
  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥١

  ∗ فارسيادبياِت کشمير در حديِث

و در تعريف وادي . شود  مي فارسي خيلي زياد ديدهادبيات کشمير در حقيقت ذکِر در
  :گويند  مي١حافظ شيرازي. اند هشمار شعرها گفته شد  بيسرسبزوشاداب کشمير

   و ترکان سمرقندي   ي کشمير چشماِن سيه  نازنـد   مي رقصند و   مي شعر حافظ شيراز    به
  :اختيار گفت  بي,ظفر خان کشمير رفته  با٢ تبريزيکه صائب وقتي
  بخت اگر از ساکنان شهر کشميرم کنـد         کنم از سر برون صائب هواي خلد را         مي

  :گويد  ميمرزا ابراهيم رفيعي
  اي افتــد بغلتــد از تــدور هدر و چـو قطــر   چنان لطيف زميني که هم چـو دانـة در         

 ير و حسن و مناظرش را موضوع سخنوريکشم, مگر بعضي از سخنوران مخصوصاً
  :خود مدح کشمير کرده استمشهور  ٤ة در قصيد٣فيضي .اند هخود ساخت

ــوق  ــه ش ــزار قافل ــيه ــبگير  م ــد ش    کـشمير  ةعرصـ   شايد بـه  گکه بار عيش      کن
  . هم وصف کشمير است٥ شيرازيطور موضوع قصيدة مشهور عرفي همان

  بال و پـر آيـد     با باب است که  گر مرغ ک    کـشمير درآيـد    بـه هر سوخته جاني کـه   
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 که جهانگير سرزميِن و طوري,  بود٢الشعراي دربار جهانگير  ملک١طالب آمليمحمد 
کشمير والهانه عشق  بهطور اين شاعر هم  همان, رفت  ميکشمير را دوست داشت و آنجا

  :رديف کشمير را انتخاب کردغزلش همين سبب براي  هب. داشت
  از خشت خم نهادنـد گويـا بنـاي کـشمير       اي کـشمير فيض پيالـه بخـشد آب و هـو    

  هـاي کـشمير    آيـد از کوچـه  محبـت بوي    چون خاک عشق بازان هر لحظه در مشامم       
ــ  سـتانم از حـق بجـاي جنـت       مـي  کشمير ــ  نمــياام   ت بجــاي کــشميرســتانم جنّ

  ما را زبـان نگـردد جـز در ثنـاي کـشمير             وصف بهشت جاويد از عاشـقان او پـرس        
  ت طالب فضاي کشمير   رضوان فضاي جنّ    ييتماشا کردنـد خـوش فـضا   هرکس پي  

ند بود م هعالققدر  کشمير اين به هم ٣ابوطالب کليم کاشاني, الشعراي شاهجهان ملک
 .نشيني اختيار کرد و همانجا فوت کرد  رفت و زندگي گوشهآنجا بهعمر که وقت آخر 

  :ل کرده استهرحال او هم کشمير را در رديف يک مکمل غزل داخ هب
  شگفتگي گل و خار ديار کـشمير اسـت          نسيم خلـد گـداي بهـار کـشمير اسـت          

   وقت لب جويبار کشمير اسـت      هکه نشئ   سـوزد   مـي خـال رشـک  تبلـب پيالـه ز   
  عنان هوش بدست چنار کـشمير اسـت         سـت قامـت سـرو      اگرچه پاية دلبستگي  

ــيکن     ــد ل ــا ده ــيت توتي ــده خاص    اسـت  بچشم آنچه نبايـد غبـار کـشمير         بدي
  آبـشار کـشمير اسـت     با ست که   اي  ترانه  پيام عالم باال کـه گـوش نـشئة اوسـت       

ــ  ــاقي گلع ــب س ــت از ل ــيمذگذش   در بهار کشمير است    مي   خنک چو نوبة    ار کل
اگرچه . يکي از بزرگترين شعرا بود,  در عهد شاهجهان٤محمد جان قدسي مشهدي

هند آمد ابوطالب کليم  به او وقتي که سبب اين بود که, شود بالشعرا توانست ملک  نمياو
او در تعريف کشمير يک .  او از کليم کم نبود, فنون سخنوري درولي. الشعرا بود ملک

 راه کوهي و پرپيچ شکايتاز عموماً , روند  ميکساني که کشمير.  گفته است٥مثنوي
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٣

