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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲۵             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۹  

 دئقصا

  ــ ۶۵ ــ

 در مدح عبدالشکور خان

 ـتور کلـــیمـدســـه گـــر ب
 بیضـا یـــد   ، بانــــاز پی ثع      مانآس ، 

 یانع 

لب  سیمین سخـــسرو 
 
 ر رانزی ،کـخنگ فل ،کش روانعید      ح ـــبص 

 در  ه تا ب ،ـد چینــــرفت      از حــــــــر یکسره گـیتی گح  یل س  خ
 یروانق 

 یکه ب ،دوده و شنگرف و سـفیداب ریخت      کـــاتب تقــدیر
 دان قهــــلی 

                                                 
1
، که نظر به روایات دینی در کوِه سینا، با است "موسی پیغمبر"و لقب "( کالم"صفت مشبهه از ")همکالم"کلمۀ عربی و در معنای ": کلیم"  

 گردید" همصحبت خدا"خدا گپ زد، و گویا 
۲
 "اژدها" یا" شاهمار"ی کلمۀ عربی و در معنا"( شعبان"زن بر و": )ثعبان"  
 
از نگاه عربی . است" سفید"، که در معنای "بیضا"و دگر " دست"در معنای " ید"لمۀ عربی، یکی کلمۀ دری و مرکب از دو ک": ید بیضا"  

 .است، که صفت مشبهه است" ابیض"مؤنث " بیضاء"مؤنث لفظی ست و باید صفت آن هم مؤنث باشد و " ید"کلمۀ 
 
 "سیمین پوست"یا " سفید رنگ"؛ یعنی "سیمین سلب"است؛ پس " پوست"کلمۀ عربی و در معنای ( به فتحتین": )سلب"  
 
 امروزی" تیونس"شهری ست در  همدری ست و " کاروان"ب اصالً معر  ": قیروان"  
 
 گفته شود" ، که در زبان گفتار ما ؛دیوات"دوات"؛ یعنی "لیقه دان"مشهور است، و " لقه"آنست، که در تداول به ": لیقه"  
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 رانبرک ،ودخــد از رخ فگـــن بــازرنگ       کق مشت  این ت   ،د روزـــشاه

 ز قــــلب افـق      چـتر زر   ،ـدیدارـــــــت پــگش
 انــــارگــــیرو ســـــخس 

 کانم صاحب عالی فـــهمچـــو ک راف دهر     ـــهمه اط رب ،فشان گــنج

 انـــمهـیاط مــمن آرای بســــــراغ مهی      انجــــــزای چـــــــروشنی افـ

 دان تهو نامش ببرد نکــکه چـــ ،آنقدر       خورشید شمت  ح کـــــخــان فل

 رم و داد و رفقـــک از شرف و از

 انـدر زبـآیدش انـ ،حـــرف نخست

 

 

 

                                                 
 
 است" آفتاب"ایه از ، کن... و " شاه ستارگان"و " خسرو سیارگان"  


