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  مقيِم کشمير يبعضي شعراي ايراندر احواالت 
  ∗سيد انوار احمد

طول و عرض کشمير از اوايل قرن  ه فرهنگ و ادب ايران بثير و نفوِذأنشانات ت
ظهور آمدن  هکه اين ديار زير سلسلة سالطين کشميري بود ب ي وقتيميالدچهاردهم 

ن اسالم خاک بيي دين ممعروف پيشوا,  علي همداني سيددر ظرف اين زمان. کرد آغاز
 لدينا در اين اوان سلطان شهاب. رميمنِت خود مشرف نموده بودِم پمقد هکشمير را ب

ِت چهار ماه بخش تا مد  موصوف در اين وادي فرح سيد.ن بوداريکة پادشاهي متمکّ بر
. کردندمند   دين و ايقان بهرهوضاِتفي  بهمساعي تبليغي تودة مردم را  بهاقامت داشتند و

 علي همداني و همراهان او  سيد, اين منطقهمردِم  بهدادن عقايد و اصول دين براي ياد از
ورة فرمانرواي د ه علي همداني ب سيدردند و در وهلة دومب مي کار ه فارسي را بزباِن

اند که  نويسان گزارش داده تاريخ.  بر اين سرزمين قدم رنجه فرمودندلدينا سلطان قطب
 همداني بودند و تا  سيدرفقا در معيِتتن  سفر دعوت و عزيمت تقريباً هفتصد در اين

 دين کار و ابالِغ ه اين رياست ب مؤمنين در اطراف و اکنافِِمدت شش ماه اين گروِه
سفر معاودت رهسپار شدند رفقاي عديد  هسعي کردند و هنگامي که حضرت موصوف ب

  .نده گذاشترا براي اشاعت دين در اين خطّ
کنندگان اسالم از ايران و   سلطنت اين پادشاه ورود صوفيان و اشاعتدر عهِد

قصد  هديارهاي شرق ميانه آغاز شد و در نتيجة گشت و گذار اين مجاهدين اسالم ب
 لدينا سلطان قطب.  اين ايالت ترويج يافتميان ساکناِن  ايران درزبان و ثقافِت, دين ابالِغ

                                                   
  ).هند(بيهار ,  دانشگاه پتناات فارسي ادبياستاد بازنشستة  ∗
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شعر فارسي گرايش   بهظام سلطنتي هوادار علم و ادب بود ووجود گرفتاريهاي انت با
  :گردد شرح زيرين مندرج مي هاز يک غزلش دو شعر ب. داشته فراوان مي

  اي ست در هر خانه وز لب شيرين تو شوري  اي هـمي پروانـت عالـمع رويـگرد ش هاي ب  
  اي هـگانـبي رب واي تـاينس الـح را ناـآش  خورم خون جگر ي مييناـچندين آش  بهمن  

اين وادي ورود   بهمنظور ارشاد و هدايت ه علي همداني ب سيدکه حضرت در زماني
مثالً يک شاعري بود . گو اينجا موجود بودند چند سخنوران فارسي, فرموده بودند

سرزمين کشمير قطعة   به همداني سيد خاوري که بر ورود مسعودمحمد سيد  بهموسوم
  :يده بودمندرجه زيرين را سراي

  رد نکوـه کـم سبعـقلير ِاــسي  ردانــِه مـلي شـ ع سيدرـمي  
  دايت جوـر ازو هـاهل آن شه  مش کشميرز مقد مشرف شد  
   بجو» شريفمِِمقد«م از ـگفت  م او رادــخ مقــاريـ تاِلــس  

يک درويش دورانديش و هم يک , صفا  با علي همداني يک سالک سيدحضرت
شمار معتنابه از قلم معجزرقم خود  ههاي ب مقام بود و رساله ليعالم برجسته و عا

 ,»ذکريه رسالة«, »رسالة مکتوبات«, »العارفين رسالة منهاج«مثالً . معرض تحرير آورده بود هب
 علي  سيداين رسايل و ديگر نوشتارهاي. غيره  و»رسالة نفسيه« و »الحقايق رسالة کشف«

  .ت سرينگر مضبوط استهمداني در کتابخانة مرکز تحقيقا
خيلي . آيد  ميحساب هترين حکمرانان شهميري ب العابدين برجسته سلطان زين

خوش محضري و , بيتعصّ بي, صفات سعة نظر  بهانديش بود و جسور و جزم, دانشمند
 امير تيمور درباِر هت طويل بسلطان موصوف تا يک مد. آراسته بود وارستگي طبع

شرفت و ارتقا در شعبة صنعت و هنر تحت انتظام ملک تيمور را  پيماندگار بوده و فروِغ
 فضل و اربابِِ  باط معاشرت و ارتباچشم خود مشاهده کرده بود و او از مواقِع  بهاو

که زماِم  ور شده بود و هنگامي مقدار بهره اقتدار و شاعران عالي مقامات ذي, دانش
منظور بهتري   به و معلومات خودبناي مشاهدات بر, دست گرفت هحکمراني اين وادي ب

آورد و همزماِن اين  عمل ه جديد بو بهبود آوردن در طرز و آيين سلطنت اقداماِت
فعئاسباب و مسا  بهي خواه راجعتهاي ترقّاليه  بهشعر و ادب فارسي هم, يِل مادو توج 

دورة سلطان . وداستواري گامزن ب  بهمندي فراوان اين سلطان بر جادة اعتال و ارتقاء هعالق
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ساعد و خيلي مالعابدين از اين رو براي ترويج و گسترِش ادب و ثقافت فارسي  زين
  .برکت بود با

ي علماي عظام و قطع نظر از دانشوراِن محلّ
صوفيان کرام از ايران و ترکستان در اين ايام 

برخي از . سرزمين کشمير وارد شده بودند به
قرار ذيل  هاين مشايخ و دانشوران ارجمند ب

  :بودند
, لدينا موالنا جالل, ملّا حافظ بغدادي, موالنا حسين غزنوي, ملّا علي شيرازي

  .غيره  گنج بخش ولدين بيهقي و حضرت بهاءالدين ناصرا سيد,قاضي مير علي
 يکي از کارهاي ارزنده و درخور تحسين که در حوزة ادب و فرهنگ فارسي

