
بنامش مسما گشتشــخصیــتی کھ اّولین مکتب شغنان 
میـــرزا رحـمــت

فرزند خواجھ میرزا محمد اسماعیل بـدخشـــانی است .

نورعلی دوستدکتر:تھیھ و تدوین

١٣٩٠قوس ٢٩

در جوار قلعھ تأریخی .) م١٩٣٨مطابق سال ( .)  ش١٣١٧نخستین دانشکده شغنان در سال ( 
بھر پنجھ قریھ بھشار مرکز این ولسوالی تأسیس و بھ اسم  رحمت کھ در علوم متداول زمان 
خود مخصوصاً در صنعت سرایش  شعر کم نظیر بود ؛ مسما گشت . مردم شغنان  ازین مرکز 

عھ تعلیمی و تربیوی فیض زیادی برده ، شخصیت ھای علمی و فرھنگی قابل قدری را بھ جام
ت برازنده و شامخ علمی و ادبی و معرفی آثار د. متأسفانھ تا حال در مورد شخصیتقدیم نموده ان

تحقیقات در خور ،این بزرگوار کھ بخش اعظمی آنھا متأسفانھ ناپدید و محدودی در دسترس اند
را لذا الزم دانستم شرح حال و مقام ادبی این فرزانھ بزرگوار شأن آن صورت نپذیرفتھ است.

حد توان بیان و از ھمھ فرھیختھ گان عزیز تمنا دارم بھ دوام تکمیل و غنا مندی این معرفی در
نامھ مدد الزمی برسانند. 

خرد پرور و ان کنیاقبل از ھمھ میخواھم ابراز خشنودی کاملم را از تصمیم انتخاب مناسب 
با مسمای آنرا برای گوھر شناس شغنان کھ بادرک قدر و منزلت چنین شخصیت بزرگوار نام

نخستین مرکز تعلیمی و تربیوی فرزندان شان پیشنھاد و پذیرا گردیده اند، بیان نمایم و عالوتاً 
این نکتھ را نیز قابل ذکرمیدانم کھ جای دارد مردم ما با گذاشتن نام فرزانھ گان علمی و ادبی 

ی و فرھنگی شان بمنظور بر مکاتب و مراکز علم، این سرزمین کھ خوشبختانھ کم ھم نیستند
کھ عرف ارزشمند و ھمگانیست منطقھ این جاودانھ نگھداشتن نام و یادبود مفاخر و اساتید علمی 

زنده و جاودانھ نگھدارند.در تفاھم کامل اھل خبره و عموم اھالی،
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قمری در گذر ١٢٠١فرزند خواجھ میر محمد اسماعیل ورسجی بدخشانی در سال رحمت
در نزد پدرش کھ مرد فاضل و دانشمند  ین جوانی چنارک شھر فیض آباد متولد شده تا سن

از سن پانزده سالگی ھمچون دیگر و تعلیمات اولیھ آنزمان را فرا گرفت محیط  خود بود،
ب ، ادب پرور و علم دوست اند بیشتر متمایل بھ خواندن آثار ھمدیارانش کھ فطرتاً شاعر مشر

موصوف تا سن بیست و .شعرای بزرگ آنزمان شده و بھ سرودن شعر گرایش پیدا مینماید
چھار سالگی در مدارس مھم شھر فیض آباد نزد علمای بر جستھ علوم متداولھ را آموختھ با 

الی برای ارتقای سطح علم و دانشش عازم مشوره و ثوابدید والدین غرض انجام تحصیالت ع
دارای مراکز مھم تعلیمات علمی کشور ھندوستان در آنزمان ھم کھ باید گفت میشود. ھندوستان 

ارتقای سطح سویھ تعلیمات علمی آنزمان بھ این آموزش و ه اکثرعلم دوستان بمنظور بود
صیالت علمی خود را با دوره تحبا گذشت ده سال، بدخشیرحمتسرزمین سفر مینمودند.

