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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 نومبر ۲۲               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

  ۱ـ ـ ۲۱۵

  ترکیب بندها 

 ۱ــ۱

 رضوان جایگاه پادشاه   ۀدر مرثی

تیمورشاه
۱
 

 آتش بیداد و کین در خـــــــرمن عالم زدی      کافــاق را برهم زدی ،شرم بادت ای فلک

 که انـــــدر دودۀ آدم زدی ،دود ایــــن آتش      خانه کرد سیاهی کاخ کیوان را مصیبت از

 م زدیــــر  سرمنزل خ   رخنه در دیوان این      سنگ منجنیق حادثات ز ،ـاگهبی سبب نــــ

 ـم ماتم زدیدر خ   ،را زادگانــــــشه ۀجام      افسر به خاک انداختی ،جــهان شاه   از سر  

 اهرمن وار از سلیمان جهان
 خاتم زدی سنگ بر باد وه تخت را دادی ب      ناکـرده شرم 

 دم زدی خندان آخر ای صبح ازچه رو دیگر تو      کسوف در ،دید پنهانآفــتاب مملکت گــــر

                                                 
 
 زيرزا عبدهللا شهاب ترشیمی" ی  ، تركیب بند مراثی قندهاریفوفلزائ وکیلیالدین عزیزاستاد  یفتأل  ،یروایت كتاب تیمورشاه دران به  
 .سروده شده است یبه تقلید محتشم كاشان ،ضمن هفتاد بیت "(یثم هرو)یبردسكن   
 
 زمان. الف  
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 برهم زدی ،بود از فرح ه ایهنگامهرکجا       برتافتی ،میخر   ارــروزگـ از ،روزگـــــار

 که برهم برزدی ،نامی را  ربنقش سنگ ق      ؟کردی چرا ،ستیخوا نه درهم کار عالم گر

 اعـظم زدی ه  که بر شاهنش ،زین شبیخونی      خون ز پر شب سیه پوشیده و دامان شفق شد

 زرین کاله ،آسمان هرشام بر خــاک افگند

 تیمورشاه ،انــــزای خسرو واالمکـــع در

  
 

 :رـــــتّذک
، اینک "شهاب ترشیزی هرویعبدهللا "در رستۀ نشر اشعار دیوان شاعر زبردست وطن، 

مرثیه ای ست، نسبت درگذشت اعلیحضرت  ب بندو اولین ترکی بندها رسیده ایم؛ به ترکیب

چون شاعر منظومۀ خود را در هفت بند و هفتاد بیت سروده است،  ."تیمورشاه درانی"

 :د، تاهرروز یک بند منتشر گردتجویز گرفته شد، که 

ا تمام خوانندگان ارجمند برای خواندن  ــ داشته باشند و از یک هفتۀ مکمل این منظومۀ غر 

 .شعری شاعر لذت ببرند هنرو عظمت 

مصلحتاً  شود، چون تنظیم و رجه بندی اشعارب اشعار ثقلت وارد نرت  بر م   ــ و از جانبی

ح صورت می پذیرد از پروگرام کمپیوتری خارج  .و به دست مصح 

 .اشعار در هفت قسمت، هم مولود همین تجویز استغیر معمول نمره گذاری 

 پورتال "ادبی ــ فرهنگی"صفحۀ 
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