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 "باختریانی"ون همای          
  ۲112 ستآگ ۲5                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۲۱۸ 

 عاتط  ق  م  

۱۹  

 مدح میرزا احمد

 وفا باشد همـــه با دوستــــــــان،      ـــــــرزا احمد آن، كه شيوۀ تومي

 ر ورزيـــــدن تو باــــمه
 خالـــــی از قـــــــلت و ريا باشد      احباب 

 اشدكه خـوشنما ب به طــــــريقی،      قدر خواهم از من به خـان كيوان

 گلــه ای هست، هــــــم بجا باشد      را، كه اندر وی قطعه خوانی اين

 ــــبۀ سما باشدپايــــــــــــــه بر ق        ترا كه تخـت جـاه   كای به جائی،

ف   تواضــــع، از  دوتا باشد قـــــــــــامت آســـمان،      ــۀ توـبه پيش ص 

 ماه كــــــــــوچكتر از      شعـــــــاع چــــــراغ دولت توبا 
ها باشد   س 

                                                 
1
 "حبیب"عربی است؛ جمع عربی کلمۀ " دوستان"در معنای " اعداد"بر وزن " احباب"  
۲
 م  آن روزگاردر  مجموعۀ ستارگان معلوم نجوو کمنور کلمۀ عربی و نام ستاره ای ست بسیار کوچک ": ُسها"  
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 در انــــــــزوا باشد آب حـــيوان      شاعــــری، كـــز لطافت سخنش

رِّ گـــــــران      گــوش گيتی، ز گــــوهر نظمش  بــــها باشد پـــر ز د 

 وز َســــواد
 ضيا باشد ا،دۀ دهـــــر رـــــــديــ      مـــــداد خـــــامۀ او 

 قا باشدح در پردۀ  یاـــــــجــــــ      عطارد را ،لم دركشدــچـــــون ق

 ـانفزا باشدـــجـ از اشــــعار ـــرپ        مشــــدفتر نظ ،هــم به مــدح تو

 آشــــنا باشد ــريبان  ــــــاز غــــــ      غريب ،ارورچــه باشد درين ديـ

 را باشداروانســــــدر ك ،ـایجـــ      كو را ،ــوار تو خوش بوددر جـ

 ا باشدهج ،اهـــــــــ مدح ی  از پـــ      یهان روزـــكـه ناگ ی،نترس یم

 

                                                 
 
 :چنین است بیت متضمن این کلمه،معنای ". سیاهی"اصالً در معنای  وست کلمۀ عربی ": َسواد"  

 !!!دیدۀ دهر از سیاهی خامۀ تو، روشن است

را نشان می دهد،  "غلو"عوض کردم، تا از آن معنای باال، که منتهای " وز"آمده است و من آن را به  "ور"در اصل مصراع دیوان حاضر 

 (معروفی. خ!)!!گرفته شود
 

 . گيرندازان را " يقينا  "و " به راستی"است، که دری زبانان آن را بدون تنوين نويسند، ولی عين معنای " حقا  "در اصل عربی " حقا"  


