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  درنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوک

             

  برگهای مشحون ازهء بگويم،که پس ازمطالعیاحساس ازدر آغازمی خواهم 
 متوجه شدم که وی با صداقت و. ، برايم دست دادچکاوکچکاوکچکاوکچکاوکتفحص  زحمت و

 برداشت نموده است، شجاع  شجاع  شجاع  شجاع شاهشاهشاهشاه ديوان اشعار هءمطالع صراحت آن چه را از
  .کند مطرح می

ازآن شاه نگونبخت  شجاع درانی،شاه شاه شاه شاه  نپذيرفته است که ديوان اشعار چکاوکچکاوکچکاوکچکاوک
بی دعوای  ن و ناباوری تحکم آميز پسين وی،ينخست  خاطرهءدغدغ .باشد

به سوی  وی دنبال دريافت دليل و داليل رفته، و. حجت هم نمانده است
به  جست و جوی خويش را رديد، کنکاش وتحقيق راه پيموده تا شک و ت

  .قناعت برساند

اگراز پيشينيان شخص ديگری نيز (  هنگامی که شخصی برای نخستين بار
  زد يبرمی خ) چنين ابراز ناباورانه نموده باشد، تقصير بی اطالعی من است 

  

  

  



نمی  کند، د میيرا ترد و پذيرفته های ديرينه وکوچيده ازين اثر به آن اثر
احساس آفرين باد . ا نمی تواند چنان سهل و ساده آن را قبول کند يد وخواه

زيرا . اگر نه برای همه، اما برای من چنين احساسی دست داد. ورد آرا بار می
. ميرفته اينوشته ها را پذ شيده و ناپوييده، بسا ازگفته ويديری است که نااند

 چکاوکچکاوکچکاوکچکاوک. سنجش بدون کاربرد نقد و بدون اندک تأمل در صحت و سقم و
صادقانه   جالب ونهءوقتی سعی در آشنايی زدايی سنتی و پيشينه دارد، نمو

برداشت  ن کار را نمی کرد بهياگر او ا. د ها را ارائه نموده استيی از تردي
  .ش صادق نبوديخو

***  

  کدام ها اند؟  چگونه وچکاوکچکاوکچکاوکچکاوکاما موازين و روش ورويکرد 

 که در آن ها بيشتر عرضه نموده،  روشیچنان وی يافته های خويش را با 
برای سرودن نه ها يفقدان امکانات و زم ناتوانی های دانشی شاه شجاع و

او نگريسته، می بيند که  مثالً وی وقتی به اشعار. نکات محوری اند ،اشعار
ده اند؛ اما يافته های مطالعات تاريخی يبردوش کش بارهايی از شعريت را

 روند، استنباطی را در  سنجش به کار میهءوسيل وی که به عنوان هءنابسند
 ناپذيرفتنی نموده شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیدستش نهاده اند،که انتساب اشعار را به 

 گی او اين است که امکان و وقت،  و زندهشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعيافته های وی از . است
پس شاه شجاع را با شعر او می . او را نمی بيند دانش الزم در خرد و عقل و
  هنگام توجه به زيست . چيدگی های هستی و روان شاه را می بيندپي. سنجد

  

  

  



آن توان را نداشته   آفرينش شعرهءمی پندارد که شاه در لحظ شناسی او
با اين  و " . . .. . .. . .. . .با تفنگ کشته شد با تفنگ کشته شد با تفنگ کشته شد با تفنگ کشته شد     شاه شجاع با تفنگ زاده شد وشاه شجاع با تفنگ زاده شد وشاه شجاع با تفنگ زاده شد وشاه شجاع با تفنگ زاده شد و" رايز .است

  .سنجش، بالتبع از نظر وی شاه درانی در آن قالب نمی گنجد

صراحت نه در مورد يک يا چند پارچه  استباط خويش را با تحکم و وازين ر
اين ديوان نمی تواند از آن شاه : " ورد آنطور میيشعر بلکه در مورد ديوان او ا

  "شجاع باشد

به سراغ کسانی می رود که  .گری می گرايديتصور د  اين است که به پندار و
افت ها مدعی می شود يين راه  چنهءعرص در و.  هم نام بوده اندشاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانیبا 

وان نه رد پای ين است که در بيش از نود درصد اين ديسخن بر سر ا"که 
  .د آيبه چشم می. . ." شاه شجاع 

به زمينه  ی که بر ناباوری های وی داشته ام، بيشتريدرنگ ناباورانه  من با
را يز. مياشاره می نما ش چنان اشعاريعقل نبودن سرا از دور های مساعد و

شعر خوانی وجود  ی وي ها که اندک وزش باد شعر سرادرانیدرانیدرانیدرانیی يدر زمانه 
 شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعنکه اشعار يگر ايو د .د فراموش نمودينبا نه های آن رايداشت، زم

 عاطفه و شه،يل ،انديهای بلندی ازتخ زش واژگان با باريحاکی از فرور
ش آنها از يسراستند، که يد ها نيبه دور از تقل ی ويابتکارات معنا احساس و

  .نديرش به نظرآيجانب  او دور از پذ

 ....  

  رمهرين رمهرين رمهرين رمهرين يييينصنصنصنص

  خورشيدی1389قوس .  جرمنی/ هامبورگ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  هاهاهاها    سرنويسسرنويسسرنويسسرنويس

  �      پيش درآمد

  ٨      پيشگفتار

  ١١      شاه شجاع درانی

  	١      ديوان 


١      کمبود های ديوان  

  ١٨      پيوند درانی با ديوان

  	٢      رنودگمانه  يا  باور؟   بيست و سه ف


٧      پنج تايی ها   

  ٧٨      درانی ها و ايران

  ٨٣      قندهار

  ٨٧      چکامه های هندی

  ٨٨      شجاع ها

  ٩١      پسگفتار


٩      سپاسنامه     

  ٩٧       سرچشمه ی نوشتار



  پيش درآمدپيش درآمدپيش درآمدپيش درآمد

 پل  پل  پل  پل  خورشيدی با چند تن از دوستان خوش بزم به سوی١٣٨٨در بهار سال 
 به کوهه ی تندآب بهاريی هريرود،         هرات ره گشوديم، تا از فراز پل        *ماالنماالنماالنماالن

که سر بر کرانه می کوبيد و آفتاب نشست افسانه ای، که تکه و پاره های ابر                  
  . ی آهن گداخته شده دگرگون می کرد، بنگريمارا به گونه 

 زديم و   گلبافانگلبافانگلبافانگلبافان آهنگ ره به سوی دهکده        خوشگزر، به هر روی، پس از دمی     
.  نبود، سايبان و خرگاه پهن نموديم      يرازيرازيرازيرازِارم ش ِارم ش ِارم ش ِارم ش در يکی از باغ ها که کم از باغ          

 **سپهریسپهریسپهریسپهری  سهرابسهرابسهرابسهرابدوستان بسياری از شهر و دهکده گرد آمدند، که به گفته            
  .  بودندبهتر از برگ درختبهتر از برگ درختبهتر از برگ درختبهتر از برگ درختهمه 

سير هروی، سير هروی، سير هروی، سير هروی، با دوستان و آشنايان در روی سبزه زار ِگرد هم نشسته بوديم و               
ر د!   خنياگر خوش آواز شب، چون بلبلی در گلستان چهچه می زد                ***

   **** ...صبح دميد روز شدصبح دميد روز شدصبح دميد روز شدصبح دميد روز شد: دمدمه های بامداد خنياگر فرياد برآورد

   

  

 پيش از اسالم، در دهکده  ماالن آتشکده ای بزرگی بوده است و چون آتش پرستان در هنگام                   *
به دشواری دچار می شدند، رودخانه ی هريوا پلی روی ساختند، که            )  توفانی شدن (توفيدن آب   

  ). �١١رساله مزارات هرات، برگه . ن ياد می شودبه نام پل باستانی ماال

زاده و در سال    .   خ ١٣٠٧او در سال    .   سپهری يکی از چکامه سرايان نامدار زبان پارسی است         **
  ).٩ برگه ١٣٧٣سپهری شاعر و نقاش آب و خرد و روشنايی، . س: چکاوک. ( درگزشت١٣�٩

شتن و پيشرفت هنر خنياگری       سير هروی، پزشک و هنرمند جوانی، که در زنده نگهدا              ***
  . احمد ظاهر و ظاهر هويدا کوشش های فراوانی کرده است

:  ساخته است  سعدی شيرازی سعدی شيرازی سعدی شيرازی سعدی شيرازی از روی چکامه ی      شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   )  ��٣برگه  ( اين چکامه را      ****
تارنمای  (صبح دميد و روز شد خيز و چراغ وانشانصبح دميد و روز شد خيز و چراغ وانشانصبح دميد و روز شد خيز و چراغ وانشانصبح دميد و روز شد خيز و چراغ وانشان/ / / / سخت به ذوق می دهد باد ز بوستان نشان      سخت به ذوق می دهد باد ز بوستان نشان      سخت به ذوق می دهد باد ز بوستان نشان      سخت به ذوق می دهد باد ز بوستان نشان      

  )غزليات سعدی: گنجور

  ؟“شاه شجاع”کدام  �



اين چکامه ی زيبا، آواز خوش خنياگر و نغمه ی رباب، خوش بزمان شب را                
احمد احمد احمد احمد نه تنها بيشتر در خود فرو برد، که ياد خنياگران خوش آواز و نامدار                  

  . را نيز زنده کرد**ظاهر هويدا ظاهر هويدا ظاهر هويدا ظاهر هويدا  و *ظاهرظاهرظاهرظاهر

  فرو رفته بودم، که يکی از      احمد ظاهر احمد ظاهر احمد ظاهر احمد ظاهر باری، در شادمانی شب و اندوه مرگ        
فرهيختگان خوش بزم و نغزگوی، سرش را نزديک کرد و گفت، که اين                  

من که چشمداشت شنيدن نام     !   سروده است  ***شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  چکامه را   
  .  افتادم)شک( را داشتم، به گمانه  ... ... ... ...وحافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی 

درست همين گمانه من را واداشت، تا اين ديوان را به دست آورم و با سروده           
  . ای اين چکامه سرای آشنا شومه

پس از جست و جوی های فراوان اين ديوان را به دست آوردم و به خواندن                 
هرچه بيشتر سروده ها را خواندم و در ژرفای آنها فرو رفتم،               .  آن آغازيدم 

! باشدشاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    گمانه ام پايدارتر شد، که اين ديوان نمی تواند از آن            
شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  فرو رفتم، که شايد اين ديوان را همنامی،         سرانجام به اين انديشه     

  !ديگری سروده باشد

   

  

و چون دژخويان   .  زاده شد .  خ�١٣٢ احمدظاهر، هنرمند ورزيده، پرکار و نامداری که در سال            *
بگزرد بگزرد بگزرد بگزرد  – ... زندگی آخر سرآيد بندگی در کار نيستزندگی آخر سرآيد بندگی در کار نيستزندگی آخر سرآيد بندگی در کار نيستزندگی آخر سرآيد بندگی در کار نيست  -:   پرچمی توان شنيدن آهنگ های     -خلقی

 ١٣�٨را نداشتند، او را در سال        ...  و  ...   اين چه قانونی چه تدبيری         اين چه قانونی چه تدبيری         اين چه قانونی چه تدبيری         اين چه قانونی چه تدبيری        ----          ...بگزرد ترهکی بگزرد  بگزرد ترهکی بگزرد  بگزرد ترهکی بگزرد  بگزرد ترهکی بگزرد  

  .بکشتند

ظاهر هويدا و احمد ظاهر از        .   ظاهر هويدا يکی از بهترين هنرمندان افغانستان می باشد            **
 سرگزشت موسيقی افغانستان،  :  مددی(پيشگامان هنر نوين خنياگری در افغانستان می باشند           

  .ز هم در آوارگی به سر می بردظاهر هويدا هنو). �١٩

 خورشيدی با لشکر انگريزی به پادشاهی رسيد، نگاه به           ١١٨٨ درانی در سال     شجاعشاه          ***
  .زندگی نامه اش در برگه ی دهم همين نسک

  ؟“شاه شجاع” کدام ٧



  
  

   

  پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار

ازهمگشايی، به سنجش گزاری و سفرنگ نوشتار، در دانش نوشتار افغانستان           
برای بسياری از خوانندگان و       .  و تا اندازه ای هم خام است         بسيار جوان    

 نويسنده ارزشمند تر از نوشتارش است، بيشتر ايشان به          نامنامنامنامنويسندگان مان   
 بسنده می کنند و به تن نامه ی نوشتار نام رستم به از رستمنام رستم به از رستمنام رستم به از رستمنام رستم به از رستمهمان گفتاورد، 

 چيز  نمی افتند و از خوشباوری هر     )  شک(کاری ندارند و هيچگاه هم به گمانه        
  .را به سادگی می پزيرند

 را جاينشين   گمانهگمانهگمانهگمانهاين نوشته می خواهد تيری در دل خوشباوری فرو برد و             
 دريچه ای به سوی روشنی می گشايد و می             گمانهگمانهگمانهگمانهاز بهر اين،     .  آن سازد 

 است و درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعگويد، که چکامه های اين ديوان نه زاده ی خامه ی 
  . نه هم به سده ی زيستش می خواند

 نيازمند است، تا    )دليل( ستيزکارانه به پيش می رود، به فرنود          گمانهگمانهگمانهگمانهو چون   
از منجالبی که تنها يک نسک ! پيروز، سربلند و پاکيزه از اين منجالب بدرآيد

دستخورده در دست است و از کُنده يا نوشته ی بنيادينش نشانه ای             )  کتاب(
نها فرنود های نيرومند    ت.  نيست، سر افراز به در آمدن، کاری بسا دشوار است         

  .می تواند پاسخگويی آن باشد

  ؟“شاه شجاع”کدام     ٨

  



  

  

 و خوشباوری با هم در ستيز و آشتی ناپزير است،            گمانهگمانهگمانهگمانهبا آنکه پديده های     
سنجشگر می خواهد   !  با آنهم سنجشگر نمی خواهد ويرانگرانه به پيش برود         

خرده گيرانه به   درنگ کند و با ديد سنجشگرانه و         ديوان  ديوان  ديوان  ديوان  بی گزند روی اين     
.  آن ها را دريابدسده زادسده زادسده زادسده زاد و زايشگاهزايشگاهزايشگاهزايشگاه، زايندهزايندهزايندهزايندهسراغ واژه ها برود و از اندرون آنها 

 تا از چندين سوی به سروده ها نگريسته شود و با فرنود کوشش بر اين است،
  .های فراوان و آوردن نمونه از ديوان، بنياد بی بنياد خوشباوری ورمال گردد

 چکامه سرای نبوده است،      اه شجاع درانی  اه شجاع درانی  اه شجاع درانی  اه شجاع درانی  ششششسخن بر سر اين نيست، که         
شاه شاه شاه شاه سخن بر سر اين است، که در بيش از نود درسد اين ديوان نه رد پای                    

پيداست و نه هم نشانی از دهه های زيستش در آن به چشم               شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   
  . می خورد

 شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر که جوانمرديی مان مرزی را نشناسد و اين ديوان را به             
... ... ... ... بر هم ز بد مستی      بر هم ز بد مستی      بر هم ز بد مستی      بر هم ز بد مستی                سخی به اين پرسش داريم، که چرا او        ببخشيم، آيا پا  

 مگر در جايی بود و باشش ميخانه ی نبوده است،     *؟ميخانه شيراز را  ميخانه شيراز را  ميخانه شيراز را  ميخانه شيراز را    ...    ...    ...    ...  )زند(
   بتازد و ميخانه ی آن جا را بر هم زند؟شيرازشيرازشيرازشيرازکه از بد مستی به 

، به دانشمندان و فرزانه اين ديوان را که سروده استاين ديوان را که سروده استاين ديوان را که سروده استاين ديوان را که سروده استپاسخ اين پرسش را که، 
  . افغانستان و ايران واگزار می شومزبان پارسیزبان پارسیزبان پارسیزبان پارسیای ه

   

  

    برهم ز بد مستی زنم ميخانه شيراز را-از لعل نوشين تو من نوشم اگر يک جرعه : �٢برگه * 

  

  

   

  ؟“شاه شجاع” کدام ٩

  



  

  

   

 که همخوانی به ديوان ندارد، می تواند از         )��٣ و �٢برگه  (چکامه های هندی    
  .ر به جا مانده، نمی تواند از آن او باشد باشد، مگشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی

باری، از گمانه و خوشباوری که بگزريم، يکی از پرسش های بی پاسخ                    
 *نامهنامهنامهنامهسرزمين مان، همه از     )  تاريخ نويسان (اينست، که چرا سرگزشت نويسان       

 ياد کرده اند و نمونه آورده اند، مگر از اين            **واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   ها و   
  ه اند؟ چشم پوشيدديوان ديوان ديوان ديوان 

 به چاپ رسيده است، کوشيده شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاز آنجاييکه اين ديوان به نام    
و رفتار و کردارش آشنا      شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     می شود، تا نخست خواننده با         

شاه شاه شاه شاه  انداخته خواهد شد و پس از آن روی پيوند           ديوانديوانديوانديوانشود، سپس نگاهی به     
 شاه   شاه   شاه   شاه  ادين يا پيوند  در بخش بني  .   با اين ديوان درنگ خواهد شد      شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

 ی نويسنده به گواهی     گمانهگمانهگمانهگمانهبا ديوان ديده خواهد شد، که آيا         شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   
  می رسد و يا چون پنداره ی پا در هوا می ماند؟ 

  

  

علی احمد کهزاد   (  از سال های زيستش نامه های به جا مانده است، که گويند از آن او است                    *
  ).در تارنمای خاوران

ناميده واقعات شاه شجاع    واقعات شاه شجاع    واقعات شاه شجاع    واقعات شاه شجاع    وشتارديگری هم به چاپ رسيده است، که به نام           ، ن نامه ها نامه ها نامه ها نامه ها  مانند   **
  . می شود

  

  

   

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ١٠



  

  

  شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
.  است **احمدشاه درانی احمدشاه درانی احمدشاه درانی احمدشاه درانی  و نواسه ی     *تيمورتيمورتيمورتيمور، پسر   درانیدرانیدرانیدرانی از خاندان    شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع 

واقعات شاه  واقعات شاه  واقعات شاه  واقعات شاه  در  .   دو بار در افغانستان به پادشاهی رسيد        ***شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
.  آمده است، که او بار يکم به هپده سالگی به پادشاهی رسيده است                ععععشجاشجاشجاشجا

 سال فرمان رانده است و در       ٩ يا   ٨ در دو بار پادشاهی اش       شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 ها در   انگريزانگريزانگريزانگريز سال را در کوهپايه ها و دربار          ٣٠ميان دوبار فرمانروايی اش،     

 6/1785در سال شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     پس بايد   .  هندوستان به سر برده است     
 خورشيدی زاده شده باشد و در هنگام گلوله         	�١١/
ترسايی برابر به سال     

  . ساله بوده باشد٧
 يا �
خوردن 

  

  

   

: غبار.  (جانشين پدرش، احمد شاه درانی شد     )   خورشيدی ١١٧٢-  ١١٢١( تيمور شاه درانی     * 
  ).٣٧٢در مسير تاريخ، برگه  افغانستان

 و   نادر افشار   نادر افشار   نادر افشار   نادر افشار  يکی از سربازان افغان در دربار      )  يدی خورش ١١�٢-١١٠٢  (احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی    **
  ).�١٠صديق فرهنگ، برگه ( نخستين پادشاه افغانستان افشارافشارافشارافشارپس از مرگ 

 افغانستان:  غبار( خورشيدی   ١٢١٨ خورشيدی و بار دوم در سال         ١١٨٣ باريکم در سال     ***

  )�٠٠ تا ٣٩١در مسير تاريخ، برگه 

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ١١ 

  



 ترسايی 1809 تا  1804 را از سال     شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  کم پادشاهی    بار ي  *غبارغبارغبارغبار
 تا  1839 خورشيدی و بار دوم را از سال           ١١٨٨ تا   ١١٨٣برابر به سال     

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگمگر     خورشيدی می نويسد،   ١٢٢١  تا    ١٢١٨ ترسايی برابر    1842
 ترسايی  1809 تا   1803 را از سال      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   بار يکم پادشاهی      **

  . خورشيدی می نويسد١١٨٨ تا ١١٨٢برابر به سال 

١١٧٢ ترسايی برابر به سال         1793(  وقتيکه تيمور شاه مرد    وقتيکه تيمور شاه مرد    وقتيکه تيمور شاه مرد    وقتيکه تيمور شاه مرد    :  می نويسد غبار  غبار  غبار  غبار  

  )!در هشت يا نه سالگی(    بود... شجاع الملک والی غزنه و زابلستان شجاع الملک والی غزنه و زابلستان شجاع الملک والی غزنه و زابلستان شجاع الملک والی غزنه و زابلستان )  خورشيدی

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع   در کابل فرمان می راند،       ***شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  باری، هنگامی که    
 را در برابر     سنيانسنيانسنيانسنيان  ،،،، با شگرد های انگريز منشانه        و دار و دسته اش       درانیدرانیدرانیدرانی

،  مير واعظ مير واعظ مير واعظ مير واعظيکی از آخوند ها به نام.  برانگيختند)قزلباش ها/ سرخ کاله ها( شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان
شيعيان شيعيان شيعيان شيعيان  بوده باشد، بر سر      انگريز ها انگريز ها انگريز ها انگريز ها  و   درانیدرانیدرانیدرانی  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع که بايد فرستاده ای     

به ( پسر سنی را زورگايک کرده اند         شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانبهانه گرفت و فرمود، که چون        
 ١١٨٣ در سال     سنيانسنيانسنيانسنيانسرانجام  .  ، بايستی بر ايشان شوريد      )زور گاييدن 

  شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی. زدندشيعيانشيعيانشيعيانشيعيانخورشيدی دست به شورش و کشتار گروهی  
 به باالحصار فرار کرد و در همانجا زندانی         شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  به کابل تاخت،    

استان         فراهفراهفراهفراه از زندان فرار کرد و به          شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  پس از چندی     .  شد
  ).٢٠٠صديق فرهنگ، برگه (باختری افغانستان گريخت 

  

او .   خورشيدی در کابل درگزشت    ١٣٥٦زاده و در سال     .   خ ١٢٦٧ در سال    غالم محمد غبار  غالم محمد غبار  غالم محمد غبار  غالم محمد غبار    *
چرا :  نصير مهرين .  ( می باشد   افغانستان در مسير تاريخ    افغانستان در مسير تاريخ    افغانستان در مسير تاريخ    افغانستان در مسير تاريخ    روزنامه نگار نامدار و نويسنده ای          

  ). ١٦ تا ٩برگه ١٣٨٦افغانستان در مسير تاريخ توقيف شد؟ کابل 

  . می باشدافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخير سرگزشت نويس نامور و نويسنده ای صديق فرهنگصديق فرهنگصديق فرهنگصديق فرهنگ **

: غبار(او هم دو بار به پادشاهی رسيد          .   است شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   برادر   شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی    ***
  ).�٠١ تا ٣٩٠افغانستان در مسير تاريخ، برگه 

  ؟“شاه شجاع” کدام ١٢



  

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع   تاخت و    کابلکابلکابلکابل به   قندهارقندهارقندهارقندهاراز          *وزير فتح خان  وزير فتح خان  وزير فتح خان  وزير فتح خان  با کومک     شاه محمود شاه محمود شاه محمود شاه محمود 
 گريخت و در دربار      **راولپندیراولپندیراولپندیراولپندی به   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  .  .  .  .   را شکست داد   درانیدرانیدرانیدرانی

 خورشيدی و   ١١٨٨در ميان سال های      .   پناه برد  ***رنجيت سنگ خان  رنجيت سنگ خان  رنجيت سنگ خان  رنجيت سنگ خان  
 و  قندهارقندهارقندهارقندهار چندين بار پيگيرانه، گاه به        شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   خورشيدی،   ١١٩٣
  . تاخت، مگر هر بار ناکام ماندررررپيشاوپيشاوپيشاوپيشاوگاه به 

 ****لودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانه و سپس به      الهورالهورالهورالهور خورشيدی به     ١١٩٣سرانجام او در سال      
  .دربار انگريز ها پناه برد

 به افغانستان و از آن      *****   ايران  ايران  ايران  ايران ياياياياروسيه، فرانسه   روسيه، فرانسه   روسيه، فرانسه   روسيه، فرانسه   پيش از آنکه کشور های      
 خورشيدی  ١٢١٨ ها در سال      انگريزانگريزانگريزانگريز بتازند،   هندوستانهندوستانهندوستانهندوستانجا به آب و خاک       

 را برای بار    شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   ترسايی با لشکر بزرگی،       1839ر به سال    براب
  .دوم به کابل آوردند و به تخت نشاندند

ه ب ترسايی   1842 خورشيدی برابر به سال      ١٢٢١ در سال    شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 از  انگريزانگريزانگريزانگريز در سياه سنگ کابل کشته شد و لشکر           ******  شجاع الدوله شجاع الدوله شجاع الدوله شجاع الدوله دست  

  .هم پاشيد و تار و مار شد

  

او يکی از سرلشکران شاه محمود درانی بود         .   خورشيدی زاده شد   ١١٩٦ فتح خان در سال       *
  ).��نصير مهرين، کمپنی هند شرقی، برگه (

  .  راولپندی يکی از شهزاده نشينان آنهنگام هندوستان و استانی در پنجاب کنونی پاکستان**

  . رنجيت سنگ خان شهزاده راولپندی***

  . استان های مرزی هندوستان  لودهيانه يکی از****

  ٣٨٠ و٣٧٩  هایافغانستان در مسير تاريخ، برگه:  غبار*****

  سردار گناه سرکار چيست؟  تارنمای گفتمان و کابل ناتهه:  نصير مهرين******

  

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ١٣



  ديوانديوانديوانديوان
اين .   به چاپ رسيده است     ديوان شاه شجاع درانی    ديوان شاه شجاع درانی    ديوان شاه شجاع درانی    ديوان شاه شجاع درانی    ديوان ياد شده، به نام       

ويراستار و پيشگفتارنويس   .   پوش رنگی جگری و آبی می باشد        ديوان دارای 
 در  دانشدانشدانشدانشاين ديوان را چاپخانه ی      .   است برزين مهر برزين مهر برزين مهر برزين مهر .  .  .  .  غغغغ....دوکتور ع دوکتور ع دوکتور ع دوکتور ع اين ديوان   

 ٢٠٠٢ زردشتی برابر به سال      ٠
�٣ خورشيدی، برابر به سال      ١٣٨٠سال  
  . ترسايی در پشاور پاکستان چاپ کرده است

 خورشيدی به    ١٣٠٨ در سال      در پيشگفتار آمده است، که اين ديوان          
 به  الهورالهورالهورالهوردر  ،  )تاجر کتاب (، بازرگان نسک    سردار ديوان چهجو سنگه   سردار ديوان چهجو سنگه   سردار ديوان چهجو سنگه   سردار ديوان چهجو سنگه   فرمايش  

  .چاپ رسيده است

از آنجاييکه نوشته ی بنيادين آن دستنويس بوده است، گسترشگر در                  
  . خواندن پاره ای از تک چکامه ها به دشواری رو برو شده است

ه از آن ميان يک برگه را آگهي،            برگه می باشد، ک     ٨٣	اين نسک دارای     
 برگه ی ديگر آن را سروده ها در بر می           ٧٠	 برگه ی آن را پيشگفتار و        ١٢

  . گيرد

از دو سروده ی هندی که بگزريم، بخش يکم اين ديوان را چکامه های می                
ن  می باشد و ت    حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی هنر  )  تاثير(سازد که بيشتر آن ها زير هنايش        

دانش نوشتار سده ی هفت وهشتم خورشيدی نزديک        نامه ای آن بيشتر به      
 چهارتايی ها   ،)مخمسات( بخش دوم را هشت تايی ها، پنج تايی ها            است، مگر 

 به پايان سده    می سازد، که تن نامه ای آن       )  دو بيتی ( و دوتايی ها     )چهار بيتی (
  .ی نهم و آغاز سده ی دهم خورشيدی همخوانی دارد

   

  

  ؟“شاه شجاع” کدام 	١



  

  

  د های ديواند های ديواند های ديواند های ديوانکمبوکمبوکمبوکمبو
چنانکه در باال ياد شد، پيشگفتار نويس و گسترشگر در خواندن ديوان                  
بنيادين، به دشواری روبرو شده اند، که بدبختانه اين دشواری کار خواننده و              

  .سنجشگر را نيز دشوار می سازد

ايشان چند جايی را که خوانده نتوانسته اند، تهی نگهداشته اند و چند جايی              
  ! ت بازنوشته اندرا هم نادرس

  : در اينجا چند نمونه از کمبود های اين ديوان را می آورم

  ): ١�٢برگه (

  ای شجاع از قرب شاهان مفلسان شبنم شوندای شجاع از قرب شاهان مفلسان شبنم شوندای شجاع از قرب شاهان مفلسان شبنم شوندای شجاع از قرب شاهان مفلسان شبنم شوند

  چون موج پهلو می دهندچون موج پهلو می دهندچون موج پهلو می دهندچون موج پهلو می دهند................... ................... ................... ................... دايما در دايما در دايما در دايما در 

  ):١٩٢برگه (

  خود سخن گوشه هر دم ز زمانخود سخن گوشه هر دم ز زمانخود سخن گوشه هر دم ز زمانخود سخن گوشه هر دم ز زمان

  آمدآمدآمدآمد..... ..... ..... ..... ....................................................................................................................................................................................

