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 "شهاب ترشیزی هروی" قصائد  

می سزد، که اینک در  ست، "هروی شهاب ترشیزیعبدهللا "دیوان ، که آخرین قصیدۀ 59با ختم قصیدۀ 

شاه دربار ، که ملک الشعرای امعزیز  وطن هژدهم قرننامور شاعر  شعری و مرتبۀ درتقپایه و بارۀ 

 .بود، اندک سخن گفته شود "سدوزائی"یا  "ابدالی"محمود 

تا . بودمشنیده ه و ندیده ه را ناو  ، ولی کدام شعررا شنیده وطنو زبزدست  زبده نام این شاعر من شخصا  

را او  م شعریمجموعۀ مفخ   "همایون باختریانی" و مهتمم دیوان، آقایو کنجکاو  کوشااین که فرهنگی 

پورتال در حالی که حسن نظر . دادقرار  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال در اختیارجهت نشر 

ه و بدین مناسبت سپاسمند ایشان است، نگریسترا به دیدۀ قدر  "باختریانی"اب همکار ارجمند خود جن

 .تصمیم گرفت تا اشعار این دیوان زیر نظر و سرپرستی این قلم منتشر گردد

صد یک "ناب  مجموعۀما بوده است؛ چنان که قبال   شامل حال ،یناما پیش از ا "ریانیتباخ"لطف آقای 

 22الی  2109دسمبر  02از تاریخ ، که ه بودپورتال گذاشت را در دسترس "خی هرویدای کر  سی  غزل 

سرپرستی نشر . و روزمره منتشر گشتقطعه قطعه  ،در طول سه و نیم ماه تمام؛ یعنی 2102مارچ 

 چیزی در زمینهختم این مجموعه  در که، الزم بوگرچه . را نیز راقم به عهده داشت "داسی  "اشعار 

 خود اما در مورد. بنمایم آیندهاین کار را در  که، امید است. دادفرصت دست نمتأسفانه  بنگارم، مگر

 :0"شهاب"

                                                 
1
خطاب  "شهاب"، خود را اشعار خود بعضمشهور است و خودش در " زیشهاب ترشی"مخففاً به که ، "ترشیزی هروی شهابعبدهللا "  

قدیم جزء خراسان بسیار از زمانه های  ، که"ترشیز. "ان استرکه امروز جزء قلمرو ای ،ستا ــ  یا کشمر ــ کاشمر "ترشیز" ، ازکرده

 جزء   الیتا زمان شاهزمان و شاه محمود ابدبر خرابۀ خراسان تأریخی،  "افغانستان" بعد از تأسیس   ،هرات بودوالیت از تبعات و بزرگ 

  .قلمرو افغانستان بوده است، تا این که در دوران فتور و خانه جنگیها از بدنۀ وطن ما جدا ساخته شد
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زمانه و کیف و کان ، از شاعر و مۀ جامع بر دیواند  ضمن مق" ختریانیاب"آقای  "شهابمهتمم دیوان 

، در "عبدهللا شاب ترشیزی هروی دیوان"قسمت اول  ــ رجوع شود به سخن گفته است عزمانش به اشبا

 :لنک ذیل ؛"افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2102لاپری 02 فحۀص
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شاعر از همین آگاهی بر . و آگاه بر علوم عصر خود ؛گوئیشعر در مقتدرسخت شاعری بود  "شهاب"

 .که در جای الزم از آن سخن خواهد رفت چنان ؛است هکرد شاررۀ ساستفاد ،علوم در شعر خود

و نه  دانست، نه شعرای قدیم را سیال خود می بود درست پی برده شعری خود صالبتبر  ، که"شهاب"

چنین  "حسب حال خود" ضمن "مقطعات" در قسمت خود را؛ چنان کهو همزمان  هرگز شعرای همعصر

 :گوید

 فــاعالت را نل  ع  ف ه  ر ،یرم ز کـینــــــگ ان خویش     زم رایـــکه بر شع ،آن نیستم

 ات راف  ـک  ، نشمارم تنویشای خــــــزاکف قبل      ان  زمـ ایـصح  ف    ـریدۀــــــبل در جـ

ف ات"را دارد و  "سیال"است، که معنای  "ک فو"جمع ( "اشجار" و" اخبار"و " اعضاء" وزن به)"اکفاء" وزن  به)"ک 

ات" ُ  " و "ق ض  امح  ف ا" و" ک   .را گویند "باکفایت"و  "کاری"ست، که شخص  "کافی"جمع ( "رک 

هرگز به خاطر مسائل جزئی  صر خودع سخنگویانشاعران و بر نه تنها هد بگوید، که اشاعر می خو

