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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر
  ∗کليم اصغر

هاي دور در معرض  همواره و از گذشته, خطّه زيبا و جنّت نشان کشمير در هندوستان
. نويسندگان و متفکّران قرار داشته است, شاهان و امرا, توجه عرفا و متصوفان اسالمي
از موضوعاتي بوده که اغلب شعرا صفا و زيبارويان آن   باهواي خنک و ماليم اين ديار

هاي  همچنين مزيت. و نويسندگان را بر آن داشته تا پيرامون آن قلم فرسايي نمايند
عرفا و نويسندگان از شهرها , شعرا, امرا, تا شاهان, فراوان اين سرزمين زيبا باعث شده

گار آن صورت دايم ماند گاه حتّي به, صوب آنجا نهاده هاي مختلف روي به و سرزمين
هاي متوالي شاهان قدرتمند هندوستان داراي دو مرکز  چنانچه در دوره. بلد گردند

ها را در دارالخالفه  يعني زمستان. اند در هندوستان بوده) تابستاني و زمستاني(سياسي 
  .گذراندند کشمير مي ها را به دهلي و تابستان

 خوشگو سفينةپردازيم که در  معرفي آن دسته از شعرايي مي ين نوشته تنها به اما در
اين . اند داس خوشگو در صف شعراي کشمير معرفي شده دفتر دوم تأليف بندرابن

  :دسته از شعرا شامل سه گروه خواهند بود
در همانجا متولّد گرديده و در , آن عده از شعرايي که اصالتاً کشميري بوده .۱

 .دار حق پيوستند همانجا هم به
کشمير  ه از شهرهاي مختلف ايران و مناطق فارسي بهآن عده از شعرايي ک .۲

 .اند کشمير بوده اند يا مدتي را به در آنجا ماندگار شده, مهاجرت نموده

                                                   
  .نو دهلي, استاديار فارسي جامعة ملّية اسالميه  ∗
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در آن شهر ماندند , کشمير آمده معرفي شعرايي که از ساير شهرهاي هندوستان به .۳
  .تا آنکه در همانجا رحلت نمودند

  عنايت خان آشنا
خلف رشيد ,  داشتهخواجه محمد طاهر نام
جواني در کمال . ظفر خان احسن است
اما نصرآبادي در , قابليت و فهميدگي بوده

تذکره خود آورده که وي شوخي را از حد 
بزرگان وقت مثل ابوطالب کليم . گذرانيد مي

   .کرد هاي بيجا مي شوخي, خانه برده و ساير موزونان را به
تر نوشته و آن   ملّا حميد و ديگران فصيحساله شاهجهاني را در نثر از وقايع سي

قدرت و سامان نوشته بود و مشق سخن از پدر  مطالعه فقير مؤلّف رسيده به کتاب به
برد و همانجا  نظير کشمير بسرمي جنّت مراتب گذرانيده آخر ترک منصب کرده به به
,  استصاحب ديوان ضخيم و سه مثنوي. جنّت خراميد سال هزار و هفتاد و هفت به به

  :اين مثنوي در صعوبت راه کشمير گفته. گو است بسيار پاکيزه
  مگر گاهي توان از خويـش رفتن  درين ره نيست ممکن پيش رفتن  

 ١بغيـر جـاده کـس نبود زميـندار  کوه او ز بس سنگ است دربار به  

  کشميري يآن
هفت در شصت سال در وطن گذرانيد اين دو شعر . از مستعدان زمان اکبر شاهي بود

  :اند نام وي نوشته  بهاقليم
  خواهم آبروي تو را ز من مرنج که مي  عـرق نشسته ز پندم رخ نکـوي تو را  

*  
  ٢ياد ما گر نکند کس ز فراموشي نيست  ها نتوانيـم رسيد دل ما خـود از ضعف به  
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عبدالعلي طالع و عبدالغني بيگ قبول 
 فکران و ملّا ساطع و اکثري از خوش

کشمير از تالمذه جويا اند در عصر 
عالمگير پادشاه در خانة او هنگامة 

 .صاحب سخنان کشمير گرم بود
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  ب ظفر خان احسننوا
آصف خان  ب بهخلف امجد ارشد خواجه ابوالحسن مخاط, اهللا نام ناميش ميرزا احسن

 بعد از پدر در عهِد. از واليت تربت است. اکبر شاهي که رکن دولت آن حضرت بود
داري کابل و کشمير و  واال پايگي صوبه جهانگيري و شاهجهاني اعتبار تمام داشته به

. دکن و منصب هفت هزاري پنج هزار اسب سوار سه اسبه و دو اسبه سرافرازي داشت
وفات وي در سال هزار و هفتاد و سه . زي دست عظيم داشتدر شعر فهمي و شاعرنوا

. صاحب ديوان و مثنوي است. در الهور واقع شد و در مقبره پدر خود مدفون گشت
  :نمونة کالم اين است

  ١خورد دماغم خنـدة گل بر دماغـم مي بي  خورد کند بر طبع داغم مي چون تبسم مي  

  استغناي کشميري
در خدمت محمد شجاع خيلي ,  در عهد شاهجهان ظهور يافته.مير عبدالرسول نام داشت

مصدر خدمات گرديد , مالزمت عالمگير پادشاه همي رسيده بعد از او به. تقرب داشت
تقريب مطلب  نويسد که به مي» عالم مرآت«سراي عالمگير در  خان خوجه بختاور

