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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی 11             

 پورتال: حیح و شرح لغاتتنظیم، تص 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۵  

 دئقصا

       ــ ۸۱ ــ

مدح محمود و شکایت از انتظاردر 
 

 

ۀ جــــاه تو ز آفات، پناه      ای ز رفعت زده بر ذروۀ گردون، خرگاه  خــــــــــلق را ُسدَّ

 افواه مدحت، از زمـــــزمۀ قصۀ ـــــّرمخُ       روشن از شعشعۀ مشعل جـــاهت، ابصار

کــــرده تقبیل  
 
 جباه ، به  ُرفته خاشاک سرای تو خواقین      یونوانین، به عُ ـبساط تو خ 

 تو سبک، کوه گرانسنگ، چو کاه لمح دنز      ، چو کوهسبکسیر گران، چرخ پیش عزم تو

 وصول منزل قــــــدر تو، بیرون ز      امثال ـــک جـــاه تو، فارغ ز ُعـروجفلــــ
 اشباه 

                                                 
1
 (مصحح پورتال)عنوان نظر به متن انتخاب گردید. دیوان بدون عنوان آمده استدر   
6
 .است" بوسیدن" کلمۀ عربی و در معنای: "تقبیل"  
 

اعراب کلمات غیر عربی را به قواعد خود جمع می بندند، گرچه . است" خاقان" جمع عربی" خواقین"و " خان" عربیجمع " خوانین"  

و دری زبانان را نشاید، که کلمات غیر  کلمات ترکی اند" خاقان"و " خان" .چنین شیوۀ اعراب پیروی کنیم ما مردم الزم نیست، ازمگر بر 

شاعران جداست، که به خاطر تنگ بودن قافیه و آهنگ کلمات چنین کارها و ازین  اما حساب. عربی را به قاعدۀ جمع عربی، جمع بندند

 (مصحح پورتال!!!)ه می دهندبه خود اجاز بدترها را
 
 "نواصی" یا" پیشانی ها" ؛ یعنی"جباه"پس  .ست "پیشانی" که در معنای" جبهه" کلمۀ عربی و جمع: "جباه"  
 
 "ماننده ها"و " لاامث" یعنی؛ "اشباه"پس . است" مانند" که در معنای" بهش  " کلمۀ عربی و جمع (به فتح اول و های ملفوظ: )"اشباه"  
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 ت، ناله و آهاز رشک کف  به فلـک َبرشده      خششآن همه بذل و ب با ر و دریـــا راــاب

 دوتا کرده ز چه رو پشت فلکپس چو پیران       ر نخواهد، که دهد بوسه به خـاک  در  توگ

 ود آید، به سر راه  گناهعــــام تو خـــ وعفـ      ود آید، به سر  کوه  نیازخــ ف جـــود توکـ

 اهبه گو چه حاجت ،ز روشن شود از مهررو      چه حاجت به بیان و شود از مدح،نام نیکـ

نَّت انهـــار و بـ      دح و ثنا، مستغنی ستاز م الق تولیک اخ اغ جّنت چــه کشد، م 
 میاه 

 به راه ر آواز بود، چشمرا گـــوش ب دهبنـ      ؟تا کی دومت،ــی تشریف قـسرو را از پـ

 اهژده خــواص درگــــرسانند به من ممی       دوبار روزکه هر، نون بیشته کهف هست یک

 اش، آگاهی بهم دار وهمـــی  شم بر راهچ      !!!کلـــبه بیارای و َمن ه پای برون !که هال

 چـــو سراپردۀ ماه عـت،شود امروز به رف      ُیمن قـدم خـــــــان جهان ان تو زکه مکــــ

 و دل هـــردو پر از زمزمۀ وا شوقا انجـ      ؟دکان من همه روزه درین فکر، چه سود از

 کاله فلک، سوده ن فخـر بر اکلیلاه ازیگـ      کرده مقام حل،اه ازین مژده بر ایوان زُ گـ

 رفت از راه برون سالک صحت این وعده،      که از غایت طول ارت ُکندم یأس،ه اشگــ

 کند، ان شاء هللا یم درین وعــده وفـا مهـ      بر وعـدۀ خویش ید، کهد امده گه بشارت

 بند فرومانده، چو یونس در جان درین
 و یوسف در چاهچ رورفته،ف ردل درین بح      حوت۸

 ده از شـاخ مطالب، کوتاهیم شــــدست سع      در راه مقاصد، اعـرج ــزمم شدهپای عـــ

 از تّری و خشکی گیاه، ه غمچ ابر را خود      فارغ ، خوشمنر من و دیدن تو خود از فک

 ت و بسیاری جاهرط جـالل اسکه نه از فـ      ن تغـــافل که رود در حـق من، می دانمای

 وة، اال باهللول و ال قـــــــــچیست الحــــــ      سستی بخت و از، هست از سستی بخت من

 اهاه و پگه بیگر، چتا بود وصف مه و مه      وقت بیوقت و چه چه و روزشب  ذکرتا بود 

 نیرفلک باد، مُ  ربال تو چـــون مهاقـروی  

 لِّ زمیندای  تو چون ظ  روز اعـ
 باد، سیاه 

 

 

 

                                                 
 
 "باال شده" ؛ یعنی"بر شده"و " باالشدن" یعنی" برشدن"  
 

 "آبها" ؛ یعنی"میاه"پس . است" آب" ، که در معنای"ماء" جمع بیقاعدۀ عربی کلمۀ( اولبه کسر ": )میاه"  
 
 .ماهی بود ست و مصراع اشاره دارد به روایت قرآنی، که یونس پیغمبر در شکم" ماهی" کلمۀ عربی و در معنای" حوت"  
 
 "زمین سایۀ" ؛ یعنی"زمین ِظل  "  


