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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جونم هد             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۵۴  

 دئقصا
              ــ ۰۵ــ

 ادامۀ قصیده
 (شود جا ازهم جدا میاین قصیده درین)

 

 رهنگف ی شهــــزادۀ دارامداحــه ز بج      ه سوی نظم نیارد آهنگک ،هح آن بماد  

  هان پاالهنگردن شیران جـگ بست بر      مصاف ۀ کین روزسرپنجه که ب، نامداری

 نگارژ ۀ مانی ز نقوشصفح راست چون      ۀ ملکه شد از خامۀ او صفحک ،کامگاری

 رنگ ناک میـــست نظیرش فله که ندید      محمود ،ـادلـزادۀ عـرتبه شهـــم انآسم

  پشنگ پورشمرد  ودککه مله بح درکه ، وآن      رزم پشن ردشم بازیه که در کینه ب، آن

 چنگ بر در شدبزم تو ک هکه ناهید ب، ای      ف تیغم تو نهد از کرزه ب که مریخ، ای

 ت پلنگخمد پش کهساره ب وه تووز شک      رۀ شیرـزهـ ،زار دردتو به نی از نهیب

                                                 
1
 است" افسار"در معنای ": پاالهنگ"  
6
 (پدر افراسیاب و خود افراسیاب) نام دو پهلوان افسانه ئی در شهنامۀ فردوسی" : پشنگ"و " پشن"  
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 هوشنگ زمغ ز ،وشغت ببرد هیبرق ت      ند جـام ز دست جمشیدصیت قهرت فگ

 نهنگ ونخ خنجرت از روز رزم آب خورد      چرخ جوشن گذرد ناوکت ازوقت کین در

 در زنگینۀ خـورشید نهان انئگـــردد آ      بردمیــــدان نه و بــت از غبار سم اسپ

 سنگ و گهر گرددلعل  رتو آنپ ز یک که      ربیتتنظــــر ت ،ست فــــروزان تابیآف

 نعــل شبرنگ ،یش تواه در کوکبۀ جمـ      ـام زرینجـ ،ویش ترۀ عمهــــر در دای

 رهنگس ،وان جـــاللتان بر در ایآسم       باقتـــرد سراپردۀ قــدر تو ـتران گ  اخـ

  اورنگ تـفـه ر  ر زبمسند جـــاه ترا ب      یمروی تعظ نهد افالک ز چه عجب گر

 ندد تنگرخ میان بچ ،بل پی خدمت تو      شبهربرآید  رخچ که بر ،ستکهکشان نی

 فرنگ وروم و یرد یمن که گ ،استعنقریب        بگرفت ه ایرانهم سراسر وصیت جاه ت

 شده لنگ اتمآوازۀ حو  رتكصرصش خر        ودرصۀ ج  ع ته درتاختا  تو  ذلب  سار  ف

 ننگ داری نااز ،و دریاستچ م کهر بگویگ      تارزاق اس ۀه آن واسطتو ک رادت دس

 از تیر خدنگ شود  کشب  ربال م  همچو غ      سپهر یالن قرص ر دستبکه  ،روز پیکار

 اری زنبورکــاز ستمگ      ودبور شزن خــــــانۀ ،تنان پیل ـر  ـپیکـــ
 نگداد تفو بی 

 رنگ غبرا ،سپه ردشود از گ ردونسقف گ      گون مرجان ،شود از خون یالن طح هامونس

 ردان از جنگازوی گ  فتد ب شکوه تو از      شکوه راب س  ر  ف   بر عنان ی توئون گشاچ

 لنگواج ک  ـــاف هباز بشه ۀند پنجـــه کک      آن ،ندا لشکر دشمن کر تو بــه قهــپنج

 راست درنگ ینزم ،موهوم کزررین ما بت      ت مسیرفلک راس ،۵ کوز ۀرئتا برین دا

 رسنگزاران فز وجود تو هــ ااددور ب      ردونــــــگــ ور  د و فتنۀ د  ب ت چشمــآفـ

  یتدست موال خاک در
  ادیتکام اع د درشه      عبیر ارک ،ندک 

 رنگعل شف ،ندک 

 است و ز بر رز بح آفاق سعتو   ههمتا 

رهئدااین  چو آفاقتو  خصمباد بر 
 تنگ   

 

  
                                                 

 
 !!!اصلی نباشدشاید کلمه . فی بطن شاعرهم  معنایش س نیست و راموسها قابل دستقاین لغت در ": تباق"  
 
در عربی آن را مشهور است و " هفت برادران"اصطالح قدیم نجومی و مراد از هفت ستارۀ خاص است، که به نام ": هفت اورنگ"  

 .گویند" بنات النعش"
 

 (صیت جاه تو سرتاسر ایران بگرفت  عنقریب است که گیرد همۀ روم و فرنگ). الف  
 
 "سوارکار"؛ یعنی "غافل"و " فاعل"به وزن ": فارس"  
 
 بزل. ب  
 
 " سوراخ سوراخ"در معنای " قموف  "و " لمکم  "وزن بر ": کمشب  "  
 
 .است" توپ" نوعی کری و مراد ازلغت عس": زنبورک"  
11
 را گویند" جمعو  "و " کج"و " منحنی"است، که " کوژ"در معنای ": کوز"  
11
 "نوکران"و در معنای " موال"جمع ": موالی"  
16
 "دشمنان"؛ یعنی "عدو"و جمع الجمع " اعداء"جمع ": اعادی"  
  

 (مصحح پورتال!!!)تنگ استهم جا همخوانی دارد، چون درین قصیده، قافیه واقعاً نهم دری" قافیه"البته باید گفت که .  قافیه. ب  


