
   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٥٧

  

  رسي فاذکِر کشمير در ادِب
  ∗يالحق صديق شميم

  همين است و همين است و همين است  تــن اسـيـر روي زمـردوس بــر فـگا  
چطور ,  که مثل فردوس باشديي جا.ر استيکشم, ن استي زميبله اگر فردوس بر رو

 ةژيو  بهير در ادب فارسين جهت ذکر کشميهم به.  دور بمانديتواند از ادب فارس يم
تذکار تمام اشعار و . شده استتکرار  هند چه شعر باشد و چه نثر بارها يفارسادب 
 از آنها بسنده ينقل برخ ن بهيبنابرا. ستين مختصر ممکن نير در اي دربارة کشمها نوشته

  .ميکن يم
که در عهد شهنشاه است  يرازي شيعرف, انيگو دهين قصيتر  از معروفيکي
ده ير را دي کشميي و رعناييبايز, دن کردير دي و از کشمهند آمد ن اکبر بهيالد جالل

 يگريشاعر د چير گفت که هي کشمِنأ در شيا دهي قصيعرف. ديفته و مفتونش گرديش
» ري کشمدر وصِف«ده را تحت عنوان ين قصي ايرازي شيعرف.  نگفته استين خوبيا به

ر ي کشميو هوا آب ي چگونگيگاه. دينما يف مير را توصي کشمهمة جايده و ييسرا
ر را ي کشميکند و گاه يف مي سبزه و چشمه و الله و گل را تعريو گاهد يستا يرا م

نظر خوشتر و   که هر دم بهيبنده عروسي زيند و گاهيب يمثل طاووس رنگارنگ م
  :ديآ يتر م شاداب

ـ ر درآ يکـشم   کـه بـه    يهر سوخته جـان      دي
  کتــايضش بــشود گــوهر يــبنگــر کــه ز ف

  که در ساحت گلـزار     لن فص يچن و آنگه به  

ـ بـال و پـر آ       با گر مرغ کباب است که       دي
ـ  گهـر آ   ا که خـزف گـر رود آنجـ        ييجا   دي

  ديــم ســحر آياز لطــف هــوا چاشــت نــس

                                                   
  .نو دهلي, جواهرلعل نهرو مارگ, فارسي کالج ذاکر حسينبازنشستة  دانشيار  ∗

 



  ٣٥٨  قند پارسي

  

ــه  ــاغ گرفت ــاموش دل ب ــل خ ــت از بلب   س
  يگل هم چه کند باد صبا خواست که عرف

   بـاش ي از شاهد گل حجله تهيا گو هفته 
  يمثـل بـر رگ شـاخ     نشگفته گل امـا بـه     

  وقت است که گل بر فگند پرده ز رخـسار    
  مهتاب گل از هـم بـشکافد قـصب شـاخ         
  فــردوس بــدروازة کــشمير رســيده اســت

  ر گرش باعث عـشوه اسـت      زيبايي کشمي 
  اين سبزه و اين چشمه و اين الله و اين گل          
  اين چشمه که رضوان چو رود تشنه بسويش    

 اراــدن خـيـراشـگاِم تـه هنـه کـآن الل

ــه م ــه گن ــل دخاو را چ ــل گ ــيم ــر آرت   دي
ـ ر و گلـش بـر اثـر آ        ي کـشم  يد سـو  يآ   دي

  ديـــن بــاغ درآ يــ راز دريا بلبــل شــ  تــ 
  ديــ نهـم خــون گلـم تـا کمـر آ    يگـر پـا  

ـ درآ  بـه يزان سان که ز فـانوس چراغـ      دي
ــوز لم ــح ــر آ يه او س ــل ت ــر لع ــب قم   دي

  ـ   يعکو مـد   ي گـر نگرنـده اسـت درآيـد       ي
  خرم ار زال فلـک عـشوه گـر آيـد     من مي 

ــه بگفتـــا ــدرآن شـــاخ نـــدارد کـ    درآيـ
ــو ــشنه ک ــر و ت ــسرش تيزت ــد  ثر ب ــر آي   ت

