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ومند و شگفت جاودانه گاه بريعنوان مرکز و جا  بهيالدي چهاردهم منل قرير از اوايکشم
ران يمور از اي سادات در دورة پرآشوب و دستخوش تيچون تعداد, ديآ يشمار م به
فکر از  ن بزرگوار و روشني از سالطيکي. با و دلربا مهاجرت کردندي زين واديا به

 در دربار يعنوان زبان رسم  به رايفارس) م ١٤٢٠-٧٠(ن يالعابد ني زيريسلسلة شاهم
ت يس سانسکريار آثار نفي بسي ويباني و پشتيخود اعالم نمود و تحت سرپرست

د و مر درآيرشتة تحر ر بهيت در کشميسانسکر يخين اثِر تارياول» ينيترنگ راج «جمله از
 يريزبان کشم به» خايوسف و زلي «ي برگردانده شد و اثر فارسيفارس به» مهابهارت«

 يا العاده شرفت و تحوالت فوقيها از پ  مغولةر در دوريکشم, نيپس از ا. ترجمه شده
ها در قرن  غولپس از سقوط م. دي برخوردار گرديبارآور فارسث مرکز پرثمر و يح از

 .دندياقتدار رس به) م ١٨١٩-١٨٤٦(ها  کيو س) م ١٧٥٣-١٨١٩(ها   افغانيالديهجدهم م
شرفت يمثل سابق رونق و پ) ي فارسادبياتزبان و  (يمطالعة فارسنيز ان ة آندر دور

  .ر نگه داشتندي مغول را در کشمداشت و رسم و رواج درباِر
قرن هجدهم در  ي فارسادبيات وضعيِت يمالنظر اج  با نمودم کهين مقاله سعيدر ا

  :ميان نماير بي در کشميالديم
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ان يم در خانوادة اع ١٦٤٤گ در سال يرزا محمد کامل پسر عادل بين ميالد اکمل .١
تحت وي را م شد پادشاه مغول شاهجهان يتي که يوقت. جهان گشود چشم به
بعداً . سربرد ه بيهل در ديي ابتدايزندگ  بانيبنابرا. ش درآوردي خويسرپرست

د و تحت نفوذ راهنما و ي ورزيانه و روحاني صوفير برگشت و زندگيکشم به
آمد و در يري کشميئاهللا گنا بي بزرگوار خواجه حبي و صوفيسرپرست روحان

قه و روش يو مالحظة رسوم و آداب و طر, جهت مشاهدهرا  خود يتمام زندگان
ن جهان رخت ياز اسالگي تاد و چهار م در هف ١٧١٨ در سال يو. انه گذاشتيصوف

نگر دفن شد که آرامگاه پرشکوه و ي سردر (Mile)ل يه مائد بهک يسفر بست و نزد
دتمندان يکنندگان و عق ارتيکز زا از مرخودد که ندکر بنابراي او پرعظمت 
 .شود يمحسوب م

ان و ي شايگاهيرود که جا يشمار م  و عارف برجسته بهياکمل سخنور صوف
 يو. عهده دارد  بهري در کشمين بلخيالد  موالنا جاللةمند در برابر مقام و مرتبارج
م يم و حجي ضخي عرفاني مثنوين روميالد  جاللي روش مثنوازد ي و تقلپيروي به
 شصت هزار شعر ي بر چهار جلد دارايساخت که مبن» بهارالعرفان«عنوان  اب
ده سرود که دانش يدر قالب قص» سرارمخبراال«عنون   باهم يگري اثر ديو. باشد يم

. دهد ينشان مرا  ي وي و روحانيفلسفة عرفان  بهق راجعيق و عميو علم و فضل دق
در سال و ش شده يراين و وي تدوياهللا الهور يتوسِط ول ن اثر جاودانه بهيا

ها و   بوده که داستانيرين شاعر کشمي اوليو. ديچاپ رس  بهم ١٩٣٢/ه ١٣٥٠
طور مثال داستان  به. ديسلک شعر کش  را بهي و بومي محلّيوحان ريدادهايرو
ر يرا م» بهارالعرفان«وي  معروف يمثنو. ديتوان د ي مي فارسيدر مثنو» الکنندن«

ن خود را ي آرامگاه اکمل که زمي و متولّي و فارسيدانشور عرب, ياهللا کامل بيحب
  .کرد  منتشرم ١٩٦٢/ه ١٣٨١در سال , کرده بودوقف 

