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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می م پنج     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۹  

 دئقصا
     ــ۱۵ ــ

 باز در مدح مال احمد خان

ای بزرگی، كه
۱
 بحر محیط است و کفت ابر سخاست دل تو      و نواست را ز تو صد برگجهان  

 اوج و عظمت پشت دوتاستپیش ایــــوان جــــــالل تو به رسم ُخـــّدام؟      آسمان با همه 

 کوه  از حـــــلم  تو در زلـزله، مانند زمین      ابــر از جود تو در ولوله همچون دریاست

 استرملک آ خورشعلۀ  چون تو مشعل رأیکفۀ عدل تو چون سیر فلک  بی کم و بیش      

 د چرخ، رواستمسند جــــــاه تــرا از ســـــر تعظیم و ادب      بر سر تخت ُزحــل ار بنه

 قلب سیاست راست همچون زر قلبی ست، که درماه در کوکـــــــبۀ قدر تو، بـر وجـــِه مثال      

 چو مساست 6رأی تو مظلم روشنی با صبحشام از فرخـــی روی تو روشن چو صباح      

 واستگ و دست تو دل مغلوب شود چون خصمگر کـند جـــــود تو با ِمهـــر فلک، داوریی      

 سخنی خـــواهم گفت      گـــر نگوئید، فالن بیُهده  و هرزه سراست!  ابـرنواال! ســــرورا

                                                 
۱

 دو. ب  
6
 "تاریک" در معنای( "ُمسلِم و ُمصلح و ُمشرک"بر وزن " )ُمظلِم"  
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 بنده با آنکه در اطــراف خـراسان و عراق      به ثناگسترِی مـــــدح تـــو، انگشت نماست

 اعداستدر جوار تو کــنون مدت یک ماه شده ست      کــــــه به ناکـامی،  ایام به کـــــام 

 چون تو رواست از و شرع کرم جائز درهست بده، کانچه رود در حق من       انصاف خودتو 

 از خفض و عالستو اثر  و سقم از صّحت خبر       تا برین صفحـۀ مبسوط،  در افواه و لسن

 برون از کم و کاست ،باد همواره  وجـود تو،  بری از غم و درد      باد پیوسته جـالل تو

 ا مرگ رواسترشده گوید این خستۀ شریان سپهر        دشمنت را مرضی باد، کــه ُبقـراطِ 

 سوی او سیل بال، موج زنان از پس و پیش

 جفا، حمله کنان از چپ و راستبر سرش خیِل 

 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 باشد" ابر" یعنی کسی که عطاء و کرمش مثل؛ "ابرنوال"؛ و "عطاء" و در معنای  کلمۀ عربی ست" نوال"  
 
 در " افواه"، چون "زبانها" پذیرفت؛ یعنی" لسان"را جمع " لسن" آمده است، خالف معمول، باید" افواه و لسن" از فحوای استعمال، که  

 "ها  و زبان ها دهن" ؛ یعنی"افواه و لسن"پس ". فُوه"ست، جمع " دهانها" معنای    
 
  .، که ریاضیدان معروف یونان باستان، بوداست Hipokrates حالت تعریب شدۀ" بُقراط  


