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  يري کشمشايقعبدالوهاب 
  ∗ده امانيسع

.  بوده استيارزش زبان و ادب فارس  بااريشان و بس يخ عالي تاري داراري کشمِنيسرزم
و ادب آن  بر فرهنگ ي نقش مهميفارس ي نبوده ولير فارسي کشمِيهرچند زبان گفتار

 يو ادب ي شعريه وافين زبان سرماي اار و مقدار درينموده است و از لحاظ مع فايا
را  خود ينقدر و پرشکوه ماضا گريها ستانن زبان امروز هم دايا. موجود است

  .دهد ي همان عصر را جلوه متصويرسندگان اآلن هم ي شعرا و نوآثاِر .کند يم بازگو
 اندک اندک . مسلمانان آغاز شده بودر بعد از وروِدي در کشمي زبان فارسِياياح

 .دي گردي و ادبي زبان علمي فارسوند دست آورد رت بهمهان زبان ي اار درين دي اِياهال
ن زبان يهر جهت از ا  بهها و درباِر  خانقاهي ول,نشده ي شاهد بازاريهرچند زبان فارس

 ييشعرا و ادبا, رينظ ين نوع عالمان بير هميدلپذ ن خطّهين علّت از ايبد.  نمودهيسرپرست
  . نبودنديراني ايباشعرا و ادو  کمتر از عالمان رگزرشد کردند که ه

  .گوييم اختصار دربارة او سخن مي يکي از شاعران است که در اينجا به يريق کشميشا

   عبدالوهابشايقحاِل  شرح
 سه حدود, ن بوديروزالدير فياسم پدرش پ.  بودشايقص او اسمش عبدالوهاب و تخلّ

ر واقع يالت کشميپوره که در ا يوسته از گندوچهنه باندي نزد رود ولر که پقرن پيش
 در همان يالدي م١٧٦٨جهان گشود و در سال  به  چشميالدي م١٧١٥است در سال 

 از عالمان و فاضالن سادات که همراه يگروه. ن جهان فروبستيار چشم از ايد

                                                   
  .کلکتّه, کلکتّهدانشيار زبان فارسي دانشگاه   ∗
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سيد . ندنجا سکونت گرفتير آمدند هميکشم  بهي همدانير سيد علير ميرکبيحضرت ام
 يشان صوفيا  بامامه اقامت نمود ويندوچهنه کهو در همان زمان در گيشياحمد قر

فرزند خود   بهير صوفيا م ملّ,هردو در همان دِه اقامت نمودند. ر هم بودنديا مکمال ملّ با
ل علوم يروز بعد از تحصيا ف ملّ, آموختي بودند درس فارسشايقروز که پدر يملّا ف
ز ير فاي کشمِيمنصب مفت د و بعداً بهيهم سرفراز گرداهللا  تيث و فقه از حج بيحد

 بوده و ملّا ي جاريدي شدي سنّت دعوعه و اهِلي شان اهِليم شدند در همان روزها
 آن را در شايق. ش از هفتاد سال بودي بي هنگام شهادت سن و,د کردنديروز را شهيف

  :کند يطور ذکر م ني خود همِيمثنو
 يدچون ملّاي فيـروز گشته شه  فزون بود عمرش ز هفتاد سال  

 ,ستيمعلوم نبر ما  بوده است ه چند سالشايق پدرش عبدالوهاب هنگام شهادِت
ن و يار ذهي بسي از بچگشايق. ده بوديسن بلوغ رس به يزد که و توان ي حدس ميول

  ناموِري مذهبِمروز که عاِلي را از پدر خود ملّا في و فارسيالطّبع بوده و درس عرب فيشر
 پاک قرآن ة بوده و از مطالعةو صوم و صٰلي دارايو, ردل کيتحص, شد يعهد محسوب م

 يزود عت مهارت تامه داشت و بهي شر مسائِلةنيق داشته و در زميث شغف عميو احاد
  :ده بودي دورتر رسيمرزها شهرتش به

  از آن نـام او عبـد وهاب شـد  طفلي چو مرغوب نواب شد به  
او   ن سبب مردم بهيبوده است بدر ي معروف پة چشم و چراغ خانواد,شاعر مذکور

کردند و  يود امامت مخ در مسجد ده يشانه بود وي دروي ويزندگ. کردند ميرجوع 
 يتوسط مولون دعوت ي گرفت و اين جاويج   راجه سکهي درباريعنوان شعرا بعداً به

 ييالشّعرا ث ملکين بوده گرفته شد از حويج   دربار سکهيالشعرا ق که ملکيمحمد توف
  : داشتييل مقام باالم نوي ج درباِريان شعرايق از مي محمد توفيمولو

