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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جوالی 1۱             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۹  

 دئقصا

         ــ ۸۸ ــ

 قصیده در مدح خلیفۀ اول

 سرو به پیش تخت گل، بسته میان به چاکری      اغبری ساطباز فگـــند در چــمن، چـــــرخ ب  

  دل ز هــــــــزار دلربا، برده به ناز و دلبری      ـلوت چمنـشـــاهد خــــــ ، تتق زمــردین وز

ری  کس
 
 رومی و زنگــی زمـان، کرده به هم برابری      لتعد  م   قانط ته میان، بس ــرخ برچـ 

 سروری به سرو رسا م،ل  تا شده در چــمن ع        ار هیچ گلـــریش ز خ اشده هــیچ سینه ای،ن

ز زیج   ـا، کــرده برونقض ـــم  کلک منج  
 
ر بر سر        گل  صفحۀ ُشم 

 و مشتری هرو م   هم  ، صد  

 گرد سپهر چنبری هسـت چـو گــردش شفق،      نیسم خـوش اثر یش، ازرد خـوـگردش الله گ

                                                 
1
 ".آسمان"کنایه است از " تتق زمردین"است و " خیمه"به ضمتین در معنای " تتق"  
6
تشبیه کرده که " کسری"را به " چرخ"درینجا شاعر . است، که به عدل مشهور بوده" انوشیروان"مراد از ( به الف مقصوره")کسری"  

 (مصحح پورتال!!!)است:" کمربند"در معنای "( ط"به کسر اول و تخفیف ")نطاق"کمر را با کمربند عدالت بسته است؛ و 
 
 "تأمین عدالت"در معنای " َمعدلت"و " کمربند"در معنای " نِطاق"  
 
 "رصدخانه"بات مسائل نجومی استفده می کردند؛ توسعاً در معنای را گویند، که از آن جهت محاس" جدول نجومی"به کسر اول، " زیج"  
 
 مراد از وسیله ای ست، جهت شمارش و محاسبۀ ستارگان" صفحۀ شمر"است و " شمار"مخفف " شمر"  
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 خاوری غنچه سر زند، از گل و باغ   خـاصه چو      ل و غنچه هر نفسـوزد، بر گ باد بهـــار می

 تان آذریاغ می کشد، نقش بــــــــــر رخ بــب      گون صـدف کبود زین با،ص انی  امۀ مـــــــخ

 کندریینۀ ســـئـربا، آــــــــــــروی بتان دلــــ      نظر درآیدتبه  انگـر، تر و ثم لــــس گعک

م  ــــــــلیمـــدح خ      گوش گوش کن ن  ز بلبالن، از بُ  خیز و سحر  ناگـریث  ط  ــــــفۀ اول، بر ن 

 ت  ـــفا، با شه  تخص دا که ازـــُهــ پیر
 یاوری ،کرده به کار ؛همرهی ،ارکرده به غ      اصطفا 

 یکی پا  ،برش، کـرده سپهرنکه به پیش م  آن 

 ریمجاو  ۸ک ل  کرده م   خاک درگهش، بهآن که 

 

 

                                                 
 
" تخت اصطفا". "مصطفی"است و اسم مفعولش " برگزیدن"عربی و در معنای " افتعال"مصدر باب "( احترام"بر وزن ": )اصطفاء"  

 ( مصحح)ست" اورنگ پیغمبری"و حاصالً " اریکۀ برگزیدگی"مراد از 
 
 . تفسیر می کند" آن که سپهر پیِش منبرش، یکپایه ایستاده است"معنای این مصراع را مصحح   
۱
 (مصحح!!!)تلفظ گردد، تا قافیه درست آید" واو"است، درینجا باید به فتح " واو"که اصالً به کسر " مجاوری"  


