
  ٢٢٤  قند پارسي

  

  او يگستر هنر سخنو  يريکشم يفان

هند  يات فارسير و ادبيکشم ين شعرايتر از زمرة بزرگ يريکشم يمحمد محسن فان
و اعتبار  يفان يگستر نگاران در اعتراف هنر سخن اغلب تذکره. گردد يمحسوب م

از آن جمله، در صفت هنر . اند ده گفتهيسنج هاي سخن يات فارسيستة او در ادبيشا
نة يگنج”، ١“نابغة بزرگ عصر”ات سخن کرده، او را با اوصاف يمقام او در ادبو  يشاعر

  .اند دهيموصوف گردان ٣“رير کشميان خطّة دلپذياز خوشنوا”، ٢“يدان فنون نکته
خ حسن ابن يش، ريخطّة کشم ياز فضال يکيلة يدر عا يريکشم يمال محسن فان

ان يم يد او نظرات مختلفسال تول به راجع. ا آمده استيدن به محمد ريخ ميش
و  ١٦١٥تولد شاعر را  ٤يد عرفانيعبدالحم خواجه  . ج استين راينگاران و مورخ تذکره

  .اند نوشته ١٦٢٣٥-١٦١٥ هاي سالان يجانس م. و
را  يفانکه  آن  به وابستهکه  سدينو يرا رد كرده، م يغفّاروف نظرات محقّقان قبل .ا

ن يتخم ١٦هشتادم عصر  هاي سالتوان در  يرا م اند، سال تولد او دهينام يشاگرد صرف
  .٦ديآ يراست م ٩٥-١٦٩٤ هاي سال به يرا وفات صرفينمود، ز
 يمنسوب دانسته، برا ١٦عصر  يآخرها به را يز سال تولد فانيف ني وانهيد .ش

گفتة شاعر را همچون ) ١٦٢٨(دة در وقت جلوس شاهجهان يت فکر خود قصيتقو

                                                   
 .١٤٨ ، صريزبان کشم يپارس يشعرا ةا تذکرير يران صغيا ،ديخواجه عبدالحم ،عرفاني  .١
  .٥٤١ ، صاالفکار جينتا ،يقدرت اهللا گوپامو  .٢
  .٣٠٨ ، صصبح گلشن ،يحسن خان بهوپال يد عليم، سيسل  .٣
  .١٤٨ ، صريزبان کشم يپارس يشعرا ةا تذکرير يران صغيا  .٤
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٢٥

دة مذکور را گفته يقص يسالگ ١٣در سن  يفانکه  ديآ يم يا خالصه به اساس آورده،
ده ياو گفتن قص يهم، برا استعداد ساله هرچند صاحب ١٣ صشخ”را يتوانست، ز ينم
  .١“مشکل است يليخ

را چون سال  ١٦١٥سال که  ديجه رسينت به توان ين محقّقان ميل نظرات اياز تحل
سال وفات  ١٦٧٠سال که  وم استقاً معليرا دقيز. ستيح نيپنداشتن صح يتولد فان

 ياما اشعار خود فان. باشدده يسال عمر د ٥٥د يبا يفانکه  گردد ياوست، آن گاه مقرر م
دوام  رپگواه روزگار  يريام پياز رنج ا يفان چون که شکوه. دينما ين احتمال را رد ميا

  :ديفرما يم يمورددر  مثالً. است يو
  عشق در عين شبابم جمع کرد اسباب شـيب   ز غم سفيدقامتم خم گشت و رويم زرد و مو ا

  گرية انـدوه پيـري بـرد نـور از چشـم تـر      
  

  ٢شيب سيالب موجة از حباب اين آب بي گشت
  :ديفرما يگر ميا در مورد دي

ـاش  ايستاده عصا چون پا يک  بـه  راهش سر بر  گر ترا از ضعف پيري قـوت رفتـار نيسـت      ٣ب
ف در مورد سال تولد و ي وانهيد. غفّاروف و ش. شة عياند  به توان، يم اينجااز 

  .نمود ييرا فاصلة روزگار شاعر اظهار هم
 يريکشم يعلوم و فنون مستعمل زمانش را از صرف يفانکه  اند اکثر مؤلفان معتقد

نوشتة   به توان، ين گفته ميت ايدر تثب. داشت يشاونديارتباط خو يو اکه ب آموخته است
خ يش الکماالت اخوان حضرت جامع ياز بن”: گفتهکه  مودنرجوع » يخ اعظميتار«مؤلف 

، ٦»ميصحف ابراه«، ٥»االفکار جينتا« يها ن نکته مؤلفان تذکرهيبر ا. ٤“ست يعقوب صرفي
  .دارند يز اشارتين ٨»سينّفالا مجمع« و ٧»صبح گلشن«
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ار آغاز کرد و در اشع يزبان فارس  به الت او سرودن اشعار رايتحص پس از ادامه
  :نگرفت يقول خودش اصالح شعر از کس به .تخلّص نمود يخود فان

  ١هــاي خــودرو را احتيــاج باغبــان گــل هنــ  خواهد ز کس اشعار فکر من گر اصالحي نمي
  : ديگر گويد يو هم جا

  ٢استادتر از خويش کسي ياد نـداريم   از کس خط ارشاد نـداريم که  هرچند
 ياديز يها و اطراف هند مسافرت گرد  به يفان افتن از علوم متداولهيپس از فراغت 

. ديسر گرديش ميز برايسفر بلخ نکه  ها بود ن گونه مسافرتينة هميدر زم. ار كردهياخت
ف و مدح و يخان مشرف گشته، در توص محمد  نظر آنجا يخدمت وال  به در بلخ او

 رده،ترک خدمت ك يبعد از چند مدت فان. ده سروده استين قصياو چند يثنا
  .ش گشتيجاد و روزگار خويا يهندوستان آمد و از پ  به

از آن . اند مختلف ارائه شده يها شهياند ها  در سرچشمه يفان ينيد ديعقا دربارة
مذهب آزاد بود و با هر ملّت  به ليدر اوا” يفان» خ حسنيتار«معلومات  به جمله، بنا

  .٣“داد يداشت و مذهب حکما را وثوق م يصلح کلّ م
 موارد او يچون که در بعض. رساند يثبوت م به زين ين نکته را اشعار فانيا يتدرس

  :ديفرما يم ييمثالً، جا. ها دارد ن امر اشارهيا  به
  ٤را ما برهمن و شيخ  به کاري، جهان در يستن  ز دير و خانقه بيـرون بـود راه سـلوک مـا    

