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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی 1۳             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۷  

 دئقصا

      ــ ۸۳ ــ
  

 محمودادامۀ قصیدۀ مدح شاهزاده 

 (با حفظ ردیف و قافیهو  گردر بحر د) 

 بر مشک سارا ریخته ،ـور ترــیا جـهان کافـ      بیضا ریخته ر  د   ،صبح عـید از گنج گــردون

 ـفا ریختهانـــدران مهــــر از شفق شــهد مص      صبح گــوئی کاسۀ شیر است بر خوان سپهر

 سقف خضرا ریخته بر ،ها زابرو شده هرشح      سبزفام  در زیر سقف ،ای صبح چون فواره

 بر جسم عنقا ریخته ،ـان اژدهــــاـکــــز دهــ      آتشی شفق چون ،چون عنقا صبح ،شب چو ثعبان

 اخ گلها ریختهشـــ از ،ده آفتابـــــــــــتا دمی      نادر   هاـو اختران گل ـون گلستانـآسمان چــ

 دریا ریخته ، هـــر زمان از جــنبش این سبز      گرداب غـروبه ب ،صدهـزاران زورق انجم

                                                 
 
 چرخ. الف  
 
 در او. الف  
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 عمدا ریختهه ب ،شب را خون زنگی   وز شفق      تیغ صبح از کینه تیز ،آسا کـرده روز رومی

 (دارا ریخته خون ،غ سکندرـــــمد از تیــــاک      شدند دارا اسکندر و ،روز و شب گوئی مگر)۳

 و صحرا ریخته بر كوه ،مرحمت و نور عدل      شاه ي تاجئكه گو ،سان جهان زان ن درمهر تابا

ر   ،مـــاه اوج شهـــــریاری  از مهـــر دریــا ریخته ،سمانش اخـــــتراناک      نتـبحــــر سلط د 

 حسد بر کوه و صحرا ریخته رد  ـــحــلم او گ        کان پرداختهو بحر  ،جود او از گوهر و زر

 عقـــد ثریـــا ریخته ،زیــــر نعــــل مــرکبش      شهزاده محمود آنکه چرخ ،شهزادگان خسرو  

ر بیضا ریخته ،صـــبح در بـــزم صـبوحی  ها بر صحن غبرا ریختهرعهــبـاده نوشان ج      د 

 نانگشته چون صحن ج   بستانصحن 
 ن خضرا ریختهـنقـــل آب صحــهای  هصحن      می از عکس 

 مانند زلیخـا ریخته ،دهـر اشک از دیـــــــابـــ      صبوح وقت ،چمن گل چو یوسف رخ نموده در

 لعل ،دحــــی در قــــاز صراح      صراحی در کنار ،قدح در کف ،ساقی مهوش
 ا ریختهمصف   

 ز مینا ریخته ،ر بر بــاده در ساغرکف نگـــ      و مـروارید در کــان بلور لعل  ـر ندیدیـگــ

 ثریا ریخته  و ممزوج ،ـورشیدـحـــل شده خ      تو گوئی بر افق ،دح ریزانـقـ باده با کف در

 ریخته ــل  ـــــــنــور تجـ ،ط بوستانــــبر بسی      از آفتاب ، پیشــامـــــرج جـــــآفتاب می ز ب

 سیم سیما ریخته ،زهــــره اندر پای مطــرب      خـــم و الغـر شده ،مه ز رشک چهرۀ ساقی

 زلـف چلیپا ریخته ،حـــلقه حـــلقه گـــرد رخ      ــاز کـــرده دلبریـآغـ ،دف چو رخسار بتان

 هم خمیده قامت و هم گوشت ز اعضا ریخته      هر زمان ،ناالن هـــردیدگ ،چنگی پیر ناتوان

 ذرا ریختهـــــبر سر ناهــید ع غـیرت ـــرد  گ        ر چنگاز تا ،غانـــن چنگی برآورده فـــناخ

 سودا ریخته ،وز مغـز ،محترق گشته زحــل      و زحل چو خورشید ،آتش و عنبر به مجمر در

 اشکش عاشق آسا ریخته ،با هـــمه معشـوقی      شده وانگهی گـریان ،سوخته پروانه را شمع

 همتا ریخته مثل و ـزادۀ بیــــــــــشهـــ ت  هم        مهر کآب   ،سان مه بدان جام زر بشکسته قدر

 دارا ریخته از تاج ،ـرـــــگهــ ،در سم اسپش      که او ،زاده محمود آنـشه ،سرو باغ سلطنت

 عرا ریختهجـــای سیم ش  ه کز کـرم دســتش ب      سروری سپهر   ر  ــمهـــ ،خسروی اوج   اه  ــــم

 در پا ریخته ،ر تاج سر جمشیدـــوهـــــــــــگ      الی همتشــست عد ،که در کشورگشائی، آن

 ـل یغما ریختهــــدخ ،حـــاصل چین برفشانده      کـفت ،رم کردنـکه هنگام کـ، قدری ای فلک

 نـور اسما ریخته ،تا برو از عـــرش اعظـــم      از هفـت آسمان رفته برون ،افسر جـــاه تـــو

