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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می ماه   ۹     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۳  

 دئقصا

      ــ۱۹ ــ

 بهار صفدر و
 حاکم یزد ،و مدح علی نقی خان

 ار استگل بر سر سبزه شهری      ار استکه موسم به ،می نوش

 ط رخ نگار استخـــرم چو خ      رراوت ابــــــمن از طروی چ

 و کنار جـویبار استچ  دلکش      ن کوهــزونی سبزه دامـز افــــ

 کوهسار است رفو طرخشنده چ     ها لب جــــــوی ثرت اللهوز ک

 ـــدار استتاجـ ،شور باغدر کریبی      همه حسن و دلف ینزل ـگ

 ار استزگنسخ رفیــط از هران سوسن      زبــ ضرت او در ح

 است ۱نیبه دارج ،ریـاد سحــبی سواری      از پ در خـــــدمتش 
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  .... را باید بدهد" جنیبه"معنای خود " نیبه دارج"درینجا  ؛ست"ماده شتر کرائی"کلمۀ عربی و در معنای " جنیبه"  
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 ـار استنام خـه ب ،او ه  بر درگرده داری      پـزرگ ــشور بــــمن

 زار است ، عندلیت ر  انــــدر بۀ راز      ریف رســـــــــای نغمتش

 مار استخر زانروی همیشه د      ست ساقی زم بــ  س بلباننرگ

 ار استنثــ  ریزشه مشغول بشگـوفه       ،ااز درهـــــــم برگهــ

 ش بـــــــاغ بیشمار استآرایـــروز      کام ،ستشده  سبب چه دانی

 ذار استگ ،سوی اوه روز بامرا       ـــانکه خــ  ،ندآراستگی کـ

 ار استبدآفتا ، ر صفتکـز هـی خان      علی نق ،خـــورشید دوم

 ُسم استوار است رر  انجـــــم شکه در رکابش       ،شمیم حانجــــ

 ممییوان ه  ک
 ار استقدتبا  ،او ــــــه  بر درگرم کیوان      ـکه ج   ،

 ـار استعـ ،از همسری سپهرـشمتش را      ایوان جـــــــالل حــ

 بار استاشک  ،از چـشم ستارهرخ      چ ،وز غیـــــرت آسمان او

 ـــدار استنامـ اکلیل ملـــــوک  ـیرت      روی غ ز ،او ــاک در  خ

 شم روزگار استمستور ز چــوت او      ز سط ،چون کید و ستم

 انه آشکـــار استدر روی زمـت او      فز رأ ، ون مهر طربچ

 ار استسحــاب نوبه همــتای شش      که کف تو روز بخ ،ای آن

 و شرمسار استکف ت پیشدر      ـه ابر نیسان  کـــ  ،طمنه بل غل

 چه کار است ،شانر گهرفبا اب کفت را      ،ون عزم کـرم کنیچـ

 اه بیقرار استچــو کـ  ،رزالُبـ شمت او     در نــــــزد وقـار و ح

 عیار است کم  و   بونکسیر زا   ــدم تو     ـمقـــ رــبادر پیش غـــــ

 است رتصاعایم اخد هن پس بزییزد      مالل خ  نــسخ از طــول 

 رکز خـاک را قرار استتا مــاب است      شت ،تــا دور سپهر را

 اد هـــر بدی دورتو ب  از ذات

 ستار اکان مظهر لطف کردگ
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 است" طبل"و " دهل"کلمۀ ترکی و در معنای ":  باالبان"یا " بلبان"  
 
 "همت"جمع " : ه مم"  


