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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 می  ماه   ۲۵           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۳۸  

 دئقصا

            ــ۳۴ــ

 شهزاده محموددر وصف 

 م در سفرئای داپبی ،رب ــر وـــــــحـــمیان ب در      ر و برالی بحوی نیست خ کز ،چیست آن سیاح

 ر شور و شرپ ،رانـــوهون باطن بدگباطنش چ      و خال  طپر خ ،انخر  ون ظاهر زیبارش چظاه

 ت سرک دارد هشــــلیـ ،سر نباشد بیش از یک      یاپ ـجـــــدارد پن لیک ،ر تنچ بــــــا ندارد هیپ

  ر چون سپرو گه مدو   ،دنگون خل چـه مطو  گ      چون کمان جو  ه معـــو گ د چون کمندع  ه مجـگــ

 اجت سیم و زرو او را نه حـ ،ها را مالکــگنج      ــانم خـــان و و دشمن ازو بی ،ی را دشمنآدم

 ۲و قارون معتبرزاران خــــلق را سازد چصد ه      انیک زم ،ــود بـرگشایدگنجـینۀ خـ ــر در  ــگـــ

 گرـــبر جه آید ک ،تر از تیری زخــــم او مهلک      امــاشد از رخکه ب ،یتر از سد   کمعهـــد او محـ

 نندش فرق سرور بشک ،ندـود را نشکــعهــد خـ      دسته دش بعه ریب آرد کسیف سون واف ر بهگ

                                                 
 
 سپهر. الف 
۲
 "پولدار"و " ثروتمند"در معنای  و بالخاصه دری کابلی،  ، مگر در عرف زبان دری ما"اعتبار با"لغتاً در معنای ": معتبر"  
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 رو  شاه نام ـتــــــــتخـ ن به پیشم شتمکه ک، آن      هرکسی داند که چیست ،اجتنامش چـه ح گفتن

 ـر و برـشان بحـــر و تاجــدار بحگوهـــــر رخـ      ربــرق و غشهـــریار شـ ،شـرقمتر تــابان اخ

ر  ی  ن  
 مرو ق پرتو شمس  ،مقتبس از نــــور تاجــــــش      ه هستک، ـمود آنـشهزاده محـ ،یرج شهب  

 ودت مختصرپیش ج ،مانــنع ن ودیث معـای ح      اهت مستعارنزد ج ،ای شکوه خـــان و خـــاقان

  آستر ،ـامتــرخ اطلـــــس بر قـــبای اعتصـچـ      بان  دهتشامت دیصار احح ـرم کیوان برــــــــــج  

 نرو ه ضلـف ،وف تـلط ته ازدر و قیمت یافــــق      دریـا و کـان ،ود توته از جـضعف و ذلـــت یافـ

 اهت کمردرگه ب ردونگ ،توز مناطق بسته اس       ونمص ،دورانته ب شش جانبوادث گشته حاز 

 رشود ارزان شک ،ارختو شک  شود نطق ونچـــ      یطشود لرزان مح ،ون فتد کلک تو در جنبشچ

 ازی گهرازی عبیر و سنگ را سـاک را سخــــ      را بنگریــو صحـ بر کـــوه شم تربیتچه گر ب

 را کـند زیر و زبر ،ردانقبــــــــۀ گــــردون گــ      پیش ار نیاید آب حــــلم ،رار تـــــــــآتش قهــــــ

 راز روز دگ ،تـــرا هــــر روز  ترخبــــاد فــــر      دیث روز و شبحـ ،باشد  نس  ل  افــــواه و تا در 

 ارگاهت از شهــان بگـرفته گنجچــــــاکران بــــ

 کوبیده سر ،سان ارم و جـــــاهت ـاسدان عزحــ

 

 

 

                                                 
 
 .ندککه برج را روشن  ،باشد" چراغ"از  درینجا مراد ؛"هدرخشند"در معنای عربی و  کلمۀ: "به فتح اول و تشدید و کسر دوم")نیر"  
 
 "استر"؛ یعنی "آستر"  
 
 شته و تلفظ می کنند، که غلطنو "ئونمص"آن را وطنداران ما . (صیانت شده)"مون و مطمئنمأ"ر معنای د (اوبه تشدید و")مصون"  

 !!!است    
 
 معنای "لسان" ربه حیث جمع مکس   تا از آن، که یا باید به کسر اول و فتح دوم باشد، یا به ضمتین، "لسن"در شرح و . دلش. الف  
 ربی را بهعشاعر ترکیبات  .ست"انهاده"و در معنای " فوه"ع جمکه  ــ "فواها"ــ معطوفش  کلمۀ وایگرفته شود؛ به فح "لسانها"   
 حکمیباید در زمینه اینست، که . نمی شوندکند، که در کتب لغت عربی سراغ می  و استعمال صرف عربی، ساخته بر  تسلطقوت    
 (پورتالح مصح  ).نمایدو توجیه  را تضمین مفهوملفظ و  صادر شود، تا لوقمع   
 
 


