
  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦١

  

  يگو يارسحاکِم کشمير و شاعِر پ, ظفر خان احسن
  ∗ خانرضا يعل

پسر خواجه  در هند متولّد شده بود يازدهم هجري سدة »احسن«المتخلّص بهخان  ظفر
 هندوستان السلطنت بود که در عهد اکبر شاه از خراسان به رکن ملقّب بهابوالحسن تربتي 
 خواجه ةنام پادشاهدر .  دکن منصوب شديوانيد, الي شاهزادة دانوزارِت آمده بود و به

  :گرداند ي مالخدمت ميابوالحسن را بندة معتمد قد
حضور طلب  ر سلطنت جلوس کرد خواجه را از دکن بهير بر سريهانگجچون ”

 يگزار دت و خدمتيحسن عق آخر به, ديز گرداني فايربخشي مةعهد فرمود و به
 مفتخر يحضرت شاهنشه يهزار  و منصب پنج کلّيواني دي واالةيپا به

  .١“گشت
 كه او نام و خطاب خود را در نيسبب ا به. نام اصلي ظفر خان، احسن اهللا است

  :نوشته استطور  نيا  خود بهيخطّ نسخپايان ديوان 
  .٢“»ظفر خان«راقمه احسن اهللا خان بن ابوالحسن المخاطب به”

  ضبِطعراشّال كلمات افضل سرخوش كشميري در محمد, دربارة ظفر خان احسن
  :تحرير آورده است

 طبع عالي بود ديواني صاحِبتربتي السلطنت خواجه ابوالحسن   رکنخلِف”
کشمير کابل و صاحب صوبگي  مثنوي پرمضامين ترتيب داده اکثر به رنگين با

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي  ∗
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  ).٢٠ ص, ظفر خان احسنحواله  به (٢٢٩برگ , پتنا, پور بانكيکتابخانة , ٦٦٤شمارة  ,)خطّي(ن احسن وان ظفر خايد  .2

 



  ٥٦٢  قند پارسي

  

 علي صائب محمد وقتي که ناظم کابل بود ميرزا ,عشرت اندوزي داشت
خان قدردان . ها گذرانيد  آمده مدتشوق دريافت صحبتش از ايران تبريزي به

در احوال پروازيش سعي موفوره بجا 
انواع مراحم و الطاف پيش  آورده به

تذكرة اشعار شعراي كامل كه . آمدند مي
با وي ربط آشنايي داشتند مثل صائب و 
كليم و سليم و قدسي و سالك قزويني و 

ن  آغيره كه در دانش و مير صيدي ومير 
نواختند انتخاب   ميزمان كوس سخنوري

خطّ او نويسانيده بر پشت  هر كدام به
ترتيب سنج  ورق صورت آن معني رس

  .“١ام  كليم بود فقير ديدهتصوير يك ورق كه برو .نموده
 يالني احمد نادم گي و نقين مسعود طالب آمليالد م رکنيظفر خان احسن از حک

ادگرفته و ي خط محمود مشِقرزا سلطان ي خود ميعالوة آن از خالو  و بهدرس گرفت
ظفر خان بر مدح صائب و صائب بر .  استفاده کرده استيزي از صائب تبريدر شاعر

نتيجة  صائب هم در  ذکر شده استهيموريت بزِمدر . کردند شاگردي ظفر خان افتخار مي
گفت و وي را در كرامت و شجاعت  اكرام و نوازش ظفر خان از دل و جان مدح او مي

  :نهاد رين سرداران هند ترجيح ميبر نامورت
  ام ائب ديـدهـبــزم و رزم صـ خـانان را بـه خـاِن

  ٢ستنيدر سخا و در شجاعت چون ظفر خان تو 
داري کشمير رسيده بود و  صوبه منصِب  شاهجهان دوبار بهخود در عهِدظفر خان 

تي بود که دس  هند آمده بود خود از شاعران چيره وکابل دعوت وي به صائب تبريزي به
 امارتش در کشمير که وي در دوراِن. کرد  کشمير را تازه ميبارها در اشعارش ياِد

                                                   
  .الف ۳ب و  ۲ورق , مرکز تحقيقات فارسي, )خطّي( الشعرا کلمات : افضلمحمد: يريسرخوش کشم  .1
  ,٢١١ص , ٢ ج,  م١٩٩١سال چاپ , گره مطبع معارف اعظم, بزم تيموريه: سيد, نحٰمن عبدالريالد صباح  .2