نجا هم هاي پيچ در پيچ آ در اين مثنوي نه وقت تعريف کشمير بلکه ذکر راه, کنند مي
  :نکرده باشندآن را طي است که ممکن است ديگران 

ــر ــت  از ره فقـ ــشمير پيداسـ ــت     ره کـ ــرک دنياس ــام اول او ت ــه گ   ک
ــرد از راه    درين ره خوش بود معشوق دلخـواه       ــس او را ب ــد ک ــه نتوان   ک

ــه  تـــر از مـــوي زنگـــي ره پيچيـــده ــي   ب ــغ فرنگ ــون دم تي ــدي چ   تن
  گـشت بيـزار     مـي   کوهکن ز شيرين   فتادش گـر بـاين کـوهش سـروکار      
ــر  ز راهش کس چـرا دل تنـگ باشـد       ــد د درزمـ   ١ميـــان ســـنگ باشـ

  راهايش ايشان تعريف کشمير و گل, هاي کشمير هاي راه  ذکر دشواريبعِد
ها   و محو اين زيباييکند  ميانسان همه تکاليف را فراموشکه  طوري بهکرده  آغاز
  :شود مي

ــن  ــر اي ــشمير  ااگ ــاه ک ــت نزهتگ   ن جــان فــداي راه کــشمير  هــزارا  س
ــشور   ــت ک ــروي هف ــشمير آب ــه ک   نگـــاه از ديـــدن او تـــازه و تـــر     چ
ــد در منــزل عمــرش جــاوداني      هـــــوايش کـــــار آب زنـــــدگاني  کن
  شوکه گلـشن گـشت بلبـل را فرامـ           گلش در شهر و در صحرا چنان خـوش        
ــل بــر ســر ديوارهــا صــف       ز ســـنبل روي ديـــوارش مزلّـــف    زده گ

ــه ــضة    ب ــک قب ــاري ي ــاکميناک ــالک    خ ــتاد اف ــود اس ــنعتها نم ــه ص   چ
ــا   ز حق نتوان گذشـت ايـن سـبز رعنـا       ــواِن دنيـ   نمکـــداني بـــود بـــر خـ

ــ  ــدن ب ــل چي ــان  هز گ ــگ نوجوان ــشته  رن ــان گ ــان چن   ســت دســت باغبان
ــجار   ــندل زان در اش ــوي ص ــد ب   پيچيد بر درختـان تـاک چـون مـار      به  بياي
ــاز   ــوة نـ ــشمير را در جلـ ــزد کـ   شـــيرازهـــزار اهللا اکبـــر گـــو چـــو   سـ
ــاد    دهــد يــاد   مــيز اعجــاز مــسيحا   نـــسيم فـــيض ايـــن روح اهللا بـ

ــام     نـام  مـي    برد  مي يک  گلش را يک به    ــود در ک ــامي ب ــر بک ــان را گ   زب
  نديده کـس بعـالم ايـن چنـين شـهر          بــود گــل بــل بهــشتي انــدرين دهــر

  ٢اند که فردوس و جهان زين هردو داغ  انـــد جهــان آرا و شـــهر آرا دو بــاغ  
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هند   به, نيز در دورة شاهجهان پادشاه١ مرزا محمد قلي سليم تهراني,دوردر همين 
سليم قدسي , کليم .نشيني کرد و همانجا فوت کرد آمد و در وقت آخر در کشمير گوشه

 هرحال سليم هم در يک مثنوي هب. اند الشعراي سرينگر مدفونةمقبردر  ٢ کشميريو غني
  :شود  ميين بيت ابتداي آن از ا.توصيف کشمير کرده است

  گــواه پــاي بــر جــا کوهــسار اســت   کردگـار اسـت    سخن هر جا ز صنعِ    
جان گفته بود و يل اين را در تعريف الهشود که او  ميدربارة همين مثنوي گفته

  . همان بيت را در تعريف کشمير گفتهندوستان آمد  بهکه وقتي
 ياو خودش شاعر و مرب .اند ه در دورة شاهجهان فرماندار کشمير بود٣خان احسن ظفر
. وسل بودهمتدر دامن او , هند آمد  بهکه وقتي,  مثل صائب همي شاعر بزرگ. بودشاعران

 شاعران درباِرغيره هم  سالک قزويني و, صيدي, دانش, غني, قدسي, عالوه بر اين کليم
. گفته بود که موضوعش کشمير است» ناز ةجلو«هرحال او يک مثنوي بنام  ه ب.اند هاو بود
  :شود  ميچند بيت آن مثنوي اينجا نقل. اند هکاربرد ههاي هندي را خيلي زياد ب واژه

