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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲1             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۵  

 دئقصا

                    ــ ۶۱ ــ 

 یسدوزائدر مدح شاه محمود 

 (هدامۀ قصیدا)

 مسران عج ـرقـــفـ ،ریدبُ  کمشنجر حـخ        سالطین ُترک رکت  ، ـرش دریدناوک قهـ

 دممایۀ خیل و خ ،اه اوــــــــدرگ خــــدمت      ارحــارس ملک و دی ،اه اوــــاضر درگح

 لمسیف و ق ۀرتب ،زودــــنانش فــت و ب  دس      ح و ظفرـــعقـدۀ فت ،شودغ و سنانش گـــتی

 تهمسبا جــــگر گُ  ،ـراسیابــــــــا دل افــب      به پیش دخش چو ران  ر   ،یدان کیناز صف م

 یل و یمات شود پـمـــ ،پیش ســـم اسپ او      وسه زند اشکبوسب ،اشکه ب رااک رهش خ

 نان را قسمهشت ج ،ان توسر و جه وی ب      ینفـت فلک را یمه ،ی توأرخ و ره ای ب

ال  ذررۀ ا  ـخسُ  ،ینچ اتف رحمت زه
۱
 ام و یمشهـــرۀ ایــ ،با کف رادت بخـــــیل      زال 
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 "اشتند پست "یا " حقیر شمردن"و در معنای  "افعال"مصدر عربی باب  "(انسان"و " اکمال"بر وزن )": ارذال"  
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مغفر  
 
 دمق زیره خــــاک ب ،رات انـــــــسر شاهاف      ابپست به پیش رک ،راگـــردان ت 

 نای ستمسیل ب ،هتغ تو در شش جـــــــتی      دلان عــــبانی ارک ،دـار حاس تو در چـپ

 ر ز تن  بوالحکمس ،ارغ مقـــچـون سر تی      قطع ردهک ستم دست،  دهر حکم تو از جیب

 دم ،رـــــنزند دهــیم ،وفــــرمان ت در بر        دام ،ـرخـچـ ننهد یم ،ـوان توـــاعـ ه  بر ر

 دمن ور آه و درخـ ،حـــاسد جــاه تو هست      دیمن ،درگهدر از  ،شتگ واه تـــاکر گچـــ

 دمـراه عه ه بار ،سودر حــغ تو بهــــــــتی      ودابر ریاض وج ،و هنگام جــــوددست ت

 ممعتص    ،درانـــــمقت ،اررشــــتۀ جــــاه ت      مستعین  ،مستعدان ،رات تـــــــن بخـــدام

 ـدممهـــر ترا صبح ،کین تــــرا شامگــــاه      دد نیکخـواهـر عب ،اهو م ساخــته کـــیوان

 نم ام  ــل از نـمنفعـ  ،فتر به پیش کـــــابــ      دل و دال از منفصل ،وش صفتخصم ز ج

 رمصاحب حلم و ک ،نیست ون تو شهنشاهچ      نگین تاج و وردرخ ،ون تو جهاندار نیستچ

 غم حـرف ز شادی و ،در زبــانتا رود ان      راستی ،یه ز کجب   ،در جــهانتـــا بود انـ

 مخ ،وغ تــــباد چـــو تی ،ور اغیار تـپیکـــ      راست ،و تیر توــباد چ ،ار توقـامت انص

 و دژم ارو تتیره  ،رینم بـــــــــتۀ ماتسکـ      ز و فراخروشن و نغ ،رانب منزل عشرت

 ر منتظمو گههمچــ ،رۀ بادام چـــرخزهـــ      رزم و بزم ه  ــــبـــاد گـ ،راسریر ت  نیز  

 وستشکـــاران یرش ،ابت دوانــــر رکزی

 و جمچ ،ارگذارانک ،ه پایپیش سریرت ب
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 (به واو ممدود)"خود"یا " کاله آهنی"و در معنای  (م آلهاس)کلمۀ عربی"( حورم  "بر وزن ": )مغفر"  
 
 صلب اهر. ب  
 
 "پشیمانی"عربی و در معنای  ۀکلم (به فتحتین": ) ندم"  
 
 "خواهمدد"یا  "طالب کمک"و در معنای  ــ" استعانت"اسم فاعل مصدر  ــکلمۀ عربی "( مستقیم"بر وزن )": مستعین"  
 
 "چنگ زده شده"و در معنای  (افتعال"باب )"اعتصام"اسم مفعول مصدر عربی "( حترمم"بر وزن ": معتصم"  
 
 "شرمنده"یا " خجل"و در معنای " لاانفع"اسم فاعل از مصدر عربی "( منکسر"بر وزن )": منفعل"  
 
 است" دین بائیزی"گوئیم، که در معنای " الدین نیز"؛ چنان که "زیب"و  "زینت"کلمۀ عربی و در معنای  (لاو فتح به)": زین"  


