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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 جوالی ۹             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۳  

 دئقصا

       ــ ۷۹ ــ

محمود سدوزائیشهزاده مدح در 
 
 

 ه گر گوید سخنر گردد روان و غنچـسرو اگ      چمن *اندر  ،انان تو نشــــد و دهــباشد از قـ

 تناه خــــــــــراگو و چــــــآه ،چشم مستان تو       ینارستان چــــــنگ وندو ه ،خـــال رخسار تو

 ف چمنر طر  ب ،تتو خورشید اس یزیباروی       در  ـای خ  در پ ،زلف مشکین تو زنجـــیر است

 یسو و ذقنخال و گ از ،اهـچ یر وبیژن و زنج      سن توح ـــراسیاب  ـــاف ،نهـــان ــرده پیدا ازکـ

 از روی سمن ،اهرــظ دل ه برـه دارد اللآنچـ      ست هگوید شد ،بر رخت ال مشکینهرکه بیند خ

 شکن هر از ،به خاک دل ریزد هزاران جان وصد      بر زمین ،شانیفر برــن گــــــــگیسوان ُپرشک

 لبن در  رـکّش وـهمچ ،ک لبانتاز رش رــشکّ      بگداختی ،حسن تو ،سرود خـعه ر ُبدی درگــ

                                                 
1
 !!!است از متن قصیده استخراج کردهح پورتال مصح  را  نعنوا ؛قصیده در دیوان بدون عنوان استاین   
 
 موجود نیست اصل  فیض محمد کاتباین قصیده در نسخه   
 
است، " شیر"جزء الیتجزای " شکر"و یا  "شکر" محتوی  " شیر"که  ،یندر. "شیر"معنای  بهکلمۀ عربی و "( کفن"بر وزن ": )لبن"  

 (مصحح پورتال!!! )هم مؤید این سخن است" شیر و شکر"ترکیب  ".شیر"نگاه کنیم، که منسوب است، به " شیرین"کافی ست، به کلمۀ 
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 گنناوک ف ،چون ترکمان ،زنگی از مشکین کمان      که هست ،اندم ان بدانبا مژگ شم و ابروی توچ

 تنیمس سرو ،وتد وئی قـــــــاض نیکــــریـ در      شبخروی تو ماه نور ،ـبریـر دلـــــــبر سپهـ

 یرهنپ ،تهای روح قــدسیاش نند ازر کـــــگـــ      درشت ،دکاندر برت باش ،دامی چنانازک انن

 و منچ ،ـرانتــج هجـق و رنیند درد عشنبتا       رنج عاشقیو هجر  یست دردچ ؛داند هکس چ

 منانج انجـــم اه  غ شــــــــــــآب تی ،ینــش کـآت      چــون نشاند ،ویانــــرد آب نکآتش حسن تو بُ 

 ننذوالم ضلـطف فی ،تان دولتسبُ   ۀــــوحـر        ر سـلطنتبح ُدر   ،یـــــاهوهر اکلیل شـــــگـــ

 نر  در ق   ،نهار  د از ق  ــــیارنتران مثلش نــــــاخ      که در خیل ملوک، مود آنهزاده محکف شراب

 زنر موجبح ،ر قطرهوزان هـ ،یئت دریاهس      کفشر ره از بحر قطهـ ،هـنگام کــرم هک ،آن

 ت و بدنروح اس ،کـــلا مُ مشیر او ببت شنس      شکار وت یر اسش ،تار او در دشیکپ  تئیه

 نش  رزم پ   ه ای،مش ،تاهــــای ز رزم رزمگ      نگش  پ   پور    ،چـــاکری ،اکرانتیل چـای ز خ

 یف ذوالیزنس ،ـاه توــــــلس جــدار مجــ ردهپ      زائده ن  مع ،وـام تــــعــ ۀرـــــفوار سُ خــ زهری

