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 "باختریانی"ون همای          
  6۳12 جوالی ۰۳               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 

 
 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت  عبدهللا شهاب "

۲۱۰ 

 عاتط  ق  م  

  ــ۳ــ

طرالبسا
 
 

 بآخيرالمرجع و حسن الم ،ون كعبهــــهست همچ      اه رفيعت خلق راـــــــه درگك ی،درقـ ــــکلـف یا

 سابم درست اندر حـو ه ،قوشندر ن  اصحيح م ـه      باب دهراس ز ،ر بنده رام یـــرالبكـــــــــبود اسط

 ــرددش اندر سحابكه مه گم گ ،م شدـــــآنچنان گ      ربوددر ،نرش از كف مــــــــهان دور سپهـــــاگن

 وجــه از دو باب یــــيك بر ،وراشي بخن مه ار ب      ستت   يکينۀ تملــــكه در گنج، یرالبـــــــــط  آن س  

                                                 
1
از  یونانی و Astrolabos" سبوترو لاس"ب کلمۀ کلمۀ عربی و معر   (و چارم مو سکون دو به ضم اول و سوم): "اسطرالب"  

 . گویند" پوسله"ان آن را در اصطالح عسکری افغانست ی نیز از آن استفاده  می شود؛توپوگراف ، که درآالت ابتدائی نجوم است

 .عنوان باال را مصحح از متن منظومه استخراج کرد این قطعه عنوان نداشت؛
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 ـر ثوابـــــــــيا بيع يا بهـ ،رسم عـــــــاريته يا ب       نمه بی ئلطف فرمارا  تو آنگر  ،است فعين لط

 و خواب یبيدار شب در حفظ آن كوشم بهو روز       نم هب یـــــارزان یدار ،ين امــــانتئگـــــــر به آ

ر م    ،م در قيمتشـــــده ئی،ــــــرماهـرچه ف      ت پذيرن  م   ،م دالـــــــــــــد هع باشــــم بيور به رس  ذابد 

ر  ـچ ،شكرهــــا گويم به نظــم و نثر      نار ازوتـــــــچــــه نيك ،طــــــا باشدين عئور به آ  شابوخ ون د 

 رالبط  س    ذـر اخبه ،ا بر اليه كــــــردمـــــسطره      من اين صفحه را كه ،اطر پاكتـــــــبگذرد بر خ

 كامياب ،ن مدحـتمردد قلم از ي  ـــــر گــــــــمگ تا      خويش كار ،رض كردمــــت عمدح ی  بلكه اندر ط

 قيتبم ــــهـ
 انز نيايد بر زبــــــرگـه ،تو ــود  ـجــ 

 چون شــــهاب...  چــــنين دحــــــــخـــــاصه با م

* * * 
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 :بوداین مصراع در اصل دیوان حاضر بدین صورت آمده   

 «[آنــرا تو بمـن  لطف فرمايی گر]ف است  عين لطـ»

اند، در حدی که نظم شعری برهم  را درهم و برهم ساختهکلمات این مصراع  ر،کاتبان نسخه برداصریحاً دیده می شود، که 

به و از نثر دوباره، نظم  کلمات را احیاء کردهانسجام  پورتال، اینست، که مصحح. استده آن داخورده و حالت نثر را به 

 :است؛ بدین ترتیب دست آورده

 «نمه بی ئلطف فرمارا  تو آنگر  ،است فعين لط»

۰
دری ". ذوب کرده شده"و در معنای است "( افعال"باب ")اذابه"مصدر و اسم مفعول م اول، کلمۀ عربی به ض": مذاب"  

و فتح اول ظرف مکان به " مذاب"، چون آن را به فتح اول تلفظ می کنند، که غلط محض استهموطنان ما،  خاصتاً و زبانان 

 !!!است "دنجای ذوب کر"در معنای 
 
 .اداء گردد، تا وزن نشکند" ط"باید به سکون مگر درینجا . است ضمتین و به "اسطرالب"مخفف " سطرالب"  
 
 .نگاشته می شودگفته و " بقیه"ربی ست، که در زبان دری در هیئت کلمۀ ع" بقیت"  


