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  "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"ديوان 

٢  

  :به ادامۀ گذشته

ست ئیاز آنجا ود و در افغان ه که سبک معروف به ھندی در بستر آرام و سرزمين متمول ھندوستان نشو نما نم ا ب م بن ان ھ

اه ، پيروان زيادی پيدا کرد؛ ًداليلی که قبال در مورد سبک و سياق حضرت ابوالمعانی برشمرديم د تيمورش اما پس از عھ

سر احراز قدرت سياسی استمرار يافت و سپس دست به دست شدن ھای دوامدار بين پسران او بردرانی که نخست جنگ

ردمو اينده خان ھای نظامی و سياسی بين پسران پشھا و کشمکئیقدرت از درانيان به محمدزا ۀ م ارزات آزاديخواھان  مب

ستان را که ھنر در وطن ما قوس نزولی خود را می عالوه اين ه بدر برابر تجاوزات مکرر خارجی، ردم افغان ود، م پيم

ن جامعن آورد و درئيه به جھان واقعی پااز دنيای تخيالت شاعران ه بخشی ازاي ه سبکنتيجه سخنوران ک د ب ھای ه بودن

ه می ايق ملموس ک وان آنخراسانی و عراقی که ھمانا وقع به حق يوۀ ت بيه ش زی ش سم را چي ا واقعيت Realism ريال -ي

هئیگرا بش معروف ب ری داشت و جن اق بھت ی شان انطب ات واقعی و عمل   دانست، رو آوردند؛ يعنی اين دو سبک با حي

د  در افغانستان که از زمان تربازگشت ادبی ابلی در عھ ود سالک باالحصاری ک رزا محم ا مي ود، ب ده ب شيزی شروع ش

د خان  اامير دوست محمد ادامه يافت و در قرن سيزدھم با واصل کابلی به اوج خود رسيد و پس از طرزی و غالم محم

ه سبکو پسرش محمد امين عندليب با سرايش قصايدی د و اديب پ ب ديم روی آوردن دهللايھای ق اری عب  خان شاوری و ق

ه از معاصر  پرداختن به اين شيوه را به جنبشی مبدل ساختند تا اينءملک الشعرا ا سرايش اک ی ب ل هللا خليل تاد خلي ن، اس

  ١.وار به نماد سخنوران بازگشت ادبی مبدل گرديدقصايد فرخی

ا نظر یب اال م ده در ب ات يادش الداشت جريان ستان از س ه افغان وان گفت ک دۀ دوات انی س ای پاي هھ ا ميان م ت دزدھ ای س  ۀھ

الودۀ آن شرح يکی سبک ھندی و به: بين دو جاذبۀ ادبی قرار داشتھم ھجری درهچھارد ه ش ويژه مکتب حضرت بيدل ک

ده Impressionism  در غرب اين روش را  امپرسيونيزم کهو بيان احساسات و عواطف بود  د نامي ز ان و ديگری گري

در بدين ملحوظ . ھای عراقی و خراسانيست سبک  که ھماناRealismت يا رياليزم واقعيھندی و رو آوردن به از سبک 

یزداشد و در پھلوی آن روند بيدلسال است تجليل میھر ھم روز عرص بيدل که چھارم ماه صفر کشور ما ق ئ ز رون  ني
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ان . آيدیشمار مھای چنين روندی بهگرفت که حرکت مال بادل کابلی و پيروانش از بارزترين نمونهمی ن دو جري تسلط اي

ر  بود که دو برادر يکی از سبک ھندی پيروی میئیتا جا ار خان راسخ و مي د هللا ي ی مانن کرد و ديگری از سبک عراق

دی می ان وھوتک افغ ه سبک ھن ه يکی ب ه ک ل الدول م وکي د عل ه و محم سرود و يا پدر و پسری چون عبدهللا وکيل الدول

رادرين. ديگری به شيوۀ عراقی ی در ھ دهللا خان  ترشيزی ع ت بحبوحه ملک الشعرای دربار محمود دران رزا عب م َلَ مي

