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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       
  ۲112 جون ۲۸             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 
 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۲  

 دئقصا

    ــ ۶۸ ــ

محمودشاه در مدح 
 
 

 ینشک چشت پر از م  گ ،هانس او جنفوز       نبرینـــس عزد نف ،باسق لرزــی اــصوفــ

 برین  چـرخ   ُحجلۀ ،شـــد صنم انــدر صنم      رۀ گیسوی شبـــــُطـ ،در شکند شکن انش

 روی زمینه مه بــــیخ ،ایۀ مخـــروط زدس      ـقـزیر افه باره ب ،دـالک رانـــسرو افــــخ

 شاد از کمینگ الب ،س روزوواـــر طس بر      شبزاغ  زآنکه همین ،ی گردون شگفتطوط

 نازنین ش  و  ورحُ  ،ف باغو بر طر  ت چـراس      ودخ نمنده زنان رُ خ ،ره ز طـرف افقهــزُ 

 ور عینــمن حـــانج ،فات بهشــــتر  ـدر غُ       روزـانجــــم گیتی ف ،ات سپهــــربر درجـــ

 نانشکل س   ،نقش شـب از روی وهم      انطغـ اغ کمــــان د ،نو از روی شکل اه  م
 گینت 

                                                 
1
 وان را مصحح پورتال از متن قصیده استخراج کرده استنامذکور است، عندیوان حاضر  درقصیده این  ممدوح  
 
 .مفقود بود اصل کاتبدو مصرع اول از دو بیت باال در نسخۀ   
 
 رک استت   ، از پادشاهان "طغانشاه"منظور از ": طغان"  
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 آفرین هانــع جــنصُ  ،شیددوده بــــدان درک      سرخ ،ز شنگرف شتگ ،ونگۀ زنگارصفح

 عنبرین  لخــــــلخۀ ،وندر صــــدف آبگـــ      بزم فلکه ب  ودسُ  ،سـایشب عطــــر تدس

 حلیاز شب کُ  ،رخغربال چر به دهــ

مکیال  ه رخ بچـ      رازت 
 جبین ،ر زانجم شعریده ۸

 ینثم ر  دُ  ،تهریخـ ،ـــوردـــــدر طـــبق الجـ      تارپنجــــۀ مشک ت ،ـرنگـبـــر ورق سیمــ

 در حــرم شاه دین ،ق جن و انسر  چــون ف        رد قطبطوف کنان گ   ،رخابت و سیار چـث

 عینان را مُ ـــــــگغمزد ،ناهدالن را پ ستهخ      زمین  ـلقـــداور خ   ،خــــسرو اهــــل یقین

 ک هفتمینــر فلب ،خــاک خـــراسان شرف      ر تربتشکه یــافت از اث ،شـــاه خــــراسان

 ـملۀ شیر  ـحــ ،مکــــر ر روباه  س بر      ورت ناچــیز کردصــ ،ایمای اوه ه بک، آن

 ـرینع  

زیر   نو ه  از م ،شیدفلک را کــ گنخ      جهان ،ای بگیردکه در موکبش ج ،واستخ
 زین   

 آستین ،کانل  ر م  بـــ ،چـــــاکر او بـــرفشاند      آستان ،کوتــــــر ملب ،شیداو درک ه  درگــــ

 امشم مقچ ،  شرحه أمون بــدارد مـ      ـز کرم عام اوـک ،یدعفــــو وی آنجــــا رس
 امین  

 جنین ،شتیه نگنطف ،  اتمه  اُ  ــم  ـــــح  در ر        ردپایم ،ر نشدیــــگ ،وق طــــواف درشش

 نینب  و بنات نـــــــاف ،ـارــــــابلۀ روزگق      دُبر   ،یش رابندگـ ،امید قــــبول هم بــــــهـــ

 دم واپسینه تا ب ،ــتابــــوش آفـــــگ ن  از بُ       اققانش   ه  گ ها بت ،ر طـــوع آســـماناز س

 کنان بـر زمین سجــده ،ـــاه اور در درگبــ      وافان در طـزنورد   ،او   اهــــــرگر باز ب

 بینج ،اک رهت راخـ ،تینک راســـوی مل      نیره ،ــهت راــپایگـ ،تقیمک مســــــلای ف

 یناالم  روح شهــپر   ،  حــادثات۸ ـۀحــرو  م        سدُ ـــــلقُ ا ۀ روحخنف ،تـــۀ آســــتان  ــــرایح

 ر تومه ،رر آشوب دهدر ب      سدید تو سد   ـب  ـحُ  ،یـــاجوج نفـس ه  بــــر ر

 صینصن ح  ح    

                                                                                                                                                        
 
 آبگین. ب  
 
 "سائید"؛ یعنی "سود"است؛ پس " سودن"از مصدر ( مفرد غائب ۀصیغ)ماضی مطلقدرینجا " سود"  
 
 کلمۀ عربی ست و به مخلوطی از خوشبوئیها گفته شود"( زمزمه"بر وزن ": )لخلخه"  
 
در " کحل"گرچه ". ، یعنی جامۀ سیاه"کحلی تراز"ترکیب  معرب آن ــ" رازط" است ــ" جامه"و درینجا در معنای  کلمۀ دری": تراز"  

دری وطن ل امروزی در تداو" سرمه ئی"، اما است "سیاه"مه باشد، که سردر اصل خود باید به رنگ " کحلی"است، و  "سرمه"معنای 

 .را گویند" بی تیرهآ" ما
۸
  "کیل" کلمۀاسم آله از  ــاست " پیمانه"یا " نیزام"در معنای  کلمۀ عربی و"( مثقال"بر وزن )": الیکم"  
 
 زمان. الف  
  
 ، که کلمۀ عربی و در معنای"عرین"تصحیح می شد، چون " شیر عرین"آمده است، که باید به " شیر غرین"در دیوان حاضر   
  (مصحح پورتال)اصالً وجود ندارد" غرین" ۀ، در حالی کلمتأمین می کند هوم مصراع رامفهم و  "ترکیب"معنای هم  ،است" نیزار"

  
 از مه نو بر زمین. الف  
  
 به چشم. الف  
1 
 است "با امن"کلمۀ عربی و اصالً در معنای  :"امین"  
1 
 "مادران"عربی و در معنای کلمۀ ": اته  م  ا  "  
1 
 است" دختر و بچه"؛ یعنی "بنت و بن"ترکیبات عربی، که هردو جمع سالم کلمات " بنات و بینین"  
1 
کنایه از روز  ــ است" شق شق شدن"، که کلمۀ عربی و در معنای دگردی تصحیح" قانشقا"بود، که به " انشفاق"ر در اصل دیوان حاض  

 (مصحح پورتال)امت قی
  
 بیگاه. الف  
1۸
 است "باد دادن"یا " باد زدن" است، که آلۀ" پکه"کلمۀ عربی و در معنای "( اسکنه"بر وزن )": مروحه"  
  
 خادمات. الف  
۲1
 "مستحکم"و دومی در معنای  "حصار"دو عربی ست؛ اولی در معنای هر" صینح  "و " صنح  "کلمات   
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       آفـــــتاب ه  دـورـنُ  ،وۀ زریــــن تــــــــــبــــقُ 

 خ ماه وآب رُ  ،وـت درگـــاه تساحـــ
 طین  

 

 

 (در صفحۀ فردای پورتالقصیده بقیه )

  

                                                 
۲1
 "خاک"کلمۀ عربی و در معنای "( زین"بر وزن ": )طین"  


