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  سخن اول

پراکند و شکّر  ي مينيريست قند و شها  که ساليا ه مجلّيرمسئول براينوشتن سخن مد
 چون من دشوار است و يکند برا  مي جان مشتاقانةي را هديي پارساينيري و شيپارس
  هر باري جارةويش  بههين نشرير ايد هم نه چندان الزم، از آن جهت که سردبيشا
راند و هر بار همراه   مي از جنس روزگار بر زبانيربار حرف پي سرشار و کالميذوق با
وا و برازنده ي شيکالم  با آغاز سخن را،ن بار هل و شکّر و زعفران و ترمه و تغزّليا

ن و ي ديحساب ادا  بهن رو نوشتار و گفتار من را تنهاياز ا. کند ي ميمبارک و خواندن
شما   بهني مرحبا و هزار آفردصپس . د و بسيهمه بگذار ي بهديگفتن خسته نباش

 يقات فارسيهمکاران ارجمندم در مرکز تحق  به در هند وياستادان زحمتکش زبان فارس
  واند نو در انداخته يتمام ي بهر طرحي دو سال اخيکين ينو که در ا ي دهلي فرهنگيزنيرا
 را شما تين رضاي و ااند  خواستن و شعر توانستن را زمزمه کردهةگر تراني ديآهنگ با
ن مختصر يانوشتن   بهد و آنچه مرا واداريتان بارها نشان داد ز در مکتوبات و ملفوظاتين

  . شما بوديها تن محبيهم  بهدر واقع پاسخ گفتنز يکرد ن
گر است يداي  ه من و شما مجلّيش رويگر بار در پي را هزاران بار شکر که ديخدا

  .ين و خواندنيات وزاز جنس مجلّ
ر و يبنگاله رفت که بنگاله و کشم  بهر بحمداهللا نه تنهاي اخيها ن شمارهيا يپارس قند

نک يز فراتر رفت و هم اين کشور ني ايد و از مرزهايسرتاسر هند را درنورد
 خواستار تک تک غام،يپنامه و ارسال   بازين نيران زميپژوهشگران ارزنده و بزرگ ا

همکار  ـر آن يهمت سردب به  کهياندنار خويبساي  هينشر. اند هين نشري ايها شماره
ـ   رضا قزوهي دکتر علي معاصر جناب آقاةرتالش و شاعر ارزندب پي اد،ارجمندم

.  استييتالش و شکوفانشانگر  آن يها  شمارهةور طبع آراسته شده است و هميز به
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 ةک شما و حوصليکايتالش و مجاهدت   بافراخور حال و  بهکي که هرييها شماره
 ي و فرهنگيات ادبن مجلّين و قابل استنادتريتر يخواندن  به آنير کوشاي سردبفراوان

  : چونييها نامه ژهي هند مبدل شده است و ويزبان فارس
  ،»الدين محمد بلخي رومي بزرگداشت هشتصدمين سال تولّد موالنا جاللويژة «
  ،»يدل دهلويبميرزا عبدالقادر  ةنام ژهيو«
  ،» هندي فارسينسخ خطّ ةنام ژهيو«
  ،»هند يها سفرنامه ةنام ژهيو«

  »ن و بنارسيحز ةنام ژهيو«و 
نام   بايسراپا تالش و شکوه و شکفتگاي  نک شمارهيم و اين منتشر کرديش از ايرا پ
ش يکه در آن باي  شماره.  شماستيش روي پ»مير سيد علي همدانير و ي کشمةنام ژهيو«

 هند گنجانده شده يزبان فارس ان و پژوهشگرانياز پنجاه مقاله از استادان و دانشجو
ن چند يه در همين نشرير محترم ايسفارش و تالش سردب  بهن مقاالتين ايشترياست و ب
 استادان زبان ي تالش دسته جمعيعنين يط شما نوشته شده است و ار توسيماه اخ
 ازگشت بيعني.  کماليسو  به حرکتيعنين يا. ي پژوهش فرهنگة هند در عرصيفارس
  .يي شکوفاييدوران طال به

 ست وار ينظ تر جنّي کشمييبايز  بهيادآورحان يرگل و رن باغ پي را شکر که ايخدا
درخور اي  هنک مجلّي ايقات فارسي شما و همکارانم در مرکز تحقيتالش شبانه روز با

م ديه شنير نشري که از زبان سردبيکيد و چه بشارت ني داريش روي را در پيو خواندن
گجرات و «و  »ي و ادب فارسيدهل«موضوع   بهيپارس قند ةه مجلي آتةشماردو که در 

سراغ   به باشدياگر عمرنده ي آيها خواهد پرداخت و در شماره »يادب فارس
  .م رفتي خواه… اوده ودکن و بنگال و  چونييها نيسرزم
د و چراغ يجام روشن خواهد انيسرانجام  بهن راهي استوار شما در ايها گمان قدم يب

يي  و پارسايت شما چراغداران پارس و پشتکار و هميسع ي به زبان فارسيکم سو
  .شاءاهللا  ان.خواهد شدبدل  ي نورانيچلچراغ به

ک شما استادان و يکايرمهر پ دستان ، کوچکيخدمتکار عنوان  بهگر باريد
ه ينشر ي علمي همکاران شوراازفشارم و   مي رايان و پژوهشگران زبان فارسيدانشجو
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، پروفسور ين قاسميف حسي، پروفسور شريرحسن عابدياستادان ارجمند پروفسور ام
قات يهمکاران ارجمندم در مرکز تحق … ويريپ  خواجهي، دکتر مهدياظهر دهلو

پژوه آن  م و دانشير فهير احمد و مدي، شب رضاي، عليشين قرحٰمان عبدالريآقا يفارس
  .کنم  ميرم قلب تشکّيه از صمرضا قزو يمرکز جناب دکتر عل

  و من اهللا التوفيق و عليه التکالن

   برزگريم نجفيدکتر کر
  نو ي دهليزن فرهنگير مسئول و رايمد

  ) ش۱۳۸۹يرماه ت(
  



  …و اما کشمير  ١١

  

  …ريو اما کشم

رمسئول ي که مديشتر از آن رويب. سمي ننويزين شماره چيخواستم در ا  ميراستش
نام  ي به نوشته بود و مرا و ما را از هر نوشتاريوا و خواندني شيه کالميمحترم نشر
 يشتر از سر مهربانياگرچه کالم آن برادر ارجمند ب. کرد  ميازين ين شماره بيسرمقاله در ا
شان چشم نواز دل و ياز ااي  ز مقالهين مجلّه چاپ شد نيود و هر بار که او نوازش ب

نسبتا مفصّل از من در باب اي  ن شماره، مقالهيگر آن که در هميد. جان مشتاقان بود
قول آن   بهکند که  ميتيدرج شده است و همان کفا» ري فراموش شده کشميمعنا«

گر ي دين کوتاه نوشته، داغيو تازه جز هم» يا لهي قبيک داغ دل بس است براي«بزرگوار 
 گر هم نوشته بودم، حاصل دوسفر در دو بهار گذشتهيداي  گر و سفرنامهي ديو شعر
 يشتر بثّ الشکواي بود و از شما چه پنهان که هنوز بييها ير، که سرشار از دلتنگيکشم به

 يرگ زبان فارسار نانوشته مانده است و سرنوشت رها شدة قبور شاعران بزيمن از آن د
ن يتر ن کوچکي اياند برا دهي نام»ري صغراِنيا« که نامش را يني آنان در سرزميو گمنام

آن سفرنامه ماند تا در هست و ار دردناک و گران بود و يار تا بسي بسيخادم زبان فارس
  .يا شعري شود يد کتابيگر شاي ديفرصت

سبز است و همچنان زالل  من همچنان يش برايها يها و زرد يهمة سبز  باريکشم
گر يش از دي بپارسي قندن شمارة يا. ستيان نيرير و کشمي اگر هست از کشميو کدورت
  است و از شما چه پنهان که مقاالت هنوز از گرد راهي مقاالت تخصّصيها حاو شماره
 در يتأمل  باقدر هست که بتوان هرچه هست آن. ن مجلّه بسته شديرازة ايد که شيرس مي
  .نظاره نشست  بهان رايرير و کشميگر بار شکوه و عظمت کشميآن د

ر ي کشمةر درباري اخةن چند دهي است که در تمام ايش از آن مقداريهرچه هست ب
  .نوشتن آمد  بهن دستي از اين مجلّه و مجلّاتيدر ا
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ز ي عزياست از شما استاد و پژوهشگر و دانشجواي  هرچه هست تالش صادقانه
  .ديش را داري جان خويي و شکوفاي زبان فارسيي شکوفاة که دغدغيزبان فارس
م و يا تالش خوانده  بهشتري هند را بيان زبان فارسين شماره نوقلمان و دانشجويدر ا

 زي شما نيعنيم که يا دان دادهيآنان م  بهشتريم و بيا شتر از آنان مطلب درج کردهيب
ق و يران و بزرگان تحقياالت جماعت پ از جنس مقيشتر مقاالتيتالش ب  باديتوان مي

ف ي، استاد شرير حسن عابدي چون امين رو مقاالت استادانياز ا. ديسيپژوهش بنو
ک الگو و يتواند   مي… وي سبزواري، استاد مصطفوي، استاد صابر آفاقين قاسميحس

  .تر باشد  استادان جوانيسرمشق برا
شنهاد و يپ  بهم، اماي برو»يدب فارسگجرات در ا«سراغ   بهميخواست  ميهي آتةدر شمار

 ين قاسميف حسياحترام سرور ارجمند و پژوهشگر پرتالش جناب پروفسور شر
نک چشم يا. ميده  مي اختصاص» و ادب فارسييدهل« به راپارسي قندنده ي آةشمار
 و گجرات و سهم ي شما در دو موضوع دهليارت مقاالت و مطالب پژوهشيانتظار ز

  .مي هستيرسآنان در زبان فا
 ست يي يست از ماست و اگر قوت و بالندگ ييها ين شماره اگر کاستيدر ا

ش و کوشش و يک شما که از تبار تالش و پويکاي  بهزاد و مرحبايدست مر. ستشما از
  .ديا جوشش
  .ني و آل محمد، آم)ص(بحق محمد. ديدار باشيد و پاير مانيد

  رضا قزوه علي
  ات فارسي و مدير مركز تحقيقسردبير

  نو ايران، دهلي. ا.رايزني فرهنگي ج
  )نو يدهل,  ش۱۳۸۹يرماه ت(
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  فاني کشميري
  ∗سيد امير حسن عابدي

و ) م ۱۶۰۵/ه ۱۰۱۳ :م(فاني شاگر ملّا يعقوب صرفي  ملّا شيخ محمد محسن متخلّص به
 سالم کشميريمحمد اسلم  و )م ۱۶۶۸/ه ۱۰۷۹ :م (ملّا واصب و استاد غني کشميري

 آبادي هاهللا ال وي نيز مريد شيخ محب. باشد  مي)م ۱۷۱۸/ه ۱۱۳۰ يا م ۱۷۰۷/ه ۱۱۱۹ :م(
 )م ۱۶۱۵-۱۶۵۹/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹ ( و از درباريان شاهزاده داراشکوه)م ۱۶۴۸/ه ۱۰۵۸ :م(

  :سرايد در تعريف داراشکوه و مرشد خود مي. بوده است
 شود هر درنمي ديگر سرش فرود به  فاني که سجـدة در داراشکوه کرد  

*  
 عالم گير ماستاز گدا تا شـه مريـد پير   هفت گردون خلوتي از خانقاه پير ماست  

  :نويسد  ميالخيالةمرآمؤلّف 
  .١“صحبت بوده گو و خوش فاضل متبحر و صاحب جاه و پاکيزه روزگار خوش”

  :گويد  مياالفکار رياضصاحب 
رس و خوش تقرير بود و صحبتش را در کشمير رشک افزاي گُل  خيلي سخن”

  .٢“توان انگاشت و گلزار مي
  :نويسد  مياالفکار نتائجمؤلّف 

از اعيان کشمير است و در فضل و … داني شيخ محسن فاني جينة فنونِِ نکتهگن”
  .٣“نظير کمال بي

                                                   
  .دهلي, استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي  ∗
 .۱۶۶ص   .1
 .٤٩ورق   .2
 .٥٤١ص   .3
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  :گويد صاحب صبح گلشن مي
پذير کشمير و در تالمذة ملّا يعقوب صرفي کشميري  نواياِن خطّة دل از خوش”

ملّا طاهر غني و حاجي محمد اسلم سالم کشميري کالم خود را . فاقدالنظير بود
رتبة  سرايي به طفيِل شاگردي وي در سخن کشيدند و به اصالحش ميپيش نظر 

  .١“افراشت استادي رسيدند و وي در اکثر علوِم علَِم يکتايي مي
  :گويد  ميالشعرا کلماتمؤلّف 

  .٢“گرفت و از اکابر کشمير صوفي مشرب بود خود را از موحدان مي”
  :نويسد  ميالنفائس مجمعصاحب 

خيل اهل کمال از دامن , است…  شاگرد ملّا صرفيدر فضل و کمال و شعر”
  .٣“اند تربيت او برخاسته

/ ه ١٠٦٠ :م (گويند که در اوائل زندگاني خود فاني در خدمت نذر محمد خان مي
 )م ١٦٢٨-١٦٥٨/ه ١٠٣٧-١٠٦٨ (اما بعداً در خدمت شاهجهان,  حاکم بلخ بوده)م ١٦٥٠

 شود که وقتي که مرادبخش گفته مينيز . منصب صدارت فائز گرديد وارد شد و به
اي از   نذر محمد را شکست داد در کتابخانة او نسخه)م ١٦١٤-١٦٦٢/ه ١٠٢٣-١٠٧٢(

ها در مدِح نذر محمد بود و لهذا فاني از خدمت  ديوان فاني پيدا شد که داراي قصيده
ني در بعد از معزول شدن فا. اما اجازة دريافت کردن حقوق تقاعد را داشت, معزول شد

  :گذرايند اي مي کشمير زندگاني بازنشسته
  آباد نيست جهانگرچه جايي بهتر از شاِه  فاني آخـر منزوي در گوشـة کشمير شد  

کرد و اعيان شهر مرتّب  در کشمير فاني وقت خود را در درس و تدريس صرف مي
  .بود» حوض خاص«اسم منزل فاني . رفتند نزد وي مي

  :کشمير رفت فاني خيلي خوشحال گرديد سمت استاندار به  به٤وقتي که ظفر خان احسن

                                                   
 .٣٠٨ص   .1

 .٨٥ص   .2

  .٣٠٧٤ورق   .3
. آرايي پرداخت سرايي و گلشن ستان و چمننزاهت باغ و ب… به ”):م ١٦٦٢/ه ١٠٧٣ :م(ظفر خان احسن   .4

  )عاجز, تاريخ کشمير(. “اقسام رياحين از کابل طلبيده نهال ساخت
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  که ابر فيض ظفر خان کامگار آمد  ر باز رنگين شدـبهار گلشن کشمي  
فاني عاشق دختر رقاصي بود که ظفر خان هم . اما بعداً بين آنها مخالفت پيدا شد

دو را او فاني و نجي هر, ظفر خان توجهي نکرد وقتي که او به. داشت را دوست مي او
  :کرد هجو

  خفته را بيـدار سـازد بـاد دامـان نجـي           
 لتّة حيض نجي شد شمله و دستار شيخ

  مرده را در جنبش آرد بوي ابنان نجـي        
 رشـتة تـدبير او شـد بـاد تنـبان نجـي

  :نوبِت خود اشعار هجايي دربارة ظفر خان نوشت فاني نيز به
 گو ظفر خان داغ شو امشب که فاني اين غزل

 ـده اسـتــبـاد پيـش قـدرداني خـوانآ در الـه
فاني . شود که فاني مجبور شد که کشمير را ترک نموده در دهلي پناه ببرد گفته مي

  :کشمير داشت عشق زيادي به
  جز شراِب ناب شمع مجلس احباب نيست  در بهـار گلـشن کشـمير فاني هـر طرف  

  :و در مقابل آن آب و هواي هند موافق طبع او نبود
  جـز گـوشة کشمير نبود ورنه جاي تو به   از بخت سياهت شده در هند وطنفاني  

*  
  بايد نسـيم نَـوبهـار کابـل و کشمـير مي  هواي بر شگال هند خوش آمد مرا ليکن  

شراب و ترياک  فاني به. از معاصرين فاني ملّا مفيد بلخي او را هجو کرده است
  .ين جهان فاني درگذشت اازم  ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱خره در سال وي باال .معتاد بود
کلّيات فاني . باشد گويند ديوان فاني داراي بين پنج هزار و هفت هزار شعر مي مي

  :شرح ذيل است به
  . بيت۵۲۶۵: غزل  . بيت۷۳۶۶,  عدد۴: مثنوي
  . عدد۱۶۶: رباعي  . بيت۱۶۸,  عدد۵: قصيده

  ناز و نياز
راي يک داستان عاشقانه و است که دا)  بيت۱۹۲۸(» ناز و نياز«نخستين مثنوي فاني 

  :گردد باشد و بدين نحو آغاز مي  تاريخي مي
 که باشد همچو داغ الله دلسوز  الهي آتـش عشـقـي بـرافـروز  
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  :گويد بعداً شاعر مي
  يوسـف نـامزد سـاخت      زليخا را بـه   

  ز روي حسن ليلـي پـرده برداشـت       
  فرهاد از لب شيرين سـخن کـرد        به
 امـغاز آورده پيــود از ايــمحم هــب

  اين آهنگ سـاز عـشق بنواخـت        به
  نواي عشق از قـدش بـر افراشـت        

  نل هم جلوه از حسِن دمـن کـرد        به
 صبر و آرام که گشت از عشق او بي

  :کند قبل از آغاز حکايت شاعر از هند و عرفاي گرامي آن تمجيد مي
  سواد هند خاک عـشق خيـز اسـت         
ــور از هندوســتان اســت   جهــان را ن

  سـيه فـام   دلم شد روشن از حـسِن       
  که بود استاد من خوش طبع و زيـرک    
  ز اهل فـضل غيـر از آن حـق آگـاه       
  همين بس عزّ و شان او کـه گوينـد    

  شـکوه است  باميان اهـل دانـش

  که آنجـا آفتـاب حـسن تيـز اسـت          
  سوادش مردم چـشم جهـان اسـت       
  عجب کـز کفـر ديـدم نـوِر اسـالم          

ــرک  نظــام ــد شــيخ مي ين محمــد   ال
  نگفته درس کـس در مجلـس شـاه       

ــهزاده  ــه ش ــد  هم ــاگرد اوين ــا ش   ه
 کوه استـاگرد او داراشـک شـکه ي

*  
ــ ــير   هب ــان س ــرم مي ــو از دم گ   اله

ــين ــر از مع ــشتي  در اجمي ــدين چ   ال
  چـو هـر شـهري ز هنـدم يـاد آمـد      

 اهللا نـام اسـت ّدرو شـيخي محب

ــأثير   ــعله ت ــسان ش ــوا دارد ب   …ه
  روان در بحر عرفـان اسـت کـشتي        

ــه ــه  بـ ــن الـ ــاِد مـ ــد  يـ ــاد آمـ   آبـ
 ر جهان از فيض عام استکه مشهو

  داستان
ي از اسم سيد موٰس مرد جواني به) م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤(در زمان سلطنت اکبر 

  :فتحپور سيکري آمده و ده سال محترمانه در دربار اکبر بود کالپي به
  خدمت صرف کرد از عمر ده سال به  بــراي امتحــان بخــت و اقبــال  

  :اسم موهني را در خواب ديد و شيفتة جمال او گرديد گري بهي دختر زربعداً روزي موٰس
  خــوابش مــاهرويي شــبي آمــد بــه

  يکـديگر رسـيدند   چو مهر و مه بـه  
 راه دلبـري گـام نهــادم تــا بــه

  چو شب بر مه پريشان کرده مويي      
  بهم از چشم مست افسون دميدند     

 امــوهني نــم مــاس هـرآوردم بـب
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 )م ١٥٥١-١٦٠٢/ه ٩٥٨-۱۰۱۱ (يد او را طلب کرد و ابوالفضلوقتي که اکبر حال او شن
  :براي احضار وي نامه نوشت

  وزير اعظـم شـه شـيخ ابوالفـضل        
 سـيد نامــة عظمـي فرســتاد بـه

  که در فهم و فراست بود بوالفضل      
 که شـاهـنشاه کرد امشب ترا يـاد

  .اکبرآباد فرستاده شد ي بهحکم شاه موٰس به
اي رسيد که  خانه هاي اکبرآباد سرگردان شد تا به ا و کوچهه ي در خيابانموٰس

  :محبوبه او در آن منزل داشت
  کرد راي يار ميـاي سـتماش  کرد نگاهي بر در و ديوار مي  

  :ي خود را در لباس گلفروش درآوردبراي ديدار معشوق موٰس
  رسم گلفروشان کرد فرياد به  دن آن سرو آزادـد ديـقص به  

  : داخل منزل موهني شد و سه شب آنجا مخفيانه گذرانيدو بدين وسيله او
  يکـديگر رسـيدند    گل و بلبل بـه    

 کوي يار گرديد سه روز و شب به
ــد   ــدار چيدن ــشن دي ــي از گل   گل

 دـرديـوار گـة ديـايــم ســيـمق
  :آنجا برد اي اجاره کرد و محبوبة خود را به ي خانهبعد از سه روز موٰس

  ز منزل رو سوي بازار کردنـد      
  ر آن خانه را زنجيـر کردنـد       د

 در عيش و طرب را باز کردند

  ِوداع آن در و ديــوار کردنــد 
  هـا تـدبير کردنـد    بهم ديوانـه  

 بهم نـاز و نيـاز آغـاز کردنـد
. ي را بکشندوقتي که خويشاوندان موهني او را پيدا نکردند نقشه ريختند که موٰس

 طوري نشان داد که ديوانه شده خانه برگشت و ناک آنها موهني به ديدن نقشة وحشت از
  .است

نام قاضي  چادر سلطنتي برگشت و موهني هم از اکبرآباد همراه شاعري به ي بهموٰس
اما در راه خويشاوندانش او را گرفتند و محبوس . ي بود رفتجمال که رفيق موٰس

  :کردند
  پاي آن صنم زنجير کردند به  پي دفـع جنون تدبير کردنـد  

دايي را تحمل کند و سپس وي سه مرتبه شعر ذيل را ادا کرد و ي نتوانست جموٰس
  :جان سپرد

  تـوان يافـتاني کي تـدلس ن بهـازي  جان ز عشق دلستان يافت دلم صد  
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کنان از بام افتاد و باالخره او  ي از طرف خانة موهني رد شد و او گريهجنازة موٰس
  .هم درگذشت

فاني عقيده داشت که اين مثنوي هدية 
توران و اصفهان و , بهايي است براي ايران نگرا

ميرزا حسن , )م ١٦٧٠/ه ١٠٨١ :م (عنايت خان آشنا
 و صائب )م ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۰ :م(بيگ رفيع 

  : را ياد کرده است)م ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱ :م(
  قبولش گر کنند اين شـعر فهمـان      
ــرمة آن   ــتي از س ــدک فرص   در ان
  کنون خواهم کـه از عـين عنايـت       

  کف خويش رفيقش گر دهد جا در      
 رسـاند صائب هـم دعـايي مـي به

ــوران ــران و ت   شــود مــشهور در اي
  کند روشـن سـواد خـود صـفاهان        
  عنايت خـان ببينـد ايـن حکايـت        
  رود چون ساغر مي کـار او پـيش         

 دـک دانـا او نيـن دعـدر ايـکه ق
  :کند ابيات ذيل اسم و سال تصنيف اين مثنوي را بيان مي

  ز حسن و عشق از بس يافت اتمام       
 بگوشــم گفـت هـاتف از عنايـت

ــام  ــاز و نيــاز ايــن نامــه را ن   بــود ن
 رقم زد کلـک فـاني ايـن حکايـت

ين داستان عشقي متاثّر بود  احدي از  به)م ١٥٩٦/ه ١٠٠٤ :م (ملّا عبدالقادر بدايوني
نيز گفتة وي داراي جزئياتي است که در مثنوي . طور مفصّل بيان کرده است که آن را به

  :شود بنابر اين در اينجا عين عبارت او نقل کرده مي. شود ديده نمي» و نيازناز «
واقع شد قضية وفات سيد ] م ۱۶۶۸/ه ۹۷۶[ين سال  او از عجائب امور که در”

يريست از اعيان سادات کالپي سگرم) يا بکري يا بکسري(ي ولد سيد مکري موٰس
اهنشاهي بوده از قضا در آگره ي در مالزمت شاز ديار هند مجمالً آنکه سيد موٰس

بر هندو زن زرگري موهني نام که در حسن چون زر خالص عيار بود شيفته 
گشت و کمند نظر پاک او معشوق را جذب کرد و رابطة تعلّق و تعشّق از 

  …جانبين استحکام گرفت
ي تخلّف ورزيده و از درون قلعه آگره و چون لشکرکشي رنتهنبور شد سيد موٰس

مير سيد جالل متوکّل گرفت و  کنار آب جون نزديک به وار محبوب بهخانة در ج

» مصدراآلثار«مثنوي سوم فاني 
است که در سال )  بيت۱۶۰۷(

م در بحر  ۱۵۵۷/ه ۱۰۶۷
 نظامي نوشته شده اسرار مخزن
 .است
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جنون کشيد و يک دو مرتبه او را مصحوب نفران معتمد خويش از  کارش به
دست زرگران قبيلة وي  دست عسسان يا به اش برآورد هر نوبت يا به خانه
  …افتاد

نگاهي  ر بهگاهي از دو ين فرصت گاه او مدت دو سال و چهار ماه گذشت و در
بر بام موهني … اشارت آن کمند افگن کمندي ي بهقانع بودند تا شبي سيد موٰس

يکديگر صحبت بعضت گذرانيدند چنانچه   بابازان برآمد و چون رسن. انداخت
  :کند ي گفت اشعار بدان معني ميمثنوي دلفريب نام که سيد شاهي برادر سيد موٰس

  هرچند هـواي دل زدي جـوش      
   زالل حيـــواندر پـــيش نظـــر

ــرم  دل ــشنگي گ   هــا ز کمــال ت
  يک خانـة خلـوت و دو مـشتاق     
  ماندنــد دو خــستة دل افــروز  

  نــزد مــا محبــت ايــن اســت بــه
  چون دل ز هـواي نفـس ميـرد        

  سـر و پـاي     جهـان بـي    نبود بـه  
  عشق است انـيس جـان پاکـان    

ــه ــاز  القــصّه ب   صــد لطافــت و ن
 ديدنـد قـريب چــون سـحر را

  کرد حيـا نـدا کـه خـاموش         مي
   مجـال خـوردن آن      ک دم نـه   ي

  ها شده مهـر بـسته از شـرم         لب
  ها شده جفت مانده تن طاق      دل

  در بازي طـاق و جفـت تـا روز         
ــهوت   ــال ش ــرد خي ــز دل بب   ک
ــرد  ــرار گي   کــي عــشق در آن ق
  جز در دل پاک عـشق را جـاي        
  عــشق اســت رفيــق دردناکــان
ــر راز  ــزار دفتــ ــشاده هــ   بکــ

 ر راــک دگــد وداع يــردنــک
 و مان يافت که معشوق از بستر خواب برخاسته خانقرار چنان و در وقت وداع 

  :و گفت… وداع کرده و از سر ننگ و ناموس گذشته همراه عاشق روان شود
  کـاي عاشـق صـادق وفـاکيش    

  تـو بـستم     با عهدي که نخست  
  برخيــز کــه فکــر خــود نمــاييم

 اهـت آگــشته اسـه نگـا آنکـت

ــامــن ــديش  ب ــوافقم مين ــو م   ت
  ا که هستم  آن عهد يکي است ت    

ــيم   ــرود آيـ ــر فـ ــام دگـ   وز بـ
 دزديــده رويــم تــا سـحرگاه

و از آن محلّه سرعت از باد و تعجيل از آب استعارت کرده روانه گرديده در 
کاشانة آشنايي معتمد عليه تا سه روز مختفي ماندند و خويشان نازنين خانة سيد 

هادند و سيد شاهي ميان گرفته بنياد دعوي و خصومت ن وار در ي را حلقهموٰس
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د مشارل  اليه که بهبرادر خورد سيت صادق دارد و اين قصّه را اوفقير نسبت محب
 لعلّ داد و به ها مي تا آخر در مثنوي کرده و بعضي ابياتش باال مذکور شد جواب

ي سيد موٰس گذرانيد و آن دلبر از آن معرکه خبردار گشته و دلش به و ليت مي
ضرورت رخصت  او رسد و آن دلداده را به ز حاکم ضرري بهسوخته که مبادا ا

وعدة وصل باز اميدوار ساخت و خود از ترس خال بدنامي که بر چهرة  داد و به
فالن شب که خواب  خانه رفت و بهانه آورد و گفت که به او نشيند بازگشته به

آن چنان شکل دلرباي که کسي در خواب  در ديدة من جا گرم کرد شخصي به
عالم خيال درآمدم و آن خواب  از عالم مثال به, م مثل آن نبيند دست مرا گرفته
بيداري مبدل شد و آن نازنين را عيان ديدم که تاجي مکلّل از جواهر بر سر و  به

ها افسوني خوانده حيران   و بر من چون جادو زدهددو شهپري از نور دربردار
شهري برد که تعريف آن  فته بهطلعت خويش گردانيده و بر پر و بال خويش گر

ها شنيده باشيد و در قصري رفيع و منيع پر از عجائب و غرائب  مگر در افسانه
  :پري نژادان آرام گرفته اش خيل گوناگون و در هر گوشه

  هرچند کـه آن مقـام دلخـواه       
  و آن جملــه بتــان حــورزاده  
ــتانم   ــراق دوسـ ــيکن ز فـ   لـ
ــادر  ــتياق م ــردم از اش ــي م   م

  بالکـش هر لحظه درين تـن      
ــة زار و آه جــان ســوز ــا گري   ب
  ديدند همـه کـه بـس خـرابم        
ــم  ــدند از ماللــ ــاه شــ   آگــ

  خانـه بردنـد   ز انسان که مرا به  
 ام رسـانـدنـد خـانـه آورده بـه

  گـاه  خـدا بـسي طـرب      بوده به 
  خـــدمتم ســـتاده بودنـــد بـــه
  گرفــــت جــــانم آرام نمـــي 

ــي   ســوختم از غــم بــرادر   م
ــي  ــدرم هم ــر پ ــش هج   زد آت

  سه روز چون رفت در آن مقام      
  بـــسيار ز غـــم در اضـــطرابم

  حـــالم کردنــد ترحمـــي بـــه 
  چنـان غمـي سـپردند    برده بـه  

 ز آن محنت و درد وا رهاندند
اين حيلة جميله را باور داشتند و اگرچه مصلحت در اخفاي آن … هندوان

قضيه بود اما بنا بر غرض روزي چند آن گنج را در حلقة مار آهنين کشيدند و 
 الحال مرور مغلوب ي از فراق به محبوس گردانيدند و سيد موٰسل ودر باالخانه مقفّ

  …يکبارگي خالص يافت شد و رسوايي تخلّص آورد و از عقيله عقل به
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اشتهار يافت در هر مجلس از آن داستاني و در هر دهاني … و چون اين قصّه”
ج دست مشّاطه فرستاد که من خود بهزاد محنت و رن دآلرام پيغام به. بياني بود

الجمله  باشد ساخته از دست و زبان بدگويان في عذري و بهانه که زنان را مي
  :خالص يافتم

  از طعنة اهل عـصر رسـتم      
  يـابي  در کوي جنون عالج    
  يـابي  اکنون هم اگر عـالج    

  نوعي بکني که اين فـسانه     
  يعني که ز شهر من برآيـي   
  ليکن ز گمـان دوسـتداري     

 دـه دانـرا چنانچـتا حال م

ــان ب ــارغ ز چن   النشــستمف
  يـاد آري    و آن رنج مـرا بـه      

ــابي  ــه رو از آن نت ــد ک   امي
  شهرت نکند دريـن زمانـه     
  وز منزل مـا کنـي جـدايي       
  يک محرم راز خود گذاري    

 تو خبـر رسـاند هـر روز به
که معلوم است وداع  حالي موجب فرمودة او سحري رفته او را به ي بهو سيد موٰس

زي را در خدمت او گذاشت و خود کرد و غريو از جانبين برخاست و محرم را
  …ت ساختعزم مالزمت راه رنتهنبور پيش ديدة هم به
آن محرم متّفق شده  و آن نازنين تاب و دوري نياورده بعد از روزي چند به”

حيلة چيز دادن از خانه  صورت گدايان فرياد برآري و من به گفت که شبي به
 و کنيزکي را که ديدبان او بود در پي روم در مي ين شهر به اتو از  باآيم و درمي به

  …فرار نهاد کار فرستاد و روي به
خاطر جمع  و استعداد سفر قبل از آن ساخته بودند و سه روز شهر پنهان بوده به”
اتّفاقاً از آنجا که خداي عزّ و جل . جانب فتحپور و بياز روانه گرديدند به

ان آن لعبت چون بالي ميانة راه خويشي از خويش يکبار در خواست به نمي
اش چون روز روشن مشهور  ناگهان پيدا شده او را که خود مستور افسانه

  …شناخت و دست در دامنش محکم زد
عسسان پهلوان جمال که در آن ايام کوتوال بود رسيدند و غوغاي عظيم ”

زندان سپردند تا از  خويشان و گريزاننده را به جميلة گريخته را به. برخاسته
. نوعي خالص يافته شدت و صعوبت تمام مدت مديد رنجه گشته و به  بهشکنجه
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لشکر نزد سيد بيچاره آواره بردند و او که از صنف دوري مانند  خبر اين واقعه به
مرگ نهاد و  هاللي و خيالي شده بود از شنيدن اين خبر مايوس گشته دل به

ام روز خوش است اسباب هالک جمع شد و دانست که مردن ديگر از براي کد
برادران مشفق و ياران . آگره آيد و گريبان صبوري چاک زده خواست که به

زجر و تهديد و مالمت و  موافق خواهي نخواهي او را گاهي نصيحت و گاهي به
مستقر سلطنت رسيد و سيد  داشتند تا آنکه اردوي ظفرقرين به سرزنش نگاه مي

تبه هرچند جهد کرد ديدار يارش از ين مر اي که داغ بود کباب گشت و درموٰس
ين اثنا قاضي  ادر. آنکه در جاي مستحکم و محفوظ نگاه داشته بودند ميسر نشد

ي نسبت سيد موٰس  باپوري از توابع کالپي را که جمال نام شاعري هندي سيوکن
نشين   سوخت و وقت نماز شامي آن کنج اومصاحبت جاني داشت و دل بر

رديف خود …  کلبة تاريک برآورده بر توسن سرکشيکاشانة عفّت را از آن
راه کنار درياي جون باال رويه آب روان شد و خويشان زن از عقب و  ساخته به

کنان از پيش فريادزنان رسيدند و اسپ در جرها و آب کندها که  مردم شهر نظاره
براي چاه و باغ عمارات ساخته بودند چون خر درو حل ماند و چون مهرة نرد 

ضرورت از   آن ششدر روي گذشتن نداشت و نازنين دل تنگ آمده خود را بهدر
سالمت ببر و سالم  خانة زين بر زمين انداخت و قاضي را گفت تو جان خود به

  …آن گرفتار رسان مرا به
جايي که داشت در بر روي   آگره بهةي اين خبر شنيد و درون قلعسيد موٰس”

او درگذار و جانش چون طاير س و حسرت روح أخويش بربست و از ي
پرواز درآمد و از حبس چار ديوار طبيعت رست و از بند دوست و  ملکوتي به

  :دشمن فارغ شد و در آن حال سه بار اين بيت بر زبان راند که
 توان يافت ازو نمي ياري به  از يار دلم هزار جان يافت  

ين  اخت ازو چون ر… الهي اين درد را نصيبة جان من خراب مهجور گردان
گل  منزل بردند تا به تهي به دست تهي او را به  دارالقرار کشيد قالب هسراي مستعار ب

اتّفاق نعش او را از زير غرفة آن . از مرد و زن غريو و شيون برخاست. بسپارند
ين نوبت گرفتار شده زنجيري چون  اصنم طرفه گذرانيدند و صنم چون در
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بودند باالي بام از صبح تا شام متحير و گيسوي مسلسل در پاي او انداخته 
ة لعل و ياقوت نهاده نظارة جنازه آن شهيد عشق مهر سکوت بر حقّ. مبهوت ماند

زنان از آن طاق  همان حالت نعره قرار گشته خود را به طاقت و بي آخر بي. کرد مي
ة وار سر و پاي برهنه اول در محل بلند انداخت و زنجير از پا بگسست و ديوانه

. نصيب رسيد و حالش زمان زمان تغيرپذير شد آن غريب از دولت وصل بي
گريبان تفکّر کشيد و آثار بيماري  گاهي خاموش و گاهي مدهوش سر تحير به

  :برو ظاهر گشت
  بيدار ز بهـر آخـرين خـواب       
 سيب ذقنش ز حـال گشته

  چون اشتر عيد و گاه قصّاب    
 ماننـدة سـيب سـال گشته

  …اشتنديکبار شسته معذور د آن حال ديده دست ازو به ا بهمادر و پدر او ر
و بعد از آنکه اختالفي و اختاللي تمام چون نبض اهل سکرات در حرکات و ”

خود در جنگ و در گوشة دلتنگ   باسکناتش پيدا شد دمبدم چون سوداييان
… ي را ورد زبان و حرز جان ساختهزد و نام سيد موٰس نشسته بر سينه سنگ مي

جانان سپرد چنانچه سيد شاهي صاحب  خود را بر خاک عاشق پاک زد و جان به
  :کند که آن مي در آن مثنوي اشاره به

  با خوبي او چو عشق شـد جمـع        
  کرد از سر شوق و جذبـه فريـاد         
  در يک نفس آن دو سرور عشق      
ــوان    ــاغ رض ــان ب ــه مي ــا آنک   ت
ــاني   آن هـــر دو مـــصاحبان جـ
ــتند  ــراق رسـ ــم فـ   از درد و غـ
  اي سيدي ايـن چـه حـال داري        

 وشــرامـن فـه را بکـن واقعـاي

  پروانه صفت بـسوخت آن شـمع      
  زبان گرفت و جـان داد      ي به موٰس

ــشق   ــر ع ــهيد خنج ــشتند ش   گ
  باشــند بهـــم ز خلــق پنهـــان  
  رفتنـــد از ايـــن جهـــان فـــاني
ــستند   ــم نش ــه به ــان ز هم   پنه

ــه ــه داري دل را چــه ب   غــم حوال
 وشـو باش خامدر صبر بکوش 

ين واقعه نبود اما چه توان کرد که سخن عشق  اجاي اطناب در… اگرچه… 
  .١“اختيار عنان قلم از قبضة اقتدار بيرون برد و دراز نفسي واقع شد بي
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  ٢٤  قند پارسي

  

 قرن هاي مهم يکي از کتاب
دبستان «, يازدهم هجري

فاني منسوب شده   به»مذاهب
 .که کامالً اشتباه است

 نيز از سيد شاهي تمجيد و اين داستان را مختصراً بيان نموده اقليم هفتمؤلّف 
  :کند قرار ذيل شروع مي سپس به. است
سيد شاهي صاحب طبع سليم و ذهن مستقيم ”

وجود فضيلت شعري در غايت   بااست و
اند که سيد شاهي  آورده… نمايد جودت انشا مي

را برادري بوده خو کرده محنت و دلدادة 
گذري هندو زني بديد هر  ناگاه در ره… محبت

  :هفت کرده چون ماه دو هفته
ــاز   نگــاه شــرمگين مايــة ن

  تابشمـبالپيچي ز زلف ني
  نهال قامتش همـساية نـاز     
 ستم خاري ز گلزار عتابش

  خانهيم
هاي ديگر در زمان پيري شاعر نوشته  مانند مثنوي)  بيت۱۲۷۳(اسم ميخانه  مثنوي دوم به

  :شده
  که از وصل هر يک شوم کامياب  صهبا کنم موي خود را خضاب به  

*  
 مچو مي در جهان زندگاني کن  مـهنگام پيـري جـواني کن بـه  

صفاي کشمير ذکر و   بانهرها و جاهاي, ها رودخانه, ها در اين مثنوي فاني از باغ
  :ستايش کرده است
  کـه رنگين شده از بهار کول  گرو برده از سلسبيل آب دل  

*  
  ده روي تاالب دلـکـد آتشـش  گلشن آتش انداخت در آب دل  

*  
  يمنيـارد دگـر يـاد بـاغ نعــ  اگر کـس کند سير باغ نسيم  

*  
  نگنجد دلـم در تن از انبساط  اگر سر کنم وصف باغ نشاط  

*  



  فاني کشميري  ٢٥

  

  که او را گرفته است دل در کنار  مـار ها شـاله عـروس همـه بـاغ  
*  

  دو باال طرب شد دوچندان سرور  آبـاد کـردم عبـور چـو در عيـش  
*  

  که فرق اسـت از خـانه تا خانقاه  بـود بـاغ شـاه هـا بـه ازيـن بـاغ  
*  

  کوهـود جاي داراشـر بـسزد گ   حوض او حوضة فيل کـوهبود  
*  

  چو کشتي رهم در بهت اوفتاد  چو کردم ره خانة خـويش يـاد  
*  

  شـهر و ديـار اوفتـاد عبورم بـه  چو در باغ سـتيم گـذار اوفتـاد  
*  

  که از هند يابم در آنجا خبر  چنـد کـردم گذر باغ فتح به  
*  

  اگر صفحة گل نخواهم چـه دور  چو چشمم شود روشن از باغ نور  
*  

  ز هر جلوة بيد مجنون شوم  رو موزون شومـز ياد قد س  
*  

  دست چنار دهم دست بيعت به  کند تا دعـايم بگـردون گـذار  
*  

  ز باد خزان آتشش تيز شـد  چنار از مي شوق لبريز شـد  
*  

  ز چشمم فتد چشمة ويرناگ  برآرم سـر از کالپي و پيـاگ  
*  

  چو سيماب لرزند از سـيم آب  حساب و بيعمارات دلکش در  
*  

 کـه بـر ملتقاي دو دريـا بود  از چل ستونش کجا جا بود به  



  ٢٦  قند پارسي

  

  :در خاتمه شاعر قضات را هجو کرده و سيرت بد آنها را نشان داده است
  که از رشوتش شرع بدنام شد  الم شدـيکي قاضي شـهر اس  

  مصدراآلثار
م در بحر  ۱۵۵۷/ه ۱۰۶۷است که در سال )  بيت۱۶۰۷ (»مصدراآلثار«مثنوي سوم فاني 

اسم مثنوي و سال تصنيف آن در ابيات ذيل داده .  نظامي نوشته شده استاسرار مخزن
  :شده است

  مصدراآلثار ز بس نـام اوسـت      
 بود اثرهاش چو از حـد فـزون

  يک اثرش صورت اتمام اوست    
 آمـده تـاريخ ز نــامش بـرون

  :شود بيت ذيل شروع مي  بامثنوي مزبور
 ست ز باغ قديم تازه نهالي   الـرحيمنلـرحٰمبسم اهللا ا  

خلفاي اربعه , رسول, هاي ديگر خود اول مدح خدا شاعر در اين مثنوي مثل مثنوي
  :سرايد و شاهجهان را مي

  جعد شب از سلسلة موي کيست     
ــاک را    ــرة خ ــن ک ــز اي   آب بري
  خاک ز فيض قـدمت پـاک شـد    

 تـار ازوسـب تـروشني صبح ش

  نو از جنبش ابـروي کيـست      ماه  
  نشين کن همـه افـالک را       خاک

  نوبـــت آرايـــش افـــالک شـــد
 ديدة بخـت همه بيـدار ازوسـت

آبادي را  اهللا اله جامي شيخ يعقوب صرفي و شيخ محب, امير خسرو, بعداً نظامي
حصول مقام ”, “شاعر براي احياي دل و اماته نفس شرير» صحبت”«در سه . کند مدح مي

د در د و عالم تقيرويت عالم اطالق در تقي”و “ مقدم است بر فنا في اهللاباهللا که  بقا
فاني معتقد است که راه تصوف از راه . از مرشد خود استفاده کرده است“ اطالق

  :کند و بنابراين وي در رعايت مراسم و آداب دين اصرار مي. شريعت جدا نيست
   جز اين فرع نيستمسلک آن اصل  راه خــدا غيــر ره شــرع نيــست  

. باشد و روي تفکّر اخالقي نوشته شده است کامالً مثنوي مذهبي مي» مصدراآلثار«
, ةوزٰک, حج, روزه, نماز, است که در آن فضيلت کلمة طيبه» اثر«اين مثنوي داراي هشت 

هاي  نيز براي خاطر نشان کردن اين فضائل داستان. تواضع و توکّل بيان شده, توبه
  .طور تمثيل داده شده است ي بهکوچک اخالق



  فاني کشميري  ٢٧

  

  هفت اختر
  :م نوشته شده است ۱۷۵۸/ه ۱۰۶۸در سال )  بيت۲۵۵۸(» هفت اختر«مثنوي چهارم 

  نام او خانـه هفـت اختـر کـرد  چون درو وصف هفت دلبر کرد  
*  

  نامـه را رقـم فـاني کرده اين  گفت در گوش صفحه پنهاني  
  :گردد و چنين آغاز مي

  حمد خـود گفته از زبان همه  دهان همهاي زبان کرده در   
  :در ابتدا فاني سه مثنوي را که در مدت سه سال نوشته شده بود چنين ناميده است

  اول از آسمان عـشق مجـاز    
  ثاني آن سه نسخه ميخانـه     

 اآلثـار ثالث آن سـه مـصدر

  شده نازل کتاب نـاز و نيـاز       
  ميش گشته عقل ديوانـه   کز

 هست بر وزن مخزن اسرار
عالمگير بادشاه اهدا کرده  در نوشتن اين مثنوي هفت شب صرف کرده و آن را بهاو 
  :است

  هفت افـسانه زد رقـم خامـه  هفت شب تا سحر درين نامه  
*  

  توان برد فاني اين تقـويم      مي
 زيب ملک سـتان شاه اورنگ

ــيم  ــت اقل ــاه هف ــر در پادش   ب
 که بود حکم او چو آب روان

اما , دهد شاهزاده خانم چيني را شرح مي  بااه ايرانمثنوي مزبور داستان عشق بادش
  .در طي داستان چندين نقاط ديگر هم ذکر شده است

  داستان
او دربارة  تا روزي مسافري به, يکي از شاهان زيبا و جوان ايران مايل نبود ازدواج کند

  :نام خورشيد گفت العادة شاهزاده خانم چيني به حسن فوق
  کـرد زلـف شـه را پـر از شـکن مـي  کرد مييک شب از حس چين سخن   

*  
  عشوه هم محو در تماشايش  م شـهاليشـناز شيداي چش  

  .چين فرستاد عکس خود به  بانام هالل شاه در نتيجة عشق مهيج جواني به



  ٢٨  قند پارسي

  

فاني مردمان فرغانه را . فرغانه رسيد و مهمان شاه سليمان شد در ابتداي امر هالل به
  :هجو کرده است

ــام آن  ــه  ن ــود فرغان ــهر ب   ش
  هاي خويش فـرار  کرده از خانه 

ــه  ــه داده ب ــه  هم ــر ميخان   پي
 همه گم کـرده جـوهر ذاتـي

  اهــل آن شــهر جملــه ديوانــه
ــه  ــه ب ــا گرفت ــار  ج ــة خم   خان

ــه  ــسان پيمان ــت ب   دســت بيع
 در پـي شــاهــد خـرابــاتي

 اما بعد از ديدن عکس هم شاه و هم معشوقة او. شاه فرغانه عاشق مهرانگيز بود
  .شاه ايران دل باختند به

ماهان رسيد و در آنجا شاهزاده خانمي عاشق او شد و سپس هر  از فرغانه هالل به
  :وصال يکديگر رسيدند دو به

  پـا ز ناشـکيبايي عـشق بي  آرايي حسن سرگرم مجلس  
*  

  روي بر روي همه نهاده ز شوق  در بـر يکـدگـر فـتاده ز شـوق  
*  

  شـام آغـوش و صـبح خميـازه  زهکار عشق است روز و شب تا  
  :باشد رفت دشت گلچين که در خاک غزنين مي از ماهان هالل به
  ريگش از شبنم آبرو برده  اش آب را ز جو برده جاده  

وصال  در آنجا هم شاهزاده و خانم آن کشور عاشق وي شد و در نتيجه هر دو به
  :هم رسيدند

   از شـاديتنگ در بر کشيدش  يافت چون خلوتي در آن وادي  
  :کشمير رسيد هالل از دست گلچين از راه هرات به
ــوري   ــهر معمـ ــد از دور شـ   ديـ
  چون بهشت اندران خجسته مقام    
  دشـــت او رشـــک وادي ايمـــن
 کوه آن شهر خوشتر از طور است

  چون دل و ديده جاي پـر نـوري        
ــا شــام ســبزة صــبح مــي   دمــد ت

ــن  ــيم ازو روش ــشم کل ــشته چ   گ
 که شـب و روز مطلع نـور اسـت

*  
  کمــر هــا بــسته کــوه او بــه لعــل  از گـــل ســـرخ و اللـــة احمـــر



  فاني کشميري  ٢٩

  

  کمــر کــوه نيــست از کــان کــم
 فيل مستي است کوه در کشمير

  نيست کـشمير از بدخـشان کـم       
 هست پايـش ز سـبزه در زنجير

*  
ــه مــي   اهــل عــالم آب نمايــد ب

 اريـدرو ج يـوهاي مـده جـش
  هاي شراب  ها همچو شيشه   کوه

 گشته کبـک کهـساري بط مي
*  

  ن زمينش سه ربع در آب است       چو
ــع مــسکونش  ــاغ اســت رب   چــار ب
ــان  ــاغ جن ــاغ همچــو ب   گــرد آن ب
 هـست نـهري روان ميانـة شـهر

  طرح آن شهر نقش بـر آب اسـت        
ــأمونش   ــحن م ــوار و ص ــوه دي   ک
ــشته روان  ــيم گـ ــاي عظـ   نهرهـ

  رـير آن نهــوي شـه آب جـريخت
*  

 ها چشم روزن در تماشا به  ها در کنار آن دريـا خانـه  
*  

  هـا مـوزون از لبـش گـشته بيـت  چون روان است طبع آن جيحون  
*  

  خوشتر از خانة نگين گشته  کوه بر گرد آن زمين گشته  
*  

  گل و سـنبل درو فــراوان اسـت  باغ و صحراش يک گلستان است  
*  

 هيچ سيري چو سير کشتي نيست  غير کشتي نيست مـرکب آنجـا به  
*  

  خورش و پوشش است شالي و شال  اهـل آن شهر اهـل فضـل و کمال  
*  

  گو خط و خـوش فهم و خوش همه خوش  خو همه خوش طبع و خوش دل و خوش  
شاه  نام صنوبر از ديدن عکس قلب خود را به وزير و شاهزاده خانم کشمير به, شاه

  :هاي زيادي همراه خود برد وقتي که هالل از کشمير حرکت کرد شال. ايران باختند
  ها بهر يار و دوسـت خريد تحـفه  ل ارزان ديدچون در آن ملک شا  



  ٣٠  قند پارسي

  

طور مردمان خوبي  مردمان تبت در اين مثنوي به. تبت رفت از کشمير هالل به
  :اند معرفي نشده

  اهــل آن ملــک گرچــه انــسانند
 از لبـاس بـشـر همـه عـريـان

  انـد  ليک در عقل کـم ز حيـوان       
 پاي در موزه چون دو آب نهان

*  
  ير مهيب روي شان همچو روي ش    

 همه ژوليده مـوي چـون مجنـون
  خوي شان زشت تر ز خوي رقيب      

 پـوش چـون ميمـون همه پشمينه
  :هاي تبت اعتراف نموده است اما شاعر از هنر اطبا و المه

  در شرائع چو ملحدان جاهـل     
  علم تـشريح جملـه را حـالي       
  بهر کسب کمال خـود کـرده      
 تـن امـوات پـيـش آن احيـا

  همه کامل ليک در علم طب     
  از زبان و بيـان دهـن خـالي        
  لــوح تعلــيم از تــن مــرده   
 نيست کم از کتاب بيش بها

*  
  گــذارنــد نــام او المـه مـي  زان ميان هر که هست عالمه  

  :گويد ختن رسيد و شاعر دربارة مردمانش چنان مي از تبت هالل به
  انــــد مــــردم آن ديــــار ترکــــان

  هـيچ کــس فارسـي ندانــد چيــست  
  سـت هنـر    لک فارسي چون در آن م   

  فارســـي در برابـــر عربـــي اســـت
 زن و مـردش تمـام تـرکـي گـوي

  خواننــد درس مــي فارســي را بــه 
  پيش اين قوم فارسي ترکـي اسـت       

ــي ــشور  فارسـ ــرد دانـ ــت مـ   گوسـ
  سـت  ادبـي  طعن بر اهل فـرس بـي      

  چين همه خوشرويليک چون اهِل
*  

  دست کس پري را نديده شيشه به  پرسـت دسـت و بـاده همه مينا به  
*  

  همه در ني چو نغمه جا کرده  ني بنـا کـرده هـا را ز خـانـه  
*  

  همه يک رو چو صفحة مسطر  اند اهـل آن کشـور سـاده لـوح  
  .نام ناهيد نامزد همان شاهزاده خانم چيني بود اختر خان حاکم ختن بود و پسر او به



  فاني کشميري  ٣١

  

ي عروسي اکنون هالل عازم چين شد و در همان وقت دستة سلطنتي از ختن برا
اما از عروسي , ازدواج کرد, شاهزادة ختن  باشاهزاده خانم چيني. حرکت کرده بودند

  :او عاشق شاه شد, او نشان داد وقتي که هالل عکس بادشاه ايران را به
  عشق خورشيد را کند سايه  عشق شه را کند تنک مايه  

  .و باآلخر عروسي اول او فاسد شد
شاه از ديدن . اصفهان رسيد گشت و از راه اندجان بهشاهزاده خانم چين بر  باهالل

آنجا  آنها خيلي خوشحال شد و گفت که پيش از ورود آنها چند درويش از چندي جا به
شاهزاده خانم و وزير کشمير و همچنين شاه و , اما هالل گفت که آنها شاه, آمده بودند

  .باشند شاهزاده خانم فرغانه و ماهان مي
 اشعار و بالخصوص او به. رباعي و قصيده هم نوشته است,  فاني غزل,عالوه بر مثنوي

  :کند هاي خود افتخار مي غزل به
  ای از کهنة ديوان ماست آسمان هم صفحه  ني زمـين تنـها بود فـاني زمـين شعر مـن  

*  
 که در طرح غزل چون ما کسي استاد نيست بس

  تـبنيـاد نيـس ت بيـا يک بيـن شـعر مـر زميد
*  

  م مردم توتيايي داشتمـاز براي چش  آويز ما  بياض شعر فاني بود دستتا  
هاي ذيل  چنانکه از مثال. اما اغلب غزليات وي رسمي و غير جالب بوده است

  :آيد برمي
  نتوان شـمرد بال و پـر مـرغ زاغ را  از انتهاي زلف سيه کس نشان نداد  

*  
  دراز ار دهــد طبيـب مـراخبـر ز عمـر   ز تار زلف تو تشخيص نبض خواهد کرد  

*  
  بايد نوشت ار ميـزلف ي رضي بهـالع واجب  بايد کشيد بر جبين مدي ز بخت تيره مي  

  :گويد  ميالشّعرا رياضمؤلّف 
  .“ندرت دارد اما شعر بلند به. ديوانش قريب پنج هزار بيت است”



  ٣٢  قند پارسي

  

  :نويسد محمد صالح کنبوه مي
شاهدان .  کشمير صاحب مقامسنج حسن کالم است و مانند بهار در جلوه”

دهد و سرانگشت قلمش عقده  حسن وجود بر صفحة بيان جلوه مي  بامعني را
ده ديوان سخن  فکرش آرايش. کشايد نيکوترين وصفي مي از سررشتة معاني به
. فيض اندوز کماالت طبعي و الهي بوده. آراي بتان معني است و کلکش چهره

ون مرتبة آن واالفطرت است و اوج گراي جميع علوم است و شاعري د
چون بعض اوقات . سخنوري کهين پاية آن مهين سردار خطة فکرت است

نام آن ) الجرم و(طرازد  شانة قلم مي پردازد و طرة اشعار را به فکر شعر مي به
  .١“قلم آورده عالي مرتبت در جرگة شاعران به

هاي   چنانکه از نمونه.هنوز بعضي از اشعار غزليات فاني کامالً خوب و روان است
  :شود ذيل واضح مي

  ها که از صبا شود آشفته زلف سنبل  چنان مـزاج عروسان باغ نازک شد  
*  

  خورشيد افتد بر زمين چون ساية ديوارها  از پشت بام آن نازنين بنمايد ار ماه چنين  
*  

  م مابـاده هم شـيرين نباشـد در مـذاق جا  کشان تلخ است در ايام ما که عيش مي بس  
*  

  آسمان بايد نوشت  بانـشکوة اهل زمي  شوند قاصدان آه حسرت صبح راهي مي  
*  

  پروانه کدام است, شمع است پريشان که  دالن تـا نفـس صبح در مجـلس افسرده  
*  

  از براي خـوردن خون سـاغري پيدا کنم  چشم دارم کز غمت چشم تري پيدا کنم  
*  

  آب حسـرت در دهـان آفـتاب انـداخـتـيم  هر سحر کز شيشه در ساغر شراب انداختيم  

                                                   
  .۴۱۶ص , ۳ج , عمل صالح  .1



  فاني کشميري  ٣٣

  

 و مدح عمصيبت امام حسين, قصائد فاني داراي مطالبي مانند توصيف ماه صيام
در يکي از آنها شاعر براي حافظي . رباعيات وي بيشتر اخالقي است. شاهجهان است

  .سوگواري کرده است
ات هندي را ترين نشان اختصاصي فاني اين است که وي چندين کلم يکي از مهم

  :گويد مثالً مي. در مثنوي و قصيده گنجانيده است
  کزو سير عـالم بود بر تـو سهل  بود مرکب خاص آن ملک بهل  

*  
  گهرهاي دندان چو مرجان شود  رخان سـرخ از پان شود لب گل  

*  
  زده خنـجـر بيـرة پـان کمـر  خونريزي عاشقان هر سحر به  

*  
  ســير گلــشن هندوســتان نوبهــار آمــد بــه

  کند راگ بسنت  در چمن هر صبح مينا مي     
  زر گيرد چو نرگس دست گلچين را بـه        چنپه مي 

  گل ز شبنم هـار چنبيلـي بگـردن افگنـد          
 لـگيرد ز چنبيلي و بي سيم و زر را وام مي

  جاي پر برآرد برگ پـان      ار طوطي به   زيبد
  جز کليان چون بلبل زبان     نيست طوطي را به   

  اغباندست ب  بندد حنا چون گل به     الله مي 
  تـا توانـد شـد حريـف شـاهد هندوسـتان      

 رانـاحبقــنـرگـس از بهـر نثار ثـاني ص
فاني منسوب شده که   بهدبستان مذاهب, هاي مهم قرن يازدهم هجري يکي از کتاب
  .و در مقدمة انگليسي اين مطلب مفصّل مطرح گرديده است, کامالً اشتباه است

  مآخذ
 .طبع بمبئي, الخيالةمرآتذکرة : امير شير علي خان لودي .۱
 .نو دهلي, ي ملِّي هنديوشآر, ۷۸۹۸ ةشمار, )خطّي( هفت اقليم, امين احمد رازي .۲
 .م ۱۹۶۰, سرينگر, کوه نور پريس) اردو ترجمه (حسن تاريِخ: پير غالم حسن کويهامي .۳
 .مطبع نولکشور, مذاهبدبستان  .۴
, کتابخانة خدابخش, ۱۶۹۵ ةشمار, )خطّي( النّفائس مجمع: الدين علي خان آرزو سراج .۵

 .پتنه, پور بانکي
 .مطبع فيض شاهجهاني, صبِح گلشن: سيد علي حسن خان .۶
 . م۱۸۶۵, کلکته, کالج پريس, ۲ج , التّواريخ منتخب, عبدالقادر بن ملوک شاه بدايوني .۷



  ٣٤  قند پارسي

  

, ه عثمانية دارالطّبع جامعةمطبوع, کتابخانة آصفيه, فهرست کتب عربي و فارسي و اردو .۸
 . هجري۱۳۴۷ ,حيدرآباد دکن

  .پتنه, پور بانکي, کتابخانة خدابخش, ۶۸۹ ةشمار, )خطّي( هميشه بهار: کشن چند اخالص .۹
, العلوم مدرسة دهلي مطبع,  اردو از منشي اشرف عليةترجم, تاريخ کشمير: محمد اعظم .۱۰

 .م ۱۸۴۶
 . الهور,دين محمد پريس, الشعرا کلمات: محمد افضل سرخوش .۱۱
 . م۱۹۶۰ ,الهور, محمود پرنتنگ پريس, ۳ج , عمل صالح: محمد صالح کنبوه .۱۲
 .رامپور, کتابخانة رضا, ۲۴۲۰ ةشمار, )خطّي( کاتب تذکرة: مرزا محمد علي کاتب .۱۳
 .بمبئي, بهندي بازار, سلطاني پريس, االفکار نتائجتذکرة : اهللا گوپاموي موالنا محمد قدرت .۱۴
فهرست مکتبة  يعني وم االسالميهالمعارف العلميه في مکتبة دارالعل لباب: مولوي عبدالرحيم .۱۵

ة دارالعلوم اسالميآگره, مطبع آگره اخبار,  پشاورةمشرقي. 
 .رامپور, کتابخانة رضا, ۲۴۰۹ ةشمار, )خطّي( الشعراةتذکر: مير عالءالدوله اشرف علي خان .۱۶
, کتابخانة خدابخش, ۱۷۸۴ ةشمار, )خطّي( االفکار رياض: آبادي مير وزير علي عبرتي عظيم .۱۷

 .پتنه, پور يبانک
 .تهران, چاپخانة ارمغان, نصرآبادي تذکرة: ميرزا محمد طاهر نصرآبادي اصفهاني .۱۸
, ي ملِّي هنديوشآر, ۷۶۰ ةشمار, )خطّي( تاريِخ کشمير: »عاجز«نرائن کول متخلّص به .۱۹

 .نو دهلي
 .تهران, کتابخانة ملک, ۴۳۱شمارة , )خطّي( الشعرا رياض: واله داغستاني .۲۰

21. The Dabistan, translated by David Shea and Anthony Troy, Paris, New York 
and London. 

22. S.M. Abdullah: A Descriptive Catalogue of Persian, Urdu, and Arabic 
Manuscripts in the Punjab University Library, Vol. I, Part II, Lahore, 1948. 

23. Wladmir Ivanow: Concise Descriptive Catalogue of the Collection of the Asiatic 
Society of Bengal, Baptist Mission Press, Calcutta, 1924. 

24. Hermann Ethe: Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of India Office, 
Vol. I. 

25. Abdul Qadir ibn-e-Muluk Shah known as Al-Badauni: Muntakhab-ut Twarikh, 
Vol. II. (pp.113-122), translated into English by W.H. Lowe, Baptist Mission 
Press, Calcutta, 1924. 

  



  …شبه قارة هند و پاکستان و  ايران و اسالم به فرهنِگسهِم سيد علي همداني در انتقاِل  ٣٥

  

  ايران و اسالم فرهنِگ علي همداني در انتقاِل سيدسهِم
  ة هند و پاکستان و ستم ستيزيهاي اوشبه قار به

  ∗رضا مصطفوي سبزواري
  يب است بزرگ برکشيدن خود را     ع

ــت  ــد آموخ ــده بباي ــک دي   از مردم
 

  وز جملــة خلــق برگزيــدن خــود را
  ديدن همه کس را و نديدن خود را       

 ١)همدانيسيد علي (                
 هجري قمري در ۷۱۴ علي همداني روز دوشنبه دوازدهم رجب سال  سيدمير

سياحت در ممالک  بهقمري هجري  ۷۵۳ تا ۷۳۴در طول سالهاي . ٢همدان تولّد يافت
 ۷۶۰سال   به.تبليغ اشتغال ورزيد  بهرداخت و سپس در زادگاهشپاسالمي و همجوار 

کشمير   بهقصد تبليغ  به از معتمدان خود را نيزدو تن,  مهاجرت کرد و همزمان٣ختالن به
و  امير تيمور مالقات کرد و او را پند  باهرلنّءادر ماوراهجري  ۷۷۳در سال . فرستاد

 و ٤قتل تهديد کرد  به را سيدتيمور. اندرز و هشدار داد تا از خونريزيهايش دست بدارد
تاريخ . ١کشمير مهاجرت کرد  بهگروه سادات خود  با۷۷۴٥سال   به علي سيددر نتيجه

                                                   
  .تهران, يياستاد فارسي دانشگاه علّامه طباطبا  ∗
نيز احوال و , ۳۳۹ ص,  ش۱۳۳۰ماه   آبان۸ شمارة يغماة نقل مجلّ  کتابخانة ملک به۲خة خطّي شمارة نس: ک.ر  .1

با شش رسالة او تأليف دکتر محمد رياض از انتشارات مرکز تحقيقات فارسي (آثار مير سيد علي همداني 
 .۴۸۱ ص, دوم چ, ايران و پاکستان

 تأليف غالم  يک(Kashir)کشير : ک.ر: اند ريِخ والدِت او دانستهحروف ابجد تا را به» اهللامحةر«: عبارت  .2
 .۸۵ ص ,م ۱۹۴۹, چ الهور, )انگليسي(الدين صوفي  محي

 .نام دارد و جزو تاجکستان است» کوالب«واليتي از بدخشان در ماوراءالنّهر نزديک سمرقند که امروزه   .3

 .۸۴ص ,  جلد يک,م ۱۹۴۹, چ الهور, )گليسيان(الدين صوفي   تأليف غالم محي يک(Kashir)کشير   .4

  :کشمير مادة تاريخ زير در کتابهاي تاريخ کشمير نقل گرديده است در مورِد مهاجرت سيد به  .5

 



  ٣٦  قند پارسي

  

 هزار تن از ۳۷اند  مؤرخان گفته
هندوان و بودائيان عاشق او و ياران 
تربيت يافتة او مسلمانان شدند که 

ن همکاران تبليغي او در نام اي
 . آمده استاالصفياينةخز

اش را  اند که جنازه  و گفته٢اند  نوشته۷۸۶حجه   ذي۶وفات او را روز چهارشنبه 
 علي را بايد يکي  سيد.٣اند کستان انتقال دادهيدر تاج) کوالب فعلي(ختالن   بهمريدانش

رترين بانيان کاخ رفيع فرهنگ از بزرگترين و مؤثّ
رسي در خطّة ادب فاو ايران و اسالم و زبان 

تأسيس   بااو. پهناور هند و ختالن دانست
هاي زيادي در کشمير و ختالن  مدارس و خانقاه

سبب گرديد تا فرهنگ ايران زمين در آن خطّه 
خانقاه معلّي يا مسجد شاه همدان و . رواج يابد

معماري   با علي سيد تدريس و تعليممحلّ
  .٤ر رودخانة جهيلم هنوز باقيستي که دارد نزديک سرينگر کشمير و در کناخاصّ

 آنجا انتقال داد  بهاو در ختالن و سپس کشمير کتابخانه ساخت و کتابهاي خود را
الدين که خود هم شاعر بود و هم  سلطان قطب: اند اين نکته که نوشته  بهتوجه با

مير  او در کشة از کتابخان,زبان و ادب فارسي و هم باني يک مدرسة بزرگ  بهمند عالقه

                                                                                                                        
  وـرد نکـه کـبعـم سـسير اقلي  دانـاه همـد علي شـر سيـمي    
  ر را هدايت جوـل آن شهـاه  شد مشرف ز مقدمش کشمير    
  او» دم شريفـمق«ي از ـابـي  دم او راــقـِخ مــاريـال تـس    

  :نظم آورده  محمد رياض چنين بهرنقل دکت الدين کامل بيگ بدخشاني به علّت مهاجرت سيد را ميرزا اکمل  .1
 که امير اين طرف گذر کردي  گر نه تيمور شور و شر کردي    

) ش ۱۳۳۶, ايران سوسايتي(ته کلک چ, تأليف استاد علي اصغر حکمت» نقش پارسي بر احجار هند«در کتاب   .2
  :عنوان مادة تاريخ فوت سيد آمده که مؤيد تاريخ باالست رباعي زير به

  ت ز کالم قديمـآية رحم  حضرت شاه همدان کريم    
  م اهللا الرحٰمن الرحيمـبس  گفت دم آخر و تاريخ شد    

 )۴۶ ص, )م ۱۹۵۷ (=ش  ۱۳۳۶, کلکته, ايران سوسايتي چ, مأخذ يادشده: ک.ر(

تصحيح مهدي   جامي از انتشارات کتابفروشي محمودي بهاالنس نفحاتنيز , ۲۳ ص, االبرار تحايف: ک.ر  .3
 .۴۴۷-۸ ص, يدپورحتو

اند و در وسط آن  تمام اين بنا از قطعات چوب ضخيم و مکعب است که بر روي هم مانند خشت نصب کرده  .4
نقش پارسي بر : ک.ر» گزارده مير سيد علي نماز ميدارد و گويند آنجاست که  بنا تاالر وسيع مربعي قرار

 .۴۵ ص, احجار هند



  …شبه قارة هند و پاکستان و  ايران و اسالم به فرهنِگسهِم سيد علي همداني در انتقاِل  ٣٧

  

 قاضي محمد  سيدنام  بهديدن کرده و نيز در هردو مکان يادشده کتابداري مخصوص
عهده   به او راةنام ملّا احمد امور کتابخان ه کسي ب سيدداشته و همچنين پس از فوت

 ات آنهبايد هم تعداد کتابها و هم ارزش و کيفي  ميگردد که  ميمعلوم. گرفته بوده
  .ر و در انتقال فرهنگ ايران و اسالم بسيار مؤث١ّ بوده باشدتوجهدرخور 

 الدين و برادرش قطب) ه ۷۵۵-۷۷۵ (الدين سلطان شهاب: پادشاهان وقت کشمير
ت اين ايراني دانشمند واالتبار احترام خاصي قائل بودند و براي شخصي) ه ۷۹۶-۷۷۵(

گرديد تا  ي مسبب» اس علي دين ملوکهمالن«مصداق   بهاين حرمت و بزرگداشت آنان
ديدي , في شده بودايران و ايراني که او نمونة آنان معر  بهعموم مردم نيز نسبت

  .آميز و شايستة فرهنگ و تمدن ايران بيابند احترام
  وقت کشمير ايجاد کرده بود سبب علي در پادشاهاِن سيداز سويي ديگر نفوذي که

آنان ابالغ کند و مقبول طبعشان   بهيزگرديد تا بتواند نصايح ارزنده و سازنده خود را ن مي
حکمت «افتد و از اين رهگذر نيز فرهنگ ايران زمين و آنچه قدما آن را قسمي از 

ي دوردست و ها کردند در آن سرزمين  مي تعبير٢»سياست مدن«اصطالح   بهو» عملي
 که مشهورترين کتاب» الملوکةتذکر«او در کتاب . رددگخارج از محدوده ايران ترويج 

شرايط  ٣خصوص کشمير کتاب درسي بوده ه پهناور هند و بةاوست و مدتها نيز در خطّ
  :گويد  ميداند و از آن جمله  ميحکومت و پادشاهي را ده چيز

”اي که پيش آيد پادشاه و حاکم خود را در آن واقعه  ل آنست که در واقعهشرط او
 و در آن حال هر حکم که از يکي از رعايا تصور کند و ديگري را بر خود حاکم بيند

  .٤“ديگري روا ندارد مثل آن از خود بر. دارد  ميخود روان ديگري بر
  :گويد  ميو يا مثالً در شرط چهارم
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  ٣٨  قند پارسي

  

مقام معنوي اين سيدبزرگوار 
اي در دلها نفوذ کرده که  اندازه به

قايق رانان رودهاي کشمير هنگامي 
از , شوند که از پارو زدن خسته مي

کنند و  روح بزرگ سيد استمداد مي
 !يا شاه همدان: زنند فرياد مي

ت موجب درشتي نکند و از شنيدن حج مدارا گويد و بي  بهآنکه در حکم سخن”
  .١“ضعيفان و مسکينان ننگ ندارد  بابسيار ملول نگردد و از سخن گفتن

ال  و ظلم عمنوابس خيانت از تجس: کند که  ميحاکمان سفارش  به نهمةر شمارد
غافل نباشد و گرگ سيرتان ظالم را بر رعاياء 

و چون ظلم و خيانت  ط نکندمظلوم مسلّ
مواخذه و   بهاو را, يکي از ايشان ظاهر شود

عبرت ديگران گرداند و در سياسِت , عقوبت
  .٢ندارد پادشاهي مساهلت روا

هاي  د علي در ديگر کتابها و رسالهيس
 ٣خود نيز که تعداد آنها را صد و ده

تبليغ فرهنگ   بهگاه گاه و بي, اند برشمرده
 تي و زير بنايي و انساني جامعة مسلمان ايرانيل اخالقي و تربيئخصوص مسا هايران و ب

  :نويسد  مي,دنسبت روان و ماندني دار هاش که نثري ب نامه تدر کتاب فتو. پردازد مي
خصايل پسنديده آراسته   بهمکارم اخالق موصوف بود و  بهبايد» اخي« اي عزيز”

 ضعيفان  با,شفقت  بهطفالن  با,نصيحت  بهحرمت باشد و جوانان  بهپيران  با:باشد
 ظالمان  با,توقير و حشمت  بهعلماء  با,بذل و سخاوت  بهدرويشان  با,رحمت به
ع و تضر  بهحق  با,تاحسان و مرو  بهخلق  باانتاه  بهفاجران  با,داوتع به

وقت  در, ل خلق متحميبر جفا, صلح  بهخلق  باجنگ  بهنفس  با,استعانت
از ذکر عيوب , عيوب نفس خود عارف  به,در حالت رجا شاکر, مصائب صابر
  ٤“…خلق ساکت

                                                   
  .۲۵۴ص , مأخذ اخير  .1
 .۲۵۸ص , مأخذ اخير  .2

  .هاي سيد را صد و هفتاد دانسته است کتابها و رساله: جلد يک, االبرار تحايف  .3
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 .۳۷ ص, ش ۱۳۴۹خردادماه 
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شبهةخطّ  بهد علي در مسافرتهايشسي  براي ابالغ ه و ساير بالد رسالتي را هم که قار
 هزار ۳۷اند  خان گفتهرؤم, انجام رسانيد  بهنحو احسن  به,عهده داشت  بهدين مبين اسالم

تن از هندوان و بودائيان عاشق او و ياران تربيت يافتة او مسلمانان شدند که نام اين 
  .١ آمده استاالصفياينةخز همکاران تبليغي او در

ق گرديد که فّؤختالن و کشمير م  بهيد نه تنها در زمينة انتقال کتب فارسسي
 »علم و صنعت«و دادن » هنرهاي غريب و دلپذير«ترويج   باگفتة اقبال الهوري به بنا
 آفريد و بعضي هنرها و صنايع ايراني ٢»ايران صغير« کشمير ةاز خطّ, کشميريان به
  .٣غيره را نيز بدان سرزمين انتقال داد بافي و کاله, بافي قبيل قالي از

عنوان يک   بهد عليسي تار و کردار و خدمات و آموزشهاي اخالقي و انسانيرف
وجود آورد که ههاي مردم کشمير ب ميان توده تي از او درايراني مسلمان چنان محبوبي 

اند و  داده»  کشميرحوارِي» «شاه همدان» «علي ثاني» «اميرکبير«يي چون ها او لقب به
  :اند نوشته
.  احترام و تکريم استريس وي در کشمير مورِداکنون جاي وعظ و تد”

نشست بناي يادبودي   مي کشمير در جايي که وي براي موعظه و ارشادمسلماناِن
ي ها روز عاشورا هنگامي که دسته. کنند  مي را زيارتاند و آن محلّ درست کرده

 ي خود راها پرچم, کند  مي عبور از آن محلّ)ع(عزاداران حضرت امام حسين
اي در دلها نفوذ  اندازه  بهبزرگوار سيدمقام معنوي اين. آورند  ميترام فروداح به

از , شوند  ميکرده که قايق رانان رودهاي کشمير هنگامي که از پارو زدن خسته
  ٤“!يا شاه همدان: زنند  ميکنند و فرياد  مي استمداد سيدروح بزرگ
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  ٤٠  قند پارسي

  

سيد چون تيمور شنيده بود که 
. نشيند کعبه نمي موقع پشت به هيچ

کعبه نشاند و گفت  عمداً او را پشت به
! نشيني قبله نمي شنيدم تو پشت به
قبله نشستي؟ سيد  امروز چطور پشت به

شک  شما کند بي هرکه رو به: گفت
 .“قبله خواهد بود پشتش به

ام و حکّ. نشست  نمي پايد علي ستم ستيز بود و در برابر مفاسد اجتماعي ازسي
رات و قوانين ديني و انساني و عدالت و دادگري رعايت مقر  بهپادشاهان وقت را

  :گردد  مي پادشاه کشمير نوشت چنين آغازالدين سلطان قطب  بهاي که نامه. خواند ميفرا
اجابت   بهدعاي مخلصانه مخصوص است  بهاهللا شانه حضرت سلطان اصلح”

  .“مقرون باد
  :نويسد  ميد از عنوانو بع

اگر دين داري آنست که … اي عزيز”
صحابه و تابعين داشتند و مسلماني آنکه 

جاي آنست که . ل ورزيدنددر قرن او
ننگ دارند و  گبران و مغان از تردامني ما

اين   بهمقدار اين مسلماني ما را جهودان بي
  .“کاه برگي برندارند  بهاعتقاد زور

  :گويد  ميانسلط  بهو سپس در خطاب
  .١“اي عزيز حرام مخور و ضعيفان را محروم مگردان”

ةدهد که روز قيامت از مردم عوام دربار  ميپادشاهان هشدار  بهها اين نامه د درسي 
پرسند ولي از حاکمان و پادشاهان ابتدا دربارة دادگريها و   مينماز و ديگر فرايض آنها
آيد که  مي علي چنين بر سيدي بازمانده ازها  نامهةاز مجموع. عدالتشان سؤال خواهد شد

ام وقت بوده و همچنين هدف او از نگاشتن آنها ارشاد و راهنمائي امرا و سالطين و حکّ
 اي در نامه. باک و نترس و ستم ستيز بوده  تا چه اندازه بي سيدگردد که  ميمعلوم
  :نويسد  ميالدين سلطان غياث به

اند و تحقيق  کرآت و مرآت دانسته  بهل ايشان راامروز جاهالن مفتن که احوا”
 جرأت ايشان نيست تا از اند و اين حد شرمي اجتماع کرده مکابره و بي  بهکرده

اريخواهد که اهل اين د  مياگر خاطر عزيز آن .ت نباشداجابت آن عزيز تقوي 

                                                   
مکتوبات مير ,  ش۱۳۵۴سال , ۸۴ و ۸۱هاي  شماره, دانشگاه تهران, مجلّة دانشکدة ادبيات و علوم انساني: ک.ر  .1

  .بعد  به۱۲۱ ص, احوال و آثار مير سيد علينيز . لي همدانيسيد ع
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ا سهل است که ما اين جفاه .)رض(حسنين  بااين ضعيف آن کنند که يزيد کرد به
ت عهديست که اگر حضرت صمدي  بهاين ضعيف را. دانيم  ميرا سعادت خود

جهت   بهجمله زمين آتش گيرد و از آسمان شمشير بارد آنچه حق باشد نپوشد و
  ١“…دنيا نفروشد  بهدين .مصلحت فاني

  :نويسد  ميالدينسلطان عالء  به ديگريةدر نام
د امور  حکومت بينديشد و تقلّةبر حاکم و پادشاه واجب است که از خطر عهد”

  ٢“…بندگان حق را آسان نشمرد و آثار نتايج مرضي و نامرضي را خوار ندارد
در برابر جهانگشايي خونريز از يد در راه مقاصد تعليمي و تبليغي خود حتّسي 

  :اند  نوشته,دارد نميستيهندگي و ستم ستيزي و مبارزه دست بر
 او حاصر  باعلي همداني را براي مالقات  سيددستور امير تيمور  بهوقتي”
عمداً . نشيند  نميکعبه  بهموقع پشت  هيچ سيدچون تيمور شنيده بود که, کنند مي

امروز چطور ! نشيني  نميقبله  بهکعبه نشاند و گفت شنيدم تو پشت  بهاو را پشت
قبله   بهشک پشتش شما کند بي  بههرکه رو : گفت سيدقبله نشستي؟  بهپشت
  .٣“د بودخواه

  :اند نيز نوشته
 ةدربار… :  گفت سيد.کوشي  ميام براي کسب قدرت شنيده: تيمور گفت”

 ما روي. آمد و آن را در ربود» سگ لنگي«سلطنت شبي در خواب ديدم که 
  .٤“دار خاطر جمع. دنيا را طالب نيستيم. آخرت آورديم به
اين باورست که  بر و ستم ستيزي است کوبنده وهد علي منتقدي است ستيهندسي:  

  ردانـسيلي خور و روي بر مگ  و کوه سر مگردانـيل چـاز س  
  ٥پرستي چون خاک مکن جهان  تيـده جهان هسـاک تو شـخ  
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  ٤٢  قند پارسي

  

 گردد که  نميحاکمان و پادشاهان منحصر  به علي فقط سيداعتراض و انتقاد
در رسالة مختصري . ردگي  ميد انتقاداب  بهتازد و آنان را  ميعالمان ريايي و دنياطلب نيز به

  :گويد  مي,نگاشته» الدينفي علماء«که دربارة فضايل علماي دين تحت عنوان 
عالمان واقعي آنهايي هستند که ظاهر و باطنشان يکي است نه آن گروه که از ”
ها محو و  کاري اند و در دنياطلبي و دسيسه العات جزئي کمي آگاهي پيدا کردهاطّ

  .١“باشند  ميغرق
هدل ارباب ذوق و معرفت را به اشعار عرفاني خود نيز لي از راه سرودِند عسي 
ي ها د و شعر و شعرگويي او نيز در حقيقت راهي ديگر براي ترويج انديشهياب مي

نام دارد »  اسرارگلشِن« يا »چهل اسرار«اتش  غزليةمجموع. گردد  ميعارفانه او محسوب
 روي هم حدود پانصد بيت در قالب غزل گرچه بر. است» عاليي« يا »علي«صش و تخلّ

ا همين تعداد اندک در راه مقاصد اصالح ام, دست ما نرسيده  بهو قصيده و رباعي بيشتر
 جذبات دورني و  سيدافتاده است و  ميرطلبانه و رهنمودهاي جامعة روزگار بسيار مؤثّ

کرده   ميمنتقلشنوندگان خود   بهرا نيز در لباس همين اشعار لطيف حاالت روحي خود
  :٢است

  اند دو عالم رميده از شادي و نعيم  اند دهـم تو آرميـارباب ذوق در غ  
  :و يا

  ٣دولت ار جويي برو در عشق او جانباز شو  راز شوـدرد او هم  باي بياـراحت ار خواه  

  اي ديگر از مأخذ مقاله پاره
 انتشارات .تصحيح دکتر انواري  به علي همداني سيد تأليف ميرالملوکةذخير .۱

  . ش۱۳۵۸ ماه آبان, دانشگاه تبريز
 . ش۱۳۶۲چاپ دوم , تهران, انتشارات پگاه, ديوان اقبال الهوري .۲
 . ش۱۳۳۷, تهران, دانشگاه تهران, نگارش علي اصغر حکمت ,سرزمين هند .۳
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, انتشارات فروغي, استاد سعيد نفيسي, تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي .۴
 .ش ۱۳۶۳ ,تهران

تصحيح مهدي   بهحٰمن جاميتأليف موالنا عبدالر, القدس  من حضراتاالنس فحاتن .۵
 . ش۱۳۳۶ ,از انتشارات کتابفروشي محمودي, پور توحيدي

 .۸ و ۶هاي  شماره, ش ۱۳۳۰هاي مختلف از جمله سال  دوره, يغماة مجلّ .۶
, ۱۱, ۶, ۵هاي  هاي مختلف از جمله شماره ها و شماره دوره, معارف اسالمية مجلّ .۷

۱۳ ,۲۳. 
 .هاي مختلف ها و دوره شماره, ات و علوم انساني دانشگاه تهرانة دانشکدة ادبيمجلّ .۸
 .سعيد نفيسي» ات و هندوستانادبي«سال دهم , ارمغانة مجلّ .۹
 .هندچ , راالبرا تحايف .۱۰
۱۱. د ميرنامة تفتودتصحيح   به علي همداني سياستاد دانشگاه ,  رياض خانمحم

 .پنجاب
 .دهلي,  م۱۹۹۱چ , تأليف دکتر رضيه بانو, History of Kashmir تاريخ کشمير .۱۲
 ةسسؤ م,صدوقي سهاء ترجمة منوچهر, تصنيف ابوريحان بيروني, للهند تحقيق ما .۱۳

 .۵۲۱ ة شمار,مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .هند, االصفياينةخز .۱۴
  . کشميرواقعاِت .۱۵
  



  ٤٤  قند پارسي

  

  فرهنگ و ادِب آنان در نشِر كشمير و نقِشصوفياِن
  فارسي

  ∗صابر آفاقي
دانيم تا  ف ميظّؤپردازيم خود را مبنگاشتن احوال صوفيان كشمير   بهپيش از اين كه

 چه اساس افكار ,محيط مذهبي و روحاني آن واليت را در پيش از اسالم روشن سازيم
نهضت و جنبشي را بدون  باشد و هيچ ميهاي گذشته استوار  و عقايد آتيه بر شالوده

 و تدقيق در ة از مطالع.توان شناخت  سوابق و ادوار گذشته تاريخ نميةمطالع
ين كشور حكومت  اآيد كه در ميو مردم نيز بر» ترنگيني راج«ترين تاريخ كشمير  قديمي

 شب و روز مشغول عبادت خدايان و ساختن ,راجگان هندو بر پاية مذهب استوار بود
  .الم در آن ديار ادامه داشته استمعابد بوده و اين دين تا رسيدن اس

 سوم ميالدي دين بودائي وارد واليت كشمير شد و اين سرزمين قرندر اواسط 
آسياي مركزي   به آيين بودا از راه كشمير.ه گرديدقار بزرگترين مركز دين مزبور در شبه

ر شوراي مذهبي دوم را در نصف دوم يشكا پادشاه كشمينك. و چين سرايت و نفوذ كرد
مسيح در كشمير تشكيل داده و اين شورا نقطة آغاز فرقه مهايانا ميالِد  دوم پيش از قرن

ر ه از مهايانا متأثّ نقشبنديةفرق» اسالم در هند«ف در دين بودائي گرديده و بنابر گفتة مؤلّ
س ه و آنان متون كتب مقدكرد اين شورا انتخاب  به تن از علما را٤٩٩او ). ٤٣ص (بود 

ن كردند و پادشاه نامبرده دستور داد تا آنها را از كشمير بيرون مدو خويش را مرتب و
س شناخته شده باشد و آنان رود كه در اين شورا كشمير ارض مقد احتمال مي. نبرند

عقايد نادرست   بااحساس كرده باشند كه اگر كتب مذهبي را بيرون بياورند ممكن است
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معاونت  هكشمير رفت و آنجا ب هس بودائي بنام كتيايامي پوتر ببعداً مرد مقد. خلوط شودم
شد جمع كرد و   خوانده ميكانستاپانصد عالم بودائي كتب مذهبي را در هشت كتاب كه 

ين بخوانند نبايد از  اكه اين آئين را بعد از كساني«. در ستوني اين دستور كنده شد
 از كنيشكا اشوكا پادشاه كشمير و پيرو و پشتيبان دين بودائي بعد» كشمير خارج شوند
مسيح در ايالت كشمير ميالِد ل پيش از وي در قرن او. شود  ميدرين قلمرو شمرده

  .زيسته است  ميغ بودائي ماديانتي كا در كشمير در اين عهد مبلّ.كرده است  ميشاهي
گوشه و كنار پاكستان و هند در در اين ادوار تاريخ صدها عالم و مرتاض بودائي از 

پرداختند عبادت و رياضت مي ها به كردند و در ستوپاها و جنگل  ميعكشمير تجم.  
اي كه روي  ي هندو و بودا در كشمير بزرگترين حادثهها بعد از استقرار و نفوذ آيين

 بين توانيم اثرات عقايد ماني را در  نميامروز هرچند ما. كشمير  بهداد ورود ماني است
 ولي چون اين پيغمبر ايراني در تبليغ تعليمات خود ,عقايد اهل كشمير تشخيص بدهيم

بسيار فعتي كه تعيين آن بر ما دشوار است ساكن بوده ال بوده و در كشمير براي مد
  . طبعاً بايد او مورد احترام مردم قرارگرفته و جماعتي را پيروان خود ساخته باشد,است

  :نويسد  آورده و ميالسير حبيبر كتاب چنانكه خواندمير د
  .“بالجمله در بالد هندوستان و ختا او را رواج و رونقي تمام دست داد”
كشمير هچگونگي رفتن ماني ب  بها راجعام .لماني در عهد حكومت شاپور او  
كشمير  هم و شايد در دورة پادشاهي رانادتيا در كشمير ايران را ترك گفته ب ٢٤١-٢٧٢

  :نويسد  ميشادروان سعيد نفيسي. كردمهاجرت 
كشمير رفت و  هيا آنكه او را تبعيد كردند و ب. ناچار ماني از ايران بيرون رفت”
 معتقدين  بهت گذشت و پس آن هموارهتركستان چين رفت و در راه از تب هآنجا ب از

١“كرد  ميايشان حفظ  بانوشت و روابط خود را  ميت مكتوبخود در تب.  
ي هندو و بودائي دين ماني نيز در تعليمات صوفيان ها  مانند تعليمات آيينو مسلماً

 تعليمات ماني ترك دنيا و بزيرا لُ. كشمير كه موضوع اصلي ماست انعكاس يافته است
اته را تصوفنظام م» ترك ترك» «بلكه«ي بوده است و همين تركات ات مادترك لذّ
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  بسيار مطلوب است كهبالمحجو كشفح در اين مورد عقيده مصح. دهد  ميتشكيل
  :نويسد مي

 ايراني پيش از تصوفبزرگترين نماينده ”
اسالم ماني است كه از حيث وسعت و 
عظمت فكر و نبوغ معنوي و نفوذ روحاني 

 عديم شخصيت عالم يك تصوفدر تاريخ 
  .١“باشد  ميالنظيري

 هشتم ميالدي علماي هندو قرندر اواخر 
ل فكري ايجاد كردند حومذهب كشميري يك ت

آوردند  عمل هعقايد خودشان ب  بهو اصطالحاتي
چنانكه معلوم است شيوا يكي از سه يزدان بزرگ هند است . كه بعداً خاص آنان گشت

دين شيوائي در . شد  ميداد آيين شيوا ناميده  ميو مذهبي كه او را بر ديگر ايزدان برتري
ا در اين هر سه  ام,پنجاب رايج بوده استعصر اشكانيان و ساسانيان در كشمير و 

صورت يك فرقه جداگانه  هرا ب ايزدان برابر بودند و اين اهل كشمير هستند كه آن
 مشهور شيوائي ابهينا و گوپتا كه ة فيلسوف و نويسندةخاصّ.  كردندمعرفيدرآورده 

  . شدتولّدم در كشمير م ٩٥٠مابين 
شود اسم ديگر اين مكتب پاراتيا   ميهدر كشمير آيين شيوا تريك شاستر خواند

ي ها مباني رساله  بهمكتب شيواي كشميري سعي كرد كه. است) بازشناسائي(بيجنيا 
مباحث آئين يكتاپرستي و دانتا تلفيق دهد و   بهآن راآگاماها صورت فلسفي بخشد و 

دين طور كه  همان. ٢سالك بايد باطن خويش را چون آئينه تمام نماي شيوا باز شناسد
س شناخت دين شيوا نيز اين خاك را مركز و محترم شمرده بودائي كشمير را زمين مقد

  :نويسد  مي مذاهبدبستاِنچنانكه در كتاب . است
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وسيلة  موسيقي ايراني به
صوفياني كه همراه علي 

كشمير رفتند  همداني به
معرفي شد و امروز هم 
موسيقي كالسيك كشميري 

خوانده » صوفيانه كالم«
 .شود مي
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زعم هندوان آنست كه اين همه تيرتهتا كه در جهان است قائم مقام هر تيرتي  و”
ي ها ن تيرتههوجود آن تيرتهة كشمير نياز رفت  بااز آن در كشمير تيرتي هست كه

  .١“ديگر نباشد
  :كشميرف كتاب قول مرحوم دكتر صوفي مؤلّ هو ب

  .٢“اسالم است  بهآيين شيواي كشميري خيلي نزديك”
  . بوده استمؤثّرپس اين مذهبت هم در عقايد صوفيانة عارفان خطة كشمير 

 چين و نپال هم مرز بوده و هست لذا ,ت تب, هند,كشورهاي پاكستان  باكشمير
 هم بوده و مورد تأثير هم واقع مؤثّرماً آن واليت در فرهنگ و مذاهب اين ممالك مسلّ

الفداء  ابي.  اسالمي انتقال داده استتصوفشده و اين معجون عقايد گوناگون را در 
  :نويسد  مي اديان چين قديمةدربار
  .٣“فمنهم مجوس و اهل اوثان و اهل نيران. و هم اهل مذاهب اللمختلفه… ”
نفوذ فراواني در كشمير ) م ق ٤٧٩-٥٥٢( آئين پيغمبر چيني كنفوسيوس ةژوي هب

كشمير رفتند و سه تن از  هغان زردشتي آذر كيواني نيز ب مغولها مبلّةدر دور. داشته بود
 ةموبد پرستار و شيدوش بن انوش در همانجا در سد) دوم(آنان يعني موبد هوشيار 
طبق .  كشمير مسلم استتصوففكارشان در لذا تأثير ا. اند يازدهم هجري درگذشته

 يه نوربخشةهمچنين فرق. كشمير مهاجرت و تبليغ كردند هعيليان الموت نيز بروايتي اسٰم
  .در واليت كشمير نفوذ داشته است

ت درنظر داشتن موقعي  بانويس و شاعر سانسكريت زبان كشمير ت كلهن تاريخيپاند
شور بسيار درست گفته است كه كشمير را نه  و خصايل و مزاياي ساكنان اين كخاصّ

  .٤شود فتح كرد  مينيروي روحانيت هطاقت نظامي بلكه ب هب
ممكن است يك . ه را روشن خواهيم ساختطور مشروح اين قضي هچنانكه بعداً ب

طور پراكنده قبالً هم در كشمير بوده باشند ولي آن كسي كه اسالم را  ه ب مسلمانةعد
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ل فكري و علمي در  و ابالغ كرد و موجب تحومعرفيمل در كشمير طور يك دين كا هب
ق  ٧٢٥كه در سال بود دي تركستاني ر بلبل شاه سهروسيدشئون زندگي مردم شد 

كرد و اين  باز) ايراني(كشمير وارد شد و راه را بر زبان فارسي و فرهنگ تركستاني  هب
 منقلب ساخت و مملكت كشمير ت خود قلب پادشاه رانيروي روح و روحاني هدرويش ب

وي از بغدادك ارمغاني چند از قبيل مذهب و زبان و ادب همراه آورده . را تسخير نمود
 ٧٧٤اين ستاره سحر نشان داد كه طلوع آفتاب بر كشمير نزديك است و اين سال . بود

هفت صد تن از علما و صوفيان وارد كشمير شد و اين همه   با علي همداني سيدبود كه
 آنان را زحمتكش . روح زندگي دميدندها صوفيان ايراني بر كالبد مردة كشميري

 ساكنان كشمير را. در كشاورزي و صنعت و بازرگاني راهنماي مردم گشتند. ساختند
در اين عهد زبان سانسكريت در كشمير رواج داشت و ليكن . ية علوم آراستندلح به

 ساختند و باعث ايجاد يك زبان تازه و  فارسي را رايجةصوفيان ايران عربي و خاصّ
 صوفيان. ستامملو از لغات و تركيبات فارسي و عربي گرديدند و اين زبان كشميري 

دانستند و   مي كسب و كار و اكل حالل رااهميت همواره ها جز از ريشيبكشمير 
 حيمعبدالرگفته حضرت شاه  هخود راه ندادند زيرا كه ب هگاه كاهلي و بطالت را ب هيچ

ي ها در كشمير سلسله. » الخيتلط فيه هزلد ِجهلّ كُتصوفال«) ه ١١٣١: متوفّي(دهلوي 
ه نيز  كبرويةاند و سلسل  نفوذ داشتهيه و چشتيه، قادريهال نقشبندثچهارگانه صوفيه ام

 ها  و پسند عارفان كشميري بوده است و عالوه بر اين سلسلهتوجه مورد طور خاصّ هب
. اند  مردم كشمير را تحت تأثير خود گذاشتهةيشي و مجذوب هم بوده و عامدرويشان ر

كردند   ميو از بدو ورود اسالم تا چند سال پيش صوفيان بسياري در كشمير زندگي
پنج  چنانكه اين روايت بين توده مردم اشتهار يافت كه در اين واليت يكصد و بيست و

  .اند زيسته  ميهزار ولي
شمير در گوشه و كنار اين كشور مسجد و مدرسه و خانقاه علما و صوفيان ك

 و زبان نقش بسيار تصوفگانه در توسعه و پيشرفت علم و  ساختند و اين مراكز سه بنا
كردند و علما و صوفيه و ريشيان براي اصالح و تربيت خلق ابزاري   ميي را بازيمهم

زبان  هعربي و فارسي و ب هميري بعلماي كش. كاربردند همانند گفتار و كردار و قلم را ب
صوفيه هم در خانقاه سازماني داشتند. رارزش تأليف كردندكشميري كتابهاي بسيار پ .
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 صوفياني كه همراه علي ةوسيل هآنان موسيقي و سماع را رواج دادند و موسيقي ايراني ب
انه صوفي« شد و امروز هم موسيقي كالسيك كشميري معرفيكشمير رفتند   بههمداني

 مغولها شاعران كشمير افكار و عقايد صوفيه را موضوع ةدر دور. شود  ميخوانده» كالم
  .شعر ساختند

ف و درصد مصنّ صوفيان كشمير اين خصيصه را دارا هستند كه آنان تقريباً صد
 فارسي و ادبياتوسيله اشعار و آثارشان افكار اصيل صوفيه را در  هاند و ب شاعر هم بوده
 و  شاعران معروف كشميري زبان مانند رسول مير.ي عربي وارد ساختندتّكشميري و ح

يوسف و محمود گامي كتاب . محمود گامي عقايد صوفيه را در شعر خود آوردند
 الدين كشميري برگرداند و سيف ه را از فارسي بخسرو و شيرين و ي مجنونليٰل ,زليخا

 ايراني در كشمير تصوفرتيب اين ت هكشميري ترجمه نمود و ب هوامق و عذرا را ب
  .نمود جلوه

و و پونچ گسترش يافت و  نواحي كشمير و جامة در همتصوفدر ادوار بعدي 
 و تصوفي از قبيل پنجابي و گوجري در مسائل صوفيان اين ديار در زبانهاي محلّ

 است كه صوفي الملوك سيفاز آنجمله كتاب .  نوشتندها عرفان شعر سرودند و كتاب
پرده  هزبان پنجابي نظم كرده و رموز حقيقي را ب ه پسوال ميرپوري بمحمد ميان مشهور

  .مجاز بيان نموده است
طور  هرا ب) ه ١٣١٦ تا ٧٢٥از ( ششصد ساله كشمير تصوفما در اين مقاله تاريخ 
 اولياي كشمير را در اينجا ةعا هم نداريم كه همايم و هرگز اد خيلي خيلي خالصه نوشته

 بوده نه معرفيدار و پيچيده است و هدف ما فقط  يم چه اين موضوع بسيار دامنها آورده
  .تأليف يك كتاب

 صوفي و مرد حق ها ست كه تا امروز هم ده ار شويم اين دومين كه بايد متذكّةنكت
بهدارند ووجود و و كشمير در جام  اتي اطّالعا چون ما هدايت نفوس مشغول هستند ام

شرح احوال «رة حياتشان فعالً در دست نداريم اين موضوع يعني كامل و وافر دربا
  .ايم آينده موكول كرده  به را نيز»١٣٩٠ تا ١٣١٦صوفيان كشيمير از 

ترتيب زماني و مطابق تاريخ درگذشت هريك  هست كه اين مقاله ب ا سومين اينةنكت
  .ايم از صوفيه نوشته شده است و مأخذ گفتار را در آخر درج نموده
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د سيه ٧٢٧: متوفّي(ن بلبل شاه حٰمعبدالر(  
نفوسي چند از ) ه ٩٣( بن قاسم محمدحمله   باخان همزمانرؤبنابر عقيدة بعضي م

و آنگاه  اند مسلمانان در كشمير موجود بوده
بر تعداد ) ه ٤٢١( محمود غزنوي ةهنگام حمل

ا معرف اصلي دين اين جماعت افزوده شد ام
 نام هدرويشي بود باسالم در واليت كشمير 

ي بلبل شاه الدين ن شرفحٰمعبدالر سيد
هجري وارد كشمير  ٧٢٥ كه در سال تركستاني

وي سهروردي مسلك و حنفي مذهب . شد
ي كاظم نسبت نژادي امام موٰس  بابوده و

تي در بغدادك  بلبل شاه مد سيد.داشته است
 مقيم محمدي خواجه همراه  بامنظور تبليغ اسالم هخوارزم ساكن بود و سپس ب

طرف كشمير كرد و چهار سال بعد در  هامه مسافرت با احمد علّتركستاني و ملّ
 الدينلقب صدر ههجري راجاي كشمير كه زينچن نام داشت مسلمان گرديد و ب ٧٢٥

سلطان . رود  ميشمار هلين سلطان مسلمان كشمير ب اوالدينصدر. ملقب گشت
بلبل شاه براي مسلمانان تازه نخستين مسجد . ت كرد هجري فو٧٢٨سال  ه بالدينصدر

 .نام بلبل لنگر تأسيس نمود هاي ب نهاد و طعام خانه و مدرسه را در شهر سرينگر بنا
ة توان گفت كه عد  مياب و علم و دانش بلبل شاه جذّشخصيتدرنظر داشتن مقام و  با

ريدگار شده باشند چنانچه ايمان و يكتاپرستي آف هة كشمير فائز بكثيري از اهالي در
 بلبل شاه بعد از سكونت  سيد.اند بعضي تعداد تازه مسلمانان را ده هزار نفوس نوشته

.  هجري در همانجا حيات را بدرود گفت٧٢٧سال  ه خويش در كشمير بةسه سال
ة تاريخ وفات بلبل شاه را چنين نويس مشهور كشمير ماد  اعظم تاريخمحمدخواجه 

  :گفته است
 »خاص اله«بلبل قدس گفت   ـال تاريـخ وصـل بلبل شاهس  

  )ه ٧٢٧(

صوفيان كشمير اين خصيصه 
را دارا هستند كه آنان تقريباً 
صد درصد مصنّف و شاعر هم 

وسيله اشعار و  اند و به بوده
آثارشان افكار اصيل صوفيه را 
در ادبيات فارسي و كشميري 

 .و حتّي عربي وارد ساختند
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 آنحضرت كنار رود جهلم در شهر سرينگر امروز هم مرجع خالئق ة مباركةروض
  .است

 بلكه ,وفات آنحضرت خاموش نشد  با موصوف روشن كرده بود سيدشمعي را كه
ن چراغ چشم آفتاب را تر ساختند تا آنكه نور اي  روشنآن راياران خدا  صفا و  بابندگان

 ٧٤٨ بلبل شاه در سال  سيدچنانچه تقريباً بيست و دو سال بعد از وفات. خيره نمود
مخدوم جهانيان جهانگشت   بهمشهور) ه ٧٨٥ :تولّدم( بخاري الدين  جالل سيدهجري

او مريد شيخ . ورود خود خاك كشمير را مفتخر ساخت  بهغرض تبليغ دين اسالم هب
 ولي اثر اين ,اگرچه قيام جهانيان جهانگشت از چند هفته بيش نبود. الم بود عالدين ركن

دوازده سال . ج اين معاشرت را حقير نبايد شمرديمسافرت را ناديده نبايد گرفت و نتا
 سمناني از ايران الدين  تاج سيدهجري ٧٦٠ مزبور يعني در سال  سيدبعد از ورود

 حسين  سيدسپس. اند يوسف نيز همراه او بوده  سيدد مسعود وسي. كشمير آمد هب
كشمير وارد شد و در  ه هجري ب٧٧٣سال  ه سمناني بالدين  تاج سيدسمناني برادر كهتر

كشمير آمدند صوفي و  هو بايد يادآور شويم همگي سادات سمنان كه ب اينجا فوت كرد
 يهالم و معارف روحانحقايق اس تعليمات و  باآنان مردم كشمير را. اند ي مذهب بودهسنّ

  .آشنا ساختند و بعد از وفات نيز مزارهاي شان مرجع خاليق بوده و هست

  )ه  ٧٧٤: متوفّي(هللا عارفه 
 هجري در عهد راجا اوديان ديوا والي كشمير در ٧٣٥سال  هآور كشمير ب اين بانوي نام

ل ايشوري نام ست كه هندو مذهب بوده و ل ا شد هندوها را عقيده بر اينتولّدپورا م سم
هللا عارفه . دانند  ميا مسلمانان او را مسلمان و صوفي مسلك و مجذوبهداشته است ام

 هجري وارد كشمير شد و آنوقت ٧٧٣سال  ه مزبور ب سيد. حسين سمناني بوده سيدمريد
 تصوفنشست و رموز   مياو همواره در مجمع صوفيان.  سال بود٣٨سن هللا عارفه 
.  بخاري و اميركبير نيز مالقات داشته استالدين  جاللسيد  باگرفت و  مياسالمي را ياد

 ةهللا عارفه مخالف برتري نژادي و رسوم و امتيازات ظاهري و بزرگترين مبلّغ فلسف
  : ولي پسر رضاعي هللا عارفه گفته استالدينشيخ نور.  بوده است»همه اوست«

  خدا تو ما را مانند لل ديدي بازاي 
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اند كه كراماتي هم  نوشته. اً نابغه روزگار و درويشي محيرالعقول بودهللا عارفه حق
گويند و راست   مي او را لل ماجي يعني مادربزرگها كشميري. ظهور آمده است هازو ب

. شود  ميس شعر كشميري محسوبلل ماجي شاعر نيز بوده بلكه مؤس. هم هست
 خاورشناسان را توجههللا عارفه  شخصيت. االمثال او تاكنون بين مردم رواج دارد ضرب

زبان  هتفسير ب  بانيز جلب كرده و گرئرسن سرودهاي هللا عارفه را مرتب نموده و
 صورت نظم هكالم هللا عارفه را سررچرد تمپل ب. انگليسي بنام لل واك چاپ كرده است

كه او اگر افكار هللا عارفه را تجزيه و تحليل كنيم خواهيم ديد . انگليسي درآورده است به
هم مخلوط كرده  با اسالمي راتصوف شيوائي و از طرف ديگر تصوفاز يك طرف 

  :نويسد امه عبداهللا يوسف علي ميچنانچه علّ. است
 نزديك شد عمده ترين يهسلسله نقشبند  بهنهضتي كه بسبب آن دين شيوائي”

  .“شود  ميمثال آن در تصنيف هللا كشميري ديده
  :نويسد  مي)عربي  (و همچنين مجله ثقافته الهند

و تشرب شعر الل مبقطوعات من … ”، “»و تتجلي هذه النغمه اجلديد يف كالم الل”
  )٦٥ ص(. “االغاين الصوفيه اليت تدور حول نظريه وحده الوجود

 مؤثّر ريشيان كشمير بسيار ةويژه در سلسل ه و بتصوفافكار و عقايد هللا عارفه در 
فانه قبرش متأس. فاق افتادهجري اتّ ٧٧٤-٧٨٩ لين سابوده است وفات او در بجبهارا ماب

  .معلوم نيست
 هاي مردم دانا مزار ماست در سينه  بعد از وفات تربت ما در زمين مجو  

 اينجانب ةوسيل هي عرفاني هللا عارفه كه ترجمة آن بها اينك قطعاتي چند از ترانه
  :صورت گرفته است

بيني و وجود خداوندگار را   ميا دوتا خود يكي رت نقص نگاِهعلّ ه تو ب!اي عابد .١
 بيني و در هر رنگ كه  ميپنداري وگرنه هرچه  ميگاهي مرد و گاهي زن

  . ظهور نور اوستةنگري هم مي
 كند و آيا آن صرفاً شهرهاي زيبا را روشن ر نميمنو آيا آفتاب جمله گيتي را .٢

و اين اصول را ست  ايابد؟ اين يك رازي  نميهر خانه راه  بهنمايد، آيا باد مي
  .دريابيد
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در بين هندو و . ترك گوئيد بيني را ب و كوتاهتعصّ. شيوا در هر جا موجود است .٣
اگر شما دانا هستيد و چشم بينا داريد جلوة او را در . مسلم تبعيض قايل نشويد

 ولي پيش از عرفاِن. توانيد ديد  ميهر جا
  . خود الزم استاو عرفاِن

در . اي را بستهكده چ صنم و صنم  بهتو دل .٤
و در , در باالي تو ,در جلو تو, عقب تو
 لذا دلسنگ ,سنگ. ستها  سنگ,پائين تو

  شيطان ترا,آساي تو مست سنگ گرديده
 تو مكر. اين سن گمراه كرده است با

 دهي و از خدا  ميكني و فريب مي
  .تو چشم خود از همه چيز بربند. ستها ترسي، اين دنيا مملو از سنگ نمي

ت ي از باال تا پائين يكي هست پس اي پاند,هم مندر  سنگ است وهم صنم .٥
  .نادان تو كرا پرستش خواهي كرد

  )ه  ٧٨٦: متوفّي(علي همداني   سيداميركبير
 ١٢حضرت در  والدت آن. ان همدان ايران بوده علي همداني از علوي سيدحضرت
 پدرش از اوالد امام الدين  شهاب سيد.فاق افتاد هجري ات٧١٤ّسال  هالمرجب ب رجب
  سيد علي همداني تحصيالت ابتدائي را از سيد.العابدين و والي همدان بوده است زين

ددائي خود فراگرفت و در دوازده سالگي) ه ٦٥٩-٧٣٦(وله سمناني عالءالدسمناني  سي 
  سيد. علي دوستي مريد خود سپردالدين شيخ ابوالبركات تقي  بهخواهرزاده خويش را

ي همداني بعد از روزي چند در خدمت شيخ محمود مزدقاني حاضر شد و براي عل
 او بعد از شش سال بار ديگر در محضر علي ,رياضت كرد  بهتهذيب نفس شروع

  .هم رسانيد هدوستي حضور ب
 آموخت و الدين علي همداني علم حديث رسول صلعم را از محضر شيخ نجم

سيد حكم سياحت يافت و امتثاالً المرالمرشد چون دفعه دوم در خدمت شيخ مزدقاني ر
خدمت سير آفاق آغاز مسافرت نمود و بيست و يك سال   بهت بربست وكمرهم

افكار و عقايد هللا عارفه 
ويژه  در تصوف و به

در سلسلة ريشيان 
كشمير بسيار مؤثّر 

 .بوده است
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در اين مسافرتهاي طوالني . جاي ساكن نشد كرده و در هيچ مسافرت) ه ٧٥٣ تا ٧٣٣ از(
ي ي از چين و تركستان و سرانديب نيز بازديد كرده و از يك هزار و چهارصد ولحتّ

 ٧٥٣او در .  خدا را انجام دادةاستفاده معنوي و روحاني نمود و دوازده مرتبه حج خان
 هجري او دوباره وطن را ترك ٧٧٣در سال . ازدواج كرد همدان برگشت و  بههجري

  هجري در ختالن٧٧٣سال  هگفته و مسافرت ديار و كشورهاي بيگانه را برگزيد و ب
عقيده  هب. امير اختالف پيدا شد  و سيد بعضي امور مابينرو شده كه در هتيمور روب امير با

ؤاي از م هعددخان همان اختالف و هراس موجب شد كهرهمراهي هفتصد   باعلي  سي
كشمير بيايد و در اين واليت  ه هجري ب٧٧٤سال  همريدان خويش ب تن از علما و

 حسين سمناني و يد سامثالهمداني  علي  سيدمينونظير پناهنده شود قبالً مريدان
 حسين  سيدكشمير آمد  به علي سيدكه  سمناني در كشمير آمده بودند و وقتيالدين تاج

 علي مريدانش را در نواحي و اطراف  سيد.سمناني در شهر سرينگر اقامت داشته بود
خود بعد از قيام شش ماهه بر سفر  پراكندن و هكشمير براي تبليغ اسالم و كسب معاش ب

ن قدوم خود مزي ه هجري كشمير را ب٧٨١ ديگر در سال او باِر. نهاد ن حجاز روسرزمي
ن در آاخ وارد تركستان شد و پنج سال بعد از ساخت و دو و نيم سال بعد از راه لد

 هجري باز براي ٧٨٦او در سال . فاق افتادكشمير اتّ ه او ب سوم وروِد هجري باِر٧٨٥
واليت هزاره  هچون از كشمير ب  وارد شد وركشمي هسفر حج مسافرت كرده و آنگاه ب

وفات آنحضرت در . وارد شد بعد از بيماري مختصري زندگي را بدرود گفت) پاكستان(
 او داده و سن شريفش هفتاد و دو سال بود و مريدان نعِش  هجري روي٧٨٦ ةالحج ذي

  .را در كوالب ختالن مدفون ساختند
 چنانچه دولت شاه سمرقندي ,ندگان بوده استاو از فحول علما و صوفيان و نويس

مراكز تبليغ و ارشاد اين عالم درويش . العرفا ناميده است او را در دورة تيمور سلطان
اين ترتيب او توانسته است پيوند و همبستگي  ه تركستان و كشمير بوده و ب,همدان

ي خستگي ناپذير بر اثر مجاهدتها. كند معنوي و فرهنگي را بين كشورهاي مذكور ايجاد
مردم تن از كرد سي و هفت هزار   ميشاه همدان در سنيني كه او در كشمير رفت و آمد

اسالم شدند  بهفمشر .لذا بدون شكشاه همدان مرو س ج اسالم در كشمير و مؤس
اقبال الهوري بسيار درست گفته است. ن اسالمي در آن ديار بوده استتمد:  
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  مشير مير و درويش و سالطين را  ونظيـرمـرشــد آن كشــور ميـنـ  
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين  خطّـه را آن شـاه دريـا آسـتـيـن  

  )اقبال الهوري(
كرد و ساير كتب عربي و فارسي  د علي همداني در كشمير كتابخانه نيز ايجادسي
نه گذاشته كشمير آورده و اين كتابها را در آن كتابخا  به)و محتمالً كتب ديگر هم(خود 
 جكشمير آمدند زبان فارسي را در اين كشور روا  به مريدان همداني كه از ايران.١است

وجود آمد زبان  هع لشكريان ايراني و تركي بدادند و همچنانكه زبان اردو بر اثر تجم
 فارسي را گرفت و مضامين شعري و تشبيهات و تلميحات ادبي در اين كشميري خطّ
 ٤٤او . نشين و يا عالم خشك نبوده  علي همداني صوفي گوشهسيد خود. زبان وارد شد
  .عربي تأليف كرده است به جلد كتاب ٢٠فارسي و  هجلد كتاب ب

  :طبع رسيده است هقرار ذيل است و بعضي از آنها ب هنام بعضي از آثار او ب
, يهمكتوبات امير ,ينبئاالتةأمر ,الصوفيه الصطالحات ,االذواق مشارب, الملوكةذخير

 ,اربعين ,يبٰرالقةمود ,مناجات ,واردات , حلّ مشكِلةرسال , فتحيهةرسال ,السبعين كتاب
 , درويشيهةرسال ,السائرين منازل ,تيه فتوةرسال ,القافيه علم ,الفردوسةضرو ,اوراد فتحيه

 همدان  حضرت شاِه, فارضيهةشرح قصيد ,ه نوريةرسال ,ده قاعده ,ذكريه ,مكارم اخالق
نو مسلمانان پخش كرده  ار خودش را در كشمير تأليف نموده و ميان مريدان وبيشتر آث
ي ي لذا در تنوير افكار مردم و تهذيب اخالقشان اين آثار گوناگون سهم بسزا,است
رشور ساخته آنحضرت مانند ساير صوفيان شاعر هم بوده و غزلهاي گرم و پ. اند داشته

 رياض پاكستاني محمدمي جناب آقاي دكتر اي از آنها را دوست گرا است كه مجموعه
  .در تهران چاپ كرده است» اسرار چهل«عنوان  هب

  :اينك ابياتي چند از غزلهاي شاه همدان
  رانمـالي كه درو حيـن و جمـام حس دهـدي  گشـته تا محـو تجـلّاي جمـالـش جـانـم  
  خوانم و ميظه درـر لحـار تو هـخط رخس  نـوش كونيـد از صفحة دل محو نقـتا ش  
  طرفه حاليست كه هم دردم و هم درمانم  م مطلوبيـوزگاريسـت كه هم طالب و هر  
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قبالً مريدان سيد علي همداني امثال 
الدين  سيد حسين سمناني و تاج

 كشمير آمده بودند و سمناني در
كشمير آمد  كه سيد علي به وقتي

سيد حسين سمناني در شهر 
 .سرينگر اقامت داشته بود

چنانچه گفتيم شاه همدان براي ما مردم واليت كشيمر ارمغاني از قبيل اسالم و زبان 
كشمير بلكه ةفارسي و صنعت از سرزمين ايران آورده و براي اين منظور نه تنها در در 

 ها ي نيز مدارس و خانقاهدر كشمير آزاد فعل
ساخته است كه بر اثر دستخوش روزگار ازبين 

  .رفته است
 مير  سيدبعد از درگذشت شاه همدان

پسرش اشاعه اسالم ) ه ٨٥٤( همداني محمد
 هجري ٧٩٨سال  هاو ب. را در كشمير دنبال كرد

كشمير آمد و در  هدر عهد سلطان سكندر ب
ي  در كنار رود جهلم مسجدسرينگرشهر 

 .مشهور و امروز هم مركز روحاني مسلمانان كشمير است» يمعلّ ةخانقا«ساخت كه بنام 
 نيز مانند پدر بزرگوارش تقريباً سيصد تن از علما و صوفيان ايران را محمد مير سيد

 هجري ٨١١او تا سال . همراه آورده و آنان براي هميشه در ايالت كشمير مقيم گشتند
هدايت و راهنمائي اهل اين  هو قريب چهارده سال مشغول بدر كشمير سكونت داشته 

خانقاه واال و خانقاه ) ه ٧٩٦-٨٢٠(چنانچه در عهد سلطان سكندر . سامان بوده است
عنوان مركز علمي و روحاني مورد  هه در سرينگر ساخته شد و باعال و خانقاه كبروي

  .استفاده مردم قرارگرفت
 اميركبير و كبار مشايخ ييكي از خلفا) ه ٨٤٩: متوفّي( گنج بخش الدينشيخ بهاء

  .ين ولي بوده استدلكشمير و مورد تكريم و احترام نورا

  )ه ٨٤٢: متوفّي( ولي الديننور
.  هجري چشم بجهان گشود٧٧٩سال  هب) كشمير( كيموه ة ولي در دهكدالديننور

ي كشتوار ها  راجه او از بستگانپدِر.  و مادرش سدره نام داشتالدينپدرش شيخ ساالر
يننور. ط ياسمان ريشي مسلمان شده بودو توسمذكور بنام ريشي مشهور است كه الد 

 در يه ريشةس سلسلريشي مؤس. وسي و درويش و خدادوست استمعني حكيم قد هب
قول ابوالفضل در آن عهد دو هزار ريشي در كشمير  هو ب. شمار رفته است هكشمير ب
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ات خوردند و از ازدواج و ديگر لذّ  مي آرنولد، ريشيها ميوهةنوشتوجود داشتند و بنابر 
. ريشي نامبرده داراي سادگي و خلوص و حرارت قلبي بوده. اند ي بركنار بودهكلّ هب

  : گفته استها  ريشية متو دربارالدينبهاء. گويند  ميهندوها او را نندريشي
  همه مسـتان جام توحيدند  همه شاهان ملك تجريدند  

  :گويد  ميدر قصيده الميه) ه ٩٢٨: متوفّي(ود خاكي دا
 انـيـع ريشـميـر جـي پيـن ريشـورالديـيخ نـش

 الـتغـيار اشـت بسـحق داش   باد خوش بودـزاه
 ر نيزـوم دهـل صـد اصـريفد و تـريـتج   باودـب

 يار سالـل بسـير و عسـل شـم و بصـتارك لح
 صاحب كشف و كرامت بود و نطق خوب داشت

  اويسي بود گفـت ايـن را وي صاحب مقـالهم
ايم نيك پيداست كه افكار و آداب و سلوك  از ابياتي كه در فوق درج نموده

ل شعراي كشميري زبان دورة او  بهق ولي متعلّالديننور.  چگونه بوده استها ريشي
 لحاظ او چه از. االمثال او نيز در كشمير رواج تمام دارد است و مانند هللا عارفه ضرب

مقام روحاني و چه از نظر شاعر كشميري زبان مقام بسيار بزرگ را حايز است و 
دانند و كمتر   ميي دانسته و بدون امتياز مذهب و نژاد او را صوفي ملّها كشميري

است کسي ين ريشي دلا اين نوراه زده باشند امدرويشي را سراغ داريم كه بنام او سكّ
ه بنام او زد و در كشمير رايج  هجري سك١٢٢٣ّان در  خان ناظم افغمحمدكه عطا 
ه تعادل و توازن ه و روحاني ريشي است كه او بين قواي مادياهميتاين هم . ساخت

 الدينويدعو شعر الشيخ نور: نويسد  مي)عربي (الهندةفثقا ةبرقرار كرد و چنانچه مجلّ
 الدين شيخ نور.)٦٥ ص (الروحيهنندرشي ايل توازن تام بني القوي املاديه و   بهاملعروف

 هجري فوت كرد ٨٤٢العابدين در   سلطان زينعهِد هريشي در شصت و سه سالگي و ب
 گنائي بر او نماز نعالم معروف آن عهد بابا عثما. و در چرار شريف مدفون گرديد

  :قرار ذيل است هريشي چهار شاگرد داشت كه نام آنان ب. جنازه خواند
  ,الدين بام -٢  ,الدينبابا نصر -١
  .الدين لطيف -٤   والدين زين -٣
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  )ه ٩٨٤: متوفّي(العارفين شيخ حمزه مخدوم  سلطان
 هجري ٩٠٠سال  هاو در مقام تيجر ب. شيخ حمزه مخدوم از كبار مشايخ كشمير بود

عثمان و از لحاظ خانواده  اسم پدرش بابا.  شدتولّدم
خاندان رينه   بااين ترتيب هچند ربنسي راجپوت بود و ب

بابا علي رينه برادر و . نسبت خويشگي داشته است
علي رينه در احوال شيخ حمزه .  شيخ حمزه بودةخليف
 تأليف نموده است و اين تذكره شامل العارفينةتذكر

شيخ حمزه بعد از تحصيالت ابتدائيه . دوازده بابا است
 دارالشفا علوم ةعيل كبروي آمد و در مدرسپيش بابا اسٰم

ا از استادان حمزه آخوند ملّ. گرفتجه را فرامرو
ه سرآمد روزگار بوده و بنابر حمزه در علوم ديني. اند اهللا حقاني بوده فتحملّا اهللا و  لطف

ف گشت حضرت او را خان وقتي كه عالمي از تيراه در حضور حمزه مشررؤگفته م
 ذكر اصحاب او هم ةر نام دارد براي مطالعه داد در تذكالمجالسةهنزكتاب عربي كه 

  :قرار است ه است كه اسماي آنان بديندآم
شيخ , مهدي ملك, شيخ احمد چالگي, نوروز ريشي, حيدر تارابلي مير, داود خاكي

شيخ , شيخ كنكي ريشي, موالنا شاه دولت, خواجه عبداهللا, شيخ زيتون,  اسالممحمد
. الدينبابا نور,  هاديمحمدشيخ  ,مولوي ابراهيم, عبدالعزيزملّا , يالهٰد صوفي, علي رينه

 هجري تأليف كرد و ٩٨٢ در سال »يهسلطان« بنام تصوفاي در  شيخ احمد چالگي رساله
  .آن مقام مرشد را شرح داده است در

او اين . المرشد استةف تذكرديگر از مريدان حمزه خواجه ميرم بزاز بوده كه مؤلّ
جه حسن قاري نيز مريد حمزه بوده او خوا.  هجري تأليف كرد٩٩٧تذكره را در سال 

العارفين ةچل ق قاري مريد حمزه چلخواجه اسٰح.  را تأليف كرده استالطالبين راحت
ق قاري كتابي ديگر هم دارد كه اسٰح. نوشته و در آن احوال حمزه مرقوم گرديده است

خ  چهاردهم ميالدي در فضايل شيقرنغالم احمد سوپوري در آغاز .  استحسينهبنام 
تأليف كرده را  رموزالطالبينجعفر مريد حمزه  محمدمولوي . حمزه مثنوي ساخته است

  .است

 بخش گنج بھاءالّدین شیخ

 از یكي) ھ 849: م(

 كبار و امیركبیر خلفاي

 مورد و كشمیر مشایخ

 نورالّدین احترام و تكریم

 .است بوده ولي



   فارسي فرهنگ و ادِب کشمير و نقِش آنان در نشِرصوفياِن  ٥٩

  

داود  .ماران سرينگر مرجع عموم ارادتمندان است شيخ حمزه در شيب كوهمزاِر 
  :را بدينسان گفته است وي خاكي مريد او تاريخ وفات

  »مخدوم مرحوم«مناسب يافتم   اتشـال تاريخ وفـتم سـچو جس  
  ) ه٩٨٤(

  )ه ٩٩٤: متوفّي(العلما بابا داود خاكي  شيخ
 ٩٢٨سال  هاو ب. العارفين شيخ حمزه مخدوم بود  سلطانة خليفتصوفداود خاكي در 

 ةزاد يورا و خاله  قالشةوي مقيم محلّ.  يافتتولّد گنائي ةهجري در سرينگر در خانواد
 خاندان و چگونگي ةفي دربارات كااطّالعفانه متأس.  يعقوب صرفي بوده استمحمدملّا 

ه خاكي تمام زندگي را در خدمت مرشد خود گذراند البتّ. اوضاع آن در دست نداريم
او از حيث . غيره كرده است  وملتانطرف الهور و  هاحياناً مسافرتهاي كوتاهي نيز ب

اي بنام  در ثناي مرشد خويش قصيده. ف و شاعر معروفي استگري مؤلّ صوفي
بعداً . ين ولي را بيان كرده استدل الميه فضايل نوراةساخته و در قصيد نيوردالمريد

 او .باشد  ميدستورالسالكين را در نثر فارسي شرح داده كه نام آن وردالمريدين
 مير.  بوديه و سهرورديهخاكي پيرو مسلك چشت.  را نيز تأليف كرده استالفوايد مجمع
خ يكي از اعيان رؤقول م هكشمير وارد شد و ب ه احمد كرماني سهروردي از كرمان بسيد

والي ملك سه هزار . جهت خادمان آنجناب نمود  به نرورهةملك بناي خانقاهي در محلّ
و خاكي از مجالست و مفاوضات كرماني . ر كرده بودخروار براي وظائف درگاه مقر
دري بابا حيدر و حسن قاري و مخدوم شيخ احمد قا كسب فيض كرد و نيز از مير

شيخ   باالهور آمد و  بهملتانداود خاكي در دوران مسافرت از . استفاده معنوي نمود
 هجري ٩٦١سال  هاحمد قادري مالقات نموده و قادري حسب مشورت خاكي ب

 حضرت خاكي مانند نسيم در عبور و مرور بود و مردم را امر. كرد يسفر كشمير هب
الوجود را كه در آن ةنند ساير صوفية وحدخاكي ما. كرد  ميمعروف و نهي از منكر به

  :گويد  مي.غ بودشوند، مبلّ  ميتها و اديان يكيهمه ملّ
  طلبـم از هر سو من بيچاره ترا مي  گه بمسجد روم وگاه بميخانه شوم  
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ي مشار باشد كه در زهد و تقٰو  مي پارسامحمداز مريدان سرشناس او خواجه 
در مسائل و احكام اسالم نوشته است كه تحقيقات اي  خواجه مذكور رساله. بالبنان بود
  . هجري فوت كرد٩٩٤حضرت داود خاكي در سال . نام دارد

ه ٩٩٩: متوفّي(د ميرحيدر سي(  
سيا در د مير حيدر اصالً اهل گجرات پاكستان بوده ام

موله   تيلهة دهم هجري وارد كشمير و در محلّةاواخر سد
او كتاب . گرديدساكن شد و در هدايت مردم مشغول 

اين .  هجري تأليف كرد٩٨٢ را در سال المخلصينةيهدا
اذكار صوفيه است و  كتاب داراي تفصيل اعمال و

. ي و احوال شيخ حمزه را نيز دربرداردت صالح، تقٰو و امثال محبتصوفموضوعات 
  . هجري روي داد٩٩٩سال  همرگ وي در كشمير و ب

  عقوب صرفيي محمدملّا 
 علي گنائي در سال محمدبن مير بن مير حسن  »صرفي« بهيعقوب متخلص محمدملّا 
. كرده و شعرگوئي آغاز نمود  را حفظقرآندر هفت سالگي .  يافتتولّد هجري ٩٢٨
آني ختالني شاگرد جامي ملّا گرفت و سپس   ميابتدا اصالح در سخن از پدر خويش در
 و حافظ بصير خواند و بعد الدين  رضيجه از موالناعلوم مرو. عنوان استاد برگزيد هرا ب

 حسين الدين سمرقند رسيده و شيخ كمال  بهاز فراغت تحصيالت در نوزده سالگي
نمود اثر و   ميه بيعت كبرويةخوارزمي را خليفه گرديد و طالبان حقيقت را در سلسل

 وسف مير نخست وزير كشميري مير فرزند محمدي نفوذ صرفي خيره كننده بود و حتّ
ر او مفس.  و جامع استع صرفي بسيار متنوشخصيت .مريد و آنگاه خليفه صرفي گشت

ثقرآن، محدوي . اح و سياستمدار بوده است، فقيه، صوفي، شاعر، نثرنويس، سي
او در . سفرهاي طوالني كرده و از رجال بزرگ هر كشور مالقات و استفاده نموده است

 محمد امين، محمد  بادر بدخشان. بداهللا ابوالمعالي دواني و مير عالدين جالل  باكابل
 محمد زاهد بلخي و دوست محمد  با، و شاه يوسف مجذوب در بلخالدين علي شمس

کسي نورالدين ريشي 
 خان است كه عطا محمد
 ١٢٢٣ناظم افغان در 

هجري سكه بنام او زد و 
 .در كشمير رايج ساخت
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در . محمدصادق   با صالح، در سبزوارمحمد، قاضي الدين شيخ نظام  بادر نارنول. خان
ابراهيم   باي در بلوچستان مهدمحمد سيد  باجالل ولي، شيخ ناصر در گجرات  بابخارا

شاه   باد الف ثاني، در دهليمجد  باي آهنگر، در مرهندموٰس  باخاموش، در الهور
 …و شيخ سليم چشتي، در اجمير  باريکسي پور جالل، در فتح  باعبدالعزيز، در آگره
 , طوس, مشهد, قراكول, يارقند,ت مسافرت از تاشقندصرفي در مد. مالقات كرده است

او در بغداد .  حضرت موت ديدن كرده است, يمن, عربستان, بغداد, قزوين,راق ع,شام
  : سعيد نفيسيةبنابر گفت.  امام ابوحنفيه و در مشهد عصاي امام رضا را گرفته استةخرق
شاه طهماسب صفوي نيز مالقات كرده و او را   باايران هدر دوران مسافت ب”

  .“نصاف را از دست ندهدبي و اتعصّ نصيحت كرد تا در امور ديني بي
 شاگرد صادق طارمي، شيخ حسن طارمي، شيخ عبداهللا، شيخ يهوي در علوم دين

 بكر، ابوسلمه، شيخ علي هندي، شيخ يوسف مغربي، شيخ عثمان حبشي، و شيخ محمد
 الف ثاني دمجد  بهابن حجر مكّي بوده است و در حديث شيخ احمد سرهندي معروف

  .باشد  ميشاگرد صرفي
 ازدواج كرد و گويا داراي اوالد الدين عالء سيددختر  با هجري٩٥٣خ صرفي در شي

اند و اسماي آنان   شان عالم و صوفي بودهةاو شش برادر داشته كه هم. هم بوده است
  :قرار است بدين

 محمد مير , شريفمحمدمير . نوروز از او بزرگتر بودند  و ميرالدين كمال مير
داشتند و  صرفي ارادت ه باكبر كبير همايون و.  برادران كهتر بودندابراهيم و مير حيدر

  . امور ديني سند بودةذات او در كلي) ١٨٢  ص,١ ج (اكبري آئينبنابر شهادت 
عبدالقادر بدايوني گفته است كه صرفي راهنماي ديني و در علوم عربي و تفسير و 

  . مجتهد و امام بوده استتصوفحديث و 
ت وطن خود مراجعت نمود ديد كه ملّ هفي چون از مسافرت بحضرت يعقوب صر

. ي منقسم شده و در هر سو هرج و مرج حكمفرماستكشمير بدو دسته شيعه و سنّ
 هاين صوفي هم. ب و پشتيبان شيعه شده استخود سلطان يعقوب شاه چك متعصّ

اود د همراهي بابا  بال نكرده ودوست و يكتاپرست اين اغتشاشات مذهبي را تحم
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خاكي و تني چند از اكابر رهسپار دهلي گرديد و اكبر شاه هند را براي فتح كشور 
شرط اينكه ها بكشمير آماده ساخت و قول داد كه او خود نيز كمك خواهد كرد ام:  

  ؛پادشاه در امور ديني مداخلت نكند .١
  ؛ را برده نسازندها حكام كشميري .٢
اهل كشمير از جور و بدعت محفوظ  .٣

  ؛مانند
  . كشميري از امور ملكي جدا بماننديمراا .٤

كر را قبول كرد و الذّ ط فوقياراكبر پادشاه ش
 هجري جزو پادشاهي اكبر ٩٩٤كشمير در سال 

 ١٢ شيخ صرفي هشت سال بعد روز .شاه گرديد
 ةمقبر.  هجري در هفتاد و پنج سالگي رخت از دنياي فاني بربست١٠٠٣قعده سال  ذي

تاريخ وفاتش از . ر موجود و زيارتگاه اهل ايمان استآنحضرت در زينه كرل سرينگ
زبان عربي و  هآيد شيخ يعقوب صرفي بايد بزرگترين نويسنده ب ميبر» شيخ امم بود«

فارسي بعد از شاه همدان محسوب شود زيرا كه او در موضوعات گوناگون آثار فراواني 
  :طور خالصه چنين است هدارد كه شرح آنها ب

  ؛شرح صحيح بخاري -٢  ؛)عربي ه بقرآنتفسير  (الطالبين مطلب -١
  ؛حاشيه بر توضيح تلويح -٤  ؛شرح اربعين -٣
  ؛كنزالجواهر -٦  ؛مناقب اولياء -٥
  ؛اتشرح رباعي -٨  ؛االذكارةلرسا -٧
  ؛بيضا يد -١٠  ؛الحج مناسك -٩

  ؛روايح -١٢  ؛شرح ثالثيات بخاري -١١
  ؛ديوان اشعار -١٤  ؛خمسه -١٣
  .االلهام فيضي ر سواطعنقطه ب تفريظ بي -١٥

ن جامي حٰمعبدالرملّا آني در شاعري استاد صرفي و شاگرد ملّا چنانچه مذكور شد 
اي   صرفي از جامي تقليد كرده و خمسه.او صرفي را جامي ثاني لقب داد. بوده است

  :بدين شرح. استساخته 

بابا داود خاكي پيرو مسلك 
مير . چشتيه و سهرورديه بود

سيد احمد كرماني سهروردي از 
كشمير وارد شد و  كرمان به

قول مؤرخ يكي از اعيان ملك  به
بناي خانقاهي در محلّة نروره 

 .جهت خادمان آنجناب نمود به
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 االسرار مخزن است و در جواب تصوف در مسائل اخالق و :االخيار مسلك .١
  . هجري نظم گشت٩٩٣ و در د اين مثنوي چهار هزار بيت را دار,سروده شده

 بيت ٣٦٠٤ هجري منظوم ساخت و ٩٩٣ صرفي اين داستان را در :وامق و عذرا .٢
  .دارد

 هجري و در ٩٩٨سال  ه بآن راة قديم است و صرفي  اين هم قصّ:ي و مجنونليٰل .٣
رده ولو اينكه از  او مسائل عشق حقيقي را بيان ك. بيت سروده است٢٦٠٤
  :گويد  مي عشق مجازي نيز منكر نيست،اهميت

  كه از بهـر حقيقـت كارسـازيسـت  متاب از عشق رو گرچه مجازيست  
 را يه را داراست و صرفي احوال شخص)ص(ذكر غزوات رسول اكرم: النبي مغازي .٤

هجري  ١٠٠٠  بيت دارد و در سال٣٣٨٠اين مثنوي . نيز در آن شرح داده است
  . گرديدنظم

. وي شرح داده استنمنازل سلوك و مسائل عرفاني را در اين مث: مقامات مرشد .٥
  . هجري است١٠٠٠ است و سال نظم آن ٣٥٠٠تعداد ابيات 

چون موضوع اين مقاله .  اشعار صرفي شامل جميع اصناف شعري استکليات
  صرفينقل ابياتي چند از  به و عرفان در كشمير است اينكتصوفارتقاء تدريجي 

  :رباعي. پردازيم مي
  بيـرون ز هـمـة آشـتي و جنـگ شـود  خوش آنكه دلش صاف ز هر رنگ شود  
  ودـرنگ ش همرنگ كسـي شـود كه بي  رنگي اسـت با دلبر مـن كه رنگ او بي  

  :و اينك دو بيت از يك غزل او
  رـگ وهـت جلـنم آن رخ نيكوسـدر هرچه بي  گر وهـت جلـك دوسـنه يـيزار آـد هـدر ص  
  گر تر كه دوست بهر سوست جلوه وين طرفه  ده سرگشته بهر دوستـخلقي بهر طرف ش  

  :قرار ذيل است هشرح خلفاي صرفي ب
  , شاه قاسم حقاني-٢  ,اهللا نوشهري  خواجه حبيب-١
  ,اراهللا عطّ  خواجه حبيب-٤  , خواجه يعقوب دارولي-٣
  , شيخ نعمت اهللا-٦  , ميرزا كامل بيگ بدخشي-٥
  ,اب نوريوهل عبدا-٨  ,الم قلندربدالسي عجحا -٧
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  , شاه اسداهللا نوري-١٠  , شاه فضل اهللا نوري-٩
  , نوريالدين  شاه محي-١٢  , نوريالدين  شاه عظيم-١١
ي خانقاه  نوري متولّالدين  پير محي-١٤  , علي نوريمحمد -١٣

  .قيد حيات است هصرفي و ب
او شمايل . دانشمند بوده استكبير حسن فرزند يعقوب صرفي نيز عالم و ملّا 

 در خطّي ةترمذي را استنساخ كرده و بر آن حواشي نوشته است و اكنون اين نسخ
 هجري اندراج گرديده ١٠٥٥اين نسخه سال . دانشگاه داكا پاكستان شرقي موجود است

  .است

  )ه  ١٠٠٦: متوفّي(كشميري  محمدحاجي 
كشمير رفته و مستقالً در آنجا مقيم  هن ب علي همداني از ايراسيد  بامحمدبزرگان حاجي 

او سالي چند .  يافت و در جواني علوم را فراگرفتتولّد در كشمير محمدحاجي . شدند
سربرده و بعد از  هب) ه ١٠١٢: متوفّي( باقي نقشبندي دهلوي محمددر خدمت شيخ 

حاجي . تدريس پرداخت بهوطن خود عودت نموده و  ه و رموز بتصوفآموختن اسرار 
عالم و نويسنده داراي پايگاه بزرگي بوده است وآثار زيادي   از حيث صوفي ومحمد

  :تأليف كرده است بدين شرح
  ,نآفضائل القر -٢  ,شرح شمايل النَّبي -١
٣- االنوار شرح مشارق -٤  ,دشرح المجر,  
  ,الوضاع في بيان مذاهب االربعه  كتابةخالص -٥
  ,الشريعه مصباح -٧  ,يهمنتخب شرح اورادالفتح -٦
  .شرح حصن حصين -٨

  . هجري درگذشت١٠٠٦دست در سال  اين نويسنده چيره

  خواجه حبيب اهللا حبي
عرصه  ه هجري در نوشهره سرينگر پا ب٩٦٣سال  ه بالدين خواجه حبيب اهللا ابن شمس

ي معروف او در علم و دانش و زهد و تقٰو. كرد  ميص حبي تخلّ,خواجه. نهاد گيتي
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او هم مانند مرشد خود صوفي و . م است در عربي و فارسي استادي او مسلّ.استبوده 
 تربيت تصوفيعقوب صرفي و در ملّا وي در علوم شاگرد . ف بوده استشاعر و مؤلّ

 خليفه بود و بعد از وفات محمديافته مير 
ارشاد  صرفي حبي خليفه او گرديد وملّا 

بي ح. عهده گرفت هو هدايت مردمان را ب
 سلوك ة رسال,تصوفدر مسايل و عقايد 

 القلوب راحت و القلوب تنبيهو كتاب 
تأليف نموده و در شرح احوال يعقوب 

بيشتر از اشعار او .  ايشان را نوشته استحضرت مقاماتصرفي مرشد خود كتاب 
گويد مي.  وحدت اديان بيان شده استةصوفيانه و عارفانه است و در آن نظري:  

  چـــه حــدِ ال درو الّا نگـنــجــد  دـه در وي ال نگنجـي كـزهي حال  
  كه در وي كيف و كم اصال نگنجد  ست امقامي برتـري از چند و خون  
  كـه آنجـا بنـده و مـوال نگنـجـد  بگويم يك سخن من پوست كنده  

*  
  استخرمني در دانـه و يا دانـه اندر خرمن   يا منم اندر جهان و يا جهان اندر من است  

ي يك مثنوي در حمد ذات باري تعالي نيز دارد، ولي غزل او بسيار پرشور و حب
  :انگيز است هيجان

  )حبي(سينه كبابم كباب ديـده پرآبم پرآب   گرمي شوقت چه كرد نرمي ذوقت چه كرد  
اينك ابياتي چند . زبان عربي و فارسي و كشميري سروده است هي بيحبي غزلها

العين طاهر اين ةعربي او كه جز در ديوان صحبت الري و قر هلوط بغزل فارسي مخ از
  :سبك ديده نشده

  يكي نباشـد چو من بعالـم شكسـته حـالي ز نسـل آدم
  حبسـت حبـساً قُـتلـت قتـال غـرقـت غرقـا حرقت نارا

  كه سودي در آن ندانم كرد جانم مبين بين كه سودا چهب
  همـا بغـم سـلمـاـت هبشـريت غـمـاً بهيـم دنـيـا و

ـه كالــزالل شـيـئـاًـفــانّ ـااذا ضـحـك فـصـرتُ حي  
  ازوست قائم حيـات حضـر و ازوست دائم دم مسـيحـا

در حديث شيخ احمد 
مجدد  سرهندي معروف به
ملّا  الف ثاني شاگرِد

 .باشد صرفي مييعقوب 
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آن ديار نموده و حاكم مزبور   بهدرخواست حاكم پكلي مسافرت هگويند حبي ب مي
 ١٠١٥سال  ها بمولد خود برگشت و در آنج هحبي بعداً ب. خانقاهي براي او بناكرده بود

  . نوشهره سرينگر استةمزار اين رادمرد كشمير در محلّ. هجري فوت كرد
  : يعقوب صرفي مرشد و مراد خود چنين گفته استةحبي دربار

  اين نسبت ازان سالك مجذوب طلب  اي دل سـند از ثـاني يعقـوب طلـب  
  آنـگاه ز دل يوسـف مطلـوب طلـب   حـزن مقـام كن از غم عشقتدر بي  

  )ه  ١٠٤٧: متوفّي( غازي الدين ابوالفقرا بابا نصيب
او فرزند شيخ .  در كشمير بوده استيه از كبار مشايخ سهرورد)ه ٩٧٧ تولّدم(بابا نصيب 

او كسب . ه بود مريد شيخ حمزه مخدوم و بابا داود خاكي سهرورديتصوفحسن و در 
 ةاشاع  را وقف خدمت مردم وجالل نموده و سپس زندگي خودملّا كمال و ملّا علوم از 

 تاريخ اعظمي در وقت خود ملجأ و مآب غُربا و بيچارگان ةدين اسالم كرد و طبق نوشت
تقريب ارشاد و هدايت  هاكثر در قربات و پرگنات ب. فرمود  نميبود و يكجا سكونت

حدود بع شريعت بوده و در مسافرتهاي تبليغي غالباً در بابا كامالً متّ. گذرانيد  ميخاليق
 رفاساخت و نشر مع  ميرفت مسجد  مياند و او هرجا كه چهارصد تن همراه او بوده

 ابوالفقرا معروف ةكني  به در عهد جهانگير پادشاه شهرت يافته والدين بابا نصيب. نمود مي
  .گرديد

  :خُرم كشميري شاعر دورة مغولها در ثناي بابا نصيب گفته است
  الدين علَم زن چو شد بابا نصيب  نبكشـميـر آمـده اسـالم روشـ  

. ق بودخدا و مريد شيخ اسٰح  با نيز درويشالدين  برادر بابا نصيبالدين شيخ شمس
باشد كه شرح احوالش را در همين   مي داود مشكاتي,از بزرگترين مريدان بابا نصيب

 او شهرت )نورنامه (نامه ريشيف هم بوده و كتاب بابا نصيب مؤلّ. مقاله خواهيم نگاشت
ل ذكر مناقب خلفاي در قسمت او. اين كتاب مشتمل بر دو قسمت است. جهاني دارد

در قسمت دوم شرح احوال و كرامات صوفيان كشمير مذكور گشته  اربعه آمده است و
زبان  هاحاديث رسول نيز اندراج يافته است و اشعاري ب  احوال آيات قرآني وضم و در

قسمت دوم اين . كه شرح آن در فارسي نوشته شده استخورد   ميچشم هكشميري هم ب
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داراي احوال  شود و  مي ولي شروعالدينآور كشمير شيخ نور كتاب از احوال صوفي نام
 تأثير زبان تركي و كشميري قرارگرفته و لغاتي ف تحِتزبان مؤلّ. باشد  مييازده صوفي

  .كه امروز متروك شده است دارد
واره در سير و سفر سابقاً گفتيم كه نصيب هم

 داشته ملتانمريدان زيادي در كشمير و در  بود و
  مسافرتملتان هاست و او غالباً براي ديدار آنان ب

  .نمود مي
الحرام سال  م محر١٣ روز الدين بابا نصيب

 او تاريخ رحلت امه حيدر چرخي شاگرِدعلّ. هجري در سرينگر درگذشت ١٠٤٧
  . گفته است)ه ١٠٤٧ (»حينخيرالصال هو و«نصيب را  بابا

  )ه  ١٠٧٠: متوفّي(مالو  شيخ داود بته
زيب شهرت يافته و  او در عهد اورنگ. مالو مشهور است نام بته هشيخ داود در كشمير ب

 ةاثر سيرت پاكيزه و فضائل انساني بيشتر از مريدان او از طبق ا برسواد نبود ام  بااگرچه
 يال كه صوفي صاحب قال و حال و شاعر الدين زينا ملّ ةويژ هاند و ب علما و شعرا بوده

ملّا خوشنويس مشهور كشميري . شود  ميمالو شمرده بوده از مريدان سرشناس بته
 حسن شاه در خدمت شيخ ةقلم بنابر گفت ين مراد زرمحمدمحسن شيرين قلم برادر 

و مريدان را برنج كرد   ميدست خود زراعت  بامالو شيخ بته. ١مالو استفاده كرده بود بته
مالو شهر   بتهةمقبره او در محلّ. اند مالو گفته خوراند و همين سبب او را بته  مي)بته(

 هجري وفات ١٠٧٠او در سال . سرينگر امروز هم زيارتگاه مسلمانان كشمير است
  .يافت

  )ه ١٠٧٢: متوفّي(شاه قادري ملّا 
كشمير را براي سالياني چند مركز ليكن او چون  االصل نبوده و شاه قادري كشيمريملّا 

 تأثير تعلمات او تبليغ عقايد خود ساخته بود و صوفيان اين واليت سخت تحِت
                                                   

  .١٩ص , ٤ج , تاريخ حسن  .1

صرفي  ههمايون و اكبر كبير ب
ارادت داشتند و بنابر شهادت 

) ١٨٢  ص, ١ ج (اكبري آئين
ذات او در كلية امور ديني سند 

 .بود
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 را نيز در رديف صوفيان كشمير شمرده و در شرح اوبدين سبب بودند قرارگرفته 
  .پردازيم  مياحوال او
عبدي ملّا  ابن قاضي محمدشاه ملّا 

سال  هاو ب.  آمددنيا هب) افغانستان(در اركسا 
حضور  ه هجري وارد الهور و ب١٠٢٣

حضرت ميان مير براي هدايت نفوس در 
كشمير رفت و  ه هجري ب١٠٤٩سال 

. تقريباً سه سال در آنجا اقامت گزيد
 شاه عقيدت بسيار املّ ه بداراشكوه پادشاه

ملّا   باداشت و در كشمير بود كه او مي
 هجري مالقات كرد و ١٠٥٠سال  هشاه ب

كشمير   بهين كه اداراشكوه قبل از. شاه در سرينگر ساختملّا براي را  محلّ  پريةانقاخ
  . را تأليف كرده بوداالولياءةسفينرود كتاب 

زبان اهل  ه را بقرآنگير شد و تفسير   شاهي گوشهةشاه در كشمير نزديك چشمملّا 
 او شاعر هم بوده و. د را تفسير كنقرآنل ة اورمگر نتوانسته بيشتر از پا.  نوشتتصوف

.  و عرفان را بيان كرده استتصوفگويند درصد هزار بيت حقايق و معارف  مي
او كتاب . كرده  ميمعرفيداراشكوه معتقد وحدت وجود بوده و خود را قادري حنفي 

ناگفته نماند كه .  هجري تأليف نموده است١٠٦٥ در البحرين مجمعنام  هديگري ب
داشتند، مكتبي كه در آن هدف اصلي  ضادفيه دو مكتب متّزيب صو  اورنگعهِد در

شاه و ملّا راهنمايان اين دسته . انسان تكميل روح بوده و مريد پايبند شريعت نبوده
شود و   مياند و مكتبي كه در آن يگانگي شريعت و طريقت ديده داراشكوه و سرمد بوده

شاه از ملّا  ةعقيد. الف ثاني بودد مجد  بهببنيانگذار اين مكتب شيخ احمد سرهندي ملقّ
  :گويد اين رباعي پيداست كه مي

  خبري جوياي خدا چرا ز خـود بي  اي طالب ذات از چه رو در بدري  
  نگري مياينست حقيقت ار بخود    و جملگي عين توانداي عين همه  

  .مدفون شد فوت و) پاكستان( هجري در شهر الهور ١٠٧٢سال  هشاه قادري بملّا 

ملّا آني در شاعري استاد صرفي 
و شاگرد ملّا عبدالرحٰمن جامي

او صرفي را جامي . بوده است
صرفي از جامي . ثاني لقب داد

اي ساخته  تقليد كرده و خمسه
 .است
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ينيدد فرسيبعد  به هجري١٠٧٥: متوفّي( قادري الد(  
 ةوسيل هو و چه در كشتوار و پونج صرفاً بم است اسالم چه در كشمير و جامچنانكه مسلّ

صوفيه و روحانيون رسيده و استقرار گرفته و قشون و عساكر مادط ي و سياسي توس
 قادري الدينفريد  سيدةوسيل هسنگه راجاي كشتوار نيز ب شاه مسلمان شد جايا بلبل
اس علي دين ملوكهم رعيت كشتوار متدرجاً حكم النّ هاسالم گشت و بعداً ب  بهفمشر

  .ر گرديدنور اسالم منو هب
دد سيين فريدمحمد قادري فرزندالددي از اوالد مصطٰف سيعبدالقادر گيالني و  سي 

  سيد.فت ياتولّد هجري ١٠٠٠وي در سال . بوده است) خوارزم(اهل بغدادك 
 المغربي و در الدين شيخ جالل  باهاو در مكّ.  قادري مسافرتهاي زيادي كردهالدينفريد
.  قادري مالقات و از آنان استفاده و استفاضه معنوي نموده استالدين  محيسيد  بامصر

آگره رفت و در دورة حكومت شاهجهان  هسند آمده و سپس ب  بهآنگاه از خوارزم
  و شاه ابدال ومحمدمريدان خود مانند درويش  تن از چهار  با از آنجادهلي رسيد و هب

 كشتوار وارد شده و ة هجري در در١٠٧٥سال  ه بمحمد  ساماني و يارالدين بهاءسيد
اسم   بهجاي كشتوار مسلمان و سنگه راتبليغ اسالم نموده و بالنتيجه جايا هشروع ب
نوبت خود  ه كرت سنگه نام داشت نيز بجانشين او كه. خان موسوم گرديد بختيار

 سير خبعداً فر. خان نام يافت زيب پادشاه سعادت يار از طرف اورنگ مسلمان شد و
تاريخ وفات حضرت قادري درست معلوم نيست . خواهر كرت سنگه ازدواج كرد با

مزار آنحضرت در كشتوار . هجري فوت كرده است ١٠٨٠-١٠٨٥ ولي محتمالً در حدود
  .يدتمندان و طالبان حق استمرجع عق

  )ه  ١٠٨٢: متوفّي( محسن فاني محمدملّا 
 محسن فاني بدين معني صوفي نبوده كه مريدان و خانقاه داشته باشد ولي محمدملّا 
اسم اين . لحاظ عقايد و اخالق و روش زندگي كمتر از يك صوفي نبوده است از

زند شيخ حسن بن راو ف. بودتخلص او فاني   محسن ومحمدشاعر  عالم و فيلسوف و
عقوب ي محمدماتي را از شيخ او تحصيالت مقد. گنائي بوده) محمد يا(شيخ محمود 

 ه امثال الهور و دهلي مسافرت كرد وقار شهرهاي شبه  بهآنگاه صرفي كسب نموده و
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بعد از طرف شاهجهان . ل بوده است خان والي بلخ نيز متوسمحمد نذر درباِر هچندي ب
سمت رياست دادگستري منصوب شد و در همين سنوات مريد  هآباد ب شاه در شهر اهللاپاد

كشمير بازگشت و در آنجا نيز   بهدر اواخر عمر.  گشت)ه ١٠٥٨: متوفّي(اهللا  شاه محب
محل منزوي  ت در خانقاه پريرئيس دادگستري بوده است و بعد از انقضاي مأموري

طاهر غني و حاجي ملّا ترين شاگردان فاني  از برجسته. تدريس پرداخت هگشت و ب
داني و فاضل  سالك نكته” الخيالةأمر ةفاني بنابر گفتملّا . اند  اسلم سالم بودهمحمد
ترين شاعران  سرائي نيز در رديف اصيل  و در شعرگوئي و مثنوي“ر بودهمتبح

 اب آقاي دكترسعي دانشمند گرامي جن هات او بمثنوي. رود  ميشمار هگوي كشمير ب پارسي
 ديوان اشعار فاني کليات. طبع رسيده است ه اميرحسن عابدي استاد دانشگاه دهلي بسيد

فاني هم مسلك داراشكوه بوده و .  دانشمندان بوده و هستتوجه نيز هميشه مورِد
ذيالً ابياتي چند از كالم . چشم احترام نگريسته است هحقايق جمله اديان و مذاهب را ب

  :گردد كه همگي حاكي از عقايد صوفيانه شاعر است ي مفاني درج
  حريص دولت معني شريك سلطنت است     
  بگذر از خود تا تواني ديد از آن قد جلـوه أي          
ــت   ــرو رف ــود ف ــاد او در خ ــز ي ــسي ك   ك
  گـردون نــدوخت خرقــة تجريـد بــر تــنم  
  چشمي كه بود كور چه بيـدار چـه خـواب       

  ه دورـك چـه نزديـراهي كه بود غلط چ

ــدائي ــ گ ــست  ادر م ــاهي ني ــم ز پادش   ك
  نردبان عالم باال همين يـك زينـه اسـت         

  دريــــاي حقيقــــت آشــــنا شــــد بــــه
ــساخت     ــا ن ــا فن ــرا ت ــاي م ــراهن بق   پي
  بحري كه شود شور چه آب و چه سـراب         

  شتاب چه و شيب چه هرزه رود كه عمري
 هجري در شهر سرينگر كشمير ١٠٨٢سال  هاين درويش فيلسوف و شاعر عالم ب

  . عالم ثبت بوده و خواهد بودةان اين يگانه مرد كشمير بر جريدردرگذشت و ليكن دو

  )ه ١٠٩٧: متوفّي(داود مشكوتي 
ست كه او در  ام است اينا آنچه مسلّي نداريم اماطّالعخاندان مشكوتي ما   بهراجع

 استادي ةامه حيدر چرخي آموخت و درج يافت و علوم فقه و تفسير از علّتولّدكشمير 
نام  ه را حفظ كرده بود بدين سبب داود بةو مشٰكث احاديةنكه مجموعچو. دست آورد هب

 غازي بوده و الدين او در علوم باطني شاگرد و مريد بابا نصيب. تي شهرت يافتامشك
تذكار است كه  هالزم ب. از خواجه خاوند محمود نقشبندي نيز تربيت باطني يافته است
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 ة در كشمير ساكن و در طريقت خليف هجري١٠٥٢ الي ٩٦٥خاوند محمود نقشبندي از 
فارسي  ه بسعادت گنج خاوند محمود كتاب ة نوالدين معين. ق بوده استخواجه اسٰح

 خاوند ةنوشته كه در آن حكايت دربار
محمود و واقعات تاريخي از اكبر تا 

  .شاهجهان درج شده است
 شامل چهار ركن سعادت گنجكتاب 

  :است بدين قرار
ركن ؛ركن دوم، فقه ؛ل، عقايدركن او 

 ركن ؛سوم، ذكر حضرت رسول و خلفا
ف احوال سي تن از مؤلّ. تصوفچهارم، 

 خراسان و بيست و دو يهصوفيان نقشبند
 تركستان را نيز در يهصوفيان نقشبند تن از

. اند اين كتاب آورده كه همعصر او بوده
  . استالدين معينفات  نيز از مؤلّبهطي ةأمر و رضواني ةرسال ,يهنقشبند فتاوي

  )ه ١١١٦: متوفّي(مخدوم حافظ عبدالغفور 
دنيا آمد  هاو در كشمير ب.  صالح كشميري بودمحمدمخدوم حافظ عبدالغفور فرزند شيخ 

 وي. عيل غوري حضور و تربيت باطني يافته بودو بعد از تحصيل در محضر حاجي اسٰم
ي واقع در  معلّةاً در خانقاداشت و غالب  مي علي همداني عقيدت تمام سيدحضرت با

حضرت مخدوم در . نمود  ميوضي روحانيشد و كسب في  مي حاضرسرينگرشهر 
الم بن شاه از خلفاي مخدوم آخوند عبدالس.  بوده استيه نقشبندةطريقت پيروي سلسل

 در يه نقشبندةغ طريقالم مبلّ عبدالسدآخون. مسعود حسن شهرت بسيار داشته است
 شد و در عهد تولّددر كشمير مهجري  ١٠٨٦سال  هرده بب آخوند نام. دهكشمير شمرده ش

 زهگير محمد الدين شيخ شرف. االسالم كشمير منصوب گرديد عالمگير پادشاه شيخ
  ابراهيم كشميري از ارادتمندان آخوندمحمد فرزند خواجه )ه ١٢٠٦٥: متوفّي(

ةضروالم بوده و او كتاب عبدالسثورات حافظ أ كه در آن احوال و م نوشته استالمالس

زيب صوفيه دو مكتب  عهِد اورنگ در
متّضاد داشتند، مكتبي كه در آن هدف 
اصلي انسان تكميل روح بوده و مريد 

راهنمايان اين . پايبند شريعت نبوده
دسته ملّا شاه و داراشكوه و سرمد 

اند و مكتبي كه در آن يگانگي  بوده
شود و  شريعت و طريقت ديده مي

بنيانگذار اين مكتب شيخ احمد سرهندي 
 .مجدد الف ثاني بود ملقّب به
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مخدوم عبدالغفور مريدان زيادي در كشمير و شمال غربي . عبدالغفور اندراج يافته است
سال  هپاكستان مانند هزاره و پشاور داشته است و چون وفات آنحضرت در شهر پشاور ب

. ر استنام حافظ عبدالغفور پشاوري مشهو هست كه او ب افاق افتاده اين هجري ات١١١٦ّ
زنجير پيوند معنوي و ةرا حقاً سرحلق وي. تي در اين شهر ساكن هم بوده استاو مد 

  .روحاني مابين كشمير و پاكستان بايد دانست

  )ه ١١٢٥: متوفّي(حضرت عنايت اهللا شال 
ث و ه بود و بزرگترين محدتخآموشيد عبدالرملّا اهللا شال علوم را از ابوالفتح و  عنايت

 رومي مولوي مثنوي و صحيح بخارياو در كتاب . فتر  مي بشمارفقيه عصر خود
مريدان   خالفت از مشايخ عصر خود يافته وةوي خرق. خصوصي داشته است همهارت ب

گو نيز بوده و اشعاري در مسايل و اسرار   شال شاعر پارسي.شمار تربيت كرده است بي
 از شاگردان همين حضرت )ه ١١٠٩: متوفّي( امين گاني محمدملّا .  سروده استتصوف

 ٦٨اهللا شال در  عنايت.  نوشته استيسنّ  شيعه وةمناظر و تهذيب شرحبوده كه كتاب 
  . هجري رهسپار عالم جاويدان گرديد١١٢٥سال  هسالگي ب

  )ه ١١٢٦: متوفّي(حضرت شيخ رادهو 
ي امه حيدر چرخ اشائي در علوم ظاهري شاگرد علّة چشتي رادهو از خانوادمحمدشيخ 

عالوه بر اينكه شيخ رادهو پيشواي .  چشتي بودمحمدو در علوم باطني مريد شيخ علي 
ين نظر  اد در نظم و نثر فارسي بوده ازف كتابهاي متعدروحاني مسلمانان كشمير و مؤلّ

ر دارد كه او سالها محافظ موي مبارك پيغمبر اكرم در كشمير بوده است ا بسياهميتهم 
دانيم چگونگي آوردن   ميفظّؤميان آمد البد خود را م ك درو چون ذكر موي مبار

  :طور خالصه بنويسيم هكشمير ب هموي مبارك را ب
 اطهر حضرت پيغمبر ةي روض عبداهللا متولّ سيد يازدهم هجريةاواخر سد در
گمان شد و دستور داد تا بداو  بها بنابر عللي كه معلوم نيست سلطان روم بود ام )ص(اكرم

 عبداهللا موي مبارك گيسوي حضرت رسول را  سيد.ن حجاز خارج بشوداز سرزمي
دهلي آمد و سپس در بيجاپور  هل باو او. عازم هندوستان شد طور تبرك گرفته و هب
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. كرد طور جاگير در بيجاپور اعطا ه اراضي بةشاهجهان پادشاه او را قطع سكني گزيد و
ولي عالمگير   مصاحب داراشكوه شدند عبداهللا صاحب اوالد شد و فرزندان او سيداين

دهلي نهادند و چندي بعد  هب  عبداهللا رو سيدپس اوالدان. پادشاه جاگير را پس گرفت
. ين ايشه بري كشميري فروختنددلنام خواجه نورا هدست تاجري ب هموي مبارك را ب

 مذكور عازم كشمير بود كه در شهر الهور فوت كرد و موي رسول را الديننور
 ٩گويند بعد از   مي. چشتي اجميري گذاشتندالدين گرفته و در خانقاه خواجه معين واز

 ,كشمير ببرند ه در خواب ظاهر شدند و فرمودند تا موي ايشان را ب)ص(روز پيغمبر اكرم
مشايخ و . كشمير آوردند هكمال احترام ب  بايندلنعش خواجه نورا  بالذا موي مبارك را

منظور پيشوازي و گرامي داشتن موي مبارك از شهر و  هير بعلما و عموم مردم كشم
ام رهبري روحاني را ين اي ادر. شهرستانها بيرون ريختند و در مقام هياپور جمع شدند

 تا هيراپور رفته و از موي مبارك كه سرينگر پا از ةاو برهن. داشت  ميعهده هشيخ رادهو ب
مسلمانان در شور و هيجان . بال نمودقبعداً حضرت بل يعني حضرت مو ناميده شد است

  :خواندند   ميرقصيدند و  مي.فرستند  ميآمده بودند و بر پيغمبر درود و سالم
  نقـد كونيـن بهـاي يك مـويت  اي دل و جان فداي يك مويت  

در اين موقع حسموي مبارك پيشرفت  ه خود حضرت شيخ رادهو براي بوسه باس
  :راند و اين بيت را بر زبان مي

  در آن زمين كه ز موي مبارك است نشان  آيـند طوافـش ز عـرش مي فـرشـتگان به  
ل در خانقاه شاه نقشبند گذاشتند و از آن پس خانقاهي محمل موي مبارك را او

تاريخ نزول موي مبارك را . جداگانه ساختند كه بنام خانقاه حضرت بل معروف است
  :بيگ چنين ساخته است ميرزا قلندر

  »كشمير مدينه بشد از موي نبي«  تـاتف گفـي هگيـزول بـنتاريخ   
  )ه ١١١١(

 محافظ و )ه ١١٢٦ تا ١١١١از سال (اين ترتيب شيخ رادهو تقريباً هفده سال  هب
آن  بوالق باندي حفاظت محمدپاسبان حضرت بل بوده و بعد از فوت او دامادش شيخ 

رجع و محافظ ملت كشمير اين موي مبارك امروز هم موجود و م. عهده گرفت ه برا
، »الكينالس سراج«، »اللقاةعد«فاتي از قبيل  چشتي رادهو مؤلّمحمدشيخ . بوده و هست
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 او مسايل حسن تاريخف دارد و بنابر گواهي مؤلّ» واردات«و » كنزالعشق«، »طگنج فقر«
 ١١٢٦سال  ه سالگي ب٨٠شيخ رادهو در .  را درصد هزار بيت بيان كرده استتصوف
  . فوت كرده استهجري

  )ه ١١٣١: متوفّي( اكمل بدخشي محمدميرزا 
بزرگ ميرزا اكمل از تاشقند هجرت نموده و وارد بدخشان شد و   خان پدرمحمدملك 

 قلي خان محمددهلي آمد و از طرف پادشاه مزبور خطاب  ه اكبر پادشاه بعهِد هسپس ب
 محمدعادل بيگ فرزند . يد ميالدي بدو محول گرد١٥٩٠سال  هيافت و نظامت كشمير ب

زيب  اورنگ ميرزا اكمل همدرس داراشكوه و. باشد  ميقلي خان بوده كه پدر ميرزا اكمل
 شاهجهان درباِر هميرزا ب. ار بوده استاهللا عطّ و و مريد حبيبابوالفتح كلّملّا و شاگرد 

صوفةكشمير در حلق هبعد از مراجعت ب. ل و در دهلي مقيم هم بوده استمتوس هي 
 بدخشي در الدين كملامل اکميرزا . گذراند مينشست و زندگي در ارشاد و سماع  مي

 و قصيده د استار بوده و بحرالعرفان مثنوي او در چهار مجلّشعر مقلَّد مولوي و عطّ
عالم الهوت و ملكوت جبروت و ناسوت   بهاالسرار شامل مباحث صوفيانه راجعمخبر
  :گويد ي عالم جبروت مةاو دربار. است
  هفـتـاد و دو مـلّـت دادم صـلـح كلّ ياد به  كفر و دين هردو عدم ماند در آن خلوت راز  

  : عالم الهوت گفته استةو دربار
  نه شب و روز كه باشـد عدد آن يادم  اشياي دگر نه مرا سايه و ني سايه به  

  . را پيرو بوده استيهه و همدان كبروية طريقتصوفميرزا اكمل در 
الم و و ميرزا فرهاد بيگ و حاجي عبدالساهللا كلّ خلفاي ميرزا اكمل شيخ نعمتاز 

كتاب اب نوري صاحِبقلندر و عبدالوه د و خواجه هفتحات كبروياعظم نقشبندي محم 
 اعظم بن خيرالزمان آثار زيادي هم در نثر و هم در نظم محمدخواجه . اند مري بوده ديده

  :دارد از آن جمله است
، اشجارالخلد، االعظم وسايل، ضا فوايدالرةرسال، الطالبين بهتجر، عظمي تاريخ

 اثبات ةرسال، شرح كبريت احمر، قواعدالمشايخ، نامه فراق، مراد فيض، االشجار ثمرات
 ة در احاطسرينگر هجري فوت كرده و در شهر ١١٧٩سال  ه اعظم بمحمدخواجه . جهر
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ميرزا اكمل در تصوف طريقة كبرويه و 
از خلفاي . همدانيه را پيرو بوده است

اهللا كلّو و ميرزا  ميرزا اكمل شيخ نعمت
الم قلندر و فرهاد بيگ و حاجي عبدالس

عبدالوهاب نوري صاحِب كتاب 
 و خواجه محمد اعظم فتحات كبرويه
 .اند مري بوده نقشبندي ديده

كمل بدخشي اميرزا . ن مشهور است مدفون شدمزار كال  به كهالدينگورستان شيخ بهاء
  . هجري فوت كرده است١١٣١ در سال سرينگردر شهر 

  )ه ١١٣٤: متوفّي( مراد نقشبندي محمد
 مراد از مشهورترين صوفيه عصر محمدشيخ 

 شيخ ةاته شجر. شود  ميخويش محسوب
  مرادمحمد: مراد را بدين قرار نوشته است

) ٦٥٢ ة شماراته(ن حبيب اهللا بن سعيد ب
 رضا دهلوي و محمد مراد مريد محمدشيخ 

در علم ظاهر و باطن يگانه روزگار خود بوده 
ف است و بنابر نوشته كاتالوگ اته او مؤلّ

در اين كتابها احوال شيخ .  نيز هستالحضرات مناقبكتاب 
اين كتاب .  معصوم و شيخ آدم نقشبندي را درج كرده استمحمداحمد سرهندي، شيخ 

 مراد مزبور در محمدشيخ . كر را نيز دارا استالذّ حوال صوفيان و مريدان حضرات فوقا
  .او گويا شاعر هم بوده ولي كالم او ازبين رفته است.  هجري درگذشت١١٣٤

  )ه ١١٨٦: متوفّي(شيخ عبدالوهاب نوري 
 يعقوب صرفي محمد شيخ ة شاگرد و خليفالدينشيخ عبدالوهاب نوري فرزند رشيد

عنوان  هاو ب. كمل بدخشي نيز داده بودا محمد الدين ميرزا اكمل  به و دست بيعتاست
. احترام اهل كشمير بوده است ف و شاعر هميشه موردعالم دين و مرشد روحاني و مؤلّ

دست نوري نوشته شده در بين اهل تحقيق و صاحبان علم  ه كه بهكبروي فتحاتكتاب 
ه و  كبرويةكتاب شامل است بر احوال بزرگان سلسل اين. قيمت و ارزش فراواني دارد

شيخ . است» قلم آورده هدر ذكر حضرات كه تا حال منضبط نشد ب«ف  مؤلّةگفت هخود ب
نويسان تعداد خلفاي  تذكره نوري از قاضي دولت شاه بسوي نيز استفاده روحاني كرده و

 نوري نظم ةوسيل هت كه بس االعرفان نام مثنوي عين. اند  تن قلم داد كرده٣٤٠نوري را 
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باشد   مي هجري١١٤٢سال تنظيم اين مثنوي .  استتصوفگشته و در شرح مسائل 
  :چنانكه او خود گفته است

  عين عرفان بحر عرفان گو  هاتـفي داد ايـن ندا هر سو  
هجري در ١١٨٦الثاني سال   ربيع١١اب نوري نود سال عمر يافت و در عبدالوه 

 يكي از مريدان نوري بوده كه )ه ١٢٤٥: متوفّي( مهدي الدين حيمير م. كشمير فوت كرد
  .عربي نوشته است هفات اوست و بالمقادير از مؤلّ سبع اطوار، دوائر شش سلسله و ميزان

ين د غالمسيه  ١٢٠٣: متوفّي( آزاد قادري الد(  
بوده،  آزاد قادري ابن شاه محمود قادري از خاندان ارشاد و هدايت و علم و دانشدسي 

كشمير آمده و آنجا سكونت  هخانواده و معتقدان خود ب  با فاضل پدر بزرگشمحمد
  غوث الهوريمحمدكشمير زائيده و مادرش دختر حضرت شاه  آزاد قادري در. كرده بود

وي شاعر زبان فارسي .  غوث يافته بودمحمداو تربيت روحاني در محضر شاه . بود
  :طور نمونه هاينك ابياتي ب.  استتصوف حقايق و رموز بوده و ديوان اشعارش مملو از

  دوستان كنج قفس گلشن تعبير من است  ان خانة زنجير من استـعرصه تنگ جه  
  ن استـر مـبگيـه شّـما در ره تو نالـرهن  راهـت همـر محبـرم غيـفـت زاد سـنيس  
  استت عالم همه تفسير من ـنسخه خلق  ورت من گرچه دقيق است وليـمعني ص  
هجري انتقال يافته است١٢٠٣د آزاد قادري در سال سي .  

يند سعدسيه ١٢١٢: متوفّي( نقشبندي الد(  
 عبدالرحيمشيد شهيد و مريد خواجه عبدالر نقشبندي فرزند مير الدين سعد سيدخواجه

 نموده و عاقبت خود او مدارج سلوك را در حضور خواجه كمال مزبور طي. كمال بود
در اينجا . كرد  مي بيعتيهي خلق گرديد و مردم را در طريقة نقشبندا و مأونيز مرجع
 كمال نيز صوفي و عبدالرحيمر شويم خواجه شاه نياز نقشبندي فرزند خواجه بايد متذكّ

  سيد. و شاعر صاحب ديوان بوده استالديندر رموز عرفان شاگرد ميان ضياء
  :المثل ابيات زير في  است وانگيز و شيرين سروده  اشعار دلالدينسعد

  ها هـرجـا كـه آيد عشـق تو ويـران نمـايد خانـه
  ها گويا كه بهـر خويـش گنـجي جا كنـد ويرانـه
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  پرستي كرد فرض بر خويش سيد در جهان تا بت
  ها هرجـا كه بيـني رفـت زو آبـاد شـد بت خانـه

  .پايان رسيد ه هجري ب١٢١٢سال  هكمال ب  باعمر اين مرشد كامل و شاعر

  )ه  ١٢٤٨: متوفّي( متو الدينبهاءملّا 
از خاندان . رفان قرن سيزدهم هجري و از خاندان علما بوده استا متو از عالدينبهاءملّا 

عبدالحق و مفتي ملّا نصراهللا و آخوند ملّا مقصود و ملّا متو اشخاصي مشهور امثال 
ر نويسي صوفيه و مفس متو از حيث تذكره الدينبهاءملّا  اهميت. اند اهللا برخاسته هدايت

ا  ام,ي دارديسزا ه او شهرت بةوي شاعر نيز بوده و خمس. م استعقايد عرفاني مسلّ
نظم  هه را به و چشتي نقشبنديةي ريشيها  سلسلهالدينسرايان بهاء برعكس عموم خمسه

  .درآورده است
  :رح ذيلش هباشد ب  مي مشتمل بر پنج منظومهالدينمثنويات بهاء

  .ه ريشية ريشي بنيانگذار سلسلالدين در احوال شيخ نور:ريشينامه .١
  . دربارة زندگي و عقايد حضرت مخدوم شيخ حمزه:سلطانيه .٢
  . مشتمل است بر شرح حيات و تعلمات شيخ عبدالقادر گيالني:غوثيه .٣
٤. ة شامل احوال بزرگان سلسل:هنقشبنديمثنوي از شرح احوال . ه است نقشبندي

اهللا نقشبندي  يوسف همداني شروع شده و بر سوانح خواجه عنايتخواجه 
  .خاتمه يافته است

 يقآغاز از ذكر ابوبكر صد. ه است چشتية در احوال صوفيان سلسل:يهچشت .٥
  .كند  ميشود و خاتمه بر احوال ميان هاشم كشميري پيدا مي

  . هجري فوت كرده است١٢٤٨سال  ه بو متالدينبهاءملّا حضرت 

  )ه ١٢٧٨: متوفّي(حمد تارابلي شيخ ا
 بزرگي داشته و ةت مرتب نعيم در علم و روحانيمحمدشيخ احمد تارابلي كشميري پسر 
 قرائت شاگرد شيخ عبادي و جانشين شيخ او در فن. در عربي و فارسي استاد بوده است

ير شيخ  مردم كشمةعالوه بر قاطب.  خانياري بوده استمحمدين دلاكبر و مريد پير نورا
خواجه . ورزيد  مي ناظم كشمير نيز بدو ارادت)ه ١٢٦٢: متوفّي (الدين غالم محي
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احمد ميراني در سال . اند وال و احمد ميراني مريدان مشهور تارابلي بوده  پكليالدينامير
.  هجري مثنوي جواهرالمنظوم را نظم كرده و در آن مرشد خود را ثنا گفته است١٣٠١

شيخ . سول نيز مريد شيخ احمد تارابلي بوده استعبدالرشميري بن  كالدينشيخ عماد
 عالم عربي و فارسي بوده و او )ه ١٢٨٠: متوفّي( تارابلي برادر احمد تارابلي محمد
في بوده خود شيخ احمد تارابلي مؤلّ. نظم فارسي درآورده است ه را ببانت  وبرده ةقصيد
 اشرف كشميري تصنيف كرده و بر محمدابا الطريق را در شرح احوال ب  افضلةو رسال

گو بوده است ولي از  او شاعر پارسي. ق ملحقات نوشته استالفقراي خواجه اسٰحةحتف
  . هجري فوت كرد١٢٧٨او در . حيث شاعري شهرتي ندارد

  )ه ١٢٨٢: متوفّي(وال   پكليالدينخواجه امير
 الدين وم را از قاضي جمالوي عل. وال بود  خواجه يعقوب پكلية نوالدينخواجه امير

ه مريد  نقشبنديةر و در طريقه مريد خواجه منو كبرويةعالي كدلي آموخته و در سلسل
 ةطريق بااهللا يافته و ءسپس تربيت باطني از خواجه عطا. شيخ اكبر هادي بوده است

لتان از شيخ سليمان نيز فيض روحاني حاصل نموده و او در م. دکر  بيعتيهقادر
ي تنظيم محمد ة احمدي و تحفة مزبور مثنوي تحفةخواج. ساب فضايل كرده استاكت

 را هم كشمير تاريخوي . و ساخته و در پيشگاه شيخ احمد تارابلي عرضه كرده است
مريدان خواجه  از. مشهور است» اميري تحقيقات«عنوان  ه تحرير درآورده كه بةرشت هب

 را تأليف يهنقشبند ةتحفشهرت يافت و كتاب ن نقشبندي حٰمعبدالر خواجه الدينامير
هجري  ١٢٥٨سال تأليف اين كتاب .  استيهكرده كه در شرح احوال حضرات نقشبند

 الدينخواجه امير. ن وفات يافتحٰمعبدالر هجري خواجه ١٢٨٦است و يكسال بعد در 
 گنج بخش در شهر الدينكرد و در گورستان شيخ بهاء  هجري فوت١٢٨٢سال  هب
  . مدفون گشترينگرس

  رآبادي يعقوب مظفّمحمدشاه 
و ) كشمير آزاد فعلي( گنچهتر بلوك مظفرآباد ة يعقوب قادري ساكن دهكدمحمدشاه 

 مسلك قادري داشته تصوفاو در . رود  ميشمار هكبار مشايخ قرن سيزدهم هجري ب از
  :شرح ذيل است ه طريقت آن بةو سلسل
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، خواجه محمد رفيق، خواجه گل محمد شيخ انور شاه، شيخ عبداهللا، شيخ
 عبداهللا و  سيداهللا شاه، اي، شيخ عنايت موله عبدالصبور، خواجه حافظ احمد باره

آبادي در  حميداهللا شاهملّا فردوسي كشمير حضرت .  حسين پشاوري سيدابوالبركات
  :قرار منظوم ساخته است  طريقت قادري را بدينة خود شجرةاكبرنام

  ن چشمه آب حيات آبنوشيد ز  ي صفاتـر قدسـابوصالح نص  
  )مراد شيخ عبدالقادر گيالني(

  از آن خــضر فــرخ لقــا جــست آب
ــام او   ــه جـ ــه جرعـ ــيد تـ   بنوشـ

ــيد يافـــت تربيـــت ازو   عـــال سـ
  ز خلوتگهش شمس شد بهره ياب     

  زمــــن آفتــــاب زان فروزنــــده
  شـرف  سـيد  يافت شرف فيضش ز

  درون دلش گنج عرفـان كـه بـود        
ــه ــدا را  ب ــق خ ــسيم خل ــپردتق    س

ــسين   ــيد ح ــاق س ــاه آف   از آن ش
ــد ازو ــط عب ــده باس ــستفيد ش   م

  چو آن شاهباز از جهان ديده بست      
ــتافت    ــا ش ــون ز دني ــدارالبقا چ   ب
  پس از رحلتش گشت قـائم مقـام       

ــو ــد دورش چ ــت بح ــيد نهاي   رس
ــيد ــور وي از بنوشـ   شـــراب طهـ

ــاس ز ــار آن انفـ ــت نوبهـ   نهفـ
  خليفه شـدش يـار خـاص شـفيق        
ــدالّهش  ــام عبــ ــعيد ازل نــ   ســ

  مبـارك شـجر    ما ايـن   ر عهد د چو
ــع   ــت رفي ــن درخ ــر زي ــد ثم   برآم

  

  شــيخ احمـد شــهاب  زمـان  وحيـد 
ــت   ــرف ياف ــيش ــام اويحٰي    ز انع

ــال  ــة دل جــ ــذيرفتش آئينــ   پــ
  چــو از بــرج بيــت الــشرف آفتــاب

  سـيد حـسن    شـيخ  بدر دين  شده
ــرف   ــر ط ــور او ه ــد از ن ــور ش   من

ــويض خلــق پــي ــود تف   قاســم نم
ــرد احمــد ســيد از همــه فــزون   بب

  زيـــن يافـــت طنيبـــا آرايـــش ز
  باهل جهان فـيض عـامش رسـيد     

  اش عبـد قـادر نشـست       سـجاده   به
  خالفت ز سـادات محمـود يافـت       
ــام  ــود ن   بزرگــي كــه عبــدالّهش ب
  عنايـــات او بـــر عنايـــت رســـيد

ــعيد ــصبور  ازل سـ ــيخ عبدالـ   شـ
  گل محمـد شـكفت     دل غنچه چو

  رفيــق محمــد مــا صــاحب ميــان
ــوده ــلوك ز راز نمـ ــش سـ   آگهـ

  ن ثمـر  چنين سايه داراست و شيري    
ــد شــفيع    ــين و محم ــد ام محم  

  )٩-١٠ص , اكبرنامه(              
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خود در . شمار در كشمير آزاد و پاكستان داشته است شاه يعقوب مريداني بي
اي  اي براي ترتيب مريدان و طعام خانه ه و تكيهاي براي علوم ديني زادگاهش مدرسه
ن بن حٰمعبدالرلفقرا خواجه ا از اعظم مريدان شاه يعقوب سلطان. درست كرده بود

نوبت خود هزاران افراد را  هباشد كه او نيز ب  مي قريشي چهورويمحمدخواجه فقير 
پور   چهور در نزديكي هريةن مزبور در دهكدحٰمعبدالرحضرت . تربيت كرده است

الجرم اين . ست اپاكستان خانقاه و مسجد و دارالعلوم ايجاد كرده كه تاكنون باقي
  .ت پاكستان و كشمير شده است معنوي موجب استواري و استحكام روابط ملّهمبستگي

  )ه ١٢٩٦: متوفّي(شيخ احمد ترالي 
او در اوايل زانوي تلمذ پيش غالم . زادگاه و مسكن شيخ احمد ترال كشمير بوده

وي . ق دهلوي خوانددهلي رفته و حديث از مولوي اسٰح  به مفتي زد و آنگاهالدين محي
كشمير  هبعد از مراجعت ب. ه مريد و مراد و راهنماي مردم بوده است كبرويةدر طريق

عاده الس او رساله مفتاح. شب و روز مشغول تدريس و مصرف تلقين و هدايت گرديد
اين رساله . زبان فارسي تأليف نموده است و شامل بر هفده فصل و خاتمه است هب

سال  هشيخ احمد ب. نوشته شده استاحكام آن ترغيب عيادت مريض  مسايل وبا و در
  . هجري در كشمير درگذشته است١٢٩٦

  )ه ١٣٦١: متوفّي(هامي  پير غالم حسن كهوئي
 هرچند پير غالم حسن از زمرة صوفياني كه خانقاه داشته و از مريدان بيعت گرفته باشد

ةج طريقنبود ولي مرتبه او از حيث مرونقشبندي ر كمتر ف اوليا و علماي كشميه و معر
 حسن تاريِخترين كار غالم حسن كتاب  ترين و اصيل مهم. از يك مرشد روحاني نيست

  .ف استاست كه موجب شهرت و دوام مؤلّ
پير غالم حسن بن حافظ غالم رسول شيوا از خاندان علم و ادب كشمير بوده 

پرست شيخ مخدوم حمزه  دست حق ه او باشد بگينش كول دتاتريه كه جد. است
ين خاندان  ا فاضل درمحمد نام يافت و در دورة مغولها شيخ الدين ان شد و غازيمسلم

خود شيوا پدر غالم . عالم اجل بوده و در دستگاه دولتي اثر و رسوخ زيادي داشته است
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شيوا وةنام مجموع هاو دو منظومه در فارسي ب. ن و شاعر بودحسن مردي عالم و متدي  
  .خته استسا» عندليب و قمري «ةمناظر

و او   يافتتولّدهامي كشمير   كهوئية هجري در پرگن١٢٤٩سال  هپير غالم حسن ب
ور  تحصيالت اوليه را از پدر خود فراگرفته و سپس از علماي پنجاب و افغانستان بهره

ه مريد خواجه  نقشبنديةوي در طريق. گرديده و در طب هم مهارتي تمام داشته است
  برادر غالم حسن و)ه ١٣٠٧: متوفّي(د  پير غالم احمد جي. تاشقندي بوده استمحمد

زبان فارسي  هدست غالم حسن ب هتاريخ حسن كه ب. اعظم علماي عصر خود بوده است
اين . شود  ميو در چهار مجلد نوشته شده از معتبرترين كتب تاريخي كشمير شمرده

ا و شعراي كشمير كتاب عالوه بر وقايع سياسي متضمن احوال و كوائف صوفيه و علم
  :شرح ذيل است هديگر تصنيفات غالم حسن ب. نيز هست

  . هجري تنظيم گرديد١٢٨٣ در نظم فارسي است و در سال :اخالق گلستان .١
 هجري نوشته شد و مشتمل است ١٢٨٦سال  ه در نثر فارسي و ب:احرار خريطة .٢

يبر تعويذات و مباحث نجومي و طب.  
ي ها در اين منظومه معجزه. شميري استزبان ك ه در نظم و ب:غريبه اعجاز .٣

. حضرت پيغمبر بيان گشته و احوال شيخ مخدوم حمزه شرح گرديده است
  . هجري نظم شد١٢٩٩سال  هاعجاز غريبه ب

مقام  هبهجري  ١٣١٦اآلخر سال   جمادي٢٨ سالگي و در ٦٥پير غالم حسن در 
. ي بي خاتون مدفون شد مير بة مقبرةطهامه كشمير فوت و در محو  كهوئيةپرگن گامرو

  : و وفات خويش را خودش گفته استتولّداو تاريخ 
  از پي سال وفات يافت حسن بهشت گو  د بزيستـاجـد و سـفيا آمـبلبل باغ اص  

  )ه ١٣١٦(

   گفتارمآخِذ
  .ش ه ١٣٤٦, تهران, ترجمة داريوش شايگان, اديان و مكتبهاي فلسفي هند .١
  . م١٩٦٩, لندن, عزيز احمد, )انگليسي (اسالم در هند .٢
  . ش١٣٣٠, کابل, آبادي كشميري ملّا حميداهللا شاه, اكبرنامه .٣
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  .دهلي, شاه عبدالرحيم دهلوي, انفاس رحيميه .٤
  .ش ه ١٣٤٩مهرماه , تهران, سفارت پاكستان, )گزارش (ايران و پاكستان .٥
  .شه ١٣٢٠, چاپ تهران,  مؤلّفة شوشتري مهريننامه ايران .٦
  .ش ه ١٣٤٩, تهران, ودكتر تيك, سرايان كشمير پارسي .٧
  .خانم دكتر خالده آفتاب اصغر,  دو مجلّدنامه پايان .٨
  .دكتر محمد رياض, نامه پايان .٩

  .رياض شرواني, نامه پايان .١٠
  .مصر, القدا اسٰمعيل ابي, الفداج تاريخ ابي .١١
  .ش ه ١٣٢٢, تهران, دكتر قاسم غني, ، مجلد اولتاريخ تصوف در اسالم .١٢
  .ش ه ١٣٣١, تهران, سعيد نفيسي, ١ج , تاريخ تمدن ايران ساساني .١٣
  . م١٩٥٤, کشمير, سيد حسن شاه كهويهامي, سه مجلد, تاريخ حسن .١٤
  .ش ه ١٣٤١, تهران, عبداهللا رازي, تاريخ كامل ايران .١٥
  .کراچي, سيد هاشم فريدآبادي, )اردو (تاريخ مسلمانان پاكستان و بهارت .١٦
  . هجري١٣٣٩, آباد اهللا, عبداهللا يوسف علي, )اردو (تاريخ هند .١٧
  . م١٩٥٨, لندن, ماجومدار, )انگليسي (تاريخ هند .١٨
  . م١٩٦٠, کلکته, لسونيو, )انگليسي (تاريخ هندوي كشمير .١٩
  .لندن, آرنولد, )انگليسي (تبليغ اسالم .٢٠
  . م١٩٦٤, الهور, نور احمد چشتي, تحقيقات چشتي .٢١
  .م ١٩٦٧, کراچي, الدين راشدي سيد حسام, سه جلد, شعراي كشمير تذكرة .٢٢
  . م١٩٦٦, الهور, اعجازالحق قدسي, كرة صوفياي سرحدتذ .٢٣
  . م١٩٦١, کراچي, مولوي رحمان علي, تذكرة علماي هند .٢٤
  .ش ه ١٣٤٧, تهران, مرتبة دكتر محمد رياض پاكستاني, )علي همداني (چهل اسرار .٢٥
  . م١٩٦٧, الهور, شيخ عبدالرشيد, )اردو (حضرت داتا گنج بخش .٢٦
  . م١٩٣٤, لندن, جيمس هيستنگس, ٢ ج ,)انگليسي (المعارف مذاهبةدائر .٢٧
  . م١٩٠٤, هند, کانپور, محسن فاني, دبستان مذاهب .٢٨
  . م١٩٦١, دهلي, ستائن, )انگليسي (ترنگيني راج .٢٩
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  . هجري١٣٨٤, کشمير, محمد طيب صديقي, رشحات کالِم صرفي .٣٠
  . م١٩٧٠, الهور, شيخ محمد اكرام, رود كوثر .٣١
  .ساير كاتاالگهاي نسخ خطّي .٣٢
  .الهور, ترجمة محمد وارث كامل, شهزاده داراشکوه, لياءاالوسفينة .٣٣
  . م١٩٥٣, لندن, هولستر, )انگليسي (شيعيان هند .٣٤
  .ش ه ١٣١٩, تهران, محمد معصوم شيرازي, الحقايق طرايق .٣٥
  . م١٩٦٨, کشمير, عبدالقادر سروري, فارسي ادب كي تاريخ .٣٦
  . م١٩٢٤, بدايون, نظامي بدايوني, ٢ج , المشاهير قاموس .٣٧
  .تهران, ژوكوفسكي, المحجوب كشف .٣٨
  .م ١٩٤٩, الهور, دكتر صوفي, )انگليسي( مجلّد اول و دوم كشمير .٣٩
  .ش ه ١٣٣٨, تهران, دانشگاه تهران, ِكرپا رام, كشمير گلزار .٤٠
  .تهران, دكتر افشار شيرازي, ماني و مذهب او .٤١
  . م١٩٦٤, کشمير, اهتمام دكتر سيد امير حسن عابدي به, مثنويات فاني .٤٢
  . م١٩٦٦مارس , الهور, »كشمير نمبر«) اردو (ادبي دنيا مجلّة .٤٣
  . م١٩٦١يناير , دهلي, المجلدالثاني ـ العدداالول, )عربي (الهندفةثقامجلّة  .٤٤
  .ش ه ١٣٣٦, قزوين, تهران, مقالة دكتر معين, سال چهارم, ٣، ش دانشكدة ادبياتمجلّة  .٤٥
  .ش ه ١٣٤٨آذرماه , کراچي, شمارة مخصوص مردم, هاللمجلّة  .٤٦
  .ش ه ١٣٤٩مهر و آبان , تهران, مقالة نگارنده, هنر و مردممجلّة  .٤٧
  . م١٩٥٣, لندن, مورگان, )انگليسي (مذهب هنود .٤٨
  . م١٩٥٧, الهور, عبدالمجيد سالك, مسلم ثفافت هندوستان مين .٤٩
  . م١٩٥٥, کراچي, شيخ اكرام, )انگليسي (ميراث فرهنگي پاكستان .٥٠
  . م١٩٦٥, کلکته, بنرجي, )انگليسي (ميراث فرهنگي كشمير .٥١
  . م١٩٦٢, لندن, چارليس ايليت, )انگليسي (هندوازم و بدارم .٥٢
  . م١٩٦٦, لندن, ژرژ ودكات, )انگليسي (ها در هند يوناني .٥٣
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  حيدر گجراتي ثم کشميري
  ∗زبير قريشيمحمد 

در سدة دهم هجري بعضي بزرگان آمده در گجرات مسکن اتّخاذ کردند و برخي 
فضالي گجرات را پدرود گفته در نواحي آن مانند اجين و برهانپور سکونت اختيار 

ي بن جعفر حضرت موٰس  بزرگان مسمي به تن ازدر سدة يازدهم هجري دو. کردند
خويش مفتخر قدوم ميمنت لزوم  ري و درويش حسين کشميري گجرات را بهکشمي

نيت حج تشريف آورده بودند زود  ي بن جعفر کشميري بهچون حضرت موٰس. ساختند
شيخ حضرت   باولي قبل از آن که عازم حج شوند. از اينجا مسافرت اختيار کردند
 قدسيه از يکديگر کسب هردو نفوس.  مالقات نمودنديعبدالقادر عيدروس احمدآباد

ي هجري حضرت موٰس ١٠١٨المبارک در سال  حتّي در اواخر ماه رمضان. فيض کردند
را » النّورالساقي«حضرت شيخ عبدالقادر عيدروس صاحِب   بهيبن جعفر کشمير

فرمودند و مؤخّرالذّکر را مجاز مسموعات و مفردات خويش مشرف  عرضهنامه  اجازت
شيخ عبدالقادر . نامه خواستند  شيخ عبدالقادر عيدروس اجازت بعده خود نيز از.کردند
ولي قبل  .الذّکر مرحمت فرمود اول نامة خويش به اجازتهجري  ١٠١٨ شوال دومبروز 

تذکره مندرج نيست از  امي او در هيچناز آن در اواخر سدة دهم هجري بزرگي که اسم 
  .کشمير مهاجرت کرد گجرات به

 که »المخلصينيةهدا«به ةکردم مسما اي پيدا تنا مخطوطهدر کتابخانة خدابخش پ
 اختتام ۵۱برگ  شود و به  آغاز مي۴۲اين رساله از برگ . مصنّف آن حيدر گجراتي است

.  حمزه کشميري گويدتمصنّف آن حيدر گجراتي خود را مريد حضر. پذيرد مي
                                                   

  .احمدآباد, دانشيار بازنشستة فارسي دانشگاه گجرات  ∗
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 -۱: ل استد سلسلة سهرورديه است و رساله مذکور بر پنج باب مشتممصنّف مقلّ
نصائح از کالم پير دي؛ صالح و تقٰوي؛ ت اذکار مب-۳ اشغال مبتدي؛ -۲اعمال مبتدي؛ 

  .دستگيران
 هجري بروز پنجشنبه ۱۲۷۱اين رساله در 

محلّة کولوتوله در مکان شمارة  مقام کلکته به به
متّصل مسجد حسن علي کتابت شده نام , ۱

  .کاتب او حسيني است
تعارف  اله بهحيدر گجراتي در اين رس

  :خويش پرداخته است
شمار و پس از درود بسيار  بعد از حمد بي”

گويد که والد ماجد  الحال مي االصل و قبله مولي فقير حقير مير حيدر گجراتي
 يسالالحسب هست و اين فقير را در خورد النسب و ثابت حيفقير سيد صح

 بزرگوار تا حد بالغي عم. عالم بقا رحلت نموده والديني ماجدين از عالم فنا به
و بعد از غيره از علوم البد پيش معلّم خوانانيده  محافظت داشته و مصحف و به

 سلّم مع چهار اهللا عليه و پانزده سالگي شبي در واقعه ديدم که پيغمبر صلّي
. اهللا عنهم اجمعين در مسجد درآمدند و ما را طلب فرستادند صفا يار رضي با

رخصِت  به.  اول طهارت بکن!د و فرمودند که اي فرزندپيش خود حاضر ساختن
حضرت سرور جامه کشيد و   والسالم طهارت کردم  وةسرور عليه الصلٰو

خود در خدمت بگير   بااين پسر بپوشانيد و ن جامه بهيدست عزيزي داد که ا به
 خواست شما نموديم تربيت ظاهر و باطن بر اين نامراد بکن. که از اوالدان ماست

کنار گرفته دستهاي من بوسيد و  و آن عزيز آن خلعت در بر من کرد و ما را به
. باشم و نام من مخدوم شيخ حمزه است  من در کشمير مي!فرمود که اي فرزنِد

  .“فرزندي قبول کردم اينجا بيا که خدمت من شب و روز حاضر باشي که من ترا به
 خود رخصت خواستم او از محبت  از عميدر اين اثنا از خواب بيدار شدم و ضٰح
 و من گريه و زاري پنهاني در دشتها رفته آن که او را فرزندي نبود ما را اجازت نداد

نماز  روز جمعه به. تا يک هفته گذشت که خواندن و نوشتن از من برفت. کردم آغاز

,  شيخ حيدر,از جمله مريدان خود
قول  نام شيخ عبدالرشيد برده که به

او هم . کشمير آمده بود او از هند به
وجه اين که  کامل و مکمل بود به

در خدمت حضرت اويس قرني 
 .رضي اهللا عنه تربيت يافته بود
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. مدشت روان شدم که در تنهايي ناله چند بلند بزن بعد از اداي جمعه به. جمعه رفتم
مردي بر اسپ کالتي سوار شده پيش من آمد و در عقب او , رفتم همين که ناله زنم

  .ال کردم که بادشاه براي شکار کردن آمده استخي. غايت را ديدم لشکر بي
نصيحت فرمود که فرزند من آنم که آن شب ترا . بعد از ساعتي ما را پيش خود برد

.  من خواهي رسيد و چندين اضطراب مکننزد. السالم به من حوالت کرد پيغمبر عليه
و اگر خواسته باشي ترا برداردم و باالي اسپ . من هر ساعت ترا حاضر خواهيم بود

خود در شهر خود رسانم و اگر ثواِب عظيم خواسته باشي   باالعينفةسوار کنم و در طر
  .مسافرت آمدن بسيار اعلي است به

 خود اجازت طلبيدم و روانة معه از بعد از ما. باري فقير مسافرت اختيار نمود
قبله مولي سکونت اختيار کردم و مردم حاال ما را کشميري کشمير شدم و در موضع 

  .دانند مي
تذکره  دست نيست چرا که در هيچ حيدر گجراتي بيش از اين به اطّالع راجع به

قدر منفرد  ناي. نوشتهرا ذکرش نيامده حيدر گجراتي والدين خود را نبرده و نه سن رؤيا 
  .ديد پانزده سال عمر داشترا است که وقتي که او واقعه 

  :نويسد شيخ خود مي جايي نسبت به
المشايخ محبوب رحماني  اآلفاق سلطان االقطاب غوث در بعضي احوال قطب”

مطلوب صمداني معشوق رباني و مقصود يزداني حضرت مخدوم شيخ حمزه 
  .“المخلصين و المريدين الي يوم القيامه کشميري مد اهللا تعالي ظلّه علي جميع

  .ضبط تحرير درآمده توان گفت که اين کتاب در حين حيات شيخ حمزه به پس مي
  :نويسد جايي مي

 هجري ۹۹۳االقطاب حضرت شيخ حمزه کشميري که در سال  احواِل قطب”
  .“قلم درآمد گذشته به
وجود آمده شيخ  بهتوان قياس کرد که اين تصنيف در نيمة آخر سدة دهم  پس مي

  :در باب سيوم اشعار ذيل خود را نقل کرده. بود» حيدر«حيدر هم متخلّص به
  بس هوش کنو ال دل ـنو از حـبش  نـت گوش کـيحـن نصـ از مامنکر  
  نـردوش کـان بـرار هــه اقــامـج  ريــن کافــخــکار سـو در انـور ت  
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  است چون شربتي در گوش کننافع   تـسهخ ـن گر تلـظ مـاي برادر وع  
اهللا عنه مشرف  ديدار حضرت اويس قرني رضي  نوشته که او بهالمخلصينيةهدادر 
  . را ديدهشهم عر بهشده و 

در فصل هفتم باب سيوم گويد وصال 
دو قسم منقسم  حقيقي و مجازي هردو به

اتّصال حقيقي و   وصال حقيقي به,شود مي
ال شود و وص انفصال روحاني منقسم مي

اتّصال روحاني مع اتّصال جسماني و  مجازي به
تحمل و انفصال جسماني منشعب  انفصال به

  .کند خلوت رفته نفي ذات مي کسي را که وصال مجازي دست دهد به. شود مي
 وصل محقّق و ,نويسد که وصال هم مشتمل بر دو اقسام است در باب هشتم مي

اين شکل ,  مخالفت شريعت روي ندهدآخر در صورتي که از ابتدا تا به. وصل ملحد
اين هم منحصر است بر دو فصول يکي محقّق عارف و ديگر محقّق . وصل محقّق است

  .مقام محمدي موسوم است مدقق و اين رتبة عظٰمي است و همين به
ميان ناسوت و ملکوت مقامي است وقتي که  در. مقام ابليس است, وصل ملحد

الواقع واصل  شيخ جمال گجراتي في. کند د مي را مقيافتد شيطان اوگذر سالک بر آن 
سربرد و  شيخ جمال گجراتي در خدمت شيخ محمد بيگ روزي چند به. حقيقي بود

البصر  و بعد از بيعت کلمح. سلک ارادت حضرت کشميري درآمد پس از آن به
گجرات مراجعت نمود و گاهي در چشم زدن پي مالقات حضرت حيدر گجراتي نيز  به
  .ما ندانيم اين شيج جمال گجراتي کيست. آمد مي

قول او از هند  نام شيخ عبدالرشيد برده که به,  شيخ حيدر,از جمله مريدان خود
وجه اين که در خدمت حضرت اويس  او هم کامل و مکمل بود به. کشمير آمده بود به

  .قرني رضي اهللا عنه تربيت يافته بود
هر کدامش نظر جادو اثرش . لحد هندي بودنويسد که م در فصل بيست و يکم مي

العالم  باآلخره در زمرة مريدين حضرت محبوب. کشاد الحاد مي افتاد زبان به بر آن مي
  .نام محمد اسالم موسوم ساخت شيخ آن را به. شيخ حمزه کشميري درآمد

 اّولین خاکي داود شیخ

 شیخ حضرت خلیفة

 .بود شمیريک حمزه
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نويسد که  مي.  در احوال شيخ حمزه کشميري استباب آخر يعني باب پنجم
طب عالم شيخ حمزه کشميري از مريدان حضرت مخدوم جهانيان اجداد حضرت ق

پس اوالد نداشت چرا که بر لوح محفوظ , حضرت شيخ ازدواج نکرد. سره بودند قدس
لقب  شيخ حمزه به. اند اش را خلق نکرده ب ماند و زوجهزاند که حضرت شيخ ع نوشته

صحبت . گذرانيد يرانها مياکثر اوقات را خانة بيرون در و. العالم ملقّب بود محبوِب
مجبوراً امتثاالً چهتحصيل علوم ظاهر قطعاً ميل نداشت اگر به. داد رين را ترجيح ميمعم 
  .کسب علوم ظاهري پرداخت امر پدر بزرگوار خود روزي چند به به

اند که کسي که در حلقة ارادت او درآمد جنّت بر او  بارها از هاتف ندا شنيده
  :گفت هاتف مي. ي او باشداف واليت عظمتر او معشرطي که واجب است به

تک يف املريدين ايل يوم القيامة فقد غفرله و لوالديه مجيع ذنوم لمن دخل يف سلس”
  .“و اعطاهم اليه جنات نعيم خالدين فيها ابدا

  :باري ندا آمد
يل من اجتمع او انتظام او انسک او دخل يف زمرةاملريدين ما عتقد بواليتک العظيمة ا”

  .“آخر عمره ادخله اهللا تعايل يف جنت النعيم
آله و  حکم سرور کائنات صلّي اهللا عليه و نويسد که به شيخ حيدر گجراتي مي

هجري مسجدي  ۹۶۳جايي در کشمير در سال  به و سلّم شيخ حمزه کشميري بهاصحا
  .مرتبة مکّة ثاني بود تعمير کرده بود که درنظر مخلصين به

, العارفينةذکر صلو, العاشقينةذکر نوافل محبوبيه ذکر صلودر فصلي از فصول 
طريقة دوگانه براي افزايش , طريقه براي دفع وساوس, طريقة اداي دوگانه محبوبيه

  .ذکر او را و محبوب عالم نيز کرده است, محبت حق
حيدر گجراتي . شيخ داود خاکي اولين خليفة حضرت شيخ حمزه کشميري بود

دست شيخ داود خاکي  اي به  صديق اکبر رضي اهللا عنه سجل نامهنويسد که حضرت مي
مهور تمام انبياء و خلفاي راشدين و جميع اولياي  نامه مختوم بود به نهاد و آن سجل

بعده . ايد العالم انتخاب شده س اسرارهم در آن نوشته بود که شما برخالفت محبوبقد
  .او عطا کرد رقة خود بهشيخ حمزه خ
  :طور است ة شيخ حمزه اينشجرة طيب
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العالم حضرت   پيران اميرکبير قطبةحرمت سندنشيني چهارده خانواد ه بليها”
الدين بن حضرت مخدوم شيخ احمد کبير بن  مخدوم جهانيان سيد جالل
 کرمت حضرت محمد ليهالدين بخاري الحسيني ا حضرت مخدوم شيخ جالل

ه يال دوم شيخ سيد حامد کبيرآدم محمود ناصرالدين اهللا بحرمت حضرت مخ
ه کرمت حضرت مخدوم شيخ سيد يالدين ابوالفتح ال کرمت حضرت شيخ رکن

کرمت اليه ه کرمت حضرت شيخ مخدوم محمد عبداهللا يمحمود ابوالقاسم ال
حضرت سيد حاجي عبدالوهاب اليه کرمت ه کرمت يحضرت سيد حامد ال

الدين البخاري اليه کرمت الدين بن صدر حضرت مخدوم شيخ سيد جالل
العالم و  مسندآراي مشايخ شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت محبوب

  .“االعظم محبوِب سبحاني مطلوب رحماني معشوق صمداني مقصود يزداني غوث
  تمت
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  کشمير در سدة چهارم هجري بهاي  دريچه
  ∗شريف حسين قاسمي

بوده ناظر قشنگ طبيعي خود مورِد توجه بنابر اهميِت جغرافيايي و م, کشمير از ديرباز
ذکر کشمير در آنها , ستا در بيشتر آثاري که دربارة جغرافياي عالم نوشته شده. است

 کلهن تاريخ کشمير را از آغاز تاسانسکريت تأليف زبان   بهترنگيني راج. آمده است
تاريخ , هکه در آن زمان مرسوم بود در اين کتاب چنان.  هجري دربردارد١١٤٩-٥٠
ترين تاريخ   کلهن را قديميترنگينِي راجاين وجود  با. هم آميخته شده است هاساطير ب با

در . ستفارسي هم ترجمه شده ا دارد و به اختيار ما قرار کنند که در کشمير تلقّي مي
جغرافياي کشمير را هم , اند الم که در دورة اسالمي نوشته شدهکتابهاي جغرافياي ع

اي بوده است که حتّي   گفت که کشمير ناحيهبايدپس . توان در آنها يافت مي
  .ندا ه و در تأليفات جغرافيايي خود از آن سخن گفتهآن آشنا بود ها هم با غيرهندي

 تأليف ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي که در نيمة دهن عجائبنام  کتابي داريم به
, آيد دست مي  بهعجائب هندآنچه دربارة او از خود . زيسته است اول چهارم هجري مي

ها  او از جمله ايراني. ١ هجري زنده بوده است۳۳۹ناخدا بزرگ در سال آن است که 
ليج فارس زندگي بوده که در قرون اولية اسالمي در سواحل جنوبي ايران و بنادر خ

مسافرتهاي  اينها به.  استايي داشتهآشنراني  مسائل دريانوردي و فن کشتي  و باهکرد مي
 و سواحل جنوبي هندوستان و چين تا جزاير ژاپن شرق افريقادريايي تا سواحل 

او يکي از ملّاحاني بوده که در ,  از اسمش پيداستکه چنان. ورزيدند مبادرت مي

                                                   
  .دهلي, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه دهلي  ∗
  .٣٩ص , ش ه ١٣٤٨, انتشاراِت بنياد فرهنِگ ايران, عجائب هند  .1
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هاي طوالني  ها در اين مسافرت اين ايراني. ي فعاليت داشته استهاي درياي مسافرت
حکايات و , اند شنيده ا ميديده و ي از آنچه مي, هاي عجائب و غرائب سرزمين به

اند که تاکنون در افواه شايع است و برخي از آنها را  آوري نقل کرده داستانهاي شگفت
  .اند ود نقل کردهدر تأليفاِت خمؤرخين و مؤلّفين دورة اسالمي 

است که در سدة چهارم » هند عجائب «گونه آثار يکي از اينطور که گفتيم  همان
 محمد وعربي نوشته  اين کتاب را به, يقين او غالب به. ه استدمآدرنگارش  هجري به
قول مترجم فارسي  ولي به. برگردانده است» هند عجائب«نام  فارسي به زاده آن را به ملک

اهلند  عجائب«, زبان عربي برگردانده شده نام اين کتاب که بعدها از فارسي به, اين کتاب
قول مترجم فارسي آن بايد يادآور شد که اين کتاب به. ده استبو» ه و حبره و جزايربر ,

عربي  و معلوم نيست در چه زماني و کجا از فارسي به, ه باشددفارسي بواصل در بايد 
  .ترجمه شده است

 .P.A فرانسوي دانشمند. دارد ربي اين کتاب در اسالمبول وجودنسخة خطّي ع

Van Der Lith م با نسخة خطّي ديگري که در ۱۸۸۳-۱۸۸۶هاي  سالطي  آن را در 
مقابله و , هشد نگهداري مي) ميسو شفر (M. Scheferکتابخانة دانشمند ديگر فرانسوي 

سپس مارسل .  استههمکاري جمعي از فضال و مستشرقين اروپايي تصحيح کرد با
اين ترجمه با انضمام يک . زبان فرانسه ترجمه کرد  آن را بهM. Marcel Devikدويک 

هاي مختلف و چند تفسير در مورِد بعضي امور که  مقدمة مفصّل و تحقيقي و فهرست
چاپ رسيده  متن عربي آن تواماً به بااست قلم برخي از دانشمندان   بهواند  در متن آمده

