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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 جون 1۱             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۵۸  

 دئقصا
                ــ ۵۴ــ

 شیخ اسماعیل

 ِمکحلِ  سرمه و میل      داد از عملِیدست قضا، بی دوش چون 
 شب چشم جهان را 

 تکحیل 

 شـد فـروزنده درین کـاخ، هـزاران مجمر      گـشت تابنده بــرین طــاق، هزاران قندیل

 از قـــیالقیل قـــاالقـال      محفلی دیدم خــــــــرم، بری   مجلسی دیدم دلــــکش، تهـی از

م،  ، چه کثیر و چه قلیلُخلق محفل همه َمحرمکبیر       چه صغیر و چه اهل مجلس همه خر 

 ، خوار و ذلیل ه به زندان ُذُنبگاه آن ماندعزیز       گـاه آن گشته در ایوان َفَرح، شاد و

 شنگرف لوحۀ گه شفقسود، به سیم       همی زنگاری صفحۀ گه قمر
 نیل به ،شست همی 

                                                 
1
 "ُسرمه دانی" و در معنای( سرمه)ُکحل" ، اسم آلۀ عربی و برخاسته از"رقتسِ "و " ِمحور"و " ِمرفق"بر وزن ": ِمکحل"  
6
 "سرمه کردن" و در معنای" ُکحل" و برخاسته از ریشۀ" تفعیل"صدر باب م": تکحیل"  
 
را به ( به ضمتین)"ُذنُب"احتمال دارد، که شاعر . باشد" ذنوب"است، که جمعش " گناه" در معنای( سکون دومبه فتح اول و ": )بَذن  "  

خورد و هم  گر این کلمه، هم وزن برهم مییچون با حرکات د. آورده باشد ــ "گناهان" معنایو در  "بذن"ــ جمع " وبنُ ذُ " حیث مخفف

 (مصحح پورتال!!!)اعصرم یامعن
 
 که رنگ سرخ دارد" آکساید سرب( "دوم به فتح یا کسر اول و سکون: )"شنگرف"  
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 تسهیلشکال فلک کـرده زحـل، بی تقویم      حـل اِ درک آثــار قمــر کــــرده فلک، بی 

داس مه، سنبله
 به ترازو تحویل ، زیـن مزرعه ندُرود هنوز      کـــرده مریِخ ُمحـارب  

 اسماعیل مرتبه، شیخ  مدحـت خــان فلک      باشعار شها دران بزم، ز دزهره می خوان  

 کش جام طریقت، که گرفت وارث جرعه

 پشۀ عاجـــز از انفاس خــوشش، قـوۀ پیل

  

                                                 
 
 "خوشه" عربی و در معنای ۀکلم: "سنبله"  
 
، از را منسوب کرده نجوم قدیم به ستارگان صفاتی. ست "جنگنده" نایو در مع( "لهُمفاعَ "باب ")ُمحاَربه"اسم فاعل از مصدر ": ُمحارب"  

 .پنداشته شده است" خدای جنگ"که " مریخ،"جمله به  
 

 :را هجو گفته است؛ بدین مطلع شهاب ترشیزی در قسمت هجویات، شیخ اسماعیل  

 ش پـِی تحــصیلعمــرهـــــــــا بایــــد      و جنسی، كـه شه كــــند بخششنقـــد 
 و لئیم و بخیل وان دوكس، طـــــــامع زانكه این هردو در كف دوكس است

و است روضی کامالً مخدوش آمده است، که از نگاه عَ  "نقد و جنسی که شاه کند شفقت"به شکل  مصراع اول مطلع، در دیوان حاضر
 !!!دین کار مکل ف می پنداردمصحح پورتال است، که خود را ب صورت باال از جملۀ تصحیحات .مخروب

 "بی حیثیتپست و "؛ یعنی "ملئی"؛ "حریض و طمع کننده"؛ یعنی "طامع"