  :عرض رسانيدن اين رباعي براي من گفته آورد به
  اکسير سـخن اي خان بلندقدر  
 دالن جمع شود تا خاطر آشفته

  فرمان زمان تو خـوانين زمـن      
 يکبار بگو حـرف پريشاني من

در آخر . کرد باور مي, شنيد هرچه از هرکس مي, اي بوده مير استغنا عجب مرد ساده
  .٢عمر شصت سالگي در دهلي از حيات مستعار استغنا گزيد به. عمر ترک تعلّق کرد

  اوجي کشميري
نويسد که  از شعراي آن وقت مي, ت اقليم در زمان اکبر شاهي تأليف نمودهصاحب هف

  :از اوست. ديوان مختصري دارد. م وقت خود استاز سخنوران مسلّ
  ٣رو بود دانم يقين که روز جزا سرخ  هر سر که بستة غـم فتراک او بود  
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  بينش
 عمر در آنجا سبب بودن کشمير که تمام ليکن به, اگرچه اسالف او از ايران بودند

مشق بسيار پخته کرده در , کشميري مشهور شده از استادان وقت بوده سربرده به هب
  :چنانکه. اشعارش تازگي و نازکي بسيار است

  آيينه چون شکسته شد آيينه خانه است  تـگاه اوسـني از نـم چمـارة دلـر پـه  
  گير ي کشتيد چون شناـهيچ جا نرس به  رـن از ره تدبيـناي مـن محيط شـدري  
 ١نشين مد نگاهم چـون چاره بود خاک  در راه حصـال تـو ز بس چـشم براهم  

  جنوني کشميري
فضايل و کماالت آراسته در  به. کشميري است,  تخلّص»جنون«خواجه ابوالفتح خان 

خدمت ديواني گورکپور سن  لباس نوکري از درويشي بهره داشته در عهد عالمگير به
سرافراز بود در آنجا توطّن گزيد و در عهد شاه عالم بهادر شاه ده و اَةاعمال صوب

سير  بعد از معزولي همانجا در اوايل عهد فرخ. آباد رسيد ديواني صوبة عظيم به
گورکپور نقل نموده و مقبره که خود ساخته صاحب ديوان  نعش او را به. درگذشت

. نمايد معزّ و مکرم زندگاني ميآباد  امروز نبيرة ايشان خواجه ابوالمظفر در عظيم. است
  .يک شعرش نوشته شد

  ٢ايم مژگان سفيدي جوي شير آورده ما به  پيـر کار تيـشة فـرهـاد از ســوزن کنـد  

  جويا
زادة ايراني است چون توطّن در کشمير اختيار  اگرچه مغل. اسم شريفش داراب بيگ

, کمال رسانيده  بهعشق. کرده بود آنجايي مشهور شده صاحب سخن عالي همت بود
اند  داراب بيگ جويا و کامران بيگ گويا دو برادر تخلّص از ابوطالب کليم اختيار کرده

اما مشق کامران بيگ گويا بيشتر در خدمت سامري تبريزي درست شده و فتح بيگ 
هفت هزار بيت  همه حال ميرزا جويا ديوانش قريب به به. تسکين نيز برادر ايشان است

                                                   
 .١٣٢ص , م اصغري کلسيدح يصحت, داس بندرابن,  دفتر دومسفينة خوشگو ي دورة دکترةنام انيپا  .1
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ه اگرچه تبديل در شعرش بسيار واقع شده ليکن چون معني بند است اين نظر آمد به
مهدي بيگ صحبت . گو است قسم اتّفاق افتاده عرض استاد فن خوش خيال و پخته

خان آرزو   باتخلّص برادرزادة او درين زمان شاعر خوش سليقه و خوش صحبت و
 ساطع و اکثري از خوش بسيار آشنا بود عبدالعلي طالع و عبدالغني بيگ قبول و ملّا

فکران کشمير از تالمذه جويا اند در عصر عالمگير پادشاه در خانة او هنگامة صاحب 
  :اين قطعه از قصيده او است. از اساتذه مقرره است. سخنان کشمير گرم بود

  ن تنـمن تو روييـثل دشـم ود بهـر بـاگ  فـرمـايي کمـند را چـو تـو کار سـنان به  
  ١گهي گذر کند از وي چو رشته از سوزن  کـه سـرپنجـه عـدد بنـددمعـر گهـي بـه  

  حيرتي
, بند خيلي شاعر زبردست ايهام, حيرتي تخلّص از واليت لون بوده, الدين موالنا تقي

, گفتار گو و شيرين بسيار بذله. صاحب تالش است, ياب معني, خوش فکر, خيال نازک
در عهد اکبر . بود هند آمد و در رکاب مي همراه همايون پادشاه به, حاضر جواب بوده

حيرتکدة  سال نه صد و هشتاد و نه به شاهي در اثناي سفر کشمير بر لب آب چنپات به
  :از فکرهاي برجسته اوست. فنا واصل شد

