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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جوالی ۲۴             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۸  

 دئقصا

      ــ ۹۴ ــ
 

  در مدح شهزاده محمود

 (تجدید مطلع)

 شت بنائیخ ،لم ترا جــرم زمینوی ح      رائیکای جاه ترا صحن فلک سقف س

 رزه درائیزحـــل ه ،ند توبـــا رأی بل      ده گـردیک بیه  ــفل ،وبا عــــزم بلیغ ت

 ائیست به را کفل ،نه پیش جــالل تو      ت مجالیس قضا را ،بر حکم توه در ن

 سائی الیهـــزحـــل غ ،زم توب ۀفدر ص        لخلخه سازی  باص ،ه توادر مجلس جـ

 زهدروی      عود تو دائمـــالع مسـک از طـــعد فلس
 و گدائیـچ ،ند جنس سعادتک 

 یئخطا ،تبر رأی بلیغت نگـــذشته س      پاکی گوهر ه ازک ،تو پاک آن گـــوهر

                                                 
1
 " عطار"؛ یعنی "لخلخه ساز"و  ؛ز مواد معطری اترکیبکلمۀ عربی و مراد از "( زمزمه"بر وزن ": )لخلخه"  
۲
 .ست" گدائی"و در معنای " وزهدری"معادل " درویزه"  
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 یئصال ،رلحظه بدین گـنبد پیروزههـــ      ینکـند به تمــــگبراف ،تو آوازۀ جــــود

 وائیو ن برگی ،دهج مهیا شـــــــرن بی      وا ران برگ و بذل تو هر مفلس بیاز 

 یئجـــود ترا روی و ریا ،درم ذلب زن      اللیرنج و م ،رط کرم طبع تراـف  زن

ها خورشید  ،اج توشـــعۀ تـبا شع      روهیگـ اجـــرام ،یل تواز کـــوکبۀ خ  یئس 

 یئهست ضیا که ترا این ،کز عکس منست      ی روزیک گفت فلکتو به خورشید  رای

 یئچ گواـهی ،به کـرده طلو متا ز تگف      تا بپذیرم ،اکه برهان بنم ،ــور گفتخ

 یئشاخ گیا ،ذردـــاز سرو سـهی درگـ      ت برآرددس ،اب کـرمتآنجـــا که سح

 ئیسراحمد من ،وچ ه که ترا هستاصخ      امییچ مقــهـ ،از مدح تو خـــالی نبود

 یئهمـا عــــاطفت فـــر   ،ـاجت نبودحــ      میسر ،دح توـــــکه بود سایۀ م ،را آن

 یئدوا ـچــــهیـ ،بودو تب او را ن تاب      ابتب و ت به ،و افتدت ن کز اثر قهراو

 و تربیعقهــر تو چـ      شیبخ فائده ،یکـم  و تثلیثـطف تو چل
 یحـادثه زائ ،دوم 

 جائی به لحظه هرو  ،روزه به بنگاهی هر      تابان ه  شان مچون خانه بدو سهم تو از

 نج خـفائیــــکــ و ، تفیخم   ۀزد محـنت      یرت ،وان فلکبر ای واز رشک ذکای ت

 وائینماند هیچ ن ،ـاهیدو نـ طـــربدر ب      ریعتحـامی قانون ش ،ـــا پاس تو شدت

 ائیربــــکــــاه ،ــیـزنـــرپی بر منطقۀ      ؟یستچ خورشید فلکتو  در جنب بزرگی

 تـرک لقائی ،کنچون چـــاکر لشکرش      ربقــوالی ع ،ووکبه حشمت تـدر کـــ

 غول دعائیمش هرلحظه درین صومعه      ایتبق۸ـول ــــطـ لتأبرجیس پـــی مس

 رائیایوان س بر ،ی پیرـچون هندو یک      ن طارم عالیدری ،وکیوان پی پــاس ت

 ت ورائیهس ،راــود تـکت جــــه مملن      رانیـــــک ،ترا هسه سلسـلۀ مـــدح تن

 هـیچ ،ودور ذات تو بـنه درخ
 یثنائ چیـــه ،ق جـــاه تـو بــودـــه الین      یمدیح۹

َرۀ آب ه پیشب ،ستا ابچون الف سح  ائیالف سخ زند كه ،د تو هرکسدر عه      ک 

 ستم خورده هساع تو هر عدل زو      رده نشاطیاز جود تو هرلحظه کرم ک
 فائیق  

 شائیگ هان عقـدهاز رشــتۀ آفـــات جــ      سته ایـام ندید ،ودبیر تن تـــجـــز ناخ

 چرائی چون و ،ودبر نهی تو وارد نش      فیو ضع یسست ،نشود تو عارض امر بر

                                                 
 
 است" نه از"مخفف " نز"  
 
 " ستارۀ کمنور"کلمۀ عربی ست، و در معنای " ُسهاء"  
 
 در زبان ما عاماً مستعمل است" مثلث"لش ومصدر عربی، که اسم مفع": تثلیث"  
 
 می باشد" مربع"مصدر عربی، که اسم مفعولش " تربیع"  
 
 "پوشیده"و " پنهان"و در معنای " اختفاء"مۀ عربی و اسم فاعل از مصدر لک"( محتوی"بر وزن ": )مختفی"  
۸
 بقایت. الف  
 
 "مدیحه" آن ؤنثاست و م "ستایش"کلمۀ عربی و در معنای  "مدیح"  
11
 ست" گردنی پس"و " قفاق"و یا  "سیلی"درینجا مراد از " قفا"  
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 و باحیورشید صخ ردشاز گ      راشته باشدــــنبد افـکه درین گ، ندانچ
 مسائی  

 زایکه ز اج ،ادات دوامیب
 بقائی   بسک ،درویزه کــــنده ایـــام ب      ورشسک    

 ام عزائیهر ش ،در خـــانۀ اعــدای تو      بح نشاطیهر ص ،باب تودر منزل اح

 را بادخـصم ت ،رار شودگـــر قافیه تک

 جائی هب ر پارهپاره و هدصه رعضو به

 

 

                                                 
11
 نیز" صبح"هردو کلمات عربی اند و  ،"شام"در معنای " مسا"و " صبح"در معنای " صباح"  
1۲
 "کسر"کلمۀ عربی و جمع "( قصور"بر وزن ) :" کسور"  
  
 گدایي. الف  


