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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی" ون یهما
  6۱12 می ماه   1۱    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۴  

 دئقصا

      ــ۰۲ــ

 بازهم در مدح علی نقی خان

 زهی به مجلس جاه تو آسمان ساعت      پی بقای تو همـــراز با جهان ساعت

 ایام      که در گذشتن ایـام، در زمان ساعت نسود پیش ازا با جود تو ز دست

 خال و خط دایم      دهد تراز را بهخود  پی قبول تو
 دلستان ساعت خوبان  چو   ،

 فعل آورد، همان ساعت قضا ز قّوه بهبگذرد، به ضمیر       آمال ترا هرانچه ز

 ساعت نهمی نها چو در زجاجۀ ترسانبر فلک پنهان       تو خورشید ۰سهم زشود 

 یه شاید کند از آن ساعتکه کسب تسوبساط جهان        مستوی تو شد چنان ز عدل

 پاسبان ساعت، تو شد پاسبان عرصۀ ملک      چو بر والیت اوقـات نهنگ تیغ

                                                 
1
 .گویند" طراز" زینت، که اعراب آن را معّرب ساخته،" کلمۀ دری ست و در معنای" تراز"  
6
 . است" ترسناک" ــ گوئیم، که در معنای" سامناک" ــ و به گفتۀ کابلیان"  سهمناک"؛ چنان که "ترس" ؛ یعنی"سهم"  
 
 "یک برابر" ، در معنای(تلفظ می گردد" اُستُوا"در زبان ما به غلط ") ا ست وا"اسم فاعل مصدر " : مستوی"  
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 سفرۀ تست      چنان، که محفل ایام،  پاسبان ساعت ،به بزمگاه جهان خوان رزق

 ساعت از دقایق کند عـیانچنان، که راز کسان      رسینه  ، زپیدا تو کند ضمیر

 پیروان ساعتخویش روان گشته د که گراو       شاملگشته  لطف تو یک شمه زمگر 

 ساعت دست، ناگهان ازچو بر زمین فتد زین فتد به زمین       ز عدوی جاه تو آخر،

 دان ساعت دقیقه نگردد، دقیقه زپیداست      که ااگرچه خصم تو الفی زند ز خود 

 و روان ساعت  شمایل فلک عقــرب      جمع ود در آسمان نرسد گرچه کرده از خ

 عتساشادمان  به شوق بزم تو رقاص ووی      ر دوان دوان ز فرنگ آورد، به ایران

 نخست خدای یگانه کرد ایجاد      ز بهـر زینت  بزم  خـدایگان ساعتاز هـم 

 ساعتن مدحخواتو  ز بهر خواندن مدحکه مغتنم شمـرد       ،تـا اینسپهر مرتبه 

 ساعتیکزبان  چنان، که با دو زبان گشتهگشت       تومدح به   یکجهت مرا زبان قلم

تو خودشناسی، مقصود چیست مادح
 ردیف آن ساعت از آن قصیده، که باشدرا؟        

 توان ساعت پنج بیست طلب کرد کی اما      به، به ساعتی بتوان گفت پنـج بیست

 ست، اندران ساعت ز بیم، سلسله بستهبیتش      هر  فرنگ شد این قصیده ز ساعت

 بخشد      اگــر بود به مثل،  ماه آسمان ساعتمی ولی سخای تو هست آنچنان، که

 ساعت  "کن فکان"فرمان   مالزمین عرصۀ فلک پیوند      بود رد که همیشه تا،

 پیکر  باد الف الف ترا به تیغ، خصم  

 نشان نشان ساعت چو از خطوط دقایق

 

                                                 
 
 "یکسره" ؛ یعنی"یکجهت"  
 
 "ستاینده" ، کلمۀ عربی و در معنای"مدح"اسم فاعل مصدر " : ماد ح""  
 
 .است"( بشو، پس شد")در معنای " کن فکان"؛ "بشو، پس می شود")"ن فیکونک" به رسم ترکیب قرآنی" ُکن فکان" 
 
 (خود را الف الف کرد)خوده الف الف کد" :همین حاال ورد زبان زنان کابلی ست؛ چنان که گویند ؛"توته توته" یعنی" الف الف"  


