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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲۷             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۱  

 دئقصا

   ــ ۷۶ ــ

سدوزائی در مدح محمود
۱
 

 حیران ،د اندر شمایلتــــر  ـــــــــخ        هانـــج ،تو  ــرینۀــقــای تهی از 

 جـوان ،و پیر گشتهـــــی تأای ز ر      سحر ،و شام گشتهـــــای ز روی ت

 شادان ،ــین ز دیدنتـــــشده غمگـ      عمـــــنم   ،شده مفلس ز خــــــدمتت

 مکان ،ۀ عقــــابــــــکبک در پنج      دولت تو رده در روزگــــــار  ـــــک

 سود و زیان ،ت توـــبر خط طـاع      ضرر و نفــع ،دمت توــــخ ه  در ر

 برت یکسان ،هانــگــرم و سرد ج      برت همرنگ ،کــسعد و نحس فل

 شبان ،رگ گشتهـــر تو گدر دیــــا      ستم ،دل گشتهـــان تو عـــــدر زمـ

                                                 
1
 . ن ندارد و عنوان را خود مصحح پورتال از متن قصیده استخراج کرده استاین قصیده در متن دیوان حاضر، عنوا  
۲
 "نشانه و عالمه"و نیز " همتا"و " مانند"و در معنای " قرین"کلمۀ عربی، مؤنث ": قرینه"  
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 نادان ،لیــــــــم تو بوعـــپیش فهــ      الکن ، راســنزد نطـــــــق تو بوف

 شائم ،بر تو فرخــــنده
 و ویران عیوز تـــو آبـــــاد ضــــا      وسـو منح 

 جبان  ،وز نبردت شجـــــاع گشته      سقیم ،ــیح گشتهـاز جـــمالت صحـ

 شیر ژیان ،گــــشته روبـــــــاه پیر      ــــۀ توـپیش پنجـــ ،روز نخــــجیر

 زبان ، در صفات تـــــو الل مانده      قلم ،ـــند گـشتهدر ثـــــنای تــــو ک  

 خاند   ،تو ابــر کف نــزد جــــــود      محیط۶ ،پیش دست و دل تو چشمه

ها  ،بـــــا جــــــــالل تــو آفـــتاب  نهان ،ــــا ضمیر تــو آشـــــکاربــ     س 

 از پی نان ،تـــــتــــا قـــیامت نرف      تو یافت ود  ج   هرکه ق رصی ز خوان  

 ناتو در کـــــه نــــباشد حــــکایت      عــــالم در همــه ،محــــفلی نیست

 چـشمۀ حــــــیوان ،ــــبرـش گــــآت      چــه عجــــب گــر شود ز مقدم تو

 خزان ،لق تو بهارگــــــــردد از خ        سفید ،شــــــود از بخــــت تو سیاه

 دوران گشت ازو ،هرکه گشت از تو      دولت گشت ازین ،هرکه گشت از تو

 وصف از عمـــان ،نزد جــــود تو      جـودی از ،پیش حـــــــلم تو قـصه

 بــــالدت ،ــزـنبود جـــــ
 ضـــاللت و کفران ،ــــــــزنبود ج      و مسـتی 

 ـــــناره از میدانـکـــ ،نشناســــــی      حمله آوردن وقــــت ،روز کــــین

 از کـــــمند و کمان ،نکـنی یــــــاد      جانب خصمه چـون گشائی کمین ب

 رســــــتم دستان ،زال ریسنـــــــده      نظــــــــــرت رزم دره ـــــنماید بن

 لرزان ،شود همچو بید از خـــزان      به چشم خصم آید ـــرت چونپیکــ

 بانگ امان ،تـــــو برآری ز خصم      غ هنوزـــــــتی ،بر نیاورده خـــصم

 بود به جهان تا ،سهـلو کل ـمشـــ      رـــتا بود در دهـ ،دشمن و دوست

 غمین ،هــرکه هست ،دشمنت بــاد

 سانآ ،رچه هستــه ،ادــکلت بمش

                                                 
 
 "الل"و یا " گنگ"و در معنای " لکنت"کلمۀ عربی، صفت مشبهه از مصدر ": الکن"  
 
 "بدشگون"یا " منحوس"و در معنای " شآمت"کلمۀ عربی، اسم فاعل از مصدر ": شائم"  
 
که ساختۀ دست " جبون"کلمۀ . ست" ترسو"، در معنای "ُجبن"کلمۀ عربی و برخاسته از ریشۀ "( کمان"و " قپان"بر وزن ": )جبان"  

در زمان شاعر . استفاده می کنند" جبان"ت و اعراب در زمینه از همین کلمۀ فارسی زبانان روزگار ماست، در کالم عرب نیامده اس/دری

 .رواج نداشته است" جبون"گویا بدعت 
 
 گشته. الف  
۷
 شود" اوقیانوس"است، که به حساب امروزیان " بحر محیط"درینجا کنایه از " محیط"  
 
 "دیرفهمی"و  "کورمغزی"کلمۀ عربی و در معنای ": بالدت"  


