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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون 1۷             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۱  
 دئقصا

                 ــ ۵۷ــ

خان دیوان بیگی٭در تهنیت عید و مدح عبدالشکور
۱
 

 تشاماح ار دولت خــان جــمــــــبر روزگ      صیام ه  د سعید مــــعی !خنده بــادرـــــــف

 ز و کامـع ع انوارـــمطل ؟اهه مچ ،یماه      و عیش ازر آثار نمظه ؟ه عیدچ ،عیدی

 از نیام آید که برون ،ندوئیغ هــــــــیا تی      ابـــــــکه پـــدید آید از نق، روئیمانند اب

 رف بامط ز ،ابروه ردم کند اشاره بـهـــ      خویش وصل که از بهر ،ست لبی رگوئی شک

 شمـیم شام ،تــا درکـــشد به طـــرۀ عنبر      ؟کفه ر بمگ ،مینیۀ سره شانآورده زهـ

 بزفامـتاب بـــرین صحـن سآف از مـــاه و      ببین عید را ـون کان سیم و کوی زرچــ

 کـــز پشت گــاو پنجـــۀ شیرش بود کنام      ــرین گـــاو نگـر بر ُسرین شیرنقش ســ

 ـنده داموئی فگـتو گ ،صـیاد بهــــر صید      و همچون کمان نجـم حلقه همچـون کمند

                                                 
٭
 
 تصمیم به هجو عبدالشکور خان  

 ان ممسک را ثنا گویمشکــور غــرزن کشخ نه سودا ز بهـر کــــار ناممکـگـــذشتم کـــز ر
 را گویمـوانم مدیح او چثنای او چـــــرا خــــ ی کاندر برش نانی بود صـدره به از جانیگس

 ا گویمـندش ثنا گفتم، دو چندانش هجکه هرچ         خواهم از گردیدیم، کنون توفیق میاز آن ره ب
 "دیوث"؛ یعنی "کشخان"   
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 ینرس آتشــــفـــ ،تـــا ناپدید شــــد  ناگهـان پدید     ،کمیت شفــق  کشد طاســ
 ستام 

 الم عین است و شکل ار نون و صورتهنج      راز چرخر فه رو بچ زدانی هـــالل را 

 مقـام کـــــنعـــل ســـم سمـــند امـــیر فل      گوشه ب ،لقه کشید آسمانح ایج هیعنی ب

 و احــــترام  ـــالیـــمعـ لند اوجمـــــاه ب      و سروری ـزرگیــــزم بــب ر  منی شمـــع

 ،او ی  أك را بــــود از رمل  كاناك      جــهان ۀزادـــــن دولت شهــیركــــن رك
 قـوام 

 وام ،اهو ج ش سپهــر کند عز  ز درگهکــ      انخ کورعبدالش ،بهوکـــک ۷ررکـــن سپهـ

 زمام ،بال رااقۀ اقــــــتش گــــــرفته نبخ      عنان ،الک راــن افشیده توسحـــکمش ک

 امان ست او دودمــــوکه شوز یــــاد برد      خــــاندان طی ،ــت اوبـــاد داده هم   بـــر

 عام و خاصتو  سخای وانخوار خ وی ریزه      !گــــوی عطــای تو مرد و زنرای شکـ

 رام ،رسپه گنـــنان امــر تو خع زیـــر      پست ،وای حـــکم تو فــرق زمانهپیش ل

 اممقـ ،ی تـــــرا ورای بسـیط جــــهانأر      زحـل محل بخـــت تـــرا فــــراز نطــاق

 غالم ،الک رااف ۀـرده خواجکم تو کـحــ      بخیل ،ارخورشید  ۀوانده قرصخ ود توج

 امازدح رط از ف رهتو نیست  ه  درگ بـــر      انجم است و افالکسرو که خ ،ورشید راخ

 اممغ  ،ۀ دریای غمغرق ک گشتاز رش      ودج ود تو یافتوجه ب رمیه خک ،دم زان

 ویش ازخ ،عرق ایج هب گشتی روان      ن زائدهمعـ ،رو گار تـــــروزگه ودی بب
 مشام  

 انتظام ز ،لک ممـــالکقــــود سافـــتد عُ       جهان از ،افلغ ود ارزمان ش رای تو یک

 ون نظام ملک دهـــد ملک را نظامهمچـ      چاکرش ملک شد که زاده راست بختشه

 اماهتمه در کار ن همو ای   یک کاروان      ز و رشدیعقل و تمی ههم و این ییک آدم

 سامج وهرک و جــــــمــــانند اخــــتر فل      ودج ز ویود تو رشد و تمیست در وج ذاتی

 وامـه عناه همپ ،ـدلــــر بساط عـــای بــ      خـواص هامیر هم ،ر بساط قـــربای بـ

 کامتلخ ،ــاهـــدل و گـ ادش ،اهــــاشند گــب      خرمی و غم زا ،هردمان هممکه ، ندانچ

 رگزتـــکه ه ،روریسُ و شاط را نت بادا

 و غم کدام ،ستا ه رنج کدامک ،برنبود خ

                                                 
 
 تاسك  
 
 "لگام"کلمۀ دری و در معنای ": تامس  "  
 
 ست "یشرف و سرفراز"ر معنای ، که د"َمعالة"کلمۀ  کلمۀ عربی و جمع": معالی"  
 
 است" مردم"، که در معنی "کاک"جمع  ":کاکان"  
 
 .موجود نیست اصلكاتب  ۀاین بیت در نسخ  
۷
 (عبدالشكور خان ركن سپهر كوكبه)كاتب  ۀدر نسخ  
 
 ازدهام. الف  
 
 "ابر"کلمۀ عربی و در معنای  (به فتح اول)": غمام"  
  
همچنان عرق و عرق آلوده معنی شده، « خوی»گرچه  .نوشته شده است« عرق خویش»در هردو نسخه  [خونش از مشام باشد ] باید  

 .اما مشام به بینی گویند
  
 کاردان. الف 


