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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   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جونم هدیاز            

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۵۵  

 دئقصا

              ــ ۵۱ــ

 درانی تیمورشاه  در مدح  

 الاستعج۱صد ه اغ بـب ،ن دلکشد دام می      مثال لدـرف چمن خـــنوبهار آمد و شد ط

 االمالـدح مــــــــایۀ بید و قــسـ !حـــــبذا      میالمیل بزه گسترده کنون فرش طربس

 صد عجز و ذالله خلق ب که همی دل برد از      گراق نــــی آفئآرا و خــــود یچشم بگشا

 لخالخ  ،پا زاب بلورینه نده بکـــوه افگ      سراف ،از گل حــــمرا سره ـاغ بنهاده ببـ

 (ون قوالکنان چنغمه ،لــدم گـبلبل از مق      چون رقاص فشان صبا دست ادب از برد )

 شمال   اش  ر  ــته فروف ،ن رهدام گـــرد از      سحاب سقای ،تهآب بر طرف چمن ریخ

                                                 
1
 "طلب عجله کردن"یا "  شتاب خواستن"ــ و در معنای " استفعال"کلمۀ عربی ــ مصدر باب ": استعجال"  
6
 "پای زیب"کلمۀ عربی و در معنای ": خلخال"  
 
 اصل موجود نیست ۀع در نسخان دو مصرای  

 پا زاب بلورین خلخاله كوه افگنده ب     رقاص نبرد از باد صبا دست فشان چو
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 ۀ آب زاللدر سلسل ،هـها همــــــای گلـپـ      در خم زلف دلبر ،ون دل بوالهـــوسانچ

 اجـــالل ــدم داور داراـریـــزد انــــدر قــ      ازآئین نیکه به  ر  ر از د  بق کرده پطگـل 

لـ ک ــــلـم        ر دولتــــحر بـــگوهــ ،نشان مشیدشاه ج  بالاوج اق ر  ی  ن   ،ســــتان کــــم 

شـــاه تیمــور  
 
 قه اللکـــه بود در صفت مدحـت او ناط      رـف رتبه و کیوانم کـــفــل 

 الؤحرف س ،زمین یگ م شود از ورق رو      امۀ جودش کند آهنگ مسیرآنکه چون خ

 زورق فقــر      زند روز سخا بحر کفش موج که چون، ناو
 نوال رداب گه ب رقغ شود 

 خیال خش  رسد ر  ن ،ز دویدن شحد  ه که ب      وسیع ونهگ  دانعرصۀ همت او هست ب

 دالج رزم و صفه از سر تندی ب  شایدش      و بزم مجلس ه گه  ب ره تمکین زدش ازس

 یپالدست ج ز ،ـاتم اقــبالــــشد خـــدر ک      ـرق فغفورــــبه فـ ،سر آمـــالگــه نهد اف

 البو ۱رگـز نپذیرفته که ه ،ست تابیآفـــ      فرو ظ تحک فــــفلدر تاب ســـپرش ـــآفـ

 ر و بالپ ینسر طائر فـــتد از بام فلک ب      افـالک زند ر شعله برــــشمش اگـآتش خ

 خیال آهنگه ب ،و خـورشیدبرکشد تیغ چ      رکابه ب ایونهم ،پایکه نهد  ،روز هیجا

 دوال مرسد از زخ کـیوانه کــوس ب ۀنال      یالن تدس از ،رود گردون هم نیزه بپرچ

۱۱کوبش
 غـربال سپر را رصتیر کـند قـ کـــاوش      چو سپر ،ره راسم ز  گرز کند ج 

 الـآجـ ۱ســپاه  ،تازنددر چـپ و راست ب      سپهـــره ب ،رایند علمــهااز پس و پیش ب

 بالبر افــــراز ج ،جیرــــنرود از پی نخ      پلنگ اعدا چو سر بر ،رداو چنان حمله ب

