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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       
  6۱12 جوالی 1۱             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۴  

 دئقصا

       ــ ۰۸ ــ

عاشاز نرسیدن م   وهو شک محمود در مدح  
 
 

یط  حم  
 
 آصف   ،رمـلطف و ک 

 ن و زمنآراسته زمی ،وی تأکـــه روی و ر      کان و زمانم 

 نر  ماه و پ   ،ندا ی آن روشنـــل  ـــــجـه از تک      آن بخت ،ریم دادــو ک ورـــخـــدای شک رات

 وطن ،ردهـــــــیوان و مــاه کبر آستان تو ک      مدد ستهارباب جـاه ج   ،وران تـــــز چـــــاک

 الکن  ،ق دهرایۀ جــــاه تو نطــه وصف پب      رجاعـ ،های م  و پــدر تـــادی قـو طــــی  ه ب

 روشن ،شم دوستانچ ،وز نـــور طلـــعت ت      تاریک ،منانروز دش ،وت رایت   ـــل  ــــز ظ  

 ارزن ،تت فشانده استـــایر بخـه پیش طــب      رد  بلکه دست ق   ،الکـــــــر افاره نیست بتس

                                                 
 
 کنونی   حالت "قصیده" ول آن حذف شده باشد، تابه نظر می رسد، که قسمت ا یو از طرفمنظومه در دیوان بدون عنوان است  این  
 ننظر به مت ضرحا نوانع .دباش آنادامۀ  ۀ قبلی ست، پس نمی توانددو چون در بحری متمایز از قصی .را به خود گرفته است" قطعه"

 (ح پو رتالمصح  )!!!گردید بخانتمنظومه ا
 
 " با احاطه" در معنای "محیط"؛ پس "(افعال"باب )"احاطه"مصدر از کلمۀ عربی و اسم فاعل ( "مرید"و  "حیلم  "بر وزن )": حیطم  "  
 .است "رمسلط بر ام"و 
 
 .به کسی گفته شود، که مسلط بر علوم غریبه باشد و کارهای خارق العاده کندو کلمۀ عربی ست ": آصف"  
 
 "نگالل و گ  "در معنای  ،ر عین وزنب عربی و کلمۀ نیز " الکن"و " لنگ"کلمۀ عربی و در معنای "( اکبر"بر وزن : )" اعرج"  
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 دامن ا ت یش،ـــریبان خـــوــد سپهـــر گـر  د        هربه پنجۀ م   ،ر صبحدمتو ه ـاهک جز رش

 مملکت چو بدن همچـــو روح لطیــفی و تو      و سلطنت چـون سقف رفیعیتو همچو رکن 

 ر درهمچـو اب ،ت جــــود کفتوقـ به      اره در پوالدــــو خهمچ ،روز رزم دلته ب
 بهمن 

 صد خرمن ،ون نیم خوشهذل تو چـنزد به ب      دریا صد  ،ون نیم قطرهـو چبه پیش چشم ت

 سخنو یاس از ق ،ستا رونبـ ،وارم تـمکــ      ساب و شماراز ح ،ستا زونفـ ،تو ب  واه  م  

 ان کهنآسم ،ندـرح نو افگـــــــکـنون که طـ      !اقـــدر کــفل !روراس !مکــــرمتا سحــــاب

  منااّل  ،تسزده  سر رو بف تـــسعی لط به      دریـــق ،رکسیــــهـ کهنه وو نز مخلصان 

 چمن ،بوده ای تو سبزـــــه زآب وفــک ،رام      ماند ،ـمـــزان غـــــــدر خــه انک ،دارروا م

 است و قصۀ سر و تن نجر و گرزحدیث خ      ویان راـــــنگجکه ج ،۰ارمزـــهمیشه تا بگــ

 غـــبه تی ،رز و بریده بادــه گـب ،ادب تهشکس

 ردنگ ،رامت تدــــــخـــ ،نهدکه آن ن ،سری

* * * 

 

 

                                                 
 
 .به نظر نخورد اصل فیض محمد كاتببیت فوق در نسخۀ   
 
 .را می دهد" برفکوچ"معنای " بهمن"ی و از طرف است" دلو"؛ یعنی سال مهشتی ماه یازدزرد  به حساب " بهمن"  
 
 ذره. ب  
 
عیناً به شکلی که در شهنامۀ  ــ نیز آمده است" گزارش دادن"معنای ، که در "گزاردن"ــ از مصدر " گزارش بدهم"؛ یعنی "بگزارم"  

 فردوسی آمده است