  ذکر شده استتيموريه بزِمدر 
 صائب هم در نتيجة اكرام و
نوازش ظفر خان از دل و جان 

گفت و وي را در  مدح او مي
كرامت و شجاعت بر 
نامورترين سرداران هند 

 .نهاد مي ترجيح



  گوی پارسی  و شاعِر کشميرحاکمِِ, ظفر خان احسن  ٥٦٣

  

 تا ۱۰۵۳ از و بار دوم چهار سال جريه ۱۰۵۱ تا ۱۰۴۳از  ل هشت سالاو باِر
 کليم ,قدسي مشهديشاعران بزرگ ايراني چون  طول انجاميد با  بهجريه ۱۰۵۷
  .مجالس مشاعره داشت…  وينيلک قزو سا,يزديسالک  , صائب تبريزي,کاشاني

 شاهجهان خود شعر ر عهِدي کشم حکمراِنِني از معروفتريکيظفر خان احسن 
  :دين گوير چني کشمسرود در وصِف يم

  ١القصّه بهشتي است که بر روي زمين است  ن استـ چيةک پريخانــکشمـير مگـر رش  
برد در فرقت  سر مي وي هنگامي که از کشمير دور بود و در پايتخت شاهجهان به

  :سرود کشمير چنين مي
  اره بتــانم بگــداخت در هنــد نظّــ 

 ت کشمير بسوختـرا فرقـتنها نه م
  وز آتش عشق اسـتخوانم بگـداخت      
 از گرمي هند چشم و جانم بگداخت

  :گويد وي دربارة کشمير و خراسان که خود از آن سرزمين است مي
   مده يادگلزار خراسانم، ز  ر آبادـود كشميـالهي تا ب  

  :گويد و در جاي ديگر مي
  ن دهـمـبل را چـر و، بلـميـرا كشـم  سخن ده هركس هرچه خواهي، بي به  

کشمير حتّي   کابل بوده است و گاه در اشعارش کابل را بهداِر تي هم صوبهايشان مد
  :دهد ترجيح مي

  گرچه احسن گلشن کشمير رشک جنّت است
  پرد ميل ـاغ کابـوق بــش ن بهــرغ روح مـم

  :گويد آيد، مي تنگ مي يا در غزل ديگر چون از دست برخي کشميريان به
  فغان احسن که قدر اهل کابل را ندانستي  زبان نافهم کشميري کنون کارت فتاده با  

اگرچه در بسياري جاها نيز در وصف کشمير و مردمان مهربانش سخنان فراوان نيز 
  :دارد
  که در فصل خزان جوش بهار زعفران داري  نان داريـر بر باغ جـزاران ناز اي کشميـه  

  :ديسرا ير مياحسن دربارة فصل بهار کشم
  زارش ر و کـشت اللـه     يخوشا کـشم    ر و فــصل نوبهــارشيخوشــا کــشم

                                                   
 .۱۷ص , غني کشمير:  احمدالدين دکتر رياض, شيرواني  .1



  ٥٦٤  قند پارسي

  

  ر انتخـاب هـشت جنّـت      يچو کـشم  
 رـتـم اخـده چشـين ندـن گلشيچن

ــار ا ــهيبه ــسته ب ــا کمرب ــدمت نج   خ
 ادرـردوس مـدر فـدش پــود خلـب

  ١تـوان کرد وگر امـروز عشـرت مي  گلســتان را جـوان کــردبهار آمد 
 احسن اثر کرده و دربارة ر در قلِبي کشميگل و بلبل و آب و هوا, يمناظر طبع

  :ن سروده استير چني کشمباغاِت
ــ ــستان ب ــت يدرو دل گل ــمار اس   ش

  اسـت افزهـا نـور       ز آن بوستان   يکي
ــاغ عــ   ــو ب ــاد ارم ن شيچ ــآب   ستي

ــه ــاغ ب ــد نغيب ــبلم ش ــه بل ــرداز م   پ
  دهـم بخـش   يز نام او سـخن را مـ      

