؤلّف .  نگاشته شديزبان فارس  بهيالدي م١٩٦٠ تا ١٩٥٤ يها ن ساليب» نگريسر, ريکشم
  . استيهامير غالم حسن کهوي پنحس ِخيتار

 Journal of the, ٢ ة شمارة در مجلّحسن ِخيتار ک مقاله مفصّل متعلّق بهي

Pakistan Historical Society في هم نوشته شده است که اين کتاب را آنجا معر 
  .اند نموده

حسن ابن عبدالرسول ”: خ نوشته استيتارن ي ا دربارة خود درحسن ِخيتار مؤلّف
شود که  ين اطّالع معلوم مي از ا.“ريکشم, نگريشهر سر, ياالصل ضلع زون ساکن, وايش
ادآور شده است که يخ ي در مقدمه تاريو. کرد ي تخلّص م»وايش« شاعر هم بوده و يو

ش او بوده و او ير پيخ مهم کشمي تار۳۰نوشت حدوداً  ي را محسن ِخيتار او يوقت
  .ده استيخ خود گنجاني در تاراًاطّالعات مهم را از آنها مختصر

  :ن متذکّر شده استي کتب مآخذ و منابع را چن فهرستيو
  . از ملّا احمدريع کشميخ وقايتار .۱
 اشرف ين کتاب را منشيهم) (ه ۱۱۷۹: يمتوف( از خواجه اعظم ريکشم واقعاِت .۲

 ة دو نسخ)زبان اردو برگردانده بود م به ۱۸۴۶ در سال يدهلکالج  استاد يعل
 و ۱۸۱۴ يها  رضا رامپور که در سالةکتابخان ةنير در گنجيقعات کشم وايخطّ

 ةني آن در گنجيک نسخة خطّيشود و  ي مينگهدار,  کتابت شدهيالدي م۱۸۴۷
ا يتاني برةة موزيدر گنجن .گره محفوظ استي عليعبدالسبحان در دانشگاه اسالم

واقعاِت  و) b 296 ص, ۱ ج( Add.16,706 ةرامش به يبهارستان شاه يها نسخه
گر از آن در ي دةز نسخي مضبوط است ن)a 956 ص, ۳ ج (Or.1632 کشمير
  . هم مضبوط است۵۰۷ ةشمار وان هند بهي دةکتابخان

 .محمد ي از مولوعيالوقا نظام .۳
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 .قي توفمحمد از  شاهنامهِخيتار .۴
 .والين پکليرالدي از اميريقات اميتحق .۵
 .ني بهاؤالدي از مولوخيالتّوار لب .۶
 .ر سعداهللاي از مماني سلباِغ .۷
 .ي از ملّا عبدالنّبخيوارمختصرالتّ .۸
 .اتي حمحمد از ي هادِخيتار .۹
, مير از سليف کشمي در توصيمثنو پنِج .۱۰

 . و احسنير الهيم, يخصال, ميکل
ن يا (نامه گالب و ريکشم گلزارنام  به) ه ۱۸۷۶: يمتوفّ(رام  رپا از ِکاثر دو .۱۱

) م ۱۸۸۴: يمتوفّ(ر سنگه يش مهاراجه رنبيرماف بهرام  رپاوان ِکي را دنامه گالب
  موفّق نشدهلد ابوالفضي در تقلمؤلّف يول. ( نگاشته استاکبرنامهد از يطرز تقل به

 .)ديآ يشمار نم خ معتبره بهياست و در توار
وان صوبة يش عارف خان که نائب و ديفرما هب(ن کول ي از نراخيالتّوار منتخب .۱۲

 ةنيس و در گنجي پارة موزة آن در کتابخانر بوده نوشته شد و نسخهيکشم
گره مضبوط استيعل, يدانشگاه اسالم, بحانعبدالس(. 

 .ربل کاچروي از بخيالتّوارةعمجمو .۱۳
۱۴. Valley of Kashmir م شائع شده بود۱۸۹۵در سال ( از الرنس (. 
۱۵. The Northern Barrier of Indiaدورد ياهتمام ا ن هم بهيا(و يدرک دري از فر

 .)م از لندن چاپ شده است ۱۸۷۷ در سال ,نفوردياست
ن مآخذ را ي او چند,ن کتابهاي ابر از قاسم هندو شاه فرشته عالوه فرشته ِخيتار .۱۶

, ي درانواقعاِت, يديخ رشيتار, خيالتّوار ناسخ: هم ذکر نموده است که عبارتند از
خرد , نامه تيرنج, نما جام جهان, ري کشمةگلدست, واقعات هند, الهند قصص

 .رهيغ  واالرض مفتاح و فروزا
 مذکوره باال آنچه در همه يها ن کتابيحسن در مقدمه تذکّر داده است که در ا

 دهي آن کتاب اجتناب ورزيها ز از قصّهي ن,ر درآورده بوديرشتة تحر مشترک بوده آنها را به
  .ک مقدمه آماده کرده استيا ي) تعداد جلد( کتاب را در چهار قسمت مؤلّف. است

عهد زرين براي شعرا در کشمير 
عهد حسين شاه چک بوده است 
که او خودش در سخن گستري 
مقام اعلي داشته و مربي و 

