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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 1۹             

 پورتال: تنظیم، تصحیح و شرح لغات 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹۳  

 دئقصا

      ــ ۸۹ ــ
 

 دوم ۀدر مدح خلیف

 ضریعرصۀ چرخ اخ ،تهی یل شبخز ماند       رایت مهر خاوری ،ر زد از افقصبح چو س

 و لشکرتاخت چ ،هانخیل سفیده بر ج
 همچو درفش سنجری ،ت لوای شب نهانگش      غزان 

 از و دلبریـه نهم با ،رــــــس پردۀ سحـدر پ      روس شبگشت نهان ع ،اهد مهر بین کزوش

 ل  ــت این گئهی ،گشت چـــو گلشن ارم      اش و ز خنده خنده زد ،بر فلک صبح ی  ورح
 ریگ   

 د  ــــاهدر بر ش ،ماناز آسس دهــــــشعب
 ـن  ــپیرهـ ،انـرد قبای مشکســــکـ      زمان 

 ریف  ص  ع  م   

 شم  چ
 نی بریگشت ز روش ،تاب راـو آفـــــدید چــ      شب نگون حل  بود ز ک   ،اختران ضریر   

                                                 
1
 "اغز" یا  "غز"رکان تــ  ر تاریخ رول بازی کرده انددکه  مراد از قومی از ترکان،": غزان"  
6
زبان عامیانۀ کابلی هم در . "آتش شعلۀ به رنگ"و " آتشی"یعنی " گری"و است  "آتش ۀشعل"یا  "آتش"در معنای  (ضم اولبه )": رگ  "  

که  ،"ررس می کندگوشهایم گ  "و یا گویند  "ررس سوختگ  "یا " کرده سوخت رِ گ  "یا " ِر آتشگ  "این کلمه ترسب کرده است؛ چنان که گویند 

 .استدیگر محروقات مراد از صدای سوختن چوب و 
 
 جهان. ب 
 
 ".زردرنگ"کلمۀ عربی و در معنای  "(مسلسل"بر وزن )": عصفرم"  
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 رق شد از شناگریـغــ ،اه ناگهـــانزورق مـ      ۀ فلکم  ق   ه ب رفـــت ،صبحـــدم موجـــۀ نور  

 ش لنگریـرده زمین  ــکـ ،ـر بادبانـمهـــ ۸ۀق  ش        مانر محیط آســبحــ  ،سان مهــر فلک سفینه

 همچـو دل صنوبری ،ونــوی نشیب شد نگس      و صنوبر چمنـهمچـ ،د به پاه ب  ن کزمی ل  ــظ  

 سروری ـت  ـر تخس رب ،فۀ دومـــهمچـــو خلی      قـر افاد بـــپـــای نه ،ه راستیدوم ب ـبحــصـ

 یافته سبزی و تری ،شخونسیم  چون چمن از      مدیــزرع دین احم ،ضـل اوـــف ره ز ابک آن

 مانپشت خمیده چون ک ،اش هر  رخ ز بیم د  ـچ

 ون پریروی نهفته چ ،اش م سایهـدیو ز سهـ

 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 "ضرر"برخاسته از ریشۀ و " صفت مشبهه"ــ " کور"کلمۀ عربی و در معنای "( فقیر"بر وزن )": ضریر"  
 
 چیزی"ِ جوا" و  "باالترین نقطه"و  "لهق  "ی کلمۀ عربی و در معنا (به کسر اول و فتح و تشدید دوم)": قمه"  
 
 است" اوقیانوس"مراد از " بحر محیط"  
 
 " ورق"مراد از " ش قه"  