  هم از عاِلمـان عمـل افتران  نشان سعادت ريشيان از هم  
  ناـکه تاريِخ کشمير يابم عي  تقريب سازم بيان ز شاهان به  

 حساب ر بهي کشمين شعراي او را بزرگتريري کشمي بعد از غنسانينو ه از تذکريبعض
 تر را کمشايقکمال   باي شاعر عمده و بزرگ,ني دِمک عاِليث ي از حي ول,رندوآ يم
  :توان سراغ گرفت يم
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  سـاطـدهـد ايـن دل نيـک را انـب  ن آن مي که بخشد نشاطـبده با م  
  اتمـه سـنج نظـم کـتابـشـده خ   چو بخشد نشاط آن شرابشايق به  

گر يشاعران دگروه ان يل من مويج  که سفرماِن  را بهاالسالم اضيرنام   بهي مثنوشايق
اب ي دستيصورت نسخة قلم  فقط دو جلد بهي ول,مشتمل بر چهار جلد بودهکه نوشته 
 است و ءايان و اوليصوف, ماناحوال عاِل  راجع بهاالسالم اضيرنام   که بهين مثنويا. است

ن ي ادرا ر عصر خود اِنين و صوفي د بزرگاِنشايق.  دارديت خاصّين جهت اهميبد
در باب . د کردي جهت آن انکار نباةت همين وجود از اهميا  بانموده استبيان  هتذکر

  : اول نوشته شده استکِنر در يي جايعقوب صرفيخ يحضرت ش
ر يوم از کشمي سة که مرتبيعقوب صرفيخ ي شيعنيشان يه داستان حضرت ايبق”
ف ياند و شرح تصان ده کتب معتبر آور,اند سرعت مراجعت فرمود کعبه رفته به
  .“شانيا

  :طور است ني همين مثنويچندتا اشعار نخست
  هزار و صد و سال هفتـاد و چـار      

  ديآخـر رسـ     اول بـه   ن رکنِ يکه ا 
  وم رکن سازم رقـم    ين پس س  ياز
 روزگار نـز م دـمان نامه نيا که

ــر پ  ــد از هج ــار يش ــر کردگ   غمب
ــعيشيـــدوم رکـــن از ر   ديان سـ

  ق بخـش از کـرم     يـ ا تو توف  يخدا
 بارـ کيايـاز اول تـس يرـذک هک

 بادشاه طهماسب و خرقة بغداد حضرت يعقوب صرفيخ ي مالقات شةبعداً تذکر
  :طور درج است ني اول همل رکِنيخ تکميست تاره هم يفه کوفيامام ابوحن

  ر آمـده  يعجب نامة دل پـذ    
 نياالسالم آمده نام ا اضير

  ر آمـده  يـ نظ ين ب يات ا يحکا
 نيخ اتمام اين است تاريهم

 اخالق و عرفان يات ويست در غزلهات هم يوان غزليک دي را شايقعبدالوهاب 
 منطق و , داشت و در علوم تصوفتبحر هم ييگو خينة تاري در زم.دار دة خاصّيجلو
معروف » االسالم اضير«نام   که بهريشاهنامة کشم از ييجز. کمال بود  با همييگوامعم

 هم موجود شايقات يوان غزليده است و همراه آن دچشم خود نگاه کر  بااست راقم
ن غزل ينخست. م نوشته شده استين الرححٰم بسمه اهللا الرشايقوان ياست در آغاز د

  :شود يطور شروع م نيوان ايد
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   سنگدل ز حـالم غافـل مـشو خـدا را       يا
  ست چون من کس دردمند و ناالن      يامروز ن 
 يودـ آرام دل ربيودـو رم نمـن چـاز م

   بکـن خـدا را     ي رحم يشاه ملک حسن  تو  
ــ ــيظــالم ترحم ــوم ب ــوا را ي کــن مظل   ن

 ن بود شما رايرسم ا, يجور و ستم فزود
  :اند  نوشتهاالسالم اضير در شايق »ري کشمة ترنگ شاهنامةراز«در 
ت مجلس شاعران راجه فلک يفيو ک» االسالم اضير«سبب نظم کتاب مستطاب ”

 ين شاعران از روي و تعيري کشمةامشاهنکوکب احتشام و مشخّص شدن نظم 
  .»“ ترنگة رازِخيتوار«

 نذرانة صحضور سرور کائنات حضرت محمد به» االسالم اضير «يدر آغاز مثنو
را ذکر » معراج«قت ي حق,ان نموديدت بي و عقيمند قهيت سلينها  بادرود و سالم را

