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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       
  ۲112 می  ماه   ۲1           

 پورتال: تصحیح و شرح لغات ،تنظیم 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۳۴  

 دئقصا

           ــ۰۳ــ

 وله ایضا  
 

 (در مدح شاهزاده محمودباز )
 

 وهسارف کـر  ــــــم را ز طـسلطان انج   رایت      رد آشکارالصبوح ای دوستان کاینک فلک ک

ـروطی  بیرق مخـــ
 آشکار ،شد  ـح دومص وریــکافـــ  قسنجــ      ۲مختفی ،دن شزمی لــ  ظ 1

 دار ادهجشد طرف زمین س  مرهدر ضیای ح      رنگ ن زمین یاقوتصح ،شد  رهاع م  از شع

 لوح زرنگار ،ن پیروزهمحو کرد از روی ای      یار رارف ثابت و سحــ ،خــــورشید  لکگز  

                                                 
1
 آن ــ غیر معنای مروج هندسی" تراشیده"یا " خراطی شده"و در معنای  (اسم مفعول)کلمۀ عربی": مخروط" 
۲
  "(افتعال"باب ")اختفاء"ــ اسم فاعل مصدر " پنهان"کلمۀ عربی و در معنای ": مختفی"  
 
 "پرچم"و " لواء"و " بیرق"؛ کلمۀ ترکی و در معنای ("خندقزنبق و احمق و "وزن  هب)" : سنجق"  
 
 دویم. الف. 
 
 آفتاب:  "هرم  "  
 
 "سرخ"عربی و در معنای  ۀکلم": حمره"  
 
 هم آمده است "گزلیک"ــ  "ُخردکارد "یا  "ککارد": "زنبق"زن بر و" گزلک"  
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 دار  زهشمال نی ،زد سر بر وهـــــاز حصار ک      باش دور ،خــــاور بـه رسم بهــــر تعظیم شه  

 رردون سواــبر ابلـق گـ ،شت از قلـب افـقگ      هانـــزم سیر میدان جــعه ب ـــمـــسرو انجخ

 تبار ـیــعالــ مشتبه بـــا دست جـــــود سرور      ه گشتک ی،ینئه آزرافشانی ب رد آهنگــکــــ

 از وقار ،دوان  مغز خحلمش کوه را بی که وآن      رق را کاهل شمارد از شتابکه عزمش ب آن

 ـارـــر روی لــوح روزگشد بنقش نـــام او ک      نعص   یروز ا تا خواست چون نقاش فطرتکه  آن

 شمار ه  بر وج ،رداول ب   هب آخــــــر ر  ـــوآخـــ      ساباز روی ح ،ردر ب  ـــــــــــخه آب اول اول  

 قلــــب فضل انـــدر میان اول و آخـــر قـرار      فضل بهر قلب ،یمگـــــــه از سر تعظ داد آن

 باررالک فخ ،یر زمـــانبر مشاه ،ــــاریکامگ      صدرالصدور ،هانـالیم جدر اقــ ،داریـنامـــ

 چون خورشید در نصف النهار ،یشهپ هم سخاوت      الحیاتبیت در برجیس چونشیوه  هم سعادت

 راربیق ، ــــرخ مطبقوز نهیب سطوتش چـــ      سکــون بـا ،ارض معــلق شمتشح از شکوه  )

 نیاید در شمـــارمی ،ـــودشسعت میــدان ج  و        نگنجـد در قیاسمی ،رفعت ایـــوان جـــاهش

 کی گنجــد بهار ،مــــور آری اندر جـــــایگاه        د سپهرکی گنج ،ـــشکدر بیضۀ گنجآری انـ

 ندن و تدبیر و کارروز بزم و روز صید افگ      رخ و زحلو مریخ و شیر و بیشه و چهره ز  

 هارهر چ ،دولت عیش و فتح و سیر و حفظبهر       زن یأر و صید و شمشیر و رخنیاگ ،پیش او

 پیش بحـــر خـاطر او شرمسار ،انمبحـــر ع        او منفعل خــامۀ ابـــر نــــزد ،ابــــــر نیسان

 که هست ،ر دمید از مشرق فکرتمطلع دیگ

  (یار رقع رویز ب   ونوی ماه معنی چ طالع از

 

                                                 
 
 "طبقهطبقه "یا " طبقه دار"معنای  در"( تفعیل"اب ب")تطبیق"، اسم مفعول از مصدر "(مکّرر و مشّوش و مسّدس"بر وزن ": )ُمطبّق"  
 
 .هفت بیت اخیر در نسخۀ اصل موجود نبود  