پناه بود،  نداران فرهنگاز زمرة استاکه  با شاهزاده داراشکوه يبه وجه ارتباط معنو
نظر  به توان ين گفته ميت ايدر تقو. گردد ميافته، از مقربان او يراه  يدربار و  به يفان

  :فرمودهکه  رجوع نمود» ميصحف ابراه«مؤلف تذکرة 
 سبب مناسبت علم تصوف با شاهزاده داراشکوه ربط خاص به و بعد از آن”

  .٥“استفاده نمود يف را از وو شاهزادة مذکور کتب تصو. ديهم رسان  به
                                                   

  .۴۰ص  رى،يمحسن کشم ،ظفرخان، محمد  .١
  .همان  .٢
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توان از اشعار خود او  يرا م يفاندا نمودن يپ يموضوع با داراشکوه تقرب معنو
  : بازجست

ــاهزاده را   نياز از دولت کونين شد فـاني چـو ديـد    بي ــة ش ــاهي جبه ــوار ش ــع ان   ١مطل
  :ن گفتهيشاهزادة باوقار داشت، چن  که به ين، در خصوص احترام و ارادتيهمچن

  ٢شـود  هـر در نمـي   به ديگر سرش فرود  سـجده بـر در داراشـکوه کـرد    که  انيف
 منصب به آنجاافته، در يز راه يدرگاه شاه جهان ن  به توسط داراشکوه توانستفاني 

جامع ”: سدينو يم» سيالنّفا مجمع«مؤلف که  ن نکته استيا به در اشارت. دابيدست 
 يفان به خود شاه جهان نسبت يحتّ. ٣“تندم او داشيم و تکريتعظ يعهد شاه جهان يامرا

 يرخان لودين گفتار در معلومات شيق ايتصد. احترام و مناسبت خوب داشته است
  .٤“فرمودند يم يحالش مرع  به توجه تمام يصاحبقران ثان”: روشن است يليخ

در مدح شاهجهان  يفانکه  يد متعدديمعلومات محمد ظفرخان از آن قصا به بنا
 يگريو د» اليالخ مرآت«از آنها در  يکيکه  ده استيما رس بهش يتا دوتنها گفته است، 

  .٥مرقوم است» مصدراالثار«در 
 يراشد. ٦آباد سرفراز گشت  هصدارت ال به يفان ،جة بذل و توجهات شاهانهيدر نت

ن يبکه  دانسته است» يرابطة خصوص«جة همان يرا نت يدن فانين مقام رسيا به سبب
اعظم  خواجه  نادرست بودن معلومات   به ن،ياو همچن. ٧کوه وجود داشتهشاعر و داراش

 سدينو ي، اشارت كرده، م٨افته استير را يصدارت کشم يفانکه  آن به راجع يمر هديد
معلومات  به د محمد ظفرخانيشا. ٩“ريافت، نه صدارت کشميآباد   هصدارت ال” يفانکه 
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 ر و بعداًيعهدة صدارت کشم  به يفان” :ن نوشتهيچنکه ه كرده يتک» يخ اعظميتار«
  .١“آباد سرفراز گشت  لها  به

و  ينين دوره در تفکر ديمحض در هم يو ادب يعلم يمطابق معلومات مأخذها
از  يکيآباد بودنش از دست   ههنگام در ال يفان. رخ داد يتحوالت جد يفان يمذهب
نور تصوف و  به ده، دل رايوشخرقة ارادت پ يبادآ اهللا اله خ محبيمشهور زمان ش يعرفا

  .٢معرفت تافت
اثر که  ن هنگام استياز ا«که  سدينو ين مسئله ميا يز ضمن بررسياهللا صفا ن حيذب

  .٣»توان مشاهده برد يم يانه را در شعر فانيصوف يها شهياند 
  : فرموده ييجا ياهللا خود فان خ محبيش به شيدر مورد ارادت خو

ــرت اللهـــيم    ــد حضـ ــريم و مريـ ــي  پيـ ــه  يعن ــاهيم ک ــاص مالش ــب خ   مح
ــيم    محبوب و محب و حب ما گشت بسـي  ــب االهـ ــاه محـ ــلة شـ   ٤در سلسـ

  :ن نوشتهير حسن همچنيپ يفان ينيد ديعقا دربارة
خدمت حضرت محمد   به ، اما در آخر عمر…مذهب آزاد بود به ليدر اوا”
الت ايشان زده، از خيدامن عاطفت ا به ن دار مشرف شد و دست انابتيام

آن گاه تا . مند گشت ن آن جناب بهرهيو تلق يعلوم معنو به باطل درگذشت و
  .٥“برد يسر م به و توبه و استغفار اوقات يه و زاريات در گرين حيح
 بنا. دنآباد نما  هدر ال ياديمدت زمنصب شدن   يل افتادن از نظر شاه و بيدل  به يفان

که  بود يا دهيهمان قص يدور شدن فان يلتاز امور دو يها علّت اصل معلومات تذکره  به
ن واقعه در تذکرة يل ايتفص. ٦خان نوشته بود محمد  رذبلخ ن ياو در مدح وال

  :ل آمدهيق ذيطر به »اليالخ مرآت«
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آباد خدمت صدارت داشت و مرجع خاص و عام آن   لهوبة اصچند روز در ”
رمودند، اما چون فتح ف يم يحالش مرع به توجه تمام يصاحبقران ثان. ار بوديد

 آنجان ينش تخت خان محمد  رذبلخ بر دست سلطان مرادبخش اتّفاق افتاد و ن
خ محسن يوان شياش د ضبط شد، در کتابخانه يخت و اموال ويده بگريجر

منصب  ياز آن روز از نظر پادشاه افتاد و ب. افتنديمشتمل بر مدح خان مذکور 
انه فراخور حالش مقرر يما سالا. ديشد و از خدمت صدارت معزول گرد

  .١“گشت
ر برگشته، گوشة عزلت يکشم  به د، اويمعزول گرد آباد  الهاز صدارت  يفانکه  بعد از آن

د ين شاعر بارها تأکيپس از ا. رون ننهادير قدم بيد و پس از آن تا آخر عمر از کشميرا پسند
 را شاعر در قناعتيست، زين يکو دربار دعوت نکنند هم با يملک خان  به اگر وراکه  کند يم

  :شة باال گواه استياند اصل   به ر از اوياشارت ز. ده استيرس يمرتبة شاه  به
  ٢اگر ز شاه جهانم خطاب خـاني نيسـت    چو شاه ملک قناعت شدم، چه غـم دارد 

