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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون نجمپ             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "ویعبدهللا شهاب ترشیزی هر"

۴۹  

 دئقصا

              ــ۴۵ــ

   
 صفت شب و مدح محمد تقی خاندر 

بیگی یزدبیگلر 
 
 

 
 ـام ایــن سبز منظرـــزیر آمــد از بـه ب      سلطان خــاور چـــرخ چــو از گردش

 ررده گیتی مسخــران کــــــران تا کــک ت رایت     راخــــــــــرافدار ظلمت بسپهـ

 ی شد احمرو روی عروسان ز سرخچ رب     ق عـــارض آل مغــــز تـــــاب شف

 رکــشیدند لشک ،ردونــــــیدان گـــمه ب واران انجــــم     س ،ـر سوـــــپی فتنه هـــ

 رو  مص ،وابتـــشــــد از ارتبـــــاط ثـــ ی     نیل ـرخــــــــصفحــــۀ چـــ ۀرخ سـاد

                                                 
 
 .این قصیده در الف نیامده است 
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 پیکـر دو ،رآمدـــرق بــز اقصـــای مش       یمرا ،رورفتـــــرب فــدریای مغه ب

 در مشت خنجــر ،روی بهــرام ز یک وی نــــاهید در چنگ بربط     یک ســه ب

 سعد اکبر ،ـمــــخـــرامان بــــه بیت ده       ــــرو؟ ســـوم مــاه تابان؟ــشتابان بخـ

 سر رباج ت ،و شاهنشهانــل همچـــزح ام در کف     ج ،انــــو میخوارگر همچقم

 ین دیگـــــرئـــــردید آـــــــــــدیدار گــپ خیمۀ الجـــوردی      نوشه زیـــر گهـه ب

 بستر ،ز خاکنه ج ،بالین ،نه جز خشت ی     ریبانه تنها به کنجـــــــن آن شب غـم

 گرو اخهمچ ،هــــای جگـر و پـــارهدر ه منقل     سین ،دی رمایع ســـــــــــپی دف

 اجــرا درم ،کـــــگرفـــتم همـــی با فل و غـم      ـنتو محـ و دلتنگی ز بس رنج

 و مضطر نین زارواهی چمرا داشت خ      ؟رــــند آخچــ ای چـــــرخ تا :بدو گفتم

 چــو طاووس در زر ،یریسراپاش گــ      یر از پاو نداند سک ،هلــزاران سفــهــ

 پر بال و بی ـیبـ ،بـــود از جـــفای تو بلبل بــــاغ دانش      ،دو  و ب  ـــــــــــسی کک

 رب مقعـــد  ــــمحـــ ،بر محـــد  ـــمقعـــ را زآه سردم     ردد تـــــــکه گــــ ،ینترس

 ی پیش داورهم ،ــورتــــــبنالم ز جـــ ـیامت     روز قـ ،و یــــا در صف حـــشر

 در لقه برح ،اتفیــــاه زد هــــــــاگکه ن بـــا فلک در شکایت      ،مـــن از درد دل

 وی بجوید کسی فر کــز ؟فلک کــیست      !!!کـــه ای نــاشناسای اوضــــاع گیتی

 اکرکه صد چون فلک برترش هست چ      یدوای دل دردنـــــاک از کـــسی جـو

 نده اختررخــــــان فــخــ ،ر سرورانس م     ــراف عالـــاطــــ انـــــــــــزرگب پناه

 اخـــضر چــرخ م  بود بـــرتر از طـــار   اهش     ــــکه ایوان ج ،خــانمحـــمد تقی 

 سرمــو ه تامــه ،داد و دهش نیسته ب تی     گیه ه او را بک ،آستانی ـرــــــسپهــــ

 فرـعو ج نـو مع زنـــد طعنه بــر حاتم شش     ام بخــــــهنگه شانش برفف د  ـــــک

 تر ،هانــلق جــــــــشت امید خــشود ک ز رشحۀ ابر جودش     کــ ،ست بهــــاری

 برتر ،ر استـــه سپهه از ن  صــد پایه ب ت     رفع و ست کاندر بزرگــی ریسپهــ

 تردفه د بــــــنگنجــــ ،نیاید بـــــه گفتن اهت     ه اوصاف جک ،رازیــــــــرفا سآی

 ترلهای اخـــــــبــــه گ ،بود تا مـــــزین گـــردون      گلستان ـرفـــــــمنهای طـچ

 رصرـچ صــــــاز هیـ ،مبیناد آســـــیب گیتی      ــاغـدر ب ،وـار وجـــــود تــــبهــ

 بال و دولتـــــــــاقه ب ،اشیساله ب ههم

 رمظف ءدابر اعـ ،قـــبر احــــباب مشف
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 نجا باید نام ستارۀ خاصی باشدیولی درــ  "(رمی)از ریشۀ )است" تیرانداز"اصالً در معنای و لغت عربی ( "جامی"بر وزن ": رامی"  
 
 (پورتال مصحح)نشدتصحیحش میسر  غشوش است، که حتی به حدس هم،این مصراع کامالً م  


