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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  6112 جون 1۸             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۲  

 دئقصا

                 ــ ۵۸ ــ

 ادامۀ مدح عبدالشکورخان

 تربرکشید چ ،صفت خیمه ظل ز      ت آئینه فامتخ ن زهان چوــــج  زمامدار)
 المــظ 

 ر باماز س ،فریبدل صنمی رویچـــو اب      از سر کوه ،شتدیدار گپ ـالل عیدـــهــــ

 (شام  ۀرــطـ به ،هم کشیده طـــرۀ سمین       ر د  ــرای ق  ۀ ســــــاطمش، هدست منطقه ب

 انجـــم ،ـومـر موهـد از دوایـش
 و دام هزار دانـهــ ،ـایر دل راپدیـــد طــ      مرصود 

 المـیان کـم در ،کـــــاریسان معنی به ب      غاروم ص  ـــنج ،ینب ه پیش دیــدۀ باریکب

 یم انداموشان سمه ،نــچــو در میان سمـ      چرخ مــیال انجخ ،شم عقل نمـــایانچ به

                                                 
1
 به  شکل  دیوان حاضرمطلع در اصل  :رۀتبص  

 خیمه صفت برکشید چـتر ظالم ظلز ل؟از خ       سلطان جــهان چو برسر تخـت آئینه فام

در  اما، باشدموافق  شاعر با هیئت اصلی کالمان نکنم که مو گ؛ من استخود  آوردم، ورشن چه در باالآن. تمشوش اسکامالً ، که مدهآ
 (ح پورتالمصح  ) !!!ین می کندمهر ضورت وزن و مفهوم را تأ

 
 .ود نیست؛ اما در مقطعات به یک کمی تغییر آمده استموج اصل کاتباین سه بیت در نسخۀ   
 
 "قابل ترصد"یا و " قابل دید" ،"مرئی" و در معنایــ " دص  ر  " مصدرل از وعفماسم  ــ کلمۀ عربی": مرصود"  
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 مقام و بر ز جای یبو مطلوبو  مدام طالب      چرا چون و رون زاصد و مقصد بام قتم

 هیچ آرام ،شام و صبح انه در طبیعت شن      هیچ قرار ،اهال و مان سنیبت شنه در ج

 یامز ن ،ریصغ مــــتی ،شدبک یه زنگیک      ه بــر فلک انــدر سواد شب زانسانر  ج  م  

 زار دست زمامم ،سرتن حود ز توسبــ      وناگونـــای گن نقشهاس نظـــاره درز ب

 فام ینهئــرخ آـاه و چق و مــــــقیقت شفح      پرسیدمب ،نانک بــتعجــ ،لـــقــــز پیر ع

 زرین جام ،سته در کف جمشید چرخشک      صدر ابته و مهـر  ه از د  ک ،جـــواب داد

 منظاو قرار  ،شخ  ر    یأرفت و یافت ز رگ      ار دانش و فضله کک ،ادههان علم و افج

 املب و ک ،یاب شود از محامدشکه فیض      خانمداح ،لها ض  ــــر فیــــسته مظهــخج

 اقزهی نط
 رامآ ،ور ران تـزی ،زهـــی سمند فـــلک      پست ،وت درزیر پای ق ،لزح 

 مادر ایام ،ـــون تو در آفـــاقنـــزاده چــ      دۀ افالکدی ،اقــــــتو در آف نچـــوده ندی

 مامدیث بحــر و غ  ح ،ایتکایتی ز سخح     ه و مهر حـکایت م ،نایتی ز ضمـــیرتک

 عــوام و دیـــدۀ خــواص ه  د  رخ تـــو نور      قولفـوس و ع  جــوهر ن   ه  دل تو مــــایه د

 حــمام۸  یضۀب ،نهـــد بـــه پنجـــۀ شنقار      که دور نبود اگر، ـائیجـتو  عدلرسیده 

 ـرامــجـنبش اج ،تو  نعــــین رأی زریم        گــــردش افـالک ،طیع حـــکم روان توم  

 و ماه تمامتوئی چ ،بر اوجـــگاه افـــادت      ر منیرو مهچ یئوت ،ان فضیلتـــر آسمب

 پیام ،داد والک را چــو افلک تک   ریرص      الحص ،ل تو آفــاق را چـو دادر فضسفی

 بهرام ،ر و غضب ز کفنجر قهنهاده خ      ناهید ،عیش و طــرب ز کف ند بربطفگ

 تعالماســ ،تمعلمـــان زمـــان را ز توس      استظهار ،توسته ققان جـــــهان را بمح

 اوهام ر  در ب ،خ استچرکردن  شو بخچ      هقسمت نقط ،ـر توــت فکد  ـــه پیش حــب

 دامم   ،ـارـــافتخــــ ،زمان توه نه را بازم      امتنان دایم ،سحــــاب را ز سخـــای تــو

 رامــالل و االکرمت ذوالجو مک عونه ب      !!!رمکه می بر  کو م   ،اللی به جـــمعظم

 مشام  ز ،خون سحاب راای آب چکد ج به      نیسان ه  در م ،ــوکــف راد ت ز خجـــلت

 سامح    ان ووهر ز آسمتر و جاخ سانه ب      جدا ،جود ور مه تودست  ردد از دل ونگ

 وام ،تو رفعت ه  خـاک ررده ز ر کــسپهـ      کسب ،عـزت تو ه  رد ررده ز گــستاره ک

                                                 
 
 (مدام طالب و مطلب روی  ز جا و مقام):  ع دوم چنین آمدهادر اصل مصر   
 
 ست" یدلروشن"کلمۀ عربی و اصالً در معنای ": رأی"  
 
 است "دامن دراز جامۀ"یا و " کمربند"در معنای عربی کلمۀ ( به کسر اول و تخفیف دوم": )نِطاق"  
 
 .«در اصل نسخه آیینه نوشته بود ندانستم»: كاتب فیض محمد در حاشیۀ كتاب درج نموده كه  
۸
 ترکی ــ کلمۀ است" باز"نوعی مراد از " شنقار"و " کبوتر"یا " کفتر"کلمۀ عربی و در معنای ( به فتح اول و تخفیف دوم) ":حمام"  
 
 زکی. ب  
11
 "آوازی، که از کشش قلم برخیزد"کلمۀ عربی و در معنای ": صریر"  
  
 منام. ب   
16
 "شمیر بّران"کلمۀ عربی و در معنای ": مساح  "  
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 ـامی اسالمـحـ ،عـــرصۀ آفــاقه ب یئتو      بدعت   ماحـــی ،ۀ ایــــامی ز صفحـئتو

  ر توسنسپهــ      ارهت است هیبت تو م  مس   انه ب ختیزم
 امک دولتست به تند اسـت 

 اه صیامـو مــچـ ،ها نبود هیچ مدام تـــــم        عید ه  م بی ،الچ ســـــــا نبود هیت ههمیش

 واما اعور بشهـ ،کــامته همیشــه بــاد ب      صــیام بـا اعـیاد ،خجـــسته باد مـــدامت

 ن پستقرین و دشم نصرت و یاور رسپه

 دامم    و عـیش  ،ارانه تابع و اقـبال یزمـ

 

 

  

 

                                                 
1 
 "نابودگر"یا " محوکننده"و در معنای ــ " محو"اسم فاعل از مصدر  ــکلمۀ عربی ": ماحی"  
1 
 یدرا گویند، که از بلخ می آای وکوهانه شتر غولپیکر د (به ضم اول)  ":بختی"  
  
 دولت. ب  
  
 کامبه. ب  