 دـرآيـه بـشـن تيـنگ و دهـه سـنـاز رخ
  در چاشت که از شبنم گل گرد فشانـست        

ـ       نـشکفد از تـابش خورشـيد       يتا رنگ گل
  که کند جذب رطوبت خطرش نيست       از بس 
  است محال قطع فتدش ار زخم بدو حاجت

  ز آن کز مدد نـشو و نمـا زخـم نخـستين        
  ه شـبلي  کشمير بهشتي است فريبنـده کـ      

  طاووس مثـالي کـه نيفـشانده پـر و بـال           
ــالش  ــزوده جم ــه نيف ــي ک ــده عروس   زيبن

  گـويم , هر لحظه که شاداب و ترش بينم       
ــد  ــزم خداون ــنم و ب ــود ک ــاد از روش خ   ي
  چون بوي گل آيد کـنم از انجمـنش يـاد          

  عزم سفر از شـوق تـو عرفـي     هرگه که به  
  زاري کند از شش جهت آغاز که مـشتاب        

  طوف جنانـت  بيليک از همه خلدست که     
ــه   ــر او وال ــشمير ب ــشمير و ک ــه ک   او وال

   گريـه اسـت    ةکارش همه انباشتن چـشم    

   آيـد  ١آن باد کـه در هنـد گـر آيـد جکـر            
ــد   ــيد برآي ــه خورش ــل ک ــد مي ــا نکن   حرب

ــ   ي ز هــوا بــر حجــر آيــدگــر ســاغر چين
ــد   ــجر آي ــع ش ــل قط ــنگدلي ماي ــر س   گ
  مصمت شده تـا زخـم دگـر بـر اثـر آيـد             

  صـومعه بـروي سـقر آيـد       , آيد چـو در آو    
  رنـگ دگـر انـدر نظـر آيـد        هر لمحـه بـه    

  تـر آيـد    تـر و شـاداب     نظر خوش  هر دم به  
  بگــشاي بغــل بــو کــه در آغــوش درآيــد

  گـر آيـد    هرگه که صـبا از چمـنش جلـوه        
  د درد سـر آيــد تـا نکهـت گــل مايـه صــ   

ــه  ــد ب ــاوداع وي و آي ــشم  ب ــد  چ ــر آي   ت
  کين فصل و سه فصل دگرم بـر اثـر آيـد        
  چندان نکنـد مکـث کـه وقـت ثمـر آيـد            

  دل از ديـده درآيـد   اما نه چنـان کـش بـه     
  هرگـاه کـه سـيماي تـواش در نظـر آيــد     
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   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٥٩

  

  ترسد که در اين خاک چو از شوق تو گريد
  کـه ماليـم صـف افتـاده هـوايش           از بس 

  هـرنـر وگـيـمـکش هـواش آورد بـم تـحک

  درآيـد  خون جگرش گـل شـود آنگـه بـه         
  اثــر آيــد بـيم اســت کــه آه سـحرش بــي  

  ر آيدـاک دگـخ هـاک بـر آن خـکي از س
  ١ر آيدـا بر اثـکج د بهـه آيـت کـچون ياف  سوزد از اين رشک که کشمير آيد و مي مي

لة شعرش تحت عنوان يوس  بهيقارة هند علّامه اقبال الهور شاعر سرشناس شبه
باد بهار و صُلصُل , دهد تا کوه و دمن ي م)ريکشم(ر يدار از کاشميد دعوت به» ريکشم«

  :٢ديبر را بنگر قع نسترن و دختر برهمن سمنالله و بر, سار
  ل و دمن نگرتکوه و , کاشمر کشا رخت به 

  مـرغ بهـار فـوج فـوج       , باد بهار موج موج   
  چشم شـهر فتنـه بـاز     , نتشيز تا نه فتد به   

  ديـ جو تپ  آب موج به , ديالله ز خاک بر دم    
ـ ن بريسـاتگ  باده به, تاِر ساز زن زخمه به    زي

 ين بر سميالله رخ, ي برهمنيدختر ک

  الله چمن چمن نگـر    , نيسبزه جهان جهان بب   
  بر سر نـارون نگـر     , صُلصُل سار زوج زوج   