ز ؛کشيدسبک بازگشت را به دوش می ين علت ني د و روی ھم دلگرا بودن ً  شاعران مجمع ادبی داخل دربار کابل اغلب بي

یپيروان سبک م نم ل ھ ار خويش را تحوي دانھای ديگر روزگ د چن ه شھاب ترشيزی گرفتن ه را  انزجک ن حلق ارش ازي

  : چنين بيان داشته استیاضمن سرايش قطعه

  رتعــــو گاو در مــاھل آن ھمچ  ـددم که بدنــی شــعل مجمــداخ

  عـد گشته وجــديـل پـاصـفـدر م  لـرودت ثقـی از بـه را گفتـمـھ

  ردمی چه طمعـــآری از گاو م          دــردمی کردنــواضع نه مــنه ت

  ٢معــ مجـــل آنـــاھــ... در. ..           لســل آن مجـــز در ريش اھتي

ی  ار يعن ميرزا لعل محمد خان عاجز معروف به عاجز افغان حکيم باشی و ميرھوتک افغان ھرکاره باشی و داروغه اخب

  .کردندس سازمان اطالعاتی دربار اين انجمن را رھبری میئير

ود در سرکه سبک ھندی در ھند، افغانستان و آسيایسبک بازگشت ادبی در آوانی ن  ميانه در اوج ب ه ازاي ارس ک زمين پ

ران حوزه دور بودند از نيمۀ دوم قرن دوازدھم آغاز گرديده تا اوايل قرن چھارد ھم سبک مسلط شعر فارسی در غرب اي

ليمان صباحی ب. امروزی بود يگدلی مھمترين سخنوران اين سبک لطفعلی بيگ آذر بيگدلی، ھاتف اصفھانی و حاجی س

ااب ترشيزی اسم ھرشھ. بودند ن آنھ اتف و صباحی( سه ت ن ) آذر، ھ واه خود آورده است و اي رۀ شاعران دلخ را در زم

ع الفصحاۀمندی خود نشانگر پيروی سبک بازگشت ادبی توسط شھاب است، بنا به گفته عالق دايت در مجم  ء رضاقلی ھ

تن مدعنمودند و انتقاد میًاپيروان اين شيوه از سبک معروف به ھندی شديد  شعر ،ی بودند که اين طرز و سياق سخن گف

ه انحطاط. را به ابتذال کشانيده است راط شاعران ب ه و اف ر مبالغ ه اث دريج ب ه ت دی ب ه سبک ھن د ک اور بودن دين ب  اينھا ب

ی ئيگرا م نھضت بازگشت ادب رن دوازدھ زل در شعر فارسی شده، در اواخر ق ود و تن ده بود که اين انحطاط باعث رک

  . و ادب  را ازاين ابتذال نجات دھد العمل وارد صحنه گرديده تا شعرشکل عکسبه

ين ) بازگشت(است که پيروان سبک ھندی نيز به اين نھضت  داکتر نجيب مايل بدين باور سته و چن ه نگري دۀ نقادان ه دي ب

دل و ديگران در ادر آوانی: نمايندِاستدالل می يم و بي ان که شعر سبک ھندی پس از ظھور صايب، کل ود اذھ يده ب وج رس

 ۀ شگافتن ابھامات و دريافت ايھامات سبک ھندی برايشان دشوار بود به شيوۀ بازگشت يعنی به سبک سادئیتنبل که توانا

ش. شعر خراسانی رو آوردند ه آفرين ا طباينھا غافل از آن بودند ک وده، ب سان ب کار دارد و از فعل و ت سروعيگر شعر ان

دی  نقب زدن به گذشته منحرف ساختند، حال آن رد؛ پس مسير انکشاف شعر را باپذير میيثأانفعال جامعه ت ه سبک ھن ک

شهکيد داشت و اما بازگشتیأھای جديد ت، نوآوری و کشف شيوهئیگوکيد بر تازهأبه علت ت ا کلي اره ب ا دوب مھ رنگ ھای ک