  :ات شاعر نوشتهين قسمت حيا دربارة يرخان لوديش
رو  از شاگردانش ساده يثرو اک يدرس و افاده اشتغال داشت  به همواره”…

خانه  ضن ساخته، حويمربع با حوض سنگ يمنيان باغچة حول نشيدر م. بودند
 ک شاگردي کينشست و  يم آنجاالنهار در  نام کرده بود و هنگام نصف

  .٣“رفت يجهت سبق م  به نوبت  به
شاگردانش از علوم  آنجا بهدر که  مبدل نمود يگاه ميتعل  به خانة خود را يفان

ه يوا به ياديم او بزرگان زياز دامن تعلکه  ن شدهيجه اينت. گفت يدرس م يو ادب يلسفف
  .اسلم سالم يو حاج يدند، همچون محمدطاهرغنيرس

  : ن نگاشتهين مسئله ابراز نظر كرده، از آن جمله چنيا به ز راجعياهللا صفا ن حيذب
افتند، ي تيتربر دست او يان هند زيگو يدانان و پارس ياز پارس يچون گروه”

                                                   
  .١٦٧ ، صالخيال مرآت  .١
  ۴۰ ظفرخان، محمد، محسن کشميرى، ص  .٢
  .١٦٧ ، صالخيال مرآت  .٣
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  .١“در هند دارد يخ ادب فارسيدر تار يمقام خاص
  :يقول عبدالقادر سرور که به دير آنچنان صاحب عزّت و اکرام گرديدر کشم يفان

کم  يو بابا داوود خاک يريکشم يعقوب صرفيخ ين گونه مرتبه پس از شيا”
  .رفتند يمالقاتش م  به ريو حاکمان و اکابر کشم ٢“ب گشته بوديشاعران را نص

ر بود، دو ياستاندار کشم يديمدت مدکه  و ظفرخان احسن يمناسبت فان  به ديعا
موجود نبود، بلکه  يارتباط قو يان ظفرخان و فانيمکه  نينخست ا. ج استيه رانظري
 »اليمرآت الخ«مؤلف که  ست يتين گفته همان حکايا يل اصليدل. ان داشتهيجر يتيضد

  :قلم آورده  به
ت ينام داشت و در غا يناجکه  ريکشم يها ياز لول يکيا با خ ريند شيگو”

  .تمام بود يدلبستگ ت حسن و جمال بوده است،يو نها ييرعنا
دا کرد و هرچند او يز تعلق پير نيام ظفرخان ناظم کشمياز اتّفاقات هم در آن ا

آخر از . افتيل نيجانب خود ما  به خاطر ب داد،ينقد و جنس فر به را
  …گفته شهرتش داد يخ محسن فانيو ش يدر هجو ناج يزلها غ يواسوختگ

ده انگاشت يبنا بر مالحظة حکومت ظفرخان ناشن د،يخ رسيش به ن غزليچون ا
  .٣“اورديجواب آن فرود ن به و خاطر

 يان ظفرخان و فانيواقعة مذکور باعث اختالف مکه  ن سخنيمنطق ا  به اگر يول
ش بارها در وصف يخو يها در نگاشته يرا فانيست، زيح نيم، صحيشينديده، بيگرد

ر در يکشم به مثالً، هنگام ورود ظفرخان احسن. مانه گفته استيصم هاي سخنظفرخان 
  : ستآنجااز که  گفته يده، در مدح او غزليخوشحال گرد يليخ ١٦٤٣سال 

ــاده  وزيــد بــاد بهــار و نويــد يــار آمــد      ــار ب ــه  بي ــد ک ــار آم ــد و به ــار آم   ي
  برگ و بـار آمـد   به نهال شيشه و ساغر  باغ سبزه دميـد   بهبه دشت الله شکفت و 

  ٤که ابـر فـيض ظفرخـان کامگـار آمـد       بهــار گلشــن کشــمير بــاز رنگــين شــد

                                                   
  .۱۲۸۵ ص، ٢، بخش ٥جلد  تاريخ ادبيات در ايران،  .١
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٣١

ن يحکه  ييف شعرايوانش در رديباچة ديگر، خود ظفرخان در دياز جانب د
  .١ز نام بردهين يدربار او بودند، از فان يادب يبزمها ير اشتراکچياقامتش در کشم

ان يم يچ گونه تضاديهکه  ميتمام بر آن ندار يبا ذکر معلومات فوق ما ادعا يول
نظر   به آهنگ شکوه ياشعار فان يچون که در بعض. نبوده يريکشم يظفرخان و فان

  :ديفرما يم يمثالً، در مورد. است ين تضاد موقتيت چنيآن گواه موجودکه  رسد يم
  زلن غيا يفانکه  گو ظفرخان، داغ شو امشب

  ٢تــته اسـگف يـدردانــش قـيپ ادـآب  هـالدر 
نداشته  يشة قويبوده و ر يشان برخاسته، آن هم موقتيان ايم ين تضادياگر چن

منصب  به ن شدن ظفرخانيي، پس از دوباره تع١٦٤٣ن هم بعد از سال يو ا. است
ن يد از اياب يفانکه  اما گمان غالب آن است. باشدد صورت گرفته ير باياستاندار کشم

ن ير اياز کشم يرفتن در دور يدهل به بعد از يچون که فان. عمل اظهار ندامت کرده
  :ها را گفته است مصرع

  ٣جز گوشة کشمير نبـود  به ورنه جاي تو  فاني از بخت سياهت شده در هند وطـن 
مختلف ارائه  يها شهياند نگاران نظرات و  ان تذکرهيز مين يسال وفات فان  به راجع

 يوفات فان ٦»صبح گلشن«، ٥»االفکار جينتا«، ٤»اليالخ مرآت«معلومات   به بنا. اند دهيردگ
سال   به را ي، فوت فانيمر هدياعظم د خواجه  . ديآ يراست م) ١٦٧٠/٧١( ١٠٨١سال   به

خ وفات ين مؤلف تاريمعلومات هم  به ن، بنايهمچن. ٧داند يمنسوب م) ١٦٧١/٧٢( ١٠٨٢
  :اند افتهين يچن را يخ محمد محسن فانيش

  .٨)١١٨٢(» يعالم باق به يرفته فان«
                                                   

  .١٧٥ص  وان ظفرخان احسن،يد  .١
  .١٠٦٤ص  ،۳ ج تذکرة شعراي کشمير،  .٢
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  ٢٣٢  قند پارسي

  

را او يدن امکان دارد، زيتر شمار حياعظم را نسبتاً صح خواجه  ن رو، معلومات ياز ا
  .ن كرده استييخ را مطابق حساب ابجد تعين تاريا

