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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲112 می ماه  1۲    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۵  

 دئقصا

      ــ۲۱ــ

 زادهدر مدح مال احمد آخوند 
 لتار فضیک ،کــــایوان فل ه زذشتبگ      یلته از دولت بیدار فضک ،صد شکر

 فضیلت رزاگل شده خندان که ؟یستاز چ      فصل بهار است شور فضل ارنه کنوندر ک

 همه گـرمی بازار فضیلت ؟یستاز چ      رخری چمشت ،زمین یورر بمانده  ور

 یلتست سزاوار فض یـتشریف بزرگ      ـــاف الهی فضال راروز ز الطـــــــام

 ار فضیلتـتر سیاخـــ ،برج شرفدر       انا به سعادتست همه ــویل نمودـــتح

 ار فضیلترف زینت دستاز روی شــ      اب هنر گشتلقۀ اربــح سر   ، کهیعنی

 سرار فضیلتا   ۱ارفعــ  ،رفاعـ تاج       ب زمانهقط ،ر زمانفخــ ،صدر علما

 انوار فضیلت ،تههان تافجـه کز وی ب      مداح ،ـان فلک مرتبهشمس فضال خــ

 زمه اشعار فضیلتواند بدین زمخ می      ره بر ایوان فلک دوشهدر تهنیتش ز  
                                                 

1
 ستا" صاحب دانش"و " شناسا" ،"شناسنده" در معنای لغتا   و، کلمۀ عربی "عرف" مصدر   اسم فاعل از : "عارف"  
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 ار فضیلتهان بستن دستبر صدر جـــ      و آثار فضیلتـنده و خوش باد چفرخـ

 یلتسپهدار فض ،مۀ علــــدر معـــــرک      دعتصف ب شکست رکه بود به، صدری

 وار فضیلتر انمظهـ ،و قمررویش چ      رد مخـــزن اسرار الهیو خیش چــأر

 وهر شهوار فضیلتاز گ ست پر ریبح      ملک صدر صدر  این  دل ،ادتدر افدر ص

 معیار فضیلته ب ،یدهه سنجـیکسر هم      ه ز عقلی چه ز نقلیناس فضائل چاج

 ار فضیلتق و بیان ابـــر گهربوز نط      ج معانیوام ۲ان لجـــۀـــاز کلک و بن

 ریدار فضیلتـرخ خری چـــــزو مشت      شتن گارایح از ،ازوادت شد بازار اف

 ه مسمار فضیلتب بسته  گردد دو لبش      رد دمر بوعلی از فضل زند پیش خگـ

 اظهار فضیلت نده فالطون کمشکل ک       ل مشاکلاش ح که کند ناطقه ،اآنجـــ

 ار فضیلتخ  ،ای ارسطو شکنددر پــ      ر اثر اود بو  و د  وادی حــکمت چــدر 

 ار فضیلتی ،ال بودـهمه حــه یزدان ب      است فضل ودانش  از یاری یزدان همه تن

 سار فضیلترخ ۀوی علم تــــو گلگون      و مشاطۀ انکــــار معـانیی کلک تـــا

 ار فضیلته آثهمـ ،و پیداوز روی تـــ      انهه اطراف زمهم ،نو روشت یأر زا

 یلترکز پرکـــــار فضم  ،وک قلمتن      ار افاضـلابصــ ۀخــــاک قدمت سرم

 ار فضیلتانصـ ،ش توبخـــالفاظ روان      ق و باطلمیان حه ب ،ث دانشدر مبح

 رار فضیلتــر فلـــــــک اقبنوشته دبی      حضور همه انجمه ب ضر علمتمح بر

 و شناسد به نمـــــودار فضیلترأی تــ      طالع مجهول بودکه  ،مشکل غامضر ه

 سرشار فضیلت  ادۀاز ب  ،مور شدمخ      هـرکس که درآمد   ،وزم افادات تدر ب

 فضیلت  شارز اع ،د ثبتنـعشری نک      اسبحتر فضلت شود ار سیر م  در دفـ

 مقدار فضیلت ،هزون شدو افدر عهد ت      که در عرصۀ دوران ،دبا زونر تو فدق

 یلتانهــار فض ،در چـــــمن مملکتان      هر سوی هبگشته  روان ر کمال تواز بح

درساز م
 بار فضیلتاخ ،رسد نوا میه ب ردم ه      تو در مشرق و مغربتعلیم   

 ن از اندک و بسیار فضـیلتباشد سخـ      علمفت که میان علما در ص، ـندانــچ

 گیتیه ر تو فـزون باد بدر تو و عمـقـ

  و اعمار فضیلتچـ ،مقدار و  زی  از ح  
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 "بحر"کلمۀ عربی و در معنای (: اول و فتح دوم به ضم")لجه"  
 
 "مشکل"جمع ": مشاکل"  
 
 "شرع  "جمع : "(اشعار"به وزن )" اعشار"  
 
 "مکتب"به وزن و معنای ": مدرس"  
 
 "و مکان" جای"کلمۀ عربی و در معنای (: به فتح اول و کسر و تشیدید دوم")حیز"  


