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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 تدوین و نگارش
 92/11/9112          رحیم رهیاب حنیف

بود شاعر که پادشاهی  
بود پادشاه که شاعری: یا  

 
ها  انگلیس سایه   زیر در شجاع شاه که خوریم می بر جایی به قبل، سال پنجاه و یکصد تأریخ اوراق بر مروری با

  انگلیس حکومت با را تیامعاهد1۳۸9 می ۷ در نمود، اعالن کندهار در را خود پادشاهی و شد افغانستان داخل
 انگلیس، نماینده   اتننکم بین یی فقره 1۳ معاهده   این»غبار قول به که دکر امضاء
 بنام مخلوع شاه و فراری مرد یک سومی طرف و پنجاب پادشاه سنگهـ رنجیت
 اهپادش حیث به را او که بود انگلیس حکومت خوار جیره و هند مقیم الملک شجاع

 .«شناختند افغانستان
 

 چون مناطق بسیاری از افغانستان حکومت دست تنها نه ،معاهدات این اساس بر
 ،خان اسماعیل دیره   و وبڼ و خیبر آن، نواحی و پشاور ک،اټ اطراف چهار کشمیر،

 موجودیت بر گردید کوتاه آن نواحی تمام و ملتان آن، نواحی تمام و خان غازی دیره  
 و یسیاس ارتباطات هیچگونه نداشتن و افغانستان در انگلیس نیروهای حضور و

 (1).....«  بود شده تأکید ایران قاجار حکومت پیمانش هم و فرانسه با تجارتی
 

 مکتب ابتدایی صنوف تأریخ های کتاب در ما هموطن هر و است دراز قصه این
 بود شده ساخته شجاع شاه برایدر آن زمان  که را شعری حتی و اند خوانده آنرا
 :دارند یاد به نیز

 

 
 (کمپنی پای خاک برنس و الت چشم نور  ـ  ارمنی شجاع شاه طال و سیم بر زد سکه)

 

 به سرخ قشون سربازان زور و همراهی با را کارمل ببرک ها روس ترتیب همین به قبل سال چند نبود، تنها این
 این یرتفس و توضیحات خیر از که. افتاد ها قلم نوک و ها زبان سر بر دوم بار برای شجاع شاه نام و رسانیدند قدرت
 .آوریم می خاطر به را قبل سال چند گذشته کاغذ من هفتاد مثنوی

 

 حمایت و پشتیبانی با کرزی حامد آقای اینبار و شد تکرار ما تأریخ بازهم 9111 در یعنی دور چندان نه سالهای در
و  زد تکیه افغانستان حکومت زعامت کرسی بر امریکا، متحده   ایاالت هوایی و زمینی نظامی نیروهای صد در صد
 شاه شجاع ثالث را کمایی نمود. لقب

 ها آن مورد در توضیح و تشریح برای و افتاده اتفاق خاصی شرایط و حاالت در خود زمان و وقت در فوق واقعات
 به که زمامدار سه این کدام هیچ به تبرئه دادن یا و سازی مالمت ینجاا در هدف چون است ضرورت زیاد وقت به

 نظر صرف مورد ینا مکث در از بناء   نیست، اند زده تکیه قدرت سریر بر خارجی نظامی نیروهای نیزه   سر زور
 .شود می

 

  که یدمشن دوستی از وقتی قبل مدتها. ستاولی (شجاع شاه) الملک شجاع خود شخص در خصوص صحبت ما
  بروز روز اهشاعر و یا پادش این مورد در ام کنجکاوی حس است شجاع شاه از هویدا ظاهر زیبای آهنگ این شعر

  :شد بیشتر  
 رفت انهـــخ شبینه یار   ـ  شد روز و دمید صبح
 رفت بهانه این به ارـی  ـ   شوی گم تو سحر مرغ
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 5تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تحفه این .دسپر برایم ناگهانی بطور بود، آورده که را ای تحفه و برگشت افغانستان از صبور عمر فاضلم و شاعر دوست اخیرا  
 در انشد نشراتی انجمن طرف از مهر، برزین عبدالغنی دوکتور مقدمه   و تصحیح با که «ُدرانی شجاع شاه دیوان» بنام کتابیست

 .است رسیده نشر به صفحه ۱۷1
 

 هندی تاجر یک فرمایش حسب پیش سال ۷9 اول بار شجاع شاه دیوان که نگارد می کتاب مقدمه   در مهر برزین .غ .ع داکتر
 بزرگتر نسخه   فوتوکاپی که نموده کوشش موصوف ،است امالیی شمار بی اغالط دارای که رسیده چاپ به الهور مطبعه   در