ادبا و شعرا , قدردان سخنوران
 .بوده است
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 چند نکته مهم را اشاره کرده است يهامي کهوي دکتر علي آقاحسن ِخيتار ةدر مقدم
  :ن عنوان رقم کرده استي بدي کوتاهيو دربارة هر چهار جلد معرف

 .ت آنِيفيت و کير با احوال کمي کشمياي دربارة جغراف:)اول جلد يعني (اول ةحصّ .۱
 .ري کشميراجاهان و ي دربارة سالط:)دوم جلد يعني (دوم ةحصّ .۲
 .ريا و بزرگان کشمي شعار و اولي تقٰويفضال دربارة :) جلد سوميعني(سوم  ةحصّ .۳
 .ريغ کشمي بليدربارة شعرا):  جلد چهارميعني( چهارم ةحصّ .۴

  :ن متذکّر شده استيخ خود را چني تارةص عمدي خصاحسن ِخيتار مؤلّف
 و مسجع ي عبارت مقفّ,ليثق يها ژهالوسع با وا ي حتّمؤلّفعلّت وقت  بنا به .۱

 .سدي همه مفهوم بنوي کرده است که عبارات سهل و برايده و سعياجتناب ورز
شتر يب ياند ول قلم سپرده ها به ن راجهي چنديِن ما براي اطّالعات که متقدميبعض .۲

 هم سپرِد مؤلّفن اطّالعات را ين چنيا. ديآ ينظر م ف مبالغه و اغراق بهيدر رد
ک واژه در يشتر است آنجا ي که مبالغه و اغراق بييجا يقلم کرده است ول

ن اطّالع جزو مبالغه و اغراق ي بفهمد که اينگاشته است که قار] قف[پرانتز 
 .است

 »اليخ نةيخز«خ آن يد و تاريل رسية تکميپا  بهي هجر۱۳۰۱ در سال حسن ِخيتار .۳
 و م ۱۸۸۴ سال يالديم ميو از لحاظ تقود يآ ي برمي هجر۱۳۰۱است که از او 

 .معادل استم  ۱۹۴۱ ير سال بکرمين کشميخ سالطيلحاظ تار از
 ييت و تفاخر دچار خودستايعصب ر بنا بهين کشميکند که اکثر مورخ ي ادعا ممؤلّف .۴

ن يخش اي کرده است که تاري او سعياند ول اند و از اصل منحرف گشته شده
 .راد نداشته باشدين ايچن

 معروف يترنگن  زهرانام  ت کلهن بهيف پاندير که تأليت کشميخ سانسکريتار .۵
ن بنا ي ترجمه شد اکثراً مترجميفارس ت بهين کتاب سانسکري اياست وقت

ن کتاب را ي احسن ِخيتار مؤلّف ياند ول ف شدهيف و تحريجهل دچار تصح به
سه کرده و اشتباهات که در آن ترجمه رخ داده بود آنها را ياصل نسخه مقا اب

د نبوده است آنها را ي مفکس چي هي که برايده و اطّالعاترف کاصالح برطر با
راد گرفت که او اطّالعات را ي اتوان ي ممؤلّف نجا بهي ايول[حذف کرده است 
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وقوع  ن اشتباه بهيداد که کجا و چطور ا ي تذکّر مينوشت ول يمبايد  حتماً
 .]وسته بوديپ

 ترک کرده بود ن احوال راجگاعدم وثوق دربارة ت کلهن بنا بهي که پاندياطّالعات .۶
 .ام  اخذ نمودم و ذکر کردهپوران رتن آنها را با کمک از رساله مؤلّفمن 

 بنده ياد توجه نکرده بودند ولين زيم ما دربارة سنيرخان قدؤن و ميمتقدم .۷
 را ي و بکرميالديم, ي هجريعني هر سه سن يزير تمام دقّت و عرق با
 .ام دهيخ خود گنجانير در تايق و توجه خاصّيتطب با

ن ي شعرا را ذکر نموده است و دربارة احسن ِخيتارر غالم حسن در باب چهارم يپ
  :نوشته است, باب در شعر صراحت کرده

   فقـرا  ة چـو حـصّ    يختم کرد 
 ليصد تعج ن بهي چهارمةحصّ

ــصّ  ــاز ق ــن ب ــازه ک ــعراةت    ش
 ليتند کار شاعران تکم کن به

ر هندوان سکونت ي در خطّة کشمهجري ۷۲۵ادآور شده است که تا سال ي مؤلّف
 بعد از يبردند ول يکار م ت را بهي زبان سانسکر, نگاشتنيم برايداشتند که از زمان قد

دا کرد و بالخصوص در عهد ي رواج پي و عربير زبان فارسيوروِد مسلمانان در کشم
, يمي ملّا ند,يريکشمملّا احمد , يمنطق محمد سيدن سخنوران چون يالعابد نيسلطان ز

 يملّا عل, نيملّا نورالد, ي روممحمدملّا , يملّا احمد روم, ليملّا جم, يحيملّا فص
در پس از صد سال . دنديمنصه شهود رس  بهين غزنوي و موالنا حسيملّا نادر, يرازيش

ا سخنور يعالم  چي بوده هيالملوک فير طواي در کشمين وقتيالعابد نيسلطان زعهِد 
  .ديآ يشمار نم  عهد بهني ابزرگ در

ن شاه چک بوده است که او خودش در ير عهد حسي شعرا در کشمين برايعهد زر
 در .ادبا و شعرا بوده است,  و قدردان سخنوراني داشته و مربي مقام اعليسخن گستر

