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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       
  ۲112 جوالی ۲۳             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۷  

 دئقصا

      ــ ۹۳ ــ
 

 در مدح شهزاده محمود

 رائیس هردپ  ،زد  َبَره اخ  ـکـ ۳روۀر ذ  ب      زربفت قـبائی ه  ش ، یـاهش  از طــارم

 اهدشد ش
 لقائی وربت ح ،هکه از پرد ونهــن گاز      فرص ۷قت  از ت   ،وروز عـیانن 

 ائیطو    ،تردبزه بگسن سن دمـبر صح      نقابی ،تر برانگیخف چـمن ابر  ــاز ط

 دائیص ،رآوردار بر کهسد از ســــرع      اریبهـ ایـــــآرائی گله فاز بهــر ص

  ماق  ــرقۀ قخـ ۹هک  
 ید قـــبائیوشـپب ،  وز اطلـــس پیروزه      بیفگند ،خویش ر  ز ب 

                                                 
1
 "سراپرده"و " خیمه"عربی  و در معنای  ۀکلم( به فتح سوم": )طارم"  
 
 ماهی .ب  
۳
 "اوج" یا "قله"ر معنای عربی و د ۀکلم :"ُذروه"  
 
 .گویند" لم  ح  "را " بره"است، که در عربی " رج حملبُ "از  کنایه" کاخ بره"  
 
 "خنیاگر دربار"؛ یعنی "پرده سرا"  
 
 "عروس"کنایه از درینجا کلمۀ عربی و " شاهد"  
 
 "خرگاه"و " خیمه"کلمۀ عربی و در معنای  (به ضمتین": )تتق"  
 
 "ساطب  "و " فرش"کلمۀ عربی و در معنای ( به کسر اول)  :"وطاء"  
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 جائیه ر بنان ابک ریهگ ی،رقت دَ ـوز ف      سوئیه ب ،رقان بزن ندهل خــدم گاز مق

 اندام   رب ،وتاهـــامۀ کون جچــ      به نسبت ،روز شت بر  گب وتاهی شــک
 ائیرس  

 زائیرا به س وی ر  ـی و لشکدَ  رعون  ف      یرپ ک ــــفل ،درسانَ ت بـج  ح   ه  را از ـــتـ

 و عصائی ابیض د  ـی ،با راصــ ی  اموس      داد به تمثیل زمین رص خور و ظل  از ق

 گوشه گیائی رهز یخت اک برانگز خک      ست ادم عیس ،اریـــباد به س  فَ نَ  وئیـگـ

 روی و ریائی ،شاندن اواف ـرــدر گهـان      که نبود ،زادهشه ود کف  ـــد خوَ ا ابر ب  ی

 کسب ضیائی ،مهـر کند ،سر اوکــز اف      مودمح ،مرتبه کــفل قدر   شهــزادۀ جـم

 عطائی موج   ،رمشر کر قطره ز بحه      ششبخ ه  که باشد گ ،یشهپ اــآن ابر سخ

 مدحشه طعه بن قای ،زم فلکر بـنیاگخ  

 وائیلحـــنی و نه ب ،ند آوازدم ک رــهــ

 

                                                                                                                                                        
 
 است" کوه"مخفف " ُکه"  
11
 است" سفید ۀجام"کنایه از " خرقۀ قاقم"  
11
 است" فرش سبز"کنایه از " اطلس پیروزه"  
1۲
 ؛ چنان که امروز نیز مروج است"بلند قد  "؛ یعنی "اندام رسا"است و " بلند"درینجا در معنای " رسا"  


