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 "باختریانی"ون همای          
  6112 اول آګست                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۴۰۱ 

 عاتط  ق  م  
  ــ ۵ ــ

 يرم ازــباج گــ یدر واليات معـــــــان       نم ،وتنام از ه ك ،آهنگ آن دارم رادمـــبر 
 تاّل و   

 چون زمين گاهو  چون فلک در وقت سير      كران یب ،ستم هستااز خيل طبع آر یلشكـــر
 ثبات 

 بل گنج ،هگنج زر ن ،گنج خواهم از تو      ججنگ نايد از سپه چون نيست گن  لب قليب
 لباب 

* * * 
 ستاده بر در است ،ـوف کعبۀ خدمتـــــر طــــبه      ابشه ،مداح اوصافت !اا کفــــــــــدري !اخسرو

 از روی ادب نيکوتر است  ستنليک رخصت ج        کريمان بر رخ کس بسته نيست اه  ـکه درگ، زان

                                                 
1
آمده است، که کمبود چند هجا دارد و مصحح آن را چنان که در باال آمده « كه نام تو من ،مراد؟ آهنگ آن دارم»این مصراع در دیوان   

      «من ،نام تواز كه  ،مراد آهنگ آن دارمبر »: تصحيح کرد ، چنيناست
6
 .را دارد" روافروان"ست، که معنای " والی"کلمۀ عربی و جمع ( قضات"بر وزن ": )والت"  
 
آسه )آسمان"نامگذاریهای . این مصراع مترتب بر دید همان زمان است، که زمین را ثابت و آسمان را متحرک و دوار می پنداشتند  

 .همه مفهوم متحرک و دورانی بودن آنها را می رساند" گردون گردان"و " گردون"و " چرخ فلک"و " چرخ"و " فلک"و (" مان
 
 است" گنج"معکوس " جنگ"؛ چنان که "مقلوب"و  "معکوس"کلمۀ عربی و در معنای "( قریب"ن بر وز": )قلیب"  
 
 .بر همین مفهوم استوار است" لب و لباب"؛ و ترکیب "زبده"و " منتخب"و " لُب"کلمۀ عربی ست و در معنای ( به ضم اول": )لُباب"  
 
 است" اجازه گرفتن"درین مصراع در معنای " رخصت ُجستن"  
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