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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جونتم هش             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۵۲  

 دئقصا
              ــ۴۸ ــ  

 شهزاده محمود

 آتش ،نارست در ککه نشسته ی، ک کسن  خ        است غمگسار آتشکه در همه غمه ،کنون

 آتش و یار تاس  روزن خــــانۀ بی ،اردیـ      ار و دیارند فکــر یچــ ،م دیـــوس  م  ه دال ب

 اخـتیار آتش ،که بـــر بهشت کـند عــاصی      که نیست عجب، نانز سرما چ ست قیامتی

 زاج نعامهدر مـ  که      طب ماهی و پر   س  فلدر ه ک ،ست یتبــرود
 آتش ـارـــازگس ،تس 

 ار آتشن اف از بسیطــــــنهـــاده زیـر لحــ      رویه ب رــاف ابرما لحشیده ز سک کـــفل

 آتش ود و تارــمله پــه بود جک ،یـــلباسکـ      ددست آیه ب رـصد جان اگه توان خـــرید ب

 در ارکـان کـــــوهسار آتش دفگن   می ـهکــ      تموز و دلسوزی هــوای گـرمی ؟ست اکج

راق  نان ب  صبا بگــــیر ع
 
 بار آتشیا بب ،رمنـــها شـده خـــــکــه برفـ      ــویـــرق و بگب 

                                                 
 
 نیست بیروز. ب  
 
 چو. الف  
 
 "شترمرغ"کلمۀ عربی و به معنای ": ن عامه"  

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6 

 آتش بارب ،نیک ز لطف اگـــر کـــرمی می      ماهی یـاب د  ای سحـ ،رف بس استنثار ب

 ودخـ ،کاله      اید کردب ،بـــرف خـــیل دافعه بــاـــپی مــ
 صاررقه و حخـ ،هرو ز   

 آتش 

 وارود سچوب چو طفالن ش پ  بر اس      ؟چرا ،ازیچه میل کـردهر نه به بجــهان اگ
 آتش 

 قصد کــــارزار آتش ،یلشکــر د  ه ــند بکـ      ؟روی ز چه ،هوای سرکشی ار نیست در سرش

 ـــذار آتشگلعـ ـهرۀ خـــوبانـــــسان چـ به      عیش مجلس ه فروزان شود بهک ،خوشا دمی

 ـریار آتششهـــ شمشیر ست ز ایه ه شمک      ؟خواهم گفت چه ن خوبتروصف آتش ازی هب

۸      که بر خط حکمش ،د و بزرگیـهان مججـ
 وار آتش ــدهــوع بنـــطـ ه  ز ر ،راده سنه 

 شرار آتـــــبیقــ شتهگ ،کــه از مهــابت او      مودمحـ ،ـهانـــجــ مرتبه شهــزادۀ سپهـــر

 ــار آتشـآشکـ ،او کـــــرده ر ز هیبتـــد  ق        پای رب ،ناـرده آسمـــکــ ت اوز هم   ءاضق

 شچــوبدار آت از خــیل ،شود می شمــرده      مکه برتر است از وه ،بارگاه جـــاللشه ب

 ار آتشزار بــــهــ ،سالتجل ز کشـود خــ      ته ثانی فلک اسک ،زم بلیغشــــه پیش عب

 ار آتشویبجه ـر آید بـــــگــ ،جـــای آبه ب      شتـدلد معــعهه ب ،مـــزاج سبزه نگــــردد

 رار آتشیک ش که خــرمن آتش ز، چــنان      ست هادولت بخـش   ایهـکمینه بخـشش او مـ

 زینهــــار آتشه د بتو گـــر آیـ ه  درگـــــه ب      ودته شسر   داد آبــکه ز بیـــ، شهـــا توئی

 شهــــوار آتش ر  رج صـــدف د  د  ه ـود بــش      ردر بح ه ایرارافتد ش ،گـــر ز قهـــر توا

 ز رود نیل چــــو موسی کــند گــذار      تعـــویذ خـویشتن سازد ،وگـــر ز نـــام تو
 آتش 

 ار آتشاشته ،همـه در تیزی کــه یافت این      ؟ت کردد  حـ کسب   ،ر ز گــوهر تیغ تومگـ

 هـر کنار آتش ز ،خــــرمن جـــانهاه تد بفـ      ابش تیغسنان و ت که ز عکس ه ای،ورطه ب

 ار آتشت ـبانــــیان شــکه م ،ـنانـــد چــو  ب        سپاه یان گـرددر مان ،وت   حمـر     ـاعشعـ

 آتش هــــزارصـد ،گــام هــره شــود پدید ب        ءیجانگ عرصۀ ه  ش تو و سل رخز نعـ

 فــرار آتش ،ندک ن میکه ز م، شوریکه ب      ؟یان آرمم ه درا کب ،ودــشهــا غــم دل خــ

 نار آتشدر چ ،خویش فتد از که می، نانچ      تن من ،سره دل پای تا ب آتشز ـــتبسوخـ

 ـار آتشـکــند بخ ،چـــو در دماغ بخـــاری      ردک ،وداار ســـآتش دل پر بخـــ مـــدماغــ

                                                                                                                                                        
 
 "اسپ"هر یمبر اسالم، و مجازاً ام اسپ پن": راقب  "  
 
 را گویند  "کاله آهنین( "به واو معروف": )خود"   
 
 "پناهگاه"و " قلعه"، "دیوار"کلمۀ عربی و در معنای ": صارح  "  
 
 نی سوار. ب  
 
  :این طور می گفتم ع رابه جای شاعر می بودم، این مصرا "پورتال ح  مصح" اگر من    

 وار آتش دهبن ،وعطـسر  ز  ،راده سنه
 !!!به هم می رسید "تجنیس" تا صنعت  

 
 گذر كند. ب 
  
 مشاع. ب  
  
مح"    "نیزه"کلمۀ عربی و در معنای ": ر 
16
 "نبرد"و " کارزار"کلمۀ عربی و در معنای ": یجاءه  "  
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 غـــبار آتش و خـــاکستر ۀمـــیان چـــو در      آیم یر نمـــدر نظـــ ،غـــم ز بس تــــراکم

 آتش چـو در بهـار ،سرده و خـارمکــنون ف      زمستان گل ،ونـدر چا قعـــزیز بودم و بـ

 هر سه چار آتش ،به خــانمان مــن افگـنده      غریبی و محنت م قرض وهت غز شش ج

 ار آتشپــ الس كه مگر داشت، به فكـر آن      نهم امسالیه مسردل افـــــــبــه پیش منق  

 ت بیشمار آتشسهه درو ک ،ببس دانــــــب      پیکـر ،ازیـــن قصیده مگــر گــرم گــرددم

 ز خـــار آتش ود مشتعله شک ،ز بهــر آن      آید کـاره خـار هم ب ،ار شومه خـمـن ارچـ

 ـار آتشافتخـ ره  صد ،ندصیده کــــــدین قب      نۀ مذرد سفینبگ انغوی م  کـه ب رــــــــاگــ

 آتش م آبدارـــــــن نظدری ،معـه گشته جــک      ؟معج آب و آتش یاج یکه که ب، ه دیده آنک

 ت نــام نـــار آتشاس ،دری ـــرس  لفظ ف  ه ب      ـهانـمیان سخـــــنوران جـه تــــا ب یشهـهم

 بــادا گرم بزم عـــدل ،ز آفـــتاب رخــــت

 ز کردگار آتش افته گــرمیکه ی ،چـــــنان

 

  

                                                 
  
 درخت فکرتم آورده است بار آتش      السمبه پیش منقل افسرده مینهم ا. ب  


