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 "باختریانی"ون همای          
  6112 اول سپتمبر                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویب ت  عبدهللا شها"

۱۳۵ 

 عاتط  ق  م  

۳۶   

عرض تیول
۱
 

 ـنبشوقت ج      بتر اندر موکــکه کمتر چاک، ای شهنشاهی
 رود ـم میـشاه انج  اهمعنان ب 

 رود ردوس هشتم میـفـ ذکـر چــرخ هفتم و      عنوان مثله ب ،رطرف از تخت و ایوانتهـ

 رود مردم می ظـر لفتو به مو و تو به مو ب      باز از تو ،شاه غزنین ار کهن گشت اسم و رسم

 رود د تحشم میبا ص ،ودمنزلگاه خه شب ب      درگهت صبحدم بر ،ایاندرکه آمد از گــــــه

 رود قلزم می یایدر حرف دررا  که او، زان      ؟؟؟کرم را در با فرات و دجله چون سنجم َکَفت

                                                 
1
 از حاصلش امرار معاش کند تا زمینی را می گفتند، که پادشاه در اختیار کسی می گذاشت،" تیول"  
6
، برخالف امروز استعمال شده" حرکت"؛ یعنی ، در زمانۀ شاعر در معنای حقیقی خوداست "نبج  "از ریشۀ که اسم مصدر " جنبش"  

د، به کار می بردن" زلزله"را در عوض " جنبش"ناگفته نماند، که بعض زنان سالمند کابلی . آن گرفته می شود که مفهوم خاص سیاسی از

که ساختۀ " زمین لرزه"می تواند بدیل ترکیب " جنبش"کلمۀ  .و افسوس که استعمال عام پیدا نکرده است که یک اسم واقعا با مسما ست

پیدا کرده است، که ضرورتی به تعدیل و ا نس آن قدر عمومیت " زلزله"کلمۀ عربی رچه گ. گیردفارسی ایران است، مورد استفاده قرار ب

 !!!دیده نمی شود آن
 
 است" آفتاب"کنایه از " شاه انجم"  

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6 

 رود م میطالطبحــر پر ـــرف با موجهرط      جود باس وقت که ،کلکت آن زرین نهنگ آمد

 رود از پی خـــــاک تیمم می ،اسوی دریــــ      چین و کم ز ملک مصر، تو جویدهرکه از لطف 

 رود م میــاندر سر خُ  ُدرد وقت نوبت حرف      کاندر بزم عیش ،ست را رسمیطالع رستم ت

 رود م میسُ  بر ،ش شاه زرین نعـلگفت رخ      ؟رخ دیدم با خرد گفتم که چیستچ ماه نو بر

 رود می که حاصل از میان ُگم وقتی خاصه در      !اصل مبادحـ بی ،رض ُتیول بندهخسروا عـ

 رود ــندم میاز دنبال گـ ،تــا نظـــر بگشایم      تن استگاه رفه و برفت شبدر در بهار و ج

 رود ژدم میـــاین زرد گ ،ار کبودم رانتا ب      !!!نیش مار باد ،ام بدخواه توــــنوش اندر ک

 

 

                                                 
 
 را دلیری و سخت شدن در جنگ ذکر نموده است« باس»کاتب در حاشیه صفحه معنی    