٢. ف بهر بوده يلم از هندوان کشماد اسلم سمحمپس از پايان . اسالم شد که مشر
عالم  م در خدمت شاه ١٧٠٧و در سال دهلي سفر نمود  رساندِن تحصيالتش به

سال   بهِت خودفار برگشت و تا ويکشم بهاما پس از مرگ سرپرست . اشتغال داشت
داشت را  ي محسن فانيد افتخاِر شاگري در شاعريو. ديم همانجا اقامت گز ١٧١٨
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.  بودييلم در اصل شاعر غنااس. ر بوديناز زمان خود در کشم هيکه شاعر نامدار و ما
 ة در کتابخانيکي ي خطّةن سه نسخيداشت که از ا) وانيد( کالم ة مجموعيو

دوم در کتابخانة رضا رامپور و سوم که ناقص است در , الهور, دانشگاه پنجاب
نگاشت » ليجنگ ف«نام   بهيا دهي قصيو. باشد ينگر موجود مي سريقيکتابخانة تحق

 .دهد يرا نشان ماو  يه عالقه و دلبستگي شعر رزمةنيز در زميکه ن
 يو.  بوديشغل بازرگان به بود که يري پسر برهمن کشم»رذآ«تخلّص بهم ,شاه وانيد .٣

او ا وفات يخ تولّد ياما تاکنون در مورد تار. کرد ي مي زندگيالديدر قرن هجدهم م
دهد که  يش نشان مي در نظم خويسال خشک  به راجعيدگاه وياما د.  ندارميسراغ

 غزلياتداست که مجموعة ي پي وغزلياتاز . م اتّفاق افتاد ١٧٤٠وفاتش در حدود 
. ساختم  ١٧٢٩/ه ١١٤٢ر در سال يچند ج پي برادر خود دليخواهش و آرزو به
 در يو. ه استديما رس  بهيفارس بهکه آثارش ر بوده ي کشمن شاعر هندويين اوليا

تصوف و  ل بهيگر همعصر مايا بود و مثل شاعر ديگ جوي ملّا داراب بدشعر شاگر
داست که ي داشت که از آن هوييواِن شعر غنايا دي مجموعة کالم يو. عرفان بود

ه شياند  بااني بييوايش به کامل ي و دسترس بودهرادست و برجسته و م رهي چيشاعر
 برگ ١٢٩واِن او مشتمل بر ي دقِص ناي خطّةک نسخي. تش دايق عرفانيو افکار عم

 .شود ي مي و پاسدارينگر نگهداري سريقيدر کتابخانة تحق
 اما ,بودشده  اگرچه شاعر کم شناخته ,بود» بلبل «اش ملّا محمد اشرف که تخلّص .٤

کس را  چي هيذهب اشخاِص مغير از يو.  داشتيا العاده  و اخالق فوقيستگيشا
ر يدر کشم» ريد«نام   بهييم در روستا ١٦٨٢ در سال يو. دکرف نيف و توصيتعر
همان در م چشم از جهان فروبست و  ١٧٥٦عرصه وجود گذاشت و در سال  پا به

 يري کشميقين رفيگفتة محمد ام  بهبنا . روستا در قبرستاِن خانوادة خود مدفون شد
س يکرد و در کار درس و تدر ي ميزندگ» ريد«ه اسم پدرش داوود بود که در د

در سبک و ) يمثنو(خته وافر شعر بود و خمسه يبلبل عاشق و فره. اشتغال داشت
 يک مثنوي فقط ين پنج مثنوياز ا. ديسلک شعر کش به, ي گنجوي نظامةوة خمسيش
. دشو ي مير نگهداري کشميقي که در کتابخانة تحقجاي مانده به» رضانامه«عنوان  به

ن شاعران ي از نخستيکياشرف بلبل ملّا محمد . د استيحال ناپد گر تا بهيه دياما بق
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داد و يرو ه و حماسه مربوط بهين دفعه داستان رزميرود که اول يشمار م  بهيريکشم
ان ي دردناک کربال را در شعر بيزي و کشتار و خونرعنيداستان شهادت امام حس

شمول زنان   بهي هفتاد طرفدار و حامعنيه امام حسانات همراين جرينموده که در ا
ن ي از ايگر ويد دي ناپديچهار مثنو. دنديشهادت رس و بچگان و افراد خانواده به

 :قرارند
ر نوشته ين دفعه در کشمي است که اولين داستان عاشقانه محلّيا: لاارزن و حم  :أ 

