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  تابک يفرمع
  » صغيرايراِن«يا  »کشميرزبان  ي پارسِياشعرتذکرة «

  ∗حمداشتياق ا

ن فرهنگ و تمدن و علمدار ين سرزميّتر  مهمر ي کشميعني »ريصغ راِنيا«د يدون تردب
  :عالوه بر آن که. ديآ يشمار م  جهان به در سراسِريات فارسيزبان و ادب

 ن استين است و همين است و هميهم تــن اسـيـ زمير روـردوس بـر فــاگ
ن مقالة مختصر ما يدر ا. ز بوده استي نير گاهوارة شعر و ادب فارسي کشمِيواد

  .ميپرداز ي م»ري صغراِنيا«يا » تذکرة شعراي پارسي زبان کشمير« کتاب ي و بررسيمعرف به
 سفارت يزن فرهنگي است که رايد عرفانيف دکتر خواجه عبدالحمين کتاب تأليا

نا در سال يس  ابنيکتابفروشتوسط  ران بوده است و در تهران بهي پاکستان در اياکبر
ن اثر چه طور يدهد ا يمقدمة کتاب دانشمندانه است و نشان م. ١ديچاپ رس ش به ۱۳۳۵
رپا گذاشته ي ديراتيکالم و شعر و ادب تأث, فلسفه, خ اسالمي مختلف تاريها نهيدر زم
مؤلّف در مقدمة خود . ز بوده استيپرور ن و دانش کتاب علم دوست مؤلِّف. است

  :سدينو يم
 يها ر نوشتم که در روزنامهي کشميدربارة شعرا چند يش مقاالتيپنج سال پ”

ران ي از دانشمندان ايو مورد توجه بعض, ران و بهرام منتشر شديمهر ا
ق نمودند و يتشورا نجانب يا بهار باالخص يالشعرا مرحوم ملک, قرارگرفت

 يراني استفادة برادران اير برايکشم يشعرا  راجع بهيا واستار شدند که رسالهخ
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 و ي ادار گوناگوِنيها يعلّت گرفتار به. و شعردوستاِن هند و پاک منتشر کنم
ن کار را انجام ير نتوانستم اي کشمي از شعراي آثار بعضدر دسترس نبودِن

که در  يطالب و منابع مختصرم گرفتم با استفاده از مين اواخر تصميتا ا, بدهم
 از يبعضتا شايد اين شرح مختصر . باشد اين رساله را انتشار دهم دست مي

 يها ف کتابيتأل ک نموده وادار بهي را تحريرانيسندگان ايدانشمندان و نو
  .١“دين باره نماي ا دريتر تر و جامع مفصّل

 ۴خ يتار  به»يعرفان«د و متخلّص بهيعبدالحم) دکتر(خواجه  د معروف بهيعبدالحم
 جنوب يليچهار م, يدر دهکدة مغالن وال) ه ۱۳۲۵ رمضان ۲۷(م  ۱۹۰۷نوامبر سال 

 .داشتتجارت ن شغل يپدرش خواجه محمد د. جهان گشود الکوت چشم بهيشهر س
مهاجرت کرده در الت پنجاب يا ر بودند و از آنجا بهياصالً از خطّة کشم مؤلّف اگاِنين

 دورة دبستان را يد عرفاني که خواجه عبدالحميوقت. اقامت داشتندالکوت يه شهر سيناح
 در شهر چکوال يپدرش فوت کرد و سپس و, ديان رسانيپا ر بهي اميدر مدرسه کوتل

ة ر چکوال دوي دولتي عالة در مدرسهجري ۱۳۳۴ و در سال مقيم شد اش عموزاده با
 درس خوانده (Sadiq Egerton College) صادق اجرتن کالجکرد و در   را تمامهمتوسط
پس از چند سال . سانس را تمام نموديمو دورة لاج,  پرنس آف ولزکالج درخره و باال

,  الهورةي اسالمکالج را از يسيسانس انگلي و دورة فوق ليدورة فوق ليسانس فارس
دکتر .  الهور فراگرفت, را از دانشگاه پنجابي فارسيدانشگاه پنجاب تمام کرد و دکترا

در سازمان فرهنگ بلوچستان وارد شد و در مدرسة م  ۱۹۳۱ در سال يد عرفانيبدالحمع
ران يا  بهيت فرهنگيمسؤل بهم  ۱۹۴۵ و در سال پرداخت يسي انگلِسيتدر هته بي کويعال

ن يهم س دور نماند و بهيجا از درس و تدر چيوقت و ه چي هيدکتر عرفان. مسافرت کرد
ته يکو به, ي پرداخت و پس از انجام خدمت فرهنگيسينگلس ايتدر ران هم بهيعلّت در ا

 مختلف علم يها نهي در زميدکتر عرفان.  سرگرم کار شدکالجمراجعت کرد و دوباره در 
 پاکستان در يندگيکار نما بهگر يد ت داشت و باِري فعاليسازمان فرهنگ و علم, و ادب

که از طرف وزارت را » هالل «يت مجلّة فارسيري مددر پاکستان کاِر. ران پرداختيا
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ث ي از حيدکتر عرفان. عهده گرفت به, شد ياطّالعات و مطبوعات پاکستان انتشار م
ث يحد«نام   بهي ويات فارسي از رباعيز معروف بود و دفتري ني زبان اردو و فارسعرشا

 ترجمه کرده يفارس  را بهياقبال الهور» ميضرب کل« تهران چاپ شده است و در» عشق
  :اند از  عبارتي و آثاِر.١ستا