  ٢ت مـراـم گنهي نيسـمـن اگـر غـرق گناه  همه را لطف تو چون مژده رحمت داده است  

  سرخوش
خلف ارشد محمد زاهد است که , سرخوش تخلّص, ضلالشعرا حضرت محمد اف افضل

بعد از واقعة خان مرحوم چون مردم . در سرکار عبداهللا خان منصب مير ساماني داشت
زادگي و سرکار  خانه هر پنج پسر محمد زاهد نيز به, او داخل نوکران شاهي شدند

 والدت. عالمگير پادشاه اشتهار يافتند ميان سرخوش پسر ثاني محمد زاهد است
عبارت . نظير کشمير بود عهد شاهجهاني در جنّت سعادتش در سال هزار و پنجاه به با
تاريخ , رعايت نام خود جبراً گرفته  موسوي خان بنابهکه از مير معزّ» افضل اهل زمانه«
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آنچه محمد طاهر نصرآبادي در احوال ايشان نوشته که الهوري است و در . تولّد اوست
گير طبع بلندش بود  هرحال از آغاز شباب دردِِ سخن دامن به,  غلط کرده,باشد الهور مي

. ها برداشته تا از اساتيد روزگار گرديد فايده, صحبت استادان اين فن رسيده و به
در رسانيدن پيش , طرز ميرزا صائب را پخته کرده, دست آورد سررشته عالم معني به

بعد از آن . گذرانيد شيرازي مشق مياوايل پيش منعم حکاک . نمود مصرع کارها مي
خدمت محمد علي ماهر پيوست و از صحبت آن نشئة فيض ازل سرخوش کيفيت  به

ديگر استادان   باو. از ياران قديم ميان ناصر علي و مير معزّ فطرت بود. معني گرديد
داري اجناس  منصب چهار بيتي و تحويل هاي شيرين داشت و آخر عمر به عصر صحبت

دارالخالفه درآمد و متّصل چوک سعداهللا خان حويلي  مدرس سرافراز شده بهصوبة 
خط جلي نوشته بود که  ساخته اقامت ورزيد و بر هر دو تخته دروازه اين دو فقره به

  :شود اليوم خوانده مي
 نياز است اگر نيايي حق بي  اگـر بيـايي در بــاز اسـت  

قدم گاه  متّصل به. جهان آفرين سپرد  به عمر هفتاد و شش سالگي آزادانه جان به
  .پاک بود و پاک ماند و پاک رفت. رسول مدفون گشت

  الله سکراج
يافته و حکيم چند ندرت که از » آه افضل دهر«تاريخ وفاتش از عبارت , سبقت تخلّص

  :از اين مصرع برآورده, شاگردان آن جناب بود
 از جهان رفت آه عارف پاک

جواب , بيت است و صاحب تصانيف مثل نور علي نورکلّياتش قريب پنجاه هزار 
  :اش اين است مطلع, مثنوي موالي روم

  کنـد غـمزة سـاقي روايت مي  کند شيشه از قلقل حکايت مي  
  :و ديگر حسن و عشق نام که آغازش اين است

  ١داغم سرنگون کن داني به نمک  الهي سـوزش دردم فـزون کـن  
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  ميسل
, سليقة سخنوري عالي داشته, من اعمال ري. تهران استاز , سليم تخلّص, محمد قلي
هندوستان  در اوايل عهد شاهجهاني به. ياب بود معني, خيال نازک, دان زبان, بند اصطالح
شعر بسيار در مدح او . در خدمت نواب اسالم خان وزير اعظم اعزاز تمام يافت, رسيده
. فت سفر واپسين اختيار نمودسال هزار و پنجاه و ه نظير کشمير به در جنّت… گفته

نام کشمير کرد و نيز  هند آمد آن را به چون به, مثنوي که در تعريف الهيجان گفته بود
اما اکثر معاني لطيف و غريب مخصوص . نوشته که شهرتي در اخذ معاني مردم دارد

  .ذات طبع او هم هست
  :گويد مؤلّف سفينة خوشگو دربارة سليم تهراني مي

. پهلوي کليم و قدسي و ملّا غني آسوده است.  تاريخ وفات اوست»رضوان«لفظ 
اين بيت در منقبت از : گوید مؤلّف سفينة خوشگو دربارة سليم تهراني می

  :شود قصيده او بسيار خوب واقع شده نوشته مي
  ١اهللا چـو معني آمـد بيرون علي ز بيت  غرض ز بيت بغير از ظهور معني نيست  

  سالک
مدتي در اصفهان . سالک آدميت بود, سالک, سالک تخلّص, زوينيمحمد ابراهيم ق

نظير  جنّت سيرکنان به, از آنجا عازم هندوستان شد. جليس ميرزا اسير شهرستاني بود
, چنانچه در مثنوي احوال آمدن و بود و باش آنجا مفصّل منظوم نموده. کشمير رسيد

چندي رفاقت مهابت , ها کرده شاعرهطالب و کليم و قدسي م  با.هندوستان رسيد لهذا به
, آنچه اندوخته بود, طرف عزم وطن کرد از همان به, دکن رفت بعد مدتي به, خان داشته

قزوين مراجعت کرد و  چنان مانده باز کامياب به. هند آمد غارت خويشان داد باز به به
  :گو است از اشعار اوست غرض بسيار پاکيزه. همانجا فوت شد

