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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 10۱۷ مارچ ۱5               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۳۵  
 

 نامه دلح  م  

 ــ۱ــ
 

 گــویم این داستان می ؟؟؟هه بهر چک      انرور راستای س !نونون بشـــــــــک

 ودز بــزتی نیـعــ ،هــــجــــایگ نادر  ود    یز برشت ،ن اصلــــرا مسکـــــــم

 هال و جــاو م منصب ه صاحب  همــ  گـــــاه     ـراز دیـ ،همـلــــپدر بر پدر ج

 ررآورد سب ،ــرازیفـــردنـــــــبه گــ  ر    وم و بن باـان درـعبدالعلی خـ وــچ

 ور گشتبـــی ن ،همـــان شمع اقبــال   شت   دور گ ،ریروت و سا دولـــم ز

 مــج و ستـــــادیم و رنتـتی فـــبه سخ  و مال و درم     کت و ملــپس از دول

 جمله فرع ،اشتند و مل گاص ،انخس  ه زرع    شت و نرا نه ک ما ماند نه زر

 الدگــر گشت ح وعن ،پس از بیست  ال    ست سا بیـم تــــــگونه بودیـــ بدین

 راد مهافت ،ر مــناره را بــــــــگستم  م سپهر    لـــــــعار و عاش ریبــــقبه ت

 ه خــــاک رهم کـرد پستبسران را   را کــــرد بر دشمنـان چیره دست    مــ
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 ظرن نبر مـ ،ردــزت همـی کـــه عب  حر    ور س ،شر  م ب  ر شام رفتــــــــــاگ

 ذشتر شادمـــانی گبــ را روزـــــــم  ت    ه و ماه هشی ســـسال ،دــــن بعااز

 دیهان دهـــداوند کــــــــخـ ،زایشجــ  رد بد    ر کــاگ ،ک ور کـــرد نیــــــاگ

 از کردــب ،د زبـــاننشایـ ۱دحشـقه ب  از کرد    ـنیکی آغ ،عد از بدیچـــــو ب

 تن به روم ،ـینــه چـاو ب ه بادا سر  ک  شوم     خـــــــان   مصطفی ،دانسر ملح

نامی   ،امهکه این ن ،1میـــلئی
 ازوست ،یــامـتلخکـ مــرا محـنت و  ت    اوس  

 ــاکم شد و چـیره دستحـ ،به ترشیز  پرست     حدمل چرخ   ردش  ـــــاز گ وچــ

 وج   نیم   ،ه چشمش هنـرد بــــــــــنیام  و    ن   ردــــک ،را یشینهمان رسم پـــــــه

 تکوتــــاه ساخ ،وزیشان مــرا دست  فـراخت    رب ،راـــــم ان  نــــدشم ر  ـــسـ

 تزش ،ضلفـ دانش و خ  د ر  ایــــــــنم  رشت    سچشم آن بد که در ،دمـــچو دی

 ـاو و خـر پروردگــ ، نبندگاو خرچ  پرورد     ،گهردب له وـــــــــهمـــــی سف

عر  ش عر ،کیشمارد یـ  یر    ز قـ ،نبرـک و عــدا مشــــنداند ج  شعیر  و و ش 

 از کبــــــر من دلش هست دایــــم پر  ــهد کهن    پیشین و عــ ور  هــــــم از د  

 ام و دل دشمن استبه کـ ،که دوران  ای من است    ـــــجا نه جآن ،بــــدانستم

 دمرون آمـــبـ ،وای اصلیأـــــــز مــ  زبون آمدم     ،ــادانــنـ اصل و ز بـــــد

 اهپن ستمج   ،زادهـــــاه شهــــــــه درگب  گاه    آرام ،ردمکــــ "ریــــه"شهر  هب

 ی نیازبـ ،و زر را کـــــرد از سـیمم     راز ـزادۀ سرفـــــــــشه ؛هپای فلـــــک

 راوان نمودف ،ن لطف و احـسانمه ب  کشود     ن برر روی مب ،فـــــــطل در  

۷شفاقگـــــر ا  
 ان آورمزمرــــــــه آخـتا ب ،نـــسخــ  ر زبــــــان آورم    ب ،او 

