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 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جوالی ۲۵             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۹  

 دئقصا

      ــ ۹۵ ــ
 

 شهزاده محموددر مدح  ایضا  

او وصف خط   و 
 
 

 ه و ماهیم ،یرانــــــتو حـ رۀ خـــط  در دائ      مسند شاهی ،طرمی خــــــرا گت کــای کل

 یاف الهـــــــطله ا  هم ،و پیداک تـــــوز کل      نایعار صـــــــه آثهم ،و پیداـط تـــــــاز خــ

 واهیــگ ،رخــــد از چـلک اینک دهتیر فــ      در آفاق ،ک توــــــکل تائی  یکـ ر دعــــوی  ب

 اهیو یوسف و چ  ه و قاهرهو چ    ن  جیا س        سته و خامه ـه و صفحر  ـج  و م    هلمـآن مق

 ناهیم   نس از ج ،ودش بب دانــــدر مـــذه      ویدج ،کس اگر مثل تو ،قالح و  ابقاز س

                                                 
1
 (مصحح پورتال)مده استآ" ایضا  "گردید، ورنه در اصل فقط راج خاستقصیده از متن " عنوان"  
۲
 "قلمدانی"عربی و در معنای  ۀکلم"( مطبعه"و " مدرسه"بر وزن ) :"مقلمه"  
 
 "یخانهدبن"یا " محبس"کلمۀ عربی و در معنای "( شمر"و " کبر"بر وزن )": نج  س  "  
 
 "مقهور"متضاد  ــ "قهر"ــ اسم فاعل از مصدر  است" غلبه کننده"و " یره شوندهچ"که در معنای " قاهر"کلمۀ  نثؤم": قاهره"  
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 یباه  م    ،امــــب از ننس ،او ب  ام از نســــنـ      ؟راد بشر کیستاز اف ،اشمجـز هاشمی و ه

ودا      یرت ،لکـوان فدر ایـ ،وک تـــکلرت از غی  ی و سیاهیخط  م    ،گانزد گـردیده چو س 

ر  س بر ۹یــکـــ      بزرگان ،و گفتنده در مدح تک ،ست ریدیــ
 اهیش ب  را منصــت ،ابت  ک    

 تناهی   ،که این سلسله را نیست :تـفدل گ      و نهادمـــپا چ ،تــــــطف خلۀ وصسلس در

 یاهیب به ســـک  ر  م   ،ستا ل آب حـــیاتـــب      شماردن خـط ،ـردــــل خــــن سلسله را اهای

 کماهی   ،دۀ مدح توـــو از عهز کلک تــج      ؟که برآید ،ودـند مدح تو و خو کک تـــــکل

 خود ز کرده ،ود اوت ختیر اس      فوق نه در ،تو ت نظیر  ک نیســفل ت  حتدر 
 پناهی رمش  

 ه خواهیک ه،که فرمائی و هرگون ،حکمره      سر ،لمـبنهاده ق ،ـرمان توـــــــط فـخ رای ب

 اهیـالی و جو م منصبی ،فتچ صــــاز هی      نزد دم ،نظم خامه درین ز وصف خطتج

 اهیم ب  ل ؟؟؟چه گوید ،ر جز از بحردر بح      خــط آمد ای  دری اهی  م ،لمــــــــــو قآری چـ

 یزائی و نکاهــــکه فــــ، بـــادات بقـــــائی      مال استـــباب کــــالزم اسـ ،امـا نشو و نت

 رض  خ  م     ،ر تون عملشــــــگ !!!ر بقــااز اب

 باهیت به ،تصمشتی خک ،ناــر فــــدر بحــ

 

                                                                                                                                                        
 
 است" ذشتهگ"، که در معنای "سابق"؛ متضاد "آینده"کلمۀ عربی و در معنای " الحق"  
 
" نهی شده"و در معنای " نهی"، که اسم مفعول از مصدر "(منفی"بر وزن ) "هیمن"کلمۀ عربی و جمع ( "تباهی"بر وزن )": مناهی"  

 .است" منهیات"ع سالم این کلمه مج .هائی ست، که شرعاً نهی شدهرمراد از کا" مناهی"است؛ پس 
 
فاعله"باب )"باهاتم  " مصدر عربی و اسم فاعل کلمۀ( "نافیم  "و  "القیم  "بر وزن )": باهیم  "  و  "مفتخر" نیعی ؛"مباهی"؛ پس "(م 

 "لندهاب"
 
 ("افعال"باب ")خطاءا  "ــ اسم فاعل از مصدر " ء کنندهیا خطا "خطاکار"کلمۀ عربی و در معنای "( فتیم  "ن وز بر) ":م خطی"  
 
نادا"، که به حیث است" که ای"مخفف درینجا " کی"    .قرار گرفته است" م 
11
 "کاتب"کلمۀ عربی و جمع  ("المّ ع  و   امکّ ح   و  ال هّ ج   و   ارجّ ت  "بر وزن )": ک تّاب"  
11
 ست" یهاتنم" آن علافاسم ، که "انتهاء"کلمۀ عربی و در معنای ": تناهی"  
1۲
  "طور شاید و باید"یا  "حقش اداء شودچنان که "عنیی؛ "حقه ی  کما ه  "مخفف " کما هی"  
1 
حح به مصو از طرف  ردریحا  کمبود هجاء دا، که صمدهآ" رم پناهیش شته زود او گت ختیر اس" به شکل دیوان در اصل مصراع این   

 .تصحیح شد "تحت فلک"آمده بود، که به " فلک تخت"ین بیت، کلمۀ مصراع اول ار د !!!تکمیل گردیدباال  تحال
1 
 "شاداب"و  "سرسبز"کلمۀ عربی و در معنای  ("مؤنث"و " مذکر"و  "مشخص"بر وزن )": رض  خ  م  "  


