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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای 
  6112اپریل  1۷     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۴ 

 دیباچه
 (2قسمت )

 تش مختوم و صورت بیو  بُ ُمهر نُ  ای رسالت بهکه طغرای غر   ،و درود نامعدود رسولی را

 .است  ر ناکشیده معلومو  لصُ ابدعنظیرش در صورتخانۀ تقدیر از کلک ابداع مُ 

 
هین پایـ      انو مک ون ر کـوهـر بحـهیـن گــب    انن و امـاخ امــــــــــۀ کـم 

 خاک ان  تتیره بخـ  گر  اعتــــــــــشف      اکزدان پــیـ  خـــاص  فـــرستـادۀ

 رید چاککن سپهرش و  ه مـــاه ـکـ      ریبمـــپیغ  اوج   ه  روزان مــــفــــــ

 ورح  و د لــــخُ  ـژدۀمـــ رساننــدۀ       2ورن م  یــــــیهاج و د  ـــبـرازنــدۀ تــ

 حـــکـم استمُ   بدو بنای شفاعــت       م استـکـه سـردفتــر عالــ ،دمحــم  

 کرسی گذشت و عرشز افالک ک هچ      ذشترسی گت الکـفا  که ز ،رسولی

 راام کچـه انج  ،چـه آغـاز فطـرت      وارـر استـــــاد دهــــبنی دو گشت ب

                                                 
 .باشد (ناكشیده معلوم)كه باید  .تر استدرست (معلوم) معدوم؛ ولی حدس کاتب: در اصل   
 برارنده. الف  2
 برو. الف   
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ل        اشاک پستفلک پیش قدرش چو خ  ستمه او گشت عشق  ی  از مک ـم 

 نان آفریجه ،ــریـدیــــجهــان نافـ      یقین  هورن ،ر اوست مقصودز ده

العالم، گوهر یکتای بحر خالفت و اما بعد فرمان شهزادۀ اعظم و زبدۀ ابنای ملوک فی

شجرۀ عظمت و اقبال و دوحۀ حدیقۀ سلطنت و شهریاری؛ ثمرۀ  بیضای ُدرج   جهانداری، ُدر  

ی  حشمت و اجالل؛ اختر تابان ذُ   :درخشان درجۀ فرماندهی ر  روۀ شاهنشهی و ن 

 

 تو تخ ـاجو ت شورـک دۀ ــــــرازنت      تبخنیک  زادۀــــــــشه ه ایپـــــفـلک

 و کمال ز  ـر عـــر بحــــوهـهین گـب        اللد و جمج و   اخـتر اوجدـــــبلنـ

 دل و دادــوۀ عـدۀ شیزیننـــــــــــــگ      ادبـــــــــیقک د ـــــــــمسن  نشیننـــدۀ

 رمود و کـدۀ رسم جـــزاینــــــــــــف      مج فـور وـــــــــملـک فغ گشاینـدۀ 

 ان درگـاه  اوستـــزحــــل از غالم      اوست رگاه  ــکاطلس چرخ خ  هیم  

 دریــاج اسکنـنه بر تـــــد طعـزنــ      روریس  که از  ،وهـیـشکسکندر

 زارغالمش ه  ریدونــف ون بود چ      ارکه هنـگام ک ، یئواریدون لــــفــ

می بــــــــــدر  خــ      و داد دل که از عــ ، ت پناهیرعی    ادشت گی  ـر رعر 

  

 

                                                 
 گرنه. ب   
 مهین. لفا   
 در سروری. ب   


