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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 می ماه   ۸     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۲  

 دئقصا

      ــ۱۸ ــ

حمد و نعت و وصِف چهار یار ِکّبار
 

 

ر است      تحمــید  ، اول ُگلی که باغ سخن زان ُمَعطَّ
 ذات پاک،  خــداوند داور است  

 است  آن داوری،  که  پرتـوی از نور پاک او      در کـاخ چرخ، نورده  شمع خاور

 است  نقش، برین لوح اَغبر چندین هزار هـــــردم  ز جـــنبش قلم  ُصنع قــدرتش     

 نیاز      آرایش کــــــــــالم به نعـت پیمــبر استبعد از ثنا  و حــمد خـــــــــداوند بی

 آن امــــــیِّ ستوده، که در ح کمت وجود      هـــم افتتاح نامه  و  هــم ختم دفتر است

 ماه  انور است  ـورشید اوج دین که ز ا عجاز او یکی      از یک  اشاره، شق شدنخـ

 ثنای حــضرت  صدیق  اکبر است واز بعد نعت شـــاه   ُرُسل،  بهترین سخن      مدح 

                                                 
1
 است که صفت مشبهۀ عربی ست" کبیر"جمع "( باء" به کسر اول و تشدید) : " کبار"  
6
 است" ُمَحمَّد"و اسم مفعول آن، " حمد گفتن" یعنی؛ "(تفعیل"مصدر باب ) : "تحمید"  
 
 از خاور طلوع می کند همیشه است، که" آفتاب" کنایه از : "شمع خاور"  
 
 ".براغَ "است، و مؤنثش " تاریک"و " پُرغبار"  کلمۀ عربی و در معنای( مظاعو اکرم و افضل "بر وزن ) : "اغبر"  
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 شایسته  یار غـــــار ابوبکــر، کز شرف      بر جـــــملۀ صحابۀ دیندار، سرور است

 که بی خالف      هرکس بود مخـالف او، دینش ابتر است آن اخـتر سپهر خــــالفت،

 سر است سروران فاروق اعظم است، که برشناس      از بعـــد او خــــــلیفۀ  برحق حـق

ر مسندنشین بارگـــــه   دین عمـر،  کـــزو      ُبستان دیـــن پـــاک پیمبر ُمَخضَّ
 است  

 در بغض او شقاوت دارین مضمر است    در حبِّ او سعادت کـــونین مــدغم است  

 بعد از عمر سزای خـالفت معمری ست      کــــز عیبها وجود شریفش، مطهَّر است

 نگار غیب      یعنی برو کتابت  قــــــرآن، مقـّرر است کلک اوست، وقایع که، عثمان

 ،  منور است آن صاحــب دو نور، که از نور پاک او      شمع ُمنـــــیر  شرع  ّمـَزّکا

ءهَیجازان بعد رهنمای خـالیق،  دالوری ست      کاندر میان بیشۀ 
 است ۸، غضنفر 

 دارای دیــن عـلی،  که ز تیغ دوپیکرش      روز نبرد پیکـــر اعداء، دو پیکـر است

 گذر باد صرصر است بر چون خاک نرم،اش      صفهای خصم وقـت غزا پیش حمله 

 پایۀ تخــت شریعت اند      بی چـار پایه، تخت  بپا،  کی میسر است  هرچــــار، چار

 است خصم حیدر غافل ازین، که خصم عمر،جــــمعی به دوستی علی، خصم دیگران      

 بدتر است خصمنادان چو دوست گشت، ز صد هم شفیق و فضوالن فغـان کنند       بهایشان 

کافر اعتقاد جز اینست، آن را، که     اینست اعتقاد من و در طــــــــــریق من 
 است  ۱

 است شرعپرور ،۱۱َوَرع کز روی علم  و زهد وحشمتی کنم       خــــتم سخــــن به مدح فلک

ر استراز فضل کردگار      او  کهسلطان ملک فضل،   ا همه ممــــالک دانش، مسخَّ

ت یه   زُحکمش احــمد  مرسل،  که خلق را        ۱یعنی سمـیّ 
 رهبر است خلد، سوی نار  ۱

 در پیش خـیل فتنه یأجـوج  ظلم  و  جور      عدلــــش ُمدام، ثانــــی  سدِّ سکـندر است

 است  ۱از شرم خط اوست، که بر طــارم سپهر      زیر نقاب ُزهـــره، عطارد ُمَستَّر

 تمهروش و مشتریفر اس وز روی و رأیو ابر بخشش است      از جود و فیض بحر  دل 

 کز خیل چاکرانش، یکی سعد اکبر است      با علم و فضل و حشمت و جاهش به پایه است

 خــاک رهش ز روی بزرگی  و منزلت      تاج سر افــاضل هـــر هفت کشور است

                                                 
 
ر"    "ررونقپُ "و  "سرسبز" کلمۀ عربی و در معنای" ُمَخضَّ
 
 "پاک کرده شده" و در معنای  (باب تفعیل)"تزکیه"اسم مفعول از مصدر ( به ضم اول و فتح و تشدید کاف)" مزکا"  
 
 "پیکار"و " کارزار" کلمۀ عربی و در معنای":  هَیجاء"  
۸
 " یانژ شیر  " کلمۀ عربی و در معنای: "غضنفر"   
 
 یار. الف   

11
 .است دهشتلفظ فظ عجمیان همیشه به فتح سوم است، مگر در تل" پوشنده" معنایکسر سوم است، که در  هبخو،  عربی در اصل" کافر"  
11
 "پرهیزگاریتقوا و " کلمۀ عربی و در معنای" :  َوَرع"  
16
 است" عالیجاه" معنایهردو در " سامی"و " َسمی  "  
1 
 "گمراهی و تکبر" کلمۀ عربی و در معنای (های ملفوط و یای معروف وبه کسر اول : )"تیه"  
1 
 "تستیر شده"، "مستور" در معنای( تشدید سومضم اول و به فتح و به ) "مستر"  
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 اوج      سطح  محــــّدب فلک، آن را مقعر استز ، ینر  برـایوان قــدر اوست، سپه

 ۱رمَ ج  مَ  ـم سپند و گنبد دّوار،ـــانجُ        ۱زخـم درگــاه رفعتش  ز پی دفع  چـشم  
 است 

دفتر نخست به بخـت   ازون      دو کَ سعادات هـــر  تا دولت حـصول  
 در است نکو،  ۱

 که در کشور وجود      از هرچه عقل یاد کند،  بخت  بهتر است، !!!ام بادبختش به ک

 این نظـــم بر بدیهه بگفتم، که اهل فضل

 ه سخن، سحرگستر استب طبع مندانند، 

 

 

                                                 
1 
 "زخم نظر" ؛ یعنی"چشم  زخم"  
1 
 "منقل"و " تشدانآ"؛ یعنی "مجمر"  
۱ 
 به بحث. ب 