  :مانده است يراث گرانبها باقيم ياز فان
؛ »يوان فانيد«. ٥؛ »هفت اختر«. ٤؛ »مهرماه و «. ٣؛ »ازيناز و ن«. ٢؛ »مصدراالثار«. ١

؛ )منثور(» العلم نيع«شرح «. ٨؛ )منثور(» نيالمومن نجات«. ٧؛ »دبستان مذاهب«  .٦
  .مالشاه يباچه بر مثنويد  .٩

هنر خود را آزموده  يکيرينظم ل ياساس يها در اکثر شکلکه  است يشاعر يفان
 …، قطعه ويده، غزل، رباعي، قصداستان يوکه  دهد يآثار او نشان م به توجه. است

  .دهند ياز غناوت آثارش درک مکه  سروده
» نيالعارف اضير«در . ن كرده بوديوان خود را تدويات بودن ديهنگام برح يفان

  .اند نشان داده شده ٢هزار ٦» صبح گلشن«و در  ١تيهزار ب ٥ يوان فانيات ديمقدار اب
 درآباد دکنيدر مطبعة ح ١٨٩٣ال سدر ات يات و رباعيمشتمل بر غزل يوان فانيد

که  يس از نسخة خطّين خوشنويالد يمح ين و مولويالد ميمحمد رح ياهتمام مولو  به
ن، در يهمچن. دينشر رس به کتابت شده و آن مال خانوادة شاعر بوده است، ١٦٧٥سال 
که  ديطبع رس به در تهران يفان» وانيد«ک و يت. ل. گ و اهتمام يبا سع ١٩٦٧سال 

  .٣متعلّق است يسيد نفيقلم سع به قدمة آنم
ر يز اَود، در کتابخانة ١٥٩٩٤س تحت رقم يا آفيدر کتابخانة اند يوان فانينسخة د

  .شود ينگاه داشته م ٢٠٠٥رقم 
  .٦نامکمل است، محفوظ استکه  يوان فانيز نسخة ديدر کتابخانة دانشگاه پنجاب ن

                                                   
  .١٠٥٠ص ، ۳ ج ر،يکشمي شعرا ةتذکر  .١
  .٣٠٨ص ، صبح گلشن  .٢
  .١٠٦٥ص ، ۳ ج تذکرة شعراي کشمير،  .٣

4. Ethe H. Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani Manuscripts in the Bodleian Library, p. 877. 

5. Sprenger A., A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany MSS of the Libraries of 
the King of Oudh, р. 393. 
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٣٣

رة ياند، در ذخ کتابت شده ١٩٠٢در سال که  يوان فانيس دينو چند دست کي
، II/١٩٦٢ يها ازبکستان تحت رقم يجمهور يشناس توت شرقيانست يشرق يها دستخط

١٠٤١/VI ،916 /I ،٣٤٤٣/II ،٩١٤/ II١شوند يم ينگهدار.  
 يات فانيکستان کليتاج يجمهور يها علم يآکادم يشرق يها سينة دستنويدر گنج

 يمثنو سهکه  شود ينگاه داشته م ٣٦٣رقم استنساخ شده است، تحت  ١٨١٦در سال که 
ات شاعر يو غزل يخيتار يها ده و قطعهي، قص)»ازيناز و ن«، »هفت اختر«، »ثارمصدراآل«(

در که  »يات فانيغزل« ١/ ٩٥٦ن کتابخانه تحت رقم ين، در هميهمچن. ٢رديگ يرا در بر م
  .٣در بخارا کتابت شده است، موجود است ١٨١١سال 

 شتريق است و بيدش عميداست که لسوف يمه، شاعر عارف و فش از هي، پيفان
 يف عرفايلت در ردين فضيکند و با ا يتوجه م يو عرفان يو اخالق يفلسف مسايل  به

  .قرار دارد يصاحب ارج ادب فارس
  .اند ات او جلوه کردهيش از همه، در رباعيب يفان يعرفان يها شهياند 

  :نقش بارز دارد يفان يفلسفة وحدت وجود در تفکر عرفان
  بينيـد  د و خـدا مـي  يـ خود عين خداي  بينيد شما ميکه  اين پست و بلندي

ــا    ٤بينيـد  چشم ما مي به يک قطره اگر  گــه مــوج شــويد و گــاه قعــر دري
  :ل صدا داده استيطور ذ  به ين معنيگر ايد يجا

ــل  عالم باغ است و ما در آن باغ چـو گـل   ــا آن گ ــه  ام ــل ک ــين بلب ــت ع   هس
ــي ــيم  عين ــز و کل ــک ج ــم و عين   ٥چشـم و گـه کـلّ    بـه  مييگه جزو درآ  داري

. کار گرفته شده است  به مختلف يها عارف معادل يافادة هست يبرا يدر اشعار فان
نه ييآساده لوحانة  يود است و صفايزه از همه قيدل عارف پاککه  بر وجه آن يگاه يفان

  :کند ياد ميلوح دلش پاک،  يعني ف ساده لوح،يرا در خود مقتبس كرده، او را با توص
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  ٢٣٤  قند پارسي

  

  ١کـار  بـه  آيـد  صفحة آيينه را مسـطر نمـي    ساده لوح از صحبت اهل تعلق فارغ اسـت 
شه مخالف يهمکه  اپرست استيادار، دنيت منظور از اهل تعلق کسان دنين بيدر ا

  .شة عرفا قرار دارندياند نظر و 
  :برد يشه نام ميپ خلوت يگر عارف را فانيد يجا

  ٢کـار  بـه  آيد بال و پر نمي مرغ را در بيضه   پيشه را ثبات شهرت نيست خلوتحاجت ا
که  کند ياد مي» پرستان يم«اصطالح   به از عرفا يشان فانيقت ايحق ئهضمن ارا يگاه

  :کشند يم يخود ياد بيفر يمست عشق اله
  ٣کـار   آيد به چون کسي از خود رود رهبر نمي  پرستان را چو فاني حاجت ارشاد نيست مي

  :دخوان يم» مردم آزاده«آنها را  گريدر مورد د
ــاش   بر سرت گر جا دهند اهل تعلق، تن مـده  ــردم آزاده ب ــا م ــدگي ب   ٤در مقــام بن

 .است يآن مقام بندگکه  رسد ينظر م به انهين اصطالح صوفيچن نيت اين بيدر ا
جز او   به ده،كر يت الهياظهار عبود يصوفکه  ست يحالت يپندار عرفا مقام بندگ  به

