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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       
  6۳12 جون ۰۳             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۴  

 دئقصا

     ــ ۰۷ ــ

 در مدح شهزاده محمود

 دامن ،شانفُدر ر ابر  ب ،ود توـشانده جـف      مان روشنآس ،وو تاج تپرت ز !یــــزه

 نخالق ذوالم   افــالطـ ــرـجسته مظهخ      ابرـای دولت کُ ر دریـــــــانه گوهـــیگــ

 چشمۀ سوزن ،ردههان کــــتاب جبر آفـ      که تاب حشمت تو ،اللیر جو آن سپهت

 وشنج ،بره رام را ببه ،تو صمین خبه ک      ربطب ،فکه ناهــید را ب ،زم تویاد به ب

 الکن  ،نطق تیر ،واه تۀ جه وصف پایب      اعرج  ،ای ماهپ ،در توق ۀعرص سیره ب

 ند تا به یمنو ز هــ ، اتـا به خز روم ت      به ملک امروز یكس بیندر از تو نتیسخ

 خــونین شده دل معدن ،ود تواب جـز ت      چین شده رخ دریاپر ،وت کست رشز د

                                                 
 
 
 "لنگ"کلمۀ عربی و در معنای "( ارزن"بر وزن )": اعرج"  
6
 "گنگه"یا  "نگگ  "کلمۀ عربی و در معنای "( ارزن"بر وزن )": الکن"  
۰
 (مصحح پورتال!!!)ستا خطآمده بود، که درینجا " خطا" در دیوان حاضر. است" چین"مراد از ( "خطا"بر وزن )": ختا"  
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 سمن در بهار وهمچ ،دف  ـگی شُ ل د  به فص      در  ب   ،باغه ی اگـر بئو بولق تا ز ُخـبص

 نح  ر م  بح غریق ،ود سفینۀ گـــردونش       موجی ،ددمو برزم قهــر توگـــر ز قلــ

 لگن وشت ت ،ماه ور مه ،زم ترارای بس      ناحو ج قلب ،اهو ج را عز  زم تپاه عـس

 شیون رپ ،راف رومـاط ،ورق تیغ تز ب      افغان پر ،ای هنداقص ،وح تموک رُ ز ن

 یژنو ب اوژن ،نبهپ ،راغ تـــــــرار تیش      هرابتم و سرس ،را بندهت زمـــاب عرک

 چــون قارن ،ر آستان تو کمـــتر غالمب      ون گرشاسپچ ،رامی تره پیشگاه تو کمب

 ( یک ارزنه ب ،رتیرزد بروم نریت؟ک      یک سنجد به ،د کفتنسنج راج مصرخ)

 از بهمن ،یده زابل رسه بک ،ان رسدهم      ابت تومه ام ازرانجس ،ر و رومبه مص

 ردندر گـ قـــالده ،یر فلک راکشیده ش      ارکروز ش هب قضا ،ـاهتر آستانۀ جـب

 کنمس ۀ لطف تو باشدشکه سای، سیک      ندطـــلب نک نیروش ،کـــز آفــتاب فل

 نل زمـــــام اهمرزق ت ۀه هست مایــک      انۀ کرمتزاز خـ ،!هاایه شپ رــــسپهــــ

 ـه مواجــــتهمـ      اعلی ه  درگــــــ ان  ـاوران غــالمــــمجــ
 نم  ال   ،ود یافتندــخـ 

 بدن۰ار در دی ،ه روحوای حـــکم شســ      چار ارکان ،سح که شد از پنج ،تا یشههم

 تن   ،انکف ج و درـچ ،ردام باد مسخ  م      چـار حد جهان ،ۀ حـکم توه پیش پنجـب

 شاد ،ت کشوردل تو هفۀ عـنوب  نجپز 

 نروش ،ه فلکت تو نُ ۀ تخـار گوشز چ

 

  

                                                 
 
 .بیت بال در نسخۀ کاتب موجود نیست  
 
 "عاشاتم  "؛ یعنی "بواج  م  "است؛ پس " م عاش"، که در معنای "(محفل"بر وزن ")بوج  م  "جمع کلمۀ عربی و ": بواج  م  "  
 
 (مصحح پورتال.)تصحیح گردید" اّل "که به  ،آمده" الی"در دیوان حاضر   
۰
 : چنین درج استاصل  کاتب این بیت در نسخه  

 لوای ُحــکم شــه رفع در دیــار بدن همیشه تا کشد از پنج ُحسن چار ارکان
 
 مدام باد مسخر چو از کفت جان تن. ب  
 
 بیخ. ب  