  ):٢�٨برگه (

  خرم آن روزي که با هم در کنار خود شجاعخرم آن روزي که با هم در کنار خود شجاعخرم آن روزي که با هم در کنار خود شجاعخرم آن روزي که با هم در کنار خود شجاع

  دلنوازی داشتيمدلنوازی داشتيمدلنوازی داشتيمدلنوازی داشتيم................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 

  

  

١
  ؟“شاه شجاع” کدام 



  

  

  :در درست خوانی هم گاهی نادرست نويسی های به چشم می خورد

  ): ٠	برگه(نادرست

  ور دو جيهونور دو جيهونور دو جيهونور دو جيهوندل فگارم چو غنچه پر خون دو ديده من چدل فگارم چو غنچه پر خون دو ديده من چدل فگارم چو غنچه پر خون دو ديده من چدل فگارم چو غنچه پر خون دو ديده من چ

      : درست

  دِل فگارم چو غنچه پر خون، دو ديده ای من چو رود جيهوندِل فگارم چو غنچه پر خون، دو ديده ای من چو رود جيهوندِل فگارم چو غنچه پر خون، دو ديده ای من چو رود جيهوندِل فگارم چو غنچه پر خون، دو ديده ای من چو رود جيهون

  ): ١٢٢برگه (نادرست 

  از سگ کويت رقيبانم جدا کردند حيفاز سگ کويت رقيبانم جدا کردند حيفاز سگ کويت رقيبانم جدا کردند حيفاز سگ کويت رقيبانم جدا کردند حيف

  خوش به کويت آشنايی داشتم گزاشتندخوش به کويت آشنايی داشتم گزاشتندخوش به کويت آشنايی داشتم گزاشتندخوش به کويت آشنايی داشتم گزاشتند

  : درست

  از سر  کويت  رقيبانم  جدا  کردند  حيفاز سر  کويت  رقيبانم  جدا  کردند  حيفاز سر  کويت  رقيبانم  جدا  کردند  حيفاز سر  کويت  رقيبانم  جدا  کردند  حيف

  خوش  به کويت آشنايی داشتم نگزاشتندخوش  به کويت آشنايی داشتم نگزاشتندخوش  به کويت آشنايی داشتم نگزاشتندخوش  به کويت آشنايی داشتم نگزاشتند

  : )�	٣برگه (نادرست 

  که از هوش خرم بيگانه ام ساخت؟که از هوش خرم بيگانه ام ساخت؟که از هوش خرم بيگانه ام ساخت؟که از هوش خرم بيگانه ام ساخت؟

  چنينم  بی سر و بی  پا که کرده؟چنينم  بی سر و بی  پا که کرده؟چنينم  بی سر و بی  پا که کرده؟چنينم  بی سر و بی  پا که کرده؟

  : درست

  ِکه از هوش و خرد بيگانه ام ساخت؟ِکه از هوش و خرد بيگانه ام ساخت؟ِکه از هوش و خرد بيگانه ام ساخت؟ِکه از هوش و خرد بيگانه ام ساخت؟

  چنينم  بی سر  و  بی  پا  که  کرده؟چنينم  بی سر  و  بی  پا  که  کرده؟چنينم  بی سر  و  بی  پا  که  کرده؟چنينم  بی سر  و  بی  پا  که  کرده؟
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  ):٢٧٣برگه (نادرست 

  فروغ حسن  زيبايت  عيان در   عالم   باالفروغ حسن  زيبايت  عيان در   عالم   باالفروغ حسن  زيبايت  عيان در   عالم   باالفروغ حسن  زيبايت  عيان در   عالم   باال

  ايشاهاايشاهاايشاهاايشاهابه گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت به گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت به گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت به گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت 

  

  ! می گويندايشاايشاايشاايشا  *در گويش هراتی به شاه فريزکنا

  : : : : درستدرستدرستدرست

  فروغ   حسن  زيبايت   عيان  در  عالم   باالفروغ   حسن  زيبايت   عيان  در  عالم   باالفروغ   حسن  زيبايت   عيان  در  عالم   باالفروغ   حسن  زيبايت   عيان  در  عالم   باال

  به گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت اي شاهابه گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت اي شاهابه گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت اي شاهابه گلگشت جهان هرگز نباشد مثلت اي شاها

  


٣٩برگه (نادرست نادرست نادرست نادرست :(      

  ايشاه  شجاع  از  ستم   آن  شه   خوبانايشاه  شجاع  از  ستم   آن  شه   خوبانايشاه  شجاع  از  ستم   آن  شه   خوبانايشاه  شجاع  از  ستم   آن  شه   خوبان

  دم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويم

  ::::درستدرستدرستدرست

  ز  ستم  آن  شه  خوبانز  ستم  آن  شه  خوبانز  ستم  آن  شه  خوبانز  ستم  آن  شه  خوباناي شاه شجاع  ااي شاه شجاع  ااي شاه شجاع  ااي شاه شجاع  ا

  دم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويمدم درکشم و شکوه ی جانان به که گويم

  

  

  

  

زبر دست  )  سبزه چريدن (از آنجاييکه خر در فريز کندن         .   است خرخرخرخر شاه فريزکنا نام هنری       *
  . فريزکنا می گويندشاهشاهشاهشاهاست، برايش در هرات باستان 
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  پيوند درانی با ديوانپيوند درانی با ديوانپيوند درانی با ديوانپيوند درانی با ديوان
آوری شد، من هيچگونه پيوندی ميان اين ديوان و          چنانکه در سرنوشته ياد   

 اين ديوان به هنگام      )ادبيات(نه دانش نوشتار     .   نمی بينم  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 می خواند و نه هم پديده های که در سروده ها به              شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  زيست  

نخست، پديده های   .   و روزگارش دارد   درانیدرانیدرانیدرانیکار برده شده است، پيوندی به       
سده های هفت و     ه کار رفته است، بيشتر به دانش نوشتار           که در ديوان ب    

برای نمونه پديده های که در تک چامه ای          .  هشت خورشيدی نزديک است   
 به  نزديکیپارسا  پارسا  پارسا  پارسا   و   رندرندرندرند،  ترساترساترساترسا  ،صومعهصومعهصومعهصومعه،  ديرديرديرديرزير به کار برده شده است، مانند        

دانش نوشتار پايان سده ی دوازدهم خورشيدی ندارد و هيچگونه همتباری            
  ):١٠برگه ( ها ندارد درانیدرانیدرانیدرانیوشتار با دانش ن

  می پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعه

  مومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسا

نشان می دهد، که    پارسی  پارسی  پارسی  پارسی   با   عربيعربيعربيعربيدوديگر، به کار برد و آميزش واژه های           
 را پخته می     عربیعربیعربیعربی و   پارسیپارسیپارسیپارسیکسيکه اين ديوان را سروده است، زبان های            

   اين دو زبانشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی که اين هم از گمان به دور است،. دانسته است

سوراخ سومبه های که در تپه         (تورا بورا تورا بورا تورا بورا تورا بورا را آموخته باشد، زيرا نه تپه های          
جای آموزش اين   )  های مرزی ميان افغانستان و پاکستان کنونی نهفته است        

 ها  انگريزانگريزانگريزانگريززبان ها بوده، نه چند سال کوتاه پادشاهی با جنگ و نه هم دربار                 
  .ارسی و عربی بوده استجای آموختن زبان های پ
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 نياز  انگريزیانگريزیانگريزیانگريزی و   هندیهندیهندیهندی بيشتر از همه به آموزش زبان های          شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 انگريزانگريزانگريزانگريز ها و هندوستانیهندوستانیهندوستانیهندوستانیداشت، چون بود و باش و بنشين برخاستش بيشتر با 

  . ها بود

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  سه ديگر، نمونه های بسياری در اين ديوان آمده است، که ميان              
  ):�	٢برگه (نی و اين ديوان جدايی، دوری و ناآشنايی پديدار می سازد درا

   چه کار است چه کار است چه کار است چه کار استراحتراحتراحتراحتمرا با شاهی و مرا با شاهی و مرا با شاهی و مرا با شاهی و 

  که هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشق

 دور و درازی، که به آنها       پادشاهیپادشاهیپادشاهیپادشاهیداشت و نه هم     آرامی  آرامی  آرامی  آرامی   نه   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  .  بيانديشد)  عشق  (ِاشغِاشغِاشغِاشغدلبسته نباشد و به جايی آن به          

  .به پادشاهی رسيدن بودساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی بيشتر از همه 

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع   بار يکم پادشاهی را به جان         وزير فتخ خان  وزير فتخ خان  وزير فتخ خان  وزير فتخ خان   و   شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  
 توانايی راز و نياز با خدا يا        شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   چنان تلخ کرده بودند، که       درانیدرانیدرانیدرانی

  ): �٢٢برگه : (دلبرش را نداشت، که به درگه اش گدا باشد

  دشاه استدشاه استدشاه استدشاه استهر چند شجاع پاهر چند شجاع پاهر چند شجاع پاهر چند شجاع پا

  بر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروز

بار دوم پادشاهی اش هم چنان کوتاه و پر درد سر بود، که به سرودن چکامه               
  ) ٣٠٨برگه : ( نمی گزشتدينديندينديننمی رسيد و اگر چکامه ی هم می سرود، از 

  خواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شود

    و  ملت   درگزر ترسا  بشو  يا  برهمن  و  ملت   درگزر ترسا  بشو  يا  برهمن  و  ملت   درگزر ترسا  بشو  يا  برهمن  و  ملت   درگزر ترسا  بشو  يا  برهمندينديندينديناز  از  از  از  
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تشنه ای به پادشاهی رسيدن باشد و از بهر          شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    کسيکه مانند   
تخت پادشاهی به پس و پيش هر بيگانه ای پوسه بزند و با ريش درازش                   

 سنی گری سنی گری سنی گری سنی گری از     درگزرد، يا  دين و ملت  دين و ملت  دين و ملت  دين و ملت  مردم را گول بزند، چگونه می تواند از          
   بشود؟برهمنبرهمنبرهمنبرهمن يا ترساترساترساترسااش بگزرد و 

 به تخت شاهی در قندهار، پشاور يا کابل خوشنود و                 درانیدرانیدرانیدرانیشاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع    
 بيانديشد و رسيدن    شاهنشاهی خسرو ساسانی  شاهنشاهی خسرو ساسانی  شاهنشاهی خسرو ساسانی  شاهنشاهی خسرو ساسانی   بود، چه رسد که به       شادمانشادمانشادمانشادمان

  ):٧٣برگه ( بهتر بداند شاهنشاهی خسرویشاهنشاهی خسرویشاهنشاهی خسرویشاهنشاهی خسرویبه دلدارش را از 

  اگر چه سلطنت خسروی به من بدهنداگر چه سلطنت خسروی به من بدهنداگر چه سلطنت خسروی به من بدهنداگر چه سلطنت خسروی به من بدهند

  به غير وصل تو ام هيچ شادمانی نيستبه غير وصل تو ام هيچ شادمانی نيستبه غير وصل تو ام هيچ شادمانی نيستبه غير وصل تو ام هيچ شادمانی نيست

، چند نمونه از    درانیدرانیدرانیدرانی  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع نش نوشتار روزگار    باری، برای آشنايی به دا    
  : را می آورمايشانايشانايشانايشان ها و چکامه سرايان دربار درانیدرانیدرانیدرانیچکامه های 

  : *موسوی الری عشرتموسوی الری عشرتموسوی الری عشرتموسوی الری عشرت

  از بهر وفات شاه عشرت می جستاز بهر وفات شاه عشرت می جستاز بهر وفات شاه عشرت می جستاز بهر وفات شاه عشرت می جست

  تاريخ   نکو   از   خرد   با     تاييدتاريخ   نکو   از   خرد   با     تاييدتاريخ   نکو   از   خرد   با     تاييدتاريخ   نکو   از   خرد   با     تاييد

  . سروده استاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی اين سروده را در مرگ عشرتعشرتعشرتعشرت

      : *اجز کشميریاجز کشميریاجز کشميریاجز کشميریميرزا لعل محمد عميرزا لعل محمد عميرزا لعل محمد عميرزا لعل محمد ع

  جز دو رنگی نتوان يافت ز ارباب جهانجز دو رنگی نتوان يافت ز ارباب جهانجز دو رنگی نتوان يافت ز ارباب جهانجز دو رنگی نتوان يافت ز ارباب جهان

  بود  اين  باغ  ز بوی گل  رعنا   لبريزبود  اين  باغ  ز بوی گل  رعنا   لبريزبود  اين  باغ  ز بوی گل  رعنا   لبريزبود  اين  باغ  ز بوی گل  رعنا   لبريز

      

  ٧�١افغانستان در پنج قرن اخير برگه :  محمد صديق فرهنگ*
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گل دو روی يا دو رنگی که بيرون زرد و           (بوی گل رعنا    بوی گل رعنا    بوی گل رعنا    بوی گل رعنا     و   دو رنگی دو رنگی دو رنگی دو رنگی واژه ی   
 ها  کشميریکشميریکشميریکشميریزاردن به برخورد بد درباريان با         انگشت گ )  اندرون سرخ باشد  

 داشتند و کشميریکشميریکشميریکشميری ها از يک سو به دربار خويش چکامه سرايان درانیدرانیدرانیدرانی. است
  . ها را بد می پنداشتند*کشميریکشميریکشميریکشميریاز سوی ديگر 

      : **مير هوتک خانمير هوتک خانمير هوتک خانمير هوتک خان

  ما  را   تعلقات  عنان   گير   دل      نشدما  را   تعلقات  عنان   گير   دل      نشدما  را   تعلقات  عنان   گير   دل      نشدما  را   تعلقات  عنان   گير   دل      نشد

  هر کس به عيش دست زد و ما زديم به پاهر کس به عيش دست زد و ما زديم به پاهر کس به عيش دست زد و ما زديم به پاهر کس به عيش دست زد و ما زديم به پا

، که سيسد   تيمور درانی تيمور درانی تيمور درانی تيمور درانی  نشانه ايست به خوشگزرانی       عيشعيشعيشعيشژه ی   در اينجا وا  
  .زن داشت و هر هفته هم يک دوشيزه ای جوان در بر می کشيد

  :**عايشه درانیعايشه درانیعايشه درانیعايشه درانی

  بتا  چو گلشن  روی  تو را  نظاره کنمبتا  چو گلشن  روی  تو را  نظاره کنمبتا  چو گلشن  روی  تو را  نظاره کنمبتا  چو گلشن  روی  تو را  نظاره کنم

  ز شوق بر تن خود جامه پاره پاره کنمز شوق بر تن خود جامه پاره پاره کنمز شوق بر تن خود جامه پاره پاره کنمز شوق بر تن خود جامه پاره پاره کنم

 در  عايشه درانی عايشه درانی عايشه درانی عايشه درانی پسر  .   اين چکامه را در مرگ پسرش سرود         عايشه درانی عايشه درانی عايشه درانی عايشه درانی 
  .جنگ های درون کشوری کشته شد

  : روی به چکامه سرايان دربارش کرد و گفت    **تيمور درانیتيمور درانیتيمور درانیتيمور درانی

  ز سردی های آهم اشک اندر ديده يخ بنددز سردی های آهم اشک اندر ديده يخ بنددز سردی های آهم اشک اندر ديده يخ بنددز سردی های آهم اشک اندر ديده يخ بندد

  : گفت**عيدی غزنویعيدی غزنویعيدی غزنویعيدی غزنوی

  شنو عيدی که شاه از طبع اعلی اين چه در سفتهشنو عيدی که شاه از طبع اعلی اين چه در سفتهشنو عيدی که شاه از طبع اعلی اين چه در سفتهشنو عيدی که شاه از طبع اعلی اين چه در سفته

  :**عبداهللا شهاب ترشيزیعبداهللا شهاب ترشيزیعبداهللا شهاب ترشيزیعبداهللا شهاب ترشيزی

  شب سيه پوشيد و دامان فلک شد پر ز خونشب سيه پوشيد و دامان فلک شد پر ز خونشب سيه پوشيد و دامان فلک شد پر ز خونشب سيه پوشيد و دامان فلک شد پر ز خون

  بر  شاهنشهی عالم  زدیبر  شاهنشهی عالم  زدیبر  شاهنشهی عالم  زدیبر  شاهنشهی عالم  زدیزين  شبيخونی که زين  شبيخونی که زين  شبيخونی که زين  شبيخونی که 

  ....نامه ی درانینامه ی درانینامه ی درانینامه ی درانی همين نوشته، ٧٢ نگاه شود به برگه *    

    ١٧٠ تا ٨�١افغانستان در پنج قرن اخير برگه :  محمد صديق فرهنگ**

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢١



  .  سروده استدرانیدرانیدرانیدرانی تيمورتيمورتيمورتيمور اين چکامه را در مرگ ترشيزیترشيزیترشيزیترشيزی

   ::::*تيمور درانیتيمور درانیتيمور درانیتيمور درانی

  نشود  شعله  ته پرده ی  فانوس نهاننشود  شعله  ته پرده ی  فانوس نهاننشود  شعله  ته پرده ی  فانوس نهاننشود  شعله  ته پرده ی  فانوس نهان

  ی  نمايد  بدن  او  ز   ته  پيرهنشی  نمايد  بدن  او  ز   ته  پيرهنشی  نمايد  بدن  او  ز   ته  پيرهنشی  نمايد  بدن  او  ز   ته  پيرهنشمممم

 در کنار سيسد زن و هر هفته دوشيزه ای نو، در همه               تيمور درانی تيمور درانی تيمور درانی تيمور درانی و چون   
پديده های زيبا، دوشيزه ی لختی می ديد و چيزی فرا تر از پديده ای زن                  

  .لخت در گمانش نمی رسيد، چنين چکامه های می سرود

ش، پيرامون شناسايی     در يکی از چکامه هاي        تيمور درانی    تيمور درانی    تيمور درانی    تيمور درانی   پسرنادر شاه    نادر شاه    نادر شاه    نادر شاه    
  :**خويش می نويسد

  هر چند به  شاهزادگی  مشهورمهر چند به  شاهزادگی  مشهورمهر چند به  شاهزادگی  مشهورمهر چند به  شاهزادگی  مشهورم

  نبود سر و برگ سلطنت منظورمنبود سر و برگ سلطنت منظورمنبود سر و برگ سلطنت منظورمنبود سر و برگ سلطنت منظورم

  از سلسله  نادر  و  تيمورم  ليکاز سلسله  نادر  و  تيمورم  ليکاز سلسله  نادر  و  تيمورم  ليکاز سلسله  نادر  و  تيمورم  ليک

  نادر  به  گدايی  درش   مسرورمنادر  به  گدايی  درش   مسرورمنادر  به  گدايی  درش   مسرورمنادر  به  گدايی  درش   مسرورم

يکم، در سروده های اين چکامه سرايان به درستی و به گونه ای روشن ديده               
های شان از خويشتن يا روزگار      می شود، که همه چکامه سرايان در سروده         

، گويی چند سد سال     درانیدرانیدرانیدرانی  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع خويش سخن به زبان آورده اند، مگر        
پيشتر از روزگارش می زيسته، که هرچه سروده، به خودش و روزگارش نمی             

شاه شاه شاه شاه دوم، از نگاه هنر چکامه سرايی و هنر زبانی، اين ديوان نه تنها از                .  خواند
 پيشرفته تر   درانیدرانیدرانیدرانیه سرايان خاندان و دربار       ، که از همه چکام     شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

  ، که در اصفهان به دربار )احمد شاه درانی (شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیپدر کالن . است

  

    ١٧١افغانستان در پنج قرن اخير برگه :  محمد صديق فرهنگ*

  .�٣٢ تاريخ ادبيات افغانستان، نوشته پنج استاد، برگه **

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢٢



  

  : زرگ شده است، چکامه اش به اين پايه نيست بنادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار

  ما به صلحيم و فلک در پی جنگ است اينجاما به صلحيم و فلک در پی جنگ است اينجاما به صلحيم و فلک در پی جنگ است اينجاما به صلحيم و فلک در پی جنگ است اينجا

  *دل  از  اين  حادثه  بسيار  بتنگ است اينجادل  از  اين  حادثه  بسيار  بتنگ است اينجادل  از  اين  حادثه  بسيار  بتنگ است اينجادل  از  اين  حادثه  بسيار  بتنگ است اينجا

چنانکه ديديم، همه چکامه سرايان روزگارش، يک بار هم که شده در                   
نوشتارشان از خود، از خانواده، از روزگار، از پهنه ای زيست، از کنش، از                   

، از رفتار، از درد، از اندوه، از پيروزی و از ناکامی شان ياد کرده اند،                    کردار
مگر پديده های که در اين ديوان به کار برده شده است، چند سده کهن                   

    ، مغ  مغ  مغ  مغ ، پارسا  پارسا  پارسا  پارسا ، ترسا  ترسا  ترسا  ترسا ،رندرندرندرند،   ميخانه  ميخانه  ميخانه  ميخانه ،میمیمیمی است، مانند     درانیدرانیدرانیدرانیسال تر از روزگار       
    ،کی کباد کی کباد کی کباد کی کباد ،  کاووسکاووسکاووسکاووس،   جام جم   جام جم   جام جم   جام جم  ، کاله خسروی   کاله خسروی   کاله خسروی   کاله خسروی  ،کنشتکنشتکنشتکنشت،  خانقاهخانقاهخانقاهخانقاه،  پيرمغان، دير پيرمغان، دير پيرمغان، دير پيرمغان، دير 

  ... و  هما  هما  هما  هما ،فريدون، رستم، فرخفريدون، رستم، فرخفريدون، رستم، فرخفريدون، رستم، فرخ

  

  .��٢ محمد حيدر ژوبل، تاريخ ادبيات افغانستان، برگه *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢٣



  گمانهگمانهگمانهگمانه

   يا 

  باور؟باور؟باور؟باور؟
اگر چه در البالی نوشته فرنود های فراوانی آورده شده است، که گمانه ام را               

می گشايد، با آن هم     )  تحقيق(نيرو می بخشد و دريچه ای به سوی آميغ            
می کوشم تا فرنود های ديگری برای پابرجايی گمانه ام بياورم و همين                  

  : چيره سازمباور بزرگباور بزرگباور بزرگباور بزرگگمانه ای کوچک را بر 

  :يکم

  کاربرد واژه ی پيری
  :اين ديوان آمده است ٢٢١در برگه ی 

  از فراق  آن لب شيرين و هجر قامتتاز فراق  آن لب شيرين و هجر قامتتاز فراق  آن لب شيرين و هجر قامتتاز فراق  آن لب شيرين و هجر قامتت

  زندگانی تلخ شد عمر عزيز آمد به سرزندگانی تلخ شد عمر عزيز آمد به سرزندگانی تلخ شد عمر عزيز آمد به سرزندگانی تلخ شد عمر عزيز آمد به سر

انی کسی از دوری يار لب شکر به تلخی می رسد، که با تفنگ و فشنگ                زندگ
  در ميدان نبرد نبوده باشد و جوانی اش را با يار يا به ياد يار گزرانده باشد 

  

  

   

  

  ؟“شاه شجاع” کدام 	٢ 



  ):١برگه (

  اگر چه خسته و زار و ضعيف و ناتوان گشتماگر چه خسته و زار و ضعيف و ناتوان گشتماگر چه خسته و زار و ضعيف و ناتوان گشتماگر چه خسته و زار و ضعيف و ناتوان گشتم

  قبول  عاطفت  گردان  تو  جسم   ناتوانم  راقبول  عاطفت  گردان  تو  جسم   ناتوانم  راقبول  عاطفت  گردان  تو  جسم   ناتوانم  راقبول  عاطفت  گردان  تو  جسم   ناتوانم  را

 پايان بخشيد و نگزاشت که      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   چنان به زندگی     * الدوله  الدوله  الدوله  الدوله شجاعشجاعشجاعشجاع
  . گشتن نرسيدخسته و زار و ضعيف و ناتوانخسته و زار و ضعيف و ناتوانخسته و زار و ضعيف و ناتوانخسته و زار و ضعيف و ناتوان که او به دمی بياسايد،

 خوانديم، که او چگونه تشنه ی پادشاهی شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیدر زندگی نامه ی   
ر  از دست روزگا   عشقعشقعشقعشق دمی هم نياسود، که از بهر         درانیدرانیدرانیدرانی.  و فرمان روايی بود   

  ):١٨٢برگه (گاليه کند 

  عمرم گزشت و باغ مرادم نگشت سبزعمرم گزشت و باغ مرادم نگشت سبزعمرم گزشت و باغ مرادم نگشت سبزعمرم گزشت و باغ مرادم نگشت سبز

  نخل  اميد  زين چمنم  پر ثمر  نشدنخل  اميد  زين چمنم  پر ثمر  نشدنخل  اميد  زين چمنم  پر ثمر  نشدنخل  اميد  زين چمنم  پر ثمر  نشد

اين ِگله و زاری به زندگانی کسی می خواند، که چند دهه پادشاهی کرده                 
  .باشد و يا زندگی آرام و آسوده ای را گزرانده باشد

ج و تخت بود    بيشتر از همه، پيش از پادشاهی چشمبراه تا       شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    
و در هنگام پادشاهی هم آرزوی آرامی، پادشاهي پايدار و بی جنگ درونی               


٢٣برگه (يار  انتظار مقدمت  انتظار مقدمت  انتظار مقدمت  انتظار مقدمت داشت، تا:(  

  پير   گرديدم    برای      انتظار      مقدمتپير   گرديدم    برای      انتظار      مقدمتپير   گرديدم    برای      انتظار      مقدمتپير   گرديدم    برای      انتظار      مقدمت

  حاليا چون آمدی ای نوجوان يک لحظه باشحاليا چون آمدی ای نوجوان يک لحظه باشحاليا چون آمدی ای نوجوان يک لحظه باشحاليا چون آمدی ای نوجوان يک لحظه باش

  ):١٨٢برگه (يا 

  کوتاه گشت عمر و به غم زندگی گزشتکوتاه گشت عمر و به غم زندگی گزشتکوتاه گشت عمر و به غم زندگی گزشتکوتاه گشت عمر و به غم زندگی گزشت

  ول  امل  مختصر     نشدول  امل  مختصر     نشدول  امل  مختصر     نشدول  امل  مختصر     نشدآخر  کتاب  طآخر  کتاب  طآخر  کتاب  طآخر  کتاب  ط

  

  .   بارکزايی کسی بود که شاه شجاع را کشت، نصير مهرين، تارنمای گفتمانشجاع الدوله *

  

٢
  ؟“شاه شجاع” کدام 



  :دوم

  کاربرد واژه های عربیکاربرد واژه های عربیکاربرد واژه های عربیکاربرد واژه های عربی
  :آمده است١�١در برگه 

  انبيا و اوليا و اصفيا  و قطب  و غوثانبيا و اوليا و اصفيا  و قطب  و غوثانبيا و اوليا و اصفيا  و قطب  و غوثانبيا و اوليا و اصفيا  و قطب  و غوث

  از ظهور ذات هر يک منبع اسرار شداز ظهور ذات هر يک منبع اسرار شداز ظهور ذات هر يک منبع اسرار شداز ظهور ذات هر يک منبع اسرار شد

 و آميزش درست آن ها در اين ديوان، چنان بر می عربيعربيعربيعربيه های    کار برد واژ   از
 را به   عربیعربیعربیعربی و   پارسیپارسیپارسیپارسیآيد، که کسيکه اين ديوان را سروده است، زبان های             

 اين زبان ها درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعاز گمان به دور است، که . درستی آموخته است
 از نوجوانی بازيچه ای دست      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  زيرا، نخست   .  را آموخته باشد  

 ها برايش    انگريزانگريزانگريزانگريز.  کشورگشايان بيگانه شد و تا پايان زندگی مزدور ماند            
هيچگاه روادار نبودند، که او از پول ايشان بزييد، بياموزد و سپس چکامه                 

 ها نمی خورد و يا کار شان را دشوار تر می کند،                 انگريزانگريزانگريزانگريزهای که به درد      
  .بسرايد

 ساده   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی  شاهشاهشاهشاهدو ديگر، آموختن زبان های هندی و انگريزی برای           
تر، ارزشمند تر و کار ساز تر از زبان های پارسی و عربی بود، چون سروکار                  

زبان .   درانی با کسانی بود، که به همين زبان ها سخن می راندند             شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع 
  های پارسی و عربی در زيستگاهش، زبان های دبستانی و دفتری بودو

يوان به کار رفته است، واژه       که در اين د    عربیعربیعربیعربیبه هر روی، بيشتر واژه های        
  اين واژه ها را کسی . های است، که در زبان روزمره به کار برد نداشته است

  

  ؟“شاه شجاع” کدام �٢

  



  .را آموخته باشدعربی عربی عربی عربی می توانسته به خوبی و درستی به کار ببرد، که زبان 

   ):٢٠برگه ( می نگريم عربیعربیعربیعربیبه چند نمونه از به کار برد واژه های 

  ری از دير  بدين شکل و شمائلری از دير  بدين شکل و شمائلری از دير  بدين شکل و شمائلری از دير  بدين شکل و شمائلگر بگذگر بگذگر بگذگر بگذ

  هندو  فکند پيش  تو  زنار  و  وثن  راهندو  فکند پيش  تو  زنار  و  وثن  راهندو  فکند پيش  تو  زنار  و  وثن  راهندو  فکند پيش  تو  زنار  و  وثن  را


٢برگه (:(  

  نکند ميل شاه شجاع آن شوخنکند ميل شاه شجاع آن شوخنکند ميل شاه شجاع آن شوخنکند ميل شاه شجاع آن شوخ

  عار  می   ورزد  از  مودت   ماعار  می   ورزد  از  مودت   ماعار  می   ورزد  از  مودت   ماعار  می   ورزد  از  مودت   ما


١١برگه (:(  

  فوج غنج و دالل و غمزه و نازفوج غنج و دالل و غمزه و نازفوج غنج و دالل و غمزه و نازفوج غنج و دالل و غمزه و ناز

  کرد  ملک  دل  مرا     تاراجکرد  ملک  دل  مرا     تاراجکرد  ملک  دل  مرا     تاراجکرد  ملک  دل  مرا     تاراج

   ):٢	٢برگه (

  فدای او سر و جان کرده ايم و منفعليمفدای او سر و جان کرده ايم و منفعليمفدای او سر و جان کرده ايم و منفعليمفدای او سر و جان کرده ايم و منفعليم

  نيست  سزاوار  اين  قليل متاعنيست  سزاوار  اين  قليل متاعنيست  سزاوار  اين  قليل متاعنيست  سزاوار  اين  قليل متاعچرا که  چرا که  چرا که  چرا که  

   ):٢	٢برگه (

  چو  هست   کار  جهان  مايه  فساد  و   فراعچو  هست   کار  جهان  مايه  فساد  و   فراعچو  هست   کار  جهان  مايه  فساد  و   فراعچو  هست   کار  جهان  مايه  فساد  و   فراع

  بهل که سر بسر اين کار زحمت است و صداعبهل که سر بسر اين کار زحمت است و صداعبهل که سر بسر اين کار زحمت است و صداعبهل که سر بسر اين کار زحمت است و صداع

   ):١١٨برگه (

  فراغتم ز تو يک لحظه  نيست  يار عزيزفراغتم ز تو يک لحظه  نيست  يار عزيزفراغتم ز تو يک لحظه  نيست  يار عزيزفراغتم ز تو يک لحظه  نيست  يار عزيز

  غم تو مونس من هست در مسا و صباحغم تو مونس من هست در مسا و صباحغم تو مونس من هست در مسا و صباحغم تو مونس من هست در مسا و صباح

      

  

      

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢٧



  :سوم

  کاربرد واژه ی تُرککاربرد واژه ی تُرککاربرد واژه ی تُرککاربرد واژه ی تُرک
در دانش  .   به زيبايی و اندام رسا نامدار است        ترک شيرازی، ترک شيرازی، ترک شيرازی، ترک شيرازی، و به ويژه      ترکترکترکترک

. نوشتار پارسی از ترک، ترک يغمايی و ترک شيرازی بسيار ياد شده است               
 ترک پری چهر، ترک يغمايی، ترک شيرازی و بچه ترک را در حافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازی

 سروده هايش آورده است، که نامی ترين آن ها سروده ايست، که او در آن                
   ):١٢برگه ( ترک شيرازی می بخشد  خال هندوی خال هندوی خال هندوی خال هندویرا بهسمرقند و بخارا سمرقند و بخارا سمرقند و بخارا سمرقند و بخارا 

  اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما رااگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما رااگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما رااگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را

  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

 را به    شيخ پارسا شيخ پارسا شيخ پارسا شيخ پارسا ، پای    ترکترکترکترک خوبروی    نگاهنگاهنگاهنگاه يک    شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع در چکامه ی     

برگه (ميخانه می کشد :(   

  نازم به ترک مستت کز يک نگاه گرمینازم به ترک مستت کز يک نگاه گرمینازم به ترک مستت کز يک نگاه گرمینازم به ترک مستت کز يک نگاه گرمی

  آرد  به   می  پرستی  شيخان پارسا راآرد  به   می  پرستی  شيخان پارسا راآرد  به   می  پرستی  شيخان پارسا راآرد  به   می  پرستی  شيخان پارسا را

   : فرو می روددلداردلداردلداردلدار ترک خوبروی، مانند تيری در دل نگاهنگاهنگاهنگاهدر سروده حافظ  

  يارب اين بچه ترکان چه دلير اند به خونيارب اين بچه ترکان چه دلير اند به خونيارب اين بچه ترکان چه دلير اند به خونيارب اين بچه ترکان چه دلير اند به خون

  که به تير مژه  هر  لحظه  شکاری  گيرندکه به تير مژه  هر  لحظه  شکاری  گيرندکه به تير مژه  هر  لحظه  شکاری  گيرندکه به تير مژه  هر  لحظه  شکاری  گيرند

 شکار می کنند،    نگاهنگاهنگاهنگاه يا دل ها را با       شاه شجاع، شاه شجاع، شاه شجاع، شاه شجاع، خوبرويان ترک در چکامه ی      
   ):١١برگه ( می برنددل و دين را به تاراجدل و دين را به تاراجدل و دين را به تاراجدل و دين را به تاراجی ستانند و يا يا جان م

  ازان ترکان خونريز سيه مستازان ترکان خونريز سيه مستازان ترکان خونريز سيه مستازان ترکان خونريز سيه مست

  نگاه   جانستان   دارم    تمنانگاه   جانستان   دارم    تمنانگاه   جانستان   دارم    تمنانگاه   جانستان   دارم    تمنا

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢٨



   : آمده است٢
١در برگه 

  به ترک چشم او بنگر که چون ترکان يغمايیبه ترک چشم او بنگر که چون ترکان يغمايیبه ترک چشم او بنگر که چون ترکان يغمايیبه ترک چشم او بنگر که چون ترکان يغمايی

  به  ناز  و  غمزه  تاراج دل جان کرده می آيدبه  ناز  و  غمزه  تاراج دل جان کرده می آيدبه  ناز  و  غمزه  تاراج دل جان کرده می آيدبه  ناز  و  غمزه  تاراج دل جان کرده می آيد

  :  آمده است
٢در برگه 

  خورده ايم از ناوک نازش خدنگخورده ايم از ناوک نازش خدنگخورده ايم از ناوک نازش خدنگخورده ايم از ناوک نازش خدنگ

  زخمی  آن  ترک  خونخواريم مازخمی  آن  ترک  خونخواريم مازخمی  آن  ترک  خونخواريم مازخمی  آن  ترک  خونخواريم ما

 است، نه قندهارقندهارقندهارقندهار می زند، نه تُرک شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعکه زخم در دل ترک خونخواری ترک خونخواری ترک خونخواری ترک خونخواری 
 شيرازشيرازشيرازشيرازاين تُرک خونخوار، تُرک      .   ها دربار انگريز دربار انگريز دربار انگريز دربار انگريز  و نه هم ترک       پشاورپشاورپشاورپشاورترک  

  . در خواب هم نديده استشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاست يا ترک ترکستان، جايی که 

 هم  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   پيوند خوبی می داشتند و        درانياندرانياندرانياندرانيان با   صفويانصفويانصفويانصفوياناگر که   
در دربار نادر   ( چند سالی را در ايران        احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  مانند پدر بزرگش،     

 ی ترک شيرازی،    غمزهغمزهغمزهغمزهمی گزراند، خرد به گمانه می افتاد، که شايد                  )افشار
   ):�٢برگه (انداخته باشد  خاک و خون  خاک و خون  خاک و خون  خاک و خون  را بهدرانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

