
  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٤٩

  بانير در آثار اديکشم يعير بديتصو

ر كرده، کمند زلف يرا تسخ ها دلاد خود يل بنياز اواکه  ستا ير از زمرة مناطقيکشم
ش يده، آب و هواير خود گردانيرا اس يسنج عالم ادب فارس چشمانش بلبالن سخن هيس

ت يک بير از يکشم  به نردبان محبت بشرکه  ن استيا. فته ساخته استيمشتاقان را ش
  .دهير رسيکشم يک تذکرة جامع شعراي به تا يطوس يفردوس
ص آن را ير و خصايف کشميتوص به ة اشعار مربوطيکلّ ين راشديالد د حساميس

  :فراهم آورده، از جمله نوشته است
ک جا يسروده شده است،  يفارس به ريوصف کشم به ي کهاگر تمام اشعار”

ن افتخار يو ا. خواهد بود يآثار سعدة يشود، اقالً دو برابر حجم کلّ يگردآور
  .١“گر نشدهيد يچ جايب هيد نصيشا

اصل آن  يبا و درختان بهشتيز يها باغر، يب کشميعت دلفريم طبيقد يها از زمان
و جمال  ييبايز به ن راين سرزميعت ايدست قادر طب. را ربوده بود نفر دل هزاران

موصوف » نيزم يبهشت رو«و » هرعروس د«فات يآن را با توصکه  ع كردهيمثل ترص يب
احان و مسافران، شاعران و يسکه  ر بوديعت کشميطب يين دلربايمحض هم. اند دانسته

  .ديپرور يال تفرج آن را در سر هر کس ميده، خير خود گردانيبان را اسياد
  :قلم داده است  به نير را چنيعت کشميطب يباينهرو مناظر ز جواهرلعل

 حکمران است ييبايزآنجا که  شود يداخل م يصمخصو يها يجا  به ريکشم”
  .٢“گرداند يخود مفتون و واله م يسحر و جادو به آدم را نامعلومکه 
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  ١٥٠  قند پارسي

  

  :نگارد  ين مير چنيف کشميدر توص ياض احمد شروانير
بوده  يسرسبز و خرم قدم نهاده، از هر طبقه و گروه ين واديهر کس بد”

گانه يلسوف، بيا فيه، شاعر يا فقي ير، صوفيا فقي، سلطان يا عاصيعارف ، است
  .١“ندا زبان کيدل و  کيف آن يف و تعريهمه در توص …ا آشناي

 آن بهره برداشته، آن را يها ييبايز ر از نشئهيکشم يز بعد تماشايها ن يياروپا
اح معروف يس. نت داده شده استيدها زيبا مروارکه  اند مشابه دانسته ين زمردينگ  به
  :ن نوشتهيخود چن» نامه احتيس« در يرنيب ينسوافر

 گفت ير ميپندارند و جهانگ ين ميزم ير را بهشت رويبزرگ کشم يها مغول”
 يها قسمتر ير از سايحاضر است محض ظاهر حفظ و نگهداشت کشم يوکه 

  .“ع خود دست بردارديوس يامپراتور
  :است ن نگاشتهير چنيبعد از مسافرت کشم يمحمد عاصم

 دربارةاند، مورخان  ها سروده کشور جنّت آسا شعر و داستان نيوصف ا  به شاعران”
ک يهر. اند جلد کتاب نوشته پرورش جلد م، مردم هنرمند و شاعريخ قديتار

  .٢“جاد کرده استيا يا داستاني ير شعريکشم يشخص شاعرطبع پس از تماشا
 خوشن خطّة ياز اي که احان، عالمان و مسافرانيس يها ق، از مشاهدهين طريهم  به

دست  ين واقعاً هم از شاهکارهاين سرزمياکه  ديآ ياند، برم دن کردهيب و هوا دآ
  .ن استمکمريدا نمودن غيرش را در عالم امکان پيبوده، نظ کار فسونعت ايپراعجاز طب

 يها نقل ها فرهنگها و لغات و  نامه تاريخة آن ير و وجه تسميش کشميدايدر مورد پ
 يش واديدايات پيپس از نقل روا» خ حسنيتار«جمله، مؤلف  از آن. اند ذکر كرده ياديز

  :ح داده استيل توضيق ذيطر  به ن خطّه راير نام گذاشته شدن اير علّت کشميکشم
مخوف  تيد، چون کشپ قهرمان داستان بر عفريذکر گردي که ا طبق افسانه”
اش  هدهند افتخار نجات  به نام آن د،يآباد گرد  ن ين قطعة زميشد و ا  روزيپ

زبان  به که ،»مر«پسوند   به مرکّب است، از نام کشپ وکه  کشپمر نهادند
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٥١

کلمة   به رت استعمالثن اسم با کيو مقام دارد و ا يماه يت معنينسکراس
  .١“دير مبدل گرديکشم

ن ين سرزميش ايدايپ به که اند دهيع آن کوشيضمن ترص ير هندين اساطيناقالن ا
عت در يدست طبکه  ناتکرار آن را يها ييباينش زيفرنسبت داده، آ يروحان يها عامل

عه منسوب يالطب فوق يروين به ن اعجاز خود را مصرف كرده است،يلوح آن بزرگتر
  .م هندو داننديان قديدانسته، معجزة خدا

ده، ير ابراز گردية کشميوجه تسم به راجع ياز جانب دکتر صوفي که گريشة دياند 
آن قطعة  يد و معنيره مبدل گردياسم کسم به سريق ستّاسم سابکه  شود يبر آن ختم م

ز ين يگريد نظرن ياما برابر ا. لة باد خشک شده استيوس به آبشکه  است ينيزم
ن کلمه از يا. رون آمده استيت بيست از لهجة پرکريره لغتيواژة کسمکه  موجود است
 اگر. کوه را داردن دو يب يفضا يمعنکه  کوه مرکّب شدهـ  ريفضا و م  ـ دو جزء، کس

ر در ين تفسير مطابق ايکشمکه  گردد يم، معلوم ميبنگر ين واديا اييياوضاع جغراف  به
  .٢گرفته است يبلند جا يها کوهان يم

حان، يپر از گل و ر هاي و خداداد چمنزارها و گلستان يعيت طبطراور با آن يکشم
 آرام، يها اچهيم و درزعفران، درختان سرسبز و خر يسرسبز و کشتزارها يمرغزارها

ز را يانگ ساران ولوله باشکوه و چشمه يخروشان، چنارها يانبوه و آبشارها يها گلجن
ن يا  به يتفرج. ساکنان و جهانگردان بوده و هست بخش الهامهمواره که  رديگ يفرا م

ز و زمستان در لوح خاطر مسافر نقش ييام پايام بهار و تابستان و چه در ايار چه در ايد
عت ين طبيمست ا يعالّمه اقبال الهورکه  ستيهوده نيب. گذارد يم يناشدن فراموش

ن خاک برخاسته ياصالً خود او از اکه  ن منطقهيا  به جنّت مثال شده از سر مهر و اعتقاد
  :است، فرموده

ــنم گلــ  ــم  يز خ يت ــت کش ــان جنّ   ٣راز اسـت يم حجاز و نوا ز شـ يدل از حر  رياب
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  ١٥٢  قند پارسي

  

مانند  به هند يموريامپراتوران تکه  ر استيعت کشميبط يبيو دلفر ييمحض دلربا
شد  يدا ميپ يداشتند و هر گاه فرصت يدير و شاه جهان عشق و عالقة شدياکبر، جهانگ

با و يار زين ديا به و الهور يجانکاه دهل يز از گرميدن تابستان و گريگذران يبرا
داشت و در زمان  يخاص ير دلبستگيکشم  به ريخصوصاً جهانگ. بردند يز پناه ميخ ثروت
 ر تايکشم به ريمحبت جهانگ. ١ف آورديبامنظر تشريار زين ديا به ش هفت باريحکمران

ر يکشم به ر رايجهانگ يمند ن عالقهيا يمشهد يطغرا. ده بوديرس يدرجة عشق انس  به
  :ان كرده استين بيچن

ــانگ  ــاه جه ــتند ياز ش ــو جس ــزع چ   ٢چير دگر هيکشمکه  با خواهش دل گفت  ر دم ن
ي که د و هر گاهيد ية چنار مير را در آب روان، دامن کوهسار و ساياو حسن کشم

پادشاهان ”مانند  به رشاهين گفتار جهانگيچند. شتافت ير ميکشم  به شد، يدا ميفرصت پ
چندان نظر کار کند، ”، “دلکُشا يا کده شان را خلوتيافزا و درو ست عشرت يرا گلشن

در و ”، “صحرا سرخ و بنفشه و نرگس خودرو صحراگل ”، “سبزه است و آب روان
 شترين از آن بياحيو اقسام ر ها گلانواع ”، “افروز ها از مشعل الله بزم وار بام و خانهيد
 او ياند، از دلبستگ دهيثبت گرد» يريتزوک جهانگ«در که  رهيو غ “شمار درآيد  به که
  .دهند يم ين گواهين سرزميا  به

و تازگی  تطراور با يکشمکه  ديرس يا جهينت  به توان ياال مب يها شهياند نة يدر زم
رنگارنگ،  يها گلده، يخود کش به ان راياندازه و شکوه خاصة خود توجه عالم يب

 يخروشان و کشتزارها يها اچهيفام و در نقره يها آبب و هوا، آ خوش يها باغ
عت، محک تفکر يطب مجموعاً منبع الهام هر شاعر حساس و دوستدار ين واديزعفران ا

ر يف کشميتوص يبراکه  ن وجه استيهم  به .است دهيلسوف گرديشة هر فياند و 
 ن مکان جنّت مثاليزبان وصف ا يات فارسيدر ادب. اند سروده ياديشاعران اشعار ز

در . درآمد حکم عنعنه  به »ييه سرايريکشم«ده، يمبدل گرد ياز موضوعات اساس يکي  به
ژه يو  به برجسته ياز شعرا ياريبسکه  اض نوشتهيمحمد رکه  تن گفته اسيا  به رابطه
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مناظر  يز هوايو ن) حافظ(ر يچشمان کشم هيان و سيبارويزبان حسن ز يفارس يشعرا
ات موقّر را در جملة اصناف يله ادبين وسيبدو  فشان را ستوده جنّت ين واديب ايدلفر
  .١ميبنام» اتيريکشم«بهتر است ما آن را که  اند وجود آورده به شعر

ل يرا تشک يات فارسير بخش مهم ادبيها در حق کشم هين وصفين جهت، چنياز ا
  .را صاحب است يآنها ارزش مهم ادب صياصآموزش خکه  دهند يم