 .باشد يک هندو ميآن  که قهرمان شده
 شيوِة  دارد چون بهي عرفانيژگي وين دو مثنوي ا:هشت اسرار و ديهشت تمه  :ب 

 . استنوشته شده» ي گنجويکر نظاميهفت پ«
» رضانامه«خود  ين مثنوي در آخرها ين مثنويهمة ا بهبلبل : مهر و ماه  :ج 

 دسترس ي فارسادبياتزبان و  دهد که به ي نشان مياشعار و. ده استکر اشاره
  .باشد ي ميعيوان و طب ساده و ريلي خيوة ويسبک و ش. کامل داشت

م در  ١٦٩٦در سال , داشتق يکه تخلّص توف» جو الله« بهق معروفيملّا محمد توف .٥
) م ١٧٥٤-٦٤(ون مل ي در زمان راجا سوکه جيو. ا آمديدن ر بهينگر کشميسر
سالگي  هشتاد و نه در م ١٧٨٥ در سال يو. ل آمدينا» ييالشعرا ملک«لقب افتخار  به

شاگردي  به بود و بعداً يري ملّا ساطع کشمد قبالً شاگريعرا در شيو. افتي وفات
 انگريم و ديکل, صائب, يجام, د حافظي و تقليرويپ  بهيو. دم درآيريمشتاق کشم

ات يرباع, غزليات يدارا» قيتوف اتيکل«و » قيتوف وانيد «.با و جالب ساختيشعر ز
را تن شاعر هفت شتمل بر م يئتيل هون مي ج هکراجا س. باشد يد و جز آن ميو قصا

د و ينو, عراج, حسن, نيمت, قيشا, قيند از توف بودعبارتد که خدمت گرفته بو به
  مربوطهاي ي مثنويق جهت گردآورياست توفي تحت نظارت و راين گروه. يماس
اگرچه بخش . دندشل يتشک» رياحوال ملک کشم«عنوان  ر بهي کشمياسيخ سيتار به
.  نامکمل ماندکارن يجتاً ايد و نتيقتل رس  بهسفانه راجا متأ.کار انجام شد ياديز
ن يااز  يند که بخش خاصّيگو يم.  ساخته شدبيتق شصت هزار يتوسط شا به

 دو يده دارايدست ما رس مانده و به ي که باقيخي تاريآن مثنو. فتن ريب از يمثنو
چک تا دورة وسف شاه سلسلة ي است به که مربوطبود ق ي ساخته از توفبيتهزار 
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 يقين اثر ارزشمند و گرانقدر در کتابخانة تحقي اينسخة خطّ. )م ١٦٠٥(ر يجهانگ
 ,چاپ رسد ر اتّفاق افتاد بهي که در کشميخي تارين مثنوياگر ا. شود ي مينگر نگهداريسر
 . داشتده خواي خاصّهفادستت و اياهم

م  ١٧٠٦ن شاعر در سال يا, عبدالوهاب شائق .٦
 ي ونگاران طبق تذکره. د شدنگر متولّيدر سر

فة نماز يمسجد بود که وظ) امام(ش نماز يپ
ِث ي از حيو. داد يپنجگانه را انجام م

ز ي متخصّص و کارشناس نيسينو خيتار
شاعر برجسته و عنوان  به. شود يمحسوب م

 در يا ژهيت ويدست شهرت و محبوب رهيچ
اين  را از يه پادشاه و کداشت) م ١٧٥٤-١٧٦٤( راجا سوکه مل ييزمان فرمانروا

 در مورد احوال يادي معلومات ز. گماشت»ري کشميسينو خيئت تاريه«ث عضِو يح
نگر يدر سر م ١٧٦٨/ه ١١٨٢ در سال يو. ا نشده استي فراهم و مهي ويزندگ

 شصت هزار يدارا» االسالم اضير«عنوان  ادر شعر باو  يخيافت و اثر تاريوفات 
ر تا يِد اسالم در کشمول در مورد ور بخش او.است در دو بخش منقسم  وتيب

احوال   بخش دوم مربوط بهاست وک سلسلة چ) م ١٥٧٩-٨٢( وسف شاهيدورة 
خ يش, يسين اويمحمد ام, يشِياز جمله نورالدين ر) ريفق (يشِي و کرامات ريزندگ

ن اثر ي اينسخة خطّ. گر استيو اشخاص د برهمنان يمخدوم حمزه و بعض
 .شود مي ير نگهداري کشميقيارزش در دو جلد در کتابخانة تحق ابجاودانه و 

