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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می  چارم     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۸  

 دئقصا

     ــ۱۴ ــ

 شب عید و مدح مال احمد خان وصفدر 

 قاضی قضات ت  ضرح اصه بر ذات شریف  خ      میع کائناتـرح بر جـد قـــــربان باد فــعی

 اتـر راه نجرهب ،ب صــدر هدایتصاحـ      رآثار کف ۱ماحــیو   نان دیـــامی ارکــح

  اتمهاُ  ارچـ ،عاجــزند از زادن امثال اوسه ُبعد        ملک که در ،انمد خاح ،اوج فضل ماه

 انه التو در بتخ  اچر کلیسا خد رددگآب       ه از تـاب شعاع آفـــــتاب هیبتشـکــ ، آن

  اته  رز جنس تُ بان ن و ابل و سحقول اب      آسایش آید در شماررسح ه پیش نطقک، وآن

 جل آب حـیاتخ گشتهاک درگهت خ زای       مهر سپهر شرفسته دمتت جُ خ ضز فی ای

                                                 
1
 است" محو کننده"و در معنای " امحاء"اسم فاعل از مصدر " ماحی"  
6
 "اتا مه"؛ و استبوده " آب و خاک و باد و آتش"نصر اصلی جهان است، که به حساب قدیم مراد از مراد از چار ع   "اتمهچار ا  "  

 "ام"است؛ جمع  "مادران"عنای مدر     
 
 است" صلیب"در معنای " خاچ"یا " خاج"  
 
 همین در" اتره  تُ "، مگر ؛"انه خور و سخن بیهودهپیم" و در معنایاست نوشته  "ترحات" ورق ۀدر حاشی "کاتبفیض محمد "  
  !!!است" بیهوده سخنان  " دقیق   معنای  درو  "امالء"    
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 هاتج  تو افزون از  ـالل وان اجــایــــ ۀقب      دوداقلیم اقبال تو بیرون از حـــ  ـتساحــ

 ـراتاندر فـ ودت فتورهم فگنده غیرت ج      لمت قــــــــرار اندر اُُحدنهاده لنگر حـ هم

 ویای زکاتجــ ،ـمله هستند اغنیای علمجـ      حضرتت نهمایو از دانشفضل و  هاندر ج

 ت باشند ماترخ پیش درشطرنج  ون شه  چ      پیل و اسپشند که بخ ،آنان اسخ  بر سر نطع

 بنات ،ردانردون بود گمرکز گ قطبرد گ        آسمان گـردد چنانک ،رفیعت اه  رگـرد دگ  

 ولت محمود غازی سومناتص   زن کناهمچ      مهمه بنیان ظل رانوی  یتتقو یت  ص   شد ز

 صفات فاص  و اف تورند از وصف اوصقاص       روفالق کتاب تو حزند از ذکر اخــعاج

  التاز وُ  ،یردی باج گاندر والیات معــــ      ز روی علمرتبت کـم رد ترا آناست شاگ

 امه جرم مه دواتخ ردونگتیر  شب سیاهی      در وقت مشقالیق ان ،انفزایتط جـهر خب

 ال نباتاطفـ ،ربارعطای ابر گوهــــــ زک      ـلامــود تو آن بینند اربـــاب از کف جــــ

 سیر و زمین با این ثبات رمیین گرخ با اچ      زم حلم توو کوه و کاه باشد پیش عـمچــه

 ادثاتدست ح ،ن جــاه تواز دامــ دور باد      کوبپای ،وادثزمین را آسمانت از حــا ت

 این بیت را چون ، تقطیع صمت را کنددهر خ

 اعالتفـــ ناعالتفـــ ناعالتفـــ ناعالتـــف

* * * 

 

 

                                                 
 
 است" فرش"یا " اطبس"در معنای " نطع"  
 
 "قوایتت"یعنی ؛ "تقویت"  
 
 "والی"جمع " تّل و  "  
 
 است" توته توته کردن"یا " قطعه قطعه کردن"در معنای ذاتاً " تقطیع"  