 هالل ،سر خــورشید منیر است رگوئیا ب      یامز ن رآردـو در رزم بـتیغ المـــاس چــ

 ۱وش عبانمح ث  ر  
شد ناله ذنبین  برک      سپهر هچو برآرد ب سر او 

۱ 
 الهمچـون م ،کــــفل 

 م گوپالزخ هب ینهاز ک چرخ کوبد سرش      دپیچ او روی ارادت ه  که از درگ، رــهــ

 زوال ز ایمن بود بختش چون جدی کوکب      یرد جایخدمت او گ ه  کـه در پیشگ، ناو

 و همال مثل مگر ،ردهک همه چیزیت عطا      زدانی ،بزرگی که ز اسباب ،یای بزرگ

 ۱ۀ رمحدست بخشنده و سرپنج
 تقـبالد اسصه ب ،رزم ه  بــزم  و گـ ه  گه ب      درید ،وت 

 تم زالرس ی  ــردانگم ردی ومــ جـــوشن      طی ی حـــاتم  بخشش و مردانگ ه ای،ردپ  
                                                                                                                                                        

 
 .ج افتیده ااستعمال شده است، که در فارسی امروز ایران از رو" باد"عیناً به معنای معمول امروزی ما و در معنای " شمال"  
 
 اداء می گردد" واو معدوله"تلفظ گردد، نه چنان که معمول است و به ( کششدار) "واو مطول"باید درینجا به " تیمور"  
 
 فرق  
 

 "بخشش"عربی و در معنای  تلغ": نوال"  
 
 به گرداب وسیع. ب  
 
 می باشد" سزاوار است"یا " الزم است"این کلمه درینجا در معنای اصلی خود به کار رفته است، که در معنای ": شاید"  
11
 "سستی عاقبت"و " رخوت"کلمۀ عربی و در معنای :  "وبال"  
11
 "کوفتن ــ کوبیدن"اسم مصدر از ": کوبش"  
16
 .است" مهلت"، که در معنای "اجل"کلمۀ عربی و جمع کلمۀ عربی ": آجال"  
1 
 "اژدها"کلمۀ عربی و در معنای ": ثُعبان"  
1 
ن  "است، که در معنای " ذنب"ظ گردد، تثنیۀ اصالً به فتحتین، که درینجا باید به سکون نون تلف": ذنبین"    می باشد "بذ 
۱ 
 قهر تو درید. الف  
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 نعال ۱ ف  ص منزل مهــر در ایوان تو بر      م ستورس   در ،اصطبل تو در جایاه را م

 اد شمالاز ب ،نب   ر بیدـسح هنگـــامه که ب      لرزد ،انس تو بـدان صم از هیبت نــامخ

 مثال ۱و  ره تشبیه ن ازکوی سخ گوید از      ـرـاگ ،باشد ز ادب مــادحلم تو نپیش حـــ

 ۱مــاه انج  ش
 ۱زندب 

 الف ،تو ایون  هم تا بگیرد سحـر از روی      ت مشرقی به تخـپــا 

 المج ،تو زد یمینبحــر و کان را نبود ن      ودــوج ،اخـــتران را نبود پیش سریر تو

 ظه خیاللح یک ،ر ایـام تودوجــهان درب      پیر رهنگیس ،ام تود  آسمــان در صف خ  

 اللــهـ و آرد زت شبرنگ  پی   سیمین علن      ماه تواضع هره توسن سرکش گـردون ب

 مالل و است رنج وجب  م   ،سخن که فزونی        خــدمت در کـنمن می ،یادب ن بیبیش ازی

 سال رالله براید ه و ـلــگ ،ـــزارا ز گلت      روز رید هاخورشید بر تا ز مشرق مه و

 !!!زانخ مبیناد ،ر توـــلشن هستی عمــگ

 !!!بیناد زوالم ،وــت تــــتر دولت بخـاخ

 

 
  

                                                 
۱ 
 "کفشکن"یا " پائین مجلس"کلمۀ عربی و در معنای ":  عالن"  
۱ 
 پیشینه مثال. ب  
1 
در " نجم"و است " نجم" عربی کلمۀ عربی جمع" منجُ ا" ــ است" پادشاه  ستارگان"، که گوئی "آفتاب"کنایتی ست از ": انجم ه  شا"  

 " هارست"معنای 
۱ 
 نزند. الف  


