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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   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جونم هدزسی           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۵۷  

 دئقصا

                ــ ۵۳ــ

 خاناحمددر تهنیت عید و مدح مال 

 هرات ۀزادآخند 

 سال وی  به ج شادی و شرتآب ع باز آمد      ذوالجــالل ـدیرـــــــه تقب ،عادهوالس منبالی  

 کشید بر رخ و از رخ فگنده خالی سرخــ      ۀ افـقـاشانـکــه ب ،ح عــــیدـــــــبلیالی ص

 مالد آرایش جصــه ب ،آورد ســـر بــرون      از نقاب صبح ،رخـلۀ چعـــروس حج زیبا

 بال شکسـته ،نگ شاهـباز سحـر شددر چــ      بـناب شجـ ،عــرص  ـــفـــام مـ زاغ ســــیاه

 دینسع
 الت اتصهـــم دسه ب ،یرت اهــــــدر بــارگ      میر  ـــادی و خـز ش ،چـــرخ داده 

                                                 
1
و  "سعد"است، که به تصور نجوم قدیم، آورندۀ " مشتری و زهره"مراد از دو ستارۀ ، "سعد"ترکیب عربی و تثنیه از ": سعدین"  

 .می باشند "خوشبختی"
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 رف دوالط یک ،رر پای جــدی بسته قمب      حلطرف ز   یک ،کفه رفته بمل گاخ حش

 مالو ک شدانک ـــــــــــفل ه  م ه  بــر درگـــ      شانشان کک ،ربانـــانــد از پــی قــ آورده

 القضاةیضاق
 حالارد فلک م  شم ،ـربـبه غـ ارق تاز ش      ه مثل اوک ،ربمشرق و مغ 

۳ـلدفــــتر افاضـسر
 الل ،ود تـیر چرخل بهنگــام عــرض فض      کــه پیش وی ،دوران 

 چ حــالـــه هیب ،ــرددـول نگـرس نتاز س      وقت چـــــکه هی ،رسلمد ماح  ی  یعنی سم

 الرم و انفعش ،عت اوــالک را ز رفـــــافـ      اطانبس یش وع ،دانش اوه ــاق را بــــــآفـ

 شمال  ۀشم ،لقت اوـــلق خــوب و خخ   وز      رقم ورتپ ،ت اوعـــطل ـر  ــــــروی مهــاز 

 یسبرج
 الوشمــــگــ داده ،ـابت اوــــاهید را مهـــن      رزنشس ـــردهــک ،ــادت اوـرا اف 

 ـنت زوالــــــه محن و ف بیندوسنـــه دل ک      وطن ،سایۀ لطفش کنده ورشید اگـــر بــخ

 الو ق ونه قیلـگ دصه ب ،نکته ـل  رار حـاس      حـل کند ،تهیک نکـبه  ،ـلس افــادهدر مجـ

 ر سؤالب ـــدیمــتق ،ــت تــو یـــافتهم  وی ه        رهـتعظــیم از سپ ،ای رفـــعت تـو کــاسته

 الپایم شتهگ ،تــرا و  ـرقدان عل  ــــفــ مـــهــ      زیر دست گشته ،هـــم آسمـان جـــالل ترا

 یالخ ۀینئدر آ ،ـمـــــــــــوهـ ستهج  ن بهتش        یرضم ه  ورتگه صب ،لقـــدیده عـــثلت نــم  

 زاج قلب شـتا، عــین اعـــتدالردد مــــگـــ     کـند  خــانۀ کیـوان گــذره عــدل تو گـــر ب

 تاللـدر ســیر اخـــتران فـتد آشـوب و اخـ      کند به ساحـت گـردون نظر قهـــر تو گــر

 لرده امتثاـــدوران مـــثال حـــکم تــرا کــ      ـرده انقـیادــــگــیتی زمـــام امـــر تــرا کــ

 ــوسـحـشته ن  از هیبت تــو گـ
 ودـعــسته س  ج   ـع توــــوز طالـ      زمـانه سعد 

 فال سپهــر 

قمــــپـیش فــ  شکل دال هب  سطیجل تو م  ــــــزد دالئنـــ      ـوائد تـو شـفا معـترف بـــه س 

 وشترین نهالخ ،ل را قلـمتوی بـــاغ فض      بهــترین گهــر ،را سخــنت ای گنج عـــلم

 چو یعسکر ی  ن ،اب اوستت ز رشکک      آنچنان ،ریز ت شکـرسی یکلک تــو طوط
 نال  

رۀ ت  الللقمۀ ح ،رگ از شبان به عجـز طلبگـ      ندر کـگــ ،ـب نیستــــو عجــاز بیم د 

 مال یر  خ ،آمـــاده کــرده بخــت ز بهـر تو      ستا لئمـا ،دان طبعــنات آنچــه باز ممکـ

 ـد شمالــحـ ،وا بــود انــدرســـت  ـــط ا  از خ      که جـــای مـــردم معمـورۀ زمین ،ندانچــ

                                                 
6
و  .ست" رگترین قاضیبز"در معنای " اقضی"پس ؛ "قضاء"از مصدر  ، که خود اسم فاعل است"قاضی"تفضیل از  صفت": اقضی"  

" قاضی القضات" امروز. می شودموجود در یک منطقه، قاضیان تمام بزرگترین قاضی در بین "معنایش  ،گوئیم" القضات قضیا"وقتی 

 !!!ی ست، نادرستترکیباز نگاه صرف عربی گویند، که 
 
 است" فاضل ترین"و در معنای  "ضلف"که صفت تفضیلی " افضل"بی و جمع کلمۀ عر": افاضل"  
 
 ست "عالی"که در معنای " سامی"کلمۀ عربی و ُمعادل ": سمی  "   
 
 "بوی خوش"و " عطر"عربی و در معنای  کلمۀ": شمه"  
 
 "ستارۀ مشتری"کلمۀ عربی و در معنای ": برجیس"  
 
 "نحس"جمع ": نُحوس" 
 
 "سعد"جمع ": عودسُ "  
 
 مراد از رساله ای ست، در ریاضیات، اثر بطلیموس وکلمۀ عربی و برخاسته از زبان یونانی ست، " یسط  مج  " مگر    محیطي. الف  
11
 است" لولۀ باریک"و " نی"کلمۀ دری و مراد از ": نال"  
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 الگنج و سیم و م و صل ترا همیشه زراح      مال و جنوب دهرو ش غربادا ز شرق و ب

 رــــد  ق   آن ،ـوتـ ـهای بقـــایـــاعـــیاد سالــ

  اسبانح   کاوهام
 صرش اشتمالح ،نکند 
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 "آفکار"یا  "گمانها"؛ یعنی "اوهام"؛ پس "وهم"جمع عربی کلمۀ عربی ": اوهام"  
16
 "ُمحاسب"یا " حسابدار"و در معنای ــ " حساب"اسم فاعل از مصدر  کلمۀ عربی ــ": حاسب"  