خ ي حضرت شي ويو خلفا, حضرت محبوب عالم, ن بلبل شاهيالد حضرت شرف. نمود
ت يغا  با آنان را همن مثِلي داکابِر, انيصوف, مان عاِلياي و جزء آن اوليعقوب صرفي

ر و از احوال و ي اکابران کشمينياند و در بغل خدمات د دت تذکره نمودهياحترام و عق
 مختلف از نمونة کالم آنها هم يطور مفصّل ذکر نموده است در جاها افکار آنها به

ان ي صوفاحواِل  دوم راجع بهرکِن,  استاالسالم اضير اول راجع بهکِنر. منقول ساخت
  .نثر هم نوشته شده است به پندآموز يها تينجا و آنجا حکاي ا.است

  :سدينو مي يکند و يان ميطور ب نيف همينام ملک س  بهيدربارة تالش قاتل شخص
را کشته؟ او ن مرد را چياو گفت ا د و بهيافت او را طلبانيالفراست در ملک”

آلود بود آن مرد گفت که  خون, دنديبفرمود تا کارد از کمرش کش, انکار نمود
, اش فرستاد خانه ملک کسان را به, ام  کشتهين کارد مرغيا  بهي مهمانيبرا

  …“ کشته بودي داشت نه مرغيق کردند نه مهمانيتحق
  :اند  تذکّر کردهيعه سنّي شين چک برايدر زمانة سالط

ت يفيگر گشت و ک  ظهور جلوهةمنص ر بهينظ ر جنّتيان در کشمحکومت چک”
 يامرا, ع و ارباب سنّت و جماعت محاربه نمودنين اختالف مذاهب اهل تشيا

  .“قت نسل چکانيگر حقيکدي  باعهي و شيسنّ
شتر معاصران و مؤرخان يآن ب ر ملکه حبه خاتون که راجع بهي کشميشاعرات نام

  :اشعار خود تذکره نموده است در شايقاند  خاموش
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  نام چو بوده است خاتون حبه به     
 ناـداز آشـوز و گـس کالمش به

   عارفه بـود صـاحب مقـام    يکي
 واـان از نـرده خـم  باداد يمـه

او را  اشعاِر. ده استورس يادي زابيات شايقر ينظ ير بيدربارة صفات جنّت کشم
  :دييمالحظه بفرما

ــو  ــاز بـ ــرا بـ ــده يمـ ــار آمـ    بهـ
  باز چـون غنچـة گـل شـگفت     دلم  
  ده دگـــريـــ ز جنّـــت وزيمينـــس

  ر جنّـت سرشـت    يشنو وصف کشم  
ــدل    ــوا معت ــد ه ــال باش ــه س   هم

 ارـم بهـزان هـار و خـارش بهـبه

  ار آمـــدهيـــ يم ســـِر کــو يشــم 
ــاغم ز ک ــفيدم ــگفت ي ــل ش   ت م

ــرده ز ســريميشــم    مــرا هــوش ب
   بهشت يکه در چار فصل است رو     

ــوا ــا دل بجوشـــ ينـ    ز دلد عنـ
 ارـرم بهــت و خــسار اــ بهاِرـبه

اها و يدر, ها چشمه, آبشارها, ها وهيم, درختان, ها  گلشايقر يه کشمي بهارييسرا مدح
  :طور است نيات اياب.  نموده استبيان را يعيگر مناظر طبيد

  شـد از هجـر پيغمـبر کـردگار  هزار و صد و سال هفتاد و چار  
 اول ه و مؤرخ صِفيقّق بلندپاک محي بلکه , بودهيا ک شاعر عمدهي نه فقط شايق

ان يعوي  نثر ة دارد و آن از نمونيت خاصّي اهمشايقک عارف هم يعنوان   به.بودنيز 
 ةشرح شمس«و شرح و مواقف بر » التّصوف يف فيتعر «عالوه محلّ  بهشايق .است
  . استتأليفا ر» منطق

, ي عنصر,يفردوس, يخصوص رودک  به,ده استبون ي سبک متقدمشاعر دنباِل
 اِدي شايق ي مثنوةبعد از مطالع. دان اشته دي نفوذ وافي ويشعرها  بهيظهور, يمعزّ

 دربارة رفتار .نوشته است» انيريدربارة کشم«عنوان  ا بي مثنوي و.شود ي تازه ميفردوس
  :کنند ي عرض مشايق) يريکشم(و زبان 

