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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 1۹             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۳  

 دئقصا

                  ــ ۵۹ ــ 

 گندم

 زای گندمود سـه بک ،سان زان      ندمنم ثنای گکه ک ،واهمـــــخــ

 ندمرای گب ،رینـــفــــردوس بت      دس از ،دادــــنــ ه عبثآدم ب

 ندمگ ایـــــت وفــن بس صفایبیدوست       ،لدواست خاو نیز نخ

 ندمیای گه از ضست ن یعکس  ریا    ـــوشۀ ثـخــ ابشت ــرـــــگــ

 ن فاتحـــۀچـــو
 ندمخــــــفای گ ـاتمۀـــــخــ شد روین     ور پظه 

 ندموتیای گــــز ت ،تنـــور اسالم      ع ـانــــگـــرسنگـ شمدر چ

 ندمی گوال ،ــرنه و ســـیدر سلیک دارم       ،ته بالسرچاس نف

 ندمـربای گـــدلـ ،دهپنهــــان ش      ؟ردۀ رازه هفت په بـاز از چب

                                                 
1
تداول هوم ممفاستعمال شده، خالف ست؛ " خاتمه"و متضاد " یا افتتاح کننده "باز کننده"د، که اصلی خو کلمۀ عربی و در معنای": فاتحه" 

 .مرده است نی برایا، که مراسم خاص دعاخوامروزی
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 ندمدای گگ ،و در هــدر کوچــستند       هان شدــردمه مسر همیک

 ندمــای گـلقـ یــپویـــان ز پـــکل وامق      ه شب ،فتانص عـــذرا

 ندمو مـــبتالی گ ــوانهــــــدیــ    نون  ل مجــکش هب ،انشو  ر   لیال

 ندموای گلــــ ــذرـــدر رهگـــروز      ه امک ،نواـس و بیس مفلب

 ندمبای گــقــ ،تا چـــــاک شوداک      چ اـــهسینه ،فتندندم صگـــ

 ندمگ شت انــــــزوایــــاز وحیرون      ده بــدوی ،نزویهـــــر م

 ندمالی گــتاعـ از عــــــزت وه روی شکوه دارند      چ ردم زم

 ندمطای گخ ؟اری چـــه بودبــکرده او را       زیرـزدان چــو عی

 ندمــــنم ثنای گــکه کــ ،ا اینتر کردم      ندم چــــو ردیف شعـگ

 ندمفیه در قـــفای گاـــــــد قصم هر بیت      به نظ ،ردید روانـگ

 ندمـوای گـهــ ،ر منانــــدر سافگـند       درون روح طبیعی انچـ

 ندمای گــــــپ هب ،دتش برسدس      ؟امروز یستکه ک ،ردتم به خگف

 رای گندمسـ در   ،گـــم گــــشته  نیز     ز چشم من ه کنونارچ گفت

 ندمبای گز اقـــــر   ،هســـــــتند و     ج ه ارزن وکـــ ،امــــــا دانم

 ندمـنای گــو آشــ همصحـــبتباشد       ،تبخ ستهـخجـ ان  ــدهقـــ

 ندماشتهــــای گ در ،ـتیمـــهســچـــو شنید گفـت ما نیز      ان دهق

 ندمجـای گ ،تکــــانبار شه اسر گویند      ه اهـــل شهامــــا همــ

 ندمرای گـــــــاجه ز مشم کی  ر نگویم    اگ ؟ه کـنمچ !اشاهــــــ

 ندمـای گـباشــــد سخــــن عطـارک      مب خـــــــاطره ب البتــــــه

 ندمــای گـبهـ ،فـــرموده تــــراسرو      که خ ،را کسیدی گفت م

 ندمیای گــــمــه کیـــکه بــ ،االردد      نگ زر ،ــــــوعس ج  ـا م  ام

 ای گندمجه ب ،ودـر خــاک بگـاست       ه عزیزعطای ش هتم کگف

 دوای گندم زجه ب ؟هـاره چچــدرد       ،رسنگیگـــ ه بودرا ک آن

 ندمادای گ ه کــــندکـ، تـــا اینر      انـــبا ه کلــــید دارک ،ــمــدانـ

 ندمچـــــو آسیای گ ،رگشتهســیله دارد      ه حیک چــــند مــرا ب

 تفتیح
 مندـــای گـــــــدم دادن اژدهـــبار      سم و گـــنج و انطلــ 

 ندمای گالتقـ ــعموضـ اــــــتـــی      بالئ ،وددمی بـــــــر قدر هــ

 ندمگدای ـــــته ابــــــــسته بوابآنست       ـایه انتهک ،ارــــــن کای
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 است" باز کردن"، در معنای "فتح"و برخاسته از " تفعیل"کلمۀ عربی از باب ": تفتیح"  
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 ندماز بالی گ ،ن رهـــمتـــا مـسی کن      ـدۀ که عهاز لطــــف ب

 ندمـای گـــمـن   ،و بودنش  تـــــاسال      ره اکو خ که ز آب ،ناندچ

 ندم افــزونار گری ز شمعمــ

 ندمـدای گـــخـ ، ندتروزی ک  

  

 

                                                 
 
 با نشو بود نماي. الف 
 
 تا به امروز معمول استز جملۀ دعا های معروف است، که ا، "ارزانی کردن"": روزی کردن"  


