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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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       
  ۲112 جوالی ۲1             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۵  

 دئقصا

      ــ ۹۱ ــ

مودحمشهزاده مدح در 
 
 

 یورانـــدر آفتاب ن ،هرپبـو چشم شـچــ      رد ز حیرانیـفاتت خـه پیش صی بزه

 پیشانی ،ـاک راهـــخ و برش تد به پینه      مان بلنده آسک، انیــــــــند مکی بلزهــ

ر  و ابغــــــبار راه ت      خورشید ،انه رالق زمو خعاع رأی تش
 ر کــیوانیــسپهــ  

 لکفارد ن ثل توه م  ک ،یتوئ
 انیث ،ابدتس یب و آئیـــنه از عکدر آ      لث  م  ه ب گهی 

 سلیمانی ی  دعـو    ،ندـور کــزد که مــس      انب موربنگری به ج ار یتربت شمه چب

 انیل دربـــغش ول  ــــغمش ،تان توآس هب      ست زحل نیست بل کهن پیری ،چرخ اوجبر 

 آسانیه ب ،ندو آن حــل کان کلک تــزب      کرم در جهان ،ستا دجو ه مشکل  چ ناره

                                                 
1
 (پورتال مصحح)!!!منظومه عنوان نداشت، و عنوان باال از متن استخراج شداین   
 
 بر ابر. ب  
 
 !!!کرد ؤتکاف ،"گهی" عالوه کردن  با و مصحح آن را ء دارد کمبود هجابود، که  "ثله مب لکارد فه مثل تو نک ،یتوئ"اصل مصراع   
 
 (مصحح.!!!)مختل می شود تلفظ گردد، ورنه وزن "ییای جل  "کلمه باید همین طور که نوشته شده است، با این   
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 افشانیوهرگه ب ،دو نبو  کلک ت وی چول      ـاب نیسان نیزــسح ،شاندن داندف گهـــر

 ر کوه و دشت زندانیب ،تو اراز وق وچ      ریندهــگ   ر  اب ،بادرک عـــزم تو برش ز

 انیدر وجـــود انس ،کـــیل  صایص م  خ      ؟ا تواند یافتود تو گیتی کجز از وجج

 ار خـــرد معترفبزارـــهـــ      فتشته در وصکه گ، ای !رتبتام رسپهـ
 ادانیه نب 

 اه سـلطانیـــــارگن بدری ،امیدهـــاست      گــری درین دولتیمیدرا ز روی قــم

 به آسانی ،دد روارطف تو گون و لعه ب      رسا یکــیدهان امــــــــکـ ،دو  یز ب  د نیام

 سمانیج جدردی ز رن ،وت کان پاجه ب      سادر  م   ،بود جان جسم و همیشه تا سخن از

 بال ه بحـــر  ب ،منتدش ل  ـنۀ امــــــــسفیـ

 طــوفانی ،دامادا م  ه بــادثـــــز اوج حــ
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