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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲۲             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۶  

 دئقصا

                    ــ ۶۲ ــ 

 الدوله زمان خان در مدح وکیل

 الدولۀ اعظمبر وکیل باد و میمون، همــــــایون مقدِم عـــیِد سعیِد فـــــرِخ خرم      مبارک

 افتخــــار دودۀ دولت ُعظمی      فــــــروغ دیدۀ دهــــر،  و دین، اعتضاد ُمِعین کشور
 آدم۲

 دۀ عالمنـــدیده، دیــ همتایش      نــــــزاده مادر دوران، آنکهحشمت زمانخان،  جهان رفعت و

 خاتم در اختر، به سان نقش بر رنوبه سان        دارد جاحلم  وفا و فلک قدری، که در ذاتش،

 سرپاشی یِد رستم به، زرپاشی کِف حاتم به      کین داردکه وقت مهر و ، و فلک رخشی جهان بخش

 عـدل او مرهمخرابیهای کــاخ مملکت را لطف او معمار      جـراحتهای ظلـم آسمان را، 

                                                 
1
را باید بدهد " پشتوانه" درینجا معنای است، ولی" بازو دادن"و " مدد رساندن" کلمۀ عربی و در معنای"( احترام"بر وزن : )"اعتضاد"  

 ست" بازو" در معنایکه " َعُضد" ــ مأخوذ از
۲
و " خانواده" معنای" دوده" تصحیح گردید، چون" آدم" پس به. همخوانی ندارد" دوده"آمده، که با " عالم" در اصل دیوان حاضر  

آمده " عالم" از طرف دیگر در بیت دوم باز. کند معنای مصراع را درست ایفاء می" اوالد آدم" ؛ یعنی"دودۀ آدم" را می دهد و" اوالد"

 .سطح شهاب ترشیزی، تکرار قافیه را نباید تحمل کند است، که شاعر قویکالمی در
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 هفتمین توأم با سحـاب درفشان همتا      زهی کـــاخ جاللت، با سپهــر زهی دست نوالت،

 درگاه تو کــیوان با سپاهان حـبش همدم در ایوان تو گردون با غالمان کهـن همدل      به

 مُمرخ   ٭ را میزان خود سنجد      کند شاهین میزانش لسان قوس در توقدر  فلک گر گوهر

 شبنم عیان رخش هر صبحدم گردد وزان رو برُخلقت، منفعـل گردد       بهار معتدل از رشک

 سّجل تائبان
 اندرهم درهمبه سان رازیان پیچی، به بذل       طیافشان گوهر دست ، بهسازی 

 ُملزم باطل      سحاب اندر دعـاوی سخـا پیش کفت، محیط انــدر تساوی عطــا، نزد دلت

رکوبت به امید
 
 ادهم ، اشهب وآستانت بر شب کشد ز روز ومیرآخور گردون       سال و مه 

 بربندد ز شب پرچم ُشقه صادق صبحاز  سپهرسنان خونفشانت را       و لوای مملــــکت گـیر

 جام احباب تو خون خصم بوی می      کـند در کــام اعدای تو، شهـد ناب فعل سم دهد در

 ُسلَّم اجــالل تـرا گلشن      سپهــر هفت منظــر، قصر اقـبال ترا بساط هفت کشور، کـاخ 

 با قمر مدغم وفـا اندر دل پاکت، چو تابشبا صدف مضمر       گوهر رادت چو سخا اندر کف

 مبهم به صد معنی شود که یاد آرد زهی لطفی،خامه را اندر بنان گیرد       پی مدحت چو مادح

حبان بیان ا ختل وعاجز       دحتت،روان دعبل و حّیان ز ذکر م  ابکم به وصف حشمتت  س 

 آئین بزرگان گر ببخشد زو چه گردد کم به      دان تقصیر خردان را فلک قدرا بزرگ ُخرده

م، تفـاوت نقطه ای باشد       میان ُمجِرم و حر  حرم راخویش  ارچه ُمجرمم، اما شمارم منم   م 

 شمشیر حوادث همبل به  ، نوائبمقراض به خدمت این خاندان نتوان، جداکردن       از مرا

 گون فیروزه به زیب حسن گردد خرم اینریحان       و اال تا باغ گیتی هر بهار، از الله
 

 طارم

 دلکـش چـو بستان ارم، ریاض دولتت بادا،

 ُمحکم و ُبنیان فلک،چ اساس حشمتت بادا،

 

 

 

                                                 
٭

 
ای که دنباله آن را در تلفظ و کلمه  معنی مرخم در لغتنامه به. ه از خاموشی نوشته استدر حاشیه معنی ُمرخم بالضم را کنایکاتب )  

خم" چون چنین شرحی بر کلمۀ(. دیوان مهتمم()در نوشتن قطع کرده باشند، ُدم بریده باید به خاطر  می خواند،( به تشدید و فتح سوم)" مرَّ
 (مصحح پورتال!!!)گردد اءبه تخفیف حرف سوم و بدون شّد اد" مرخم" تأمین وزن،

 
 "توبه گار" و در معنای کلمۀ عربی" بر وزن گصاحب": تائب"  
 
 ست" سواری" که در معنای" راکب" و یا جمع" سوار شدن" کلمۀ عربی و در معنای: "ُرکوب"  
 
 "زینه" یا" نردبان" کلمۀ عربی و در معنای (به ضم اول و فتح و تشدید الم: )"سلم"  
 
 "بیزبان"و " گنگ" عربی و در معنای کلمۀ( "احمد"بر وزن ": )ابکم"  
 
 "حوادث" ؛ یعنی"نوائب"پس . است" حادثه" که در معنای" نائبه" کلمۀ عربی و جمع: "نوائب"  
 
 "خرگاه" یا" خیمۀ بزرگ" معنای کلمۀ عربی و در( به فتح سوم: )"طارم"  


