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 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون ماه   اول           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۴۵  

 دئقصا

              ــ۴۱ــ

 ابوالفتح

 کوه اندره ب د نهانش ،ادت همه شبعـه ب      سرو خاورو از فــــراز فلک دوش خچـــ

 رکم لعل ،شتـق ز تـابش خـــورشید گـافـ      قـبا مشک ،مخـــروط گشت ۀزمین ز سای

 لشکر ،انآسم دانمی ۀـرصــــعــ نــه پهب      وجــهای نجــــومز ف ،کشید چــــرخ ملمع

 و سپرکـه بـود همچ ،وررخ سپهـــر مـــد        همچو زره شمهچشمه چ۱به  ش   خدنگ ازشد 

 فر فـــریدون ه  نشـو مـــاه رایت شاهــــچــ      دوهفتــه پـــدیدار گــشت از سر کـوه مــه  

ر        یمچــراغ هفت اقل ،ـــاض بــزرگیگل ری  اخــتر آفـــتاب هفت ،محــــیط شهـــی د 

 رـــوتیای بصـت ،ــود بــه نزد خـــردمندبـ      ـاک رهشکه خ ،پایه ابوالفتح خـان رپهـس

 د برترو  هفت آسمان ب   هــــــــزار پـــایه ز      ت اومــکـــــافتاب ه ،مکرمتی سحــــــاب
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 و هـنر لفضه وی ز تیر فلک بربوده گــ      یأدانش و ره ری از مشتری بگرفته برت

 ساغر ،وه ماه نبزمـــگاه تــرا گــشت کـــه      شمتی ز رفعت حئاجه زهـــــی رسیده ب

 راد بــــارآورز ابــر دست تو نخــــل مـــ      روشن ،ـهانیانز خـــاک پــای تو چشم ج

 صم ترا شود یاورـکـه خ ؟یستزمـــانه چ      ی ستیزه کندئکه با چون تو ؟ر کیستسپه

 اسکندر د  س ،وجــــــجأز ی شـود گــــشاده      نه اگررخ ،تو خصم ـزمـحــ ۀعقلــه د بزن

 اورایـــوان خسرو خه ــهد بسعی و جـه ب      هد ذر  اگـــر رس ،قــدر تو کیوان هرســد ب

 اکربـــزم تـــرا چــرخ بهترین چـ رکــاب      خـوشترین مطـرب ،رههسرای بزم ترا ز  

 طوط دگرق خــــــرون ههم ،شتشکسته گ      گشت درست هک ،اتو ت خط شکسته ز کلک

 براقوت نیست هیــچ خو یـ  ین مقلهکــز ا      ـنان ز نسخ تو منسوخ گـشت نسخ قدیمچـ

 رو  آبشخ آب در یکمیش خورند ه گرگ و ک      نان گـرفت قرارز صیت عدل تو گیتی چ

 وراـگنج ان یالن  شغ درخـــــــــــــکشند تی      ر قتالـکه از چار سوی به ،روز رزمه ب

 کر ،نردوگ چرخ   وشگ وس شودک گز بان      کور ،تابان شم مهر  ز نوک نیـــزه شود چ

 ررش ،نــــوردد ز نعـــل ستوران رهــه  ج        خون ،نگیکشان جرود ز پیکـــر گـــردن

 اغبر ،انآسمود از گــرد و زمین ســیه ش      ون برانگیزیـچ ،پـــای سبک سیر ادتو بـ

 سر ،دانیان مییز تــو ریـــزد مغ تــــز تی      اد خــزانبندت ز ،درختان بـــرگ سانه ب

 ترو دف هخـام ،یرـف تـــام ز کـ ربـــــوده      ت دولت توـخکه به نیروی ب ،نمم !شـــها

 ن بهترز م ،ودــو بــــــکــ ،ام افتهکسی نی      وه هنوزشی شیوه است مرا کاندران دو دو

 ترشــناختن رازهـــای هفــت اخی ــــــیک      انبه تیغ زب ،ـنـیکی گــــرفتن ملک سخـ

 ه قصد سفرـه گشت عـدو بـا سـپه بروانــ      شهر انزمان کزک ،ای تو سوگندخاک په ب

 ابتدای فـتح و ظفر ،هکـــه هست آخـــر م      ارها گفتمبـ  رالبط  ـو س    کم زیـچبـه حـ

 شوررا بود ک شـاه ،شته شودچـو خصم ک      صم کـشته شودخ ،اهحاق فـتد مچــو در م  

 اورا بــر نیست شاه رــاگـ ،واه هستــگــ      مدهللاـن اکنون مرا بحـــاین سخـ صدق  ه ب

 تر بواج ،ار هستـــک دعـــای شاه ز هر      ل خردـــپیش اه ،سانه طـــی کنم اکـنونف

 اثر ،لقان خیبـــود ز شام و سحـــر در م      ر و گردش مهریر سپهز سکه  ،اهمیشه ت

 !!!خزان ،بادـر ترا مـت و عمـبهـــار دول

 !!!رسح ،مباد ذلت خــــصم تـــراب م  ــشـ
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 کلمۀ عربی ست و در معنایبه تشدید قاف تلفظ گردد،   باید وزن شعرمراعات به خاطر  که درینجا: (به ضم اول و فتح دوم)"مقله"  

 ."سیاهی و سفیدی چشم"     
 
 "آالت نجومی مجموعۀ"و یا " رصدخانه"در معنای ": زیچ" 
 
 "پوسله" ــ لۀ نجومیآ ،یونانی"  استرو لبوس"ی و معرب کلمۀ کلمۀ عرب، "رالبسط  ا  "مخفف ": سطرالب"  