 . ش۱۳۳۳ ,تهران, يات عرفانيا رباعي عشق ِثيحد .۱
 . م۱۹۵۷ ,ياقبال اکادم, ها يرانياقبال درنظر ا .۲
 . ش۱۳۴۵ ,تهران,  پاکستاني عشقيها داستان .۳
 . ش۱۳۳۲ ,تهران, ي اقبال الهورشرح حال و آثاِر,  عصريروم .۴
 . ش۱۳۳۵ ,تهران, ري صغراِنيا اير ي کشم زباني پارسِي شعراةتذکر .۵
 . م۱۹۵۷ ,زبان اردو  بهياثر اقبال الهور, مي ضرب کليترجمة فارس .۶
 . م۱۹۵۷ ,تهران, الشعرا بهار شرح حال و آثار ملک .۷
ها مشتمل بر  رستاني سال اول و دوم و سوم دبي برايف کتب فارسيب و تأليترت .۸

 .ي از کتب مختلف فارسيانتخابات
 . م۱۹۵۷ ,الهور, ي معاصر فارسيشعرا .۹

 . ش۱۳۴۱ ,تهران,  سرمدينوا .۱۰
 . م۱۹۵۶ ,الهور, يسي و انگليفارس, اردو: سه زبان به,  امروزيفارس .۱۱
 )٢در دو جلد (ينثر فارس .۱۲

 تذکرة شعراي پارسي « کتابيمعرف نک بهي از احوال مؤلّف ايپس از شرح مختصر
  .ميپرداز ي م»ري صغراِنيا«يا  »کشميرزبان 
ن ي شاعر است و ا۳۲ احواِل ي حاو»ري کشمي پارسيعراتذکرة ش«ا ي »ري صغراِنيا«

جمله سه شاعر  از آنذکر است که  مناسب به.  استچاپ شدهش  ۱۳۳۵سال  کتاب به
 داس يت بهوانيربل کاچرو وارسته و پانديت بي پاند,بهان برهمن چندر: ند هستهندو

عالوه بر .  استينرزاده کرماظرضازاده شفق و دکتر نا دکتر ةظات کتاب نوشتيتقر. کوين
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ر و يکشم حات راجع بهيان و توضيک سوم کتاب مشتمل است بر بيحدوداً , تراجم شعرا
م هند تا ياحوال مختصر از تقسو  ير اسالم در وادي و اسم نژاد و زبان و تشهيريکشم

 خود ي بحث و بررسرا مورِد, »يات فارسير در ادبيکشم« سپس مؤلِّف. انتشار کتاب
 يضي و في و عرفيم و قدسير از طالب و کلي کشم در وصِفياتيست و ابداده ا قرار

 نموده يز بررسي ني محمد اقبال الهوردگاِهير را از دين ادامه کشميدر هم, آورده است
 يها شيگرا. آورده,  است»ني زميفردوس بر رو«ن يف اي را که در توصي از وياتيو اب

 تذکرة شاعران يعني خود ي اصلموضوِع نموده و سپس بر يز بررسير را نيشعر کشم
  .پرداخته است

اتمام   بهيشود و بر ذکر عبدالوهاب پارس ي آغاز ميري کشمين کتاب با ترجمة غنيا
  :ر استيقرار ز  بهاند ن تذکرهي شاعران که رونق اياسام. رسد يم

 يزيا تبريجو  .۲  يري کشميغن .۱
  ين فانيملّا حس  .۴  يعقوب صرفيخ يش  .۳
  يبابا خانگ  .۶  م سالم اسليحاج  .۵
  ينجم  .۸  ن کامليالد رزا اکمليم  .۷
  ين غازيالد بيبابا نص .۱۰  ياهللا حب بيخواجه حب  .۹

  سياو .۱۲  يملّا ساق .۱۱
  يمظهر .۱۴  قيملّا محمد توف .۱۳
  ين مستغنيمحمد مع .۱۶  يفروغ .۱۵
  يملّا ذهن .۱۸  يملّا نام .۱۷
  رزا محتشم خان فدايم .۲۰  ياوج .۱۹
  قيعبدالوهاب شا .۲۲  خواجه رافع .۲۱
  ن بهايملّا بهاءالد .۲۴   بلبليريملّا اشرف دا .۲۳
  رزا مجرميم .۲۶  داهللايملّا حم .۲۵
  ربل کاچرو وارستهيت بيپاند .۲۸  چندربهان برهمن .۲۷
  يعبدالوهاب پارس .۳۰  کوي داس نيت بهوانيپاند .۲۹

  :ر استفاده کرده استي تذکرة خود از آثار زيآور ب و جمعيمؤلّف در ترت
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  يتذکرة نصرآباد  .۲  تذکرة سرخوش  .۱
  تذکرة صبح گلشن  .۴  الشعرا اضيتذکرة ر  .۳
  تذکرة خزانة عامره  .۶  يني قزويخانه ملّا عبدالنّبيم  .۵
  ف دکتر محمد باقريتأل, ايشرح احوال و ٍآثار جو  .۷
  نين مسکيالد يف محيتأل, ريخ کشميتار  .۸
   م۱۹۱۱ ,الزّمان ني متةمرتّب, ري کشمياهال  راجع بهيارش مبسوطزگ  .۹

  يوان غنيد .۱۱  يرساله در فن شالباف .۱۰
  ٢وان سالم اسلميد .۱۳  ١ايوان جويد .۱۲

ان نموده است و متأسفانه يمختصراً برا  ي عبدالوهاب پارسحاِل مؤلّف شرح
 و ملّا يم مانند ملّا ناي شاعرانحاِل شرح, برعکس آن. اورده استي ني از ويشعر چيه

 ياتينقل اب اورده و فقط بهيکو را ني داس نيربل کاچرو وارسته و بهوانيت بيد و پانديحم
  .از آنان اکتفا نموده است
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