حال جزو  اند که تا به  انجام دادهيانير خدمات شاي کشمين شاه چک شعراي حسعهِد
  .ديآ يحساب م هار بيخ آن ديتار

 معروف و افراد با کمال ي از شعرايباب ذکر بعضن ين درير غالم حسيگفتة پ بنا به
  .سربرده بودند هر بي کشماِرياست که در د
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آن زمان در کشمير در 
خطّاطاِن معروف زندگي 

کردند و فن خطّاطي  مي
در کشمير رونق و رواج 

 .بيشتر داشته

ن شاه ي است که در عهد حسير علينام م ن باب آمده است بهين شاعر که درياول
 هم نگاشته و يا  رسالهيز ويشتر وصف نموده نير را بير آمده بود و کشميکشم چک به

که مردان ياو نزِد باغ عل هم مهارت داشته يدر فن خطّاط
 يهمانجا زندگ» بوته کدل«نام   است بهيا محلّه

 را هم بنا کرده بود که تا يکرده و مسجد
ن يز اي هم پا بر جا بوده است نمؤلّفعهد 

  . همانجا مدفون استير عليشاعر م
گر ين شاه چک شاعر ديدر عهد حس

ن شاه ي هم بوده که با حسي ثانينام ملّا نام به
 يوقت. چک در شعر پاسخ و پرسش کرده بود

 اسپ هم درخواست کرده بود يد وين شاه چک او را خلعت بخشيمناسبت عهد حس به
  : سروده بودا ريو مصرع

  ن رسدي رسد با زي مرا اسپيخلعِت شاه
  :ن سروده بودين شاه چک چنين مصرعه را حسيپاسخ ا

  ن رسدي اي آن رسد نين را فهم ن کمين چنيا
ز ي ن.شعرفهم بود,  چک شعرگوهن شايگردد که خود حس ين مکالمه معلوم مي ااز

ن شاه و شعرا در آن زمان گفتگو و پرسش و پاسخ ين اطّالع هم جالب است که مابيا
  .وجود داشته بود

 ,داشتهرا چک ن شاه يحسبا  که شرف مصاحبت ين مستغني اممحمدنام   بهيشاعر
  :ديسرا ي مي و.ر چگونه بوده استي را سروده است که در آن زمان کشميي يرباع

   مـردم  زچشم دل نهان ا    نه به يدوش
 رير و مشک آگنده خمي ز عبيخاک

  ر دوم يدم نه بهشت بلکه کـشم     يد
 ته گمـافيود ـود خـ ز صفا وجيآب

 يفع در فن شعر داشته و و اري بوده که مقام اعٰليري کشمينام مظهر هگر بيشاعر د
 يها داشته و معاصر خود صحبت ياحت کرده بود و با شعرايران و هند را سيشتر ايب

 ةعهد ر شاه بهي جهانگيموري هم مالقات کرده و در عهد پادشاه تيمحتشم کاش با
  :ات او را ذکر نموده استيحسن اب. ز بودهي فايبحر ريم
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  اي که چيست ورنه صالح کار ندانسته  بـرد اقـبال حسـن کار تـرا پيـش مي  
  .د نموده بودي ازو تقلي هم سروده بود که خاقانيا دهي قصي ويحتّ

  : سروده بوديمظهر
  تـا بـام آسـمان در دنـيا بـرآورم  کو خلوتي که عزلت عنقا برآورم  

  : معروف داردةدي قصيخاقان
  هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم

  :تهده داشيست عقي دربارة زيمظهر
ـ با يآه و ناله م    در عشق به   ـ د ز ي   ستي

 انـردن جـده در گـن فگنـآماده کف
ـ د زيبا يغم حواله م دل کرده به     ستي

 ستيد زيبا يت تر ز الله مـم مهلـک
 چشم از جهان ي هجر۱۰۲۶ در سال ي و.ت استي شش هزار بيوانش دارايد

  )۶ص  (.وجود دارد» مله کواه« بربست و مرقدش در يفان
ق يحسن در نستعل ريمند استاد يگو يحسن بوده که م رينام م روف بهخطّاط مع

کرد در  ي که او کتابت مييها مهارت داشته که کتابيق طوري در نستعلي و, بودهيعل ريم
  .بوده» ن قلمي مراد زرمحمد« او يشاگرد نام. ران مورد پسند بوده استيا

کردند و  ي ميطاِن معروف زندگر خطّاين اطّالع مهم است که در آن زمان در کشميا
  )۷ص . (شتر داشتهير رونق و رواج بي در کشميفن خطّاط
هند آمده و در   از مشهد بهي شاهجهان درباِريالشعرا  ملکي جان قدسمحمد يحاج

را ر ي کشميو. دهينظم کش را به» ي شاهجهانةظفرنام«او   شاهجهان مشغول گشتدرباِر
  :ف نموده استي توصيدر مثنو

ــو ــشم بـ ــع ره کـ ــشکليد قطـ   ر مـ
  ستيـ دگـر ن  زيـن ره    تـر    کيمگر بار 

ــ ــم ايز ب ــن ره باري ــواري   ک و خونخ
ـ  توانـد ز يمـسافر کـ     ن بـال جـست  ي