ده به اينآنکه توجه داشته باشند  سبک خراسانی روی آورده به تقليد محض پرداختند بی د پدي ھای ديگر که شعر نيز مانن

  .٣گانی انسان نياز به تجربه دارد، نه به تقليدزند

اب - اين شاعر بزرگ-نسخۀ خطی ديوان شھاب ترشيزی ن کت ود؛ اي  از ساليان متمادی در دسترس نگارندۀ اين سطور ب

ده  .با جلد چرمی منقش و مذھب ر سنگیاوراق مھر ش ا مھ ا ٣۶ ۀی صفحال. سطر١۵صفحه ای .   ب وان ھ گبا عن  رن
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ه. نوشته شدهسرخ ين رفت ه ازب ا تأسف ک د ب اب دران درج باش وان کت ستی عن ه باي ا اوراق ؛ نخستين ورق اين نسخه ک  ام

راغ خاطر و . دن ھمه سالم مانده ا بقيه،افتادهاز وسط کتاب که  يگر آن به جز يک ورقد ا ف سخه در آغاز ب سگر ن رونوي

رده است؛ برداری نموده، محتويات ديوان را به خط نھايت زيبای نستمام شروع به نسخهمندی حوصله تعليق درج دفتر ک

یقدر که به آخر کتاب نزديک میاما ھر ار خود را .شودحوصله میشويم ناسخ يا شاعرعجول و ب ز ک ان ني  گذشت زم

× ٢٣ کتاب به طول .ايۀ سنگين خود فرو برده استير سًنموده بعضا جوھر سواد را انتشار داده، کلمات مجاور را نيز ز

  . صفحه را با محتوای پنجھزار و اندی بيت دربر گرفته است٢٩٣متر بوده،  سانتی١٦

نظم و  ه صورت م ه ب ی ن د؛ ول ه ان دوين يافت ات ت ال آن ھجوي ه دنب ات و ب ده، سپس قطع از گردي دايح آغ اب از م تن کت م

ي نداشته برااوراق ديوان شماره. مردف اۀی حفظ تسلسل اوراق؛ نخستين واژۀ صفحۀ بعدی در حاش هنی ھرئي پ -صفحه ب

را از يکۀ صفحات نيمندخوان. شکل پاورقی درج گرديده است د؛ زي سر نيام ه  اخير اين نسخه به آسانی مي سو آسيبی ک

ن بخش ييتغبراين بخش رسيده خواندن آن را مشکل ساخته و از سوی ديگر  يوۀ خط ر خط ناسخ در حواشی اي ه ش ه ب ک

ی خوشبختانه پس از تفحص و شکسته و کوچکتر از معمول مبدل شده است مشکل قرائت را دو  چندان ساخته است؛ ول

وم، ئیتحقيق و راھنما ادمی عل ان و ادب دری اک ستيتوت زب د خان مصلح آمر ان اه محم ای ش تان فاضل آق  يکی از دوس

ار معلوم گرديد که نسخۀ بالنسبه معتبر اين کتاب ب د خان کاتب ه خط زيبای دانشمند نامور و پرک کشور، مال فيض محم

سخۀ نخستين است، . شود در آرشيف ملی افغانستان نگھداری میھزاره ه ن شابه ب ه دارای طول و عرض م سخه ک اين ن

اب موجود آور شد که داستان مصطفی قلی خان در قسمت ھجويات ھردوبايد ياد. کند میءصفحه را احتوا ٣٦٢ است  کت

ا آنکدام آنھا درج نشده است؛ بلکه از روی قراين و گمانه زنی  در ھيچعنوان ملحد نامه ه ھ وی  را ملحد نام ديم، مثن نامي

دحاجی رحيم در نسخۀ  سخ ديگرکاتب موجود  فيض محم افتم؛ پس آننيست و در ن ز ني ل   ني سخه نق را از روی يک ن

