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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 26              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۴۷۲ 

لح    نامه دم 

 ــ۲4 ــ

 داستان حاجی رحیم

 اه و مهررد نورافشان ز شمع مــک      هروان سپکه ای ،ی راــــــد شاهحم

 ادشاهــان پیش او از خــاک پستپ چه هست     پادشاهی بی نیاز از هــر

 قصور بی ،و هستیدرت او همچـق ــب دور     هستـــی او از مقــــام ریــ

 ر استباالت ،ردذاتش از وهـم و خ هفت اختر است      ۀدکه گـــردانن، آن

 ست از مجموع   صفری جمله چون      جخشی2،ـاراـــبد خـــــه گنپیش او ن  
 جیز2

                                                 
1
 .است" رنص  ع  "دری ست، که در معنای " آخشیج"مخفف کلمۀ " ــ خشیج 
  

اطالق " رصدخانه"این کلمه بعد به . "ده استستاره ها درج می ش اتو حساب ، که در آن ارقامرا می گفتندجدولی "در نجوم قدیم " زیج"ــ  

 .دوران تیموری هرات می بینیم" یگزیج الغب"گردید، چنان، که در مثال 

اصالً وجود " خشیح"اما چون لغتی به نام . آورده بودند" ریح"را به شکل  "زیج"و " خشیح"را در هیئت " خشیج"اصل دیوان حاضر در 

 :و معنای بیت چنین است .منطقی پیدا کند ع را در پیش گرفتم، تا بیت مفهومندارد، تصحیح فراخور موضو

 " را دارد ، حکم مادۀ ساده و عنصری(کائنات)نه گنبذ فلک (خداوند)اوپیش ": مصراع اول» 

 «"نجومی؛ یعنی چون صفری از جملۀ یک عدد الیتناها بزرگبیحساب که همه چون صفری ست، در جدول ارقام ": مصراع دوم

 (معروفی. خ)
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 راو دور از وکیــــل و از وزیملک       رو از نظی  لاز عدی ، رداو فــذات 

 دپست و بلن ،م اوــــــت پیش حکهس چون و چند      د  ــرون ز حبی ،کم اوحـ

 ودرزا شــم ازو ـًه دالکــــــــــــبچـ ا شود     ازو دری ،رۀ ناچیزــــــــــــطقـ

 ـــوطهف  
 وان کنددی ۷ـزلک  ــــــرا گـــ  اکیشپ د     ر دیوان کنــدفتــــ ،اش را 

در  ست  ــــــــب  
 ــرـــاد سحـــــشب از بـ ریش انبــوه   ــدر     ـــدالک قـ  تربسب  

 ارویبـرف جـطـ هب ،20لــــح  بید را ک        هاراد بر بـد از نیشتــر زنـــــــــــگــ

* * * 

  

 

                                                 
 
 است" مستقل و ممتاز و باالتر"مراد از " درینجا" فرد"ــ  
 
 "مانند"و " بدیل"و " نظیر"کلمۀ عربی و مترادف ": عدیل"ــ  
 
 "حمام نگِل  "یا " ل نگی"کلمۀ عربی و در معنای "(: چوته"بر وزن ")هطفو"ــ  
 
 . دیده می شودوز ما نیز اول امرست، که در تدتیغ دالکی ": اکیپ"ــ  
 
 .است" کارد"مراد از ( به سکون دوم") گزلک"ــ  
 
 ."ردنت  س  "ــ از  "بتراشد" یعنی، "بسترد" ــ 
 
 .است" سراسر"، که در معنای "دربست"نی ع؛ ی"بربست" ــ 
1 
باید با ضمتین  وزن،مراعات ر به خاطر است ــ درینجا مگ" رمهس  "کلمۀ عربی و در معنای (: ن دومبه سکوبه ضم اول و ")ک حل"ــ  

 !!!تلفظ شود


