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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       
  ۰۲12 جون ۰۲             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۴  

 دئقصا

                   ــ ۰۶ ــ 

محمود مدحدر 
 
 

 کمــنو ح   ه  م گشته ،از پی دفــع خــــالف      الف به همـــهردو مخ ،روزه و عید آمدند

 نگ بمـــنوش به آه ،زر هآب رز از کاس      وی به آواز زیرـج   ،جـم ام  ـاز ج مخــ خام  

 رقم ،ــون شـدـصورت ن ،بر ورق آسمان      کز قلم کاف و نون ،طلب ساغر چون نون

 دمـار ق  ــــپیک دی ،ـاندــت رسـحــرا ۀژدم      اکسوی مقیمان خ ،هالل دسته ه بشب ک

 ـب درمجـــرم کـــواک ،ـــاق راــــیسۀ آفک      ـل زمین شد ستونظ   ،ـیمۀ افـــالک راخــ

 بر سر و روی صنم ،تادع مشکین فـــب رق      عروس یــزنگ ر  از ب ،حلۀ زرین بریخت

 ب یمقل ٭ از ،ازه شدـقلب رمق را رمق ت      ر از شفق، چـاره؟ یکسو ز دقرد قمــــگ

 قم ٭٭ ته آبی بهریخ ،م نیل سپهرـــــز خا      گریصنعت ه  از ر ،رم فــلکاــعیسی چـــ

                                                 
1
 (مصحح پورتال)یت متن قصیده انتخاب شدعنوان باال به رؤ دیوان حاضر بدون عنوان آمده است؛ در متنــ   

٭
 
 (شرح مهتمم دیوان)می است= قمر و قلب یم = قلب رمق   

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۰ 

 مرتس  م    ،ـشته بـــــروـگـــ ،دایرۀ نــــاتمام      نعر پرکـار ص  از س ،ـوردــرۀ الجـــبر کـ

 دمه ب ر رخ او دمب ؟ن زنده ناخـــچ ه زم      ؟ــرخــۀ روی چآبل ،ـر نیستندم اگـــــــانج  

 همه ه یکجا بدو س هر ،شده در ونخ هر بمه      دهمه خــم و الغر ش ،دهش  ـدررخ مجچــ

 بشک شاخ        گون ا شفق اللهب ،ند و چوناه و شب از چم
 الحرم بر در بیت ،وندان و خ 

 حشم انجـم ه  ر شب ،سعید  باد چـــو سعدان      گـردون رسید ه  کـز ر ،م سلطــان عیددمقـ

 مل  ع   دارا داور   ،امن "ــمودمحـــ" رو  ـــــسخ      مقام خــسرو م  ــــرست ،سامح   بهمـــن رستم

 ترمشرع نبی مح ،ت اوه شد از بخک ،ناو      مستنیر لک ر فمه ،ت اوه شد از بخک آن

 گـشت بدو محتشم ،ـز و کمـــالـــامۀ عــن      ازو م رتفع گشت ،ــاه و جــــاللــایۀ جــپ

 ایـــــنعم دفــتر      سامح   برقه ب تسوخ ،اموس سامرمن نخ
 آب ـهشست ب ،نم 

 ۶
 نعم 

 ره کمصفت از قط در ،یط سپهـرت محهف      دد از ذره بیشع هست در هک ،پیش نوالش

 ـاغ ارمغـــیرت بـــ ،مجــــلس دیـــوان او      رک رواق سپهرش ،ــت ایــــوان اوـساحـ

 مع  الن  ولی  اه ک، شـش از دل ملد  خـــــوان        مهـر کثیرالعطأ ش از جـــان فــلک،د  ــدان  

ه      آسمان ــو برتافت چــ ،ــارقۀ خـــنجرشبـ  تتمکم    شت، از تف او ریخ گو م رهــز 

 زحل الجرم جـرم طـوع،ه م آن شد بپرچ      وق مهرۀ سنجمهچ ،ستدرش شکرایت قـ

 مغـتنم ،کـــلپیش ف ،ام اوخــــدمت خــــد        رد معترضزد خن ،طــــاعت احــــکام او

 مزون، از صدف کیف و کر قدرش فگوه      فلک چند و چون از ،اهش برونتر جــاخ

 قمس  ه در پیکر م ،ـتنعـل سمندش گداخ      قرصۀ خور در کسوف ،ندرخش فگقبۀ چ

  رقخ ،رقۀ پیروزه راخ
 ـرخ ندزدد شکمـچــ ،ش اگرمحر   ر  از ســ      ه پشتبا رسد ت 

 ضم ،را کف او ابب ،طــــا و نوالت عوقـ      اری ،رقا تف او بب ،دالــروز دغــــا و ج

