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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲11۶ می  ماه   ۲۶           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۳۹  

 دئقصا

            ــ۳۵ــ

 مدح شاهزاده محمود

 راقان بحـــر و بــــــــــبر تارک مبارک خ      و تاج زری ـــــــتر بزرگـــنده باد چرخـــف

 رــان دادگرمـــــفه دارای بــــر و بحــــر ب      اللــــان شرق و غـرب به تائید ذوالجسلط

 رف بادـــــــــــــکیق منش   اردوان شید  ــــــــمج       رقدان سریرــــورشید آسمــان روش فـخــ

 شک و ترموع خمج ۀای عرصرورمانــفــ       خاک آب ودود ـــمح ۀطمالک رقــــاب خـ

 ار سرروزگـ ،م او نکشدـز خط حـــــکـــک       ــمود پادشاهمحـــ ،وکـبهـــــــکشاه سپهــــر

 و ظفر بیخ و برگ و بر فتح و بخت ستکانرا       ست دانیش تیدرخ ،کــــــــلوستان م  در ب

 شکرپر ر توکوی کـــــــام روزگـــار ز ش         ابــر ز تــتو پـ  روی ز ،تابای روی آفـ

                                                 
 
 سراي. الف 
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 تصرافالک مخ ،م توــــپیشگـــاه حــــکدر       م ستنیر ،و اجــــــرامـــی تأاز آفـــــــتاب ر

َمت با افــــــسر تو سایه س 
  زال زر تو زال صفت پـــــــور ۀبا حـــمل      نور مـــاه بدر ،۳

 چ جــــا خبرـهی ،نبردجـــز عدل و فتح می      سرواناسوس خـــج ،درگــــه رفیع تو  از

 د از ادانیــــــــــــآیتا 
 ور  اص تو بهـرهتا گــــــردد از غالمی خــ      ارـیش تو در شمجـ 

 ک بـــر کتف سپرـوز نقش هــــاله بسته فل      وا بـر فلک سنانـل خـــــاک بــرده هاز ظ  

 ـــت آسترــــبرآن دوخ از اطلـــس سپهــــر      گرفتو برـچ ،جاهت ۀخـــیاط دهـــر جـام

 ورص   ،ــزان شوند بـــــر فلک هشتمینریـ      رخـــیال چبر خ ،ردگـــر نقش هیبتت گـــذ

 بال و پـر ،شاهین دولت تو چـــــو بگــشاد      الب  شکسته مه مــرغـــگشتند خـــسروان ه

 دوان قـدر گـــرددو ـــسریر ت ۀوز سایــــــ      اقض ،شد دواناو بـــــــــلوای ت ۀاز سایــــ

 د گهـــرکــــــه آفتاب یکان پرورَ  ،سان زان      و تــو زان عدل پروری قیحـ لپـــــرورد

 شره ه بشر بند گکــه میل ک ،برهـــانش آن      تیطین اکک پـــــــدر صــــــورت بشر َمل

 بخــت تو باروره اکــــــــنون شد آن نهال ب      ـسرویخــ ،ست در باغ روزگـــــار نهالی

 ـذرــح ،و کــند آسمــانوز مـــــــاه رایت ت      خـــاک مرتعش ،از نعل مرکـــــب تو شود

 ــر گهرحج زوو  ،میا کــندیاز خــــــاک ک      نظر ،ـندرجــا کــــخـــــورشید التفات تو ه

 ربا ثم ،با معن و فضل نسبت بحــــر است      بخـــشش و کـــرم ه  گه دست و دل تــــرا ب

 ـد آنقدرـــدان ،ز گــل و نــــداند آبــــانکو       و گل آب کنون خط ،در خــط حــکم تست

  ـدرو جــهانداری پـ ـد  ــح جـــــــید و فتئتا      که تـــرا داد کردگار ،شناس قـــدر خـــودب

 واهند معتبرـدو گ ،شمشیر و بخــــــــت تو      مملکت دعـــــاویه الـــــزام خــــصم را ب

 خصم را گذر ،خـون ۀبندد به چــار موجـــ      سه ب عد ملک دم در دوه زبان بآن تیغ یکـــ

 و زر سیم هچه حاجت ب ،و اندت ردو باوین ه      ع استو نیروی طال ،زدـون ایعـه شاهی ب

 رپی نظ اجـــــــرام سبعه راست نظـــر در      ــرمـع بلـــــند تو هــــــرچند بنگـــــدر طال

 رن توئی و کنون شد عیان اثاــب قرصاحـ      دهر کاندر بسیط ،رآن چنان شدهــکم قحـــ

 رشمس با قم ،ی تو کـــــــندــــــتمهید شاه      ـلـــزح تیر بـــا ،تدبیر دولـــــت تو کــــند

 ـارگرـکـــ هفت ،کارگــــاه تو حـــقمأمور       ردکه ک ،دار دل قوی ،ندان و شاد باشخــ

 سره سر زرین نهد باف ،دادــــــــبام هـــــر      ـوان آسمانکه شاه غـرب در ایـ ،چــــندان

                                                                                                                                                        
 
 ز تاب تو. الف 
۳
 اثر داغ  
 
 پر زوال زر. فال  
 
 اي. الف 
 
 "نزدیکان"و  "اقارب"و در معنای  "دنیا"جمع " : ادانی"  
 
   "تیمورشاه ابدالی"پسرش، منظور از " پدر"و  ،است "احمدشاه بابی کبیر"مراد از " جد  "  
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 ترباخ انــــسلط ـاور وـــــــخـ ر مرزبانب      چو آفتاب ،اریــم تو جــــــادا همیشه حکب

 اختران سپاه تو افزون ز حد و مر   چــــون      ون آسمان جالل تو بیرون ز وهم و عقلچ

 همه کمر ،بر درگـــــه تو بسته به خــدمت      شاهان شرق و غـــــرب به آئین چـــاکران

 بخــت همنشین ،چــون جای بر سریر کنی

 سفرح همــــــفت ،نیون پای بر رکاب کچــ

 

 

 


