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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 6112 وبراکتاول               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم

 

 دیوان
 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۱۶۳ 

 عاتط  ق  م  

۶۴  

درانی شاهربن تیمو شهزاده محمودمدح 
۱

 

 رِّ رخش باغ، چو خوبان فرنگــــگشت از ف      اران به چمن زد اورنگـــفصل بهـ !خسروا

 از ، ون رخ شاهد مهرچـ      لاهد گش خ  زه، ر  ـــــسب  قت  يان از ت  ـــــد عش
 رنگ7تتق خضرا 

 به نوای  نی و چنگ ،ام صبوحيـهنگ خاصه      !!!به سوی چمن آريد شتاب ،است وقت عيش

 همچو هفت اختر سياره بر اين هفت اورنگ      ربه هـر هفت دگ ،هفته رـــباغ دل برده به ه

 ون پشت پلنگچ نسرين شده، اق زـــروی  آف      چون چشم غزال شده شهال همه صحن گلزار

 خيل بتان سرهنگ ،به درگــــــــاه شـهانكه       كـرده هجوم ،غنچه چنان گرد چـمن رـــلشك

 ركشهمچـو در ت        رسو نرگسـه ،ـم درشدهـــشاخ به ه شاخ در
 تير خدنگ ، ان ختاـــترك 

                                                 
1
 (مصّحح!!! )از روی متن استخراج شده استر شده، عنوان ندارد و عنوان پورتال نش همین دیوان و از طرف ضمناین قطعه، که قبالً    
6
  .است "هاخرگ"و  "ۀ بزرگخیم"معنای  به( به ضمتین" )تتق"  
 
 "آفتاب"و کنایه از " عروس مهر"نی ع؛ ی"شاهد مهر"  
 
 است" سمانآ"کنایه از " تتق خضرارنگ"  
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 ـو نقش ارژنگــــچ ،خـــوب شته آراسته وگ      ؟هيچ دانی، كه در اين فصل چرا صفحۀ باغ

 رهنگـــف دارا7زادۀ ـــــــهب شــــركدر ره  م      ست، چــمن پـای انداز ـمل سـبز فگـندهـــمخ

 شاهان، ننگ او را بود از رـــاككــه كمين چ      "تيمور" ،مظ  ــــمعـ لشن گـــــلـزار  ـنوگــــل گ

هـــره در ب  مدحش، به هزاران آهنگ بهقطعه  د اينخوان        يمدوش ز روی تعظ ک،ــفل زمز 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 است" تیرکش"مخفف " ترکش"   
 
بعضاً آن . گرفت بر می شرقی را، در چين شمالی و منوچوريا تا ترکستانشده، که   در ادبيات دری به مناطقی اطالق" ختای" يا" ختا"  

 !!!نويسند، که نادرست است و خطا" خطا" را در هيئت
 
 .پیشدادی بلخ بوده استمشهور شاه پاداست، که  "جمشید"و " جم" یا "دارا"مراد از کسی ست، که همفرهنگ " دارافرهنگ"  


