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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  611۶ جوالی ۶             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۸  

 دئقصا

      ــ ۷۶ ــ

 محبوب و مدح عبدالرحیم خان صفودر 
 ندل دردناک م ؟؟؟شیدهی چـــها کــــــــــدان      رو سیمتنای س ،ات رشمهـــــــــاز ناوک ک

 نبوسه زان ده ار وعــــدۀ یکـــــــدر انتظ      :لب رسیده انم بردی و جــــــمن گذر نک بر

 چــاک پیرهن ،ۀ توکـــنم ز غص یــــــتا کــ      ؟؟؟وزناکآه س ورقت تـشم ز فــی کــــــتا ک

 ند زغر  در وی پ   ،ـای بلبلــــجــه گـــــرنه ب      گلشن ُحسن تو ای صنم ،ست وش گلشنیــخ

 شکن ،ـیرو سهـد ســـاغ بر قــــــــــبه تد باف      ه از رشک قـامتتک ،ـامتی توـــــــقـآن سرو

 تن ،ــاهد بـــر اوج چـــرخـــرا بکمــــر بدر       تتـعـــه از شـرم طلک ،ـــتی توــطلعن بدراو

 ه پرنر پرنیان مه و در روی مــــــــدر زیـــ      چنانک ،روی عرقه رده بـت ز پتابان رخــ

 ند  ع   یؤلؤل ،یق یمـــــنــــــقۀ عقــــــــدر ُحـ      دیدهرکه او ن ،ـان تو بینــدهــ  ۀق  و حُ ــــــــگ

 نش  خ    ،وتن زیبای ت رـنوز بــــــــــباشــــد ه      ندنن کرهاگـــــر پی ،ای روحـــــــهه تاز رش
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 شمع انجمن ،مــــــو هـ تانیـــم سرو بوسـهـ      مانماه آس ،مــــــو هــ نیم قبلۀ زمیـــــــهــــ

 ــرم سرور زمنـاز کف کـــ ،چـــون ابـــــر      خجالت عرق فشان و رمفلک ز ش خــور بر

 نس  ده و ح  ــــــندیپس ،ه صـــفاتمــــآن در ه      انـــــبدالرحیم خــــــــع ،رتبهمرمهــــر سپه

 فگن عدو نواز و تف و قهــــر دوســــطاز ل      کوهش تریوش و مش رــمهـ ،یأاز روی و ر

 رانــــــــد ق  از ص      یر اونظ گیتی هب ،سگال رانـــــــــق   چــــرخ
 در ،ـیاوردهپـدید نـ 

 نر  ـق   

 ـل و سمنـــبر گ ،ودریز ش در بــاغ قطـــره      فشانچـــو ابر گهــر ،ارــــــــوسم بهــــ  در م

 دم مزن ،ودزد وی از جـنه ب !ادب ـای بیکـ      رزندـد بــــرو بانگ بـرعــ ،قهــــر از روی

 نـسخ  زاز حـــی   ،توصــــیف او بــرون بود      یانت بو  ـــاز قــ ،تعـــریف او فـــزون بـــود

 د سیف ذوالقرنص ،زم توــدار بـ ای پــــرده      زائدهصد معن  ،خوار خــــوان تو زهای ریـ

 و مرد و زن ،توان اســـج و ان پیرورد زب      ـشش و ذکـر عطای توه وصف بخک، ای آن

 که تو هستی چو خویشتن ،ویمتـه که گآن ب        ت نقص توهس ،ترکه من مثل زنمـــــبا هــ

 زنموج ،ه سالههم ،شش توی بخــاــــدریــــ      فشان ـرــــــگه ،ر عطــــای تو همــه روزهاب

 وطن ،ندک ،فتـــــــۀ لطـــایس زیره دم ب یک      رم ماه اگرــــــــــج   ،شودن  فس  خنشر مُ تا ح

ح  ــــد نفـــایر  بـــاد ار ب        خون ،مشک ،وان شود از رشکاف آهدر ن
۷
 سوی ختن ،ـلقتـــخُ  

 نافــگند رس ،یالن جــــهان ردنــــــدر گــــ      یر و دارام گـــــــگهنه ب ،ودست جــــاللت ت

 تش هیجـــااـــــــــــــروز نـــبرد ک
 تنیلدلـــــیران پ ،شیر برکــــــشندــــــــــــشم      ود بلندش 

 ردانــــگُ  جــــامه در بر   ،یراز ت
  رعد   ،ـغـوز تیــ      هر  ز   ،ودش 

 کفن ،ودـن مــردان شدر ت 

 نح  رخنۀ م   ،ودش شادهــهت گـــــجوز شـش       افیتــــع راه ،ودته شبسـ ویــار ســــاز چـ

 تنتاخ ،ـاغـــب ر  سه ـزان بـآرنـــد چـــون خــ      ر سر یالنب ،ـل گشــاده عـنانـــــخــیل اجـــ

  ـاـاطفــ      از نیام ،شندهغ درخــــــشی تو تیچـــون برک
 نـت  ف     شآت ،ۀ تیغـــــوجمه ی بدهــ 

 نارو  ن   برگ   ،منچه ان بــــرگهاد مکـــز بگاه      رزمه ب ،رهاغ تو ســــــــنان ز تیریزد چ

 نن  چنین سُ  این ،رض بودف ،کــــز روی عقل      ویمت دعاـــگ ،راــــــت شعـن  س به سزیــن پ
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 "گرفته مهتاب  " در معنای و" انخساف"اسم فاعل از مصدر "( منکسر"بر وزن ": )فس  نخ  م  "  
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 و سمن رگسن ،فته شودـــــن شگـــما در چت      از روح و کالـبد ،تــا در جــهان سخــن رود

 در بدن تروح اس ،وود تـــوجــ ،شبهتی یب      ـلک راه مُ ک ،ادیگلشن شه ب !!!جـــاوید زی

 وای تاز بقـ ،ل بـــادـــــــــاطب ،زوال ظـــــن  

 نظ ،ستا لــــاطکه در مقــام یقین ب ،ندانچ

 

  


