
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  ھمايون باختريانی: مھتمم

  ٢٠١۶ اپريل ١٣

  

  "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"ديوان 

١  

   فدا کردنبه سخنھاش جان وانــکـه ميت  ای اوج سخن طوطی فصيح مقــالـھمـ

  ١خجل شونـد بــرش از کـــتاب واکردن  خـديو نظم شھاب، آنکـه انوری و ظھير

  

  : مھتممپيشگفتار

دهللا  رعب ان پس رو دراني ان قلم ی  در خراس شت ادب بک بازگ دار س ه علم يزی ک ھاب ترش ه ش تخلص ب ب هللا م  حبي

روز( ستان ام روز وافغان ال )آن ت؛ درس ه١١٦٠ اس ـ ق و ب اھ ر درس ت ديگ ر در ١١٦٥ل رواي ولی ديگ ه ق  ١١۶٧ و ب

ته است٢ھجری ه (.در روستای شفيع آباد بردسکن، از توابع ترشيز پا به عرصۀ ھستی گذاش ذکره ھای فارسی ب اريخ ت ت

  ٢).کند  ذکر می١١۶٧سعی و اھتمام آقای گلچين معانی تولد وی را

 مولد و منشاء مـــن از خــــطۀ ترشيز پاک

  کن استـخاک گردون اشتراک قريۀ بردس

وی . ترشيزی شاعر توانا، خوش طبع، فصيح، بليغ و آگاه بود اعی و مثن ه، رب او در انواع شعر چون قصيده، غزل، قطع

شان  شھابھای طبع تراويده. رسدنظر می بيشتر از انواع شعر مقتدر بهئی و ھجوگوئیمھارت داشت؛ ولی در طنزسرا ن

ه می ه ویدھد ک د و پخت ه سخن است،شاعر نيرومن هب ژه در مرثي ادوي وده، پختۀسازی و استخراج م تاد ب اريخ اس گی  ت

ده . توان به ادعايش صحه گذاشتکالمش در قصيده و مدح گستری به حدی بود که می وری در خراسان آم او پس از ان

  :است و در علوم مروج روزگار خويش وارد بود؛ چنانکه خود گفته است

  ديــــل و نظيــرـبه روزگار نيابـــی مـــرا ع لــم نجــوم    ــه ميــــان آورم ز عـن بــاگر سخ

  رشک شود غــوطه ور روان ظھيررم     به بحــــشايـــــش بگــعار خـــويــًنــه اشـاگــر سفي

   صورتگـری گشايم دست     کـــنم بـه آب روان عقــل روح را تصـــويرـۀه خـــامــاگـــر ب
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  ه اوج فلــک خــــامه از انامل تيـرــد بــط     فـــتـوشتــن خـــی نـ آرم پـفــاگـــر قلــم به ک

  ھا که از زبونی بختولی چـه حاصل ازيـن

  ٢له را به نيم شعيـرــن جمـرد ايـخکسی نمی

ده می.   از معاصرين آذر، صباحی و ھاتف بود سرشناس ترشيز وۀوی از يک خانواد ون کاشمر خوان ه اکن يز، ک -ترش

ودود، از شھرستانش » م١٧٥٠/ ه ق ١١٦٣«درسال. ھای خراسان بزرگست که در آنزمان جزو قلمرو احمدشاه درانی ب

 احمد شاه درانی در حوالی تربت شيخ جام بر قشون مدافع مير علم ـ نايب شاھرخ افشار ـ فايق آمد؛ مير علم فرار کرد و

شھد درانی شاھرخ شاه افشار بن رضاقلی ميرزا ـ   احمدشاه ه حکومت م اره ب انی ـ را دوب شارترکمان خراس پسر نادر اف

ه ا عالق ت؛ ام ود و در دوران گماش رات ب ت ھ ع اصلی والي ه از تواب يز را ک ت و ترش واف، ترب اخزر، خ ام، ب ای ج ھ

ا دور آواليت ھرات مربوط ساخت؛ پس ازھا از پيکر آن جدا گرديده بود؛ دوباره بهصفوي اه ت د احمدش ان ن ترشيز از عھ

ود سلطنۀ ھرات ب ور دولت ٣سلطنت دوم شاه محمود درانی از مواضع و مواقع مشھور و اجزای دارال د فت ی در عھ ؛ ول

اخت ارس ملحق س ه دولت ف وده ب غال نم اره اش ارس آن را دوب ۀ پ لطنت قاجاري ود، س در ترشيزی از صاحب٤.محم - پ