ــان ــشم يزبـ ــد کـ ــه دارنـ   انيري کـ
  فيـ االت شان نازک اسـت و لط      يخ

ــ ــهکنيو ل ــ  ب ــخنيپ ــروران ش س   پ
ــ ــ بيبـــود معنـ   ت در اصـــطالحيـ

ــکالم ــاعرش ي ــد ش ــوزون کن   ت م
  که از قـصّة مـوزون کنـد شـاعرش       

ــه ــتوق ب ــي ــريع و تجن   ناس دارد ق
  قي رف ينه هزل است جدش بدان ا     

  که هستند در فرس صـاحب زمـان       
  نــسان کــه گفتنــد اهــل صــالحيبد

ــهد خــوريه باشــد ايــقاف در او   ني ب
  که مضمون آن هست در خـاطرش      
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 امـهم ي ذيه نثر است اـنظم و ن نه وزون کالمـت مـه هسيـقاف يو بـچ
 از يکيحق  به.  مخصوص خود هم دارديوايک رنگ شي شايق قدما يرويعالوه پ به

  :طور است ني اييسرا  انداز و فکر و در سخنيات شاعريخصوص
   عشقش برو سـود کـس      يسودا به
 ندـ دون دل مبياــي دنيوداـس به

  است و بس  د  صل سو ة ا ين ما يهم
 ندـچ وـت يـباش دام نـيا ارـتـگرف

م و و رسيها کرده است و داستانفراوان  ي سعنيز يري کشمفرهنگ ياي در احشايق
ن ي ا,ر استي کشمِيک داستان محلّي» اوني«.  منظوم ساخته استيفارس  را بهيت محلّسنّ

  :ندخوان ي آن را مير و شاد بهاار شهرت گرفته و مردمان اغلب هنگام وروِديبساو داستان 
ــشته آن  ــروان گـ ــرفتنيـ   اون پـ

ــه ــت ب ــ ب ــة او رس    آن صــنمديخان
ــه ــسار  ب ــت از ســر انک ــادم بگف   خ

ــام آن  ــرا ن ــم ــتي ــرفن اس اون پ  
  ز آخــر زمــان  يــ انگ مــنم فتنــه  

ــاه   ــردم تب ــر ک ــه عم ــاهوهم    گن
  خـتم يچه فتنـه کـه در کـشور انگ       

  يبـودم ز جـا    ر عابـدان را ز      يبس
ــرا در دل افگنــده لطــف الــ      هم

 تـگرف بانـيگر مـيخدا جذب چو

   آن برهمن  يصد مکر و فن سو     به
ـ که در کار زاهـد کنـد           ک دو دمي

ــه  ــن ک ــدار م ــد و نام ــدم زاه   هم
  گدا روشن اسـت و شاه   که حالم به  

  ر جهــاندهـا   ز مـن آفـت و فتنـه   
  اهيسو ســيــام همچــو گ بــود نامــه
  خـتم يدالن ر  يها که از ب    چه خون 

  ي سرکـشان را فگنـدم ز پـا        يبس
ـ ئب شـوم بعـد از    که تا    ن از گنـاه ي
 گرفت درمان يسو نم درد کنون

  :ديي مالحظه بفرمايز ويآم  تغزّليات و اشعارهايتا غزلن چنديا
  دوا نـشد مربـوط    بـا ب درد دلـم   يطب
   نازک و فغان پـرزور     يعت تو بس  يطب
  مـودم يکه گرم پ    ترا بس  قق عش يطر

  زاهد يکن جگر خون به نهرا طهارت

  شد مربـوط صندل راحت فزا ن   سرم به 
  اد ما نشد مربـوط ياز آن بگوش تو فر 

  ن ره بپا نشد مربـوط     يبسوخت خار از  
  مربوطـددا نشـبول خـق و بهـاز تـنم

  را شايق ستا گردن در تو مهر طناب
  مهـر شـما نشد مربوط سان ذره به به

*  
ـ  در ههان شمع بدست آر بکـش آ         ن راه ي
  دامـان ارادت   هرکس که زنـد چنـگ بـه       

ـ ان مـاه در نهـ ره هـوا تـار    يشب ت    هن راي
ـ ود از پـس همـراه در  رة  يچون سا    ن راهي



  ق کشميریيعبدالوهاب شا  ٥٥٩

  

  ام نخست استگ يطع کنهرچند که ره ق
  ستين فتک  هب ييعصا و يکور تو هاتيه
  مـت چشدرـپ يـا مـرب  کاهيوـرگاه سـه

ـ  مـاه در   ي سال و گه   يشمار گه ب   ن راه ي
ـ هـشدار کـه هرگـام بـود چـاه در        ن راهي