  سرگرم است در هـر کوچـه بـازار         هب  ال و عطّــــارز تنبــــولي و از بقّــــ
ـ  ــوت دل را   هندوسـتان نـداده زاهـدي سـود     هب ــت رجپ ــيب ــرد زود  م   ب

ــاز     هلکـي سـاز     بـه  پکهاوج گـشت تـا     ــة ن ــد هنگام ــرم ش ــان را گ   بت
ــگف ــاي کَ ش ــان گله ــارچته آنچن   گلــزار  بــهکــه گــوئي آتــش افتــاده  ن

  کنـد خوشـبو دهـن را      مي که نامش   ز وصف پان کنم رنگـين سـخن را         
هردو کمال داشت و دو , در نثر و نظم ٤عنايت خان آشنا, خان احسن پسر ظفر

  :شود  مي اين بيت آغازبادر تعريف کشمير گفته است که کوتاه مثنوي 
ــد دال  ــار آم ــر به ــف گي ــاغر بک   وصــف راه کــشمير هشا بــگــزبــان ب   س

* 
ــين   ــن زمـ ــبزي ايـ ــويم ز سرسـ   که صحنش نگين دان شد و گل نگـين          چگـ
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٥

. اند ه خود بودعصرالوجودي   وحدتانبزرگترين صوفياز  ١ملّا شاه بدخشاني
حالت عظمتش اين . ندمريدان ايشان بودغيره  و ٤داراشکوه, ٣ بيگمآرا جهان, ٢شاهجهان
 .کرد  ميايشان بدون نشستن گفتگو  بارفت و او  مياش خانه بهشاهجهان بود که 

يعني شاهجهان و , گفت که در اين دوره در هند دوتا بادشاه هستند  ميشاهجهان هم
ها در   اين مثنويي خطّبهترين نسخة. تا مثنوي گفته است او ده, هرحال هب. ملّا شاه يکي

ت اين نسخه اين است که تحرير ملّا شاه صيخصو. ٥نديا آفس موجود استي اةکتابخان
 ذکر  است که در آنباين يک مثنوي خيلي دلچس. هم بر اين نسخه موجود است

. ه استآمدلطافت   با,هاي دلکش کشمير  قناتباغها و , هاي زيباي کشمير ساختمان
  .است» ها و باغها و منازل کشمير رساله تعريفات خانه«عنوانش هم 

هاي  طاق, ها دروازه, حمام, ا شاه قبل از همه دربارة خانة خوددر آن مثنوي ملّ
, گل داؤدي, و از گلهاي آنجا مثل گل نارنجي, درختهاي چنار, هاي کشمير حويلي و ميوه

اسي و گل مخملي تعريف کرده استگل عب:  
ــه  ميــان قــد افراخــت آن چنــارش بــه ــت   ب ــک دارد تاخ ــرخ فل ــر چ   س

  ي بيــــاض هــــر رو يوســــرخر  دي و عباســــــي او وگــــــل دا 
ــرگش  ــد بـ ــي صـ ــل مخملـ   گـشته ز نـرگس سـرکش        مي رنگ  ز گـ

و کوه پاک , دل جهيل,  بهطدرياي, مسجد جامع آنجا, بعد از اين ترانه دربارة شهر
  :سروده است

  هــر مسلــسل خــوان ســبحة در      اش از حــافظ پــر هــست هــر خانــه
ــط  هــاي لــب دريــاي بهــط    خنــده   بــــشود سلــــسلة پــــاي شــ

ــهر  ــامع شـ ــسجد جـ ــشميرمـ   جمــــع از خــــوبي او در زنجيــــر   کـ
  …که کشد تخت سـليمان بغلـش        آن چنــان پــاک بــود آب دلــش   
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دلفريب و گوناگون  يها باغ, جايي که پادشاهان و امرا. کشمير مخزن باغها است
طي را  از دست زمانه منازل فنا  هميبعض امروز هم باقي است و هابيشتر آن. اند هساخت
 ,مار شاله, از آن باغها ذکر باغ نشاط. مه را توصيف کرده استهملّا شاه . اند هکرد

 ،باغ جهان آرا, باغ طرب افزا, آباد باغ فضل, باغ نسيم, فرح بخش, بخش فيض
  .شود  ميآرا و نور باغ يافته باغ بحر, آباد باغ عيش, محمد باغ

