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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  6112 می ماه   1۸    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۳۱  

 دئقصا

         ــ۲۷ ــ

 در تهنیت عید و مدح شهزاده محمود

 ارریـــرزند شهــــــبر آستان دولت ف      وارـــدم عید بزرگـنده باد مقــــــرخف

 ارـهست زبدۀ ایام روزگ هک، روزی      رمیـهست مصدر آثار خکه  ،عیدی

 آشکار  منی ،نیمی نهـــان ز چنبر آن      در کف سپهـر رهالل نگ سیمین دف

 نیلگون حصار این سر یر پرده برزاز       که شد پدید ،شپریو ست دلبری یابرو

 وار قبــر ،ه از نیام افـــق گشتتابند      که شامگاه ،خشاندر ست خنجری برقیا 

 بارکف سلطان زنگ و یمصرتیغ  از      ست یتهردو نسخ الل و پیکر شبهنقش 

 و مرآت ذوالفقار ،یدرح مان  عکس ک      عیان شکل خوش ناصفحۀ دوپیکر از بر

                                                 
 
 نیمی آشکار. ب  
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 شیده براین سطح بیقرارقوس قضا ک      رانـر بیکدرین بح ثبت قـــدر فگنده

 وشوارگ ،شهزاده ۲بنعل مرک دارد ز      اندر سپهر پیر گوش خوده ب ی مگرئگو

 اه مشرق سلطـــان تاجــدارتابنده مـــ      بخش اقان تاجــده سرو گلشن خــزیبن

 فلک غبار  دبروب دیده به کز درگهش      عاقــبت محــــمود ـــظم  مع ۀشهــــزاد

 اریند در شمرانش نیاـــــاکاز خیل چ      ترانکه اخ ،تر سپهر بزرگـــیآن اخ

 ارکف و بیستون وق رو اب ضمیر ادری      حـــــلم و کیقباد دل و سام ،ریرس دارا

 الک کرده عارمعنانی افز ه کمشح        ننگ ردهخورشید ک یئتاجش ز آشنا

 رده اختیاربر جای اردوان فلکش کــ      ابخردش کرده انتخ زابنای خسروان

لقگـ  سارام صبح غنچه نخندد ز شاخـهنگ      ا رفیقصب او نشود با ر بوی خ 

 ارفرق فرقدان ز قدوم تو شرمسوی       ریر تو منفعلای اوج آسمـــان ز ســ

 عارمست ،فعت افـــالکرهمت تو وز        تنیرسم   ،رامطلعت تو پیکر اجـــ زا

 بار تارهس و ابر   ،بخشش سپهر ـر  ــبح      ویسار و یمین ت ،م جود و فیضهنگا

 اررا ایسر از یس ۷عسرهامور م    داپی      ن یمینایمن ازا    مهئشا نقوشحاصل 

 وبهارر ناب ،ریـدود مطبخ تو طوز       شم اخترانچ  یض  م   تو ه  از خاک درگ

 دار  پرده ،مشیدج قصر ترا هزار چو      وسـت ترا هـــزار چو کاوس پایبتخ

 رارق ،طبع زمینه لم تو در نهاده بح      ذات فلک شتابه فگنده ب تو درعزم 

 کم تو استوارز حـ ارکان عدل گشته      منهدم ،ـم گشته ز عـدل توظلـ  بنیان

 ارافتخ ،پایۀ تخــت توه الک را بـــاف      اعتصام ،ت تورشتۀ بخه اق را بـــآف

 ذارسان برق ز سندان کند گ هتیرت ب      افشگ گردون زند ههم بوسان ه تیغت ب

 ون عقل بیکنارچ و بیکرانه چون علم      ست اطریختو  ز یمن مدیح مراشاها 

 ذارخـــوبان گلع ۀرـرونق رود ز چه      ابکه شاهد سخــنم بر زند نق ،اهرج

 ارکه د بر  جـای ثریا ب  ه ب ،در تاج مه      سپهر ،سر کلکم چکد زکه ا، هر گوهری

 خلیده خار عطارد پایه بصد ره فزون       ــموقت نظـه ب ،نقلم م ۀاز هر تراش

 بیار اینچنین جهان هب ،گر گفته است کس      نازی پیش ز صد سال ،همتای این قصیده

                                                 
۲

 گردد اطالق" خر"به محض که  ،ال امروزی مااست ــ خالف استعم" اسپ"، که درینجا مراد از هر چیز قابل سواری :"رکبم  "  
 
 دبر. ب  
 
 "طالب نور"و در معنای " ستنارها"اسم فاعل باب " ُمستنیر"  
 
 " ناخجسته"، کلمۀ عربی و در معنای "مشائ"مؤنث ": مهشائ"  
 
 .بیدا امور معرضه را ایسر از آن یسار. ب 
 
 !!!ظ گردداست؛ درینجا مگر به سکون سوم باید تلف" مشکل"، در معنای (اصالً به شدِّ حرف سوم" )معسره"و " ُمعسر"  
۸
 "ضیاء"است ــ از مصدر " روشن"، کلمۀ عربی و  در معنای "یءض  م  "اصالً ": یض  م  "  
 

 بنیاد. الف 
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 ارتخــت در ایوان نوبه ،سلطان عید      نهدیم هر قرنه که در زمانه ب ،چندان

 نان بلندبادا ترا عطیۀ عمـــــــری چـ

 زونتر از هزارکاعیاد سال آن بود اف

 

   


