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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 جوالی ۴             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 
 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۸  

 دئقصا
      ــ ۷۴ ــ

 در وصف شب و مدح آخوندزاده

 فـــرش عنبرین ،اش قضا افگـندر  ـدست ف      زمین ل  ظ   دوش کاندر خــیمۀ مخــروطی  

 ینزم ن شبستان  ـصح ،دپرده ش پرده اندر      سپهر طرف گلستان   ،حجله شد حجله اندر

جر  برجها دیدم د  
 
 ینچ چون طرحر و  ص  ر اندر و  ص  دیدم ها ه فحص      بحر چون موج ،جر  اندر د   

 ینر بستی گمان نقش یقو  یت ص  ترت ه بهگ      انـای گمـپـ ،ینج بستی یقر  د   تقسیمه ه بگ

 نینس   اویل  تحاز  ،قصوری ن صورتارد ین      هورش   تصاریفاز  ،توریمت ف  ن قسانه در

 عین ان حورسه ب ،مت و انجن  مان چون جآس      صدف کردار  ه ب ،ر گردانگوه اختران چون

 چین خوشه ، ذرادست ع خرمن مه گه شدی از      شمه کرس   ،زاو  چشم ج   شب  لکح  گه شد از م  

                                                 
1
 "ته هاپ"یا " درجات"یعنی ؛ "درج"؛ پس است" ۀ زینهتپ"، که در معنای "درجه"ر کلمۀ عربی مکسجمع ( به فتحتین": )درج"  
6
 "میل سرمه"یا " کشیدن میلچوب سرمه"و در معنای  (سرمه)"حلک  "اسم آله از "( محور"بر وزن )": مکحل"  
 
در . نیز نام یکی از بروج است" جوزا"؛ چنان که رجی از بروج فلکی و یا نام ستاره ای باشدباید نام ب  " عذرا"پیدا ست، که  بیتاز سیاق   

، چنین ه استدر نجوم قدیم دسترس کافی داشتخود که  ،شاعر اند، کهاز حدس بوده نمی تو ردو .تمشرحی بدین معنی نیافمگر فرهنگها 

 (مصحح پورتال)!!!باشد هارائه کردمفهومی را 
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 اندر کمین ،یل کمـانخ ،انبیرا از جـ رتی      کمان یر وت ،کمین اندر ه ایوشگ اه را ازم

 تینآس ،رک پ  ــلنج فان را از زر و گمأتو      آستان ،ل برحت ز  ر تخرقـدان را از سفــ

 نان نازنیناز سیمین ت رپ   ،دمرگهی دیـــخ         عذاران گلر از زیبارخپ   ،ـلسی دیــدممجـ

نانچ کاخیدر  خورشیدطرف  یک      وازن بربط ،نینبزمی چ رطرف ناهید د یک
 نشین مسند ، 

 آفتاب تدر پیش تخ ،د از شرفخوان   می رههز  

 دح شمع مجـلس شرع مبینم ن درر مشع

 

  

                                                 
 
 پر خط و خال. الف  
 
 چنین. الف  