  .است
حوادث , داستانهايي که در اين کتاب بازگو شده است.  داستان دارد۱۳۶ کتاب اين

که اغلب در هندوستان و دربردارد انگيزي را  و اتّفاقات و مشاهدات عجيب و شگفت
اينجا بايد هم يادآور شد که در . درياي هند و جزاير هند رخ داده يا مشاهده شده است

کنيم که آن اسامي  مي و جزاير و بنادري برخورد اسامي بالد خالل مطالب اين کتاب به
  .شود وجه ديده نمي هيچ هاي جغرافيايي امروز به در نقشه

و حکايات عجيب و غريب را , ها داستانناخدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي اين 
خود شخصاً از زبان بازرگانان ايراني و هندي و عرب و ملّاحاني که در حدود ده 
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ز اين بين سواحل شرقي افريقا و ايران و هند تا جنوب چين و ژاپن دوازده قرن پيش ا
خود نگارنده , دربارة مطالبي که در عجائب هند آمده. شنيده است, اند رفت و آمد داشته

  :نويسد مي
نه قسمت , ده قسمت تقسيم فرموده هاي گيتي را به خداوند عجائب و شگفتي”

مغرب و شمال و جنوب عطا  بهمشرق عالم بخشيد و يک قسمت را  آن را به
چين و هند اختصاص  هشت قسمت آن را به, از نه قسمت عجائب مشرق. کرد

  .“باقي ممالک مشرق زمين داد و يک قسمت را به
نظر  که بعضي از داستانهاي اين کتاب افسانه و خيلي عجيب بهاين وجود  با

د و ارزشمند از احوال که داراي اطّالعات بسيار مفي مجموعة آن از نظر اين, رسد مي
طبيعي درياها و اوضاع محلّي و جغرافيايي بندرها و جزاير ممالک مختلف مشرق زمين 

حدي مورِد توجه و عالقة شديد دانشمندان  به, استو عادات و آداب و رسوم مردم آن 
زحمات و تحقيقات و   باآنان که بوده است قرن نوزدهم ميالدي يناروپا و مستشرق

نقشة  سالها صرف اوقات و تطبيق اسامي جغرافيايي مصطلح زمان با بسيار و باعات تتب
, کتاب ترسيم شده است سواحل شرقي افريقا و جنوب و مشرق آسيا که متعلّق بهکامل 

  .اند چاپ رسانده اين کتاب را به
ظاهر باور کردني نيست و در  آيد و به نظر مي دربارة داستانها و مطالبي که عجيب به

گونه  اينو اندرليت دانشمند فرانسوي ,  استعربي نوشته شده  جغرافياي عالم بهيابهاکت
  :دهد نظر مي
 تأليفات گوناگوني در جغرافياي عالم وجود يدانيم در زبان غني عرب که مي چنان”

مخصوصاً تأليفاتي که کمابيش , استدارد که برخي از آنها داراي اهميت بسيار 
با صرف نظر از … اند ا قسمتي از عالم را توصيف کردهجغرافياي تمام عالم ي

بخش بايد اعتماد  اين تأليفات الهام به, هاي آشکار گويي بعضي خطاها و مبالغه
  ١“…داشت

                                                   
 .مقدمه, )ترجمة فارسي ( هندبئعجا  .1
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هاي  هايي دربارة کشمير هم نقل شده است که بعضي جنبه  داستانهند عجائبدر 
ظاهر باورکردني  تانها بهاين داس. نمايد جغرافيايي و اجتماعي اين منطقه را ايضاح مي
اين  با, گيرند مورِد تصديق قرار نمي, نيست و از منابع ديگر که حاال در اختيار داريم

هجري مردماِن کشورهاي ديگر که اين  چهارم سدةدهند که در  وصف نشان مي
چه تصوري دربارة کشمير داشتند و اين , کردند ها را در آن وقت نقل مي داستان
  .ها بوده است شگفتي ة و کشمير براي آنها منطقاند اي آنها معتبر بودهها بر داستان

شود که  اين داستان شروع مي با, )ص( بعد از حمد و نعِت پيغمبِر اسالمهند عجائب
و اجتماعي آشکار يکي از حاکمان کشمير مسلمان شد و آن را بنابر مصالح سياسي 

ن حمويه بن حرام بن حمويه النجيرمي نکرد و اين داستان را ابومحمد حسن بن عمرو ب
  :حکايت کرده بودکتاب  ةنگارند به

يکي از مشايخ معتبر آنجا براي من حکايت کرد که مهروک .  بودم١در منصوره
شمار   که بزرگترين پادشاهان ممالک هندوستان به٢)را(پسر رايق پادشاه کشور 

در سال  . قرار داشت٣و حوزة حکمراني او بين کشمير باال و کشمير پايين, بود
عبداهللا بن عمر بن عبدالعزيز حاکم منصوره نوشت و از او  اي به هجري نامه ۲۷۰

عبداهللا يکي از . زباِن هندي شرح دهد خواست که شريعت اسالم را برايش به
افراد برجسته و تيزهوش و فهيم منصوره را که شاعر هم بوده و از عراق بود و 

فراخواند و , زبانهاي مختلف هندي آشنايي داشت و بهدر بالد هند پرورش يافته 
اين  .و انجام تقاضا را از او خواستميان گذاشت  او در را با) را(خواستة پادشاِه 
اي ساخت و حاجت شاه را در آن بيان کرد و برايش  قصيدهشخص عراقي 

بسيار تحسين کرد و , در حضور شاه خواندندرا ون اين قصيده چ. ارسال نمود
عبداهللا اين شخص را . عبداهللا نوشت که صاحب قصيده را نزد او گسيل نمايد به
اين شخص سه سال در درباِر شاه اقامت کرد و سپس . درباِر شاه فرستاد به

                                                   
  .بندري است در ساحل غربي هندوستان  .1
  .اسم جايي است که حاال شناخته نيست  .2
 .سرزمين است در شمال هندوستان بين کشمير باال و کشمير پايين  .3



  ٩٤  قند پارسي

  

هايي دربارة   داستانهند عجائبدر 
کشمير هم نقل شده است که بعضي 

هاي جغرافيايي و اجتماعي اين  جنبه
اين . نمايد منطقه را ايضاح مي

ظاهر باورکردني نيست و  داستانها به
از منابع ديگر که حاال در اختيار 

 .گيرند مورِد تصديق قرار نمي, داريم

عبداهللا چگونگي احوال را از او پرسيد و او چنين تعريف . منصوره برگشت به
  :کرد که

ه را خداحافظي گفتم که از هنگامي پادشا”
اما از بيم , و زبان مسلمان شده بودقلب 

 کشورش را از دست ندهد و سلطنت که اين
مذهب اسالم را ظاهر , او نقل نگردد

روزي از من خواست که قرآن . ساخت نمي
چون . زبان هندي تفسير کنم را برايش به

tΑ$s% tΒ Ä«رسيد و اين آيه سورة ٰيسين  به ÷∏ãƒ 

zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $pκ� Í‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$ yδr' t±Σr& tΑ ¨ρr& 

;ο§� tΒ ( uθ èδuρ Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪«را تفسير نمودم١  ,
معني : گفت, انواع جواهر قيمتي قرار داشت شاه که بر تخت زرين و مرصّع به

روي زمين که آب  تخت فرودآمد و بهشاه از . تکرار کردم. آيه را تکرار کناين 
قدم زد و بر زمين افتاد و گونة خود را بر خاک نهاد و , پاشيده شده و نمناک بود

اين : من گفت سپس برخاست و به. آلود شد چندان گريست که صورتش گل
اي  او دستور داد که خانه. نظير است معبود اول و پروردگار قديم و يگانة بي

گفت براي انجام امور کشور  ظاهراً مي. رفت تنها در آن خانه مي. کنند برايش بنا
پرداخت و نماز  عبادت خدا مي اما در حقيقت به, کند در آن خانه خلوت مي

اين فرستادة عبداهللا  شاه سه نوبت به. رددگ گذاشت و کسي از کار او آگاه نمي مي
  .٢“ششصد من طال بخشيد

 اسم شخصي که .بود» را«دشاه هندي حاکم آيد که پا دست مي  بهاين داستاناز 
هر صورت دربارة  معلوم نيست و اين چنين داستاني به, اسالم کرد پادشاه را مشرف به

                                                   
ند؟ ک که پوسيده و خاک شده زنده مي کيست که استخوانها را درحالي: گفت:  ترجمه؛٧٨- ٧٩آيه , سورة ٰيۤس  .1

  .يا آفريدگان ـ داناست همة آفرينش ـ و او به, کند اش مي زنده ,که نخستين بار آفريدش] خداي[همان : بگو
 .٢- ٣ص , عجائب هند  .2



  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه  ٩٥

  

در بعضي مآخذ بازگو شده است که تصديق يکي از پادشاهان غيرمسلمان کشمير 
  .فاقد اعتبار نيست, کند آنچه ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي بيان کرده است مي

. دهد که اسالم در دورة اوايل چه طور در هند پذيرفته شد ين پيشامد هم نشان ميا
بلکه حتّي طبقة حاکم هم , ات اسالم روي آوردندمتعلي تنها عموم مردم هند به نه
بوده  اسالم براي آنها قابل قبول مي, گونه فشار حقّانيت اسالم توجه کرد و بدون هيچ به

  .است
ن عمرو بن حمويه بن حرام بن حمويه النجيرمي حکايت همين ابومحمد حسن ب

  :آورده استچنين اين , کنند ها هر سال برگزار مي ي که کشميريجشنديگري هم دربارة 
ند و در آن عيد مردم در محلّي جمع ارداهالي کشمير باال در هر سال عيدي ”

 روزي خطيب حسب معمول. رود منبر مي شوند و خطيبي براي موعظه به مي
اي مردم مالک : او گفت. اي از گِل ناپخته داشت منبر رفت و با خود کوزه به

آنگاه کوزة گلين . کنيد توانيد حفظ مي اتنفس خودتان باشيد و احوال خويش را 
 اين ظرف گلي را بنگريد که چون نگاهداري شده و :آنها نشان داد و گفت را به

  .“و هنوز باقي استچهار هزار سال بر آن گذشته , حفاظت گشته است
ديگر دربارة کشمير بيان کرده است که شخصي ناخدا بزرگ بن شهريار داستاني 

  :اين داستان جالب بدين قرار است. هندوستان سفر کرده بود او بازگو کرده که به به
آن مکان . آيد دست مي نظير و پربها به هاي صاف و کم در نواحي کشمير الماس”

, و کوه واقع شده و در آنجا در تمام اوقات شب و روزاي است که ميان د تنگه
ور است و در همين جاست که الماس  زمستان و تابستان آتش فروزاني شعله

اي از اهالي هند سفال که  طايفه طالبان اين الماس منحصراند به. شود يافت مي
ان شوند و بد خطر انداخته و در هر مرتبه گروهي از آنان جمع مي جان خود را به

کشند و  آنگاه در کنار تنگه گوسفند الغري را مي, گردند مکان رهسپار مي
سازند و قطعات گوشت را يکي پس از ديگري  گوشت آن را تکّه تکّه مي

چندين جهت  تنگه به کنند زيرا ورود به درون تنگه پرتاپ مي وسيلة منجنيق به به
ديگر آن , نجاستآ يکي حرارت آتش که مانع نزديک شدن به. غيرمقدور است

شماري در اطراف آتش وجود دارند که نزديک  ها و مارهاي گزندة بي که افعي



  ٩٦  قند پارسي

  

درون تنگه پرتاپ  هاي گوشت به همين که پاره. آنها موجب هالکت است شدن به
در آنجا که شماري  ها که عدة بي کرکس, زمين افتاد شد و دور از آتش به

, اين افراد. برند هوا مي آن را به, ١بر روي تکّة گوشت فرودآمده, دنازددرپر
گوشت چسبيده و از  هاي الماس را که به ها را در هوا دنبال کرده و دانه کرکس
اي که کرکس فرودآمده و گوشت را  نقطه دارند و يا به برمي, افتد زمين مي هوا به

هاي گوشت از  گاهي پاره. کنند هاي الماس را پيدا مي رفته و پاره, خورده است
خواهند گوشت را از  ها مي زماني هم که کرکس, سوزد آتش افتاده مي بهجنيق من

افتد که   ميتّفاقگاهي هم ا, سوزند هاي آتش مي در شعله, نزديک آتش بربايند
در اغلب اوقات . ربايند زمين در هوا مي ها گوشت را قبل از فرودآمدن به کرکس

. شوند ا در آتش تلف ميوسيلة مارها و ي به, روند اشخاصي که بدانجا مي
دست آوردِن الماس بوده و براي  نهايت مشتاق به پادشاهان آن سرزمين بي

زيبايي و اهميِت اين  شوند و نظر به حصول مقصود زحمات زيادي متحمل مي
هاي  تحت بازرسي, بها کساني را که حرفة آنها پيداکردن الماس است سنگ گران

  .٢“دهند شديد قرار مي
اي نداريم که  اطّالعي دربارة دره, مآخذي دربارة تاريخ و جغرافياي کشميرامروز از 

  .شود آمد و يا حاال هم پيدا مي دست مي از آنجا الماس به
, يکي از دريانوردان که سالهاي زياد در بالد هند و نواحي آن مسافرت کرده بود

ي ناخدا بزرگ شهريار شنيده و برا, اند  که در هند بودهياين حکايت ديگر را از اشخاص
  :نقل کرد
و داراي باغ و , نامند  مي٣کشمير اعلي در محلّي که آنجا را ترنراييندر نواحي ”

ه که در بازار اجنّ بازاري است معروف به, باشد بوستان و جويبارهاي زيادي مي
اما , شود آنجا همهمة خريد و فروش و گفتگوهاي معامالتي زياد شنيده مي

                                                   
  .١٠٣- ٤ص , عجائب هند  .1
 .١٠٣-٤ص , همان  .2

 .اي است در شمال کشمير ناحيه  .3
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االيام معروف بوده و  شوند و اين مکان از قديم ا ديده نمياشخاصي در آنج
گاهي داير  به پرسيدم آيا اين بازار هميشه داير است يا گاه. همچنان باقي است

  .“اين نکته را سؤال نکردم: شود؟ گفت مي
اين اطّالعاتي است که بزرگ بن شهريار دربارة کشمير قرن چهارم هجري داده 

دهند که در قرن چهارم  ز افسانه و داستان نيست ولي نشان مياست که امروز بيشتر ا
چه تصوري دربارة کشمير در هند و خارج از هند وجود داشت و کشمير جاي 

  .بوده است ها مي شگفتي
  



  ٩٨  قند پارسي

  

  ♦زار کشمير  خطّي تذکرة زعفرانةنسخ نگاهي به
  ∗کريم نجفي برزگر

 طور كلّي سير آن را  نويسي در هند داراي پيشينة تاريخي چشمگيري است و به تذكره
  :اند پنج دوره تقسيم كرده به

  ؛ي هجر٩٣٢ تا سال ٦٠٢سال  بهاز ابتداي سلطنت رسمي مسلمانان در هند  .١
 يگذار  هجري با بنيان٩٣٢در سال  هند از ابتداي سلطنت تيموريان در .٢

  ؛هجري ١٠٦٨ظهيرالدين محمد بابر تا پايان حكومت شاهجهان در سال 
در يس ل تا آغاز سلطة انگهجري ١٠٦٩در سال زيب  از ابتداي سلطنت اورنگ .٣

  ؛هجري ١٢٧٤سال 
  ؛هجري ١٣٤٩از ابتداي سلطة انگليس در هند تا سال  .٤
  .معاصراز پايان سلطة انگليس تا دورة  .٥

رشتة تحرير درآمده  شماري در سرزمين هند به هاي بي در اين ادوار طوالني تذكره
, نثرنويسان, اطباء، خوشنويسان, حكّام, شرح حال شعرا، عرفا، سالطين آنها به كه در

سوانح  ها به البتّه بيشتر تذكره.  پرداخته شده است…علما، فقها، فيلسوفان و ,محدثان
, طور كلّي آن چه در هند انجام گرفته وفيان اختصاص يافته و بهحيات شاعران و ص

زيرا اولين تذكره شناخته , ايران از كم و كيف بيشتري برخوردار بوده است نسبت به
وي در سال . قاره تأليف محمد عوفي است در شبهااللباب  لباب شده فارسي موسوم به

                                                   
ش  ه ١٣٨٨ در سال تهران, اين تذکره با تصحيح و توضيح نگارنده از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  ♦

 .انتشار يافته است

  .نو دهلي, و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران) ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   ∗

 



  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ٩٩

  

وزرا، علما و , شاهزادگان, ذكر شاهان در آن به,  هجري اين تذكره را تأليف نموده٦١٨
  .فضاليي كه شعرمي سرودند، پرداخته است

 هجري اولين تاريخ فارسي سرزمين ٦٠٢قابل ذكر است كه در همين دوره در سال 
دستور اولين حاكم دورة   نيز توسط حسن نظامي نيشابوري به١المآثر تاج موسوم به هند

  .تة تحرير درآمدرش الدين ايبك به سلطنت يعني قطب
نگاري است كه مورد اهتمام حكّام و سالطين  نويسي نيز نوعي تاريخ در واقع تذكره

 هاي تخصّصي در هند مصداق نخستين تحوالت در روند نيزبوده است و لذا تذكره
فخري ِهروي در سال السالطين ضةروهبتوان  نويسي بوده كه از جمله آنها مي تذكره
عبدالنّبي تذكرة ميخانه هشتاد تن از سالطين شاعر و همچنين هجري كه دربارة  ٩٦٠

  .اشاره نمود) ها نامه ساقيدربارة سرايندگان ( هجري ١٠٢٨سال  قزويني در
اي  ي و منطقههاي محلّ فان تذکرهبسياري از نخستين مؤلّنكتة قابل ذكر اين است كه 

  .ردب نامشعراي خطّة كشمير   بههاي مربوط تذكرهتوان از  ميجمله آنها   كه ازهنديان هستند
ويژة فرهنگ  زبان و ادب فارسي به يافشانهاي فروغ  ظهور اسالم در كشمير زمينه با

مهاجرت صنوف مختلف مسلمانان اعم از عرفا، علما و شعرا از . ايراني فراهم گشت
سمرقند، بخارا، مرو و هرات در , مناطق فارسي زبان همچون خراسان ايران و ديگر

ويژه پذيرش  به, عة فرهنگ ايران زمين در كشمير از اهميت خاصّي برخوردار بودهتوس
هاي مردمي و  سالطين كشمير در جهت تقويت گرايش اسالم از سوي حاكمان و

  .بيش از گذشته نقش آفرين بوده است, علماي دين هاي عرفا و حمايت از فعاليت
 هجري و حاكميت ٧٢٥ در سال اسالم اولين حاكم كشمير به» رينچن«با گرايش 

سلطان , سلطان جمشيد، سلطان عالءالدين, الدين سالطين بعدي همچون مير شمس
الدين و جانشينان او چون سلطان سكندر و سلطان   سلطان قطبةويژ الدين و به شهاب

ي بلكه نزد سالطين نيز از جايگاه واالي, عرفا و علماي دين نه تنها دربين مردم, علي شاه
  .دندشبرخوردار 

                                                   
ش در مرکز تحقيقات فارسي رايزني  ه ١٣٨٧ابدي در سال تصحيح استاد سيد امير حسن ع اين کتاب به  .1

  .نو انتشار يافته است دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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كه اوضاع اجتماعي كشمير شرايط مناسبي , الدين در زمان حاكميت سلطان قطب
هفتصد نفر از اهل فضل و دانش و حرفه و صنعت براي  داشت مير سيد علي همداني با

ت برگزيده و در سال خروج از مظالم تيمور، سرزمين كشمير را براي اقامت و فعالي
  .اجرت نمودندهجري بدانجا مه ٧٨٣

همراهان هنرمند خود چنان در تبليغ دين و فرهنگ ايران  مير سيد علي همداني با
  .خود گرفت به» ايران صغير«مين كشمير نام زكوشيد كه سر

ها، مساجد و  خانقاه, با توسعة اسالم در كشمير، نه تنها احداث بناهاي ديني
ز در دورة حاكميت سلطان بلكه زبان فارسي ني, رونق خاصّي يافت ها حسينيه

  .زبان رسمي دربار گرديد) م ١٣٥٤-١٣٧٣(العابدين  زين
نگاري و اقتباس رونق   ترجمهةويژ شناسي به در دورة حكومت او تعاطي در زبان

تأليف  ١»ترنگيني راج«قابل توجهي يافت و لذا ملّا احمد كشميري دستور گرفت كه 
اثر ارزشمند ديگري موسوم همچنين و ترجمه نمايد فارسي  بهكلهن را پانديت 

» )Srivara(وارا  سري«نيز و فارسي ترجمه گرديد  به ٢اسمار يايردا  يکَتَهاسِرت ساگَر به
 Sanskrit) سانسكريت كثاكايوتوكا جامي را بهيوسف و زليخاي كتاب و مأموريت يافت 

Kathkautuka)برگرداند .  
حسين «العابدين و پس از او   سلطان زينهاي حمايت از شعرايي كه در اين دوره با

, مليحي, فصيحي, منطقي«توان از  رشد و نبوغ يافتند مي) م ١٥٦٣-٧٠(» شاه چك
  .ردب نام» نادري و مير علي ,جميل

                                                   
سراي  نويس و شاعر حماسه تاريخ, از پانديت کلهن» بحرالملوک«يا » شاهان درياي«معني  ترنگيني به راج  .1

دويست و هشتاد سال پس از تأليف .  درآوردنظم زبان سانسکريت نه ميالدي آن را به ١١٤٩کشميري در سال 
 آن را )م ١٤٢٣-١٤٧٤/ه ٨٢٧-٨٧٩( کشمير العابدين سلطاِن فرمان زين ملّا احمد کشميري به, »ترنگيني راج«
  .فارسي برگردانيد به

بدين العا دستوِر پادشاِه وقت کشمير سلطان زين در قرن نهم هجري به» اسمار درياِي«يا » کَتَهاسِرت ساگَر«  .2
و ) م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤(عربي برگردان شد سپس در عهِد اکبر شاه تيموري  زبان فارسي آميخته به به
 »درياي اسمار«اين کتاب با نام فارسي يکدست درآمد و  دستوِر وي توسِط مصطٰفي خالقداد عباسي به به
رکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي  متوسِطپروفسور سيد امير حسن عابدي تصحيح دکتر تارا چند و  به

  .تفاير انتشام  ١٩٩٧/شه  ١٣٧٥نو در سال  جمهوري اسالمي ايران در دهلي
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 عنوان زار كشمير زعفران
اي است كه در اواخر  تذكره

قرن سيزدهم هجري در شهر 
مركز حكومت شيعه در  لكهنو،
 .سلك تحرير درآمد هند به

دورة , اي يافت هايي كه زبان و ادب فارسي در كشمير رونق ويژه يكي از دوره
طول انجاميد و اوج روابط   قرن بهحكومت گوركانيان هند بود، اين دوره كه حدود دو

حكومت صفويان در ايران بود،   بافرهنگي آنها
كشمير نه تنها مورد توجه صنوف مختلف 

بلكه , ويژة شعرا و عرفا قرارگرفت ايرانيان به
خاندان تيموري هند نيز كه بعضاً از نژاد ايراني و 

فرهنگ ايران بودند، خدمات قابل  تحت تأثير
ويژة   ايي زبان و ادب فارسي بهشكوف توجهي به

  .فرهنگ ايراني در كشمير داشتند
پس از فتح كشمير در سال ) ه ٩٦٣-١٠١٤(شاه الدين محمد اكبر  سپاهيان جالل

دستور  درة بسيار زيباي كشمير را به هاي منتهي به ِعمران و آبادي راه, م ١٥٨٦/ه ٩٩٥
در اين خصوص .  بود، آغاز نمودنداكبر كه عاشق و فريفتة حسن و زيبايي اين خطّه

  .فيضي دكني شاعر دربار وي اين پيروزي بزرگ را در اشعار خود چنين سروده است
  حكم خـسرو واال ز تيـشه كـوه كنـان           به

  كـوه و كمـر خـاره را تراشـيدند           به چنان
  كنــد شــب گيــر  مــي شــوقةهــزار قافلــ

  كـه ديـدن او    اي    تبارك اهللا از آن عرصه    
ــو فكــ   ــوع چ ــواي او متن ــاشه   رت نقّ

  غبـــار او بتـــوان خوانـــد چـــشم را دارو
  تــن موافقــت آب او چــو ابــره و گــل بــه
  پيش فيض نسيمش دم مـسيح سـموم    به
 ردـر كـر را مسخّـميـش كشـار دلكـدي

  تـر از شـير     هزار جوي روان كـرد صـاف      
  كه بهر كوكب شاهي ِسزَد ممـر و مـسير   

  عرصـة كـشمير     بـه  كه بار عيش گـشايد    
ــال اســت  ورق   نقــشبند ضــميرنگــاِر خي

ــصوير   ــفحة ت ــو ص ــون چ ــين او متل   زم
  گيــاه او بتـــوان گفـــت روح را اكـــسير 

  جان مناسبت بـاِد او چـو شـكّر و شـير      به
ــه ــدير  ب ــزِد آب روانــش زُالل خــضر غ   ن

 بدان صفت كه سليمان پري كند تسخير
مند  يايي كشمير بسيار عالقهؤمنطقة سرسبز و ر جهانگير نيز در دورة خود نسبت به

اتّفاق  كشمير رفت كه شش مرتبه آن به ر دورة حكومت خود هشت مرتبه بهو د بود
  .همسرش نورجهان بود

نغمه پردازي و شعرسرايي , در عهد شاهجهاني و عالمگيري نيز شاهد نواسنجي
حاجي محمد جان , شاعران ايراني در اين سرزمين هستيم كه از آن ميان طالب آملي
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ظفر خان احسن و آصف خان بيش از ديگران , يميرزا ابوطالب كليم كاشان, قدسي
حاجي محمد جان قدسي كه زادگاهش مشهد مقدس بوده در عهد . دارند اشتهار

  .منزلت يافت» الشعرايي ملك«لقب  هند شد و در درباِر او به شاهجهان وارد
نظير و در فصاحت و بالغت سرآمد معاصران خود بود،  سرايي بي او كه در غزل

  .سلك نظم درآورد را بههجهان ظفرنامة شا
اي چون عاقل خان رازي زينت بخش  هاي برجسته در عهد عالمگيري نيز شخصيت

 كشمير سرودند كه از آن جمله ةدربار بودند و اشعاري در وصفت و زيبايي بهشت گون
  :است

 ر نداردـميــن كشــوار ره گلشــهم  فردوس رسيدن  بهرنج محال است بي  
ز كه در اواخر عهد عالمگيري دربين شاعران همعصر خود نبوغ طغراي مشهدي ني

بيشتري داشت در توصيف كشمير اشعاري دارد كه دو بيت آن در وصفت موسم خزان 
  :كشمير سروده شده و بسيار مشهور است

  بر طالب فيض ديدنش هست ضرور  ورـم نـ عال,ل خزانـكشمير بود فص  
 ورـط نـرمـخ از لهـشع الـنه هآورد  ن ساز فضاـن باغ چمـگويي كه دري  

ادب   رشد و شكوفايي زبان وةهرحال دورة سالطين تيموري در هند بهترين دور به
  .فارسي و فرهنگ ايراني در هند بود

شيخ يعقوب , توان از بابا داوود خاكي از ميان شعرا و اديبان برجستة اين دوره مي
, اوجيموالنا عبدالرحٰمن , ريمظهملّا مظهر علي , فتوتاهللا  خواجه حبيب, صرفي

الدين  ملّا سراج ,فطرتيموالنا , فصيحيالدين انصاري  شيخ فصيح, نديمموالنا , ذهني ملّا
 ,افعرعبدالرسول استغنا، منشي محمد رفيع ,  غنيمحمد طاهر, ملّا محسن فاني, فروغي

, د رضا مشتاقمحم,  سالم، حاجي محمد اسلمالله جويا، ملك شهيدميرزا داراب بيگ 
  نيز شرِحزار كشمير زعفرانرد كه در تذكرة ب نام محمد اشرف يكتا, ساطعملّا عبدالحکيم 

  .آنان آمده استحال 
شكوه سالطين گوركاني علي رغم ضعف و فتور زبان و ادب  پس از دورة با

نگ اي از حكّام در گوشه و كنار اين سرزمين همچنان از زبان فارسي و فره فارسي عده
  .دريغ نمودند ايراني حمايت بي
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از شعرايي كه در اين دوره 
العابدين  هاي سلطان زين حمايت  با

» حسين شاه چك«و پس از او 
 يافتند رشد و نبوغ) م ١٥٦٣-٧٠(
 ,مليحي, فصيحي, منطقي«توان از  مي

 .ردب نام» نادري و مير علي ,جميل

اي  عده) م ١٧٥٤-٦٢(در دورة حكومتش » )Sukhjivan Mal(سوكهجي وان مال «
داد كه منشأ خدمات  شعراي برجسته را مورد حمايت سخاوتمندانة خود قرار از

محتشم خان فدا، , توفيق, سامي, توان از شائق فرهنگي گرديدند و از جمله آنها مي
بهواني داس كاچرو، نيكو، دايا منشي  ,محوي

رد كه تحت ب رام كاچرو و خوشدل نام
و دوگراها ) م ١٨١٩-٤٦(حاكميت سيكها 

داشتند و همچنين  قرار) م ١٨٤٦-١٩٤٦(
: م(شعراي ديگري همچون ميرزا مهدي مجرم 

 ،)ه ١٢٤٦ :م(آبادي  ملّا حميداهللا شاه) م ١٨٩٥
، )ه ١٢٩٨: م(خواجه حسن كول شرعي 

رد كه منشأ خدمات علمي و ب نام) م ١٨٤٥-١٩١٤(محمد شاه وفا و وهاب پاره خواجه 
  .ادبي براي جامعة هند گرديدند

 هاي بسياري در كتاب) م ١٨٥٧-٨٥(» سينگ رنبير«همچنين در زمان مهاراجه 
  آثار تخليقي درةويژ زبان فارسي ترجمه گرديد و به موضوعات ديني و عبادي هندوها به

  .رشتة تحرير درآمد  و تأليف بهقالب ترجمه

  هزار كشمير نسخة نويافت زعفران
اي است كه در اواخر قرن سيزدهم هجري در شهر   عنوان تذكرهزار كشمير زعفران
  .سلك تحرير درآمد مركز حكومت شيعه در هند به لكهنو،

آن مقطع زماني كه اين كتاب نگارش يافت هندوستان زير سلطة حكومت بريتانيا 
ها كه توسط حكّام بريتانيا تعيين  مركزيت لكهنو زير نظر نواب ِخطّة اوده با بود و

  .دش شدند اداره مي مي
افول نهاده بود،  ها كه زبان و ادب فارسي رو به رغم سلطة انگليسي بهدر اين دوره 

هاي ديني بودند، آثار قابل  آموختگان حوزه شماري از علماي هند كه دانش رقم بي
زار  زعفرانآثار ارزشمند  يکي از .رشتة تحرير درآوردند زبان فارسي به به اتوجهي ر
جناب آقاي پروفسور توفيق  توسط استاد ارجمنداست اين نسخة خطّي گرانبها  كشمير
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 خطِّ و با نامرتّب نسخهاوراق  از آنجا که .سبحاني در اختيار اينجانب قرارگرفت.  ه
 تذکره و نام  عنواِنةويژ ه تحرير يافته بود و بيگذار نستعليق شکسته و بدون شماره

مشاهده  با  و تحقيق در مطالب کتابصحفتها تف آن نيز نامعلوم بود، پس از مدمؤلّ
  . روزنة اميدي برايم گشوده شد١»ام محمد مهدي تاريخ والدت نور چشمي «ةجمل

مؤلّف تذكرة  نها بههاي علماي هند مراجعه نمودم تا شايد از نام فرزندان آ تذكره به
د، کر هايي كه اين راه مشكل را برايم هموار ببرم؛ از جمله تذكره  پيزار زعفران
 آموختگان ي حسين صدراالفاضل بود كه خود از دانشامه سيد مرتٰضمرحوم علّ انوار مطلع

تأليفات , عالوه بر ذكر فرزندان مؤلّف,  آن مرحومةدر تذكر .دبوجامعة سلطانية لكهنو 
  .٢بودده ش نيز ذكرزار زعفران از جمله او

الذريعه الي تصانيف الشيعه جمله   خود، مآخذ ديگر ازيها براي تكميل بررسي
  .٣دادم امه شيخ آقا بزرگ تهراني را نيز مورد مطالعه و مقايسه قرارمرحوم علّ

زبان فارسي است؛   وجود دارد كه هردو بهزار زعفراندو عنوان , در اين كتاب
العلما محمد بن سيد دلدار علي  العلما سيد علي محمد بن سلطان اثر تاج,  كتابنخستين

دومي اثر مولوي ميرزا محمد علي بن .  هجري است١٣١٢نقوي نصيرآبادي متوفّاي 
 هجري ١٣٠٩صادق بن مهدي لكهنوي صاحب نجوم السماء است كه در سال  محمد

  .وفات يافته است
ميرزا محمد علي   دومي كه متعلّق بهزار زعفران با,  فرزندان مؤلّفحاِل شرِح

كه فرزندان مؤلّف   در خصوص اينمطلع انوارتصريح  لكهنوي است تطبيق داده شد و با
, ٤ آنها در همين كتاب مراجعه نمودم حاِلشرِح علماي معروف بودند به خود از

 است نجوم السماء همان مؤلّف زار زعفرانبررسي اين موضوع معلوم شد كه مؤلّف  با
  .٥نيز آن را ذكر نموده استالذريعه كه صاحب 

                                                   
  .٨٢ص , نسخة خطّي  .1
  .٥٧٩ص , مطلع انوار  .2
  .٤٠ص , ١٢ج , الذريعه  .3
 .٦٢١ص , مطلع انوار  .4

  .٨١ص , ٢٤ج , الذريعه  .5
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ميرزا محمد مهدي فرزند ديگر , آمده استالذريعه  و مطلع انواربراساس آنچه در 
 و ميرزا محمد هادي ١ نيز نوشتهنجوم السماءاي بر  محمد علي است كه تكمله ميرزا
 را ذكر نموده زار زعفرانز جمله آثار پدرش اتجليات عباس ديگرش در كتاب  فرزند
  .٢است

هاي هند در شهرهاي لكهنو، كشمير،  اكثر كتابخانه براي يافتن نسخة دوم با
 و نهايتاً کردمآباد مكاتبه  پتنا، رامپور و حتّي مركز تحقيقات فارسي در اسالم حيدرآباد،

  .اين نتيجه رسيدم كه نسخة ديگري از اين تذكره وجود ندارد به
توصيفي از خطّة , روفچيني كتاب معلوم شد كه مؤلّف در بخش اولپس از ح

معرفي تعدادي از شعراي آن منطقه پرداخته  ده و در ضمن بهروآنظير  دلپذيركشمير جنّت
صورت پراكنده و بعضاً در  هر شاعر را به بخش دوم اشعار و نيز تكملة مربوط به و در

زحمت بسيار پس از تنظيم  خش نيز بادر چند جاي كتاب آورده كه اين ب حواشي و
  .صورت الفبايي ترتيب داده شد به

كلمات محلّي نيز مورد استفاده قرارگرفته بود كه براي تعداد زيادي , در متن كتاب
كه وجيزالتّواريخ و تاريخ حسن  ,ترنگيني راجهايي از جمله  كتاب تر آن به ضبط دقيق

 گيري از نكات ارزندة بهره ر يافته مراجعه و باشعراي سرزمين كشمير تحري دربارة تاريخ و
  . اقتباس گرديدزار زعفراناي براي توضيح بيشتر متن  آن آثار، مطالب قابل استفاده

ها  ديگر تذكره مراجعه به  داشت كه باهاي وجود در نثر و نظم كتاب افتادگي
  .الدين راشدي اصالح گرديد  حسامتذكرة شعراي كشميرجمله  از

ابل ذكر ديگر اين است كه مؤلّف در مقدمة تذكره تصريح نموده كه آن موضوع ق
 جمع و تأليفش شتافته و امتثاالً  يكي از بزرگان بهاالذعاِن حسب فرمان واجب ”تذكره را

اما در متن كتاب ذكري از آن شخص كه ,  است“لالمرالمسعود اقدام بر اين امر نموده
  .ميان نيامده است در, تأليف اين تذكره نموده به امِر

                                                   
 .چاپ رسيده است بهه  ١٣٩٧ در سال )ره(عظٰمي نجفي مرعشيآهللا ال اين تکمله توسِط کتابخانة حضرت آيت  .1

 .٢٨٠ص , تجلياِت عباس  .2
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ت بزرگ ذكري , ص در آثار علماي معاصِر مؤلّفبا تفحكتابي كه از آن شخصي
 فرزندش ميرزا محمد مهدي است كه در اين باره چنين تكملة نجوم السماء ,نموده

  :تصريح فرموده است
الشأن  امر جناب عالم جليل  اهل كشمير است بهي كه در احوال شعرازار عفرانز”

 المكان جناب موالنا السيد ابوالحسن بن سيد عليشاه طاب ثراهما د رفيعمجته
  .١“تحرير فرموده بودند

  سلسلة نسب و والدت ميرزا محمد علي
  كشميرزار زعفراننسب ميرزا محمد علي مؤلّف مضامين عزيز لكهنوي براساس كتاب 

  :چنين ذكر گرديده است
 ميرزا محمد علي بن ميرزا محمد صادق بن ميرزا محمد مهدي بن ميرزا محمد”

 هجري ١٢٦٠ رجب سال ١٣كاظم بن ميرزا محمد جعفر شيرازي است كه در 
جد اعالي ايشان ميرزا محمد جعفر در زمان . شهر لكهنو والدت يافت در

  .“بود) م ١٨٢٧-٣٧(سلطنت شاهان اَوده در اختيار سلطان نصيرالدين 

  تحصيالت عاليه
فرهنگي و مذهبي شهر لكهنو پرورش يافت و علوم , ميرزا محمد علي در محيط علمي

امه سيد  علّفقه و اصول را نزد فرزنداِن.  مختلف را نزد اساتيد مبرز فراگرفتفنوِن و
 و سيد حسين ٢)م ١٧٨٤-١٨٦٧/ه ١١٩٩-١٢٨٤(العلماء  علي سيد محمد سلطان دلدار
امه سيد  تفسير و حديث را نزد موالنا عل٣ّ)م ١٧٩٦-١٨٥٦/ه ١٢١١-١٢٧٣(لعلماء سيدا

علوم  ؛٤االنوار عبقات صاحِب) م ١٨٣٠-١٨٨٨/ه ١٢٤٦-١٣٠٦(حامد حسين نيشابوري 
  و٥)م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢ :م(طب و فلسفه را نزد راجه امداد علي خان كنتوري , حكميه
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١٠٧

  

 )م ١٨٠٩-١٨٨٩/ه ١٢٢٤-١٣٠٦(س شوشتري ادبيات را نزد موالنا مفتي محمد عبا
  .فراگرفت

جهد بليغ داشت و نه تنها , ميرزا محمد علي از علمايي بود كه در كسب علوم
بلكه همواره از سوي آنها مورد احترام و , خود بسيار اعتقاد و ارادت داشت اساتيد به

  .١گرفت مي اعزاز قرار
  :نويسد  دربارة او چنين مينواراال عبقاتصاحب , امه مير حامد حسينچنانكه علّ

الفاضل السعيد والويل الرشيد الصفي احلميد االملعي الزكي اللوذعي الذكي املولوي ”
احكم مرائر التحقيق  البدائه و حممد علي ِممن حاز قصب السبق يف العلم و مريزا
 رؤساء امللّة اخذالعلوم من االعالم االِجلّه و وافق االكابر الذين هم اتقن الصناعة و و
املنوه باالعتماد والركون  املختص مبرافقيت و هو يل باخلصوص قدمي الوداد الثقه و و
  .٢“الثقة و

  تأليفات ميرزا محمد علي
  :آثار ميرزا محمد علي را چهار عنوان ذكر نموده استالذريعه شيخ آقا بزرگ تهراني در 

  .نجوم السماء في تراجم العلماء .١
  .زار زعفران .٢
  .االزهارضةرو .٣
  .الفوائد مجمع .٤

  :بدين شرح آورده است اظهاراتي را به, ايشان در خصوص آثار ميرزا محمد علي
زبان فارسي كه مؤلّف آن ميرزا محمد علي بن صادق   اثري است بهنجوم السماء”

بن مهدي كشميري كه شاگرد مير عباس شوشتري و مير حامد حسين نيشابوري 
سيزده هجري را  هاي يازده تا  شرح حال علماي سده, استاالنوار عبقاتصاحب 

  .تحرير نموده است
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  ١٠٨  قند پارسي

  

هجري  ١٢٨٦امه مير حامد حسين در سنة امر استادش علّ اين كتاب را به, مؤلّف
  .تأليف نمود و براي هر قرن يك نجم قرار داد

 سلك تحرير درآمد، اما عمر مباركش در اول و دوم و قسمتي از سوم به نجم
  هجري در هند١٣٠٣نداد و لذا اين كتاب در سنة  سوم كفاف تكميل نجم

  .چاپ رسيد به
آورده كه پدرش تجليات عزيز ـ در  فرزند ايشان ميرزا محمد هادي ـ معروف به

  . هجري رحلت نمود١٣٠٩قعدة   هجري متولّد و در ذي١٢٦٠ رجب ١٣در 
  .مانده است  باقيالفوائد مجمع و زار زعفران، االزهارضةرواز آثار او 

تكملة فرزندش ميرزا محمد هادي ديواني دارد و فرزند ديگرش محمد مهدي 
  .١“انجام رسانيده است  را بهنجوم السماء

  زار وجة تسمية زعفران
مؤلّف كتاب .  بودن آن استزار زعفراننظير  يكي از گلزارهاي اين سرزمين جنّت

اي  صورت منظومه ري آن را به هج٥٤٥ پانديت كلهن كشميري در سال ,ترنگيني راج
آبادي   هجري توسط ملّا شاه محمد شاه٩٩٧  سانسكريت سروده و در ساِلزباِن به

  :نويسد او دربارة كشمير مي. فارسي ترجمه شده است نثر كشميري به
سرد و در هواي سرد گرم است و , كشمير آن است كه آب آن در هواي گرم”
  .“ استزار هاي آن زعفران جمله خوبي از

 كه دربرگيرندة اشعاِر شاعران و سخنوران خطّة زار زعفران انتخاب نام اين تذكره به
هاي زعفران در  يكي از خواص و ويژگي اشارة تلميحي است به, دلپذير كشمير است

دهندگي آن است و اين تذكره نيز از  طب قديم كه ويژگي خنده برانگيزي و نشاط
حكايت , تصوير كشانده اشعار زيباي شعرا به ن كه باانگيزي آن سرزمي طرب سرسبزي و

مؤلّف بيتي را از مير سيد عطاءاهللا رضوي در اين , دارد، چنانكه در متن اين تذكره
  :خصوص ذكر نموده كه فرمود
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١٠٩

  

  زعفران خورده است گويي صبحدم از آفتاب
  درديست يكدم عمر و خندان زيستن ورنه بي

  :اند ص آوردهو همچنين شعراي ديگر در اين خصو
  كه چون زعفران شادي انگيز شد  ز شدــران ريــوة زعفــاز آن مي  

 )نظامي گنجوي(
  كه دل را بود شادي از زعفران  ز روي عدو شاد شد روز جنگ  

  )عياضي سرخسي(
  زعفران رنگست و دل را شاد دارد زعفران   طاووس شاد از شنبليد از بهر آنكشد دِل  

  )امير معزّي نيشابوري(
  زاج زعفرانـرد از مـدا كـادي جـمايه ش   طبيعت زعفران را رنگ اعداي تو ديدتا  

  )سنايي غزنوي(

  زار هاي زعفران ويژگي
  . مؤلّففرد خطّ نسخة منحصر به -١

  :باشد  مؤلّف ميخطّ داليل متقني وجود دارد كه اين نسخه به
فرمان واجب اين تذكره را حسب  ”: تصريح مؤلّف تذكره است كه فرمود:اول دليل

  .“جمع و تأليفش شتافتم به, االذعان يكي از بزرگان
 را زار زعفران تصريح فرزندش ميرزا محمد مهدي است كه فرمود پدرم :دوم دليل
  .جناب موالنا السيد ابوالحسن تحرير فرموده بودند امر به
دي بن  تصريح نوة مؤلّف يعني ميرزا محمد جعفر، فرزند ميرزا محمد ها:سوم دليل

است كه از شعراي برجسته و » حيات لكهنوي«ميرزا محمد علي معروف به
ايشان پس .  است١مانده سراي عصر حاضر بود كه آثار ارزشمندي از او باقي غزل

بسيار ,  كه از آثار ناياب جد بزرگش بودهزار زعفرانيافتن از تذكرة  از اطّالع
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  ١١٠  قند پارسي

  

ه و اي تقديم فرمود  نامهيطد و عواطف و احساسات قلبي خود را شادمان ش
  .١ده استکرقلم خودش تأليف  ودند كه اين اثر را ميرزا محمد علي بهنمتصريح 

هاي بعضي از جمالت  خط خوردگي, قرينة آشكار بر اين تصريحات :چهارم دليل
كرد، الزم   است و چنانكه اگر كاتبي آن را تحرير ميخطّي ةنسخدر جاي جاي 

زيبايي كتاب خدشه وارد  ها را كه به قلم خوردگيبود براي زيبايي كتابت 
  .سازد، برطرف كند مي

  :اين تذكره داراي دو بخش عمده است -٢
 آدم و  هبوط حضرِترواياتي محلّ در بخش اول معرفي تاريخچة كشمير كه بنا به
  كتب و سير در ذكر بعضي حاالِتحوا بوده و در اين خصوص مطالبي از ارباِب

آورده , عيم استالنّ  كريم كه دري از ابواب جنّت آن بلدة طيبه و مقامِِپاكيزه سمات
قاضي نوراهللا شوشتري است كه در دورة المؤمنين  مجالسكتاب  شده و طليعة آن از

  .القضات دربار او بوده است پادشاه گوركاني هند قاضي الدين محمد اكبر، جالل
 قابل مذهب شيعه آمده كه سهِم  بهدر ادامه ذكري از تاريخ گرايش مردم كشمير

 علم و  نفر اهِل٧٠٠ توجهي از تشيع كشمير در مهاجرت مير سيد علي همداني با
 خود سرزمين كشمير بوده كه نام ايران صغير را از آِن قلم و ِحرف مختلف به

  : فرمود در ستايش و تجليل از اوامه اقبال الهوريچنانكه علّ. ساخت
 با هنرهاي غريب و دلپذير  يران صغيررد اـآفريد آن م  

نظير  جنّت اي در توضيح وجه تسمية كشمير به مقدمه خطّي ةنسخدر ادامة بخش اول 
, الدين بلخي  بابا رفيعنوادراالخبار و االولياءةتاريخ مرآاختصاص يافت و مطالبي از 

.  استعبدالسميع بيرجندي ذكر گرديدهالبلدان  عجايب و نيز تاريخ حشمت كشمير
 اين ِخطّة دلپذير پرداخته عجايب و طلسماِت طور مبسوط به  اين بخش بهةدر خاتم

  : آن توصيف حكيم ابوالقاسم فردوسي است كه فرمودشده كه در مطلِع
  انــكار و نهــي آشـد كسـنـنبي  چو كشمير شهري ِدگر در جهان  

  :ر گرديده كه فرمودعرفي شيرازي ذك الدين متخلّص به تفصيل قصيدة جمال و نيز به
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١١١

  

  كـشمير درآيـد     هر سـوخته جـاني كـه بـه        
  بنگر كه ز فيضش چـه شـود گـوهر يكتـا           

ــه ــردوس ب ــشمير رســيده ف   ســت دروازة ك
  سـت  زيبايي كشمير گـرش باعـث عـشوه       

 اين سبزه و اين چشمه و اين الله و اين گل

  بـال و پـر آيـد    گر مـرغ كبابـست كـه بـا       
  جايي كـه خـزف گـر رود آنجـا گهـر آيـد        

ــدع ــو م ــده يك ــر نگرن ــد اي گ   ســت درآي
  خرم ار زال فلـك عـشره گـر آيـد            من مي 
 دــتار درآيــگف هـه بـدارد كــرح نــآن ش

  :و در خاتمه آمده است
  تا چشم كند كار، گل و گلزار است  در و ديوار است ت بيـكشمير بهش  

رغم  به پرداخته و  كشميرزار زعفرانذكر شعراي سرزمين    كتاب بهدر بخش دوِم
 ها را در تن از شعراي كشميري را كه برخي از آن ١٣٣ حال شرِح, تصار كتاباخ

  .ذكر نموده است, توان يافت منبع ديگري نمي هيچ
,  هندي نيز در اشعار فارسي استفاده شدهدر بعضي اشعار اين تذكره از كلماِت -٣

  :جمله اشعاري كه شيخ محسن فاني كشميري در مدح ظفر خان آورده است از
  سـير گلـشن هندوسـتان       بهار آمـد بـه    نو  

  شـود   چشم مردم از سواد هند روشن مـي       
سنتدر چمن هر صبح مينا سر كند راگ ب  

  زر گيرد چو نرگس دست گلچيني به      چنبه مي 
  گـردن افكنـد     گل ز شبنم هار چنبيلي بـه      

 را سبز شد از فيض ابر نو بهارـباغ و صح

  جاي پر برآرد برگ پـان       زيبد ار طوطي به   
   كس متـاع سـرمه را از اصـفهان         گر نيارد 

  نيست طوطي را بجر، كليان چو بلبل بر زبان    
  پـاي باغبـان   بندد حنا چون گل به الله مي 

  تـا توانـد شـد حريـف شـاهد هندوسـتان      
 شد همه صحن زمين همرنگ بام آسمان

  :در اين اشعار كلمات هندي مورد استفاده شده بدين شرح است
  .صاعقه, آذرخش  :بجر كليان

  .آن جشن بهار گفت توان به هاي هند است كه مي يكي از جشن  :بسنت
 اي از مردم هند آن را پيچانده يك نوع برگ سبز گرمسيري است كه عده  :پان

  .جوند گذارند و مي دهان مي در
  .هاي طاليي و خوشبوست بوتة گلي كه داراي گل  :چنبه

  .گل ياسمين  :چنبيلي
  .دستگاهي در هنر موسيقي  :راگ
ك نوع پرندهي  :ينام.  

  .حلقة گردن  :هار



  ١١٢  قند پارسي

  

مؤلّف اين تذكره چون از علماي شيعه بوده و شيعيان نيز دربين مسلمانان جايگاه  -٤
از جمله ابياتي ,  آورده است)ع(اي دارند، اشعاري را در مدح و منزلت موال علي ويژه

  : اظهار داشتهياز شيخ يعقوب صرفي كشمير
ــولٰ  ــيد و م ــا و اصــفيا را س ــياولي   )ع(ي، عل

  پيشة من عاشقي و منّت ايزد را كه هـست   
  يي از مرتضٰ   و مصطفٰ  )ص(يحق عيان از مصطفٰ   

  اوســت دريــاي علــوم و در دريــاي يقــين
  ي؟بـ ن داني كه او را چيست نسبت با        هيچ مي 
 قويست غدارش نفس و ضعيف بيدل صرفي

  )ع(ي، علـي  وال من وااله علياً، عاد من عادٰ      

  )ع(علـي در طريق عشقبازي پيـشواي مـا،         

  )ع(باء بسم اللَّـه نبـي و نقطـة آن بـا علـي           

  )ع(بوالعجب سري كه هم در است و هم دريا، علـي          

  )ع(علـي , يموٰس با محمد مثل هارونست با    

 )ع(يا علي, جاي امداد است وقت دستگيري
استاد محبوبش مفتي  اي كه به ارادت و اخالص ويژه توجه به ميرزا محمد علي با -٥

 در اوراقي از آخر كتاب ذكري از آثار او من جمله كتاب ِظلِّ, داشتمحمد عباس 
 اشعاري را ذكرالقرآن  روائحباشد و نيز كتاب  ممدود كه از منشآت و مكاتيب وي مي

 عرفاني استادش بدين شرح چند غزِل  را بهزعفران زار تذكرة ده و حسن ختاِمکر
  :مزين نموده است
   يار بودنِي شبها سِر كو هچه خوش است نيم   

  من و تو درين گلستان چو گل و چو ابرنيسان      
  چو حيات ماست فاني چه غم و چه شادماني        

  نگـاه كيميـايي     تو كـه معـدن طاليـي بـه        
  فروشي هنر نمي تو كه جنس عيب پوشي به

ـنگي   چه زنم سري به   , دل چو غنچه تنگي     به   س
  بگذشت عمر سيد بد و نيك و خوب و فاسد          

 

ــرآوردن دِم ــر شــرر ب ــودن و بــي پ ــرار ب   ق
  ز تو غنچه سان تبسم من و اشكبار بـودن         

  هوشـيار بـودن   خُمار باده خوشتر كـه بـه     به
  زر خوش عيار بودن, ز غبار من چه خواهي   

  چه عبادت تو كـردن چـه گناهكـار بـودن         
  زار بايـد همـه داغـدار بـودن     كه چـو اللـه   

ــودن    ــسار ب ــه شرم ــد ِاالّ هم ــري نمان   اث
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  ١١٤  قند پارسي

  

  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي 
  ∗چندر شيکهر

در فنون ادبي فارسي هند انشانويسي از آغاز معرفي زبان و ادب فارسي در اين خطّة 
هاي حکومتي  فن انشا در بسيار اداره. پهناور مظهر تبحر و قدرت در زبان قرارگرفت

 تاريِخ علّامه ابوالفضل بيهقي و بيهقي تاريخ نظامي عروضي و مقالة چهاراز . الزم بود
 ابوالفضل تا آثار دانشمند نعمت خان عالي اکبري آييِن ضياءالدين برني و فيروزشاهي

  .کند همه آثاِر نامور ارزش و ضرورت اين فن ادبي را بازگويي مي, غيره و
در هند همين امر . هاي عمدة نظام حکومتي بوده است  و انشانگاري شغل١دبيري
نگارش آمد و براي نوآموزان اين فن نيز  رديد که آثار بسياري در اين زمينه بهموجب گ

 و اکبري آييِنخسرو در دورة سلطنت هند و بعداً   اميرخسروي اعجاِز. سياق مشق شد
العلوم منابع و مآخذ برجسته براي نوآموزان فن  رام و مفتاح انشاي ماهرو و انشاي مادهو

ضمن انعکاس .  ارزش آثار اين فن ادبي هم متنوع استاهميت و. مذکور قرارگرفت
فرهنگي و , انشانويس اطّالعات مهم دربارة واقعات مهم تاريخي, تبحر و قدرت زباني

  .نمايد هنري و جغرافيايي نيز عرضه مي
ها و  ها و ديباچه اي است مبني بر رسايل و عرضداشت  مجموعهاالفکار مجمع

ها و خطوط و  ثار نويسندگان و شاعران ثبت بوده و تهنيت نامههايي که بر روي آ مقدمه

                                                   
  .دهلي, استاد بخش فارسي دانشگاه دهلي  ∗
حتّي در ناحية کشمير در زماِن قديم حکومت . معني همسان است  سانسکريت به»دِوير« فارسي و »دبير«واژة   .1

 .دِويرها داير بوده است
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 خطّينسخة . غيره جات و فرامين و سواد رقّعات و نقول مسوده, مکتوب و رقّعات
  : نوشته شدهاولروي ورق ) ۸۶۰. ال.اچ شمارة(

نظر فيض اثر نواب فيضمآب واالمناصب عال مناقب نواب  به. هديه مختصر”
 ۱۵تحرير تاريخ .  صاحب بهادر دام اقباله شرف باد خانمحمدفوجدار 
  .ه“ ۱۲۷۴المبارک  رمضان

خطِّ نستعليق متوسط  باشد و به  مي۱۹-۲۲ و حروف ۱۹-۲۱در نسخه تعداد سطور 
  :آغاز .باشد مي) خفي مايل به(

  اين نسخه که همچو گل ورق بر ورق است”
  تـرق اسـر عـزي ش گل بهـفاتـک صـاز رش

  زارـــتان گلــت در گلسـاسد ورق ــر صـگ
  تـزار گل را ورق اســن هـه ايـحـر صفـه

  …“بر صفحه ضمير منير مستفيدان خرد و دانشوري
  : عبارتي است اينچنيناالفکار مجمعو در پايان 

اش در مراتب عشرات يا بروج   باز بر در عد اين مايه و ميزان زير و سهاولحرف 
هيچ بنا و راه بايد در  آب نماند به ارم او هر آيينه بهفلک در بکنايه ذاکر نباشد حرف چه

تصنيف آمده است قناعت  بنا خلل و فنا همچنانکه حرف چهارم او در مرتبة خود به
عدد صحيح که مجموعه آن دوازده باشد درست و سليقه کامل را ادراک عالي … کرده

 پايان نسخه يک ورق  آن نقطه بر صفحه صحيفه نگارد البتّه درلّکنياورد بناي همت 
 ةنام جواب  غزالي که بهمحمداالسالم ابوحامد ةحج سوادنامةضميمه است که بر آن 

  .الملک نيز رقم گرديده است  نظاممؤيدالکتاب
ها   از نوشتهاما ,دست نرسيده اطّالع دقيق دربارة گردآورندة مطالب اين مجموعه به

رسد و بعضي مطالب  دست مي  مجموعه بهآبادي مطالبي در اين هاي بيدل عظيم و سروده
زيب  رساند که اين اثر از دورة بعد اورنگ اثبات مي باشد و اين به زيب مي در باب اورنگ

 ة فارسي در کتابخانخطّيدر گنجينة نسخ اين نسخه . يعني سدة هجدهم ميالدي است
د دکتر قلم استا معرفي مختصر ازين نسخه به. خدابخش پتنا محفوظ و مضبوط است

 انتشارات کتابخانة, م ۱۹۹۳سال  به(» االفکار مجمع«عنوان  اقتدار حسين صديقي در کتابي به



  ١١٦  قند پارسي

  

محل آن   تاججاي   بهاالفکار مجمعدر 
العالمين  مکان را مسجد جامع ناموس

بانوي بانوان روي زمين بيگم صاحبه 
الحکم   اکبرآباد حسبفةدر مستقرالخال

خديو عالم وفاقان اعظم حضرت 
 .صاحبقران ثاني ذکر شده است

براساس برخي اطّالعات که استاد مذکور عطا نمودند . عمل آمد به) پتنا, خدابخش
چنانکه باال . ق شدم که مرور و بررسي اين نسخة نفيس نمايمتاالسطور مش راقم
 نيز نقل قول در اين گرديد از بيدل ذکر

دست رسيده همان را اينجا تکرار  مجموعه به
البتّه بيشتر مطالب از جالالي . کنم مي

  .رسد نظر مي طباطبايي به
  :ميرزا بيدل در تعريف مير نوراهللا نوشته

  تا نظر بر چمن حسن جهان وا کرديم  
  عالمي بود که در خواب تماشا کرديم  

 بود يخمخانة عالم وجود طلسمي است ب
ردباد طاقت گدر بناي اين طلسم چون  نمود و حيرتکده انجمن هستي تصويريست بي

درياي معرفت مير صاحب  ورنه در شکست اين ديوار چون رنگ صورت اختيار مدار
رنگ گردباد  نامه هر سطر مکتوب به تابي الفاظ نوراهللا مرقده چه نگارد که از غبار بي

مه صفحه کاغذ چون چشم درياي ارادت صحرايي است و از طوفان سرشک خا
خداوندي جلّ شانه شاهد حال است که ديده مشتاق را از جوش غبار تحرير کرده 

  .اشک مهري است بر طومار بد نگاه
پرداز ديدة آگاهي گردد از ذره تا آفتاب سرگرم پرواز حيرت  اگر نور غيرت آيينه

  .است
کشد غبار هستي خود  نفس ميو از قطره تا محيط بيتاب طپيدن وحشت صبح تا 

 فانوس سپهر از دود ,خاکستر نيستي نشسته کند به باد بسته و شعله تا قيامت راست مي به
علي است و چهره سحاب از نفس سوخته برون رنگ افروز را بر نچراغان کشته آفتاب 

ورق (… سيلي تا سخن از لب برآمده چو هر آيينه هوا است تا نفس از دل سرکشيده
  ) ب۴۱۳

 بعد از آن منشأت ,هاي مختلف و متنوع را آورده است  ديباچه۱۳۰ تا اولاز ورق 
ها بعد  ها و مرثيه نامه ها و تعزيت نامه هاي اطبا و عيادت ها و نسخه و گفتار و تهنيت نامه

نقل مکتوب و , تعريف رزم و سواد مکتوب, تعريف بزم,  تعريف خط.از عناويني است
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نواب بيرم خان؛ نقل مکتوب جهانگير  ص مثالً همايون پادشاه بهخطّ خا هاي به نامه
  .٢ملّا شاه ؛ شاهجهان بادشاه به١خطّ خويش براي شاه عباس بادشاه به

تفصيل  ها دولتي و مساجد به  اطّالعات مفيد در باب ساختماناالفکار مجمع مؤلّف
در ست که جالب توجه ا. يک شهر محدود نيست آورده و اين گزارش تنها به

العالمين بانوي بانوان  محل آن مکان را مسجد جامع ناموس جاي تاج به االفکار مجمع
الحکم خديو عالم وفاقان اعظم   اکبرآباد حسبفةروي زمين بيگم صاحبه در مستقرالخال

  .حضرت صاحب قران ثاني ذکر شده است
ها وصف  بلکه ضمن اوصاف شهر,هند نيست در اين مجموعه اطّالعات محدود به

  ) ع۳۳ورق . (باشد قلم نصيرا همداني مي شهر اصفهان به
ها و متون تاريخ در باِب خطّة نامه شاهجهان و اکبرنامهمثل آثار بسياري از قبيل 

کشمير  مسيرهاي مختلف از الهور به. اند وفور پرداخته اطّالعات بهکشمير نظير  جنّت
 کنبوه و تاريخ نامة شاهجهان. شدند کشمير عازم مي بوده که کاروان شاهي بدان به مي

 مجموعة االفکار مجمع چنانکه عرض گرديد , جزييات داده استمورِدين  احسن در
 ,آباد و کشمير اطّالعات مهم درين نسخه دستياب است اطّالعات است دربارة شاهجهان

مده و ين مجموعه آ ازبان شيرين در هاي گوناگون به همچنان اطّالعات مفصّل دربارة باغ
 سعداهللا خان وزير شاهجهان ةآباد اطّالعات توسط رسال  اين در باب شاهجهانراندر ک

                                                   
 ثبت و همچنان روابط هند و ايران  جهانگيرةدور فرهنگي مربوط به, هاي علمي در مجالس جهانگيري گزارش  .1

. ات مهم آورده شداطّالعشد  دست ايلچيان رد و بدل مي ها که به ابط جهانگير و شاه عباس توسط نامهيعني رو
چاپ ميراث , تصحيح و تنقيح عارف نوشاهي و معين نظامي, عبدالستّار بن قاسم الهوري, مجالس جهانگيري

 .۲۳۹-۴۱ص ,  ش۱۳۸۵تهران , مکتوب

اي که  متن کتيبه)  ب۴۳۸ورق (مثالً . شود ها نيز در اين مجموعه ديده مي ضمن اطّالعات تاريخي متن کتاب  .2
اند هم ذکر شد که عبارت   مراد مرحوم نوشتهمحمد منوره فردوس مکاني بابر پادشاه بنا يافته ميان ضةدر رو

 از آن نوراني و دل عاکفان در آن مورد فيض اين مسجد منيف و معبد شريف که پيشاني مساجد آن: است از
پرستي و خلق نوراني دافع آينة دين متين نبي مجازي اميرالمؤمنين  حکم باني مباني خالق رها نيست به

اهللا تعايل دولته العاليه و اقام اعالم … ” صاحبقران ثاني شاهجهان بادشاه غازيمحمدالدين  ابوالمظفّر شهاب
در سال سعادت اتّصالي که از مصرعه بالغت اجتماع … مبلغ در مدت به“ العاليه  و الّا عوامااليام خالفة مادام

گردد و صورت اتمام و  حساب جمل مفهوم مي  مرتبه عدد آن به۱۰۵۷مصرعة شاهجهان باني اين مسجد است 
 .باشد هاي ديگر نيز در اين مجموعه مرقوم مي همچنين کتاب. پيرايه انجام يافت
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در . آيد دست مي بهرسد و اطّالعات دربارة کشمير از فقط رسالة موالنا شيدا  دست مي به
  .ده استکرميل چاپ يکسافشکل  بهمعرفي اين مجموعه توسِط دکتر صديقي 

 کشمير دورة ,ه نقل گرديداالفکار مجمع درالنا شيدا قلم مو رسالة کشمير که به
 از شاعران »آبادي فتح«موالنا شيدا قندهاري معروف به. نمايد شاهجهان را منعکس مي

. باشد نژاد دورة جهانگير و بعداً در دستگاه دولتي شاهجهان مي گوي هندي ايراني پارسي
  :نويسد  واله داغستاني ميويدربارة 
مولدش .  زمان جهانگير بادشاه در فرقه احديان شاهي نوکر بودهموالنا شيدا در”

 نشو و نما در هند يافته بود و بسيار بلند طبيعت .قندهار و اصلش از مشهد مقدس است
 ليکن پست فطرت بوده است زيرا که اکثر اشعارش از مضامين ديگران ,واقع شده

 احوال شيدا در ٢ آوردهالعالمةآمر جالب است که همين امر را بختاور خان نيز در ١است
هاي منفي بيشتر  خورد البتّه در باب وي گزارش چشم مي هاي فارسي به غالب تذکره

 وي دربارة نامه شاهجهان صالح کنبوه که از همعصران وي بود در محمدشود  ديده مي
  :نويسد مي. شکل هجو آورده  خاطرات بهاشيد

  آيد  سر مي جمع ابلهان بهدر م  آيـد حـذر مي شيدا بـر دانـا به  
 ٣آيد هر بار کـه افگنند خر مي  سازند اگر ز استخوانش بجلي  

.  دلگشا سفر نمودةآن خطّ شيدا همراه شاهجهان که سه بار از کشمير ديدن کرد به
 توسط استاد اقتدار حسين صديقي االفکار مجمععالوه بر اين رساله که در معرفي 

قلم ميرزا جالالي طباطبايي است که بدان   از کشمير به گزارش ديگر نيز,معرفي شد
هاي کشمير و جاهاي ديگر نيز  همچنان ضمن باغ. دانشمند محترم اشاره نفرمودند

دست  ين اثر نامبرده به اآيند در انگيز و زينتي و خوش زبان دل اطّالعات مفصّل به
  .رسد که در صفحات بعدي در همين عرايض جا خواهد يافت مي

                                                   
, ش ١٣٨٤, چاپ تهران, آبادي  محسن ناجي نصيرسيدتصحيح , علي قلي خان واله داغستاني, الشعرا رياض  .1

 .١١٣٧-٤٢ ص, دوم ج

 .۵۴۲ص , ۲ج , م ۱۹۷۹الهور , تصحيح ساجده علوي,  بختاور خانمحمد, العالمةآمر  .2

 .٤, ١ج , ٩٨, گلچين معاني, کاروان هند  .3
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 عالوه ,رنگ گوناگون ترسيم و تجسم شده است  بهاالفکار مجمعث کشمير در حدي
اي که دکتر اقتدار حسين صديقي در معرفي اثر مذکور از قلم موالنا شيدا  بر جزوه
هاي آن  همچنان در باب باغ.  رساله از قلم جالالي طباطبايي نيز وجود دارد,آوردند

 محمد مانند االفکار مجمعپردازان ديگر در  خن دلگشا نيز اطّالعات از اقالم سةخطّ
اي  همچنان ملّا طغرا در مذمت سرماي راه کشمير نامه. باشد  مي۴۱۰صالح کنبوه ورق 

ملّا حيدر در هجو گل حيدر نام کشميري نيز شکل همين  قاضي زاهد نگاشت به به
از اهميت و اين اطّالعات عاري . سطوري قلمبند فرموده است که درين مجموعه آمده

در قبال بازگويي از . ارزش نيست که بازگويي از همان درين سطور گرديده است
زبان رنگين است   ادامه دارد و به۴۰۲ الي ۳۹۸سخنان جالالي طباطبايي که از ورق 

اختصار آوردم بدينکه هردو مبحث  هايي از موالنا شيدا نيز به گردد و نمونه اينجا ذکر مي
  .البتّه اول از زبان جالالي طباطبايي. کجا شودمهم ضمن کشمير ي

الدين طباطبايي فرزند مظهر ساکن   جاللمحمدميرزا جالالي طباطبايي يعني ميرزا 
که از لحاظ از دستگاه دولتي شاهجهان بود بدين ) ه ۱۰۳۳-۱۰۸۳( اصفهان ةقهپاي

قيد قلم آورد که   ساله دورة شاهجهان را به۵انشاپردازان معروف دورة خود بود تاريخ 
جالالي طباطبايي که مواجه اشکال . ١ معروف استنامه پادشاه و نامه شاهجهاننام  به

 قلم وي از کار نيفتاد و اما ,تراشي حاسدان گرديد از رتبه مورخ دولتي معزول گرديد
  . نثر ظهوري سه نثر جالالي نوشت پيروي سه وي به. وي آثار ديگر را نيز نگاشت

اي از آن  عنوان شش فتح کانگره نگاشت که نمونه اي به نامه اين وي فتحعالوه بر 
  . است تذکري رفتهاالفکار مجمعهم درين 

سحرگاهي چون باطن آگاه چشم برگشاد و دريچه فيض مبدأ نهاده ) ۳۹۸ورق (
نمايي  آيينه حقيقت, الکمال عقل فعال ايستاده مانند مبدأ فيض رو کشاده در برابر مرأت

معارف گنجينه از زنگار تعلّقات روزگار زدوده مستعد انعکاس صور حقايق اعيان سينه 
آنچه فراخور استعداد و اليق قابليت از  راه اقتباس دقايق کون و مکان بوده به و چشم به

                                                   
 سيد محمد يونس جعفري تصحيح و تنقيح فرموده اخيراً توسِط رايزني اين اثر ارزشمند که استاد دکتر  .1

  .نو چاپ گرديد دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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خطاب بالغ نصيب کامل نصاب کامياب گشته   شده بود رسيده به١اض خرسنديفمبدأ 
لمي ديدم از نويد قدوم سعادت لزوم بازيافتگان اين  عا,عالم اسباب بازگشت نمودم به

سرا  زبان طنين زمزمه اري مانند نخل بهزانجمن فردوس آيين آسمان و زمينش در سپاسگ
و شش جهت اين گنبد ميناي چون شان انگبين از چاشني شهد و شکر سرشار شيرين 

نشاط جواني از مبدأ رخصت پابوس اين واال بساط   باسر و پا که ادا چرخ فرتوت بي
گير گرديده و سه بعد عالم از مرکز پنجمهره خاک تا اوج مثلّثات  هفت اندام سرگرفته به

رسم پاي انداز اعجاز آب و  افالک از عطر مثلّث مهر و ماه دماغ پيدا گشته آسمان به
هاي گوناگون گوهرنمايي و ياقوت رماني بر صحن  نوآيين فرش خاک اين کل زمين

نه صرح ممر و گسترانيده و قوت ناميه بر آيين پيشکش پيشگري آفتاب بر زمرد و آبگي
خاک و آب از گلزار سمن و شاخچه نسترن صد هزار منيژه و پرن شعري نمايي و 

نظير  رويي اين گلزار هميشه بهار کشمير جنّت سهيل يمن بر طبق عرض چيده از تازه
نافه در  آگين تبت چين چين کل شگفته چمن چمن نکهت ذخيره نهاده و نزهت عطراک

سنبلستان حنا تحفه فرستاده و چگونه چنين نباشد که زمين و  چين ناف آهو نهفته به
  .بيند آسمان اين سرزمين بهشت آيين نقد مراد ديرينه در کنار گنجينه سينه مي

قاضي . باشد  مياالفکار مجمع زاهد نيز در  قلم قاضي اي در تعريف کشمير به رساله
هاي شب گشاي کواکب بياراست  گل ه صانعي که صحن سرابستان افالک را بهنوشته ک

قلم صنع  خواست که سواد رياض عالم قدس را در نظر ساکنان خاک جلوه دهد به مي
آباد کشمير را بر صفحه خاک رقم گرد راهش که نمونه  نظير جنّت نقش و نگار بي

نما بود در   صنعتدومقش صراط است ابر اين معني دليلي است مستقيم چون ن پل
  : برآمداول اولخوبي 
  اکنون برخالف قانون اصل را سجل بايد  نقّـاش نـقـش آخـر بهـتـر کشـد ز اول  

گ کان بدخشان  رهاي لعلي خون در از غيرت گل. غمي همه جا آرامش و بي… 
و از رشک شبنم که بر عارض گل نشسته اشک اللي در چشم صدف خشک . افسرده
چنان ناياب که از رهگذر زلف  از کثرت سبزه و الله در شهر و دشت خاک… شده

                                                   
 .خورسند  .1
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چنارش که در خور تمنّاي … خوبان جور دوست بر خاطر سنبلستان غباري ننشسته
در تماشاي امرودش که بر کاخ … بيد سرسبز شادابش… همت بلندان قامت افراشته

ده صبح دلگشايش بر در واليت شام از خن… شاخ نکته زده کاله زود نخوتان افتاده
که  رکستان بخوري رسيدهت هزارش ب شام شده مگر از مجمر الله سياه نشسته و مسمي به

يک پاي  چهره زرد خود را به  بابخار پندار از دماغ بخارا بيرون کرده سيب سمرقند
خوبي سمر ساخته القصّه  وجود سيبش خود را به  بامعذرت اين که چرا ازدار آويخته به

  .گلگونه و سنبل مويش مشتاق شانه نيست ل رويش محتاج بهگير شاهدي است که کشم
شکل شعري در ستايش و تمجيد خطّه  که مطالب باال مذکور بيشتر به درحالي

 ةالبتّه در رسال.  دارددلگشاي کشمير است و کمتر اطّالعات دربارة جاهاي معروف آنجا
آورندة  جمع. رسد ز اطّالعات بهم ميها مهم ني موالنا شيدا در باب جاها و مکان

امتحان قلم از موالنا : نويسد  اين عنوان را مياالفکار مجمعهاي انشا در مجموعة  نمونه
) ۴۰ ورق. (نظير و منازل و مقامات آن شهر فرحت بهر شيدا در ستايش کشمير جنّت

سررشته انديشي است سلسله سخن کوتاه داشته  الجرم درين مقام دراز نفسي که کوته
تعريف کشمير دلپذير پيوستن غايت رعايت ادب  حسب اقتضاي وقت به مرسله انشا به
آبا خطّه مينونظير کشمير که همان سواد نسخه حديقه جنان بل  از نزهت… کيشي است

  .بياض مسوده رياض رضوان است
 اسدرو نه از دستبرد مهرگان و سردمهري بهمن ه نه فروردين و ارديبهشت شناسد

بهار و گلبن جاويد گل پربار تموزي صورت وي بر خويش   خدا گلشني هميشهنام
هواي مانند . نگ و بوي صد بهار و آب و تاب هزار گلزار نشستهر هي بنبسته و خزا

نسيم صبا سامان صد برگ و نوا و مايه هزار نشو و نما در چين موج چين و نسيمي 
داديش مانند حرارت غريزي سموم . در ساخته چون دم روح خون مشک از فر به

و اگر از … الحيات ست و سراب واديش خضر چشمه سار عين اار مزاج کايناتگساز
. زير کرده باشم راهگذر قافيه سجع کشمير فردوس نظيرش گويم خود جنّت را منّت به

ذکار است آب کار ديباي تپرور  همين کارگاه صنع پرند سبزکار مرغزارش که همانا به
 خاراي مشجر کوهسارش از موج سبزه زرنگارگون آبي بر روي کارگاه چيني برده و

معني گل زمين : حيرتم که اگر خود گلزار جاويد بهار کشمير نديدي به. بوقلمون آورده
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هايش  پاي خود بر روي چمن دريا دريا آب به… چه آيين فهميدي هاز روي حقيقت ب
اگر از پرتوي …. ر گردانسر خويش ميس روان و چمن چمن گل بر سر درختانش به
االرباب است آن پشت و پناه اين هفت  نظر حضرت که سايه آفتاب حضرت رب

 …مراعات حفظ پايه کرسي و مالحظه ادب عرش نموده باشم بارگاهش گويم نظر به
دريافت سعادت ستايش گذاري اين حضرت از  ين مقام خامه خام طمع را به اچون در

دا سياهي برسرزده در قلمرو خطّه صفحه پاي از اندازه اختالل دماغ و هجوم خيل سو
  .کنم الجرم جواهر عقد لفظ و مرسله معني کوتاه مي …گليم خويش بيرون نهاده

  :نويسد که در باب وصف چشمه ويرناگ کشمير جالالي طباطبايي مي
 سبکسر آسمان. تعالي اهللا از فيض کوه ويرناگ که باشد آبروي عالم”
اش سرکوب گردون فلک و  قلعه… . سنگين ز سنگيني نامشاحترامش زبان  با

چشمه ساري … دامنش چون نقطه در نون سرش حرف فلک را سبزه کرده
بينان از روي آن نسخه کتاب طهارت برگرفته و از فيض پاکيزه  چشم پاک پاک

. دامني کوه دامانش سرچشمه ساز زندگاني صفاي عيش جاوداني از سرگرفته
 اش چون مانند لطيفه ايان غير مصنوع و ترزباني دهان فوارهسرچشمه در لطافت 

  )۴۰۱ ورق. (“اش مانند آب انبه صافي نهاده آيينه. بند نمايان و مطبوع بديهه
 صالح کنبوه نويسنده زبردست که وي نيز از گوهرهاي درخشان سلک ادبي محمد

او . قيد قلم آورده زبان شيرين کام مبحثي به دربار شاهجهان بوده نيز کشمير را به
يمن عهد گرامي بهار گلشن دولت و اقبال آب و  اکنون که به) ۴۰۲ورق . (“نويسد مي

 آدم سرير افروز لسلطنةا  و جالل باعث رونق چار بازار عالم موجب قوامعزّرنگ حديقه 
بستان صاحبقراني کارفرماي کارخانه دين طرازي شانجمن جهانباني فروغ افزاي 

غنچه سرسبز گلبن بخت جهان از .  شاهجهان بادشاه غازيمحمدالدين  بابوالمظفّر شها
آغاز ابتسام . تازگي برسر تبسم آمده سرنو لب تبسم کشوده و نسيم گلشن فيض به

خاصّه در اين ايام که هواي … بهارستان شادماني و طلوع نير اعظم مسرت و کامراني
 متوجه سرسبز بوستان کشمير جاويد گلگشت و موکب منصور مانند طليعه افواج بهار
ستياري نخل پيراي طبع نهال معني د بيع گرديده وقت آن است که در گلشن سخن به

هاي  نشانم و از فيض ترشّح سحاب فکر حديقه عبارت را سرسبز سازم آنگاه گل
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يمن هواداري نسيم فيض آب و رنگ معين  مضامين را که از پيشگاه سخن رسته و به
م کنتار ريشه  دست انديشه چيده به ته بهر ستايش شهر دلپذير کشمير بهمعني پذيرف

گلدسته بندم و آن گلدسته را که دلفريب بوستان 
جهت انبساط طبع رنگ افروزان  معني است به
چندان خطّه . صد رنگ جلوه دهم بهار فطرت به

ارم نظير کشمير که جز آبش چون فصل گل 
تب بر باد اگر کا… پيرايه انبساط و کامراني

خاکش قلم راند خطّ غبارش خطّ ريحان گردد و 
که همه وقت زمين  بس. نام زمينش قرعه اندازد نقط خاکش کار نقط آب کند ال بهفاگر 

  …نشان سبز است از زمين تا آسمان تفاوت کردن مشکل است اين مکان فيض
  بهار است و بهار است و بهار است  زار است بزهـبهر جانب که بيني س  
  رـن کشميابزـوه سـن جلـه کـنگ  رـواگيـو هـرو در هر سـهزاران س  
  لکت کاــان اوسـقـي از عاشـيک  ونه از گلـرخ گلگ هـا بـده تـيـکش  

آييني صف زده که آبش چون حريفان عشرت  برطرف کنارش به: سردپوش رياحين
يد کوش پيوسته گلدسته بر کف دارد و موجش مانند زلف خوبان هزاران گل خورش

مثال در دامان از شرم آب و رنگ گل نيلوفر که مانند رنگين از چمن عبارت جلوه 
هاي زرد که چمن چمن بر ساحلش  ل مهر رنگ رو باخته و از عکس گلگظهور گرفته 

در توصيف کميت و کيفيت اين بديع تاالب فسحت نصاب چون انديشه … رسته
تکلّف ازين عالم  بي… سلسل دورانمنتهاي ت کوتاهي نگرايد که اطناب سلسله بي به

بخش فضا و لطف مقر و حسن منطر  درياچه مصنوع پا اين پايه نزهت و صفا و فيض
لبش گويي ز گل برده ها ريشه برده  که گل در آبش بس… بر روي زمين يافت نشود

ها بر روي آبش گويي هزاران هالل بر صحرا خضر فلک  هجوم کشتي… تنبول خورده
کند که  خرامي آغاز مي هنگام حرکت چون عروسان هند نوعي خوش… نمودار گشته
نظير  سازد؛ زهي کشمير جنّت لحظه از پرده چشم خويش پا اندازشان مي موج لحظه به

ره نثار در نقهاي  هاي نظم ثريا نظام در سال که هرچند جادو فتان نيرنگ سخن داستان
  … پرداختندشتوصيف

  رسالة کشمير که
قلم موالنا شيدا در  به

, گرديده نقل االفکار مجمع
 را کشمير دورة شاهجهان

 .نمايد  ميمنعکس
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  :ارش بدين الفاظ ثبت استبازديد شاهجهان از کشمير ضمن گز
 بدين ستودگي وارستگي و دوم هجري در آغاز هزار اولدر خاتمه سنه هزار ”

تمامي که لختي از اخالف آنچنان گرامي گوهر ثبت افتاد بزرگ نژاد گرامي نهاد 
واال منش نتيجه دودمان رياست نايب خدا رحمت عالم ابر مهري قهرمان کلک 

ر حکمت خداوندي کارنامه صنع الهي حجت کيهان خديو دست قدرت دستو
توانايي قدرت مطلق قافله ساالر آفرينش مردم چشم دانش و بينش ناموس 

همين نتيجه ابداع عقل و نفس   ماه و خورشيد بهةن آييدولت جاويد روشنگر
افزاي عالم اجسام اعتدال بخش ترکيب عناصر جنبش دهند قواي مواليد  رونق

ات ذوالجالل واالگرام پيکر واال نهادش رحمت خاص جالل و مکرمتش برهان ذ
الدين  ابوالمظفّر شهاب… و عام ايزدي گوهر مروت و مردي شرف دودمان

 شاهجهان بادشاه غازي صاحبقران ثاني ظلّه تعالي خلّداهللا ملکه ابد از محمد
شرف اقبال و  گر گرديد جهان را جهانيان به عالم شهادت جلوه عالم غيب به

احياي مراسم دين احمدي نموده روايي و   با خويش سرفرازي بخشيدسعادت
.  شاهجهان ثاني صاحب قران شاهجهان بر در کشورستان…رواح احکام الهي

  :اخالق خداوند پاک آنکه به
  گشته ولي نعمت عالم ز جود  ودگي آب و خاکـته ز آلـسر  
  هندوي خال بهوحدت اسالم   ودـل وجـته اصـود ازو يافـج  

… هزاران… م گرامي اويمن مقد اکنون به… که از هندويست او بود دعوت
مردم همه او را پرستند اداي حق دين احمدي … سرافراز است گوهر نثارش نظير کنند

 هرچه ملک خدا ,راه کمال چون اداي دين برخود الزم دانسته راهنماي آفرينش است به
هاي گزين  ي متين و قلعچندانکه او تيغ آبدار حصارها… است همه ملک او است

کار آگهان ازو آگهي کار ) کشتوار(کشاده باد بهاري در چمن غنچه نتواند کشتزار 
 نام گرامي و سکّه پذيرد و قرص آفتاب گردد بسيط زمين جويند هر درشتي که به

حوصله فراخش از روز و شب يک چشم   باوسعت جودش يک کف سايل دور فلک با
زمين رسد سرسبزي  عدل او گويا شود سايه او هر کجا به هزبان ترازو ب تنگ سنگ به

مان نثر من أپروين تو  بابخت سرد سيراب سرکشد فيض ستايش او است که نظم من
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ين گفتگو که  افرصت کوتاه و مطلب دراز در… چون خط کهکشان مسلسل است
عاري اتّفاق طبيعت افتاده پيش نهاد همت آنست که مرا اگر درين فن کاري ندانند 

دست بردي نمايم دستگاه … يک دو حرف رسا که نشمارند الجرم در وصف کشمير به
معني غريب رو دهد تا درنظر کيميا   باجا باشد سخن را عرض وهم باشد که لفظي به
العالي مرا ازين سخن تازه آبروي تازه پديدآيد  هاثر حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني ظلّ

گر ساخت مردم را از آنجا که  هنگام بار توانيم جلوه وت بهنشين از خل اين شاهدان پرده
چشم آن دسته نقش  داني آن سرگروه آفرينش در نظر بود هردم به بيني و پيش پيش

اين فراواني نعمت تازگي آب   بابست که از دارالخالفة اکبرآباد خيالي ديگر صورت مي
وصف  رياي چون که اگر بهنزهت سير کشتي آب د  باهاي و هوا عمارات عالي شکارگاه

زيم مرا دستگاه سخن بيفزايد عرصه تنگ گردد و عزم سير اهر يکي از آن سخن طر
نظام حکمت نتواند بود غافل از آنکه آفتاب را از طي  کشمير از آن کارگاه اسرار الهي بي

غزني و  ارباب سپاه سامان سفرساز دارند و در رکاب سعادت اثر به… منازل سير بروج
در … خامه سحرنگار طرازيم گرامي آمدند که صورت هر منزلي به زي را بهفيرو

عبارت رنگين معني رساند که از طريق  نامه از منشيان سخن طراز معني رسا به پادشاه
پناه  اجمال سپردن برخويشتن واجب ديدم از آنچه ناگزير بود الزم شمردم گيتي

منزل بر کنار   سير کشمير شدند منزل بهپرور چون از دارالخالفة اکبرآباد متوجه جهان
دالن  ست چون حوصله کريمان فراخ و پهنا چون ضمير صافي درياي چون که دريايي

خيز چون نگاه هوشمندان ژرف چون ارباب توکّل گران  لبريز از آبدار معاني موج
هندوستان که سواد اعظم است و  علم کاويان بال هماي فتح و نصرت جز به… ناپديد

زبان خويش هستي نام کنند الحق  هر سرزمين بهشتي جلوه نباشد مردم هند بهدر 
يابي را  فراخي عرصه هر کشوري جوالن اين چنين پيکري توانا روزگذاري و روزي

قوت آن روزي خواران وفا نکند گوش و ابر سخن  فراواني نعمت مرز و بوم ايشان به به
تنگچشمي بدين فراخ حوصلگي نتوان نيوشي پهن داشته چشم را ننگ خودبيني تنگ 

يافت چون نفس از خرطوم باز گذارند گردبادي بر روي زمين پديد آيد که هالل درو 
اين شکوه و جالل   باخالل نيازمند نبود دندان فيل به… چون برگ کاهي هواگير نمايد

ا سير دري پيمود آن رحمت عام ايزدي گاهي به سپاه آسوده قطع مراحل نمود منازل مي
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فرمود چندان  شکار راي عالي بود مي شکار مشغول راه نورد بود هرجا که به گاهي به
افتاد که از پر مرغان هوا  شکار شاهين و باز و چرغ و شفتار و جري و باز اتّفاق مي

بست و  نگاران نگار مي بالش آگنده پري گشت از خون تذرو کو کبک زمين چون پنجه
بودار گور و گو زبان  رسنگ در فرسنگ يک نافه مشکدر زمين صحرا از خون نخچير ف
رفت هر خار صحرا از خون صيد مژه پرخون عاشقان  چون مور و ملخ شماري نمي

سگان شکاري را خورد و نوش از پهلوي شيران و خوني پلنگان … نمود مي
کباب خشک و تر  يافتند به اندازه قسمت ارزان نصيبي مي خاص و عام به… رسيد مي

کردند بهر شهري از شهرهاي هندوستان چون   را بر خويشتن ثابت ميحق نمک
پور و امثال آن که بر  پته و تهانيسر و سهرند و سلطان پته و سوني دارالملک دهلي و پاني

نشينان را از بازپرس آن نايب خدا غور رسي محتاجان  اند گوشه سر راه واقع شده
ت بهر درياي که سپاه فيروزي اثر گش دادبخشي ستمديدگان بهره فراوان نصيب مي

شناي خضر آ چابکدست بحر ناحافرمان آن درياي بيکران رحمت ايزدي ملّ رسيد به مي
شدند اهتمام  ار ميذآساني گ بستند مردم به کشتي پل مي ديدار الياس قدم لوح فطرت به

نان بخت چ فرمان آن جهان پيراي جوان آن همه انبوهي لشکر به زار رعيت به پاس کشت
رسيد مردم بر هموار راه  زمين نمي کس به يافت که هراس پاي هيچ سرانجام مي

لشکريان از سوار و پياده برگشته دهقانيان چشم … سپردند چنان که عاشقان بر سبزه مي
يافته بود که عاشقان روز وصل  چيني در دل مردم چندان راه دوخته بودند خوشه

ادبي گستاخ کار از جاده مستقيم پاي  گر بيا… وقانشخوشه زلف مع اندازي به دست
آباد الهور  شهر فيض بخش عشرت گشت تا به نهاد چون عمل اهل ريا پامال مي فراتر مي

آباد  سپاه فيروزي اثر قرار يافت چون در شهر عشرت  باآرامگاه آن جهانبان گرامي نهاد
د امراي نامدار فاق افتاالهور حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني را فرصتي درنگ اتّ

بوس آن قبله آفرينش سرافراز  شرف سعادت زمين  ملتان و کابل بهةگذار از صوب حق
پرست نظر بر آسودگي سپاه داد بخشي بيچارگان از عزم  گشتند کار آگاه کاردان حق

گير بود وليکن از آن درنگ فرمانرواي طاق را از هراس خون عروق از شام  نانعکشمير 
يافته بود تيغ کشته  دل راه  هر مو بر تنش از خار خاري که بههزچون عرق سرد سرني

هاي آن مرز و بوم  روي زمين آن کشور از لرزه چون روي پيران سالخورده را رنگ کوه
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اي انقالب پکه  از لرزه چون ابروي خوبان چين بر چين آب سرچشمه آب تيغ هوا بس
جرم پس از فرصتي عازم سير ال… گشت پيچد نفس بر لب مردم گردباد مي بر خود مي

آباد کشمير توجه  سير عشرت بخش الهور به چون از شهر فيض… کشمير شدند
هايي  اطراف رخصت يافتند تا سپاه بياسايد و سرگروه فرمودند اکثر امراي عالي مقدار به

ساز سفر پرداختند از لشکريان حق  که در رکاب سعادت ناگزير شکوه دولت بودند به
 دور دست فرستادند که اسب يجاگيرها ار صد يک برگزيدند ديگر آن را بهشم گذار به

زين از کوب سم اسپان ره … زد زمين از اسب و مرد موج مي… نير شوند و مردم به
دالن صافي  ون چهره نرمچب آنورد چون جگر عشّاق لخت لخت گشته روي 

ددهک است آري  رسيد که نامور باري ١پاي کوه بهنبر ياب به موکب نصرت… مشرب
نا چون هر دو لفظ بهم مرکّب سازند ترجمة آن  زبان هند بسيار سخت بود دهک تنگ به

پسندي  بسيار سخت تن بود آن کار فرماي آفرينش را باز از پيش بيني دران منتخب از به
قدر استعداد  و فزوني سپاه انتخابي خاص رفت که عشر عشير آن برابر گزيدند مردم به

از بينمبهر تا کشمير دوازده منزل است چون … گ و زاد سفر برگرفتندو احتياج بر
دوازده برج فلک در هر منزلي شهرستاني آباد است عمارات عالي بادشاهانه بنياد کرده 

که از تيغ او  ابتداي کار و رهي دهک کوهي است چنان بلند که آسمان در گردش از بس
تأمل بود ناهمواري  ستارگان بران نگنا بهسوده گشته اثر راه کهکشان برو پيداست جنش 

هاي او تصور کند همت بلند  راه از خوي زشت ناهمواران نشان دهد هر که بلندي
گذر نيفتد پست و بلند روزگار نداند مردم بر کمر کوه او از نيم  هرکرا بران ره… دريابد

ر علم و علماي خميده روند تا سر بر سقف آسمان نسايد خطّة کشمير از زمان قديم د
باشد شهرت  شيو درشَن معروف مي) اصطالح که به(ويژه در فلسفه  معرفت هندي به

داشته است درين مجموعه نيز ملّا شيدا اطّالعات مفصّل در زمينه مرتاضان و اصحاب 
از گزارش وي هويدا است که در دورة مغل . نمايد کمال و رياضت کيشان واگذار مي

. راحتگي و آسودگي زندگي پرآرامشي داشتند ه پهناور کشمير بهنيز عرفاي هندو در خطّ

                                                   
, هبمبر آورده؛ تاريخ حسن همان را ١٠ص , اند دکتر اقتدار اين را اشتباهاً ينهير خوانده و همان نوشتهآقاي   .1

 .١٩٥ ص
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اهل کشمير را هر سال جشني 
پنچمي  خاص است که آن را شري

نامند در آن مرز و بوم مرد و زن 
در آن درياي دل سير کشتي اختيار 
کنند روي آب از عکس آن شعله 

 .خساران درياي آتشين گردد

ه قابل توجه است د درين مجموعه آورمؤلّفالحيات  حواله حوض حتّي اطّالعات که به
سالکان راه . گردد براي بررسي دقيق مطالب مزبور از همين گزارش ملّا شيدا ثبت مي

طريقت را آهستگي کار در استقامت از 
بايد آموخت پرواز مرغان در روندگان راه 

هواي او از حيرت پريدن چشم و جنبش 
گان است که بال و پر برافشانند در پرواز ژم

هواگير نتواند کشت مردم اگر همه چون سوار 
ابلق گردون باشند تا چون طفل اشک رنج 
پيادگي اختيار نکنند از آنجا نتوانند گذشت 
منزل اول چون از رهي دنگ بگذرند بچوگي 

 رام جاي سپاه بود آن موضعي است که ١تييه
بنا نهاده جوگيان قديم است که حکمت اشراق رسم و آيين ايشان است در پاس نفس 

غايت نيک دانند امراض  علم تشريح را به. اند ن رهنماي صوفيهدداشتن رياضت کشي
اند عالج  هآييني که دانايان ايشان را مقرر کرد تدبير نفس و فروگذاشتن به جسماني را به

فرمايند کامالن آن گروه توانند از روي استدراج در هوا پرواز کرد بر روي آب رفت 
کسب علم ايشان از دشوار پسندي رياضت قطع تعلّق دشخوار بود معرفت خواص اشيا 

تحقيق  کمال دارند چندان در علم معرفت توحيد غرفه باشند که اثبات وحدت به به
احکام الهي و شريعت انبيا و  محقّقين ايشان خود را متمسک بهنبوت نيز دارند بعضي از 

نويسد که علي اين قوم حضرت خضر  الحيات مي نبيين دانند چنانکه صاحب حوض
السالم درست  شريعت حضرت آدم عليه زبان خوانند اصول خود را به السالم را به عليه

مقدم شريف گرامي  يپ را بهسازند که چون از بهشت بر زمين هند وارد شده کوه سراند
ميان دره  داشته شريعت آن ابواال بدين طريق بوده العلم عنداهللا در آن کل زمين در

اند  تر از زنده رود جوگيان هر طرف حجره در کوه تراشيده رودي روان است خوش
جاآرند  آيين خويشتن پرستش يزدان هيمال به برند و به مي سر رياضت در آنجا به به

                                                   
 .شود را چوکي هستي نوستند چنانکه توضيحاتش در صفحات آتيه ذکر ميبرخي نويسندگان اين   .1
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 مردم دوم منزل ١خشايش رحمت ايزدي صرف معاش ايشان ن موضع از بهحاصل آ
ار ايشان بر کنار آن رود ذ بيشتر راه سر کنند گ٢چون از جوگي هتيي يا چوکي هستي

کوهي رسند که بر کمره کوه از يمين و  بود بايد نوزده ميل چون قطع مسافت کنند به
س مکاني نور اليه مضجعه استادان فرمان نصرت فردو يسار دو کوه پاره واقع شده به

دستياري  شاگردگي برنگيرند و آرزو را به سنگ تراشان آهنين سرپنجه که فرهاد را به
قوت سرپنجه مژگان کوه را از  صنع پيراي توانند از عالم يک آدم تراشند به نپذيرند به

يک  ا بهست تيغ کوه ر زخم ناخن توانند بر روي سنگ نقش و نگاري اد برآرند بهنيب
روان بباد  يک جنبش آستين چون ريگ جوي سازند پشته فلک را به ضرب تيشه آب

اند پيالن کوه پيکر عبارت از  دهند از آن دو کوه پاره دو پيل مقابل يکديگر تراشيده
تماشاي آن چشم بگشايند نگاه از بيم چون اشک غنچه بر مژگان  ايشان مردم چون به

پرست طلسمي بر در آن کوهسار  ني ني آن آموزگار دانشنشيند نتواند قدمي پيش رفت 
چه از . جگر خبر دلبران شير زهره نتوانند از آن ره گذشت بسته تا هر بوالهوس بي

سختي  ها کشند تاب محنت آن نيارند يا از آن رهگذر است که تا دل به دشواري سختي
در وصف آن دست آساني  ننهند سزاوار نعمت نگردند سختي آن راه چندانست که به

اند اشارت بدان راه  ندهد عروج معاني طي منازل سلوک که باستانيان ذکر آن فرموده
سردرآيد ديگر کر نه بندد دره  خطرناک است هر که در تنگنا قدمش بلغزد ز پا به
دست يکديگر ندهند و از هم  نوردات طريق چون طريقه سلسله مشايخ تا دست به

                                                   
ها و  باشد دربارة جاهاي ديدني و سيرگاه کشمير مي در جزييات ديگر که دربارة دوازده منازل از الهور به  .1

البتّه اين . رسد دست مي غيره و معابد از زمان باستاني اطّالعات پرارزش به بخش و فيض و باغات فرح
 مقايسه حسن تاريِخمنابع ديگر مانند   بااگر اين اطّالعات را.  شدهگمطّالعات در البالي زبان رنگين نويسنده ا

سازان نويسنده رساله ملّا  ضمن شاهکارهاي مجسمه. خورد چشم مي ين نمونه انشا به اکنيم اطّالعات بيشتر در
) ب ٤٠٧ ورق(صفحات قبلي از قلم ملّا طغرا هاي کشمير که در همان ضمن در  هاي راه شيدا دربارة سختي

سازي و   دربارة فن لطيف مجسمهاول. هاي کشمير ذکر گرديده مطلبي مفصّل آورده است عنوان مذمت راه به
  .هاي کشمير هاي راه ة سختيرهاي سنگي تراشيدند و بعداً دربا ه که فيلتوران فرهيخاشاهکارهاي فنّ

بود در آن صورت اگر اين ي نوشته شده يصورت جوگي هت خ انگليسي واژه بهدر برخي منابع و کتب تاري  .2
آن  سواران نيز به کشمير که فيل معني فيل است و مسير بيمبهر و پکهلي تنها مسير بود از الهور به ي بهيهتچوکي 

 ) تصحيح ساجده علويالعالمةآمر (.توانستند بروند مي
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شخص در آن سفر هم سفر نتواند بود   باوانند فشرد سايهنجويند در آن عرصه قدم نت
هاي خون از  ها در آن کوهسار چون شريانات در پيکر آدمي مردم چون قطره جاده

ن کوه سعي کوشش  آزاآهستگي آرام برفر گرمي تمام به حرارت غريزي در آن به
ن چنان آهستگي پايه قدر و جاه در فرودآمد بجاآرند که آزمندان دنيا طلب دربرآمدن به

پرستان فرودآيد ابر سيراب بر آن  کار دارند که معني از اوج سپهر بر دل انديشه به
هاي او  رخسار وصف بلندي کوهسار همواره پريشان است چون زلف معشوقان به

منزل . شهر نوشهره راحت گزينند چون از آن عقبه بگذرند به… دستگاه معين بلند دهد
ست نشاط خيزآباد دلکش حصاري گرد شهر کشيده درياي سويم نوشهره نزهتگاهي ا

که نازل نرم ضمير صافي روان روشن بر رنج  در کنار او روان آب آن دريا از بس
رنج و راحت دونست  رهروان بخشايد روز و شب از ناله و خروش نياسايد سرما به

وشهره چون از ن… خردمندان بيدار مغز را در آن منزل از شورش آن آب خواب نبرد
هاي گوناگون  قدم پيشتر نهند عرصه چون حوصله ارباب همت جهان فراخ پديدآيد گل

 ١منزل چهارم چنکريتهي… گان مردم در خواب بهم يافتهژشگفته سبزه در سبزه چون م
صف  بود که باد از آبادي و معموري دولت چنگيزخان دهد گل و الله به) چنگريتهي(= 

آبادي او در دامن کوه واقع شده است نزهتگاهانش در صف عرض لشکر از سبزه او 
ن فروشان قضا چنان بساط ملو هاي عشرت گزين در بسيط آن زمين گل انيس دل
… اند که جز پاي تهي رفتن در آن عرصه از ادب شکر نعمت الهي دور است گسترده

آب چشمه دران کوهسار از عکس روي ايشان چشمه آفتاب گردد پيکر تصوير را 
اهي جان در قالب درآرند شکر را از شکرخندان گلغداران دران مرز و بوم قيمت نگ به

نبود دهقانيان آنجا در کشت و کار منت ابر نوبهار نکشند يک سال چون تخم افشانند 
 است که تن پرستان را آرامگاهي است عشرت ٢منزل پنجم تهنيت. چندين سال بدروند

ايست از بهشت راحت چشم  ه زمين او قطعهخيز در آبادي کشور دل آباد است هر قطع
چون از آن سر منزل بگذرند راهگذر مردم بر دو کوه باشد آغاز کار او از پاي … است
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الحق رتن پنجال … کوه سرپنجال باشد اگرچه مثل عام است  انجام او به١کوه تن پنجال
اشد کوهي زبان کشميري کوه ب زبان هند جواهر را گويند و پنجال به است که رتن به

است جواهر خيز درختان او اگرچه عود و صندل نباشد در سوختن و سودن بويا بوند 
ني ني سلسله پاي سپهر است که , رهگذر او چون سايه زلف خوبانست پرپيچ و تاب

هنجار خويشتن کار فرمايد هالل  فلک در آنچه چون پيل مست در زنجيز آهستگي را به
  …ه مست نمايدبرفراز او چون کجک پيالن سيا

رود  منزل ششم پرم کله اهادي او در دوره دره واقع شده در پيشگاه او رودابي مي
اين همه سردي چندان   باغايت سرد که آن آب همه از برف آن کوهسار سرزند آبش به

نورد در آن آب پا بر جا نتوانند  رود که پيالن کوه پيکر اسپان ره گرم و تند تيزي مي
خنک روي تمام در ستيزه گرم که بر در بزرگان جا   بادريايي استداشت پنداري که 

تر از آبروي عزيزان صافي دالن طبع  آبي صافي. خواهد غريبان را بار دهد کرده نمي
خردان سرمايه افسرده دالن حجت  جاي بي هاي بي خردمندان سردتر از حرف

ض خيزان سرچشمه مبدأ في… حاصالن عکس که در آن آب افتد نقش بر سنگ بندد بي
منزل هفتم پوشانه . پيدا نيست آب صافي چشمه هر که خورد صفاي دل حاصل کند

د زاد و برگ ناست که در دامن کوه پير پنجال آباد است ره نوردان چون بدانجا بياساي
گاهي است که سايه در آنجا از  راه را سامان دهند تا توانند از پير پنجال گذشت نزهت

ون شخص جانور شد عکس مردم که در آب او افتد مردم آبي گردد نزهت آب و هوا چ
مردم را از سيرابي کل زمين و بيم برآمدن کوه پير پنجال دل ندهد که پيشتر قدم نهند 
کوي مقام اعراف است که در چشم اهل معرفت از عسرت عشرت و خوف و رجا بهره 

اره شکوه آن رنگ چهره عرق پاي کوه پير پنجال رسند از نظ پذير است چون از آنجا به
ريزد خون در رگ و ريشه بيفشرد پيوند اعضايش گردد نگاه از چشم پيش  شود و فرو

آسمان  الحق زمين او به… از مژه ترکتاز نتواند کرد دربرآمدن او مردم عزم عالم باال کنند
هاي يک مني و دو مني  باد در تنگناي آن کوه چندان تند وزد که سنگ… پيوسته است

چون سنگ فالخن پرواز آيند اگر طنين بال مگس در آن کوه پيچد برف از هوا فرود 
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فرمان حضرت عرش آستان نوراهللا مضجعه عمارت عالي  برفي از آن کوه به… آيد
 قلي نامند که کارفرماي آن محمدبناکردند که مردم شب در آنجا بياساند و آن را لري 

ردند دو راه پيش آيد يکي در نشيب ديگري عمارت بوده چون از آنجا راه نوردي ک
 ميان دره واقع شد راهي که بر باال است بر کمر کوه راهي که فرود است در برفراز ـ

دشواري تفسير  راهي که بر کمر کوه است به ـ آساني توانند طي نمود راه فروديش به ـ
�ƒÌ,×«: آية کريمه sù ’ Îû Ïπ̈Ψ pg ø:$# ×,ƒÌ�sùuρ ’ Îû Î��Ïè¡¡9$#«ه است  ١در آنجا روشن است راهي که در در

اند پيش  ها تعبيه کرده جا پل فرمان آن کامياب دين و دولت به رودي در آن روان است به
 شمار آيد از هزار صراط بايد گذشت تا بدان بهشت نعيم جاويد توان رسيد از آن که به

ي علم است راهي ناري بر آر زبان کشميري به راهي که بر کمر کوه پيچيده است به ـ
است سخت دشوار چون طريق اختيار اهل بينش تا استعداد تمام نبود سالک آن طريق 

تر از زلف مسلسل خوبان است بر کمر باريک تر از   نتوان بود راه او بر کمر کوه پيچيده
صف مردم در آن کوه … تار نظر است که جز از باب بصيرت در آن راه سرنتوانند کرد

درنظر موج زن گويي رشته هوا معمار قضاست که بناي دير پاي سپهر چون جوهر تيغ 
نشينان که دعوي طي  واپسي خرسند سجاده رسان در آنجا به را بدان اندازه کرده پيش

اميد و بيم روند هجوم عامه چنان راه بر خاصان بسته  پاي توکّل به ارضي دارند جاده به
  …انان از محنت راه همچو پير شوندندان جوهنران راه سخن برهنرم بود که گفتگوي بي

هاي  سوختگي, سراي سوخته مشهور منزل هشتم در پاي کوه عمارتي است عالي به
او از نفس سوخته دل تفته کآنست که در آنجا نفس گرم برآرند آرامگاهي است چون 

هاي راه و بيچارگي  هاي راه و بيچارگي ضرورت درماندگي چشم لئيمان تنگ که جز به
 است که ٢منزل نهم هيرپور. نتوان در آنجا توقّف نمود احتمال باريدن برف همواره باشد

ست از شهرهاي کشمير آباد و معمور  شهري. هاي گذشته در آنجا توان کرد تالفي رنج
 او روان است چون هنجار گزينان رعمارت او در ميان دو کوه اتّفاق افتاده درياي در کنا

يشتر محنت سفر و رنج راه چندان نباشد چون خوي مردم سفر بدان مقام رسند ب
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صاحب اخالق عرصه ايست هموار يکدست چندان پست و بلند ندارد مگر در پيشگاه 
پير پنجال و رتن  او که چون از آن دريا عبره نمايند کوهي واقع شده است نسبت به
 آمده باشند پا از پنجال و کور پنجال پشته بيش نيست ليکن چون مردم از رنج راه بستوه

پايه معراج عيسوي که تا چرخ چهارم است بدان مشابه  کار رفته آن را نيز نسبت به
هاي انشراح صدر  از آنجا چون بگذرد عرصه فراخ پديد آيد که از فراخي…. انگارند

مند سازد باد را در  فراخ حوصلگي بهره ها گشاده گردد و تنگ چشمان را به بخشد دل
رنگ  که گل و الله به مال داشتن گل و الله پا در دگار بود نسيم از بسآن عرصه از پا

تر از خيال  عرصه او رنگين… ريزان رنگ دهد منّت رنگ پذيرد پيرهن مردم بي
آزرنگارتر از وهم مالي هر طرف او رود آبي روان است که از سايه درختان زلف 

بت چشمه آب سرزند گويي در مسلسل بتان نمايد بر خاک او هر جا پا بفشارند از رطو
منزل دهم از … آن زمين فلک محيط نيست که فلک زده در آن سرزمين نتوان يافت

اند که شاه و  اندازه هفت کروه بر لب رودي عمارت عالي شاه پسند بنا کرده هيرپور به
شادکامي بياسايند مردم از رنج راه فراموش کنند هواي ديگر در سر  سپاه در آن عرصه به

اغ را تازه سازد آب و رنگ چهره را طراوت بخشد فرسودگان راه آسوده گردند خون دم
ها عام شود مردم پيکر  جوش آيد مغز در استخوان ببالد شگفته چيني در رگ و ريشه به

ها خويشتن را در  وران از شگرفي پيرهن پيرهن گوشت ببالند زندگي از سرگيرند انديشه
فراخي نعمت در   باعالم سرمنزلي بدان نزهت و طراوتعالم ديگر مانند جهان ديدگان 

تماشاي يکديگر فراهم  ت در آن گل زمين بهشکشور نشان ندهند گويي هشت به هيچ
که از لطف هوا هم باهم آميخته يک بهشت گشته اگر هر گوشه او را  اند از بس آمده
ي او حساب پذيرند قصور بهشتي فراگيرند بهشت را شمار پيدا نباشد اگر از هر تنگنا به

دوزخ را شمار ناپديد بود منزل يازدهم بخانپور رسند که خوان پرنعمت الهي است 
وسعت صحراي او از شکفتگي چون روي مهربانان نسيم جان بخش او چون بوي 

باشد آب هرچند غذا نشود آب آن مهرباني در بيداري در آنجا آسودگي خواب ميسر 
کار دارند سير نشوند  و را چون ميوه بهشت چندانکه بهزمين غذا تو انديشه ميوه اسر

انگيز هوا دلپسند حسن دلنشين تماشا خاطر او در  آب گوارا غذا موافق نسيم نشاط
آباد غريبان تماشاگاه  منزل دوازدهم شهر کشمير است که عشرت… عشق شور انگيز
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وي صفحه از کامگار است چون از لطافت و سيرابي آن گل زمين بدفتر حرف نگارم ر
زبان دل  خط مسطر موج زند در دور شهر کشمير دريايي است محيط که آن را به

]Dal= [ نامند اين شهر در دوران بکنتي)Baikuntاست در خاتم علماي ) معني جنّت  به
راهي کشمير که در علم خود مهارت تمام دارند جز قديم بودن آن ] =Brahma[براهمه 

ن ندهند که آن را که بنا کرده آبادي او از کي باز است راستي شهر تاريخ بناي آن را نشا
آنست که بهشت خداآباد است دولت خداداد عامه آن مرز و بوم گويند که بنا کرده 

السالم است کوهي که در سواد آن واقع است آن را تخت سليمان  حضرت سليمان عليه
 اهل کشمير را هر سال . گويندزبان آنها سرينگر گاه خاص و عام است به خوانند زيارت

پنچمي نامند در آن مرز و بوم مرد و زن در آن درياي  جشني خاص است که آن را شري
سير کشتي اختيار کنند روي آب از عکس آن شعله خساران درياي آتشين گردد از  دل

تاب صفاي آب روي هوا رنگ پذيرد رنگ شفق که هر شام بر روي هوا پديدار بر 
 است گل نيلوفر که در آن دريا بسيار شگفته شود اثر آن تواند بود يک سخن من گواه

شبانه روز در پاي آن کوه آرام گيرند نشاط ورزند پنداري که هر گل و سبزه که در آن 
جادوان   با نماي نوبهار سرزند جان پذيرد چشم مصور گردد وونشکوهسار از فيض 

دآرند تماشاي تان را روز بازار عشرت ساحري ستارگان را از اوج فلک فرو کشمير به
 از گرهي هنگامه عشرت انسان روي هوا عرق دبود زمين خجالت بخش آسمان گرد

گيرد از جلوه پري پيکران سيم اندام زمين در نظر مجلس تصوير نما بدان شب و روز 
… عشرت گذرانند که سالي بدان انتعاش طبيعت ورزند و فال مبارک دانند را چنان به

م حضرت يمن مقد همه کافر بودند اسالم بهعهد پيشين نشو و نما يافتگان آن ديار در 
 علي همداني قدس سره واقع شده درين زمان مسلمان بيشتر از کافران آن ديار سيدمير 

چندان متابعت اسالم بجا آرند که در رسم و آيين مسلمانان از کافر نتوان شناخت 
مسلمانان  برهمنان آنجا چون به… هاي مسلمان بود شرف چون نام هاي ايشان به نام

طريق رسم و عادت جواب آن باز دهند  رسند سالم عليک گويند مسلمانان عام به
اند  خانه از عهد قديم بر آن بنا کرده پربت کوهي است در ميان شهر واقع شده بت هري
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 آن حامي اسالم فرمان درين عهد که آن رحمت الهي بر آن مرز و بوم سايه انداخته به
که يکي از حکماي ] Maha Dev[پربت را مهاديو  براهمه کشمير هري. ١خراب کردند

که در فن ] تک[= پيشين براهمه است منسوب دارند حجت دانش او کتاب ردر جاتل 
اکسير و خواص اشيا نوشته در علماي ايشان معروف گويند که آن دانشور در آنجا 

کسب کمال تعليم تالمذه خويش مشغول بوده  آيين خويش به بهبرده  سرمي رياضت به به
هاي نعمت کشمير از  فراخي. اهللا اعلم قول او را در فن طب اطباي هند مسلم دارند و

لطف بيان توان ادا کرد از  شکر نعمت خداوندي وصف آن به تر است که به آن فراوان
کمر از ميان نگشايند نشو و نماي فيض نشو و نماي هواي او بتان کشمير از بيم باليدن 

…  است که چون شعله باليدن محسوس است گل آن تازه گلشن عشرت بدان باليدگي
ميوه از مرز و بوم بدان شيريني و سيرابي است که حالوت آن را از سخنان شيرين بيان 
او توان دريافت در آن شهر باغ و خانه يکي است که بام خانه همواره چون تخت 
مرصّع بادشاهان کامگار از الله و سبزه نگار باشد شقف خانه در لطافت از عکس آن 

که تا بام  ردم شعله رنگ روي گلعذاران او از بسبيرون و درون گلزار ني ني غلط ک
صاحب حسن در آن کشور عام است مالحت در . خانه بر آيد مردم الله خطايي پندارند
از تربيت اعتدال آب و هوا اکثر از نشو و نما … هوا خاص از فيض تربيت آب و هوا

هاست آسان  مطبيعت موزون باشند علم موسيقي که دشوارترين عل يافتگان آن ديار به
اندک  دست آورد زمين مردم خيز است در کسب فضيلت چون بکوشند به توانند به

نويسان او در اسلوب خطّي  خوش. هم رسانند کمال به  مهارتي به فرصتي توانند در فن
حضرت ظلّ الهي از آنجا که مهرباني بر بندگان خدا عام دارد در حق . دستي تمام دارند

کار برد از موزونان طبيعت آطما سازندگان نوا  خداوندي را بهآفرينش ايزدي احسان 
مصراعي توان گوش بر  مجلس عالي بيايند به پرداز هرچند در خور آن نبودند که به

العام بيرون از  نواي جنبش تاري دماغ تازه کرد هر کي خاص سخنان ايشان نهاد يا به
                                                   

مان فر دست حاميان اسالم به ت بهباي است که دربارة خرابي و انهدام معابد هوي پر ملّا شيدا تنها نويسنده  .1
البتّه شاهجهان در ارگ . خورد چشم نمي در هيچ اثر ديگر اطّالعي بدين نوع به. دهد شاهجهان اطّالع مي

بيان ملّا شيدا نياز . هاي نو را بنا نمود پربت عماراتي که جهانگير بنا کرده بود را خراب نموده ساختمان هري
  .منابع ديگر نياز دارد بررسي و تطبيق به به
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از . آوردند جا مي ت خداداد بهشد همه شکر ايزدي سپاس آن دول حوصله او سرافراز مي
ها سرمايه روزي سرانجام روزگار ايشان  فراواني نعمت که در آن مرز و بوم است سال

زبان آرم از عذوبت و لطافت آن سخن آب  وصف درياي دل او را چون به. گشت مي
آب دل چندان دلپسند است که درياي دل که ارباب معرفت نشان دهند کنايت از . گردد
ت گل نيلوفر چندان در آن آب شگفته که آب در نظر از دور ناپديد بود آب او همه اوس

آب هرجا قطعة زميني … بوي گل نيلوفر دهد پنداري که هر قطره او تخم نيلوفر است
طراوت در آنجا طرح   باهاي گشا گلشن هاي دل آيين جزاير درياي محيط بود باغ به

بن … پيغام است زبان قلم بوسه به ساختند وصف بهاند عمارات دلنشين هوادار بنا  کرده
تلنگ درياي محيطي است که کشتي هالل اگر در آنجا بگذرد از شورش موج او غرق 

اند تدبير بنا نهادن بدين آيين  در ميان آن دريا بادشاهان کشمير بناي عالي نهاده. گردد
او  اند به آن طرح کردههاي بزرگ پر از ساخته عالي بر  حکمت اختيار فرموده که کشتي

کار شگرف است که از ايشان بر صفحه زونگار ماند و مردم در آنجا از هراس موج خيز 
 چشمه ساريست که ١مار شاله… که هر روز پس از زوال بادي سخت و تند برخيزد

اند بلند  رشک چشمه آب حيات است غيرت افزاي کوثر است در آنجا عمارتي ساخته
 دل در آنجا تمام در نظر است هنجار افزار شهر بر روي آب فلک کشيده آب سر به

نامند چندان کشتي ] مانجهي[= مدد کشتي دستياري ملّاحان بود ملّاحان کشمير هانج  به
کشتي ايشان نرسد چشم کشتي از دست افراز  را تند و تيز رانند که ماه در سرعت به

 چون مرغان آبي دو بال پرواز همرساند ايشان که بدان کشتي رانند دو صف مژگان به
گشايد در شتاب کشتي بيش از اندازه بر روي آب جو پاالن نمايند در اثناي کشتي 
راندني همه يک بار فرياد عجيب برآرند بدان انتعاش نمايند که صداي آن در گنبد دوار 

گر است پنداري که آن  در پيچد عکس نقش و نگار عمارت شاهي در آن آب جلوه
زيور تمام آراسته آب دل آيينه رو نماي او  کمال حسن به  باهدي استعمارت شا

  …بهشت برين از آن برتر در خيال نيابد… است

                                                   
عنوان ستايش حديقه رشک رياض رضوان خيلي بخش و  بعدي همين اثر مطلبي است بهدر اوراق   .1

 ). ب۴۴ورق (مار  شاله افزا معروف به بخش فرح
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بختان اگر در آن   تيرهمدرياي الر آب او چندان صاف و روشن و سپيد است که گلي
صفاي آب تيره نمايد هر   باآب بشويند توانند چون حرير صبح سفيد ساخت گوهر

محنت فرهاد زير قصر هر شيرين لبي روان است  ن آب جوي شير است که بيجوي از آ
اند هر  شهر آورده فرمان آن سرچشمه چشان خداوندي شاهرودي به از آن آب دريا به
خانه و باغ خود برده جوي آب رود نظر جدول سيم است فيض آن  کس از آن جوي به

, انار, شفتالو, زردالو, سيب, بيميوه کشمير انگور آ. خير جاري بدان خاص و عام است
, چار مغز و جز آن فراوان است خوشة انگورش از خوشه پروين گرو برده, دقنف, بادام

سيب او از لطافت چنان باشد که تخم او از بيرون سيب , آبي او رنگ چهره بيفزايد
خربوزه او نيز خالي از حالي و حالوتي … چون خال ذقن معشوقان در نظر پيدا است

ست چون مدت سه ماه و چند روز حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني سپاه فيروزي ني
ها  شکار عرشت افزا مشغول بود چون برروي آب دل مشعل سير کشتي گاهي به

گشت که دانايان ژرف نگاه  افروختند تمام عرصه کشمير چندان روشن مي ها مي فانوس
 او از لطافت چون پرده فانوس توانستندي درم ماهي دريا را چون زر شمرد کوهسار

شد رنگ  گشت درم ماهي از تابش زر ريخته مي رنگ همه باده ناب مي درنظر بود آب به
فاق صلح هم اتّ  باافروخت آتش و آب را ناب مي گل نيلوفر چون رخسار دلبران از مي

 کردند فرمان آن آفتاب سپهر جاه و جالل چراغان مي افتاد چون کوه هرپربت را به مي
نمود فلک البروج از ثوابت از روي رشک  کمر کوه چون کمر کشور بناهان مرصّع مي

پربت از فروغ چراغان چون  آن خجل ني ني حوران بهشت شاه جم جاه بر آن کوه هري
کردند دور کوه  آمدند در شکوه آن کامران دين و دولت از دور نظاره مي جمع مي

گشت تابش  پروان از تخيل معني رنگين مي پربت از فروغ چراغان گنبد دماغ سخن هري
افتاد در حساب  داشت که منجمان را در شب و روز غلط مي آن چندان هوا را روشن مي

گزيدند گاه شب را  حساب شب برمي دادگاه روز روز را به تنجيم سهو تمام رومي 
دند هاي نعمت آسوده حال بو شمار روز مردم چندان از آب و هواي آن ديار فراخي به

دعا دست برآورده بودند  گذشت همواره به که در غربت ياد وطن بر ضمير ايشان نمي
که از آن عرصه پاي بيرون ننهند سپاه ار از فراواني نعمت جمعيت تمام دست داده بود 

هاي آن رموزدان اسرار  بيني گشت ليکن از پيش اسب سير مي  بادرهمي بدانگي پياده به
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دن برف نزديک رسيده بود مردم هندوستان تاب آن نداشتند الهي چون عهد موسم باري
نشينان  هم بر حال ساکنان آن ديار بخشايش آوردند که هرچند از نزول سپاه بر آن گوشه

اختيار اردوي ظفر قرين را پيشتر   از کثرت سپاه ستوه آمده بودند بيامارحمتي وارد بود 
دولت  کوه بيمبهر آرام پذيرند خود بهپاي  رخصت فرمودند که از آن تنگنا بگذرند به

پنهبر جاي آرام است در سواد آن شهر که . هاي کشمير توجه فرمودند سير گوشه به
زار بر کوه و زد سنگ را گهربار سازد و خاک زمينش ياد از چهره زرد عاشقان  کشت

دهد سيل کوهسار چون براي عرصه بگذرد همه آب زر گردد چشم اختر يرقاني از 
اي آن سرزمين است رنگ ابر نوبهاري همه از فيض آن خاک بود باد چون طاوس تماش

نقش و نگار مصور شود تار نظر از تماشاي او تار زر گردد گياه آن  در آن مرغزار به
عرصه چون خطّ تابش آفتاب همه زرين سرزند گياه اکسير قالبان روزگار از آن دشت 

اند که نسناس  غرايب و عجايب دنيا نوشتهآنچه دانايان پيشين از … دست آرند به
بيخ  صور آدمي بود قوت او به هم رسد به جانوري است که در کشت زار زعفران به

خردي و ناداني جانوران دم در  زعفران بادش در آن ديار جز مردم صحرانشين او که بي
رگ و چشم در نيايد نهال زعفران ب سربرند به خورد و خواب روزگار به دمد جز به
در عهد پيشين رسم چنان بود که ساکنان شهر را … شاخ و برگ گندم ماند شاخش به

زعفران چيدن سر  گرفتند به عمل فرمايان آن ديار از هر خانه يک کسي را بيکار مي
شد تهمت دزدي  اين همه در آن کار اگر از آن بيچاره اهمالي واقع مي  بادادند مي

داد تبلخکاي از چيدن زعفران چاره  ياد برمي  بهزعفران زرد رويي خجالت رنگ همه
گان  دي آن رحمت ايزدي بر احوال آن بيچارهيعرض صاحبقران ثاني رس نداشت چون به

حصّة خود  جاگيرداران مقرر شد که به بخشايش فرمود آن رسم ستم را برانداخت به
کس ستم  ر هيچمزد کارفرما بند ب ضابطه منصب هر يک قرار دهند به آنچه اهل عمل به

خيز روان پرور  افزا طرب بخش نشاط پنج سياره نزهتگاهي است آباد فرح. روا ندارند
صحراي او دلکشا آب سرچشمه او از لطافت قوت جان بود قوت پيکر بيفزايد خاک او 

دشت … دامن صحراي او يک دامن گل است… هاي منقّش چون برند نگارين از گل
پرستان همواره بازه  دمد سبزة او چون سخن تازه معنياو از شادابي چون گل و سنبل 

نزهت که خاک او چون نهاد پاک طينات صافي مشرب   باانچ سيرگاهي است. رو بود
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دلي در  سرمايه مروت مردي است صحراي او سرسبزي بخت سرسبز کشاده جنبان تنگ
 که چون چشم درنيايد شکفتگي در آنجا چنان عام است تنگ به آن عرصه جز غنچه دل

مردم سخن سر کنند جز خنده بر لب چون گل گفتگوي نبود گرانبانان را از فيض نسيم 
رم دلي ميسر گردد مرغان نروحي حاصل آيد سخن دالن را از سيرابي آن خاک  او سبک

هوا را در فضاي او چون برگ گل پر و بال رنگين و پويا بود شوق تماشاي او سخت 
ان در آن گل زمين از بيم دفتر خويش از هم بگشايند که مصور… خفته را بيدار سازد

پيکر تصوير از نسيم او همه جان پذيرد راه صحرا گيرد مژه بر چشم تماشاييان از نظاره 
هاي آباد   آرامگاهي است آبادتر از دل١مجهي بهون. گل و سبزه او بال طاوس شود

يض بخش بيداري نظر گزينان هر که بهشت را خواب ديده چون در آن عرصه ف عزلت
کنند تعبير او درست آيد ني ني بهشت را آن نعمت عام کجاست که مؤمن و کافر را در 

… آن گنجايش بود ساکنان او از آسودگي گردش دور فلک انقالب روزگار ندانند
عمارت عالي بادشاهانه در آنجا بنا کرده حوض آبي دارد که ماهي بسيار در آنجا سر 

آن ماهيان چون وظيفه خواران صاحب استحقاق از سرکار مقرر بود دارد همواره قوت 
حوض از ماهي آسماني بود پر از هالل هالل آسمان پنداري ماهي است که از آن 
حوض برجسته هواگير شده مردم آن سرزمين شکار ماهي او را چون صيد حرم بر خود 

رد چون پرتو خورشيد داتجربه رسيده که صيد ماهي او يمن ن حرام دانند گويند که به
اضطراب  اضطراب ماهيان در آب به… بد ماهيان او همه زرين نمايندبر آن است تا

د قديم چون هاهي است خشک از عچدر حوالي آن … هاي داغدار عاشقان ماند دل
خاک انباشته عامه آن مرز و بوم چاه بابل نامند ماجراي هاروت و  هاي تنگ از غم به دل

اچهول … الم الهي ذکر آن واقع شده گويند در آن سرزمين بودماروت که در ک
تماشاگاهي است که چشم تماشاييان جهان ديده چنان عرصه دلکشا نديده ] اچهدل [=

باده گلرنگ خمار  پرستان از آب و هواي او بي پرست مي تر از چشم مي خاک او رنگين
مردم را از … ودگي پاکدر پياله بشکند دامن صحراي او چون دامن اهل تقوي از آل

که هواي عشرت افزاي او در دماغ پيچد چون بخواهند همه بهشت در خواب بينند  بس
                                                   

 .معني کاخ ماهي به  .1
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سايه از نشاط در آن سرزمين چون ابر سيراب هواگير و ريزه استخوان در خاک او چون 
گاهي است که  که بهون عشرت تخم مغصق از نشو و نما سيمين شود کل زمين بارآودي

جا توان يافت تماشاي او دلکشاتر از ديدار مهربانان صحبت مردم آرام دل در آن
… ردذشادماني گ پرست هر که روزي در آن سرزمين بسر برد روزگاري برو به دانش

دستگاه عشرت در آنجا فراخ بود کاميابي فراوان چشم مردم در خواب از شوق و 
ست آنچه وصف تمام جاي کشمير اشاويرناگ بهين تما. تماشاي او چشم نرگس بازماند
اين همه سخن رنگين که در ستايش هر منزلي نگارش . ديار است تنها صفت اوست

فضل او بود که او مهمان عزيز است ديگران طفيلي او شاه است آن همه شياه  يافت به
نور غنچه از شاخ گلبن او سر بر نزده باشد که رنگ گل از شاخ چون رنگ ساعد  به

ناب از پاي شيشهدر نظر موج زن بود هنوز سبزه او از خاک  خوبان آراستن و موج مي
العالي را در آن گل زمين اتّفاق  چون حضرت صاحبقران ثاني مدظله… سر بر نکرده

 در آن ملک سير افتادان تازه گلشن را دو نوبهار پديدآمد يکي از شادابي آب و هوا که
 پاي او تواندان جهانيان م همايون که بخت سرسبز جبين نقشعام بود ديگر فيض مقد

فاق افتاد آيين آن بادشاه گيتي پناه در آن جا انتعاش طبيعت بيفزود جشن وزن در آنجا اتّ
کفايت راي پسنديدگي طبع راست نهادي در سال دو بار اعتبار   باجوان بخت است که

 تمام عالم بسنجد از آن دستگاه سنجيدگي بيفزايد  با و قمري خويشتن رايسال شمش
تمام روقن و بهار ترتيب دهند که چشم روزگار نظير آن نديده باشد در ساعتي  اب

ي ترتيب دهند يمبارک فال که در فرخي و فيروزي اختيار شناسان بود اختيار کنند ترازو
که هر دو پله او از وسعت اندازه هر دو جهان بود شاهين او خط کهکشان زبان او 

زگار آنچه در عالم اسباب هستي پذير است سال المتين سر رشته دستورالعمل رو حبل
سال کارفرمايان هر کشور فراهم آرند از جواهر چون ياقوت لعل رماني گوهر تاب  به

پيروزه مرواريد زمرد و بيخ و نجز آن از لباس زيبا چون حرير و ديبا پرند نگارين جز 
 خراج هفت کشور واکسون و امثال آن از سيم و زر سکّه بدور سيم ساده چندانکه از

بهم رسد از معطّر شکناب عنبر را صندل خالص عود قماري کافور چندانکه محکن بود 
متابعت آن  از رستينها آنچه روزي روي نوارگان باشد آفتاب که هر سال ميزان جا کند به

تمام عالم سنجيدن کوهي است يا گاهي   بابادشاه سنجيده کار است سنجيدن او خود را
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هاي کار نيز رسد  خاي او را خيال بندد طبعش موزون شود سنجيدگي گيهر که سنجيد
سراي مطربان نوازان  سنجان مدح مندان بخت ارجمند پارسيان پاکدامن سخن شکوه
دستان محتاج در آنجا جمع باشند چون آن قبله عالم پا در پله ترازو نهند پله ترازو  تهي

 ميزان ياد از يد بيضا دهد ةرامي نهاد کفّم شريف آن گمقدقبله نماي عالم گردد از يمن 
شاهين ترازو از اعجاز عصاي موسي شود ني ني پله ترازو برگ درخت طوبي بود 

جواهر  مند باشند نخست چون به شاهين شاخ طوبي که ازو هرچه آرزو پرند بدان بهره
د کفه وابت نگار گردد چون بخز و ديبا سنجنثالبروج از  سنجيد پله ترازو چون فلک به

خاطر گذرانند هر دو پله ترازو از سبکي  کافور وزن کنند از راز روز وصل را به ميزان به
و گراني وقار بجنبد کفه درو تمام عالم بود از ناز و سرکشي سرفرونيارد و گويي آن پله 

آن نقد و جنس را وقت مسکينان و محتاجان سازند تا … سخن دانا است متين پا برجا
ي مافزا تما چون جشن نشاط… فراخي نعمت زندگاني کنند دستگاه آن به سال به سال به

پذيرفت مردم از نثار جود و دولت شهنشاهي کامياب گشتند حضرت صاحبقران ثاني 
هاي مقرر نزول اجالل  هندوستان شدند چنانچه پيش ازين نگارش يافته منزل متوجه به

قلم معجزه  اين دو سه فقره که بهخاتمه … تشريف ارزاني داشتند چون بيمبهر رسيدند
دستياري انداز   است که به هاي رنگين گلشن معاني بيان سحرطراز نگارش يافت تازه گل

  )٤٣٢ورق . (“ام يدهچدست مژگان  خيال به
جا مانده است و هر يک از آنان  زبان سحرانگيز به هاي بسيار به ها و پديده نوشته

صورت الفاظ ملون  نظير کشمير عکس برداري به شيوة خود از خطه دلپذير و جنّت به
 انشانويسي عةظاهر مجمو  که بهاالفکار مجمعمختصر اينکه نسخه . اند دفترها جمع نموده

باشد   در موارد گوناگون داراي مطالب و مباحث ارزشمندي مي اطّالعات مهمامااست 
ام اميدوارم مورد  دادههمين است که فهرست مندرجات آن را نيز در پايان اين مقاله جا 

  .پژوه قرار بگيرد استفاده دوستان دانش
 …اين نسخه که همچو گل ورق بر ورق است. ١

  .االفکار مجمعفهرست عناوين 
 رياض فيض موسوم است ريخته قلم ديباچة مجموعة انشاي عربي و فارسي که به. ٢

 )همين عنوان يباچه بهدو د(الدين طباطبايي  شکسته رقم کمترين بندگان خدا مرزا جالل
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 .ميرزا مذکور ديباچة مرقّع نوشته. ٥, ٤
 .از ميرزا جالال ديباچه که سبعه سياره موسوم است. ٦

 جان قدسي و شاه طالب کليم من کالن عزه ناصيه محمدديباچة مثنوي حاجي . ١٢
سيادت قره باصره سعادت صاحب ذهن نقاد و ادراک وقاد را تبه دار مرتبه سخنداني 

 .دار اسرار معاني مظهر فيوضات حق جل و عال ميرزا جالالي طباطبايي دهپر
 . جان قدسي از ميرزا جالاليمحمدديباچة ديوان حاجي . ١٦

 .ميرزا جالالي ديباچة ديوان طالب کليم از)  ب١٨(
  .ديباچة ديوان ملّا منير از ميرزا جالالي)  ب٢٠(

  .سوادنامه
  .ايت اهللا کنبوهديباچة سواد اعظم ملّا منير از عن

  .ايضاً)  ب٢٢(
  .ديباچة ديوان حکيم عبدالحاذق. ٢٥

  .خطبه شيخ محسن فاني بر مثنوي ملّا شاه)  ب٢٧(
  .ديباچة مثنوي ظفر خان از مير باقر)  ب٢٨(
  .ديباچة ديوان نصيراي همداني)  ب٢٩(
  .ديباچة مرقّع نصيراي همداني)  ب٣٠(
  .ديباچة بياض نصيراي همداني) ٣١(
  .اهللا الحدود در طب از ميرزا امان ديباچة مفتاح) ٣١(
  .الجواهر از ميرزا مشاراليه ديباچة مرأت) ٣٢(
  .ديباچة مثنوي زاللي)  ب٣٢(
  .ديباچة سبعه سياره زاللي) ٣٢(
  .نامه ديباچة ساقي) ٣٤(

  . ديباچة بياض شيخ فيضي٣٥
  ).ساالرجنگ( ديباچة بياض صايب ٣٥

  . خان از روشن ضميرديباچة بياض نواب سعيد)  ب٣٦(
  . رضامحمدديباچة بياض ميرزا )  ب٣٧(



  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي   ١٤٣

  

  :ميرزا جالل طباطبايي, االفکار مجمع ٤١٥
  تماشا کرديمشعالمي بود که در خوي تا نظر بر چمن حسن جهان وا کرديم

ست  و حيرتکده انجمن هستي تصويري بود خمخانه عالم وجود طلسمي است بي
و نه در شکست اين ديوار چون  باد طاقت مدارردگدر بناي اين طلسم چون  نمود بي

  .رنگ صورت اختيار
رم پرواز حيرت گپرداز ديدة آگاهي گردد از ذره تا آفتاب سر اگر تو غيرت آيينه

  :است
کشد غبار هستي خود  صبح تا نفس مي و از قطره تا محيط بيتاب تپيدن وحشت

  .باد بسته به
ستي نشسته فانوس سپهر از دود خاکستر ني کند به امت راست ميوو شعله ت… 

است و چهره سحاب از نفس سوخته برون رنگ افروز را بر … چراغان کشته آفتاب
سيلي تا سخن از لب برآمده جوهر آيينة هوا است تا نفس از دل سرکشيده کمند کنگره 

  .فنا
  . فيضياشيرالصبح ديوانتبديباچة )  ب٤٢(

  .راهللا سلّمه اهللا تعالي نومحمد از ميان المهمالت جنگ ديباچة ٤٤
  . موالنا ظهورينورس ديباچة ٤٤
  . موالنا ظهوريخوان خليل ايضاً ديباچة ٤٨
  . موالنا ظهوريگلزار ابراهيم ديباچة ٥٧
  . ايضا٦١ً
  . از شيخ ابوالفض اهللا اکبراکبرنامه ديباچة ٦٣
  . از شيخ حميدنامه شاهجهان ديباچة ٧١
 طباطبايي اختتام هرچند کاف و محمدالدين  ل از ميرزا جالنامه ادشاهپ ديباچة ٧٤

  .نون است اساس سپاس واال
  .نامه پادشاه دومديباچة جلد )  ب٨٦(

  . صالح کنبوهمحمد از نامه شاهجهان ديباچة سيوم ٨٧
  . صالح کنبوهمحمدالدين غازي از   مير معينديوان ديباچة ٨٩
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  . موالنا عرفي شيرازيديوان ديباچة ٩٢
, الحکم حضرت صاحبقراني  که حسبدهرپدهاي نايک بخشواچة ديب)  ب٩٤(

  .اسالم خان نوشته
٩٧اند  فقير نگارش فرمودهبياض گلشنراهللا براي  ديباچه که ميان نو:  

هر حرف مرقوم از سواد مداد ماتمي است سياه پوش و هر نقطه مسطور از صفحه 
 از جيبت سر کمي پرواز فنا سر کاغذ شهيدي است کفن در آغوش هوا در انديشه

  .برآورده
  . صالح کنبوه از ملّا منيرمحمد بهار سخن ديباچة ٩٧
 که بهار دانشپايه تمنّا و واله واال از نگارش ديباچة   رسيدن قلم سحر طراز به٩٨

اهللا هر حرفش چون  ميامن تيزدستي کلک معني نگار قبله صورت و معني عنايت به
هنر است و نقش هر لفظ تازه رويش رشک نگاشه خامه صنع سر خط ارباب فضل و 

  .فرمايي ياقوت خورشيد و الماس قمر
اهللا که از  سنجان روزگار قبلة دين و دنيا عنايت  سر دفتر نکتهرقعات ديباچة ١٠١

آب و  شرم شگفتگي انوار الفاظش دهان غنچه خندان از تبسم بسته و حرف حرفش به
  .شان شکستهتاب معني رنگيني و درخشاني بر لب لعل بدخ

وري فيض مبداء فياض ابوالفيض   زبده دودمان نکتهديوان حقايق بينان ديباچة ١٠٢
 آفرين که چون در جواهراالسرار معني سرمايه استعداد واالطبعان نکته» فيضا«المتخلّص به

  .نگ و رشک فرماي کارخانة چينژآب و رنگ لفظ و معني روکش کارنامة ار و به
  . صالح کنبوهمحمدمنير بر قصايد موالنا عرفي از  ديباچة شرح ملّا ١٠٤

  .بياض گلدستهديباچة )  ب١٦(
  . ظفر خان نوشتهديوانتمهيد ديباچه که ميرزا جالال بر )  ب١٦(

  . ميرزا مذکورمنشأت از ١١٠
  . لک الجالل يا ذوالجاللالعراقينحتفة ميرزا مذکور ديباچة منشأتايضاً از 

  . داراشکوهمحمددپژوه  شاهزاده خررقعات ديباچة ١١٣
  . نصيراي همدانيبياضديباچة )  ب١١٣-١١٤(
  . از موالنا منيرگلشن عنايتديباچة )  ب١١٣-١١٤(
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  . موالنا منير اوليکليات ديباچة ١٢٤
  . از موالنا منيرتوحيد موالنا سندديباچة )  ب١٣٦(

  .ديباچة گلدسته ١٣٨
ر شهر فيض بهرا که د… اين فيضي سرشتان معني: دستنبوديباچة )  ب١٢٨(

  .ابادپذيراي تحرير گرديد
  .نو باوهديباچة )  ب١٢٩(
  .هفت اخترديباچة )  ب١٢٩(

 مبدعي که تردد انفاس هستي محمد:  ميرزا عبدالقادر بيدلبياض ديباچة ١٣٠
سجان معبدش شمارند جذبة تشنگان  تا در سلک… موجودات تحريکي است

  .صفحه خالي است… جاويد
کر بعض احوال همايون فال آموزگار علوم جهانباني حضرت ذ)  ب١٣٠-١٣١(

  .جنّت مکاني از منشا ميرزا امينا
  .ذکر جلوس حضرت جنّت مکاني بر سرير سلطنت و کامراني)  ب١٣١(
ذکر روگردان شدن خسرو از دولت و معادت براي ناصواب و گريختنن )  ب١٣٢(

آرايش فرخي و . ور آسمانيانديش ام مصلحت: جانب پنجاب از دارالخالفه آگره به
  .فيروزي بخشيد

گفتار در آغاز بهار دولت صاحبقران ثاني و نامزن شدن مهد عليا ممتاز )  ب١٣٣(
  .آنحضرت و يافتن منصب و لوازم جان و حشمت الزماني به
 ميرزا امينا بعض احوال حضرت اعلي متضمن ستايش ملک منشأت ايضاً از ١٣٥

  .بنديله
  .دهن نقاد ادراک وقاد ملّا مقيماي حسني طاب ثراه صاحب منشأت از ١٤٠

  . از موالنا منيردعاي شمع و چراغ)  ب١٤٥(
  .المعمور من کالم معمور خان جم تخلّص از بيت) ١٤٦(
  .رضا تجلّي شناس موالنا علي بين و معني از بدايع فکر صورت)  ب١٤٩(
  .گل اورنگ  علي ماهر مسمي بهمحمدنظم و نثر )  ب١٥١(
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دان  چون فايدة امر کن فيکون مفتاح کنز مخفي وقايع نعت حسب خالق بي) ١٥٢(
ت محرم بارگاه کبريا درالتاج اصفيا ةاسرار خفي فاتحه کتاب فتوحات خاتمه خطاب نبو

النّبيين عليه من الصلوات  المرسلين و خاتمسيديزلي  بارقه انوار جلي مرأت حسن لم
  .افضلها و من التحيات الحملها

تهنيت جلوس ميمنت مانوس کامرواي دولت حقيقي و مختاري )  ب١٥٣(
  .زيب بهادر عالمگير بادشاه غازي  اورنگمحمدالدين  ابوالمظفّر محي

 صالح کنبوه نغمه طرازي عندليب شيرين نواي قلم که داستان محمد منشأت از ١٥٨
فروز ا زن شاخچه باغچه فيض است در گلشن مدح و ثناي بوستان هندوستان رنگ

 ثاني محمدالدين  حديقه جهان واقف اسرار حقيقي و مجازي ابوالمظفّر شهاب
  .صاحبقران شاهجهان بادشاه غازي ايضاً مدح شاهجهان از کارسنان ملّا منير

  .يزي در ستايش عالمگير بادشاه نوشتهزع)  ب١٦٠(
  دهـدايح شـالم تاج ب بهـاطـمخ  چو اين نسخه زيب لوايح شده  ١٦١

  رـباالي س دش بهـهنـها ن مـرق  ر در اوراق زرــغـن طـــاي هـب  
  .المدايح در وصف کشورکشاي توران صاحب عالم و عالميان

 تعريف صورت مطرب بزم سخن را اگر تيرانه صفت جمالش حسن صوفي ١٦٣
  .رو دهد از مقام خارج نخواهد بود

راج تعريف فضايل چنانچه در باب حشمت و جالل از شهرياران خ)  ب١٦٣(
  .تواند گرفت گيرد در مراتب فضيلت و کمال از دانشمندان باج مي مي

تعريف خطّش گفتگو را  مرتبه نرسيده که به تعريف خطّ مشق هرچند به)  ب١٦٣(
موجب نزاکت قلم فکر آنچنان نيست که اگر شکسته بسته  قطعه توان شمرد و ليکن به

نسته بر لوح زبان ندارد و منتهيان بر صفحه بيان رقم شود مبتديان نظم سرمشق خود ندا
  .نشر نقلي از آن برنداشته در خرد دان حافظ نگذارند

ترانه صداي تعريف  کند که مطرب زبان را به شناسي اقتضا مي  تعريف بزم مقام١٦٣
باده پيمايي توصيف  امد را بهحدهد که ساقي  بزمش بنوا رساند و مکان داني فتوي مي

برد و انجمن  شراب خانه دو آب کوين بدود انگيزي آتش مي عسرتش سربراه گرداند به
  رباعي. صفحه کو دل بر سياه مستي کوچک و بزرگ حرف بنه
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ميدان صفحه شتافته و علم خامة نواشته   تعريف رزم فوج معني آراسته و به١٦٥
يعني قابوي تعريف رزم شاه وقت ترکتازي ناطقه است کاشف فيل از اين از ارتکاب 

  .برد کار نمي خورد و تيغ زبان را در صفدري ثنا نرسيده به دليري گفتار برمي هاين فکر ب
  .در ستايش فيل عزيز نوشته)  ب١٦٥(

 صالح کنبوه در ستايش اسپان تازي نژاد و صرصر تک و فيالن کوه محمد ١٦٦
  .پيکر نوشته

موالنا منير در ستايش خان پاک اعتقاد و سپاس الطاف آن صاحب فيض )  ب١٦٧(
  .نژاد نوشته
  .شرف خان  با سواد مکتوب همت خان١٦٩

الدين  نقل مکتوب فصاحت اسلوب جامع کماالت معنوي و صوري شيخ قطب
  .راهيم خان متضمن تهنيتبواالشان ا خان پوري به سلطان
  .عنوان مبارکباد جشن نوشته دل به  باميرزا جالل تعريف اسپک دل)  ب١٧٢(

نام عبدالصمد خان بهادر  دستخط خاص به دشاه که بهسير با  سواد فرمان فرخ١٧٤
  .دلير جنگ صدور يافته

  .زکريا خان بهادر نوشته دستخط خاص به ايضاً به)  ب١٧٤(
  نواب بيرم خان نوشته همايون بادشاه به)  ب١٧٤(
خطّ خويش براي شاه عباس نوشته شاهجهان بادشاه  جهانگير بادشاه به)  ب١٧٤(

  .ملّا شاه نوشته به
  .دستخط خاص نوشته معظّم شاه بهادر به  عالمگير بادشاه به١٧٥
  .دستخط خاص نوشته معظّم شاه بهادر به  عالمگير بادشاه به١٧٥
  . مکتوب داراشکوه براي شيخ محسن فاني١٧٥
  . شيخ محسن فاني در جواب نوشته١٧٥

  . نوشته بود وقت هزيمت از موي کردروازه قلعهسلطان شجاع بر )  ب١٧٥(
  .شاه اسماعيل نوشته بود کتابت براي خانم دختر شاه طماسب که به)  ب١٧٦(

  .نواب وزير خان نوشته الحکم صاحبقراني مير جمله به  حسب١٧٨
  .نواب وزير خان در جواب نوشته)  ب١٧٨(
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  .عبداهللا چنگريزي نوشته ميرزا جالال از زبان شاه عباس به
مکّه و  که هنگام رفتن به» خان اعظم«عريضه ميرزا عزيز کوکه مخاطب به)  ب١٧٩(

  .اکبر بادشاه نوشته مدينه زاد همااهللا تشريفاً و تعظيماً به
  .تجناب خالف عرضداشت سعداهللا خان به)  ب١٨٠(
ضياء جاوداني و   صالح کنبوه افروختن چهره شادماني بهمحمداز بهار سخي ) ١٨١(

يد از طلوع نيشهرياري يعني والدت سلطان معظّم و ر اعظم اوج روشنايي يافتن چشم ام
  .حضرت خاقان صاحبقران ثاني التماس تام از خدمت بندگان اعلي

  .بارگاه سالطين پناه نوشته  باقر بهمحمدميان )  ب١٨١(
  .شاه عالم نوشته ايضاً به

  . ه ١٠٧٥بادشاه عالمگير نوشتة   ميرزا عبدالرسول استغنا به١٨٢
  .وشتهعادل خان ن نواب آصف خان به

  .جعفر خان نوشته امير خان به)  ب١٨٣(
  . اصفهاني ديوان مراد بخش نوشتهمحمدمير  حقيقت خان مرحوم به)  ب١٨٣(
  .طالب خان نوشته مير حسين به)  ب١٨٣(
  .جواب طالب خان)  ب١٨٤(

  . رضامحمدميرزا  سزاوار خان به
  .اشرف خان سواد مکتوب همت خان متضمن تهنيت عيدالفطر منصب به)  ب١٨٧(
  .ايضاً عليه متضمن تهنيت عيدالضٰحي)  ب١٨٨(

  .ن کم کردنا از محسن فاني تهنيت خو١٩١
  .عبدالمجيد منشي نوشته سعد اهللا خان به)  ب١٩١(
  .ملّا حياتي در جواب نوشته)  ب١٩٢(

 نواب عنايت خان از شخصي چند نارنج و نهال انگور طلبيده بود اتّفاقاً که آن ١٩٣
خواجه ميرک حسين فاني  کار نيايد بنابر آن نوشته نواب آصف خان به ه بهسخي فرستاد

  .نوشته
  .ملّا مرشد نوشته خانان به خاِن)  ب١٩٣(

  .مولوي عبدالحکيم سيالکوتي نوشته سعداهللا خان به
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  .ميرزا جالل نوشته  ميرزا ابوسعيد به١٩٤
  .ه در جواب رقم نمودهيميرزا مکتوب ال

  .ملّا منير نوشته هبدل خان ب بي)  ب١٩٤(
  .منير نوشته  مؤمن بهمحمدمير 
  .ملّا گدا علي نوشته  ميرزا اشرف به١٩٥

نواب معزاهللا  نواب مکرم خان شيخ برهان نوشته و مخزن طلبيده شيخ مذکور به
  .اش خواسته نوشته و قرعه

  .داراشکوه نوشته حکيم سرمد به)  ب١٩٥(
  .رقعه داراشکوه)  ب١٩٥(
 اعظم شاه محمد نظام حصاري در تهنيت داخل شدن بادشاهزاده سيد)  ب١٩٥(

  .بنگاله به
  ):ه ١٠٨٩سال تاريخ (اش تاريخ داخل شدن است  رقعه نوشته هر فقره)  ب١٩٥(

  .گلبانگ نشاط بر فلک رسيد
  .قدوم ميمنت لزوم شاهي: قبله امان عالم و عالميان سالمت

  .آسمان و زمين وار به التماس)  ب١٩٥(
  .عرضداشت بنده فدوي مشعر موسوي) ب ١٩٥(

  :نقط از ميرزا کاظم منشي  مکتوب بي١٩٦
عالم اسرار سالک اطوار محرم درگاه اله همدم اهل اهللا مؤسس اساس کمال مالک 

  .ملک علم و حال ره رو راه
 الکروبي الشافعي محمد سيدنقل مسوده جناب سيدي السيد محمود بن )  ب١٩٦(

  …زيز موالحي الاله الّا هو بسمالع قدس اهللا سره
  .نواب اسالم خان نوشته ميرزا مذکور به)  ب١٩٩(
الحرمين الشريفين  جناب حاجي نقل مکتوب عابد خان صدرالصّدور به)  ب١٩٨(

  .حاجي ابوالقاسم مرحوم
  .نقط از منشأت ميرزا عبدالقادر بيدل رقّعه بي
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موصول وصول دوام داراد ها هادم اساس حرص و هوا همواره  طراح معموره دل
سالکا و اصالً دو سه مصرع ساده که الحال دل سود آمال طرح کرده و کلک و داد سلک 
  :در احاطه دام مسطر در آورده طمع دارد که در مطالعة درگاه همسلک گوهر کمال گردد

  دل اگـر محـو مـدعا گــردد   
   سالسـل آرام   دکس که گر  

 محو گردد سواد مصرع سرو

ــا د  ــام م ــردددرد در ک   وا گ
  کوه صحرا همه هـوا گـردد      

هـم اگــر رسـا گـردد آمد 
  .ظريفان خدمت نواب مير جمله نوشته در اظهار شکوه ستم  ميرزا جالال به١٩٩

  .نواب اسالم خان نوشته ميرزا مذکور به)  ب١٩٩(
  . در جواب خطّ نواب افضل خان نوشتهر ميرزا مذکو٢٠١
  . نمودهنواب مشاراليه رقم  ايضاً به٢٠٢

  .ها زده نواب ظفر خان نوشته وقتي که ايشان را ديوانه رخم طالب کليم به)  ب٢٠٣(
  .مير علي شير در استغنا رنجش سلطان حسين ميرزا نوشته)  ب٢٠٣(
  .نواب اسالم خان  قاسم بهمحمدعة قاضي  رق) ب٢٠٣(

  .فريدون نوشته  مير قاسم علي کماهي به۲۰۴
  .جاهي نوشتهآصف   صوفي بهمحمدملّا 

  .نواب مذکور در جواب نوشته
  .شيخ ابوالفضل در شکار نوشته  قاضي نوراهللا به۲۰۵
خدام عالي مقام بخشي الملکي نوشته سواد رقعه   هاشم بهمحمد خواجه ۲۰۵

  .قاضي عارف خواجه مذکور به
  .مکتوب اليه مسطور نوشته  ايضاً خواجه مذکور به۲۰۶

  . يوسف صدر نوشتهمحمدملّا  خواجه مسطور به
  . قاسم حکّاک نوشتهمحمد ايضاً خواجه به

  : مراد خوشنويس نوشتهمحمدا ملّ اليه بهارشخواجه م)  ب۲۰۶(
شهرت بلند پايگي حسن عالي خط معاني که سواد ديدها بدان روشن است در 

حسن  اپايست از بهشت بر قلمروي سواد اعظم چون آفتاب عالمتاب باد اين قطعه قطعه
وف آراسته خطوط بصري از مشاهده دواير منيرش رشک فرماي خطوط شعاعي حر
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است الحق دقايق معاني از صورت حروف جاري ساخته و معاني دقايق در صنف 
  :نقوش ساري داشته

  قلم اينجا رسيد و سر بشکست
قلم اشفاق بعضي از حروف آن را که ما تدارک  انصاف که يد بيضاي نموده اگر به

مراتب  بيني بپوشانند به خلقت اصالح از نظر عيب فيت اصلي متغير شده به از کيرروزگا
  .مناسب معنوي صورت قريب خواهد داشت اهللا مکلم

  .شريف سرمدي حکيم ابوالفتح نوشته)  ب۲۰۶(
  .نواب جعفر خان نوشته  صالح بهمحمد ملّا ۲۰۷
  .آصف جاهي  سواد مکتوب عبدالحميد منشي به۲۰۷
  .نواب سعداهللا خان نوشته ه منشي مذکور ب۲۰۸
  .نواب جعفر خان نوشته  حکيم عبدالحاذق به۲۰۹
  .خان مذکور نوشته  ايضاً به۲۱۰

  .نواب اسالم خان نوشته به)  ب۲۱۰(
  . ايضاً اليه۲۱۱
  .خانان نوشته نواب خاِن  به۲۱۱
  .خان زمان نوشته  به۲۱۲

  .خانان نوشته خاِن موالنا عرفي به
  .تهآصف خان نوش  به۲۱۳

  .نواب حکيم ابوالفتح گيالني نوشته به)  ب۲۱۳(
  .خانان نوشته خاِن به

  .نواب امير خان ايضاً به
  .نواب ابونصر خان نوشته ايضاً به

  .ايضاً در سفارش سپارش حکيمي
  .ايضاً
  . رضا نوشتهمحمدمرزا 

  :امير خسرو دهلوي نوشته المشايخ به حضرت سلطان
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نقص مالي پيش آيد چنين گويند که الحمد هللا بر حال اليح باد ارباب عقل را کرا 
آمد بر تن نيامد و اصحاب قلوب ار اگر در تن زخمي رسد چنين گويند الحمد هللا بر 
تن آمد بر دين نيامد معتبر صحت دين و سالمتي و سالمتي احوال و سيرابي اهللا است 

دعا باب   داعي را نيز بهديگر همه طفيل اين راه است بايد که در پي انشراح باطن رود و
مدت   بامطلوب رسد آرد که در کار خويش حيران و سرگردان است تا باشد که به

روضه منوره شيخ برود و از براي کار خود  چو دهن به  باخاطر را منشرح يا بد نيابد يا
  .و از کار تب مدد خواهد و اسالم

  .يل بيگ نوشته حنيف در باب فضامحمدخواجه   معصوم بهمحمدـ ميان 
  .نواب فداي خان اهللا به  نعمتسيدـ نوازشنامه حقايق 

  .ـ ايضاً اليه
  .الدين  صفيسيدـ ايضاً در جواب مراسله 

  .مرزا مراد نوشته ـ ايضاً به
  . اشرفمحمدحضرت شيخ  ـ نامه ميرزا کاظمي به

  .ملّا شاه نوشته  هاشم بهمحمدـ خواجه 
  . باقر نوشتهمحمدـ ميان 

انگيز از خدمت جامع فضايل وهبي و  استفسار کيفيت بعض مقدمات حيرتـ 
  .مکتبي حاوي فنون حکمي و ادبي مجموعه کماالت انساني موالنا ابوالفتح ملتاني

  .جواب بالصّواب از جانب آن صاحب فضا صوري و معنوي
  شرح رساله عجيبه در تصوف

  .الدين سرهندي نوشته شيخ صفي عالم که بادشاه به
  . باقر نوشتهمحمدجانب ميان  ايضاً بادشاه دين پناه به

  .اهللا نوشته  باقر شيرازي اصلحمحمدجالال حالنامه عرفان پناه 
  .مير باقر علوي در جواب رقعة ميرزا جالال نوشته

  .ملّا شيدا نوشته  که ميرزا جالال بهنامه وحشت
  . شيخ فيروزاالفکار نتائجاز 

  .موالنا دانا نوشته ارف الهوري بهسواد کتابتي که موالنا ع
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ـ ميرزا جالال در ندمت خراب درو نان بردن آراي و خودنما زاهدان رياگراي و 
  .شکايت طمع بندگان هوا جداي

  .ضياءالحق والدين وله ملّا حالي تبريزي نوشته ـ ميرزا مذکور به
ظهار اين که از ميرزا امينا نوشته مشتمل بر ا ـ مکتوبي که ميرزا مذکور از کشمير به

  .نفاق اخوان حد پيشه از رده نباشد
  .حاجي حسين کرماني در طلب عينک نوشته ـ به

  .حاجي حسين کرماني نوشته متضمن تکليف سراغ ـ ايضاً به
  .ايضاً ميرزا حسين نوشته

  .صاحب صاحبدل خود مرزا نوشته ايضاً به
  .خدام عظام ميرزا حسين نوشته ايضاً به

  .جي حسين کرماني نوشتهيار جاني حا ـ به
  .ي نوشتهيوا آمير هـ ب
  .مالقات روحاني نوشته  نوشتن و اکتفا کردن بهنامه معذرتميرزا شاه باقر در  به

  .خدام گرام ضياءالسالم نوشته ـ به
  .ملّا منير نوشته ـ به

  .ـ ميرزا حسين فياض نوشته
  .منير نوشته ـ امير الهي به

  :ـ چندربهان برهمن نوشته
حات ابر مطير فلک سخن گستري همواره بر ش مهر منير سپهر سخنوري و رلمعات

چين خرمن سخن را  کشور سخن تابان و در گلشن معني گوهر افشان باد اين خوشه
کجا برد سرو؟ برگ آنست که گلدسته از نثر و نظم ترتيب داده ارسال خدمت آن 

 اين معني بدان ماند که نخلبند بوستان معني و طراوت بخش گلستان سخنداني نمايد و
زمان فرستد ليکن از آنجا که عروس سخن بر قبول خان آن  گلستان وزير به ل بهگکس 

شهسوار مضار سخنوري و سخنداني از حليه معني خالي و دهانست نظر بر آرايش و 
اصالح اين غزل را طرحي بدهد محفل منيف نمود چون از نظر فيض اثر بگذرد در 

  .افترتبه ديگر خواهد ي
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  .ايضاً
  .ايضاً
  .ايضاً
  .ايضاً

  .ـ شيخ عبدالفتح محمود نوشته
  .ـ ملّا نور نقي در طلب شبيه بهادرالزمان مصوري

  .مير عبدالکريم وقتي که پاي مکتوب اليه در دمي گرد نوشته چندربهان به
  :خواجه بهاگمل نوشته ـ منشي مذکور به

لم را در عرصه شوق اجازت زين بود که ابلق قگاز ديرباز پيش نهاد خاطر حق 
ول خود بداشت و مق مقتضاي محبت عنان سخن را کشيده مي  بهاماجوالن دهد 

ساخت که در تقرير مراتب يکرنگي و يکتايي و تسطير روايت محبت و آشنايي که  مي
آن قلبي است نه لساني و آن رمزي است نه بياني قلم در زبان و کاغذ دو رو را درجة 

  …جا عمحرميت از ک
  . جان قدسيمحمدحاجي  ـ منشي مذکور به
  .طالب کليم نوشته ـ ميرزا جالال به
  .ميرزا بنده رضا نوشته ميرزا مذکور به

  . حسين نوشتهمحمدميرزا  ايضاً به
  .تيزيان عزيز مصر تميز نوشته
  .ميرزا عبداهللا نجم ثاني نوشته

  .عزيزي نوشته ميرزا مذکور به
ذکر رفته  به) ضمن حديث کشمير(تويات باال مذکور  عناوين در مح۴۳۳تا ورق 

  .بعد از آن است
  .ـ عريضه نصيرا همداني در وصف اصفهان

العماره که فسحت  ـ ستايش بنياد خير يعني اساس يافتن مسجد جامع عالي رفيع
آباد  چار ديوارش زياده بر مساحت ساحت سبع شداد است در دارالخالفه شاهجهان
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 صاحبقران ثاني محمدالدين  گيري و جهانباني ابوالمظفّر شهاب ي ملکرمان باني مبانف به
  .شاهجهان بادشاه غازي

  . اکبرآبادفةـ کتابه مسجد مستقرالخال
ن بيگم يالعاملين بانوي بانوان روي زم ـ کيفيت اساس يافتن مسجد جامع ناموس

م حضرت الحکم خديو عالم و خاقان اعظ  اکبرآباد حسبفةصاحبه در مستقرالخال
  .صاحبقران ثاني

  . صالح کنبوهمحمدـ کتابه مسجد 
  . باقر جيو اتمام يافتهمحمداهتمام ميان  الفيض که به ـ کتابه مسجد عميم

ـ استحکام يافتن اساس سخن از مبارکباد عمارت باني مباني فضل و احسان دستور 
  .اعظم سعداهللا خان

 محمدبابر بادشاه بنا يافته ميان ـ کتابه مسجد که در روضة منوره فردوس مکاني 
  ).اين کتابه تا بحال در محوطه مقبره بابر در کابل موجود است(اند  مراد مرحوم نوشته

  .ـ کتابه وقف سرا از ملّا منير
  .ـ فريزي در وصف مسجد بادشاه عالمگير که در الهور واقع است نوشته

ا معروف بخش افز بخش و فرح ـ ستايش حديقه رشک رياض رضوان فيض
  .مار شاله به

بخش جلوه طرازي شاهد سخن در ثناي گلستاني  ـ بعد از اداي ستايش باغ فيض
چيدن  زيباست که فکر از شوق ذکرش چون مستان نشاي محبت از خود رفته و گل

انديشه از بهار وصف بوستاني روانست که از فيض نهال خامه چون شاخ سنبل عطر 
  .آموز گشته

  .ب خان از موالنا منيرـ ستايش باغ نوا
ـ بهارستان الفاظ معاني و نگارستان محبت و نيکو بياني يعني سر خط نمودن 

خلق دودمان سعادت نشان بهار  حديقه طراوت قرين و نواين گلشن فردوس تزيين به
  .رنگ افروز گلشن زمين و زمان صلي اهللا و علي آله وسلّم

  .ـ سواد رقعه عزيزي متضمن تکليف سير باغ
  . حبيب اصفهانيمحمدـ شوقيه 
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اش در احياي ستيزه زر گلشن معني  ـ معاد رقعه متضمن طلب آب که هر فقره
  .الحيات است رشک عين

  .نگارش رفته ـ در جواب طلب سيراب به
  .نامه تعزيري ـ ميرزا جالال عيادت

  . جالل صدرالصّدور نوشتهسيدمجموعه فضل و کمال  ـ سعداهللا خان به
  .خانخانان نوشته ق بهـ حکيم حاذ

  .داراب خان نوشته ـ حکيم مذکور به
  .ضمير و ميرزا عبدالرحٰمن نوشته ميرزا روشن حکيم مسطور به

  .عزيزي نوشته ـ ملّا عرفي به
  .نامه نوشته ميرزا جالال در جواب عيادت

حرکت ني ناتوان قلم بر صفحه بيان براي عيادت زبده دودمان مروت و احسان 
 ميرزا امان اهللا که آفريدگار طبع و ارکان تا آخرالزمان حافظ و ناصران اشفاق پناه

  .ظير بادالنّ عديم
  .عنوان هجو از نعمت خان عالي نامه به ـ عيادت
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  »کشمير«معناي فراموش شدة 
  ∗رضا قزوه علي

 توجه شه مورِديانش هميبارويز  با نشانجنّت ينيعنوان سرزم  بهري کشميدر ادب فارس
ز نام ي نيخي و تاري از منابع ادبيارياهل نظر و ادب و فرهنگ بوده است و در بس

قصد . ه استان و بت و نقش و نگار و هنر همراه بوديباروي و زييباينام ز  باريکشم
 در شعر ين معنا و معانيدن ايرخ کش  بهش از آن کهين مقاله بينگارنده از نوشتن ا

اگرچه . ر استي فراموش شده از کشميک معناي  به دادنتوجه باشد، يبزرگان پارس
بان ي و ادي و هنر و رصد آن در شعر بزرگان زبان فارسييباي زيي کنايمعنا  بهريکشم

 و يت از اصالت و قدمت و ارتباط فرهنگي از هزار سال خود حکاشيب يقدمت  بايرانيا
ن يش از اي بي من قدمتة مورد اشارير از گذشته دور دارد، اما معنايران و کشمي ايادب

م ي قديها شه در داستانيان آن هستم رين نوشتار در صدد بيا  که درييمعنادارد و 
 زبان يها ن منظومهيتر يمي از قديکيه م کيدان  مي.داشته و دارد ي در عهد اشکانيپارس
ک ين منظومه براساس يا.  ستي اسعد گرگانالدين فخرنيس و راميو ة منظوميفارس
ش از اسالم و قبل از يپ  به شکل گرفته است و قدمت آنيراني و اي پارسه کامالًقصّ

 ةست که در آن دوره کلماي  ان همان دورهي اشکانةدور. رسد  مياني ساسانةسلسل
ن واژه نام پهلوان و ين کلمه و اير وجود داشته و ايظ کشمن تلفّيهم  بار و درستيشمک

ن شاعر و کتاب يت کرده و اي متفاوت آن را روايانيب  با بوده که شاعر مايبزرگ
 يآر .عاستن ادي معتبر و محکم بر ايک هزار سال سندي  بهبي قريقدمت  بااش منظومه
 مشهور ة و در منظومي اسعد گرگانالدينت فخري روا در»ريکشم« ة فراموش شديمعنا

                                                   
  .نو  فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ دهليشاعر و نويسنده و مدير مرکز تحقيقات  ∗
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 که از منظر چشم شاعران و پژوهشگران هند ييمعنا. خورد  ميچشم  به اونيس و راميو
 ييبايمحو زتنها  شاعران يز دور مانده و در طول قرون متماديران ني اير و حتّيو کشم

تنها  پژوهنده. اد بردندي از  آن رايپهلواناي   اسطورهةر شدند و جنبيو نقش و نگار کشم
 متفاوت را يمعنا نيحوصله ا  با تصادف توامي و از رويک پژوهش ادبيبراساس 

 معتبر لغت که تاکنون جستجو يها ک از کتابي چي آن که در هتوجه جالب ةافت و نکتي
رگ  بزي متولّد شد که فردوسي اسعد در زمانالدينفخر. ام افتهين معنا را نيز ايام ن کرده

.  را بدرود گفته بودي تازه جهان فانها ا در همان ساليکرد   ميي خود را سپريريپ
 ة دوري وةا دورام. ار اندک استي را مالقات کرده باشد بسي فردوسين که وياحتمال ا

 و ي بوده است و داستان فردوسيرانير اي و اساطي پهلوانيها ت کردن داستانيروا
ينن فخرداستا  بايپهلوانانش تا حديها  داستاني زمانةريدا. اند  اسعد متفاوتالد 

 يشدادي پة تا دوري فردوسة اسعد است و از دورالدينتر از داستان فخر عي وسهشاهنام
را اي  م و منطقهيشتر اقليکند ب  ميتير رواي از کشميلذا آنچه فردوس. شود  ميرا شامل
  .ن نام وجود دارديهم  باشود که تا هنوز  ميشامل

دارد، از سلطان محمود   به کهي خود و در آغاز کتاب در اشاراتشاهنامة در يفردوس
 خود يست مستقل که براا ينينجا نام سرزمير در ايکشم. کند  مياديز ير نيکشم
  :يت فردوسي داشته و طبق رواياريشهر

ــدار محمــ    ود شــاه بــزرگ جهان
 نـاي چيـش دريـمير تا پيـز کش

  آبشخور آرد همي ميش و گرگ       به
 نــريـند آفـاران کنــهريـرو شـب

ران، ي پيوقت. اوش استيداستان س ر دريکشم  بهشاهنامهدر  يفردوسگر ي دةاشار
کند در شرح جمال و   مييمعرفاوش يس  به نکاحي را براـ ابيسدختر افرا ـس يفرنگ
 نيزند و چن  مير و کابليان کشميبارويز  بهزي نيزيد گريگو  مياش سخن ييبايز

  :ديگو مي
  از افراســياب ار بخــواهي رواســت

 وـد تـونـه پيـايـرمـاه پـود شـش
  کشمير و کابل کجاست   چنو بت به  

 وـ تدـر و اورنـود فــان شـشـدرف
ز اشاره شده، ير و کابل ني دختران کشمييبايز  بهن داستان عالوه بر آن کهيدر ا

ن دو يکار رفته است و ا  بهاديهم ز  بار و کابلي کشمةن دو منطقيانگر آن است که ايب
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داستان سياوش باز هم ذکر کشمير را در ادامه . ندا ههم مترادف بود  بازي نيه تا حديناح
  : شاهديمبر زبان فردوسي

  نـتـلـر پيـراوان بـــي فـاهـپـس
  نـدند انجمـل شـمير و کابـز کش

 اد رويــهـنـدرگاه کاووس ب هــب
 جوي دو ديده پر از آب و دل کينه

در پادشاهي کيخسرو که شصت فردوسي 
سال طول کشيد نيز کشمير و کابل را اين بار 

همين  ن قديم و تا امروز نيز باسرزمين نيمروز که سرزميني است در سيستا در ترادف با
ست که کيخسرو مشغول سان ديدن از ااين در حالي . برد کار مي نام وجود دارد به

) پسر رستم( ة شاوران و فرامرزسرداراني ايراني چون زنگ. سپاهيان سردارانش است
نيز در ه کشمير و کابل و نيمروز هاي جنگي فراوان از خطّ پيل و سالح  سواراني با…و
  :اند پاه ايرانيان بودهس

  بسي زنگه بر شاه کـرد آفـرين       
ــود  ــرز ب ــپهبد فرام ــشت س   ز پ
  ابا کوس و پيل و سپاهي گران      
ــروز  ــل و نيم ــشمير وز کاب   ز ک

 ون دالور پدرـا چـدرفشي کج

  بران برز و باال و تيـغ و نگـين         
  ارز بـود   گرز و بـا    فر و با   که با 

  همــه رزم جويــان و کنــدآوران
ــي  ــرفرازان گيت ــه س ــر هم   وزف

 که کس را ز رستم نبودي گذر
 ينام مبارز کاموس ر اشارت دارد ويکشم  بهزي نيدر داستان کاموس کشان يفردوس
کمک   بهي و,ت داشتيملک روم وال  به و او پادشاه سنجاب بود و تاياست کشان

  :خم کمند گرفت و بکشت  بهتم او رارس اب آمد امايافراس
  بديــــدار شــــاهان دلــــت شــــاددار

 دــهــر از رود شــر تا برتــميــز کش
ــشه آزاددار  ــت ز انديــــــ   روانــــــ

 …درفش و سپاه است و پيالن و مهد
 است و برحسب آنچه در يياير قدما، دريتعب  بهاي و يا روديه ي نام ناح»شهد«

گر يز دين ني در داستان خاقان چيردوسف .ه استران واقع بودي آمده در مشرق اشاهنامه
. ز اشاره دارديه ني آن ناحيايجغراف  بهبرد که  ميکار  بهر را در کنار رود شهديبار کشم

 شاره دارد وز اين و هند نيو چ) شغنان(  چون کش و شگنانيمناطق  بهعالوه بر آن که

 »کشمير« ةمعناي فراموش شد
در روايت فخرالدين اسعد 

 مشهور ةگرگاني و در منظوم
چشم   او بهويس و رامين

 .خورد مي
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و شگنان  انه امروز و در کشور ازبکستان قرار داردي ميايم که کش و کشان در آسيدان مي
 آن ة سکن.حوني در ساحل رود س, است در ترکستانيموضع ]شَ/شُ[ ا شغناني

کستان يتاج( ي تا هنوز در آن نواحي زبان شغنان. استيمنسوب بدان شغن. اند يلياسماع
  :وجود دارد) يفعل

  اني و شگني و چيني و هند      کش
 دـهـن رود شـمير تا دامـز کش

  سپاهي ز چين تا بدرياي سـند      
 م و مهدـل ديديـسراپرده و پي

 نيز بار ديگر کشمير و کابل را در يک شاهنامهفردوسي در داستان دوازده رخ در 
  :گذارد نمايش مي چنين به, نار هممصراع و در ک

  بزن کوس رويـين و شـيپور و نـاي         
 ابـيـراسـر از جنگ افـا را سـکه م

  کشمير و کابل فزون زيـن مپـاي         به
 …نيابد همي خورد و آرام و خواب

 است که در آن دوباره شاهنامههاي زيباي  داستان رستم و شغاد نيز از داستان
  :گيرند ار ميکشمير و کابل در کنار يکديگر قر

  شناســـان و کنـــدآوران ســـتاره
 تـپرس ت و ز يزدانـپرس ز آتش

  ز کشمير و کابل گزيـده سـران       
 …دست زيج رومي به برفتند با

در پادشاهي کسري نوشين روان که چهل و هشت سال سلطنت کرد نيز فردوسي 
را باز آورد و از زبان شاهوي پير روايتي  ميان مي ذکر کشمير را در کنار نام هند به

.  دارد… و»طلخند« و »گو« و »ماي« و »جمهور«هاي هندي چون  تگويد که شخصي مي
  :بخشي از داستان طلخند و گو را ببينيد

  چنــين گفــت شــاهوي بيــداردل   
ــر   ــز ويـ ــه و تيـ ــرد فرزانـ ــا مـ   ايـ
ــود  ــردي ســرافراز ب ــد م   کــه در هن
ــام    ــور ن ــاي جمه ــر ج ــده به   خني
  چنــان پادشــا گــشته برهنــدوان   

ــشمير تــ   ــود ک ــين ورا ب ــرز چ   ا م
ــه ــه بدســت  ب ــاني گرفت   مــردي جه

  هميدون بدش تـاج و گـنج و سـپاه     
ــوي   ــگ ج ــور فرهن ــد جمه   هنرمن

ــسيار دل    ــاي و ب ــر دان ــه اي پي   ک
  ز شاهوي پيـر ايـن سـخن يـادگير         

  سـاز بـود    لشکر و خيـل و بـا       که با 
  مـردي بهـر جـاي گـسترده گـام           به

ــن  ــدار و روشـ ــد و بيـ   روان خردمنـ
ــدي بـــه ــرين بـــرو خواندنـ   داد آفـ

  ورا ســندلي بــود جــاي نشــست   
  هميــدون نگــين و هميــدون کــاله

ــا  ــرافراز بـ ــروي  سـ ــش و آبـ   دانـ



  »کشمير«معناي فراموش شدة   ١٦١

  

ــتان اوي   ــادمان زيردسـ ــدو شـ   بـ
  زنــي بــود هــم گــوهرش هوشــمند
  پـــسر زاد زان شـــاه نيکـــو يکـــي
ــو   ــدار ن ــد آن جهان ــون بدي ــدر چ   پ
ــار   ــسي روزگـ ــد بـ ــرين برنيامـ   بـ

ــه ــه  ب ــرد و ب ــدرز ک ــدبانو ان ــرد ک   م
ــو   ــست گ ــردي نشاي ــت راز خ   بخ

  سران را همـه سـر پـر از گـرد بـود         
ــوردن و داد اوي   ز بخـــشيدن و خـ
ــن   ــه انجم ــهري هم ــپاهي و ش   س
  که ايـن خـرد کـودک ندانـد سـپاه          
  همـــه پادشـــاهي شـــود پرگزنـــد

  دنبـــر بـــرادر بـــد آن شـــاه را بـــه
ــا نــام آن نــامور مــاي بــود       کج

  جـوي   يک شـاه    جهانديدگان يک به  
ــين    ــرز چ ــا م ــشمير ت ــان ک   بزرگ

ــرا  ــد سـ ــر بيامـ ــايز دنبـ   فراز مـ
  همــان تــاج جمهــور بــر ســر نهــاد

  سازشد مـام گـو را بخواسـت        چو با 
ــاي  ــد ز م ــستن آم ــره آب ــري چه   پ

 ردـــد کـنـخـام طلــا نـادشـورا پ

  چه شـهري چـه از در پرسـتان اوي     
ــا  ــد و ب ــي  هنرمن ــش و ب ــد دان   گزن

  کــه پيــدا نبــود از پــدر انــدکي     
ــو   ــد گ ــام کردن ــان ن ــدر زم ــم ان   ه
ــهريار   ــان ش ــد ناگه ــار ش ــه بيم   ک

ــاني پـــر از دادگـــو ر ــپردجهـ   ا سـ
  نــه تــاج و کمــر بــستن و تخــت را
ــود   ــر از درد ب ــان دل پ   ز جمهورش
  جهان بود يک سـر پـر از يـاد اوي           
ــد راي زن  ــرد ش ــودک و م   زن و ک
  نه داد و نه خشم و نه تخت و کاله         
ــد    ــد بلنـ ــهرياري نباشـ ــر شـ   اگـ

ــد و ــستة خردمنــ ــاه راشايــ    گــ
ــه ــود  بـ ــسته دالراي بـ ــر نشـ   دنبـ

  دنبـــر نهادنـــد روي ز ســـندل بـــه
  …و خواندنـد آفـرين    شـاهي بـد     به

ــه ــاي   ب ــدر آورد پ ــان ان ــت کي   تخ
ــشاد   ــدر گ ــشش در ان ــداد و ببخ   ب

  داشت راسـت    جان همي  بپرورد و با  
  پــسر زاد ازيــن نــامور کدخــداي   

 ردــد کـرزنـر فـهـر از مـروان را پ
کند و   خود در داستان پادشاهي يزدگرد نيز از کشمير ياد ميشاهنامةدوسي در فر

هاي  ها و بافته عنوان جامه به در کنار جامة رومي و چيني ة کشميرياين بار از جام
  :برد مشهور آن روزگار نام مي

  که از تاج و ز تخـت و مهـر و نگـين          
 تـد بدسـه آمـزي کـه چيـايـرمـز پ

  کــشمير و چــين روم و همــان جامــة
 …ز روم و ز طايف همه هرچ هست

 کند و يندگيز نماين از هند ينيعنوان سرزم  بهري جاها کشميدر برخممکن است 
 نام هند کاربردِن به  باي امروز باشد و ممکن است گاهةقار منظور از آن همه شبه
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 هند ي هم هست که فردوسياتي ابشاهنامها در ذهن متبادر شود ام  بهزير نين کشميسرزم
  :گويد ر ميي کشمةداند و دربار  مين جداير را دو سرزميو کشم

  مير گردـبرآمد ز هند و ز كش  دراهي كه شد رستم شيرمر به
ن هند و ي او در سرزمشاهنامه و ي فردوسالبتّه

 از شاعران ياري بوده و بستوجه ر همواره مورِديکشم
طور  اند و همان م طوس استقبال کردهي حکشاهنامةاز 

دانند   مي»هند يسعد« را ي حسن دهلوکه مثالً
 .دانند  مي»هند ِيفردوس«ز ي را نيعبدالملک عصام

 يها گر از جمله زباني ديها زبان  بهي حتّيفردوس
 شيکصد و پنجاه سال پيز ترجمه شده است و در حدود ير ني هند و کشميمحلّ
برگردان کرده استيري کشمزباِن  به راي فردوسشاهنامة يپر ابوه .  

