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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  علی مشرف

  ٢٠١۶ اپريل ١٢
  

  به سلسلۀ معرفی کتاب

  "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"ديوان 
  

عبدهللا شھاب ترشيزی "لطف نموده ديوان " انیھمايون باختري"وقتی دانشمند و پژوھشگر سختکوش کشور آقای 

را برايم تحفه دادند، اگر بنويسم طبق معمول و بدون آن که به ارزش آن تحفه آشنا باشم، از ايشان تشکر نمودم؛ " ھروی

  . به دور از واقعيت چيزی ننوشته ام

توجه شدم که جھت تدوين اين اثر ارزنده، اما وقتی آغاز به مطالعۀ اين اثر ناب و ارزشمند نمودم و در جريان مطالعه م

ن که آ، ضمن بتوانند می بايست متقبل شده باشند، تا کتابی را با چنين محتوائی تقديم خوانندگان رامؤلف چه زحماتی 

خود را مقروض ابراز سپاسگزاری مجدد احساس نمودم که بدين وسيله آن را ابراز می دارم، محتوای کتاب را بيشتر 

از ديد يک شاگرد ادبيات که با تأسف من در آن زمينه دسترسی الزم جھت ابراز نظر ندارم، ارزيابی نمايم، از از آن که 

ديد فردی که ضمن تحصيل در رشتۀ تاريخ و بعد ھا تدريس در ھمان رشته و اندکی با کتب قديم تاريخ کشور زور 

  . اجتماعی آن زمان به مطالعۀ آن پرداختم برخورد نموده به مثابۀ آئينۀ فضایکتابآزمائی نموده ام، با 

  خوانندگان نھايت عزيز،

بدون آن که به تاريخ نويسان بزرگ اين کشور قصد اھانت و يا اسائۀ ادب داشته باشم و ضمن آن که به خود آنھا احترام 

 آنھا مولود زمان خودشان گذاشته و به آثار ايشان ھم به ديدۀ قدر می نگرم، اين نکته را نيز از ياد نمی برم بنويسم که

حال در آن نوشته ھا اگر کاستی و کمبودی ھم مشاھده می .  را نوشته اند به فھم زمان خودشان بوده استنچهآبوده ھر 

گردد، نبايد اين نکته را فراموش نمود که چه بسا در پيشانی بسياری از آن آثار، اين زمان است که مھرش را زده است، 

  . و کاستی ياد می کنيمبودکمن به نام مھری که امروز از آ

در مدح و يا ھم ضم اين پادشاه و يا آن چنانچه در عين حالی که به ھزاران صفحه می توان در صد ھا و ھزاران کتاب، 

پادشاه يافت، در کمتر کتابی می توان مطلبی را يافت که در آن يک نظر اجمالی بر دسترخوان يک دھقان، يک کاريگر 

به . تا از طريق آن بتوان به طرز زندگانی مردمان اين ديار پی برد.  صنعتگر شھری انداخته شده باشدو شاگرد يک

عالوۀ آن که در اکثر چنان کتبی، چيزی از دسترخوان يک دھقان گفته نمی شود، اين را ھم کسی ننوشته که آن دھقان، 

يدی که در آن جا می زيسته چگونه روز به سر می با مالک ھمسايۀ زمينش چه مناسباتی داشته است، با مالی ده و س
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 بگويد و کارشان به دعوا و قاضی نهًبرده است و اگر احيانا جرأت اين را می يافت تا به خواستھای غير انسانی آنھا 

  .بکشد، قاضی و سيستم و قضاء چگونه بوده و بر مبنای کدام اصولی حکم می راندند و قضاوت می کردند

ذعان داشت در بين آنھائی که ادعای تاريخ دانستن، و تاريخ نويسی ھم دارند، می توان کمتر انسانی را با تأسف بايد ا

يافت که خودش جرأت و شھامت ارائۀ تحليل خودش را از يک واقعۀ تاريخی داشته باشد و باز ھم با تأسف چه بسا تعداد 

کاريکاتوری از وقايع تاريخی را می توانند  شان کثيری از اين شبه مؤرخين که در نوشته ھای به اصطالح تاريخی

ترسيم تا تحليل يک پديدۀ تاريخی، ھم نمی توان چيزی زيادی در بارۀ حيات مردمان گذشته چيزی يافت و يا از مصائب 

  .روزگار آنھا چيزی شنيد

به نظر من در چنين حالتی، آنچه می تواند دست يک پژوھشگر تاريخ را گرفته وی را به اعماق جوامع ديروز ببرد، 