 راه نـيدر کاه رِِب ِز ودـخ رـپ و بال نـک
  سـت ز دلـدار     هشياري تـو باعـث دوري     

  گاه دريـن راه  برو از خـود گه و بيشايق
*  

ــوان ز رو  ــا بخـ    ِواليال و الّـ
ــع  ــت مجم ــر ال و الّاس   نيالبح

  سـت  ا  و اثبـات   يال و الّا که نف    
  ال و الّا چـو خـصر راه تـو شـد        

  دــوا آمـاسـراض مـه مقـال ک

  نــه اســت و گــنج االيالچــو گنج
   الاليؤلـــؤ لمـــده از چنـــگ 

ــد ن ــالکنـ ــده,ستيـ   ات اال  زنـ
   بـــرد دزد از گفـــت کـــااليکــ 
 د االـــ ز قاي هـامــرد جــب يـم

ــر شــو  ــر غي ــايقالل از ذک   ش
  وان ز روي والـخـ بلَهواـقل ه

*  
  جانم نيست کس واقف فتاد از خوي او آتش به

   مگـس واقفدردـپروانـه کي گ   باز راز شـمع
   چـاک در راهشفراوان نالـه دارد اين دل صد

 کند فرياد هر دم هست از حالـش جرس واقف
 ييسرا  و غزلييگو ي مثنوةنيدر زمو است  ي مشتمل بر غزل و مثنوشايقات يکل
 هند مقامش از يان شعراي م.آمد يحساب م رو به شي پشاعراِن خود از  در زماِنشايق

 ي شاعريل اصل کماي نعمانيگفتة شبل به  بنا.ستيکمتر ناز ديگران لحاظ  چيه
کند معلوم  يان مي را که بيا  هر قصّهي و.است ي و اظهار جذبات انسانينگار واقع

قت ي دارد و حقي بر زبان مهارت وافشايق. زند يآن از زبان خود حرف مدر شود که  يم
. کند يرف نظر مصده يچيهات و استعارات پيش چشم خود دارد و از تشبيواقعات را پ

طور در  داد همان  مهارت و قدرت خود را جلوهييسرا در غزلطور که   همانشايق
 دسترس ي عمومِخيو توار) اسالم ِخيتار (شاهنامهبر . دي هم کامران گرديمثنو
  .ن جلوه داده استي بهترة نمونينگار  واقعةني دارد و در زميا العاده فوق



  ٥٦٠  قند پارسي

  

نظر   بهخوبي رنج و غم و فراق و هجر به, اندوه حس درد و شايقات يدر غزل
کند و  ير مي تعبيکار بيفر  زاهدان و ملّاها را بهي مثل حافظ ظاهرپرستي گاه.ديآ يم

 سن و عشق مجاز در اندوه حيشوند و گاه ي غرق ميه در تصورات ذات اٰليگاه
ن متصوفانه ي هم مضاميات وي در غزل.شود مي عکّاس مناظر فطرت خورد و غوطه مي

  :شود يطور نمونه عرضه م  بهشايقات يچند غزل. فانعرات يفيوجود دارد و هم ک
  ار دارد التفـات   يـ اغ  با  و يتافت از من رو   

ـ ت   اس رحم ي ب ,ار نالم زار  يغا از   يتا ک    اري
   کند يت ک ف زل يان هندو ي م يترک آن مو  

ـ   يتو ندار    نداليـ حـال خـراب ب     ر رحم ب
  راِن کهنـي چو پشايقکند  ي مييگو تازه

   دارد التفاتمار  باشد چو گنج از من نهان
  خـار دارد التفـات      بـا  وفا يهمچو کاکل ب  
ــدک  ــافر ب ــار دارد التفــات   بــاشيک   زنّ

  مـار دارد التفـات    يهر ب  ت آخر به  يخود طب 
 اتـار دارد التفـعـاش  باوـ او چيـوانـنوج

*  
ـ    يغر   وفـا از حـال مـن فـارغ     يبم آن نگـار ب

   جانـان را صـبا از لطـف گـر آرد        يغبار کـو  
   کــني کــامرانيمــت دان بهــار نوجــوانيغن

  خواهـد  يار مـ  ي يغضب را لطف پندارد رضا    
 

  گلزار است گِل خندان و از مرغ چمـن فـارغ           به
  الجواهر چـشم مـن فـارغ    ت کحلشود از منّ 

   کش ز غم شو در چمن فارغ       يشراب ارغوان 
  شکن فارغ  مانيپقهر و مهر آن       ز شايق بود
 

  


