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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 می  ماه   ۲۷           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۰۴  

 دئقصا

            ــ۳۶ــ

 در مدح احمد خان

 اد بر صدر جــهان مصدر شادی و سرورب       شهور ر ایام  ب که صدر است ،ندهعید فرخ

 صور دم حشر ازه گشته بکهن  وانهایکاستخ      نانزنده چ ،ـشت هنرریر قلمت گـــــــاز ح

 ورـــت کافز درخـ ،بردمـــد خـــــوشۀ فلفل      ه هند اندازدر عکس بـــــــــشم تو گآتش خ

 ضورح نورکنی از  که تو روشن، ر مقامیه      مستغنی ،ابش خــــــورشید شودـز تـــدایم ا

 ۳مهورـی رســــایت به صـالح ج  أر  ملتزم      رفـاه مخـــــلوقه محـــــــتوی فکر بلیغت ب

 اب شرورشرر خـــرمن ارب ،هرتـــقاف ق      ــاب قبولگهــر افسر اصحـ ،عین علمــــت

  ضورحد ح ،ویر شــودزت ه  تیــــر را در ر      ر تابدگــ ،ن فلکایـــوا تو برنور فضـــــل 

                                                 
 

 
 " ماهها"ــ کلمۀ عربی ــ و در معنای " شهر"جمع " : هورش  "  
 
 قلزم. الف   
 

۳
مهور"    "مردم"در معنای  کلمۀ عربی و": ج 

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۲ 

 جـــــوید انگـور  هاز نامیـ ،گیصفت غور      خمار ون دره کشد برـچــ تو نهی   لحـــــنش  

  صفوربـاز و ع   ۀکین در   ــردیدـــــبسته گــ      قضا ،عدل تو بگــــــشاد ۀمحـــــکم تــا در  

 ورنباشد مشک ،نیست خـــدمتت ار سعی در      اشد ممدوحبن ،تت ار نیستر در مدحــــفک

 گیتی منشور حـــــاجیان را به سعــادات دو      جـه رسدذیح ـــر مه  ــتاز دیـــوان اجــــل ه

 ورهش  ه و ب  سنینه ب ،ذیردر نپـکـــــــه تغی        م چنانــــاقــــبال ترا حـــک ۀباد پــــــــروان

 ذکورظ مبارک مـلف ،اعیــــاد شود تـــــا در      چـون عید ،مبارک ه بادروزگـــــار تو همـ

 هورظ کرد ،رخـوان چـایهالل عیــــــد بر       ــرمی و سرورخه ب ،به فرخـــی و سعادت

 ورن زورق ،ــرسیمینه بح ۀچـــــو در کنار      یهمـــــا ر  پ ،تاج چـــــــو بر کنارۀ فیروزه

  صدور فخر   ،چو نعل مرکب سلطان شرع      م و بیشاز ک لیخا ،ت و اندازهئو هی شکله ب

 حورب   ،و چشمه اندکمالش چ که پیش بحـــر      احـــمد خان ،جــهان علم و محـــیط فضائل

 بود بــــه تربیت و دانش و هــــنر مشهــور      ی اوعال ه رایک ،رتبه صدریم رــــــــسپه

 ورمعم ،لم اوــــــر عـرع ز تأثیاساس شــــ      رانویــ ،قهــــر او بم ز سیالـــــــای ظلبن

 رورزار سهــ ،ز افــــادات او را ــانهزمـــ      هــــــزار الم ،او  ــاداتعـسپهــــــر راز م  

 تران مجبوراخ ،بوسی درگاهش به خــــاک      آسمان مخـتار ،داری ایــــوانش به پــــــرده

 به قصـور مله معترفـــــــهان جمعلمان ج      اش ثهلس مباحدر مج ،ــرهـــــــــــمناظـ ه  گ

 زهی مناقب حــــلم تو در جـــــهان مشهور      دوممعارض علم تو در جـــــهان معــزهی 