ه ااران احمدشاه درانی بود که مدت سیزگخدمت منصبان و  انسال ب ود؛ چن وده ب ن سالله خدمت نم ه ترشيزی در  ي ک

  : طور مثالقصايد چندی ازين موضوع يادآوری نموده است به

  ار سعی مـــن آيد مگـر بکاردر روزگـۀ پـدر       ـــــگــــفتم نھال خـــدمت ســی سال

  ـن استوار فــردوس بارگـــاه        ميثاق لطــف شــــاه کند بـا مهوان عھـــد نامـــۀ ش

  وانگــــه بران دو نيز فــــزايم ز خويشتن

  ٥...نقاشی و نجوم و خط و شعر ھر چھار

ی - مرکز واليت-ھراتشھاب ترشيزی که مغضوب خان محلی زادگاھش قرارگرفته بود، به   ه وال الی ب  شتافته، در ح

  .زمين استانجويد که ھنوز تيمورشاه سرير آرای سلطنت خراس  پناه می- شھزاده محمود-آنجا

   نيـــز بــود] م [ـا عزت ــــ   در آنج  مـــرا مسکـن اصل ترشيز بـــــود

     ھمه صاحب منصب و مال و جـاه  ر پــدر جملــــه از ديرگــــاهـپدر ب

  ـردن فـــرازی بـــرآورد سربه گـ     و عبدالعلی خـان دران بوم و برچ

  ٦ شمع اقبـــال بی نـور گشتھمان         ـا دولـت و سروری دور گشتزم

وان فرصت يافت که به» م١٧٩١/ ه ق١٢٠٦«شھاب درسال   دستور شاه محمود درانی به گردآوری اشعار و تدوين دي

ست ات و ھجويات ات، ھزلي دايح، مقطع امل م ه ش ود ک ردازد،خ سرو و .  بپ وی خ عار، مثن وان اش امل دي ھاب ش ات ش کلي

را وی بھ ا، مثن وی يوسف زليخ شعراشيرين، مثن ذکرة ال اب ت ه، کت اب ءم نام د گھر در نجوم و، کت العق ه ۀ رس  موسوم ب

د می ودهمرادنامه در ذکر وقايع امور دولت عليمردان خان زن ا منظوم ب ا گوي ۀ اينھ ه ھم ور او باشد ک ار منث ی آث د؛ ول ان

ودهداول روش صفحات تقويم بنای آن بر ج و تاريخ مجدد واليت، که بهءتذکرةالوزرا: عبارت اند از ر . استب ن دو اث  اي

هدانيم که زندوی در ھنگام تدوين ديوانش تکميل نگرديده بودند و امروز نيز نمی رای شھاب مجال ب اندن  گی ب ان رس پاي

                                                 
  ١٣٨ديوان خطی ترشيزی ص  2
 ، صفحۀ ١٣۶٨چاپ چھارم، : سير تاريخ، نشر مرکز انقالب با ھمکاری جمھوری، تھرانمير غالم محمد غبار، افغانستان در م 3

٣۶٣ 
  ۴٠٢ ص١٣٨۶سال : مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، نشر مرکز انقالب، تھران 4
  ۶١ و ۶٠ديوان خطی ترشيزی صص  5
  ١٧٠ۀ ديوان خطی ترشيزی، مثنوی ملحد نامه صفح 6
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ر از اين دو اثرش را داده است ويا خير؟ کليات شھاب ترشيزی را شامل بيست ھزار بيت ذکر نموده وانش کمت ا دي اند؛ ام

  ٧.زبان شعر از آنھا چنين تعريف نموده استھای شھاب که خود بهمثنوی. ردده ھزار بيت دا

  امين دفتر به دفتر گـفتـهــم به ترتيب اينچنــ ام در سلـــک نظــم        ھدهاتی که من آورــمثنـوي

  امهعار ديگر گفتـــــگی اشلــمبيشتــــر از جـ        ن بھرامنامه است آنــکه در مبـدای فکرـاولي

  امِه ماه بـر توالی بلـــکه کمتر گفتــــهــخا کز طريـــق اختصار        در سآن يوسف زليبعد از

  امت پيکر گفتــهــريق داستـــــان ھفـخفيف        بــــر طس آن خسرو وشيرين که در بحرـاز پ

