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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای          
  6۱12 آګست 1۱                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت  عبدهللا شهاب "

۳۱۱ 

 عاتط  ق  م  
    ــ ۱۴ ــ

 در مدح حضرت فاطمه گوید

 م استاه سالطین عالـگه قبل چـــــون کعبه      ــرش اعظم استه پایۀ او عـک ،این آستان

 رم استحـن پرده م  زانوی جـــــبرئیل دری      ال جبرئیلاز ب ،ـاروب صحـن او بودــــج

 ز شبنم است ش پرخر   ز ستارهاست کجزین      الل اوست چــــرخ ز باغ جـ نیلوفــــــری

 استم دره ه افالکک ،سقف اوست رشک از      است ن اوست که فردوس مخفیصح از شرم

 است خمسبب  انز ،دهد خواهد که خاک بوسه      ـاق آسمانـــطـ ،وت ۀــاق صفدر پیش طـــ

 ـالمیغــه بر درش ب  بالاقـ      ن زمینتقبیل ای ته ـــه یافک ،مقبلی  رـــهــ
 م استم  مص 

                                                 
1
 "یدآن که می آ"و " روی آورنده"معنای در "( افعال"باب ")اقبال"کلمۀ عربی و اسم فاعل مصدر  "(جرمم  "بر وزن )": مقبیل"  
6
 "ماچ کردن"یا  "مجال بوسیدن"، در معنای "تفعیل"ی و مصدر باب کلمۀ عرب": تقبیل"  
 
و  "بخت"در معنای است، مگر دری زبانان آن را " روی آورن"در اصل عربی در معنای " افعال"مصدر باب کلمۀ عربی و " اقبال"  

 .استعمال می کنند "طالع"
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 م استل  مس ،ادتسع کِـــــلــام م  او را تمــ      المرد برین آستان سـه کــک ،سالمی  رهـــ

 م استطار   ن فتاده برین هفت عکسی ازیــ      که آفتاب ،مخـفی شده ن زمیننوری دریـ

 سم استسم انور و نور مجن روضه جــای      خــــاک را ـرمِ ـــجِ  کالبدِ  ور پاکِ ـــــــآن ن

 است ریمم ب این پردهحکه صا ،رده رااین پ      ر مکندیدۀ عیسی نظه ب ،ورخــ ؛ای مهر

 اتون اعظم استاک مرقد خــکه خ، گوئی      مالئک است گاه جمیع دهسجـ ،این خــاک

 است ابکم  قه در ستمش نطک ی،ه امعصوم      اصر استق ه از صفتش عقلک ه ای،مخدوم

 است منض  م   گشته  ،ـواری اولقۀ جـــدر ح      هزار و بلقیس صدکه چـ ،نبلقیس ملک دی

 م استـــــد  ـــمقـ ،ر بــــــانوان ستر نبوتب      مهاطِ بعد فاز ه ک ،مهفاطِ  یعنی جــــــــنابِ 

ل    ،و افالک ـِت درآفــــاق ساحــــ      اتر ۀکپایــــــــه بارگـــــــاه فلــکـــ، ای آن  م استس 

 تصار کردن اخـااز "شهاب"ـتت در مدحــ

 همان کم است ،م هرآنچه بگویدگر بیش و ک

 

 

                                                                                                                                                        
 
راعات است، که درینجا به خاطر م  "( تفعیل"باب ")تصمیم"اسم فاعل مصدر "( قمشو  "بر وزن ۱حرف سومو تشدید به کسر  :)"مم  مص"  

. تلفظ دیده می شود، که شاید در زمان شاعر هم چنین بوده باشد هم همینامروزی البته در تداول عام . تلفظ گرددفتح حرف سوم به  بایدقافیه 

   !!!است و مدار اعتبار صرف عربی نیست "مشهور غلط"ک مگر این ی
 
 .استعمال شده است" احترام به جای آورنده"و  "دهنکنسالم "درینجا در معنای " سالم"  
 
 است" خرگاه"و " خیمه"لمۀ عربی و در معنای ک" ساغر"بر وزن " طارم"  
 
 "گنگه"و " گنگ"عربی و در معنای  کلمۀ"( اکرم"بر وزن ": )ابکم"  
 
 منظم. الف   

 
 "نردبان"و " زینه"عنای کلمۀ عربی و در م"( تج  ح  "بر وزن )": سلم"  