  می تپيم از غمزه اش در خاک و خونمی تپيم از غمزه اش در خاک و خونمی تپيم از غمزه اش در خاک و خونمی تپيم از غمزه اش در خاک و خون

  زخمی    آن   ترک    جالديم      مازخمی    آن   ترک    جالديم      مازخمی    آن   ترک    جالديم      مازخمی    آن   ترک    جالديم      ما

 نگاهی می افکند و می      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   به زندگی نامه ی      خردخردخردخردمگر اکنون   
 انگريزی سر و کار     تفنگتفنگتفنگتفنگ و   شمشيرشمشيرشمشيرشمشير از نوجوانی با     شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  گويد، که   

 او را انگريزیانگريزیانگريزیانگريزی، فشنگ هفت تير غمزه ی ترکغمزه ی ترکغمزه ی ترکغمزه ی ترکداشته و از بهر اين هم به جای 
  .به خاک و خون تپاند

  : آمده است�
١و در برگه 

  ترک غارتگر      ناوک  فگنش را       نگريدترک غارتگر      ناوک  فگنش را       نگريدترک غارتگر      ناوک  فگنش را       نگريدترک غارتگر      ناوک  فگنش را       نگريد

  می ربايد به سخن، دل ز همه خوش سخنانمی ربايد به سخن، دل ز همه خوش سخنانمی ربايد به سخن، دل ز همه خوش سخنانمی ربايد به سخن، دل ز همه خوش سخنان

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ٢٩



  :چهارم

  کاربرد واژه ی زعفرانکاربرد واژه ی زعفرانکاربرد واژه ی زعفرانکاربرد واژه ی زعفران
   : آمده است١٨٣در برگه 

  به روی زرد من ديدی و خنديدی و فرمودیبه روی زرد من ديدی و خنديدی و فرمودیبه روی زرد من ديدی و خنديدی و فرمودیبه روی زرد من ديدی و خنديدی و فرمودی

    تماشا  زعفران  زار اينچنين بايد  تماشا  زعفران  زار اينچنين بايد  تماشا  زعفران  زار اينچنين بايد  تماشا  زعفران  زار اينچنين بايدکه  از  بهرکه  از  بهرکه  از  بهرکه  از  بهر

 پيوند بدهد، به زادگاه و      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  هرکس که چنين چکامه ای را به        
  .  آشنايی نداردشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیزيستگاه 

زعفران زار زعفران زار زعفران زار زعفران زار  را می شناختند، مگر زعفرانزعفرانزعفرانزعفرانشايد مردم مان در سده ی دوازدهم 
يا چکامه به کار     برای شان پديده ای آشنايی نبوده است، که در نوشتار               

 و  ارغوان زار ارغوان زار ارغوان زار ارغوان زار ،  الله زار الله زار الله زار الله زار ،  ناژو زار ناژو زار ناژو زار ناژو زار شايد چکامه سرايی هراتی پديده های       .  ببرند
 را به چکامه اش به کار ببرد، مگر هرگز از خرمازاران يا نارنجستان               پسته زار پسته زار پسته زار پسته زار 

اگر هم  .  چون نه آن را می شناسد و نه هم با آن آشنايی دارد             .  ياد نمی کند  
ديده های آشنا گردد، می نويسد، که            در بيرون از هرات به چنين پ           

  !نارنجستان های ننگرهار يا خرمازاران نيمروز چنين است يا چنان

شاه شاه شاه شاه  داشته و نه هم پشاور هندوستان، که           زعفران زار زعفران زار زعفران زار زعفران زار نه قندهار افغانستان    
  ): ٨٢برگه (کسی که بسرايد .  به آن آشنا بوده باشدشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

  رترترترتتو سرخ  رو شده  در  بزم  غير و از غيتو سرخ  رو شده  در  بزم  غير و از غيتو سرخ  رو شده  در  بزم  غير و از غيتو سرخ  رو شده  در  بزم  غير و از غي

  ببين که رنگ رخ من چو زعفران زار استببين که رنگ رخ من چو زعفران زار استببين که رنگ رخ من چو زعفران زار استببين که رنگ رخ من چو زعفران زار است

  . زعفران زار را ديده باشد يا بشناسدبايد 

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ٣٠

  



  

  :پنجم

  کاربرد واژه ی قمریکاربرد واژه ی قمریکاربرد واژه ی قمریکاربرد واژه ی قمری
 در زبان پارسی چندين نام دارد، که از آن ميان می توان فاخته، کوکو، قمریقمریقمریقمری

  . کالنجه، موسا کو تقی، موسا تاس بده را نام برد

ه ای نيم رام شده، آرام، بی آزار و اندوهگين است، که بود و                   فاخته پرند 
باشش بيشتر در باغ ها، به ويژه در ميان سرو زاران می باشد و از بهر خورد و 

  .خوراک به خانه های نشيمن هم سری می زند، تا دانه ای بچيند

از فاخته نه تنها در افسانه و        .  در نزد مردم، فاخته پرنده ی ورجاوندی است        
. داستان ها، که در چکامه ی چکامه سرايان کهن هم بسيار ياد شده است                

فاخته دارای يک داستان و چند افسانه است، که بيشتر آنها ريشه ی                     
  :خراسانی دارد

فاخته را از خاکستر آتشش درست کرد و با زغال به                اهورا مزدا    اهورا مزدا    اهورا مزدا    اهورا مزدا    گويند  
بود، که به   فاخته نخستين پرنده ای      .  گردنش گردنبند سياه بندگی آراست     

  . پروردگار رام شد و بندگی اش را پزيرفت

 سخن از سه    مشهدیمشهدیمشهدیمشهدیدر افسانه ای    .  افسانه ای فاخته به دو سه گونه است        
برادر بزرگ از برادر    .  برادر است، که کوچکترين آنها ناپديد و ردگم می شود          

  موسا کو تقی؟ موسا تقی کجاست؟:  می پرسدتقیتقیتقیتقیميانه، 

  

  

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ٣١



  

فرزند کوچک آسيب   .   سخن از مادر و دو فرزند است         هراتی،هراتی،هراتی،هراتی،در افسانه ی     
ديده، تشنه در بغل مادر افتاده است، مادر با آواز اندوهگين به فرزند بزرگش، 

  ).موسا تاس آب را بده! (موسا تاسه بده: موسا می گويد

  )کو کجا است؟(کو  کو؟ : در افسانه ی ديگری، برادر بزرگ از کو می پرسد

 هم مانند فاخته ناله می زند و به آرزوی بندگی در درگه دلبری               اه شجاع اه شجاع اه شجاع اه شجاع شششش
  ): �٢١برگه (است، مگر به آرزويش نمی رسد 

  همچو قمری گرچه کردم ناله و شور و فغانهمچو قمری گرچه کردم ناله و شور و فغانهمچو قمری گرچه کردم ناله و شور و فغانهمچو قمری گرچه کردم ناله و شور و فغان

  در  گلويم   طوق   عشق  سرو آزادی   نشددر  گلويم   طوق   عشق  سرو آزادی   نشددر  گلويم   طوق   عشق  سرو آزادی   نشددر  گلويم   طوق   عشق  سرو آزادی   نشد


�٢برگه ( :(  

  آه  ای   سرو خرامان   از  فراقآه  ای   سرو خرامان   از  فراقآه  ای   سرو خرامان   از  فراقآه  ای   سرو خرامان   از  فراق

  همچو قمری دارم افغان از فراقهمچو قمری دارم افغان از فراقهمچو قمری دارم افغان از فراقهمچو قمری دارم افغان از فراق

نه نزديکی به داستان يا افسانه های فاخته داشت و نه           شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    مگر  
  ):٧٦برگه (هم فاخته را آگاهانه در چکامه اش می آورد 

  قامت سرو تو   تا جلوه نما گشته   به باغقامت سرو تو   تا جلوه نما گشته   به باغقامت سرو تو   تا جلوه نما گشته   به باغقامت سرو تو   تا جلوه نما گشته   به باغ

   زن باالی تو نيست زن باالی تو نيست زن باالی تو نيست زن باالی تو نيستکوکوکوکوکوکوکوکوقمری نيست که قمری نيست که قمری نيست که قمری نيست که 

   

  

   

  

  

  
  ؟“شاه شجاع” کدام ٣٢

  



  

  :ششم

  

  کاربرد واژه ی وطن کاربرد واژه ی وطن کاربرد واژه ی وطن کاربرد واژه ی وطن 
  

  :  آمده است	٩گه در بر

  باز به کويش روم ای شاه شجاعباز به کويش روم ای شاه شجاعباز به کويش روم ای شاه شجاعباز به کويش روم ای شاه شجاع

  زانکه   هوای  وطنم    آرزوستزانکه   هوای  وطنم    آرزوستزانکه   هوای  وطنم    آرزوستزانکه   هوای  وطنم    آرزوست

 اين  درانیدرانیدرانیدرانی  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  در پيشگفتار اين ديوان می نويسد، که گويا          برزين مهر برزين مهر برزين مهر برزين مهر 
  در زمان آوارگی، فرار از وطن، و شايد در باالحصار پشاور که گويند در زمان آوارگی، فرار از وطن، و شايد در باالحصار پشاور که گويند در زمان آوارگی، فرار از وطن، و شايد در باالحصار پشاور که گويند در زمان آوارگی، فرار از وطن، و شايد در باالحصار پشاور که گويند ديوان را 

  ....سروده استسروده استسروده استسروده است... ... ... ... مدت طوالنی درين قلعه زير نظارت بوده مدت طوالنی درين قلعه زير نظارت بوده مدت طوالنی درين قلعه زير نظارت بوده مدت طوالنی درين قلعه زير نظارت بوده 

  . سر و کاری به زادگاه نداردهوای وطنهوای وطنهوای وطنهوای وطننخست بايد يادآور شوم، که 

 هوای کوی يار و آرزوی رسيدن به دلدار است، آرزوی به بغل                هوای وطن هوای وطن هوای وطن هوای وطن 
کشيدن يار، آرزوی خاک درگه يار شدن و آرزوی لميدن به کوی ياری، که               

  ):٩	٢برگه ( هم برابر نمی کند، می باشد فردوسفردوسفردوسفردوس آن را به شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

  از سر کوی تو نتوان جانب فردوس رفتاز سر کوی تو نتوان جانب فردوس رفتاز سر کوی تو نتوان جانب فردوس رفتاز سر کوی تو نتوان جانب فردوس رفت

  نيست در گلزار جنت اين هوای معتدلنيست در گلزار جنت اين هوای معتدلنيست در گلزار جنت اين هوای معتدلنيست در گلزار جنت اين هوای معتدل
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 را  وطنوطنوطنوطن  هوایهوایهوایهوایچکامه سرايان که    .   پيوندی به زمين خاکی ندارد      هوای وطن هوای وطن هوای وطن هوای وطن 
   :در چکامه های شان به کار برده اند، آشکارا و روشن نوشته اند

  :حافظ

    تو از سر نمی رود آری  تو از سر نمی رود آری  تو از سر نمی رود آری  تو از سر نمی رود آریهوای کویهوای کویهوای کویهوای کوی

  غريب را دل سرگشته با وطن باشدغريب را دل سرگشته با وطن باشدغريب را دل سرگشته با وطن باشدغريب را دل سرگشته با وطن باشد

  :مولوی

  وطن تو اين دلموطن تو اين دلموطن تو اين دلموطن تو اين دلمگرچه کثيف منزلم، شد گرچه کثيف منزلم، شد گرچه کثيف منزلم، شد گرچه کثيف منزلم، شد 

  رحمت مومنی بود  ميل و محبت  وطنرحمت مومنی بود  ميل و محبت  وطنرحمت مومنی بود  ميل و محبت  وطنرحمت مومنی بود  ميل و محبت  وطن

  : فيض کاشانی

  حلقه ای  آن در شدنم آرزوستحلقه ای  آن در شدنم آرزوستحلقه ای  آن در شدنم آرزوستحلقه ای  آن در شدنم آرزوست

  بر  در  او  سر  زدنم   آرزوستبر  در  او  سر  زدنم   آرزوستبر  در  او  سر  زدنم   آرزوستبر  در  او  سر  زدنم   آرزوست

  چند  به  هر  ياد  پريشان شومچند  به  هر  ياد  پريشان شومچند  به  هر  ياد  پريشان شومچند  به  هر  ياد  پريشان شوم

    او  شدنم   آرزوست  او  شدنم   آرزوست  او  شدنم   آرزوست  او  شدنم   آرزوستخاک   درخاک   درخاک   درخاک   در

  ااااخاک درش بوده  سرم  سال هخاک درش بوده  سرم  سال هخاک درش بوده  سرم  سال هخاک درش بوده  سرم  سال ه

        آرزوست      آرزوست      آرزوست      آرزوست هوای    وطنم هوای    وطنم هوای    وطنم هوای    وطنمباز  باز  باز  باز  

پايان نيکی و خوشبختی و پايان آرزو و ميوه ای زندگی است و              هوای وطن   هوای وطن   هوای وطن   هوای وطن   
  ! نه زمين خاکی که چون لُنگ گرمابه هردم به دست ديگری باشد

  ):	٩برگه ( گزر از کوچه ای يار است شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعآرزو و ميوه ای زندگی 

   ای شاه شجاع ای شاه شجاع ای شاه شجاع ای شاه شجاعباز به کويش رومباز به کويش رومباز به کويش رومباز به کويش روم

  وای وطنم    آرزوستوای وطنم    آرزوستوای وطنم    آرزوستوای وطنم    آرزوستزانکه   هزانکه   هزانکه   هزانکه   ه
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  ):٨٣برگه ( جدا شود از کوی ياراز کوی ياراز کوی ياراز کوی يارمی شود، که  بی وطن  بی وطن  بی وطن  بی وطن  هنگامیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

  جدا ز کوی  تو    شاه شجاع  را    ديدمجدا ز کوی  تو    شاه شجاع  را    ديدمجدا ز کوی  تو    شاه شجاع  را    ديدمجدا ز کوی  تو    شاه شجاع  را    ديدم

  به داغ بيکسی و دوری وطن می سوختبه داغ بيکسی و دوری وطن می سوختبه داغ بيکسی و دوری وطن می سوختبه داغ بيکسی و دوری وطن می سوخت

 با زاری و فروتنی به يار می گويد، که مهربانی کن و من را از                    شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع 
  ):�٣١برگه (، که بی تو کسی را ندارم درگه ات نران

  کوی تو ام وطن شده حيف چه رانی از درمکوی تو ام وطن شده حيف چه رانی از درمکوی تو ام وطن شده حيف چه رانی از درمکوی تو ام وطن شده حيف چه رانی از درم

  از ره لطف و مرحمت بر  من بي وطن  نگراز ره لطف و مرحمت بر  من بي وطن  نگراز ره لطف و مرحمت بر  من بي وطن  نگراز ره لطف و مرحمت بر  من بي وطن  نگر

 چکامه سروده   هوای وطن هوای وطن هوای وطن هوای وطن چنانکه ديديم، همه چکامه سرايان نامبرده به ياد         
 خاک درگه خاک درگه خاک درگه خاک درگه از  کوی،  کوی،  کوی،  کوی،  اند، مگر هيچکدام از زمين خاکی ياد نکرده اند، همه از            

  .د کرده اند يادلدلدلدلو از 

در جايی هم که چکامه سرای نام هندوستان را ياد می کند و از گرمی آنجا                 
  ):٩٣برگه ( می سوزد دلشدلشدلشدلش نمی سوزد، تنشتنشتنشتنشمی نالد، 

   از گرمی هندوستان از گرمی هندوستان از گرمی هندوستان از گرمی هندوستانسوخت دلسوخت دلسوخت دلسوخت دل

  آب   و  هوای وطنم    آرزوستآب   و  هوای وطنم    آرزوستآب   و  هوای وطنم    آرزوستآب   و  هوای وطنم    آرزوست

اگر که سر و    .   گرمی هندوستان ندارد   
	° سر و کاری به       دلدلدلدلاين سوزش   
 می تواند از آن گرمی بنالد و شيرازیشيرازیشيرازیشيرازیيک     داشته باشد،هوا هوا هوا هوا آب و آب و آب و آب و کاری هم با 

 زيرا آب و هوای       شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،    را ياد کند و نه          شيرازشيرازشيرازشيرازآب و هوای     
  !و قندهار همگون است) هندوستان(لودهيانه، پشاور 
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ی  برا کابلکابلکابلکابل و نه هم چند سال کوتاه تخت و تاج            لودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانه نه   پشاور،پشاور،پشاور،پشاور،باری، نه   
  ):٨برگه ( بود گلشنگلشنگلشنگلشن شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی

  چرا چون غنچه گشتی تنگدل آخر ازين گلشنچرا چون غنچه گشتی تنگدل آخر ازين گلشنچرا چون غنچه گشتی تنگدل آخر ازين گلشنچرا چون غنچه گشتی تنگدل آخر ازين گلشن

  نشاط اينجا طرب اينجا  هوا  اينجا  بهار  اينجانشاط اينجا طرب اينجا  هوا  اينجا  بهار  اينجانشاط اينجا طرب اينجا  هوا  اينجا  بهار  اينجانشاط اينجا طرب اينجا  هوا  اينجا  بهار  اينجا

 را که گويا اين ديوان      برزين مهر برزين مهر برزين مهر برزين مهر  سخن   هوا اينجا بهار اينجا،   هوا اينجا بهار اينجا،   هوا اينجا بهار اينجا،   هوا اينجا بهار اينجا،   تک چکامه ای    
  . در آوارگی سروده شده است، وا می زند

چنين شادمانی داشته، که از چپ و راست          کجاکجاکجاکجا به   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  نميدانم  
١
برگه ( به گوشش برسد شادیشادیشادیشادینوای  :(   

  چنگ است و رباب است و سرودچنگ است و رباب است و سرودچنگ است و رباب است و سرودچنگ است و رباب است و سرودهر طرف نغمه ی هر طرف نغمه ی هر طرف نغمه ی هر طرف نغمه ی 

  صوت  شادی  ز  يسار  و  ز  يمين  است    امشبصوت  شادی  ز  يسار  و  ز  يمين  است    امشبصوت  شادی  ز  يسار  و  ز  يمين  است    امشبصوت  شادی  ز  يسار  و  ز  يمين  است    امشب

 بود و نه هم دربار انگريز جنت  الماوجنت  الماوجنت  الماوجنت  الماو نه کابل و قندهار شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیبرای 
   ): ٨برگه (ها 

  ت و نزهت کجا جای دگر داردت و نزهت کجا جای دگر داردت و نزهت کجا جای دگر داردت و نزهت کجا جای دگر داردشجاع اين فرحشجاع اين فرحشجاع اين فرحشجاع اين فرح

  تو  گويی  جنت  الماواست  از هر رهگزر اينجاتو  گويی  جنت  الماواست  از هر رهگزر اينجاتو  گويی  جنت  الماواست  از هر رهگزر اينجاتو  گويی  جنت  الماواست  از هر رهگزر اينجا

او .   همه به اين انديشه بود، که چگونه به پادشاهی برسد            شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 انگريزی  -آماده بود، که نشان انگشتش را به پايان هر پيمان نامه ای هندی              

سار کرده بود و نمی     بچسپاند، زيرا انديشه ای پوچ به تخت نشستن، او را اف           
شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   تا دمی که جان از تن        .  گزاشت به چيز ديگری بيانديشد     

 شاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع   خرد اين را نمی پزيرد، که      !   می انديشيد  بيهودهبيهودهبيهودهبيهودهبرون رفت، او    
  ):٢١١برگه ( دمی خوش بنشيند و با يار باده ای سرکشد و بسرايد درانیدرانیدرانیدرانی

  فکر  بيهوده  مکن  موسم گل   شاه شجاعفکر  بيهوده  مکن  موسم گل   شاه شجاعفکر  بيهوده  مکن  موسم گل   شاه شجاعفکر  بيهوده  مکن  موسم گل   شاه شجاع

  شين يکدم و با يار بزن جامی چندشين يکدم و با يار بزن جامی چندشين يکدم و با يار بزن جامی چندشين يکدم و با يار بزن جامی چندخوش نخوش نخوش نخوش ن
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  ::::هفتمهفتمهفتمهفتم

  کاربرد واژه ی سروکاربرد واژه ی سروکاربرد واژه ی سروکاربرد واژه ی سرو
  

 درخت شاداب و سر سبزی است، که خزان، پژمردگی، برگ ريزان و                سروسروسروسرو
  . افسردگی ندارد

 می نويسد، که سرو از درختان          آرياناآرياناآرياناآريانا در تارنمای کتابخانه بزرگ         پيغامپيغامپيغامپيغام
، پيامبر در جلو آتشکده     زردشتیزردشتیزردشتیزردشتی  در آيين .   است زردشتیزردشتیزردشتیزردشتیارزشمند در آيين    

سرو سرشتی بهشتی دارد و بر ايمان         سرو سرشتی بهشتی دارد و بر ايمان         سرو سرشتی بهشتی دارد و بر ايمان         سرو سرشتی بهشتی دارد و بر ايمان           ............:  او می نويسد  .  سروی می کارد  
گشتاسب پادشاه کيانی، پسر لهراسب گواه است و بر هر برگش نام اين                 گشتاسب پادشاه کيانی، پسر لهراسب گواه است و بر هر برگش نام اين                 گشتاسب پادشاه کيانی، پسر لهراسب گواه است و بر هر برگش نام اين                 گشتاسب پادشاه کيانی، پسر لهراسب گواه است و بر هر برگش نام اين                 

      ....پادشاه نوشته شده استپادشاه نوشته شده استپادشاه نوشته شده استپادشاه نوشته شده است

 يکی از زيباترين و برازنده ترين رستنی های جهان است و نمونه ای از                سروسروسروسرو
رستنگاه سرشتی اين درخت سرزمين      .   سبزی مدام می باشد     خرمی و سر  

 شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  شست بار و در ديوان         حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی در ديوان   .  خراسان است 
  .  به کار رفته استسروسروسروسروبيش از شست بار واژه ی 

سرو سرو سرو سرو  و   سرو سهی سرو سهی سرو سهی سرو سهی ،  سرو آزاد سرو آزاد سرو آزاد سرو آزاد سرو به چندين گونه است، که نامدار ترين آنها           
  . می رويدررررکاشمکاشمکاشمکاشمزيبا ترين سرو در . می باشدناز ناز ناز ناز 

 آزادی و آزادگی، سرفرازی، سرکشی، تازگی، جوانی و پايداری           نشانه ای  سروسروسروسرو
 هم در افسانه ها      ناهيدناهيدناهيدناهيد.   می پيوندد  ناهيدناهيدناهيدناهيد، به   سروسروسروسرونشانه ای آزادگی    .  است

  .نشانه ای آزادگی است
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 چکامه سرايان و نغزگويان يار و دلبر گل رخسار، سيمين اندام، گل اندام،               
سمن بار، سهی باال وخوشخرام خويش را به سرو مانند ساخته اند،     بهار اندام،

  ):٨برگه ( می سرايد شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعچنانکه 

  کن عزم گلستان ای نگار سرو گل رخسارکن عزم گلستان ای نگار سرو گل رخسارکن عزم گلستان ای نگار سرو گل رخسارکن عزم گلستان ای نگار سرو گل رخسار

  فغان  قمری و آه من و صوت هزار اينجافغان  قمری و آه من و صوت هزار اينجافغان  قمری و آه من و صوت هزار اينجافغان  قمری و آه من و صوت هزار اينجا

نگار سرو گل   نگار سرو گل   نگار سرو گل   نگار سرو گل   ؟ آن   گلستانگلستانگلستانگلستانباز هم همان پرسش سر می افرازد، که کدام             
 نه در کابل    شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  انگريز ها برای    .   بيايد ستانستانستانستانگلگلگلگل به کدام    رخساررخساررخساررخسار

  .گلستانی درست کرده بودند و نه هم در لودهيانه از گلستان نشانه ای بود

 که مانند فاخته، با گردنبند بندگی به درگه يار، که به آزادگی و              سراينده ای سراينده ای سراينده ای سراينده ای 
ع ع ع ع شاه شجا شاه شجا شاه شجا شاه شجا  ورجاوند زردشتی می ماند، سر فرود می آورد،           سروسروسروسروسرفرازی به   

   ): ١٨برگه ( نيست درانیدرانیدرانیدرانی

  قمری آسا در گلستان جهانقمری آسا در گلستان جهانقمری آسا در گلستان جهانقمری آسا در گلستان جهان

  بنده ی  آن  سرو  آزاديم  مابنده ی  آن  سرو  آزاديم  مابنده ی  آن  سرو  آزاديم  مابنده ی  آن  سرو  آزاديم  ما

 وابسته به سده های است، که       قمریقمریقمریقمری و   سروسروسروسرواز اين ها که بگزريم، پديده های        
 هنوز پيچيده بود و     پارسپارسپارسپارس در کوی و برزن های        زردشتیزردشتیزردشتیزردشتیبوی آتشکده های    

  ):��برگه ( را درخت بهشتی می دانستند سروسروسروسرو

  يش از بس خوب و زيباستيش از بس خوب و زيباستيش از بس خوب و زيباستيش از بس خوب و زيباستقد رعناقد رعناقد رعناقد رعنا

  به از سرو بهشت و نخل طوبی ستبه از سرو بهشت و نخل طوبی ستبه از سرو بهشت و نخل طوبی ستبه از سرو بهشت و نخل طوبی ست

 چنان در پهنه ای سنی گری، شيعه ستيزی و انگريز                شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   
 سرو دم بهشت زردشت    سرو دم بهشت زردشت    سرو دم بهشت زردشت    سرو دم بهشت زردشت    پرستی خويش پيچيده بود، که نمی توانست به            

  . بيانديشد و يا دلبرش را بهتر از آن بداند

   

  ؟“شاه شجاع” کدام ٣٨



  ::::هشتمهشتمهشتمهشتم

  کاربرد واژه ی سازکاربرد واژه ی سازکاربرد واژه ی سازکاربرد واژه ی ساز
  : آمده است	٣٩در برگه برگه 

  کمانچه بر ابريشم ساز کش  ز سوز دل خويش آواز کشکمانچه بر ابريشم ساز کش  ز سوز دل خويش آواز کشکمانچه بر ابريشم ساز کش  ز سوز دل خويش آواز کشکمانچه بر ابريشم ساز کش  ز سوز دل خويش آواز کش

 گفته می شود و از سوی ديگر         سازسازسازسازاز يک سوی به همه ای نواخت افزار ها           
 گويند و به بخشی از      سازسازسازسازدر هرات به سرنا،     .  خود يک نواخت افزار است    ساز  ساز  ساز  ساز  

  .  گفته می شودززززساساساساايران و ترکيه به يکی از نواخت افزار های تاری، 

بيشينه ای از   .   ها ويژه ای فرهنگ ها و کشور ها می باشد          سازسازسازسازنام بسياری از    
برای .  ساز ها در افغانستان نام هندی و در ايران نام پارسی يا عربی دارد                 

اين ويژگی نيز يکی از      .   غچک می گويند    کمانچه،کمانچه،کمانچه،کمانچه،نمونه در افغانستان به      
 می دهد، بيشتر سروده های اين فرنود های روشن و آشکاری است، که نشان

  . باشدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیديوان نمی تواند از 

  : اين ديوان آمده است٣
در برگه 

  من  نه تنها  زار و ناالنم ز عشقمن  نه تنها  زار و ناالنم ز عشقمن  نه تنها  زار و ناالنم ز عشقمن  نه تنها  زار و ناالنم ز عشق

  بلکه قانون و نی و چنگ و رباببلکه قانون و نی و چنگ و رباببلکه قانون و نی و چنگ و رباببلکه قانون و نی و چنگ و رباب

 نه در گفتار    قانون،قانون،قانون،قانون،در سرزمين افغانستان و فرهنگ افغانستانی نواخت افزار          
در افغانستان به جای    .  نوشتار از آن ياد شده است     به کار می رود و نه هم در         

 می سرود، شايد شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاگر اين چکامه را . می گويندسنتور  سنتور  سنتور  سنتور  قانون،  
   و نی و چنگ و رباب و نی و چنگ و رباب و نی و چنگ و رباب و نی و چنگ و ربابسنتورسنتورسنتورسنتوربلکه بلکه بلکه بلکه : می گفت
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  ):٩	برگه (و يا به جای 

  سرا  پا  همچو  قانون    چون  ننالم  در  فراق  توسرا  پا  همچو  قانون    چون  ننالم  در  فراق  توسرا  پا  همچو  قانون    چون  ننالم  در  فراق  توسرا  پا  همچو  قانون    چون  ننالم  در  فراق  تو

  ر تن من هست چون تار رباب امشبر تن من هست چون تار رباب امشبر تن من هست چون تار رباب امشبر تن من هست چون تار رباب امشبکه هر رگ دکه هر رگ دکه هر رگ دکه هر رگ د

  ............   چون  ننالم  در  فراق  تو    چون  ننالم  در  فراق  تو    چون  ننالم  در  فراق  تو    چون  ننالم  در  فراق  تو سنتور سنتور سنتور سنتور  سرا  پا  همچو   سرا  پا  همچو   سرا  پا  همچو   سرا  پا  همچو  :شايد می سرود

  : ديوان آمده است	٣٩در برگه 

  کفی زن به دف ناخنی زن به تارکفی زن به دف ناخنی زن به تارکفی زن به دف ناخنی زن به تارکفی زن به دف ناخنی زن به تار

  که  کار   جهان   است    ناپايدارکه  کار   جهان   است    ناپايدارکه  کار   جهان   است    ناپايدارکه  کار   جهان   است    ناپايدار

ايران  را با شهباز فلزی می نوازند، مگر در تارتارتارتار می گويند و دايرهدايرهدايرهدايرهدر افغانستان 
پس چنين  .   دست نواخته می شود     ناخنناخنناخنناخن هم با     تارتارتارتار گفته می شود و        دفدفدفدف

  . باشدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیچکامه ای نمی تواند از 

  :آمده است) 	٣٩برگه (در يکی از سروده های اين ديوان 

  مغنی  به    آهنگ   صوت عراقمغنی  به    آهنگ   صوت عراقمغنی  به    آهنگ   صوت عراقمغنی  به    آهنگ   صوت عراق

  بيفگن   فغان   اندرين   نه رواقبيفگن   فغان   اندرين   نه رواقبيفگن   فغان   اندرين   نه رواقبيفگن   فغان   اندرين   نه رواق

ت، مگر در هنر نوازندگی        در هنر خنياگری ايران آشنا اس          صوت عراق صوت عراق صوت عراق صوت عراق 
  . افغانستان، به ويژه دو سه سده ای گزشته ناآشنا است

  :آمده است) ٣٩٩برگه (در سروده ای ديگری 

  مغنی ز يک    نغمه ای  ارغنونمغنی ز يک    نغمه ای  ارغنونمغنی ز يک    نغمه ای  ارغنونمغنی ز يک    نغمه ای  ارغنون

  مرا سوی   جانان   بکن رهنمونمرا سوی   جانان   بکن رهنمونمرا سوی   جانان   بکن رهنمونمرا سوی   جانان   بکن رهنمون

به جای ارغنون، در افغانستان     .   نمی گويد  ارغنونارغنونارغنونارغنوننخست کسی به افغانستان     
ديگر اگر نادرست نگفته باشم، آرگن يا ارغنون با نام و            آرگن می گويند، دو     

  .آوازه اش در ميانه ای همين سده به افغانستان آمد
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  ::::نهمنهمنهمنهم

  گويشیگويشیگويشیگويشیکار برد واژه های کار برد واژه های کار برد واژه های کار برد واژه های 
  

 ايرانی به کار برده شده است، که اين هم            گويشگويشگويشگويشدر اين ديوان چندين بار       
١
برگه (می باشدپشتيبانه ای خوبی برای پايداری گمانه ام  :(  

  ز حسن ماه من هنگامه مجلس چنان گرم استز حسن ماه من هنگامه مجلس چنان گرم استز حسن ماه من هنگامه مجلس چنان گرم استز حسن ماه من هنگامه مجلس چنان گرم است

   است امشب است امشب است امشب است امشباحسناحسناحسناحسن    احسناحسناحسناحسنکه بر بام فلک تا صبح که بر بام فلک تا صبح که بر بام فلک تا صبح که بر بام فلک تا صبح 

 واژه های آفرين و شاد باش را به کار می احسن احسناحسن احسناحسن احسناحسن احسندر افغانستان به جای   
  .  کسی به کار نمی برداحسن احسناحسن احسناحسن احسناحسن احسنبرند و 

شاه شاه شاه شاه ی تواند از زبان      نه در افغانستان به کار برد دارد و نه هم م            آریآریآریآریواژه ای   
  ):�٣٢برگه ( دررفته باشد شجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

   بود رسم جهان گاهی چنين گاهی چنان بود رسم جهان گاهی چنين گاهی چنان بود رسم جهان گاهی چنين گاهی چنان بود رسم جهان گاهی چنين گاهی چنانآریآریآریآری

  هر  چند  من  ديوانه ام  از   پرتو   جانانه   امهر  چند  من  ديوانه ام  از   پرتو   جانانه   امهر  چند  من  ديوانه ام  از   پرتو   جانانه   امهر  چند  من  ديوانه ام  از   پرتو   جانانه   ام

 در دانش نوشتار افغانستان احسن احسناحسن احسناحسن احسناحسن احسن و آریآریآریآریهم مانند بی تميزی بی تميزی بی تميزی بی تميزی واژه ای 
  ):٢٩٢برگه (به کار برده نشده است 

  م چشمی تو کردم چشمی تو کردم چشمی تو کردم چشمی تو کردنرگس بباغ دعوی هنرگس بباغ دعوی هنرگس بباغ دعوی هنرگس بباغ دعوی ه

  اين بی حيا شديماين بی حيا شديماين بی حيا شديماين بی حيا شديم بی تميزی  بی تميزی  بی تميزی  بی تميزی حيران زحيران زحيران زحيران ز
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 مشهدی دارد، در قندهار، پشاور و         - ريشه ی هراتی       نيم  نيم  نيم  نيم و چون واژه ای    
  ):٣٣١برگه ( ناآشنا است *لودهيانه

    بی  ياد  تو  هر  چند  ا ز ما   غافلی  بی  ياد  تو  هر  چند  ا ز ما   غافلی  بی  ياد  تو  هر  چند  ا ز ما   غافلی  بی  ياد  تو  هر  چند  ا ز ما   غافلینيمنيمنيمنيميکدم  يکدم  يکدم  يکدم  

  مسکن نموده عشق تو پيوسته چون جان در بدنمسکن نموده عشق تو پيوسته چون جان در بدنمسکن نموده عشق تو پيوسته چون جان در بدنمسکن نموده عشق تو پيوسته چون جان در بدن

  : آمده است٢٨	در برگه ی 

   در سرم است در سرم است در سرم است در سرم استهواتهواتهواتهواتاز بسکه از بسکه از بسکه از بسکه 

  هر  سو  بروم  به جستجويتهر  سو  بروم  به جستجويتهر  سو  بروم  به جستجويتهر  سو  بروم  به جستجويت

 و هواشهواشهواشهواش، هوامهوامهوامهوام، هواتهواتهواتهواتدر دانش نوشتار ايران و به ويژه زبان گويشی، واژه های 
به کار می رود، مگر در افغانستان اين واژه ها نه در گفتار و نه هم در                      ...  