ــر باري همچــون دم شمــشيرهــ   کي
ــ ــچي پيره ــو ي ــر از م ــيده ت   ي زنگ

  ر کـــردهيز بـــس در رفتـــنش تـــدب
 ! آهيـدگـ زنياــه هـانـمـيــن پـياز

ــه ــ  ب ــوان رس ــق نت ــليح   د از راه باط
  ستيـ  کمـر ن يه را مـو   کـو  ييکه گو 

  دة خــار يــ  کمــر در د يخلــد مــو 
ــر لغز ــمگ ــا گي ــدن پ ــتي   ردش دس

  کيــمــاش تاريجهــان در چــشم ره پ
ــه ــد ب ــون دم تيتن ــ چ ــي   يغ فرنگ

ــر ا  ــک را فک ــفل ــن ره پي ــردهي   ر ک
 ودن راهـمـيـردد از پــگ يـر مـه پـک
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 ي مکتب غزليش ملّاي پي ويت است که روزيان هم مورد اهمين بي ايقدسدربارة 
  :ديت رسين بيا ود و بهسر

  برخيز که تا صـبح شـدن تاب نداريم  صبوحي قدري پيشتر از صبح ساقي به  
د يکاربر را به» ينفس«شما » يقدر «يجا ملّا گفت اگر به ستاد و بهيک طفل مکتب اي

  .ن اصالح محظوظ شدي از اي جان قدسيحاج. شود يشتر موزون ميمناسبت صبح ب ن بهيا
طفل مکتب هم در شعر  ير حتّيدهد که در آن روزگار در کشم ين واقعه نشان ميا

ن نشان يراد گرفته بود پس اي اي جان قدسيات حاجياب قدر استعداد داشتند که به نيا
. بود ير برگزار مي در سراسر کشمي و ادبيدهد که چقدر محافل و مجالس علم يم

ر آمد ير گرفته و در کشمي تحت تأثيلي باقر خمحمدمرگ پسر   بنا بهيآخر عمر قدس در
. مدفون گشت» مزار شعرا«نام   بهييجا» پل درگجن«نجا فوت کرد و نزد يو هم

  )۱۲, ۱۱, ۱۰ ص(
 را يمثنو, ر بودهي شهي و انشاپردازيبند الي که در خي مشهديشاعر معروف طغرا

  مهمين مثنوير را ذکر نموده است و ايسروده است که در آنجا مصائب سفر کشم
  .است

ف ين رقّعات توصي ا مهم است که درين معنيا  نگاشته است بها که طغريرقّعات
 دربارة اطغر ر در آن آمده استي کشميها ها و بوته گل, ها وهيف ميتوص, باغات

  :ر گفته بودي کشميها درخت
  دهي ندي بهيي رويآب ي از بيدرخت آب

  :سروده بود) نوعي گالبي( يف ناشپاتيو در توص
  نمايد صفحة کاغـذ نباتي  وصف ناشپاتيکنم تحرير   

ر يزاده در کشم يقاض وان معروف بهيرزا ابوالقاسم ديخواهش م در آخر عمر به
افت در ي او وفات يوقت. برد يسرم هب» اري دينا« محلّه يها  از مغازهيکيده و در يرس

  )۱۲ص . (در مزارات شعرا مدفون گشت» درگجن «ةمحلّ
هند مهاجرت نموده و  ران بهيم از اي سلي قلمحمدنام   بهي شاهجهان شاعردر عهِد

را ر يکشمخود اِت ياو هم در اب. نام نواب اسالم منسلک شد ر اعظم بهي وزدر درباِر
  :طور مثال نموده است به ذکر



   کشمير فارسِي مهم ادبياِتخِذأم,  حسنتاريِخ  ٥٩٥

  

 که مو نتواند از شرم کمرها شد سفيد آنجا  باشد عيش آباد هندوستان غم پيري نمي به  
  :ا سروده بودي

  اه سليممـتي خود شـبخ يهـد سـدر هن  همکه من   از قيصر و فغفورکمتر نيم  
عنوان   قلي سليم يک مثنوي بهمحمد

و ديگر در توصيف کشمير » قضا و قدر«
م زبانزد د مرِنيبسروده بود که هر دو در 

فرمايش  ه وي در آخر عمر ب.است
کشمير آمد و همينجا  دوستان خود به

  .فون استمد» مزار شعرا«فوت کرد و در 
ميرزا نام  بهشاعري از همدان بود 

 چند ,هند آمده ايران بهاز طالباي کليم که 
مدت در دکن سکونت کرد و بعداً 

الشعراي دربار گزيده  حيث ملک به شاهجهان پيوست و پادشاه شاهجهان او را درباِر به
ظم کشيده بود که ن را به»  شاهاِن چغتاييهةشاهنام«بود در آخر عمر او در کشمير آمده و 

  .کار بزرگي بوده است
را هم نظم کرده و نيز مثنوي سرائيده » فيل جنگ شاهجهاني«ميرزا طالب کليم 

 که دربارة احوال هندوستان بالعموم و دربارة کشمير بالخصوص» نظير مثنوي بي«عنوان  به
  .مدفون گرديد» مزار شعرا« هجري درگذشت و در ۱۰۶۱او در سال . مورد استفاده است

  :ملّا طاهر غني تاريخ وفات را چنين سروده است
  طور معني بود روشن از کليم  گفـت تاريـخ وفـات او غـني  

  :ين کتاب چنين ثبت است اطالب درميرزا اي از  قطعه
  شتي که در دريا بسوزدچو آن ک  مـوزم از غـميان غمگساران س  

