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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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       
  6112 جون ماه   ومس           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "ویعبدهللا شهاب ترشیزی هر"

۴۷  

 دئقصا

              ــ۴۳ــ
   

 در صفت شب و مدح میرزا هاشم خان منشی باشی

(دربار شاهه و وسیله کردن وی را ب)
 
 

 نارکه ب بیکران رند زورق ازین بحفگ      یارثابت و ســیل خـ شه  دوش پاد چـــو

 بارروهشت گـــقۀ پیروزه گحـ   فلک ز      بیز عنبر ،شتروط گۀ مخسای زمین ز

 وهردارو تیغ جـت نمایان چـه گشجر  م        ن ســـپر زرنگـــار سیمابیروی ایه ب

 ون زر تمام عیارــآن چ ر  ب از بواکک       ختاز کیم   نطعو ود سطح فلک همچنم

 یارابت و سالف ز ثــنقش مخ ارهــــز      طاق زنگــاریـارشت درین چــپدید گ

 مۀ تارشان زخفـم خنجــــر آتشزخه ب      زهــره و مریخ ،شور آفــــاقرفته کـگ
                                                 

 
 .این قصیده در اصل موجود نیست  
 
 حیوانات دادۀ آش دباغی شده یا پوست": کیم خت"  
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 زار ۀناله ب روان ۳نعشی واهر از پیسه خ      دو شاه سان هروان ب ،تیر از بر تخپیکدو

 دارمق ه از قلم منشی فلکچـــو صفحــ      ابز سیر کلک سح ططرخ مخبساط چ

 مردارمج استه و م یسا الیهشب است غ      ـلس اوه بهر مجک ،سپهر بزرگــی ه  م

 دارست مه آسمان هنر را ز کلک اوک      انخ هاشم ،لم و فضلو ح رمتمکر سپه

 اریان او معمـا را بو وفــــ بنای لطف      انیب ،ا را بنان اوود و سخـــاساس جـ

 بارغار و ک  رکه از ص  رهین منت او ه      شریف وضیع و رکه ازه دمت اوطیع خم  

 بارابر گوهر رشک ،اوقت سخه کفش ب      رغیرت دبیر سپه ،ناه سخگــه دلش ب

 م لک قرار ویشای خج رفتی برا گکج      سبب نگــردیدی او گـــر ۀـاممسیر خـ

 دی بیدارتدبیر او ب   س  ارـاگــــــر نه ح      ؟ـان کجــــا خـفتیزمـسپاه فتنۀ آخــــر

 وقار نام ،ویمجود از خ ان ویه در زمک      کوه تارک ،ابشگافد سح رقه تیغ بب

 مبار هرزه ،اصۀ دست وی استود خکه ج      رر ابزند ب یبانگ م قضا ،درعلفظ ه ب

 اربصاولواال ،شرف ل ز رویای کحجه ب      شنددیده که ـی بوی را هم ه  غبار درگ

 زن اسرارمخ ،وت نیری ضمیر م  ــزهــ      !المشرق آم ،وبین تبین م  ی جـــــزهــ

 استظهار ،ظهظه لحت لحی  ـند به بندگ  ک      گردون واجۀکه خ ،یئاجه ی رسیده بزه

 فت مدارگ ش   ،ردد فلکـغالم تو گ راگ      تبیرون اس ،ناتاز کائو هان فضل تج

 حصار تد برین کبودتو اف یأو عکس رچ      منیر رشعاع مه در ،اه نهانو مچ شود

 ه دارمشعل ،ابـــــر آفتــو بان تبر آست      سوزمرمج رم ماه  و در جاه تــدستگه ب

 ذارو گاز آستانًۀ ت ،نـــه اخـــــتران را      دمت تو گزیروق خط از ،راه آسمان ن

 زارو ن ضعیف اشد همیکه بینی ب ،نانچ      ر چرخو باه نم ،وتند ل سمشک نعز ر

 ارع ،اریهن بساط عزی رات ویسگان ک      که هست ،خرف هچرا ت یتیاه دولت گجه ب

 یاراخ د  ــماجــــ اسالف   ود ورافت خش      بس است ،رفخ را در مقامت اکناب پج

 ارغمخو مرا یکس ،جز تو ین ملکزنیست که       ؟ویمدرد خــــود کــرا گ !!مرتبتارسپه

 ارن دربیدب ،دمامید آم زارــــد هصه ب      دور ره   من از اتست  هگذشت نون دوهفتهک

 ارداری ک هک ادرین شهر ب ه کیستی وک      نچ کس از مهی ،ن دوهفته نپرسیددری

 دارفته و بیرک و نـــادان و خمیان زی      رق کندف که ،ندیدم کسی اماص و عز خ

 خار و کایت گلح ،ضر و سیاهیخدیث ح      یاد آوردمه ب ،دیدمــو برا چــــی تـلــو

 ارزاران گــره مـرا از کشاده هشود گ      سلطان دمتخه ی بئتو گو که ،نیک سخه ب

 نارکه سد بر ،مۀ دریای غار موجز چ      نرق دل مو زورطۀ لطف تر ز ش  مگ

                                                 
۳
 "ارغو ص   ارببنات النعش ک  "ستارۀ معین را داشته از جنس  ناملمۀ عربی ست و در نجوم قدیم ک": نعش"  
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 ارزد غف  ایـداوند ــــــــخـــ نعر ص  ز اب      سپهر ض  ریا بود  رض  خه م  ک ،اهمیشه ت

 ویبار لطف ازلت تو از جاض بخریـ

 اری  ثابت و س ز ،و گردوناد چب شگفته

 

 

 

                                                 
 
  "سرسبز"سوم، در معنای حرف دید به تش(: حو مسط   فمشر   ب وف و مرت  مکل  "وزن  رب")رض  خ  م  "  


