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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 1۴             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۸  

 دئقصا

      ــ ۸۴ ــ
  

 عید و مدح شهزاده محمود

 ار دگر جان آمدهب ،انـــــــگکاندر تن میخوار      بلبل به افغان آمده ،تانس   در گلان عید است و

 وگان آمدهگوی چ خور ،وگان آختهچرخ چ بر      او هـم به میدان تاخته ،اختهـوالن به نرد جـم

 ـربان آمدهــیرون ز قـب ،یناغ کمـــان زال بد      بال بین عنقای زرین ،ال بینـــف ایونعید همــ

 ران آمده بر ست داغی ،اه نوــا را مپ ن بادوی      رواز مرکبان تند ،ـروــرده گک بـــــلنگ فخ

 دان آمدهرون ز زنبی ،بن  ــیر ذ  ـسته زنجـبگس      جایگاه بوالعجب در ،وده زندانی سه شبه بم

 افـالک ایوان آمده ،روانون نوشیشید چـورخ      کهکشان ،یر زرینزنج ، یانر تاج کرم قمـج  

 وئی گریبان آمدهـــگ ،نینچ یوقیس بر طبرج      طوق بین مه گردنش بر ،رگه نشینخ ت  عذرا ب  

نپروا پ   یاخـــوان ب      خور یوسف گل پیرهن ،زنالحاحب بیتمه ص  اه کنعان آمدهـــب چش ،ر 

                                                 
1
نام پادشاهان مشهور  ه جزء  است، ک" کی"جمع " کوانیان"یا " کیانیان"و " کیان"آمده است، ورنه " شاهان"توسعاً در معنای ": کیان"  

 .است این شاهان سرسلسلۀ" کیقباد"و  دهبو "پیشدادیان"بعد از بلخ، 
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 خوان آمدهم سبقــانجـ ،گشــته معلـم مشـــتری      تریگســـر دانشـاز به ،ـریـــنبد نیلوفـــبر گ

 رحص
 ون سلیمان آمدهـه چم ،نادریس انبلق ،یدـــناه      طرفش انجم انس و جان بر ،آسمان زمرد 

 دریا ،رشور لنگه کشتی و خم
 کیوان آمدهح ماّل  ،شر  در ب  ادبان انــــــب بــش      اخضرش سپهر 

 ان آمدهـهمـرنگ مرج ،رم  زاده ش  شمشـیر شه      د ماللت در نظـرآم ،هنررون در شفق ای پچ

 فرمــان او جان آمده ،سم ارکان جـــهاندر ج      شمع شبستان جهان ،طان جــهانرزند سلــفـــ

 آمده ردان رخ گچاین  ،ارگهاش از ب بهیک ق      ره اکبوسد به پیشش خ ،محمود آنکه مه شهزاده

 خوانش فلک معن عجم ،رمز کی کئرمانرواف

 وب نعمان آمدهآش ،ل جـــودش از فــرط نعمب

 

 

                                                 
 . درج شده است ،در حاشیۀ کتاب قصر و بنای عالی که به نردبان باال شوند  « صرح ممرد»معنیدر نسخة اصل   *
 .درج شده است« چرخ ممرد»

و  است،" سمانآ"مراد از  ، که"زمرد قصر"؛ یعنی "صرح زمرد" نوچ .باشد" زمرد"باید دار نیست و  کدام کلمۀ معنی" ممرد"اما 
 "آسمان سبز"آمده است، که در معنای  "سپهر اخضر" ،ترچند بیت بعدین قصیده هم و اندر. ین تشبیه را بسیار به کار برده اندء چنشعرا
 (مصحح پورتال) !!!است
 چرخ ممرد. الف 
 
 "آسمان سبز"؛ یعنی "سپهر اخضر"  
 
و هجا دارد؛ یک آورده شده، که صریحاً کمبود  "ـــردان آمدهچـــرخ گ ،ارگهاش از ب بهیک قـ"در هیئت  مصراع در دیوان حاضر   

 .تکمیل کرد" این"با اضافه کردن صورت باال مصحح آن را به 
 