*  
  د ز مينا کن قياسـخواه ان را کس نميـمفلس

  تا تهي شد ديگرش کس دست در گردن نکرد
  )١٥, ١٤ص (

نام مظهري کشميري بوده  شاعر ديگر به
که مقام اعٰلي و ارفع در فن شعر داشته 
وي بيشتر ايران و هند را سياحت کرده 

ها  بود و با شعراي معاصر خود صحبت
شي هم مالقات محتشم کا  داشته وي با

کرده و در عهد پادشاه تيموري جهانگير 
 .بحري فايز بوده عهدة مير شاه به
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ران است ي از سادات ايو, ر بوديم پادشاه جهانگي مصاحب خاص و ندير الهيم
 آن گشتظفر خان احسن مفوض  ر بهي کشميدار  در عهد شاهجهان پادشاه صوبهيوقت

دست بوده او تخلّص را  رهي شاعر چيو. ر برديکشم بهخود  فر خان او را باموقع ظ
  :کاربرده است نحو احسن در مقطع به به

  آنچه او کرد تو ديدي و چه گفتن دارد  يا الهي ز الهي تو چـه پرسـي در حشر  
  )۱۶, ۱۵ص . (نحو احسن نظم کرده است را بهالشعرا ةتذکر ير الهيم

رک و يز زي ن. بوديمي و نديحي معاصر فصيده است که و آميدربارة ملّا فهم
  :شان استيفهم بود و از اشعار ا با

ـ        سـر و پـا کـرد    يفکر سِر زلف تو مرا ب
 وصل تو رسم گر بودم عمر گفتم که به

  دشة پا بوس توام پـشت دو تـا کـر        ياند
 ا کردـ عمر وفيسر شد و ني وصل مين

  )۱۸, ۱۷ص . (شمند بوده استين شکوة روزگار شاعر انديا
ر يکشم بهرزا فطرت ي ميم بود وقتي و نديحيِف فصي و حري شاگرد ملّا ذهنيفطرت

بود که  ي من قبالً مشخّص ميتذکّر داد که اگر برا,  را گوش کردياِت فطرتيد و ابيرس
  :ازوست, گذاشتم ي است من ابداً تخلّص خود را فطرت نمي فطرتيکس

   دماغم فرونشست  ياز باغ و گل هوا    
  رتو فکند عـشق فـروغ خـرد نمانـد     پ

 

  کنج فراغم فرونشـست     هوس به  يپا
  سر بر زد آفتاب و چراغم فرونشست       

 )١٨ص (                           
 خيتارنام  خ او بهيرخ هم بوده و تارؤ مي او عالوه از شاعر,ر بودهيان کشمي از اعيعيبد

  :سخندان بود از اشعار اوستسنج و   معروف است در عهد شاهجهان پادشاه نکتهيعيبد
ـ روغن چنـان مر    اغ مايکم ده شراِب وصل که پر شد ا   رد چـراغ مـا    يـ ز کـه م   ي

 )١٩, ١٨ص (                             
ن بن ير حسيق مهارت داشته با مي و در نستعلن قلم خطّاط بودهي مراد زرمحمد

.  داشتٰيد طولي ي شلغمگانه و در خطّي در عهد خود , اصالح هم گرفته بوديعل ريم
 آشنا شد او را در دربار دعوت کرد و ي وي شاهجهان پادشاه از کماالت خطّاطيوقت

د. انتخاب نمودخود س دربار ينو بهي کتياو داد و برا ن قلم بهيخطاب زرمراد در محم 
  )۱۹ص  (.ر گذاشته استادگايها را  بهي و عمارات آن دورة کتيباغات شاه
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  ير غن طاهمحمدملّا 
ن نمونه از نازک يشعر او بهتر.  متعلّق استيله اشائي و از قبيا محسن فاناز شاگردان ملّ

 محمدملّا . ماهر جمع نموده است  متخلّص بهي علمحمدرزا يوانش را ميد.  داردياليخ
  :ديسرا يم, کار برده است  بهيتي خود را در بياليخ  نازکيطاهر غن

  طبع نازک سخن کس نتواند برداشت  مـون رابرنداريـم ز اشـعار کسي مض  
  : آمده استي طوريت غنيدو ب

  افسوس که نام ما نبردند  ياران بــردند شعــر ما را  
*  

  نگردد شعر من مشهور تا جان در بـدن دارم         
 

  دهد بو را  يرون م ي از مرگ آهو نافه ب     بعدکه  
 )١٩ص (                                      

  يشع مني رفمحمد
انشا را   کسب معاش فنيبرا.  شهرت داشتيسير بود و در نظم و نثرنوياز کشم

  .ار خرج دادي حاکمان آن ديسيانتخاب نموده بود و عمرش را در حضورنو
ل رقم کرده ير هجو را در بحر طوي مردم کشمي برايتسلّ  متخلّص بهي شاعريوقت

س ي رئيد او فوريف خان رسيوان سير ناظم صوبه و سر دحضن هجو در مي ايوقت, بود
 شما يع امر داد که منشي رفمحمد بهس شهر ياهللا را صدا کرد و رئ تيشهر خواجه عنا
بنا بر د و يخوانبآواز بلند  ف خان آن را بهيد و در محفل سييبسرارا پاسخ آن هجو 

