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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 می  ماه   ۳1           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۴۴  

 دئقصا

              ــ۰۴ــ

در مدح ابوالفتح
 
 خان 

 ـای پدرجه ب ،ستان سرو گیتینشست خــــ      زد داورل ایه از فضک ،ـزار شکرـــــــهـ

 آورارگشت سبز و ب ـاـــــویبار دعـز جـــ      هانلق جکه نخــل مراد خ ،هــــزار شکر

 در رب ،لقه زدباره ح ذر دگــــرز راه عـــ      روزی چند ،گونه گشتهان اگرچه دگرج

 کمره زد ب ازب ،ـــالصـــن اخـانه دامزمـ      گوشه ب ،بری کشیدرمانـــفــ ۀلقح سپهــر

 سره ی رسید بد کــــه نوبت ستم و ظلـــم        بوی بهار ،ژدهر مـــبهـمن چـه ر بب  ا ب  صب

 ینزم ش ظل  درفـ
 رلـوای سح ،ـقــــــــــب افشت ز قلند گبل      که باز ،نیدون کـرا نگ 

                                                 
1
 در مفهوم ،"ابوالفتح" پس. میباشد" معراجو  اوج"ؤدی م است،" درپ"ذاتاً در معنایکه " اب"درین ترکیب : (ه سکون تاءب)"الفتحابو"  

 .شد "شاه محمود"بعد  ه، ک بود "دمحموشهزاده "لقب  ،"لفتحاابو"از قصیده بر می آید، که . است "و ظفر معراج پیروزی"    
6
 "شب"و درینجا کنایه از " سایۀ زمین"اصالً در معنای ": ل  زمینظ  "  
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 اورـانب خــــــز جــ ،ـدبرآمـ که آفــــتاب      !اند نها شویــههـوشدر گـــــ !شبپره اه  سپ

 سر رد بـــنه سر اقــــبال میاف ،کـــه شاه      !مله جـمع شویددرگاه جه ب !ملکســران 

 و هنر هان فضلج ،یدل و بزرگر عسپه      جود و بینش سحاب بخشش و محیط دانش

 ح و ظفرــــــــتاب فتآف ،رایت او ـاه  ز مـــ       تابدیکه م ،انخ حــــــــزمانه ابوالفت ه  ش

ل  حک   ،رـم سپهـــــــدیدۀ انجه شد بک      وکب اوم  بار ـز غـــکـ ،مرتبتی سپهـــــــر
 ربص  

نان  رم را ب  ــــبنای جــــود و کـــ
 
 ورمح ،نان اوح و ظفـر را س  ـــــر فتسپهـ      انیب ،او 

 رق و سنجسلج ،بــــه پیش رایت او پست      رلطغ سر  اف ،ــاکــخـ ،نزد همـــت اوه ب

 بین قمرج از ،ورشیدخ ه پـرتوک، نانچــــ      داعتش پیطل ر  ـــــــــف سروی ازخ ــوه  شکـ

 آذر ه  در م ،اغـــود بفـته شـــــــــشگ ،در  ب        یئبو ،وستانبه ب لقشز خ   ر نسیمــــاگــــ

 رزب و رزی ،بلند ـر  ــــشــــــود بنای سپهـــ      یموج ،ودزم قهـرش عیان شوگـــر ز قلـ

 آنک بهتر  ،ایــجه د بآم و رسم تهنیتچــ

 گرعی دیمطل ،ازهاه کـــنم تدح شـــــمــه ب

 

 

 

                                                 
 
 بایدمي. ب  
 
 "رمهس  "ۀ عربی و در معنای کلم": حلک  :  
 
 "انگشتانسر"یا  "انگشتان"و در معنای  عربیکلمۀ : (به فتح اول)"بنان"  