اين موسسة .  تأسيس دارالترجمه بود,هدف توفيق رسيد به العابدين  سلطان زيناهتماِم به
اساتيد شايسته و قدرتمند از اين . هاي دارالعلوم نوشهره بود  يکي از شعبهمفيد و مهم
 کتابهاي عربي آثار گرانماية برعالوه . خدمات مترجمي مشغول بودند هدارالعلوم ب

د توسيع و تداول علم و هنر قص هب. شد سسه برگردانده ميؤسانسکريت هم در اين م
خواست موانع و اشکال لساني برطرف  ميان مردم عامه از طبقات مختلف سلطان مي در

بود که اعتنا ل قاببراي برگرداِن کتابهاي سانسکريت اين اداره خدمات پانديتها . گردد
  بودند و بر اين بنا ملّا احمد کشميريمسلّطنحو احسن  ه فارسي هم بزباِن هآنان ب

نظير و خيلي مفيد  يک اثر بي, ترنگيني ياري و معاونت اين برهمنان مهابهارت و راج هب
اند که معکوساً  ر شدهنويسان متذکّ  فارسي درآورد و تاريخزباِن هشناسي را ب تاريخ  بهتعلّقم

بعد از سلطان . شد  سانسکريت برگردانده ميزباِن هکتابهاي عربي و فارسي هم ب
گر سالطين مانند سلطان حسن شاه و سلطان حيدر شاه در ضمن توسعه العابدين دي زين

  . فارسي کارهاي مفيد ايفا کرده بودو ترويِج ادب و فرهنِگ
بخش و استوار   ديار کشمير رضايت سالطين چک محيط سياسي و اجتماعِيعهِد هب
 اجتماعِيآميز در جريان زيرين احوال  انگيز و اضطراب وجود عوامِل فتنه ولي با. نبود

صورت حال ادب و شعر قابل تحمل بود و زياد دستخوِش آشفتگي و خرابي , اين خطّه
تشويق و  هکردند ب  را پيروي مي)ع( علي شيعاِنلِکسسالطين چک که م. نگشته بود

از تزک جهانگيري اين اطّالع 
آيد که در چهاردهمين  دست مي به

ساِل سلطنت جهانگير بابا اصفهاني 
رش کرد و عم در کشمير زندگي مي

 .در آن زمان حدود صد رسيده بود
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يوسف شاه و حسين شاه خود . سرپرستي شعرا و ارباب فضل و دانش متمايل بودند
پير غالم حسن در . کردند  نميت هنروران اهمالسرا بودند و در حمايت و تقوي سخن

  :اين مورد اظهار داشته است
 چکان حسين شاه چک که در سخن گستري طبع عالي داشت و پس در عهِد”

  .“ة شعر و سخن اندک رواج يافتحرف, کرد پرورش و قدرداني سخنوران بسيار مي
 و توجهارة بذل  و هنروران معروف از ايران و قرب و جوار ايران چون دربشعرا

ن ديار حرکت يسوي ا هابعدة معتن ه کشمير آگاهي يافتند بقدرداني از جانب شاهاِن
امير علي و موالنا مهدي ,  بابا طالب اصفهاني,ميان اين صاحبان هنر ملّا نامي از. کردند

ي در اصناِف علوم ديگر هم استعداد يسرا مير علي عالوه بر هنر سخن. درخور ذکراند
فاضل دوران و صاحب نطق و ,  زمانةامعلّ”پير غالم حسن او را . داشت لعاده ميا فوق
سکون و آرامش زندگي   به ساية حمايت و مکرمِت شاه حسيناو تحِت. گويد مي“ بيان
  .راندذگ مي

پير غالم حسن دربارة قريحة . ياب بود يوسف شاه خود يک شاعر خوشفکر و معني
 هو کشميري بديه, هندي,  فارسين داشت و اشعاِرطبعي موزو”گويد که  شعري وي مي

  .“گفت مي
  :باشد شرِح ذيل مي هچند شعر از غزلهاي او ب

  ة معجز نماي اوستـند جذبـزوِر کم  خود نراند ه جمازه را بر مجنون بيليٰل  
*  

  ون استـة پرخـ غنچاِنـان بسـدل پر درد من جان
  رحمي نه پرسيدي که احوال دلت چون است چه بي

.  يوسف شاه وابسته بودنددرباِر هغني بت امين مسمحمد از قبيل موالنا احمد و عراش
. داد نگاري مهارت کامل نشان مي ويژه در واقعه هدست بوده و ب موالنا احمد شاعري چيره

موالنا احمد در اشعار . بار کشمير قحطي زده شده بود  سلطنت يوسف شاه يکدر اياِم
  :نمايد ه ميذيل بر اين واقعه اشار

  کردند ال ميـاني خيـلب ن  کردند گر نظر بر هالل مي  
  دـردنـک يـاز مـن آز بـده  کردند ود دراز ميـ خگردِن  
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اوضاِع ادب و , وجود اينکه يوسف شاه خود هنرپرور و شاعري هنرمند بود با
جة پستي بود و اين صورت واقعي نتي  بهرفته آشفته و متمايل هم  او رويعهِد هفرهنگ ب

اي مابين   خصومت و نفرت فرقهِتعلّ هخيز بود که ب اسفناک احواِل شرانگيز و فتنه
يکديگر در جنگ  هردو گروه با.  بودظهور آمده هت در آن ايام بسنّ  و اهِل)ع( عليشيعاِن

و کشت و قتال گرفتار بودند و در ايام حکومت يعقوب شاه پسر و جانشين , و جدال
ت و مناقشات مابين پيروان سنّ.  بودهمملکت خيلي زبون و تبايوسف شاه اوضاِع اين 

گري چند علماي عظام مانند  در اين کشاکش و ستيزه.  فزونتر گشته بود)ع(شيعان علي
» حسن تاريخ«که پير غالم حسن در  طوري. فانه شهيد شده بودندسأ متيقاضي مير موٰس

آميز  بد و اعمال تعصّت و سرسختي در عقاي شدموجِب هبيان کرده است که ب
ولي در اين مورد از .  پرخاش و پيکار بر اين سرزمين مستولي بودتشيع ماحوِل اهِل

مين صلح و آشتي مساعد و أت هم صرف نظر نبايد کرد که در تسنّ انديشه و روية اهِل
چون جلوگيري از اين اوضاع وخيم از حيطة قدرت مردم کشمير . آميز نبود مسالمت

