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 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت  عبدهللا شهاب "

۴۱۱ 

 عاتط  ق  م  
    ــ ۱۵ ــ

 رانید  تیمورشاه 

 ِگــــرِد ایوانت، جز      مقصد گـــــــردون ز سـیر! شهــریارا
 استکــمال چیست 

 مـــاه در هنگــــــــام استقـــبال چیست      آرای تو بــا فـــــــروغ رای ملـــــــک

 تخـــــــت رای و مسند جیــپال چیست      پیش خــــــــاک پای و نعــل َرخِش تو

 نیست ماالمال چیست ساغـــــری کــو      آفتاب ِجــــــــرم جـــــــــود تو، از پی

 ستـم دستان که بود؟؟؟ و زال چیستر        صـــــاف تیـــغ تیزت، روِز رزمدر مَ 

  آن، که باشد الل چیستچــــــــاره ااّل       از روی َعجز وقت وصفت خـامه را،

 قال چیست که قیل و وی زد، بانگ بر      بحــــر ناالن گشت از جــودت، فلـک

 بال چیست اصلم، گفت من عنـــــــقای      عقـل خــــنجرت را بال عنقا خـــواند،
                                                 

1
 است" کمال ُجستن" یا" طلب کمال کردن" و در معنای" استفعال"باب   مصدرعربی" استقالل"بر وزن ": استکمال"  
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 بارگـــــــــاهت دیـــــــد،
 حـــل پرسید، کاین اشکال چیستاز ز        ـندسیهـ پیرِ  

 بل بود خـــــال      چــتر تو خـــالی ست، بر رخسار فتح
 خــــال چیست مجسم، 

 این اقوال چیست گفت با مه، فکـــــــر      هــــره عــزم بارگاهت کــرد، چرخز  

 غــربال چیست بحــر گفت این آب در      سنجید خــــود را، با کـفـت ابـــــر می

 گفت در پای من، این      ــد بخـــتت، چــــو ماه نو بدیدشاهــــــ
 خـلخـال چیست 

کـــــمت روان، گــــوید قضا  م،ـــــن نیز آیمباش       در پی ح 
 یستاستعجـال چ 

 اینقـــدر در کـــــار من، اهمال چیست      می ندانم چـــــــرخ را!!! شهریــــــارا

 منوال چیستمن درهــــــــم بدین  کار      گــــــــــر بود شه را سوی من التـفات

 حال چیست محنت چه سانی، غم و در      کـــای غـــالم من می نپرسی، هیچ از

 ۀ شوال چیستــــــرّ غ   یــــــــا بپرسی،      نیمۀ شعبان چه بود؟ ـوئی،یا بگـــــــــ

 مال چیست فکـــــــــــر آبرویم، من به      جـاه خــــــدمت شه، مایۀ مـال است و

 ضعف بخـــــت و سستی اقبال چیست      سیــــــر سپهر که از خــــود دانم، بنده

 ـــج وعلت این رنـــ      روز وز مسیر اخـــــــتر برگــــــــشته
 استیصال چیست 

 این احــوال چیست من ندانـــــــــم سر        ام لیک حـــــیران در دو معنی مــانده

 اققشـــب اِ م وجــ
 امسال چیست باعـــــث کــــــــم لطفی      چه بود؟ و بیزاری، 

 قــــرعه افگــــندم، که بینم فال چیست      شالی طلب از لطفت کــــنم، گفـــــــتم

 مشتک گــندم طلب کـــن، شال چیست      فکـــر نان واجتر است: عقـــــــل گفتا

 عمــــرت در جـهان باد سه صد سال،

 سال چیست صد صد سال سیبلکه سی 
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 "داندو نجوم که هندسه و ریاضی  ،کسی"از است مراد " پیر هندسی"  
 
 فتح. الف  
 
  .نامند "پای زیب" که زنان در پای اندازند، مردم کابل آن را ،باشدفلزی حلقه ای  و آنست، عربی  ، کلمۀ"جنجال"بر وزن " خلخال"  
 
 "عجله ُجستن" کلمۀ عربی و در معنای" استعجال"  
 
 "ستیصالا" پس. را می دهد" هریش"معنای  خود، که است "اصل" ریشۀخاسته از و بر" استفعال" مصدر باب ،عربیکلمۀ " استیصال"  

 .داردرا " درماندگی"و مجازاً " از بیخ و ریشه کنده شدن" معنای
 
" اشقاق"از قرینه می توان . از ابداعات خود شاعر باشد، که در صرف عربی کرده باشد دایشدر کتب لغت عربی نیامده است و  "قاقشا"  

 (معروفی. خ.)دانست" عدم لطف"و " کم مهری"را 


