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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جوالی ۲۲             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۶  

 دئقصا

      ــ ۹۲ ــ
 

 نقی خان صف شب و مدح علیودر 

 ع شــد انجــم از گــرانیمـــبـــرو ج      ی نشانیچو شب برزد از ظل ارض

 زیر دخانیبه نهـــان شد چــو برقی       ورشید تابانــــدرفــش درفــشان خــ

 رمانیهـــــو قهور گـــردد ازــه مقعلم همچو شاهی      ک ،مـه از کـوه برزد

 تانیوســـکشا بـدل سب اراستـــــــه      بیر  جم    ک زانجـــم و جــــویبار  ــــفل

 گهـــر ریخـت بر نطع پیروزه سانیزمانه       جـــــــنکه گنجور گ ،تیتو گف

 انیمـــــر کـــشید از پــی مهـــزعفدر      م ،بقو یــا چــرخ در الجوردی ط

 ود در فــرو رفتمی هـر زمانیـخه بز اوضاع گردون       حیرت من از فرط

 تانیس رخ گله ب ،روید تازه سـقه برخ       ریآن پ ،ه درآمد ز درــــکه ناگ

                                                 
 

ه"   ر  ج   "کهکشان"کلمۀ عربی و در معنای ": م 
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 تانیـهرۀ دلســچـپری ،ـاریـــــــــنگــگلـعذاری       ،رکشیس ،وشیـمهــ ی،بت

 اتوانیذرۀ ن ،ـورشید راــــــــو خـدم      چـــدوی ،هستم و بــر سر رز جـــا ج  

 جانی ،با جسم وـدر آمیخـت با من چگه       و آن ،آغـوش بگشاد رصد مهه ب

 باری زمـانی وزیـــن غربتت نیسـتن چونی و در چه کاری      هابگفتا که 

 رانیامـــچو من ک ،در اقلیم عـــزتکه نبود       زن ،ـرممـخ ،بگفـتم خــوشم

 انیـدلــــم مرزبــ ،ـانیـبه ملک معــ    ــــرتم آفتابی  فک ،ـنــــــر اوج سخــب

 مانیاوکی در کـــنــ ،ام امهـــخــ ی  فـلک را      ن   یر  ت ،مـــــــــــنظـ ه  شمارد گ

 ه ورص مــــقــ ،رپیشم      بـــرو ب ،ک خــوان پیروزه بنهادهـــــلف
 هربانیم  ۲

 یزبانیم ،کـــلون فـ      که باشد مرا چـِل   الحمد ،تر اســــــککنون جـای ش  

 که دارم چـــو درگاه صـاحب مکانیاست زیرا       ز غربت چه رنج و زیان

سمی  
 آستانی ،دشم باشــــهــرخ ن  ــکه چـــاعظم       خـــان ،ـمـــــــام دهــام  

 رانیصاحبق ،ون توقرن همچ صده بردون      ــگـ  راناتــــارد قکه ن، ا آنای

 ردبانین ،راــاه تــــــــصر جــــبود قق      ب  ــط  م    رخ  ـــــــه چک ،تابیتو آن آف

 رانیدارد ک ،وـــاه تـــــــــه اقلیم جـدارد کناری      ن ،وود تــــــجــ نه دریای  

 ادبانیب ،آسمان ،ریــــــــنگل ،ت      زمینـز رفـع ،تت راــــــشتی همـبود ک

 آسمانی ،ی در زمینـد همـــــکه گنج      ؟گزهر سته که دید ،جاهت جز ایوان

 آشیانی ،باز الـــــــنگقانع      که سازد به چ ،دان نیستبوتر بـــدلت کـــز ع

 انیو نش نام ،ـورشیدــــــآثیر خــزان را      ز تـــار و خــــد بهکه باش ،ااال ت

 !!!ادامور بــــــمع ،تان جــــاه توگلس

 ـزانیـــــــخ ،ادشوز آسیب گیتی مب

 

 

 

                                                 
۲

ل داریم "نگهبان آفتاب"و " آفتابدار"و  "صاحب آفتاب"یعنی  ؛"مهربان"است و " آفتاب"در معنای " مهر"درینجا    ث  ؛ چنان که به م 
 (مصحح")کشتیبان"و " باغبان"
 

 "همنام امام دهم"؛ یعنی "امام دهم سمی  "و " به اسم"؛ یعنی "سمی"  
 

 جمع سالم آن" قرانات"و " ستارگان به هم نزدیک شدن"کلمۀ عربی و اصطالح نجوم قدیم و در معنای " ق ران"  
 

د"بر وزن ": )مطبق"   ر  ؛ "ب قم ط  "است؛ پس " طبقه طبقه ساختن"، که اصالً در معنای "تطبیق"کلمۀ عربی و اسم مفعول مصدر "( م ج 
 "طبقه دار"یا " طبقه طبقه ساخته شده"یعنی 


