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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       
  6112 جوالیوم س            

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۷  

 دئقصا

      ــ ۷۳ ــ

بن علی   عباسمدح در 
 
 

 همچو طرح چین ،شد زاخـتران بساط فلک      زلف عنبرین ،رخه هان فگند بشب چون ج

 ازنینـــــــسار نز رخ ،ردهـــــرداشتند پــــب      چرخ ون  ـارگــــــــــــزنگـ ۀردپ نان  ت سیمین

 صیندرین گنبد ح   ،شیدر کـــــــطـــرح دگــ      نعص   اف  ـــــــشگم مواز قلـ ،درتـــــاش قنق  

 تاخت از کمین برون ،یش زنگکه ج   گفتی      غبار نهـان گشت در ،ــیل رومه خک،  گفتی

ای  ـــــــه و نقط عله رنگش خطهای      فتاد ،ب و اخترانه  ــــب از ش  ش ۀــر صفحب
۳
 آتشین 

 وهر ثمینـــگ پر از ،شتهر گــــــج سپـــنک      نبر سیاهـــــع از رپ ،شتــانه گزمـ  عــــنط

                                                 
1
 (مصحح پورتال!!!)کرده اماز متن قصیده استخراج را عنوان  ؛در دیوان حاضر بدون عنوان آمده است  
6
 "فکر می شد"یعنی  ؛(با یای مجهول)" گفتی"  
 
" نقطه ها"تعویضش کردم، که تلفظ گفتاری از " نقط ها"هدم می سازد، ناچار به آمده، که وزن را به کلی من" نقطه ها"در اصل دیوان   

 (مصحح پورتال!!! )می باشد و وزن را درست می دارد
 
  " فرش" و معنای   بر وزن ،ۀ عربیکلم": نطع"  
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 ور  ح   روی   ،جهان صورو از ق  چابان ت      گانستار ،ـــردونــــنبد گهای گه از غـــرف
 عین 

ار  و  ز        چنانک ،رکدامخود ه رد مرکزــگ  ه ردان بگ
 دین اه  فـــرزند ش ـرد مــــرقدـــــــــگ    

 ینو ط ۷ءام داع  ـــــــلشن ابــــــــرو بلند گس      ـاد ماه و مهرــــــمجـــلس ایجـ نیرع م  ــــمش

 رخ هفتمینــــــچ ،خــاک قـــدم شمرده شود      رفعتش ــوانـــــه در ایک ،ن علیعـــباس ب

 بر جبین ،ـالصــــر اخنهند از س شــــاهان      را شتان  ـی آســــــــکـــه داغ بندگـ ،شـــاهی

 نینط ،نرید سپهـــر بــــــــــــدر گــــنبد بلن      فگند ،یناش روز ک ور طنطنهش که،  یریش

 نیندفتر س   ،ف رفعــت اووصه ب مقــــرون      هورلوحۀ ش   ،شمت اوذکــر حه مشحـــون ب

 ینیم  ،تبتشا ر  تربت به ــالک را بـــــــــافـ      اءضی ،زهتشروضۀ با ن اق را زــــــــآفــــ

 ینام ،ناالمیـاور و روحـــــالقدس مجـروح      ال اوستکم اخــــــــســــتانۀ کآ بر خــــاک  

 نگین زینت   ،کند ،ویشخـ   ر حــرزـــاز به      سرو سپهرخ ،ـام تراــــکه نـــ، روریای س

سیف  ای   رینش س  آرای ،ندـالل را کــــــــــــــین هــع      خنگ چرخ ،ر قبول توــه بهک ،ار 

 چین وشهـست خه گشت ،کز خـرمن کمال تو      عزیز ،ودفلک زان ش تیر ،  وشهدر برج خ

 رامد ز آستینب ،ت توــــــــاعـــــــدست شج      ـربالـــایت ســـلطان کـه در حـــمک ،روزی

۳ جیش   ورانـمیرآخ
 ر زینزی ،شیدندک ،وــــر سواری تــــبهـــــ      رخ راخنگ چ ،"اقض" 

