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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی 1۷             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۱  

 دئقصا

         ــ ۸۷ ــ
 قصیده در مدح پیامبر

 
ای "از حمد  بعدو در اول کتاب  ،لفای راشدین  خمدح  در ،متعاقب آنئد این قصیده با قصا)

، اما تعامل خورد هم میچه ردیف قافیه براگر .دمی آی "ه زنجیر فلک پای زمان رابسته ب

 (.چنین است

 
 ردریردۀ نفس بپ ،ت دلدسر به ـگوش مگ      نبریر چر تو سپهب ،در  ر د  رده بپ ؟که پیش    

 ریتوانگ  ـۀچماه ،یرکشـر بـــــا به سپهـت      !خـیمه به ملک فقر زن ،نیاهر اغـیز ز شخ

 مـــاه دوهفته ساغری ،آســـمان ندت درتا ک      درکش و درگذر ز خود ،ودیزم بیخب رساغ

 مینس رۀتن ب
 پروری  هرا چبره  این ،خویشتنز بهر خصم       کمینرگ فناش در ــگــ ،بود 

                                                 
1
 .قره درست کنندشکل هالل از طال و یا نولی در اصطالح سر بیرق را گویند، که به  ،است" ماه"اصالً مصغر ": ماهچه"  
6
آمده است، که نه تنها بی مورد " سیمین"در دیوان ". فربه"و " چاق"کلمۀ عربی و در معنای "( کریم"و " وزین"بر وزن ": )سمین"  

 .است، بلکه وزن را نیز مختل می دارد
 
 (از پي قوت خصم خویش این بره را چو برخوري)سخة اصل چنین درج گردیده این مصرع در ن  
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 نگذری خویش ار تو ز ،ه یار خویشرسی بب کی      یم راهـوادی نفــــس ن ،نزل یـــار را بــودم

 گــران همی بریبر د ،ده ظــن دشــمنیبیه        من جان بـود ترادش ،ت توپرس نفــس هـــوا

 رخوریب   باغ  خوش تو ز ،چون رسدم میوه وسم        توقـل ـــوخته بـاغ عس ،سدـینه و حش کــآت

ل  ر ه بك ،كوش      ای تهب دیو گشمرک ،رتیت فطپس زه ای ک  رینطنۀ بـرابط ،یزن کـــم 

م مــــــزن از ،برآب دالوران مـ      دام تنه ب ،راته تبس ،و راهــزنصم تو دیخ  د 
 دالوری 

 ه چاکریاو ب در   رب ،انمی ه ایته تو بسآنک      چاکران تو هست ز ،رکشیبر و سه کبا هم

 پرینس راه مــــراد  ،نان اوـــشی عـــا نکت      رونرا ز ره برده تب   ،ونن طبع واژگــتوس

۷تا نگـرفته ،ۀ راه خــویش کـنتوش
 نبریو سپهـر چاز ت ،ویش راعاریتهــای خ      از پسب 

 ـکریزنـــــان لشـراه ،ر راه منتظـــرس بر      قبع از یماند توو  ترف ،دمت صبحافله وقق

ی  اعم ،ائدی گــریزت ز قنیس
 شرع رسول ،ندک یهم ترهه رو ب      دیده بسته را ۸

 رهبری 

 ـاتمۀ پیمبریخــ ،گشــته زمــــان دعـــوتش      تر ازله ز دفک آن ،بس  اشمی ن  ۀ هــخــواج

 جـالل او رم  در ح ،درا رس   درهائر س  طـــ

 رتبۀم ،رفو شـزت ــه عــبا هم
 بوتریک  

 

 

                                                 
 
عنی ؛ ی"برخوری"پس . استحاله کرده است" برخوردار بودن"ت است، که در زمانۀ ما به هیئ" وردنثمر خ"در معنای ": برخوردن"  
 "برخوردار گردی"یا " ثمر بگیری"
 
 «آب دالوران مریز مزن دم از دالوری»چنین آمده  اصلمصرع دوم بیت باال در نسخۀ   
 
 .از همین مصدر برخاسته است" رهسپار"کلمۀ و ؛ "طی کردن"کلمۀ دری و در معنای ": راه سپردن"  
۷
 تا که نگرفته. ب 
 
 .است" کور"کلمۀ عربی و در معنای  است، که آخرش الف مقصوره": اعمی"  
 
 :ه استدآمبدین شکل دیوان حاضر  در اصلورنه است،  صل که به تصحیح مصحححا، راعصماین   

 «شرع رسول رهبری ت کــندکــ ،رره هـــبـــ رو»
 
11
 .است، که از نگاه دین اسالم باالترین مقام ست" سدرة المنتها"اد از مر": سدره"  
  

 که برتری. ب  