  مجموعـة محمـود و اياز اسـت دل مـا  اـت دل مـياز اسـرم نـر گـسو ـبا ناز ت  
 ٢ايم ما حاصل همين که نامه سيه کرده  ايم مـا خطّ و خـال تبه کـرده عمري به  
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  ملّا شيدا
 سيکري ةصاحب طبقات شاهجهاني نوشته که مولد و منشا او قصب, از هندوستان بوده

ها داشته و داخل  شعرا صحبت  بالشکر رفته هدهلي آمد و ب اوايل به. پور است  فتح عرف
اگرچه نصرآبادي . گو است شيدا استاد فن و بسيار پخته. احديان سرکار پادشاهي گرديد

پاره کاغذ نوشته ليکن  دماغي آنها را به نوشته که قريب پنجاه هزار بيت نوشته و از بي
 خاتمه ديوان خود نثري هر حال ملّا شيدا در به. شود کلّياتش صد هزار بيت شنيده مي

در , بالجمله شيدا آخرکار از سرکار واال وظيفه گرفت. تعريف کشمير نوشته است به
نظر نيامده  تاريخ وفاتش به. گير گرديد و هم آنجا رحلت کرد نظير گوشه کشمير جنّت

دو هزار بيت تمام  مثنوي در جواب مخزن اسرار به. ليکن اواسط عهد شاهجهاني است
  :غازش اين استکرده سرآ

  ١مـ الرحيحمٰٰنم اهللا الرـبس  آمده سرچشمة فيض عميم  

  ميرزا صائب
گويان حضرت ميرزا محمد علي صائب تبريزي استاد اساتذه روزگار و  ابواآلباي تازه
 در عهد صاحب ٢الدين شيرين قلم بود کار از فرزندان شمس بندان نادره سرآمد معني

گويند . هندوستان تشريف آورد عزم سير و سياحت به قران ثاني شاهجهان پادشاه به
اليه در کابل و خان مشار  باچندي. باعث آمدن ايشان استدعاي ظفر خان احسن بود

  .٣کشمير بوده و همراه وي تا دکن رفته

  ملّا طغرا
گفت از  قلم آورده که شخصي مي اگرچه نصرآبادي نوشته که تبريزي است و باز هم به

در اکثر اشعارش شيفته هم .  و مشهور است و همين صحيح استمشهد مقدس است
  …نمايد که تخلّص مي
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤١

  

در نظم و نثر کوس استادي . هندوستان رسيد بالجمله در اوايل عهد جهانگيري به
و . نظير متوطّن شد کشمير جنّت هند آمد همانجا بود آخر عمر به از وقتي که به. نواخت

و آن قدر قبول يافته که . دا جدا مشهور استهمانجا درگذشت و رساهاي منشآتش ج
نگارد و متبع ملّا ظهوري  طريق و طرز خاصي خود هم مي اکثر به. خوانند ها مي در مکتب

  :مثنوي در تعريف کشمير گفته از آنجا است, کار برده است و اصطالحا نيز بسيار به
  سمندش در نظر گلگون نمايد  زارش آيدـز ره گلـواري کـس  
  که رنگ از چهرة رفعت پريده  يدهـش رسـه کوهـي قلّجاي به  
  ش در ميان سنگ مردهـکه آت  چنان در وي برودت پا فشرده  
  ١هـا سـپاهش نيازي هجوم بي  فــضاي المـکـان بارگـاهش  

  علوي
قابليت و صالحيت موصوف  بسيار به. کاشاني است, علوي تخلّص, مير محمد طاهر

کشمير رفته و همانجا   اوايل عهد عالمگيري از وطن بهدر, الجمله تحصيل کرده في. بود
  :نام او در زمرة شعر وي مشهور است. درگذشت

  امشبم چون شيشة مي دل ز تنهايي پر است
  ٢الي کنمـدلي کو تا دلي خـهمچو ساغر هم

  ملّا غني کشميري
صاحب سخن . نظير کشمير است اصل آن جناب از جنّت, غني تخلّص, ملّا محمد طاهر

فرمود که کالمش دون  چنانچه جواد درويشي اکثر مي. رکار استاد فن جادونگار استپ
عرصة  جايي که به, آن قدر پاية او بلند افتاده. کالم خالق و فوق کالم مخلوق است

چنانکه . گذاشتند مثل ميرزا صائب و استادان قديم قدم فهميده مي. آيد گفت و گو مي
اي کاشکي : گفت ن بيتش آن قدر رشک برد که ميمشهور است که ميرزا صائب بر اي

الجوابش را  دادم و اين يک بيت عديم اين کشميري مي به, ام آنچه من در عمرم گفته
  :داد من مي به

                                                   
 .٤١٣ص , م اصغري کلسيدح يتصح, داس بندرابن,  دفتر دومسفينة خوشگو ي دورة دکترةنام انيپا  .1

 .٤٧٦ص , همان  .2
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داراب بيگ جويا و 
کامران بيگ گويا 
  دو برادر تخلّص
از ابوطالب کليم 

 .اند اختيار کرده

  گرفتار شدم, دام هم رنگ زمين بود  رخ سبز مرا کرده اسير خط سبزي به  
  :برد امروز حضرت ميرزا بيدل بر اين بيتش رشک مي

  دشت کر خان است بهخبر آمدن لش  
  خيمة آبله گـر دسـت دهد برپا کن  

شيخ فاني . و او شاگرد رشيد محمد محسن فاني است
هم مشق   با,دو شاگرد داشته که حاجي اسلم و مسلم باشند