 ير زندگي در کشميالديدر قرن هجدهم م» ِتکّو« بهتخلّصمچرو  داس کَيبهوان .٧
. عهده داشت ر بهي در دولت افغان در کشميانيکرد و مقام و منصب سزاوار و شا يم

 غزلياتاشعار و ده است فقط چند ي نرسما اطّالعي بهاد ي زياحوال و آثار و راجع به
 يد و برخيچاپ رس م در لکهنو به ١٩٣٢جلد دوم در سال » ريبهار گلشِن کشم«در 

 .ده استکران ي مطرح و بري کشميتذکرة شعرا در ِتکّو. ال.ي جياز احوال را آقا
٨. ر بود که در ي برهمنان کشمي از خانوادة اشراف»خوشدل«چرو متخلّص بهرام کَ ايد

 در علم و فضِل يخانوادة و. افتي ر تولّديدر کشم» يناوارير«م در  ١٧٤٣سال 

ملّا محمد اشرف بلبل يکي از 
شمار  نخستين شاعران کشميري به

رود که اولين دفعه داستان  مي
رويداد  رزميه و حماسه مربوط به

 و عو داستان شهادت امام حسين
تار و خونريزي دردناک کربال کش

 .را در شعر بيان نموده
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او مستخدم افغان بوده که منصب و .  داشتي شهرت سزاواريت و فارسيسانسکر
گر ي ديشهرها بهکابل و   بهيفة اداريمنظور وظ  به.ر داشتي در کشمي عاليجا

 نامدار و خته که مورچرو وارسل کَربيپسرش بگفته طبق . افغانستان مسافرت کرد
ر وفادار خان و سعادت يخوشدل در خدمت وز, بوده» خيالتّوار مجمع«سندة ينو
 خوشدل.  نامه نوشته بوديريدوستان کشم  خان اشتغال داشت و از کابل بهيعل
شود  ي شناخته ميالديور در قرن هجدهم م هيناز و ما هيسنده مايعنوان شاعر و نو به

علل   به رايو» ريبهار گلشن کشم«سنده ينو.  داشتيت خاصّکه در شعر و نثر مهار
. ش نموده استيو ستاف يق تعرياقت عميت و ليو عوامل استعداد خداداد و صالح

ر يزدر  يآثار گرانقدر شعر و نثر فارس. م چشم از جهان بست ۱۸۱۱ در سال يو
 :دهد ي را نشان ميا العاده ت فوقيشود که اهم ينقل م

 از اشعار يدر بعض. م ساخته شده ١٧٠٣ که در سال »موعة شعرمج«ا ي وانيد  :أ 
 .ده استش مطرح يي هندوةشه و افکار فلسفي انديو

 .ر استيف احوال کشميف و توصيتعردر  که »ري کشميمثنو«  :ب 
روح در آن باشد که  يتا مي از بهگوت گي فارسين ترجمه نثري ا»يفارس يتايگ«  :ج 

 .ديتوان د يمرا ت ي متون سانسکرياساس
 است و ه نوشتيقينة موسيکه در زمباشد  ي مين هم اثر نثري ا»سرور ترانة«  :د 

 .شود ميده دي ين روميالد و از جالل» ديو سام« از ين عبارت و اقتباساتآ در
  .شود  ميير نگهدارينگر کشمي سريقين چهار اثر در کتابخانة تحقي اي خطّيها نسخه

 خود را در چراگاه و يهاو گايقت و, چران بودهوشبان و گا: محمد رضا مشتاق .٩
خوانده  را مي ين روميالد د اشعار جالليچران ير مي کشميبايمرغزار سرسبز و ز

د که در دل يدا گرديفته و شيقدر متأثّر و ش ني ايعي طبي و شادابييباي از زيو. است
او  تولّد يخ و جايتار.  ساختي برپا شد و شعر در فارسييشوق و شور شعرگواو 
در دهد که  ي نشان مي ويوان فارسيافت و ديم وفات  ١٧٣١ست و در سال ي ندايپ

دو . کرده استر استفاده يزار کشم  سرسبز و زعفرانطبيعته و استعاره از يتشب
ک نسخه در کتابخانة رضا ينگر و ي سريقي در کتابخانة تحقيوان وي دينسخة خطّ

