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 "باختریانی"ون همای         
 6112 اکتوبر  ۷               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم

 

 دیوان
 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۱۶۹ 

 عاتط  ق  م  

۰۷ 

   

 در انتقاد از اهل تنجیم

 دامه و مرغی ببسته چ ،لکطوط فخه ای بک      ــم پیامـــوی منجه از من برد سک ،تکیس  ٭

 عام و اصاز نظر خ ،و رامان همچگشته نه      اش خط موهومه ناز ،صیاد چرخ وهست چ

 امــــفبزسر این س رب ،یــــــمــشاند هدانــه ف      ترانه از اخشامگ ،ردب خریــــــــــر فــــبه

 ون خرامیز و به بیرخ ،فت تویـن قفس هزی      ن دام راـــلقه ایـحـ ،گـــسلــای زن و درــــپ

 ن فــرساو ،جــــهاز کـــین شتر بی      صورت انجـم کشی ،چـــند بر ایـــوان چـرخ
 لگام بی 

 بـــرج گمان را سهـام ،مشتری گـــه دهی از      ـل افگـنیسنگ زحـ ،ـرخــترازوی چـه ه بگ

                                                 
٭
 
 :یادداشت  

در اصل قطعه هستند، ُمَصّرع دارند، ولي غزل در اشعار شهاب ترشیزي مطلع  رسد، برخي از قطعات مانند الحظه ميطوري كه به م
ضمناً مسایل عرفاني هم در همچو سروده ها . گیهاي غزل از نظر محتوایي از جمله غنایي بودن در آنها به نظر نمي خوردزیرا كه ویژ
 (مهتمم.)را غزل عرفاني بگوییم ي رسد كه آنبه مشاهده نم

 
 بي جهاز. الف  
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 ی از نیامشگــاه ک ،ر خــــورشید راـــــــنجخ      ـالفــــغ نی دراه کـگ ،خ راــــــــــریۀ مدشن

 شام نهی صبح و رنج چند ویشخ این همه بر      کفر و کذباز  زج به ،مله نیستاصل این جح

 فامک سبزـاین فل ،ون من و تو بنده استچـــ      کـــز در درگــاه او ،ذارس گـک ر آنار بــــک

 دامتابان مُ هست ش ه ای،ز بر یک نقطــــکـــ      ویاز وی مج رهیهم ،ست لیکا رخ روانچ

 امبــرو نیم گ  نیست ،ـا ز جــایرود امـ می      بن روز و شادارد از ،راسـاو خَ ـــگادت ع

 ستام ـرش ـشعـلۀ مه ،نعــل پـای شوَ مـــاه نَ       وردـــــرۀ الجایـــن کُ  ،تــق اســتوسنکی ابل

 رام ،المّ ر حــچــون خ ، ن توسنتتا شود ای      ارســر او بـــر گم بر ،شــــرع نبی  رایــض

 نامه راید برش بع ،رع رالب کــــنی شــــــق      ـالک دانـــــــرتر از افــب ،رع راش ۀمـــرتب

 یافت شمیمی ز ،"ابـشه"تـا سخــنان 
 اممش ،ین راــــاهـــل یق ،ــــر ازوشت معطّ گ      رعش 

 

 

 

                                                 
 
 هست. ب   
 
 
 سنام. الف  
 
 
 "رام کننده"کلمۀ عربی و در معنای  :"ضرائ"  
 
 توسنت. الف   
 
 عرش. ب   