ر در چه است، يکشم به توجه و محبت شعرا يوجه اصلکه  ديمقرر گرد اينجاچون 
ر در ادب ية کشميفياشعار توص يها ويژگياز  يق بعضيتحق به که ديآ يش ميپ يضرورت
  .ميبپرداز يفارس

م، ييان نمايقتر بيا اگر دقيم، ير آن از دوران قدير و مناظر دلپذيعت کشميطب به توجه
از پارچة شعر . افته استيآغاز  يسلطان محمود غزنو دست بهار ياز زمان فتح آن د

  :گفته استي که فرخ
  ٢يم، از سر بتگوياز ساعد بت پهنه کن  مير خراميکشم به کبارهکه ي گاه است

ده، دقّت ير و مناظر دلپسند آن شهرة آفاق گرديکشم ييبايدر زمان او زکه  ديآ يبرم
شاعر دربار  يچون فرخکه  ن نسبت استيا به .ده بوده استيخود کش به ان رايعالم

ن يا يها ييبايز دهد، تا از نشئه يک مير تحريفتح کشم به سلطان محمود بود، شاه را
د، گواه ياز آن قبالً ذکر گرد يتيبکه  دهيهمان قص يسطرها. ور گردند بهره يار افسانويد
  :ندا ثين حديا

ـ ر اگـر ا يکشـم  بـه  ست يشاه ــال ن  زد خواهـد ي ــامس ــا کــ ي ــم زويارامم ت   ين نکش
  ٣بـوي  حذر در کف من دستة شب  به چون به  مـن درخلـد انـدر سـفر هنـد      ي که بهخار

ن صفت يبدکه  سلطان محمود است» رير جهانگيم«ور شاعر از ر منظيت زيدر ب
  :رود ير ميسخن از نبرد محمود با اهل کشم اينجاموصوف گشته و 

  ٤يبـاز شـکار   با کبک کند که  آن کرد  ريبـا لشـکر کشـم   که  رير جهانگيآن م
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آن هنگام حرکت نمودن سلطان که  ن کردن ممکن استيت تخميب ياز محتوا
  .ر گفته شده استيکشمجانب  به محمود

 يعهد اول بر مبنا يشعراکه  جه برداشتيتوان نت ير ميکشم  به ياز توجه فرخ
ل ين نسبت در شعر آنها ميا  به .اند خطّة مذکور اشعار سروده يها ييبايشان از زيها دهيشن
افته يم يبش ترسيبرداشتن از مناظر دلفر نشئه يآن، آرزو ير، ره گرفتن سويدار کشميد

ب ينص ير بيدار کشميشعرا چون از دکه  توان ابراز داشت ين گفته ميضمن ا. است
نبوده،  يشان مقرريا ينامبردنها يبردند، ول يش از آن نام ميشتر در اشعار خويبودند، ب

عالم  ياش اقصا آوازهکه  مثل آن يار و مناظر بين ديعت ايطب به بلکه از سر مهر و ارادت
  .اده استرا فرا گرفته بود، صدا د

او از که  ستيطوس يم فردوسير كرده حکيدر شعرش ذکر کشمي که ن کسينخست
  :ن ذکر كردهيچن ايييالت جغرافيفات، همچون ايچ توصيه ر بدونيکشم

ـ ش درير تا پيز کشم ــ  نيچـ  ياي ــهررب ــر يو ش ــد آف   نياران کنن
 ريگر چون وصف بتان کشميد مسايلآهسته  ات، آهستهينة رشد ادبيدر مراحل بعد

اشعار شعرا راه  به ده استين خطّه کشيلوح ا  به عتينقّاش طبي که نقش و نگار و
 يچونکه وقت. ر بوديش از همه، افزودن شهرت تجمل کشمين پيالبتّه سببگار ا. ابدي يم

رة يدار آن دايافزون گشته، د اينجا  به ها مسافرتر را باز نمود، يسلطان محمود راه کشم
 يدر اشعار عنصرکه  ن جهت استيافزون ساخت و همفات خطّة مذکور را يتوص

  :اند دهيعت آن وصف گردير طبير تصاويلعبتان کشم
ــي  ر خوانـــديرا لعبـــت کشـــم  يکـــي ــر کشــ  يک ــرو کيرا ب ــمريده س   ش

ـ ر سرو او با زيچو کشم   ١ر اصـل او پـرنقش و پرفـر   يچو کشـم   ب و بـا حسـن  ي
بت «ف يتوص يدر شعر منوچهر يعنصر» يريلعبت کشم« تف عباريدر رد

  :ر استيکشم به مربوط يا فات دگرگونهياز توصکه  آمده است» يريکشم
  ٢يتـا زن بــدمهر بــود جنگجــو   يمـو  ر بـود جعـد  يتا بت کشـم 
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کسب کرده و در اکثر  يليمرموز و تمث يها ير در اشعار شعرا معنين کشميهمچن
نه از ين زميشعرا در ا. شد يکار گرفته م به معشوقه ييبايه زيصفت تشب به ردامو
  .نمودند ياستفاده م رهيو غ» رخ يريکشم«، »يريکشم«هات يتشب

جلوة جمال معشوق مشابه   بهکاخ خود را  يزيکه قطران تبر ن نسبت استيبه ا
  :ديفرما ير دانسته ميکشم

  ١شـمر يشه باغ من از قامت تو چون کيهم  ريشه کاخ من از عارض تو چون کشميهم
ن لحاظ، آنها ياز ا. ديرس يمشاهده م  به سرا دهيقص يشعراشتر در اشعار ين نکته بيا

 يريکشم«ران و شاهان عبارات يام بهش يجهت افادة صفات جمال و اظهار محبت خو
مثالً قطران . اند کار گرفته بهرا  »يرير بتان کشميم«، »يريکشم«، »يريعارض کشم«، »رخ
  :ديگو يم يوقت

  ٢ريـ ر ميها تأخ بر دره يمردم از بس آور  رير ميبر بتان کابل و کشم يخوب ي بها
که  ر استيسرا تنها شاه و ام حهيمد يشعرا يبراکه  ديدا خواهد گرديهو يبه روشن

س يش از تجنيفصاحت کالم خو ين، شاعر برايگذشته از ا. ر گرددير بتان کابل کشميم
 وده،ب يس لفظير تجنير و مين پارچه کشميدر ا. لفظ ماهرانه کاربست كرده است

  .اند هم آمده به هنرمندانه
 پرستان را يبايشه توجه و ذوق زياست و هم ييباير با آن که مکان لطافت و زيکشم

ان را مجنون خود يش جهانيخو ييبايز با زيزنان و دخترانش ن سازد، يخود جذب م  به
ن يا  به .ددگر يدا ميهو يروشن  به يريدار بتان کشميد  به ل شعراين نکته از تمايا. اند ساخته

، »ريکشم يجادو«، »يريبت کشم« يرهايتعب يات فارسيدر ادبکه  نسبت است
» رينگار کشم«، »ريلعبت کشم» «ريحور کشم«، »ريخوبان کشم«، »يريچشمان کشم هيس«

ن و قامت دراز، يسوان مشکيد، گيره ظهور كرده، از چشمان جادو، رنگ سرخ و سفيو غ
بارخ و يان زيريحسن و جمال کشم  به شعرا توجه. کردند يافة جذّاب سخن ميق

  :خورد يحسن خداداد آنها سوگند م  به يشاعر ظهورکه  رسد يمآنجا تا  ييبايز يها ملکه
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  ١٥٦  قند پارسي

  

ــا   نســب يبــه شــکردهانان هنــد ــه رعن ــيمل ب ــرب ح ــر ع   ان ب
  ١فـروش  ان صـباحت يريبه کشم  به ترکان غارتگر صبر و هـوش 

نان يمثل نازن يو نزاکت ب ييبايز به ده،شاعرانه بو» فروش ان صباحتيريکشم« تعبار
  :ار استيفات بسين گونه عبارات و توصيتعداد ا .کند ير اشارت ميکشم

  :يرازيش يسعد
  کوان چگـل يده در اوصاف نيکه خط کش  ييغمـا يندانم از چه گل اسـت آن نگـار   

ــ  رين کمــال ندارنــد حســن در کشــميبــد ــن بليچن ــل  ي ــحر در باب ــد س   ٢غ ندانن
  :ديفرما يانکرم يخواجو

  ٣ريســرو قبــاپوش و آفتــاب جهــانگ  ريبت کشم يدامن خرگه برافکن، ا
 يريوصف بت کشم يبراکه  »ريسرو قباپوش و آفتاب جهانگ« يفيعبارات توص

  .ندينما ين ميان را تلقيريکشم ييباياند، شهامت ز آمده
کرار ب و شعر ناتيث دلفرير را مفتون حديچشمان کشم هيس ،يرازيخواجه حافظ ش 

  :ديفرما يده ميش ديخو يو مجزّا
  ٤يو ترکان سمرقند يريچشمان کشم هيس  رقصـند  يند و ميگو يراز ميز شعر حافظ ش
ده، يب آن گردير و مناظر دلفريبارخان کشميز مفتون جمال زين يجام عبدالرحمن

  :داند يم» نيرشک فردوس بر«و » انيمقام خوبرو«آنجا را 
ــ  ريکشـم  يدر اقصـا کـه   گفتـا  يکي ــتن ينيريز ش ــ يس ــيه   ريچ تقص

ــام خوبرو ــمق ــي ــتيان آن زم   ٥ن استيرشک فردوس بر يبه خوب  ن اس
 يدر اشعار بعضکه  رسد ينظر م به ،در باال ذکرشده ييمعنا يها در برابر تابش

نه در تفکر ين زميدر ا. کند يکسب م ين عرفانير مضاميمشرب واژة کشم يصوف يشعرا
ده يکتا استفاده گرديمثل و جمال  يگاه وجود بيتجلّ يمعن هب ريکشم ،انة شاعرانيصوف
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٥٧

ش يگانة خويمحبوب  يا همراغ ياوحد ١٣عارف نامور قرن که  ست ين معنيا به .است
  : ديفرما يموصوف دانسته م» رخ يريکشم«ر يتعب به را

  ١پسندد بر من بيچاره هر خواري که هسـت  مي  رخ من از ستمگاري که هست ماه کشميري
شوند، اقبال  يجة صنع خداوند محسوب مينتکه  ريکشم يبايمناظر ز يتماشا

 ين همه سحر خامة الهيا يشاعر در تماشا. ده استيکش يتفکر فلسف به را يالهور
. گذارد يشنود و قدم دنبالة معرفت خداوند م يد ميكرده، آواز توح ير مقامات معنويس