 .باشد رامپور محفوظ مي
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.  مهاجرت کرديدهل به ير بوده ولي کشمي غالب از اهالم ساطع فرزند ملّايعبدالحک .١٠
رزا داراب ي ميد بود و بعداً تحت سرپرستي در شعر قبالً شاگرد الال مِلک شهيو
  شاه عالم بهادرتحِت سرپرستي  بود اول ي که در دهليوقت. ا آمديگ جويب
ر يشمک به يبعداً و. قرارگرفت) م ١٧١٣-١٧١٩(ر يس خو سپس فر) م ١٧٠٧-١٧١٢(

 ياشعار و. هستوان شعر ياو صاحب د. کرد م وفات ١٧٣٢برگشت و در سال 
 يرويصائب پاز  و در غزل يعرفاز  هديدر قص, ميکلاز  يدهد که در مثنو ينشان م

نگر و کتابخانة رضا رامپور ي سريقيز در کتابخانة تحقي نيوان ويد. رده استک
 .شود ي مينگهدار
قات ي تحقدانشجوياننشمند پس از استقالل هند بوده که ن داي اولِتکّو. ال.يدکتر ج

 ري کشميتذکرة شعران ي نخستي وو کرد يير راهنمايدر کشمرا  ي فارسادبياتزبان و 
م  ١٩٦٤ن کتاب در سال يا. نوشت» ري کشمي شاعران فارسةديبرگز«عنوان  را با

ر ي کشمي خود از اهالِتکّو دکتر .افتي  تهران انتشار درران و هنديانجمن اسرماية  با
 ي از دانشگاه تهران کسب نمود و جهت گردآوري فارسادبيات زبان و يبوده و دکترا

ن کتاب نوزده تن يار نموده است که در اي زحمات خاصّ و تالش بسين ادبين گلچيا
ده تن از نوزده شاعر سدة هجدهم که  را منتخب نموده يرينژاد کشم ي فارساناز شاعر

ان نموده يبرا  د احوال و آثار مختصر هر شاعرکر يمذکر  که شعر را يوقت. مرا ذکر نمود
ز در آخر کتاب يترجمه کرده نرا تا ي بر چهارده شعر از بهگوت گي مبنيمثنو. است
  .ده استآور

,  بنگالگر هند مثلي ديها التيتوان در ا يمانه مي و تالش و زحمات صميسع با
 يآسان  بهرهيغ ش و پنجاب ويآندراپراد, پرادشايدام, اتراپرادش, بهار, آسام, سهيار

ر و ي همواره تحت تأثي و محلّي بوميها  چون زبان, کرديآماده و گردآوراشعاري را 
الت و ي ادر هر که است ي فارسادبيات يم براين خدمات عظيا. ندا هبود ينفوذ فارس

آثار ن ياتا . دآورده شودگراشعاري  م ١٩٤٧قبل از  تادش استان در هند و پاک و بنگال
, ها کيس, مسلمان,  هندويعنيراث مشترک هموطنان ما ي که هر دو ميشعر و نثر فارس

ن را يت ماست که اين مسئوليا. دنرون يب اً ازحتمو  ي و نگهداريگردآور, ره بودهيغ و
 يون اعانت دانشگاهيسيکمدر , ن دولت هنديا  بهراجع. مي بکني و پاسدارينگهدار
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(U.G.C.) ,هند يالتي و وزارت آموزش و پرورش ايوزارت آموزش و پرورش مرکز 
ق و ي تحقةني که در زمي دانشوران و پژوهشگران فارسي برايباني و پشتيکمک مال  بازين

  .دکن ميحمايت , پژوهش عالقه دارند
ر يژه کشميو  در هند بهي فارسادبيات در گسترش زبان و ِتکّوخدمات صادقانه دکتر 

از  يو بخش مهم  هنديها التي از ايکير يکشم. باشد يالعاده و گرانقدر م نامة فوقکار
ان مسلمان يو دربارگذشته ان يکه آنجا در فرمانروااست  (Indian Union) هند ةياتّحاد
ز در ي نيدر حال حاضر زبان فارس. رفتندي پذي و رسميعنوان زبان دولت  به رايفارس

کند که مردم و  يفاء مي اييسزا به و سهِم يش اساسر نقي و فرهنگ کشميزندگان
 عشق و عالقه ي فارسيها شهي و اندادبياتگسترش و توسعه زبان و  به ياديت زيجمع

  . دارندي خاصيو دلبستگ
) م ١٨٤٦-١٣٣٩( ري در کشميعنوان شعر فارس ا در پروژه باال بِتکّوگر دکتر ياقدام د

