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  فاني کشميري
  ∗سيد امير حسن عابدي

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  :گويد صاحب صبح گلشن مي
پذير کشمير و در تالمذة ملّا يعقوب صرفي کشميري  نواياِن خطّة دل از خوش”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :کشمير رفت فاني خيلي خوشحال گرديد سمت استاندار به  به٤وقتي که ظفر خان احسن
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  فاني کشميري  ١٥

  

  که ابر فيض ظفر خان کامگار آمد  ر باز رنگين شدـبهار گلشن کشمي  
فاني عاشق دختر رقاصي بود که ظفر خان هم . اما بعداً بين آنها مخالفت پيدا شد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :گردد باشد و بدين نحو آغاز مي  تاريخي مي
 که باشد همچو داغ الله دلسوز  الهي آتـش عشـقـي بـرافـروز  



  ١٦  قند پارسي

  

  :گويد بعداً شاعر مي
  يوسـف نـامزد سـاخت      زليخا را بـه   

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

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

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

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

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

  شـکوه است  باميان اهـل دانـش

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

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

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

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

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

 اهللا نـام اسـت ّدرو شـيخي محب

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

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

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

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

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

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

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

 امــوهني نــم مــاس هـرآوردم بـب



  فاني کشميري  ١٧

  

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

  وزير اعظـم شـه شـيخ ابوالفـضل        
 سـيد نامــة عظمـي فرســتاد بـه

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

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

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

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

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

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

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

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

 در عيش و طرب را باز کردند

  ِوداع آن در و ديــوار کردنــد 
  هـا تـدبير کردنـد    بهم ديوانـه  

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

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

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

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

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

  تـوان يافـتاني کي تـدلس ن بهـازي  جان ز عشق دلستان يافت دلم صد  



  ١٨  قند پارسي

  

کنان از بام افتاد و باالخره او  ي از طرف خانة موهني رد شد و او گريهجنازة موٰس
  .هم درگذشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م در بحر  ۱۵۵۷/ه ۱۰۶۷
 نظامي نوشته شده اسرار مخزن
 .است



  فاني کشميري  ١٩

  

جنون کشيد و يک دو مرتبه او را مصحوب نفران معتمد خويش از  کارش به
دست زرگران قبيلة وي  دست عسسان يا به اش برآورد هر نوبت يا به خانه
  …افتاد

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

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

  هرچند هـواي دل زدي جـوش      
   زالل حيـــواندر پـــيش نظـــر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تـو بـستم     با عهدي که نخست  
  برخيــز کــه فکــر خــود نمــاييم

 اهـت آگــشته اسـه نگـا آنکـت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  حـــالم کردنــد ترحمـــي بـــه 
  چنـان غمـي سـپردند    برده بـه  

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

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

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

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

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

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

 دـه دانـرا چنانچـتا حال م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  چون اشتر عيد و گاه قصّاب    
 ماننـدة سـيب سـال گشته

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

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

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

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

 وشــرامـن فـه را بکـن واقعـاي

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

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

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

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

                                                   
  .١٠٩- ١٨ص , ٢ج , التواريخ منتخب  .1
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 قرن هاي مهم يکي از کتاب
دبستان «, يازدهم هجري

فاني منسوب شده   به»مذاهب
 .که کامالً اشتباه است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  کوهـود جاي داراشـر بـسزد گ   حوض او حوضة فيل کـوهبود  
*  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  ٢٦  قند پارسي

  

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

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

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

  مصدراآلثار ز بس نـام اوسـت      
 بود اثرهاش چو از حـد فـزون

  يک اثرش صورت اتمام اوست    
 آمـده تـاريخ ز نــامش بـرون

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

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

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

 تـار ازوسـب تـروشني صبح ش

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

  نوبـــت آرايـــش افـــالک شـــد
 ديدة بخـت همه بيـدار ازوسـت

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

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

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

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

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



  فاني کشميري  ٢٧

  

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

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

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

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

  اول از آسمان عـشق مجـاز    
  ثاني آن سه نسخه ميخانـه     

 اآلثـار ثالث آن سـه مـصدر

  شده نازل کتاب نـاز و نيـاز       
  ميش گشته عقل ديوانـه   کز

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

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

  توان برد فاني اين تقـويم      مي
 زيب ملک سـتان شاه اورنگ

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

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

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

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

*  
  عشوه هم محو در تماشايش  م شـهاليشـناز شيداي چش  

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



  ٢٨  قند پارسي

  

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

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

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

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

ــه  ــسان پيمان ــت ب   دســت بيع
 در پـي شــاهــد خـرابــاتي

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

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

  پـا ز ناشـکيبايي عـشق بي  آرايي حسن سرگرم مجلس  
*  

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

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

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

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

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

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

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



  فاني کشميري  ٢٩

  

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

  نيست کـشمير از بدخـشان کـم       
 هست پايـش ز سـبزه در زنجير

*  
ــه مــي   اهــل عــالم آب نمايــد ب

 اريـدرو ج يـوهاي مـده جـش
  هاي شراب  ها همچو شيشه   کوه

 گشته کبـک کهـساري بط مي
*  

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

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

  رـير آن نهــوي شـه آب جـريخت
*  

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

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

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

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

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

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

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

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



  ٣٠  قند پارسي

  

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

  اهــل آن ملــک گرچــه انــسانند
 از لبـاس بـشـر همـه عـريـان

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

*  
  ير مهيب روي شان همچو روي ش    

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

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

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

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

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

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

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

  فارســـي در برابـــر عربـــي اســـت
 زن و مـردش تمـام تـرکـي گـوي

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

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

  چين همه خوشرويليک چون اهِل
*  

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

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

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



  فاني کشميري  ٣١

  

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

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

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

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

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

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

*  
 که در طرح غزل چون ما کسي استاد نيست بس

  تـبنيـاد نيـس ت بيـا يک بيـن شـعر مـر زميد
*  

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

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

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

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

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



  ٣٢  قند پارسي

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  آب حسـرت در دهـان آفـتاب انـداخـتـيم  هر سحر کز شيشه در ساغر شراب انداختيم  
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  فاني کشميري  ٣٣

  

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

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

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

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

*  
  زده خنـجـر بيـرة پـان کمـر  خونريزي عاشقان هر سحر به  

*  
  ســير گلــشن هندوســتان نوبهــار آمــد بــه

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

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

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

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

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

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

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



  ٣٤  قند پارسي

  

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

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

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

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

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

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