  . نموديم و تصحيح آن قياسيست

ه)اختتاميهيادداشت (در ترقيمۀ کاتب مال فيض محمد  د «:  کتاب نوشته است ک اب  الحم سخه حسب االمر جن ن ن ه اي ک

دالرحمن خان گان سکندر شان اعنی خلف الصدق شھريار روشنبند ر عب ر امي ن االمي  الزالتضمير االمير ابن االمير اب

ذيرفت ھزار و ١٣١٣نجوم دولة العليه وادام هللا سدة السنيه در سنه  ام پ يزده شعبان المعظم اتم صد و س راقم فيض . سي ال

  »محمد ھزاره

ًکششدار معموال سه نقطه در » سين« دارد؛ زيرا حرف ھای امالی سدۀ نزدھم ميالدی راگیشيوۀ امالی اين نسخه ويژ

اھی ھمصداھ. نوشته شده است» ک«بدون سرکش به صورت » گ«زير خود دارد و حرف  ه جای حروف دری گ ای ب

يچ ۀ ولی شيو.وغيرهاند مانند طپان به جای تپان عربی آن نوشته شده ده ھ رای خوانن وده ب ا ب  خط کاتب بسيار زيبا و خوان

دود  ديگری نيز مورد استفادۀ نگارنده است که حاوی چنۀ نسخ،افزون براين دو منبع. آفريندگونه مشکلی نمی ۀ مع د قطع

ااثر مقابله صحت آنھا معلوم گردکه در  جمله اشعاریاز. اشعار شھاب است ه  یئيد به تصحيح کمک نمود و آنھ ه در ک ک

ر نصحت اشعار شبه و ريب موجود بود، آنھا را ب ه و معارضه خاطر رعايت احتياط درج دفت د از مقابل ا بع وديم؛ ام  ۀنم

ه  ھرسه نسخه آنچه که عقل سليم به صحت آنھا گواھی می ه البت د ک رده اختالفدھد درج دفتر گردي شانی ک ا ن ز ي ات را ني

د خان   نسخۀ قديمی که نزدم موجود بود آن. پاورقی نموديمۀويا  ضميم ساخ شده توسط فيض محم را الف، و نسخۀ استن

سخۀ  رار داده و ن ه توسط وی، اصل ق ودن و مراعات قافي ا ب ه خاطر خوان ديم) ب(کاتب ھزاره را ب ان يک ؛نامي  ھمچن

دهءجمع الفصحاتعداد اشعار شھاب که در کتاب م ود، آنع های  تأليف رضا قلی خان ھدايت نقل شده ب ه مشکوک ب نظر  ک

ليد حذف شده و بقيه درج کتاب شد، رس می سخۀ کام تند مشکالت خود،ھردو ن سخۀ کاتب موضوع .  را داش دای در ن ف

وع خود ترکيب بندی که در مرثيۀ اعليحضرت تيمورشاه از ھفت بند متشکل است: طور مثاله قافيه شده است؛ ب  و در ن
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ر، شاھکاراست  ھربه استناد کتاب افغانستان رن اخي ه در مواضع مختلف درج   آنۀخان در پنج ق را جھت مراعات قافي

ی دفتر نموده که خواننده نمی ه شکل منطقی پ د موضوع را ب ين توان ه ھم ی ديگر را ب ه عين شکل مراث د، ب ری نماي گي

وی می را که مربوط به ئیھاً ھجويات درج است، بعضا غزلمثنوياتی که در دفتر. منوال رقم زده است شود، طور  مثن

ندر دفتر الف با. قافيه نوشته است رديف جداگانه به سمت  وصف اي ه خود شاعر از سه ق ه حبتصک ا ن رده است ام  ک

ات(کيک انواع سخن فگرفته شده و نه ت نظررديف قوافی مد م و ) قصايد، قطعات، رباعيات، ترجيع بند و مثنوي ه درھ ھم

ود کردن آن نگاشته شده اند که رديفبرھم  د. مشکل ب رای خوانن ه بخش جھت سھولت ب وان را ب ا دي ز م ان عزي ھای گ