  :ديفرما يمکه  ست ين معنيهمبا در ارتباط . رديگ يگر نميدامان کس د
  ٥روز و شب در زير پا افتاده چون سجاده باش  گاه اهل دل سجده يفاني ار خواهي که گرد

، در اشعار  استگر راهبر، راهنما  افادهکه  »انسان کامل«، »مرشد«، »ريپ«اصطالحات 
  :ناستن معيز بر اين يفان

ــرا   تا مرشـد عشـق گشـت اسـتاد مـرا      ــرد آزاد مـ ــق کـ ــر عشـ   از مکـ
ــرا   از راز نهان سخن نگـويم بـا کـس    ــاد م ــبق ي ــين داد س ــتاد چن   ٦اس

که  ديبا ياصل انسان را م به وستنيخود و پ يخود به دنيرس يبرا يشة فانياند به 
تا برداشته که  ست يان خود او و اصل او حجابيرا ميز. ديموهوم خود برون آ ياز هست

                                                   
  ١٢٧ص  منتخب اشعار، ،يريکشم يفان  .١
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٣٥

  :وندديش نپياصل خو به نشود عارف
  ١ور ز دولت ديدار خود شـوي  تا بهره  فاني نقاب هستي موهـوم دور کـن  

ده، يگرد يزير مفصل طرح طور به يمهم عرفان مسايل ين طور، در اشعار فانيهم
 دهد يمامکان  يرامون عرفان فانيبحث پ. اند افتهيداد  ير و معنيآن تفس ياساس يها نکته
  .مييمقرر نما يات فارسيافته، ارزش آن را در قلمرو ادبيشاعر راه  يمعنو يايکشف دن  به ماکه 

 ياجتماع مسايلاز  کند، يم يو عرفان يفلسف مسايل  به شتر توجهيبرابر آن که ب يفان
ک انسان دلسوز جهت رفع نقصان ياو چون . ستيطرف ن يز بيش نيو اوضاع زمانة خو

نة ييش داده، در آياتش گنجايش را در قالب غزليعهدش نظرات خو ياه ييو نارسا
ک نوع ي يفان ين وجه، اشعار اجتماعيبر ا. اشعارش روح زمانه را تجسم كرده است

  :ديفرما ياو م ييمثالً، جا. دوش دارند  به زمان را يشناخت احوال اجتماع يخيتار يژگيو
  ٢م تـــا ديـــر ديـــدم جلـــوة اهللا رااز حـــر  صلح کلّ تا سرمة وحدت کشيد در چشم من

. ر نموديتوان همچون فلسفة وحدت وجود تفس يت باال را ميب يدر نظر اول معن
چنان که در . ديگو يخ سخن ميبرد و از تار يزمانه خود م به صلح کلّ ما را تعبار يول

ان هندوان يم يتضادها ايشعلّت افز  به ن دورهيم، در ايذکر نمود ياسيات سيبخش ح
ن تضاد يا يريگ شيجهت پکه  دانشمندان برخاستنداز  اي همسلمانان در قلمرو هند عدو 
 گريمات همديت در تعليافت عموميشان با دريا. ش گذارنديمات صلح کلّ را پيتعل
ز يک چيک است و همه يمطلب همة ما که  کردند يان دور ثابت ميعامه و مدع  به

گر  ک نوع افادهيت باال ين طور، بيهم. گريد يها با الفاظ و راه و اصول يم، وليخواه مي
 و ت و جوهر صلح کلّيماه  به من چونکه  گويد ميشاعر . استزمانه  ين تضادهايهم

  .دميز انوار حق ديهمه جا را لبر دم،يوحدت وجود رس
  :رسد ينظر م  به سخن و اهل سخن يقدر ياز ب شکوه يگاه يدر اشعار فان

ــه ــا    بيگان ــيش ج ــر پ ــل هن ــد اه ــا  هالنان ــه هم ــب   ب ــن غري ــس زاغ و زغ   مجل
  ٣ه ماند چون در يکتا سخن غريبحبر صف  شـهر خموشـان شـتافتند    بـه  اهل سـخن 

                                                   
  .۱۶۳ص  منتخب اشعار، فاني کشميري،  .١
  .٢٨ص ، همان  .٢
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. استتذكر زمانه و اهل جاه و زهد  يفان يافکار اجتماع ياساس يها از نکته يکي
موجب رنجش  يمعن يدلخراش و ب يها ن مردم با صحبتياکه  کند ياو احساس م

فروشان از خلق  ن عوامل اجتناب زهديتر از مهم يکيد يشا. اند اهل نظر گشته يها دل
  :ديفرما ين گفته ميا به در رابطه. شان استيسخن ا يو کاستگ يمغز ين بيهم

  ١که غير از خار باري نيست نخل بـاغ دنيـا را    کسي جز نيش کي چيند گلي از صحبت مـردم 
سرد  ش هرگز دلين فقر خوياز ا يبود، ولعمرش گرفتار فقر  از اي هدر مرحل يفان

چنان که . نهفته است ين فقر او غناوت بزرگيدر اکه  داند يچون که او خوب م. ستين
  :ديگو يم يخود و

  ٢گلخن چه عجب؟  آتش ار گرم کند جاي، به  ســرد فــاني، از زاويــه فقــر نگــردد دل   
بلکه با . ستيد نيومهرگز او ن ين همه فقر و ناداريبا اکه  جالب توجه است يول

انتظار وصال دوست است و سخن از در شه ينگرد، هم ينده ميآ  به کيد نيافتخار و با ام
  :ديگو يو فرح م يشاد

  ٣بر سر ما ساية بـال همـا خواهـد شـدن      آخر اين بالهاي سـيا که  غم مخور، فاني
أس و ي  به نسبت يکامران و فرح، يشادمان به توجه ين جهت، در اشعار فانياز هم

  :مثالً. دارند يبرتر يديناام
  ٤لب گير و کامراني کـن  به لب پياله  به آب چشمة ميخانه زنـدگاني کـن  

نه  ياشعار و. دوست است اتيدل و ح شاعر زنده يفانکه  گردد يروشن م اينجااز 
از  ده،يد بخشيک اميندة نيآ به زيبلکه خواننده را ن ک خود اوست،ين يدهايتنها افادة ام

  .دارد يو اندوه دور م و حزن يو رنجور أسي
 ين رو، در اشعار فانياز ا. اند افاده شده ييگو شکل واقع بهشتر يب يل عشقيمسا