داؤد خاکي همراه شيخ يعقوب  جرم باباال, شد  هر روز فاسدتر مي و احواِلبيرون بود
 ديار کشمير شهنشاه  زشت و موحِش هندوستان شدند و از احواِلصرفي عازِم

 اکبر را مستحضر کردند و براي مداخلت و معاونت در اين معاملة فجيع لدينا جالل
 ِف مغوالِن تصر کشمير تحِتةخطّتقاضا کردند و اين قضيه خيلي طول کشيد تا اينکه 

 يالت راا اکبر اين لدينا سال هزار و پانصد و هشتاد و شش جالل بههند درآمد و 
 سلطاني چک متدرجاً در اين ايام  حکومِتقدرت و نفوِذ.  خود الحاق کردمملکِت به

 کاهش و شکست متمايل بود و بالمقابِل لشکر منظّم و يکپارچة مغولها در يک به رو
اگرچه بعد از شکست خوردگي . هزيمت مواجه شده از ميان رفت  بهت کوتاهيمد

ر سياسي و حاکميولي ,ِت بيگانه دلشکسته شده بودنديکچند ساکنان کشمير بر بناي تغي 
که اين تبدل موجب فالح و خوشحالي در معيشت و معاشرت بود و  در صورتي

 زودي اين صورت جديد را اهِل همده بود باستحکام و استقالل در انتظام سلطنتي پديدآ
 مغول همراه آشتي ِنامورأ سعادت تلقّي کردند و تحِت انتظامات اداري مکشمير موجِب

فنون ظريفه , باغباني, تجارت, هاي زندگي مانند صنعت و هنر و سالمتي در تمام شعبه
ي پديدآمدت مثبت و ترقّو ادب و فرهنگ وضعي.  



  ٢٤٨  قند پارسي

  

سالسل مختلف از ايران و مناطق   بهتعلّقيخ و صوفيان م مشامقارِن اين احواِل
انديش و صفاکيش حال   حقمساعي اين بزرگاِن ه ب,کشمير تشريف آوردند  بهميانه خاور

ميان مردم عامة   و فداکاري درمهرباني, اخوت و دلسوزي, و هواي صلح و آشتي
مغول براي پرورش و   شاهاِن کشمير در عهِد اجتماعِيظهور آمد و اوضاِع هکشمير ب
ميان سخنگويان  ت ازبدين علّ. دشسابقه خيلي مساعد   شعر و ادب فارسي بيپيشرفِت

ت بذل و بخشش جه ه هند ب شاهاِنترغيباِت هفارسي که از ايران و همسايگي ايران ب
 محيِط. گذاشتند  کشمير پاوادِي هسرزمين هند وارد شدند عدة زياد هم ب  بهجوق جوق
 براي اين شعراي ارجمند خيلي سازگار و ياعتبار صورت و معٰن  بهن زمانکشمير در آ
 تا يک مدتي اينجا اقامت داشته, کشمير آمده بودند  بهبعضي از اين شعرا که. مساعد بود

درحاليکه برخي از اينها در اين ناحيه دلنشين خوشتر از , وطن خود مراجعت نمودند به
چند شعرا .  ايشان اينجا سپهري شد حياِت آخِرو اياِمن اختيار کردند بريِن توطّ بهشت

  .شود اين قبيل مورد مطالعة اجمالي قرار داده مي از

  بابا طالب اصفهاني
آباد و هم  در شاهجهان. هند ورود کرده بود  بهبابا طالب اصفهاني در آغاز ايام شباب

ر گشته آنجا شهر و ديار ديگر اين کشور چندي سکونت داشت و بعداً عازم کشمي
 لدينا يابي جنبِش جالل آوري و تسلّط بابا اصفهاني چندي قبل از هجوم. ماندگار شد

هاي طبيعت در اين  جمال و جذّابيت جلوه. آنجا ورود کرده بود,  کشميردياِر هاکبر ب
حور و مفتون ساخته و تحت تأثير نقشهاي رنگ رنگ اين سسرزمين بابا طالب را م

گذراند و غالب  قيد و وارسته زندگي مي درانه اختيار کرد و بي روش قلن, ارضةخطّ
  .ماند اوقات او در عبادت و رياضت مستغرق مي

 هند مانند مقدار از دولت مغوِل بابا اصفهاني را مالزمت و مصاحبِت ارباب عالي
 متس شاراليه بامبار  يک. غيره ميسر بود حکيم ابوالفتح گيالني و, فيضي, شيخ ابوالفضل

 و ديپلماتيک ت مهماين مسئولي. سفير از طرف بادشاه اکبر و والي تبت گسيل داشته بود
العاده انجام داده بود و بعد معاودت از اين مسافرت او  فراست فوق ارا بابا اصفهاني ب

خدمت ابوالفضل تقديم  هاي ترقيم نموده ب متضمن عجايب و غرايب آن منطقه يک رساله
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که  سپس وقتي. کرد داخل» اکبرنامه« مختصر را در ةلذکر آن سفرنامراخّؤداشته که م
نشين شد بابا طالب اصفهاني بر عهدة صدر اعظم استان گجرات  جهانگير اورنگ

خانان تماس حاصل کرد و در ِ خانخان حيم عبدالر  بامنصوب گشته بود و اينجا او
  .ها سراييد ستايش وي قصيده

انجام دادِن بابا طالب اصفهاني بعد از 
 خدمات جليله در حضور اکبر و جهانگير

 اطّالعاز تزک جهانگيري اين . کشمير بازگشت به
آيد که در چهاردهمين ساِل سلطنت   ميدست هب

کرد  جهانگير بابا اصفهاني در کشمير زندگي مي
. و عمرش در آن زمان حدود صد رسيده بود

اين » نامة جهانگيري اقبال «مؤلّفمعتمد خان 
افزايد که او   ميکند و  دربارة بابا طالب اصفهاني را تصديق مي جهانگيريتزِکظة حمال

ي جهانگير رخت از جهان بست و در آن هنگام ِسنش از صد تجاوز يدر اواخِر فرمانروا
ريحه و قي يسرا طالب اصفهاني يک دانشمند ارجمند بود و در هنر سخن بابا. کرده بود

خيز و لطيف  ات اين شاعر خيلي معني رباعيةويژ هب. ي بوداستعداد طبعي وي بسيار عال
 را در تزِک گردد که جهانگير آن شرح ذيل مندرج مي هات وي بيکي از رباعي. باشد مي

