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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 جونم هدزدوا           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۵۶  

 دئقصا

                ــ ۵۲ــ

 در تهنیت عید و مدح مال احمد خان

 بالت و اقرمی و عیش دولرین خــــــق      فــــال رخـــف سعید   ـــید  ـب عموک رسید

 اللجـ د ومج بــــارگاه   ۲ۀئماق ؟ه عیدچ      ادی و عیشش روزگار  ۀفاتح ؟عید هچ

 الب ای زرینمـه   ،ـربـــیانۀ مغــدر آش      ۀ زربیض ،رــیر سپهس نهــــاد دوش ز

 شکاله بهترین ا  ی بنوع رترفت صوگ      عـید ،یناام مف ـارــزنگـ ۀروی صفحه ب

 الله ،دیدـرخ شد پـرۀ چـــرف دائز ط      الس عشرتلقۀ دف در مجکه ح، نانچ

 دالج یان صف  تیغ دلـــیران م شکله ب      ام بلندرف بطه ب ،وبانخ یروسان ابه ب

 خیال پیش چشماندازه  خوش چنان درست و      دۀ عقله پیش دیوزون بنور و مم نانچ

                                                 
1
 " افتتاح کننده"یا " باز کننده"در معنای  و، "فاتح"مؤنث کلمۀ ": فاتحه"  
6
 "برپا دارنده"در معنای  و" قائم"مؤنث ": قائمه""  
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 کمال وکلک محیط فضل  ز شیدهود کش      ۀ سیمروی صفحه ون بن رۀدائ ه شکلک

 اللاجـ ـارممکـــ اوج ترانه اخـــــــــیگ      دانشو گـــی رر بزر بحــجسته گوهـخ

 الل ردونگ امۀ او هست تیر  ه پیش خک      خان مداح ،ر فضایلد و سپههان مججــ

 نوال ـیر و ابرمض اــدریو شمت ح رسپه      وقار وهک و یأر ورشیدخ و عترفتاره س

 الو رج ءودش همــه نساین منت جره      شریف یع و کمش همه وضحۀ لقح  *عبید

 والدر اق ،یر هـــزلاو غ  امدمحه بین      یاتاب شو درحــیر غ ح اوــــمدایـه بین

 مالاالجیتر اخــــالق او علدف ،ـرپهـس      یلالتفصیاو عل افصواصف او ،انهزم

 تکمالیشه اسزمانش همه زمــــانه را ب      ءتعالدام اسـم   ،ه جــــاللشســتاره را ب

 فالاط ،زمهـان را ز زملــــمان زمــمع      و اوسـتاد خردرده به پیش تزهـــی شم

 یا و عقل مثالدر ح رانیست ت هک ،وئیت      دل و نظیرا عوف را دره نیست تک ،وئیت

 ــربالدر غــ ،پیماید آبکه ب ،نانبود چ      فضل دانش وه ب وید فلکو جر نظیر تاگ

 الصف نعه ب ،ودانون بب قـحمقام صا      کمتتر حه گشائی تو دفـک ،لسیمج به

 زاللز    ،فاشور جو در کم تنده حکــفگ      آتش ،تمانۀ سـخـ و درـدل تــــشیده عـک

 مثقال یککم ز  کوهد لم تو صه پیش حب      قطره یک زم ر کد بحود تو صنزد جه ب

 کرده شمال سبک  رویحت ،لق توخوی ز ب      رده عبیرک وام ، ریحتو تف اک پایخ ز

 محال ر  ام ،وشگه لقۀ امکان برده حه کک      غدر ره   آنچنان ،تهبسـرر تو بام   ذاـفـن  

 الاه طلعتان را خکه رخ م، نانبود چــ      ب عیدسال را ش ا رخ ایــام ویشه تـهم

 نان عمریچ هاناز ج و بادذات تصیب ن

بائسه از کک
  
 سال دآن بشمرد فلک ص 

 

 

  

                                                 
 
 حاضر اما قسمی، که مصحح و ناشر دیوان   .نوشته است "حاضر و آماده"را در حاشیۀ كتاب  "عتید"كاتب معني *    آماده= عتید. ب  
ارتباط  را رسانده و" پیروان"کالً معنای  ،"بنده"معنای  در و" عبد"جمع به حیث " یدعب  "، چون ورده است، منطقی تر می نمایدآ" عبید"

 .تضمین می کندبهتر  صراع م درکلمات را  منطقی
 
 "باشرف"یعنی  "یعوض"هم کلمۀ عربی و متضاد " شریف" و" و تنک مایه" پست"کلمۀ عربی و در معنای " وضیع"  
 
  "یشهاستا"؛ یعنی "محامد"پس  .است" ستایش"است، که در معنای ( مصدر میم")تد  حم  م  "کلمۀ عربی عربی  جمع ":دحام  م  "  
 
 "لرزه"، "لرزش"و در معنای کلمۀ عربی ": زالز ل  "  
 
 "فرحت آوردن"و در معنای  "(تفعیل"مصدر باب )کلمۀ عربی": تفریح"  
 
 "روح بخشیدن"در معنای "( روح"و برخاسته از " ترویح"مصدر باب )کلمۀ عربی ": ترویح"  
 
 "نافذ شدن"کلمۀ عربی و در معنای ": نفاذ"  
11
 .اتفاق افتد بارهر چار سال یک  آنو  ؛"روز دارد 622سالی ست، که "که مراد از " کبیسه"جمع عربی کلمۀ عربی ": کبائس"  