  برقـع نـسترن نگـر     , نيچهرة زمـ   بستة به 
  آب شکن شکن نگر  , نيخاک شرر شرر بب   

  قافلــة بهــار را انجمــن انجمــن نگــر    
 تن نگرـشيباز بخو, اـشگ او يرو چشم به

ها مانند  سفرنامهو خ يصوصاً در تارر مخيذکر کشم, نثر است  که مربوط بهييتا جا
در مواضع مختلف رهم يغ  وريسفرنامة کشم, رنامهيجهانگ, ريکشم واقعاِت, هند خيتار
  .ده استآم

  ٣ريخ کشميتار
م  ۱۷۱۰-۱۱/ه ۱۱۲۲م تا ساِل ير از زمان قديخ کشميتار, داستيانکه از اسمش پچن

ش خود ي پيليخ, ولّد شده بودر متيسنده که در کشمينو. ز استينوشتة نارائن کاؤل عز
دند که يورز ي اصرار ماو بهر اکثر ي کشميباجن. خچة وطنش آشنا ساخته بوديتار  بارا
 /ه ۱۱۲۲ يعنين سال حکومت شاه عالم يباآلخره در چهارم. سديار را بنويخ آن ديتار
, ر بوديوان کشميعارف خان که آن وقت نائب د. دستش آمد  بهيم فرصت ۱۱-۱۷۱۰
اتش آشنا يمحتو  باخواست يت را گردآورده بود و ميزبان سانسکر ر بهي کشمعيوقا
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  ٣٦٠  قند پارسي

  

 مفصّل يليدست آورد که خ در بهيتوسط ملک حرا  آنها ةسنده سپس ترجمينو. گردد
, رمعتبريغ ز ويآم اناِت مبالغهيت و حذِف بياصل سانسکر  باسة آنيو پس از مقا. بود

 نائب استاندار در مقام بود و قبالً يريمز کشين عارف خان که نيا. اش نمود خالصه
اب استانداِر تازه يسپس در غ, فه نموده بوديمردان خان انجام وظ يم خان و بعداً عليابراه

  .عهده داشت اسِت حکومت را بهيک سال ري ينوازش خان برا
پادشاهان ,  هندويراجاها, رياسم و اصل کشم, يا باچهي دير محتويخ کشميتار
, م ۱۷۱۰-۱۱/ه ۱۱۲۲استانداران از فتح تا سال , وروِد اکبر, قاسم خانفتح , مسلمان

 آخر يسنده در سطرهاينو. ست ايا ر و خاتمهي مخصوص کشمي و کاالهايبردار نقشه
. رساند يف آن را ميخ تأليعنوان اثر و تار» ريجاِز تمام کشميا احوال به«کلماِت : ديگو يم

زبان آن در . دهد ي مهجري ۱۱۲۲ يجا  را به۱۱۲۱را آن ي است زيبيتقر, خيمادة تار
  : از آغازيمثالً بند. گردد يگزاف و سپس ساده م, آغاز

  بخش پادشاهاني که پادشاهياس سزاوار جناب پادشاهياس قيرون از مقيسپاِس ب
 » امللک من تشاء و شرع امللک من تشاءتؤيت«حکم  فلک رخش است که به

وجود قالع جبال آسمان مثال که   باار ريمملکت گردون رفعت کشم, ساخت
ده متوطّن ي دييجهت روشنا به, تواند گشاد يبال پرواز نممرغ اوهام از فراز آن 

ن رشِک ين سرزميسکنة ا, نة اقبالي آيگر قليب آثار و صيار ترتين ديا
بخش و   جهانيراي عدل پيران بندگان ممالک آراکين جوالنگاه يبر بهشت

مور گورگان ير تيستان ام يتي کامگار صاحبقران گِرد نامداجهانداِر اوالداالمجا
  . ساختهجعضْ ماُهللاورنَ

  :و در وسط کتاب
, يبحانسبندگان ظلّ , ر بوديدار کشم  که لشکرخان صوبهيبالجمله در هنگام