ه بند قصايد، مقطعات، رباعيات، ترکيبمختلف چون ر ب ز در اخي ات را ني سمت ھجوي ھا، مادۀ تاريخ، تفکيک نموديم و ق

ه رديف اسامی ءرا در ابتدا) نامه و داستان حاجی رحيمملحد (آنشکل جداگانه درج دفتر نموديم که مثنويات  ه را ب  و بقي

  .ايم متذکر شديم و در اخير کتاب ھم اشعار متفرقه را آورده،که ھجو شدهاشخاصی

دستی باال و قدرت  )ھای فارسی چنين نوشته استاحمد گلچين معانی در تاريخ تذکره( ئیسراشھاب ترشيزی در ھجو

بو و ممنوع روزگار ماست؛ اما روی چند دليلی خواستيم اين اسرار مگو را نيز  او تاگرچه ھجای رکيکۀ عجيب داشته

توانند در   می،گان ارجمند آنھا را مضر پنداشته و تحريم نمايندگان تسليم دھيم اگر خوانندداری به خوانندبه رسم امانت

 به شکل استادانه از سرايش ھجويات در یاچه خود شھاب در دفاعيهاگر. ود به نابودی آنھا بپردازند خۀکتاب دست داشت

 .دفاع نموده است که الزم به آوردن دليل ديگری نيستدفتر خود 

  امـبر عالی مقــمــيغــر پـــاد بــب     صد ھزاران تحفه و نعت و سالم

  ت فرمانده به ھجو مشرکينـــگش    که حسان را ز بھر نشر دينـوان

  جا درمان بود جای طبيبـکش ھ    ره بختان را بود دردی عجيب ـتي

  لذر مردجھان جزدرکس نگويد      تا نگويد کس که شعر ھجو ھزل

  چ غمــاشد ھيــم نبــر گويـمن اگ       ز ھمـانوری گفتست و سعدی ني

   )٢٧٩دفتر خطی ترشيزی، صفحۀ (

  . مئيگان عزير پيشکش مينمامورد به خوانند را دریا با آنھم ما نيز چند نکته؛ اما

سنددر ادب ه نوي ان و شعرايات فارسی دری ب رای فارسی  می برئیگ ه ب ی کالمی ک اور نکردن ا صراحت ب ه ب خوريم ک

نان بين اينھا که معروفترين شااند، ازخورد، بيان داشته نظر میزبانان امروز بسيار قبيح به ویئیس د  ، غزن وری، عبي ان

ستند زاکانی، اسمعيل سياه ھراتی، ا. ايرج ميرزا وغيره ھ هزاک ل لطيف ه نق ه ب ان طنزگون ه مینی در زب ن زمين  ھای دري

مورد سعدی که از بزرگان و نوابغ شعر و ادب فارسی است پردازد و ھمچنان اشعار ايرج ميرزا قابل يادآوری است، در

ه)  ه ق ٦٠٦متولد  ( ز ترجم ا  ام؛شده است آثارش شامل نکات اخالقی و پند و موعظه است حتا  به زبانھای خارجی ني

اه» مجالس الھزل«و » اتيثبخ«کمتر کسی از کتب  ه علت محاو آگ د و آن ب ر ناشراان وای آنست و در حقيقت اکث ن از ت

ده يکتن از اشخاصی قای محمد فروغیآ. اندانتشار اين کتب خودداری کرده ات سعدی را عھ دار که مقدمه و تصحيح کلي

نخود» اتيثخب«و » ھزليات«ار کتاب ما از انتش«: نويسند بودند درمورد چنين می رديم اي اال داری ک  الزم است ًک اجم

  :درين باب بگويم

ی نموناين کتاب در نسخه ....مطالب ناپسند و رکيک  ....ھزليات عبارت است از   آن ۀھای قديم که در دست ما نيست ول

اب اين» .ما چاپ اين دو کتاب را شايسته ندانستيم ...شود ی ديده م ...ًدر نسخه پاريس  ن دو کت ه شعر ازي ًک ما يک نمون