قمری از ھندوستان بھ شھر کابل بازگشت و ١٢٣۵مؤفقیت تام بھ پایھ اکمال رسانیده در سال 
طی دو سال اقامتش درین شھر اشعار موصوف مدت دوسال درین شھر استقامت میگزیند.  

از قمری قصد سفر١٢٣٧سرانجام در سال و خودرا در چھار دیوان ترتیب و تنظیم مینماید.
شھر کابل بھ بھ زادگاھش شھر فیض آباد را مینماید.

رحمتا در یکھزارو دوصدو سی وھفت    پای این غربت زده سوی بدخشان می کشد

مسیر حرکت سفرش را از طریق پنچشیر با پیمودن کوتل انجمن بھ کران بدخشیرحمتظاھراً 
در  چنانچھ ،باشدبرنامھ ریزی نمودهو منجان و جرم و بھارک و سرانجام بھ شھر فیض آباد  

توسط سربازان میر محمد مراد بیک حاکم ازبک بھدر منطقھ رخھ پنجشیراین مسیر امتداد سفر
گرفتار و بھ نزد حاکم مذکور کھ درین وقت در شھر  خاطر بدخشانی بودنش بھ تبار قطغن 

میر محمد تھ، برده میشود. اندراب ( یکی از شھرستان ھای موجود والیت بغالن ) قرارگاه داش
مراد بیک کھ از مردم بدخشان خاصتاً سرکرده ھا ، علما و شخصیت ھای بانفوذ آن دل خوشی 

ن سرزمین بنا بھ یبعد از فتح اضبط دارائي ھای شانرا نداشت و حکم نابودی، فرار از وطن و
رویا روئی با شخصیت حین ،سرکشی این مردم در برابر حاکمیت جابرانھ آن صادر نموده بود

بدخشی تسلیم بزرگواری آن گردیده او را بھ حیث دبیر رحمت فاضلی چونمؤدب ، عالم و
موصوف در دوران ماموریتش تا حدی کھ مقدورش بوده بھ حضور خود تعین مینماید. 

مانھ قرارمیگرفتند ھمدیاران بدخشانی خود کھ پیوسطھ تحت انواع شکنجھ و برخورد ظال
.ه استرنج میبردیشو از وضعیت و برخورد  ظالمانھ امیر نسبت بھ رعایاه دیانرسمساعدت 

طی اقامت و ماموریتش در اندراب دیوان پنجم خودرا نیز بھ اتمام میرساند رحمت  میرزا 
چانچھ خود مینویسد :

آخرکنون دیوان پنجم را کنم در اندراب بھ کابل چار دیوان گفتھ بودم قبل ازین رحمت    
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در حقیقت پنج دیوان شعری تنظیم یافتھ رحمت بدخشی متأسفانھ الدرک اند و ازجملھ این اما 
دیوان ھا صرف یک دفتر گلچین از اشعار مختلف آن توأم با تعدادی از اشعار متفرقھ از نزد 

ظرافت کالم و عظمت صنعت شعری میرزا رحمت بدخشی است.بدست آمده دوستان رحمت 
آن در سال فرمانالرحمان خان پادشاه وقت افغانستان را مرغوب خود ساختھ بھ حتا امیر عبد

توسط میرزا محمد قمری اشعار بدست آمده در مطبعھ سنگی ماشین خانھ شھر کابل ١٣١٢
و تصحیح شده و بھ وسیلھء میرزا شیر محمد خوشنویس، بازنگاری بندی ردیف یعقوب مخلص 

)١١۴و باکوشش و اھتمام گل محمد خان محمدزایی تحت عنوان دیوان رحمت بدخشی با ( 
ظرافت و محتوی اشعار رحمت بدخشی مبین مقام شامخ د.  صنعت بدیع، رسمیصفحھ بھ چاپ 

و ادب است. این مرد بزرگوار و گنجینھ پرافتخار دنیای شعر 

سالھای میان تأریخ دقیق وفات  میرزا رحمت روشن نیست و درین موارد بیشتر  محققین حدود 
قمری زیاد  و یا کمتر ازین سنوات، رحلت این مردفاضل را معرفی میدارند . ١٢۴۶و ١٢۴٠