عی ن  از م  بـــ ،در گــــذر امــــر او
  
 بان  رگ شـگــ ،در اثــــر عــــدل او      نگکل 

 نمغ  

 مظل     قبای جیب ،ور صبحـگاهـــۀ خـپنج      عدلش چنانک ۀپنج ،اک زند جیب ظلمچـ

                                                                                                                                                        
٭٭ 
 
 (رضمهتمم دیوان حاشرح از )معنی برخیز صیغه امر است به 

 
 "رسم شده" "نقش بسته"و در معنای " ارتسام"کلمۀ عربی و اسم مفعول از مصدر "( رممحت"بر وزن )": مرتسم"  
 
 "چیچکی"کلمۀ عربی و در معنای  "(مشوش"و  "ظمنم"و " مکدر"بر وزن ": )رد  ج  م  "  
 
 "ق چ"یا " گوسفند نر"کلمۀ عربی و در معنای "( قفس"بر وزن ) :"کبش"  
 
 پنداشته شده اند" سعد"قدیم، در نجوم ، که است "هزهر"و " مشتریو مراد از دو ستارۀ " سعد"تثنیۀ کلمۀ ": سعدین"یا " سعدان"  
 
  "نورگیر"و  "طالب نور"و در معنای " استناره"مصدر  فاعلکلمۀ عربی و  "(مستفید"بر وزن )": مستنیر"  
 
 منیغماي . الف  
 ۶
 به قم. الف  
11
 است "نعمت"جمع " مع  ن  "ــ  "دارندۀ نعمتها"ی در معناترکیب عربی و ": ولی النعم"  
1۰
 "پوشیده"یا " مکتوم"و در معنای " اکتتام"مفعول مصدر کلمۀ عربی و اسم "( محتشم"بر وزن ": )مکتتم"  
1 
 " بیماری" عربی و در معنای کلمۀ( به فتحتین)": سقم"  
1 
 "چاک" هم در معنای و" پاره شدن"کلمۀ عربی و در معنای ": خرق"  
1 
 "گارمدد"و در معنای " اعانه"کلمۀ عربی و اسم فاعل از مصدر "( قیمم  "بر وزن )": عینم  "  
1 
 "گوسپند"رمۀ "یا " گوسپند"عربی و در معنای  ۀکلم( تینبه فتح)": غنم"  
1 
 ست "تاریکی"، که در معنای "ظلمت" قلت  ری و جمع عکلمۀ  ("ننس  "بر وزن )": ظلم"  
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 زهـــرۀ شیر ،ـردردـهـــــیبت او بــ      اندم   پیکـــر پیل   ،ت او بشکــــندصولــ
 ماج  

 خنجــــر هندیش را، فـــتح و ظفــر ملتزم      عـنان مه ،را بـــرق و صبا ۶ ارۀ تازیشب

 می  ش   ـاردعطـ  کلک  ،فعـل نــاوک بهــرام      ال و ماهس ف اواز ک ،سود و ولیبهــر ح

 سم ،جـــگر سام بر ،ش گشادمحـارقـــم ر        سد شیر شوربر ج ،ـی قهـــرش فگندتلخــ

 ن دام دمابندد از ،رـــوی جـــوزهــر گلــد      دم نهد دورۀ افالک ،چــون خـــم خـــامش

 االممته کهفه او را جــهان یافکــ ،اوست      رقاب ته مالکدای ساخخ او راه ک ،اوست

  پست ،ــودجـه حــاتم طائی ب      ـون نگـرد هـوشمندـچـ ،ف راد اوپیش کــ
 مر متهمگـ 

 غیر ذم ،ـردـپیش خ ،معنی آن لفـظ نیست      لن و فضمع دم زند از ،با کفش رادح اگم

 مانوز روش آســـ ،از ســــتم روزگــــار

 تشمگشته ازو مح ،سته زمان یافته رکهـ

 

 (بقیۀ قصیده در صفحۀ فردا)

 

                                                 
  

 زمان. ب   
1 
 "اجمه"ــ جمع " بیشه ها"یا " نیزارها"کلمۀ عربی و در معنای "( عجم"بر وزن )": اجم"  
 ۶
 (شرح مهتمم دیوان)معنی، عربی تازنده، درینجا به 
۰1
؛ یعنی "عطارد شیم"پس  است؛" قوت" عربی و در معنای ، که کلمۀ"شیمه"ۀ عربی و جمع کلم ("ستم"و  "ملل"بر وزن ) ": شیم"  

 "عطارد همزور"
  

 نیست. الف  


