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 "باختریانی"ون همای          
  6112 ستگآ مهفت               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویب ت  عبدهللا شها"

۰۱۱ 

 عاتط  ق  م  
    ــ ۱۱ ــ

 ستا اين چه گمان ،گرگ ۀپنج از شير ترسان شود      دل و جان من از همچو تو ترسد كه ، حاش هلل

 ستا چه زيان ،ر هالهلز زه ،ثعبان را کـام ؟      تر  ض  ه م  چ آتش سوزان ز ،ر عمان راـــــبح

 ستا ناعقل بعيد است و مرا رنجش از ه  از ر      دنم کشيلم نظــــــــق ،ليک بر شوخـــی رسمی

 که در ايصال ، عادام   از      ک گذشتملي ،غمنـاک شدم رچه رنجيدم وــــــگ
 ان استمکافات ضم 

 الن استـــکه تقصير ف ،وئيدـــــتا ازين بعد نگ      کرد تغافل يک سخن گر همه فحش است توان

 ان استشرط هم ،دو  الجی نب  ــبه جز آن نيز ع      که گفتم ،بدان شرط ،ست دوستی ثابت و برجا

 جـان است ت  محن ،آن ر  ــــآخ ،دل آن غم   کاول        باطل بر دعوی   تبچنين صح ز حاصل خود چه

 که بالئی ز بالهای جهان است ،نيست صحبت      الزم رنجش ،ـرش البته بودـاخــبتـی کـــــصح
                                                 

 
حاش )( من از همچو تو ترسد عاشق هللا كه دل و جان)موجود نيست و در اصل بدين شكل درج است  اصل  كاتب اين بيت در نسخة  
 (مهتمم ديوان).زده است سرا مصحيح حد .  ست قياسی (هللا
 
 "اژدها"یا " شهمار"کلمۀ  عربی و در معنای ( به ضم اول": )ثعبان"  
 
 است" باهم عداوت گزیدن"و در معنای " مفاعله"است، که مصدر باب " معادات"مراد از " ُمعادا"  
 
 است" وصل کردن"و در معنای " وصل"عربی، برخاسته از ریشۀ " فعالا"مصدر باب ": ایصال"  
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 خـان استشرر و نار و د   ،ـاصل همدمی ماحـ      که درهم چو رسيديم ،سنگيم و ر آهنـــــما مگ

 هم سوده نگردده ب ،ن و آن سنگـبه که اين آه

 امان استه ب ،تا درين مزرعه اين خرمن الفت

 

* * * 

  

 

 

 