شخصیت این آن در دامنھ تپھ ی در جوار شھر فیض آباد قرار دارد و این تپھ بنام آرامگاه 
) یاد میشود.تپھ خواجھ سبز پوش (وفی مشرببزرگوار و ص

در ذیل نمونھ ھائي ااز صنعت بدیعی و کالم سحر انگیز اشعار آنرا از اثر بیزوال شاعبدهللا 
( ارمغان بدخشان ) کھ در سن بیست سالگی آنرا تألیف نموده و موصوف نیز در دوران بدخشی

رش در آسمان علم وادب، جوانمردی و عدالت خواھی و پر افتخاهسال زندگی کوتا٣۶
کار ھای ارزنده را انجام داده است آرمانھای مردم خود معرفی فرھنگ وو در راه هدرخشید

)١(برگزیده و معرفی میداریم: 

آن لب بھ لب نمیرسد:غزلیکھ در ادای 
شوقت غزالھ ھاوادینورد صحرا ای داغدار وادی عشق    تو اللھ ھا     

سالھ ھاھشتادطاعتداد از دست تو را ز دور    زاھد چو دید خال سیاه 
و نالھ ھاآه کشید زسینھھر چند دلروی نازتونشنیدی ای نگار    گاھی ز

اشکی چوژالھ ھاازدوریت روان شدهنگاه کن       خدا رایک ره گشای دیده 
این رسال ھایعنی جزاو نخوانده كسیزھزاران حزین شنواسرارحسن گل 

غزلیکھ ھر خط آن شش بحر است :
دل از سر شب تا سحر بیرخت ای بیوفاخورم خون چند
درغمت ای سیم بر رحم کن ای دلربافشانم سرشکچند

کسی محرمم درشب ھجران توغیرسرشک دو چشمنیست 
نمابحالمجگر لطفزخون گشتھکنون چشممچشمھ
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ابرو کمانشھایکنیتکاپوگرم تا بکیستمرخش
جفاتیغ کشتھ نظرتیرخستھ ببین را خودبسمل

غزلی کھ ھر خط آن ھشت بحر است:
برنگ مجنون بھ دھر رسواوامقبسانزعشقت منم

بغمزه عذرالیالبعشوهخوبیبھ ملکتو در نکویې
چو پادشاھیخوبیبملکلطافتبصدتو از مالمت

زلیخازچنگ یوسف دلھا ئیرکھ تاسرکنکرشمھ 
کنی سرجدابھ خنجر کین جورمبھاگرستم شعارا
ز فخر مھ را در آرم از پاکلھ رسانم گردون بھ سقف 

زدستممرا چوزاھد بھ کعبھ خواھی زدیرم این دم کھ دل 
میناسجودساقیقیاممطربنغمھ بھ شاھد ربوده

ادبیھ رحمت :از صنایع 
با رعایت ترتیب خود بھ اول دوماین غزل بھ ترتیبی خوانده میشود کھ ھر سھ کلمات مصرع 

دو مصرع برابر آید.راضافھ میشوند  تا وزن ھهمصرع کوتا

:مثال
غوغا٣ونالھ٢فغان و ١توان وقوت و پروا، ربود چون نکنم        

شبھا٣و ھردم ٢صبا١و غوغای من بود پی او     فغان و نالھ

اکنون این غزل را با  شیوه باال مطالعھ بفرمائید :
پروا٣قوت ٢توان ١زمن ربود خط و خال وزلف آن برنا     

غوغا٣نالھ    ٢فغان ١نکنمچون ربود
شبھا٣ھردم  ٢صبا١ی  من   پی   او    

سیما٣کاکل٢دو چشم ١بیاد    من    آید 
بیضا٣سنبل٢غزال  ١پی اوی او بود 

رسوا٣عاجز و ٢فقیر ١چھ گویمش کھ منم    
سودا٣وامق و٢چو قیس١مگو کھ من شده ام     
کھ ھست لیلی من رشک حسن صد عذرای زان شدم رحمت    
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نمونھ دیگر :
زدیده خواب و ز دل صبر و ز بدن ارمانجـــانانایـــرامت و جمال و خــقدربــــود