  ض خود چو جنّت داده بخـشش يز ف 
 ادــآب لـاغ افضـت بــا گلگشـخوش

   صد بهار است   يک آب رو  يکه هر   
   رشک فرماست  يخوب که جنّت را به   

ــاه  ــزار ش ــم ن  ازو گل ــاد ک ــآب   ستي
  شـود سـاز    يش آنجا مـ   يکه برگ ع  

  بخش بخش و فرح   بخش و فرح   فرح
  اش شبخـ  ضيشهشه نـام کـرده فـ    

 ٢رش دل از غم گشت آزاديکه از س
ميان دو کوه بلند قرار دارد و باغ و بستان زيبا در آنجا فراوان  شهر سرينگر در

 دل و جان بينندگان ة که ربايند(Dal)نام دل  اي است زيبا به  در وسط شهر درياچه.است
  :سروده استرا ات ين ابي گلستان دل اظفر خان احسن در وصفِِ. است

  ساغر عهد و پيمـان تازه گردد به  ِدل و جـان تازه گردد,  سير دلز  
  مگر آبـش نقـاب نو بهـار اسـت  شمار اسـت گلستان زير آبش بي  
  توان شد شوقش مـرغ آبي مي به  ز گلها روي دل رشک جنان شد  
  ٣ کـول رايهـا کـه دارد داغ گل   دل رايچنـان رنگين نمـوده رو  

 بيت در وصِف کشمير از ۷۰۰خود حدوداً » منزل هفت«ي ظفر خان احسن در مثنو
  :کند يت آغاز مين بيا و به. گل و گلزار و کوه و دشت و رود و زعفران زار دارد

ــانگ  ــد جه ــان نق ــشاه جه   ريشهن
 رـتـه گسياـت سـر عدالـشد از اب

  ريمان وار چون بر تخت کشم     يسل
 ٤ده در گهواره زرــيوابـان خـجه
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الدين  ظفر خان احسن از حکيم رکن
مسعود طالب آملي و نقي احمد نادم 

عالوة آن از  گيالني درس گرفت و به
خالوي خود ميرزا سلطان محمود 

عري از مشِق خط يادگرفته و در شا
 .صائب تبريزي استفاده کرده است

او چهار باغ در . باغات داشت ر شوق و اشتياق و عالقه بهظفر خان احسن بسيا
  .ساخته هاي مختلف كشمير بنا محلّه

دار   سرمهة ظفرآباد در محلّباِغ: لباغ او
طور سروده  دربارة باغ ظفرآباد اين .سرينگر
  :است

  ظفرآبـاد ما کـم از جنــان نيــست  
  ١فيض باغي در جهان نيستپرچنين   

. در محلّة بوته كدلباغ گلشن : باغ دوم
  :ت گفته استين بيدربارة باغ گلشن ا

 چـگـويـم از ظفـرآبــاد و گلـشن ظفــرش
 ٢که اين چنين دو خلف در کنار کشمير است

   عنايت متّصل زيارِت سيد همداني؛باِغ: باغ سوم
ها  درختهاي مختلف گل. آباد واقع است  حسنةآباد در محلّ باغ حسن: باغ چهارم

 .٣داده شده بود ها در زمين قرار دارها از ممالك دور و دراز آورده و در اين باغ ميوه و
  :کند يف ميطور توص نيآباد ا  حسندربارة باِغ

ــاغ الهـــ  از بـــاغيکـــي    اســـتيهـــا بـ
 ازــست ممتــا هـــاد ز آنهـــآب سنـــح

   اسـت ي گاهکه رضوان را ز رشکش چهره  
 ٤ازـوخ و طنّـــ شييياـــش در دلربــگل

 كشمير هاِي  باغتذكِّر, »آشنا« متخلّص به عنايت خاننامه ملخّص شاهجهانمؤلّف 
ساخته بود و شاهجهان پادشاه  بنا يها باغدر كشمير ) ظفر خان احسن(پدرش كرده است كه 

  :نويسد مي, اره کرده بودها را نظّ آن باغ
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  ٥٦٦  قند پارسي

  

بركنار تاالب جدبيل ) نامه شاهجهان(ملخّص كه والد راقم اين باغ ظفرآباد ”
مشرف بر جلكاي عيدگاه تصرف سه لك روپيه در عرض دوازده سال 

