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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 
  611۶اپریل  1۶     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"
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 دیباچه

 (قسمت اول)

که دیوان وجود  ،ست سخن و مقطع دفتر معانی نو و کهن، حمد و سپاس فردی ۀطلع دیباچم

 ر  عناص   بند طبایع را به رباعی  ایجاد و تکوین منتظم گردانیده، و ترکیب ۀشیراز عالم را به

ته هات س  س ج  س حواس خمسه و مسد  ادراک مخم   ۀه منوط و مربوط ساخته، در سلسلاربع

ور مختلفه از حرکات ح  ه در نظم قصاید ابداع انواع و ایجاد ممکنات ب  ک کشیده؛ ناظمی

که  متحیره درآویخته، قادری ۀه و طرح تردد و عکس از روش خمسسعه انگیختافالک ت  

 ۀرشته و پرکار برافراشته و خام دستیاری ار را بیسپهر اعالی دو   ۀمعمار قدرتش کاشان

ش ر وهم حکمای دانئغریبه نگاشته؛ حکیمی که طا وشقنعش بر الواح الوان این همه ن  ص  

ر و معانی و  کامله قابل ادراک ص    ین در سجنجلئقرین و طوطی نطق فصحای سبحان آ

 .اشیاء نموده و ابواب دانش و بینش از روی لطف و مرحمت بر روی ایشان گشوده

  

 نظم

 ازو گشت راست  ای هستیــــبناهـ      ی سزاستئخدا که او را   ،یئداــخ

 ی آگه استــدل رــــه از که ،علیمی      ه استدانش ازو کوت که   ،حکیمی

  بلنـدـای ـــــــــه ده   پایــــه بلنــدی      دنپست و بل  قشن ده   ــارشــــــــنگ

 ـــم روزــر مسند نیب رازندهـــــفـــــ      روزـــر گیتی فـــهـم    روزندۀــــفـــ

 اهگو   ــاجـــشهـان را میسر ازو تـ      راه و سراسر بدو روی را ن هاــج

 رابس   نعش زمان یکص    یدایز ب        بابهان یک ح  ـــز دریای ملکش ج

 کـــرانود برــخ ،ز آغـاز و انجــام      مش روانو انجــام حـکـ بر آغــاز 

 اسیر ئیمش چو گوکح   چـوگان  به      ــرخ پیرگه چـــو پایـ  بدیـن رفعت

 ست ای اوـتـــذات یکــ کی ش دانش       ست خرد قاصر از درک یغمای او

 مثل او زان  بـــرون بـود ذات بــی      ـرد رهنـمونیز گـردد خــچ هـره ب

 ریزتـگیـرت انــــــاو حـــ ذات   ه  ر      رتیزت ،رویــدر ره  خــرد هرچـه

 

                                                 
 آئینه  =ل نج  ج  س    ــ  
 نژند. ب  ــ  
 بیابان= یدا ب   ــ   


