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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲11۶ جون ۲۶             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۷  

 دئقصا

  ــ ۶۶ ــ

 تجدید مطلع

 (مدح مال عبدالشکورخان)

 خانون د  ـچ ،کــآیدم از سـینه نفس      چــنان ،ت دلم را غـم گیـتیـسوخـ

 رو شده همچـون کمان ناشـتم ازپ        ن استبر م ،کـبار غـم از تیر فل

 غانف ،ننود از مک نشـــگــوش فل      ارـکـــز الم روزگ ،نیســـت شـــبی

خـــلب  از ســتم م  
 پانت ،کبوتر وـمن دل چــ بـــر   در      مـــاهین غــشـــ  

 ــاناالمـ ـرخ روانـوز روش چــــ      الغیاث ـــونـت زبــــاز اثـــر بخـــ

 نهــان ،ـمــــسرو انجـخ خگشت ر        وفریـــکــــزین پـــــردۀ نیلـ دوش

 از ه اینسخ      اق راــآفـ رم ،پـــردۀ شــب گشـت
 ـیانباســــــع سوت  ک 
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 "چنگال"اسم آلۀ عربی و در معنای ( "محور"بر وزن ": )مخلب"  
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 قـیروان د  حـــه ب تـــا ،ـینچ از در        ی گـرفتیکـسره گیت ،ـر شبلشکـ

 یانانـــــدر م ،مــــــــداشت یییداور      پهربا س ،ـهای جهانــــن ز ستمـم

 ـانـــزبـ ،ادمپـــــرخاش گش ه  از ر      ر ز دردپ   ،ـود دلــمه ازو بـک ،بس

 زیان ،مسـکین ود منوی ز تـو س      رنـج ،ن غمناکی ز تـو بهر ماـکـ

 انـــچکخون ،نۀ منــصفت سی هالل      !فاهای فــــراوان تــــوز جـــــ ای

 ناک مـــن نـــاتوانمــــبــــر دل غ      ؟درد و الــم ـاوکی نـــــچـــند زن

 نانـــــی عــیچپداد بــــبی ـز ره  ـکــ      هــــنوز ،ام تــــرحمـــنامــــده هنگ

 هانـــــگنا نغـمخــانۀ م کــــز در        رمــگ ،گفتاره ـرخ بــا چن شده بم

 انمانو خ از وطن ،دور ی شدهاک      :هـــاتفی آواز بــرآورد و گـــفــت

 انـــــچـــند گشـــائی سخـــن رایگ      نهادجر کـک خـــیره ســـــــبـــا فل

 مانــــــگــبد کـــــاز فل ،داد تــرا      ـرفتــــواند گکه ت ،وپیش کسی ر  

 مانر آســــــــمدر ک ،کین ۀپنجــــ      که یـارد زدن ؟گــفتمش آن کیست

ر  ـــــچــــاک فلک خـــان      اللـــه خـورشید سپهر جک :گفــت
 
 کانعالیم 

 انـــهم   بساط   ـــمن آرایـــــــانجــ      هیـراغ م  ــروشــــنی افــــزای چـ

 کـه بود در جـهان شاکــر او هـــر      که هست ناشکوه ز قدر ان فلکخ

 کشانــکه کمـر   ،از پـــی خـــدمت      ـاه اوــدرگ هته بک بســلـه فک ،آن

 نت تاج کیانزی ،رهش رد  ـــــــگـــ      رفو ش ـز  ــع ه  ود از رکه ب ،ناو

 ا و کاندری ـارتـــغــ ،شش اوبخ      مر  ــلد ا  ـــغـــیرت خ   ،مجــــلس او

 فشانرـــوهـچــون بگشاید کف گــ      رقــاندر ع ،تدابــــر ز غـــیرت ف

 ناناندر ب   ،در  ود آو  ـامۀ جــــــــــخ      نگام بذلخشک چو هر شود ـــبحـ

 بانی پاســـــیک ،تاو هس بـــر در        ؟ک هفتمینــبر فل ،لــــحکیست ز  

 درگــــه او را یکـــی از چــاکران      ؟جالل همه عـز و یست فلک باچــ

 روان یچـو تن ب ،ف رادشــک یب      رگ و نواهـمه ب ان باــــههست ج

 انجاست و دم عقل هم ،یو تنهمچ      زینـگبا  ،و جـهانز وجـــود تای 

 همان بر ،ـرــــست مگمیل قضا نی      ند اقـتضارچه کـــــو بر هـــی تأر

 ر نـــیز نـــــباشد درانــد  ــــی ق  أر      ناپسند ،ودو بــــــوآنچــه به پیش ت
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 است، چون معروف است، که عباسیان سیاه می پوشیدند" سیاه و تاریک"از  هکنای": کسوت عباسیان"  
 
