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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 جوالی ۸             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۸  

 دئقصا

       ــ ۸۷ ــ

 علی عسکر خانمدح  ادامۀ قصیدۀ
 

 پژمرده نه شود      هوراز تصاریف ش   ،نه شود فرسوده نقشش
 نینس   اویل  ــاز تح ،رنگش 

 عین حور  از  ه ایفرق ،کوثر حوض میان در       :گفت ؟چیست نقش زیباین اک ،خرد وهم پرسید از

 آفرین هزاران صد ،خط بر چنان کلک و چنین      :انبر زبآمد بار  صد ،ینـــتا بدیدم آن نگ

 برگهک که از ،ستی هگر ندید      شریف دل بیا بنگر برین خط هان و هان ای
 یاسمین ،روید 

 عینم   بر ماء   نسرین است بل عکس ،این نه خط      نیربل نقش پروین است بر ماه م   ،این نه خط

رجی قرین باهم گشته در ،ندا چند یگوهر       ناقترا کرده در برجباهم  ،ندا چند یاختر  د 

                                                 
 
 شبخوره  
6

. بوده قلم معمول آن روزگار کهست؛ "قلم نئی"آن  از ست و ُمرادا" برگ کاه"است، که در معنای " کاهبرگ"مخفف ": کهبرگ"  

برگهکه از ک ،ستی هگر ندید»: در باال این طور تصحیح کرده" مصحح پورتال"مصراع دربرگیر این لغت را 
 
 «یاسمین ،روید 

 «نگـــر نه دیدستی کـه از کا برگ؟ رویـد یاسمی»: در دیوان حاضر بدین شکل آمده استهمین مصراع در حالی که 
 
 
 قران. الف  
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باز از خبرت
 وت ثمینــگشته یاق زو ،کاین عقیق کم بها      ؟کیست این خط ،ازو سیدمبپر 

 جبین ،کآفـتاب از آسمان بر درگهش ساید      لم و فضلـــــــط آفتاب آسمان عــخ :گفت

 چین خوشه ،را عطارد فضل و کمالش نخرم      هست که ،عالیشان علی عسکر خان واال قدر

 ــرخ هفتمینـاوج چـ از ،پایۀ او بگـــــذرد      سپهر تیر   ،ر بیابد دولت شاگـــردیشـــــگ

 بگویم ؟بینیچون  که ،با خرد گفتم
 آن نگین مثل ،ر بخشد مرا از لطفـتا مگ      مدحتی 

 نظمی اینچنینه ب ،کسهر ببخشد کآنچنان گو      نادان خموش ه  ی ابلاک ا،من برزد بربانگ 

ر فشاند هر هزارانصد      کلک او ابرلیك  ،ست اینا گفتم آری راست  اینچنین  ،زمانی د 

 زین بند   ،وی ممدوح بر دهد ۷باش تا اسپی      طلب ستی هکرد ی اسپد  تو  ،ای بیشرم ۸گفتم

 ی رهنشیناز صد گدا ره گروصد  ه ایبرد      اندر پهن میدان طمعکـ ،سخت طماعی تو

 سین همچو ،برون آورده دندان تیز کرده سر      جدال بهر ،بشنید از خرد چون طمع این طعن

 ز کین رزخم و هردو را دل پ  ز  رهردو را سر پ        آویختند ،چون دشمنان بر یکدیگرالغرض 

 د هینبازوی خرد بربن :گفت گه طمع می      طمع بگشای هان زنجیر :گفت گه خرد می

 از کمین ،ردکه سر برآو   ،تو تاحنۀ جود ش        و آن این هین  و هان  دل بر من گشاده گوش و

 شد دست خرد در آستین ،این سخن تا گفت      که بس کن هردو را من ضامنم ،با خرد گفتا

 خط بطـــالن در مقــام علــم خــطاط یقین      لوح گمان بر ،بههتا که شد از بهر دفـع ش  

 دین برهان   از کفر ،بطالنه فتد باآنچنان ک        انتقال گمـــــان   ،ای توـــــباد باطـــل از بق

 بلند پست ودو هریک خواهد از  دشمنت را زین

 یا زیر زمین ،راز دار منزل بادـــــــــیا ف

 

 

 

                                                 
 
 حیرت. الف  
 
 كه سازم مدحتي. الف  
 
 از جبین. الف  
۸
 گفت. الف  
۷
 اسپت دهد. الف  