قدر  نيکاربرده شد ا  که در هجو بهي بحر. را از شهر خارج کردنديتسلّن پاسخ يهم
 پاسخ هجو را يمنش. رديگ ين سطر جا ميت آن هجو در چندي است که دو بيالنطو
  :ن سروده بوديچن

زبان دو سه  کار و گنهگار که خود را به  کم اصل و تبهيلعنت اهللا بر آن تسلّ: يمصرع اول
هجوش   بهيلک آدم موزون و سخندان و سخن سنج همه آراسته از فضل و هنر داد که گر پا

  ارند جهان راياد بيفر بفشارند به
 و خداترس و يزه و دانا و نکو راين مردم پاکيف است که اوقات چنيک حيل: يمصرع ثان

  غ زبان راي تياز خون سگ ش که جز ذکر خدا فکر ندارند شود صرف بسازند تريحق اند
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 کم کم يات فارسي ادبي شد که در قرن هجدهم و نوزدهم وقتادآوريد ينجا بايا
ر آب و تاب آن در آن زمان هم ي در کشمي را از دست داده بود ولياني شامرتبه و مقام

  )۲۵, ۲۴, ۲۳ص . (شتر مقبول بوده استي در آن خطّه بيرساند که فارس ياثبات م به

  ايرزا داراب جويم
 بود که در يپسر ملّا سامرميرزا داراب 

 ي و,رزا صائب را ادامه دادي تتبع ميسخنور
 يرضا تجلّ يو ملّا علد اشرف ي سعمحمد با

او شاعر . ر آمديکشم م خان بهيدر رکاب ابراه
  :وان است از اشعار اوستيصاحب د

ــاِک در او ــالم نـــدهم ذرة خـ   بـــدو  عـ
  هرکه شد تاج سـرش خـاک در قنبـر او          

 تــتوانسـ ن)ع(ياِن علـبر ز غالمـبعد قن

  گـرِد سـرِد او     ست به  ه عالم و هرچه درو   
  تر اوبــاال هبــر فلــک نــاز کــشد بلکــه بــ

 ر اوـود چو او همسـ بيرـارد دگيـکس ن
 يها هي در مرثي که ويليدل  بهي ول, فوت شدي هجر۱۱۱۸رزا داراب در سال يم
  : گفته بوديشوخ سنّت و الجماعت به ن اهلياکابر

  بر تنـش نار جهنّـم نـور باد  بر سرش گل باد گرز آهنين  
  :روده بودندسنّت هم در پاسخ آن س  اهليا شعرايپس از مرگ جو

 مـ هفتش بود ک,تـخ جويا نيسـرافضي تاري
 چونکه گز کردند او را گشت تاريخش درست

ع و اهل تسنّن يان اهل تشيم د که در آن زمان دريآ ينظر م ات فوق بهين ابي ااز
  )۲۷, ۲۶ص . (شده استحاال کم اد مطرح بود که الحمدهللا يها ز رقابت

  ن شارقير نورالديم
 برادرش يهند آمده وقت ن خان بهيالد قربت از قوام ن بود که بنا بهراياز سادات ا

 بعد ي مدتي ول,ر آمدين شارق هم در کشمينورالد, ر شديوان کشمين ديالد يرض ريم
 دفتر يوانيث داروغه دير دو مرتبه از حيس هندوستان برگشت و در عهد فرخ  بهيو

مانه داشت و يد اشرف روابِط صمي سعمحمدرزا صائب و ياو با م. ر بازگشتيکشم

جيون    فرمايِش راجه سکه شايق به
, در سه مجلّد دربارة سادات کشمير

العارفين و  ريشياِن کشمير و سلطان
يارانش حدوداً شصت هزار بيت 

ولي حيف که هر . ترتيب داده بود
 .سه جلد ناقص ماند
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.  جهان رنگ و بو را وداع گفتيهجر ۱۱۲۷وان بوده در سال يشاعر صاحب د
  :اوست از

  نامه از سوز دلم کاغذ آتـش زده اسـت         
ــه  ــد آه ب ــام قاص ــارق ي ــن ش   د روان ک

 

  فشان کاغذ اام   دهيباشد از خوِن دل و د     
ــزد عز ــکــه مگــر آورد از ن ــذي   زان کاغ

 )٣٠ص (                             

  کتاي اشرف محمد
 دربارة کسِب يتيوانش بيوانش شهرت دارد در ديد, گو بوده  کمگو مگر برجستهيو

  : آمده استيمعاش طور
  ر اگـر هـست تـرا      يحسن تحر 

 
  نان دهد در همه جا دست ترا       

 )٣٦ص (                     

  يات هادي حمحمد
ات برجسته ي ابينمود و يشعر و انشا استفاده مزاده بود و از ملّا دانا در  فروش ي ميو

ت و ين واژه موزوني ارا تکرار کرده و از» گرد«ها واژه  تي از بيکيسروده است او در 
  :از اوست, ت شعر را افزوده استييغنا
   گرد آن گلبرگ برگردديخواهم که گرد ينم
 

  خـواهم کـه برگـردد      يگرد او نم   اگر گردد به  
 )٣٩ص (                                     

  ني خان متي علمحمد
 قبول يعبدالغن. ر بودي کشمةن خان است که نائب صوبيالد  پسر عصاممحمد علي خان

