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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 6112 اکتوبر ۴               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم

 

 دیوان
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۱۶۶ 

 عاتط  ق  م  

۶۷ 

در مدح شاه محمود ابدالی
۱
 

 وام ،ور تابنده کند روشنی از تاج تـــمهـ      رسپه لکِکه در م   ،وانبختای شهنشاه ج

 م چـشمـنـ و ،چـــین پیشانی دریـــا      ت رادتدس رشک عطای دل و هست از
 مامغ   

 اماز دودۀ س ،درون آور  ـــود بـــیبتت ده      ی معننـدر مع ،ددید آور  ص پــتت نقـهم

 باس آرامل ،ـردندــــوه نکــــــــکـــ رِ در ب      الکــــاف ،وانند حدیثیــتو نخا ز حـــلم ت

 ضرغام بگرید  ،ندهو زند خزت چتیغ تی      سوزد دریاب ،هو زند شعلـــرت چـار قهـن

 قاماه و م  ه و جی مرتبزه :گفتمي ر مه      ر مهرب ،د عطاردوان  خ ۀ مدح تو مینسخ

 اجرام با  ،ودوان تو بخ رِ وار سـخ زهری      رـکه سپه ،ای !دالبحــر !کفـاابر !سرواخ

                                                 
1
 (مصحح.)ــ عنوان از متن استخراج گردیده است 
6
 "ابر"عربی و در معنای  ول، کلمۀا تحفبه " غمام" 
 
 "شیر ژیان"کلمۀ عربی و در معنای  "ضرغام"  
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 واماع ور و هــش  ه ذیرد برار پـــم تکرس      ز دیــوان ملک ،آنچـــه دربـــارۀ مـــداح

 نامدش ،بارکظ مــه از لفهم ،ه باشدورچ      دارد باز انچشم هم ،ون برسدوقت آن چ

 تعالماجت هیچ اسه شه را نبود حک، ناز      ون آرمیان چسخــن از رسم مکـرر به م

 کف او باسط
 امرسم انعه ه بچ ،بواجـه به عنوان م  چـ      ست بدو را چشمرزق است م 

 نظامه ب ،دانـود البته رسـود او کار خـجـ      ود راک آرم خــیاد مله ه بک ،سدر بـاینق

 دامـم   ،زــــــشش چـی ،هتشاد از شش جب      ن چترزری ، کــسر سلطان فل رتا بود ب

 به کام ،امخـرم و ای ،نده و دلفرخ ،تبخ      رفیق ،اقبال تابع و ،هانمعمور و ج ،ملک

 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 "ستارگان" کنایه ازکلمۀ عربی و درینجا " اجرام"  
 
 "سالها"و در معنای " عام"یز کلمۀ عربی و جمع ن "اعوام"و " ماهها"و در معنای " شهر"جمع کلمۀ عربی، " شهور"  
 
 "رزق دهنده"؛ یعنی "باسط رزق"و  "بسط دهنده"عربی و در معنای  اسم فاعل"باسط" 
 
 است" آفتاب"کنایه از " سلطان فلک"  