آنچه در . نگر مدفون استي شمال سريلومتري ک۳۰ر در ي حاجن کشمة در محلّيو
 يها نيست که در کنار سرزما ينيد سرزميآ  ميتماشا  بهريدر وصف کشم يشعر فردوس

 انيباروي و فکر و سران و بزرگان بوده است و زي صاحب راي مردانيآباد آن روزگار، دارا
 نين سرزمي اي آفاق بوده و گاه حتّةش شهريها  و حلّه و جامهيو سرداران جنگ

 يکه در کنار کشورها در عظمت داشتهق هند آن  بهشاهنامهوجود اشارات فراوان  با
  : کنديندگيز نماين و روم از هند ني چون چيبزرگ

ــي   ــشمير همـ ــا را ره کـ   آرزو آيـــد مـ
  کـشمير خـراميم     گاه است که يکباره بـه     

 زد خواهدـر ايـير اگـکشم ت بهـس شاهي

  يـک مـوي     ما ز آرزوي خويش نتابيم بـه      
  از دست بتان پهنه کنيم از سر بت، گوي        

 م زويـکشـن نـم تا کيـراماـسال نيـام
  راينيکه پادشاه سرزمفرخي سيستاني است  يها ي رجزخوانابيات باال بخشي از

ت از داشتن پادشاه در يگر آن که حکايطلبد در نوع خود جالب است و د  ميمبارزه به
  . داردي و شاهان غزنوفرخير در عهد يکشم

 يپرداز ممتاز سبک خراسان دهيرگرا و قصيشاعر تصو )ق ۳۹۸-۴۳۲( ي دامغانيچهرمنو
کند که قبل از آن که   مي استفاده»ريبت کشم«ب ياز ترکاي  ز در قطعهي ني غزنوو عهِد

  : استييبايه از زيگر باشد، کناي ديزيه از چيکنا

ادي در طول قرون متم
محو زيبايي و تنها شاعران 

نقش و نگار کشمير شدند 
اي پهلواني   اسطورهةو جنب

 .آن را از ياد بردند
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  است و نه سرد استبوح است، نه گرم ـت صـاال وق
  د، نه باد است و نه گرد استينه ابر است و نه خورش

  رــيـن پـراب کهــر، شــيـمـشـت کــ بيار اـيـب
  تـــبرد اسـان ننگ و نـر که ميـ گيـده پر و تهـب

  نـکيل ت وـزار اسـت و نــه زرد اســاده کـاز آن ب
  تـت زرد اسـه از محنـت و نـزار اسـق نـنه از عش

  تـک اسـز اندر مشـمغ  بهت وـان اندر قوت اسج به
  تـدر، ورد اسـ انيرو هـ بت وـور اسـم اندرنـچش به

نوچهري همچنين در يکي از مسمطات خود در وصف بهار و مدح ابوحرب م
  :زند کشمير گريز مي  اينچنين به»بت کشمير«همان ترکيب  نيز بامحمد بختيار 

   تا گل خودروي بود خوبروي     …
  کـشمير بـود جعـد مـوي       تا بـت    

 ويـگـتـد گفـنـرو کـر سـا زبـت

ــشکبوي  ــود م ــا شــکن زلــف ب   ت
ــوي   ــود جنگج ــدمهر ب ــا زن ب   ت

 …زار آواز گوي بهـل خوشـبـبل
خرالدين اسعد  فاند کشمير اشارت داشته  خود بهمةديگر شاعراني که در منظواز 

ي ديگر متفاوت ها تمام نقش  فخرالدين اسعد نقش کشمير باةدر منظوم. گرگاني است
ت يک أاينجا ديگر کشمير دخترک زيبا يا بت و يا جادو نيست، بلکه در هي. است

  .پهلوان است
 ل قرن پنجم اوةسرايان بزرگ ايران است که در نيم خرالدين اسعد گرگاني از داستانف

عهد سلطان ابوطالب طغرل   شاعري و شهرتش مصادف بوده باةدور. زيست هجري مي
  . استق وفات يافته ه ۴۵۵واخر عهد همين پادشاه بعد از  و گويا در ابيک سلجوقي

 ة هجري از ترجم۴۴۶-۴۵۵ است که بين سالهاي ويس و رامين ةنها اثر او منظومت
موضوع اين منظومه يک داستان کهن ايراني است که . نظم پارسي درآمده است پهلوي به
ه موبد که همه شاهان فرمانبردار او شاه شاهان شا.  اشکانيان بوده استةدور مربوط به
از .  ملکه زيباي ماهاباد عهد بست که چون دختري بزايد، نامزد او شود»شهرو« بودند با
 داد؛ ليکن موبد »ويرو«برادرش  پيمان شکني، به  زاده شد و مادرش او را به»ويس«شهرو 

 را از دژ بيرون کشيد »ويس« ةحيل او برنيامد، به جنگ برخاست و چون بزور با هويرو ب با
 ويس هم چندي بعد. ويس دل باخت  برادر جوان موبد به»رامين«در راه . خراسان برد و به
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 حوادث ةاز اين پس يک سلسل. عاشق رامين شد و هردو از دست شاه موبد بگريختند
پياپي ميان رامين و موبد و ويس و شاه موبد رخ داد تا آخر کار شاه موبد درگذشت و 

ويس  او ساليان دراز با. جاي او نشسترامين ب
بزيست و چون ويس درگذشت، رامين پادشاهي را 

  .پسر داد و خود در آتشگاه معتکف شد به
 از باب آنکه بازمانده يک ويس و رامين ةنظومم

داستان کهن ايراني است و از آنروي که ناظم آن 
بهترين نحو از عهده نظم آن برآمده و اثر خود را  به
زودي مشهور و  هزيور فصاحت و بالغت آراسته است، ب يت جانب سادگي بهرعا با

آيد، داستاني  و تا اوايل قرن هفتم چنانکه از سخن عوفي برمي. مورد قبول واقع شد
اند،  زده هاي عاشقانه مي سرودن داستان مشهور و رايج بود و سرمشق شاعراني که دست به

  .گرفت قرار مي
  :رده استب  از کشمير نيز چنين نام»رامينويس و «در آغاز داستان 

   جشن نو آيين کـرده بـد شـاه    ييک
ــرفرازان  ــدر س ــشش ان ــسته پي   نش
  چه خرم جـشن بـود انـدر بهـاران         

  ي و شـاه   ي سـپهدار  يز هر شـهر   
ــان  ــران بزرگ ــه در اي ــده هرچ   گزي
ــستان  ــان و که ــدون از خراس   همي

ــ   ــام اردبيلـ ــرام و رهـ ــو بهـ   يچـ
  آذينيون نامـريل و چـچو کشمي

 د در خورد آن ديهيم و آن گاه       که ب  
  بخت شـاه يکـسر شـاد و نـازان           به

ــه ــداران  ب ــدر سراســر نام   جــشن ان
ـ ي پـر  يز هر مـرز      ي و مـاه ي روي

   و گرگــــانياز آذربايگــــان وز ر
ــفاهان و دهــستان   ــيراز و ص   ز ش

ــسپ ديلمــ  ــاپور گيلــ يگش   ي، ش
 …ر و گرد رامينـ دلييروـچو وي

 ويس و راميندر ) قه  ۴۴۶فوت ـ نجم تولّد اوايل قرن پ(خرالدين اسعد گرگاني ف
بار نيز از ديگر ديلمان  و در داستان برداشتن رامين، گنج مؤبد را و گريختنش به

  :گويد که از بزرگان است کشميري سخن مي
ــان ــد  يبزرگ ــرامنش بودن ــه پي    ک

 ن و چو ويروـچو کشمير و چو آذي
  همه فرمـانش را طاعـت نمودنـد       

 …چو بهرام و رهام و سام و گيلو

ردوسي در داستان خاقان ف
چين نيز ديگر بار کشمير را 

کار  در کنار رود شهد به
جغرافياي آن  برد که به مي

 .ناحيه نيز اشاره دارد
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ش از هزار سال سرودن يف تازه و نگاه تازه که سابقه بين تعريجالب است که ا
 ام دهي که من دييها  در فرهنگي و حتّي شاعران بعديها ک از سرودهي چيدارد در ه

کار نرفته است و از نظرها دور مانده  به
 ي بدان اشارتييجا است و اگر هم در

ار مهجور مانده يار تا بسيرفته باشد بس
ت ي از هويتواند بخش  مين معناياست و ا

ر ي و شکوه گذشته کشمييبايو عظمت و ز
 ةرا زنده کند و بخشس از شناسنام

  .ر باشدي کشميفرهنگ
 يشاعر) ق ۴۶۵ :فوت( يزيقطران تبر

 يو  بازيتبر  بهخسرو در سفر خود  که ناصرخسرو  و معاصر ناصريست از عهد سلجوقا
 سروده است و يست که شعر درا يجانين شاعر آذرباي قطران نخست.دار داشته استيد
 کيز که در روزگار نزدي نيو. خسرو عرضه کرده است  اشعارش را بر ناصريو
بتان  ي فردوسةويش  بهسته استيز  مييک قرن بعد از وي و حدود کمتر از يفردوس به

ان يباروي زر بتان ويدهد و در وصف معشوق او را ام  مير و کابل را کنار هم قراريکشم
  :داند  مير و کابليکشم

  رير خي تاخها  در وعدهيماندم از بس آور  رير ميتان کابل و کشمـ بر بيوبـخ  بهيا  
س و يو ةمنظوم  به نسبتي فردوسشاهنامةتواند باشد که   ميزين نشانگر آن نيا
  . داشته استي در شاعران بعديشتريمراتب ب  بهري تأثنيرام

 با ويار زيار تا بسيست بسا يز غزلين) ق ۴۷۳ -۵۴۵( ي غزنوييوان اشعار سنايدر د
  :رود  ميان اشارتيرير و کشمي کشمييبايحسن و ز  بهگر باري که در آن ديادماندني به

  تــذشـ در گيازــا ز بــنـيگارـ نياز اــکار دل ب
  تـ در گذشيازـد مجـق و از حـت عشـقـيد حقـش

   زدميـ الفيمـت هـقـ از عشيازــ بيازــب  بهرـگ
  تـذشــ در گيازــام از الف و ب يازــ بيازــکار ب

  رم شدـت گـ بيا تـقـراه عش هـ بدل دکـان دکـان
  تـ در گذشيتاز بـت از اسـگرف يشيون ز من پـچ

در پادشاهي کسري نوشين فردوسي 
ل و هشت سال سلطنت روان که چه

کرد نيز ذکر کشمير را در کنار نام هند 
آورد و از زبان شاهوي پير  ميان مي به

هاي  تگويد که شخصي روايتي را باز مي
 و »گو« و »ماي« و »جمهور«هندي چون 

 . دارد… و»طلخند«
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  دارـ بيزاــ غيد اـيوـر گــون گـنـ دارد کيودکـس
  تـ در گذشيد از دست غازـت شـون از شسـر چـيت

  ت بردــ دسيزــتال سجـو از قـوار تــم خونخـچش
  تــذشــ در گيرار رازـــو از طـــدوز تـــف دلـزل

  شين صنم از حسن خويميست آن س يريگرچه کشم
  تــذشـ در گيرازـــو ط نـيـاچـو م ينـيچ تـاز ب

  ونـنـ را کيـيناـدل ســشوـ خيتــاز ار داشــيـن يب
  تـذشـگ  دريازـيـن يـ و بيـدلـوشـاز و خـيـن نـيا

 آن بعدها در ي که روح و حال و هوايي سنايباي شگفت و زيها گر از غزلي ديکي
ن از نقش ين غزل است که در همان مصراع آغازيد، اياوج رس  به موالنايها غزل
  :اد شده استير ي و هنر کشمييباي از زيعنوان نماد  بهيريکشم

  يرگاهـور خــ حي، اال ايرـيـمـش کشـقـ نياال ا
  يرخ ماه  به،يد سروـق  به،يمـيبر س  به،يدل سنگ به

  يان طاقـ در جهيـوبــخ  به،ياقــان آفــوبـه خـش
  يد خرگاهـيـرخ خورش هـب ،ياقــعشّ انــدرم بـل به

  ي، شگرف و چست و چاالکيخوش و کش و طربناک
  يواهـف و خوب و دلخيرـ، ظياکـ و ناپدـار و رنيـع

  لسـر مجـه  بهمـي پويو نرگس همـم تـر چشـز به
  …يرگاهـاد سحـز بـس، بجـت مونـدم در غمـيند

پردازاني  شاعر عهد سلجوقي نيز از قصيده) ه ۵۵۹ تا ۵۵۲فوت (نوري ابيوردي ا
شکل  ر به فرق ندارد و در غزل وي نيز کشميفرخي ست که سبک و سياقش چندان باا

  :کار رفته است و در کنار خراسان بهة ساده يک واژ
  رود يلمان مـم آن نامســن در غــر مـه بـچــآن

  رود يتان مــرسـدر کافــن انــمــؤم اــ بباهللا ار
  از دادـم بــتـدس هــ بش دادمــمـدالل غ هـ بدل

  …رود يکسان ميخاک   باني ده که ايگفت نقد
  نيشد چن انــفرم به ونــ چزلف او را يارــباد ب

  رود يــان مــمير سلــمه  باهــش گرنــو زلفيد
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  ت ازوــرفتس ير ميمــت آنچه در کشــد بودسيع
  رود يان مـنون در خراســه اکــن دارد کــيکار ا

سراي  عد از فردوسي و شاعران قصيدهب
سبک خراساني و سنايي و انوري ديگر بار 

ردازي چون نظامي پ هظهور شاعر بزرگ قصّ با
اوج خود  ةنقط گويي به سرايي و داستان منظومه

گنجوي نيز هر بار از کشمير رسد اما نظامي  مي
ة غنايي و کند نگاهش متوجه همان جنب ياد مي

  .زيبايي و جمال کشمير و کشميريان است
 الدين ابومحمد الياس بن يوسف نظامي جمال
هاي  سراي ايراني منظومه ترين داستان بزرگ) ق ۵۳۷-۶۰۸( نظامي گنجوي معروف به

 داستاني ادبياتاي را وارد   است که سبک داستان محاورهفارسيزبان  حماسي عاشقانه به
  .منظوم فارسي کرد

 شنيدن خسرو اوصاف شکر« خود و در خسرو و شيرين در داستان ةو در خمسا
تن و ارمن اينچنين ياد زيبارويان کشمير را نيز در کنار زيبارويان روم و خ» اسپهاني را
  :کند تازه مي

  آيــين جهانــداران يکــي روز    بــه
  عزم دست بوسش قاف تـا قـاف         به

  نشسته پيش تختش جمله شـاهان     
ــگ   ــسرو زن ــا خ ــتن ت ــاالر خ   ز س

  در داد ســاقي چــو دوري چنــد مــي
ــد   ــع برافکن ــرم را برق ــشه ش   شهن
  که خوباني کـه در خـورد فريـشند        
ــت روم دارد   ــا لطافـ ــي گفتـ   يکـ

  زد نکـوئي يکي گفـت از خـتن خيـ       
  آبـاد   يکي گفت ارمن است آن بـوم      

  يکي گفتا کـه در اقـصاي کـشمير        

  مجلس بود شـاه مجلـس افـروز         به
  داران اطـــراف کمــر بـــسته کلـــه 

  ز چين تا روم و از ري تـا سـپاهان          
  همه بر ياد خـسرو بـاده در چنـگ         

  بـاقي نماند از شـرم شـاهان هـيچ         
  گـستاخي در افکنـد     سخن لختي به  

ــشند  ــه بي ــدامين بقع ــالم در ک   ز ع
  لطف گنج است و گنج آن بوم دارد       
  فسانه است آن طرف در خـوبروئي      
  کــه پيرکهــاي او باشــد پريــزاد   
ــصير   ــيچ تق ــد ه ــيريني نباش   ز ش

 خود در شاهنامةدوسي در فر
داستان پادشاهي يزدگرد نيز از 

ة بار از جامکند و اين  کشمير ياد مي
کشميري در کنار جامة رومي و 

هاي  ها و بافته عنوان جامه بهچيني 
 .برد مشهور آن روزگار نام مي
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ــاهان   ــزم ش ــزاي ب ــا س   يکــي گفت
 دادــش بيـيـيرينـر ز شـکر بـش به

  شکر نامي است در شـهر سـپاهان       
 ادـريـف تان بهـخوزس هـکر بـوزو ش

ستان نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سياه و افسانه ظامي در هفت پيکر و در دان
در اين داستان بانوي هند همان . کشمير دارد اشارتي بهنيز ل گفتن دختر پادشاه اقليم او

  :دختر کشميري است
  چونکه بهرام شد نشاط پرسـت      
ــي  ــر شماسـ ــنبه ز ديـ   روز شـ
  سوي گنبـد سـراي غاليـه فـام        
  تا شب آنجا نشاط و بازي کـرد       

  ت شاه سنّ  ند شب به  چون برافشا 
 ريــميـار کشـوبهـاه ازان نـش

  ديده در نقش هفت پيکر بـست      
ــواد عب   اســـيخيمـــه زد در سـ
  سـالم   پيش بانوي هند شـد بـه      

  عود سـازي و عطرسـازي کـرد       
  بــر حريــر ســپيد مــشک ســياه

 ت بوئي چو باد شبگيريـخواس
پاي  يز به و در داستان مهماني کردن خاقان چين براي اسکندر نشرفنامهظامي در ن

  :کند  موسيقي اين ديار اشاره مياصان و جماعت اهِلکوبان کشميري و رقّ
  رامش ز هـر کـشوري       نشسته به 

  نــوا ســاز خنيــاگران شــگرف   
ــرود  ــغدي س ــوازان س ــشم ن   بري
ــوي ــرايندگان ره پهلــــ   ســــ
  همـان پــاي کوبـان کــشمير زاد  
ــان ارغنــون زن بــسي     ز يوناني

 مـه ني بهـکمر بسته رومي و چي

ــتادي ــب اوس ــشگريغري    و رام
  قـانون او زان بـرآورده حـرف    بـه 

ــرآورده آواز رود بـــه   گـــردون بـ
ــوي  ــوا را ن ــه داده ن ــس نغم   ز ب
  معلّق زن از رقص چون ديو بـاد       
  که بردند هوش از دل هرکـسي      

 …برآورده از روم و از چين علم
قطب شمال و يافتن آب   در باب سفر اسکندر بهشرفنامهظامي در جاي ديگري از ن

  :گويد نچنين از کشمير و کشميري سخن ميحيات نيز اي
  يي برآشفت گردون چو زنجيري   

 تر کـوي باريـد آن راه از مـش
  يي زنگي بدل گشت کشميري    به

 …تر کـام تاريـکي شــز تاري
 بديل ايراني فريدالدين پردازان بي هاي عرفاني ادب فارسي و از منظومه يکي از قله

 غزلياتوي در ديوان اشعار خود و در بخش . است) ق ۵۴۰-۶۱۸( نيشابوري عطّار
  :کند جادوي کشمير اشاره مي به

ــرد    بــس نظــِر تيــز کــه تقــدير کــرد  ــصوير ک ــو ت ــاي ت ــا رخ زيب   ت
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  روي تو عقلم صدف عشق ساخت     
  نــرگس جــادوت دل از مــن ربــود
  جــادوي کــشمير نيــارد همــي   

 ه راـوانـن دل ديـاز ايـو بـف تـزل

  چشم تـو جـانم هـدف تيـر کـرد          
  ين جادوي کشمير کـرد    گفت که ا  

  پيش تو يـک مـسئله تقريـر کـرد         
 ردـر کـزنجي هـند و بـقه درافکـحل

) آفتاب(کند هنگامي که چتر زر   خود نيز از کوِه کشمير ياد ميخسرونامة در عطّار
   :آيد از آن باال مي

ــشمير  ــوه ک ــر زر از ک ــد چت   برآم
 يک راه ه روان ياران بهـشدند آنگ

ــر   ــالک زنجي ــر اف ــده در س   فگن
 يک راه که تا رفتند چون ماران به

ن ينا هميز عينطلب گل  ترکستان به  و در داستان آمدن فرخ بهخسرونامه در عطّار
  :گر ارائه کرده استي ديرنگ  بارا) برآمدن آفتاب(ر يتصو

  فلک سـيمرغ شـب را کـرد زنجيـر         
 رـيـرد زال زر رخ از شـدا کـو پيـچ

ــشمير   ــوه کـ ــد زال زر از کـ   برآمـ
 شمشير فت چون رستم بهجهان بگر

 محمد الدين جالل.  استي قرن ظهور شاعران بزرگ زبان فارسيقرن هفتم هجر
  :ديگو  مير سخنيوان شمس از شاه کشميد غزلياتز در ين )ق ه ۶۰۴-۶۷۲ (يمولو يبلخ

 ا باشدـه کجــانــو را خــن تدـيـرسـب پــيد عــاشـبـن
  …دـــاشـا بــال مــبــم وان اقـيـابـير ـ ده اگيانـشـن

  رمــيــگـبـار شــي يا اـيـرم، بــيـدبـت تـس هـتـروبسـف
  دــاشـنا بــ را کاشيــرم کسـيـمــاه کشــرس از شـپـب

  دا و پنهان است جهان نقش است و او جان استيخود او پ
  دـدا باشـور خـر نـت مگـطان اسـه سلـن چـيش اـيندـيب

  :برد کار مي  را به»جادوي کشمير«والنا در يکي از رباعيات خود نيز ترکيب م
  از بهر تو گر جان بدهم خوش ميرم       

 رمـجي آن دو زلـف چـون زنوانةـدي
ــدة ــرم ور بن ــوام خــوش مي ــدة ت    بن

 وش دو چشم جادوي کشميرمـمده
نيز در ديوان اشعار خود ) ق ۶۰۶-۶۹۱(شيرازي محمد مصلح ابن عبداهللا سعدي ابو

وزن کوتاه و روان دارد که در آن نيز زيبايي لعبتان  و در بخش غزليات غزلي با
  :بيتي چند از آن اين است. کشميري مثال آورده شده است

ــه   نخجيـر  رود به آن کيست که مي   ــتان ب ــاي دل دوس ــر پ   زنجي
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ــشير ــلةهمــ ــادوان بابــ    جــ
  اين است بهـشت اگـر شـنيدي       

 ازوشت و بـاز عشق کمان دس

   لعبتـــان کـــشمير ةهمـــساي
  کز ديـدن آن جـوان شـود پيـر         

 …رـيـدارد از تـبر نـتاده خـاف
 شگرد ها ييباي و زييبايبا سرودن است و رصد کردن زي که خود استاد زيسعد

ش يدر ستا اي دهيوان خود ضمن قصيت در بخش مواعظ دکالم و گفتار و نگاه اوس
  :زند  ميزير گريکشم  بهنيچنوان ي صاحب ديني جوالدينعالء

  يکـي نـدارد و دل     هر آدمي کـه نظـر بـا       
  اگر همين خور و خواب است حاصل از عمـرت    

  تأمــل درو گرفتــارم   از آنکــه مــن بــه  
  نظر برفت و دل اندر کمنـد شـوق بمانـد          
ــايي  ــار يغم ــست آن نگ ــدانم از چــه گل   ن

 رــميـن در کشـد حسـال ندارنـبدين کم

ــه ــل  ب ــست اليعق ــد صورتي   صــورتي نده
ــه ــات بــي  ب ــد حي   حاصــل هــيچ کــار نياي

  هزار حيف بر آن کس کـه بگـذرد غافـل          
  خطـا کننــد سـفيهان و عهــده بـر عاقــل   
  که خط کشيده در اوصاف نيکـوان چگـل       

 …لــر در بابـد سحـغ نداننـن بليـچني
وي و شاعران . ستااز شاعران سبک عراقي ) ق ۶۷۳-۷۳۸( اي وحدي مراغها

 شاعر ترکيب سازند … و انوري وفرخيسبک عراقي، برخالف شاعران خراساني چون 
 را در غزليات او »ماه کشميري رخ«اي  سرا و از اين روست که ترکيب چند واژه و غزل

  :کنيم مشاهده مي
 تـ که هسيکارـستمن، از ـ رخ ميرـيمـماه کش

  تـ که هسير خوارـاره هـچين بـندد بر مـپس يم
  گ اوـارض گل رنـــر عـم ز هجـانـيرـم گـچش

  … که هستي ماند، ز خون باريسان را هميابرن
 خوريم  برمي»کشمير دلبر«ترکيب  نيز به) ق ه ۶۸۹-۷۵۳( کرماني در غزلياِت خواجوي

زيبايي معشوق دارد و اين که نشان  رتي بهکه همچنان در شمار ترکيباتي است که اشا
  :دهد کشمير همچنان در طول ادوار گذشته شعر پارسي ديار زيبارويان بوده است مي

  بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد     
  بدان نفس که نسيم بهار چهره گشاي      
ــش   ــدت آت ــاک و بح ــاري خ ــرد ب   بب

  سحر نرگس جـادوي دلبـر کـشمير         به

  بدان عرق که سحر بر عذار الله فتـاد        
  نقاب نسترن و گيسوي بنفـشه گـشاد       

  نقش بندي آب و بعطـر سـائي بـاد           به
  چين سـنبل هنـدوي لعبـت نوشـاد          به
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 ادـخي فرهـرين و تلـور شکر شيـش به نونـش مجورـلي و شـره ليـتاب ط به
  :اجوي کرماني در ديگر غزلياتش نيز اشاراتي چون جادوي کشمير و بت کشمير داردخو

  فتاد  مينيور در چـد شـف او صـن زليگه ز چ
  ر بودـيکشم د فتنه درـادوش صـگه ز چشم ج

  خواب  بهدميد يغ زن را مست مي تيدوش ترک
  …بود ريرم تعبـوخ دلبـم شـدم چشيچون بد

  … و بت و جمال وييبايت زي از خواجو و باز همان حکايگرين هم غزل ديا
  دامن خرگه برافکن اي بت کـشمير      

  عبـت نوشـاد    خوب تو رشک ل    چهرة
  مـانـيةـانـگارخـالت نـش جمـنق

ــانگير  ــاب جه ــاپوش و آفت   ســرو قب
  نرگس مستت بالي جادوي کشمير    

 … تقديـرةـو روزنامـاه تـيـخط س
) ق ه ۷۲۷ حدود -۷۹۲ (يرازي حافظ شمحمد الدين ر در غزل خواجه شمسيکشم

 يان را تداعيباروي از زيز همچنان نمادين نيران زمين اعجوبه شعر و عرفان و غزل ايا
  :اند  برخاستهيکوبيرقص و پا  بهشعر حافظ  باکند که مي

  دـنازن يند و مـرقص يراز مـيظ شـر حافـشع به
  …يسمرقند  و ترکانيريکشم ه چشمانيس

  است کهيشاعر بزرگ قرن نهم هجر) ق ۸۱۷-۸۹۸( ين جامحٰم عبدالرالديننور
 البتّهر نظر داشته، ي کشمةبتخان  بهش از همهي بزي نيو. اند  داده»الشعرا خاتم« لقب يو به

ان بوده باشد، گرچه يباروي مقصد و مقصود شاعر باز زيشتر از بت ظاهريممکن است ب
عهد سلطنت پادشاهان   بايتواند داشته باشد، گرچه عهد جام  ميزيبتخانه ن  بهيحيتلم

  :کند  مير موافقتيمسلمان کشم
  ر گشتهي کشمةبتخاندلم   ر بتان دل براندازيز کشم  

 در دوران معاصر ي همدانيد علير سيهمتا م ي بةحضور عارف بزرگ و علّام با
 و يشود و فارس  مين منطقه دگرگونير فرهنگ و زبان اي در کشميرازيحافظ ش

ن ير ااما د. شود  مييواني و ديرد و کم کم زبان رسميگ  مي در آن اوجييسرا يفارس
 ةلها شود و آن  نمي متبادرها ذهن  بهري کشمةده و فراموش شد گم شيز آن معنايدوران ن
ز شاعران ين عصر و اعصار بعد نيدر ا. ندينش  مين معنا همچناني بر سر ايگمنام
 محو ينوع  بهند و هر کداميگو  مير سخنير در وصف کشميران و کشمي از اياريبس
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 نقش اسعد فخرالّدین ةمنظوم در

 دیگر ھاي نقش تمام با کشمیر

 کشمیر دیگر اینجا. است متفاوت

 جادو یا و بت یا زیبا دخترک

 پھلوان یک تأھی در بلکھ نیست،

 .است

 ي زبان فارسيز از اعتالي ناني بابرةان ظهور سلسلين ميدر ا .رندي و جاللت کشمييبايز
 يفرهنگ هند  باي و فارسيرانيد و فرهنگ و زبان ايافزا  ميآن  بهکاهد که  نمينه تنها
 ين فرشيشميپود ابرن تار و يزد و از ايآم يدرم
شه يشود که تا هم  ميس و چشم نواز بافتهينف
  .ش روستياش در پ ييبايز

 متوفّي( يزي ترشيظهور ادر زبان ملّ
 هستند مالحت يان مردمانيريز کشمين )ق ١٠٢٤
  :فروش

  ترکان غارتگر صبر و هوش به
  ان مالحت فروشيريمـکش به

م يش از صائب و کلي که پيموري عهد تيرانيشاعر ا )ق ٩٦٣ -٩٩٩( يرازي شيعرف
ن يات فراوان دارد، از جمله اير ابي کشميها ييبايز در وصف زيهند گذاشته بود ن  بهقدم
  :ت مشهور اسيت ويب

  ديبال و پر آ  باگر مرغ کباب است که  دير درآيکشم  به کهيانـته جـهر سوخ  
 غزل و شعر ي اصليها  که در کنار او از ستوني از شاعران هم عهد عرفيکي

 يضيض في خاص دارد، ابوالفيش سوز و حاليها د و غزليآ  ميحساب  بهمکتب وقوع
 اکبرنامه صاحب ياموالفضل علّ و برادر ابيخ مبارک ناگوريپسر ش)  ق٩٥٤ -١٠٠٤(

د و بعد از ي رسييالشعرا ملک  به بود که در دربار اکبرين شاعر هندي نخستياست که و
ر داشت يکشم  به که اکبريز در سفري ني و.او سپرده شد  بهن منصبي اي مشهديغزال
  :ن استي چند از آن چنيتير و سفر پادشاه سرود که بي کشمة درباريتيکصد بياي  دهيقص

ــ  ــزار قافل ــي ةه ــوق م ــبگير   ش ــد ش   کن
 دن اوـاي که دي هـتبارک اهللا از آن عرص

   کـشمير  ةعرصـ   که بار عيش گـشايد بـه      
 …ورق نگار خيال است و نقش بند ضمير

 يالشعراةم در مقبريکنار کل که مرقدش در) ق ١٠٥٦ متوفّي( يم تهراني سلي قلمحمد
خ ي تارةز درباريا داشته است، ن ريارت مرقد ويق زير واقع است و نگارنده توفيکشم
 ةشعر ماد… آرا و باغ نشاط و شالمار و ر از جمله باغ بحري از باغات کشمياريبس
  :ديگو  ميني باغ شالمار چندربارةاز جمله . خ دارديتار
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ــانگير   ــن دل جه ــاه روش ــنيدم ش   ش
 شــوه گاهـا جلـان دريـد دامـچو ش

  ز عشرت شد چو رونق بخش کشمير      
 …شــتاد راهـار افـلماـوي شـس به

خواند و سرانجام   مييريرد که خود را کشميگ  ميقدر انس و الفت ر آنيکشم  بايو
  :گر از اويت دين هم دو بيکند و ا  مياتيار بدرود حيهم در آن د

  منم کشميري و معشوق کشمير    
 ار باشدـوردن عـه خـرا از ذلّـم

ــه  ــازه آوردم ب ــديث ت ــر ح   تحري
 دـ باشارعطّر ـدي وگـگر از سع

 ي مشهدير مدفون است طغراي کشميالشعراة که در مقبريگر از شاعراني ديکي
ر پسر اکبر و پدر شاهجهان يت پادشاه جهانگي حکايو. است) ه ١٠٧٨ حدود متوفّي(

ر بماند و در يخواست همه عمر در کشم  مي دلشير بود و حتّيرا که عاشق کشم
  :ت آورده استي بنيبا در اين زيهمانجا اقامت کند را چن

  تندـــو جسـزع چــر دم نــيگـانــاه جهـاز ش
  …چير و دگر هيبا خواهش دل گفت که کشم

 يده بود، قدسي شاهجهان رس درباِرييالشعرا ملک  بهزي ني که ويگريشاعر د
ر رفت و مشغول يکشم  بهز در اواخر عمري نيبود که و) ق ١٠٥٦ متوفّي( يمشهد

 منظوم شد و سرانجام در همانجا درگذشت و در کنار نامه هپادشانوشتن شعر از جمله 
  :دينير را ببي کشمدربارة يت از قدسين چند بيا. خاک سپرده شد  بهميم و سليکل

  خوشا کشمير و خاک پاک کشمير     
  چو کـشمير آبـروي هفـت کـشور        

 خوبي آنچنان کشمير طاق است به

  که سر بر زد صفا از خاک کـشمير     
  و تـــرنگــاه از ديــدن آن تــازه    

 که معشوق خراسان و عراق است
سال در )  ق١٠٨١ متوفّي و ١٠٠٧متولّد حدود  ( صائب تبريزيي علمحمدرزا يم
تش يخان مأمور بعد که ظفر .کابل آمد  بهدار کابل بهخان صو دعوت ظفر بههجري  ١٠٣٤

 يفمعرشاهجهان   بهصائب را هم همراه خود بدانجا آورد و اکبرآباد رفت  بهتمام شد و
خ جلوس شاهجهان يار خوشنود شد و صائب در تاريکرد و شاهجهان از مالقات او بس

ه ي و دوازده هزار روپيخان و منصب هزار د که شاهجهان لقب مستوريسرا اي مي قطعه
 خان کشد و صائب هم همراه ظفر  ميدکن لشکر  بهبعد شاهجهان .دهد  مياو  بهصله
شود و صائب هم همراه   ميبشير نصيت کشميمورأرود و بعد م  ميدکن و برهانپور به
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) ق ١٠٥٦ متوفّي(محمد قلي سليم تهراني 
 الشعرايةکنار کليم در مقبر که مرقدش در

کشمير واقع است و نگارنده توفيق 
قد وي را داشته است، نيز زيارت مر

 تاريخ بسياري از باغات کشمير از ةدربار
آرا و باغ نشاط و شالمار  جمله باغ بحر

 . تاريخ داردةشعر ماد… و

ر يدن کشمي ديصائب در آرزو. رسد  ميهند  بهطلب فرزند  بهاوست تا آنکه پدر صائب
  :گويد مي

  كنم از سر برون صائب، هواي خلد را مي
  ميرم كندـناِن شهِر كشـاگر از ساكبخت 

 متوفّي (يم کاشانيابوطالب کل
جهان که  عهد شاهيالشعرا ملک )ق ١٠٦١

ر يکشم  بهخواهش خود به در اواخر عمر
ز بدرود يجا نرفت و سرانجام در همان

مزار او در ات گفت و الحال يح
 … وي مشهدي و طغراي مشهدي و قدسيم تهرانير در کنار سلي کشميالشعراةمقبر

  :ات از اوستين ابيد فراوان دارد، از جمله اير اشعار و قصاي کشمةاست، دربار
  ع خوبـان دلربـا اينجاسـت      بيا که مجم  

 ريمـگي ميـر برنـميـطه کشـدم ز نقـق
  همه اينجا و نازها اينجاسـت      کرشمه با 

 مقيم مرکز عيشيم و جاي ما اينجاست
 که خود در عهد يپسر خواجه ابوالحسن تربت) ق ۱۰۱۴-۱۰۷۳ (خان احسن ظفر

 يزيائب تبرده بود و صير رسيکشم) يفرماندار( يدار بهمنصب صو  بهشاهجهان دو بار
 بود که بارها در يدست رهيکابل و هند آمده بود خود از شاعران چ  بهيدعوت و به

ل هشت ر که بار اوي در دوران امارتش در کشميو. کرد  مير را تازهياد کشمياشعارش 
 و يم کاشاني چون کليرانيشاعران بزرگ ا  باديطول انجام  بهسال و بار دوم چهار سال

ر ي که از کشمي هنگاميو.  مجالس مشاعره داشت… ويزيب تبر و صائي مشهديقدس
  :سرود  مينير چنيبرد در فرقت کشم  ميسر  بهجهانتخت شاهيدور بود و در پا

  در هنــد نظــاره بتــانم بگــداخت   
 ت کشمير بسوختـرا فرقـتنها نه م

  وز آتش عشق اسـتخوانم بگـداخت      
 از گرمي هند چشم و جانم بگداخت

  :ديگو  مين استيراسان که خود از آن سرزمر و خي کشمدربارة يو
  گلزار خراسانم، مده ياد ز  ر آبادـود كشميـالهي تا ب  

  :ديگو  ميگري ديو در جا
  ن دهـمـبل را چـر و، بلـميـرا كشـم  سخن ده چه خواهي، بيهركس هر به  
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 ير حتّيکشم  بهدار کابل بوده است و گاه در اشعارش کابل را بهصو  هميتشان مديا
  :دهد  ميحيجتر

   استجنّتر رشک يگرچه احسن گلشن کشم
  پرد  ميلـاغ کابـوق بــش  بهنــرغ روح مـم

  :ديگو  ميد،يآ  ميتنگ  بهانيري کشميگر چون از دست برخيا در غزل دي
  يفغان احسن که قدر اهل کابل را ندانست  يريزبان نافهم کشم  باکنون کارت فتاده  

ز ير و مردمان مهربانش سخنان فراوان نيف کشمز در وصي جاها نيارياگرچه در بس
  :دارد
  يکه در فصل خزان جوش بهار زعفران دار  ينان دارـر بر باغ جـي کشميزاران ناز اـه  
  :اي
  ن استي زمي است که بر رويه بهشتالقصّ  ن استـيه چـخان يک پرـر مگر رشيکشم  
اعران عهد  و از شيري کشميز که خود استاد غني نيري کشميمحسن فان املّ

ر چون ي از کشميز در دوريآباد بود ن القضات اهللا يشاهجهان بود و در عهد او قاض
  :دهد  ميخان احسن ناله سر ظفر

  ر نبودي کشمةـز گوشـ تو بجياـورنه ج  اهت شده در هند وطني از بخت سيفان  
  :دهد  ميحير ترجيرا بر کشم) يدهل( آباد شاهجهان گري دي در جاين فاني همالبتّه
  ستيآباد ن  بهتر از شاهجهانييگرچه جا  ر شدي کشمةـ در گوشير منزوـ آخيفان  

  :ديگو  ميگري ديو در جا
  ستيجز شراب ناب شمع محفل احباب ن  رفـ هر طير فانـين کشمـدر بهار گلش  
ز ين) ق ١٠٨٢ متوفّي( يمحسن فان اشاگرد ملّ ) ق١٠٧٢ متوفّي (يري کشميغن
 زبان يفارس ن شاعريتر  را بتوان بزرگيد غنيشا.  دارديات فراوانير ابي کشمةدربار
 يکيعنوان   به نام خود راين همه شاعر سبک هنديان ايم  دري حتّيو. ر دانستيکشم

 دلي در کنار نام عبدالقادر بيا سه تن از شاعران بزرگ هند در سبک هندياز دو 
گرچه . کرده استجاودانه ) ق ١١٠٨ متوفّي (ي سرهنديو ناصر عل) ق ١٠٥٤-١١٣٣(

اد است و اگر يار زيار تا بسيز بسيم ني صائب و کليعني يرانيسهم دو شاعر بزرگ ا
دل آن دو يگمان صائب و ب يم بي باشيانتخاب تنها دو شاعر بزرگ سبک هند  بهمجبور
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اعتصامي پروین نگاِه گویا
ھمھ از بیش کشمیر بھ
و صنعت و کشمیر ھنر بھ

است، معطوف ھایش بافتھ
 .ظاھري ھاي زیبایي نھ

 يم و غني جز کلي آن دو کسيمگر باشيشاعرند و اگر بنا بر انتخاب و افزودن دو شاعر د
  :ديني را ببيت غنين بيا. اشندتوانند ب نمي

  ال استـنگر جمـت روشـر از صباحيکشم
  نجا گر هست خال خال استياه ايحسن س

ر يگر از شاعران نامدار کشمي ديکي
ز در ي است که والدتش نيري کشميايجو
اي  نامه يساق در يو. ر اتّفاق افتاده بوديکشم
  :ديگو  مين سخنير چني کشمدربارة

  صـد رنـگ      بـه  بيا سـاقي بهـار آمـد      
ــواري راه  ــاقي از دشـ ــو اي سـ   مگـ

 رـيـمـزار کشــي گلـالي اهللا زهـعـت

ــگ   ــرد آهن ــد ک ــشمير باي ــوي ک   س
ــه ــد هللا  بـ ــديم الحمـ ــشمير آمـ   کـ

 اي هم نيست دلگير که در وي غنچه
اش بسيار  از کشمير و مضمون بندي) ق ۱۰۵۴-۱۱۳۳( هلويتماشاي بيدل د

اي چنين زيبا و  ن غزليات خود اشارهوي در ديوا. تر از ديگر شاعران است متفاوت
  :کشمير دارد متفاوت به

  آرايـي شـيراز دل اسـت        همه جـا انجمـن    
 گرديد رـتوان صاحب جوهـزين عرضها ن

  معني از عالم کشميري و الهوري نيـست     
 …نيست ناز چيني مفروشيد که فغفوري

تا سبک  ير در سبک خراساني شاعران متفاوت از کشمي از تماشاييها نها نمونهيا
 سبک ةز در دوري نيبعد از سبک هند.  بودي و مکتب وقوع و سپس سبک هنديعراق

  .ر همان است که بودي شاعران از منظر کشمي تماشاهاةبازگشت عمد
نيز از شاعراني است که در دو قرن گذشته ) ق ۱۲۱۳-۱۲۷۴( بسطاميفروغي 

وي در مقطع يکي از . عنوان يک غزلسراي موفق مطرح است او نيز بيشتر به. زيست مي
اشارتي که شايد هم از روي رعايت قوافي و . کند کشمير نيز اشاره مي هايش به غزل

وگرنه کشمير در شعرهايي از اين دست . هاي آن باشد تاستفاده از تمام ظرفي
  :موضوعيت چنداني ندارد و در محور سخن قرار نگرفته است

   آن زلـف گـره گيـر شـدم         مو بـستة    مو به 
   راست روي کجش بنگري از ديدة    کاش اب 

  آخر از فـيض جنـون قابـل زنجيـر شـدم           
  … شمـشير شـدم    تا بداني که چرا کشتة    
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ــة  ــرگ را ماي ــي م ــدي م ــر اب ــم  عم   دان
 دمــي ديـتايـرک خـروغي رخ آن تـتا ف

  روي تو از صحبت جان سير شدم       که بي  بس
 دمـر شـوده ز کشميـخ و آسـارغ از خلـف

واژة کشمير غزلي دارد که در مطلع آن  کشمير نه که باالبتّه فروغي بسطامي دربارة 
وريت تا اشارت رفته است و از حيث موضوع و مح» کشمير بِت«شکل  کشمير به به

  :تر از مورِد قبلي است اي پررنگ اندازه
  هر کجا دم زدم از چـشم بـت کـشميرم          

  ام از فيض خرابي اي کـاش  ها جسته  گنج
 وزمــن سـرمـش خـزني آتـم نـر آبـاگ

ــانگيرم  ــد گريب ــه گردي ــردم هم   خــون م
  سـت خـرابم، بکنـد تعميـرم        آن که کرده  

 …گيـرم  عالملةـم نکني شعـوشـور خم
برخي از اشعار خود را در سرزمين کشمير ) م ١٨٧٣-١٩٣٨( الهوريمحمد اقبال 

. ي کشميري دانستتوان او را حتّ نوعي مي او زاده سيالکوت است و به. سروده است
اي دارد که آن را در نشاط باغ کشمير  نامه ساقي خود »مشرق پياِم« در وي از جمله
  :نوشته است

  خوشا روزگاري خوشا نوبهاري   
 زمين از بهاران چو بال تذروي

  نجوم پرن رست از مرغـزاري     
 شاريـار آبـاس بـاره الموـز ف

گويد و دشت و کوه و هوا و  سخن مي جاي جاي پيام مشرق از کشمير اقبال در
  :کند هايش را توصيف مي زيبايي

 ن نگرـوه و تل و دمـا کـمر گشـکاش  بهرخت
  ن الله چمن چمن نگريزه جهان جهان ببـسب

  وجـوج فـار فـرغ بهـوج مـوج مـار مـاد بهـب
  رـر نارون نگـار زوج زوج بر سـل و سـصلص

  نه بازـر فتـپهـم ســتش چشـنيز هـ بدتـتا نف
  رـترن نگـع نسـقن برـي زمةرــچه هـ بتهـبس

  دـيو تپـآب ج هـ بوجـد ميـاک بر دمـالله ز خ
  …ن آب شکن شکن نگريخاک شرر شرر بب

صورت کاشمر   است کشمير را بهضرورت وزني مجبور شده اقبال در شعر باال به
در معرفي غني . در پيام مشرق وي باز هم در مورد کشمير سخن رفته است. کاربرد به

  :گويد پرداز يگانه نيز چنين از کشمير سخن مي آن شاعر شيرين سخن و غزلکشميري 
  رـنو نظيـر ميـميـج کشـنـوا ســن  فيرـبل صـوي بلـگـغني آن سخن  
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 چو رفت از سرا تخته را وا گذاشت  تـته داشـد در بسرا بوـچو اندر س  
  :کند  در غزلي خود را چنين معرفي مي» مشرقپياِم«مچنين در ه

  پـرداز اسـت    بيا کـه بلبـل شـوريده نغمـه        
   غيـب اسـت اي مقـام شـناس         نوا ز پردة  

  تـار سـاز حيـات       کسي که زخمه رساند به    
  مـــرا ز پردگيـــان جهـــان خبـــر دادنـــد

   تيـره نهـاد    کجاست منزل ايـن خاکـدان     
 رـميـشـت کـان جنّـابـيـم گلي ز خـنـت

  عروس الله سـراپا کرشـمه و نـاز اسـت           
  نه از گلوي غزل خوان نه از رگ ساز است
  ز من بگير که آن بنـده محـرم راز اسـت           

  …ولي زبان نگشايم که چرخ کج باز اسـت   
  پرواز است که هرچه هست چو ريگ روان به     

  استرازـوا ز شيـاز و نـم حجـدل از حري
 و ملّا طاهر ي همدانيد علير حضرت سيرکبيام ارتي خود از زةدناميجاو اقبال در

 يري کشمينوع  بهضمن آن که خود را. کند  مير را تازهياد کشميز ي نيري کشميغن
  :کند  مييمعرف

  اصلشان از خاک دامنگير ماست    
 رـرر داني اگـش ا را بيـ ماکـخ

  مطلع اين اختران کشمير ماست    
 ا نظرـود يکي بگشـبر درون خ

ب، ينگار، اد الشعرا شاعر، روزنامه ملک  به، ملقّب)ش ۱۲۶۵-۱۳۳۰( بهار يتق محمد
  . بوديراني ااستمداريسس، و ينو خيتار

سرايان و شاعران بزرگ قرن اخير است که البتّه گاه قصايدش شکوه  از قصيدهبهار 
طرز  کشمير به در اين قصيده نگاه او بهآورد  و عظمت شاعران خراساني را فراياد مي

  :سراي سبک خراساني شباهت دارد شاعران قصيده
  آن بزم را طرازد چـون کـشمير       

 رمـد نـاد برآيــداد، بــر بامـه
  اين باغ را بـسازد چـون کـشمر        

 لطف کشد معجر وز روي گل به
 شاعراز زنان ) ش ۱۲۸۵-۱۳۲۰(پروين ِاعِتصامي  رخشنده اعتصامي مشهور به

عنوان مشهورترين شاعر زن ايراني در تمام قرون ادب فارسي براي  ايراني است که به
هاي مردم و پند   پروين حکايت دردها و رنجشعِر. ب کرده استخود جايگاهي واال کس

ة کشمير مقول نگاه پروين به. شعري سرشار از اخالق و ادب و ايمان. و اندرزهاست
دنبال  ديگران است اما اين نيز آن چيزي نيست که ما به اي متفاوت با اگرچه تا اندازه

نام کشميري سخن  اي به  از بافتهدر ديوان اشعار پروين و در شعر جوالي خدا .آنيم
  : استرفته



  »کشمير«معناي فراموش شدة   ١٧٩

  

هتر از اين کشميريان عزيز سندي ب
خواهند که در يکهزار سال  مي

ترين  پيش و در يکي از قديمي
هاي زبان فارسي متعلّق  منظومه

حدود دو هزار (دوران اشکانيان  به
نام  پهلوان و سرداري به )سال قبل

 .کشمير وجود داشته است

ــده   ــر ارزن ــوي گ ــي ميج   اي رونق
  کس ز خلقـان تـو پيـراهن نکـرد         
  کس نخواهد ديدنت در پـشت در      

  ســر و ســاماني از دود و دمــي بـي 
  کس نخواهد دادنت پشم و کالف     

 توز بس زبر دست است چرخ کينه

ــه ــده   ديب ــر بافن ــاف گ   اي اي ميب
  وين نخ پوسـيده در سـوزن نکـرد        

  س نخواهد خواندنت ز اهل هنـر   ک
  غــرق در طوفــاني از آه و نمــي  
  کس نخواهد گفت کشميري بباف    

  خـود را در ايـن آتش مسـوزپنبة
کشمير بيش از  بهگويا نگاِه پروين اعتصامي 

هايش  هنر کشمير و صنعت و بافته همه به
هاي ظاهري و البتّه که  معطوف است، نه زيبايي

انساني مبادي ادب از منظر شاعري اخالقي و 
. چون پروين جز اين را نيز نبايد انتظار داشت

ات ديوان پروين و در ديگر بار در بخش مثنوي
خوريم   برمي»درويش گنج«شعر  تمثيالت او به

ة شکل طاق که در آن نيز اين بار کشمير به
  :کشميري نمود دارد

  اي خــدا، بردنــد فــرش و بــسترم
ــنم    ــن دام ــد دام ــل و مرواري   لع

  ن بست، آن سيه کـار لئـيم       راه م 
ــة ــا طاقـ ــشميرياي دريغـ   ام  کـ

 مورـ و س خزّةـغ آن خرقـاي دري

  مــوزه از پــا، بــالش از زيــر ســرم
ــيم از صــندوق    هــاي آهــنم  س

ــديم  ــي قـ ــد، اي حـ   راه او بربنـ
ــري   ــار پي ــاز روزگ ــرگ و س   ام ب

 …که ز من فرسنگها گرديد دور
رسيم که در آن  مي» دهناآزمو«شعر   پروين بهديواِندر بخش ديگري از تمثيالت 

هرچه هست تماشاي پروين از . تکرار شده است» کشمير طاقة«نيز همين ترکيب 
  :کشمير تماشايي هنرمندانه است اگرچه اين تماشا متنوع نيست

  دارد چــــو بــــزّاز دغــــل برنمــــي
 روشــم فــرد کـاد مـر ننهـزر، دگ

ــة ــل طاقـ ــر بغـ ــشميري از زيـ    کـ
 …زير مسند، تا شود قاضي خموش

م و هر کدام يتماشا نشست  بهر راي کشمة شاعر درباريش از سين مقاله اشعار بير اد
ت پرشکوه و ياز حکا. ر سخن گفتنديز کشمر را سرودند و اي نگاه خود کشمةياز زاو
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 ين اعتصاميکمت و پند و اندرز پروحم طوس تا شعر سرشار از لطافت و ي حکةجاودان
 ن نگاهيتر يخين نگاه و تاريتر ا متفاوترده است امتماشا کاي  گونه  بهر راي کشميهرکس

.  استني و رامسيو يخي تارة در منظومي اسعد گرگانالدينگمان نگاه فخر ير بيکشم به
 دو قرن يکين ين چند پشت و تا همياکان خود تا همياجداد و ن  بهيد که برخيا دهيد
 کشند اگرچه ممکن است  ميرخ  بهآب و تاب  باکنند و آن را  ميير چه افتخارياخ

 ني بهتر از ايز سنديان عزيرياما کشم. ز در اثبات آن نداشته باشندي محکم نيسند
 ي زبان فارسيها ن منظومهيتر يمي از قديکيش و در يکهزار سال پيخواهند که در  مي

ر وجود ينام کشم  بهيپهلوان و سردارحدود دو هزار سال قبل ان يدوران اشکان  بهمتعلّق
ن معنا يادآوردن اي  بهدن ويرخ کش  بهقين تحقيتمام مقصد و مقصود من از ا. ه استداشت
  … دور ماندها ن همه قرن از منظر نگاهي که اييمعنا. بود
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   کشميرر و سلوک ريشياِنيرامون سي پي فارسآثاِر هب ينگاه  ١٨٣

  

  ري کشماِنيشير و سلوک ريرامون سي پي فارسآثاِر  بهينگاه
د صدازمنديق نيمحم∗  

ن فرهنگ و هنر مهد عارفان شناخته شده يعنوان سرزم ران بهي اطور که کشوِر همان
 نايگلشن عرفا و گاهوارة صوف, يعي طبييبايعالوة لطافت و ز ز بهير نيکشم, است
ج يران تروين ااتوسط مبلّغ ر بهيکه اسالم در کشمن امر مسلّم است يا. رود يشمار م به
همان , افته بودنديت ي تربي که خودشان در کانون تصوف و عرفان اسالميمبلّغان. افتي

مان رواج ي ايروين  باجذبه و شوق و  بارينه در کشميع  را بهيرانيتصوف و عرفان ا
 محمد ير حاجي پ,يمحمد همداناِن آنها سيد ياز م. آن آشنا بودند  بادادند که خودشان

دست مبلّغان  ر بهيان تصوف در کشميبن. ردب د نامي را باين سمناني و سيد حسيقار
دست  ر بهي کاخ بلند تصوف در کشمي متماديها متذکّرة فوق نهاده شد و بعداً در قرن

ِل مدِت ر در طويم که اهل کشميمناسب است تذکّر بده.  شداستوارمبلّغان متذکّرة فوق 
 و ه نموديرويراِن بزرگ پي از اي و عرفانيادب, ي زندگيها ر در تمام جنبهيهفت قرِن اخ

 رانِِيا«اسم   بهير در جهاِن متمدن امروزيده است که کشمي رسييجا د بهين تقلي ايحتّ
  . موسوم گشت»ريصغ

 ري در کشميک جامعة اسالمير يمردم کشم  بارانيجة معاشرت مبلّغان ايدر نت
 از عارفان و متصوفه بروز کرد که هدِف ي گروهي آمد و در آن جامعة اسالموجود به

ن فرِقة يا. ابراز عشق و محبت بود ة نفس و زدودِن زنگار قلب بهية قلب و تزکيشان تصف
ان يشينام ر ر بهيدر کشم,  هستندي که از خودگذشتگان و تشنگان معرفت الهنايصوف

  .اند معرف
                                                   

  .هند, نو يدهل, جواهرلعل نهرودانشگاه , و آسياي مرکزيفارسي  مرکز مطالعات استاد  ∗

 



  ١٨٤  رسيقند پا

  

, عدليل اينکه حضرت عيٰسي ريشياِن کشمير به
 و حضرت رححضرت رابعه, عحضرت يحيٰٰي

, اند غيرهم که اهل حال بوده  ورحاويس
لذا ريشيان نيز , اند تجريد زندگي گذاشته به
گرفتند و زندگي   ايشان زن نميپيروي از به
 .اند گذاشته تجرد مي به

 از محقّقان ينظر بعض به.  محقّقان اختالف نظر دارنديشية کلمة ريسم تةدربارة وج
_ûÍ« مةية کريمشتق است بر طبق آ» شاًيور« از واژة يشير t6≈tƒ tΠ yŠ#u ô‰ s% $ uΖ ø9t“Ρr& ö/ä3ø‹ n=tæ $ U™$ t7Ï9 
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tβρã�©. ¤‹tƒ«ن گروه ينظر محقّقان ا به ١
 ي پشميتقٰوان لباِس يشيچون ر
ن مناسبت آنها را يا به, کردند يدربرم

ن گروه يبرخالف ا. گفتند ي ميشير
ل واژة يتأو گر بهي از محقّقاِن ديبعض
 و تصور نندگردا يا مجروح مشتق مي زخم يمعن به» شير« اکتفا نموده آن را از يشير
چشمان پرآب در معرفِت   باشب و روز, انيا زخميان مثل مجروحان يشيکنند که ر يم
ر يت زين ضمن بيدر ا. اند  موسوميشينام ر کنند لذا به ي مي زندگيآه و زار  بهياله

  : حائِز ارزِش فراوان استيرازيحافظ ش
  ات بايد سفت ِک مژهنو اي بسا در که به  گر طمع داري از آن جام مرصّع مي لعل  
ا بال پرندگان ير يشة طي ريعني» شهير«را  يشي رة از دانشمندان مصدِر واژي بعضاما

, در مقابل باد, شود ي که از پرندگان جدا ميشه وقتيهستند که ر ند و بر آنپندار يم
 متذکّرة فوق يخالف آرا  هستند که بهيدانشمندان. ماند يف ميز و ضعيناچ, چارهيب
زبان   بهيرکه.  استخراج شده است(Rikhi) ي از واژة رکهيشيند که واژة ريگو يم

 يشير. ا باشد و در معرفت حق مستغرقيند که تارک دنيگو ي را ميت کسيسانسکر
اضات دشوار و ير  حصول حق تن بهيکند و برا يا مي حصول معرفِت حق ترک دنيبرا

 ي عربيها واژه  بهيسروکار چي هيشي و حق هم هست که واژة رعبادات مشکل در دهد
 وجود ي و فارسيج عربيش از تروير پيان در کشميشيفة ريرا طايز.  ندارديا فارسي

  .تته اسداش
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   کشميرر و سلوک ريشياِنيرامون سي پي فارسآثاِر هب ينگاه  ١٨٥

  

  مخصوص باشديار آن شخصذانگيست که بنيگر ني ديها  مثل مسلکيشيمسلک ر
زم و ياهندو, مزي از عقائد و افکاِر مذاهب مانند بوداي است شامل بعضين مسلکيا
عقائد و افکار , افتي ق گسترش ه ۷۲۵ر در سال ي که اسالم در کشميوقت. زميا نيج

 از يا ر طبقهيج اسالم در کشميم بعد از تروينيب يچنانکه م. ختيآن درآم اران بيان ايصوف
 يه قرب اٰليبرا, ا را ترک گفتهي دنا و اهِليوجود آمد که دن ن فرقة مسلمان بهيعرفا در ب

اضت و عبادات يشب و روز ر.  گذاشتنديد زندگيتجر به, از رفته دور و دريها شهيب به
 عرفان ياي دري تا در پهنا,دنديگز يها خلوت م ها و جنگل ابانيدادند و در ب يانجام م

  .آورند دست غوطه زنند و در معرفت به
 مسلمان چيث هين حديو بر طبق ا“  االسالمته يفيالرهبان”: امبر آمده استيپث يدر حد

, عيٰسينکه حضرت عيل ايدل ر بهياِن کشميشي راما. د گذارديتجر  را بهيتواند زندگ ينم
, اند رهم که اهل حال بودهيغ  ورحسي و حضرت اورححضرت رابعه, عييٰٰحيحضرت 

 يگرفتند و زندگ يشان زن نميا از يرويپ ز بهيان نيشيلذا ر, اند اشتهذگ يد زندگيتجر به
چنانکه بابا داود . ل شهوت روزه دارنديکردند که از تقل ير متصو. اند گذاشته يجرد مت به

  :ديگو يم) ق ه ۹۸۸ف يسال تصن (نامه يشير در رحيخاک
  وت روزه استـل شهـان را پي تقليـنکاح بي

  اللـردن حـت زن کـامر پيغمر اگر هم هس
 دـان ودهـرد بــ مجعي و يحٰيي و ام وعيعيٰس

 ١اهل حال ز يهم اويس و رابعه ديگر گروه
 يشين ريحال نورالد  را در شرِحنورنامهکتاب ) ه ۱۰۴۷ :م (ين غازيالد بيبابا نص

 از اصول و ضوابط ياو بعض. نوشته است, ر بوده استيشان کشميکه سرسلسلة ر
  :ديگو يکند و م يان را در کتاب خود نقل ميشير

ــيعنــيش يــر ــود ي ب   زن و فرزنــد ب
ــر ــٰويعنــيش ي ــة تق ــاسي خرق    لب
   حــرص و هــواک تــارينــعيش يــر
 يــن وليخ نورالديـ شينـعيش ـير

  ان اسـت يشيوند شرِط حال ر  يقطع پ 
ـ  لبـاِس ر   يخرقة تقـوٰ     ان اسـت  يشي

  ان اسـت  يشي سلوک ر  يترِک بدنفس 
 ان استيشيکز صفاتش مرهم دل ر
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  ١٨٦  رسيقند پا

  

  ١تـان اسـيشي رياـ پارسيتداـمق  نيت اول نورالدــوده اســ بيقـمتّ
.  بوديشين ريخ نورالديان حضرت شيشي ريشواير پيان فرقه مسلمانان کشميم در

  :ديگو ي منامه يشيرنام   در کتاب منظوم بهرحيحضرت بابا داود خاک
  پيـر جـمـع ريشـيانيشـيخ نـورالـدين ريش

 ٢تغالشحق داشت بسيار ا  با خوش بوديزاهد
 است که ين کسيخ مزبور نخستيش

شة عارفاِن يفکر و اند  با رايشيمسلک ر
 از او يان بعديشيسپس ر.  آشنا ساختيرانيا

چنان , ن فرقه بعد از آنيا. د نمودنديتقل
وسعت گرفت که در زمان اکبر پادشاه 

ر ين جهانگي هند و پسرش نورالديگورکان
  .ده بوديدو هزار تن رس ان بهيشيتعداد ر
ا حشرات را ي چرند و پرند يمخلوق حتّ چيدوست ندارند که هر يان کشميشير
. کنند ير و عسل اجتناب ميس, ازياز خوردن پ. خورند يگوشت هرگز نم. انندبرنج

 گوشت يدة بابا داود خاکيعق شان افتد و به عبادت خوردن گوشت خلل به معتقدند که به
ان از خوردن گوشت احتراز يشيزد لذا ريانگ ي را برميغضبان و ي قوت شهوانيخوار

  :ديگو يکنند م يم
سختي دل ميل نساء استت گوشت را چون خاصي  

 ٣عـذاب اسـت و اهـِل اعـتـزال تـرک آن بهـتر به
 يها يسبز اکردند و ب ي ميها زندگ شهيها و ب ان در جنگليشين علّت ريهم به

ن همه که يا  باانيشينجا اضافه نمود که ريد در ايبا. کردند ين مي را تأميخودرو زندگ
ها و  اباني بلکه در ب,کنند ي دراز نميش کسياز پي دسِت نيکنند ول ي ميفالکت زندگ به

برند و  ت که مردم از آن بهرهين نيا نشانند به يوه مي ميها ها و صحراها درخت جنگل
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) ه ۱۰۴۷  :م(الدين غازي  بابا نصيب
حال   را در شرِحنورنامهکتاب 

نورالدين ريشي که سرسلسلة ريشان 
او . نوشته است, کشمير بوده است

بعضي از اصول و ضوابط ريشيان را 
 .کند در کتاب خود نقل مي



   کشميرر و سلوک ريشياِنيرامون سي پي فارسآثاِر هب ينگاه  ١٨٧

  

ها و  ريشيان در جنگل
کردند  ها زندگي مي شهبي

هاي خودرو  سبزي و با
زندگي را تأمين 

 .کردند مي

ر پادشاه مغول در توزک ين جهانگينورالد. رنديگ يتمتّع نم چيخودشان از آن ه
  :سدينو ير ميان کشميشي دربارة ريريجهانگ
. ندي گويشيه آنها را ر باشند کيي از فقرافهيطا”
کس را  چيند و هيز ي ميي و ظاهرآرايساختگ يب به

 طلب کوتاه يزبان خواهش و پا. نديگو يبد نم
. کنند يخورند و زن نم يگوشت نم. دارند

ن يا به, نشانند يدار در صحرا م وهيوسته درخت ميپ
ب دو هزار کس يقر. رنديت که مردم از آن تمتّع برگين
  .١“ باشدن گروه بودهياز
از حرکت زبان . م محو شوندي در ذکر دايعجز و زار ان آن است که بهيشيق ريطر

چشم ظاهر پرآب و چشم باطن منور از . ذکر حق پردازد در گذرند و تمام وجود به
قلب و   بايشير. يراني مثل عارفان ايقلبش پر از عشق و سرمست. معرفت حق شود

چون عقل و فکر مانع راه عرفان است لذا . نطقعقل و م  بانه, احساسات کار دارد
, آن برسد استدالل به ه بهيا فقيآنچه را که عالم . قلب و احساس سروکار دارد  بايشير
ار يکند و قلب را از اغ ية نفس مية قلب و تزکيتصف. شور و شوق از آن بگذرد  بهيشير

  .ندي و مطلوب در آنجا گزبکند تا محبو ي ميخال
نظر او  را بهي ز,کند ي تصور ميرضروري و غي فرعيزيان را چياد اختالف يشير
گر دِر ي دينيد  با هستند کهينيد آنها قائل به. کنند ي مي رهنمونيانوار اله ان بهيتمام اد

 وحدِت ذات حق يسو رون آورد و بهي آن بيا و آرزوهاياختالف را باز نکند و از دن
 هستند که در يمذهب ل بهيکنند و ما يرا رد ما جامعه ي مذاهب يبند گروه.  کنديرهبر

  :ديگو ي مي نوشهرياهللا حب بيخواجه حب. مان نباشديآن جنگ و جداِل کفر و ا
ـ دال بگو که چه ا    ـ ن اخـتالف اد ي   ان اسـت ي

ــما   ــتالف آن اس ــه ز اخ ــتالف هم ــد اخ   ش
   کـه مـسلمان آمـد      يست مظهر هـاد    يکي

  گر چـرا مـسلمان اسـت      ي چه کافر و د    يکي
ـ که آن مقابـل ا     ـ ا, ني   ن مقابـل آن اسـت     ي

  مـان اسـت  ير ايـ ز آن سبب عمـل او نـه غ    
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  ١٨٨  رسيقند پا

  

  ست مظهر اسم مضل و کـافر گـشت          يکي
  همان دو رب خود استيه راضاز اين دو طايف

  ر کفـران اسـت  يـ از آن سبب عمل او نـه غ   
 ان استيش نه شاين مرضي ايک مرضيول

  ١ايقان است شک نه  نه,ايمان نه, کفر ن نه آدر  ني ز رب ارباب اسـت, خالف ملّه و ديـن
ان آدم و فرزند آدم حاصل يشيدر مسلک ر

 مستغرق آدم يهاند و تمام انوار اٰل هردو جهان
دون روح   که جسم آدم بهينحو است به

جان  يا بدوِن آدم بيطور دن ارزش است همان يب
 يحب. ظاهر آدم است و در باطن خدا. است

  :ديگو يم
  افتميـــهـــردو عـــالم غـــرق آدم 

ــد آدم دآدم و ــ فرزنــــ   ام دهيــــ
  ک وجود يست آدم   يست عالم چ  يچ

 ق استـن حـراً آن آدم و باطـظاه

ــبلکـــه آدم اســـم اعظـــم    افتميـ
ــالم  ــمـــردم چـــشم دو عـ   افتميـ

ــردويدر حق ــاقــت ه ــهــم   ب   افتمي
 ٢تمـافيم ـرف مدغـن دو حيبلکه ا

ان يشير ري ز,ت فراوان دارديهماج اسالم ي در گسترش و تروريان کشميشي ريمساع
 است که دربارة يار خوشنوديقت باعِث بسين حقيا. اند  جامعه سهم بزرگ داشتهرد

, ميان آنچه که در دست دارين سلسلة صوفيدة اي برگزيها تي و شخصيشيمسلک ر
د و ياصول و ضوابط و عقا راجع به.  نوشته شده است و در دسترس استيزبان فارس به
ذکر  نجا بهي نوشته شده است و ما در ايرسفا ار معتبر بهير کتب بسيان کشميشي ريآرا
  .ميپرداز ي از آن ميبعض

ر ي تحريفارس ر بهين سلسله در کشميد و اصول اي که دربارة عقاين کتابينخست
ن کتاب منظوم يا.  نوشت آن رارحياست که بابا داود خاک» نامه يشير«افت همان کتاب ي

ل مسلک يتفص مصنّف آن به که يگريکتاب د. ر چاپ شده استيکشمن بار در يچند
باشد که  ي مين غازيالد بيسندة کتاب بابا نصينو. است» نورنامه« پرداخته است يشير

  . استينثر فارس  بوده است کتاب بهيشيز ريخود ن
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هاي آن  مسلک ريشيان که ريشه
جا بيرون از مرزهاي  در هيچ

بر مبناي , شوند مير ديده نميکش
 .عشق و محبت استوار است
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نخستين کتابي که دربارة عقايد و 
اصول اين سلسله در کشمير 

فارسي تحرير يافت همان  به
است که بابا » نامه ريشي«کتاب 

 . آن را نوشترحداود خاکي

نام   بهيکي.  نوشته استيشي دو جلد کتاب را دربارة مسلک ريبابا داود مشکوات
ست و اما در دسترس نين کتاب فعالً ياست و ا نوشته يزبان عرب ه که بهيشيالر منهاج

» اسراراالبرار«نام   است بهينثر فارس کتاب دوم به
  مهميان نکاتيشيدر ضمن احوال و آثار رمصنّف 

ان در آن درج يشي و عقائد ريشيرامون مسلک ريپ
ز عارف کامل يو خود نمتّن يملّا بهاءالد. نموده است

 در سال »نامه يشير«ام ن م بهي منظوم و ضخيکتاب. بود
ان يشي رةح سلسليدر توض.  نوشتقه  ۱۲۲۳
 از ازهاراالنوار اضاِتيالرضةرونام   بهير کتابيکشم

ن کتاب را در يباشد و مصنّف ا يز در دسترس ميل نيمصنّفات بابا خل
کرامات , مجاهدات,  از اصطالحاتين کتاب بعضيدر ا. ديان رسانيپا ق بهه  ۱۲۵۱سال 

  .ان درج استيشيدات رو خوارق عا
, يرانيز وجود دارد که در ضمن مباحث تصوف و عرفان اينگر ي ديکتب فارس

ن کتب يا.  اطّالعات سودمند در آن درج استيشيدربارة اصول و ضوابط مسلک ر
ن کتب ين چنيتعداد ا. نددارشان ي وضع ايان و چگونگيشيق ريحقا  بهي پرتويفارس
  .ميپرداز ي از آن ميذکر بعض نجا بهيما در اار است و ير بسي در کشميفارس

 سال ي از خواجه اسحاق قارنيالعارفةچلچل ؛ رعنايف بابا علي تصننيالعارفةتذکر
 ؛  ه۹۹۳ف ي سال تصنيله موليدر تيف بابا حي تألنيالمخلص تيهدا ؛ ه ۹۸۲ف يتصن

ف ي تصننيالمرشدةتذکر ؛  ه۹۸۲ف ي سال تصني از خواجه حسن قارنيالطّالب راحت
  .) ه۹۹۷ف يسال تصن(رم بزاز يخواجه م

رون از يجا ب چي آن در هيها شهيان که ريشينکه مسلک ريخالصه و ماحصل مبحث ا
انسان را درِس .  عشق و محبت استوار استيبر مبنا, شوند يده نمير دي کشميمرزها
ار  را مباح قريذارساني و ايمردم آزار. دهد ي ميت و سالمتيامن,  و اخوتيدوست

. ابدي را درينکه خود را بشناسد و معرفت حق تعاليدارد تا ا ي مانسان را وا. دهد يمن
  . استمعتقدمکاشفه و اذکار دائم  به, ن مسلک در عبادات شاقّهيا
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   کشمير معروِف و خطّاطاِنيسينو هنر خوش
   هندِي گورکاندورة مغوالِندر 

د صدازمنديق نيمحم∗  

زيرا , اوج کمال رسيد نويسي و خطّاطي در زمان پادشاهان مسلمان به هنر خوش
سازي را  پيکرتراشي و صورت, سازي مسلمانان بر طبق قواعد و ضوابط اسالم مجسمه

 خود را در ةپذيري اين فنوِن لطيفه مسلمانان توج ي جبرانبرا. کردند  ميتصورمباح 
سازي و پيکرتراشي و مصوري را ترک  مجسمه. خرج دادند تزييِن فن و لطافِت هنر به

ن براي نوشتن عبارت عربي و فارسي ايبنابر. آرايش خطّ و زيبايي آن پرداختند هگفته و ب
سازي و  صورتکمبود و تا حدي , جود آوردند هاي گوناگون و زيبا و دلکش به خط

ها تأسيسات  قلعه, ها در نتيجة آن در و ديوار اکثِر کاخ. پيکرتراشي را جبران کردند
هاي متنوع زيبا آراسته  خط ي بهس و عبارات فارقرآنهاي آيات  بهيها کت پادشاهان مسلمان

زي و تأسيساِت سا ها الزم براي عمارت بهيصورت کت  حتّي اين هنر بعداً به, اند شده
شکل و صورت بسيار  خط کوفي اشاره کرد که به در ضمن بايد به.  قرارگرفتانمسلمان

  .آيد شمار مي هاي زيباي دنيا به زيبا درآمد و يکي از خط
 دورة اماو , اوج رسيده بود خطّ نسخ و ثلث قبل از دورة تيموري در ايران به

در خطِّ نستعليق پيدا کرده را روزگاِر خود تيموري براي اين که نامبردارترين خطّاطان 
هنر خطّاطي و  پادشاهان تيموري خودشان به. اي دارد است شهرت قابل مالحظه

 نويسان  اين هنر و سرپرست خطّاطان و خوشبلکه محب, نويسي دلبستگي داشتند خوش
ه د بونويسي  و خوشابتشاه ميرزا بايسنقر بن شاهرخ عاشق کت نبيرة تيمور. اند بوده

                                                   
  .هند, نو دهلي, دانشگاه جواهرلعل نهرو, استاد مرکز مطالعات فارسي و آسياي مرکزي  ∗
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دست بود و اثر برجستة او امروز نيز در آستان  نويس چيره وي خود نيز خوش. است
س توجدر . کند سوي خود جلب مي  عاشقاِن اين هنر را بهةقدس رضوي مشهد مقد

داشتن   با اوباِردر. اوج خود رسيد ق و نستعليق بهتعلي,  ثلثزمان بايسنقر ميرزا خطِّ
 نستعليق را جعفر تبريزي که نخستين بار خطِّ علي مانند مير اننويس نامبردارترين خوش

در دربار بايسنقر چهل نفر هنرمند . داردواال ارزش , کرد و بر طرز زيبا نوشت ابداع
 خطِّ. اند هاي خطّي مأمور بوده جعفر تبريزي براي استنساخ نسخه علي سرپرستي مير به

رونق و زيبايي يافت و کساني که , ودهنستعليق در اين دوره تمام مراحل تکامل را پيم
مير علي هروي و , سلطان علي مشهدي, کمال رسانيدند  نستعليق را بعداً بهخطِّ
  .اند عماد و غير آن بوده مير

, علما, هاي ادبا کاروان  بانويسي مانند بعضي از هنرهاي زيباي ديگر هنر خوش
مردم آسياي .  رسيده استکشمير روحانيون و هنرمندان آسياي مرکزي و ايراني به

لذا زبان فارسي و , مردم کشمير از نظر جغرافيايي بسيار نزديک هستند  بامرکزي چون
هنر زيباي خطّاطي . توسط آنها در کشمير بيشتر رواج پيدا کرده است هنرهاي زيبا نيز به

اوج کمال  نام شهميري به مستقل مسلمان محلّي کشمير به در زمان نخستين خانوادة
از اين خانواده بسيار . خانوادة تيموري در ايران بوده است  بااين خانواده معاصر. رسيد

, بيست سال محيط بوده استو ق يعني دويست  ه ٩٦٢ تا ٧٤٢پرارج که از سال 
. سراغ نداريم, کدام از نسخة خطّي فارسي که در اين دوره استنساخ شده باشد هيچ ما
ويژه  ها و به خانقاه, عمارات تاريخي, ها ره در بعضي از کاخ که در اين دويهاي بهيکت اما

نويسي در اين دوره در  چگونگي وضع خوش, شوند بر روي سنگ مزارها ديده مي
  .سازد آشکار ميرا کشمير 

پوره در شهر سرينگر بر روي  الدين اي که در محلّة قطب بهيدر ضمن نخستين کت
خط  به, زبان عربي منقوش است همسرش بهالدين شهميري و  سنگ مزار سلطان قطب

علّت گسستگي و گسيختگي ريخته و خراب   به بهيمتأسفانه اين کت. خوش نسخ است
الدين   تاريخ ارتحال سلطان قطباما. به کامالً خوانا نيستيشده است و در نتيجة متن کت
 که خطّ نسخ شود به معلوم ميياز اين خطّ و روش اين کت. شود شهميري در آن ديده مي

  .ج بوده استي شهميري در کشمير راةدر آغاز دور
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, نويسي را رواج دهد نخستين پادشاه کشمير که سعي بليغ نمود تا هنر خوش
 پادشاه اوليناو . بوده است) م ١٤٢٠-١٤٧٠/ه ٨٢٣-٨٧٤(العابدين شهميري  سلطان زين

کشمير دعوت   بهنويسان معروف زمان خود را از آسياي مرکزي کشمير است که خوش
,  تيمور سپري نموده بودش را در آسياي مرکزي در درباِرا ام جوانيچون سلطان اي. نمود

لذا وي اساتيد فن ,  بودبخارا و سمرقند اکتساِب علوم نموده, و در مراکز علوم مانند بلخ
خطّاطي آن مراکز را دعوت نمود تا محصّالن اين هنر و طلّاب اين فن را در کشمير 

. سمرقند فرستاد تا در هنر کاغذسازي تربيت يابند  هنر را بهبعضي از اهِل. ربيت نمايندت
کشمير مراجعت نمودند  به, بعد از اين که اين هنرمندان در سمرقند اکتساب هنر نمودند

بايد در اينجا تذکّر داد که در , هاي کاغذسازي را در کشمير داير نمودند و کارخانه
بر برگ بيشتر  کاغذسازي وجود نداشت و مردم تا آن زمان ةکارخانکشمير تا آن زمان 

ثلث و تعليق , خط نسخ هاي عربي و فارسي به بهي سلطان کتدر زماِن. نوشتند توز مي
دارد که  همين سه خط موجود است و معلوم مي هاي آن زمان به بهيتمام کت. منقّش شد

 تقريباً ,ج بوده استيبدين در کشمير راالعا  سلطان زينثلث و تعليق در زماِن,  نسخخطِّ
  .دست ما رسيده است همين سه خط به هاي آن زمان به بهيتمام کت

جوايز فاخره و   بانام گنايي ملقّب و آنها را نويسان را به العابدين خوش سلطان زين
 عثمان گنايي و اوچپ گنايي دو کاتب محمد. انعام و اکرام گرانقدر ممتاز ساخت

رسد  نظر مي چنان به. درجة کمال رسانيدند  نسخ و ثلث را بهبار بودند که خطِّ درمعروِف
تغيِر   بايسي در کشميرنو که در اواخر قرن نهم و در آغاز قرن دهم هجري خوش

حق آن  نام نستعليق معروف است و به رو شد و يک خطّ بسيار زيبا که به ه روبهالعاد فوق
 هاي ما برخي از نمونه. در کشمير رواج پيدا کرد, اند را عروسي خطوط اسالمي لقب داده

  .آوريم در اينجا مي, اند مانده برجستة خطوط متذکّرة فوق را که تا زمان ما باقي
) م ١٥٥٥-١٥٨٦/ه ٩٦٢-٩٩٤(هنر خطّاطي در زمان سالطين چک در کشمير 

 اصِراند و مع  چون خودشان مذهب تشيع داشته,سالطين چک. کرد تکامل را طي راه
ايران   بالذا در آن زمان روابط سياسي مذهبي و فرهنگي کشمير, ه بودندسالطين صفوي
. کشمير مهاجرت نمودند بسياري از شاعران و نويسندگان از ايران به. استوارتر گرديد

نتيجة روابط استوار فرهنگ و آمد و شد علماي ايران و آسياي مرکزي هنرمندان و  در
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 نستعليق باشد که در خطِّ علي مي يکي از آنها مير, ِد کشمير شدندنويسان بنام وار خوش
 نامدار که از سرزمين کشمير در اين دوره علماِي. آورده بود دست سزا به شهرتي به
بعضي از آنها در هنر , برخاستند
نامبردارترين . نويسي نبوغ داشتند خوش

, بابا داود خاکي, آنها شيخ يعقوب صرفي
  .باشند  و غير آنها ميملّا محسن فاني

ق در  ه ٩٢٨بابا داود خاکي در سال 
جهان گشود و در  شهر سرينگر چشم به

او در علوم . کرد ق فوت ه ٩٩٣سال 
 صاحِب.  و نقلي دستگاه داشتيعقل

در نظم فارسي نيز دست . تصانيف است
 عالوه بر تصنيف و تأليف در خطِّ. داشت

 ة او در کتابخانخطِّ بعضي از آثار فارسي به. دست آورده بود نستعليق نيز مهارت به
  . مقبول صوفي محفوظ استمحمدشخصي دکتر 

 نستعليق نيز در خطِّ,  که معاصر بابا داود خاکي بوده استيشيخ يعقوب صرف
تتبع نظامي گنجوي پنج مثنوي  باشد که به او نخستين شاعر کشمير مي. مهارت داشت

در . مانده است د از او باقيصانيف متعد در نثر و نظم ت.يعني خمسه سرود
 در اين فن در خوارزم تربيت يافته وي قوي احتمال به. نويسي شهرت داشت نستعليق

بعضي از آثار دست نوشتة . پايان رسانيده بود چون تحصيالت خود را در همانجا به, دوب
بخانة  حضرت شيخ يعقوب صرفي در شهر سرينگر و در کتاةاو در کتابخانة آستان

  . مقبول صوفي وجود داردمحمدشخصي دکتر 
کشمير را در سال ) ه ٩٦٣-١٠١٤( اکبر شاه گورکاني محمدالدين  هنگامي که جالل

 (Government Land)عنوان خالصة سرکاري  ق تسخير نمود و آن را به ه ٩٩٤
اوج کمال  نويسي در کشمير به در آن زمان هنر خوش, حکومت خود منسلک ساخت به

تعداد قابل . نويسي درآمده بود  خوشعنوان يکي از مراکز مهم و کشمير به, رسيده بود
استادي اين فن رسيده  بعضي از آنها به. نويشان در کشمير وجود داشت  از خوشيتوجه

پادشاه ايران شاه عباس صفوي اگر 
نويسي مانند مير عماد  داشتِن خوش به

, کرد قزويني در درباِر خود افتخار مي
 اکبر و محمدالدين  شاهنشاه جالل

اش  پسرش نورالدين جهانگير و نبيره
داشتِن   شاهجهان بهمحمدالدين  شهاب

خطّاطاني مانند زرين قلم کشميري و 
 .کردند شيرين قلم کشميري مباهات مي
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, نويسان بوده است  اکبري که مهد خوش کشمير در درباِرنويساِن برخي از خوش. بودند
و حتّي القاب و اعزازات زرين قلم و جادو رقم , پيدا کردنداي براي خود  جاي شايسته

  .براي خود دريافت نمودند
بر طبق روايت ابوالفضل علّامي در زمان اکبر شاه گورکاني هشت نوع خطّ در هند 

از معقلي و ه  ۳۱۰شش نوع خط را که ابن مقَله در سال , از اين هشت خط. ج بوديرا
 تعليق را خطِّ. رقاع, ريحان, نسخ, توقيع, ثلث: رار استبدين ق, کوفي ابداع کرده بود
هشتمين خط که در . امتزاج خطّ رقاع و توقيع اختراع نموده بود  باخواجه تاج سلماني

خطّ نستعليق را خواجه . نستعليق بود,  اکبر شاه گورکاني در هند متداول بوده استزماِن
تعليق ابداع   با نسختيجة آميختن خطِّدر ن, امير علي تبريزي چنانکه قبالً اشاره رفت

  .نموده است
نويسي  تقريباً همة پادشاهان مغول گورکاني هند سرپرست و حامي هنر خوش

اين همه که اکبر   با.اند اند و آنها را قدرداني نموده هنر و هنرمندان را پرورده. اند بوده
هنرمنداِن خط   نسبت بهابوالفضل دربارة قدرداني او, سواد بوده است شاه گورکاني بي

  :نويسد مي
ها پاية واال گرفت  گوناگون خط» اکبر«شناسي کشور خداي  از قدرداني و ارزش”

 .١“ي ديگر يافتجخاصّه نستعليق روا, و هنرپردازان نادره کار را روز بازار شد
نويسان بود و بسياري از   هنرمندان و خوش اکبر شاه گورکاني مرکزِِدرباِر
درباِر او منسلک شدند و  علّت تشويق و قدرداني اکبر شاه به دست به چيرهنويسان  خوش

در زمان .  او استنساخ شددر نتيجة آن بسياري از کتب فارسي و عربي در درباِر
  .ين قلم کشميري بودزر حسين محمدنويسي  پادشاهي او رئيس بخش خطّاطي و خوش

علّت  و به, حد اعلي رسيد نويسي در زمان فرمانروايي اکبر شاه به هنر خوش
هنر ,  هنرمنداِن اين فن واگذار داشتسرپرستي و خلعت فاخرة او که در حق, بخشش
لذا زماِن حکومت اکبر شاه از نظر ترويج . نو يافت متانت و حيات, نويسي تازگي خوش

 ننويسا کاِر اکثر خوش. رود شمار مي  طاليي بهنويسي در کشمير زماِن و اشاعت هنر خوش
                                                   

 .۱۱۴ص , ۱ج , اکبري آييِن, يفضل علّامابوال  .1
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نويسان بزرگ کشمير که در  اسامي خوش. علّت تشويق و سرپرستي او باال گرفت به
بدين قرار , بردار شدند نويسي نام  هند برخاستند و در هنر خوش گورکانِيدورة مغوالِن

  :هستند
 مراد شيرين قلم محمد, علي چمن کشميري,  حسين زرين قلم کشميريمحمد
پسر زرين ( علي کشميري محمد) ادر شيرين قلمبر(ملّا محسن کشميري , کشميري
علّت جادو رقمي و سحرآفريني مناصب و جاگيرهاي  خطّاطان متذکّرة فوق به) قلم

  .فاخره براي خود از پادشاهان زمان دريافت نمودند

   حسين زرين قلم کشميريمحمد
در . است اکبري بوده ترين نويسندة خطّ نستعليق درباِر زرين قلم کشميري معروف

, اکبر فراهم آمده بودند  نستعليق او از تمام خطّاطان ايران و هند که در درباِر خطِّنوشتِن
  تبحِردرنظر داشتِن  با.ن او براي تربيِت شاهزادگان مقرر گرديدايبنابر. گوي سبقت ربود

ملقّب » زرين قلم«لقِب   هند او را بهپادشاهِِ. نويسي اکبر شاه گورکاني  خوشاو در هنِر
لقب جادو رقم ياد  ابوالفضل او را به. همين لقب شهرت يافت گردانيد و من بعد او به

  :نويسد اش مي کند و درباره مي
توان » نستعليق«جادو رقمي که در ظلّ سرير خالفت صاحِب اين نقش دلپذير ”

  .١“ روشناس آفاق»زرين قلمي«خطاِب   حسين کشميري است و بهمحمد, گفت
 جهانگير پادشاه محمد پسرش نورالدين درباِر سين بعد از فوت اکبر شاه به حمحمد

قلم زرين . اسم خود اضافه نمود را نيز به» جهانگير شاهي«بدين مناسبت . منسلک گرديد
 نويسان  جهانگير پادشاه بوده است بلکه رئيس نستعليق عهِدترين خطّاِط نه تنها بزرگ

او  خود راجع به» توزک جهانگيري«جهانگير پادشاه در .  جهانگير نيز بوده استدرباِر
  :نويسد مي
  .٢“نويساِن زمان بود  حسين کشميري سرآمِد خوشمحمدملّا ”

                                                   
 .۱۱۵ص , ۱ ج ,اکبري آييِن, يابوالفضل علّام  .1

2.  ۴۵ص ,  نولکشورةمطبوع, توزک جهانگيري, ر پادشاهين جهانگينورالد. 



  ١٩٦  قند پارسي

  

زرين قلم را ميِر کاتِب درباِر » نويسان احوال و آثاِر خوش«مهدي بياني در کتاب 
  :نويسد او مي. جهانگيري تسليم نموده است

اين  بوده و به» جهانگير«ميِر کاتِب درباِر وي »  حسين زرين قلممحمد”«
  .١“نيز رقم دارد» جهانگير شاهي«مناسبت 
نظر   چنان بهاماو ,  حسين شاگرِد عبدالعزيز بوده استمحمدنويسي   خوشدر هنِر

هاي او  در نوشته. نوشت  نستعليق را بهتر ميرسد که او در مقابل استاد خود خطِّ مي
  .٢رسد نظر مي و مناسب بهمدات و دوائر موزون 

استادان هنر زرين قلم کشميري را همپايه و همانند مير علي هروي که سرآمد 
عالوه ه  ١٠١٧جهانگير پادشاه در سال . شمارند برمي, خطّاطان دورة تيموري بوده است

يک زنجير فيل   بازرين قلم را در صلة يک کار هنرمندانه, زيبر خلعِت فاخره و جوا
جهانگير پادشاه در  ه ١٠١٧چنانکه در ضمن احوال و واقعات سال . اختمفتخر س
  :دارد  خود مرقوم ميتوزِک
  .٣“مرحمت شد…  حسين کاتبمحمد يک فيل به”

 حسين زرين قلم شاگردي مير علي محمد, بر طبق روايت صاحب مناقب هنروران
هاي آن زمان اين قول  خهاي معاصر و تاري ولي از تذکره. هروي را نيز اختيار نموده بود

 بايددر آن صورت زرين قلم , اگر اين مفروضه را درست تسليم کنيم. رسد اثبات نمي به
فاق سال وفات نويسان معاصر باالتّ نگاران و تاريخ سربرده باشد زيرا تذکره هعمري دراز ب

ي در صورتي که وفات مير علي هرو. ٤اند ثبت نموده. م ١٦١١/ه ١٠٢٠زرين قلم را 
بر طبق اين روايت زرين قلم کشميري . اتّفاق افتاده استه  ٩٥١اغلب امکان در سال  به

تذکّر  بيشتر از هفتاد سال بعد از وفات استاِد خودش زنده بوده است؛ و در اينجا الزم به

                                                   
 .۷۰۲ص , ۳ج , ش ه ١٣٤٦, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, نويسان احوال و آثار خوش, ياني بيمهد  .1

 ؛)مطبوعه (۹۹ص ,                          , ي؛ عبدالقادر سرور۱۱۵ص , ۱ج , اکبري يِنيآ, يامابوالفضل علّ  .2
G.M.D. Sofi, Islamic Culture in Kashmir, p.230.  

3.  ۷۷ص ,  نولکشورةمطبوع, توزک جهانگيري, ر پادشاهين جهانگينورالد.  
 G.M.D. Sofi, Islamic Culture ؛۷۰۳ ص ۳ج , ۵۰۵ص , ۲ج , نويسان احوال و آثار خوش, ياني بيمهد  .4

in Kashmir, p.230.  
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 عالمگیر زیب اورنگ و داراشکوه

 زبردست خّطاطان زا خودشان

 در عالمگیر زیب اورنگ. بودند

 خطِّ بھ را مجید   ǎ  فرصت اوقات

 .کرد مي کتابت خود زیباي

است که در اين صورت زرين قلم کشميري در نهايت کودکي شاگردي مير علي هروي 
دانيم که مير علي هروي در اواخِر زندگي خود  که ما مي درحالي. را اختيار نموده باشد

وضع وخيم رواني   بافقر و فاقه و  باوطِن مألوف خود هجرت نموده و در بخارا از
 اين برد و معلوم نيست که در جرياِن سر مي هب

روزها طلّاِب هنر را مشق و تربيت بهم 
  ؟١رسانيد يا خير مي

  زمان فرمانرواييحقيقت امر اين است که در
  /ه ٩٧١-٩٧٨( سلطان حسين شاه چک

نام مير علي  شخصي فاضل به) م ١٥٦٣-١٥٧٠
عالوه بر اين که او عالم و . وارد کشمير شد

او در هنر . در شعر و سخن نيز دستي داشت, فاضل بود
کدل  مير علي در محلّة بوته. نويسي مهارِت کامل داشت ويژة نستعليق نويسي به خوش

ها در آنجا  و مدت, مردان خان در شهر سرينگر رخت اقامت برافگند باغ عليمتّصل 
مانده  يک مسجدي نيز در آنجا تأسيس نمود که آثار آن امروز نيز باقي. متمکّن بود

امکان قوي است که زرين قلم کشميري شاگردي همين مير علي را اختيار نموده . است
جهانگير پادشاه در توزک خود و يا , بود روي مياگر زرين قلم شاگرِد مير علي ه. باشد

دادند يا  اين امر توضيح مي افتخار به  بهاکبري آييِنابوالفضل که معاصر او بوده است در 
  :دهد ابوالفضل دربارة او تنها اين قدر تفصيل مي. کردند حد اقل اشاره مي

عالوه . ٢“برگيرند) ويهر(پاية ملّا علي  به) زرين قلم کشميري را(کارآگهان او را ”
,  حسينمحمداسم پدِر , نويسد  تاريخ حسن درست باشد که ميمؤلّفبر آن اگر قول 
 خود يعني  پدِرنويسي شاگردِي تعجب نيست که زرين قلم در خوش. ٣مير علي بود

  .درجة ممتاز رسيد علي را اختيار نموده باشد و در آن هنر به مير

                                                   
  .مآخذ پيشين  .1
 .۱۱۵ص , ۱ج , اکبري آييِن, يابوالفضل علّام  .2

 )مطبوعه( .۹ص , تذکرة شعراي کشميرنام   به۴ج , تاريخ حسن, پير حسن کهويهامي  .3
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. در فن نقّاشي و مصوري نيز مهارت داشت, نويسي زرين قلم عالوه بر هنر خوش
 زيباي خطِّ  را بهاکبري آييِنحکم پادشاه وقت اکبر شاه گورکاني نسخة  وقتي که او به

پادشاه بسيار خوشحال شد و او را , داد هئخود کتابت نمود و خدمت پادشاه ارا
راي تربيت او در فن عالوه بر آن اکبر شاه گورکاني سه ميليون روپيه ب. ها داد بخشش

  .١خرج داد نقّاشي و مصوري به
هاي مختلف جهان  هاي نادر خطّي از زرين قلم کشميري امروز در کتابخانه نمونه

 نستعليق زيبا از کتاب خطِّ ميان آنها يک نسخة بسيار نادر به در. شوند نگهداري مي
  . موزة بريتانيا محفوظ استة در کتابخاناکبري آييِن

وقتي که اين چنين ميراث فرهنگي و , اقبال که خودش از نژاِد کشمير بودعلّامه 
سوزد و  دلش براي آن مي, بيند در فرنگستان مي, سرماية ملّي را که از دست رفته است

  :زند شعر زير از طبعش جوالن مي
        ٓ                                                           

*  
  اش چشم زليخا را که روشن کرد نوِر ديده  غـني روِز سـياه پيـر کنـعان را تماشا کن  

 حسين زرين قلم کشميري در کتابخانة عليگره و محمددوتا نمونة برجستة خطّ 
 در موزة مغول واقع در قلعة سرخ دهلي يک نمونة خطِّ. رضا رامپور مضبوط است
نويسان دربارة   احوال و آثار خوشمؤلّفياني آقاي مهدي ب. شود زرين قلم نگهداري مي

هاي خطّي او را که در  ماندة خطّ زرين قلم پيگيري نموده است و نمونه آثار باقي
تفصيل آن  ما در اينجا به. تشخيص داده است, هاي بزرگ جهان محفوظ است کتابخانه
  .پردازيم مي

خطّ بسيار زيبا  ش قطعه از هنر زرين قلم کشميري بهدر کتابخانة سلطنتي تهران ش
  :٢اسم کاتب و تاريخ کتابت بدين قرار دارد. در مرقع گلشن مضبوط است

                                                   
, کلچر ايند لنگويجز, اکادمي آف آرت) نگستانفره(انتشارات , مقدمه, شيرين قلممجلّة , محمد يوسف تينگ  .1

۴ص , ۱ج , سرينگر, و و کشميراستاِن جام. 

 .۷۰۴ تا ۷۰۳ ص ۳ج , نويسان احوال و آثار خوش, مهدي بياني  .2
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 حسين زرين قلم کشميري محمد, ها هکمترين بند, موجب حکم اقدس به” .١
 .“نقل نمود, قلم شکسته رقم بههجري  ١٠١٧ ةتاريخ سه موافق سن به
 ١٠١٧ ة موافق سن٣ ةسن,  حسين زرين قلم کشميريمدمحها  هکمترين بند” .٢

 .“نقل نمودهجري 
 هزار و ة حسين زرين قلم جهانگير شاهي في سنمحمدالعبد المذنب الفقير ” .٣

 .“هجده
پنج قطعة خطّ زرين قلم در مرقّعات ديگر کتابخانة سلطنتي تهران نگهداري 

  .مضاي تاريخ کتابت دارديکي از آن داراي امضا و ديگر عالوه بر ا. شوند مي
 .“العبد المذنب زرين قلم غفر ذنبه” .١
در سال سي جلوس ,  حسين زرين قلم اکبر شاهيمحمدالعبد المذنب الفقير ” .٢

  .“جهانگيري مشق نمود
داراي , اي که از کار زرين قلم کشميري در کتابخانة ملّي تهران وجود دارد قطعه

  :مشخّصات زير است
  .“الکشميري زرين قلم حسين محمدالعبد ”

امضاي  اي از هنر زرين قلم کشميري به در کتابخانة آستان قدس رضوي مشهد قطعه
  :زير موجود است

  .“ حسين الکاتب الکشميريمحمدکتبه العبد المذنب الفقير ”
اي از خطّ زرين قلم کشميري در کتابخانة حاج حسين آقا ملک در تهران  نمونه

  :اين ترتيب ثبت نموده است  و اسم خود را در آن بهتاريخ, شود نگهداري مي
  .“ المذنب کشميري الکاتبئةفي شهور سنة اثنين و تسعين و تسعما”

نو يک قطعه از هنر زرين قلم محفوظ است و مشخّصات زير  در موزة آرشيو دهلي
  :دارد
  .“ هجري٩٨٨ ة حسين الکشميري سنمحمدالفقير ”

و اي از هنر زرين قلم کشميري موجود است   قطعهانگلستان, در کتابخانة بودلين
  :رساند اطّالعات زير بهم مي

  .“ حسين الکشميري غفراهللا ذنوبه و ستراهللا عيوبهمحمدقه المذنب الفقير شم”



  ٢٠٠  قند پارسي

  

باشد و   نمونة خطّ زرين قلم مي٥٣يکي از بزرگترين مجموعة مرقّعات که داراي 
صورت   زرين قلم و تاريخ استنساخ در آن بهامضاي, باشد خطّ بسيار نفيس و زيبا مي به

  :زير درج است
  ,“کشميري کاتب ”-٢  ,“کشميري”  -١
  ,“ حسين کاتبمحمد ”-٤  ,“ حسينمحمد”  -٣
  ,“ حسين زرين قلممحمد ”-٥
  ,“٩٩٩ ة حسين في شهور سنمحمدالفقير  ”-٦
 والسالم في  حسين غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبهمحمدکتبه العبد المذنب الحقير  ”-٧

  .“سنة الف
در مجموعة مهدي بياني يک برگ از نمونة خطّ زرين قلم کشميري محفوظ است 

  :که داراي تاريخ و امضا زير است
 حسين کشميري محمدقعدة بندة فقير  اواخر ذي, تاريخ سنة نهصد و نود به”
  .“قلم شکسته رقم مرقوم ساخت به

چاپ  تصوير او به  بازرين قلم کشميري نمونة خطّ  کشميريتذکرة شعرادر کتاب 
  :رسيده است و آخرين عبارت آن بدين قرار است

 حسين الکشميري غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبه محمدکتبه العبد المذنب الفقير ”
  .١“بلدة فتحپور  بهئة تسعين و تسعماةفي شهور سن
کاتهي (گرنگر  حسين زرين قلم در دروازة قلعة نامحمدهاي خطّي  يکي از نمونه

مانده است و  به موجود است که تا زمان ما باقييصورت کت در شهر سرينگر به) دروازه
  .آيد شمار مي هاي برجستة زرين قلم به يکي از نمونه

يکي . برد  اسم مياکبري آييِنابوالفضل دو شاگردش را در , از شاگردان زرين قلم
لم؛ و هردو براي خود در دربارهاي  مراد شيرين قمحمدحسين کشميري است و ديگر 

اي را پيدا کردند و براي خود و استاد خود باعث شهرت  ل جاي شايستهوشاهان مغ
  .شدند

                                                   
 .۲۶شمارة عکس , ۴ج , تذکرة شعراي کشمير, الدين راشدي حسام  .1
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  علي چمن کشميري
او نيز مثل . نويسان معروف زمان خود بوده است علي چمن کشميري يکي از خوش

 را ميان خطّاطان ابوالفضل او.  اکبر شاه گورکاني پيوستدرباِر زرين قلم کشميري به
. دست آورده بود او در خطّ نستعليق مهارت کامل به. ١درباِر اکبري ذکر نموده است

  . ما نرسيده استدستِِ کدام از آثار هنري او به متأسفانه هيچ

  عبدالعزيز کشميري
يکي از ,  حسين زرين قلم کشميري بوده استمحمدعبدالعزيز کشميري که ظاهراً استاد 

او در اواخر قرن دهم هجري و در اوائل قرن يازدهم . ترين خطّاطان بوده است پرآوازه
درجة استادي رسيده  اين همه که در هنر خوشنويسي به  با.زيست هجري در کشمير مي

هاي هنري  نمونه.  حسين زرين قلم در اين فن از او گوي سبقت بردمحمدولي , بود
يک نمونة خطّي او که شامل يک . کمياب استاين استاد و هنرمند معروف امروز بسيار 

. نويسان گذشته است  احوال و آثار خوشمؤلّفباشد از نظر مهدي بياني  قطعه مي
  .٢پايان قطعة مذبور کاتب اسم خود را بدين قرار درج نموده است در

  .“کتبه الفقير عبدالعزيز”
 اکبر محمدالدين   جهانگير پادشاه بن جاللمحمددر زمان فرمانروايي نورالدين 

. نويسي در کشمير بيش از پيش ترقّي و رواج يافت هنر خوش) ه ١٠١٤-١٠٣٧(پادشاه 
چون پادشاه خودش ذوق سليم . شاعران و نويسندگان بود,  هنرمندان او مرکز مهمدرباِر

. کرد و سليقه هنر و علمي داشت لذا او مثل پدِر خود اهل هنر را سرپرستي و پيروي مي
.  حسين زرين قلم کشميري رئيس گروه خطّاطي مقرر شدمحمد حکومت او ِندر زما

 بزرگ ميان آنها هنرمندِِ در,  جهانگير از خطّة کشمير پيوستنددرباِر خطّاطان ديگر که به
  . مراد شيرين قلم کشميري معروف استمحمدنام  به
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  ٢٠٢  قند پارسي

  

   مراد شيرين قلم کشميريمحمد
تحصيالت . ١جهان گشود  کشمير چشم بهي بازرگاناِنها  مراد در يکي از خانوادهمحمد

نويسي   خوشاکتساِب هنِر  تحصيالت مايل بهدر جرياِن. پايان برد خود را در کشمير به
در کسب اين هنر لطيف زحمات فراوان کشيد و خون جگر چشيد تا اين که در . شد

ين قلم کشميري  حسين زرمحمد نستعليق را از استاد خطِّ. کمال رسيد اين فن به
در همان اوان بود که . درجة استادي رسيد ترقّي نهاد و به يادگرفت و آهسته آهسته رو به

در هنر خطّاطي يگانة روزگار شد و . نويسان دربار جهانگيري گرديد شامل خوش
درباِر  او به) ه ١٠٣٧(بعد از اينکه جهانگير پادشاه فوت کرد . پايان يافت شهرت بي

  .پيوست) ه ١٠٣٧(اه شاهجهان پادش
 ,نويسي دستي او در نستعليق پادشاه از هنرنمايي و چيره, نامه شاهجهانبر طبق مؤلّف 

در تمام عمارات و . شيرين قلم ملقّب ساخت  مراد را بهمحمد, تحت تأثير قرارگرفت
, محلّات و تأسيسات دولتي که در زمان جهانگير پادشاه و شاهجهان پادشاه احداث شد

 مراد شيرين محمداز همين ) ويژه در خطّ نستعليق به(هاي آنها  بهياستادي در کتهنر و 
  .٢نمايد قلم کشميري جلوه مي

 محمدالدين  شيرين قلم کشميري را بزرگترين استاد خطّ نستعليق دربار شهاب
 و شيوة خطّ.  دربار مقرر نمود مذبور او را کاتِبپادشاِه. اند شاهجهان پادشاه تسليم کرده

نويسي او ويژگي  شيريني قلم و هنر نستعليق.  تقليد خطّاطان ديگر گرديدهنر او مورِد
قلم کشميري يا سبک و شيوة خطّاطي کشمير از همين ويژگي برخوردار . خاصّي دارد

  .است
 مانند مير عماد قزويني در ينويس داشتِن خوش هپادشاه ايران شاه عباس صفوي اگر ب

 اکبر و پسرش نورالدين جهانگير محمدالدين  شاهنشاه جالل, کرد ي خود افتخار مدرباِر
 مانند زرين قلم کشميري و يداشتِن خطّاطان ه شاهجهان بمحمدالدين  اش شهاب و نبيره

  .کردند شيرين قلم کشميري مباهات مي

                                                   
 .۱۹ص , ) جلد چهارم,حسنتاريخ  (تذکرة شعراي کشمير, پير حسن کهويهامي  .1
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  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ٢٠٣

  

سلطان علي مشهدي و مير علي هروي   با بعضي برابررا ١ شيرين قلم کشميريخطِّ
هاي مختلف مضبوط  هاي خطّ شيرين قلم که در کتابخانه  بعضي از نمونه٢ندنک شمار مي
  :بدين قرار است, است
خطّ  اي به در کتابخانة آقاي خان ملک ساساني در يک مجموعة خطّاطي قطعه .١

 :عمدة شيرين قلم محفوظ است که داراي امضاي زير است
  .“ مرادمحمدکتبه ”
چهار عدد قطعه از , ِع خط در يک مرقّدر کتابخانة آستان قدس رضوي مشهد .٢

 :شوند که امضاي زير دارد  مراد شيرين قلم نگهداري ميمحمدخطّاطي 
  .“ مراد غفر ذنوبهمحمدالعبد المذنب ”
امضاي زير   مراد شيرين قلم بهمحمددر کتابخانة بودلين يک قطعه از نمونة خطّ  .٣

 :مضبوط است
  .“ ذنوبه و ستر عيوبه مراد غفراهللامحمدکتبه العبد المذنب ”
چهار قطعة خطّاطي , در يکي از مرقّعات خطّي در کتابخانة دانشگاه استانبول .٤

 :امضاي زير خطّ شيرين قلم کشميري وجود دارد به به
  .“ مرادمحمداقل العباد ”) لفا(
  .“اقل العباد کشميري”) ب(
خطّ   بهاي  شفيع در الهور قطعهمحمددر مجموعة خطّاطي شادروان پروفسور  .٥

 :شود ت زير ديده مير آن عبا مراد موجود است و در پاياِنمحمدبسيار زيبا از 
  .“ مراد الکشميريمحمدکتبه العبد المذنب ”

,  شاهجهان و پسرش داراشکوه هردو علم دوستمحمدالدين  ابوالمظفر شهاب
 و ات مجلّلمحلّ, هاي پرشکوه تاريخي ساختمان. و صاحب نظر بودند, هنرپرور
,  شاهجهان پادشاه تأسيس شد حکومِتالقدر که در زماِن هاي رفيع و مساجد جليل قلعه

ار زيب عالمگير خودشان  داراشکوه و اورنگ. دورة تاريخ هند بنا نشده است در هيچ
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  ٢٠٤  قند پارسي

  

 خطِّ  مجيد را بهقرآنزيب عالمگير در اوقات فرصت  اورنگ. خطّاطان زبردست بودند
اينک . دربارهاي اين پادشاهان وابسته بودند اطان بسيار بهخطّ. کرد زيباي خود کتابت مي

  .پردازيم ذکر بعضي از اينها مي ما در اينجا به

   علي کشميريمحمد
 علي کشميري محمد, نويسان معروف ديگر دورة مغوالن گورکاني هند يکي از خوش
ل او نيز مث. ١ حسين زرين قلم کشميري استمحمداو ظاهراً پسر . بوده است

. درجه و پاية پدرش نرسيد  در اين فن بهاما خود استاد خطّ نستعليق بود و بزرگواِر پدِر
 علي کشميري را بايد محمد. دست آورده بود سزا به  نستعليق جلي مهارت بهدر نوشتِن

  .خطّاط زمان شاهجهان پادشاه دانست

  ملّا محسن کشميري
او در . ين قلم کشميري بوده است مراد شيرمحمدملّا محسن کشميري برادر کوچک 

نويسي درخشيد و زماِن کماِل هنر او  اواخر حکومت جهانگير پادشاه در هنر خوش
نويسي  در فن نستعليق.  شاهجهان پادشاه بوده استمحمدالدين  زماِن ابوالمظفّر شهاب

 بر طبق اامو , بر طبق قول مهدي بياني او کاتبي گمنام بود. درجة استادي رسيده بود به
نوشت   مراد شيرين قلم ميمحمد نستعليق را مثل برادرش او خطِّ, روايت تاريخ حسن

علّت وفاِت  هاي عمارات که به بهيي کتحتّ, دست آورده بود و در اين فن شهرت به
 محسن محمدملّا , در زمان شاهجهان پادشاه ناتمام مانده بود,  مرادمحمدبرادرش 

در . ٢پاية برادرش بوده استنويسي هم او در نستعليق. ل رساندميتک کشميري آنها را به
  .آمد حساب مي  وي همچنين از شعراي بزرگ کشمير به.علوم معنوي نيز دست داشت

 ملّا محسن خطِّ در کتابخانة سلطنتي تهران به» يوسف و زليخا«نسخة خطّي از کتاب 
 کتابت و اسم کاتب بدين محلّ, کشميري محفوظ است که در پايان آن تاريخ استنساخ

  :منوال درج است
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  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ٢٠٥

  

 بيست و سيم ماه هدر روز چهارم شنب, تمام شد تصنيف رسالة يوسف و زليخا”
کاتبه العبد , الحجه در سال هزار و پنجاه و شش در شهر کشمير جنّت نظير ذي

  .١“محسن غفر له

  ملّا حبيب گنايي
 هند که از سرزمين کشمير برخاست ملّا  گورکانِينام دورة مغوالِن يکي ديگر از کاتباِن به
 در اين فن امانويسي شغل او نبود و  اين همه که خوش  با.حبيب گنايي بوده است

 ات شامل سربازاِنگنايي پس از اکتساب علوم و ادبي. دست آورده بود شريف مهارت به
اي خود  جهانگير پادشاه برميان مقرباِن جهانگير پادشاه شد و زيادي نگذشت که در

اي از کتاب معروف  نسخه. شيرين و پخته داشت, خط بسيار زيبا. کرد جايي پيدا
 مري صاحِب  اعظم ديدهمحمدنظر  خطّ ملّا حبيب گنايي به نام مرصادالعباد به تصوف به
  :نويسد مري مي  مذبور ديدهدربارة کتاِب.  گذشته استکشمير واقعاِت
 خطِّ  بهتصوفتاب مرصادالعباد را در ک) مري  اعظم ديدهمحمد(راقم حروف ”

يک   تا آخر بهاولاز . شيرين پخته نستعليق داشت,  نمکينعجب خطِّ, او يافته
  .٢“قلم ده هزار بيت نوشته است

   حاجي بهرامبابا
ة پادشاهي شاهجهان صاحب هنر و استاد خطّ نستعليق ربابا حاجي بهرام در اوايل دو

.  استادانه داشتخطِّ. نويسي نيز بهره برده بود ز هنر خوشاو مدرِس مدرسه بود و ا. بود
پول هزار تنکه  به, نمود  خود استنساخ مي زيباِيخطِّ  شريف که او بهقرآنگويند که  مي
  .٣رسيد فروش مي الوقت به رايج
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  ٢٠٦  قند پارسي

  

   جعفر کشميريمحمد
ست د صاحب هنر و خطّاط چيره. زيست زيب عالمگير پادشاه هند مي او در زمان اورنگ

او نبيرة زرين قلم . اش رواج داشت از چندين پشت فن خطّاطي در خانواده. بود
.  جهانگيري بوده است عهِد علي کشميري کاتِب معروِف دوراِنمحمدکشميري و پسر 

اي از آثار و هنِر او در کتابخانة  قطعه. نويسي مهارت داشت  جعفر در نستعليقمحمد
  : آن عبارت زير درج استبودلين مضبوط است که در پايان

 علي نبيرة زرين محمد جعفر بن محمدزادان درگاه آسمان جاه  کمترين خانه”
  .١“قلم مرحوم

دست هنرمنداِن کشميري کتابت   که در زمان مغوالن گورکاني هند بهخطّياز نسخة 
نام مکتِب کشمير در فن  شود که در اين دوره يک مکتِب خاص به معلوم مي, شده
هاي بعدي  و اين مکتب در زمانه, وجود آمد کاغذسازي و صحافي به, نويسي خوش

چون خطّ نستعليق در اين عصر . نويساِن کشمير و هند قرارگرفت مورد تقليد خوش
نويسان بعدي در همين خط و در همين مکتب  رواج بيشتر پيدا کرده بود لذا خوش

هاي  نويسي مکتِب کشمير ميان خط خوش. دنددا هاي جوهر خود را آراستند و بروز پاره
 ها هها و شيو متداول در ايران و هند شناسايي خاصّي دارد و يکي از زيباترين خط

. اي دارند العاده دست و ترويج آن سهم فوق تنها به اين خط و شيوه نه. رود شمار مي به
نگر توان در محراب مسجد جامع سري ترين هنرنمايي اين روش را مي يکي از پرارزش

باشد و بر طبق روايت  نويس دورة مغول مي رام خوشري مشاهده کرد که هنرنمايي ه
  .٢اين صورت مرقوم دارد به بهيکاتب اسم خود را در پايان کت» شيرين قلم «ةمجلّ
  .“ راميحرره هر”
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  شاعِر ايراني در کشمير: بابا طالب اصفهاني  ٢٠٧

  

  شاعِر ايراني در کشمير: بابا طالب اصفهاني
  ♦محمد صديق نيازمند

  ∗آميز فرحت: ترجمه و تلخیص
» اقليم هفت«امين احمد رازي نويسندة . کشمير آمد در زمان سالطين چک بابا طالب به

البتّه نويسندة معاصر خواجه . نشين بود نوشته است که او در کشمير تا مدتي گوشه
  :گفتة او هب. کند مري اين را تصديق نمي همحمد اعظم ديد

حکّام اينجا آشنايي   با,کشمير رسيد بابا طالب اصفهاني در زمان چکان به”
 تي بهمقبولي, فنون علم آراسته و انواع کماالت پيراسته بود چون به, ورزيده

 در نزاع امرا و فتن ارباِب داعيه, رسانيد و در قرب سالطين از اقران در گذرانيد
  .١“سعي مصالحه بسيار داشت
حيدر ملک . نشين نبود شود که طالب در کشمير گوشه از محمد اعظم ثابت مي

هم  بااه چک و اکبر شاهيوسف شکه مؤرخ همزمان نوشته است هنگامي , چاردره
ز حيدر ملک ا. ٢کرد اي از ارتش يوسف چک را رهبري مي بابا طالب دسته, ندجنگيد مي

  :يش کرده استشجاعت وي چنين ستا
ت وثار بابا طالب اصفهاني که از جميع داما تا آنجا رسيدن شجاعت شعار جال”

چون چند سال در , آن که از ابناي جنس کشميريان نبود وجوه آراسته بود به
آن از براي حقوق نعم خود از , آنجا سکونت داشت و آسايش ورزيده بود

                                                   
  .نو دهلي, سي و آسياي ميانه دانشگاه جواهرلعل نهرورئيس مرکِز مطالعاِت فار  ♦
  .نو دهلي, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
  .١١٤ص , واقعات کشمير  .1
  .٧٩ص , حيدر ملک, )خطّي ( کشميرتاريِخ  .2

 



  ٢٠٨  قند پارسي

  

ل کرده که تا رسيدن ومغمردم  قدر به آن… جانب آب پرگنة کهادره جنگ
جان ساخت و نگذاشت که قدم از  بولياس قريب دو هزار کس جاندار را بي

  .١“آنجا پيش نهند
» بهارستان شاهي«نگارندة . باشد نيز حاوي ذکر شجاعت وي مي» بهارستان شاهي«

  :نويسد دربارة وي مي
) رهکهاد(بعضي مبارزان جهت محافظت راه کاهوره   بابابا طالب اصفهاني”

  .٢“ اقامت انداخته نشستةهمانجا چند گاه بار, متوجه شده
از اين روشن است که در زمان سالطين چک طالب اصفهاني در کشمير بوده است 

در دوران جواني قلندري اختيار نمود و از اصفهان . لط استغنشيني وي  و اين گوشه
در .  گشت و آنجا مسکونداز آب و هواي کشمير خوشش آم. ٣کشمير آمد به
  :نيز آمده» جهانگيري تزک«

لباس تجريد و قلندري  در عنفوان شباب به, االصل است طالب صفاهاني”
آن ملک , لطافت آب و هوا دل نهاد کشمير افتاد و از خوبي جا و به ارش بهذگ

٤“ل اختيار کردشده توطن و تأه.  
شاه کشمير را که ي هنگام. برد سر مي هعنوان سپاهي ب ها به بابا طالب در دولت چک

  :»تزک جهانگيري«طبق . آستان او پيوست بابا طالب نيز مانند شاعران ديگر به, فتح کرد
هاي درگاه  هخدمت عرش آشياني پيوسته در سلک بند بعد از فتح کشمير به”

  .٥“انتظام يافته
                                                   

 .٨ص , حيدر ملک, )خطّي ( کشميرتاريِخ  .1

  .١٧٤ص , )يخطّ( بهارستان شاهي  .2
تذکرة (. داده است کشمير را رنجيدن از دوستان ايراني قرار علّت مراجعت بابا طالب به» راهيمصحف اب «مؤلّف  .3

 )۱/۶۷۳, شعراي کشمير

  .٢٨٩ص , نولکشور, جهانگيرنورالدين محمد , تزک جهانگيري  .4
ير نقل اندکي تغي  بارا» تزک جهانگيري«کامگار حسيني همين عبارت » مآثر جهانگير«در . ٢٨٩-٩٠ص , همان  .5

سير و سياحتي گذارش  به, رآمدهدلباس تجرد و قلندري از اصفهاني  بابا طالب در عنفوان شباب به: کرده است
. توطّن و تأهل اختيار نمود, آن ملک شده, هلطافت آب و هوا دل نهاد کشمير افتاد و از نفاست جا و به به

هاي درگاه  هدر سلک بند, پيوسته) شاه کبرا(خدمت حضرت عرش آشياني  از آن که فتح کشمير شد به بعد
  )٢٨٤ص , کامگار حسيني, مآثر جهانگيري. (منتظم گشت



  شاعِر ايراني در کشمير: بابا طالب اصفهاني  ٢٠٩

  

هنگامي که يوسف شاه چک و 
, جنگيدند اکبر شاه باهم مي

اي از ارتش  طالب دسته بابا
 .کرد يوسف چک را رهبري مي

در شعر و ادب نيز , بابا طالب عالوه بر آن که در ميدان جنگ جري و شجاع بود
 بابا طالب نيز در آن مهم, لداخ لشکرکشي نمود هاکبر شاه بکه هنگامي . طولي داشته يِد

 تأثير آب و هوا و عجائب و او تحِت. شامل بود
اي تأليف نمود که آن را ابوالفضل  غرائب لداخ رساله

وجودي که او   با.١ خود ذکر نموده استاکبرنامةدر 
عالقة مردي بود درويش منش در انشا و شعرگويي 

  .٢فراوان داشت
راجع ) ه ۱۰۲۸(جلوس خود سال  خود در ذکر چهاردهمين تزِکجهانگير شاه در 

بدين حساب اگر . ٣“صد رسيده الحال عمرش قريب به”بابا طالب چنين نوشته است  به
 هجري ۹۲۸سال والدت وي حدوداً ,  هجري صد ساله بوده۱۰۲۸طالب در سال  بابا

  .گيرد قرار مي
خدمت والي لداخ علي راي  شاه اکبر وي از حيث نماينده به, دربار تن بهپس از پيوس

سند نيز فرستاد تا والي آنجا ميرزا غازي   هجري اکبر وي را به۱۰۱۰. فرستاده شد
سربرد و کارهاي  هبابا طالب دو سال در سند ب. ٤دربار بياورد ترخاني را همراه خود به

جهانگير شاه وي را فرمانرواي , )ه ۱۰۱۴(ود پوشي خ پس از تاج. ٥مهمي انجام داد
منبعي معلوم نيست که وي تا چه مدتي بر آن عهده مأمور بود اما  از هيچ. ٦گجرات کرد

 بابا طالب بر همان, )ه ۱۰۲۵(پرداخته » مآثر رحيمي«تأليف  هنگامي عبدالباقي نهاوندي به
  .٧“در واليت گجرات استالحال ص”آمده » مآثر رحيمي«چنانکه در . مور بودأعهده م

                                                   
حوالة  به (ابراهيم صحِف ؛۱/۵۱۱ ,بزم تيموريه ؛ الف۳۱۳ ,)فيلم ميکرو (اقليم هفت, ۳/۲۶۵, التّواريخ منتخبدر   .1

 ).۲/۶۷۳, کشمير الشعرايةتذکر

 .۳/۲۶۵, عبدالقادر بدايوني, التّواريخ منتخب, ۱/۱۱۲, لرحمنالدين عبدا از صباح, بزم تيموريه  .2

 .نولکشور, ۲۹۰ص , تزک جهانگيري  .3

اول در , لداخ فرستاده شده گر بهي دو مرتبه ديرسد که و يز بهم مين اطّالع ني ااکبرنامهاز . ٣/٥٥٢, اکبرنامه  .4
 ).۳/۷۳۱ ,رنامهاکب (ي هجر۱۰۰۵ در يرين کشميگر همراه محمد حسي و دي هجر۹۹۷

 .۲/۶۶۸ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة   بهي نهاونديعبدالباق, مآثر رحيمي  .5

 .۱۱۲ص , بزم تيموريه  .6

 .۲/۶۶۸ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, مآثر رحيمي  .7



  ٢١٠  قند پارسي

  

گفتة مؤرخ  به.  استيوفات وي اختالف زياد نويسان راجع به ميان تذکره در
 از جهان فروبست و در محلّة ري وي در زمان اکبر شاه ديدهم ههمزمان محمد اعظم ديد

در نواحي گجرات در ”تقي کاشي نوشته که » االشعارصةخال«در . ١پوره مدفون شدبابا
 ةدر سن» ”روشن روِز«طبق . ٢“عالم بقا شتافت به) ۹۸۴ (ئةثمانين و تسعما اربع و ةسن

طبق بيان . ٣“هجري از کشاکش اين سپنجي سرا درگذشت) ۱۰۳۰(ثلثين و الف 
مؤرخ . عبدالباقي نهاوندي در هزار و بيست و پنج هجري وي فرمانرواي گجرات بود

زمان جهانگير شاه فوت کرده و همزمان کامگار حسيني نوشته که بابا طالب در اواخر 
نظر  تر به در اين ذيل بيان کامگار حسيني درست. ٤آنگاه عمر وي از صد باال رسيده بود

سربرد زيرا که جهانگير  هبابا طالب اصفهاني اواخر زندگي خود را در کشمير ب. رسد مي
  : هجري حضور وي را در کشمير ذکر کرده است۱۰۲۸شاه در سال 

فرزندان و   بافراغ خاطر صد رسيده و در کشمير به يب بهالحال عمرش قر”
  .٥“ابد قرين مشغول است دعاي دولت متعلّقان به

 ۱۰۳۱اين نتيجه رسيد که وفات وي پس از سال  توان به از تمام قرائن و شواهد مي
چنانکه جهانگير شاه در ذيل هفدهمين جلوس . هجري در کشمير اتّفاق افتاده باشد

  :نويسد  ميتزکخود در 
کشند  عرض رسيد که فقرا کشمير در زمستان از شدت سرما محنت مي چون به”

 قريه از اعماِل کشمير که سه: د کهحکم فرمو, گذرانند سختي و دشواري مي و به
چهار هزار روپيه حاصل آن بود باشد حوالة ملّا طالب اصفهاني نمايند که در 

 ساختن در مساجد بايد که جبهت وضو وجه لباس فقرا و گرم کردن آن به
  .٦“نمايد صرف

                                                   
 .۱۱۴ص ,  کشميرواقعاِت  .1

 .۶۷۳-۲/۴ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, ابراهيم صحف و االشعارصةخال  .2

 .۲/۶۷۴ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به,  روشنروِز  .3

 .۲۸۴ص , ينيکامگار حس, مآثر جهانگيري  .4

  .۲۹۰ص , تزک جهانگيري  .5
 .۳۵۲ ص ,همان  .6



  شاعِر ايراني در کشمير: بابا طالب اصفهاني  ٢١١

  

 خود پوشي تاج از پس

 شاه جھانگیر, )ھ 1014(

 را اصفھاني طالب بابا
 .کرد گجرات فرمانرواي

زين خان , بابا طالب اصفهاني از صحبت دانشوراني مانند حکيم ابوالفتح گيالني
زودي  موالنا قاسم کاهي و نظيري تا حدي استفاده نمود که به, ابوالفضل و فيضي, کوکه

. شد  خود محسوب مي شاعران بزرگ زماِندر صِف
  :نويسد ابوالفضل مي

داني  از معني خبري دارد و از معامله) طالب اباب(”
  .١“اي نصيبه

  :چنين نوشته است» مييمآثر رح«مؤلّف 
  .٢“ نيز مهارتي دارديدان در شاعري و نکته”

  :ملّا عبدالقادر بدايوني از عبور وي در شعر و ادب چنين اعتراف کرده است
  .٣“دردمندي خيلي دارد و در شعر و انشا درست است”

در . مدح کرده استرا ها برده   اصفهاني شاعران و دانشمنداني که از آن بهرهبابا طالب
  :نويسد  اکبر شاه چنين ميدرباِر  و پيوستن برادرش حکيم همام به٤ذيل وفات حکيم ابوالفتح

  وين ز سفر بازآمد سفـر به شد او  از آمدـه دمسـرادرم کـمهر دو ب  
  ٥د و عمر رفته هم بازآمدوين آم  دنبالـة او عمر برفت او رفت و به  

قول  به. ٦خانان شعرگويي وي اوج کمال رسيد تحت اثر تربيت عبدالرحيم خاِن
  :عبدالباقي نهاوندي

گفته روش التفات و ) خانان خاِن(از روش اشعاري که در مدح ايشان ”… 
  .٧“توان يافت مند را مي و اخالص اين اخالص) خانان خاِن(مرحمت عاليجاه 

                                                   
 .١/٣٠٧, آئين اکبري  .1

 .۲/۶۶۸, تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, يميمآثر رح  .2

 .۳/۲۶۵, التّواريخ منتخب  .3

) اکبر(ان دولت و ارکان سلطنت بادشاه مرحوم ياکثر از اع: ن آمده استي دربارة ابوالفتح چنرحيمي مآثِردر   .4
شان ي و مصاحبت ايت آمده بندگيو هرکه تازه از وال) م ابوالفتحي حکيعني(اند  يت کردة ويدست گرفته و ترب

 )۳/۱۰, ي نعمانيحوالة شعرالعجم علّامه شبل به(. نمود يار مياخت

 .۲/۳۳۸, آيين اکبري  .5

 .۲/۶۶۸, ري کشميحوالة تذکرة شعرا  بهيميحمآثر ر  .6

 .۲/۶۶۹, همان  .7



  ٢١٢  قند پارسي

  

مانده که در اينجا برخي از آن را  خانان باقي اشعاري از بابا طالب در مدح خاِن
  :کنم تان مي تقديم
  خـانـان مـربي و ولـي نعـمـت مـن خـاِن  بب دولت منـگويدش کيست که باشد س  
  آسمان کسـب بلندي کـند از همـت مـن  خاک عرصة در تو از لطف که امروز تويي  
  مـن از لـذّت شـکـر کام بـه زهــر تلخـي  شکند روزي به بار دـص هـک ردـک آن لطف  

 ١گرد دولـت ز در جـاه تـو بر جبهـت من  اک بريـن در که نشيند روزيـسر کنم خ  
  :کنيم اينک چند بيت از مثنوي در مدح خانخانان را نيز نقل مي

  عقـل از جهان پيرزاد جوان و به  خانـان دانـش نـژاد زهـي خـاِن  
  خـلق از خـدا سـرفـراز آمـده به  دهــاز آمــدر کارســر پـبر ـپس  

 ٢دانش بزرگ و براي ارجمند به  کار از جهان ديدگان هوشمند به  
 .سرود گاه شعر مي پرور بود بلکه خود نيز گاه فهم و سخن فقط سخن شاه نه جهانگير

 را پسنديد روزي معتمد خان يک رباعي از سرودة بابا طالب جلوي وي خواند که او آن
  : خود نوشتتزکو در 

  ريزي و آستين فشاني که چه شد خون  راق خود چشاني که چه شدـف زهرم به  
  ٣خاکـم بفشـار تا بـداني کـه چـه شد  اي غافل از آنکه تيغ هجر تو چه کرد  

»  شعرا که نزد آنحضرت بودندذکِر«که تحت عنوان » تزک جهانگيري«در ديباچة 
  .٤ت استنام بابا طالب سرفهرس

.  استانهشقاسبک شعرهاي بابا طالب ساده و روان است و بيشتر حاوي مضامين ع
. ما رسيده است ها به وسيلة تذکره مانده که به متأسفانه آثار وي از بين رفته و اندکي باقي

  :کنم اکنون در پايان اين مقاله ابياتي از وي را تقديم خوانندگان گرامي مي

                                                   
 .۲/۶۶۹ ,ري کشميحوالة تذکرة شعرا  بهيميمآثر رح  .1

 .۲/۶۷۰, همان  .2

 .۱/۲۶۰, اکبري آيين؛ ۳/۲۶۵, التّواريخ منتخب؛ ۲۸۳-۴ص , جهانگيري مآثر؛ ۲۸۹ص , جهانگيري تزِک  .3

 ر شاه احوال دولِتيجهانگ, جهانگيري تزِکدر . ۲۰ص , الخدمت ي هادمحمداز مرزا , جهانگيري تزِکباچة يد  .4
ن کار پرداخته و احوال و يا ن جلوس خود نگاشته است و پس از آن معتمد خان بهيخود را تا اواسط هفدهم

احوال اواخر   باتکامل آن پرداخت و  بهي هادمحمدسپس مرزا . ن جلوس نوشتة اوستيت تا نوزدهميوضع
 .ان رسانديپا ک مقدمه آن را بهيو ر يسلطنت جهانگ
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  رود خاک بر سرمي, ناله بر لب, شعله در دل  رود يـر مـدة تـدي باو دل ـوي تـر کـاز س  
  رود ب ديده تا دامان محشر ميـون ز جيـخ  ناي لب کنمـر آشـرح درد دل گـرف شـح  
 ١رود ا را بي تو بر سر ميـگر بگويم آنچه م  بلبل آيـد در خروش, روانه افـتدـشعله در پ  

*  
  دـباشـرور نـ دل مس٢زدگان راـغم اـم  دـباشـور نـة سـزمـا زمـة مـقـلـدر ح  

  دـباشـظور نـاي تو منـر ذوق تماشـگ  رون کنم از ديده نظر راـروي تو بي بي  
 ٣بگذار که اين غمکـده معـمور نباشد  رانـة دل چـون سـر تعمـير نـداردـوي  

*  
  را داردـحـعت صـن وسـناي دل مـتنگ  در دل تنگم اگر مهر تو گنجد چه عجب  

*  
 کنم افغان در گريبان ماند دست و ميز ضعفم 

  ٤آيد ن دير ميـدام بان تا بهـکه اين چاک گري
*  

 ٥ي راـايـة تنهـم گوشـدهـاني نـجه به  شان شادم از اهل جهان کز اثر صحبت  
*  

 ٦رويم از غم دل خاک بر سر افگنده  افتد ار ميـه ز باد بهـچو برگ گل ک  
*  

  ـوري مـن نداني و کهنه شودمهج  نه شودـواني و کهـن نخـنامة م غم  
  ٧ترسم که تو ديرماني و کهنه شود  دير آمدنت مـباد کيـن زخـم فراق  

*  
  از آبـلـه پـايــي طلـب سـاخــتـه گل  زل دلـنـه ره مـتـسـن خـک روز مـي  
 ٨جان بر سر جان باشد و دل بر سر دل  جان صرف رهي کنـم که از بهـر نـياز  
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  ٢١٤  قند پارسي

  

  بيدل و کشمير
  ∗الظّفر سيد احسن

  دمـاغ آشـفـتة خاصـيِت پنجـاب و کشـميرم
  ١جوشد که بوي هر گل آنجا با پياز و سير مي

کشمير رفته  آيد که او به برمي) ه ۱۰۵۴-۱۱۳۳(از بعضي اشعاِر ميرز عبدالقادر بيدل 
طالعه و از آنجا ديدن کرده است و همچنين سخنان شيرين غني کشميري را مورِد م

در اين زمينه او در شعر باال اشاره , تا آنجا که سير کشمير بستگي دارد. داده است قرار
  .کرده است

نخستين بار در سال . پنجاب رفته شود که او دوبار به از بيانات بيدل محقّق مي
م بر  ۱۷۱۸/ه ۱۱۳۱ و بار دوم در حدود سال ٢حسن ابدال رفته م تا به ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵

ولي , ٣الهور رفته است به, سير گفته بود باعي که دربارة کشته شدن فرخاثر شهرت ر
جا چه   هيجرقّعات و نکات, عنصر چهاردربارة سفر کشمير در آثار منثور خود مثل 

 البتّه در غزلياِت خود .ها ديده شد  و نه در تذکرهً ذکر نکرده استةً و چه اشارحةصرا
  .ميان آورده است ميري بهدر سه اشعار سخن از کشمير و غني کش

در شعري که در سرمقاله قرار دارد ويژگيهاي مردِم پنجاب و کشمير در حرف پياز 
ي آن يهاي رنگارنگ وجود دارد اما خوشبولو سير ذکر کرده و اينکه هر چند آنجا گ
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  بيدل و کشمير  ٢١٥

  

تا آن درجه که مردِم . بوي پياز و سير خام آميخته موجب آشفتگي دماغ او شده است با
اي  نوبه. ام که ايشان خوگر صرف پياز هستند بنده خودم ديده. بستگي دارندآن  بهپنجاب 

اي پنجابي در برابر بنده نشسته بود و هنگام صرف غذا پيازهاي  در سفر تهران خانواده
کشميريان هم آيا  اما ,نداي برآورد و همراه غذا خوردن آغاز نمود خام از جعبه

آيد که در آن  يان بيدل برمي بدانم ولي از درستي نمي بنده ب,کنند  ميطور صرف همين
  .کردند هنگام آنها پياز خام صرف مي

برخي از نقاط استان پنجاب پيوسته است لذا  از قسمتهاي کشمير چون بهبرخي 
 و ۱۰۸۵رود که هنگام مسافرت حسن ابدال و يا الهور در سال  امکان آن مي

مردم آن سامان رابطه داشته باشد و  د و باهجري بيدل از آنجا عبور کرده باش ۱۱۳۱
البتّه . ردم کشمير مثل ويژگي طبيعي پنجاب پي برده باشدويژگيهاي طبيعي م به

  .دانشمندان کشميري اين نکته را روشن خواهند کرد
قرار  غني کشميري و مسعود سعد سلمان الهوري بستگي دارد به شعر ديگر که به

  :زير است
  ١معني از عالم کشميري و الهوري نيست  ست ايـي شـيراز دلهمة جـا انجمـن آرا  

 لذا قدرت بر ايجاد معاني تازه و بکر تنها ويژگي ,شيراز دل هر جا انجمن آراست
  .غني کشميري و سلمان الهوري نيست

ميان  نگاران از آن سخن به غني کشميري که بيشتر تذکرهاز جمله ويژگيهاي شعر 
هاي  هاي تازه و بکر در پيکره يان و ايجاد نکته بوست دراند هوش و استعداد ا آورده

  :زيباي شعر چنانکه عقيدة برخي از آنها بقرار زير است
  :طاهر نصرآبادي

  .٢“ همگي لطيف استشاشعار, حقا که درست سليقه و غريب نهال بود”
  :محمد افضل سرخوش
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  ٢١٦  قند پارسي

  

هجري چشم از جهان  ۱۰۷۹ي در سال غن
هجري  ۱۰۷۶بربست و بيدل در سال 

وارد دارالخالفة دهلي شد و در سال 
هجري از پنجاب ديدن کرده است  ۱۰۸۵
گيري کرد که در خالل  توان نتيجه لذا مي

غني , اقامت سه ساله بيدل در دهلي
کشميري در قيد حيات بود و سخنانش 

مورِد مطالعه دهلي رسيده و بيدل آن را  به
 .داده بود قرار

ز خطّة کشمير ا. درجة کمال رسانيد پاية سخنوري را به, صاحب طبايع عالي بود”
ياب  معني, نازک پسند, بلکه تمام اقليم هند همچو او سخنوري خوش خيال

  .١“برنخاسته
  :شير خان لودهي

اشعارش مانند گلهاي کشمير ”
طراوت معني و طرز  همواره با

کالمش چون کالم خوبان پيوسته 
با حالوت و ارادات او را معنِي 
خاصّ بسيار است و مضامين تازه 

ادش نچه از طبع وقّآ. قياس بي
امروز در ايران و توران , زده بود سر

 افواه و السنه و سواد هندوستان بر
  .٢“جاري است

  :واله داغستاني
قبول همه بوده و الحق از خطّة  درستي زبان و رواني الفاظ و لطافت معني او به”

  .٣“کشمير مثل او کسي برنخاسته
  :عالوه غني کشميري خودش گفته به

  تو حنا بستي و من سعي رنگين بستم  ـن تـو آورد مـرا برسِر فکرجلـوه حس  
هجري چشم از جهان بربست و بيدل در سال  ۱۰۷۹بديهي است غني در سال 

هجري از پنجاب ديدن کرده  ۱۰۸۵هجري وارد دارالخالفة دهلي شد و در سال  ۱۰۷۶
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  بيدل و کشمير  ٢١٧

  

غني , ر دهليبيدل دگيري کرد که در خالل اقامت سه ساله  توان نتيجه است لذا مي
 مطالعه رِدمودهلي رسيده و بيدل آن را  قيد حيات بود و سخنانش بهکشميري در 

  . اما سفر پس از درگذشت او کرده است,داده بود قرار
بوده است دربارة ارزش و اهميت دل » دل«ته و گرويدة سبيدل که براستي وار

ه است چنانکه شعِر گفتد بسياري از اشعار شيوا هم در غزليات و هم در مثنويات خو
  :زيِر او خيلي معروف است

  تم است اگر هوست کشد که بگشت سر و سمن درآس
  در دل کشـا بچمـن درآ, اي م ندميـدهـتـو ز غنچـه ک

اين نکته اشاره کرده است که دل چمن و گلستان است که از آنجا  در اشعار ديگر به
  :انواع و اقسام معاني سرچشمه گيرد

  ستين اا حوالن تو, پيچ ميخودي  به  ستن ااي تان توـگلس, نـکدل رو  به  
  :نويسند حتّي گفته يکي از اساتذة روحاني خود را نقل کرده مي

  .١“دل اجتماع کيفيات علوم است”
دل . گفته است که هرجا انجمن آراست» شيراِز دل«در اين عقب منظرة اول دل را 

شيراز شباهت داده که اضافت تشبيهي است يعني دلي که مثل شيراز است و اشاره  را به
بدين نکته است که شيراز زادگاه دو شاعر خيلي بزرگ و معروف ايران و دو ارکان 

 بدين ترتيب شيراز علّامه و سمبول شده .برجستة شعر فارسي سعدي و حافظ است
اين  حاال متوجه شويد به. است براي ارائة معاني بکر و تازه در پيکرة زيبا و قشنگ الفاظ

پس او هر جا که هست گنجينة انواع , دل اظهار ديد نکته که اگر کسي گرايش خود را به
الهوري و غني کشميري معاني و مضامين تازه و بکر را دارد و تنها مسعود سعد سلمان 

  .نبستند که قدرت بر اظهار آن دارند
  :و اينک شعر سيوم

  چه رنگيني است يارب عالم خورسندي دل را
  ٢آيد دزدد از کشمير مي بخاکش هرکه سر مي
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  ٢١٨  قند پارسي

  

دل را . مطرح است که ارزش و اهميِت آن در سابق ذکر شد» دل«اينجا هم همانا 
کنيم انواع گلهاي   که دربارة چمن فکر ميما وقتي. نامد و گلستان مي, بيدل چمن

او پاي دلکش در … زار با و رنگارنگ و خوشبودار و درختان سبز و شاداب و سبزه
هاي زيبا در برابر چشمان ما  بديهي است چون اين چنين منظره. دارد برابر نگاه ما قرار

شود او  ارد ميول گلستان د بهبيدل گويد هرکه . دارد چقدر لذّت از آن خواهيم برد قرار
کند و گويي پس از سير و گردش کشمير باز آمده  هم بهار و دلدوزي آن را حس مي

بر اثر ناامنيت در اين روزگار بوده و اکنون » نظير جنّت«کشمير که گاهي . است
زيب   در زمان سالطين تيموري مثل جهانگير و شاهجهان و اورنگ,کده شده است جهنّم

 و در کتابهاي ديگر جهانگيرنامهدلکش و دلپذير بوده چنانکه در ة خيلي غيره خطّ و
  .ايم خوانده
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  هاي عهِد شاهجهاني کشمير در منظومه  ٢١٩

  

  ي شاهجهانعهِدهاي  منظومهكشمير در 
  )ه ۱۰۶۸-۱۰۳۷(

  ∗يونس جعفريمحمد سيد 
 هجري ٧٧٧كه در كشمير در سال ) ق ه ٧٨٦ -٧١٤-٧٨٦( ورود مير سيد علي همداني

افتاد، در تاريخ فرهنگي، هنري، صنعتي و تجارتي اين وادي  اتّفاق) م ١٣٧٤( قمري
اني چنان در اين منطقه نفوذ  فرهنگ ايرحايز اهميت خاصي گرديد؛ زيرا پس از آن

علي پيش از وارد شدن مير سيد .  شد١يافت كه سزاوار لقب ايران صغير كرد و راهپيدا
پرستيدند و  هاي خدايان را مي ين بيشتر اهالي اين منطقه مجسمهين سرزماهمداني در 

تمندان آنها دست عقيد شغل بعضي از آنها ساختن پيكرهاي خدايان و فروختن آنها به
صد نفر مريدانش كه همه اهل حرفه بودند و در صنايع هفت چون مير سيد علي با. بود

ميان پيكر پرستان خدايان و  مختلفه اختصاص داشتند، تعليمات دين مبين اسالم را در
كرده  همچنين پيكرتراشاِن آنها ارائه داد؛ بيشتر از آنها از صدق دل اين دين را قبول

آنها پيكرتراشان را صنعت ايراني مانند شال و نمد و . ن دين آسماني شدنداي مشرف به
 تا وسيلة امرار معاش هكاري ياد داد كاري، گلدوزي و منبت دوزي، سوزن بافي، كاله قالي

٢سازي و پيكر تراشي گردد مهو بدل مجس.  
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  ٢٢٠   پارسيقند

  

در عصر جهانگير و شاهجهان 
مسافت كشمير را در دوازه منزل 

نمودند و هر منزل داراي  طي مي
زبان  سرايي بود كه آن را به

 .ناميدند كشميري لري يا لدي مي

 ستان فعليهر، ايران و افغاناز مناطق كوهستاني ماوراءالنّکه تيموريان بابري هند 
 و هنرهاي جوي علّت موافق بودن وضع كشور هند وارد شده بودند، آنها كشمير را به به

د علي همداني بدانجا رواج يافته بود، ايرانيي كه قبل از ورودشان آنها، توسط مير سي
  .مند شدند هه عالققار بيش از مناطق ديگر اين شبه

 سالة  محمد اكبر در دوران پنجاهالدين جالل
استقرار حكومت خود در از فرمانروايي، پس 
تسخير  بهه توجه خود را قار قسمت شمالي شبه

 ٩٩٨نمودن وادي كشمير گذاشت و در سال 
پس از آن هر . هجري قمري بر آن استيال يافت

 بزيب ملقّ اورنگفرمانرواي اين خانواده تا 
 را كه دربارة ما تمام منابعياگر . كشمير زد  بهعالمگير هر وقت فرصتي يافت سري به

ولي . توان تهيه كرد زبان فارسي نوشته شده بياوريم چند جلد كتاب ضخيم مي  بهكشمير
رشتة   بهشعر و نثر  بهكنيم كه در دورة شاهجهان ما در اينجا تنها از منابعي استفاده مي

  . محفوظ مانده استخطّيهاي   هنوز در نسخه تاتحرير كشيده شد و
در ) ه ١٠٤٢ :م( ه است كه خواجه ابوالحسن تربتيج نيز قابل توجا اين نكتهدر اين

 )ه ١٠٣٧-١٠٦٨( و همچنين در عهد فرمانروايي شاهجهان) ه ١٠١٤-١٠٣٧( زمان جهانگير
نيابت وي   به)ه ١٠٧٣ :م( احسن  بهصاستاندار اين منطقه بود و پسرش ظفر خان متخلّ

ق فرمان شاهجهان ب وي ط.كرد  گرفته اداره ميعهده  بهكار نظم و نسق آن منطقه را
 دربارة نامه شاهجهان طباطبائي در الدين چندين كار اصالحي انجام داد، چنانكه جالل

  :نويسد آنها چنين مي
 ساخت آزاد حساب يب مطالبات دوام شاقّه ليفاتكبند  از را مساكين و ضعفا …”
 از يلوح بر را) شاهجهان( ننشا قضا فرمان سواد خيرانديش طبع استصواب  بهو

 آنحضرت يبقا يبنا كه گردانيد نصب جامع مسجد درگاه در نموده نقش سنگ
 آيين معدلت قوانين و قواعد اساس و باد پايدارچون پاية بنيان عدل و احسان 

 داد و دين بنياد مانند برين چرخ دوران دوام تا قرين سعادت صاحبقران يثان
  ١“…بماند برقرار و استوار

                                                   
تصحيح و تحشي از دکتر سيد محمد يونس , نامه شاهجهان: محمد بن محمد محمود, اي جالالي طباطبايي زواره  .1
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نامه زيبائي كشمير را وصف كرده اولين  جا در مثنوي پادشاه كليم همداني چندين
مرتبه وقتي كه جهانگير براي سير آن سرزمين رفت، همراهش بود، چنانكه دربارة 

  :١نويسد صعوبت و آسايش سفر وي چنين مي
  گرمـــا و ســـرما شـــه دادگـــر    بـــه

  بــرون آمــدي چــون بهــار از نقــاب    
  ظـــرچـــه كـــشمير معـــشوق اهـــل ن

ــست  ــه در عالم ــشتي ك ــار خ ــرش چ   ب
ــدنام ازو    ــر بـ ــشته در دهـ ــوان گـ   تـ
ــبا  ــشارد صـ   اگـــر يـــك گلـــش را فـ
  ز كــشمير تــا زيــب ايــن مرحلــه اســت
  بــــود عرصــــة آن ســــواد بهــــشت
ــم   ــارد قلــ ــر نگــ ــادابيش گــ   ز شــ

  وصـــفش ســـخن هـــرگهم داد رو بـــه
ــنا  ــده آشـ ــا شـ ــين تـ ــا زمـ   عـــصا بـ
ــان   ــت چنـ ــرط رطوبـ ــوايش ز فـ   هـ

ــه ــه   ب ــا ب ــود پ ــر ش ــنا  ره گ ــنگ آش   س
  روخـتـر فـوثـك ت بهـوايـش رطـوبـه

ــه ــردي  ب ــشمير ب ــور و ك ــهاله ــر  ب   س
ــه ــاب  بـ ــه كاميـ ــي شـ ــشمير رفتـ   كـ

ــبزه   ــر و س ــا س ــش ت ــر  گل ــا كم   اش ت
ــه ــست  بـ ــس ماتمـ ــسردگي مجلـ   افـ
ــه   خــور غوطــة شــام ازو خــون غوطــه ب

ــه ــمرقند را  بـــ ــوزد ســـ   رو آب ســـ
ــان  بـــه ــتينـــه آروي جهـ ــه اسـ   آبلـ

ــشت  ــوي به ــه در اصــل ج ــوادي ك   س
ــر  ــاق ن ــبز چــون س ــمشــود س   گس قل

  زبـان بــرگ گـل گــشت از رنـگ و بــو   
ــا  ــشو و نمــ ــده نــ ــل دمانيــ   ازو گــ
ــسمان    ــفته از ري ــود س ــوهر ش ــه گ   ك
ــا   ــابي ز پـ ــنگ يـ ــيش در سـ ــر بـ   اثـ

  سـوخـتـر بـآتــش همـه هيـزم ت هـب
  رگ نهرهـــا در تـــن ايـــن زمـــين   

  جوش فـيض انـدران خـاك و آب      بس ز
ــه ــام  ب ــشت و ب ــاران ز هــر پ ــصل به   ف

ــل    ــگ گ ــا تن ــرده ج ــا ك ــر آب و گي   ب
ــر  ــاي تــ ــوار گلهــ ــرهاي ديــ   ز ســ
ــده    ــرون آمـ ــاهراهش بـ ــل از شـ   گـ

  اش دلكـش آمـد بـرون        چو گـل سـبزه    
ــود    ــان ب ــنگ پنه ــه در س ــراري ك   ش

ــم متّــ  ــين  به ــين جب ــو چ   ٢صل همچ
  گل از گل دمـد چـون حبـاب از شـراب        
ــام    ــوده ج ــه پيم ــل و الل ــر گ ــر اخت   ب
  ز يك كف زمين رسته صـد رنـگ گـل         
ــر     ــا كم ــده ت ــور آم ــسوي ح ــو گي   چ
  ز انگــشت هـــر جـــاده خـــون آمـــده 

  نگـل از ســنگ چــون آتـش آمــد بــرو  
ــود   ــوان بـ ــاي الـ ــم گلهـ ــه تخـ   همـ

                                                   
 . تا آخرين سطر٦٠ب الي ٥٨ شمارة برگ گلستاننگاه كنيد نسخة   .1
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  ٢٢٢   پارسيقند

  

ــا    ــيب پ ــود آب از آس ــارش ش ــو خ   چ
  كـه سـيال شـد      گلش همچو مـل بـس     

  رطوبـــت چنـــان بـــرده ز آتـــش اثـــر
ــاس   ــن قيـ ــش دوزخ ازايـ ــد آتـ   كننـ

ــوج   ــان مـ ــت چنـ ــار از رطوبـ   دار چنـ
  فـت كف برگش از بـس كـه رفعـت گر         

  بدانــسان كــه از ديــده خيــزد نگــاه    
ــر  ــشان داده ابـــ ــراد دل ميكـــ   مـــ

ــ  ــداول در آن عرصــ ــرورةجــ    پرســ
ــه ــوج فــوج     ب ــان ف ــر نهــر مرغابي   ه

ــضه  ــر بي ــش مگ ــاب  در آب ــر حب   اي ه
  هميــــشه رگ ابــــر آن ســــرزمين  
  هواهــــاي فرســــودة نــــيم رنــــگ 
  ز آبـــش دمـــد گـــل بـــسان حبـــاب 
ــش از آب آرد بـــــدر   ــول آتـــ   كـــ
ــتان  ــاي آن بوســ ــام گلهــ ــر نــ   اگــ

ــس ــابي بــ ــودكتــ ــستان شــ   ان گلــ
ــن     ــن چم ــمع در اي ــا ش ــشو و نم   ز ن
ــصا     ــر ع ــي ب ــازي گل ــد س ــو پيون   چ

ــرم لشكر  ــه گ ــان نامي ــشيچن ــت ك   س
  ز بــوم و بــرش ســبزه در مــاه تيــر    
  ز جـــوش رطوبـــت مـــدان هـــيچ دور
ــكار  ــود آشـ ــر شـ ــر گـ ــشكي اثـ   ز خـ
ــبز    ــاج سـ ــردد در آمـ ــر گـ ــي تيـ   نـ
ــار   ــاند بهـ ــل رسـ ــي گـ ــش از پـ   گلـ

  خـاك   اش رنـگ بخـشد بـه       چنان سبزه 
ــ  ــشكر كن ــو ل ــزار چ ــه زان مرغ   د خيم

ــرورد    ــان پ ــمع ج ــس ش ــادش ز ب   ز ب

ــا   ــا كجـ ــود تـ ــت بـ ــش را نزاكـ   گلـ
ــه ــد  بـ ــال شـ ــبد آب غربـ ــب سـ   جيـ

ــرر     ــد ش ــگ آم ــره همرن ــا قط ــه ب   ك
  هــراس از آننــد خلقــش ز حــق بــي   

ــكار   ــود آش ــوجش ش ــت م ــه از پوس   ك
ــت   ــت گرف ــيد بيع ــويي ز خورش ــو گ   ت

ــه ــاه   بـ ــد گيـ ــه رويـ ــشمير ز آيينـ   كـ
ــر  بـــه ــاده ابـ ــه افتـ ــام و در و كوچـ   بـ

ــر روي    ــف ب ــون زل ــده چ ــورپراكن    ح
  بگـــسترده بـــر آب پرهـــا چـــو مـــوج

ــابي  ــرآورده مرغــ ــاب بــ   اي از حجــ
ــتين  ــه در آســ ــم گريــ ــسان قلــ   بــ

  ســـنگ هـــا را بـــه  توبـــهةزده شيـــش
  هـــوايش عجـــب نقـــشها زد بـــر آب
ــر  ــارش نگــ ــضر بهــ ــات خــ   كرامــ
ــان  ــم آورد در ميــــ ــر قلــــ   دبيــــ
ــود   ــو ريحــان ش ــبو چ ــاش خوش   رقمه
  دوانـــد رگ و ريـــشه انـــدر لگـــن   
ــا    ــشو و نمــ ــداد نــ ــرد ز امــ   بگيــ

  سـت  زيـر پـا سـبزه در سركـشي       كه در   
ــر   ــقان اوج گيــ ــو دود دل عاشــ   چــ
ــور    ــد از تن ــنبل دم ــون دود س ــه چ   ك

ــب روزه  ــز در لـــ ــي بجـــ   دار نبينـــ
ــبز    ــاج س ــانة ع ــود ش ــان ش ــو مژگ   چ
ــار    ــك را در كن ــل اش ــق گ ــو عاش   چ
  كه مينا تـوان سـاخت زان خـاك پـاك          
  شود جـاي مـيخش همـه چـشمه سـار         
  گريبــــان فــــانوس بــــر خــــود درد
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ــي  ــس بـ ــسان نفـ ــوايش بـ ــار هـ   غبـ
  كلــيم اســت بــا بلبــل ايــن چمــن     

ــه ــست  ب ــاب ني ــشمير جــز خــاك ناي   ك
ــي   ــاك را مـ ــا خـ ــراي بنـ ــد بـ   خرنـ

ــهتـــ ــاجتشخـــاك  يمم بـ   ار بـــود حـ
ــار   ــق بـ ــر دل خلـ ــود بـ ــا بـ   در آنجـ

ــه ــده  جــز آبــش ب ــرم خــون آم ــل گ   گ
ــه  ــر ب ــزان گ ــي  خ ــتان م ــن بوس   رود اي

   بــرف در ايــن چمــن  ازل برآيــد گــ 
ــار   ــحاب از بحـ ــرد سـ ــر وام گيـ   گهـ
ــان   ــداد زمــــ ــان او امتــــ   خيابــــ
ــار او    مـــساحت خجـــل گـــشته در كـ
ــاعر ار آرزو  ــد شـــ ــالمت كنـــ   ســـ

ــدي كهكــشان  اگــر راســت ــن ب ــر زي   ت
  ســـيرش رود چـــو شـــه كامگـــار بـــه

  چــو نهــرش ز پايــان نــدارد نــشان    
ــو گــويم ســخن     ــردي آبــش چ   ز س
ــاب    شــود چــون ز ســرديش مــاهي كب

  بهـــم داده دســـت چنـــار خيابـــان  
ــاب  ــة آفتــ ــرگش و پنجــ   كــــف بــ
  بــرين نــه چمــن ديــده گرديــده اســت 

  گــل طــرح ده رنــگ و بــو هــوايش بــه
ــود   ــر شـ ــت سـ ــرا زينـ ــش هركـ   گلـ
  پــــي ســــير ايــــن بــــاغ آراســــته

ــه ــان    ب ــشايد ده ــل گ ــا گ ــازه ت   خمي
ــي    ــد م ــستي ز ح ــه م ــان الل ــرد چن   ب

ــه   ــون ب ــد مجن ــر بي ــن  س ــاك چم   خ
  طــراوت ز هــر بــرگ ريــزان ببــين    

ــده    ــب زن ــان ش ــفا ج ــبش از ص   دار ش
ــن   ــاد وط ــه ي ــش رفت ــگ از دل ــو زن   چ
  زميـــنش بجـــر ســـبزه و آب نيـــست

برنـد    آن كـشورش چـون نمـك مـي          به
  بيارنــــــد از شيــــــشة ســــــاعتش
ــار   ــاطر غبـ ــردد ز خـ ــه گـ ــر رفتـ   اگـ
ــده  ــرون آمـ ــم بـ ــد موسـ ــل از بنـ   گـ

ــه ــي   بـ ــران مـ ــل زعفـ ــير گـ   رود سـ
ــرهن بــــه ــادابي يوســــف از پيــ   شــ

ــار  ــد نثـ ــرح بخـــش خواهـ ــراي فـ   بـ
ــاودان   ــشرت جـ ــون عـ ــر چـ   درو نهـ

ــي ــدار اومعــــ ــده مقــــ   ن نگرديــــ
ــو    ــد گفتگـ ــان كنـ ــر غلطـ   از آن نهـ

ــي ــشان  نمـ ــرش نـ ــاه نهـ   دادي از شـ
ــه ــذار  ب ــد كــشتي گ ــد چن   عرضــش كن

ــي ــك مـ ــان  تنـ ــت بادبـ ــود طاقـ   شـ
ــه  ــي بـ ــس را ببينـ ــن  نفـ ــاي مـ   لبهـ

ــه ــاب  بــ ــي آفتــ ــاحل رود از پــ   ســ
ــست   ــال نش ــزان را مج ــد خ ــه نده   ك
ــضاب  ــد دســت و خ ــشته مانن   يكــي گ

ــاغ كــم ديــده اســت  بــه   ايــن خرمــي ب
ــسيم  ــو نـ ــار سـ ــدن چـ ــرش در بـ   تـ

  دمــــاغش ز بــــاالي او تــــر شــــود
  ســـر نـــرگس از پـــيش برخاســـته   

  ش در زمــانا دهــد اللــه جــام مــي   
ــي  ــد مـ ــز بـ ــان نيـ ــزو باغبـ ــرد كـ   بـ

ــه ــن    ب ــر م ــر فك ــويي س ــت گ   زانوس
  ابـــر بـــاران ببـــين دريـــن بـــاغ بـــي



  ٢٢٤   پارسيقند

  

  ز قعــر آنمحــيط اســت حوضــش كــه ا
  اش بلنـــد آنچنـــان جـــسته فـــواره   

  تــاسـتهـان ر بيــيـمـشـف كـره وص

ــمان  ــدف آســ ــسان صــ ــد بــ   نمايــ
ــياره  ــويد فلـــك روي سـ ــه شـ   اش كـ

  تـاسـن پس بجـدن ازيـوشي گزيـخم
در اين سفر كليم . كشمير عازم گشت  از الهور بههجري ١٠٤٣ر سال شاهجهان د

 :گردد ل نگاشته كه در زير قيد ميوي دربارة اين سفر مفصّ. همراهش بودهمداني 
  سير كشمير جنّت نظير  بهرفتن شاهجهان

  تخـــت شهنـــشاهي بحـــر و بـــر بـــه
ــدوم   ــود از قـ ــشيده بـ ــعادت نبخـ   سـ
ــا   ــلّ همــ ــد ظــ ــسترده بودنــ   نگــ

ــه ــشمير   بـ ــزار كـ ــر گلـ ــت نظيـ   جنّـ
ــور  ــيد نـ ــال خورشـ ــات اقبـ ــه رايـ   كـ

ــعادت ــهسـ ــان  بـ ــازد مكـ ــور سـ   الهـ
  پنجـــاب نهـــضت نمـــود اختيـــار بـــه
  ســال هــزار و چــل و ســه روان    بــه

ــاه   ــوي اوج م ــامي س ــات س ــد از گ   ش
ــروز   ــي فـ ــالم گيتـ ــشت اعـ   روان گـ
  دو ســردار بــا فــوج خيــل و حــشم    
  كــه در كــشتها كــس نيايــد فـــرود    

ــه ــپاه   بـ ــور سـ ــت عبـ ــشت رعيـ   كـ
ــ ــد از بـ ــهســـرش بدرونـ   وار دن خوشـ

ــاد   ــخ زيـ ــد ز فرسـ ــوچ باشـ ــه كـ   گـ
  شــــود كــــشتي ار پايمــــال ســــپاه
  بـــود نـــامزد از پـــي جبـــر ايــــن    
ــساب   ــسكين حـ ــاي مـ ــان رعايـ   زيـ

ــق ــهموافــ ــد زر   بــ ــصان بيابنــ   نقــ
  قطــع منــازل در آيــد چــو مــاه     بــه

  همــين رســـم دلكــش مقـــرر شـــود  
  ره عـــدل را كـــس نرفـــت اينچنـــين

ــر  ــارك اثـ ــوس مبـ ــد از جلـ ــو بعـ   چـ
  پنجــاب آن دلگــشا مــرز و بــوم    بــه
ــه ــشا   بـ ــشور گـ ــات كـ ــور رايـ   الهـ

  كـــشيدي گهـــي خـــاطر مـــستنير   
ــور   ــن امـ ــد ايـ ــتيار آمدنـ ــم دسـ   بهـ

ــه ــو  بـ ــد پرتـ ــاب كردنـ ــشان پنجـ   فـ
ــار  ــشه روزگــ ــزم شاهنــ   ازيــــن عــ
ــاحبقران   ــاد صـــ ــد از اكبرآبـــ   شـــ
  ســـــر بارگـــــاه فلـــــك اشـــــتباه
ــث ســه روز    ــرزمين بعــد مك   از آن س
ــيم  ــته شـ ــيش فرشـ ــدل كـ ــه عـ   شـ

ــه ــود    بـ ــرر نمـ ــت مقـ ــاس زراعـ   پـ
ــدن ــهيفتــ ــپاه   بــ ــرور ســ ــاه مــ   گــ

ــسي را  ــر ك ــد گ ــهفت ــذار   ب ــشتي گ   ك
ــاد  ــت نهـ ــپاه قيامـ ــرض سـ ــو عـ   چـ

  حكـــم ضـــرورت ز تنگـــي راه   بـــه
ــي امـــين    ــاب خبـــرت گروهـ   ز اربـ
  نماينــــد از روي صــــدق و صــــواب
  ز ســــــركار شاهنــــــشه دادگــــــر

ــه ــات  ب ــه راي ــا ك ــر ج ــاهه ــصور ش    من
ــود   ــشكر شـ ــال لـ ــشته پامـ ــر كـ   اگـ
  ز شاهنـــــشهان عـــــدالت گـــــزين



  هاي عهِد شاهجهاني کشمير در منظومه  ٢٢٥

  

ــشان   ــعادت ف ــره س ــر مته ــد ب ــو ش   چ
  ارخبــر يافـــت از عــرض ميـــر شـــك  

  كـــه خـــاكش نديـــده رخ آفتــــاب   
ــشاد   ــارد گ ــود ني ــف خ ــرگش ك ــه ب   ك
  بــسان جــرس غنچــه مانــده مــدام    
  بجـــاي پـــرش وا شـــود پـــاي ســـير
  مواشــي هــر ده شــود گوشــه گيـــر    

ــه ــهز خانـ ــدر    بـ ــه بـ ــحرا نرفتـ   صـ
  ز يــك نعــره بــر هــم زن لــشكري    
ــود از درش   ــدان ب ــه دن ــاري ك ــه غ   چ
  كــه نــاخن ز پــشتش شــود آشــكار    

ــه ــاب   ب ــك رق ــرد مال ــذر ك ــشتي گ   ك
ــتگير   ب ــه دس ــك بچ ــد ي ــد و ش   يفكن

  آســودگي خلــق دمــساز گـــشت    بــه 
  از آن ســرزمين رفـــت چــون بيـــشتر  
ــاز    ــد بـ ــر دادنـ ــل نخجيـ ــر اهـ   خبـ
ــذر    ــسته راه گـ ــفر بـ ــل سـ ــر اهـ   بـ

  خـــاك و هـــالك  بـــهبيفكنـــد آنجـــا
  در فــــيض بگــــشود بــــر كائنــــات
  شـــد آراســـته از چراغـــان جهـــان   
ــاهي در آب    زرانـــدود شـــد فلـــس مـ
  جــدا زنــگ غــم هــر چراغــي زدود    

ــ ــاللمنـــور شـ   ده همچـــو جـــرم هـ
ــشان   ــور داده نــ ــي نــ ــور علــ   ز نــ

  سـبق تمهيـد چـون دســت داد    كـه بـي  
ــه ــا    بـ ــلّ همـ ــسترد ظـ ــي بگـ   دهلـ

  ز فــــضل الهــــي قــــوي دســــتگاه
ــاحبقران  ــشاه صــ ــد شهنــ   روان شــ

  ســــــراپردة شــــــاه صــــــاحبقران
ــار    خــــديو زمــــان صــــاحب روزگــ
  كــه باشــد يكــي جنگــل آن ســوي آب
ــاد    ــم فت ــگ دره ــان تن ــت آنچن   درخ
ــام  ــا كـــل آن مقـ   ز بـــس تنگـــي جـ

ــهز شــاخي ــر   ب ــشيند چــو طي   شــاخي ن
ــير   ــيم شـ ــشه از بـ ــه در آن بيـ   گرفتـ
ــانور    شـــده اســـب شـــطرنج هـــر جـ
  چـــه شـــير آفـــت هـــستي كـــشوري
ــرش   ــوه سـ ــار كـ ــود غـ ــانش بـ   دهـ
ــسار   ــينة كوهـ ــر سـ ــه بـ ــد پنجـ   زنـ

ــه ــيران ز آب  بـ ــر شـ ــگ نخجيـ   آهنـ
ــه ــير   بـ ــار شـ ــي چـ ــازوي مردانگـ   بـ
  آن بــوم و بــر ايمنــي بازگـــشت    بــه 
ــه ــال رايـــ  بـ ــر ااقبـ ــتح و ظفـ   ت فـ
  صــــياد دلهــــا شــــه ســــرفراز بـــه 

  اي چنـــد شـــير دگـــر كـــه در بيـــشه
ــهمناك  ــل سـ ــوي هيكـ ــير قـ   دو شـ

ــي   ــب ف ــا ش ــرات درينج ــش ب   ض بخ
ــه ــن روان   بـ ــشاه روشـ ــم شهنـ   حكـ

ــان ــهچراغ ــاب    ب ــده ت ــو افكن ــا چ   دري
ــود  ــم از دل ربـ ــشتي غـ ــان كـ   چراغـ
ــال   ــه كمــ ــفينه گرفتــ ــروغ ســ   فــ
  هـــــــالل ســـــــفينه در آب روان 

ــان  ــن چراغ ــرد زي ــهخ ــاد   ب ــرت فت   حي
ــيد   ــال خورشـ ــات اقبـ ــو رايـ ــچـ   اشـ

ــاه   ــران پنـ ــاه غفـ ــد شـ ــوي مرقـ   سـ
ــيان    ــشت آشـ ــديو بهـ ــايون خـ   همـ
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ــسان درم    ــر ني ــون اب ــت چ ــرو ريخ   ف
ــال را   ــرد آمـ ــد و بـ ــيل آمـ ــه سـ   كـ
ــسان روان   ــر اح ــد بح   از آن روضــه ش
ــام  ــالم نظـ ــالن شـــيخ عـ   ســـر واصـ

ــسته  ــف نابـ ــشود در لطـ ــر وي گـ    بـ
ــناس   ــردم روشـــ ــد رو مـــ   نهادنـــ
ــالح   ز گوشــــه نــــشينان اهــــل فــ
  ز ارشادشــان گمرهــان حــق گـــزين   
ــدعا    ــوهر مــ ــد از گــ ــب شــ   لبالــ
  فـزون از طمــع هــر كـس انعــام يافــت  
ــخا  ــيط ســ ــالم محــ ــشاه عــ   شهنــ
ــود   ــشاه بـ ــاه شهنـ ــر گـ ــه نخجيـ   كـ

ــه ــار روز   ب ــد چ ــرم ش ــي گ ــيد افكن   ص
ــار    ــشه كامگـ ــك روز شاهنـ ــه يـ   كـ
ــاحبقران   مـــــسمي ز خاقـــــان صـــ

ــ ــار بــيش     هب ــد يكب ــك نيفكن ــر ي   ه
ــشان  ــوهر ف ــشت گ ــين گ ــب اينچن   ز ل
ــسان شــكاري نــشد هــيچ بــار       بدين
ــيش    ــد پـ ــروز در عهـ ــديم يكـ   فكنـ
  بگفتــــا كــــه در صــــيدگاه جهــــان

ــا را ــاد مـــ ــهنيفتـــ ــراد  بـــ   دام مـــ
ــه بدينـــ   ــدون قمرغـ   ان شـــكارسبـ

ــه ــار    ب ــم دوچ ــا ه ــشتند ب ــرهند گ   س
ــد    ــشن عي ــود ج ــا ش ــا مهي ــه اينج   ك
ــود    ــستان ش ــك گل ــرهند رش ــه س   ك

ــه ــار  ب ــرد به ــسخه گي ــز آن ن ــوعي ك   ن
  همــــان روز رايــــات داراي دهــــر  

ــك  ــاه مالــ ــراپردة شــ ــابســ    رقــ

  رمخـــدام آن روضـــه دســـت كـــ بـــه
ــاران افـــضال را    ــت بـ ــان ريخـ   چنـ
  چـــو خورشـــيد بـــا پنجـــة زرفـــشان 

ــه ــرام    بـ ــپهر احتـ ــزار سـ ــرف مـ   طـ
  مجــاور دريــن روضــه هــم هركــه بــود

ــي ــهز دهل ــاس    ب ــردون اس ــاه گ   درگ
  ز اربـــاب علــــم و زاهـــل صــــالح  
ــن   ــمعند در راه ديـ ــه شـ ــشايخ كـ   مـ

  وار دامـــان هريـــك جــــدا   صـــدف 
ــت    ــام يافـ ــرم كـ ــر كـ ــا ز بحـ   تمنـ

ــا  ــيد دلهـ ــهپـــس از صـ ــا  بـ   دام عطـ
ــي ــهز دهلـ ــود    بـ ــه نمـ ــالم توجـ   پـ

ــروز  ــي فـ ــاه گيتـ ــيدگه شـ   در آن صـ
  چنان خوش نشين گـشت نقـش شـكار        

  »خـاص بـان   «زخم تفنگي كـه شـد        به
ــويش   ــت خ ــد از دس ــو افكن ــل آه   چه
  شهنـــشاه صـــيد افكـــن كــــامران   

ــرده   ــا ب ــه ت ــي ك ــهام پ ــكار  ب   ذوق ش
  همــين شــانزده آهــو از دســت خــويش
ــاه از آن   ــشت آگ ــان گ ــت مك ــو جنّ   چ

ــه ــ بـ ــاديـــك روز از هـ ــو زيـ   ژده آهـ
ــسي  ــدارد كــ ــاد نــ ــاريــ   در روزگــ

  قــــدوم شهنــــشاه و فــــصل بهــــار
  فرمـــانبران حكـــم عـــالي رســـيد بـــه

  چنــان جــشن نــوروز ســامان شــود    
  …شــود بــزم شــاهي ز نقــش و نگــار 

ــد ز شــهر     ــرون ش ــعادت ب ــرين س   ق
ــه   گـــردون برآمـــد در آن روي آب  بـ
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  ســـيوم روز خـــرداد از آن ســـرزمين  
  ز كـــشتي ببـــستند بـــر پـــل حبـــاب

ــه  ــالي ب ــات ع ــو راي ــ چ ــيدم ه ــر رس   ب
ــام  ــا تمــ ــوار اينجــ ــود راه همــ   شــ
ــسار  ــر كوهــ ــد راه بــ ــا فتــ   ازينجــ
ــست   ــشتر راه نيـ ــن پيـ ــتر را ازيـ   شـ
ــوه   ــغ كـ ــر تيـ ــغ بـ ــون دم تيـ   ره چـ
  منـــازل ز كـــشمير تـــا ايـــن مكـــان 

ــ ازينجـــا بـــه   ت عـــديلكـــشمير جنّـ
ــر   ــون دســت اهــل هن   رهــي تنــگ چ
  رهي تنـگ ميـدان چـو در سـبحه تـار           
ــار راه   بــــود شــــهر كــــشمير را چــ
ــر     ــر خط ــه پ ــعوبت هم ــر ص ــه ب   هم

ــاده  ــط ج ــده از خ ــار ) اي(ش ــو ت   همچ
  ميـــان دره رخ چـــو گـــردد فـــراخ   

  مقـــصد بـــود زآن ســـه راه دگـــر بـــه
  ارزينهـــ ولـــي ســـرد سيريـــست بـــي

ــور   ميـــــسر نگـــــردد از آن ره عبـــ
  بــــود جــــاده هــــا در ره كوهــــسار
ــر خطــر      ــن شــارع پ ــو پــرده دري   چ
  بــديهاي راهــش چــو كــردم بيــان     
ــست    ــا هم ــر ب ــب و هن ــن راه عي   دري
  ز هــر يــك ازيــن چــار ره رهنــورد    
  ز آغــــــاز آن راه تـــــــا انتهـــــــا 
  روان آبـــــشار از يمـــــين و يـــــسار
ــوه  ــراپاي كــ ــه ســ ــنوبر گرفتــ   صــ
  صـــف آرا شـــده بـــر ســـر كوهـــسار

  ســحاب ا قطــره افــشان چنــان بــيهــو

  روان گـــشت اعـــالم نـــصرت قـــرين
  كـــه بگذشـــت دريـــاي لـــشكر ز آب

ــ ــپهتوقّــ ــان ســ ــشيدف عنــ    را كــ
  دگــر برفـــراز و نـــشيب اســـت گـــام 
ــن راه دار   ــد ازيـ ــود بعـ ــعوبت شـ   صـ
ــست   ــاه ني ــوه جانك ــز ك ــه در راه ج   ك

ــه ــردون شــكوه  ب ــوه گ ــه ك   رفعــت هم
  مقــدار بــرج اســت تــا آســمان     بــه

  بـــرد بـــار را آدم و اســـب و فيـــل   
ــدگر   ــوي يكـ ــس پهلـ ــه دو كـ   نرفتـ
  چـــو دانـــه درو رهنـــوردان قطـــار   

ــه   ــد ب ــك افت ــر ي ــه از ه ــسار راه ك   كه
  ده هــا كــوه هــا را كمــر   خــط جــا 

ــار وار  ــاره زنّــــ ــليماني خــــ   ســــ
ــنگالخ  ــايد از ســـ ــدمها بفرســـ   قـــ
ــر   ــال نزديكتــــ ــر پنجــــ   ره پيــــ
ــار   ــاه از به ــردد دو م ــي نگ ــا ط ــه ت   ك
ــرف دور  ــانع بـــ ــردد ز ره مـــ   نگـــ

ــه ــار    ب ــاز ت ــتة س ــر دس ــو ب ــي چ   تنگ
  بـــود هــــر قــــدم ســــد راه دگــــر 
  نگـــارم ز خـــوبيش هـــم داســـتان   
  كه در خانه هـم سـور و هـم ماتمـست           

ــ ــردچـــو آهنـــگ گلـ ــشمير كـ   زار كـ
ــه  ــذارد بـ ــا  گـ ــه پـ ــل و اللـ   روي گـ

ــو از  ــار  آچـ ــيض پروردگـ ــمان فـ   سـ
ــه  ــدي بـ ــه در بلنـ ــوه همـ ــاالي كـ   بـ
  فــوق حــصار  برابــر چــو كنگــر بــه   
  فـرقش پـر آب      كه شد طاس نرگس بـه     



  ٢٢٨   پارسيقند

  

ــمن  ــوش ياسـ ــوي خـ ــن ره ز بـ   دريـ
  ســر زمــين رفتــه در زيــر گــل ســر بــه 

  گــل از گــل برآيــد دريــن بوســتان    
ــه ــار  بــ ــين كاتــــب نوبهــ   روي زمــ

  زمـين صـفحه شــد سـاق نـرگس قلــم    
ــن    ــضمونش اي ــت م ــور اس ــفير طي   س

  هــر كوهــسارش هــزاران نهــال    بــه
ــه   ــم ب ــاز از ه ــبزه ممت ــه س ــگ هم   رن

ــت   ــن بوسـ ــر دريـ ــنبل تـ ــود سـ   انبـ
  پـــا تمـــامي نزاكـــت ز ســـر تـــا بـــه

ــود    ــه ب ــسن آنچ ــيم ح ــت در اقل   نزاك
ــار     ــنبل نگ ــنع س ــة ص ــد خام ــو ش   چ
ــود    ــستان وج ــه در گل ــل ك ــر آن گ   ه
ــر   ــوم و ب ــن ب ــحراي اي ــرش ص ــود ف   ب

ــش    ــل بي ــسام گ ــت اق ــز اينهاس   ارمج
ــگ  ــام آب و رن ــاي انجــم تم   چــو گله
  گرش دسته بنـدي شـود چـون حبـاب          
ــال   ــوزون نه ــوع و م ــرگ مطب ــه ب   هم

ــ ــرةدر آيينــ ــر  بــ ــرگ منيــ   گ بــ
ــا بــه     ــن روي گلــبن ز پــا ت   ســر ازي

  ز هــر دره نهــري روان پــر خــروش   
ــد مــــي ــار گوارنــــده ماننــ   در خمــ

  خجـــل آينـــه از صـــفايش چنـــان   
ــه ــين    ب ــر زم ــشانيش ب ــه اف ــا ك   هرج

  ثباتيـــست بـــا ســـرديش آنچنـــان   
ــه ــرد  بـ ــا چنانـــست سـ ــام گرمـ   هنگـ
ــه ــان     ب ــنبل چن ــر س ــر نه ــراف ه   اط

  ازيــن پــيش چــون شــاه جنّــت مكــان 

ــ ــدن معطّــ ــرهن در بــ ــود پيــ   ر شــ
ــتر   ــود آسـ ــان شـ ــره پنهـ ــه از ابـ   كـ
ــران   ــد زعفـ ــل دمـ ــسانكه از گـ   بدانـ
ــار   ــنع پروردگــ ــة صــ ــت آيــ   نوشــ

ــ ــفحه آمـ ــمبـــرين صـ ــشه رقـ   د بنفـ
ــين    ــر زم ــا ب ــش پ ــا كف ــذار ب ــه مگ   ك
ــدال  ــشمة اعتـــ ــده ز سرچـــ   دميـــ
ــگ   ــه تن ــم رفت ــوش ه ــت در آغ   ز الف
  ســــوادي ز ســــبزان هندوســــتان  
  ز ســــاق ســــيه دل ز مــــردم ربــــا
  همــه دســت قــدرت فــراهم نمــود    

  كــار همــه رفــت در شــاخ و بــرگش بــه
ــود  ــين نمـ ــام تعيـ ــر آن نـ ــضا بهـ   فـ
ــر   ــا كمـ ــادابيش تـ ــوج شـ ــد مـ   رسـ

ــر آن   ــت بـ ــشد از نزاكـ ــارنـ ــام بـ   نـ
  هر دشت بـر سـبزه جـا كـرده تنـگ             به

ــته آب   ز آســـــيب افـــــشردن رشـــ
ــه ــالل    ب ــر م ــرمن ه ــش خ ــگ آت   رن

ــايگير    بـــود عكـــس گلهـــاي تـــر جـ
ــر   ــته اي در نظـ ــو گلدسـ ــد چـ   نمايـ
ــوش     ــشم و گ ــت چ ــة راح ــه ماي   هم
ــار    ــسيم به ــون ن ــبك چ ــف و س   لطي
  كه گلگـون شـود عكـس زنگـي در آن          

ــه  ــد ب ــين   نماي ــد دف ــه باش ــاك آنچ   خ
ــه  ــردن ب ــوانش ب ــه بت ــان  ك ــد ارمغ   هن
ــارد بــه   دســت آبخــورد كــز آن تــشنه ن

ــر رخ دل    ــو ب ــف از دو س ــه زل ــك   رانب
  گلـــزار كـــشمير گـــشتي روان    بـــه 
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ــار در كوهــــساريك ســــپه را بــــه   بــ
  كـــشيد ازيــن راه لـــشكر تعــب مـــي  

ــا    ــرده ج ــر ك ــر كم ــوه را ب ــه ره ك   چ
  اختـــر قـــرين ســر كـــوه گـــشته بــه  

ــام   ــورد ز ازدح ــرهم خ ــو ب ــو چ   دو پهل
  ز دوري ايــــن راه وحــــشت فــــزا   
ــاحبقران  ــاني صـــ   ازيـــــن روي ثـــ

ــه ــو داد از ورد   بـ ــعادت چـ ــر سـ   منبـ
  فرمــــان شــــاهجهان مطــــابق بــــه

ــام  ــاي عظـ ــهزاده هـ ــشاه و شـ   شهنـ
  ابـخـتـود انـت نمـه دولـي را كـكس

  همــي بــرد بــا خــويش آن كامگــار    
  پريـد  تن از كـوه چـون مـرغ جـان مـي       

  بـــــــود دره كـــــــوه را منتهـــــــا
ــسافلين   ــفل الـــ ــي اســـ   دره معنـــ
ــام  ــي را مقــ ــر دره يكــ ــود قعــ   شــ

  يــك از تــن جــدا شــود عــضوها يــك
ــشايندة  ــان گـــ ــشكالت جهـــ   مـــ
  ترتيـــب قـــسمت نمـــود ســـپه را بـــه

ــان  ــم آورد در ميــــ ــان قلــــ   زبــــ
ــام زگ   يدنـــد چـــون كـــوچ را بـــر مقـ
  اه را در ركابــشـنـهـد شــاشـه بـك
 بود ولي عمرش وفا نكرد اين نامه پادشاهاگرچه قدسي مشهدي هم مشغول نوشتن 

شق و عالقه كشمير ع  بهكار ناتمام ماند ولي او هم مثل شاعران ديگر ايراني نسبت
  :كالم وي برآيد چنانكه ازداشت  فراوان مي

ــشني   ــسب گل ــشمير رضــوان ن ــه ك   چ
ــن    ــن چم ــنم زي ــابي ك ــست انتخ   نخ
ــان   ــيش از بي ــاغ ب ــن ب ــود وصــف اي   ب
  همــين وصــف بــاغ فــرح بخــش بــس
ــرين   ــار آفـ ــنعت بهـ ــسيمش ز صـ   نـ
  ز بـــرگ گلـــش خلـــد رو ســـاخته   
  طــــراوت ز روي گلــــش منفعــــل  

  ز هــــر كنــــاراز گلهــــاي الــــوانش 
ــاغ ز بــس ســير ــازه ب ــن ت    رنگــين دري

ــه ــمن  ب ــل و ياس ــحنش ز جــوش گ   ص
ــاغ  ــازه بـ   ز بهـــر شـــكفتن دريـــن تـ
  ارم را دل از آرزوي گلــــــــــــــش
ــود شــاهد جــوش گــل    همــين بــس ب
ــد  ــاغ رنگــين دمي ــن ب ــان گــل دري   چن

ــت    ــش راس ــت گل ــه جنّ ــياك   ز خرمن
  ز بــاغ فـــرح بخــش گـــويم ســـخن  

  عجــز اسـت قايــل زبــان  بــهز وصـفش  
  آيـد از دســت كــس  كـه وصــفش نمــي 

  قلمهــــاي نخلــــش نگــــار آفــــرين
  خــاكش وضــو ســاخته    بــهرطوبــت

ــل   ــروش خجـ ــاالي سـ ــدي ز بـ   بلنـ
  بـــساطي فـــرا چيـــده رنگـــين بهـــار
  ز بــوي گلــش رنـــگ كــرده دمـــاغ   
ــن    ــرغ چم ــضة م ــه در بي ــده غنچ   ش
ــاغ   ــل دمـ ــي گـ ــانيده در غنچگـ   رسـ
  پريـــــشانتر از طـــــرة ســـــنبلش   
ــل   ــوش گ ــزان گ ــام خ ــشنيده ن ــه ن   ك

  تــوان رنــگ چيــد  مــياش كــه از ســايه
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  چــه گلهــاي رعنــا دريــن اللــه زار    
ــران    ــبن گ ــار گل ــل ب ــد ز گ ــان ش   چن
ــار  ــراوت نگــ ــتان طــ   دريــــن بوســ
  ز پهلــوي گــل شــد چنــان عطــر يــاب

ــر ــبزه زمــ ــرد ســ ــاز د بــ   اش را نيــ
  دل از فــيض جنّــت درو بهــره منـــد   

ــان غنچــه    اش از هــوا تــر دمــاغ   چن
  دريـن بـاغ فــرش اسـت نـشو و نمــاي    

ــه ــدم  ب ــل ق ــشه در گ ــد ري ــاكش نه   خ
ــست   ــرو را دل شك ــسي س ــارش ب   چن

ــه ــه  بـ ــاج زر يافتـ ــسش تـ ــر نرگـ   سـ
  صـــد اضـــطراب  بـــهز فريـــاد بلبـــل

  خبـــر درو بيـــد مجنـــون چنـــان بـــي
   تـــاجوقعيـــ  بـــهرســـانيده ســـروش

  بـــود فـــرش دايـــم دريـــن بوســـتان
ــاكش آب    ــر خ ــيده ب ــر پاش ــس اب   ز ب
ــسار  ــرون آرد از شاخــ ــسيمش بــ   نــ
ــه   ــن دوختـ ــر چمـ ــر بـ ــقايق نظـ   شـ

ــرگس ــرده ن ــهمگــر ك ــاه  ب   ســويش نگ
  كنــد بــر ســمن عطــر تــري صــبا     

ــوز دارد  ــدح سـ ــراب قـ ــهشـ ــام  بـ   جـ
  چــو رخــسار ســاقي ز جــام شــراب    
ــاز    ــواب ن ــكر خ ــشم از ش ــده چ   نمالي

ــ   ــستان گ ــن گل ــوي اي ــر س ــد گ   ذاركن
  اش بـــر بيـــاض چمـــن خـــط ســـبزه

ــاغ  ــوزون بـ ــبزان مـ ــيش سـ ــود پـ   بـ
ــشت    ــر بهـ ــتان سراسـ ــن بوسـ   دريـ
ــسار  ــاية شاخــ ــاغ از ســ   دريــــن بــ

  خــزان را پـــس پـــشت كـــرده بهـــار 
ــ ــيانكـــه افكنـــد از شـ   اخ مـــرغ آشـ

ــار   ــستن به ــسته ب ــل ب ــاي گ ــوان ج   ت
  كه چون گل دهـد بـرگ گلـبن گـالب          
ــاقوت ســاز     ــه ي ــاكش از الل ــف خ   ك
  نظـــر از تماشـــاي ســـروش بلنـــد   

  خــورد بــر دمــاغ  مــيكــه بــوي گلــش
ــواي     ــن ه ــرد زي ــت ب ــت رطوب   رطوب

ــيده   ــم رس ــبنمش ن ــه از ش ــهك ــم  ب   ن
  بـــود دســـت بـــسيار بـــاالي دســـت
ــه   ــر يافتـ ــارب نظـ ــه يـ ــشم كـ   ز چـ

  سته هـر سـو ز خـواب       بهشتي دگـر جـ    
ــر    ــوي س ــرده از م ــا ك ــال پ ــه خلخ   ك

  اش را خـــراج  زمـــرد دهـــد ســـبزه  
ــزان  ــام خـ ــشنيده نـ ــه نـ ــاري كـ   بهـ
ــحاب  ــز سـ ــوا جـ ــدارد هـ   غبـــاري نـ
ــار  ــو به ــرگ گــل از روي هــم ن   چــو ب
  ز نــــرگس نظــــر بــــازي آموختــــه
  كــه افكنــده از ســر شــقايق كـــاله    

ــد ــت فروشـ ــهرطوبـ ــوا  بـ ــبنم هـ   شـ
  كـــه داده بجـــز اللـــه عـــيش مـــدام

ــن در گر ــاب  چمـ ــل آفتـ ــت از گـ   فـ
ــك ــاز  فش ــه ب ــر غنچ ــرده ب ــل ك   تن بغ

ــار ــد اختيــــ ــدليبي كنــــ   ارم عنــــ
  در انـــــشاي مـــــوزوني نـــــارون  
ــرو داغ  ــارون ســـ ــوزوني نـــ   ز مـــ
ــشت     ــوان نك ــه رض ــالي ك ــابي نه   ني
ــكار  ــر رحمـــت شـ ــان ابـ ــد باغبـ   كنـ
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  قلمهـــاي ايـــن بوســـتان را زبـــان   
ــل  ــد گ ــبنم زن ــهز ش ــالب  ب ــش گ   روي

ــت   ــام رسـ ــوه كـ ــوبي از آن ميـ   ز طـ
  چه حيرت كه برگ گلـش ز آب و تـاب         
ــاد    ــو يـ ــروش آرد چـ ــي سـ   ز آزادگـ

   آب شد از عكس گل بـسكه خوشـبوي       
ــه ــر   ب ــرد براب ــحنش زم ــهص ــاك  ب   خ

  چكـد رنـگ گـل       مـي   تـري  زز بس كـ   
  درآيــد چــو از شــاه نهــرش ســخن    

ــه ــار  بــ ــا كنــ ــانش آورده دريــ   دامــ
  وصفش كـسي چـون شـود تـر زبـان        به

  خــواب  بــهبــود اختــر بخــت كــس گــر
ــن  ــد و فـ ــدبير كردنـ ــه تـ ــدانم چـ   نـ
ــشار   ــي آبــ ــراغ از پــ ــروزان چــ   فــ
  ز عكـــس چراغـــان بـــود ســـطح آب

ــان ز آب آتــــش انگ    يختــــهچراغــ
  دريــا حبــاب   بــه ز عكــس چراغــان 

  فـــوارة ايـــن حـــريم  بـــهنظـــر كـــن
  ز فــواره ســروش چــو شــد ســيمبر    

  اش ارجمنــــد بــــود بخــــت فــــواره
ــت از آن   ــواره را دسـ ــت فـ ــد سـ   بلنـ

ــياره   ــت س ــود دس ــد  ش ــون بلن   اش چ
  نــدانم چــه نيرنــگ فــواره ســاخت     
ــريم    در افـــشاندن ســـيم دســـتش كـ
  ز رخـــسار گـــردون فروشـــست گـــرد

ــواره  ــرو فــ ــود ســ ــيمتنا بــ   ش ســ
ــان    ــين چن ــه رنگ ــويش از الل ــب خ   ل

ــان ــهخرامـ ــاه   بـ ــو پادشـ ــراف جـ   اطـ

  حـــرف خـــزان  بـــهنگرديـــده هرگـــز
  كه شايد جهـد چـشم نـرگس ز خـواب          
ــاغ پيونــد جــست  ــا نخــل ايــن ب   كــه ب

  را پـــر گـــالبكنـــد شيـــشة غنچـــه 
ــاد   ــد زيـ ــشد قـ ــري كـ ــرواز قمـ   ز پـ
ــالب   ــوض گـ ــشمة آب حـ ــود چـ   بـ

ــه ــاك   ب ــشق پ ــاختن ع ــوان ب ــش ت   آب
ــد  ــن ش ــاك چم ــهز خ ــل  ب ــاد آب گ   ب

  كنــد خــضر پــر آب حــسرت دهــن    
ــاهوار   ــر در شـ ــد پـ ــن كنـ ــه دامـ   كـ
  شـــود پـــر ز آب حيـــاتش دهـــان   
ــش افـــشاند آب    ــواره بـــر رويـ   ز فـ
ــرهن    ــد پيـ ــانوس را آب شـ ــه فـ   كـ
ــا    ــد زرنگ ــه ش ــيمين ك ــوح س ــود ل   رب
  ســـپهري كـــه پـــر باشـــد از آفتـــاب
ــه  ــاهم در آميختـــ ــيم بـــ   زر و ســـ
  چو جـام بلـور اسـت و گلگـون شـراب           
  اگــر بيــد مجنــون نديــدي ز ســيم    
  بـــود قمـــريش را ســـزا طـــوق زر   
ــد   ــتش بلنـ ــيم دسـ ــشاندن سـ   در افـ

  ســـياره ســـيم روان  بـــهكـــه بخـــشد
ــهفلـــك را در آرد ــد  بـ ــيمين كمنـ   سـ

ــداخت  ــاعد گ ــين س ــتين س ــه در آس   ك
ــش   ــرج اف ــفحة خ ــيمدر آن ص   ان ز س

ــته  ــودش سرش ــه ب ــهك ــورد  ب ــن الج   ت
ــن چمــن   ــا چــه باشــد گــل اي ــين ت   بب
  كـــه لبهـــاي ســـبزان هنـــدي زبـــان
ــبحگاه  ــيد در كوچـــة صـ   چـــو خورشـ
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ــواب  ــد صـ ــتن نباشـ ــاغ رفـ   ازيـــن بـ
  ايـربـن دلــيـنـر چـود گـتان بــگلس

  خــواب  بــهرود چــشم نــرگس  مــيچــرا
  ايـتـان سـتـسـان را گلـيـدسـد قـكن

نمودند و  در عصر جهانگير و شاهجهان مسافت كشمير را در دوازه منزل طي مي
چنانكه  .ناميدند  يا لدي مي١زبان كشميري لري راي سرايي بود كه آن را بههر منزل دا
  :نويسد  طباطبائي چنين ميالدين دربارة جالل

 پادشاهي منزل دوازده  بهاست كروه هفت و چهل كه راه آن تمام در الجرم… ”
ي كشمير زبان در كه لري مكاني جنّت حضرت عهد  بهجا يازده. شود مي پيموده
 مهندسان و سازند مي خاص شكل و وضع  بهكه عمارتي از است بارتعزبان 
 يعني پوره خواص محلّ و غسلخانه مشتمل بر خود معهوده ةهندس و طرح  بههند
: اند رسانيده اتمام  بهموجب اين بر نهاده بنا خدمات ةخدم و پرستاران جاي آرام

)١( هتّي وگيج ،)٣(، نوشهره )٢( چنگر تّيه، )بيرم )٦(، هنهتَ) ٥ (،راجور )٤ 
شاجه مرگ،  )١٠( ،پور هيره )٩(، قلي محمد لري) ٨(، پوشانه )٧(، كله

 يافته راه آنها اساس  بهاندراس متمادي مدت اين در که آن بنابر  وپور خان )١١(
 اهتمام ةعهد  بهلري هر مرمت و كشمير سيرارادة  مبادي در حضرت بندگان بود
  .٢“دندفرمو عظّام امراي از يكي

ولي اين . ق رفت ١٠٦١ سال آخرين بار شاهجهان براي سير و سياحت كشمير در
علّت شدت باران چنان پريشان خاطر و دلتنگ گرديد كه تصميم گرفت كه  در مرتبه به

  در اين مورد چنينپادشاهنامهچنانكه محمد وارث صاحب . ديگر اين طرف نيايد
  :نويسد مي

  افزوني باران و طغيان آب رياض و حدايق اطرافسبب  چون اواخر بهار به…”
رونق گرديد و  صفا و بي دل و وسط آن و ديگر بساتين حوالي شهر بي) درياچة(

باغ پايان جهروكَه  آب دل طغيان نمود، چندانكه به) ١٠٦١( بيست و دوم رجب
سار گشت و اكثر  جوشش آب چشمه  درآمد و زمين باغ مزبور نيز به٣درسن

                                                   
1.     =Larhi )براي كامي دمشي ( و  = Larhi) بدال كامي دمشي.( 

 .٢٥٠ص , نامه شاهجهان: محمد بن محمد محمود, اي  زوارهجالالي طباطبايي  .2

 .كردند       نشست و مردم وي را از آنجا زيارت مي         اي كه در آن پادشاه مي        دريچه: درسن يا درشن  .3
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مقارن اين حال بادي وزيد و درخت بسيار كه بيشتر آن . ر خشك گرديداشجا
باغ فيض بخش و فرح بخش و . سفيدار و برخي چنار بود از خيابان درآمد

ر چنانچه مكر. هاي كشمير را صفائي نماند باغات ديگر از بيخ بركَند و سيرگاه از
ة كشمير متوجه خطّ اين موكب معلّي به بر زبان حقيقت بيان رفت كه بعد از

آباد و  وجود بساتين و حدايق دارالخالفه شاهجهان چه با. نخواهد گشت
الهور كه زينت بخش روي زمين و رشك افزاي فردوس برين است لسلطنة دارا

. تماشاي متنزهات اين سرزمين است و نورديدن اين راه دور و دشوار براي سير
رونق شود، قطع  صفا و بي يرگاه بيهرگاه در ايام نزول موكب جهان پيما باغ و س

 ١“…فايده است منازل و طي مراحل عبث و بي
يد و هر چهار دآن اوضاع سياسي سلطنت وي چنان آشفته و دگرگون گرپس از 

جان يكديگر افتادند كه ديگر برايش جز اين  پسرش براي گرفتن تخت دولت طوري به
اكبر مثل زندانيان بماند و تا دم اي نماند كه دست و پايش را شكسته در قلعة  چاره

  .واپسين در آنجا در همان حال بسر برد

  منابع
تصحيح و تحشي از , نامه شاهجهان: محمد بن محمد محمود, اي جالالي طباطبايي زواره .١

مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري , دکتر سيد محمد يونس جعفري
  . م٢٠٠٩نوامبر /ش ه ١٣٨٨اه م آبان, نو دهلي, اسالمي ايران

دكتر پرويز :  احوال و آثار مير سيد علي همداني، مؤلّف،مروج اسالم در ايران صغير .٢
  . ش١٣٧٠سال , همدان, اذكائي، دانشگاه بوعلي سينا

  

                                                   
 .١٥٢برگ , ٣٠٦شمارة ) جنوب هند(نسخة خطّي كتابخانة موزة ساالرجنگ حيدرآباد   .1
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   در کشميري هجدهم ميالد در قرِني فارسادبياِت
  ♦ عطا کريم برقد استاروانشاد
  ∗ احمدي غالم نبسيد: ترجمه

ومند و شگفت جاودانه گاه بريعنوان مرکز و جا  بهيالدي چهاردهم منل قرير از اوايکشم
ران يمور از اي سادات در دورة پرآشوب و دستخوش تيچون تعداد, ديآ يشمار م به
فکر از  ن بزرگوار و روشني از سالطيکي. با و دلربا مهاجرت کردندي زين واديا به

 در دربار يعنوان زبان رسم  به رايفارس) م ١٤٢٠-٧٠(ن يالعابد ني زيريسلسلة شاهم
ت يس سانسکريار آثار نفي بسي ويباني و پشتيخود اعالم نمود و تحت سرپرست

د و مر درآيرشتة تحر ر بهيت در کشميسانسکر يخين اثِر تارياول» ينيترنگ راج «جمله از
 يريزبان کشم به» خايوسف و زلي «ي برگردانده شد و اثر فارسيفارس به» مهابهارت«

 يا العاده شرفت و تحوالت فوقيها از پ  مغولةر در دوريکشم, نيپس از ا. ترجمه شده
ها در قرن  غولپس از سقوط م. دي برخوردار گرديبارآور فارسث مرکز پرثمر و يح از

 .دندياقتدار رس به) م ١٨١٩-١٨٤٦(ها  کيو س) م ١٧٥٣-١٨١٩(ها   افغانيالديهجدهم م
شرفت يمثل سابق رونق و پ) ي فارسادبياتزبان و  (يمطالعة فارسنيز ان ة آندر دور

  .ر نگه داشتندي مغول را در کشمداشت و رسم و رواج درباِر
قرن هجدهم در  ي فارسادبيات وضعيِت يمالنظر اج  با نمودم کهين مقاله سعيدر ا

  :ميان نماير بي در کشميالديم

                                                   
  .کلکته, رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه کلکته  ♦
  .لکهنو, استاديار بخش فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
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ان يم در خانوادة اع ١٦٤٤گ در سال يرزا محمد کامل پسر عادل بين ميالد اکمل .١
تحت وي را م شد پادشاه مغول شاهجهان يتي که يوقت. جهان گشود چشم به
بعداً . سربرد ه بيهل در ديي ابتدايزندگ  بانيبنابرا. ش درآوردي خويسرپرست

د و تحت نفوذ راهنما و ي ورزيانه و روحاني صوفير برگشت و زندگيکشم به
آمد و در يري کشميئاهللا گنا بي بزرگوار خواجه حبي و صوفيسرپرست روحان

قه و روش يو مالحظة رسوم و آداب و طر, جهت مشاهدهرا  خود يتمام زندگان
ن جهان رخت ياز اسالگي تاد و چهار م در هف ١٧١٨ در سال يو. انه گذاشتيصوف

نگر دفن شد که آرامگاه پرشکوه و ي سردر (Mile)ل يه مائد بهک يسفر بست و نزد
دتمندان يکنندگان و عق ارتيکز زا از مرخودد که ندکر بنابراي او پرعظمت 
 .شود يمحسوب م

ان و ي شايگاهيرود که جا يشمار م  و عارف برجسته بهياکمل سخنور صوف
 يو. عهده دارد  بهري در کشمين بلخيالد  موالنا جاللةمند در برابر مقام و مرتبارج
م يم و حجي ضخي عرفاني مثنوين روميالد  جاللي روش مثنوازد ي و تقلپيروي به
 شصت هزار شعر ي بر چهار جلد دارايساخت که مبن» بهارالعرفان«عنوان  اب
ده سرود که دانش يدر قالب قص» سرارمخبراال«عنون   باهم يگري اثر ديو. باشد يم

. دهد ينشان مرا  ي وي و روحانيفلسفة عرفان  بهق راجعيق و عميو علم و فضل دق
در سال و ش شده يراين و وي تدوياهللا الهور يتوسِط ول ن اثر جاودانه بهيا

ها و   بوده که داستانيرين شاعر کشمي اوليو. ديچاپ رس  بهم ١٩٣٢/ه ١٣٥٠
طور مثال داستان  به. ديسلک شعر کش  را بهي و بومي محلّيوحان ريدادهايرو
ر يرا م» بهارالعرفان«وي  معروف يمثنو. ديتوان د ي مي فارسيدر مثنو» الکنندن«

ن خود را ي آرامگاه اکمل که زمي و متولّي و فارسيدانشور عرب, ياهللا کامل بيحب
  .کرد  منتشرم ١٩٦٢/ه ١٣٨١در سال , کرده بودوقف 

٢. ف بهر بوده يلم از هندوان کشماد اسلم سمحمپس از پايان . اسالم شد که مشر
عالم  م در خدمت شاه ١٧٠٧و در سال دهلي سفر نمود  رساندِن تحصيالتش به

سال   بهِت خودفار برگشت و تا ويکشم بهاما پس از مرگ سرپرست . اشتغال داشت
داشت را  ي محسن فانيد افتخاِر شاگري در شاعريو. ديم همانجا اقامت گز ١٧١٨
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.  بودييلم در اصل شاعر غنااس. ر بوديناز زمان خود در کشم هيکه شاعر نامدار و ما
 ة در کتابخانيکي ي خطّةن سه نسخيداشت که از ا) وانيد( کالم ة مجموعيو

دوم در کتابخانة رضا رامپور و سوم که ناقص است در , الهور, دانشگاه پنجاب
نگاشت » ليجنگ ف«نام   بهيا دهي قصيو. باشد ينگر موجود مي سريقيکتابخانة تحق

 .دهد يرا نشان ماو  يه عالقه و دلبستگي شعر رزمةنيز در زميکه ن
 يو.  بوديشغل بازرگان به بود که يري پسر برهمن کشم»رذآ«تخلّص بهم ,شاه وانيد .٣

او ا وفات يخ تولّد ياما تاکنون در مورد تار. کرد ي مي زندگيالديدر قرن هجدهم م
دهد که  يش نشان مي در نظم خويسال خشک  به راجعيدگاه وياما د.  ندارميسراغ

 غزلياتداست که مجموعة ي پي وغزلياتاز . م اتّفاق افتاد ١٧٤٠وفاتش در حدود 
. ساختم  ١٧٢٩/ه ١١٤٢ر در سال يچند ج پي برادر خود دليخواهش و آرزو به
 در يو. ه استديما رس  بهيفارس بهکه آثارش ر بوده ي کشمن شاعر هندويين اوليا

تصوف و  ل بهيگر همعصر مايا بود و مثل شاعر ديگ جوي ملّا داراب بدشعر شاگر
داست که ي داشت که از آن هوييواِن شعر غنايا دي مجموعة کالم يو. عرفان بود

ه شياند  بااني بييوايش به کامل ي و دسترس بودهرادست و برجسته و م رهي چيشاعر
 برگ ١٢٩واِن او مشتمل بر ي دقِص ناي خطّةک نسخي. تش دايق عرفانيو افکار عم

 .شود ي مي و پاسدارينگر نگهداري سريقيدر کتابخانة تحق
 اما ,بودشده  اگرچه شاعر کم شناخته ,بود» بلبل «اش ملّا محمد اشرف که تخلّص .٤

کس را  چي هيذهب اشخاِص مغير از يو.  داشتيا العاده  و اخالق فوقيستگيشا
ر يدر کشم» ريد«نام   بهييم در روستا ١٦٨٢ در سال يو. دکرف نيف و توصيتعر
همان در م چشم از جهان فروبست و  ١٧٥٦عرصه وجود گذاشت و در سال  پا به

 يري کشميقين رفيگفتة محمد ام  بهبنا . روستا در قبرستاِن خانوادة خود مدفون شد
س يکرد و در کار درس و تدر ي ميزندگ» ريد«ه اسم پدرش داوود بود که در د

در سبک و ) يمثنو(خته وافر شعر بود و خمسه يبلبل عاشق و فره. اشتغال داشت
 يک مثنوي فقط ين پنج مثنوياز ا. ديسلک شعر کش به, ي گنجوي نظامةوة خمسيش
. دشو ي مير نگهداري کشميقي که در کتابخانة تحقجاي مانده به» رضانامه«عنوان  به

ن شاعران ي از نخستيکياشرف بلبل ملّا محمد . د استيحال ناپد گر تا بهيه دياما بق
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داد و يرو ه و حماسه مربوط بهين دفعه داستان رزميرود که اول يشمار م  بهيريکشم
ان ي دردناک کربال را در شعر بيزي و کشتار و خونرعنيداستان شهادت امام حس

شمول زنان   بهي هفتاد طرفدار و حامعنيه امام حسانات همراين جرينموده که در ا
ن ي از ايگر ويد دي ناپديچهار مثنو. دنديشهادت رس و بچگان و افراد خانواده به

 :قرارند
ر نوشته ين دفعه در کشمي است که اولين داستان عاشقانه محلّيا: لاارزن و حم  :أ 

 .باشد يک هندو ميآن  که قهرمان شده
 شيوِة  دارد چون بهي عرفانيژگي وين دو مثنوي ا:هشت اسرار و ديهشت تمه  :ب 

 . استنوشته شده» ي گنجويکر نظاميهفت پ«
» رضانامه«خود  ين مثنوي در آخرها ين مثنويهمة ا بهبلبل : مهر و ماه  :ج 

 دسترس ي فارسادبياتزبان و  دهد که به ي نشان مياشعار و. ده استکر اشاره
  .باشد ي ميعيوان و طب ساده و ريلي خيوة ويسبک و ش. کامل داشت

م در  ١٦٩٦در سال , داشتق يکه تخلّص توف» جو الله« بهق معروفيملّا محمد توف .٥
) م ١٧٥٤-٦٤(ون مل ي در زمان راجا سوکه جيو. ا آمديدن ر بهينگر کشميسر
سالگي  هشتاد و نه در م ١٧٨٥ در سال يو. ل آمدينا» ييالشعرا ملک«لقب افتخار  به

شاگردي  به بود و بعداً يري ملّا ساطع کشمد قبالً شاگريعرا در شيو. افتي وفات
 انگريم و ديکل, صائب, يجام, د حافظي و تقليرويپ  بهيو. دم درآيريمشتاق کشم

ات يرباع, غزليات يدارا» قيتوف اتيکل«و » قيتوف وانيد «.با و جالب ساختيشعر ز
را تن شاعر هفت شتمل بر م يئتيل هون مي ج هکراجا س. باشد يد و جز آن ميو قصا

د و ينو, عراج, حسن, نيمت, قيشا, قيند از توف بودعبارتد که خدمت گرفته بو به
  مربوطهاي ي مثنويق جهت گردآورياست توفي تحت نظارت و راين گروه. يماس
اگرچه بخش . دندشل يتشک» رياحوال ملک کشم«عنوان  ر بهي کشمياسيخ سيتار به
.  نامکمل ماندکارن يجتاً ايد و نتيقتل رس  بهسفانه راجا متأ.کار انجام شد ياديز
ن يااز  يند که بخش خاصّيگو يم.  ساخته شدبيتق شصت هزار يتوسط شا به

 دو يده دارايدست ما رس مانده و به ي که باقيخي تاريآن مثنو. فتن ريب از يمثنو
چک تا دورة وسف شاه سلسلة ي است به که مربوطبود ق ي ساخته از توفبيتهزار 
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 يقين اثر ارزشمند و گرانقدر در کتابخانة تحقي اينسخة خطّ. )م ١٦٠٥(ر يجهانگ
 ,چاپ رسد ر اتّفاق افتاد بهي که در کشميخي تارين مثنوياگر ا. شود ي مينگر نگهداريسر
 . داشتده خواي خاصّهفادستت و اياهم

م  ١٧٠٦ن شاعر در سال يا, عبدالوهاب شائق .٦
 ي ونگاران طبق تذکره. د شدنگر متولّيدر سر

فة نماز يمسجد بود که وظ) امام(ش نماز يپ
ِث ي از حيو. داد يپنجگانه را انجام م

ز ي متخصّص و کارشناس نيسينو خيتار
شاعر برجسته و عنوان  به. شود يمحسوب م

 در يا ژهيت ويدست شهرت و محبوب رهيچ
اين  را از يه پادشاه و کداشت) م ١٧٥٤-١٧٦٤( راجا سوکه مل ييزمان فرمانروا

 در مورد احوال يادي معلومات ز. گماشت»ري کشميسينو خيئت تاريه«ث عضِو يح
نگر يدر سر م ١٧٦٨/ه ١١٨٢ در سال يو. ا نشده استي فراهم و مهي ويزندگ

 شصت هزار يدارا» االسالم اضير«عنوان  ادر شعر باو  يخيافت و اثر تاريوفات 
ر تا يِد اسالم در کشمول در مورد ور بخش او.است در دو بخش منقسم  وتيب

احوال   بخش دوم مربوط بهاست وک سلسلة چ) م ١٥٧٩-٨٢( وسف شاهيدورة 
خ يش, يسين اويمحمد ام, يشِياز جمله نورالدين ر) ريفق (يشِي و کرامات ريزندگ

ن اثر ي اينسخة خطّ. گر استيو اشخاص د برهمنان يمخدوم حمزه و بعض
 .شود مي ير نگهداري کشميقيارزش در دو جلد در کتابخانة تحق ابجاودانه و 

 ير زندگي در کشميالديدر قرن هجدهم م» ِتکّو« بهتخلّصمچرو  داس کَيبهوان .٧
. عهده داشت ر بهي در دولت افغان در کشميانيکرد و مقام و منصب سزاوار و شا يم

 غزلياتاشعار و ده است فقط چند ي نرسما اطّالعي بهاد ي زياحوال و آثار و راجع به
 يد و برخيچاپ رس م در لکهنو به ١٩٣٢جلد دوم در سال » ريبهار گلشِن کشم«در 

 .ده استکران ي مطرح و بري کشميتذکرة شعرا در ِتکّو. ال.ي جياز احوال را آقا
٨. ر بود که در ي برهمنان کشمي از خانوادة اشراف»خوشدل«چرو متخلّص بهرام کَ ايد

 در علم و فضِل يخانوادة و. افتي ر تولّديدر کشم» يناوارير«م در  ١٧٤٣سال 

ملّا محمد اشرف بلبل يکي از 
شمار  نخستين شاعران کشميري به

رود که اولين دفعه داستان  مي
رويداد  رزميه و حماسه مربوط به

 و عو داستان شهادت امام حسين
تار و خونريزي دردناک کربال کش

 .را در شعر بيان نموده
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او مستخدم افغان بوده که منصب و .  داشتي شهرت سزاواريت و فارسيسانسکر
گر ي ديشهرها بهکابل و   بهيفة اداريمنظور وظ  به.ر داشتي در کشمي عاليجا

 نامدار و خته که مورچرو وارسل کَربيپسرش بگفته طبق . افغانستان مسافرت کرد
ر وفادار خان و سعادت يخوشدل در خدمت وز, بوده» خيالتّوار مجمع«سندة ينو
 خوشدل.  نامه نوشته بوديريدوستان کشم  خان اشتغال داشت و از کابل بهيعل
شود  ي شناخته ميالديور در قرن هجدهم م هيناز و ما هيسنده مايعنوان شاعر و نو به

علل   به رايو» ريبهار گلشن کشم«سنده ينو.  داشتيت خاصّکه در شعر و نثر مهار
. ش نموده استيو ستاف يق تعرياقت عميت و ليو عوامل استعداد خداداد و صالح

ر يزدر  يآثار گرانقدر شعر و نثر فارس. م چشم از جهان بست ۱۸۱۱ در سال يو
 :دهد ي را نشان ميا العاده ت فوقيشود که اهم ينقل م

 از اشعار يدر بعض. م ساخته شده ١٧٠٣ که در سال »موعة شعرمج«ا ي وانيد  :أ 
 .ده استش مطرح يي هندوةشه و افکار فلسفي انديو

 .ر استيف احوال کشميف و توصيتعردر  که »ري کشميمثنو«  :ب 
روح در آن باشد که  يتا مي از بهگوت گي فارسين ترجمه نثري ا»يفارس يتايگ«  :ج 

 .ديتوان د يمرا ت ي متون سانسکرياساس
 است و ه نوشتيقينة موسيکه در زمباشد  ي مين هم اثر نثري ا»سرور ترانة«  :د 

 .شود ميده دي ين روميالد و از جالل» ديو سام« از ين عبارت و اقتباساتآ در
  .شود  ميير نگهدارينگر کشمي سريقين چهار اثر در کتابخانة تحقي اي خطّيها نسخه

 خود را در چراگاه و يهاو گايقت و, چران بودهوشبان و گا: محمد رضا مشتاق .٩
خوانده  را مي ين روميالد د اشعار جالليچران ير مي کشميبايمرغزار سرسبز و ز

د که در دل يدا گرديفته و شيقدر متأثّر و ش ني ايعي طبي و شادابييباي از زيو. است
او  تولّد يخ و جايتار.  ساختي برپا شد و شعر در فارسييشوق و شور شعرگواو 
در دهد که  ي نشان مي ويوان فارسيافت و ديم وفات  ١٧٣١ست و در سال ي ندايپ

دو . کرده استر استفاده يزار کشم  سرسبز و زعفرانطبيعته و استعاره از يتشب
ک نسخه در کتابخانة رضا ينگر و ي سريقي در کتابخانة تحقيوان وي دينسخة خطّ

 .باشد رامپور محفوظ مي
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.  مهاجرت کرديدهل به ير بوده ولي کشمي غالب از اهالم ساطع فرزند ملّايعبدالحک .١٠
رزا داراب ي ميد بود و بعداً تحت سرپرستي در شعر قبالً شاگرد الال مِلک شهيو
  شاه عالم بهادرتحِت سرپرستي  بود اول ي که در دهليوقت. ا آمديگ جويب
ر يشمک به يبعداً و. قرارگرفت) م ١٧١٣-١٧١٩(ر يس خو سپس فر) م ١٧٠٧-١٧١٢(

 ياشعار و. هستوان شعر ياو صاحب د. کرد م وفات ١٧٣٢برگشت و در سال 
 يرويصائب پاز  و در غزل يعرفاز  هديدر قص, ميکلاز  يدهد که در مثنو ينشان م

نگر و کتابخانة رضا رامپور ي سريقيز در کتابخانة تحقي نيوان ويد. رده استک
 .شود ي مينگهدار
قات ي تحقدانشجوياننشمند پس از استقالل هند بوده که ن داي اولِتکّو. ال.يدکتر ج

 ري کشميتذکرة شعران ي نخستي وو کرد يير راهنمايدر کشمرا  ي فارسادبياتزبان و 
م  ١٩٦٤ن کتاب در سال يا. نوشت» ري کشمي شاعران فارسةديبرگز«عنوان  را با

ر ي کشمي خود از اهالِتکّو دکتر .افتي  تهران انتشار درران و هنديانجمن اسرماية  با
 ي از دانشگاه تهران کسب نمود و جهت گردآوري فارسادبيات زبان و يبوده و دکترا

ن کتاب نوزده تن يار نموده است که در اي زحمات خاصّ و تالش بسين ادبين گلچيا
ده تن از نوزده شاعر سدة هجدهم که  را منتخب نموده يرينژاد کشم ي فارساناز شاعر

ان نموده يبرا  د احوال و آثار مختصر هر شاعرکر يمذکر  که شعر را يوقت. مرا ذکر نمود
ز در آخر کتاب يترجمه کرده نرا تا ي بر چهارده شعر از بهگوت گي مبنيمثنو. است
  .ده استآور

,  بنگالگر هند مثلي ديها التيتوان در ا يمانه مي و تالش و زحمات صميسع با
 يآسان  بهرهيغ ش و پنجاب ويآندراپراد, پرادشايدام, اتراپرادش, بهار, آسام, سهيار

ر و ي همواره تحت تأثي و محلّي بوميها  چون زبان, کرديآماده و گردآوراشعاري را 
الت و ي ادر هر که است ي فارسادبيات يم براين خدمات عظيا. ندا هبود ينفوذ فارس

آثار ن ياتا . دآورده شودگراشعاري  م ١٩٤٧قبل از  تادش استان در هند و پاک و بنگال
, ها کيس, مسلمان,  هندويعنيراث مشترک هموطنان ما ي که هر دو ميشعر و نثر فارس

ن را يت ماست که اين مسئوليا. دنرون يب اً ازحتمو  ي و نگهداريگردآور, ره بودهيغ و
 يون اعانت دانشگاهيسيکمدر , ن دولت هنديا  بهراجع. مي بکني و پاسدارينگهدار
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(U.G.C.) ,هند يالتي و وزارت آموزش و پرورش ايوزارت آموزش و پرورش مرکز 
ق و ي تحقةني که در زمي دانشوران و پژوهشگران فارسي برايباني و پشتيکمک مال  بازين

  .دکن ميحمايت , پژوهش عالقه دارند
ر يژه کشميو  در هند بهي فارسادبيات در گسترش زبان و ِتکّوخدمات صادقانه دکتر 

از  يو بخش مهم  هنديها التي از ايکير يکشم. باشد يالعاده و گرانقدر م نامة فوقکار
ان مسلمان يو دربارگذشته ان يکه آنجا در فرمانروااست  (Indian Union) هند ةياتّحاد
ز در ي نيدر حال حاضر زبان فارس. رفتندي پذي و رسميعنوان زبان دولت  به رايفارس

کند که مردم و  يفاء مي اييسزا به و سهِم يش اساسر نقي و فرهنگ کشميزندگان
 عشق و عالقه ي فارسيها شهي و اندادبياتگسترش و توسعه زبان و  به ياديت زيجمع

  . دارندي خاصيو دلبستگ
) م ١٨٤٦-١٣٣٩( ري در کشميعنوان شعر فارس ا در پروژه باال بِتکّوگر دکتر ياقدام د

لندن در سال , نجلسآلوس , يبرکل, ايفورنيلا کياه  دانشگاهيهمکار  بان کتابيا. بود
باره ن ير ادبنده . ده استکر ذکرر را ي کشمين کتاب شعرايدر ا. ديچاپ رس م به ١٩٧١
  .منتشر شداي  مقالهم  ۱۹۶۷مارس , ۱ ش, ٢٠ ج, کايرانيا اندو نمودم و در مجلّة يبررس

 در چهار فصل منقسم »ري در کشميشعر فارس «ِتکّوآثار ارزنده و عالمانه دکتر 
 م و فصل چهارم راجع ۱۷۵۱ تا ۱۵۸۹مغول از سال   به فصل سوم مربوط.هست

بخش خاصّ فصل سوم و چهارم . باشد يم م ۱۸۴۶ تا ۱۷۵۳ها از  کيها و س افغان به
 يموضوع اصل يباشد که بحث و بررس ي ميالدي قرن هجدهم مي فارسادبيات  بهمربوط
ان ير را بي کشمي منابع و مراجع شعر فارسِتکّودکتر ها  ن فصليدر ا. است بنده يو اساس

در را  ي فارسادبيات يج و ترقّيترو  به راجعي و انتقاديحينموده است و مطالعة توض
ها و   افغانيها  دورهيط. داده است  قراري مورد بررسيالدير در قرن هجدهم ميکشم

ان نموده است و يز بحث و بينرا ات انين جري ا. نداشتيت و آشتير امني کشم,ها کيس
احوال و آثار شاعران برجسته مثالً   به راجع. مطرح شدي شعر فارسيژگيچهرة زمان و و

ملّا محمد , ملّا اشرف, رذوان شاه آيد, لمااسلم س, رزا کامليم, ايگ جويرزا داراب بيم
 , رضا مشتاقمحمد, رام خوشدل ايد, چرو داس کَيبهوان, قيعبدالوهاب شا, قيتوف

 ي مثنوةن متّو که خمسيبهاءالد, )م ۱۷۹۹ :م(ر يت فقيگوپال پاند,  ساطعميعبدالحک
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 يرخ نامدار خواجه محمد اعظمؤم, ان رسانديپا بهم  ۱۸۰۰در سال را  »گنج پنج«
  .اند  کردهيره بحث و بررسيغ  و)م ۱۷۶۵ :م(

 يقير اثِر تحقيکشم دانشگاه ي بخش فارساسبق سين رئيالد دکتر شمسشادروان 
د رضا مشتاق کشم«عنوان   بهيجدمشتاق .  نمودتأليفم  ۱۹۶۴در سال » يريمحم
. ام باال ذکر نمودهدر بنده هم ن باره ي در ا و بودهيالدي که شاعر قرن هجدهم ميريکشم

خ ي تارةني شاعر در زمةنامه و کارنام ين در کتاب خود در مورد زندگيالد دکتر شمس
گر آثار يد.  استابراز عقيده کردهنحو ماهرانه و محقّقانه   بهري در کشميارس فادبيات

,  آخر انجام شدهة که در دو دهيالدي قرن هجدهم مي فارسادبيات  به مربوطيقيتحق
  :شود ير نقل ميزشرح  به

 .م ۱۹۵۴, يماآل  از موهن ال,»ري کشميقيموس« .۱
, تهران, ن از دکتر محمد باقريش و تدويراي و,»ايگ جويرزا داراب بيات ميکل« .۲

 .م ۱۹۶۰/ شه ۱۳۳۹چاپ 
, ريکشم, ريانتشارات تعم, يقين رفي از محمد ام,»احوال و آثار ملّا اشرف بلبل« .۳

 .م ۱۹۶۰چاپ 
 .م ۱۹۶۱ ,تهران, هنِد نو, ِتکّو. ال.ي از ج,»ري کشميشعرا« .۴
اهللا  بيبتدوين جلد اول از ميرزا ح, از ميرزا اکمل بيگ کامل, »عرفان بهار« .۵

 .م ۱۹۶۲/ه ۱۳۸۱, سرينگر, کاملي
 .م ۱۹۶۳ ,تهران, ِتکّو. ال.ين از جي تدو,»يفان وانيد« .۶
, يشدان ريالد حسامسيد ن از يتدو:  از محمد اصلح,»ري کشميتذکرة شعرا« .۷

  .م ۱۹۶۷ ,يکراچ
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  مقيِم کشمير يبعضي شعراي ايراندر احواالت 
  ∗سيد انوار احمد

طول و عرض کشمير از اوايل قرن  ه فرهنگ و ادب ايران بثير و نفوِذأنشانات ت
ظهور آمدن  هکه اين ديار زير سلسلة سالطين کشميري بود ب ي وقتيميالدچهاردهم 

ن اسالم خاک بيي دين ممعروف پيشوا,  علي همداني سيددر ظرف اين زمان. کرد آغاز
 لدينا در اين اوان سلطان شهاب. رميمنِت خود مشرف نموده بودِم پمقد هکشمير را ب

ِت چهار ماه بخش تا مد  موصوف در اين وادي فرح سيد.ن بوداريکة پادشاهي متمکّ بر
. کردندمند   دين و ايقان بهرهوضاِتفي  بهمساعي تبليغي تودة مردم را  بهاقامت داشتند و

 علي همداني و همراهان او  سيد, اين منطقهمردِم  بهدادن عقايد و اصول دين براي ياد از
ورة فرمانرواي د ه علي همداني ب سيدردند و در وهلة دومب مي کار ه فارسي را بزباِن

اند که  نويسان گزارش داده تاريخ.  بر اين سرزمين قدم رنجه فرمودندلدينا سلطان قطب
 همداني بودند و تا  سيدرفقا در معيِتتن  سفر دعوت و عزيمت تقريباً هفتصد در اين

 دين کار و ابالِغ ه اين رياست ب مؤمنين در اطراف و اکنافِِمدت شش ماه اين گروِه
سفر معاودت رهسپار شدند رفقاي عديد  هسعي کردند و هنگامي که حضرت موصوف ب

  .نده گذاشترا براي اشاعت دين در اين خطّ
کنندگان اسالم از ايران و   سلطنت اين پادشاه ورود صوفيان و اشاعتدر عهِد

قصد  هديارهاي شرق ميانه آغاز شد و در نتيجة گشت و گذار اين مجاهدين اسالم ب
 لدينا سلطان قطب.  اين ايالت ترويج يافتميان ساکناِن  ايران درزبان و ثقافِت, دين ابالِغ

                                                   
  ).هند(بيهار ,  دانشگاه پتناات فارسي ادبياستاد بازنشستة  ∗
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شعر فارسي گرايش   بهظام سلطنتي هوادار علم و ادب بود ووجود گرفتاريهاي انت با
  :گردد شرح زيرين مندرج مي هاز يک غزلش دو شعر ب. داشته فراوان مي

  اي ست در هر خانه وز لب شيرين تو شوري  اي هـمي پروانـت عالـمع رويـگرد ش هاي ب  
  اي هـگانـبي رب واي تـاينس الـح را ناـآش  خورم خون جگر ي مييناـچندين آش  بهمن  

اين وادي ورود   بهمنظور ارشاد و هدايت ه علي همداني ب سيدکه حضرت در زماني
مثالً يک شاعري بود . گو اينجا موجود بودند چند سخنوران فارسي, فرموده بودند

سرزمين کشمير قطعة   به همداني سيد خاوري که بر ورود مسعودمحمد سيد  بهموسوم
  :يده بودمندرجه زيرين را سراي

  رد نکوـه کـم سبعـقلير ِاــسي  ردانــِه مـلي شـ ع سيدرـمي  
  دايت جوـر ازو هـاهل آن شه  مش کشميرز مقد مشرف شد  
   بجو» شريفمِِمقد«م از ـگفت  م او رادــخ مقــاريـ تاِلــس  

يک درويش دورانديش و هم يک , صفا  با علي همداني يک سالک سيدحضرت
شمار معتنابه از قلم معجزرقم خود  ههاي ب مقام بود و رساله ليعالم برجسته و عا

 ,»ذکريه رسالة«, »رسالة مکتوبات«, »العارفين رسالة منهاج«مثالً . معرض تحرير آورده بود هب
 علي  سيداين رسايل و ديگر نوشتارهاي. غيره  و»رسالة نفسيه« و »الحقايق رسالة کشف«

  .ت سرينگر مضبوط استهمداني در کتابخانة مرکز تحقيقا
خيلي . آيد  ميحساب هترين حکمرانان شهميري ب العابدين برجسته سلطان زين

خوش محضري و , بيتعصّ بي, صفات سعة نظر  بهانديش بود و جسور و جزم, دانشمند
 امير تيمور درباِر هت طويل بسلطان موصوف تا يک مد. آراسته بود وارستگي طبع

شرفت و ارتقا در شعبة صنعت و هنر تحت انتظام ملک تيمور را  پيماندگار بوده و فروِغ
 فضل و اربابِِ  باط معاشرت و ارتباچشم خود مشاهده کرده بود و او از مواقِع  بهاو

که زماِم  ور شده بود و هنگامي مقدار بهره اقتدار و شاعران عالي مقامات ذي, دانش
منظور بهتري   به و معلومات خودبناي مشاهدات بر, دست گرفت هحکمراني اين وادي ب

آورد و همزماِن اين  عمل ه جديد بو بهبود آوردن در طرز و آيين سلطنت اقداماِت
فعئاسباب و مسا  بهي خواه راجعتهاي ترقّاليه  بهشعر و ادب فارسي هم, يِل مادو توج 

دورة سلطان . وداستواري گامزن ب  بهمندي فراوان اين سلطان بر جادة اعتال و ارتقاء هعالق
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ساعد و خيلي مالعابدين از اين رو براي ترويج و گسترِش ادب و ثقافت فارسي  زين
  .برکت بود با

ي علماي عظام و قطع نظر از دانشوراِن محلّ
صوفيان کرام از ايران و ترکستان در اين ايام 

برخي از . سرزمين کشمير وارد شده بودند به
قرار ذيل  هاين مشايخ و دانشوران ارجمند ب

  :بودند
, لدينا موالنا جالل, ملّا حافظ بغدادي, موالنا حسين غزنوي, ملّا علي شيرازي

  .غيره  گنج بخش ولدين بيهقي و حضرت بهاءالدين ناصرا سيد,قاضي مير علي
 يکي از کارهاي ارزنده و درخور تحسين که در حوزة ادب و فرهنگ فارسي

اين موسسة .  تأسيس دارالترجمه بود,هدف توفيق رسيد به العابدين  سلطان زيناهتماِم به
اساتيد شايسته و قدرتمند از اين . هاي دارالعلوم نوشهره بود  يکي از شعبهمفيد و مهم
 کتابهاي عربي آثار گرانماية برعالوه . خدمات مترجمي مشغول بودند هدارالعلوم ب

د توسيع و تداول علم و هنر قص هب. شد سسه برگردانده ميؤسانسکريت هم در اين م
خواست موانع و اشکال لساني برطرف  ميان مردم عامه از طبقات مختلف سلطان مي در

بود که اعتنا ل قاببراي برگرداِن کتابهاي سانسکريت اين اداره خدمات پانديتها . گردد
  بودند و بر اين بنا ملّا احمد کشميريمسلّطنحو احسن  ه فارسي هم بزباِن هآنان ب

نظير و خيلي مفيد  يک اثر بي, ترنگيني ياري و معاونت اين برهمنان مهابهارت و راج هب
اند که معکوساً  ر شدهنويسان متذکّ  فارسي درآورد و تاريخزباِن هشناسي را ب تاريخ  بهتعلّقم

بعد از سلطان . شد  سانسکريت برگردانده ميزباِن هکتابهاي عربي و فارسي هم ب
گر سالطين مانند سلطان حسن شاه و سلطان حيدر شاه در ضمن توسعه العابدين دي زين

  . فارسي کارهاي مفيد ايفا کرده بودو ترويِج ادب و فرهنِگ
بخش و استوار   ديار کشمير رضايت سالطين چک محيط سياسي و اجتماعِيعهِد هب
 اجتماعِيآميز در جريان زيرين احوال  انگيز و اضطراب وجود عوامِل فتنه ولي با. نبود

صورت حال ادب و شعر قابل تحمل بود و زياد دستخوِش آشفتگي و خرابي , اين خطّه
تشويق و  هکردند ب  را پيروي مي)ع( علي شيعاِنلِکسسالطين چک که م. نگشته بود

از تزک جهانگيري اين اطّالع 
آيد که در چهاردهمين  دست مي به

ساِل سلطنت جهانگير بابا اصفهاني 
رش کرد و عم در کشمير زندگي مي

 .در آن زمان حدود صد رسيده بود
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يوسف شاه و حسين شاه خود . سرپرستي شعرا و ارباب فضل و دانش متمايل بودند
پير غالم حسن در . کردند  نميت هنروران اهمالسرا بودند و در حمايت و تقوي سخن

  :اين مورد اظهار داشته است
 چکان حسين شاه چک که در سخن گستري طبع عالي داشت و پس در عهِد”

  .“ة شعر و سخن اندک رواج يافتحرف, کرد پرورش و قدرداني سخنوران بسيار مي
 و توجهارة بذل  و هنروران معروف از ايران و قرب و جوار ايران چون دربشعرا

ن ديار حرکت يسوي ا هابعدة معتن ه کشمير آگاهي يافتند بقدرداني از جانب شاهاِن
امير علي و موالنا مهدي ,  بابا طالب اصفهاني,ميان اين صاحبان هنر ملّا نامي از. کردند

ي در اصناِف علوم ديگر هم استعداد يسرا مير علي عالوه بر هنر سخن. درخور ذکراند
فاضل دوران و صاحب نطق و ,  زمانةامعلّ”پير غالم حسن او را . داشت لعاده ميا فوق
سکون و آرامش زندگي   به ساية حمايت و مکرمِت شاه حسيناو تحِت. گويد مي“ بيان
  .راندذگ مي

پير غالم حسن دربارة قريحة . ياب بود يوسف شاه خود يک شاعر خوشفکر و معني
 هو کشميري بديه, هندي,  فارسين داشت و اشعاِرطبعي موزو”گويد که  شعري وي مي

  .“گفت مي
  :باشد شرِح ذيل مي هچند شعر از غزلهاي او ب

  ة معجز نماي اوستـند جذبـزوِر کم  خود نراند ه جمازه را بر مجنون بيليٰل  
*  

  ون استـة پرخـ غنچاِنـان بسـدل پر درد من جان
  رحمي نه پرسيدي که احوال دلت چون است چه بي

.  يوسف شاه وابسته بودنددرباِر هغني بت امين مسمحمد از قبيل موالنا احمد و عراش
. داد نگاري مهارت کامل نشان مي ويژه در واقعه هدست بوده و ب موالنا احمد شاعري چيره

موالنا احمد در اشعار . بار کشمير قحطي زده شده بود  سلطنت يوسف شاه يکدر اياِم
  :نمايد ه ميذيل بر اين واقعه اشار

  کردند ال ميـاني خيـلب ن  کردند گر نظر بر هالل مي  
  دـردنـک يـاز مـن آز بـده  کردند ود دراز ميـ خگردِن  
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اوضاِع ادب و , وجود اينکه يوسف شاه خود هنرپرور و شاعري هنرمند بود با
جة پستي بود و اين صورت واقعي نتي  بهرفته آشفته و متمايل هم  او رويعهِد هفرهنگ ب

اي مابين   خصومت و نفرت فرقهِتعلّ هخيز بود که ب اسفناک احواِل شرانگيز و فتنه
يکديگر در جنگ  هردو گروه با.  بودظهور آمده هت در آن ايام بسنّ  و اهِل)ع( عليشيعاِن

و کشت و قتال گرفتار بودند و در ايام حکومت يعقوب شاه پسر و جانشين , و جدال
ت و مناقشات مابين پيروان سنّ.  بودهمملکت خيلي زبون و تبايوسف شاه اوضاِع اين 

گري چند علماي عظام مانند  در اين کشاکش و ستيزه.  فزونتر گشته بود)ع(شيعان علي
» حسن تاريخ«که پير غالم حسن در  طوري. فانه شهيد شده بودندسأ متيقاضي مير موٰس

آميز  بد و اعمال تعصّت و سرسختي در عقاي شدموجِب هبيان کرده است که ب
ولي در اين مورد از .  پرخاش و پيکار بر اين سرزمين مستولي بودتشيع ماحوِل اهِل

مين صلح و آشتي مساعد و أت هم صرف نظر نبايد کرد که در تسنّ انديشه و روية اهِل
چون جلوگيري از اين اوضاع وخيم از حيطة قدرت مردم کشمير . آميز نبود مسالمت

داؤد خاکي همراه شيخ يعقوب  جرم باباال, شد  هر روز فاسدتر مي و احواِلبيرون بود
 ديار کشمير شهنشاه  زشت و موحِش هندوستان شدند و از احواِلصرفي عازِم

 اکبر را مستحضر کردند و براي مداخلت و معاونت در اين معاملة فجيع لدينا جالل
 ِف مغوالِن تصر کشمير تحِتةخطّتقاضا کردند و اين قضيه خيلي طول کشيد تا اينکه 

 يالت راا اکبر اين لدينا سال هزار و پانصد و هشتاد و شش جالل بههند درآمد و 
 سلطاني چک متدرجاً در اين ايام  حکومِتقدرت و نفوِذ.  خود الحاق کردمملکِت به

 کاهش و شکست متمايل بود و بالمقابِل لشکر منظّم و يکپارچة مغولها در يک به رو
اگرچه بعد از شکست خوردگي . هزيمت مواجه شده از ميان رفت  بهت کوتاهيمد

ر سياسي و حاکميولي ,ِت بيگانه دلشکسته شده بودنديکچند ساکنان کشمير بر بناي تغي 
که اين تبدل موجب فالح و خوشحالي در معيشت و معاشرت بود و  در صورتي

 زودي اين صورت جديد را اهِل همده بود باستحکام و استقالل در انتظام سلطنتي پديدآ
 مغول همراه آشتي ِنامورأ سعادت تلقّي کردند و تحِت انتظامات اداري مکشمير موجِب

فنون ظريفه , باغباني, تجارت, هاي زندگي مانند صنعت و هنر و سالمتي در تمام شعبه
ي پديدآمدت مثبت و ترقّو ادب و فرهنگ وضعي.  
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سالسل مختلف از ايران و مناطق   بهتعلّقيخ و صوفيان م مشامقارِن اين احواِل
انديش و صفاکيش حال   حقمساعي اين بزرگاِن ه ب,کشمير تشريف آوردند  بهميانه خاور

ميان مردم عامة   و فداکاري درمهرباني, اخوت و دلسوزي, و هواي صلح و آشتي
مغول براي پرورش و   شاهاِن کشمير در عهِد اجتماعِيظهور آمد و اوضاِع هکشمير ب
ميان سخنگويان  ت ازبدين علّ. دشسابقه خيلي مساعد   شعر و ادب فارسي بيپيشرفِت

ت بذل و بخشش جه ه هند ب شاهاِنترغيباِت هفارسي که از ايران و همسايگي ايران ب
 محيِط. گذاشتند  کشمير پاوادِي هسرزمين هند وارد شدند عدة زياد هم ب  بهجوق جوق
 براي اين شعراي ارجمند خيلي سازگار و ياعتبار صورت و معٰن  بهن زمانکشمير در آ
 تا يک مدتي اينجا اقامت داشته, کشمير آمده بودند  بهبعضي از اين شعرا که. مساعد بود

درحاليکه برخي از اينها در اين ناحيه دلنشين خوشتر از , وطن خود مراجعت نمودند به
چند شعرا .  ايشان اينجا سپهري شد حياِت آخِرو اياِمن اختيار کردند بريِن توطّ بهشت

  .شود اين قبيل مورد مطالعة اجمالي قرار داده مي از

  بابا طالب اصفهاني
آباد و هم  در شاهجهان. هند ورود کرده بود  بهبابا طالب اصفهاني در آغاز ايام شباب

ر گشته آنجا شهر و ديار ديگر اين کشور چندي سکونت داشت و بعداً عازم کشمي
 لدينا يابي جنبِش جالل آوري و تسلّط بابا اصفهاني چندي قبل از هجوم. ماندگار شد

هاي طبيعت در اين  جمال و جذّابيت جلوه. آنجا ورود کرده بود,  کشميردياِر هاکبر ب
حور و مفتون ساخته و تحت تأثير نقشهاي رنگ رنگ اين سسرزمين بابا طالب را م

گذراند و غالب  قيد و وارسته زندگي مي درانه اختيار کرد و بي روش قلن, ارضةخطّ
  .ماند اوقات او در عبادت و رياضت مستغرق مي

 هند مانند مقدار از دولت مغوِل بابا اصفهاني را مالزمت و مصاحبِت ارباب عالي
 متس شاراليه بامبار  يک. غيره ميسر بود حکيم ابوالفتح گيالني و, فيضي, شيخ ابوالفضل

 و ديپلماتيک ت مهماين مسئولي. سفير از طرف بادشاه اکبر و والي تبت گسيل داشته بود
العاده انجام داده بود و بعد معاودت از اين مسافرت او  فراست فوق ارا بابا اصفهاني ب

خدمت ابوالفضل تقديم  هاي ترقيم نموده ب متضمن عجايب و غرايب آن منطقه يک رساله
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که  سپس وقتي. کرد داخل» اکبرنامه« مختصر را در ةلذکر آن سفرنامراخّؤداشته که م
نشين شد بابا طالب اصفهاني بر عهدة صدر اعظم استان گجرات  جهانگير اورنگ

خانان تماس حاصل کرد و در ِ خانخان حيم عبدالر  بامنصوب گشته بود و اينجا او
  .ها سراييد ستايش وي قصيده

انجام دادِن بابا طالب اصفهاني بعد از 
 خدمات جليله در حضور اکبر و جهانگير

 اطّالعاز تزک جهانگيري اين . کشمير بازگشت به
آيد که در چهاردهمين ساِل سلطنت   ميدست هب

کرد  جهانگير بابا اصفهاني در کشمير زندگي مي
. و عمرش در آن زمان حدود صد رسيده بود

اين » نامة جهانگيري اقبال «مؤلّفمعتمد خان 
افزايد که او   ميکند و  دربارة بابا طالب اصفهاني را تصديق مي جهانگيريتزِکظة حمال

ي جهانگير رخت از جهان بست و در آن هنگام ِسنش از صد تجاوز يدر اواخِر فرمانروا
ريحه و قي يسرا طالب اصفهاني يک دانشمند ارجمند بود و در هنر سخن بابا. کرده بود

خيز و لطيف  ات اين شاعر خيلي معني رباعيةويژ هب. ي بوداستعداد طبعي وي بسيار عال
 را در تزِک گردد که جهانگير آن شرح ذيل مندرج مي هات وي بيکي از رباعي. باشد مي

  :آورده استخود در
  ريزي و آستين فشاني که چه شد خون  اني که چه شدـفراق خود چش هزهرم ب  
  دـه شـچ هـک دانيـتا ب ارـبفش مـخاک  اي غافل از آنکه تيغ هجر تو چه کرد  

  :و اين هم از اوست
  ريخت وز طرح نگاهش آب حيوان مي  ريخت دي فتنه از آن سرو خرامان مي  
  ريخت اش جان مي آمد و از کرشمه مي  د از نازشـچکي  ميابـت و عقـرف مي  

  :اين يک بيت هم از اوست
  شوي و بدنام ميشويم و ت ما کشته مي  شوي رة ايام ميـه شهـيا کـرون مـبي  

سال هزار و  هذکر آمده است وفات بابا طالب اصفهاني ب هب» عشق نشتر«که در  طوري
  .وقوع آمده بود هسي ب

ظفر خان احسن  کليم با
داشت و  ربط و قربت مي

در ايام اقامت وي در 
خان او را   کشمير ظفر

مورد تقويت و حمايت 
 .قرار داد
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   جان قدسيمحمدحاجي 
م در مشهد مقدس  ۱۵۸۳ هجري مطابق ۹۹۱سال  ه جان قدسي حدوداً بمحمدحاجي 

تخلّص خود را ,  بودف گشتهس مشرزيارت روضات مقد هبر بناي اينکه ب. زاييده شد
قي اوحدي در تذکرة خود آورده است که قدسي در اوايل زندگي ت. ناً قدسي کرديمت

ک در گرايش ذهني  بود ولي بعد از زيارت حرمين شرفين و ديگر اماکن متبرپيشهار عطّ
دهلي   به شاهجهانعهِد هبخت ياوري کرد و عازِم مسافرت هند شد و ب. او تغير پديدآمد

 شاهجهاني دريافت کرد و در رديف درباِر هشت و بالفاصله اجازة شرفيابي بپاگذا
 شاهي قدسي قصيداي در درباِر هکمي قبل از باريابي ب. مالزمان شاهجهان شامل شد

 عبداهللا .هزاري بود سرود مدح عبداهللا خان که يکي از امراي شاهجهان و منصبدار هفت
از خود رفته گشته که او را مشتاقانه در آغوش از استماع اين قصيده آن درجه شيفته و 

وي  هب, که خود پوشيده بود را از تن بيرون کرده گرفت و پهلوي خود نشانيد و لباسي
هاي گرانبها  زهيجا  بهييسرا طور صلة مدح هاليه چندين بار قدسي را بکرد و مشار اعطا

سال  ه شاهجهان برباِرد ه و مساعدت او بتوجه هتفيض فرموده بود و پس از اين بسم
اي که قدسي در مدح بادشاه  اولين قصيده. يافت ييم رسا ۱۶۳۲هجري مطابق  ۱۰۴۲

قدر مورد پسند  سرود از لحاظ محسناِت صورت و معني خيلي جالب و نغز بود و آن
ذا دهان قدسي را در صلة قصيدة ٰه» الخيال ةأمر «مؤلّف قوِل هخاطر شاهجهان افتاد که ب

  :باشد طور مي در اين بابت اين» الخيال ةأمر«عبارت . کرد ز جواهر پربار ا هفت
پادشاه ,  جان قدسي قصيدة زيباتري در مدح صاحبقران ثاني خواندهمحمد”

 شما داد کسي ديگر هگفت که انعامي را که عبداهللا ب, بخشش عبداهللا شنيده بود
بار دهن  اد که هفتتواند بدهد و سپس انواِع جواهر را خواست و دستور د نمي

در جلوي او طشتي از طال نهاده شده بود و هرگاه . کنند قدسي را از جواهر پر
  .“ريخت شد جواهر را در آن مي که دهنش پر مي

  :گردد الذکر درج ذيل مي چند شعر از قصيدة فوق
  رانــقـاحبـ صانِيـن ثـلة ديـناي قبـدر ث  اي قلم بر خود ببال از شادي و بگشا زبان  
  انــاهجهـن شـاِن زمــاقـبال خـلة اقـقب  اـفـدق و صــبه صـش کعـرينـروي آفـآب  

  ميان ن برـرخ دامـتش زد چـاز براي خدم  ز ازلـ کمحمد دينـلا ابـر اول شهـجوه  
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  انـدر امن و امـت مصـجوهر شيخ شجاع  ف الهــر لطـمـت مضــرامـرِج کـر بـاخت  
مناسبِت بهبودي و شفايابي  هکه قدسي ب يهجري هنگام ۱۰۵۴و در آغاز سال 

 بر تبريک و ياي مبٰن زدگي يک قصيده آرا بيگم دختر شاهجهان از عاللت آتش جهان
ه هت سراييد و در صلة اين قصيده بتهنيآوري يک مبلغ هنگفتي از شاه دريافت  تم
انعامات   بهار جشنهاي متنوعزمناسبت برگ ههاي مزبور قدسي ب اين جايزه عالوه بر. کرد

قدسي . ي سرفرازي يافتيالشعرا خطاب ملک هشرف گشته بود و سرانجام بمچشمگير 
ميرزا ابوطالب کليم . حق شد  بهم در کشمير واصل ۱۶۴۶هجري مطابق  ۱۰۵۶سال  هب

  :سال وفاتش از مصرعة زيرين برآورده است
  )ه ۱۰۵۶ (»منم زندان شدچدور از آن بلبل قدسي «

ت مرگ ناگهاني علّ همور کرده بود ولي بأ مشاهنامهي نظم کردن شاهجهان او را برا
  .اتمام برساند  بهاين وظيفة عظيم را نتوانست

مثنوي . باشد  ميرباعي و قطعه, مثنوي, غزل,  آثار قدسي مشتمل بر قصيدهاِتکلي
يک . بحر متقارب سراييده شده  بههزار بيت در هفت» ظفرنامة شاهجهاني« بهموسوم

يک مثنوي ديگر هم در تعريف کشمير .  ستايش باغات شاهجهان در کشميرمثنوي در
که در توصيف کشمير و کوه و  مثنوي. نظم کشيده است ه بنامه ساقينوشته است و دو 

حسن و هنرمندي بيان  ه آن ديار گفته خيلي جالب است که در آن مناظر طبيعت را بدمِن
  :باشد ل ميشرح ذي هچند شعر از اين مثنوي ب. کرده است

  :دهد  مشکالت راه کشمير را توضيح مياول
  لـ باطيد از راِهــتوان رسـق نـبح  کلـر مشـيـمـع رِه کشــود قطـب  
  وي کمر نيستـي کوه را ميکه گو  بر نيستـت خـمگر زين راه باريک  
  ارـدة خــر در ديـمـوي کـد مـخل  وارـک خونخـاريـن رِه بـم ايـز بي  
  دهـن ره چون گره در تار مانـدر اي  اندهـان برفشـت از جـگروهي دس  
  تـاسـيـرک دنــه گام اول او تـک  تــداسـر پيـميـر از رِه کشـ فقرِه  
  تنـت از جان گذشـکه گام اول اس  از اين ره چون توان آسان گذشتن  

کرد و بر سرزمين جنّت نشان  ولي چون شاعر اين راه صعب و دشوار را عبور
مشاهدات ,  سبزه زارهاي اين خطّه را تماشا کردهاي جميِل کشمير قدم نهاد و جلوه

  :نظم آورده است هطور ب خود را اين
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  ر برزد بهشت از خاک کشميرـکه س  اک پاک کشميرـمير و خـخوشا کش  
  رــتازه و ـــدن او تــــگاه از ديـن  ورـت کشـروي هفـر آبـميـو کشـچ  
  تانـد گلسـش صـلاـر نهـر هـيـاس  تانـاغ و بسـروي بـر آبـميـچه کش  
  بهشت و جوي شيرين آب الر است  ار استـم بهـة چشـرمـوادش سـس  
  را کاروان نـاي تـاس رـگـدي ارـهـب  روان را اــجـا اينـمـن و وـشـود نـب  

کي از غزلهاش شعري چند از ي. سرايان ممتاز در عصر خود بود قدسي يکي از غزل
  :گردد مثالً اينجا درج مي

  بغل در انـحرم گونه دـدلي اما چه دل ص دارم
  طوفان در بغل هچشمي بخون در آستين اشکي ب

  نـوي چمـوي تو سـذرد از کـر بگـبا گـباد ص
  لـان در بغـردد تا کند بوي تو پنهـگل غنچه گ

  دار اوــدي ذّتـاز ل ات زهــغم گـدنــخ ازمـن
  کان در بغلـي دل دزديده پياـه راحتاز هم ج

  اي رد نامهـت گيـي در دسـکس ت هرـ قيامروِز
  انان در بغلـوير جـوم تصـش  ميحاضرمن نيز 

  ر گليت براي سـم منّـکش بان کي ميـاي باغ
  لـتان در بغـگلس ود دارمـخ نهـسي ايـاز داغه

  ارض بر فگن يک صبح دم تا از ضياـبرقع ز ع
  در بغل تابان را خورشيد بحـص رامشـخ گردد

  کليم کاشاني
ولي اوقات آموزش و تربيت تا ,  اصالً از همدان بود»کليم« بهميرزا ابوطالب متخلّص

کاشاني بيشتر شهرت دارد  بهاين بنا او بر. تي طويل در کاشان طي شده بوديک مد .
 تعليمات رساندِنپايان  همنظور تحصيالت عاليه عازم شيراز شد و بعد ب هاواِن جواني ب در

سلک مالزماِن شاهنواز   بهسرزمين هند قدم گذاشت و هخود در زمان سلطنت جهانگير ب
ف خود ألوولي کليم بدين جهت که از رنج فراق و دوري از وطن م. خان پيوسته شد

 هنر و فضل او موافق آرمان و موجب آنکه بدبختانه متاِع هخيلي دلتنگ بود و هم ب
وطنش مراجعت نمود   بهجرم نزديک امراي آن وقت نشده بود الهتوج آرزويش مورِد
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را فراِغ بال و آرامش نصيب نشد و بعد دو سال و نيمي بار دوم  ولي اينجا هم او
 رحل »االمين روح« بهميرجمله متخلّص  باصعوبِت سفر هند کشيد و در اين وهله کليم

مش را داشته مقد  و اعتبار زياد مي جهانگير نفوذدرباِر هاالمين که ب روح. اقامت افکند
 توجهِل ذوجود اين ب با. حرارت و اشتياق او را استقبال کرد  بامحترم داشت و

 مقام  جهانگير در حصوِلدرباِر هاي از جانب ميرجمله کليم ب مخصوص و احترام شايسته
 شهبانو يکي از اسباب موجه اين ناکامي و محرومي اين بوده که. و مرتبت توفيق نيافت

داشت و بيشتر اوقات اشعار   نميجهان نظر کرم و عنايت سوي اين شاعر معطوف نور
  .داده گيري و تنقيص قرار مي کليم را مورد خرده

در آن زمان کليم در جستجوي يک سرپرستي حامي و گرم گستر در شهرهاي اين 
خدمت ابراهيم  هبيجاپور رسيد و ب  بهکرد و در طي اين ولگردي او کشور سرگرداني مي

هدف خود نايل نيامد و   بهاي تقديم نمود ولي عادل شاه فرمانرواي آن ديار يک قصيده
 را دستگير کردند و يک رخدادي افسوسناک در بابت اتّهام جاسوسي او  بهافزون بر اين

گري و شفاعِت شاهنواز خان  ميانجي  بهآخراالمر. زندان ماند هتي بنتيجه او تا يک مدلبا
ي يافت و بعد از اين متدرجاً التفات و مرحمت اعياِن دربار شاهجهان را ياسارت رها از

 پسند زودي مورِد هتوانست تحصيل بکند و بر بناي استعداد خداداد و جوهر طبعي ب
 جان قدسي او محمدمنصبداران و ارباب امور مملکت گشت و بعد از وفات حاجي 

عوض نظم اشعاري  هکليم هم مانند قدسي ب. کردي را دريافت يالشعرا سمِت افتخار ملک
بار بروز  يک. آورد دست هافزا انعامات گزاف ب ت و مسراهميت  بامناسبت مواقع هب

اکبرآباد   بهروز شاهجهان از کشمير العيدين يعني نوروز و عيدالفطر که همان ِقران
راهم آمده بود مخارِج يک کرور روپيه ف هکه ب معاودت نموده بود و بر تخت طاؤسي

ِت عيدين و توصيف تخت مذکور جلوس فرموده و کليم يک قصيداي عزّا در تهني
  :باشد قرار ذيل مي هذا بمطلع قصيدة ٰه.  صاحبقران انشاد کردحضور سلطاِن هب

  اند چه گلهاي عيش بر سر سال فشانده  والـرة شـوروز و غــدم نـته مقـخجس  
 اين شاهکار شعري وي را قدرداني کرده .شاهجهان هنرپرور و جوهرشناس بود

  .او ارزاني داشت  بههزار و پانصد روپيه پنج
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اي ايفاد کرده بدين موجب او را  نام شاهجهان يک مرقومه هوقتي سلطان ترکستان ب
» شاهجهان« عنوان اسم خود  به)مغول شاه(داده بود که او  هدف اعتراض و ايراد قرار

حصِر مملکت شاه هند از مرز هند بيرون تجاوز نکرده و  که حد حاليدر, افزوده است
 اين خطاب بکه کليم از ايرادگيري والي ترکستان آگاهي يافت او در جوا همين. است

  :باشد خيز مي شعِر ذيل را سرود که خيلي مسِکت و معني
  ر استن مقر آبر من خطاِب شاهجهان ز  چون برابر است هند و جهان ز روي عدد  

 بداهت و سرعت ذهِن کليم خيلي مسرور گشت و اين بيت را در شاهجهان از
اي خطير سرفراز  زهيجا  بهجواب مکتوب سلطان ترکستان فرستاد و شاعر مزبور را

  .فرمود
م در مصاحبت شاهجهان  ۱۶۳۹هجري مطابق  ۱۰۳۴سال  هچندي بعد کليم ب

هاي   از جلوهکشمير درآمد و از ظرافت و شادابي سبزه و گلهاي اين سرزمين و هب
سحر زده گشته بود که از شاه موصوف براي و قدر شيفته  نآانگيز اين قطعة ارض  طرب

شاهجهان خواهش وي را پذيرفت و . بقية زندگاني خود را آنجا گذراندن تقاضا نمود
 خود را مشغول کرد تا  شاهجهانيشاهنامةسرانجام آنجا ماندگار شد و در نظم کردِن 

  .رحمت حق پيوست هم ب ۱۶۵۱ هجري مطابق ۱۰۶۲ال س هجا باينکه همان
داشت و در ايام اقامت وي در کشمير  ظفر خان احسن ربط و قربت مي  باکليم

  .درا مورد تقويت و حمايت قرار دا خان او ظفر
 تعريِف اکبرآباد در خصوصِِ. د سراييده استکليم مثنويهاي متعد, قطع نظر از غزلها

دارد و  ها مثنوي, ل ماندهکه نامکم» نامه پادشاه«عالوه بر , يرصعوبت راه کشم, قحط دکن
 ابيات مختص. اي سروده است مانند قدسي و مير الٰٰهي در تعريف کشمير هم مثنوي

مدح ظفر خان احسن از يک مثنوي کليم که دربارة تعريف کشمير گفته شد اينجا نقل  به
  :گردد مي

  انـر خـفـواب ظـق نـلـاِن خـجه  انـو احس دلـع اِغـب رايـپي چمن  
  گل است آشفته از هم چشمي خار  ارـربـد گهـف او تا شـاب لطـسح  
  اختـا تهي سـدِل کان و کف دري  ال خلق پرداختـانش بحـچو احس  
  زاوارـم سـش حاتـم داريـاتـخ هـب  دارـريـخ فـاو يوس قـخل بحسن  
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 خيلي جالب و شد ات ظفر خان احسن منعقد ميتوجهمجالس شعري که تحت 
که  يخيال بود و شعراي او خود يک شاعري معني طراز و نازک. بوده انگيز مي نشاط

ها يادآوري  در بعضي تذکره. کرد دلگرمي حمايت مي  بهجستند را  او ميدرباِر هتوسل ب
 صائب تبريزي و ميرزا ابوطالب کليم ,شده است که روزي در مجلس ظفر خان

ي ظفر خان پيشنهاد کرد که بيتي در وصف لبي يثناي شعرگودر ا. کردند ي مييسرا سخن
موافقِت هدايت خان  هب. د فکر سخن قرار بايد داکه زخم دندان خورده باشد را مورِد

  :واالمقام اوالً کليم اين مطلع را ارتجاالً گفت
  عقيق کنده را باشد  ميقيمت آري بيش  زخم دندان خوبتر کرد آن لب پرخنده را  

سپس ميرزا صائب هم .  مجلس بر اين بيت صداي آفرين بلند کردندجميع حضار
  :قرار ذيل طرح کرد هآوري ب بيتي در جواب اين نکته يک

  عا نشيندمد هه بـنقشي ک  لبش نشان دندان  بهباشد  
کليم از اين جواب .  مجلس شد ستايش و تحسين جمله اهِلاين بيت هم مورِد

گي آمد ولي حواس خود را جمع کرد و خورد صائب تقريباً تحت احساس شکست
  :خير اين شعر انشاد کردأبالت

  تر بود از گوهر ما زونـته فـت رشـقيم  که در اين بازاراند پيش اين جوهرياني  
لسيان جصائب از شعر مزبور خيلي ناراحت شد و آخراالمر اين شعر بديهاً پيش م

  :خواند
  دـداني کنـانـ زباِرـور اظهـع طـ شمشـپي  زبان خواهد کليم بي  ميتيره روزي بين که  

 صائب هم آماده. حد رنجيده گشت کليم بي, که اين بيت از صائب شنيد همين
  .جويانه ظفر خان از اين فتنه مانع آمد نزاع بود ولي سعي صلح به

 ييسرا ويژه در مثنوي هي کرده است و بيآزما کليم اگرچه در جمله اصناف سخن طبع
 سخن لزوماِت باشد و در اين صنوِف ستي او شايستة تحسين ميد ي چيرهيگو و قصيده

نگاري کليم توصيِف  در واقعه. انجام رسانده است  بهکمال هنرمندي هنگاري را ب واقعه
مخصوصاً . داده است ي قراريگو طبيعت و تصوير اوضاع و الواِن موسمها را هدف سخن

ر تبين ثّؤشيوة م هنج سفر را بسختي و ر, بهار و خزان, اشت صيف و ِفياحوال و کوا
درخشد و   ميي او در صنف غزل خوبتريسرا هاي هنر سخن ولي ويژگي. نموده است
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, آفريني  بر معنيياختصاصات غزلهاي او مانند غزلهاي شعراي معاصر او مبٰن
  .باشد غيره مي ايهام و, ايجاز, تمثيل, پردازي خيال

  :گردد ش مثاالً درج ذيل ميييکي از غزلها
  تـران گذشـگ رطل لمـتح از نـت تاب  تـوان گذشـپيري رسيد و موسِم طبع ج  
  روپس نکرد هرکه از اين خاکدان گذشت  تـدن دوباره نيسـِل ديـه قابـانـوضع زم  
  ن کاروان گذشتـن ايـد بار از کنار مـص  تـر نداشـاِع اثـتـه مـريـگ قـعش راه در  
  وان گذشتـم تـر عالـه از سـيا همتي ک  ميـعال  بهه بسازدـان کـهم رس ه بيطبع  
  تـگذش انـنش از اگر دـانـم امـن دـبن در  تـام نيسـقا تمـرد عنـا تجـش مـدر کي  
  تـان گذشـآن هم کليم باتو بگويم چس  شـود بيـبـات دو روزي نـي حيـامـدنـب  
  گذشت آن و نـزي دل کندن به دگر روز  آن و اين  بهيک روز صرف بستن دل شد  

  ر اٰلهيمي
هي اصالً از همدان مير اٰل  بهاهللا حسيني معروف تحمود امير حجم ولد لدينمير عمادا

م  ۱۵۸۵هجري مطابق  ۹۹۴سال  ه مضافاِت همدان تقريباً بمنبود و در اسدآباد 
سفر شيراز رفت و  هقصد فراگرفتن علوم فايق و فراتر ب هب. عرصة حيات گذاشت به پا

چندي بعد سوي عراق حرکت . آنجا در تحصيالت اشتغال ورزيدتخميناً سه و نيم سال 
 اين داشت و واقعاً از خوِف مکافاِت  قربت مينقطويان ِتفکر و فعالي  باهيمير اٰل. کرد

  هجري۱۰۲۱سال  ه کابل و قندهار براِه هفکر و عمل کفرآميز خود را نجات دادن ب
کابل مراجعت کرد ولي   بهز اينجا اجباراًاسباب ناگزير ا  بهآگره وارد شد ولي کمي بعد به

  .ردکآگره ورود   به هجري۱۰۲۴ساِل  هبار دوم ب
نويسان  را تذکره فضل و کمال آراسته بود و ذوق و قريحة شعري وي  بههيمير اٰل

اين شاعر قدرتمند در » عشق نشتِر «مؤلِّفقول  هب. اند  ستايش و تحسين قرار دادهمورِد
  .ي بودهيضي و حکيم شفاايران همطرِح آقا ر

قرار ذيل نوشته  هب» نامه شاهجهان«آورندة گرد, هيي مير اٰليسرا دربارة استعداد سخن
  :است
, لطف کالمش از قياس افزون, شعارش بلندآوازهاطراز سخنش بسيار تازه و ”

  .“جزالِت الفاظش از خيال بيرون
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  :شته استطور اظهار دا نظر خود را اين» النفائس  مجمع«و آرزو در 
الثبوت  مدر درستي مضمون و زبردستي زبان و تازگي خيال مير مذکور مسلّ”

  .“اند استادي وي قايل  بهاست و همه
فهم و  نگارد که مرد سخن  ميهيدر بابت مير اٰل» الشعراء ماتکل«و سرخوش در 
ناً تذکرة خود را ابتدا بنام او نموده استخوشخيال بود و تيم.  