 ورمشکالت ام ،ـــل  ـــتعمــــق تو کـــند حــ      ومغامضـــات علــ ،تفکــــــر تو کند کشف

   تنبور ،فکه ـابتت شکـــند زهره را بمهـ      مــتیر را ز دست قلــــ ،اشـــارتت فگــــــند

 محصورنا ،ون سپهرهمچ ـاه توسرای جــــ      دونامعد ،ستاره ونهمچ تو در  ـفضای قــــــ

 صفورا ع  ب ،یک آشیانهه ــــاده بیضه بــنهــ      چـنگ روئین ـنۀ عدل تو بــاز  شح ز صیت

 ـوررزه بر انگـلــ ،ــــتد از بیمفـبوستان ه ب      خـمار کم تو بانگ برحــ ه  ر زند چـــــو بر

 های شهوره ر از عبارت قـــدر تو صفحپـ      های سنینلوح ،ـر از حــــکایت فضل توپــ

  ناثا   ،آسوده دل دل عــام توز عـ      رد و بزرگخ   ،و امیدواراص تبه لطف خـ
 ورو ذک 

 شت ز جـــــام عنایتت مخموره گکــ، کسی      شرح تا ،ـی شودــدولت تهـــ شانۀسرش ز 

 م عبورنج ،ـه میان نجــومکـ، قـــــدر آن به      اعلم میــــان تو و دگــــــر ،ست تفـــــاوتی

 خورعنبرین بخار و ب   و ور آتش است شبخ      نادر ،مر استسرای جــــای ترا چرخ مج

                                                                                                                                                        
 
 ظهور. الف  
 
 .را درین مفهوم استعمال کرده است" نامی"حضرت موالنا نیز کلمۀ . است" نموکننده"که در معنای " نامی"کلمۀ عربی و مؤنث  " :نامیه"  
 
 "صافیرع"ــ جمعش " گنجشک"بی و در معنای کلمۀ عر" : ُعصفور"  
۷
 "سالها"یعنی " سنین"است؛ پس " سال"که در معنای " سن"جمع سالم ": سنین"  
 
 "ر بزرگانفخ"؛ یعنی "فخر  صدور"پس ". صدر"جمع " صدور"، و "رورس  "و " بزرگ"و " وزیر"کلمۀ عربی و در معنای ": صدر"  
 
 "متقابل دشمنی"کلمۀ عربی و در معنای ": عاداتمُ "  
  
 "زهرۀ تنبور را می کفاند"؛ یعنی "شکند زهره را به کف تنبور" .طنبور  
  

 سانا. ب   
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 ـورـدر کافــ ،شود حــــــــرارت فلفل پــدید      دزار هند و  ر بر دیـــــــــگـ ،تو مشخ مومس  

 نامــــور مـأمـور تو آمــــــری و امیــــران      ـکومـمحـ ،تو حـــــــاکمی و بزرگان معتبر

 شکـــــسته رونق بـــــازار مـــانی و شاپور      ارنکـــــــشیری بنــــد   ـم نقشـــبنانت از قلــــ

   ٭[منثور] یؤلؤو ل میان بحــــر معـــانی      است که واسطــــه ،هللا ازآن واسطیتبارک

 مسحـور پیشگانسحــر ،کاری اورز سحـــ      طان در خخط ــرینعنبـ ،بیزی او ز مشک

 وردیج در شب ،فروزنده ـــو اخـترانچــــ      خــطت ،افــــــــروز در لباس های دلدقیقه

 بــــا مرور دهور ،رینندـاد کــــــــــون قفس      رنگ رواق دو ا درینیزلی تـ به حــــکم لم

 خجـــــسته کوکـب بخــت ترا مباد غــروب

 فتور ،ادمنظــــــــر جــــاه ترا مبـــ عـــــرفی

 

 

                                                 
 ٭

  
ر ناسف) منشور، باید منثور .ب   .باشد(تهد 