 ير پادشاه غازيب عالمگيز ن محمد اورنگيالد يمح, ينت بخِش صاحبقرانيز
, ارادة بندوبسِت مملکت نموده, ز بالد دکن برخاستهادت شاهجهان ايقصد ع به

 عفو يو احمدآباد خروج کرده برا] گجرات[مرادبخش را که در گوجرات 
عهد شاهجهان يداراشکوه که ول, متوجة هندوستان شده, همراه گرفته, راتيتقص



   فارسي کشمير در ادِبذکِر  ٣٦١

  

در حدود نربدا , ن شاِه اقبال پناه شونديبوده افواج قاهره فرستاده تا سد راه ا
  .افتيجنگ اول وقوع 

  ١ريواقعات کشم
قلم محمد   م به۱۷۴۷  با برابرهجري ۱۱۶۰تا زمان ر ير است از ديخ کشمين هم تاريا

خ پاکدامن محمد مراد ير و شاگرد شيسنده متولّد کشمينو. رالزّمان خانياعظم بن خ
ان يب در مقدمه يو. م درگذشت ۱۷۲۱-۲۲/ه ۱۱۳۴  سال بود که دريري کشمينقشبند

سندگان ين نوير توسط چندينگاران کشم عياثر چند نفر وقا, ري کشميخ اصليدارد تار يم
. زمانشان آورده شد و تا به, رهم ترجمهيغ در ملک ويح, ين قادرير ملّا حسيمسلمان نظ

ن يا نظر به. اش را نوشته بود ل خالصهود نارائن کَيک نفر هندو شايباً همان زمان يتقر
ر نبودند و واقعات ازمنة ي اطّالعات کامل دربارة اشخاص مقدس کشميوکه آن آثار محت

 رفع بکند که ياثر فعل  باخاطرش خطور کرد که آن کمبود را کردند به ير را ذکر نمياخ
ز شاعران و يعارفان و دانشوران هر عصر و ن اطّالعات راجع به, ياسيخ سيبدان تار

  .ده بودندي درجه شهرت رسيمنتها ر بهياخذوق را افزود که در ازمنة   باسندگانينو
 که از عنوان يخيتار, شروع کرد)  م۱۷۳۵-۳۶  بابرابر( ه ۱۱۴۸ را در ياو اثر کنون

 از مادة يخ بعديتار. ل نکرده بودي م تکم۱۷۴۷/ ه۱۱۶۰اما آن را تا , ديآ يدست م اثر به
. گردد يان حاصل ميپادر » الجنان ب ابوابيترت«ا ي» ر افروزينت کشميب و زيز«خ يتار
 ي معنوي آنها اظهار بزرگيد که منظورش در گردآوريگو يسنده در خاتمه مينو

ار معروف يد بسيک نفرسي يلتشان از سوير در برابر انکار فضياشخاص مقدس کشم
 م ۱۷۳۳-۳۴/ه ۱۱۴۶ بود که در ي و کبروي نقشبنديها وسف از سلسلهير محمد يمنام  به

  نگذاشت که آنها رايي طاقت فرسايماريد بيافزا ي ميو. رده بوددن کياز آن استان د
ل را يان تذکار آثار ذي برساند و در پالية تکميپا وخ معاصر بهياطّالعات دربارة ش با
  .اند کار رفته فش بهيکند که در تأل يم
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  ٣٦٢  قند پارسي

  

, گي از احسن بخيالتّوار منتخب, دريرزا حيقلم م  بهيديخ رشيتار, يخ سيد عليتار
, ق از خواجه اسٰحالسعادت درجات, بيقلم ملّا نص  بهنامه يشير, در ملکيخ حيتار

 ي روحانيگر از راهنماي ديها  و رسالهالفقراحتفة, يقلم بابا داوود مشکوب  بهاسراراالبرار
  .يريمعاصر عالمگ, خ مراديسنده شينو

  :ن قراريسه قسمت و بخش آخر بد,  مشتمل است بر مقدمهريکشم واقعاِت
  ؛ريف کشميتوص: شگفتاريپ

  ؛ هندويراجاها: قسمت اول
  ؛پادشاهان مسلمان: قسمت دوم
 ,شاه بهادر, بيز اورنگ, شاهجهان, ري سلطنت جهانگيها  دوره, فتح اکبر: قسمت سوم

د شاه و غرائب کشم, ريس خفرد شاه معنون است ر بهي کشمواقعاِت. ريمحممحم.  