ــاله ــه   شـ ــود ديرينـ ــو بـ ــار تـ   نخلهـــا شـــير دهـــد از ســـينه     مـ
ــوا    ب و هـوا   آ بخـش او همـه بـا        فيض ــا بنـ ــشش اينهـ ــرح بخـ   از فـ

ــذرم جانــــب افــــضل ــاد گــ ــاد     آبــ ــد ب ــس مان ــه پ ــوق ک   از ره ش
ــرا   ــت م ــه برخاس ــل دل از هم ــرا   مي   چونکــه ميــل طــرب افزاســت م
  جهـــان آرامـــي مانـــد پـــيش هبـــ  پــاي مــداحي مــن کــشتي خــويش

ــه ــه  بـ ــدا و بـ ــارم  خـ ــار اخيـ ــد دارم   چهـ ــاغ محمـــ ــوس بـــ   هـــ
ــراغ   در ــت چ ــاغ اس ــه ب ــان هم ــاغ     مي ــه ب ــور هم ــده ن ــوي زو ش   پرت

 و باغ داراشکوه که و محلّ» نورافزا« و باغ شاهجهان بنام  ذکر محلّبعداً ملّا شاه
, هاي کرنه نيز تعريف. زاده و باغ را نموده است خانة قاضي,  ايشان بودوي محلّر هب رو
  :شود  ميتهالرونک و مراج ياف تال,  الرةدر, صفاپور, پور ينالد شهاب, ظفرآباد, قبق

  نظــري ســوي شــه آبــاد کــنم       کرنـــة گـــويم و فريـــاد کـــنم   
ــق    ــاي قب ــوي پ ــت س ــنم تاخ ــق    بک ــشکر ح ــکند ل ــل ش   صــف باط

* 
  ظفرآبــــاد اســــت او مظفّــــر بــــه  عدل و داد اسـت  هخود ظفر خان چو ب   
ــفاپور    ي بنشــستسکــ مــدح مــن بــر ســر ــرام صـ ــاز احـ ــت …تـ   سـ

* 
ــخ ــنمنســـ ــوي  ي از درة الر کـــ ــخنم … … …بـ   از سـ

ــا ــفاپور بــ ــراج روم هز صــ   خـــدا جانـــب معـــراج روم هبـــ  مــ
  :فراموش بکندزارهاي آن را  زعفران, اين چطور ممکن است که در ذکر کشمير

ــرد    ــا نگ ــا ت ــده م ــران دي ــرد     زعف ــا بب ــوة دري ــا جل ــشم م   چ
  …ز بودير اتّفاقات جامعه نيگيبلکه پخانقاه نبود   بهتعلّقم, فقط صوفي, ملّا شاه



  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٧

و استاد  ٢صرفي ملّا يعقوب  شاگرد عالم و شاعر بزرگ,١ميريملّا محسن فاني کش
يکي از چهار . صاحب علم و فضيلت بود,  غني کشميريمحمد طاهرشاعر بزرگ 

فاني در اين مثنوي ذکر باغهاي کشمير و مقامات . است» ميخانه«هاي ايشان  مثنوي
  : کرده است,ب دلچساريرا بس زيباي کشمير

ــاله    ــا ش ــه باغه ــروس هم ــا ع   کـه او را گرفتــه اسـت دل در کنــار    رم
ــيش  ــو در ع ــور   چ ــردم عب ــاد ک   دوباال طرب شـد دو چنـدان سـرور          آب

ــاغ ــن ب ــه ازي ــا ب ــاه  ه ــاغ ش ــود ب   که فـرق اسـت از خانـه تـا خانقـاه             ب
ــشمه ــاي  درو چ ــم روانه ــان    ست دائ ــشمة عارف ــود چ ــامش ب ــه ن   ک

ــوه  ــود حــوض او حوضــة فيــل ک ــکوه     ب ــاي داراش ــود ج ــر ب ــزد گ   س
ــو ــذار ا چ ــيتم گ ــاغ س ــادو در ب ــه   فت ــورم ب ــار ا  عب ــهر و دي ــادوش   فت
ــه ــاغ فَــ  ب ــذر   حتَب ــردم گ ــد ک ــذر     چن ــا گ ــابم در آنج ــد ي ــه از هن   ک

  گر صـفحة گـل نخـواهم چـو دور      د  چو چشمم شود روشـن از بـاغ نـور         
کشمير هم در تعريِفاو . دورة شاهجهان مير صيدي تهراني استيکي از شعراي مهم  

