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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی ۷             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۸۱  

 دئقصا

      ــ ۷۷ ــ

 علی عسکر خان خط   در وصف   

 ه از ممدوحل  و خواستن ص  

 رینـرمان تو خنگ چرخ را نقش سداغ ف      ینای جــــهان فضل را آورده در زیر نگ

 المتینبلرخ را حـدست چ ،جـــاه تو ندام      المآبسنـل فضل را حـاهـ ،تو ۀ قـــدرد  س  

 االمینــر روحپــ ،لکترش کپ از ستعارم        دسالقدم روح ،لقتــۀ خ  ـــتفاد از نفخــسم  

 ینره ،ـوالت راـــنـ بـــار نکشاندامن دام      رهی ،اللت راشان طوق جکردنگـردن گـ

 در زمینقرار ان ،لمتاز لنگر ح   ه ایحلق      تاب اندر سپهرش ،ش عزمتاز آت ه ایشم

 و ث  غ از هرچه ،شاکر لطف و عطایت      بزرگ و ردخ  از  هرکه ،ذاکر مدح و ثنایت
 ینمس 

وج  جأر روی مدزمت انـع
 حصین حصن ،ناندر پیش آشوب زم حزمت      سدید د  س   ،نت  ف    

                                                 
1
 "چاق"؛ یعنی "غث"نیز کلمۀ عربی و متضاد " سمین"و " الغر"کلمۀ عربی و در معنای " غث  "   
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 رخ برینـر چپیکـ ،از بیم قهرت  شرتع  م      نیرمهـــر م   تابش   ،تیأور رــاز ن  سمقتب  

 رزین  یأرت از رفک ،نتمح آثار  یماح      ر بلیغــیت از فکـأر ،تحامی اسباب راح

 آفرینخامۀ سحر ،۷تو آری در انامل ونچ      صدف در زرین ،حل را مهررم ز  ج   حل کند

 برینعن زلف ،ستا وبانهمچو بر رخسار خ      است یر پای فکرتکان زنج ،مشکین تو طخ

 ینسیر کلک آتش ،خاک و بنگر زا آبرگو       باد هخطش ب افیص از دجله رفته آب ک، آن

 بینب چشم بگشا و ،گو نراگ دم از خواب یک      باج ی کلکش گرفت از هنداز ن  ه نیریزک، ناو

 اندر یمین ،ان را نبودسلیم کانچنان خــاتم      روشدیدم در انگشتش سپرتوی از خاتمی 

 احت خلد برینس فشان در گل چون شگوفه      گونو کافور دیدم خوش خطی ،بر نگین آن

 ط مبینق خــلوح شف بر ،یاض صبــحاز ب      ست هتانگیخ ،آسمان یرک دبــگفتی از کل

 واله
 ینوهم نقاشان چ ،از طرح نقوشش زعاج      مطاطان روحروفش عقل خ در شکل 

 

 (ادامه دارد)
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  .گویند" آجوج و ماجوج"در زبان عوام   . کوتاهقد شبیِه انسان، ولیات خیالی، و مراد از موجود اند، کلمات عربی "مأجوج"و " یأجوج"  
 
 "اقتباس شده"در معنای  ،"(افتعال"باب ")اقتباس"اسم مفعول از مصدر کلمۀ عربی و  "(مختصر"بر وزن )": مقتبس"  
 
 "لرزان"و در معنای "( افتعال"باب ") ارتعاش"کلمۀ عربی و اسم فاعل از مصدر "( ممتحن"بر وزن ": )مرتعش"  
 
 "ترصیع"، در مصراع اول ــ صنعت "حامی"؛ متضاد "محوکننده"ی و در معنا" محو"کلمۀ عربی، اسم فاعل از مصدر ": ماحی"  
 
 "باوقار"یا " متمکن"و در معنای ( صفت مشبهه)کلمۀ عربی "( زرین"بر وزن ":  )رزین"  
۷
 "سرانگشتان"یا " نوکهای انگشت"، و در معنای "انمله"کلمۀ عربی،  جمع ( عساکر"بر وزن ": )انامل"  
 
 تبریز. الف  
 
" فاعل"بر وزن " واله"چون اگر قرار باشد، که . تلفظ گردد، تا وزن برهم نخورد" ژاله"و " ماله"و " الله"درینجا باید بر وزن  ":واله"  
شاید هم در زمان شاعر نیز این . مختل می شودتلفظ گردد، چنان که اصل صرف عربی حکم می کند، عروض مصراع " های ملفوظ"و 

 (مصحح پورتال!!!)ه استی گردیدکلمه مانند امروز غلط تلفظ م


