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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 10۱7 مارچ ۱7               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۳۷  

لح    نامه دم 

 ــ3ــ
  

 از رابه زنی گرفتن پدر مصطفی قلی دختر خب  

ـت  ــــه بـــــا علـک      وداز بشان یکی مرد خب  اـــــــبه ک
1اُبنه ۱

 باز بودان 

 گرد رزهـه رزه وـه بد و بدرگ و      سرد اصل   دب نامـــرد   ی مرد  ــــیک

 ژادــد و بدنــــدر ملحـــپـــدر بر پ      ادب ــــر تیزـدفتــ ،اش نسب نـــامه

 و خم سترا ،ه ایهرز ردش پیش هق     دژم ،نکوارش ـخ شب و روز از

 سیر ،رکیلحظه از  رده هرشکم ک     رده زیرکـ ،ویش راز دونی تن خ

ختی  برو بُ       پرست وتجــوی شه گـــدایان نان
3
 رده مستویش را کخـ 

 زهی شوم بخت ، تمی  ی بی ح  زه      سخت ر  کین نان بدادی به یک دو م

                                                 
1
 است" مرض"و " بیماری"کلمۀ عربی و درینجا در معنای ": علت"ـ ـ 
1
  .شود پیدا میدر مقعد  ، کهنام خارش یا مرضیابنه، ــ  
3
 بوده است" بلخ"همنوائی دارد، که نام قدیم " یدخبُ "کلمه ظاهراً با نام ین ا .بلخی را گویندشتر دو کوهانة : "ختیبُ "ــ  
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 ر بودکی خـورشنان ولی نان ورشخ      ودر بکی ،پـــرورش ۀـــــــایورا م

 دهـــانش فـراخ اامـــ ،ش تنگسکُ       ال و شاخداشت با ی یتری دخیکـ

 تاس سکُ  اعضا جمله ،ا تا به سرز پ      تاس سکُ راپا که گفتی س، نگاری

 رت نگــش تـسکُ خ سوزن وراز س      ـبرن بی خـوــــک گی  او ز تنـ س  کُ 

 د کوردی ه روی اندرانک ،سان بدان      وراز بل ه ایینئه آآنک س،کُ چــــه 

ی  وراف آن مــر اطب
 نقش   ،ر صفحــــۀ نقـــــرهب  ا        ادنه مشکین  

 وادس 

7یدـاز خ   ،ـدـــبهـــاری پدید آم      رمر چشمۀ آب گـــتو گفـــتی که ب
 نرم 

 امخندند بر طــــرف حوض رُ فگــ      فام ا فــرشی از مخـــمل مشکو ی

 تونــی به سیمین سبر آورده کاخـ      ونســـیماب گ ،ران تنش از بــــر  

 وراز ُدر و دیگــــــدان از بلتنور       دیگــــدان و تنور ،درونبه کاخ ان

 کرکاله ذ   ،نوـکقه و ش خـــــرسکُ       رکذ   گــــاه   ــیهتکـ ،ن ران اوـــُبــــ

 ی تکمهـــــیکـ      ی دروهمچو گـندم شگاف ،سکُ ه چ
 ی درومــــانند نافـ 

 و خشک ر تر  یتی به هبه گ رسیده      کوی مشافه گـــون بن ازآن تکمۀ

ر عنین  یــــکبویش شـــدی ه ب
 
 نان در حریرون سچ ن درونبه آه      یرپ 

 سست و به بگاد۱0 را ه اوآنکر مگ      سک   ست هندید سکُ نان تی چـبه گی

۱۱و صیتچ
 یربـــــرنا و پ ،ــردندـو میل کـــبد      گیر آفاق ،شتش گسکُ  

 ش جـمله مستسکُ  راب  از ش شدند      پرست وتشه ،وانانبه کاشان جــ

 یافت کوه شان رخنه می رکیاز  که      پژوه وتیل شهن خـااز یگـــروه

 او را یکــی ساختند نوـــکو  سکُ       تندزش انداخــــیـرح آمـــبدو طــــ

 ویــارســـشد چ ،رکیآمـــد شد  ز      ویرفت م یدر وی نم که، شگافی

ه  رز  ــکـز خ :فلک گفت
 تنور ،دوا شـــــــــدخــــتر نان س  کُ       زورگاو ۱1

 

                                                                                                                                                        
 
 "بی ننک"و  "بیغیرت"؛ یعنی "تبی حمی  "؛ پس است "غیرت"کلمۀ عربی و در معنای ": تمی  ــ ح    
 
 "رنگ مشک"؛ یعنی "مشکین نهاد"ــ   
 
 باشد" سیاه"ست؛ درینجا مگر مراد از " سیاهی"کلمۀ عربی و در معنای " سواد"ــ   
 
 .است" ه لطیفگیا"در معنای که است،  "خوید" مخفف "خید"ــ   
 
 ُدکمهــ  
 
 "عقیممرد "کلمۀ عربی و در معنای  :"(جنین"بر وزن ")عنین"ــ  
1 
 "است گائیده"؛ یعنی "ست بگاده" ــ 
۱۱
 هرت آوازه و ش ":صیت"ــ  
12
 آلۀ تناسلی بیحد دراز (: مکسور و های ملفوظ به زای)"خرزه"ــ  


