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 "باختریانی"ون همای          
  6112 ستآگ 1۵                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۸۱۱ 

 عاتط  ق  م  

    ــ ۱۹ ــ
  

 ابدالی شاهتیمور
 ـزارـه ،هست حـاصل ترا       اتح االبوابـف فــــکه از لط ،ای

 فتوح 

 مجروح ،رده غمــچ دل را نکـهی       متر  ـــدالت و ک  ــــــــان عدر زم

 ر در  ب ،ای توـــــــر دعب       ت نیازــــدس ،می برگشادهــعـــال

 بوحسم 

 روحق   ح تو کرده پر ز رم سهم        ینان و پشت زممــــآس ۀنـــــــسی

                                                 
 
دستور دری امروز گفته است، خالف " هزار فتوح"این که شاعر . است" فتح"جمع عربی کلمۀ عربی  "(قصور"بر وزن : )"فتوح"  

  ."معدود"از  ت اس عبارت" حفتو"است، و  "دمفر"همیشه " معدود" ان،امروزینزد  است، چون
6
 "خداوند"که مراد از " اد کرده شدهبه پاکی ی"نی ع؛ ی"سبوحم"را گویند و " ی یاد کردنبه پاک"است، که " سبح"سم مفعول از ا" مسبوح"  

 :اصالً بدین شکل آمده استدر دیوان " مسبوح"حاوی  مصراع. ، نظر به زبان عربیهمین برداشت من است. است

بوحر دعای تو بب"  "ر در س 
وافق ارادۀ شاعر شاید م تصحیح کردم، ا چنان که در باال دیده می شود،من این مصراع ر .زن ناقص استمعنی و وکه از نگاه لفظ و 

 (معروفی.)نباشد، اما در هر صورت بهتر از آن است، که سه نسخۀ دیوان شاعر به ما انتقال داده است
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 دوحو تو ممهمچ ،چ مداحـــــــهی       لطفه ب شهان ندیده کز ،شهی ای

 اهش روحـــک ،لیک است انتظار       ح دلمفـر    ،ه باشد عطارچــــــگ

 بوحگ ص  ـــرن ،ماهاز پس  چـند        ششب   که یافت  ،من انعام ه  ـــوج

 ـتوحمف ،کـند را نمی ل آنـــــــفـق       چ کلیدـــکه هی ،برده ره بر دری

 خواهد دو چیز می ،مــــور کند ه

 نوح انی  ــــــــدگزن و بایو   ر  بص

 

   

                                                                                                                                                        
 
 "نیزه"کلمۀ عربی و در معنای ( به ضم اول": )محر  "  
 
 "زخمها"؛ یعنی "قروح"پس . است" زخم"معنای به ، که  "قرح"و جمع عربی  عربی کلمۀ"( قصور"بر وزن ) :"قروح"  
 
 "فرحت دهنده"و در معنای "( تفعیل"باب ")تفریح"کلمۀ عربی و اسم فاعل مصدر ": حر  ف  م  "  
 
 را. الف 


