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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲112اپریل  ۲۹     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۳  
 قصاید

   ــ۹ ــ
  

 تجدید مطلع

 بابرا آسمان حتـــ عطای  ۀــــــــجــل  وی       کهکشان طناب  راــالل تــــــیمۀ جـای خ

 شابو  شیختو  سخای خوان وارریزه خهم       رد و زنتو معطای  و گوی لطفرهم شک

 نتوان دادن انتساب  یم ه ـبـ  تــــرا دست       ل زدنث  اه نشاید م  م ه ب را ـــــــــتـــ ی أر

 ابسر یمهست  شر  ست ب   ر اعظمیوین بح      ست سها پیش آنه مه ک ،ست انوریکان مهر 

 سابحد در نران تو آیــــــــاکتــــا پیش چ      از خــــیل کیستند ،ی و فضل باریــی  یحــ

 ردیده کامیابروزه از عطای تو گـهـــــر      گاه جوده ب  اتمو ح  یزار یحی  ای صد هـ

 آب  قدر ،کند حصرر بح هسان به ی چماه      ؟چون کنم و قدر تو ر حشمتمن وصف ذک

 طوط شعاعی کند طنابخـــورشید از خــ      در جــالل توــــق ۀیمرد خــــــــه گک ،انی

                                                 
1
 است "بحر"کلمۀ عربی و در معنای  "هلُج  " 
۲
 است "اندازه"در معنای اصلی خود به کار رفته است، که  "قدر" 
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 یابای نهان راست زودهــر تو نکتهـفکــ      ویگـیان راست دیرهای عــنطق تو عیب

 رقابــود را کرمت مالک الملک جـــهم        وسؤرصاحـب ال ،یل بزم را قلمتخهم 

 نـــــور اکتساب  ندتو کــ ی روشن أر از      رمصون ماند ار قم  سوفخ  متاز وص

 آورد شتاب  سر ملک بر   تنهه فـسالصد      ند درنگار ک ری  س   ز زمان ش تو یکخر  

 رنـخوانده هنوز از هزار بابیک فصل ب      ر سپهرـتیر بـ  معانی تـــــو  ـــــتراز دفـ

 وشابخ یلؤؤف لدص بطنه ان شود بمرج      ساحــــل دریا کند گذره هر تو گـــر بـقـــ

 ابج بـهیه ب ره  نبود   دران را   ـاقآفــ      کشد ه ایر بارلک اگــرد م  ـزم تو گـ  حــــ

 ـاد انتخابدر قصیدۀ ایجـ ست ه ردکـــــــ      در  بیت وجــــــود ترا خ  ـه شاهکـــ، ای آن

 روز شاعـری نتوان یافت چون شهابکام      روشن است مهر ونچی تو أزین گفته نزد ر

  عقاب ر  ب    ،کبوتر یل خ ــو چـهم هستند       ه از شعر دم زنندک ،روهــگــ ن آنپیش م

 رخ اضطرابمم از چئهست داه ک، با آن      ر انبساطزم از دهـــرگکه نیست ه، با آن

ر در صدف      نظم دری کنم ۀرصـعـ که عزم    ،گه رهـ  رشک و تابه ن افتد بم طبعز  د 

 ابفاریه ب  نظمم  نفایح ر بگـــذرد گــــــ      برون آورد ظهیر ـاک ـاز شوق سر ز خ

 ه از برقع سحـابو گ  اه از نقاب غربگ      ــــــتران فلک را نهفتگیـا باشد اخــتــــــ

 جابوصمت ح و  ۹ــفابریجــــ  از علت      ضورمیشه اخــــــتر جاه تو در حـــبادا ه

 سان بدره فـــروزان ب  ،اللجــ روۀ بر ذ  

 شان چو آفتابدرخـ  ،ــمالکـــ وز مطلع 

 

 

 

                                                 
 
 صاالًروس. الف 
 
 ست" ستیسُ "در معنای کلمۀ عربی و  "تصم  و  " 
 
 عقاق. ب 
 
 ؛ یعنی پیش عقابعقاب بر    
 
 فوایح. ب 
 
 عزت. ب 
۹
 خفا بری. ب 