  :ي از آن اين استتيببود که يک مثنوي گفته 
  شــود از يــاد بــوي گــل زيــاده       ز بــيم جــان درو صــد جــان زيــاده

کمال مرزا   باهمان وقت دوتا برادران,  بودکشمير پر از شعراي ايران و هندکه  وقتي
سالک قزويني , سالک يزديبزم   و مرزا کامران بيگ هم بودند که هم٣راب بيگ جويااد

, دربارة پيرپنجالبزرگترين شاعر آنجا جويا بود که بعد از غني  .و کليم کاشاني بودند
  :زاران و گلهاي کشمير مثنوي گفته است کشمير و در تعريف سبزه

  سوي کشمير بايد کـرد آهنـگ        بيا ساقي بهار آمـد بـصد رنـگ        
  سـتايم  نخستين کوهـسارش را     بده مي تا دمـي از خـود بـرآيم         
   در ساية او آسـمان پيـر       که شد   تعال اهللا زهي کهـسار کـشمير      

  بـود مـاهش چـراغ زيـر دامــان      شـان   خصوصاً پيرپنچـال فلـک    
* 
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  ٥٥٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــارش  ــة جــوش به ــک ديوان   زارش در آتش نعـل مـه از اللـه        فل
  بنفشه شد ز بار رنگ و بـو فـوز         در او هر الله شمع گيتي افـروز       

ة نسخيک . ودر شمار مي  بهاش ه شعراي بزرگ دوراز ١محمد رضا مشتاق کشميري
در ز ين ايشان .سرينگر موجود است, در کتابخانة پژوهش اورينتال ٢ر ديوانشي مصوخطّ

 :ه استان کرديبا بين زينچنيرا اتوصيف کشمير , يک غزل لطيف مسلسل
  مــژة حــور خــار کــشمير اســت      شــوخ از بــس بهــار کــشمير اســت

ـ   ــه   ي کـه دل ز مجنـون بـرد    چشم ليٰل ــي از الل ــت  داغ ــشمير اس   زار ک
ــت    آن ســـرافرازي هي بــ نخــل طــوبٰ   ــشمير اس ــار ک ــت چن ــِر دس   زي

ــضر    ــة خـ ــر جاودانـ ــدة عمـ ــشمير اســت   خنـ ــسار ک   کبکــي از کوه
ــار طـــرب    ــر شاهنـــشه بهـ ــر گــوهر نثــار کــشمير اســت      چتـ   اب

روز و شـب در کنــار کـشمير اســت    عـيش و نـشاط و نـاز و طـرب           سر  
ــت    ــد اس ــدة اب ــد زن ــضر هرچن   ســار کــشمير اســت کــشتة چــشمه  خ

ــ ق ــازپرور ليٰلــــ ــت نــــ ــت    يامــــ ــشمير اس ــار ک ــروي از جويب   س
ــروي بهــار و هرچــه دروســت    ــت    آب ــشمير اس ــار ک ــاک دي ــاک پ   خ

  مــا ز رنگينــي » مــشتاق «طبــع 
ــت   ــشمير اسـ ــار کـ ــوة نوبهـ   جلـ

از رودخانه جهيلَم هم يکي , کنند  مياضافهرا  که حسن کشمير ندبسيار چيزها هست
 .است Vitastaاصل واژة زبان سانسکريت  درگفتند که   مي»بهت«است که قبالً آنها 

کرده است و همان را رديف هم را مشتاق در يک غزل تعريف اين رودخانه , هرحال هب
  .ب و رودکي هم کرده استئصا  بهساخته است و در آن غزل اشاره

  شــراب نــاب بــود آب خوشــگوار بهــت  نيست در کنـار بهـت      بيا که حاجت مي   
ــن خــوبتر نمــي    نگار و سـايه بيـد و مـي و کنـار بهـت               باشــد بهــشت نقــد ازي

ـ    ز بوسة لـب شـيرين حـذر کنـد نـامش              ل اگـر آب جويبـار بهـت       ظـ نح هرسد ب
  …ز دست خضر نبي خيمه بر کنار بهـت          د هزارشـان و شـکوه     نـ مگو چنار که چي   

                                                   
 .م ۱۷۳۸/ه ۱۱۵۱سال  همتوفي ب  .1

  .۱۲۵۴ ةشمار  .2



  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٩

  که رود نيل فلک گشته شرمـسار بهـت          ستاره نيست نمايان ز چرخ شـعبده بـاز        
  بدست جلوة مستي اسـت اختيـار بهـت           گاه جانب راستگهي بسوي چپش ميل و    