  :ميکن يرا احساس م ين عرفانيمضامفات او ما جلوة روشن ين لحاظ، در توصياز ا
ــکـــوه و در ــابيـ ــروب آفتـ ـ  اينجـا دم يمن خدا را د  ا و غـ   ٢حجـاب  يب

ام و آهنگ يپ يگوش و  به بوده، يات الهينة تجلّيير آيکشم يبايش اقبال مناظر زيپ
معرفت   به يکه راه ،ييبايگاه ز ن جلوهيا به گران راين رو، او دياز ا. رساند يوحدت م

  :کند يد، دعوت مينما يم کتا بازيذات 
  چمن نگر جهان ببين، الله چمن سبزه جهان  کاشمر کُشا، کوه و تل و دمـن نگـر    رخت به

  ٣بر سر نـارون نگـر   زوج، سنبل و سار زوج  فـوج  مـوج، مـرغ بهـار فـوج     باد بهار موج
شه در يشان همياکه  ر آنچنان در دل شعرا مسکن گرفتين طور، محبت کشميهم

ش را دنبال فردا يخو ياصل و سکونت در آن زندگ ين مکان بهشتيا داريال ديخ
همچون  يگاه يات فارسير در ادبيدگاه، جلوة تمثال کشمين دياز ا. نمودند يرهسپار م
، زادبوم لعبتان دلربا و بتان گلرخ يوران بهشتحاصل، قلمرو  ي، مکان بهشتييبايکشور ز

 يصوف ين قلمرو شعرايبودن ا ييبايکن زمس به گر در ارتباطيگاه د. كرده است يتجلّ
  .اند داد كرده يمعن يات جمال الهينة تجلّييث آيح  به مشرب آن را

 ات جداگانهيدر اب ابتدا آنها تنهاکه  ديآ ين عهد برميا ياز مطالعة اشعار شعرا
 يضرور يها پرداختند و در لحظه ير و گلرخان و لعبتان آن ميعت کشميف طبيتوص  به

 ياما در اشعار شعرا. دنديشمار يآن را الزم م  به فات مربوطيو توصر يوصف کشم
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  ١٥٨  قند پارسي

  

د و ير و مناظر و مناطق جداگانة آن غزل، قصايوصف کشم  به شاعران ١٧-١٦ يعصرها
، يرازيش ي، عرفياشعار طالب آمل  به توجهکه  اند جداگانه سروده يها مثنوي يحتّ
ا، يجو گرزا داراب بيي، ميالهورر ي، مال منيمشهد ي، قدسي، کليم کاشانيدکن يضيف

، يآشنا، مالشاه بدخش عنايت خان، يع خراساني، رفيريکشم يظفرخان احسن، فروغ
ن يگران شهادت ايو د يريکشم ي، بهشتيرينش کشمي، بيم طهراني، سليکاش ييحير يم

فات شعرا را يق توصين مسئله ما تحقيا به انداختن يق روشنيعم يبرا. ماست يها گفته
  :ميينما يم يل بررسيق ذيطر به ريماز کش
 ؛ريکشمدر وصف  اتيغزل .١

 ر؛يد در وصف کشميقصا .٢

 ر؛يدر وصف کشم ها مثنوي .٣

  .ريکشمدر وصف  اتيرباع .٤
ش ير را در خود گنجايوصف کشمکه  ستياتيغزل ين بحث بررسيمنظور ما در ا

ف ين، توصر آير و مناظر دلپذيکشم يها ييباياند و از مطلع تا مقطع غزل سخن از ز داده
وصف   به يي کهشعرها يمثالً، در آثار طالب آمل. رود ين مييار بهشت آين ديبارخان ايز

در آنها شاعر از که  شوند يده شده است، فراوان دچار ميآن بخش يها ر و نادرهيکشم
سبز و پرثمر و  شهيزارها، درختان هم ر، کوه و رودها، مرغزار و اللهيکشم يبهار نکو

ن کشور با يشفابخش سخن رانده، بلکه در مالحت مردم ا يها گياهو  بيجهانز يها گل
ها و نازها دعوت  ار خوبان دلربا و کرشمهين ديا  به گران رايشور و شوق سخن رانده، د

  :عت و انسان قلمداد شده استيطب يواقع يهمبستگ يين غزل غاين در ايهمچن. کند يم
  و نازهـا اينجاسـت   اينجـا همـه   ها کرشمه  بيــا کــه مجمــع خوبــان دلربــا اينجاســت

  مقيم مرکز عيشيم و جـاي مـا اينجاسـت     داريـــم قـــدم ز خطّـــة کشـــمير برنمـــي
ــه   غـارت بيگانـه کشـور دل خـويش     مده به ــاز نگ ــه ترکت ــنا  ک ــاي آش ــتاينجاه   س

  و جا اينجاسـت  يجاي دگر بسته ا  تو دل به  !کجا بهشت و کجـا بـزم بـاده؟ اي زاهـد    
  روي، هـوا اينجاسـت   کسب هوا مي اگر به  !چمـن   ين، مرو بـه جوان شو از نفسم، همنش

ــاز   ــدي ب ــل راز مان ــدم از اه ــين ق ــه اول   کرا خيال کـه همراهـي تـو تـا اينجاسـت       ب



  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٥٩

  ١سـت اينجاکجا روم که مـرا بـاغ دلکُشـا      به کنج گلخن خويشم، هواي گلشـن نيسـت  
ن يغاز غزل چنر كرده، در آيمثل کشم يگر طالب سخن از گلشن ناتکرار و بيد يجا

  :نگارد  يم
  رود شـبگير مـي   وان گه چو باد صبح بـه   رود سـير گلشـن کشـمير مـي     دولت بـه 

ــه  ــه ب ــار او شــاداب گلشــني ک   رود شاهنشــهي چــو شــاه جهــانگير مــي  ســير به
ــه   گلشـن کشـمير و از پسـش    رود به او مي ــا ب ــرغ دع ــي  م ــأثير م ــن ت   ٢رود گلش

رپادشاه يغزل مذکور هنگام سفر جهانگکه  ديآ يبرم يياز مضمون پارچة باال
ر ير گلشن کشميس  به دولت«ن رو، ياز ا. ر سروده شده استيکشم  به )١٦٢٧- ١٦٠٥(
اً ينخست منظور از دولت خود پادشاه است و ثان. ست يگفتن طالب بر دو معن» رود يم
گذارد، از  يآن قدم م  به ريجهانگکه  را يغزل او هر گلشن ن نسبت در ادامهيا به .يگريبا
  .حسابد يض قدومش شاداب ميف

جاد يا» ريکشم«ف ير سروده است، با رديوصف کشم به طالبکه  يگريغزل د
  :ابدي ين آغاز ميده، چنيگرد
  ريکشـم  يبنـا  يياز خشت خم نهادند گـو   ريکشـم  يالـه بخشـد، آب و هـوا   يض پيف

ـ محبـت آ  يبو  چون خاک عشقبازان هر لحظه بر مشـامم    ريکشـم  ياهـ  د از کوچـه ي
  ٣ريکشـم  يجـا  بـه  سـتانم جنّـت   ياما نمـ   جنّـت  يجـا  بـه  ستانم، از حق ير ميکشم

تفرج   به ي کههر کس يعنيداند،  ياله ميض پيف ير را همپايکشم يشاعر آب و هوا
 او. افتياله خواهد يض پيض هوا و آب آن فيد از فيد، بدون ترديمنظر آ ار بهشتين ديا
اله يض پيش فيهواکه  اند ر را از خشت خم نهادهيکشم ير بنامگکه  ديآ يشگفت م  به

ر گرفتار جنون يکشم يآب و هوا آنچنان از نشئه يبعد يها مصرعطالب در . دارد
اندازة  ين نکته از محبت بيا. ستاند ير را ميجنّت کشم يجا به از خداوندکه  گردد يم

  .دهد يم يض گواهين کشور پرفيا  به شاعر
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  ١٦٠  قند پارسي

  

در که  آبدار گفته است يها غزلر يعت کشميوصف طب به زين يمشهد يطغرا
  .اند گرفته ياو جا» اتيتجلّ«و » هيفردوس« يها رساله

ر ياد عمرش را در کشمياصالً از بدخشان بوده، قسمت زکه  ليل جميمحمدجم
گرفته، در  يجاديار الهام و قوة اين ديعت ايطب يها يو خرم ييبايده است، از زيگذران

ن يريز يها مطلعبا که  ف دلپسند سروده استيآن غزل لط بخش فرح يها رهوصف منظ
  : شوند يآغاز م

 ١ريتازه و تر شده امروز گلستان ضم ريم کشميبازم ز نسکه  له الحمد

  :اي
  ميـــت النعـر دارد ذوق جنيــة کشمــرصـع

  ٢ميهمچو فردوسش هوا، چون روزة رضوان نس
که  اند دهير شعرا اهتمام ورزير کشمينظ يب در وصف مناظر يسراي غزلبرابر 

ن يريند، تا احساسات شيآن بسرا يها خيابانها، گلگشت و  ف منظرهيدر توص يديقصا
 يد عرفيقصا به نهين زميدر ا. نديش را در انحصار آن انعکاس نمايف عاشقانة خويو لط
، يزيتبر يرفعت، ابوطالب کليم، ي، طالب آملييبخارا ي، نثاريخوانسار ي، لطفيرازيش

  .توان رجوع نمود يگران ميو د يدکن يضي، فيشاپور تهران
، مفتون )١٥٨٩(ر آمده يکشم يتماشا به ن اکبريالد در رکاب جالل يرازيش يعرف

که  سرود يا دهير قصياو همان وقت در وصف کشم. ن گشتين سرزميب ايمناظر دلفر
شاعر . گويد يمسخن ح يشن و صررو يتين آين سرزميا به اش مانهيدر آن از محبت صم

خوب و  يلير را خيکشم يعت دلربايت عبارت است، طبيب ٣٦از که  دهين قصيدر ا
  : ر كرده استيبرجسته تصو

  گر مرغ کباب است که بـا بـال و پـر آيـد      کشـمير درآيـد   هر سوخته جـاني کـه بـه   
ــا    جايي کـه خـزف گـر رود آنجـا گهـر آيـد        بنگــر کــه ز فيضــش بشــود گــوهر يکت
ــاغ گرفتســـت  ــد    از بلبـــل خـــاموش دل بـ ــر آي ــل ديرت ــل گ ــه محم   او را چــه گن
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٦١

  ١آيد سـوي کشـمير و گلـش بـر اثـر آيـد        گل هم چه کند، باد صبا خواست که عرفي
عت آن شفابخش يست، بلکه طبينما ن خود انگشت ييبايز به ار فقطين ديعت ايطب