  امرخ و اختر گفتهـوندران مدخل سخن از چ       ام ظم آوردهـھر در سلک نــبعد از آن عقد گـ

  امھم بــــه امــر آن ملوک ملک پـرور گـفته        ـاھــــان زنـــــدــاز ش]بياضی[بــعــــد ازآن 

  امفتـــهـيـــــد آذر گـر تقلـدران ايــــام بـکـــان         ابــــی شاعـران نــــامدارـدو اگر دفتـــــر بي

  ٨امينی در ھجــا ازجمله بھتر گـفتهــگــــر بب        ه راــــامحـد نـم و نــقل ملـی رحيـقصۀ حاج

رد: اندتذکره نويسان از دو پسر شھاب ياد کرده ه م رده و يکی ميرزا مرتضی متخلص به محجوب ترشيزی ک  تحصيل ک

ادی سروده است ات زي صايد و غزلي رين را نمون. دارای سجايای پسنديده بوده، طبع خوشی داشت و ق  کالمش ۀبيت زي

  :دانند می

   زاریۀروانــنســــوزد از چــراغــم تــــا پـــر پ

  به تاريکی چو بخت خود بسی شب را سحر کردم

ده» شھابی«فرزند کوچکتر شھاب ميرزا اختيار متخلص به  ع و اديب لبيب خوان ه طب د، او صاحب را نيز سخنور پخت ان

   ٩.تذکرۀ حديقة المدايح است

ه ۀھجری قمری از دربار کناره گرفته، در تربت حيدري١٢١٢ر اواخر عمر در روايت است که شھاب د روز ب  ھرات آن

فينتةئيانزوا گرا ار در س ع الفصحاد، محمود ميرزا قاج دايت در مجم ود، رضاقلی خان ھ ذکرهءالمحم ر ت ات  و اکث ا وف ھ

  . روانش شاد باد. دانند می) م١٧٩٩ ه ق مطابق١٢١٥(سال شھاب را به

شاه و « :نويسد می۴٧۴ ۀيخ تيمورشاه درانی صفحمؤلف تار ای زمان ميرزا عبدهللا خان شھاب ترشيزی در خالل جنگھ

رد  ران و اصفھان فرارک ه تھ يم جان از ھرات ب ود از ب ود ب واداران درجه يک محم ه ....محمودشاه چون از ھ واپس ب

يش از دور ا پ د؛ ام رات آم ود ۀھ ھزاده محم شاھی ش اه م( شاھن وداعليحضرت ش ات ١٢١۶) حم ل وف اه قب د م ری چن  قم

وفلزازاگر اين گ. »کرد يم عزلت ترشيزی درسال   رائیارش ف ول کن دارد١٢١٢قب ه مفھومی ن چون .  در تربت حيدري

 . به اوج خود رسيده بود١٢١٢زمان درسال جنگھای محمود و شاه

المحمود، در ميرزای قاجار در سفينةشھاب که از فحول شعرای زمان و از خوش طبعان روزگارش بود، به قول محمود 

ه شرحش می شرايط میکه او درچه مقطع و چه باشد، اينھزليات سوزنی و انوری مرغک دست آموزش می سته ب -زي

ر عمر در گوشۀ عزلت  گی میھای زندچرا در ديوانش از نابسامانی. پردازيم ه او در اخي د؟ چه عوامل سبب شد ک نال

  خزيد؟

ِتواند بھتر و بيشتر تحقق يابد که زمينه و بستر بالش اين مغروس عاری نگ، ادب و ھنر زمانی می فرھئیرشد و شگوفا ِ
رد، يک دور. از آشوب و انقالب باشد رن دوام ک يم ق ه قريب ن اه ک سبتا امنيت ۀدورۀ احمدشاه درانی و پسرش تيمورش ً ن

                                                 
  ۴ۀ ھاب صفحديوان قلمی ش 7
 ١٣۴٨ سال ٣٠٣ۀ جلد اول صفح: احمد گلچين معانی، تاريخ تذکره ھای فارسی، انتشارات دانشگاه تھران 8
 . گيالنۀ چاپخان١٣۴٠ليف رضا قلی خان ھدايت، به کوشش مظاھر مصفی، أ، تءمجمع الفصحا 9
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ن سرزمين  استعدادھای ھنئی بود و شگوفاافغانستان امروزیداخلی در شھرھای  ری در کابل، ھرات و دگر شھرھای اي

