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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  6112 می ماه   1۹    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۳۲  

 دئقصا

         ــ۲۸ ــ

 شهزاده محموددر مدح 

 ل از خارست و گه از خاک ر  الل      تدال بهارـز اعــــکـ ،دل ژده ایم

همـــق  ل می ،وزـتی رــکشــ
 نارــــکه ب ـاد روـــزورق شب نه      نمود  

 ارهــــب مـــــــــنسی نبشاز ج هالل      باسح ایــــزه از ریزش عطسب

 مراح عـــــــنط      وندر هام فگـنده ۲ضرفــرش اخ
 هسارکشیده در ک   

 وار ماق  ـــــق ،روا شد ز ابم هـــــه      پوش مخمل ،ز سبزهشد هم زمین 

ــــــ اه  ش  در گلـــــزار ،تخــــت دولت نهاد ی     ئزیبا ـــزارــل بــا هــگ 
                                                 

 
 . معنی قمه را در حاشیه، سر هر چیز و گروه نوشته. ب   
6
 "ضراءخ  " نمؤنث آو است ــ " سبز"کلمۀ عربی و در معنای ( وزن اکمل و اجمل و ارجلبه )" اخضر"  
 
   "خرویرسزنک "، که در معنایشود" یراءم  ح  "ر آن ، که مصغ  "حمراء"مؤنثش و است؛  "سرخ"کلمۀ عربی و در معنای ")احمر"  

 "فرش سرخ"نی ع؛ ی"نطع احمر" .باشد" سرخرویک"یا        
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 سارر سبزه از یمین و یـــلشکـــــس و پیش      از پ ،ردشغنچه گ   سپه  

 رفته قرارــــگـــ ،دمتیر سر خبــاو        واص حضرترکسی از خهـ

  ارزگ دیثح ،ـرفگشته از هرطلس بزم      به مج ،ده زبــــان سوسن  

 وار یـساق ،ستادهجــــــام بر کف اب      ن از زر   ،ریبـــــــــس دلفنرگ

 همه اندر گــــــرفته
  ربان هزارمط ـزاران زصد هـــهـــر طرفی       

 ارو شم ــاغ از قــیاســـزینت بــ که هست برون      ،موسمی نیندر چ

 ود کارنب ،وشتر از سیر دشتخــ      !!!چـهی ،ودنب ۸شت باغاز گ بهتر

 ارسی   ،دنن شــــبــــــر بساط زمیاندن      م ،ــر راـــدیوار شهــ چــــار

 ـارـسپهر وقـ ویــــژه در خــدمتکرم       جـهان   وکبخــــــاصه در م  

  التاج ة  در       هانــریار جـشهـ الصدق  فخــــل
 ــبارک  خــــــــــسروان  

 هاراستظ ،خــــسروان را بدوست      آنك مودمحزاده شاه ،ـرالدینفخــ

 ـربارر گوهــــاب ،ف او هستـــکم      رـکـــه وقت کـ ،ه ایپایآن فلک

 خــــامۀ جودش که ،وان جــوادی

 ارعـ ،ـــاریـــــنوبهـ راز ابرد دا

 

   

                                                 
 
 خدمت. الف 
 
 "گزارشگر"یا " سخنگوی"؛ یعنی "ارحدیثگز"است و " سخن"در معنای " یثحد"  
 
 گرفت. الف 
 
 است" بلبل هزار داستان" در معنای درینجا" هزار"  
۸
 راغ. ب  
۹
 ست "تیمورشاه ابدالیاعلیحضرت "مراد از " شهریار جهان"  
11
 "بزرگشاهان پادسرتاج "؛ یعنی "بارک  درة التاج خسروان "؛ پس "تاجیا مروارید نگین "، یعنی "رة التاجد  "  