نستان اگر کسی اين واژه ها را به        در افغا .  نوشتار به اين گونه به کار می رود       
  ...هوايت، هوايم، هوايش و : کار برد، می گويد و يا می نويسد

  : آمده است٧٦در برگه 

  قامت سرو تو تا جلوه نما گشته به باغقامت سرو تو تا جلوه نما گشته به باغقامت سرو تو تا جلوه نما گشته به باغقامت سرو تو تا جلوه نما گشته به باغ

   زن باالی تو نيست زن باالی تو نيست زن باالی تو نيست زن باالی تو نيستکوکوکوکوکوکوکوکوقمری نيست که قمری نيست که قمری نيست که قمری نيست که 

واژه ی کو کو هم بيشتر به گويش مشهد نزديک است و فاخته ها بيشتر در                 
   ! می زنند و نه در قندهار و پشاور و يا لودهيانهآنجا کوکو

 نمی تواند    کوکو  کوکو  کوکو  کوکو وهوات  هوات  هوات  هوات  ،  نيمنيمنيمنيم،  تميزیتميزیتميزیتميزی  بیبیبیبی،  آریآریآریآری،  احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن پس واژه های    
  ! که هيچگاه به ايران نبوده است، در رفته باشدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاز زبان 

  

  .  لودهيانه استان مرزی هندوستان، پايگاه انگريز ها*
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  ::::دهمدهمدهمدهم

  کاربرد نام منصورکاربرد نام منصورکاربرد نام منصورکاربرد نام منصور
  

  : آمده است١٩١در برگه 

  هرکه بيزار شد از هستی موهومه خويشهرکه بيزار شد از هستی موهومه خويشهرکه بيزار شد از هستی موهومه خويشهرکه بيزار شد از هستی موهومه خويش

  همچو  منصور  انالحق  زده  بر  دار  آمدهمچو  منصور  انالحق  زده  بر  دار  آمدهمچو  منصور  انالحق  زده  بر  دار  آمدهمچو  منصور  انالحق  زده  بر  دار  آمد

سده ای  )  عرفانی( يکی از دانشمندان و فرزانه های چيستايی          *منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج 
.  خورشيدی زاده شد    		٢ در سال     منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج .  سوم خورشيدی است   

 را از ياد کرد و در پی شناخت آن از خانواده و             قرآنقرآنقرآنقرآنزده سالگی    به دوا  منصورمنصورمنصورمنصور
 شد و با او به چله         سهل بن عبداهللا تستری    سهل بن عبداهللا تستری    سهل بن عبداهللا تستری    سهل بن عبداهللا تستری    او شاگرد   .  مردم گوشه گرفت  

  . ره گشودبصرهبصرهبصرهبصرهسپس از بهر پژوهش و آموزش به سوی  . نشست

  اهواز  اهواز  اهواز  اهواز  رفت و از آنجا به       مکهمکهمکهمکه خورشيدی به     ٢٧٠ در سال     منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج 
به منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج   و چون   .   اندرز دادن مردم پرداخت    برگشت و به روشنگری و    

خرقه ای خرقه ای خرقه ای خرقه ای  درافتاد و صوفيانصوفيانصوفيانصوفيان، با  اسرار هويدا می کرد   اسرار هويدا می کرد   اسرار هويدا می کرد   اسرار هويدا می کرد     :::: حافظ شيرازی   حافظ شيرازی   حافظ شيرازی   حافظ شيرازی  گفته ای 
  .**صوفيانه از سر کشيد و به خاک انداختصوفيانه از سر کشيد و به خاک انداختصوفيانه از سر کشيد و به خاک انداختصوفيانه از سر کشيد و به خاک انداخت

  

  

   

   تار نمای فرهنگسرا*

   تار نمای فرهنگسرا  **
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پنج سال را در خراسان گزراند و سپس         از بهر پژوهش و اندرز       منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج 
 برای بار دوم، مگر اين بار با چهار         منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج .  راه بغداد را در پيش گرفت     

  . اين بار مسلمانان بر او بدگمان شدند.  به مکه رفتپيروپيروپيروپيروسد 

 ديدار  بودابودابودابودا و   مانیمانیمانیمانی راه هندوستان در پيش گرفت، تا با پيروان           منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج 
 پيش  تورکان چين تورکان چين تورکان چين تورکان چين  همراه شد و تا      اهوازیاهوازیاهوازیاهوازیوانيان  او از هندوستان به کار    .  کند
او پس  .   رفت مکهمکهمکهمکه برگشت و از آنجا برای سومين بار به          بغدادبغدادبغدادبغدادسپس به   .  رفت
در سال  .   برگشت و به روشنگری و اندرز دادن بغداديان پرداخت            بغدادبغدادبغدادبغدادبه  

 خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  شورش مردم پايگاه    .   بشوريدند بغدادبغدادبغدادبغداد خورشيدی مردم    �٢٩
 فرار کرد و سه سال در         اهوازاهوازاهوازاهواز به   بغدادبغدادبغدادبغداد از   منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج .  درا به لرزه درآور    

خليفه خليفه خليفه خليفه .   بردند بغدادبغدادبغدادبغدادسرانجام مسلمانان او را يافتند و به         .  پناهگاه به سر برد   
 منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج ،  خليفهخليفهخليفهخليفهپس از نه سال زندان،      .   او را به زندان انداخت     ای بغداد ای بغداد ای بغداد ای بغداد 

، در   بيزار شده بود   هستی موهومه خويش  هستی موهومه خويش  هستی موهومه خويش  هستی موهومه خويش   از   ی شاه شجاع،  ی شاه شجاع،  ی شاه شجاع،  ی شاه شجاع،  را که به گفته ا    
با شمشير ...  و  ابو مسلم خراسانیابو مسلم خراسانیابو مسلم خراسانیابو مسلم خراسانی مزدک،مزدک،مزدک،مزدک،، مانیمانیمانیمانی خورشيدی مانند ٣٠٩سال 

  . تازی تکه پاره کرد

هنگام ( و داستانش در سده ای دوازدهم خورشيدی            منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج  نخست،
  . پديده ای مرده و فراموش شده ای بود))))درانیدرانیدرانیدرانیفرمان روايی شاهان 

می دانست و تنش را با        کسی را گناهکار      خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  دوديگر، هرگاه   
 می توانست از او نام ببرد؟ و به         خليفهخليفهخليفهخليفهشمشير تکه پاره می کرد، کدام پيرو        

  . که می خواست به فرمان روايی برسدشاه شجاع درانی،شاه شجاع درانی،شاه شجاع درانی،شاه شجاع درانی،ويژه کسی مانند 
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 در نزد هستی آدمیهستی آدمیهستی آدمیهستی آدمی!  نيستهستی آدمی، موهوم  هستی آدمی، موهوم  هستی آدمی، موهوم  هستی آدمی، موهوم  سه ديگر، در نزد مسلمانان      
  . را نپزيرددينیدينیدينیدينیت، که ديدگاه پيدايش  اسموهومموهومموهومموهومکسی 

، توانايی پاسخ دادن به      خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  خليفه ای بغداد  نه دانشمندان آن هنگام و نه هم          
 چگونه پديدار شده است و چون       هستیهستیهستیهستیرا داشتند، که     منصور حالج     منصور حالج     منصور حالج     منصور حالج    پرسش

 پنداری بيش نبود و راه رسيدن به آميغ آن           منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج  برای   هستیهستیهستیهستیاين  
 بود و او از چنين       موهومموهومموهومموهومد، هستی برايش     تاريک بو  منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج هم برای   

و گمانه در .  داشت)  شک( در هر چيز گمانه      منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج .  پديده ی بيزار بود   
  . ناروا بودخليفه ای بغدادخليفه ای بغدادخليفه ای بغدادخليفه ای بغدادآيين و کيش 

 همنوا  منصورمنصورمنصورمنصور را در چکامه اش ببرد، با         منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج چکامه سرايی که نام      
اين )  عرفان(ستای   آشنايی به چي   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  گمان نمی کنم که     .  است

  . داشته بوده باشدمنصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج چکامه داشته و همنوايی به 
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  ::::يازدهميازدهميازدهميازدهم

  کاربرد نام رادمردان باستانکاربرد نام رادمردان باستانکاربرد نام رادمردان باستانکاربرد نام رادمردان باستان
  

  : آمده است٢
در برگه 

  کاله خسروی بر سر بنه ای شاه شجاع الملککاله خسروی بر سر بنه ای شاه شجاع الملککاله خسروی بر سر بنه ای شاه شجاع الملککاله خسروی بر سر بنه ای شاه شجاع الملک

  که زير سايه ای بال هما فرق من است امشبکه زير سايه ای بال هما فرق من است امشبکه زير سايه ای بال هما فرق من است امشبکه زير سايه ای بال هما فرق من است امشب

 فريدونفريدونفريدونفريدون و    جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدندين بار از رادمردان باستانی مانند          در اين ديوان چ    
رادمردان .  کيانی ياد شده استکيکبادکيکبادکيکبادکيکباد و کيکاوسکيکاوسکيکاوسکيکاوس، رستمرستمرستمرستم، خسروخسروخسروخسروپيشدادی و  

باستانی، پادشاهان و پهلوانان روشندل، خردمند، جوانمرد و دالوری بودند،            
 .که پس از هزار ها سال هنوز هم جای شان در دل بسياری تهی است                    

باستان را با پايان فرمانروايی      )  دوران(ن چکامه سراي، ديرند      باستان تبارا 
ايشان آغاز ديرند نوين را آغاز بدبختی، ويرانگری،        .   پايان می دهند   ساسانيانساسانيانساسانيانساسانيان

برگه (بيابانيگری و پايان انديشه ای نيک، گفتار نيک و کردار نيک ميدانند               
٨٨:(  

  روشن  دالن  ز  دهر  نمودند  انتقالروشن  دالن  ز  دهر  نمودند  انتقالروشن  دالن  ز  دهر  نمودند  انتقالروشن  دالن  ز  دهر  نمودند  انتقال

  جمشيد و جام رفتجمشيد و جام رفتجمشيد و جام رفتجمشيد و جام رفتآيينه و سکندر و آيينه و سکندر و آيينه و سکندر و آيينه و سکندر و 

اين .   نيست شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اين چکامه سرای که از باستانيان می نويسد،          
او بايد همتبار .  ديگری است، از تبار باستانيان است      شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع  چکامه سرای، 

  .  باشدکيخسروکيخسروکيخسروکيخسرو و جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد
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و  برفتند    روشندالنروشندالنروشندالنروشندالن باستان تبار، آشتی آميز می سرايد، که             شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع 
 است که درفش باستانيان     توسیتوسیتوسیتوسی  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیتنها  .  جايشان را تاريکدالن گرفتند   

   )٩شاهنامه برگه (را بر می فرازد و خشونت آميز فرياد می زند 

  نهان گشت آيين فرزانگاننهان گشت آيين فرزانگاننهان گشت آيين فرزانگاننهان گشت آيين فرزانگان

  پراکنده شد کام ديوانگانپراکنده شد کام ديوانگانپراکنده شد کام ديوانگانپراکنده شد کام ديوانگان

 نام می برد، او آگاهانه        کيانيانکيانيانکيانيانکيانيان و    پيشداديانپيشداديانپيشداديانپيشداديانهنگاميکه چکامه سراي از       
هوش و روان او به سوی پديده . ه باستانيان ورمال می سازددلبستگی اش را ب

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  .  ای گم شده ای می باشد و دلش از بهر رسيدن به آن می تپد                
باستان تبار می خواهد دلتنگی و افسردگی اش را با شنيدن ديرند باستان به              

  ): �٣٩برگه (شادمانی دگرگون کند 

  مغنی بکش ناله ای زير  و  بممغنی بکش ناله ای زير  و  بممغنی بکش ناله ای زير  و  بممغنی بکش ناله ای زير  و  بم

  حال فريدون و جمحال فريدون و جمحال فريدون و جمحال فريدون و جمبيان کن ز بيان کن ز بيان کن ز بيان کن ز 

 آگاه شود، بايد با باستانيان همخون،          باستانباستانباستانباستانکسی که بخواهد از ديرند         
 همتباری با   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  گمان نمی کنم، که      .  نزديک و همتبار باشد    

  ):٣٩٨برگه (شاهان باستانی داشته بوده باشد 

  مغنی ز ساز دف  و  بانگ  نیمغنی ز ساز دف  و  بانگ  نیمغنی ز ساز دف  و  بانگ  نیمغنی ز ساز دف  و  بانگ  نی

  بيان کن ز احوال کاوس و کیبيان کن ز احوال کاوس و کیبيان کن ز احوال کاوس و کیبيان کن ز احوال کاوس و کی

   و کيکباد و کيکباد و کيکباد و کيکبادز جمشيد و اسکندرز جمشيد و اسکندرز جمشيد و اسکندرز جمشيد و اسکندر

  ازان  تاجداران   عامی     نژادازان  تاجداران   عامی     نژادازان  تاجداران   عامی     نژادازان  تاجداران   عامی     نژاد
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نام بردن باستانيان در چکامه، به گونه ای آشکار کردن آرزوی درونی چکامه             
  ): ٣	برگه (سرای به ديرند باستان می باشد 

  رستم دستان ز بيم عشق زار و عاجز استرستم دستان ز بيم عشق زار و عاجز استرستم دستان ز بيم عشق زار و عاجز استرستم دستان ز بيم عشق زار و عاجز است

  آب می گردد ز بيمش زهره ای  افراسيابآب می گردد ز بيمش زهره ای  افراسيابآب می گردد ز بيمش زهره ای  افراسيابآب می گردد ز بيمش زهره ای  افراسياب

مه سرای باستان تبار خودش را به گونه ای با باستانيان نزديک می              اين چکا 
 از دردش آگاه شوند، خون      فريدونفريدونفريدونفريدون و   جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدانگارد، که گمان می کند، اگر       

  ):١٧٧برگه (می گريند 

  ای شجاع الملک  اگر  از   درد من    آگه شوندای شجاع الملک  اگر  از   درد من    آگه شوندای شجاع الملک  اگر  از   درد من    آگه شوندای شجاع الملک  اگر  از   درد من    آگه شوند

  خون صاف از چشم جمشيد و فريدون می چکدخون صاف از چشم جمشيد و فريدون می چکدخون صاف از چشم جمشيد و فريدون می چکدخون صاف از چشم جمشيد و فريدون می چکد
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  ::::دوازدهمدوازدهمدوازدهمدوازدهم

  کاربرد واژه ی خجند کاربرد واژه ی خجند کاربرد واژه ی خجند کاربرد واژه ی خجند 
  

  : آمده است٨١در برگه 

  لبت لعل بدخشان  را خجل کردلبت لعل بدخشان  را خجل کردلبت لعل بدخشان  را خجل کردلبت لعل بدخشان  را خجل کرد

  رخت رشک نکويان خجند استرخت رشک نکويان خجند استرخت رشک نکويان خجند استرخت رشک نکويان خجند است

 بر کرانه ای    خجندخجندخجندخجندشهر  .   يکی از شهر های بزرگ تاجيکستان است        *خجندخجندخجندخجند
 شهر باستانی    خجند  خجند  خجند  خجند .و در آغاز دره ای فرغانه نهفته است       )  سيهون(سير رود   

 پنجاه فرسنگی است، که در ديرند باستان، مرز ميان             بوده و دارای ديوار    
و از  .   بنياد نهاده است    کيخسروکيخسروکيخسروکيخسرواين شهر را     .   بوده است   تورانتورانتورانتوران و    پارسپارسپارسپارس

  .شهر ها گويند) عروس( زيبا سرشت است، آن را اروس خجندخجندخجندخجندآنجاييکه 

  

و )  خورشيد(اين نام از دو واژه ای خور         .   خورکنته است  خجندخجندخجندخجندنام باستانی   
  .  شده استساخته) شهر(کنته 

  

  تارنمای طرقبه آنالين *
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 به پديده های باستانی ارزش ويژه ای می          شهر خورشيد شهر خورشيد شهر خورشيد شهر خورشيد  يا   خورکنتهخورکنتهخورکنتهخورکنتهمردم  
 برای اين مردم باالترين جشن می        نوروزنوروزنوروزنوروزدهند، برای نمونه جشن باستانی       

  دو هفته پيشتر از ديگر جای ها آغاز می    خجندخجندخجندخجندجشن های نوروزی در     .  باشد
باستانی بودن اين شهر و نام آن، همچنان ارزش ويژه ای به نوروز                  .  شود

  . می اندازدخراباتخراباتخراباتخراباتدادن، خرد را به ياد 

و ) خورشيد( خواهيد ديد، که خرابات هم از دو واژه ی خور خراباتخراباتخراباتخراباتدر بخش 
 يا خور آبات يا خورشيدآباد برای          خراباتخراباتخراباتخرابات.  ساخته شده است   )  آباد(آبات  

 در ديرند باستان،    خجندخجندخجندخجندشايد که   .  ورشيد بوده است  باستانيان پرستشگاه خ  
  . بوده باشدپرستشگاه خورشيدپرستشگاه خورشيدپرستشگاه خورشيدپرستشگاه خورشيدبزرگترين 

 همانند  رشک نيکويان خجند   رشک نيکويان خجند   رشک نيکويان خجند   رشک نيکويان خجند   باری، چکامه سرايی که رخ دلبرش را به             
  .بسازد، از خرد به دور است، که از تبار باستانيان نباشد
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  ::::سيزدهمسيزدهمسيزدهمسيزدهم

  کاربرد واژه ی فرخ کاربرد واژه ی فرخ کاربرد واژه ی فرخ کاربرد واژه ی فرخ 
حافظ حافظ حافظ حافظ .  سروده استفرخفرخفرخفرخ چکامه ای برای حافظ شيرازی،حافظ شيرازی،حافظ شيرازی،حافظ شيرازی، هم مانند  شجاع شجاع شجاع شجاعشاهشاهشاهشاه

 جام می   ياد نرگس جادوی فرخ   ياد نرگس جادوی فرخ   ياد نرگس جادوی فرخ   ياد نرگس جادوی فرخ    می سرايد و به      هوای روی فرخ  هوای روی فرخ  هوای روی فرخ  هوای روی فرخ   به   شيرازیشيرازیشيرازیشيرازی
شاه شاه شاه شاه مگر دل   .  می شود سوی فرخ   سوی فرخ   سوی فرخ   سوی فرخ    دلش    ميل  ميل  ميل  ميل سر می کشد و سر انجام هم       

خودش را چون   شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   .   می شود  ديوانه ای جادوی فرخ     ديوانه ای جادوی فرخ     ديوانه ای جادوی فرخ     ديوانه ای جادوی فرخ     از آغاز     شجاع  شجاع  شجاع  شجاع  
 می يابد و سرانجام فاخته آسا به آروزی رسيدن به              فرخفرخفرخفرخ در بند     پرنده ای 

  ): ١١٩برگه (گمشده اش می سرايد 

  همی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجر

  ز  بخت   نيک   هم  زانوی   فرخز  بخت   نيک   هم  زانوی   فرخز  بخت   نيک   هم  زانوی   فرخز  بخت   نيک   هم  زانوی   فرخ

 می زيسته و با     حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی  سردار ارتشی بوده که در زمان        فرخفرخفرخفرخگويند که   
 خواسته بود، که به نامش      افظافظافظافظحححح رفت و آمد داشته، گويا اين سردار از          حافظحافظحافظحافظ

  .چکامه ای بسراييد

رام گوهر  رام گوهر  رام گوهر  رام گوهر  ...  ...  ...  ...  مادر زمان و اصل زندگی است        مادر زمان و اصل زندگی است        مادر زمان و اصل زندگی است        مادر زمان و اصل زندگی است          رامرامرامرام است و    رامرامرامرام برابر نهاد    *فرخفرخفرخفرخ
   ....فرخی هستفرخی هستفرخی هستفرخی هست... ... ... ... جدا ناپزير از زندگی هر انسان خدا يا اصل جدا ناپزير از زندگی هر انسان خدا يا اصل جدا ناپزير از زندگی هر انسان خدا يا اصل جدا ناپزير از زندگی هر انسان خدا يا اصل 

 خدای شادمانی است و آنگاه که       فرخفرخفرخفرخ.   ورجاوند است  فرخفرخفرخفرخاز بهر اين، زندگی     
 فرخفرخفرخفرخو دل چکامه سرای به آرزوی شادمانی بتپد، به ياد           اندوه سايه بگستراند    

  . می افتد

  


  ؟ “شاه شجاع” کدام ١



  

  :شيرازشيرازشيرازشيراز حافظحافظحافظحافظ

  دل   من  در  هوای  روی  فرخدل   من  در  هوای  روی  فرخدل   من  در  هوای  روی  فرخدل   من  در  هوای  روی  فرخ

  بود  آشفته  همچون  موی فرخبود  آشفته  همچون  موی فرخبود  آشفته  همچون  موی فرخبود  آشفته  همچون  موی فرخ

  بده  ساقی    شراب      ارغوانیبده  ساقی    شراب      ارغوانیبده  ساقی    شراب      ارغوانیبده  ساقی    شراب      ارغوانی

  بياد    نرگس    جادوی     فرخبياد    نرگس    جادوی     فرخبياد    نرگس    جادوی     فرخبياد    نرگس    جادوی     فرخ

  اگر ميل دل هرکس به جاييستاگر ميل دل هرکس به جاييستاگر ميل دل هرکس به جاييستاگر ميل دل هرکس به جاييست

    سوی فرخ  سوی فرخ  سوی فرخ  سوی فرخبود   ميل   دل   منبود   ميل   دل   منبود   ميل   دل   منبود   ميل   دل   من

  : می سرايد١١٩شاه شجاع  در برگه 

  دلم  ديوانه ای    جادوی   فرخدلم  ديوانه ای    جادوی   فرخدلم  ديوانه ای    جادوی   فرخدلم  ديوانه ای    جادوی   فرخ

  سرم شوريده ای   گيسوی  فرخسرم شوريده ای   گيسوی  فرخسرم شوريده ای   گيسوی  فرخسرم شوريده ای   گيسوی  فرخ

  شده عمری که  گرديدم اسيرششده عمری که  گرديدم اسيرششده عمری که  گرديدم اسيرششده عمری که  گرديدم اسيرش

  ز دام  و دانه ای   آن  روی  فرخز دام  و دانه ای   آن  روی  فرخز دام  و دانه ای   آن  روی  فرخز دام  و دانه ای   آن  روی  فرخ

  چه  باشد کز قفس  يابم  رهايیچه  باشد کز قفس  يابم  رهايیچه  باشد کز قفس  يابم  رهايیچه  باشد کز قفس  يابم  رهايی

  بسازم  مسکن    خود  کوی فرخبسازم  مسکن    خود  کوی فرخبسازم  مسکن    خود  کوی فرخبسازم  مسکن    خود  کوی فرخ

  همی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجرهمی خواهم که گردم از پس هجر

   هم  زانوی   فرخ هم  زانوی   فرخ هم  زانوی   فرخ هم  زانوی   فرخز  بخت   نيک  ز  بخت   نيک  ز  بخت   نيک  ز  بخت   نيک  

 مکناتنمکناتنمکناتنمکناتن، فرخفرخفرخفرخ چنين چکامه ای می سرود، شايد به جای شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاگر 
می آورد، زيرا از ) سرکرده ای انگريز ها در نخستين لشکرکشی به افغانستان(

 چنان بر می آيد، که انگريز ها برايش خدای شادمانی درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعکنش 
  .فرخفرخفرخفرخبودند و نه 

  

  رتارنمای فرهنگشه * 


  ؟ “شاه شجاع” کدام ٢



  ::::چهاردهمچهاردهمچهاردهمچهاردهم

  کاربرد واژه ی هماکاربرد واژه ی هماکاربرد واژه ی هماکاربرد واژه ی هما
  : آمده است٢
١در برگه 

  در سايه زلف تو  رسيديم  به  دولتدر سايه زلف تو  رسيديم  به  دولتدر سايه زلف تو  رسيديم  به  دولتدر سايه زلف تو  رسيديم  به  دولت

  تاج سر ما بال هما شد چه به جا شدتاج سر ما بال هما شد چه به جا شدتاج سر ما بال هما شد چه به جا شدتاج سر ما بال هما شد چه به جا شد

 يا مرغ خوشبختی، پرنده ای بزرگی است، که به گمان باستانيان                   *هماهماهماهما
 بر سر    هماهماهماهما  باستانيان به اين گمان بودند، که سايه ای        .  خوشبختی می آورد  

  .هرکس بيافتد، خوشبخت می شود

 پيدا شده، اين نشان     هماهماهماهما دو پيکره ای سنگی      تخت جمشيد تخت جمشيد تخت جمشيد تخت جمشيد در خرابه های    
  .می دهد، که باستانيان به اين مرغ ارزش ويژه ای می داده اند

 پديده ای باستانی است و به باستانيان می پيوندد،            فرخفرخفرخفرخ مانند   هماهماهماهماو چون   
 باشد و يا سايه اش بر سر         شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  نمی تواند تننامه ای چکامه ی       

 باشد، نيازی به سايه ای بال        انگريزانگريزانگريزانگريزو کسی که زير سايه ای        .   بيافتد درانیدرانیدرانیدرانی
  .نداردهما هما هما هما 

 ندارد، خودش را    سايه بال هما  سايه بال هما  سايه بال هما  سايه بال هما  جايی هم که سراينده ای اين ديوان نيازی به          
 برگه( می يابد     بهشت زرتشت   بهشت زرتشت   بهشت زرتشت   بهشت زرتشت  در زير سايه ای دلبر و يا زير سايه ای سرو دم           

٧١:(  

  کی خيال  سايه بال هما  دارد  شجاعکی خيال  سايه بال هما  دارد  شجاعکی خيال  سايه بال هما  دارد  شجاعکی خيال  سايه بال هما  دارد  شجاع

  بر سر او سايه آن قامت رعنا خوشستبر سر او سايه آن قامت رعنا خوشستبر سر او سايه آن قامت رعنا خوشستبر سر او سايه آن قامت رعنا خوشست

      

  تارنمای انديشه های پارسی *

 
  ؟ “شاه شجاع” کدام ٣



  

  ::::پانزدهمپانزدهمپانزدهمپانزدهم

  کاربرد واژه ی مهرکاربرد واژه ی مهرکاربرد واژه ی مهرکاربرد واژه ی مهر
، که آرش پيمان، نرم     مهرمهرمهرمهر.   است زرتشتزرتشتزرتشتزرتشت ايزد باستانی ايرانيان پيش از        *مهرمهرمهرمهر

. ردگار همه خدايان باستانی است     دلی، مردانگی و دوستی را می دهد، پرو         
درخشان (و شيد   )  خدا(خورشيد از دو واژه ی خور       .   است مهرمهرمهرمهرخورشيد نماد   

 در  خدای جاويد خدای جاويد خدای جاويد خدای جاويد .   را می دهد   خدای جاويد خدای جاويد خدای جاويد خدای جاويد درست شده است، آرش     )  و جاويد 
پيش از زرتشت ايرانيان دين      .  (ديرند باستان پرستشگاه ايرانيان بوده است      

بود، اين دين چندتا پرستی را         مهر  مهر  مهر  مهر  چند خدايی داشتند، که ايزد همه          
  .) به دين يکتا پرستی دگرگون کردزرتشتزرتشتزرتشتزرتشت

و خدای خورشيد، ) پروردگار همه خدايان (مهرمهرمهرمهر بر پايه ای پرستش آيين مهرآيين مهرآيين مهرآيين مهر
  . دادگری، پيمان، نرم دلی و مردانگی پايه گزاری شد

 از جهان نوين گم شده است، در        آيين مهر آيين مهر آيين مهر آيين مهر  می دانست، که     شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع چون  
  :  سروده است
	١برگه 

  شجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداری

  که رسم مهر و آيين مروت از جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از جهان گم شد

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع   نيست، زيرا     شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   است،   آيين مهر آيين مهر آيين مهر آيين مهر آنکه به آرزوی     
  !واروارواروار مردانهمردانهمردانهمردانه و نه هم نرم دلنرم دلنرم دلنرم دل، نه پيمانپيمانپيمانپيمان بود، نه با دادگردادگردادگردادگر نه درانیدرانیدرانیدرانی

   

  

  کوم  .  تارنمای پرزيين فوروم* 


  ؟ “شاه شجاع”م  کدا	



  ::::شانزدهمشانزدهمشانزدهمشانزدهم

  کاربرد واژه ی خراباتکاربرد واژه ی خراباتکاربرد واژه ی خراباتکاربرد واژه ی خرابات
خور همان خورشيد يا    .   ساخته شده است   آباتآباتآباتآبات و   خورخورخورخور از دو واژه ای      *خراباتخراباتخراباتخرابات

خدای جاويد است و آبات، آباد و آبادی می باشد، در آبادی يا جايی که                    
خورشيد را می پرستيدند، پرستشگاه خورشيد يا پرستشگاه خدای جاويد يا            

 است و مهر     مهرمهرمهرمهرخورشيد يا خدای جاويد نماينده ای         .  د می گفتن  خراباتخراباتخراباتخرابات
  .پروردگار همه ای خدايان باستانی ايرانيان بود

 را به ميخانه و ميکده برگردان کرده اند و به آن ريشه خراباتخراباتخراباتخراباتدر واژه نامه ها 
.  پيوندی به ويرانه ندارد    خراباتخراباتخراباتخرابات.   را داده اند   خرابخرابخرابخراب و   خرباتخرباتخرباتخربات،  خربهخربهخربهخربهای تازی   

 خراباتخراباتخراباتخراباتناگزير در   .  دای جاويد يا خورشيد بوده است        پرستشگاه خ  خراباتخراباتخراباتخرابات
 را هم ميکده و هم پرستشگاه          خراباتخراباتخراباتخراباتميگساری هم ميشده، که ميتوان        

 خراباتخراباتخراباتخراباتاز اينکه می گساران خود را ويران می کردند، به واژه ای                  .  ناميد
 خراباتخراباتخراباتخرابات ديده می شود، که          حافظحافظحافظحافظدر تک چکامه ای        .  پيوندی ندارد 

آن روشنی خدا، پديده ای تابان يا خورشيد را          در   او    او    او    او   پرستشگاهی است، که  
  . می بيند

   ::::حافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازی

  در خرابات مغان نور خدا می بينم در خرابات مغان نور خدا می بينم در خرابات مغان نور خدا می بينم در خرابات مغان نور خدا می بينم 

  اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينماين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينماين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينماين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم

  

   تارنمای خخبرگزاری کتاب ايران   *

  



  ؟ “شاه شجاع” کدام 



  

  

  مقام اصلی ما گوشه خورآباد استمقام اصلی ما گوشه خورآباد استمقام اصلی ما گوشه خورآباد استمقام اصلی ما گوشه خورآباد است: : : : يايايايا