هافغانستانرا درپی داشت؛ مھمتر ازھمه تمرکز دولت در داخل سرزمين  رو، زمين ن قلم ھای  و تعميم صلح و امنيت دري

نيازی آنھا از دربارھای ھمسايه را فراھم آورده، زمينۀ رشد شعر و ادب را اقامت دايمی سخنوران در داخل کشور و بی

ا و شگردھای سخنوری سرزمينحدودۀ کنونی کشور مھيا ساخت؛ ولی اثرگذاری شيوهدر م قھای ھ أثير عمي سايه ت   ھم

  .خود را بر جوامع ادبی ما حفظ نموده بود

تانی ئیيش از حکمرواپدو سده  ين در شھر باس شھی خراسان زم  محمود بر ھرات، تيموريان سرير آرای اورنگ شاھن

ھ اھان و ش د و ش رات بودن ستهھ وان برج ه عن ان ب ار زادگان آن دودم خنوران آنروزگ ان و س شوقين ھنرآفرين رين م ِت
يچاگرچه ھرات در زمان محمود ابدالی . کردندبانی میلنھر و فارس جھانءازمين، ماوراخراسان  ۀشکوه دور وجه به ھ

ک الشعرای دوران او شھاب ترشيزی  ديوان ملۀتيموری را نداشت؛ اما پر از آثار و آبدات عھد تيموری بود و از مطالع

ه يمی ودابيم که در ھرات کتابخان ان موجود ب يس کماک ی و . ھای نف رت ادب رات، فت ان ھ پس از فروپاشی دولت تيموري

م ھجری دوام يی فرھنگی بر سرتاسر حوزۀ خراسان، پاردريا و پارس استيال م رن دوازدھ ا ق م ت دۀ دھ ابد که از آغاز س

رده ھای فارس، با ازبکدراين دوران صفویکرد؛  ن سرزمين دراز ک ای اي ھای ماوراءالنھر و بابريان ھند دست به يغم

دبودند و به اثر اين تجزيه، مرکزيت سياسی، اقتصادی و فرھنگی خراسان ابود گردي چون . زمين يا افغانستان امروزی ن

ادهخلی و کشمکشھای داھای متعدد پاردريا و پارس نيز درگير آشوبدولت رای آم الی ب -ھای قومی و مذھبی بودند، مج

ر و ادبسازی زمينه ه ھن د ب اھان ھن  ،ھای رشد فرھنگ و ادب را نداشتند؛ ولی رفاه اقتصادی، صلح و امنيت و توجه ش

انستان و ان افغئي سدوزاۀھای ادبی ھرات و کابل دور حرکتدر نتيجه. منتقل نمود رهگاين مرکزيت ھرات را به دھلی و آ

که حتی شھاب  ؛ چنان١٠ھای زنديه و قاجاريه در فارس به ھيچ وجه با دورۀ تيموری قابل مقايسه نيستسير ادبيات دوره

  .خوانده است» غايت قحط سخنوری«ترشيزی نيز اين دوران را 

ه می طوری ه ھم ده است؛ک ار سبک سروده ش ا چھ ه ي اکنون در س ديمترين ادوار ت يم؛ شعر دری از ق د سبک دان  مانن

شروان آن در » ترشيزی«خراسانی، سبک عراقی، سبک ھندی، نھضت بازگشت ادبی که شھاب  روزاز پي ستان ام  افغان

ار میکه سبک باشد، اينمی ا چھ وھا را سه ي ۀ ئيگ ستقل نيست و آن دنبال ی سبک م ه سبک بازگشت ادب دين لحاظ ک م ب

بک ت س ست و در حقيق انی و عراقي ه خراس روف ب ای مع یيک عکسھ دی م ل سبک ھن ل در مقاب دالعم سبک . ١١باش

ارا، سمرقند و خوارزم  اعران بخ خراسانی که گويندگان آن از خراسان قديم؛ فرارود، بلخ، غزنه و ھری بودند؛ چون ش

ادبی در شعر دری ترين مکتبکردند؛ اين سبک از ابتدای عصر اسالمی تا قرن ششم رايجنيز ھمان روش را پيروی می

واقعيت و زمينی ھای مجاور؛ گرايش به مشخصات آن سادگی زبان؛ کاربرد کمتر کلمات عربی؛ ترکی و ساير زبانبود؛

رده می به لھجهءبودن معشوق و اتکا ار ب ه ک شتر درآن ب شد و مضمون ھای معمول زمان بوده، لغات مھجور و کھنه بي