  :آورده استخود در
  ريزي و آستين فشاني که چه شد خون  اني که چه شدـفراق خود چش هزهرم ب  
  دـه شـچ هـک دانيـتا ب ارـبفش مـخاک  اي غافل از آنکه تيغ هجر تو چه کرد  

  :و اين هم از اوست
  ريخت وز طرح نگاهش آب حيوان مي  ريخت دي فتنه از آن سرو خرامان مي  
  ريخت اش جان مي آمد و از کرشمه مي  د از نازشـچکي  ميابـت و عقـرف مي  

  :اين يک بيت هم از اوست
  شوي و بدنام ميشويم و ت ما کشته مي  شوي رة ايام ميـه شهـيا کـرون مـبي  

سال هزار و  هذکر آمده است وفات بابا طالب اصفهاني ب هب» عشق نشتر«که در  طوري
  .وقوع آمده بود هسي ب

ظفر خان احسن  کليم با
داشت و  ربط و قربت مي

در ايام اقامت وي در 
خان او را   کشمير ظفر

مورد تقويت و حمايت 
 .قرار داد
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   جان قدسيمحمدحاجي 
م در مشهد مقدس  ۱۵۸۳ هجري مطابق ۹۹۱سال  ه جان قدسي حدوداً بمحمدحاجي 

تخلّص خود را ,  بودف گشتهس مشرزيارت روضات مقد هبر بناي اينکه ب. زاييده شد
قي اوحدي در تذکرة خود آورده است که قدسي در اوايل زندگي ت. ناً قدسي کرديمت

ک در گرايش ذهني  بود ولي بعد از زيارت حرمين شرفين و ديگر اماکن متبرپيشهار عطّ
دهلي   به شاهجهانعهِد هبخت ياوري کرد و عازِم مسافرت هند شد و ب. او تغير پديدآمد

 شاهجهاني دريافت کرد و در رديف درباِر هشت و بالفاصله اجازة شرفيابي بپاگذا
 شاهي قدسي قصيداي در درباِر هکمي قبل از باريابي ب. مالزمان شاهجهان شامل شد

 عبداهللا .هزاري بود سرود مدح عبداهللا خان که يکي از امراي شاهجهان و منصبدار هفت
از خود رفته گشته که او را مشتاقانه در آغوش از استماع اين قصيده آن درجه شيفته و 

وي  هب, که خود پوشيده بود را از تن بيرون کرده گرفت و پهلوي خود نشانيد و لباسي
هاي گرانبها  زهيجا  بهييسرا طور صلة مدح هاليه چندين بار قدسي را بکرد و مشار اعطا

سال  ه شاهجهان برباِرد ه و مساعدت او بتوجه هتفيض فرموده بود و پس از اين بسم
اي که قدسي در مدح بادشاه  اولين قصيده. يافت ييم رسا ۱۶۳۲هجري مطابق  ۱۰۴۲

قدر مورد پسند  سرود از لحاظ محسناِت صورت و معني خيلي جالب و نغز بود و آن
ذا دهان قدسي را در صلة قصيدة ٰه» الخيال ةأمر «مؤلّف قوِل هخاطر شاهجهان افتاد که ب

  :باشد طور مي در اين بابت اين» الخيال ةأمر«عبارت . کرد ز جواهر پربار ا هفت
پادشاه ,  جان قدسي قصيدة زيباتري در مدح صاحبقران ثاني خواندهمحمد”

 شما داد کسي ديگر هگفت که انعامي را که عبداهللا ب, بخشش عبداهللا شنيده بود
بار دهن  اد که هفتتواند بدهد و سپس انواِع جواهر را خواست و دستور د نمي

در جلوي او طشتي از طال نهاده شده بود و هرگاه . کنند قدسي را از جواهر پر
  .“ريخت شد جواهر را در آن مي که دهنش پر مي

  :گردد الذکر درج ذيل مي چند شعر از قصيدة فوق
  رانــقـاحبـ صانِيـن ثـلة ديـناي قبـدر ث  اي قلم بر خود ببال از شادي و بگشا زبان  
  انــاهجهـن شـاِن زمــاقـبال خـلة اقـقب  اـفـدق و صــبه صـش کعـرينـروي آفـآب  

  ميان ن برـرخ دامـتش زد چـاز براي خدم  ز ازلـ کمحمد دينـلا ابـر اول شهـجوه  
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  انـدر امن و امـت مصـجوهر شيخ شجاع  ف الهــر لطـمـت مضــرامـرِج کـر بـاخت  
مناسبِت بهبودي و شفايابي  هکه قدسي ب يهجري هنگام ۱۰۵۴و در آغاز سال 

 بر تبريک و ياي مبٰن زدگي يک قصيده آرا بيگم دختر شاهجهان از عاللت آتش جهان
ه هت سراييد و در صلة اين قصيده بتهنيآوري يک مبلغ هنگفتي از شاه دريافت  تم
انعامات   بهار جشنهاي متنوعزمناسبت برگ ههاي مزبور قدسي ب اين جايزه عالوه بر. کرد

قدسي . ي سرفرازي يافتيالشعرا خطاب ملک هشرف گشته بود و سرانجام بمچشمگير 
ميرزا ابوطالب کليم . حق شد  بهم در کشمير واصل ۱۶۴۶هجري مطابق  ۱۰۵۶سال  هب

  :سال وفاتش از مصرعة زيرين برآورده است
  )ه ۱۰۵۶ (»منم زندان شدچدور از آن بلبل قدسي «

ت مرگ ناگهاني علّ همور کرده بود ولي بأ مشاهنامهي نظم کردن شاهجهان او را برا
  .اتمام برساند  بهاين وظيفة عظيم را نتوانست

مثنوي . باشد  ميرباعي و قطعه, مثنوي, غزل,  آثار قدسي مشتمل بر قصيدهاِتکلي
يک . بحر متقارب سراييده شده  بههزار بيت در هفت» ظفرنامة شاهجهاني« بهموسوم

يک مثنوي ديگر هم در تعريف کشمير .  ستايش باغات شاهجهان در کشميرمثنوي در
که در توصيف کشمير و کوه و  مثنوي. نظم کشيده است ه بنامه ساقينوشته است و دو 

حسن و هنرمندي بيان  ه آن ديار گفته خيلي جالب است که در آن مناظر طبيعت را بدمِن
  :باشد ل ميشرح ذي هچند شعر از اين مثنوي ب. کرده است

