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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جوالی 1۲             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۶  

 دئقصا

      ــ ۸۲ ــ
 

 در مدح شهزاده محمود

 شیر مصفا ریخته ،نـــحش در دهـــپستان صب      سیما ریختهه اشکش ب ،سان پیر فلک بین طفل

 بر لوح غـبرا ریخته ،صدف نآب رز از زری      هرطرف کشیدهنقشی  ،کفه صنعت ب ۀشب خام

 هرجا ریختهه خونش ب ،مینز بر وز پنجۀ خور      کمین کردهزاغ شب  بر ،کین طاووس روز از روی

 بر سقف ،ها بین چون گهرزو قطره      ارۀ سیمین نگرفو   ،ــرــــۀ مشرق سحـــدر برک
 مینا ریخته 

 تهیــاقوت حمرا ریخ ،فقر نطع زنگــار از شب      سیمین طبق ه اینُپرکرد ،گنج شفق زدست شب ا

 از چشم شهال ریخته ،هرــــاشک زلیخـــای سپ      چهر شب بنمود از چاه ،روسف دلجوی مها یت

 تهبا ریخخـــورشید صه ،ر سیمین مهــدر ساغ      وی بازی صبحگهر کز ،در بزم گردون کن نگه

 خضرا ریخته بر طـاق ،تران افشان زروز اخ      دگــر انگیخته نقـش ،وشه نقــاش قـــدرـــــهرگ

 زیر در شب ۲شبدیز
 

 ریخته صحراکوه و بر  ،ابر َدی کف از دهان چون      ه طیکرد المصحرای ع ،پی

                                                 
 
 سیما. الف  
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 ریخته اآس ون رستمخ ،راب شبوز پهلوی سه      افگـنده از من بوالعجب  لبس زرین  شیراوژن

 ـوزا ریختهــر تــاج جب ،رناز درج مه عقــد پ      ت سخـا بر انجمندس ،اده گـــردون کهــنبگشـ

 ُدرهای بیضا ،رزند شهـــــبر افسر فـــ      صبحگه از اختران هر ،مهمهر و دست ه ب  دوران
 ریخته 

 صد تاج در پا ریخته ،ر قـدمــز هـندری کاسک      ممَ ه   ندرـــاسک۸دارای  ،شمزادۀ دارا ح  ـــــشهـــ

 تهما ریخ ن نور برای ،هرس ز چانوار جسته ب      سپهر عکس تاجش در که مهر از، آن شهزاده محمود

 انــــوار پیدا ریخته ،ــلور را کـــز بعد ظ  آن ن      کرده خجل دل وز دست ک ،آن ابردست و بحردل

 شـرقا و غربا ریخته ،جــهان اران بخشش برب      و کان سرمایۀ دریا ،و ابر ُدرفـشاندستش چـــ

 ـذرا ریختهـــدست عـ از ،هـــای سنبلهه بل دان      حوصله ا شده بیدری ،لهاز جـــود او وقـت ص

 خـارا ریخته بر کوه   ،از حـــکم او کبر و حسد      حصر و حد از لطفش فزون ،ددعام عامش بیانع

 ـونها ریختهز جیب خــکـ ،الش دهـدمریخ را م      افالک را نالش دهد ،دهد  دل را بالشچون عـ

 در چشم بینا ریخته ،شک رهمه خا خورشید و      و دولت همرهش بالاق ،شگردون غـالم درگه

 ـد ثـــریا ریختهعقـ ،رخ چنبریـــــبینی ز چـــ      از داوری وید سپهرج ،همسری او گر   تبا بخ

 ،اکبر خ ،وز هیبتش در ملک چین      زمین گاو۲ کرده حذر  ،ینک روز   ششل رخاز نع
 بتها ریخته  

 صفرا ریخته ه،از زهـــر ،االسداو قلبوز بیم       گـردون فتاده در حسد ،ردون جسدزان بارۀ گـ

 دا ریختهـــــاع رش بآت ،بین بارـر آتشــن ابــاو      در عـرصۀ پیکـار بین ،ردار بینــآن تیغ جوه