نها افاده ين و امثال ايريو مجنون، فرهاد و ش يليمعامالت عاشقانه از زبان گل و بلبل، ل
  :مثالً. گردد يم
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٣٧

  ١رشتة دل پيچ و تاب موي اوستحسب حال   فال مصحف خطّ و خال روي اوست نقش فرخ
شاعر با استفادة که  کند يدر آن ظهور م ياشعار عاشقانة فان يتهاياز خصوص يکي

، »خطّ و خال«از  ف جمال معشوق متوجه گشته،يتوص به مستعمل اکثراً يع شعريصنا
  :از آن جمله. کند يسخن م» اري يبايز يابرو«، »قامت سرو«، »شانيزلف پر«

  ٢اوست يزلف، کز آشفتگي سر بر سر زانو  ب پريشان ديد و سر بـاال نکـرد  تا ابد خوا
ش را فرا يجنون سر تا پاکه  کند يان مياو در عشق محبوب سوز و شور و عص

  :ماند يرد و خرد در کار عشق عاجز ميگ يم
  ٣شـود  پاي جنون سـر نمـي   به اين راه جز  شـود  عشق تو رهبـر نمـي   به کس را خرد

غ بال يچ گونه تيش گذشته، از هيدر راه عشق محبوب از سر خو يو گريد يجا
  :هراسد ينم

  ٤کنـد  تيغ بال اگر زند بر سـر مـا، چـه مـي      ايـم  دو ز سر گذشته راه عشق هر  فاني و من به
و  يشناخت مقام روحان ين عاملهايز از مهمترين يفان يگستر و سخن ياقتدار هنر

در قلمرو سبک  يچون فان. گردد يب ممحسو يات فارسيشاعر در قلمرو ادب يهنر
در مورد گسترش و کماالت که  داستيست، پيزند و خود او شاعر مقلّد ن يگام م يهند

  .ش را ظاهر كرده استيت هنر خويثيح يگستر وة سخنين شيا
از . با هنرمند استيز يرهايبات و تعبيشاعرانه و ترک يها دن مضمونيدر آفر يفان

 يها حامل مضمونکه  ف شاعرانهيبات لطيار ترکيبس  به وانت يم ين رو، در شعر ويا
مراجعت  ياشعار فان يها نمونه  به شهياند ن يمستند ساختن ا يبرا. باشند، دچار آمد بکر 

  .م نموديخواه
خود   به اينجا ية افزون عارف، وليه از گريکنا، شياز اشک چراغان کردن گرد خو

  :او نسبت گرفته است يشاعر و وضع روح
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  ٢٣٨  قند پارسي

  

  ها وکبـا نور کـه و شبـد چيآ يچشمم در نم به
  ١ها ن گرد خود شبيکنم از اشک خون يچراغان م

ار يبند زلف  گرير بودن، دي، اسيبند يکيبه دو معناست، ، ر بودنيدر زنج يپا
  :ماندن است

  ٢کـنم شـبگيرها   در سواد شهر زلفـش مـي    گرچه همچون شانه دارم پاي در زنجيرهـا 
ر را گم ينور بص يمعن  به نا شدن، گل افتادنيه از نابيکنا-گلبه چشم ساغر افتادن 

  :راتر استيساغر گ ياز مکه  منظور نگاه مستانه اينجاکردن چشم است، 
  ٣انـد آن نـرگس مسـتانه را    آب از مي داده  چشم ساغر افتادست تا در باغ حسـن   گل به

  يات فانيمثنو
متأسفانه، پس . داده است ر ادامهيرا در کشم يسينو خمسه روش يفانکه  مورد ذکر است

 زيپنجم را ن يمثنوکه  ديسر نگردياو م  به رشتة عمرش برکند و ياز نوشتن چهار مثنو
  .ش را مکمل سازديخو» خمسه«ده، ير کشيسلک تحر  به

  .متعلّق است» هفت اختر«و » مصدر االثار«، »خانهيم«، »ازيناز و ن« يها يمثنو يبه قلم فان
» نيريخسرو و ش« يت بوده، در جواب مثنويب ١٩٦١شامل » ازيناز و ن« يمثنو

حامل مسئلة » ازيناز و ن« ياز لحاظ موضوع مثنو. ده استيف گرديتأل يگنجو ينظام
اعتراف  يوجه اصل. اعتراف شده است يکيرمانت، يخيبوده، همچون اثر تار يعشق
 ينيو ماه يموس ديآن داستان معاشقات سعکه  در آن است يخيهمچون اثر تار يمثنو

  .بردند يسر م به اتيروزگار اکبر ح  به بوده، يخيت تاريهر دو شخصکه  رديگ يرا فرا م
 جه برداشتيتوان نت يم» ف کتابيان سبب تأليدر ب«از معلومات مؤلف در قسمت 

 يرا وجوه اصليز. ف شدهيتأل يارش کسفا سيد با درخواست يمذکور با ياصالً مثنوکه 
  : است ين مثنويدر ا يفان تين گفته چند بيا
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٣٩

  ١به وصف حسن خوبان لب گشـادن   مــن فرمــود شــرح عشــق دادن بــه
  :گر مطلب روشنتر استيد يا جاي

  ٢علــم عاشــقي مشــهور گشــتم بــه  اين خدمت چو من مأمور گشـتم  به
د يشاکه  رساند يم يا جهينت به ما را يمثنو ياصل ييو غا يبا مطلب اساس ييآشنا

چون قهرمانان . است صلح کلّ زمان سلطنت اکبر نوشته شدهيرتو سدر پ ين مثنويا
است او در نسبت صالح يس ييباشند و غا يزمان اکبر م يخياشخاص تار يفان ياصل

مختصر خطّ . دهد يل ميرا تشک يفان يمثنو يويان مذاهب هند و مسلمان جوهر غايم
گر را يهندودختر همد ينيزاده و ماه مسلمان يموسکه  از آن عبارت است يسوژة مثنو

شان از شراب وصال ياکه  دهد يامکان نم ينيد، ياختالف مذهب يول. دارند يدوست م
  .رسد يانجام م به هفاجعصورت   بهقصّة آنها . گر بچشنديهمد

 در امور. اب شديق کاميوفت  به در چند جاده ين مثنويدن ايبا آفر يفانکه  د گفتيبا
 يها هاز عنعن يکيکه  ده، توانستياهتمام ورز يمحل يها دن داستانيرشتة نظم کش  به

  .را رونق بخشد ييسرا مهم داستان
 ييسرا داستان روش ينيد، يمذهب يت تضادهايهند و موجود ياسياوضاع س  به وابسته