 آب دریــا ریخته ،وانگه ،ردهان ب  ـــــرونق ک      گوهرفشان ،هرجـا شده ،بخششت دست دریـا

                                                 
۳
 .موجود نیست الفصل این بیت در نسخه ا  
 

نان"    !!!این کلمه عاماً مفرد پنداشته می شود، که نیست. است "جنت"کلمۀ عربی و جمع ( به کسر اول": )ج 
 
 "صاف کرده شده"؛ یعنی "(تفعیل"باب ")تصفیه"ر کلمۀ عربی و اسم مفعول از مصد" : ُمَصفّا"  
 
 !!!استعمال شده است" ندیده ای"درینجا در معنای " ندیدی"  
 
 "زوج شده"کلمۀ عربی و در معنای ": ممزوج"  
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 حل مسیحا ریختهک   ،خـــلق را در دیـــده کان      ر درایــــذک ،مل  ا برآورده ع  ــموکبت هـــرج

 زا ریختهـــو  اکلــــیل ج   برکشیده گــــرد و بر      از ماه نو ،روز رزم ۸اعـتنانت ـورـخـ توسن  

 بر لوح غبرا ریخته ،تر رفـیک جهان شنگ      ـون دشمنانــــز خ ،سیمابی در کفت شمشیر  

 بر وادی و صحرا ریخته ،ردــها چون گ  کوه      گذشته بر خیال ،سنگت ـرز آهـنینـــــگـــ باد  

 ریخته   عاداــاران م  ــــــبــ ،صمـــبر سپاه خ      مانند ابر اندر بهار ، کمان ت چــاچیــاز کـف

 اعدا ریخته بر قلب ،رتـــــتا شرار از خنج         است پنهان گشته ستهج  آهن  چون شرار از سنگ و

  گشته قـتیل ه ایفرق
سته امان ه ایرقفــ      گشته اسیر ه ایو فـرق   کاال ریخته ،ردهجان ب   ،ج 

 ریخته ۳ احـاذام م  ــــــل هنگـنگاـشیر را چـــ      که در میدان تو ؟دو  ه ب  ـصفت چـ دشمن روبه

 ریخته   ذرار ازین ابیات ع  یک جـــهان شک       انــــــزادۀ واال مکـــدر خدمت شهـ ،این منم

 فـــرسوده هرجـا ریخته ،همچو تقویم کــــهن      ان سخنــــــــم بزرگــــنظــ زین قصیده دفتر

؟خوشاب که این نظم ،کو رشید و صابر و عمعق
 و بخـــارا ریخته   آب خــوارزم و ســمرقند        

 بر خصم پیدا ریخته ،ـم نهان بادا ز توـــــغــ      تا بود نـــام و نشان از شادی و غم در جهان

 و اعضا ریخته رسوده بادا جسمـدر غمش فـ      گاه هیچ ،ـره از شادی مباداـــدشمنان را بهــ

 جهانکاندر  ،بادا ترا عمری چنان !!!خسروا

 اجزا ریخته ،  صور ـــگکوه را بینی ز بان

 

  

 

 

                                                 
 
 "خورشیدعنان"؛ یعنی "خوراعتنان"؛ پس "عنان داشتن"و در معنای  کلمۀ عربی ": اعتنان"  
 
" شاش"است و اعراب آن را معّرب ساخته " تاشکند"که نام تأریخی " چاچ"باشد و " چاچ"ساختۀ کمانی ست، که ": چاچی کمان"  

 .گویند، در ساختِن کمان شهرۀ آفاق بوده است
11
است و " باهم از عداوت کار گرفتن"آمده است، در معنای " ُمعادا"که درینجا به شکل " مفاعله"کلمۀ عربی و مصدر باب ": ُمعادات"  

 "ُکشت و خون"ع در معنای درین مصرا
11
آمده است، که کمبود یک هجا را نشان می دهد، ازین رو « سته پنهان گشتهچون شرار از سنگ و آهن ج  »در دیوان حاضر به هیئت   

 (مصحح پورتال.)به شکل باال تکمیل کردم" است"آن را با اضافه کردن کلمۀ 
16
 است" کشته"یا " مقتول"و در معنای "( قتل"از مصدر صفت مشبهه )کلمۀ عربی "( بخیل"بر وزن ": )قتیل"  
 ۳
 .آمده است" حاذام  "است، که درینجا به شکل " مقاتله"و " مقابله"کلمۀ عربی و در معنای " : م حاذات"  
  
ذرا"مگر درینجا      اغر  . الف   !!!است" بی مثال"و " بکر"است، که در معنای " ع 
1 
 شعرای بزرگ متقدم است" عمعق بخاری"و " ترمذی صابر"و " وطواط بلخیالدین رشید "مراد از   
  
 خوارزم. ب 
1 
شاعر آرزو می برد، که شاهزاده محمود تا ". کوه ها را پخته پرانک می کند"است، که گویند " صور اسرافیل"مراد از " بانگ صور"  

 !!!روز قیامت زنده باشد


