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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  6۳12اپریل  ۰۳     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۴  

 دئقصا

    ــ۰۱ ــ
  

 مدح شاهزاده محمود در تهنیت عید و

 پیش از آفــــــتاب ،ــــام را پیش آرــــآفتاب جـــ      را ز خواب ای صنم بگشای چشمان است عید صبح

 مست و خراب ،رود یزان میـتان و خآسمان افـ      کـز بوی آن ،یانیریح نـــیز و در ساغر فگخــ

 وید گه عتابز مستی صلح ج  هگ  ،هرکه نوشد      کزین پیروزه ساغــر ثلث و ربع ،ـم بینبزم انج

 بشکست چـنگال عقاب  ،اید برونکـ ن اپیش از      ای صبحز بیضۀ بیضکـ  ،رـــــر نگاز زرین پب

 ـاهتابن از ممانند کــــتا ،ــافتـسر به سر بشگ      زرنین روذوالقـــ  از تیغ ، ـوشن دارای شبجــ

 ق زد خـیمۀ زرین طنابــــــــــم بر افــشاه انجـ      اش سپهرــر  ــــفـ د،ظل زمین افگــــــن خـــــرگه  

 زرین حــباب ،در میان موج سیمین شد عــــیان      ـر الجوردـــــز بح  ،کنار آمد رــب  موج سیمین

 همچـــــو حـوران بهشتی سر بـــرآورد از نقاب      ف افقبر طر   ،شاهد حــــــوری وش خـــورشید

 ناب از سیم خام و زر   ،ـردـار و پود جـــامه کـت      روزگــار ، کسوت عباسیان افگــــــند از بــــــر
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 نابجشهزادۀ واال لعت عــــــید از در  ـــــــــــخــ      که یافت  ،کش ازآن آمددلق مشکین جـــهان زر

 ابرشک و پیج و ته زو ب ،ـاو دریتاب و ابر آف      ـه هستک ،فــــکابر دریا ،شبخــش  آفــــتاب ابر

 ک رقابــــــمال سرو  خ    رج  بـ ان  ــــــــــتر تاباخ      ــانمکـدارارج داور شان و د  ـــر رخـــــــگوهـــ

 وی و کامیابکامج  ،رکه هست اندر دو گیتیهـ      مود زانکه زوستشهزاده مح ،شهیبستان سرو 

 ان در اضطرابک ارکان   ،فتد ودشکه از ج ،وان      در انبساط  ،زای جـانه از لطفش بود اجـک، آن

 شتابول و پرـــجع   کیوان ،حـــــلم ساکنش پیش      ناروان  ،ردانردون گـــگ ـلش نزد عـــزم عاجـ

 اک و آبــبرون از نار و باد و خ ش نصر پاکع       س ماه و مهرنح و  ر دانش فزون از سعد گوهـ

 وشابــخ ر  و گفتارش همه د   رش دریا ــــــاطخ      وـــهمه فــــــال نک ،افسر خـــــــورشید دیدارش

 ـوابز به خـــــنبیند جـ ،دولــــــت بیدار مانندش      ــــز به فکرـجـــــ ،یدتایش نیاـــــــگـنبد دوار هم

 همچون سراب ،بحـــــر اعظم پیش دریای کفش      اکمانند خ ،اخ رفعتشــــچـــــرخ اطلس نزد کـ

 همتش هندو خـطاب ،رده بر گردون زحــل راک      نامه اکر برا دولتش چ فلک   ،بر درگه وانده خ

 ۰که گنجـــد در کتاب ،ن افزوناآیت مدحــش از      ـه آید در ضمیرک  ،لیــــن اعازقـــــدرش ا ۀپای

 وابص ،ــر و تدبیرشفکــ  ،وانین مسالکـدر ق      تدرس ، و تمهیدش ی أر  ،دابیر ممالکــدر تـ

  رابت   نت  ـی ک  ن  یت  یا ل   :ورد آسمـــان ت ــــــــهس      خاک درگهت  ز رشکک ، تریای همایون اخــ

 ظلم را از آب تیغت گشته      گشته دست و دل قوی  ،تاجت ـــر  ـعدل را از ف
 رابــان و مان خخ ،

 سن المآبح   ،ان دولتتــــــــرا آست اخــــــــتران      ـبل المتینح ،را آستین حــــشمتت انـــــــــــآسم

عطی  م  
 در رکابان ،ون پای آوردراکــــــب عزم تو چــ      ناندر ب  انـ  ،چون کلک آوردود تو جــــــ  

 ابندد بر سحو برق خ  ،ابــــــر گــرید بر بهار      ـــاه نالد بر سپهرــو مـ  ،ــاک بالد بر نسیمخـــــ

 چـون شهاب ،یئگودر هیچ کـشور مدحنیست ان      امـــروز از بخـــت همایون فـــال تو !خــــسروا

 شراب در پیش  ،ستا ن چو افیونـم منزد نظـــ      کــه آرد مستیی ،ـنونرا نظمی بود اکـ ــهـهــرک

 حوران را خضاب زلف   ،نم ۀخـــام از مــداد        لدهای هشت خ  ه نون در روضک وانکند رض می

 بلکه ممنوع الجواب  ،دـوان  ـخــ  رکیبمشکل الت      آسمان ،را از روی تعظیمـــم مـــــــنظ ۀــــنسخـ

 ابسر مو هیچ ب یک ،پـــایش قصوریدر سرا       ته نیسجه را بنگر کهخوش ل این طوطی  مان ز یک
 

 جابآرد برون سر از ح  یوش ،نین شعریتا چ      وندلم صد بار خ  ،رددن صد بار شب گروز م

  نقاب بر خود قز کلکم کشد کرم روز و شب چون        نینوری چحـ ۀـردد حلـــــکه گـ ،بهر منسوجی

 وابثرا  ارانزــــگجح ،ات باشدــــا درین اوقتـ      جـــبیرون وقت ح ،ذیحــجه تـــــا نباشد از مـــه  

                                                 
۰
 حساب. الف  

 
 تدبیرش. الف  
 
۰
 !!!"خاک می بودمکه  ،اشک" در معنای  و سوس فدر مقام خوردن ا ،نیۀ قرآآ ":تراب یا لیتنی کنت  " 
 گشت. الف   
 
 
 "عطاء کننده"و  "بخشنده"و در معنای " اعطاء"اعل از مصدر کلمۀ عربی و اسم ف" یعط  م  " 
 
 هیچ بابزسراپایش سر مویی قصوری در . ب  
 
 
 را دارد" بهغوزۀ پن"معنای " وش" 
 
 جبین. ب  

 
 بر خود لعاب. الف  
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 سابزون از حـــباد افــ ،ـیاد عمـــرتاعــ عدت        اربـــاد بیرون از شم ،ام جــــــاهتــــــــمدت ای

 رتبتباد آن م  ،ربـــقـ    در مقام    ـا راــاین دعـ

 ابو یزدان م ستجـ ،نـــکش کند روح االمین آمی

 

 

 