خدمت شيخ مشق  به. کردند و هم طرح بودند مي
بندي استاد برآمد و  ملّا غني در طرف ايهام. گذرانيدند مي

گويند . ماند سالمت روي مي عرش کمال رسانيد و مسلم همچنان به ال بهحاجي اسلم خي
چنانچه فقر اختياري داشت و تا بود . اختيار کرده بود مال غني واحد العين بود و فقر به

الشّعرا آمده که لفظ غني تاريخ  در کلمات. در ارباب دنيا نرفت از کشمير بيرون نيامد و به
ص کردن اوست و هم در آنجا است که ديوان او را مير ابتداي شعر گفتن است و تخلّ
  :بعد از آن غني مطلعي پيش ميرزا مذکور خواند. محمد علي ماهر ترتيب داده

 م نيستـالم غـچـراغ اسـت اگـر بـزم خي بي
 مصرع ريخته شمعي است که در عالم نيست

 نوشت که از نصرآبادي. گفتار ريخته همين خواهد بود, ماهر بر ايهام شوخي کرده
دار کشمير فرمان  سيف خان صوبه القولي استماع شد که شاهجهان پادشاه به صحيح

موالنا غني . ميان آمد چون تکليف اين معني به. فرستاد که ملّا غني را روانه حضور نمايد
عرض : غني گفت. خان فرمود که در جواب سلطان چه بايد نوشت, ابا و امتناع نمود
الفور  غني في.  خان فرمود که چون تو عاقلي را چگونه ديوانه نويسم.کنيد ديوانه است

بعد از چند روز فوت شده اما اين . صحرا نهاد گريبان دريده که چنين بنويس و روي به
چه وفات موالنا غني . روايت فوت شدنش در عهد شاهجهان پادشاه غالباً درست نيست

, مريض حنّاق واقع شده و هفتم هجري بهدر سال هشتم عالمگيري موافق هزار و هفتاد 
ام که مسلم شاگرد ماهر ديوانش جمع کرده و در  چنانچه از کشميريان کهن سال شنيده

  :مصرع تاريخ فوتش اين است. آنجا نوشته
 دار غني دار سخن سخن بي



   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٣

  

و آن سيرگاه .  پهلوي قدسي و سليم مدفون استنظير در تخت سليمان جنّت
گويند شش ماه صاحب فراش مانده در آن ايام تمام اشعار . صاحب طبعان آنجاست

حضور خود  آنچه تازه و کارآمد بود نگاه داشته و باقي به, گوش تأمل شنيده خود را به
  :خان صاحب آرزو حاشيه نوشته, بر اين بيت ملّا غني. ضايع ساخت
   کرد شيرين دست خود بر گردن خسروحمايل

  ن داردـک وهـون کـخ تن بهـنا بسـل حـمگر مي
عجب معني تازه و عجب اندازه . الجواب است پيش فقير اين بيت ملّا غني عديم

اين رتبه  اما به. نزديک بدين حکيم شفايي گفته, ست دارد گويا ما فوق طاقت بشري
  :نيست
  حسن سياه آنجا گر هست خال خال است  استکشمير در صباحت روشـن گر جمال   

*  
 ا بـرخـاسـتيـمـزم آمـد و مـا از حـيـيار در ب

 ١ما برخاستيم, چون نگين تا نقش ما نبشست

  غني بيگ
اند و وي  آبا و اجداد هميشه معزز و مکرم بوده. از اسدآباد همدان است, غني تخلّص

در ,  تجارت سفر اختيار نمودهعنوان به… عهد شاه عباس ماضي عظمت تمام داشته به
نقش صحبت و رفاقت درست , ملّا نظيري نيشابوري برخورده, حسان زمان  باخراسان
ساالر پيوسته مالزم بزم و رزم  صحبت سپه به, هندوستان آمده همراه او به, نشانيده
کشمير واليت  تاريخ هزار هجري به از اتّفاقات به. شعرا از او اعتبار تمام گرفتند, گرديد

در , ميرزا يادگار گل که از اقوام نواب سيد يوسف خان مشهدي بود  باافتاد و در آنجا
هم  نسبت خاصّي به, کرد ها مي افواج قاهره جنگ  بامکرر, کشمير لواي بغي افراشته

  :رسانيد و در روز جلوس او در تخت سلطنت کشمير اين رباعي گذرانيد
  بنشين, نشيني خرم و شاد مي, خوش  يـنبنشـ, نشـيني بر تخـت مـراد مي  
  ٢بنـشين, نيشني بر جـاي قـباد مـي  نـشـان نشـاني بـه کـنار مي دولت بـه  
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  ٦٤٤  قند پارسي

  

  فروغي
در تاريخ شاهجهاني نامش داخل . از شعراي معتبر عهد شاهجهاني است. کشميري است

ه از نظر آب و تاب گفت آباد بسيار به مثنوي در تعريف آبادي دارالخالفة شاهجهان. است
  :حسن افتاد از آنجاست… اقدس گذرانيد

 ١آباد شـد انـن شـاهجهـهمـي  از خود ياد باشد جهان را گر به  

  فاني کشميري
از علوم الهي . نظير است از اکابر جنّت, تخلّص, فاني, شيخ بزرگوار شيخ محمد محسن