 يو هم معنو يطب يمعن  به هم اينجادر  يماريمنظور از ب. ستها بيماريهمه گونه 
و آب و  ها گياهرنج دهد،  يجسمان يماريا او را بي فياگر انسان جسماً ضع يعنياست، 

از همه، اگر انسان از  تر مهم يول. ديمداوا خواهند گرد يدرد و به ريکشم يهوا
 ارين ديعت ايض طبيغم و اندوه گردد، ف ير شده و مبتاليعالم پرماجرا دلگ يتالشها

  .نو را فروزان خواهد نمود يدهايافکنده، شعلة ام  ياو شادمان دل  به
نش و مناظر ناتکرارش ياحير با تمام گل و ريعت کشميدر آن طبي که گريدة ديقص

ت بوده، يب ١٠٠ده شامل ين قصيا. است يدکن يضيقلم ف  به ده است، متعلّقيوصف گرد
خاص  يبا هنرمندکه  ستشاعر توانسته ا. دا کرديپ ياديدر زمان خود شاعر شهرت ز

آن را در عالم  يها باغال تفرج يگر سازد و خ ما جلوه يشاروير را پيعت کشميطب
  :د سازديانسان تول يروحان

ــ  ــوق م ــة ش ــزار قافل ــبگ يه ــد ش   ريخطّـة کشـم   بـه  ديش گشـا يکه بار ع  ريکن
ــگ  غبــار او بتــوان خوانــد چشــم را دارو      رياه او بتــوان گفــت روح را اکســ  ي

  ريجان مناسبت باد او چو شـکّر و شـ   به  فقــت آب او چــو بــادة گــلبــه تــن موا
  ٢ريبه نزد آب زاللـش زالل خضـر غـد     ح سموميمش دم مسيض نسيش فيبه پ

 دينما ير سروده شده در آن تظاهر ميد در وصف کشميقصا يها خصوصيتاز  يکي
دة يمثالً، قص. رنديگ ير فرا ميحده را از مناطق کشم يشتر صفات مناظر عليآنها بکه 

و  ها راهصفت   به »رپادشاهير و مدح جهانگيو مناظر کشم ها راهف يدر توص« يطالب آمل
 يير را تا آن جايکشم يها راه يشاعر بلند. ر اختصاص دارديمؤثر کشم يها منظره

  :ماند ير آنها ميآسمان در زکه  داند يم
ــه  ريره دشـوار کشـم   يشد آسـان طـ   ــانگ  بـ ــاه جهـ ــال شهنشـ   رياقبـ

  ريـ نـده نخچ ينگـذرد پو  يکه بـر و   گشـت گسـتاخ   يغ کـوه يـ دم بر تق
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  ريـ گ دندان لب گـزد مـار شـکن    به  چ و تـابش ي، کز پيم طيکرد يره 
ـ که بود آن کوه بـاال، آسـمان ز    يعنـــان دادم بـــر هنجـــار کـــوه   ١ري

وصف مناظر  به داده، سپس گر ادامهيت دير را در چند بيکشم يها راهطالب وصف 
  :پردازد ير ميکشم

ــد   هر گـام  به به هر منزل، غلط کردم، ــالغ ش ــل ناب ــزاران طف ــپ يه   ري
  ريست تقصـ يدر سر و گل هم ن يول  ز محنت گرچه پرخار اسـت راهـش  

ــرده تعم   يزدســاز، کــوهيسـت ا  يبــاغ يکـ ي ــارش ک ــار به ــه معم ــک   ري
ــور م ــظه ــکوفه  ي ــا ش ــل ب   ريبه آن موسم در او، چون باغ تصـو   وه و گ

ـ يـ چيبه پـا پ   نشسـته  يد مجنـون يـ به هـر سـو ب     ريـ همچـو زنج  يده آب
ــاخش   ــد سبزشــ ــان بلنــ ــالک را ت   درختــ ــت افـ ــان قامـ ــکمـ   ريـ

ــز  ــو قُمري ــک س ــة زاري ــز   ان در نال ــبالن در نغمــة زي   ريــک ســو بل
  ٢ريتـدب  بـه  انوهزار الوان مرغان خـ   تــازه و تــر هــا گــلن ز انــواع يزمــ
 يط چ و تاب بوده،ير تنگ و پرپيکشم يها راهکه  ديآ يات باال برمياب ياز محتوا
در هر قدم هزار طفل ي که حد به کرد يرا طلب م يادياضت و مدت زيکردن آنها ر

باغاتش از سر و گل  يول ر دشوارگذر بودند،يکشم يها راه هو اگرچ. شود ير مينابالغ پ
را  ها باغن يقدرت بهار ا دست صاحب. اند افتهيش يچون آرا يب ييبايبا ز ز بوده،يلبر

 باشند يه آن ميدرختان بلند سبزشاخش شب. ر ندارندينظ ييبايدر زکه  ش دادهيآنچنان آرا
ان يان قُمرين درختان بلندآشيا يها شاخه يرو ر باشند،يکمان قامت افالک ت به ايگوکه 

  .باشند يم ييسرا شه مشغول نغمهيو بلبالن هم
در آن که  نام دارد» ريانگر و مدح جهيدر وصف گلشن کشم«گر طالب يدة ديقص
  .كرده است يار افسانوين ديوصف ا
چنان که در  ر را،يعت کشميات طبياش جزئ ن سرودهيشاعر در اکه  ار مهم استيبس

ات ين جزئيچون شاعر ا. وصف نکرده است ييتنها  بهم، ينيب يگر ميشاعران د اتيجاديا
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و حشمت کشور  يند، بزرگک يقلمداد م سهيگر کشورها در مقايعت ديات طبيرا با جزئ
  .شود يگر م نظر جلوه  به ر شکوهمندتريکشم

 زين ييها مثنوياند،  ر سرودهيف کشميشاعران در توصي که د متعدديدر برابر قصا
از آن جمله، . اند دهيجاد گردير ايدر صفت مناظر و مناطق کشمکه  رسند يچشم م  به

، يدر خصاليآشنا، موالنا ح عنايت خان، يرينش کشمي، بيد اشرف مازندرانيمحمدس
، يم طهرانيسل ي، محمدقليريکشم ي، مال حسن فروغير الهيم ،يکاش ييحير يم

، يمشهد ي، طغرايصفاهان يدير صي، ميني، سالک قزوير الهوري، ابوالبرکات منيبهشت
ر يب کشميدر صفات مناظر دلفر ي، طالب آمليمشهد ي، محمدجان قدسيع خراسانيرف

ناتکرار و  يزالل، منزلها يها آبسار،  كرده، در آن باغات و چشمهانشا  ها مثنوي
  .اند را وصف كرده يار افسانوين ديرنگارنگ ا يها گل

متن کامل که  متقدم است يمشهد يقدس» ريدر وصف کشم يمثنو«نه ين زميدر ا
مذکور  يمثنو. دا شده استيمحمد اصلح پ» ريکشم يتذکرة شعرا«آن بار نخست از 

  :ر را فرا گرفته استيها و درختان کشم وهيها و م و چشمه ها اغبف يتوص
ــاک کشــميخوشــا کشــم   ريکه سر بـرزد بهشـت از خـاک کشـم      رير و خــاک پ
ــم  ــه کش ــرويچ ــور  ير، آب ــت کش ــاه از د  هف ــنگــ ــر يــ ــازه و تــ   دن او تــ

  ر هـــر نهـــالش صـــد گلســـتانياســـ  ر، آب و رنـگ بـاغ و بوسـتان   يچه کشم
ــت    ــار اس ــم به ــرمة چش ــوادش س   رش آب الر اسـت يشـ  يبهشـت و جـو    س

ــواد خطّـــه   ١مـراد اسـت   اينجـا از سـواد   يکه سبز  نهادســـت ياش رســـم سـ
هفت  يآبرو«رات يالت تعبين ايوصف ا ير برايدر آغاز صفات کشم يقدس
کار گرفته  به ره رايو غ» سوادش سرمة چشم بهار«، »آب و رنگ باغ و بوستان«، »کشور
 يها يدن معنير شعرا در آفريسط وصف کشممحض توکه  گفتن ممکن است. است

  .است ن گفتهيشده شهادت ا پارچة ذکرکه  اند دهياد ورزيهات تازه اهتمام زيبکر، تشب
 يتماشا  به ر سخن کرده،يکشم يها ييبايتام از مجموع ز يبا هنرمند يسپس، قدس
 لشيگاه تخر را در کاريکشم يها باغب بهار يدلفر يها بعداً، منظره. کند يآنها دعوت م
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سر  يها گلاو از . آرد يقلم م  به فاتيه و استعارات و توصين تشبيکار گرفته، با بهتر  به
سبزه در  يجاي که را دارند، از سرو يباشند و افادة سرسبز» نيرشک چ«که  وارشيد

ک پرده صد آهنگ يدر «ي که بلبالن ي، از نوا»چرخ دوار دارد  به سر« ها کوهدامن 
واقعاً تماشاباب  يعني، »نيدار متاع عيخر«را  اينجاه، در مجموع ، سخن کرد»دارند

فات يجزء مهم توصکه  پردازد ير ميکشم يها باغف يتوص به يسپس قدس. شمارد يم
ن مکان يآرا پرداخته، آن را بهتر ف باغ جهانيتوص  به نخست. اند را اشغال كرده يمثنو

 يکيداده، هر  ر را ادامهيکشم يها اغبف يتوص يقدس. ر ندارديا نظيدر دنکه  شمارد يم
 رسد، يآباد م  ف باغ آصفيتوص به يوقت. کند يم يمثلتر معرف يباتر و بيز يگريرا از د

. ن باغ رونما کرده استيصورت ا  بهمان ملک خود را يا سليگوکه  ديآ يم يا شهياند   به
 آباد  باغ اکبرف يشاعر پس از تعر. شمارد ين ميزم قر با چشمة زم ن باغ رايچشمة ا

منظور  بخش فرحباغ که  ديفزا ين باغ ميپرداخته، در صفت ا بخش فرحف باغ يتوص  به
. نخواهم کردرا آن  يها باغبهشت و  ين باغ آرزويمن است و هرگز بعد از ا ياصل

 شيسروها يها، سرفراز ج حاالت سبزهيتدر  به که کوشد ين باغ ميف ايشاعر در توص
قلم  به ره را شاعرانهياز آب کوثر دارند و غ نشئهکه  شيها آبد، ان دهيمعراج رس به که

 که وجد آمده سرخوش شده  به ار چنانين ديا يآب و هوا يشاعر از تماشا. آورد
ن باغ يک برگ درخت ايدر نظر شاعر هر . آرد يصنعت غلو گشته و برگشته رو م  به
در آن که  نما نة جهانييه آنه، بلک ينة عادييآ. نه استييآ يک گلستان است و هر برگي

