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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می ماه   1۳    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۶  

 دئقصا

      ــ۲۲ــ

 مال احمد قاضیدر مدح  

 و داد  دانشو  لضـف اوج   ه  م بر      ادمبارک ب  و  ندهرخـــفـــــعید 

 مله بالدج ر  ـــــبحـــ  و  رب مفتی        هانمله ججرب غ وقاضی شرق 

ی  ــــــماح و داد امی  ـــــحــ      رسلم   مد  رع احــــــــــــش ب ئان
 
 بیداد 

 ادوی بنیـــــــــق ،پایــــــۀ دولتشوند      ک پیـــــفل  ،متشــکـح   ۲ۀد  س  

 ادرا ب اــــرمن جفخـــــ ،عدل او زرع امل را آب     م  ،ود اوــجـــــ

 !رشته نهادفـ  شمت  ک حـــای فلهوش      عطــــارد طلعت  ــــرای قم

  وادس  ،بیاض ـو اندر بر  همچـــنیر      تاب م  و آفــــــپیش ت ـه ای بــ

                                                 
 
 "محو"؛ اسم فاعل مصدر "کننده نابود"؛ یعنی "یماح  "  
6
 "رسیک  "و  "درگاه"کلمۀ عربی و در معنای  ": هد  س  "  
۳
 "سیاهی"دومی در معنای و  "سفیدی"در معنای  ؛ اولیعربی کلمات ،"سواد" و "بیاض"  
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 ون تو نزادچـ  ،ادر روزگارمـــ  چـــــون تو ندید      ،دیـــــده آفتاب

 ادات آب ـــامهـــخـ ک  نو زشرع اۀ تو خـــــــراب      ر  بیم د   زکفــــر ا

 ده و آزادبن  ،ــــان از توشادمــــ      عامی وود از تو عالم ج و فیض

 شادنا ،تو آز از مکارم رصحگین      ر و کان از مواهبت غمبحــ

 ــوالدـــــــف ۀارــپـ  ،تنهفـ ه  در ردژ        و روئینهمچ ،تو ،رمخـ سد  

 دادم کلک  ز فزون ،اهتشرح جحساب       وحد  ز درت برونوصف ق  

 یادند اعا درـــام انـــــــــــای ها بت       ــراماجـ ،ندا  رئر افالک ساتا ب

 رات  نان مدیدچ  ،ـــــریــباد عمـ

 دادما    ،ناوید زمان ازـــه بجــکـ

 

   

                                                 
 
 "فوالد" ، یعنی"روئین"  
 
 "یرس  " ثالثی   ؛ اسم فاعل مصدر"و روان متحرک"کلمۀ عربی و در معنای ": سائر"  
 
 "ارگانست"یا   "ت سماویاکر  "؛ یعنی (به کسر اول")جرم"جمع  ":اجرام"  
 
 "مد  "؛ صفت مشبهه از مصدر "طوالنی"کلمۀ عربی و در معنای ": مدید"  


