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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲۹             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۳  

 دئقصا

    ــ ۶۹ ــ

 در مدح محمود

 (از صفحۀ دیروزی پورتال ۀ قصیدهادام)

 د بر سرینـداغ نه ،واه نم از ر مهیـــهــــ      والمان تـبهر غ ،ضاک را قــــــفل گخـــن

 تربت آدم عجـین ،شتزآب و هـــوای تو گ      مزرع افالک سبز ،شتزابــر وفـــای تو گ

 المتین بلح ،وت ــــب  ح   ،د راــــــپنجــــۀ امی      بآالم سنح ،ـوی توـکــ ،آمــــال را ۀجـــبه

 فلک خوشه چین رمه ،خـــرمن جــــود ترا      جـــــرم زمین خاک راه ،ترا  ـلمپایـــۀ حـ

 قرین بی ،مرده رقـکـ ،نوات قـــردر صفح      ود تراوجـ رفحــ ،راقـــم طومــــار دهــر

 کینین ز چپر ،رددـه ابروی ناز گک ،وقتی      لرزان ز بیم گردد ،رخان چه ارکک روزی

 طنین ،م هستیدر خ ،ۀ صور افگـــندنفخـــ      گداز گیتی ر  در ب ،ندــــــــور افگــــۀ خشعل

                                                 
 
 علم. الف  
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 سنین هور و د ش  عقــ ،رــــدگسلد از یکبگ      زمان و صحن زمین ،شک و تروارهد از خ

 شوی رامانچون تو خ
 رم بر یمینعفو و ک ،ا بر یسارلطف و عط      صف روحانیان با ،

 سمین  ،تن  پهلـوی ج  ، زارپیکر دوزخ ن      یــزدان کــند رحــــمت ،تو از اثــــر فــــر  

 ــلمــــاز ق ،صم شیاطـــین جـــهدخ      ک ـشت سـنان شهاب ،بـــر فلک مــدح شــاه
 آتشین 

 بینم   ر  حش س  خواهی   ،شمارز عج  م   شواهی  خ      ینی در نظم و نثرب ،آنچـــه ازین واســـطی

 رینـــزمــــزمۀ آفـ ،از سپهـــــــر شنومیم      آستانن مادح ای ،ـان و دلـــــدم از جــتا ش

 لعین پیکر دیو   ،ته چون خــار و خسسوخـ      اش هاثر نفخ کـز ،ست اژدهان م چوکلک 

 ذره بنازد      دور نیست ،نم ش  نـاز   ،در مــدح شاهآری 
 شک بنازد به چـینم   ،هــربه م   

 خـــنده زند بــر نگین ،بارگـــاهمـــادح این       سریرر طعـنه زنـد ب ،چــــاکر ایـــن آستان

 چنین یـرفخ ،هوانگ ،نمدحـــت سلطان دی      دان ردهک خ  ــای فل ن چو خطا بود هان،یا

 پارگین۹ ،ـفاالف ص ،ـدـوثر زنـــکـــ ر  در ب     ا سم  ،یــرض بزرگـع ،خـــاور کند ه  با ش

 ین و شینریت از سعا ،گر کنم نیست عجب      ربسته شدب ،گیــــــملج ،ونا و نافیۀ یــــــق

 رگزینب ،راه دعـــا ،!خـــتم سخـــن کن دال      نگ شدم للـــــپای ق ،دــن تنگ شــسخـ راه  

 بینو دور گـــتیزت ،بانهمچــــو سگ پاس      اش راپردهگــرد س ،شـــیر فلک گــــر بود

 ستینپو ،ر اودر ب ،دردربرگ فــــنا ـــگــــ      ا ســــگ درگاه اوب ،ندـرکه پلنگی کــــــهــ

 انگبین ،رو زهتلـخ چ ،کام انـــدرشه اد ببـ      امان ،کمتح ه  از ت ،ـدش روزگــارور دهـ

 خور و خواب یدرهم و ب ،درد تم و جوراز س

 زینو ح زار و نزار ،روز الـــم رنج و قهـ

  

                                                 
۲
 .است" سال"، که در معنای "سن"عربی جمع کلمۀ " نینس  "است؛ و " ماه"که در معنای  ،"شهر"جمع کلمۀ عربی " هورش  "  
 
 "روان گردی"یا " بروی"؛ یعنی "یشو  "است؛ پس " رفتن"، که در معنای "شدن"مضارع از مصدر فعل صیغۀ مفرد مخاطب  "یو  ش  "  
 
 "الغر"کلمۀ عربی و در معناس ": نزار"  
 
 "چاق"کلمۀ عربی و در معنای ": سمین"  
 
 از قسم. ب  
 
 بنار. ب  
 
ها. ب    س 
۹
 "دلدلزار"و " منجالب"یا " م رداب"کلمۀ دری و در معنای ": پارگین"  


