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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۰۲12 جوالی ۰۲             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۴  

 دئقصا

      ــ ۰۹ ــ
 

 در مدح خلیفۀ سوم قصیده

 گشت قبای عنبری خــــــــرقۀ زرکِش جـــهان،      وطای اغبری۰، مهر 1دوش چو گـــرد طیلسان

 ظــــــالم درگــــرفت، آئیــنۀ ســکندری  رنگ      در شــکم ُخـــــــــم زمین، گشت نهفته جام جـم

 عصای موسوی، جانب گـاو سامری همچــــــو      آسمان ِظــــــلِّ زمــین کشیده شـد، جـــانب ثورِ 

 ز زرِّ جعفری بــاز چــو گنج شایگـــان، گشت      رهی نطــع فـــــلک ازو تهی، بـود چـو کیسۀ 

 جــام میان مــی بود، مــاه و شفـق، چو بنگری      نشان بود رســم بــود کــه جـام می، ساغـر زر

 جــرم ستاره اخــگری دور سپهـــر مجـــمری،      (بهــر دمــاغ خــاکیان، کــرده به بزمگاه شب)

ۀ فلـک)  ( تـــا به کــنارۀ افـــق، زورق مهــر خـاوری)      (برج سپهـــر آســـمان، بــــرده ز ِقـــمَّ

                                                 
1
 .کلمۀ عربی ست و به لباس فراخ و کشال روحانیان و بالخاصه راهبان زردشتی گفته شود"( باننرد"بر وزن ): "طیلسان"  
۰
 "فرش" معنای کلمۀ عربی و در( به کسر اول: )" وطاء"  
 

 زنگ. الف  
 
 !!!، که همیشه خالی ست"رکنوجیب "یعنی  ؛"کیسۀ رهی"و  "نوکر" و در معنای کلمۀ دری: "رهی"  
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 مشتری همسر و جـفتِ  گشته به عــــقـد دائمی،      ل َمهِر خود کنددان که حـوت را، داخـزهــره بِ 

 نون قلــــم زند، کلک سپهـر سروری کـــز بـرِ       تیر بـه صفحۀ ظهـــور، آمـده همچــو نقطه ای

 پیش بود چو بشمری مدحـت او ز کیف و کـم،      چــــــار محـترم ثالث راقـــم چــــارمین رقــم،

 ، پر شود ازیفصل دَ  طرف چمن به      ، بــاد به بوسـتان بردبـــوی اگـــر ز خـــلق او
 گل طری 

 شد ز زحــل و مه ترا، مهـر به زهـره مشتری      ای رخ دلفــــریب تـــو، رشـــک بــــتان آذری

 بیِد معــــــــــلق آمــــده، غـیرت سروِ       در چـــمن سهی قـــدان، پیش قــــــد رسـای تو
 کشمری 

 دام ز زلـــــف مشکبو، دانـــه ز خـــال عنبری      مـــرغ دل جــــهانیان، صــید تو شـد، دگر منه

 اذفـری ات، دفـــتر مشک  داد به باد طـــــــره      و خاک و گل عارضت، ریخت به آب آتش رشک

 وریبـــاز به عکس مـــه نهـد، نور به مهر خا      عکس رخ تـــو در ُمحـــاق، ار به رخ قمر فتد

 غاشــیۀ      مهـــر چه و حــقیقتش، بـــاز به دوش می کشد
 جـــمال تو، در خـــم چـــــرخ چنبری 

 پـردۀ ماه بردری آسمان، تا چـــــــو کـتان بـــر      !بــــاز ز پردۀ کـــتان، رخ بنــــــمای مـــاه من

 ـــاد ز من نیاوریـی چـــند تـــو از رِه ســـــتم،      خورم چـند من از فــراق تو، خـون جگر همـی

 شیــوۀ مهـــر ساز کــن، درگـــذر از ستمگری      جفـــا منه  سر ز خـــط وفـــا مکش، پـــا به رهِ 

 کــز بن گـوش بنددش، چـرخ میان، به چاکری      ، بِر شهی1۲داد َبَرم ورنه ز دست جــــــور تو،

 سای او، گشـته َعلَم به محــوری رایت عـــرش      ه در آسمان دینک ، آن11قــــــاسم جـّنت و سقر

 بیشۀ دهــــــــر را کند، صولت او      هیبت او ُمبارزی عــــــــرصۀ ُملــــک را کند،
 غظنــفری1۰

  چــار خلیفه رکــن      شرع سقف آن صاحب دیــن چو یکـی بنا بود،
 دان، کــرده به هم برابری 

 ـرمـح طائر فکــــــر کی رسد، در
 بط نرسد به قعــــر بحــــر، ارچه کند شناوری      مدیح شان 1

 باد به کـــــــــام او همی، سیر سپهـر اخضری      زند در رِه حب شان قـدم، هــرکه به صدق می

 دوَ وان، که بود ز دشمنان، باد به دهــــــر، تا بُ 

 همه شادیی بری از همه راستی بــــــرون، وز

  

 

                                                                                                                                                        
 

 (در نسخۀ کاتب موجود نبودسه مصراع باال )  
 
آمده بود، که " تری" در دیوان حاضر. گویندرا " باطروات"و " تازه" در عربی" طری"است، چون " گل تازه" معنایدر " گل طری"  

 .تصحیح گردید" طری"به 
 
 .برخیزد" کاشمر" ست، چون بهترین سرو از" کاشمری"مراد از " کشمری"  
 
 منسوب بدان" ریاذف"است و " ربویپ  " ربی و در معنایکلمۀ ع"( اکبر"به وزن ": )اذفر"  
 
 "پرده" کلمۀ عربی و در معنای: "غاشیه"  
1۲
 "دادخواهی کردن" یعنی" داد بردن"  
11
 "دوزخ" عربی و در معنای کلمۀ( "سفر"بر وزن ": )سقر"  
1۰
 است" شجاعت" و کنایه از" شیرگری" در معنای" غطنفری" ترکیب دری شیر را گویند و" در عربی" غظنفر"  
  

 ركن ها  
1 
 "ستایش" کلمۀ عربی و در معنای: "مدیح"  