  :گان عرضه ميداريم خدمت خوانند

  منـــان و درويـــــشؤآمد بـــــه نماز آن صنم کافـــــر کيش            ببــــريد نمــاز م
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  ــد دل ريـش            مـــــی گفت امام مستمنـ

  ای کاش من از پس بدمی وی از پيش

ه مخاطبين  ادب تحويل بگيرند و ھمچۀر لفاف سخن را بايد دکسآيا ھمه ان ب دخودن ل بدھن د از واقعيت. تحوي ا چشم  باي ھ

ان : طور مثالر نخواھد داد؟ بهييبپوشيم؟ و آيا گذشت زمان طرز تفکر ما را تغ یيکی از مترجم ژده غرب رن ھ اب  ،ق کت

د رخواست به فرانسوی ترجمه نمايد مقداری از کتاب مشھور ھزار و يکشب را می وای غيرۀا که به عقي ی  او محت اخالق

یۀو در مقدمکشد  داشت از تيغ  سانسور می ين م سد   خود چن تان«:نوي اب داس ن کت ادراي هئھ ه شرط ادب ب ود ک من ی ب

یتوانند اين داستان ھا میاگر اخالق شرقی. ھا را نداد آنۀ ترجمۀاجاز انع م  ھا را متحمل شود، خلوص اخالق ما، ما را م

وده چه صحنهيي تغ غرب نيزۀر نموده و جامعييه زمان تغحال ک» .شود انهر نم ق رس اظ رکيک را از طري ا و الف ھای ھ

رده  نمی ساعت آن يک و يکشب، ھای ھزاردھند که صحنه به خورد مردم میگروھی  د را تحمل ک حفظ اخالق . توان

ا میو چه مثبت کاريست ستوده چه منفی داری و انتقال اعتقادات مردم يکدورهکار پسنديده است؛ اما امانت ر، م وانيم  ت ت

سنديدبه شکل بھتر به طرز تفکر و عن سنديده و چه ناپ ات چه پ ريمۀعن ی بب ان پ ان تحوالت ژرف و .  آنزم ا زم ان م زم

ا دورۀ انقباض  دھکده جمعی، جھان بزرگ را بهھایسريع است، تکنيک و رسانه ان م وده است زم ای کوچک تبديل نم

ان نه و نو باھم خلط خواھند شد، مرزھاست؛ حتا قديم و جديد، کھفاصلهزمان، مکان و  د شکست و ھمچن م خواھ ا درھ ھ

رد شد، ھجو با مدح ھای ھجو و مدح نيز کوتاه خواھدفاصله د ک در خواھ ده . سر از يک مصرع يا بيت سر ب شعر در آين

تو جايگاه مادر علوم را خواھد گرصعود خواھد نمود  تریبه مقام شامخ وم  ف ادر عل ا م وھرب م گ د شدھ  شعری ؛ خواھ

  .خواھد بود که درخور احساسات اقوام سرگشته و متحير قرون آينده باشد

ن ۀمکه ھ به اميد آنروزیاست، يک قسمت از اشعار ميرزا عبدهللا خان شھاب ترشيزی ھرحال کتاب حاضر به  اشعار اي

د وبر  پ به چاۀآوری شده و حلشاعر توانا گرد تفادنماي ورد اس ردۀ م رار گي شجويان ق دبا.  دان وزش از خوانن ال پ ان کم گ

تن رخ داده باشد آن تباھی در م ابع دست اول اش ه من را سھل انگاری  عزيز تمنا دارم که اگر نسبت عدم دسترسی بنده ب

ا میمصحح ن ۀ م ل ھم ار از مقاب ن روزگ ه دراي د ک ساعد بگذارن ات نام ه حساب جريان ه ب د، بلک نھم از  پندارن ا اي وزد ب

  .                    دارم خداوند شاکرم که اين برگ سبز را به عزيزان با فرھنگ تقديم می

 

 
 