  ت کرد ت کرد ت کرد ت کرد خداش خير دهاد آنکه اين عمارخداش خير دهاد آنکه اين عمارخداش خير دهاد آنکه اين عمارخداش خير دهاد آنکه اين عمار

او از سه    .   هم پرستشگاه است و هم ميکده         خراباتخراباتخراباتخرابات  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع در نزد    
  ): ٩٠برگه ( راهنمايی می جويد پير خراباتپير خراباتپير خراباتپير خراباتپرستشگاه نام می برد و از 

   ترسايان ترسايان ترسايان ترسايانديرديرديردير روم يا به  روم يا به  روم يا به  روم يا به کعبهکعبهکعبهکعبهبه سوی به سوی به سوی به سوی 

   تا چه ارشاد  است تا چه ارشاد  است تا چه ارشاد  است تا چه ارشاد  استخراباتخراباتخراباتخراباتبگو به پير بگو به پير بگو به پير بگو به پير 

٨
برگه (راه را خودش بر می گزيند و می سرايد مگر مگر مگر مگر  :(  

  جد   ميروم   سوی   خراباتجد   ميروم   سوی   خراباتجد   ميروم   سوی   خراباتجد   ميروم   سوی   خراباتز مسز مسز مسز مس

  که ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام است

 خراباتخراباتخراباتخرابات پا ميگزارد، خودش را سردار رندان        خراباتخراباتخراباتخرابات به    شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع   شاه شجاع  و هنگامی 
  ):١٩٧برگه (در می يابد و مستانه فرياد بر می آورد، که 

  درين   دير مغان  پر   خراباتدرين   دير مغان  پر   خراباتدرين   دير مغان  پر   خراباتدرين   دير مغان  پر   خرابات

  چو من رندی می آشامی نداردچو من رندی می آشامی نداردچو من رندی می آشامی نداردچو من رندی می آشامی ندارد

 رفتارش نشان داد، که به کدام پرستشگاه می           در کردار و   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 نمی توانست از سنی     اواواواو آمده است،    واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   واقعات شاه شجاع درانی   چنانکه در   .  رود

 گروهی از مردم را     شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  .   برود خراباتخراباتخراباتخراباتگری اش بگزرد و به سوی       
رند رند رند رند  سر از تن جدا کرد، پس خرد نمی پزيرد، که خودش               ميخوارگیميخوارگیميخوارگیميخوارگیبه نام   

 است، با   آتش پرستان آتش پرستان آتش پرستان آتش پرستان  پرستشگاه   دير ترسايان دير ترسايان دير ترسايان دير ترسايان و چون   .  شد بوده با  می آشامی می آشامی می آشامی می آشامی 
پس کسی که اين چکامه ها را سروده است،          .   بيگانه است  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  

  . سرسپرده ای انگريز هاشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی بوده است و نه رند خراباتیرند خراباتیرند خراباتیرند خراباتی

  


   ؟ “شاه شجاع” کدام �



  ::::هپدهمهپدهمهپدهمهپدهم

  کاربرد واژه ی مغکاربرد واژه ی مغکاربرد واژه ی مغکاربرد واژه ی مغ
  ل جانان جرعه میل جانان جرعه میل جانان جرعه میل جانان جرعه میشجاع از لعشجاع از لعشجاع از لعشجاع از لع:   آمده است٢١در برگه 

  من   از  پير مغان  دارم   تمنامن   از  پير مغان  دارم   تمنامن   از  پير مغان  دارم   تمنامن   از  پير مغان  دارم   تمنا

 و به    )  تارنمای انديشه های پارسی      (  مغ  مغ  مغ  مغ در دانش نوشتار کهن، به زرتشتيان       
 آتش پرستی است، که      مغمغمغمغ.   می گفتند  پير مغان پير مغان پير مغان پير مغان زرتشت، پيامبر زرتشتيان    

 رندی است، که     مغمغمغمغ.  پيشه ای روشن نگهداشتن آتش را در آتشکده دارد           
، اوستايی  مگوشمگوشمگوشمگوش يا   مگومگومگومگو  مغ،مغ،مغ،مغ،در پارسی باستان به     .  استپيشه اش روشنگری    

، در زبان   مگوسمگوسمگوسمگوس، در زبان التين     ماگوسماگوسماگوسماگوس، يونانی ها    مجوشامجوشامجوشامجوشا، آرامی ها    مغومغومغومغوها  
  .  می گويندمجوسمجوسمجوسمجوس و در زبان عربی ماجيکماجيکماجيکماجيک، ماگيکماگيکماگيکماگيکهای اروپايی 

چنان در کيش گرايی و انگريز زدگی فرو رفته بود، که همه شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی 
  !پير مغانپير مغانپير مغانپير مغان می کرد و نه از انگريز تمناانگريز تمناانگريز تمناانگريز تمناپير پير پير پير چيز را از 

  :می سرايد)١٠٠(برگه (آنکه 

  به جز ساغر   ندارم   آرزويیبه جز ساغر   ندارم   آرزويیبه جز ساغر   ندارم   آرزويیبه جز ساغر   ندارم   آرزويی

  سرم خاک در پير مغان استسرم خاک در پير مغان استسرم خاک در پير مغان استسرم خاک در پير مغان است

 باشد و نه هم آرزوی ساغر آرزوی ساغر آرزوی ساغر آرزوی ساغر  نيست، زيرا نه او می توانست به         شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
 و سنيانسنيانسنيانسنيان، بهره جويی از انگريزانگريزانگريزانگريزکسی که با زور .  سر و کاری داشتپير مغانپير مغانپير مغانپير مغانبا 

  ):٣٨برگه ( سرخ کاله ها به پادشاهی برسد، کی می سرايد جام میجام میجام میجام میشکستن 

  بنده ای پير مغانم از دل و جان  ای شجاعبنده ای پير مغانم از دل و جان  ای شجاعبنده ای پير مغانم از دل و جان  ای شجاعبنده ای پير مغانم از دل و جان  ای شجاع

  هست اميد آنکه نوشم از کفش يک جام راهست اميد آنکه نوشم از کفش يک جام راهست اميد آنکه نوشم از کفش يک جام راهست اميد آنکه نوشم از کفش يک جام را
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  ::::هژدهمهژدهمهژدهمهژدهم

  کاربرد واژه ی بادهکاربرد واژه ی بادهکاربرد واژه ی بادهکاربرد واژه ی باده
  زاهد به کعبه رفت و برهمن به بتکدهزاهد به کعبه رفت و برهمن به بتکدهزاهد به کعبه رفت و برهمن به بتکدهزاهد به کعبه رفت و برهمن به بتکده

  ما را به کوی باده فروشان مقام شدما را به کوی باده فروشان مقام شدما را به کوی باده فروشان مقام شدما را به کوی باده فروشان مقام شد

جايگزيند، زيرا  به کوی باده فروشان     به کوی باده فروشان     به کوی باده فروشان     به کوی باده فروشان      هيچگاه نمی توانست     ه شجاع درانی  ه شجاع درانی  ه شجاع درانی  ه شجاع درانی  شاشاشاشا
سبب ظاهری در برهمی     سبب ظاهری در برهمی     سبب ظاهری در برهمی     سبب ظاهری در برهمی     ...  ...  ...  ...   آمده است، که      *شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی    واقعاتواقعاتواقعاتواقعاتدر  

سلطنت شاه محمود همين بود که مردم قزلباش خمر خواری و بد کرداری و سلطنت شاه محمود همين بود که مردم قزلباش خمر خواری و بد کرداری و سلطنت شاه محمود همين بود که مردم قزلباش خمر خواری و بد کرداری و سلطنت شاه محمود همين بود که مردم قزلباش خمر خواری و بد کرداری و 
   ............سب اصحاب و کار های ناصواب برمال می کردند سب اصحاب و کار های ناصواب برمال می کردند سب اصحاب و کار های ناصواب برمال می کردند سب اصحاب و کار های ناصواب برمال می کردند 

، که  بدکرداربدکرداربدکرداربدکردار، ايشان را نه تنها       شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانتش به جان    کسی که در افروختن آ    
   بگزارد؟ميفروشانميفروشانميفروشانميفروشان هم بداند، چگونه می تواند پای به کوی ميخوارهميخوارهميخوارهميخواره

 بر شيعيان و    شوريدنشوريدنشوريدنشوريدن ها در زمينه سازی های       انگريزانگريزانگريزانگريز که با    شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
برگه ( دست داشته باشد، نمی سرايد        ميخوارهميخوارهميخوارهميخواره شان به نام بدکاره و        بدنامیبدنامیبدنامیبدنامی
١٠٩ :(  

  عشق ميکوشم گه شراب می نوشمعشق ميکوشم گه شراب می نوشمعشق ميکوشم گه شراب می نوشمعشق ميکوشم گه شراب می نوشمگه به گه به گه به گه به 

  طعنه ام مزن زاهد موسم  جوانی  هاستطعنه ام مزن زاهد موسم  جوانی  هاستطعنه ام مزن زاهد موسم  جوانی  هاستطعنه ام مزن زاهد موسم  جوانی  هاست

  :٣١٠و يا در برگه     

  تسبيح و نماز خودتسبيح و نماز خودتسبيح و نماز خودتسبيح و نماز خود) ) ) ) بهبهبهبه((((چه می نازی ای زاهد ز چه می نازی ای زاهد ز چه می نازی ای زاهد ز چه می نازی ای زاهد ز 

  بهشت و حور رضوان  از تو  و  ديدار يار از منبهشت و حور رضوان  از تو  و  ديدار يار از منبهشت و حور رضوان  از تو  و  ديدار يار از منبهشت و حور رضوان  از تو  و  ديدار يار از من

  

   واقعات شاه شجاع ١١برگه  *
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ی خواهد به پادشاهی برسد و       بهر روی، سخن بر سر اينست، که کسيکه م          
 ببيند، هيچگاه نمی     ميخوارگیميخوارگیميخوارگیميخوارگی را در     شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  شاه محمود درانی  بربادی پادشاهی   

  بده ساقی شرابی تا کنم نوشبده ساقی شرابی تا کنم نوشبده ساقی شرابی تا کنم نوشبده ساقی شرابی تا کنم نوش): ٢٣٣برگه (سرايد 

  مگر  گردد  غم حالم فراموشمگر  گردد  غم حالم فراموشمگر  گردد  غم حالم فراموشمگر  گردد  غم حالم فراموش

 سخن نمی راندند و      ميخوارگیميخوارگیميخوارگیميخوارگیانگريز ها که مردم پيشرفته ای بودند، از            
 شان را از باده خواران بر نمی افغانیافغانیافغانیافغانیای هيچگاه دستنشانده و خود فروخته ه

  .  که سرسپرده و اميد انگريز ها بودشجاع شاه درانیشجاع شاه درانیشجاع شاه درانیشجاع شاه درانیگزيدند، چه رسد به 

تا سده های هفت و هشت هنوز کم و بيشی ميخانه و ميفروش در کوچه و                  
شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  پسکوچه های پارسيان ديده می شد، مگر در سده ای زيست                

نستان را ترک و تازی ها از باده خواری و             سرزمين های ايران و افغا      درانیدرانیدرانیدرانی
زاهد و محتسب   زاهد و محتسب   زاهد و محتسب   زاهد و محتسب   در سده های هفت و هشت        .  باده فروشی پاک کرده بودند    

برگه ( شان را می شکستند       مينای می مينای می مينای می مينای می باده خواران را سرزنش می کردند و         
٣
  شکستی محتسب مينای می را      دل زار من شيدا شکستیشکستی محتسب مينای می را      دل زار من شيدا شکستیشکستی محتسب مينای می را      دل زار من شيدا شکستیشکستی محتسب مينای می را      دل زار من شيدا شکستی  ): ٩

 شکستن مينای می نبود، سخن از        سخن از  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  مگر در روزگار    
  ): ٢٢٣برگه (کسی هم دل و گرده آن را نداشت، که بسرايد . سنگسار بود

  روزيکه نيست باده ای گلگون به دست منروزيکه نيست باده ای گلگون به دست منروزيکه نيست باده ای گلگون به دست منروزيکه نيست باده ای گلگون به دست من

  آن   روز  گوييا   نبود   در   شمار   عمرآن   روز  گوييا   نبود   در   شمار   عمرآن   روز  گوييا   نبود   در   شمار   عمرآن   روز  گوييا   نبود   در   شمار   عمر

. استشاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی     پديده ای کهن سال تر از روزگار           طعنه ی  زاهد    طعنه ی  زاهد    طعنه ی  زاهد    طعنه ی  زاهد    
.  هنوز در پارس می زيستند      زردشتيانزردشتيانزردشتيانزردشتيانی کرد،    سرزنش م   زاهد  زاهد  زاهد  زاهد هنگامی که 
 را می شنيدند، به آتشکده ای شان می رفتند، باده            زاهدزاهدزاهدزاهد سرزنش   زردشتيانزردشتيانزردشتيانزردشتيان

  ای شان را می نوشيدند و نام پارسی شان را نگه ميداشتند و در برابر همه ی
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  .اين کنش ها  باج و گزيت می پرداختند

  : آمده است٣١٠در برگه 

  اگر سرشار و بد مستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بد مستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بد مستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بد مستم مکن عيب من ای زاهد

  اساس  ظاهری  از تو،  شراب خوشگوار از  مناساس  ظاهری  از تو،  شراب خوشگوار از  مناساس  ظاهری  از تو،  شراب خوشگوار از  مناساس  ظاهری  از تو،  شراب خوشگوار از  من

 چنين چکامه ای می سرود، سرش را        شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر کسی در روزگار     
شاه شاه شاه شاه يا خود . از تن جدا می کرد) دست نشانده ای انگريز ها(آخوند مير واعظ آخوند مير واعظ آخوند مير واعظ آخوند مير واعظ 

  .می گزاشت که سنيان سنگسارش کنندشجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

   در تاخت و تازش به جان می گساران روشن ساخت، که شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی

اگر او در سرودن چکامه هم شايستگی می داشت، نمی توانست بسرايد                  
  دمی که ساقی من باده را به جام کنددمی که ساقی من باده را به جام کنددمی که ساقی من باده را به جام کنددمی که ساقی من باده را به جام کند   ):٧	١برگه (

  به  نيم   جرعه   کار  من  تمام  کندبه  نيم   جرعه   کار  من  تمام  کندبه  نيم   جرعه   کار  من  تمام  کندبه  نيم   جرعه   کار  من  تمام  کند

 تن جدا کرده بودند،      از ميخوارهميخوارهميخوارهميخوارهزيرا نخست مردمی که هزاران سر را به نام           
 ها نمی   انگريزانگريزانگريزانگريزدوديگر  .  پيش از همه سر خودش را بر سر نيزه می کردند             

  .توانستند از او بهره ای ببرند

که در آن ميگساران تشنه لب               است،گلستان  گلستان  گلستان  گلستان  در چکامه ای زير سخن از         
  ):٣١١برگه (چشمبراه باده ريزان لم داده اند 

  در گلستاندر گلستاندر گلستاندر گلستانکباب گشتم   ز بی شرابی  کجاست ساقی که کباب گشتم   ز بی شرابی  کجاست ساقی که کباب گشتم   ز بی شرابی  کجاست ساقی که کباب گشتم   ز بی شرابی  کجاست ساقی که 

  به گردش آرد   پياله ای می   خبر بگيرد    ز می پرستانبه گردش آرد   پياله ای می   خبر بگيرد    ز می پرستانبه گردش آرد   پياله ای می   خبر بگيرد    ز می پرستانبه گردش آرد   پياله ای می   خبر بگيرد    ز می پرستان

 در کجا و در چه هنگامی بوده است؟ چون پادشاهی        گلستانگلستانگلستانگلستاننميدانم که اين    
 چنان کوتاه و پر آشوب بود، که جای و گنجايش تشنه               شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  

باده تپه های پشاور و دربار انگريز ها هم نه جای            .  لبان می گسار را نداشت    
  .گساری بود و نه هم نهادی برای تشنه لبان درست شده بود
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  ::::نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهم

  کاربرد واژه ی نجفکاربرد واژه ی نجفکاربرد واژه ی نجفکاربرد واژه ی نجف
  حقه را سربسته ديدم همچو سر نو کشفحقه را سربسته ديدم همچو سر نو کشفحقه را سربسته ديدم همچو سر نو کشفحقه را سربسته ديدم همچو سر نو کشف:  آمده است١١	در برگه 

  در ميانش چيده گوهر های چون در نجفدر ميانش چيده گوهر های چون در نجفدر ميانش چيده گوهر های چون در نجفدر ميانش چيده گوهر های چون در نجف

يان در  ، نخستين پيشوای شيع   علیعلیعلیعلیآرامگاه  .   نام شهری در عراق است     *نجفنجفنجفنجف
  . نجف است

 سنگ سفيدی است، که در ميان آن رشته های سياهی به چشم                در نجف در نجف در نجف در نجف 
  . استعلیعلیعلیعلی، گويا آن رشته ها موی سياه شيعيانشيعيانشيعيانشيعياناز ديدگاه . می خورد

 نباشد، دو ديگر شمشير     سنیسنیسنیسنیاين چکامه از کسی می تواند باشد، که نخست          
 که بر پيروان    رانیرانیرانیرانیشاه شجاع د  شاه شجاع د  شاه شجاع د  شاه شجاع د  از  .   در نياورده باشد   در نجف در نجف در نجف در نجف در برابر پيروان    

را در نجف در نجف در نجف در نجف  دانست، به دور است که بدکردار و ميخوارهبدکردار و ميخوارهبدکردار و ميخوارهبدکردار و ميخواره تاخت و ايشان را علیعلیعلیعلی
  . به چکامه اش بياورد

  

  

  

   لغت نامه دهخدا *
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  ::::بيستمبيستمبيستمبيستم

  کاربرد واژه ی کربالکاربرد واژه ی کربالکاربرد واژه ی کربالکاربرد واژه ی کربال
  

  :آمده است ٢٣٢در برگه 

  جان  داده  اند  بهر  تو  عشاق   تشنه   لبجان  داده  اند  بهر  تو  عشاق   تشنه   لبجان  داده  اند  بهر  تو  عشاق   تشنه   لبجان  داده  اند  بهر  تو  عشاق   تشنه   لب

  شتگان    باديه ای   کربال     بپرسشتگان    باديه ای   کربال     بپرسشتگان    باديه ای   کربال     بپرسشتگان    باديه ای   کربال     بپرسزين   کزين   کزين   کزين   ک

آرامگاه پيشوای سوم شيعيان در     .   است عراقعراقعراقعراق نام شهری در سرزمين       *کربالکربالکربالکربال
  .اين شهر است

 پسر  حسينحسينحسينحسين خورشيدی در اين شهر جنگ خونينی ميان سپاه           ٩
در سال   
درگرفت، که به کشته     )  سنييانسنييانسنييانسنييان( پسر معاويه     يزيديزيديزيديزيدو سپاه   )  شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان(علی  
 شيعيانشيعيانشيعيانشيعياناز اينرو اين شهر و اين رخداد برای         .  جاميدو يارانش ان   حسين    حسين    حسين    حسين   شدن

  ::::موالنا جالل الدين رومیموالنا جالل الدين رومیموالنا جالل الدين رومیموالنا جالل الدين رومیبه گفته ای . ورجاوند و ارزشمند است

  ناله و نوحه کنند اندر بکاناله و نوحه کنند اندر بکاناله و نوحه کنند اندر بکاناله و نوحه کنند اندر بکا

  شيعه عاشورا برای  کربالشيعه عاشورا برای  کربالشيعه عاشورا برای  کربالشيعه عاشورا برای  کربال

.  ياد شده است   کربالکربالکربالکربال چهار بار از     شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع در ديوان   !   سنی شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع و نه   
 داشته  رخداد کربال رخداد کربال رخداد کربال رخداد کربال و  کربال  کربال  کربال  کربال   پيوندی به    سراينده ای اين چکامه ها می تواند       

 نمی تواند به آن پيوندی داشته باشد، زيرا             شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   باشد، مگر    
  . بهره های بسياری برده استشيعيانشيعيانشيعيانشيعيان بر سنييانسنييانسنييانسنيياننخست خودش از شوريدن 

  

   تار نمای کربال عرش خدا*

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٢



  

 واقعات شاه شجاع درانی  واقعات شاه شجاع درانی  واقعات شاه شجاع درانی  واقعات شاه شجاع درانی وانی انی انی انی سردار جانخان درسردار جانخان درسردار جانخان درسردار جانخان در نامه اینامه اینامه اینامه ایدوديگر از تننامه ی 
 پيوند خوبی داشتند و نه هم به        شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان نه با    درانی ها درانی ها درانی ها درانی ها چنان بر می آيد، که      
 پنج تايی پنج تايی پنج تايی پنج تايی سه ديگر در بخش     .   ارزش می دادند   شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانپديده های ورجاوند    

 و به ويژه    سنييانسنييانسنييانسنييان ها چه پيوندی با      صفویصفویصفویصفویخواهيد ديد، که    )  مخمسات(ها  
  .  داشتند..) ..) ..) ..) ....درانی و درانی و درانی و درانی و ((((قندهاری قندهاری قندهاری قندهاری خاندان های 

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع   نمی تواند از     کربالکربالکربالکربالاين پديده ها آشکار می سازد، که چکامه های          
  : آمده است�٢٢در برگه .  باشددرانیدرانیدرانیدرانی

١  
  آن  دلبر  من کجا است امروزآن  دلبر  من کجا است امروزآن  دلبر  من کجا است امروزآن  دلبر  من کجا است امروز

  پنهان  ز نظر چرا است  امروزپنهان  ز نظر چرا است  امروزپنهان  ز نظر چرا است  امروزپنهان  ز نظر چرا است  امروز

  دل گشت  شکسته  از فراقشدل گشت  شکسته  از فراقشدل گشت  شکسته  از فراقشدل گشت  شکسته  از فراقش

  چون  بلبل بی نوا  است  امروزچون  بلبل بی نوا  است  امروزچون  بلبل بی نوا  است  امروزچون  بلبل بی نوا  است  امروز

  من غير  او  هر طرف  که بينممن غير  او  هر طرف  که بينممن غير  او  هر طرف  که بينممن غير  او  هر طرف  که بينم

  ندر   نظرم   بال   است  امروزندر   نظرم   بال   است  امروزندر   نظرم   بال   است  امروزندر   نظرم   بال   است  امروزاااا

  صد  کشته به هر  طرف  فتادهصد  کشته به هر  طرف  فتادهصد  کشته به هر  طرف  فتادهصد  کشته به هر  طرف  فتاده

  اين دشت چو کربال است امروزاين دشت چو کربال است امروزاين دشت چو کربال است امروزاين دشت چو کربال است امروز

  گويا   به   سرم    قيامت   آمدگويا   به   سرم    قيامت   آمدگويا   به   سرم    قيامت   آمدگويا   به   سرم    قيامت   آمد

  کان يار  ز من  جدا است امروزکان يار  ز من  جدا است امروزکان يار  ز من  جدا است امروزکان يار  ز من  جدا است امروز

  هر چند  شجاع  پادشاه   استهر چند  شجاع  پادشاه   استهر چند  شجاع  پادشاه   استهر چند  شجاع  پادشاه   است

  بر درگه  تو   گدا است   امروزبر درگه  تو   گدا است   امروزبر درگه  تو   گدا است   امروزبر درگه  تو   گدا است   امروز

  

  

  ؟“شاه شجاع” کدام �٣



  

   

٢  
  : آمده است٢٣٢در برگه 

  دشاه  حسن  ز حال   گدا   بپرسدشاه  حسن  ز حال   گدا   بپرسدشاه  حسن  ز حال   گدا   بپرسدشاه  حسن  ز حال   گدا   بپرسای  پاای  پاای  پاای  پا

  آخر   ز  دلفگاری    اين   مبتال    بپرسآخر   ز  دلفگاری    اين   مبتال    بپرسآخر   ز  دلفگاری    اين   مبتال    بپرسآخر   ز  دلفگاری    اين   مبتال    بپرس

  ای غنچه ی مراد چو خندان شدی به باغای غنچه ی مراد چو خندان شدی به باغای غنچه ی مراد چو خندان شدی به باغای غنچه ی مراد چو خندان شدی به باغ

  از  بلبالن   خسته دل   و  بينوا  بپرساز  بلبالن   خسته دل   و  بينوا  بپرساز  بلبالن   خسته دل   و  بينوا  بپرساز  بلبالن   خسته دل   و  بينوا  بپرس

  آگه  اگر چه   از دل پر خون من نه ایآگه  اگر چه   از دل پر خون من نه ایآگه  اگر چه   از دل پر خون من نه ایآگه  اگر چه   از دل پر خون من نه ای

  يک شمه ای  برای خدا  از حنا بپرسيک شمه ای  برای خدا  از حنا بپرسيک شمه ای  برای خدا  از حنا بپرسيک شمه ای  برای خدا  از حنا بپرس

  جان داده  اند بهر  تو عشاق تشنه  لبجان داده  اند بهر  تو عشاق تشنه  لبجان داده  اند بهر  تو عشاق تشنه  لبجان داده  اند بهر  تو عشاق تشنه  لب

  تگان  باديه ی  کربال  بپرستگان  باديه ی  کربال  بپرستگان  باديه ی  کربال  بپرستگان  باديه ی  کربال  بپرسزين   کشزين   کشزين   کشزين   کش

  احوال  پرسی  دل  غمگين  نمی  کنیاحوال  پرسی  دل  غمگين  نمی  کنیاحوال  پرسی  دل  غمگين  نمی  کنیاحوال  پرسی  دل  غمگين  نمی  کنی

  رنجور   عشق  را  ز  برای   خدا  بپرسرنجور   عشق  را  ز  برای   خدا  بپرسرنجور   عشق  را  ز  برای   خدا  بپرسرنجور   عشق  را  ز  برای   خدا  بپرس

  در  بحر   غم  دل  من  غمديده  می تپددر  بحر   غم  دل  من  غمديده  می تپددر  بحر   غم  دل  من  غمديده  می تپددر  بحر   غم  دل  من  غمديده  می تپد

  ای  آشنا   ز  حال   دل    آشنا   بپرسای  آشنا   ز  حال   دل    آشنا   بپرسای  آشنا   ز  حال   دل    آشنا   بپرسای  آشنا   ز  حال   دل    آشنا   بپرس

  در  مشرب تو پيشه ی  جور و  جفا بود در  مشرب تو پيشه ی  جور و  جفا بود در  مشرب تو پيشه ی  جور و  جفا بود در  مشرب تو پيشه ی  جور و  جفا بود 

  شه شجاع شيوه ی مهر و  وفا بپرسشه شجاع شيوه ی مهر و  وفا بپرسشه شجاع شيوه ی مهر و  وفا بپرسشه شجاع شيوه ی مهر و  وفا بپرس) ) ) ) ازازازاز((((

  

  

  

  

          

  ؟ “شاه شجاع”دام  ک	�    



٣  
  : آمده است٣٧	در برگه 

  شب که به خانه ام رسيد آن بت مست مه لقاشب که به خانه ام رسيد آن بت مست مه لقاشب که به خانه ام رسيد آن بت مست مه لقاشب که به خانه ام رسيد آن بت مست مه لقا

  کرد   به  پا  ز  غنج  و ناز  محشر  فتنه و بالکرد   به  پا  ز  غنج  و ناز  محشر  فتنه و بالکرد   به  پا  ز  غنج  و ناز  محشر  فتنه و بالکرد   به  پا  ز  غنج  و ناز  محشر  فتنه و بال

  گه  به  کرشمه  سر بريد  گاه  به  عشوه و اداگه  به  کرشمه  سر بريد  گاه  به  عشوه و اداگه  به  کرشمه  سر بريد  گاه  به  عشوه و اداگه  به  کرشمه  سر بريد  گاه  به  عشوه و ادا

  کشت  هزار  عشقباز  چون    شهدای   کربالکشت  هزار  عشقباز  چون    شهدای   کربالکشت  هزار  عشقباز  چون    شهدای   کربالکشت  هزار  عشقباز  چون    شهدای   کربال

  : برای بار چهارم آمده است	٨در برگه 

  ت نامه ی مهر و وفا خواهم نوشتت نامه ی مهر و وفا خواهم نوشتت نامه ی مهر و وفا خواهم نوشتت نامه ی مهر و وفا خواهم نوشتگر به  سويگر به  سويگر به  سويگر به  سوي

  در قفايش  قصه ی جور و جفا خواهم  نوشتدر قفايش  قصه ی جور و جفا خواهم  نوشتدر قفايش  قصه ی جور و جفا خواهم  نوشتدر قفايش  قصه ی جور و جفا خواهم  نوشت

  در نورديدم   قلم   کاين  قصه ی  درد   فراقدر نورديدم   قلم   کاين  قصه ی  درد   فراقدر نورديدم   قلم   کاين  قصه ی  درد   فراقدر نورديدم   قلم   کاين  قصه ی  درد   فراق

  تا کجا  شرحش  بگويم  تا کجا  خواهم نوشتتا کجا  شرحش  بگويم  تا کجا  خواهم نوشتتا کجا  شرحش  بگويم  تا کجا  خواهم نوشتتا کجا  شرحش  بگويم  تا کجا  خواهم نوشت

  شکوه ی بيدادت  ای  بيدادگر  از حد گزشتشکوه ی بيدادت  ای  بيدادگر  از حد گزشتشکوه ی بيدادت  ای  بيدادگر  از حد گزشتشکوه ی بيدادت  ای  بيدادگر  از حد گزشت

  اين شکايت  های  بيحد جا به جا بايد نوشتاين شکايت  های  بيحد جا به جا بايد نوشتاين شکايت  های  بيحد جا به جا بايد نوشتاين شکايت  های  بيحد جا به جا بايد نوشت

  يدی شکستيدی شکستيدی شکستيدی شکستشيشه ی اميد من از سنگ  نومشيشه ی اميد من از سنگ  نومشيشه ی اميد من از سنگ  نومشيشه ی اميد من از سنگ  نوم

  وز  اميد  و  نااميدی  ها چها   خواهم نوشتوز  اميد  و  نااميدی  ها چها   خواهم نوشتوز  اميد  و  نااميدی  ها چها   خواهم نوشتوز  اميد  و  نااميدی  ها چها   خواهم نوشت

  از  زبان   صد هزاران  خامه  ها  و   نامه  هااز  زبان   صد هزاران  خامه  ها  و   نامه  هااز  زبان   صد هزاران  خامه  ها  و   نامه  هااز  زبان   صد هزاران  خامه  ها  و   نامه  ها

  دفتر   غم    ز ابتدا  تا  انتها   خواهم نوشتدفتر   غم    ز ابتدا  تا  انتها   خواهم نوشتدفتر   غم    ز ابتدا  تا  انتها   خواهم نوشتدفتر   غم    ز ابتدا  تا  انتها   خواهم نوشت

  کشته گرديدم ز غم لب تشنه در دشت فراقکشته گرديدم ز غم لب تشنه در دشت فراقکشته گرديدم ز غم لب تشنه در دشت فراقکشته گرديدم ز غم لب تشنه در دشت فراق

  نام  خود  در  کشتگان  کربال خواهم نوشتنام  خود  در  کشتگان  کربال خواهم نوشتنام  خود  در  کشتگان  کربال خواهم نوشتنام  خود  در  کشتگان  کربال خواهم نوشت

  گر بمانم  زنده  از دست   فراقش  شه شجاعگر بمانم  زنده  از دست   فراقش  شه شجاعگر بمانم  زنده  از دست   فراقش  شه شجاعگر بمانم  زنده  از دست   فراقش  شه شجاع

  اين شکايت نامه از سر تا به پا خواهم نوشتاين شکايت نامه از سر تا به پا خواهم نوشتاين شکايت نامه از سر تا به پا خواهم نوشتاين شکايت نامه از سر تا به پا خواهم نوشت

              

    �
  ؟ “شاه شجاع” کدام 



  ::::بيست و يکمبيست و يکمبيست و يکمبيست و يکم

  گزشتن از دينگزشتن از دينگزشتن از دينگزشتن از دين
  : آمده است٨
در برگه 

  ز  مسجد  می روم  سوی خراباتز  مسجد  می روم  سوی خراباتز  مسجد  می روم  سوی خراباتز  مسجد  می روم  سوی خرابات

  که ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام استکه ساقی را می باقی به جام است

  : ٢	٢يا در برگه 

  دگر به صومعه و کعبه  اش نباشد کاردگر به صومعه و کعبه  اش نباشد کاردگر به صومعه و کعبه  اش نباشد کاردگر به صومعه و کعبه  اش نباشد کار

  مريد پير مغان گشته است شاه شجاعمريد پير مغان گشته است شاه شجاعمريد پير مغان گشته است شاه شجاعمريد پير مغان گشته است شاه شجاع

 دست از شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی تندرو مانند سنیسنیسنیسنیرد هيچگاه نمی پزيرد، که يک خ
.  بيافتدآفتاب پرستیآفتاب پرستیآفتاب پرستیآفتاب پرستی بيانديشد و يا به گمان خراباتخراباتخراباتخرابات برکشد و دمی به مسجدمسجدمسجدمسجد