 رینـت ترا قدسدو ،ردو قبضهـــــــهـ شتندگ      رـــار مهــر زرنگـسپبا ــالل ـــــــهــ   تیغ

 زله افـتاد بر زمینــزل ،وز هیبت تــــــــــکـ      دشته ب ،توان ،نیبت گردونراندی چنان ج

 دشت کینه ب ،مله لرزه فگندیحه ی بـگاهــ      گوش چرخه ب ،لقه کشیدیره حـنعه ی بگاه

 ر یمینب ،ساخت میـت ز کشته پشته هـــتیغ      یسار بر ،واستــخیهم ،ینهسینه ک تیرت ز

 کرد آفرینیهم ،ـرین پـــاکــــــــــــآفــانج      تو ستان   شکن و جــان بر دست و تیغ صف

 حزین ،ترانو اخ کـای شد فلپ و دست بی      دراز ،خصم تو شد ه  وتــه دست کــک ،دم آن

 آفرین متمرحـــمت رح ز ،ـداـــــــبادا جــــ      بدن جدا از ،ردــت پاک تو کـکه دس، دستی

 لبرگ یاسمینــــــو گ هز الل ،فشان درهــــم      من شودچ دست صبا در ،ارــــــتا هــــر به
                                                 

 
 است" زیبارویسیاهچشمان  "و در معنای " احور"صالً جمع ا" حور. "عربی"  حورالعین"صورت دری شدۀ ": حور عین"  
 
 "زائران"؛ یعنی "ارو  ز  "است؛ پس  "زیارت کننده"که در معنای " زائر"جمع ": ارو  ز  "  
 
در معنای " طین"که ، که با موضوع مناسبت ندارد، خصوصاً آمده" ماه"در اصل دیوان . است" آب"کلمۀ عربی و در معنای ": ماء"  

 (مصحح پورتال.)را دارد، و ارتباط منطقی کلمات را به هم می رساند" آب و خاک"معنای " طین ماء و"است، و " خاک"
 
 !!!آمده است نیز" شیر"ر معنای ، که در عربی د"اسعب  "اشاره است به   
 
 "سوگند" و "قسم"درینجا در معنای کلمۀ عربی و "( یقین"بر وزن )": یمین"  
11
 "نگهبانی"و " حفاظت"کلمۀ عربی و در معنای "( چرخ"بر وزن ": )حرز"  
11
 "سوارکار"، و در معنای "فرس"اسم فاعل از "( فارغ"بر وزن ": )فار س"  
16
 را گویند" خوشه"در عربی " سنبله"، چون ست" برج سنبله"  مراد از": برج خوشه"  
1 
  ."فوج"بی و در معنای ۀ عرکلم( "عیش"بر وزن )": جیش"  

نشان می دهد و من کمبود یک کلمه را صریحاً آورده است، که  "رخ راخنگ چـ ،«اقض» ورانمیرآخ" ه شکلب را مصراع ،اصل دیوان

 ساختم، که تناسبدانسته و داخل مصراع را بهتر  "جیش"از همه  انگاشتم وو مانند آنها " فوج"و یا " جیش" وجوداین کلمۀ کمبود را در 
   (مصحح پورتال.)با کلمات مندرج مصراع دارددرست 

  
 گشتند هر دقیقه و دوش ترا قرین   شرح هالل با سپر زرنگار مهر.  الف  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com      

  ـباقاط      ر زمانــهــ ،اک توــــــــار مــــرقد پنثبادا 
 دادار   مت  نور و رحـ 

 رینـق بی۷ 

 سروان دهــرخ ،ترا ام آســــتانـــد  ــــــــــخ  

 روران رهینس ،ـــرااه تـــــــــــــارگب ارو  ز  

 

 

  

                                                 
1 
 "ها طبق"؛ یعنی "(سبق"بر وزن )"طبق"جمع "( افالک"بر وزن )": اطباق"  
  
 زوار. الف  
1 
 "بی همتا"یعنی ": بی قرین"  


