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 "باختریانی"ون همای          
  ۲112 جوالی ۲8               

 معروفی. خ :و شرح لغات تنظیم ،تصحیح 

 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۰۰ 

 اتع  ط  ق  م  
 ــ1ــ

 

 در حسب حال خود گوید

 هزاده و شهـــر هــــرات رااش ـاه  ــدرگــ      ام گــــزیده که از تمام جـــهان بر ،با آن

 رات راگلوی شهیدان ف رکه ب ،سان زان      مـخ  ر ر  ب ،رزق ر  انه بسته دـــدست زمــ

 ات راامهانی چـــــار ربــــــــــپستان مه      ست ساخته خشک من طالع بهقضا  یئگو

 ابتات راث ،کـــــــگ آسیای فلـــــر سنب      بسته روزگار ،نم بار  روزی   رـــــا بهی

 دیگـــــر صفات را ،تا زان صفت بدانی      صفت کنم ود یکخ زاوصاف تنگدستی

 امسال اگـر علیق
 ات راومنس ،ام ف شدهــه معتکک ،هم آن دیده اسپ من      ،خـری 

 الت را ،ه سجــده نمایندک ،ام رقهــف زان ام      دهل دیـت امساذلــ ،چ سالــــــــدر هی

 نیابد نجــات را ،هغص موج   ز چــارــــک      ؟ندردناک م دل ،ه زورق استچ !رب یا
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 "خوراکۀ حیوانات"کلمۀ عربی و در معنای "( رقیب"بر وزن ) :"علیق"  
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 ممــات را ،زیندــــــر حــیات گصدبار ب ن بود     و مـهمچ ،ه زندگانی اوک ،کس آن

 فات راـــــالت بسته در   ،اهش ر نهـــــآخـــ      ؟در  ستم ،ـرا نگشایدـمن جـــهان چــ بر

ر هپر ه ز باران مدح تو     ک ،کسم ن آنم !اــشاه  دف کاینات راصـ ،نمــــمی کـــــد 

 شرف که بر کره آب حیات را هست آن را بر سخنوران     ـــه مک، ه دانی آندانم ک

 را جـهات شمارد ،  هاه صفحـــاز پیشگ گر کند سپهر      ،م مراــک نظــتجـــدید مل

 نل  ع  ف ه  ر ،یرم ز کـینــــــگ ان خویش     زم رایـــکه بر شع ،آن نیستم
 فــاعالت را 

 ات راف  ـک    ،نشمارم تنویشخــ  ایــزاکف ای زمــان قبل     ـریدۀ فصحــــــــبل در جـ

 من به ،مایت توـح ـــــه  بر درگ
 ات راعر    ،ـایتــــباری شهان کنند رعـ      راعـبی 

 ست سزاوار جایزه من نه که شعر، گیرم

 نذر و زکات را و قتصد   ؟چه شد  آخر

 

                                                 
 
 صفه. الف  
 
 حیات. الف  
 
 فعل فاعالت. ب  
 
 است" شریک"  و یا  "یالس  "که در معنای  "(عضو"بر وزن )"کفو"ۀ عربی و جمع کلم "(بر وزن اخبار) ":اکفاء"  
 
  را گویند "کاری مرد  "که  "کافی"کلمۀ عربی و جمع "( ارف  ک  "بر وزن : )"کفات"  
 
  :"راعب" کلمۀ در شرح لیو    راغبی. ب  
 "من از خاطر ترسی که دارم"؛ یعنی "من به راعبی"و ترکیب . ست "ترسنده"در معنای و  "عبر  "فاعل از مصدر اسم " راعب"
8
؛ اگرچه است "چوپان" و تداوالً در معنای "رعایت کننده" در معنایلغتاً ، که "راعی"کلمۀ عربی و جمع "( اجج  ح  "وزن  رب) ":اتع  ر  "  

 .ست "چوپانی"اصالً در معنای  "رعایت"کلمۀ خود 
 
 اریب. ب  