تواننمانده ھوش بھ سر دل بھ كف بھ پایمان چھ گویمت كھ مرا زخواب وصبروزارمان
واللھ و ریحـــانشھال بھ باغ نـــــرگس وخجــلتدكشمیتوزلعلزلـــف ووزچشم 

ذو قافیتین ( دو قافیھ ) در ردیف الف:
بر پابر پاسلسلھاین شده از جنونم رسوا رسوا      منمجازی نیم از عشق 

نیست چون چشم بتان نرگس شھال شھالمن محزون دیدم      جھان رانرگسستان 
قطره صفت رو بھ مواسا آسادر صدفرنایاب شوی   گوشھ گزین تا ُد صبرکن
دنیادنیابھ و ماندو ازقارونرفتجود      ازعقباتوشھز جھان بر حاتم

پرواپرواطایرمرا صیادنیستپای نھ بست      دام فلکمراآزاد مرغ 
قادر   یکتا  یکتاترا موجودکرده  بی نظیری توچوعنقا زکمال ای رحمت

قافیتین تجنیس ( ھم جنس بودن )
بـــركبــاب كتاببنھ ذھـــنبنـــوش بـاده میـــكده در عــــــالم شباب شتاببســـوی

كشـــاي دیـــده كــــھ شد عالم تراب بـرآبز ھجربسكھ سرشكم چو ابر نیسان ریخت
كشتنم از چشم مست خواب جوابنشد بھگاه زلطفكھ بر دشنھ نچــھ طـالع است 

ذو قافیتین ( دو قافیھ ) در ردیف  ب :
جھانسوز تو در  مھتاب تبگر بھ یادت می برآرد نالھ شیخ شاب شب        ھست از عشق

توخواھد داد براصحاب حب)٢(خط جان من         چشم بقراط وز سنبل لباز شکر خند

با قافیھ دو معنی یا ذو قافیتین:غزل 
در چمن ھاروت دیده دیدة ماروت روتاي خیال لعل شیرین تو بر یاقـــوت قـــوت

رخنھ تابوت بوتازتا بو کنمنماباک ای نازنین        رخ شد چھدر وفاتم گر وفاتم 
سروقد دلجوت جوتازباد افزا زنت دوران دور باد      عمرت از آسیب چار باغ 

خنجرابروت روتازمیبرد پیشتر دل تا نظربرعارضت افگند رحمت دید وگفت         

غزل ذو قافیتین در ردیف ر:
از زنار نارروئیدکفر منتار تار       از کمال تاکاکلازسیمتن آن تا  کشود

جز ستم ای دلبر مکار کارچاک        می نداری ازخدنگ نازکردی سینھ صد چاک 
بروز حشر ماند عندلیب زار زارگرنمائی درچمن یک بارای گلروی روی         تا 
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غزل لف و نشر مرتب (  پیچیده و گشودن ) :
و بست و کشاددلھا شکستبست وکشاد        فتاد در ھمھچویارزلف سمنسا شکست و

بھ قتل عاشق شیدا شکست و بست و کشادآن شھ   حسن  نقاب جفا وتیغ وکاله
صراحی دل و طومار ذوق و چشمھ چشم        مرا زفرقت جانان شکست و بست و کشاد

٭٭٭٭٭
كشادببین كھ ھست چو نیكو شكست وبست واو اي دلو بند قبایبھ زلف و كاكل 

از آن رو شكست وبست و كشاددوریمرا ز زجاج خاطروطومارطبع ودجلھ اشك
بھ كشتنم چو رسید او شكست و بست كشــــادبیداد و برقع از سر نازو دشنة كاله

٭٭٭٭٭
و بست و گشادشكستبھ قتل عاشق شیدا كاله تیغ جفا و نقــــــاب آن شــــھ حسن
و بست و كشادجانان شكستفرقتمرا ز صراحي دل وطومارذوق وچشمھ چشم

