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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   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  ۰۲12 می ماه   ۰۲    

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۳۳  

 دئقصا

         ــ۲۹ ــ

 وله ایضا  

 (در مدح شهزاده محمود)

 ـارلوأالبصـودیــــدۀ ا   سرمـــــــۀ      ـداراز مقــــ ،وت ه  بـــــار رـای غ

 ـرارحـا   ،رسه دگان تــــو سر ببنملگی اشراف      جـ ،تو ـــــاکرانچـ

 بهار ابر   ـزون زشش فـای به بخرخ بلند      رون ز چعت بای ز رفــ

 ــــهارــــدام استظـجــــاللت م  ه ب  ند ز روی شرف    که گیتی کـ ،ای

 اربـــــرتر از سقف گــــــــنبد دو  شمت تو      ه حـاـــــــــــۀ بارگــپایـــ

 ارو دی هـــر مقــام هب آوری روکگــــیر       کشور توئی آن آفـــــــتاب

 ارحص ،ررتر از سپهـود بــور بتران دشمن      ز اخــگــر بود پیش ا
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 ـوارــبا زمین هم صنح شود آنور      یل در زمان مقهخ گـــردد آن

 دارو مق قـــیمت ـچـــــــنبـود هیـتــابـان را       تو مهــــر پیش قــــدر

 رارـند اقــک راتــ ی  رـــــــاکچــــه عظمت      بلکـــه خـــورشید با هم

 بارــرـر گوهـرمنـــده ابـهست ش    دست تو گــاه جـود و کرم  زد نـــ

 ۲ارغشود شن  ون کبوتر تپانچــــو بال بگشاید      چــ ،بـــاز قهـــرت

 ارـد منقت زنـــــــــــــــر همتئطاـر روز      ـــه ، انآسم ر  ر سر نسب

 اردم ز وقـ ،ـوهــنــــــزند هیچ کـ      !ای جــــــهان کرم ؛ـلم توزد حـن

 وارــدرسمنـــ ،انـــــدر آتش رودند ماهی      کـ ،نامت ار حـــــرز تن

 اربغ آتشـــــرآری تو تیب چــــونـوان سوزد      استخ ،ـن دشمندر تــ

 ارآرد بــ ،کـــــــه سر دشمنانــت     و آن نخل است کف ت ــدرنیزه انـ

 د از وی مارزای ـــهکــ ،اژدهائیکمان       ،وست در کف ت یئـاـاژده

 ــرارپیش شـ ،هست مــــانند پنبهصم اگر شیر است      پیش تیغ تو خ

 قـرار ردهکـــ در ســــر آفــــتاب      :دوش تو گفت هبسپر  نه دید آهرک

 ارکـه روی ب ،ویان نهندجـنگجـــرف      ط دو ه ازک ،ا و کینروز هیج

 ارز غب ،انهــــر تابان شود نهـماکن شود تپان ز نهیب      خـــاک سـ

 سواررا شود ز جوش صح ،وهکون یالن      ــا شود ز خدریــ ،دشت

ر  ـغـــــرش کـ
 ـنبد دواروش گـــگ ،کــــر کــــندوس      ک ۀنای و نال  

 شب تار ،ندرا کـ شندهـروز رخـین      ئآ دالن رزمــــرــــشــــورش پ  

 در نیزار ،رزهو شیران شهمچـــروش      خ ،زه داران بــــرآورندنیــ

 شته گــردد زاربا صــد امید کــــغ      دلی ز صدمت تیرهــرطـرف پ

 کـــردار ـــاـبــــــرکشی تیغ اژدهرکاب      ه اندر آوری ب ایون تو پچ

 شکاره نهد ب ه رخک، و شیرییا چه طیور      نهد ب که رو، بازیو مچه

 بارون چو دریاز خ راصحکوه و کنی       ،غ آبــــــدارـــــــــر تیـسه ب

 دمار ،خصم انج زـراری هم بـــیت فتح      أاه رهم بــــراری به مــــ

 طـول در گفـتار ،وسته نه نیککا      دعه شایم کــــنون زبــان ببرگـ)

 ارـام بهن ،بـــود در زمــــــانهتا  زان     تا بـــود در جـــهان نشان خـ

                                                 
 
 پانطب   
۲
 "سیاهچشم و  بالتیز ،قوی باز  "، " باز"نوعی :  "سنقر"یا  "ارشننق"یا  "شنغار"  
 
 "آفتاب"کنایه از " سماننسر آ"و  (کلمۀ عربی)و بلندپرواز گبسیار بزر ،ستپرندۀ ای ": سرن  "  
 
 ا" شدیدپرقوت و قوی و "مراد از درینجا ؛ ولی "و شدت زور و قوت"معنای  در": کر"  
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 ارف  ـغ ایــــزد ــاف  ـز ابــر الطـــخــــــــرم باد       شن دولت تـولـــــگ

 به فـیروزی ،هانـــی اندر جـشاب

  (ورداربرخ ،جاهو  تبخ دایم از

 

 

   

                                                 
 
 .موجود نبود اصلاین چهار بیت اخیر در نسخۀ  . 


