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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       
  6112 جونهفتم              

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۵  

 دئقصا
              ــ۴۷ــ

غیر صریح "ِدوحمم"
۵

 

 رراغ عقل منو  چ ،و نظمتس پرتز عک       ر معطراغ دهدم ،کلکت ۀزهی ز نفخ

 رو  روح مص ،منظ  دانبا ی تو درــوافق      سمعقل مج ر،ـان شعــو ز ارکـت  املان

طبعت مله کرده رستم  یک حه که ب ،ای ربهضه ب
 رمسخ   ،مــار نظدی ، زلصم مزلخ سپاه       

                                                 
1
 اما، ن ذکر صریح نام ممدوحبدوده است، آم "بیگلربیگی یزد، محمد تقی خان"در ادامۀ مدح  ، که در دیوان عنوان ندارد،این منظومه  
 باید شاعر بوده باشد و خوش خط او، که معلوم می شود شعر اینز خالل ا
 
   گشت معطر. ب   
 
 
 ("منقله"بر وزن )"انمله"ــ جمع عربی " سرانگشتان"، کلمۀ عربی و در معنای (سالسل)بر وزن ": انامل"  
 
 (مصحح پورتال)آمده است، که درینجا بیمعناست" آبدان"در اصل دیوان ". بدن"جمع عربی کلمۀ عربی ": ابدان"  
 
 رستم طبع. الف   

 
باید گفت،  !!!است" متزلزل"و در معنای  "(زاء"به فتح هردو )"لهلز  ز  "عربی از مصدر اسم مفعول  ("مسلسل"بر وزن )": مزلزل"  

به کسر هردو ")زلزله"شهور ، در حالی کلمۀ م("هفعلل"از باب )است" جنبیدن"یا  "لرزیدن"معنای در " زاء"با فتح هردو " زلزله"که 

گرفته هردو ، از نگاه ساخت صرفی و معانیی، که از می باشد" جنبش زمین"یا " رزش زمینل"و در معنای عربی کلمۀ که نیز "( زاء"

هردو را یکی ورزیده و  گوید، درین قسمت غفلت که در بسا موارد، درست می" عمید"فرهنگ . می شود، باهم کامالً متفاوت است

می و  دیده ایم  همه د و همان زلزله ای ست، کهارمفهوم اسمی د ای که "زلزله" .ساخته استو مخلوط لوط ه و موضوع را مغدانست

است و  "اسم"د، دو کلمۀ متفاوت می باشند ــ اولی فرق دار اولی است و از نگاه حرکات با" مصدر" ای که" زلزله"با  ش،شناسیم

 (.... خانۀ او ست، نوشته بودکتای که در "عمید"حدوداً سی سال پیش در حاشیۀ این اشعار، مصحح این یادداشت را ) ".مصدر"دومی، 
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 امه آذرـشکسته خ ،اری کلکتکرز سح      انیۀ مده صفحــدری ،ز نقشبندی طبعت

 ۷رشه  و آفـتاب مچ ،ععروس مقطو نوچ      روس مقطععو نوچ ،نظمت ۀقطعرسید 

 روهر ازههفت گ ، رجیک د  ه رده بمقام ک      تابان کوکب هفت ،رجشت به یک بمقیم گ

 ه مضمرهم ،ظ شافیشالفا در سمشفای ج      دغمه مهم ،ابیات وافیش روح در ذابع

 رپیکرواق دو از ،ذشتن مدح تو بگز یم      دآم هردس  ه اک بخ ز ،رتفک ۀه پایمرا ک

 چمن ز اللۀ عبهر ،ون رخ خوبانچ شگفته      نبش نسیم بهـاریج ،که شود ،اهمیشه ت

  ار  مط سبز و ،اد از بهارب واض فیض تری

 رر معط  ده اغدم ،ار  مطــ اضوزان ری

 

  

                                                 
۷
 .سرخ= سهر. الف   

 "شهرت یافته"و در معنای  ؛است "(تفعیل"باب ")تشهیر"مصدر اسم مفعول  ("رمصو  "و  "لم  مک"بر وزن )"مشهر": همولی در شرح کل
 
 "هصندوقچ"و " جعبه"کلمۀ عربی و در معنای  "(:برج"بر وزن ") درج"  
 
 "تازهتر و "و  "شاداب" ، در معنای "مبرا"بر وزن : "طرام"  