  :دهد  مشکالت راه کشمير را توضيح مياول
  لـ باطيد از راِهــتوان رسـق نـبح  کلـر مشـيـمـع رِه کشــود قطـب  
  وي کمر نيستـي کوه را ميکه گو  بر نيستـت خـمگر زين راه باريک  
  ارـدة خــر در ديـمـوي کـد مـخل  وارـک خونخـاريـن رِه بـم ايـز بي  
  دهـن ره چون گره در تار مانـدر اي  اندهـان برفشـت از جـگروهي دس  
  تـاسـيـرک دنــه گام اول او تـک  تــداسـر پيـميـر از رِه کشـ فقرِه  
  تنـت از جان گذشـکه گام اول اس  از اين ره چون توان آسان گذشتن  

کرد و بر سرزمين جنّت نشان  ولي چون شاعر اين راه صعب و دشوار را عبور
مشاهدات ,  سبزه زارهاي اين خطّه را تماشا کردهاي جميِل کشمير قدم نهاد و جلوه

  :نظم آورده است هطور ب خود را اين
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  ر برزد بهشت از خاک کشميرـکه س  اک پاک کشميرـمير و خـخوشا کش  
  رــتازه و ـــدن او تــــگاه از ديـن  ورـت کشـروي هفـر آبـميـو کشـچ  
  تانـد گلسـش صـلاـر نهـر هـيـاس  تانـاغ و بسـروي بـر آبـميـچه کش  
  بهشت و جوي شيرين آب الر است  ار استـم بهـة چشـرمـوادش سـس  
  را کاروان نـاي تـاس رـگـدي ارـهـب  روان را اــجـا اينـمـن و وـشـود نـب  

کي از غزلهاش شعري چند از ي. سرايان ممتاز در عصر خود بود قدسي يکي از غزل
  :گردد مثالً اينجا درج مي

  بغل در انـحرم گونه دـدلي اما چه دل ص دارم
  طوفان در بغل هچشمي بخون در آستين اشکي ب

  نـوي چمـوي تو سـذرد از کـر بگـبا گـباد ص
  لـان در بغـردد تا کند بوي تو پنهـگل غنچه گ

  دار اوــدي ذّتـاز ل ات زهــغم گـدنــخ ازمـن
  کان در بغلـي دل دزديده پياـه راحتاز هم ج

  اي رد نامهـت گيـي در دسـکس ت هرـ قيامروِز
  انان در بغلـوير جـوم تصـش  ميحاضرمن نيز 

  ر گليت براي سـم منّـکش بان کي ميـاي باغ
  لـتان در بغـگلس ود دارمـخ نهـسي ايـاز داغه

  ارض بر فگن يک صبح دم تا از ضياـبرقع ز ع
  در بغل تابان را خورشيد بحـص رامشـخ گردد

  کليم کاشاني
ولي اوقات آموزش و تربيت تا ,  اصالً از همدان بود»کليم« بهميرزا ابوطالب متخلّص

کاشاني بيشتر شهرت دارد  بهاين بنا او بر. تي طويل در کاشان طي شده بوديک مد .
 تعليمات رساندِنپايان  همنظور تحصيالت عاليه عازم شيراز شد و بعد ب هاواِن جواني ب در

سلک مالزماِن شاهنواز   بهسرزمين هند قدم گذاشت و هخود در زمان سلطنت جهانگير ب
ف خود ألوولي کليم بدين جهت که از رنج فراق و دوري از وطن م. خان پيوسته شد

 هنر و فضل او موافق آرمان و موجب آنکه بدبختانه متاِع هخيلي دلتنگ بود و هم ب
وطنش مراجعت نمود   بهجرم نزديک امراي آن وقت نشده بود الهتوج آرزويش مورِد
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را فراِغ بال و آرامش نصيب نشد و بعد دو سال و نيمي بار دوم  ولي اينجا هم او
 رحل »االمين روح« بهميرجمله متخلّص  باصعوبِت سفر هند کشيد و در اين وهله کليم

مش را داشته مقد  و اعتبار زياد مي جهانگير نفوذدرباِر هاالمين که ب روح. اقامت افکند
 توجهِل ذوجود اين ب با. حرارت و اشتياق او را استقبال کرد  بامحترم داشت و

 مقام  جهانگير در حصوِلدرباِر هاي از جانب ميرجمله کليم ب مخصوص و احترام شايسته
 شهبانو يکي از اسباب موجه اين ناکامي و محرومي اين بوده که. و مرتبت توفيق نيافت

داشت و بيشتر اوقات اشعار   نميجهان نظر کرم و عنايت سوي اين شاعر معطوف نور
  .داده گيري و تنقيص قرار مي کليم را مورد خرده

در آن زمان کليم در جستجوي يک سرپرستي حامي و گرم گستر در شهرهاي اين 
خدمت ابراهيم  هبيجاپور رسيد و ب  بهکرد و در طي اين ولگردي او کشور سرگرداني مي

هدف خود نايل نيامد و   بهاي تقديم نمود ولي عادل شاه فرمانرواي آن ديار يک قصيده
 را دستگير کردند و يک رخدادي افسوسناک در بابت اتّهام جاسوسي او  بهافزون بر اين

گري و شفاعِت شاهنواز خان  ميانجي  بهآخراالمر. زندان ماند هتي بنتيجه او تا يک مدلبا
ي يافت و بعد از اين متدرجاً التفات و مرحمت اعياِن دربار شاهجهان را ياسارت رها از

 پسند زودي مورِد هتوانست تحصيل بکند و بر بناي استعداد خداداد و جوهر طبعي ب
 جان قدسي او محمدمنصبداران و ارباب امور مملکت گشت و بعد از وفات حاجي 

عوض نظم اشعاري  هکليم هم مانند قدسي ب. کردي را دريافت يالشعرا سمِت افتخار ملک
بار بروز  يک. آورد دست هافزا انعامات گزاف ب ت و مسراهميت  بامناسبت مواقع هب

اکبرآباد   بهروز شاهجهان از کشمير العيدين يعني نوروز و عيدالفطر که همان ِقران
راهم آمده بود مخارِج يک کرور روپيه ف هکه ب معاودت نموده بود و بر تخت طاؤسي

ِت عيدين و توصيف تخت مذکور جلوس فرموده و کليم يک قصيداي عزّا در تهني
  :باشد قرار ذيل مي هذا بمطلع قصيدة ٰه.  صاحبقران انشاد کردحضور سلطاِن هب