كشیده باره چوبا ما شكست و بست و كشادخاطر ماوحسود و زباندل رقیب 

غزلیکھ در باب دیده سروده شده است :
دیده دیده امدیده ام نھ چنینگردیدهدیدة تو دیده دیــده اماي نور دیده

دیده دیده امدزدیده بھھم گردیدواكندتو دیده دیده سوي دیده كي
دیده در ایام دیده ء        لیک ھمچودیده تونھ من دیده دیده امھر دیده ، دیده

كجا دیده دیده امتو دیدهدیدة چونگر دیده ام درعالم وھردیده دیده ام
تو نور دیـده امچو دیدة رحمت بدیده دیده ھردیده دیدوگفت       كم دیده ام

ویا تكرار چین در این غزل:
شد چین بھ چین خرمن زلف تو خوشھ چیناي مھ جبین فگندي توتا زلف چین بھ چین

زلــــف تــو شد زچینما چین چین چین دوچین زلفسرنازتا رچین نموديچین 
چین درجبین بھ چین بودھردم چومشك چینزلف توچینز غمچینچین بھآھوي

چین دوزلـــف تـو شد زچینگل چین حسن چین زلفدوافگندة بھ چھره توچین چین

غزلیکھ در خواندن آن لب بھ لب نمیرسد :
غزالھ ھاشوختآھویصحر انوردعشق تواللھ ھــــاای داغــدار وادی
سالھ ھاھشتادطاعت داد دستازسیاه تـــو را ز دورزاھد چودید خال 

آه و نالھ ھاكشیدهدل ز سینھ ھرچندنگارگاھي زروی ناز تو نشنیدی ای
از دوریت روان شده اشكم چو ژالھ ھادیده خــــدا را نگاه كــنیكره گشای

نخوانده كسي این رسال ھاجزاویعنیاسرارحسن گل زھزاران حزین شنو
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اشعاری کھ در تمام کلمات آن از حروف نکتھ دار استفاده شده است :
ببینجشنزیببخشزینتجشن نشینبھشبیز شفقت

ز چنین جشن فیض جنت چینخیزبخ بخ زتخت زینت بخش
بجبینتیز چینچین تیغبتبغضبنبینببین بھ شفقت

و یقینز ظنشبینھ شنفتي ز شب تیز و نبض جنبش تن

اشعاری کھ با حروف بدون نکتھ سروده شده اند :
وصل او ھوا داردلم در دامآواره دلداراگردارد مرا

ر دوارگو دال در دّو دم ھمھ در دلكھ دارد آه درد آلود
مرا گردد حصار وصل دلدارمرا رامرامم اگر گردددال

سودا درھمھ كارمرا سرساردارددلدارطرة سواد
اگر كامم دھد در وصل دلداردوعالم گردد دردم مرا رام

دلدار در دارسرم گر دررةدل آرامدر درد دلم آلوده 

٭٭٭٭٭
ممرا كادارددر دلم دم ھمھ الراموصـل ھوس دارد دلم 
اكرامداردماطالعدر عالمحـــــورطره دارد آوارهمرا 

سحرگھ كس گمارد سھم درسامكھ ھرآهمرا در دل دوصد آھی
طـــره در دامكمكمدلم آوردداداو لعلمیكاسھدر اول 

٭٭٭٭٭
در آه والم وصل ھمھ كرده حراممدلدار مــــداممدر دھر اگر ھمدم 

درره دلــــداركــراممرا م ھمھ دادملك ملك دو عالمدر دھر مرا داد 
كـرد مراممدلدادم و دلدار كـــرم دلدار مرا در الـــم و درد در آورد

سالمممسا  داركحل كـــرمم دادمرا اكمل الھام ھر صدا كرد ددر 
لعل و گھر دھر ھمھ اصل كالممدرعكس مھ ومھر كرا كاردرعالم

شود :میایان آن بطور مسلسل خوانده غزلی کھ بدون قطع کالم از آغاز کلمھ اول تا پ
آن است کھ توازوبریزینازازخونماست کھ تو    خون زچشم من دل خستھ روان