ل يزبان را تشک يفارس يشعرا ييغنا يها ک شاخة مهم داستاني يدر موضوعات محل
با که  بود ير خسرو دهلويد اميه داستان آفرين رويدر اکه  ين کسينخست. دهد يم

. ٣را گذاشت ينيد، يمذهب يها داستان يوياد غايبن» و خضرخان يدولران«نوشتن داستان 
  .دن ممکن استينام ن عنعنهيا يمنطق ک نوع ادامهيرا  يفان ين جهت، مثنوياز ا

 يثنوم. ت استيب ١٢٧٩عنوان دارد و شامل » خانهيم« يريکشم يگر فانيد يمثنو
. است ياخالق، يمختلف تصوف مسايلنبوده، حامل  ينيگانه و معيسوژة  يمذکور دارا

 ير و آب و هوايعت کشميوصف طب يو عرفان ياخالق مسايلبرابر » خانهيم« يدر مثنو
و  يعرفان يتوان محصول تفکر غن يرا م ين مثنويدگاه، اين دياز ا. ان داردينما آن جاي
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  ٢٤٠  قند پارسي

  

  .دياو نام يهنر يشاهکارهاشاعر و از زمرة  ياخالق
ر يمذکور فراگ يمثنو. ت عبارت استيب ٢٢٧٨از » مصدراالثار« يفان يگر مثنويد
» خانهيم« يمثنو به يا ه و محتوا تا اندازهيبوده، از لحاظ غا يتصوف، ياخالق مسايل

سلک   به يگنجو ينظام» سراراال مخزن« يرويرا در پ »مصدراالثار« يفان. قرابت دارد
  :كرده است ن اشارهين چنآ  به باچة داستانيآورده است و در د ريتحر

عت خود را ينة طبيسف يدان نکته يايو شناوران در يط معانيچون غواصان مح”
 کنار است، روان کرده، يب يصورت تنگ و در معن  که به سراراال در بحر مخزن

ن ياند، ا کف آورده  به شمار يار و لعل بيق جواهر بسيتوف ياريدست  به
شان يز بدآموز نشده و چنگ در دامن متابعت اين يابجدخوان مکتب ساده لوح

ساحل انداخت و آن را فراهم   به چند يا زهيزده، فراخور استعداد خود خزفر
  .١“ساخت» مصدراالثار« به آورده، مسما

-١٦٥٦( ١٠٦٧سال  به حساب ابجد  که به ديآ يرون ميفاتش از نامش بيخ تصنيتار
  .ستا يمساو) ٥٧

ن يف ايتألکه  د گفتيبا. گانه ندارديمصدر عبارت بوده، خطّ سوژة  ٨از  يمثنو
  : قول خودش  که به انهيبزرگ صوف يمثنو

ــن   ــت اي ــاز مسيحاس ــخة اعج   ٢هاســت ايــن  داروي بيمــاري دل  نس
  .ديرا همچون شاعر بزرگ متصوف در قلمرو هند اشتهار بخش يفان

 ينظام» کريهفت پ«در جواب داستان » هفت اختر« يريکشم يآخر فان يمثنو
 مذکور را يده شاعر مثنويما رس به مطابق معلومات. ده استيف گرديتأل يگنجو

، رانيشاه ا :چنين استمختصر داستان آن . ده استير بخشيگ عالم زيب اورنگ  به
ش يمراد خو  به جهت آن که شاه. شود يد ميخورش، نيدختر شاه چعاشق  اهللا جالل

ن يبا ا. ورزد ياهتمام افزون م ين کام ستاند، هالل نام جوانيدختر شاه چرسد و از ب
ر، ي، کشميفرغانه، غزنه، هر يش گرفته، رهاره از شهرهاين پيمقصد او راه کشور چ
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٤١

مراد   به رانياهللا و هم هالل در ا نتها هم جاللدر ا. کند يدن ميد يتبت، ختن و ختا
  .رسند يش ميخو

 و نييرسم و آ  به راجعکه  ده استيمختلف کوش يهرهاش  بههالل ضمن سفر  يفان
نه، ين زميدر ا. دبيان کن ن مناطق رايمخصوص ا يعنصرهاو  آنها سخن کرده يها سنّت

قات جداگانه و مشخّص يبوده، تحق يقو يليز خيداستان ن يشناس و مردم يخيجنبة تار
  .خواهد يم

 يه، مطالعة آنها از دانش قوبود يناتمام فان» خمسه«ن چهار داستان ين طور، ايهم
ها در چند مسئله  ن داستانيدن ايبا آفر يفان. دهد يم يشاعر گواه يو فلسف يعرفان

  :کامگار شده است
  داد؛ را هنرمندانه ادامه ييسرا خمسهروش  .١
ن عنعنة يمروج ساخت و با ا يرا در موضوعات محل ييسرا صلح کلّ و داستان ةيغا .٢

  داد؛ يرو را ماهرانه دوام و ترقّر خسيان، از جمله امينيشيپ
 يعرفان مسايلفصل  نمود و در حلّ و يسع ياخالق، يعرفان يها در تکامل داستان .٣

  .شد جالب را سزاوار يدستاوردها يو تصوف
با عنوان  ير حسن عابدياماستاد با اهتمام  ١٩٦٤سال در مذکور  يها يمثنو

  .ددنيطبع رس به نگر يدر سر» يريکشم يات فانيمثنو«
گر مقام او در قلمرو  افادهکه  ز متعلق استيچند اثر منثور ن يقلم فان به ن،يدر برابر ا

باچه بر يد« ،»دبستان مذاهب«، »العلم نيشرح ع«آثار مذکور از . باشند يم ينثر فارس
و  يو عرفان يگوناگون فلسف مسايل که به عبارتند» نيالمؤمن نجات«و » مالشاه يمثنو

  .دتخصص دارن يمذهب
 که دربارة د گفتيبا. اردخاص د يتموقع» دبستان مذاهب« ين آثار منثور فانيدر ب

مختلف  يها شهياند او متعلق بودن اثر  به و در واقع يا نبودن فانياثر بودن  يمؤلف اصل
 »دبستان مذاهب«ت يمنسوب  بهها نسبت  تظاهر شک و گمان يعامل اصل. اند دهيارائه گرد

 يو. هم نام خود را ذکر نکرده است يمؤلف در مقدمه بارکه  در آن است يفان  به
د مختلف در يد عقاين موجب تولياکه  کند يم ينگار معرف عنوان نامه به ش رايخو

  . ده استياثر گرد ينسبت مؤلف اصل



  ٢٤٢  قند پارسي

  