در اوايل . دو طبيعي و منطق بهرة وافي داشته و از مشرب فقر چاشني بلند ساخته بو
از . منصب شده در وطن خود اقامت گزيد سببي بي آباد باز به عهد جهانگيري صدر اله

آبادي است و شاگرد ملّا  اله, اهللا شود که مريد شيخ محب مثنوي وي چنان ظاهر مي
همه  به. زاده بلند اقبال کتب تصوف در خدمت شيخ گذرانيده پادشاه, صرفي کشمير بوده

  :دو هزار بيت مشهور و متداول است از آنجاست بزرگ بوده ديوانش بهحال شيخ مردي 
  ٢نا راـود رنگ حـردم نمـم ک بهـاش  ديده نهان داشت نقش آن کف پا را  

  فرصت
پايه درستي رسانيده  مشق سخن به. اهللا است االصل بوده از شاگردان شاه گلشن کشميري

خيلي . افتاد اکثر ديدنش اتّفاق مياهللا  خدمت شاه گلشن شد به ها حاضر مي در مشاعره
فرمود در هزار و صد و سي و  بر فقير توجه بسيار مي, زاده مرد آدمي. جوش بود گرم

  :از او است, جنّت حقيقي خراميد نظير کشمير به هشت از جنّت
  ٣موي سفيد من نمک اين شراب شد  مستي شباب پيري رسيد و رفت سيه  

  قبول
, رهنماي دانايان و نادانان, قبوِل تماِم استادان, غني نام, المقام رفيع, االيهام مروج

نازکي ايهامش چون صبح , قبول تخلّص, ميرزا عبدالغني بيگ, الفروع واالصول حاوي
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٥

  

, رنگ قبول بر چهرة عالم بسته و براق معانيش چون مهر منير شان تابش انجم شکسته
نظير شاعر غرا و   سخن بيدر تمام اقسام. نظير کشمير است اصل آن جناب از جنّت

حوصله  فراخ, منش پيشاني و بزرگ شگفته, شاگرد ميرزا داراب بيگ جويا تخلّص بوده
طبعش نظر . بند صاحب کمال بود تالش ايهام نازک, خيال بلندهمت و آراسته و خوش

خصوصيت   لفظي توجه تمام فرموده بود بلکه اين طرز را در اين جزو زمان به بر ايهام
  .در آن شعر رعايت طرز خود از دست نداده. اج داده چنانچه اين معني شعري گفتهرو

در مقبرة حضرت . در هزار و صد و سي و هشت دعوت حق را لبيک اجابت گفت
کلّياتش از قصيده و غزل و رباعي و مثنوي قريب بيست . الدين اوليا مدفون است نظام

  :١هزار بيت تدوين يافته

  کليم
سبب بودن  ابوطالب کليم همداني مولد و کاشاني موطن به, اِن هفت اقليماستاد استاد
  :چنانکه گفته

  ز نهار مگوييد کليم از همدان نيست  در دامـن الـوند اگر غنچه شـود گل  
چنانچه اشتهار دارد از , فقير آرزو را شبهه بود که نام اين استاد ابوطالب است يا نه

شود ليکن از مصرع قطعة تاريخ  تب تواريخ ظاهر مينثر ملّا طغراي مشهدي وغيره و ک
توفيق رفيق طالب «: سمت ايران گفته خودش که در باب رفتن خود از هندوستان به

  :و از اين مصرع که ملّا غني در قطعة تاريخ وفات او گفته» آمد
 طالبا آن بلبل باغ نعيم

 عهدة پايتخت هرحال شاعر به. رسد که نام ناميش طالب است ثبوت مي چنان به
در . بخت در اقسام سخنوري طاق و گل سرسبد انفس و آفاق بود نيک, استاد فن

در آغاز . شاعري طرز وي بر معاصران غالب افتاده شعرش درد و سوز بسيار دارد
آموزي پيش گرفت و از تحصيل علوم فراغ حاصل کرده  شيراز شتافته دانش جواني به
هندوستان آمد در خدمت مير جلمه  هد جهانگير بهدر اوايل ع. کمال رسانيد مشق به
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  ٦٤٦  قند پارسي

  

دو سال ماند . عراق رفت برد و همراه او در هزار و بيست و هشت به االمين بسرمي روح
خطاب  ثاني گرديدو به هند تشريف آورد رفته رفته منظور نظر صاحب قران باز به
نظوم کرده و صلة آن قدرت م را بسيار به» ظفرنامة شاهجهاني«الشّعرايي نام آورد و  ملک

  .زياده از توقّع يافته و آن هما را صرف فقرا و شعرا کرد
گير شد در سال  نظير گوشه کشمير جنّت در آخر عمر از سرکار واال وظيفه گرفته به

اي که الحال کليم و سليم  هزار و شصت و يک همانجا وديعت حيات سپرد و در مقبره
. د و جاي بلندي است سيرگاه اهل معني استان و قدسي و غني هر چهار شاعر آسوده

  :نمونة کالم اين است. مثنويات سي هزار بيت است  باکلّياتش
  بـدنــامـي حـيــات دو روزي نـبود بيـش

