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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 نومبر ۲9               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

ّ:رــــتذکّ 
که هرروز یک  ــ در هفت روز گذشته "تیمورشاه درانی"اعلیحضرت  مرثیۀاز نشر ترکیببند بعد 

و  ارجمندخوانندگان  ین منظومۀ باشکوه را یکدم از نظراینک تمام ا ــ گرفت می بر بند را در
 .میمی گذران "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  شعرپسند

 پورتال "ادبی ــ فرهنگی"صفحۀ 
 

ّدیوان

 "یّهرویرشیزعبدهللاّشهابّتّ "

۲۱۵ّ 

ّّترکیبّبندهاّ

۱ّ

ّرضوانّجایگاهّپادشاهّ ّۀدرّمرثی

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

                                                 
 
 عبدهللا شهاب ترشیزي"رزا ، تركیب بند مراثي میقندهاری یفوفلزائ یوكیلعزیزالدین استاد تألیف   ،یروایت كتاب تیمورشاه دران به  
 .سروده شده است یبه تقلید محتشم كاشان ،ن هفتاد بیتضم "(یثم هرو)یبردسكن   

http://www.afgazad.com/
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 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

 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 رپ شب سیه پوشیده و دامان شفق شد

 زرین کاله ،آسمان هرشام بر خــاک افگند

 تیمورشاه ،انــــزای خسرو واالمکـــع در

 کجاست تابان مه   ،هان شد شبقاف تا قاف ج      استجان کج ،ماند از جان خالی قپیکر آفا

 تاج سایۀ یزدان کجاست ،دورشیــــپرتو خ      ملرد و ااز د ،دـگ انآفتاب و سایه همرنـــ

 کجاست سلطان مگرالی خ ماند از سلطان چرا      در بارگاه ،ت خسرویی و تخـــاهافسر ش

 جاستک دوران اسکندر ،دولت را چه شد سد        الم گرفتع ۀوادث عـــرصح  جوجأظلم ی

 ستکجا افروز ن ه گردون و چار ارکان بزم شمع      تتیره گش ،ت کینظلم زمین ازاقلیم  هفت

 کجاست وفانای رفیقان کشتی نوح اندرین ط      از شش جهت ،الردید سیالب بــزن گموج

 وان کجاستتخت و زینت ای زیب تاج و فر        سرده اندا افرچ و تخت امروز در دیوانتاج 

 کجاست ین ابرویش خاقانچ ز لرزیدیوانکه       ه شدچ قیصر ،شمتشح قصره آنکه نالیدی ب

 دار کشور  ـتاج !دریغا ای      گانچون دل آشفت ،رانوی ملک ایران گشت
 جاستک رانایــ 

 اندوی بم در روزگار ازام انـشاه رفت و ن

 اندوی بم یادگار از ،یتاج و تخت پادشاهـ

 د دریغن شات با خـــاک یکسسلطن  آستان      ــهان شد دریغـآفتاب مملکت در ابــــر پنــ

 غیمان شد دریاتم بی سلـخ ،لکبر سریر م      یفشهریاری جام بی جـم ماند ح در بساط

 شان شد دریغسنبل پری ۀناگهــان چون طر      لگ سارون رخچبود  مخر  که  ،کشور ۀصفح

 یغویران شد در ،رخران چاز قصور قاص      ش داشتدربانی   دقص که قیصر، ر اقبالیقص

 وفان شد دریغغرق ط متسالامن و  کشتی      تادکین از چار موج فتنه در شورش فبحر 

 غسلطان شد دری م بیروان خالی زهمچو جس      پ ر ،ین آستانش بودز سالطبارگـــــاهی کــ

                                                 
 
 زمان. الف  
 

 قر. الف  
 
 :مصرع دوم این بیت را بدین شكل آورده است 474جلد اول ص   ،ئیفوفلزا یوكیلعزیزالدین  ۀدراني، نوشتدر كتاب تیمورشاه   

 «(تا جدار كشور توران كجاست !اي دریغا)»
 
 آسمان. الف  
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 دریغ دش وانز ای مسند و رونق آب و رنگ از      اهش ،وان و آب و رنگ مسند بودرونق ایـ

 شد دریغ و جسم عدل بیجان شم دین بی نورچ      سم عدل بودو جان دین و ج شاه نور چشم

 ـان شد دریغاز هجوم اهل ماتم پر ز افغـــ      میـر  ـــخود از نوای که پر ب ،گلشن دولت

 است ماتم زارانکه اصل صد ه ،اندرین ماتم

 م استافد کبشگ سقف راک ار فل ورنالًه ص

 ارکان سر به سر بگریستند انجم و افالک و      بگریستند و قمر در فلک شمس زین مصیبت

 با یکدگر بگریستند ،م آسمانــم زمین هــه      ـاکزیر خــ ،آسمان سلطنت تا گشت پنهان

 راقش تخت با تاج و کمر بگریستندـــــاز ف      درود گفتپتا تخت را  ،بخش خسروان تاج

 ای سکه بر رخسار زر بگریستندــــه نقش      ناالن شدند ،شههای خطبه بر القاب  حرف

 خشک از چشم تر بگریستند چشمهای خاک      حاط خاک گشتم   ،همتو بخشش  تا محیط

 ریزان شرر بگریستند ها دیده جای اشک از      دــای زار رعــــاز ناله ه ،ـای آذریـابرهـ