  جهانگير پادشاهعهِد ههي بنويسد که مير اٰل آبادي مي  عاشقي عظيم,قعش نشتِر مؤلِّف
ذکر آمده که او  هب»  شاهجهانيطبقاِت«مالزمان سلطاني درآمد و در   بههندوستان آمده به

 ديوان فصاحت و الذکر او را سر دفتِر رخّؤم. مالزمِت ظفر خان احس بود هدر کابل ب
 جهانگير راه يافت و مصاحِب او درباِر هي وي بيهنمامعونت و ر هب. گفت البالغه مي شيخ

حمايت و تقويت   بهن بودکه شاهجهان بر سرير پادشاهي متمکّ گشت و بعدها وقتي
ميان  هي درمير اٰل.  بادشاه موصوف پيوستصِف مالزمان درباِر  به جان قدسيمحمد

 سفر  احسن عازِمکه ظفر خان هنگامي. داشت  شاهجهان جايگاهي واال ميشعراي درباِر
اليه پادشاه درخواست کرد مشار  بهکشمير  بهکشمير شد او را براي همراه خود بردن

هي در مصاحبت ظفر خان بالفاصله درخواست ظفر خان را پذيرفت و بالنتيجه مير اٰل
 خود را در اين ديار شاداب و بقية اياِم حياِت از اين بعد مير مذکور. کشمير ورود کرد هب

  .ز گذرانيدصفاخي
هي يک در تعريف کشمير مير اٰل. هي در جميع اصناف سخن قادر و توانا بودمير اٰل

حوضها و , باشد بر توصيف اشجار و اثمار باغات اي سروده است که محتوي مي مثنوي
  :باشد  ميقرار ذيل هچند شعر ب در وصف درخت چنار. آبشارها

  لـايـوزا حمـجردِن ـود در گـش  افکند ظل  ز ساعدنچنارش چو  
  اش بند  گاو و ماهي ريشهاِخـبش  اق عرش پيوندـاخش بسـسر ش  
  بانيـيده ساـيـرگي کشـر بـه ز  انيـربـهـاب از مــتـرِق آفـفـب  

 و مرِد آرامش و آسودگي گذرانيد  به خود راهي اينجا اوقات آخِر حياِتمير اٰل
کرد و در اين باره  وي ميرا پير, درويش طينت و وارسته مزاج بود و مسلِک صلح کلّ

  :گويد  ميطور اين
  رانندــروز غف هکه هر سه هيزم دوزخ ب  افق نه خارجي هستمـنه رافضي نه من  
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  م خوانندـمنؤهي که مم اٰلـوگرچه گوي  ايم  شدهياران مصطٰفـتايش يـهمه س  
*  

   پيمبرمه و آلِِـابـحـ صِتدر ملّ  يمحمدمحمودم از سعادت نور   
پير طريقت , ا شاه بدخشيملّ  با,هي در کشمير اقامت گزين بودر اٰلکه مي در زماني

ا شاه قطع نظر از ملّ. داشته داراشکوه پسر ارشد شاهجهان مراوده و معاشرت مي
هي مير اٰل. نحو احسن آشنا بود هي بيسليقة شعرگو  بهعرفان و تصوف  بهگرايشهاي او

اگرچه احترامات وي را واجب , افتاد ي مبحث و چون و چراي شعري  بها شاهملّ  بابارها
ا شاه بدخشي اند که يک بيتي از ملّ ر شدهنويسان متذکّ بعضي تذکره. دانسته مي
  :اي نگاشته شده بود هلوح بر

  نـزيـي گـت آگاهـذار و دسـاهي را گـادشـپ
  خواهي گزين  ميآگاهي رسيدي هرچه  بهچون

شرح ذيل  هيک بيتي از خودش که ب, هي اين بيت را مالحظه کرد و زير اينمير اٰل
  :باشد ترقيم نمود مي

  ـنزيـي گـاهـا شهنشـي ييداـم گـگوي  نمينـم
  خواهي گزين خويش را مگزين و ديگر هرچه مي

نگاري  هي يک تذکرهي مير اٰليسرا گذشته از خدمات ارزندة وي در زمينة سخن
اسم اين . تأليف کرده است» هيخزينة اٰل« بهاي موسوم او يک تذکره.  اعتنا بوددرخوِر

 مؤلِّفکه  درحالي. قرار فوق آمده است هتذکره در کتابهاي فهرست اسپرنگر و استوري ب
ه ذا را در کتابخانة نوابان اوداسپرنگر تذکرة ٰه. گويد  مي»هياٰل تذکرة«تذکرة خود را 

سخة خطّي قطع نظر از اين ن. ن منتقل شدلکرده بود و بعدها اين نسخة خطّي بر بر پيدا
کوشش و پژوهش آقاي  ه زياد باهميت ديگر خيلي گرانبها و داراي اي هيک نسخ

پروفسور موصوف . عبدالحق رئيس متقاعد بخش اردو دانشگاه دهلي پيدا گشته است
ماهي  سه» نظر و فکر«قلم آورده است که در مجلّه  هاي ب  يک مقاله»هياٰل تذکرة«دربارة 

 در طي اين مقاله استاد عبدالحق. م انتشار يافته است ۲۰۰۹ دسامبر ماِه هب) اردو(
نويسد که جزو ابتداي اين تذکره يعني نسخة برلن احتماالً در آگره ترقيم نموده شده  مي

جهان ملکة جهانگير شامل بود و نسخة اين تذکره  باشد که اصالً در کتابخانة بيگم نور
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هي تحرير کرده مير اٰل, مت در کشميردر اثناي اقا, که کشف کردة استاد عبدالحق است
اي که  که نسخه درحالي, مه و ترقيمه عاري استافزايد که نسخة برلن از مقد  ميباشد و

دارد و چند صفحه از آغاز اين نسخه ازبين  تشخيص دادة خودش است ترقيمه در برمي
شمير رينگر کهجري در س) ۱۰۶۴(سال هزار و شصت و چهار  ههي بمير اٰل. رفته است

بخش   گنجلدين مقبرة شيخ بهاءادهي پيوست و مرقِد اين شاعر ارجمند نزرحمت اٰل هب
وفات   طاهر غني کشميري برمحمدا ملّ. واقع است, باشد کشميري که مرجع خاليق مي

  :باشد  ميقرار ذيل هدو بيت از قطعة هذا ب. او يک قطعة تاريخ نوشته است
  نـخـد بسـور درآيـب گکه ل  بت اوـت دور از اثر صحـنيس  
  هي ز جهان گوي سخنبرد اٰل  رـش طاهـاتـخ وفـگفت تاري  

  :باشد  ميبرخي از اشعار غزلهاش درج ذيل
  و ما ميراث خار داغ اوستـان هر عضـالله س

  اـگار مـنة افـردد سيـاف گـم صـمره هي بـک
  وشي ما شدـه ة بيـوسي مايـم بـاز آن لب ني

  رس ما رااب نيمها که بخشي از شر چه مستي
  ام هـنـيـاک سـه چـغ او دارم کــي از تيـتذّـل

  تـيازه بسـد لب از خمـتوانـارآلود نـچون خم
  تـاه اوسـيـم سـکستة چشـدح شـس قـنرگ

  تــگاه اوسـ نِغـيـ تةدــکيـِل چــر اجــزه
   عمرهـيدم همـکه کش ان بسـز جه ميتلخکا

  اي ديگر خون گشت نيمه,  دلةر شد نيمـزه
  تـوان دانسـت ميـ نشـراوت رويــس طـز ب

  ست پيشاني  بهرهـگل يا گ هت بـنم اسـکه شب
  ا رسدـوف ه بآن بيـه نالـورم کـون خـد خـص

  دــا رســجـم کــدانـه نـتـکسـاشـاين آه پ

  منابع و مآخذ
 ,الرحٰمن استاد لطف, زبان انگليسي به, چاپي, ادب فارسي در هند بعهد جهانگير و شاهجهان .۱

 .هند, انتشار دانشگاه بروده
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مجلس تحقيقات , )زبان اردو به(استاد عبدالقادر سروري , تاريخ ادب فارسي در کشمير .۲
 .م ۱۹۶۸, سرينگر, اردو
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  .پتنا, کتابخانة خدابخش, تقي اوحدي, )خطّي( العاشقين عرفات .۱۱
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 .تهران, ادبيات فارسي
  .م ۲۰۰۹دسامبر , هدانشگاه اسالمي عليگر, )اردو(ماهي  سه,  فکر و نظرةمجلّ .۱۹
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  کشمير  باپيوند تاريخي و فرهنگي تاجيکان
  ∗اراواضميره غفّ

رومند علم و ي ني از مرکزهايکيث يح  بهخين از دوران دور تاريزم ن ختالنيسرزم
ن ي و سرزمادبيات تابناک علم و يها ن زادگاه چهرهين سرزميده، ايفرهنگ اعتراف گرد

 ن منطقهي ايخيقدمت تار.  شناخته شده استي فکريها ظهور مکتب و نهضت
 مختلف آن در دوران گوناگون اشارت يها  در حوزهيگسترش معارف و ادب فارس به

 ين ختالن براي در انتخاب سرزميخيگر، شهرت مخصوص تارياز نظر د. کرده است
 يها شهادت سرچشمه  به.ن منطقه مؤثّر بوده استيا  بهمراجعت و مسافرت اهل نظر

ار سفر کرده، ين ديا  به خودير زندگي در مسيشمار ي ببان و عارفاني اديخي و تاريادب
شاهنگان عالم ي از پيکيوجود مزار مبارک . اند اب شدهي  آن بهرهيض آب و هواياز ف

که در ) ق ۱۳۱۴-۱۳۸۴ (ي محمد همدانالدين  ابن شهابي همداني علسيدر يم ـعرفان 
»  همدانشاِه«نام   با هندوستانو در» يثان يعل«و » ريرکبيام«لقب   بارانيزمان خود در ا

  . باالستيها شهياند ده است، سند مهم اثبات يمشهور گرد
ش و ي و پسر و خوي همداني علسيدر يد گفت که در ختالن دفن شدن ميبا
 ي علسيدر يها، م اتّفاق مؤلّفان سرچشمه  به. دارنديخين تاري معيها نهيش زمياقربا

غ اسالم يتبل  بهد و در آنجايآ يختالن م  به از همدانيدالي م۱۴مة اول عصر ي در نيهمدان
 از يکند و بعض يدا مياد پيروان و مخلصان زين فرصت پيدر ا. پردازد يف آثار ميو تصن
 از زمرة آنهاست که بعدتر يخواجه اسحاق ختالن. دينما ي قبول ميشاگرد  بهآنها را

ن ين سرزمي در اي همداني عليدسر يم. بندد  مييوند زندگيدختر استادش عهد و پ با
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اد کرده، همة آنها ي بنيا  نموده، در آن مسجد و مدارس و کتابخانهيداري را خريا ههيد
 تي، تربي همداني علسيدر يمدت چند سال در ختالن اقامت داشتن م. دينما يرا وقف م

 ين عليال ادار کردنش و امث  خانهيفرزند ختالن  به، دختر خود ران محلّيشاگردان از ا
ختالن   بهت کند که نعشش رايش از مرگ وصيکند که او پ يآن وادار م  به رايهمدان
 يار قرارگرفتن مدفن وين دير و در ايرکبيقابل تذکّر است که پس از درگذشت ام. برند
ن بزرگوار وجه يارت مزار مقدس ايشک، ز يد و بيشتر گردين جا بيا  بهف اهل دليتشر

نه، مسافرت شاعران ين زميدر ا. ن شدين سرزميا  بهبان و شاعرانيت ادگر نفوذ مسافريد
 ي علسيدر يارت مزار ميرفت که شرف زيان پذيز جريختالن ن  به هنديگو يفارس
از جمله، . ن مقرر کردين سرزميا  به سفر آنهايتوان از وجوه اصل يز مي را نيهمدان
 ، هند۱۶ر قرن ين و دانشمندان شهايسرا  از سخنيکيسفر   بهها  از سرچشمهيتعداد

 ي علسيدر ياو مدت سه ماه در مزار م. اند ن اشارت نمودهيزم ختالن ي بهري کشميرفص
ش دربارة مسافرت ا ينام مثنو» ين نبويمغاز« در يرفص. ار کرده بودي اقامت اختيهمدان

ل سخن يتفص  بهرهيغ ، ختالن ويکابل، سمرقند، مشهد، بلخ، عربستان سعود  بهشيخو
  :رانده، از آن جمله نوشته است

  رير حقين فقيمشرف شده ا
 

  ريــر کبيــطــوف مــزار ام بــه
 )۶۳۹ ، ص۱۵(              

، قبل از همه، يري کشمية هند و پاکستان صرفقار د فراموش ساخت که در شبهينبا
سران . چون مرد فاضل و دانشمند و عالم متبحر ساحة تصوف شناخته شده است

 ي ادبي مطرح ساختن مشکالت شعر و عموماً معماهايبراپرور زمان  وست و ادبشعرد
اعتبار گرفته   به رايرفصافتن يدر علم تصوف مرتبة بزرگ . کردند ياو مراجعت م  بهدور
خ ياز مشا«و ) ۸۲۹ ، ص۱۳(» ة قرن دهميه حنفير صوفياز مشاه« او را يسيد نفيسع

 سفر که گفته آمد، عامل مهم چنان. برد ينام م) ۴۷۰ ، ص۱۲(» ه هندوستانيمعروف صوف
د او ي و عقاي همداني علسيدر ي مشخصيت  بهد محبت افزونشيختالن با ي بهرفص

 ن هندي سرزميگر، اهل علم و ادب و فضال و عرفاياز نظر د. گردد محسوب
 شک، ي اخالص و ارادت تمام داشتند و بي همداني علسيدر يد مي و عقاشخصيت به
وند و ين پيا. تواند يرون بوده نميره بين داي هرگز از ا،ن انسان عارفيا يري کشميرفص
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ن هند يغ اسالم در سرزمير در تبليرکبي اميها خدمت  بهش از همه،يارادت، پ
 .کند يم هيتک

ر ين کشمي سرزمةارادت مردم هند، خاصّ ي بهخيد شد، در اخبار تاريچنان که تأک
 زمانها اشارات فراوان ةهمر در يرکبيام  بهنسبت
 ي علسيد رين منطقه مي اي علما و فضال،رفته

 خطّة ي روحانشخصيتن ي را بزرگتريهمدان
ن يا  بهغفّاراو در رابطه. ا. اند ر شناختهيکشم

رهبر « را ي همداني عل:مسئله نوشته است که
ن، يو ا) ۶۴ ، ص۲۳(» نامند ير ميبزرگ کشم

 يرانيقول دانشمند ا ه برايست، زيسبب ن يالبتّه، ب
 را يخلق«ر رفته، يکشم  به درخشان اويمهد
 ين معنيهم  به»ايولاالةسفين«ز در يمحمد داراشکوه ن). ۸۳ ، ص۸(» د خود ساختيمر
 سيدر يم(شان يف ايبرکات مقدم شر  باري اسالم در کشميو ابتدا”: د فرموده استيتأک
ر يدر کشم.) غ.ض, يخانقاه معلّ(ن شايو امروز خانقاه ا. است.) غ.ض, ي همدانيعل

 شتر مسئله اشارت چند نکتة مربوطيح بيجهت توض). ۱۰۸ ، ص۷ (“موجود است
ن ضرور ين سرزميا  بهريرکبينة مسافرت امي اعتقادات مردم هند در زميها سبب به
  .دينما يم

ت معلوما  بهبنا. ر مسافرت انجام داده استيکشم  بهن باري چندي همداني علسيدر يم
 هفتصدهمراه   بهالدين در عهد سلطان شهاب) م ۱۳۷۲سال (او بار اول » حسن خيتار«

پور  الدينة عالءر شد، در محلّيدان و شاگردان وارد کشمي و اقربا و مرانشيخو ازنفر 
 و سلطان الدين ان سلطان شهابيآن وقت م. فرودآمد و چهار ماه در آنجا اقامت داشت

 استقرار ي که براي همداني علسيدر ي ميبنابر سع.  برپا بوديميروزشاه تغلق جنگ عظيف
افت و يصلح انجام   با مالقات نمود، کارالدين سلطان شهاب  باروزپوريصلح در شهر ف

  )۱۷۳ ، ص۲۶ (. محمد درآمدالدين ت پنجاب تا مرز سرهند تحت تصرف شهابيوال
در زمان سلطان ) م ۱۳۷۹سال (ر يکشم ي به همداني علسيدر يمسافرت دوم م

در ) م ۱۳۸۴سال (بار سوم . افتي سال ادامه ۵ تا ۲ صورت گرفت و مدت الدين قطب

سفر يکي  ها به تعدادي از سرچشمه
سرايان و دانشمندان شهير  از سخن

رفي کشميري ص ، هند۱۶قرن 
او . اند زمين اشارت نموده ختالن به

 سه ماه در مزار مير سيد علي مدت
 .همداني اقامت اختيار کرده بود
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ن خصوص يسلطانزاده در ا.م. است و خالص ف نموده چند روز توقّيار همگين ديا
  :سدينو يم

در يرزا حي مةگفت  به سال وشش ي همداني علسيدر ي م،اف انيميس .ا.دة ايعق به”
 ير زندگي سال در کشمسه يري کشميمر هديقول خواجه اعظم د  بهروز وچهل 

سه و ياز مقا… اند  راه دادهيحيناصح  بهف همفکر ما هر سه مؤلّ  به.کرده است
 يا ن خالصهيچن ي به همداني علسيدر ي مي سفر و زندگيل و سندهايمشاهدة دل

  .“ استمت ورزيده سال اقاپنجآمدن ممکن است که او در کشمير و مضافات آن 
  علي همداني پيوسته از جانب اخالصمندانسيدقابل تأکيد است که اين مسافرت مير 

 ن مرتبهيمناسبت اول ي به محمد خاورسيداز جمله، . گرفت يم  قرارييرايمورد پذ
ل را هم در صفت و هم در مادة يات ذي ابي همداني علسيدر يف آوردن مير تشريکشم به
  :فر سرودهن سيخ ايتار

ـ  سـيد ر  يم    شـه همـدان    ي عل
  ريشد مشرف ز مقدمش کشم    

ــار ــال تـ ــدم او رايسـ   خ مقـ
 

ـ  يس   م سـبعه کـرد نکـو      ير اقل
ــدا  ــهر را ه ــل آن ش   تجوياه

ــريابيـــ   ف اوي از مقـــدم شـ
 )۱۴ ، ص۲۳(                 

ز يار نين دين و بزرگان ايان سالطي مي همداني علسيدر يباعث تذکّر است که م
 الدين  و سلطان قطبالدين سلطان شهابـ ر يحکمرانان کشم. داشت يادي زينفوذ مذهب

نگر مسجد جامع ي در سرالدين ه او سلطان شهابيتوص  بامحض،. دان او گشتندياز مر
دل و   باک امرش رايکرد و هر ي او عمل مييهنماار ريز زي نالدين سلطان قطب. کرد بنا

 ر اوين کشميسرزم ي به همداني علسيدر ي مدن خبر وروديشن  با.آورد يجا م  بهجان
کمال احترام استقبال نموده و   بارون رفته،يشوازش از شهر بي پي مملکت برايامرا با

 او در ي برايصفّة مربع. کرد هي اقامت او تهي برايانيپور منزل شا الدينة عالءمحلّ در
 حبت و ارادت هر روزاخالص و آداب م  باالدين سلطان قطب. ر آراسته بودنديکشم

 يها هي و توصها حتيگشت و همة نص يور م ش بهرهيها رفت، از صحبت يخدمتش م به
کرد، کنار گذاشت و از دو  يلباس هندوان که تا آن زمان بر تن م. آورد ياجرا م  بهاو را

  )۱۷۳ ، ص۲۶: نک (. را طالق داديکياند،   بودهيخواهر که در ازدواج و
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 ياديات زي متذکّره نقل و حکايامرا  باي همداني علسيدر يات ممناسب  بهدر رابطه
آور اشارت  ن عارف ناميا  بهشان نسبتيارادت تمام ا ي بهها آمده که همگ در سرچشمه

 ي کاله مبارک خود را براي همداني علين است که وقتياز جملة آن اقوال ا. دارند
سر خود نهاد   بهجا آورده، آن را  بهرا عطا نمود، سلطان آداب قبول آن الدين سلطان قطب

خواهش   با کهيتا آن دم. افتي ان ادامهيري تا آخر سلطنت خانوادة شاهمسنّتن يو ا
 يرين شاهمي، سالط)۱۵۱۶(ده شد يچاني در کفن او پي همدانيشاه کاله عل سلطان فتح
  ).۱۰-۱۱ ، ص۹؛ ۲۴ ، ص۲۴؛ ۷۳ ، ص۱۶؛ ۲۰۶ ، ص۶(نهادند  يسر م  بهکاله او را
 علي همداني چندين سال حياتش را در کشمير گذرانيده، سلسلة مرتّب سيدمير 

ها و مرکزهاي تعليمي  دستور او مدرسه  با.وجود آورد عرفاني را در اين سرزمين به
نام   بااز آن جمله، اولين مدرسة اسالمي. اسالمي در هر ديهه تأسيس يافتند

ي عربي و فارسي ها ر آنجا علوم اسالمي و زبانکردة اوست که د نيز بنا» القرآنسةمدر«
ارشاد و هدايت  در مدرسة مذکور شيخ سليمان که قبالً هندو بود و به. شد درس داده مي
تحصيل  توجه ظاهر نموده بود، به» قرآن«آموزش  دين اسالم روآورده، به شاه همدان به

 .سرزمين هند شناخته شددر » قرآن«پرداخت و پس از آن همچون يکي از مفسرين نامور 
افت که از سبب در يس ي تأسيک مدرسة اسالميز يدر عهد سلطان سکندر ن

در آن . نام مدرسة مسجد جامع مشهور گشت  باداشتنش  مسجد جامع قراريکينزد
، موالنا ي کاشالدين، ملّا صدريريوسف کشمي، ملّا محمد ي بخارير محمد عليمدرسه م

 الدين ن دوره جمالين، در ايهمچن. س مشغول بودنديتدر به رهيغ  وين منطقي حسسيد
 را يا نام مدرسه» يالوثٰقةعرو«ر آمده بود، يکشم  بهريرکبي اميهمراه  باز کهيمدهوش ن

  )۴۵ ، ص۱۹ (.کرد برپا
 م داده، آنها رايد را تعلر آن بود که مبلّغان و واعظان متعديرکبيگر کار اميوة دياز ش

. نديمات اسالم آشنا نمايتعل  بهن که مردم رايد، تا اکر ي معزامر ايشمنقاط گوناگون ک به
. ها برقرار نمودند ر خانقاه و مدرسهي در سرتاسر کشمي همداني علسيدر يشاگردان م

 سيد. کرد ک مسجد کالن برپايم گشته، آنجا ي در بهجاره مقيشي محمد قُرسيدکه،  چنان
 را يمات اسالميگنه سکونت نموده، در همانجا تعلرپري در موضع شيي عطاالدين جالل

ده و حضرت ي شغل ورزيغاتي تبليکارها  به کمال در درپنشهرسيدحضرت . پهن نمود
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 در موضع آونپور سکونت ي همداني علسيدر يامر م  باالدين فخرسيد و الدين ر رکنيم
 سيد، ين سمناني حسسيد  والدين  تاجسيد، چون يراني از سادات ايجمع. ار نمودندياخت

ر يوسف که در آن سفر مبارک مالزم خدمت شاه همدان بودند، در کشمي سيدمسعود و 
  .ساکن شدند

 و ي عربيشتر کتابهاي که بي همداني علسيدر ي بزرگ، ميها ن خدمتيدر برابر ا
 س داد کهير آورده بود، آنجا کتابخانة بزرگ خود را تأسيکشم  به خود رايفارس

  )۳۷ ، ص۲۵ (.ار قرارگرفتي مورد استفاده و استقبال مردم آن ديستگيشا به
کشور بنيگريد ددر مدارس متعد اد گشت، ي که در آن زمان در شهر و دهات مهم

 ي علسيدر يت ميالفع). ۴۲ ، ص۲۵؛ ۴۳-۴ ، ص۱۹(د ي آغاز گرديم زبان فارسيتعل
ن قدم گذاشت و مردم ين سرزميا  بهمن اساليغ ديم و تبلي تعلير که براي در کشميهمدان

نة يز زمي نيدن زبان فارسير منتشر گردي در کشميداد، برا ت قرارين خطّه را مورد هدايا
ر زبان و ين اسالم در کشمين مبيج و گسترش کامل ديترو  باهمزمان.  فراهم آورديخوب

گشت،  ي من محسوبين سرزمي در ايغ فرهنگ اسالميلة تبلي که خود وسي فارسادبيات
 .رفتي تکامل پذيليخ

ر يکشم  بهم ۱۳۷۲ در سال ي همداني علسيدر ي مي است که وقتيادآوريان يشا
ن يز در اي ني داشتند و شعر فارسيي آشنايزبان فارس  بان خطّهيف آورد، مردم ايتشر

خ ي تاري نام شاعري محمد خاورسيدد شد، يکه قبالً هم تأک افته بود و چنانيدوره رواج 
ت عارفان بزرگ يال فعةجياما در نت). ۵۲ ، ص۱۶(ن زبان منظوم ساخت يا  بهورود او را

 الدين ر شمسي، مي همدانير محمد علي، مالدين  جاللسيد، ي همداني علسيدر يم ـ
ر نفوذ ين کشمي در سرزمي زبان فارس،زبان يگر سخنوران و دانشمندان فارسي و ديعراق
ت ي محبوبيافته، در محافل ادبيخاص و عام درآمد، توسعه و رشد حلقة   بهافته،يبلند 

 ي و علم و ادب مقام زبان فرهنگيج همچون زبان کارگزاريتدر  بهکرد و دايتمام پ
 يتها برايک نکته ضرور است که محض پنديد ينه قين زميدر ا. دست آورد  بهکشور را

 نخست آنها. اند دهيان رسانسام ي بها ستهير خدمات شاي در کشميج زبان فارسيترو
ن زبان آزادانه حرف يا  به گام برداشتند وي فارسادبياتل و آموزش زبان و يتحص به
 )۲۸ ، ص۱ (.زدند يم
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ر ين راه ميافت و در ايز رواج کامل ير نين هندوان کشمي بين دوره زبان فارسيدر ا
ث زبان يح ي به فارسخواست که زبان ياو م. خرج داد  بهادي کوشش زي همداني علسيد

ز باشد که ي نيرمسلماني غيها معاشرت خلق
در ظرف آن . ر سکونت داشتنديدر کشم

ر ي در کشمي همداني علسيدر ي که ميمدت
برهمنان آنجا مباحثه و   بااقامت داشت،

ت ينمود و در پرتو هدا يها برگزار م مناظره
 ين اسالم رويد  بهگروه شان گروهياو ا

  .آوردند يم
اتا رواج زبان و امدر ي فارسادبي 
 الدين ز وابسته بود که شهابير از آن نيکشم

 و خصوصاً )م ۱۳۸۹-۱۴۱۸(، سکندر )م ۱۳۷۳-۱۳۸۹ (الدين ، قطب)م ۱۳۷۳-۱۳۵۴(
زبان  ي بهريپرور شاهم دوست و ادب ن علمين سالطي ابر) م ۱۴۲۰-۱۴۷۰(ن يالعابد نيز

ي  فراوانير سعي گسترش آن در کشميند و برااندازه داشت ي توجه بي فارسادبياتو 
مانند   به آن دورهي را که از مراکز اسالمين، اهل علم و ادب فارسيهمچن. خرج دادند به

. نمودند ي مييراير و پذير نهادند، تقديکشم  بههرات، مرو، بغداد و سمرقند و بخارا رو
 ردار شده، گروهر برخويپرور کشم شناس و ادب ن سخنيت سالطيق و حماياز تشو

ر رهسپار شدند و وجود آنها يران جانب کشميندگان علم و ادب از ورارود و ايگروه نما
 )۱۲-۱۹ ، ص۳۱ (.ق گذاشتير عمي مردم تأثي و فرهنگي اجتماعيبر زندگ

 ي دولتي چون زبان رسمي زبان فارسالدين  سلطان شهابيمحض در دورة حکمران
س زبان ي تدريم علوم مذهبي در برابر تعليني مدارس دچون که در. کرد داياد پياعتبار ز

. ندينما ياندازه ظاهر م ي باهميت يج زبان فارسيمسئلة ترو  به گواه آن بود که امرايفارس
عبدالقادر . اند ان نمودهيش را بيخان نظرات خورؤز دانشمندان و مين مسئله نيا  بهراجع
» ري در کشمي زبان و علم و ادب فارسيازمان ارتق« را الدين  عهد سلطان قطبيسرور

  داشت ويشعر و ادب عالقة وافر  بهن سلطان کهيت اهم  به).۴۴ ، ص۱۹(نامد  يم
 که يدارالعلوم. دي برپا گردها ها و مدرسه و خانقاه گفت، کتابخانه ي شعر هم ميفارس به

مير  ـت عارفان بزرگ الي فعةدر نتيج
الدين، مير  سيد علي همداني، سيد جالل

 الدين محمد علي همداني، مير شمس
عراقي و ديگر سخنوران و دانشمندان 

 زبان فارسي در سرزمين ،زبان فارسي
حلقة خاص و   بهکشمير نفوذ بلند يافته،

 .عام درآمد
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 نيزمن سري در اي علم و ادب فارسيمگاه اساسي تعل۱۹ل نمود، تا عصر ياو تشک
  )۴۴ ، ص۱۹ (.رفت يشمار م به

م ي هند قدين زبان تمدن باستانين سرزمي در اين، نفوذ زبان فارسيا  بهوابسته
کرده، در زمان حکومت  سر) م ۱. ا (اشکي کنيت را که از زمان حکمرانينسکراس ـ

) ۱۴. ا (يرين شاهمين در عهد سالطيک دورة معي يو برا) ۷-۱۴. ا(ر ي کشميها راجه
، ۲۲؛ ۱۷-۴۷ ، ص۲۱؛ ۱۰۵-۲۶ ، ص۱؛ ۲۸۹ ، ص۱۱(ن بود ين سرزمي اين رسمزبا
وه ي، سامد)۱۱. ا(ندره يمي چون کشيريان کشميسرا و طول عصرها سخن) ۱۲۸ ص

، بهسکر، )۱۱ .ا(نوگوپته ي، ابه)۱۱ .ا(، انندهوردهنه )۶ .ا(، بهمهه )۱۲ .ا(، کلهنه )۱۱ .ا(
ن زبان يا ي به و ادبي و علمي و فلسفيني دينبها گرايگران اثرهايه و ديسامننده، اتپلچر

 و ثروتمندم را ي هند قدادبياتنة علم و ي خود خزيراث گرانبهايم  با وف نمودهيتأل
زبان ) م ۱۳۵۴-۱۳۷۳ (الدين در زمان سلطان شهاب. ن برديده بودند، از بي گردانيغن
  )۴۳ ، ص۱۹ (. داديزبان فارس  به خود رايت کامالً جاينسکراس

ت ينجا موقعي وارد گشته، در ا۱۴ر تنها در قرن يکشم ي به زبان فارسيچند اگر
 يقدر عالم و شعرا ن خطّه آني گذشته از اقرن ششدا نمود، در طول ي پي قويليخ

مردم .  را کم در خاطر دارديربار معنون ادوار پيخ چنيگو برخاستند که تار يفارس
.  انس گرفتند»فاتحان« ي ادبيدستاوردها  بهده، گذشتة خود جدا شيراث ادبير از ميکشم

ر ي کشميتهاي پنديد که حتّي رسي بلندةيپا  به آنچناني وي و تجلّيگسترش زبان فارس
زبان   به خود را هميني کتب ديار نمودند و بعضي اختي و ادبيآن را چون زبان علم

 »خرد نيغزن« و »يناصفهان ثا«نه، همچنان که الهور را ين زميدر ا. نوشتند ي ميفارس
خ فقط ير تارين افتخار بزرگ در مسيا. دندينام ي م»ريصغ رانيا«ر را يگفتند، کشم يم

  :يد عرفانيقول خواجه عبدالحم  بهرايست، زيسبب ن ين بير شده است و ايب کشمينص
  زبان خارجي،وسيلة تدريس و تعليم در تاريخ دنيا کمتر نظير دارد که يک ملّت به”

 .“ادگار گذاردي  بهها يريرد و در آن زبان آثار پرارزش مثل کشمياد بگيرا 
  )۴۷ ص ،۹(

 و ي همداني علسيدر يشرافت دانشمند و عارف نامور م  بهن، محضيعالوه بر ا
د ي که در باال تأکيطور. اند ر را همچون مهد تصوف و عرفان شناختهيگر کشمي ديعرفا
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 چون، يآور  ناميردوش عرفاب يخيتاردن خدمت بزرگ يمقام بزرگ رس ي بهشد، برا
 در يمدت. ت قرار دادندين خطّه را مورد هداي افتاده بود که مردم اي همداني علسيدر يم

دن يارشاد اشتغال ورز  بهستن وير زيکشم
ن ي ا۱۴ از عصر ي همداني علسيدر يم

 و رشد تين را در تربيسرزم
از . دي ممتاز گرداني عرفانيها شخصيت
ض و ير از في کشمي معنويضاکه ف بس

ر  معطّيالوجود حة عرفان وحدتيرا
ر در ي ناگزيضان معنوين فيگشته بود، ا

در کنار غزل و .  شديز متجلّينة شعر نييآ
 يها  و داستانها ي مثنويد عرفانيقصا

عارفانه هم عرض وجود کردند که 
 محمدافضل »نوارنوراال«، ي عبدالوهاب نور»عرفانال نيع«، ي اکمل بدخش»رالعرفانحب«

، ي حب»القلوب هيتنب«اده و، ز يخ محمد چشتي ش»کنزالعشق« و »ءاللقاةعد«سرخوش، 
  از جملة آنها»کنندن«نام   بايک بدخشيب  گفتة کاملي در موضوع محلّي عرفانيمثنو

  .اند دهي اعتراف گردي و عرفانين ادبيع در مقام ميکيشمار آمده، هر  به
جاد محبت ي اين هندوان براي در بي همداني علسيدر ي ميال و مقام عينبوغ فکر
شان در اکثر ين درجه و مقام اخالص اير گذاشت که ان نقش مؤثّين سرزميافزون مردم ا

 شخصيت محض همين اخالصمندي و محبت به.  تأکيد گرديده استاها صريح سرچشمه
 ها الم عرفان را در همة دورهآور ع ن نامير اير بود که مردم کشميرکبي اميها شهيو اند

ش شناخته، او را در مقام بلند مبلّغ فرهنگ ي خوير و مربينظ ي بشخصيتث يح به
، »اياالولسفينة«، »فرشته خيتار«فان مؤلّ. اند  برداشتهي فارسادبيات و مروج زبان و ياسالم

 داشتن خرد  ارادت تمامي همداني علسيدر ي مشخصيت  بهره نسبتيغ و» ياعظم خيتار«
ان يرين اکرام و بزرگداشت کشميبرابر ا. اند د نمودهيطور واضح تأک  بهر رايو بزرگ کشم

 يشطاق بناين که در پيري زيبردند، از رباع ياو را همچون حضرت شاه همدان نام م
  :کردپيدا توان معرفت  ينگر نوشته شده است، ميخانقاه او در سر

در اين دوره زبان فارسي بين 
هندوان کشمير نيز رواج کامل 
يافت و در اين راه مير سيد علي 

. خرج داد همداني کوشش زياد به
خواست که زبان فارسي  او مي

ي ها حيث زبان معاشرت خلق به
غيرمسلماني نيز باشد که در 

 .کشمير سکونت داشتند
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  ستض که در سابقة هر دو جهان ا       يهر ف 
 ان استـشاه همدان، آن که شهنشاه جه

   حــضرت شــاه همــدان اســتيرويــدر پ
 اي خاک بر آن ديده که در ريب چنان است

ن عارف نامور و يخود ا» دنامهيجاو« در يسال محمد اقبال الهورها پس از صد
  :ش کرده استين ستايکمال احترام چن  باشاعر واالگهر را

  الــــسادات ســــاالر عجــــمسيد
  ريظنـــونيکـــشور ممرشـــد آن 

ــاه در  ــه را آن ش ــخطّ ــت اي   نيآس
 

ــد ــار تقـ ــميدســـت او معمـ   ر امـ
  رين را مـش يش و سالطير و درو  يم

  نيب و د  يداد علم و صنعت و تهذ     
 )۲۱۷ ، ص۱۰(                     

  آن راير و ماوراي ارادت مردم کشميحين تسبي محمد حسيرانيدانشمند ا
  :گونه افاده کرده است ني شعر ار در قالبيرکبيشة امي و اندشخصيت به

  انيري کـشم  سـيد  ي، ا ي عل يا
  ر کشور عرفان و عـشق     ي ام يا

ــشته روان ــقان گ ــاروان عاش   ک
  ر و پاکـستان همـه   يمردم کشم 

 

ــستان سيد ــسادات پاکــ   انيالــ
ــو از ا  ــاک ت ــشن پ ــرانيگل   اني

  النر آمدنـد از خـتَ  ي کشم يسو
  ر و جوان  يدل سپرده در رهت پ    

 )۲۰ ، ص۲۳(                   
د حسين تسبيحي هم وجوه مهمتقويت ارتباط ختالن و هند قرارگرفتناز تأکيد محم  

  .گردد ي روشن مي همداني علسيدر يم
ي  همداني علسيدر ي پس از درگذشت ميمر هديخواجه اعظم دمعلومات   بهبنا

 ي علسيدر يچون م. خواست يجانب خود م ي بها فهيجهت دفن او نزاع شد و هر طا به
ندگان سلطان يد و نماير رسيکشم ي بهزود  بهن خبريکرد، ا  وفاتي در پاخليهمدان
خواست  ي ميحاکم پاخل. آنجا فرستاده شدند  بهريکشم  به آوردن نعششي براالدين قطب
دان ين گروهها همراهان و مريمقابل ا. ت او مدفون گرددي در والي همدانيکه عل
. ميبر يختالن م  به نعشش راي همداني علسيدر يت ميگفتند که مطابق وص ي او ميختالن

ا هر ي يهرکس”: دان خاص او بود، گفتي که از مري بدخشالدين خ قواميبعد جنازه ش
. “خواهد، دفن کند ي که مييتواند آن را در جا يگروه که تابوت مبارک را بردارد، م

 که تنها آزادانه الدين امخ قوي نتوانست برداشت، مگر شي کرده بودند و کسيهرکدام سع
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 او را اجازت دادند يدان ختالنيدند و مريرت گردين کرامت همه در حياز ا. برداشت
  )۳۷-۸ ، ص۲۵ (.ختالن ببرند  به راي همداني علسيدر يکه نعش م

ان اهل ي ميها اعتقاد قو در تمام دوره
ر، محبت يفضل و عرفان و علم و ادب کشم

از . برجا ماند ر پايرکبيام  بهو صداقت نسبت
 از يکيد شد، يکه تأک ن جهت، چنانيا

عقوب يخ ي مسافرت شي اساسيها عامل
ارت مزار يال زيختالن خ ي بهري کشميرفص
د است که يتأک  بهالزم. ن بزرگوار بوديا

ن مرد عارف يا  بهش راي محبت خويرفص
او در . بارها در آثارش اظهار نموده است

ر اشعار يرکبي در منقبت ام)ص(حمد خداوند و نعت رسول اکرمش بعد از يها يهمة مثنو
ر قلمرو عرفان ي منشخصيتن يا  به نسبتين نکته از محبت بزرگ ويسروده است که ا

 سيدر يم  بهل ارادت اويکطرف دليختالن، از  ي بهرفصپس، اگر مسافرت . دهد ي مخبر
 يبان فارسيخ ادير تاريس آن است که در ميگر بازگوي دي باشد، از سوي همدانيعل

 و ادبيات توانستند که نه تنها ي و روابط ادبي معنويوندهايگونه پ نيلة هميوس  بهزبان
 توسعه آن را انتشار بخشند، بلکه محفوظ نگاه داشته، در برابر يزبان و فرهنگ فارس

  .بخشند
ن يرزم در سي فارسادبيات و زبان و ي از عوامل رشد فرهنگ اسالميريگ جهينت با
ن ي در سرخط وجوه اي همداني علسيدر ين امر مسلّم است که مسافرت ميهند ا

ج و ي که تروي همداني علسيدر ي م۱۴مة اول عصر يرا در نيز. دارد  قرارها شرفتيپ
نام او مربوط است، همچون ستارة   بار محضين اسالم در کشميگسترش کامل د
ي ر گردش کلّير مردم کشمن شخص در تفکّيا.  کردين تجلّين سرزميدرخشان در افق ا

سعادت   بهانيريکشماز  او هزارها تن يغ و راهبرينفوذ تبل  بامحض. وجود آورد به
ن قلمرو آنچنان ي در ايزود ي بهر عرفان و تفکّيدند و فرهنگ اسالمياسالم مشرف گرد

  .ته استرفيذن اسالم را نپيع دتوس  بانيک گوشة هند چنيچ يدا کرد که هيوسعت پ

 آنچنان وي تجّلي و يفارس زبان گسترش

 پندیتھاي حّتي کھ رسید بلندي ةپای بھ

 ادبي و علمي زبان چون را آن کشمیر

 خود دیني کتب بعضي و نمودند اختیار

 .نوشتند مي فارسي زبان بھ ھم را
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اد ي در بني همداني علسيدر ي که مييگر کارهاين اعمال و دير اينظرداشت تقر با
م که او در رواج اسالم و قبول آن يريجه بگيدهد نت ياند، امکان م مساجد و مدارس کرده

 يها ن خدمتين سرزمي در اير و در برابر آن، در گسترش زبان و ادب فارسيدر کشم
 ي اسالمي تمدن فارسير اهل ادب و عرفان پهناده، در افق تفکّيانانجام رس ي بها ستهيشا

 حضور مبارک خود  بانيدر کنار ا. ده استيت بخشيد پرانوار فروغ ابديهمچون خورش
منبعد در .  اساس گذاشته استـ هند و ختالن ـبان هر دو منطقه ي اديجاد روابط ادبيا به

ن ي منور مزار مقدس ايهست  بهش از همه،يبسمت ختالن،   به مسافرتها،يادوار مابعد و
  .کند يه ميافته است، تکيل يارتگاه اهل دل تبديز  بهآور در شهر کوالب که عارف نام

 ش از همه،يبان هند و ختالن که، پيان ادي ميد است که رابطة قويستة تأکيشا
ند، در ک يه مي تکي همداني علسيدر ي، چون مي معنويها شخصيتارادت و اخالص  به
خود   بهجانبه کيافته و نه تنها صورت ي ادامه يستگيشا  بهزي نيخيگر دوران تاريد

گونه  نينمونة بارز ا. ز واقع افتاديهند ن  بهگرفت، بلکه منبعد سفر شاعران ختالن
 را ي هند باز نمود و ارتباط ادبيسو  بهمسافرت که سمت حرکت شاعران ختالن را

نام   با بوده،»يباق« به نام شاعر است که متخلّص»جان اتيح«د، هجرت يت بخشيتقو
ک ي تاج۱۶استعداد عصر  نامبرده از شاعران صاحب.  مشهور استي کوالبيباق

 ي ادبيها رهي شهرت دايا آمده، در جوانيدن  بهدر شهر کوالب. شود يمحسوب م
 )۱۶۰۵-۱۵۵۶( محمد اکبر پادشاه الدين ده است و در زمان جالليهندوستان را شن

جاد يا  بهد که در هندوستانيآ يها برم از اخبار سرچشمه. آنجا مسافرت انجام داده به
و  اکبر يدر دورة حکمران يو. اشعار متنوع از نظر شکل و مضمون مشغول شده است

، ۲: نک (.شود ي در جانپور کُشته مم ۱۵۷۹سال در  يخان کابل هنگام شورش معصوم
  )۱۹۴ ص

 ي و ادبيخي تاريها گر سرچشمهي و دها  در تذکرهي کوالبي پراکندة باقيشعرها
سال ن يادر . دسترس نبوددر حجم او  گان اثر کالني م ۱۹۲۷ تا سال وجود دارد اما

ع در شهر الهور در کتابخانة ي محمد شفيمولونام   به از دانشمندان ممتاز هنديکي
 ي باقةسرود »نجههار و ريه«ز ي قصّة عشق شورانگ، نام عالم هندالدين  شهابيشخص
  پاکستاني از محقّقان ناميکيدکتر محمد باقر که م  ۱۹۶۰سال . کند  ميدايپ را يکوالب
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طبع   به رايکتاب» ي در زبان فارسي پنجابيها قصّه«عنوان   باد، در الهوريآ يشمار م به
اطّالع ز ي ني کوالبيباق» ةنجهار و ريه «يرساند که در آن در خصوص مندرجة مثنو يم

  )۳۶-۵۵ ، ص۴ (.ف شده استيتألم  ۱۵۷۹-۱۵۷۵ ين سالهايرفته است که ب
 يطور، مسافرت شاعر باق نيهم

 طرف اگر کين هند، از يسرزم ي بهکوالب
ن ين دو سرزمي ايرونق ارتباط ادب به

شهرت و   بهگرياشارت کند، از نظر د
ران و شاهان هند در ي اميپرور مقام ادب

کند که  يه مي تک کشورهايسراسر پهنا
ن رفته، ين سرزميا  بهنة آن شاعريدر زم
 آن برخوردار يط پرقوت ادبياز مح
 ي و روزگار باقيهرچند دربارة زندگ. گردد يق م موفّي بزرگيجاد مثنويا  بهشده،
ک ي ي به دسترس شدة وآثار و ي زندگيم، ولي در دست نداريادي مطالب زيکوالب
  .کند ي و ختالن اشارت م هنديربار روابط ادبفة پيصح

مسلّم است که . رسد يظهور م ي به در استقبال ادبيگر گسترش روابط ادبيوجه د
زبان شهرت  ي فارسيها بعد در منطقه  بهم ۱۷ و ۱۶ يزبان هند در عصرها ي فارسادبيات

 ر کرده وين مناطق را تسخيدل سراسر اي بي و ادبيخصوص، نبوغ فکر هب. تمام داشت
رو، از معلومات  نياز ا. ده بوديروان آن باعث گرديرومند پي نيها مکتبجاد يا به

دل بهرة افزون يشة بيض انوار اشعار و انديز از فيبان ختالن نيد که اديآ يها برم سرچشمه
ست که ا يگانه کسي يختالن يکنگرتن ي حسيد است که حاجيان تأکيافتند و شايدر
 .ده استين نام داستان آفريهم  بادليعبدالقادر برزا يم»  و مدنيکامد« داستان يمبنا بر
دل بوده است، اما موصوف ين اثر بي حسي داستان حاجيکه مأخذ اساس وجود آن با

 يک اثر مستقل و مکمليدن يآفر  بهدليرزا بي ميها شهيتوانسته است که در پرتو اند
ن شاعر يا. تف آن آشکار اسشة مستقل مؤلّيد و انديق شود که در آن نظر و دموفّ

شتر نشان داده يش مهارت بيار خويعت دي طبيها ر منظرهيهنرمند مخصوصاً در تصو
. شود ي هردو شاعر محسوب ميها  داستانيت محتواي در فرقن امر وجه مهمياست که ا

سير تاريخي روابط ادبي ختالن و  بازنگري به
دهد که پيوند ادبي اين دو   ميخبرهند از آن 

تاريخي دارد و براي منطقه سابقة قديمة 
م عارف کامل و سهگسترش و رواج آن 

آور مير سيد علي همداني خيلي بزرگ  نام
 .است
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 يري فراگ ورهاي زبان و اسلوب تصويسادگ  باني حسيگر، داستان حاجياز نظر د
کند، فرق  يه مي و ابهام تکييگو دهيچيپ  بهشتريدل که بيتان بز از داسي ني محلّيها موضوع

دل را در سبک ي بيانيب ده است که روش مشکلين کوشي حسيگر حاجيعبارة د  به.دارد
  .رديان ره بگي زبان و بيسادگ  بهشترينگارش خود ادامه ندهد و ب

دهد که  ي مخبر ختالن و هند از آن ي روابط ادبيخير تاريس ي بهدر مجموع، بازنگر
م سه گسترش و رواج آن ي دارد و برايخيمة تارين دو منطقه سابقة قدي ايوند ادبيپ

ر يرکبياگر از نظر اول ام.  بزرگ استيلي خي همداني علسيدر يآور م عارف کامل و نام
 ادبيات و زبان و يق فرهنگ اسالميب و تشويهند و ترغ  بهدر ضمن انجام مسافرت

 ن بزرگوار در ختالن و محلّيباط را باز کرده باشد، وجود مدفن ان ارتي راه ايفارس
 و ي ادبيها رهيشان را از داين مقبرة ايريارت اهل دل قرارگرفتن آن مکان صف زايز

ن روابط يت ايتقو.  از زمرة آنهاستيري کشميرفص که هدي افزون گرداني و عرفانيعلم
 و ها گر رواج مناسبتيمت د سي معنويها شخصيت  بهنة ارادت و اخالصيدر زم

 آورد که حاصل آن گسترش يز در پي هند حرکت کردن اهل ادب ختالن را نيسو به
  .دي هر دو منطقه گرديوند ادبيپ
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  يرين کشمي حسمحمد
  ) خوشنويساِن کشميرةقل(

  ∗خاني حميد رضا قليچ
  درآمد

ار يم، بسي کرنآقر از يجهت پاسدار  بهي اسالمةده دِم دوري از سپيسيکتابت و خوشنو
. افتندي دست يگاه اجتماعين جايارجمندتر  به قرارگرفت و کاتباِن مسلمانتوجهمورد 
 رسانده )ع( اطهارةائم  به آن راي و استاديگرد شاة است که سلسلي تنها هنريسيخوشنو
  .اند ادکردهي» سهنر مقد«عنوان   باو از آن
ن، ي در آن سرزمي هند و گسترش فرهنگ اسالمةقار شبه  بهورود مسلمانان با

. رگذار باشندي هند تأثيسيگان بر هنر خوشنويگر همسايش از ديان توانستند بيرانيا
 در ي و نفوذ شگرف زبان و ادب فارسيگير، همسايأثن تي اي عوامل اصلةجمل از
  .ه بوده استقار ةشب

 ي خطوط اسالميش از اعراب در تداوم و ارتقايان بيرانيپژوهشگران برآنند که ا
اند که   دانستهين استاديرا نخست) ق ۲۷۲-۳۲۸ (يرازي شةمقل اند، چنانکه ابن دهيکوش

 استخراج و يرا از کوف) حاني و رع، محققينسخ، ثلث، رقاع، توق(خطوط ششگانه 
  .١قانونمند کرد

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري گروه فارسي دانشگاه دهلي  ∗
  .۱۸رساالتي در خوشنويسي، ص   .1
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 ساننوی نستعلیق مھاجرت اوج

 یازدھم ةسد در ھند بھ ایراني

 .بود ھجري

 در يسي خط و خوشنومعرفي  به،ي افنديعال» هنروران مناقب«ن در کتاب يهمچن
 يرانيساِن ايز، شمار خوشنويان پرداخته است و جالب است که در آن کتاب نينزِد عثمان

  .ش از ترکان و اعراب استيب
د ي توله وي خط در تهيشکل کاربرد  بهکتابت

 از ن مهميشود که ا ي گفته مخطّي يها نسخه
ه آغاز قار شبه  بهن ورود مسلماناني نخستيها سده

اِن اهِل فرهنگ، يرانيورود عارفان و ا  باشد و
ن نکته ي ادهندة ه نشانقار  بازمانده از کاتباِن شبهخطّي يها نسخه. افتي يسامان فراوان
  .ل داده استي تشکيخي و تاري، ادبيان آنها را متون عرفي اصلةاست که دست

 در يزبان عرب  بهييها ها و کتاب بهي کتي چهارم تا ششم هجرةهرچند که از سد
ه قار  در شبهيزبان فارس  بهيز آثار فراوانيبعد ن  بهي ششم هجرةدست است و از سد

ان يتا پا) ق ۹۳۲( از آغاز حکومت بابر يسي خوشنوي هنرةشود اما جنب يافت مي
ه در قار  شبهيسيت آثار خوشنويفيد و کييکمال گرا  به)ق ۱۰۶۸(لطنت شاهجهان س

  .دي رسيبرابر  بهرانير خود در ايآثار نظ  بايازدهم هجري ةسد
ها   کتابةي خط و تهةشناسان ييباي و زي هنريها ، جنبه(calligraphy) يسيخوشنو

ش از يب ق،يرش خط نستعلگست  با وي دهم هجرةند که از سديس را گويات نفمرقّعو 
  .ديرس يياوج شکوفا  بهيازدهم هجري ة قرارگرفت و تا اواخر سدتوجهش مورد يپ

ق در هرات و يافتن خط نستعليتکامل و اوج   با در هنديسيگسترش خوشنو
سان ي مهاجرت شاعران و خوشنوي دهم هجرةاز اواسط سد.  داشتياصفهان، همخوان

که ) ق ۹۹۰زنده در  (يني حسمحمدن يمعزّالد. افتي يتر نه نمود روشقار شبه  بهيرانيا
هند مهاجرت   بهي دهم هجرة دوم سدةميق بود در نياز استادان زبردست خط نستعل

فرهنگ و هنر   باشتري بيي و آشناي صفوون پسر بابر پس از اقامت در درباِريهما. کرد
 يسانيان خوشنويدر آن م. د بردخو  با را همراهيوطن، هنرمندان  بهران، هنگام بازگشتيا

.  عازم هند شدنديد دوريزيار، سلطان بايگمان بس  به وينيمن قزوؤ ممحمدچون 
ن حال، يا  باسرافراز گشت؛» الملک کاتب«خطاب   به اکبر پادشاهيد از سويزيسلطان با

  . بوديازدهم هجري ةدر سدهند  به يرانيسان اينو قياوج مهاجرت نستعل
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  ميريمحمد حسين کش
ن يحس محمد پرداخت، يرانيهنروراِن ا  بارقابت  به کهيسان هندياز جمله خوشنو

ه و قار ق شبهي نستعل خطّيها ن از قلهيحس محمد. بود )م ۱۶۱۱/ ق۱۰۲۰ :ف (يريکشم
ل سان طراز اوينو قي نستعلةيپا  به است کهي تنها هنرمنديسيار خوشنوياز نظر سبک و ع

لقب ) ق ۹۶۳-۱۰۱۴( از اکبر شاه يو. ده استي رسيو کاتب هريعل ريهمچون م
پس از آن در . بهره جست» يشاه اکبر«گرفت و گاه در آثار خود از عنوان » قلم زرين«

ز از لقب يکتابت کرد ن) ق ۱۰۱۴-۱۰۳۷(ر پادشاه ي جهانگة که در دوريآثار
. و پادشاه بودن دي اتوجهار مورد يمند گشت و بس بهره» يشاه ريجهانگ«و » يريجهانگ«

  :خوانده است» رقم جادو« را ي وين اکبريي در آيامابوالفضل علّ
ر خالفت ي که در ظلِّ سريافت و جادو رقميگر ي دييق رواي نستعلة خاص…”

خطاب   به ست ويرين کشميحس محمدر توان گفت ين نقش دلپذيصاحب ا
ده، مدات و يد گذرانز، از استاي روشناِس آفاق، شاگرِد موالنا عبدالعزي قلمزرين
] يهرو کاتب[ يعل ري مةيپا  بهِر او متناسب همند و کارآگاهان او رايدوا
  ١“…رنديبرگ

 ٢رده استب  نامين بار از وي چندتوزک جهانگيريا ي جهانگيرنامهز در ير نيو جهانگ
 يري جهانگمرقّع يعني آن زمان، مرقّعن يتر سي نفةم که کتابِت مقديا تا اندازه

 ؛ سپرده شديو  بهزينِش قطعات آن ني و گزيار، گردآوريگمان بس  بهو) گلشن عمرقّ(
 که ي کاتب است، همان هنرمندير علي از مي شامل قطعاتمرقّعن يشتر آثار ايکه ب چرا

 يرو همان مکتب هنريده و بر آن بوده که پي را پسنديسبک وکشميري ن يحس محمد
، ) ق۸۰۳ :ف (يزي تبريعل ريا که پس از مق ريِل نستعلين سبک اصيحس محمد. باشد

 ي هرويعل ريم  به شده وي طي مشهدي و سلطان عليزي، اظهر تبريزي جعفر تبرتوسط
 ين روند را عليهم.  رساندتر  هرچه تمامييبايز  بهده بود، دنبال کرد ويرس)  ق۹۵۱ :ف(

  .اندت رسينها  به گرفت ويدر اصفهان پ) ياسعب( يزيرضا تبر

                                                   
 .۹۳، ص آيين اکبري  .1

  .۹۱ و ۵۳ص , توزک جهانگيري  .2
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 دهم و ةق در اواخر سدي چند استاد طراز اول خط نستعلةن همدوريس حمحمد
 ينياهللا حس لي و خليزيرضا تبر ي، علينيعماد قزو ريم: ازدهم است، همچونيل ياوا
ق در حال يست که نستعليز ي ميا  در دورهيخيو از نظر تار) پادشاه قلم  بهبملقّ(

 رعماديست که پس از م ايگفتن.  خود بودييبايت تناسب و زينها  بهدنيرس
 جستجو کردند و ين خط را در آثار وي، کمال ايرواِن وي، شاگردان و پ)ق ۱۰۲۴ :ف(

که از شاگردان )  ق۱۰۸۱ :ف( يلميد ديشعبدالر. دنديشيت اندير و خالقييتغ  بهکمتر
س شاهزادگان يتدر  به شاهجهانهند مهاجرت کرد و در درباِر  بهعماد بود ريممتاز م
م، ينيب يم) ي دهلوي هفت قلممحمدغالم (سان ي خوشنوةچنانکه در تذکر. پرداخت

ن نکته يشد و هم يده ميد سنجيشآثار عبدالر  باسان هندي خوشنويار هنريآن پس ع از
 اوست، ةستي را چنانکه شايرين کشميحس محمد، يسبب گشت تا هنرشناسان هند

  .نشناسند
 مشق کرده و ي کاتب هرويعل ريار م از آثيت و درستدقّ  بهن اگرچهيحس محمد

 از سال يعل ريم که ميدان يم.  نبوده استي ويشاگرد حضوراما رو سبک اوست يپ
در آنجا بود و )  ق۹۵۱ :ف(بخارا برده شد و تا هنگام درگذشت   بهاجبار  بهق ۹۳۵
ن در يحس محمد ي ق امکاِن شاگرد۹۵۱ش از سال ي پيعنين هنگام ي در اينظر زمان از
 توانسته ي مي ق درگذشته و در صورت۱۰۲۰ در يرا وي ز؛ار دور از ذهن استيخارا بسب
 را شاگرد ي ويگروه. سته باشديش از هشتاد سال زيابد که بي راه يعل ريمحضر م به

 ي از نظر مهارت و شهرت، از استادش بسين صورت وياند و در ا ز دانستهيعبدالعز
 محمد قلم، زرين مراد محمد و يرين کشميحس  بهياز شاگردان و.  گرفته استيشيپ
  .توان اشاره کرد يم) پسرش (يعل

   ماندهآثار بر جاي
 نگاشته است که ينگار بهي کتابت و کتة را در عرصيارين آثار بسيحس محمدشک  يب
 ةبيجمله کت از. ان رفته استيز از مي ني در دسترس و انبوهيان شمار اندکيآن م از

به در واقع ين کتيا. ادکرده استي جهانگيري تاريخدر کتاب را از آن ر ي که جهانگيسنگ
رپور بر سر قبر ي در جهانگيا ن که در کنار منارهيحس محمدخط   به بودهيسنگ مزار
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 هنري خوشنويسي از آغاز ةجنب
تا پايان ) ق ۹۳۲(حکومت بابر 

) ق ۱۰۶۸(سلطنت شاهجهان 
کمال گراييد و کيفيت آثار  به

 ةقاره در سد  خوشنويسي شبه
آثار نظير خود  يازدهم هجري با

 .برابري رسيد در ايران به

ز امکاِن ي از آثار نيدر برخ. ر بوده نصب شده بودي جهانگتوجه که مورد ييآهو
گر يها و د  و تذکرهيخي تاريها تابجستجو در ک  بازدن وجود نداشته است و تنها رقم

ن رو ياز ا. برد يوجود آنها پ  بهتوان ياسناد م
 ي سلطنتي بازمانده در بناهايها بهي از کتياريبس

 يها بهي است، از جمله کتيقلم و  بهزيآگرا ن
 ة در قلعيا آبه ر و سنگي جهانگيتخِت سنگ

تواند از  يق، نمي نستعلاِر خطّيآگرا که از نظر ع
  . باشدي جز ويکس

 يها م، کتابتيان رفته که بگذرياز آثاِر از م
  :ن قرار استيا  بهيدار و رقم
ران است ي موجود در امرقّعن يتر سي، نفمرقّعن يا : گلشنمرقّعشش قطعه در  .۱

ن يگمان ا  به.گردد ي مي گلستان تهران نگهدارة کاخ موزةنک در کتابخانيکه ا
 ةکتابخان«  بهمت گرفته شده و پس از آنيغن ه ب،يدهل  به نادرشاهة در حملمرقّع
 ۱۲۶۳ن را در سال ي ناصرالديعهدي ولةوارد شده و مهر دور» ي شاهنشاهةمبارک
در )  ق۱۰۱۴-۱۰۳۷(ر يدستور جهانگ  به در آغازمرقّعن يا. دارد. م ۱۸۴۷/ق

  : از آن آمده استيا د و در صفحهيه گرديم ته ۱۶۱۰/ ق۱۰۱۹سال 
   شد از لوح و قلميصورت آرا  هـق الـيـوفـتـ بهـ کعـمرقّن ـيا  
  مـرد رقـرد کـرداز خـپ رهــچه  شـخـيارـزار ارم تـِک گلـرش  

  ۱۰۱۹ يشاه ري قلم جهانگزرينن يحس محمدالعبد 
خ يتار  به را کهيا ر، قطعهيدستور جهانگ  بهگر بناي ديا ن در صفحهيحس محمد
  : ق نقل کرده است۱۰۱۷د، در  نوشته شده بويگريِس دي خوشنوتوسطق  ۹۵۸

ها  ن بندهي بموجب حکم اقدس کمتر۹۵۸ ةالحرام سن م نهم محريرا فيتحر«
  .» قلمزرينن يحس محمد
  . مانده استي برجامرقّعن ين در هميحس محمدن آثار يارتريع  بان ويبهتر
 ق ۱۰۱۹ل االو عي رب۲۷ر خود در ي بوده که جهانگيا  تا اندازهمرقّعن يت اياهم
  :اش سروده است  دربارهيتيب
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خاطر مبارک ما   بهي مطلعةادگار خاصي ي پادشاهمرقّعن ياز اي امتي برا…«”
  …گذشته

  ١“ر شاِه اکبر شاهياز جهانگ  ده ِز لطِف الهـ شمرقّعن يا  
  :االخر همان سال آمده است عي رب۶ز در مجلِس يو پس از آن ن

آوردند و  ينظِر حضرت اقدس درم  بهي گراممرقّعر از يچند مجلس تصو”
راِن روزگار و ينظ ي بيها ير و نادره کاري تصويها ي خط و بوالعجبيها نزاکت

 يران و توران و فرنگستان و روم و هندوستان در محفِل عالي اةگانياستاداِن 
ر برآمد که مزِد هر موضع، حضرِت عرش يچند مجلس تصو. شد يمذکور م

  ٢“… فرموده بودندتيه عناي هزار روپيانيآش
آن   به)ق ۱۰۳۷-۱۰۶۸( شاهجهان ةز در دوري نيگريار، بخش ديگمان بس به

ه شده است چراکه ي تهيگري دمرقّعهمان قطع و شکل،   بهکيا نزديافزوده و 
  :ن سروده استين اثر، چنيف ايدر توص) ق ۹۹۰-۱۰۶۱ (يم همدانيکل

  انش نامـاهجهـ شعـمرقّد ـدوران که ش  اب کردـع انتخـيش بدـن هزار نقيچند  
  ن سواد گلشن فردوس شد تماميچون ا  »دلـب يل و بـمث ي بعـمرقّ«د ـخ شـيتار  

  .٣ادکرده استيم  ۱۶۳۶/ق ۱۰۴۶خ اتمام آن را سال يو تار
 يها قطعه  بهني صفحه دارد و دو صفحه، دو صفحه مز۲۶۲ مرقّعن يا

، يسي خوشنوياه  قطعهةيهرچند که در حاش.  استي و نگارگريسيخوشنو
 جالب است که برخالِف ,شود يده مي آشکارا ديراني هند و ايسبک نگارگر

ا سبک ي و ي از استادان هندي، اثريسي، در متن آثار خوشنويها ينگارگر
 محمد ةقين نکته از سليار ايگمان بس  بهخورد و يچشم نم  بهي هنديسيخوشنو

ن يا.  بوده، برخاسته باشدمرقّع ةکه کاتب مقدم) ق ۱۰۲۰ :ف (يرين کشميحس
و را داراست ) ق ۹۵۱ تا ۹۲۸از سال ( کاتب يعل ري بالغ بر صد قطعه از ممرقّع

                                                   
 .۴۸، ص مجالس جهانگيري  .1

 .۵۳، ص همان  .2

 .۱۲۸، ص ديوان کليم  .3



  محمد حسين کشميري  ٢٨٣

  

حمد حسين سبک اصيِل نستعليق را که م
، ) ق۸۰۳: ف(پس از مير علي تبريزي 

توسط جعفر تبريزي، اظهر تبريزي و 
علي  مير سلطان علي مشهدي طي شده و به

رسيده بود، دنبال کرد )  ق۹۵۱ :ف(هروي 
 . رساندتر زيبايي هرچه تمام و به

 ،]تبريزي[جعفرالکاتب : نويسان شهير ايراني از جمله هايي نيز از نستعليق قطعه
ن قلم در آن يم عنبريح و عبدالري مشهدي، سلطان عل]يزيتبر[اظهرالکاتب 
  .وجود دارد

ن ي ا ازمرقّعن ي در اي ويها رقم
  :قرار است

ن يحس محمدن يبنده کمتر •
  ؛ر نمودي تحريريکشم

 سه ةخ سنيتار ه بيريکشم •
 بقلم ۱۰۱۷ ةموافق سن

  ؛شکسته رقم نقل نمود
  ؛۱۰۱۷ ة سه موافق سنة سنيري قلم کشمزرينن يحس محمدها  ن بندهيکمتر •
  .هزار و هجده ة سني فيرشاهين جهانگيحس محمدر يالعبد المذنب الفق •

رزا يق ميخط نستعل به؛  ملک، تهراني ملّة در کتابخان:شش دفتر مثنوي مولوي .۲
 , برگ۳۵۵، يري کشميشاه  قلم اکبرزرينن يحس محمد و محمدجان 

  .يسطر ۲۱
  .يلم نور، دهليکروفيمتر در مرکز م ي سانت۲۴ در ۱۴ صفحه، ۱۳۸ :لوايح جامي .۳

  .» غفراهللا ذنوبهيرين الکشميحس محمدد اقل العباد ي يت علتم… «: انجامه
  است وي وي پختگةاز آثار دوراما  ,خ کتابت نداردين نسخه اگرچه تاريا
  .ر شده باشدي ق تحر۱۰۱۰گمان پس از سال  به

  .، تهرانياني دکتر بة در مجموعيزي تبريعل ريق مي نستعل:مفردات .۴
ن يحس محمدر يقعده بنده فق ي نهصد و نود اواخر ذسنةخ يبتار«: انجامه
  .» بقلم شکسته رقم مرقوم ساختيريکشم

: ، لندن(Royal Asiatic Society) يياي آسي در انجمن سلطنت:گلستان سعدي .۵
 يري آن، تصوة انجامةکتابت شده است و در صفح.  ق۹۹۰ن نسخه در سال يا

 يدست منوهر نگارگر  به)Basawanفرزند (  و منوهريرين کشميحس محمداز 
  .شده است
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 غفراهللا ذنوبه و ستر يرين الکشميحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق«: انجامه
  .» فتحپورةن و تسعمائه ببلدي تسعة شهور سنيوبه فيع

سال   به خدابخش در شهر پتنه،ة در کتابخان۱۳۲ ةشمار  به:ديوان حسن دهلوي .۶
  . ق۱۰۱۰
 محمدن يکمترنه يکم… يد بخاريخ فريش… ي نواب قبله گاهةکتابخان«: انجامه
  .» عشر و الفة سنيرين کشميحس

 مجلس شورا، ةدر مهماندار در کتابخاني اثر بهرام بن حي از اخالق جاللمنتخبي .۷
  .تهران
 غفراهللا ذنوبه و ستر يرين الکشميحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق«: انجامه

  .»۱۳ هزار و سنة يوبه فيع
ها و  رقعه  بهار آنيکتابت شده و عق يخط نستعل  به ق۱۰۱۳ن نسخه در سال يا

  .رسد ي نميقطعاِت و
در ؛ سيس، تفلي فرهنگستان تفلياد خاورشناسي بنة در کتابخانديوان حافظ .۸

ق کتابت شده استيخط نستعل  به ق۱۰۱۷م سال محر.  
  .، لندن(British Museum) سي انگلة در موزآيين اکبري .۹
  .گريعلگاه اسالمي دانش موالنا آزاد، ة در کتابخانهفت بند کاشي .۱۰
ران ي هند، اي خصوصيها مجموعهها و  ها، کتابخانه موزهدر  و چليپا ها قطعه ده .۱۱

  :ر استفاده کرده استي زيها رقم ن آثار ازي در ايو. گر کشورهايو د
  ؛ن کاتبيحس محمد •
  ؛ قلمزرينن يحس محمد •
  ؛۹۹۹ ة شهور سنين في حسمحمدر يالفق •
الم وبه والسين غفراهللا ذنوبه و ستر عيحس دمحمر يکتبه العبد المذنب الحق •

  ؛ الفة سنيف
  ؛ هزار و چهارة قلم غفرله سنزرينسين  حاهللا محمد کتبه العبد المفتقر الي رحمه •
 يگاه اب قبلهن کاتب بجهت نويحس محمداستطاعت  يبضاعت و ب ي بةبند •

  ؛۹۹۸ ةن شهور سير نمود فيم همام سلمه اهللا و ابقاه تحري حکياقبال آثار
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  ؛ن الکاتبيحس محمدن و تسعمائه کتبه ي ثمان و تسعسنة شهور يرا فيتحر •
 جلوس ي در سال سي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يالعبد المذنب الفق •

  ؛ مشق نموديريجهانگ
 زرين يرين الکشميحس محمدالعبد  •

  ؛قلم
 محمدر يکتبه العبد المذنب الفق •

  ؛يرين الکاتب الکشميحس
ن يحس محمدر يمذنب الفقمشقه ال •

 غفراهللا ذنوبه و ستر اهللا يريالکشم
  ؛وبهيع

 سنة يرين الکشميحس محمدر يالفق •
  ؛۹۸۸

  ؛يرشاهي قلم جهانگزرينن يحس محمدکتبه العبد  •
  ؛ غفرلهيرين الکشميحس محمدر يالفق •
  ؛ي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق •
  ؛وبهي ستراهللا عيرين الکشميحس حمدمر يالعبد المذنب الفق •
  ؛ي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يالفق •
  ؛وبهين الکاتب ستراهللا عيحس محمدر يالفق •

 کتابنامه
 .م ۲۰۰۵تصحيح سر سيد احمد، دانشگاه اسالمي عليگر،  ، بهآيين اکبريابوالفضل علّامي،  .۱
 . ش۱۳۶۳، تهران، احوال و آثار خوشنويسانبياني، مهدي،  .۲
کوشش محمد هاشم،  ، به)توزک جهانگيري (جهانگيرنامه, هانگير، نورالدين محمدج .۳

 .ش ۱۳۵۹تهران، 
هاي فارسي در  ها و کتيبه سنگ نبشته (ميراث جاودانحاج سيد جوادي، سيد کمال،  .۴

آباد،  ، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، اسالم)پاکستان در دو جلد
 .ش ۱۳۷۰

هاي خطّ  محمد حسين از قله
قاره و از نظر سبک  نستعليق شبه

و عيار خوشنويسي تنها هنرمندي 
نويسان   نستعليقةپاي است که به

طراز اول همچون مير علي کاتب 
وي از اکبر . هروي رسيده است

لقب ) ق ۹۶۳-۱۰۱۴(شاه 
 .گرفت» قلم زرين«
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 . ش۱۳۳۷، تهران، نقش پارسي بر احجار هندصغر، حکمت، علي ا .۵
 .، الهور)هنروران و خط و خطّاطان راجع به (مقاالت مولوي محمد شفيعرباني، احمد،  .۶
آباد،  ، اسالم)۱ ج(قاره  هاي فرهنگي ايران و شبه سخنرانيهاي نخستين سمينار پيوستگي .۷

 .م ۱۹۹۳/ش ۱۳۷۲
، ترجمة محمد اسلم خان، تهران، موقوفات ندوانادبيات فارسي در ميان هسيد عبداهللا،  .۸

 .ش ۱۳۷۱, افشار
تصحيح عارف نوشاهي و معين نظامي،  ، بهمجالس جهانگيريعبدالستّار بن قاسم الهوري،  .۹

 .ش ۱۳۸۵تهران، 
 .ش ۱۳۷۳، روزنه، رساالتي در خوشنويسي و هنرهاي وابستهخاني، حميد رضا،  قليچ .۱۰
، )۲ چ(، روزنه، ان و اصطالحات خوشنويسيفرهنگ واژگخاني، حميد رضا،  قليچ .۱۱

  .ش ۱۳۸۷
 .ش ۱۳۶۹تصحيح محمد قهرمان، تهران،  ، بهديوانکليم همداني،  .۱۲
 قارة هند تاريخ ادبيات فارسي در شبهفياض و سيد وزيرالحسن عابدي،  محمود، سيد .۱۳

 .ش ۱۳۸۰، تهران، )م ۱۹۷۲ تا ۱۷۰۷(
 .ش ۱۳۸۱، تهران، ارفمقاالت ع، بايزيد دوري هروينوشاهي، عارف،  .۱۴
 .ش ۱۳۸۱اهتمام دکتر عبدالحسين نوايي، تهران،  ، بهمآثر رحيمينهاوندي، عبدالباقي،  .۱۵
تصحيح محمد هدايت حسن،  ، بهتذکرة خوشنويسانهفت قلمي دهلوي، غالم محمد،  .۱۶

  .م ۱۹۱۰/ ق۱۳۲۸کلکته، 
17. Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public 

Library at (Bankipore) Patna, Patna, 1961. 
18. S.P. Verma, Portraits of the Calligraphers Depicted in the Mughul 

Miniatures: A Historical Study, Islamic Culture (1980):173-186. 
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   مجلس شورا، تهرانة کتابخان, ق۱۰۱۳، منتخب اخالق جاللي آغاِز ةصفح
  



  ٢٨٨  قند پارسي

  

  

  

  کتابخانة مجلس شورا، تهران,  ق۱۰۱۳، منتخب اخالق جاللي انجامة
  
  



  محمد حسين کشميري  ٢٨٩

  

  

  

  کتابخانة کاخ گلستان، تهران,  ق۱۰۱۷، مرقّع گلشنبرگي از 
  



  ٢٩٠  قند پارسي

  
   کاخ گلستان، تهرانة، چليپاي نستعليق، کتابخان گلشنمرقّعبرگي از 



  محمد حسين کشميري  ٢٩١

  

  
  ، مرکز ميکروفيلم نور، دهليلوايح جامي آغاز ةصفح



  ٢٩٢  قند پارسي

  

  
  تعليق، مرکز ميکروفيلم نور، دهليبت نساي از لوايح جامي، کتا صفحه



   کشميري در دورة شاهجهاندو شاعِر  ٢٩٣

  

   در دورة شاهجهانيري کشمدو شاعِر
  ∗يقاسمشريف ذاکره 

 يقت در حقيفارس. بوده است ي مرکِز بزرِگ زبان و ادب فارسينگر سرةيژو ه بيرکشم
 يرفانا همدان از جمله عبلبل شاه و شاِه.  شدين سرزمينمسلمانان وارِد ا  باهمراه

ذکر   از آنهاير در کشميسادب فار  زبان ويِج ترويِخ در تاريمتوان ينم هستند که ما
وروِد آنها در   با. منطقه شدنديناِ  وارِديهجرتم ش هِن هردو عارف در قرينا. يمنکن

زبان و   اسالم ويِجتدر هب. يافت ريي تغير کشميادب  وي اجتماعياسي، سرنوشت سيرکشم
ن  زبايموريان چک و تيري، پادشاهاِن شهمي دوراِن حکومتها.راه شد هب  رويادب فارس

 را کشمير ,ر گرفت که صاحبان نظي چنان جاين سرزمينا  دريو ادب و فرهنگ فارس
  .يدند نام»يرصغ يراِنا«

 و يان ادبي خدمات شاير، کشميخ دورة تارينا دست در يره چيسندگاِننو و شعرا
 هند، نوشته  دري ادب فارسيخِل تار کامل و مفصّيخ که تاريوقت.  را انجام دادنديعلم
  .وجه صرف نظر نخواهد شد يچه  بهي زبان فارسيشرفِت در پير کشماهميت شود از مي

بوده   مسلمانان معموليخنقاِط دوردست از بدِو آغاز تار  بهمسافرت ترِک وطن و
 .کردند  مي مهاجرتيگر ديجا به جا يکاز طبقاِت مختلف جامعه از  نفر  هزارها.است
 مسافرت و ي از منابِع بهتريبردار هره بي براي و بعضي جهانگردبراي ينها از ايبعض

که  ردب نامتوان  ميبطوطه را  ابن  ويروني البزمينه ينا در .نمودند  مييارمهاجرت را اخت
 هنِد يم تفهيتاکنون برا خاطراِت آنها و هند آمدند بهعرب  وعجم  از يانه قرون مدوراِن
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 قرون يل هنِد اواي زندگخواهد  ميهرکس که و  برخوردارندي اساستياهمز  اآن دوره
  . استفاده نکندمنددانش  دوجهانگرِدين از آثاِر ايست کند، ممکن نيسربر  رايانهم

 يراز کشم  از آنهايبعض.  کردندپيروي مسلمان ة جامعيت رواينهم از ا ها يريکشم
 يها ينه را در زميانيخدمات شا و نديد گزي مختلف هند سکنيجاها در  آمدند ويرونب

  . انجام دادنديزندگانمختلِف 
  سخنيري کشميشمنداند  ويسندهنو نفر شاعر و  وقت تنها دربارة دوينا بنده در

 زبان و ادب ينة در زمينقش و ندتش داتيال که در دورة حکومِت شاهجهان فعيمگو مي
  . گرفتيدهناد را  آنيست کردند که ممکن ني را بازيفارس

 است که محمد فرزنِد حسن بن يري کشمين محسن فامحمد يخا شملّ  از آنهايکي
) م ۱۵۵۳-۱۶۰۵ (ي صرفيعقوبا  ملّيرعارِف معروف کشم شاعر و از خانوادة عالم و

. استفاده کردند  از محضر اويرياسلم سالم کشم  ويري کشمي غنشاعراني چون بوده و
 يل تکمبعد از.  کردفاده هم استيگر ديعرفا  علم از محضر استادان و کسِبي برايفان

هند، در سلک مالزماِن داراشکوه پسر   بهپس از مراجعت بلخ رفت و  بهيالتتحص
 قتعلّ کند که بنابر  مييف توصينچنرا داراشکوه   با خود ارتباِطيفان. ١شاهجهان درآمد

  : ندارديکس  باارتباط  بهياج شاهزاده، احتينا با
  شود يدرنم ره به  سرش فروديگرد   دِر داراشکوه کردةدـ که سجفاني  

 ي خاصّتوجه او  بهيز نيموري پادشاه تاين  هم شعر سروده ون در مدح شاهجهايفان
آباد،  دوراِن اقامِت خود در الهدر . مور کردأآباد م صدارِت صوبة اله به  رايو داشت و

 يآباد اهللا اله  محبيخالوجود ش غ زبردسِت وحدتخدمت عارِف معروف و مبلّ  بهيفان
 يچون فان. برد هاز محضرش بهر  وپوشيد و ا ازيشي خرقة دروو يدرس) ه ۱۰۶۸ :م(

  مرادبخش پسر شاهجهان بلخ را. داشتِارادت يزا شاه نملّ  بهعرفان دوست بود،
 يشها ييدارا  ويختگر) م ۱۶۵۰/ه ۱۰۶۰: متوفي( بلخ ي خان والمحمدنذر . کرد فتح
 محمد در مدح نذر ي از فانيدي قصا بلخةدر کتابخان.  افتاديموريدسِت شاهزادة ت به
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. گذاشته شد از صدارت هم کنار  از نظر پادشاه افتاد وي پس وآِندست آمد از  هخان ب
  .يرد بگيانه ساليرمقر و  برگردديروطن خود کشم به اجازه داد را شاهجهان او

 پرداخت يفلأت  ويفتصن  ويستدر درس و  بهنگر بوده وي تا آخر عمر در سريفان
آباد  خواست در شاهجهان يم و ال نبودح خوشيرکشم  بهمراجعت  باحتماً  اويول
در منزلش در سرينگر امرا و دولتمردان .  شدير در گوشة کشمي آخر منزويفان .سربرد هب

  بدرودم ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱ در ساِل يفان. ١کرد شدند و از محضرش استفاده مي مي جمع
  . گفت و در صحن خانة خود مدفون شدياتح

  :از  گذاشته است که عبارتنديجا به  رايادي آثاِر زيفان
چاپ   بهرا از تهران  آنوکّ الل ِتيردار که ِگيد قصاي، رباع,اتيغزل  مشتمل بريواند

  .٢رسانده است
نام شاهجهان  بههجري  ۱۰۶۷در   راينظام االسرار مخزن از يرويپ  درمصدراآلثار

  .سروده است
نثر،   بهينمنؤالم نجات ، هفت اختريمثنوه، ما و  مهريمثنو ،ي عشقمثنوي ،يازن از ون
 در ي است، فاننامه يساق که يخانهم  وا شاه ملّي بر مثنويباچهدنثر،   بهالعلم ينشرح ع

 نموده يفنگر را توصي سريدني ديگر دي و جاهاها ، چشمهها ياچه باغها، دريخانهم
  :يدگو مي يمار دربارة باغ شال.است

  ل درکنارگرفته است د را اوکه   مار هـالـش اـباغهه ـعروس هم  
 ياستاد دانشمند بنده جناب آقا.  نشان داده استييسرا يمثنو ه بي عالقة خاصّيفان
 يکه عل يدرحال .٣چاپ رسانده است به  راي فانيات مثنوي حسن عابدير امدي سروسپروف
  :يدگو  مياالشعر ياضر  دريستانغ واله دايقل

  .٤“ندرت دارد  بهاما شعر بلند  است،يتپنج هزار ب  بهيب قريوانشد”
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آباد،  دوراِن اقامِت خود در الهدر 
 عارِف معروف و خدمت  بهيفان
 يخالوجود ش غ زبردسِت وحدتمبلّ

ه  ۱۰۶۸ :م (يآباد اهللا اله  محب (
 او  ازيشي خرقة درويد ورس

 .برد هاز محضرش بهر  وپوشيد

  :کند  ميشيستا  ويف توصين چنيفن شعر فان  صالح کنبوه ازيول
 يشاهدان معن.  مقام صاحِبيردر کشم مانند بهار جلوه سنج حسِن کالم است و”
 جلوه يانصفحة ب حسِن وجود بر  بارا
 و سرانگشت قلمش عقده از دهد يم

. يدکشا  ميي وصفيکوترينن ه بيسررشتة معن
  سخن است ويواِن ده ديشفکرش آرا

 اندوز يض ف,ي بتاِن معنيآرا کلکش چهره
 يع جميگرا  بوده، اوجيهاٰل  ويکماالِت طبع

 دون مرتبة آن ,يشاعر علوم است و
 ن آية پاين کهيسخنور واالفطرت است و

طرة  و پردازد يم  شعرفکِر هة فکرت است، چون بعِض اوقات ب سرداِر خطّنمهي
جرگة شاعران بقلم   مرتبت دريطرازد، الجرم نام آن عال  ميشانة قلم به اشعار را
  .١“آورده
 محمدا ملّ .سربرد ه معروف است که در دورة شاهجهان بيگر شاعِر ديري کشميغن

 راناي از ي همداني علدي سيرم  با که همراهست ايا  از خانواده٢»يغن« بهصطاهر متخلّ
 دوست نزديک علي ,يکي از اجداِد غني بنام خواجه سنگين.  مهاجرت کرديرشمک به

 يري کشمي اشائيفة از طاي آمده است که غنيرکشم واقعاِتدر . ٣همداني بوده است
  منتقل شده ويرکشم  بهخراسان  درور اشاةکده از ديناست که دوراِن حکومت سالط

  .٤مرتبط شد) پادشاِه بزرگ(ه شادب  به معروفينالعابد ينرباِر سلطان زد با
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 وفات يخدربارة تار ما. ١د شدم متولّ ۱۶۳۰/ه ۱۰۴۰ يا ۱۰۳۹نگر در ي در سريغن
 ينا از وفاتش گردآورد، در بعد  رايوانشاو که د مسلم شاگرد. يم نداريقالِع دق اطّيغن

  :يسدنو  ميضمن
در  شتافته و ي اعلانيشِر سخن تا آيطا  باي شاهراه معنيِر روِح آن سبک سمرغ”

 از آنکه مسودة اشعارش يشپ. يافتهران قدس ي عالم ملکوت پرواِز طايفضا
 از هم يات رشتة حيرد، گيوان صورت دياضشسخناِن ب و ديرپذ ِتيجمع
  .٢“ افتادي عنصري اجزايب و نسخة وجودش از ترتيختگس

  : گفتياتح به درودب يري در پي که غنست ايحاک  اويات ابين اينهمچن
  تـتر اسـخاکس ةودـت ينا ته انـپنه اخگِر   در سراستيالتا خ اميد سرکردم سفموي  
  سنگ مزار  جزيست نيني خاتم نگاين بهر   خميد چون قامتت گردي بمردن ده غنتن  

 .٣ کرديضداد، کسب ف  مي درسيه که در مدرسة قطبيري کشمي از محسن فانيغن
 اند که نشانگر اسمش اضافه کرده  بهشيخ يا ا و موالنا، ملّيها  واژهها  تذکرهيدر بعض

فضل   و حلّي هم برايير کشميفان استاِد او خود. ادب است علم و در  اوارجمندمقام 
  مسلم شاگرد او درينه زمينا در. کرد  ميرجوع  شاگرد خودينا بهاي  يچيده اموِر پيبعض
يسدنو  ميي غنيواِند بهاي  مهمقد:  
 باب ينشعرش در ا  ويافته شهرت يشاعر  بهتريشالکماالت ب اگرچه آن مجمع”
  ويگر از کماالِت دست ايا  او نمونهيا کماالت شاعر ام,کاربرده ه بي دستيزت

 هند يم تمام اقلاز… ير سيکو آن ني از جمال معنست ايا  گونهينشسخنان نگ
  .“ برنخاستهياب ي معند، نازکبنيال، خوشخياو سخنور همچو

  :دهد يم نظر دربارة سبک شعرش خوشگو
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 ي واله داغستاني قليعل
 را ، غنياالشعر ياضر در

 ير شاعر کشمينبهتر
 .استه خواند

  اکثريشدرو ادچنانچه شاه جو. است استاد فِن جادونگار  سخِن پرکارصاحِب”
  .١“فرمود که کالمش دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق است يم

 را ، غنياالشعر ياضر  دري واله داغستاني قليعل
  :است ه خواندير شاعر کشمينبهتر
  اويلطافت معن  الفاظ ويروان  زبان ويدرست”

 ي مثل او کسيرة کشممقبول همه بوده والحق از خطّ
  .٢“برنخاسته

 اتيادب زبان و  بهمندان ه عالقيبرا  مختصر رايات مثنو,اتيغزل  مشتمل برييواند
 در يگرد باِر وميالدي  ۱۸۴۵در  بار يک يوانش دينا.  گذاشته استيجا  بهيفارس

  . هم منتشر شده استير خود کشمدر  ويران ادرمدراس چاپ شد، سپس 
 ِعکه در مصراي  يشه اثباِت انديبرا.  استيلي تمثي شاعر,يزي مانند صائب تبريغن

از يکي اين .ثبوت برساند  رانتا آ آورد  ميکند، مثال در مصرع دوم  ميل طرحاو 
 آثار او. رسد  ميکمال  بهي ويها  در سرودهيسبک هند. ست اي سبک هنديها يگيژو
  .اند  ستودهيک بارينمضام  ويق دقي معنيانب  دريار بسييتوانا  ويلياخ نازک به را

  :يرد قرارگتوجه  مورِديد باي غنير زيات ابمثال يا المثل و  ارساليبرا
  ي گر طمع داريجنسان نشاط هم  زي دوربجو

   خندان راي لبهارـيکدگدا از ـ جييبن  ميچون
  مـتان باهـف قول و فعل داسـد مخالـشبا نمي

  داـيـم پـاِر قلـتـد ز رفــم باشـار قلـتـگفه ـک
  ودـان بـهنان پنــر دامـ تدةـين از دـ حسورـن

  ابـوس حبـفان تـاس عـشم پرتو از يبنص بي
 بود که ينا  بهمعتقد و در شعر آورد را  نويها يشهاند خواست که افکار و  مييغن

  :افتدا  ميزاکتکند، شعرش از ن يم اخذ  رايگرفکر شاعر د اگر شاعر مضمون و
  

                                                   
  .٤٠٢ص , )م ١٧٣٤- ٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي  .1
  .٤٦٧، ص ) م۱۷۴۸/ ه۱۱۶۱: تأليف(الشعرا  رياض: داغستاني، علي قلي خان واله  .2



   کشميري در دورة شاهجهاندو شاعِر  ٢٩٩

  

  طبع شاعر نتواند سخن کس برنداشت  ون راـمـ مضيـعار کسـ ز اشبرنداريم  
*  

   پهلو زنديمضمون کس  بهگر  مون منـ نزاکت اوفتد مضاز  
نقاب  مرده علم راش حاصل يلتحص  رايوان دينتدو ورده ويان فکر شعر سر فرود هب

 علوم لباِس  را دريقيعارف حقم. نمود ي هردو ميدار و شعرش پرده عرفان ساخته بود
 .انداخت يم  هردويدوخته بر باالاي  گون برقعهاز سخنان گونا ساخت و  ميشو روپيرسم

  :يدفرما يم چنانچه خود
  ها مکتب ه هرچند عمر خود بيبردم غنبسر

  يرونب  سريش سرنوشِت خوخطّ  زياوردمن
*  

 انـ داميردن نپذـِم مـ الليکن   درد از من دگراني دواجويند  
  :ينبنابرا و کرد  مييزندگ انزوا  دريشتر بيغن

 مانده ياستخوان  وي پوستيواليش هيکر که از پيدکوش  مين چنايددر ترک و تجر
مسلم، .  هستنديملک شاهد از جمله شاگردان و ، مسلم، وراسخ زمان محمد. بود

او   برهم يدمفاي  مهمقد و  نموديآور جمع را  استاِد خوديوانآن شد، د  بهچنانکه ِاشاره
مسلم در قطعة .  فوت کردم ۱۶۶۸/ه ۱۰۷۹ ياو م  ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷ در سال يغن. نوشت

 :نظم کرده است را  ساِل وفات استاِد خوديرز
  ينـنش ده در ماتم او خانهـهرکس ش  ين گشته که و مه غمگي فوت غناز  
  »نزمي ير زيپنهان شده گنج هنر«  وـبگ ندـپرسـب ار شـاتـوف خـاريـت  

 )ه ۱۰۷۹(
 در يغن.  نگرفتي شعر خود هم از کسيبرااي  صله دربار عالقه نداشت و  بايغن

 ينمنتقد. اند  کردهيد از سبک او تقليبعد  معاصر ويشعرا. دارد  بس وااليشعر مقام
 ي بعضيحتّ .اند امه اقبال نشان دادهعلّ  ويدر شعر غالب دهلو  راي غنتأثيرادب، 
 همة ينهمچن. دارند نگه دور ه بيرا از نفوذ شعر غن توانستند خود اردو زبان هم نيشعرا
  .اند  نمودهيرتقد  ويف توصي شعر غننگاران از فن تذکره

  :يسدنو  مي ضمنينا  درينصرآباد



  ٣٠٠  قند پارسي

  

  .١ استيف لطي همگاشعارش , بوديال خيبغر  ويقه که درست سلاحقّ
  :يدگو  ميسرخوش

. ٢يرة کشمدرجة کمال رسانده از خطّ هب  راي سخنورية پا, بودهيصاحب طبع عال
 ضمن ينا در خوشگو.  استيهام استفاده از صنعت ايري کشمي شعر غنيگر دتيمز
  :داده است که نظر
 ي استاد غنيت است چنانچه در جواب هر بيل مايار بسيهامصنعت ا  بهطرزش”

  ٣…“يت ده هزار بامي ايندر ا بندان است و يهام ايلکه سرخ
. دهد  مينشان عرفان را  به اويل تماياتش ابيبعض. سراست غزل ر اساساً شاعيغن

  : کردتوجهر عش  دوينا  بهيد بايگر دةيشاند و  فکر نويبرا
   راياـ دنِلـتگاه اهـ دسيـند پرسـ تا چنيـغ

  يدااِم جم پـار جـعت آن از حصـکه باشد وس
  يدند را ديهسا  بي که مردم آدِميدـ عهخوشا

  يدا آدم شود پيةسا گر زمان ين است ايبغر
سال ي از قطعات خود، غنيکيدر .  استي غنيمثنو  دويهشتائ ام ودر هجوحج 
  : استيدهنظم کش به  رايموفات ابوطالب کل

   سخن گويشوم دروصف حجام  ر موـت هـ گشي زبانتن بر راـم  
هم  اسالم خان را االمريرام  ويه اٰلير وفاِت ميِخ تار قطعاِتي غنينا عالوه بر
  .سروده است
 از جمله يقت در حقيرشاعر نامبردة دورة شاهجهان از کشم  که دوينخالصه ا

توان گفت  يم و  قرار دادندتأثيرتحت   راي بعدي هستند که شعرايگو ي فارسيشعرا
ة  توج و برخاستهير است که از کشمي شاعرين بزرگتريلحاظ هنر شعر، غن که از
  .استخود جلب کرده   به را در سراسِر هندي فارسيشعرا

                                                   
  .۴۴۸ ص ،)عصِر صفوي (نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر  .1
  .٤٠٢ص , )م ١٧٣٤- ٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي  .2
  .همان  .3
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

  بيــا حبــي مگــو ديگــر فــسانه    
  زهي پيري که ريزد راست محبوب     

 تـابسـتـون آفـروري چـاوج س هب

ــه   ــِر زمانـ ــاف آن پيـ ــو اوصـ   بگـ
ــوب   ــاِه يعق ــريفش ش ــاِم ش ــود ن   ب

 تـتاب اسـري چو ماهـبرج رهبـب
*  

  هـــا برنـــد اوليـــا از درش فـــيض
ــيکن ــرم و لـ ــات آن محتـ    مقامـ

  ز صرفي مقـامي بهـر کشـور است

ــا روا    ــت آنج ــق را حاج ــود خل   ش
ــود در عــرب هــم عجــم  ــين ب   مع
  ١که از هريکي ديگـري بهتر است

براي لطافت و قشنگي و زيبايي » ايراِن صغير«جنّت نظير ايالت کشمير موسوم به
  :طبيعي مصداق بيت ذيل است

 همين است و همين است و همين است  اگـر فـــردوس بـر روي زمـيـن اسـت  
گوناگون هاي  مبلّغان و عارفان و اديبان و شاعران و مؤرخان اين منطقه در زمينه

ميان اين نامداران کشمير اسم حضرت شيخ يعقوب . اند کارهاي شاياني انجام داده
ترين فاضالن و شاعران و  توان برد که يکي از برجسته هم ميرا » صرفي«متخلّص به

  . استديبان و فقيهان و محدثين و سياستمداران دورة خود بودها
 از احفاد حضرت عاصم پسر خليفه ٢جد بزرگ شيخ يعقوب صرفي بايزيد گنائي

) م ۱۴۲۴-۱۴۷۳/ه ۸۲۷-۸۷۸(العابدين  سلطان زيندر عهِد .  بود)رض(دوم حضرت عمر

                                                   
  .لکهنو, استاد فارسي گروه زبان فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
 .٣٠٦ ص, »                  «حوالة  به» مرشد مقامات«ميري کش» يحب«خواجه حبيب اهللا نوشهري متخلّص به  .1

 .گردد در کشمير خانوادة گنائي خانوادة عالمان و فاضالن محسوب مي  .2

 



  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣٠٣

  

مير حسن فرزند مير علي , اسِم پسِر وي مير علي بود. در زمرة اهِل دربار منسلک گرديد
تا پسر داشت که اسامي آنها  وي هفت. آمد شمار مي از اکابر و شرفاي شهر سرينگر به

  .اند بدين صورت ضبط کرده
 شيخ -۵ شيخ محمد؛ -۴ شيخ نوروز؛ -۳ شيخ محمد شريف؛ -۲ شيخ کمال؛ -۱

  . شيخ يعقوب-۷ شيخ حيدر؛ -۶ابراهيم؛ 
عرصة وجود  م در شهر سرينگر پا به ۱۵۲۱/ه ۹۲۸شيخ يعقوب صرفي در سال 

متانت و فراست در جبين , ادراک و تيزبيني, عالمات فطانت و ذهانتاز کودکي , نهاد
ت يا هشت سالگي از حفظ قرآن مجيد سرفراز شد و فدر سن ه. او هويدا بود

در ابيات ذيل ابتداکردن تحصيل و آغاز . تحصيالت مقدماتي نزد پدر خود فراگرفت
  :کند ي تحت تربيت پدِر خود چنين بيان ميشعرگو

  که مشفق بمن بوده است      پدر بس 
  تعليم خود بنـده را کـرد خـاص          به

  چـو در سـال هـشتم نهـادم قــدم    
 نـار مــعـالح اشــرد اصـدر کـپ

ــت    ــوده اس ــم آداب فرم ــرا عل   م
  ز تشويش اسـتاد مکتـب خـالص       
  ز طبعم روان گـشت شـعر عجـم        

 ١نـددگار مـودي مـالح بــاص به
و اعتراف , ٢راي تحصيالت عاليه صرفي در شاگردِي ملّا محمد آني هروي آمدب

  :کند طور مي تلمذ وي در ابيات ذيل اين
  ست آنگه مرا بـا يکـي       هسپرد
د ورا نـام و آنـي لقـبـمحم 

  شـکّي  که بودست از اوليا بـي     
 ٣که جامي گرفته حقوق ادب

 ,اعطا نمود» صرفي«ص کرد و تخلّ  خطاب مي٤»ثاني جامي«اوستادش وي را 
  :گفتة صرفي به بنا

                                                   
 ).٢١٢-٣٢/٣, دانش, حوالة مضمون دکتر غالم رسول جان به (٥ص , از صرفي نسخة خطّي» النّبي مغازي«مثنوي   .1

فاضل زبردست و عالم , )ه ٨٩٨: م(شاگرد موالنا عبدالرحٰمن جامي ) ه ٩٤٨: م(موالنا محمد آني هروي   .2
صرفي از ايشان . کشمير آمد و مردم بسيار ازو فيض ظاهري و باطني يافتند عمل بود هنگام انتزاع سالطين به با

 هنگام کرد آني موزون طبع و قادرالکالم بود و در همة صنف سخن طبع آزمايي مي. شعر خود گرفت اصالح به
  .وداع دنياي دني در مزار گنج بخش مدفون گرديد

 )٣٢/٢١٣, دانش, حوالة مضمون دکتر رسول جان به (.٥ص , »النّبي مغازي«مثنوي   .3

 )حوالة پيشين به (.ب٢١٩ورق , فتوحات کبرويه از عبدالوهاب نوري  .4



  ٣٠٤  قند پارسي

  

صرفي در سلسلة عاليه 
رت شيخ چشتيه از حض

سليم چشتي نيز اجازت 
 .و خالفت داشت

 ١مرا صرفي آن نامور ماند نام  نظـم کالم برســم تخلّص به  
  :گويد طور مي ولي جايي ديگر دربارة نام و تخلّص خود اين

  يعقوب ز والـد خـودم نـام  ست تخلّصم در ايام صرفي  
*  

  چون کرد صرف راِه تو نقِد حياِت خويش
  ٢ت نامـس دهـصرفي شق تو ـيعقوب را ز عش

صرفي براي تحصيل علوم متداوله مانند نحو و 
نيز از , کرد بغلزانوي تلمذ ) م ۱۵۴۹/ه ۹۵۶ :م(الدين  صرف و فقه پيش ملّا رضي

منطق و ) م ۱۵۳۹/ه ۹۴۶: م(ملّا بابا  حضرت آخوند موالنا بصيرالدين نابينا معروف به
  : فرمودالنّبي يغازمغيره تحصيل کرد در  حکمت و معاني بيان و

ــره  ــر به ــوم دگ ــدم در عل ــر ش   گي
ــوم  ــع عل   همــي گفــت درس جمي
  ز هر فن جزويش هم صـد ضـبط        
  چه گويم ز حافظ بصيري که بـود       
ــوختم  ــوفيه آمــ ــم صــ   ازو علــ
 فـن منـطـق و اصـطـالح کـالم

ــصير    ــافظ ب ــي و ز ح ــا رض   ز ملّ
  چه طرز خصوص و چه طرز عموم      
ــط    ــشا و خ ــا و ان ــعر و معم   ز ش

  ار کــشف و شــهودخبــردار ز اســر
ــدوختم   ــه انــ ــات عقليــ   دقيقــ
 ٣بديـع و بـيـان و مـعاني تـمـام

الدين بن حجر هيتمي  المحدثين حضرت شهابةدر علم حديث وي شاگرد قدو
  .٤و اجازة حديث ازو گرفتبود ) ه ۹۷۳: م(مکّي 

اشارة غيبي از کشمير سوي سمرقند در  صرفي هنوز جوان نوزده ساله بوده که به
  : خوارزمي حاضر شديالدين حسين پا فيض و برکت حضرت شيخ کمالخدمت سرا

  سـت همـرِه او     هيک بـرادر شـد    
  ديگر آن بـوده صـوفي درويـش       

  شــاه نــوروز مــرد نــام نکــو    
  که صفاکيش بود و نيک انديش      

                                                   
 )حوالة پيشين به. (٩ص , »النّبي مغازي«  .1

 .٩٩٣ص , مري ترجمة محمد اعظم ديده, الدين احمد  از پروفسور شمسرواقعاِت کشميحوالة  به  .2

 .٩ص , »النّبي مغازي«  .3

شيخ , ؛ روِد کوثر٣٢٧ص , م ١٨٦٨, لکهنو, چاپ نولکشور, )يکجلدي(عبدالقادر بدايوني , التّواريخ منتخب  .4
  .٢٢٥ص , اکرم



  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣٠٥

  

  اش يوسـف نـام      ديگر آن کوکـه   
ــه بــرداِر پيــر     ــر آنکــه ک   ديگ

 د کاکاــمــحـري آن مــگـدي

  امکه نکو بخت بود و نيـک انجـ   
ــذير   ــره پ ــام به ــرام ن ــوده به   ب

 ر خداـت بهـوده اسـرهش بـهم
  ١پيـِر مـا آفـتاب و شان انجـم  اين همـه چـار و پيـر مـا پنجم

کاربرده ولي اسامي همراهيان  الذّکر خواجه حبي عدد چهار به اگرچه از ابيات فوق
همچنان اين وي مثالً شاه نوروز و صوفي و يوسف و بهرام و محمد کاکا پنج است 

, بدخشان, کابل, الهور, ملتان, سيالکوت, وسيلة بانهال قافله مشتمل بر شش نفر بود و به
خوارزمي حاضر شد و در سلسلة عاليه سمرقند نزد حضرت حسين  بلخ و غورستان به

کبرويه فردوسيه مريد شد و پس از رياضات و مجاهدات شاقه از اجازة بيعت و 
  :خالفت سرفراز شد

ــت ــادمعاقبـ ــط ارشـ    داد خـ
 اي هم مـرا عـنايت کرد خرقه

  ه کرده بدست خويش رقم    کآن
 ٢شکر آن بنـده هـم بجا آورد

سربرده  پس از گرفتن خرقة خالفت صرفي مدت دراز در خدمت پير و مرشد به
حکم وي کمرهمت سوي کشمير بست و پير و مرشدش عازم سفر حج شد  سپس به

د بود ولي عاقبت وي صرفي را وداع گفت و فرمود صرفي تا منزلي چند همسفر پير خو
  :گاهي گاهي براي مالقات بيايد

  حکم حضرت پير    عاقبت من به  
  خواجه کرده است نيز عزم سفر     
ــراه  ــد رفــتمش هم ــي چن   منزل

  خطّـة کـشمير    گفت رو کن بـه    
 اي توفيق بعد از آن گر تو ديده

  ام رو بخطّـــة کـــشمير کـــرده
ــ ــرم درسبــ   وي مکّــــة مکــ

ــه ــرد  خواج ــاهام ک ــوداع آنگ   ال
  در سياحت مکن تو هم تقـصير  
 ٣پيش مـن آي زود از تشـويق

                                                   
 )ين مضمون دکتر غالم رسول جانحوالة پيش به. (مقاماِت حضرت ايشان از خواجه حبي کشميري  .1

 .ب١٥٧ورق , همان  .2

 .همان  .3



  ٣٠٦  قند پارسي

  

سلسلة طريقت از حضرت يعقوب صرفي تا امام االوليا اميرالمؤمنين حضرت علي 
  :١طور است اهللا وجهه بدين کرم
  مريد و خليفه  شيخ يعقوب صرفي   .۱
  مريد و خليفه  الدين حسين خوارزمي شيخ کمال   .۲
   و خليفهمريد  شيخ فضل اهللا   .۳
  مريد و خليفه  شيخ حاجي محمد خبوشاني   .۴
  مريد و خليفه  شيخ رشيدالدين بيداوازي   .۵
  مريد و خليفه  آبادي شيخ امير عبداهللا برزش   .۶
  مريد و خليفه  خواجه اسٰحق ختالني   .۷
  مريد و خليفه  )ه ۷۸۶ :م(اميرکبير مير سيد علي همداني    .۸
  مريد و خليفه  الدين محمود شيخ شرف   .۹
  مريد و خليفه   سمنانيالدين عالءالدوله شيخ رکن   .۱۰
  مريد و خليفه  شيخ عبدالرحٰمن اسفرائني   .۱۱
  مريد و خليفه  الدين احمد  شيخ جمال   .۱۲
  مريد و خليفه  الدين شيخ رضي   .۱۳
  مريد و خليفه  تراش الدين کبراي ولي شيخ نجم   .۱۴
  مريد و خليفه  شيخ ابونجيب سهروردي   .۱۵
  و خليفهمريد   شيخ احمد غزالي   .۱۶
  مريد و خليفه  شيخ ابوبکر نساج   .۱۷
  مريد و خليفه  شيخ ابوالقاسم گرگاني   .۱۸
  مريد و خليفه  شيخ ابوعثمان مغربي   .۱۹
  مريد و خليفه  شيخ ابوعلي کاتب   .۲۰
  مريد و خليفه  شيخ ابوعلي رودباري   .۲۱
  مريد و خليفه  شيخ جنيد بغدادي   .۲۲

                                                   
 .٧٥٥ص , مري ترجمة خواجه محمد اعظم ديده, الدين پروفسور شمس, واقعاِت کشمير  .1
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  مريد و خليفه  شيخ سري سقطي   .۲۳
   و خليفهمريد  شيخ معروف کرخي   .۲۴
  مريد و خليفه  يئشيخ داود طا   .۲۵
  مريد و خليفه  خواجه حبيب عجمي   .۲۶
  مريد و خليفه  خواجه حسن بصري   .۲۷
    اميرالمؤمنين حضرت علي کرم اهللا وجهه   .۲۸

 ١اليق تذکّر است که صرفي در سلسلة عاليه چشتيه از حضرت شيخ سليم چشتي
  .نيز اجازت و خالفت داشت

توسط شيخ سليمان کشميري  ي در خانقاهي که بههنگام بازگشت در کشمير صرف
درگجن بنا شده بود اقامت گزيد و در رشد و هدايت مشغول گشت و پس مدتي در 

همراهي وي براي حج و  سمرقند عزيمت نمود و به چند براي زيارت رشد خود به
 در دوران سفر در مشهد مقدس صرفي. زيارت سوي حجاز مقدس حرکت کرد

» النّبي مغازي«ي در مثنوي و  و٢ مشرف گشته)رح(امگاه حضرت امام رضازيارت آر به
نقل آفتي  بهي شدن يک زن کور مسمٰ بينا در مورِد )رح(رضاحضرت امام از کرامتي 

  :کند که چنين است مي
  مـشهد شـدم مـستفيض از امـام         به

  امـــام رضـــا شـــاه عـــالم مـــدار
ــي    ــوده زن ــير ب ــيم در آن س   رفيق

ــه   ــي و ب ــب آفت ــع لط لق ــفطب   ي
ــب   ــي و عي ــود اعم ــي ب ــيول   عٰم

  علــي بــن موســـي امــاِم امـــام   
  غالمش چو معروف چنـدين هـزار      
  زني ني که خوش مـرد شـيرافگني      

ــ ــر وضــيع و شــريفيشــده آفت    ب
ــدا  ــانع ز فـــيِض خـ   نبـــوديش مـ

                                                   
لقب  شکر بود و در کشورهاي اسالمي به حضرت شيخ سليم چشتي از اوالد حضرت بابا شيخ فريدالدين گنج  .1

حج دومين در سال . اهللا شد حج بيت راه خشکي و بحري دو مرتبه مشرف بهاز . معروف گشت» الهند شيخ«
برکت  به, کرد سن نود و پنج سالگي رياضت شاقه مي شيخ مزبور به. معيت شيخ صرفي کرد هجري به ۹۶۴

نام وي سليم گذاشت که  بطن جودها بايي متولّد گشت که اسم آن پسر به دعاي وي پسر اکبر شاه گورکاني به
هجري  ۹۷۹داشت و در سال  شيخ در زبان و ادبيات عربي تسلّط کاملي مي. گشتنام جهانگير معروف  داً بهبع

 .برآمد شد» شيخ هندي«عالم جاوداني شتافت تاريخ وفات از مادة  از جهان فاني به
  .٢٩٤-٥ص ,  از فقير محمد جهلميالحنفيه حدايق  .2
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   بــود خوشــگوي در شــاعرييبــس
ــفا   ــد پرصـ ــن و او در آن گنبـ   مـ
ــام  ــاهم تمـ ــد بـ ــبي بگذرانيـ   شـ

ــ   ســجودبــر اگــاه ســر ن هولــي او ب
ــداد  ــه در بامـ ــاني کـ ــؤذّن زمـ   مـ
ــده   ــا ش ــت بين ــواب برخاس   از آنخ

   صاف و پاک   عٰميدو چشم از غبار     
ــدمش  ــان دي ــا شــده آنچن   چــو بين

  امبگفتـا کــه مــن خـود نديــدم امــ  
  من اين چـشم پـر پـرده ماليـدمي         

 امـا امـي يمردــاب از ادب کـخط

  نمــودي دريــن فــن مــن شــاعري
ــ   ــام ه ــر ام ــت قب ــه آنجاس   يٰدک
  مـام که خـواهيم فيـضي ربـود از ا        

  در آن سجده خـوابش ربـود      و  نهاد  
ــحرگاه داد  ــروس س ــون خ ــدا چ   ن
ــده   ــشم او واشـ ــصر چـ ــور بـ   بنـ

   عجـب سـرمه نـاک      هيل الٰ حکُ هب
  شمخــواب پرســيد  ز احــوال آن

  امفــکـه بـود او پــِس پـردة سـرخ     
ــويش نال  ــورِي خـ ــز رنجـ   دمييـ

 امـا امـدم يـبـتمي دمـي گفـمـه
  ١رت شـده وا دو چشمبعيـن بصـا  شـدم بـاز بيـدار و بيـنا دو چشــم

ن حجر مکّي بهنگام اقامت در حجاز مقدس صرفي چنانکه قبالً ذکر شد از شيخ ا
پس از چندين سال . کشمير بازگشت ديدن کرد و اجازة روايت حديث ازو گرفت و به

مجدداً براي حج و زيارت رخت سفر بربست و دوران سکونت يکساله کتابهاي زيادي 
  .کشمير آورد همراه خود به آوري کرده و به ه جمعاز حديث و تفسير و فق

غيره تعداد  در اثناي سفر طوالني هند و سمرقند و مشهد و بغداد و حجاز مقدس و
ها گرفت بعداً شيخ در  زيادي از علما و فضال و عارفان مالقي شد و از آنها فيض

 عارف ,کردنداي کثير ازو تحصيل  کشمير زينت آراي مسند درس و تدريس بود و عده
جدديه نقشبنديه حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد شهير و بنيانگذار سلسلة م

  .٢ي علم حديث فراگرفتصرف در دهلي از ) ۱۰۳۴ :م(سرهندي 
                                                   

 .١٢ص , النّبي مغازي  .1

مسندالوقت » مجدد الف ثاني«دربارة اجازت و خالفت شيخ احمد سرهندي معروف به. ٥/٤٧٣ الخواطرهةنز  .2
  :نويسد مي» االنتباه في سالسل اولياءاهللا«اهللا محدث دهلوي در  شاه ولي

اخذ هذا القني الطريقة و لبس اخلرقة عن ابيه شيخ عبدالرحيم عن سيد عبداهللا عن الشيخ آدم البنوري عن الشيخ    
  .الخ… د السرهندي عن الشيخ يعقوب الصريفامح

 حضرت مجدد در همة زندگي خود مريد سه تن شد يکي پدر خود دوم: نويسد شيخ محمد اکرم در روِد کوثر مي   
  .٢/١٥ الکليهحتفة). ٢٢٦ص , ثرکو ترجمة رود(حضرت خواجه باقي باهللا نقشبندي سوم شيخ يعقوب صرفي 



  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣٠٩

  

 ۱۹/هجري ۱۰۰۳قعدة   ذي۱۲صرفي در سن هفتاد و پنج سالگي در شب پنجشنبه 
آرامگاه وي . ان آفرين سپردج بهرا لبيک گفت و جان » ارجع ايل ربک« ١م ۱۵۹۵ژوئية 

تاريخ وفات از مادة . کدل شهر سرينگر واقع است و زيارتگاه خاليق است در محلّة زينه
  .شود  برآمد مي٢»انام افضل«

صرفي همةعمر خود را در ترويج و حفظ 
سربرد و  شريعت و رشد و گسترش طريقت به

اسامي . ددناي کثير از وي استفاده کر عده
قرار ذيل  بهترتيب الفبايي  لفا بهشاگردان و خ

  :است
 ؛)ه ۱۰۳۴: متوفّي(» مجدد الف ثاني«شيخ احمد سرهندي معروف به .۱
 ؛٣)برادر(ابراهيم ) حضرت شيخ( .۲
 ؛٤باندي مفتي) ملّا حاجي( .۳
 ؛٥حبيب اهللا نوشهري) خواجه( .۴
 ؛٦حمزه کريري) مير( .۵
 ؛٧ورييعلي پنوران) خواجه( .۶
 ؛٨يئحاجي گنا) ملّا( .۷
 ؛٩يببلمحمد ) شيخ( .۸

                                                   
  .٥/٤٧٤, الخواطرهةنز؛ ٤/٢٢٢ ک و هندتاريخ ادبيات مسمانان پا  .1
اند  نوشته» امم شيخ«نويسي مادة تاريخ وي  تقليد وي ديگر تذکره التّواريخ ملّا عبدالقادر بدايوني و به در منتخب  .2

 . کم است١٢, ١٠٠٣شود که از  برآمد مي» ٩٩١«عدد » امم شيخ«که مبني بر اشتباه است که از 

 .٢٠٩ص , مري خواجه محمد اعظم ديدهفارسي  بهترجمة  ,الدين احمد ور شمس از پروفسواقعاِت کشمير  .3

  .٢١٣ص , همان  .4
  .٢٠٦ص , همان  .5
  .٢٠٩ص , همان  .6
  .٢١٧ص , همان  .7
  .٢١٣ص , همان  .8
  .٢٠٣ص , همان  .9

لسلة عارف شهير و بنيانگذار س
مجدديه نقشبنديه حضرت مجدد 
الف ثاني شيخ احمد سرهندي 

در دهلي از صرفي )  ۱۰۳۴ :م(
 .علم حديث فراگرفت



  ٣١٠  قند پارسي

  

صرفي از نظر شعر فارسي در کشمير 
صرفي اولين . مقام نظامي را دارد

گوي کشميري است که  شاعر پارسي
 گفته خمسة نظاميمقابل   بهخمسه
 .است

 ؛١محمد يوسف مانتجي) شيخ( .۹
 ؛٢و ثانيمحمد يوسف مانتج) خواجه( .۱۰
 ؛٣)برادر(محمد ) حضرت شيخ( .۱۱
 ؛٤ زهگيرموٰسي) شيخ( .۱۲
 ؛٥محمد) حضرت مير( .۱۳
  .٦محمد محسن نامي کشميري) شيخ( .۱۴

  آثار
صرفي نويسندة بلندرتبه و شاعر برجسته عهِد 

  :اينک شرح مختصري از آثار وي. خود بود
 . استالطالبين مطلب نام ديگر اين تفسير :)عربي( قرآن تفسير .۱
در ”نويسد   دربارة تفسير وي ميالتّواريخ منتخب صاحِب :)فارسي (قرآن تفسير .۲

نوشت که آيتي است از کماالت  اين ايام که رحلِت او نزديک بود تفسيري مي
ن پاية تکميل نتوان رسيد نسخة خطّي آ علّت مرگ وي به  اين تفسير که به.٧“او

اهللا  قلم روح م به ۱۶۶۰/ه ۱۰۷۱المبارک  در دانشگاه پنجاب الهور مکتوبة رمضان
 .٨بن نذير بيگ در ذخيرة شيراني مضبوط است

 معروف از ابوالفيض ةنقط بيصرفي بر تفسير : االلهام فيضي تقريظ بر سواطع .۳
فيضي تقريظ نوشته است که شاهد عدل بر تسلّط وي در زبان عربي و مهارت 

 :نويسد وم قرآنية وي است در تعريف اين تفسير ميبر عل

                                                   
  .١٩٣ص , مري فارسي خواجه محمد اعظم ديده ترجمة به ,الدين احمد  از پروفسور شمسواقعاِت کشمير  .1
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  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣١١

  

ولعمري انه مل يقتدر احد من اساطني الکالم علي ذلک االبراز و هو تفسريالکالم ”
ايد و تأويل الفرقان احلميد املرسوم ببدائع االرقام و املرسوم بسواطع االهلام 

  .١“العصاري االفکار و مل يکتحل بنظري اعني االحقاب و ادمست مثله ابما
تواند  خدا هرگز کسي نتوانسته چنين نوع کتابي نويسد و درآينده هم نمي به(

قبل از اين در تصور . کتابي که از عجايب روزگار است» االلهام سواطع«بنويسد 
  ).انساني چنين فکر نيامد و نظير آن در قرنها نتوان پيدا کرد

  :و رفت کهقدر جل نظير فيضي صرفي اين در تعريف اين اثر بي
 اخلارج عن الطريق االنساين الّا بسوانح ذا التفسريباختراع ٰهلو اهللا مل يکن الفوز ”

  .٢“االهلام الرباين االلقاء السبحاين و سواطع
و در آن مؤفّق , خدا که تفسير آن که خارج از خيال و فکر انسان است قسم به(

 ).تشدن نتيجة القاء و الهام از طرف خداوند جلّ شانه اس
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 .صرفي هر فصل را بجاي اليحه رايحه عنوان داده است. نوشته است
 .شرح اربعين رسالة اذکار .۸
 .شرح صحيح بخاري .۹
 .شرح رباعيات .۱۰
 .کنزالجواهر .۱۱
  .٣غيره  ومناقب االولياء .۱۲
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  ٣١٢  قند پارسي

  

صرفي در دوران سفر در مشهد 
زيارت آرامگاه حضرت  مقدس به
 مشرف گشته و وي )رح(امام رضا
کرامتي از » النّبي مغازي«در مثنوي 

 در مورِد )رح(حضرت امام رضا
شدن يک زن کور مسمٰي  بينا
 .کند آفتي نقل مي به

مقابلة خمسة نظامي گفته است شهرت دارد  ميان آثار شعر صرفي پنج مثنوي که به
. اند ليٰلي و مجنون و مقامات مرشد, النّبي مغازي, وامق و عذرا, االخيار مسلکاز آن جمله 

 اين صرفي صاحب ديوان هم بوده برعالوه 
است که شامل غزليات و رباعيات است 

نوشته » سراياِن کشمير پارسي«مصنِّف کتاب 
صرفي از ”است و درست هم نوشته است که 

. داردرا نظر شعر فارسي در کشمير مقام نظامي 
گوي کشميري است  ي اولين شاعر پارسيصرف
  .١“ت گفته اسخمسة نظاميمقابل   بهخمسهکه 

دل و  از مطالعة اشعارش پيدا است که او با
  :شود گر مي بيند و عشق حقيقي در او جلوه ميرا چشم صفا مظاهر قدرت 

  گر  صد هـزار آييـنه يکروسـت جلوهرد  گر در هرچه بينم آن رخ نيکوست جلوه  
*  

  حج ما را حاجت احرام نيست  کنيم ما طـواِف کعـبة دل مي  
*  

  گرچه بيرون از جهان ديدم ترا   در جهانکس غير تو نبود هيچ  
 او عقيده دارد که .صرفي شاعر حساس است و از واردات عشق کامالً آگاه است

  :اند عشق و مصائب و آالم الزم و ملزوم
  ر نباشد در زمين از آسمان اُفتدـي گيبال  شق زاري که در کوي بتان افتدابراي ع  

را حقيقي و رموز راه سلوک اسراِر عشق , ستهصرفي يک صوفي صافي هم 
  :کند او جلوة محبوب حقيقي را چنين مشاهده مي. کند شيوة زيبا بيان مي به

ــرا  ــدم تـ ــيکن عيـــان ديـ ــاطني لـ   بـ
   از چند و چون    يچون تو خود پاک آمد    
ـ       گـل در گلـستان   هچـون نظـر کـردم ب

ــ  ــاهري امـ ــرا ظـ ــدم تـ ــان ديـ   ا نهـ
ــرا   ــدم ت ــسان دي ــا چ ــويم ت ــه گ   وه چ
ــرا  ــدم ت ــستان دي ــل و هــم گل   هــم گ
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  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣١٣

  

ــو داد   ــشاني از ت ــرکس ن ــان ه   در جه
 وـان راِز تــدد جـان مــم را از جـجس

ــرا   ــدم ت ــشان دي ــر ن ــرون از ه ــن ب   م
 راـدم تـان ديـم و جــن چشـليک عي

  :طوراند بعضي از ابيات جالب صرفي همين
  کس نشد از فيض عاِم ما محروم هيچ  ايم سـاقي ميخـانـة شهود تـا گشـته  

*  
  ملّت نيست که آيين جفاجوي روا در هيچ   چه ديـن باشد يارباررقيباِن جفاجوي ت  

* 
  باده و اشک من و خوِن جگر هر سه يکيست
  و رخ زرِد مـن و زر هـر سـه يکيست کهـربا

* 
  م درين ايام نيستـغ يک دل بي  در غمش تنها دل من خون نشد  

* 
   اوستههمه را عاشقيم چون هم  نيست در صورت بتان جز دوست  

* 
  مثل صرفي نبود سينه فگاري ديگر  ه را سينه ز تير غمش افگار دليهم  

* 
  پس چرا بهر وصلش اين شک و پوست  نيســت بيــرون ز طالبــان مطلـــوب  

*  
  نشـانان رهـت را نـام نيسـت بي  قيس را مجنون شد از ليلي لقب  

* 
   هنوزهمچنان کوته زبان از رنجش يارم  گرچه در دل حرفهـاي گُفتني دارم ولي  

* 
  پيـش از زوال شام رسـيد آفتاب را  بر رخ فگند چاشتگه آن مه نقاب را  

* 
  خاصيتش ز مردم صاحب نظر بپرس  از توتيا مپرس وزان خـاک در بپرس  

  :چنين اظهار نظر شده است» االخيار مسلک«دربارة سخن صرفي در مثنوي 
ــر    هــر ســخني خاصّــة حــالي دگــر     ــالي دگـ ــت مقـ ــر وقـ ــابع هـ   تـ



  ٣١٤  قند پارسي

  

ــا ســخن  ــاوت ز ســخن ت   هــست تف
ــاهواردهمچـــو گـــه ســـخني    ر شـ

  گــاه روان بخــش چــو آب حيــات   
ــوز درون   ــرم ز سـ ــسي گـ ــاه بـ   گـ

   تگـرگ يگـاه چنـان سـرد کـه گـوي     
ــصيح    ــد ف ــظ نباش ــسخن لف ــر ب   گ
ــخن   ــصاحت س ــباب ف ــاري از اس   ع
  تن سـخن و معنـي خـوش جـان آن          
  وزن چــو گــردد بفــصاحت قــرين   
  اصل سخن چـشمة بحـر اسـت دان        
  بحــر همانــست کــه آيــد بـــشعر    

  پــربحــر گــر از چــشمة بحــر اســت 
  بحـــر بـــسنجيد بميـــزان ولـــي   

ــي  ــخن بـ ــده در دل سـ ــصور آمـ   قـ
 بنـده دريـن بحـر کـه غـواص شـد

  نيست دريـن اهـل سـخن را سـخن         
  …گه سخني همچو خزف ريزه خوار     

ــات   ــد ممـ ــوم ممـ ــو زقّـ ــاه چـ   گـ
  شـــعلة افتـــاده ز آتـــش بــــرون   
ــرگ  ــز م ــه و گــشت نفــس ري   ريخت
ــزد ســخندان صــحيح    گــه بــود آن ن

  خواصـست چـو صـورت نـه مـن      نزد  
  …غيــر فــصاحت نبــود قــوت جــان

  نــــاظم آنراســــت خــــدا آفــــرين
  گـــشته از آن چـــشمه و دريـــا روان

ــه    ــد ب ــاب نماي ــر ن ــد گه ــعر ص   ش
  بحـر اسـت نـه در چـشمة در        ليک به 

ــي  ــان بل ــين وزن در امک ــست چن   ني
  ربحــر نــه يــک بلکــه بــسي از بحــو
 ١نـاظـم عـقـد گهــر خــاص شـد

  :طور زمزمه سنجي کرده است اين اقسام عشق بهدر ضمن » وامق و عذرا«در مثنوي 
ــايم   ــته ق ــک پيوس ــي از مل   گروه
  گروهــي در هــواي طاعــت عــشق

  نه ملـک از عـشق خـالي    و  نه جن   
ــان  ــي چن ــشر جمع ــا از ب ــد دريغ   ان
  يلاويکـي را عــشق سـلطاني و خــ  

  يکي عـشق تجـارت پيـشه کـرده        
ــشه    يکــي عاشــق زراعــت را همي

  اي گرديـده عاشـق      يکي بـا حرفـه    
   و صوم و حـج را      ةٰوي عاشق صل  يک

ــوبرو   ــشق خ ــون ع ــي مجن   يييک

ــم   ــشقند داي ــده در ع ــرت مان   بحي
  …هميشه مبتالي طاعـت عـشق     

  ولــي شــأن بــشر در عــشق عــالي
ــي  ــشقبازي م ــرز ع ــه ط ــد ک   ندانن

ــاني   ــاظ و مع ــشق الف ــي را ع   يک
ــرده   ــشه ک ــود آن اندي ــان و س   زي
  هجز اين او را نـه انديـشه نـه پيـش      

ــادق   ــته ص ــنعتي پيوس ــشق ص   بع
ــرج را   ــسته ف ــشق آن ج ــار ع   بک

ــساره  ــري رخ ــو  پ ــر م   يياي زنجي
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  احوال و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به  ٣١٥

  

  گذشــته از دو عــالم در هــوايش   
 ه و آهـالـدم او نـمـش هـوقــز ش

ــزايش   ــم ف ــشق غ ــشاط او ز ع   ن
 اد جانکاهــدم فريــبــيده دمـکش

  ١بطوري گشته هريک عشق اندوز  آمـوز ـذا القـيـاس اي دانـشٰهعـلي
بيات ملّا عبدالقادر بدايوني را در ذيل نقل کنم که دانم که ا ايسته ميشدر پاياِن مقاله 

  :در ستايش صرفي گفته است
  از زبانـــت کليـــد نامـــة غيـــب
ــرون   ــو بي ــک ت ــاز کل   داده اعج

ــي  ــق گهرگفتـ ــروراز منطـ   پـ
ــي   ــر دوان ــرگ ــداونيو گ ــد  ب   ان

  دلــم آيينــة جمــال تــو شــد    
  روي حق بيني  که  چه عجب گر    

 

  دل پاکـــت نتيجـــة الريـــب  
ــو  گــنج ــن فيکُ   نهــاي نهــاِن کُ

  کــز دوانــي بــداوني خوشـــتر   
  انـد   همه از گنج فضل تـو غنـي       

ــو شــد    مظهــر فــيض اليــزال ت
ــي   ــي بين ــشتن را درو هم   ٢خوي
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 ).ترجمه (واقعاِت کشمير: مري محمد اعظم ديده .۲۲
 .گره اعظم, چاپخانة معارف, تذکرة مفسريِن هند: محمد عارف اعظمي عمري .۲۳
, الهور, جلد چهارم, تاريخ ادبيات مسلماناِن پاک و هند: مرزا, مقبول بيگ بدخشاني .۲۴

 .م ۱۹۷۱
 .لکهنو, نولکشور, جلد دوم, طبقات اکبري: الدين احمد نظام .۲۵
کتابخانة رضا , تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي به, الشعرا رياض: واله داغستاني .۲۶

 . م۲۰۰۱, رامپور
 .ش ه ۱۳۷۱, راولپندي, آرمي پريس, ش ه ۱۳۷۱زمستان , ۳۲ شمارة, آباد اسالم, دانشمجلّة  .۲۷
 .گره اعظم, چاپخانة معارف,  م۱۹۵۴ارة مارس تا ژوئية شم, گره اعظم, معارفمجلّة  .۲۸
کلچر ايند , جمون ايند کشمير اکيدمي آف آرت, )۱۹۷۶-۷۷ (                    مجلّة  .۲۹

  . م۱۹۷۸, سرينگر, لنگويجز
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اح ي صوفي پاردکشميردر » عارف اميرکبير «سي  
  ∗يفرزانه اعظم لطف

ان سياحجرأت از  توان به ين هند آورد را ميسرزم  را بهي که عرفان اسالميمرد مقدس
 ير بر جاي کشم در سراسِرسياح ين صوفي اي عرفانيپا رد. بزرگ عالم اسالم دانست

ر نپرداخته يرشتة تحر  خود آنچنان بهيها سافرتع مير از وقايرکبيمانده است متأسفانه ام
معاصر خود » الرحلة«ب دهد که در حدود ي ترتيا توانست سفرنامه يا ماست و الّ

چون متش يق يمنابع ذ رجوع به  باتوان ي ماماباشد ) ه ۷۰۳-٧٧٩(بطوطه  ابن
  .برد ي پي ويها  مسافرتيعظمت عرفان به» مستورات«ا يو » المناقبصةخال«

ل او وعظ و ي را سلوک و فقه بوده است و هدف تحصي در طسيد يها فرتمسا
 ,ميمغرب سفر کرد قول خودش سه بار از مشرق تا به  به. خلق خداييغ و راهنمايتبل
دم عادات اهل آن يتش رسي و واليشهر ده شد و هر بار بهي عجائب در بحر و بر ديبس

 اولدر دفعة ”: ها گفته است ن مسافرتيب انجام اي در ترتسيد. دميگر ديق ديموضع طر
 در ضمن يجعفر بدخش. “خانه  خانه بهسومه و دفعة يقر ه بهي قردومشهر و دفعة  شهر به

عدد هفت باشند  ار نامند و بهيا را که اخي اوليبعض: سدينو يها م ذکر هدف مسافرت
 است و در بساط دهيشان را کمال معرفت بخشي اي تعاليرا که خداي ز,ز خوانندي نسياح

ا باشند اهل ين را که در اطراف دياد و طلّابت امر کرده است از مصالح عبسياح ا بهيدن
 ي براي همدانيشان است علي از ايکي ي همدانينظر او عل به: ت ارشاد کنندسياح

ة خود از ي عاليها  محکم داشته و در اتمام هدفة مسافرت جذبيها تحمل صعوبت
  .نکرده استغ ي دريکوشش چيه

                                                   
  .تهران,  دانشگاه تهراناستاديار عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبياِت اردو  ∗
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ا را يسندگان کلمة ربع مسکون و همة دني او غالب نويها دربارة حدود مسافرت
 از يد که بعضيآ ي او در مآخذ مذکور برميها  مسافرتي از چگونگي ول,اند کاربرده به

ده ي دسيد ممالک و شهرها را که ياساس بعض. ده استي و روم را ديممالک اسالم
, بغداد, ختالن, زدي, بدخشان, بخارا, بلخ, مزدقان: شود يآورده م رياست در ز
, ترکستان, )النيس(پ يسراند, )هيسور(شام , ريکشم, مشهد, لياردب, رازيش, ماوراءالنّهر

: آورد که يدر مستورات م. يقارة هند و پاکستان و بالد عرب سائر نقاط شبه) تبت(لداخ 
  .“نمودت ياحسضة حج مقام ملک عرب را يک موقع بعد از فريدر ”

گاندون و جبل القاف قابل ) ترکستان(قبچاق , دار کردهي دسيد که ييگر شهرهاياز د
 حدود يمتوفّ( ير سمناني اشرف جهانگسيدن شهرها و جاها يدن ايذکر است و در د

  .١ هم همراه او بوده است)ه ٨٢٨
, »جآو«مانند , ت همداني واليها  و دهستاني از شهرهايبرخ به» ريرکبيام«

 پس از .اند ز رفتهي کردستان و لرستان نيها تيوال, »برکان«, »لنکان«, »ورکان«, »نيدرگز«
 ي اخخيقت شي در سلک طريسمنان رفته و مدت بعد به بهه  ٧٣٦ از سال يعني ي سالگ٢٣
اما پس از وفات شيخ ,  و اقامت نموده استيشهر شاگرد در خانقاه آن ي دوستيعل

  :اند  آوردهنيالسالک سياندر رسالة . اند زگشتههمدان با دوباره به
ت اشهر يروا و به, اند دهيتش هفت نوبت معموره عالم را گرديروا ر بهيحضرت م”

  .٢“اند افتهي خدا را درياي و چهار کس از اوليسه کرت و هزار و صد و س
  :اد کردهي» نامه يکرس«ز در ي نيرازيش شيدرو

  يمظهــر انــوار حــق ســيد علــ    
ــاحب  ــاوراد فتح«ص ــت او» هي   اس

 رفتـوم و معـل و علـب فضـصاح

ـ        يدر همدان داشـت مـوطن آن ول
ـ سه کرت معموره را د       ده اسـت او   ي

 فتص» نيالد  نظام «يديبود خورش
  :ز آمده استي ناياالولصحيفةن در يهمچن

  خم که او سيد است    يخ ش يدگر ش 
  بگشت او جهان را سراسر سه بار      

   المولـد اسـت    ي نام و الونـد    يعل
  هـزار   بـا  ,چهـار صـد   , ايـ د اول يبد

                                                   
 .٣١٠ص , )اردو ( بنگاليايتذکرة صوف, ج دوم, يف اشرفيلطا  .1

 .۱۰۹ص , ۱ج , الجنان روضات  .2
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 ار ک مرديزه, عـ ز مضجيافـتج اريال اختـاه سـت پنجـنموده اس
ر قدم نهاده و يکشم  بهه ٧٢٤ن بار در سال ي نخستسياح ي صوفيشاه همدان

 ي و:اد کرده است کهي تها هرمان. ن همت گماردين سرزميدعوت نور عرفان در ا به
ر تاخت و يکشم  بهيمنظور مذهب دان خود بهيصد تن از مرترأس هفدر ه  ٧٨١خ يتار به

 مريدان ن و ارشاديغ دي و تبلير در وعظ و راهبريرکبي ام.دا نمودي پياديدر آنجا نفوذ ز
ها براي مشورت و راهبري پادشاهان و اميران آن  و کسب براي اکل حالل و مالقات

  . جا گذاشته استزبان فارسي و عربي بر اي به آثار زياد و ارزنده. وقت
باشد هم  ي و قطعه ميک غزل و نه رباعي چهل و ير او را که محتوعشمجموعة 

چنانچه در کنار آثار .  کرديانه تلقّي صوفيات عرفاني جزو آثار برجسته در ادبتوان يم
ده کتاب ارزنده  و  بالغ بر حدود صدي و خطّي جمع آثار منثور اعم از چاپيمنظوم و

  .باشد يز مين
 دربارة ي همداني عليسد که وقتينو ي مالمناقبصةخال در ين جعفر بخشيرالدنو

  :آثارش فرموده است
صد سال طالبان  کن بعد از فوت من بهيل  نشناخت وين روزگار کسيمرا در ا”
  .“رند و قدر من بشناسنديدا شوند که از رسائل من فوائد گيپ

 از کتب و رسائل او در ي درست درآمده است چرا که بعضينيب شين پيالحق ا
او هنوز هم » هيفتح اوراد« بوده است و رسالة يقارة هند و پاکستان جزو کتب درس شبه

  .باشد يف مين کتب اوراد و وظايتر ر از متداوليدر کشم
 دندگان خداوند آن خطّه خوي قدم نهاده بود که نماينيدر سرزم شاه همدان يآر

مقام و   بهيپرداختند و بدون اندک توجه يب مو چوسنگ   باانيد انبوه خدايتول به
 نومسلمانان .کردند يم مياهللا خود در برابر ساخته و پرداختة خود تعظةفيخل يمنزلت واال

 پرداختند ينواختن ساز و دهل م نة خود که در معابد بهيري در ابتدا بنا بر عادت ديريکشم
ر عارفانه يتدب  با شاه همداناماردند ک يضه مي فرين عادت ادايا  نماز فجر بهيپس از ادا
 نماز فجر  وه پس از دعاي اوراد فتحخواندِن مردمان آن خطّه را بهز خود يآم و صلح

 بندگان بندة سنگ و کلوخ ين که زمانين سرزمير همدان در چنيام. ب ساختيترغ
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خانقاه در همان موضع که اکنون , ايساحل در  پنجگانه را در پنجگاه بهي نمازها.بودند
  :يري کشميقول غن به. اردزگ يامامت خود م اوست به

  ملّتش برخيزد از خاک قبور  آواز طور  که بييباش تا بين  
ر ي شاه همدان در کشمينفوذ عرفان

ن شاعر يرسد که بزرگتر ي ميحد به
 )ه ٧٣٦(» عارفه الله «يري کشمِکيکالس

زعم هندوان  ار بهيآن د» يوخشور بانو«
ر عارفانة خود را در حق ن اشعايواتريش
صورت ترانه   سروده که اکنون بهيو

ر است او از ينزد مردم کشم
 امروزه يحتّ, ي وي و مذهبياست که اشعار فلسف» شاه همدان«ندگان ين ستايتر برجسته

برخوانده  از, ري کشمي و مردميات سنّتيمشابة ادب ان بهييق رانان و روستايز توسط قاين
 وخشور يبانو «نيعي. نامند يم» يوگشاوريالال «ر او را ية کشمدر يهندوها. شود يم
 ي وحدت وجودةفلسف» وگايوا يش«ان بزرگ ي دو جر.»الال عارفه«و مسلمانان » وگاي

  .و شاه همدان جمع شده است» الال «در وجوِد,  اسالميه اٰلتصوف» عرفان«و , ريکشم
لحاظ   اهم بهياله و مجموعة شعر و رسب کتا١١٠ش از يب سيدآثار منظوم و منثور 
گذشت ثلث عمر خود   باي و.باشد ي و مضمون درخور توجه ميسبک و انشا و محتو

ر ي در کشمي وقعت و رونق خاصّيزبان و ادب فارس  بهيدر مسافرت و جهانگرد
  .ده استيبخش
 يها ان کتابيم باکانه در ياو از لحاظ مضمون و لهجة ناصحانه و ب» الملوِکةريذخ«
قصد ارشاد  ز اگرچه بهي ني ويها نامه. ر استينظ ياست مدن بي قدما در اخالق و سمهم

  .دهد ي را ارائه مي از نثر فارسيرينظ ي بيها  نمونه,افته استي خلق نگارش ييو راهنما
 که يز فرهنگي از اشعار حافظ و ني بر تعدادمير سيد علي همدانيح يشرح فص

د عارفانه است در نوع خود يد  باخته که در اصل هردووان او پرداي مصطلحات ديبرا
ن مورد رسالة ي در اي هرچند محصول کار و. است که انجام شده استين اثرينخست

 زي شارح خود ن,را عالوه بر فضل تقدمي دارد زيانيت شاي اهماماست يش ني بيمختصر

 المناقبصةخالنورالدين جعفر بخشي در 
نويسد که وقتي علي همداني دربارة  مي

مرا در اين روزگار ”: آثارش فرموده است
کسي نشناخت و ليکن بعد از فوت من 

صد سال طالبان پيدا شوند که از رسائل  به
 .“ فوائد گيرند و قدر من بشناسندمن
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خواه شناخت و و خواه نااست راز معاصر بوده و او را مالقات کرده يخواجة ش با
 ي از ويها بعد گران که قرنيتر است تا د کيت نزديواقع ب بهيالغ برداشت او از لسان

  .اند ستهيز يم
ر ي اشرف جهانگمحمد سيدنام   حافظ بهگر از معاصراِني ديکيارش زن گيهمچن

اد يک عارف کامل يعنوان   است که از خواجه حافظ بهي همداني علسيد ِدي مر,يسمنان
سازد که  ياتش آشکار ميت خواجه را در روزگار حي اهمسيدن اثر يا. ه استکرد

آن همه   باتر بوده  که ظاهراً از خواجه سالخوردهي همدانسيدعظمت   بهيتيشخص
ش از ي پيات خواجه و حتّي در روزگار ح, که خود داشتهيها يمشاغل و گرفتار

  .دآورده استيرک اشعارش پدد  کمک بهين رساله را براي ايوان وي دآوري جمع
  :ميپرداز ي او م سبک نگارش و آثاِرةوي شيبررس اکنون به

ا ي گو, داشته استيزبان وقت هم توجه خاصّ  خود بهيها شاه همدان در نگارش
افت که يتوان در ي چنانچه م,نگاشته است ي خود اکثر مج و متداول زماِنيزبان را به

 مثالً رسالة .نوع بوده استصساده و م) تمهش, قرن هفتم(سبک نگارش زمان او 
ان نوشته شده لذا مطالب ساده و عام ي مبتدياو برا» هيچهل مقام صوف«و » سفره آداِب«

 اصغر ياستاد عل. نوع و مسجع استص خواص ميبرا» قاتبع«و » هيذکر «اما ,فهم است
  :کند ي مناين بي سبک نثر قرن هشتم را چنيات عموميحکمت خصوص

 .يت عربلغادب و   باي و اختالط زبان فارسيختگي آمکمال .١
 .ها ن اسالم در نگارشيمات و آداب دير و نفوذ کامل معارف و تعليتأث .٢
  .ة گذشته در آثار و خاصّه در نظم و نثر متصوفه قرن هشتمي صوف آثار و اقواِلِريتأث .٣

گر يند د همانسيد اما , استياتيخصوصن ي چنيز داراير نيرکبي اميآثار فارس
 مواد ةي تهي چرا که برا,ز داشته استيز نظر کامل نيان نينيشيآثار پ ن بهفمتصوفه هر 

  .ض برده استينگارش خود در نظم و نثر از آثار آناِن ف

   شاه همدانيآثار فارس
 .است مؤمنيدر موضوع علم اخالق و س, الملوکةريذخ .١
 .يه جستن از معاص چهار باب در بحث توبه و کناريدارا, نيالتائب مرآت .٢
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, ية ابن فارض مصريمية ميدة معروف خمري قصيدر شرح عرفان, االذواق مشارب .٣
 .)ه ٦٣٢(الحسن  يخ عمر بن ابيش

دان ي مري است که شاه همدان برايمجموعه مشتمل بر اوراد و اذکار, هي فتحاوراِد .٤
 . کرده استيآور  جمعيو طالبان و ذاکران عموم

ر نفوس يه و تطهير و سلوک و تصوف و عرفان و تزکيموضوع آن س, نيرالطّالبيس .٥
 .است

ات و فوائد اذکار و اوراد يفيرامون احوال و کيف پين رسالة شري ا,)يفارس (هيذکر .٦
 .هية کبرويق صوفيطر است به

ها و امرا و سالکان راه حق و دوستان و  نامه ن رساله مربوط بهيا, هيريام مکتوباِت .٧
 .باشد ي ميدان ويمر

ث يد و احادي مجقرآنات يآ بهتوجه   بايلت عقل انسانين رساله در فضيا, هيعقل .٨
 .ن و بزرگان نوشته شده استي صحابه و تابعاقواِل  وصغامبريپ

 .ر اهل کماليدر آداب و س, هيداوود .٩
 بدخشان شاه حاکِم  بهراممحمدالتماس سلطان  ن رساله بهيا, هيشاه بهرام ةرسال .١٠

 .ه استيري شده در مکتوبات اميفن نامة معري اولاست و در واقعشده نوشته 
  بوده و در دنبالة مالقات و صحبت موچلکهسيد از ارادتمندان يکي, رسالة موچلکه .١١

 . نگارش شده استسيد با
 ي هروي از خواجه عبداهللا انصارمناجات و وارداتن رساله مانند يا, هيريام وارداِت .١٢

 خواجه واردات و يها ف شده است و همانند رسالهي تألي مقفّينثر مسجع و گاه به
 . را دربرداردمؤلّف يات درونيفيک

 ين کبٰريالد خ نجميف شي تألةالعشر االصول ين رساله ترجمة آزاد فارسيا, قاعده ده .١٣
 .باشد يم» هيکبرو«سالکان گروه » گانه اصول ده«قت يمضمون رساله حق. باشد يم
زبان ساده پرداخته  بهه يذکر چهل مقام صوف ساله بهن ري در اسيد, هيچهل مقام صوف .١٤

, رضا, مخالفت نفس, ذکر, صبر, مراقبه, مجاهده, ارادت, توبه, انابت, تين: است
, فنا, رجا, خوف, صدق, اخالص, ورع, عبادت, زهد, توکّل, ميتسل, موافقت برمال

, وصال, توحدت قرب, شوق, تمحب, تيوال, معرفت, نيقيال حق, نيقيال علم, بقا
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 دربارة آخر تصوفت و ينها, ريتح, انبساط, ديتفر, تيوال, ديتجر, هرمحاض, کشف
 :ديفرما يم
 ي است و صوفتصوفمقام چهلم ”

 بود و يفاآن بود که از همة مرادها ص
 بود و يب و فضول صافيزبانش از ع

 بود و يدلش از هر علّت صاف
و از  بود يانت صافيچشمش از خ

حق آموخته   باد وجهان دوخته بو
 بود و يبود و باطنش از آفت صاف
و  بود ينفسش از شهوت صاف

 بود يش صورت صافياز آراظاهرش 
ن چهل ي بود که ايو گفتارش صاف

 .“غمبران هم بوده استيمقام پ
 يها ا و فرق خوابيؤر ريت خواب و تعبيفيان و کيد در بين رساله را سيا, هيمنام .١٥

دان خود که نامش را ذکر نکرده نوشته ي از مريکي ياتقاض کامالن و ناقصان به
 .است

 کلمه مبذول است و چند منسوب از ي عرفانيمعنا  بهسيد توجهدر اصل , هيهمدان .١٦
که) ه٦٠٦: م( ين رازيامام فخرالد : 

  آنکس که بدانـد و بدانـد کـه ندانـد          
 ست معظّم يعراق اندر شهر نک بهيا

  شتن از دست ضاللت برهانـد     ياو خو 
 چ ندانديخوانند او ه» همدان« را وک

» يهمدان «ي است و دعوي تعاليفقط ذات بار» همدان «ي عرفانياصل معنا در
تواند همدان گردد که  ي آن کس مسيدقت است البتّه از نظر يگران فاقد حقيد
  .واصل گردد» همدان مطلق«به

: ديفرما يت که م اسي و اعتقادات مسلمانيدربارة مبانن رساله يا, هياعتقاد رسالة .١٧
د يداشتن شک و ترد  بام ويد در قلب و ذهن خود جا داده باشي را بايعقائد مسلمان

 .ميمان خود را تلف کنيد که اينبا

شرح فصيح مير سيد علي همداني بر 
تعدادي از اشعار حافظ و نيز فرهنگي که 
براي مصطلحات ديوان او پرداخته که 

ديد عارفانه است در  در اصل هردو با
نوع خود نخستين اثري است که انجام 

, زيرا عالوه بر فضل تقدم. شده است
 شيراز معاصر خواجة شارح خود نيز با

 .بوده و او را مالقات کرده است
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ت و اصطالح لغصد ي مختصر متجاوز از سيمعان ن رساله بهيا, هيصوف اصطالحاِت .١٨
 .رامون آنهاستي پيحاتيانه و توضيصوف

او پند و  ر نگاشته و بهيرساله طبق التماس پادشاه کشمن يا, هيا قدوسيقات برسالة ع .١٩
 . مرشدانه داده استياندرزها

 . استي سالکان راه خداونديي رهنماين رساله برايا, تيرسالة مش .٢٠
 .يمان سادة مسلمانيه و سالکان است نه ايمان صوفين رسالة ايا, مانيقت ايحق .٢١
الت عرفان و معرفت ان مشکين رساله براساس موضوع بيا, رسالة مشکل حلّ .٢٢

 . استيخداوند
ر و سلوک سالکان و احوال ين رساله دربارة مراتب سيا, نيقيال حق, ر و سلوکيس .٢٣

 . و عرفان استتصوفاهل 
ف ي تألالحکم فصوص ين رساله در مورد خالصة مطالب عرفانيا, الفصوص حلّ .٢٤

 .باشد يم) ه ٦٣٨ :م (ي اندلسي ابن عربالدين يمح
 ي همداني علسيدر ينامة م تين رساله در اصل وصيا, »هيفقر« يشينسبت خرقة درو .٢٥

 . آن نوشته استيو نواح» کونار « ملک خضر شاه حاکِمياست که برا
 يه احمدي ذهبلة خانقاِهيوس ش بهين رساله در مجموعة رسائل دراويا, هيشيدرو .٢٦

 يشين رساله دربارة مسلک دروي در اسيد. ديچاپ رس ش به ١٣٣٨ در سال يرازيش
 .شان نوشته استيو احوال درو

 ي کبٰرالدين خ نجمي شي است از رسالة فارسيا ن رساله خالصهيا, نيديالمر آداب .٢٧
 .است» نيديالمر آداب«ن نام يهم که به

ال هم يالخ ا مرآتيافه يالق ا علمي يشناس افهياسم ق رساله به, »نامه افهيق«, نامه انسان .٢٨
 .افة ظاهر استي و قيفة انسانايشهرت دارد و موضوع آن دربارة ق

اضات نفس ي که سالک از انواع عبارات و ريماتين رساله در اساس تعليا, هينور .٢٩
 .نگاشته شده است, ابدي يدست م» نور مانند«وجود  آورد و به يدست م به

 . استي عرفانيها ن رساله مشتمل بر بحثيا, هيوجود .٣٠
 و طالبان حضرت ياب مبتدان آديدر ب: ن استين رساله ايموضوع ا, هينيتلق .٣١

 .يقي و مطلوب حقيت وصول و مقصود اصليفيت و کيصمد
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, انه و اعمال و عباداتيت آداب صوفيان اهمين رساله در بيا, هياسناد و اوراد فتح .٣٢
 . و اذکار استوار استنماز, وضو, روزه

که است » هيريواردات ام« از رسالة ي قسمتيطور کلّ ن رساله بهيا, مناجات رسالة .٣٣
 . نوشته شدهي هروي از مناجات معروف خواجه عبداهللا انصاريرويپ به

د يدان در اکل و شرب باياست که مر» ادب«ک يرساله شامل هشتاد و , سفره آداِب .٣٤
 .نگاه دارند

 ن دارند آنايني مردم که در امور دي ذاتعداد بنابر استسيدن رساله يدر ا, مردم ةطائف .٣٥
 .ندک يم ميچهار گروه تقس را به

قت نور خدا توسط ين رساله درک حقيموضوع ا, ل انواريقت نور و تفاصيحق .٣٦
 .خاصّان خدا است

, ريالطّ ه منطقين رساله شامل اشعار دعائيا) يواد هفت (ريالطّ منطق اراِتياخت .٣٧
 . استيالمعان  مرتبطيمنتخب عرفان

 صة مبارک حضرت رسولي حلين رساله بر مبنايا, صة حضرت رسولياسناد حل .٣٨
 .ان شده استيب
ه و ي سالکان توصين رساله برايموضوع ا, )يفارس(ق يوجد الرفيق اذا لم يالطّر اقرب .٣٩

 . الزم استيقيخشوع و خضوع حق, ينياندرز است که در عدم کبر و خودب
) ه ٤قرن  (ي همدانين رساله شامل اشعار ظفر کافيا) ةالفتو کتاب, نامه فتوت (هيفتوت .٤٠

 . استين فتوت و جوانمرديي است و آمؤلّف  و خوديو عطّار و نظام
 بر لباس ظاهر و باطن يحاتين رساله شامل توضيا, ل و لبس االسواديالسواد اللّ يف .٤١

 .استير يسالک مخلص و ب
 ارادتمندان و سائالن ي کالمسؤال ده ين رساله محتويا, )يکالم (تسؤاال رسالة .٤٢

 .ت پرداخته استسؤاالک از يجواب مختصر هر   بهي همدانياست که عل
نام حاج  دان مخلص خود بهي از مريکيش ين رساله براساس فرمايا, نيالسالک معاش .٤٣

 . است نوشته شده است و بحث دربارة حالل و حرامين بدخشيالد قوام
 .وان حافظي ديرات عرفانيحات و تفسيتوض, وان حافظيمرادات د .٤٤
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رز و کلمات قصار بزرگان را  پند و اند١٤٣ن رساله مجموعاً يدر ا, نيالعارف منهاج .٤٥
 . شده استيآور دتمندان جمعيدان و سالکان و عقي مريبرا

 هباني نصائح طبي جعفر بدخشي نامه بران رساله شامليا, ايمياقوال در علم طب و ک .٤٦
 .ب دوا نوشته استيو ترک

 پول توسط يزير که توسط مقدار ناچين کشميسرزم شاه همدان به» ريرکبيام«
 د وي و عزّت و وقعت بخشي آزاد,هندو فروخته شده بود» راجه دوگراه«هها ب سيانگل
ر را ي نام کشميدن روح زبان فارسيدن و دميبخش  باران وي ايفرهنگ و تمدن اسالم با
  .ل کرديتبد» رغيص راِنيا«به

  :ير علّامه اقبال الهوريقول عارف کب به
  چـه ارزان فروختندقومي فروخـتند و    خيابان فروختنديجودهقان و کشت و  

  :ديگو يجاز محو در ارمغان 
  ر آمـد  يگر محکوم و مجبور و فق     ر  يهمان کشم 

  هم يد از دست زمان پ  يها د  چه ظلم و چه ستم    
  آخـر , ب و تـر دمـاغ  ي قوم نج يد ا يمشو نوم 

 

  آمد» ريغ ص راِنيا«نش نامش   يکه نزد اهل ب   
  ر آمـد  يـ کلبة دهقـان پ   , ن غم ي ا يفسانه گو 

ـ مکافات ستم با   ـ هرچنـد د  , دد رسـ  ي   ر آمـد ي
 )ترجمه از اردو(                              

پردازد  ير افالک ميس  بهي روممحمد الدين ت موالنا جالليهدا دنامه بهياقبال در جاو
»  همدانشاِه«ارت يشرف ز زند و به يالفردوس مةجن  بهي افالک سريو سپس در آن سو

  :ديگو ي او م,شود يفائض م
ــپ  ــاز ت ــن تپاراي ــشتي   دم در به

ـ آ يآنچـه مـ   » يروم«گفت     د نگـر  ي
  خوانـد آن مـست مـدام       ي م يا نغمه

ــم  ــاالر عجــ ــسادات ســ   سيدالــ
ـ «تا     درس اهللا هـو گرفـت     » يغزال

ــشور م ــد آن کـ ــو نظيمرشـ ــنـ   ريـ
ــه را آن  ــاه«خطّ ــدر» ش ــتي   نيا آس

ــرد  ــدن آن م ــراِن«آفري   » صــغيراي

ـ هـا را خر    کهنه غـم     بهـشت دم در   ي
   پـسر يآنچـه بگذشـت ا    با دل مده 

  واالمقــــام» ســــيد«در حـــضور  
ــد  ــار تقـ ــت او معمـ ــميدسـ   ر امـ

ــان او گرفــت    ذکــر و فکــر از دودم
  ري مـش  ان ر يش و سـالط   ير و درو  يم

ـ ب و ديداد علم و صنعت و تهـذ       ني
ــذير  ــا هنرهـــاي غريـــب و دلپـ   بـ
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 ١…دل راهي بده خيز و تيرش را به رهـد گــد صـايـگاه او گشـک نـي
د که ياوج رس قاره به بزرگوار آنچنان در شبهن ي ايراني و اي نفوذ قدرت عرفانيآر

ت احترام ينها  باران وقت حلقة ارادتش را در گوش کرده وي از حکّام و امياري بسيحتّ
 يها تيارد امروزه مرکز فعالزگ ير در آن نماز مي در کشمسيد که ييبنا. اد کردندياز او 

 يها باشد پرچم يسوعا مو تاام مقدس عاشورا يخصوص در ا قاره به مسلمانان شبه
در روز عاشورا » شاه همدان, رانين اير سرزميرکبيام«اد يافتخار   بهيريمسلمانان کشم

 يراني اسياح ين صوفي ايز احترام خاص برايمسلمانان نغير. ديآ ينشانه احترام فرود م به
  .شوند يقائل م

ن ي در سرزميراني ايها  و فرهنگ و تمدني گسترش زبان فارسيشاه همدان بان
نام در  گر شاعران بهي و ديه اقبال الهورما چون علّيقاره است بزرگان ر و شبهيکشم
  .اند دهي بخشاشعاِر زيبا يزبان فارس ش و وصف او بهيستا

قاره برخوردار  ن و شبها در ايرينه تنها از مقام علمي و عرفاني خاصّ» شاه همدان«
تبليغ  روحي آرام به  بان ريختن قطره خوني بلکه مجاهدي است عظيم که بدو,است

راستي روحش قرين رحمت   به.دين مبين اسالم در سرزمين خدايان سنگي پرداخت
  …حق باشد و يادش در قلب تمامي عارفان دين جاويدان

  منابع و کتابيات
 .۱۳۷۳يداهللا شکيبامن ,  مؤلّفين محمد کاظم کهدويي همدانيةالقضا برگزيدة آثاِر عين .۱
 .الطائف اشرمن, دو جد, )اردو (رة صوفيان بنگالتذک .۲
نئي , درياگنج, انيس آفسيت پرنترز, مسعودي. م.دکتر م, چهل اسرار غزلياِت شاه همدان .۳

 .دهلي
, تأليف نورالدين جعفر بدخشي, المناقب اور مناقب مير سيد علي همدانيصةخال .۴

, آباد اسالم, ن و پاکستانمرکز تحقيقات فارسي ايرا, تصحيح دکتر سيده اشرف ظفر به
 .م ۱۳۷۴/۱۹۹۵

                                                   
 .٤١٥-٦ص ,  اقباليات اشعار فارسيکل  .1
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, ياور حسين جعفري: ناشر,  همدانيين حسينالد  دکتر سيد حمد کمالالقُرٰبيةصاحب مود .۵
 .م ۱۹۸۴

انضمام رسالة همدانيه  احوال و آثاِر مير سيد علي همداني به, مروج اسالم در ايراِن صغير .۶
 .ش ه ۱۳۷۰ , همدان, بوعلي سيناانتشارات دانشگاه, ييکاذتأليف دکتر پرويز ا
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي
  ∗محمد عابد حسين

پرور و  دهد که آوازة آب و هواي خوش و روح هاي تاريخ نشان مي بررسي کتاب
چشمان کشمير همواره مرکز آرزوي پادشاهان و شاعران بوده است  خوبان مليح و سيه

 رسيد و ناز ها بلکه در نقاط دورتر نيز دلفريبي اين منطقه نه تنها در گوش همسايه
مناسبت زيبايي و دلکشي نام کشمير را چون نگين در انگشتر اشعار  طبعان و شاعران به

ات فارسي کشمير زدند در ادبي خوبي و زيبايي آن را مثال مي کاربردند و به خودشان به
علّت زيبايي و مناظر طبيعي از روز نخستين توجة بيشتر شاعران را جلب کرده و در  به

وقت  که هيچ) ه ۷۹۲ :م(حافظ شيرازي . ها و شعرهاي ايشان راه يافته است انديشه
  :دهد گونه تذکّر مي اين» چشمان کشمير سيه«دربارة , کشمير مسافرت نکرده است به

  ١چشمان کشميري و ترکان سمرقندي سيه  نازند ند و ميقصـر يراز ميـشعر حافظ ش به  
) م ۱۷۷۵ :م(بلبل شاه  ا داؤد معروف بهپس از پنجاه سال وفات ملّا اشرف دائري ملّ

همراه هفتصد نفر , شهرت دارد» شاه همدان«و » اميرکبير«القاب  يک عارف رباني که به
 ورود مسعود اميرکبير نه فقط از نظر تبليغ اسالم .از عرفا و فضال وارد کشمير شدند

علمي بين ايران باشد بلکه از حيث روابط ادبي و فرهنگي و مذهبي و  داراي ارزش مي
قاره  اي در شبه توان گفت که کشمير نخستين منطقه گرديد و مي و کشمير برقرار
علّامه اقبال . عمل آمد وسيله زبان فارسي به بهدر آن شود که توسعة اسالم  محسوب مي
  :اند خدمات بلند شاه همدان اشعاري گفته راجع به» جاويدنامه«الهوري در 

                                                   
  .پتنا, رئيس بخش فارسي دانشگاه پتنا  ∗
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  ٣٣٠  قند پارسي

  

  عجـــمســـاالر , سيدالـــسادات
ــتين   ــا آس ــاه دري ــه را آن ش   جمل

  ايــران صــغير  , آفريــد آن مــرد  
 رهــد گـايد صـگاه او گشـک نـي

  معمـــار تقـــدير امـــم, دســـت او
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين       
  بــا هنرهــاي غريــب و دلپــذير   

 ١دل راهي بده رش را بهـخيز و تي
» انقاه معلّيخ«نام  در وسط سرينگر خانقاهي به» اميرکبير«ها در يادبود  يکشمير

  .است کردند که تا امروز آثارش باقي بنا
طور زبان فارسي در کشمير رواج گرفت و در عهد سالطين شهميري و  اين به

ات فارسي پيشرفت کرد و در سراسر مملکت زبان فارسي سالطين چک زبان و ادبي
هان نتيجة سرپرستي شا  محلّي در ايران و شاعراِنشاعراِن. زبان رسمي قرارگرفت
الدين اکبر فتح شد عدة  دست جالل که کشمير به هنگامي. دادند شعرگويي را ترقّي

کشمير رفتند و بعضي از اينها در کشمير اقامت گزيدند و  زيادي از شاعران همراه او به
  .وجود آمده بود به» ايران صغير« زمان کشمير مانند در اين

 دور پيشرفت زبان و در اين. ٢مدپس از سقوط مغول کشمير تحت تسلّط افغانان آ
آيد نظر نمي هاي پيش به ات فارسي مثل دورهادبي .کهالبتّه راجا س ل استاندار  جيون م

کشمير خود شاعر بود و بنابه دستور خود هفت نفر از شاعران نغزگوي آن زمان را 
  .بنويسد» شاهنامه کشمير«مأمور کرد که 

ت و ارزش قبلي ات فارسي اهميسياسي ادبيعلّت هرج و مرج  ها به در زمان سيک
 دوگرا حکمران کشمير بودند زبان فارسي از در دورة اخير که راجگاِن. را از دست داد

هاي  ار تا اين زمان زبان فارسي را در قلبيمردم آن د. حيث زبان رسمي درافتاد
عقوب يکي نمايند در رديف شاعران محلّي شيخ ي اند و پاسباني مي خودشان جاي داده

ة دهم  ترين نويسندگان و شاعران فارسيبزرگاز هاي برجسته و  تاز شخصيگوي سد
هاي مختلف سزاوار مباهات و  رارزش اين نابغه در زمينهباشد که خدمات پ قاره مي شبه

  .مآور  مياختصار بهرا او اوالً احوال زندگاني . سپاسگري است
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣١

  

اي در  کشمير نخستين منطقه
شود که  قاره محسوب مي شبه

وسيله  توسعة اسالم در آن به
 .عمل آمد زبان فارسي به

جامي . يي و عاصمي القاب خانواده استنام گرامي يعقوب و صرفي تخلّص و گنا
الکماالت و حضرت ايشان و شيخ امم از القاب صرفي  و جامع, ثاني و ابوحنيفه ثاني

» حي شيخ«. يافت  هجري تولّد۹۲۸/ م۱۵۲۱در سال . باشد مي
پدر بزرگوار از . دهد ميتاريخ والدت را نشان 

مير محمد علي و مير .  دولت شهميري بودنديرؤسا
,  از علماي بزرگ و اسالف و نياکان صرفي١دبايزي

العابدين بودند و سلطان  در اراکين سلطان زين
علّتي که بيشتر اهليان  به. خطاب داده بود» االمم شيخ«

شهرت » ٢گنايي«لقب  يافتند به ت ميمأموري» مدير«و » دبير«عهده  اين خانواده به
  .يافتند مي

  .مير محمد حسين) ۲(ير محمد حسن م) ۱. (مير محمد علي دو فرزند داشت
. صرفي بين برادرها بر درجة دوم بود. مير محمد حسن داراي هفت پسر بود

. آثار متانت و تيزبيني و ادراک و بزرگي در ذات او عيان بود. ذهن بودتيزکودکي  از
وجود ناز و نعم در تربيت   با.خانوادة صرفي امانتدار محيط علمي و روحاني بودند

 قرآنتحصيالت مقدماتي نزد پدر فراگرفت و در هفت سالگي . تقصير روا نداشتند چهي
کرد و از پدر بزرگوار   و در سن هشت سالگي شعر گفتن آغاز٣کريم را حفظ کرد

  :گويد صرفي مي. اصالح گرفت
  ز طبعم روان گشت شعر عجم  تم نهادم قدمـچو در سال هش  
 ٤ددگار منـودي مـر بدران کا  عار منـالح اشـپدر کردي اص  

) ه ۹۴۸ :م( هروي ٥پس از تحصيالت مقدماتي صرفي را در شاگرد موالنا آني
و ) ه ۸۹۸ :م(موالنا آني يکي از شاگردان موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي . سپردند
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  ٣٣٢  قند پارسي

  

 عنوان به کشمير در مدرسه شاهي ةدر دارالخالف. فاضل اجلّ و استاد برجسته بود
سراي  از خراسان آمده در کشمير توطّن کرده بود در سخن. داد س ميصدرالمدرسين در
لي مقام تحصيل علوم ظاهري و باطني اصرفي از محضر اين استاد ع. نيز استاد فن بود

وجود صغرسني در عرفان و معرفت رهبري   بانمود و در شعرگويي هم استفاده کرد و
  :صرفي گويد. حاصل کرد

  يکـي   بـا  سپرد است آنگـه مـرا     
ــد ورا  ــام محم ــب ن ــي لق   و آن

  کـار  فن تعميـر بـردم از وي بـه        
 رـرده نظـرم نکـغيـن صـس هـب

  ١شـکي   از اوليا بـي    تکه بود اس  
  ز جـــامي گرفتـــه فنـــون ادب
  که نوعي که گشتم دران نامدار      

 برـده راهــوف شــرا در تصـم
صرف نظير در علوم  ملّا آني تحت تأثير فطانت و ذکاوت شيخ يعقوب و مهارت بي

خواجه . همين لقب استاد را تيمناً تخلّص گرفت. موسوم کرد» صرفي«و نحو از لقب 
  :نويسد مري مي ديدهاعظم 
شيخ يعقوب از صغرسني آثار فطانت و تيزفهمي و بزرگي ظاهر داشت و در ”

 کرده از خدمت موالنا محمد آني که شاگرد جامي قرآنسن هفت سالگي حفظ 
  .٢“شد» جامي ثاني«د و از ايشان مخاطب بهاستفادة علوم نمو, بود

گويي کرد که شاگرد از  گويا استاد از استعداِد شاگرد وقوف کلّي داشت و پيش
صرفي از محضر اساتيد معروف زمان و ماهر فن مانند ملّا حافظ . استاد بهتر خواهد آمد
  :گويد يچنانکه خودش م. الدين اکتساب علوم نقلي و عقلي کرد بصير و موالنا رضي

  گيـــر شـــدم در علـــوم دگـــر بهـــره
ــاي او  ــن مربــ ــد مــ ــن و والــ   مــ
ــوختم   ــوفيه آمـــ ــم صـــ   ازو علـــ
ــالم   ــطالح کـ ــق و اصـ ــن منطـ   فـ
 رضي آن بسي شان و فضلش شگرف

ــصير   ــافظ بـ ــي و ز حـ ــا رضـ   ز ملّـ
ــه ــوالي او   ب ــاص و م ــدة خ ــان بن   ج

  دقيقـــــات عقليـــــه انـــــدوختم  
  بـــديع و بيـــان و معـــاني تمـــام    

 ٣رفـو و صـت و نحـوخـه آمـمرا فق
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جامي ثاني و ابوحنيفه 
الکماالت و  و جامع, ثاني

حضرت ايشان و شيخ 
امم از القاب صرفي 

 .باشد مي

سپس .  در سن نوزده سالگي در تمام علوم متداوله کمال پيدا کردرو ين ااز
سياحت نمود و براي تسکين جذبة باطن و سر  به رو

از راه الهور و کابل . روحاني بسوي خراسان رهسپار شد
آنجا در خدمت شيخ حسين . سمرقند رسيد بهو بدخشان 

هبري در ر. خوارزمي حاضر شد و در حلقة ارادت آمد
. شيخ کامل در اندک زماني مدارج سلوک را طي کرد

  :صرفي گويد
ــ ــد ازان جذب ــرا بع    دســت داداي هم

ــواي ســلوک و ره اهــل حــال      ه
ــن ر ــري خواســتمادري   ه چــون رهب

  س شنيدم که چون پير خـوارزم کـ        
  مـــسافر شـــدم از وطـــن بهـــر او
ــر   ــز پي ــرا ني ــر م ــن گ ــب مک تعج  

 ري که روي زمينـضمي چه روشن

ــر در   ــوايي دگ ــاد  ه ــن فت ــر م   س
ــال   ــل و ق ــالم قي ــر از ع ــي برت   ره
  کمــر در طلــب بــسته برخاســتم   
  نــدارد دريــن رهبــري دســترس   

ــه ــادم بـ ــمرقند رو نهـ ــوي سـ   سـ
  در اندک زمان ساخت روشن ضمير      

 ١نـزيـاي گـنـوم روشـد از پرتـش
اگر ”کرد و هنگام خداحافظي فرمودند که  نامة ارشاد عطا شيخ حسين خوارزمي

 کشمير موالنا صرفي رشد و هدايت پس از مراجعت به. “تواني بيايي  مييابي بار ديگر توفيق
پس از . طالبان راه خدا خيلي استفاضه کردند. داد مخلوق الهي را هدف زندگي قرار

ميان مسافرت آرزوي زيارت  در. مسافرت نمود چند روز صرفي در اشتياق پير رو به
رف مرشد اين واقعه يادآمد که اول بايد در همان آن از ط. قرار کرد اهللا دلش را بي بيت

 موالنا صرفي چون از طرف. سير خراسان کني تا از محضر صاحبان علم استفاده بتواني کرد
علما و صلحاي روزگار خيلي استفاده  از مسافرت نمود و مرشد اين مژده يافت رو به

  .دهد مي خصال نشان مردمان خوش  بااين سفر پربار و شرف صحبت راجع به. کرد
  دمـادم قـياحت نهـسير و س به  دال پيش ازان بعد ازان نيز هم  
 ٢ام ردهـهرکسي ک  بااتـمالق  ام م بسي کردهـعال ت بهـسياح  
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  ٣٣٤  قند پارسي

  

, چون نزد سرحد قندهار رسيد, جانب خراسان حرکت کرد از آنجا همراه کاروان به
موالنا . دکرايي  خودش پذيرموالنا را در درباِر. حاکم آن ديار حسن بيگ داروغه بود

  :صرفي يک غزل سروده عقايد ديني و مذهبي را اظهار نمود
  ١وانگي آيين من استـمشربم رندي و دي  بتان دين من است مذهبم عاشقي و عشق  

هاي علمي و  تکابل کرد و هفت ماه اينجا اقامت گزيد و از شخصي سپس رو به
الدين دواني استفاده کرد  نا جاللروحاني مانند مير محمد مجذوب و سيد عبداهللا و موال

و چون وارد بدخشان شد از محضر محمد علي آدم برجسته اکتساب فيض نمود و از 
همينجا خانقاهي بود . کمال استفاده کرد  بامقام رستاق رسيد و از عارفان به» قندز«راه 

الدين  عبادت کرد و روضة نورآنصرفي در . کرده بود که مير سيد علي همداني بنا
  :گويد خودش مي. جعفر بدخشي را زيارت کرد

  رستاق آن بحر ذوق و شـهود       به
  دران خانقـــاه فلـــک دســـتگاه

  کـام  کشف حقايق رسـيدم بـه    هب
 رمـة نورالدين جعفـم از روضـه

ــم نعمــت ــود کــه او را عل   اهللا ب
  پنـاه  که هست از علـي واليـت      

  عشق را جـام جـام      کشيدم مي 
 مرـ رهبشدو ضي ـفي دم بهـرسي

  :مقبرة مير سيد علي همداني را زيارت کرد) تاجيکستان(بعد از آن در مقام کوالب 
  مشرف شد آنجـا فقيـر حقيـر       

 د عليـيـوار ســــر پرانازــم
  رطـــوف مـــزار اميرکبيـــ بـــه
 جان بندة آن ولي تم بهسکه ه

عالوه بر , فيض محمد زاهد بلخي استفاده کرد  بابلخ رسيد و از صحبت از آنجا به
اين از ابوالخير و قاضي صالح نيز کسب فيض کرد در طي اين سفر شهرهاي گوناگون 

 هسلطان اوبهي مصافحه نمود شيخ سلطان اوبهي از سه واسط را عبور کرده در بخارا به
. گردد  وصل ميصحضرت رسول مقبول توسط شيخ ابوسعيد معمر حبشي به يعني به
  :گويد موالنا مي

ــيز اصــل کمــاالت ســلطان ع   ل
  نــزد خــدا و پيمبــر قبــول    بــه

ــه   ــدندي ب ــصافح ش ــفيا م   او اص

  بــود مولــد آن ولــي» اوبــه«کــه 
  رسـول   بـا  مصافح به سه واسطه   

  اهــل علــم و چــه از اوليــااز چــه 
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 او گشت اين بنده هم ح بهـمصاف دمـل قـض فضـداهللا از فيـحم به
 خراسان رسيد و شيخ حسين خوارزمي را ديدار کرده بهکرده  طور سفر همين

هاي ايشان استفاده کرد و ديگر  دانشمندان و عارفان ديگر مالقي شد و از صحبت با
الدين کبري  کرده در خيوق در خانقاه شيخ نجم يمقامات تهذيبي و ثقافتي را ط

  :گويد چنانکه مي. ١کشي نمود چلّه
ــتان ــپهر آســ ــاه ســ   در آن خانقــ

 نـدق يک اربعيـتم من از صـنشس
  ين زمـان شيخ کبري است تا ااز  که  

 نـور عيـم حـادمـن خـيـدران اربع
 را زيارت عرضا مشهد مقدس کرد و روضة امام علي پس از سير خوارزم موالنا رو به

  :سرايد موالنا مي. دهد که عيناً مشاهده کرد اينجا يک کرامت را نشان مي. کرد
  مـشهد شـدم مـستفيض از امـام         به

  امـــام رضـــا شـــاه عـــالم مـــدار
  وده زنــي رفــيقم در آن ســير بــ  

ــن و او در آن گنبــد پــر صــفا      م
ــديم  ــبي بگذران ــاش ــام   ب ــم تم   ه

ــه ــي او ب ــجود  ول ــر در س ــاه س   ناگ
ــه در ــاني کـ ــؤذّن زمـ ــداد بامـ   مـ

ــا شــده   ازان خــواب برخواســت بين
  دلش از غبار غمـي صـاف و پـاک         
ــدمش  ــان دي ــا شــده آنچن   چــو بين

  گفتا کـه مـن خـود نديـدم امـام           به
  من اين چـشم بـر پـرده ماليـدمي         

ــاب از اد ــيخط ــاب کردم ــام  ب   ام
 مـنا دو چشـدار و بيـاز بيـده بــش

ــه   ــي علي ــن موس ــي ب ــسالم عل   ال
  غالمش چو معروف چنـدين هـزار      
  زني ني که خوش مرد مرد افگنـي       
  کــه آنجــا اســت قبــر امــام هــدي

   ربـود از امـام     يکه خـواهيم فيـض    
  نهاد و در آن سجده خـوابش ربـود        
ــحرگاه داد  ــروس س ــون خ ــدا چ   ن

ــه ــشم او وا   ب ــصر چ ــور ب ــدهن   ش
  نـاک  کحل الهـي عجـب سـرمه       به

  از احــوال آن خــوب پرســيدمش  
   سـرخ فــام ةکـه بـود او پــس پـرد   

ــدمي   ــويش ناليـ ــوري خـ   ز رنجـ
ــي ــدم  هم ــي دمب ــاگفتم ــام  ب   ام

 ده وا دو چشمـارت شـن بصـعي به
هاي طوالني  موالنا در طي اين مسافرت. طور آن نابينا از کرامت امام بينا شد اين به
ها و  مان زمان مواجه بودند و در مدرسهليل دانشمندان و عاتکريم و تجل  باهمه جا
آوران عصر که در  نام. شدند و استفاده کردند حرمت و اکرام تلقّي مي  باها خانقاه

                                                   
 .۸۶ ص , غالم محمد نور محمديکتابفروش, واقعاِت کشمير :مري كشميري، خواجه محمد اعظم ديدهاعظم   .1



  ٣٣٦  قند پارسي

  

خيلي زود ناچار شدند که , مباحثات عالمانه غالباً شاهد قدرت و غلبة وي بودند
کشمير بازگشت ديد  چون به. ادندالکماالت د  لقب جامعاو بهفضيلت او اعتراف کنند و  به

لذا . اند هاي اينها عاجز شده ويرراه  حکمران هستند و مردمان کشمير از بي» ها چک«که 
 شهنشاه اکبر درباِر  خاکي رو بهدحضرت بابا داؤ  باموالنا صرفي چندي نفر از امراء

قه را در  اين منط١ه ۹۹۴/م ۱۵۸۶اکبر موالنا را تجليل و تکريم نمود و در . کردند
عزيمت حج بيرون  سپس موالنا به. حکمراني خود شامل کرد و کشميريان را امان داد

آمد و در بغداد چندي توقف کرده راه حجاز پيش گرفت و آنجا پس از اداي ارکان حج 
 و شيخ عبدالعزيز و ديگر استفاده کرد و ٢از مشايخ معروف مانند علّامه ابن حجر مکّي

در بازگشت از حج دوباره در . فسير و حديث اسناد حاصل کردويژگي در فقه و ت به
ماندة زندگاني را  باقي. اهدا شداو  بهاينجا کاله حضرت بايزيد تبرکاً . بغداد توقف کرد
اليطوالني موالنا در طي سفر . سربرد ههاي علمي و ادبي و اصالحي ب تدر کشمير در فع

گوناگون را گردآوري کرد و يک کتابخانة هاي  هاي خطّي از عنوان بيشتر نسخهصرفي 
  .کنندگان خيلي سودمند و پرارزش بود بزرگ در کشمير برپا کرد که براي پژوهش

در مرحلة اول از . طور زندگي موالنا داراي سه مرحلة مسافرت وجود دارد اين به
حيث يک دانشجو در شهرهاي پنجاب و آگره و اجمير و الهور و احمدآباد کسب علم 

 دانش کرد و در مرحلة دوم از حيث مريد شهرهاي گوناگون مانند خوارزم و بلخ و و
. شيخ حسين خوارزمي دست ارادت داد ين را پيموده بهغزن و سبخارا و سمرقند و طو

و در مرحلة سوم براي توشة آخرت مسافرت کرده مکّه معظّمه و مدينه منوره را زيارت 
  .کمال کسب فيض نمود  باو بغداد از دانشمندان و عارفاننيز در شهرهاي يمن و شام . کرد

 باشد و دانشمندي نابغة روزگار موالنا صرفي داراي حرمت و حشمت بسيار بلند مي
از صرف و نحو و عروض تا فقه و حديث و تفسير و حکمت و عرفان . بلند آوازه بود

ازينها گذشته . ليف کردهاي تأ  فن کتابي و رسالهةهمه چيز مورد عالقة او بود و در هم
هنرهاي گوناگون که   باتوانست قريحة شاعري نيز داشت و مثل شاعران معاصر مي
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣٧

  

نيازي و وقار عالمانه او  خود جلب بکند اما بي داشت توجه پادشاهان و شاهزادگان را به
آنکه هنرهاي او از معما و حکمت تا شعر و انشا مورد   با.را از ستايشگري دور داشت

آوران عصر در مباحثات عالمانه شاهد  نام. وجه و عالقة دانشمندان و ميران وقت بودت
مثالً . فضيلت او اعتراف نمودند قدرت و غلبة او بودند و خيلي زود ناچار شده به

العادة صرفي محو حيرت ماندند و  الشعراي فيضي و ابوالفضل از استعداد فوق ملک
الکماالت و  جامعوي  بهنيز . کردند ياد مي» ايشان«ز لقب احترام ا با ميانه يعارفان آسيا

باشد که هم  انگيز مي زندگاني موالنا موضوعي بس دلپذير و ولوله. گفتند کثيرالجهات مي
بين و از طرف ديگر جهانگرد  عالم روحاني و عارف رباني و خودبين و خدابين و جهان

ّترين  مهم. وزگار و مبلّغ اسالم استيک نابغة ر, و نويسنده و شاعر و از همه باالتر
الير ياز مجاهدات و مساعي خودش خطّة مينونظ. باشد هاي او تبليغ و تدريس مي تفع

. نور اسالم منور ساخت و تعليمات اسالمي را اشاعه نمود و توسعه داد کشمير را به
م در  ۱۵۹۲/ه ۱۰۰۳قعده   ذي۱۲ اين آفتاب تابان نظم و نثر و علم و عرفان در هخرباال

که آنجا » لدکَ زينه«نزد . ا هللا و انّا اليه راجعونانّ. ١سن هفتاد و پنج سالگي غروب کرد
شهرت » محلّه ايشان«و اين وقت از نام . کرده بود مدفون شدند خانقاه خودش را بنا

خليفه مخصوص . النّاس شرکت کردند در جنازه علما و صلحا و امرا و عوام. دارد
  :اهللا نوشهري تاريخ ارتحال رقم نمود بخواجه حبي

  بـبيـن» چراغ«اول و آخـر   بهر تاريخ نقل رهبر دين  
  ۳= اول چراغ ـ چ يعني ج 

  ۱۰۰۰= آخر چراغ ـ غ 
   ه۱۰۰۳مجموعه 

از زمان حيات او تا اين دوره اساتيد و ناقدين مانند ابوالفضل علّامي و ملّا عبدالقادر 
اهللا نوشهري و شيخ عبدالوهاب نوري و خواجه  جه حبيببدايوني و شهنشاه اکبر و خوا

  .اند مري و پير حسن کهويه در تأليفات خودشان اظهار عقيدت نموده اعظم ديده

                                                   
  : عبدالقادر, ي؛ سرور۸ص , تهران, ران و هندي انتشارات انجمن ا,سرايان کشمير پارسي:  الليگردار, وکِّت  .1
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  ٣٣٨  قند پارسي

  

   صرفيا موالنآثاِر
اند و  هبين رفت آثاِر او ازاند بيشتر  ي گذاشته پموالنا صرفي در نظم و نثر آثار گرانمايه

چاپ نرسيده  بلکه بيشتر آثار منثور به. عر گمنامي هستند در قاند مانده  که باقي نيزچندي
اند که در فنون مختلفه بوده  نگاران تصنيفات موالنا را تا سي و دو نشان داده تذکره. است

ها که مريدان و عقيدتمندان  البتّه چند تا نقل. زدگي کتابخانه از بين رفته آتش  باولي همه
باشد  در نثر مي» روائح«ترين آنها  باشد و برجسته ن ميقرار زيري موالنا نگهداري کردند به

 اسرار و رموز عرفان و حکمت را در آناند و در  موالنا جامي نوشته» لوائح«که در تقليد 
  .نثر ساده بيان فرموده است

   منثورآثاِر
  :شود اختصار تذکّر داده مي به منثور موالنا اينجا آثاِر

باشد که در   کريم ميقرآن آخرين ة تفسير دو پاراين کتاب اصالً: الطّالبين مطالب .۱
اند چونکه موالنا استاد برجستة زبان فارسي و عربي بوده و  زبان تازي تأليف نموده

 بارة و نازک درمهمين تصنيف نکات  ادر. داشت  ميلبر زبان عربي نيز تسلّط کام
 .توضيح داده استرا  قرآنآيات 

مسايل حج و مناجات مسنونه را در عبارت ساده ين رساله تمام  ادر: الحج مناسک .۲
 .الً شرح دادهمفصّ

اين کتابي است که موالنا در تمجيد و تفضيل خلفاي راشدين و اهل بيت : اربعين .۳
آوري کرده  اين موضوع از صحاح ستّه احاديث نبوي را جمع اند و راجع به نوشته
شريح در فارسي نظم تا حديث را جداگانه تخريج کرده و پس از ت نيز چهل. است

 .شود بدين علّت اربعين خوانده مي. کرده است
هاي خودش را يکجا گردآورده و شرح داده ا کتاب موالنا همه معمدر اين: يد بيضا .۴

 .است
موالنا چونکه . گويي اين يک تأليف تازه و دلچسپ است در فن تعميه: کنزالجواهر .۵

معم گويي يد طولي ميادر فن در ايني دارد لذا همه آنها را اديز يهااداشت و معم 
 .کتاب تذکّر داده است



  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣٩

  

آن احاديث صحيح بخاري که تنها سه تن از : تشريح و تحشّيه ثالثيات بخاري .۶
ثالثيات بخاري خوانده , باشد  و السالم روايت ميةالصّلو اصحاب رسول مقبول عليه

يرايه احسن تشريح جا کرده در پ موالنا صرفي آن احاديث ثالثيات را يک. شود مي
 .دهد اين ثالثيات مباني اسالم و اصول و دستور شريعت را نشان مي. نموده

علّامه شيخ تفتازاني در اصول فقه يک کتاب : تحشّيه بر توضيح و تلويح تفتازاني .۷
نگاري اين  موالنا صرفي از تحشّيه. اند تأليف نموده» توضيح و تلويح«نام  مستند به

 استنباط ص و احاديث نبويقرآناز آيات , دون تفقّه و اصولکتاب نشان داده که ب
اين کتاب پژوهش کنندگان را در راه تخريج مسائل . باشد مسائل فقهي ناممکن مي

ا کرده استراه تازه مهي. 
 ةين تأليف اين است که در آيين امقصود موالنا از: تشريح احاديث صحيح بخاري .۸

حديث و فقه که  و اعالم داده نيم استنباط کبتوانيمرا احاديث چطور مسائل فقهيه 
 .الزم و ملزوم است

 ه ۱۰۰۲در سن » االلهام سواطع«نام  نقط به فيضي دکني تفسير بي: االلهام تقريظ سواطع .۹
  :نويسد در يک نامه مي. ين تصنيف نازان بود ااتمام رسانيد و بر به
اين .  است تمام شدکه سال حال“ ) ه۱۰۰۲(الثّاني اثنين و الف  در عاشر ربيع”

افزاي اين  غرابتش زياده از آن است که حيرت. عطيه غيبي مخصوص فقير بود
  .١“فن نه گردد

  :نويسد اين تفسير مي موالنا غالم علي آزاد بلگرامي راجع به
نقط است که هزار سال  االلهام تفسير بي برهان فضيلت شيخ فيضي سواطع”

 ضاين که اين چنين کار دشوار در عرطرفه . متعدي را ميسر نشد پيشتر هيچ
  .٢“منتهي رسانيد دو سال از مبدا به

 شهنشاه اکبر در محضر موالنا صرفي فيضي اين اثر نغز علمي و ادبي را در درباِر
. فضيلت او اعتراف کند و مدعي برتري علمي بود پيش کرد و در انتظار بود که موالنا به
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  ٣٤٠  قند پارسي

  

 همان صنعت ةه در زميناهالبد  قلم برداشت و فيموالنا صرفي بدون تأمل در همان حال
شاهد قدرت و غلبة , فيضي خيلي زود ناچار شده. نقط يک تقريظ مبسوط رقم نمود بي
  .باشد ات عربي مي ادبيةحتماً اين تقريظ يک نمونة عمد. دواو ش
اين کتاب . اين تصنيف موالنا اصالً در پيروي موالنا عبدالرحمن جامي است: روائح .۱۰

. دهد  پنجاه رائحه دارد و اسرار و رموز عرفان و سلوک را توضيح ميتال چه
اين تفاوت که لوائح در  وجودي که هردو تصنيف در فن تصوف است ولي به با

اين دو تأليف  راجع به. عبارت مقفّي و مسجع است و روائح در نثر ساده و سليس
 .دشو گرانقدر علمي و ادبي اينجا قدري تفصيل داده مي