ک جانب، محبت يدات از ين تأکيشاعر با ا يعني. کند يم يمحبوب تجلّ يبايز يرو
ن يگر، تمثال حسن تازة جهان بودن اياز جانب د ،ن باغ افاده کردهيا  به ان خود رايپا يب

  .د داردين را تأکيمنظر زم پارچة خوش
 خود کسب کرده است به را يسانک دورة عمر انير شاعر يبخش در تصو ضيباغ ف

ن يعت ايجوش و خروش طب برن اشارت يو شاعر با ا. انسان است يام جوانيه ايشبکه 
  :د دارديست، تأکا يجوان اميخاص اکه  آن يبايمنظره و حسن ز

ــز ا  بخشــم دل بــود شــاد ضيز بــاغ فــ ــک ــواني ــ يام ج ــد  يم ــده   ادي
ـ گرد ا يحصار ــره  دندين گلشـن کشـ  ي ــوهر مهـ ــد ز گـ ــديار چويـ   دنـ

  يديمـــؤذن وار قامـــت بـــر کشـــ  يديــچــو محــراب درش را ســرو د



  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٦٥

ـ  سبزه يز شوخ   دنيد ز مشـــق قـــد کشـــياســـاين  دنيـ ش از دمياش پ
ــاز  کنـد سـاز   يز بس بـرگ تماشـا مـ      ١بــود نارســته چشــم نرگســش ب

در آغوش که  استم يقرار گرفته است، باغ نس يف قدسيمورد توصي که گر باغيد
 »مينس«را يز. شاعر مصرع اول را بسا دلکش کرده است يباز سخن. اردآباد قرار د  شيع
 ر منظرة آن رايگر کشميو اگر شاعران د. تر كرده را کامل  يگريد يکيدو معنا آمده و   به
  :شمارد يم ميم باغ نسيدان قدين قلمکش بهشت را از مريبهشت مانند کرده باشند، ا  به

ــتش ا  م اســتيض در بــاغ نســيم فــينســ ــز مربهش ــدي ــتيدان ق   م اس
ــازه  ــم آن ت ــبز از ن ــود س ــن ش   ٢پر مـرغ هـوا چـون بـرگ سوسـن       گلش

  .ف كرده استيز توصيرا ن آباد بيگمباغ نور، بهرا را و  ين طرز، قدسيبه هم
ن ييآ ين بهشتين سرزميا  به محبت خود را يدر قالب مثنوکه  شاعر توانسته است

ر را از آن که يکشم يها باغجمال که  تنه موفق هم شده اسين زميدر ا. ديان نمايب
 ها دل  به را ين افسانوين سرزميخواننده جلوه داده، محبت ا يشارويشتر پيهست ب

ار ين ديا يمصفّا يها آبر، بلکه يکشم يها باغنه تنها که  د گفتيبا. شتر انتقال بخشديب
رنگ يووصف چشمة  يوقت يقدس. اند افتهيز از زبان خامة محبت شاعر تراوش ين
وان يد، دست از چشمة حيرنگ را جوياگر خضر سرچشمة وکه  رسد يآن م  به کند، يم
اگر که  ديگو يکند و با تأسف م يشاعر طلب عمر ابد را از چشمة اچول م. ديشو يم

ر يدر کوه کشم. مرد يوان نميحسرت آب ح  به ديخورد، شا ين چشمه ميسکندر از آب ا
 يمشهد يقدس. اند ش آن را تاالب صفاپور گفتهيصفا يوجه افزون به که موجود يتاالب

  :نديب ين را منفعل نور تاالب صفاپور ميب آن را ماهرانه ستوده، از آن جمله نور جام جهان
  نــدارد نــور تــاالب صـــفاپور     ن گرچـه پرنـور  يب بود جام جهان

ـ  ينه عکس ابـرو ييچو از آ  هـا نمـودار   يز آبش عکس کشت   ٣اري
را  يعيدة طبيک پديوجد آمده، هر  به کار فسونعت يدة طبين آفرياً، شاعر از ايثان
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ة يسا. کند يرا منظور خوانندگان ميهات گيند و آنها را در تشبيب يب ميبا و دلفريبسا ز
ا ي. ن ادعا خواهد بودياس کردن شاعر اثبات ايار قي يعکس ابرو به را در آب يکشت

دهد و عاقبت آنها را محتوا  يقلم م  به در انکشاف را يعيطب يها دهيخود شاعر پد
  :مثالطور   به .بخشد يم

  ١ض بـاده يف يابيچنان، کز آب   آب آتش فتـاده  به ز عکس گل
ن يجادکار با ايا يول. ابدي يم يگل سرخ در آب تجلّکه  نديب يا ميخواننده گو

بکر  يات معنين تجلّير را انکشاف داده، از عاقبت ايتصو يو. ستير قانع نيتصو
ن يب شاعر نازک يول. کند يآتش م يافته آب را مأوايي گل در آب تجلّ يعني. بردارد يم

 يانداز گل در آب عکسکه  کند يق هم قناعت نکرده، اضافه ميشة عمياند ن يبا افادة ا
آب سرد و خام که  آرد يبر م  به يراتيچنان تأث ل داده،يخروار آتش تبد  به كرده و آن را

  .کند يدا ميرا پ يت کار لذّت ميرد و در نهايگ ي، شربت مپزد يم
ده، يرسان يقير عميشاعر تأث  به ز خودير نيمواد تصوکه  گر مسئله آن استيجانب د

  .بلند الهام برداشته است يها مرتبه به او را
 اند، او وصف شده يقدس يدر مثنوکه  ريآن مناظر و مناطق کشم به اضافه

ن ياکه  ز پرداخته استيو چشمة اچول ن آباد بيگمآباد،   قصاد يها باغف يتوص  به
  .رسد يچشم نم به ده شدهير بخشيکشم به يها مثنويگر يفات در ديتوص

آن  يها ر، آبشار و انهار و تاالب و حوضيکشم يها آبفات يق، توصين طريهم
 يها آب به ضان محبت شاعرياز فکه  دهد يل ميرا تشک يقدس يبخش عمدة مثنو

  .اند افتهين تراوش ين سرزميا يامصفّ
ر ينه منين زميدر ا. ر اختصاص دارديکشم يها کوه به يفيگر اشعار توصيبخش د

 ير مثنويف کشميدر توص گردد، يمحسوب م ١٧برجستة قرن  يکه از شعرا ،يالهور
 يبعضکه  باعث تذکّر است. انشا كرده است) تيب ٢٦٢٤(» ديبهار جاو« به موسوم
، »النفايس مجمع«، »نامه  جهان شاه«در  ير الهوريات منيجاديو ا اتيح يها لحظه

، »شمع انجمن«، »االفکار نتايج«، »گل رعنا«، »سرو آزاد«، »ينيتذکرة حس«، »الخيال مرآت«
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٦٧

در خصوص  ها منبعن ياز ا يچ کداميافته است، اما در هيها ثبت  رهيو غ» روز روشن«
 يا اشاره» ديبهار جاو« يم او تعلق داشتن مثنوقل به ر ويا نبودن منير بودن يدر کشم

ن ياحمد حس يرا از کتابخانة شخص ين مثنويا ينسخة خطّ يراشد. نرفته است
  .١چاپ نمود» ريکشم يتذکرة شعرا«طور کامل در  به افت كرده، آن رايدر يدار قلعه

د، با بخش ياز ميات امتيريگر کشميرا از د »ديبهار جاو« يمثنوي که مهم يها جنبه
وصف نگار  به ن، شاعرياده از ايز. شود يافتن آن محسوب ميمناجات و نعت آغاز 

 که ره پرداخته استي، بت بزّاز، بت نجار، ساربان و غي، کمانگر ماهرويشو مرده
ف يدر رد ين، ويبرابر ا. ده استيبخش يت شهرآشوبيک نوع خصوصي يمثنو  به

ش باد و باران و موسم يستا  به آن يها ييبايوصف بهار و ز و ريف مناظر کشميتوص
در  يکليم کاشان يمثنو درجز   به مذکور را يژگيوکه  پردازد يو زمستان م يبارندگ
  .مييآ يگر دچار نميد يها مثنوي

 سروده ياديات زياب) ر پنجال، کوه مارانيپ(ر يکشم يها کوهاز آن جمله، در وصف 
  .اند دهيحده ذکر گرد يعل يها بخشبا که 

شمار  به ارين ديا يموضع بزرگ آبکه  رينهر کشم وصف شاه  به يالهور ريمن
  :آورد يشمار م به شيده، آن را منبع الهام خويرود، اهتمام ورز يم

  ٢ت از لـب بـرآرم  يـ ب هزاران شاه  نهــر او نگــارم چــو وصــف شــاه
ش يطبع خو ير با دقّت تام گوش كرده، آن را نشاط افزاير را منيآبشار کشم ينوا

ک فرد يمثل  به ر رايشاعر آبشار کشم. ديستا يشه ميان آن را هميشمارد و نقش م يم
  :و غم دارد يمثل انسان شاد به رير او آبشار کشميدر تصو. قلم داده است به زنده

ــوا ــر   ينـ ــود تـ ــار او بـ   پـرور  شيطبـع عـ   ينشاط افـزا   آبشـ
  ٣نــدارد يشــانين پياز چــ يغمــ  گمـارد  يمـ  يساز شينظر بر ع

حة ير قريکشم يش کوهسار و آبشارهايف و ستايتوص ينه تنها برا يهورر اليمن
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  ١٦٨  قند پارسي

  

در  ياشعار خوبکه  ده استيش را مصرف كرده است، بلکه اهتمام ورزيخو يهنر
ش صفت باغ يخو ياز آن جمله، او در مثنو. دايسربر آن ينظ يب يها باغوصف 

جا  به ماهرانه ر راين باغ جنّت مثال کشميوصف اکه  ده استيكرده، کوش بخش فرح
 يها تکار گرفته، واژه و عبار به هنرمندانهرا س ير صنعت تجنيت اول قطعة زيدر ب. آرد
  :استفاده كرده است ييبايرا با تکرار ز »بخش فرح«و » بخش فرح«، »يبخش فرح«

ــرح  بخـش  کنـد بـاغ فـرح    يبخشـ  فرح ــانش از ف   بخــش کــه دارد باغب
  افکنـده خلخـال   پـا   ل بـه ز موج گـ   حـال  به سـان شـاهدان سـرو نکـو    

ــت   ــار اس ــف به ــادة وص ــان آم   نگـار اسـت   که نرگس را قلم ريحان  چن
ــ ز سوســن ــا چشــم ادراکيزار ب   ١غ در هـر قبضـة خـاک   يـ هـزاران ت   ن ب

