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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       
  ۲112 می  ماه   ۲۸           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۴۱  

 دئقصا

            ــ۳۷ــ

 (قطعه)ادامۀ مدح احمد خان

 مسفيضند      ه بزرگان جـــهانك ی،مظهــر فيض اله) 
 و چه دور نزديك چه ،ازو جمله 

 بد عـاريه نوركافتاب از رخ و رويش طل      خان احمد ،اللــــو جـ فضــل ك  لـف آفتاب  

 ۳جورگن ،گنج خرد را ،نشسخ كه باشد ناو       تاحفم   ،ر رانـفل همش قـــكه بـاشد قل آن

 نامحصور ،در  شمت او پيش خ  ح   ساحــت        لومنامعـ ،لكـــــــــت او نــزد فمــدت دول

 منظور ،جاهش بسطت   رز نظاختران را       مقصود ،رشآسمان را ز سفر طـاعت ام

                                                 
1
 "فیض گیرنده"و در معنای ( فعالــ باب است" استفاده"بر وزن ")استفاضه"اسم فاعل مصدر ": مستفیض"  
۲
 .است" باز کردن"در معنای " فتح"و " آلۀ فتح"ــ اسم آله از نگاه صرف ــ " یدکل"کلمۀ عربی و در معنای :  ("مثقال"به وزن ) "مفتاح"  
 
 ، صاحب گنجخزانه دار": گنجور"  
 
 "وسعت"کلمۀ عربی و در معنای ": بسطت"  
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 معمور ،شعدل ی  مارـــــز مع شرع ۀخان      ادكلكش آب ی  ز طراح ،لـشن فضلـــــــــگ

 مشهور ،ادتاف به اصناف و برجيسچ یا        فمعرو ،افاضت اوصاف چو خورشيد به یا

  تنبور ،مينا ۀرفـزهـره بشكست برين غـ     ون در گنبد گردون افتاد صيت زهد تو چ

 مستور ،رددــــگـ ل توفض ۀماه در شعشع      لرزان ،تو گـــردد جــاه   ۀدبدب چـــرخ از

 مسطور ،كواكب واناي بر تو وصف جاه        رقومم ،رئمارف مهـر تو در الواح ضحـ

 سق و فجورت فم  صفت جـور و جفا و س        ردـــو تا پيدا كانصاف ت ۀهان درـــدر جـ

  ورشك بخم   شب و مه مجمر فتاب اخگر وآ      عرض جالل گه   ،لس جاه تومج هست در

 خـط مشكين تو بـر صفحه نمايد زانسان

 ۷(خور رة  من باغ جـنان طرف چكه ز ط

  

  

 

                                                 
 
 طنبور)...( در نسخۀ  
 
 "خاکستری تیره"نای در مع": بُخور"  
۷
 .الف گرفته شد ۀكاتب موجود نيست از نسخ ۀبيت در نسخ ۳ اين   