. “روائح ايست که بر سنن لوائح مسمي به هاين عجال”دهد که  موالنا صرفي اعالم مي
موالنا در پايان کتاب , اعتراف حقيقت  باحتماً اين کتاب در تتبع لوائح جامي است ولي

  :سرايد طور تعلّي مي به
  روايحتا د ـش آمـد پيـنيام  ١معني روايح از لوايح کم به  

. ن هردو کتاب مبني بر عدل باشد زيرا که موضوع يکي استهرحال مقايسه بي هب
بخش اول در حمد و ستايش خداي متعال و بخش دوم . هردو کتاب چهارتا بخش دارد

در مناجات و بخش سوم در تمهيد کتاب و بخش چهارم در کشف رموز و اسرار 
نام رايحه  صرفي بهاند و موالنا  موالنا جامي آن نکات را اليحه ناميده. باشد تصوف مي
البتّه . باشد تمهيد کتاب شاهد قدرت و کمال هردو شاعر و نويسنده مي. کند موسوم مي

باشد و جانب ديگر  لوايح نقش اول است و جامي خودش مخترع اين طرز مبتکر مي
  :صرفي در پيروي جامي سعي کرده است مثالً در لوايح جامي نوشته است

شماريم هرچه در  آرم و ستايش تو بر تو نمي ميخداوندا سپاس تو بر زبان ن”
جانب عظمت و کبريايي  صحايف کاينات از جنس اثنيه و محامد است همه به

از دست و زبان ما چه آيد که سپاس و ستايش ترا شايد تو چناني . تو عايد است
  .“اي  و گوهر ثناي تو آنست که خود سفتهاي که خود گفته

  :نويسد عني در روايح مياين م موالنا صرفي راجع به
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤١

  

ا صرفي بيشتر طوالني موالندر طي سفر 
هاي گوناگون را  هاي خطّي از عنوان نسخه

گردآوري کرد و يک کتابخانة بزرگ در 
کنندگان  کشمير برپا کرد که براي پژوهش

 .خيلي سودمند و پرارزش بود

ذات و صفات تو است و  پاکا خداوندا اگر جنس حمد و ثنا مخصوص به”
استحقاق و شکر و سپاس منحصر در نعم و عطيات تو اما ترا غير از تو 

 و چنانچه بايد و شايد نتواند ستود
جناب  سواي تو اليق بهشکرگذاري ما

آالء و نعماء تو نتواند  کبرياي تو وافي به
  .“ودب

سلّم  ي اهللا عليه و آله ورسول مقبول صلّ
در توصيف و تحميد ذات و صفات 

هم اللّ: فرمايند که کنند و مي خداوندي اقرار عجز مي
  .احصي ثناًء عليک انت کما اثنيت علي نفسکال

  :دهد که  مورد علّت را نشان ميدر اينموالنا صرفي 
بحمدي که سزاوار صفات و دانيم ستودن و  کنه ذات و صفاتش را اصالً نمي”

  .“ذاتش باشد کي توانيم
  :نمايند  معني توضيح ميدر اينولي موالنا جامي 

آور حضرت انا افصح العرب علم فصاحت را انداخته و خود را   که زبانيجاي”
شايي و هر گ باني را چه امکان زباندر اداي ثناي تو عاجز شناخته هر شکسته ز

  .“يرايآشفته راي را چه ياراي سخن آ
  :گويد صرفي مي

يکي است و خوشا   باآوري که در اداي حمد و ثناي الهي معترف حبذا زبان”
  .١“عجمي  باگستري که در احصاي آالء و نعمايي نامتناهي متّصف سخن

م کتاب داراي اهميباشد صرفي اين بخش را مناجات نام داده  ت بسيار ميبخش دو
 در بخش سوم ٢البتّه پروفسور براؤن. وشته استاست ولي موالنا جامي بدون عنوان ن
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  ٣٤٢  قند پارسي

  

خودش مناجات ناميده و زيباترين بخش کتاب قرار داده و در » فارسي تاريخ ادبيات«
  :قرار زير است مناجات لوايح به. زبان انگليسي ترجمه هم کرده

الهي الهي خلّصنا عن االشتغال بالمالهي و ارنا حقايق االشياء کماهي غشاوِت ”
نيستي , شاي و هر چيز را چنانکه هست بما بنمايگاز بصر بصيرت ما بغفلت 

را بر ما در صورت هستي جلوه مده و از نيستي بر جمال هستي پرده منه اين 
صور خيال را آيينة تجلّيات حسِن جمال خود گردان نه علّت حجاب و دوري 

جهالت و و اين نقوش وهمي را سرماية دانايي و بينايي ما گردان نه آلت و 
کوري محرومي و مهجوري ما همه از ماست ما را بما بگذار ما را از ما رهايي 

  .“خود آشنايي ارزاني دار  باکرامت کن و
  :نويسد اين عنوان صرفي مي راجع به

علّت غبار جرم و معصيت اين خاکسار کوي  الهي از کمال وسعت رحمت بي”
لمِت گناه هستي اين نشان و ظ رشحات سحاب عفو و مغفرت به مذلّت به

خودپرست را در پرتو انوار نيتي مستور و مقهور گردان و بر محو اين وجود 
بود است دران ذات باقي که حقيقت وجود است توضيقم ده  موهوم که نمود بي

و از تتق وحدت و جمال وحدت و جمال وحدت حقيقت چشم بصيرتم را 
 را سهل سبل نجات از فضاي کشف و عيان پرده منه و اقوم طريق وصول به

تنگناي نطق و بيان اين سرگشتة تيه جهل و عميان را بنماي و رنگ رنگ 
  .١“االتّحاد از جرأت حقيقت اين نامراد بزداي مصقلة ما به االمتياز به مابه

دانند که اين انشاپردازي صرفي چقدر معياري و حامل مقام بلند  اهل نقد مي
عدل  وايح صرفي را ديده و خوانده باشند قضاوت بهاي کاش پروفسور براؤن ر. باشد مي
هدف بنده از نقل عبارت هردو کتاب اين است که موالنا صرفي نيز مانند . رسيدي مي

رود و واقعاً  شمار مي طولي دارد و استاد فن به موالنا جامي در انشاپردازي فارسي يد
  .خواندن است» جامي ثاني«لقب سزاوار 
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  ي موالنا صرفييشعرگو
صرفي از هشت سالگي شعر گفتن آغاز کرد و از پدر خودش اصالح گرفت و مانند 

صرفي يکي از بزرگترين .  کريم را حفظ کردقرآنحافظ شيرازي در هفت سالگي 
آزمايي  گوي سدة دهم هجري کشمير است و در انواع مختلف شعر طبع شاعران فارسي

د شعر فارسي را جلوة تازه داده شمع احساس و بارقة فکر و بينش خاص خو ابکرده و 
داند و عقيده دارد  است صرفي شعر را نمودار روح و طرز فکر و آمال دلپسند شاعر مي

, که هر قدر انديشة شاعر بلندتر همان قدر سخنش از صداقت بيشتر برخوردار باشد
ين کند و حق ا تأثير کالمش بيشتر باشد و اين جمله عناصر را از اخالق شاعر تعبير مي

گوي ايران و  جاها بازتاب انديشة سرايندگان فارسي است که شعر صرفي در بيشتر
چه از نظر عروض و ترکيبات و تشبيهات و استعارات و صنايع لفظي , باشد قاره مي شبه

کند بلکه  او نه تنها براي خود حق آزاد ذهني طلب مي. و معنوي و چه چيزهاي ديگر
مختصر اينکه موالنا صرفي يک . ني هم گذاشته استبراي پس آيندگان فضاي آزاد ذه

الکماالت است ت برجسته و جامعشاعر قادرالکالم است و حامل شخصي.  
  .دهم در زير انواع مختلف شعر صرفي را مورد نقد و بررسي قرار مي

صرفي گرچه در انواع شعر آثار برجسته دارد و شعر هر گونه گفته است ولي ميدان 
  .باشد ي مينگار اصلي مثنوي

 و وزيران و نبينيم که شاعران در سرپرستي پادشاها در طول تاريخ شعرگويي مي
برخالف اينها . اند ه حالي زندگاني کردهاند و در مرفّ حاکمان فن شعرگويي را ترقّي داده

 شاهي نبوده بلکه مدام خود را خانواده و درباِر وقت در سرپرستي هيچ موالنا صرفي هيچ
ام زندگاني در سير و سياحت بيشتر اي. داشت هاي سياسي و فکري مشغول مي هدر مبارز

ها و  هاي خانقاه ت نيز بار سنگين مسئولي.گذرانيد و تبليغ اسالم و رشد و ارشاد مي
گويي  کرد البتّه هميشه در بديهه شعرگويي توجه مي گاهي به ها برسر داشت و گاه مدرسه
از احوال علمي و سياسي موالنا . آزار بودند ويان در پيگ حسودان و هرزه. آمد موفّق مي
لفظ شيرين و نطق فصيح در   باو دائماً. داشت شود که او سري پرشور مي کشف مي

هاي گوناگون  اين گرفتاري  باکرد ديگران را هدايت مي, شعر عالي و نثر متين
  .گذاشته و مردمان را دعوت فکر و عمل داده است شاهکارهاي ادبي پي



  ٣٤٤  قند پارسي

  

  نگاري مثنوي
اند مثالً  ها نظم کرده بسيار خمسهاست  نظامي خمسةخمسه صرفي در استقبال 

ترين  بدون ترديد امير خسرو موفّق. انخواجو کرماني و فيضي و ديگر, خسرو امير
موالنا جامي . ١اند سراي شعر فارسي است که در تتبع نظامي آثاري ارزنده آفريده خمسه

هفت اورنگ او در واقع تختة مشقي است . نظم کرد» رنگوفت اه«نيز در پيروي نظامي 
خمسة نظامي متاع سراسر . ن سبک خسرو و نظامي را تمرين کرده است آکه شاعران در

امير خسرو در . اتمام رسانيد زندگاني او بود و در بيست و پنج سال اين پنج مثنوي را به
ميان مدت هفت  والنا صرفي درم. طي مدت کوتاه سه ساله خمسة خود را سروده بود

نگاران از کردارهاي غيرتاريخي رزم و  جانب ديگر خمسه. سال خمسة خود را نظم کرد
هاي حقيقي و تاريخي را موضوع مثنوي قرار  بزم را آراسته کردند ولي صرفي کارنامه

آراستگي , و موعظت پند, نگاري وقايع. باشد اين جهت يک گونه عجاله مي دهد به مي
مثنويات خمسة صرفي . باشد  موالنا صرفي مييسراي هاي مثنوي م و رزم از ويژگيبز
  :قرار زير است به
 ۹۹۳ الدر س.  بيت دارد۴۰۵۳اين نخستين مثنوي صرفي است و : االخيار مسلک .۱

  .دهد م را نشان مينام مثنوي تاريخ ترقّ. هجري سروده شده است
  :گويد صرفي مي
  مـخ هـد و تاريـه شــالـام رسـن  مچون کردم رق» االخيار مسلک«  

 امير االنوار مطلع جامي و االحرارحتفةنظامي و , االسرار مخزناين مثنوي در مقابل 
صرفي گذارش بيست تا مجالس مرشد خود شيخ حسين . خسرو سروده شده است

 مثنوي نظم کرده است و سلوک الي اهللا و مباني اصول تصوف در اينخوارزمي را 
ميان مبحث فقر اضطراري و فقر اختياري را در  در. ث قرار داده استرا مورد بح

الفقر « و ديگر »کاد الفقر ان يکون کفراً«. السالم  وةالصّلو روشنايي حديث نبوي عليه
درجة   مثنوي بهدر اينعذوبت بيان و سالست زبان .  مبرهن ساخته است»فخري

تعليمات و دستورهاي , لمانانکند که مس  مثنوي سعي ميدر اينصرفي . کمال است
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وطنان  هم. پيرا بشوند بازآيند و بر آن عمل, اند دست فراموشي سپرده اسالم را که به
نمايد و تحت تأثير فصاحت کالم  خود را در پيراية ترحم و تلطّف دلجويي مي

وطن مألوف  دهد و راجع به موالنا روم و سعدي و خسرو رموز آفاقي را نشان مي
  :گويد مي

  گر ز قضا شکوه کني در دهر      
  تو کلک قضا زد رقم هرچه به

  جـاي زهـر    شهد نيابي تو بـه    
  هايت نشود بيش و کم از گله

کند  صرفي از حيث معمار اخالق و ترجمان صبر و استقالل کشميريان را توصيه مي
کند که  هاي اخالقي تلقين مي هاي عرفاني و قصّه خطاب  باهم يک شوند و  باکه

  :دوام پاکي دل و تطهير قلب البد استبراي بقاي 
  خـدا   بـا  صرفي اگر نيست دلـت    

  کار نيکو کن و حق انديش باش      
 محنت و رنجي که رسد از قضا

ــردد روا  ــو نگـ ــاز تـ ــيچ نمـ   هـ
  با خبر از ذاکـري خـويش بـاش        

 اــ رضزــجود ـبـد نـوحــکار م
از  را هکند که جامع صرفي هدف اخالقي و تربيتي را منظور داشته کوشش مي

صراط  نصايح دلپذير به  باگشتگان راه راست را آور پاک کند و گم جرائم خجلت
صرفي عرايس افکار و عقايد خود را در پوششي از . مستقيم رهنمان باشد

نفاست الفاظ و . استعارات و تشبيهات بکر و بديع بر منصّة شهود جلوه داده است
  :داند معاني را الزم مي

 کي بود آن نزد سخندان صحيح  يحـ فصدـن لفظ نباشـسخ گر به  
شيوة  مقصود خود را به. طور ساده و روان ولي مدلّل بيان کرده صرفي مطالب را به

  :دست آورده است احسن به
 »يوسف و زليخا« و »شيرين نظاميخسرو «اين مثنوي در پيروي : وامق و عذرا .۲

  : رسيداختتام  بههجري ۹۹۳ بيت دارد و در سال ۳۶۰۴. جامي سروده است
ــرف   ــه ص ــتم نام ــق يبخ ــد الي    دي

 
  »معشوق و عاشق  «که تاريخش بود    

 ) ه٩٩٣(                       
تشبيهات و استعارات نوين . طرز بيان لطيف و زبان ساده و سليس و مؤثّر است

  .کشور چاپ شدهجري در مطبع نول ۱۳۱۸ ر سالد دارد نخستين بار



  ٣٤٦  قند پارسي

  

شرح داده است و در خالل کالم را شق  عآالمصرفي در شيوة دلچسپ اين داستان 
سلّم و  تمثيالت روحاني را ابراز نموده و عشق رسول اکرم صلّي اهللا عليه و

حضرت مير سيد علي همداني و , احسانات اولياي کرام مانند محسن کشميري
صرفي عقيده دارد که جوهر .  نشان داده استهةً و بداةًيحسين خوارزمي را کنا

کند و همين جوهر  ميمطابق ظرف استفاده  وح وجود دارد و بهر عشق در ذات ذي
ق شداستان خالي از لطف و عاين . رساند زاد را بر مقام بلند انسانيت مي عشق آدم
  :رساند اتمام مي اين اشعار تشکّر به  باصرفي اين مثنوي را. نيست

  ياين گنج ثان    با بحمد اهللا که  
  امه مرتّـب  نبحمد اهللا که شد     

 ن موافقـم  باداـخشد فضل ب

  يدو گنجم آمـد از نقـد معـان        
  ترتيب خوش و طرز مهـذّب     به
 قـذرا و وامـة عـرح قصّـش به

اين موضوع قدرت قريحه و  بسياري از شاعران فارسي راجع به: ليلي و مجنون .۳
سخنوران نامي که در . اند ل و ابتکار را از خود نشان دادهحالوت بيان و بلندي تخي

 :کند اين طور ياد مي صرفي به, اند جواب آن پرداخته زمان خويش به
  يهم خسرو گفت و هم نظام     

   مکـرر ين قصّه کـه بـشنو    يا
 نيـل بغض منشـاه ار بهـزنه

  يهم زبـدة اهـل حـال جـام        
ــد رواج د   ــار ده ــر ب ــريه   گ

 نيشان کناره بگز ِتـاز صحب
  :ويدگ موالنا مي. باشد  ميهجري ۹۹۸ است و سال ترقيم ۲۶۰۴ابيات مثنوي تا 

ــرازي  ــخن ط ــه س   در خاتم
 

  »شرح عشقبازي «تاريخ تو   
  ) ه٩٩٨(               

کند که از بغض و کينه دل را پاکدار تا در دنيا و  صرفي در اين مثنوي تأکيد مي
موالنا اين مثنوي را در عنوانات ذيلي پخش کرده اسلوب . شويعقبي موفّق 
  .بندي داد سخن داده است لهامعدر محاکات و م. کاربرده است درامائي را به

دار غزوات نبي اکرم صلّي اهللا عليه  مسمي اين مثنوي آيينه  بااسم: النّبي مغازي .۴
زندگاني مکّي رسول مقبول صلّي اهللا عليه و , پس از ابواب تمهيدي. سلّم است و

هاي گوناگون را  سلّم را بيان کرده است که چطور در تبليغ اسالم مشکل آله و
ها را تذکّر داده روش مدافعانه  ها و سريه ردند پس از آن هجرت و غزوهاستقبال ک
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تقديس و تکريم , ميان منظرکشي و محاکات در.  را نشان داده استانمسلمان
  .حضرت ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ملحوظ خاطر است

ه را موالنا صرفي توضيح داده که مسلمانان هميشه در طي جهاد روش مدافعان
اند و تا آخرين لمحه براي حفظ و ايمان پاسدار صبر و استقامت  گرفته پيش
موالنا روم جزئيات و  معنوي مثنويشيوة  صرفي در نظم اين داستان به. اند بوده

  :تمثيالت گوناگون را نشان داده است
  فرمــود کــاي دوســتان در قتــال بــه

  وقـــــاري بورزيـــــد روز نبـــــرد
 سيدد رـم خواهـتر خص کـچو نزدي

  تعجيل خوش نيست کردن جدال     به
  پيکـــار تعجيـــل کـــرد نبايـــد بـــه

 يدـد کشـت بايـان دسـر و کمـتي به
 گرفته شده است مثالً در تحت حديث صتفصيل اين داستان از احاديث نبوي

  :خورد  يعني مؤمن از يک سوراخ دوبار زخم نمياليلدغ املؤمن من حجرة مرتني
   گفـت مـؤمن دو بـار       صشه انبيا 

   حاصـل معنـي ايـن حـديث        بود
 ي کلفتيـد از کسـون رسـترا چ

ــار   ــوراخ م ــردد ز س ــده نگ   گزي
  که مؤمن بود پز حذر زان خبيـث   

 تيـد از آن الفـاو بع هـري بــنگي
 صسيرت رسول اکرم کند که مسلمانان را بايد که مربوط به موالنا صرفي توصيه مي

  :اينداکتساب فيض بکنند و در کار کردارسازي سعي بليغ بنم
  ام  رســول اهللاصغــالم محمــد

  اگر جز هـوايش بـود در سـرم      
 ر بود گردنمـگ ز طوقش تهي

  ام شهنـ در اقليم اخـالص شاه    
  همه خاک نکبت سزد بر سرم     

 نت منمـوق لعـزاوار صد طـس
  : سروده استاي ديگر گونه اقبال الهوري همين مضمون را پس از صرفي به

  اوست خويش را که دين همه ي برسانمصطٰف به
 ١ـتـي اسـولهبــيدي تمـام بــاو نرس هـاگـر بـ

  :پايان رسيده است  بههجري ۱۰۰۰ است و در سال ۳۳۸۰تعداد ابيات اين مثنوي 
  الکتاب  چو کردم طلب سال ختم    

  طلب گر تو خواهان اين مطلبي     
  مرا گفـت پيـر خـرد در جـواب         

ــازي  ــرف دوم از مغ ــي ز ح   النّب
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  ٣٤٨  قند پارسي

  

 ) ه١٠٠٠(                     
  .رسيدچاپ   الهور به, در مطبع نولکشورهجري ۱۳۱۶اين کتاب در سال 

 مثنوي مقامات و مصطلحات مختلفه سلوک را در اينموالنا صرفي : مقامات مرشد .۵
مقام خالفت الهي  کس به نشان داده است صرفي عقيده دارد که بدون مرشد هيچ

شيخ حسين   باخودل عرفاني را شرح داده و وابستگي ثيضمناً تما. نتواند برسد
ون مختلف ئ گويا اين داستان مراتب و ش.سرايد ادب و احترام مي  باخوارزمي را

دهد و اين مراتب و مراحل مختلف را همه جا در  غيب و شهود را تبيين مي
کشف اسرار اين سير آفاق و انفس در بيان صرفي لطف . کند رهنمايي پير طي مي

 ظاهر نشود بلکه حقيقت و معني را فتهد که فريکن خواننده را تأکيد مي. خاص دارد
 است و سال تصنيف ۳۵۰۰تعداد ابيات . مثنوي بسيار سهل و روان است. طلب کند
 :باشد  ميهجري ۱۰۰۰

   نامـه  يـن سال تاريخ ختم ا   
  بنده طبع نادره گـو     با گفت

 

  دش خامـه  خواستم تا نويس  
  بجـو » مات راه پيـر   مقا«از  

 ) ه١٠٠٠(        
باشد که در  دويست بيت ميو ن ديگر منظومات صرفي داراي هزار ي اعالوه بر

صرفي در شاعري آوازة بلند داشت و سرآمد معاصران خويش . مدح اولياي کرام است
.  وجود داردشمزاياي فنّي نيز در کالم. در بيان تعاليم و افکار صوفيه مهارتي دارد. بود

برد  کار مي دستي به آن چيره سي را به و امثال عربي و فارصآيات قرآني و احاديث نبوي
. شود گونه است که از راه شريعت جدا نمي تصوف صرفي آن. که جزو زبان شده است

  .آميزد شريعت مي  باتصوفي است معتدل و در حدي است که طريقت را

  ييگو غزل
. سرود شيوة شاعران قديم غزل مي طور تفنّني در سبک عراقي به گاهي به صرفي گاه

در ديوانش چندين غزل استادانه . هاي او وجود دارد يحه طرز و اسلوب قدما در غزلرا
باشد و تبحر علمي و مذاق ادبي را نشان  وجود دارد که پرمغز و داراي سوز دروني مي

هاي  استقبال غزل او به. ويز حقيقت و مجاز استهاي صرفي يک امتزاج دال غزل. دهد مي



  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤٩

  

مطبوع و دلپذير نيز داراي معاني دقيق و , اشعارش روشن. تاستادان فن غزل سروده اس
صفت . ها پوشانده خوبي در پردة واژه هاي خود را به او انديشه. باشد افکار بديع مي
. دهد هاي صرفي جوش و خروش عاشقانه است که هر خواننده را تکان مي خاصّة غزل

روح . شود و محسوس ميهاي ا در واقع تأثير جذبه و حال و آتش و اشتعال در غزل
هاي او رموز عشق را نشان  کند واقعاً غزل ت در اشعار او جلوه ميصفا و صميمي

  :دهد مي
  ن من استـق بتان ديـمذهبم عاشقي و عش

  ن استـگي آيين مـدي و ديوانـم رنـربـمش
  شـاغر عيـف و سـک م بهـاِم تنعـه را جـهم

  ن من استـش و تنعم دل غمگيـفارغ از عي
  م بر رخ زرد روان است ز عشقـک سرخاش

 ١عشق بر رغم رقيب در پي تزيين من است
*  

  طالب ديدار جز خود کام نيـست      
  کنــيم مــا طــواف کعبــة دل مــي

  نيست درد عاشقي درمـان پـذير      
 دجام مي صرفي ز دل رنجم زدو

  پختگان را اين خيال خام نيـست  
  حج ما را حاجـت احـرام نيـست        
ــد را انجــام نيــست   دولــت جاوي

 ام نيستـر جـر پيـد من غيمرش
را  هجران يار و شوق دلدار. هدف صرفي وصال حق و درک وجود مطلق است

  :سرايد آب و تاب مي با
ـ  صد پاره    ت جامـه ز درد جنـون مـرا    ساي

  کـوي عـشق    نظارة تو رهبر من شد بـه      
 اي منـم است بناي وفـکه محک از بس

  عشق تو کرده است ز پـرده بـرون مـرا          
   جنون رهنمون مرا   کوي عشق تو شد به   

 ٢مرا زبون نسازد تـدوس جفاي صرفي
هاي هموزن و هم بحر  غزل. موالنا صرفي در پيروي اساتيد فن غزل گفته است

  :گويد  حافظ ميخصوصدر , وجود دارد اينک چندين نمونهاو زيادي در ديوان 
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  ٣٥٠  قند پارسي

  

گاراـمـود ستـدالن خ ال بيـح ن بهـم کـترح  
  آور دل ما رادست  چو دل بردي ز دست ما به

  يـخواه بيني نمي هاش مي رات منزلـاگر گج
 ١ي راـلّــت مصـاد و گلگشـنابـنار آب رکـک

  : امير خسروخصوصدر 
  بخش دل و جان جز شراب صاف نيست زندگي

  کشان را طعنه کردن زاهد از انصاف نيست مي
 قيـالف عاش د زد بهـه دانـادق و کاذب چـص

 ٢اف نيسترـق را صـد عشـجز بالي هجر نق
التزام صنايع . هاي صرفي در عين روانگي و سادگي داراي اسلوب خاص است غزل

  :مثالً. ويزي بخشيده استو بدايع کالم صرفي را دال
  ر کيميا کنندـنظ اک را بهـآنان که خ  در چشم خود ز گرد رهت توتيا کنند  
  ندـکن داـخ ورـن ارةظّـن تـرخ در تا  ران رويت حق روي خود نماـبا منک  
 ٣ال کنندـر بـانة تيـان خود نشـاز ج  شـق محبتـان طريـرفي بالکشـص  

خوش مشرب و , مردي است خوش ذوق. صرفي داراي ذوق سرشار است
  .خورد هاي او شعر عرفاني و عشق حقيقي بيشتر چشم مي  در غزل.کالم خوش

  ام نيـاز آمــده  جانـب کعبــة کويـت بــه  
  سويت اي کعبة دل آمدم از کعبة ِگل       
  از درت بخت بد آواره مرا ساخته بـود        

  نگاهي بنوازي چـه شـود   بنده را گر به  
 مسجد ديدم راب بهـياد ابروي تو مح

  ام بسته احرام حريمـت ز حجـاز آمـده    
  ام  حقيقـت ز مجـاز آمـده        شکر هللا بـه   

  ام  طالعم کـرد مـددگاري و بـاز آمـده         
ــه ــده  ب ــو اي بن ــد ت ــده  امي ــواز آم   ام ن

 ام از آمدهـن از بهر نمـورنه آنجا نه م
شعر .  آزموده و توانا استقرآنبدون ترديد او در فنون ادب و علوم ديني و آداب 

شيريني بيان و نوآوري از . دهد که او در زبان عربي نيز تبحري داشت او نشان مي
  :باشد مختصّات کالم او مي
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٥١

  

  ش راـخويخوي هاي  وبيـدر خـي قـدانـگر ب
  ش راـوي خويـي روي نکـکس  ايي باـکي نم

  مي ندادـليـوخ تعــال آن شـوب و بــرآشـغي
  ش راـويـوي خـج نهـم فتـرار و چشـرة طـط

 ا و خوي من محنت کشيـخُلق من مهر و وف
 ١چون توانم کرد ديگر خلق و خوي خويش را

 بهترين طرزي در لباس نظم بيان کرده  باعقايد صوفيانه را. صرفي واقعاً صوفي است
معناي تصوف و  توان گفت که محتويات تمام اشعار راجع است به ميطور کلّي  به. است

  :باطن عبارت است از توحيد خدا و نعت پيمبر و اولياء و اعراض از ظاهر و رجوع به
ــاخته آيا ــفات س ــه ذات رايي از ص   ن

  ن کثرت استياثبات وحدت تو در ع
ــات آيوز کا ــفات را ين ــرده ص ــه ک   ن
  را ناتـم و الت دهيـفا چه ما ياز نف

*  
  بر بيرون ز سر ما راـان يا رب مـواي مهوشـه

  را ما درنظر خورشيدرويان ازين تست حسن که
  بهـر در کعـه بــه و گـخانـه بر در ميـبر گـم

  در ما را مکن دور از در خويش و مگردان در به
*  

  اـهـلجـين تعـيـيف تکفـربةً بالسـحبييب ض
  هاات مشکلـت و در آفـات اسـخير آفأکه در ت

  ها وقت ديدار است تو وعدة تسليِم جان چو با
  هلهاـعاد و اسـا ايل امليـداِن امهلهـفي االبـف

  جانت چو اليق نيست اي صرفيةجان تحف به
 ٢دم الکلب الذي يف الباب ارسلهاـايل من خي

هاي صرفي چونکه تذکّر داده شد داري  غزل.  است۸۵۰هاي صرفي  شمار غزل
  .باشد نو و شگرف مي هاي يز و پر از مصطلحات ادبي و تشبيهانگ آهنگي بلند و خيال
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  گويي صرفي يدهقص
 و در ستايش يتکيف باقصايد او . کرده است سرايي نيز صرفي کمال پيدا در قصيده

کند که قصايد داراي افکار اخالقي باشد  او سعي مي. دباش ميپيامبران و امامان و عارفان 
سرايي و  وقت براي مدح صرفي هيچ. شود يده ميو اين روح ديانت او همه جا د

گويد بلکه قصايد او در شيوة موعظه داراي مقام  يابي و جلب منفعت قصيده نمي جايزه
ها اميران و رئيسان همصر و شاهان وقت را از  او مانند سعدي در قصيده. بلند است

اني مستعار اصالً گويد که هدف اين زندگ دهد و مي ناپايداري اين دنياي دون آگاهي مي
او آيات قرآني و احاديث . المنکر است عبادت خداي متعال و امر بالمعروف و نهي عن

. کند قصايد او بر تبحر علمي داللت مي. کاربرده است  را در خالل قصيده بهصنبوي
  :شود  آغاز مينهوگ يناباشد  قصيدة ذومطلعين که در حمد و نعت مي

  بق خوانشـل سـطفدح ـ يا دل قدوب م خُمـمعلّ
  تانشـانه دبسـخـج ميـل و کنـقـاراِج عـسبق ت

  هـانـخـر ميـي پيـروشـايد دکّان مي فـچو بگش
  شـدکّان هـبود بـ ناي انهـمـلک پيـام فـکم از ج

  شراب ماست از تا کي که مي ناخورده مسِت راز
   از برگ اغصانشاي فرقش سايه کسي کافتد به

  الطونـي در خم افاده نمـن بـرده زيـح کـترشّ
  از آن يک نم شده آن خم پر از صهباي عرفانش

 ود رنديـل بـن کامـؤمـت مـي محباوـتـف هـب
 ١انشـمـور ايـش مي نـوي از آتـد پرتـه باشـک

  :قرار زير است مطلع ديگر اين قصيده به
  نگر عزّت دبستانشلم اسماء ـسبق تعلي  معلّم کيست استاد ازل آدم سبق خوانش  
مطلع خاقاني . عرفي و جامي سروده شده است, ن قصيده در پيروي خاقانياي
  :طور است همين

  ……………………………  دل من پير تعليم است و من طفل زباندانش  
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  :و مطلع عرفي
  شـانـابـيـد خـد حـاغ و ابـازل دروازة ب  دل من باغبان عشق و حيراني گلستانش  

  و مطلع جامي
  دبستانشمعلّم کيست عشق و گنج خاموشي

 بق خوانشـل سـم طفـسبق ناداني و دانا دل
  :يکي قصيدة زيبا در مدح مرشد سروده که مطلعش اين است

  ورـجـن مهـوا مـت التيئسـدم آيـنيـش   چو مأيوس گشته ماندم دوررز وصل يا  
  ١تورـناء يأس فـي در بـتاده بسـاز آن ف  ط اميدـده محيـوج زنان آمـکه م ز بس  

اقدار عرفاني و اخالقي را شرح نموده و » موعظت«عنوان  يده بهصرفي در يک قص
دهد که هدف زندگي را دائماً نگاه  فقر را اصل ماية زندگاني قرار داده است و اندرز مي

قدري مال و مکنت  ثباتي دنيا و بي  است و از بياملنکر امر باملعروف و ي عنداريد و آن 
  :آغاز قصيده اين است. ردنيازي را دوست دا گويد و بي سخن مي

  فقرش توانگري  خرم کسي که هست به    
  خوش رهروي که در طلب مطلب خليل      
ــر در فلــک  ــر نزنــي ب   دســت طمــع اگ
  بايد کـه پـاک باشـي ز آاليـش جهـان          
 الفـقـر فـخـر نقـش نگيـن دلـت بـود

ــد خــضر دارد و ملــک ســکندري    تجري
  هــاي آذري ســنگ رهــش نيامــده بــت
  ينبـر رخ چچون حلقه بر در تـو بـود چـ    

  بر عرصـه کثـافتش آنـدم کـه بگـذري          
 ٢زيـر نگـيـن گـردآوري روي زميـن به

زيرا که . ت را حاصل کن و عشق خداي شيوه کندهد که آدمي صرفي توصيه مي
ت از همه مسالک برتر استآدمي:  

ــ ــه آدميـ ــد در کهنـ ــي رسـ ــر آدمـ   ت اگـ
  اش ت و عشق اسـت ميـوه  نخلي است آدمي  

  ه اين حـديث واعظ حديث عشق چه داند ک     
 ان کنيـد خسـکي ق بهـث عشـديـترک ح

  بيرون ز حکم تو نه فرشته است و ني پري         
  در باغ کون يـارب از آن نخـل بـر خـوري            
ــزّه از نعــــت تــــازي و دري    آمــــد منــ

 ريــخ ره ميـر مهـه خـتـن فروخـدر ثمي
  :سرايد طور تعلّي مي در پايان قصيده به

                                                   
  .۲۲۱ ص ,نگريسر, سيل پريمرکنتا, رشحات کالم صرفي: عقوبيخ يش, يصرف  .1
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  ٣٥٤  قند پارسي

  

  تاسر اين قصيده در اسرار معنوي اس      تسر
ــو    صــرفي شــوند زنــده ز اعجــاز نظــم ت
  از نظم منفعـل شـده گوينـد صـد کتـاب           

   سعدي چه حـد تـست      سنگاه تو  در جلوه 
  اما عجـب نباشـد ز امـداد فـيض قـدس           
  اســتغفراهللا ايــن همــه الف اســت بيهــده

 ياهـام س هـهو و خطا نامـش سـيارب ز نق

  هـاي سرسـري    تا کس نداندش ز سـخن     
ــور خواننــدش ار بــه   يخــاک نظــامي و ان

ــستري  ــدح گ ــو در م ــر ت ــديع به   نظــم ب
ــه ــد ب ــخنوري  کاي ــو ســمند س ــوه از ت   جل

ــه  ــد ب ــر کن ــوري اگ ــليمان م ــريعس    براب
ــري    ــرود ره ز الغ ــن ن ــم م ــبديز نظ   ش

 ذريـشي وز خطايم تو بگـوم تو بخـسه
داشت و اين ارادت و محبت نبي  سرايي يد طولي مي طور صرفي در قصيده اين به
حد کمال  هاي او را به قصيدهاست که سلّم و امامان و اوليا  ي اهللا عليه و آله واکرم صلّ

قيمت او داراي هرگونه مزاياي فنّي است وي معاني  قصايد پرمغز و ذي. رسانيده است
سخن خويش ,  قرآني و امثالتدهد و گاه از آيا تصرف رنگ خاص مي عادي را غالباً به
ين حاصل تبحر او در ادب عربي درست است که آوردن اين مضام. بخشد را چاشني مي

علوم مدرسه در آثار او بسيار است و بدين   بانشانة آشنايي. هاي عصري است و دانش
اين همه از حيث زبان و   با. استنشرح کرد سبب در بعضي موارد دشوار محتاج به

  .سادگي و شستگي کالم صرفي داراي مقام بلند است, بيان

  گويي صرفي رباعي
برخالف . کند وضوح آشکارا مي اصناف شعر است که عقيدة شاعر را بهرباعي از آن 

نحِو روشن انديشه و  شاعر به. کند داري را تحمل نمي رباعي عموماً ابهام و پرده, غزل
صرفي مضامين اخالقي و روحاني و . نمايد  صنف ابراز ميدر اينافکار خودش را 

  .صراحت و زيبايي بيان کرده است ا باسرار و رموز تصوف را در شيوة ساده و آسان
  جود توييـري نهند مسـهرجا که س  در کعـبة و سـومـنات معـبود تـويي  
  ١جهان حامد و محمود تويي يعني به  غير تو کسـي حمـد تو نتواند گفـت  

*  
  زنگ از دل من زدوده نورم بخـشد         ساقي بده آن مي که سرورم بخشد   

                                                   
 .۲۳۱ ص ,نگريسر, سيل پريمرکنتا,  کالم صرفيرشحات: عقوبيخ يش, يصرف  .1



  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٥٥

  

  کرده حضورم بخشدمخودغايب ز  ردم برده شعورم بخشدـهوش و خ
*  

  ترک طلِب رياست و جـاه بگـو       
 در کُنج قناعت ز همه بگسسته

  حرفي ز ره خـدا و همـراه بگـو         
 وکّلت علي اهللا بگوـن و تـبنشي

ها و  صرفي قطعه. طور کلّي وجود دارد هاي صرفي پاکي و صفايي به در رباعي
کتابي تأليف در اينکه گويي کمال پيدا کرده بل در تعميه.  خوب گفته استيهاامعم فن 

ها را شرح داده استانموده و در يک تأليف ديگر آن معم.  
 برجستة علمي و ادبي و فرهنگي عصر هاي تکه صرفي يکي از شخصي خالصه اين
ورزيد و در هر  هر چيز دانستني عالقه مي به.  بوداي هدانشمندي بلندآواز. خود بوده است
از صرف و نحو تا عرفان و حکمت . عيان برتري داشتدانست بر ديگر مد چيز که مي
 توانست قريحة شاعري نيز داشت و مي. ها تأليف کرده بود  او بود و کتابةمورد عالق

اما . د و حتّي پادشاهان عصر رانخود جلب ک هنرهاي گوناگون که داشت همه را به با
ن نکته سبب مزيد نيازي عالمانه او را از ستايشگري دور داشت و همي وقار و بي

روشني فکر و حضور ذهن او نيز که صحبت او را از لطايف . حشمت و شهرت او بود
بيشتر موجب عالقة معتقدان در حق وي گشت و شهرت و نفوذ خود , آگند ها مي و بذله

حرمت و ادب سلوک  وي به  باشاعران و اديبان صوفيان و فقيهان. بدرش آمده بود
هاي بسيار پديد  ها و رساله هاي شعر و مثنويات گوناگون کتاب غير از ديوان. کردند مي
کار  ميان تعبيرات و ترکيبات در سبک خراساني و عراقي به الفاظ ساده را در. آورد مي
توان گفت که  طور کلّي مي به.  آشکار استشآثار تجدد و تنوع در اکثر اشعار. برد مي

حتماً . معناي تصوف و مطالب عرفان  بهمحتويات تمام اشعار غزل و رباعي راجع است
  .عقايد عارفانه در اخالق و کردار صرفي جلوه نموده است

  منابع
 . م۱۹۱۳, الهور, مآثرالکرام: مير غالم علي, آزاد بلگرامي .۱
 . کشمير,سرينگر, انتشارات گلشن, گنج عرفان: الدين احمد شمس, احمد .۲
بن خيرالزمان )  ه١١٨٥ :م) (دمريِد(مري  اعظم كشميري، خواجه محمد اعظم ديده .۳

 .سرينگر, انتشارات کتابفروشي غالم محمد نور محمد, کشمير واقعاِت: كشميري



  ٣٥٦  قند پارسي
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   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٥٧

  

  رسي فاذکِر کشمير در ادِب
  ∗يالحق صديق شميم

  همين است و همين است و همين است  تــن اسـيـر روي زمـردوس بــر فـگا  
چطور ,  که مثل فردوس باشديي جا.ر استيکشم, ن استي زميبله اگر فردوس بر رو

 ةژيو  بهير در ادب فارسين جهت ذکر کشميهم به.  دور بمانديتواند از ادب فارس يم
تذکار تمام اشعار و . شده استتکرار  هند چه شعر باشد و چه نثر بارها يفارسادب 
 از آنها بسنده ينقل برخ ن بهيبنابرا. ستين مختصر ممکن نير در اي دربارة کشمها نوشته

  .ميکن يم
که در عهد شهنشاه است  يرازي شيعرف, انيگو دهين قصيتر  از معروفيکي
ده ير را دي کشميي و رعناييبايز, دن کردير دي و از کشمهند آمد ن اکبر بهيالد جالل

 يگريشاعر د چير گفت که هي کشمِنأ در شيا دهي قصيعرف. ديفته و مفتونش گرديش
» ري کشمدر وصِف«ده را تحت عنوان ين قصي ايرازي شيعرف.  نگفته استين خوبيا به

ر ي کشميو هوا آب ي چگونگيگاه. دينما يف مير را توصي کشمهمة جايده و ييسرا
ر را ي کشميکند و گاه يف مي سبزه و چشمه و الله و گل را تعريو گاهد يستا يرا م

نظر خوشتر و   که هر دم بهيبنده عروسي زيند و گاهيب يمثل طاووس رنگارنگ م
  :ديآ يتر م شاداب

ـ ر درآ يکـشم   کـه بـه    يهر سوخته جـان      دي
  کتــايضش بــشود گــوهر يــبنگــر کــه ز ف

  که در ساحت گلـزار     لن فص يچن و آنگه به  

ـ بـال و پـر آ       با گر مرغ کباب است که       دي
ـ  گهـر آ   ا که خـزف گـر رود آنجـ        ييجا   دي

  ديــم ســحر آياز لطــف هــوا چاشــت نــس

                                                   
  .نو دهلي, جواهرلعل نهرو مارگ, فارسي کالج ذاکر حسينبازنشستة  دانشيار  ∗

 



  ٣٥٨  قند پارسي

  

ــه  ــاغ گرفت ــاموش دل ب ــل خ ــت از بلب   س
  يگل هم چه کند باد صبا خواست که عرف

   بـاش ي از شاهد گل حجله تهيا گو هفته 
  يمثـل بـر رگ شـاخ     نشگفته گل امـا بـه     

  وقت است که گل بر فگند پرده ز رخـسار    
  مهتاب گل از هـم بـشکافد قـصب شـاخ         
  فــردوس بــدروازة کــشمير رســيده اســت

  ر گرش باعث عـشوه اسـت      زيبايي کشمي 
  اين سبزه و اين چشمه و اين الله و اين گل          
  اين چشمه که رضوان چو رود تشنه بسويش    

 اراــدن خـيـراشـگاِم تـه هنـه کـآن الل

ــه م ــه گن ــل دخاو را چ ــل گ ــيم ــر آرت   دي
ـ ر و گلـش بـر اثـر آ        ي کـشم  يد سـو  يآ   دي

  ديـــن بــاغ درآ يــ راز دريا بلبــل شــ  تــ 
  ديــ نهـم خــون گلـم تـا کمـر آ    يگـر پـا  

ـ درآ  بـه يزان سان که ز فـانوس چراغـ      دي
ــوز لم ــح ــر آ يه او س ــل ت ــر لع ــب قم   دي

  ـ   يعکو مـد   ي گـر نگرنـده اسـت درآيـد       ي
  خرم ار زال فلـک عـشوه گـر آيـد     من مي 

ــه بگفتـــا ــدرآن شـــاخ نـــدارد کـ    درآيـ
ــو ــشنه ک ــر و ت ــسرش تيزت ــد  ثر ب ــر آي   ت

 دـرآيـه بـشـن تيـنگ و دهـه سـنـاز رخ
  در چاشت که از شبنم گل گرد فشانـست        

ـ       نـشکفد از تـابش خورشـيد       يتا رنگ گل
  که کند جذب رطوبت خطرش نيست       از بس 
  است محال قطع فتدش ار زخم بدو حاجت

  ز آن کز مدد نـشو و نمـا زخـم نخـستين        
  ه شـبلي  کشمير بهشتي است فريبنـده کـ      

  طاووس مثـالي کـه نيفـشانده پـر و بـال           
ــالش  ــزوده جم ــه نيف ــي ک ــده عروس   زيبن

  گـويم , هر لحظه که شاداب و ترش بينم       
ــد  ــزم خداون ــنم و ب ــود ک ــاد از روش خ   ي
  چون بوي گل آيد کـنم از انجمـنش يـاد          

  عزم سفر از شـوق تـو عرفـي     هرگه که به  
  زاري کند از شش جهت آغاز که مـشتاب        

  طوف جنانـت  بيليک از همه خلدست که     
ــه   ــر او وال ــشمير ب ــشمير و ک ــه ک   او وال

   گريـه اسـت    ةکارش همه انباشتن چـشم    

   آيـد  ١آن باد کـه در هنـد گـر آيـد جکـر            
ــد   ــيد برآي ــه خورش ــل ک ــد مي ــا نکن   حرب

ــ   ي ز هــوا بــر حجــر آيــدگــر ســاغر چين
ــد   ــجر آي ــع ش ــل قط ــنگدلي ماي ــر س   گ
  مصمت شده تـا زخـم دگـر بـر اثـر آيـد             

  صـومعه بـروي سـقر آيـد       , آيد چـو در آو    
  رنـگ دگـر انـدر نظـر آيـد        هر لمحـه بـه    

  تـر آيـد    تـر و شـاداب     نظر خوش  هر دم به  
  بگــشاي بغــل بــو کــه در آغــوش درآيــد

  گـر آيـد    هرگه که صـبا از چمـنش جلـوه        
  د درد سـر آيــد تـا نکهـت گــل مايـه صــ   

ــه  ــد ب ــاوداع وي و آي ــشم  ب ــد  چ ــر آي   ت
  کين فصل و سه فصل دگرم بـر اثـر آيـد        
  چندان نکنـد مکـث کـه وقـت ثمـر آيـد            

  دل از ديـده درآيـد   اما نه چنـان کـش بـه     
  هرگـاه کـه سـيماي تـواش در نظـر آيــد     

                                                   
 .خاک معني گرد و غبار و بادآلوده به ژة هندي بهوا: جکر  .1



   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٥٩

  

  ترسد که در اين خاک چو از شوق تو گريد
  کـه ماليـم صـف افتـاده هـوايش           از بس 

  هـرنـر وگـيـمـکش هـواش آورد بـم تـحک

  درآيـد  خون جگرش گـل شـود آنگـه بـه         
  اثــر آيــد بـيم اســت کــه آه سـحرش بــي  

  ر آيدـاک دگـخ هـاک بـر آن خـکي از س
  ١ر آيدـا بر اثـکج د بهـه آيـت کـچون ياف  سوزد از اين رشک که کشمير آيد و مي مي

لة شعرش تحت عنوان يوس  بهيقارة هند علّامه اقبال الهور شاعر سرشناس شبه
باد بهار و صُلصُل , دهد تا کوه و دمن ي م)ريکشم(ر يدار از کاشميد دعوت به» ريکشم«

  :٢ديبر را بنگر قع نسترن و دختر برهمن سمنالله و بر, سار
  ل و دمن نگرتکوه و , کاشمر کشا رخت به 

  مـرغ بهـار فـوج فـوج       , باد بهار موج موج   
  چشم شـهر فتنـه بـاز     , نتشيز تا نه فتد به   

  ديـ جو تپ  آب موج به , ديالله ز خاک بر دم    
ـ ن بريسـاتگ  باده به, تاِر ساز زن زخمه به    زي

 ين بر سميالله رخ, ي برهمنيدختر ک

  الله چمن چمن نگـر    , نيسبزه جهان جهان بب   
  بر سر نـارون نگـر     , صُلصُل سار زوج زوج   

  برقـع نـسترن نگـر     , نيچهرة زمـ   بستة به 
  آب شکن شکن نگر  , نيخاک شرر شرر بب   

  قافلــة بهــار را انجمــن انجمــن نگــر    
 تن نگرـشيباز بخو, اـشگ او يرو چشم به

ها مانند  سفرنامهو خ يصوصاً در تارر مخيذکر کشم, نثر است  که مربوط بهييتا جا
در مواضع مختلف رهم يغ  وريسفرنامة کشم, رنامهيجهانگ, ريکشم واقعاِت, هند خيتار
  .ده استآم

  ٣ريخ کشميتار
م  ۱۷۱۰-۱۱/ه ۱۱۲۲م تا ساِل ير از زمان قديخ کشميتار, داستيانکه از اسمش پچن

ش خود ي پيليخ, ولّد شده بودر متيسنده که در کشمينو. ز استينوشتة نارائن کاؤل عز
دند که يورز ي اصرار ماو بهر اکثر ي کشميباجن. خچة وطنش آشنا ساخته بوديتار  بارا
 /ه ۱۱۲۲ يعنين سال حکومت شاه عالم يباآلخره در چهارم. سديار را بنويخ آن ديتار
, ر بوديوان کشميعارف خان که آن وقت نائب د. دستش آمد  بهيم فرصت ۱۱-۱۷۱۰
اتش آشنا يمحتو  باخواست يت را گردآورده بود و ميزبان سانسکر ر بهي کشمعيوقا
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  ٣٦٠  قند پارسي

  

 مفصّل يليدست آورد که خ در بهيتوسط ملک حرا  آنها ةسنده سپس ترجمينو. گردد
, رمعتبريغ ز ويآم اناِت مبالغهيت و حذِف بياصل سانسکر  باسة آنيو پس از مقا. بود

 نائب استاندار در مقام بود و قبالً يريمز کشين عارف خان که نيا. اش نمود خالصه
اب استانداِر تازه يسپس در غ, فه نموده بوديمردان خان انجام وظ يم خان و بعداً عليابراه

  .عهده داشت اسِت حکومت را بهيک سال ري ينوازش خان برا
پادشاهان ,  هندويراجاها, رياسم و اصل کشم, يا باچهي دير محتويخ کشميتار
, م ۱۷۱۰-۱۱/ه ۱۱۲۲استانداران از فتح تا سال , وروِد اکبر, قاسم خانفتح , مسلمان

 آخر يسنده در سطرهاينو. ست ايا ر و خاتمهي مخصوص کشمي و کاالهايبردار نقشه
. رساند يف آن را ميخ تأليعنوان اثر و تار» ريجاِز تمام کشميا احوال به«کلماِت : ديگو يم

زبان آن در . دهد ي مهجري ۱۱۲۲ يجا  را به۱۱۲۱را آن ي است زيبيتقر, خيمادة تار
  : از آغازيمثالً بند. گردد يگزاف و سپس ساده م, آغاز

  بخش پادشاهاني که پادشاهياس سزاوار جناب پادشاهياس قيرون از مقيسپاِس ب
 » امللک من تشاء و شرع امللک من تشاءتؤيت«حکم  فلک رخش است که به

وجود قالع جبال آسمان مثال که   باار ريمملکت گردون رفعت کشم, ساخت
ده متوطّن ي دييجهت روشنا به, تواند گشاد يبال پرواز نممرغ اوهام از فراز آن 

ن رشِک ين سرزميسکنة ا, نة اقبالي آيگر قليب آثار و صيار ترتين ديا
بخش و   جهانيراي عدل پيران بندگان ممالک آراکين جوالنگاه يبر بهشت

مور گورگان ير تيستان ام يتي کامگار صاحبقران گِرد نامداجهانداِر اوالداالمجا
  . ساختهجعضْ ماُهللاورنَ

  :و در وسط کتاب
, يبحانسبندگان ظلّ , ر بوديدار کشم  که لشکرخان صوبهيبالجمله در هنگام

 ير پادشاه غازيب عالمگيز ن محمد اورنگيالد يمح, ينت بخِش صاحبقرانيز
, ارادة بندوبسِت مملکت نموده, ز بالد دکن برخاستهادت شاهجهان ايقصد ع به

 عفو يو احمدآباد خروج کرده برا] گجرات[مرادبخش را که در گوجرات 
عهد شاهجهان يداراشکوه که ول, متوجة هندوستان شده, همراه گرفته, راتيتقص



   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٦١

  

در حدود نربدا , ن شاِه اقبال پناه شونديبوده افواج قاهره فرستاده تا سد راه ا
  .افتيجنگ اول وقوع 

  ١ريواقعات کشم
قلم محمد   م به۱۷۴۷  با برابرهجري ۱۱۶۰تا زمان ر ير است از ديخ کشمين هم تاريا

خ پاکدامن محمد مراد ير و شاگرد شيسنده متولّد کشمينو. رالزّمان خانياعظم بن خ
ان يب در مقدمه يو. م درگذشت ۱۷۲۱-۲۲/ه ۱۱۳۴  سال بود که دريري کشمينقشبند

سندگان ين نوير توسط چندينگاران کشم عياثر چند نفر وقا, ري کشميخ اصليدارد تار يم
. زمانشان آورده شد و تا به, رهم ترجمهيغ در ملک ويح, ين قادرير ملّا حسيمسلمان نظ

ن يا نظر به. اش را نوشته بود ل خالصهود نارائن کَيک نفر هندو شايباً همان زمان يتقر
ر نبودند و واقعات ازمنة ي اطّالعات کامل دربارة اشخاص مقدس کشميوکه آن آثار محت

 رفع بکند که ياثر فعل  باخاطرش خطور کرد که آن کمبود را کردند به ير را ذکر نمياخ
ز شاعران و يعارفان و دانشوران هر عصر و ن اطّالعات راجع به, ياسيخ سيبدان تار

  .ده بودندي درجه شهرت رسيمنتها ر بهياخذوق را افزود که در ازمنة   باسندگانينو
 که از عنوان يخيتار, شروع کرد)  م۱۷۳۵-۳۶  بابرابر( ه ۱۱۴۸ را در ياو اثر کنون

 از مادة يخ بعديتار. ل نکرده بودي م تکم۱۷۴۷/ ه۱۱۶۰اما آن را تا , ديآ يدست م اثر به
. گردد يان حاصل ميپادر » الجنان ب ابوابيترت«ا ي» ر افروزينت کشميب و زيز«خ يتار
 ي معنوي آنها اظهار بزرگيد که منظورش در گردآوريگو يسنده در خاتمه مينو

ار معروف يد بسيک نفرسي يلتشان از سوير در برابر انکار فضياشخاص مقدس کشم
 م ۱۷۳۳-۳۴/ه ۱۱۴۶ بود که در ي و کبروي نقشبنديها وسف از سلسلهير محمد يمنام  به

  نگذاشت که آنها رايي طاقت فرسايماريد بيافزا ي ميو. رده بوددن کياز آن استان د
ل را يان تذکار آثار ذي برساند و در پالية تکميپا وخ معاصر بهياطّالعات دربارة ش با
  .اند کار رفته فش بهيکند که در تأل يم
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  ٣٦٢  قند پارسي

  

, گي از احسن بخيالتّوار منتخب, دريرزا حيقلم م  بهيديخ رشيتار, يخ سيد عليتار
, ق از خواجه اسٰحالسعادت درجات, بيقلم ملّا نص  بهنامه يشير, در ملکيخ حيتار

 ي روحانيگر از راهنماي ديها  و رسالهالفقراحتفة, يقلم بابا داوود مشکوب  بهاسراراالبرار
  .يريمعاصر عالمگ, خ مراديسنده شينو

  :ن قراريسه قسمت و بخش آخر بد,  مشتمل است بر مقدمهريکشم واقعاِت
  ؛ريف کشميتوص: شگفتاريپ

  ؛ هندويراجاها: قسمت اول
  ؛پادشاهان مسلمان: قسمت دوم
 ,شاه بهادر, بيز اورنگ, شاهجهان, ري سلطنت جهانگيها  دوره, فتح اکبر: قسمت سوم

د شاه و غرائب کشم, ريس خفرد شاه معنون است ر بهي کشمواقعاِت. ريمحممحم.  

  ١رنامهيجهانگ
گر دربارة پادشاه ي خواجه ابوالحسن ضمن تذکار واقعات دةرناميجهانگسنده ينو

خ خاطر اشرف ين تاري ادر: نويسد مير يحضرت از کشم يدار اعلير در باب ديجهانگ
 بهت است و از شهر تا آنجا همه راه ياي درةرناگ که سرچشمي وير و تماشايس به
ت فرمود  عذوبت و لطافت واقع شده رغبتي جانفزا در غايها رگاه و چشمهيس
نزول موکب جهان  براره به جيروز سوم مقام ب.  آب شتافتنديسمت باال ها آراسته به يتکش

ة واقع شده گر است و جلي کشمير مقريها رگاهين موضع از سيا. افتي يافروز آراستگ
 بر دور ي آبيه وجوگجل.  دروستيت صفا و نزاهت و هفت درخت چنار عاليدر غا

موقع   بهيشان عمارتي ايوکال. ز تنخواه استير شاهزادة پرويجاگ ه بهين ديآن گشته و ا
. ف فرمودنديموضع آبنج تشر ج براره بهياز ب. نينش ت دليغا ا بهياند مشرف بر در ساخته

 ةنيقر ها به  و برفراز چشمه عمارات و حوضيست جار ايسار در دامن کوه چشمه
ر خانجهان بود يجاگ  چون به.ي است عاليرگاهيتکلّف س يب. افتهيب يگر ترتيکدي

ن ي او از. رفتنديجهت خاطر او پذ  بهيليقل. ديش کشيافت پرداخته پيلوازم ض ه بهيالمشار
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   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٦٣

  

شتر است و ين چشمه از آن بيآب ا. بهون است يهچشتر چشمة ميم کروه پيچشمه ن
ها  ن چشمهيدر.  آن رستهرر دوبد ياه بيدار و سي کالن کهنسال از چنار و سفيها درخت

 که اگر يا ابهثم  آب بهيشود و صفا يره ميجوشند که چشم خ ي درهم ميقدر ماه آن
  :تيب. گردد ي در آب افتد محسوس مينخود

 دِل شب شمرد کـور تواند به در تِه آبش ز صفا ريگ خُرد
يآبشار. تر است ن چشمه از آن افزونيآب ا. اجهول منزل شد بهون به يهاز مچ 

 دلکش يها منينش, ره سربهم آوردهيغ دار وي چنار و سفياه  دارد و درختيعال
.  چمن چمن شگفتهي جعفريها صفا و گل افته و در مدنظر باغچه بهيب يموقع ترت به
رناگ يسرچشمة و گر از اجهول بهيروز د. ت عنبر سرشتشست از به ايا  قطعهييگو

وه واقع شده که از  بهت است در دامن کياين منبع درين چنيا. افتيب يبزم نشاط ترت
 يدر زمان شاهزادگ. شود ين بومش محسوس نمياحي سبزه و ريتراکم اشجار و انبوه

ن وال ي ادر. ن چشمه عمارت مناسب مقام اساس نهنديحکم شده بود که برفراز ا
ده حوض مثمن چهل و دو ذرع در چهل و دو ذرع و عمقش چهارده ذرع يانجام رس به

ار ي بسيد و ماهينما ي رنگ مين که بر کوه رسته زنگارياحيو آبش از عکس سبزه و ر
افته و يب ين عمارت ترتيش اي در پيزده و باغ  طاقيها وانيشناور و بردو حوض ا

کصد و هشتاد و شش گز طول ي,  چهار گز در عرضي باغ جويلب حوض تا انتها از
 ياهي گ و سبزهي جوياز صفا. ابان سنگ بستيو دو گز در عمق و بر دو طرف آن خ

 و اقسام يبگي و سي فستقيح و برخي سبز مليبعض. سدير آب رسته چه نويکه در ز
نه مانند دم طاووس ينظر درآمد بع از جمله بهته به. ر درهم نموداريم سير و نيسبزه س
ر ياالمر آن که در تمام کشم نفس. جا شگفته  جابهيها و از موج آب متحرک و گل منقّش

ت يار, ده بوديب رسيچون ساعت کوچ قر. ستي نيرگاهي سيبيفر  و دليآن خوب به
محل نزول بارگاه اقبال » لوگابهون«افته و سرچشمه يصوب شهر ارتفاع  معاودت به

 يابد جاي اساس ياگر مناسب مقام عمارت. رگاه خوش استيز سيسرچشمه ن. گشت
ة يوجه تسم.  عبور اتّفاق افتادناگ ١ اندهة راه بر چشميدر اثنا. خواهد شد يخوب
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  ٣٦٤  قند پارسي

  

 توقّف فرموده دام يزمان. باشد ينا ميشمه اکثر نابچن ي اين است که ماهيناگ ا انده
ظاهراً .  چشم داشتيو نه ماه. نا بودي نبيسه ماه.  گرفتار گشتيدوازده ماه, انداختند

. سازد و بنا بر غرابت ثبت شد ي را کور مي است که ماهيرين چشمه را تأثيآب ا
ارادت خان .  مراجعت فرمودندمنزل ان گشته منزل بهيزدة کلک ب  که رقميشرح به

خدمت  ر او بهير جمله از تغيافت و مي ير سرافرازي کشميصاحب صوبگ خانسامان به
ز خدمت عرض مکرر معزّ ر جمله بهير ميمذکور سعادت اندوخت و راقم اقبالنامه از تغ

 باشد ينة آدمي که آب تا سييجا مشاهده افتاد و در ين راه مکرر شکار ماهيدر. گشت
گر از هم يوسته و سر ديهم پ  باکسري که يدستور به, برند يگر ميکدي ي محاذيدو کشت
ها چوِب دراز  يرون کشتيفاصلة چهارده پانزده ذرع و دو ملّاح بر کنار طرف ب دور به

ده دوازده رفته باشند و  ياده و کم نشود و برابر ميستند تا فاصله زيا يدست گرفته م به
دست گرفته پاها را  وسته است بهيهم پ  باها را که ي کشتيز در آب درآمده سرهايملّاح ن
قعر  الفور غوطه خورده خود را به يرسد و ملّاح ف ي ملّاحان ميپا ن کوفته بگذرد بهيبر زم
کند تا آب او  يدو دست زور م گر بر پشت او حمل انداخته بهيرساند و ملّاح د يآب م
ن فن مهارت تمام دارند ي ادر که يآرد و بعض ي را گرفته برميارد و او ماهيباال ب هرا ب
 يزدن دو ماه  بود که در هر غوطهير ملّاحياز جمله پ. آرند يدو دست گرفته م  بهيماه
ده نشده و يده و شنيگر دي دي بهت است و جاياين شکار مخصوص دريآورد و ا يبرم

ب ي ترت١در شهر جشن دسهره. سرد و گزنده نباشد, آبمنحصر در موسم بهار است که 
ن وال مزاج اقدس از مرکز ي ادر. ون درآوردندينظر هما الن را آراسته بهياسپان و ف. افتي

 نفس در خود احساس نموده ي دم و تنگياعتدال انحراف ظاهر ساخت و اثر کوتاه
ان فرمودند يب, ص داشتندسعادت حضور اختصا  که در رکاب اقبال بهيياطبا قت را بهيحق

ر خزان يقصد س ن حال بهيدر خالل ا. خ استين تاري ضعف آنحضرت از ايو ابتدا
 در صفاپور .دنديمتوجه گرد, ر واقع استيان آب کشميجانب صفاپور و درة الرکه پا به

آنکه هنوز آغاز   با. است پر درختي است و بر سمت شمال آن کوهيکول آب خوش
ان يم ر آن دريغ عکس اشجار الوان از زرد آلو و.  داشتيب نمودي غر,موسم خزان بود
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   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٦٥

  

 يکم چي بهار هيها ي خزان از خوبيها ياغراق خوب يو ب. نمود يت خوش ميغا آب به
  :تيب. ندارد

  وة خزانـتر بهار بود جل نيرنگ   ورنه در نظريا افتهينذوق فنا   
 .ت مراجعت برافراختنديا فرموده رير اجماليده بود سيک رسيچون ساعت کوچ نزد

ر يدر تمام کشم. موضع پانپور شتافتند بهبنابرآن که زعفران گل کرده بود از سواد شهر 
ندان که نظر چچمن چمن صحرا صحرا . شود يگر نمي دين موضع جاي ار ازيزعفران غ

دارد بنفشه  يگلش چهار برگ م. باشد يوسته مين پيزم  اش به تنه. کرد شگفته بود يکار م
وزن حال  انش سه شاخ سرخ زعفران رسته و در سال کامل چهارصد من بهيرنگ و از م

 ةنصف حصّ. وزن خراسان باشد شود که سه هزار و دو صد من به يزعفران حاصل م
شود  يد و فروخت ميه خريده روپ ه بيريا معمول است و سي رعاةخالصه و نصف حصّ

خانه خود  دهند و آنها به ياهِل حرفه م بهر است که گل زعفران را وزن کرده و رسم مقر
, اند م بستهي که از قديآرند و موافق رابع يده برميان گل چيبرده زعفران را از م

نمک در . رنديگ ينمک در وجه اجوره م, رسانند و هم وزن آن ين شغل ميان ايمتصد به
. برند ينمک ماز هندوستان . ستي که در حسن او هم نمک نيحد به. باشد ير نميکشم

 تا دو هزار و ي و در سالي است از جانور شکارينگلَر پرکَي کشميها گر از تحفهيد
ان باشه هم يآش. افتد يدام م ست دست بهيرسد از باز و جره تا دو يهم م ههفتصد پر ب

د از يهم رس ه بين کارخانه قالين دولت ابد قريدر. شود ي خوب ميانيدارد و باشه آش
  . شديت عاليغا ر بهيمشال کش, پشم

  ١ريسفرنامة کشم
 يدن قبرهاي ديقول خودش برا رضا قزوه که به ير دکتر عليسندة سفرنامة کشمينو

 ي طغراي مشهديقدس, يم تهرانيسل, يم کاشانير چون کليشم در کيرانيشاعران ا
ر مي اطّالع دربارة کشياش کم ان سفرنامهيدر پا, ر سفر کرده بودينگر کشميسر  بهيمشهد

ر ي کشمد که مردِمي کوچک را ديها يتوان رودخانه و کشت ي مزار ميباال. دهد يم

                                                   
 .٥٠٤, ٥٠١ ص ,ش ه ۱۳۸۸ ـ بهار ۱۳۸۷زمستان , ۴۳-۴۴شمارة , »هاي هند نامة سفرنامه ويژه «پارسي قند  .1



  ٣٦٦  قند پارسي

  

ند و از آنها ا ابتثکه   بزرگتريها قيقا ند و بهيگو يکارا مي کوچک شيحي تفريها قيقا به
ار ي بسيها قيقا ند و بهيگو يشود هاوس بوت م يعنوان رستوران و هتل استفاده م به

 ييم که جايرو يسمت گوبکار م ها به ر عبور از هتلي و در مس جلوتريکم! تر ناو کوچک
موازات آن در  دهد و به ي خود را نشان ميا اچهيشود و در يع مياست که رودخانه وس

الزّمان وجود دارد که بر تنة   جلوتر مسجد صاحبيا و کميمان معبد آچاريدامنة کوه سل
 وجود ياند و در مسجد مزار عارف  زدهي بزرگ از مقام معظّم رهبري بزرگ عکسيدرخت

نام  ر بوده بهي بزرگ در کشميز عارفيشان ني و قبل از ايني الحسينام سيد مهد دارد به
 ير سيد علينام م ران بهي از ايز بزرگ عارفين دو ني و قبل از اين عراقيالد ر شمسيم

 رفته بود و در يزکستان امرويسمت تاج ار گذاشته بود و از آنجا بهين ديا  پا بهيهمدان
عظمت دارد که محلّ   بايسکتان مزاري در شمال افغانستان و جنوب تاجيکوالب امروز
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  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٦٧

  

  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن
ت پروينمسر∗  

  شهميريان و چکانعهِد وضع زبان در 
. رود  ميشمار هترويج و انتشار زبان و ادبيات فارسي در کشمير بعهِد  ,عهد شهميريان

 ل گرديدند و اينمراکز علم و ادب مبد  بههاي کشمير مانند شهرستانهاي ايران منطقه
سالطين . باشد  مي بدون شک و ترديد نخستين دوره پيشرفت ادبيات فارسياندور

  : حکومت کردند اسمشان اينچنين آمده استم ۱۵۶۵ تا ۱۳۳۸ ةشهميران که از سن
  سلطان جمشيد  -۲  الدين سلطان شمس  -۱
  الدين سلطان شهاب  -۴   شاهالدينسلطان عالء  -۳
  سلطان سکندر  -۶  الدين سلطان قطب  -۵
  )بد شاه(العابدين  سلطان زين  -۸  سلطان علي شاه  -۷
  سلطان حسن شاه -۱۰  سلطان حيدر شاه  -۹
  )سه نوبت به(سلطان فتح شاه  -۱۲  )چهار نوبت به( شاه محمدسلطان  -۱۱
   ثانيالدين سلطان شمس -۱۴  سلطان ابراهيم شاه -۱۳
  عيل ثانيسلطان اسٰم -۱۶  سلطان نازک شاه -۱۵
  .١شاهسلطان حبيب  -۱۷

                                                   
  .سرينگر, بل زَِدي دبيرستاِن دولتِي فارسي رئيس بخش  ∗
مرکز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه , ٣١٠٨شمارة , مري د اعظم ديدهاز خواجه محم) خطّي (تاريخ اعظمي  .1

 .٨٣ص , از غالم احمد صوفي» کشمير«؛ ٣٠ص , کشمير

 



  ٣٦٨  قند پارسي

  

  سيدمير,  شهميريالدين  در عهد سلطان شهابم ۱۳۷۲ هجري مطابق ۷۷۴در سال 
سال و چهار ماه دو  ١علي همداني اولين بار در خاک کشمير قدم مبارک نهادند و مدت

 پادشاهي سلطان در عهِدم  ۱۳۷۹ايشان در کشمير مقيم بودند و بار دوم در سال 
و نيم سال و سه  ٢دات کرام وارد خطّة کشمير شدند سا۷۰۰  با شاهميريالدين قطب

م و مدت  ۱۳۸۲ هجري مطابق ۷۸۴اينجا مقيم بودند و بار سوم و بار آخر در سال 
غ ايراني در گوشه و کنار عنوان مبلّ ه علي همداني ب سيدمير. ٣اقامت شان يک سال بود

ساداتي که . انتشار دادندرا کشمير دين اسالم و زبان و فرهنگ و تمدن و ادبيات ايراني 
علّت  به و اند  و عالماِن دين بودهتصوفهمراه ايشان آمدند بيشترشان عارفان و شاعران م

فعهاي دور دست   ايراني در منطقه اسالم و فرهنگ و زباِنغين ايراني ديِنهاي مبلّ تالي
 اقامت خود شاه همدان و پيروانش در طول. العاده توسعه يافت سرعت فوق  باکشمير

 دين اسالم پرداختند بلکه بسياري از رسوم و عادات اشاعِت  بهدر کشمير نه تنها
 سلطان يحتّٰ. کردند منسوخ گرديد  ميغيراسالمي را که مسلماِن کشمير از آن پيروي

طالق يکي از آنها کرد و   به خود داشت را مجبور که دو خواهر در عقِدالدين قطب
  خود را و کالِه٤رات اسالم باشد سالطين طبِق مقرپيشنهاد نمود که لباس

نهادند   مي حکومت خود بر سر دوراِننمود که او و جانشينانش تا پاياِن هديه سلطان به
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گُور برد و سلطنت از دست شهميريان   بهخود و چون سلطان فتح شاه آن کاله را با
  .١رفت بدر

م در  ۱۳۱۴ اکتوبر ۲۲با ابر  هجري بر۷۱۴ رجب سال ۱۲شاه همدان روز دوشنبه 
 حسيني و مادرش فاطمه محمد  سيد ابن ميرالدين  شهاب سيدپدرش. همدان تولّد يافت
. رسد  ميعحضرت اميرالمؤمنين حضرت علي  بهشانزده واسطه ا ب نسبةنام داشت شجر

  خود الهيات سمناني خاِلالدين عالء سيد کريم را حفظ کرد سپس پيِشنآقردر کودکي 
تي بود و بعد وس علي دالدين  شيخ ابوبرکات تقيل مريِداو.  آموختتصوفو عرفان و 

فرماِن مرشد   بهو قاني رازي بيعت نموددز ممحمد الدين شيخ شرف  بااز وفاِت ايشان
  .٢مسافرت و سياحت پرداخت به خود

احب دست و ص شاه همدان خود مردِي بسيار عالم و فاضل و شاعر و نثرنگار چيره
  صدتا کتاِبا ازخين تعداِد تصنيفات ايشان ررؤبعضي از م. بوده است  بسياريتصانيِف
 کتاب که ۱۱۵را  تعداِد آن ,۹۰  ص, در جلد اول»يرشمک «مؤلّفنويسند ولي   ميبيشتر

, الطالبينةأمر, الملوکةذخيردهد که در آن   ميشرح, شته استوفارسي و عربي ن هب
  مشکالتحلِِّ,  نفسيهةفتوتي, الحقايق کشف, العارفين منهاج, توبات مکةرسال, نامه مناجات
 هد چهل حديثز معرفت  احاديثةرسال و قدوسيه,  اورادالفتحيهةرسالرسي و در فا

. بسيار مشهور است, »اسرار چهل«نام  ه باِت عرفاني غزليةمجموعدر عربي و … و
 .نر در کشمير نيز کوششها نمود علي همداني در توسعه و پيشرفت ه سيداين عالوه بر

گرچه .  اسالم براي هميشه استوار شدندهاِي ديِن هاز قدم مبارک ايشان در کشمير شاخ
ولي باز هم کثرِت .  اسالم در کشمير گامهاي اولي برداشته بودبلبل شاه در اشاعِت ديِن

ي کشمير  علي همداني واد سيدهاي مير از کوشش. اهِل هندو در کشمير وجود داشتند
چنانچه شاه . ٣خارج از دين اسالم ماندند ل گرديد و فقط يازده خانهاسالم مبد  بهاًکلّ

                                                   
انتشاراِت اويس وقاص پبِلشنگ , )مجموعة مقاالت فارسي (سرچشمة عرفان: دکتر محمد صديق, نيازمند  .1
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دورة عظمِت شهميريان دورة سلطان 
اين عهد داراي علما و . العابدين است زين

نويسان و  نويسندگان و شاعران و تاريخ
مترجمان بوده که واقعاً اُستاِد زبان بودند 

ه علم و بر اثر تشويق و حمايت پادشا
پرور علماي برهمن  دوست و فرهنگ

 .مذهب نيز زبان فارسي را فراگرفتند

مه شدند و از کشمير خارج گرديد و در  مکرةعازم مکّهجري  ۷۸۶همداني در سال 
  .جهان فروبست همان سال چشم از

 شاه همدان بعد از درگذشِت
 همداني در سال محمد  سيدشان ميرپسِر
گروهي از عرفا و   بام ۱۳۹۳/ ه ۷۹۵

علماي سادات وارد اين سرزمين شدند 
 بت ِشکن در آن روزگار سلطان سکندِر

  .پادشاِه کشمير بود
تهاي الي همداني فعمحمد  سيدمير
سربرد و در طوِل اين  هگواِر خود را ادامه داد و مدِت دوازده سال در کشمير برپدر بز

 زباِن هي پادشاهاِن وقت باي وسيع گرديد حتّ اندازه هات فارسي ب زبان و ادبيمدت نفوِذ
وجود آمدند و زباِن فارسي   بهسرا و نويسندگان کردند و شاعراِن فارسي  ميمفارسي تکلّ

 همداني از معاونِت سکندر شهميري براي محمد  سيدمير. ١زبان علمي و ادبي گرديد
اسالم   بهف ايشان مشردسِت هن سکندر بساختن خانقاه قدم برداشتند و وزير سلطا

٢ اين سرزمين قبوِل اسالم نمودنداي بسيار از مردِم هگرديد و سپس عد.  
جهان گشود و   بهم در شهر ختالن چشم ۱۳۷۲/ه ۷۷۴ل  همداني در سامحمدمير 

شانزده سال   به وقتي عمرش, يادگرفتالدينق و موالنا نورنزد خواجه اسٰحرا علوم 
سياحت و مسافرت پرداخت و پدرش نويسنده و شاعر وقت خود بود و کتابي   بهرسيد

.  براي سلطان سکندر تصنيف کردندتصوف ة دربار سکندريةرسالاسم  هزبان فارسي ب هب
  .٣ همداني هستندمحمدخانقاِه درگجن و عيدگاه هم يادگاِر مير 
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 .پبليشرز حاجي شيخ غالم محمد ايند سنز بک سيلرز, الدين احمد  از دکتر شمس                    :             .2

آکادمي فرهنگ و هنر و , الدين احمد شيرواني  از دکتر رياضاحوال و آثار: غني کشميري؛ ٧٨٥ ص, همان  .3
 .٣١ص , زبان در سرينگر



  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٧١

  

  واهللا گرديد بيت براي حج عازم هقامت دوازده سالا همداني بعد از محمدمير 
 ة علي همداني در دهکد سيد ايشان نزد پدر خودش مير.دش برگشتجاي تولّ به

مردم کشمير براي . ١کستان در يک مقبره پهلوي يکديگر مدفون هستنديکوالب تاج
طور متواتر براي زيارت  هاند ب  همداني ساختهمحمدخانقاه که مير   بهبزرگداشت ايشان

  .کنند  مي مسافرتآنجا  بهآثار آنحضرت
م  ۱۳۹۳/ه ۷۹۵ همداني در سال محمد  سيداني ميرقطب رب  باالدينموالنا سعيد

,  و در علم تفسيره همدان بود عالم و فاضل واالمرتبکشمير شده بود و اهِلوارِد 
ايشان   به همدانيمحمدمير . و در ديگر علوم کمال داشتند, فلسفه, منطق, فقه, حديث

 خانقاه مير(ي خانقاه معلّ) يمتولّ( ايشان را نگهبانيهمين کردند و براي   ميناحترام فراوا
, زهاي ممتاز و معزّ  ايشان را از واژهةر فرموده بودند و در وقفنامرقم)  علي همدانيسيد

ي مسکن اختيار نمودند  خانقاه معلّةايشان در محلّ. ٢برادر ارشد و امجد خطاب فرمودند
اط  شعرا و خطّ, حکما,شان علما و فضال از اوالِد.يس بودندو مشغول درس و تدر

  .٣د شدندمتولّ
 در کشمير مهاجرت نموده الدين  ايراني از زماِن شهابغاِن ايراني و ترکاِناين مبلّ

 نفوِذتحِت بودند و در نتيجه معاشرت و مصاحبت و روابط مستقيم ايرانيان و کشميريان 
غان ايراني بلکه  مبلِّط نه فقط توسطرگرفت و اين روابمستقيم فرهنگ و زبان فارسي قرا

استوار گشت و در اثر رفت و آمد مستقيم ايرانيان و نيز دسِت تاجران ايراني  هنيز ب
 ايراني در کشمير صورت گرفت و اين از تشويق و حمايت سالطين و ترکان و ترکاِن

  و وجود آنها بر زندگِيغان و تاجران که سوي کشمير رهسپار شدندگروه علما و مبلّ
 اين روابط فرهنگي و اشاعه نباِل عميقي گذاشت و در دتأثير مردم اجتماعي و فرهنگِي

 فارسي الدين  سلطان شهابدر زماِن.  مذهبي زبان فارسي در کشمير رواج گرفتو تبليِغ
ر  سانسکريت را گرفت و اين زبان نه تنها در امور دولتي بلکه دتدريج جاي زباِن هب

                                                   
 .٧٧٩ص , الدين احمد  از دکتر شمس                    :             .1

  .۳۳۳ ص, ١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .2
 .١٣ص ,  از حکيم غالم صفدر همدانيها کشمير شيعه  .3



  ٣٧٢  قند پارسي

  

ها   خود را پيدا کرد و در مدارس شهر و قصبهمحافل ادبي و فرهنگي و سياسي نيز جاِي
  .ها جاري شد ها و روستا و دهکده

سلطان , الدين سلطان شهاب, العابدين از بين هجده سالطين شاهميري عالوه بر زين
سلطان .  بودندانپرور و معشوق فضال و دانشمند و سلطان سکندر نيز دانش, الدين قطب
سلطان . کردسيس أتالقران سةاسم مدر ه مدرسه براي تعليم اسالمي بالدين شهاب
 محمد حاجيرا  سيس نمود که رياست آنأاي ت  در شهر سرينگر دانشکدهالدين قطب
در . عهده داشت و اين دانشکده تا اوسط قرِن سيزدهم هجري وجود داشت ه بقاري

ي زيادي از علما و فضالي اسالم از عراق و خراسان ا هِشکن عد زمان سلطان سکندر بت
 سلطان ة عظمِت شهميريان دورةولي دور. کشمير مهاجرت کردند  بههرو ماوراءالنّ

نويسان و  ي علما و نويسندگان و شاعران و تاريخااين عهد دار. العابدين است ينز
ايت پادشاه علم دوست  زبان بودند و بر اثر تشويق و حمستاِدترجمان بوده که واقعاً اُم

  .پرور علماي برهمن مذهب نيز زبان فارسي را فراگرفتند و فرهنگ
سربرده و  ه امير تيمور هفت سال در سمرقند پيش امير تيمور بالعابدين در زماِن ينز

  . ايران آشنا گرديده بودةعلوم و ادبيات و صنايع ظريف در اين زمان با
  :نويسد  مي احمدالدين دکتر شمس

سازي  دست مثالً شالبافي و پشم کشمير بازگشت کارمنداِن چيره  بهوقتي سلطان”
. ١داد  کشمير رواجسراسِردر غيره را همراه آورد و  کاري و و کاغذسازي و کنده

 کشمير سلطان  پسر امير تيمور براي پادشاه معاصِرشاهرخ ميرزاهمچنين 
  .“ هديه فرستادِنعنوا هالعابدين لعل و جواهر فيل و اسپها را ب زين

  :ر نوشتسلطان بعد از تقديم و تشکّ
فرستاديد   مياي از دانشمندان و فضالي ايراني ه لعل و جواهر عدجاِي هاگر ب”

  .“گرديد  ميموجب خوشحالي بيشتر
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  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٧٣

  

 دربار  علما و دانشمنداِندگاِنبرخ براي خوشنودي بادشاِه کشمير شش نفر از زهشا
١ فارسي و عربي از کتابخانة شخصي خود فرستادزباِن ه بقهبشمول کتابها در علوم متفر .

هاي فارسي و سانسکريت را  سيس نهاد که در آن شعبهأالعابدين دارالترجمه را ت زين
 کتابهاي کالسيک »پانديت بووهي بهت« نظر کرد و در شعبة سانسکريت تحِت داير

ا احمد ملّس آن فارسي در سانسکريت ترجمه شد و همچنين در شعبة فارسي که رئي
طور   همينمهابهارتمثالً . ٢فارسي گردانيد هکتابهاي سانسکريت را ب. بود کشميري

. فارسي ترجمه کرد  بهها است ترين تاريخ کشمير يکي از قديم  به را که راجعترنگني راج
 را »رت ساگَِرکتهاس«الحکايات   مجمعةا احمد ترجمملّ”نويسد که   ميسروريعبدالقادر 

 العابدين ينز ا احمد در درباِرملّ. ٣ گذاشتند»بحراالسمار«نمودند و اسم آن  ترجمه
  .٤“فائز شدندالشعرا  عهدة ملک به

 ادبي و فرهنگي را ادامه دادند و اين تهاِياليالعابدين فع زين سلطان جانشيناِن
۲۰۵(ت دويست و پنج خانواده در مد(ات  سال کشمير را از لحاظ زبان و فرهنگ و ادبي

رد که تا کد و نبايد فراموش نردکل  مبد» صغيرايراِن« بهايران ثاني و يا  بهيطور کلّ هب
 ادبيات ةباالبردن پاي  بهاين خانواده) ه ۹۶۸(م  ۱۵۶۱ شهميري در سال ةسقوط سلسل
  .کوشان بودند

تخت پادشاهي کشمير   به٥چک  لنگِرهاِي  شهميريان فرزندان و نوهبعد از سقوِط
, حسين چک, نام غازي چک ه چکان فقط شش نفر بةدر حکومت سلسل. رسيدند

 چک و يعقوب شاه بيست و هفت تمام حکمراِن دو نوبت ولو  به,يوسف شاه, شاه علي
 فارسي  زبان و ادبياِتترويج و تشويِق  بهحکمراني کردند و) م ۱۵۶۱-۱۵۸۸( سال

                                                   
 .١١ص , ٥شمارة , دانش, الدين  از دکتر شمسسيري در ادبياِت فارسي  .1

  ,١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .2
 .٥٣ و ٤٢, ٣٧, ١٥- ٦ ص
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, مري  از محمد اعظم ديده واقعاِت کشمير:نسخ خطّي مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير  .4
  .٤٩ص , ٣٩شمارة , ؛ تاريخ کشمير از حيد ملک٥١ص , ٣١٠٨ شمارة

تخِت پادشاهي  نوبت به دند و نوبت بهشاهمير و رنچن هر سه در عهِد سه ديوا وارِد کشمير ش, لنگِر چک  .5
 .رسيدند



  ٣٧٤  قند پارسي

  

علي ,  حسين شاهاسِم هن باز جمله شش پادشاهان اين سلسله سه ت. ت بربستندکمرهم
 خود شاه و يوسف شاه ذوق و شوق شعر و شاعري داشتند و بيشتر شعرا را در درباِر

 ۳۶۱ ةدربارة حسين شاه چک بهارستان شاهي صفح[حسين شاه چک . پرورش دادند
 گستري پروري و قواعد معدلِت  رعيتةنوشته است که در اوايل سلطنت خود طريق

 ظلم و بيداديها غازي شاه او را هسبب ب ههالي و موالي اين مملکت بچنان مرعي داشته که ا
 )م ۱۵۶۳-۱۵۷۰( ]پنداشتند و بعضي از شعرا عدل و احسان او را ديده» نوشيروان عادل«

ها را   از دهکدهيسيس نمود و درآمد بعضأ حسين شاه تةنام مدرس ه بزرگي بةمدرس
 بزرگ نيز بوده است ةروزي و کتابخان براي مخارج و هزينه آن مدرسه که داراي شبانه
 ملّاعهده داشت و آخوند  هاني باهللا حقّ وقف کرد و رياست آن مدرسه را شيخ فتح

 چک در زمان همين حسين شاِه. آن مدرسه وابسته بودند هدرويش و شيخ حمزه نيز ب
بابا طالب « ,»ا احمد مهريملّ«, »ا نامي دومملّ«, »لا نامي اوملّ«سرايان مثل  علما و پارسي

 و منطق رونق شعرگويي و فلسفه  به از ايران وارد کشمير شدند و»علي مير«و » اصفهاني
بابا طالب .  معروِف زمان هم بوده استاِطعلي عالوه بر شعرگوئي خطّ مير. بخشيدند

 معروف علما و عالوه بر اين شاعرانِِ.  آن عصر بوده است شاعراِناصفهاني سرمشِق
, »يموٰس قاضي«شود   ميبرآوردند که ي نيز در اين دوره سرندان محلّفضال و دانشم

مولوي « ,»مولوي فيروز ثاني«, »بابا علي رينه«, »شيخ يعقوب صرفي«, »بابا داود خاکي«
  .ردب نام, »شيخ حسن موالنا حافظ«, »بابا مهدي«, »اهللا بابا خليل«, » جعفرمحمد

پيروي   بهرا باشد که آن  مي»خمسه« فمؤلّاز ميان اين علما شيخ يعقوب صرفي 
, »وامق و عذرا«, »االخيار مسلک«ات بنامهاي نظامي گنجوي نوشت و اين مثنوي از
اين وي در نشر  عالوه بر. باشند  مي» مرشدمقاماِت«و , » و مجنونيليٰل«, »بيالنّ ازيغم«

نوشت » روايح«ام ن هموالنا جامي ب» حلواي«پيروي از   بهفارسي کتابي در عرفان و سلوک
, » افکارةرسال«, » حجمناسِک« و تلويح ححاشيه توضي,  شرح صحيح بخاريمؤلّفو 

  . ديوان شعر هم هستندو صاحِب» نزالجواهرک«
هرچند که دورة چکان بسيار کوتاه بود ولي از جهت تاريخ ادبي فارسي در کشمير 

پرداختند و   ميرايي همشعرس  بهشناس بودند پادشاهاِن چک سخن. ت فراوان دارداهمي
پادشاه يوسف چک در فن موسيقي . ي خود را پيموددر نتيجه ادبيات فارسي راه ترقّ



  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٧٥

  

 طبع موزون براي شعر و شاعري  وشعر و شاعري عالقه فراوان داشت  بهاستاد بود و
 مؤلِّف. اند داشتند و عالوه بر زبان فارسي در زبان کشميري و هندي هم شعرها سروده

زيور  ه حسن بشره و صورت و بةحلي هيوسف شاه ب”. گويد  مي شاهي دربارشِنبهارستا
 و از علم موسيقي و اشعاِر هندي و کشميري و جمال و سيرت آراسته و پيراسته بود

 شوق مخترعاِت طبع  اهِلة چنانچه در رمز.ايت واقف و آگاه بودغال اقطي هفارسي ب
زبان فضال و   کشميري اشعار فارسي او برِر هندي در هندوستان و اشعالطيفش و اشعاِر
  :طور آمده است  فارسيه يک بيت اينو از جمله اشعاِر“  دارد١شعرا اشتهار تمام

  تـون اسـه پرخـان غنچـان بسـن جانـ مدل پردرِد
  ٢ دلت چون استرحمي نه پرسيدي که احواِل  بيچه

حسن  تاريِخ.  نوشتند ذيل که يوسف شاه در جواب ابدال بتطور مثال اشعاِر هو ب
مطالعه   بهيوسف خان چون خط تهديد و تخفيف برادر ابدال بت ”:نويسد  ميدربارش

 و آن خط ٣“جانب ابدال بت مرسل داشت  بهرساي خود جواب منظوم درآورد از طبع
  :طور است منظوم اين

  گويي اي گرگ ابدال رنگ     چه مي 
  فــر بــرآورد ســر صــد غــضنفر بــه

ــاي    ــشاورز آب ــودي ک ــو ب ــنت   م
  شمشير و خنجر ترا نيـست کـار         به

ــت  ــر دس ــژاده مــنم ديگــران زي   ن
ــاه   ــيد پادش ــود س ــر خ ــو از مک   ت
ــي   ــر برافراخت ــود س ــردان خ   ز ک
ــتي  ــشکر آراس ــن ل ــرب م ــي ح   پ
  بدان تا بهـم بـر زنـي جـاي مـن           

  خـودم   تو گر هوشياري نه من بـي      
  راهـم بـنان باز پيچـه عـن آنگـم

ــه ــگ   ب ــا نهن ــاني از آِب دري   ترس
ــ ــ ذح ــن ز روب ــذر ر کُ ــازي گ   اه ب

  کــشاورز را کــي ســزد جــاي مــن
ــا ــشاورز را ب ــار  ک ــه ک ــري چ   دلي

  ه کـه آرد شکـست     پور علي شـ     به
ــاه  ــتم بچ ــو رس ــداختي همچ   دران

ــاختي بــه   ميــداِن مــردان فــرس ت
  خون کنان سوِي من خاسـتي     يشب

ــن  ــاي م ــک آب ــن مل ــتاني ز م   س
ــ  ــان بح ــيارم هم   دمرهمــان هوش

  م کُالهـتانـم يا سـر دهـا سـکه ي
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  ٣٧٦  قند پارسي

  

  ١المـن والِسـد ازيـتو داني دگر بع  امـمـتم تـت گفــسيه باـرا آنچـت
شود که در دوره چکان که   ميرسد معلوم  ميدست ه آثاري مختصر که بةو از مطالع

قرن شانزدهم ميالدي است شعرا سرودن قصايد در مدح پادشاهان و در منقبت چون 
  : مثالً,مهريملّا قصيده 

  رفش دوش نبي استشآفتابي است که برج   نسبي استند عالي ـ مسهدـ آنکه شيمرتٰض  
ملّا  دچار شدند يقحط  بهم ۱۵۸۵ اکبر وقتي در جنگ الدين ان جالليافواج يا ارتش

  :سرودندرا مهري اين شعر 
  کردنـد   گر نظر بر هالل مي    

  کردند د دراز ميوگـردن خـ
  کردنـد   لب ناني خيـال مـي     

  دـکـردن ن آزبـــاز ميـدهـ
هاي اخالقي  بابا داؤد خاکي و همچنين مثنوي» الميه« مثل قصيده و قصايد عرفاني

  .»المريدينةورد«و عرفاني مثل 
 الدين دعوت جالل  بهصالح وزير خودش مرزا قاسم خان  بهيوسف شاه چک باالخره

 يوسف شاه چک پسرش بعد از اسير شدنِِ.  و آنجا اسير شدند٢دهلي رسيدند بهاکبر 
ر فطانت و از خرد و تدب, ايشان داراي ذهانت”. لوس نموديعقوب شاه چک بر تخت ج

اکبر . ٣“ خارجي شجاعانه جنگ کرددشمناِن  بامثالي بودند و در شجاعت معروف بودند
 حقيقي ةرا جامو بابر  خودش همايون  پدر و جديياؤبعد از اسير کردِن يوسف شاه ر

شود مستحکم و   نمي را تسخير کشمير سلطنتپوشاند و احساس کرده بود که بدوِن
 کشمير را ةطور غيرشايست  بهاستوار ساخت و براي برآوري اغراض و مقاصد سياسي

در آن , »تاريخ کشمير رنچن سي رنجيت تک«براي وضاحت رجوع کنيم . فتح کرد
  :دسينو  مي منور مسعوديمحمداستاد دکتر 

                                                   
  .٣١١  ص,١٧١٧ شمارة, مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از پير غالم حسن) خطّي (حسن تاريِخ  .1
, ٢  ج,٨٠٠ شمارة, ه کشميرشعبة مخطوطات جامو و کشمير دانشگا, از محمد خليل مرجان) خطّي (کشمير تاريِخ  .2

  .١١٣ ص
؛ ۱۷۲ ص, ۹۹۱شمارة , مرکِز تحقيقات جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از طاهر) خطّي (بهارستاِن شاهي  .3

از , تاريخ اقوام کشمير؛ ۲۱۸ص , ۱ج , نو دهلي, کيپيتل پبلشنگ هاؤس, الدين صوفي از غالم محي» کشمير«
 .ينگرسر, گلشن پبليشرز, محمدالدين فوق
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       ۔                                                             ١٥٨٦”
                       ۔                                                   
           ً   (              ۔                                     

                         ۔                        )                               

  ۔١“                                                                     ٓ        
»  کشميراقواِم«ف ا مصنّ ام,الدِت چکان را بيان نمودندبيشتر تواريخ شجاعت و ج

اقرار شجاعت و جالدت , »تاريخ کشمير رنچين سي رنجيت تک« و ۳۹۹ ةدر صفح
  :گويد  مي منور مسعودي در آنمحمداستاد . کنند  ميچکان
 ولي مردم و پادشاه اصالً ,از دست داده بودرا کشمير آزادي و خودمختاري ”

کشميريها پرورده يک روايت شاندار شاهي بودند و تسلِّط . دکردن  نميقبول
وجهد  و براي خارج کردِن افواِج مغولها خيلي جدکردند قبول نميرا ها  خارجي
آنها از اين بغاوتها نترسيدند و باز . ولي اقتدار و قوت دسِت مغولها بود. کردند

  .٢“مجبور شدندمفاهمت   بهنگشتند و مقيم اين سرزمين ماندند و باآلخره
جنگها مشغول بود و فرصتي براي شعر و شاعري پيدا نکرد   بابيشتريعقوب شاه 

 شعري و راستي است و فضاي کشمير شعرخيز بوده چنانچه در فضاِي کشمير ذوِق
. دربار يعقوب شاه منسلک بود  با,پسر ميرزا مجرم بيگ, چنانچه ميرزا علي خان. است
  : مالحظه شودطور مثال ه ميرزا علي بشعِر

  تابـت آفـسـاورد نشـاب نيـت  شام چو از چهره فگندي نقاب  
 تخودش گرف  بهتدريج شکل ديگري  به فارسي چک ادب و زباِنبا زواِل سالطيِن

 مغول  فارسي رايج بود عوض شد و در عهِد مذهبي و روحاني که در زباِنو شکِل
خودشان روايات نواز زبان و   باوکشمير آمدند   بهچون شاعران از خارج و از هندوستان

 حسن و عشق منسلک  به فارسي کهادب فارسي آوردند و اين رنگ ديگري از ادبيات زباِن

                                                   
1.                   

  .سرينگر, لگيتد, اندين پرنتنگ پريس, از محمد منور مسعودي,            
2.                   

 .سرينگر, لگيتد, اندين پرنتنگ پريس, از محمد منور مسعودي,            
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عالمگير برخالِف پدر و اجداد خود 
مسافرت کشمير  بار به فقط يک

پرداخت و آن هم براي اينکه بعد 
از مريضي شديد خواست در 

نظير  هواِي مطبوع اين خطّه جنّت
تجديد قواي جسماني و روحاني 

 .بکند

 ج در کشمير را بيشتر تحِتي فارسي راتدريج پديدآمد و اين انداز نو ادب و زباِن  بهبود
  . گذاشتتأثير

بعد از پيروزي افواج امپراطور اکبر در 
عنوان  ه کشمير به ۹۹۵ي م يعن ۱۵۸۶سال 

. مغول درآمد  به وسيع منسلکيک استاِن
  پادشاهاِنةوجود اين فاجعه ناگوار دور با

لحاظ رشد و نمو و از راه ارتباط  مغولها از
ادبي علمي و فرهنگي بسيار سودمند و 
بارآور بود و زماني که پادشاه گورکاني هند 

 فارسي در ست سال از سن ادب و فرهنِگر نمود دويخّ اکبر کشمير را مسالدين جالل
  گورکاني نسبتي که پادشاهاِنشته بود ولي در نتيجه عالقه و دلبستگي خاصّذکشمير گ

کشمير  ه مهاجر ايراني ب کارواني از شاعراِنآوردِن اثر روي کشمير نشان دادند و بر به
  .اوج کمال رسيد  به شعر و نثر فارسي در کشميربهاِر

   مغوالنيات فارسي در عهِدوضع زبان و ادب
 گورکاني خودشان در ادبيات فارسي قريحه شاعرانه داشتند و شاعران را شاهاِنپاد

در نتيجه . کردند  ميلعل و جواهر پراز  شان را کردند و گاهي دهان  ميطال وزن  بهگاهي
مير  شاعران و نويسندگان از طرف پادشاهان آن دوره بيشتر شعرا از سرزمين کشتشويِق
  .ستانهاي هند رونما شدندديگر اُ بهنسبت 

.  گورکاني در کشمير بسيار بودندشاعران و نويسندگان و خوشنويسان در عهِد
محتشم کاشي مالقات کرده و اوجي   باايران سفر کرد و  بهمظهري کشميري که

, غني طاهر محمدملّا , فروعي, فهميملّا , خليجيملّا , صالحملّا , ذهنيملّا , کشميري
کامران  يرزام, جوياداراب  ميرزا, )برادر غني کشميري( نافع کشميري, محسن فاني ملّا

ميرزا عبدالغني بيگ , ساطععبدالحکيم ملّا , الله ملک شهيد, د مشکواتيوودا بابا, گويا
 اعظم محمدخواجه ,  بدخشيالدين ميرزا اکمل, بينش کشميريمحمد عقيل  ميرزا ,قبول
  .ف شعراي آن عهد بودندمري معرو ديده
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کشمير تشريف آورد و   بهبار  نوزده ساله خودش فقط سه اکبر در عهِدالدين جالل
  :کشمير فرستاده بود  بههارتا فرمانرواچ خودشان در عهِد
  ,قاسم خان مير بحر -۱
 ,مرزا يوسف خان -۲
 , قلي خانمحمد -۳
  .مرزا علي اکبر خان -۴

 .١ از همه در کشمير ماندند قلي خان بيشترمحمداز اينها 
ه طرف کشمير توج  بهجهانگير. پيشرفت زيادي دست يافت  به اکبر هنددر عهِد

 از بيست و دو سال .طرف مناظر فطري خيلي راغب بود هطبعش ب. شتي داخاصّ
هشت بار کشمير . سکون و اطمينان سپري کرد  باحکمراني ايشان شش سال در کشمير

 جهانگير در عهِد. پدر خودش اکبر  با خودش و دوبار عهِدشش بار در. تشريف آورد
  :هاي اسم ه ب,کشمير فرستاد  بهخودش هفت فرمانروا را

   قليچ خاننواب .۱
   هاشم خاننواب .۲
   صفدر خاننواب .۳
   احمد بيگ خاننواب .۴
  دالور خان .۵
  ارادت خان .۶
  .٢اعتقاد خان .۷

صغير   بر زندگي درةدر هر شعبهجري  ۱۰۳۷با تاجگذاري شاهجهان در سال 
ايشان براي امن . شادابي و خوشحالي نصيب مردم شد. يرات چشمگيري رونما شديتغ

و  ءپروري و گسترش انصاف از آبا در رعيت.  مردم خيلي سعي کردو امان و براي رفاِه
کنار گذاشت و   بهآزادي اکبر و عيش و عشرت جهانگير را. اجداد خودش سبقت گرفت

                                                   
1.                   

 .سرينگر, لگيتد,  پريساندين پرنتنگ, از محمد منور مسعودي,            

 .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .2
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اين . منسوخ کردرا مثالً ازدواج بين هندوها و مسلمانها . کرد جارورا  شريعت ةقاعد
  زبان و ادِبدر همين حال اين عهد را از لحاظ ترويِج. قانون را جهانگير رايج کرده بود

شدند و   ميهاي زيادي منعقد هدر اين عهد مشاعر. کند  ميفصل بهار تشبيه  بهفارسي
 شاهجهان يک عهد  تاريخ عهِددر کُلِّ. کردند  ميي و خارجي در اينها شرکت ملّشاعراِن

ن و از لحاظ علم و تهذيب و تمد. شود  ميپر از خوشحالي و شادماني شناخته
  .آيد  ميحساب  بهلحاظ ادب اين يکي از درخشانترين دوره مخصوصاً از

ه طرف معماري هم توج  بهايشان. آيد  ميحساب  به طاليية شاهجهان دورعهِد
) الهور(  جهانگيرةروض, تاج محلّ, جامع مسجد دهلي,  شاهجهانةقلع مثالً .ي دادخاصّ

 خودش چهار بار ايشان در سي و يک ساله عهِد. ر است تذکّس قابِلووو تخت طا
  :کشمير فرستاده شدند  به ايشان نه فرمانرواعهِداند و در  کشمير تشريف آورده

  .اند  خودش باقي ماندهاعتقاد خان که بعد از جهانگير در عهِد .۱
 .ظفر خان احسن خراساني .۲
 .سلطان مراد بخش .۳
 .مردان خان علي .۴
 .)بار دوم(ظفر خان احسن  .۵
 .تربيت خان .۶
 .حسن بيگ خان .۷
 .)بار دوم(مردان خان  علي .۸
 .١لشکر خان .۹

 شاهجهان از هر جهت آسوده و خوشحال بودند و خالصه اينکه مردم در زماِن
هجري  ۱۰۶۷ اينکه شاهجهان در داشت تا ميي گام برسوي ترقّ بهکشور از هر حيث 

زيب سومين  دست اورنگ هزندان افتاد و حکومت و پادشاهي ب ه پسر گرفتار و بدسِت هب
  .پسر شاهجهان رسيد

                                                   
 .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .1
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جنگ و تسخير و   بههل و نه ساله خود بيشتر اوقاتچعالمگير در طي حکومت 
ر رسانيد کمال وسعت و عظمت و اقتدا ه مغول را بفتح ممالک اشتغال داشت و سلطنِت

 عالمگير .١را از کشمير تا کرناتک و از برما تا غزني گسترده شده بود و حدود آن
هم براي اينکه  مسافرت کشمير پرداخت و آن هبار ب  پدر و اجداد خود فقط يکخالِفبر

نظير تجديد قواي  ته جنّ مطبوع اين خطّبعد از مريضي شديد خواست در هواِي
از اقامت سه ماه که در مقابل اقامتهاي طوالني اسالف او بعد . جسماني و روحاني بکند

کشمير  ه استاندار را ب۱۳ خود عالمگير در طي حکومِت. هلي برگشتد هخيلي کم بود ب
 :نمود و از جمله آنان ماعزا
  ابراهيم خان  -۲  اعتماد خان  -۱
  )دوبار(سيف خان   -۴  اسالم خان  -۳
  افتخار خان  -۶  مبارز خان  -۵
  اهللا خان حفيظ  -۸   خانينالد قوام  -۷
  ر خانمظفّ -۱۰  ابوالفتح خان  -۹
  فاضل خان -۱۲  ر خاننصابوال -۱۱
 .٢نوازش خان -۱۳

سوي زوال قدم   بهزيب شاعري فارسي  اورنگنويسند که در عهِد  ميبيشتر تواريخ
 را گرفت و مانند صوفيان مخالف الشعرا زيب عهدة ملک گذاشته چون اورنگ

ولي شاعري عظيم فقط از . عر و شاعري را دوست نداشتگويي بود و ش قصيده
  :رود  ميشمار  بهالشعرا شاعر عظيم ملکهماره آيد و نه   نميوجود  بهسرپرستي شاهي

حافظ و , خسرو, و سعدي, رومي, امخي, شعراي عظيِم فارسي مثالً فردوسي”
  .٣“دربار وابسته نبودند  بابيدل

                                                   
, زيب از دکتر آفتاب اصغر تيموريان بزرگ از بابر تا اورنگ, ۳۹۴ص, تاننويسي فارسي در هند و پاکس تاريخ  . 1

  )»زيب تاريِخ اورنگ«حوالة تأليِف انگليسي از جادو نات سرکار  به. (پاکستان, الهور, خانة فرهنگ اسالمي ايران
  .٥٣٢شمارة , شعبة مخطوطاِت جامو و کشمير دانشگاه کشمير, از غالم نبي خانياري) خطّي (وجيزالتّواريخ  .2
  .١٨ص , م ١٩٦٩, دهلي, اندو پرشين سوسايتي,  از دکتر نورالحسن انصاريزيب فارسي ادب بعهِد اورنگ  .3
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 ,بيدل -۲ ,خسرو -۱ :قائم بود) د چهار ستونمانن( نفر ر فارسي هندي بر چهاشعِر
 عهِد  بهار ستون بيدله افتخار است که از اين چاقبال و اين امر قابِل -۴و غالب  -۳

  .ه بودتزيب وابس اورنگ
 محمد  سيد ولي استاد,ب بودصّعشود که او خيلي مت  مي عالمگير گفتهدر مورِد

  :گويد مي کند و  مي همداني ترديدي حسينالدينعزيز
ايجاد  براي  و اين کار کردنداغراقزيب   اورنگنظر من انگليسها در مورِد به”

و  شيواجي و راتهور  بازيب چون اورنگ.  و هندوها بود مسلماناِنتفرقه بين
تواريخ مشهور ايليت و داؤسن نوشتند که .  دکن جنگ کرده بودة شيعحکمراناِن

قه بين براي تفر چون اين واژهب بود  سنّي متعصّزيب يک مسلماِن اورنگ
  .١“هاي گوناگون کافي بود تملّ

شتار بعد از کشت و کُ. زيب بين پسران او جنگ شروع شد  اورنگبعد از وفاِت
 در »عالم شاه« يا »شاه بهادر«لقب   به کرد ويادشاهپ م بهادر شاه اعالِم معظّمحمد
 سال چندفت و فقط هجري از دنيا ر ۱۱۲۲  سالنشين شد و در هجري تخت ۱۱۱۹

  : شدندمأمورحکومت کرد از جانب او پنج استاندار براي کشمير 
  ,جعفر خان .۱
 ,عارف خان .۲
 ,ابراهيم خان .۳
 ,نوازش خان .۴
 .٢اهللا خان عنايت .۵

ت کوتاه جهاندار شاه براي مد  بهبعد از شاه عالم شهزاده خجسته اخترالمعروف
اهللا خان  عنايت بهرا  شميرايشان در عهد خودش فرمانروايي ک. وارث تخت و تاج شد

سير  خاهللا خان در کشمير بود که شهزاده فر هجري عنايت ۱۱۲۴در سال . سپرد
  .دست گرفت بهرا  حکومت

                                                   
, جاللي, گرهي, ناشر ادارة همدانيه,  از پروفسور سيد محمد عزيزالدين حسيني همدانيتاريخ عهِد وسٰطي  .1

  .٧٢ص , ضلع عليگره
 .١٠٣ص , سرينگر, گاؤ کدل, گلشن پبليشرز, الدين شيدا  از مرزا اکمالالتّواريخصةخال  .2



  چکان و مغوالن در کشمير,  فارسي در عهِد شهميريانزباِن  ٣٨٣

  

  :هاي اسم ه بودند بمأمور پنج ناظم بر کشمير سير فرخ در عهِد
  ,سادات خان .۱
 , علي خانمحمد .۲
 ,اعظم خان .۳
 ,احترام خان .۴
 .١)مد خاننيابت مير اح به( اهللا خان عنايت .۵

 خود محروم شد و ايشان  برادران از چشماِن سيددسِت بهسير  خهجري فر ۱۱۳۱در 
  .قتل رساندند  بهرا وحشيانه

سير شهزاده رفيع خبعد از فر نشين شد ان شاه عالم تختالشّ رجات فرزند رفيعالد .
برادرش بعد از ايشان . فقط پنج ماه حکومت کرد و در مرض ِدق مبتال شد و فوت کرد

طرف از . تخت نشسته بود و فوت شد  بهلقب شاهجهان ثاني فقط پنج ماه  بهولهالد رفيع
اهللا خان  کشمير نيامد فقط مير احمد خان نايب عنايت  بهفرمانروا اين دو برادران هيچ
  .اعتماِد شاهي داشت

ن روشن  شاه که اسم اصلي سلطامحمد الدينوله ابوالفتح ناصرالد بعد از وفات رفيع
در . نشين شد و بيست و چهار سال حکمراني کرد هجري تخت ۱۱۳۲اختر بود در سال 

  : شدندمأمور او بيست فرمانروايان براي کشمير عهِد
  ,عبداهللا خان ابيدي .۱
 ,ولهالد سيف .۲
 ,ابوبرکات .۳
 ,نجيب خان .۴
 ,اعظم خان .۵
 , خانمحمد الدينفخر .۶
 ,نيابت ابوبرکات  بهعظمت خان .۷

                                                   
, سرينگر, بدشاه چوک, شاهين بک استال ايند پبليشرز, تاريِخ کشمير اسالمي عهد مين از دکتر صابر آفاقي  .1

 .٢١٩- ٢٦ ص



  ٣٨٤  قند پارسي

  

 ,يق خان بخشيب مير صدآغا خان بذريعه ناي .۸
 ,)بار دوم(ابوبرکات خان  .۹
 ,احترام خان بذريعه ابوبرکات خان .۱۰
 ,نيابت ابوبرکات  بهدلير خان .۱۱
 ,خليل خان .۱۲
۱۳. ولهفخرالد, 
 ,اهللا خان عنايت .۱۴
 ,ابوبرکات خان .۱۵
 ,ابوالمنصور خان .۱۶
 ,صفدر جنگ .۱۷
 ,افراسياب خان .۱۸
 ,الف خان .۱۹
 .١قاسم خان برکات خاني .۲۰

 ِتيعاطميناني رونما شد و اين وض  بي کشمکش و مغول در دهليدر اواخر عهِد
 , مغولةبعد از دور. داد و علم و ادب در خطر افتاد  خود قرارتأثير کشمير را هم تحِت

  .ط پيدا کردند افغاني بر کشمير تسلّحکمراناِن
  

                                                   
 .سرينگر, گلشن پبليشرز,  از محمد امين پندتمختصر تاريخ کشمير  .1



  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٥

  ير و نزهتگاه کشمي مشهديقدس
  ∗يد خورشي محمد اسد علسيد

 يبينامند و دلفر  ميين بهشت زم راآن از کشور هندوستان که ست اياري دير کشمةخطّ
 کرده يدايش و شيفته هند را شيادب فارس سنجان زبان و  سخنيشتر بيار دين اييو رعنا
اد دلکش هندوستان و  سوين اي سبب است که صدها نغزخوانان فارسين هم.است

 مصر ين اسوي را به که قلب خواننده ندا  سرودهشان  چامهدرمثالش را  وضع بي
ست که  ا حق آني ول.يدنما  مييق بودنش را تصديد و بهشت ارضکشان مينشان  تجنّ
 ي فهرست شعرا.گنجد نمي يتمقال و حکادر  سواد دلکش ين ايبي و دلفريباييز

 ين است و در اي طوالنيلياند خ يدهاوضاعش سخنان سنج و ير کشمة که درباريفارس
 آشوب ي، عاقل خان رازيالني، گيداي تکلو، سعيدا شملّا ير اسام تذکّالذهبةسلسل

 ,يمشهد ي قدسيرازي، شيعرف ,ياضي فيضي في، محسن فان,ي مازندراني صوفي،ندرانزما
 واصل ي، قطبنيالعابد ين زسلطان يد، قزلباش امي، نعمت خان عالي، کاشانيمکل

 خود يا ير کشميانسرا  چامهينا . استي از خرواري مشت…و ي و اقبال الهوريريکشم
 نعمتان و ي ولي در همرکابيا خود انتخاب کردند و يهن را مکشمير يانژاد بودند، يرکشم

  .چشم خودشان تماشا کرده بودند ه را بين فردوس زمينمنعمان خود ا
 را ينود افتخار فراوان داشتند و اخبوم و د بر زاد االصل بودن يري که کشميشاعران

 که در ينيمب ا ميامه اقبال را مجلّ نام علّيشان ايان م.پنداشتند  خودشان ميافتخاراتاز 
گل و   که کالبدش ازکند ي گفته است و افتخار مير سخنان دلپذير کشمةکالم خود دربار

 .تاس کرشمه زا يراز از شيشواس و نر و دلش از جوهر حجاز مقدي کشميابانخاک خ
                                                   

  .عليگره, يگره علي، اسالمي دانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسدانشيار،  ∗

 



  ٣٨٦  قند پارسي

 و يار و کوه و تل و دمن آن ديرعزم کشم  بريق خوانندگان خودش را تشوياقبال الهور
 يدگو  ميير صغيران را اير او کشم.دهد مي يرنظينوزار آن مرز م زار و کوهسار و الله سبزه

 ييسرا از نغمه و سماعتش يندب وفور دوان مي  با بهار رااد بيرزار کشم و نگاهش در چمن
 که وصف يي مشرق خود اقبال جايام در پکند يصلصل و سار برسر نارون مسحور م

طور حجاب نقش  ه نسترن در آن گلستان را بيدهد وفور گلها ر ميتذکّرا  يرکشم
  :يدوگ ي چنانچه م.ن بماندو مصيار آن دينتار زنگاه فتنه باز چرخ دو کند تا از مي

   و تل و دمن نگرکوه! اـمر گشـکاش  بهرخت
   الله چمن چمن نگرين جهان جهان ببهسبز

  وج فوجـار فـرغ بهـوج، مـوج مـار مـبه ادـب
  رـر نارون نگـزوج زوج بر س ل و سارـصلص

  نه بازـر فتـپهـم سـ چشتشـينز  بهدـفتن اـت
  ١رـگـترن نـع نسـ برقنـي زمةرـ بچهتهـبس

 نغمات و سرودها يرف کشماالصل نبودند آن هم در وصير که کشمي شاعرانو
 آن يانم در .شود  ميير گرفتار و اسيارق آن داند که خواننده در تعشّ يدهچنان سنج

 او ير او و سخنان دلپذة مقاله دربارين که است اي شاعري مشهدي قدسيانسرا چامه
  .کند ي بحث مير کشمةدربار

 يالديم م شانزدهقرن ي اعني دهم هجرة در اواخر سديجان قدس  محمديحاج
يد رسيزسن رشد و تم هلوف خودش بأ در وطن م.س چشم بجهان گشاددر مشهد مقد 

 ي که معاصر قدسي فخرالزمانيب عبدالنّملّا يخانهم ة صاحب تذکر. کرديلو همانجا تحص
داده  همتا قرار  و بييرنظ  بيرا ي او کرده ويسنج  است اعتراف کمال سخنيمشهد
  :يسدنو  چنانچه مي.است
 و طالقت يانفصاحت ب ه ببهي طة آن بلدي از شعراي جزو زمان، کسريند …”

 .٢“گويد يمزه م ه بيتنها  و بييتغا هرا ب  شعر.يستلسان مانند او ن
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٧

 خود دربارة ي در مثنوي مشهديقدس
آرا،   مثالً باغ جهانير مختلف کشميباغها
بخش  آباد، باغ اکبرآباد، باغ فرح آصف باغ

 ,بخش يضمار، باغ ف باغ شاله معروف به
باغ  آباد، نشاط باغ، باغ صادق ,شاهزاده باغ
آباد، نور باغ، باغ بحرآرا و  يش عيمنس
 ي و دلکشيي رعنايفراوان هآباد ب يگمب غبا

 .سخن گفته است

 يباييز  با راي مشهدي قدسة و خصائل ستوديده اوصاف حمنامه شاهجهان صاحِب
همالش را   بييواع و تقه صفاتش و تورس ذاتش و تنزّ نوشته است و تقديبيو دلفر

 صاحِب . نموده استيان بيدانهمر
 محمد صالح کنبو نامه شاهجهان

 :يسدنو مي
نان  از متوطّي، جان قدسمحمد”

صاحب طبع  …س استمشهد مقد
 ي سخنورةيوستوده است و در ش

 يدمتانت و جزالت را چنانچه با
 يض چون ظهور ف.يدفرما  مييترعا

 ي او موقوف است و خفاةيشاند هب
 در .موصوف  اوفکري يب  بهي معانيرن

 تخصيص ه و بي و در قطعه و غزل و رباعنگارد ي ميک نيها يده قصيدهقص
آهو   برجسته بيهاي ي معنيرادا . دادهيمعنو  وي لفظيع و بدايع داد صناي،مثنو

 …سخنش انگشت نتواند نهاد  از سخنوران برکس يچ انصاف هياز رو .نمايد يم
 وجوه، نزد يعجم ه منزه و بي خاميشنند زرپخته از آال که، سخن او مايراز
  ١“…ه معقول و موجي، معنيارشناسانع

ست که  ا چناني مشهدي قدسيي معترف کماالت سخنگونامه شاهجهان صاحِب
 و ي اعتبار معنياس بر مقي وليندب  ميينرخّأ متةزمر  وجودش دريث اگرچه از حرا يو

 ي مشهدي قدسنامه شاهجهانقول صاحب  ه ب.سنجد  ميينم متقدة در کفيش وااليممفاه
مرتبه  ه بيدهاش ببند  استادانهياستافتاده را از قداست طبعش و فراست و ک  پايش پيمعن

  . استيدهواال و باال رسان
 ي در دربار شاهجهان گورکانيالدي م۱۶۳۲ برابر يهجر ۱۰۴۲ در ي مشهديقدس

  : انشاد کرد,شود يداده م رذکّ تيالً چند ذياتياي که اب يده و قصيافتبار
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  ٣٨٨  قند پارسي

  …رانـ صاحبقي ثاننـي دةلـ قبيناـ ثدر  شا زبانگ و بيخود ببال از شاد  قلم براي  
  …انـاهجهـن شـبال خانان زمـ اقةلـقب  اـدق و صفــ صةبـ کعشـينرـ آفرويـآب  
  …مصدر امن و امان , شجاعتيغ تجوهر  ف الهـر لطـظهـت، مــرامـرج کـتر بـاخ  
  ١ زمانينران تا اـ زمان حضرت صاحبقاز   قرنيچه  طالع نشد، درنـي چنين اآفتابي  

اي شاهجهان   از خلعت شاهانهي مشهدي قدسيلتجل  نغز و باةيد قصينا صله، در
 يالالخةأمر  صاحِب.يوست الال پي واال جاهش مانند لولويسرافراز شد و در سلک شعرا

 و ياقوت را از لعل و ي مشهديس دهن قديده قصين اة که شاهجهان در صليسدنو مي
  .يدهفت دفعه پرکنان  بهجواهر

س بعد ؤتخت طا  به معروفي اورنگيخ، و تاريع وقايشاهجهان صاحبقران، از رو
 را  هجري۱۰۴۴ال  سلخ شويوم منجمان س. کرديرت هفت سال تعم در مداز صرفه کثير

 ي مشهدي قدس.ر دادند قراي صاحبقران ثاني اعني شاهنشاه گورکانيني اورنگ نشيبرا
 چنان يخ قطعه تارس گفت و در حضور شاهجهان اينؤ تخت طاين ايخاي تار قطعه

س ؤتخت طا  زمرد خام برينايم ه بيخ قطعه تارين و نقش ا حکي که برايافت ينشگز
  :نويسد ير داده م تذکّنامه شاهجهان صاحب .حکم فرمود

 ة صفحينت زه محضر اعنيبدار شاعر فرشتآن از اشعار آ کتابه درون و …”
 تخت است ي پامد شعرايآ تخلص که از سري محمد جان قدسيحاج روزگار

  ٢“… زمرد خام نگاشتهينايبم
 سروده ضمناً ي مشهدس که قدسيؤ تخت طايخ تارةچند اشعار آبدار از آن قطع

 :شود ينقل کرده م
  ي فرخنــده تخــت بادشــاه  زهــي
  ل مکمــيکــردش کــه مي روزفلــک

   صــرف شــد پــاکبحکــم کارفرمــا،
  يده کــشياش عمــر يــه پابــراي… 
  ينــا ميگلهــا بــود , در افــراطش…

  ي الهـــأييـــد شـــد ســـامان بتکــه 
ــيد ــداخت اوزر خورشـــ   ل را بگـــ
  … افـــالکينـــاي مبميناکـــاريش

ــاتم ندهــرگ ــسر خ ــسر ب ــده اف   …ي
  …ينا چون چراغ از طـور سـ       فروزان
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٨٩

  يپـا   شاهجهان را بوسه بر     دهد …
  مکـان را   کـون و    تـا  يست باق اثر…
  يش جــاين، هـر روز  چنــي تختـ بـود 
  از دليدـان پرسـ زبشـيخ تاروـچ

  …ي قدرش فلک سا   يه شد پا  ن آ از
  بـــود برتخـــت جـــا شـــاهجهان را

ــراج ــشور ز خ ــت ک ــر هف ــاي   يش پ
  ادلـاه عــنشـاهـگ شـبگفت اورن

  ١) ه١٠٤٤(  
 ين اسهال در الهور اةعارض ه بي مشهديم قدس ۱۶۴۶ برابر ه ۱۰۵۶ يالثان يعسلخ رب

 استخوانشيرغ  وانجمن شمع و باديآ نصرةتذکرقول  هپدرود گفت و ب را يجهان فان
  .رسد  نمييق تحقةيپا  به شدنير مدفنش در کشميمشهد مقدس بردند و دعٰو به

 اللسان س ذاتش و محمدت صفاتش را رطب تقدي، مشهدينگاران قدس  تذکرهةهم
  صاحِب.اند تش سرودهاعتراف کماال  را باي ويسنج  سخني و استاديرگيو چ اند گفته
  : نوشته است کهي قدسة درباريالالخ يفلطا

 همه را خوب ي و غزل و رباعي و مثنويدهست، چه قص ا پهلوانالحق …”
  .٢“گويد يم

  : مرقوم است کهي نصرآبادةدر تذکر
 يات ابي گاهيدها در قص ظاهر است، امي طور سخن او کمال شاعراز …”

 ياشعار ,يدم دير او را فقديوان …قدرت دارد يلي خيده در قص.نسبت دارد بي
 هم ي مسموع شد مثنو. شديده دير کشميف در تعرييکه در هند گفته مثنو

  ٣“…قدرت گفته ه بيارنظم آورده، بس همشتمل بر غزوات پادشاه ب
 يالشعرا داده است و ملک ان زمان قرار را حسي مشهدي قدسالشعرا کلماتصاحب 

 ين و منتقدمينق محقّي مشهدي قدسييالشعرا  ملکة دربار.عصر شاهجهان خوانده است
 يسند  راي و قدسرسد ياستناد م ه بيم ابوطالب کلييالشعرا فاق ندارند چرا که ملکاو اتّ

داده صاحب  ر را تذکّي مشهدقدسي يطراز  و سخنيي سخنگوي استاد.يستن
  :يسدنو  ميالشعرا کلمات
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  ٣٩٠  قند پارسي

 بالغت از ي گويپرداز  و غزلييگو يده در قص. صاحب قدرت بودسخنور …”
 ١“… خوب گفتندي و صعوبت راه مثنوير کشميفدر تعر …ربود اقران مي

 را مشغوف ي مشهدي قدساالفکار نتائج ة در تذکرياهللا گوپامو محمد قدرت
 کشف رموز سخن و حلّ ه صفاتش را بيذات قدس داده و  قراريرس يقه و دقيسنج نکته
 را ي مشهدي قدسي خدمت استاد.داده است  قرار منتخب زمانهييگو  سخنيقدقا
  :کند که  نذر مييشمندياز نگونه ينبد

ذهن و ذکا و  ه بيگانه ين، رنگين مضامي و ادابندينطبع مت ه بيپرداز  نظمدر …”
 يبرهمنون …افراخت تفوق مي هطبعان عراق و خراسان سر ب يفکررسا و عال

  ٢“…يافت شاهجهان بادشاه دري حضوريضطالع ف
 را جان ي مشهديقدس ,ي آزاد بلگرامي غالم علآزاد سرو  به معروفمآثرالکرامدر 

 يزي او چير کشمي مثنوة درباري شمرده است ولي گستريروح معن  ويپرور سخن
  :يسدنو  مييشسنج  در ذکر سخن.ننوشته است

  ٣“… غزلش چندان رتبه ندارديکن خوب است لي قدسةيد و قصمثنوي …”
 را قبول يش از نعتهايکي را کمال حاصل بود و ي مشهديدس هم قييگو در نعت

 ي نعت قدسين و اردو بر ايه صدها شاعران زبان فارسقار عالم حاصل است و در شبه
  :کنم  نقل ميينجا نعت را اين از ايتها بيمناًت .اند  کردهين تصميمشهد

ــا ــيد مکـــمرحبـ ــدني سـ   ي العربـــي مـ
  يـرانم جمـال تـو عجـب ح         بـه  يـدل  ب من

ــسبتي ــست نن ــو بنــ  ي ــذات ت   آدم را ي ب
   ز تـو سرسـبز مـدام       ينـه  بـستان مد   نخل
   ملک عرب کرد ظهـور  ين پاک تو در   ذات

  شب معراج عـروج تـو زا فـالک گذشـت         
  نسبت خود بسگت کـردم و بـس مـنفعلم      

  ي چه عجب خوش لقب    يت و جان باد فدا    لد
ــد اهللا ــست ب ــه جمال ــوالعجبين اهللا چ   ي ب
  ي نـسب  يچـه عـال     از آدم و عالم تـو      برتر
ـ      زان   ي رطبـ  يرينشـ  ه شده شهرة آفـاق ب
ــزان ــرآن ب ــ ه ســبب آمــده ق   يزبــان عرب
  ينبـ  يچ نرسـد هـ    يدي کـه رسـ    مقـامي   به

ـ   تو شد بي   يسگ کو  ه نسبت ب  زانکه   يادب
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩١

  يـات  آب حيي و تـو   يم تـشنه لبـان    ما همه 
   مـن انـداز نظـر      ي رحمت بکشا سو   چشم
 يازـز و نـد عجـص هتاده بـ تو اسيض فبدر

  يد تـشنه لبـ  گـذر   مي حد  فرما که ز   لطف
ــشي قراي ــي ــمي لقب ــي هاش   ي و مطلب
 يبـ و حلنيـيم ي، و طوسي و رومگيـزن

يبـ قل بــي و طب  بيـيبـت ح ــ ان ديـسي  
  

  ١يطلب انـدرم يپ يتو قدس  يوـس دهـآم
  

  ير در وصف کشممثنوي
 مقاله ين ايطرف موضوع اصل ه بنده بي مشهدي قدسة درباري طوالنيد تمهينبعد از ا

 دارد که ي طوالني مثنويرنظينو مير در وصف وصفت کشمي مشهديقدس .راجع شوم
 ي خطّة نسخي است و از رويت پنج صد و هشتاد بي داراير کشمي شعراةتذکر يرو از

  . دارديت و نود و شش بيصد سمثنوي اين  بهزاد مربوطآ موالنا ةکتابخان
 ينکند و ا نعت ابتدا مي و از حمدرا  ير کشميفتوص  بهع خودش راجي مثنويقدس

  :شود  آغاز مييرين زيات از ابيمثنو
  انـاحب کالهـ ده صيرازـافسر  انــاهــادشـاه پــادشـام پــنـب  

  ٢ از شاهجهان دادينت را زجهان   کن فکان داديب که زخداوندي  
*  

  يرم از ضـــميآور بهـــار جـــوش بـــه
ــه ــرز ب ــد خوط ــشم حم ــني ــنا ک    آش

ــ  ــک دارد تمنّـ ــم نمـ ــسن داغـ   ا حـ
  د مــات صــفات باغبــانم گــر کنــ   

   گلشن چنان کن روشناسـم   درين …
  کلکــم آن حــالوت ده رقــم را ز …
  م کن کرامتـتانـ بوسيـن ز گلي…

  يـرم  عرش و فـرش را، در اللـه گ         که
ــانم ــاگوزبـــ ــاکني را ثنـــ    ثنـــ

ــه ــشمير ب ــراغمک ــت ده س   … مالح
ــاغ صــلوات فرســتم بــر   …جمــال ب

  …ياسـم  رنگ گـل کنـد بلبـل ق        که
  …که از شهدش گلـو سـوزد قلـم را       

  ٣…يامت تا قيشمست بو باشم که
  :يدم گوسلّ  ويه اهللا علي صلّي در قسمت نعت نبونهوگ همين

ــوزلـــف بـــه ــنبلم بـ ــادهي سـ ــم   ثنـ ــصطفٰ گل ــت م ــگ نع    دهي را رن
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  ٣٩٢  قند پارسي

  نعــت شــاه لــوالک ه کــن بــدليــرم
ــ روان ــن آب ــو ي ک ــتش بج   يم از نع

ــل ــرده پي روز گــ ــادم بيمبــ   يــ
   خاک پـاکم   ي چون سرشت  ز مهرش 

 مـن کالهـج کـ کيبـت نـ نعيـپ

   کــن پــاکيـر  را ز حــرف غمـم کال
  يم بـشو يـر وي  دست از هرچه غ   که
   سـاز شـادم  يـسو  زان دو گ   سـنبل   به

ــه ــرش ب ــسپارمه ــاز ب ــاکمي ب    بخ
 مـاهـادشـن پـن کـخـ سمـي اقلدر

   آغـــاز کالمــــم ير کــــشمبـــود 
  

  ١ مانـد سـبزنامم  ير چـون کـشم  کـه 
  

  افزا و بهار گلشن آن  روحي و آب و هواير ملک کشمتعريف
ه  خطّين هفت کشور و سواد اي را آبروير مرز کشمي مثنوة حصّين در اي مشهديقدس

 ير خاک کشمسايآ  و طراوت و نظارت بهشتي و شادابي چشم بهار و سرسبزةرا سرم
  :کند  مييسنج  نغمهگونه ين چنانچه ا.دهد  قرار ميي خوبير و جهانگيرا رشک طوب

  ير و خاک پـاک کـشم    ير کشم خوشا
   هفــت کــشوري آبــروير کــشمچــه
   آب و رنگ باغ و بـستان ير کشم چه

   سـرمة چـشم بهـار اســت   سـوادش 
ـ  سوا    نهـاد اسـت  ياش رسـم   هد خطّ

   روان راينجـــا نـــشو و نمـــا ابـــود
  ي هر زمـانش رشـک طـوب      ز سبزي 
ــوش ــوه و ب ز ج ــبزه در ک ــان س   ياب

 آن گلها که مشهور جهان است جز

  يربرزد بهشت از خاک کـشم    سر که
ــاه ــدن از دنگـ ــازيـ ــره او تـ    و تـ
ــير ــانشاس ــر زم ــد ه ــستان  ص   گل
  اسـت   آبشار يرش ش يجو  و بهشت

   مـراد اسـت  ينجا از سواد ا ي سبز که
   بوســتان رايــن اســت ايگــر دبهــار

ــوب  جهانگير ــبزانش بخـ ــد سـ   يانـ
ــين ــشته  زم ــشته و ناک ــسان ک   يک

 ٢ بوستان در بوستان استينجا اگل
 يش بکر معنيض از في فکر قدسي وي چنان پر از سبزه است که براير کشمينزم

 . استي مثل زمرد روان و جاريرنظرش آب کشم ه و ببافد ي درمين زمرديقال
 از يات دارد چرا که خضر آب حيتخضر فوق  در نگاهش برير کشميزارها سبزه

نوشند و در گلشن   ميا جام خلود ريا رعنا از دريها  سبزهينسرچشمه خورده است و ا
شان  يند و آوازهاا  و الل گشتهر گل بلبالن کيها سبب جوش و جنب خنده  بهيرکشم
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٣

 را او يماقل  گلشن سبز، چراغ هفتينها در ا  از شعاع و عکس الله.شود  نميوعمسم
 چونکه .يابدنما  و  مانند وطن است که در آنجا نشوير باد صبا کشمي و برايندب تابان مي

جانب  هب  روياحت و سير سي از بهشت برايشان نبود لذا اير سي براي جاهشتيان بيبرا
 است که معشوق يدهآن مرتبه رس ه در حسن و جمال تا بير کشم.اند  نهادهيرکشمگلشن 

 يمشو محبوب خراسان و عراق گشته است و چون خراسان صدها مصاحب و ند
 خودش هندوستان ي از پهلوير کشميم حر. اوستيميهستند و عراق از خاکساران قد

را مشرزنده رود اصفهان در .دبيا  مييض او فيمت از نسف ساخته است و کشور تب 
آلود   عرقيبا مرز بوم زين اي عراق در جستجوةي خروشان است و ناصير کشميآرزو

  :يدگو  مييقدس .گشته است
   طاق اسـت   ير آنچنان کشم   بخوبي …

  يمشنـد   چون خراسـان صـد     ز هرسو، 
ــرمـــشرِف ــد در جنـــب حـ   يمش هنـ

  يــــش زنــــده رود از آرزوخروشــــان
  ير راســت ســنگ ســرمه تــدبصــفاهان

   يکـــسر ملـــک دارالمـــرزوقشز شـــ
   را در جلـــوة نــــاز ير کــــشمســـزد 

   مبرنــــامينجـــا  شــــام را اصـــفاي 
   در برابــــري آفتــــابير کــــشمچــــو

  يـر عنـان گ    شرم بطحـا گـر      نباشد …
ــي  ــا ملک ــوا خوش ــه از آب و ه   يش ک

ــبزه ز رشــک… ــشم  س ــوه ک   يرزار ک
  خزان را در گلـستانش چـه کـار اسـت          

ــحر… ــابل ز س ــته ي ب ــاکش سرش    خ
ـ   ي کـ   ز دريا  …   سـحابش ت  کـشد منّ
 ت کشورـهف زد، گرـس  را شبيهش…

  عــراق اســت کــه معــشوق خراســان و
ــراق ــد عــ ــساران قــ   يمش از خاکــ

ــاک  ــر خـ ــمعطّـ ــس تبـ   يمشت از نـ
ــرق ــزان رع ــستجو ي ــراق از ج   يش ع
ــو ــي چ ــدصــلوات گو ب ــشمي ــام ک   ير ن

   در آذريـــــم داچــــو آذربائيجـــــان 
ــزار ــ!  اهللا اکبـــرهـ ــو چـــه شـ   يرازکـ

  شـام  چه نسبت صبح صادق راست بـا      
ــاممبــر   …يگــر ملــک دي خــوب کــو ن

ــاز ــد آحج ــي ــشم  ه ب ــوه ک ــوف ک   يرط
ــود ــتبـ ــرا ه گلدسـ ــاروب سـ   يش جـ
ــم، ــروزه فز غ ــدني ــود , در مع ــرپ ش   ي

   هر نهـالش صـد بهـار اسـت         يد ص که
ــوايش ــازه وه ــته   ت ــسنش برش   …ح

  … آبـش  بخـشد  يت هـوا مـ    منّ   بي که
 ١رـــرسـد بـدنـنـرف بـش و درـ قپي
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  ٣٩٤  قند پارسي

مار باغ  شاله بخش معروف به باغ فرح
 دل است که ي باغهاين از بهتريکي

 است و يافته تيبحکم شاهجهان تر هب
 که يوقت. مار معروف بود شاله قبالً به
 را ين شد ا وارد کشميرںشاهجها

فرح بخش موسوم  عوض کرده به
 .ساخت

 يبايشواند که نقش رخسار زر نت و هر مصواست يبا بسا رعنا و زير کشمةچهر
ين ايش دستهاياش ازل است که مشاطگ خود نقّير کشمي رويباير زبکشد و مصو 

چنان ساخته است که اگر هفت  ه راخطّ
 را يرشرف کشم و  قدري از پيتي گيکشورها

 يقشنگ حسن و  بر.حق است برسر ببندند،
 الل يرت مرز بوم بلبالن از وفور حينا

 هستند ي چنان غنيار دني اي فقرا.اند گشته
 شال يها  شاهان جهان خرقهيکه برا

 چمن يبايخود بهشت بر ز .فرستند مي
  .کند  جانش نثار مييرکشم

 شاخ يک ير کشميها  را از سبزهارم ي،قدس
 .دهد  گل قرار مية دستيکه  خطّينسنبل و بهشت را از گلشن ا

 و يندشو  خودشان ميي رواز هوا  آبيها در شاخ درختان بجا يوهزار م  چمنيندر ا
درختان   سبب است که تاک مثل مار برين صندل دارند همي بويراي درختان کشم همه

 ة تنزّ.برد  هندوستان ارمغان بر شگال ميي برايش است که ابر از هواينجا هم.اند يچيدهپ
 گلشن ين در ايم رنگ نس.يدشو  را از دلها ميينه کدورت و کيار دين ايهوا آب و
 ي اگر کس. ملون کرده استيار دين ايگلها  او بايني برنگ گل شده و هم نشيرکشم

 وفور انگور .چکد  بلبل ميخون يشها برد از شاخه  شاخ ميي گل سويدن چيدست برا
 خاک مخمور ينا  کرده است که نرگس ازخود يچنان سرمست و ب  راين سرزمينا

 آب، آب يجا هزار ب  چمنين ايرابي سي گلستان است و براين ايار خضر آب.يدزا مي
  :يد گوي قدس.رود کار مي ه بيوانح

   ملک استوار است   ين حسن ا   بناي …
  يـر  دلگ ستنيـ  خوانـده انـدو      بهشتش

ــأثير… ــشم   ز ت ــاک ک ــوا از خ   ير ه
   و نمک برخوان امکـان     چو سبزي  …

   را بـــابير تـــر بـــود کـــشمهـــواي

ــت ــهمالح ــنزاد ا  خان ــار دي ــتي    اس
ــه ــشم ک ــان آالم ک   …ير دارد در جه
ــر ــتة ت  ب ــتة گــل دس   …يــرآرد دس
ــود ــشمب ــس آراير ک ــ ب ــواني   ش خ

ــرد    از آبيمــــت قيــــد را فزازمــ



  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٥

ــرب ــمانز مطـ ــر ز ناهي آسـ ــد پـ   يـ
   را تــابير دارد فرقــت کــشم کــه…

  يـــر و دلگياي قدســـ افـــسرده چـــرا
 

ــام ــوروز  تم ــال او ن ــد  س ــا عي   …ي
  …آب خورد   شهر از هوا دل مي     درين
  ١ير اسـت کـشم    ير کـشم  ي بکـشا  نظر
 

   پنجالير و کوه پيرم کشيها  راهمشکالت
 را نکوهش کرده يار دين اي راههاي ول, بودير کشمة خطّةيد اگرچه گروي مشهديقدس

 پر از يها  راهة درباري اعتقادم درست است وليرکشم  بهاست و گفته است که اگرچه
داده   قطع راه را مشکل گفته و راه باطل قرار.يابم اعتقاد خودم درست نيراشکال کشم

 يناو ا .يست ني راه پر از خطر و اشکال خبرين مشکالت اة که ترا درباريدواو گ .است
 .ها است  راهينن ايدمند نوردزو زال فلک آر.خواند  و خونخوار مييکها را بار راه

 ير و مشکالت معروف است اصالً از راه کشميها راه فقر که در دشواريدرنظر قدس
 است يال فقر ترک دنگام او,ن فقرچرا که چنان درنظر رهنوردا  شده استيداهو

 يگر از ديد را بر انقطاع و ترک و تجرير است که سالک کشمير راه کشمگونه نيز همان
  :يد گوي قدس.يزدانگ  جهان برمييها هخطّ

   اعتقــاد مــا درســت اســتيرکــشم بــه
ــود ــشم بـ ــع ره کـ ــشکلير قطـ    مـ
ــر نيکــت راه باريــن زمگــر   يــست خب
ــشم  ره… ــر از ره ک   يداســت پير فق

ــن ــه دري ــا ب ــوردان ت ــزل  ره، ره ن   من
  يـک  بار ير همچون دم شمش    رهي …

 ـيگـ زنيوـاز م رــت يـچيـده پرهـي

   براهش سخت سست است    يمان پ ولي
ــه ــق ب ــ ح ــوان رس ــليد نت    از راه باط
  …يـست  کمر ن  ي کوه را مو   ي گوئ که

  ســـتيال آن تـــرک دن گـــام اوکـــه
  … کمـر دل   ي لرزان که بر مـو     چنان

  يــک تاريمــاش در چــشم ره پجهــان
 ٢…يرنگـ فيـغون دم تـ چيدـتن به

 يان کوه را بين ايطلبد و بلند يم خدا به پنجال پناه ير از کوه پي قدسطور ينهم
 سبب است که در ين کوه نتوان گذشت و همين ايهم از باال  که صبايدگو کرده مي

ثل لرزاند که م مي ي راه و کوه دل قدسين ايني و سنگيي خارا.کند دامن کوه گردش مي
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  ٣٩٦  قند پارسي

راندوه است که  و پيچرپ پيلي کوه خين ايها ه را. استيستاده در راه رهروان ايده کشيغت
 ي خواهد شد ولير چشم کوه پيشت ببندد او پ راه کمر همين ايدنسرکش ه بياگر جوان

 کوه ين اي است و بلنديده پنجال کوه قاف عزلت گزير از وهم پ.راه سر نتوان کرد
  :رايدس  مينهوگ ين اي قدسيان بينشکسته است در آخر ا آسمان ي کرسيها يهپا

  رانــدوه راه پيـن  ازيپرسـ   مـي  چـه …
ــفش ــع بابوصـ ــد قطـ ــرد دم رايـ    کـ
ــدي ــنجگــر ا  درخلي ــر راه چــون تي   ي

  ه تـن فرسـود جـان هـم         قـصّ  ين ز مرا
  راهـنـيع اـطع در قطـد منقـ شنفـس

   کـوه يـن  شود در وصـف ا    ين سنگ زبان
ــاز حــرفش ــم را  مــيي پ ــزد قل   …لغ

ــودين ــانم  درب ــا ي ــر پ ــشمي گ   ير ک
  زبـان هـم     شـد  ين حرف سنگ  ين ز دلم

 ١…ه کوتاه قصّيت حکايندراز است ا
 يع فکر رسا و بدي جورين پنجال ايرها و کوه پ اي راه نامه يت شکاين در آخر اولي

  :يدگو  برگردانده ميير کشمي حسن و رعنايخود را سو
   کــه راه آن بهــشت اســت گلــستاني…
 دــاشـگ بـنـتـرا دلـس چـش کــراه ز

   اسـت ه دهقان در آن گلشن چه کشت  ببين
 ٢دــنگ باشــ ســـيـــانم  درزمـــرد

  :گويد ي باز آمده مير کشميف تعري سوبعداً و
  ٣ير راه کشمي جان فداهزاران  يرگاه کشم  است نزهتين ااگر  

، آرا  مثالً باغ جهانير مختلف کشمي باغهاة خود درباري در مثنوي مشهديقدس
 ,بخش يضمار، باغ ف باغ شاله  بهبخش معروف آباد، باغ اکبرآباد، باغ فرح آصف باغ
آباد، نور باغ، باغ بحرآرا و  يش عيمباغ نس آباد، نشاط باغ، باغ صادق ,شاهزاده باغ
 ين در وصف اي قدسيات سخن گفته است و ابي و دلکشيي رعنايفراوان هآباد ب يگمب باغ

  .شان بر افالک رسانده است نزاهت و يييباباغها، حسن و ز
تر از باغ جهان آرا در دهر ير دلپذي که جايدگو  باغ جهان آرا سروده مييفدر تعر

 باغ از سحاب کرامت ين اي گلها. باغ نداردين و کوالب دل تاب فراق ايست نيداپ
  :است تر م باغ از فردوس خرينشود و نهاد ا  ميياريآب
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٧

  يــردل فروگ ,يي دهــر جــا نــدارد
   گلـشن بکـس ننمـود گـل رو     درين

ــاب   ــنبلش ت ــدا از س ــدارد دل ج   ن
   پـــروردة ابـــر کرامـــت  گلـــش

  بر نهادشيکو است ن ز فردوس…

  ير کــشمياز بــاغ جهــان آرا بــه 
ــشد ــه ن ــا غنچ ــذاش تعو  ت ــازوي    ب

  زلـف بتـان آب      خورده بـا   يکجا که
  …يامــت قامــت ســروش قزکــات

 ١وادشــر سـت نـر روشـز آب خض
  :گويد يآباد م در وصف باغ آصف

ــو ــو چ ــد س ــف ي آم ــاغ آص   آبــاد  ب
ــه ــش ب ــون ســت  آب ــزم چ   يزد آب زم
   زمـزم  ه چـشم  يـن ا  با گشت ي م قرين

   آبيـــن باشـــد گـــواراتر از  نمـــي
  يشـتاب  مغـرب گـر      تا به   ز مشرق  …
ــين… ــدگان  هم ــت آب زن   ي آب اس

ــد چــشمه نمادريــن ــي   ي عکــس زنگ
 ار کوه الوندـس مهـوقش چشـش ز …

   ملــک خــود را رونمــا داد  ســليمان
  يــزد آن از چــاه خةز چــشم ايــن اکــه
ــر ــاگ ــشمبــود ي م    آن هــمير در ک
  … باب ين خضر صد محضر در    نوشته
ــين ــشمة دچن ــر سرچ ــابي نيگ   …ي
ــدانبـــرو از   ي خـــضر بـــشنو گـــر نـ

  …ي عکــس فرنگــ ينهــا در آئچــو
 ٢…رت تا دماوندـک حسـرسانده اش

ح  باغ شامگاه هم از صبينافروز است که در ا  آن باغ دلي قدسباغ اکبرآباد در نگاِه
 بر يندل فرورد .سازد  را معتدل ميير سايعت باغ طبين اي است و هواياب يضنوروز ف

 ين در ا.سازد  را سرمست مييبهشت او هزاران اردي باغ فدا است و بوينبهار ا
 يخهاي و بيها يشه که رشود ير است که معلوم م معطّو يا گلبن چنان بويرزار کشم چمن

  :گويد ي چنانچه م.اند هو پيوستهآ گلبنها در ناف ينا
ــاد    … ــاغ اکبرآبـ ــرم بـ ــرات از شـ   هـ

ــر ــبزه مگ ــر س ــدهاش غلط  ب ــشمي   ير ک
   بـاغ خوشبوســت يـن  گلـبن ا  بنـوعي …
ــا… ــهر بهــ ــر  از خانــ   يمشزادان حــ

   فگنــدهي چمــن، شــاخ يــن از نخــل
ــويش    تــــاب دارديــــوان آب حز جــ

ــربادي،خـــوب اوراق چـــو گـــل،    داده سـ
  …يرجهـانگ   باشـد حـسن سـبزانش،      که
  …اش در نـاف آهوسـت   يـشه  ر ي گوئ که

ــسيم ــنــ ــراران ي از بــ ــدقــ   يمش قــ
  بمانـــد جـــاودان، چـــون خـــضر زنـــده

ــه ــدک ــضر را ســ ين چن   … دارديراب خ
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  ٣٩٨  قند پارسي

ــال… ــ نه ــت  يب س ــون قام ــار او چ   ي
 تـت افزاسـتان صحـ گلسنـي ا بهار…

  … ذقـــن بـــاريبآرد بجـــز ســـ نمـــي
 تـــ اساـيحـوادار مسـه اـجنـي امـنسي

  ١…است محال جا،ينا گل رنگ شکست  تــزوال اس يـان بـتـسـ گليــن ابـهـار
حکم  ه دل است که بي باغهاين از بهتريکيمار باغ  شاله  بهبخش معروف باغ فرح
 وارد ں شاهجهاکه ي وقت.مار معروف بود شاله  به است و قبالًيافته بيتشاهجهان تر

 باغ يي بر دلرباي قدس.فرح بخش موسوم ساخت  به را عوض کردهين شد اکشمير
 يات باغ ابين ايها و گلها يوه مة دربارسازد و مفصالً  حوران را فدا ميياغهابخش ب فرح

  :گويد يم . سروده استيرينش
ــرا ــرح م ــاغ ف   بخــش اســت منظــور ب
ــر… ــستان  زه ــرگش گل ــان نماي ب   ي
   بــود فــردوس اکبــر   خيابــانش…
ــاي… ــاده در   بپ ــر افت ــاه نه ــا ش   ي
ــرا دريــن…   ي هــر نهــالي گلــشن ب
ــتانها ا ز ديگــر… ــن بوس ــستاي   ن گل

   آســوده از صــوت هــزار اســتگلــش
  يدنـد  ند يـستي  آنچه با   چو در خلد   …
   بوستان را ينبخش است نام ا     فرح …
   نشــــستهيــــوارش در پــــشت دارم
   اسـت  يرعـالم دلپـذ    بخـش از دو    فرح

 ي جاين چنينان کس اـ در جهنديده

ــدارم ــوري آرزونــ ــة حــ   … روضــ
ــه از آئچــو ــاني عکــس روين   … جان

  …لبالـــب شـــاه نهـــر از آب کـــوثر
ــه ــدر شــــــ   اوار ازو دارد تمنّــــــ

  …ي کمـــاليف آورده تـــشربهـــار
ــود ــون  ب ــاز چ ــف ممت ــوانيوس    ز اخ
ــه ــدهوش ازک ــدا  م ــشارستيص    آب
ــرحن آاز ــاغ فـ ــش آفر  بـ ــدبخـ   يدنـ
  …ن بخشد فـرح خلـق جهـان را         آ از

ــدلخجــل ــون عن ــستهيب چ ــر شک    پ
   اسـت  ير ش ي و شاه نهرش جو    بهشت
 ٢يناک و فرح زاـش و فرحـبخ فرح

 صاحب . فرح بخش وجود دارديسمت باال بر است که يبخش باغ يضباغ ف
 ير کشمي باغهاة سرجملين، رضوان آئة باغ را روضينصالح کنبوه ا  محمدنامه شاهجهان

  :يسدنو چنانچه مي .ه استداد قرارين خلدبريثان و
 فردوس مثال خلدنشان يسرابستانها يادآباد فردوس بن  نزهتين منتزبات ااز و”

 رضوان ة آنها روضة سرجمل. جنان استيقا از آن رشک حدکياست که هر
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٣٩٩

 که سبز درخشان دلکش ين خلدبريبخش است و آن ثان فرح بخش و يض فينآئ
بخش  جهان حضرت ةکرده و برآورد  سرخورده سبزياتآن همانا خضرآسا آبح

 ينه قرين اينقر  شاالمار بيين در سرزمي شاهزادگامين است که در ااصاحبقر
  ١“…اند موده را احداث فرينبر بهشت
 يوار و دداند ي مي جوانامي اةندآوريادبخش را  يض باغ فين اي مشهديقدس
نظر  ه است که بي باغ چنان عالين ايبايي حسن و ز.يندب ع مي از گوهر مرصّيشحصارها

 . بزنديايي کبرة غلغلذن ايستادهؤ مثل ميش در محرابهايندب  به اگر سرو آن رايقدس
 .بزنند  که قبل از وقت معهود از شاخها سرند و گستاخ هست باغ چنان شوخين ايگلها

  :يدگو چنانچه مي
   بخــشم دل بــود شــاد  يض فــز بــاغ

ــصاري ــرد اح ــن گ ــش ي ــشن ک   يدند گل
  يـــديد  محـــراب درش را ســـروجـــو
ــوخي… ــان گرد ز ش ــد آنچن ــستاخي    گ
  يکشم بـر صـفحه مـد        تا  بوصفش …
ــاکنم ســـر،مـــدحش بـــه ــتان  تـ   يداسـ
 بـية غـامـ ختيـنوش ي متشـ بهش…

ــز ــام اکـ ــوانيـ ــي جـ ــد ي مـ ــاد دهـ   يـ
ــرة د ز ــوهر مهــ ــوار گــ ــد چيــ   يدنــ

ــؤذّن ــش  مــ ــت برکــ   …يديوار قامــ
  …شاخ  گل از  رويد ي از وعده م   يش پ که

ــد و  هـــر نونهـــالش ســـرشـــود   يقـ
  …ي گلـشن جـوان    يـن  هـر طفـل ا     شود

 ٢بــيـا عـنـ در ثيودـبـر نـ گلزّـنـت
  :گويد ي در وصف باغ شاهزاده مي جورينهم

ــود   شــاهزادهبــاغ   بــهي برجــب
  يش عالم قدس از هـوا     فضاي …
   بر فروزد  ي چون از تجلّ    گلش …
  دگر کوياـ چمن جين ا بهار…

  …يـاده قدرش بود گردون پ     با که
  …يش ربـع مـسکون از بنـا    فزاي

  …ســپهر آرد چــراغ طــور ســوزد
  ٣کو رـن نظـ گلشين ايرـ سقدر به
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  ٤٠٠  قند پارسي

 . استري معروف کشمي از باغهايکيباغ نشاط که بر ساحل دل واقع است هم 
 يگانه و يد و آن را وحيد کشاده فضا گويگاه  باغ را نزهتين انامه شاهجهان صاحِب

  .١هزار درجه بهتر شمارد  بهو  مرتبه واالتريک ه بينبر  پندارد و از بهشتين زميرو بر
 ين است و ايدهدد را  باغ نقشبنين ايبايي و زي خود دلکشي در مثنوي مشهديقدس

  :گويد يم .و باعث انبساط و فرحت قلب و جگر گفته استباغ را سبب نشاط عمر 
ــت ــوا دل ــر ه ــت ي را گ ــساط اس    انب
ــه ــو بـ ــوهيشپهلـ ــام کـ ــرد فـ   ي زمـ
   دامــنش چــون دامــن گــل بپــاکي…
ــه… ــوزوني  ب ــارم ــه   چن ــارون ب   از ن
 گلشن  سبزين گفتم سخن ز ز بس…

ــشاط عمــر در  ــاغ نــشاط اســت   ن   ب
  …يشـکوه   بلکه خـضر بـا  ي کوه چه

  …گـل  خـرمن  ين خوشـه چـ   نسيمش
ــه   ــن ب ــد چم ــار ص ــزانش از به   …خ

 ٢نـرگ سوسـانم، بـد در دهـزبان ش
 يف در تعريزآباد ن يش عيمآباد و باغ نس  در وصف باغ صادقي قدسي جورينهم

 از آباد  بوستان صادقي را صفاي و. سروده استياتآباد اب يگمباغ و باغ بحرآرا و باغ ب نور
 فراوان يم را در باغ نسيض فيمنس يگرطرف د ه ب.يدآ  صبح صادق نظر مييوضاتف

 باغ بحرآرا را يگر ديسو هدهد ب  قراري طرف بهشت جاودانيک نور باغ را اگر .يندب مي
 باغ ي حسن و دلکش.شود ر ميدهد که از عکس رخسار محبوب منو  مييه تشبينهاز آئ

  :يزبان قدس هود ب خ.ردآ  رعشه و لرزه مييدآ ي باغ مين ايرس  به کهباد بر باد صبا وقتيآ يگمب
ــفاي ــتانص ــادق بوس ــادي، ص    آب

  بارک هرچه کشتندـ خاک مدرين
  يـاد  دهد ي صبح صادق، م   ز فيض 

  ٣…صادق، سرشتند مهر جعفر هب
*  

ــسيم ــن ــسيض ف ــاغ ن    اســتيم در ب
  يز دسـتند   ت يش سروها شوخي   به …

  اکـــور از تــگـ اندنــي چرايــب

  … اسـت يم قـد يـدان  از مر  بهشتش
ــو ــب آزاد چ ــل مکت ــتند پي طف   رس

  ٤…چنارش دست اندازد بر افالک
*  
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٤٠١

ــشت ــاودانبه ــت ي ج ــاغ اس ــور ب    ن
  ي خاليسـتت نـ کز رطوبنسيـمش

   معموره را چشم و چراغ است      ين ا که
  ١…يارـاعتب  بييشـة ششـکسـته

*  
ــا ــرآراز دريـ ــاغ بحـ ــاننما  بـ   يـ
  رــت ازه وـ تيواـ باغ از هدريـن

   جانـان  ي عکـس رو   ينـه  از آئ  چو
  ٢…ز سردرختان را گذشته آب ا

*  
  بــادآ هنــگ بــاغ بــيگم کــرد آچــو

   گلشن يزه پاک ين بس وحشت در   ز
  ودـ بياـاغ را از بس حـ بنـي اگل

   افتـــاديـــد در رعـــشة جاوصـــبا
   را خـــار دامـــنياســـمن نگيــرد 

  ٣…نگاه نرگسش بر پشت پا بود
  و در سراسريندل گو واقع است که آن را کوالب دي کوالبيردر شرق نزهتگاه کشم

  :يسدنو د دوم مي در مجلّنامه شاهجهان صاحِب .سزا دارد هجهان شهرت ب
 شهر که از فرط نقش و يسمت شرق  است واقع دري تاالبين اسواي و …”

 ياالشکال همانا شاهد  مختلفي انواع سبزهاي رنگارنگ و انبوهينگار گلها
 و ييدلکشا فتح دال و بر ه است ب»لد« آن يدالل است و نام نام سراپا غنج و

  ٤“… استشهاد و استدالل استةي تن سرماة همييافزا فرح
وصف کرده »  تاالب صفاپوريفتعر« کوالب را تحت عنوان ين اي مشهديقدس

 آن نور ي را داراين کوالب بسته است و اين ايننگار  نقشي جزوة مثنويناو در ا. است
 ينظر قدس بلکه دريست کوالب آب نينآب ا .نبود ريس را هم مينب داند که جام جهان

 کوالب عکس ين است چرا که در آب ايرپذ  در آن انعکاسيار ي است که ابروينهآن آئ
 است که در آب ي ابروان نموداراند و عکس گل، مثل آتشيها ي همچون کجها يکشت

 ةغمز و ناز سان با کوالب مثل طاؤين در اين و نگارين رنگهاي يکشت. اند افروخته
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  ٤٠٢  قند پارسي

 است که يده رسانيحد ه کوالب را تا بين ايبايي زيلوفر کول و ناند و گلهاي خرامان
  :يد گويقدس. يدآ نظر مي ه بهشت بمانند

ــ  جــام جهــانبــود ــور گرچــه پينب   رن
ــش ــشتز آب ــا ي عکــس ک ــوداره    نم

ــاده  ز ــش فت ــل در آب، آت   عکــس گ
  يــا دري روير مهتــاب و ســ شــب…

  ي برقـــرار ي آســـمانيـــا درچـــه
ــان… ــشت خرام ــرين رنگــي ک    بلنگ
ــه ــشتن ــنا  دريها ک ــا دري ــدي    روانن

ــوبي ــف ز خـ ــر سـ ــازنينه هـ   يني نـ
ــر… ــار ديگـ ــشم بهـ ــر دير کـ   يگـ
  يــــدا آب پيــــانم  در چمنهــــا…

  يـد د  را ير است آنکه تـا کـشم      بهشت
  سـر   تاالب درين دولت دارد ا    چه …
  ا نازـمـ برهتيـس کش طاؤدـ کن…

ــفاپور  ــاالب صــ ــور تــ ــدارد نــ   نــ
ــو ــه از آئچ ــرو ين ــس اب   يــار ي عک

ــان ــز آبچن ــابي، ک ــي ــادهيض ف   … ب
  ا دل را مـــــصفّ ينـــــه آئدکنـــــ

ــاي ــول خورشــ ز گله   …ي زاريد ک
ــو ــشيده  طاؤچ ــان ک ــر س ــر برس    چت
  انـــد ســـان گلـــزار جنـــان طاؤکـــه

  …يني نــشي در بــرش کــشتگرفتــه
ــشتي ــانم  دربهـ ــوثريـ   … آب کـ
   مـــايـــدة نوخطـــان در دچـــو روي

  …يــد آب دزديــر از شــرمش بزســر
  …د همــا فــريــر گيلــوفرش از نکــه
  ١رده شهبازـرش کـ چتير جا در زکه

 ورناگ و اچول را وصف يها  خود چمشهي در مثنوي مشهدي قدسطور ينهم
 ترک جام يابدآن مرتبه رسانده است که اگر خضر ب ه ورناگ را بةچشم .نموده است

 ين که اگر سکندر اعظم آب از ايد اچول گوة کند و در وصف چشميوان حةچشم
 .مرد  نمييوان حة چشميخورد در جستجو چشمه مي

چنان  ه را بيار دين اوصاف ايرکشم ه خود مربوط بي مثنوين ا دري مشهديقدس
 شده ير از کشمي مانند گلزاري مثنوين ببان نموده است که خود اي و دلکشيباييز

 است و سخن يدا او هوي مثنوين از اي مشهدي قدسييگو  قدرت و کمال سخن.است
 يبايار دلکش و ز فن او رخسي دستهاي مشاطگ.مثال است  او بيي بندي و معنينيآفر

 در وصف ي خود هم قدسةظفرنام در . استيدهتر گردان تر و برازندهيبا را زيرکشم
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  قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير  ٤٠٣

 ير کشميزا  جانفزا و کرشمهة او از خطّيفتگي شين سروده است و از ايات ابيرکشم
  .رسد  ميثباتا هب

سخنان است  يرکشم ه که مربوط بي مشهدي قدسةنام ظفراز  يرين زياتاب ابنده ب
  :رسانم  مييانپا به ا رخود

ــس… ــشم  ز ک ــف ک ــشنير وص   ام يده ن
ــت ــر  نديدســ ــرو بــ ــدة بحــ    گردنــ

  يــست در آفـاق ن يي جـا  چـو کـشمير  …
ــم ــرقـ ــايم ي مـ ــنمـ ــشم ه بـ ــاد يرکـ   يـ

   راســـتينـــست اگـــر گفــتم ا دروغــي 
  

ــه ــشمير بـ ــه و د کـ ــود رفتـ ــده خـ   ام يـ
ــه ــالم ب ــشم ع ــو ک ــاير چ ــري ج   … دگ

  يــست اغــراق نيچ گفــت و گــو هــدريــن
ــه در ــذ   ک ــه ک ــفش از خام ــزادوص   بم ن

  ١… سزاسـت  شکه بستودمش آنچنان ک   
  

  خذ و منابعآم
  گره،  اعظم,ن، مطبع معارفحمٰٰ عبدالرينالد د دوم، سيد صباح مجلّ,يموريهبزم ت .۱

  .م ۱۹۸۴
 ينالد کوشش سيد حسام ه ب,ل و سوم، محمد اصلح مرزا مجلد او,ير کشمي شعراةتذکر .۲

  .ش ۱۳۴۶ ي، کراچي اقبال اکادمي،راشد
  .ش ۱۳۳۶ي،  بمب,ي سلطاني، چاپخانةاهللا گوپامو محمد قدرت ،االفکار نتائج ةتذکر .۳
 ي، کتابفروشي دستگرديد وحيد استاد فقيحتصح ه ب,يمحمد طاهر نصرآباد ,ينصرآباد ةتذکر .۴

  .ش ۱۳۴۱ ي،فروغ
 و يشي قريد دکتر وحيه و تحشيحتصح ه ب,دوم، محمد صالح کنبوه د مجلّ,نامه شاهجهان .۵

  .م ۱۹۴۷  الهور،, ادبي مجلس ترقّداني،يزدکتر غالم 
 ي، دالوري صادق عليحتصح همحمد افضل سرخوش ب ،)تذکرة سرخوش (الشعرا کلمات .۶

  .م ۱۹۲۴ الهور، يس پريرعالمگ
 ي، سنائةشارات کتابخانتسروش، ان مه احمدمقد  با,امه اقبالعلّ ، اقباليکليات اشعار فارس .۷

  .ش ۱۳۴۳
 عبداهللا خان، يح و تصحيسع ه ب,ي آزاد بلگرامي، غالم علدآزا سرو معروف بهمآثرالکرام .۸

  .م ۱۹۱۳ الهور، ,يمطبع دخان
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  ٤٠٤  قند پارسي

 موالنا آزاد ةکتابخان , کلکشنيونيورستي, ۳۴ ة شماري، مشهدي قدسيواند يخطّة نسخ .۹
  .عليگره, يگره عليدانشگاه اسالم

 موالنا ةکتابخان , کلکشنيمانسل, ۵۱/۷۷۶ ة شماري، مشهدي، قدسنامه ظفر ي خطّةنسخ .۱۰
 .عليگره, يگره عليآزاد دانشگاه اسالم

  



   طالب آمليهاي کشمير در شعِر صور خيال و زيبايي  ٤٠٥

  

  ي طالب آملهاي کشمير در شعِر صور خيال و زيبايي
  ∗ينيد فاطمه حسيده خورشيس

.  دارديگاه خاصّي در هند جاييباي و زيعي و مناظر طبيخاطر طراوت و شاداب ر بهيکشم
ز از ي و حسن اخالق و نياسي سي تجاريها نهيگر در زمي ديکشورها  باريروابط کشم
 بوده ين زبان ادارين سرزمي در ايفارس.  داردينگسستنا يوندي پي و فرهنگيلحاظ علم

 تن از علما و فضال و نن مدت هزارايده است در اياوج خود رس  بهخيو در طول تار
ران و از اطراف و اکناف جهان در يز پادشاهان از ايبان و شاعران و نياد, ان کراميصوف
  :ت شعر نشانگر آن استين بير گردهم آمدند و ايکشم

  همين است و همين است و همين است  وس بـر روي زمــيـن اســتگر فـردا  
و نجوي گ يو نظامشيرازي  مانند حافظ ي شاعران و سخنورانةن منطقه توجيا
  خود جلب کرده و آنهايسو را در هند و خارج از هند بهو ديگر شاعران  يرازي شيعرف
 يخته همچون طالب آملي فرهين آنان شعرايچنانچه ب, اند  کردهيينه قلم فرساين زميدر ا
اشعار ن ي از معروفتريکي اند و شعرشان آن ديار شده ييبايوجود دارند که عاشق زنيز 

  .بوده است
  است که اوي متجلّيت ويسنده در شخصيب و نويک شاعر ادي يعظمت و بزرگ

ن ي از ايطالب در جهان شعر. کند ياستعداد خود همعصران خود را چگونه متأثّر م با
ن موارد داللت بر آن دارد که شهنشاه يهمة ا. رود يشمار م بهاستعداد   باحاظ شاعرل

, ديسلطنت رس ر بهي که جهانگيوقت. دوست و شاعرپرور بود ز دانشمند ادبير نيجهانگ
 يافتند ولي يت او پرورش ميق و حمايه تشويشاعران در سا. دربارش پر از شعرا بود

                                                   
  .عليگره, عليگرهاسالمي يار بخش فارسي دانشگاه انشد  ∗
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 يژگين ويان همه شعرا ايدر م.  نهاديبر سر طالب آمليي را الشعرا  تاج ملکريجهانگ
  .سازد ي ميطالب او را ممتاز و مستثٰن

  احوال
خ يتار. ا آمديدن  طالب در شهر آمل به١ استياسمش موالنا سيد محمد طالب آمل

 يها بعد از آموزش. ٢باشدهجري  ۹۹۴ احتماالً در حدود سال ,ستيتولّدش معلوم ن
فلسفه و تصوف را فراگرفت و , ياضير, ئتي منطق و هيده سالگ در سن شانزييابتدا

مرو رفت پس از  کاشان و از کاشان به او از آمل به. ديدرجة کمال رس  بهيسيدر خوشنو
 هند رفت يسو اق هند از مرو بهي طالب در اشتي ملکش خان وابسته شد ولدرباِر آن به

  :ديسرا يچنانکه م
  ارتان بگذ سب  به طالب گل اين چمن   

 ب هندـ جانيه کسـهندو نبرد تحف
  مان بگـذار  ي پـش  يشو يبگذار که م  

 ذارـران بگـيا ش بهيه خويـبخت س
 ه ۱۰۲۸ر او را در سال يد جهانگيکمال رس توسط اعتمادالدوله به ر بهي جهانگدر درباِر

  :سدينو ي اعطا کرد چنانچه در تزک مييالشّعرا  لقب ملکيست سالگيدر سن ب
, دهي پوشي خلعت ممتازييالشعرا خطاب ملک  بهيخ طالب آملين تاريدر ا”

اعتمادالدوله بود و چون رتبه سخن او از همگنان   باياصل او آمل است چند
  .“تخت منتظم گشتي پايالشّعرا باالتر شد در ملک

  ان ويدگاه معاصريطالب از د
  :سدينو ي مي دربارة وي معاصر طالب آملخانهيم ةمؤلّف تذکر

سرا در همان  آن بلبل داستان.  دوران خود استيکتايدالزّمان ي فريا ه دوريو”
ل يا اول در هند در اوةر مرتبين حقي آگره آمد اةدارالخالف بههجري  ۱۰۲۰سال 

  مالحظه نمودميزيعز. انواع هنر آراسته  بادمي دياو مالقات کردم جوان  بااميا
  .٣“راستهياصناف سخن پ با
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 آن موالنا طالب است ياسم تام, ل استيعر خوش تخطالب بلبل آمل و شا”
هزار رنگ در  ن مستمعان را بهين و اشعار رنگيافکار مت  بان آمليمولد سرزم

قول  ل خود نداشت بهير و عدي نظييآورد در مصاحبت و مجلس آرا يوجد م
شتر يب  است که بهيح کاشين مسيالد م رکنيزاد حک  خان واله خالهي قليعل

  .١“نون آراسته بودو فعلوم 
 داشت يرازي شيعرف  بات رايمي و صمي مراسم دوستيد طالب آمليگفتة عبدالرش به

  :ديگو ي ميرازي شي دربارة عرفين او بود چنانچه طالب آملاو از معاصر
 ٢هـاي آفـريـن رويد ز تربتش همـه گل  خاک عرفي اگر طالب ابن غزل خواند به  

 و ي نهاده بود چنانچه از سن دوازده سالگيودک از کي در طالب آملي شعرجوهِر
  :کند يد که خود فخر ميسرا ي شعر ميزده سالگيس

  غير کلک من نشان ندهد کسي کز آب شعر
 پريـرو د کـودک دي يودفـتـر اسـالف شـ

 ,ديگنجان يت در سلک شعر مين شاعر برجسته در دو ساعت پنجاه و شصت بيا
 مشتمل بر هشتاد و چهار يا دهيک شب قصيدر  يچ خان الهوريچنانچه در مدح قل

  :ديل رسانية تکميپا ت بهيب
  اعري ز اهل سخنـن شـت چو مـسيمنم که ن

   کالمِلـلي ز اهـن قايـو مـت چـسيمنم که ن
 گواه اين دو سه معني همين قصيده بس است

 مامـده دم اتـپيـب تا سـر شـت از سـه يافـک
  :ک شب گفتيت است در ي بشنجاه و ش که پيا دهيز قصير نيدر مدح جهانگ

 شمار افتاد زخـم تير نگه صيـد بي به  چو شهسوار مرا چشم بر شکار افتاد  
 در عنفوان شباب سپرد يطالب آمل. ت استيست هزار بي بي دارايوان طالب آمليد

خ ي قطعة تاري مشهديملّا صبور.  اتّفاق افتادهجري ۱۰۳۵ وفاتش در سال .خاک شد
  :ب سروده استيرتن تيوفاتش بد
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ــب داد  ــتن طال ــو ز رف ــرخ بگ   از چ
  م گفـت  جستد  رخ وفاتش از خ   يتار
 

ــامروز ادا ــاد  يک ــا افت ــم از پ    نظ
  »طالب باد  ي ابن اب  يحشرش بعل «

 )ه ١٠٣٥(               

  يال در اشعار طالب آمليصور خ
ر و ي دانشوران و محقّقان از ارسطو تا خواجه نصةن هميخّرأدگاه قدما و متياز د

ن ين عنصر است ايتر يال در شعر اساسيالقول هستند که عنصر خ ج متّفقيوشيماين
. کند ير ميعت سي در قلمرو عناصر طبيست که طالب آمليقت قابل انکار نيحق

, ري کشميها ييبايکند چنانچه از ز يدقّت نظر مشاهده م  باز راي همه چينگر ژرف
سار و   سرسبز و شاداب چشمهيزارهامرغ, فام  نقرهيها اچهيدر,  زعفرانيکشتزارها
ار مانند گلمرگ و بوس يبخش آن د  فرحين از جاهايساز عالوه بر ا  زمزمهيآبشارها

, باغ نشاط, لمي بهت و جهيايکند در ي درست ميمرگ و سونا مرگ و پهلگام تابلو
, افزا باغ طرب, آباد باغ افضل, ميباغ نس, بخش باغ فرح, بخش ضيباغ ف, مار شاله باغ
 يها هزيانگ  باره رايغ باغ و باغ بحر آرا و نور, آباد شيباغ ع, باغ محمد, آرا جهان باغ

ش داده يشان آراي ايها و نازها کرشمه  باان راين بساط بيان کرده است عالوه بر ايبکر ب
ذوب جقدر مفتون و م ني شاعر را ايخواري و مي م, وفايد و رجا سررشتگيام. است

 يها فام و امواج  نقرهيها  و شوق و در حال در آبين سرمستيکند که در ع يم
 ,گر انتقال کندي ديجا  پرسکون بهين جايخواهد از ا يکند که نم ي ميز آب تنيانگ نشاط
  :ديسرا يکند م ين تصور ميز چنيش نياران و وابستگان خوي دربارة يحتّ

  نجاسـت يا که مجمـع خوبـان دلربـا ا        يب
ــشم  ــة ک ــدم ز خطّ ــيق ــدار ير برنم   مي

  شيگانـه کـشور دل خـو   يغارت ب مده به 
  چمـن  ن رو به  ينشجوان شد از نفسم هم    

  ستيـ  گلشن ن يشم هوا يکنج گلشن خو   به
  ام چــو فتــد راه اهــل درد بهــم کلبــه بــه
ـ ده در شکن زلف     يخز   ار معـذور اسـت    ي

 بـن طالـ چميوـدن بلبل سـيد رو بهم

  نجا و نازهـا اينجاسـت    يها همه ا   کرشمه
   مـا اينجاسـت    يجاشم و   يم مرکز ع  يمق

   آشـنا اينجاســت يهـا  کـه ترکتـاز نگــه  
   هوا اينجاسـت   يرو يکسب هوا م    به اگر

  کجا روم که مرا بـاغ دلکـشا اينجاسـت         
  نشان دهند که سررشته وفـا اينجاسـت       

  ام کـه جـا اينجاسـت       کجا رود دل آواره   
 تـرا اينجاسـس ت غزلـا که بلبل مسيب
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توان  يان الزم است ميجاز بياال و ي خييگو  و مخصوص در غزليدر فن سخنور
ه و استعاره خلق بيشتموضوع از مقوله   با راي خوبيرهايل شاعر تصويگفت که تخ

ن يوالن است از اجز يال تيصور خ  باعتيدان طبي در ميتوسن فکر خلّاق آمل. کند يم
  .ه داده استئرااجهت سخنان خود را در انواع مختلف 

  ليتمث
کند و در القاء  ي را محسوس ميل است که معاني تمثو اشگردن يتر  از برجستهيکي

 , سختيها  دره,بوهن ايها جنگل, ريجلگه کشمطالب . سزا دارد  بهيم سهميمفاه
 يها الش واژهيخ  چنانچه در صور.ده نگذاشته استير را ناديکشمخم چ و ي پرپيها راه

ره از فرط يغ  ورهيغ ر ويکودکان نابالغ و مرد پ,  سخت دشواريتنگنا, گر نکمارش
گر است از اشعارش  ات جلوهياها و در محاورات و کن لي تمث,ها  و کمال در مثليپختگ

  .داستيپ

  اغراق و مبالغه
 که ي در صورت,ستيت شرط نيقت و واقعي در مبالغه اصالً حقي نعمانيگفتة شبل به

  ادا کند که در ظاهر ممکني محال را طوريزيک چيست که  انيل در ايلطف تخ
است که او هر ال اغراق شاعرانه ين صورت خيتر عي وسيدر اشعار طالب آمل ١باشد
ان ي ميوند معنويز و پيانگ ار دليمبالغه در شعرش بس. کند ي ناممکن را ممکن ميزيچ

چنانچه در پر پرواز .  برخوردار استين تصرف هنرياجزا وجود دارد که شاعر از ا
ر عر شاي براساس نطق ز,ريگ ني آسمان زم,ريگ فسصبا ن, ريلش کوه باال آسمان زيتخ

  :نديب ي خود مير پايز را در زيهمه چ
ــا درآورديـــز بـــه ــيـــر پـ   يم راهـ

  يم برهنجــار کــوه يــعنــان داد
 رددـ که گيم بر کوهـيبک رفتـس

  ريـ گ ني زم ي آسمان گشت  يکه در و  
ـ که بود آن کـوه بـاال آسـمان ز            ري

 رـيگ ســم راه او نفــيـا در نـبـص
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عت پرداخته بلکه آهنگ و ارتعاش اصوات ي طبيرهاي نه تنها در تصويطالب آمل
  :کند يتر م کيعت نزديطب  باآرد و خواننده را يجان ميز در طبعش شور و هين

  ديک نشاط رسـ ي ها به  ش دل ياشز بس گ  
ـ انـدر آو  , گـوش گـل    هزار حلقـه بـه       زدي

   خـرام ه بود که گـا  يش حور روجلوه س  به
 

ــه ــ ب ــه نال ــه زنج خلةگوش ــال و نال ــخ   ري
  ريــ پرتحريهــا نــد نغمــهزب يچــو عنــدل

ـ تـن نـازکش لبـاس حر       صدا کنـد بـه       ري
 

  صيتشخ
ده يت آن دوره در کالمش ديال است که خصوصيص صور خيص از خصايتشخ

ر يات زي در اب.ا استيار متحرک زنده و پويا بسيت و اشعيطب  بهي ويها خطاب. دوش يم
چ و ي پرپيبارهاي که کنار جوييدهايب. کرده است درست يا شاعر مانند عکّاس صحنه

ر در ين را زنجي موج آفريبارهايشکل مجنون قرار داده و آن جو اند به ستادهيخمدار ا
  :ال را گسترش داده استي صور خيايوانه گفته دني ديپا

   نشـسته  يد مجنون يهر سو ب   به
  ن بـاغ  آ ورزد دريگيداهوا گر  

 

  ريـ  همچو زنجيده آبيچيپا پ  به
  رير انج يوان پرورد طفل از ش    ت

 
  ه مفرطيتشب
ال ين نوع خيا ت بهعيل است که شاعران طبي تخيها ن جنبهيتر ي از قويکيه مفرط يتشب

دن از دهن ي خلد چک,نيزدن جب  در کالمش غوطهي چنانچه و.ار دارنديتوجه بس
رخوار يم شگفت مانند دهن طفل شي نيها غنچه, ميشگفتن گل بدون نس, کودکان

  :ديسرا ي مي و.ر داردي تأثيس کردن معانمحسوده و در يچيب و پي عجرايره بسيغ ره ويغ و
  ر بـر زبـان گـذرد      يچو وصف گلشن کـشم    

  ب چـون مـسند  ي که بود عنـدل    يچه مسکن 
ــوا  ــساط ه ــب  يز انب ــه عج ــار او چ    به

  چنان کـه از دهـن کودکـان لعـاب چکـد           
ـ  يها کنان غنچه  شاخ جلوه  به   م شـگفت  ي ن

ــه ــان ع  ب ــف بت ــدر زل ــر باق ــم ــاري   دم ناچ
 يـيد او گوـيـاد و بـت بـه در حرکـشيهم

  ري تـشو  ين خلـد زنـد غوطـه در خـو         يجب
  که جمع کرده لب خويش غنچه مهر صفير

ــ ــه ب ــس يک ــأث ين ــل ت ــشگفد گ ــا ب   ريم دع
  ريچکــد ز لطــف هــوا آب از دم شمــش   

  ري که کشايد دهان خـوردن شـ      يچو کودک 
  ريــم تقرنکـه وصـف ســنبل بـستان او کـ    

 رـيد پـد ساعيـ ب,تـانسف جوـد زليه بـک
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نحو   بهعت رايگر عناصر طبي گوناگون و ديها وهي م,ها و پرندگان  گليطالب آمل
  :ديسرا ي ملوحد ع بخشد و به ين طراوت ميريز و شيانگ دل

   نازش لب رطب چو سـفال يز آبدار 
 ارــه تـور او درو نـه انگـه دانـز دان

  ريچو زر   به بش عذار ي س يز شرح رو  
 رـيون دانه دانه انجـ عقده چز عقده

ال ي در صور خ.کاربرده شده است ن مبالغه به آند که دريه را گويه مفرط آن تشبيتشب
سه ير را از جنّت مقاي در اشعار خود کشميآمل. گر است ه همه جا جلوهين تشبيشاعر ا

تغرق قدر مس ر آنيداند در وصف کشم يتر م ر را از جنّت فزونيزار و کشم چمن. کند يم
ات يع از ابيع بداي در صناي ويدست رهيچ. خواهد ير را مياست که در عوض جنّت کشم

  :ديگو يم. دا استيهو
  ري کـشم  يهـوا و  الـه بخـشد آب      يض پ يف

   جنّـت يجـا  سـتانم از حـق بـه       ير م يکشم
ـ وصف بهشت جاو     د از عاشـقان او پـرس   ي

ــنا  ــشامم از راه آشـ ــبح در مـ ــر صـ   ييهـ
 ييوش فضاـردند خـا کـ تماشيهرکس پ

ـ وگاز خشت خم نهادند        ١ري کـشم  يا بتـا  ي
  ري کــشميجــا ســتانم جنّــت بــه يامــا نمــ

  ري کــشميمـا را زبـان نگـردد جـز در ثنـا     
  ري کــشميغــام جنّــت آرد بــاد صــبا   يپ

 ري کشمي جنّت طالب فضاياـرضوان فض
*  

  هـم  ريتـأث پر يهـا  م و مـرهم   يها دار  زخم
  اريکند حسن خط رخسار      يچشم روشن م  

  م و بـاز   ينـ يب يم و م  يدير را د  يعرصه کشم 
 

  ر هـم  يش است ما را شـ     ي ع ةمانيزهر در پ  
  ر هـم  يست در کشم  ي ن هار گل ين س يدر بهشت ا  

  ر هـم  يـ  اجم ةم طالـب عرصـ    يابيمان  اگر  
 

  هيتشب
 .ه استين نوع تشبيشتري ب,خورد يچشم م بهال که در شعر او يان گوناگون خيم ه دريتشب

 رنگارنگ يها نان و نازکشان و کرشمهينکند و از بزم ناز يپرواز م اليشاعر در محشر خ
دشت  شود انبوه گل الله او را به يبرد و چون در طواف گلشن مشغول م يخوبان لذّت م

چه طور ممکن است که . آورد ياد مي دان را بهي آن خون شهيرساند و سرخ يکربال م
دور ن قطره ميکند و ا ي نشاط را مکدر نميطالب فضا. ذکر کربال بدون اشک باشد

                                                   
  .١٦٥ص , حبيب گنج کلکشن, ٥٠/٤٧ ةشمار, نسخة خطّي, ديوان طالب آملي  .1



  ٤١٢  قند پارسي

  

 اش پنهان است و نهيد بودنش در سي شهيآرزو. ر کرده استيگل تعب ها را به اشک
دان کربال است ينده شهي وجود خود را که نما,رساند يکمال م ر بهيدن گلزار کشميد با

  :کند يقانع م
  ييزند گـو  يام گل خون جوش م دهيز د 

 نه افتاد استـيس دم بهـي شهيصد آرزو
  نهاسـت يال ا دان کـرب  يکه قتلگـاه شـه    

 ١نجاستيت کربال اـاگر غلط نکنم دش
خواهد که اشعار  ي نم,ر زمزمه بکندين که در وصف گلشن کشميشاعر قبل از
قتاً ي حقيآمل. ديشو ير و شکر مي دهن خود را از شيابتدا تلخ. ديسرود تلخ را بسرا

 که هند دهد يغام مير بود لذا سخنوران و دانشوران را پيعاشق هند بود و عاشق کشم
  : استيمنبع سخن و معدن سخا و گوهر مقبل شناس

  ن رتبــه ســخا و ســخنيهنــدو ببــ درآ بــه
ــه ــناس  يهندجوهر ب ــضل ش ــدر ف ــد ق   انن
 

  نجاسـت يکه منبع سخن و معـدن سـخا ا     
ــش ــوهر دان ــهرواج گ ــدعا ا  ب ــتيم   نجاس

 
  هيکنا
ن يتر ازه گوناگون تيها نهي شاعر است که او در زمي حسيها تجربهاز د يه بدون ترديکنا

ه آداب و فرهنگ و يشاعر در رمز و کنا. ده استي خود را در شعر خود گنجانيها تجربه
  :سخن آورده ان را بهيري کشمييبايز

  ه مروبـن ملک و نيز خان آده درـپوش ديـب
  ه نور است و گرد او اکسيرـاک او همـکه خ

 اره کن که ز هر برگ سوسن و گل و بيدنظّ
 رـطيـر مـکر ابـش هي بـانـوده زبـن گشـچم

همه   بااست او» ليبلبل آمل و شاعر خوش تخ «يم که طالب آمليان بگويدر پا
 بلند ةيپا ف بهي افکار نازک و ظري کلمات پرشکوه و از موشکافکاربردِن  بهيشخوشبا

 خلق يريتصو  بان است که شاعر صحنه راي شعر همييباي و زحسن ادا. ده استيرس
 گوناگون بدهد و يرهايک مضمون تعبيهر جا که بخواهد برود از کند که ذهن خواننده 
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   طالب آمليهاي کشمير در شعِر صور خيال و زيبايي  ٤١٣

  

 يطالب آمل. ن وادار کنديتحس ه نهفته باشد که شنونده را بين تازگير چنيدر هر تعب
  :ديگو ين اشعارش مين که در اين صفات متّصف است چنيهمه ا به

 ١دمة حيوان برسـلب چش بهلب ما گر   تشنه لب جان بسپاريم و گلوتر بکنيم  
 موج آب خود را رها يها زار سرسبز و شاداب و از حلقه  شاعر از آن چمنهباآلخر

  :کند ير وجودش را گم مياد بود کبود غديکند و در  ينم
  چو آب آينه صافي يکي کبود غدير   اندوخـته ز حلقـه مـوجطرف زر به  

  منابع
, تابفروشي ابن سينااز نشريات ک, عبدالحميد عرفاني, تذکرة شعراي پارسي زبان کشمير .۱

 . ش١٣٣٥,  تهران,آتشکده

 . خورشيدي١٣٤٦, کراچي, اقبال اکادمي, خواجه عبدالرشيد, تذکرة شعراي پنجاب .۲

 . م۱۹۶۷ ,کراچي, اقبال اکادمي) اولبخش (, الدين راشدي  حسامسيد,  کشميرتذکرة شعراي .۳

 , م١٩٢٦الهور , مطبع کپور آرت, عبدالنّبي, تذکرة ميخانه .۴

 , جهانگيريتزک  .۵

 . م۱۸۷۱, مطبع نولکشور, آزاد بلگراميمير غالم علي , خزانة عامره .۶

, عليگره, عليگرهاسالمي گنجينة دانشگاه , نسخة خطّي, طالب آملي, ديوان طالب آملي .۷
 .شهر عليگره  بههجري ۱۳۵۹نوشته , ۲۵۶ ةشمار) ۱(فارسيه نظم 

 حبيب گنج کلکشن, ٥٠/٤٧ ةرشما, نسخة خطّي, مؤلّف طالب آملي, ديوان طالب آملي .۸
 .عليگره, دانشگاه اسالمي عليگره

 . م۱۹۴۰ ,الهور, دپو کتاج ب, عبدالباقي عباسي, ۱ج , از بابر تا جهانگير, سيرالمتأخّرين .۹

 .گره اعظم, ٤ج , شبلي نعمانيالعلما محمد  شمس, شعرالعجم .۱۰

 . ش۱۳۵۸ , تهران,انتشارات آگاه, شفيعي کدکني, صور خيال در شعر فارسي .۱۱

 . م۱۸۹۴ ,کلکته, مرزا اشرف علي, مآثراالمرا .۱۲

 انتشارات شعبة فارسي, ده بلقيس فاطمه حسيني سيةمرتّب, مقاالت امير حسن عابدي .۱۳
 . م٢٠٠٣ ,دهلي, دانشگاه دهلي
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  ٤١٤  قند پارسي

  

  کشمير  بهي راجع محلّنويسي فارسِي تاريخ  بهنگاهي گذرا
  ∗واصف احمد

استوار , محکم, از سپيده دم تاريخ بشري روابط فرهنگي و ادبي هند و ايران خيلي قديم
عبارت ديگر مردم هند و ايران دوست قديمي و صميمي  هب. تني بوده استسو ناگس

ان گفت زبان فارسي که کمابيش تو مي. اند هستند و از يک ريشه منشعب گرديده
مرور زمان   با,عرصه گذاشت به  هند پاةقار شبه  بهورود محمود غزنوي  باهمزمان

 ةقار الفاظ ديگر شبه  به.ي و تکامل گامزن شدسوي راه ترقّ  بهمرحله  بهه و مرحلهپلّ به هپلّ
 استقرار سلطنتاز لطان محمود غزنوي و خاصه پس سهند کمي پس از حمالت 

 يکي از مراکز , غوريالدين غالم سلطان شهاب,  ايبکالدين  قطبتوسطمستقل اسالمي 
صورت   بهدر دورة تيموريان هند اين سرزمين پهناور. رفت  ميشمار ه فارسي بادبيات

س سؤم. سخنوران و نويسندگان فارسي درآمد, بزرگترين مرکز و مرجع دانشمندان
 و جانشينانش) م ۱۵۲۶-۱۵۳۰/ه ۹۳۳-۹۳۷( بابر محمد الدينسلسلة تيموريان هند ظهير

 ةبابر خودش نويسند. ي ايفا نمودندمهم فارسي نقش ادبياتي و ترويج زبان و در ترقّ
ناز  نويسي فارسي مايه شک و ترديد در تاريخ بدون هيچ. بزرگ و شاعر برجسته بود

. سرود  مياو شعر خوب.  دارداي العاده  مقام فوق»بابري توزک« بهتخليق بابر موسوم
  : از يک غزل بابرابياتي
  تـت اسـام محنـي شـو ولـداي تــروز ج  بح سعادت استـف تو صـاي ماه شام وص  
  ١جان خسته جراحت چو راحت است  بهاز تو  دل  بهانـت رسـت و راحـجانم بکن جراح  

                                                   
  ).يبنگال غرب(شانتي نکيتن , دانشگاه ِوشو بارتي, نوِوديا ب, فارسي اردو و مطالعاِت اسالمي, گروه عربي  ∗
, ايران, تهران, شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي, استاد توفيق سبحاني, ادب فارسي در هند نگاهي به  .1
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  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤١٥

  

ت زيب نيز سنّ شاهجهان و اورنگ, جهانگير, اکبر, همچنين جانشينانش همايون
دوستي خودشان را دنبال کردند و صدها شاعر و نويسنده  پروري و ادب  معارفةديرين
پس در اثر بذل و بخشش و ترغيب و . ل خود جلب کردندشکوه و مجلّ  بادربار  بهرا

ربار و ارزشمند بسياري در غني پ, قيمت  ذي آثاِر,تشويق گرانمايه شاهان تيموري هند
, تجويد, تفسير, معارف ديني, لغت, تذکره, عرفان, دبهاي گوناگون در شعر ا هصعر

 ,اجغرافي, داستان, نامه فرهنگ, پزشکي, نگاري نامه, شناسي هستار,  عمليةفلسف, حديث
حوادث  بط وقايع وض  بهايشان.  ظهور رسيده استةمنص  بهتاريخ و دانشهاي بيشتري

ين در زمين تاريخ و ابنابر. ندشتي داصّا ختوجهثر خود أعهد سلطنت و مفاخر و م
شک  بدون هيچ. وجود آمدند هد برارزش متعدنويسي فارسي محلّي آثار گرانبها و پ تاريخ

سيس سلطنت أت  باه که همزبانقار نويسي فارسي شبه و ترديد در تاريخ طوالني تاريخ
 ةترين دور بهترين و غني, شود  مي شروعثرآالم تاج تأليف  با اسالمي در هندمستقلّ

  .نويسي فارسي تيموريان بزرگ است اريخت
اي  دهاالع نويسي فارسي محلّي رواج فوق ويژه تاريخ ه درخشان تاريخ بةدر اين دور

يافت و از لحاظ کمينامه همايون, بابرنامهت شاهکارهاي بزرگ تاريخي ت و کيفي, 
تاريخ , بنگالهتاريخ , سکندريات آمر ,نامه شاهجهان, جهانگيرنامه, اکبرنامه, گلبدن بيگم

 ,تاريخ کشمير, انتخاب کشمير,  شاهان کشميرةنام, تاريخ کشمير, پورتاريخ بيجا, دکن
. ظهور رسيدند هها اثر ديگر ب  حيدر ملک و دهتاريخ کشمير, حسن بن علي کشميري

فانه تاکنون سأمت, وقوع پيوسته است  بهنويسان تاريخ محلّي  تاريخةوسيل هپيشرفتي که ب
 اين حقير ةترين انگيز اساسي. انده نشده استسجهان فارسي شنا  به,يد و شايدچنانکه با

, تواريخ محلّي در باب احوال سياسي. ن بوده استي حاضر همةدر انتخاب موضوع مقال
کنند و در   مي بسيار سودمند فراهماطّالع مخصوص اجتماعي و فرهنگي محلّ, اقتصادي

  .دنرو  ميشمار هق بؤفّو م مهمتحقيق آن منطقه مرجع 
نويسي فارسي محلّي از ديرباز رايج  تاريخ, خانرؤميان م درکه حاال روشن است 

 العابدين  سياستمدار بزرگ زينعهِد  بهکشمير  بهنويسي فارسي محلّي راجع  ولي تاريخهبود
نراين کول , آبادي  شاهمحمدان محلّي چون شاه مؤرخ. کرد ي پيدابعد رواج خاصّ به و

, ملّا توفيق کشميري, د عليسي, حيدر ملک کشميري,  حسن بن علي کشميري,عاجز



  ٤١٦  قند پارسي

  

کشمير مانند   بهرام و امثال آنها شاهکارهاي بزرگ تاريخي محلّي راجع رپاديوان ِک
تاريخ , انتخاب تاريخ کشمير, بهارستان شاهي يا  شاهان کشميرةنام, کشمير تاريخ
تاريخ ,  حسن بن علي کشميري,کشمير
د  سي,تاريخ کشمير, حيدر ملک ,کشمير
احوال , السما  مجهول,تاريخ کشمير, علي

 گلزار کشمير, ا توفيق کشميري ملّ,کشمير
 حاال. وجود آوردند هها اثر ديگر ب و ده
  .پردازم  ميذکر مفصّل آنها به

  نويسي فارسي در دورة اکبر وضع تاريخ
 .سرود  مياو شعر. دشاهان عالم بوداو يکي از بزرگترين پا.  استيايمسم شاه اکبر اسم با

  .آيد ميبر چنانچه از گفته ابوالفضل
غايت موافق  هگفتن نظم هندي و فارسي ب هپذير آن حضرت ب و طبع الهام”… 

١“فرمايند  ميسنجي و موشگافي الت شعري نکتهافتاده در دقايق تخي.  
ورود  در هند همزمان با چون ذکرش رفت بذر فرهنگ و زبان و ادب فارسي

 اکبر بزرگ عهِد. اوج کمال رسيد  به تيموريان هندمحمود غزنوي پراکنده شد و در عهِد
ن و علوم و  معماري فرهنگ و تمدفن, اشيهنر نقّ, دورة طلوع آفتاب فنون لطيفه

نياکان خود کم سواد بود   بهوجود اينکه اکبر نسبت با. رود  ميشمار ه فارسي بادبيات
.  آنان سبقت بردةاهنمايي و قدرداني اهل علم و دانش از همر, هم در تشويق باز
نويسان از نقاط مختلف  نويسندگان و تاريخ, شاعران, دانشمندان, فضالء, ين علماءابنابر

نتيجتاً بازار فرهنگ و . دربارش جمع شدند  بهافغانستان و آسياي مرکزي, هند و ايران
  :کند  ميييدأر چنين تيهانگفرزندش ج. سابقه يافت ادب گرم شد و رونق بي

  

                                                   
, آفتاب اصغر, نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخنقل از , ۱۵ص , چاپ سيد احمد خان, توزک جهانگيري  .1

 .۱۱۷ ص, ش ه ۱۳۶۴, )پاکستان(الهور , خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

اقدام قدرداني و تشويق جهانگير 
ترين  نويسان مهم نويسندگان و تاريخ به

اي بود که بازار شعر و ادب گرم  انگيزه
طور اعم و  نويسي فارسي به شد و تاريخ

طور اخص رونق  بهتاريخ محلّي 
 .خود گرفت اي به العاده و رنگ تازه فوق



  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤١٧

  

  .١“که فوقي بر آن متصور نبود رسيدند  ميدقايق نظم و نثر چنان  بهو …”
 آثار ةاکبر معتقد بود که براي ايجاد تفاهم متقابل بين مسلمانان و هندوان ترجم

 زيادي ة عد واو فعاالنه کوشيد. ر خواهد شدثّؤفارسي خيلي مفيد و م  بهسانسکريت
 تاريخ و ترجمه نمودن شاهکارهاي تاريخي زبانهاي ديگر تأليف  بهن راامؤرخ از

فارسي   بهمهم آثار از اين رو در آن عهِد. مور کردأعربي و ترکي م, سانسکريت
  :ردب توان براي مثال از تراجم زير نام  ميبرگردانده شد از آنجمله

 و کتهاسرت ساگر, نل دمينتي, پنجاتانترا, سنگهاسن بتّيسي, راماين, مهابهارت
  .ترنگني راج

نويسي فارسي متمايل  تاريخ و تاريخ  بهگرچه اغلب شاهان امپراطوري تيموري
مند بود و آثار تاريخي  تاريخ عالقه  بهميان آنها اکبر بيش از همه  ولي از,رسند  مينظر هب

  :چنانکه از قول زير فرشته پيداست. وجود آورد هبسيار ب
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م زمام  ۱۴۲۷سال  هپس از مرگ برادرش علي شاه ب) خان شاهي(العابدين  سلطان زين

 سلطان در عهِد. دست خود گرفت و رسماً جانشينش شد هحکومت کشمير را ب
جاي  هب, زبان فارسي, رود  ميشمار هالعابدين که يکي از ممتازترين شاهان کشمير ب زين

, پرور دوست ادب علم. ري و رسمي شناخته شدحيث زبان دربا هزبان سانسکريت ب
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  ٤١٨  قند پارسي

  

العابدين در اصالح  ينز فارسي سلطان ادبياتمصلح قوم و حامي زبان و , دان موسيقي
نويسي فارسي محلّي   تاريخةويژ  بهي و ترويج فنون لطيفه زبان و ادب وترقّ, معاشره

سال   بهاو. ي ايفا نمودمهمکشمير نقش   بهعراج
 شعرا و , ادبا, فضال,لماع. م درگذشت ۱۴۷۲

نويسان مورد تقدير و تشويق او  خصوص تاريخ هب
د علي سي مير,  فقيهمحمدسيد . قرارگرفتند
 شاعر و ملّا جميل از علماء و محمدملّا , همداني

اين نکته بايد . رجال بزرگ همين عهد هستند
ين عهد زبان فارسي و  ار شد در کشمير درمتذکّ
خليق انجم هم . م عروج رسيدبا  بهنويسي تاريخ

  :رسد  مينظر هيد همين عقيده بؤم
                          )  ١٤٢٤-١٤٧٣/ه ٨٢٧-٨٧٨(                       ”
  .١“                              ّ                                          ۔              

العابدين کتابهاي تاريخي و نيم تاريخي  ينزدستور سلطان   به, گذشتباال چون در
ةترجم, تاريخ کشميرکتاب معروف . فارسي سره برگردانده شد  بهد زبانهاي ديگرمتعد 
  .از يادگار همين عهد است, ترنگني راج

  ترنگني راج
 »ترنگني راج« عنوان  بهزبان سانسکريت  بهکلهن تاريخ چهار هزار سال کشمير راپندت 
  .نويسي کشمير پرداخت تاريخ  بهراج ور شاگرد جونا شري.  کردتأليف

زبان   بهکشمير  بهاي راجع آخرين روزنامچه,  راجه بتتأليف, راجيه وپستک
هاي مختلف شامل  شکل  بهنويسي پس روشن شد در کشمير تاريخ. ٢سانسکريت بود

 تلف ها ين روزنامچهازم است بيشتر ذکر اين نکته ال. روزنامچه از ابتدا رايج بود
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  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤١٩

  

 محفوظ ماند و, تکميل رسيد  بهم ۱۱۴۸-۹سال  ه که بترنگني راجخوشبختانه . اند شده
  .دست ما رسيد به

  آبادي  شاهمحمدموالنا شاه  تأليفتاريخ کشمير 
 »تاريخ کشمير« مذکور را تحت عنوان ترگني راجحکم اکبر   بهآبادي  شاهمحمدموالنا شاه 

 ملّا عبدالقادر التواريخ منتخب مشهور و خالق مؤرخبعداً . کرد زبان فارسي ترجمه به
اين منبع تاريخ دست اول که مبني بر . پس از نظر ثاني آن را تلخيص کرد, بدايوني
حاوي تاريخ , دستاويزات تحريري و نيل ماتا پران است, ها کتيبه, قصص, روايات

هاي ديگر  هاي معبدها و ساختمان کتيبه. ١باشد ي مکشمير از ابتدا تا قرن دوازدهم
مصادر و منابع مستند , باشد  مي مخصوص کشوري عهِدمهمات اطّالعداراي مختلف که 

هاي مختلف زندگاني   و گوشهها ين اثر جنبه ادر. و معتبر تاريخي قرارگرفته است
, اجتماعي, ياقتصاد, اوضاع سياسي. نحو احسن منور گرديده است هانساني کشمير ب

سياستمداران و , ها هاي راجه تفعالي. قانوني و ديني مورد بحث قرارگرفته است
طور علل عروج و زوال شاهان مطرح  همين. وضوح روشن شده است هب زمامداران وقت
 ت ضعف راجه کشمير هرش را علّ,يات نگاري پرداختهئجز  بهمؤلّف .گرديده است

مل از واقعات ماضي تاريخي درس أت است و بدون هيچداده  تفصيل مورد بحث قرار به
همين  هوقت تولّد راجه هرش تقديرش خوب نبود ب. کند  مياخالق و سياست اخذ

افزايد که عالوه بر   ميدر عين حال او. زوال شد  بهاين زودي رو  بهعلّت حکومتش
محکم و عمل يقين ,  ارادي محکم و قوي نداشتةتقدير علّت زوالش اين بود که او قو

پرستي و  هوس.  فيصله خيلي کم داشت و مشير خوب هم نداشتةقو, هم نداشت پي
او معتقد است عمل گرفتار شدن شاهان در دام . شود  ميپرستي سبب زوال حکومت زن

  .چاالک و عيار نيز بدترين کمزوري شاهان است, مکّار, زنان چالباز
”                             ّ                                                   ٓ   “٢.  
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  ٤٢٠  قند پارسي

  

. دهد  ميعلّت ناخوشي معبود هندوان رخ ه قحط غلّه بندگروهي از مردم اعتقاد داشت
قحط , کنند  ميپردازند و او را خوشحال  ميپرستش معبود خود  بهها که زنان راجه وقتي
عناصر   بهذکر .شود  مي غذا حلّکمبود  بهاي راجع يواش رفع شده مسئله يواش
هاي گوناگون واقعات تاريخي از ديدگاه  جنبه. قدير و تدبير رفته استتالفطرت و  مافوق

ظهور نظام , توانايي و کمزوري آنها, کردارهاي واقعات. مختلف مطرح گرديده است
 غيره شرکت برهمنان در سياست کشمير و, روابط بين جاگيردار و شاهان ,جاگيرداري

  سياست کشميرة در صحنيدر قرون وسطٰٰ. است دقيقتاً مورد بررسي قرارگرفته
. مور بودندأتعداد زياد م  بهگيري کايستها  منشيةعهد هب. هاي مختلف حاوي بودند فرقه

در تاريخ . داده است د عمل مندر شکني را شديداً مورد انتقاد قرار ظلم تشدمؤلّف
مه زوال راجه هرش اقدام مندر شکني و مجسکشمير مذکور است که يکي از علل 

 استاد روميال تهاپر چنين .ن دربارش بودامورأ خود راجه و کارمندان و مةوسيل هشکني ب
  :گويد مي

”                                                                                                
ّ      ّ                             “١.  