ر را همچون يکشم يها باغخود  يها مثنويد، شعرا در يمشاهده رس به که يه طورب
 يها باغاز  يکيدر صفات  يو حتّاند  قلم داده  به نين سرزمين ايباتريز يها گوشه
 يريکشم يمال حسن فروغ يمثالً، مثنو. اند جاد كردهيحده ايعل يها مثنوير يکشم

  .نام دارد بخش حياتف باغ يدر تعر) ١٦٦٦ اتوف(
او در آن ظاهر  ين مختصات مثنويتر مهم. دارد يير مثنويز در وصف کشمين ير الهيم

ب، بادام، توت، آلوچه، يس ارين ديا يها وهيمکه  ده استيشتر کوشيب يوکه  گردد يم
در وصف حوض باغ . دين منطقه را وصف نمايا يالس، زردآلو، شفتالو و آبشارهايگ

  :ن نوشتهيچن در وصف چنار آن باغ. اندازه سخن کرده است يبا محبت ب بخش فرح
ــان   ــاب از مهرب ــرق آفت ــه ف   ٢يبـان  هيده سـا يکش يز هر برگ  يب

 يها راهموزون ساخته، در وصف  ير مثنويف کشميدر تعر زين يصفاهان يديص
  :آنها گفته است ير و دشواريکشم

ـ م جان در او صد جـا ز يز ب ــاد بــو  ادهي   ٣ادهيــگــل پ يشــود از ب
 خرد ياو چند مثنو. گردد ير محسوب ميز از جملة وصّافان کشمين يمشهد يطغرا
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٦٩

است و در آنها توانسته  داده يخود جا يها ر سروده، در داخل رسالهيوصف کشم  به
  .ردبامنظر اظهار داين زين سرزميا به ش رايمحبت خوکه  است

سروده، در آن  ير مثنويز در وصف کشمين يد اشرف مازندرانيمحمد سع
  .ر كرده استين را ماهرانه تصوين سرزميعت ايطب يها ييبايز

ر منسوب يشمف کيدر تعر يز مثنوين) ١٦٤٧. وف( يم طهرانيسل يقل به قلم محمد
، »نما مرآت آفتاب«، »االفکار نتايج«، »يتذکرة نثرآباد«در ي که معلومات  به بنا. است

ره درج شده است، يو غ» الشّعرا اضير«، »النفايس مجمع«، »سرو آزاد«، »صحف ابراهيم«
  .ر نسبت داديکشم  به ر داده،ييف الهنجان گفته بود، اندک تغيدر تعرکه  را ييشاعر مثنو

 عنايت خانسروده است،  ير مثنويف کشميتوص  به که ن عهديا يز شعراگر ايد
از عالم آنجا  ده، همير اقامت گزيدر کشم ١٦٧٠-١٦٥٨ يها سالنامبرده .  استآشنا 

  .انشا نمود» ريدر صفات کشم يمثنو« وي. درگذشت
 اينجار آمده، در يکشم  به با ظفرخان احسني که خصال  به در متخلّصيموالنا ح

 ين مثنوين سرزميف اير گشته، در تعريکشم يبايز يامت نهاد، دلدادة فضارخت اق
  :استه گفت

ــ ــحرگه بلبل ــ يس ــ يم ــرد تفس ــنبل آ  ريک ــيز س ــم  يت ــان کش   ريدر ش
ــب  متت سـهل يش قيپ به جنّت، يکه ا ــر را دريا، کشــمي   …اب، نااهــلي

ــار اســت    ١ار اســتيــگلــش را خــون بلبــل آب  نهــالش را رطوبــت در کن
 يکاش ييحير يقلم م به ر سروده شده است،يدر وصف کشمي که گريد يمثنو

  :است ياز آن مثنو. موسوم گشته است» ريف کشميدر تعر«اسم   به متعلّق است و
ـ     وه نغـز اسـت  يم يچنان خاکش برا   ٢چـارمغز اســت  يکـه بـادام از ترقّ

 يف چراغان رويدر تعر«ر سروده شده يوصف کشم به ارزشمند يها مثنوياز  يکي
از  يکيفرمودة   به ا متعلّق بوده، بنايجو گرزا داراب بييقلم م به که نام دارد» لدا

  .رزا برهان فاضل نوشته شده استيم رياستانداران کشم
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  ١٧٠  قند پارسي

  

ا ي يحسن معن«با نام  که ز سرودهين يگريد ير مثنوين مؤلف در وصف کشميهم
ر پنجال، يپشاعر از کوه  ين مثنويدر ا. موسوم است» رير جنّت نظيف کشميدر تعر
م، بهرا را، يشاالمار، نشاط، نس يها باغف وفور گل و شاه، تاالب دال، وصف يتوص
 ير با هنر خاصة شاعرير خلدنظيگر مناطق و مناظر کشمي، چشمة جواهرنگ و دياله

  .صفت كرده
ن خطّه در مرکز اشعار يب ايگر مناطق دلفريآن و د يها باغر، يوصف بهار کشم

ر يکشم  به ي کهاشعار به وانش نسبتياو در مقدمة د. ر داشتندز قرايظفرخان احسن ن
  :شه داردياند ن يده است، چنيبخش
 ير بير دلپذير و کشميهمه دلپذ يير از راه موافقت و رسايف کشميات تعرياب”

 يفصاحت شعار هر عهد و ادبا ياگر چه شعرا. ريپذ ه هم جنّتيت قافيرعا
ها  ييسراه ر نکتينظ ين بلدة بيف ايف و توصيثار هر عصر در تعريبالغت ا

ده يشه پوشياند شه و موشکافان نازکيپ قيشناسان دقا اند، اما بر سخن كرده
نظر انصاف   به نيميآن س به ن غسيابس و ايآن  به ن رطبيچون اکه  ستين

فاسد و  به ن تا آسمان و از صالحيدرآيد، تفاوت از جسم است تا جان و از زم
  .١“ييآشنا  به يگانگيب …د ويز  به گل و حسان عجم  به ارکاسد و خ به جيرا

. ر سروديآنها اشعار کث دربارةکه  ر در دل ظفرخان آنچنان مسکن گرفتهيکشم يآب و هوا
  :از آن جاست. ن گفته شده استين سرزميف ايدر تعر» هفت منزل« ياز آن جمله، مثنو

ــم    ــا بـــود کشـ ــا، تـ   اديــــز گلــــزار خراســــانم مــــده   آبـــاد  ر يالهـ
ــم   سخن ده يبه هرکس هرچه خواهد، ب ــرا کش ــن ده يم ــل را چم   ٢ر و بلب

که در باب اول رساله ذكر شده بود، ظفرخان احسن در زمان استاندار  يه طورب
آباد،   ظفر يها باغاز آن جمله، . ده استياد اهتمام ورزيز يها باغاد ير بودنش در بنيکشم

  :ن گفتهين باغات چنيا دربارةاحسن . اد گشتنديامر او بن هآباد ب  ت و احسنيگلشن، عنا
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٧١

ــان ن    ــم از جن ــا ک ــاد م ــتيظفراب   ١سـت يدر جهان ن يض باغين پرفيچن  س
  :آبدار سروده يآباد اشعار  و باغ حسن ين، در وصف باغ الهيهمچن

ــي ــاغزان  يک ــا ب ــ  ه ــاغ اله ــت يب   سـت  که رضوان را ز رشکش چهره کاهي  س
  ٢شـــوخ و طنّـــاز ييش در دلربـــاگلـــ  آنهـــا هســـت ممتـــاز آبـــاد ز  حســـن

ک جهان محبت و صداقت داد سخن داده، يز با ير نيکشم يها باغگر يدر وصف د
  :شمارد يم» رشک جنّت«و » صد بهار يآبرو«آنها را 

  ٣صد بهـار اسـت   يک آبرويکه هر   شـمار اسـت   يبه دور دال گلستان ب
 موسوم) تيب ٥٨٩٠(» نسبت«رسالة  يها قسمتاز  يکيدر  يمالشاه بدخش

در يي که ها گلنوع شکوفة درختان و  ٣٠ ييباياز ز) تيب ٣٥٠(» ها گلات يبهار«  به
اسمن، نرگس، سوسن، ين، ي، نسريمانند گل بادام، امرود، نشپات به ر موجود است،يکشم

لوفر، ي، نازبو، زعفران، ني، جعفري، تاج خروس، قلعگيفيبهار، حر شهينسترن، الله، هم
  .رود يره سخن ميپرست و غ آفتاب

ب آ ن خطّة خوشيا يفتة آب و هواياالصل بوده، ش يريکشمي که گريد ياز شعرا
ف بهار ياو در تعر. نش استيب  به متخلّص يريل کشميده بود، محمد اسماعيو هوا گرد

مجزّا و دلچسپ  ير اشعاريگر مناطق کشمير پنجال، چشمة صفاپور و دير، کوه پيکشم
  :ميخوان ير ميف بهار کشمي، در تعراز آن جمله. سروده است

  د بــر گــرد درختــانيــتــوان گرد  به سان تاک در اطـراف بسـتان  
  ٤ييراست بـا هـم آشـنا    بزرگان  ييبــه گــردونش جــدا   ينمــ

چشم   اب فاپور جلوة کوه را مشاهده كرده، آن راصچشمة  يدر صفا يرينش کشميب
  :نديب ين مشابه ميريش يسا سرمه

ــوه   ــر ک ــته اکث ــش بس ــيآ در آب   ٥نيريچشـم شـ   ييده سرمه گويکش  ني
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  ١٧٢  قند پارسي

  

ن ييو مفردات تب ير در رباعيکشم  به ش را نسبتيشعرا محبت خو برخي از
در گفتن که  ادرس شدي يمشهد يطغرا يتوان از چند رباع ينه مين زميدر ا. اند كرده
  :دارد يشدستيپ يرباع

ـ در و د ير بهشت بيکشم   تا چشم کند کار گل و گلـزار اسـت    وار اسـت ي
  قلم از آب سخن سرشار است يجو  فشيدر تعـر که  کو صفحه، نهال او

  :گر فرمودهيد ين جايهمچن
  دنش هست ضروريض ديبر طالب ف  ر بود فصل خـزان عـالم نـور   يکشم

  ١ورطــآورده نهـال شــعله از خــرمن    سـاز قضـا   ن باغ چمنيدر اکه  ايگو
  :ن سرودهيريز ير رباعيدر صفات کشم يريکشم يمستغن

  ر دوميدم نه بهشت، بلکـه کشـم  يد  چشم دل نهـان از مـردم   به نهيدوش
  ٢افتـه قُـم  يز صفا وجـود خـود    يآب  ريـ ر و مشک آگنده خميز عب يخاک