  ):١٠٣برگه ( بگزرد و بسرايد ديرديرديردير و مسجدمسجدمسجدمسجدو يا از بهر چشم مست دلدار از 

  سر فرو  نارم به مسجد، دل نمی بندم به ديرسر فرو  نارم به مسجد، دل نمی بندم به ديرسر فرو  نارم به مسجد، دل نمی بندم به ديرسر فرو  نارم به مسجد، دل نمی بندم به دير

  ينت   مرا ديوانه  ساختينت   مرا ديوانه  ساختينت   مرا ديوانه  ساختينت   مرا ديوانه  ساختگردش چشم  خمارگردش چشم  خمارگردش چشم  خمارگردش چشم  خمار

 پناه  شيعهشيعهشيعهشيعه يا   سنیسنیسنیسنیمی توانست به يکی از کيش های        شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شايد  
 خويش  ديندينديندينببرد و ديگری را در چکامه اش بکوبد، مگر آيا می توانست با                 

؟ باز در سرزمين  به مسجد سر فرو نمی آورم به مسجد سر فرو نمی آورم به مسجد سر فرو نمی آورم به مسجد سر فرو نمی آورمچنين برخورد کند و بگويد، که   
، کابل به خاک و خون کشيده        )مير واعظ (  آخوند سنی   آخوند سنی   آخوند سنی   آخوند سنی   که به فرمان يک      

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شود و پادشاه تختش را رها کند، خرد می پزيرد که کسی مانند               
  ):�٢٨برگه (، که بخواهد به پادشاهی برسد، بسرايد درانیدرانیدرانیدرانی

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ��



  فت آن عهد  که  در  کعبه   مجاور بودمفت آن عهد  که  در  کعبه   مجاور بودمفت آن عهد  که  در  کعبه   مجاور بودمفت آن عهد  که  در  کعبه   مجاور بودمر

  حاليا  بر  در ميخانه    نشستم    چه کنمحاليا  بر  در ميخانه    نشستم    چه کنمحاليا  بر  در ميخانه    نشستم    چه کنمحاليا  بر  در ميخانه    نشستم    چه کنم

  ه کنم توبه من از شاهد و میه کنم توبه من از شاهد و میه کنم توبه من از شاهد و میه کنم توبه من از شاهد و میگفته بودم کگفته بودم کگفته بودم کگفته بودم ک

  باز  چون  ساغر  می داد به دستم چه کنمباز  چون  ساغر  می داد به دستم چه کنمباز  چون  ساغر  می داد به دستم چه کنمباز  چون  ساغر  می داد به دستم چه کنم

 روی بگرداند، خودش    کعبهکعبهکعبهکعبهکسی که بر ميخوارگی خويش پافشاری کند، از          
برگه ( فرمانروا بايستد و فرياد زند، که          ديندينديندين بداند و آزادانه در برابر         رندرندرندرندرا  

٢
٣:(  

  شيدا  و  رند  و   عاشقم، شيخ ريايی نيستمشيدا  و  رند  و   عاشقم، شيخ ريايی نيستمشيدا  و  رند  و   عاشقم، شيخ ريايی نيستمشيدا  و  رند  و   عاشقم، شيخ ريايی نيستم

  گرفته به کف، قانون شيطان در بغلگرفته به کف، قانون شيطان در بغلگرفته به کف، قانون شيطان در بغلگرفته به کف، قانون شيطان در بغلتسبيح بتسبيح بتسبيح بتسبيح ب

  چگونه می تواند مردم را گول بزند و به پادشاهی برسد؟

  ):٩٠برگه ( نمی پرسيد، که شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیهيچگاه 

  به سوی کعبه روم يا به دير ترسايانبه سوی کعبه روم يا به دير ترسايانبه سوی کعبه روم يا به دير ترسايانبه سوی کعبه روم يا به دير ترسايان

  بگو  به پير خرابات تا چه ارشاد استبگو  به پير خرابات تا چه ارشاد استبگو  به پير خرابات تا چه ارشاد استبگو  به پير خرابات تا چه ارشاد است

فزار و   برايش بهترين جنگ ا    سنی گری سنی گری سنی گری سنی گری چون او می دانست و آگاه بود، که          
و باز اگر پرسشی هم در ميان می        .  ساده ترين شيوه ای بازی دادن مردم بود       

  !پير خراباتپير خراباتپير خراباتپير خرابات می پرسيد و نه از آخوند مير واعظآخوند مير واعظآخوند مير واعظآخوند مير واعظ ها يا انگريزانگريزانگريزانگريزبود، از 

بدهد، می تواند   ترک ترسايی   ترک ترسايی   ترک ترسايی   ترک ترسايی   گزشته از آن، کسی که دين و دلش را به               
نه در زادگاه    بود و باش داشت و       شيرازشيرازشيرازشيراز در   ترک ترسايی ترک ترسايی ترک ترسايی ترک ترسايی  باشد، چون    شيرازیشيرازیشيرازیشيرازی

  : نا آشنا بودشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاين پديده در زادگاه . شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی

  از پی غارت دين و دل مناز پی غارت دين و دل مناز پی غارت دين و دل مناز پی غارت دين و دل من

  ترک ترسا  پسری می آيدترک ترسا  پسری می آيدترک ترسا  پسری می آيدترک ترسا  پسری می آيد

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٧



  

  

  ::::بيست و دومبيست و دومبيست و دومبيست و دوم

  

  کاربرد نام ايرانکاربرد نام ايرانکاربرد نام ايرانکاربرد نام ايران
  

  : آمده است٢٠٩در برگه 

  ز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چين

  سخير   ايران    کرده   می آيدسخير   ايران    کرده   می آيدسخير   ايران    کرده   می آيدسخير   ايران    کرده   می آيدبه شمشير ادا   تبه شمشير ادا   تبه شمشير ادا   تبه شمشير ادا   ت

 بت   بت   بت   بت   می زييد،  ايرانايرانايرانايراندرون مايه ای اين چکامه روشن می سازد، که دلدار در             
 يا دلبر، که هند و چين را در بند کشيده است، به سوی دلدار می                   يغمايیيغمايیيغمايیيغمايی

 سروده  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر اين چکامه را     .  تازد، تا او را از آن خويش بسازد       
   بتازد؟ايرانايرانايرانايرانبه گرفتن به شمشير ادا به شمشير ادا به شمشير ادا به شمشير ادا ش باشد، نميدانم چرا دلبر

  : آمده است٢٠٩در برگه 

  بت غارتگر جان باز جوالن کرده می آيدبت غارتگر جان باز جوالن کرده می آيدبت غارتگر جان باز جوالن کرده می آيدبت غارتگر جان باز جوالن کرده می آيد

  به جادوی نگه تاراج ايمان کرده می آيدبه جادوی نگه تاراج ايمان کرده می آيدبه جادوی نگه تاراج ايمان کرده می آيدبه جادوی نگه تاراج ايمان کرده می آيد

  

  

  

      

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٨    



  

  

      

      

  نگه تير و ادا خنجر کرشمه تيغ مردم کشنگه تير و ادا خنجر کرشمه تيغ مردم کشنگه تير و ادا خنجر کرشمه تيغ مردم کشنگه تير و ادا خنجر کرشمه تيغ مردم کش

  به قتل عشقبازان وه چه سامان کرده می آيدبه قتل عشقبازان وه چه سامان کرده می آيدبه قتل عشقبازان وه چه سامان کرده می آيدبه قتل عشقبازان وه چه سامان کرده می آيد

  مش نرگس است و زلف چون سنبلمش نرگس است و زلف چون سنبلمش نرگس است و زلف چون سنبلمش نرگس است و زلف چون سنبلرخش گلزار و چشرخش گلزار و چشرخش گلزار و چشرخش گلزار و چش

  سرا پا صورت خود را گلستان کرده می آيدسرا پا صورت خود را گلستان کرده می آيدسرا پا صورت خود را گلستان کرده می آيدسرا پا صورت خود را گلستان کرده می آيد

  ز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چين

  به شمشير ادا تسخير ايران کرده می آيدبه شمشير ادا تسخير ايران کرده می آيدبه شمشير ادا تسخير ايران کرده می آيدبه شمشير ادا تسخير ايران کرده می آيد

  فسون نرگسش يک خانه ی آباد نگزاردفسون نرگسش يک خانه ی آباد نگزاردفسون نرگسش يک خانه ی آباد نگزاردفسون نرگسش يک خانه ی آباد نگزارد

  جهانی از ادا و ناز ويران کرده می آيدجهانی از ادا و ناز ويران کرده می آيدجهانی از ادا و ناز ويران کرده می آيدجهانی از ادا و ناز ويران کرده می آيد

  سهی سرو سرافرازی که دامن می کشد از منسهی سرو سرافرازی که دامن می کشد از منسهی سرو سرافرازی که دامن می کشد از منسهی سرو سرافرازی که دامن می کشد از من

   ناز و ادا سويم خرامان کرده می آيد ناز و ادا سويم خرامان کرده می آيد ناز و ادا سويم خرامان کرده می آيد ناز و ادا سويم خرامان کرده می آيدبه صدبه صدبه صدبه صد

  به روز عيد نبود حاجتش قربانی ديگربه روز عيد نبود حاجتش قربانی ديگربه روز عيد نبود حاجتش قربانی ديگربه روز عيد نبود حاجتش قربانی ديگر

  هزاران عاشق دلخسته قربان کرده می آيدهزاران عاشق دلخسته قربان کرده می آيدهزاران عاشق دلخسته قربان کرده می آيدهزاران عاشق دلخسته قربان کرده می آيد

  مبارک باد ای شاه شجاعامروز بر فرقتمبارک باد ای شاه شجاعامروز بر فرقتمبارک باد ای شاه شجاعامروز بر فرقتمبارک باد ای شاه شجاعامروز بر فرقت

  همای بخت و دولت بال فرمان کرده می آيدهمای بخت و دولت بال فرمان کرده می آيدهمای بخت و دولت بال فرمان کرده می آيدهمای بخت و دولت بال فرمان کرده می آيد

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٩



      

  

      

  ::::بيست و سومبيست و سومبيست و سومبيست و سوم

      

  کاربرد نام شيرازکاربرد نام شيرازکاربرد نام شيرازکاربرد نام شيراز
  

در اين چکامه ها هم مانند       .   ياد شده است   شيرازشيرازشيرازشيراز چهار بار از     در اين ديوان  

٢چکامه سرای در برگه     .   است ايرانايرانايرانايران، بود و باش دلدار در       ايرانايرانايرانايرانچکامه ای   

  :می سرايد

  از لعل نوشين تو من نوشم اگر يک جرعه ایاز لعل نوشين تو من نوشم اگر يک جرعه ایاز لعل نوشين تو من نوشم اگر يک جرعه ایاز لعل نوشين تو من نوشم اگر يک جرعه ای

  برهم   ز بد  مستی زنم  ميخانه ی شيراز رابرهم   ز بد  مستی زنم  ميخانه ی شيراز رابرهم   ز بد  مستی زنم  ميخانه ی شيراز رابرهم   ز بد  مستی زنم  ميخانه ی شيراز را

دارد، به دلبر می گويد، که       می گساری    شيرازشيرازشيرازشيرازسراينده ای که در ميخانه ای       
  . را برهم می زندميخانه ای شيرازميخانه ای شيرازميخانه ای شيرازميخانه ای شيرازاگر از لبان سرخ نوشينش بوسه ای بگيرد، 

 سر از گور بدر آرد و به اين چکامه ها بنگرد، فرياد                شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر  
  !برخواهد آورد، که دست از سرم برداريد، من چکامه سرای نبوده ام

ميخانه ای شهری را برهم زند، که       انی  انی  انی  انی   شاه شجاع در    شاه شجاع در    شاه شجاع در    شاه شجاع در   خرد کی می پزيرد، که    
  آن را نديده و نمی شناسد؟

  

  

  ؟“شاه شجاع” کدام ٧٠

  

    



   

   

    ١      
  : آمده است
٢در برگه 

  از  ناز    تا   افراختی   آن   قامت    طناز    رااز  ناز    تا   افراختی   آن   قامت    طناز    رااز  ناز    تا   افراختی   آن   قامت    طناز    رااز  ناز    تا   افراختی   آن   قامت    طناز    را

  کردی  خجل در  بوستان  هر سرو  سرافراز   راکردی  خجل در  بوستان  هر سرو  سرافراز   راکردی  خجل در  بوستان  هر سرو  سرافراز   راکردی  خجل در  بوستان  هر سرو  سرافراز   را

  چشمان  مستت بر جگر ناوک ز مژگان می زنندچشمان  مستت بر جگر ناوک ز مژگان می زنندچشمان  مستت بر جگر ناوک ز مژگان می زنندچشمان  مستت بر جگر ناوک ز مژگان می زنند

   مردم  منع  کن  ترکان  تير  انداز   را مردم  منع  کن  ترکان  تير  انداز   را مردم  منع  کن  ترکان  تير  انداز   را مردم  منع  کن  ترکان  تير  انداز   رااز  خون از  خون از  خون از  خون 

  هر چند پنهان  ميروی  هر شب  به  بزم  مدعیهر چند پنهان  ميروی  هر شب  به  بزم  مدعیهر چند پنهان  ميروی  هر شب  به  بزم  مدعیهر چند پنهان  ميروی  هر شب  به  بزم  مدعی

  چشم  خمارينت  ولی   افشا  نمود  اين  راز   راچشم  خمارينت  ولی   افشا  نمود  اين  راز   راچشم  خمارينت  ولی   افشا  نمود  اين  راز   راچشم  خمارينت  ولی   افشا  نمود  اين  راز   را

  از غمزه ای  خونريز   تو  افتاده شوری در جهاناز غمزه ای  خونريز   تو  افتاده شوری در جهاناز غمزه ای  خونريز   تو  افتاده شوری در جهاناز غمزه ای  خونريز   تو  افتاده شوری در جهان

  از  بسکه  ناز  آموختی  آن  نرگس   غماز     رااز  بسکه  ناز  آموختی  آن  نرگس   غماز     رااز  بسکه  ناز  آموختی  آن  نرگس   غماز     رااز  بسکه  ناز  آموختی  آن  نرگس   غماز     را

   ای ای ای ایاز لعل نوشين تو من  نوشم اگر يک  جرعه از لعل نوشين تو من  نوشم اگر يک  جرعه از لعل نوشين تو من  نوشم اگر يک  جرعه از لعل نوشين تو من  نوشم اگر يک  جرعه 

   را را را راشيرازشيرازشيرازشيرازبرهم   ز بد  مستی   زنم  ميخانه ای   برهم   ز بد  مستی   زنم  ميخانه ای   برهم   ز بد  مستی   زنم  ميخانه ای   برهم   ز بد  مستی   زنم  ميخانه ای   

  جبريل  گردد   صيد  او  افتد  ملک  در  قيد اوجبريل  گردد   صيد  او  افتد  ملک  در  قيد اوجبريل  گردد   صيد  او  افتد  ملک  در  قيد اوجبريل  گردد   صيد  او  افتد  ملک  در  قيد او

  بکشايد   از  شهباز  من  بال  و  پر  و   پرواز  رابکشايد   از  شهباز  من  بال  و  پر  و   پرواز  رابکشايد   از  شهباز  من  بال  و  پر  و   پرواز  رابکشايد   از  شهباز  من  بال  و  پر  و   پرواز  را

  گاهی ز چشم مرحمت بر شه شجاع افگن نظرگاهی ز چشم مرحمت بر شه شجاع افگن نظرگاهی ز چشم مرحمت بر شه شجاع افگن نظرگاهی ز چشم مرحمت بر شه شجاع افگن نظر

  بگزار   از   بهر   خدا   آن   سرکشی   و ناز رابگزار   از   بهر   خدا   آن   سرکشی   و ناز رابگزار   از   بهر   خدا   آن   سرکشی   و ناز رابگزار   از   بهر   خدا   آن   سرکشی   و ناز را

      

  

  

  

  

   ؟“شاه شجاع” کدام ٧١        

      



      

٢      
  : آمده است
�١در برگه 

  شب که  آن  سلطان  خوبان  بر  سرير  ناز بودشب که  آن  سلطان  خوبان  بر  سرير  ناز بودشب که  آن  سلطان  خوبان  بر  سرير  ناز بودشب که  آن  سلطان  خوبان  بر  سرير  ناز بود

  ديده  ام  بر روی  او چون چشم نرگس  باز بودديده  ام  بر روی  او چون چشم نرگس  باز بودديده  ام  بر روی  او چون چشم نرگس  باز بودديده  ام  بر روی  او چون چشم نرگس  باز بود

  ترک چشمش مست بود از ساغر عيش و نشاطترک چشمش مست بود از ساغر عيش و نشاطترک چشمش مست بود از ساغر عيش و نشاطترک چشمش مست بود از ساغر عيش و نشاط

  مرغ   دل   بهر  کبابش   گرم  در   پرواز    بودمرغ   دل   بهر  کبابش   گرم  در   پرواز    بودمرغ   دل   بهر  کبابش   گرم  در   پرواز    بودمرغ   دل   بهر  کبابش   گرم  در   پرواز    بود

  بسکه بزمش گرم  بود  از نغمه چنگ  و   رباببسکه بزمش گرم  بود  از نغمه چنگ  و   رباببسکه بزمش گرم  بود  از نغمه چنگ  و   رباببسکه بزمش گرم  بود  از نغمه چنگ  و   رباب

  سحر گه  چشم  گردون  باز   بودسحر گه  چشم  گردون  باز   بودسحر گه  چشم  گردون  باز   بودسحر گه  چشم  گردون  باز   بودزين تماشا تا  زين تماشا تا  زين تماشا تا  زين تماشا تا  

  ترک  چشمش  آگهی  از حال مخموران نداشتترک  چشمش  آگهی  از حال مخموران نداشتترک  چشمش  آگهی  از حال مخموران نداشتترک  چشمش  آگهی  از حال مخموران نداشت

   بود بود بود بودشيراز   شيراز   شيراز   شيراز   مست  و  اليعقل  ز  جام  باده ای   مست  و  اليعقل  ز  جام  باده ای   مست  و  اليعقل  ز  جام  باده ای   مست  و  اليعقل  ز  جام  باده ای   

  از  جمال   روی   آن   مه  بود   روشن   انجمناز  جمال   روی   آن   مه  بود   روشن   انجمناز  جمال   روی   آن   مه  بود   روشن   انجمناز  جمال   روی   آن   مه  بود   روشن   انجمن

  در   حريم   محفلش   مهتاب   پا   انداز     بوددر   حريم   محفلش   مهتاب   پا   انداز     بوددر   حريم   محفلش   مهتاب   پا   انداز     بوددر   حريم   محفلش   مهتاب   پا   انداز     بود

  مرغ  دل می شد  از چشم  فسون سازش خالصمرغ  دل می شد  از چشم  فسون سازش خالصمرغ  دل می شد  از چشم  فسون سازش خالصمرغ  دل می شد  از چشم  فسون سازش خالص

    کجش  چون  چنگل  شهباز    بود  کجش  چون  چنگل  شهباز    بود  کجش  چون  چنگل  شهباز    بود  کجش  چون  چنگل  شهباز    بودنوک   مژگاننوک   مژگاننوک   مژگاننوک   مژگان

  دل   پی   آن   دلربا   رفت   و مرا   تنها گزاشتدل   پی   آن   دلربا   رفت   و مرا   تنها گزاشتدل   پی   آن   دلربا   رفت   و مرا   تنها گزاشتدل   پی   آن   دلربا   رفت   و مرا   تنها گزاشت

  در  شب   غم  همرهی  من  مونس و  دمساز بوددر  شب   غم  همرهی  من  مونس و  دمساز بوددر  شب   غم  همرهی  من  مونس و  دمساز بوددر  شب   غم  همرهی  من  مونس و  دمساز بود

  خوبرويان   جهان  را  سر به  سر   ديدم   شجاعخوبرويان   جهان  را  سر به  سر   ديدم   شجاعخوبرويان   جهان  را  سر به  سر   ديدم   شجاعخوبرويان   جهان  را  سر به  سر   ديدم   شجاع

  دلربايی   مهوش   من   از   همه   ممتاز      بوددلربايی   مهوش   من   از   همه   ممتاز      بوددلربايی   مهوش   من   از   همه   ممتاز      بوددلربايی   مهوش   من   از   همه   ممتاز      بود

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٧٢        

      

      



٣      
  : آمده است٣�٩در برگه 

  ز بس  ترکان تير انداز  داریز بس  ترکان تير انداز  داریز بس  ترکان تير انداز  داریز بس  ترکان تير انداز  داری

  بهر  سو  پختگان  ناز   داریبهر  سو  پختگان  ناز   داریبهر  سو  پختگان  ناز   داریبهر  سو  پختگان  ناز   داری

  ز سر تا پا به قر بان تو  گردمز سر تا پا به قر بان تو  گردمز سر تا پا به قر بان تو  گردمز سر تا پا به قر بان تو  گردم

  که  سر تا  پا  ادا و  ناز  داریکه  سر تا  پا  ادا و  ناز  داریکه  سر تا  پا  ادا و  ناز  داریکه  سر تا  پا  ادا و  ناز  داری

  عالج دل بکن زان لعل نوشينعالج دل بکن زان لعل نوشينعالج دل بکن زان لعل نوشينعالج دل بکن زان لعل نوشين

  که  زير   لب  دم  اعجاز  داریکه  زير   لب  دم  اعجاز  داریکه  زير   لب  دم  اعجاز  داریکه  زير   لب  دم  اعجاز  داری

  در آن لب ها قند قند هار استدر آن لب ها قند قند هار استدر آن لب ها قند قند هار استدر آن لب ها قند قند هار است

   داری داری داری داریشيراز شيراز شيراز شيراز می گلگون  به  از  می گلگون  به  از  می گلگون  به  از  می گلگون  به  از  

   دهد  تعليم چشمت دهد  تعليم چشمت دهد  تعليم چشمت دهد  تعليم چشمتبه ابرو  میبه ابرو  میبه ابرو  میبه ابرو  می

  پی  قتلم    عجب  غماز    داریپی  قتلم    عجب  غماز    داریپی  قتلم    عجب  غماز    داریپی  قتلم    عجب  غماز    داری

  ازان   شد  آشکارا  سر    عشقمازان   شد  آشکارا  سر    عشقمازان   شد  آشکارا  سر    عشقمازان   شد  آشکارا  سر    عشقم

  که   غير  من بسی دمساز  داریکه   غير  من بسی دمساز  داریکه   غير  من بسی دمساز  داریکه   غير  من بسی دمساز  داری

  نه  من تنها  به عشقت  مبتاليمنه  من تنها  به عشقت  مبتاليمنه  من تنها  به عشقت  مبتاليمنه  من تنها  به عشقت  مبتاليم

  هزاران   همچو من جانباز  داریهزاران   همچو من جانباز  داریهزاران   همچو من جانباز  داریهزاران   همچو من جانباز  داری

  دل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برد

  مژه   چون   چنگل   شهباز  داریمژه   چون   چنگل   شهباز  داریمژه   چون   چنگل   شهباز  داریمژه   چون   چنگل   شهباز  داری

  شجاع الملک   در   جمع   نکويانشجاع الملک   در   جمع   نکويانشجاع الملک   در   جمع   نکويانشجاع الملک   در   جمع   نکويان

  عجايب   دلبر      ممتاز     داریعجايب   دلبر      ممتاز     داریعجايب   دلبر      ممتاز     داریعجايب   دلبر      ممتاز     داری

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٧٣            

  



  

      

�      
  : آمده است٣٠	در برگه 

  ای   سرور   دلبران      طنازای   سرور   دلبران      طنازای   سرور   دلبران      طنازای   سرور   دلبران      طناز

  هستی به جمال خويش ممتازهستی به جمال خويش ممتازهستی به جمال خويش ممتازهستی به جمال خويش ممتاز

  با  خسته  دالن   درد  عشقتبا  خسته  دالن   درد  عشقتبا  خسته  دالن   درد  عشقتبا  خسته  دالن   درد  عشقت

  تا  چند  کنی  کرشمه   و  نازتا  چند  کنی  کرشمه   و  نازتا  چند  کنی  کرشمه   و  نازتا  چند  کنی  کرشمه   و  ناز

  شيرينی   اين   لب  و   دهانتشيرينی   اين   لب  و   دهانتشيرينی   اين   لب  و   دهانتشيرينی   اين   لب  و   دهانت

  شيرازشيرازشيرازشيرازبردست   گرو   ز  قند   بردست   گرو   ز  قند   بردست   گرو   ز  قند   بردست   گرو   ز  قند   

  با   اين   همه  خوبی و لطافتبا   اين   همه  خوبی و لطافتبا   اين   همه  خوبی و لطافتبا   اين   همه  خوبی و لطافت

  با   غير  چرا شدی   تو دمسازبا   غير  چرا شدی   تو دمسازبا   غير  چرا شدی   تو دمسازبا   غير  چرا شدی   تو دمساز

  دلتنگ   شدم  از  اينکه  هرگزدلتنگ   شدم  از  اينکه  هرگزدلتنگ   شدم  از  اينکه  هرگزدلتنگ   شدم  از  اينکه  هرگز

  کس   نيست مرا  چو مهرم رازکس   نيست مرا  چو مهرم رازکس   نيست مرا  چو مهرم رازکس   نيست مرا  چو مهرم راز

  هرگز  نرسد  به   گوش هوشتهرگز  نرسد  به   گوش هوشتهرگز  نرسد  به   گوش هوشتهرگز  نرسد  به   گوش هوشت

  هر   چند   چو   نی  برآرم آوازهر   چند   چو   نی  برآرم آوازهر   چند   چو   نی  برآرم آوازهر   چند   چو   نی  برآرم آواز

  وصلت   چو  نمی   شود  ميسروصلت   چو  نمی   شود  ميسروصلت   چو  نمی   شود  ميسروصلت   چو  نمی   شود  ميسر

  دست  من  و  دامانت به محشردست  من  و  دامانت به محشردست  من  و  دامانت به محشردست  من  و  دامانت به محشر

  

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام 	٧    



  ايی هاايی هاايی هاايی هاپنج تپنج تپنج تپنج ت
  )مخمسات(

  . چکامه ای زير نام پنج تايی ها آمده است١٩	 تا برگه ی ٠٢	از برگه ی 

خيالی خيالی خيالی خيالی بخش يکم، که دارای شش تا پنج تايی است، چکامه سرای سروده ای 
 به وام گرفته و در چهار چوب        ............ای تير غمت را دل عشاق نشانه        ای تير غمت را دل عشاق نشانه        ای تير غمت را دل عشاق نشانه        ای تير غمت را دل عشاق نشانه        ،  *بخارايبخارايبخارايبخاراي

  :يان می يابد پاخيالیخيالیخيالیخيالیآن چکامه ای سروده است، که با نام 

  تقصير خيالی  به اميد کرم  توستتقصير خيالی  به اميد کرم  توستتقصير خيالی  به اميد کرم  توستتقصير خيالی  به اميد کرم  توست

  زيرا که گنه را به ازين نيست بهانهزيرا که گنه را به ازين نيست بهانهزيرا که گنه را به ازين نيست بهانهزيرا که گنه را به ازين نيست بهانه

   ::::**صايب تبريزیصايب تبريزیصايب تبريزیصايب تبريزیو به همين گونه، شيش پنج تايی دوم  از 

  صايب از انديشه ی آن زلف و کاکل درگزرصايب از انديشه ی آن زلف و کاکل درگزرصايب از انديشه ی آن زلف و کاکل درگزرصايب از انديشه ی آن زلف و کاکل درگزر

  فکر چون بسيار در سر ماند  سودا می شودفکر چون بسيار در سر ماند  سودا می شودفکر چون بسيار در سر ماند  سودا می شودفکر چون بسيار در سر ماند  سودا می شود

  ::::***مشتاق اصفهانیمشتاق اصفهانیمشتاق اصفهانیمشتاق اصفهانینُه پنج تايی سومی از 

  کلک مشتاق اين غزل مطرب نواختکلک مشتاق اين غزل مطرب نواختکلک مشتاق اين غزل مطرب نواختکلک مشتاق اين غزل مطرب نواختزد رقم چون زد رقم چون زد رقم چون زد رقم چون 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

 هم با وام گرفتن از      شيخ بهايی شيخ بهايی شيخ بهايی شيخ بهايی  چکامه سرای سده ای نهم خورشيدی است و          خيالی بخارايی خيالی بخارايی خيالی بخارايی خيالی بخارايی   * 
  .خيالی بخارايی چنين چکامه ی دارد

يکی از چکامه   .  در اصفهان زاده شد   )   خورشيدی �٩٨خورشيدی تا   ٨٩٩  (صايب تبريزی صايب تبريزی صايب تبريزی صايب تبريزی   **
پيرامون جنگ های    )  قندهار نامه   (صايب تبريزی صايب تبريزی صايب تبريزی صايب تبريزی مثنوی  .   می باشد   دربار صفويان دربار صفويان دربار صفويان دربار صفويان سرايان  

  .صفويان و پيروزی بر قندهار است

مشتاق در اصفهان زاده و در        )   خورشيدی ٩�١٠خورشيدی تا   ٩٩٩  (مشتاق اصفهانی مشتاق اصفهانی مشتاق اصفهانی مشتاق اصفهانی   ***
او از چکامه سرايان دربار نادر افشار        .   می سرود  عراقیعراقیعراقیعراقیتاق به شيوه ای      مش.  همانجا در گزشت  

  .است

٧
  ؟ “شاه شجاع” کدام 



  

  ::::جالل الدين بلخیجالل الدين بلخیجالل الدين بلخیجالل الدين بلخی موالناموالناموالناموالناهشت پنج تايی چهارمی  از 

  دل از اغيار خالی کن بيا  ای  مولوی رومیدل از اغيار خالی کن بيا  ای  مولوی رومیدل از اغيار خالی کن بيا  ای  مولوی رومیدل از اغيار خالی کن بيا  ای  مولوی رومی

  نظر بر غير ما مفگن چو قصد روی ما دارینظر بر غير ما مفگن چو قصد روی ما دارینظر بر غير ما مفگن چو قصد روی ما دارینظر بر غير ما مفگن چو قصد روی ما داری

  :پايان می يابد    *شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعپانزده پنج تايی پنجمی به نام 

  خسته و مهجور با زار و  ضعيف و ناتوانخسته و مهجور با زار و  ضعيف و ناتوانخسته و مهجور با زار و  ضعيف و ناتوانخسته و مهجور با زار و  ضعيف و ناتوان

  يا شجاع واله و دلداده ی شيداست اينيا شجاع واله و دلداده ی شيداست اينيا شجاع واله و دلداده ی شيداست اينيا شجاع واله و دلداده ی شيداست اين

  ::::**محتشم کاشانیمحتشم کاشانیمحتشم کاشانیمحتشم کاشانیچهار پنج تايی شيشمی  از 

  نهادم  محتشم   بنياد  صبر   اما   ندانستمنهادم  محتشم   بنياد  صبر   اما   ندانستمنهادم  محتشم   بنياد  صبر   اما   ندانستمنهادم  محتشم   بنياد  صبر   اما   ندانستم

  که تا او خواهد آمد هجر خواهد کند بنيادمکه تا او خواهد آمد هجر خواهد کند بنيادمکه تا او خواهد آمد هجر خواهد کند بنيادمکه تا او خواهد آمد هجر خواهد کند بنيادم

  ::::***کليم کاشانیکليم کاشانیکليم کاشانیکليم کاشانیپنج پنج تايی هفتمی  از 

  احوال  دل  از  ما  چه  می پرسی نميدانیکليم  

  چه باشد حال مخموری کزو ساقی به جان رنجد

  

  

  

  

   

  ! نويسنده ی  ديوان* 

خاندان خاندان خاندان خاندان از چکامه سرايان دربار       )   خورشيدی �٩٩خورشيدی تا    ٩٣٠  (محتشم کاشانی محتشم کاشانی محتشم کاشانی محتشم کاشانی   **
  .چکامه اش بيشتر پيرامون پيشوايان کيش شيعيان می باشد.  استصفویصفویصفویصفوی

. در کاشان زاده و در هند درگزشت       )   خورشيدی ١٠٢٩خورشيدی تا   ٩�٩  (ییییکليم کاشان کليم کاشان کليم کاشان کليم کاشان   ***
او نيز يکی از چکامه سرايان دربار         .  کليم کاشانی در هنگام فرمانروايی جهانگير به هند رفت           

  . بودخاندان صفویخاندان صفویخاندان صفویخاندان صفوی

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٧

  

  



  

  ::::*وحشی بافقیوحشی بافقیوحشی بافقیوحشی بافقیپنج پنج تايی هشتمی  از 

  نيستنيستنيستنيستبا کسی  وحشی  نگاهت يکسر مو رام با کسی  وحشی  نگاهت يکسر مو رام با کسی  وحشی  نگاهت يکسر مو رام با کسی  وحشی  نگاهت يکسر مو رام 

  چرخ   گويا   از  رميدن  ساخت  آهوی   تراچرخ   گويا   از  رميدن  ساخت  آهوی   تراچرخ   گويا   از  رميدن  ساخت  آهوی   تراچرخ   گويا   از  رميدن  ساخت  آهوی   ترا

