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 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون ماه   دوم           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "ویعبدهللا شهاب ترشیزی هر"

۴۶  

 دئقصا

              ــ۴۲ــ

 در مدح عبدالشکور خان 

 نور رأیت کسب از عکس ُمنیر کرده خورشیدنزدیک و دور       از فروغ دولتت فروزان ای

 شمع شبستان حضور ،ذرۀ اقبال را، مـــاه سپهـــر امـــر و نهـی      مجلس شهــزاده را

 الَشکور جالل      خان گردون، پایۀ عالیمکان، عـبد آفــــتاب اوج حـشمت، َسروِر بستان

 ۲مدحت ذات تو اوراق شهور محــتوی از       خــــطۀ وصف تو الواح سنین مشتمل بر

 فُتور از نشانهـــایِ  جــــاه تـو ایمن،  های زوال      ُسّدۀکوکـب بخت تو فارغ، از سبب

 بر ُذروۀ گــردون، اساس      مجـــمر بزم تـــرا از عـنبر کیوان، ُبخورپایۀ قــــــدر ترا 

 ُشرور اسباب ز تو، مستثنی چون َملک صدرچـون فلک قـدر تو مستغنی ز آیات جالل      
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 "سالها" ؛ یعنی"سنین"پس . است" سال" ، که در معنای"سن" عربی کلمۀ عربی و جمع سالم کلمۀ: "سنین"  
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 "ماهها" ؛ یعنی"شهور" پس. را گویند" ماه" که در عربی" شهر" جمع عربی کلمۀ" ُشهور"  
 
 "پیشگاه"و " کرسی"و  "چوکی" کلمۀ عربی و در معنای(: دوم به فتح اول و فتح و تشدید)"ُسّده"  
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 سرور هردم صد ملک را از لمعۀ روی تو،نشاط       صد هردم ،ذات تو بحث را از صحبت

 عاجزند از ذکـر اخالق تو ُکـّتاب
تو ُوّصاف اوصاف قاصرند از شرححروف       

 
 سطور 

 آنچــــه فعلش
 خطور خاطر در ترکش بهتر آنا ، کردهوآنچه داده در باطن اثر       ، آنا   بدتر 

 رخـنه نتواند زدن، یأجـوج آفـــات دهــور      است روئین در سدِّ حزمت را، که چوناز متانت 

 عاقل، از مشاکل فنون      وآنچه یابد فکر غوامض در زچشم دانا، اهرچه بیند 
 در امور 

 قصورفکر بی در زمان حل سازی، از تدبیردوربین       دریــابی، از تأثیر عقلِ   زمان در

 ای      ز آتش غیرت بسوزد، پیکرش مانند طورباد با جودی گر از حلم تو گوید، شمه 

 صور َدورتا  م نگردد چین رویش از حسدکابر با عمان گـر از جود تو گوید نکته ای      

 َشکور وندخدا جز تو کس اینجا مرا غیر ازنیست       ، کهمکن زیرا سرورا در کار من غفلت

 کسی ُمحکم به دست      تا ز بحـر غـم کند بر ساحل شادی، عبور هرکسی بگرفته دامان

 لطافت نیست دور از به تضمین آورم بیتیسخن       آن مِه اوج، گر درین موضع ز مشتاق

   الُنشورالی یوم الحساب      دست ما و دامن ساقـــی،زاهد و سّجاده و تقـــوی، الی یوم

 غیبت تا حضور که هست      فرقها در آشنائی شان، ز مشمر، بیوفا بنده را از دوستان

 سنین و از تصاریف شهور   کسوت اخالص من هرگز نگردد ُمندرس      از تحـــاویل

 ین عالی قصورگه ظهور و گه خفا باشد برآفتاب       و ُبعـد از قرب تا نجــــوم سبعه را

 خفا      اخـــتر جـــاه رفیعت بــاد دایم، در ظهور کـــوکب بخـــت حسودت، باد دایم در

۲ فـارس
 همعنان قدر تو با سلطان انجــم، 

  الکمالعین وز جمال بخت تو،
 دهر، دور 
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 "زخم  چشم" یا" زخم  نظر" ترکیب عربی و در معنای: "الکمال عین"  