  سان گذشت تو که آن هم چه گويم کليم با
 اين و آن يک روز صـرف بستن دل شـد به

 ١کندن دل زيـن و آن گذشـت روز دگـر به

  معني کشميري
نصرآبادي نوشته که , ولد حاجي علي کشميري, معني تخلّص, اجي حيدر عليح

فرمايد  خواب ديد که مي شب امام را به. زيارت مشهد مقدس رفت به, پدرش کر بود
کشمير رفت حاجي حيدر علي  بعد از آنکه به. تو دادم عوض گوش فرزند صالحي به

الشّعرا که  اما صاحب کلمات. ر رسيدمردم کشمي معني متولّد شد و نفع بسياري از او به
نوشتند  روي هوا مي او را ديده بود آوده که ملّا معني خود کر بود آنچه از انگشت به

. زبان اوست که هر دو گوشش کر باشد  باهمه حال ما را کار به. داد دريافته جواب مي
  :از اوست. شاعر خوش نقط صاحب فن بلند تالش است

  کند ما را زبـان خـامشي در پـرده پيدا مي  آيد کست رنگ ميصداي دل طپيدن از ش  
*  

  ٢بـوي بهار گشتـم و نخـل خزان شدم  در گلشن زمانه ز نيرنگ حسن و عشق  
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٧

  

  موالنا محمد ماهر
اش همين بس که  شاهد استادي, همتايان خود بوده در فضل و کمال و شعر و انشا از بي

در . نواخت  کوس انا والغير ميهمچون سرخوش کسي شاگرد اوست در هندوستان
نشأتين بيتي در تعريف پير خود گفته مؤلّف خوشگو بسيار از آن محظوظ  مثنوي جامع

  :است اين است
 خود بر سر گور خود نشسته  يات رسـتهـدر زنـدگي از ح  

در مثنوي ديگر که در مدح بيگم صاحب است بيتي گفته که بيگم بعد از هزار 
  : هزار روپيه خريداري نمود اين است تحسين و هزار آفرين به

  که خود پنهان و فيضش اشکار است  ذات او صـفـات کــردگار اســت بـه  
نظير فروکش کرد  آخر عمر در کشمير جنّت. رسا بود هرحال خيلي صاحب طبع به

ميان سرخوش اين قطعه در تاريخ . جنّت خراميد تا در سال هزار و هشتاد و نهم به
  :وفاتش گفت
  رازــني طـر معـاهـان مـزم جهـف ز بـحي

  وت شدـدح مـال از قــج وصـکن هـت بـمس
 سرخوش غمديده خواست سال وفاتش ز دل

 ر مـا فــوت شــدــگفـت خـرد آه آه مـاه
هاي رنگين  ديواني ضخيم و مثنوي. شاعر ماهر خوش سليقه شيرين کالم بود

  :گذاشته از اوست
  ١رـباشـد دو اسبه تاختن شهـسوار عم  ر عمرز آمد شد نفس که بر او شد مدا  

  ماهر کشميري
  :اين دو بيت از اوست, از شعراي زمان اکبر شاهي بوده

  رود خاک برسرمي, ناله بر لب, شعله در جان  رود ر ميـت دةــدي و دل باـوي تـر کــاز س  
  ٢رود مي رسرتـو ب گـر بگويم آنچـه ما را بي  خروش در دـآي بلـبل افـتد پـروانه در شعله  
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  ٦٤٨  قند پارسي

  

  مستغني
در عهد اکبر شاهي کوس . مستغني تخلّص پسر علي صيرفي کشميري است, موالنا امين

  :اين است. دست آمده هزار سعي به يک بيت از او به. نواخت سخنوري مي
  ١قيامت خجلم که ز ايمان چنين تا به  برهمن گـرد تو گـردم ره کفرم بنما  

  موالنا مظهري
صاحب مآثر رحيمي نوشته که تا حال . نظير است مير جنّتالحان کش عندليب خوش

. وري علم مفاخرت نيفراخته از کشمير برنخاسته و در ميدان شاعري و دانش, همچو او
قصد زيارت امام رضا عليه السالم و سير ايران از وطن سفر اختيار  در عنفوان شباب به

ميرزا قلي ميلي و ولي دشت در آن زمان خواجه حسين ثنايي و . هرات رسيد نمود به
بياضي و محمد ميرک صالحي و مير مغيث و عبدالعلي نجاتي در خراسان کاله گوشة 

  :وجود صغر ِسن و مشق کم اين قصيده را که  باشکسته وي داني بر آسمان مي سخن
  که پيش ديدنش افزون کند تمنّا را  چـه حـالتست ندانم جمال سلمي را  

  :اين چند بيت از غزليات اوست. مسلّم همگنان گرديد, بر جميع مستعدان خواند
  گلگشت بوستان دارد درون خانه به  فـداي آينه گـردم که دلستان مـرا  

*  
  بر خـاطـر آسـمان گران اسـت  چشم ما گران شد هرکس که به  

*  
  ٢چـه آشـنا نگهي بـود چـشم ليلي را  ببست ديدة مجنون ز خويش و بيگانه  

  مشرب اصفهاني
در . نا حکيم عبدالرزّاق مشرب متخلّص از سادات عالي درجات اصفهان استموال

 در قصبة بريلي توطّن گزيد و, هندوستان رسيده اواخر عهد عالمگيري پادشاه به
مدتي در . برد سرمي چندي در لکهنو به. سادات آنجا قرابت پيوند در ميان آورد با
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   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٤٩

  

