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 "باختریانی"ون همای          
  6112 سپتمبر ۹                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۴۳ 

 عاتط  ق  م  

۴۴  

 در تهنیت عید و مدح شهزاده محمود

 د و نوبت کارو  نون که بخت جوان تر ب  ک      ز پای بنشیند ـرـــگـــ ،سپـــــهر پیر سزد

 ـوای استکباربــــرون نمی کـند از سر ه      هنوز خچر گوشکر گشت  تو ز بانگ کوس

 ارذخ  1قلزم  ،ریز رقـعـــ ـو ابر  شود چـــ      زن گردد ه موججود تو هرگه، ک ـیط  محـ

 و بهرام صد سپهساالربه لشکــــر تو چــ      پرداز و ناهید، صـد نوابه مجــــلس تو چ

ز خصم، صد هزار سوار پیاده ای ز      از خصم صد هزار افغان اشاره ای ز تو،  تو و 

 درسگاه خــــواب و خـمار  ذۀشد از تالم        ـــــتنۀ دورانـــف ،حــــــنۀ امن توبیم ش   ز

 داری سردارهـــــات بر سر دار  هز پایـــ      سران فـــتنه سگاالن و سرکشان هـــرجا

                                                 
1
 "پرذخیره" در معنایمبالغه و  ۀصیغکلمۀ عربی و : "ذخاّر"  
6
 باشد" شاگرد"که در معنای  ،است ("خنزیر"به وزن )"تلمیذ"کلمۀ عربی و جمع " ذهتالم  "  
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 به دیدۀ ،ای سرمه کشد آسمانبه جـ
م اسپ تو در نبرد، چــو      مهر   غبار خیزد از س 

 خار خنجر   به هیچ حـــــــال نباشد جـدا ز      ممالک ب ستان همیشه تا شه  گــــــــــل در

 نار ز خــنجر تو عدو باد سربریده، چــو      ز افسر تو جـــهان باد روشگفته، چو گل

ری باداب ،زار عیدــهــ  ت برخوردارو بخ اقبالز تخت و افسر و       !!!ه شادی و سرو 

 راز٭هالل عید صیام از فــ
 ابروی یار نان نمود، که از طرف بام،چـ      چـرخ سپهر 

 از پرکار وس،ق شود رسم  بدان روش، که       از خامه ت، که شود نقش نون،بدان صفـ

 به شکل پــــــارۀ دست پریرخ فـــــرخار      یخلخـ سان خــــــاتم انگشت مهـوش  به

 ــو نعل مرکب سلطان آسمان مقـــدارـچــ      آفــتاب شکوه  ر دارایچــــو برق خنجــ

 ل خشم و مشتری آثارار و زحـزمین وقـ      مش  ح   طلعت و ستاره رـرکـــاب و قم فلک

 قرار ،ن و ملکز یمــــن همت او کار دی      سپهر مـــرتبه محــــمود پادشاه، که یافت

 ــل دیدۀ ابصارــک حــ ،رفبود ز روی ش      اهشـدرگکه خـاک  ،مـــــرتبه شاهی بلند

 ز حد  و شمار و مواهب، برونمکارمش چ      وهم و قیاس ز نبرو ،و کواکبمواهبش چ

 ازارـــر را، بــور مهـــسر او نشکسته اف      را پهلو  رخخــــنجر او، شیر  چـــ دریده

 و بوستان ز بهارچ ،ۀ لطفشزمین ز نفح      و آسمان از مهرچ ،هان ز پرتو عدلشجـ

خش به روز وغـ  ا آسمانش به وقت سخـــــکف        آفتاب عالـــــم سوز ۹ار 
 ـترباراخــ11

 ر آرد بارشاخ گوه ،ای میوه و گلجــه ب      انب باغجه نسیم لطفش اگــــــر رو نهد ب

 ره وی ضمیر تو انور ز زهزه
 بت و سیاراث  ام تو، برتر ز زهــــی مقـ      شعری11

 ای ست ز تاج تو، نشانه
ارـگـ ای ست ز چــــــتر تو،مونه ن      مـــانج   خسرو   1  نبد دو 

 ند بر سخــایزار بار کهــ      بین معنی عقل   ،وـواد تــــه پیش دست جب

 ن، انکارـمع 1

 

  

                                                 
 
 است" دورشیخ"درینجا مراد از " مهر"  
 
 است" نارا" درینجا مراد از" نار" 
 

 ٭ جدا
 
 .مشهور بودره هگلچوی و زنان پریربه ترکستان قدیم، که ری در هش( به فتحتین)" خلخ"  
 
 شاه مشهور آریائیان ست،" یما"یا " جمشید"مراد از " دارا"  
 
 است" آفتاب" کنایه از" شیر  چرخ"  
۹
 "جنگ" ر معنایعربی و د کلمۀ( "دغا"بر وزن ": )وغا"  
11
 "پرستاره" یعنی ؛"اختربار"  
11
 .است نام دو ستارۀ معین در آسمانبه حساب نجوم قدیم، " شعری"  
16
 ست کنایه از جمیع اجرام فلکیدرینجا " ثابت و سیار"  
1 
 "آفتاب" کنایه از" ُخسرو  انجم"  
1 
 "حاطم طائی" نظیرنیز نام یکی از اعراب سخاوت پیشه، توانگر است و " در معنای: "معن"  


