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 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 می  ماه   ۲۳           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۳۶  

 دئقصا

           ــ۳۲ــ

 وله ایضا  

 (ابدالی دگر در وصف شهزاده محمود ربا)

 ردم اختیارک ،الی وطنــــج تن و جـــــرن      ریارشه فـــــلط اطفتــــــر امید عـمن ب

 داراران دوستـــو ی قــــــوز همدمان مشف      بار  ـویشان و اقرفتم از همه خــــــدوری گ

 باره ر بــــــمگ ،در روزگار سعی من آید      پدر ۀــــدمت سی سالـــال خــــــفتم نهــــگ

 استوار ،نـند با مف شاه کــــــــــمیثاق لط      اهـــــبارگ ردوســـــــفـــ ه  ش ۀناموآن عهد

 چهارر هرـــوم و خط و شعـــنقاشی و نج      ویشتنخ ز زایمـــه بران دو نیز فــــــوانگ

 ت نیز یارــــبخ ،ق شودـــــرا رفیم دولت      د رفیقها شودینون لطف شهریار بــــــچ

 ارپای افتخ ،رخ نهدــهفت چ ــــــرقبر فـ      نینچ ت صفت دارد اینکه هف، آری کسی
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 ته کارو از دست رف ،ار رفتهــــتم ز کدس      نز دست م ،ار برآیدـــــــند کچ که، با آن

 وارـــهشا پر ُدر   ،هگـــوش جـــــهانیان هم      نمک که به مدح تو می ،کسم من آن !اـشاه

 ارپود و ت ،ــرــه و مهـــــم ۀ مداراز رشت      در مدایحـــتان ،ــــرتم َتَندــــــــــاج فکـنس  

 وشوارـــو گهمچـ ،ندکــــاویزۀ دو قطب ک      د سپهررَ ـــــن خَ از م ،هرا به نرخ مَ مدح ت

 ۲نگزارکس سخ که نیست چو من، وصف آن با      ر جـــهانمن نیست د  س به فاقۀامروز ک

 ۳اروخ هرکس که هست از بد و نیک و عزیز و      رتبتم الکــــاف در   نران ایــــــــــاکاز چ

 کار شت ونوع ک از و  داد و بستد از جنس      ه ایمایدست ،خــود ــــــدر حالتقه ب دارد

 اری درین دینفع سودی و ،راه چــــــاز هی      ز کــــرم شهزاده نیستجـــه ن بنده را بای

  ارقطبر ،ستا ه طفلهم ،ع زراعتشــــنف      ست در دماغ ه سوداهم ،سود تجـــــارتش

  ارشم گشته از قرض فزون ،ورد مایهدر خ      سابرفته از ح در خورد دخل و خرج برون

 استوار ،زــاز عج درردو نیز بسته ن هاو      شعر ض  قر، است ه بیشدارد از هم که، یزیچ

 در و اعتبارو منفعت و ق و خرج لاز دخ      اند صاندر تفح ،ز حــال منن ـاهــل وطـ

 اربتر ز پ ،کس امسال هست کـــار فالنک      نزنند طع ،المتـــمه ه دشمنان بک ،ترسم

 ــال گشته زارـرا حکــــه کشتزار م ،رازی      !!!شانف  ُدر ر  ای اب ،ــــــم آمدهـوقت ترحـــ

 چرخ بیقرار ،ودز خـــرد مرکـــتا هست گ        سکون ـاک باـــــخــ ،همَ  ۀبقُ  ر  تـا هست زی

  آسمان دوران   ،وی تأـرین رــــــــــادا قــب

 ارـــروزگ دوران   ،وع امر تــــــــادا مطیب

 

 

                                                 
1
 تنگدستی و پریشانی" : فاقه"  
۲
 "سخنگوی و سخنسرای"؛ یعنی "گزارسخن"  
۳
 قرار دارد" نیک"در مقابل " بد"ــ چنان که در همین مصراع، " عزیز"ــ متضاد " از دیده افتاده"در معنای " خوار"  
 
 "داد و گرفت"یا " داد و ستد"؛ یعنی "داد و بستد"  
 
 قطارپر. ب  
 
 شرار. الف  
 
 .ــ در قدیم زمین را ساکن و آسمان را سیار  دور زمین، می پنداشتند" آسمان جرخیدن"، یعنی "دوران  آسمان"  