 طبیقت نسخه این با و دریافت داشته، سراغ مومند عبدالصمد جنرال نامه ب پشاور های افغان از یکی نزد که را شجاع شاه دیوان
 (9. )است نموده تصحیح توان حد تا را داشته دست نسخه   همان بناء   نگردیده مؤفق اما نماید

 

 شتربی آنرا کهای  اندازه بهر و گذشتاندم نظر از عجله با را کتاب بودم شاعر شجاع شاه بیشتر شناخت عالقمند بسیار چون
 مردم و ُملک به خاین پادشاه این ایکاش یا و شد نمی پادشاه توانا، و سخن شیرین شاعر این کاش ای گفتم خود با نمودم مطالعه
 نامبد نقش در را خود ها، انگلیس گرفتن قرار دست آله   با که شناسند می همه را پادشاه شجاع شاه زیرا. بود نمی شاعر اصال  
 .ساخت ثابت کشور معاصر تأریخ چهره   ترین منفور و ترین

 

 یتوانای و فصیح زبان روان، طبع کالم، پختگی بنویسم، شجاع شاه مورد در را سطور این تا ساخت وادار مرا بیشتر آنچه
 که باشند داشته را آرزو این من مانند نیز میهنم هم فرهنگیان از ای عده شاید کردم فکر و ستا شاعری و شعر در موصوف

 عریشا چگونه شد، واگذار انگلیس استعمار به دسته دو را کشور که فردی های ضعف آنهمه داشتن با درانی شجاع شاه بدانند
 باشد. بوده

  
 یا جباخانه به را افغانستان سرتاسر فیودالی های جنگ»  که رسید پادشاهی به زمانی اول بار( 1۳12 ـ 1۳1۱) از شجاع شاه

 نآ ضربات زیر در مملکت مردم و رفته بین از مرکزی دولت قدرت. گردید می منفلق جایی یک روز هر و بود کرده تبدیل
  .شدند می کوفته سخت
 شاه دست از 1۳11 سال در اینکه از پس آنهم با اما بوده ها گری آشوب و ها بغاوت دسایس، از مملو او پادشاهی های سال

 تتخ و تاج گرفتن برای آن از پس. گردید زندانی کشمیر حاکم طرف از هم مدتی گریخت، پشاور به و خورد شکست محمود
 و فتر لودیانه به خود خانواده   با بناء   نشد مؤفق اما نمود نیز دیگر کوشش دو یکی جنگی، سرباز آوری جمع با کشمیر و کابل

  (۸) «.برد بسر 1۳۸۳ سال تا انگلیس، حمایت زیر در همانجا
 در اشعارش تر زیاد و است بیدل و بئصا حافظ، سعدی، موالنا، حضرت از بیشتر شجاع شاه پذیری تأثیر شاعری و شعر در
 .باشد می هنرمندان و ها کمپوزیتور دندان باب تصنیف، ساختن برای که شده سروده دلپسند و ساده های بحر
 ماجرا شرح نمایم، پیشکش دوستان شعر خدمت بد آدم و خوب شاعر این های سروده باغچه   از را هایی گلبرگ اینکه از قبل
 شاه را آبدار اشعار این که زند حدس و باشد داشته را پایش رد خواننده که نمودم تکرار خاطریه ب را شجاع شاه زندگی های

 می پیدا وفرت به عشقی و عرفانی اشعار موصوف دیوان در زیرا باشد سروده شرایطی چه تحت در و ُملک کدام در شجاع
 داشته شجاع شاه دو خود، معاصر تأریخ در ما که شود می دیده و. است آمده بدر خوبی به مکتب دو هر عهده   از شاعر که شود
 یارادگ سست و ضعف کمال با که ییفرمانروا و پادشاه دیگری و ظریف احساسات دارای و پیشه، عاشق شاعر، آن یکی: ایم

 .نمود امضاء انگلیس حکومت با را ننگینی معاهدات
 :سروده وطن فراق در که شاه شجاع اشعار نمونه  

 

 آرزوست دهنم زان شکر و قند      آرزوست سخنم شیرین، لب زان                        
 آرزوست مـــوطن وایـــه و آب      انــهندوست گرمی از دل سوخت                        
 آرزوست مـــــپیرهن گل یوسف       زنــــــــالح بیت به ناله زنم چند                        
 آرزوست وطنم وایــــه زانکه        شجاع شاه ای روم بکویش باز                        

 

««««  »»»» 
                             

