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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون 1۵             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۵۹  

 دئقصا
                ــ ۵۵ــ

 تجدید مطلع

 در مدح شیخ اسماعیل

 کـای فلــک سوده، به درگاه جاللت اکلیل      وی ملـک ُجسته، ز اجناس کمالت تکمیل

 عرصۀ جاه تو چون دامن افالک عریض      شارح مدح تو چــون رشـتۀ ایـــام، طویل

 طبع و بخیل ابر در جنب عطـای تو، دنی و خفیف      ُسُبک سنگ کعبه در نزد وقار تو،

 ماالمال      وادی قدر تو، چون صحن فلک، میالمیل چون جام طرب، ساغر لطف تو،

 در تدابیر ممالـــک، همه فکــــر تو، بلیغ      در قــوانین مسالک، همه سعی تو، جمیل

 ، خانه براندود به نیلچرخ از رشک درتابر از تاب کفت، چهره برآلوده، به خاک      

 ، لطف ترا، صد تفصیلبر نظرهای شرفحــکم ترا، صد تقدیم       بر اثرهــــای فلک،

 اکلیل اطلس      مهـــر بنهــاده، به روی پِی خنگت، چــــــرخ افگنده به زیر سم اسپت،
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 ی تخییلنشود، ب به درگاه تو حاضر تعظیم      خور بی نشود، مه به ایــوان تو داخـــل

 شمـع رأِی تو كند، بزم خـــرد را، روشن      خــاک پای تو کـند، چشم هنر را، تکحیل

 تعجیل تسکین      نــه گِه خشم زبـــان و قـــلمت را، نه گِه لطف و سخــا و کرمت را،

 ا، شبه و بدیلُجسته تر، نه در اطراف خردنظیر       مثل و نه در آفـــاق فلــک دیده ترا،

 ست      چه کنم ذکـر؟ چـو دانی همه را بالتفصیل بیان مستغنی حال من از شرح و! روراس

 ُمعیل  و عزیم است و علیل است که غریب است واست       این بنده، همین وصف بس در پریشانی

 عدیل کشور احکام مرا نیست،  ورچه درنظیر       گرچـه در عـــالم افکار مرا نیست،

هجر کَرم چون دهدصد توبیخ       چـون کـند نوک قلـم طبع مرا،
 ، نظم مرا صد تعطیل 

 مفاعیل و فعیل و فعول؟      چـه گهر، در صدف بحـر چه اثر، در سفــــر راه فعوالت

 تعدیل و اوج و و در دائره زمرکـ در چند کنم      فکر حـق به مرکـز نرسد خاصه مرا،

 تحویل اوج و چند از رجعت و از خاصه وتهی       رجعت من ز در خـانه چو باد است،

 این رنج به راحت تبدیل به جز از رنج مرا نیست مگر      یابد از لطف تو،هیچ مؤنس 

 دلیل نشان      تا نجـــوید َقــَدر انـــدر پی مقـــدور، تا نپرسد فلـــک از منزل مفلـــوک،

 حــاسد جــاه تو، ذلیل باد در چــنگ قدر،!!!      قوی تو، ، پنجۀ حکمفلک باد چون دست

 تن خصم تو ز دنــدان اجـــــل نرم، چنان

 تحلیل به دو ساعت، که دهد معدۀ خاکش،

 

  
  

                                                 
1
 "رعائلهپُ "و " عائله دار" در معنایو ( ــ باب افعال" اعاله" اسم فاعل از مصدر)، کلمۀ عربی"ُمقیم"و " ُمحیل"بر وزن ": ُمعیل"  
6
 "الترناتیف" و با اصطالح فرنگی" عوض"و " بدیل" کلمۀ عربی و در معنای: "عدیل"  
 
 "عدم شفقت و لطف"و " فقدان کَرم" یعنی: "هجِر کرم"  


