
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

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   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالیول ا            

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۵  

 دئقصا

    ــ ۷۱ ــ

 وله ایضاً در تهنیت عید

 تمکین آستانــــــــۀ سلطـــــــان آســـمان آئین      بر نیک به اقـــــبال عید  !!! خجــــسته باد

 فگـــنده در خــم پیروزه ئی سپهــر، طنینکه صیت  حشمت او       ،۱جهان مجد و معالی

 افسر طغان و تگین که خاک رهش      بود ز روی شــــرف، ،زمان طغان عصر و تگین

 نگین رأی و مهر مهـابت و برجیس نشاط      ُزحــل خشم و ُزهره جــاللت و بهـرام فلک

 کـــه هست پایـــۀ تخـــتش، فـــراز  محمود       پایـــه، شهنشاه  عاقبت   سپهـــــــــــر
 علیین 

 برین لد  شهی، که از تف تیــــغ و شعاع جـام، کند      به رزم و بزم، مهّیا، جحــــیم و خُ 

 و ماه جبین ز حــکم جــاری او، برق و باد ُجسته ن فاذ      به خـاک درگـه  او، سوده مهر

 گوهـــــر  پروین نهــــاده بـــر طبق مـــاه،  فلک ز بهــــر نثارش، ز مخــــزن انجـــم    

                                                 
۱

 (مصحح پورتال.)ست" مراتب عالی" که کلمۀ جمع عربی و در معنای باید گفت،" معالی" و در شرح کلمۀمعاني    . الف  
6
 "بهشت برین" و کنایه از( اول و کسر و تشدید یاءبه کسر ") ِعلِی  " جمع سالم کلمۀ عربی":  ِعلِیِّین"  
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 ، روی زمینخندان چو خلد توزهی ز عدل برگ، پشت سپهر       تو لرزان چو زهی ز بیم

 و جالل و عّز و شرف      در  تو ملجـأ پیر و جـــوان و طفل و جنین فیض رخ تو مظهر

 ز پنجۀ شاهین ــــــــواب کــبوتر،ز عـــدل عـــام تو، نبود عجب، اگر جوید      مقـــام خ

 روشن چـــراغ ملت و دین بنای کفــر و ستم      ز نور تاج تو، ز آب تیــــغ تو ویــران،

ُرمـــح   هـای بزرگ      شعاع عنان عــــــزم تو، مبدای فتح
 صینتو، مفتاح ح صنهای ح    

نشانده آب  مهر       به بزم، گوهــــــــر   فشانده ابر، نباتت
ــــــــنانت به رزم،    آتش کین س 

 ُدّرپاشی  کــف تو، گـرفت      بهای خاک و خــزف، زر ناب و ُدرِّ ثمین ز زرفشانـــی و

 چــرخ گرد همت تو      ُکنوز به دست جود و سخا،
 کان و بحر بود، دفین چرخ، که در 

 سبعه ز جوش جیش تو افالک
 ز بار حـــلم تو، آفــــاق خمسه را، تسکیننبش      را، جُ  

 و هم، فرزین پیل      که بر بساط شهی، هم شهی ز پیش اسپ تــــو در رزم، رخ بتابد،

نان آرم      زبــــان چــــرخ، قــــــلم چـــــو بهر ثنای تــو،  تحسین بیان مــــرا کند، در ب 

 آمین کــند، ۷االمینهـــــــــزار مرتبه روحچون کنم آغاز       دعـــای دولــت و عمر تو،

 خــــــدای داده ترا      عـروس ُملک، که جز تیغ، نبودش، کابین!!! سپهـــرمـــرتبه شاها

 و زمین ز گـــردش فلک و اخـــتران، چـــنان بینم      کــه دولت تو کــند حکم بر زمان

 گمان، ظن و از اگرچه نیست برون
 به حـــدِّ  ولــی رسید مــرا این گمان،تنجیم       

 یقین 

 ۱رانق   ند در کمان،که مشتری چو ک
 شود، نشانه نشین و تخـتت با تیر      خــدنگ دولت 

 برکشد ز زمین نصف  چله کند      کمـان بخـــت ترا چـــرخ، چــون گذرد نصف، ز چله

 بار ب ه از من بود، مخــالف دین ُمواف ق نیست      هــــــزار درین سخــن دلم ار با زبان،

۱۱رسد      صــدای تلبیۀ شریف، م  ـوس  همیشه تـــا، که درین م  
 حــــاجیان، به چـرخ برین 

 تــــرا به ملک بقـائی دهـد خــــدای، چنان

 ببینی، هـــــــــزار عید  چنین که در زمانه

 

  

                                                 
 
 "فاصلۀ پرواز نیزه" ۀ عربی، در معنایمکل ترکیب دری و متشکل از دو: "شعاع ُرمح"  
 
 !!!می شناسیم( جوهردار)آبدار"ِ شمشیر"و " تیغ"است، چنان که از " جوهر" از در ینجا مراد: "آب"  
 
ِب کلمۀکه " کنز"جمع ": ُکنوز"    "گنجها" ؛ یعنی"کنوز"است؛ پس " گنج" معر 
 
 ــ نظر به علم نجوم قدیم و با دید قرآنی" هفتگانه سمانهایآ" یعنی: "افالک سبعه"  
 
ب چارگانۀ بارگاِه خدا ؛"یلجبرئ" لقب قرآنی: "روح االمین"    یکی از فرشتگان مقر 
 

م"فاعل آن  است ــ " ستاره شمردن" و در معنای" تفعیل" کلمۀ عربی و مصدر باب: "تنجیم"سخنم     و خود  . الف    " منجِّ
 

 (مصحح پورتال!!!)در نجوم قدیم یدِّ طوال داشته استاما (. مهتمم)مخالف تنجیم بوده شاعر با وصف اینکه  
11
 "نزدیک شدن ستاره ای به ستارۀ دیگر"اصطالح نجوم و در معنای ": رانقِ "  
11
 لبیک گفتن؛ بالخاصه در مراسم حج  " عربی و در معنای کلمۀ( "تربیه"بر وزن ": )تلبیه"  