را در " فلک قدر شکوه"شاعر ترکیبات بسیار بدیع و غیر عادی دارد، که از جمله . یعنی، آن که فلک چاکر اوست": کرچا فلک"  

مراد " خان"ا تا فلک باال می برد، و ر "خان"که قدر شکوه  ،ساختبرجسته می توان  ،"که هست ،ناخان فلک قدر شکوه ز" مصراع
 .است" ممدوح"از 
 
 "مطابق میل"یا و " به انتخاب" ،" بق انتخابمطا"یعنی ": باگزین"  
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 ـــرۀـــــــزهـ ،ودآب ش      بلند ،رددـو گـر تو چــــــآتش قهـــ
 یر ژیانش 

 رانـــــزعف ،سار شوده کهاللـــه ب      ل بهـاربه فص ،وز تــف تیــغ تــو

 زانـــل خبه فص ،ـد بیدـــوه دهـمی      دباغ آور  ه گـــر روی ب ،ولطـف ت

 آیت ،خ کــــندـــــــنســ      عدل ام  ـــــگهن ،حنۀ انصــاف توش  
 شیرواننو 

 اردوان و از رقیص ــد ازــزنـــدم       دحهنگام م ،ور پیش تـــــمادح اگـ

 تانداس ،هاــــســ  ز بـــاز گـــشاید      آفتاب ر  که ب ،سان دانـــــــت بهس

 نردبان ،نمکش یـــاد کـــــز فلــــکـ      برتر است ،ناو ازــالل تــــام جـب

 بان دهدی ،ردرگــاه تــو به مهـــر ب      دار ردهپ ،ایوان تـو دره چــــرخ ب

 حـزم تو چـون خیمه زند بر جهان      در رکاب ،ای نهدچون پ عــزم تو

 تـخوانـن هفـــمخـــتصر آیــد سخـ      تچ بــود تـــاختن شـش جهـــــهـی

ــلق تـو گـ  مهرگان ،ود از روی زمینگـــم ش      با نسیم ،ودر یار شــــخ 

 رانــگ کـــوه   در بر   ،لــــرزه فـــتد      خویش ر تو گر صاعقه سازد زقه

 ـحـرامـــ فـــــاز ک      بردروز ن ،ــازوی فــــیروز توـبــ
 نانس   ،تاندبس  

 اویانـــم کـل ـ بــر ع   ،طعـــنه زنـــد      رــــفوقــت ظـ ،رایـــت اقـــبال تو

 ـامرانــــدر همـــه آفــــاق شـود ک      پناه ،و جـویداه تــــدرگه هـــرکه ب

 رانــــــکـرب ،تدــاقـــبال فـــ ه  از ر      نبر حکم تو تافتکه سر از چ ناو

 شانن ،ـتر گیتیــــــبــــر ورق دفــ      ه و آفتابم   رفـــــــا بود از حـــت

 بال تــــرا از زوالـوکب اقـــــــکــ

 جـــاودان ،جـــهانه ب !!!یم مبــاداب

* * * 

 

 

                                                 
 
بیت را ی آنچه معنا. است" حسرت"ممثل  ما یانامروز که در زبان ، ه استبود" ترس"گویا نمایندۀ در آن زمان، ": آب شدن زهره"  

 (مصحح پورتال!!!)حویل کنیمت "زهره ترقیدن "یا " کفیدن زهره"را به " آب شدن زهره"یا " زهره آب شدن"تأمین کند، اینست، که باید 
 
 مشهور بود" دلع"، که به است" انوشیروان"مخفف ": نوشیروان"  
 
 "ابر آفتابدر بر کمنور و ناچیز" ه ایکنایه از ستار": سها"  
 
 .است" نیزه"که در معنای  ،"ُرمح"از  برخاستهــ " نیزه انداز"یا " زننیزه "، اسم فاعل عربی و در معنای "کامل"بر وزن ": رامح"  