ازین غم غرض آنست کھ تومیمیرم جبین       ورنھ زھره ای مناغیارھمدمنشوی
است کھ  توعیان نکتھازینحسنبدان       آفت چشمزتو و دورمنیچشمنور

بھ فغان است کھ توس مندلبادا از آالیش غیر       پاکو دامانتپاکیگلھمچو
جنانست کھ توباغ شود،گستاخ ھوسی        ورنھلبواھرھمدم نشویتکلمدر
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جان و ھمانست کھ تودھم من ازین رشک زبان ھا  سخن آغاز کند      ھمچو سوسن بھ 
خون دل زین سبب ازدیده چکان است کھ توخنده ھا برمن محزون کنی بر رغم رقیب     

برآنست کھ توپیوستھ ھا ھمھسخنین ا اطوار تو نیست      زیبنده و حسنیخسرو
است کھ توچسان دلدارکھ بگویند تاباشیرحمتدلداده ومنآشنای

اشعار تجاھل عارفانھ :
پرواست اینبیمژگان یا بیدادناوكنــــوك سنانایپیكانیا خنجر الماس 

نور چشم ماست اینیا طلسم عاشقان یا است یا خال سیاهنقطھ نون است یا میم 
بیضاست اینیا ید سخاوتموجھ بحرست كلیمشاخ مرجان یا شعاع شمس یا د

٭٭٭٭٭
درج گھریاقوت یا این لب لعل است یا است یا قرص قمراست یا شمسیارب این روی

این قد دلجوست یا شاخ گل صد برگ ترخـــــلدیا طوبیویا شمشاد است آزاد سرو
نــرگس بیداد گرفتانست این یــــا چشمغـــزالمشكین یا جادو یا استدینرھزن

قوس استاد قدریار است این یاابرویقضاتیغیااستماه یااستسر چشماین 

٭٭٭٭٭
شب یلداست این یا مشك یا مویروزیا شمس است یا رویفروغ
یا قد دلجویاستطوبی نھالشمع تجلییا سرویست سھی 
شمشیر ابــــروویا باشدقزحمحراب پاكـــانیا عید ھالل

اشعار با ترتیب دادن اسم و فعل و صفت یکی پی دیگر:
توھرپنجباشد شب وروزای صنما خویقھر بھ عـــاشقظلم و ستم و جور جفا 

توھرپنجدلجــــویقـــــامتباختھدل و شمشاد و صنوبرسرو و الف وطوبی
توھرپنجنیكویلبپیشبھبی قـــدرتنگ عسل و شربت و نقل و شكر و قند

توھرپنجروز دعا گویوشبباشندو بصره و بغداداھــل یمن و روم وری
سخنگوي توھرپنجلعــلی زده خجلتیاقوت و عقیق و درو لعل وگل و گلشن
توھرپنجابـــــرودوتعظیمبھ ھستندگردون وھالل وقزح ورحمت ومحراب

سؤال و جواب:شعر با
نظر گفتم بھ چشممفگنھم گفت بر خورشیدر گفتم بھ چشم گل مبین آن سیمبگفت سوی

شمر گفتم بـــھ چشمراخودگفت خاك راه مابر عرش گفتم چون كــنمسدلت ركلیگفت
ز سر گفتم بھ چشمبگذركنون گفتم در عشقمداده یي گفتم بھ جانرا كجا جا گفت مھرم

خبرگفتم بھ چشمگفت پس خون گریھ كن اي بییــــاد رختكھ ازچرا گفتم گفت محزونی
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گفتـــــم بھ چشمبصرنورقطھننیگفت نیدل استگفت خالم چیست؟ گفتم من سویدای
گفت با مژگان بروب این خاك در گفتم بھ چشمگفتم مدام درم برخــــاك گریھ نیکگفت م

بر گو دگر گفتم بھ چشماز اینبھ گفت نی نیمن داري كجا گفتم بھ دلجایگفت رحمت 

تكرار احسن:
مو بھ مونكتھبھ نكتھ كنمبیانغمتشرح بھ چھره رو بروشوم چھرهھ تویكدمیگرب

شھر كو بھ كوشھر بھده بده،بھ خطھ،خطھ ھمچــــو گــــــدا میروممن بھ امید دیدنت 
جوبھ نھر جونھر بھ بھ یم بحر یم بحر بھدو چشم من خون دل از جدائیتازمیرود