  ست بر کنار بهـت      يگمان بري صف ليلٰ     هاي درختـان دلکـش و سرسـبز         ز جلوه 
ــت    زار بهـشت  تـشنه لـب سـير اللـه     بگو به  ــار به ــد کن ــا کن ــرات تماش   شــب ب

  ســت گهرهــاي آبــدار بهــت کــه تافتــه  مگـو کـه پرتـو انجـم فتـاده اسـت درو      
  …ز هر کجا که جدا گشته شاخسار بهت         اق پـيش راهـش را     گرفته باز چـو عـشّ     

  …هـاي عمـارات زرنگـار بهـت       ز طاق   کشيده سر بفلک صد هزار قـوس قـزح        
ــ ــان صــائب  هب ــده رود نپرداختــي چن   …اگر نه تر شدي از شرم رودبار بهـت          زن

  …ز جوي کلک گهربـار يادگـار بهـت          هـاي چـون در غلطـان    سخن هگذاشتم ب 
يکي از شعراي مشهور و معروف بود و در  خود ة هم در دور١مجرم کشميري

يک نسخة قلمي . ازي حاصل استي فارسي هند يک درجة امتادبياتآخرين دورة 
 .سرينگر موجود است, ٢ در کتابخانة پژوهش اورينتال,ديوان مجرم که خيلي عمده است

 کرده است و اين هاي کشمير را ذکر  ي دلفريب,روان و مسلسل, مجرم هم در غزل سليس
  :دآورشمار   بهتواند  ميغزل را در غزلهاي بهترين وي

ــفينهتماشـــا  خوشاي شـهر کـشمير جنّـت قرينـه           ي تـــاالب و ســـير سـ
ــرانش  ــه قــد ســرو قــد دلب   سمن ساق و نسرين سرين سيم سينه   همــه الل
  قـــدح در کـــف و در بغـــل آبگينـــه  دالويز دلکش سيه مـست سـرخوش      

ــاز  ــد و ن ــازانشــکرخند و دلبن ــبينه   ان و ت ــوخ و ش ــار و ش ــاز و طنّ   نظــر ب
ــردن دل  ــستن گـ ــي بـ ــردن پـ   ز مـــشکين رســـن چنبـــر عنبرينـــه  بگـ
ــه     ســر منظــر غرفــه هــر طرفــه منظــر ــارم چارمين ــر ط ــيد ب ــو خورش   چ
  سيمين بري کم ز حور و پـري نـه          هب  بخوش پيکري بيـشتر از مـه و خـور          

ــ   وچـه و پرچـه نينـه      کف و دف زنان ن      آزار عاشــق هبــازار و کوچــه بــ   هب
  ز نقــد دل تــرک و تــازي خزينــه     ربانيـــــده از ترکتـــــازي غمـــــزه

ـ       ــا نمــي  جبينـان   ايـن مـه    هقران يـافتي گـر ب   خــويش قــارون دفينــه بــرد ب
  غير از لب خـشک و چـشم نمينـه           هب  ولي مجرم کـم بغـل را چـه حاصـل          
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عد از ب. يست ن ديگر هندوستانجايدر , تصور بهار و خزان مثل سرزمين کشمير
سعادت . روند استقبال بهار مي سپري شدن زمستان شديد مردم با شور و اشتياق وافر به

  :طور نظم کرده است  فصل بهار در کشمير را ايننکشميري آمد
ــشمر   کـشمير   خوشا سال نـو دخـل کـرده بـه          ــد ِز ک ــرون ش ــستان ب ــواي زم   ه

ــرون    ــر آورده بي ــشن س ــگوفه ز گل   …سرارم کـرده همـ    بهار اين طرف بـا      ش
ــ ــاالب آب و ب ــان هکــه ت ــوثر   شــب مــاه تاب   ســفينه چــو مرغــاب آبــش چــو ک

ــر     همه گل رخـش اللـه خـد و سـمن بـر        ــر ز عنب ــوا پ ــسو ه ــبوي گي   ز خوش
ـ قد سرو بـستان و شـهال         هب   سرين همچو نسرين و لب همچو شـکر        چـشمان  هب

ــو     ــر س ــه ه ــو و ترکان ــر س ــه به   کف و دف زنـان گـشته مـردم بهـر در             تران
  کــرد بــدبخت انــدر زمــين در    نمــي  داشتي گر در ايـن شـهر قـارون        سکون  