آب  شعرا از نشئهکه  با بوده استيز يحد به ريعت کشميم، طبينيب يکه م يه طورب
ل يمة موشکاف تخمثال آن خا ير مناظر و مناطق بيوجد آمده، در تحر به آن يو هوا

ر سرودة يوصف کشم  به اشعارکه  ن استيا. اند کار گرفته بهرا  شان ر و طبع روانينظ يب
  .ل مقام خاصه دارنديو پرواز تخ يشعرا از لحاظ هنر

آثار منثور  به نظم قناعت نکرده،  به ريکشم به شيگر در ابراز محبت خويگروه د
 ف شدهيهم تأل يک عده آثار نثرير يکشمدر وصف که  نه هستين زميدر ا. اند دهييگرا
  .ميشمار ياز آنها را الزم م يذکر برخکه 

ها و باغات و منازل  فات خانهيرسالة تعر«  به موسوم يا  هسالر يمالشاه بدخش
  .ر كرده استيار را تصوين ديا بخش فرح يها نوشته، در آن منظره» ريکشم

 ير انتهايکشم يدن آب و هواسبب مقبول طبع او افتا به ي کهمشهد يمال طغرا
و  ها راهر، يعت کشميخاک شده است، در صفات طبآنجا  ده، هميگذرانآنجا عمرش را 

از جملة آنها که  ه كرده استيمنثور ته يها شهرها و مناظر و مناطق مشهور آن رساله
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٧٣

ر، فواکه آن، سرود و حسن يوصف کشم  به رسالة مذکور.  است» هيفردوس«رسالة 
گر مناطق يبخش و د ضيبخش، قصر باغ ف ضير، مناظر آب دال، باغ فيکشم بهار شهيهم
شروع  يک پارچة شعريش را با يسخن خوطغرا . ده شده استيبامنظر بخشيار زين ديا

  :داند ياز صنعت خداوند م ير را گليكرده، کشم
ـ ض وصف صنعش اوج تحريهض ــ  ري ــم   يگل ــزار کش ــنعتش گل   رياز ص

  :ل دارديآن صورت ذکه  زدپردا ير ميوصف کشم به سپس
گالب  يو به طرف بدخشان وزد، آب لعل به م گلستانشيشمي که حبذا شهر”

. رديق رنگ زمرد پذيمن غلطد، چون عقيجانب   به م چمنشيو اگر نس. گردد
چ يگر بافته، مخمل سبزه در هيکدي  به بس ن ازياسميدر دامن کوهسارش 

  .١“افتهيخواب ن يطرف جا
 بيش عجاير و نزهت و آرايش اول رسالة مذکور طغرا از کشمق، در بخين طريهم

از آن جمله، در صفات . پردازد ير ميکشم يها وهيوصف م به سپس. کند يآن سخن م 
  :ن آمدهين رساله چنير در ايفواکه کشم

الوانش کمند نگاه  يها وهياندازه م  به که ستيرا سررشتة لذّت بنا يچشم”
در شاخسار درختانش پرنور جلوه که  ستيرساذوق  يرا پا يکُشوده و دست

وند و ينخل باغش همه روز در تالش پ به يآفتاب از تار شعاع يزردآلو. كرده
  .٢“ونديسراغش همه شب پ شاخ شجر آسمان  به يياييکلّة ماه نو از رشتة ز

نثر   هتنها ب آنکه  کند يمهم رسالة مزبور در آن ظهور م يها تياز خصوص يکي
  .دهيز الحاق گرديهر بخش آن اشعار آبدار ن يبلکه در منتهاف نشده، يتأل

قلم طغرا متعلّق است،   به افته،ير اختصاص يف کشميتعر  به که گر آثار منثور هميد
ف چشمة کمان در يدر تعر(» بيالغرا مجمع«، )ريدر حاالت راه کشم(» النوادرتعداد«

  . )يبزوارن سير حسير و مدح ميف کشميدر تعر(» اتيتجلّ«و ) ريکشم
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  ١٧٤  قند پارسي

  

ن و ين سرزميف ايسر برد، در تعر به ريت عمرش را در کشمينهاکه  زيدا نيمال ش
  .ف كرده استيار مذکور اثر منثور تألير ديس

» هيقرن«قلم آمده،   به ر با تمام وجوهشيعت کشميدر صفت طبي که گر نثرياثر د
 ينها چندنه تکه  ن مؤلفيا. آشنا منسوب است عنايت خانقلم  به عنوان داشته،
 يها سخنف آن ير شده بود، در توصيگ ن خطّه گوشهير بود، بلکه در اياستاندار کشم

و  ها باغر، نزهت يکشم يها ييباياز آن جمله، او در مورد ز. ز گفته استين يميصم
  :كرده ييفرسا ن قلميدلکش آن بالد چن يها رهيساران و جز درختان، چشمه

ن و اشجار ياحيت آب و هوا و وفور رحسب نزهت و صفا و لطاف  به مجمال”
دلکش و  يها رهيخوش و جز يها باغو کثرت فواکه و اثمار و تعدد 

افزا و  فرح يکوثرمثال و آبشارها يها بم زالل و تااليتسن يسارها چشمه
ر و يآن عرصة دلپذ يها خوبي …استيدن يها ن معمورهيالقات دلکُشا بهتريي

  .١“ر استير و تقريده از اندازة تحراير زيآن خطّة فردوس نظ يها خوشي
 اي ر چه گونه خطّهيکشمکه  جه برداشتن ممکن استيف مؤلف نتين توصياز ا

که  ک پارچة خرد توانستهيآشنا در  عنايت خانرا يز. ستياست و وجه اشتهار آن در چ
  .قلم آورد  به ر راياغلب وجوهات کشم

 شترين اثر مؤلف بيدر اکه  ديمان يدر آن تظاهر م» هيقرن«مهم  يها ويژگياز  يکي
ن ي، انواع اشجار و فواکه خاصة اها باغساران،  نهر و تاالب، چشمه اييياوضاع جغراف  به
خاصة  يها ويژگياشخاص سازنده،  به ت آنهايها و منسوب ياد معماريخ بني، تارها باغ

  .ده استيها متوجه گرد رهياز آنها و غيت و امتي، افضليعيعناصر طب
اد و وجوهات خاصة ياصول بن به ش مخصوصاً راجعيمذکور در اثر خومؤلف 

 گردند، يبامنظر محسوب مين خطّة زيا يبرجستة معمار يها از نمونهکه  ريکشم يها باغ
ن لحاظ، در ياز ا. راند يسخن م يخيطور مفصل و ذکر معلومات جالب توجه تار  به
افزا، بهرا را،  بخش، نشاط، نور ضي، فشبخ فرحمانند   به ر،يکشم يها باغ به راجع» هيقرن«
آباد،   آباد، حسن  ، ظفريآباد، اله  فيم، سيفاپور، نسصآرا، نورافشان، مراد،  آباد، جهان  شيع
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٧٥

که  ان، باغ صفا، باغ گربهيشير ري، باغات جزاخدمت خان، يعقوب شاهروزخان، يف
در که  قلم آمده به بيمعلومات غر  رهيرگاه صفاپور و غيس آباد است،  شاه  به موسوم
  .ت دارندين اهميآن سرزم يايخ و جغرافيجهت آموزش تار ها معلوماتگر يشمار د

از . دهد يت ميز اهمين يعيگر مناظر طبيد يها ويژگي  به ها باغ به آشنا در برابر توجه
، چون نهر و يعيف مناظر مختلف طبير، توصيکشم يها ييباين رو، او در شناخت زيا

  .ديکُشا يم راه ها بو تاآلرودها، حوز 
که  کند ير در آن ظهور ميعت کشمياز طب» هيقرن«فات مؤلف يت مهم توصيخصوص

ز يآنها ن ايييجغراف يشو ريگ يجا يها حالتش مناظر و مناطق از ياو برابر وصف و ستا
  .ت دارندين اهمين سرزميا ايييت جغرافيدر شناخت ماهکه  کند يسخن م

 ايييمنبع آب بهت است، حالت جغرافکه  رنگيچشمة وف آب يمثالً، ضمن توص
  :دهد ين بها ميآن را چن

 يها د و در راه رودها و چشمهيآ يرنگ از طرف جنوب ميآب چشمة و”
 و. گذرد يشده، از وسط شهر م يميعظ يايشود و در يآن ملحق م به اريبس
ت، تال اولر مشهور اس به ي کهط وسعتيکوالب مح به جانب شمال رفته، به

  .١“شود يداخل م
روشن  يها آن با نکته ايييجغراف يتز موقعين بخش فرحدر مورد صفت باغ 

  :ابدي يمعتمد محسوب م يليخکه  کند يم ييبازگو
گذرد و از  يابان وسط باغ ميخ ازکه  عرض ده گز  به دارد، ين باغ نهريا”…
 باغ يرو  به ابان رويان خيض شده از مين حوض و آبشار گذشته و عريچند
ک قطار ي به داريک هزار گز طول دارد و بر دو طرف آن چنار و سفکه ي

  .٢“شود ياند، داخل دال م نشانده
وضع   به ضمن بها دادن او که ديآ يسندة اثر برمياز معلومات و اصول نگارش نو

آنها  يشو ريگ يا و حاالت و موقع جايجغراف مسايل  به شتريخطّه ب يعيو مناظر طب ها باغ
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  ١٧٦  قند پارسي

  

ر يکشم به اشعار  به شاعرانه نسبت يو بهاده يفيجنبة توص. دينما يظاهر متوجه 
 ديعا يت ضمن سخنرانين خصوصيا. رسد ينظر م  به کمتر اينجادة شعرا در يبخش
  :مثالً، در صفت باغ نشاط نوشته. شود يم تيشه رعاير هميکشم يها باغ  به

  .١“قع شدهدر دامنة کوه نگ وا يدر سمت جنوبکه  گر باغ نشاط استيد«
  :سدينو ين مير چنيکشم يها باغگر ياس آن با ديو ق بخش فرحح باغ يضمن توض

بخش  ضيف  به گر طرح فرموده،يد يآن باغ به در پشت باغ مذکور متّصل”…
ز از ينهر ن شاهکه  همان عرض به يابانيخکه  اند اند و مقرر كرده دهيموسوم گردان

  .٢“ب دهنديترت ،كرده يان ميان آن جريم
آنها که  ژهيخاصه و لطافت و نزاکت و ييبايبا ز يکير هر يها و مناظر کشم موضع
ن يت ايدر تقو. اشتهار بخشند يا گونه هر را بيکشم اند بخشد، توانسته ياز ميرا از هم امت