  اند چه گلهاي عيش بر سر سال فشانده  والـرة شـوروز و غــدم نـته مقـخجس  
 اين شاهکار شعري وي را قدرداني کرده .شاهجهان هنرپرور و جوهرشناس بود

  .او ارزاني داشت  بههزار و پانصد روپيه پنج
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اي ايفاد کرده بدين موجب او را  نام شاهجهان يک مرقومه هوقتي سلطان ترکستان ب
» شاهجهان« عنوان اسم خود  به)مغول شاه(داده بود که او  هدف اعتراض و ايراد قرار

حصِر مملکت شاه هند از مرز هند بيرون تجاوز نکرده و  که حد حاليدر, افزوده است
 اين خطاب بکه کليم از ايرادگيري والي ترکستان آگاهي يافت او در جوا همين. است

  :باشد خيز مي شعِر ذيل را سرود که خيلي مسِکت و معني
  ر استن مقر آبر من خطاِب شاهجهان ز  چون برابر است هند و جهان ز روي عدد  

 بداهت و سرعت ذهِن کليم خيلي مسرور گشت و اين بيت را در شاهجهان از
اي خطير سرفراز  زهيجا  بهجواب مکتوب سلطان ترکستان فرستاد و شاعر مزبور را

  .فرمود
م در مصاحبت شاهجهان  ۱۶۳۹هجري مطابق  ۱۰۳۴سال  هچندي بعد کليم ب

هاي   از جلوهکشمير درآمد و از ظرافت و شادابي سبزه و گلهاي اين سرزمين و هب
سحر زده گشته بود که از شاه موصوف براي و قدر شيفته  نآانگيز اين قطعة ارض  طرب

شاهجهان خواهش وي را پذيرفت و . بقية زندگاني خود را آنجا گذراندن تقاضا نمود
 خود را مشغول کرد تا  شاهجهانيشاهنامةسرانجام آنجا ماندگار شد و در نظم کردِن 

  .رحمت حق پيوست هم ب ۱۶۵۱ هجري مطابق ۱۰۶۲ال س هجا باينکه همان
داشت و در ايام اقامت وي در کشمير  ظفر خان احسن ربط و قربت مي  باکليم

  .درا مورد تقويت و حمايت قرار دا خان او ظفر
 تعريِف اکبرآباد در خصوصِِ. د سراييده استکليم مثنويهاي متعد, قطع نظر از غزلها

دارد و  ها مثنوي, ل ماندهکه نامکم» نامه پادشاه«عالوه بر , يرصعوبت راه کشم, قحط دکن
 ابيات مختص. اي سروده است مانند قدسي و مير الٰٰهي در تعريف کشمير هم مثنوي

مدح ظفر خان احسن از يک مثنوي کليم که دربارة تعريف کشمير گفته شد اينجا نقل  به
  :گردد مي

  انـر خـفـواب ظـق نـلـاِن خـجه  انـو احس دلـع اِغـب رايـپي چمن  
  گل است آشفته از هم چشمي خار  ارـربـد گهـف او تا شـاب لطـسح  
  اختـا تهي سـدِل کان و کف دري  ال خلق پرداختـانش بحـچو احس  
  زاوارـم سـش حاتـم داريـاتـخ هـب  دارـريـخ فـاو يوس قـخل بحسن  
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 خيلي جالب و شد ات ظفر خان احسن منعقد ميتوجهمجالس شعري که تحت 
که  يخيال بود و شعراي او خود يک شاعري معني طراز و نازک. بوده انگيز مي نشاط

ها يادآوري  در بعضي تذکره. کرد دلگرمي حمايت مي  بهجستند را  او ميدرباِر هتوسل ب
 صائب تبريزي و ميرزا ابوطالب کليم ,شده است که روزي در مجلس ظفر خان

ي ظفر خان پيشنهاد کرد که بيتي در وصف لبي يثناي شعرگودر ا. کردند ي مييسرا سخن
موافقِت هدايت خان  هب. د فکر سخن قرار بايد داکه زخم دندان خورده باشد را مورِد

  :واالمقام اوالً کليم اين مطلع را ارتجاالً گفت
  عقيق کنده را باشد  ميقيمت آري بيش  زخم دندان خوبتر کرد آن لب پرخنده را  

سپس ميرزا صائب هم .  مجلس بر اين بيت صداي آفرين بلند کردندجميع حضار
  :قرار ذيل طرح کرد هآوري ب بيتي در جواب اين نکته يک

  عا نشيندمد هه بـنقشي ک  لبش نشان دندان  بهباشد  
کليم از اين جواب .  مجلس شد ستايش و تحسين جمله اهِلاين بيت هم مورِد

گي آمد ولي حواس خود را جمع کرد و خورد صائب تقريباً تحت احساس شکست
  :خير اين شعر انشاد کردأبالت

  تر بود از گوهر ما زونـته فـت رشـقيم  که در اين بازاراند پيش اين جوهرياني  
لسيان جصائب از شعر مزبور خيلي ناراحت شد و آخراالمر اين شعر بديهاً پيش م

  :خواند
  دـداني کنـانـ زباِرـور اظهـع طـ شمشـپي  زبان خواهد کليم بي  ميتيره روزي بين که  

 صائب هم آماده. حد رنجيده گشت کليم بي, که اين بيت از صائب شنيد همين
  .جويانه ظفر خان از اين فتنه مانع آمد نزاع بود ولي سعي صلح به

 ييسرا ويژه در مثنوي هي کرده است و بيآزما کليم اگرچه در جمله اصناف سخن طبع
 سخن لزوماِت باشد و در اين صنوِف ستي او شايستة تحسين ميد ي چيرهيگو و قصيده

نگاري کليم توصيِف  در واقعه. انجام رسانده است  بهکمال هنرمندي هنگاري را ب واقعه
مخصوصاً . داده است ي قراريگو طبيعت و تصوير اوضاع و الواِن موسمها را هدف سخن

ر تبين ثّؤشيوة م هنج سفر را بسختي و ر, بهار و خزان, اشت صيف و ِفياحوال و کوا
درخشد و   ميي او در صنف غزل خوبتريسرا هاي هنر سخن ولي ويژگي. نموده است
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, آفريني  بر معنيياختصاصات غزلهاي او مانند غزلهاي شعراي معاصر او مبٰن
  .باشد غيره مي ايهام و, ايجاز, تمثيل, پردازي خيال