مو بھ موپیچپیچ بھبھ خمخمحلقھ حلقھ صــنماسیر ایزلف تو ھست كمندبھدل 
دوش بھ دوش كف بھ كف پنجھ بھ پنجھ دوبھ دوه غیر مــــــیرویبتا ھمرمنبر غممست

روسینھ لب بھ لب چشم بھ چشم رو بھ  ھسینھ بوصال توشوم     من مسترسد کھ وه چھ شبی
توسطربھ سطرخط بھ خط حرف بھ حرف توبھرحتماتــــــومذكر غدفتر ازلھست بھ 

قبیح و ملیح :
صد دعا ازدل مجروح بھ ھرصبح ومساوش مھ لــــقامن ترا كـــرده ام اي حــور
نگــارین شمابو سھ برھر دو كـــف پایشوخ زشوقخفتھ بودی توومن میزدم ای

ھـــــر كھ حمام رود گنبدش آیـــد بھ صداتا در آمد ز تو صد نالھ و فــــــریاد كشید
و پاسرنفس از بیم و ھـــراس تو من بیشیدم از شوقکو گــــاهانـداختمگـــــاه 

ر رو زلـــــف دو تااز پي كشتن من در بشھ منز چھ رو ایو شكستیتا بدادی
سنگ از جور تو بــــر سینھ غمدیـــده بتازدم دیده بمن خندیدیقـــــدر سختھر

سرمھ در چشم خمارین تو اي تنــــگ قباد كشمتا زوكھ ترا گویاگر كرددرد

غزل کھ بھ ( است این ) ختم شده است :
بدور کوثرش است اینجنتسبزهدمیده لعل روح پرورش است این   نھ خط بگرد لب 

زبوسھ واچھ فتاده است سایھ برسرش است اینمنورش است این اره رخسسبز بھ نھ خط 
کی برابرش است اینو گفت زدبھ بدر خنده یار را چو بجستم   وشگبناوصفزصبح

توای رحمتا کھ جوھرش است اینروی چون مھ دلبر   مخور فریببھ اطرافبینی خط ار ب

لغز
سحرای یارازدستتشب تانالھ ام، ھم بھ نی

از دستتخونباردیدهدارم شمعبھ سان
از دستمدل ودینءبردهنگاھی بانداز 

زنار از دستتکنونبندم میزاده برھمن 
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انگشت رنگین راتابداربزلفتارساندی
پیچم بخود چون مارازدستتزشب تا صبح می

مکن عیبمحیرانیزپھلوار زنمبمرآت 
از دستتدیدارحیرت غرقبود آئینھ 

سرت گردمای نگاراپی قتلممکش خنجر
می طپم دلدارازدستتچوبسملبخاک وخون 

ابروای کمان دلریشمحزون رحمت بگفتا
ناوک خونخوار از دستتکھ خوردم بحمدهللا

اشعار میرزا رحمت بدخشی کھ یعاصنعت بداز نمونھ ھای  اینھا بودند پارچھ ھای مختصری
شعری ایعبدصنعتبطور نمونھ بیان گردیدند واین بزرگمرد دنیای شعر وادب از تمام انواع 

درین نوشتار بھ ھمھ نمونھ ھای آنھا رسیده گی الزم بھره برده و در سرایش اشعار بینظیر خود 
جھان صنعتحقا کھ سلطان رحمت نشده صرفاً با این نظر ادای دین نموده قابل تذکر میدانم کھ 

.شعر و ادب است
روحش شاد باد

نورعلی  دوست
مونتریال   کانادا

________________________________________________________
مؤخذات :

اثر  شاه عبدهللا بدخشی١٣۶٧سال  تشر ٩١صفحھ ،ارمغان  بدخشان-١
منسوب است بھ بقراط پزشک معروف:بقراط -٢
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