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 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی 1۵            

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۹  

 دئقصا

        ــ ۸۵ ــ
 در مدح شهزاده محمود

 (تجدید مطلع)

 هان آمدهـــرم پنوز ش ،ریروی ترا دیـــده پ      ابان آمدهورشید تـخـ ،بریدل ای بر سپهــــر  

 ارخ ،اسدانـلت حدر راه وص      جسم و جانوصلت طواف  ،نسا کعبهتو آمد وی ک
 ـیالن آمدهغ  م   

 یب  س ،طبق سیمین ه دروئی کگ      شفق ست ممدوح   صبحی ،سبق رد از گله ب  رویت ک
 آمده نصفاها 

 عنوان آمده رایطغ ، رمگسنت را منشور ح        رکار قدروک پاز ن ،گـــر تنهـروان فـای ابـ

                                                 
1
س همه به به کتب لغت و در رأکتابخانۀ پدر فقیدم  درهشتم مکتب، که از صنف  نهای بسیار قدیم و به احتمال قویاز زما": نمغیال"  

 :استچنین به یادم مانده " مغیالن"پیدا کرده و همیشه از آن استفاده می کردم، در شرح کلمۀ  سدستر" غیاث اللغات"

ساقط گشته و بدین شکل از اول آن " الف"بوده است، که بعدها  "یالنغ   م  ا  "کلمۀ عربی و مخفف ( به ضم اول و کسر دوم")مغیالن"

جمع عربی کلمۀ " یالنغ  "را گویند و " مادر"در عربی " ما  "معنی می دهد، چون " غولها ادر  م"؛ یعنی "ام غیالن"و . کرده است استحاله

 .می گرددبه ضم اول و فتح دوم تلفظ  در تلفظ عام وطن ما "مغیالن"کلمۀ  .است" غول"عربی 
6
   .باشد" امروزایران " و فارسکشور در " اصفهان"نام قدیم شهر که است، " اَسپاهان" بمعر  " اصفهان" و" سپاهان" بمعر   ":صفاهان"  
 
 نگر. الف  
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 آمده نپیچا ویشخ بر ،وی توک منبل ز رشس      تو وز م شک خوشتر بوی ،ویرت گل روی تای غ

 غلتان آمده ؤلؤیل ،دفیمین صس ف آنر  ط بر       خزف دارد چو گوهر بر ،شرف وهرگبر گوش تو 

 یالن آمدهارنج گـن  ،رینت ای پدر باغ حس      یشترتا مه چو از مه م   ،بریز دلخ کزن سیمین

 اه تابان آمدهبر م ،تنون مشک خو چوی تم      سمن روی تو چون برگ   ،در تو چون سرو چمنق

 آمده و درمانل توص ،انن درد را در یک زماو       نعاشقا ر جانز بها ،تانس   رت جانست هج دردی

 دهمآ انم  اقوت ر  ی   ،بتـا را لدلهـ ،ریحــــتف      در بند چــاه غبغبت ،تبت و ابر از تا پدله

 لطان آمدهزم ساز ب ،زاـــیم جــــانفوئی شمگ      آرد نسیمی سوی ما ،بافت صبگیر کـز زلش

 آمده رمانفه لکی بم ،انر زمهاسکندری کش       اننشکندری اسدارا ،ــانـمکـ زادۀ داراــشهـ

 از ذروۀ ،ه مهرآنک مودشهزاده مح
 از ،اهش را سپهــروان جای      سپهر چارم 

 دهاکروبان آمخ 

 حلز   ،چرخش هفتمین برکز محل  ،اللیج ردونگ

 هندوی دربان آمده ،لات از عمـباهد م  با ص

 

                                                 
 
 تاریخ کیوان .الف  
 
م  "    "یاقوت اناررنگ"؛ یعنی "انم  یاقوت ر  "؛ پس است "انار"کلمۀ عربی و در معنای ( به ضم اول و تشدید دوم": )انر 
 
 "قله"یا " اوج"کلمۀ عربی و در معنای : "روهذ  "  
 
 خاک بوسان. ب  