ترين گونه شعر دراين عام. داد تشکيل میئیوضوعات غناشعر را بيشتر حماسه، حکمت، اندرز و پند، مدح و مرثيه و م

  .شدسبک، قصيده بود و پس از آن رباعی و غزل و ساير اصناف شعری مورد توجه قرار داده می

ه اوج ١٢ ششمدۀسبک عراقی را مولوی بلخی در س ين ب ن يم ا سعدی و حافظ و اب  ھجری در ديوان شمس بنياد گذاشت ب

ود قی را میھای سبک عرارسيد؛ نشانه ازی نم توان در ديوان انوری نيز يافت، حملۀ مغول در تکوين آن نقش اساسی ب
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ن سبک درونترين سبک دربين سخنوران زبان دری بود، عمده دھم ھجری عامۀکه الی سد رين مشخصات اي یگرات  و ئ

ه تفاده می سویحرکت شعر ب ز اس ی و ترکی ني ات عرب ه درآن از لغ ود ک د، آسدشواری ب اد ش مانی شدن عشق و انتق

ه شتر اجتماعی از مشخصات اين سبک است، غزل و ب اربرد بي ان و ک ه تصوف و عرف قانه، توجه ب ژه تغزالت عاش وي

ديعی ه صنايع ب ده،مثنوی و توجه ب ن سبکست از عم رين مشخصات اي د ازآن شعر تغ١٣.ت ر ماھيت داده و سبک يي  بع

رد، نخجديدی به دا ک دی رواج پي ه مالحظه می شاعریستين نام سبک ھن دی در اشعارش ب زات سبک ھن ه ممي رسد ک

وا نورالدين عبدالرحمن جامی ھروی است ی شير ن ر عل ه ئیکه پادشاه آنجا سلطان حسين بايقرا و وزير دانشمندش امي  ک

ه.خيالی بودندتصوف و نازکھردو متمايل به دی ب ز ارج می سبک ھن ردم ني ين م ده و مروج ب ان زن ن آو درگذاشت زب

اين سبک به تمثيل، حسن . ميان آمده از تکرار حرف گذشتگان خودداری صورت گيردشد تا ترکيبات جديد بهکوشيده می

  .دادات دقت بيشتر خرج میئيورزيد و بر جزخيالی تأکيد می داشت و بر نازکءتعليل اتکا

ی استسبک بازگشت ادبی که در اواخر قرن دوازدھم ھجری تبارز نمود در غزل  ی از و مثنوی، شبيه سبک عراق ؛ ول

ستقل بعضی. ھای گفتاری اجتناب ورزدھای لھجه که از واژهکوشيد لحاظ زبان می ی را سبک م ھا نھضت بازگشت ادب

  .ھای معروف به خراسانی و عراقی و تقليد از آنھاست اشاره شد اين نھضت دنبالۀ سبکًکه قبال دانند؛ چناننمی

ه آندر سرزمين ھند با  ادی را ب ته سخنوران زي رار داش ود، سبک که سبک ھندی در اوج مقبوليت ق وده ب خود جلب نم

وز ) پاردريا(در ورارود . عراقی ھنوزھم پيروانی داشت دی ھن ه سبک ھن ارس ک ا در ف ود؛ ام اکم ب نيز چنين وضعی ح

هبرخیکردند دراين ميان اثری نگذاشته بود، سخنورانش بيشتر از سبک عراقی پيروی می ا ب ز ھ ی ني يوۀ بازگشت ادب ش

سبی دوره ودرو آورده بودند که ظھور اين نھضت حاصل آرامش ن ار ب شاه قاج تح علي د و ف ريم خان زن . ھای سلطنت ک

ا نھضت بازگشت، غايه و ھدف اين نھضت در حقيقت نجات ددين ي ه زعم متج ه ب ود ک دادن شعر از تسلط سبک ھندی ب

شاندمی! و ابتذال؟اين مکتب شعر را به انحطاط  ته از شعرا. ک ن دس ی را چه از نظر ، سبکءاي انی و عراق ھای خراس

اه قاجار . مضمون و چه از نظر زبان سرمشق کار خود قرار داده بودند ی ش  ه ١٢٥٠ ـ  ١٢١١«در ايران دربار فتح عل

ن نھضت تکرد؛ در رشد و تکامتخلص می» خاقان« از سخنوری داشت و در شعر یاکه خود بھره» ق ادی أل اي ثير زي