 آمده است که راجه ين اطّالع مهميدر احوال او ا. و قاسم خان از استادان اوست
در هفته ين حاکم روزيا.  معروف بودهير و در سخندانيکه حاکم کشم ونيج  کهس 

ن ي شب شعر مخصوص بوده ايکشنبه برايکرد و عموماً روز  يشب شعر را برگزار م
کردند و دور خود شعرا را  ي است که حاکمان صوبه هم شب شعر را برپا ماطّالع مهم

  . علم و ادب کرده بودندي و پاسبانينمودند و پاسدار يجمع م
خ ي تاري را براانن از شاعر هفت تي بوده ور مسلّمياِن کشمحاکم يعلم دوست

  :ر انتخاب کرده بود که عبارتند ازيمنظوم کشم
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  حسن. ۷و ق يشا. ۶ق يتوف. ۵ حراج. ۴د ينو. ۳ يسام. ۲ن يمت. ۱
از آن ي هر شاعر جزوير را هفت قسمت کرده و برايخ کشميون تاريج  کهراجه س 

 قول داده بود که ين کار مصروف بودند وي ا شاعران دري وقتي نظم داده بود وليبرا
 آن هم معلوم نشده که ِعلّتن اطّالع و يا يدهد ول يه انعام ميک روپيت ي هر بيبرا

, تي ب۲۵۰۰ يساق, تي هزار بدوق ي مثل توفمگر شاعران. ن قول منحرف شديچطور او از
  )۳۹ص . (مذکور است» ايذکر اول«ت سروده بودند که در يق شش هزار بيشا

  قيعبدالوهاب شا
 امام بوده و طبع موزون يهامه در مسجدي کوةپرگن,  در موضع چهنهلوهاب شايقعبدا

 ِشيفرما  بهشايق. خ کمال داشتي در استخراج تاريسرود ول ي شعر ساده ميداشت و
ن و يالعارف ر و سلطانياِن کشميشير, ريون در سه مجلّد دربارة سادات کشميج  کهراجه س

ف که هر سه جلد ناقص ماند ي حيول. ب داده بوديت ترتيارانش حدوداً شصت هزار بي
  :از اوست. شود يده مي دي در کالم او چاشنيول

  زر الفت نباشد بهتـر اسـت       راستان را گر به   
 

  چون الف با زر شود پيوسته نقش آذر است        
 )٤٠ص (                                     

  يگ سامي جان بمحمد
نوا استفاده يد بين سکونت داشت از عبدالرشيه سنگرون از دوازديگ و بيد بيپسر سع

ون مصرع طرح از يج  که سيون داخل شد روزيج  که سي شعراةنمود و بعداً در زمر
  :بوداين   داده بود و همه شعرا را دعوت نموده بود مصرع حافظيرازيحافظ ش

   رخشاِن شماي فروغ ماه حسن از رويا
 ي غزليون ملحق نشده بود وليج  کهر دربار س ديگ سامي جان بمحمدن موقع يتا ا

  :ن مقطع سروده بوديا به
  باز گـردد يا درآيد چيست فرمان شما  سامي از راه حيا بيرون در افتاده است  

 بعد از ي را در حلقة خود جا داد و ساميسام, ديت را شنين بيون ايج  که سيوقت
يپس از خراب. انند سروده بودت مهينام پاند وانش بهيون و ديج  کهآن در مدح س 
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نجا ي همي هجر۱۱۹۵ آمد و در سال يش ابوالقاسم خان در دهلي پيسام, ونيج  کهس
  :عت کرده و سروده بوديه بي قادرة در سلسليگ سامي جان بمحمد. فوت کرد

  الثقلين پيـر مـن اسـت    قادري هستم و غوث  
 

   زنجير من استةسگ آن شاهم و اين سلسل
 )٤٢ص (                                   

  اي حيٰيحي محمد
 يکيشتر شهرت داشت يب» نارو«نام  ن دانا بود و در عرِف عام بهيپسر ملّا اممحمد يحٰيي 

  :تسااين  معروف او هاي تياز ب
   اسـت يکـ يعالم تمام پر ز خدا و خـدا     ک چراغي است چراغان ز يا آيينه خانه

 )٤٢ص (                              

  قي توفمحمدملّا 
 يکس همسر چي هيگفتة ملّا طاهر غن بنا به. بوده است» جدوها«له ي از قبملّا محمد توفيق

: ف نموده بود که عبارتند ازي در شعر چند رساله تأليو.  نداشتيق را در شاعريملّا توف
ت از يار بز دو هزي ن.ئد و منقبت او مشهور استقصا, ليسراپا در بحر طو, يبيرساله ش

ادگار يون سروده و يج  کهش سيفرما ر بوده بنا بهيگار عالمگوزوسف چک ريعهد 
  .گذاشته است

  :ق استي توفمحمد از غزل ملّا يتيب
  زش پا را بهانه ساختـانداخت جام و لغ  حنا را بهانه ساختو خون   بهاي زد پنجه  

  :ده استف نموي توصيخوب  مقام و جا را بهيک رباعيق در يملّا توف
  نور شد از جـوش خـط       ينورباغ عارضت ب  

 اندـت نمـيک تار جمعـيف را ـپور زل زال
  ت ز الور شد از جوش خط    خخود صفاپور ر  

 ور شد از جوش خطجبمانچهامون لبت م
  :کاربرده است در همين دو بيت چقدر محلّ و واژه کشميري به