  

  ::::جالل الدين بلخیجالل الدين بلخیجالل الدين بلخیجالل الدين بلخیهشت پنج تايی نهمی  از 

  شمس تبريزی  بکوش از جان و دل

  بسته  در  فتراک  آنجا  ما   نه  ايم

  

به وام گرفته و در چهار               **نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری و شيش پنج تايی پايانی را از         
  : پايان می يابدنظيرینظيرینظيرینظيری چوب آن چکامه ای سروده است، که با نام

  اگر   پرسند    احوال    نظيری     را     بگوييدشاگر   پرسند    احوال    نظيری     را     بگوييدشاگر   پرسند    احوال    نظيری     را     بگوييدشاگر   پرسند    احوال    نظيری     را     بگوييدش

  که در دامست آن مرغی که دوش از آشيان گم شدکه در دامست آن مرغی که دوش از آشيان گم شدکه در دامست آن مرغی که دوش از آشيان گم شدکه در دامست آن مرغی که دوش از آشيان گم شد

  

  

  

در شهر بافق ايران زاده و در شهر  يزد )  خورشيدی٨٩٠خورشيدی تا ٨٣٨ (وحشی بافقیوحشی بافقیوحشی بافقیوحشی بافقی *
  .ی می زيستوحشی در هنگام فرمانروايی تهماسب و شاه اسماعيل دوم صفو. درگزشت

در نيشاپور زاده و در شهر آگره         )   خورشيدی ٩٢٠خورشيدی تا   ٨�٩  (*نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری نظيری نيشاپوری   ** 
  .نظيری از چکامه سرايان دربار جهانگير تيموری بود. هندوستان درگزشت

  

  

  

   

  

   

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٧٧



  درانی ها و ايراندرانی ها و ايراندرانی ها و ايراندرانی ها و ايران
يشه افزار   که هم  افغانی،افغانی،افغانی،افغانی، و   ايرانیايرانیايرانیايرانیلشکر کشی های دو سونه ای لشکرکشان         

دست بيگانگان بوده اند، پيوند ميان مردمان اين دو سرزمين را به گونه ای                
آلوده ساخته بود، که مردمان اين کشور ها همديگر را به نام دشمن می                   
شناختند و در تاخت و تاز ها، بد ترين و دردناک ترين کنش ها را بر                       

  . همديگر روا می داشتند

چون سخن بر   .  ن تازی و ترک کاری ندارم      بسيار پيش نمی روم و به شاها       
 های اين ديوان، نمونه های      پنج تايی پنج تايی پنج تايی پنج تايی است و در بخش     درانی  درانی  درانی  درانی    شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع سر  

 می  صفویصفویصفویصفوی  خاندانخاندانخاندانخاندان آمده است، از تاخت و تاز        صفويانصفويانصفويانصفوياناز چکامه سرايان دربار     
  . آغازم

درويش بودند و چون کاله های سرخ راه دار می                         * صفويان  صفويان  صفويان  صفويان پيشوايان
کاله های  .  می گفتند )  قزلباش  (کاله سرخ کاله سرخ کاله سرخ کاله سرخ  يا    سرخ  سرخ  سرخ  سرخ سرسرسرسرپوشيدند، به ايشان    

 را وانمود می    شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانايشان دارای دوازده راه بود و نشانه ای دوازده پيشوای           
وارونه ای سنيان، کاله سرخ ها، ريش های شان را می تراشيدند و                  .  کرد

  . بروت های کلفت نگهميداشتند

در اين تاخت و    .  غازيدند ها به تاخت و تاز آ      سرخ کاله سرخ کاله سرخ کاله سرخ کاله در پايان سده ای نهم      
شيخ شيخ شيخ شيخ پيروان  .   خورشيدی کشته شد   ٨�٧در سال     شيخ حيدر صفوی    شيخ حيدر صفوی    شيخ حيدر صفوی    شيخ حيدر صفوی    تاز ها   
 به گيالن، که شيخ نشين شيعه       اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی  با پسر يک ساله اش،       حيدرحيدرحيدرحيدر

 دوازده سال   اسماعيلاسماعيلاسماعيلاسماعيل خورشيدی، هنگاميکه    ٨٧٨در سال   .  بود، فرار کردند  
  ت و در پانزده سالگیبيش نداشت، با سرخ کاله ها به لشکر کشی پرداخ

   

  ٢�٧ و ��٢تاريخ ايران، ترجمه کيخسرو کشاورزی، برگه .*

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٧٨



 خورشيدی سرتاسر ايران کنونی،     ٨٨٩خودش را شاهنشاه خواند و تا سال         
  .عراق، ارمنستان، کردستان، سيستان و خراسان را زير فرمانروايی اش درآورد

نخستين بار در تبريز ضمن     نخستين بار در تبريز ضمن     نخستين بار در تبريز ضمن     نخستين بار در تبريز ضمن     )  )  )  )  صفویصفویصفویصفوی((((سماعيل  سماعيل  سماعيل  سماعيل  اااا:   آمده است  *تاريخ ايران تاريخ ايران تاريخ ايران تاريخ ايران در  
خطبه ای پيروی ايران را از آيين شيعه دوازده امامی اعالم داشت و آشکارا              خطبه ای پيروی ايران را از آيين شيعه دوازده امامی اعالم داشت و آشکارا              خطبه ای پيروی ايران را از آيين شيعه دوازده امامی اعالم داشت و آشکارا              خطبه ای پيروی ايران را از آيين شيعه دوازده امامی اعالم داشت و آشکارا              

آيين شيعه امامی که    آيين شيعه امامی که    آيين شيعه امامی که    آيين شيعه امامی که    ...  ...  ...  ...  سه خليفه ای نخستين صدر اسالم را لعنت کرد            سه خليفه ای نخستين صدر اسالم را لعنت کرد            سه خليفه ای نخستين صدر اسالم را لعنت کرد            سه خليفه ای نخستين صدر اسالم را لعنت کرد            
کيش دستگاه حکومت بود بايستی اجباراً به وسيله کليه مسلمانان تابع               کيش دستگاه حکومت بود بايستی اجباراً به وسيله کليه مسلمانان تابع               کيش دستگاه حکومت بود بايستی اجباراً به وسيله کليه مسلمانان تابع               کيش دستگاه حکومت بود بايستی اجباراً به وسيله کليه مسلمانان تابع               

يحيان و يهوديان آزاد بودند و می توانستند به ايمان          يحيان و يهوديان آزاد بودند و می توانستند به ايمان          يحيان و يهوديان آزاد بودند و می توانستند به ايمان          يحيان و يهوديان آزاد بودند و می توانستند به ايمان          مسمسمسمس.  ...  .  ...  .  ...  .  ...  پزيرفته می شد  پزيرفته می شد  پزيرفته می شد  پزيرفته می شد  
  ....خود پا بر جا باشندخود پا بر جا باشندخود پا بر جا باشندخود پا بر جا باشند

 بابریبابریبابریبابری لشکر کشيد، مگر از دست       قندهارقندهارقندهارقندهار چندين بار به     اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی اسماعيل صفوی شاه  
سال های به درازی ميدان کشمکش       قندهار    قندهار    قندهار    قندهار   استان.  های هند شکست خورد   

 و گاه   صفويانصفويانصفويانصفوياناين استان گاه به دست      .   بود هندهندهندهند های   بابریبابریبابریبابری و   صفويانصفويانصفويانصفويانميان  
 شاه اسماعيل صفوی  شاه اسماعيل صفوی  شاه اسماعيل صفوی  شاه اسماعيل صفوی   پسر و جانشين     تهماسب صفوی تهماسب صفوی تهماسب صفوی تهماسب صفوی .   ها بود  بابریبابریبابریبابریبه دست   
 بابریبابریبابریبابریپس از چندی دوباره . ** را زير فرمانش درآوردقندهارقندهارقندهارقندهار خ 
٩١در سال   

 دوباره ميدان   قندهارقندهارقندهارقندهار خورشيدی   ٩٢٣در سال   .  ها بر اين استان چيره شدند     
را زير  قندهار  قندهار  قندهار  قندهار انها دوباره است بابری  بابری  بابری  بابری و چون.  شدتهماسب صفویتهماسب صفویتهماسب صفویتهماسب صفویتاخت و تاز 

 آرام نماند و به لشکر کشی و تاخت و          تهماسب صفوی تهماسب صفوی تهماسب صفوی تهماسب صفوی فرمان خود درآوردند،    
چند .  را برای بار سوم زير فرمانش آوردقندهارقندهارقندهارقندهار خ 
٩٣او در سال . تاز آغازيد

 در سال   شاه عباس صفوی  شاه عباس صفوی  شاه عباس صفوی  شاه عباس صفوی   فرمان راند، مگر     قندهارقندهارقندهارقندهار بر   جهانگير بابری جهانگير بابری جهانگير بابری جهانگير بابری سالی  
 به دست   قندهارقندهارقندهارقندهار   عباش صفوی،   عباش صفوی،   عباش صفوی،   عباش صفوی،  شاهشاهشاهشاهپس از مرگ    .   تاخت قندهارقندهارقندهارقندهار خ به    ٩٩٩
  .  را زير فرمانش آوردقندهارقندهارقندهارقندهار شاه عباس دومشاه عباس دومشاه عباس دومشاه عباس دوم خ ١٠٢٧در سال . ها افتادازبک ازبک ازبک ازبک 

      

  ٢�٨کشاورزی، برگه  .  تاريخ ايران، ترجمه ک* 

   ٣٠٨ تا ٢٨٨ تاريخ غبار برگه **

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٧٩



باری، در کنار جنگ های چندين ماهه و لشکر کشی های پی در پی در                   
 با کشتار   صفويانصفويانصفويانصفويان، که چيزی بی از بدبختی بر مردم اين استان نبود،             ندهارندهارندهارندهارقققق

 را فرو نشاندند و بدترين روزگار بر         قندهارقندهارقندهارقندهارگروهی و تاراج، ايستادگی مردم       
  . سر ايشان آوردند

 پيوند خوبی داشته باشد،     خاندان صفوی خاندان صفوی خاندان صفوی خاندان صفوی از بهر اين، هرکس می توانست با         
  .  بودندصفويانصفويانصفويانصفويانی  ها دشمنان سوگند خورده اقندهاریقندهاریقندهاریقندهاریمگر 

 خورشيدی بر   ١١٠٠        در سال محمود افغان   محمود افغان   محمود افغان   محمود افغان   اين دشمنی به جای کشيد، که       
      . را خانه نشين کردخاندان صفویخاندان صفویخاندان صفویخاندان صفویپسين ترين فرمانروای     پا خاست و

 پيش  شاه افغان شاه افغان شاه افغان شاه افغان .   ها تاخت  افغانافغانافغانافغانبر  تهماسب دوم صفوی    تهماسب دوم صفوی    تهماسب دوم صفوی    تهماسب دوم صفوی     با کومک    نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار 
  .* تاراج کرد را کشت و اصفهان راشاه حسين صفویشاه حسين صفویشاه حسين صفویشاه حسين صفویاز فرار از اصفهان 

او در ميان سال های     .   از پای ننشست و پی در پی لشکر کشيد           نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار 
١١٠
 خورشيدی هرات را زير فرمانروايی اش آورد و دوباره به             ١١٠٨ و   
 هم هوتکيانهوتکيانهوتکيانهوتکيان ها از فرمانش سرپيچيدند و با ابدالیابدالیابدالیابدالی ها داد و چون ابدالیابدالیابدالیابدالیدست 

پايان  ابداليان    ابداليان    ابداليان    ابداليان   به فرانروايی  دوباره به هرات تاخت و       نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار پيمان شدند،   
او در اين تاخت و تاز ها سرتاسر خراسان         .  داد و ايشان را با خود به ايران برد        

  ** .را زير فرمانش آورد

 را برکنار کرد و خود را        تهماسب دوم تهماسب دوم تهماسب دوم تهماسب دوم خورشيدی  
١١١ در سال    نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار 
     تاخت و به فرمانروايی     قندهارقندهارقندهارقندهار خورشيدی بر    ١١١٧او در سال    .  شاه خواند 

و چون هوای هندوستان بر سرش زد، کوشيد که دل            .   پايان داد  جاييانجاييانجاييانجاييانغلغلغلغل
   های سرکوب شده را به دست بياورد، تا از ايشان در لشکرکشی اشابدالیابدالیابدالیابدالی

  

  ٢٨٨ تا �٢٨ تاريخ ايران برگه *

   ٩٢ صديق فرهنگ برگه **

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٠



 بيرون  قندهارقندهارقندهارقندهاره از    ک ابدالیابدالیابدالیابدالی خانواده های    نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار .  به هندوستان بهره ببرد   
.  را به ايشان داد    غلجاييانغلجاييانغلجاييانغلجاييان برگرداند و زمين های      قندهارقندهارقندهارقندهاررانده شده بودند، به     

در برابر اين بخشش     .   هم زمين های خوب را برای شان بخشيد          هراتهراتهراتهراتدر  
يک نادر افشار   نادر افشار   نادر افشار   نادر افشار   به اينگونه   .   سرباز می دادند   نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار ها به   ابدالی  ابدالی  ابدالی  ابدالی  بايستی  

  .  گردآورد هاابدالیابدالیابدالیابدالیدسته سرباز شش هزاری از 

 به  انگريزیانگريزیانگريزیانگريزی و توپ های پيشرفته      ابدالیابدالیابدالیابدالی و   ايرانیايرانیايرانیايرانی با لشکر    نادرافشارنادرافشارنادرافشارنادرافشارسرانجام  
  .*هند تاخت و آنجا را نيز زير فرمانش درآورد

 ها بودند، به    ابدالیابدالیابدالیابدالی سربازان افغانش، که بيشتر      نادر افشار نادر افشار نادر افشار نادر افشار پس از کشته شدن     
احمد احمد احمد احمد ند و    را در آنجا پايگزاری کرد      ابداليانابداليانابداليانابداليانقندهار برگشتند و فرمانروايی      

  . را پادشاه خواندندخان ابدالیخان ابدالیخان ابدالیخان ابدالی

 ای  نامهنامهنامهنامه آن هنگام روشن تر گردد،       ايرانايرانايرانايران ها با    درانیدرانیدرانیدرانیباری، برای اينکه پيوند     
 ها يا    سرخ کاله   سرخ کاله   سرخ کاله   سرخ کاله   را که برخورد ايشان را در برابر         درانیدرانیدرانیدرانیيکی از سرلشکران     

  .شيعيان نشان می دهد، می نگارم

 در  دار اعلم خان درانی   دار اعلم خان درانی   دار اعلم خان درانی   دار اعلم خان درانی   سرسرسرسر در پشاور به     درانیدرانیدرانیدرانی سرلشکر   سردار جانخان درانی  سردار جانخان درانی  سردار جانخان درانی  سردار جانخان درانی  
  :**کابل چنين می نويسد

دارند و  دارند و  دارند و  دارند و  ...  ...  ...  ...  افواهات کاذبين و منافقين و مردمانی که مذهب نامهذب              افواهات کاذبين و منافقين و مردمانی که مذهب نامهذب              افواهات کاذبين و منافقين و مردمانی که مذهب نامهذب              افواهات کاذبين و منافقين و مردمانی که مذهب نامهذب              ...  ...  ...  ...  
کشميری های دزد باطن ابليس سرشت و آدم روی از  سال ها از راه                     کشميری های دزد باطن ابليس سرشت و آدم روی از  سال ها از راه                     کشميری های دزد باطن ابليس سرشت و آدم روی از  سال ها از راه                     کشميری های دزد باطن ابليس سرشت و آدم روی از  سال ها از راه                     

لقمه ی ناپاک حاصل کرده اند به نام غالم لقمه ی ناپاک حاصل کرده اند به نام غالم لقمه ی ناپاک حاصل کرده اند به نام غالم لقمه ی ناپاک حاصل کرده اند به نام غالم ... ... ... ... مخادعت و خيانت و شر اندازی مخادعت و خيانت و شر اندازی مخادعت و خيانت و شر اندازی مخادعت و خيانت و شر اندازی 
موقع يافته اند، حاال    موقع يافته اند، حاال    موقع يافته اند، حاال    موقع يافته اند، حاال    ...  ...  ...  ...  ز و داده و دايه به خدمت سرکار         ز و داده و دايه به خدمت سرکار         ز و داده و دايه به خدمت سرکار         ز و داده و دايه به خدمت سرکار         و غالم خانه و کني    و غالم خانه و کني    و غالم خانه و کني    و غالم خانه و کني    

  روز غالمی و شاطری و چتر برداری و چلمداری و مجالس طی کرده میروز غالمی و شاطری و چتر برداری و چلمداری و مجالس طی کرده میروز غالمی و شاطری و چتر برداری و چلمداری و مجالس طی کرده میروز غالمی و شاطری و چتر برداری و چلمداری و مجالس طی کرده می

  

   ٩٧ ٩٣ صديق فرهنگ برگه *    

  ١�٨صديق فرهنگ برگه  **

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨١



خواهند از اخوان و اعيان سلطنت باشند و احسانی که پدر بزرگوار شما و ما خواهند از اخوان و اعيان سلطنت باشند و احسانی که پدر بزرگوار شما و ما خواهند از اخوان و اعيان سلطنت باشند و احسانی که پدر بزرگوار شما و ما خواهند از اخوان و اعيان سلطنت باشند و احسانی که پدر بزرگوار شما و ما 
... ... ... ... در باره آن مردمان ناپاک کرده ايم، همه را در اين حال فراموش کرده اند در باره آن مردمان ناپاک کرده ايم، همه را در اين حال فراموش کرده اند در باره آن مردمان ناپاک کرده ايم، همه را در اين حال فراموش کرده اند در باره آن مردمان ناپاک کرده ايم، همه را در اين حال فراموش کرده اند 

ما را به   ما را به   ما را به   ما را به   ...  ...  ...  ...  بايد علی التعجيل از روی وابستگی بنی اعمامی تعظيم بالنهايات           بايد علی التعجيل از روی وابستگی بنی اعمامی تعظيم بالنهايات           بايد علی التعجيل از روی وابستگی بنی اعمامی تعظيم بالنهايات           بايد علی التعجيل از روی وابستگی بنی اعمامی تعظيم بالنهايات           
به اين مطلب ثقه بجا آرند که احاديث تحريک اعدإ موثر به اين مطلب ثقه بجا آرند که احاديث تحريک اعدإ موثر به اين مطلب ثقه بجا آرند که احاديث تحريک اعدإ موثر به اين مطلب ثقه بجا آرند که احاديث تحريک اعدإ موثر ... ... ... ... حضرت شاهنشاه حضرت شاهنشاه حضرت شاهنشاه حضرت شاهنشاه 

رسانيده اند رسانيده اند رسانيده اند رسانيده اند ... ... ... ...  سماع حضرت  سماع حضرت  سماع حضرت  سماع حضرت افتاده مزاج وهاج اشرف را به تهمتی چند کهافتاده مزاج وهاج اشرف را به تهمتی چند کهافتاده مزاج وهاج اشرف را به تهمتی چند کهافتاده مزاج وهاج اشرف را به تهمتی چند که... ... ... ... 
سر و سرکرده ی ايشان مانند قاضی القضات پليد و ابليس سيرت و چند                 سر و سرکرده ی ايشان مانند قاضی القضات پليد و ابليس سيرت و چند                 سر و سرکرده ی ايشان مانند قاضی القضات پليد و ابليس سيرت و چند                 سر و سرکرده ی ايشان مانند قاضی القضات پليد و ابليس سيرت و چند                 

مضطرب و  مضطرب و  مضطرب و  مضطرب و  ...  ...  ...  ...  از اين کمينه درگاه       از اين کمينه درگاه       از اين کمينه درگاه       از اين کمينه درگاه       ...  ...  ...  ...  ملعون ديگر قزلباش و کشميری        ملعون ديگر قزلباش و کشميری        ملعون ديگر قزلباش و کشميری        ملعون ديگر قزلباش و کشميری        
بايد چنين به عرض برساند جسمی که         بايد چنين به عرض برساند جسمی که         بايد چنين به عرض برساند جسمی که         بايد چنين به عرض برساند جسمی که         ...  ...  ...  ...  متوهش و منحرف ساخته اند       متوهش و منحرف ساخته اند       متوهش و منحرف ساخته اند       متوهش و منحرف ساخته اند       

 خاک قندهار به نام قوم و        خاک قندهار به نام قوم و        خاک قندهار به نام قوم و        خاک قندهار به نام قوم و       و در يک آب و    و در يک آب و    و در يک آب و    و در يک آب و    ...  ...  ...  ...  باشد  باشد  باشد  باشد  ...  ...  ...  ...  پرورده احسان پادشاه    پرورده احسان پادشاه    پرورده احسان پادشاه    پرورده احسان پادشاه    
و پيوند استخوان داشته باشد، هيچگاه و و پيوند استخوان داشته باشد، هيچگاه و و پيوند استخوان داشته باشد، هيچگاه و و پيوند استخوان داشته باشد، هيچگاه و ... ... ... ... عزيز همديگر عمرگزرانيده باشد     عزيز همديگر عمرگزرانيده باشد     عزيز همديگر عمرگزرانيده باشد     عزيز همديگر عمرگزرانيده باشد     

  . . . . در هيچ خدمت کمی و کوتاهی نخواهد کرددر هيچ خدمت کمی و کوتاهی نخواهد کرددر هيچ خدمت کمی و کوتاهی نخواهد کرددر هيچ خدمت کمی و کوتاهی نخواهد کرد

 به جای کشيده سنيانسنيانسنيانسنيان و شيعيانشيعيانشيعيانشيعياندشمنی ) ١٧برگه (احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی به گفته 
نوا در  نوا در  نوا در  نوا در  و اين زنان بي   و اين زنان بي   و اين زنان بي   و اين زنان بي   بود، که شيعيان پستان های زنان سنی را می بريدند             

کوچه های آزربايجان برای برانگيختن ترحم صاحبان مال، با نشان دادن              کوچه های آزربايجان برای برانگيختن ترحم صاحبان مال، با نشان دادن              کوچه های آزربايجان برای برانگيختن ترحم صاحبان مال، با نشان دادن              کوچه های آزربايجان برای برانگيختن ترحم صاحبان مال، با نشان دادن              
  ....سينه بريده خود به گدايی مشغول بودندسينه بريده خود به گدايی مشغول بودندسينه بريده خود به گدايی مشغول بودندسينه بريده خود به گدايی مشغول بودند

 و آشوب در    سردار علم خان درانی   سردار علم خان درانی   سردار علم خان درانی   سردار علم خان درانی    به   احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  احمد شاه درانی  از نامه ای سرلشکر     
 شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   و کشتار گروهی ايشان در کابل، به پيشتازيی          شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانبرابر  

 می توان به ميانه     کسرویکسرویکسرویکسروی و گفته ای     شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان با   جاع درانی جاع درانی جاع درانی جاع درانی شاه ش شاه ش شاه ش شاه ش و دشمنی   
 پی برد و     صفویصفویصفویصفوی و به ويژه دربار و درباريان          شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان با   درانیدرانیدرانیدرانیای خاندان   

 اگر که چکامه هم می سرود،          شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،   شاه شجاع درانی،   همچنان آگاه شد، که       
 را در چکامه اش شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان و چکامه سرايان دربار ايشان و صفويانصفويانصفويانصفويانهيچگاه نام   

  ! نمی برد

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٢



  

  قندهارقندهارقندهارقندهار
  

 ٩٨ر آمده است، يکبار چکامه سرای در برگه         قندهاقندهاقندهاقندهادر اين ديوان دو بار نام       
  :می سرايد

  همتای خوبی  تو  يکی  هم  ز  دلبرانهمتای خوبی  تو  يکی  هم  ز  دلبرانهمتای خوبی  تو  يکی  هم  ز  دلبرانهمتای خوبی  تو  يکی  هم  ز  دلبران

   و به ملک هرات نيست و به ملک هرات نيست و به ملک هرات نيست و به ملک هرات نيستقندهارقندهارقندهارقندهاردر شهر در شهر در شهر در شهر 

 تنها از بهر نگهداری وزن و برابری سرواده و           هراتهراتهراتهراتدر اين چکامه آوردن نام      
و (چون استان هرات     .  می باشد .  ........حيات، ممات، ثبات، دوات و       حيات، ممات، ثبات، دوات و       حيات، ممات، ثبات، دوات و       حيات، ممات، ثبات، دوات و       با  پسوند  
  .است) سرو روان(در دانش نوشتار پارسی، تهی از ترک يغمايی ) قندهار

.  در اين چکامه، نخست وزن چکامه را برهم می زند              شهر قندهار شهر قندهار شهر قندهار شهر قندهار آوردن  
دوديگر چکامه سرای از هر جای ديگری می تواند باشد، مگر نه خودش و نه               

 نام  سه جايگاه سه جايگاه سه جايگاه سه جايگاه در اين چکامه از     .  استهرات  هرات  هرات  هرات   و   قندهارقندهارقندهارقندهاربر و دلدارش از     هم دل 
همتايی : می باشد) هرات و قندهار(برده می شود، که يکی اينجا و دو تا آنجا 

  .است) هرات(و نه در آنجا ) قندهار(خوب تو نه در آنجا 

  ):٣�٩برگه ( با هم آمده است شيرازشيرازشيرازشيراز و قندهارقندهارقندهارقندهاردر چکامه ای دومی نام 

   است است است استقندهارقندهارقندهارقندهارلب ها که قند لب ها که قند لب ها که قند لب ها که قند در آن در آن در آن در آن 

  می  گلگون    به  از  شيراز  داریمی  گلگون    به  از  شيراز  داریمی  گلگون    به  از  شيراز  داریمی  گلگون    به  از  شيراز  داری

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٣



  

و  ترک شيراز     ترک شيراز     ترک شيراز     ترک شيراز    ،ميخانه ای شيراز  ميخانه ای شيراز  ميخانه ای شيراز  ميخانه ای شيراز  ،  باده ای شيراز  باده ای شيراز  باده ای شيراز  باده ای شيراز  در دانش نوشتار پارسی از       
 پديده ای تازه و     قند قندهار قند قندهار قند قندهار قند قندهار  بسيار سخن رفته است، مگر       می گلگون شيراز  می گلگون شيراز  می گلگون شيراز  می گلگون شيراز  

 در چکامه    قند مصر قند مصر قند مصر قند مصر  و    ززززقند شيرا قند شيرا قند شيرا قند شيرا چکامه سرايان بسياری از       .  نوی است 
 را به شرينی    شيرازیشيرازیشيرازیشيرازی و ترک    مصریمصریمصریمصریهايشان ياد کرده اند و لب خوبرويان          

 قندقندقندقند به   قندهاریقندهاریقندهاریقندهاری همانند ساخته اند، مگر نميدانم که کدام پديده ای              قندقندقندقند
  ! همانند بسازدقند قندهارقند قندهارقند قندهارقند قندهارمانند است، که چکامه سرای، آن را به 

ين پارسی را به هندوستان  ايرانی، سخن شرباستانيانباستانيانباستانيانباستانيانهنگامی به جامانده ای 
      :می سرايدحافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی می برند و می گسترانند، 

  شکر شکن شوند  همه طوطيان هندشکر شکن شوند  همه طوطيان هندشکر شکن شوند  همه طوطيان هندشکر شکن شوند  همه طوطيان هند

  زين قند پارسی که به بنگاله می رودزين قند پارسی که به بنگاله می رودزين قند پارسی که به بنگاله می رودزين قند پارسی که به بنگاله می رود

شاه شاه شاه شاه  ياد شده است، نمی تواند از آن           قندهارقندهارقندهارقندهارچکامه های هم که در آن از          
 گلگون   گلگون   گلگون   گلگون  میمیمیمی باشد، زيرا کسی که اين چکامه ها را سروده است،             شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

از بهر اين، لب دلبرش را خوش نوش        .   را چشيده و می شناخته است      شيرازشيرازشيرازشيراز
 ای بادهبادهبادهباده تر می کرد، با بادهبادهبادهباده لبی هم با شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاگر .  می يابدمیمیمیمیتر از 
 دست رسی   باده ای شيراز  باده ای شيراز  باده ای شيراز  باده ای شيراز  شاه شجاع درانی به      .   ساده و آسانتر بود     لندنلندنلندنلندن

 چکامه سرای می    رانیرانیرانیرانیشاه شجاع د  شاه شجاع د  شاه شجاع د  شاه شجاع د  اگر  .  نداشت، که بنوشد و از آن ياد کند        
   !!!!می گلگون به از لندن داریمی گلگون به از لندن داریمی گلگون به از لندن داریمی گلگون به از لندن داری: بود و چکامه ای می سرود، شايد می گفت

   

  

  

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام 	٨



   

١      
  :  آمده است٣�٩در برگه 

  ز  بس   ترکان   تير  انداز  داریز  بس   ترکان   تير  انداز  داریز  بس   ترکان   تير  انداز  داریز  بس   ترکان   تير  انداز  داری

  بهر   سو   پختگان    ناز    داریبهر   سو   پختگان    ناز    داریبهر   سو   پختگان    ناز    داریبهر   سو   پختگان    ناز    داری

  ز  سر   تا   پا  به قربان  تو گردمز  سر   تا   پا  به قربان  تو گردمز  سر   تا   پا  به قربان  تو گردمز  سر   تا   پا  به قربان  تو گردم

   ادا   و  ناز   داری ادا   و  ناز   داری ادا   و  ناز   داری ادا   و  ناز   داریکه  سر  تا  پا  که  سر  تا  پا  که  سر  تا  پا  که  سر  تا  پا  

  عالج   دل  بکن  زان لعل نوشينعالج   دل  بکن  زان لعل نوشينعالج   دل  بکن  زان لعل نوشينعالج   دل  بکن  زان لعل نوشين

  که   زير   لب  دم   اعجاز    داریکه   زير   لب  دم   اعجاز    داریکه   زير   لب  دم   اعجاز    داریکه   زير   لب  دم   اعجاز    داری

   است است است استقندهارقندهارقندهارقندهاردر آن لب ها که قند در آن لب ها که قند در آن لب ها که قند در آن لب ها که قند 

   داری داری داری داریشيراز شيراز شيراز شيراز می  گلگون    به  از  می  گلگون    به  از  می  گلگون    به  از  می  گلگون    به  از  

  بابرو   ميدهد    تعليم    چشمتبابرو   ميدهد    تعليم    چشمتبابرو   ميدهد    تعليم    چشمتبابرو   ميدهد    تعليم    چشمت

  پی    قتلم    عجب   غماز  داریپی    قتلم    عجب   غماز  داریپی    قتلم    عجب   غماز  داریپی    قتلم    عجب   غماز  داری

  ازان   شد   آشکارا  سر     عشقمازان   شد   آشکارا  سر     عشقمازان   شد   آشکارا  سر     عشقمازان   شد   آشکارا  سر     عشقم

  بسی  دمساز داریبسی  دمساز داریبسی  دمساز داریبسی  دمساز داریکه   غير   من که   غير   من که   غير   من که   غير   من 

  نه  من  تنها   به  عشقت  مبتاليمنه  من  تنها   به  عشقت  مبتاليمنه  من  تنها   به  عشقت  مبتاليمنه  من  تنها   به  عشقت  مبتاليم

  هزاران   همچو   من   جانباز داریهزاران   همچو   من   جانباز داریهزاران   همچو   من   جانباز داریهزاران   همچو   من   جانباز داری

  دل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برددل از چنگال چشمت کی توان برد

  مژه     چون  چنگل  شهباز   داریمژه     چون  چنگل  شهباز   داریمژه     چون  چنگل  شهباز   داریمژه     چون  چنگل  شهباز   داری

  شجاع الملک    در   جمع   نکويانشجاع الملک    در   جمع   نکويانشجاع الملک    در   جمع   نکويانشجاع الملک    در   جمع   نکويان

  عجايب    دلبر    ممتاز        داریعجايب    دلبر    ممتاز        داریعجايب    دلبر    ممتاز        داریعجايب    دلبر    ممتاز        داری

      

   ٨
  ؟ “شاه شجاع” کدام 



  

  

٢  
  : ست آمده ا٩٨    در برگه

  چون   لعل   آبدار  تو  آب   حيات  نيستچون   لعل   آبدار  تو  آب   حيات  نيستچون   لعل   آبدار  تو  آب   حيات  نيستچون   لعل   آبدار  تو  آب   حيات  نيست

  شيرين  تر  از دهان  تو قند و نبات نيستشيرين  تر  از دهان  تو قند و نبات نيستشيرين  تر  از دهان  تو قند و نبات نيستشيرين  تر  از دهان  تو قند و نبات نيست

  هستيم   کشته   تو  ولی  زنده  مانده ايمهستيم   کشته   تو  ولی  زنده  مانده ايمهستيم   کشته   تو  ولی  زنده  مانده ايمهستيم   کشته   تو  ولی  زنده  مانده ايم

  گويا شهيد تيغ غمت   را  ممات   نيستگويا شهيد تيغ غمت   را  ممات   نيستگويا شهيد تيغ غمت   را  ممات   نيستگويا شهيد تيغ غمت   را  ممات   نيست

  باد صبا ز    حال   منت   ميدهد    پيامباد صبا ز    حال   منت   ميدهد    پيامباد صبا ز    حال   منت   ميدهد    پيامباد صبا ز    حال   منت   ميدهد    پيام

  حاجت دگر بکاغذ و کلک و دوات نيستحاجت دگر بکاغذ و کلک و دوات نيستحاجت دگر بکاغذ و کلک و دوات نيستحاجت دگر بکاغذ و کلک و دوات نيست

  تو   گشتتو   گشتتو   گشتتو   گشتگر يک دو روز چرخ بکام دل گر يک دو روز چرخ بکام دل گر يک دو روز چرخ بکام دل گر يک دو روز چرخ بکام دل 

  خرم مشو  که   کار جهان را ثبات نيستخرم مشو  که   کار جهان را ثبات نيستخرم مشو  که   کار جهان را ثبات نيستخرم مشو  که   کار جهان را ثبات نيست

  روز  وفات  هم    بر  سر  خاکم   نيامدیروز  وفات  هم    بر  سر  خاکم   نيامدیروز  وفات  هم    بر  سر  خاکم   نيامدیروز  وفات  هم    بر  سر  خاکم   نيامدی

  ای  بيوفا   باهل   محبت   وفات   نيستای  بيوفا   باهل   محبت   وفات   نيستای  بيوفا   باهل   محبت   وفات   نيستای  بيوفا   باهل   محبت   وفات   نيست

  همتای  خوبی   تو  يکی   هم  ز  دلبرانهمتای  خوبی   تو  يکی   هم  ز  دلبرانهمتای  خوبی   تو  يکی   هم  ز  دلبرانهمتای  خوبی   تو  يکی   هم  ز  دلبران

   و به  ملک  هرات  نيست و به  ملک  هرات  نيست و به  ملک  هرات  نيست و به  ملک  هرات  نيستقندهارقندهارقندهارقندهاردر شهر در شهر در شهر در شهر 

  تو  رشک   حور  جنتی  و  غيرت   پریتو  رشک   حور  جنتی  و  غيرت   پریتو  رشک   حور  جنتی  و  غيرت   پریتو  رشک   حور  جنتی  و  غيرت   پری

  نات    نيستنات    نيستنات    نيستنات    نيستمانند  حسن  روی تو در کايمانند  حسن  روی تو در کايمانند  حسن  روی تو در کايمانند  حسن  روی تو در کاي

  ايدوست آن شجاع خودت را وصال  بخشايدوست آن شجاع خودت را وصال  بخشايدوست آن شجاع خودت را وصال  بخشايدوست آن شجاع خودت را وصال  بخش

  کاخر   بجز  وصال  تو  او  را حيات نيستکاخر   بجز  وصال  تو  او  را حيات نيستکاخر   بجز  وصال  تو  او  را حيات نيستکاخر   بجز  وصال  تو  او  را حيات نيست

          

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٨   

  



  چکامه های هندیچکامه های هندیچکامه های هندیچکامه های هندی
  

يکی از شگفتی ها و چکامه های بی پيوند به اين ديوان، دو چکامه ای                     
ه در اين چکامه ها تنها پنج در سد واژه ها هندی و ب             .   پارسی است  -هندی  

  .جا مانده پارسی به کار رفته است

تنها از روی نوشته ای بنيادين اين ديوان می توان دريافت، که اين پديده                 
 	٢های شگفت انگيز چه پيوندی به چکامه سرای و ديوان دارد، در برگه                 

  :آمده است

  ايکه مست از می نابی مجهی معلوم نتهاايکه مست از می نابی مجهی معلوم نتهاايکه مست از می نابی مجهی معلوم نتهاايکه مست از می نابی مجهی معلوم نتها

  تيری   آنکهين  هی گالبی  معلوم  نتهاتيری   آنکهين  هی گالبی  معلوم  نتهاتيری   آنکهين  هی گالبی  معلوم  نتهاتيری   آنکهين  هی گالبی  معلوم  نتها

 ... ... ... ...  

