
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

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   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می ماه   1۵    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۸  

 دئقصا

       ــ۲۴ــ

بازهم در مدح شهزاده محمود
 

 

 به حمدهللا، که جانی تازه در جسم جهان آمد      ُهـــــمای اوج دولت، بــــاز سوی آشیان آمد

 به فیروزی و شادی باز بیرون از قران آمدواقع       ۲با مهر تابان شد قران، مِه رخشنده را

 آمد که در تن باز جان، ارهزاران شکر یزدان خراسان بود چندی، چـون تن افسردۀ بیجان      

 دال جـام طرب برگـــیر، کاندر دفـتر دوران      حدیث غم سرآمد، حرف شادی در میان آمد

 ، نوبت عیش و نشاط بلبالن آمد گـــــر رهبه ُبستان جهانداری      د ،بهار ملـــــــک باز آمد

 ، کز رفعت و حشمت      سپهرش در رکــاب و آفـتابش در عـنان آمدمعلی حضرتیپدید آمد 

 آمد  از عالــــِم کروبیان ،رسم مژده بخشی ار قدومش خلق عالم را      نــــدای تهنــــــیتبه 

                                                 
1
 "و له ایضا  "و در عوض " شف شف نگفته، شفتالو می گوید" اما مصحح و ویراستار پورتال،آمده؛ "( وله ایضا  " در متن دیوان حاضر  

 .ست" تیمورشاه  درانی"، فرزند "شهزاده محمود" ، اسم ممدوح شاعر را عنوان قرار می دهد، که"ایضا  له" و یا   
6
 .ست" نزدیکی" یا" نزدیک شدن" و در معنایاصطالح ستاره شماری  کلمۀ عربی و: (به کسر اول")قران"  
 
 بسیار آمده است؛ چنان که در باال نیز" بار"و " دفعه"و " مرتبه" ترشیزی در معنایدر اشعار شهاب " راه"و " ره"  
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 آمد  کـه گــــرد نعل اسپش تاج فرق فرقدانجهان را، چشم روشن باد از فــرِّ شهنشاهی      

 آمد خورشید گردون آشیان این که، خفاشی       دران کشور، خورشید است وخراسان خاص خورشید است 

 ُدرفشان آمد ، و ابرخبر ده بــاغ دولت را      که آن رؤیای گوهربخش ،برو ای باد شبگیری

 سان آمد وز کجا آمد، چه کامد ،که آخر کیست  گویم، که آمد آمد از من کس نمی پرسد    همی

 مکان آمدکه از درگــــــاِه شه، شهزادۀ عالی      این بر همه عالم حاجت روشن است به پرسیدن چه

 اطلس افسرش را سایه بان آمد که چتر چرخسایۀ یزدان       و فروغ چـشِم خـــورشید جـهان

 نشان آمد دارا وحشمت  فریدون وقدر  چاکر      که جم کگرامی گوهــــــــــِر بحر شهنشاِه فل

 جان      دعـــــــــای دولتش ورِد زبــــان ُقدسیان آمد نِ جها سپهِر داد و دین، جان جهان، کاندر

 شهزاده محمود آن، که اقبالش      قـــرین دولِت  فـیروزبخـِت کـــــــامران آمد محیط َمکرمت

 سان آمد ـر بی لشکر انجم      به اعلی درگهش سلطان انجـم، بندههـر سح، ز بهر خاکبوسی

 داغ او خــنگ فلک را نقِش ران آمد مِه نو در فلـک دیدم، بگفتم چیست؟ دل گفتا      ندانی،

 پیشت      بود چونان، که قدری خـاک پیش آسمان آمد ،که قــدِر آسمان ،قدری ای آسمان! اال

 فـــــــــرق فرقدان آمد  تخــــت تو،تو آن شاِه جــهانداری، که اندر عالـم رفعت      َمقام پایۀ 

 یکسر عیان آمد، زمین ِمهر چرخ و اسراردل پاک تو، آن آئینۀ صافی ست، کاندر وی      ز 

 اندر میان آمدبه هر برزن، بخیل  و کوی به هرنام حاتم و نعمان       ،به عـهد جـــود و انعام تو

 فزای بوستان آمد کـــان راحت ،جهان را، سایۀ چتر تو کـــرد آسوده و خرم      چو چتر ابر

 بخش تاج آسمان آمد که زینت به رسم تحفه افشاند      ازان ُدرهـــا، فلک در پای شبرنگت،

 ان آمدخور پاسب وحاجب  عطارد منشی و مهرا، کز فلک برتر بود سقفش       حشمتت سرای

 آفتاب از مه، نهـان آمد و عطـــــارد آفـتاب،است، روزی را        و رشک توقیعت، که قّسامرسم ز 

 ا در استخوان آمدرِجرم کوه  ،لرزه تب ازاناندر جبال اینک      ، شراری زآتش قهرت فـتاد

 نمایان بر بسیط چــــرخ، نقش کهکـشان آمد      کز وی ،رسید اندر فلک غباری ز ابلق حکمت

 دریا، چه پهن و بیکران آمدهللا این که سبحان      از حیرت خود گفتکف جودت چو دریا دید، با 

 فلک می کرد فکر رایتت، در عهد ِافریدون      ز عکـس فکــــر او ناگه، درفش کاویان آمد

 سحاب و بحر و کان آمد زا، فغان و ناله و آهعطای تو       و و جودبخشش  ز تاب و درد و رشک

 مدح تو کلک من      سوی خـــورشید، سیر ذره را همداستان آمد در عرصۀ! پرور شها جهان

 سان از عهدۀ مّداحـــیت بیرون توان آمد ام حیران      چه مانده  چو اندر عهدۀ شکّــرنوالت،

 بوسی، به جان آمدز حــرمان و فراق آستانالحق      این بندۀ وصاف مدح! سخـندان خسروا

 نه کلکش مایل خط شد، نه شعرش بر زبان آمددرین مدت، که داغ چهـــــرۀ ایـام بود الحق      

 را زیان آمد کزین ده ماهه غم، ده ساله عمر او      برد با سودا به سر چندان محنتو  به کنج رنج

                                                                                                                                                        
 
 است" ساکنان افالک"و " مالئک"؛ مراد از "کروبیان"  
 
 دو ستارۀ مشخص است و در معنای" هیئت"اصطالح علم (: به فتح اول و سوم")فرقدان"  
 
 "آن که بسیار تقسیم می کند" ؛ یعنی"قسم و قسمت"مبالغه از  صیغۀ" الفع  "بر وزن " امس  ق"  
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 ر خسرو      دگــــــــر ره روشنی در دیدۀ این ناتوان آمدبه حمدهللا، که از تابنده نـــــوِر افس

 ، برون از هفت خوان آمدکه آن روئین تن جنگیبگیرد تیغ نطق من       ،دژ گردون کنون روئین

 و شبم هم، نقش دل هم ورد جان آمد که آن روزجان و دل       دعای دولت و عمرت کنون گویم ز

 و غم را، وقت این و گاِه آن آمدکه شادی را تا گویند در عالم      همین نوبت زمان چـــــرخ 

 عیش و خرمی، تا آن زمان نوبت      که گـردون گوید، اینک نوبت آخرزمان آمد به ترا بادا

 در جــهان چندان  بقای مدت عمـــر تو بادا،

  کــه از مبدای هستی، مدت عمر جهان آمد

 

 

  

                                                 
 
 بیت اخیر در نسخۀ اصل موجود نیست  


