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

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 می  ماه   ۲۴           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۳۷  

 دئقصا

            ــ۳۳ــ

 ق خان فراهیادر مدح اسح
 و مزاح با میرزا محسن خاِن طبیب

 صف پیکـــار      شده بر جمله سروران سردار  ز پاداریِ ! ای

 انوار مطلــــع تـــو زاق      آســـــــتانرآســـتین تـــــو منبـــــع ا

 امــر تــــرا ستاره شکار  تیر حــــکـم ترا زمــانه هدف      بازِ 

 استعال      اختران را به جاهت استظهار ز قـــــدرت را آسمان

 شرف      سرمــــۀ دیـــــدۀ اولواالبصار گـــرد راه تو از وفـورِ 

 وقار در زمین تو ای سپهــــر!      تو ای جهان کرم در زمـــان

                                                 
1
 پایداری و استواری" :  پاداری"   
 
 بار. الف   
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خیال فکر خال چشمنیست جز 
 مهوشان طرار زلف نیست جز      ۳

 گر اجــــازت ُبَود، کنم اظهار       غریب حکایتی ست !سرفرازا

 سال و مه بیمار در همه عمر،هست       ، کهمحسن طبیبیرزا م

 کـــاِن درد است و معدن آزار      مرض زآن، که هم از مریض و هم 

 عاشِق زار پیر و زشت زنبر ست       شده، هشتاد سال عمربعد 

 شوهردار هست بوالعجب این، کهپیری و زشتیش به هـر حالت      

 شیخ صنعان
 خوک و بــاده و ُزنارلیک بی      ظهور کرده عصر 

 به وساطت به خــدمت سردار       دی گریبان من گرفته که َرو

 ور نبخـــشد بمیرم از غـم یار بخشد      ،مرا به من تــا، که یــار

 !ای محسن نکـوکــردار: گفتم!      ای مــیرزای دانشمــند: گـفتم

 ناهموار نامشروع      راِه این حرف است، است، سعی این کار

 را به َعمرو، سپار که زن زیدمی توان گفتن       کی به سردار،

 شرم بدار!!! ای محـاسن سفید       ُمحصن تو و او ُمحصنه ست آخر

 و این دستار مرحـبا زین عـبا       زیـن کاله و این جبه! حـــبذا

 یکسر      چه به او گوئی و چه با دیوار اماین سخـنها، که گفته 

 هست بر قـول خویشتن، ثابت      هست در کـار خویشتن، سّیار

 آه، از غـــم دلدار می کـــند نالــه، از غـــم دلبر      می کـــــشد

 است و من افگار مرهم آن: گویدماهی       من واست  او قلزم: گوید

 کار و دست از کار از دست رفتوگــرنه مرا      چـــارۀ من بکن،

 چه فـرمائی؟! سرورا! صاحبا

 جواب این گفتار ؟من چه گویم

 

 

 

                                                 
۳
 فکر گلرخان فتان. ب   
 
 قریب. ب   

 
 فریدالدین عطار، عاشق دختر ترسا شد، به دین عیسوی گرائید و ُزنار بست،" الطیرمنطق " عارفی که به روایت کتاب: "شیخ صنعان"  

 .شراب خورد و گوشت خوک نوش جان کرد    
 
 کو. ب   
 
 زن شویدار": ُمحَصنه"مرد زندار؛ و ": ُمحَصن"  
 
  "چپن" ؛ از قبیل"لباس فراخ و کشال" کلمۀ عربی و در معنای (:به ضم اول و فتح و تشدید دوم)"هب  جُ "  