 یکـی ،انصدم ز پـــتن نیــــارـــگفه ب  بیشکی      ،ـانصد زبـ ،دموگـــــر باش

 ادصود بــمق ت  ـجــــــف ،همیشه دلش  اد    ـــزاده محـمود بـرام شهــ ؛فلــــک

*** 

 شخوی رو کــــرد از پیش   ،مـرا دید  ر سست کیش    ــگـوه بد ومآن ش چـــو

                                                 
۱
  "مدح" متضاد  ــ " ذم"و " بدگوئی"در معنای کلمۀ عربی و : ("مدح"بر وزن ) "قدح"ــ  
2
 "شریف"و  "کریم"ــ متضاد " رومایهفو  خسیس و پست"هۀ عربی و در معنای صفت مشب"( کلیم و علیم و حکیم"ن بر وز") لئیم"ــ  
 
 "به نام اوست"؛ یعنی "اوست می  نا"ــ پس " به نام"معنای درینجا در " نامیــ  
 
 .است" بندۀ خر"است، که اضافۀ مقلوب " خربنده"جمع " خربندگان"ــ   
 
رگهای بسیار " ؛ یعنی"عروق شعریه"ب ترکی ــ چنان کهاست " موی" کلمۀ عربی و در معنای(: مو سکون دو اول به فتح)"شعر"ــ  

 .ست و طبیبیالوژیک  اصطالحدیده می شود، که یک " مویرگها" و " باریک
 
دیده می شود، که " ماءالشعیر"است ــ چنان که در ترکیب عربی " جو"کلمۀ عربی و در معنای "(: صغیر و کبیر"بر وزن ") شعیر"ــ  

 .است" وآب ج  "یا  beer" بیر"مراد از 
 
اسم فاعل همین " مشفق"ــ کلمۀ " دنرکشفقت "و در معنای " افعال"باب کلمۀ عربی از "(: و الهام ابراز و انزال"بر وزن ")اشفاق"ــ   

 .باب است
 
 "بههو ش   بدون شک"و دوم در معنای " بیشتر"کی در معنای ی: یدآت می دو معنی درس ینجا دردر: ــ بیشکی  
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 گشاد ین برـــدست ک ،ر اقــــوام منب  هاد    ن ،سو کــو رســم دانش به ی ره

 امازین کار خ ،ردگدار و بر که هش  ام    پی ،وبتند نــــچ ،رستادمشـــــــــف

 دان مگیربه دنــــ ،رزهـــــــار گم م  د        روک پیکان تیبر ن ،مــــــــزن مشت

 داغ را تازه تر ،انزمن هـرــــــــکم  را دربدر    م ردیـــــه کـک ،همین بس

 ـای ـــه آن پندهک ،چـو دیدم
 ر آبنقشی ب ،لهـــــود پیش آن سفبـــ      صواب 

 به میـــدان هجو ،عنـــان بــــرکشیدم  و    ن هجار  ــــغ ب  ـــــــتی ،کب  کـشیدم س  

 اک رهش ساختمخ چو کسانکـــــه ی  م    رش تاختبر س ،۱0یـــچـنان بــــارگ

 آوازه گشترپ   ،وی م ازــ  الــــی عولـ  گذشت     ،نجفاهـــــای او جــمله بر م

 گردد نهانکــــــه تا روز محشر نــــ  هان    در جـــ ،ومـــــاند از ه ایامننسب

 ویند بازـــگزو ب ،لیـحفر مـــــــه هب      هـــــای درازرنا قتــــ ،دـــــازین بع

**** 

 

                                                 
 
  .ثواب. الفــ  

 .استراست  یامعن به، که درست است "صواب"درینجا اما 
1 
 است" اسپ"کلمۀ دری و در معنای " بارگی"ــ  