  .نزد صفا کدل بر لب جهلم: نورباغ .۱
 .ليسبر کنار مان: صفاپور .۲
 .ر متّصل سوپوريگ نهيدر پرگنه ز: الور .۳
 .صل حاجنمتّ: پور زال .۴
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 . ماگامةنزد قصب: مانچهامون .۵
  .)۴۵, ۴۴ص (واره  نزد هنده: لبت .۶

  يمحو
کتا است که در پنجاب يشاگرد اشرف ق يبوده که ملّا رفق يرفاکبر  شاگرد ملّا يومح

ر يداهللا در معارضه درگيا عبنام ملّ کتا بهي اشرف محمد اکثراً با شاگرد يو. مدفون است
ات ساده و ي در ابي محو.اند ات هم سرودهيات و هجويگر هزليک دي ي براي حتّ,بوده

  چقدر مهميها چا يرين کشمي که بف نموده استي را توصي چايک مثنويروان در 
  :از اوست, بوده است

ـ ر تـن  يکساا  ي يچا ـ ا روح راح ماسـت ا ي   ني
   بگــو بــادة خلــدشيرت فـزا يــچـا مگــو غ 

  هاسـت  ات مردگـان خـواب    يـ ا آِب ح  ي يچا
  در نمک يک پرده افزونـست از هـر نعمتـي      
ــد    ــذّت ده ــام را ل ــد ک ــق را فزاي   ذوق ذاي

  خطا جاي خطاست  , ييدم زدن از مدحت چا    
 

ـ هاسـت ا  ا دماغ آشفتگان را فرحـِت دل      ي   ني
ـ سـت ا   ٰيالمـأو  ل جنّـت  يق سلـسب  يا رح ي   ني
ـ هـا اسـت ا      شـب  يدارية ب يا مگر سرما  ي   ني

  عماســت ايــندالنُرد گــر بگــويم سيجــاي دا
  الحقيقت در حالوت نعمتي يکتاست ايـن   في

  وصف چا محوي نه حد ماست اينو تو کجا  
 )٥٢ص (                                    

  کبيري
ن قدر مشخّص يالبتّه ا.  نداده استيادي اطّالعات زحسن ِخيتار  صاحِبيريدربارة کب

:  نوشته استي که ويليدل هم شعر رواج داشته بود بهن دهقانان يشود که در ب يم
  :از اوست. “گفت ي اشعار خوب ماما بود يدهباش”

  ايمان ز خدا بود عطاي  نافرمان گفت با خطاي  
 است که  دفتر اطّالعات مهمحسن ِخيتار کرد که يريگ جهيتوان نت يپس در آخر م

نحو  ن اطّالعات را بهي ايتده است وقي مندرج گرديطور ضمن در آنجا اطّالعات به
خ ثقافت ي است که تارين مرقّعيد که ايم رسيجه خواهين نتيا م بهيکن ي مياحسن بررس

 چه طور ي و فرهنگيز مجالس و محافل علمي ن.دهد ير در آنجا جلوه ميو فرهنگ کشم
  .ر بودندير دايدر کشم
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 يتي را در بلي سال تکمحسن ِخيتار در خاتمه جلد چهارم يهامي حسن کهومحمد
  :طور رقم کرده است نيا

   نهفـت ر سال اتمـامش انـد   يپ
 

  ر گفت يخرد صورِت حال کشم   
 )ه ١٣٠٥(                        

سرودة  اُدبا و خطّاطان را دربردارد بنا به,  که احوال شعراحسن ِخيتارباب چهارم 
  :حسن

  نام فصاحت بالغـت ندانم به  منم فـارغ از صنع علم کالم  
ام و در  ل نمودهيخ را تکمين تارين هم مذکور است که در مشقّت پنج سال اياز ين

  :ديگو ي مي و,ام  مصائب و آالم دچار شدهيخ بسين تاريل ايتکم
  کام که پر در شد اين گنجنامه به  ين پنج عـامر ابسي رنج بـردم د  

ده ي گنجان صفحه۶۲نامه است که در   گنجحسن ِخيتارن يده دارد که ايشتر عقي بيو
  .رديگ يمندان زبان و ادب قرار م هشده است و مورِد پسند عالق

 چاپ شده است و ناشر آن يالدي م۱۹۶۰در سال ,  در چهار جلدحسن ِخيتار
  .ر استيو کشمو جامق و اشاعت حکومت ي تحقةمحکم
ث عرض ناشر يحسن مقدمه نوشته و از ح ِحي تارمؤلِّف يهامير غالم حسن کهويپ

  . نگاشته استيسيزبان انگل  صفحه به۸ان پشپ در .ي پياجناب آق
گر در کتابخانة ي دي است که او متن را با نسخة خطّمؤلّف يمتن کتاب بر نسخة ذات

سه يکار مقا.  جا داده استيسه نموده و اختالفات متن را در پاورقير مقايدانشگاه کشم
ته و اعالم را هم او درست  انجام گرفيقين رفي اممحمد يح از دست جناب آقايو تصح

  .کرده است
 شاعر و احوال آنها با نمونة کالم آمده است که در عهد ۱۱۸در جلد چهارم کتاب 

 احوال ي کتاب دارا.اند  بودهيريا از اصل کشمير آمده بودند و ين چک در کشميسالط
  . مشتمل استيالدي م۱۵۸۵ تا ۱۵۵۵ يشعرا

  