اه اعلي شاھی و بيرون از آن چون ۀدر خراسان عھد احمدشاه و تيمورشاه سخنوران داخل سالل داشت؛ اما حضرت احمدش

ان ادر، شھزاده شجاع الملک درانی، زم اه، شھزاده ن اه شجاع(ش دالرزاق دری)ش ان(، شھزاده عب سر زم اهپ و اھل ) ش

یدربار چون عبدهللا وکيل الدوله، روی م ی پي ا از سبک عراق ر اوالد ذک د؛  هللا يار راسخ، غالم محمد شاھجی و مي کردن

د ل ع ی در مقاب ون ۀول ا چ ری از آنھ دی اعلي ديگ اجز، عي د ع ل محم رزا لع ان، مي ک افغ اه، ميرھوت ضرت تيمورش ح

  .  دغزنوی، سردار محمد علم وکيل الدوله و ميرزا علی عسکر وصفی و ديگران، پيرو سبک ھندی بودن

هحضرت ابوالمعانی بيدل که در حدود نيم قرن قبل از شھاب ترشيزی می توارترين پاي ھای زيست، به عنوان يکی از اس

جا گذاشته بود و توجه بيش از حد اھل ھای ھند، خراسان و پادريا بهسبک ھندی، تأثير شگرفی بر روند ادبيات سرزمين

يوۀ او برخ ی واداشتِدربار عھد تيمورشاه درانی به ش ه سبک بازگشت ادب رايش ب ه گ ن دوران را ب . ی از سخنوران اي

ل،  با آن. ترين چھرۀ آنان در شھر ھرات افغانستان بودشھاب ترشيزی برازنده د در کاب ن عھ وھی از سخنوران اي ه انب ک

وده، ھرات، بدخشان و قندھار قدم در جای پای حضرت بيدل می ه نم ادی ن ن از عکس دهه بگذاشتند؛ شھاب از ايشان ي ت

  :گويد کهھای عراقی و بازگشت ادبی را بر کرسی واليت معنا نشانده میشعرای پيرو سبک
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  در عھد مـا  که غايت قحط سخنــوريست     

  بــــر ده نفر واليـــت معنـــی مقـرر است

  صافی که در طريق سخن سحرگستر است     نـــامی و آذر و خـــرد و  ھـاتـف و رفيــق

  س عابـــد و صباحــی و مشھور بعد شانپ

  ١٤صدر جھان محيط که بر فاضالن سـر است

اعی آن  نويسندۀ رسالۀ بيدلگرائی و زمينهباور دانشمند پرکار کشور داکتر اسدهللا شعوربه اريخی و اجتم ھای فرھنگی، ت

اوت سبک، چشمدر افغانستان ن شعر ناشی از تف ليقۀ  پوشی از يادکرد بيدل دراي ه و س شتر ازھم وده، بي دل و شھاب ب بي

  ١٥. کامل او با شعر و نام ابوالمعانی بيدلئیاختالف شھاب با بيدلگرايان دورانش در آن بازتاب دارد تا نا آشنا

ی ر عل رش امي ايقراء و وزي لطان حسين ب امی، س اربرد  حضرت ج د و ک انی بودن ه تصوف و غزل عرف ل ب ير متماي ش

همیخيالی در غزل را ظرافت و نازک ن سبک ب یسبب عدم دوام حکمرواپسنديدند؛ ولی انکشاف اي رات، ئ ان ھ  تيموري

زودی در قلمرو ھند تحقق يافته، استادانی چون صايب، کليم و بيدل وارد عرصۀ ادب دری گرديده، اين شيوۀ سخن را به

ی تقابوالمعانی بيدل در افغانستان به. به اوج رساندند زرگ مل وان شاعر ب ه عن ببی ب ان راه و روش کهشوددير میس  ھم

ل،ئیسنا ارف کاب داول و متع ه داده و ضمنا اصطالحات مت وی و جامی را ادام اً مول ين را در کالم خويش ج  داده یزم

ائيدر ھند غزل ترقی کرد و قصيده به انحطاط گرا. است ر نم ی از آن ئید؛ زيرا ھدف غزل ھن وده، در ھر بيت  سخنور ب

ی ادی را م اد زي وان ابع شت د و نق ين و دلگنجان ای رنگ ک ھ شتر از ي ايش بي صيده گنج ه ق د؛ درحاليک ری آفري انگيزت

   .موضوع را ندارد

  ادامه دارد
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