 شاهان و ةالنّاس اولين وظيف طبق شاسترها نگهداشت و فالح و بهبودي عوام
  .باشد  ميحکمرانان وقت

, تشويق شاعران  به آبا و اجداد و نياکانشپيروي  به جهانگير هممحمد الديننور
 د تاريخي موسومشاهکار جاوي.  بودمؤرخاو خود . نويسان پرداخت نويسندگان و تاريخ

نويسي  تاريخ  به وي خودش شاهد و گواه اين حقيقت است که او چه قدرةجهانگيرنام به
ترين  مهمنويسان  نويسندگان و تاريخ  بهاقدام قدرداني و تشويق جهانگير. مند بود هعالق
طور اعم و تاريخ  هنويسي فارسي ب اي بود که بازار شعر و ادب گرم شد و تاريخ انگيزه
خود گرفت و در ادوار بعدي  هاي ب العاده و رنگ تازه طور اخص رونق فوق هلّي بمح

توان بعضي از تواريخ محلّي که در  طور مثال مي  بهاينجا. نضج و کمال رسيد  بهمتدرجاً
, )تاريخ کشمير (بهارستان شاهي يا  شاهان کشميرةنام: ردب نام, اين عهد نوشته شدند
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  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤٢١

  

مرآت سکندري , )تاريخ بنگال (بهارستان غيبي, )شميرتاريخ ک(تاريخ حيدر ملک 
  ).تاريخ سند ( تاريخ طاهريو, )تاريخ سند (بيگلرنامه, )تاريخ گجرات(

  )ناشناس( شاهان کشمير يا بهارستان شاهي ةنام
لين بار که براي او اين نکته بايد يادآور شود

  اکبر شاه تاريخ کشمير موسومعهِد هب
. فارسي برگردانده شده بود به ترنگني راج به

بهارستان  يا  شاهان کشميرةنامکتاب مورد بحث 
ي کشمير  محلّ نخستين تاريخ مستقلّشاهي

رشته تحرير   بهزبان فارسي  بهاست که مستقيماً
 بهارستان شاهياين کتاب . درآورده شده است

 مؤلّف ةدربار. هم خوانده شده است
 مستند محتوي تأليفاين . مش نيز معلوم نيست اسيحتّٰٰٰ, ي در دست نيستاطّالع هيچ

جريانات و   ازاطّالعبراي کسب .  از آغاز تا عهد جهانگيرکشمير تاريخاست بر 
کشمير   باسخير کشمير و روابط دولت تيموريتحمله و , تحوالت سياسي کشمير

. کرد  نميصوفيان خوب رفتار  باميرزا حيدر دوغلت. ت استاهمي  باغيره کتابي و
اشاعت اسالم در   به همداني راجعمحمدهاي سيد علي همداني و پسرش  ت فعاليمؤلّف

زد شايد بيشتر  توان حدس مي. دهد  ميکشمير را شديداً مورد توصيف و توقير قرار
خوذ شده باشد أها م و روزنامچه, ترنگني راج فارسي ةترجم, مطالب از تاريخ کشمير

 تا زمان تحرير.  نبودمؤلّفاي پيش   مذکور نمونه جز منابعتأليفچون قبل از اين 
ت ت زياد برخوردار است و حيثيت بودن نخستين و کاملترين تاريخ از ارزش اهميعلّ به

  .ع استرتصنّل را نيز دارا است انداز بيان پخذ مستند دست اوأمنبع و م

   حسن بن علي کشميريتأليفتاريخ کشمير 
در ,  ملکالدين)کمال( جمال, پدر بزرگ حيدر ملکدستور   بهحسن بن علي کشميري

حيدر ملک که ذکرش در .  تحرير کشيده استةرشت  به جهانگير تاريخ کشمير راعهِد
 حاضر تاريخ مختصر تأليف.  بزرگ بودمؤرخ و مؤلّفنيز , صفحات باال گذشته است

 حيدر ملک يکي از کشمير تاريِخ
معتبرترين تواريخ کشمير است 

 اغلب چون مؤلّف خودش در
واقعات و حوادث شرکت داشت 
و ناظر و مشاهد دقيق بعضي از 
وقايع تاريخي شامل واقعه 
 انقراض سلطنت کشمير و الحاقش

 .سلطنت اکبر شاه بود به



  ٤٢٢  قند پارسي

  

و تحوالت  جريانات ةات درباراطّالعبراي کسب .  استتأليفکشمير از آغاز تا سال 
اليشمار ههاي شخصي و دولتي حکمرانان کشمير منبع مستند و معتبر ب تسياسي و فع 

  .رود مي

  حيدر ملک کشميريتأليف تاريخ کشمير حيدر ملک 
 شمار ه جهانگير بنويسان عهِد الملک حيدر ملک کشميري يکي از بزرگترين تاريخ رئيس
او در .  تحرير درآورده استةرشت  بهم ۱۶۲۰-۲۱او تاريخ کشمير را در سال . رود مي

الملک  خطاب رئيس  باشد و  مي نگريسته احترام و توقير خاصّةديد  به شاهيدرباِر
ست بر  ا محتويتأليفاين .  استاندار کشمير منصوب گشتةعهد  بهمخاطب گرديد و

 ةات درباراطّالع.  قديم تا شانزدهمين سال جلوس شاه جهانگيرةتاريخ کشمير از ازمن
ذکر   به راتأليف ءحيدر ملک يک جز. تاريخ عمومي کشورهاي همجوار نيز شامل است

.  کشمير نيز مطرح گرديده استايالفطرت اختصاص داده است جغرافي واقعات مافوق
 خودش مؤلّف يکي از معتبرترين تواريخ کشمير است چون  حيدر ملککشمير تاريِخ

 و مشاهد دقيق بعضي از وقايع در اغلب واقعات و حوادث شرکت داشت و ناظر
از اين . سلطنت اکبر شاه بود  بهتاريخي شامل واقعه انقراض سلطنت کشمير و الحاقش

العاده  ارزشمند و فوق, مهم, خذ تاريخي مستندأت منبع و م از حيثيتأليفجهت اين 
و ور  راج و شري هاي جونا روزنامچه, ترنگني راج ةي چون ترجميمنابع و ماخذها. است

هاي  تالي تاريخي و اجتماعي فعواقعاِت. تواريخ ديگر مورد استفاده قرارگرفته است
چون در . سلک تحرير کشيده است ه و اجدادش بءهاي عظيم آبا ق شاهان و کارنامهمتفر

ات از پدر اطّالعشاهد بعضي از واقعات بود و بعضي  خودش مؤلّففوق مذکور است 
مور بودند و ناظر و أهاي عالي شاهي م ا و سمته عهده  بهو پدر بزرگ خود که

, در ذکر محتويات چون ادوار بادشاهي. اخذ کرده است ,ديد گواه وقايع بودند چشم
هاي شاهي تسلسل و  فتوحات و عروج و زوال سلسله, ها جنگ, ورشهاشبغاوت و 

 و آموز و قصص ميان واقعات اشعار سبق در. ترتيب تاريخي دقيقتاً رعايت شده است
تفصيل سخن   به اسالم اشاعِتةاز واقع. خورند  ميچشم هجا ب هحکايت متصوفانه جاب

هاي  ذکر فعاليت  بهها و احوال مردم عامه صرف نظر کرده بيشتر تالياز فع. رانده است



  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤٢٣

  

 ةاکانه عليه مردم عامه علّت عمداقدامات ظالمانه و سفّ. ده استکر هشارادرباري شاهي 
تنگ آمده عليه   بهمردم عامه از ظلم و ستم و تشدد. غلت حيدر ملک بودزوال ميرزا دو

م بغاوت بلند کردند و مخافت شديدي ابراز لَحکمران وقت ميرزا دوغلت حيدر ملک ع
هاي سياسي و  فعاليت بهيوسف شاه در طرب و عيش کوشي غرق بود و . نمودند

دفاع   بهطور يعقوب شاه نتوانست ينهم. کرد  ميياعتناي و بهبودي مردم عامه بي فالح
کشمير قابليآوران ايستادگي  ت سياسي و کشورداري را نشان داده عليه حملهت و اهلي

ين تاريخ جذبه  ادر. کرد  نمي سنّي حسن سلوکةفرق مرد  باب بود واو متعصّ. بکند
خ.  اتم موجود استةدرج  بهدوستي الوطني و وطن حببر فتوحات سلطان مؤر 
طور  همين. کند  ميالعابدين فخر  و بر عظمت و بزرگي فرهنگ سلطان زينالدين ابشه
 ,آب زالل, هاي بلند مندي توصيف کوه هعالق  بهدوستي ابراز نموده  وطنةجذب

جوش و جنب   بارودهاي شفّاف و باغات سرسبز و شاداب کشمير, هاي زيبا چشمه
 چون وي نتوانست عليه ,دهد  مياد قرار يوسف شاه را مورد انتقمؤلّف. پردازد  ميزياد

انداز بيان . غاصبان ايستادگي بکند و برعکس آن پيش آنها سر تسليم خم کرده بود
که زبان تاريخ حيدر ملک صاف و  حالي در,رتصنّع استرتکلّف و پ پشاهي بهارستان

  همداني راجعمحمدهاي سيد علي همداني و پسرش  تالي فعمؤلّف .شسته است
 ذکرش  بهتفصيل  بهاشاعت اسالم در کشمير را مورد توقير و توصيف قرار داده هب

هاي سالطين  هاي سياسي و کارنامه تاليضمناً بايد ذکر شود که در بيان فع. پردازد مي
  .آرايي شده است کشمير خيلي مبالغه

  د عليسيتأليف تاريخ کشمير 
 تأليف يوسف شاه عهِد  به دوغلت راسيد علي جريانات سياسي کشمير عهد ميرزا حيدر

  .ميان آمده است ه سلطنت نيز بةضمناً ذکري از تاريخ مذهبي دور. نمود

  االسم مجهول تأليف تاريخ کشمير
م نوشته شده است و داراي  ۱۵۹۰سال  هاين کتاب ب.  ناشناس مانده استمؤلّفاسم 
  .باشد الدين مي ات تاريخي کشمير دوره شمساطّالع



  ٤٢٤  قند پارسي

  

  نراين کول عاجز تأليف ميرتاريخ کش
.  نمودتأليفتاريخ کشمير را , عارف خان, دار کشمير دستور صوبه  بهنراين کول عاجز

 در ديباچه مؤلّف. ه تاريخي مسلسل پوشانده استواقعات کشمير را پوشاک قصّ
  :نويسد مي

 فات مترسالنه و رعايت اختصار و ايجازخالي از تکلّ فارسي لچ  بهواقعات را”
  .١…“لم عجز رقم آوردهق به

.  علوم و فنون عصر خود پرداختهتشويق کلّ  بهضمناً بايد عرض شود شاهجهان
 مستقل ةاو شعب. نويسان را مورد لطف و کرم خاص قرار داد شاعران و تاريخ, سخنوران

  .مور کردأقيمت م نوشتن آثار ارزشمند و ذي  بهنويسان را نويسي استقرار کرد و تاريخ تاريخ

  ميريملّا توفيق کش تأليف ل کشميراحوا
سلک نظم در قالب مثنوي  ه عالمگير تاريخ کشمير را بعهِد هاو ب. اين تاريخ منظوم است

دولت   بهالحاق کشمير  بهوقايع مربوط اين تاريخ محتوي است بر. درآورده است
شاه هاي امپراطوران تيموري هند اکبر  تيموري هند در زمان اکبر شاه کبير و مسافرت

نظر تاريخي اين مثنوي زياد ارزش و  از. کشمير  بهشاهجهان و عالمگير, جهانگير, کبير
تفصيل سخن رانده شده   بههاي منثور در تاريخ ت ندارد چون از محتويات مذکوراهمي
  .رسد  مينظر هسلک نظم کشيده ب ههمان مشموالت مذکور فقط ب. است

  ناشناستأليف انتخاب کشمير 
ده تأکيد کرتسخير کشمير   به بر بسياري از مطالب راجعمؤرخ. علوم نيست ممؤلّفاسم 
 تسخير کشمير  بهحوادث مربوط  بهشود و  مياين تاريخ از کشمير باستان آغاز. است
  .درس  ميپايان  بهدست اکبر به

  رپا رامديوان ِک تأليف تاريخ دلپذير کشمير: گلزار کشمير
 مهاراجه گالب سينگ در سمت او در درباِر.  سينگ بود رنبيرةرپا رام وزير راجديوان ِک
او . م اتّفاق افتاد ۱۷۷۸سال  هتاريخ تولّدش معلوم نيست ولي وفاتش ب. مور بودأديوان م

                                                   
1.                  ّ                ّ   .۹۴ ص, م ۱۹۹۱,هند, نو دهلي, انجمن ترقّي اردو, سيد عبداهللا,  



  کشمير  محلّي راجع بهنويسي فارسِي تاريخ نگاهي گذرا به  ٤٢٥

  

آثارش مشتمل . ي ايفا نمودمهمنويسي فارسي نقش   و تاريخادبيات زبان و ةدر زمين
.  گالب استة زندگينامهگالبنام .گلزار کشمير و رپا رامعات ِکرقّ, گالبنامهاست بر 
 تاريخ منطقة کشمير است و کشمير گلزار. ست اهاي وي  نامهةرپا رام مجموعرقعات ِک

 يمهمداران کشمير کتاب  صوبه  بهات راجعاطّالعبراي کسب . شش گلبن  بهقسم استنم
 اين کتاب. م موجود استدرجة اتّ چون از اسم معلوم است منظرنگاري کشمير به. است

  .اند  تاريخ دلپذير کشمير نيز خوانده راتأليفاين . گيرد  ميذيل آثار مستند تاريخي قرار

  کتابنامه
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٢٧

  

  ري در کشمي همداني علسيدر يگاه ميجا
  ∗لينسرين توکّ

مهمقد  
 علي همداني که از عرفاي بزرگ قرن سيد مير معرفي حاضر تالشي است براي ةنوشت

داشتن القابي چون شاه  .هشتم هجري است و در مشرق زمين شهرت زيادي دارد
اين وجود   با.اردهمدان، علي ثاني، اميرکبير داللت بر بزرگي مقام و منزلت او د

دت مير شخصيطور که شايسته مقام اوست در جوامع اسالمي   علي همداني آنسي
  . واقع نشده استتوجه و مورد يستشناخته ن
. دنيا آمد  بهدر همدان) م ١٣١٤(ق  ٧١٤ علي همداني در دوشنبه دوازده رجب سيد

. دبوين سامان محسوب  همداني از بزرگان امحمد حسن بن الدين پدر وي امير شهاب
و  خدابنده اولجايتمحمدد وي در زمان سلطنت  تولّ.١خاندانش از سادات حسيني بودند

 آق قوش الدين حکومت جمال  باهشتمين پادشاه از سالطين مغولي ايلخاني و همزمان
  .افرم، در همدان روي داده است

 سيد مير.  بوده استرثّؤ مدر امر تعليم و تربيت وي, ي او بيش از هركس ديگريدا
 ين و او از اولياءاهللا بود وعالءالد سيد  بهي بود ملقبيمرا دا: گويد  در اين زمينه مييعل
ماني را تحت  مقدوي تحصيالِت.  شدمقرآنواسطه تربيت او در کوچکي حافظ  به

 شيخ محمود مزدقاني، شيخ: از استادان ديگرش عبارتند. راهنمايي دايي خود دنبال نمود
وله  اسفرائيني، شيخ عالءالدمحمد الدين  علي دوستي سمناني، شيخ نجمالدين نقي

                                                   
  .نو دهلي, آموختة دورة دکتري مطالعات اساالِمي دانشگاه همدرد  ـ دانشتهران, دانشگاه پيام نور  ∗
 .٦- ٧ م، ص ١٩٩١، و اشعار مير سيد علي همدانيآثار  احوال ورياض، محمد،   .1

 



  ٤٢٨  قند پارسي

  

 الدين  درگزيني، نظامالدين االسالم شرف ي نيشابوري، شيخ يحٰيالدين سمناني، قطب
  . سعيد حبشيالدين ي غوري خراساني، شيخ رکنيحٰي

مت و عرفان را  علي همداني نزد اين بزرگان علم و معرفت و حديث، حکسيد
 علي سيد .١ثير پذيرفتأآموخت و در تزکيه، تعالي معنوي و سلوک ملکوتي از آنان ت

همراهي هفتصد تن از سادات براي ترويج دين و  بهاز همدان زاد و بوم خود , همداني
  .کشمير وارد شد  بهمعارف اسالمي و هنرهاي زيبا و فنون ظريف ايراني

اکنون   علي همداني همسيد بناي نخستين آرامگاه .ت ق از دنيا رف٧٨٦در سال وي 
 مير سيد شاه همدان بعد از درگذشِت .٢شده استتاجيکستان واقع شهر کوالب در 

او .  اسالم را در كشمير دنبال كردترويج  علي همدانيسيد پسر) ق ٨٥٤ (ي همدانمحمد
 نيز مانند پدر مدمح مير سيد. كشمير آمد ه در عهد سلطان سكندر بق ٧٩٨سال  هب

 هميشه يبزرگوارش تقريباً سيصد تن از علما و صوفيان ايران را همراه آورده و آنان برا
 در كشمير سكونت داشته و قريب ق ٨١١او تا سال . در ايالت كشمير مقيم گشتند

  . اهل اين سامان بوده استييدايت و راهنماه چهارده سال مشغول

جين اسالم در کشميرمرو  
 وارد واليت كشمير شد و اين سرزمين ي دين بودائي سوم ميالدقرناسط در او

 ي مركزيآسيا  به آيين بودا از راه كشمير.ه گرديدقار بزرگترين مركز دين مزبور در شبه
 از يتاريخ صدها عالم و مرتاض بودائدوره از در اين . و چين سرايت و نفوذ كرد

عبادت و   بهها كردند و در جنگل ع ميگوشه و كنار پاكستان و هند در كشمير تجم
مذهب شيوا بيشتر از  ,کشمير  به پيش از ورود اسالمةدر دور .پرداختند رياضت مي

ن بلبل شاه حٰم عبدالرالدين  شرفسيد .٣مذاهب ديگر در آن ديار رونق و رواج داشت

                                                   
  .٦- ٧ صم،  ١٩٩١، احوال و آثار و اشعار مير سيد علي همدانيرياض، محمد،   .1
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٢٩

  

ها از آغاز کودکي،  کشميري
 سعدي، بوستان و گلستان
ا در  رحافظ و موالنا ديوان

مساجد و يا توسِط پدران 
 .گيرند خود فرامي

در يدانش از مريجمع  بااسالم ترويج منظور تبليغ و  به كهي است كسلينترکستاني او 
تحت   و دين بودايي داشت، كشمير بودهي رنچنا كه راجا. وارد كشمير شدق ٧٢٥سال 

 وف دين اسالم مشر  بهثير اعمال و اخالق بلبل شاهأت
لين پادشاه مسلمان وي او .گرديدب قّين ملصدرالد به

  نيزيده هزار تن از سربازان و. است ي کشميرمحلّ
خان رؤم. ند از سلطان مسلمان شديپيرو به
وقوع   بهق ٧٢٦كه اين پيشامد در سال  نويسند يم

اسالم در كشمير از همان گفتني است که . پيوست
اسالم و هم هم تبليغ شد و ي فارسزبان بهل روز او 

نام شاه مير كه   بهي سال بعد شخص٢٣ تقريباً . كشمير شدندةوارد خطّي زبان فارس
دست  ه قدرت و اقتدار را بق ٧٤٣ در است در كشمير يبنيانگذار سلسلة شاهمير

 در ين فارس تمد و اسالم و بسط و گسترش زبانة در توسعيسالطين شاهمير. گرفت
  .ردندکحکومت  سال در كشمير ١١٦ها مجموعاً  شاهميري.  داشتنديكشمير سهم بزرگ

 سيس نمود وأترا م دولت مستقل کشمير  ١٣٤٦نام شاهمير در سال   بهشخصي
شعرا و اهل کمال  فضال و, پادشاهان کشمير، علما.  گرديدالدين سلطان شمس ه ببملقّ

  علوم مختلف آثار گرانقدريةدر زمين, توجهر اثر اين برا حمايت و تشويق نمودند و 
 هدور .١ط داشتزبان فارسي، کشميري و هندي تسلّ  بهالعابدين  سلطان زين.وجود آمد به

  کشميرين تاريِخ زرةدور) ق ٧٧٥-٨٣٣( شاه كبير  بهالعابدين شاه معروف سلطان زين
 علما و شعرا و ي براي علوم و هنر و پشتيبان قوي سلطان مزبور شيدا.آيد  ميحساب به

 سال ٣٢) ق ٩٦١-٩٩٤( ها  خاندان چك,بعد از خانواده شاهمير .نويسندگان بوده است
 مذهب ت كه در آن دوره اسمهم و توجهاين دوره از اين لحاظ قابل . حكومت كردند

 حاکمانكرد و   بيشتر رسوخ پيداي كشمير گرديد و زبان فارسي مذهب رسمتشيع
 مثل بودايي،  ديگر؛هاي مذهب.  لقب شاه را بر خود گذاشتندزمان،كشمير در اين 

  .دين اسالم گرويدند  بهو هندويي از رونق افتادند و اغلب ساکنين آن ديار برهمني،
                                                   

  .١٢٩ ، صشه  ١٣٤٣، نويسي در هند و پاکستان تذکرهرضا،  نقوي، سيد علي  .1



  ٤٣٠  قند پارسي

  

   ايرانيان در کشميرِطتوسترويج اسالم 
وارد كشمير   بهي تبلغيات ديني براي قمري ششم هجرة از اوايل سديمسلمانان ايران

راحتي مردم   بهتوانستند زبان کشميري آشنايي نداشتند، نمي  بهچون يغان ايران مبلّ.شدند
دادند اين  كه آنان انجام يلين كاراو. تبليغ اسالم بپردازند  بهاسالم دعوت کنند، و  بهرا

 مهم يها  از مدرسهييك.  داير كردندي و ديني علميها بود كه در سراسر كشمير مدرسه
اين .  بود»يالوثٰقةعرو«سيس شد أ كشمير تمرکز ايالتآن زمان كه در شهر سرينگر 

 وارد ي همداني علسيد همراه يو. سيس نمودأث تالدين محد  جمالسيدمدرسه را، 
الدين دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم   جمالسيد. كشمير شد

 ةالتحصيل همين حوز  فارغياكثر عالمان و نويسندگان بعد. فقه و تفسير نبوغ داشت
 خدمت شايسته انجام ي از مراكز علميعنوان يك  بهها تاين مدرسه مد.  بودنديعلم

  .داده است
از ) هفتصد تن(هفت تن   باي همدانعلي سيد، كشمير واقعاِت مؤلّفنظر بر طبق 

 و اكثر يارانش عالم و فاضل بودند و در علوم متداول ،وارد شدكشمير   بهسادات ايراني
، يگذشته از ترويج فرهنگ و معارف اسالم.  مهارت كامل داشتندي و فارسيويژه در عرب به

پادشاه .  بدهندآموزشمردم   به راي و عربي تا زبان فارستالش نمودند يغان ايرانمبلّ
 و طرفدار ادبا، ينام داشت و حام) ق ٧٨٠-٧٩١(الدين   كشمير كه سلطان قطبيمحلّ

. سيس نمودأ ت»دارالعلوم«نام   بهنيز در وسط شهر سرينگر يك مدرسه د،و بشعرا و فضال
 بعد از مراجعت . شهرت يافتي و ديني از مراكز علميعنوان يك  بهاين مدرسه بعدا

  .تربيت مردم پرداختند  بهاکثر ياران او در کشمير ماندند و, ايران  بهي علي همدانسيد
مردم بومي   بامرکز آسيا بردند،  بهميراث و باورهاي کهن خويش را, در واقع ايرانيان

درآميختند و در کنار زبان فارسي بعدها عقايد اسالمي را نيز در سرزمين پهناور آسياي 
مردم کشمير و آميزش   باوابط صميمانه مبلّغان ايراني در نتيجه ر.١مرکزي رواج دادند

أثير فرهنگ و زبان ايراني  تمردم اين سرزمين، زبان و فرهنگ کشمير تحِت  باآنها
  .گرفتقرار
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣١

  

   علي همدانيسيد توسِط ترويج اسالم در کشمير
هاي  يکي از پايگاه  بهت خود و تالش شاگردانش، کشمير راهم با علي همداني سيد
 علي همداني و سيداي هم معتقد هستند که  ها عدام .تحکم اسالم تبديل ساختمس

هاي بزرگ چند نفري بر اثر  صورت گروه  بهصورت دسته جمعي و يا  بهيارانش
کشمير پناهنده شدند و زبان   بهفشارهاي سياسي روز از همدان و نقاط ديگر ايران

 ة ذخير علي همدانيسيددر حقيقت . ١دفارسي و دين اسالم را در آن سامان رواج دادن
 انتقال داد و کشمير  بهعظيمي از فنون، علوم، معارف و صنايع را از موطن خود، همدان

 ة در منطقموجودامروزه گسترش بسياري از هنرهاي  . ساخت»صغير ايراِن«آن سامان را 
افي، بافندگي، دهند؛ هنرهايي مانند شالب  مي علي همداني پيوندسيدنام   باکشمير را

  و هفتصد همراه هنرمند او» همدانشاِه« هاي ميراِث خوشنويسي از بازمانده الگري وسفّ
 اسالم در کشمير ةها پس از اشاع خصوص شعر فارسي سال  به زبان و.آيد  ميشمار به

  .ريشه گرفت
تابش اين دين تا  کشمير وارد شده است،  بهل هجريبا اينکه دين اسالم در قرن او

 هاي تاليفع  با علي همدانيسيدخير افتاد و از اين سال أت  به در اين سرزمينق ۷۷۴ال س
 بررسي منابع برحسِب. دين اکثريت مردم نمود, در اين ناحيه اسالم را, تبليغي خود

سفر حج رفت و در سال  .گوناگون، وي در اين سال چند ماهي در آن ديار اقامت گزيد
در نوبت . ت تبليغي بوداليدر اين منطقه مشغول فع کشمير آمد و  به براي بار دومق ۷۸۱

 جمعي از .٢در اين قلمرو ساکن گرديد ق ۷۸۶ تا اواخر ۷۸۵ل سال يسوم از اوا
 در اين سرزمين سکونت گزيدند که امروزه غالب سادات از بازماندگان و سيدهمراهان 

  .ندهست  علي همدانيسيدياران 
اسالم خدمت کرده است،   بهيکي از کساني که در کشمير: دنويس  ميرياستاد مطه

اين مرد بزرگ که از مفاخر اسالم است هزارها شاگرد در .  علي همداني بودهسيدمير 
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

لين پادشاه العابدين او سلطان زين
 كه منصب استكشمير 

 را در دربار خود يالشعراي ملك
، ياحمد كشمير اداير نمود و ملّ

اين منصب   است كه بهيلين كساو
 .سرافراز گرديد

 علي همداني هنوز در سيد. کشمير تربيت کرده که هر کدام براي خود استاد شدند
  .١کشمير محترم است

دست   به علوم ديني در کشميرةلين مدرساو
همچنين سلطان . غ توانمند ساخته شداين مبلّ
 علي همداني سيد مير ةتوصي الدين به شهاب

اي   را احداث نمود که مدرسه»القرآنةسمدر«
 بود و از تمام نواحي کشمير طالبان مهموسيع و 

 علي سيد. آمدند  مياين مدرسه  بهعلم و معرفت
در سيس نمود و أاي ت همداني در کشمير کتابخانه

زبانهاي عربي و فارسي فراهم   بهاين مکان بسياري از منابع علوم و معارف اسالمي را
هاي علمي و  تدست آورد و شخصي  بهيتوجهت شايان اين کتابخانه اهمي. ساخت

  ٢.ردندک مي فرمانروايان از آن بازديد
ست د  به نفر٣٧٠٠٠ پنج سال طول کشيد، کشمير که مجموعاً در دوران اقامتش در

اش اسالم در اين سرزمين  العاده خاطر نفوذ معنوي و اجتماعي فوق هاو مسلمان شدند و ب
  .گسترش يافت

 اي دارد ه، در جاويدنامه خود قطعهقار گوي شبه امه اقبال الهوري، شاعر پارسيعلّ
 علي سيد كه در آن نام » علي همدانيسيداميرکبير حضرت  زيارِت« عنوان تحت

  : کرده استياد ساخت، »ايراني صغير«عنوان کسي که از کشمير هند   بههمداني را
  سيدالـــسادات، ســـاالر عجـــم  

ــي درس  ــا غزال ــتهللا ت ــو گرف   ه
  مرشــد آن کــشور مينــو نظيــر   

ــ ــاخطّ ــتين  درهه را آن ش ــا آس   ي
  آفريــد آن مــرد، ايــران صــغير    

  هرـد گـد صـياـ او گشهگاـک نـي

ــار تقـــدير امـــم   دســـت او معمـ
  گرفـت ذکر و فکـر از دودمـان او         

  مير و درويش و سالطين را مـشير   
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين       

  ي غريــب و دلپــذير نرهــاهبــا 
  هدـدل راهي ب رش را بهـيز و تيخ
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣٣

  

   علي همدانيسيد ياران توسِط ادب فارسي ترويج اسالم و
ثير بسزايي گذاشت، زيرا از طريق فتح أتسخير هند در روند اسالمي شدن آن مناطق ت

صورت قطعي در هندوستان استقرار   بهت بزرگي از پنجاب بود که اسالمهند و قسم
ريزي   ابتدايي پية سبگتگين پدر محمود غزنوي، زمينةدورو در  م ٩٧٦ در سال .١يافت

ا در امتداد قرون دهم و يازدهم ميالدي، در نتيجه زبان فارسي در هند مساعد گرديد، ام
بخش عظيم هند تسخير شد، و در همين  حمالت محمود غزنوي بر هند در زمان کمي،

ن ايراني در هند فراهم  زبان فارسي و تمدةزمان شرايط بسيار مساعد براي توسع
 علي همداني و سيدمير . ٢مسايل فرهنگي هند عالقه پيدا کردند  بهگرديد، و ايرانيان

 هاي بزرگ از همدان و نقاط ديگر ايران صورت گروه  به جمعي و ياهپيروانش دست
و در واقع . کشمير وارد شدند، و زبان فارسي و دين اسالم را در آن سامان رواج دادند به

رسم   با لباس پوشيدن آنها کهمثالً. ه ايجاد نمودندآداب و رسوم آن خطّ تغييراتي در
گران،  بسياري از صنعت. سبک اسالمي ايراني درآمد  بهان مطابقت داشتقديم هندو

وران، معماران و شاعران که همراه او از ايران مهاجرت نموده وارد کشمير شدند،  پيشه
  .ال اسالمي را تشکيل دادند سازنده فعةيک جامع

يرا آنان  ز؛اند ال داشته نقش فعي نيز در ترويج فرهنگ و ادب فارسي علسيدياران 
 گسترش فرهنگ و معارف ي را در كشمير برايپرور يك محيط بسيار سازگار و علم

، تا آن زمان كه يغان ايران اين مبلّيها كوشش.  فراهم ساختندي و زبان فارسياسالم
. ماند يثمر م يحاصل و ب يداشتند، ب ي اشتغال نمي در فراگرفتن زبان فارسيمردم محلّ

 آن ةدر نتيج.  نمودنديريز ، برنامهي اصولة برپايي زبان فارس گسترش دين ويآنان برا
 بود كه ي زمانکمتر فراگرفتن اين زبان ميل و رغبت نشان دادند و در يعموم مردم برا

 دوانيده و موجب شد كه ياستوار  به خود را در آن سرزمينيها  ريشهيزبان فارس
  .وردآدر به  زبان سانسكريت را از دربار سالطين كشميريها ريشه
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  ٤٣٤  قند پارسي

  

. د داشته است علي همداني در ايران، آسياي مرکزي و جنوبي، شاگرداني متعدسيد
است که ) ق ٧٩٧ :متوفي( ين جعفر بدخشيترين آنان نورالد ترين و فاضل از معروف

خدمتش رسيد و از محضر علمي و   بهبرد، ميسر هب) ميانه آسياِي( در ختالن سيدوقتي 
 مشاهدات خويش را از اخالق و رفتار استادش در کتابي تحت او. معنويش بهره برد

  . گرد آورد»المناقبصةخال«عنوان 
او عالوه بر  .بود) ق ٨٢٧ :متوفي(، خواجه اسحاق ختالني سيديکي ديگر از ياران 

افتخار دامادي وي نايل گرديد   بهشمرد،  مي علي همداني را مغتنمسيدآنکه حوزه درسي 
خواجه اسحاق در نيم . فرهاي تبليغي و زيارتي مالزم استادش بودو در بسياري از س

قرن فعکثيري از افراد مشتاق معارف اسالمي را  ت ارشادي و آموزشي خود جمعالي
  .١تربيت کرده است

 را در دربار يالشعراي  كه منصب ملكاستلين پادشاه كشمير العابدين او سلطان زين
. اين منصب سرافراز گرديد  به است كهيلين كس، اويراحمد كشمي اخود داير نمود و ملّ

 يت فراوان است كه در زمان همان سلطان بود كه زبان فارس اهميياين نكته دارا
. شد ي زبان سانسكريت زبان درباريجا به شناخته شد و اين زبان يعنوان زبان رسم به

 مذهبي هندوان مهمكتب .  نيز بود» دارالترجمهسازماِن«العابدين بنيانگذار  سلطان زين
 يزبان فارس  بهلين بار از سانسكريتحكم همين پادشاه او  بهرامايانا، مهاباراتامانند 

دست   بهدستور همان سلطان  بهساگر كتهاسرتكتاب معروف سانسكريت . ترجمه شد
 . گذاشتندبحراالسمار برگردانده شد و اسم آن كتاب را يفارس  بهياحمد كشمير املّ

گرفتن  فراي برا.رايگان گرديد در كشمير،  و فراگرفتن زبان فارسيش و پرورشآموز
 .گرديددانشجويان پرداخت   به» تحصيليبورِس «اصطالح امروز  به،يزبان فارس

بدين منوال، زبان . ها آوردند مدرسه  به گروه گروه رويافزاي  دانشيدانشجويان برا
  .رواج يافت يرانغان ايدست مبلّ  به در سرزمين كشميريفارس
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  جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير  ٤٣٥

  

رايج بوده يعنوان زبان رسم  به در كشميريت شش قرن زبان فارسدر طول مد 
صورت   بهيع فارس متنويها  گوناگون و تركيبيها ت دراز واژهدر اين مد. است

 مورد بررسي يت، زبان كشميردقّ  بهاگر.  وارد شده استيبان كشميرز اي در گسترده
صد از كلمات و امثال و حكم يا تركيبات   دري سه تقريباً كديده خواهد شد ،گيردقرار

 و يها يا امثال و حكم را مردم عام اين واژه.  وارد اين زبان شده استيآن، از فارس
  .برند  ميکار  بهدر سخنان خودسواد نيز  يب

 را در حافظ و موالنا ديوان سعدي، بوستان و گلستانها از آغاز کودکي،  کشميري
ال و گسترده گيرند و اين خود باعث حضور فع  پدران خود فراميتوسِطيا  مساجد و

 .شود ه ميدر اين خطّ, فرهنگي
چشمان   سيهي گاهيگو يشاعران فارس.  استي زيباينماد ي فارسادبياتكشمير در 

 ي شاعرانيحتّ. اند  را ستودهي بت كشميرياند و گاه  را مورد توصيف قرار دادهيكشمير
 آن، يبيع خوب و مناظر طي و از هوابروندكشمير   به كهاند داشته رزوآهم هستند كه 

  .اند برده از، نامعنوان لعبتي طنّ به شعرا و اديباني ديگر هم از کشمير.  ببرندبهره
  :حافظ گفته است

   و تركان سمرقنديميرـمان كشـچش سيه  رقصند يند و مبوک شعر حافظ شيراز مي به  
  : ديگر گفته استيشاعر

   زلفت، دلم چراست اسير؟ةكه زير حلق  ميرـت كشـك آن بـزديـام دادم نـيـپ  
  :گويد  مييصائب تبريز

  رم كندـ كشميرنان شهـبخت اگر از ساك   خلد رايكنم از سر برون صائب، هوا يم  
  :گويد  ميي شيرازيعرف

  يدابال و پر گر مرغ كباب است كه با  مير درآيدـكش  كه بهيهر سوخته جان  
  :گويد يم) يهتربت حيدر( ياحسن تربتخان  ظفر

ــ ــاد  يالهـ ــشمير آبـ ــود كـ ــا بـ    تـ
  سخن ده ي، بيهركس هرچه خواه به

  گلـــزار خراســـانم، مـــده يــــاد    ز
  ن دهـل را چمـبـير و، بلـمـرا كشـم

  :و همچنين گفته شده است
  رـ لعبتان کشميةهمساي  وان بابلداـ جةيرـهمش  



  ٤٣٦  قند پارسي

  

يقاتي، فراواني وجود داشته است، ادبي و تحق,  اسالمي هند، مراکز علميةدر دور
 حکومت ةترين دور دي است که از قديميهاي متعد وجود کتابخانه, بهترين نشانه آن

گذاري شده است و مرکز مطالعه و تحقيق براي دانشمندان و  اسالمي در هند پايه
  .پژوهان بوده است دانش

  نتيجه
 اسالم در جي و يارانش مرو علي همدانسيدآيد كه  دست مي  بهاز آنچه گذشت، چنين

و عالوه بر آن زبان فارسي و صنعت و هنر را از سرزمين ايران براي  .اند کشمير بوده
 اعتقاد آن  به عليسيدي که تصوفو همچنين عرفان و  .ارمغان آوردند  بهمردم کشمير

 دين  وعرفاني که شريعت.  او در کشمير رواج يافتتوسِطکرد نيز   ميداشت و عمل
 تكامل خود، ة در جريان شش قرن در سلسليدر واقع زبان كشمير هم همراه آن بود و

 يكشمير  بهيد فارس متعديها ل، واژهها بوده و در اين تحو يالت و دگرگونتحو به رو
. ها مناسب زبان کشميري بوده است ه در حقيقت اين واژتوان گفت  مي.راه يافته است

به كه اهل ايرانيا چيزام  ين و زبان كشميرفرهنگ و تمدو  اهدا نمودند، بدون شك 
 استخراج شوند، ي از زبان كشميري فارسيها اگر واژه. بها است  بييا ترديد سرمايه

اگرچه اين ناحيه ديرتر از ديگر مناطق .  بودمايه خواهند يجان و ب ي بيزبان كشمير
عني ايران نيز دورتر بود، زبان فارسي آشنا شد و از مهد اين زبان ي  باهقار شبه
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  احوال و آثاِر ملّا محمد علي کشميري
  »االحبابحتفة«مؤلِّف 

  ∗غالم رسول جان
  ه نسب و خانوادنام،

 والدت و يجا, تولّد خيتار  داشتند،ريکشمدر  موالنا لقب، وطن  و ملّا نام،ي علمحمد
 بزرگ در يعالم و فاضل و صوف, بي شاعر و ادهور زمانه مشني اي حاالت زندگگريد

 ه شدابيخذ دستآ از مي وهاِي ه کارنامگري و دي زندگ حاالِتة دربار,هند اخفا ماةگوش
  .١تابد  مياالحبابةحتف ي ادبة از کارنامي وي زندگي معاشرتةب چند جنالبتّه ,ديآ نمي برچهي

                                                   
  .سرينگر, استاد مرکِز مطالعاِت آسياي ميانه دانشگاه کشمير  ∗
 ملّا محمد االحبابحتفةهمنام مصنّف رح و احوال علما و فضال  ش ضمِنرحيمي ثرمآ در هاوندي نملّا عبدالباقي  .1

  :کند  ميي معرفين را چنيري کشميعل
قدر مقدور در   نبود و بهي از استعداد و حالتي و خالير بود کشمير دلپذيت از واليري کشميا محمد علملّ”   

مده در دکن در  برآه از کشمير حال کيل تمام داشت و در اوااء وقوفي بود و در انشيده کوشي طالب علموادِي
بود و اعتبار و اقتدار تمام نزد او  مي, ه از ممالک نظام شاه بوده کاحمدنگر در سلسلة سعادت خان دکني

, يافت تمام عتباِر و اِه مالزمت يافت و راالملک پادشاه احمدنگر رسيد خدمت برهان  بهيز ني چنديک, داشت
ه در  پناين از دربار ايرغ ه مستاصل شد بمفتوح شد و سلسلة نظام شاهيهساالر  سپينچون دکن بر دست ا

 علوفه و جاگير مد و به مالزمان و مجلسان درآ در سلِکيشان ايافتگانبان و بار مقروسيلة  بهيد ندهياندگان پنام
 بود تا آنکه مند هره بيشان و از خوان ايدگذران  ميهيتما  مستعدان بردستور ديگر ه سرافراز شد و بهالئق

هانپور  و پنج در برة هزار و بيست سنيختار هساالر ظاهر ساخت و به سپينبر ا  و حالت خود رافضيلت
 فارسي  بهه که از عربيرکت الدين ه صائنالعلما خواجمةهورة عال مشاز تصانيف) کذا(ترجمة کتاب حافش  به
ن  آيباچة و دانصرام رسانيد ده آن خدمت را بهکاربر ن کتاب به در آيلت و کمال حالت و فضيدمور گردرد مأآ

ن  آهنگام معروض داشتن و گذرانيدن. ه بود نموديضاب يدن ترجمة  ساخت و در آين مزيشان انام نامِي را به
صالت و انعامات سرافراز   و بهفتاد مستحسن و مقبول ان بزم حاضر بود که غايت آنسخه راقم در حاشية
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 و ة هزار و بيست سنيانالثّ هم شهر ربيع پانزدتاريخ نکه به روز گار بود تا آذاتان ايناز جوانان و خوش . گرديد

قابض ارواح سپرد و در   بهياتنقد ح) برار( ملکاپور جانب دکن در حوالي هساالر به سپهنگام توجة اينپنج در 
  : تاريخ.يافته ين چنين را اييها يه قضين اراقم تاريخ. آن مکان برآسود

ــد ــي  دفري ــد عل ــر محم ــه ــة او ک   ه خام
   اونکــه ثــانيِ   آة کــشمير  خطّــ وحيــد 
  هـــل هنـــر ايـــشواي دانـــش پبمـــرگ

   دنــدان شــده تيــز خــوردنش القــصّزبهـر 
  يخش گشت سال تاري سال عمرش طچو
  

  يري شمـش  هميـشه  ي خصم نمـود   بجان
  يري روزگـــار تـــدويـــن ايـــدة دنديــده 
ــپهر ــر پسـ ــيـ ــيد بپوشـ ــري جامـ   ة قيـ
  يريسـ  تشسه نيـ   لقم ين خاک کز  دهاِن
ـ  مـرد «ز  بجـو    “»يري کـشم ي محمـد عل

  )ه ۱۰۲۶                (
  )۵۸- ۹ ص ,م ۱۹۳۱, هچاپ کلکت, وم جلد س،رحيمي ثرمآ, هاوندي نيا عبدالباقملّ(

 هِد اکبر ذکر ملّا محمد عليع ه بيري کشميضمن علما  دررحيمي مآثرحوالة   بهپروفسور عبدالقادر سروري   
  :يدنما  ميينچن  رايريکشم

 نظام امير مد و در احمدنگر بهدکن آ ه بير از کشموي.  قابل ذکرانديري کشمهِد اکبر ذکر ملّا محمد عليع هب”   
خانان   خاِنيم کرد چون عبدالرحالملک نظام اختيار بعد از آن مالزمِت برهان. ل شد متوصّي سعادت دکنهيشا

أثّر شد و  متيلي خخانان از قابليتش خاِن.  شديق ماليا محمد علملّ  بانجايي آيفتح نمود از علما احمدنگر را
ه را امالعلّةم عالالدين ه صائنخانان ملّا موصوف خواج  خاِنفهمايش  خود شامل نمود به را در درباِروي
در ) موصوف( گفت ملّا فرين کرد و آين تحسخيليرا ه  ترجمين اهاوندي نملّا عبدالباقي. ه کرد ترجمفارسي به

  .“يافتم وفات  ۱۶۱۵در سال ) برار(ملکاپور 
  )۹۶ ص, بادآيدر چاپ ح،ير در کشمي ادبيات فارسيِختار, يعبدالقادر سرور(

ن نموده از آن  آيعا اده و پروفسور سروري نوشتيري کشمهرچه دربارة ملّا محمد علي رحيمي ثرمآ مصنّف   
 . بوديردو کشمهر يز عزوطِن و  بوداالحبابحتفةهمنام مصنّف  يري کشمه ملّا محمد علي است کهويدا

حال و احوال مصنّف ملّا . اند  مختلفة ايشان و کارنامي معاشرتاما زندگِي, هردو معاصر بودند که وجودي با
  .رسد نظر مي  فرق صاف بهين ايد،آ  ميينده در اوراق آمحمد که تذکرة وي

نان خطّاِط مشهور و آ  ازيکي. همنام بودندد  نام، دو افراه ملّا محمد علي نقل دارد کي حسن بلتستانغالم   
  :يدنما  نقل ميموصوف مزيد.  استاالحبابةحتفدوم مصنّف ,  بودخطِّ نستعليق معروف به

البتّه کاتب همنام مصنِّف . ه استجا درج نشد هيچ نام کاتب االحبابةحتف کاتب کتاب شمول ترقيمة به”   
 دست در خطِّ يره چه خوشنويس است کيري کشما محمد عليملّ هور به معروف و مشاِطخطّ» االحبابحتفة«

هجري  ۱۰۹۲سال   است، درة اينجانب کتبخانه متاع گرانماية کالمناقبةصخال  نسخة خطّي. بوديقنستعل
  .“ استيکسان بالکل هر در ترقيمه و خط طرِز تحرير. ه است کتابت شددست وي به

  )۱۸۲-۳ص , آباد چاپ اسالم, م ۱۹۹۰سپتامبر /ش ۱۳۶۹ه، تابستان  فصلنامدانش(
هجري  ۱۰۹۲ بعد از سال يري کشمنام ملّا محمد علي ه خطّاط معروف به کيدآ ي برميجه نتين مزبور ااز بياِن  

 يري کشمه مشهور انشاپرداز ملّا محمد عليربط ندارد ک هيچ هاوندي ني ملّا عبدالباقبيان زنده بوده باشد که با
  .تهجري درگذش ۱۰۲۵در سال 
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  ه خانوادتهوجا
ا و ، موالن ملّاالقاب به ه کاهللا خليل . بودندمصنّف بزرگوار  والِداهللا خليل الدين موالنا جمال

 نگاران هخان و تذکررؤ مي و والدِتِي و جاتولّد ِخي تارة دربار.١صف بودند متّالدين جمال

                                                                                                                        
 يه از فقيکي همين، نوزدهنو در قرن هجدهمين لکيعة شي علماة اکابرين محمد اکرام در ضمن تذکرشيخ   

  :يدنما  ميياد ين را چنيري کشمي ملّا محمد علير کشميناز، علما يهما
 يمالحک ملّا عبد شاگرِدوي. هرة آفاق بود شيري کشميملّا محمد عل) اتّراپرادش(باد آ هد در فيض عدر اين”   

ه  جمع نماِزعلم فقه بود و بر فضيلت  بهتوجة او زياد.  ساکن شدندآباد يض در فير برآمده از کشمند وبود
  )۲۳۳م، ص  ۱۹۹۱ ,هلي د، چاِپکوثر رود محمد اکرام، شيخ(  .“رسالة نوشت

  . بودند شوستري نوراهللاي قاض از شاگرداِنيکي يري کشمي محمد عليخ شه کيندگو مي  
  )۱۳ ، صم ۲۰۰۱ هلي،، د۲  ج,ماهي هس ينثقل(

ن آ  کرد و در را تأليفالسماء نجومه کتاب باشد ک  مييري کشمي محمد علهمان شيخ ه اينشود ک معلوم مي   
  . منسوب کردقاضي به  سيد محمد نوربخش رايع کتاب اثبات تشورد که وي مناسبت آاين  بهذکر قاضي

  )ک ص, هد مش، چاِپالسراجيرتنو ي،ود النگروي المرتضهديسيد محمد م(
 را يري کشمي مذکور ملّا محمد عليه موصوف و فقي قاض شاگرِديري، کشمي محمد علواضح است که شيخ   

  . واضح استي بعد زمانه در اين چنانچيستمماثلت ن هيچ االحبابةحتفصاحب  با
اند  هکردکر  شعرا و ادبا را ذي ناميت کنيرزاو م يرم,  نام، ملّا لقبي محمد علنويسان ه تذکري بعض اين ازعالوه   

 مرزا محمد علي, )ه ۱۱۳۲ :م(ين  مرزا تمکمحمد علي) ه ۱۲۳۱: ز (زاد کشميري آکه در آن مرزا محمد علي
 محمد علي, )ه ۱۱۵۰ :م(يالکوتي  مرزا رائج سمحمد علي, )هم دوازدةسد (يت حشمت تبيجم، محمد عل

 مرزا يمحمد عل, يري کشميرت غملّا محمد علي, )ه ۱۰۸۱ (هاني مرزا صائب اصفي محمد عليب،مرزا شک
  .اند هرست سرفغيره و) ه ۱۱۸۹ :م(بادي  اکبرآي محمد علو مير) ه ۱۱۶۱ (ين خان متهر، محمد عليما

؛ ۱۳۲۹-۳۶، ۵۱۸- ۶۰۸  صيضاًا ؛۲۱۲-۳، ۱۶-۶۸ ،۲ ص ،۱  جير، کشمة شعراي تذکر،الدين  حسامراشدي،(
  )۲۶۸ ,۲۵۲ ،۱۸۹، ۱۸، ۳ص , ي چاپ کراچ،ير کشميشعراة تذکر, لح مرزااص

 کشمير  بهبعضي, همچنانکه واضح است ينها ا از ميان. داشتندوجة شاعري ة باال شهرت بهرمتذکّ  و ادباشعرا   
ة  زمانييندند تع نبو آنها که اصالً از کشمير. شدنديوست خاک پ اين ساکن بودند و در البتّه در کشمير.ق نداشتندتعلّ

  .يدآ نظر مي  بهيد بعياربس )هجري يازدهم/همقرن د (يري کشمعهِد ملّا محمد علي ه به شدآنها از مآخذ دستياب
 ي از روياحوال و  حال وه و ديگر زمانه تعيين مذکور کيري کشميرت غي و شخصيت ملّا محمد علزندگي   

  . درج استين چني ذکر وروشن روِز و يرنظ بي در تذکرة شد البتّه خذ مستند نميأم
 يدگو  است او ميير فردوس نظير کشمي است و از شعراسنجي هران فن نکته از مايري کشمي علملّا محمد   

 .)۲۸۱ ، ص۲  جير، کشمة شعراي تذکر،الدين  حسامي،راشد (. شعر دارديک

 )۳ ي، صخطّ, االحبابحتفة(…“ هللا ايلخل بن موالنا ه محمد علي پرگناه ذليل، خاکرايل علير فقوچون اين”  .1
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 الحباباةحتف بر رخ ي وي معاشرتِي چند خط و خال زندگالبتّه .١اند هذکر نکرد چهي
کنند   مي او نقلزماِن ه بي ذاتياهدادي از رويکي االحبابةحتف  صاحِبهچنانچ .اند انينما
 ,شود  ميمه فراي وِي زندگنيل اوييگرا نقش ازو هک

  :ديگو  ميي علمحمد
 معتقد و ي نام و ومحمد داشتم موالنا يخال”
 هسر س قدمحمد الدين  شمسري حضرت امديمر

 و ه انابت نموده از حضرت توبشيبود و پ
 تيداه ارشاد و لي بذتيبعتا ارادت و دست

 ِله قواعد امي و تعلقتيباب طر اريخف ذکر ني و تلقهنحضرت مستحکم زدآ
واع ان  بهها نينحضرت چند سال اربعآ شي و پهنحضرت گرفتآ اضتيسلوک و ر

 مداومت و هوستينحضرت پآ و در خدمت و مالزمت هديعزلت و خلوت کش
برکت صحبت و   بهبرد و  مي خودهمراه هگا ه را گاري فقنينمود و ا  ميمواظبت
 من  حاِلهنحضرت چند مرتبآساخت و  ي م و سرفرازمشرفنحضرت آمالقات 
 محمد  ملّا.ديآ  مي توهمراه ه کستي فرزند کني اه کدي من پرساز خاِل

  خودهمراهو  من است ةرزاده جوان خواني اهنحضرت عرض نمود کآ به
 مني و شانيبرکت صحبت درو ه به تا باشد کهرم کآ  مي شمافيت شرهج به

 رفتم و  مي خود خاِلهمراه نسق ني بديت کند و مدر اثي در وشانيمالطفت ا
داشت و   مييبذول و ارزان مه مشفقانياه التفاتري فقني اة دربارهگا هنحضرت گاآ

 از هقيدق چهيگماشت و   ميهني کمني احاِل  بههشانيثار دروآ  مرحمِتنظراِت
                                                   

 م ۱۴۸۳/ه ۸۸۸ سال  دريعراق الدين محمد  شمسه حضرت مير درج است کاالحبابحتفةه که در  واقعاز روي  .1
هشت سالة اين ف  شدند و در توقّير کشم بار وارِدغرض سفارت اولين به) م ۱۳۷۸/ه ۸۸۳  استصحيح(

 ي سلطان کبرِه شيخ در خانقاعراق دو سال اخير بل از برگشتِن به ق.يدند مختلف سکونت ورزجاهاي جابه
وطن   بهي عراقير مرتمراجعت حض) ۲۶۳-۶۵ ، صاالحبابةحتف( بودند، يممق) نگرسري(مقام درگجن  به

 در م حضرت مير ۱۴۸۴-۵/ه ۸۸۹-۹۰داد، لذا در سال  م قرار ۱۴۸۵-۶/ه ۸۹۰- ۹۱توان در سال   را ميخويش
 خود در خدمت و  همراه خالوياهللا يلالدين خل موالنا جمال جاهمين بودند و به  مييمن مق سلطاِه شيخخانقا

  ايناز )۲۶۵/االحبابحتفة(هاده بود  سال قدم نيزدهم سمدند و در آنوقت موالنا در سنمالزمت حضرت درآ
 .توان قرار داد م مي ۱۴۷۱-۲/ه ۸۷۶-۷رو سال تولّد موالنا را در 

 يدآ ي برماالحبابحتفةة  مطالعاز
 ي از بابا عله ملّا محمد عليک

ه  کردهم کسب فيض ينجار
 و سلوک ير منازل سوي. است
 . نمودي او طپيشوايي را به



  ٤٤٢  قند پارسي

  

  خاِلهمراه هقي طرنيمه  بهسال کيت گذاشت و مد  نمي فروهماني کريها شفقت
نحضرت آ يشرف لقا  بهنمودم و  مينحضرت مداوتآخدمت و مالزمت  ه بخود

 فارغ نيشينحضرت از نماز پآا ه از روزيشدم تا روز  مي و سرافرازمشرف
 شاني از درويجمع  بانحضرت بودآ ها و نمازگا مصلّه صفا کةفّ بر صُهگشت
 في خال خود در مجلس شرهمراهم ه ري فقني بودند و اهتس نششيشان خويعال
 حاِل  بهثارآ ضيثار و نظر فآنحضرت چشم شفقت آ بار کي هنحضرت بود کآ
 را ريفق ني اه خطاب مستطاب نمودري فقخاِل  به خاکسار انداخت وري فقنيا
 ني اهم کهخوا  مي منمحمد  ملّاهافزا بنواخت و فرمود ک التفات روح هب

 مشرف و انابت ه توبشرِف  به مندسِت  به کند وعتي من بِشيپ  توةرزادهخوا
 من گرفت  دسِتهنحضرت برخاستآ ت امتثال فرماِنه من ج الحال خاِلي ف,شود

 من ِيلوهم پهنحضرت بنشاند و خود آ ِکينزد .هنحضرت بردآ ِشيو مرا پ
 تو ه کدي بامحمد  ملّاهزبان شکر افشان خود فرمودند ک  بهنحضرتآبنشست و 

 ديم و باهن  اودسِت  خود برسِت تا من دهي بني و دسِتِري زشي خوم دسِته
 تواند خواند و ني تو تلقموافقِت  بهيو  تايم بخوانه تو عِتي بِني تلقهک
 دست بر  اشارت باميهدي فوق ااهللادي ةمي کرآية ه خود که مبارکنحضرت دسِتآ

 ني خود تلق مبارِکزباِن  بهنحضرتآ عِتي بهاد و الفاظ متبرکه نري فقنيدست ا
مان هخواند و من   مينحضرتآ مان الفاظ در عقِبهم همن  نمود و خاِل مي

نحضرت آ ِنيادته شة کلميمتابعت خواندم و بعد از ادا  به خود خاِلِهمراهالفاظ 
 در هنحضرت کآ شاني دروه خواندند و جملري فقني فتح کار اي براهحي فاهفاتح

رت حضنآ ِشي من پپس خاِل . ادا نمودندهم فاتحه حاضر بودند في شرمجلِس
 تي تحة خود سجدمتابعت خاِل  بهمه ري فقني و ادي رسانميتقد  بهتي تحةسجد
 دادند ه مشفقانه بوسري فقني اِيشانينحضرت بر پآ ه سجديورد و بعد از اداآ بجا
زرم غرق عرق آ کمال و اي حتي از غاري فقني وجود اعتي بني تلقني حو در
 ه نمودحتي نصتي و صقيطر  بهري فقني از برخاستن اشينحضرت پآ بود و هشد

 ه در صلوات خمس اوقات مداومت و مواظبت نموده کديباخليل  هفرمودند ک
 ممارست  ويم مشغوله بدانهگا ه گاه جمال گرفتي صفا صوف ذکِرِني و تلقيباش
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 ي از خاطر فراموش نکنمحبت ني و اي باشهخاطر داشت  به مناِدي هشيمه و ينمائ
نماز مفروض را از من  چهين زمان  آ ازهگفت ک  ميري فقني بزرگوار اپدِر
 ني مع از وقِتي نمازيضرورت  بهاي يمهسبب م  به اگراناًي نماند و احهاردزناگ
 يز صوفا  وي ادا کردهن مبادرت نمودآ يقضا  به الحالي فيمن فوت شد از

 ن محلّ آنمودم و در  مييم مشغوله بدان هگا ه گاه گرفتي ذکر خفنيجمال تلق
 من  عمِر و سرفراز شدم سِنمشرف به و توعتي بشرِف  بهنحضرتآ دسِت ه بهک

  .١“ بودمهاده قدم نمهزدي در سهديکمال رس  به سالهدوازد
 دانيدر م نيغاز سنآ در اهللا خليل موالنا هشود ک  ميشکارآ قتي حقني اه واقعني ااز
 در ي عمل نوع اقداِمنيا تي بلوغسِن  بهدني بود و قبل از رسهاده و سلوک قدم نتصوف

  .باشد  ميمعاون  وممد  راي وةنديآ ي عمل زندگةالئح  بهمرتبط شدن

                                                   
معلوم . تواتر آمد  ذکِر موالنا محمد بهردر واقعة مزبو. ۲۶۴- ۵، ص االحباب حتفةة مخطوط,ير کشمي علمحمد  .1

 ,اند  خاموشنويسان ه تذکري وة حاالِت زندگِي محترم بودند دربارة مصنّف خيليخانواد  دره ويشود ک مي
  :ته اس نوشت ذکِر آنها بدين. بودندهمنام وي چند علما و فضال يرکشم  در تاريخالبتّه

؛ ۱۵۶ ورق ،شاهي  بهارستاِنةمخطوطنامعلوم، . ()ه ۱۰۲۵ :م(ه م و استاد سلطان فتح شامعلّ, موالنا محمد:الف
  )۲۰۲  صير، کشم، چاپير کشمة اوليايتذکرغالم حسن،  پير

 .تزاد اوس  طبعه نوربخشيه خانقاقطعة تاريخي. م بود منجين حسير م پدِريي،الدين محمد گنا موالنا کمال :ب
  )۳۶۶ ص, االحباب حتفةةمخطوط(

م درگذشت و در مقبرة حضرت بلبل شاه  ۱۴۱۲/ه ۸۱۵ه پسر ملّا احمد علّامه بودند در سال امملّا محمد علّ  :ج
  )۴۵۳ ص, ير کشماولياية کرذ غالم حسن، تپير. (اند آسوده) م ۱۳۲۶/ه ۷۲۸ :م(

د مول) ۵ ، ورقيبالنّ يمغاز ة مخطوطيعقوب صرفي، يخش(ه فنون ادب  گرفتي لقب ز جاممحمد و رانام و آني  :د
 نگري سر,ة شاهي در مدرسمدند و انتخاِب وي درآکشمير  بهة شهميريان اواخر دور در سالياِن. در ختالن استوي
 .اند سودهبخش آ  گنجة بهاءالدينک گفت و در مقبري اجل را لبِي داع,م ۱۵۴۱/ه ۹۴۸در سال .  استاد شديثح هب
  )۸۵  صير، کشم چاِپکشمير، ه محمد اعظم، واقعاِتخواج, االسالم رياضة مخطوط, هابدالوعب, شايق(

بود و ) يرکشم( سوپور مدند و در موضع براتهه ناحيةآ شمار مي  بهي قمين سيد حس ياراِن ازيملّا عالم انصار  : ه
بعد از وفات پدر از موضع  نمودند و يل پدر تحصيِش بودند و پ ملّا محمد فرزند ملّا عالم انصاري.باش داشتند
 يار اختهجرت نمودند و آنجا شغل درس و تدريس) کشمير, ماگام(پوره متّصل احمدپوره  تانتري مذکور به

  ).۹ ص, ير کشم، چاپير کشميعيان شيختار,  غالم صفدرهمداني(کردند 
 .شود  بحث موالنا محمد مرتبط مييرز  بهم شخصيتا علما و فضال کدةه در مذکورتوان گفت ک طور وثوق نمي به  



  ٤٤٤  قند پارسي

  

, يسيد جعفر نوربخش امير
ه جخوا, ي قاره اسٰمعيلخواج

 سيد بدال جوهر و امير
 و ة مصاحبين در زمرهغير و

 کشميري ي ملّا محمد عليرفقا
 .يندآ شمار مي به

 و مرشد ري عاطفت پية را در ساشي خوي زندگشتري باهللا خليل الدين  جمالموالنا
 ١انشهمره در خلوت و جلوت از هشيمه او بود و  خاصِّ مصاحِبيو ديخود گذران

 در ري و سفيلچيطور ا  بهشيطرف مرشد خو از
مد و آ زمان اان وقت و نزد امرهپادشا دربار
 بزرگ ي صوفتيثيح به  و٢داشت  ميرفت

 بل يزد (يه نوربخشهدر نظم و نسق خانقا
 هقي الياهانجام دادن کار و در) نگريسر
 هنکي مختصر ا. بودندي ومهي و سکيشر
 محمد الدين  شمسريام مه مدارالميو

 الطاف و دواريام بود و بسا اوقات يعراق
 اتي وقفشتري اکثر و بيو . بودندزياکرام ن

 ي بعضي متولّو را نگران بود ي اراضهموقوف و
  .٣مه مساجد

 ريحضرت م,  نبودي از معنيشد، خال  ميادي موالنا اي  ملّاالقاب  ازه کاهللا خليل
 الدين  موالنا جمال.٤کردند  ميادي القاب نيمه  بهشتري را اکثر و بي والدين شمس
فاضل   ملّااز  رايرهر بودند و اکتساب علوم ظاه علوم و فنون ماةمه  براهللا خليل
 از يدر بعض .٦ نموده مطول را مطالعهاي ه حصّيعض بي وِذ تلمري کردند و ز٥يروم
 يه نوربخشه در خانقا.ارت داشتنده مي علمگري و عرفان و رسائل دتصوف ياهکارهشا

                                                   
 .٣ص , االحبابحتفة, محمد علي  .1

. شد  بحث و تکرار مستوجب سزانتيجه درباِر سلطان فتح شاه رفتند و به  لنگر بهبعد از انهدام عمارت جوگي  .2
 )۵۱۰ص , االحبابحتفة(

 ن مسجد تعين وقف آوار زميناند و مقدار هفت خر ه کردهحوال) يمحمد عل (مسجد جامع بزرگ پدر فقير  .3
 لنگر وقف بود، پدر هر دوده و آنچه درپيو مقام را با) جوگيان(ن لنگر و آ… .  سپردندير فقه پدر ايننمود

 )۵۱۵-۱۶،ص االحبابحتفة. (ه کردحوال) يمحمد عل (ير فقينبزرگوار ا

  .۴۸ص , االحبابحتفة محمد علي،  .4
  )۳۸۱ص , باباالححتفة (. شدنداز روم وارد کشمير  .5
 .۲۸۱، ص االحبابحتفة  .6
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 گري نوربخش و دمحمد  سيدفيتصان, يمدانه ي عل سيدريم ريکبري حضرت اماِتيکل
 ِخي و مشاداني مرتي و تربمي تعلهعالو به ،١دادند  مي درسشانيدرو  به راتصوف اتتأليف
 ي جامعفي خود مدح و توصي مثنوکيدر  ي قدسمحمد ي قاض. را خود داشتندگريد

 و  اسرارواقِف خدا استوار، هِِ را در راي است و وه ذکر کرد اوشخصيِتاز صفات و 
 غيره و دل هثابت قدم و زند, مخلص, وفا صفا و با  باديمر, رموز، صالح و عابد

 .اند ه کردفيتوص
 تـ اسهـگآدا ـرار خـاس  زهـنکآ  تـ اساهللا خليل نـيـنـ اثيـثان  
  دل و صاحب صفاي و صافصالح  اـوف اـب دم وـت قـابـص ثـمخل  
 وارـــتـدا اســ خهب راـــطل در  گارزـهيرـ دل و پهدـ و زندـابـع  

 ه خانقايحوال  به.٢ا داشتندهل بودند و اوالدهأ متاهللا خليل الدين  جمالموالنا
 ديآ مي براالحبابحتفة ة از مطالع٣مسکن داشتند) ريکشم, نگريسر(  بلي در زديهنوربخش

 هاده قدم ني خوردسالگزيلهدر د) م ۱۴۸۲-۸۴ (يري کشمه سلطان حسن شاِدهع در هک
، سلطان ه شامحمد سلطان يمه باياه و مناقشيالملوک  طوائف فتراتدر دوِربودند و 
 دوغلت دريط مرزا ح تسلّة دوري و.گذراند  ميي زندگري کشما وزرا امرگريد و هفتح شا

 ديد  چشمه گواتيثيح  به مرزاير ظلم و جبر و غارتگره کرد و هدهم مشاه )ه ۱۰۵۸ :م(
چون ) ه ۹۳۲ :م (الدين  شمسريحق حضرت ام  به بودند بعد از وصالنگران و ناظر
 شي خودسِت  بهشاني و دروداني مرتي و تربمي تعلسينفس نف  بهالي دانخيحضرت ش
 ة واقعياز رو .٤ جوان بودنداالحبابحتفةصاحب   بهاهللا خليلن وقت موالنا آگرفتند در 

 وفات يل و کم ساارحال موالنا در کده هب . بودندهم زند ۱۵۵۳/ه ۹۶۰سال   درموالنا
  .توان گفت  نمييزيطور وثوق چ  به ضمنني ادر ست،ه کجا يمدفن و  وافتندي

  
                                                   

 .۴۰ص ، االحبابحتفة  .1

  .۵۱۵-۱۶  ص،همان  .2
موالنا ) نگريسر( بل مقام زدي ه قبل از منتقل شدن به کيدآ ي برماالحبابحتفةاز مطالعة . ۴۱۵ همان، ص  .3

 .تيسدست ن  درياطّالع هيچ ي وة مسکن آبائي بود وباش داشتند و درباريگر ديالدين جا جمال

 .هن سال شده بودند و کن وقت پير در آه وي چنانچيست نيقت بر حقي امر مبنينا ا؛ ام۴۲۸ص , االحبابحتفة  .4



  ٤٤٦  قند پارسي

  

  تي و تربميتعل, پرورش
 يادب  ويعلم, ي و عرفانيني دطي و محيت حسبه و وجاينظرگرفتن شرافت نسبدر با

 يري کشمي علمحمد  ملّاتي و تربمي پرورش، تعلهشود ک  مي امر روشنني اي وةخانواد
 ه والد بزرگوار کي وي ابتدائسي در درس و تدر. باشندهطور احسن انجام داد  بهرا
 ي علمحمد  ملّاه واضح است ک. بودندکي و شرمهي منش بودند، سي و صوفيق متّيليخ

 هدند چنانچ گامزن شقتي سلوک و طرهرا  بهنيغاز سنآ مانند والد بزرگوار خود در
  :دينما  ميقيا را تصد قول ملي ذةواقع
نحضرت و آت سالم هج  به بودم و مراي در سن پنج سالگهدارم ک ادي… ”

 يند درخت توتدي رسانيکينحضرت بردند و چون نزدآ شي پداري دفيتشر
 را ري منتظر ماندند تا پدر بزرگوار فقه را گرفترين درخت فقآ ريبزرگ بود ز

تر  کي چون نزددياري بکي نزده کهد فرموه شدتوجهم ري فقنيکردند و پدر ا خبر
 ينحضرت برد و براآ شي پهخود گرفت  را درکنارري فقنيبردند پدر بزرگوار ا
 را ري فقدياريتر ب کي نزدهنحضرت فرمودند کآ . دورتر نشاندکمحافظت ادب اند

ه  گرفتري فقي و زانودياري مبارک خود بنحضرت دستِِآتر بردند  کي نزدياندک
نحضرت آ مبارک ِياهزانو  بهري فقيدو زانوره ه چندانکديجانب خود کش به
 خود ک مبارخواندند و دسِت  مييزينحضرت چآ هدارم ک ادي و ديگرد صلمتّ
 ياهعرق  ودنديکش  ميري فقني اي و باز بر رودنديکش  ميشي خوي نورانهوج بر
 ري فقي درود خوانان بر روه مبارک گرفتدسِت  به مبارک خودي روي و خونيجب
 بضاعت ي بري فقني اةطفات دربار مالنيمه هشت مرتبهفت ه بي و قردنديمال مي

 و دنديمک  مين راآ ه بود کنحضرت نباتآن مبارک هداشتند و در د  ميمبذول
 و ه شدرابينحضرت سآاللسان  بدار و از رطبآن مبارک هز د اها ن نباتآ هجمل
 خوردم  مي بودهساختنحضرت مضاعف آن ه خود از حالوت کام و ديها ينيريش

 ه گفتند کري فقنيا  به چندينحضرت سخنآ ها ن نباتآ خوردن نيو در ح
نحضرت آ و ه شده خوشحال و خندريا پدر فقه سخننآ فرح و سرور ةواسط هب
 کي دياري بگري نبات دة پارهنحضرت فرمودند کآ…  نمودند وها بسمم ته

نحضرت از آورد و آ دي نبات سفياهدست خود پر از حب دو  پره رفتيصوف
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ة  دورملّا محمد علي کشميري
 دوغلت تسلِّط مرزا حيدر

 ين را درک نمود و ايرکشم بر
ظلم   بايک تاراي ه را دورهدور
هب  مذيعه شيروانپ ستم بر و

 .داند  مينوربخشيه

مد آ برهطين خر آ ازه چار گوشکيوردند و آ خورد برةطي مبارک خود خردستاِر
ن را چار آ,  دادند و پدر بزرگوارري فقنيبدست ا  راه چار گوشنآنحضرت آو 

نحضرت آ پس . بستري فقني کمربند اهگوش
 ي صوفدياري بي وي براي خوردنهفرمودند ک

 از هو زرد و پارچ پر از پوال ي طبقکي هرفت
اد و ه نري فقشي پهوردآ ي و چند نانها يخني
 مبارک خود در دسِت ه به لقمکينحضرت آ
 هن فرمودند ک آادند و بعد ازه نري فقني انهد
  تادي او برةخان  بهشهمراه طبق پوال و نيا
 دي رسانه بخانه را بکنار گرفتري فقهمدآ ي صوفکي .م بخورده هبرادران خود ب با
 مبارک ه و سرافراز گشتم بروجمشرفنحضرت آ داريشرف د ه به نوبت کنيو ا
  و شکل و شمائلکلهي تمام صورت و هر ساختم کنحضرت چندان روشن و منوآ
  .١“ حافظ منقش استهر صفحه و تصور مالي خهنينحضرت در خزآ

  :کند  ميادي نيرا چن دادي رويغاز عمر وآ در ه کيگري دة واقعاالحبابحتفة
 در انيکودکان و اطفال صوف  باتي طفولامي در اه دارم کاديام ه مستري فقمن”

  غوغا کردنده مردم از سر دروازه ناگاه کميکرد  ميي بازعتي شرة دروازميحر
 و ختندي بودند گرمي حرن آ مردم درةمه مدند وآ برروني بري حضرت مهک

 و ميان شده پنهز دروا درباِنهم پس کلبه مي بودهجماعت اطفال و کودکان ک
 ه کردرونيا به سرهن کلآ  نشستند و اطفال از پسه درواز سِرهمدآنحضرت برآ

 شي پيچند صوف و نحضرت بر ما افتادآ چشم مبارک ه ناگاه کميکرد  مينظر
اند  انه پنه حجرني پس اه کودکان کني اهک  را فرمودشانينحضرت بودند اآ
نحضرت برد و آ کودکان را نزِد ةمه همدآ  ماشي پي صوف.دي را بطلبشانيا
کرد و   از کمر خود وادهيا بده پولة را پارشاني اهنحضرت فرمودند کآ
 بر هار پول گرفتهم چه ري فقنيار پول داد و اهار چه را چيککود ره

                                                   
 .۳۸۹- ۹۱ص , االحبابحتفة محمد علي،  .1
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 مشرفنحضرت آ في شرداريد هکردم و ب ه ميارنحضرت نظّآمبارک  يرو
  .١“شدم مي

   عرفانيها هسرچشم
 يري کشمي علمحمد  ملّااالحبابحتفة صاحب ه امر داللت دارند کنيا  مذکور برعيوقا

 وضاتي فري از حضرت اميو, مدندآ و عرفا درانيخدمت و مالزمت صوف  بهياز کودک
 ي از مراکز بزرگ برايکي ,)نگري سر, بليزد( يه نوربخشِه خانقا.فتنداي دريروحان

 و در يکش ه و چلّينينش اعتکاف ر مذکور دِهنقا خاني ا در.حصول سلوک و عرفان بود
 ِهگاارتيز ه بهمد کآ  ميشمار  بهي از مراکزيکيدات و طاعات و عبادات ه و مجااضتير
 اوراد و گريپرور و د رت داشت و مکان مجالس روحه شخي مشاِهموزشگاآ و رانيزا

  .افتي پرورش ي روحانطي محني ا دري علمحمد  ملّا.اذکار و وظائف بود
م کسب ه ي نجاري از بابا علي علمحمد  ملّاه کديآ ي برماالحبابحتفة ة مطالعاز

 ري چون حضرت م. نمودي او طييشوايپ  به و سلوک راري منازل سي و. استه کردضيف
 ينينش  و اعتکافيکش ه چلّالي دانخي شيبره گفت در رکي اجل را لبي داعالدين شمس
 در ي علمحمد  ملّاه محتمل است کاري بس.دادند  مياوراد را انجام  واعمال گريو د

  . باشنده کردي را طي منازلاضتي سلوک و رداني در ميصحبت و مالزمت و

 ني و مصاحبضي فچشمان
 را ي و علوم اکتسابيره علوم و فنون ظاي علمحمد  ملّايکسب علوم باطنبر  هعالو
 يونه به خندري حافظ بص ملّا وي فاضل روم ملّا,م منجني حسري ممي تعلتحِت

 و يالقاب استاد  بهم را منجني حسري مي و.٢اخذ کردند) م ۱۵۵۷/ه ۹۶۴ :م(
 نظر  بهري کشمخي بزرگ در تاردي اساتني حال و احوال ا.اند هکرد ادياالماجد ةقدو
 ٣يونه به خندريحافظ بص ا ملِّيشاگرد  بهري نامور کشميو فضال علما  ازي بعض.ديآ نمي

                                                   
  .۳۸۴ص , )خطّي (االحبابحتفة  .1
 .۴۶۳، ص همان  .2

 .اند ه داده تذکريرلّا حافظ بص مهاي ه و کارنامة حيات دربارهاي  از جنبهنگاران بعضي مؤرخان و تذکره  .3
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 ٣ مرحوميمخدوم و ٢القاب استادنا، مخدومنا  به راي وي علحمدما ملّ, ١اند هبود مفتخر
  سيدرير و امه جوهخواج, ي قارليع اسٰمهخواج, يبخش جعفر نورسيد ري ام.اند هکرد ادي

 .نديآ  ميشمار بهکشميري  ي علمحمد  ملّاي و رفقاني مصاحبة در زمرهغير وبدال 
 اثر يري کشمي علمحمدبر ن ان زمآ معروف ي علماني اينينش مه صحبت و کمال

 .فتخر شد م ملّالقب  بهي علمِرتبح يابنمو بر  کردضي کسب فاهني امي تعلکرد و تحِت
 بر علوم و فنون يري کشمي علمحمد  ملّاه است کنيا  بره گوايروشن  بهاالحبابحتفة
بود و  ه فراگرفتينگر ژرف  را بااهنيعلوم ا  و. استه داشتي خوبة زمان خود احاطجيرا

 و هفلسف  و درهگاآ يخوب  بهاتي و رواثياحاد ر کامل داشت و بر تبحري تفسدر علِم
 نامور ي شعراني و عرفان و دواوتصوف ياهکاره از شاي بعض.داشتتسلّط حکمت 

م ه يشعر داشت ذوق يشنائآ يخوب  بهيزبان و ادب عرب  به بود وه را از برکرديفارس
  . استيري کشمي علمحمد تيکماالت و جامع  بري روشنلي دلاالحبابحتفة .داشت

  مصنّفد هع
 يالدي منيمهفده/يجرهم ه خود را از اول قرن دي زندگري سيري کشمي علمحمد املّ
 ريحضرت م  نظرري زه کيياهتيال تمام فعيه نوربخشِه در خانقايو, کند  ميغازآ

 ريبعد از وفات م. ٤نمود ه ميده مشاچشم خود به شد را  مي انجامي عراقالدين شمس
 در ي نجاريو حضرت بابا عل) م ۱۵۵۱/ه ۹۵۸ :م (الي دانخيحضرت ش, الدين شمس
  ملّا.نمود  ميکشان را ه و چلّنانينش  اعتکافيشوائيا په ه خانقاگري مذکور و دِهخانقا
 مرزا ِط تسلّة دوريو. نمود  مييابيارز ا راهنآت دقّ  بهو ا بودهتيال فعني ناظر اي علمحمد

 ستم بر ظلم و  باکي تاريا ه را دوره دورني را درک نمود و اري دوغلت بر کشمدريح
 رزاي م درباِري محافل ادبي خصوصاً در برخيو .داند  مييهبخشب نوره مذهعي شروانيپ

                                                   
 الدين موالنان شمس) م ۱۵۷۶/ه ۹۸۴: م (د خاکئبابا داو) م ۱۵۹۴/ه ۱۰۰۳: م (يري کشمي صرفيعقوب شيخ  .1

  .يندآ شمار مي ه بة شاگردان وي در زمريد جي علماغيره و) م ۱۵۵۰/ه ۹۵۷: م(الدين  ي رضيرپال و موالنا م
 .۱۹۸ص , االحبابحتفة, محمد علي  .2

 .۱۹۰همان، ص   .3

 .ه شد اشارجانب وي ه است که به کرديان بي ذاتيدادهاي از روائيکي محمد علي  .4
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 ،ي علمحمد  ملّا.١ استهشرح نمود ا راهن آ وه دوغلت شخصاً شرکت داشتدريح
 حکومت ة تا دوري علمحمد  ملّا.٢کرداند ادي دهي شخيوان شعن  به راالي دانخيحضرت ش
 از . بودهزند) م ۱۵۶۳-۷۹( چک ه شانيسلطان حس

از  .٣افتي لي طوي عمري وهک ديآ ي برماالحبابحتفة
  اخذهجي نتني درج است ااالحبابحتفة در ه کهواقع
سال   دريري کشمي علمحمد  ملّامصنّف هشود ک مي

  .٤ بودنداتي حديق  به)م ۱۶۰۰/ه ۱۰۰۹
 مصنّف ه کديآ مي براالحبابحتفة ة مطالعاز
ن آ  دره کين نواحآ  به خصوصاً.اند ه نموداحتي را سري اطراف و اکناف کشمي علمحمد

 مسافرت, مسافرت رفتند به,  بودنده فرمودي ارزانفيتشر  شخصاًي عراقريحضرت م
 حاالت هدي سن رسن سال وهک, ر از زبان افراد معمه کلي دلنيا  به فقطي نواحنيا به

  .دي نماقيتحق  رااتي روايت و درستصح واقعات و
 ي زندگ.ديآ  نميدست  بهي قاطع و روشنلي دلمصنّف سال وفات و مدفن ةدربار
 ازيم نه نيا .٥ه ناي داشت هني اوالد نراآي . استه اخفا ماندةگوش  دري ويخانوادگ

                                                   
 دوغلت منعقد شد و موضوع درباِر مرزا حيدر ه به است کي از محافل ادبيکي هد عيني شااالحبابحتفةصاحِب   .1

 و موالنا يدر خود مرزا حين مابصي بحث و تمحين بود و اي موالنا جامي شعر و شاعري مجلس ادبينبحث ا
 بودم و تمام جواب و يدر را حرزا مجلس م اين دريرمن فق ”:يدگو  ميمحمد علي. وقوع آمد  بههروي نيآ
 )۲۸۴ص , االحبابحتفة. (“گوش خود شنيدم  بهيشان معامالت از زبان ايناالت اؤس

 .۴۱۱، ص االحبابحتفة  .2

 را مصنّف ي است و وصد سال کشيده  را بهحد فاصل مصنّف محمد عليزبان اُردو   بهاالحبابحتفةمترجم   .3
شود  معلوم مي) ۱۲ هور، ص چاپ ال,يرکشمتحفة , زادهدمحمد رضا آخون. ( استهان گردانيدالعمر ج يلطو
 .ه اصل تسامح شده است واقعه مترجم مذکور را در فهميدنک

ه  است کهمان ناحيه کرده است اين, ه نامش نبرده کيه ناحيک  در طول عمر خود مسافرت بهمحمد علي  .4
واضح است . ه بود رفته نوربخشيه خانقاير تعمي جمع کردن چوب و حطب برايالدين برا  شمسحضرت مير
. ه بودند کار انجام دادنام مهاسن مسافرت نموده بودند و آنجا اين ه به دورافتاديةناح  ازيکي  بهير مکه حضرت

 )۳۶  ص،االحبابحتفة. ( مسافرت کرديه ناحاين  بهل محمد عليبعد از گذشتن صد سا

اند  يده گردانيري کشمي ملّا ابوالحسن ساطع را فرزند ملّا محمد عليرنظ بي و تذکرة روشن روزة  تذکرمؤلّفين  .5
 وجة  او بهشهرت زياد. وقوع آمد بههجري  ۱۱۶۵ و ۱۱۵۰نگاران وفاتش در سال  ه از تذکره بعضيسرطبق گفت

  )۱۹۱، ص ۱ج , ير کشمشعراية کرذت, الدين حسام, راشدي. ( استشاعري

 جامع ي کتاباباالحبحتفة
 و ياتو مبسوط است و ح

 هاي حضرت مير هکارنام
 يالدين محمد عراق شمس

 .را دربردارد) ه ۹۳۲ :م(
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ا از هنآ ياه ها و بچهزاد  عمگري برادر بودند و د صاحِبي والبتّه , دارديشتري بقيتحق به
  . ثابت استاالحبابحتفة
  مصنّف ءارآ و ديعقا, بهمذ

 .رع و متشرع بودندمتو, ب مشري صوفي نوربخشهديالعق  راسخي علمحمد  ملّامصنّف
 ي وشد نزِد  مي انجامهني زمني ا دره کير اقدامه اسالم بودند و نيد  بهيقي حقيمنؤ ميو
 .داند ي م)ص( رسول اهللاةفي خل واهللا ي ولي را عل)ع(ي علي و. بودهدي و پسندنيابل تحسق

 محبت و دتي عقنيالمرسل سيدةخانواد  به.کند يم ديکأ را تي وتيدامن وال  بهزدن چنگ
 ديزي ي و نزِد.کنند  مينينان را نفرآ و دشمناِن  بودتيب ِله ا محبي و. دارديلوصفدايزا

 و قتيطر, عتي علمبردار شر.نيند جگرخوار مستحق نفرهطعن است و قابل لعن و 
 ورزند و دشمناِن  ميمحبت يلي کرام خيايام و صوف عظّياياول  بهي علمحمد  ملّاقتيحق
 هباشد ک  ميپسند ناشاني و دروا فقردني رنجانيزعم و به. دانند  ميني نفر را قابِليو

 باعث ثواب است و اي و اولخي مشاة تذکري و در نزِد.١ نبودي از معني خالشانينفس ا
  .شمار دارد ينان فوائد بآ حال و احوال دِنيشن

 ي و ترجمان و حامروي و پي داعي و. بزرگ بودنداني خود از صوفي علمحمد املّ
داند   مييهمدانه ةي علة را منبعث از سلسليهنوربخش ة سلسل. بودنديهمدانه ةي علةسلسل

 يالصادق بودند و ومحمد جعفر بن عبداهللافت حضرت ابو و خالامامت  به معترفيو
  سيدادهاجت  بهلي قاي و.فرستد  مي درود و سالميو  و بردکن  ميدايمام هلقب امام  به را

م ه  راگراني دهدانند بلک  ميي ونيدا از مقلّه تنهن  خود راي و. نوربخش بودندمحمد
مام هالقاب امام   بهشترياکثر و ب  نوربخش رامحمد  سيد حضرتيکند و  مي از اوديتقل
  موصوف را.فرستد  مي و سالمدرود را يباء و اجداد وآ گريکند و او را و د  ميادي
 غيره ومان، قطب دوران، قطب اوتاد و غوث افراد الزّ القاب امام زمان، صاحب به
ورزد و   ميديکأ احوط تةفق  به خصوصاًي واتتأليف و فيتصان  بهکند و تمسک مي ادي

 ني حس ملّا احوطةفق, ي فارسةو تراجم راآ گري دحاتي و تشرهيدر ضمن مسائل فق
  :ديگو  مي بر جواز سماع است ولي قاي علمحمد مصنّف .داند  ميم را مقديکوکب
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  ٤٥٢  قند پارسي

  

 و راني جان ساي صادقان و غذاهنيسرور سرام دل عاشقان است و آسماع , يرآ”
زالل سوزش  ان وهم داغ والهالکان و مر درد سي و دوارانيت جناح طاقو

  .١تشنگان و راحت جگر سوختگان
 باعاالتّ نحضرت وجد و تواجد را واجبآک ر مباِثي از احاديکي نظر  براساسيو
ضمن المجاز   است و درقتي حقري تعبي عشق مجازه است کلي قاي و.داند مي
 ي است ويهي بدي امرفمصنّنظر   به و مرشدري پاهميت .دهد  مي دالئلقتيالحقةقنطر
  :کند  ميري تعبنيعاشق و معشوق چن  به رادي و مرريق پتعلّ

  .٢“باشد  ميدي طالب مرري پةقيخراً و حقآ اما ر،ي طالب پدير مرهوظااوالً”
  :اندکي از آن چنين استباشد و   ميادي زديجانب مر  بهري پبحث

جمع کنند ,  باشندهداشتفرزندان خود  ه بهربان که صد مادر ممحبتر و هاگر م”
  .٣“ديآ هادي زديجانب مر  بهري پمحبتر و هنوز مه

  يري کشمي علمحمد  ملّاتأليف و فيتصن
 ي وه بودند بلکي صوفکي فقط ه نيري کشمي علمحمد  ملّاد شه قبالً اشارهمچنانکه

 اين  کردند وفي تصن»االحبابحتفة «نام ه بيم بودند کتابه و عالم و فاضل بيشاعر و اد
 . استه گفتانيپا ي و بحد ين را کار بآ است و ه کردريشان تعبيعنوان امر عال  بهرا

 ديگو ه مي چنانچ.دينما  مي شروعشي خوي زندگاواخررا در   ارزشمند کاِرني امصنّف
 هني کمني اِيشد و حواس و قوا  ميتر کيخر نزدآ  بهري فقني ااِتي حاميدر اعوام عمر و ا

 ةدور  دراالحبابحتفة هرسد ک  مينظر  بهنيگشت، چن  ميتر بيقر يسست ضعف و به
رزو داشت آ فؤلّ م. استه شدتأليف) م ۱۵۶۳-۷۹(  چکه شانيسلطنت سلطان حس

 ري مخيتار  دريکتاب  را وادار نمودند تاي و کند و چون دوستان و احباِبتأليف ي کتابهک
 خودش هچنانچ  موسوم کرداالحبابحتفة او کتاب را  کندتأليف ي عراقالدين شمس

  :همعترف است ک
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  »االحبابحتفة« مؤلِّف  علي کشميريمحمداحوال و آثاِر ملّا   ٤٥٣

  

 التماس احباب و ه مقالني اري و باعث تسطه رسالني اريو چون سبب تحر”
  .“االحبابحتفة به  موسوم گشته رسالني بدان سبب اه بود انفاس ارباباصحاِب

ار باب مشتمل است ه و چهم مقدکي کتاب بر ني اه کديآ ي برماالحبابحتفة ة مطالعاز
ن آ  بهياي گوني عناوني اهاند ک ه درج کردي ابواب را طورني عناوي علحمدم مصنّف

ارم ه و چومينسبت باب س  به و دومولا باب .باشند  مياند  در ابواب درجهموضوعات ک
  : استهدر فصول منقسم شد

 ري حضرت ميها ه و کارناماتي جامع و مبسوط است و حي کتاباالحبابحتفة”
 کتاب اين  موضوِعِثياز ح. را دربردارد )ه ۹۳۲ :م (يق عرامحمد الدين شمس
چون در اکثر اوقات : ر موضوعات استه مظلي اقتباس ذ.است فرد هب منحصر

 ن منبع کرامات و مجمع کماالت در مجالسآذکر محامد ذات و محاسن صفات 
 انام ين مقتداآ ةلي جمي از مساعهيشد و گا  مي سعادات واقعو محافل ارباِب

احکام مبذول   وعيقواعد شرا  وجي اسالم و تروري مراسم و شعاياي اح درهک
 کسر اوثان و شکست اصنام و تيفي در کهيرفت و گا  ميها اند، سخن هداشت
 هيگذشت و گا  مياتيل ضالل، حکاه اوستي و پهدام معابد کفرهان  وبيتخر

 وري در منازل ده خوانق و صوامع کري مساجد و جوامع و تعمياز کثرت بنا
 از قالع هيکردند و گا  ميثياند، حد ه مواضع عمارت نمودگري دهدمهکنائس من
ت ارتفاع اعالم و اسالم و  و ملّني ديهو ارتفاع الو… اجماع… مراسم
 ه سلوک راقي از طرهي و گاندکرد  ميالؤاند، س هنمود  مي…ضايب دي… عتيشر

 از برکت ه کاهللا گان قربندي و جو طالبان اهللاتي و تربهو ارشاد سالکان درگا
 از کثرت هي و گادنديپرس  مي بود،هديوقوع انجام ه به پناتين والآ تيداه

 رينحضرت و ساآ از هار معجزات و وفور خوارق عادات کهکرامات و اظ
١“…فرمودند  ميتيداه ة عروان و معتصمتي والليکان ذمتمس  

  موضوعات را روشنصيتخص  به است وفي تصنة وجيعا اقتباس ادنيا
  .سازد مي
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  ٤٥٤  قند پارسي

  

اند  ه کرده استفاديدخذ و منابع متعدآ از ماالحبابحتفة تأليف و في در تصنمصنّف
  : استبي ترتنيا بدهنآ ليرسد و تفص  ميلهچ  بهباًيا تقرهنآ تعداد هک

 , نوربخشمحمد  سيداز) يعرب( احوط ةفق,  نوربخشمحمد ديس از اياالولةفيصح
 خي از شيه اقبالةرسال ,ي کوکبني حسمحمداز موالنا ) ي فارسةترجم( احوط ةفق
 از موالنا طالب ي ابن ابي فضائل عليبحرالمناقب فدر , ي سمنانهولالدءعال
 از وانيشرح د، گلشن راز شرح, يجهي اليري اسوانيد, ي بغدادالدين انهبر

 االذواق مشارب نوربخش، محمد خي از شودهالش اسراريمثنو ،يزدي ني حسيقاض
 محمد  سيد از)يعرب( احوط انيو ب ديعقا ةرسال ،يمدانه ي عل سيدرياز م

کتاب ,  نوربخشمحمد از  منظوميبي غوارداِت, يبي غمحمد ةيمرث, نوربخش
 المعارف عوارف موالنا روم، يمثنو حافظ، واِنيد نوربخش، محمد  سيد ازهينور
 عمر هفي ابوحنديقصا,  مقتولخيات شفلّؤ م،يفتوحات مکّ, الدين ابه شخياز ش

, الدين  نجمخي شزالذات ا تجلجل, الدين  کمالهحدائق از شا, ن الفارضاب
 سادات، ني حس سيدري از مهنام يس و کنزالرموز, نيزادالمسافر، االرواح تهنز

 ،ي از جعفر بدخشالمناقبةصخال ،يمدانه ي عل سيدري از ميهفتح اوراد
  سيدالحقائق از  کشفةرسال, اليان دخي از ششانيدرو ةنام فيتعر, الصفا اخوان
  .هغير و نوربخش محمد
 الدين  جمال ملّا ازهنقول بالواسط, هن بودآ ف خود ناظرلّؤ مه کي واقعاتشرح

 ديافزا  مي کتابني ااهميت  بري عراقمحمد الدين  شمسري از ماناتي و باهللا خليل
 حافظ  ملّا,ي نجاري چون بابا علي و ناقالنانيز راو اه و واقعات کاتي رواهعالو به
 جعفر نور  سيدري بدالوا م سيدري ام،ي قارليعاسٰم هخواج, م منجني حسري مر،يبص
  . قابل ذکراندهغير و يبخش

 چنان ه گوناگون را انتخاب کردياه مختلف گليها بوستان  ازاالحبابةحتف صاحِب
 و يبهمذ  ويدتي عق،يادب, ي اجتماع،يخيتار طين محآ ه است که کردهمادآ هگلدست
  نوربخشمحمد  سيده و کارناماتي حِفلّ مؤ.کند  مي منعکسيا هستينحو شا  به رايروحان

سلوک و ,  نوربخشة احوال و قواعد سلسلي علمحمد . استه کرداني بليتفص  بهرا
 صي ترص وري و تعمگريممالک د  دريه نوربخشقتي طرةنشر و اشاعت سلسل, اضتير



  »االحبابحتفة« مؤلِّف  علي کشميريمحمداحوال و آثاِر ملّا   ٤٥٥

  

 خلفاء ة تذکرني ا ازه عالو. استه موارد را ذکر کردگريمساجد و د خوانق و جوامع و
 خي شهر زمني ا در. استه شرح دادزي نوربخش را نمحمد  سيده و بالواسطنيو مصاحب
, ي محمود بحرخي شمحمد سمرقند موالنا ي قاض،»يفراق« به المتخلصيرقندم سمحمد

 الدين انه موالنا بر،ي محمود دزفولخي ش،ي کوکبنينا حسموال, يبادآ بحري حاجريپ
 ،يبي غمحمد خي ش،ي دوانالدين  جالل،يزدي ني حسيقاض, يجهي المحمد خيش, يبغداد

 م،هي ابراشيدرو, يالوند محمد خي ش،يري سلطان کشمخي ش،يريم کشالديناءه بخيش
  .هغير و ي عراقمحمد ينالد  شمسخي و شي کبروليع بخش، بابا اسٰمضي قاسم فهشا

 را ي عراقمحمد الدين  شمسري مه و کارناماتي حاالحبابحتفة شد ه اشارهچنانکمه
 زيکشف و کرامات ن, اضتيسلوک و ر, غيتبل, ضي فچشماِن, ماتي تعلزيو ن دربردارد

 ري پني مابيانه روابط نني ابر ه عالو. استهوردآ انيب  به را مشروحاًيخوارق و عادات و
 اسفار، ،ي عراقمحمد الدين  شمسريبخش و م ضيقاسم ف ه شاضرت حيعني ديمرو 
 معاصر و افاضل وقت امور يعلما  به وقت وحکمراناِن  بهقات تعلّغ،ي تبلدان،ي مرتيترب

 هالً ذکر شد مفصّغيره وا هنآمساجد و مزارات از دست ,  جوامع و خوانقريتعم, سفارت
  .است

  باالحباحتفة و ارزش اهميت
 اصطالحات و ،هاني مسائل صوفيه نوربخشقتي طرة کتاب اصول و قواعد سلسلني ادر

 قت،ي طرداِبآ, يه نوربخشماتي تعلهعالو  بهاند ه را بحث کرديني و دهيامور فق
 هوردآ انيب  به راغيره و ه مراقبِتيفيک, و وظائف اوراد و اذکار, ينينش  و اعتکافيکش هچلّ

 ياتاطّالع ةني گنجاالحبابحتفةربخش  نوة و درک درست سلسلمه في براني بنابرا.است
 ة سلسلقتي و حققتيطر, عتي شريقي حقري کتاب تفسني اه کنيدارد و مختصر ا

  . استيهنوربخش
 کتاب ني ا در.م دارده يخي تارة جنبه بلکست ايا ها تذکره تنه ناالحبابحتفة
 ,ياجتماع, ياسيتاب از لحاظ س کنيذا اٰه است لهم ضبط شده يخي و تارياسي سواقعاِت

  مطالعاِتي دارد و براي خاصّاهميت ي و اقتصادي ادب،يزبان, داب و رسومآ, يبهمذ
  .باشد  مياهميت زيا حو دي مفيلي خهغير وت  تبنستان، افغاران،ي ا،هاني ميايسآ ريکشم



  ٤٥٦  قند پارسي

  

  درزيسازد و ن  ميمه اسالم فراياي دنة درباريدي مفاريات بساطّالع االحبابحتفة
  استيمتيق يات ذاطّالع ي داراريندوان کشمه يبه مذديعقا,  رسوم و عاداتباِب
نظام نقل و , مائشيپوشش مردمان، اوزان پ, عقائد, عادات و اطوار,  رسومهعالو به

و  زر,  ظروف خورد و نوشيدست عيصنا, واز، صنعت و حرفتآالت ساز و آ, حمل
 هعالو به. دهد  ميدست  بهيات سودمنداطّالع هغير و اميامام و پ, سي نفياي اشور،يز

اقوام و قبائل مختلف , تصوف مختلف هاي ه سلسلگر،يب دهفرق و اقوام و مذا
 ه شداني بليتفص  بههغير وجانوران چرند و پرند، انواع وا قسام گل , اتي، ادوها هخانواد
  .است
 ها ه تعداد بتخانرين وقت در کشمآ  دره کديآ مي برني چناالحبابحتفة ة مطالعاز

, هدمه منياهجا  بر.شود  مي روشنزيا نهنآ ري تعم احداث و طرِزچقدر بودند محلِّ
 و ه اربعحدوِد,  وقوع کتاب محلّ شدند، صاحِبري تعمهخوانق و جوامع ک, مساجد
 ي وقوع نواحدرنظرگرفتن نام و محلّ  با. استهوردآ انيب  به راي اراضه موقوفِليتفص

,  خراسانر،ي کشمهاي تاالبو ا ه رودياسام, ها هکو, ها هر و راهش ها هد, مختلف
 ياي جغرافثي را از حاالحبابحتفة هغير وت  و تبرانيا, ر، افغانستانهماوراءالنّ
  .بخشد مي ارزش

  



   فارسي غني کشميري در شعر و سخِنسهِم  ٤٥٧

  

   شعر و سخِن فارسيدري کشمير غني سهِم
  ∗يسيد انور حسن زاهد

 ةر در دامنيدانند که کشم ي جهان ميات فارسيزبان و ادب ران و دانشمنداِنگ پژوهشةهم
 انبوه يها  زعفران و جنگلي سرسبز و کشتزارهايها و مرغزارها دره  باايمالي هيها کوه

شکوه و چشمه سارها و   بايبا و چنارهاي زيها  آرام و شفّاف و باغيها اچهيو در
ن سبب يهم به.  بوده استيگو ي پارسيبخش شعرا  خروشان همواره الهاميآبشارها

  :دهند ين قرار مي زميپادشاهان مغول آن را بهشت رو
  همين است و همين است و همين است  اگــر فـردوس بــر روي زميـن اســت  

  :ده استير ناميران صغي ان راين سرزمي ايو علّامه اقبال الهور
  با هنرهاي غريب و دلپذيـر  آفريد آن مـرد ايـران صغير  

  :ا استين طور گويا  هم بهيرازيخواجه حافظ ش
  چشمان کشميري و ترکان سمرقندي سيه  رقصند کوبند و مي شعر حافظ شيراز مي به  

رزا ين ميالد اکمل, يري کشميحيمثالً فص.  استي فارسي شعراي بسير دارايکشم
رزا يم, يريق کشميشا عبدالوهاب معروف به, يريق کشميتوف, يري کامل کشممحمد

 يير حسن گنايعقوب فرزند مي, »يري کشميايجو« ملقّب بهيداراب فرزند ملّا سامر
نش يب, يري کشمي فانمحمدخ يملّا ش, ظفر خان احسن, »يري کشميصرف«ملقّب به

  .رهيغ  ويريسالم کشم, يريم کشيغن, اسالم خان, يمحسن فان, يريکشم
در  يري کشمي طاهر غنمحمدآثار ملّا و متذکّره باال دربارة احوال ان سخنوران يم از

  .مده ي تذکّر ماين مقاله

                                                   
  .پتنا سيتي, اورينتل کالج, رئيس بخش فارسي  ∗

 



  ٤٥٨  قند پارسي

  

جلد چهارم » يات فارسيخ ادبيتار« بهيف خود مسمي در تصنرد براؤناپروفسور ادو
 يکي, ستند هستند مي هند فقط دو شعراي شعرايان فارسير داده است که متذکّ
 را شاعر محبوِب يري کشميعلّامه اقبال هم غن. يري کشمي غنيگريخسرو و د ريام

 يف غنيتوص خود به» دنامهيجاو«او در . نوشت ين ميداند و بر اشعارش تضم يخود م
 يت و آزادي حري و براهسته گفتيرِت او را شاي و عمل و کردار و حسن سپرداخته

  :ديگو ير سادات شاه همدان مخاطب کرده م ساالي را سوير غنيکشم
   کــه داد؟ين ذوق آزاديــهنــد را ا

ــرهمن ــده دل  آن بـ ــان زنـ   زادگـ
  کار و سخت کـوش     ن و پخته  يزبيت

 ر ماستياصل شان از خاک دامنگ

   کـه داد؟   يادي صـ  يد را سودا  يص
ــر ز رو ــة احم    شــان خجــليالل

  از نگاه شان فرنـگ انـدر خـروش      
 تـر ماسيران کشمـن اختيمطلع ا

. نگر متولّد شديم در شهر سر ١٦٣٠/ه ١٠٤٠ در سال يري کشمي طاهر غنمحمدلّا م
 در کمال يوجود جوان  بايو. م فوت کرد ١٦٦٨-٦٩/ه ١٠٧٩ در سال يام جوانيو در ا

ر است که ي کشميسرا يفرد فارس  منحصر بهي نمود و او از شعراي زندگيتعلّق يب
  .ن قرارگرفته استيخّرد مکرر معاصران و متأياشعارش مورد تقل

  :ن گفتير چني در مورد کشميغن
 کشمير از صـباحـت روشن گر جمال است

 حسن سياه اينجا گر هست خال خال است
و از مواعظ و مجالس .  درس خوانده بودي ملّا محسن فاني در مکتب عرفانيغن
 يداتمجاه ِب اخالق بهية نفس و تهذي تزکي عصر خود استفاده کامل برد و برايعرفا

  .پرداخت
ت يک رواي» ريکشم ِريمشاه« بهين فوق در کتاب خود مسميالدمحمد يمولو
ر شهرت ي در تمام کشميت دربارة غنين حکايا. ان نموده استي بيتيطور حکا جاذب به

 سکونت ي برايند که غنيگو.  اوستي و استغناينينش دارد که نشانه منتها فقر و گوشه
در را باز , شد ي که خارج ميده بود و هنگاميگز بريخود اطاق کوچک و محقر

ن يچون از او علّت ا, بست ي خود ميگشت دِر خانه را بر رو يو چون برم, گذاشت يم
 مال و متاع خانه ي نگهداريپاسخ داد که بستن در برا,  را سؤال کردنديرعاديکاِر غ
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 را ين خانة خالدر هنگام رفت. ستي نيزياش جز خود او چ است و چون متاع آن کلبه
  .تا در امان باشد, بندد يگردد در را م يگذارد و چون برم يباز م

با ي زيا ن داستان را در قطعهيا,  استيري کشميوطِن غن  اقبال که هممحمدعلّامه 
  :ديسرا ين ميچن» ام مشرقيپ«در 

ــ ــخنيغن ــو  آن س ــغيگ ــل ص   ري بلب
  چــو انــدر ســرا بــود در بــسته داشــت

ــه د ــن آنچ ــد يز م ــدن ــتاراي   ن رواس
ــانه ند بـــهي تـــا نـــشيغنـــ   اش کاشـ

 روز در خانه نيستـچون آن محفل اف

ــشم  ــنج کـ ــوا سـ ــو نظير مينـ ــنـ   ريـ
  …چو رفت از سرا تخته را وا گذاشت       

   کجاسـت  ين خانه جز من متـاع     يدر ا 
  اش  گـــران اســـت در خانـــهيمتــاع 
 !ستـيانه نـچ کاشـين هـي تر از ايته

در ) راني روزگاِر ايکتايو فاضل و پژوهشگر و دانشور و عالم  (يهرانتآقا بزرگ 
 تهران بر ةمطبوع, سوم در جلد نهم و قسمت عهيالش في تصانيعه اليالذر  بهيمسم يکتاب

ن يعه تعلّق داشت و در ايمسلک ش به نوشته است که او ينسبت غن  به٧٩٣٠ ةصفح
ال  است و از او سينسبت وفات غن  از مسلم هم درج کرده است که بهيک رباعيکتاب 

  :شود يدا ميپهجري  ١٠٧٩ يوفات غن
  ني گشت ِکه و ِمه غمگ     ياز فوت غن  

  پرســـند بگـــوبخ وفـــاتش ار يتـــار
 

  نينـش  هرکس شده در ماتم او خانـه      
ـ  ز يپنهان شد گنِج هنر   «   »نيِر زمـ  ي

 )ه ١٠٧٩(               
خواست که  يمرا  ي غنيتبيک او . حد بود ي بر صائب بي غنير شاعريتأث

  :کندبن خود عوض وايسراسر د با
 گرفتار شدم, ن بودـيرنگ زمـدام هم ريخط سبز مرا کرد اس  بهيحسن سبز

 او دو صد اشعار منتخب کرد و.  خود سرودييها  غزلي غنيها صائب در تتبع غزل
  :ة المناک سروديک مرثين قدر متأثّر شد که يم چني بر وفاِت کليغن. ران برديا خود به با

ـ ف کز د  يح ـ وار ا ي ـ لـشن پر  ن گ ي   دي
ــا در  ــاِد او زيـــعمرهـ ــيـ   نير زمـ

  ک دگـــريـــاق يعاقبـــت از اشـــت
ــار ــيگفـــت تـ ــات او غنـ    يخ وفـ

 

ــان آن بل ــ طالبـ ــاِغ نعـ ــِل بـ   ميبـ
  مي و سـل   يخاک بر سر کـرد قدسـ      

  ميکجا مق ين هر سه در     ياند ا  گشته
ـ      يطور معن «   »مي بـود روشـن از کل

 )ه ١٠٦١(             
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. دياران مخلص را نديد دوستان و  خوياو در زندگ. داشت يق مي مشاهدة عميغن
  :گفت ين علّت ميهم به. ل کرديا مشاهده قلي

  کــردم هرچنــد جــستجو در عــالم   
  شطرنجيها افسوس که همچو مهره

ــهيــ   دم کــميــجهــان د اراِن موافــق ب
 مـه باانـنيـنش ند همـيگ نـک رنـي

گه او گه . داشت يتر و ارزشمند م ار مهمي خود خلوص و وفا را بسي در زندگيغن
 ير مسميک طنزنگاِر شهي. سرود ياران خود هجو هم مي يريت و دستگيحما به
اران ينسبِت   او به.ر بودون خود مشهيسرودن هجِو معاصر به) ه ١٠٧٨ :م(» طغرا ملّا«به
  :کرد» ملّا طغرا« خود سرزنش يک رباعيچنانچه در .  اشعاِر هجو سروديغن

  فش چو جسد  ي که بود روح کث    يٰطغر
 نـرش ارباب سخـ که برند شعديگو

  ران شده دشمن ز حسد   يبا صاف ضم  
 د؟ـرش چه رسـشع تا به, نامش نبرند

ن اغلب است که او در غزل خود يا. مينيب ي مرا» طاهر« تخلّص او يدر دو اشعار غن
  :برد يکار م  تخلّص خود بهيرا هم برا» طاهر«ن واژة يا

 تم طاهرـغربگرد گيـر  چنان گرديـد دامن
 ١ ريگ شيشة ساعت بود خاک مزار منکه
*  

ــار ــت ت ــاهريگف ــاتش ط   خ وف
 

  ٢ سخن ي ز جهان گو   يبرد اله 
 )ه ١٠٦٣(           

افته يعمر دراز  يشود که غن يان ميقت عين حقي ايوان غنيق ديپس از مطالعة عم
  :شمرد ي خود را وباِل جان ميريبود و او پ
 ٣ هرزه چو طفالن ني سوارگردم هنوز  از ضعف پيـري اسـت مرا تکيـة عصا  
  :کرد يِب چشم مينک زيسبب ضعف چشم او ع به
 ٤نگه از شوق جمـال تو زند سر بر سنگ  نيست عينک که نهاديم ز پيري بر چشم  
  :گفت يزار بود و ميسبِب ضعف طاقِت سماعت او ب به
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تأثير شاعري غني بر 
او يک . حد بود صائب بي

خواست  ميرا بيت غني 
 خود سراسر ديواِن باکه 

 .عوض بکند

 ١شنوم که تا بلند نگردد سخن نمي  رهيِن منِّت گوِش گـراِن خويشتنم  
  :خته بوديده بود و دندان رد شي سفيمو

  مو گشت سفيد و ريخت دندان  
 ٢در صـبح شـود سـتاره پنهان  

 بود و خود را يوان غنيکه مرتّب د» مسلم«
 و ضعِف يرينسبِت پ به, ستدان ي مي غنشاگرِد
  :ا استين گوي چني غنيجسمان
  .“ست و استخوان مانده بوديواز پيکر هيواليش پ”

 رحلت کرد و او را هجري ١٠٧٩ يد و نه هجرکهزار و هفتايآخرش او در 
ک ي»  ماهري علمحمد«سلسلة وفات او  به. مدفون کردند» الشعراةمقبر«ر در يکشم به

  : گفتچنينخ يقطعة تار
  چو دادش فيض صحبت شيخ کامل محسن فاني

ـاب او در نکته   دانـي شـد غني سـر حلــقة اصـح
  تهي چون کرد بـزم شـيخ را گرديـد تاريخش

ـاني شــد   ٣کـه آگـاهي ســوي دارالبــقا از دار فـ
 ) ه١٠٧٩(

د يگو يم. ان نموده استي بي وفات غنةسلسل ک واقعه بوالعجب بهي يطاهر نصرآباد
. دربار بفرست  را بهي نوشت که غنيا ف خان نامهير سي کشميوال ب بهيز که اورنگ

 پاسخ داد که شما شهنشاه يغن. ش نهاديب پيز و حکِم اورنگ, دي را طلبيف خان غنيس
ف خان يس. چه طور آنجا خواهد رفت,  شده استيي سوداين خبر بفرستد که غنيرا ا

د و ين شني ايغن. ن خواهم گفتيک مرِد عاقل من چطور چنينسبت  گفت که به
بعد از سه . د و رفتيرون خانه دوي بييعالِم سودا چاک کرد و به/دي خود را دريها جامه

  .دنديل او شنروز خبر انتقا
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 يسبب فن شاعر او حس کرده بود که به. دست در علم و فضل هم بود رهي چيغن
  :ديگو يم. اشته استذاو علم و فضل را پس پشت گ

 زيـر برگ نهان اي کـه بمـانـد به چو ميوه  ز شعر من شده پوشيده فضل و دانش من  
او .  نکردييسرا ا سلطان مدحير يا اميس يچ رئي حصول زر در شاِن هي برايغن

  :شود ير نمينت محفل غيو ز. گدازد يسوزد و م يمحفل خود م مانند شمع به
 دارد مـرا از جاي خويش سعي روزي برنمي

 ١ريزم ولي در پاي خويش آبرو چو شمع مي
  :ب سروده استيز  در مدح اورنگيک رباعي فقط يغن

  خلق ار به يکه بخت شد     در عهد تو بس   
 ضي که ز فيدوـال جـدر باغ جنان نه

  خلــق  هرگــز ندهــد ســپهر آزار بــه   
 ٢قـلـخ  ار بهـ بيدهـاره بـهر روز دوب

باً يحال تقرال يوان غنيلکن در د.  چند شعر سروده بوديد که غننزن نتوان يتخم
ن يتر ّ  مهمي ازکي يغن, يري کشمي محسن فانهمراه با.  وجود دارندبيتصد ههزار و نُکي

ات و ٍآثار او مضمر يت و ارزش شاعرانة او در احواِل حياهم.  هند استي فارسانشاعر
 يگر کس. عوض بکندرا وان خود ي آماده بود که سراسر ديک شعر غني اصائب ب. است

طور اهدا  بهرا  يا آن کس شعر غنيشد که آ يا ميصائب جو, ديرس يران ميا از هند به
  آورده است؟
 يطرِز شاعر دل هميب.  بوديغندلدادة اشعاِر , د که همعصر صائب بوديطاهر وح

ش يدت پياحتراِم تمام نذرانة عق  بايخدمت غن اقبال به. داشت يز ميار عزيبسرا  يغن
  :شود يان ميل عياز اشعار ذ. کند يم

 ظاهر غني, فقر او باطن غني  طاهـر غني, نوا شاعر رنگيـن  
  :رساند يغام مين پي علّامه اقبال را ايغن

  و دشـت  ان کـوه    يـ  جـوالن مِ   يزندگ
 تــدر بهشـن انـگـ فيـوبـازه آشـت

   که از ساحل گذشت    ي خُنک موج  يا
 تـدر بهشـه زن انـانـتـوا مسـک ني
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 تاو مخالِف سرق. شود يده ميتر د ات او واضحيغزلدر  ي شاعر دربارةيدگاِه غنيد
ن هم درست است که هر شاعر يا. پسندد ي را ميمعن  بااو اعتراض و نقد. و تکرار است

مغز و خوب و زشت و بلند و پست هردو  ي اشعار پرمغز و بير و بزرگ دارايشه
ش اساتذة فن ي تلمذ پيد که زانويهر شاعر را با. مينيب ي مضايب دينانکه در چ .باشد يم

  :د کهيگو ي ميغن. ته بکند
  ١ارانـش يـرزنـرا ســب مـيـرد از عــک  کندن شود از رگ خالي چون نگيني که به  

*  
  بلند و پست نيست بي, دـاز باشـگر اعجشعر ا

 ٢ها يک دست نيست در يد بيضا همه انگشت
*  

 بهـر خـدمت پـيش اربـاب ســخن آمــاده بـاش
 ٣نقش خود را چون قلم بنشان و خود استاده باش

آن مقام  به,  کردهين طيل و تحسيو تکم و قبول منزل ردج يتدر  بهي غنيفن شاعر
ت ين و تهنين و آفريتحس آنجا شاعر از هر چهار سو مستحق د که ازيو محل بلند رس

 دندبورون هند منتظر اشعار او ي از هند وبيدانشمندان و دوستان زبان و ادب فارس. شد
اجل آمد و او را از , دي شهرت رسيلکن چون او بر منتها. داشتند يو او را دوست م

رد که دوستان زبان و ادب خو يمار تأسف ياو بس. باالبرد  بهيمحفل زبان و ادب فارس
  :ستي را فکِر ذات او ني او هستند لکن کسيوانة شاعري ديفارس

 ٤افسوس که نام ما نبردند  يـاران بـردنـد شعـر ما را  
گوشة   خود بهيلکن غن, رنديگ يم  او عزّت و شهرت را فرايلة شاعريوس مردمان به

 ينگار  و مدحيمي ندياز طبِع غن. کند ي خود ميروي و پيي مانده است و ماتِم تنهايگمنام
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او قانع . داشت ي نمياويش و عشرت دنين سبب او سامان عيا به. هزار فرسنگ دور بود
  :دانست که يو م, بود

 غـني چـرا صـلـة شـعـر از کـسـي گـيـرد
 ١همين بس است که شعرش گرفته عالم را

 ياو قطره را بازساز. ارفع استار بلند و باال و ي بسيکرد که رتبه شاعر ياو تفکّر م
  :ن عوض کنديمي سيها گلا پس چرا در را ب. کند يل ميکرده در در تبد

 ٢گوهر است, خوب اگر بسته شود  آب بـود مـعـني روشــن غـنـي  
ن يمضام, مطابقِت طبع آن عهد به,  اويها در غزل. گو بود  شاعِر غزلياساساً غن

 يه ضد طبِع غنيتفکّر خمر. شود يافته ميفراوان ت ياخالق و تصوف و فقر و ماورائ
ک آب و تاب و ي او يدر شاعر, کاربرده است بهرا ن تفکّر يگاه او ا  گاهاگرچه. بود

  .دا شده استي نو پييگو درخشنده
 کرد جام صرف همه داشت که زري نرگس  آن چشم مسـت باده کشي را چو عام کرد  

*  
 ٣نسيم سخن شگفت آن غنچه دهن به  افتگلشـن حسـن تو ره ني باد صـبا به  

  :ستاموجود ر يزار کشم  حسن و مرغزار و سبزهياسل عکّيدر اشعار ذ
  لِب دلـدار گل, عـارض گل, تـن گل, پيـرهن گل

  پيکــِر ســاقي ســراپا گــويي از گـل ســاختند
  باغبــان صـنع بـســته دســتة ايــن چــار گـل
 ٤رخسار گل,  گلچهره, بدن گل, پا گل, دست گل

*  
 گنجم شوم عريان تن و در جامه از شادي نمي

 اگر يک شب دهد آن ماه پيکر تن در آغوشـم
*  
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   فارسي غني کشميري در شعر و سخِنسهِم  ٤٦٥

  

 روز محشـر دسـت ما و دامـن پيـراهنش  کشد تا کي آن نازک بدن را تنگ دربرمي  
.  استيخوب  باحيکاربردِن تلم  و حسن غزل بهح استي غزل تلميک عنصِر اساسي

  :ن استي چني شعر غناما, اند  کردهاستفادهاد يحد ز به را عوسفيت ي حکايدر غزل فارس
 ١اش روشن کند چشِم زليخا را که نوِر ديده  غـني روز سـياِه پيـِر کنعـان را تماشـا کن  

  :استل يهام و تمثياستعمال از سرشار ا ي غن از اشعاِريبعض
 ٢ـمـيـدمـعـني قـنـد مـکـرر فه  ديده چون آن دو لِب شيرين ديد  

ن هم يشود و از ا يده ميار ديوان او بسي مطبوعة ديها  و نسخهي قلمياه هنسخ
نده يهر دور تابنده و پا  او بهيشود و عظمت شاعر ياو ثابت مفراوان ت ياندازة مقبول
  .خواهد بود

  ايه را ديدندـس بيآدم دي که مردم ـخوشا عه
  ٣غريب است اين زمان گر ساية آدم شود پيدا

 يا راـل دنـتگاه اهـي دسـند پرسـا چـتني ـغ
 ٤پيداشود ار جم ـعت آن از حصـد وسـکه باش

  منابع
 .اورينتل پبلک الئبريري, خدابخش خان, ديوان غني کشميري .١
 .عليگره, موالنا آزاد الئبريري, ديوان غني کشميري .٢
 .سيتي پتنه, هتيسي الئبريري, ديوان غني کشميري .٣
 .سيتي پتنه, ميتن گهات, عميهن خانقاه مِنابستاکت, شعراي مهم فارسي کشمير .٤
 .مجلّة کشمير, شيرازه .٥
 .سيتي پتنه, ميتن گهات, کتابستان خانقاه منعميه, غني و همعصر او .٦
 .دکتر نورالحسن انصاري, زيب عهد اورنگ فارسي ادب به .٧
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  ٤٦٦   پارسيقند

  

   فاني کشميريميهِن, کشمير
  ∗ملک سليم جاويد

در سال  سلطنت مغول در هند را )م ۱۵۲۶-۱۵۳۰/ه ۹۳۲-۹۳۷(بابر ظهيرالدين محمد 
 .تر کرد عيآن را وس) م ١٥٣٠-١٥٥٦/ه ٩٣٧-٩٦٣( ونيس نمود و همايتأسم  ۱۵۲۶/ه ۹۳۳

کومت ح) م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤( اکبر محمد  دورة سلطنِتي هجر٩٦٣در سال 
آن سلطنت را ) م ١٦٢٧-١٦٥٨/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸(د و شاهجهان ياوج خود رس مغول به
نگاران  خيسندگان و تاريشاعران و نو, هندس سلطنت مغول در يبعد از تأس. داد توسعه
او .  دانشمند بوديخود شخصبابر .  بادشاهان مغول هجرت کردنديدربارها ران بهياز ا

ن جهت ياز ا. تخت دعوت کرديپا گر هند بهي دي معتبر را از جاهايها تيشخص
 يدربارها  خودشان را بهيدادن علم و هنر و دانشمند  نشانيدانشمندان و هنرمندان برا

  .ک کردنديبادشاهان هند نزد
ن گفته ي دورة زريدان فن معماريدورة شاهجهان در م ران بهي هند و ايخ ادبيدر تار

ن دوره يتر هممن دوره ي در هند ايان و ادب فارسج زبي تروين همه برايبا ا. شود يم
مذاهب  پسر شاهجهان هم به) م ١٦١٥-١٦٥٩/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹(داراشکوه . بوده است

ن سبب او يهم خصوصاً او مذهب هندوان را دوست داشت و به. داد يت ميگر اهميد
  . ترجمه کرديزبان هند ت را بهي سانسکريها ار کتابيبس

,  را انتخاب کرده بود که مثل ظفر خان احسنيخود فرمانداران شاهجهان در درباِر
شان خود يان اياز م.  بودنديات فارسي زبان و ادبيار حاميمهابت خان و افضل خان بس

ر مجالس ي بزرگ بودند و ظفر خان در کشميافضل خان و ظفر خان احسن شاعر

                                                   
  .نو  دهلي, )دانشگاه دهلي( ذاکر حسين استاديار فارسي کالج  ∗

 



   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٦٧

  

 اسلم سالم و محمد و ين طاهر غمحمد ملّا ر مثِلي کشمشاعراِن. کرد ريمشاعره را دا
  .ار معروف بودندين عصر بسيز در اي ني محسن فانمحمد ملّا

 ولد ي محسن فانمحمد ٣رزاي م٢خي ش١ملّا
 در محمدخ ي بن شيري حسن کشممحمدخ يش

ر تولّد ي در کشم٤م ۱۶۱۴برابر با ه  ۱۰۲۳سال 
 خود را در وطن يالت مقدماتيتحص. افتي

 حفظ کرد و قرآن. ندان رسايپا ر بهيخود کشم
  :گفته است

  چو طفل جـان مـن در مکتـب تـن          
ــه   ــن ب ــان م ــد    زب ــنا ش ــرآن آش   ق

 چو جلد از بس که کردم حفظ قرآن

ــواد د ــسـ ــنيـ ــرد روشـ   دة دل کـ
ــکل ــد يـ ــدا شـ ــرار خـ ــنج اسـ   د گـ
 انـت پنهـت دارم دوسـر پوسـيز به

 فقه و, ثيحد, ياضين همه علم ريا دستور زبان و منطق را هم خواند و با يفان
  .ادگرفتير را يتفس

  ياضـــيدم در ريهـــا کـــش اضـــتير
ــا حــد    را عمــل کــرديثيلــب مــن ت

  رقصم قبول اسـت    ي که م  يهر راه  به
 ردمــر کـيوـن ازل تصــدل حس هـب

  يز راضــيــکــه شــد از مــن ارســطو ن
ــلّ   ــه ح ــشکالت فق ــانم م ــردزب    ک

  که در دستم چو دف علم اصول است       
 ردمـــــر کـــــيســکالم اهللا را تف

 ي ول, بوده است٥ي استاد فانيعقوب صرفيخ يکه ش ندد دايسندگان راينواز  يبعض
کرده و مين بيان احمد يدکتر ظهورالد ه ۱۰۰۴ در يخ صرفيد که شيگو يان را رد /

 هجري ۱۰۲۳سال   دري فانيو مطابق نظر پروفسور عابد ٦درگذشتم  ۱۵۹۵
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و ظفر خان احسن 
سرپرستاِن فاني 

 .اند کشميري بوده



  ٤٦٨   پارسيقند

  

 شاگرد ملّا يفان.  باشدانستتو ي نمي استاد فانيخ صرفيل شين دليا  با,١افتي تولّد
 محمدن يالد  را از استاد نظاميالت مقدماتي تحصيفان.  بود٣ي و ملّا محمود گاف٢بصوا
  : گفته استياز فاني ناز و نيدر مثنو. رک گرفتيخ ميش

ـ که بود استاد من خوش طبع ز         رکي
 ن را رهنما اوستي دهلن عصر ايدر

ــام ــد نظ ــيال ــد ش ــخ مين محم   رکي
 تـ اوسصيطٰفـمصان ـراغ دودمـچ

 صالح عمل ةدة تذکرنسينو. رنديپذ ي او را مي دانشمندان بزرگيسان و بعضينو تذکره
  :ديگو ي و مهاعتراف کردرا  او يدانشمند
ر يخ حسن کالم است و مانند بهار در کشمي جلوه شيريخ محسن کشميش”

 و دهد يان جلوه مي را با حسن وجوه بر صفحه بيصاحب مقام شاهدان معن
  .٤“ديکشا ي مين وصفيکوترين  بهيسرانگشت قلمش عقده از سررشته معن

, گر صرف کردي خدمت ادب علوم دي خود را برايک بخش زندگيکشميري  يفان
  نيالد سلطان قطب. ر بگستردين کشمين علوم را بر سرزميخواست که ا ياو م

 ثي و حدقرآنس ي تدرير براينگر کشميدر زمانة خود در سر) م ۱۳۸۹-۱۳۳۷(
کرد که بعد از چند وقت از غفلت حکومت بسته شده  بنا»  قطبةمدرس«نام   بهيدبستان
ان خود را درس و ي آن دبستان را دوباره باز کرد و آنجا دانشجويمحسن فان. بود
برادِر  (٥ع زمان نافمحمد و يري کشمي غن,ين فانيتر شاگردان خوب. داد يس ميتدر
 اسلم سالم محمد ي کاسه و حاجمحمدا  و ملّيرمذخواجه قاسم ت) يري کشميغن

  .بودند
  : آمده است کهاليالخ آتمر ةدر تذکر

”در ادراک يبود ولکشميري  ي محسن فان شاگرِديري کشميست که غني نشک 
 شاگرد يري کشميغن. تر بود  بزرگي فان او از استاِدي و دانشورييو دانا
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٦٩

  

 فنون علوم بر استاد ر ادراک دمدد طبع  بود و بهياستعداد محسن فان با
  .١“ نموديدست رهيچ

 يري کشمي دربارة استعداد غنمآثرالکرام مؤلِّف ي آزاد بلگراميغالم علمير ن يهمچن
  :کند يده مين اظهار عقيچن

ر تلمذ نمود چون طبع بلند ي کشمي درس ملّا محسن فانةاز بدو شعور در حلق”
  .٢“دينهم رسا سته بهيت شايداشت در روزگار مش

  :گانه استي يده دارد که او در شاعري عقريکشم واقعاِت صاحِب
 ةخطّاز  اتّفاق ارباب سخن است که اما بود يهرچند شاگرد ملّا محسن فان”

 يبند ال نازکيخ م هند در آن عهد همچو او خوشير بلکه تمام اقليکشم
  .٣“برنخاسته

گران را درس ي دي و آشت صلحي بود و براي و نوعدوستي علوم انسانيروي پيفان
کو با دشمنان ي و هم رفتار ني و مهر و عالقه و برابري و آشتياو در سالمت. داد يم

 متفاوت يها  گوناگون و مردم مذهبيها مثل ملک هند که آنجا نوع زبان. اعتقاد داشت
  . هم مشرب استيلي خيس کردن فانيتدر, دارد

  تابـد  ي از تو رو نم    يدوست هرچه کن   به
  و گـرد کـدورت غبـار خاطرهـا        مشو چ 

 ب مکنـين و عـي عالم ببي و خوبيبد

ـ   يدشمن از برس   به    مـدارا بـاش    ي در پ
  هـا بـاش   چو شمع داغ محبت چراغ دل 

 ٤وار در تماشا باشيچو چشم صورت د
. کرد ي خاص باور نمي بشردوست و انسان بود و مذهبين که او مرديخالصه ا

اصالً او اهل . خارج از کشور سفر کرد م به گوناگون کشور هند و هي در شهرهايفان
 ي و عالقه دارد و در شعرهايل و آشتيهن اوست مير که مين کشميسرزم به .ر بوديکشم

  :سدينو يخود م
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  ٤٧٠   پارسيقند

  

 ١جز شراب ناب شمع مجلس احباب نيست  در بهـار گلشـن کشـمير فـاني هر طـرف  
  .کرد يرا پسند نمگر ي دي جايکرد و آب و هوا ين مير را تحسي کشمياو آب و هوا

  بايد نوشت ها از کوي هندوستان مي شکوه  ردـزبـان آه س از کشميـر هـاي کتابت در  
  بودـمير نـجـز گوشـة کش ورنه جاي تو به  ت شده در هند وطنهفاني از بخـت سـيا  
  ٢بايد نسـيم نـوبهـار کابل و کشـميـر مي  د مرا ليکنـگال هند خوش آمـهواي برش  

,  خانمحمد نظر آنجا درباِر. بلخ سفر کرد س خود او بهيردن تدرل کيبعد از تکم
 را احترام ي متفاوِت فان علوِم خان دانِشمحمدنظر . حاکم بلخ را خدمات انجام داد

  .د نوشته استيش او را چند قصاي در ستايفان. کرد يم
  .٣“بودفته ربخارا   فوج شاهجهان بهيروزي بعد از پيفان”. بخارا هم رفت   بهيفان
 ي وقت.٤“خراسان رفته بود بعد از اخراج خود او به” دارند که يسندگان راي نويبعض
 چند ياد آوردن دهليشد از  يده مير کشيکشم  بهي بازنشستگي گذاردن زندگيکه او برا

  :ت نوشته بوديب
  فاني آخـر منـزوي در گوشـة کشـمير شـد

  ٥آباد نيست ي خوشتر از شاهجهانيگرچه جا
. وب کرده بودصآباد من استاندار الهت يلئومس به يک زماني ي را براين فانشاهجها

 او يي در راهنمايفان. افتي بزرگ آن وقت بود تماس ياهللا که صوف خ محبيش ابنجا يا
  :ديگو يآباد م  بزرگ الهياد کردن صوفيبا . ت حاصل کرديدرس معنو
  دــاد آمـــآب هــن الـــاد مـــي هــب  چو هـر شهـري ز هـنـدم يـاد آمـد  
 ٦ست اکه مشهور جهان از فيض عام  سـت ادرو شـــيخي محـب اهللا نام  
اد يبا . هر کرديسرا  و مقامات مختلف هکردهم  سفر کابل يشود که فان يظاهر م
  :ديگو يکردن کابل م
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧١

  

 آمده الخيال مرآتدر تذکرة 
شک نيست که غني ”: است که

کشميري شاگرِد محسن فاني 
کشميري بود ولي در ادراک و 

  استاِددانايي و دانشوري او از
 .تر بود فاني بزرگ

 ١از براي او جهان آرا و شهر آرا بس است  کابـل يـاد فـردوس و ارم فاني کند کي به  
 در يفان. اند بودهکشميري  ي فانشاهجهان و داراشکوه و ظفر خان احسن سرپرستاِن

او فقط پنج . کند يف ميقصائد و نظم خود را توص
ف يدر توصرا  از آنها يکي. ده گفته استيقص

 ي مهربانيده فانين قصيدر ا. شاهجهان نوشته است
ن يدر هم. داد و بخشش و سخاوت بادشاه را شرح

پرست  هنيکند و خود را م يف هنر ميده توصيقص
م و زر و انعام و يافت کردن سيبعد از در. نشان داد
  :ديگو ياکرام م
 ٢نارـقنرگـس از بهـر نـثار ثـاني صـاحب  گيرد ز چنبيلي و بيل سيم و زر را دام مي  
  :کند يسه ميروان با شاهجهان مقاي در بخشش و سخاوِت حاتم و عدل و انصاِف نوشيفان

 از کافر گرفتن پيش او چون فرض بودجذبه 
 ٣دل از نوشيروانـت و عـم گرفـهمت از حات

 ةباچيدر د. نام شاهجهان بادشاه وقف کرده است بهرا » ثار مصدراآليمثنو «يفان
  :کند يف شاهجهان مي توصيمثنو
ده و يراث رسيم ش بهي ستايتي گيي که فتح معمورة ربع مسکون از آبايشهنشاه”
ده از آن ي گوناگون کشيها  قدرت در اطراف و اکناف آن طرحتصرف دست به

 نقوش افالک تواند ةيپا  خود را بهة که از تختة خاک مرتبيعيجمله نقش بد
  .٤“ روزگار خواهد ماندةامت بر صفحيام قي نام و نشانش تا قيشاءاهللا تعال رساند و ان

ف ياش را توص يانت روحيو رشد و هدا ٥ داراشکوه بوده استِم درباِري نديفان
  :يتهيمطابق ا به. کند يم
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  ٤٧٢   پارسيقند

  

  .١“ دوستانه داشتِي با داراشکوه وابستگيفان”
  . ديگر رخ نکرد وابسته کرد سپس درباِر خود را با داراشکوهيفان

 ٢شود هر در نمي ديگر سرش فرود به  ه سجـدة دِر داراشکـوه کردـفاني ک  
  :کند  را بيان ميداراشکوه احساِس خود هاي فاني راجع به يکي از غزل

  ردـر کــم تأثيــر هــگي در دهــوانـة ديـماي
  ردـر کـن زنجيـاي مـلي در پـاقـرم عـج کو به

  ندـک ون ميـت خـم تهمـم هـغ قلـيـر دِم تـب
  توان تحرير کرد حرف رنگين بعد ازين کي مي

  م داراشکوهــا را از غـه مـف کــو يوسـداغ ش
  ر کردــني پيواــا در جـس زليخـعشق بر عک

 اني نوشتـة فـخـ بر نساي هباچـ ديري اـقاض
 ٣ردـير کـر را در شـن رقم زد زهـفتوي خوني

 ِسرپرستان معروف درباِر شاهجهان و معاصر و ر و شاعِري کشمحاکِمظفر خان احسن 
  رارا که ظفر خان اويار خوب داشت زي بسي وابستگياو با فان.  بوده استيمحسن فان

 ي ومِداخوش ي براي فان,ر شدر مقري کشم که ظفر خان حاکِميوقت.  بوديبان سخيپشت
  : نوشتيا دهيقص

 ٤که ابر فيض ظفر خان کامگار آمد  بهـار گلشن کشميـر باز رنگين شد  
 و ملّا شاه يآباد اهللا اله ح محبيف حضرت شي در توصي خود فانِيدر شاعر

  :دگوي ي ميبدخش
  ٥يعني کـه محب خـاصّ ملّا شاهيـم  مـاي رت اهللاــد حضــريـم و ميرـيـپ  
  محبوب و محبما گشت بلي و حب   ٦ايــم اهللا در سـلسـلـة شـاه محـب  
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٣

  

ف کرده است و در ياهللا را توص خ محبي بزرگ شيات خود صوفي در ابيفان
  :ديگو يشان م يانه و در بزرگيت صوفيافت کردن هداي آن دريسرپرست

ــ ــهر چ ــر ش ــدم يو ه ــدي ز هن   ادآم
  ســـت ااهللا نـــام خ محـــبي شـــدرو
ــه ــتانش جب  ب ــاک آس ــخ ــودمه   ه س

ــستم در ز روح  ــدد ج ــاو م ــاري   ن ک
ــصت   ــو رخ ــچ ــاکشي   افتم از روِح پ
 تـسين نـير ازـين غادـيکه آداب مر

ــه ــ بـ ــه يـ ــن الـ ــد  اد مـ ــاد آمـ   آبـ
  سـت  ا ض عام يکه مشهور جهان از ف    

ــودم     ــرد وج ــاک از گ ــازد پ ــه س   ک
ــردار    ــد خب ــن باش ــوال م ــه از اح   ک

ــبگردان ــوقميـ ــاکشد سـ ــرد خـ    گـ
 ١ستين ني زمير بر رويچه شد گر پ

 و ي و شاعرييدانان دربارة دانا خيسان و دانشوران و تارينو  از تذکرهياريبس
. ر درگذشتيم در کشم ۱۶۷۱/ه ۱۰۸۲ در سال يفان. کسان دارندي ي راي فانِتيشخص

  :ف کرديخ تصنيک مادة تاريش از مردن خود يپ
 ٢يعالم باق  بهيرفته فان

خاک  پوره به نيالد اش در قطب رون خانهي داراشکوه ب خانقاِهِکينزدکشميري  يفان
از خود  يها و چهار مثنو يها و رباع ها و غزل دهي مشتمل بر قصياتي کليفان. سپرده شد

.  داردي هنديها  شاهجهان گفته است واژهِفي که در توصيا دهيقص. گذاشتيادگار  به
 يات فانيمثنو«عنوان  ات او را بهيمثنو) يدانشگاه دهل (ير حسن عابدي امسيدپروفسور 

 ي انتقاديبررس«عنوان  ات را بهيالحروف آن مثنو ح و چاپ کرد و راقميتصح» يريکشم
  .چاپ کرده است» يري کشميات فانيمثنو

  :ن طور استي اياسم چهار مثنو
 .ازي ناز و نيمثنو .۱
 .خانهي ميمثنو .۲
 .ثار مصدراآليمثنو .۳
  . هفت اختريمثنو .۴
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  ٤٧٤   پارسيقند

  

نزديِک کشميري فاني 
خانقاِه داراشکوه بيرون 

پوره  الدين اش در قطب خانه
 .خاک سپرده شد به

. ر استيف کشميدر توص,  نوشته بوديري پ خود در زماِنيکه فان» خانهيم يمثنو«
 و ير و رودخانه و جوي باغاِت کشمين مثنويدر ا

ف يکرده است و تعر  خوشگوار را ذکريآبشار و جاها
  .ر کرده استي کشمِفيو توص
  :کند يخانه مي مين شعر آغاز مثنوياز ا
 کنم  نو بنا مية ميخانکه  کنم نام خـدا ابـتدا مي به  
 يموضوع شعرا, ر که بهشت جهان استيکشم

ر و ي کشميها  از فصلي فارسيخصوصاً در زمان شاهجهان شعرا. مختلف بوده است
ب ي را ترکيها شاعر ها و رودها و آبشارها و کانال وهيها و م ها و گل ها و درخت باغ
 ي فانين جهت عالقه و دلبستگيا از. ر بودي زاده و پروردة کشميفان. دادند يش ميآرا
 الله ي گلهاي و قشنگييبايز. شتر بوده استيگر بي ديشعرا ر نسبت بهين کشميسرزم به

د که رنگ الله يگو ي خود صفات آن را ذکر کرده است و ميدر شعرهاکه و نسترن 
  :د استيسرخ است و نسترن مثل پنبه سف

  جزو بدنکه داغ دلش گشته  دهـم الله را پنـبه از نسترن  
  وجود ندارد که فصِلييجا چير هيد که مثل کشميگو ي ميفصل بهار فان ِفيدر توص

ن صلح دوست و پاکدل ين سرزميچون مردم ا, طور محبوب و خوشدل باشد نيبهار ا
  :ر مثل باغ ارم استين کشمي ا است عالوه ازير خاليا و تزويشان از ريهستند قلب ا

  ر نيستـکه آنجـا کس از اهل تزوي   چو کشمير نيستيدرين فصل جاي  
  ١ت بـاغ ارمـکــه جـاي ريـا نيـسـ  دم رـمک از زد جاـاين کس دـنخواه  

نجا شراب يخ جام اي که مثل شيد مردمانيگو ي جنّت خوانده مر را باِغي کشميفان
  :ستيچون شراب در جنّت ممنوع و حرام ن, شوند يخورند مرتکب گناه نم يم

 ٢که مي نيست در باغ جنّت حرام  ن شيـخ جامهمه باده نوشـند چو  
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٥

  

 يرکشيند تصويرو ير ميل در فصل بهار کشم که اطراف استخر ديي از گلهايفان
ل رسد که نهر د ينظر م ن ساخته و بهيل را رنگ کنول آب ديها د که گليگو يکند و م يم
  :ده استيآتشکده مبدل گرد به

  رنگيـن شــده از بهــار کَولکـه   ل آب دلـيـبـلسـرده از سـرو بـگ  
   در آب آتـش افتاده استيکه گوي  چنان هر گلش سرکش افتاده است  
 ١کـده روي تـاالب دلـشـد آتـش  لـت در آب دـش آتـش انـداخـگل  

د او يآ ي گردش مين باغ براي در ايکند که اگر کس ياد ميرا م ي گردش باغ نسيفان
  :کند يم را فراموش ميباغ نع

  ٢يـمعنيارد دگـر يـاد بـاغ ن  کس کند سير باغ نسيماگر   
شروع کنم من هم از را  نشاط  باِغيف قشنگيد که اگر من توصيگو ي ميفان
اد يقدر ز ني الله اي نشاط گلهادر باِغ. توانم خود را کنترل کنم ي و مسرت نميخوشحال

  .حسادت دارندو  خلد و فردوس رشک يها هستند که باغ
  ن از انبساطـم در تـد دلـنگنج  وصـف باغ نشـاطاگر سر کنـم   
  ٣شده گلشن خلد و فردوس داغ   اين دو باغةز جـوش گل و الل  

 خود يسو د که مردم را بهيگو يمار م باغ شالي و دلکشيسپس دربارة قشنگ
  :ر استي کشميها مار عروس باغن است که باغ شاليکشاند و علّتش ا يم

  ٤که او را گرفته است دل در کنار  ارـمالـا شـه اغـه بـمـروس هـع  
  :گردد ي من دو برابر ميگذرم خوشحال يآباد م شي که از عيد هنگاميگو يم شاعر هم
 ٥دو باال طرب شد دو چندان سرور  آبـاد کـردم عـبـور چـو در عيـش  
 يها باغ  باغ شاه را نسبت بهي برتريفان. ر باالتر استيگر کشمي ديها باغاز باغ شاه 

ک خانه و خانقاه ين ي مابين فرق مثل فرقيد که ايگو يکند و م ير ابراز ميکشمگر يد
  :است
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  ٤٧٦   پارسيقند

  

  ١که فرق است از خانه تا خانقاه  بـود بـاغ شــاه هـا به ازين بـاغ  
ها که در   است و فوارهي و سارينام چشمة عرفان جار  بهيا ن باغ چشمهيدر ا

 دعا بلند ي خود را برايها رسد که دست ينظر م ن بهيکنند چن يگوشه و کنار آن کار م
  :اند کرده

  مة عارفانـود چشـکه نامـش ب  اي هست دايم روان درو چشمه  
  ٢گـردون برآورده دسـت دعا به  ها فواره گوشـه رـه باغ نـدري  

نجا مثل يد که حوض ايگو يکند و م يان مين باغ را بي آب اياف و شفّي تازگيفان
آبش .  داراشکوه مناسب استي براين جاي ا.بخشد يط مون نشايروحان حوض کوثر به

  :رنديگ ين آب وضو مي از و شفّاف است و عارفان ازيتم
  کوهـاي داراشـر بود جـزد گـس  ل کوهـوض او حوضة فيـبود ح  
  ان تر شودـارفـش لب عـکز آب  وض او حوض کوثر بودـمگر ح  
  ٣وضواين آب کردن  که بايد به  او حوض لب از ذرـگ کن بيـش  

 که يها  خانه.رسد ينظر م بار بهيرد و بهتر از خواجة جويگ يآبشار از کانال آب م
  .شوند ينار معلوم م ِچيها اند مثل درخت اطراف کانال ساخته

  که شـد بهـتر از خـواجة جويبار  نان برده فيض آبشارز جويش ِچ  
  طهور شراب اينجا خوردن توان  حور دست از مهتاب هاي شب به  
  ٤ها چـون چنار برافراشـته خانـه  اطـراف ايـن نهـر اهـل ديار بـه  

  .کند ياد مي فتح را هم م و باِغي نس بعد از آن باِغيفان
مثل , ف نکندير را توصي کشميها  باغي و قشنگييباي زيال دارد که اگر کسي خيفان

  : را نخوانده استيگلستان سعدن است که يا
  ٥ـده کـتاب گلسـتان چو مننخوان  درين فصل يک کس ز اهل سخن  

  :ديگو يشود و م يآور بهار سرشار م ي مستي از بويصحن باغ فان به
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   فاني کشميريميهِن, کشمير  ٤٧٧

  

  ١مستي کنم که وصف درختان به  پرسـتي کنم صحـن چمـن مي به  
سته و انگور و پب و آلو و شفتالو و يها چون س وهيز از مير ني کشميها درختان باغ

  .هاست وهي مةد که فقط بادام بادشاِه هميوگ يخصوصاً دربارة بادام م. باشد يبادام م
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   از ديدگاه اقبالکشمير
  ∗شهناز پروين

ن است که ين دانشمندان و شاعران مشرق زمي از بزرگتريکيعلّامه دکتر محمد اقبال 
 و آثار ارزشمند ياد زندگبع بوده و دربارة ايران اسالميختگان ايهمواره موارد توجه فره

شتر از آنچه ي بييشنا آياما برا, اند ها مقاله و کتاب نگاشته  دهيراني پژوهشگران ايو
ار ي هرچند بسيا دهيگز, ز آثار اقبالي دربارة اقبال نوشته شده و نيسيانگل, زبان اردو به

  .ميکوتاه فراهم آورد
سندگان ي از نوي برخيها  اقبال در نوشتهيزندگ  باها که در رابطه خي تاريبعض

خ ي تاربرخيعنوان مثال  به, شود ي ماهميت بي اقبال خودنوشتة   بهتوجه  با,مذکور است
 که يخيد اما تارنکن يم ذکر م ۱۸۷۲ ةي فور۲۲/ق ه ۱۲۸۹القعده  ي ذ۲۴والدت اقبال را 

 درجة ازگران را ي ديها  مذکور در نوشتهيها خيتار, حال خود آورده خود اقبال در شرح
آورده که نامة خود  اني چنانکه خود او در مقدمة مزبور پا, ساقط کرده استيکلّ اعتبار به

  عارفةعلّامآن  .الکوت متولّد شده استيم در س ۱۸۷۶/ق ه ۱۲۹۴القعده  ي ذ۳در 
 ي از شرف و آزادياميشعر خود پ  باکرد و داري خواب غفلت قرون بازمسلمانان جهان را 

  .هياهللا علمحةر. ن انداز خواهد مانديت طنيادگار گذاشت که تا ابد در گوش انساني به
ان يب هم پاين ترتيهم  آغاز شد و بهتي و روحانيسادگ  بابال اق علّامهيزندگ

از سه .  نگذاشتي باقيراثيک خانه و چند کتاب مي نداشت و جز يثروت. رفتيپذ
د اقبال و ي آفتاب اقبال و جاويها نام ست دو پسر به اي او سه فرزند برجاياپيازدواج پ

  .رهينام من ک دختر بهي
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ت ياقبال قوم, يفرد خطّ ک مدرک منحصر بهيدر . ر بودياو از خانوادة برهمنان کشم
ک ي ده بود که او بهياو از پدر خود شن.  نگاشته است١تي پانديريکشم» سپرو«خود را 

 ياست و جد اعال» سپرو«شان ينسل ا. ر تعلّق داشته استي برهمن کشميميخانواده قد
 يها از نامه. ملقّب شد» ي حاجيلول«ا ي» بابا لول حج«رفت بهيشان که اسالم را پذيا

,  داشتييپدرش هم آشنا  باکه از دوستان اقبال بود و» ن فوقيمحمد د«نام  اقبال به
  .داده است» فوق« بها پدرشي را اقبال ين آگاهيمعلوم است که ا

که در » رير کشميمشاه«نام  در کتاب خود به, د نمودهي تأکين آگاهيبر ا» فوق«
  :نوشت ي مم ۱۹۳۲اکتبر , سپتامبرچاپ , الهور, اليرنگ خين

 يجد اعل…  برهمن تعلّق دارديري کشميميک خانوادة قدي خ بهي شيآقا”
شان از نسل يا, ش مسلمان شديست و پنج سال پيست و بيباً دوي تقرخي شيآقا

  .“سپرو بودند
در . ر را منتشر نموديخ اقوام کشميم تار ۱۹۳۴ در سال يعني, بعد از دو سال» فوق«

. اقبال رجوع کرد د بهيبا» سپرو«ق کامل دربارة لفظ ي تحقيبرا: سدينو يکتاب او من يا
  . نمودتافي از اقبال در پاسخ دريا نامهم  ۱۹۳۴ه ي ژانو۱۶در 

  :ن نوشته بودياو چن  بهاقبال
 هر آنچه من از پدر ندربارة اصل و نسب آ.  برهمن نسل سپرو دارديريکشم”

ر مسلّط ي که مسلمانان بر کشميوقت. کنم يعرض م, ام دهيشادروان خود شن
علوم  گر بهيعلل د ا بهي و ارتحاح يپرست هن کهيان برهمن از رويريکشم, شدند

طرف زبان   که بهين گروهين سبب اوليبد. نمودند ي نمييو زبان مسلمانان اعتنا
دا کرد و اعتماد ي پيآن آگاه  بهي و تعلّقات آن کشانده شد و تا حديفارس
  .“خوانده شد» سپرو« را جلب نمود يت اسالمحکوم
  :ن لفظ عبارت استي ايمعن

 ياريشوند در بسي پيبرا» س«خواندن کند  ش از همه شروع بهي که پيشخص”
همان است که در زبان اردو » پرو «ةشه کلميشود و ر يکاربرده م ها به از زبان

                                                   
 . عالم آمده استيها و بعض  در برهمني مذهبيبقل  .1
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» سپرو«سم گفت که ا يپدر مرحومم م. برند يکار م مصدر خواندن به يبرا
ات يشانش که آداب و رسوم و خصوصيآن عده از خو  برهمن بهيريکشم
 زبان و علوم يسو ش را ترک گفته و بهي خويقوم

ر گفته يبرحسب تحق, اند دا کردهيش پي گراياسالم
طور مستقل  ن اسم بهيشده است و رفته رفته ا

آن نام شهرت  کار رفته است و به ک نسل بهي يبرا
  .“اند افتهي

  :سدينو ين نامه اقبال ميدر هم
بود و »  پنجابيها  از بخشيکي«فرماندار الهور , که در پنجاب» ١ک چنديوان تيد«

 ةکلم: من گفت به» ٢انباله«ک بار در ي,  بودمند ه عالقيليها خ ق دربارة زبانيتحق به
 يانيرانيقت ايدر حق» سپروها«ران شاهپور تعلّق دارد و ي ايپادشاه باستان به» سپرو«

ر ساکن شدند و يشمکران را ترک نموده در يش از ظهور اسالم ايها پ هستند که مدت
  . که داشتند در گروه برهمن داخل شدنديرکيسبب ذکاوت و ز به

 نه فقط ذکِر) برادرزاده اقبال(خ اعجاز احمد ي شةگفت هب, جلد دوم» ريروزگار فق«در 
خ اعجاز احمد جد يگفته ش بلکه بنا به, مده استآم  ۱۹۲۵ اکتبر ۱۵خ يتار نامه اقبال به

ش يست و پنجاه سال پي در واقع دونيو ا, ديواسالم گر ک عارف بهيله يوس اقبال به
خ يش. دنديمان و اسالم منور گردينور ا  اقبال بهةن زمان خانواديو از ا. وستيوقوع پ به

 از بزرگان ما يکيرد که ک يت ميپدر بزرگ او روا: کند يان مين بياعجاز احمد همچن
  . شد)عاشق حج(» لول حج«نام او . اده سفر حج کردي پين بار پايچند

تا .  اختالف دارديکم» يده مريد«ل يتفاص  با»نيمسک«ان يب» بابا لول حج«  بهراجع
د يش شنيم که پدر او از بزرگان خويآورد دست  اقبال بهةن خبر را از نوشتين که ما ايا

شود که  ين معلوم نمي ايول.  او بودي جد اعال»ي حاجيلول«ا ي »ل حجبابا لو«خ يکه ش
 ک چند راجعيوان تي که ديهيرد؟ آن توجيگ يشه ميبابا در کدام نسل ر تعلّق اقبال به

                                                   
  .(.M.A)سانس يل فوق  .1
  .اسم شهر  .2

خصوص در  اقبال به
زمان شباب اشعار 
بسياري سروده است 
که مظهر وابستگي او 

 .کشمير هستند به
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شواهد , االصل هستند يرانيا اي سپرو اوالد شاهپور يعني: اقبال گفت لفظ سپرو به به
دار ين مطلب پدين ايک اقتباس مسکيبتّه از ال. باشد يآن موجود نم  راجع بهيخيتار
ض يف«ک شهر توسط ياسم شاهپور در   به١پرست ک راهب آتشير يگردد که در کشم يم

درباة اقبال در مقالة » يخواجه حسن نظام«ن يهمچن. اسالم آورد» ي همدانيسيد عل
او . آورد يمان يم  بهيمناسبت روز اقبال ذکر به, يم دهلير مصر مقي سفيخود از سخنران

  :ق اويطبق تحق. مصر تعلّق دارند ان برهمن بهيري کرد ثابت کند که کشميسع
در زبان . بود»  هريهر«نام  س معبد بهيک رئيپرستان در مصر  در معبد آفتاب”

شروع » اۤلٰر«  بامي کرقرآنوسف در يسورة . نديگو يم» راء« آفتاب را يمصر
ن در يهمچن. تعال هم ارشاد فرمودندرا خداوند م» راء« لفظ يعني ؛٢شود يم

معبد س يرئ, ر مصريگفتة سف هب. ت دارديار اهميبس» رام«مذهب هندوان 
  که فرعون بدون پسري فرعون ازدواج نمود و وقتيدختر قبط  با»هر يهر«

 انتخاب شد و فرزندانش يفرعون» هر يهر«س معبد ي وقت رئآن, افتيوفات 
ک يعلّت انقالب در مصر  سپس به. ندچهار صد سال در مصر حکومت کرد

هود همراه يقوم   با» هريهر«د حکومت را درست گرفتند و اوالد يخانوادة جد
 يول, ن رفتيفلسط  بهيحضرت موٰس.  از مصر خارج شدندعيحضرت موٰس

که , نهادند  بناينام هر  بهيدند و شهريدر افغانستان اقامت گز» هر يهر«اوالد 
ر ير آمدند و از کشميکشم ن مردم بهيسپس ا.  مبدل شدهرات بعداً نام آن به

گاه  ارتي زينام جد اعل به» گنگا «يايهندوستان وارد شدند و در کنار در به
, قارة هندوستان  شبهيري کشميها ن سبب برهمنيبد. ساختند» دوار يهر«

 يريسبب کشم  هم به»ت جواهرلعل نهرويپاند«باشد و  ي مي مصريهمگ
  .“ استيبودنش مصر
  :سدينو يم» فوق«محمد دين 

                                                   
ان محترم و مقدس ينور و آتش در نزد زرتشت. اند ان دادهيزرتشت  است که غالباً ناآگاهان بهيپرست لفظ آتش  .1

ن سبب يبد,  استيرانين نام ايا.  مراقبت کردن استيمعنا دن و پرستش بهيد گفت کلمة پرستي بااما. است
 .باشند ي ميسرک کلمة فايشاهپور و سپرو 

2.   � !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3 ø9$# ÉΟ‹ Å3 pt ø:$#) آشکار استاين آيت کتاِب) را, الم, الف . 
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ن ياهللا اعتقاد داشتند و ا يک ولي دند که بهيواسالم گر ن سبب بهياجداد اقبال بد
از » بابا«ن هم امکان دارد که يا. نها موجود استآ ةدت اکنون هم در خانواديسن عقح

هم  با نيو مسک» يمر دهيد«. ک دختر مسلمان ازدواج نموده باشدي  با,اسالم آوردن
» نيمسک« که يطور  همان. نداشته استيهمسرش روابط خوب  بااتّفاق نظر دارند که او

کرده و بابا از  ي را تمسخر ميش ويعلّت کج بودن چشم و پا همسرش به. کند يان ميب
ر را پشت يکشم. ا شدهي را ترک کرده بلکه تارک دنينه فقط زن و زندگ,  متنفّر شدهيو

ن ياز ا. احت کرده استين نموده و دوازده سال سيفيم شرحر  بهيسرگذاشته و رو
روش . چقدر حساس و خوددار بوده است» بابا«شود که  يم مداستان کوتاه مسلّ

 يسع  بااسالم را مان بهياو شمع ا.  افزودي حسن باطنياو جستجورا بر شوق , همسرش
. وشن نموددر وجود خود ر,  روشن دلير عارفيش و تحت جذبه و تأثيو کوشش خو

 که بعد از دوازده سال يوقت. مرشد الزم داشت, شياق خوين اشتي تسکي برايول
 ةسلسل شد و به» نيحضرت بابا نصرالد«د ي مر,يبياشارت غ به, ر بازگشتيطرف کشم به
ممکن است بعد از . کند ي ذکر نميفرزند» بابا«کتب ذکر شده از , وستيان پيشير

ش ين سؤال پيحاال ا. ش هم دور شده باشديد خو از اواليويگسستن از مسائل دن
 ينگاران که دربارة اقبال مطالب عيشتر وقاي مسلمان شد؟ بي اقبال کيد که جد اعاليا يم

ست و يا دويست و پنج يست و بيباً دويقبل از تولّد اقبال و تقر: سندينو يم, اند نگاشته
ست و يست و بيباً دويتقر: سدينو يم» فوق«. رفتنديش اجدادش اسالم را پذيپنجاه سال پ
نظر  ح بهين گفته صحي ايول. مسلمان شدند» ريعالمگ «يش در زمان پادشاهيپنج سال پ

در » فوق«. دهد ين را غلط و نادرست نشان ميا» فوق «يها را خود نوشتهيز, رسد ينم
خ و ي از مشاشاهدخ بيم در باب علما و مشا ۱۹۴۴چاپ » يشاهدب«خ يف خود تاريتأل
, شاه زنده بودنددو در زمان ب,  دارنديان وابستگيشي رةسلسل به که يانيزرگان و صوفب
 و »نيرالديخ نصيش« و »يشي رين وليخ نورالديش« از يان آنان ذکريم در, کند يم ادي
و در . ر نشستيم بر تخت کشم ۱۴۲۰در » بده شاه«. ست هم ه»ي حاجيلول بابا«

 اقبال در قرن پانزدهم يشود که جد اعال ي روشن من موضوعياز ا. افتيم وفات  ۱۴۷۰
باً صد سال يباً چهار صد و پنجاه سال قبل از تولّد اقبال و تقري تقريعني. مسلمان شدند
سادات , ي دهلي که بر تخت پادشاهيوقت, هندوستان و بابر به» نيالد ريظه«قبل از ورود 
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» رجستر گکه«سمت پنجاب ن قيشتريدر ب,  نشسته بود»يسلطان بهلول لوده«ا ي
  .حکومت داشتند» يبهمن«کرد و در دکن خانواده  يحکومت م

ن مدت يش از پنج هزار سال قدمت دارد و در اير بيخ کشميتار: »فوق«ق يطبق تحق
.  کردندي حکمرانيگري بعد از ديکيک خانواده از خاندان هندو راجگان يست و يب

وست و اسباب علل آن يوقوع پ زدهم بهازدهم و دواير در قرن يسقوط راجگان کشم
ه و تهاجم لباآلخره حم.  بودي درون قصر و جنگ داخليها هتوط, طوفان, ليس, لحظه

 حکومت هندو راجگان ,نامند يم» ذوالچو«ر او را يکه اهل کشم» يذوالقدر خان تاتار«
 خود ر را تحت تصرفيکشم, »يريشهم«زدهم خانواده يدر اوائل قرن س. ن برديرا از ب
سلطان «نام  ر که بعداً بهيسل خانوادة مسلم شاه مالنّ ين ترکيس کننده ايتأس. درآورد
ر يکشم به» پنج کوره« شد از شمال افغانستان خطّه پنج کور ريپادشاه کشم» نيالد شمس
. ج شدير رايم در کشم ۱۲۹۵ در يطور زبان رسم  بهيزبان فارس» فوق«ده يبنابر عق. آمد

 و يمي در آداب و سنن قديري کشمه از براهمين زمان گروهيممکن است در ا
ن يکردند و ا دايل پي تمايزبان علوم اسالم  را ترک گفته بهي و مذهبيتعصّبات قوم

» يريشهم«خانواده  از. افتنديشهرت » سپرو«نام  ک نسل مستقل بهيطور  گروه به
شکن را  و سکندر بتن يالد قطب, »نيالد شهاب, افتنديار ي که شهرت بسينيسالط

  .د بدشاه بو»نيالعابد نيسلطان ز«ن آنها ي مشهورتريول. ردب توان نام يم
» ليگاندر«و » راکدليم«ان يم در» نوشهره«ر يتخت کشميم در پا ۱۴۲۰ در »بدشاه«

ر در دوران يکشم. م درگذشت ۱۴۷۰ در يو. تخت نشست  به»نگريسر« يگوشه شمال
پادشاه خود يک .  پيشرفت بسيار نمودي و معنويلوم ماددر ع, ن حکمرانيپنجاه ساله ا

ن کتب ي و همچنيزبان فارس ت بهي را از زبان سانسکرياري بسيبهاکتا, عالم و شاعر بود
 مهابهارت »سلطان ملّا احمد«ق يتشو و به. ت برگردانديزبان سانسکر  به رايادي زيفارس
  . ترجمه کرديزبان فارس را به
 نمود که يا ستهيمردم رفتار چنان شا  باپرست بود و  عادل و وطني پادشاه»بدشاه«

 در عهد بدشاه يزبان فارس» فوق«ان يطبق ب: مقبول دو گروه مسلمان و هندوان گشت
, ج بودي رايست و پنج سال زبان فارسيوجود آنکه صد و ب  باافت ويار ي بسياعتبار

بستگان آنها زبان . دگذاشتن ي نمگفتند و ير آن را زبان پست ميها در کشم  برهمنيول
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پادشاه باستاني  به» سپرو«کلمة 
ايران شاهپور تعلّق دارد و 

در حقيقت ايرانياني » سپروها«
ها پيش از ظهور  هستند که مدت

اسالم ايران را ترک نموده در 
سبب  کشمير ساکن شدند و به

شتند در ذکاوت و زيرکي که دا
 .گروه برهمن داخل شدند

 از آنان که زبان يکردند و بعض ي آنها را منع مي دولتيا از کارهايو , اموزندي بيفارس
ش طرد ي خوياز مصاحبت و برادر, آمدند يآموختند و در خدمت دولت درم ي ميفارس

 ي کرد که هندوان زبان فارسيدشاه سعپا. کردند يم
 که هندو بودند و ياني دانشجوياموزند و برايب

. ن نموديمزد مع دست, آموختند ي ميزبان فارس
 زبان هندوان از ياري که در آن زمان بسيطور به

 ياديو مدت کوتاه تعداد ز, ادگرفتندي را يفارس
نکه يا ين خطّه برخاستند و برايشاعر و عالم از ا

 يار کتب فارسيبس, در نزد پادشاه مقرب گردند
ه ياه سلطان مقامات و مراتب عالنگاشتند و از بارگ

  .افت کردنديدر
 نمود و آنجا را فتح کرد و ير لشکرکشيکشم م به ۱۷۵۲ در »ياحمد شاه ابدال«

ر يواسطة استانداران بر کشم حاکم کابل به. ان نهادي را بنيانر و ديخاندان سلطنت
پت  يوم پان در جنگ سيم احمد شاه ابدال ۱۷۶۱ يعنيبعد از نه سال . کرد يحکومت م

در . بود» زمان شاه«جانشين او . درگذشتم  ۱۷۷۲او در . را شکست داد» ها مرهته«
 پنجاب و يها ت سنگه بعد از آن در خطّهيرنج. ت سنگه حاکم الهور بوديرنجم  ۱۷۹۸

استقالل در   به»ت سنگهيرنج«نام مهاراجه  به, سرحد حکومت افغانان را واژگون کرده
  .آورد دست ت را بهن مناطق حکوميهمة ا

 او ي سروده است که مظهر وابستگياريخصوص در زمان شباب اشعار بس اقبال به
ت وابسته و متعلّق يت و وطنيقوم وجود آن که اشعار اقبال به  بار هستند ويکشم به
,  استي و برون مرزيالملل نيجهان تعلّق دارد و طرز تفکّرش ب را افکار او بهيز, ستين
 يده بودند در بعضي آن کشير و تباهي کشمي را که هموطنان و برايدرد انعکاس يول

 از ياصل و نسب برهمن خود در بعض ن اقبال بهيهمچن. از اشعار او منعکس است
  .اشعارش اشاره کرده است

. اند کرده برهمن بودن اسالف او افتخار ةهندوان عموماً و برهمنان خصوصاً دربار
ت در اشعار خود دربارة ي و سانسکري عالم عرب»يدر دهلورام چن«ت ين رو پانديهم از
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گر ي بزرگ دياقبال مانند شعرا. پردازم يدگاه اقبال مير از دياقبال نوشت حاال کشم
  :کند يف مين توصير چنيعت کشميمناظر طب از

  !ن نگرـل و دمتکوه و , اـمر گشـکاش ت بهـرخ
  !چمن نگر, الله چمن, سبزه جهان جهان ببين

  وجـف وجـف ارـبه رغــم, وجـم وجـار مـهب ادـب
  !ر نارون نگرـاله زوج زوج بر ســل و سـصلص

  ازـب نهـر فتـپهـم سـشـش چـنتـزي تد بهـا نفـت
  !رـرن نگـتـع نسـرقـ بنـرة زميـچه ته بهـبس

 و تپيدـآب ج هـوج بـم, دـميدر ـاک بـالله ز خ
 !آب شکن شکن نگر, رر ببينـرر شـاک شـخ

  :ن سروه استي چنرياط باغ کشمدربارة نش
  يخوشــا نوبهــار, يخوشــا روزگــار

  يروذتــن از بهــاران چــو بــال يزمــ
  د نگه جز کـه در النـه و گـل          يچينپ

  ييچه دلکش صدا  , يينوا نيريچه ش 
  جان آرزو زنـده گـردد      به, تن جان  به

ــا ــد آشـــ  ينواهـ ــرغ بلنـ   ياني مـ
  ن رايزدان بهـشت بـر   ي که   ييتو گو 

 ن راگادزا يـش آدمـمتـا رحـه تـک

ــزار    ــت از مرغ ــرن رس ــوِم پ   ينج
ــو ــشار ز فـ ــار آبـ ــاس بـ   ياره المـ

  يزار نه غلطد هوا جز که بـر سـبزه         
  يد از خلــوت شاخــساريــآ يکــه مــ
  يز بانـــگ هـــزار, ي ســار يز آوا
  يبــار ينغمــة جو   بــا خــت يدر آم
ــاد ــسار  هنه ــن کوه ــت در دام   يس

 يظارـتـت انـازد از محنــا ســره
 يا ه نقريها ان آبيم الت او دريفکار و تخکه ا ي و شوق و درحالين سرمستيدر ع

ر يز و مالمت بار اوضاع مردم کشميانگ  نفرتيواليکند ه يز پرواز ميانگ و امواج نشاط
 يزيانگ  غمينوا ز او بهيخ آور و مسرت شود و دفعتاً سرود نشاط يدر نظرش مجسم م

  :شود يمبدل م
   خـو گرفتـه  يبنـدگ   با  که ١يريکش

ــيضــم ــ از خيرش ته ــدالي   ي بلن
ــبر ــت او ي ــه از محن ــا خواج   شم قب

  يتراشــد ز ســنگ مــزار ي مــيبتــ
  يز خود شرمسار  , ي ناشناس يخود
ــص ــار  ين ــار ت ــة ت ــنش جام   يب ت

                                                   
 .نديگو يز مير نير را کشيکشم, ريمردم کشم  .1
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 يرارــق ية او دل بـنــيــنه در س يگاهــروغ نــدة او فــيه در دــن
م  ۱۹۲۳نام پيام مشرق که در سال  تأثيرات فوق در نخستين ديوان فارسي اقبال به

  .باشد  شده منعکس ميمنتشر
ترتيب داده شده , نامه معراجسبک  ترين اثر بعدي خود جاويدنامه که به اقبال در مهم

. کند ارواح گذشتگان مالقات مي  باها پرواز و آسمان الدين رومي به راهنمايي موالنا جالل به
را » غيرص ايران«داعي اسالم در کشمير که , حضرت شاه همدان  باخاطرة مالقات اقبال

در اينجاست که از گذشته و , دهد  را تشکيل ميجوجود آورده يک صحنة بسيار مهي به
 ستم ديدة  خود را که در عين حال درِد دل ملِّتدر دِلحال و آيندة کشمير بين اقبال 

از کنار حوض کوثر يک صداي غمناک و دردناک بگوش . کند باشد بيان مي کشمير مي
  :رسد اقبال مي

ــ ــپ يــ ــشتاز تــ ــدم در بهــ   اران تپيــ
  تــــا در آن گلــــشن صــــداي دردمنــــد

  جمع کردم مشت خاشاکي که سوزم خويش را       «
 

  !هـــا را خريـــدم در بهـــشت کهنـــه غـــم
ــد    ــد بلنـ ــوثر شـ ــوض کـ ــار حـ   :!از کنـ
  »!گل گمان دارد که بندم آشيان در گلستان  

 )غني کشميري(                               
  :ولي,  کجاستاقبال نفهميد که اين صداي دلسوز از

 !آنچه بگذشت اي پسر دل مده با  آيـد نگـر گفـت رومـي آنچـه مي  
  :کند يو اضافه م

ــ  ــاعر رنگ ــ يش ــاهر غن ــوا ط   ين ن
  خواند آن مـسِت مـدام      ي م اي  نغمه
  ســــاالر عجــــم, دالــــساداتيس

  ريـــنـــو نظيمرشـــد آن کـــشور م
  نيا آســت يــخطّــه را آن شــاه در 

ــآفر ــرد ايـ ــد آن مـ ــغيـ   ريران صـ
 رهــد گـد صـياـگاه او گشـک نـي

ــ    !يظــاهر غنــ, يفقـر او بــاطن غن
ــ  ــضوِر ســ ــاميدر حــ   !ِد واالمقــ

ــاِر تقـــد ــميدســـِت او معمـ   !ر امـ
  !رين را مـش  يش و سالط  ير و درو  يم

  !نيب و د  يداد علم و صنعت و تهذ     
  !ريب و دلپــذيــ غريبــا هنرهــا 

 ! بدهيدل راه رش را بهــيز و تيخ
ز جلب ير فراوان است نيه در کشمعت کي طبيها ييبايز اقبال توجه شاه همدان را به

  :کند يم
ــکــوه و در ــابي   !حجاب يدم آنجا ب  يمن خدا را د     !ا و غــروب آفت
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 رـار او نگـنـِت چــن دسيـآتش رــار او نگــ خنک سـايه کوه
ن ير چني کشميها  از باغيکي خود را در ي و معنوي از مشاهدات روحانيکياقبال 
  :دهد يشرح م

  »نــشاط«م آواره بــودم در يبــا نــس
  گفـت انــدر شاخــسار  ي مــيمرغکـ 

ـ الله رست و نـرگس شـهال دم          دي
  عمرها گل رفت بر بـست و گـشاد        
ــحر  ــرغ سـ ــوز آن مـ ــة پرسـ   نالـ

 روشـدم در خــيه دـواني ديکيتا 

  !١سـرودم در نـشاط     ي م يبشنو از ن  
ـ رزد ايـ  ني ميزيبا پش «   »!ن بهـار ي

  !ديــ بــانش در ي گريبــاد نــوروز  
  !٢ن نـزاد  يالـد  گر شهاب يخاک ما د  

  !د جــانم را تــب و تــاب دگــر   دا
 !آنکه برد از من متاع صبر و هوش

ر در يسازد که آن طا يخواند اقبال را آگاه م ي که ميلة آوازيوس وانه بهيآن د
کند و آن  ي مييسرا ر نوحهي است که در ماتم ملّت کشميري کشميشاخسار روح غن

 ياميپ) شنزيگ آف نيل(مجلس اقوام  زتر است بهي که از نوک خنجر تيطنز وانه بهيد
کشور و ) ها يسيانگل(ک ملّت بزرگ يشود که چگونه  يادآور ميام يفرستد و در آن پ يم

 بر سر مردم ير را در مقابل چند مشت پول فروختند و خاک ادبار و بدبختيمردمان کشم
  :ختندينو نظر رين خاک ميا

  ويــ مجاي هـتانـسـة مــالــا و نــذر ز مــبگ
  !ل که طلسمي است رنگ و بويبگذر ز شاخ گ

  کدــچ ه ميــم از ورِق اللـنــه شبــتي کــگف
  !ار جويــکه بگريد کنــت اينــل دلي اسـغاف

  ن کجا؟ـن چنيـرود ايـا و سـت پر کجـاين مش
  !رگ آرزويــي مـمـاتــت مــاس» غني«روح 

  يـــنـذر کــوا گــيـنـج هـر بـا اگـبــاد صــب
  !ويـبازگ» !وامـــس اقــمجل«ا بهــحرفي ز م

  ابان فروختندـوي و خيـت و جــدهقان و کش«
  »!ندـروختــند و چه ارزان فــي فروختــومــق

                                                   
 .ريبا و معروف کشمياسم باغ ز  .1
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حضرت شاه همدان بوده و هاي  انديشهشه در خدمت يکه هم» يغن«ر يشاعر کشم
ة يد از آتيتو نبا: ديگو ياقبال را مخاطب نموده م, ز آنجا حاضر استي نيدر صحنة فعل

ن خاک هستند که در ي که فرزندان همينيب ي؛ نميد و نگران باشير نااميت کشمعلّ
آوردن سرنوشت خود  ستد  بهي و مبارزه را زنده کرده و برايهندوستان روح آزاد
  اند؟ ام کردهيها ق يبرخالِف استعمار فرنگ

  داد؟کــه  ين ذوق آزاديــهنــد را ا
  ١زادگـــاِن زنـــده دل آن بـــرهمن

   سخت کوش  ن و پخته کار و    يزبيت
 ر ماستيگ شان از خاک دامن اصل

   کـه داد؟   يادي صـ  يد را سودا  يص
ــر ز رو ــة احم    شــان خجــليالل

  شان فرنـگ انـدر خـروش       از نگاه 
 تـر ماسيمـن اختران کشيمطلع ا

  :دي گوي غن.ر استيو حرارت و سوز خود اقبال از کجاست؟ از همان خاک کشم
   از کجاست؟  ي که دار  ين همه سوز  يا
ــا ــاني ــان هم ــأثســا د ب ــز ت   ر اويت ک
  اتيـ  حيماي خـطّ سـ   ي که خوانـد   يا
ــيا ــرا آه ــي ت ــه م ــر ي ک ــوزد جگ   س
  ديـ  که از طبـع تـو کـشت گـل دم       يا

   تــــو درايهــــا را صــــدا کـــاروان 
ــده نمــرنه شــان يان ســيــدل م   ستي

ــا ب  ــاش ت ــيب ــ ين ــه ب ــور ي ک   آواز ص
ــور ا ــم مخ ــر يغ ــاحب نظ ــدة ص    بن
  ر ســــپهر الجــــورديــــشــــهرها ز

ــازک  ــلطنت ن ــاب   س ــد از حب ــر آم   ت
 مـر امــيدــقـل تــيکــوا تشـــاز ن

ــا ــار ي ــاد به ــت؟ين دِم ب   ! از کجاس
  !رد رنــگ و بــو يــکوهــسار مــا بگ 

  !اتيــ حيخــاور داده غوغــا   بــهيا
ــ ــ يتــو ازو ب ــا ب ــاب و م ــر يت ــاب ت   !ت

ــ ز اميا ــان ي ــو ج ــر ام  د ت ــا پ ــه   !دي
ــه نوم   ــل خطّ ــو ز اه ــت ــرا؟يدي   ! چ

ـ اخگر شـان ز    ـ ر  ي   !ستيـ خ افـسرده ن ي
ــ ــ برخيملّتـ ــور يـ ــاک قبـ   !زد از خـ

  ! که سوزد خشک و تر     يبرکش آن آه  
ــوِز دل درو  ــوخت از س ــس ــردي   !ش م

ــ ــراب  ياز دم ــردن خ ــوان ک   ! او را ت
  !مــر امـيـمـعـب و تـيرــوا تخــاز ن

 اشعار ية حضرت شاه همدان و غنيتوص به ها بنا ي ريدار کردن کشمي بياقبال برا
  .و خواهد بودن سروده که در سرنوشت آنها مؤثّر بوده يجان و آتشيار پرهيبس

                                                   
  .ش بودنديشاپير پي هند و کشمي آزادي هند است که در مبارزه برايها يريکشم نجا بهياشارة اقبال ا  .1
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  يکشمير غني بررسي اجمالي احوال و اشعاِر
  ∗محمد نظير احمد خان

ار تحت ي دينرباز اي دارد و از دي خاصّةبطا ري فارسفرهنِگر با زبان و ينظ ر جنّتيکشم
ار ين دي اقت در مدت ششصد سال ازين حقي ايبنامبر . ده استبوران ير فرهنگ ايتأث

 ورود  از قبل.بر استتع و معي منيليان خآنبت ظهور آمدند که مقام و مرت  بهعلما و ادبا
 دوران شاهان مغول يول.  راسخ بوديلينجا اثر و نفوذ تصوف خيادر ر يکشم بهها  مغول

 ير شعراياز خاک کشم. دندآور رويشعر و سخن   بهاريدانشمندان آن د, ريدر کشم
  .ندد گذاشتصه وجوعر بهپا ا ي و داراب جويري کشميغن, يبرجسته مانند محسن فان

 محمد زمان ملّا, ي او مانند طاهر غنشاگرداِن معروف بود و ي شاعريمحسن فان
 از نظر يمخصوصاً طاهر غن.  معتبر بودنديشعرااز  محمد اسلم سالم هم يقانع و حاج

ن امر شايسته يا. تپيشي گرف در شهرت و نام يمحسن فانخود  استاد زفضل و کمال ا
ران ي اي شعراة مرتبهم ير بود و اشعار ويک شاعر کم نظي يغنباشد که طاهر  يتوجه م

گر محسنات سبک يان و دي و لطافِت بيآور نکته, اليخصوصاً در نزاکت خ.  شدهم
ن ي از مبصّرين بنا بعضي ابر.  بر شعر و سخن همعصران سبقت داردي کالم غنيهند

  . مثل او برنخاسته است در سراسر هندينيآفر يل و معنيکنند که در نزاکت تخ يفکر م
 يدربارة سال والدت غن. اند اد ننوشتهيسان زينو  تذکرهيات غنيل حيدربارة اوا
دهد که  ي م اطّالعي دربارة غني نصرآبادةفقط تذکر. ندا هچ ننوشتينگاران ه جمله تذکره

» راشاو«ة ي قرازدارد که او  مين اظهار ير غالم حسي تعلّق داشت و پيخانوادة عشائ بهاو 
ن خاندان از لحاظ زهد و يا. دنقل مکان کرر يکشم  بهاِر خراسان ترک وطن کردهياز د

                                                   
  .پتنا, بخش فارسی دانشگاه پتنااستاديار   ∗
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اتّفاق ن ي غالم حسين فکر و رايا ا بي دکتر صوفي آقاي ولنداشتد شهرت ييپارسا
 يهجر) ه ۱۰۴۰ (سال هزار و چهل  بهيکند که طاهر غن ي فکر مي صوفيآقا. ندارد

  .ه استي متنازع فيخ والدت طاهر غني تارةهر حال مسئل هب. متولّد شده
 تخلّص ي غنها بعدي ول,کرد ي طاهر تخلّص مي محمد طاهر در آغاز شاعرملّا

فلسفه و علم طب را , اتي عالوه بر ادب.ار کرد و جملة علوم متداوله را فراگرفتياخت
هر و ز خود را در تمام علوم ظايذ با تمين تلمي ايمحسن فان, ي و استاد طاهر غنآموخت
 در ي ول, استيباً خالي از واقعات مسافرت تقريات طاهر غنيح. ت کرده بوديباطن ترب

  :ديگو يم. کند ي دربارة سفر هند اشاره مي طاهر غنيک رباعي
  ر مـرا ي هند دلگ  يکرده است هوا  

 تابي بيـبيرارت غرـتم ز حـگش
  ر مرا يباغ کشم   بخت رسان به   يا

 ر مرايـباشتده ـن بـبح وطـاز ص
 يها دربارة مسافرتن  آ موجود است که دريوان غنيهم در دديگر چند اشعار و 

  :ل استيقرار ذ  بهين معنيچند شعر بد. خود اشاره کرده است
  در سفر دايم چو سوزن چشم دارم در قفا  الوطن م رشتة حبـر پايـکه شد زنجي بس  

*  
  گل با خـار چـيـده را مــانـم  م غم وطن استا در سفر بهره  

*  
  کز چشم من بگرد سفر خواب رفته است  ـم غـنيـچـون آسـيا مـپرس ز آسـايش  
 و در سربرد ه خود بخانة خود را در يشتر اوقات زندگي بيقت است که غنين حقيا

و ماند  ينگر ميک کلبة کوچک در شهر سري کرد و در ي زندگانيحال افالس و تنگدست
. داشت يم دِر اطاق خود را باز, رفت ميرون ي که عنداللزوم بين اطاق کوچک وقتي ااز

ن اطاق ي اي اصلجواب گفت که متاِعدر  يطاهر غن. دپرسيه را ين روي سبب ايشخص
ن واقعه يهم.  ندارديمعن چي آن را بسته داشتن ه که در آنجا نمانميهستم و هنگامبنده 

  : منظوم کرده استيخوب ه بيرا اقبال الهور
  ريـ پاسخ چه خوش گفـت مـرد فق        به

  اران رواســتيــدنــد يز مــن آنچــه د
  اش کاشــانه ند بــهي تــا نــش يغنــ

ــفق ــهيـ ــ ر و بـ ــياقلـ ــ اميم معنـ   ريـ
   کجاسـت  ين خانه جز من متـاع     يدر

ــاع ــرانيمت ــه  ا گ ــت در خان   اش س
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 تـسـيانه نـچ کاشـين هيـتر از يته ستيچون آن محفل افروز در خانه ن
الحال بود  ک شاعر مفلوکي ياگرچه طاهر غن

 وان او دريدر د. از بودين يو ب خوددار يلي خيول
ک شعر ي.  اشعار فراوان وجود داردين معنيا
  :باشد يل ميشرح ذ  بهين معنيا به

  نيازي را ناي بيحتم ـت خود چنان بسـدس به
  گيرد ر از دريا نمي پنجة مرجان دنکه همچو

 و شعر و سخن و درس و ندارگذ يات خود را در گوشة انزوا مي اوقات حيغن
زد متعال خود را ياد اياضت و يداشت و هم در ر يا مورد توجه و ذوق مس ريتدر

ش و اقارب يپسند بود که با احباب و خو يين درجة تنهاي تا ايغن. داشت يمشغول م
  :دينما ي را ابراز مين معنير ايت زي ب.کرد ياد معاشرت نميز

  دمآخر چو حلقه بر در بيگـانگي ز  ن ز مجلس ياران و آشناوماندم بر  
. ب را ترک نکرديوقت دامن صبر و شک چي هي غنيوجود فالکت و مستمند با

. کرد ين دست سوال دراز نميش امرا و سالطيپ  به,يته مزاج و مستغنس بود واريريفق
م يلة اکتساب زر و سيمتاع هنر خود را وس. ساخت يلة معاش نميوقت وس چيشعر را ه
 هب از استغنا و وارستيز ه شهنشاه اورنگ کيهنگام. شد ي شعر نمةخواهان صل. نساخت

ن موجب شاه يا به. ک آمديتحر دارش در دلش بهي ديآرزو,  واقف شدي غنيمزاج
عزّ   به رايک فرمان فرستاد که او شاعر طاهر غنير را ي کشميف خان فرمانروايمذکور س

 طاهر . را مسبوق کردي طاهر غنيفرمان شاهاز ف خان يس. دربار بفرستد و احترام به
سد که دماغ يپادشاه وقت بنو بهف خان گفت که او يس به يفرمان شاهن يادربارة  يغن

ک مرد يف خان گفت که يس. وانه گشته استي سودازده شده است و ديطاهر غن
از و  راهن خود را چاک کرديالفور پ ي فيغن, توان گفت يوانه ميخردمند را چطور د

 يچنانکه نصرآباد.  فوت کردين واقعه غنيز ان روي سوم.ف خان خروج کرديدربار س
  :در تذکرة خود نوشته است

ف خان حاکم يس به, ادشاه واالجاه هندوستانپ مسموع شد که يالقول حياز صح”
ده يف خان او را طلبيس. دي تخت نماةيرا روانة پا» يغن«ر نوشت که او يکشم

طور مجموع طاهر غني شاعري  به
بود که سبک هندي را طرز و 
آهنگ خاص داد و در معاني و 

 .ها کرد مطالب اين سبک نوآوري
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خان , وانه استيد ديه عرض کنکاو با نموده گفت . هند نمود ف رفتن بهيتکل
وار  وانهيده ديبان خود را دريالفور گر ياو ف“ م؟يوانه بگوي را چون ديعاقل”گفت 

  .“بعد از سه روز فوت شد, روانه خانه شد
افته يها اطّالع   تذکرهياز بعض. گر هم شهرت دارديات دي رواي غنوفاِت راجع به

که  يطور.  و الغر گشته بود ناتوانيليماند و خ يل ميام آخر علي در ايشود که غن يم
  :سدينو يطور م ني ايوان غنيباچة ديمسلم در د, يشاگرد غن
  .“يست و استخوان مانده بودوش پيواليکر هياز پ”
 ي زندگانيبت و ناراحتيناک و جان فرسا دائماً در مص تي اذبيماريسبب   بهيغن

  خود راجعيک رباعيه در کچنان. رسد يثبوت م  بهيقت از اشعار وين حقيکرد و ا يم
  :ديگو يطور م نين صورت حال ايا به

ــرا يدارم درد ــاه م ــست جانک ــه ه    ک
 ين درد وليست مهلک ايهرچند که ن

ــد ا ــرا  يباش ــاه م ــر کوت ــاش عم    ک
 راـراه مـت همــرگ هسـا مـ تمـيدا

سال هزار و هفتاد و نه  علّت اين امراض مهلک اين شاعر ارجمند به و سرانجام به
خاک  شم از جهان بست و در خود سرينگر نزديک کلبة خود بههجري چ) ۱۰۷۹(

محمد علي ماهر يک قطعه نوشته بود که ,  وفات طاهر غنيةة واقعردربا. سپرده شد
  :حسب ذيل است

   فاني شِدداشتشيخ کامل آن چو فيض صحبت 
  داني شـد ة اصـحـاب او در نکـتهـغني سـرحلـق

  شـاريختنـد تـزم شـيخ را گفـي چون کرد بـته
  ـدـاني شوي دارالبــقا از دار فکـه آگــاهي ســ

 )ه ١٠٧٩(
تاريخ مندرج  .سروده استمسلم   به يک تلميذ غني موسومراو هم يک قطعة ديگر 

  :کند باال را تصديق مي
  از فوت غني گشت که و مه غمگـين        

ــاتش ا ــاريخ وفـ ــورتـ ــند بگـ    بپرسـ
  

  دل ز خرد سال رحلتش چو طلب کرد       
 

  نـشين  تم او خـاک   هرکس شده در ما   
  »پنهان شده گنج هنري زيـر زمـين   «

  )ه ١٠٧٩(                
ــا   ــال لن ــول أق ــاً «ن تق ــي غني   »ح

 )ه ١٠٧٩(                               
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ختگان ين و فرهاع ناقدي جم.داشت ي ميحة عالي ذوق و قريي در شعرگويطاهر غن
ن ياول. دارند يحسوب مک شاعر معتبر و مستند مي را ي غني فارسفرهنگادب و 

ن سبب يا هب. باشد يت مي با اهميلي خيئت و معنيث هي از حيوان طاهر غني ديها زلغ
ن غزل را ي ايها  بر منصة ظهور نمودار شدند مصرعي که بعد از غني شعر فارساندااست
  :شود يمدرج ل يذ ن غزل دريمطلع و چند شعر ا. اند ن کردهيتضم

   ببرون کشم پـارا يد خودي کو که از ق  يجنون
   شو تر دام عزل  ياس, ياگر شهرت هوس دار   

  نـاشا کـان را تمـر کنعياه پيـ روز سيغن

   دامان صـحرا را    تنشي خو ير پا يکنم زنج 
   نـام عنقـا را     يريگ که در پرواز دارد گوشه    

 خا راياش چشم زل دهيکه روشن کرد نوِر د
*  

  د رنگ ار کسي بندد حناي بسته راـکم ده  ر بستن مضمون رنگين لطف نيستدر مکر  
*  

  ن راـرير آورد اشـعار رنگيـتق م گـر بهـزبان  گردد غني تار نفس چون رشتة گلدسته مي  
ت ظفر خان احسن ي در معيزيصائب تبر) ه ۱۰۴۲(و دو سال هزار و چهل  به

گر يکدي  مالقات کرد و بايغن ر صائب باي اقامت در کشمير وارد شد و در اثنايکشم به
 ي از مالحت و لطافت اشعار طاهر غنيزيصائب تبر. رابطة معاشرت و مراودت داشتند

.  را ستودي طاهر غنييسرا د و عظمت و رفعت سخنشواقع ر او ي تحت تأثيليخ
  : را از خود رفته کرده بوديزيصائب تبر, ين شعر طاهر غنيمخصوصاً ا

  د گرفتـار شديمدام همرنگ زمـين بو  خط سبز مرا کرد اسير حسن سبزي به  
 يده بودينويسان بر اين امر متّفق هستند که شعر باال که طاهر غني سرا بيشتر تذکره
ن حد که صائب اظهار داشت که اگر طاهر يتا ا. ه پسند افتاده بودالعاد نزد صائب فوق

. من با دل و جان آماده هستم, دهدرا ن شعر يعوض ا رد و بهيوان من را بگي تمام ديغن
 را فراموش نکرد و اثر و نفوذ يطاهر غن, وطن خود مراجعت نمود  که بهيوقتصائب 
 کرد يران مي سفر اي کسي بود که گاهيعت صائب آن درجه مستولي بر ذهن و طبيطاهر غن

  .شد ي مي طالب اشعار طاهر غنياز و, شد يو صائب را موقع مالقات با او حاصل م
  را طرز و آهنگ خاص داد و دريک هند بود که سبي شاعريطور مجموع طاهر غن به
 ي و طرز و آهنگ غنياز لحاظ صورت و معن. ها کرد ي نوآورن سبکي و مطالب ايمعان
  .تر ساخت ي را غنيک شاعر مبتکر بود و با محسنات جدت و بدعت شعر فارسي يريکشم
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ن است که در اشعار خود الفاظ و لغات زبان ي ايري کشمي از مختصّات غنيکي
 يراني اي نزد شعراي از اشعار طاهر غنين سبب بعضيبد. کار برده است  را بهيريکشم

 را) پن کراله (يريک لفظ از زبان کشمي يل طاهر غنيمثالً در شعر ذ. نيستقابل فهم 
گر از چرخ ظروف  لة آن سفاليوس ند که بهيگو يآن نخ را م» پن کراله«.  استردهکارب به

  .کند ين را جدا ميسفال
  رايحاتيتلمو د و اکثر کر استفاده ميمهارت  باحات ي تلماز مفهوم ير اداد ينطاهر غ

  :ل مالحظه بشوديمثالً شعر ذ. ظهور آورده است  را بهي معانيايک دنيکاربرده است  که به
  گردش استدر هرکه را ديديم غير از آسيا   اند ه از قحط آب و دانهـ همانخلق سرگرد  

  :شود ط مياستنباشعر زير اين از  در شعر بود کهر  و تغيغني کشميري آرزومند تحول
 غنـي در مـلـک دنـيـا انقـالبي آرزو دارم

 که خاک از گردش گردون غبار آسيا گردد
داشت و در  ي محترم ميلي او را خيرپسند طاهر غني افکار تغسبب به ياقبال الهور

  . را مورد احترام و اکرام ساخته استياشعار خود طاهر غن
الت در ين تمثي ارسد و در ينظر م الت اکثر بهي تمثيها  مثاليدر شعر ملّا طاهر غن

آورد و  يل مي اثبات ادعا دليآورد و در مصرع دوم برا يش ميمصرع اول ادعا را پ
مثالً در شعر . ه استداستعمال آور  تمام بهيدست چابک  بهي معروف را هم غنيها مثل
  :دکنيل مالحظه يذ

  د انجمني راـرده کنـرده دل افسـافس  مني راو حفل خود بار مده هم چدر م  
فکر و , ينيآفر  مضمونياي با محاسن تغزّل مزايکه کالم ملّا طاهر غن نيماحصل ا

اشعار غني از رموز . هات و استعارات مملو استي و جدت تشبيآور نکته, فلسفه
الحال  شاعر مفلس و مفلوککه يک  غني درحالي. تصوف و معاني اخالق مشحون است

اهل کشمير را در اشعار ذيل . از دست نداده بودرا بوده ولي دامن غيرت و خودداري 
  :دهد اين طور پند مي

   تـا ز کـف اهـل زمانـه         ي نخور يليس
  من مشو از خصم   يا, هرچند تغافل کند  

 اشـفر بـبگذر و سرگرم س از توشة ره

  خانـه  چون مهرة شطرنج مرو خانه بـه      
   نـشانه  يود پشت کمان سـو    وسته ب يپ

 پا کنده ز دانه رـور منه برســون مـچ
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 و جهد و عمل موعظت ي حرکت و حرارت سعير را براي اهل کشميطاهر غن
  :ديگو يدهد و م يم

  جنگ خصم شمشير ببند برخيز و به
  گـير ببـندـان زهـر بسـبر تيـر نظ

ن مقاله بنده از اصناف ياکنون در آخِر ا
ن يستة تحسي اشعار شاير غنطاهشعر گوناگون 

  :باشد يل ميشرح ذ ام که به را انتخاب کرده
  ه راـانــم خـــازيـــد نسـنـبلالن ـلبـبا ـم

  ه راـانـيــک آشـة يـانـم خـاي ردهـوش کـخ
  ظاهر ماليم است سنگين دل است هر که به

  ه راــه دانـبـر پنـه نگــبـان درون پنـهـنـپ
  ودـتي که بـ بة دين هرـتانـنگ آســشد س

  ه راـتانـن آسـن ايـده کـجـا و سـيـر بـکاف
  رد خزانـت برغا هاغ بــه گل ز بــروزي ک

  ه راـــانــيــِد آشـبـــاد ده سـب هل بـبـلـب
 انديشـه گـر ز تنـگي گــورت بــود غنـي

 ـزانــه راـاک بـرآور خـي ز خـــدر زنـدگ
  :گريد
  استشکر خواب رفته   چشم مسِت او بهين

ــا د ــت ــا دهي ــاگوِش  ي ــبِح بن ــم ص   ار راي
  نيست که افتـاد بـر زمـ       ي ن ين نقش پا  يا

   مــايسـرا  غفلـت نگـشت محـرِم خلـوت    
 ـيم غنـشياـپرس ز آسـيا مــون آسـچ

  اِه ماست که در خواب رفته است      يبخت س 
  از چشم ما چو چشم گهر خواب رفته است

   سلوِک ماست که در خواب رفته استيپا
  در خواب رفتـه اسـت  رون ز چشِم حلقة   يب

 گرد سفر خواب رفته است کز چشم من به
  :گريد

  دـتانم هوس باشـير گلسـر کي سـروز هج هـب
  گل روي تو در چشمم قفس باشد که گلبن بي

  انـود را نهان سازند خاموشـتگو خـزم گفـز ب
  دــاشـس بـاِر نفـه ار تـنـورِت آييــاِب صـنق

يکي از مختصّات غني کشميري 
اين است که در اشعار خود الفاظ 

کار  ا بهو لغات زبان کشميري ر
بدين سبب بعضي از . برده است

اشعار طاهر غني نزد شعراي 
 .ايراني قابل فهم نيست
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 ـطّ آزاديزة خـط مـرغ دل را خـبـده از سـبـ
 ته تا کي طوطي ما در قفس باشدـچو مغِز پس

  :گريد
ــه ــو ا  ب ــوق ت ــالمگ يراه ش ــاب ع   ري آفت

  ريـ کجا ز دست خدنگ تو جان برد نخچ       
  ي سـاق ي کـش يخانقه مبـر اسـباب مـ       به

ــ ــرم پ ــِب يز ش ــش ل ــي ــردد يار وا نم   گ
 مـمانيـ پشـيت بسـرِک محبـ ز تـيغن

  ريچو اشک شمع مرا عمـر رفـت در شـبگ           
ــد ــست غ اي هپرن ــت نج ــز کمان ــر از تي   ري

  ري را خطر ز موج حـص ي ميکه هست کشت  
  ريدهـاِن تنــِگ بتـان گــشت غنچـة تــصو   

 ريـدم دلگــرفتم دل و شــار گيــف ــز زل
  :گريد

  وي شيـر از سنگ خارا آشکارـوج جـنيست م
  کوهکـن را شد سفيـد از گريه چشـم انتـظار

  يـزن رود تا چشـم برهـم مي يـموسـم گل م
  سر مکش در نو بهار ها بر نرگس جامه همچو

  د خرابـد شـخواه ترم از گريه چشم عاقبت
  دار هـشود چون طفل باشد خان خانه ويران مي

 باشـد از زوالـمي نـحسـِن ذاتي را غنـي بي
 کي بشويـد آب بحـر از پنجـة مـرجان نگار

  :گريد
  آب و دانه پر کند هـرکـس به کاسـه خـود مي

 گشتن دست از جان شستن است صچين از حر دانه
  مـردم چشـم مــرا از اشـک شــد پيـمــانـه پــر

 شــد صــدف را آخــر از آِب گـهـر پيمانــه پــر
  :يات غنيچند رباع
  ر ز انعام شود چـشِم گـدا      ي س يک

  تابي بنديآن را که کند چشم پر
  جز فقر ندارد مـرِض حـرص دوا       

  بود از بال همايتر پِر کاه خوش
*  

ــد پوشــ   ــازار نم ــاب ريب ــ ارب   اي
  ي برخاستدعو ا بهيزاهد که زبور 

  گرم اسـت گـر امـروز نباشـد فـردا          
 پا از ندـيـنش زود سـخ لةـشع ونـچ

*  
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  تـس ت تهيـن دسـن در آستيـاية مـسرم
  ست ت تهيـن دسـيـتم نگـم دولـاتـبر خ

 دســتند غنيـگـنـم تـل زر و ســـيـاهـ
 ست هيدستي که فراخ است همين دست ت

*  
ــو  ــة ت ــب و پيراي ــر زي ــة فق   اي جام
 در خاتم صنع سر نزد نقش دو کون

  وي شاه و گـدا تـوانگر از مايـة تـو           
 وـة تـايـاهي سـيـد سـتا صرف نش
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  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

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري ادبيات دانشگاه دهلي  ∗
 .١١٣، ص نظير بيافتخار، تذکرة   .1
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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

                                                   
  .١١٣، ص نظير بيافتخار، تذکرة   .1
نظر حقير اشتباه   نوشته و خوانده شده که به»ر«  با»آغرخان«ها   در بقيه تذکرهمآثراالمرا و ديده مردمبجز در   .2

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

                                                   
 .٢٥٥- ٦ خوشگو، سفينةخوشگو،   .1
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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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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١١

  ري کشمة برجست شاعِر ساطعملّا
  ∗ي اقبال تانترريجهانگ

  چکيده
زيبايي  اين امر مسلّم است که . جهان استهايترين جاي زيباترين و معروفيکي از کشمير 

، بلکه بخشي از  نيست آن خوبيفراوان و هواي ها کوه و سبزه و رودخانه کشمير فقط به
زبان و ادبيات شي از آن در شکوفايي ي معنوي آن است که بخها يش زيباييها زيبايي

رين در عهِد پادشاهان شهميري که اولين ياين زبان ش .اين منطقه نمود يافته استفارسي 
 ها چکدر خاندان  بعد از شهميريان ، وخانوادة پادشاهاِن مسلمان محلّي اين ديار بودند

 شاه،اکبر  او ةه در دورک اين دوره بود يروانيوسف شاه چک آخرين فرما. برسر اقتدار بود
دست   بهحتيرا بهاز اين سبب کشمير . کرد دهلي دعوت و اسير بهرا يوسف شاه چک 

تا اين .  گرديدتعيينيک ايالت هند عنوان  بهختم شد و کشمير  شميرک آزادي  و آمدنمغوال
ن و  و شاعران و عالماداشتندرفت و آمد هم با فضال و شعرا از ايران و کشمير ،موقع علما

، بسياري از کشمير وارد شدند بهوقتي که مغوالن . مبلّغان محلّي هم تحت تأثير ايران بودند
 مثل دهلي در کشمير هم محافل آمدند وکشمير  شاعران و عالمان و مبلّغان اسالم از هند به

.  شعري انجام دادند و شاعران محلّي تحت تأثير شاعران مغول و دربار قرارگرفتندو مجالس
 سبک هندي که در هند نفوذ ،شاعراِن مغول درباِر  تأثيرپذيري و آميزش باةا در نتيجلذ

کلّي تازه و نو بود مورد توجه و تقليد  و براي شاعران اين ديار به ه بودکرد العاده پيدا فوق
 مانند مظهري کشميري، فاني کشميري، يشاعران و بعدها شاعران محلّي کشمير قرارگرفت

 کشميري پيدا شدند و سبک هندي را پيروي نموده  جويا کشميري و ساطع,غني کشميري
  .ندي اين سبک ادبي شدها و رواج دادند و برخي خود از قلّه

                                                   
  .نگري سر,ير کشمدانشگاه ي بخش فارسيل ادارؤ و مساستاديار  ∗

 



  ٥١٢  قند پارسي

  و والدت ملّا ساطع، خاندان
ملّا عبدالحکيم ساطع ابن ملّا علي غالب ابن ملّا صادق ابن ملّا عبدالرشيد ابن ملّا 

حضرت مير سيد محمد همداني در سال  همراه باير فرد اخکه است سعيدالدين همداني 
داراي عالم و فاضل و وي م وارد کشمير شده بود و اهل همدان بود،  ۱۳۹۳/ه ۷۹۵

کمال از  فقه، منطق، فلسفه و در ديگر علوم ، حديث، و در علم تفسير بودتربيت اعٰلي
دند و ايشان را متولّي کر ايشان احترام فراوان مي   به مير محمد همداني.برخوردار بود
نامة ايشان را  ند و در وقفدمقرر فرمود بو) اه مير سيد علي همدانيقخان(خانقاه معلّٰي 

ايشان در محلّة خانقاه معلّٰي .  ممتاز و معزّز، برادر ارشد و امجد خطاب فرمودندافراداز 
 ان و خطّاطاز اوالدشان علما و فضال، حکما. کردند و مشغول تدريس بودند ميزندگي 

  .١متولّد شدند
 ههميش ،نگارستان سخنالف نظر دارند، تنويسندگان اخ اسم ساطع تذکره راجع به

، فقط اسم ساطع را الشعرا رياض، االشعار منتخب، الشعرا مقاالت، هندي سفينة، بهار
. ٢شان را ابوالحسن نوشتند  اسمروشن روز، الذريعه الٰي تصانيف الشيعه. دان نوشته

 النفايس مجمعولي . ه استشان را ملّا ابوالحق نوشت اسم) ۷۵۸ ص (عشق نشترذکرة ت
. ندا ه ملّا عبدالحکيم آورد راشان ، اسمکشمير واقعاِت و تذکرة شعراي کشمير ،)۵۷ ص(

ملّا ساطع روابط دوستانه داشته است و  با» کشمير واقعاِت«مري مؤلّف  محمد اعظم ديده
اند که  کديگر استفاده علمي کرده بودند و بعضي جا نوشتهي بودند و از بيست سال باهم

 ،کند که اسم ساطع ملّا ابوالحکيم است  و تأييد مي٣گرفت از وي اصالح شعر هم مي
نيت وي است ولي دربارة اين امر دليل اند که ابوالحسن کُ ان نوشتهسنوي بعضي تذکره

  .شده استجا ذکر ن کامل نداريم و در اشعار ساطع هم اين امر هيچ
 معلومات و اطّالعات ملّا ساطع احوال زندگاني و ايام کودکي ةنگاران هم دربار تذکره

شان چند اطّالعات  مسافرتو  تجرد، اساتذه، ، مسلکِة ولي درباراند دست نداده  بهکامل
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٣

گشود که منادي اسالم و جهان   به چشماي  خانوادهدرساطع . موجود استپراکنده 
 د مفتي يا آخون، قاضي، بيشتر ايشان موالنابودند وو اشاعت علوم دين تدوين و تکميل 
ادبا،  واده نامور شعرا،ندر اين خا. معروف هستند

پدر .  معلّم متولّد شدند ومي خطّاط و حک،نگار مرثيه
بزرگوار ملّا ساطع ملّا عبدالرشيد از پدر خودش ملّا 

 از مردم.  گرفته بودندمشقسعدالدين همداني درس و 
 براي کسب علم و هنر پيش اين بزرگوار ها هشهر و قري

پسرش يعني پدر . گرفتند و از ايشان فيض ميآمدند  مي
 بزرگان را راههم  ـ ملّا محمد صادق ـبزرگ ملّا ساطع 

کشور  شا داد و مشعل علم و هدايت را روشن ساخت ولي در اواخر زندگاني ادامه
رات يهمين سبب در کشمير خيلي تغي  به. دادخودمختار کشمير آزادي خود از دست

بنابراين . دننکحتّي عوض ي شان را ها گاهيجامجبور شدند  بعضي از مردم افتاد و
 ،محلّة باباپور هجرت کردنددر کدل  حبه  ملّا ساطع هم از محلّ خانقاه معلّٰي بهةخانواد

نام ملّا غالب   بها ساطعپدر ملّ.  نکردندشرح اي تذکره در هيچرا ولي سبب از اين هجرت 
. شدند  ميدعوتمي لو عموي ساطع ملّا طالب هردو عالم و اديب وقت بودند در محافل ع

 بعضي از محافل  در کشمير از طرف مغولهايهجري فرمانروا ۱۰۶۱مردان خان  علي
  .١کرد براي مشورت سياسي و گفتگوي علمي دعوت ميهم ادبي اين دو برادر را 

شود که جد ايشان   اما از مطالعه معلوم مي،د ملّا ساطع معلوم نشدتولّدقيق تاريخ 
هنوز هم در باباپور خانوادة ايشان . کدل هجرت کرده بودند باباپور حبه   بهخانقاة معلّي از

ملّا سعيدالدين   بهانشينملّا محمد صادق و آخر شان به بسدارند که شجرة ن حضور
نامة خانم مسرت اختر موجود است که از منشي نذير  اين شجرنامه در پايان. رسد مي

ساطع چطور ايام . ي نوشته شده استيحروف طال  بهاين شجرنامه.  استاحمد گرفته
اطّالعاتي که دربارة . دست نداريم بهدرست  اطّالع آنسربرده ما دربارة  کودکي خود را به
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 توفيق و کلياتدر 
 تذکرة شعراي کشمير

ند که بيشتر ا هنوشت
 دورة مغول و يشعرا

دورة افغاني تربيت 
 . ملّا ساطع بودندشدة



  ٥١٤  قند پارسي

 از خانواده در زبان رسد اين است که وي دست مي  طالب علمي بهيکايام کودکي 
از کودکي در محافل شعر و سخن شرکت کرد و  فارسي و عربي تحصيل علم کرد و

  .طبع خداداد دارم. گويد دربارة طبع خودش مي. طبع موزون داشت
  يـنه پردازميچو مه سرپنجـه خورشـد شد آ  جالي طبـع من از فيـض اسـتاد ازل باشد  

عنوان سخنوري بس آشنا  شاعر غرابه به”ويد گ بندرابن داس در مورد ملّا ساطع مي
 …“داد تر سرانجام مي  بسيار جامعيت داشته و از اقسام شعر و قصيده غزل خوب…بود

  :گويد گانه دربارة طبع خود مياساطع در جاهاي جد
  دل دريا اينجا ندارد دهـعق هرگ جز  کمال مرا غير طبع نبود غم باعث  

*  
 اـم مـيتيّ ر واره دـگه ودـي بـطانـز غل   سليم ماپرورده شد ساطع دامان هنر به  

*  
 ام صايب زبان شد ناطق و طبعم سليم انديشه

 ١منير از شمع معني دل چو فانوس خيالي شد

  اُستادان ملّا ساطع
اند که ساطع در ابتدا از شاعر معروف زمان الله  نگاران اين سخن را تأييد کرده تذکره

. و مدت کوتاه از شاگردي اين استاد کسب فيض کردملک شهيد شاگردي اختيار کرد 
شعرگويي چنان هوي سته يت خاصّي پيدا کرد که الله ملک شهيد خود را شادر فن

بعد از حصول قوت و ظهور ترقّي  ”:که نگارد تذکرة شعراي کشمير مي. ٢تربيت او نيافته
سته يد و خود را شات طبعش را معلوم کرکرد و الله ملک شهيد استعداد و جد نمايان

 ٣ترين استادان عصر بود معروفکه از خدمت مرزا داراب جويا    بهتربيت او نيافته و او را
کمک و معاونت ايشان در  ساطع نزد داراب جويا زانوي تلمذ فرمود و به. فرستاد
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٥

استادان آن روزگار صحبت  کرد و با ها و محافل علمي و ادبي آن زمان شرکت مي جلسه
چون ساطع طبع موزون داشت در شعرگوئي چنان ترقّي کرد که از . کرد ست ميو مجال

عبدالغني بيگ قبول هم طرح ساطع بود و نزد . ١استاد خود و معاصرين خود جلوتر شد
تکميل رساندند و ساطع  ي طي نمودند و بهيمرزا داراب بيگ جويا هردو منزلهاي ارتقا

سنجي که از   استاد خود و نيز در مورد نکتهساطع در مورد. ٢از معاصران خود فايق شد
  :گويد وي اخذ نموده است مي

 مرا جويـند اسـتادان ز بهـر نکـته سنجيـدن
 همين بس حجت ساطع که جويا بود استادم

نهايت فقر  نگاران اتّفاق دارند که ملّا ساطع در کشمير زندگي خود با همة تذکره
. رفتپيشاور   به،ش راه مسافرت را پيش گرفتدست آوردن معا برد و براي به سر مي به

محمد سعيد اشرف که يکي از شاعران آن روزگار بوده است مالقات   راه ملّا بابيندر 
ش اختيار نمود و ا ي استاد يافت شاگردييچون طبع را موزون و در شعرگو. نمود

در اشعار بوده و » هندي سبِک«ملّا ساطع يکي از شاعران . ٣اصالح شعر از وي گرفت
ترين  سبک نموده و اين سبک در روزگار ساطع يکي از متداولاين خود پيروي از 

همين سبک  گوي آن عصر به رفت و اکثر شاعران فارسي شمار مي ي فارسي بهها سبک
اند و اين در زمان ساطع قبوليت عام پيدا کرده بود و ساطع از استادان آن  شعر سروده

  :کند دش هم در اشعار خود اعتراف ميسبک پيروي نموده است و خو
 آن غزل ساطع که صايب گفته است من اسير

   دارم کمـندي نيسـت در تسخيـر مـايحاجـت
*  

  پـردازي اگر هسـت فقيـر اسـت امـروز نکـته
  پيش ازين عهد شنيدم که غني هم بوده است

*  
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  ٥١٦  قند پارسي

  ـران داراکاي بيـکـنـاره گـــرد خـطـرهــ  ب بــرون مـرو سـاطـعئتـو از طريقـه صـا  
*  

  در ايـن دريا نيستدـم گوهر مقصـونکه چ   کليـم اي سـاطعچوسـتم بطرفي از طبـع ن  
الدوله هم مربي ساطع  نويسند که صمصام محمد وصي اختر در کليات ملّا توفيق مي

  :١اند ش سرودها هبود و چون ملّا ساطع بيشتر اشعار دربار
  صمصام او را  بهخان دوران که ظفر خوانده  دم ساطعـر تو يکـقطـع مشـکل کند از به  

  :هالدوله ممدوح ساطع بود شود که صمصام بيشتر اشعارش که سروده معلوم مي
 ــه نواب ز سـاطـــع بـشـنـوگرفــعــت در

  ـه پــا ايــنـجاتســت ه اطلـس چـرخ فـتاد
*  

   معـاني را بـيان سـازدنمـدح خـان دوران چو به
 ٢ان فصاحت هم خبر داردب رسد سحساطع کي به

 دورة مغول و يند که بيشتر شعراا ه نوشتتذکرة شعراي کشمير توفيق و کلياتدر 
چون ملّا توفيق شاعر معروف دورة کساني .  ملّا ساطع بودندةشددورة افغاني تربيت 

داده بود که  ايشان دستور  مل والي کشمير آن زمان، بهنوي ِج افغان که سکه
  . شاگرد ملّا ساطع بود، ويهند دديگر شعرا ترتيب ب با را »کشمير اهنامةش«

ملّا توفيق کشميري از آغاز شعر خود را از ملّا ساطع اصالح گرفت و بعداً از 
نگاران  تذکره. ٣دو سر برآورده و پرگو شاعران آن زمان بودند محمدرضا مشتاق اين هر

 و شعراي پارسي زبان، باهم اتّفاق راي کشميرتذکرة شع ،انجمن شمع ،هندي سفينةمثالً 
درباِر اميراالمرا  ند که محمد مسعود رافع شاگرد ملّا ساطع بود و مانند ملّا ساطع باردا

  .الدوله منسلک بود صمصام
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٧

کشمير هجرت   به اصلش از ايران بود و،١شاگردان ملّا ساطع بوداز شاه خاشع هم 
 مغول بود و صوفي تخلّص ناظم کشمير در عهِدنواب ابوالبرکات صوفي که . کرد
اهللا بيگ  مؤلّف تاريخ حسن دربارة مرزا لطيف. ٢کرد شاگرد دلپذير ملّا ساطع بود مي

گويد که شاگرد ملّا ساطع و مشتاق در  صهبايي مي
. ٣ي شهرت يافتيرگوينظ سخنوري طاق و در

محمد رضا کنت از شعراي کشمير بود هويت عالي 
عر از ملّا ساطع گرفت در سال داشت اصالح ش

  .٤ هجري رحلت نمود۱۱۸۴

  فقر و تجرد
نويسان و  قبل از اين هم ذکر شده است که تذکره

هاي ملّا ساطع ندارند و در کالم  بارة زن و بچه  دريهاي ملّا ساطع هم اطّالعات خانواده
بعضي   به ساطعاما در کليات. دسر ميننظر   بهيچيز در مورد اين موضوع هيچهم ايشان 

 بلکه در تجرد ،خوريم که از آن ظاهر است که ساطع متأهل نبوده از اشعارش برمي
 در ضمن ،کند آنجا که در شعر جور و جفاي روزگار را بيان مي. سربرده است زندگي به

  :کند مجرد بودن خود هم مي آن اشاره به
  اب نوبهارانم هنوزشد خزان و مست خو  ل از جوانانم هنوزـپير گشتم ليک غـاف  

*  
  که باشد دامـن صحـراي امکان کاغذ بادم  دارم آن طفلم هواي عالـم تجـريد در سـر  

*  
  ر دنيا برخاستـ سزسـت کسـي ک تهسنشن  خاک  بهنشين الف تجرد که مزن اي خاک  

*  
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 واب ابوالبرکاتن
صوفي که ناظم کشمير 

 مغول بود و در عهِد
کرد  ميصوفي تخلّص 

شاگرد دلپذير ملّا 
 .ساطع بود



  ٥١٨  قند پارسي

  ام ست نقش بـوريـا در خانـهب اموج سيال  ام سـامـان فـقــر برنـتابـد از تجـرد کلـبه  
*  

  ١ت عشقـم خانـه بردوش توامشردباد دگ  بـمرمنصـب آورگـي دارم تجــرد مشــ  
سر  کند که ايشان زندگي خود را در فقر و فاقه به ساطع در اشعار خودش بيان مي

هاي فراوان ذکر  طرفة ديگر در اشعار خود از ممدوحان خود لطف مهرباني برد و به مي
 و يک مقالة تذکرة شعراي کشمير، کشمير قعاِتواهاي داخلي مثالً  کند و تذکره مي

د صدکه ساطع از کم بودن کنند مييق نيازمند مطرح تحقيقي پروفسور جناب محم 
دست آوردن معاش راه مسافرت را   بهبرد و براي سر مي فقر بهدر سرماية زندگي خود 

  :کشد  اشعار ذيل ساطع خودش از فقر و فاقه فرياد ميدر .پيش گرفت
  اختيار خويش ي بةکـرديم ضبط خند  د زخم دوخـتـه بر وضـع روزگارمانن  

*  
  ام اي خانهـو بوريـاز ني مژگان آه  وحشتم دارد بساط فقر گويا بافتند  

*  
  نقـد داغم شده سرمـايـه سـودا اينجـا  ايم ازار جنون آمدهب  بهچـون تهي دست  

*  
  سوده باشآسختي ده ز دست انداز چرخ   بهتن

   زنـجيـــر راةـنانــد بريـــدن دامــور نـتـو
* 

 گيران را ز جاي فقـر کي ساطع بـرد ما گوشه
 ٢ام اين کشاکش برنيـارد چون کمان از خانـه

 دة ساطعيمسلک و عق
سنّت  جا ذکر نيست که ملّا ساطع اهِل تذکره و در هيچ دربارة مسلک ملّا ساطع در هيچ

  که ملّا ساطعه استنامة خود نوشت ان خانم مسرت پروين در پاي.اهل تشيع ايبود 
مطابق ه  ۷۹۵امير سيد محمد همداني در ا که ب(خانوادة ملّا محمد سعيدالدين همداني  به
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٩

دستور مير سيد محمد همداني متولّي و نگهباني خانقاه   بهکشمير شدند و م وارِد ۱۳۹۳
لدين همداني اصالً حنفي بود  ملّا محمد سعيداولي.  داشتتعلّق) نددمعلّي مقرر شده بو

کشمير تشريف   به مبلّغان همراه حضرت مير سيد محمد همداني که از همدانةو هم
جا   ولي جابههشود که ملّا ساطع حنفي بود از اين دليل معلوم مي.  حنفي بودند نيزآوردند

نهايت احترام و تمام جذبه و شوق   قطعات و قصايد خود با،در مناقب، غزليات
ها و  درگيريدر در اشعار ستوده است و بعضي جاها  را )ع(محمد و آل محمدحضرت 
  :دهد  خوبي نشان ميةجذبخود محمد و آل محمد از   بهبا توسلهاي خود  پيشامدي
  اند چو آفتاب کـه در جـام مـاه ريخـتـه  سـاغـر دل مـا ريخـتـند مهـر عـلي به  

*  
  ز صـاف نور بود پـر سـبوي مـردم چشم   عليچه غم ز نامه سياهي چو هست مهر  

*  
  تيـغ کـرده جـدا مرتٰضي علي  بهاز هـم  شـب دين و کـفر راو چون آفتاب روز   

*  
   بــالهــاي روزگارزداردم  مـحـفــوظ  که مهر شهنشـاه دين علي غافل از اين  

*  
 ١ـانزببر القـدر آرم  وصف سادات جليـل  هست چون منظور من مدح علي و آل او  

 :کند طور بيان مي اين )ع(بيت و ائمه در مدح اهل
  نيست وصف الله و گل جز ثناي بوستان  بيت از منقـبت بيگانه نيست مدح آِل اهل  

* 
  کـه آب شد گردد روان ز شرم گنـه آن  برد طرف نجف ره نمي بهيي  هر عـاصي  

*  
  ت جوي خون روان از تيغ او ما راس هر زخمي ز

 را راـکند دامـان صح  ميييالـدش کـربيشهـ
 :گويد  مي)ع(در مدح امام ششم حضرت جعفر صادق

  يـد سـائل آب بقـامـزرع اُم   بهچـکـد  امام جعفر صادق که از سحاب کفش  
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  ٥٢٠  قند پارسي

 :گويد مي )ع( امام پنجم حضرت محمد باقرمدحدر 
 کزو چو ساغر بدرم ز مهر ماالمال  چـراغ سـاقي کـوثـر محمد باقـر  

 : گويد)ع(رضاالم علي در منقبت اما
  در درگــه امــام عـلـي مـوٰسي رضـا  ـيـد را بـســا امةبهجـ ساطـع بـيـا و  
  کند ثنا در بحـر شـعـر خامـه مـن مي  شاهي که از سحاب کفش گر رقم زنم  

  .کند  را هم در اشعاري مدح مي)عج(و امام آخرالزمان حضرت مهدي

  مدوحان ملّا ساطع
دست آوردن  علت کمبود سرماية زندگي و براي به  است که بهقبل از اين ذکر شده

در اثناي راه با ملّا محمد . پيشاور رفت معاش راه مسافرت را پيش گرفت و در ابتدا به
چون طبع ملّا را موزون . مالقات نمود سعيد اشرف که يکي از شاعران روزگار بوده است

 .١ر نمود و اصالح شعر از او گرفتاختيارا ش ا  شاگردي،ي استاد يافتيو در شعرگو
 خود ،زيب عالمگير در آن روزگار ناظم پيشاور بود محمد معظّم پسر دوم اورنگ

ساطع اين موقع . داشت سرايان را بسيار دوست مي شعرشناس بود و هم شاعران و سخن
 آتش محمد معظّم شاه  اسالم خان مير،کرد اسالم خان پيدا  بهرا غنيمت شمرد و تقرب

. ٢نام اسالم خان نوشت نام گلشن اسالم به نثر فارسي به  ساطع يک رساله به.بهادر بود
چون ساطع از اسالم خان احسان . درباِر شاه بهادر پيوست وسيلة اسالم خان به ساطع به

اينجا را ها از آن  نمونه. مدح اسالم خان سروددر بيشتر قصايد خود را  فراوان ديد
  :آوريم مي

 اين دون فطرتان کفر است سنجيدن به مرا ساطع
  يـض تـربـيـت اسـالم خـان ذوفـنـون داردـز ف

*  
  اسالم خان بود دگري نيست مدح باب  نه علـم اســت جـد اوـع دِر مديـساط  

*  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢١

  با بود ز حلقة چشم ظفر رکابيز  لي جناب رااادر عـاسالم خان به  
*  

  د آسمان را ماه عيد از جبهه سايانشکه آم  من از نواب عالي دودمان اسالم خان گفتم  
*  

 ١کز محيط همتش گردون بود کم از حجاب  يعني آن نواب عـالي دودمــان اسـالم خان  
الدين محمد معظّم بهادر بر  نام قطب  محمد معظّم به،وقتي که عالمگير فوت شد

شعر . شدساطع موقع خوبي فراهم براي  و )هجري ۱۱۱۹  (تخت هند جلوس نمود
ولي فقط پنج سال معظّم خان برسر اقتدار . درباِر ايشان منسلک شد  بهوبي سرود وخ

هجري در يک جنگ وحشتناک فوت شد و ولي عهِد ايشان  ۱۱۲۴ محرم ۱۹بود و 
سير  ماه حکومت کرد و کشته شد و فرخه خودش فقط ن که او همجهاندار شاه شد 

هجري بر  ۱۱۲۵سير  الدين محمد فرخ نام معين تخت شاهي رسيد و به کمک سادات به به
ملّا . برد ايشان شعر فهم بوده است و از اشعارِ شاعران لذّت مي. تخت هند جلوس نمود

  .گرفتهم  نوشت و جايزه يساطع در مدح ايشان قصايد
سير از درباِر دهلي قدر و منزلت يافت، اشعار زير  ملّا ساطع در عهِد ممدوحش فرخ

  :اند مدح ايشان سروده ع گرفته شده است که ساطع بهاز ديوان ملّا ساط
ــال ــه اقبـ ــيف شـ ــدي ز توصـ   منـ

ــي  ــته م ــان پيوس ــامم زب ــردد بک   گ
ــاه   ــق آگـ ــشاه حـ ــدرگاه شهنـ   بـ
 بـکام سـاطـع مدحـت سـرانجـام

ــه ــوان مــي ب ــدي دي ــرم شــعر بلن   ب
  دهـــد نخـــل ثنـــا بـــار ســـالمم

ــرخ  ــه ف ــاه   ش ــازي جمج ــير غ   س
 زبان گويـاسـت بهـر شکـر انـعـام

  اطع زبـان رنگـين بيـان کـن        بيا س 
  !رگ ابـر قـلـم گوهـرفشـان کـن

  ه آمـد در شـهان طــاق  کـ بمـدح آن 
  ز مهر و مـه سـتاند تـاج شـه بـاج           

  فشانارـد گوهـاه آمـت شـچو دس

  ســـير غـــازي آفـــاق شـــه فـــرخ
  معـراج  که برد اين سرفراز آن را بـه       

  انـاي دامپر تا ـد سـرديـلک گـف
*  
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  ٥٢٢  قند پارسي

ــن  ــان کهـ ــاد دارد جهـ ــا يـ   کجـ
   مــاههديــن را فروزنــدشــهي بــرج 
  اي فرمــان دهــيزافــ شــهي رونــق

ــا دور فـــرخ ــاه خوشـ ــير پادشـ   سـ
  ز تمکـين و عــزم خديـو جهــان

ــر ــو ف ــن  خچ ــاه زم ــير بادش   …س
ــپاه  ــاب کواکـــب سـ ــهي آفتـ   شـ
  شهي زينـت تخـت و تـاج شـهي         

  خود بالد از مهـر او دل چـو مـاه           به
  زمين يافت تسکين و سرعت زمان

ــر    ــر و ب ــان ده بح ــشاه فرم   شهن
  ١سـير ه هفــت اقليــم فــرخشــ

فتنه و و جنگ و جدل و قتل و غارت شدن روزافزون و سير  بعد از وفات فرخ
  : چنانکه خود فرمودند، ملّا ساطع دلتنگ شده بود،فساد

 ست در چنين عهدي که اوضاع جهان ناديدني
   تصـوير اگر باز است جاي حيـرت استةديـد

*  
  ٢در شب تار سايه ناپيداست  هند ننمـايد  بهتيره بختي  

برادر و عالوه بر اين ملّا ساطع بر مدح عبدالعظيم خان، رضوي خان، خاندوران، 
  .داردوجود ايشان مظفّر خان هم شعر گفته در ديوان ايشان اشعار متعددي در مدح اينها 

  :گويد  ساطع مي،در مدح رضوي خان
  رضوي خان که مهر مـدحش کـرد     

 که دست او چون مهررضوي خان 
  االنــــوار مطلعــــم را مــــشارق 

 ٣روز شـمار  بهزرفـشـانـســت تـا
  :يدوگ در مدح عبدالعظيم خان مي

  ان آردـم خـدالعظيـه عبـدرگـر بـمگ  هديه برد طبع من جواهر مدح کجا به  
*  

  ٤دار راـتـلک اقـبارزان فـان مـش  ديد آفتاب کوکب عبدالعظيم خان  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٣

 لدولها در مدح نواب صمصام
 قصايد گفتند چنددر مدح ايشان ساطع . اطع بودسالدوله آخرين ممدوح  نواب صمصام

  .١در کشمير جاگير هم يافتو هاي فراوان ديده است  و از درباِر ايشان بخشش
 معـاني را بيـان سـازد چون خانـدوران مــدح به

 ان فصاحت هم خبر داردبساطع کي رسد سح به
  بهر تـو يکــدم ساطـعقطـع مشـکل کـنـد از

 صمصام او را خـان دوران کــه ظـفر خوانـد به
 ام تـدبـيــر راي خـان دوران را رقـــم کــرده

  کشور نظــم مــرا ساطـع نـظام ديـگر اســت
*  

  ــنـاي خـانـدوران بهـادر پيشـه کـن ساطعث
 ٢باشد که غير از مدح او مقصود ما زين فن نمي

 برده و چون دوري از وطن و سفرهاي طوالني انن از اميرهاي فراوا ساطع بخشش
اين .  هند بسيار دل شکسته بودة از هواي سوزندچرا کههند ايشان را ناراحت ساخت 
  و آسايش اندک شد و در دهلي امن،سير فوت شد امر هم مسلّم است وقتي فرخ

ز دهلي بيرون بسيار شاعران و نويسندگان او  ختم شد هم ادبي در دهلي يها انجمن
 هخرباال. کشمير کرد  به فکر مراجعتکه ملّا ساطع هم از همين شاعران بود .ندشد

  :گويد در اين ضمن مي. کشمير داد  بهالدوله ساطع را اجازه براي مراجعت صمصام
  آباد کشـميرم گلگشـت بهشـت  بهيدفرسـتا

؟مانيي سلي رات بخشيده مورتکه غير از هم  
 ةيوان ساطع يک قطعداند و در  م ساطع بسيار شعر سرودهدر مدح ديوان تن ه

 هم دربارة اين سخن تصديق رعنا گلتذکرة . اند جداگانه در مدح ديوان تن سروده
  .کند مي

  :نويسد در مدح ديوان تن مي
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  ٥٢٤  قند پارسي

   نبود شعر را بجز ديوانيکه مرجع  درگه که برم  بهبجز تو مدح و ثنا را  
  ١گونه گونه عنايات پادشاه زمان به  مسـرايان اگرچه ممتاز من از مديح  

 آثار ساطع
 ة همدر  وملّا ساطع شاعِر برجستة زمان خود بود

اصناف شعر استعداد کامل داشت و ديوان کامل 
مؤلّف سفينة خوشگو بندرابن داس دربارة . دارد

. نويسد که ديواني ضخيم دارد ديوان ساطع مي
 متذکّر است که ديوانش از الشعرا رياضدر 
الدين  اما سراج. هزار بيت شعر متجاوز است هس

نويسد که ديواني  عابدرضا بيدار در باغ معني ميو  النفايس مجمععلي خان آرزو در 
بيت  تعداد اشعار را قريب چهار پنج هزار الغرايب مخزنصاحب . مختصر دارد

  .٢نويسد مي
 مثنويات، ، مناقب وديواني که ملّا ساطع از خود باقي گذاشته است مشتمل بر حمد

چهار نسخة خطّي ديوان ملّا ساطع در .  قصايد، غزليات و رباعيات است،قطعات
  .هاي سراسر هند وجود دارند کتابخانه

 .هند) اتّرپرادش( کتابخانة رضا رامپور ۲۶۴ نمبر) ق(ديوان ساطع 
يف شمارة کتاب رد) ق(ين فارسي ديوان ساطع ودوا، ديوان در کتابخانة رضا رامپور

 .۳۱۲۴کتابخانه 
 کتابخانة آصفيه حاال اورينتل کتابخانة افضل گنج در احاطة دانشگاه ،ساطع ديوان

 .هند) آندراپرادش(عثمانيه حيدرآباد 
 .هند) آندراپرادش( نياپل حيدرآباد ، موزة ساالرجنگ،ديوان ساطع
ي  شعبة فارسي مرکز تحقيقات و اشاعت کتابخانة مرکز۵۳۵ شمارة ،ديوان ساطع

 . هند،)جمون و کشمير( سرينگر ،علّامه اقبال دانشگاه کشمير
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نثر  ملّا ساطع يک رساله به
نام گلشن اسالم هم  فارسي به
ولي اين رساله حاال . نوشته بود

عالوه بر اين . در دست ما نيست
» حجت ساطع« نامة ساطع لغت

 . هم تحرير کردرا



  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٥

ولي اين رساله . نام گلشن اسالم هم نوشته بود نثر فارسي به ملّا ساطع يک رساله به
.  هم تحرير کرد را»حجت ساطع« ةنام عالوه بر اين ساطع لغت. حاال در دست ما نيست

 در بخش مرکز تحقيقات فارسي ييککتابخانة رضا رامپور و کتاب در يک نسخه اين 
 هند و هاي هديگر کتابخاندر شايد و کتابخانة علّامه اقبال دانشگاه کشمير هم وجود دارد 

 چون اين شاعر ملحوظ توجه ,شته باشدديوان و آثار ملّا ساطع وجود داهم بيرون هند 
تحقيق او الم  و کامالً دربارة اين شاعر و کهتا حال ديوان ملّا ساطع چاپ نشد. است
  .صورت نگرفته استمکمل و کامل 

  معاصرين ملّا ساطع
 مرزا داراب , مثالً الله ملک شهيد،بعضي از معاصران ملّا ساطع استادان ايشان بودند

شود  از شاگردان ملّا ساطع بودند که ميهم  ملّا محمد سعيد اشرف و بعضي ،بيگ جويا
 ،نواب ابوبرکات صوفي، مرزا الطاف بيگ صبا ،ي ملّا توفيق، محمد مسعود رافعها اسم

 هستند که با درباِر محمد شاه، نهامعاصران ملّا ساطع هما . را نام برد…شاه خاشع و
 ها عالوه بر اين بعضي معاصران ملّا ساطع اين.الدوله وابسته بودند سير، و صمصام فرخ

 محمد ،مري مد اعظم ديده خواجه مح، ملّا عبدالغني،مرزا عبدالغني بيگ قبول. هستند
علي حزين الهيجي، شاه محمد رضا مشتاق، نواب صدرالدين محمد خان بهادر دهلوي 

 .الدين خان فرحت  شرف، کامران بيگ گويا،فائز
 مثالً خواجه محمد اعظم ند،گرفت مي از ملّا ساطع اصالح شعري ان اوبيشتر معاصر

  :دنکن  اعتراف ميالدين فرحت که خودشان مري و شرف ديده
  :گويد رحت ميف
 اين کبوتر هر نفس مشتاق بام ديگر است  شود ير دام ساطع ميـت کي اسـطبع فرح  

نويسد  مي» کشمير واقعاِت«نام  مري در تاريخ خودش به خواجه محمد اعظم ديده
گرفت و در وفات ملّا ساطع شعر هم گفته  از ملّا ساطع ميرا که اصالح شعر خودش 

  :الً مث،است
ــاطع   ــخنوري س ــر اوج س   مه
ــصاحت را  ــالي فـ ــت عـ   رايـ

ـ         يصجتش وقـت نکتـه پيراي

ــع  ــورش الم   از صــفا ذهــن ان
ــين او رافـــع   ــود راي متـ   بـ

ــه ــ  ب ــي ب ــر و غن ــافع يسفقي   ن



  ٥٢٦  قند پارسي

مري  ظم ديدهخواجه محمد اع
نام  در تاريخ خودش به

نويسد  مي» کشمير  واقعاِت«
از را که اصالح شعر خودش 

گرفت و در  ملّا ساطع مي
وفات ملّا ساطع شعر هم 

 .گفته است

  از غلـــو فطـــانتش اســـتاد  
   شعر شـد يـک چنـد   يم آرا بز

  شده مقراض مـوت آخـر کـار       
 م از چه فاني گشتـپرده جس

ــالع  ــي ط ــاي او زه ــود جوي   ب
  عرفـت جــامع اصــناف م  بـه آن

  صـــفحات بقـــاش را قـــاطع
 حق راجع  بهش شدهسروح قد

  گفت اعظـم بـسال تـاريخش      
  ١نور ايمـان بمرقـدش سـاطع      

  
 سبک هندياز پيروي 

اين  شروع کردرا زماني که ملّا ساطع شعر گفتن 
ي ها کبترين س زمان و اين سبک يکي از متداول

رفت و شاعران آن زمان در همين  شمار ميبفارسي 
اين روش افتخار   به وندمينه شعر گفته بودعصر و ز

 بنابراين کالم ملّا ساطع هم تحت تأثير .داشتند
از قرن اين سبک تقريباً دو قرن . سبک هندي شد

سبک هندي بسياري . نهم تا دوازدهم ادامه داشت
. بود در اشعار ساطع هم مورد بحث ها يدر آن زمان داشت و اين ويژگرا ها  از ويژگي

 استعارات ،پردازي  خيالبافي، نکته،بيني هاي اين سبک همان باريک  ويژگيترين همم
 تمام واجدآوري است و اشعار ساطع   تشبيهات دوررس و تازه،مشکل و پيچيده

شکّي نيست که اگر ساطع را يکي از اُستادان و مقلّدان اين . وق هستندفهاي  ويژگي
هاي تازه،   معني وهاي باريک  چون ايشان در اشعار خود نکته،ميسبک تصور کن

کاربرده است و تتبع از  مهارت کامل به ا  تشبيهات نادر را ب واستعارات لطيف و نازک
 ، طالب آملي، آشنا کشميري، صائب تبريزي، غني کشميري، سليم تهراني،کليم همداني
کمال  ا هاي اين استادان را ب ساطع در اشعار خود اسم.  هاللي نموده است وجالل اسير
طرز از کرده بود و آماده نبوده است که  اين سبک دلبستگي خاصّ پيدا   بهوبرد  شوق مي

  :گويد که مي  چنانجدا شود،روش شعر صائب تبريزي و 
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٧

  ران داردـرهاي بيکـرد خطـکناره گ   صائب برون مرو ساطعةقيتو از طر  
*  

  ام صائب زبان شد ناطق و طبعم سليم انديشه
   دل چو فانـوس خيالي شدمنير از شمع معني

*  
  من اسير آن غزل ساطع که صائب گفته است

  حاجـت دام کمـندي نيسـت در تسـخيـر مـا
*  

  کنم گوهر مقصود در اين دريا نيسته چ  ستم چو کليم اي ساطعبطرفي از طبع ن  
*  

  جنونم آشـنا و دل اسير و تـن هـاللي شد  شده ساطع فغاني لب سحابي چشم گريانم  
*  

  ش سبز شد که گفتخنرين زمين سصائب د
 ١سـت زميـني که قـابل است اي اکسـير دانه

پردازي و معني آفريني دستگاه کامل داشت و در اين فن کسي ديگر را  ساطع در نکته
 کند  اما اعتراف مي،پرداز زمان خود بوده است نکتهيگانه  گويا ،تنسدا غير از خود ماهر نمي

  :دانست  تتبع نموده است و ايشان را استاد خود ميکه در اين فن غني کشميري را
 پـردازي اگـر هسـت فقـيـر است امروز نکته

  ست پيش ازين عهد شنيدم که غني هم بوده
* 

 غني يکـدم نشــد فـارغ ز شــغل باطل دنـيا
 باشد در آِب خشک خود پيوسته گوهر غرق مي

عضي شاعران را گرفته و هيم و مطالب و مضامين اشعار از باساطع بعضي جاها مف
که   درحالي،مضامين از خود ساطع بوده استالبته . ريخته استدر قالب شعري خود 

  :کرده استساطع از مفاهيم اشعار آنها تقليد 
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  ٥٢٨  قند پارسي

 ساطع غني
  زلت شوعاگر شهرت هوس داري اسير دام 

 گيـري نام عنــقا را که در پـرواز دارد گوشـه
  ويشيحصار عافيت خواهي برو در کنج در

 مع افسرهاـود چون شـش که اينجا آفت سر مي
 ساطع  صائب

  درازپيش کسان چون کني دست نياز 
   از آبروي خويشکه بگذرياي  پل بسته

  

   خواري طلبيخواهي غني شوي نکش
  ١دريا شوي چو جمع کني آبروي خويش

 
  نازک آفريني ساطع

ترين ويژگي سبک هندي  مهمين اشاره شد که خيالبافي و نازک آفريني يکي از  اقبل از
  : مثالً،است و اشعار ساطع از اين ويژگي برخوردار است

  دم سبز از ابر کف جودشـشده تخم امي  آلودش دلي دارم نهالي کرده چشم گريه  
*  

  مفتاح هالل رمضان قفل دهانست  شايدگ ابروي تو زاهد چه ةاز گوش  
*  

  ختند ابروي پيوسـته راپل ز چه رو سا  ن، دل نتواند گذشتان حساز سر طوف  
*  

  ام سودائي دود کباب دل رنگ الله به  مرا ديوانه دارد آه دردآلود خود ساطع  
*  

  چه سود از وعظ کس ساطع من پامال غفلت را
  رينميست دل در خواب ش چو زنبور عسل مرده

*  
  خواهـم ز خود کنار و ترا در کنار مي  خواهم  ز تو اي غمگسار مياي پياله  

*  
  عهدي که اوضاع جهان ناديده استدر چنين 

  ست ا تصـوير اگر باز اسـت جاي حيـرتةديد
*  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٩

  م مجمـع کنند اهـل کمــالـال نازکـبر خي
 ١هم  بهرا دهد اين رشته ساطع ربط گوهر مي

  تشبيهات تازه
جا از تشبيهات تازه اشعارش را جاذب نظر ساخت اما در عين حال ساطع  ساطع جابه

. گرفته است ال و انحطاط شعر وي قرارذورده است که موجب ابتتشبيهات پيچيده هم آ
  :مثالً

  نگنجد پسته درين مغز جا تنگي از  انتـده رِدـ گِددو بزـخط س ارـناچ  
*  

  ستن ا باغ عدم در چمن امکاةغنچ  تان جمالـگلس  بهدهن تنگ تو گويا  
*  

  چشمت سا بوسم و خواهم نگاه سرمه لبت مي
 ٢ بر اصفهان داردرمقيـم در بدخشـان و نظـ

 استعارات حسن و تعليل
 گويند که شاعر برجسته آن است که در شعرش سوز و درد بعضي محقّقان ادب مي

 اما تا وقتي که شعر استعاره ،گذارد  وقت آن شعر تأثير هم ميآن .خورد  ميچشم به
يا معني انگيز يک دن  دلةکمک استعار بهوقتها ملّا ساطع بعضي . نداردخوب نداشته اوج 

  :مثالً. کند اظهار ميرا در شعر خود 
 رنگ آمدـتسـخيـر ف ســپاه هنـد پنــداري به

 ور رنگشـشبي خون عجـب آورده خط بر کش
 رين زبان چون در سخن آيديلب آن طوطي ش

 ٣شود پنهان چو مغز پسته در شکر خط سبزش

                                                   
 .١١٣ص , تاريخ کشمير از محمد خليل مرجانپوري  .1
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  ٥٣٠  قند پارسي

است براي شه خاور استعاره ه که البتّ شه خاور خط سبزشر کشيد امروز شکر ب
  .خورشيد
  هرکه خاموش نشيند بر ما گويا نيست  نيست موجـود دهـان تو ز کم حرفيها  
  :يا

  از تنگي جـا مغـز درين پسـته نگنجد   گــرد دهـانـتد خط سـبـز دورنـاچا  
از تنگي دهان پسته هم در . مغز  بهپسته تشبيه داده است و زبان را   بهشاعر دهان را

  :ماند  باز ميهشي مثِل پسته هم،ماند ان در دهان ساکت نميگنجد يعني زب آن نمي
  د در شکر تبسمـيا مغز پسته غلطي  خوابيده سبز خط گرد دهاِن تنگش  

*  
  داري کشمکش دارد بيني کمان از خانه نمي  گيراني هـيال خود اگر از گوشـبکن ترک ع  

*  
  گردد ره گهر ميسختي چو دهد قط تن به  گردد ِل هنر ميـد از اهـهرکه رنجي کش  

*  
 ع ز خامـوشيــاطــهــاي صاحــبدل بــود س نفتکش

 ١فريب است اينکه پيش از وا شدن اين غنچه گل باشد

  درد و عشق در شعر ساطع
 است "آورده"اين شعر . ست که خود در ذهن پيدا شود اعلّامه اقبال گويند که شعر آن

ن ساخته است و شعر ساخته اي. زدساب شعر را تاد هد  ذهنش فشار ميبرکه شاعر 
اگر ما بر اشعار . نشيند دل نمي  بهع اشعار اين نو،چاشني و درد و سوز و سادگي ندارد

و  شود بعضي اشعارش آورده هستند و همين درد  معلوم ميبيندازيم،ملّا ساطع يک نگاه 
 و زيبا لذّت ب وي از جمال و نگار خو. و آن رنگ عاشقانه استآن استرنگ ويژگي 

چشيده را ن ساطع معتقد بود که تا وقتي که عاشق عشق مجازي .ورزد برد و عشق مي يم
  .عشق اٰلهي رسيدن برايش محال است  بهباشد

  : عاشفانه هم گفتهعروي مثل سعدي ش

                                                   
 .۵۲۵, ۱۰۵, ۷۵-۶, ۱۱ ص , نسخة خطّي کتابخانة رضا رامپورديوان ساطع  .1



  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٣١

  اريکنـد نـاز آفـريـني مسـت عـي کبابـم مي
   شعـله ديـداري,ييجـو  فتـنه,يويـنگار تنـدخ

  ستي لب شکر طفليم ير،ـتبسم ش پيرا، سخن
  نه رخسارييزبان طوطي بيان آي رينيش عجب

  ي جلوه طاوس,نگاري ,جاسوسي جان غمزه يپ
  رفتاري تـذروي سبک ، سـروي،يتقـام قيامت

  ريزي مژگان خون دل  بهآميـزي نظاره وحشـت
  اريند انـداز جـرـ کم,خـم گيســو دالويــزي

   قيامت جلوه رعـناييبااليي،عجـب شمـشـاد 
   چهره گلناري,ه فامي، گل انـدامي، بهـاريسي

   ناوک اندازيژگانـم  بهغمـزه ترک غمازي به
  اريک  کمان ابرو ستم,ازيـدل عاشق هدف س

  يغمزه مست و مدهوش  به,نگه غارتگر هوشي
  ١ بهشـتي جلوه گلزاري,رنگ گل قـبا پوشي ز

  وفات ملّا ساطع
صاحِب روش . باهم اختالف نظر دارندنويسان  دربارة والدت و وصال ملّا ساطع تذکره

 صحف ابراهيم و خوشگو سفينةدر . هجري فوت شد ۱۱۵۶ در سالنگارد که ساطع  مي
قدر اختالف دارند  نويسان اين بعضي از تذکره. ٢هجري است ۱۱۵۰تاريخ درگذشت وي 

نويسد آخر  مي دربارة وفات ساطع عشق نشتر. هند که ساطع در دهلي فوت شدا هو گفت
هجري وطن عارض خود را  ۱۱۵۶ در سنة يکهزار و يکصد و پنجاه و شش حال

  :نويسد سال او مي  راقم قطعه صوري و معنوي به.وطن اصلي رونهاد گذشته و به
 ٣پنجاه و ششو گفت سن يکهزار و يکصد   عاشقي چون جسـت سال رحلت او هاتفي  
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  ٥٣٢  قند پارسي

 ،ع بوده است معاصر ساطخودمري که  واقعات کشمير خواجه محمد اعظم ديده
گرفت   عالوه بر اين از ساطع اصالح شعر هم ميه،ساطع روابطه دوستانه داشت بلکه با

مرگ  حيات بود و شواهد عيني بهدر مري   محمد اعظم ديده،در وقت وفات ساطع
نگاران فوقيت دارد و همچنين غالم  مري بر تمام تذکره ساطع است و روايت ديده

ساطع بست و يکم ” ساطع عالقه دارد ايشان گويند که ةوادخان به که )ره(صفدر همداني
تاريخ نور «. ١“هجري رحلت نمود) ۱۱۴۳(رمضان سال هزار و يکصد و چهل و سه 

بر وفات ساطع را مري اين قطعه و تاريخ  صاحب واقعات کشمير ديده» ايمان بمرقدش
  :نوشته است

  مهر اوج سـخنوري سـاطع     
ــصاحت را   ــالي ف ــت ع   راي

  ييکته پيراصحبتش وقت ن

ــع   ــورش الم ــن ان ــفا ذه   از ص
ــين او ــود راي متــ ــع بــ   رافــ

  …نافع يسـني بـر و غـقيـف به
  گفت اعظم بسال تـاريخش   
  نور ايمـان بمرقـدش ساطع

هجري بر طبق روايت معتبر مذکور  ۱۱۴۳  بامرقدش ساطع برابر است نور ايمان به
 .٢ر درگذشتهجري در کشمي ۱۱۴۳المبارک سال  ساطع روز بيست و يکم رمضان

وي  که در کدام قبرستان مدفون است و تا حاال نشان قبر همدياروايت ن  در هيچاگرچه
 .شده است معلوم نهم
  

                                                   
 . از غالم صفدر همدانيعيان کشميريش  .1

در مجرد جاي قبر ساطع را نام مرزا عبدالرسول استغناي کشميري  محمد رجب بت هم در مقالة خودش به  .2
 .نويسد آباد مي حسن



٥٣٣  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

   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

                                                   
  .نو دهلي, دانشجوي دکتري دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
  ).ا بريتانيکاانسايکلوپيدي(, ٤ ص ,شيرواني, غني کشميري  .1

 



  ٥٣٤  قند پارسي

  

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

                                                   
  .»کشمير«ذيل ,  دهخدانامة لغت  .1



٥٣٥  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

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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4. Early History of India, N. Smith, p.310. 
5. Rajtrangini, English translation, Introduction, p.221. 



