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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون ـهمای
  6112 میماه دوم      

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۶  

 دئقصا

    ــ۱۲ ــ
  

 خان یدر مدح عبدالعل

 دل براندازم نقاب ی  تا ز رو ؟وــك یدمهم      ذابـدر ع ،را دلل آسمان پيوسته دارد اه

 ۱يان بهر غرابرنگين آش ،ر طاووساز پ      كه سازد آسمان ،دش یروزگار !ادريغ یا

 چون حباب یشادمان از یباشد ته خاطرش      ر بودد  رپ   صدف دانش چون را دل زهركه او

 ابــود او نبود حجـــاهد مقصــميان ش در      يز از دل آيد بر زبانش بگذردـه هرچوانك

 اندر ركاب یورشيد پااده راكب خــــتا نه      امــفلك ننهاده گ  خنگ  ،راد اهل دلـبر م

 چ بابـدر هي  ،یتراح ۲ن مشيمدر مشام م      افتره ني و ردتاراج ك زانخرا  یباغ هست

 انتساب یناب خان عالــعرضه دارم بر ج      ود كنمـم خــال نظـح ،نيابد یحال من نظم

                                                 
1

 "زاغ"؛ یعنی "ُغراب"  
6

 .است" زهدان"است، که در معنای  "مشیمه"کلمۀ عربی و جمع  "مشیم"  
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 نابــــجرور واالـــس ،تـــتر برج ايالــاخ      انمك یعال  بـصاح  ،اللترج جر د  گوه

 ن سرابوچاعظم  یدريا ،پيش بحر جود او      آنكه هست نخا یعبدالعل  ،مكرمتخان دريا

 از شتاب ی،باد پيش ند برـزم او كـه عوآنك      ر از وقارـلنگ وه ک د برــلم او نهـــآنكه ح

 كم او مالك رقابـح ی،ارـــگبر بساط كام      احب روشـاو ص ی  أر رازـرفـس طبر بسا

 بآحسن الم جعخيرالمر و دانش راست علم      هانو دايم در جت كه درگاه  ، یفلك قدر یا

 را با خاصه سوزد التهاب هتش دل صفحآك      رسم از آنت لیو ،گويممی خويش  الرح حش

 خان كامياب ی  أبه بر رتمش رض شدوان غ      یند از غرض كردند طرح تهمتچ یمفسد

 وابـروه ناصـن گــــيان ايــم در یزندگان      ازينم مشكل است در بند حيف و بعدماندم ان

 خطاب ان آفرين را بترده ام خك ،ستمبت پر      وقوع یب ی  اكذب بود آن ادع ض  رنه محگ

 ادق نيستمصصبح  نوهمچ ،وندرين گفتار

 بح آفتابه آرد از پس صك ،را م آنـمشرك

 

 

 