 ر روی دریا ریختهب ،رشـــآن ماهیان جــــوه      در برش ،ـواج دریـــاامـ ،مانند دریا پیکـــرش

 ک سارا ریختهاز مش ،ظفر رویر ست ب زلفی      زاده برـــشهــبر نیزۀ  ،رین اثم مشکـآن پرچـــ

 نقا ریختهای عُ ــرهپ ،اب دمبر کـوه قــاف از ت      مشَ حَ    رض  ۀ عامـهنگ ،مـلَ نی عَ عی ؛ـاآن اژدهـ

 ا ریختهـــــو برن ر پیرب ،ت بــــاران زرابر کف      ور بهره وان لطفتاز خ ،سر سر به ای پیر و برنا

 که سـقا ریخته زابی ،جــود تـو کـــم ه  ر درگبـ      ملَ عَ  ،شد در همه عالم ،ان کــز کــرمن نیسبارا

 ــل دنیا ریختهــبـــر اه ،راث ااو طـــوب   اراثم      را بود دولت ثمر کان ،ری شجـچتر تو آن عال

 یند زمبوس ،لکف وانتای پیش در

 ــم تمنا ریختهــــتخ ،در مزرع جــــودت ملک      لک کاالمر  

 یم و ســیما ریختهه سـم ،بهـــر نثار جــــان تو      عـید جـهان دوران تو ،ا قـربان توــای عهـــده

                                                                                                                                                        
۲
 "خسرو پرویز"و نام اسپ " نگشبر"در معنای ": شبدیز"  
 

 است" پای"درینجا مخفف " پی"  
 
 "شیرافگن"ترکیب دری و در معنای ": شیراوژن"  
 
 "جامۀ ماتم"کلمۀ عربی و در معنای ( به فتحتین": )سلب"  
 
 حوران. الف  
 
 "ابیض"؛ مؤنث "سفید"کلمۀ عربی و در معنای ": بیضاء"  
 
 .یعنی آن که همتهای اسکند را دارد" کندرهمماس"و  "همت"جمع ( به کسر اول)" : همم"  
 
 است" پرورش"درینجا در معنای " بالش"  
  
 تخت. ب  
11
 "اسپ"است و درینجا اتساعاً در معنای " اسپ رستم زال"اصالً نام ": َرخش"  
1۲
 !!!مترتب بر افسانه های قدیم است، که می گفتند، زمین بر روی شاخ گاو قرار دارد": گاِو زمین"  
  
 تنها. ب  
1 
 "هنگام رسم گذشت عسکریدر "؛ یعنی "هنگامۀ عرض حشم"به کار رفته است و " هنگام"درینجا در معنای " هنگامه"  
1 
 "ثمر"کلمۀ عربی و جمع ( به فتح اول": )اثمار"  
1 
 " فق افتدهمان قسمی، که ترا موا"یا  "همان قسمی، که امر تو باشد"ترکیب عربی و در معنای ": کاالمر لک"  
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 ر غرا ریختهــمن شع ،گـــردون فشاند اختران      شه گوهرفشان بر تاج ،و هرکس شادمان عید است

  دی  ر جب ون ازـخ      ر تو ای گردون محلبه ،لریخ و زحم ر عیده
 ربانی آسا ریختهق ،ملو ح 

 ریخته۸ ٭ غبرا ردردند اختران بر گ  که گ، چندان      را فرمان رواندر عـــالم کـون و مکان بــادا ت

 طباق را ون از خور اینچ ،آفاق راخت زیب از رُ 

 زا ریختههم اج ور ازصُ  ،رااق ه طتا بینی این ن

 

                                                 
1 
 !!!ظ گردد، تا وزن درست آیدو به تخفیف تلف است، ىرینجا باید ساكن" دال"و تشدید كه به كسِر " دیج"ۀ كلم  

٭
 ۸
 (چندانكه گردون اختران در صحن غبرا ریخته)چنین است  الف اصل ۀع در نسخااین مصر 


