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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6۳12 می  ماه   ۰۳           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۴۳  

 دئقصا

              ــ۳۹ ــ

 شهزاده محمود

 اخضر بحر زورق به ساحل افگند، زین پهن       دوش از مسیر گـردون، چون آفتاب انور

 صفحۀ مصّور زرافشان، این نقاش صنع بیچون، کـرد از کمـال َصنعت      از اخـــتران

 زر پر از نطع فلکسطح زمین پر از ُمشک، کـرد از خزانۀ غیب       گنجوِر گنج حــکمت،

 تخـتگاِه خـاور تا بگـــــرفت روی گیتی      از داِر ملکِ مغــــــرب، گــــرد سپاه ظلمت،

 خــــور در زمین نهان شد، مانند تـاج دارا      مه بـــر فلک علم زد، چـون رایت سکندر

 هـــــر گوشه پادشاهی، بـر سر نهاده افسر      پس از وی فلک را کان خور چون سکندر آمد،

  جرم ازهر ، از هفترا هر هفت کرده خودگفتی سپهـــر ارزق، مانند نوعروسی ست      

                                                 
 

 خاور. الف  
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 گشته ساغر اجــرام افالک گشته ساقـــــی،      و اندران جشن جهان بیاراست، جشنی با خود

 سان که پیش شاهان، پیران رأی گسترُکرسی، در پیش تخت خورشید      زان کیوان نهاده

 جا نوشته محضر گفت، ناهید خون رز ریخت      بر دفــتر عطـــارد، صد برجیس ماجرا

 َورمجـلس خ   را کـند ذبح، از بهر خــوی، آمیخـــته خنجــــِر تیز      تا جــدی   مریخ آتشین

 پیکر تا خـــرگِه دو ـــتاده در سمــاوات      از بـــــارگاه برجــیس،آواز چــــنگ ناهید، افـ

 در مجـــــمع ثریا، بـــا صدهـــــزار شادی      تـــــــاج شــــــرف نهـاده، ماه ُمنیر بر سر

 ۳آماده کرده عنبر عطـّــار ظل مخروط، از بهر مجمر چرخ      در بزمگـــــــــاِه انجـــم،

 که از پی چیست؟      تــــــا مشتبه نگــــــردد، با بزمــهای دیگر دانی ،نکوئی بزمی بدین

  دختر تــا از مشیمه بیـــرون، آرند چـــار       آبــای سبعه در وی، ریزند فتنه از ُصلب

 زین مادران فرتوت      هــــریک شود از آنهـــا، سرمایۀ بسی شر هـا چـو زاید،وان فتنه

 ُعشری ازین بالهـــا، بر دیگـــران نویسند      باقی حـــواله گـــردد، بر اهل شعر و دفتر

 راست یکسر مر بنده بهر همگنان است      باقـی هرآنچـه مـاَند، از زان جمله نیز عشری،

 شاِه کشور یارب چه کـــردمی من، با این همه بالها؟      گر ملجـــــأ ام نبـــودی، درگـاهِ 

 فرّ  اردوان خـاقــان جــــاه، آسمان سلــطان       فــــرماندِه خـواقین سرحــــــلقۀ سالطین،

 او، خورشید راست افسر َرخش      کـــز نعل مرکبِ  آسمان محـــــمودِ  شهـــــزادۀ معّظم،

 آن خسروی که از وی، مدروس
  ناموس فضل و جعفر باطل      بازار معن و حاتم، گشت 

 افروز      گــه زیـر چـــادر ابر، گه در نقـــاب اغبر عالم از شرم خــــاطر او، خــورشیدِ 

 از کان لعل احمر بدخشان      جــز کهــــــــربا نخیزد، بیند تفی، گــــر از َسموم خشمش،

 درهمخـــانۀ سمن بوئی رســــد به آتش      ماهـــــی شود به رغبت، از نسیم ُخـــلقش، ور

 بر لوح خـــــاطر او، از مشرق سعــــادت      در نوک خامۀ او، آن طــــــــوطِی سخنور

 اسرار چــــرخ پیدا، آثـــــار لطف ظـــاهر      تیر سپهــــر مخــــــفی، آب حـیات ُمضمر

 کیش، مـأوا سپهر اخضر هست اورا      نام اخــتر جـــــفا که در پی شاها مراست خصمی،

 ام گــــریزان، آورده رو بدین دروز جور آن ستمگـار، از هر مقام و منزل      من گشته 

 از وی خراب و ابتر مپسند خاطـــــرم را،      خویش چون داده ای مرا جای، در ظل رأفت

                                                                                                                                                        
   

 
 درج نموده است« اختر»در حاشیۀ كتابفیض محمد كاتب   
۳

 مجمر. الف  
 
 در قدیم فکر می کردند، که نطفه از مهرۀ پشت برون می آید. "مهرۀ پشت" کلمۀ عربی و در معنای: "صلب"  
 

 چهار مادر. ب  
 
 است ــ جمع سالم مّذکر " خاقان"و " خان" جمع عربیهردو " خواقین"و " خوانین"  
 
 را" فرسوه"مندرس، که " در معنای عربی و کلمۀ: "مدروس" "را گویند" فرسوه"مندرس، که " کلمۀ عربی و در معنای: "مدروس"  

 "گویند    
 
 .بودند نام شخصیتهای تأاریخ عرب، که هرکدام شهرۀ وقت خود" معن و حاتم و فضل و جعفر" 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۰ 

 نخـــلی، که سبز کردی در باغ دولت خود      بشکستنش روا نیست، هـــــرچند ناورد بر

 شاهــــان بنده پرور سنج،  مردان قـــــــافیه      ۹ذیل ربع مسکون بودند، درزین بیش نیز 

 ُمضطر نگـذاشتند هـرگز      مداح خویشتن را، در دست چرخ، شاهـــــان بنـــده پــرور،

 الدین مظفر سخـــــندان، با سیف"ِ خـاقانی"      شادمانی می گفت، از روی خوش آن زمان که

 خـاطر من      چـــون خـــاطر ارسطو، از دولت سکـندر شاد است !از دولت تو شاهــــا

   برسر هنوز ششصد، چیزی زان روزگاِر دولت، این بیت یادگـار است      بگذشته سال  

 کشم سر ام، کـــــز روی بیوفائی      از آســــتـان اعلـی، تــــا زنده آن بنده نیستم مـــــن،

 دیگر   دهندم      آید مــــرا به خـــــاطر، عـزم ُمقام گر شهرها که شهـــریاران،! حــاشا

 شه گـــر مرا نخواهد، در جـــرگۀ غالمان      گـــردم بر آستانش، چون جـوگیان ُمجـاَور

 دیدۀ من      بهتر ز تـاج خاقان، خوشتر ز تخت قیصر در پیش یک ذره خــــاک راهت،

 گــردد، بــادا ترا به گیتی      اسباب شهــــــــــریاری، آمــــــاده و میّسرچندان، که چرخ 

 امیِد دشمــــنانت، از شش جـــــــهت ُبریده

   ای، که افتد اندر میان ششدرچون مهره 

 

 

                                                 
 
 "رقبۀ قابل سکونت کرۀ زمینتمام " کنایه از: "ربع  مسکون"  
1۳
 "صد سال چیزی بیشتر از شش" معنای مصراع اینست، که  
11
 "(افعال"باب ")اقامه"، اسم مفعول مصدر "جای اقامت کردن" در معنای( ه صم میمب": "ُمقام"  
16
 موضع مات و شکست قطی قرار گیرد ، که دانه در؛نردبازی؛ درحالتی : "ششدر"  