  ١رنامهيجهانگ
گر دربارة پادشاه ي خواجه ابوالحسن ضمن تذکار واقعات دةرناميجهانگسنده ينو

خ خاطر اشرف ين تاري ادر: نويسد مير يحضرت از کشم يدار اعلير در باب ديجهانگ
 بهت است و از شهر تا آنجا همه راه ياي درةرناگ که سرچشمي وير و تماشايس به
ت فرمود  عذوبت و لطافت واقع شده رغبتي جانفزا در غايها رگاه و چشمهيس
نزول موکب جهان  براره به جيروز سوم مقام ب.  آب شتافتنديسمت باال ها آراسته به يتکش

ة واقع شده گر است و جلي کشمير مقريها رگاهين موضع از سيا. افتي يافروز آراستگ
 بر دور ي آبيه وجوگجل.  دروستيت صفا و نزاهت و هفت درخت چنار عاليدر غا

موقع   بهيشان عمارتي ايوکال. ز تنخواه استير شاهزادة پرويجاگ ه بهين ديآن گشته و ا
. ف فرمودنديموضع آبنج تشر ج براره بهياز ب. نينش ت دليغا ا بهياند مشرف بر در ساخته

 ةنيقر ها به  و برفراز چشمه عمارات و حوضيست جار ايسار در دامن کوه چشمه
ر خانجهان بود يجاگ  چون به.ي است عاليرگاهيتکلّف س يب. افتهيب يگر ترتيکدي

ن ي او از. رفتنديجهت خاطر او پذ  بهيليقل. ديش کشيافت پرداخته پيلوازم ض ه بهيالمشار
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شتر است و ين چشمه از آن بيآب ا. بهون است يهچشتر چشمة ميم کروه پيچشمه ن
ها  ن چشمهيدر.  آن رستهرر دوبد ياه بيدار و سي کالن کهنسال از چنار و سفيها درخت

 که اگر يا ابهثم  آب بهيشود و صفا يره ميجوشند که چشم خ ي درهم ميقدر ماه آن
  :تيب. گردد ي در آب افتد محسوس مينخود

 دِل شب شمرد کـور تواند به در تِه آبش ز صفا ريگ خُرد
يآبشار. تر است ن چشمه از آن افزونيآب ا. اجهول منزل شد بهون به يهاز مچ 

 دلکش يها منينش, ره سربهم آوردهيغ دار وي چنار و سفياه  دارد و درختيعال
.  چمن چمن شگفتهي جعفريها صفا و گل افته و در مدنظر باغچه بهيب يموقع ترت به
رناگ يسرچشمة و گر از اجهول بهيروز د. ت عنبر سرشتشست از به ايا  قطعهييگو

وه واقع شده که از  بهت است در دامن کياين منبع درين چنيا. افتيب يبزم نشاط ترت
 يدر زمان شاهزادگ. شود ين بومش محسوس نمياحي سبزه و ريتراکم اشجار و انبوه

ن وال ي ادر. ن چشمه عمارت مناسب مقام اساس نهنديحکم شده بود که برفراز ا
ده حوض مثمن چهل و دو ذرع در چهل و دو ذرع و عمقش چهارده ذرع يانجام رس به

ار ي بسيد و ماهينما ي رنگ مين که بر کوه رسته زنگارياحيو آبش از عکس سبزه و ر
افته و يب ين عمارت ترتيش اي در پيزده و باغ  طاقيها وانيشناور و بردو حوض ا

کصد و هشتاد و شش گز طول ي,  چهار گز در عرضي باغ جويلب حوض تا انتها از
 ياهي گ و سبزهي جوياز صفا. ابان سنگ بستيو دو گز در عمق و بر دو طرف آن خ