 خواهم می انجمنی در جای      سو همه از مرا است گرفته دل       
 خواهم می وطنی سراغ من      داــــــــخ بهر شما ز رفیقان ای                            

 

««««   »»»»   
 

 کند می گریه چمن فراق از بلبل این      کند می ریهــگ وطن یاد به دلم مرغ                       
 کند می گریه وطن بهر کشیده غربت     او زلف دو چین به گزید سفر دل تا                       

 

««««  »»»» 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

         

 وطن بی غریب من چون جهان در نبینی هرگز             مرا حال بنگری گر خود کوی ساکنان در 
 

««««   »»»» 
               

 ببین من زرد ره  ـــــچه کنی خزان طلب ور    ببین خویشتن صورت بود وســه چمنت گر       
 ببین وطن بی من بر مرحمت و لطف ره   از    درم از رانی چه حیف شده وطن ام تو کوی                

 

 :است برخوردار خاص پختگی از نیز شجاع شاه عرفانی و تصوفی اشعار
 

 شود می دریا عین او حباب گردد فنا چون    شود می مسیحا شد مجرد چون خود از هرکه               
 

«««  »»» 
                   
 فسانه گوشه هر به گویند تو عشق از     ـــــــــــا زم کل در تو وارـــان رـــــمظه ای           

 نشانه عشاق دل را غمت رــــــــتی ای      چغانه و چنگ و نی بانگ شد تو سوز از                      
 میانه ز غایب تو و مشغول تو به خلقی                                               

 

««« »»» 
 

 از چندی نمونه   که شود می دیده خوبیه ب شجاع شاه اشعار در است هندی سبک های خصوصیت از که مثل مدعا
 :گردد می ذکر اینجا در آنها

 

 را گدا و سگ باهم سازش نیست که زیرا    رقیبان از پوشیده آیم کویت به شب هر                     
 ـــــــــــــــــــــــ

 را ابانیـــبی ریگ ددـع اردـــشم کی      بیان به نیاید تو هجر غم و درد شرح                     
 ـــــــــــــــــــــــ

 گرفت توان می کجا دام به را سیمرغ      برم می تو الـــــــــوص آرزوی بیهوده                     
 ـــــــــــــــــــــــ

 مگس گردد جدا شیرینی ز کی      دــــــنکن دل عاشق قند چون لب زان                          
 

 ایندگینم دری ادب و شعر کسوتان پیش از موصوف پذیری تأثیر از که گردد می ذکر مقایسوی بطور  شجاع شاه اشعار زیر در
 :کند می

 

 :موالنا

 بگو یی خورده چه باز روی می راست و کژ این
 هکوه ب هکو خانه به خانه روی می هـخانه ب مست

 :شجاع شاه

 وـمه ـب وـم هـقــحل هـب هـقـحل دمــــش او زلف بسته  
 هوـکه ـب هوـک رـشه به شهر کشان کشان بردم می

 :سعدی

 ای دهـیـرنج راــــچ نـم از نـم انـسام نا ارـی ای
 ای رنجیده چرا من از نـــم درمان ای و درد ای

 :شجاع شاه
 یا رنجیده چرا نـم از نـم سلطان و رورـــس ای
 ای دهـیـرنج راـــچ نـم از نـم جانان و رـبـدل ای

 :بیدل
 واءــاســـم از نشد حاصل دا،ـــگ حسرت دل امـک

 بغل در ویران خانه این ترا، دــخواهمی عمریست
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :شجاع شاه
 بغل در انـجان عشق از ودـب ونـرخـپ دل هـن تنها
 بغل در هجران خار از جگر و جان و دل شد خون
 مــغ راضــــمق از طعـق دـش دل، اوراق رازه  ـیـش

 لـبغ در انــــپریش زوـــــــج آشفتگی از نـم دارم
 :حافظ

 را اـنـرع زالـــغ آن ،وــبگ فـطـل هــب صبا
 را اـم ای داده وـت ،بیابان و  وهــک به سر که

 :شجاع شاه
 را آرا دل آن رض،ـع انـــبرس نــم ز صبا
 را اـــــــنــرع ذارــــعــــگل رـــبـمـسی ارـــنگ
 ردمـک روان دگانـــدی از دل ونــخ بسکه ز
 را راــصح فضای رــراســس هـــالل هـتـرفـگ

 :نامه محمود کتاب از
 را هــــالل وــت الــخ مـــغ از دل رــب داغ ای
 را هــزالــغ چشمت ویــآه ساخت دهـنـرمـش