ــه    ــعادت ب ــه س ــه دان ــازت  چ ــد اج   برون بـرده زيـن رخـت خـود را بـدانتر             بن
  است که در١خوشدل  بهصرام کاچرو متخلّ ديا, کشميرديگر جمله شعراي از 
هم » سرود ترانه«و , »بهاگوت گيتا«, »ديوان« و در آثارش بود کمال باو نثر  نظم هردو

ها يک  از طرف افغاني,  خوشدل.موسيقي است  بهتعلّقمدر نثر آخرين کتاب وي . سته
کرد و غالباً براي   مي سفرجاهاي ديگر  بههمين سبب بارها  به وداشتمنصب بزرگ 

کشمير يک مثنوي نوشته او در ياِد, هرحال هب. ت طويل از وطن خود بيرون بودهمد 
, هندوستان  او جاهاي مختلف,هادر اين سفر.  است٢»رمثنوي کشمي«است که اسمش 

, اي باميانمة بودو مجسباميان , هرات, قندهار, کابل, گ گنةرودخان, کرشن, خراسان
  :را بازديد کردغيره  درياي چناب و, پنجاب

ــشمير  ــهر کـ ــاحبان شـ   بگـــوش آريـــد حـــال زار دلگيـــر   اال اي صـ
   ديـــر کـــردم  تماشـــاي بتـــان   ر کـردم  سـي هند و هـم خراسـان        هب

ــة دل   ز راِه کوهـــسار و بحـــر و ســـاحل ــره در ناف ــونم گ   …شــده چ
ــل     شـهر خـوب کابـل       رسيدم چون بـه    ــت تقاب ــل جنّ ــل ز گ ــود کاب   ب

  مردان نمـوده خـوب ايـن کـار          علي  عجائب هـست ديگـر چهتّـه بـازار        
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٦١

  خوشــي افــزاي دلهــاي نــزار اســت  عجب شهري که شهر قندهار است     
  گلــستان مرقــد بابــا ولــي شــد      ي شدبخش خوشدل چو روحش فيض

  تعظــيم پــيش مــرزا صــاحب بــه بــه  آنجـا بهـر تـسليم    رفـتم بـه    که مـي  
  ز غمها هر يکي را زو نجـات اسـت         بسي معمور و خوش شهر هرات است      
ــصار ــداهللا انــ ــوده عبــ   هـست ابـرار   … …که در عرفـان     در او آســ

ـ  ــ ز   عــرض راه واقــع قلعــه ضــحاک هب ــر ب ــشيده س ــا ک ــال هرفعته   کاف
  ميانش خوش نشان اسـت     ز بتها در    زمين باميـان اسـت  سـر پـس   وزان

  دعـــا بـــر ســـاکنان هنـــد گفـــتم  روان من چون سوي پنجـاب رفـتم       
آنجا , پيشاور رسيد  بهآبادمظفّرگنگا يعني , که خوشدل از کرشنا وقتي, در اين سفر

ان وخ  و آوازهصاحب معرفت, اکر را مالقات کرد که ماهر بيد و شاسترهآنند ت او رام
  .بزرگ دور خود بود

ــشاور  ــيدم در پــ ــا در رســ ــشاور……عجــب  از آنجــ ــدم در پ    اي بدي
ــر    در آنجـــا هـــست رام آننـــد تهـــاکر ــش پ ــان دل ــتر عرف ــد و شاس   ز بي
ــ  شب و روز است راگ و رنگ کـارش         ــارش   هب ــست ب ــزدان ه ــاه ي   خلوتگ

 اقامتوز در الهور حکم شاهي چهل ر  به,گردند که برمي وقتي, بعد بازديد آن جاها
  :کرددن يد آرامگاه بادشاه جهانگير در مدت او از. شود ين ميآن سرزمد و حاکم کن يم

ــور    کـشيدم رخــت چـون در راه الهــور   ــشت منظ ــاي راوي گ ــرا دري   م
  سراپا سنگ و خـاکش تـازه اکـسير          بديـــدم مرقـــد خـــاص جهـــانگير
  فــروز حکــم پادشــاه عــالم ا    هبــ   در آنجا استقامت شـد چهـل افـروز        

ــي هرجــا     مــا تفــويض گــشته حکــم آنجــا بــه ــر و نه ــد ام   روان گردي
, او دل. او اين وادي سرسبز را ياد کرد, ر بازگشتيکشم بهکه  وقتي, در آخر