آباد كه آن نيز محدثات والد راقم   حسنباِغ. دوبارة كشمير ساختهداري  صوبه
م كشمير؛ والي دو, )خان( يعقوب  محلّ؛ باِغسرا؛ ناظِر  فيروز خان خواجهِباغاست؛ 

وجود  سرا؛ باغ صفاپور كه آبش از روشني و صفا با باغ خدمت خان خواجه
احداث يافتة صفاپور از جاهاي مقرري كشمير است و در , نماست ته عمق بسياري
حسب دلگشايي و ارتفاع مكان و  به,  كه نزديك شهر واقع استهايي سيرگاه

  .خصوصيت تاالب امتياز تمام دارد
ات كشمير باغات جزاير ريشيان است كه در بهت واقع شده و بهترين آن ديگر از منزّه

بستان طرازي قدرت باري  ديوار كه به جزيرة گنگا ريشي است و آن باغي است بي
  .١“…تعالي پرورش يافته
  :نويسد جاي ديگر مي

كه ساعت ) م ١٦٤٥ آوريل ٢٧( موافق نهم ارديبهشت )ه ١٠٥٥(ل االو غرة ربيع”
هشتم . مباركي داخل دولتخانة كشمير گرديد  رايات جهانگشا بهمختار بود

ظفرآباد باغ والد اين روزنامچة بهروزي و بختيار  به) م ١٦٤٥ مه ٤(ماه  اين
والد از تحف و , والد متعلّق بود داري كشمير به تشريف بردند و چون صوبه

ندي رعايا رضام و براي آن به… نظر درآورد نوادر آن واليت پيشكش شايسته به
منصب … ي عالم آرا گرديد بودأسن سلوك والد معلوم رو سكنة آن ديار از ح

  .٢“اضافه يك هزار سوار سه هزاري ذات و سوار گردانيدند والد را به
داري كشمير، براي مدت كوتاه چندين سال  ظفر خان احسن عالوه بر صوبه

  .٣هم بود  ِسند ودار تهتّه، كابل صوبه

                                                   
  .١٨٩ص  ,نحٰمالر لي دکتر جمةح و مقدميتصح, نامه ملخِّص شاهجهان :آشنا، ميرزا محمد طاهر خان  .1
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و تربيت  وي که به, استاعر بود و ديوانش مشتمل بر دو هزار بيت خان خود ش ظفر
 و ١٠٠٧متولّد حدود ( علي صائب تبريزي محمدميرزا . ت گماشته بودمپرورش شعرا ه

بعد  .کابل آمد  کابل بهداِر خان صوبه دعوت ظفر بههجري  ١٠٣٤سال در ) ه١٠٨١متوفّي 
نجا آ هد رفت صائب را هم همراه خود باکبرآبا تش تمام شد و بهخان مأموري که ظفر

 اًبعد .شاهجهان معرفي کرد و شاهجهان از مالقات او بسيار خوشنود شد آورد و به
رود  دکن و برهانپور مي خان به کشد و صائب هم همراه ظفر دکن لشکر مي شاهجهان به

ب شود و صائب هم همراه اوست تا آنکه پدر صائ ت کشمير نصيبش ميموريأو بعد م
ران ي رفتن ايبرامحبت پدر از ظفر خان احسن  بهصائب . رسد هند مي طلب فرزند به به

  :اي در مدح ظفر خان احسن نوشت دهين موقع قصيخواست و ا يمرخّص
   از آســـتان تـــويد رخـــصتيـــدارم ام

  مقصود او ز آمـدنش بـردن مـن اسـت       
 حـبـاب صـتـر از آفـت ادهـبهه کشـا جب

ــة ام يا ــتانت کعبـ ــ آسـ ــارِد ريـ   وزگـ
  گر نثار درخصت من کن    حرف   لب را به  

 ١رآرـن بـة راه مـدرقـب ا بهـ دعِتـدس
م يصائب و کل:  معروف وقت مانندير تمام شعرايدر زمان اقامت ظفر خان در کشم

از ن که يمختصر ا .ددا ي و شعرا را پرورش م بودهکرد جمع را و دانش ي و غنيو قدس
 ي کمک بزرگي فارسادبيات زبان و ة و توسعشرفتيپ  بهريکه در کشم يجمله کسان

  .اند ظفر خان احسن است کرده
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