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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 1۱۰۷ می ۰۱               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۸۸ 

لح    نامه دم 

 ــ ۵4 ــ

 فرازسر ،دون ۀلـم سفــــــــد رحـیش      نواز دون خوی   رخ سفلهــچون ز چ

 از ،شتگ ۰هب  ــش انـدست      کساناز چیز  ،شتگ رـــاش پ   کیسه
 کسان زتی1

 بیت الحـرام رفـــتن   زم  ــــکــــرد ع      ال حرامــــاز مـ ،ه را برداشتتوش

 ر خداـــدر دلش قصـــدی نه از بهـ      ز شهرت و فضح و ریاسفر ج زان

 بار ،ت برگ رفـتن و بربستـساخـ      اریر دیـشاهی از مــــــروهــبا گــــ

 بتر ،شت از اولگ  ره دک صــــلی      از سفر ،آمدرفت و حاجی گشت و 

                                                 
۰
 .استعمال شده است "ماالمال"و " پررونق"، "پ ر"درینجا در مفهوم است، که " انبوه"مخفف " هانب  "ــ  
 
 :معنای بیت بدین ترتیب است و شدهاستعمال " اذیت و آزار"درینجا در معنای  (:به یای معروف)"تیز"ــ  

 ردم رونق گرفت از مال م (کیسه اش)جیبش: اول مصراع

 "رونق بازارش محصول رنج و عذاب و محنت دیگران بود"یعنی ؛ ، پر گشتمردم رنج و آزاراز  دستش: دوممصراع 

 :غلط است بیتو دلیل ذیل درین است، که به دآمده " تیر"اصل دیوان حاضر در 

 !!!شدمی ک  نابود می کند و و بلکه  برهم می زندبسته شده است،  "چیز"ا ر مصراع اول بدکه  ،قافیه را" تیر"ــ 

 و "بذاع"و " جرن"ی از قبیل یماها باید در مفنجریدکه " تیز"تواند، اما برعکس  را افاده کرده نمیی طقمنم هومف امکدچ هی درینجا" تیر"ــ 

 (معروفی)!!!دهدو کلمات را ارتباط منطقی  دکن ولعقِه متوجیا رمصراع  ندوات می، شدباه دشل ماتعاس" ارآز"
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 عیان ،وی مله نیک و بد شود درج      انـامتح سنگ  ،ردم راستبه مـــکع

 کمو  کیف از زر ،هیچ نشناسد کس      ک نبود حکمح  ر م  ــــــدر میانه گـــ

 ـادات  ــاز افــــــ      "مثنوی"ن بیت اندر د است ایــشاه
 "ـیم معـنویـحکــ" 

 «کند نان تر میـــــنان را آنچـآنچــ      کند شر می ،ر سریه در هباده ن»

* * * 

  

 

                                                                                                                                                        
 
 "صد بار"؛ یعنی "صد ره"است؛ پس " تکر  "و " دفعه"و " مرتبه"و درینجا در مفهوم " راه"مخفف " ره"ــ  
 
 "یمرو ن محمدالل الدیج"حضرت ست،  "موالنا"خداوندگار بلخ، از  مراد" حکیم معنوی"ــ  