  :کند يدر شعر خود ذکر مغيره را هم   وبخش باغ نشاط و فرح, نسيم باغ
  هـست اکـسير    مس هر عـاجزي را      خوشا کشمير و خاک پـاک کـشمير     

ــيش  هـر دل انبـساط اسـت      هسير دل ب   هب ــسيم ع ــشاط اســت  ن ــاد و ن   آب
ــد  ــداد آري ــدلها چــون ز عــيش ام   يـــاد خيــر مـــا را يــاد آريـــد   هبــ   ب
ــشم  ــدار بخـ ــدا بيـ ــا اي خـ ــشمير ر   !بفرمـ ــت ک ــان در جنّ ــشرس   مخ
ــن آر     بيا خوشـدل تـو رو سـوي وطـن آر         ــدر چم ــدم ان ــا ق ــسيم آس   ن



  ٥٦٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

مثنوي «از  ١»سراياِن کشمير ز پارسيا منتخب«ل تيکو هم در ردهاري الدکتر ِگ
چند بيت نقل کرده است که از نسخة قلمي تاريخ بيربل کاچرو در کتابخانة » کشمير

 که چند بيت  غالباً جزو همان مثنوي است.سرينگر دريافت کرده است, تحقيقي کشمير
 از, هرحال هب. همين سبب که بحر هردو بيت يکي است  به.از آن نقل کرده شده است

  :شود  ميلانتخاب وي هم چند بيت اينجا نق
ــفته  ــن آش ــب وط ــرا ح ــرد م ــر ک   دانــم چــرا قــسمت بــدر کــرد نمــي  ت

  کجـــا آن شـــالمار و کـــوه دامـــن  کجـا آن ســير کــشتي و کجــا مــن 
*  

   شـد  بهت شد مار شد تاالب خـون        ز جوش گريه چـشمم اچهـون شـد        
ــر   چو فيض حق بود بر حـال مهجـور         ــاران م   ور دانخواهــد داشــت از ي

* 
ــي  ــراي ب ــت س ــن محن ــا دري   غم از دل دور کُـن خوشـدل بياسـا           مواس

 صاحب علم و فضل و از حاکمان ,»آزاد« بهص متخلّ,محمد آزاد خان کشميري
 ,هرحال او هم يک غزل هب. م فوت کرد ۱۷۸۲/ه ۱۱۹۷  سالاو در. بزرگ کشمير بودند

 . ساخته استزيغزل خود ن فقط در توصيف کشمير گفته است بلکه کشمير را رديف نه
يک . وفات خود گفته بودنزديک   بهشود که شاعر اين غزل را  مينيز هم معلوم

آن فصل بهار اين هم است که شاعر فصل خزان کشمير را بهتر از , ت اين غزلخصوصي
  :گفته است

  پس از وفات مرا يادگـار کـشمير اسـت           زار کـشمير اسـت      دل اللـه    هزار داغ بـه   
   او پنبـه زار کـشمير اسـت        ةوفکبه از ش    ه خـزان بهتـر از بهـار بـود         درين حديقـ  

  بهر ديار کـه بـوي بهـار کـشمير اسـت         معطّر اسـت گـل رنـگ روي خوبـانش         
  بلند قدر آز آن کوهـسار کـشمير اسـت           ز چشمه ساخت چو سرسـبز عـالم بـاال         

  قرار کشمير است    فغان که شيون اين بي      آيـد   ي ز آب مـي    يگوش گل که صـدا     هب
  که آب ابر صفت در غبار کـشمير اسـت         گويـد  ي خشک مـي   ام که لب جو     شنيده

  خنک بديدة مـا جويبـار کـشمير اسـت           اگرچه گرم شـد آبـش ز گرمـي دل مـا           
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٦٣

ــة او شــام در چمــن پيداســت    روي زمين از غبار کشمير اسـت     سحر به   ز داغ الل
  مير اسـت  تمام دست جهان خاکسار کش      گـردد   گردش هميـشه مـي     هچو گردباد ب  

  بلند مرتبـه گـرد و غبـار کـشمير اسـت          ب ايـن گلـشن    ونسيم خلـد بـود خـاکر      
ــضا   ــود يدبي ــارش ب ــرگ چن ــرگ ب   عصاي پيري خزان از چنار کشمير است        ز ب

  قرار کشمير است    بهر طرف که روي بي      باغ دهـر محـيط اسـت آب انهـارش           هب
ــردد ز دام او آزاد   ــشت و نگ ــسي نگ   ١ار کشمير است  ز  چو خط سبز بتان سبزه      ک
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