  ٥٣٦  قند پارسي

  

 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
                                                   

1. Kashmir, G.M.D. Sufi, p.95. 
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٥٣٧  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

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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  ٥٣٨  قند پارسي

  

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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٥٣٩  اِت فارسيکشمير و ادبي  

  

  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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  ٥٤٢  قند پارسي

  

 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 
                                                   

 .٥٦ ص ,شيرواني, غني کشميري  .1
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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

                                                   
 .١٩٧ص , نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخ  .1

 .١٥ص , الدين مقدمة حسام  .2

 .همان  .3

ن هاپادشاپس از روي کار آمدن 
 و تسخير کشمير يانکگور

اين سرزمين  هکه ب نيارااستاند
النسل  اعزام شدند بيشتر ايراني

 .بودند
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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
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، 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
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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

  .٦٨ ص ,شيرواني, غني کشميري  .2



  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

                                                   
 .٨٤ص , گره ين عبدالرحٰمن، مطبع اعظمالد ، جلد دوم، مرتّبة سيد صباحبزم تيموريه  .1
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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

                                                   
  .٢٥٨، ص ارمغان حجاز  .1
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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
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  ق کشميریيعبدالوهاب شا  ٥٥٣

  

  يري کشمشايقعبدالوهاب 
  ∗ده امانيسع

.  بوده استيارزش زبان و ادب فارس  بااريشان و بس يخ عالي تاري داراري کشمِنيسرزم
و ادب آن  بر فرهنگ ي نقش مهميفارس ي نبوده ولير فارسي کشمِيهرچند زبان گفتار

 يو ادب ي شعريه وافين زبان سرماي اار و مقدار درينموده است و از لحاظ مع فايا
را  خود ينقدر و پرشکوه ماضا گريها ستانن زبان امروز هم دايا. موجود است

  .دهد ي همان عصر را جلوه متصويرسندگان اآلن هم ي شعرا و نوآثاِر .کند يم بازگو
 اندک اندک . مسلمانان آغاز شده بودر بعد از وروِدي در کشمي زبان فارسِياياح

 .دي گردي و ادبي زبان علمي فارسوند دست آورد رت بهمهان زبان ي اار درين دي اِياهال
ن زبان يهر جهت از ا  بهها و درباِر  خانقاهي ول,نشده ي شاهد بازاريهرچند زبان فارس

 ييشعرا و ادبا, رينظ ين نوع عالمان بير هميدلپذ ن خطّهين علّت از ايبد.  نمودهيسرپرست
  . نبودنديراني ايباشعرا و ادو  کمتر از عالمان رگزرشد کردند که ه

  .گوييم اختصار دربارة او سخن مي يکي از شاعران است که در اينجا به يريق کشميشا

   عبدالوهابشايقحاِل  شرح
 سه حدود, ن بوديروزالدير فياسم پدرش پ.  بودشايقص او اسمش عبدالوهاب و تخلّ

ر واقع يالت کشميپوره که در ا يوسته از گندوچهنه باندي نزد رود ولر که پقرن پيش
 در همان يالدي م١٧٦٨جهان گشود و در سال  به  چشميالدي م١٧١٥است در سال 

 از عالمان و فاضالن سادات که همراه يگروه. ن جهان فروبستيار چشم از ايد

                                                   
  .کلکتّه, کلکتّهدانشيار زبان فارسي دانشگاه   ∗

 



  ٥٥٤  قند پارسي

  

سيد . ندنجا سکونت گرفتير آمدند هميکشم  بهي همدانير سيد علير ميرکبيحضرت ام
 يشان صوفيا  بامامه اقامت نمود ويندوچهنه کهو در همان زمان در گيشياحمد قر

فرزند خود   بهير صوفيا م ملّ,هردو در همان دِه اقامت نمودند. ر هم بودنديا مکمال ملّ با
ل علوم يروز بعد از تحصيا ف ملّ, آموختي بودند درس فارسشايقروز که پدر يملّا ف
ز ير فاي کشمِيمنصب مفت د و بعداً بهيهم سرفراز گرداهللا  تيث و فقه از حج بيحد

 بوده و ملّا ي جاريدي شدي سنّت دعوعه و اهِلي شان اهِليم شدند در همان روزها
 آن را در شايق. ش از هفتاد سال بودي بي هنگام شهادت سن و,د کردنديروز را شهيف

  :کند يطور ذکر م ني خود همِيمثنو
 يدچون ملّاي فيـروز گشته شه  فزون بود عمرش ز هفتاد سال  

 ,ستيمعلوم نبر ما  بوده است ه چند سالشايق پدرش عبدالوهاب هنگام شهادِت
ن و يار ذهي بسي از بچگشايق. ده بوديسن بلوغ رس به يزد که و توان ي حدس ميول

  ناموِري مذهبِمروز که عاِلي را از پدر خود ملّا في و فارسيالطّبع بوده و درس عرب فيشر
 پاک قرآن ة بوده و از مطالعةو صوم و صٰلي دارايو, ردل کيتحص, شد يعهد محسوب م

 يزود عت مهارت تامه داشت و بهي شر مسائِلةنيق داشته و در زميث شغف عميو احاد
  :ده بودي دورتر رسيمرزها شهرتش به

  از آن نـام او عبـد وهاب شـد  طفلي چو مرغوب نواب شد به  
او   ن سبب مردم بهيبوده است بدر ي معروف پة چشم و چراغ خانواد,شاعر مذکور

کردند و  يود امامت مخ در مسجد ده يشانه بود وي دروي ويزندگ. کردند ميرجوع 
 يتوسط مولون دعوت ي گرفت و اين جاويج   راجه سکهي درباريعنوان شعرا بعداً به

 ييالشّعرا ث ملکين بوده گرفته شد از حويج   دربار سکهيالشعرا ق که ملکيمحمد توف
  : داشتييل مقام باالم نوي ج درباِريان شعرايق از مي محمد توفيمولو

  هم از عاِلمـان عمـل افتران  نشان سعادت ريشيان از هم  
  ناـکه تاريِخ کشمير يابم عي  تقريب سازم بيان ز شاهان به  

 حساب ر بهي کشمين شعراي او را بزرگتريري کشمي بعد از غنسانينو ه از تذکريبعض
 تر را کمشايقکمال   باي شاعر عمده و بزرگ,ني دِمک عاِليث ي از حي ول,رندوآ يم
  :توان سراغ گرفت يم



  ق کشميریيعبدالوهاب شا  ٥٥٥

  

  سـاطـدهـد ايـن دل نيـک را انـب  ن آن مي که بخشد نشاطـبده با م  
  اتمـه سـنج نظـم کـتابـشـده خ   چو بخشد نشاط آن شرابشايق به  

گر يشاعران دگروه ان يل من مويج  که سفرماِن  را بهاالسالم اضيرنام   بهي مثنوشايق
اب ي دستيصورت نسخة قلم  فقط دو جلد بهي ول,مشتمل بر چهار جلد بودهکه نوشته 
 است و ءايان و اوليصوف, ماناحوال عاِل  راجع بهاالسالم اضيرنام   که بهين مثنويا. است

ن ي ادرا ر عصر خود اِنين و صوفي د بزرگاِنشايق.  دارديت خاصّين جهت اهميبد
در باب . د کردي جهت آن انکار نباةت همين وجود از اهميا  بانموده استبيان  هتذکر

  : اول نوشته شده استکِنر در يي جايعقوب صرفيخ يحضرت ش
ر يوم از کشمي سة که مرتبيعقوب صرفيخ ي شيعنيشان يه داستان حضرت ايبق”
ف ياند و شرح تصان ده کتب معتبر آور,اند سرعت مراجعت فرمود کعبه رفته به
  .“شانيا

  :طور است ني همين مثنويچندتا اشعار نخست
  هزار و صد و سال هفتـاد و چـار      

  ديآخـر رسـ     اول بـه   ن رکنِ يکه ا 
  وم رکن سازم رقـم    ين پس س  ياز
 روزگار نـز م دـمان نامه نيا که

ــر پ  ــد از هج ــار يش ــر کردگ   غمب
ــعيشيـــدوم رکـــن از ر   ديان سـ

  ق بخـش از کـرم     يـ ا تو توف  يخدا
 بارـ کيايـاز اول تـس يرـذک هک

 بادشاه طهماسب و خرقة بغداد حضرت يعقوب صرفيخ ي مالقات شةبعداً تذکر
  :طور درج است ني اول همل رکِنيخ تکميست تاره هم يفه کوفيامام ابوحن

  ر آمـده  يعجب نامة دل پـذ    
 نياالسالم آمده نام ا اضير

  ر آمـده  يـ نظ ين ب يات ا يحکا
 نيخ اتمام اين است تاريهم

 اخالق و عرفان يات ويست در غزلهات هم يوان غزليک دي را شايقعبدالوهاب 
 منطق و , داشت و در علوم تصوفتبحر هم ييگو خينة تاري در زم.دار دة خاصّيجلو
معروف » االسالم اضير«نام   که بهريشاهنامة کشم از ييجز. کمال بود  با همييگوامعم

 هم موجود شايقات يوان غزليده است و همراه آن دچشم خود نگاه کر  بااست راقم
ن غزل ينخست. م نوشته شده استين الرححٰم بسمه اهللا الرشايقوان ياست در آغاز د

  :شود يطور شروع م نيوان ايد



  ٥٥٦  قند پارسي

  

   سنگدل ز حـالم غافـل مـشو خـدا را       يا
  ست چون من کس دردمند و ناالن      يامروز ن 
 يودـ آرام دل ربيودـو رم نمـن چـاز م

   بکـن خـدا را     ي رحم يشاه ملک حسن  تو  
ــ ــيظــالم ترحم ــوم ب ــوا را ي کــن مظل   ن

 ن بود شما رايرسم ا, يجور و ستم فزود
  :اند  نوشتهاالسالم اضير در شايق »ري کشمة ترنگ شاهنامةراز«در 
ت مجلس شاعران راجه فلک يفيو ک» االسالم اضير«سبب نظم کتاب مستطاب ”

 ين شاعران از روي و تعيري کشمةامشاهنکوکب احتشام و مشخّص شدن نظم 
  .»“ ترنگة رازِخيتوار«

 نذرانة صحضور سرور کائنات حضرت محمد به» االسالم اضير «يدر آغاز مثنو
را ذکر » معراج«قت ي حق,ان نموديدت بي و عقيمند قهيت سلينها  بادرود و سالم را

خ ي حضرت شي ويو خلفا, حضرت محبوب عالم, ن بلبل شاهيالد حضرت شرف. نمود
ت يغا  با آنان را همن مثِلي داکابِر, انيصوف, مان عاِلياي و جزء آن اوليعقوب صرفي

ر و از احوال و ي اکابران کشمينياند و در بغل خدمات د دت تذکره نمودهياحترام و عق
 مختلف از نمونة کالم آنها هم يطور مفصّل ذکر نموده است در جاها افکار آنها به

ان ي صوفاحواِل  دوم راجع بهرکِن,  استاالسالم اضير اول راجع بهکِنر. منقول ساخت
  .نثر هم نوشته شده است به پندآموز يها تينجا و آنجا حکاي ا.است

  :سدينو مي يکند و يان ميطور ب نيف همينام ملک س  بهيدربارة تالش قاتل شخص
را کشته؟ او ن مرد را چياو گفت ا د و بهيافت او را طلبانيالفراست در ملک”

آلود بود آن مرد گفت که  خون, دنديبفرمود تا کارد از کمرش کش, انکار نمود
, اش فرستاد خانه ملک کسان را به, ام  کشتهين کارد مرغيا  بهي مهمانيبرا

  …“ کشته بودي داشت نه مرغيق کردند نه مهمانيتحق
  :اند  تذکّر کردهيعه سنّي شين چک برايدر زمانة سالط

ت يفيگر گشت و ک  ظهور جلوهةمنص ر بهينظ ر جنّتيان در کشمحکومت چک”
 يامرا, ع و ارباب سنّت و جماعت محاربه نمودنين اختالف مذاهب اهل تشيا

  .“قت نسل چکانيگر حقيکدي  باعهي و شيسنّ
شتر معاصران و مؤرخان يآن ب ر ملکه حبه خاتون که راجع بهي کشميشاعرات نام

  :اشعار خود تذکره نموده است در شايقاند  خاموش



  ق کشميریيعبدالوهاب شا  ٥٥٧

  

  نام چو بوده است خاتون حبه به     
 ناـداز آشـوز و گـس کالمش به

   عارفه بـود صـاحب مقـام    يکي
 واـان از نـرده خـم  باداد يمـه

او را  اشعاِر. ده استورس يادي زابيات شايقر ينظ ير بيدربارة صفات جنّت کشم
  :دييمالحظه بفرما

ــو  ــاز بـ ــرا بـ ــده يمـ ــار آمـ    بهـ
  باز چـون غنچـة گـل شـگفت     دلم  
  ده دگـــريـــ ز جنّـــت وزيمينـــس

  ر جنّـت سرشـت    يشنو وصف کشم  
ــدل    ــوا معت ــد ه ــال باش ــه س   هم

 ارـم بهـزان هـار و خـارش بهـبه

  ار آمـــدهيـــ يم ســـِر کــو يشــم 
ــاغم ز ک ــفيدم ــگفت ي ــل ش   ت م

ــرده ز ســريميشــم    مــرا هــوش ب
   بهشت يکه در چار فصل است رو     

ــوا ــا دل بجوشـــ ينـ    ز دلد عنـ
 ارـرم بهــت و خــسار اــ بهاِرـبه

اها و يدر, ها چشمه, آبشارها, ها وهيم, درختان, ها  گلشايقر يه کشمي بهارييسرا مدح
  :طور است نيات اياب.  نموده استبيان را يعيگر مناظر طبيد

  شـد از هجـر پيغمـبر کـردگار  هزار و صد و سال هفتاد و چار  
 اول ه و مؤرخ صِفيقّق بلندپاک محي بلکه , بودهيا ک شاعر عمدهي نه فقط شايق

ان يعوي  نثر ة دارد و آن از نمونيت خاصّي اهمشايقک عارف هم يعنوان   به.بودنيز 
 ةشرح شمس«و شرح و مواقف بر » التّصوف يف فيتعر «عالوه محلّ  بهشايق .است
  . استتأليفا ر» منطق

, ي عنصر,يفردوس, يخصوص رودک  به,ده استبون ي سبک متقدمشاعر دنباِل
 اِدي شايق ي مثنوةبعد از مطالع. دان اشته دي نفوذ وافي ويشعرها  بهيظهور, يمعزّ

 دربارة رفتار .نوشته است» انيريدربارة کشم«عنوان  ا بي مثنوي و.شود ي تازه ميفردوس
  :کنند ي عرض مشايق) يريکشم(و زبان 

ــان ــشم يزبـ ــد کـ ــه دارنـ   انيري کـ
  فيـ االت شان نازک اسـت و لط      يخ

ــ ــهکنيو ل ــ  ب ــخنيپ ــروران ش س   پ
ــ ــ بيبـــود معنـ   ت در اصـــطالحيـ

ــکالم ــاعرش ي ــد ش ــوزون کن   ت م
  که از قـصّة مـوزون کنـد شـاعرش       

ــه ــتوق ب ــي ــريع و تجن   ناس دارد ق
  قي رف ينه هزل است جدش بدان ا     

  که هستند در فرس صـاحب زمـان       
  نــسان کــه گفتنــد اهــل صــالحيبد

ــهد خــوريه باشــد ايــقاف در او   ني ب
  که مضمون آن هست در خـاطرش      
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 امـهم ي ذيه نثر است اـنظم و ن نه وزون کالمـت مـه هسيـقاف يو بـچ
 از يکيحق  به.  مخصوص خود هم دارديوايک رنگ شي شايق قدما يرويعالوه پ به

  :طور است ني اييسرا  انداز و فکر و در سخنيات شاعريخصوص
   عشقش برو سـود کـس      يسودا به
 ندـ دون دل مبياــي دنيوداـس به

  است و بس  د  صل سو ة ا ين ما يهم
 ندـچ وـت يـباش دام نـيا ارـتـگرف

م و و رسيها کرده است و داستانفراوان  ي سعنيز يري کشمفرهنگ ياي در احشايق
ن ي ا,ر استي کشمِيک داستان محلّي» اوني«.  منظوم ساخته استيفارس  را بهيت محلّسنّ

  :ندخوان ي آن را مير و شاد بهاار شهرت گرفته و مردمان اغلب هنگام وروِديبساو داستان 
ــشته آن  ــروان گـ ــرفتنيـ   اون پـ

ــه ــت ب ــ ب ــة او رس    آن صــنمديخان
ــه ــسار  ب ــت از ســر انک ــادم بگف   خ

ــام آن  ــرا ن ــم ــتي ــرفن اس اون پ  
  ز آخــر زمــان  يــ انگ مــنم فتنــه  

ــاه   ــردم تب ــر ک ــه عم ــاهوهم    گن
  خـتم يچه فتنـه کـه در کـشور انگ       

  يبـودم ز جـا    ر عابـدان را ز      يبس
ــرا در دل افگنــده لطــف الــ      هم

 تـگرف بانـيگر مـيخدا جذب چو

   آن برهمن  يصد مکر و فن سو     به
ـ که در کار زاهـد کنـد           ک دو دمي

ــه  ــن ک ــدار م ــد و نام ــدم زاه   هم
  گدا روشن اسـت و شاه   که حالم به  

  ر جهــاندهـا   ز مـن آفـت و فتنـه   
  اهيسو ســيــام همچــو گ بــود نامــه
  خـتم يدالن ر  يها که از ب    چه خون 

  ي سرکـشان را فگنـدم ز پـا        يبس
ـ ئب شـوم بعـد از    که تا    ن از گنـاه ي
 گرفت درمان يسو نم درد کنون

  :ديي مالحظه بفرمايز ويآم  تغزّليات و اشعارهايتا غزلن چنديا
  دوا نـشد مربـوط    بـا ب درد دلـم   يطب
   نازک و فغان پـرزور     يعت تو بس  يطب
  مـودم يکه گرم پ    ترا بس  قق عش يطر

  زاهد يکن جگر خون به نهرا طهارت

  شد مربـوط صندل راحت فزا ن   سرم به 
  اد ما نشد مربـوط ياز آن بگوش تو فر 

  ن ره بپا نشد مربـوط     يبسوخت خار از  
  مربوطـددا نشـبول خـق و بهـاز تـنم

  را شايق ستا گردن در تو مهر طناب
  مهـر شـما نشد مربوط سان ذره به به

*  
ـ  در ههان شمع بدست آر بکـش آ         ن راه ي
  دامـان ارادت   هرکس که زنـد چنـگ بـه       

ـ ان مـاه در نهـ ره هـوا تـار    يشب ت    هن راي
ـ ود از پـس همـراه در  رة  يچون سا    ن راهي



  ق کشميریيعبدالوهاب شا  ٥٥٩

  

  ام نخست استگ يطع کنهرچند که ره ق
  ستين فتک  هب ييعصا و يکور تو هاتيه
  مـت چشدرـپ يـا مـرب  کاهيوـرگاه سـه

ـ  مـاه در   ي سال و گه   يشمار گه ب   ن راه ي
ـ هـشدار کـه هرگـام بـود چـاه در        ن راهي

 راه نـيدر کاه رِِب ِز ودـخ رـپ و بال نـک
  سـت ز دلـدار     هشياري تـو باعـث دوري     

  گاه دريـن راه  برو از خـود گه و بيشايق
*  

ــوان ز رو  ــا بخـ    ِواليال و الّـ
ــع  ــت مجم ــر ال و الّاس   نيالبح

  سـت  ا  و اثبـات   يال و الّا که نف    
  ال و الّا چـو خـصر راه تـو شـد        

  دــوا آمـاسـراض مـه مقـال ک

  نــه اســت و گــنج االيالچــو گنج
   الاليؤلـــؤ لمـــده از چنـــگ 

ــد ن ــالکنـ ــده,ستيـ   ات اال  زنـ
   بـــرد دزد از گفـــت کـــااليکــ 
 د االـــ ز قاي هـامــرد جــب يـم

ــر شــو  ــر غي ــايقالل از ذک   ش
  وان ز روي والـخـ بلَهواـقل ه

*  
  جانم نيست کس واقف فتاد از خوي او آتش به

   مگـس واقفدردـپروانـه کي گ   باز راز شـمع
   چـاک در راهشفراوان نالـه دارد اين دل صد

 کند فرياد هر دم هست از حالـش جرس واقف
 ييسرا  و غزلييگو ي مثنوةنيدر زمو است  ي مشتمل بر غزل و مثنوشايقات يکل
 هند مقامش از يان شعراي م.آمد يحساب م رو به شي پشاعراِن خود از  در زماِنشايق

 ي شاعريل اصل کماي نعمانيگفتة شبل به  بنا.ستيکمتر ناز ديگران لحاظ  چيه
کند معلوم  يان مي را که بيا  هر قصّهي و.است ي و اظهار جذبات انسانينگار واقع

قت ي دارد و حقي بر زبان مهارت وافشايق. زند يآن از زبان خود حرف مدر شود که  يم
. کند يرف نظر مصده يچيهات و استعارات پيش چشم خود دارد و از تشبيواقعات را پ

طور در  داد همان  مهارت و قدرت خود را جلوهييسرا در غزلطور که   همانشايق
 دسترس ي عمومِخيو توار) اسالم ِخيتار (شاهنامهبر . دي هم کامران گرديمثنو
  .ن جلوه داده استي بهترة نمونينگار  واقعةني دارد و در زميا العاده فوق
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نظر   بهخوبي رنج و غم و فراق و هجر به, اندوه حس درد و شايقات يدر غزل
کند و  ير مي تعبيکار بيفر  زاهدان و ملّاها را بهي مثل حافظ ظاهرپرستي گاه.ديآ يم

 سن و عشق مجاز در اندوه حيشوند و گاه ي غرق ميه در تصورات ذات اٰليگاه
ن متصوفانه ي هم مضاميات وي در غزل.شود مي عکّاس مناظر فطرت خورد و غوطه مي

  :شود يطور نمونه عرضه م  بهشايقات يچند غزل. فانعرات يفيوجود دارد و هم ک
  ار دارد التفـات   يـ اغ  با  و يتافت از من رو   

ـ ت   اس رحم ي ب ,ار نالم زار  يغا از   يتا ک    اري
   کند يت ک ف زل يان هندو ي م يترک آن مو  

ـ   يتو ندار    نداليـ حـال خـراب ب     ر رحم ب
  راِن کهنـي چو پشايقکند  ي مييگو تازه

   دارد التفاتمار  باشد چو گنج از من نهان
  خـار دارد التفـات      بـا  وفا يهمچو کاکل ب  
ــدک  ــافر ب ــار دارد التفــات   بــاشيک   زنّ

  مـار دارد التفـات    يهر ب  ت آخر به  يخود طب 
 اتـار دارد التفـعـاش  باوـ او چيـوانـنوج

*  
ـ    يغر   وفـا از حـال مـن فـارغ     يبم آن نگـار ب

   جانـان را صـبا از لطـف گـر آرد        يغبار کـو  
   کــني کــامرانيمــت دان بهــار نوجــوانيغن

  خواهـد  يار مـ  ي يغضب را لطف پندارد رضا    
 

  گلزار است گِل خندان و از مرغ چمـن فـارغ           به
  الجواهر چـشم مـن فـارغ    ت کحلشود از منّ 

   کش ز غم شو در چمن فارغ       يشراب ارغوان 
  شکن فارغ  مانيپقهر و مهر آن       ز شايق بود
 

  



  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦١

  

  يگو يارسحاکِم کشمير و شاعِر پ, ظفر خان احسن
  ∗ خانرضا يعل

پسر خواجه  در هند متولّد شده بود يازدهم هجري سدة »احسن«المتخلّص بهخان  ظفر
 هندوستان السلطنت بود که در عهد اکبر شاه از خراسان به رکن ملقّب بهابوالحسن تربتي 
 خواجه ةنام پادشاهدر .  دکن منصوب شديوانيد, الي شاهزادة دانوزارِت آمده بود و به

  :گرداند ي مالخدمت ميابوالحسن را بندة معتمد قد
حضور طلب  ر سلطنت جلوس کرد خواجه را از دکن بهير بر سريهانگجچون ”

 يگزار دت و خدمتيحسن عق آخر به, ديز گرداني فايربخشي مةعهد فرمود و به
 مفتخر يحضرت شاهنشه يهزار  و منصب پنج کلّيواني دي واالةيپا به

  .١“گشت
 كه او نام و خطاب خود را در نيسبب ا به. نام اصلي ظفر خان، احسن اهللا است

  :نوشته استطور  نيا  خود بهيخطّ نسخپايان ديوان 
  .٢“»ظفر خان«راقمه احسن اهللا خان بن ابوالحسن المخاطب به”

  ضبِطعراشّال كلمات افضل سرخوش كشميري در محمد, دربارة ظفر خان احسن
  :تحرير آورده است

 طبع عالي بود ديواني صاحِبتربتي السلطنت خواجه ابوالحسن   رکنخلِف”
کشمير کابل و صاحب صوبگي  مثنوي پرمضامين ترتيب داده اکثر به رنگين با

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي  ∗
 .٤٧٣ص , ١ج , پادشاهنامه, يد الهوريملّا عبدالحم  .1

  ).٢٠ ص, ظفر خان احسنحواله  به (٢٢٩برگ , پتنا, پور بانكيکتابخانة , ٦٦٤شمارة  ,)خطّي(ن احسن وان ظفر خايد  .2

 



  ٥٦٢  قند پارسي

  

 علي صائب محمد وقتي که ناظم کابل بود ميرزا ,عشرت اندوزي داشت
خان قدردان . ها گذرانيد  آمده مدتشوق دريافت صحبتش از ايران تبريزي به

در احوال پروازيش سعي موفوره بجا 
انواع مراحم و الطاف پيش  آورده به

تذكرة اشعار شعراي كامل كه . آمدند مي
با وي ربط آشنايي داشتند مثل صائب و 
كليم و سليم و قدسي و سالك قزويني و 

ن  آغيره كه در دانش و مير صيدي ومير 
نواختند انتخاب   ميزمان كوس سخنوري

خطّ او نويسانيده بر پشت  هر كدام به
ترتيب سنج  ورق صورت آن معني رس

  .“١ام  كليم بود فقير ديدهتصوير يك ورق كه برو .نموده
 يالني احمد نادم گي و نقين مسعود طالب آمليالد م رکنيظفر خان احسن از حک

ادگرفته و ي خط محمود مشِقرزا سلطان ي خود ميعالوة آن از خالو  و بهدرس گرفت
ظفر خان بر مدح صائب و صائب بر .  استفاده کرده استيزي از صائب تبريدر شاعر

نتيجة  صائب هم در  ذکر شده استهيموريت بزِمدر . کردند شاگردي ظفر خان افتخار مي
گفت و وي را در كرامت و شجاعت  اكرام و نوازش ظفر خان از دل و جان مدح او مي

  :نهاد رين سرداران هند ترجيح ميبر نامورت
  ام ائب ديـدهـبــزم و رزم صـ خـانان را بـه خـاِن

  ٢ستنيدر سخا و در شجاعت چون ظفر خان تو 
داري کشمير رسيده بود و  صوبه منصِب  شاهجهان دوبار بهخود در عهِدظفر خان 

تي بود که دس  هند آمده بود خود از شاعران چيره وکابل دعوت وي به صائب تبريزي به
 امارتش در کشمير که وي در دوراِن. کرد  کشمير را تازه ميبارها در اشعارش ياِد

                                                   
  .الف ۳ب و  ۲ورق , مرکز تحقيقات فارسي, )خطّي( الشعرا کلمات : افضلمحمد: يريسرخوش کشم  .1
  ,٢١١ص , ٢ ج,  م١٩٩١سال چاپ , گره مطبع معارف اعظم, بزم تيموريه: سيد, نحٰمن عبدالريالد صباح  .2

  ذکر شده استتيموريه بزِمدر 
 صائب هم در نتيجة اكرام و
نوازش ظفر خان از دل و جان 

گفت و وي را در  مدح او مي
كرامت و شجاعت بر 
نامورترين سرداران هند 

 .نهاد مي ترجيح



  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦٣

  

 تا ۱۰۵۳ از و بار دوم چهار سال جريه ۱۰۵۱ تا ۱۰۴۳از  ل هشت سالاو باِر
 کليم ,قدسي مشهديشاعران بزرگ ايراني چون  طول انجاميد با  بهجريه ۱۰۵۷
  .مجالس مشاعره داشت…  وينيلک قزو سا,يزديسالک  , صائب تبريزي,کاشاني

 شاهجهان خود شعر ر عهِدي کشم حکمراِنِني از معروفتريکيظفر خان احسن 
  :دين گوير چني کشمسرود در وصِف يم

  ١القصّه بهشتي است که بر روي زمين است  ن استـ چيةک پريخانــکشمـير مگـر رش  
برد در فرقت  سر مي وي هنگامي که از کشمير دور بود و در پايتخت شاهجهان به

  :سرود کشمير چنين مي
  اره بتــانم بگــداخت در هنــد نظّــ 

 ت کشمير بسوختـرا فرقـتنها نه م
  وز آتش عشق اسـتخوانم بگـداخت      
 از گرمي هند چشم و جانم بگداخت

  :گويد وي دربارة کشمير و خراسان که خود از آن سرزمين است مي
   مده يادگلزار خراسانم، ز  ر آبادـود كشميـالهي تا ب  

  :گويد و در جاي ديگر مي
  ن دهـمـبل را چـر و، بلـميـرا كشـم  سخن ده هركس هرچه خواهي، بي به  

کشمير حتّي   کابل بوده است و گاه در اشعارش کابل را بهداِر تي هم صوبهايشان مد
  :دهد ترجيح مي

  گرچه احسن گلشن کشمير رشک جنّت است
  پرد ميل ـاغ کابـوق بــش ن بهــرغ روح مـم

  :گويد آيد، مي تنگ مي يا در غزل ديگر چون از دست برخي کشميريان به
  فغان احسن که قدر اهل کابل را ندانستي  زبان نافهم کشميري کنون کارت فتاده با  

اگرچه در بسياري جاها نيز در وصف کشمير و مردمان مهربانش سخنان فراوان نيز 
  :دارد
  که در فصل خزان جوش بهار زعفران داري  نان داريـر بر باغ جـزاران ناز اي کشميـه  

  :ديسرا ير مياحسن دربارة فصل بهار کشم
  زارش ر و کـشت اللـه     يخوشا کـشم    ر و فــصل نوبهــارشيخوشــا کــشم

                                                   
 .۱۷ص , غني کشمير:  احمدالدين دکتر رياض, شيرواني  .1



  ٥٦٤  قند پارسي

  

  ر انتخـاب هـشت جنّـت      يچو کـشم  
 رـتـم اخـده چشـين ندـن گلشيچن

ــار ا ــهيبه ــسته ب ــا کمرب ــدمت نج   خ
 ادرـردوس مـدر فـدش پــود خلـب

  ١تـوان کرد وگر امـروز عشـرت مي  گلســتان را جـوان کــردبهار آمد 
 احسن اثر کرده و دربارة ر در قلِبي کشميگل و بلبل و آب و هوا, يمناظر طبع

  :ن سروده استير چني کشمباغاِت
ــ ــستان ب ــت يدرو دل گل ــمار اس   ش

  اسـت افزهـا نـور       ز آن بوستان   يکي
ــاغ عــ   ــو ب ــاد ارم ن شيچ ــآب   ستي

ــه ــاغ ب ــد نغيب ــبلم ش ــه بل ــرداز م   پ
  دهـم بخـش   يز نام او سـخن را مـ      

  ض خود چو جنّت داده بخـشش يز ف 
 ادــآب لـاغ افضـت بــا گلگشـخوش

   صد بهار است   يک آب رو  يکه هر   
   رشک فرماست  يخوب که جنّت را به   

ــاه  ــزار ش ــم ن  ازو گل ــاد ک ــآب   ستي
  شـود سـاز    يش آنجا مـ   يکه برگ ع  

  بخش بخش و فرح   بخش و فرح   فرح
  اش شبخـ  ضيشهشه نـام کـرده فـ    

 ٢رش دل از غم گشت آزاديکه از س
ميان دو کوه بلند قرار دارد و باغ و بستان زيبا در آنجا فراوان  شهر سرينگر در

 دل و جان بينندگان ة که ربايند(Dal)نام دل  اي است زيبا به  در وسط شهر درياچه.است
  :سروده استرا ات ين ابي گلستان دل اظفر خان احسن در وصفِِ. است

  ساغر عهد و پيمـان تازه گردد به  ِدل و جـان تازه گردد,  سير دلز  
  مگر آبـش نقـاب نو بهـار اسـت  شمار اسـت گلستان زير آبش بي  
  توان شد شوقش مـرغ آبي مي به  ز گلها روي دل رشک جنان شد  
  ٣ کـول رايهـا کـه دارد داغ گل   دل رايچنـان رنگين نمـوده رو  

 بيت در وصِف کشمير از ۷۰۰خود حدوداً » منزل هفت«ي ظفر خان احسن در مثنو
  :کند يت آغاز مين بيا و به. گل و گلزار و کوه و دشت و رود و زعفران زار دارد

ــانگ  ــد جه ــان نق ــشاه جه   ريشهن
 رـتـه گسياـت سـر عدالـشد از اب

  ريمان وار چون بر تخت کشم     يسل
 ٤ده در گهواره زرــيوابـان خـجه

                                                   
 ).٤١ص , ظفر خان احسنحواله  به( .٣ورق , نسخة خطّي در کتابخانة خدابخش پتنا, کلّيات ظفر خان احسن  .1

 ).٤٢ ص ,ظفر خان احسنحواله  به( .٣ورق , نسخة خطّي در کتابخانة خدابخش پتنا, کلّيات ظفر خان احسن  .2

 .٤٢ ص ،ظفر خان احسن :محمددكتر اسلم خان،   .3

 .٩٢ ص ،همان  .4



  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦٥

  

الدين  ظفر خان احسن از حکيم رکن
مسعود طالب آملي و نقي احمد نادم 

عالوة آن از  گيالني درس گرفت و به
خالوي خود ميرزا سلطان محمود 

عري از مشِق خط يادگرفته و در شا
 .صائب تبريزي استفاده کرده است

او چهار باغ در . باغات داشت ر شوق و اشتياق و عالقه بهظفر خان احسن بسيا
  .ساخته هاي مختلف كشمير بنا محلّه

دار   سرمهة ظفرآباد در محلّباِغ: لباغ او
طور سروده  دربارة باغ ظفرآباد اين .سرينگر
  :است

  ظفرآبـاد ما کـم از جنــان نيــست  
  ١فيض باغي در جهان نيستپرچنين   

. در محلّة بوته كدلباغ گلشن : باغ دوم
  :ت گفته استين بيدربارة باغ گلشن ا

 چـگـويـم از ظفـرآبــاد و گلـشن ظفــرش
 ٢که اين چنين دو خلف در کنار کشمير است

   عنايت متّصل زيارِت سيد همداني؛باِغ: باغ سوم
ها  درختهاي مختلف گل. آباد واقع است  حسنةآباد در محلّ باغ حسن: باغ چهارم

 .٣داده شده بود ها در زمين قرار دارها از ممالك دور و دراز آورده و در اين باغ ميوه و
  :کند يف ميطور توص نيآباد ا  حسندربارة باِغ

ــاغ الهـــ  از بـــاغيکـــي    اســـتيهـــا بـ
 ازــست ممتــا هـــاد ز آنهـــآب سنـــح

   اسـت ي گاهکه رضوان را ز رشکش چهره  
 ٤ازـوخ و طنّـــ شييياـــش در دلربــگل

 كشمير هاِي  باغتذكِّر, »آشنا« متخلّص به عنايت خاننامه ملخّص شاهجهانمؤلّف 
ساخته بود و شاهجهان پادشاه  بنا يها باغدر كشمير ) ظفر خان احسن(پدرش كرده است كه 

  :نويسد مي, اره کرده بودها را نظّ آن باغ

                                                   
1.  ظفر خان احسنحواله  به(. ۱۰-۱۱ ورق, نسخة خطّي در کتابخانة خدابخش پتنا, ات ظفر خان احسنکلي ,

 ).٤٢ ص

 .١٥٥ ص ،ظفر خان احسن :محمددكتر اسلم خان،   .2

  .٢٠١ ص ،نگارستان کشمير :قاضي، ظهورالحسن  .3
, ظفر خان احسنحواله  به( .۱۰-۱۱ ورق,  در کتابخانة خدابخش پتناينسخة خطّ, ات ظفر خان احسنيکل  .4

 ).٤٢ ص



  ٥٦٦  قند پارسي

  

بركنار تاالب جدبيل ) نامه شاهجهان(ملخّص كه والد راقم اين باغ ظفرآباد ”
مشرف بر جلكاي عيدگاه تصرف سه لك روپيه در عرض دوازده سال 

آباد كه آن نيز محدثات والد راقم   حسنباِغ. دوبارة كشمير ساختهداري  صوبه
م كشمير؛ والي دو, )خان( يعقوب  محلّ؛ باِغسرا؛ ناظِر  فيروز خان خواجهِباغاست؛ 

وجود  سرا؛ باغ صفاپور كه آبش از روشني و صفا با باغ خدمت خان خواجه
احداث يافتة صفاپور از جاهاي مقرري كشمير است و در , نماست ته عمق بسياري
حسب دلگشايي و ارتفاع مكان و  به,  كه نزديك شهر واقع استهايي سيرگاه

  .خصوصيت تاالب امتياز تمام دارد
ات كشمير باغات جزاير ريشيان است كه در بهت واقع شده و بهترين آن ديگر از منزّه

بستان طرازي قدرت باري  ديوار كه به جزيرة گنگا ريشي است و آن باغي است بي
  .١“…تعالي پرورش يافته
  :نويسد جاي ديگر مي

كه ساعت ) م ١٦٤٥ آوريل ٢٧( موافق نهم ارديبهشت )ه ١٠٥٥(ل االو غرة ربيع”
هشتم . مباركي داخل دولتخانة كشمير گرديد  رايات جهانگشا بهمختار بود

ظفرآباد باغ والد اين روزنامچة بهروزي و بختيار  به) م ١٦٤٥ مه ٤(ماه  اين
والد از تحف و , والد متعلّق بود داري كشمير به تشريف بردند و چون صوبه

ندي رعايا رضام و براي آن به… نظر درآورد نوادر آن واليت پيشكش شايسته به
منصب … ي عالم آرا گرديد بودأسن سلوك والد معلوم رو سكنة آن ديار از ح

  .٢“اضافه يك هزار سوار سه هزاري ذات و سوار گردانيدند والد را به
داري كشمير، براي مدت كوتاه چندين سال  ظفر خان احسن عالوه بر صوبه

  .٣هم بود  ِسند ودار تهتّه، كابل صوبه

                                                   
  .١٨٩ص  ,نحٰمالر لي دکتر جمةح و مقدميتصح, نامه ملخِّص شاهجهان :آشنا، ميرزا محمد طاهر خان  .1
  .٣٩٨ص , همان  .2
  .٣٨-٤٥ ص ،ظفر خان احسن :محمددكتر اسلم خان،   .3



  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦٧

  

و تربيت  وي که به, استاعر بود و ديوانش مشتمل بر دو هزار بيت خان خود ش ظفر
 و ١٠٠٧متولّد حدود ( علي صائب تبريزي محمدميرزا . ت گماشته بودمپرورش شعرا ه

بعد  .کابل آمد  کابل بهداِر خان صوبه دعوت ظفر بههجري  ١٠٣٤سال در ) ه١٠٨١متوفّي 
نجا آ هد رفت صائب را هم همراه خود باکبرآبا تش تمام شد و بهخان مأموري که ظفر

 اًبعد .شاهجهان معرفي کرد و شاهجهان از مالقات او بسيار خوشنود شد آورد و به
رود  دکن و برهانپور مي خان به کشد و صائب هم همراه ظفر دکن لشکر مي شاهجهان به

ب شود و صائب هم همراه اوست تا آنکه پدر صائ ت کشمير نصيبش ميموريأو بعد م
ران ي رفتن ايبرامحبت پدر از ظفر خان احسن  بهصائب . رسد هند مي طلب فرزند به به

  :اي در مدح ظفر خان احسن نوشت دهين موقع قصيخواست و ا يمرخّص
   از آســـتان تـــويد رخـــصتيـــدارم ام

  مقصود او ز آمـدنش بـردن مـن اسـت       
 حـبـاب صـتـر از آفـت ادهـبهه کشـا جب

ــة ام يا ــتانت کعبـ ــ آسـ ــارِد ريـ   وزگـ
  گر نثار درخصت من کن    حرف   لب را به  

 ١رآرـن بـة راه مـدرقـب ا بهـ دعِتـدس
م يصائب و کل:  معروف وقت مانندير تمام شعرايدر زمان اقامت ظفر خان در کشم

از ن که يمختصر ا .ددا ي و شعرا را پرورش م بودهکرد جمع را و دانش ي و غنيو قدس
 ي کمک بزرگي فارسادبيات زبان و ة و توسعشرفتيپ  بهريکه در کشم يجمله کسان

  .اند ظفر خان احسن است کرده
  منابع

ملخِّص , )ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(آشنا، ميرزا محمد طاهر خان پسر ظفر خان احسن  .١
, چاپ مرکز تحقيقات فارسي ,الرحٰمن تصحيح و مقدمة دکتر جميل, نامه شاهجهان

  . م٢٠٠٩سال چاپ , نو دهلي
 .پتنا, پور کتابخانة بانکي, ٦٦٤شمارة , )خطّي (ديوان احسن خان: ر خاناحسن تربتي، ظف .٢
دانشگاه دهلي، گروة زبان و ادبيات فارسي ، ظفر خان احسن :محمددكتر اسلم خان،  .٣

  .م ۱۹۶۸دهلي، 
, ٢٣٥شمارة , )خطّي (الشعرا  كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .٤

 .نو دهلي, زني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانمرکز تحقيقات فارسي راي

                                                   
 .۲۰۵ص , ٢ ج,  م١٩٩١سال چاپ , گره مطبع معارف اعظم, بزم تيموريه :سيد, نن عبدالرحٰميالد صباح  .1



  ٥٦٨  قند پارسي

  

  :تأليف(الشعرا   كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .٥
 .م ۱۹۵۱ محمد حسين محوي لکهنوي، دانشگاه مدراس، ةب مرتّ،)ه ١٠٩٣-١١٠٨

، چاپ آکادمي فرهنگ و هنر و زبان در غني کشمير:  احمدالدين دکتر رياض, شيرواني .٦
 .رسرينگ

 . م١٩٩١ سال چاپ, گره مطبع معارف اعظم, بزم تيموريه :سيد, الدين عبدالرحٰمن صباح .٧
 .م ۱۹۳۴/ه ۱۳۵۳ ،، جيد برقي پريس، دهلينگارستان کشمير :قاضي، ظهورالحسن .٨
 



  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  

                                                   
 .٣٦٥ص , ديوان حکيم فرخي سيستاني  .1

 .٣٧٨ص , همان  .2

 .همان  .3

 .٣٩١ص , همان  .4



  گوي کشمير و شعراي فارسي  ٥٧١

  

 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
                                                   

 .١٧٧ص , ديوان قاآني  .1

 .۳۶۹ ص ,ديوان قاآني  .2

 .٢٤٥ص , ديوان فرخي  .3

 .١٧٥ ص ,ديوان منوچهري  .4

 .٧٨ص , الشّعراي دولت شاه سمرقنديةتذکر  .5

 .٢٣٥ص , ديوان امير معزّي  .6



  ٥٧٢  قند پارسي

  

  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  

                                                   
 .٣٦٨ص ,  کرمانييديوان خواجو  .1

 .١٦٩ص , ديوان اثيرالدين اخسيکتي  .2

 .٢٥٣ص , ن امير معزّيوادي  .3

 ٤٣٤ص , ديوان قاآني  .4

 .۵۸۰ص, همان  .5

 .١٥٤ص , ديوان عطّار  .6

 .٣٣٢, ديوان معزّي  .7



  گوي کشمير و شعراي فارسي  ٥٧٣

  

  :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

 
  منابع

 .ش ه ١٣٣٧ ,تهران, کوشش محمد عباسي به, ديالشّعراي دولت شاه سمرقنةتذکر .۱
 .ش ه ۱۳۳۷ ,تهران, کوشش همايون فرخ به, ديوان اثيرالدين اخسيکتي .۲
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  ٥٧٤  قند پارسي

  

, تهران, اهتمام و تصحيح احمد سهيلي خوانساري به,  کرمانييديوان اشعار خواجو .۳
 .ش ه ١٣٦٩

 دوم تهران چاپ,  دبير سياقيمحمدکوشش دکتر  به, ديوان حکيم فرخي سيستاني .۴
 .ش ه ۱۳۴۹

 ,تهران, اهتمام و تصحيح تقي تفضّلي به, شيخ فريدالدين عطّار نيشابوري, ديوان عطّار .۵
 .ش ه ۱۳۴۱

 .ش ه ۱۳۳۶, تهران,  جعفر محبوبمحمدتصحيح و مقدمه  به, ديوان قاآني شيرازي .۶
 .ش ه ١٣٦٢, تهران, يرمقدمه و تصحيح ناصر هي, ديوان کامل امير معزّي .۷
 .ش ه ۱۳۳۶, تهران, کوشش دبير سياقي به, هري دامغانيديوان منوچ .۸
الحق   وليمحمدکوشش و تصحيح پروفسور  به, سوم و دومجلد , کليات عرفي شيرازي .۹

 .ش ه ۱۳۷۸ ,تهران, انصاري
 .ش ه ١٣٧٣, تهران, جلد يازدهم, علي اکبر دهخدا, نامه لغت .۱۰
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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
                                                   

  .٣٩ص ,  ش١٣٧٨سال , ١شمارة , کراچي, مدير سيد محمد عابد شير انتشارات ادارة مطبوعات پاکستان, هالل  .1
ادارة تحقيقات , تصحيح ساجده علوي به خان، محمد بختاور ,) ه١٠٧٨ ـ تأليف زيب تاريخ اورنگ (العالمةمرآ  .2

  .۶۴۳-۴۴ص , جلد دوم, م ۱۹۷۹سال , مطبع ظفر سنز پرنترز, الهور, پاکستان
  .٥٤١ص , سبحاني ه  مؤلّفه دکتر توفيق,تاريخ ادب فارسي در هند نگاهي به  .3
  .٤٤ص , مرتّبة سيد شاه عطاءالرحٰمن عطا کاکوي, سفينة خوشگو  .4
  .همان  .5
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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
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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



   کشمير فارسِي مهم ادبياِتخِذأم,  حسنتاريِخ  ٥٨٧

  

  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
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 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
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  گوهرنامة عالمخطّي معرفي نسخة 
  ∗»عامر« امين محمد

 يست که در موزة انجمن آسياي ااي تاريخ کشمير مخطوطه  به راجعگوهرنامة عالمنسخة 
 ةشمار) Society Collection(اين نسخه در مجموعة انجمن . شود کلکته نگهداري مي

 عمده و خواندني تحرير نسخه خيلي صاف و.  صفحه است۵۱۲بر   دارد و مشتمل۱۸۹
 اسلم است که محمد ابوالقاسم الدين مؤلّف اين نسخه بديع.  نستعليق دارداست و خطّ

 »تغنيسم« اعظم کول بود که لقب محمدنام پدرش مولوي . داشت مي تخلّص »منعمي«
  :طور درج است هردو در نسخه اين  بهراجع. داشت مي

”اجنحا بعد بقول العبد الضعيف الامين اهللا القوي الغني بديع محةي الي ريف الرالد 
 اعظم محمد ولد مولوي »منعمي« به اسلم المتخلصمحمداحقرالعلم ابوالقاسم 

  )۷ ص. (“»مستغني« ةعرف هکول ب
موضوع ديگر   بهراجع.  درج نيستيتاريخ آن هيچ  بهاين نسخه که نوشته شد راجع

 لف بالترتيب در مجموعة مخطوطاِتنامهاي مخت  با مذکورمصنّفقلم  هي هم بيها نسخه
, ترکي,  فارسيمجموعة مخطوطاِت, ۸۵ ةشمار) ضميمه(ش ميوزيم يتيفارسي بر
ش يتي فارسي برمجموعة مخطوطاِت, ۳۲۰پشتو کتابخانة بودلين شمارة , هندوستاني

 ولي اين نسخه چاپي است يا نه در.  دستياب است۹۵۶-۹۵۷ شمارة ,۱-۳ميوزيم جلد 
  .ي ندارماطّالع باره هيچ ينا

  :شود طور شروع مي حيم اينالر حمٰٰنالر اهللا بسم  با»گوهرنامة عالم«نسخة 

                                                   
  ).غربِي هندبنگاِل (، هوره هوره هات هاير سکندري اسکول م فارسيعلّم  ∗
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قياس جناب اقدس خالقي که  فاتحة تواريخ ابداي و اختراع عالم سپاس بي”
ت ذات منتهاي قدامت وحداني الصمد صفتي از اخبار تاريخ بي االحد اهللا اهللا هو
روي   به نيلگون ودعمنون زير اين خرکاه غير کاف و ةکلم هبدل اوست که ب بي

بسيط ربع مسکون رياض و حدايق فردوس مثال در اقاليم ذو اعتدال اکناف و 
ي و فواکه گوناگون از الآوسط شرق و غرب و جنوب و شمال مشحون الوان ا

خانه بساتين غورمبدء قوه بخير فعل آورده اقتضاي کرم رزّاقيش کافة ناطق در بل
.  نواختواله کلوا من رزق ربکم و الشکراعطاي عام  …ويمان فردوس آئي

 يلد و ملالملکي که  حامد قدسي اساس مالکم مقصود ايجاد آدم ة رسالةديباچ
فات وقايع بدايع يکتاي شاهي و عالم ص از له کفواً احد يکي يکن مل يولد و مل

  )۱-۲ ص (.“پناهي اوست
توصيف و حمد و ثناي   به که راجعکر ديباچة رساله استالذّ يعني اقتباس فوق

تعريف و   بهن راجعآبعد از . باشد انتهاي وي مي خداي متعال و عنايات و نوازش بي
  :شود ن ذيالً درج ميآاقتباسي از . توصيف کشمير صفحات طوالني دارد

ت امه ابداع و قلم اختراع از امصار عجم خيرالبالد کشمير جنّبخمخترعي که ”
ايع ازهار و اثمار صناز انواع ترتيب نقوش بديع و اقسام نظير رضوان فريب 

متلوعن و متنو…احان بحر و بر و تماشائيان سهل و جبل مثل آن در کون  که سي
 غرا طلسمي ةو مکان بچشم تماشا و ديده عبرت بين نديده بهشت آسا بر صفح

  )۳ ص (.“ش فرمودهنادر منقّ
تعريف و توصيف   بهساله اقتباسي راجع اين رمصنّفرسم و رواج زمانه   بهمطابق

را  خاطر فيوض و برکات بنده آن هب.  شامل کتاب کرده است)ص(محمدپيغمبر حضرت 
  .نمايم ذيالً نقل مي
  :ن رسالت رقمطراز استأ در شگوهرنامة عالم مصنِّف

بات مسکوک تسليمات طيات و خزاين سيم و زر مسکوک و غيرکياصلوات ذ”
 بيضاي صاحب مقام محمود ةش آسياي و مشهد معنبر ذرر عرنثار مرقد معطّ

س و وبادشاه عالم گوهر تاج خواقين رفيع مقدار افسر سالطين کامگار منبوع کا
 و کي ناسخ شهره حاتم طي يجم فاتح ممالک عرب و عجم قامع شوکت کسرٰٰ
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 اميد و بيم فرازندة لواي رسالت ةتارک جاه و دولت هفت اقليم مالک ازمن
البراق و التاج ساير مدينة معراج مقتداي رسل  ة چراغ جاللت صاحبفروزند

مدينه و کشمير  پير سرماية اميد اهل ير و برنا وذپ  دستگير درسلطان جزو کلّ
ت قاضي محکمة جزا حبيب چراغ دودة کارخانة قدرت وکيل مطلق عاصيان ام

  .“ي مصطٰفمحمداالنبيا ابوالقاسم  کبريا امام
 از مصنّفنظير و الجواب است ولي  کر در مدح و عقيدت نبوت بيالذّ تحرير فوق

  :سرايد وي مي. ريزد زبان نظم گلهاي عقيدت و رسالت مي هن آسوده نگشته و دوباره بآ
  ينســشهنــشاه ســرير قــاب قو”

  پناهــان  اهللا پنــاه بــي  رســول
  االنبيــــا خيرالبرايــــا  امــــام

ــوت    ــالک نب ــر اف ــروزان مه   ف
  بفــرقش افــسر لــوالک زيبــا   

   نشرح بيـان صـاف صـدرش       الم
 ــد ــدا م ــرآن خ ــرده بق   احيش ک

 

  مطــاع عــالمين ســلطان کــونين
ــان   ــيان و دادخواه ــفيع عاص   ش
ــا  ــا کـــان عطايـ   حبيـــب کبريـ

ــزم تخ  ــراغ ب ــچ ييتل و فتــو  
ــ   ــاکش ف ــت پ ــاي قام   وحيأقب

  ملک مـدحتگر اوصـاف قـدرش      
  “ترا اي منعمي نقشي چه امکان     

 )۶-۷ ص(                        
 ةرشت  بهديگر رساله هم» گوهرنامة عالم«گاري کشمير پيشتر از رساله ن تاريخ  بهراجع

 مه اين رساله راجع در مقدعالم گوهر مصنِّف چنانکه ,تحرير درآورده شده بودند
 مصنِّف. جانب بيندازيم آن هبايد که يکنظر ب. رساند هم مي هموضوع معلومات ارزنده ب به

  :دهد  شرح مي عالمنامةگوهر
مري ولد خيرالزمان مجموعه در بيان احوال   اعظم ديدهمحمد چون خواجه”

 دلپذير ةيع خالق قدير و زيباترين نقوش نگارستان تقدير يعني بلدصنااعجوبه 
ام سلطنت بر وقايع اي  مشتمل»کشمير واقعاِت« به موسوم…کشمير خلدنظير

ال اء در کمشعرطبقات ملوک و حکّام و شمايل اصفيا و اولياء و فضالء و 
بالغت بهتر از تواريخ ديگر که از بعضي اکابر سلف آن ديار مجمالً اشتهار 

  )۷-۸ ص. “ دادهتأليفداشت 
  : مزيد رقمطراز استگوهرنامة عالم مصنِّف
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سبب طول اذکار احوال طبقات انام حال طبقه که مطلوب  هدر کتاب واقعات ب”
ين در رساله  و چون حاالت سالط…داد سهولت دست نمي هضمير طالب بود ب

کس را تسلّي  طريق اجمال نگاشته بود هيچ هاالحوال ب  مختلفةحاوي متعدد
هنود منتقل گرديد  هراجها يعني ب ه چون نوبت حکومت ب…شد خاطر نمي

 ةخان هنود تاريخ قديم را برهم زده قرن بعد قرن احوال راجها موافق عقيدرؤم
 از سالطين وظايف و جاگير نگاري آوردند و بر وقايع قيد ضبط مي هخويش ب

ه دور و فترححترفه و مماردار در عهد خود آن وقايع داشتند گلچين پندت زنّ
زبان سنسکرت جمع نموده برازه ترنگ موسوم گردانيد و احوال  هدراز را ب

راجهاي کشمير   بهد سلف بالکل ترک نموده ابتداي بناي آن ديارپادشاهان موح
ع مقداري گلچين پندت مذکور مسطور نموده م تتب بعضي اهل اسال…ار نهادهکفّ
رين خّأبعضي احوال مت  باههطرز ترجي هزبان فارسي ب هاره از راه ترنگ مذکور بپ

جمال ساخته و  ي باتأليفنجمله خدمت ملّا حسين قادري آ از …جمع فرمودند
تحرير احوال کشمير پرداخته  هاوري بخن امارت مرتبت حيدر ملک آبعد از 

ادوار را از قلم انداخته دوسه قرن ديگر منقضي  ات وقايع دور وش ضروريخدمت
داده چنانکه  ين باب قرار اهاي موجز در هگشته که بعضي ارباب کمال رسال

 ةاوي احوال مجموعه شاهان آن بلدح نسخ ةهم مذکور خواهد شد و اين
 دمحم خواجه تأليفا نبود و حفردوس مکان و اخبار خلقت آن شهر مشرو

ت احوال جميع طبقات انام غير از احوال وجود جامعي اهللا عليه با محةاعظم ر
هزار و يکصد و ة رازه ترنگ تا انتهاي سنمصنّفع شاهان پاندوان بنا بر تتب 

  )۸-۱۰ ص. (“شصت هجري بود
 کشمير که در آن عهد  احوال و واقعاِتگوهرنامة عالم مصنِّف  بهيعني مطابق

اردار بعد از قرنها گلچين پندت زنّ. اشته بودند آن همه مکمل نبودمختلف ارباب قلم نگ
بعد ديگر . موسوم گردانيد» رازه ترنگ«زبان سانسکريت نوشته بنام  ه کشمير را بواقعاِت

را  »ترنگ رازه«اوري خاهل قلم از اسالميان يعني ملّا حسين قادري و حيدر ملک 
 خواجه تأليفن آد قدري شامل کردند و بعد ن احوال زمان بعآفارسي درآوردند و در  هب

  .ظهور آمد ههجري ب ۱۱۶۰ در سال » کشميرواقعاِت« اعظم بنام محمد
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 اغلب در تصنيف اين رساله از تصنيفات مذکور استفاده گوهرنامة عالم مصنِّف
  :نويسد نموده است چنانکه وي مي

جالس متعدده از البضاعت کم نام در م اديم کرام اين قليلمخالجرم جمعي از ”
ةت ابتداي آن بلدروي ارادت نمودند که ورقي چند در بيان کيفين احوال  متضم

ل ظهور تا زمان حال که در هر وقت چه ظهور ام از او سالطين و حکّطبقاِت
  )۱۰ ص. (“تسويد رساند هکرده اجماالً ب

 که مشتملخِذ کوچک و بزرگ آ ديگر منابع و م»گوهرنامة عالم« مصنّفن آبعد از 
سالطين و بادشاهان و ملفوظات , کرامي اولياو صوفيا ,  کشميربر احوال و واقعاِت

  :نويسد وي مي. دهد خيلي شرح و بسط توضيح مي  باباشد آن همه را  دين ميبزرگاِن
”روايات متعده و حاالت شاهان و پاندويه ت بناي آن خطّده متواتره که کيفي

قين المحقّةالکاملين و عمدةواصلين و اسوالةالعارفين و زبدةجناب قدو
 …هسر س ولي قدالدينالشيوخ نور الشريعت و الطريقت حضرت شيخ فتابآ

زبان کشميري موبدان و  هحکايات پيشينيان از زبان کرامت بيانش سرزد و ب
 موسوم گردانيدند نورنامه همخلصانش آن کالم الهام ترجمان را جمع ساخته و ب

 ةنورنامالعابدين بود  مد علّامه کشميري که معاصر سلطان زينخدمت موالناي اح
ق نگاشته و آيات و احاديث شواهد اقوال زبان فارسي ترجمه مدقّ همذکور را ب

 موسوم نموده و آن رساله »ولياالاةآمر«هآورده و آن را برا حضرت شيخ ولي 
ديار است سلطان يعقوب که آخرين ملوک آن . مه در خزاين پادشاهان نبودمکر

هند آورده  هخود ب  باو بچگان معروف هنگام فرار از آن ديار آن نسخه ترجمه را
در دست اوالد آن بادشاه نامدار که از عهد اکبر بادشاه ساکن مستقرالخالفت 

هشتاد و هشت داعي را کشش و فاقاً در سال هزار و يکصد اتّ. اکبرآباداند ماند
اب وزير که در سرکار اتاوه  در لشکر نووني از سرکار لکهزد بنابر مهم آبجو
لع گرديد از ف مطّالضمير مؤلّ في  چون بر عزيمت ما… دولتش برپا بودةداير

دستخط موالناي مذکور و کهنه و  ه را که بنورنامه ةروي بزرگ منشي ترجم
. “ حواله داعي نموده,ر عوام و شهود شده بودوو کر مرور دهور همشکوک ب

  )۱۲-۱۳ ص(
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ات ارزنده که تأليفديگر   به ما راجععالم گوهرنامة مصنِّفدر روشنائِي تحرير يعني 
 الدين از شيخ نوريزبان کشمير ه بنورنامهموضوع احوال و واقعات کشمير است مثالً 

غيره  العابدين و  از سلطان زين»االولياءةآمر«هزبان فارسي موسوم ب ه بنورنامهترجمة , ولي
  .که اليق تذکّر باشدي داريم ات مهماطّالع

 و منابع را که در نوشتن اين رساله رجوع ذخأ آن م»عالم نامةگوهر« مصنِّفسپس 
  :وي رقمطراز است. کند مالحظه بشود کرده است ذکر مي

خوانان داستان حمزه حکايتي چند  همزه و قصّ گويان بي مقدار چون افسانه اين بي”
ارد در رشتة نظم و سلک تربيت  از مايده صدق دانة نصيب ندغريب که اصالً

د علي و کشيده بلکه آنچه مسطور است از کتب مقبره اين فن چون تاريخ سي
رين تا عهد خّأدو تاريخ ديگر از بعضي مت  و يک…تاريخ رشيدي از مرزا حيدر

مري غفران   خواجه اعظم ديدهتأليف کشمير من  شاه بالتخصيص واقعاِتمحمد
  )۱۴ ص. (“پناه

  :نظم
  ا که چون گنج آگنده بود     سخنه”

ـ       هــا هز هـر نـسخه برداشـتم ماي
   او نغـــز او هگزيـــدم بهرنامـــ 

  بـــسي نيـــز تاريخهـــا داشـــتم
  از آن کيمياهاي پوشـيده حـرف      

 

ــود    ــده ب ــسخة در پراگن ــر ن   به
ــ  ــم پيراي ــستم از نظ ــرو ب ــا هب   ه

ــز او    ز هــر پوســت برداشــتم مغ
  يکي حـرف ناخوانـده نگذاشـتم      

  “ا پـي شـگرف     ر برانداختم گـنج  
 )۱۵ ص(                          

بادشاه شاه عالم منسوب   به خودش راتأليف که گوهرنامة عالم مصنِّفن آبعد از 
  :گويد مي. سرائي کرده است زبان نظم مدح هطور ويرا ب داده است اين

  :قصيده در مدح بادشاه شاه عالم
  ماســعد ايــن تــأليف خــر   بوقــت ”

ــرم    شهنــــشاه فلــــک قــــدر مکــ
ــليمان   ــصلت س ــک خ ــتگاهيمل   دس

ــيمش    ــف عمـ ــروردة لطـ ــرم پـ   کـ
ــام شــاه واال  ــسخه چــو ن   شــد ايــن ن

ــالم    ــاه عـ ــام شـ ــد بنـ ــب شـ   مرتّـ
ــالم در ــم گغـ ــسرو جـ ــش کيخـ   هـ

ــاهي   ــالم پنــ ــرور عــ ــت پــ   رعيــ
ــخاوت  ــديمش سـ ــوز قـ ــت آمـ   دسـ

ــ ــالم هبــ ــة عــ ــسمٰيگوهرنامــ    مــ
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   ذيفضل و اعطـاف   آنکه   اميد است آن  
ــد  ــاه خردمنــ ــق شــ ــاي اليــ   ثنــ
  همـــان بهتـــر کـــنم ورد ســـحرگاه 

ــه ــدا بـ ــاک  خداونـ ــد پـ ــق احمـ   حـ
ــد    ــشان امج ــلطان عالي ــن س ــو اي   ت

 

ــاف   ــور الط ــسخه را منظ ــن ن ــد اي   کن
  صد طومار چـون گنجـد نـه گنجـد          هب

ــاه    ــان درگـ ــت خاصـ ــاي دولـ   دعـ
  که هـست او صـاحب اسـرار لـوالک         

ــه ــود  بـ ــدات خـ ــؤداري م تائيـ   “ديـ
 )۱۷-۸ ص(                            

در تعريف و توصيف بادشاه  چقدر مصنّفشود که  ر روشن ميکالذّ  فوقمثنوياز 
نام اين رساله . باشد اللسان است و از وي اميدوار عنايات و انعام و اکرام هم مي رطب
  .شود ح ميالذکر مترشّ فوققصيدة  است چنانکه در يک مصرعة »گوهرنامة عالم«هم 

 محيط ۱۹ تا ۱۷ ة از صفحبيتن يک مثنوي طوالني مشتمل بر چهل و پنج آبعد از 
  :سرايد طور مي ن ايگوهرنامة عالم مصنِّف. کنم  بر نقل کردن اکتفا ميبيت چند فقط. است

  تغافل کردن از فرط قصور است     ”
ــا   ــردن يـ ــد مـ ــرا از بعـ    آرددتـ

  تفضل خـود گناهـ      خدا بخشد به  
  

  شروع گوهر عـالم ضـرور اسـت        
ــشاد دارد  ــه دلـ ــي از فاتحـ   گهـ
  “دهــد در مــأمِن رحمــت پناهــت

  )۱۹ ص(                          
خواهد  ادشاه ميب ور در غيبِتط چمصنّفاين حق نمکخواري و وفاداري است که 

  .ر بکند و از خداي متعال براي بلندي درجات و مغفرت بادشاه دعاگو هستاظهار تشکّ
  :گويد  ميمصنّفمه در مقد. مة رساله است مقد۴۰ تا ۲۱ ةن از صفحآبعد از 

واي مخصوصات کشمير خلدنظير در صفات اماکن منزهات و اعتدال آب و ه”
ر و تبديل عبارت تغي ين نسخه بي ا واقعات در خطبه درج ساخته و درمصنّفکه 

  .رددگ مرقوم مي
  :مثنوي
  بعد حمد و نعـت پـاک مـصطفٰٰٰي        ”

ــنم    وصــف کــشمير مکــرم ســر ک
  مثـال  وه چه شهر خرم است و بـي       
  رسد اي خوشـا آنکس که آنجـا مي

ــضٰٰي  ــاب مرتــ ــار جنــ   آل اظهــ
ــاعتش ــنم ط ــر ک ــت ت    را از خجال

   محـال  سثانيش در ربع مسکون ب    
  “رسـد دنـيــا مـي نـاز او بـر اهـل

  :دهد  در وصف کشمير شرح ميمصنّفن آز اپس 
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 وسط اقليم چارم واقع …مخفي نماند که کشمير دلپذير واليتي است قريب”
ل آن اقليم جاي است که عرضش سي و سه درجه است و پنجاه و شده چه او

 دقيقه و عرضش از خط استوا سي و پنج درجه است و طولش از جزاير چهار
. شمارند هين جهت آن را داخل بالد خراسان با ه بدرجه است خالدات صد و پنج

واسخ جبال  واليت طوالني افتاده از جميع جوانب مملو است بر  آنةعرص
ف طر هجانب دهلي و زمين شمالي او ب هردون مثال کوهستان جنوبي او بگ

پکهلي   بهصوب مواضعي است که هبدخشان و صوب خراسان و جانب غربش ب
الحال حمل اقامت اقوام افاغنه است و طرف شرقش منتهي  مشهور است و

نچه هموار است از آست و ساحت طوالني آن واليت  امبادي اراضي  بهشود مي
شرقي تا جانب غربي چهل فرسنج است و عرض آن از جانب جنوبي تا حد 
ميان کوهسار  د شمالي بيست و پنج فرسنج در نفس نداشت هموار که درح

  )۲۱-۲۳ ص. (“ه معمور استواقع شده هزاران هزار قريه منزّ
 باشد و هرچه در اطراف کشمير  کشمير ميايجغرافي  بهکر راجعالذّ يعني عبارت فوق

اندرون شهر هرچه . خيلي شرح و بسط بيان کرده است  بامصنّفرا  واقع است آن
  :اختصار اقتباس ذيالً مالحظه بشود ه ب.ر آورده استتذکّ ههمه را ب  آنمصنّفهست 
صورت  ه در نفس شهر ب.در زمان سالطين سابقه خيلي عمارت و آبادي داشت”
رد و ذگ داد نهري عظيم جاري است که مقدارش زياده از دجله بغداد ميغب

 که …خيزد و منبع اصلي آن  آن که چنان آب قوي ابتدا از يک چشمه ميعجب
 جهانگير الديننور محمد .المثل الوااللباب است در لطافت و گواراي آب ضرب

. “کرده بود  زيبا بنايبادشاه بر سر آن چشمة حيات جاوداني بخش عمارت
  )۲۳-۲۴ ص

جا در  ه آن را جابمصنّف. تنيس مندي خالي  از عالقه»گوهرنامة عالم«اين رساله 
مناسبت و مطابق احوال  هني بآيف و توصيف کشمير از مثنويها و آيات قرعرت

, جان قدسيمحمد ي هم از شعراي هند و ايران مثالً حاجي يشعرها. کرده است معمور
. طالب آملي و سلطان محمود غزنوي درج کرده است, ب کليمئصا, عرفي شيرازي

اند   نقل نموده خود قطعات هم در وصف کشمير از شعراي معاصرات وعالوه رباعي هب
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پس وي . برد و احساس بيزاري ندارد  ميحظّکه خوانندة اين رسالة تاريخ کشمير خيلي 
  :مه رقمطراز استخر مقدآدر 

چون رشحي مجمل از احوال کشمير مرقوم کلک بيان شد وقت آن است که ”
طريق ايجاز رود و احوال سالطين  هباجمال مبادي حاالت سالطين   بهشروعي

 در غايت اجمال و اقتصار … امتداد قرونسبِب ههاي هنود که بجپيشين و را
تحرير تفصيل حاالت را که  هن که نوبت ظهور اسالم رسيد بآاشته بعد از گن

برت نگار عالتفصيل و االجمال رقمزدة خامه  وقايع ضروريت و غريبه است بين
  )۳۹-۴۰ ص. (“گردد مي

شود مه فهرست مطالب درج است که ذيالً نقل ميبعد از مقد:  
الم و بعد از طوفان عام الس در بيان احوال شاهان که پيش از آدم عليه: لاو ةطبق”

غيرهم که وقايع ايشان در  ن سرزمين فرمانروا بودند و ذکر پاندوان وآدر 
  .ودران اهل اسالم آن ديار مذکور نبخّأترنگ و تواريخ مت زاره
ت حاالت ارباب حکومت اهل هنود که بعد از پاندوان و قبل در کيفي: دوم ةطبق

  .ن ملک حکمراني کردندآدهان اسالم در  ناز ظهور فرما
ريه که از مطوع و فروغ کوکب دري يد شهمدر ذکر آثار ملوک موح: وميس ةطبق

  .االسالم صاحبان عزم برخاستندةقبن آسلطنت رسيدند و از  هاسالم ب
  .ام حکومت ايشانط چکان و وقايع ايدر بيان تسلّ: چهارم ةطبق
ف در زمان سلطنت سالطين عليه در اظهار شمايل و اسباب تصر: پنجم ةطبق

  .يهئعاليه دودمان چغتا
شايان افاغنه درانيه که از ضعف گدر سبب ظهور و خروج کشور: ششم ةطبق

ا زمان اختتام اين رساله واهللا ف آن بلده فاخره شدند تطالع مردم اينجا متصر
  .اعلم بالصّواب

 آن کشور غريب طلسم نادره ةدر بيان بعضي عجائب و غرائب که خاصّ: خاتمه
  .“اهللا عن النوايب  و حرسهاعظمةيع صانع پي آلت است حلبت صنا

بر   صفحات دارد و مشتمل۵۱۲ »گوهرنامة عالم« ةچنانکه قبالً ذکر نموده که رسال
  .ن الزم است که مطالب هر طبقه را مختصراً بيان بکنماآل. شش طبقات است
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. رسد اختتام مي  به۱۳۳ شروع شده تا صفحه ۴۰اين طبقة رساله از صفحه : لاو ةطبق
  .رود آغاز مي  بهطور مطالب اين طبقه اين

اله و ذکر ثقاوت  جلّالست جلّ در ابتداي بناي اين نگارخانه صنعت صانع بي”
ل اسالم و هنود و بيان سالطين و فرمانروايان پيشين که قبل از الروايتين اه بين

اند مشتمل  طوفان و ما بعد آن که در آن بلده بدور و زمان خود حکمران نموده
  .است بر دو قسم

د دهان که پيش از طوفان نوح و بعد آن از حکومت موح ل در بيان فرماناو قسم
  .اند و کافر شده

ام فرمانرواي بعضي بادشاهان داوديه و خواقين و ايقسم دوم در احوال حکومت 
  .“رود ن کشور صاحبان عزم برخاستند نگارش ميآه از پاندويه که خاصّ

اختتام   به۷۸ ة شروع شده تا صفح۴۰ ةل اين طبقه از صفحطور قسم او همين
  .اختتام رسد  به۱۳۳ ة شروع شده تا صفح۷۸ ةرسد و قسم دوم اين طبقه از صفح مي

مطالب . رسد  مي۱۹۶ ةشود و تا صفح  شروع مي۱۳۳ ةاين طبقه از صفح: دوم ةطبق
  .رود آغاز مي  بهطور اين طبقه اين

ت حکمراني بنو هن کشور بآ کفر بودند و در ة هنود که ائميدر ذکر راجها”
 آنها اول. قولي يکصد و بيست و پنج نفر بودند هنمودند يکصد و سيزده نفر و ب

 همزه و واو ساکن و فتح کاف فارسي و نون مفتوحه بر نون ضم هراجه اُوکنند ب
راجهاي جمو است و جمعي   بهخان منسوبرؤثاني زده و دال موقوف بعضي م

صل ايست مشهور در منهد متّ دانند که قريه از آنها او را از راجهاي منهرا مي
 دست ستم ون بعد از انقضاي دور پاندوان کشمير ازچقرالخالفت اکبرآباد و ستم

 اهم الطوايف شده بر اوالد بکره راج ويران گشته در اطراف و نواح آن ملک ملوک
 حکومت نشاندند هده فراهم آمد اُوکنند را از مسکن خود برآورده بنب پراکنمتغلّ
  )۱۳۳-۳ ص(“ .ت هفده سال حکمراني نموده او مرد مردانه بسيار بود مدو

 ديگر اين طبقه شرح داده احوال و حکمراناِن  به اين رساله راجعمصنّفن آبعد از 
  :نويسد وي مي. رسد اختتام مي  به درج کردهاقتباس ذيالً
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راهللا  واقعات نومصنّفاجمال در قلم آمد بجهت آن که   باگذشته احوال”
نويسد که راقم اين حکايت را در تفصيل راجها که همه در کفر  مضجعه مي

ف شعار شرع و اسالم داشتند چندان فايده بودند و رسوم قديمه کافران برخال
 اين تأليف احقر افقر که تابع و پيرو صاحب واقعات در …ذا نديد لٰهبهمعتد

مزه  خوانان بي هون داستان حمزه و قصّچين رساله  امختصر است ايراد آن در
  )۱۹۶ ص (.“ذکر سالطين اسالم رسيد هدانست چون جواد خوش خرام خامه ب

 تا ۱۹۶ة باشد و از صفح قه مشتمل بر احوال سالطين مسلم مياين طب: سوم ةطبق
  :نويسد  ميمصنّفدر آغاز احوال اين طبقه .  محيط است۳۰۶
رينچوشاه و شهميريه   به المعروفالديندر احوال سالطين اسالم سلطان صدر”

  .“اند شکني نموده نوبت حکمراني و بت هبمقام ن کشور فردوس آکه در 
  :کند طور معرفي مي اه را اين رينچوشمصنّفسپس 

الطين سلطان دالسالعالمين سي يده درگاه ربزاولهم و اقدمهم ناصراالسالم برگ”
ت که زبان تب هرينچوشاه اسمي است ب.  المعروف رينچوشاه استالدينصدر
ت کالن بود پدرش کنچو تا ر و صاحب دولت را گويند و او بادشاهزاده تبمظفّ

 ماچين فرماندهي کوهستان دانست و بيست و پنج راجه اقصاي السه و چين
او . فرستاد  ايشان هر سال ميةخزان هضلعه تابع او بودند مال و خراج ب کالن آن

 چين و زينچو از دختر وزير خود ةرينچو از صبيه راج. را دو پسر واالگهر بودند
  وزير,وت شد رينچو بر سرير فرمانروائي نشستفچنچو نام چون زينچو 

 داماد خود رينچو را راجگي هوبار ساختاپدرش غلبه نموده او را آواره دشت 
کشمير نموده در کوهستان الر برسم   بهرينچو از خوف وزير فرار. داد

 ملک موروث شد و انتقام اعداي بد …امصنيده از ازنشينان سکونت گ گوشه
  )۱۹۶ ص. (“درخو سرانجام مي
مصنّف هاوصاف حکمراني وي بيان کردفي سلطان ذکر سلطنت و بعد از معر 

  :نويسد مي
”مدبودروز ام بادشاهي او سه سال و پنجاه ت وزارتش پانزده سال و اي… 

  :رود االخبار موزون کرده نگارش مي يعا بدمصنّف وفات او که تاريِخ
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  چو شد شمس دين از جهاني دني      
   ديــن پنــاهپـي ســال وصــِل شــهِِ 

 

  اليقـين   که بوده است ساالر ملـک     
  “بگفتـــا خـــرد اشـــرِف عـــادلين

 )۲۱۲ص (                        
  ديگر سالطين اسالم را شرح و توضيح داده مشتمل»گوهرنامة عالم« مصنِّفسپس 

  : رقمطراز استمصنّف. رساند اختتام مي  بهبر اقتباس ذيل احوال اين طبقه
ه پانزده نفر  تا عهد تارک شاه چهاردالدين هرچند از ابتداي دولت سلطان شمس”
ي و محمد و ساده مملکت بودند و ترويج دين …ين پادشاهان نيک اختر ااز

ملّت حنفي بسيار نمودند ليکن از زمان فوت سلطان ابوالفتح که کاله حضرت 
ةکارخان هروز فتور دين و قصور ب هد علي همداني را در قبر خود برد روز بسي 

قبيله چکان که نوکران و کوکهاي تدريج  هشد و ب طايفه الحق مي سلطنت آن
ت ي در امور سلطنت و ملّ کلّةايشان بودند غلبه و اقتدار حاصل نموده رخن

  )۳۰۶ ص (.“داده رو
سِر عنوان . رسد  مي۳۸۸ ة شروع شده تا صفح۳۰۶ ةاين طبقه از صفح: چهارم طبقة

  :ست ااين
الً و فصّدر تمهيد آغاز دولت و حکومت و سلطنت سالطين قوم چکان وقايع م”

هام حکومت ايشان بمشروحاً اي ۳۰۶ ص (.“المستعان تقدير رب(  
  :گرداند طور معرفي مي  سطر زير اين طبقه را اينمصنّفسپس 

ين  انمود در مي بةًصواب اقر هنچه ب آدر نسب قوم چکان اختالف بسيار است و”
هو عليم معتبر اعراض نموده و اوراق پريشان قلمي کرده و از ديگر روايات نا

لنگر چک  ر دور اخير راجهادمخفي نماند زي اکثر تفاوت روايات آن که . خبير
اسفنديار صولت از  فر تن بهمن باز و رستملنام مردي قوي هيکل بلند قامت پي

اهل و   باسبب گردش گردون ناهنجار خانه کوچ شده هسرحد ملک دارد و ب
. ه و توانا و بلند و باال بودند زن و فرزندانش مثل او فرب.کشمير آمده هيال بع

ت هدست آمده بج هالخلقت او مضحکه ب راجهاي کشمير را ترکيب عجيب
 طبع و نشاط خاطر مکاني براي سکونتش دادند و در نسب او از انساب طانبسا

  )۳۰۶ ص (.“شمار است اجدادش اختالف بي
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ان شرح دوره و واقعاِت حکومِت ايش تا سالطين آن) ۹(  نهمصنّفن آبعد از 
  :اسمهاي سالطين عبارتند از. دهد مي

.  چکان سلطنت و حکمراني نمودة از قبيلاولذکر سلطنت غازي خان که  .۱
  )۳۰۹-۱۸ ص(

 )۳۱۸-۲۵ ص. (خان ذکر سلطنت حسين شاه برادر کهتر غازي .۲
 )۳۲۶ ص. (ذکر سلطنت علي شاه .۳
 )۳۲۶-۳۱ ص. (ذکر سلطنت سلطان علي .۴
 )۳۳۲-۳۳ ص. (ذکر سلطنت سلطان يوسف شاه .۵
۶. ۳۳۴-۳۹ص . (د مبارکذکر سلطنت سي( 
.  ابونصر بوهر شاه اناراهللا برهانهالدينالمسلمين و ذکر سلطنت و حکومت معين .۷

 )۳۳۹-۵۹ ص(
. اهللا ذکر سلطنت و حکومت سلطان يعقوب خان ولد يوسف شاه سلطان غفرهم .۸

 )۳۵۹-۷۲ ص(
 )۳۷۲-۸۸ ص. (الدين ذکر سلطان ابونصر معين .۹

 تمام ۵۱۲ ةشود و تا صفح شروع مي ۳۸۸ ةاين طبقه از صفحبيان : پنجم ةطبق
  :طور درج است سِر مطلب اين. شود مي

 ة عليةف سالطين عادلين تيموريه و اظهار سلسل پنجم در بيان آغاز تصرةطبق”
  .“برکت ايشان ام سلطنت باالً و مشروحاً ايعاليه آن طايفه و وقايع مفصّ

  :دهد بارة اين طبقه توضيح مي در»گوهرنامة عالم« مصنِّفسپس 
االخبار واضح و اليح باد که چون اکبر بادشاه  خان صحيحرؤبر ضمير منير م”

ط آن بادشاه معدلت ديار سراسر نوبهار گرديد چگونگي حقايق تسلّ ف آنمتصر
طريق اختصار مرقوم ساخته تصانيف بالغت  هاوالد کامگار آن واالتبار ب  باوتارا

  و تواريخ ديگر نموده شد شروع مطلب اصلي واقعاِتاکبرنامه ةمطالع ه ب…آئين
آب استعمال   بهآيد چون آتش فساد و فتنه چکان شور بخت کشمير نموده مي

 قاسم خان فرو نه نشست اکبر محمدتيغ و نشان ميرزا يوسف خان رضوي و 
يات عاليات جانب ملک کشمير افراخته او شش ر و نود  نهصدةبادشاه در سن
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 از طي منازل و قطع مراحل در داراالمارت آن ديار بدولت و سعادت نزول بعد
 کشمير جنّت نظير ةير را صوبذ دلپةاجالل فرموده ارکان سلطنت را که اين بلد

را در شهر کشمير   تاريخ نزول اونوادراالخبار مصنّف. نوشته باشند در دفاتر مي
  .“نظم آورده هچنين ب

  :تاريخ نزول
  بـــر بادشـــاه  آفـــاق اکداور”

  گلــشِن کــشمير را زينــت پــذير
  سال ميمون نـزولش گفـت زود      

 

  اختر برج و سپهر عقل و هـوش    
  رم خـروش  گـ بلبل فکرت شده    

  “خيرمقدم از سِر بهجت سروش    
 )۳۸۸-۹ص (                  

را دوره   احوال سالطين آن پس از معرفي اکبرشاه ذيالًمصنّفکر الذّ در اقتباس فوق
  :ه آن عبارتند ازنمايد ک ذکر مي
 يميرزا سلطان مسمٰٰ هالصدق اکبر بادشاه ب  جهانگير خلفمحمد الدينذکر نور .۱

  )۳۹۷-۴۰۵ ص. (بود
.  شاهجهان صاحبقران ثاني سلطان خورممحمد الدين ر شهابذکر ابوالمظفّ .۲

 )۴۰۵-۲۲ ص(
زيب بهادر عالمگير   اورنگمحمد الدين ذکر مجملي از حاالت ابوالمظفّر محي .۳

 )۴۲۲-۶۱ ص. (خلف شاهجهان
م شاه عالم بهادر شاه فرزند برومند دوم  معظّمحمد الدين ذکر ابونصر قطب .۴

 )۴۶۱-۹ ص. (عالمگير است
.  جهاندار شاه بادشاه غازي خلف بهادر شاهمحمد الدينذکر ابوالغازي معزّ .۵

 )۴۶۹-۷۲ ص(
سير پسر دوم  خر فمحمد عالمگير ثاني سلطان سعيد الدين ر معينذکر ابوالمظفّ .۶

 )۴۷۲-۹ ص. (ان استالشّ سلطان عظيم
 شاه بادشاه نام اصلي او سلطان اختر ابن جهان محمد الدينذکر ابوالفتح ناصر .۷

 )۴۷۹-۵۱۲ ص. (شاه است
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خر از آشرح ميدهد و در را  جانشينان سلطان مذکور »گوهرنامة عالم« مصنّفسپس 
کند که در عهد وي در ايالت کشمير  کره ميخان را تذ نژاد سلطان مردي بنام ابوالبرکات

.  جعفر محاربه وقوع پذير گشتمحمدشورش برپا شد و ميان خان مذکور و مير 
  : رقمطراز استمصنّف
خان منصبداراِن  شورش برداشته ابوالبرکات هب رآباد باز سرمير جعفر لشکر مظفّ”

سرداري  هود را بموله نموده پسر صغر خ دفع غنيم روانه باره ه ب…پادشاهي را
چون . ع کمک بودندمنصبداران بعد القاي فريقين متوقّ. همراه آن جيش فرستاد

اجازت حاکم  مات و تحرکاِت بياز طرف مدد ايشان نرسيد بنابر بعض توه
 رجب ة تا چند روز طايفتين آماده پيکار بودند غر…شهر برخاسته آمدند هب

شکر نايب واقع شده بعد چندي باز فاق افتاده شکست بر لمحاربه جانبين اتّ
ت بهمرسانيده هر جا قدرت يافت آتش کشيده زياده بر يازده روز جمعي

 هزار و يکصد و چهل و نه اين هنگامه ة اوايل رجب سن…قابوجوئي نمودند
برادراِن   با جعفر کنتمحمد مير …آراي قائم بود  صف…برپا شده تا سه ماه

  شده اکثر منصبداران و سران فرزانه رات شجاعت هدف جمعيسبِب هخود ب
تحريک  هاعانت خويش آورده ب هفق ساخته و مردم سرکار پونچ بخود متّ با

زادگي  وصف عم  باابوالبرکات خان  باخان که  فاروق خان پسر امانتمحمد
 هزار و صد و پنجاه هردو سياه کينه ةم سنچهاردهم محر. مخالفت داشت

  )۵۱۱-۲ ص (.“خواه
 جعفر کنت و محمدکر روشن گشت که جنگي ميان مير الذّ  از اقتباس فوقيعني

سال  هالحرام ب م محر۱۴گشت که تا ماه   هجري برپا۱۱۴۹خان در سال  نايب ابوالبرکات
رساند و  اينجا اختتام مي  به راکشمير تاريِخ مصنّفسپس .  هجري ادامه داشت۱۱۵۰
شود که اين رساله  ن معلوم ميآکند که از  ي ششم و خاتمه نمةطبق  بهتذکره راجع هيچ

  .نامکمل است و حاجت تکميل دارد
تاريخ تصنيف در شروع و اخير اين رساله درج نيست ولي مطابق  گرچه هيچ

  . م نگاشته شده است۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰نگار اين نسخه در سال   فهرستفايوان
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  »نامه ريشي« مثنوي خطّينسخة   باآشنايي
   کشمير ريشياِنتذکرة منظوم فارسي در احواِل

  ∗يروآ هللارضوان ا
 ير کشم,ير صغيرانا  به راجعيدر، حالعينة اردو، شادروان قريسنو  و رمانير شهيسندهنو
ن، آ ير و جذّاب هستند که نظقدر زيبا نآ ير نوشته است که دختران کشم,يرنظ تجنّ
 را ت و پاکيزگينها عفّآ ,سن و جمال حينوجود ا  با اما.شود ي ميدهکمتر د هانج در

 کند ي ميه توجيسنده نو.اند  فجور محفوظ و مصون ماندهو فسق ةاند و از هم دارا بوده
 جهت، ينا  به است کهير کشمي و عرفانيا لزوم صوفيمنتبرکات قدوم ماز  ينکه ا

 يل دلين ا. را، محفوظ داشته استيرن کشمت دختراخداوند بزرگ، عصمت و عفّ
  کهنيا اسالم و صوفنغا مبلّينکه اي برا,باشد يشده، صد در صد درست مياد ةيسندنو
 ة جامعيک کشمير نها درآ و از انفاس پاک اند  گذاشتهي نزول کردند، اثر جاودانيرکشم به

 . موجود خواهد بودخرآروز   تاهللاشاءا ان  ويدآ  مينظر ه شده که هنوز بيل تشکياسالم
ن آد که يسنو  مينآ و اسباب مختلف يرکشم  بهير کثنيا نزول صوفة درباريگر، دةيسندنو

 ه جذبيلي خنيا صوفي داشته است، براي ارزانيرکشم  بهن غارها که خداآ و کوه و وادي
از برخي شان   واند  وارد شدهيرکثرت در کشم  بهنهاآ است که ين ا از.و کشش دارد

 اني صوفينا  به راجع.اند  کردهي زندگياضتعبادت و ر بن غار در ر، نزد کوه درخلق دو
 الدين نوريخالعالم حضرت ش يخ و شي، همداني عل سيدنها، شاه همدان ميرآ يانم درکه 
زبان  هم در  و اردو ويزبان فارس  در،يين و بهتر مهمييرند، اثرهااسزا د ه شهرت بيول

                                                   
  ).هاريب(آرا , استاديار بخش فارسي کالج هر پرساد داس جين  ∗
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 حضرت از آِن است که »نامه ريشي « فارسي اثر مهم,نهاآ از ييک . وجود دارديسيانگل
  . بزرگ بودانيصوفاز  خود يشان است که ا»متّو« الدينبهاء

 ي وابستگ بزرگ کشميري علماةخانواد بهيري،  کشم»متّو« الدين بهاءملّاحضرت 
 گري دمهمي  علما. معروف بوده استيش خوي از اسم نسبت»متّو« خانواده ين ا.داشت
 خانواده ينهم  به… وهللا ايت هداي عبدالحق و مفتملّاخوند، آ هللا نصراملّا مانند، يرکشم
 بود و در صالح و هللا يت شاه عنايد، مرتصوف ةسلسل  در،الدين بهاءملّا .اند ق داشتهتعلّ
دست زبان  يره شاعر چالدين بهاءملّا حضرت .کرد ي مي زندگيد و تفريدو تجري تقٰو
اصناف شعر  به او، .کرد ي متخلّص »بها« ي هم بود و در شعر فارسيري و کشميفارس
 در احوال »نامه يشير« به شاهکار او، موسومي و مثنوداشت فراوان ة عالقيمثنو  بهيژهبو
اي   خمسهالدينعالوه، حضرت بهاء ه ب. معروف و ممتاز استيلي خير کشميشيانر

  : استقرار ينزها انآ که اسم ي،نوشته است، مشتمل بر پنج مثنو
  ؛ير کشميشيان ري و ديگر ولالديناحوال حضرت نور در  :  نامه يشير •
 ؛ حمزهيخاحوال حضرت مخدوم ش در  :  يهسلطان •
 ؛يالني عبدالقادر جيخاحوال غوث اعظم حضرت ش در  :  يهغوث •
 احوال حضرت خواجه  که ازيه نقشبندة سلسلياناحوال صوف در  :  يهنقشبند •

 هللا يتحضرت خواجه عنا  و بهشود ي آغاز مي همدانيوسف
 رسد؛ ي مپايان ي بهنقشبند

مبارک   ذکري مثنوغاز اينآ که يه چشتةاحوال بزرگان سلسل در  :  يهچشت •
يريکشم  هاشميانحضرت م  بهنآيق و اختتام حضرت ابوبکر صد 

 .است
 از يهجر )۱۲۴۸( و چهل و هشت يست هزار و دوةسن  درالدين بهاءملّاحضرت 

  . رحمت کنديش خدا.خاک سپرده شد ه بير پتوان کشمةرفت و در محلّت جنّ ه بيادن
 يه و غوثيه، سلطاننامه يشير ي مثنوخطّي يها هبخش پتنه، نسخ خداةدر کتابخان

شت هو هفتاد و  صديس  جلد و مشتمل بريک  دري سه مثنوين ا.شود  ميينگهدار
 ده، ادامهزو پان دصيکشود و تا برگ   مي شروعيکاز برگ » نامه يشير« .برگ است

 ۱۹۲۸ ة خدابخش پتنه، تحت شمارةتابخان در ک»نامه يشير« ي مثنوخطّي ةنسخ .يابد مي
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 مطالب و موضوعات ة دربار. ضبط شده است) و هشتيستهزار و نُهصد و بيک(
  :يسدنو الدين مي بهاءملّا و شاعر حضرت يسنده نو»نامه يشير«

 و باده يد تجرةخلوتخان يانحوال منزونامه عنبر شمامه در شرح ا يشيابتداء ر”
 يک که هرعليهم هللاةمح رير کشميشيانر  حضراتيد و تفريد توحةيماننوشان پ

انديد توحيايدر  عشقةرداند:  
   همهاند رت حقـ حضةخاص   همهاند قـ نور مطليانـيشر  
  يري کشميانـيشهر طرف ر  ريـي جهانگةرـان شهـنامش  
  ١“انديدستان جام توحهمه م  انديدان ملک تجرـ شاهةهم  

 يهجر) ۱۲۸۵( و هشتاد و پنج يست هزار و دوةسن  در»نامه يشير« يمثنو
 ي مثنوخطّي ة نسخةيم در ترقي، قادريم ابراه سيد کاتب.مده استآنگارش  هب
  :يسدنو  مي»نامه يشير«

 الدين بهاءملّا ينيآ  صادق و صفايااالول  محبيفات من تصننامه يشيرکتاب ”
 ير پناه ميادت خلف سي قادريمبراها  سيديالعباد مسمٰ  اضعفيد هيري بکشم

 االقطاب  از اوالدان قطبيق بالتحقيالقادر  واند لساداتا احمد شاه المعروف به
 ي فين االثنيومهر ظ ساعته اسعد هنگام يالني في عبدالقادر ج سيديخضرت شح
 ةالصلٰو يه علهيالنبوة هجر من۱۲۸۵ ةنس لاالو ي عشر من شهر جمادي ثانيخارالتّ
  .٢“يد گرديرپذتحرير ةميا قيام قيو اصحابه ال لهآ يالم و علالس و

ذکر   به وشود ي شروع مي وليشي رالدين از ذکر حضرت نور»نامه يشير« يمثنو
،  بهاالدينء و شاعر حضرت بهايسنده نو.رسد ي مپايان هيشي بنوروز ر باباحضرت 

 نهاآ از يشترداده است که بتذکّر  را ير کشميان و صوف ريشيانةغاز تا زمان خود همآ از
 ,الدين بام بابا ,الدين ينز بابا: مانند .اند ي بوده ولالدين نوريخ حضرت شمعاصرين و خلفا
 .الدين نجم بابا ,الدين شرف بابا ,الدينناصر بابا ,الدينياءدر بابا ,الدين يفلط بابا
 ,يشير بابا ير م,الدين شمس بابا ,يشيسزن ر بابا, يشي ريروپ اباب ,الدين يامق بابا

                                                   
 چاپ, نگرير سير، اردو کشميقات انتشارات مجلس تحق,ي از پروفسور، عبدالقادر سرور,                           .1

 .۲۴۱-۴۲ ص ,م ۱۹۲۸

 .۵۱۱ برگ , خدابخش، پتنهة کتابخانة مخزون,»نامه يشير « خطّيةنسخ  .2
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 ,الدين يبز بابا ,يشي ريحاج بابا ,الدين برج بابا ,الدينشکور بابا ,ي الريدرح بابا
  … ويشي ريکين بابا ,يشيبهرام ر بابا ,الدين يامپ بابا ,مبارک بابا ,الدين يفحن بابا

 ابخش خدة کتابخانيحي تشريسنو فهرست
 را »نامه يشير« ي مثنوخطّي ةپتنه، نسخ

  :يدنما  ميمعرفيطور  همان
“The work consists of three Daftars, 
the first of which i.e. Rishinama is 
devoted to the account of Nuruddin, 
his followers and contemporaries”1. 

 يتس از حمد و نعت و منقبت اهل بپ
 يخ حضرت شيه قادرةس سلسلسؤاطهار و م

 غازآ ير، کشم ريشيانةي، سرحلق ولالدين نوريالني، ذکر حضرت شيخعبدالقادر ج
 يسنو  همان فهرستيرمعلمدار کش  به معروفالدين نوريخ حضرت شة دربار.شود مي
د که ده ي هم ميالعات اطّدالمقتدر عبيمولو  بهي خدابخش مسمٰة کتابخانيحيتشر

ٰهردو بدبختانه سارق شدندين ا.شش و کندرو ساالر دو پسر داشت، به يپدرش، مسم . 
او   بهيوم پسر سيهجر) ۷۷۹(و نُه  و هفتاد  هفت صدةسن سپس خداوند بزرگ در

 ها تي واقعينا  به راجع. شدير کشميشيان ساالر رالدين همان پسر نور.کرد اعطاء
  :يسدنو يم  مزبوريسنو تفهرس

“The account of the Rishis begins foll. 9b with Shaikh Nuruddin 
Alamdar Kashmir. His father Salar was married to a woman Sudur 
Salar became the father of two sons Shash and Kandaru, both of 
whom turned out thieves. Subsequently, in A.H. 779 = A.D. 1379, 
Salar was provided with a third son called Nawindah Rishi, who later 
on became known as Nuruddin the first Rishi of Kashmir”2. 

ي، قبالً هندونژاد  ولالدين نوريخ که پدر حضرت شگويند ي مير کشميسندگانون
 .گرفت نام ورد و ساالر دينآ اسالم يشي ردست حضرت ياسمين  به بعداً,بوده است

                                                   
1. Descriptive Catalogue of Persian Manuscripts, Vol. 31, compiled by Molvi Abdul 

Muqtadir, published by Khuda Bakhsh Library, Patna, 1932 A.D., p.154. 
2. Ibid. 

 يشيالعالم نورالدين ر يخحضرت ش
س فرقه سؤعنوان م  بهيردر کشم

اهل اسالم و . يدآ شمار مي ه بيشيانر
 يده عقآن جناب ل هنود، هردو بهاه

هندوها، حضرت نورالدين . دارند
 .يندگو  مي»يرش نند«ي را ول



  »نامه شيير«نسخة خطّي مثنوي  آشنايي با  ٦٢٣

  

 شمار ه بيشيانس فرقه رسؤعنوان م  بهير در کشميشي رالدينالعالم نور يخحضرت ش
 هندوها، حضرت . دارنديده عقجناب نآ  به اهل اسالم و اهل هنود، هردو.يدآ مي
  سيددست مبارک حضرت الدين به حضرت نوريندگو  مي»يرش نند«ي را  ولالديننور
خطاب   بهگشت و  و مجاز اويفه نمود و خليعتب ي همداني عل سيد بنمحمد يرم
 جريه) ۸۴۳(و چهل و سه   هشتصدةسن  دريخ حضرت ش. مشرف گشت»فاقاآل قطب«
 ة، عدنامه يشير ي شاعر مثنو.سوده شدآ يف در چرار شرينگر شتافت و نزد سريعقٰب به
 ير در کشمغاز تا زمان ايشانآداده است که از تذکّر الً  را مفصّير کشميشيان از ريريکث
  :يمکن مي معرفياختصار  بهرا  نهاآ چند تن از ينجا، ادر  ما.اند يستهز

بوما سادو نام  از قوم برهمن بود و  نفريکالً  قبيشان،ا: يشي رالدين بام باباضرت ح
صد و شصت اصنام ين بتخانه سآ  که درکشيد ي مياضت رير بتکده کشميکدر . داشت

 نام الدين ورد و بامآيشي او اسالم  رالدينکوشش حضرت نور  بها ام.وجود داشتند
ر مبارک  مزاهبوم  به موسومير کشمي در روستا.کرد ي مي از خلق دور زندگ.گرفت

  . هستيشانا
 يهن م. بوديشي رالدين نوريخ حضرت ش خاصِّةيف خليشانا: يشي رالدين ينز بابا

 پدرش ت،ي در عهد طفول.رسد يراجگان کشتوار م  بهيشان نسب اةاو کشتوار بود و شجر
 روز .کرد يارت را زالدين نوريخخواب حضرت ش شب، مادرش در  همان.درگذشت

 يشي رالدين ينز بابا . حاضر شديش خوةهمراه بچ الدين بهنورخدمت حضرت  ه بيگرد
 جهت، ينهم به. کرد  نمييم را تکريانمود و شاهان دن  ميادشاهان اباپاز مالقات امرا و 

 يشانکرد و ا يرون را از کشور خود بالدين ينز بابا بدساه، ينالعابد ينادشاه سلطان زپ
 دمتخ هو پسر خود را ب  پادشاه ناراحت شد،ي اما پس از چند.ت رفتجانب تب هب

 در . بازگشتيرکشم الدين به ينز بابا . کردي عذرخواهيشان و ازاد فرستالدين ينز بابا
  . کرد و همانجا فوت شديپوره زندگ يش عمحلّ

 الدين رجب بابا و برادر کالن الدين بام بابا ةيف و خليد مريشانا: الدينشکور بابا
  او همواره در.رود يشمار م  بهير کشمير شهيان از صوفيکي ،الدينشکور بابا .يشي بودر

  شاهمحمدمد و در عهد سلطان آ يادن  بهينالعابد ين در عهد سلطان ز.گشت  ميباغات
  . موجود استير ولبج  دريشان مزار ا. رفتيعقٰب به
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در ظلم و جور رفت و   ميشمار ه امراء بةزمر  درير در کشميشانا: يشينوروز ر بابا
 گشت و تايب يشي کارکرد و او ريک نيخش بابا اثر يض نگاه فيک اما، .شهرت داشت

 ةسن  در.سربرد ه بياضت را در عبادت و ري او شامل شد و تمام زندگيدان مرةدر زمر
  .ت رفتجنّ هشت بهنُهصد و نود و 

 نآ ي علما. بودييش رالدين ينز بابا يفه و خليد مريشانا: يشي رالدينياءدر بابا
 نآ يگر ديشيان روضاتي از فالدينياءدر بابا .نمودند  مييم تکريلي را خزمان، ايشان
 يخ و شيشي رالدين يفحن بابا يشي، رالدين يامپ بابا يشي، رالدينشکور بابادوره، مانند 

 چهل روز قبل .ن غار تمام کردرا درب  او عمر خود. شديشي مستفيض رالدين شمس
 و بعد از چهل يايند را منع کرد که در غار نة هميشي رالدينياءدر بابا يش،وفات خو از

گاه يارت همانجا ز.يست نيچ و هست اي که غار خاليدند بعد از چهل روز د.يايندروز ب
  .ساختند
 .يستن ممکن ن آ ازيشترو ب ند شدمعرفي ير کشميشيان فقط چند تن از رينجا ادر
  خيلي,دهمآ بها الدينحضرت بهاء» نامه يشير «کتاب  که در,يرشم کيشيان همه رمعرفي

  دريسنده را، که نوينيما فهرست عناو  اگريست نيده از فاي اما خال.يدطول خواهد کش
 ي مثنوين عناوين ا.يم درج کرده است، نقل کنمير مختلف کشيشياناحوال ر

 وريآ جمع ، در بهاءالدين و شاعر حضرت بهايسنده که نودهند ي نشان م»نامه يشير«
 . استنها چقدر زحمت کشيدهآ  به و واقعات منسوبيات و حکاير کشميشياناحوال ر

 ينهم به.  داشتي قلبمحبت ير، کشميشيان و ريانصوف  به مزبور،ةيسندنو ,بدون شک
 .اند  گفته»ييااالول محب« را يشانجهت، ا
 ن عناوين،آ نگاه يک هه باست کتذکّر درخور  درج شده، ين عناوينن امض در

 و يد مفيلي پژوهشگران خي برايژهو هشود و ب  مي کتاب روشنينمحتوا و مطالب کامل ا
 شود و  ميغازآ از حمد خدا »نامه يشير« منظوم ة تذکرين ا.دخواهد بوسودمند 

  : استقرار ين ازعناوين ين ايب ترتة شمار.شود  ميمناجات شاعر ختم به
 الوجوداند  ذات واجبت کماالت است و شيوناتآ مر و تعيناتنکه ظهوراتآ يانب در ♦

 )۱ برگ( .اند وردهآظهور  هلفظ کن همه را ب هب
 )۲ برگ(. )ص(هللا رسول امحمد حضرت ينالمرسل سيدر نعت حضرتد ♦
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 )۳ برگ( .يق حضرت ابوبکر صديقالتحقةيفخلاالبرار ة منقبت زبديانب در ♦
 )۴ برگ( . حضرت فاروق اعظمي ثانةيف خلينمؤمنالير منقبت اميانب در ♦
 )۵ برگ( .ينورنّال ي حضرت عثمان ذنآالقر  منقبت جامعيانب در ♦
 )۵ برگ(.  وجههللا کرم اي مرتٰضي حضرت علينمؤمنالير منقبت اميانب در ♦
 فاطمه يده و نوردي مرتٰضي علينالعة و قري مناقب جگرگوشه مصطٰفيانب در ♦

 .زهرا
 )۶ برگ( . عنهماهللا اي رضينامام حسن و امام حس ♦
 )۶ برگ( . اثناعشرة مناقب ائميانب در ♦
 )۷ برگ( .ي مهدمحمد حضرت امام ينالعاشقة مناقب زبديانب در ♦
 .يالني عبدالقادر جيخاالعظم حضرت سلطان ش  جناب غوثيه حضرات قادرةشجر ♦

 )۸ برگ(
 هللا ايت جناب حضرت شاه عناي و مطاعگاه مخدوميآ يق معارف و حقاذکِر در ♦

۸ برگ( .مرقده هللارانو( 
  باده نوشانيد خلوتخانه تجريان عنبر شمامه در شرح احوال منزوةنام يشيرابتداء  ♦

 )۹ برگ( .انديد توحياي عشق درةردان ديک که هريد و تفريد توحيمانهپ
 و ير علمدار کشمالدين نوريخالعالم ش يخ حسب و نسب جناب شيانب ذکر در ♦

 و ن و مناجات کردن پدر ايشانآ هب اشارت يشان و برادران االديناحواالت و شرح
 )۱۰ برگ( .درگاه حق به اجابت شدن

ه و شرح سر س قدي نورانالدين نوريخد جناب حضرت ش تولّيانب ذکر در ♦
 )۱۱ برگ( .ي تا عهد جوانتيدر عهد طفول يشاناحواالت ا

 يز و پرهياري و عيجهت کار دزد ه را بيخ برادران حضرت شيدن کشيانب ذکر در ♦
 )۱۲ برگ( .يزگاري و پرهيجهت ترسناک ه بيشانناب نمودن حضرت ااجت و

 از يشان والده و متنّفر شدن ايش در پيخ کردن برادران حضرت شيتشکا ♦
 )۱۳ برگ( .يشانحضرت ا ه و پند دادن بيخحضرت ش ياطوارها

جهت  ههمراه والده خود ب  به بافندهيش در پيخ رفتن حضرت شيانب ذکر در ♦
 )۱۴ برگ( .يخ بافنده از حضرت شيافتن يتکسب و هنر و هدا موختنآ
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موختن کسب و آ او از يدن والده و پرسيش در پمدن حضرت شيخآ يانب ذکر در ♦
 .يگراند با ي و گفتگوي و علم لدنّي از احواالت باطنيخجواب دادن ش هنر و

 )۱۶ برگ(
  ورت شيخاالفالک بر حض فتاب جهانتاب شاهد لوالک لما خلقتآطلوع نمودن  ♦

 )۱۷ برگ( . شدن اويد مستفيابکام
 .ي ذات ازليافتن و يش خانمان تبار خويخ ترک نمودن حضرت شيانب در ♦

 )۱۸ برگ(
 ن در شهود وآجهت استفسار  ه نزد غار بمحبت و مدن والده از کمال اشتياقآ ♦

 نمودن حضرت مدن و اعتذار و عذر خواهيآ يرونجهت ب ه کردن بيعجزوزار
 )۱۹ برگ( .را  خودةاجد مةوالد يخش

 گفتگو کردن و يگردر غار و باهمد  بري و رفتن ويخ حضرت شي بانويانب در ♦
 )۱۹ برگ( .ن و جواب دادنآ از صحبت يخکردن حضرت ش يزپره

 ن بهانه حضرت شيخآ ه که بيد همراه کودکان شايخ حضرت شمدن بانويآ يانب در ♦
 خود را فرينآجان  ه جان بيشاننجا گذاشتن و اآ ورد و کودکان درآاز غار بر را

 )۲۱ برگ( .نآشرح  دادن و
 شکن و  سلطان سکندر بتيش درپجهت فوت شدن اطفال هاستغاثه نمودن قوم ب ♦

 )۲۳ برگ( . رايخمتهم داشتن حضرت ش
  سنگ و دعواکردنيان از موردن شيرآ يرون و بيخ حضرت شة والديدن طلبيرش ♦

  وجوديخ و انداختن شي کرديدات پ من گوشت و استخوان پوسيرش  بهوالده که
 )۲۵ برگ( .يخاک

 يزدي ايتعنا  به اويافتن يت و هداالديننصر باباالفقرا حضرت  ذکر احواالت خادم ♦
 )۲۷ برگ( .هسر س قديخ حضرت شةواسط  بهيهات سرمدتوج و

 و عزم نمودن سلطان يان در عالم و عالميخ حضرت شيافتن شهرت يانب در ♦
 )۲۹ برگ( .امتحان جهت هب

 ي و مکالمه و مجادله نمودن ويخ حضرت شيفتنجهت فر ه بمدن لوليآ يانب در ♦
 )۳۱ برگ( .ي لوليافتن يت و هدايخحضرت ش با



  »نامه شيير«نسخة خطّي مثنوي  آشنايي با  ٦٢٧

  

 ةبوم مدن وآ و از غار بري لوليافتن يتجهت هدا ه بيخ حضرت شيافتنشهرت  ♦
 )۳۴ برگ( .وردنآاسالم  ه است، بالدين بام باباعبارت از  سادو که

 در بتخانه چمره گاو بردوش گرفته مجادله و مکالمه نمودن يخ شرفتن حضرت ♦
 )۳۵ برگ( .ين متينجهت اسالم د ه سادو بةبوم همراه

  شهادت بر زبان راندن وة کلمةهم  طرف بتان ويخاشارت کردن حضرت ش ♦
 ةدادن و مسلمان شدن بوم  اقرار)ص(خدا رسالت رسوِل او سبحانه و يييکتا به

 )۳۸ برگ( . شدنالدين بام بابا  بهسادو و ملقّب
 را دوکس از خاصگان سلطان و کوزه شراب بردوش الدين بام بابا گرفتن يگاريب ♦

 )۳۸ برگ( .برکت او  بهيافتن يتنهادن و هدا او
 و يدنبال و ه بيخرفتن حضرت ش طرف بهشت و ه باطن بيرفتن برهمن از صفا ♦

 )۳۹ رگب( . کردنيگر بردن و مکالمه باهمدي پيو از احوال
 . بودنديقتدر درج معرفت مهر برج حق  هردو.هنگرانآ دو دختر يافتن يتهدا ♦

 .العالم بودند يخ شاگردان جناب حضرت ش. دت بودهيگريوسد و نام د يکينام 
 )۴۲ برگ(

 .يخ اثر حضرت شيض شدن او از نظر فيد و مستفيشيسزن ر باباذکر احواالت  ♦
 )۴۳ برگ(

د حال  تفقّو حضرت شيخ بردوش گرفته بودند رجوانان که با نآ يافتن يتهدا ♦
 )۴۳ برگ( . نمودنيا ترک دننها از اشاره حضرت شيخآنمودن و  يشانا

 .الدين ينز بابا جناب حضرت ين زمي رويشيان رة زبديقين ةو بوم سرحلق ذکر زاد ♦
 )۴۴ برگ(

 هم  ويشي رالدين ين جناب زالواصلين ن قطبآرا   ماجده خودةپدرود نمودن والد ♦
 )۴۸ برگ( .شان احواالت

 .مور شدأن از مرشد مآ نشستن الدين زين بابان غار که جناب آ يقت حقيانب در ♦
و کشته  ادد ي متيرا اذ  مردم شهرن ديوآ مجسم نشسته و نجا ديويآ چون در

 .نآ بود و شرح ي در عهد ماضي سن که پهلوانيشدست ع  ازن ديوآشدن 
 )۴۹ برگ(
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شکوه و   بايشي رالدين زين بابا ماران از غار و قرارگرفتن مدنآ يرون بيانب در ♦
 )۵۱ برگ( .يشانشرح احواالت ا در وقار و

ن آ نمودن وردن و ترک دنياآ اسالم يانب در ♦
 نآ يش در پالدين يفلط بابا ين عارفپيشواي

 الدين نوريخ جناب حضرت شفتاب جليآ
 )۵۳ برگ( .هسر س قديول

 يخدن حضرت ش نموياحت سيانب ذکر در ♦
 پرگنات و ةهم  دريد و تفريدقدم تجر هب

 يگام درةيمقام گرفتن در قر دهات و
 )۵۵ برگ( .يبي غةموجب اشار

 ي همدانمحمد  سيد حضرتيالسادات، محرم بارگاه سبحان سيدمدنآ يانب ذکر در ♦
سقد دير ميرکبير پدر بزرگوار جناب اميخمشا  باهسريخ شيشپ  دري عل سي 
 )۵۷ برگ( .يشان نمودن اياب و کامل و کاميول ينالدنور

 بحر وحدت شدن يق از کمال وجدان و غرمدن حضرت شيخآ يرون بيانب ذکر در ♦
موجب  ه بيشان در خدمت او اظهار نمودن و االديننصر بابا .مطلق زدن دم از
 )۶۰ برگ( .فرمودن  کاريعتشر

 جناب يننش هباز سدره و شاين زمفتاب رويآن آ ين و تدفينذکر رحلت و تکف ♦
 )۶۲ برگ( .يشيان رةتب و تاب جماع  وسره قدس الديننور شاه

 يخ بعد از وفات جناب شالديننصر بابا ة فرستادن دختران عارفيانب ذکر در ♦
 حضرت يز و تجهينجهت تکف ه که بالدين ينز باباجانب  ه بسره قدس الديننور
 )۶۳ برگ( .نآ تيفي وکالديننصر باباتن باز رف ابا نمودن او و  حاضر شود ويخش

 مدن پادشاه اسالمآ و سره قدس الدين بام بابا جناب ينل اوةيفالوفا، خل ذکر سلطان ♦
 )۶۵ برگ( .يشان در خدمت اينالعابد ينسلطان ز

 )۶۶ برگ( .الدين شمس بابا گاهان و عارف باليقينآ ةذکر سرحلق ♦
 الدين شمس بابا که خادم و شاگرد حضرت شيير بابا ير جناب ميشيذکر نوبهار درو ♦

 )۶۷ برگ( .بود

دست مبارک  حضرت نورالدين به
 محمد بن سيد يرحضرت سيد م

 يفه نمود و خليعت بي همدانيعل
خطاب  گشت و به و مجاز او

 .مشرف گشت» فاقاآل قطب«
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  بودالدين بام بابا حضرت ةيف که خليشي ري الريدرح بابا يذکر خاص درگاه بار ♦
 )۶۸ برگ( . خادم او بود و اجتناب نمودن ازوةخان  که دريعاشق شدن زن و

 )۶۹ برگ( .الدينشکور بابا ين گوهر تمکةيگان يقينذکر سپهساالر کشور  ♦
 )۶۹ برگ( .سره قدس الدين رجب بابا يقين اهل گاه پيشوايآ يقذکر حقا ♦
 )۷۱ برگ( .سره قدس يشينوروز ر بابا يشي محرم راز دروهللاذکر عارف با ♦
 يشينونده ر بابا ين که جانشيشي ريرهرو بابا يشي،ذکر سپهساالر ملک درو ♦

 )۷۳ برگ( .بود سره قدس
 )۷۳ برگ( .سره قدس يشينونده ر بابا جناب يشان،کيکو نةذکر زبد ♦
 )۷۴ برگ( .يشي ريحاج بابا ينالحرم يذکر حاج ♦
جهت  ه دشوار بي مرشد و کارهايجا ه نشستن بيشي ريحاج باباذکر حاالت  ♦

 )۷۵ برگ( .کشف اسرار
 )۷۶ برگ( .سره قدس الدين بام بابا جناب ي رهبر اسرار معان،تيق طريرذکر وفات پ ♦
 از چشمه که وردن ايشانآب آ و يشي رالدين ينز بابا ذکر کرامات و مقامات ♦

 )۷۷ برگ( .ب در لنگرآن يدرس  صادر شده وهيفضل اٰل جهت او از هب
 .يشاناوتر تهاکور و شرح حسب و نسب ا باباحضرت  نورررف پذکر عا ♦

 )۷۸ برگ(
 ب بندشدنآ و الدين ينز بابا ينالعارفةن زبدآ گرفتن خادم خاص يگاري بيانب در ♦

 )۷۸ برگ( .يشان اةجذب هب
الحرم  يخ شيافتن و يف شرة و رفتن در کعبالدين  موالنا شمسيان ربةيدذکر برگز ♦

 )۷۹ برگ( .نآ و شرح الدين يبز بابا خود ير پة مرتبيدن و ديمعبدالحک يخش
 )۸۱ برگ( .سره قدس الدينشکور بابا حضرت يقت طريخان مشاةذکر سرحلق ♦
 )۸۲ برگ( .سره قدسدر  ابابذکر از نور معرفت پر  ♦
 )۸۳ برگ( .سره قدس يگير بابا جناب يشيذکر پادشاه ملک درو ♦
 )۸۳ برگ( .يشي ريگير باباذکر خادمان  ♦
 .يشي رالدين يفحن بابا يقت طري رهنماياس و اليت هدايايذکر خضر در ♦

 )۸۴ برگ(
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♦ اند ده شيرا جلوه پيرت نظ جنّيرکشم س اسرارهم که درذکر حضرات سادات قد. 
 )۸۵ برگ(

 و طرز خانقاه يرکبير جناب حضرت امير خراب نمودن بتخانه کشميانب ذکر در ♦
 )۸۸ برگ( .يس و تدريمجهت تعل هب نمودن

 سره قدس ي همداني عل سيديرذکر حضرات سادات که همراه جناب حضرت م ♦
 )۸۹ برگ( . نمودندورده بودند و خلق را رهنمائيآ يفتشر

 )۹۴ برگ( .يشيمبارک ر اباب يااالصف يخذکر ش ♦
 )۹۵ برگ( .الدين يامپ بابا ينالعارف ذکر قطب ♦
 )۹۶ برگ( .الدين ياءدر بابا ينالواصل يتذکر هدا ♦
 )۹۷ برگ( .سره قدس يلد باباذکر قلزم امامت  ♦
 نمودن پادشاه يف و تکلسره قدس الدين ينز بابا جناب يقين ارباب ةذکر سرحلق ♦

 .سره قدس يشانت و شرح حاالت او و ذکر وفات اتبرفتن   را ويشاناة زمان
 )۹۹ برگ(

 يخ شيعني يشاناوصاف خادم ا  و درالدين يفلط بابا جناب يقينذکر زبده اهل  ♦
 )۱۰۱ برگ( .هرباز بابا

 .سره قدس يشياننت ر بابا و يشي رالدين لچم بابان ستوده بهمه کمال آذکر  ♦
 )۱۰۴ برگ(

 )۱۰۵ برگ( .سره قدس يورن بابا ن کبار مشايخآذکر  ♦
 )۱۰۵ برگ( . بوديشي جناب نوروز رياران که از يجند باباذکر وفات  ♦
 )۱۰۵ برگ( . بوديشي رينور بابا جناب يده که از خادمان برگزيشيبهرام ر باباذکر  ♦
 )۱۰۶ برگ( .هسر سد قالديننصر بابا زمان جناب  اوليايةن زبدآذکر  ♦
 )۱۰۷ برگ( .سره قدس ي حاجيلول اباب جناب ن شهسوار واليتآذکر  ♦
 ياران  نام بوده ازيشي رينه نام و دوم را ازيشي ريروپ  ران دو برادر که يکيآذکر  ♦

 .)۱۰۷ برگ( .هسر س قديشي رالديننصر بابا جناب
 .)۱۰۹ برگ( .سره قدس يشيگنگ ر بابا زمان حضرت يخذکر حاالت ش ♦
 )۱۰۹ برگ( .بانو زاهده سنگا ةف عاريه ثانةذکر رابع ♦
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 )۱۱۰ برگ( .سره قدس يشي ريکين بابال  کاروان توکّةذکر بدرق ♦
 )۱۱۱-۳ برگ( .سره قدس يشينوروز ر باباگار جناب يز پرهةيفذکر کامل طا ♦
 مجرم ين ا که ازمرزش تقصيراتآالحاجات در  ي حضرت قاضياتمناجات و تح ♦

 )۱۱۴ برگ( .مده استآظهور  هب يعاص
♦ ۱۱۴ برگ( .الوهاب  ملکيتبعون عنا شد کتاب مستطاب تتم( 

 يشيان نه تنها ا حوال ري، مثنوين اتوسط ،الدين بهاءملّا حضرت »نامه يشير«شاعر 
 .هم زنده کرده است  رايرکشم  درتصوف يخ بلکه تار, را روشن کرده استيرکشم
صر  معاير، کشميشيان از ري است که بعضوريآياد درخور نکته ين اي، مثنوينا  بهراجع
 دست اول است و خذآ داده که از ميالع اساسها اطّنآ ةدربار و او اند  بودهالدين بهاءملّا
 ير کشميشيان از رينبود، احوال بعض» نامه يشير «ي مثنوين اگر ا. نگرفته استييجا از
در   کامل داشت وة شعر و بالغت سلطفن  درالدين بهاءملّا حضرت .رفت  ميدست از

حضرت   شعر.ساندر ي موانندگانخ  به رايشخن مختصر افکار تازه خوزبان سهل و س
 ي مثنو. و نفوذ فراوان دارديرثأه ساده و سهل است، تنکآ وجود با ،الدين بهاءملّا
  بلکه درير کشماتيادب نه تنها در  کار،يل و مطالب و تسهي از لحاظ محتو»نامه يشير«
   استي ماندن وير سراسر جهان، فناناپذي، فارساتيادب

شود که شاعر در   مي نقل»نامه يشير«طور نمونه چند اشعار از  ه مقاله، بخر اينآدر 
 يشان و شرح احواالت اسره قدس ي نورانالدين نوريخد جناب ش تولّيانب«تحت عنوان 
 : سروده است»ي تا عنفوان جوانتيدر عهد طفول

  د شد آن خجـسته نهـاد      چون تولّ 
ــور او  ــه ظه ــان ک ــد گردآن زم   ي

ــره  ــبانروز قط ــه ش ــاي س   ير از ش
  بعد سـه روز مـست جـام شـهود         

   تـو  ين نـه شرمـسار    مدن چو آ ز
ــده ــزت  زد زاي خن ــي ــا ي هوش   ه

ــا ــه آ تـ ــد کـ ــاب تابنـ   هن آفتـ
   جهـان سـفر کـردش      يـن پدر از ا  

  اد کـم ز هفتـصد و هــشت  يـک بـود  
ــور او گرد خانـــه روشـــن ز ــدنـ   يـ

ــش ــم يدنکـ ــور ضـ ــال نـ   ير از کمـ
ــو يوهللا د ــه ســ ــوديانــ    او فرمــ

   تــوي چــه شرمــسار يدناز چــش
ــ  ــشغول ش ــشت م ــيرگ ــا ي نوش   ه

ــه   ــر و س ــو س ــد چ ــدهيش    خرامن
ــروردش  ــان و دل بپـ ــادر از جـ   مـ
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 ــدر ــوان شــد ب ــاچــون ج   يي يکت
  ســـراپا نـــورة  همخوابـــيافـــت
  ي پ ر د ي دو سال پ   يک يندر هم 
ــسر ــشنده  يپ ــاه رخ ــو م    همچ

  يهــــــا ر اه مهربانمــــــادر از
  ي شـد  يالمنـد  پسر چـون ع    يکا

   ناچــاريــدت کــرد بااي حرفــه
  يـست  کـارم ن   يچ هـ  يـز چ گفت با 

ــت آ ــگف ــر چ ــيه مخ ــاريکن   ي ب
ــدا ــوتم خ ــت ق ــد داديگف    خواه

  ســـاند اور يهمـــه را رزق مـــ 
ــ ــ يک ــوش م ــد ي فرام ــاکن   را  م

   تــا فــرقم  يچــشم دارم ز پــا 
  ينـمـاش غـبـان مـربـادر مهـم

ــا  ــاختندش از جــ ــد ســ   ييمنعقــ
ــد دور غ ــشم ب ــرتچ ــوري ــد ح    ص

ــوهرش از   ــد دو گـ ــد تولّـ   يو شـ
ــر ــاه تابنـــ يدختـ ــو مـ   ده همچـ

ــوش زبان ــدش بخــ ــاداد پنــ   يهــ
  ي بنــــد شــــديــــالبکمنــــد ع

ــا ــرا اســاکــه آ ت ــاريــنن شــود ت    ب
  يـــست شـــعارم ني و رهزنـــيدزد

ــار   ــود ک ــوت خ ــر ق ــن از به   يبک
   خواهـــد داديهـــم ثبـــوتم خـــدا

ــسمت رزق ن ــکقــ ــد اويــ    دانــ
ــ  ــوش م ــفا ن ــود ص ــد يخ ــاکن   را  م

ــرقم    ــت غـ ــور معرفـ ــد از نـ   کنـ
  نـيـئ آنــيدـن بــوت مـ قيـاز پ

  پار کنـــون خـــودم ســـيبخــدا 
  ١پـرده بـرون     ز ين ببـ  يـد چه آ  تا
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر
  ∗کليم اصغر

هاي دور در معرض  همواره و از گذشته, خطّه زيبا و جنّت نشان کشمير در هندوستان
. نويسندگان و متفکّران قرار داشته است, شاهان و امرا, توجه عرفا و متصوفان اسالمي
از موضوعاتي بوده که اغلب شعرا صفا و زيبارويان آن   باهواي خنک و ماليم اين ديار

هاي  همچنين مزيت. و نويسندگان را بر آن داشته تا پيرامون آن قلم فرسايي نمايند
عرفا و نويسندگان از شهرها , شعرا, امرا, تا شاهان, فراوان اين سرزمين زيبا باعث شده

گار آن صورت دايم ماند گاه حتّي به, صوب آنجا نهاده هاي مختلف روي به و سرزمين
هاي متوالي شاهان قدرتمند هندوستان داراي دو مرکز  چنانچه در دوره. بلد گردند

ها را در دارالخالفه  يعني زمستان. اند در هندوستان بوده) تابستاني و زمستاني(سياسي 
  .گذراندند کشمير مي ها را به دهلي و تابستان

 خوشگو سفينةپردازيم که در  معرفي آن دسته از شعرايي مي ين نوشته تنها به اما در
اين . اند داس خوشگو در صف شعراي کشمير معرفي شده دفتر دوم تأليف بندرابن

  :دسته از شعرا شامل سه گروه خواهند بود
در همانجا متولّد گرديده و در , آن عده از شعرايي که اصالتاً کشميري بوده .۱

 .دار حق پيوستند همانجا هم به
کشمير  ه از شهرهاي مختلف ايران و مناطق فارسي بهآن عده از شعرايي ک .۲

 .اند کشمير بوده اند يا مدتي را به در آنجا ماندگار شده, مهاجرت نموده

                                                   
  .نو دهلي, استاديار فارسي جامعة ملّية اسالميه  ∗
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در آن شهر ماندند , کشمير آمده معرفي شعرايي که از ساير شهرهاي هندوستان به .۳
  .تا آنکه در همانجا رحلت نمودند

  عنايت خان آشنا
خلف رشيد ,  داشتهخواجه محمد طاهر نام
جواني در کمال . ظفر خان احسن است
اما نصرآبادي در , قابليت و فهميدگي بوده

تذکره خود آورده که وي شوخي را از حد 
بزرگان وقت مثل ابوطالب کليم . گذرانيد مي

   .کرد هاي بيجا مي شوخي, خانه برده و ساير موزونان را به
تر نوشته و آن   ملّا حميد و ديگران فصيحساله شاهجهاني را در نثر از وقايع سي

قدرت و سامان نوشته بود و مشق سخن از پدر  مطالعه فقير مؤلّف رسيده به کتاب به
برد و همانجا  نظير کشمير بسرمي جنّت مراتب گذرانيده آخر ترک منصب کرده به به
,  استصاحب ديوان ضخيم و سه مثنوي. جنّت خراميد سال هزار و هفتاد و هفت به به

  :اين مثنوي در صعوبت راه کشمير گفته. گو است بسيار پاکيزه
  مگر گاهي توان از خويـش رفتن  درين ره نيست ممکن پيش رفتن  

 ١بغيـر جـاده کـس نبود زميـندار  کوه او ز بس سنگ است دربار به  

  کشميري يآن
هفت در شصت سال در وطن گذرانيد اين دو شعر . از مستعدان زمان اکبر شاهي بود

  :اند نام وي نوشته  بهاقليم
  خواهم آبروي تو را ز من مرنج که مي  عـرق نشسته ز پندم رخ نکـوي تو را  

*  
  ٢ياد ما گر نکند کس ز فراموشي نيست  ها نتوانيـم رسيد دل ما خـود از ضعف به  

                                                   
 .١٠ص , م اصغري کلسيدح يتصح, داس بندرابن,  دفتر دومخوشگوسفينة  ي دورة دکترةنام انيپا  .1
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عبدالعلي طالع و عبدالغني بيگ قبول 
 فکران و ملّا ساطع و اکثري از خوش

کشمير از تالمذه جويا اند در عصر 
عالمگير پادشاه در خانة او هنگامة 

 .صاحب سخنان کشمير گرم بود
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  ب ظفر خان احسننوا
آصف خان  ب بهخلف امجد ارشد خواجه ابوالحسن مخاط, اهللا نام ناميش ميرزا احسن

 بعد از پدر در عهِد. از واليت تربت است. اکبر شاهي که رکن دولت آن حضرت بود
داري کابل و کشمير و  واال پايگي صوبه جهانگيري و شاهجهاني اعتبار تمام داشته به

. دکن و منصب هفت هزاري پنج هزار اسب سوار سه اسبه و دو اسبه سرافرازي داشت
وفات وي در سال هزار و هفتاد و سه . زي دست عظيم داشتدر شعر فهمي و شاعرنوا

. صاحب ديوان و مثنوي است. در الهور واقع شد و در مقبره پدر خود مدفون گشت
  :نمونة کالم اين است

  ١خورد دماغم خنـدة گل بر دماغـم مي بي  خورد کند بر طبع داغم مي چون تبسم مي  

  استغناي کشميري
در خدمت محمد شجاع خيلي ,  در عهد شاهجهان ظهور يافته.مير عبدالرسول نام داشت

مصدر خدمات گرديد , مالزمت عالمگير پادشاه همي رسيده بعد از او به. تقرب داشت
تقريب مطلب  نويسد که به مي» عالم مرآت«سراي عالمگير در  خان خوجه بختاور

  :عرض رسانيدن اين رباعي براي من گفته آورد به
  اکسير سـخن اي خان بلندقدر  
 دالن جمع شود تا خاطر آشفته

  فرمان زمان تو خـوانين زمـن      
 يکبار بگو حـرف پريشاني من

در آخر . کرد باور مي, شنيد هرچه از هرکس مي, اي بوده مير استغنا عجب مرد ساده
  .٢عمر شصت سالگي در دهلي از حيات مستعار استغنا گزيد به. عمر ترک تعلّق کرد

  اوجي کشميري
نويسد که  از شعراي آن وقت مي, ت اقليم در زمان اکبر شاهي تأليف نمودهصاحب هف

  :از اوست. ديوان مختصري دارد. م وقت خود استاز سخنوران مسلّ
  ٣رو بود دانم يقين که روز جزا سرخ  هر سر که بستة غـم فتراک او بود  
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  بينش
 عمر در آنجا سبب بودن کشمير که تمام ليکن به, اگرچه اسالف او از ايران بودند

مشق بسيار پخته کرده در , کشميري مشهور شده از استادان وقت بوده سربرده به هب
  :چنانکه. اشعارش تازگي و نازکي بسيار است

  آيينه چون شکسته شد آيينه خانه است  تـگاه اوسـني از نـم چمـارة دلـر پـه  
  گير ي کشتيد چون شناـهيچ جا نرس به  رـن از ره تدبيـناي مـن محيط شـدري  
 ١نشين مد نگاهم چـون چاره بود خاک  در راه حصـال تـو ز بس چـشم براهم  

  جنوني کشميري
فضايل و کماالت آراسته در  به. کشميري است,  تخلّص»جنون«خواجه ابوالفتح خان 

خدمت ديواني گورکپور سن  لباس نوکري از درويشي بهره داشته در عهد عالمگير به
سرافراز بود در آنجا توطّن گزيد و در عهد شاه عالم بهادر شاه ده و اَةاعمال صوب

سير  بعد از معزولي همانجا در اوايل عهد فرخ. آباد رسيد ديواني صوبة عظيم به
گورکپور نقل نموده و مقبره که خود ساخته صاحب ديوان  نعش او را به. درگذشت

. نمايد معزّ و مکرم زندگاني ميآباد  امروز نبيرة ايشان خواجه ابوالمظفر در عظيم. است
  .يک شعرش نوشته شد

  ٢ايم مژگان سفيدي جوي شير آورده ما به  پيـر کار تيـشة فـرهـاد از ســوزن کنـد  

  جويا
زادة ايراني است چون توطّن در کشمير اختيار  اگرچه مغل. اسم شريفش داراب بيگ

, کمال رسانيده  بهعشق. کرده بود آنجايي مشهور شده صاحب سخن عالي همت بود
اند  داراب بيگ جويا و کامران بيگ گويا دو برادر تخلّص از ابوطالب کليم اختيار کرده

اما مشق کامران بيگ گويا بيشتر در خدمت سامري تبريزي درست شده و فتح بيگ 
هفت هزار بيت  همه حال ميرزا جويا ديوانش قريب به به. تسکين نيز برادر ايشان است
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ه اگرچه تبديل در شعرش بسيار واقع شده ليکن چون معني بند است اين نظر آمد به
مهدي بيگ صحبت . گو است قسم اتّفاق افتاده عرض استاد فن خوش خيال و پخته

خان آرزو   باتخلّص برادرزادة او درين زمان شاعر خوش سليقه و خوش صحبت و
 ساطع و اکثري از خوش بسيار آشنا بود عبدالعلي طالع و عبدالغني بيگ قبول و ملّا

فکران کشمير از تالمذه جويا اند در عصر عالمگير پادشاه در خانة او هنگامة صاحب 
  :اين قطعه از قصيده او است. از اساتذه مقرره است. سخنان کشمير گرم بود

  ن تنـمن تو روييـثل دشـم ود بهـر بـاگ  فـرمـايي کمـند را چـو تـو کار سـنان به  
  ١گهي گذر کند از وي چو رشته از سوزن  کـه سـرپنجـه عـدد بنـددمعـر گهـي بـه  

  حيرتي
, بند خيلي شاعر زبردست ايهام, حيرتي تخلّص از واليت لون بوده, الدين موالنا تقي

, گفتار گو و شيرين بسيار بذله. صاحب تالش است, ياب معني, خوش فکر, خيال نازک
در عهد اکبر . بود هند آمد و در رکاب مي همراه همايون پادشاه به, حاضر جواب بوده

حيرتکدة  سال نه صد و هشتاد و نه به شاهي در اثناي سفر کشمير بر لب آب چنپات به
  :از فکرهاي برجسته اوست. فنا واصل شد

  ٢ت مـراـم گنهي نيسـمـن اگـر غـرق گناه  همه را لطف تو چون مژده رحمت داده است  

  سرخوش
خلف ارشد محمد زاهد است که , سرخوش تخلّص, ضلالشعرا حضرت محمد اف افضل

بعد از واقعة خان مرحوم چون مردم . در سرکار عبداهللا خان منصب مير ساماني داشت
زادگي و سرکار  خانه هر پنج پسر محمد زاهد نيز به, او داخل نوکران شاهي شدند

 والدت. عالمگير پادشاه اشتهار يافتند ميان سرخوش پسر ثاني محمد زاهد است
عبارت . نظير کشمير بود عهد شاهجهاني در جنّت سعادتش در سال هزار و پنجاه به با
تاريخ , رعايت نام خود جبراً گرفته  موسوي خان بنابهکه از مير معزّ» افضل اهل زمانه«
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آنچه محمد طاهر نصرآبادي در احوال ايشان نوشته که الهوري است و در . تولّد اوست
گير طبع بلندش بود  هرحال از آغاز شباب دردِِ سخن دامن به,  غلط کرده,باشد الهور مي

. ها برداشته تا از اساتيد روزگار گرديد فايده, صحبت استادان اين فن رسيده و به
در رسانيدن پيش , طرز ميرزا صائب را پخته کرده, دست آورد سررشته عالم معني به

بعد از آن . گذرانيد شيرازي مشق مياوايل پيش منعم حکاک . نمود مصرع کارها مي
خدمت محمد علي ماهر پيوست و از صحبت آن نشئة فيض ازل سرخوش کيفيت  به

ديگر استادان   باو. از ياران قديم ميان ناصر علي و مير معزّ فطرت بود. معني گرديد
داري اجناس  منصب چهار بيتي و تحويل هاي شيرين داشت و آخر عمر به عصر صحبت

دارالخالفه درآمد و متّصل چوک سعداهللا خان حويلي  مدرس سرافراز شده بهصوبة 
خط جلي نوشته بود که  ساخته اقامت ورزيد و بر هر دو تخته دروازه اين دو فقره به

  :شود اليوم خوانده مي
 نياز است اگر نيايي حق بي  اگـر بيـايي در بــاز اسـت  

قدم گاه  متّصل به. جهان آفرين سپرد  به عمر هفتاد و شش سالگي آزادانه جان به
  .پاک بود و پاک ماند و پاک رفت. رسول مدفون گشت

  الله سکراج
يافته و حکيم چند ندرت که از » آه افضل دهر«تاريخ وفاتش از عبارت , سبقت تخلّص

  :از اين مصرع برآورده, شاگردان آن جناب بود
 از جهان رفت آه عارف پاک

جواب , بيت است و صاحب تصانيف مثل نور علي نورکلّياتش قريب پنجاه هزار 
  :اش اين است مطلع, مثنوي موالي روم

  کنـد غـمزة سـاقي روايت مي  کند شيشه از قلقل حکايت مي  
  :و ديگر حسن و عشق نام که آغازش اين است

  ١داغم سرنگون کن داني به نمک  الهي سـوزش دردم فـزون کـن  
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  ميسل
, سليقة سخنوري عالي داشته, من اعمال ري. تهران استاز , سليم تخلّص, محمد قلي
هندوستان  در اوايل عهد شاهجهاني به. ياب بود معني, خيال نازک, دان زبان, بند اصطالح
شعر بسيار در مدح او . در خدمت نواب اسالم خان وزير اعظم اعزاز تمام يافت, رسيده
. فت سفر واپسين اختيار نمودسال هزار و پنجاه و ه نظير کشمير به در جنّت… گفته

نام کشمير کرد و نيز  هند آمد آن را به چون به, مثنوي که در تعريف الهيجان گفته بود
اما اکثر معاني لطيف و غريب مخصوص . نوشته که شهرتي در اخذ معاني مردم دارد

  .ذات طبع او هم هست
  :گويد مؤلّف سفينة خوشگو دربارة سليم تهراني مي

. پهلوي کليم و قدسي و ملّا غني آسوده است.  تاريخ وفات اوست»رضوان«لفظ 
اين بيت در منقبت از : گوید مؤلّف سفينة خوشگو دربارة سليم تهراني می

  :شود قصيده او بسيار خوب واقع شده نوشته مي
  ١اهللا چـو معني آمـد بيرون علي ز بيت  غرض ز بيت بغير از ظهور معني نيست  

  سالک
مدتي در اصفهان . سالک آدميت بود, سالک, سالک تخلّص, زوينيمحمد ابراهيم ق

نظير  جنّت سيرکنان به, از آنجا عازم هندوستان شد. جليس ميرزا اسير شهرستاني بود
, چنانچه در مثنوي احوال آمدن و بود و باش آنجا مفصّل منظوم نموده. کشمير رسيد

چندي رفاقت مهابت , ها کرده شاعرهطالب و کليم و قدسي م  با.هندوستان رسيد لهذا به
, آنچه اندوخته بود, طرف عزم وطن کرد از همان به, دکن رفت بعد مدتي به, خان داشته

قزوين مراجعت کرد و  چنان مانده باز کامياب به. هند آمد غارت خويشان داد باز به به
  :گو است از اشعار اوست غرض بسيار پاکيزه. همانجا فوت شد

  مجموعـة محمـود و اياز اسـت دل مـا  اـت دل مـياز اسـرم نـر گـسو ـبا ناز ت  
 ٢ايم ما حاصل همين که نامه سيه کرده  ايم مـا خطّ و خـال تبه کـرده عمري به  
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  ملّا شيدا
 سيکري ةصاحب طبقات شاهجهاني نوشته که مولد و منشا او قصب, از هندوستان بوده

ها داشته و داخل  شعرا صحبت  بالشکر رفته هدهلي آمد و ب اوايل به. پور است  فتح عرف
اگرچه نصرآبادي . گو است شيدا استاد فن و بسيار پخته. احديان سرکار پادشاهي گرديد

پاره کاغذ نوشته ليکن  دماغي آنها را به نوشته که قريب پنجاه هزار بيت نوشته و از بي
 خاتمه ديوان خود نثري هر حال ملّا شيدا در به. شود کلّياتش صد هزار بيت شنيده مي

در , بالجمله شيدا آخرکار از سرکار واال وظيفه گرفت. تعريف کشمير نوشته است به
نظر نيامده  تاريخ وفاتش به. گير گرديد و هم آنجا رحلت کرد نظير گوشه کشمير جنّت

دو هزار بيت تمام  مثنوي در جواب مخزن اسرار به. ليکن اواسط عهد شاهجهاني است
  :غازش اين استکرده سرآ

  ١مـ الرحيحمٰٰنم اهللا الرـبس  آمده سرچشمة فيض عميم  

  ميرزا صائب
گويان حضرت ميرزا محمد علي صائب تبريزي استاد اساتذه روزگار و  ابواآلباي تازه
 در عهد صاحب ٢الدين شيرين قلم بود کار از فرزندان شمس بندان نادره سرآمد معني

گويند . هندوستان تشريف آورد عزم سير و سياحت به قران ثاني شاهجهان پادشاه به
اليه در کابل و خان مشار  باچندي. باعث آمدن ايشان استدعاي ظفر خان احسن بود

  .٣کشمير بوده و همراه وي تا دکن رفته

  ملّا طغرا
گفت از  قلم آورده که شخصي مي اگرچه نصرآبادي نوشته که تبريزي است و باز هم به

در اکثر اشعارش شيفته هم .  و مشهور است و همين صحيح استمشهد مقدس است
  …نمايد که تخلّص مي
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در نظم و نثر کوس استادي . هندوستان رسيد بالجمله در اوايل عهد جهانگيري به
و . نظير متوطّن شد کشمير جنّت هند آمد همانجا بود آخر عمر به از وقتي که به. نواخت

و آن قدر قبول يافته که . دا جدا مشهور استهمانجا درگذشت و رساهاي منشآتش ج
نگارد و متبع ملّا ظهوري  طريق و طرز خاصي خود هم مي اکثر به. خوانند ها مي در مکتب

  :مثنوي در تعريف کشمير گفته از آنجا است, کار برده است و اصطالحا نيز بسيار به
  سمندش در نظر گلگون نمايد  زارش آيدـز ره گلـواري کـس  
  که رنگ از چهرة رفعت پريده  يدهـش رسـه کوهـي قلّجاي به  
  ش در ميان سنگ مردهـکه آت  چنان در وي برودت پا فشرده  
  ١هـا سـپاهش نيازي هجوم بي  فــضاي المـکـان بارگـاهش  

  علوي
قابليت و صالحيت موصوف  بسيار به. کاشاني است, علوي تخلّص, مير محمد طاهر

کشمير رفته و همانجا   اوايل عهد عالمگيري از وطن بهدر, الجمله تحصيل کرده في. بود
  :نام او در زمرة شعر وي مشهور است. درگذشت

  امشبم چون شيشة مي دل ز تنهايي پر است
  ٢الي کنمـدلي کو تا دلي خـهمچو ساغر هم

  ملّا غني کشميري
صاحب سخن . نظير کشمير است اصل آن جناب از جنّت, غني تخلّص, ملّا محمد طاهر

فرمود که کالمش دون  چنانچه جواد درويشي اکثر مي. رکار استاد فن جادونگار استپ
عرصة  جايي که به, آن قدر پاية او بلند افتاده. کالم خالق و فوق کالم مخلوق است

چنانکه . گذاشتند مثل ميرزا صائب و استادان قديم قدم فهميده مي. آيد گفت و گو مي
اي کاشکي : گفت ن بيتش آن قدر رشک برد که ميمشهور است که ميرزا صائب بر اي

الجوابش را  دادم و اين يک بيت عديم اين کشميري مي به, ام آنچه من در عمرم گفته
  :داد من مي به
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داراب بيگ جويا و 
کامران بيگ گويا 
  دو برادر تخلّص
از ابوطالب کليم 

 .اند اختيار کرده

  گرفتار شدم, دام هم رنگ زمين بود  رخ سبز مرا کرده اسير خط سبزي به  
  :برد امروز حضرت ميرزا بيدل بر اين بيتش رشک مي

  دشت کر خان است بهخبر آمدن لش  
  خيمة آبله گـر دسـت دهد برپا کن  

شيخ فاني . و او شاگرد رشيد محمد محسن فاني است
هم مشق   با,دو شاگرد داشته که حاجي اسلم و مسلم باشند

خدمت شيخ مشق  به. کردند و هم طرح بودند مي
بندي استاد برآمد و  ملّا غني در طرف ايهام. گذرانيدند مي

گويند . ماند سالمت روي مي عرش کمال رسانيد و مسلم همچنان به ال بهحاجي اسلم خي
چنانچه فقر اختياري داشت و تا بود . اختيار کرده بود مال غني واحد العين بود و فقر به

الشّعرا آمده که لفظ غني تاريخ  در کلمات. در ارباب دنيا نرفت از کشمير بيرون نيامد و به
ص کردن اوست و هم در آنجا است که ديوان او را مير ابتداي شعر گفتن است و تخلّ
  :بعد از آن غني مطلعي پيش ميرزا مذکور خواند. محمد علي ماهر ترتيب داده

 م نيستـالم غـچـراغ اسـت اگـر بـزم خي بي
 مصرع ريخته شمعي است که در عالم نيست

 نوشت که از نصرآبادي. گفتار ريخته همين خواهد بود, ماهر بر ايهام شوخي کرده
دار کشمير فرمان  سيف خان صوبه القولي استماع شد که شاهجهان پادشاه به صحيح

موالنا غني . ميان آمد چون تکليف اين معني به. فرستاد که ملّا غني را روانه حضور نمايد
عرض : غني گفت. خان فرمود که در جواب سلطان چه بايد نوشت, ابا و امتناع نمود
الفور  غني في.  خان فرمود که چون تو عاقلي را چگونه ديوانه نويسم.کنيد ديوانه است

بعد از چند روز فوت شده اما اين . صحرا نهاد گريبان دريده که چنين بنويس و روي به
چه وفات موالنا غني . روايت فوت شدنش در عهد شاهجهان پادشاه غالباً درست نيست

, مريض حنّاق واقع شده و هفتم هجري بهدر سال هشتم عالمگيري موافق هزار و هفتاد 
ام که مسلم شاگرد ماهر ديوانش جمع کرده و در  چنانچه از کشميريان کهن سال شنيده

  :مصرع تاريخ فوتش اين است. آنجا نوشته
 دار غني دار سخن سخن بي
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و آن سيرگاه .  پهلوي قدسي و سليم مدفون استنظير در تخت سليمان جنّت
گويند شش ماه صاحب فراش مانده در آن ايام تمام اشعار . صاحب طبعان آنجاست

حضور خود  آنچه تازه و کارآمد بود نگاه داشته و باقي به, گوش تأمل شنيده خود را به
  :خان صاحب آرزو حاشيه نوشته, بر اين بيت ملّا غني. ضايع ساخت
   کرد شيرين دست خود بر گردن خسروحمايل

  ن داردـک وهـون کـخ تن بهـنا بسـل حـمگر مي
عجب معني تازه و عجب اندازه . الجواب است پيش فقير اين بيت ملّا غني عديم

اين رتبه  اما به. نزديک بدين حکيم شفايي گفته, ست دارد گويا ما فوق طاقت بشري
  :نيست
  حسن سياه آنجا گر هست خال خال است  استکشمير در صباحت روشـن گر جمال   

*  
 ا بـرخـاسـتيـمـزم آمـد و مـا از حـيـيار در ب

 ١ما برخاستيم, چون نگين تا نقش ما نبشست

  غني بيگ
اند و وي  آبا و اجداد هميشه معزز و مکرم بوده. از اسدآباد همدان است, غني تخلّص

در ,  تجارت سفر اختيار نمودهعنوان به… عهد شاه عباس ماضي عظمت تمام داشته به
نقش صحبت و رفاقت درست , ملّا نظيري نيشابوري برخورده, حسان زمان  باخراسان
ساالر پيوسته مالزم بزم و رزم  صحبت سپه به, هندوستان آمده همراه او به, نشانيده
کشمير واليت  تاريخ هزار هجري به از اتّفاقات به. شعرا از او اعتبار تمام گرفتند, گرديد

در , ميرزا يادگار گل که از اقوام نواب سيد يوسف خان مشهدي بود  باافتاد و در آنجا
هم  نسبت خاصّي به, کرد ها مي افواج قاهره جنگ  بامکرر, کشمير لواي بغي افراشته

  :رسانيد و در روز جلوس او در تخت سلطنت کشمير اين رباعي گذرانيد
  بنشين, نشيني خرم و شاد مي, خوش  يـنبنشـ, نشـيني بر تخـت مـراد مي  
  ٢بنـشين, نيشني بر جـاي قـباد مـي  نـشـان نشـاني بـه کـنار مي دولت بـه  
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  فروغي
در تاريخ شاهجهاني نامش داخل . از شعراي معتبر عهد شاهجهاني است. کشميري است

ه از نظر آب و تاب گفت آباد بسيار به مثنوي در تعريف آبادي دارالخالفة شاهجهان. است
  :حسن افتاد از آنجاست… اقدس گذرانيد

 ١آباد شـد انـن شـاهجهـهمـي  از خود ياد باشد جهان را گر به  

  فاني کشميري
از علوم الهي . نظير است از اکابر جنّت, تخلّص, فاني, شيخ بزرگوار شيخ محمد محسن

در اوايل . دو طبيعي و منطق بهرة وافي داشته و از مشرب فقر چاشني بلند ساخته بو
از . منصب شده در وطن خود اقامت گزيد سببي بي آباد باز به عهد جهانگيري صدر اله

آبادي است و شاگرد ملّا  اله, اهللا شود که مريد شيخ محب مثنوي وي چنان ظاهر مي
همه  به. زاده بلند اقبال کتب تصوف در خدمت شيخ گذرانيده پادشاه, صرفي کشمير بوده

  :دو هزار بيت مشهور و متداول است از آنجاست بزرگ بوده ديوانش بهحال شيخ مردي 
  ٢نا راـود رنگ حـردم نمـم ک بهـاش  ديده نهان داشت نقش آن کف پا را  

  فرصت
پايه درستي رسانيده  مشق سخن به. اهللا است االصل بوده از شاگردان شاه گلشن کشميري

خيلي . افتاد اکثر ديدنش اتّفاق مياهللا  خدمت شاه گلشن شد به ها حاضر مي در مشاعره
فرمود در هزار و صد و سي و  بر فقير توجه بسيار مي, زاده مرد آدمي. جوش بود گرم

  :از او است, جنّت حقيقي خراميد نظير کشمير به هشت از جنّت
  ٣موي سفيد من نمک اين شراب شد  مستي شباب پيري رسيد و رفت سيه  

  قبول
, رهنماي دانايان و نادانان, قبوِل تماِم استادان, غني نام, المقام رفيع, االيهام مروج

نازکي ايهامش چون صبح , قبول تخلّص, ميرزا عبدالغني بيگ, الفروع واالصول حاوي
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٥

  

, رنگ قبول بر چهرة عالم بسته و براق معانيش چون مهر منير شان تابش انجم شکسته
نظير شاعر غرا و   سخن بيدر تمام اقسام. نظير کشمير است اصل آن جناب از جنّت

حوصله  فراخ, منش پيشاني و بزرگ شگفته, شاگرد ميرزا داراب بيگ جويا تخلّص بوده
طبعش نظر . بند صاحب کمال بود تالش ايهام نازک, خيال بلندهمت و آراسته و خوش

خصوصيت   لفظي توجه تمام فرموده بود بلکه اين طرز را در اين جزو زمان به بر ايهام
  .در آن شعر رعايت طرز خود از دست نداده. اج داده چنانچه اين معني شعري گفتهرو

در مقبرة حضرت . در هزار و صد و سي و هشت دعوت حق را لبيک اجابت گفت
کلّياتش از قصيده و غزل و رباعي و مثنوي قريب بيست . الدين اوليا مدفون است نظام

  :١هزار بيت تدوين يافته

  کليم
سبب بودن  ابوطالب کليم همداني مولد و کاشاني موطن به, اِن هفت اقليماستاد استاد
  :چنانکه گفته

  ز نهار مگوييد کليم از همدان نيست  در دامـن الـوند اگر غنچه شـود گل  
چنانچه اشتهار دارد از , فقير آرزو را شبهه بود که نام اين استاد ابوطالب است يا نه

شود ليکن از مصرع قطعة تاريخ  تب تواريخ ظاهر مينثر ملّا طغراي مشهدي وغيره و ک
توفيق رفيق طالب «: سمت ايران گفته خودش که در باب رفتن خود از هندوستان به

  :و از اين مصرع که ملّا غني در قطعة تاريخ وفات او گفته» آمد
 طالبا آن بلبل باغ نعيم

 عهدة پايتخت هرحال شاعر به. رسد که نام ناميش طالب است ثبوت مي چنان به
در . بخت در اقسام سخنوري طاق و گل سرسبد انفس و آفاق بود نيک, استاد فن

در آغاز . شاعري طرز وي بر معاصران غالب افتاده شعرش درد و سوز بسيار دارد
آموزي پيش گرفت و از تحصيل علوم فراغ حاصل کرده  شيراز شتافته دانش جواني به
هندوستان آمد در خدمت مير جلمه  هد جهانگير بهدر اوايل ع. کمال رسانيد مشق به
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  ٦٤٦  قند پارسي

  

دو سال ماند . عراق رفت برد و همراه او در هزار و بيست و هشت به االمين بسرمي روح
خطاب  ثاني گرديدو به هند تشريف آورد رفته رفته منظور نظر صاحب قران باز به
نظوم کرده و صلة آن قدرت م را بسيار به» ظفرنامة شاهجهاني«الشّعرايي نام آورد و  ملک

  .زياده از توقّع يافته و آن هما را صرف فقرا و شعرا کرد
گير شد در سال  نظير گوشه کشمير جنّت در آخر عمر از سرکار واال وظيفه گرفته به

اي که الحال کليم و سليم  هزار و شصت و يک همانجا وديعت حيات سپرد و در مقبره
. د و جاي بلندي است سيرگاه اهل معني استان و قدسي و غني هر چهار شاعر آسوده

  :نمونة کالم اين است. مثنويات سي هزار بيت است  باکلّياتش
  بـدنــامـي حـيــات دو روزي نـبود بيـش

  سان گذشت تو که آن هم چه گويم کليم با
 اين و آن يک روز صـرف بستن دل شـد به

 ١کندن دل زيـن و آن گذشـت روز دگـر به

  معني کشميري
نصرآبادي نوشته که , ولد حاجي علي کشميري, معني تخلّص, اجي حيدر عليح

فرمايد  خواب ديد که مي شب امام را به. زيارت مشهد مقدس رفت به, پدرش کر بود
کشمير رفت حاجي حيدر علي  بعد از آنکه به. تو دادم عوض گوش فرزند صالحي به

الشّعرا که  اما صاحب کلمات. ر رسيدمردم کشمي معني متولّد شد و نفع بسياري از او به
نوشتند  روي هوا مي او را ديده بود آوده که ملّا معني خود کر بود آنچه از انگشت به

. زبان اوست که هر دو گوشش کر باشد  باهمه حال ما را کار به. داد دريافته جواب مي
  :از اوست. شاعر خوش نقط صاحب فن بلند تالش است

  کند ما را زبـان خـامشي در پـرده پيدا مي  آيد کست رنگ ميصداي دل طپيدن از ش  
*  

  ٢بـوي بهار گشتـم و نخـل خزان شدم  در گلشن زمانه ز نيرنگ حسن و عشق  
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٧

  

  موالنا محمد ماهر
اش همين بس که  شاهد استادي, همتايان خود بوده در فضل و کمال و شعر و انشا از بي

در . نواخت  کوس انا والغير ميهمچون سرخوش کسي شاگرد اوست در هندوستان
نشأتين بيتي در تعريف پير خود گفته مؤلّف خوشگو بسيار از آن محظوظ  مثنوي جامع

  :است اين است
 خود بر سر گور خود نشسته  يات رسـتهـدر زنـدگي از ح  

در مثنوي ديگر که در مدح بيگم صاحب است بيتي گفته که بيگم بعد از هزار 
  : هزار روپيه خريداري نمود اين است تحسين و هزار آفرين به

  که خود پنهان و فيضش اشکار است  ذات او صـفـات کــردگار اســت بـه  
نظير فروکش کرد  آخر عمر در کشمير جنّت. رسا بود هرحال خيلي صاحب طبع به

ميان سرخوش اين قطعه در تاريخ . جنّت خراميد تا در سال هزار و هشتاد و نهم به
  :وفاتش گفت
  رازــني طـر معـاهـان مـزم جهـف ز بـحي

  وت شدـدح مـال از قــج وصـکن هـت بـمس
 سرخوش غمديده خواست سال وفاتش ز دل

 ر مـا فــوت شــدــگفـت خـرد آه آه مـاه
هاي رنگين  ديواني ضخيم و مثنوي. شاعر ماهر خوش سليقه شيرين کالم بود

  :گذاشته از اوست
  ١رـباشـد دو اسبه تاختن شهـسوار عم  ر عمرز آمد شد نفس که بر او شد مدا  

  ماهر کشميري
  :اين دو بيت از اوست, از شعراي زمان اکبر شاهي بوده

  رود خاک برسرمي, ناله بر لب, شعله در جان  رود ر ميـت دةــدي و دل باـوي تـر کــاز س  
  ٢رود مي رسرتـو ب گـر بگويم آنچـه ما را بي  خروش در دـآي بلـبل افـتد پـروانه در شعله  

                                                   
 .۶۴۳-۵  ص,م اصغري کلسيدح يتصح, داس بندرابن,  دفتر دومسفينة خوشگو ي دورة دکترةامن انيپا  .1

 .۶۶۰  ص,همان  .2



  ٦٤٨  قند پارسي

  

  مستغني
در عهد اکبر شاهي کوس . مستغني تخلّص پسر علي صيرفي کشميري است, موالنا امين

  :اين است. دست آمده هزار سعي به يک بيت از او به. نواخت سخنوري مي
  ١قيامت خجلم که ز ايمان چنين تا به  برهمن گـرد تو گـردم ره کفرم بنما  

  موالنا مظهري
صاحب مآثر رحيمي نوشته که تا حال . نظير است مير جنّتالحان کش عندليب خوش

. وري علم مفاخرت نيفراخته از کشمير برنخاسته و در ميدان شاعري و دانش, همچو او
قصد زيارت امام رضا عليه السالم و سير ايران از وطن سفر اختيار  در عنفوان شباب به

ميرزا قلي ميلي و ولي دشت در آن زمان خواجه حسين ثنايي و . هرات رسيد نمود به
بياضي و محمد ميرک صالحي و مير مغيث و عبدالعلي نجاتي در خراسان کاله گوشة 

  :وجود صغر ِسن و مشق کم اين قصيده را که  باشکسته وي داني بر آسمان مي سخن
  که پيش ديدنش افزون کند تمنّا را  چـه حـالتست ندانم جمال سلمي را  

  :اين چند بيت از غزليات اوست. مسلّم همگنان گرديد, بر جميع مستعدان خواند
  گلگشت بوستان دارد درون خانه به  فـداي آينه گـردم که دلستان مـرا  

*  
  بر خـاطـر آسـمان گران اسـت  چشم ما گران شد هرکس که به  

*  
  ٢چـه آشـنا نگهي بـود چـشم ليلي را  ببست ديدة مجنون ز خويش و بيگانه  

  مشرب اصفهاني
در . نا حکيم عبدالرزّاق مشرب متخلّص از سادات عالي درجات اصفهان استموال

 در قصبة بريلي توطّن گزيد و, هندوستان رسيده اواخر عهد عالمگيري پادشاه به
مدتي در . برد سرمي چندي در لکهنو به. سادات آنجا قرابت پيوند در ميان آورد با
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٩

  

واليت  در اواخر عمر به. نظير گذرانيد کشمير جنّت  طالع تخلّص به, خدمت نوازش خان
بلکه زيادتي , آورد در فن سخنوري و سخن فهمي از هيچ کس پاي کم نمي. سند رفت

در تذکرة سيد غالم علي آزاد او آمده که ديواني صد و بيست هزار بيتي ترتيب . داشت
اين دو سه شعر . گفت داده و آن قدر قدرت داشته که روزي هفت هشت غزل مي

  :فقير رسيده به
 دل از شـوق شـهادت اضطـراب سـاکـني دارد

  درياي شمشيرشةچو جوهر جسم من شد موج
*  

  ١اميد نگه داشتن از هيچ کسم نيست  آن طاير مجروح ضعيفم که درين باغ  

  نديم
شاعر . ملّا غني هم طرح بود  با.از اکابر اين فن است, موالنا کشميري بوده

نصرآبادي در تذکرة خود آورده که . سنج بود ب نکتهيا طبيعت بلند تالش معني خوش
ازين مصرع مشهور برآورده در قطعه . ملّا نديم تاريخ فوت کمال نامي که رفيق او بود

  :بسته
  شــد کمــال از دهــر بــي او دلگــشا
 سـال تـاريخ وفـاتـش شــد رقــم

  ني نواي چنگ و ني بانگ ني است       
 هـر کمـالي را زوالـي در پي اسـت

در اين معني فقير خوشگو شبهه دارد که عدد اين مصرع از هزار و دويست ليکن 
  :اين اشعارش پسند افتاد. تجاوز است و تعميه در قطعه نيست واهللا اعلم

 وس بسيار استـذوق مردن بود اندک چو ه
 خواب کم رو دهد آنجا که مگس بسيار است

*  
  ت گل بندندـمضمون خوشي بر صف  صـوت بلبل بندند آن رفت که دل به  
 ٢کمي پل بندند چـون آب نهد رو به  يابي مي وا شـده ره فـوج غـم ز کم  
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  ٦٥٠  قند پارسي

  

  ناطق
دو کس گرفتگي . سه کس موزون شدند. ايشان چهار پنج برادر بودند. کشميري است
يافت  اما اشعار ايشان کم. اند يکي لکنتي و يکي ابکم تخلّص کرده بوده. بر زبان داشتند

  :از اشعار اوست. ملّا طاهر غني هم هم طرح بود  باکرد و ع انوري ميملّا ناطق تتب. شود مي
  ما باش پريشاني ما هم کم نيست گو به  دل آن زلـف اگـر راه نيابـد غـم نيست  

*  
  ١داند دلم سرگشتگي را گردش پيمانه مي  دانـد جـنونم نالـة زنجـير را افـسانه مـي  

  موالنا نامي
  : اوستاز. نام فقير بوده کشميري گم

  ٢شود وز ديده نقش روي تو زايل نمي  ودـش ايل نميـغير تـو م هرگز دلـم به  

  اسالم خان واله
اسالم خان بهادر واله تخلّص از امراي عهد شاهجهاني و  ميرزا ضياءالدين مخاطب به

. عالمگيري بوده مصدر کارهاي نمايان گرديده از اوالد شيخ بزرگوار سليم چشتي است
داري کشمير ناظم مستقرالخالفه اکبرآباد بود هم در آنجا در سال هزار و  بعد از صوبه

مسجدي که خود بنا کرده  هفتاد و چهار وفات يافت در مقبرة مير نعماي اکبرآبادي به
مرد اسالم خان واال «: موالنا غني کشميري تاريخش گفته اين است. بود مدفون گرديد

  :ستسليقه سخنوري درست داشته از او» جاه
 وسعتي پيدا کن اي صحرا که امشب در غمش

 ٣زنـد رون ميـه بيـر آه مـن از دل خيمـکـلش

  درويش يوسف
مدتي در مدرسه , تأمل نمود اصفهان رفته ميل به به, از اکابر شعراست. کشميري است

د هم رساني نويس اصفهان خانه به امداد واقع بعد از آن که به. تختگاه هارون بود واقع به به
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٥١

  

. آرا و نمکين بود بسيار مجلس, استعداد وافر فراهم آورده بود. گذرانيد و در آنجا مي
اين دو رباعي . داشتند طبعش خالي از لطفي نيست او مي سالطين صفويه مهرباني تمام به

  :آيد از او نوشته مي
  ست در بادية عشق که اندر شادي      

 از عـف عف غير بـر نگردي زنهار
  سـت   رعنا بادي  درد و غم او غزال    

 ست اديـانة آبـگان نشـکه آواز س
*  

  اي آنکه تـرا ديـدن رويـش هـوس اسـت        
ــه   ــه ب ــن تکي ــار مک ــار  زنه ــش زنه   لطف

 

  ناالن دلت از بهر رخش چون جرس است        
  ١هر آهي شـعله آفـت خار و خـس اسـت          
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  ٦٥٢  قند پارسي

  

  ير کشمهاي يخ از تارخطّي دو نسخة معرفي
  بادآدري ساالرجنگ، حة موزة در کتابخانمحفوظ

  ∗عزيز بانو
 و ني ارزشمندترخطّي يها ه از نسخباد،آدرير حه ساالرجنگ، در شة موزة کتابخاندر

نادر و خطّي ة است، دو نسخه شدهوردآ ا جمعنجآ در ه کيثاِر زباِن فارسآ ِنيتر مهم 
وجود داردري کشمالِتي اِخي تارةباررارزش درپ .  