 ها باغژة يمختصات و به شتريب» هيقرن«در که  معلومات آشنا رجوع نمود  به توان يگفته م
 ييباياصالت ز به شترير توجه ظاهر كرده است، تا ما هر چه بيو کوه و کوهتل کشم

که  سدينو يمثالً، در صفت کوهتل رتن پنجال م. مييدا نمايپ ييک آشناير از نزديکشم
ن معلومات ياز ا. ٣“المثل روزگار گشته ن و اشجار ضربياحيسبزه و ر ياريبه بس”

  .ن و اشجار بودهيحايش از همه ريبآنجا که  ميبر يم پيتوان يمؤلف ما م
 يخوب  به شکوفة بادام”که  کند يد ميتأک افزا باغ نور دربارة يهنگام سخنرانآشنا 

جه برداشتن ممکن ينت يخوب به از معلومات مؤلف. ٤“شود يگر نميوفور آن در باغ د
  .ر ندارندين باغ در قلمرو هند نظيا يت دارد و بادامهايدر باغ مزبور بادام افضلکه  است
دة يقدکش يچنارها”که  دينما يد ميباغ بحرآرا تأک  به ديعا يمورد سخنران ا دري

ن باغ يگر اشجار در ايان ديمکه  گردد ين معلومات روشن مياز ا. ٥“اندام دارد  هب
آن  ييبايش موجب اشتهار زيخو يباياندام ز از داشته، با نظام و يبلند امت قامت يچنارها
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  تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان  ١٧٧

را از يز. ر باشندينظ يباغ بحرآرا ب يچنارهاکه  ا نداردآن ر ين معناياما ا. اند دهيگرد
کند  يت چنارها سخن مياو تنها از موجودکه  جه برداشتيتوان نت يمعلومات مؤلف اثر م

 قطار همقد يعاد يچنارهاکه  ديگو يد ميتأک  به ف باغ نورافشانيهنگام توص يول. و بس
  .١ر جامع باغات ممتاز استات دين خصوصيا  به ده ويقطار از کنار بهت سر کش  به

باغ نورافشان  يچنارهاکه  ديآ يدست م به يا جهينت يروشن  به ن سخن مؤلفياز ا
ن يباتريز يعني. دهير گرديکشم يها باغگر ين باغ از دياز ايندارند و آنها وجه امت يمشابه
  .اند باغ نورافشان بوده به ر مربوطيکشم يچنارها

  :واقع است يميعظ ةخورد سالچنار ، بر کنار حوض يدر وسط باغ اله
و دور تنة آن چهارده گز  ديآ يکل درميه يتنة آن در آغوش هشت مرد قو”

اده بر ياست و از هر دو طرف ز يمياست، هر شاخش برابر بر تنة چنار عظ
ده ير ديچنار در کابل و کشم ين کالنيا به .ة آن استين در سايگاز زم يس
آن  يو بر باال. يستگر هم نير ديو س چ سريدر هکه  احتمال. شود ينم

ش بر خاک کرده، گل سرخ و رعنا و نرگس يقدر گنجا به ها را شاخه يها فرج
 يقدر پست  به اند و هر کدام در هر موسم خود و سوسن و اللة چوغاس کاشته

ب در نظر جلوه يار غريگردد و بس يطبقه شکفته م به ها طبقه شاخه يو بلند
  .٢“کار آمده يرو به ن تصرفينار او از عظمت چ. کند يم

ن يغرابت ا يول. رود يم يعظمت چنار دربارةتنها سخن  اينجاکه  معلوم است
غرابت و  تحت تأثيرن خاطر، مؤلف يا به .ن باغ گشتهياشتهار ا يچنار موجب اصل

  .دينما يآن گشته، با ذوق آن را صفت م يبزرگ
 يصاحب چنارهاکه  کند يظاهر مز در آن تين يعقوب شاهن مختصات باغ يتر مهم

  .٣ذكر كرده است» هيقرن«ن نکته را آشنا در ياد است و ايز
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  ١٧٨  قند پارسي

  

اده بر يزکه  دينما يز ذكر مين پور نيالد باغات شهاب يت عمده را براين خصوصيا
  .١گستر دارد هية ساخورد سالکصد چنار تنومند ي

در ”باغ مذکور که  دارد يآباد سخن رانده، اظهار م  ر باغ شاهيدر تقر »هيقرن«مؤلف 
  .٢“ط استيان دل واقع شده و آب هر چار جانب آن محيم

در . گردد ير محسوب ميکشم يها باغن يباتريز از زمرة زيان نيشير ريباغات جزا
  :نگارد  يبا آشنا مين باغات زيف ايتوص
با بوستان که  حصار يست ب يو آن باغ. است يشين همه باغ گنگه ريبهتر”

 سبز و خرم است يا مرتبه  به نشيزم. افتهيپرورش  يتعال يبار قدرت يطراز
گر گذاشته يکديوه سر در سر يو درختان م. اند مخمل سبز گسترده ييگوکه 
  .٣“تابد ين نميزم به آفتاب اصالکه  افکن شده ه يسا
 يها سخنن يبا صدا داده، از زمرة نادرتريز يليف مؤلف خيتوصکه  د گفتيبا
 ايييبرابر ذکر اخبار جغرافکه  ن نکته گواه آن استيا. ن باغ استيامانه در صفت يصم

واسطه زادة  يآن بکه  پردازد يز ميف آنها نيتوص  به يمؤلف گاه ها باغ يخيو مقام تار
  .ر استيکشم يها ييبايز به احساس و محبت خود او

يت عنا. گردد ير محسوب ميکشم يبزرگ معمار يها از نشانه يکياد ده اچهول يبن
که  دارد يد بر آن ميكرده، تأک ييفرسا ف آن با محبت قلميآشنا ضمن توص خان

ر ير و تحريتقر به دن دارد ويد  به ات آن تعلقيموضع مذکور و خصوص يها خوبي”
  .٤“ديآ يدرنم

  :ن در صفت آن نوشته استيآشنا همچن
 يا و چشمه. اند خانه و خاص و عام ساخته محل و غسل يبرا يعمارات عال”

آنجا ده، از يوان عمارات محل جوشيان حوض و ايو صفا از م يدر کمال سرد
گر از حوض مذکور ين چشمة ديد و چنديآ يوان ميش ايحوض کالن پ  به
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ان يار جريآبشار بس يحوض و جو بهآنجا و از . شود يآن متعلّق م به برآمده،
  .١“رود يرون باغ ميكرده، ب

در  يزالل ن سرچشمة کوثريچنکه  دينما يم ديبا آشنا تأکين مناظر زيجهت وصف ا
ت يش دو بيت فکر خويجهت تقوکه  ن گفته استيهم  به در رابطه. اب استيجهان کم

  :آرد ين چشمه ميف ايمحمدجان در توص ياز اشعار حاج
ــه ــون ســت    ب ــزم چ ــش آب زم   زديــن از چشــمه، آن از چــاه خيــکــه ا  زديآب

  ٢زنـد جـوش   يگ سردش ميم ديکه دا  ن چشـمة نـوش  يچه افسون است، با ا
. ن نمودييتوان تب يرا م »هيقرن« يفيات مهم جنبة توصياز خصوص يکي اينجااز 

ي که اشعار به ريکشم يها يو معمار ها باغف مناظر و ير و توصيمؤلف اثر هنگام تفس
  .دينما ياند، رجوع م در صفت آنها شعرا سروده

 که ريگر کشميد يسارها از چشمه يکيخاص  يها ف و جهتيآشنا در توص
  :ن نوشتهيرنگ موسوم است، چنيو  به

 ياريو بس يت هوا و سرديثيبهت است و از ح يايرنگ منبع دريچشمة و”
ر، در تمام جهان ير کشميعرصة دلپذ يسارها ن چشمهيبهتر يآب و کثرت ماه

  .٣“ر استينظ يب
 رجوع فرموده يکليم کاشان يفيت داستان توصيچند ب  به شيشة خوياند ت يدر تقو

ن نکته يا به که است» هيقرن«ش مؤلف يف و ستاين نکته از مختصات اصول توصياکه 
  .هم رفته بود اشاره
ن بها يمؤلف آن حکه  دينما يدر آن تظاهر م» هيقرن«مهم  يها تياز خصوص يکي
شة نام و يخ برآمد نام محل، ريتار مسايل به ريکشم يعناصر متفرقة معمار به دادن
  .گردد يمتوجه م ها باغ يت اسميمنسوب
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 مثالً، هنگام بها دادن. ديز مقرر نمايرا ن ها باغشة نام يرکه  ده استيآشنا کوش
ان مکان را بهون و يريکشم”که  کند يذكر م» هيقرن«بهون مؤلف  يمچه يمعمار به
تهار ن نام اشيدارد، لهذا بر ا يار ماهيبس اينجاند و چون چشمة يگو يم يرا مچه يماه
  .١“افته استي

با با يز يها مکان دربارةآشنا ضمن بحث که  توان افزود ين گفته ميف ايدر رد
ز ذکر يرا ن يخيمعلومات تار يناتکرار و بلندمضمون سخن کرده، برخ يها توصيف

مثل آن ” که دينما يمثالً، در صفت مکان مذکور ذكر م. دارند يارزش خوب علمکه  سازد يم
 يها توصيفن گفتة مؤلف از يا در واقع،. ٢“دهين کم ديزم يرو  به سرچشمه چشم فلک
  :نگارد  ين ميم عمارات آن سرچشمه چنياد و ترميبن  به راجع. ناتکرار و بلند است

الدوله آن مکان  نيمي. داشته ين چشمه پر ماهيبوده و هم يسهل ياول جا”
  .٣“لکش ساختهد يها باغر كرده و عمارات خوش و ين را تعمين دلنشينش ضيف
ن يبا و دلنشيز يها ر، منظرهيکشم  به ق، شعرا جهت اظهار محبت خودين طريهم  به

 ين محبت در انواع مختلف ادبياکه  اند اشعار آبدار سروده آن ايييوضع جغراف و آن
را  يات فارسير بخش مهم آثار ادبيمحبت کشمکه  ن بودهيهم. ده استيمنعکس گرد

ر يان صفات کشميدر بکه  اند شعرا توانسته. ديشعرا گرد يل هنرتحواعث ب ،دادل يتشک
 ير تمام مهارت هنريار دلپذين ديآب و خاک ا يها لتين فضيتر ش عمدهيو ستا
ده، اقتدار يتازه اهتمام ورز يناب، مضمونها يجاد معانيکار گرفته، در ا  به ش رايخو
و مفردات  ي، رباعي، مثنودهي، چون غزل و قصيش را در انواع گوناگون ادبيخو يهنر
  .نديازمايره بيو غ
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