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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
  6112 میماِه   ۷     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۱  

 دئقصا

      ــ۱۷ ــ

بواج  لب م  در ط
۱
 از شهزاده 

 «نعت توشیحدر ص  »

 قر استمح  ردونگ  ،در توــدر پیشگاه ق      ورشید ساغر استخ ،تو اه  بزمگه ب !اشاه

 ملگی سر استر سروران روی زمین جب      سر نهاد الصاخزتو  پای اک خ هرکس به

 سر استرا می هانـل جـــــو اهت تاز دول      ـوشیو اقسام دلخــ  ـامیشادکــ  واعـــــنا

 نجر استرا برق خت ،زمر طلوع  ور در خ      است  رکبترا نعل م  ،زمر سپهر عمه ب

 تپر اسشک بیو گنج  هدرـاخ س  ـمانند ش      اعرانکر شـالل و قدر تـو و فوصف جــ

                                                 
1
 اشدب" ایجاب"مغالطه گردد، که اسم فاعل مصدر " جبوم  "است و نباید با " عاشم  "و در معنای  (به فتح اول) "موجب"، جمع "واجبم"  
6
 عادلم  را " خر"استعمال می شود؛ و در زمانۀ ما  "مرکوب"ست، که معموالً در معنای ا" شدن معنای جای سواری "اصالً در" مرکب" 

 .ارهطی    هر مرکوب محل استعمال دارد؛ از اسپ و خر و شتر گرفته تا بایسکل و موتر وبه " مرکب"اما  .دانند " مرکب"   
 
 نیز "طوبی"؛ چنان که ، در بهشتاست فرض شدهدرختی " درهسِ "  
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رضرخ اخچ ازده ان برآمک ،ست دودی      وشان ترفد    ف  ــک  ار پیشـــــــهابــــــر ب
 است  

 منور است انز در  ان خ  جو شم چکه ،  لیحک        ارست روزگه ندید ،تو ه  ز خاک درگجــــ

 اقان و قیصر استچو خ زارار گفتۀ هــــ      ــیل چـاکراناز خ ،ر طرف بارگــــاه توب

 مجمر است ورشیدخ و ره ساقیهز   ،امج مه      وشنــو  وقت نای   ـراـنشاط تـــ ه  منزلگ

 و زمین همچو لنگر است ردون چو زورق استگ      ناره نیسترا ک که آن ،توحشمت  ربحدر 

 برابر است تمامی عالــــــــم   اه بذر   کی      شم عقلــــاک آستان تو در پیش چخـــ از

 ور استمحـ  ط  ه منزلۀ خالک را بـــــــاف      کزانست  واست  ط ا  دل خع ویرز کمت ح

رت  س  نون م  اک ،تو  سامح   ۷عرقــدر ب        الفانـخم    شمز چ ،ــروس م لکروی عـــ
 است  

 است رسکند ونصد چ ،مرتبه کمتر کسی به      نشان اوست ،ندره رزم سکـک ،از موکبت

 تر اساس سطح مقع  مم   الک راــــــــــــاف      رتفاعاز ،ــــــاه توــۀ جـپایـاخ بلندــــکـــــ

 شر استنی روز محعزم رزم ک که، ائیج      ح دولت استمیل بزم کنی صبه ک، روزی

 ۱تل رمحنزم و وای تیغ أم
 تۀ شیر دالور اسو سین گ ــــکـــــام نهن      ینت کوق هب 

 تر استاک کمنزد تو از خه گنج و درم ب      زیزع انج و عقل وندور تو چ به نرفضل و ه

 ر استد شادی چـرخ معم  عهـ  ،وـعهد تــ      ستارگــــــان  شمچ  ده   و روشنیـــروی ت

 ر استه مقصود دیگن ،تست  اهج تکمیل       تران ز نظــــرهــای بیشمارمنظور اخــــ

 ار بـرتر استنبد دو  ز اوج گــــ ۱۱ره دص      ول تـــــه آستان سرای جــــــالکــ، ای آن

  ۱ن سوادر بیت ایاول از سر ه رفیک ح

 گستر است مطلب این مدح ،مع گر کنندج

 

 

 

                                                 
 
 .گویند" گنبذ خضرا"ست، چنان، که " خضرا"مؤنثش  است، و" سبز"مۀ عربی و در معنای کل" اخضر"  
 
 "رمهس  "کلمۀ عربی و در معنای " ک حل"  
 
 همینو . خوانند به ضم هردو حرف آن راافغانستان  معمولظ در تلفکه ست، ا سومدر اصل عربی خود به کسر اول و " ءاستوا"  

  .شود می" یوِ ست  م  "است، که اسم فاعل آن  ("مصدر باب افتعال)"ءاستوا"    
۷
 .استسالح " وشپ"یا " غالف"درینجا در معنای " رقعب  "  
 
سام"    .است" رندهب   رشمشی"کلمۀ عربی و در معنای " ح 
 
 .است "مستور"و " مخفی"در معنای  و " تستیر"اسم مفعول از مصدر ( به ضم اول و فتح و تشدید حرف سوم") مستر"  
11
  "هنیز ۀ پروازفاصل"؛ یعنی "منزل رمح"است؛ و " نیزه""کلمۀ عربی و در معنای " محر  "  
11
 "دفعهصد "؛ یعنی "صد ره"  
16
 .ستا" معروضه"و " عریضه"ی ادرینجا در معن" سواد"  