  :گردد ش مثاالً درج ذيل ميييکي از غزلها
  تـران گذشـگ رطل لمـتح از نـت تاب  تـوان گذشـپيري رسيد و موسِم طبع ج  
  روپس نکرد هرکه از اين خاکدان گذشت  تـدن دوباره نيسـِل ديـه قابـانـوضع زم  
  ن کاروان گذشتـن ايـد بار از کنار مـص  تـر نداشـاِع اثـتـه مـريـگ قـعش راه در  
  وان گذشتـم تـر عالـه از سـيا همتي ک  ميـعال  بهه بسازدـان کـهم رس ه بيطبع  
  تـگذش انـنش از اگر دـانـم امـن دـبن در  تـام نيسـقا تمـرد عنـا تجـش مـدر کي  
  تـان گذشـآن هم کليم باتو بگويم چس  شـود بيـبـات دو روزي نـي حيـامـدنـب  
  گذشت آن و نـزي دل کندن به دگر روز  آن و اين  بهيک روز صرف بستن دل شد  

  ر اٰلهيمي
هي اصالً از همدان مير اٰل  بهاهللا حسيني معروف تحمود امير حجم ولد لدينمير عمادا

م  ۱۵۸۵هجري مطابق  ۹۹۴سال  ه مضافاِت همدان تقريباً بمنبود و در اسدآباد 
سفر شيراز رفت و  هقصد فراگرفتن علوم فايق و فراتر ب هب. عرصة حيات گذاشت به پا

چندي بعد سوي عراق حرکت . آنجا در تحصيالت اشتغال ورزيدتخميناً سه و نيم سال 
 اين داشت و واقعاً از خوِف مکافاِت  قربت مينقطويان ِتفکر و فعالي  باهيمير اٰل. کرد

  هجري۱۰۲۱سال  ه کابل و قندهار براِه هفکر و عمل کفرآميز خود را نجات دادن ب
کابل مراجعت کرد ولي   بهز اينجا اجباراًاسباب ناگزير ا  بهآگره وارد شد ولي کمي بعد به

  .ردکآگره ورود   به هجري۱۰۲۴ساِل  هبار دوم ب
نويسان  را تذکره فضل و کمال آراسته بود و ذوق و قريحة شعري وي  بههيمير اٰل

اين شاعر قدرتمند در » عشق نشتِر «مؤلِّفقول  هب. اند  ستايش و تحسين قرار دادهمورِد
  .ي بودهيضي و حکيم شفاايران همطرِح آقا ر

قرار ذيل نوشته  هب» نامه شاهجهان«آورندة گرد, هيي مير اٰليسرا دربارة استعداد سخن
  :است
, لطف کالمش از قياس افزون, شعارش بلندآوازهاطراز سخنش بسيار تازه و ”

  .“جزالِت الفاظش از خيال بيرون
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  :شته استطور اظهار دا نظر خود را اين» النفائس  مجمع«و آرزو در 
الثبوت  مدر درستي مضمون و زبردستي زبان و تازگي خيال مير مذکور مسلّ”

  .“اند استادي وي قايل  بهاست و همه
فهم و  نگارد که مرد سخن  ميهيدر بابت مير اٰل» الشعراء ماتکل«و سرخوش در 
ناً تذکرة خود را ابتدا بنام او نموده استخوشخيال بود و تيم.  

  جهانگير پادشاهعهِد ههي بنويسد که مير اٰل آبادي مي  عاشقي عظيم,قعش نشتِر مؤلِّف
ذکر آمده که او  هب»  شاهجهانيطبقاِت«مالزمان سلطاني درآمد و در   بههندوستان آمده به

 ديوان فصاحت و الذکر او را سر دفتِر رخّؤم. مالزمِت ظفر خان احس بود هدر کابل ب
 جهانگير راه يافت و مصاحِب او درباِر هي وي بيهنمامعونت و ر هب. گفت البالغه مي شيخ

حمايت و تقويت   بهن بودکه شاهجهان بر سرير پادشاهي متمکّ گشت و بعدها وقتي
ميان  هي درمير اٰل.  بادشاه موصوف پيوستصِف مالزمان درباِر  به جان قدسيمحمد

 سفر  احسن عازِمکه ظفر خان هنگامي. داشت  شاهجهان جايگاهي واال ميشعراي درباِر
اليه پادشاه درخواست کرد مشار  بهکشمير  بهکشمير شد او را براي همراه خود بردن

هي در مصاحبت ظفر خان بالفاصله درخواست ظفر خان را پذيرفت و بالنتيجه مير اٰل
 خود را در اين ديار شاداب و بقية اياِم حياِت از اين بعد مير مذکور. کشمير ورود کرد هب

  .ز گذرانيدصفاخي
هي يک در تعريف کشمير مير اٰل. هي در جميع اصناف سخن قادر و توانا بودمير اٰل

حوضها و , باشد بر توصيف اشجار و اثمار باغات اي سروده است که محتوي مي مثنوي
  :باشد  ميقرار ذيل هچند شعر ب در وصف درخت چنار. آبشارها

  لـايـوزا حمـجردِن ـود در گـش  افکند ظل  ز ساعدنچنارش چو  
  اش بند  گاو و ماهي ريشهاِخـبش  اق عرش پيوندـاخش بسـسر ش  
  بانيـيده ساـيـرگي کشـر بـه ز  انيـربـهـاب از مــتـرِق آفـفـب  

 و مرِد آرامش و آسودگي گذرانيد  به خود راهي اينجا اوقات آخِر حياِتمير اٰل
کرد و در اين باره  وي ميرا پير, درويش طينت و وارسته مزاج بود و مسلِک صلح کلّ

  :گويد  ميطور اين
  رانندــروز غف هکه هر سه هيزم دوزخ ب  افق نه خارجي هستمـنه رافضي نه من  
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  م خوانندـمنؤهي که مم اٰلـوگرچه گوي  ايم  شدهياران مصطٰفـتايش يـهمه س  
*  

   پيمبرمه و آلِِـابـحـ صِتدر ملّ  يمحمدمحمودم از سعادت نور   
پير طريقت , ا شاه بدخشيملّ  با,هي در کشمير اقامت گزين بودر اٰلکه مي در زماني