ن اثر را با يدانسته، ا يقلم فان به را منسوب »دبستان مذاهب«که  ييل معتمد آنهايدل
و  ي، آلماني، فرانسويسيمانند انگل  به ا،ين زبان دنيچند  هب ياند و حتّ دهكر ينام او معرف

س يدر آغاز دو دستنوکه  ياند، همان رباع ترجمه و نشر کرده يهمچون مال فان…
ن يهمچن. ستيقلم فان  به متعلّقکه  آمده است يئ، واقع در لکهنو و بمب»دبستان مذاهب«
ده، همچون يمذکور ذکر گرد يش از رباعيپکه  زيرا ن »ديگو يمحسن فان« تشان عباريا

  .١اند استفاده برده يفان به »دبستان مذاهب«ت يمنسوب دربارةشة خود ياند  ياستدالل قو
، ٢اند رد كرده يفان به ن اثر رايت ايمنسوبکه  گر محقّقانيد گروه ديدر مورد عقا

را  يا جداگانه ق ويق عميو تحق يشان بررسيبحث اکه  ديرس يا جهينت  به توان يم
ن همه تضاد در ياما با ا. رون استين رساله بين امکان از حوصلة ايچنکه  خواهد يم

  .٣آمده است ينام فان به ن اثريها ا اکثر فهرستها و کتابخانه
 که دربارة ستين کتابيجامعتر» دبستان مذاهب«نه، با آن همه اختالف نظر ييآ هر

مات آن يه و تعليزردشت دربارةاز آن جمله، . دينما يمشخّص م يان مختلف بحثهاياد
توان ارزش آن را  ين وجه ميا که به ده استيان گرديجالب و مستند ب يليخ يها شهياند 

ن يدر ا. ان مقرر نموديد زردشتيو عقا» اوستا«همچون سرچشمة مهم در شناخت 
  .٤ميا بحث کرده يا حده يخصوص ما در مقالة عل

ق نثر نوشته يطر  به بوده،) فصل(م يتعل ١٢ر يفراگ» ن مذاهبدبستا«از لحاظ محتوا 
ان يو اد يآموزش مکاتب فلسف يبراکه  است ين اثر از زمرة آثار جامعيشده است و ا
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  گستري او فاني کشميري و هنر سخن  ٢٤٣

زبان  يات فارسيان برجستة ادبيسرا از سخن يريکشم يفان در پايان بايد گفت که
 تشخصر برخاسته، چه در نظم و چه در نثر يکشم يادب از حوزةکه  استهندوستان 
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 ير چون غنيندگان ادب و عرفان کشمين نمايدا كرده، در ظهور بهتريز مقام خاص پين

  .اشته استدگران يو د يريکشم

  منابع
 .١٩٨٣الهور،  ،النفايس مجمع ،علي خانالدين  سراج، رزوآ .۱

  .١٩٨٦دهلي، ، دمي کشمير کلچرل اکا، ١ج  ،)توضيحي فهرست(ت ادمي مخطوط ااک .٢
  .١٩٧٥دانش، : دوشنبه، حيات و ايجاديات خسرو دهلوي ،.بقايف م .٣
  .١٩٦٠ نگر، سري، ٢ جلد ،تاريخ کشمير، حسن، پيرغالم .۴
 ١٨٨٦ نگر، سري، تاريخ اعظمي ،مري هخواجه اعظم ديد .٥

  .١٩٨٦عرفان، : دوشنبه، منتخب اشعار ،مقدمه فاني کشميري ،.يف ش ديوانه .٦
  .١٩٦٧ کراچي،، ۳و  ٢ ج ،کشمير شعراي ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام .۷
  .١٩٦٨نگر،  يسر، )زبان اردو به (،                            ،سروري، عبدالقادر .۸
  .١٢٩٠ بهوپال،، صبح گلشن ،سليم، سيد علي حسن خان بهوپالي .۹
  .شمسي ١٣٢٦ بمبي، ،الخيال مرآت ،شيرخان لودي .۱۰
  .١٣٧٣ تهران، ،چاپ هفتم ،٢، بخش ٥جلد  ،تاريخ ادبيات در ايران ،صفا، ذبيح اهللا .۱۱
  .ظفر خان احسن، دهلي ،صحيح محمد اسلم خانت به ديوان ظفرخان احسن، .۱۲
  .١ ةشمار. ٧جلد . ١٩٥٩حالل،  ،محسن کشميرى ،ظفرخان، محمد .۱۳
  .١٣٣٥ تهران، ،شعراي پارسي زبان کشمير ةايران صغير يا تذکر ،اني خواجه عبدالحميدعرف .۱۴
. دهنده و مؤلف مقدمه و توضيحات ع منتخبات، ترتيب ،غني کشميري مقدمه ،.غفّاراو ع .١٥

  .١٩٧٨عرفان، : دوشنبه، غفّاراف
  .٢٠٠١، عجم احياي ،دبستان مذاهب و ارزش آن در آموزش ميراث آيين زردشتي ،.غفّاراوا ض .١٦
. چاپ آماده کننده و مؤلف مقدمه و توضيحات ش  به منتخب اشعار، ،فاني کشميري .١٧

  .١٩٨٦عرفان، : دوشنبه، .يف ديوانه



  ٢٤٤  قند پارسي

  

: دوشنبه، زند. ا.ميرزايفه ا م.زير تحرير ا .فهرست نسخ خطي آکادمي علوم تاجيکستان .۱۸
  .١٩٦٨دانش، 

 .١٣٣۴ بمبي، ،االفکار نتايج ،قدرت اهللا گوپاموي .۱۹

20. Askari S. H. Dabistoni–i–mazohib and Diwan-i-Mubad, Indo-Iranian Studies, 
New Delhi, 1977. 

21. Ethe H. Catalogue of Persian, Turkish and Hindustani Manuscripts in the 

Bodleian Library, Oxford, 1889, Part I. 

22. Hollister, John Norman. The Shi’a of India, London, 1953. 
23. Ivanov W. Concise descriptive catalogue of the Persian Manuscripts in the 

Curzon Collection of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1924. 

24. Kirmani, Waris. Dreams Forgotten, Aligarh, 1986. 

25. Marshall D. N. Mughals in India. A Bio-Bibliographical survey of manuscripts, 
London and New York, 1985. 

26. Rieu Charles. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, 

London, 1879, Vol. I. 

27. Sprenger A, A catalogue of the Arabic, Persian and Hindustani MSS of the 

Libraries of the King of Oudh, Vol. I. ,Calcutta, 1854.. 


