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 "باختریانی"ون همای          
  6112 آګست ومس                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۶۱۰ 

 عاتط  ق  م  
  ــ ۷ ــ

 فُلک است ون چ فلک ،که در قلزم جاه تو ای      ر احسانـهر سپــهم ،اــــگوهـــر بحـــر سخ

 لک استالمُ امـام و نظی  ون قصۀ خــراست چ      لاز روی مث ،ـادم دیرین توــــــــصۀ خـــــق

 

 در وصف خط محمد هاشم

 هیچ نعمت تا که گردون منعم است هیچ کس از      راحت نیافت ه آنبردم امروز از خطی حظی ک

 ستیا ر عطارد ایمنــــگـــ
 ک عطارد راقم استـکل ،ه ران صفحای  گفتمی      تراناخ  از وبــــال 

 م استئاص  هااز دیدنی ،ز پی عیدی چـــنینــک      ست دۀ دل سالهادی :تاـــاند و گفران میل حــــعق

                                                 
1
 " زورق"و  "شتیک  "کلمۀ عربی و در معنای ( به ضم اول و سکون دوم) ":فلک"  
6
 "بوده است"و در معنای  برای واحد غائب" بودن"فعل استمراری از  ماضییغۀ ص( به یای مجهول": )استی"  
 
 "عقوبت"در معنای " وبال"  
 
 "می گفتم"معنای  دربرای واحد متکلم و صیغۀ ماصی استمراری ( به یای مجهول) :"گفتمی"  
 
 "روزه دار"و در معنای ( روزه گرفتن")صوم"کلمۀ عربی و اصم فاعل از مصدر ": صائم"  
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 کش همه اوتـــاد ،هریپیا س      که بینم یـــــا گلستان ارم، ت اینـلد اســـــباغ خُ 
 م استئــزا قاو اج 

 م استئکه نقشش دا ،هیبر وج ،رخیا شهاب چـ      دفدر ص ا ُدر  ـیــ ، ست در ظلماتا یوانآب ح

 سالم استنا ه بسک ،اــهه طبعی را فتد اینجــشب      بهه نیستکه جای شُ  ،ُمش زیراگفتم ای نادان خ  

 ادم استاورا خ شب مر و آنکه روزخاصه نزد       گــــردد مشتبه ،کـــــــا شب تاریروز روشن ب

 الزم است ،فار اینجـاـــه استغک ،کن گفتمش بس      زاد ست این و بر ترکیب ا رختیر چ  اناگفت م

 ابــــحس  بینی و پنداری  یاه مم      دون ه ای نادان  ک :گفتم ؛وــــر بگـت گفت روشن
 مظلم است  

ک ای :گفت  ستا مئاتا ق ز اعلیرق ـف ،ن تا بدانییا :گفتمش      نیریز ریخـت ی  ر همــانا از نــــــن ش 

 ظ و معنی حــاکم استـکش در میان لفــآنکه کل      اب فضلرور اربس :گفتم ؟؟؟ر کیستــگفت آخـ

 ستا طول و عرض و عمق گلشن قاسم را در نقطه      اجسام را وهـم از سه سو قسمت کندــهمچنان ک

 ا محــــــمد هاشم استـــــــــآق ،ـمشاه اقلیم قلـــــ      آواز بلنده ــوید بــا گـزمان کلـــــک قضـرـــهــ

  ُمثاب گی بخش  دل کو زنب  زان ق       از شکل حـریر  ،ور سرافیلصون ـچـــک او کل
 و مجرم است 

 تیر چــرخ از چـادر ناهید چـنگی      ونه شرمـا هــــزاران گاو را ب ــاه  ــــدرگــ ۀکعب
 م استر  حمُ   

 ستا اکنون نادم ،دو برتر دیـچاش را زان  هپای      دحاز روی م ،ـواندشثانی خــ عقـل ،ل اولـعق

 !!!نیست در زیر فلک ،ر کسی همتاش جـویدگـ

 ستا ــالمـــزدان عـک پرسند یــــاالی فلور ز ب
 

                                                 
 
 "ارکان"درینجا در معنای  ،(به فتحتین")وتد"ۀ عربی و جمع و کلم"( اوقات"بر وزن ": )تاداو"  
 
 .دوم اداء گردد خاطر مراعات وزن باید به سکوننجا به دری کهست، " تاریکیها"و در معنای  "ظلمت"جمع  ،اصالً به ضمتین" ظلمات"  
 
 .ه هردو صیغۀ مبالغه را می رساننداست، ک" مانند"قیقاً در معنای و د، "مانستن"دوامدار از مصدر فاعل حالت ": مانا"  
 
 او. الف  
11
 !!!آمده بود، که معنائی ندارد" سهاب"دیوان در . "ابر"عربی و در معنای  کلمۀ": سحاب"  
11
 "تاریک"و در معنای  "(اکراه"بر وزن )"ظالما  "ر کلمۀ عربی و اسم فاعل از مصد "(مشفق)بر وزن )": مظلم"  
  
؛ "است ثوابدرخور آن که "و در معنای  "(افعال"باب ")اثابه"اسم فاعل از مصدر گفته شود، که  "ثابمُ "شرح  در و    شهاب. ب 

  "مجرم"ــ متضاد " نیکوکار"یعنی 
1 
 .که احرام حج بسته است ،، کسی را گویند"حراما  "فاعل مصدر اسم کلمۀ عربی و "( جرمم  "بر وزن : )"محرم"  