شاعر  !!!خود نمی شمارد نیز سیال متقدم را بزرگو فصحای سخنوران رده نمی گیرد، بلکه حتی خ  

 و (ابیوردی)"باوردی انوری"چون زبردستی ی بر شعرا بعضا  که ان پیش می رود، ددرین عرصه چن

ز کسی ا می تازد، ونیز  "نصری بلخیع  "ی، ملک الشعرای دربار محمود غزنوو حتی  "ظهیر فاریابی"

که از حال و احوال بزرگان اطالع دارند، دانند که ادعای شاعر  ناناما آ. ان زیر نظرش نمی آیدممتقد

 .، تا گفتن واقعیتشباهت دارد هدرین قسمت بیشتر به مبالغ

، "شاه محمود"و اخالفش می زیست، و ملک الشعرای فرزندش،  "تیمورشاه درانی"شهاب، که در زمان 

فاتح  "قصیده" ؛ یعنیدر مشکل ترین نوع آنحتی ای مختلف شعری داد سخن داده و ه ، در عرصهبود

 .، قصائد بسیار دارد، که هرکدام شهکاری ست، در سخنگوئیمیدان است

از ذخیرۀ سرشار لغت باید خواندم، ازین رو، که شاعر برای این کار  رین نوع شعرمشکل تقصیده را 

 :د، تاباش، تسلط یافته (دری و عربی)ی مورد استفادهبر ادبیات زبانها نیزو وده ببرخوردار 

قافیۀ به آوردن تأمین کرده و مجبور بیات هم ر االیقصائد کثاز یک طرف نصاب قافیه را حتی در ــ 

 گردد مکرر ن

اشته باشد و این بدون تسلط بر زبان و گرامر دــ و از طرف دیگر قدرت ساختن لغات و ترکیبات بکر را 

 :را بر می شمارموی  اتامتیاز پس. لط بر موضوعات علمی امکان نداردو تسآن 

 بر تآریخ ادبیات دری و عربیشهاب ــ آگاهی الزم 0

 و عربیــ تسلط شهاب بر دستور زبان دری 2

 متداول زمانش و بالخاصه علم نجوم یا هیئت تسلط شاعر بر علوم ــ2
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ده و یک منظر کلی از شاعران و روایات را از نظر گذشتان ینهای پیششهاب کتب شعر و ادب زمانه 

 .داین نکته را صریحا  بیان می دار اشعارش ؛و عجم دارد عربو ادبیات  شعری

 :شاعر بود؛ چونبه معنای واقعی  "شهاب"

خود در  "شعر"است، و  "ستهدان"و  "آگاه"و  "باشعور" از نگاه دستور عربی در معنایاصال  و  "شاعر"

 در تداول امروزی با که "شاعرا  "قید  .اسم فاعل آن است "شاعر"ست، که  "انائید"و " شعور"معنای 

ده می گردد، در سابق ااف (انستهددیده و )"دانسته دیده به" با و به اصطالح کابلی "آگاهانه" ترکیبات

، دانش و "بودنشاعر  شاعر شدن وشعر گفتن و " اول قدمو  شرط پس. استعمال می شده است وانافر

 ،دورقی خوان   هرکو" گویا ، کهاما امروز چنین نیست. دانش زمانۀ خودسخن و آگاهی بود و تسلط بر 

 . 2"دمعانی دان  

 

 :مدحگوئی شاعر

خص مورد مدحش شاست و  "مادح"است، که اسم فاعلش  "ستایش کردن"کلمۀ عربی و در معنای  "مدح"

، که گفته می شود "احمد  "ه کند، و آن که در مدح مبالغ. است "مدح" مصدر ، که اسم مفعول"ممدوح"

ئی به مقام از طریق مدیحه گونه تنها  ،متقدمو  گذشتهشاعران مداح  .است "مدح"و  "مادح" صیغۀ مبالغۀ

. بود همین کار نان می خوردند و مداحی ممر معاش شان از، بلکه می رسیدند بارگاهآرگاه و جاه و و 

، و یکی از راههای ایجاد صنعت ندمدح و ثناء می گفت شر از استحقاقممدوح را بیشتمگر  ان سابقشاعر

و تعظیم احترام  آوردن یجابه که رسم  ،با تأسف. شاعر بودمجبوریت همین در شعر، مبالغه و اغراق 

 مئزازششرم و اقابل باید ، که هوردرا به وجود می آی دابآ ،خادم از مخدومزیاده از حد ستایش و  بیجای

مداحی و علوم عصر خود، در و دری و عربی ادب  احاطه برو  یاز تمام توانائی شعر "شهاب" .می بود

او پی  هایمی توان به عمق اضافه گوئی، و بالحاصه قصائد شاعر اشعاراز  .گوئی استفاده می کردحمد