 و اقسام يبگي و سي فستقيح و برخي سبز مليبعض. سدير آب رسته چه نويکه در ز
نه مانند دم طاووس ينظر درآمد بع از جمله بهته به. ر درهم نموداريم سير و نيسبزه س
ر ياالمر آن که در تمام کشم نفس. جا شگفته  جابهيها و از موج آب متحرک و گل منقّش

ت يار, ده بوديب رسيچون ساعت کوچ قر. ستي نيرگاهي سيبيفر  و دليآن خوب به
محل نزول بارگاه اقبال » لوگابهون«افته و سرچشمه يصوب شهر ارتفاع  معاودت به

 يابد جاي اساس ياگر مناسب مقام عمارت. رگاه خوش استيز سيسرچشمه ن. گشت
ة يوجه تسم.  عبور اتّفاق افتادناگ ١ اندهة راه بر چشميدر اثنا. خواهد شد يخوب
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 توقّف فرموده دام يزمان. باشد ينا ميشمه اکثر نابچن ي اين است که ماهيناگ ا انده
ظاهراً .  چشم داشتيو نه ماه. نا بودي نبيسه ماه.  گرفتار گشتيدوازده ماه, انداختند

. سازد و بنا بر غرابت ثبت شد ي را کور مي است که ماهيرين چشمه را تأثيآب ا
ارادت خان .  مراجعت فرمودندمنزل ان گشته منزل بهيزدة کلک ب  که رقميشرح به

خدمت  ر او بهير جمله از تغيافت و مي ير سرافرازي کشميصاحب صوبگ خانسامان به
ز خدمت عرض مکرر معزّ ر جمله بهير ميمذکور سعادت اندوخت و راقم اقبالنامه از تغ

 باشد ينة آدمي که آب تا سييجا مشاهده افتاد و در ين راه مکرر شکار ماهيدر. گشت
گر از هم يوسته و سر ديهم پ  باکسري که يدستور به, برند يگر ميکدي ي محاذيدو کشت
ها چوِب دراز  يرون کشتيفاصلة چهارده پانزده ذرع و دو ملّاح بر کنار طرف ب دور به

ده دوازده رفته باشند و  ياده و کم نشود و برابر ميستند تا فاصله زيا يدست گرفته م به
دست گرفته پاها را  وسته است بهيهم پ  باها را که ي کشتيز در آب درآمده سرهايملّاح ن
قعر  الفور غوطه خورده خود را به يرسد و ملّاح ف ي ملّاحان ميپا ن کوفته بگذرد بهيبر زم
کند تا آب او  يدو دست زور م گر بر پشت او حمل انداخته بهيرساند و ملّاح د يآب م
ن فن مهارت تمام دارند ي ادر که يآرد و بعض ي را گرفته برميارد و او ماهيباال ب هرا ب
 يزدن دو ماه  بود که در هر غوطهير ملّاحياز جمله پ. آرند يدو دست گرفته م  بهيماه
ده نشده و يده و شنيگر دي دي بهت است و جاياين شکار مخصوص دريآورد و ا يبرم

ب ي ترت١در شهر جشن دسهره. سرد و گزنده نباشد, آبمنحصر در موسم بهار است که 
ن وال مزاج اقدس از مرکز ي ادر. ون درآوردندينظر هما الن را آراسته بهياسپان و ف. افتي

 نفس در خود احساس نموده ي دم و تنگياعتدال انحراف ظاهر ساخت و اثر کوتاه
ان فرمودند يب, ص داشتندسعادت حضور اختصا  که در رکاب اقبال بهيياطبا قت را بهيحق

ر خزان يقصد س ن حال بهيدر خالل ا. خ استين تاري ضعف آنحضرت از ايو ابتدا
 در صفاپور .دنديمتوجه گرد, ر واقع استيان آب کشميجانب صفاپور و درة الرکه پا به