د است، از »ريواقعاِت کشم «ن کتاِبآ ِلاودر همان خان، کالزّري اعظم بن خمحم 
 ه معنون شدي غازه بادشاه شامحمدند ه هناِم بادشا هب  وه شدتأليف يجره ۱۱۶۰ ساِل

 هسندياصِر نوزماِن مع  تاا از ابتدري کشمالِتي اواقعاِت  برطين محآ ِنياست، و مضام
  .است

 ه ک موسوم است»هلشال ةحتفِر عالم هگو«ناِم  ه بري کشمخي تارخطّي ة نسخنيمدو
 يخي اثِر تارنيل ا اعظم کومحمد بن يمي اسلم منعمحمد عبدالقاسم الدين عي بدهسندينو

 عالم دوم معنون ه شايهموري تهنام بادشا هب  و کردلي تکمي قمريجره ۱۲۰۳ را در سال
 است، »ريواقعاِت کشم« بر مطالِب ينت مبيمي منعالدين عي کتاِب بده کني بنابرا.ديگرد

  . استه معروف گشت»ريواقعات کشم«عنوان   بهزي نري کشمِخي کتاِب تارنيا
 در خطّي ةصورِت نسخ ه به کيخي تارمهم دوتا کتاِب ارزشمند و نيجا، انيا در

  .شد ده خوامعرفي ساالرجنگ محفوظ است، ةموز
  

                                                   
  .حيدرآباد, رئيس بخش فارسي دانشگاه ملّي موالنا آزاد  ∗

 



   محفوظ در کتابخانة موزة ساالرجنگهاي کشمير معرفي دو نسخة خطّي از تاريخ  ٦٥٣

  

  مان خانالزّير اعظم بن خمحمد از »يرواقعاِت کشم« خطّي نسخة معرفي
 اري بسياطّالع »ريکشم واقعات« کتاب مؤلّف از شرح حاِل :نسخه  قيافة :الف

 .سدينو  مي خانمانالزّري اعظم ولد خمحمد او نام خود را .امديدست ن به
 ة سدِرياخ ياه در سالقيخط خوِش نستعل  باخطّي ة نسخني ا)ب۲ برگ(
 صفحات يرو  و بره صفح۳۴۶ برگ مشتمل بر ۱۷۳ در ي قمريجرهم هدزيس
 و  استه شده نوشتترم يسانت ۳/۳۰*۲۰/اينچ ۱۲*۹/۷ ه و در اندازي سطر۲۰

 ،ي فنواريبند هرد  ازخي تار در فن۴۵۲ِّ ةشمار  به کتاب.اند هوردآقلم   بهسيخِط نف
 يه حاشلگوني و ني طاليروشنا  باو باي زاري کتاب بسنيِن ا عنوا. استهثبت شد

 هرشکو قشنگ و پيلي خه شده قرمز نوشتيروشنا  با مطالبيها يخ و سرهديکش
 مه ي اثِر کرم خوردگيه است، گاباي و زمي ضخ،يد مقوا مجلّة نسخ.است

 خطّي يها ه نسخةني در گنجي درستگتيبغا  به کتابي ول.خورد  ميچشم به
 ل در جلد اوي چاپة کتاب در حدوِد دو صفحني و اشود  مييداره نگهکتابخان

  .١ استه شدمعرفي  موزه ساالرجنگخطّي يها فهرست نسخه
 نيلاو  وشود  ميغازآحمد و سپاِس خداونِد متعاِل   باه نسخ:پايان و غازآ :ب

  : استنيغاز کتاب چنآجمالِت 
ساد ِت طبقاِت منظر عالم کون و فه و نزجادي صفحات دفتر ابداع و انتيز”

 تيومي ذاِت اوست و قة بقا الزمتيمومي اله است کيالملک  مالکيسپاس و ثنا
 است از هگاني بشتي و ابدتي ازلخي تاره است کهگاني از صفات او يکي اءياش

 عرب و عجم ه چنِتي گلزکي عزا طي او بسضياِر فه و سلخ و از به غرسبب
  )۱برگ  (.“ و بلخري کشمهچ
 کون و ني روزگار در معرفت خالِق مطلِق اني ادگاريفرآ شياي در حمد و نپس

  :تيب . استه سرودواي نغز و شيها مکان شعر
  ارــِع خـانـــم يرع بــصـ موزونـــم ز  رارــ اسياـهد گلـفـگـشـ بشــضي فز”  
  يف بــ الکـي انــابــيـرو خــ سودـب  يـنـــعـم هـب درِت او راــــ قاِبــتــک  

                                                   
 .۵۰۲-۴ل، ص م، جلد او ۱۹۶۵ , ساالرجنگة خطّي موزيها فهرست نسخه  .1



  ٦٥٤  قند پارسي

  

   تويت جاـس ي پر است از تو و خالعالم  وـ تيواـه دـاشبن تـسي نهردـ پچيه در  
   توي فدايازـتانم و سـ از تو جان سمه   نثارِقي بود الهـاک من چـ ختـمش در  
  “ توي دارد سزاه چهري مشت خاِک تنيا  ستي تو نه در درگه و عجز کازي ناز ريغ  

 يها  شعرنيا  بهبد،اي مي هم ادامسلّ  ويه علاهللا ي صلّامبرينعت پ ف بالّؤ منگارِش
  .ميه عل مقام رضوان اهللاي و اصحاِب عال)ص(مدِح رسول

  راجــد خـتــسـاق بــفآ اِنــهاــش ز  اجـت و تـوت تخــدع ي بهــ کمحمد  
  رـش اثـالـمـر کـحـب  زمــيوـ جهـچ  رـبـش خـالــمـاِغ جـب  زمـيوـ گهـچ  
  تـاِن اوسـمـع  زيـبابـح کي لکـف  تـتاِن اوسـ زبسيرگـ بديـ خورشهـک  
  ييان توـاحِب فرمـ قُم فانذر صاري ددر  يي تا ابد سلطان تو مع اهللاي لري سربر  
  مبرندـغياص پـن خــت ارــ چنيـمـه  دـرورنــ سِبـياـن نــار تـ چنـيـمه  

  :دهد  مي شرحير ارِض کشميبائيگردد و دربارة ز  ميموضوِع کتاِب خود  به رجوعپس و
 نقوِش ِنيترباي زري خالِق قدعي احوال صناة اعجوباِني در بست ايا ه مجموعنيا”

 ة و کافاحتيفاق ارباب ساتّ ه به کريت نظ جنّري کشمة بلديعني ري تقدةکارخان
وا از اکثر بالد عالم ممتاز ه و لطافِت تينت و صفا، امه و نزتياصحاِب درا

  )ب۲برگ  (.“انباز است ي بهبلک
ن آ ِفيغاِز تصنآ خان، ساِل مانالزّري اعظم بن خحمدم خ،ي تارني اةسندينو
ن آ و از عنواِن سدينو مي يجره) ۱۱۴۸(شت هل و ه و چکصدي و ارزهکي
 ني ساِل شروع کردِن ابايشعِر ز به ابد وي  ميخي تارة ماد»۱۱۴۸/ريواقعاِت کشم«

  : استهکتاب را نظم کرد
  رـيمـات کشـبـاد ثـان بـهـ جدور  ري است براِت کشمضي مخزِن فبر  
  »ريواقعاِت کشم«اب ـتـام کـا نـب  رـيمـروع وارداِت کشـال شـ سشد  

  )۳برگ  ()ه ۱۱۴۸(
 معنون يهموري از دودماِن تي غازه شامحمد الدينند ابوالفتح ناصره ه بادشابنام
 کتاب اِني در پا. شدلي سال تکمهدوازد  مبسوط درِخي تارني اتأليف کاِر .کرد

  :دربرداردرا  کتاب ني ساِل اتماِم اهک نظم کرد مهم ي مثنوکي
  “ بودني اري کشمنِتي و زبي زهک  ودـرمـاز فـامش بـتمهاِل اـس به”  

  )ه ۱۱۶۰(



   محفوظ در کتابخانة موزة ساالرجنگهاي کشمير معرفي دو نسخة خطّي از تاريخ  ٦٥٥

  

 يري دبةسندي نوهتوان استنباط کرد ک  مي مطالب کتابة از مطالع:کتاب محتواي  :ج
 ني و اه بودناي بنيري و شاعِر شهزمودآ يِل قلمه ان،يب کير بايِخرؤ و مهتجرب با

 هوردآ مه فراري کشمالِتيا ينگه و فري و محلّيخيکتاب را در موضوعاِت تار
 يخي اثِر تارني اِني مضام.است

 ة بلدني بر احوال ا»ريکشم واقعاِت«
 هسندي تا زمان معاصِر نوا از ابتدر،ينظ يب
 . استطي محي قمريجره ۱۱۶۰ يعني

 فصل بنام هس  وهم مقدکيمشتمل بر
  .ه خاتمکي و »قسم«

♦ اجمال احوال و صفاِت اِنيب در« :مهمقد 
 ة بلدِفي باب توصني ا در.»ره شنيا

 و طول و عرِض ةحدوِد اربع  و استه کردانين را بآ وقوِع  و محلِّريکشم
  :هد کهد  ميحي را توضريکشم

 و ي سست اي عرضش جاه کمين اقلآل  اوه، چهارم واقع شده چمي اقلوسِط”
 است ه و پنج درجي عرضش خط استواهقيار دقه و چهجا و پن استه درجهس

  .“شمارند  ميرا داخِل بالِد خراسان نآت ه جنيبا، ا
طرف بدخشان و صوِب  ه بي شمالِني و زميله او بجانِب ديِ جنوبستانهکو”

 والحال يلهپک  بهور استه مشه است کيصوب مواضع هسان و جانب فرش باخر
  )ب۳ برگ (.“شود  مييهت منشي شرق است و طرِفهاقامت اقوام افاغن

 ير،ت نظة جنّن بلدآ يها زازن و بناها و چمير احواِل ارِض کشمياِن بي در اثناو
 .کند  مي سروده بودند نقلير کشميِف سابق که در توصيا شعريهاخ، شعررؤم

 نآ ياِنب  است، در»گ ناوير«ن آِب خنک دارد و ناِم آ که يا هدر ذکر چشم: مثالً
  :ديسنو مي
 يي در لطافت و گواراه کستگ ارناين وآ و منبع اصل زديخ ي برمه چشمکي”

  :ه گفتميطالِب کلاست المثل  ضرب
  

 مطالب يانالدين در ب بديع
ت نموده و  دقّيار بسيخيتار
شرح و   را بهيم مهيها نکته
  و بنابراينکند  مييانبسط ب

 بر کتاِب محمد يکتاِب و
 يِت و اوليتاعظم فوق

 . دارديمانهصم



  ٦٥٦  قند پارسي

  

  رد روزگارــرم و سـام از گ هردـ کيـابـانتخ
  “ ورناک راةب چشمآ و شي چشم خواشِک

ار و ه و فصِل بري کشميواه ةکند و دربار  مي را شرحه بلدني و ارِض اني زمنوِع
  :هد کهد  ميحي گلزار توضنياِن اتابست

 هالل نسترن و باة و دامنه برگهمواِر سه ياه داني ماي زار هوي ماي گلزار باشد باغ”
  .“استه هو کو اه ها در کناِر رودخانه و انواِع گله و بنفشنياحيو ر
 هج اقسام مروه در تابستان در کماِل لطافت است، چنانچري کشميواه حرارِت”

 هن نفحآ مي شمهوزد، ک  ميه کمي دوام نسليبر سب  و.شود  نميتدر اکثر اوقا
ت هتمرار نکسالا ي علني امي لطافت شمامي نسارد و ازآروِح بمشام ساکنان 

  )۴ب و ۳ اهبرگ (.“صبا
  : استه گفتيعرف

  “ديآبال و پر   باه مرغ کباب است کگر  ديآ  درريمـکش  بهه کي جانه سوختره”  
  )۴برگ (

  :هگفت ني از سالطيکي
  “ استني زمي بر روهست ک يشته بهالقصّ  تـ اسني چة خاني مگو رشک پرريکشم”  

  )۴برگ (
 ملک ني اور اسالم دره از دوِر ظشي پهدر حاالِت ارباب حکومت ک« :لاو قسم ♦

  )۶برگ  (.» کردند مشتمل بر چند بابيحکمران
 و  استه کرداني بنود راه اِني فرمانروااِني و با در ابتدري باب احواِل کشمني ادر
 قلم  به و از زماِن سابق قرنا بعد قرنمي قداري بسياه از کتابحاتي توضني ايبرا
 ه کيخي تارياه کتابي ترنکست و بعضه از.لي از قب.ه کردهوردند، استفادآ مي

  . نگاشتندهطرز ترجم ه بي فارسزباِن ه بخي توارني از اي قدرنيمسلم
 دنديسلطنت رس  بهعد از سطوع فروغ اسالم به کنيدر حاالِت سالط” :دوم قسم ♦

  ) الف۱۹ برگ (.ِ“ برخاستندريو از کشم
 مسلمان بودند احواِل ه کهيموريت  از سلطنتري غر،يقسم حکمراناِن کشم ني ادر
 و هلي قبني اي خانداِن چک و حکمرانة باب دربارني است، در اه کردانينان را بآ



   محفوظ در کتابخانة موزة ساالرجنگهاي کشمير معرفي دو نسخة خطّي از تاريخ  ٦٥٧

  

 ه کرداني را بناني اةيه و دودماِن شاريکشم دولِت چکان در انگذاِري خان، بنيغاز
  .است

ر ه شنيف ا متصره کهيموري تيه چغتائيه علنيذکر دودماِن سالط در« :سوم قسم ♦
  .»شدند

ِف اکبر ِد تصره است از عهيمورياِن مغل و ته احواِل بادشااِني باب در بنيا
 الِتي در تفص.ياز غه شامحمد هزماِن بادشا به  تاري کشمالتي بر اي غازهبادشا

 ري کشمة در بلده وروِد اکبر بادشاةا درباره تنهخ نرؤن، مأتم بالشهاِن مه بادشانيا
م هن را آ ِيراآ و بزم ه شاماِني خودش، نديع طبالِني بنابر مه بلکديستا  ميرا

  عنوان  به و.دهد  ميحيتوض
 ِريل تسخد چکان تا اوائه عي از ابتداه از شعراء و سخندانان کي جمعذکِر”

  )ب۷۵برگ  (.“ و قاِل بودنديل قرايآ کمال و چمن يارآ بزم يه، چغتائينسالط
 ه مثالً شا.کند يم  ذکرليبالتفص  رااني بواي بزرگ و شي و امثاِل شعرااحوال
 ني اممحمد ،ي علري موالنا م،يانه ابوالفتح، بابا طالب اصفري مگ،ي باهللا فتح
  .هريغ و
 بر ي غازه ذکِر اکبر بادشا. استهم کامل نقل نشد قسم سوخطّي ة نسخني ادر

 و نام  استهر داد تذکّهر شاه احواِل حکومت گواِني در به کديآ  مي۷۲۶برِگ 
 است ه شده سرخ نوشتيروشنا  به)۷۱۸، بر برگ ه بادشاريانگه جالدين نورهشا
  . استه نشداني و بسط بشرح  بهاِن مغله شاني احواِل دولِت اگري ديول

  )۱۷۰برگ  (» شهر استين که خاصة ايب بعض عجائب و غراياِنبدر «  :هخاتم ♦
 و ياه و خصائِص گلري کشميبايز  شگفت ويايا و اشه باب داستانني ادر

 ،اي ذکر اولخي تارني در ا. استه کرداني را بزيانگ رتيدرختان و عجائِب ح
  . استه شدانيم به ريِخ کشمي علماء و مشاا،يصوف

  »يرواقعاِت کشم« معروف به»لشاه لةحتفگوهِر عالم «ي  نسخة خطّمعرفي
 الدين عي از بد»ريواقعاِت کشم« به معروف»هلشال ةحتفِر عالم هگو« خطّي ة نسخمعرفي

  .ل اعظم کومحمد بن يمي اسلم منعمحمدعبدالقاسم 



  ٦٥٨  قند پارسي

  

خط   با»ه للشاةحتفر عالم هگو« ري کشمِخي نادِر تارة نسخني ا:نسخه  قيافة :الف
 ، و بره صفح۵۶۱ برگ مشتمل بر ۲۸۰ در ي قمريجره ۱۲۰۶ در ساِل قينستعل

 تر،م ي سانت۵/۲۱*۹/۱۸ / اينچ ۵/۸*۴/۷ ه و در انداز،ي سطر۱۵ صفحات يرو
 اِبي ناهنسخ« را باعنواِن هسخ نني، اهشناساِن کتابخان ه نسخ. استه شدهنوشت
 هثبت شد) ۴۶۳( هشمار  به کتاب.اند هوردآقلم   بهسيو خِط نف) Rare(» ميقد

 يروشنا ا باه عنوان. استري کشمِخي توارنيتر مهمزش و از ررا پارياست و بس
 هدي ده کرم خوردياه ، سوراخه بر کاغِذ نسخ. استباي زيلي خه شدهسرخ نوشت

 در صفحاِت . حالِت کتاب سالم است،ي و جلدبنديرستگ بعد ديشود، ول مي
 ني سال کتابِت اخيتار  با استه ثبت شد»الملکريمن«ر هتا مدوخِر کتاب آغاز و آ

 سال .است) ه ۱۲۰۳ يعني (تأليف زماِن ِنيتر کي نزدهکهجري  ۱۲۰۶ هنسخ
  .ديافزا يم  راخطّي ة نسخني ايروين

 يت سنّيگذار ه شماري نوعه است کهمدآ بعد ة صفحِنيغازآ ة کلمه صفحره در   
 ري اخياهسال  دريل و.دهد  مي است و تسلسل صفحات را نشانخطّي يها هنسخ

 کتاِب نادر و ني ا. استهم شده يسي انگلةندسه  بهيگذار هصفحاِت کتاب شمار
 کي، ه دو مرتب جنگاالر سة موزخطّي يها فهرسِت نسخهل  را، در جلد اوابينا

 از شتريو باِر دگر مفصالً در ب) XXV ةصفح (ي سطر چاپهازدي در حدود هبار
  . استه شدمعرفي )۵۰۷ تا ۵۰۴ ةصفح (ي چاپةفحص هس
 ني انشيفرآ پاک بر زدي اِشي خالق و ستاِديثنا و تحم  باه نسخ:غاز و پايانآ :ب

طور  ني کتاب اني ايغازآ يها ه و عنوان و جمل.شود  ميعالم رنگارنگ شروع
  :است

»ي رببسم اهللارس حٰم الرميحن الرريم بالخ و تم«  
هواهللا  ه کي جناِب اقدس خالقاسيق ي و اختراِع عالم سپاس بي ابداخي توارهفاتح

بدل  ي ذاِت بتي قدامت، وحدانياهمنت ي بخي از اخبار تاري صفتاالحد اهللا الصمد
 ربع طي بسيرو  به ولگونيعمد نري غت حرکاني اري کاف و نون زةکلم ه بهاو ک

  …و  خردقي و حدااضيمسکون ر
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 ي ولد مولويميمنع  به اسلممحمدبوالقاسم  االدين عيبد« از اسم خودش بعد
 از ه ک.دهد  ميخِذ کتاِب خود را نشانآمنابع و م) ب۳ برگ (»ل اعظم کومحمد

 امي اة، دربارمانالزّري اعظم ولد خمحمد ه از خواج»ريواقعاِت کشم«کتاِب 
 و فضال و شعرا در کمال اي و اولايف اصليسلطنِت طبقاِت ملوک و حکام و شما

 ه کرده داد، استفادتأليف اکابِر سلف ي از بعضه کگري دِخيت، و از تواربالغ
  .است
 »ريواقعاِت کشم« از ري او، غخي تاري برايمي منعالدين عي بدهخِذ معتبرآ و ممنابع

  )۸ و ۷برگ  (:شود  ميلي اعظم، درج ذمحمداز 
ا احمد ز ملّ انورنامه ي فارسة ترجمدر،ي از مرزا حيدي رشيختار ،ي علدي ستاريخ

 گ،يب دري از ح امارت منزلتيختار گ،ي از حسن بيخالتوار منتخب، هامعلّ
ق،  اسٰحمحمد ه از خواجالسادات درجات ب،ي از جناب بابا نصنامه يشيدرو

،  مرادمحمد يخ شسالةر و الفقراةحتف ،يود مشکووا از بابا داسراراالبرار
 از نوادراالخبار از معتمد خان، يريگجهان اقبالنامة از مستعد خان، عالمگيري ثرآم

 ي مبارک خان، در اثنادي از سينسالط لعملادستور ،ي بلخني اممحمد هخواج
 و در تفحض و ه کرده معتبر استفادياه کتابني از اه کيخي در مطالِب تارقيتحق

ارزش و نقل کردِن مطالِب رانتخاِب نکات پياهتف دقّلّؤ و درست، ميمهم 
 .دهد  مين نشانآ ة دربارياتي ابني و در اه برداشتي انتقاديايه و سختيشهپژو

  )ب۷ برگ(
   بـود  ه گنج پراکنـد   هک اهسخن

   بـود  ه در پراکنـد   هر نسخ ه  به
ــگز    نغــز اوهر نامــهــ بدمي
 تمـ داشاـهخـي تارزيـ نيـبس

ـ  برداشتم ماه نسخ ر ه ز   اهـ  هي
ـ راي بـستم از نظـم پ     برو   اهـ  هي
  ر پوست برداشـتم مغـز او      هز
  نگذاشتمهخواند حرف نايکي

ش را دعنواِن کتاِب خو و) ۸ برگ (.پردازد  مي عالم دومه شاهمدح بادشا  بهسپس
  )ب۹ برگ (.نامد  مي»ه للشاةحتفر عالم هگو«

ن، آ يه بر حاشه صفحنيخرآ بر ي ول.شود  مي ختمهني بدوِن قران،يپا  دره نسخنيا
  .دهد  ميه نسخني ااِني اعالم پاه است که شده نوشتيرمعن پياه شعرنيا
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  پايان
  زيونبل دآلـ سةتـون دسـ چهمه  زيانگ  چون دفتر گل عشرتهمه”  

  دميـ کشي بختيهـ رنج از سيبس  داميود اودـ سنـيدر اــسآ مـقل  
  “ييعاد ني مسکني بر حال اکند  يـياــي ريورنـز دق ــ صهرا ز  

 را در سال »ه للشاةحتفر عالم هگو« کتاِب ،يمي منعالدين عي بد:کتاب محتواي  :ج
نوشت،  »ريواقعات کشم« تأليف سال بعد از هل و سه چيعني هجري ۱۲۰۳

 کتاب از مطالِب ني اتأليف تا وقِت ا از ابتدري کشمة است بر واقعات بلدطيمح
ِت دقّ  بايسينو خينر، تاره  باي قلملهن اآ ةسندي نوه است کدايوه امر نيکتاب ا

 را از نظِر »ري کشمواقعاِت« ِني او مضام،نيوصِف ا نظر، و شاعر نغز، بود و با
واقعاِت « در ه کين مطالب و معانآ کرد و ني، از سر نو تدوه و مورخانيشهپژو
 ه کردانيالً بن را مفصّآ . بوده ذکر شدي سرسراي بود ه اصالً ثبت نشد»ريکشم

 گري دياه از کتاب،يمي منعالدين عي بدحات،ي و تشرحاتي توضني اي و برا.ستا
واقعات ) ه ۱۱۶۰ تا يعني (»ري کشمواقعاِت« يخي تارني و بر مضامه کردهتفاداس

) ه ۱۲۰۳ تا يعني( کتاب ني اتأليف را تا وقِت ه سالهس ل وه چيخيو احواِل تار
 هکرد اني بري کشمة درباريمهم عاِت عالم دوم واقه شاه و تا زماِن بادشاودزاف

  . استهاتم خکي و ه، شش طبقهم مقدکياست و مشتمل بر
♦ عنواِن   به.ر استه شني اياهبنا وا وهب و آ و ري کشمة بلدِفيوصدر ت :مهمقد

 و اماکن يواهب و آصفات   وفي مخصوصات و لطافي و توصفيدر تعر«
  )۱۰برگ  (.»رهت بهن کشور نزآات همنزّ

ن الم و بعد از طوفاالس يه عليدم ثانآ از شي بهان که احوال شااِنيب در «:لاو  ةطبق ♦
 در شاني وقائع اهم کهريغ  فرمان روا بودند و ذکر پاندوان ونين سرزمآعام در 

 باب را در دو ني ا.» مذکور نبودارين دآِل اسالم هران اخّأ متخي ترنک و توارهاز
  :کند  مي شروعها ه جملني از اه منقسم کردهحصّ

وت  ذکر تفاه که جالللت جلّآ ي صنعت صانع به نگارخانني اي ابتدادر”
 قبل از ه کشي پاِنيروان و فرماني سالطانينود و به ِل اسالم وه انيتيالروا نيب
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اند مشتمل  ه نمودي بدور و زمان خود حکمرانهن بلد آ درهن کآطوفاِن و ما بعد 
  :است بر دو قسم

ن از حکومت آ از طوفان نوح و بعد شي په کيانه فرماندانيدر ب: لاو قسم
  .اند هموحد و کافر شد

 و يهان داوده بادشاي بعضييروان فرمااميدر احوال حکومت و ا: دوم سمق
  .“شود  مي نگارش.ن کشور صاحبان عزم برخاستندآ از ة خاصّه کيه پاندونيخواق

 بعد از پاندوان و قبل هنود کهل ه حاالت ارباب حکومت اتيفيدر ک« :دوم  ةطبق ♦
 .»د کردنين ملک حکمران آاِن اسالم درهور فرماندهاز ظ

نوبِت  هن کشور ب آ کفر بودند و درة ائمهنود که ياه ه فصل در ذکر راجنيا
 ني تعداد اه است کتي روا.کند  مينان ذکرآ احواِل ة نمودند، درباريحکمران

 و تي و بکصدي يقول هو ب) ۶۴برگ  (. نفر بودهزدي و سکصدي از شتريراجگان ب
  .دهد  ميحي اجماالً توض.پنج نفر بودند

 بعد از سطوح و فروع کوکب هک هيريمهد شثار ملوک موحآدر ذکر « :سوم  طبقة ♦
 .»االسالم صاحبان عزم برخاستندةقبن آ و از دندي اسالم سلطنت رسيدر
  )ب۱۰۳ برگ(

در « ه طبقنيعنواِن ا  و با استه کرداني را بي اسالمه باب احواِل شانيا در
 در هک هيريمه و شهرنجو شا ه ب المعروفالدين اسالم سلطان صدرنياحواِل سالط

  .اند ه نمودي و بت شکنينوبت حکمران هن کشور فردوس مقام بآ
ر هن شآکردِن مساجد در   و بناري کشمة در بلديه خانقانيل اوري تعمةدربار

 و ه شانجوي، رهل بلبل شاتوس« هد کهد  ميحيالً توض مفصّ،يمي منعالدين عيبد
ل  اونيو ا) ه ۷۲۵ (ه کردري تعماي بر کنار دريهاحکم سر بر گوار خانق ه او بةتبع

  )۱۰۷برگ  (.»هافتي بنا رياالسالم کشمةقب در ه است کيهخانقا
  .»شاني حکومِت اامي اعيقاوِط چکان و  تسلّاِنيب در« :چهارم  طبقة ♦

 ياتاطّالع ري کشمالِتي در اشاني چکان و دولِت اةگذاِر خانواداني بنةدربار
رارزش و پغاز دولت و حکومت و آ ِديهدر تم« . و باعنواندهد  ميا شرح ريمهم
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 شاني حکومت ااميالً و مشروحاً ا قوم چکان و وقائع مفصّنيسلطنِت سالط
  )ب۱۶۵برگ  (.» السان ربريتقد هب

 يه علةار سلسله و اظيهموري تني عادلنيِف سالطغاز تصرآ انيب در« :پنجم  طبقة ♦
 و بعداً »شانيبرکِت ا  سلطنت باامي و مشروحاً االً و وقائع مفصّهن طائفآ يهعال

شش  و صد و نوده در سند نهاکبر بادشا”: سدينو  ميري نزوِل اکبر در کشمةدربار
. “هودمو سعادِت نزوِل اجالل فر… هاخت افرري جانب ملک کشماتي عالاِتيرا
  )ب۲۱۱ برگ(

 الدين عي، بدادراالخبارنو ةحوال ه بر،ي کشمةبلد  دري غازه نزوِل اکبر بادشاةدربار
  :کند  مي نزول را نقلخيتار
  وشهــر عقــل و هاختـر بــرج و ســپ ”

ــد   ــرت ش ــل فک ــروش هبلب ــر خ    ک
ــر ريخ ــدم از س ــبج مق ــروشه   ت س
 

ــشن ــشمگلـ ــتي را زري کـ ــذ نـ   ريپـ
ــال ــزولش گفــت زود مــوِني مس    ن
  “ اصالِح فساد  ه اکبر بادشا  الدين  جالل

 )۲۱۲برگ (                        
 /ه ۱۱۵۰( شاه محمدزماِن   را تاير کشميخه تارخر است کاآل  ناقصيخطّ نسخة اين

اِن مغل هن واقعاِت بادشاآ بعد از ي ول. استهوردآم هفرا) ۱۳۴ برگ) (م ۱۷۳۷
 ه کهم مقدي از روي ول.ستي، موجود نه ششم و باِب خاتمة و طبقتأليفتا زماِن 

  . استه شدهداد  نشاننآ التي و تفصهم و مقده طبقياهعنوان
 ه شده نوشتتأليف تا زماِن ه افاغناِني در فرمانرواري کشمِخي تارة دربار:ششم  ةطبق ♦

  که از صفت طالع مردمينهآ افاغنه در يان سبب خروِج کشورکشادر «نآ عنوان .بود
  .» اعلم بالصواب اهللاه رسالنيماِن اختتام از  فاخر شدند تاةن بلدآف  متصرنجايا

 ه طلسم نادرهبين کشور غرآ ةاصّخ ه عجائب و غرائب کي بعضانيدر ب  :خاتمه ♦
  . عن النوائبرس اهللاه و هت عظمتالت است جلّ يصنائع صانع ب

 ه است ک»تل همل« نام ه است کهوردآ ذکر ي درختة دربارري عجائِب کشمةدربار
 هم نقل کردهن درخت آ ة درباري شعرکي . و لچکدار استکي بارديمانند ب
  )۱۷۰ برگ (.است

  “ تله بلرزد چو درخت ملهتنش از فاق   درممي نودبتش نـ بدسهک يارـنيبا”   
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  يريگ نتيجه
شرح و   به رايمهم يها ه و نکتهت نمود دقّاري بسيخي مطالب تاراني در بالدين عيبد

 هماني صمِتي و اولتي اعظم فوقمحمد بر کتاِب ي کتاِب وني و بنابراکند  ميانيبسط ب
 ةخانرؤ تا ارزش مميکن  ميردو کتاب نقله را از يا ه واقعکيمثال ذکِر  ي برانجاي ا.دارد

  . واضح شوديمي منعالدين عينگارشاِت بد
 د،ي سلطنت رسِريسر  بههِل قوم چکان بود ک اوه خان چک، کي ذکر احواِل غازدر

ستان ه کوةالً در صوب خان اوي غازهکند ک  مي اجماالً ذکر»ريکشم واقعات«ِف لّؤم
 و هکرد  عقديستانه از سرداراِن کويکيطنِت خود را استحکام داد و از دختر سل

 ه لشکِر شا،هيموري خانداِن ته بادشاونيماهو بعد از زماِن  .١ دادهحکومت خود را توسع
 الِتي اه سپس در زمان اکبر بادشا.افتي تمام نيروزي پيورد ولآ ه حملريکشم  بهيلهد

  . افتادهيرمويان تهِف شا در تصرريکشم
 قبالً در خدمِت ه ک»هنير شمس« ذکر ريف واقعاِت کشملّؤ م. احوالني ذکر ادر

 يمنونه رري دشوارگذار کشميها هرا  بهيلهلشکر د  و باه گشتي، باغه خان بوديغاز
 هدي ديا ه حوالکي فقط .ري در کتاِب واقعاِت کشم.وردآ درريکرد و لشکر را در کشم

شکر لساِز  خي تارة او حملقي و تشوکي بر تحرهک يمهم  شخصني اةشود، دربار مي
  :سدينو  ميه واقعني اة دربار. واقع شديلهد

 ه شدني رحلت گزنيخلدبر ه به از بام افتاداميمان اه در ه بادشاونيماه بندگاِن”
 لشکر »هني ريشمس« ي کسيمنونه، بره پادشاه پسر خوانديزا ابوالمعالري م.بودند

 هرچه يزود ه خان بي غاز.دي در موضع پتن رسه بغتهوردآان  خي بر غازيميعظ
  .٢“ مقاتله شدندي خان در پي لشکر غاز…يد لشکر کشيرهبجنو و ها عتمامتر در موض

  و استهل ذکر شد واضح و مفصّاري بسيمي منعالدين عي بدتأليف در ه واقعنيمه
 انيم به را هن حملآ يو چگونگ ده دحيم توضه را»هنيشمس ر«اسباب و علِل بغاوِت 

  :کند مي

                                                   
 .۵۹موزة ساالرجنگ، برگ کتابخانة ، ۴۵۲: ة نسخة خطّيشمار. واقعاِت کشمير. محمد اعظم  .1

  .همان  .2
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 ميه عل اهللاة صلٰونيره المطتيب لهبر اعتقاد ا  اوةدي دفتِر عق, خاني غازچون”
 ي سعيهِب اثناعشره مذِجيدر ترو  بود، وي مسطوةي عاليه امامةقي طرنياجمع
 موافق و مخالف ي، قلوب امراهمدآم بره ها بهت دله جني ا ازه نمودهموفور

 هني معاندت و کت از شد،ي ملک شمس جادور،هديردگ  بهب از خدمتشهمذ
 بعد . بوده رجوع نموده بادشاونيماه هدرگا ه از ملک دولِت چک بشتري پ،ييجو

 ي لشکرهني شمس ريموننهرا  وکيتحر  به،ي ابوالمعانرزاي مون،يماهاز رحلت 
 ي غازه بار اقامت کشاددي در موضع پتن و صه، بغتهوردآ خان ي برسر غازميعظ
  .١“دي لشکر کشي مابجوضع تمامتر در مهرچه يزود هان بخ

 در کتاِب خودش يمي منعالدين عي بدي جادورهني رالدين  شخص شمسني اةدربار
  .م بوده ه شدهم و نواخت مقدونيماه  او در درباِره کديافزا  مييمهم اري بسياتاطّالع
  .٢“د مخاطب بو»هولالدمعزّ«خطاِب  ه به بادشاونيماه از شمس”

  

                                                   
  .۱۶۸ برگ ,ساالرجنگکتابخانة موزة  خطّي در ةسخ، ن للشاهةحتفگوهر عالم  ،الدين بديع  .1
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  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٦٥

  

  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان
  ∗ن قريشيعبدالرحٰم

  ١ استهمين است همين است همين  تـن اسـيـردوس بر روي زمـر فـاگ  
با پدرش روزهاي آوارگي در قبالً چون . کشمير را گرفتم  ١٥٨٦/ه ٩٩٤اکبر در سال 

  ديدگاه جوي هواي کشميراز. متوجه شد, همايون در منطقة افغانستان فعلي سرگردان بود
 بسيار مورِد بنابراين ,دشاب مي, پدرش سرگردان بود  بااودر آن اي که  منطقهبسيار شبيه 
او نه تنها استادان  .اشتد  توجه خاصّة آنريفظصنايع  قرارگرفت و بهپسند وي 

برآباد اک  همراه خود به رابلکه اطبا و معاونانشان که عطّار ناميده شده بودنددست  چرب
 داد و اسمش دهلي انتقال شاهجهان پايتخت را از اکبرآباد بهاش  وقتي که نوه. آورده بود

 شغل بيشترشانيباً ند و تقردآمآباد  شاهجهان  بهها اين عطّار,گذاشت »آباد شاهجهان«را 
  .ندا هکار تجارت گرائيد حاال بيشتر اين خانواده به. آبايي خود را ادامه دادند

او امراي خود را تشويق . داد اکبر اين منقطه را مورِد توجه قراراز ش يبجهانگير 
در ار و چشمه گذاشت و آبش او خود توجة خود را به, کنند کرد که در آنجا باغها بنا
دربارة آن .  را ادامه دادش شاهجهان اين سنّت همچنين پسر.دوِر آنها حوضها بنا نمود

  .مآوري  ميزيردر را  که بعضي از آنها همفصّل نگاشتالدين طباطبايي در اثر خود  جالل
قاره   هند از منطقة کوهستاني سردسير ماوراءالنّهر وارد شبهانورکانيگدانيم  مي

شدند و چون در اين سرزمين دولت خود را استحکام و استقرار دادند و بر وادي 
. خطّة زمين گذاشتنداين   توجه خود را بيشتر از مناطق ديگر به,کشمير تسلّط يافتند

                                                   
  .نو دهلي,  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانشگرو پژوهکارمند   ∗
 .۴۸ص , ۳ ج ,نامه شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح   .1

 



  ٦٦٦  قند پارسي

  

بز و شاداب داشتن آنها سبراي سر. هدف اصلي تيموريان بابري هند نشاندن باغها بود
کشيده تا باغها را ها نهرها  ها و رودخانه هبنابراين از کو. کردِن آب الزم بود فراهم
ولي شاهجهان بر وي سبقت . اگرچه اين کار در عهِد جهانگير شروع شده بود. آوردند
تواند بماند که اوضاع   شاداب ميموقعيدانست که باغ تنها در آن   او خود مي.گرفت

اول ) ه ١٠٣٧-١٠٦٨(شاهجهان .  باشدهمرفّزندگي آنها و  باشد باال رفتهاقتصادي مردم 
را بافي   صنعت شالواديوضع اقتصادي اين منطقه گذاشت و در اين  خود را بهتوجه 

  :رونق بخشيد
 سهمي که در اين کار شاهجهان داشت .استمهم بسيار شمير کدر بافي  صنعت شال

  : چنين آمده استنامه شاهجهانآن در دربارة 
 مرتبه حضيض از الحال يكلّ تا گرفته جزئي از ملك اين ياشيا ساير مجمالً”

 كه كشور اين در چنانچه پذيرفته، اهلي ةدرج آن دقائق گرفته كمال اوج نقص،
 تربيت يمن بهز امرو رسيد نمي هم هب ديگر چيزي گليجنة ميو و شالي و شال جز
 حد  بهميوه حتّي چيزش همه) شاهجهان( پرور رعيت گستر معدلت خديو اين

 عدد كميت كمي و نرخ قلّت خان شير  بهكه شالي جمله از. است رسيده كمال
 وفور وجود  باآباداني فرط و خالئق كثرت بنابر امروز بود برابر خاك  بهمردم

 ةسليق دقّت و طبيعت تصرف عدم حكم  بهشال گرائيده، كلّي بهاي  بهاصلح
 تحت  درآن از باالتر كهرسيده  جايي  بهينوال ادر بود سهولت نهايت در مردمش

 و درم جاي چه فلوس كه ملك اين اهل راه دو اين از و آيد نمي واال خرد روتص
 نرخ ةدرج كه الحال جويبار در نيز آن بودند ديده فلسدار ماهي پشت بر دينار
 روزگار خديو دهش و داد مراتب و معٰهذا گشته مال شال و شده عالي شالي
  .١“آمده ايشان اموال افزايش ةسرماي

خود را  ة هند توجي تيموريان بابر,پس از باالبردن سطح اقتصادي اهالي کشمير
.  پرورش دادندآوردههاي ايران و توران زمين را در اينجا   و ميوهنداشتباغها گم به

  :نويسد چنانکه جالالي طباطبايي مي

                                                   
  .٢٦٤ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, مودمحمد بن محمد مح, جالالي طباطبايي  .1



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٦٧

  

 رسيده جايي  بهنيز تكمي وفور در است محسوس آن کيفيت ترقّي كه اي ميوه اما
 بستان در بستان و اغ برد باغ كند مي كار چشم كه جا هر تا شهر اطراف كه
 خوبي كمال رد همه پيوندي ةميو درختان سراسر. آيد مي نظر  بهپيوسته يكديگر به
 نهايت وجود  با،گيالس از است عبارت كه آلو شاه جمله از. است نفاست و

 گيالني ةآلوچ همچند كالني در يعمط خوش و رنگيني و شادابي و لطافت
 كه سالي در باشد مي بهتر جا همه سيب اقسام از همگي كه شبسي انواع. شود مي
 چنانچه شود، مي لطيف و يذلذ و شاداب و كالن غايت  بهبماند سماوي آفت از

  وآرد مي سيري زود غبغبان سهي ذقن سيب بل سپاهان سرايا و سمرقند سيب
و شيريني  لطافت در زردآلو. بخشد مي ثمره خواهش افزايش آن سيب خوردن

 اعالي هاي ميوه انواع ينوال ادر چنانچه باشد، مين كالن غايت  بهاما. شود مي ميانه
 و برآمد مثقال يك از زياد آلو شاه. كشيد مثقال نوزده  بهردآلوز ، درآيدوزن  بهآنجا
 مثقال پنج و نود  بهبهي و مثقال هفت و پنجاه سيب و مثقال شصت شفتالو وزن
 نازك و شاداب و لطيف غايت  به،امرود از است نوعي كه ناشپاتي ديگر و رسيد

 نازك ةلطيف لطف باب از كه آن لطافت فرط چنانچه نظري نظير صورت به
 تاب طنّار شاهدان نازنين روي بر مانند كه است اي مثابه  بهبياني  بهاست وجداني

 سالي اگرو  شود مي خورده كرم و زده ژاله ساله هر اش خربزه و ندارد گرم نگاه
 عراق اول فرد ةبزرخ عالم از برآيد سالم سماوي و ارضي مبرم بالي دو اين از
 و شكنندگي در و دبچر مي طهران بهشتي ةزخرب بر شيريني در بلكه شود مي

 بخارا ةخربز دست از لطافت در نياورده كم پاي كاريز بخارا ةخربز از نزاكت
. برد مي دست مقدس مشهد بست سنگ ةخربز از وجوه همه  بهبلكه شود مي

 شهيدي اكثر و كالن غايت  بهاش هندوانه .است اعلي به مايل وسط انارش
و  كرده هدر حلب شامي بطيخ چون كه است رنگي  بهنلو سرخي در. باشد مي
 و فندق عالم از مغزدار هاي ميوه ساير و برده گرو مصري نبات از شيريني در

 كشد مي دراز و دور  بههريک ذكر مراتب شمار كه آن امثال و انكگرد و بادام
 وفور جمله از. رسد مي بهم شمار و حساب بي كميت و کيفيت شير خان به

 در انكگرد روغن آن نواحي و واليت آن تمام در كه است اي مراتبه  بهانكگرد



  ٦٦٨  قند پارسي

  

 سراپا ةبقع هاي ارمكده ةجمل زا
 سرابستان دلپذير كشمير انبساط
 آصف  بهكه است نشاط باغ  بهمعروف

 از تكلّف بي. است متعلّق خان
 نزهت گونه آن گذشته بخش فرح
 شايد افزاي طرب فضاي گشاده گاهي
 …نباشد موجود زمين روي  بهكه

 صرف طعام در  راآن از ةتاز روغن ساكينم از برخي و سوزانند مي چراغ
  .كنند مي

  :دنويس آن جالالي ميدربارة چنانکه 
 و سيب دست ازدار  ميوه درختان سرتاسر”
 گز دو طول  بهآن امثال و انار و امرود و به
 قلمي آدم ساعد و بازو ندگيگُ گز هس و

 سرسبز وقتي اندك در و كند مي نهال كرده
 که آن بديعتر اين از و گردد مي بارور و

 و چنار مثل دست هر از سالخورده درختان
 ريشه و بيخ از درنيايد آورد تن آدمي بغل  بهتنومندي فرط از آن امثال و سفيدار
 نيز آن برگ كه ماند مي شادابي همان  بهو ندنك مي نقل خواهند كه هرجا  بهكنده

  .١“شود نمي پژمرده
  :چنان افزودهدربارة آبادي شهر 

 نهايت در است معموري دارد اشتهار نَگَر سري  بهكه كشمير آنچه كشمير شهر”
 مانند كه آن ةابني ساير که آن بنابر و عظمت و وسعت كمال و عرض و طول
 اين از كه يافته اساس هم در است در به در و ديوار  بهديوار چشم هاي خانه

 كمال در معني اين وجود  باو دارد فضا گشادگي و ساحت فسحت عدم نهايت
كه  كشور اين منازل اكثر و است، راحت و روحو  فزايي فرخ و دلگشايي
 هفت ةحدق مراتب عالم از بعينه يافته اديبن چوب و تخته از اشكوب بر اشكوب

 عالي هاي نشيمن معمور، نشيني مردم  بهنور و صفاكمال  در همگي كه است طبقه
 است منصوب آن اطراف بر فضا گشاده ساحت مفتوح مخرجهاي اكثر كه آن

 است، هوائي خوش كمال در منظره و روزن فرط و پنجره و رد وفور بنابر
 اكخ و كنند مي پوش توز را آنها روي ساخته خرپشته كه بامها جميع همچنين

 و كارند مي جوغاسي هالل و سوسن و كار خدا هاي سبزه ميان در ريخته آن بر

                                                   
  .٢٦٦ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٦٩

  

 اين نماي و نشو وفور از معٰهذا و الله اصناف ازاست  صنفي كه گل آن جوش
 درنظر گونه آن تكلّف بي شود مي رنگي خوش و باليدگي كمال در سرزمين

  :درگرفته و بام  بهآتش گويي كه آيد مي
  اللـه  ز رنگين ها  خانه شهرش هب

  صــف ديوارهــا برســر گــل زده
  پاكش خاك در كسي آسايد چو

ــه چــشم اي ميخانــه از چــو   پيال
ــ ز ــوارش روي نبلس ــف دي   مزلّ

  خاكش ز رويد گل خاك نكشته
 پنجاب  بهمشهوره خمس انهار از يكي كه است هتب نهر شهر، مزاياي جمله از و

 آن بصَم و است يرناگِو آثار كوثر سار چشمه آن منبع كه رودبار اين و است
 نهر چندين رفته رفتهو  شود مي راهي كشمير شمالي سمت از شور، درياي
 قريب و آيد مي فراهم روش اين  بهعظيم آبي که چندان ،پيوندد مي نآ ه بپهناور
 سوي  بهگذشته پاك ةخطّ آن ميان ازرسد و  مي شهر  بهنوشته در راه كروه سي

 موسوم فسحت حيطم تاالبي  بهشهر كروهي ده در و گردد مي مايل شمال
 و بيست قريب تخمين روي از آن محاط كه عرض و طول غايت در »راولَ«هب

 باره موضع تا برآمده آن جانب يك ازو  شود مي ملحق باشد، كروه سي بلكه پنج
 حوالي از ه درآمدكوهستان هب آنگاه. شود مي جاري هموار زمين مجاري بر موله
 و پيوندد مي چناب آب  بههندوستان زمين در و ردگذ مي متورد و هگليپ جبال
 عالي و سافل هاي خانه جويبار اين بركنار اعالي و يناد از كشمير شهر اهالي

 ده پهناور آب اين رب و اند ساخته منال و مال مراتب تفاوت و حال و قدر درخور
 چوب از دال، و كاف فتح  بهخوانند مي »كدل«  آن راكشمير لغت  بهكه عظيم پل

 و استحكام كمال در آهك و چگ  بيبديع روش و غريب طريق  بهاند بسته
  .١“كند مي ستاي بسيار سالهاي كه استواري

  :ه استدربارة تاالبهاي کشمير چنين آمد نامه شاهجهاندر 
  .“است دال فتح  بهلد كه تال آن نامي نامي که تاالبي است واقع در سمت شرق”

  :نويسد ي کشمير ميجالالي طباطبايي بابت گلها

                                                   
  .٢٦٩ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1



  ٦٧٠  قند پارسي

  

 و سوخته جوغاسي الله دل بر رشك داغ كه لوكَ آتشي گل پرتو از لد ةجمل”
 فارس آتشكده جان در بل فارسي گلنار رماني ياقوت ةمجمر در غيرت ةشعل

 آينه رب جهانتاب آفتاب شعاع انعكاس از گويي كه گيرد درمي اي مثابه  بهافروخته
  .١“افتاده آب در آتش دل ةخان

  :دربارة خيابانهاي کشمير چنين است
 كه بيد و چنار درختهايو  داده ترتيب آب عين در ممتد خيابانهاي همچنين”

 سطاو بهشتي يا اند تهفتا بپر در پر قدسي نشيمن ةاجنح اولي طائران فام سبز مانند
 از كه نشينان كشتي گرما هنگام  بهچنانچه اند نموده نهال سركشيده بر سبز چتر دل
  .٢“چينند مي راحت ةميو آن ساحت يةسا از دنگذر مي خيابان اين يانم

باغهاي شهر کوهستاني اهميت خاصّي دارند و همچنين باغهاي کشمير در سبزه و 
  :شود طور ذکر مي نامه اين شاهجهان

 باغ خصوص فزا نزهت فضاي فردوس باغهاي لد لِد در هم گذشته اينها ازو ”
 همچنين و اند انداخته طرح دارد، تعلّق سركار هب كه آرا بحر وآباد  عيش
 ةجزير مثل است گستر فيض سرابستانهاي معني در كه مشجر هايي جزيره
 سمت عظام امراي از چندي جزائر و بخش مراد سلطان اعظم اصغر ةشاهزاد
 خصوص آبگيرها و انهار و اشجار كثرت از كشمير اسرتسر تكلّف بي. دارد وقوع

  .آب در خيابان يا خيابان در است آب يا رومذك لد پهلوي از
هفت كروه   قريبدلفريب تخمين راه از آن محيط كه دلپذير آبگير اين روي ركثا

 از است نوعيشود از قسم نيلوفر و گل كَول كه  باشد، انواع گلها روپوش مي
 پر را مشت هردو تكلّف از خالي آن ةغنچ كه جوغاسي ةالل دست از آتشي ةالل
 و خوانند مي ٣هتّگَ لوكَ را آن كه هست آن ميان در فندق عالم از تخمي و كند مي

  …آن برگ و طعم خوش بسيار

                                                   
  .٢٧٣ ص ,تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1
  .همان  .2
 .ميوة گل کَول: (Kawal Gatta)کَول گَتّه   .3



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٧١

  

 كه مرتاض درويشان سرزمين هر در
 خوانند ريشي كشمير لغت  بهرا ايشان
 باغباني و دهقاني تعالي اهللا ةرضامل طلباً
 منّت و مزد توقّع بي اند نموده پيشه
 درختان صواب تحصيل ةانديش به

 آن ةميو وقف طريق  بهكرده نهال دار ميوه
 .اند نموده يل سبيلس ابناي بر را

 لبغ جا همه باال تا ته از بلكه است سبزه و گل پر آب اين روي تنها همين نه
  …رسته پست و بلند غيرمکرر اشكال و انواع  بهشاداب ةسبز لبغ

 اطراف و شهر اين هاتمنزّ رساي همچنين
 حقيقةً كه سفائن ركوب  بهرا آن نواحي و

 كنند مي سير است مقيم و مسافر آن راكب
 از لد و هتبدرياي  روي پيوسته چنانچه

 پوششهاي بهملبس  مزين منقّش كشتيهاي
 شود مي چمن ايپسرا رشك ملون فاخره

 سطاو پشت روكش رنگيني روي از بل
 شبانروز و گردد مي خروس چشم و

 نظر دام چشم شوخ موج هاي حلقه از منير ماه عكس كه يمهتاب شبهاي هخاصّ
 و باده ةهنگام ينزگ سفينه تفرجيان از جا بهجا كشند مي آب روي هب گير نظّاره بند
  .دركار نياز و ناز اهل از دامي ةحلق گوشه هر و است بازار گرم ساز

و  طرافا سرايان رودس و نشين كشتي مطربان غناي از كه نيست وقتي هيچ مجمالً
 شورانگيزي از كه است هندوي نشينان كنجي خصوص تال و بحر و سواحل
 دل در آتش پرتاب كمرهاي تام خم و پيچ و موزون حركات و شيرين اداهاي

  …اندازند مي آب
 تا دهرند ةصفح زيور كه را آن اطراف و شهر هاي تماشاكده سرتاسر ,كوتاه هقصّ

 از است كروه شانزده قريب هتب رود ةروي باال از كه جاپن تا بلكه لب كهنه موضع
 نيز و گشت توان مي كشتي بهاز اين راه  كروه دوازده موله باره تا يبشن طرف
 توان مي گلگشت روش همين  بهراه اين ازهست را آبگيرها ديگر  بههتب از چون
 از فيطر عنقريب كه صفاپور نور تاالب و راولَ القدر عظيم تال خصوص نمود،

 و سركهيمه  پهناور تاالب همچنين و گردد مي خامه زد زبان نآ نزهت و فسحت
 ديگر و آيد درمي مساحت  بهآن ساحل مسافت كروه يازده كه بهاكر مشهور تال

 كه نوشهره و پل چه تاالب سواي غيره، و سر نو تال مثل كالن و خورد تاالبهاي
  .ندارد يوندپ راه هتب  بههتشاد عووق شهر غربي سمت بر



  ٦٧٢  قند پارسي

  

 ثاني كشورستان بخش جهان پادشاه بنياد فردوسآباد  نزهت اين منتزهات از و
 سبق چنانچه پادشاهزادگي فرجام سعادت ايام در آنحضرت كه است صاحبقران

 احداث رابرين  بهشت ةقرين آن قرين بي رما شاله آيين خلد سرزمين در يافت ذكر
  …اند فرموده

 سمت بخش فيض  بهموسوم ديگر ةروض بهشتي شبخ فرح باغ باالي سمتبر 
 از بعد كه شدند مأمور قياس مقياس نظر سطرالب مهندسان و فتي ياپذير طرح
 در عالي نشيمني داده قرار رعذ چهل در رعذ چهل حوضي آن وسط در باغ طرح
  …دنافكن اساس آن وسط حاق

 معروف انسرابست دلپذير كشمير انبساط سراپا ةبقع هاي ارمكده ةجمل زاو 
 گذشته بخش فرح از تكلّف بي. است متعلّق خان آصف  بهكه است نشاط باغ به
 موجود زمين روي  بهكه شايد افزاي طرب فضاي گشاده گاهي نزهت گونه آن

  …نباشد
 نرشَد ةجروك روي بهرو نخستين كهآباد  عيش و آرا بحر باغ است عالم اين ازو 

  …است واقع
 از و است محل نور ةكرد احداث هتب رودبار كناربر كه نورافشان باغ دومين
 ثاني بلقيس و دوم مريم آن سركار  بهكه اكنون تا مكاني جنّت حضرت زمان
  …نباشد متصور آن بر مزيدي كه يافته ترتيب و عمارت نوعي  بهگشتهپذير  تعلّق

 بر كه صفاپور مثال نآسما تال بر مشرف اي پشته روي بر كه صفا باغ سيومين
  …يافته احداث دارد وقوع سمت آن كروهي هفت در شهر شمال تسم

 ايام در آيين ارم سرزمين اين ).نون و را فتح و كاف كسر به( كرنه باغ ديگر
 شاهزاده مهين  بهاكنون و بود متعلّق روزگار خديو سركار  بهپادشاهزادگي

  …گشته يمسمٰآباد  شاه  بهشده مرحمت بخت همايون بلنداقبال
آباد  افضل و نسيم باغ است آن خوبي جهات از كه خطّه اين منتزهات عظما زو ا

  .واقعند آن بر شرف لد تال ةروي شمال هردو در هك است
 در كشمير حكومت هنگام  بهمشهدي خان يوسف ميرزا را آن الهي باغ ديگر
 گواراترين كه الر نهر  بهمشهور جويبار از پهناور ةشعب بركنار شهر ةروي شمال



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٧٣

  

 چراغ و چشم وجه همه از چنار اين ,كرده احداث است كشور اين هايآب
  .استپور  الدين شهاب چنار خيابان و باغ نور چنارستان

 طلباً خوانند ١ريشي كشمير لغت  بهرا ايشان كه مرتاض درويشان سرزمين هر در
 ةانديش  بهمنّت و مزد توقّع بي اند نموده پيشه باغباني و دهقاني تعالي اهللا ةرضامل

 ابناي بر را آن ةميو وقف طريق  بهكرده نهال دار ميوه درختان صواب تحصيل
 و ايزدي پرستش باحس اينشير خان   بههمانا چنانچه .اند نموده يل سبيلس

 و شمارند مي حصر آن اثمار پخش و مثمره اشجار غرس در را كشي رياضت
 و كرده سبز كشور اين ده و شهر در اشجار و شمار بي باغات طريق اين به

  .است ايشان دهبرآور
 در يك هيچ قرين همانا كه است واقع آيين بهشت ييالق چندين سرزمين اين در

 باستان عهد در كه است »مرگ گوري« ييالق جمله از. نباشد موجود زمين روي
  .بوده ملك اين انمرزبان اسبان چراگاه
 آبشار اين اما است بسيار ويزدال و نمايان آبشارهاي كشمير در اگرچه الحاصل

 گذشته آن از  وشد تواند نمي آن نسبت طرف يك هيچ كه دارد متيازا اي مثابه به
 است واقع مذكور مرگ توشه ييالق دست يكبر  كه است ناگ كس آبشار

 كمال كه آن پايين ةدرياچ  بهبلندي ذرع پانزده قريب از آب آسيا ده چنانچه
 نچالپ پير ريوهگ راه  بهاقبال و سعادت خيل جملهبال. ريزد مي دارد نزهت و صفا
 ورود  بهربنهب ةقصب روز نه عرض در مراحل قطع كوچ  بهكوچپور  هيره مقام از

  .ساخت جاويد سعادت اقامت سرمنزل مسعود
  توسِط شاهجهان كشمير ةصوب در ناپسند چند يبدعت رفع

سودمند بود در آن منطقه انجام شاهجهان کارهاي اصالحيي که از ديدگاه اسالمي بسيار 
  :اند از آنهايي که جالالي طباطبايي قيد گردانيده عبارت. داد

 عدل اساس بر فساد و كون عالم آباد خراب عمارت يبنا كه آفرين يگيت ادارد”
 مصالح ةتهي  بهرا خاك ةمعمور يخراب رفع و نهاده آيين نصفت سالطين داد بنياد

                                                   
  . است(rishi)زيان سانسكريت ِرشي  اصل تلفظ اين واژه به  .1



  ٦٧٤  قند پارسي

  

 منوط است عمارت اين گل و آب ةمنزل  بهنازل همانا كه ايشان قهر و لطف
 حال رفاه و بال فراغ افضال و فضل يمقتضا  بهكه احوال از يحال هر در داشته
 يباد و يبان برگزيده را يواالجهانبان ةطبق اين از محاله ال خواهد بيشتر عباد

 يمعمار بوده عالم يمعمور يپ در پيوسته كه سازد بالد يآباد يمبان تشييد
 تمهيد دهد يرو كه صورت هر در و دارد سركار بر حالت ره دررا  التعد

 جهو رب است كلّ نظام اركان استقامت قوائم همانا كه يمدن تاسياس قواعد
 افتد سطوت و قهر و شدت و عنف  باكار اگر چنانچه آرد فعل  بهقوة از احسن

 همه از يتعد و جور ابواب گرفته آب در مظالم رفع كل آبدار تيغ جويبار از
 مصالح ترين عمده كه يكلّ مفاسد دفع رفته رفته كه آنگاه تا برآرد كل  بهرهگذر

 جور از كه است شايع يبدعتها شنايع رفع حال شاهد …است كارخانه اين
 رفته و بود رفته پيش آن مضافات و كشمير دارالملك حكّام جزو در يها انديشه
 ةصوب منهيان يانها از آنها حقيقت ينوالدر چون رسيده يكلّ يها مبلغ  بهرفته

 توقّف يب رسيد ياعل عرض موقف  بهديار آندار  صوبه داشت عرضه و مذكور
 ابواب ساير كه يافت صدور زيور خان ظفر نام  بهباب اين در اننش قضا فرمان

 روزگار ةروزنامچ ةصفح از بلكه دفتر يرو از شده ظلمه مظالم ديوان ثبت كه
 زيپش نيم بوده مقرر قديم عهد در آنچه يسوا اين علّت  بهبعد من و نمايند محو
 باب هر بوجو ابواب و فصول اين تفصيل و نگيرند رعايا از چيز هيچ بلكه

 سركار ات مهممتصديان كه است عنوان بدين معنون و موجب اين بر مشتمل
 خورد و سالخورده عجوزان و مساكين و عجزه خصوص شهراين  اهل عموم

 فرمايند يم بيگار بل كار زعفران گل چيدن تجه  بهرا زور يببيوة پردرد  ،النسا
 سيما مردم ساير احوال  بهحد از بيش اضرار و تشويش و بسيار آزار رو اين از و

 يروز رهگذر هيچ از و گذرد يم ييوم كسب ازايشان  روزگار كه وران پيشه
 تكليف  بهديگر كه شد صادر دساق حكم باب اين در. يابد يم راه ندارند مقرر

 شريفه ةخاصّ سركار از را يضرور شغل اين كارگران نشده جماعه اين متعرض
  .هندد بيمزدور



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٧٥

  

 است يفلس كه دام دونيم يشال خروار هر برسر كه بوده معهودباز  باستان عهد از
 چون كه شد مقرر يافته قرار دام چهار ايام اين درو  اند گرفته يم خاص وزن به
 يكل يمبلغها كه يرهدار سبيل بر و زكات عنوان  بهپايان ابد دولت عهد در
 و گرفت راه »الحدثان الطوارق عن حرست «محروسه ممالك ساير در شود يم
 اصالً آنها جنب در كه يجزو فروعاتاين  تجهكه ب شده مسدوددر كل  ريگ

  .نرسانند وصول  بهيچيز باب اين از اصل در نشده سيك مزاحم دندار نمود
 سر دو حاصل الح يشال خروار صد چهار هر برسر يموضع هر از ديگرو 

 سابق داران صوبه يتعد از الحال و گرفتند يم يماض زمان المقرر حسب گوسفند
 گوسفند هس يبها يمواز كه دام شش و شصت يگوسفند رقيمت ه يازا در

 قرين نفاذ امر لصدورا حسب كه فرمودند ،نمايند يم بازيافت رعايا از ينقد است
 كشيده الوجوه جميع من تطاول دست باب اين در بوده ولعمم سابق دستور
  .دارند
 هر همگنان چنانچه اند رسيده بهم ردخ يب يقانونگو چندين قريه هر در ديگر
 ربسيا زيان راه اين از و گيرند يم رعايا از ييگو قانون ةصيغ  بهيكلّ مبالغ ساله
 نموده آنها از ييك  بهاكتفا كه پيوست صدور  بهياعل امر. رسد يم نيز جاگيردار به

  .ندهند دخل ده آن در را يديگر
 دام پنج و هفتاد سرشمار عنوان  بهكشتيبانان كالن و خرد و جوان و پير از ديگر

 نفاذ توقيع جمله اين بر همايون فرمان. گيرند يم نهاده نام يبحر مير ةصيغ به
 ابواب نيز باب اين در ساخته دستورالعمل را پيش ونقان پس، اين از كه رسيد
د روخ از و دام شصت جوانان از و دام دوازده پيران از و نمايند مسدود بدعت
  .نطلبند زياده دام شش و يس هساالن

 وفق بر بود واليت آندار  صوبه پدر نيابت  بهواليت آن در خان ظفر مجمالً
 دوام شاقّه ليفاتكبند  از را مساكين و ضعفا نموده عمل همايون فرمان مونضم

 قضا فرمان سواد خيرانديش طبع استصواب  بهو ساخت آزاد حساب يب مطالبات
 كه گردانيد نصب جامع مسجد درگاه در نموده نقش سنگ از يلوح بر را نشان
 و قواعد اساس و باد پايدارچون پاية بنيان عدل و احسان  آنحضرت يبقا يبنا



  ٦٧٦  قند پارسي

  

 برين چرخ دوران دوام تا قرين سعادت صاحبقران يثان آيين معدلت قوانين
  .بماند برقرار و استوار داد و دين بنياد مانند

داري خود در واليِت کشمير چندين هداياي قابل ارزش  در زماِن صوبه خان اعتقاد
  :اند از براي شاهجهان آورد عبارت

 بود شدهذير پتغيير او از احيان اين در نظير ارم كشمير واليتداري  صوبه”
 و گذرانيد نذر ةصيغ  بهروپيه هزار و مهر هزار رسيده مالزمت سعادت به

. كشيد كشمير نوادر و نفائس و آالت مرصّع و جواهر اقسام مشتمل بر يپيشكش
 كالله و مويان سلسله پرخم پرچم مشكين از كه رقا اپر كيكل چندين جمله از

 دارد تاب و پيچ سرگرم ديده تشآ يمو چون رشكش يبيتاب را رويان الله كاكل
 مصوران همانا كهدار  طرح كمربند و وار جامه و شال از پشمينه انواع همچنين و
 عالم اين از و ندهد دست يدرست گونه بدان نگار و نقش دست آن از مو قلم  بهرا

 ماكول يشوح است يجانور آن و كركو  كهستو پيچ وار و گوش كرته و شال
 شكم كه است يا پايه در آن ينرم و رسد يم بهم تتب قرا واليت در كه للحم
 تواند ينمآن  يبرابر ايدعو درست حرف او مالئمت مايهآن  يگرم پشت  بهقاقم
 پشم جنس از باف يقال يجانمازها و طرح خوش قالين دست اين از و آورد

 دقّت و نزاكتبركت  و يهنرنواز و يهنرپرور يمن  بهدرينوال كه مذكور
 توهم مراتب فوق باالتر آن از كه رسيده يجاي  بهرس دقيقه اقدس طبع اتتصرف
 نود  بهاليق يگز شريفه خاصّه سركار يها كارخانه در چنانچه واالست، خرد
شير خان  پشم جنس همان از و شود يم تمام باشد عراق تومان سه كه روپيه
 بافند يم يقال زني الهور تدارالسلطكارخانجات سركار عالي در  دري اعل االمر
  .آرد ينم كم يپا كشمير كار قماش دست ازآن  كه

عهده گرفته بود و کار  عنوان نايب پدر خود مسئوليت به ظفر خان در زماني که به
خطّة  يصوبگ صاحب.  بود بر ابدال خان والي تبتيي که انجام داد پيروزاننماي

 سه منصب و شد والهح ودب االصاله حيث من داشت خواجه نيابت  بهكه كشمير
 علم عنايت  بهافزوده اعتبارش ةپاي اضافه و اصل از سوار هزار دو و ذات يهزار

  .پذيرفت يآوازگ بلند و يسرافراز داشت خواجه كه نقّاره و
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 كشميردار  صوبه خان ظفر سعي حسن  بهتبت والي خان ابدال چون درينوال
 انقياد ةطريق سلوك آمده راه ربرس كارفرما بخت ييراهنما بل به شده پذير اطاعت
 جايي  بهاريزگ طاعت وظائف و فرمانبرداري لوازم الجرم .گرفت فراپيش
 پادشاه اميس القاب ةخطب از را سرمنبر و نامي نام ةسكّ را زر روي كه رسانيد
 بر ه كهمبارك ةسكّ اين  بهمسكوك اشرفي هنُ و داد زيور و زينت كشور هفت
 روز  دربود داشته ارسال كشور آن نفائس از ياربس پيشكش  بانمودار سبيل

 عنايت از دكني خان رستم روز اين در هم و درآمد انور نظر  بهمذكور ماه هفدهم
 از كه خان سپهدار. يافت دستوري لهنبس معاودت  بهفتهپذير رعايت خلعت

 رسيده روز اين در بود شده خود ارادت وجهه و سعادت ةقبل متوجه احمدنَگَر
 تارك افروخته تازه اعتبار نور  بهواالچهره درگاه بوس زمينشرف  ادراك پرتو از
 قبول موقع  بهگذرانيده نذر سبيل بر اشرفي هزار و افراخت اندازه بي افتخار عزّ به

  .يافت وصول
  :ها است زارها و فراوانِي الله و گل خورد آن سبزه چشم مي در کشمير آنچه به

 كه دلكش ةسبز شاغر و باغ و در و بام برزن و كوي در جا همه جمله از
 بساط و خضر سندس فرش گويا خورده ابد حيات آب خضروش اغراق بي

 سرو كهسارش و هامون و كشت و صحرا برو و بوم در  وگسترد اخضراستبرق 
 يكديگر سر در سر كردار طوبي آساي سدره اشجار ساير و صنوبر و چنار و

 بال اخضر شاخهاي از كه ندا قدس نشيمن ةاجنح اولي مرغان همانا .اند كشيده
 طوطي لباس خضر فام سبز دشاه اين سرتاسر ني، ني. اند بافته پر در پر و بال در

 آرام رضوان رشك اين فضاي درو  گرفته هوا طوبي شاخسار از كه بهشتي است
 سرو تراكم وفور از شجرش سراپا راغ و باغ و مشجر كوهسار و پذيرفته قرار و
 آن اطراف بر چرخ نسرين كه تذرو خورشيد است سروي يكه همانا صنوبر و

 و اند بسته برآن آشيان يماني سهيل نوري و آفتاب ينزر مرغ و گشته واقع طائر
 پرواز بال آن پيرامون در چنبري سپهر خاكستري فاخته بل قمر سفيد قمري
  .گشاده
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 ديوار چار  بهمحاط شأن وسعت مكان رفعت غايت در است سرزميني نام كشمير
 برابري حرف چنبري چرخ ةقم  باقلّه تيزي ارتفاع روي از كه آثار سپهر ركوهسا

 اعتبار  بهكشيده شمال سوي  بهجنوب از كه پاك ةخطّ آن طول و گويد مي
باره  كهاوره و وچهن مضافات از كيل دواره موضع تا ويرناگة قصب مسافت
 در كه گير ككنه موضع از آن عرض و است رسمي كروه صديك   بهنزديك
 و كروه سي قريب نانگل ةپرگن توابع از فيروزپور تا است واقع آن رويه مشرق
 اقليم داخل محالش از بعضي اقوال اختالف بنابر آيين بهشت زمين گل اين

 چهارم اقليم وسط حاق  بهقريب مجموع  باسيوم اقليم از برخي و است چهارم
 از عرضش و است درجه هشت و يكصد خالدات ائرجز از طولش و افتاده اتّفاق
 كاشغر بالد از بعضي و تبت جبال آن حدود شرقي ،درجه پنج و سي استوا خط
 هندوستان واسعه اهللا ارض آن جانب و نغر و بنگش انافغان جبال غربي و است
  .خراسان سمت و بدخشان ه برو شمال و است

  كـشمير  پـاك  خاك و كشمير خوشا
  اســت بهـار  مچـش  ةسـرم  سـوادش 

  بيابــان و دشــت در ســبزه جــوش ز
  گمـاري  تششـ د بـر  که  چندان نظر
  صــحرا و كــوه در ره ســبزه زيــر بــه
ــ شــاخ يــك اش ســبزه از ارم نبلس  

  را روان اينجـــا نمـــا و نـــشو بـــود
ــد ــر گــل كن   ريــشه دســتار برس

  كـار  واـه ضـيـف ندـك رـگ ناـمي به
  پيالــه ســاقي كــف از افتــد گــر

  خكـا  دريـن  رويـد   مـي  ابـر  فيض ز
  گـل  و سـبزه  جـوش  ز گلشن درين
  جهانـست  مـشهور  كـه  گلها آن جز

  امـن بردمي مي كـي  بهيك را گلش

  كـشمير  خاك از بهشت ريزد مي كه
  الرسـت  آب شيرش جوي و بهشت
ــين ــشته زم ــشته و ك ــسان ناك   يك
  جـــاري نيـــست زمـــرد آب بجـــز
  پيــدا رشــته زمــرد عقــد از چــو

  گـل  دسـته  يـك  گلبـنش  از بهشت
  را بوســتان ايــن اســت ديگــر بهــار
  تيـــشه آب از ســـبز پـــوالد ودشـــ

ـ  دويـك ونـچ دـالـبب ـ  ازهـت   ارـبرت
  اللــه همچــو گــل در ريــشه وانــدد
  شـاخ  رگ از بـيش  گـل  شمع تار ز

  بلبـــل آواز گــوش   بــه آيــد  نمــي 
  بوستانــست در بوســتان اينجــا گــل

  كام در ودـب مي اــقـب رـگ را انـزب
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چنانکه در . ِن وي فروغ يافتخوشبختانه صنايعي که مورِد توجة شاهجهان در زما
  :نامه آمده است شاهجهان

مشتمل  كه نظير مينو كشمير ةصوب صاحب خان ظفر پيشكش شهريور دوازدهم
 پيچ گوش و كمربند و شال مثل پشمينه اقسام از واليت آن ظرائف انواع بر

 الچه وارهاي وجامه ترمه شالهاي انواع و اقسام همه از و طوس ساده ودار  طرح
 و پرزدار پتوي انواع و ساده و زرباف بابت از است معروف كربالئي  بهكه هترم

 كه گرانمايگي و نفاست كمال در همگي شال شمز پا جانماز و قاليچه و ساده
 ةاتاق و زعفران همچنين و آيد نمي راست توصيف  بهآن از يك هيچ تعريف
 انواع عالم اين زا و است فتكميا ديگر جايي در نفاست آن  بهكه اقار پركلكي
 نظير كه اينها امثال و سندلي و روان تخت و پالكي و تخت مثل آالت چوبينه

 آن ابلق و كاري كنده و ساده وتل چوب از را آن و شود نمي يافت عالم در آنها
 از وتل چوب و گذشت آثار مهر نظر از ديار آن نفائس ساير و سازند مي نوع

 شود مي ندرت و نفاست كمال در آن بلقا و ساده كه است كشور اين خصائص
 عاج عالم از صافي و شفافي در و است بياض نهايت در سفيديش چنانچه

 كمال در و شود مي دلكش و بديع غايت  بهآن ابلق نقش و سنگيني همان به
 قلم خط باريكي  بهدارد مي سياه خط تحريرهايآن  از نوعي و طرحي خوش
 اغلب چنانچه است فرنگ نگارانگيزان هتشب دست زان آ نقوش همانا موكه
  .نمود توان مي آن از بديع تماثيل و غريبه تصاوير استنباط اوقات

  :گويد دربارة هواي کشمير چنين مي
 عدل براساس فساد و كون عالم آباد خراب عمارت يبنا كه آفرين يگيت ادارد

 مصالح ةتهي ه برا خاك ةمعمور يخراب رفع و نهاده آيين نصفت سالطين داد بنياد
 منوط است عمارت اين گل و آب ةمنزل  بهنازل همانا كه ايشان قهر و لطف
 حال رفاه و بال فراغ افضال و فضل يمقتضا  بهكه احوال از يهرحال در داشته
 يباد و يبان برگزيده را يواالجهانبان ةطبق اين از المحاله خواهد بيشتر عباد

 يمعمار بوده عالم يمعمور يپ در وستهپي كه سازد بالد يآباد يمبان تشييد
 تمهيد دهد يرو كه صورت هر در و دارد سركار بر حالت ره دررا  عدالت
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 جهو رب است يكلّ نظام اركان استقامت قوائم همانا كه يمدن تاسياس قواعد
 افتد سطوت و قهر و شدت و عنف  باكار اگر چنانچه آرد فعل  بهقوة از احسن

 همه از يتعد و جور ابواب گرفته آب در مظالم رفع كل رآبدا تيغ جويبار از
 مصالح ترين عمده كه يكلّ مفاسد دفع رفته رفته كه آنگاه تا برآرد كل  بهرهگذر

 رسد در رفق و لطف وقت چون و آيد عمل  بهتجه همه از است كارخانه اين
 از كه يكدورت گرد رسرشا تلطف و دتفقّ سحاب يفشان هرشح  بهنخست
 نشسته مظلومان صدور ةصفوتكد بر پيشگان جور بدعت و ظلم ينگيزغبارا
 ييموميا خسته از يخاطرها و شكسته يدلها جبر تدريج  بهو سازد مرتفع باشد

 و مقبالن خواطر ةمعمور ضمن اين در تا آرد ظهور به مرحمتمرهم  و عاطفت
 مكان و كون دكان فروچيدن از مقصود همانا كه صاحبدالن قلوب ةالمعمور بيت

 كه يگيت يآبادان شاهد ضرورت  بهو گرايد عمارت و مرمت  بااستوجود ايشان 
  .آيد گر جلوه شهود ةعرص  بهصورت اين در است يمعن اين تابع

 يبان جهان آيين و يران ملك قوانين موافق انطباق حكمت اقيس اين مصداق
 يمال و يملك امور جزئيات ساير از يآگاه پيوسته و  ثانيصاحبقران واالحضرت

 اين يسلطان اشغال النمتكفّ و يديوان اعمال يانمتصدكلّي  دستورالعمل و
  .است يجاودان ةدولتكد

  :هاي کشمير راه
 كه نحوي  بهاست دشوارگذار كوهسار مراحل سرتاسر كشمير تا رهنبب از چون
 و پيچ و خم بسياري و عرض تنگي نهايت در افتد مي كوه كمر بر راهگذر اكثر

 راه آن باربردار معٰهذاو  دارد تعذّر بل تعسر كمال آن از شتر عبور آن نابرب
 حشمت كه اي پيشخانه حمل ذالٰه است، آدمي و اشتر و اسب و فيل در منحصر

 و بارندگي هم معاني اين  باو تاس دشوار غايت  بهكند كفايت را دولتكده اين
 است كروه هفت و لچه كه راه آن تمام در الجرم هست، نيز صعب سرماي

 مكاني جنّت حضرت عهد  بهجا يازده. شود مي پيموده پادشاهي منزل دوازده به
 شكل و وضع  بهكه عمارتي از است عبارتي زبان كشمير زبان در كه لري

 مشتمل بر خود معهوده ةهندس و طرح  بههند مهندسان و سازند مي خاص
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 نهاده بنا خدمات ةخدم و انپرستار جاي آرام يعني پوره خواص محل و غسلخانه
، تّيه چنگر )٣(، نوشهره )٢(، هتّي وگيج )١: (اند رسانيده اتمام  بهموجب اين بر
، قلي محمد لري) ٨(، پوشانه )٧(، كله بيرم) ٦(، هنهتَ) ٥(، راجور )٤(
 متمادي مدت اين در که آن بنابر  وپور خان) ١١(شاجه مرگ،  )١٠(، پور هيره )٩(

 و كشمير سيرارادة  مبادي در حضرت بندگان بود يافته راه آنها اساس  بهاندراس
 اي مرتبه هر چون و فرمودند عظّام امراي از يكي اهتمام ةعهد  بهلريهر  مرمت

 دفعه يك اردو همگي داد مي رو راه اين طي را مكاني جنّت حضرت كه
 يكديگر شتشوي و مزاحمت همگنان گذارها تنگي ازو  آمدند ميدر كوهستان به

 از مردم بار چنانچه ديدند، مي هاآزار و زحمتها دستان قوي از ضعفا داده
 را آن ناچارو  بود افتاده مراكب  باسوار همچنين و گذار تنگ هاي گريوه

 و بار روي بر پياده و سوار از ديگران و گذشتند مي گذاشته جا هب چهارپايان با
 كرده پايمال و سپر پي را همگي گذاشته مركب و مرد روي بر بلكه باربردار

 بر بنا مراحل آن تنگناي در بارها دست اين از  ونوشتند مي راه طريق اين به
 از پريدند مي كوه از مركب  باراكبان و راحل  بابارها فيالن كثرت و مردم هجوم
 خود حضرت بندگان بار چندين و رسيد مي كرعس عجزه  بهبسيار ضرر راه اين
  .بودند فرموده شاهدهم العين أير هب

 همراهي از جا همه كه اقبال و بخت مصحوب فيروز جاويد موكب روز ديگرو 
 طي از بعدراهي شد و  باشد مي اندوز سعادت پادشاهي انتساب ظفر ركاب
 حسن و فضا گشادگي اعتبار هب كه» ر فتح هب «گمر شاجه مقام در كروه چهار
 تقديم در خان شايسته الملكةعمد دمتعه و است ديگر منازل ساير سرآمد منظر
 منزل دولت قرين بود نموده اقدام و قيام تمام شايستگي  بهآن مرمت و تزيين

 خان گماشتگان سركاري بنابر آن عمارت كه پور خان سمت  بهآنجا از و گزيدند
 ةغرف و رضوان ةروض از دلنشيني و پسندي خاطر در خان آصف الشأن عظيم
 و سبزه فرط از كه راه سرتاسر در  وشدند روان داد مي نشان حور حدائق قصور
 وفور از آورد مي ياد  بهرا عدن جنّات مرغزار ييالقي گلهاي الوان و برگه سه

 رخشان شده زار الله شاهدان عذار روي گرد كه غلطان شبنم مرواريد هاي عقده
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 ياد از را عدن العينةقر و بدخشان ةگوش جگر رنگ و آب بود درخشان و
 اقران از كه بغدادي مومناي شيخ مزار بر که آن تا خراميدند مي كنان تفرج برد مي

 از مرقدش اطراف واست  همداني علي سيد مير ثاني علي حضرت معاصرين
 و مثال طوبي نشان سدره اشجار اظالل و نبلس و الله و گل و سبزهجوش  فرط

 نمود مي تر ندلنشي رضوان رياض و جنان مرغزار از آثار سلسبيل انهار سيالن
 آن در اي لمحه و آمد دلپسند و فريب نظر غايت هب افتاده آثار بركت ةكوكب گذار
 در انتساب سعادت ركاب ملتزمان که چندان گذشته توقّف  بهنگاه ظاهر دامگاه
 كه الوند دامان كوه گلگشت و همدان رود بامشان منزّهات تفرج كشمير عين
 اين  بهراه كروه سه چون و نمودند است، زمين وير هاتمنزّ چراغ و چشم
 قدوم بركت مذكور پور خان سرمنزل شد اقبال موكب مراكب نعال رپس يپ طريق
  .دريافت لزوم فيض

  :ها چنين آمده است دربارة خانه
 تاسعاد انواع تقسيم و اند كرده استحقاق نصاب مقدار  بهارزاق اقسام بسط

 مركز تاگرفته  افالك محيط از چنانچه آورده رظهو  بهاستعدادات اقدار درخور
 احوال حقائق كماهي درخور را ماهي تا ماه و خورشيد تا ذره خاك و آب عالم
 ساير بر فيوضات انواع ةافاض. اند برساخته نصيبه  وور بهره كمال دقائق از

 يزلي لم ةبالغ حكمت وفق و ازلي ةكامل مصلحت طبق بر كائنات جزئيات
 و قدر مراتب از زياده اند كرده عطا چيز هر و هركس  بهآنچه هر الجرم .اند نموده

 اقبال فروغ كهنژاد  ارم كشميرآباد  نزهت مگر اند داده آنها منزلت درجات
 ةمرتب از مراتب  بهآفرين خدا گلشن آن قبول ساحت بر فياض يمبدا منتهاي بي

 وهمي فرض درجات از زياده بهار جاويد ارزگل آن و تافته آن قابليت امكان
 مقام بهشتي آن محسنات كه اينجاست از و دريافته فيض نظر زوف عقلي احتمال

 ةنمون راحت و روح ةافاض وفور و ساحت نزهت فرط از كه رسيده جايي به
 هوا و آب بخشي فيض و فضا فزايي فرح غايت از و است جنان حدائق تصوير
 بيان صدق دليل عيان و هدشا ةمشاهد چنانچه رضوان، رياض تصديق حجت
 و حسن شاهد ةآئين و قدرت كمال مظهر برين فردوس اصل منتسخ آن كه است
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 هاتمنزّ سرتاسر آفرينش دهقان كه نباشد چنين چگونه و است آفرين صنعت
 نظائر و نموده تعبيه احسن وجه بر آيين بهشت سرزمين آن ضمن در زمين روي
 دانيه قطوف و جاريه عيون از ثمانيه حدائق نفائس و عدن جنّات خصائص ساير

 و ازهار و رياحين و حياض و رياض و انهار و بساتين و اثمار و اشجار و
 جواري و غلمان و شير جوي و سرير و ارائك و قصور و منازل و ظهور رابش

 ارمكده اين در اين و آن و معين ءما و حورعين اتراب كواعب و جنان
 ،است آب وفور خاص بهشت اين خصائص از ،نهاده وديعت  بهخاطرپذير

 ةسرچشم همه سر و آبگير و غدير و تاالب و آبشار و انهار و سار چشمه از
 بر آب و اند برده كوثر و تسنيم آب هريک كه فيض منهلدو  آن و است ويرناگ
 آب شيريني جنب در كه همانا ست االر جويبار ديگر .اند كرده بيل سسلسبيل

 آن صفاي و سالست تصور از و كرده شير در آب ئعسا لبن جوي نوشگوارش
 فرط و گذشته آب عذوبت صفاي از و آورده دهان  بهآب يمصفّ عسل نهر لمنه

 زمين گل اين مزاياي از جانفزا هواي و پاك خاك رطوبت و نضرت و خضرت
 اشجار و تر ةسبز شود مي كارگر نظركه  چندان آسمان و زمين چنانچه است،
 ةسبز عكس از بلكه كند مي نمود ةجلو درنظر كه است بارور ور دا سايه سرسبز
 ملحوظ اخضر زمرد از لوحي ةمعاين جوهر شاداب هواي جوهر پيكر زمرد

  .گردد مي تماشاگر
 سخنور ةانديش تصور ه بکه چندان نيست سخن آن خوبيهاي در که آن  بابالجملهو 

 خامه سرخنگ عنان نوناك الجرم. هست آن خوبيهاي در سخن درآيد پرور نكته
 ضمن در را آن محسنات از برخي ساخته منعطف وادي اين مبادي پويه از را

 ادا بيان و بنان دسترش و اندازه  بهعنوان اين خاتمه در را باقي و خصائص بيان
 و خواص كيف كم و رسم و حد ذكر از پرداخته وقت گزيرنا ه ببالفعل  وكند مي
  .نمايد مي مقام حق اداي آن عرض و طول مقدار و وضعو  آيين و مزايا
 مسعود ورود آن ابيات بعضي در و آيد مي موافق جمل حساب  بهتاريخ همين با

 دولت عنان انعطاف و پالم شكارگاه  بهآثار خجسته توجه و دهلي دارالملك  بهآنحضرت
 جلوس و كبٰري ةدارالخالف  بهمعاودت و دلپذير كشمير نهضت و ةدارالسلطن  بهآنجا از
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 در نمونه رسم  بهآنجمله از كه چند مضمون از چنانچه يافته، ايراد مرصّع تخت بر اسعد
  :قصيده گردد، مي ظاهر نمود ثبت مقام اين

  عيـان  نموده جهان چون بي واحد خداي
  آفــاق شهنــشه باحــسان و وجــود بــداد
ــزار ــاله ه ــاد س ــه آن بمان ــر ک   ازو دم ه
  بيـت  دوازده ايـن  طبع شاهجهان بمدح

ــر دوازدهآن از  ــصرعي ه ــاه م ــار بگ   نگ
ــ ــاد هب ــد از اكبرآب ــامران جه ــسرير ك   ب

  هجـرت  از بـسال  سه و چل و بود هزار
  ســـرهند بگلـــشن بيامـــد نوبهـــار هبـــ
ــامراني ز ــوروز ك ــرده ن ــزم ك ــود ع   نم
  كـشمير  سـوي  ده داد شاهجهان جود ز

  قـدمش  هـر  و بكـوه  گـل  بود هزارگونه
  جـاه   بـا  شـد  زود تاب عنان هند بسوي

ــ ــو و داد هب ــه دج ــده بدارالخالف ــاز آم   ب
  جهـان  حـسن  بـاز  بيفـزود  رشـك ر  هزا
  فلـك  فتـاد  اي  سـايه  آن از كه زمي بهر

  زمـن  پادشـاه  اورنـگ  ز رنـگ  و جمـال 
  دول و ديـن  پادشـاه  ملـل  و ملك خديو

ــانج   دل دريــا و شاهنــشهي اپناهــ ه
  جاويـد  عـدو  دل سـنانت  و گرد سهم ز
  سـياه  سـنگ  برنگ سردشمن بود آن از
  

  جهـان  كـلّ  دشـاه پا جهـان  شـان  براي
  سـتان  ملـك  و نـواز  دانا و عالي و عليم

  شـادان  جـان  هـزار  صد جهان بدور ودب
ــسمت ز   انزبــ  بــهدلــم از آورد ازل ق

  نبيـــا پنـــاه شـــاهجهان دتولّـــ كنـــد
  نمنّــا  عــالم تأييــد  ز كــرد جلــوس

  گـران  سـپاه  و شـاهي   با بدهلي شد كه
  خنـدان  گـل  چـو  هـوا   بـا  ابـد  بهار گل

  ادانشـ  جهـان  بـر  الهـور  مدينـه  سوي
ــداد ــرق ب ــگ ب ــاد ت ــاي ب ــوالن را پ   ج
  حيـوان  چـشمه  ز  بـه  ولـي  چـشمه  هزار

  وزان بـاد  چـو  شا  يابـر  نما برق جهانده
  عنـان  بـدور  ملـك  و ركـاب  بدور فلك

ــرير نوبهــــار ز ــواهر ســ   الــــوان جــ
ــا هبــ تــا بــداد   كــان مايــه و دســتگاه دب
  زمـان  و زمـين  بـر  رنگ صد گيتي بداد

ــان   ايمــان تقــو بامــداد گــشاد جه
  پايـان    بـي  ليـك  جود و كرم از محيطي

  طپـان  جهنده رگ چون زمين بزير شود
  فـسان  مـدام  بـود  حـسامت  براي از كه
  

  منابع
تصحيح و تحشي از , نامه شاهجهان: محمد بن محمد محمود, اي جالالي طباطبايي زواره .١

مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري , دکتر سيد محمد يونس جعفري
  . م٢٠٠٩نوامبر /ش ه ١٣٨٨ماه  آبان, نو دهلي, يراناسالمي ا
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اهتمام مولوي محمود احمد خان و  به, تقويم هجري و عيسوي: ابوالنصر محمد, خالدي .٢
 .م ۱۹۷۷مارچ , نو دهلي, انجمن ترقِّي اردو هند, ضياءالدين احمد ديسايي

: تأليف(نامه  شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح  .٣
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4. Beal, Thomas William: An Oriental Biographical Dictionary, Revised and 

enlarged by Henry George Keene, Kitab Mahal, Darya Ganj, New Delhi, 1996. 
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  تابک يفرمع
  » صغيرايراِن«يا  »کشميرزبان  ي پارسِياشعرتذکرة «

  ∗حمداشتياق ا

ن فرهنگ و تمدن و علمدار ين سرزميّتر  مهمر ي کشميعني »ريصغ راِنيا«د يدون تردب
  :عالوه بر آن که. ديآ يشمار م  جهان به در سراسِريات فارسيزبان و ادب

 ن استين است و همين است و هميهم تــن اسـيـ زمير روـردوس بـر فــاگ
ن مقالة مختصر ما يدر ا. ز بوده استي نير گاهوارة شعر و ادب فارسي کشمِيواد

  .ميپرداز ي م»ري صغراِنيا«يا » تذکرة شعراي پارسي زبان کشمير« کتاب ي و بررسيمعرف به
 سفارت يزن فرهنگي است که رايد عرفانيف دکتر خواجه عبدالحمين کتاب تأليا

نا در سال يس  ابنيکتابفروشتوسط  ران بوده است و در تهران بهي پاکستان در اياکبر
ن اثر چه طور يدهد ا يمقدمة کتاب دانشمندانه است و نشان م. ١ديچاپ رس ش به ۱۳۳۵
رپا گذاشته ي ديراتيکالم و شعر و ادب تأث, فلسفه, خ اسالمي مختلف تاريها نهيدر زم
مؤلّف در مقدمة خود . ز بوده استيپرور ن و دانش کتاب علم دوست مؤلِّف. است

  :سدينو يم
 يها ر نوشتم که در روزنامهي کشميدربارة شعرا چند يش مقاالتيپنج سال پ”

ران ي از دانشمندان ايو مورد توجه بعض, ران و بهرام منتشر شديمهر ا
ق نمودند و يتشورا نجانب يا بهار باالخص يالشعرا مرحوم ملک, قرارگرفت

 يراني استفادة برادران اير برايکشم يشعرا  راجع بهيا واستار شدند که رسالهخ
                                                   

  .نو يدهل, گاه جواهرلعل نهرودانشاستاديار فارسي   ∗
  .٦٨٤ص ,  ش١٣٤٣تهران , ي رضا نقويد عليدکتر س: نگارش,  در هند و پاکستاني فارسيسينو تذکره  .1
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 و ي ادار گوناگوِنيها يعلّت گرفتار به. و شعردوستاِن هند و پاک منتشر کنم
ن کار را انجام ير نتوانستم اي کشمي از شعراي آثار بعضدر دسترس نبودِن

که در  يطالب و منابع مختصرم گرفتم با استفاده از مين اواخر تصميتا ا, بدهم
 از يبعضتا شايد اين شرح مختصر . باشد اين رساله را انتشار دهم دست مي

 يها ف کتابيتأل ک نموده وادار بهي را تحريرانيسندگان ايدانشمندان و نو
  .١“دين باره نماي ا دريتر تر و جامع مفصّل

 ۴خ يتار  به»يعرفان«د و متخلّص بهيعبدالحم) دکتر(خواجه  د معروف بهيعبدالحم
 جنوب يليچهار م, يدر دهکدة مغالن وال) ه ۱۳۲۵ رمضان ۲۷(م  ۱۹۰۷نوامبر سال 

 .داشتتجارت ن شغل يپدرش خواجه محمد د. جهان گشود الکوت چشم بهيشهر س
مهاجرت کرده در الت پنجاب يا ر بودند و از آنجا بهياصالً از خطّة کشم مؤلّف اگاِنين

 دورة دبستان را يد عرفاني که خواجه عبدالحميوقت. اقامت داشتندالکوت يه شهر سيناح
 در شهر چکوال يپدرش فوت کرد و سپس و, ديان رسانيپا ر بهي اميدر مدرسه کوتل

ة ر چکوال دوي دولتي عالة در مدرسهجري ۱۳۳۴ و در سال مقيم شد اش عموزاده با
 درس خوانده (Sadiq Egerton College) صادق اجرتن کالجکرد و در   را تمامهمتوسط
پس از چند سال . سانس را تمام نموديمو دورة لاج,  پرنس آف ولزکالج درخره و باال

,  الهورةي اسالمکالج را از يسيسانس انگلي و دورة فوق ليدورة فوق ليسانس فارس
دکتر .  الهور فراگرفت, را از دانشگاه پنجابي فارسيدانشگاه پنجاب تمام کرد و دکترا

در سازمان فرهنگ بلوچستان وارد شد و در مدرسة م  ۱۹۳۱ در سال يد عرفانيبدالحمع
ران يا  بهيت فرهنگيمسؤل بهم  ۱۹۴۵ و در سال پرداخت يسي انگلِسيتدر هته بي کويعال

ن يهم س دور نماند و بهيجا از درس و تدر چيوقت و ه چي هيدکتر عرفان. مسافرت کرد
ته يکو به, ي پرداخت و پس از انجام خدمت فرهنگيسينگلس ايتدر ران هم بهيعلّت در ا

 مختلف علم يها نهي در زميدکتر عرفان.  سرگرم کار شدکالجمراجعت کرد و دوباره در 
 پاکستان در يندگيکار نما بهگر يد ت داشت و باِري فعاليسازمان فرهنگ و علم, و ادب

که از طرف وزارت را » هالل «يت مجلّة فارسيري مددر پاکستان کاِر. ران پرداختيا
                                                   

 .٨١ص , ١ج ,  ش١٣٤٨تهران , ي فارسيها خ تذکرهيتار, ين معانياحمد گلچ  .1
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ث ي از حيدکتر عرفان. عهده گرفت به, شد ياطّالعات و مطبوعات پاکستان انتشار م
ث يحد«نام   بهي ويات فارسي از رباعيز معروف بود و دفتري ني زبان اردو و فارسعرشا

 ترجمه کرده يفارس  را بهياقبال الهور» ميضرب کل« تهران چاپ شده است و در» عشق
  :اند از  عبارتي و آثاِر.١ستا

 . ش۱۳۳۳ ,تهران, يات عرفانيا رباعي عشق ِثيحد .۱
 . م۱۹۵۷ ,ياقبال اکادم, ها يرانياقبال درنظر ا .۲
 . ش۱۳۴۵ ,تهران,  پاکستاني عشقيها داستان .۳
 . ش۱۳۳۲ ,تهران, ي اقبال الهورشرح حال و آثاِر,  عصريروم .۴
 . ش۱۳۳۵ ,تهران, ري صغراِنيا اير ي کشم زباني پارسِي شعراةتذکر .۵
 . م۱۹۵۷ ,زبان اردو  بهياثر اقبال الهور, مي ضرب کليترجمة فارس .۶
 . م۱۹۵۷ ,تهران, الشعرا بهار شرح حال و آثار ملک .۷
ها مشتمل بر  رستاني سال اول و دوم و سوم دبي برايف کتب فارسيب و تأليترت .۸

 .ي از کتب مختلف فارسيانتخابات
 . م۱۹۵۷ ,الهور, ي معاصر فارسيشعرا .۹

 . ش۱۳۴۱ ,تهران,  سرمدينوا .۱۰
 . م۱۹۵۶ ,الهور, يسي و انگليفارس, اردو: سه زبان به,  امروزيفارس .۱۱
 )٢در دو جلد (ينثر فارس .۱۲

 تذکرة شعراي پارسي « کتابيمعرف نک بهي از احوال مؤلّف ايپس از شرح مختصر
  .ميپرداز ي م»ري صغراِنيا«يا  »کشميرزبان 
ن ي شاعر است و ا۳۲ احواِل ي حاو»ري کشمي پارسيعراتذکرة ش«ا ي »ري صغراِنيا«

جمله سه شاعر  از آنذکر است که  مناسب به.  استچاپ شدهش  ۱۳۳۵سال  کتاب به
 داس يت بهوانيربل کاچرو وارسته و پانديت بي پاند,بهان برهمن چندر: ند هستهندو

عالوه بر .  استينرزاده کرماظرضازاده شفق و دکتر نا دکتر ةظات کتاب نوشتيتقر. کوين

                                                   
  .۶۷۹ص , تهران, يرضا نقو ي علسيددکتر ,  در هند و پاکستاني فارسيسينو تذکره  .1
 .۶۸۰ص , انمه  .2



  » صغيرايراِن«يا  »کشميرزبان  پارسي ِیتذکرة شعرا«تاب في کرمع  ٦٨٩

  

ر و يکشم حات راجع بهيان و توضيک سوم کتاب مشتمل است بر بيحدوداً , تراجم شعرا
م هند تا ياحوال مختصر از تقسو  ير اسالم در وادي و اسم نژاد و زبان و تشهيريکشم

 خود ي بحث و بررسرا مورِد, »يات فارسير در ادبيکشم« سپس مؤلِّف. انتشار کتاب
 يضي و في و عرفيم و قدسير از طالب و کلي کشم در وصِفياتيست و ابداده ا قرار

 نموده يز بررسي ني محمد اقبال الهوردگاِهير را از دين ادامه کشميدر هم, آورده است
 يها شيگرا. آورده,  است»ني زميفردوس بر رو«ن يف اي را که در توصي از وياتيو اب

 تذکرة شاعران يعني خود ي اصلموضوِع نموده و سپس بر يز بررسير را نيشعر کشم
  .پرداخته است

اتمام   بهيشود و بر ذکر عبدالوهاب پارس ي آغاز ميري کشمين کتاب با ترجمة غنيا
  :ر استيقرار ز  بهاند ن تذکرهي شاعران که رونق اياسام. رسد يم

 يزيا تبريجو  .۲  يري کشميغن .۱
  ين فانيملّا حس  .۴  يعقوب صرفيخ يش  .۳
  يبابا خانگ  .۶  م سالم اسليحاج  .۵
  ينجم  .۸  ن کامليالد رزا اکمليم  .۷
  ين غازيالد بيبابا نص .۱۰  ياهللا حب بيخواجه حب  .۹

  سياو .۱۲  يملّا ساق .۱۱
  يمظهر .۱۴  قيملّا محمد توف .۱۳
  ين مستغنيمحمد مع .۱۶  يفروغ .۱۵
  يملّا ذهن .۱۸  يملّا نام .۱۷
  رزا محتشم خان فدايم .۲۰  ياوج .۱۹
  قيعبدالوهاب شا .۲۲  خواجه رافع .۲۱
  ن بهايملّا بهاءالد .۲۴   بلبليريملّا اشرف دا .۲۳
  رزا مجرميم .۲۶  داهللايملّا حم .۲۵
  ربل کاچرو وارستهيت بيپاند .۲۸  چندربهان برهمن .۲۷
  يعبدالوهاب پارس .۳۰  کوي داس نيت بهوانيپاند .۲۹

  :ر استفاده کرده استي تذکرة خود از آثار زيآور ب و جمعيمؤلّف در ترت



  ٦٩٠  قند پارسي

  

  يتذکرة نصرآباد  .۲  تذکرة سرخوش  .۱
  تذکرة صبح گلشن  .۴  الشعرا اضيتذکرة ر  .۳
  تذکرة خزانة عامره  .۶  يني قزويخانه ملّا عبدالنّبيم  .۵
  ف دکتر محمد باقريتأل, ايشرح احوال و ٍآثار جو  .۷
  نين مسکيالد يف محيتأل, ريخ کشميتار  .۸
   م۱۹۱۱ ,الزّمان ني متةمرتّب, ري کشمياهال  راجع بهيارش مبسوطزگ  .۹

  يوان غنيد .۱۱  يرساله در فن شالباف .۱۰
  ٢وان سالم اسلميد .۱۳  ١ايوان جويد .۱۲

ان نموده است و متأسفانه يمختصراً برا  ي عبدالوهاب پارسحاِل مؤلّف شرح
 و ملّا يم مانند ملّا ناي شاعرانحاِل شرح, برعکس آن. اورده استي ني از ويشعر چيه

 ياتينقل اب اورده و فقط بهيکو را ني داس نيربل کاچرو وارسته و بهوانيت بيد و پانديحم
  .از آنان اکتفا نموده است
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  تأليف مير سيد علي همداني» الملوکةذخير«نگاهي به  ٦٩١

  

  ي همدانيعل ديس ريتأليف م» الملوکةذخير«ي بهنگاه
اس سيکيفي«د نقي عب«∗  

  سيدالــسادات ســاالر عجــم
  آفريد آن مرد ايـران صـغير      

 

  دست او معمـار تقـدير امـم    
  با هنرهاي غريب و دلپـذير     

 )محمد اقبال الهوري(     
و » ريرکبيام«و » همدان شاه« يها نام  بهکه )ق ه ٧١٤-٧٨٦( ي همدانيعل ديس ريم
شود، مشهورتر از آن   ميهم شناخته» ريشاه کشم«و » ريان صغريا يبان«و » يثان يعل«

 اثر ارزشمند در ١٥٠ش از ياين عارف ايراني ب.  داشته باشديمعرف ي بهازياست که ن
 ي و عربي فارسيها زبان ي بهادب  وي عرفان،يني د،ياسي، سيموضوعات اجتماع

 هند بسيار ةقار في عرفان ايراني در شبهعلي در معر سيد  ميرنقش. است گذاشته جا بر
يابي عرفان  هاي راه هدر واقع نخستين جرقّ شود که  مين تصوري چن.چشمگير است

او شاگرد عالءالدوله سمناني، عارف بزرگ . علي زده شدد سي ميرورود   باهند  بهايراني
حيات حافظ در شيراز و   با همزمانقريباًدر قرن هشتم هجري، ت  كشميرشاه. ايراني بود

  .هند رفت  بهن جامي در هرات،عبدالرحٰم كمي پيشتر از ظهور نورالدين
 خود  با تن از بزرگان ادب و هنر ايراني را نيزصديس  بهعلي نزديك سيد مير

كشمير برد و اين گروه، پيش از روي كار آمدن خوانين مسلمان مغول در هند،  به
بعدها و براساس . گذاري كردند پايه آن كشور عرفان، ادب و هنر ايراني را دربنيادهاي 
د گيسودراز و شيخ احمد سرهندي در هند محم  سيدها بود كه بزرگاني چون پايه همين

  .ظهور كردند

                                                   
  .نو دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗

 



  ٦٩٢  قند پارسي

  

 در يآباد ميعظتالش شاعراني چون غني كشميري و بيدل   باسبك هندي نيز كه
هاي فكري تغذيه كرد كه  يافت، بيش از همه از آن سنّتهاي بعد در هند رواج عام  قرن
، شاهكار ي بناي تاج محلّحتّ .پايه گذاشته بودند ش در هندانيعلي و همراه سيد مير

گروه هنرمندان همراه  د کهيظهور رس  بههاي هنري  اسالم، از همان سنّتمعماري جهانِِ
  .بود انتقال داده هند  بهخود  باعلي سيد مير

 يادي زالعات چندانعارف بزرگ در منابع فارسي در دسترس، اطّ  اينةدربار
قلم علي جهانپور در سال   به» عرفانباغباِن«عنوان   بااين حال، كتابي  با.موجود نيست

 چاپ رسيده كه داستان زندگي و نگارش به راني در ا از سوي انتشارات سفير نينوا١٣٨٣
  .آثار او را دربردارد
اكنون در مركز همداني  كه هم» محمد رياض خان يآقا«  دكتريةامن همچنين پايان
  .١شده است هئدر دانشگاه تهران ارا ١٣٤٧نامه در سال  اين پايان. اختصاص دارد

بنام  ي همدانيعل  سيدري ممهمرارزش و ک اثر پي يمعرف  به کوتاه ماةن مقاليدر ا
  .ميپرداز  مي»الملوکةذخير«

 موضوع اخالق و در ي همدانيعل  سيدرياست از آثار م يکتاب »الملوکةذخير«
 ةرسال. شمار آورد ه بي وآثارن يتر ن و مهميتر توان از بزرگ  ميد آن رايترد ياست و بيس

. ز ترجمه شده استي مختلف نيها زبان  به که دارديتيت ارزش و اهمعلّ  بهمذکور
  :سندينو  مياضيت آن دکتر محمد ري اهمةدربار
ده يف گرديلأ تياست مدني باشد که در سي فارسن کتاب مهميد دوميا ش…”

 )ق ه ٦٨٢ :م(، ين طوسيرالديف خواجه نصيلأ تي پس از اخالق ناصر.است
 که يفارس کتب معروف انيم که دارد در يباک يناصحانه و بة لهج لحاظ  ازيول

 سهيمقا لک قابي چيه  بار وينظ يب يکين ي ا،شده است اخالق نگاشته در علم
 اخالق و ة در فلسفي فارسار مهميد جزو کتب بسيث موضوع بايو از ح ستين
  .٢“ديشمار آ ي بهاست مدنيس

                                                   
  .ش ه ١٣٨٧تير  ٢٢ ،]ايبنا [خبرگزاري كتاب ايران  .1
دکتر محمد رياض، مرکز تحقيقات فارسي  لّفؤم، )چاپ دوم (مير سيد علي همداني احوال و آثار و اشعار  .2

  .٩٩، ص م ١٩٩١/ق  ه١٤١١, آباد ايران و پاکستان، اسالم



  تأليف مير سيد علي همداني» الملوکةذخير«نگاهي به  ٦٩٣

  

است از کتابي » الملوکةذخير«
 درعلي همداني  آثار مير سيد

و سياست و موضوع اخالق 
توان از  ترديد آن را مي بي

 آثارترين  ترين و مهم بزرگ
 .شمار آورد هوي ب

التماس   بهکهبود ن و امرا يسالط  بهحتي و نصييهنماا ر،ن اثر مهميف ايلأسبب ت
  : نگاشته شده استيارادتمندان
الموصوف  يقول البعد الجاني اما بعد ف”…
 ي بن شهاب الهمداني عليالتوانر و يبالتقص
 بود از ملوک و ي که مدت… عنه بکرمهيعف

د و اشراف نوع جاما حکّام اهل اسالم و
 ن اهتماميانسان که در استصالح امور د

 محبت و رابطه ةسبب عقد ه ب…نمودند مي
ر هر ين فقيف داشتند از ايعن ضيمودت که با

  حوادث و مصادف و صوادف عوارض و…کردند  ميديوقت التماس تذکره مف
 آن عزم متجدد گشت يزيموجب التماس عز  بهن وقتي اگشت تا در  ميمانع آن

  .“ر افتادين مختصر تحري آن التماس ايمقتضا هو ب
  :ر استيمشتمل بر ده باب ز» الملوکةذخير«

  .مانيط و احکام و لوازم کمال ايدر شرا :اول باب
  .يعال حقوق عباد اهللا تي در ادا:دوم باب
 يرت خلفايس  بهک پادشاه و حاکم اسالم در مکارم اخالق و وجوب تمس:سوم باب

  . عنهمي اهللا تعالين رضيراشد
د و اصحاب و اقارب ين و زوج و ازواج و اوالد و عبي در حقوق والد:چهارم باب
  .رهيغ و
 ط حکومتيا و شرايت و امامت و حقوق رعاي در احکام سلطنت و وال:پنجم باب
  .عدل به
  .ي و اسرار خالفت انساني در شرح سلطنت معنو:ششم باب
  .ن نوعيط ايل و شراي عن المنکر و فضايان امر بالمعروف و نهي در ب:هفتم باب
  .يت تعاليل حضرت صمديان شکر نعمت و ذکر انعام و فضاي در ب:هشتم باب
  .يويان صبر بر مکاره و مصائب دني در ب:نهم باب
  . اخالقميضمامت کبر و  در مذ:دهم باب



  ٦٩٤  قند پارسي

  

 و متصوفانه مانند ي مباحث عرفاني است دارايکتاب» الملوکةذخير«اگرچه 
لحاظ  ره اما ازيغ و» نياء علوم الدياح«ا ي»  سعادتيايميک«ا ي» المحجوب کشف«

 گلستاِن« بهسبک نگارشمطالب و 
 مثالً.  داردييها شباهت» يسعد
ان مطالب مختلف يم لّف کتاب درؤم
قول  ه هم آورده است که بيعاراش

 ةد هميحکمت شا اصغر يعلاستاد 
ن کار ي باشد و او ا سيداشعار از خود

ده يانجام» يسعد گلستاِن«د يتقل  بهرا
  .١باشد

عالوه بر » الملوکةذخير«در 
 از ياتي، ابي عل سيدرياشعار خود م

 زي ني و سعدي و رومي و نظامييسنا
  :ن کتاب آمده استي دو مرتبه در اير سعديزت يب. شود  ميدهي ديفراوان به

  يورـغفلت نخ  به ويکف آر ي بهتا تو نان  د و فلک درکارنديابرو و باد و مه و خورش  
 از يبرخ  بان کتاب مشاهده نمود کهي را در ايتوان مطالب  ميزياز لحاظ محتوا ن

 مثالً.  است چند از آن گرفته شدهيرييتغ  باايک است و ي نزديليخ» گلستان«مطالب 
م که ادب را از يحکمت لقمان حک  به آورده راجعيتيحکا» گلستان« در باب دوم يسعد

 منسوب )ع(يٰسيحضرت ع  به»الملوکةذخير«ت در ين حکايادگرفته، هميجاهالن 
» يسعد بوستاِن«ن اثر گرانبها از يسيد علي در نگارش ا گونه مير نيهم. ٢ده استيگرد
 را يت پادشاه صالحيحکا» بوستان« در باب چهارم ي سعد مثالًز استفاده کرده است،ين

  :شود  مين آغازيآورده که چن
  .»غالم  با صبحدميبرون آمدملک صالح از پادشاهان شام «

                                                   
  .١٠٢دکتر محمد رياض، ص  ، مولّفمير سيد علي همداني احوال و آثار و اشعار  .1
  .١٠٠ص , همان  .2

تالش شاعراني چون  سبك هندي نيز كه با
 در آبادي عظيمغني كشميري و بيدل 

هاي بعد در هند رواج عام يافت، بيش از  قرن
 هاي فكري تغذيه كرد كه مير همه از آن سنّت

پايه گذاشته  ندش در هيانعلي و همراه سيد
، شاهكار معماري ي بناي تاج محلّحتّ .بودند
هاي هنري   اسالم، از همان سنّتجهانِِ

 گروه هنرمندان همراه ميرظهور رسيد که  به
 .بود  انتقال داده هند خود به  علي با سيد



  تأليف مير سيد علي همداني» الملوکةذخير«نگاهي به  ٦٩٥

  

عالوه » الملوکةذخير«در 
بر اشعار خود مير سيد علي، 

ي و نظامي و يابياتي از سنا
سعدي نيز رومي و 

 .شود فراواني ديده مي به

 دکتر محمد ةگفت  بهاما. نثر نوشته است  بهسيد علي در اثر خود ت را ميرين حکايا
  :اضير

گلستان «ن کتاب دو برابر يات مبسوط ايحتوم”
اد ياست و مطالب نو و ارزنده در آن ز» يسعد
  .١“است
ن کتاب است که يت هميش ارزش و اهميشاپيپ

محرم « را ي همداني عل سيدري، ميمحمد اقبال الهور
  :خوانده است» اسرار شاهان

  يا بوده» محرم اسرار شاهان«  يا  نگاهان بودهيمرشد معن  
 خان، ياز عليکوشش ن  بهچاپ امرتسر:  استدهيچاپ رس  به مرتبهچندن کتاب يا
.  و چاپ تهرانم ١٩٠٥ چاپ بهاولپور ؛خ چاپ نداردي که تاريچاپ بمبئ ؛ق ه ١٣٢١

 بهتر است، اما ي قبليها اند و چاپ تهران از همه چاپ يادي اغالط زيا دارها چاپن يا
کمال   بارانبهان ارزشمند و گي چنيد کتابيپس با. ه نشدهي از آن تهيهنوز چاپ معتبر

 ي عل سيدريمگر يطور رسائل و کتب د نيح و چاپ شود و هميمحنت و دقّت، تصح
 ةباشد و چون شاهدان خوبرو در گوش  مي اختفا مستورةکه هنوز در پرد” يهمدان

 ي خوشوقتيجا .٢“ه استدي عاشقان معرفت پوشةدي خود را از ديباي زة چهرها کتابخانه
» ي همداني عل سيدريم احوال و آثار و اشعار«در کتاب اض ياست که دکتر محمد ر

  .ح و چاپ کرده استيز تصحي را نيو ة رسال٣خود شش

                                                   
 .١٠١ص  دکتر محمد رياض، ، مولّفمير سيد علي همداني احوال و آثار و اشعار  .1

  . ش١٣٣٠، سال ٢٤٥-٨ص ، ٦، شمارة يغما  .2
  . فتوتيهةرسال  :۱  .3

  .) ابن فارضةيمي مةد همداني بر قصيدشرح سي(االذواق  مشارب  :۲  
  .)د علي همدانيمير سي از  توضيح اصطالحات آنبا(مرادات ديوان حافظ   :۳  
  . درويشهةرسال  :۴  
) ص(آنحضرتذکر سخني از  با) ع(يث در مناقب امام عليهفتاد حد(السبعين في فضايل اميرالمومنين   :۵

  .)در ذيل هر حديث
 .رساله ذکريه  :۶  



  ٦٩٦  قند پارسي

  

  ري کشمبا عالماِن
  )ره(د عبدالکريم کشميرييعالم بزرگوار سآشنايي با 

ق در يک خانواده کامالً ه ١٣٤٣ يت اهللا کشميري در تاريخآدالعارفين جناب سي 
  بزرگوارش طرف پدر و جدازجهان گشود،   بهچشمروحاني و سيادت در نجف اشرف 

اهللا يةآ بزرگفقيه   بهو از طرف مادر حسن کشميري سيداهللا يةآعلم و عرفان  ةاعجوب به
دد سيمنتسب بوديالوثٰقة عرواحب کتاب کاظم يزدي صمحم .  

دنيا آمد و پس از   به علي کشميري بود که در کربالمحمدد  استاد سيپدِر وي
ت د و روحانيزهد و تعب  به کاظم يزدي شد ومحمدد اهللا سييةآمراحل تحصيل، داماد 

  .معروف بودند
 تعبير آن ،دست من است و پاره شد  بهشبي در خواب ديدم تسبيح: اد فرمودنداست

د حسن افتد و سي  ميرود و بين اقوام فاصله  ميبزرگ قوم شما از دنيا: را پرسيدم گفتند
فرمودند  مييشانا پدري استاد بود و استاد در مورد کشميري جد :ما خيلي جد 

يي که شيخ عبدالکريم حائري وقتي در درسش االمنظر و زيبا روي بودند تا ج وجيه
  . بنشينمي جمالشاتماش  بهه کنم يادرسش توج  بهدانم  نمي:گفت  ميکرد  ميشرکت

  کاظم يزدي بود ومحمدد اهللا سييةآه  صبي.منه بودؤمادر استاد زني پاکدامن و م
رت حض  بهريشه سيادت ما: فرمودند  مي سيادت خودةحضرت استاد در مورد شجر

 قمي ما اصالً. رسد که در قم مدفون است  مي)ع(ي مبرقع فرزند بالفصل امام جوادموٰس
نام   بههند رفتند که يکي از آنان بسيار ممتاز و فرزانه بود  بههستيم لکن اجداد پيشين ما

کنند   ميي او نذراد حسين قمي کشميري که االن قبرش در کشمير هند است و برآقا سي
  .کنند  ميرتو قبرش را زيا
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ت مادر و پدر رمحبدوران کودکي را در دامان پ عبدالکريم کشميري سيداهللا  آيت
ماتي حوزوي در  خانوادگي تحصيالت مقدةسپري کردند و مطابق کشش دروني و سير

مات فارسي و عربي را بدو ابتدا والدش دروس مقد. ي سنين خردسالي آغاز شداابتد
 نجف همچون ةحوز زعالي سطح را از اساتيد مبرط و  پس متون متوس.آموخت

 محمد، شيخ )مکاسبدرس (ي لنکراني و شيخ راضي تبريزي  شيخ مجتٰبآياتحضرات 
آخوند  ةذ حسين تهراني از افاضل تالممحمدشيخ ) رسائلدرس ( يمٰنؤتقي بهجت م

 يشيخ صدرا بادکوب) سبزواري ةمنظوم( حاج فيض خراساني) االصوليةاکف( خراساني
  . فراگرفت را)اسفار( و شيخ عبدالحسين رشتي) فلسفي متون(

 کهن نجف ة حوزاساتيددر اوان جواني در دروس عالي خارج فقه و اصول 
 محمدد عبداالعلي سبزواري، شيخ علي د ابوالقاسم خويي، سييات عظام سيآهمچون 

تحصيل   بهت و تالش شگرفبروجردي و ميرزا حسن بروجردي حاضر شد و با جدي
اهللا خويي يةآت گمارد و در اندک زماني اجازه اجتهاد از معارف اسالمي هم علوم و

  .دريافت نمود
ةحجالسي کشميري فرموده بوداآق  بهاهللا خويييةآ: ي نقل کردالم مرو:  
  »حرم عليک التقليد«

ز شائق بود و در يتحصيل علوم ظاهري در فراگيري علوم غريبه ن همزمان با
جفر، علم اعداد، : ي علوم غريبه چوناه ها و اوقات مقتضي بسياري از رشته فرصت

ءعات و اسماتکسير، حروف، زبر، منبيات و مرباهللا را از افراد متعدر د فراگرفت و تبح
  .خاصي در آنها پيدا کرد

سزايي   بههمزمان با تحصيل، در تدريس علوم مرسوم حوزوي نيز مهارتوي 
 يازده مورد در روز  بهدر متون فقهي، اصولي و فلسفيوي تدريسي  چنانکه دروس ،داشت

ر رايف علمي اين کتاب تبحظ و هضم دقايق و االصول و فهميةدر تدريس کفا. رسيد مي
 ةمطلب عميق و پيچيد: (هاي علمي گفته بود  چنانکه يکي از استوانه،اي داشت ويژه

  .)ن شده استرده و با آنها عجيکفايه در گوشت و پوست و خون آقاي کشميري نفوذ ک
 چنانکه ،ت باطني وي نيز در دروس ظاهري معروف بودثير معنويت و نورانيأت

صورت   بهميان شاگردان و دوستداران وي مشهور بود که در محضر ايشان نبايد در
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دو مرجع بزرگوار   بهانتسابش از دو جهت. شوند  مي چرا که ايشان آگاه،جنُب ظاهر شد
تي از سال طوري که مد  به عصر، وي را بسيار محبوب و مقبول ساخته بودو معروف

شتابستان را در حرم حسيني در جايگاه جد 
ام اعياد نيز ايستاد، در اي  مي جماعتةاقام به

چنانکه در . کرد  ميشکوهي اقامه نمازهاي با
ت کثرت فطر از شد يکي از نمازهاي عيد

نفر ٣٠ي  مصلّةت و وسعت منطقجمعي 
  .پرداختند  ميتکبير گويي نماز وي  بههمزمان

  با اجازه اساتيد خوديدر مسائل معرفتي و سلوکي نيز همزمان با سير مراتب عرفان
اد برخي د هاشم حد چنانکه مرحوم سي،ت گماردخي سالکان همرتربيت و راهنمايي ب به
  .داد  ميآنها دستور ذکر  بهسراغ وي فرستاده و ايشان  بهرا

 کربال  بهايشان ايام تعطيلي حوزه: کرد  مياهللا کشميري نقل يکي از نزديکان آيت
شان کرديم ولي   مختصري گرفته در کربال تقديمةرفتند و يکي از سالها ما شهري مي

شهريه را برگردانيد : اش متغير شد و فرمودند ايشان وقتي فهميد شهريه است چهره
تحقيق   بهشما! آقا: عرض کرديم! حث نداريمام تعطيل است و ما درس و بون ايچ

توانم   نميبرگردانيد من: فرمودند. مشغوليد و اشکالي ندارد از شهريه استفاده کنيد
  .استفاده کنم

ام ةام حسين، روزي از مرحوم کشميري درباردر اوائل زمامداري صدالؤ سصد 
  . است او سگ گزنده يعني»ِانه کلب عقور«: فرمايد  مي وي،شود مي

دهد که نام وي در ليست سياه دستگير   ميالعچند روز بعد يکي از نزديکانش اطّ
سراغ وي خواهند آمد، بدين سبب ايشان تمام خانه و   بهزودي  بهشوندگان داخل شده و

  ولي از،کند  ميايران مهاجرت  بههمراه خانواده مخفيانه  بهاش را رها ساخته و زندگي
 عراق در پاسگاه بازرسي، تمام نوشته جات و دفاتر وي که بخت بد در مرز ايران و

شود و   ميبود ضبط) ي طالقانيتقريرات درس اخالق شيخ مرتٰض( ترين آنها دفتر مهم
کند، از آن سوي در نجف   ميدست خالي وارد ايران شده و در شهر قم اقامت ايشان با

  .سازند  مياناشرف هم مزدوران بعثي منزل وي را غارت کرده و سپس وير

 ةحضرت استاد در مورد شجر
ريشه : فرمودند سيادت خود مي

ي مبرقع حضرت موٰس سيادت ما به
رسد   مي)ع(فرزند بالفصل امام جواد
 .که در قم مدفون است



  آشنايي با عالم بزرگوار سيد عبدالکريم کشميري با عالماِن کشمير  ٦٩٩

  

گيري را انتخاب کرد، طوري  قم شيوه انزوا و گوشه  بهمرحوم کشميري پس از ورود
ت مديدکه در اين مد شناخت  نمياي، کسي وي را هجز عد.  

م له در ايران نيز مطابق روال پيشين معظّ
ه پرداخته و در اين دتربيت نفوس متعد  بهخود

ن راه اب فاضل را در ايت تعدادي از طلّمد
حمداهللا از ذخاير معنوي   بهراهنمايي نموده که

 در عين حال .روند  ميشمار  بهه علميةحوز
روي عموم سالکان و   بهدرب منزل وي هميشه

ويژه اواخر   بهطالبان حق باز بود و وي گاهي با بيان مطالب معنوي و بيشتر اوقات
  .پرداخت  ميدوستارشاد و راهنمايي پويندگان راه   بهسکوت دائمي خود با

به نجفة عمومي حوزاگرچه در آن زمان جو  عرفان و تهذيب ةت بر عليه مقولشد 
هام صوفي گري رايج اس و بازار تکفير و اتّمعناي خاص خود ملتهب و حس  بهنفس
هام ار مازندراني و مرحوم آقاي ميرزا علي قاضي اتّ عبدالغفّسيدمرحوم   به چنانکه،بود

جهت کشش عميق دروني و   بهاين حال مرحوم کشميري گري زده بودند با صوفي
خاطر   بهه داشت واين امر بسيار توج  بهاوان خردسالي  باطني و استعداد شايان ازةجاذب

چنانکه خود. داد  ميي بسياري بدو رويطهارت باطن و سيرت پاکيزه الهامات غيرعاد 
  :فرمودند مي

جايي برويم ولي من اصرار   بهسوار ماشيني شويم وبار با پدرم خواستيم  يک”
 کردم  نميمن قبول: گفت  مي هرچه پدرم،شوم  نميسواررا کردم که من اين ماشين 

  .“ما رسيد  بهکه آن ماشين رفت و اندکي بعد خبر تصادف آن ماشين تا اين
ش صاحب  جدةمدرس) (دسي(  سال نداشت و در مدرسه٨ يا ٧امي که ي در ايحتّ

ه پيري روشن ضمير و بازي باهم سن و سالهاي خود اشتغال داشت مورد توج  به)عروه
  :وي فرمود  به طوري که روزي خطاب،ي طالقاني واقع شده بودنام شيخ مرتٰض  بهدل پاک
  .“ات پر از نور است هخوري، تو کلّ  نميدرد بازي  بهتو! آي پسرک”

  :رمودف  مي استادش آقاي قاضيةمرحوم کشميري دربار

آقا سيد افضل حسين 
هندي يکي ديگر از استادان 
معنوي ايشان بود که در 

ي براي زيارت اوقات خاصّ
 .آمد در نجف اشرف مي
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 شان که روضه بود  گاهي در منزل، بودندفرز  به پدرةمن مثل عالق  به ايشانةعالق”
خواندم،   ميماندم و موقع نماز پشت سرش نماز  ميرفتم و پس از رفتن همه مي

  .“آقاي قاضي مرد الهي و ملکوتي بود
تصريح خود حق بزرگي از لحاظ معنوي و عرفاني بر گردن   بهاستاد ديگري که

  . بودي طالقانياهللا شيخ مرتٰض شان داشت مرحوم آيتاي
ي طالقاني را که حاصل سالها مرحوم کشميري تقريرات دروس اخالق شيخ مرتٰض

فانه در جريان سأرشته تحرير درآورده بود که مت  بهتدريس مسائل اخالقي و معنوي بود
  .دمورين بعثي مصادره گرديأط مايران در مرز عراق توس  بههجرتش

 ةذاد بود که خود از تالم هاشم حدسيدز ديگر استادان عرفاني وي مرحوم آقا ا
امر تربيت   به علي قاضي بود و پس از وفات استادسيدبرجسته و کامل مرحوم آقا 

هعد ت گمارده بوداي از سوخته دالن و سالکان هم.  
ن اموردششان در ياهللا شيخ علي اکبر اراکي بود که ا استاد ديگر ايشان، آيت

آقاي اراکي مردي فاضل، عارف، قوي و صاحب رياضت ولي در عين حال : فرمودند
 .شناختند  مي اصوالً علما وي را کمتر،بر وي بود کتوم بود و احتمال علم بر اسم اعظم الهي

  .ماند ميان حوزه و مردم باقي وي گمنام و ناشناخته در
 معنوي ايشان بود که در اوقات  افضل حسين هندي يکي ديگر از استادانسيدآقا 

  .آمد  ميي براي زيارت در نجف اشرفخاصّ
استاد ديگر مرحوم کشميري از مرحوم آقا شيخ علي زاهد قمي دستور خاص 

ار مازندراني دستور ذکر يونسيه و از مرحوم شيخ  عبدالغفّسيد و از آقا قرآنتالوت 
اهللا قوچاني  قدر و از شيخ ذبيح ة حسين کمپاني اصفهاني دستور قرائت زياد سورمحمد

ذکر مخصوص آنجا را اخذ کرده بودالم و دستور زيارت قبرستان وادي الس.  

  مکاشفات
سبب تهذيب و صفاي باطن و رفع حجب، مکاشفت و   به که اهل معرفت رايياز آنجا

وضات  فيةدهد و مشاهدات رحماني از چشم  مياختيار دست اختيار و بي معاينات با
شود، حضرت   ميرسد و معاني و حقايق برايش کشف  ميشهود  بهجمالي و جاللي
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 چند نمونه اشاره  به.ي که قابل حصر نبودحد  بهاستاد از اين نعمت برخوردار بودند
  :شود مي

کسوت اهل   بهنام شيخ مالک بود که در ظاهر  بهنجف شخصي در: فرمود  ميخود
من در وادي : من گفت  به روزي، ولي داراي بصيرت و معرفت باطني بود،علم نبود

کن، من هم قبول  من اقتدا  بهخوانم تو هم با من بيا و  ميالم زيارت امام حسين راالس
 العين مقابل خود يأر  بهخوانديم من کربال را  ميکردم، وقتي که همزمان زيارت عاشورا

  .ديدم مي
فاق افتاده است و بيشتر احضار ارواح بارها در ايران و عراق برايم اتّ: فرمود  مينيز

  .دهم  ميکنند و من گوش  ميبينم که آنها صحبت  مياوقات آقاي قاضي و پدرم را
را بر اثر رياضت خاص و مراقبت  و ايشان نيز قدرت استخاره خوبي داشتند که آن

اهللا شيخ علي يةاش آ دست آورده بودند و آن از طريق استاد معنوي  بهاي که داشتند ويژه
  .او عطا شده بود  بهاکبر اراکي

  هاي عرفاني نکته
 صالد روح از جسم و اتّ آن تا يک سال سبب تجرةقرائت ذکر يونسيه در سجده و ادام

  .شود  ميشدن چشم برزخي ارواح و باز به
$« ةقرائت سور .١ ¯ΡÎ) $ oΨ óstF sù y7 s9 $ [s÷Gsù $ YΖ�Î7•Β ∩⊇∪«براي رفع حجابها بسيار خوب است١ .  
دعاي ( ولي در دعاها از ،ثوره همه خوب هستندأقرائت ادعيه و اذکار م .٢

  بيشتر استفاده»وم يا قييا حي« شب و در اذکار از ذکر  در صبح و)يستشير
  .کردند مي

امام بسيار   بهت هديهني  به)ع( نور در حرم امام رضاة مرتبه آيچهارصدتالوت  .٣
  .ر استثّؤم

ار يمنين بسؤارواح م  به آنة توحيد و هديةقرائت يک حمد و يازده مرتبه سور .٤
  .ر استثّؤم

                                                   
  .١آيه , )٤٨(فتح   .1
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 )ع(امام جواد ه بت هديهني  بهدر زمان هجوم مشکالت قرائت سوره و يا ذکري .٥
  .ستر اثّؤم

  .ر استثّؤبراي حديث نفس ذکر تهليل بسيار م .٦
  .گيرد  مينفي خواطر صورت) مراقبه( با انجام و مداومت عمل .٧
ر ؤثّم ت حافظه بسيارالکرسي در روز براي تقويية مرتبه آبيست و يکقرائت  .٨

  .است
  . از آنها بودهاي ديگر که اين تعدادي که ذکر شد مقداري نيز نکته

  . سال کسالت داشتند و چند بار هم سکته کرده بودنددهاستاد قريب 
 در قم سکتههجري  ١٤١٩ رمضان ين چراغ هديت در اواخر ماه مبارکاآخراالمر 

 سهدهند و حدود   ميبيمارستان شرکت نفت تهران انتقال  بهيشان رااکنند، دوستان  مي
در خورشيدي  ١٣٧٨ ماه  فروردين١٨ که در روز چهارشنبه يناهوشي بودند تا  ماه در بي

  .اهللا شتافتءلقا  بهسالگي ٧٤سن 
اش نماز  اهللا بهجت بر جنازهةي شريفش، حضرت آةبعد از تغسيل و تکفين جناز

د  جنب قبر ديگر تلميذ آقا سي)س(گزاردند و در قسمت باال سر حرم حضرت معصومه
  .دفن نمودند وي رايي ا حسين طباطبمحمدد امه سيعلي قاضي يعني علّ
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   کشميرعالماِن با
  ي كشميريآيت اهللا سيد مرتٰض با ييآشنا

د اني مرحوم سي نجف، عالم ربةهاي بستان علم و اخالق و عرفان نحل يكي از گل
ق براي فّؤاو كه مردانه در اين مسير كوشش كرد، الگوي بسيار م. ي كشميري استمرتٰض

اي كه بعضي مكاتب  در زمانه. رود شمار مي  بهكامان شراب زالل وصل مشتاقان و تشنه
تر  تر و مضطرب ها را سرگشته الگوهاي ساختگي و بدلي انسان بادروغين عرفان 

هايي خوشبو تربيت يافتند كه  ساختند، از ميان پرورش يافتگان اين نحلة عرفاني گل مي
 ةممعبود بودند؛ آنان كه ه  بهدنبال قرب  به بلكه،خود  بهدنبال فراخواندن ديگران  بهنه

ها و  ها و خوشي از همه آسايش. كردند محبوب مي بابازي  عالم را فداي يك شب عشق
د علي مرحوم سي. گذشتند تا يك شب در ملكوت سير كنند هاي عالم ملك مي سختي

ي  مرتٰضسيدقاضي، عارف نامي و استاد بزرِگ اخالِق حوزة علمية نجف در وصف 
  :فرمايد كشميري مي

پس از فراغت از نماز واجب و تناول . ا زير نظر گرفتمدر مسجد سهله او ر”
آن شب، . فرجه رهسپار شد اهللا لعج طرف مقام حضرت مهدي  بهاندكي غذا،

او را از نزديك مشاهده كردم . وزيد شبي سرد و زمستاني بود و بادهاي تندي مي
. صي دوخته بود مشخّةطرف نقط  بهسوي قبله نشسته و نگاه خود را  بهكه

چكيد، چندين بار از مقابل او  هايش بر روي محاسنش قطره قطره مي اشك
آنگاه . شدم؛ حالت نشستن و عبادات او تا نزديك سپيده دم تغييري نكرد رد

  .١“براي نماز شفع و وتر و سپس نماز واجب از جاي خود برخاست
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  والدت
 كشمير ق در ايالت ١٢٦٨، علم و سيادت در سال يدامني، تقٰو در خانوادة پاك

پدر . ي نهادندد مرتٰضجهان مادي گشود كه نام او را سي  بههندوستان فرزندي ديده
يد مهدي شاه، از علماايشان سيامر   بهفاق همسر فاضلة خوداتّ  بهاني بود كه زاهد و رب

و مشغول بودندنع در شهر لكهترويج و تبليغ مكتب تشي .هفتم آن بزرگوار مرحوم جد 
به شاه است كه از قم براي امر ترويج احكامد ابوالحسنسي  س رضوي و مشهد مقد
كشمير هندوستان هجرت كرد و خدمات شاياني انجام داد و در نزد مردم آنجا   بهآنجا از

ي در محيط د مرتٰضسي. هاي معروف است بسيار محترم بود و قبر ايشان از زيارتگاه
 هتوج بادين رشد كرد و   بهري عالمهاي ديني پدر و ماد بسيار مناسب، تحت مراقبت

 خوبي در مسير رشد و كمال قرارگرفت و خيلي زود  بهاصالت و سيادت و استعداد، به
العالمين  حضرت رب  بهت و انست گمارد و از همان ابتدا، محبتحصيل علوم هم به

  .سراسر وجودش را فراگرفت

  هجرت
هي و اسالمي مشغول شد و  و معارف اٰلكسب علوم  به زيادةعشق و عالق باي د مرتٰضسي

. اكثر كتب متداول را در علوم مختلف در محضر پدر بزرگوار و بعضي ديگر آموخت
دنبال   بهكسب علم آن قدر براي او شيرين و دلپذير بود كه او را همچون عاشقي

او براي كسب كماالت علمي و معنوي، شهر و كاشانه خود را در . كرد معشوق روانه
 بيت سرچشمة علوم اهل  بهقصد عتبات عاليات رها ساخت و  بهده سالگيشانز
 ة نجف اشرف بود، هجرت كرد تا از پيمانةالسالم كه در آن زمان حوزة علمي عليهم

تالش شبانه روزي   بهت، او راشيفتگي و عطش محب. ساقي كوثر، شراب وصل بنوشد
او خيلي زود مدارج عالي . اشتهي وادخدا و تحصيل علوم و معارف اٰل  بهبراي قرب

 مرحوم ةحضور عالم سترگ حوز  بهسالگي، ٢٤در جواني، حدود . كرد علوم را طي
  .ميرزاي بزرگ شيرازي رسيد و از دانش او بهره گرفت

ص يافت، تا آنجا كه از جايگاه هاي مختلف احاطه و تخصّ ي بر دانشد مرتٰضسي
 علوم حديث، فقه، اصول، فلسفه، ميان علما برخوردار گشت و در علمي خاص در
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 كرد؛ ط شگرفي پيداهاي فارسي، عربي و هندي، تسلّ رجال و ساير علوم و زبان
يك از فقيهان و فيلسوفان، عالمان اخالق،  هيچ با: اند طوري كه در وصف او گفته به

 كامل ةص و احاطنشست، مگر آنكه آنها بر تخصّ شناسان و ديگر دانشمندان نمي روايت
هاي اسالمي اعتراف  بر همة دانشاو 
  .كردند مي

  تحصيل و اساتيد
اهللا كشميري  ترين استادان آيت مهم

  :اند از عبارت
♦ د مهدي كه پدر بزرگوارش سي

مربق خاص ايشاني و مشو 
  آيد؛ شمار مي به

♦ سيد كشميري دايي ايشان؛د محم  
اهللا ميرزا حسن شيرازي  آيت ♦

  ؛)ميرزاي بزرگ(
  قلي همداني؛ ا حسيناهللا مرحوم ملّ الق آيتاستاد عرفان و اخ ♦
  .ميرزا حسين خليلي تهراني ♦

او در كنار انجام واجبات و تعداد . ربار بودبرنامة مطالعاتي و علمي ايشان بسيار پ
معيگاهي هنگام شام غذايي را . اندرگذ كسب علم مي  بهات، باقي وقت راني از مستحب

ه مشغول مطالعه و غرق در فكر بود كه ناگهان متوجا او چنان گذاشتند، ام براي او مي
 الكتب؛ةلعمطا ه شديدالولع ب…كان”اند كه  دربارة ايشان گفته. شد صبح دميده است مي
در محفل استادالعارفين آخوند همداني حضور . ١“ كتاب بسيار حريص بودةمطالع به
رد و در اخالق و ب يافت و براي كسب دانش فقه و اصول از شيخ انصاري بهره مي مي

د علي شوشتري بودعرفان از شاگردان مرحوم سي.  
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اهللا سيد مرتٰضي  شاگرداِن آيتاز جمله 
د علي مرحوم سي توان به کشميري مي

قاضي طباطبايي، سيد جمال گلپايگاني، 
شيخ حسن علي نخودكي، شيخ علي 

اهللا سيد محمود مرعشي پدر  قمي، آيت
 الدين مرعشي اهللا سيد شهاب آيت

 … وي طالقانياهللا، شيخ مرتٰض رحمه
 .شاره کردا
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ق كه براي تحصيل وارد حوزة نجف شد تا زمان  ١٢٨٤مرحوم كشميري از سال 
هاي  شود، استفاده  سال مي٢٧كه حدود ق  ١٣١١قلي در سال  ا حسينرحلت مرحوم ملّ

سب مقامات عرفان وافر علمي و معنوي از محضر و محفل نوراني ايشان برد و در ك
عملي جديت وااليي گماشت؛ چنانكه در عرفان و سلوك الي اهللا و زهد از ت و هم

اهللا  آيت. او در احياي حيات روحاني حوزه تالش بسيار كرد. ن زمان خود گرديدالماك
خاطر حضور   بهشود و آن د علي قاضي ده سال دلباخته و مالزم مجلس ايشان ميسي

ي دد مرتٰضذهن سيعليهم  اطهارةر احاديث و روايات وارد از ائم گويي . الم بودالس
  .١كرد شنيد، هرگز فراموش نمي خواند يا مي هرچه را مي

  :فرمايند مرحوم قاضي مي
”زيارت عتبات عاليات و مساجد   بهسوي خداوند،  بهه و انقطاعايشان توج

ال دنيا را از ايشان اندك از م  بهمه رفتن و نيز بردباري و قانع بودنمعظّ
هاي زياده طلبي و گشايش در امور زندگي  اند و اين در حالي بود كه راه آموخته

 او مردي آرام …دست آوردن منزلت و مقام مناسب، هميشه براي او باز بود  بهو
هرگز از ذكر . گفت صداي آرام و در نهايت متانت سخن مي بار بود كه قّؤو م

 و درود فرستادن قرآنئم در حال ستايش از او و قرائت ايستاد و دا خدا باز نمي
  .٢“بر پيامبر و خاندان پاكش بود

. اشتالعاده د اي بود و در تشخيص امور توانايي فوق انديشة او داراي افق تازه”
اي در پرهيزگاري و اندوه و ترس از خدا و  او در عمل هم نمونه بود؛ نمونه

ت حق و خلوص ني  بهل شدنخلوقات و متوسخدا، بريدن از م  بهلل و توستوكّ
كاربردن نهايت سعي   بههاي بسيار در تربيت خود و و صفاي باطن، و مجاهدت

ت و مراقبت در عبادات عمل، و دقّ باخود در جهت كماالت معنوي و علم توأم 
بهل شدنو طاعات و نماز و دعا و وردها و متوس  ه اطهارحضرات ائم 

بديهي است كه . وضات از ناحية خداوند هستنداسطة كسب فيالم كه والس عليهم
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اينكه   بهدارا بودن هريك از صفات نامبرده، امري بسيار دشوار است، چه رسد
  .١“ة صفات كمال مذكور بوده باشدتنهايي داراي كلي  بهيك فرد

  تربيت شاگردان
ي در علوم مختلف د مرتٰضت سيدليل جامعي به

رت نفس و كماالت و برخورداري از طها
 راه يافتند شحضور  بهروحي، شاگردان زيادي

وار، از شمع وجودش طلب  و مشتاقانه و پروانه
فيض كردند و او نيز عاشقانه، از همه دستگيري 

سوز در تعليم دادن علوم  كرد و راهنمايي دل مي
ه او توانست از آنها عالمان و سالكاني تربيت كند ك. و چگونگي سير و سلوك بود

حق الگوهاي بس وزين و عالي براي طالبان هدايت در عصر  هيافتگان او نيز ب پرورش
مرحوم  توان به ي کشميري مياهللا سيد مرتٰض شاگرداِن آيتآيند از جمله  شمار مي  بهغيبت
دد علي قاضي طباطبايي، سيجمال گلپايگاني، شيخ حسن علي نخودكي، شيخ علي سي 

اهللا،  رحمه الدين مرعشي  شهابسيداهللا  د مرعشي پدر آيت محموسيداهللا  قمي، آيت
  . اشاره کرد… وي طالقانيشيخ مرتٰض

  تأليفات
تدريس و تحقيق و تأليف   بهايشان در تعليم علوم دقيق و كوشا بود و همزمان،

تأليفات او در . بعضي حواشي و تعليقات ايشان در پانزده سالگي است. پرداخت مي
  ٢…ات، فلسفه وز جمله فقه، رجال، هندسه، رياضي، ادبيعلوم مختلف است؛ ا

  كرامات
يكي از   بهاني سراسر لطف و كرامت است و ما در اينجازندگي عرفا و علماي رب

  :كني مشهور مرحوم كشميري اشاره ميكرامات 
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جدد  هفتم آن بزرگوار مرحوم سي
ابوالحسن شاه است كه از قم 

مشهد  براي امر ترويج احكام به
كشمير  آنجا به س رضوي و ازمقد

ت هندوستان هجرت كرد و خدما
 .شاياني انجام داد
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. كرد مهماني دعوت  بهي كشميري راد مرتٰضاهللا عارف سي اب، آيتيكي از طلّ”
در   بها وقتيام. اش راهي شد سوي حجره  بهاهللا كشميري يتآن طلبه همراه آ

اي او در را قفل  حجره رسيدند، ديدند در حجره بسته است؛ چرا كه هم حجره
آن طلبه از اين واقعه بسيار ناراحت شد و . خود برده بود باكرده و كليد را 

. كنماهللا كشميري عذرخواهي كرد و گفت اگر اجازه دهيد قفل را بش آيت از
قفل   بهي رامشهور است كه اگر نام مادر حضرت موٰس: اهللا كشميري فرمود آيت

 قطعاً نام و مقام مادر ما حضرت زهرا. شود و در بسته بخوانند، باز مي
او پس از گفتن . الم باالتر استالس عليه يعليها از نام و مقام مادر موٰس اهللا سالم

در اين » !فاطمه يا«: ه گذارد و گفتاين جمله، دستش را بر روي قفل در حجر
  .١“هنگام قفل فوراً باز شد

  غروب غمگين
اني، پس از نيم قرن مجاهده  ربةي كشميري عارف ملكوتي و دلدادد مرتٰضاهللا سي آيت

ت و معرفت و قرب اٰلو تالش در مسير كسب محبدر هجري  ١٣٢٣ال هي، در ماه شو
حضور اوليا و اجداد طاهرينش   بهگفت و مشتاقانه فاني را وداع س كاظمين داِرشهر مقد
 ةر او را در حجرپيكر مطه. سوگ نشست  بهرحلت او حوزه علميه نجف با. شتافت
. خاك سپردند  بهالسالم عليه دالشهداه در حرم حضرت سيها نزديك باب زينبي هندي

 رضوي كشميري دد محماز جمله فرزندان وي سي. يادگار ماند  بهايشان چند فرزند از
د د محماز سي. كرامت است  بهاني و معروف ربيكه او نيز از زمره عرفا و علما. است

 لوي براي توس. كشميري دستورالعمل معروفي براي برآوردن حاجات نقل شده است
 را »أِغثْين يا صاحب الزمان أدِركين يا صاحب الزمان«الم، ذكر شريف الس عليه امام عصر به
  .دانستند كردند و آن را اسم اعظم مي رش ميسفا
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  بانِي اسالم در کشمير: شاه فريدالدين بغدادي  ٧٠٩

  

  بانِي اسالم در کشمير: شاه فريدالدين بغدادي
  ∗عابد گلزار

 تا سال گذشته کشتوار. باشد  مي و کشميرجاموکشتوار يکي از زيباترين منطقة ايالت 
دولت , مو و کشميرا ولي بعد از تجديد مرزبندي مناطق ايالت ج,دوده پيوسته بود با

 دولت ک کشتوار مرکز انتظامِي شهرنداد و اکنو کشتوار را يک موضع مستقلي قرار
مو الومتر و از جي ک۲۸۰ و کشمير جامو ايالت ِيپايتخت گرماي, کشتوار از سرينگر. است
کشتوار در وسط قرن . ت ارتقاع داردي ف۵،۳۰۰لومتر فاصله دارد و از سطح دريا ي ک۲۲۹

,  مختلفپادشاهان,  و کشمير شد ولي در طول تاريخجامو ايالت کلِّ  بهنوزدهم ملحق
هاي که زير  منطقه, عالوه کشتوار خاص هب. مستقالً حکومت کشتوار را در دست داشتند

, دچهن, )وارون( زانسکار مرواه, پادر, ط سلطنت کشتوار بوده از جمله ناگيسيتسلّ
  .باشد  مي)سراج( دوده-بونجواه, سرتهل سرور, کونتواره, وديلاُ

 خيز زمين حاصل. ها است  و کوهها شمهچي يکشتوار طوري که گفته شد پر از زيبا
از دو واژه ساخته شده »کشتوار«خان گمان دارند که دارد و بنابراين پژوهشگران و مؤر 

 ة واژ,وار(و ) کاربرده شود همعني اراضي که براي کاشت ب ه فارسي بة واژ,کشت(
  .باشد  ميخيز معني زمين حاصل ه ب»کشتوار« ةپس واژ) معني باغ هکشميري ب

بزرگتر از دوده , و از لحاظ وسعت, شهرک کشتوار کنار رودخانة چناب واقع است
و ) خيابان( شهيدي رود. دو قسمت تقسيم شده است  بهبازار شهرک. باشد  ميو بهدرواه
در محيط , همة دفاتر دولت.  شهرک هم قديمي است و هم جديدساختماِن. صدر بازار

  .منقسم است) هاي انتظامي ها يا بلوک ناحيه( رد وا۴۹شهرک کشتوار در . باشد  ميبازار
                                                   

  .)جامو و کشمير(دوده , رئيس بخش فارسي کالج دولتي  ∗
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هر سال بتاريخ هفتم هار 
 بکرمي ةيکي از ماه سن(

عرس مبارک شاه ) هندي
شکوه بسيار  موصوف با

 .شود رگزار ميب

ت تبليغي آنجناب اليکشتوار و فع  به بغدادي از بغدادالديندربارة مسافرت شاه فريد
د  بغدادي پسر سيالديند محمد فريدخان طوري نظر دارند که سيرؤدر کشتوار م

. د عبدالقادر جيالني بوده از اوالد شيخ سييمصطٰف
مقام بغداد  هم ب ۱۵۹۱ هجري مطابق ۱۰۰۰در سال 

 و نآقربعد از حفظ  .جهان گشود  بهديده) عراق(
ة  حج شد و در مکّعازِم, هتحصيل علوم ديني

ين مه از شيخ جاللمکرعربي کسب فيض کردالد  .
مصر مسافرت کرد و آنجا در مجالس   بهاز مکّه

 قادري مراتب عرفاني و روحاني را الدين شيخ محي
 خود ِي اعٰل در خواب از جدالدينگويند شاه فريد  مي, کودکيدر زماِن. نمود پي
عبدالقادر جيالني دستور گرفت که او بايد براي تبليغ دين مبين اسالم عازم  شيخ

  .کشتوار شود
چندين بزرگان و همسر اولش شاهزاده بي بي از   باکرد و چون تصميم مسافرت

ين سفر يکي از  ادر. حرکت نمود)  پاکستان کنونيهايانيکي از است(سوي سند  هبغداد ب
مال و متاع خود را کنار گذاشت و همرکاب شاه بغدادي شد که ,  مشهورانبازرگان

 از »شاه ابدال« والي سند ,در سند. ب نموددرويش محمد ملقّ  بهموصوف وي را
شخصيت پو همرکاب  کرد رهار گشت و حکومت را ثّأرکشش شاه فريد مترجمال و پ
ين جهت رفيق سوم حضرت  اسوي آگره سفر نمود و در هاين قافله از سند ب. وي شد
پت پياده سفر   دهلي شد و از دهلي تا پانياز آنجا عازِم. کرد  ساماني را پيداالدينبهاء
هوش و کمال   بامحمد همرکاب شاه فريد شد و بنابراين چهار رفيق و آنجا يار نمود

سن   بهميالدي ۱۶۵۷هجري يعني  ۱۰۶۷ در سال يمنتٰه. ر شدندميسبراي شاه موصوف 
قبل از ورود .  و کشمير شدجامو ايالت رفيقان خود وارِد  با سيالکوت سال از راِه۷۵

, سنگلدان, گول, مقاماتي که شاه فريد قيام فرموده از جمله مهور, کشتوار  بهشاه فريد
و آخرش شهرک دوده رسيد و اينجا دو و نيم سال قيام فرمود و , گر راج, بن رام

ون  هت و سدهر براِه  بهآخر قصد کشتوار فرمود و. اشاعت اسالم شد  بهمشغول
استقبال نمود و تعداد بسياري از مردم کشتوار از او اينجا پادشاه کشتوار . کشتوار رسيد به
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از » شاه ابدال«والي سند , در سند
شخصيت پرجمال و پرکشش شاه 
فريد متأثّر گشت و حکومت را 

 .رها کرد و همرکاب وي شد

اجتماعي و فرهنگي و مذهبي و زندگِي. نداسالم شد  بهفکه هندو مذهب داشتند مشر 
  .ت و معرفت خوانده شدبعد از آن مرکز روحاني کشتوار. سياسي کشتوار منقلب شد

يند فريدکشف و کماالت روحاني سيبسيار است و اندکي در کتب تاريخ هم الد 
 سينه  به ولي بيشتر از اين سينه,يافته است جا
.  تذکّر نيستمردم رسيده است که اينجا محلّ به

 ست که پادشاه کشتوار کيرت سينگ اهمين کافي
 د موصوف تحِتارکان دولت از منزلت سي با
در سال . اسالم شد  بهفگرفت و مشر ثيرأت

ل هندوستان وزيب پادشاه مغ هجري اورنگ ۱۶۸۷
سعادت (کشتوار طبق دستور کيرت سينگ . سعادت يار خان نمود  بهبموصوف را ملقّ

هاي  در آن زمان چندين خانواده. ک جايگاه امن و مرکز اشاعت اسالم شدي) يار خان
ت و عزّ  کشتوارةکشتوار هجرت نمودند و در جامع  بهة کشميراالصل از در کشميري

  .اعتبار پيدا کردند
تعداد اندکي از افراد , خان معتقداند که قبل از ورود شاه فريد در کشتواررؤم

آخرين پادشاه (ت اينکه يعقوب شاه چک علّ هالً باو. دمسلمان در آنجا وجود داشتن
چندين افسران و ارتشهاي او در کشتوار , ردکشتوار حمله ب هوقتي که ب) مستقل کشميري

خ از درة کشمير منجمله حضرت يکه علما و مشا ت اينعلّ هم بدو. سکونت اختيار کردند
 علي الدين زين, الدين بابا لطيف, ي ريشالدين زين,  نورانيالدينشيخ نور, شاه همدان

د علي همداني شود که حضرت سي  ميگفته.  داشتندارتباطکشتوار   بابابا داؤد گهني, دار
 بغدادي براي اشاعت اسالم الدينشاه فريد, بشارت داده بود که در کشتوار) شاه همدان(

  .تشريف خواهد آورد
ي يجان آفرين سپرد و در کشتوار جا به  جان خود راهخر بغدادي باالالدينشاه فريد
يکي ( هر سال بتاريخ هفتم هار. مدفون است,  يا آستان باال ناميده شدهيه فريدکه درباِر
. شود  ميشکوه بسيار برگزار  باعرس مبارک شاه موصوف)  بکرمي هنديةاز ماه سن

رحوم از جمله  و کشمير براي زيارت تبرکات و آثار شاه مجامومردم از اطراف و اکناف 
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رسند و از خداوند   ميغيره مسواک و, قميص, عصا, شمشير,  مبارککالِه, امهعم
 .طلبند  ميبخشش گناهان و نزول رحمت
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 تحقيقي فرهنگي دربارة کشمير آشنايي با برخي مقاالِت
   و فارسي زبان ايرانيمجلّاِتدر 

 هنر :مجلّات ؛)رياضمحمد : هنويسند(  هند و پاکستانة فارسي در شبه قارادبيات
  .)٧٢ تا ٦٦ از صفحه ٧( ,ش ه ١٣٥٤آبان , ١٥٧شمارة  ,»هنر و مردم«

فلسفه،  :مجلّات ؛) ضابطحيدر رضا: نويسنده ( هندةتشيع در شبه قار: اديان و مکاتب
  .)١٠٢ تا ٨٢ از صفحه ٢١( ,ش ه ١٣٧٧بهار , ١٢شمارة  ,»انديشه حوزه« کالم و عرفان

 ,»يغما« ادبياتزبان و  :مجلّات؛ )حکمت علي اصغر: سخنران( از همدان تا کشمير
  .)٣٤٣ تا ٣٣٧ از صفحه ٧( ,ش ه ١٣٣٠آبان , ٤٢شمارة 

ةآين« رساني و کتابداري اطّالع :مجلّات ؛)رزم آرامرتٰضي : نويسنده( هاسالم در شبه قار 
  .)٢٣ تا ١١ از صفحه ١٣( ,ش ه ١٣٨٤مرداد و شهريور , ٩٣شمارة  ,»پژوهش
علوم  :مجلّات ؛) احمديضاعبدالر: هنويسند(  علي همدانيسيد سياسي مير ةانديش
  .)٧٨ تا ٦٩ از صفحه ١٠( ,ش ه ١٣٨٣پاييز , ٢٧شمارة  ,»علوم سياسي« سياسي

 :مجلّات ؛)حسيني نايينيالدين  شمس: گزارشگر (با اوضاع شيعيان کشمير آشنا شويم
، سال ش ه ١٣٥٧دي , ١٠شمارة  ,»درسهايي از مکتب اسالم« فلسفه، کالم و عرفان

  .)٧٣ و ٦٩ تا ٦٧ از صفحه ٤( ,هجدهم
: نويسنده (ترنگيني و آثار ايراني و سامي هاي همسان در کتاب راج بازتاب روايت

بهار , ١١ شمارة ,»پژوهشهاي ادبي« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)تيغ خليلي جهانمريم 
  .)٩٢ تا ٨١ از صفحه ١٢( ,ش ه ١٣٨٥
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 ,ش ه ١٣٤٧تير , ٥٥شمارة  ,»وحيد« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛ شعراي کشميرةتذکر
  .)٦٨٨ تا ٦٨٨ ازصفحه  ١(

 رساني و کتابداري اطّالع: مجلّات ؛)افشارايرج : ناقد( هاي سلطنتي ايران و کشمير ترمه
 صفحه از ٤( ,ش ه ١٣٥٧فروردين و ارديبهشت , ١٨٨ و ١٨٧شمارة  ،»راهنماي کتاب«

  .)٦٧ تا ٦٤
 ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)مرتضويمنوچهر : نويسنده( ف واقعي آنواريخ و مؤلّالتّ جامع

 ٣١ از صفحه ٦٢( ,ش ه ١٣٤٠بهار , ٥٦شمارة  ,» و علوم انساني تبريزادبياتدانشکده «
  .)٩٢تا 

وقف ميراث «فقه و اصول : مجلّات ؛)اشناخته از کشميرشاعر ن(چند غزل از فاني 
  .)١١١ تا ١١٠ از صفحه ٢( ,ش ه ١٣٧٢بهار , ١شمارة  »جاويدان

فصلنامة : مجلّات ,)ملک سليم جاويد: نويسنده (حديِث کشمير در شعِر فاني کشمير
  ).٢٢٨ تا ٢٢٢ صفحه از ٧(, ش ه ١٣٨٥بهار ـ تابستان , ٣٣-٣٤شمارة , پارسي قند

 :مجلّات ؛) روشنمحمد: نويسنده (واريخ و تاريخ عالمالتّ جامع: در آستانه تحقيق
 ٢٠٥ از صفحه ١٠( ,ش ه ١٣٨٢زمستان , ٢٣شمارة  جديد، ةدور ,» ميراثةآيين« تاريخ

  )٢١٤تا 
: نويسنده( عنايت خان معروف به» آشنا« طاهر محمدنامه   يا شاهجهانِص ملخّةدربار

 ,ش ه ١٣٨٤بهار , ١٧شمارة  ,» انجمنةنام« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)سبحانيتوفيق 
  .)١١٧ تا ١٠٩ ازصفحه  ٩(

کتاب « رساني و کتابداري اطّالع :مجلّات ؛)مطيعي امينحسين : نويسنده(  اسماردرياِي
  )٤٧ تا ٤٦ از صفحه ٢( ,ش ه ١٣٧٧اسفند , ١٧شمارة  ,» و فلسفهادبياتماه 

 علي اصغر: نويسنده( )از نفايس آثار منثور فارسي در قرن هشتم(الملوک ةذخير
 صفحه ١٠( ,ش ه ١٣٣٠شهريور , ٤٠شمارة  ,»يغما« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)حکمت

  .)٢٥٠ تا ٢٤١ از



   و فارسي زبانآشنايي با برخي مقاالِت تحقيقي فرهنگي دربارة کشمير در مجلّاِت ايراني  ٧١٥

  

علوم : مجلّات؛ )کوثريعلي : نويسنده( انداز آينده شمير و چشم کةهاي مسأل ريشه
  .)٨٠٨ تا ٧٨٩ صفحه از ٢٠( ,ش ه ١٣٧٨پاييز , ٥١ شمارة ,»سياست خارجي« سياسي
 ،)نجفي برزگرکريم : نويسنده ( نويافته تاريخي و ادبيةزار کشمير نسخ زعفران
 تا ١٣٠صفحه از  ٦( , ضميمهش ه ١٣٨٤زمستان  ,»پيک نور« علوم انساني: مجلّات
١٣٥(.  

 هاي نامة سفرنامه ويژه«پارسي  قندفصلنامة : مجلّات, )رضا قزوه علي: نويسنده (سفرنامة کشمير
  ).٥٠٥ تا ٥٠١ صفحه از ٥(, ش ه ١٣٨٨ بهار  ـ١٣٨٧زمستان , ٤٣-٤٤شمارة , »هند
، )اي اره قمشهگلي زوغالم رضا : فمعر(  اسالم در کشميرِغ علي همداني، مبلّسيد

 صفحه از ١١( ,ش ه ١٣٨٥شهريور و مهر , ٨٢ شمارة ,»غانمبلّ«فقه و اصول : مجلّات
  .)١١٥ تا ١٠٥

 رساني و کتابداري اطّالع: مجلّات ؛)دهقانايرج : فمعر( شعر فارسي در کشمير
 ,ش ه ١٣٥٤دي و بهمن و اسفند , ١٦٢ و ١٦١ و ١٦٠ ةشمار ,»راهنماي کتاب«
  .)٩٠٩ تا ٩٠٤صفحه از  ٦(

 علوم انساني :مجلّات ؛) نوشاهي عارفسيد: نويسنده( هقار شعراي اصفهاني شبه
  .)١٤٦ تا ١٣٦ از صفحه ١١( ,ش ه ١٣٧٣ آبان ـفروردين , ٣٢ و ٣١شمارة  »معارف«

: نويسنده(  هندةالمعارف فرهنگ و زبان فارسي در شبه قارةريزي داير ضرورت پي
 ,» پژوهشةنيآي« رساني و کتابداري اطّالع :مجلّات ؛)مشايخ فريدنيحمد حسين م

  .)٦٤ تا ٥٦ از صفحه ٩( ,ش ه ١٣٧٠آذر و دي , ١٠ شمارة
فلسفه، کالم و  :لّاتمج ؛)صاحب اختياريبهروز : نويسنده( هظهور تشيع در شبه قار

  .)١٥٩ تا ١٥٧ از صفحه ٣( ,ش ه ١٣٦٨مهر و آبان , ٢٦ شمارة ,»کيهان انديشه« عرفان
, ٧٦ شمارة ,»وحيد« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)آفاقيصابر : نويسنده( کشميرفردوسي 
  .)٤٠٧ تا ٣٩٤ از صفحه ١٤( ,ش ه ١٣٤٩فروردين 
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مبناي  هاي مرزي ايران و هند بر  برخي از سرزمينةتحقيق دربار(قلمرو خاندان رستم 
آذر , ١٥٨ شمارة ,»هنر و مردم« هنر:  مجلّات؛)غرويمهدي : نويسنده( ) فردوسيةشاهنام
  .)٢٦ تا ١٨ از صفحه ٩( ,ش ه ١٣٥٤
آبان , ١٧ شمارة ,»هالل« اتادبيزبان و : مجلّات ؛)فرخي سيستاني: شاعر (کشمير
  .)٢٧ تا ٢٦ صفحه از ٢( ,ش ه ١٣٣٥
فصلنامة : مجلّات, )حميد رضا سيد ناصري: نويسنده (مير در آينة شعر فارسيکش
  ).١٤٢ تا ١٢٧ صفحه از ١٦(, ش ه ١٣٧٦پاييز , ١٢شمارة , پارسي قند

 ادبيات زبان و :مجلّات ؛)بهرامي. ا.ع: نويسنده( ادبياتزبان، خون، سياست و : کشمير
 تا ٥٥٢ از صفحه ٨( ,ش ه ١٣٧٧ و فروردين ١٣٧٦اسفند , ١٤٧ و ١٤٦ شمارة ,»چيستا«

٥٥٩(.  
: مجلّات, )غالم رسول جان: نويسنده (گزارش موقعيِت کنوني زبان فارسي در کشمير

  ).٩٠ تا ٨٤ صفحه از ٧(, ش ه ١٣٨٦بهار ـ تابستان , ٣٦-٣٧شمارة , پارسي فصلنامة قند
, ٢٥ شمارة ,»وحيد« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛)دره مير حيدر: نويسنده ( کشميرةمسئل
  .)٨٤ تا ٨١ و ١٦ تا ٦ از صفحه ١٥( ,ش ه ١٣٤٤دي 
 يق صدمحمد: نويسنده( يشيان کشميرر آثار عرفان ايراني با آثار عرفان ةمقايس
بهار و تابستان , ٣٤ و ٣٣ شمارة ,»سخن عشق« ادبياتزبان و : مجلّات )نيازمند
  .)١٤٠ تا ١٣٥ صفحه از ٦( ,ش ه ١٣٨٦

 هنر :مجلّات ؛)رياضمحمد : فمعر( ات وي در انشاء تجليةا طغرا مشهدي و رسالملّ
  .)١٣ تا ٧ از صفحه ٧( ,ش ه ١٣٥٤ارديبهشت , ١٥١شمارة  ,»هنر و مردم«

سال  »آينده« ادبياتزبان و  :مجلّات ؛) احمدالدين شمس: نويسنده( اي از کشمير نامه
  .)٨٥٧ تا ٨٥٦ از صفحه ٢( ,ش ه ١٣٧٠آذر تا اسفند , ١٢-٩ شمارةهفدهم، 

 :جلّاتم ؛)آفاقيصابر : نويسنده( ) قه ١٣٠٠ تا ٧٤٧از (نثرنويسي فارسي در کشمير 
  .)٣١ تا ١٨ از صفحه ١٤( ,ش ه ١٣٤٩مهر و آبان , ٩٧ و ٩٦ شمارة ,»هنر و مردم« هنر



   و فارسي زبانآشنايي با برخي مقاالِت تحقيقي فرهنگي دربارة کشمير در مجلّاِت ايراني  ٧١٧

  

 ؛)ضابط حيدر رضا: نويسنده ( هندوستانةرويج عزاداري در شبه قارنقش ايرانيان در ت
 ,ش ه ١٣٨١پاييز و زمستان , ٧٧ و ٧٦ شمارة »ةمشکٰو« انسانيعلوم  :مجلّات

  .)١١٣ تا ١٠٢ ازحه صف ١٢(
  راشديالدين  دکتر حسامة کشمير در نظم پارسي و خدمات شايستةنقش برجست

تير , ٩١ شمارة، »وحيد« ادبياتزبان و : مجلّات ؛)ميرزايفعبدالغني : نويسنده(
  .)٥٨٠ تا ٥٦٧ صفحه از ١٤( ,ش ه ١٣٥٠
کتاب  نگاهي به(هاي سلطنتي ايران و کشمير  سلطان مهره و ترمه): کتاب(نگاه 

 ؛)ابوالقاسمي ميرزامحمد صادق : نويسنده( )»يرهاي سلطنتي ايران و کشم ترمه«
  .)١٠٩ تا ١٠٤ از صفحه ٦( ,ش ه ١٣٨٧تير , ٨شمارة  ,»آينه خيال« هنر :مجلّات

علوم  :مجلّات ,) مهديمحمد سيد:  مترجم, شفيعمحمدمولوي : نويسنده( نوربخشيان
  .)١٠٨ تا ٧٧ از صفحه ٣٢( ,ش ه ١٣٧١ اسفند ـآذر , ٢٧ شمارة ,»معارف« انساني

؛ )منتظري مقدمحامد : نويسنده( )آغاز قرن چهارم هجريدر (هند از نگاه مسعودي 
 ١٦٥ از صفحه ٤٤( ,ش ه ١٣٨٤تابستان , ٢ شمارة ,» تاريخ پژوهانةنام« تاريخ :مجلّات

  .)٢٠٨تا 
  



  ٧١٨  قند پارسي

  

  قصيدة کشميريه
  ∗محمد شبلي نعمانيعلّامه 

ــتان ــت   ! دوس ــاکيش شماس ــم وف ــه ره و رس   اي ک
  

ـ        ؟سـت و کجاسـت   اچـه حـال   ههيچ دانيد که شبلي ب
  

ــري   ــالش خبــ ــد ز حــ ــه داريــ ــد و نــ   ور ندانيــ
  

  ز وفاســـت بايـــد البتّـــه پـــژوهش کـــه پـــژوهش 
  

ــيه ــويش   از سـ ــي خـ ــود رايـ ــام و ز خـ ــاري ايـ   کـ
  

ــار بال    ــاره گرفت ــه بيچ ــال ک ــک س ــست ي ــته   س
  

ــاد    ــارغ و شـ ــود فـ ــايي خـ ــة تنهـ ــود در گوشـ   بـ
  

  عــزم ســفر از جــا برخاســت    ناگــاه بــه  کــه بــه 
  

ــرم روي   ــدان گـ ــشت بـ ــشمير روان گـ ــوي کـ   سـ
  

ــي ــه نم ــت  ک ــردن راس ــسي ک ــت در آن ره نف   خواس
  

  گرچــه شــک نيــست کــه آن ناحيــه در زيبــايي     
  

ــر تنــــ  ــت  گــ ــدبرين را ماناســ ــنم ِخلــ   زّل بکــ
  

ـ          بس   دشـت  هکـه جوشـيد ز هـر سـوي گـل و اللـه ب
  

ــا بـــه ــران روي زمـــين ناپيداســـت از کـــران تـ   کـ
  ج

ــت      ــوان ياف ــي نت ــه ته ــل و الل ــايي ز گ ــيچ ج   ه
  

ــقف     ــر س ــست و گ ــر ه ــوار اگ ــاي دي ــت١پ   سراس
  

                                                   
  .شاعر و نويسندة معروِف هندي, ) م١٩١٤/ه ١٣٣٢ :م(محمد شبلي نعماني العلما  شمس  ∗
خاکپوش کرده الله  را  است چنانکه جهانگير شاه در توزک هم ذکرکرده که بامهاااليام رسم اينجا از قديم  .1

 .شگفت سال در موسِم بهار مي  و سال بهندننشا مي

 



  قصيدة کشميريه  ٧١٩

  

ــز    ــرد تميـ ــوان کـ ــان نتـ ــود ز خيابـ ــاده را خـ   جـ
  

  کـه گـل صـف زده سرتاسـِر او از چـپ و راسـت         بس
  

ــه  ــزم بـ ــه در بـ ــاِم گلرنـــگ کـ ــآ جـ ــديـ   ين چيننـ
  

ــدان ــوه  هــم ب ــو گــل جل ــل از پهل ــه گ    نماســتگون
  

ــيض   ــتي فــ ــع ز تردســ ــن طبــ ــشبند چمــ   نقــ
  

ــه  ــم ب ــت را ه ــت   دش ــشاد آراس ــه و شم ــل و الل   گ
  

ــن    ــا بـ ــر تـ ــه از سـ ــوه فروريختـ ــر کـ ــبزه بـ   سـ
  

  ص آيــد راســتســت کــه بــر قامــِت شــخ ايييــا قبــ
  

ــ   ــه نهــ ــد دل کــ ــرو را ندهــ ــهدراهــ   راه گام بــ
  ج

  کـه بـر هـر قـدمش اللـه و گـل در ِتـه پاســت        بـس 
  

ــد     ــادر غلطـ ــن مـ ــر دامـ ــه بـ ــل کـ ــدة ِطفـ   ديـ
  

ــدان  ــاد بـ ــبش بـ ــت  جنـ ــردي صحراسـ ــه بـ   گونـ
  

ــه ــرگ گــل ب ــر شــاخ ز ب ــزون اه ــويي ســت ف ــر گ   ت
  

ــرگ بکاســت   ــه از ب ــزود آنچــه ک ــر گــل بف ــه ب   هم
  

ــه  ــاي ب ــر پ ــرو اگ ــد   س ــه کن ــود چ ــشد خ ــن نک   دام
  

  زانکــه از جــوش گــل و اللــه چمــن تنــگ فــضاست
  

ــس ــد      ب ــي بنهن ــه چراغ ــدم از الل ــر ق ــر ه ــه ب   ک
  

ــشود از رِه راســـت  ــم نـ ــسي گـ ــار کـ   در شـــب تـ
  

ــه  آب ــه ب ــري ک ــهر گي ــامش دل   اش ــود ن ــت و ب   س
  

ــه در دســــت عروســــي زيباســــت يگو ــا آينــ   يــ
  

ــاف دالن ــينة صـ ــف  اسـ ــز لطـ ــا کـ ــت همانـ   سـ
  

ــه  ــود هرچ ــن ب ــت  , در ب ــش پيداس ــفحة روي   از ص
  

  ل آن صـــف زدن اللـــه و گـــلِگـــرد بـــر ِگـــرد د
  

  چــون طــراز بــست کــه بــر دامــن شــوخي رعناســت
  

  سـت و نـسيم     ا سـت و نگـين     ا ست و نـشاط    ا شالمار
  

ــا ــه يباغهـ ــه بـ ــه  ي کـ ــرامن دل غاليـ ــت پيـ   ساسـ
  



  ٧٢٠  قند پارسي

  

ــالمار ــزون   اش ــه ف ــت از آن جمل ــه  س ــر ب ــال ت   جم
  

   بـر طبـق و تـا بـر تاسـت           ١که چـو نُـه چـرخ طبـق        
  

ــي  ٢آب ــا بينــ ــد و اينجــ ــين باشــ ــاالي زمــ    بــ
  

  ســت و همـان پــا بــر جاســت  اکـه زمــين برســر آب 
  

ــل  ــوفر و گــ ــبزه و نيلــ ــد ســ ــِن آب و مــ   در بــ
  

ــه   ــا بـ ــا تـ ــر ز کجـ ــه بنگـ ــوِت ناميـ ــت قـ   کجاسـ
  

ــه   گ ــود ب ــخن خ ــه س ــم ک ــه دان ــشيد رچ   درازي بک
  

  چــه تــوان کــرد ســخن هــم ز ســِر نــشو و نماســت 
  

  بخــت بنگــر کــه از آن بــزم گــه مــستي و نــاز      
  

ــره ــت    به ــج و عناس ــم و رن ــود درد و غ ــه ب   ام هرچ
  

ــفر       ــِج س ــن از رن ــود ت ــه آس ــه ک ــک هفت ــد ي   بع
  

ــه  ــپ ب ــاختن آورد و بــ   ت ــن ت ــت  هم ــنم برخاس   کي
  

ــستم      ــي نتوان ــه فرق ــود ک ــپ ب ــه ت ــی چ ــرده   ک
  

ــا     ــود ي ــوزنده ب ــش س ــر آت ــاين مگ ــيتخک ــت م   س
  

  ســـــراپاي مـــــرا  , ه بيفـــــشرد يـــــدرد آن ما
  

ــدامم کاســت  ــوان گفــت کــه يــک بهــره ز ان   کــه ت
  

ــادمکي       ــه خ ــد و ن ــي ب ــه رفيق ــن ن ــا م ــه ب   گرچ
  

  م ليـــک تبـــاهي زده و خـــوار نخواســـت   دايـــز
  

ــه ــالن    بـ ــه فـ ــد کـ ــي آمـ ــار آگهـ ــزاِن ديـ   عزيـ
  

ــو   ــد و ز رنج ــد از هن ــت  ي رآم ــکوه سراس ــپ ش   ت
  

ــرهر ــواري, يــــک از مهــ ــده وز غمخــ   دوان آمــ
  

ــت     ــاره بخاس ــي چ ــرد و پ ــسزا ک ــوي ب ــرس وج پ  
  

                                                   
نُه طبق دارد که باالي هم است و ارتفاع هر طبقه از طبقة ديگر البتّه کم از بست قدم ) و هم نشاط(شاالمار   .1

 .نخواهد بود

گسترند و او را خاکپوش کرده درو از هر   است که دروي آب نوعي از گياه مياين تصرف مخصوص کشمير  .2
  .کارند جنس ترها مي



  قصيدة کشميريه  ٧٢١

  

  هــــا گفتنــــد حاضـــراِن از رِه اخــــالص ســـخن  
  

  کــه ســخن از ره اخـــالص هــم انــدوه رباســـت    
  

  اي آن يکــي گفــت کــه چــون تــازه ز راه آمـــده     
  جج

ــج و عناســت دخــستگي خــو    ســبِب درد و تــپ و رن
  

ــرد    ــه ب ــواب ن ــبت خ ــه ش ــا ک ــت همان ــر گف   آن دگ
  

ــاکردن شـــب از رخ و رويـــت پيداســـتبخـــوا    نـ
  

  وز اســـباب و علـــل, گـــر آمـــد و بنشـــست چـــاره
  

ــه   ــي ب ــا پ ــت   حالي ــه دردم ز کجاس ــرد ک ــرض ب   م
  

  هـم از رنـِگ رخ انـدازه گرفـت         و  چون هم از نـبض      
  

ــت      ــد شفاس ــه امي ــيچ ک ــن ه ــشه مک ــت اندي   گف
  

  بايـــست  مـــي   و تيمـــار و دوا ههرچـــه از چـــار  
  

ــسا  ــا شــد وز ان ن کــه سزاســتدر زمــان جملــه مهي  
  

  ين عــــربيــــرســــم بيگانــــه نــــوازي بــــود آ
  ج

ــي ــت    م ــرب را ماناس ــشمير ع ــه ک ــت ک ــوان گف   ت
  

ــي    ــي يعنــ ــادة معنــ ــشرِو جــ ــه آن پيــ   خاصــ
  

ــت    ــة بي ــسين قافي ــه پ ــن آنک ــعد دي ــضاست١س    ق
  

  خاصـــه مخـــدوِم مـــن و يـــاِر مـــن و يـــاوِر مـــن
  

ــهر اميراالمراســــت  ــه در شــ ــعد کــ ــرزا ســ   ميــ
  

ــسته   ــِر خ ــن ز س ــا م ــه ب ــت  آنچ ــرده اس ــوازي ک   ن
  

  سپاســش گوياســت  هــر بــِن مــوي هنــوزم بــه    
  

ــه ــسلّي گـــشتم     بـ ــزودي و تـ ــه بـ ــدم گرچـ   شـ
  

ــه ــين ب   شــدِن زود خــود از لطــِف هواســت کــاين چن
  

ــه  ــک آن بـ ــنجي   ليـ ــت سـ ــدن از روي حقيقـ   شـ
  

ــتي  ــو ناراس ــي همچ ــت   ي ــا راس ــد ب ــه مان ــود ک    ب
  

                                                   
 .منصِب قضا از پاستان زمان در دودمان ايشان بوده است  .1



  ٧٢٢  قند پارسي

  

  بــــاز تــــپ کــــردم و تــــا آخــــر ايــــاِم قيــــام
  

ــي   ــاهي م ــشتي و گ ــزون گ ــاه ف ــپم گ ــت آن ت   کاس
  

  وطـــن کـــردم و گفـــتم بـــا خـــود هالجـــرم رو بـــ
  

ــاره   ــر چ ــه اگ ــر درد, ک ــ, وگ ــضاست  هب ــان ق   فرم
  

ــوال  شــبم آن يــک ــون گــشت اح ــدر از ضــعف زب   ق
  

ــه  ــه ب ــت    ک ــستم راس ــم نتوان ــرف زدن ه ــس ح   ک
  

ــيد     ــتن پرس ــِت رف ــرا نوب ــه م ــد ک ــين ش ــون يق   چ
  

ــه ــيت  بـ ــت  ووصـ ــودم درخواسـ ــه نمـ   رق و خامـ
  

ــري   ــيمه سـ ــه در آن حالـــت آسـ ــزد کـ ــکر ايـ   شـ
  

ــت   از ز ــه سزاس ــد ک ــه آن ب ــد هم ــه برآم ــان هرچ   ب
  

ــديم   ــالک قـ ــود وز امـ ــيم و درم بـ ــه از سـ   هرچـ
  

  و آن کتــب خانـــه کـــه انـــواع کتـــب را داراســـت 
  

ــو را  ــودم کــ ــف نمــ ــشتري وقــ ــه بيــ   زان همــ
  

ــت    ــرع رواس ــه در ش ــرد ک ــوان ک ــار ت   صــرِف آن ک
  

ــت      ــه اس ــه در خانق ــه ک ــسجد پارين ــر م ــه ب   خاص
  

ــا خــسته و بــي کــه ز بــي   بــرگ و نواســت مهــرِي م
  

  اي وطـــننـــ کـــز پـــي اب١اي هخاصـــه آن مدرســـ
  

  ين و بهاســـتيـــآ طــرحش افگنـــدم و امـــروز بـــه 
  

  طرفـــه تـــر زيـــن همـــه افـــسانه حـــديثي بـــشنو
  

ــده ف چــه حــديثي کــه شــگفت    اســتزآور و هــم خن
  

ــه  ــن بـ ــارانم   مـ ــودم و از يـ ــه بـ ــاِل تبـ ــن حـ   ايـ
  

  دانـــش يکتاســـت هالحـــاج عليگـــر کـــه بـــ ملــک 
  

  شـــنيد ايــن همـــه احــوال و نکـــردي بـــاور   مــي 
  

ــدانم کــه ز جــاِن مــن بيچــاره چــه خواســت خــ   ود ن
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  قصيدة کشميريه  ٧٢٣

  

  مــن نامــه فرســتاد و چــو مــن حــدي کــه بــه تــا بــه
  

ــه ر ــي  و آنچ ــتم همــه را ب ــم و کاســت  داد نوش   ک
  

ــه  ــد و بـ ــاورش نيامـ ــاز بـ ــت  بـ ــه نوشـ ــن نامـ   مـ
  

  ست؟ که شوخي نه درين کار رواست       ا کاين چه حرف  
  

ــه يهمــه ب ايــن ــوان بــست ب ــان نت   خــويش هــده بهت
  

ــه ــت    بـ ــوان گفـ ــت نتـ ــت ظرافـ ــديثي ناراسـ   حـ
  

ــ ــدل گـ ــهشتنگـ ــصّه بـ ــدم تم و از غـ ــود پيچيـ   خـ
  

ــاين چنــين ب  ــيک ــه آ ه   يِن وفاســتيــده انکــار چ
  

   و پيغــــام آخــــره نامــــزمــــن ســــتوه آمــــدم ا
  

ــت     ــود برجاس ــخِن خ ــر س ــان ب ــار هم ــيکن آن ي   ل
  

ــداي   ــار خــ ــرم بــ ــار ز لطــــف و کــ ــر کــ   آخــ
  

ــت     ــد راس ــارم ش ــد و ک ــرون آم ــب ب ــردي از غي   م
  

ـ ١مصطٰفي خـان کـه اسـستنت      ـ ِو ِس رجن هـست ل س  
  

ــه  ــف بـ ــم از رِه لطـ ــ اعظـ ــت رگـ ــد ناخواسـ   ه آمـ
  

ــحاق     ــا اسـ ــي بـ ــابقة معرفتـ ــون سـ ــت چـ   داشـ
  

ــت     ــه سزاس ــر پاي ــست و به ــن ه ــغِر م ــه اِخ اص   ک
  

ــوي     ــست قـ ــن هـ ــازِو مـ ــِت او بـ ــه از دولـ   آنکـ
  

ــت    ــست و بجاس ــن ه ــازش م ــسبِت او ن ــه از ن   آنک
  

ــگ    ــِم فرنـ ــر رسـ ــد بـ ــن آمـ ــدِن مـ ــي ديـ   از پـ
  

  ديـــد اعـــضاي درون را کـــه مـــرض را مبدأســـت
  

ــه ــعف     رو ب ــت ض ــه از غاي ــود ک ــرد و بفرم ــن ک   م
  

ــي  ــود م ــار خ ــضاست   ک ــيس االع ــه رئ ــد دل ک   نک
  

ــه     ــار نرفت ــه از ک ــن هم ــا اي ــک ب ــوز  لي ــت هن   س
  

ــي ــزدم ام   مـ ــارة و از ايـ ــنم چـ ــت کـ ــد شفاسـ   يـ
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  ٧٢٤  قند پارسي

  

ــه   ــر بـ ــِر مهـ ــت   از سـ ــم پرداخـ ــدبير و عالجـ   تـ
  

  هــم بــدان شــيوه کــه طــرز و روش اهــل صفاســت 
  

ــرا       ــر روز م ــه ه ــود ک ــين ب ــم چن ــه رس ــا دو م   ت
  

  امتحان کـردي و جـستي خبـر از هـر کـم و کاسـت              
  

  بــاري از فــضل خداونــِد جهــان بعــد ســه مــاه      
  

  گرچـــه هنـــوزم اثـــر ضـــعف بجاســـتشـــدم  بـــه
  

ــون     ــانيد کنـ ــان برسـ ــن هـ ــحِت مـ ــژدة صـ   مـ
  

  مــن دعــٰوي اخــالص و وفاســت هرکــسي را کــه بــه
  

ــي ــه  م ــت ب ــوان گف ــه  ت ــدي و ب ــز  مه ــالي و عزي   ح
  

ــ بــه   شماســتگوشــاِن  هشــد آن بنــده کــه از حلقــه ب
  

  شـــبلی امــــروز بـــود بلبــــل بـــستاِن ســــخن   
  

  کـــه ازو گلکـــدة هنـــد پـــر از صـــوت و نواســـت 
  

ــت    ــده اس ــم آزاد ش ــد غ ــه از بن ــر ک ــک عم ــد ي   بع
  

  سراســت آهنــگ کهــن نغمــه   همچنــان بــاز بــه  
  

  



  در صفِت كشمير  ٧٢٥

  

  در صفِت كشمير
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  اگر خواهي كه فردوِس برين را در جهان بينـي  
  

  خواهي همان بينـي     برو كشمير تا هر آنچه مي     
   تو شعرگو هستي، برو آنجا مناظر بـين        »ولي«  

  
   فسان بينـي   ها را چون    ع آن جلوه  بز بهِر تيغ ط   

  يخ تيغ و سِر هر كـوه دارد پوشـِش سـيمين            ز  
  

   شـده آِب روان بينـي  هر وادي ز بـرِف حـل      به
  انتكوهــس تــد بــهون اُفر چــ مهــِناِع اولــيعشــ  

  
  ١ بينـي سان ههاي برف را آن دم چ     چه گويم رنگ  

  هـا   هر ميـدان ميـاِن سـبزة شـاداب گلـشن            به
  

  هر سو الله و گل، ياسـمين و ارغـوان بينـي     به
  رويـان  هر مسكن پري هر گلشن گل و سبزه، به    به  

  
  ست هم اينجا بهاِر جـاودان بينـي       ا ان رنگ زخ
  زيــده چمــان بينــيلغزيــده لغمثــاِل ميكــشان    را ٢مياِن سبزه و گل بر زمين، مـستانه جهـيلم           
ــ   ــ٣دهيپس ــا س ــراِر اف ب ــابتش ــ يه ي ــرِر س ـ  ده چـ  رفكناِر آب، نَـي را سـ      كن  ياه   نـي ان بي ون زن
  ل چون پيشِ وي  رهـا مكـان بينـي       چه نه كشتي  اسطِح آِب دري    به  ، بيني بسي كشِت شـناور را     ٤ د  
  هــا ، بـر بلنـدي  وي گـر در ميـاِن كوهــساران  ر  

  
  كنـان بينـي   جـا جلـوه   صنوبر را چو خوبان جابه    

ــايه    ــت س ــاِر ديوقام ــ  چن ــن در هم    واديهافگ
  

   بينـي ٥درياچـه پرنـده ماهيـان     هر ميدان بـه     به
  گلزار و چمـن رنگينـي از گلهـاي گونـاگون            به
  

ــه ــان ب ــازار و خياب ــي  ب ــان بين ــوِم گلرخ ــا هج   ه
  انـسان  هر نيست گل از كم مسكن، هر است گلستان  

  
  پشِت پا و دست و چهِرشان سرخي عيان بينـي       به
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  ٧٢٦  قند پارسي

 

   خودت را نوجـوان بينـي      هگراستي پيِر صد سال     ١ز فيِض گردِش شام و سـحرگه بـر كنـار دل           
  هاي تر چو آلو، سـيب و خوبـاني          شكل ميوه   به  

  
ــي     ــان بين ــِن آدم ارمغ ــِر اب ــد به ــِل خل   ز اه

  هـر جانـب     عالماِت دماغ و ديـده را يـابي بـه           
  

  ان بينـي  كـ نظر آيـد گهـي بـادام، گـاهي گرد         
  سبزه حسِن گلها را عيـان بينـي         هر جانب به    به  اره كـن  ي دلكش را نظ    و منظرها  ٢گرلمبرو گُ   
ــي   ت جايي كان نمايد قدرِت ايـزد       اس ٣گرم سون   ــوثر روان بين ــخ از آنجــا چــشمة ك   ز روِد ي
  و خاموشي و امن سكون خواهد شعر مي عروِس  

  
  ن بينـي  آاي ياِر من، هريك از  گر روي ٤دكسم  به

  ان بينـي  جنـ اين جاها نمايد خويـشتن را در         به   آِب نهـر خلـد     ٦گـام لْه و پ  ٥در ككرنـاگ   بيابي
   و سـبزه، بهـاري در خـزان بينـي          نظر آيد گل     زاري ٧شـكِل زعفـران     ور آنجا بـه   پروي گر پام    
ــ   ــ آي و از ركــشمي هب   ِر آناز بهــكرســپي اظالف

  
ـ   ا بـه  عر را آنج  ان ش رو   نـي ان بي گ و بـو نهـ     رن
  غزلخـواني  كَي تا »ولي« سازي،  سخن كَي تا »ولي«  

  يبين عيان چون را خود مرگ اكنون، زن شيون ٨دِر  
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  ات آباد خانه! ايران کوچک! صبور سبز من  ٧٢٧

  

  ات آباد خانه! ران کوچکيا! صبور سبز من
  ∗يريدون مشيفر

يکوهسرگران  يست پا ييايد فام درزمر  
   در کنارش در بخور عود و گل پنهانيز شهريرآميعب
  ن دارد ي نغز نازنين مويچشمان مشک هيس

  ن داردي چيباي خوشتر از ديانيپرند و پرن
  ر و شکّي مگل و گوهر،

  …ن داردي در زمي آسمانيبهشت
  ! گم کردهيدار تو دست و پاياز شوق دپرواز آمدم  به

  ران ناباوريهمه ح
   را برآوردهيي آرزويتيکه گ

   سبز را تا آسمان بردهيها  صخرهي کوهساريپا به
  !دميتو را از آسمان د

  فراتر آمدم
  :نکيا

  فضا از عطر شرق آشنا سرشار
  !شگفتا

  وارين دين بازار، اين کوچه، اين گذر، ايا
   !راريا پي ما، پار ة خانيي بود گونجايهم
  نجا هستيهم

  !، مرا بگذارياگر رفت  همراه،يا
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  ٧٢٨  قند پارسي

  

   لبخندةسالم همزبانان بود و نور بوس
  وندي، پينگاه مهربانان، دست گرم دوست

  نم؟يب يا خواب ميخدا
  يرين ديا به يداري و ديآن دور  بهيکه با راه

  نجايهنوز ا
  شود آغاز ي ميرود بر ساز و قول ي ميچو دست

  نازند يرقصند و م يراز ميشعر حافظ ش به
  يريچشمان کشم هيس

  !يري باد شبگيگذر بر خاک حافظ کن هال ا
  افکند راهم را يسمنزار تو م يقضا سو

  شکفت آنجا نگاهم را يگل از گل م
  دميم آبشارت را چراغ افروز جان دينس

  همه آغوش،
  ثاريهمه ا

  دمير آنجا باغبان دا و ابر و باد و باران را ديهمه در
  !صبور سبز من

  ران کوچکيا
  ات آباد و جان مردمانت شاد خانه

  تر باد ها فزون ييدلت را روشنا
  غارت برد  را که غرب از ما بهيچراغ

  دار نييآ به
  ميکه ما در دود غفلت راه گم کرد

  دار نيري ديها نيي پاس آيتو بار
  گردم يت باز ميسو ، بهي بود باقياگر عمر

  دميخزان د يادگاران کهن را در تو باغ بيد و ايکه 
  



  سحرگاه بهشت است سپيده دم اين خاک  ٧٢٩

  

  سحرگاه بهشت است سپيده دم اين خاک
  ∗رضا قزوه علي

  رير و خوشا م   يخوشا عشق و خوشا عشق، خوشا م      
  

  ري و خوشــا جلــوت کــشم١خوشــا خلــوت خــتالن
  

ـ چه بشکوه د     سـت  ينـه زار  يسـت، عجـب آ     ياري
  

ـ ن همه جلوت، شب و ا     يشب و ا     رين همـه تـصو    ي
  

ــده دم ايســحرگاه بهــشت اســت ســپ    ن خــاکي
  

  ريب و عـسل و شـ      سـت گـال    يهر رودش جـار    به
  

  ٢ غـــوثخانقـــه خوشـــا ،ريـــ مدرگـــاهخوشـــا 
  

ــه روحان ــکـ ــت ز اجم يـ ــزون اسـ ــت آن فـ   ٣ريـ
  

ــز م ــدانيـ ــ ير همـ ــه دانـ ــد و چـ ــه داننـ   ي، چـ
  

ــل تکب    ــاهش گـ ــزرع اوراد، نگـ ــش مـ ــدلـ   ريـ
  

  ر همـــه دان بـــوديـــر همـــدان بـــود و اميـــکب
  

  ري صــاحب تفــس  يکــ ي عــالم اخــالق،   يکــ ي
  

  

                                                   
  .نو شاعر و نويسنده و مدير مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ دهلي  ∗
دياري است در شمال بلخ و در جنوب تاجيکستان فعلي با مرکزيت کوالب که مرقد مير سيد علي : ختالن  .1

 .ام من آن مزار را زيارت کرده. همداني آنجاست

 .در سرينگر کشمير» النيعبدالقادر جي«خانقاه غوث اعظم   .2

الدين چشتي در هند و در فاصله حدود چهارصد کيلوميتري  اجمير شريف محلّ خانقاه و مزار خواجه معين  .3
 .جنوب دهلي

 



  ٧٣٠  قند پارسي

  

  يف صــاي صــوفيکــي عــارف کامــل،  يکــي
  

ــي ــيکـ ــاعر سـ ــيالک،  شـ ــسيکـ   ري واجـــد اکـ
  

ــرا آن همـــه ا ــار، نـــشد ديچـ ــرار؟يثـ   گـــر تکـ
  

ــابر  ــه در دوره بـ ــانگ ١نـ ــد جهـ ــه در عهـ   ري، نـ
  

ــام ــت   ي ــان رف ــالوت ز زب ــت، ح ــدان رف   ر هم
  

  ريتقــــد م بــــهي خــــود را ســــپردةدل خــــست
  

ــکجا ــد، کجاييــ ــداجو ! دييــ ــان خــ   !يجوانــ
  

  ريــــمبــــادا و مبــــادا فرامــــوش شــــود پ   
  

  گ دلتنــين واديــخوشــا آن کــه رهــا گــشت از ا
  

ــيــخوشــا آن کــه بــرون رفــت از ا ــ دلگةن خان   ري
  

  ستيـ ر همـدان ن   يـ ست که م   ين چه غروب  ين ا يبب
  

ــه ايخــدا ــوان گفــت ب ــا  چــه ت ــوگي   رين بغــض گل
  

ــل  ــوه سـ ــر کـ ــست٢مانيسـ ــستي نشـ   ميم و شکـ
  

ــراز     ــن و رود س ــر،  م ــن و اب ــاه و م ــن و م   ريم
  

  )ري کشم ـ۱۳۸۹ن يفرورد(  
  

                                                   
بابر مؤسِس سلسلة بابريان يا پادشاهان مغول هند بود که معاصر صفويان در ايران بود و جهانگير پسر همايون   .1

و و هم پسرش شاهجهان همسران ايراني داشتند و هردو از مروجان فرهنگ ايراني در و نوة بابر بود که هم ا
 .هند بودند

دارد  اي مقبره الشعراي کشمير قرار در دامنة اين کوه و بر تپه. کوهي سرسبز در سرينگر کشمير: کوه سليمان  .2
 .اند  در آن مدفون…که کليم کاشاني و سليم تهراني و قدسي و طغراي مشهدي و



  معرفي برخي از کتابهاي چاپ شده با موضوع کشمير  ٧٣١

  

  معرفي برخي از کتابهاي چاپ شده با موضوع کشمير

  ).کشمير(سرينگر , گلشن پبليشر, ؛ محمد امين خانآئينة کشمير
 ,سرب ريوکاف. ا ؛)روسي( هزبان سانسکريت در عصر هفت و سيزد آثار کشمير با

  .م ١٩٨٢ ,ماسکو
, تهرانانتشارات دانشگاه , ؛ دکتر مهدي بياني)فارسي (احوال و آثاِر خوشنويسان

  .ش ه ١٣٤٦, تهران
, انتشارات تعمير, ؛ محمد امين رفيقي)فارسي (]کشميري[احوال و آثار ملّا اشرف بلبل 

  .م ۱۹۶۰چاپ , کشمير, سرينگر
 / ه١٠٥٢: م(؛ شيخ عبدالحق محدث دهلوي )تذکرة فارسي (اخباراالخيار في اسراراالبرار

جمن آثار و مفاخر فرهنگي، تصحيح و توضيح دكتر عليم اشرف خان، ان: )م ١٦٤٢
  .ش ه ١٣٨٣تهران، ايران، 

 انتشار ,الرحٰمن استاد لطف, )انگليسي (ادب فارسي در هند بعهد جهانگير و شاهجهان
  ).هند, گجرات(بروده , دانشگاه بروده
  .م ١٩٨٥ ,مسکو, شارات مکتب عالينت ا,سرب ريوکاف .؛ ا)روسي (ي هندها ادبيات خلق

فارسي  ترجمه از اردو بهعبداهللا، ، دکتر سيد )فارسي (ميان هندوان ادبيات فارسي در
دکتر محمد اسلم خان، مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي، موقوفات دكتر محمد افشار 

  .ش ه ١٣٧١يزدي، تهران، 
                ّ                ّ   .م ۱۹۹۱, هند, نو دهلي, انجمن ترقّي اردو, سيد عبداهللا,  

اد زيديات کشميرادبي؛ علي جو ,…  

 



  ٧٣٢  قند پارسي

  

؛ محمد اشرف )انگليسي) (از قرن چهاردهم تا قرن شانزدهم ميالدي (اسالم در کشمير
  .م ۲۰۰۵, سرينگر, اورينتل پبلشنگ هاؤس, واني

  .م ۱۹۷۳, گره اعظم, چاپخانة معارف, الدين عبدالرحٰمن سيد صباح, )اردو (بزم تيموريه
, اهللا کاملي اول از ميرزا حبيب تدوين جلد, مل بيگ کامل؛ تأليف ميرزا اکبهار عرفان

  .م ۱۹۶۳, سرينگر
چاپ , کاشي نات پانديتا, )انگليسي/نامة کشمير در دورة ميانه وقايع (شاهي بهارستاِن
  .م ۱۹۹۱, کلکته, پرائويت لميتد. ام.ال.فيرما ک

تخار بخاري  تأليف سيد عبدالوهاب اف؛)فارسي ةتذكر ()ه ١١٧٢: تأليف( نظير بي
  .م ١٩٤٠آباد،   منظور علي، سنيت هاؤس، الهسيدترتيب و تصحيح  آبادي، دولت
, چاپخانة راستي, انجمن ايران و هند, )ِتکّو(؛ گردهاري الل تيکو سرايان کشمير پارسي
  .ش ه ۱۳۴۲شهريور , تهران

  .م ١٩٧٤، الهورظهورالدين، دكتر احمد  ؛)اردو(                                
؛ ورهرام، غالم رضا، بنياد پژوهشهاي )فارسي (تاريخ آسياي مرکزي در دوران اسالمي

  .ش ١٣٧٢اسالمي، آستان قدس رضوي، مشهد، 
  .م ۱۹۷۱, الهور, مرزا مقبول بيگ بدخشاني, تاريخ ادبيات مسلماناِن پاک و هند

  .م ۱۸۸۶ سرينگر، ,مري هاعظم ديدمحمد خواجه ؛ تاريخ اعظمي
, شيخ عثمان ايند سنز تاجران کتب, ؛ پيرزاده عبدالخالق طاهريبزرگان کشميرتاريخ 
  .سرينگر

احمد گلچين معاني بن علي اكبر تهراني ؛ )تذکرة فارسي( هاي فارسي تاريخ تذكره
  .ش، دو جلده  ١٣٥٠ و١٣٤٨ تهران،  تهران، انتشارات دانشگاه،) ش١٢٩٥ :ت(

پير غالم حسن , ۲ و ۱؛ جلد )ارسيف( )در بيان جغرافية کشمير (تاريِخ حسن
  .م ۱۹۵۴, سرينگر, دولت جامو و کشمير, کهويهامي

مدير , پير غالم حسن کهويهامي, )سوم جلد(؛ )تذکرة اولياي کشمير (تاريِخ حسن
  .م ۱۹۹۷, )جامو و کشمير(سرينگر , الئبريريز



  معرفي برخي از کتابهاي چاپ شده با موضوع کشمير  ٧٣٣

  

  . م۱۹۶۹, دهلي, پارمو. ک.؛ آر)انگليسي (تاريخ حکمراِن اسالمي در کشمير
مجلس , ؛ ابوالحسن علي ميان ندوي)اردو) (چهار جلد (تاريخ دعوت و عزيمت
  . م۱۹۸۸, لکهنو, تحقيقات و نشريات اسالم

 اس مهرين شوشتري، پرفسور عب؛)فارسي (تاريخ زبان و ادبيات ايران در خارج از ايران
  .ش ه ١٣٥٢تهران، 

؛ تأليف )انگليسي/ا روِز حاضراز اوايل ت (اجتماعي و فرهنگِي کشمير, تاريِخ سياسي
, شرکت ميترو پوليتيکل بکس, مقدمه از جواهرلعل نهرو, پرتهوي نات کول بامزيا

  .نو دهلي
تأليف , )جلد اول و دوم(؛ )انگليسي) (از اوايل (تاريِخ سياسي و فرهنگِي کشمير

  .نو دهلي, پبليکيشن. دي.ام, پرتهوي نات کول بامزيا
اردو  ه از انگليسي بهدکتر بنارسي پرشاد سکسينه، ترجمتأليف  ،)اردو( ريخ شاهجهانات

, وزارت آموزِش پرورشروغ اردو زبان، فسيد اعجاز حسين، قومي کونسل براي 
  .نو ، دهليجسوال

؛ محمد قاسم احمد فرشته گجراتي بن غالم علي هندوشاه )اردو (تاريخ فرشته
  .م ١٩٥٣، ديوبند, ة ملّتمکتب,  ترجمة اردو از عبدالحي خواجه,استرآبادي

, ناظم الئبريريز, شعبة تحقيق و اشاعت, ؛ سيد علي بن سيد محمد ماگريتاريِخ کشمير
  .م ۱۹۹۳, )جامو و کشمير(سرينگر , جامو و کشمير
 ,؛ ترتيب و مقدمه از دکتر اکبر حيدري کاشميري»بهارستان شاهي« معروف بهتاريِخ کشمير

  .م ۱۹۸۲, )کشمير(سرينگر , ميرصدر انجمن شرعي شيعيان کش
آرشيوي ملِّي , ۷۶۰شمارة , »عاجز« تأليف نرائن کول متخلّص به؛)خطّي (تاريِخ کشمير

  .نو دهلي, هند
؛ تأليف محمد )ص ۳۶۰/اردو/م ۱۸۴۶عکسي از چاِپ سنگي در  چاِپ (تاريِخ کشمير

  .م ۲۰۰۰, پتنا, کتابخانة خدابخش, ترجمه از منشي اشرف علي, اعظم
 العلوم مطبع, ترجمة اردو از منشي اشرف علي, أليف محمد اعظم؛ ت)اردو (ريِخ کشميرتا

  .م ۱۸۴۶, مدرسة دهلي



  ٧٣٤  قند پارسي

  

  .م ۱۹۷۳, نو دهلي, کول. ان.؛ پي)انگليسي (تاريخ کشمير
ترجمه و تصحيح رضيه , تأليف حيدر ملک چادوره, )انگيسي و فارسي (تاريِخ کشمير

  .م ۱۹۹۱, دهلي, بهاونا پرکاشن, بانو
  ).کشمير(سرينگر , شاهين بکسال ايند پبليشر, ؛ دکتر صابر آفاقي                   ِ

  .کراچي, ؛ سيد هاشم فريدآبادي)اردو (تاريخ مسلمانان پاكستان و بهارت
خانة , اصغردکتر آفتاب , )ه ٩٣٢-١١١٨ (نويسِي فارسي در هند و پاکستان تاريخ

  .ش ه ١٣٦٤آذرماه , پاکستان, الهور, فرهنگ جمهوري اسالمي ايران
  .م ۱۹۸۲, جامو, کپور. ال.؛ ام)انگليسي (تاريخ و فرهنگ کشمير

  . هجري١٣٣٩, آباد اهللا, ؛ عبداهللا يوسف علي)اردو (تاريخ هند
  . م١٩٥٨, لندن, ؛ ماجومدار)انگليسي (تاريخ هند

  .م ۱۹۶۰, کلکته, ويلسون, )انگليسي (تاريِخ هندوي کشمير
خانة فرهنگ جمهوري , ؛ آفتاب اصغر)فارسي (يسي فارسي در هند و پاکستاننو تاريخ

  .ش ه ۱۳۶۴, )پاکستان(الهور , اسالمي ايران
ترجمه و حواشي , ؛ تأليف محمد علي کشميري)ص ۶۱۴/جلد اول/اردو (االحبابحتفة

  .م ۲۰۰۶فورية , سرينگر, پاندريتهن, جان پبلکيشنز, دکتر غالم رسول جان
  . م١٩٦٤, الهور, ؛ نور احمد چشتيشتيتحقيقات چ

تصحيح محمد هدايت  ، تأليف غالم محمد هفت قلمي دهلوي، بهتذکرة خوشنويسان
  .م ۱۹۱۰/ ق۱۳۲۸حسن، کلکته، 

خان محمد عبدالغني مولوي  ؛)تذکرة فارسي) (م ١٩١٠/ه ١٣٢٨: تأليف (الشعراةتذكر
انتشارات  اسلم خان، محمدر تصحيح دكت ,)م ١٩١٦/ه ١٣٣٤: م(آبادي  فرخمئو غني 

  .م ١٩٩٩ ،دهلي, مسعود احمد دهلوي
؛ تأليف خواجه عبدالحميد )فارسي (صغير ايراِن يا تذکرة شعراي پارسي زبان کشمير

مقدمه دکتر رضازاده شفق و دکتر ناظرزاده  با, عرفاني سيالکوتي بن خواجه محمد دين
  .ش ه ۱۳۳۵, تهران, کتابفروش ابن سينا, کرماني



  معرفي برخي از کتابهاي چاپ شده با موضوع کشمير  ٧٣٥

  

؛ تأليف اصلح بن حاجي محمد اسمل خان ميرزاي )فارسي (تذکرة شعراي کشمير
 /ش ه ۱۳۴۶ماه  آبان, کراچي, الدين راشدي تصحيح و تحشية سيد حسام به, کشميري
  .م ۱۹۶۷

مير حسين دوست حسيني ؛ )فارسيتذکرة ( )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( تذكرة حسيني
  .م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢هنو، نولكشور، لكمطبع ، سنبهلي مرادآبادي

  . م١٩٦٦, الهور, اعجازالحق قدسي, تذكرة صوفياي سرحد
  رحمان عليمحمد عبدالشّكور؛ )الكمالء الفضالء في تراجمحتفة (تذكرة علماي هند

  . م١٩١٤/ه ١٣٣٢، چاپ نولكشور، لكهنو، )ه ١٢٤٤ :ت(ريواني 
نصرآبادي » هرطا«؛ ميرزا محمد طاهر )فارسي ()عصِر صفوي (نصرآبادي تذكرة

  . شه ١٣١٧تهران، چاپخانة ارمغان، اصفهاني؛ 
آبادي  ؛ تأليف محمد عبدالغني غني فرخ)تذکرة فارسي) (م ١٩١٠: تأليف (الشعراةتذكر

  .م ١٩١٦مرتبة محمد مقتدي خان شرواني، مطبع عليگره، ، )ه ١٣٣٥ :م(
  .الهور, سنگ ميل پبليکيشنز, ؛ دکتر صابر آفاقيجلوة کشمير

نورالدين ؛ )فارسي( )تاريخ حکمراني نورالدين جهانگير و نورجهان(نگيرنامه جها
  .م ۱۸۹۸/ه ۱۳۱۶, لکهنو, کوشش خواجه ابوالحسن صاحب به, محمد جهانگير
کوشش محمد  به, ؛ نورالدين محمد جهانگير)فارسي ()تزک جهانگيري(جهانگيرنامه 

  . ش۱۳۵۹, تهران, هاشم
, درياگنج, انيس آفسيت پرنترز, مسعودي. م.دکتر م,  همدانچهل اسرار غزلياِت شاه

  .نئي دهلي
  .ش ١٣٦٢, ؛ مرتٰضي مطهري، انتشارت صدرا، تهران)فارسي (خدمات متقابل اسالم و ايران

آزاد  مير غالم علي؛ )تذکرة فارسي() م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة
  . م١٩٥٥، چاپ دوم مطبع نولکشور، کانپور, )ه ۱۲۰۰ :م(بلگرامي 
تصحيح دکتر اسماعيل حاکمي،   به,؛ فخرالدين گرگاني)فارسي ( ويس و رامينةخالص

  .ش ه ۱۳۶۲ تهران، ,انتشارات اميرکبير
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تصحيح دکتر  به, تأليف نورالدين جعفر بدخشي,          ّ                             
 /ش ه ۱۳۷۴, آباد اسالم,  پاکستانمرکز تحقيقات فارسي ايران و, سيده اشرف ظفر

  .م ۱۹۹۵
 سرپرستي  به؛)لاو جلد/فارسي( ادب فارسي در آسياي ميانه , ادب فارسيةدانشنام

 چاپ ،تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ,حسن انوشه
ش ه ۱۳۸۰ل او.  

/ ه ١٠٧٩: م (؛ سرودة ملّا محمد طاهر غني کشميري)فارسي (ديواِن غني کشميري
  .ش ه ١٣٦٢تهران، , کوشش احمد کرمي، انتشارات ما به, )م ١٦٦٨

/ ه ١٠٧٩: م (؛ سرودة ملّا محمد طاهر غني کشميري)فارسي (ديواِن غني کشميري
  .هجري ١٢٨٢هنو، مطبع آصفي، لك, )م ١٦٦٨

/ ه ١٠٧٩: م (؛ سرودة ملّا محمد طاهر غني کشميري)فارسي (ديواِن غني کشميري
  .م ١٩٣١، لكهنو، نولکشورمطبع , )م ١٦٦٨
مطبع , مرتبه امين احمد داراب, ؛ سرودة ملّا غني کشميريغني کشميري ديواِن

  .م ۱۸۹۸, لکهنو, نولکشور
, اهتمام بابو کيسري داس به,  غني کشميري؛ سرودة ملّا)ص ۱۴۴/فارسي( غني ديواِن

  .م ۱۹۳۱ژانوية , لکهنو, مطبع منشي نولکشور
  .م ۱۹۶۳, تهران, گردهاري الل تکّو, ؛ سرودة شيخ محمد محسن فاني کشميريفاني ديواِن
 آبادي، ترجمة فارسي ملّا شاه محمد شاه, سدة دهم هجری, )تاريخ کشمير(ترنگيني  راج

ابر آفاقي، انتشاراِت مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، ص: مقدمه و تصحيح
  .م ١٩٧٤ش،  ١٣٥٣ق،  ١٣٩٤راولپندي، پاکستان، 

  .م ۱۹۶۱, دهلي, ؛ ستائن)انگليسي (ترنگيني راج
, )کشمير (سرينگر, غالم نبي خيال, )زبان کشميري منظوم ترجمه به(عمر خيام  رباعياِت
  .م ۱۹۵۹

, ؛ مرتبه و مؤلّفة محمد طيب صديقي ضيغم)ص ۲۴۰/يفارس (صرفي کالِم رشحاِت
  .م ۱۹۶۴/ه ۱۳۸۳, )کشمير(سرينگر , محمد طيب صديقي
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 مظفّر حسين صبايمحمد ؛ )فارسيتذکرة ( )م ١٨٨٠/ه ١٢٩٧: تأليف( روز روشن
  .ش ١٣٤٣، كتابخانة رازي، تهران، لكهنوي
علي قلي خان واله تأليف ؛ )فارسيتذکرة () م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف( الشعرا رياض

مقدمه و تصحيح و ترتيب پرفسور شريف حسين قاسمي، , )ه ١١٧٠ :م(داغستاني 
  .م ٢٠٠١/ شه ١٣٨٠کتابخانة رضا رامپور، 

سرينگر , ؛ تأليف مرحوم کمال باباي ساکن مقام چرار شريفشمامه عنبر نامة ريشي
  ).کشمير(

  .سرينگر, چاپ درکا, ؛ بابا داود خاکينامه ريشي
  .پتنا, ؛ مخزونة کتابخانة خدابخشنامه ريشي
        
  .م ۱۹۹۳, سرينگر, بک ميديا, مسعودي. م.؛ م)کشمير تاريِخ (            

اي   بن شيخ علي خراساني بشرويهفروزانفر محمد حسن الزمان بديع؛ سخن و سخنوران
  .)دوم جلد (,ش ١٣٥٠تهران،  شركت سهامي انتشارات خوارزمي،, )ش ١٣٤٩ :م(

, ؛ پروفسور محمد صديق نيازمند)ص ۱۲۸/مجموعة مقاالت فارسي (عرفان سرچشمة
  .م ۱۹۹۶ژانوية , )کشمير(سرينگر , بمنه, انتشارات اويس وقاص پبلشنگ هاؤس

  .م ۱۹۵۱, مدراس, دانشگاه مدراس, ؛ مير محمد افضلسرخوش کشميري
پروفسور , )ص ۲۱۶/دوـ ار فارسي/مجموعة مقاالت تنقيدي و تحقيقي (حيات سرماية

ژانوية , )کشمير(سرينگر , بمنه, اويس وقاص پبلشنگ هاؤس, محمد صديق نيازمند
  .م ۱۹۹۶
 ,)ه ۱۲۰۰ :م( آزاد بلگرامي  غالم عليمير ؛)فارسيتذکرة  ()ه ١١٦٦: تأليف ( آزادسرِو

  . م١٩١٣مطبع رفاه عام، الهور، 
 بندراِبن داس؛ تأليف )رسيفاتذکرة ) (م ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧: تأليف( خوشگو سفينة

تصحيح سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة انتشارات  بهخوشگوي دهلوي، 
  .م ١٩٥٩مارس /ه ١٣٧٨المبارک  ، رمضانا پتن،ادارة تحقيقات عربي و فارسي

  .م ۱۸۸٤نولکشور، شاهزاده محمد داراشكوه قادري هندي، ؛ )اردو (االولياةسفين



  ٧٣٨  قند پارسي

  

  .م ۱۹۹۱, سرينگر, گلشن پبليشر, سيده اشرف ظفر, نيسيد مير علي همدا
حاجي شيخ غالم محمد ايند سنز , الدين احمد ؛ دکتر شمس                    :           
  .بکسيلرز
تصحيح و , اي محمد بن محمد محمود جالالي طباطبايي زواره ؛)فارسي (نامه شاهجهان

ز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي مرک, تحشي از دکتر سيد محمد يونس جعفري
  .م ٢٠٠٩نوامبر /ش ه ١٣٨٨ماه  آبان, نو دهلي, سفارت جمهوري اسالمي ايران

  ).کشمير(سرينگر , گلشن پبليشر, ؛ محمدالدين فوقشباِب کشمير
, ؛ تأليف گردهاري الل تکّو)انگليسي ()م  ۱۳۳۹-۱۸۴۶(شعراِي فارسي در کشمير 

  .م ۱۹۷۱, لوس آنجلس, ترجمه برکلي
 بن حسن نواب قنّوجي صديق؛ اميرالملك سيد محمد )فارسيتذکرة  (شمع انجمن

  .هجري ١٢٩٣مطبع شاهجهاني، بهوپال،  ،بخارايي
  .سرينگر, علي محمد ايند سنس, ؛ حکيم غالم صفدر همدانيشيعيان کشمير

  .م ۱۹۵۳, لندن, ؛ جون نورمان هولستر)انگليسي (شيعياِن هند
دانشگاه دهلي، گروه زبان و ادبيات فارسي  ,محمد اسلم خانكتر د؛ ظفر خان احسن

  .م ۱۹۶۸دهلي، 
مصحفي همداني  غالمشيخ ؛ )فارسيتذکرة ( )م ١٧٨٥/ه ١١٩٩: تأليف( اثري عقِد

و معتمد اعزازي، انتشارات ) عليگ(مرتّبة مولوي عبدالحق  ):ه ١٢٤٠ :م(امروهوي 
  . م١٩٣٤، آباد دکن اورنگ, انجمن ترقّي اردو

  .سرينگر, لدنَواکَ, بک شاپ. ک.ج, ؛ صابر آفاقيعکس کشمير
 محمد ؛)فارسيتذکرة  ()ه ۱۰۷۰-۸۰: تأليف (نامه شاهجهان  موسوم بهعمل صالح

تصحيح دکتر وحيد حواشي دكتر غالم يزداني، ، )ه ١٠٨٥: م(صالح كنبوه الهوري 
 م، ١٩٦٧، جلد دوم مارس  م١٩٦٧جلد اول ژانويه قريشي، مجلس ترقّي ادب، الهور، 

  .م ١٩٧٢جلد سوم 
, کوشش دکتر رياض احمد شيرواني ؛ به)احوال و آثار و سبک اشعار (غني کشميري

  .هجري ۱۳۴۹, سرينگر
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اهتمام نيلوفر نازنحوي  ؛ به)ص ۱۲۷/اردو ـ فارسي/حيات اور شاعري (کشميري غني
  .م ۲۰۰۲ژانوية , سرينگر, )قادري(نيلوفر نازنحوي , )قادري(

 اندو پرشين سوسائتي،، انصاري  نورالحسن؛ دكتر)فارسي( زيب  اورنگفارسي ادب بعهِد
  . م١٩٦٩دهلي، 

  .م ۱۹۷۹, نو دهلي, صوفي. دي.ام.؛ جي)انگليسي (فرهنگ اسالمي در کشمير
  .م ۱۹۹۱ ,وانينه. يو.ا؛ )روسي( فرهنگ خوبکارکني عصرهاي ميانه در هند

؛ مرتبة )ص ۳۶۸/ و دوم۳۳۶/اول جلد/نر صدابنديموسيقي صوفيانه و ه (سرگرم  کاشُر
, سرينگر, جامو کشمير, کلچر و لينگويجز, دبير اکادمي آف آرت, شيخ عبدالعزيز

  .م ۱۹۶۴
  .م ۱۹۴۹, الهور,  دکتر صوفي؛)انگليسي( )جلد اول و دوم( کشمير

  .م ۱۹۵۹, کلکته, الحسن ؛ تأليف محب)انگليسي (کشمير زير سالطين
نيشنل بک ,  علي حماد عباسيةترجم, الحسن ؛ تأليف محب)اردو (           

  .م ۱۹۹۰, آباد اسالم, فاؤنديشن
؛ پروفسور محمد صديق )ص ۲۷۶/اردو ـ فارسي) (م ۱۶۲۸ تا ۱۵۸۶ (ء            
  .م ۱۹۹۴چاپ اول اکتبر , سرينگر, اويس وقاص پبلشنگ هاؤس, نيازمند
مجلس تحقيقات , کوشش پروفسور عبدالقادر سروري ؛ به)اردو (                         
  .م ۱۹۶۸, سرينگر, اردو

, ؛ دکتر سيد رقيه) هجري تک۹۹۴ابتدا و ارتقاء و مع تاريخ کشمير  (               
  .سرينگر, ريد کراس, شاليمار آرت پريس

 تأليف مير محمد افضل ؛)رة فارسيتذک( )ه ١٠٩٣-١١٠٨: تأليف( الشعرا کلمات
اهتمام ملك محمد عارف خان،  تصحيح صادق علي دالوري، به ،سرخوش کشميري

  . م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (الهور
ادارة , ؛ تصحيح و تحشيه و مقدمه محمد وصي اخترکليات ملّا توفيق کشميري

  .پتنا, تحقيقات عربي و فارسي
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, تهران, ؛ ويرايش و تدوين از دکتر محمد باقر)فارسي (ياکليات ميرزا داراب بيگ جو
  .م ۱۹۶۰/شه  ۱۳۳۹چاپ 

, )ش ١٢٩٥: ت(؛ احمد گلچين معاني بن علي اكبر تهراني )فارسي (كارواِن هند
  .ش ه ١٣٦٩مشهد، دو جلد، چاپ اول , مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

  .ش ه ۱۳۳۸, هرانت, دانشگاه تهران, ؛ ِکرپا رامگلزار کشمير
  .سرينگر, انتشارات گلشن, الدين احمد کوشش شمس به, عرفان گنج
, کوشش دکتر محمد يوسف لون به, )فارسي کشميري به/کشميري فارسي به (نامه لغت

  .م ۲۰۰۷, سرينگر, انتشارات دکتر محمد يوسف لون
اهتمام دكتر  به, )ه ١٠٤٥ :م(ملّا عبدالباقي باقي نهاوندي تأليف ؛ )فارسي (مآثر رحيمي

  .ش ه ١٣١٨تهران، عبدالحسين نوايي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 
  .م ۲۰۰۸, دهلي, نائس بکس, دکتر واصف احمد, متون تاريخ در فارسي
اهتمام استاد سيد امير  به, ؛ شيخ محمد محسن فاني کشميريمثنويات فاني کشميري

  م ۱۹۶۴, سرينگر, حسن عابدي
استاد عراق رضا , اهتمام استاد عراق رضا زيدي به, )اردو (                    ّ ِ     
  .م ۱۹۹۴, لکهنو, زيدي

  .م ۱۹۶۶, ؛ الهور»کشمير نمبر«) اردو (مجلّة ادبي دنيا
  . م١٩٦١يناير , دهلي, المجلدالثاني ـ العدداالول, )عربي (الهندفةمجلّة ثقا

  .م ۱۹۸۱, سرينگر, دانشگاه کشمير, )۱۰سيري , ۲۰شمارة  (مجلة شيرازه
) فرهنگستان(انتشارات , مقدمه, ؛ محمد يوسف تينگ)اول جلد (مجلّة شيرين قلم
  .سرينگر, استاِن جامو و کشمير, کلچر ايند لنگويجز, اکادمي آف آرت

  . م١٩٦٣ژوئن , کراچي, مجلّة هالل
, د کشمير اکيدمي آف آرتجامون اين, )م ۱۹۷۶-۷۷ (مجلّة همارا ادب و مشاهير نمبر

  .م ۱۹۷۸, سرينگر, کلچر ايند لينگويجز
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تصحيح و مرتّب , الدين علي خان آرزو ؛ سراج)تذکرة شعراي کشمير (النّفايس مجمع
  .م ۱۹۹۲چاپ دوم , پتنا, کتابخانة خدابخش, عابد رضا بيدار

تاريخ  ه بههمرا (محقّقين و منتقدين معروف زبان و ادبيات فارسي هند در قرن بيستم
؛ دکتر آصفه زماني، مرکز تحقيقات )فارسي) (مختصر نقد و تحقيق در ادبيات فارسي

  . م١٩٩٣نو،  فارسي، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  ).کشمير(سرينگر , گلشن پبليشر, ؛ محمد امين پندتمختصر تاريخ کشمير

شيخ احمد علي خان هاشمي ؛ )سيفارتذکرة ( )م ١٨٠٣/ه ١٢١٨: تأليف (الغرايب مخزن
  .م ١٩٦٨اهتمام محمد باقر، الهور،  سنديلوي، به

امير شير علي خان بن علي امجد خان  ؛)فارسيتذکرة ()  ه١١٠٢: تأليف (الخيال مرآت
  . هجري١٣٢٤لودي هروي، مطبع مظفّري، بمبئي، 

الهوري،  كم حا»عبدالحكيم شاه«حكيم بيگ خان ملقّب به؛ )تذکرة فارسي(مردم ديده 
  .م ١٩٦١/شه  ١٣٣٩اهتمام دکتر سيد عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور،  به

انضمام  به(, ؛ احوال و آثار مير سيد علي همداني)فارسي (صغير مروج اسالم در ايراِن
  .ش ه ۱۳۷۰, همدان, دانشگاه بوعلي سينا, دکتر پرويز اذکايي, )رسالة همدانيه
  . م١٩٥٧, الهور, عبدالمجيد سالك, )اردو (                 

, انتشارات دکتر محمد يوسف لون, اهتمام دکتر محمد يوسف لون  بهاالنوار؛ مطلع
  .م ۲۰۰۴, کشمير, سرينگر

ترقّي , دکتر رياض احمد خان شيرواني/تريپاتهي. پي.؛ آر)اردو (                       
  .م ۱۹۸۹, نو دهلي, اردو بيورو

  .م ۱۹۷۷, سرينگر, مکتبة ادبستان, کوشش دکتر اکبر حيدري کشميري ؛ بهحيدري مقاالِت
کوشش دکتر محمد يوسف  به, )نگار فارسي کشميري مثنوي (آبادي ملّا حميداهللا شاه

  .م ۲۰۰۴ و ۲۰۰۲, سرينگر, انتشارات دکتر محمد يوسف لون, لون
محمد طاهر خان پسر ظفر خان احسن ميرزا تأليف ؛ )فارسي( نامه ملخِّص شاهجهان

مرکز , الرحٰمن تصحيح و تحشيه دکتر جميل ،)ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(آشناي شاهجهاني، 



  ٧٤٢  قند پارسي

  

ارديبهشت , نو  دهلي,تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران
  .م ۲۰۰۹آوريل /ش ه ۱۳۸۸
 ,)م ١٥٩٦/ه ١٠٠٤ :م (بدايوني عبدالقادر بن ملوك شاهتأليف ؛ )فارسي (التّواريخ منتخب

  .م ١٨٦٩، ٣  م، ج١٨٦٥، ٢ م، ج ١٨٦٨، ١تصحيح مولوي احمد علي، كلكته، ج 
 .م ۱۹۵۴, ؛ تأليف موهن الل آيماموسيقي کشمير

  .م ۱۹۶۵, کلکته, ؛ بنرجي)انگليسي (ميراث فرهنگي کشمير
  .ولجلد ا, هجري ١٣٠٣محمد علي كشميري، چاپ لكهنو، ميزرا  ؛ماالس نجوم
, آبادي حسين قلي خان عاشقي عظيم ؛)فارسيتذکرة  ()ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف( عشق نشترِِ

  .م ۱۹۸۱, تاجيکستان, دوشنبه, مرتّبة اصغر جانفدا
شوراي گسترش زبان , سبحاني ه؛ استاد توفيق )فارسي (ادب فارسي در هند نگاهي به

  .ش ه ۱۳۷۷, ايران, و ادبيات فارسي تهران
تأليف خواجه محمد اعظم , )ص ۵۷۶/اردو/اعظمي کشميِر تاريِخ( کشمير واقعاِت

, سرينگر, کشمير بکِدپو, ترجمه و حواشي از دکتر خواجه حميد يزداني, مري ديده
  .م ۲۰۰۳چاپ اول 
ترجمه , مري تأليف خواجه محمد اعظم ديده, )ص ۱۰۰۸/ترجمة اردو (کشمير واقعاِت

, جامو ايند کشمير اسالمک ريسرچ سنتر, حمدالدين ا زبان اردو از استاد شمس به
  .م ۲۰۰۱چاپ اول اپريل , سرينگر

مرتبة دکتر محمد , )فارسي/کشمير از عهِد راجگان تا عهِد دوگره تاريِخ (وجيزالتّواريخ
, سرينگر, ريدکراس, مطبع شاليمار آرت پريس, دکتر محمد يوسف لون, يوسف لون
  ).ص ۲۹۰(م  ۲۰۰۷و دوم ) ص ۲۷۴ (۲۰۰۶چاپ اول 

وزارت , قومي کونسل براي فروغ اردو, الحسن محب, )اردو (ّ                       
  .نو دهلي, جسوال, آموزش پرورش
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The publication of Qand-e-Parsi is 
an attempt to introduce the valuable 
work of Indian scholars and writers in 
Persian, and also of some noted 
Iranian scholars from the medieval to 
the modern period. This journal will 
also undertake to publish the 
biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
Persian, particularly those from India. 
 


