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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 جون ۲۴             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۸  

 دئقصا

 ــ ۶۴ ــ

سورختان
 
 شهزاده كامران 

 راندر کامق مزادۀ جـــــذات شهــ رب      بخشش ختان رحور فس !ادنده برخـف

 فکان دف بحر ُکنوهر صشنده گرخ      لطنتسک اوج ــــــــلتر فابنده اخــت

 رورانزرگان و سـالل برمایۀ جــس      سرویاض بزرگـــی و خیـباوۀ رون

 فشانراب گهسح و تدس ابسحر بح      یلتاره خر سدر سپهق رر سپهــمهــــ

 آسمان ،سبند کک ــاعـواره ارتفـهمـ      ند اوت بله ز بخک ،رانزاده کامشهـ

 آستان ر برس ،او دمتخ هب ورشید راخ      سته که ،رویسلک خستارۀ فشان رخ

                                                 
1
جشنی " سورختان"پس ". سرورمحفل "در معنای " سور"و  ، که نیز کلمۀ عربی ست؛است" ختنه"در معنای  ۀ عربی وکلم": ختان"  

 :در قسمت ترکیب این لغت باید گفت .نامیده می شود (در ایران")ه سوراننخت"یا  و (افغانستاندر ")وریختنه س" امروز ، کهست

از اضافی پیدا کرد،  پیوند عربی "ِنختا"وقتی با  .است" مجلس سرور"و " جشن"و " مهمانی" در معنای وی دارد وریشۀ پهل" ورس  "کلمۀ 

زبان دری بسیار است، مثالً  ترکیبات درچنین  .درآمد" ختانروس"هیئت  اضافۀ آن حذف شده به پیدا گردید، که بعد کسرۀ" ناتسوِر خ"آن 

" سراِی خواجه"که اصالً " سرایخواجه" بوده و یا" پِل خمری"که " خمریپل"و یا  بوده" صاحِب خانه"که در اصل " حبخانهاص" کلمۀ

  .بوده اند
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 نادخ ونچ ،ر او تیرهه پیش افسب دباش      ره نور مهک ،لتفل دومح عابنده شمت

 اسبانرخ پچــ ،الل ترالس جای مج      کش رعهج ،ررا بحوال تاغر نای س

 زبانف تو یکوص هب انهالک هفتگاف      هتجو یکر تامه ارگونه بارکان چــ

 و کان رصول بحتو محواد ج پیش کف      است رصرگذر باد ص رب هکا ون مشتچ

 کهکشان و ورشیدالل تو خیمه جبر خ      ــــنابطـو به در آرزوی مــــرتبه ق

 اننش هن ،اقده در آفم مانه نام نغاز       استعیشه سرخیل که وشن مبارک تج

 وانت جو از دول اصلرای پیر ح از      عمیمس ب ست ست بس عظیم و سروری سوری

 گلستانه اری ببهباد  ها زهغنچ ونچ      نشاط نیز ست ه شگفتۀ شادیها همدل

 وانز استخرق مغای عج هناهید را ب      چرخ بزمه زان بربان شده ریرم مطاز ش

 طیلسان دهبگستر رهای سفجه رجا به      گاه چرخرابز ا تریوی مشی طدر ط

 وانار خفلک روزگ ،ردینن زمصح      تاب شمعن آفلگـ ،هارمینچــــرخ چ

 خوانمدح کلک ،ناردن ازک فهنگام وص      تز اسعاج که، دیح شاط بهش نآرای

 یزبانم ،زادهم و شهـان تمام عالمهم      هست هک ام نباشد دروگونه عمت چنع

 ود نهانرب شمغ هکار برق آشاز مش      و شام انتاب صبحاب جهتکه آف، ندانچ

 تراناخ  هیالجش ز ،نندا کـب بقکس      رر سپهب که، رییۀ عمـرا عطبادا ت

 ه و چون وهم بیکرانر بیکرانکف ونچ      منبسط ،ـالل توو جـ ز  ـعاط م بسئدا

 رود مایۀ سروبه ک ،انفزاج ورن سای

 جهانر وش باد بخو بارک منده و فرخ

 

                                                 
 
    (مهتمم دیوان)فروبردن= ایالجش. ب  

پیوست شده  (غائب مفردصیغۀ )اضافیمتصل ضمیر به حیث " ش"است، که با " هیالج"مگر در شرح این لغت باید گفت، که اصل لغت 
 (مصحح پورتال).تواند،کرده می تأمین مصراع را  مفهوم درست، تعبیر همین تنها .باشد" طالع"و " شگون"در معنای " هیالج"است و 


