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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  6112 می ماه   1۷    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۳  
 دئقصا

         ــ۲۶ ــ

 یکبار دیگر در مدح شهزاده محمود

عرض حالو 
 
 

 نندبیتکی موزون ک ،انــدح شاهتا سزای م      ره دل خود خون کنندصد  ،شاعران در کنج غم

 سیم و زر قارون کنند از ،راگوی خویش حمد      ت با آب و رنگدر ازای مدح ،پادشاهــان

 جیحون کنند و دیث قلزمش حکلک و کز کف      ام اح آن شهزادهن مد  که م ،ر یزدان راشک

 ردون کنندـــــــسر گــ تران آویزۀ گوش  اخ      م چکدککل زکه ا گوهر هر که، شکر دیگر آن

 نون کنندنام مرا مج ،ویم عاقالنــــــر نگگ      خویش حال ممدوح شرح چنین با چنین مدح

 و افریدون کنندو دارا  م حلقه در گـوش ج      دمت چـاکران درگهتکز بهر خ ،ای شهی

 انون کنندق ۲رماندهانفــ ،نام فـــــرمان ترا      های مــــزاج مملکتوشیدر عالج ناخـــــ

                                                 
1
 آن را با عنوان باال تعدیل کرد AA-AA آمده است، که مصحح پورتال" ایضا  "اصل دیوان در   
6
 ، که محض مخصوص امور"دهند کسانی که فرمان می "؛ یعنیاست در معنای اصلی خود به کار رفته" فرماندهان"ترکیب درینجا   

 !!!به غلط معمول استکامال  و  ؛ چنان که در فارسی ایران معمول استاردو نمی شودعسکری و    
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 ممنون کنند سیف را و صد هزاران همچو معن      ره اندازان بزم بخـششت در هــر زمانسفـ

سونوصف اطلس و اک کهنه کز حصیر      را کرده جمعها ه فرقـ ،من ۀآسمان در کلب
 کنند  

 ون کنندرا در یکزمان هام کوه از هجوم آن      ی کشدکوهـ ۀنقـــــاش اگر بر قل ،نقش نان

ی  و شو در هوای شست
 نندک  ابونسخیال قرصۀ  ،را  مه ۀرصــق        چرکین خویش جامۀ  

 کنند  ه قلمدان مرا مرهـونتاب و گــگه کـ      وقاالن س  زد بق  ـو نـ وی ـــــازان کب  پیش خ

 وناگون کنندگ هشهایاز من ایشان نیز خوا      یزی طلبخدمت شه من کنم چکز  همچنان

 کنند خون لحظه صد نوبت دلم را هر الغرض      دم از خورش یک گویند دم از پوشش سخن یک

 ون کنندم چن ندانبا م ،ـروه ناسزاـاین گــــ      ر بودسان گ هلل هفتۀ دیگــــر بدینحــــاش 

 زون کنندر بندۀ محــــفکــ ،سروان بسیارخ      ن بر حال منبک فکریکرمت م   از !خسروا

 نندمدیون ک ۀن سرگشتـــرک آزار مــــــــت      هتامر کن تا بعد ازین از هرج به ایشان یا

 نندرون کبی گــــو،از سرای این غالم مدح      مله راو سیلی ج چوب ضربه تا ب ،یا بفرما

 لطف ن از راه  دولت امر ک  یا به گنجوران

 زون کننددخل من اف ،رج ایشانخ درـقه تا ب

 

   

                                                 
 
 دیبائی گرانقیمت" : اکسون"  
 
 یجستجو. الف 
 
 (مصحح پورتال)تصحیح گردید" مه"آمده، که جهت توزین مصرع، به " ماه" در اصل دیوان  
 
 ست و در" فرانسوی"تصحیح کرده است، چون اصل کلمه " سابون"پورتال آن را به  نوشته شده، که مصحح" صابون"در اصل دیوان " 

 !!!نوشته شود" سین"زبان دری باید به    
۷
 "و یا رهن کنند قرض گیرند"یعنی  ؛"مرهون کنند"  
 
 ست "خزانه داریمقامات مالی یا "همانا " گنجوران"از منظور   


