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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  611۶ می ماه   1۶    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۹  

 دئقصا

        ــ۲۵ ــ

بار دگر در مدح شهزاده محمود
 

 

 هنگـــامۀ محشر شکند      چشم مستت به نگاهی صف لشکر شکند ،شورش عشق تو

 قــــــد صنوبر شکند چو خرامان گردد      رونــــق سرو َبَرد، سرو رسایت، در چمن

 ناب      ساغـر رز به چمن، در کف عبهر شکند می شود از مخمور تو چون مست ۲جزع

 ، قــــیمت شکّر شکند چــو شکـــرریز شود      آب یاقــــوت َشَود  از تبسم لب لعلت،

 شکند  ونــــق بازار دوپیکررعکس روی تو در آئینه چـــو پیدا گـردد      بر فلــک، 

 گر به گلشن گذری، وقت سحـر، بلبل را      هــــوس دیدن گل، بوی تو در سر شکند

 ــــــــرِک  کمانداِر دالور شکندهنگــام نگــاه      دل صد ت   ،رک مست قـــدرانداز توت  

                                                 
1
 که مصحح پورتال عنوان باال را به جای آن گذاشتآمده است، " ا  ایض"در اصل کتاب "  
۲

 که از َمی رنگش سوخ شوداست، " چشم" سنگهای قیمتی ست، که در معدن عقیق یابند؛ ولی درینجا کنایه از نام یکی از" جزع"  
 

 است" َرَود"از  درینجا مراد" شود"  
 
 نام برج سوم از بروج فلکی: "دوپیکر"  

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6 

 نوبت حسن بزن حین،  که سپاه خــط تو      هــرزمان، از طـرفی کشور دیگر شکند

 ویا که، مدام      شکـــّـــــر مدح َملِکــــــــزادۀ اکبر شکنددل آن طوطی گ مشکن از غم

 گــوشۀ افسر آن، که اوج فلک از       "تیمور"معظم،  شهنشاهِ   گوهــــــر بحرِ 
 شکند 

 شکند در ظلم به هم صف  "محمود" چو که       "محـمود" عادل ۀکــــوکبه شهزاد آسمان

 رآید، خــطِّ محور شکندبجــای  از ن      قطبهیبت او بانگ زند بر گردو گر آن، که

 و سنجر شکند کسِریجـــــوِد او پردۀ صد حاتم  و قــاآن ِبَدَرد      عدل او رونق صد 

 ازهر شکندۀ گــــر نگرد      دف عشرت به کف زهــــر  او، سوی فلک   شحنۀ تقوی

ـــرز خــــاقان بستاند، سر قیصر شکندـــب بارگـــــــِه او ز سر استقبال      حـــــاجِ   گ 

ر شکند   جانب گردون فگند      حـدبۀ یبه غضب گر نظـر قـــعَّ  چـــــرخ، ز آسیب م 

ر شکند بهتو  ، که رأیای جوانبخت َعـــمَّ  برهان درست      فکــــــــــر صدسالۀ پیران م 

 خـــاور شکند خسروِ  ق روشنیِ که فتد      رونـــــــ سایه چتر هــــــــمایون تو هرجا،

 رِک فلک، سهم تو خنجر شکندد      در کف ت  رَ بَ از دل زنگــــِی شب فـرِّ تو، ظلمت بِ 

 نگهت عنبر شکند از پی غالیـۀ بزم تـــو، در مجــمر چرخ      ِظل مخـــروط زمین،

 و دفتر شکندکــاغذ  د،رَ مستوفی دیــــوان سپهر      حشو و طومار بَ  پیش کـــّتاب تو،

 شکند ۲ پشِت غضنفر مه گ رز و َتف تیغ      َزهــــرۀ پیل َدَرد،پیکار، که از صد  روز 

ـــــر در تن پیل  تو ِمغفر شکند زتنان تیر تــــــو، ِخفــتان دوزد      بر سر شیردالن، گ 

 نشتر شکندسر  که اگـــــر فصد کنندش،خصم        در تن دشوسهم تو چنان خشک  زخون 

 عزم تو چون باره کشد      رونــــــــــق م حکمِی سد سکـــندر شکند، پیش یأجـوج بال

 طوطی ناطقه را عرصۀ مدح تو ز وسع      بال فـــرساید، و پر سوزد و شهپر شکند

 سخنور شکند از پی مـــدح تو شاها، چـــو قلم برگـیرم      خـــامه در دست فصیحـانِ 

  از گوشۀ ِمعجر ،لحراید به سرود      زهره تاج زبس روان گر نظماین مطرب 
 شکند 

ر شکندر جـــهان تا بناهــــای فلکسای  ا به جهان      اثر گـــــــرِدش این دیر مـــــــدوَّ

 قـصر اقـــــــــبال ترا باد بقـــا، آن مقدار

  سقف فلک، درشکن که به فـرمان قضا،
                                                 

 
 ست" شاهنشاه تیمورشاه ابدالی"مراد از " تیمور"  
 
 "تاج" ؛ یعنی"افسر"  
 

 گردید" شاه محمود" شاهی هم رسید و بهدوبار ، که "، پسر تیمورشاه"شهزاده محمود"مراد است، از " محمود"  
 

 ست" سلطان محمود غرنوی"، منظور از "محمود"  
 

 .تصحیح گردید" گر" منطقی مصراع در بیت، از طرف مصّحح پورتال بهبوده، که  جهت دادن ارتباط " کز" ل نسخۀ حاضردر اص  
11
 طور باید نوشته و تلفظ گردد است، که جهت مراعات وزن همین" تقوای"  مخفف ترکیب: " تقوی"  
11
 ست، اما درینجا به سکون حرف دوم تلفظ می گردد" برامدگی" معنایاصال  به سه فتح اول و در " : َحَدبَه"  
 ۲

 غظنفر. ب  
1 
 "چادر"در معنای ": م عجر"  


