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 23/11/2016             و. عطارد

 تابیدر شعر صوفى عبدالحق ب "افغان"

 ملك الشعرای افغانستان

 الشعرای، بعد از وفات قاری عبدهللا خان ملك  )رح(" تابیب"ق غزل آتى را مرحوم صوفى عبدالح

را مبنى بر انتخاب  حضرت محمد ظاهر شاهیاعلسروده است كه فرمان پادشاه افغانستان،  هنگامی

 .ث  ملك الشعرای افغانستان به وى ابالغ کردندیرر و نامگذاری او به حتق
 

** * ** 

 اریست دارى از عـطاى كردگى باـه مـچـآن    ارلـد و مــاواى من افغان دیواى وطن اى م

 م هرات و قندهارـو هیـن و بلخ زنكابل و غ    ش مملو كرده اندز فیِض خوی اهل عِرفانت

 طرزِى شوكت  مدار كاهى و مهجور و واصل،    دیافغاِن شه ،ر و عاجزیظه حـاذق و ناظـم،

  

** * ** 

 اریـست دارى از عـطاى كردگى باـه مـچـآن   ارلـد و مــاواى من افغان دیواى وطن اى م

 هوایت خوشگوار خاک پاکت روح بخش، آب و   گل زمینت دل پسند صاف و روشن، آسمانت

 (1)از بهر صغار و هم کبارزانکه جان بخشاست    می سـزد آب روانت را اگر خوانــم روان

 هـم بدان رنگی که گردد سبزه خـرم از بهار   سـیـر باغ و بستانت، بشـگـفـانـد طـبـع را

 ( طائر را شکار2در هوای آنکه سازد نـسر)   سا گشته اندکوه های شامخت هر یک فلک

 مرد خـیز آمـد از آن رو، این دیــار کوهسار   هست اوضاع طبیعی را اثــر در تربـیـت

 اگر بوده است، یا خنجر گزار شخص َسیاسی   مسلک که هست ملتت ممتاز می بینم به هر

                                                           

  خوردان و بزرگان )صغیر به معنی گوچک، خورد و کبیر به معنی کالن . بزرگ(«  صغار و کبار» -1
. در زبان دری بدان نام دو ستاره است که در فلک دیده می شوند. در زبان غربی نسِر طائر و دومی نسر واقع نامیده میشود« نَسر» -2

  .گفته می شود« شاهین»ها دو 
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 2از 2

 و غـزنین و بلخ و هم هـرات و قندهار کابـل   خویش مملو کرده انداهل ِعرفانت ز فیض   

 چون سـنایـی و دقیـقـی، عنصری، استاد کار   آمورانی مر تر است از سخن پرور بسی نام 

 فضل هر یک نامدار حضرت جامی، به علم و   "حنـظـلــۀ بادغیسی"، "مـولـوی معـنـــوی"

 طرزِى شوكت  مدار صل،كاهى و مهجور و وا   دیافغاِن شه ،ر و عاجزیظه حـاذق و ناظـم،

 آن سـروده ملـی و این با تصوف داشت کار   و رحمن نگر خان شاعر پشتوی ما خوشحال  

 آن "قـتـیـل" تـیـغ ابـرو یا "عزیز" بـا وقـــار   حضرت "قاری" و مستغنی و آزاد و ندیـم 

    شـهاب بی قـرارآهنگ وهم سروش      آن "فدایی" و فغان، صابـر،  ترمزی و آئینه و پروانه،

 باد مرغ روح شان، در باغ جنت شاد خوار   جود خویش جمله را ایزد بیامرزد به فضل و

 حق گواه من که من این را نبودم خواستگار   بزرگ در جهان مرگ بزرگان خورد را سازد

 

 به اهتمام  و. عـطـارد

 

 


