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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ مارچ 26               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۵  

لح    نامه دم 

 ــ 22ــ 

 قلی خان یدادن مصطف نکو در بیان  

 وساله شدگ ست وگی ر  ر  ـک  ـرخ   ز      اله شدسده ،شوم ــالر  ــو آقـــــــچ

 ونحکه خ ،تو گفتی شد اندر تنش      نکوه کّاز ح   ،به تنبان نگنجیدش

 دمش کی ،نبودراحت  رکیکه بی       ششکم  آنچنان ا   ،ر از کرم گشتپ

2رکش  ـــــت   ،تنش       ار گشتی ،2ا مغلمیکوچه بهره ب
 سیار گشتب یر  ت 

 ادم شدیـــــــیر دمهـــدف پیش ت       شدی کمان خم ا زمان چونزمان ت

 دندان گزید هب ن لباردون ازکه گ      ی رسیدئجـــا بهبدان کار مشقش 

 رکیهفتاد چه  ،پیشش رکیچه یک       به زیر سر ،دامان به سر فگندی چو

                                                 
1
 از نگاه صرف عربی. است" پسر"است، که در معنای  "غالم"برخاسته از عربی و  کلمۀ"(: فلسجرم و م  سلم و م  م  "وزن  هب")مغلم"ــ  

 ."بچه باز"و در معنای است ــ " فعالا  "از باب ــ " غالما  "اسم فاعل از مصدر  "مغلم"
 
 باشد "تیردانی"و یا " تیردان"یا  "تیر ۀجعب"آن مراد از است و  "تیرکش"مخفف " رکشت  "ــ  
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 ذره باک یک رکیردی ز صد نک       خاک بهفشردی و زانوی مردی چ

 شمردبر ،دادنش نکو ،یکی روز      ردب  تبا دس  ،وانانــن جی زاــــیک

 ز شبگیر
 نکوداد  ، ج رهـه و پنصد و پنج       نگونرشد س ،رـتا مهـ 

 نداد نکو به صد نیم درهم کسکه       ادکس سان بدان نکواو  ،نکوشد از 

غل  یلم   ،ردندـــه ترشیز کسو برز ه      یلخ   یلخ   ،هانــمان جـــــهمه م 

 شیدند سرک ،بانــــــــخ تنوراز س      رکذ   ای  ــــــــــارهم ،سون اوافه ب

 دیمادن نیاز آــــــــه گرا ب ه اوک      راز آمدیفـ ا غـــریبیــز هـــرج

 تونزیر زنخ دست کـــردی سه ب       پیشش نگون هب گشتیهمان لحظه 

 اردانــو ک  زنستکر  د   ،یـــپاهس      ارباناش و از مهــتر و سز فـــرّ 

 راندردی نم ۷حمرع او ر  که بر د         ردی نماندهیچ م ،ن بوم و برادر

 تلخ لخت  شدی ،اگر سنگ بودی      بخت شوم اینه ک س،ک   گفت هر همی

 است هاون در دسته ،اش که پیوسته       آهن است جوشهفت  ،او نکومگر 

د  ش دآم ز ،دی سودهش      مانبی گ ،دین ب  آهـ ر تیر  ـــــــاگـ
20
 ردمانــم 

 گرگ گله چنگ صد چو یک بره در       اخـــتر درآن ماجـــرای بزرگ بد

 رکی اسپ   ،سرش تی برگه این تاخ      زیر به ،شیدی تنش راآن ک ،گهی

 تابوی آن شیان را ســـــبود ماه       به آب ،تداندر افــــپاره ک و نانچ

 رشاز چــــنگ یکدیگ ،ربودندی       ر سرشب ،انمـــــل  غد آن م  ــدندوی

 امید تیغ در یک نص ست هکه دید      امزهی کار خ ،ودگفت با خ همی

 این غزل ،ویشتنواند با خخ همی      لح  و  22در ،ـرــخانند مانده مفــرو

                                                 
 
 "خالف میل کسی"و " زدانهد  "و " تکائیپ  "و " پنهانی"؛ یعنی "ردبا دستب  "ــ  
 
 "رگاهحس"یعنی  ؛"شبگیر" ــ 
 
 است" دفعه"و " مرتبه"و " بار"درینجا مراد از " ره"ــ  
 
 "سکه زن"یا " ه سازسک" و در معنای" زن"و  "هسکّ"در معنای " کستر  د  "ب از مرک :"زنستکر  د  "ــ  
۷
 " نیزه"نیز کلمۀ عربی و در معنای " محر  "و است  "آهن جامه"ا ی "جنگ لباس" کلمۀ عربی و در معنای: (به کسر اول)"رعد  "ــ  
 
 "توته توته"یا " تکه تکه"؛ یعنی "ختلخت ل"و " توته"یا " تکه"کلمۀ دری و در معنای  (:المبه فتح )"لخت"ــ  
 
 ــ آهن بسیار سخت و مقاوم و مستحکم" آهن هفتجوش"؛ یعنی "تجوش آهنفه"ــ  
1 
 است" آمد و رفت"و در معنای " آمد و شد"مخفف " شد آمد"ــ  
22
ل و الی"کلمۀ عربی و در معنای (: به فتحتین")وحل"ــ    "گ 


