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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می وم ماه  س    

 پورتال: تنظیم و ویرایش

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۷  

 دئقصا

ــ     ــ۱۳ 

 در مدح ُمسَتوفی

 ای رأی تو در نظم جهان ثابت و صایب      بر ِمهــــــر فلــک شعشعۀ رأی تو غالب

 اش فـــوق مراتب فـــــرزنِد  فلـــــک قدر،  وکیل شِه آفـاق      کـــز قـــدر ُبَود مرتبه

 ۱عواقبمحــمود ،در مرتبهمستوفی دیـــــوان ملکــــــــــــزادۀ اعظم      در منصب و 

 بر بنده  و ُحــــر نعمت احـسان تو شامل      بر پیر و جوان  خدمِت  درگاِه تو واجب

 بر ِمنبر ُنه پایۀ  گــــــردون  شده خاطب!      ای لحظۀ  اوصاف  ترا مشترِی چـــرخ

  نو و شش کوکــب پروین، فلــک پیر      آرد سوی  اصطبــل  تو از بهر مراکبماه 

  طالع و غارب فلک ۳تمکین  و وقـار تو نهد گـر به  فلک پای      هــرگز نشود ِمهرِ 

                                                 
1
 "و پسندیده استآن که عواقبش گوارا " یعنی" عواقبمحمود"؛ پس "مورد حمد قرار گرفته"و " پسندیده" یعنی" محمود"  
6
 است؛ یعنی هرچه سوارش شوند" مرکوب" در معنایاست، که " مرکب"جمع " مراکب"  
 
 "آفتاب"یعنی  ؛"هرم  "  
 
 "غروب کننده" ؛ یعنی"غار ب"و " طلوع کننده" یعنی" طال ع"  
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 ـــردش، چــو کواکبـوهت      آفـــــاق درآیند به گَ ار بر کــرۀ خـــاک زند بانگ شکـ

 اصحــــاب ترا چـرخ شمارد ز صواحب       ُخــّدام ترا دهـــــــــــر شناسد ز مخـادیم

 از جــــاه تو پرطنطنه آفــــــاق  و اماکن      وز قـــدر تو  پردبدبه اطراف  و جوانب

 در عهدۀ یکـــــــروزه عطای تو بمــــاند      در دفـــتر جودت شود ار تیر محــــاسب

  سرائی ست، که بر سقف رفیعش      خــود را بشمارند مه و خـور ز عناکبقدر تو 

 گـــر شحنۀ تقوات  کند بر فلـــک آهنگ      از چـــنگ زدن زهره  شود نادم و تائب

 زاوصاف  تــــــو ُعـشری نتوانند نوشتن      گـــردند اگــر خـلق  جـهان یکسره کاتب

 جهان فارس و راکـب  افالک      در ساحـت بیدایتا خـنگ فلـــک راست، شِه مسند 

 بر مــرکب اقبال،  تــــــــرا  باد ُرکـوبی

 اجــــرام فلک را  بشمـــاری  ز مـواکب

 

                                                 
 
 کسی ست، که خدمتش را کنند" مخدوم"است و " مخدوم"  سالم کلمۀجمع " : مخادیم"  
 
 "عنکبوت"جمع " : عناکب"  
 
 "بیابان" ؛ یعنی"یداب  "  


