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 "باختریانی"ون همای          
  6۳12 ستآگ ۰۳                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۳۳ 

 عاتط  ق  م  

۳۴   

 "شهاب ترشیزی"منسوب به 

از دیوانهای سابق  مأخوذکه  ،دیده می شود" شعر"چیزی به نام  ،حاضر دیوان 972در صفحۀ 

نسبت داده شده " شهاب"به گشته و  هاآن ندیش، درجعاقبت نی ظالم واز طرف کدام کاتب است و 

ن را آ، بلکه یاورماشعار شهوار شهاب ن در قطاراین شعر مبتذل را اصالً  می خواستم .است

 :کردمن از دو سبب یولرا این کار . نادیده بگیرم یکسره

 ــ یکی پاسداری امانت و امانتداری در کار1

 .ــ و دگر مهیا ساختن زمینۀ قضاوت خود خوانندگان عزیز9

، از "شعر" به اصطالح این خواهند یافت، کهرچه به صراحت درسخن شناسان به رؤیت این پا

شمرده  "شعر"صالً نباید در زمرۀ که انه تنها بوده نمی تواند، " شهاب"شاعر پرصالبتی چون 

 !!!کنمباز همین سبب هم حیف دانستم، که وقت گرانبها را صرف تنظیم و تسطیح آن  .شود

 هایپارچه را در چاپاین دارم، که  تمناجداً " همایون باختریانی"جناب مهتمم عزیز دیوان، از 

 (معروفی. خ) !!!بعدی کامالً حذف نمایند
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 حاجی رضا
 سپهر مکرمت حاجی رضا ای آسمــان قدر

 کــه در جنب علـو تو فلــک را اعتال نبـود

 گهـــربار است در بخــــششکف جود تو 

 که چون ابر بهارش هیچ جا روی و ریا نبود

 ندیدم چون تو فرخ میزبانی بزم بخشش را

 که از دست جوادت جود یکساعت جدانبود

 چو رسیدم با خرد گفتم مرا منزل 1بمی ُمد

 مقام خـــوبتر از خــانه حــاجی رضا نبود

 عزیزا بـــاوجود آشنائیها تو خـــــود دانی

 کـار و بار شاعران چون و چرا نبود 9کـه در

 دو اسپ من در اصطبل تو مهمانند یکماهه

 بلی یکمــاه یکمــاهست آخــر سالها نبود

 بشرط آنکه تیمار و علیق و خـدمت ایشان

 بدست مهتری بـاشد کـه خالی از وفا نبود

 ـربه بایــدت دادناگــر الغر بماند اسپ ف

 اگر واپس فرستی از پس آن جز هجا نبود

 تــرا در دولت و عمـران مقام وآن بقـا بادا

    که اجرام فلک را آن مقام و آن بقـا نبود٭

                                                 
1
 بکن بد. الف 
9
 كه اندر كار و بار. الف 
٭
 
 :در قسمت هجویات حاجي رضا موصوف را هجو گفته 

 ...ـف رود آب گــشتهكـــه ز تـ  زن حاجي رضاي بفـرودي 
 ...چـــون رباط خـراب گــشته  ز آمـد و رفت كاروان ذكر 

 در خــرابي زبر خـــــرگــوشان
 ...مسكن و جاي خواب گشته


