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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می ماه   1۴    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۷  

 دئقصا

       ــ۲۳ــ

 شهزاده محموددر مدح  

 یزدخ ان از بلبالنفغ ،گل وصل هب بس شادی ز      ان خیزدج بوی نگلستاکز  د،کنون هنگام این ش

 یزدشمهای ابروان خچ شم عاشقان ازو چچ      االسهی ب رو  س ،در بوستان  ،و قد دلبرانچـ

 دیزخ بید و ارغوان وسرو  ،ن بوستانهاز صح      دشنبلید و یاسمن روی ،وهسارانـرف کز ط

 یزدز طرف بوستان خ ریحان وخیل سبزه و چ      تابدرروی ب  ،لستانـــــاراج گتـی ز اه د  سپ

 یزدفسان خ  ،ارااز ُقلۀ خ را  رقــــسام بح      ن گیتیت درع ظلمت بر ،سازداک چ دان تاب  

 یزدمیان خ از  ،وری برفم کافـــبساط قاقـ      دازدمل انو فراش صبا از سبزه فرش مخچ

 یزدخ تراناخ هرسو ،میان سبزه وی درز و اچ      رددردون مشتبه گگه ب ،مردمین در دیدۀ زم

اندون مطبخاز  المثلدگر خود فی      ردم گوهر افـشاندوا چـــون ابر مز تأثیر ه
 خیزد ۲انخدُ  ، 

                                                 
 
  " و کنسک اشخاص ممسک"یعنی  ؛"دون"جمع : "دونان"  
۲
 "ُدود"کلمۀ عربی و در معنای ": خاندُ "  
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 یزدن خرا کماو ا ،۳زحوس قساعت از ق که در هر      دان آمرستم آرش کم ،وئیـــــــــاسفند گ ه  م

 نان خیزداز نرگس سُ  ،غفراز گل م   ،ز سوسن خنجر      اندر وی هک ،باشد مگهرز  گوئی راست ،گلستان

 یزدمکان خواص بوی خلق خسرو عــالیخ      وی ر ازمگ ،نوروزی ادب را زنده سازد نجها

 آستان خیزد از کش ذرههر  ،کنده خورشیدی ک      روۀ دولــتـتاب ذُ آفـــ ،اوج بزرگـــــــی ه  م

کرمتسپهر م  
 خیزد نکا ر وفغان از بح ،چو کلک اندر بنان آرد      بخشش درکه  ،مود آنشهزاده مح  

رانزخی وشاخ سرو  از وی ،ای شعلهجه ب      ذر بر آتش اندازدگ ،شلقخُ ر یک شمه از اگ
 یزدخ  

 یزدفرش کتان خ ،بر سطح زمین اهز نور م      انعم ،طش شود اضداد را از دشمنیوگر خ

 یزدخ هان از آشیانناگــ ،شاهین قهرشر اگ      رددان گپت ،ک را دلـــبوتروار نسرین فلکـ

و  لُ عُ   ،وای اوست  ط ا  ـز خـ      دازداک پست ار سایه انمتش بر خـهمای ه
 یزدشان خکـــکه  

 یزداصیت طبع شبان خخ  ،وز گرگ تندخــ      ز جــان گرددرح ،را نام بلندش  ر اغناموگ

 یزدد زمین و آسمان خص ،او ز کمتر کشور      عتساز وُ  که ،هان آمدآن ج ،هان دانش اوج

 یزدشان خصد آفتاب زرف ،ـترشتر اخز کم      قعهه از رُ کـ ،آن سپهر آمد وشش اسپهر بخ

 یاتای توجه ب
 ان خیزده از وی بوی جک ،او را غبار مقدم      شد گردونـم کـبر دیدۀ انجــ ،

 اودان خیزدحیات ج  ،ـان پدید آیدنشاط جـــ      دیدار و گفتارش ه ازک ،دماضر مسیحزهی خ

 یزدناله و آه و فغان خ ،و دریا  انو کر اب ز      ششو بخ و ریزش فیض گاه   ،شک دست رادتز ر

 یزدگران خ کوه   اغیرت ز ج از رگ ،ب نبودعج      لمتح یک شمه از کس ،کند با کوه حکایت گر

 یزدخ انغو ف دو صد بانگ ،افشاندن گاه قطرهه ب      کـزوی ،ون کنمرا با ابر نسبت چکف راد ت

 یزدر آن خابـ عــــد ز طباین آیــ ،ز آئین تو      ائلباشی هم از س لخج ،افشانیبر گر گوهرتو 

 یزدزبان خ صد ،هر سر موتنم از  ود برر خوگ      الت راماف کاوص ،تگف نیارمد یک میز ص

 یزدنان خج   نگهت باغ  ،ل نوبهارانه فصـب      ستانهارف گلل در طهر سا هانجتا در  !اال

 یزدال احـتشام و قدر شان خهـــن ،ساله همه      از خــــزان دی  ،ودت باد ایمنگلستان وجـ

 از کهکشان بندد را مگر تکمح زایفلک اج

 یزدپاسبان خرا ز کیوان  اهتجز و صار عح

 

 

  

                                                 
 
 است" رستم کمان  "مراد از " قزح قوس  "  
 
 "اگر از روی حقیقت بگویم"؛ یعنی "راست گوئی"  
 
 "دست کالن"به حساب کابلیان، و  "سخاوت"و در معنای  عربی " مصدر میم"": َمکرمت"  
 
 است" درخت بانگس"کلمۀ عربی و در معنای ": خیزران" 
 
 "بلندی"کلمۀ عربی و در معنای (: ه ضمتینب")علو"  
 
 "گوسپندان"کلمۀ عربی و در معنای (: به فتح اول")اغنام"  
 
 یاطتو. الف، ب 


