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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 همای       
  611۶ جوالی 1۶             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۹  

 دئقصا

      ــ ۸۶ ــ
  

  در مدح شهزاده محمود

  (تجدید مطلعبازهم )

 م سپندان آمدهانج ،رخ مجمر وندرانکش چ      با قــدر و امکان آمده ،ـاـب عید آنجــبزم ش

 محنت به پایان آمده ،استهج از میان برخنر      ت جهان آراستهراح ،تهکاس شادی غم از دل

 آمده مجلس گلستان ،رــستان نگارستان نگب        مستان نگر در مجلس ،ربستان نگ  احتبر س

 نظـــاره حیران آمده ،انهــرزم وز دیدن او      چون ارغوان ۀهربا چ ،میان ته درساقی نشس

 مرجان آمده چون شاخ ،رریزان می احمر نگ      اِن بلور و زر نگرک ،رنگ و ساغرآن شیشه 

 آمده از کشور جان ،من سلطان بهآن تخت و ای      جسم و جان بهم مانند ،شان بهمجام و می رخ

                                                 
 
 راحت. الف  
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 ایان آمدهجسمش نم ،هنادر و از پیراز چــ      زن زیر چادر غمزه در ،دنمین بسی شاهدمی 

 یوان آمدهون آب حــــچ ،داب رِ ــمـسرمایۀ ع      در  از بهر آشوب خِ  ،زدـرچه آمد نامــمی گـ

 آمده از موج طوفان ،طرابش اضاینک تو گوئی        حباب شکل بادۀاز  ،ون بین اندر آبکشتی نگ

 تابان آمده چون بدرِ  ،ینلبریز ب می ز ساغر      بین یزمطرب نشاط انگ ، بینتیز  بازار مستان

 ردان آمدها که گـــهرج ،تهآب انگیخ آتش ز      یختهمه آفتاب انگ ،تهر حــباب انگیخـــساغ

 آمده انلحا   رغ خوشم ،مبانگ زیر و به رب بمط      جم با جامِ  ساقی چو گل ،مر  ستان اِ لس چو ب  مج

 م درخشان آمدهانج ،رفطره ازه م درر گب      کف ماهی بهرا  خورشید ،دف دستاه را در آن م

 نگ ناالن آمدهاز چ ،رن ساعـد دلکش نگاو      نگر با روی چون آتش ،رآن چنگی مهوش نگ

 افغان آمده ونهگصـد ،شبر تن مو سرِ وز هر       نشموها رسد تا دام ،ز پیراهنشکنگ چ آن

 تـــابان آمدهناهــید  ،نر  که در بزم پ   یئگــو      ن لگنتابنده از زری ،منبین در انج آن شمع

 جانان آمده ون خالچ ،رنگ نبراخگر آن ع در      نگر اخگر در مجمر آن ،لس آن مجمر نگردر مج

 ون من غزلخوان آمدهچ ،زاده راشه یِ مداح      جا کرده ف گلشنطر   بر ،واصد برگ و نه بلبل ب

 عـمان آمدهوب ن  آش ،مع  اوت از ن  کـــاندر سخ      عجم سیفِ  ،ربع معنِ  ،شمح ـزادۀ داراشهـ

 ان آمدهـک دلِ  اندر ،ستامش شکرط انعاز ف      زیر دست او را افالک ،آنکه هست زاده محمودشه

 چو میزان آمده یکسان ،یان آن و اینعدلش م      و دین سرمایۀ دنیا ،یناول و سعدِ لطفش چـــ

میدان ز رزمش تانسِ  تیغش عروس دل
 
 ابینش ایران آمدهک ،نانون دشمـــیس خبرج      سان جلهح   

 ان آمدهنیس ابرِ ون ـچ ،رمدستش به هنگام ک      مش  ح   انجم ،ظل ورشیدخ، مم  ن هِ دلگیرابرجیس 

 ه فرمان آمدهرا ب او ،ر رانزی خر  از بخت ف      نشان توسن تگ وصرصر ،مانبود آسکپ اس

 ان آمدههــی پنأبـــا ر ،نشتاب روشـــآن آفـ      فنش و چه مکر دشمن چه ،با طالع خصم افگنش

 یز و ویران آمدهناچ ،تمدژ جور و س روئین      مل  ش ع  عدل ،روئین تن ،مم  ــتا برکشیده از هِ 

 دهیوان آمندوی اِ ـــه ،ترانترا از اخ یوانــک      رده بر اوج آسمانک ،انای اختر جاهت مک

 حبان آمدهس    رمشقس ،رنگبر صفحۀ دوران       تابان نگر این اختر ،رنگ  انشعرآس این شعرِ 

 سراز لفظ بر  ،ریدلبون معنیش چ هر
 ـان آمدهـر پنهاب رد ،ریتو تابان اخــیا همچ      ریعج  مِ  

 نـزد سلیمان آمده ،وری به کفپای ملـــخ م      شرف و عز  گوهر  رپ ،دفصبا اینچنین زرین 

 راسان آمدهر در خگ ،وریان از که بعد ،باهلل      ستریمدحت گ   من بهچون  ،ۀ نظم درییوش رد

                                                 
 
 نیز بین. ب  
 
 ز زینش. ب  
 
تعبیر " به اندازۀ مویو ظریف نفیس " معنایبه ، که جمعاً (شباهت پساوند)"آسان"و " موی" نایدر مع" شعر"ترکیبی از ": شعرآسان"  

 .شده می تواند
 
 عاویهدر زمان م  عرب  و شهره به فصاحتِ معروف خطیب ": حبانس  "  
 
 "کهکشان"کلمۀ عربی و در معنای  "(محور"بر وزن )": معجر"  
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 محمودِ  در مدح
 آمده خوانسبق طفل ،پیش من در نصریع  د ص      ت سخنوق ر بنگریگ ،نمز   

 ان آمدهیکس اکــــا خب ،ترانبر آسمانت اخ      ته کمر از کهکشانبس ،مانپیش تختت آس ای

 اقبال تو ،وداندر صع ،وال تـف ،ادا همایونب

 ربان آمدهصد عید ق ،ال توروز را از سهر

 

 

 

                                                 
 
 "روزگار"و در معنای  "مانز"مخفف "( کفن"بر وزن )": زمن"  