 :شجاع شاه
 را الهــــــــپی گردش به وـت نرگس آورد       را زالهــــــــغ رمیدن مشق داد تو چشم                   
 را الله ماند دله ب داغ و نشاند خون در       شد شگفته رویت گل چمن در که زاندم                   

 :بیدل
 ایم کرده چراغان آید می یار      مپرس بیدل ما اشک هجوم از                       

 :شجاع شاه
 اــم کاریم می الله و ارغوان       ما باریم می دیده از دل خون                       

 :صائب
 هاست عنانی هم رمــگ او نگاه با فتنه       هاست ناتوانی مست مخمورش چشم ترک               
 هاست جوانی عالم من از مرنج ساقیا       افتم مـخ پای به هـگ سنگ بر مـزن سبو گه               

 :شجاع شاه
 هاست فشانی جان وقت جان فدایت کنم می      هاست ربانیـــــمه عین آیی برم شبی گر
 هاست شادمانی زمــب برکش واــن رباـــــمط      امیـــــــــج بده ساقیا شد مجلس شمع یار
 هاست نشانی هـهم این را عاشق تو غم در       بارم می سرخ اشک رخسارم گشته زرد

 

 :است برده نام نیز فردوسی شهنامه   اساطیری های شخصیت از اشعارش بعضی در
 

 

 افراسیاب هره  ز بیمش ز میگردد آب      است عاجز و زار عشق بیم ز دستان رستم
 

««««  »»»» 
              

 چیست؟ افراسیاب و رستم و اسفندیار       عشق آزمای زور بازوی نهیب پیش
 

««««  »»»» 
 

 برون آید افراسیاب دیده   از ناب خون      عشق دستان رستم تیغ بیم از شجاع شه
 

 :دارد خاصی برازندگی عاشقانه اشعار شجاع شاه دیوان در
 

 مکن ودــخ اهــم وــــهمچ بروی گیسو از پرده
 مکن خود اهــــسی زلف ونــچ تیره را ما روز
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رانــــــــم خود بارگاه از را رنگــــیک عاشق
 مکن خود بارگاه اندر رمــــمح را وســـــبواله
 است خط و وخال ابرو و چشم تو حسن لشکر
 مکن ودـــــــــخ سپاه با رـــــمسخ را دل کشور

 شجاع هــــــش دارد تو لـــــوص دولت آرزوی
 مکن خود براه هـــش ای رـــــمنتظ را اش دیده

 

««««  »»»» 
 

 دارد گله حرمان و دوری از دل پیوستهدارد          هـــــــــگل انانــــــــج بودن جدا ز جانم              
 دارد گله تانــــشبس شمع من سوزش از         ریانـــــگ و ناله من تو عشق غم ز شب هر              
  دارد هـــــــگل سندان تو های سنگدلی کز         است تنگ به تو سخت دل از شجاع نه تنها              

 

««««   »»»» 
 

 افسوس مکیدم نه لعلش و خوردم غم زهر        وســافس دمـــــــنچشی لبانش قند از شربت             
 افسوس دمــــــنچی وصل گل تو الـــجم از        بهار بگذشت و آمد خزان و کرد سفر گل             
 افسوس ندیدم تو روی و دادم مـــغ ز انـج        اعـــــــــشج شاه رـــــبس نرسیدی آخر دم             

 

 زمامداری، و سیاست بخش در او عملنامه   که گمنامی نسبتا   شعرای از شجاع شاه یا الملک شجاع از مختصری معرفی بود این
 اطربخ گرانقدر خواننده   هستم آرزومند. باشد شدهدر موردش  کشور شاعران و دوستان ادب پروایی بی و فراموشی باعث شاید

  د.نگیرن خورده قلم این بر شد، زده رقم شجاع شاه معرفی بمنظور صرف که مقاله این نوشتن
 

 :نمایم می ذکر آنرا نوشته، این اختتام حسن بطور که دارد ای اشاره منتقدینش به نیز شجاع شاه ارتباط این در
 

 ببین سخن نازکی دان نکته تو اگر هستی        شجاع شاه سخنان بر مدعی مگیر نکته                  
 

«««   »»» 
 

 سخنان خوش هــــــهم تو روان طبع بنده          اعــــشج شاه سخنت طرز به باد آفرین                  
 

««««   »»»» 
 

 ترانه و آهنگ به واندــــــخ نوا به مطرب      زد مــرق تازه غزل این شجاع شاه چون                 
 
 پایان
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 غبار محمد غالم میر ـ تأریخ مسیر در افغانستان(1)
 مهر برزین عبدالغنی دکتور ـ شجاع شاه دیوان(9)
 .غبار ـ تأریخ مسیر در افغانستان (۸)
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