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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۰۲12 اپریل ۰۲     

 پورتال: تنظیم و ویرایش  

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶  
 دئقصا

 و مدایحدر توحید، نعت، قصاید 

 ــ 1ــ 

 ان راجه هرآوردب تقدیر  ـردۀ ــوز پــ      ان راای بسته به زنجیر فلک پای زم

 مان رابـرتافته بــازوی یقین دست گــ      لوحــــدت ذات تو به نیروی دالیدر 

 ان راتتق کون و مک  جا صد آویخته       کمـالت ه  ُکنــ  دـــر  بـر دیـدۀ ادراک خ  

 ان رابر کشور تن داده عمـل عامل ج      وینابــداع تــو در عــالم تک ــۀ پروان

لی آ  هــا نـقش نهــان راینهئافگــنده درآن آ      تنع  ته صُ ساخ ها  ینهئاز مشت گ 

 دن آب روان راب بـاغ   طرف رر هب      ینئار شراکم تو روان کرده در انهح

 ا گــــردن افالک روان راافگـنده قض      تیمـمالطـــاف ع  بۀذ  جــ ۀ در سلسلـ

 واص بیان رادست آمده غ بهلحظه هر      متاوصاف تو صد گوهر رح از قلزم

 کشان رادایــــرۀ کاه فلک  بر سطح       راکمرکار تپ به   سته نع تو کشیدصُ 

 ل بار گـران راتـا خط کُ  از خطۀ گـل      دوش رتو نگهداشته ب حکمه یک نقطه ب
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 ران رای جــوزا و بُ ئز همتا نگـشاده       رخسوی اسد چه و بدر مرتع عـدل ت

 ان راخازن ک زر که بود نادرهم از یک      ازاربه اورده بتو نی نع  صُ   ۀـسک[ از]

 را وانده خمفر حرف ز صد مفرده نه یک      ـدیرــــتر تقدر دفــ تو آموخـته  تعلیم 

 را ینه سانئزمرد صفت  آ این خـوان       لس تکویندر مج تو جود جزه ده بناور

 مان رابه حمایل بخرد تیر و ک صد ره      وعط ه  ز ر بـازار رضایت  ۀدر رشت

 رکار قران راسر پ نگشاید  گــردون       کم نراندزیج نظر ح تو بـر   نعتا صُ 

 زان راراه خـ ندهد   ستاندر کشور بُ       تو نیاید  رــــزل از در امـعــ ۀامتا ن

ل  اوتو بـــ  عقل ار طلب ُکــنه   ث   زند بخیه کتان را که به مهتاب  ون آنچ      اشد م 

 هت راه و مـکان راـنند جه بداصدسال      داب تفر  ــــــجحاو ــــذات ت ه  از پیشگ

 جان را قیصر عیانز جع  صد دوهرلحظه       جـاللت اه  قـدرت درگــ  ه  در بــــارگــ

 ان راُمهر زب ن سخ برداشتن از گنج       رگز نتواندبی رخصت تو ناطقه هــــ

 ه نشان راچ وخود نکند یاد چه نام از       افتعشق تو نشان ی ه  رکز  هر ناموری

 ا سلسلۀ آب روان راپه  سرو ب ون چ      بستآزاد شد آنکو بـــه اسیری تو بـر

 ان رابر سینۀ دزدان سخـن راست زب      و داردد لطف تمد از که شهاب آن ای

 یات  گذران راح نقد    هــوس در راه       وجه ُدر باخته بی کهاره ـاین بندۀ بیچ

 ز لطف تو کند سود زیان را ودی کهج      لیک ، دو  بُ  نکـارزیا  دستهرچند تهی

 خویش ببخشای رمو ک فضله یارب تو ب

 وان راتاب و ت بی زــعاج این روسیه  

 

 

                                                 
 از بسکه. الف   
 حکم. الف   