 یکسر مرد و زن ،تو ان احسانوگوی خکرشُ       ر شیخ و شابیکس ،ام انعام تورعه نوش جج

 منز    امُحـــکُ ،ــکوممحـ ،ــــکم تراحـــاکم حُ       ینزم ۷انـــــکُسُ  ،مــــأمور ،آمـــر امــــر ترا

۹النعشون بناتچـ      ـردون بگذردـــسقف گـ شم تو گـــر برآتش خ
 ـم  ـنظ ،م بگسلدهـــاز 

 نر  پ    

 نوط ،لطفت ۀایزمان در سازد یکرکه ســهـــ      شرتــا روز ح ،ودش اوبـــنیاز از سایۀ طـــبی

 سیمین محن ،رخ کشد مان از قرص مه درآس      زره ،وشدـــرد در پا کافتاب از گـ  جـــروز هی

  بانــــرکب ماز نهی
 ود چرخ کهنرزان شل ،روش سرکشانوز خـ      روی زمین ،ودنبان شجُ  

 تن ناگه ز ،ونــوران گـردد نگاـــنگر جگه س      سر ناگه ز ،ـردد تهـیـــــافگنان گـیره تن شگ

 ویشتنخ بر ،انرزد کمـت یالن لاه از دسگــــ      یرباران ت ،اان بارد قضــاه از ابـــر کمـــــگــ

  انــــــرگمه ه  ماو همچ      خیل اجل ،رفطوران از هـــراـــر جنگبر س
 ختنتا ،تانسآرد به بُ  

 هنگام   ، بهاب آریاندر رک یاون تو پچ

 نتپیل ادپای  ب  رب ،ــنانـــازی ع  طف ســــــمنع      قتال  

 نـج زغافــــوا ،ۀ شهبازــــب پنجز نهیــــــکــ      طرفهر ،ردد پریشانــصم آنچنان گکر خلش

 نرگ نارو  ب ،ـزان در باغـــاد خــاز بـ وهمچـ      میان معــرکه در ،رهاریـــزد از تیغ تـــــو س
                                                 

 
ه از ــ " یک بوی خوش"کلمۀ عربی و در معنای "( روضه"بر و زن ": )حهَرو"    است" بوی خوش"، که در معنای "َروح"اسم مر 
 
 "شکل"کلمۀ عربی و درینجا در معنای ": هیئت"  
 
نام داشته " پشن"یا " پشنگ"است، چون پدر وی  "افرسیاب" مراد از" پشنگپور "نظر به داستانهای شهنامۀ فردوسی، ": پشنگ پور  "  

 .است
 
 "ساکن"کلمۀ عربی  مکسر کلمۀ عربی و جمع( دومفتح و تشدید اول و  ضمبه ": )انک  س  "  
 
 "حاکم" ر کلمۀ عربیمع مکس  ج": حکام"  
۹
 شمالی اصطالح نجوم قدیم و مراد از هفت ستاره در قطب": بنات النعش"  
11
 .است" روینپ"مراد از ستارۀ ( به فتحتین": ) نرَ پَ "  
11
 "اسپها"یا " ستوران"از  ،است مراد": مرکبان"  
16
 است" زانفصل خ"مراد از " مهرگان ماه  "  
1 
 است" کارزار"و " جنگ"مراد از " تالق  "  
1 
 است" اسپ تنومند و سریع السیر "مراد از" بادپای پیلتن"  
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 دوران سخن در ،د از انجـــم و افـــالکو  ا ر  ت      نشان ،یتیدر گ ،و اقـــبال تـــــد از دولو  تا بُ 

 نانـعادا همبـ ،الکــــــــا افن بخـــت تو بتوس

 اداب ،رجیستو با بــــدر ــــاخـــتر قــ
 نتر  قمُ   

 
 

                                                 
1 
  "شده قریب"و در معنای  ، اصطالح نجومی "(افتعال"باب )"اقتران"اسم مفعول مصدر ( "محتشم"و " معتبر"بر و زن )": م قترن"  


