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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی ۵             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷۹  

 دئقصا

      ــ ۷۵ ــ

 مدح آخوندزاده ادامۀ قصیدۀ
 رینالک را نقــش ســکمت توسن افــداغ ح        ر نگینرا زیت ،شمت و دولتح هان  ــکای ج

 المتینچـرخ را حبل ،ن قــدر و جــاللتدامـ      بآالم خـــلق را حسن ،مثالت ـردونـگ ه  درگ

 االمینپر روحشه ،کتــــش کلنقاز  ستعارم        القدسنفحـۀ روح ،ـــلقتتفاد از بـــوی خ  سم  

 الم رهینــه عدوش هم ،راــلعت جــــود تخ         یرهـ ،آدم حــلقۀ حـــکم تـــرا گـــوش بنی

 افزای زمین رلنگ ،اف قـدرتحای حــلم و ق      رسپه آموز   سرعت ،یرتس زم بادـعین عــــ

 رکـن رکین ،را دلــــاخ عتو کـ پایۀ قـــــدر      سدید د  س ،را ـلمــــــــیل ظتو خ جـــــاه    ۀد  س  

 چین وشهخ ،و جوزاتیر  دخرمن فضل ترا ص      وارخ ریزه ،و نعمان د فضلرا صذل ترۀ بسف

 ـاضرشحَه کــلکت ریـ      نیرماه م   ،ک راــــــلر م  ــــیت سپهــأپرتو ر
 عینمَ  ماء    را ،لمعـ 

                                                 
 
ینجا معانی مختلف دارد، که یکی از آنها در" رهی"گفت، که  است، باید ، که در باال آمده"رهی"و در شرح لغت       زمین. الف  
 (مصحح پورتال!!!)است" نوکر"و " غالم" است، و آندق اص
6
 "پیشگاه"کلمۀ عربی و در معنای "( هد  غ  "بر وزن ": )دَّهس    
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 رینادیده قــهیچ نـــ ، ها نرَ ـآســــمانت از قَ       یره نظچ ناوردـــهی ،خترانت در نظـــــرهاا

 ظه گـوید آفرینلحهـــر ،کـلَ ترامت را مَ اح      باهــرروزه گـوید مرح ،مت را فــلکتشااح

ر  زان کلک گوهربار و ص ه اینکت      خوشاب و صد لعل روح افزاط خ زان ه اینقط  ینثم د د 

 چین ،چهره برشب  روز و از رشک لطفترا  ربح      درد ،دیده در هم سال و ودتابر را از تاب ج

 لم و ملک وحچار حرف از اول  آرام و       هست که ،جان زان شد ام پاکت چار حد را حرزن
 دین 

 بینم   رهست بل سح ،ست و نه گوهرا ه گنجیا ن      است هرگوکه گنج  ،ست اینا نه نظمرورا صدرا س

 اء و طینهای مه خرد در حجل جان   هست چون      ظلف رف وح هایاندر پرده ۷شرصیع  ت معنی و

 مدحی چنین ،اناین زمتا  "انوری" ن  زمااز       دوحی نیافتهیچ مم هیچ مادح، هیچ وقت از

 آفرینسحــر خـــامۀو  معانی در زبــانن ای      ه کی بودورن ،ست وز بخــت بلند تــــــمعج

 ـلـان نحکـــز ده ،ددور نبوَ       روزگار ،خواهد امک نچو شیری بختان را نیک
 انگبین ،یزدخـ 

 عینال و مه بادت م  س اندر ،هع سال و مبد  م        جـهان ال اندرنشان از ماه و س تا بـود نام و

 عـدت
 ورهش   از تصاریف   ،رون باداهت بج 

  اهتـدت گم
 نینس   از تحاویل   ،فـــزون باد 

 

 
  

                                                                                                                                                        
 
 .است" باغ"، که در معنای "روضه"جمع کلمۀ عربی و ": ریاض"  
 
 "روانآب " ؛ یعنی"ماِء معین"؛ پس "روان"در معنای "( ینبر وزن مت")معین"و است " آب"در معنای " ماء": "ماِء َمعین"  
 
" قرن"می کند، شاید شاعر از نتأمین  در کتب لغت معانیی آورده اند، که هیچ کدام ارتباط منطقی کلمات مصراع را( به فتحتین": )قرن"  

 (مصحح پورتال)گیرد؟؟؟خواسته ب کدام مفهوم نجومی می
 
 (مهتمم)است« احمد»این چار حرف   
۷
ه"؛ مثل هم سجع در یک جمله یا یک مصراع است هم وزن و اصطالح علم بدیع  و آن صنعت آوردن دو کلمۀ": ترصیع"   د  و " س 
د  "  .و غیرهم" غین"و " عین"، "ماده"و " ساده" ،"شوم"و " بوم"، "چنار"و " کنار" ، "هغ 
 
 "زنبور عسل"، کلمۀ عربی و در معنای "سهل"بر وزن " نحل": "نحل"شرح       نخل. الف  
 
 است" انپه"و " شمار"که در معنای " عده"یعنی ": عدت"  

11
 "اعتبار"و " اردتاق"کلمۀ دری و درینجا در معنای ": گاه"  