ر در شاع. برده استقتصادی رنج می و حتی از مضیقۀ ا بودهنمعلوم می شود، که شاعر توانگر . برد

 "بودن کرم و بحر ابر بهار" او را بهممدوح را ستوده و کرم و دست کالن سخاء و جود و قصائد خود 

و غیرهم است،  ارکان دولت و سپهساالرسلطان و ، شاه و قدیم گرشعرای بز مدوحاگر  .ایدمتشبیه می ن

شاعر همیشه مفلس است و . دنکن می تنزلنیز و طبیب  قاضی و مال تا سرحدحتی  "شهاب"ممدوحان 

و موضوع را به گوش شاه و شهزاده  می تواندنپوره کرده حتی پول اعاشۀ خانوادۀ خود را  ، کهقرضدار

 :مر اشعار شهاب است، کمی روشنی اندازکارم در انسجام کا اگر در مورد طریقۀ... .می رساند

این شاعر ماهر و دیوان جدید چاپ  ی بلیغ خود دست به، با سع"باختریانی"مهتمم گرامی، آقای 

، که نموده استبه ادب و فرهنگ ما وطنداران و به العاده ای را  فوقخدمت و زده پرصالبت وطن 

ازین قاعده همان قسمی که گفته اند، هیچ کار بی عیب نیست، این دیوان هم  .قدردانی ستسپاس و ن اشای

 "زاد افغانستانآ آزاد ـافغانستان "پورتال  از طریق این دیوانشر نمیم به تصحاال که ایشان . نیستمستثنی 

                                                 
2
 !!!"ی داندنامعرکو ورقی خواند، هکه نه ": گویدکه  ،اده از مصراع مشهور حافظ،با استف  
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کسانی که از کار . کار خود را بر مبنای پرنسیپهای نشراتی خود، عملی می کندپورتال هم گرفته اند، 

این اشعار  خوردرهم باشد، که  کو می دانند، که نشر اشعار در پورتال باید طوریآگاهی دارند، نپورتال 

ازین خاطر اشعار را بعد از اصالح امالئی . استکار خود راقم و پورتال  شایستۀ طوری کههم و  ؛باشد

عروضی درین اشعار با بسا سکتگی . منتشر می سازمالزم رجه کردن و تنظیم  و تصحیح عروضی و

ح خود موفق نبوده یحدر تصدر بیتی و مصراعی اگر و . شد تصحیح میباید  برخوردم، که مصاریعدر 

 .معذورم بداردروان شاعر  ام،

در ه است، الزم دیدم که به کار بردفراوان لغات ثقیل دری و عربی را  ،در اشعار خودچون شاعر 

، که خوانندۀ هر پارچه عظمت آن را د انستمچون حیف . ه تشریح لغات بپردازمپاورقی هر شعر ب

ئل نسبت بعض مساگرچه در آخر دیوان یک فرهنگ لغات نیز تعبیه گردیده است، اما من آن را . یابدندر

لغات را به بسا ولی شیوۀ تشریح . شرح لغات ثقیل می پردازم هب، تشبث و اهتمام خود بانادیده گرفته و 

تا ضمنا  شرحی باشد، که در هیچ  انجام می دهم،و از طریق دستور زبان دری و عربی شیوۀ تحلیلی 

شیوۀ کار من، قضات با در هر صورت همین است . تواندنمی گردیده فرهنگ و کتاب لغت سراغ 

  .تاس م و لغتدانرفهشع خوانندۀ

 :باید بگویم که

سانتر یقینا  کارم آنمی بود، رد کمپیوتری تنها به متن و  اتکایم و ، دسترسم می بود در شاعرخود دیوان  اگر

 تمام 2کردن و باال تاامکان داشتن  کتاب وتمام  ازر کلی یک منظ با داشتن  چون . بهتر می شدهم و شاید 

و داشتن یک کتاب  .و شاملتر می شد عاملتر، چه بسا که روش کارم یک نظر به مندرجات آنتوا و حم  

خود در دسترس داشتن  چون. مقایسه کردآن ی کمپوترو محتوای مجازی  با را نمی توانمحتوای عینی آن 

 .ددهبگر د یرونقمی توانست را محتویات دیوان، کارم  میق تماکان آن و بررسی دقو کیف  با همهکتاب 

هاب، بازهم خواهم نوشت و نگفته ها را بر قصائد شهاب، با نشر اشعار دیگر ش یاین بود یک نظر اجمال

 .هم گفتاخو
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ه ، کمی کنند اداء" تا"را با " ته" را درست تلفظ نمی کنند، "های ملفوظ"چون مردم ما . ست" باال"است، که متضاد " ته"مراد از " تا"  

 !!!با می آورد امالئی را نمشکالت فراوا