ا شاه قطع نظر از ملّ. داشته داراشکوه پسر ارشد شاهجهان مراوده و معاشرت مي
هي مير اٰل. نحو احسن آشنا بود هي بيسليقة شعرگو  بهعرفان و تصوف  بهگرايشهاي او

اگرچه احترامات وي را واجب , افتاد ي مبحث و چون و چراي شعري  بها شاهملّ  بابارها
ا شاه بدخشي اند که يک بيتي از ملّ ر شدهنويسان متذکّ بعضي تذکره. دانسته مي
  :اي نگاشته شده بود هلوح بر

  نـزيـي گـت آگاهـذار و دسـاهي را گـادشـپ
  خواهي گزين  ميآگاهي رسيدي هرچه  بهچون

شرح ذيل  هيک بيتي از خودش که ب, هي اين بيت را مالحظه کرد و زير اينمير اٰل
  :باشد ترقيم نمود مي

  ـنزيـي گـاهـا شهنشـي ييداـم گـگوي  نمينـم
  خواهي گزين خويش را مگزين و ديگر هرچه مي

نگاري  هي يک تذکرهي مير اٰليسرا گذشته از خدمات ارزندة وي در زمينة سخن
اسم اين . تأليف کرده است» هيخزينة اٰل« بهاي موسوم او يک تذکره.  اعتنا بوددرخوِر

 مؤلِّفکه  درحالي. قرار فوق آمده است هتذکره در کتابهاي فهرست اسپرنگر و استوري ب
ه ذا را در کتابخانة نوابان اوداسپرنگر تذکرة ٰه. گويد  مي»هياٰل تذکرة«تذکرة خود را 

سخة خطّي قطع نظر از اين ن. ن منتقل شدلکرده بود و بعدها اين نسخة خطّي بر بر پيدا
کوشش و پژوهش آقاي  ه زياد باهميت ديگر خيلي گرانبها و داراي اي هيک نسخ

پروفسور موصوف . عبدالحق رئيس متقاعد بخش اردو دانشگاه دهلي پيدا گشته است
ماهي  سه» نظر و فکر«قلم آورده است که در مجلّه  هاي ب  يک مقاله»هياٰل تذکرة«دربارة 

 در طي اين مقاله استاد عبدالحق. م انتشار يافته است ۲۰۰۹ دسامبر ماِه هب) اردو(
نويسد که جزو ابتداي اين تذکره يعني نسخة برلن احتماالً در آگره ترقيم نموده شده  مي

جهان ملکة جهانگير شامل بود و نسخة اين تذکره  باشد که اصالً در کتابخانة بيگم نور
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هي تحرير کرده مير اٰل, مت در کشميردر اثناي اقا, که کشف کردة استاد عبدالحق است
اي که  که نسخه درحالي, مه و ترقيمه عاري استافزايد که نسخة برلن از مقد  ميباشد و

دارد و چند صفحه از آغاز اين نسخه ازبين  تشخيص دادة خودش است ترقيمه در برمي
شمير رينگر کهجري در س) ۱۰۶۴(سال هزار و شصت و چهار  ههي بمير اٰل. رفته است

بخش   گنجلدين مقبرة شيخ بهاءادهي پيوست و مرقِد اين شاعر ارجمند نزرحمت اٰل هب
وفات   طاهر غني کشميري برمحمدا ملّ. واقع است, باشد کشميري که مرجع خاليق مي

  :باشد  ميقرار ذيل هدو بيت از قطعة هذا ب. او يک قطعة تاريخ نوشته است
  نـخـد بسـور درآيـب گکه ل  بت اوـت دور از اثر صحـنيس  
  هي ز جهان گوي سخنبرد اٰل  رـش طاهـاتـخ وفـگفت تاري  

  :باشد  ميبرخي از اشعار غزلهاش درج ذيل
  و ما ميراث خار داغ اوستـان هر عضـالله س

  اـگار مـنة افـردد سيـاف گـم صـمره هي بـک
  وشي ما شدـه ة بيـوسي مايـم بـاز آن لب ني

  رس ما رااب نيمها که بخشي از شر چه مستي
  ام هـنـيـاک سـه چـغ او دارم کــي از تيـتذّـل

  تـيازه بسـد لب از خمـتوانـارآلود نـچون خم
  تـاه اوسـيـم سـکستة چشـدح شـس قـنرگ

  تــگاه اوسـ نِغـيـ تةدــکيـِل چــر اجــزه
   عمرهـيدم همـکه کش ان بسـز جه ميتلخکا

  اي ديگر خون گشت نيمه,  دلةر شد نيمـزه
  تـوان دانسـت ميـ نشـراوت رويــس طـز ب

  ست پيشاني  بهرهـگل يا گ هت بـنم اسـکه شب
  ا رسدـوف ه بآن بيـه نالـورم کـون خـد خـص

  دــا رســجـم کــدانـه نـتـکسـاشـاين آه پ
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 .پتنا, کتابخانة خدابخش, غالم علي آزاد بلگرامي, )خطّي (سرو آزاد .۹
 .نو دهلي, انتشارات اندو پرشين سوسايتي, دکتر محمد اسلم خان, ظفر خان احسن .۱۰
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, تقي اوحدي, )خطّي( العاشقين عرفات .۱۱
 .بنگال, چاپ آسياتيک سوسايتي, محمد صالح کنبوه, عمل صالح .۱۲
 .کتابخانة خدابخش پتنا, محمد افضل سرخوش, )خطّي (الشعراء کلمات .۱۳
 .پتنا, کتابخانة خدابخش, الدين علي خان آرزو سراج, )خطّي (النفايس مجمع .۱۴
 .پتنا, کتابخانة خدابخش, شيخ احمد علي خان هاشمي, )خطّي (بيالغرا مخزن .۱۵
 .بنگال, وسايتيچاپ آسياتيک س, عبدالقادر بدايوني, التّواريخ منتخب .۱۶
 . هجري۱۲۵۹چاپ , اهللا خان گوپاموي قدرت, االفکار نتايج .۱۷
انتشارات شوراي گسترش زبان و , تأليف دکتر توفيق سبحاني, تاريخ ادب فارسي نگاهي به .۱۸

 .تهران, ادبيات فارسي
  .م ۲۰۰۹دسامبر , هدانشگاه اسالمي عليگر, )اردو(ماهي  سه,  فکر و نظرةمجلّ .۱۹
  