آنکه هنوز آغاز   با. است پر درختي است و بر سمت شمال آن کوهيکول آب خوش
ان يم ر آن دريغ عکس اشجار الوان از زرد آلو و.  داشتيب نمودي غر,موسم خزان بود
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 يکم چي بهار هيها ي خزان از خوبيها ياغراق خوب يو ب. نمود يت خوش ميغا آب به
  :تيب. ندارد

  وة خزانـتر بهار بود جل نيرنگ   ورنه در نظريا افتهينذوق فنا   
 .ت مراجعت برافراختنديا فرموده رير اجماليده بود سيک رسيچون ساعت کوچ نزد

ر يدر تمام کشم. موضع پانپور شتافتند بهبنابرآن که زعفران گل کرده بود از سواد شهر 
ندان که نظر چچمن چمن صحرا صحرا . شود يگر نمي دين موضع جاي ار ازيزعفران غ

دارد بنفشه  يگلش چهار برگ م. باشد يوسته مين پيزم  اش به تنه. کرد شگفته بود يکار م
وزن حال  انش سه شاخ سرخ زعفران رسته و در سال کامل چهارصد من بهيرنگ و از م

 ةنصف حصّ. وزن خراسان باشد شود که سه هزار و دو صد من به يزعفران حاصل م
شود  يد و فروخت ميه خريده روپ ه بيريا معمول است و سي رعاةخالصه و نصف حصّ

خانه خود  دهند و آنها به ياهِل حرفه م بهر است که گل زعفران را وزن کرده و رسم مقر
, اند م بستهي که از قديآرند و موافق رابع يده برميان گل چيبرده زعفران را از م

نمک در . رنديگ ينمک در وجه اجوره م, رسانند و هم وزن آن ين شغل ميان ايمتصد به
. برند ينمک ماز هندوستان . ستي که در حسن او هم نمک نيحد به. باشد ير نميکشم

 تا دو هزار و ي و در سالي است از جانور شکارينگلَر پرکَي کشميها گر از تحفهيد
ان باشه هم يآش. افتد يدام م ست دست بهيرسد از باز و جره تا دو يهم م ههفتصد پر ب

د از يهم رس ه بين کارخانه قالين دولت ابد قريدر. شود ي خوب ميانيدارد و باشه آش
  . شديت عاليغا ر بهيمشال کش, پشم

  ١ريسفرنامة کشم
 يدن قبرهاي ديقول خودش برا رضا قزوه که به ير دکتر عليسندة سفرنامة کشمينو

 ي طغراي مشهديقدس, يم تهرانيسل, يم کاشانير چون کليشم در کيرانيشاعران ا
ر مي اطّالع دربارة کشياش کم ان سفرنامهيدر پا, ر سفر کرده بودينگر کشميسر  بهيمشهد

ر ي کشمد که مردِمي کوچک را ديها يتوان رودخانه و کشت ي مزار ميباال. دهد يم
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ند و از آنها ا ابتثکه   بزرگتريها قيقا ند و بهيگو يکارا مي کوچک شيحي تفريها قيقا به
ار ي بسيها قيقا ند و بهيگو يشود هاوس بوت م يعنوان رستوران و هتل استفاده م به

 ييم که جايرو يسمت گوبکار م ها به ر عبور از هتلي و در مس جلوتريکم! تر ناو کوچک
موازات آن در  دهد و به ي خود را نشان ميا اچهيشود و در يع مياست که رودخانه وس

الزّمان وجود دارد که بر تنة   جلوتر مسجد صاحبيا و کميمان معبد آچاريدامنة کوه سل
 وجود ياند و در مسجد مزار عارف  زدهي بزرگ از مقام معظّم رهبري بزرگ عکسيدرخت

نام  ر بوده بهي بزرگ در کشميز عارفيشان ني و قبل از ايني الحسينام سيد مهد دارد به
 ير سيد علينام م ران بهي از ايز بزرگ عارفين دو ني و قبل از اين عراقيالد ر شمسيم

 رفته بود و در يزکستان امرويسمت تاج ار گذاشته بود و از آنجا بهين ديا  پا بهيهمدان
عظمت دارد که محلّ   بايسکتان مزاري در شمال افغانستان و جنوب تاجيکوالب امروز
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