  ه شجاع از بس اندوه و غم عشق بتانه شجاع از بس اندوه و غم عشق بتانه شجاع از بس اندوه و غم عشق بتانه شجاع از بس اندوه و غم عشق بتانشاشاشاشا

  دايما   ديده پر آبی  مجهی معلوم نتها دايما   ديده پر آبی  مجهی معلوم نتها دايما   ديده پر آبی  مجهی معلوم نتها دايما   ديده پر آبی  مجهی معلوم نتها 

  : آمده است	�٣و در برگه 

  هیهیهیهیباور که در  ديده  نگاه تو  غضب  باور که در  ديده  نگاه تو  غضب  باور که در  ديده  نگاه تو  غضب  باور که در  ديده  نگاه تو  غضب  

  هیهیهیهی شان عجب    شان عجب    شان عجب    شان عجب   تيراتيراتيراتيرادر دلبری  و ناز در دلبری  و ناز در دلبری  و ناز در دلبری  و ناز 

  تا زد بسرگرمی سودای  تو   در   دهرتا زد بسرگرمی سودای  تو   در   دهرتا زد بسرگرمی سودای  تو   در   دهرتا زد بسرگرمی سودای  تو   در   دهر

  هیهیهیهی ديوانه لقب  ديوانه لقب  ديوانه لقب  ديوانه لقب ميراميراميراميرا    پياریپياریپياریپياریدر هجر تو در هجر تو در هجر تو در هجر تو 

............  

    هجران عبث افسوس  هجران عبث افسوس  هجران عبث افسوس  هجران عبث افسوسرفت عمر بدرد و  غمرفت عمر بدرد و  غمرفت عمر بدرد و  غمرفت عمر بدرد و  غم

  هیهیهیهی زندگی گپ  زندگی گپ  زندگی گپ  زندگی گپ پهرپهرپهرپهرکز عيش شجاع شه که کز عيش شجاع شه که کز عيش شجاع شه که کز عيش شجاع شه که 

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٧



  

  شجاع هاشجاع هاشجاع هاشجاع ها
 نگاهی بياندازيم، به     ايرانايرانايرانايران و    افغانستانافغانستانافغانستانافغانستانهرگاه به سرگزشت سرزمين های        

  : آشنا می گرديمشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع يا شجاعشجاعشجاعشجاعچندين 

و آنگاه با حکومت    و آنگاه با حکومت    و آنگاه با حکومت    و آنگاه با حکومت    ...  ...  ...  ...  زاهد خان مرد دانشمندی بود       زاهد خان مرد دانشمندی بود       زاهد خان مرد دانشمندی بود       زاهد خان مرد دانشمندی بود       :   می نويسد   غبار  غبار  غبار  غبار يکم،
ری الهور آشنا شد و با دربار هند تماس گرفت، تا نظامت ملتان از محمد       ری الهور آشنا شد و با دربار هند تماس گرفت، تا نظامت ملتان از محمد       ری الهور آشنا شد و با دربار هند تماس گرفت، تا نظامت ملتان از محمد       ری الهور آشنا شد و با دربار هند تماس گرفت، تا نظامت ملتان از محمد       بابباببابباب

 که بعد از مرگ پدر از         که بعد از مرگ پدر از         که بعد از مرگ پدر از         که بعد از مرگ پدر از        شجاع خان شجاع خان شجاع خان شجاع خان پسر او   پسر او   پسر او   پسر او   .  .  .  .  يافتيافتيافتيافت)  )  )  )  شهنشاه هدوستان شهنشاه هدوستان شهنشاه هدوستان شهنشاه هدوستان ((((شاه  شاه  شاه  شاه  
  ....* بود بود بود بوددانشمندیدانشمندیدانشمندیدانشمندیشخص شخص شخص شخص ... ... ... ... طرف احمد شاه ابدالی والی ملتان شد طرف احمد شاه ابدالی والی ملتان شد طرف احمد شاه ابدالی والی ملتان شد طرف احمد شاه ابدالی والی ملتان شد 

 ياد شده   **شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  ای به نام     شهزاده از   ايرانايرانايرانايراندوم، در سرگزشت سرزمين     
چهل بار به کعبه رفته و پس از بار چهلم، از دين و دنيا دست                           ت، که اس

و چون  .   را به دو نان بفروخت     حجحجحجحجشسته و از مردم کناره گيری کرد و چهل          
  . نامدار شدابوالفوارسابوالفوارسابوالفوارسابوالفوارساو سوارکار يا زبردستی بود، به نام 

  آشنا اند، که او    ***شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  سوم، مردم افغانستان به پادشاهی به نام        
 که با زور نيروی بيگانه به گرزن و         *****حامدکرزیحامدکرزیحامدکرزیحامدکرزی و   ****ببرک کارمل ببرک کارمل ببرک کارمل ببرک کارمل را به   

  . رسيده اند، همانند و برابر می دانندکاله پادشاهی

  

   ٢�٣، افغانستان در مسير تاريخ برگه غبارغبارغبارغبار *

    تار نمای دانشنامه رشد **

  .در همين نوشتهشاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی  نگاه به زندگی نامه *** 

  .  هزار سرباز روسی به کابل تاخت١٢٠ خورشيدی با ١٣�٨ در سال ارملارملارملارملببرک کببرک کببرک کببرک ک ****

  .خورشيدی به زور سربازان امريکايی به تخت نشست١٣٨٣ در سال حامد کرزیحامد کرزیحامد کرزیحامد کرزی *****

   

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٨



شاه شاه شاه شاه  به نام     پادشاهیپادشاهیپادشاهیپادشاهی باز هم سخن از       ايرانايرانايرانايرانچهارم، در سرگزشت سرزمين      
  . است*شجاعشجاعشجاعشجاع

 ٧١٢ هم ياد می شود، در سال           جاع الملک جاع الملک جاع الملک جاع الملک شششش که به نام      شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع اين  
 خورشيدی با کومک پدرش،      ٧٣٣او در سال     .  خورشيدی زاده شده است    

 تاخت و   شيرازشيرازشيرازشيراز کرمان را زير فرمانروايی اش درآورد سپس به              مبارزالدينمبارزالدينمبارزالدينمبارزالدين
  . را سرنگون کرداينجواينجواينجواينجوخاندان 

 مردی پسمانده، کهنه پرست و سختگير       شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع ، پدر   مبارزالدينمبارزالدينمبارزالدينمبارزالدينو چون   
بر )   خورشيدی ١٣٠٨ تا   ١٢٨٨  (شاه امان اهللا افغان   شاه امان اهللا افغان   شاه امان اهللا افغان   شاه امان اهللا افغان    مانند   شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع بود،  

  .سر پدرش برنامه چيد و او را از سر راهش برداشت

  : سرودحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازی را گرفت، مبارزالدينمبارزالدينمبارزالدينمبارزالدين جای شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعهنگامی 

  سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش

  که دور شاه شجاع است می، دلير بنوشکه دور شاه شجاع است می، دلير بنوشکه دور شاه شجاع است می، دلير بنوشکه دور شاه شجاع است می، دلير بنوش

 چکامه سرای، خوش نويس و دانشمند زبان         مردی شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع   شجاع الملک شجاع الملک شجاع الملک شجاع الملک 
 خورشيدی  ٧�٣ در سال       شاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع    شاه شجاع   .های پارسی و عربی بوده است        

  .درگزشت

 در هنگام جوانی با هم بسيار دوست        شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  و   حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی گويند که   
بوده اند و هر هنگام که گوشه ای تنهايی می گزيدند، به سرايش و خوانش                 

  .يدادندچکامه های يکديگر گوش فرا م

 ديده می شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی و شجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعهمگونی های که ميان 
  شود، اين است، که ايشان هم نام اند، هردو به فرمان روايی رسيدند، هر دو 

  

  

    تارنمای ال شيا اورگ*

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٨٩



 داشتند، هردو چکامه سرای بودند و زندگانی هر          شاه محمود شاه محمود شاه محمود شاه محمود برادری به نام    
  .دو به باالی پنجاه و زير شست سال رسيد

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  ناهمگونی های که ميان اين دو شاه ديده می شود، آنست که                
 پس از   شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   کشته شد و    پس از نه سال پادشاهی        درانیدرانیدرانیدرانی

  . بيست سال پادشاهی، درگزشت

 اهپادش کشيد، که    چندين بار لشکر  با نيرو و لشکر بيگانه،        شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
  .جانشين پدر شد شجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشود، 

شاه شاه شاه شاه در سده ای هشتم خورشيدی می زيست و             شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    
در پايان سده ای دوازدهم و آغاز سده ای سيزدهم خورشيدی              شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

  .می زيسته است

 در کابل  شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی پادشاهی کرد وشيرازشيرازشيرازشيرازدر  شجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاع
  . ان راندو قندهار فرم

 و  صوفيگریصوفيگریصوفيگریصوفيگریآماده ای چکامه سرايی       شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   شجاع الملک شاه شجاع   پهنای زيست   
دربار بيگانه، کوهپايه ها و       شاه شجاع درانی،  شاه شجاع درانی،  شاه شجاع درانی،  شاه شجاع درانی،   بود، مگر پهنای زيست       رندیرندیرندیرندی

  . چند سال کوتاه و پر از آشوب پادشاهی بود

آشوب های کيشی نمودار       شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    شجاع الملک شاه شجاع    در سرزمين و روزگار      
 و کشتار   شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانشورش در برابر      شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  زمين  نبود، مگر در سر   

  . ايشان به اوج خود رسيده بود

شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  پادشاه رند و باستانگرا بود، مگر شجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعشجاع الملک شاه شجاعسرانجام، 
  .يک شاه پای لوچ و افزار دست انگريز بوددرانی درانی درانی درانی 

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع”کدام  ٩٠



  پسگفتارپسگفتارپسگفتارپسگفتار
همه پديده های که در اين ديوان آمده         ،  نجفنجفنجفنجفو  کربال  کربال  کربال  کربال  بی از دو پديده ای       

  . دارد باستان باستان باستان باستاناست، پديده های است، که ريشه به ديرند

    چکامه سرای، گويی درخشان ترين روزگار و بهترين زندگی را در ديرند                
  .  دريافته است، که آرزوی درونی اش به سوی آنها زبانه می کشدباستانباستانباستانباستان

 خدای خورشيد خدای خورشيد خدای خورشيد خدای خورشيد  تا پرستش    از ميگساری با بانگ رباب و دف و کمانچه گرفته         
 يا خدای   فرخفرخفرخفرخ،  هماهماهماهما ورزی، سايه ای بال      آيين مهر آيين مهر آيين مهر آيين مهر ،  زرتشتزرتشتزرتشتزرتشت  سروسروسروسرو،  خراباتخراباتخراباتخراباتدر  

، جانفشانيی پهلوانان و نيکوکاريی      منصورمنصورمنصورمنصور، شوريدن   مغمغمغمغشادمانی، روشنگری   
پادشاهان باستان، همه نمايانگر اين است، که چکامه سرای در پی چيزی               

از بهر اين است، که او با         .  بوده است، چيزی که در روزگارش نبوده است         

	١برگه ( ترانه ای اندوهگين سر ميدهد، کهفاختهفاختهفاختهفاختهنااميدی مانند   :(  

  شجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداری

  که رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شد

 که ديگر هيچ اميدی از ديرند فرومايه پرور ندارد و ميداند که                 شجاعشجاعشجاعشجاعاين  
جوانمردی در آن سوی مرز، در روزگار باستان به            و نرم دلی و       آيين مهر آيين مهر آيين مهر آيين مهر 

 که با تفنگ زاده شد و با تفنگ کشته            شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  جای مانده است،    
 فرخفرخفرخفرخ و   خراباتیخراباتیخراباتیخراباتی  شجاعشجاعشجاعشجاع، اگر که شاه هم بوده باشد،          شجاعشجاعشجاعشجاعاين  .  شد، نيست 

 رندانهرندانهرندانهرندانه ايستاد و    اندوهاندوهاندوهاندوهپرستی است، که با چنگ و چغانه و جام می، در برابر              
  ): �٣٩برگه (که فرياد برآورد، 

  تنم ساز قانون و رگ ها چو تارتنم ساز قانون و رگ ها چو تارتنم ساز قانون و رگ ها چو تارتنم ساز قانون و رگ ها چو تار

  که  آرم بسی  نغمه در  روزگارکه  آرم بسی  نغمه در  روزگارکه  آرم بسی  نغمه در  روزگارکه  آرم بسی  نغمه در  روزگار
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 آه از   حافظانهحافظانهحافظانهحافظانهجام باده اش را شکست،       )  محتسب(و هنگامی پاسبان دين      
٩
٣برگه (دلش کنده شد، که :(  

  شکستی محتسب مينای می راشکستی محتسب مينای می راشکستی محتسب مينای می راشکستی محتسب مينای می را

  دل  زار   من  شيدا    شکستیدل  زار   من  شيدا    شکستیدل  زار   من  شيدا    شکستیدل  زار   من  شيدا    شکستی

 به ويژه در زيستگاه اش نشانه ای از باده ه شجاع درانی،ه شجاع درانی،ه شجاع درانی،ه شجاع درانی،شاشاشاشانخست، در روزگار 
پرستی و باده نوشی نبود، که کسی از دست پاسبان دين بنالد، که چرا خم                

  .می را شکسته است

 چکامه سرای هم می بود و در روزگارش          شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  دو ديگر، اگر که     
مينای می  شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    باده گساری و باده فروشی به چشم می خورد،           

  . آمده استواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعچيزی که در ! ديگران را می شکست

چنان زندگی آشوب بار و پر درد سری داشت، که اگر               شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     شاه شجاع درانی     
سهراب سهراب سهراب سهراب کسی از او پيرامون چکامه و چکامه سرايی می پرسيد، ناگزير                   

  !!!!دل خوش سيری چنددل خوش سيری چنددل خوش سيری چنددل خوش سيری چند:  سده ای بيست و يکم می شد و می گفتسپهریسپهریسپهریسپهری

 شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی   هيچکس تا اکنون از خود نپرسيده است، که           از اينکه چرا  
چه پيوندی به اين ديوان دارد، اينست، که چون بسياری از خوانندگان ارزش  

 شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  نمی دهند، نوشتاری هم که به نام           شاه شجاع درانی       شاه شجاع درانی       شاه شجاع درانی       شاه شجاع درانی      به
  .باشد، نمی خوانند

يوان را از ديگران    ديگر آنکه، بسياری مانند خنياگران، تک چکامه هاي اين د         
  .دريافته اند و به آن بسنده کرده اند و به ديوان آشنايی ندارند

خوب به هر روی، سرانجام کسی از خود خواهد پرسيد، که چگونه می تواند               
 نباشد، از نو جوانی افزار دست         پارسیپارسیپارسیپارسیکسی که زبان مادری و پدری اش          

  شمندانه هم نداشته ها باشد و هيچ آموخته ای دانانگريز انگريز انگريز انگريز  ها و هندوستانیهندوستانیهندوستانیهندوستانی
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باشد، از چکامه سرايان دانشگاه رفته و چيز آموخته ای افغانستان، پر بار تر و 
  باال تر سروده باشد؟

شاه شاه شاه شاه  از همه چکامه سرايان روزگار               *افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان  تاريختاريختاريختاريخاز اين ها که بگزريم، در       
 آورده شده است، مگر از      ، نمونه )از پدر و برادرانش و درباريان     (شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   

 تنها به نام چکامه سرای ياد شده است، همچنان             شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  خود  
 را چکامه   شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع   ٧	٢ در تاريخ ادبيات افغانستان در برگه         حيدر ژوبل حيدر ژوبل حيدر ژوبل حيدر ژوبل 

  . سرای می داند، مگر از او نمونه نمی آورد

 : آمده است  پنج استاد پنج استاد پنج استاد پنج استاد ، نوشته ای     تاريخ ادبيات افغانستان  تاريخ ادبيات افغانستان  تاريخ ادبيات افغانستان  تاريخ ادبيات افغانستان    
٣٢در برگه   
پسر تيمور شاه نيز شعر داشته، بزبان فارسی شعر         پسر تيمور شاه نيز شعر داشته، بزبان فارسی شعر         پسر تيمور شاه نيز شعر داشته، بزبان فارسی شعر         پسر تيمور شاه نيز شعر داشته، بزبان فارسی شعر         ...  ...  ...  ...  اعليحضرت شاه شجاع    اعليحضرت شاه شجاع    اعليحضرت شاه شجاع    اعليحضرت شاه شجاع    

طوريکه آقای حافظ از مشاهدهء خودبيان می کند شش نسخه طوريکه آقای حافظ از مشاهدهء خودبيان می کند شش نسخه طوريکه آقای حافظ از مشاهدهء خودبيان می کند شش نسخه طوريکه آقای حافظ از مشاهدهء خودبيان می کند شش نسخه . . . . ميگفته استميگفته استميگفته استميگفته است
  . (!)آن را که در مطابع جداگانه به طبع رسيده ديده استآن را که در مطابع جداگانه به طبع رسيده ديده استآن را که در مطابع جداگانه به طبع رسيده ديده استآن را که در مطابع جداگانه به طبع رسيده ديده است

شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   :   آمده است  دانشنامه ادب فارسی افغانستان   دانشنامه ادب فارسی افغانستان   دانشنامه ادب فارسی افغانستان   دانشنامه ادب فارسی افغانستان     ��
در برگه   
شاه شجاع فرمان   شاه شجاع فرمان   شاه شجاع فرمان   شاه شجاع فرمان   :   آمده است  	٧
 و در برگه     عر و نويسنده افغانستانی   عر و نويسنده افغانستانی   عر و نويسنده افغانستانی   عر و نويسنده افغانستانی   شاشاشاشا...  ...  ...  ...  

ديوان وی بار   ديوان وی بار   ديوان وی بار   ديوان وی بار   ...  ...  ...  ...  روايی ادب دوست بود و خود نيز به فارسی شعر می سرود             روايی ادب دوست بود و خود نيز به فارسی شعر می سرود             روايی ادب دوست بود و خود نيز به فارسی شعر می سرود             روايی ادب دوست بود و خود نيز به فارسی شعر می سرود             
  ....به چاپ رسيده استبه چاپ رسيده استبه چاپ رسيده استبه چاپ رسيده است... ... ... ...  در هند  در هند  در هند  در هند نام های مختلفنام های مختلفنام های مختلفنام های مختلفها و به ها و به ها و به ها و به 

هر !   چيز نوی ندارد، که دستگير خواننده شود       دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  نخست،  
  . پيشتر ياد کرده اند...  و فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ و غبارغبارغبارغبارن آمده است، آنچه در آ

 هم مانند   دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  دانشنامه ادب فارسی  دوديگر، پايه ای گفتار و نوشتار نويسندگان         
 را به   شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  ديگران سست و لرزان است، ايشان زندگی نامه ای            

  گونه ای آشوب انگيز، پردردسر، با جنگ و ستيز و ناآرامی و کوتاه 

   

  .ه به زندگينامه درانی در همين نوشته نگا*
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می نگارند، که جايی برای دانش اندوزی، چيستا گرايی و چکامه سرايی نمی             
ايشان يکبار هم از خود نمی پرسند، که چگونه می تواند چنين کسی              .  ماند

  سخن به ميان بياورد؟) عرفانی(چکامه بسرايد، يا از چکامه ای چيستايی 

ايشان هيچگاه به اين گمان نشده اند، که چرا اين ديوان چندين بار و به                   
در هندوستان و نه در افغانستان به چاپ           )  نام های مختلف  نام های مختلف  نام های مختلف  نام های مختلف  ((((چندين نام   

رسيده است؟ چرا به چندين نام؟ و هيچگاه نمی پرسند، که چرا چنين                  
   نيامده است؟ واقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیروزی بر سر 

شاه شاه شاه شاه ادآور شوم که اگر بخش نخست اين سروده ها از آن            باری، سزاوار است ي   
 باشد، بايستی مردمان چهاردوبرش بسيار پسمانده، کوته انديش شجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

 به نام پناهنگاه باده گساران تازيده        شاه محمود شاه محمود شاه محمود شاه محمود و ناآگاه بوده باشند، که بر        
  . اند

  مگر کسی که بسرايد، 

  اگر سرشار و بدمستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بدمستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بدمستم مکن عيب من ای زاهداگر سرشار و بدمستم مکن عيب من ای زاهد

  * ظاهری  از تو  شراب خوشگوار  از من ظاهری  از تو  شراب خوشگوار  از من ظاهری  از تو  شراب خوشگوار  از من ظاهری  از تو  شراب خوشگوار  از مناساساساساساساساس

  چگونه می تواند به پادشاهی برسد؟

 است، که می خواهد با کومک پژوهشگران،        پژوهشیپژوهشیپژوهشیپژوهشیبه هر روی، اين نوشته      
از درون تاريکی روزنه يا دريچه ای به سوی روشنی بگشايد و راز چند سد                 

  .ساله ای را پديدار سازد

   

  

  

   ٣١٠ ديوان شاه شجاع، برگه *
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  سپاسنامهسپاسنامهسپاسنامهسپاسنامه

      
 ديوان شاه شجاع  ديوان شاه شجاع  ديوان شاه شجاع  ديوان شاه شجاع   آمده است، از بهر به دست آوردن           پيشدرآمدپيشدرآمدپيشدرآمدپيشدرآمدچنانکه در   
بسياری از دوستان و آشنايان نويد دادند، که اين ديوان را به              .  بسيار تپيدم 

چيزی نمانده  !  نويد سر خرمن بود   نويد سر خرمن بود   نويد سر خرمن بود   نويد سر خرمن بود   زودی خواهند فرستاد، مگر بدبختانه همه       
 نوشتن اين نسک بيافتم، که       سرپايی گَرد سرپايی گَرد سرپايی گَرد سرپايی گَرد راتی ها از    بود، که به گفته ای ه      

  .ديوان را به دسترسم گزاشت    اينمعراج اميری معراج اميری معراج اميری معراج اميری دوست فرهيخته ای مان 

 از نوشتن اين نسک آگاه شد، با خوشی و سرفرازی        نظافت خراسانی نظافت خراسانی نظافت خراسانی نظافت خراسانی دمي که   
راهنمايی های هر دو فرزانه پيرامون      .   آشنا ساخت  استاد باغشمالی استاد باغشمالی استاد باغشمالی استاد باغشمالی من را با    

شايان يادآوری است، در کنار آنکه خود         .   بسا ارزشمند بود    نوشته ای من،  
 گوهر کميابی در فرهنگ پارسی است، دريايی است که در            استاد باغشمالی استاد باغشمالی استاد باغشمالی استاد باغشمالی 

  .ژرفايش گوهران ناياب بسياری نهفته است

 زنگ زدم و به     استاد عبدالوهاب مددی  استاد عبدالوهاب مددی  استاد عبدالوهاب مددی  استاد عبدالوهاب مددی  در هنگام نوشتن اين نسک، بار ها به         
 پيرامون هنر نوازندگی در افغانستان به        دددد استا  استا  استا  استا بهانه ای جور پرسانی، گاه با      

  !کمانچهکمانچهکمانچهکمانچه پرسيدم و گاه از سرگزشت سنتورسنتورسنتورسنتورگفتگو پرداختم، گاه از 
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نصير نصير نصير نصير  به گوش     ديوان شاه شجاع   ديوان شاه شجاع   ديوان شاه شجاع   ديوان شاه شجاع   هنگاميکه آوازه ای به سنجش گزاردن          
  .  رسيد، اين روشن انديش روشنگر با پيشانی باز نويد همکاری دادمهرينمهرينمهرينمهرين

دست نخورده ای   )  تاريخ(، آشنايی با سرگزشت      مهرينمهرينمهرينمهرين آشنايی با     بيگمان،
  .سرزمين افغانستان بود

باری، در روز ديدار پس از گفت و شنيد، اين پژوهشگر که خود گنجينه ای                
از نسک  .  رهنمود)  کتابخانه اش (پژوهش است، من را به گنجينه ای نسکش         

دين بار برگه    ها و نوشتار گنجينه چنان بر می آمد، که هر نسک چن                  
  .برگشتانده شده بود

 در هنگام پدرود گفتن، چندين شماره از نسک ها و نوشتار خودش را   مهرينمهرينمهرينمهرين
  .که در پيوند با پژوهش من بود، در بارجامه نهاد و برايم پيشکش کرد

 و دوستداشتنی هر هنگام که نام نوشته را برايش                مسعود جان فاضل   مسعود جان فاضل   مسعود جان فاضل   مسعود جان فاضل   
د کرد، که گويی نوشته از خودش و        فرستادم، به آن چنان شالوده ی پيشنها      

  .پيشه اش هم پيکر نگاری پوش نسک باشد

 رسيد،  واصف باختری واصف باختری واصف باختری واصف باختری و آنگاه که اين نوشته به دست استاد سخن افغانستان،           
آن را خوب و گفتمان      )  با آنکه با بخشی از اين نسک سرسازش ندارد          (او  

يد داد که   برانگيز دانست، شادباش گفت و پس از راهنمايی های ارزشمند، نو          
  . ديدگاه اش را پيرامون اين نوشته بنويسد

  !!!!از همه ای اين فرهيختگان سپاس گزارماز همه ای اين فرهيختگان سپاس گزارماز همه ای اين فرهيختگان سپاس گزارماز همه ای اين فرهيختگان سپاس گزارم

  

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام �٩

  



  سرچشمه ی نوشتارسرچشمه ی نوشتارسرچشمه ی نوشتارسرچشمه ی نوشتار
  .خورشيدی ١٣٨٠پشاور " درانی" ديوان شاه شجاع -

  . خورشيدی١٣٨٢واقعات شاه شجاع، انتشارات ميوند، کابل  ----

  .افغانستان در مسر تاريخ:  غبار-

   ١٣٧٨، تهران  دانشنامه ادب فارسی، ادب فارسی در افغانستان-

  ١٣٧٢ پنج مقاله احمد کسروی، آلمان-

 توقيف شد، انتشارات ميوند، ″افغانستان در مسر تاريخ″چرا :  نصير مهرين-
  . خورشيدی�١٣٨کابل 

کمپنی هند شرقی و مرگ وزير محمد اکبر خان، انتشارات :  نصير مهرين-
  .خورشيدی 
١٣٨ل ميوند، کاب

  . خورشيدی١٣٧٩ تاريخ ادبيات افغانستان، محمد حيدر ژوبل، پشاور، -

  . خ�١٣٨ تاريخ ادبيات افغانستان، احمد شاه رفيقی، مرکز نشراتی اقرا، -

  ١٣٧٣سپهری، شاعر و نقاش آب و خرد و روشنايی، چکاوک، کلن  .  س-


١٣٧ مشهد،  سرگزشت موسيقی معاصر افغانستان، عبدالوهاب مددی،-  

  .خورشيدی �١٣٨ رساله مزارات هرات، فکری سلجوقی، هرات -

  .   خورشيدی٩
١٣مرواريد،   ديوان حافظ، احمد شاملو،-

  .خورشيدی ١٣٧١ تاريخ ادبيات ايران زبيح اهللا صفا، تهران -

  .خورشيدی ١٣٧١ شاهنامه فردوسی، محمد علی فروغی -

  . خورشيدی١٣٧٣يق فرهنگ،  افغانستان در پنج قرن اخير، محمد صد- 

   ١٣�٢ فرهنگ فارسی عميد، تهران -

  

  

  ؟ “شاه شجاع” کدام ٩٧



   ١٣٢٣واقعات شاه شجاع درانی، نشرات انجمن تاريخ افغانستان، کابل  ----

  ir.tarikhema.mandegar.www  تارنمای چهره های ماندگار تاريخ -

  ir.roshd.daneshnameh.www  تارنمای دانشنامه رشد-

  com.loghatnaameh.www واژه نامه دهخدا -

  net.ganjoor.www تارنمای گنجور -

  com.farhangsara.www  تارنمای فرهنگسرا-

  com.aryabooks.wwwتارنمای کتابخانه بزرگ آريانا  -

  com.persianminds.wwwی انديشه های پارسی  تارنما-

  ir.iranseda.www تارنمای ايران صدا -

  com.goftaman.www تارنمای گفتمان -

  ir.ibana.www تارنمای خبرگزاری کتاب ايران -

 net.ofiko.www تارنمای کوفی -

  www.karbobola.com تارنمای کربال عرش خدا -

  org.wikipedia.fa.www دانشنامه آزاد – ويکی پديا -

  org.shia-al.www تارنمای ال شيا اورگ -

  com.persianforum.www تارنمای پرشين فروم کوم -

 ir.najva.rbc.www تارنمای نجوا -

  com.khawaran.www  تارنمای خاوران-

  com.persiangig.www تارنمای پرشيين گيگ -

  www.payam-aftab.com تارنمای پيام آفتاب -

  com.torghabehonline.www تارنمای طرقبه -

  

  ؟ “جاعشاه ش” کدام ٩٨



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  



  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انجمن بيرنگانجمن بيرنگانجمن بيرنگانجمن بيرنگ: : : : گسترندهگسترندهگسترندهگسترنده

de.Birang@freenet     
 