 گر بگریستند نوحه ،وــدر بیابان شیر و آه      ا ز شیرر داشت آهو که ایمن ،بهر آن خسرو

 و ظفر بگریستند فتح ،ردن بهمـدست در گ      های نیلگــون چون بر علمها بسته شده شق

 ر و بر بگریستندــپادشاه بح عـــــــزای در      تمام ،ر خطًه عــــــالمـــــــساکنان بر و بح

 و شهر اگر گریند زار دور نبود اهل ملک

 رشهریا و شهر از م لک از َمل ک خالیه شد زانک

 نیاگری برهم شکستچنگ و بربط خ هرهز        ستو تخت سروری برهم شک ه انجم تاجشا

 م شکستو دیو و پری بره ردمـام مــازدحــ      شد نهان ،ــیمانگشت سلاتم دولت ز انــــــخ

 خـرگه      پا فتاداز  اد اجلاز ب ر شهــــــــــعم ۀخــیم
 ــاه و رواق مشتری برهم شکستمـ 

 برهـم شكست یرایت رخــشان شـاه خــاور      چرخزین پس كه  جنگي گو ممان خنجر بهرام7

 م شکستم داوری برهــرس انصاف و ۀشیـو      شـد زیر خــــاک ،ده انصـاف  دل اداور دری

ـــــــشاه  رهم شکستبا کبک دری ب باز د صلح  ــــعه      ترخ نهف ،نقاباز ممــــلکت مانند ع 

 رهم شکستب گستری ت عدالتـــــآسمان تخ      تپروری ازهم گسیخ عقد رعیت بد را چشم

 رهم شکستاقــهای گنــبد نیلوفری بـــــــــط      غانو ف بانگ زای شاه از بسیاری  ـــــــدر ع

 وکت اسکندری بر هم شکستاه شــــــــارگب      رخکز دور چ ،بگو پی فرخ ا با خضرای صب

 سر برآرد آفتاب صبحگاهان چون ز مشرق

 سان خطاب ردم کـند اینــبا م ،ان شاهاز زب

                                                 
 
 خرقه. ب  
7
 .این بیت در نسخة الف موجود نبود  
 
 دارا دل. الف  
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 اد آوریداز دوران ما ی ،وک دورـــــــوی مل      اد آوریداز پیمان ما ی ،ای سران عــهدــــــک

 اد آوریدـــندان ما یــو لب خـی ئرو ازهــــــت      ویددان شچون خن ،اخالص وا داران باـای ه

 اد آوریدــد و احسان ما یـح ای بیــــه لطف      نیددل بیـرون ک ز ،ی دیده اید از مائر جفاـگ

 اد آوریدــرمان ما یــــــکه از فـ ،بر شما بادا      رخچ ،بر شما فرمان ما یکچند جاری داشت

 اد آوریدان ما یوزــــــاز لب خشک و دل س      دی خوشدل شویجام خرم در محافل چون ز

 اد آوریدًز و شان ما یــــاز جـــهانداری و ع      انـــهین جئبر آ !دارانهانــــج دل مبندید ای

 ا یاد آوریدان مم چوگــــخ ــوی زرین وــگــ     اب ون بر فلک بینید و قـــرص آفتــو چماه ن

 اد آوریدی ات ایوان مــعـرفـ و اللـــــــاز ج      گذردرفی ز کسری بــــهر کجا پیش شما ح

 اد آوریدجوالن ما ی کــــرخش فل ــــگاز ت      میدان جهان جوالن دهید هچون ب خنگ دولت

 ا در شادی گشودمان با مـــــــچند روزی آس

 ز آن شادی نبودــرگــگفتی ه ،تا نظر کردیم

 ــردون و تاج مهــر خون آلود بادـــد گـمسن      پردود باد ،رانا دودمان اختــــــــاهتو ش بی

 م بگسسته تار و پود بادهـ اطلـــــس او را ز      دیت برهم دریئدارا ۀامــــــج  رــــــان گآسم

 مفقود باد ،ـهانــــهمچو کید از دیدۀ اهل جــ      وبهر ت ،مشتری گر چون زحل غمناک نبود

هره زین پس  ود بادع ،مر خورشید را چنگش بر آتشـمج      عود چنگ و آرد نوای پیش گر به ز 

 ود بادکیسه و کف تا صف محشر تهی از س      رخـازار چـــتو در بـ ن را بیکاروان اخترا

 ادب اه فیض بخـشت مقصد و مقصودـرگبــــا      امدس را هر صبح و شــان قبوستان رئطـــا

 معدود بادرحمتهای نا ،ان از حشرــــر زمه      آفرین انـاه را در خلد از جاک شـجــــان پــ

 ـزان مسدود بادـــگلـستان راه خـ سوی سرو        انپا افگنده شمشاد چـــمن را مهرگـر ز ـگــ

 ادبت محمود بعـــــاق ،شــــهریاریماه برج       هانعاقبت گر شد ن ،داریــــمـــهر اوج تاج

 نان زد بارگاهاندر ج   ،هانجــ ر شهنشاهـــــگ

 شاهمودای دولت محـــــــجــــــــاودان بادا بق

 

ّ     

                                                 
 
 آسمان كو. الف  