 فرھنگی گذشتگان می تواند يکی از زمينه ھای کمکی در شناخت و تحليل آن جوامع به - توجه مضاعف به داشته ادبی

 که می خواھد راجع به تاريخ ادبيات و زندگانی اين و يا به عبارت ديگر به ھمان سانی که يک اديب و کسی. شمار آيد

آن شاعر کار تحقيقی انجام دھد، ناگزير است تا نخست از ھمه زمان زيست شاعر را به دقت شناسائی نمايد، به ھمين 

 سان وقتی يک پژوھشگر تاريخ می خواھد، اينک بعد از سپری شدن صد ھا سال، شرايط زندگانی اجتماعی و اقتصادی

ًاکثريت باشندگان يک سرزمين را مورد مداقه قرار دھد به ناگزير است در کنار کتب و اسناد تاريخی، باری مجددا به 

 نآگنجينۀ ادبی و فرھنگی باقيمانده از ھمان زمان نيز مراجعه نمايد و ببيند که مشغلۀ فکری شعرا و ادبای زمان در قبال 

و بدگوئی کرده مذمت  را تعريف کرده اند، چه گفته اند و وقتی کسی را  موضوع چه بوده است؟ وقتی کس و يا کسانی

مردم در : اند با کدام الفاظ وضع زندگانی آنھا را بيان داشته اند، به نظر من فقط در چنين حالتی است که می توان فھميد

  .آن زمان چگونه می زيسته اند

در ال به الی اشعارش، سخت کوشيده است تا نه " شھاب ترشيزی"وقتی به اين جای مطلب رسيديم، بايد اذعان بدارم که 

 اجتماعی زمانش را ترسيم کند، بلکه در قالب چند بيت معدود، تمام سيستم و نظام حکومتی را -تنھا شرايط اقتصادی 

ن زمان که گويا يکی از مال ھای مشھور و پرقدرت در آ" مال رفيع واعظ خرسانی"نيز رسوا نمايد، چنانچه در مورد 

  :بوده، می گويد

  بــه دوزخ گـرفتـــند مال رفيــعا     کند دعوا که مال خويش خواھم

  عـمـود آتــشــين گيرد زمــالک      که اين بھرعيال خويش خواھم

  عزيز، تنھايخوانندگان 

فکری قشر مال وقتی در آن زمان می خواھد از آزمندی و تحجر " شھاب ترشيزی"مطمئنم شما ھم متوجه شده ايد که 

مگر در . ياددھانی نمايد، به ھيچ صورت نه شناختی از مال نيازی داشته نه ھم از مال محسنی، سياف، مجددی و امثالھم

 اين قشر را بازگو می نمايد و از جانب ديگر زمندیآ بطن دو بيت با بيان اشتھای سيری ناپذير قشر مال ، از يک جانب

 بدون استثناء و اگر و مگر به مثابۀ شاخصۀ واحد آنھا ،زميندر تمام مال ھای روی که دو نکته ای . زن ستيزی آنھا را

  .به شمار می رود

به " رياست انتشارات کتب بيھقی" از طرف ١٣٩٢ صفحه در سال ۵٢٠که در " عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"ديوان 

، مقطعات، مادۀ تاريخ، ترکيب بند ھا،  قسمت اول متشکل از بخشھای قصايد- نشر رسيده است در کل شامل دوقسمت 

 صفحه از کل کتاب را احتواء می نمايد در برگيرندۀ ١٣٧رباعيات، لغتنامه و فھرست اعالم و قسمت دوم که حدود 

  . می باشد-ھجويات، ھزليات و ملحدنامه 
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ن ابراز سپاس مجدد می ارج گذاشته و از تحفۀ شا" باختريانی"در اينجا ضمن آن که باز ھم به خدمات فرھنگی آقای 

 - افغانستان آزاد "پورتال "  فرھنگی-ادبی "نمايم، متن وورد کتاب را جھت آماده سازی برای چاپ ديگری، به بخش 

 داری نشراتی وفا نموده است، تقديم می نتااماين يگانه نھادی که به وعده اش در درست نويسی و " آزاد افغانستان

، تقديم ب را با حوصله مندی دايمی شان ويراستاری نمودهاار در اين بخش پورتال، کتاندر ک تبزرگان دسدارم، باشد 

  .عالقه مندان ادب و فرھنگ و تاريخ کشور نمايند

  

 

 
 