واليت  در اواخر عمر به. نظير گذرانيد کشمير جنّت  طالع تخلّص به, خدمت نوازش خان
بلکه زيادتي , آورد در فن سخنوري و سخن فهمي از هيچ کس پاي کم نمي. سند رفت

در تذکرة سيد غالم علي آزاد او آمده که ديواني صد و بيست هزار بيتي ترتيب . داشت
اين دو سه شعر . گفت داده و آن قدر قدرت داشته که روزي هفت هشت غزل مي

  :فقير رسيده به
 دل از شـوق شـهادت اضطـراب سـاکـني دارد

  درياي شمشيرشةچو جوهر جسم من شد موج
*  

  ١اميد نگه داشتن از هيچ کسم نيست  آن طاير مجروح ضعيفم که درين باغ  

  نديم
شاعر . ملّا غني هم طرح بود  با.از اکابر اين فن است, موالنا کشميري بوده

نصرآبادي در تذکرة خود آورده که . سنج بود ب نکتهيا طبيعت بلند تالش معني خوش
ازين مصرع مشهور برآورده در قطعه . ملّا نديم تاريخ فوت کمال نامي که رفيق او بود

  :بسته
  شــد کمــال از دهــر بــي او دلگــشا
 سـال تـاريخ وفـاتـش شــد رقــم

  ني نواي چنگ و ني بانگ ني است       
 هـر کمـالي را زوالـي در پي اسـت

در اين معني فقير خوشگو شبهه دارد که عدد اين مصرع از هزار و دويست ليکن 
  :اين اشعارش پسند افتاد. تجاوز است و تعميه در قطعه نيست واهللا اعلم

 وس بسيار استـذوق مردن بود اندک چو ه
 خواب کم رو دهد آنجا که مگس بسيار است

*  
  ت گل بندندـمضمون خوشي بر صف  صـوت بلبل بندند آن رفت که دل به  
 ٢کمي پل بندند چـون آب نهد رو به  يابي مي وا شـده ره فـوج غـم ز کم  
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  ٦٥٠  قند پارسي

  

  ناطق
دو کس گرفتگي . سه کس موزون شدند. ايشان چهار پنج برادر بودند. کشميري است
يافت  اما اشعار ايشان کم. اند يکي لکنتي و يکي ابکم تخلّص کرده بوده. بر زبان داشتند

  :از اشعار اوست. ملّا طاهر غني هم هم طرح بود  باکرد و ع انوري ميملّا ناطق تتب. شود مي
  ما باش پريشاني ما هم کم نيست گو به  دل آن زلـف اگـر راه نيابـد غـم نيست  

*  
  ١داند دلم سرگشتگي را گردش پيمانه مي  دانـد جـنونم نالـة زنجـير را افـسانه مـي  

  موالنا نامي
  : اوستاز. نام فقير بوده کشميري گم

  ٢شود وز ديده نقش روي تو زايل نمي  ودـش ايل نميـغير تـو م هرگز دلـم به  

  اسالم خان واله
اسالم خان بهادر واله تخلّص از امراي عهد شاهجهاني و  ميرزا ضياءالدين مخاطب به

. عالمگيري بوده مصدر کارهاي نمايان گرديده از اوالد شيخ بزرگوار سليم چشتي است
داري کشمير ناظم مستقرالخالفه اکبرآباد بود هم در آنجا در سال هزار و  بعد از صوبه

مسجدي که خود بنا کرده  هفتاد و چهار وفات يافت در مقبرة مير نعماي اکبرآبادي به
مرد اسالم خان واال «: موالنا غني کشميري تاريخش گفته اين است. بود مدفون گرديد

  :ستسليقه سخنوري درست داشته از او» جاه
 وسعتي پيدا کن اي صحرا که امشب در غمش

 ٣زنـد رون ميـه بيـر آه مـن از دل خيمـکـلش

  درويش يوسف
مدتي در مدرسه , تأمل نمود اصفهان رفته ميل به به, از اکابر شعراست. کشميري است

د هم رساني نويس اصفهان خانه به امداد واقع بعد از آن که به. تختگاه هارون بود واقع به به
                                                   

 .۷۴۰-۴۱  ص,م اصغري کلسيدح يتصح, داس بندرابن,  دفتر دومسفينة خوشگو ي دورة دکترةنام انيپا  .1

 .۷۴۵  ص,همان  .2

 .۷۵۵-۶  ص,همان  .3



   سفينة خوشگو دوِمشاعراِن کشمير در دفتِر  ٦٥١

  

. آرا و نمکين بود بسيار مجلس, استعداد وافر فراهم آورده بود. گذرانيد و در آنجا مي
اين دو رباعي . داشتند طبعش خالي از لطفي نيست او مي سالطين صفويه مهرباني تمام به

  :آيد از او نوشته مي
  ست در بادية عشق که اندر شادي      

 از عـف عف غير بـر نگردي زنهار
  سـت   رعنا بادي  درد و غم او غزال    

 ست اديـانة آبـگان نشـکه آواز س
*  

  اي آنکه تـرا ديـدن رويـش هـوس اسـت        
ــه   ــه ب ــن تکي ــار مک ــار  زنه ــش زنه   لطف

 

  ناالن دلت از بهر رخش چون جرس است        
  ١هر آهي شـعله آفـت خار و خـس اسـت          
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