لندن در سال , نجلسآلوس , يبرکل, ايفورنيلا کياه  دانشگاهيهمکار  بان کتابيا. بود
باره ن ير ادبنده . ده استکر ذکرر را ي کشمين کتاب شعرايدر ا. ديچاپ رس م به ١٩٧١
  .منتشر شداي  مقالهم  ۱۹۶۷مارس , ۱ ش, ٢٠ ج, کايرانيا اندو نمودم و در مجلّة يبررس

 در چهار فصل منقسم »ري در کشميشعر فارس «ِتکّوآثار ارزنده و عالمانه دکتر 
 م و فصل چهارم راجع ۱۷۵۱ تا ۱۵۸۹مغول از سال   به فصل سوم مربوط.هست

بخش خاصّ فصل سوم و چهارم . باشد يم م ۱۸۴۶ تا ۱۷۵۳ها از  کيها و س افغان به
 يموضوع اصل يباشد که بحث و بررس ي ميالدي قرن هجدهم مي فارسادبيات  بهمربوط
ان ير را بي کشمي منابع و مراجع شعر فارسِتکّودکتر ها  ن فصليدر ا. است بنده يو اساس

در را  ي فارسادبيات يج و ترقّيترو  به راجعي و انتقاديحينموده است و مطالعة توض
ها و   افغانيها  دورهيط. داده است  قراري مورد بررسيالدير در قرن هجدهم ميکشم

ان نموده است و يز بحث و بينرا ات انين جري ا. نداشتيت و آشتير امني کشم,ها کيس
احوال و آثار شاعران برجسته مثالً   به راجع. مطرح شدي شعر فارسيژگيچهرة زمان و و

ملّا محمد , ملّا اشرف, رذوان شاه آيد, لمااسلم س, رزا کامليم, ايگ جويرزا داراب بيم
 , رضا مشتاقمحمد, رام خوشدل ايد, چرو داس کَيبهوان, قيعبدالوهاب شا, قيتوف

 ي مثنوةن متّو که خمسيبهاءالد, )م ۱۷۹۹ :م(ر يت فقيگوپال پاند,  ساطعميعبدالحک
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 يرخ نامدار خواجه محمد اعظمؤم, ان رسانديپا بهم  ۱۸۰۰در سال را  »گنج پنج«
  .اند  کردهيره بحث و بررسيغ  و)م ۱۷۶۵ :م(

 يقير اثِر تحقيکشم دانشگاه ي بخش فارساسبق سين رئيالد دکتر شمسشادروان 
د رضا مشتاق کشم«عنوان   بهيجدمشتاق .  نمودتأليفم  ۱۹۶۴در سال » يريمحم
. ام باال ذکر نمودهدر بنده هم ن باره ي در ا و بودهيالدي که شاعر قرن هجدهم ميريکشم

خ ي تارةني شاعر در زمةنامه و کارنام ين در کتاب خود در مورد زندگيالد دکتر شمس
گر آثار يد.  استابراز عقيده کردهنحو ماهرانه و محقّقانه   بهري در کشميارس فادبيات

,  آخر انجام شدهة که در دو دهيالدي قرن هجدهم مي فارسادبيات  به مربوطيقيتحق
  :شود ير نقل ميزشرح  به

 .م ۱۹۵۴, يماآل  از موهن ال,»ري کشميقيموس« .۱
, تهران, ن از دکتر محمد باقريش و تدويراي و,»ايگ جويرزا داراب بيات ميکل« .۲

 .م ۱۹۶۰/ شه ۱۳۳۹چاپ 
, ريکشم, ريانتشارات تعم, يقين رفي از محمد ام,»احوال و آثار ملّا اشرف بلبل« .۳

 .م ۱۹۶۰چاپ 
 .م ۱۹۶۱ ,تهران, هنِد نو, ِتکّو. ال.ي از ج,»ري کشميشعرا« .۴
اهللا  بيبتدوين جلد اول از ميرزا ح, از ميرزا اکمل بيگ کامل, »عرفان بهار« .۵

 .م ۱۹۶۲/ه ۱۳۸۱, سرينگر, کاملي
 .م ۱۹۶۳ ,تهران, ِتکّو. ال.ين از جي تدو,»يفان وانيد« .۶
, يشدان ريالد حسامسيد ن از يتدو:  از محمد اصلح,»ري کشميتذکرة شعرا« .۷

  .م ۱۹۶۷ ,يکراچ
  


