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 "باختریانی"ون همای          
  6112 سپتمبر ۴                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویب ت  عبدهللا شها"

۱۳۸ 

 عاتط  ق  م  

۳۹ 
 يدآاز سراب بر ـیحيوان ك ۀشمچ      يدآراب برـاز غ   ؟یــــبلبل ك ۀنغم

 يدآشراب بر زانك د كس،ر  ب  ن ن  ظ      ام بود ليكـرخ فـس  قاروره، ۀشيش

 اب برآيدحبخشش س   ،خانز د   یك      جز ز نيكويان ،دارم ئیشم نكوـچ

 دتاب برآيـــاخر آفــك ،ره مشوـــغ      یاه درازــــتگبه دس ،ب يلداش یا

ه بر   ،مبين یته ،ر ما راساغ  شراب ناب برآيد ،مـين خر ازكاخ      مخ   ب 

 رآيداب بح بــــــتـو ف ارانب نوبت      و عقرب یهما ريخ را زره و مزه

 راب برآيدـــه از خك ی،نج شنيدـگ      ظاهر یمبين خراب ،نهان بين نج  گ

 تاب برآيدـاهــــه متا ك ،ر رهبر س      اــستر مآو  ،ماـــش بتاــــهست ك

 لق عصافيرخ
 قاب برآيدـر عپ ی  كه صدا ،ونــچ      ود دامصفير ش ،را 

                                                 
1
" صفیر"و ــ   "صفورع  "جمع  "عصافیر" ــ" گنجشک خیل"یعنی " عصافیر خلق"است و " گروه"و " خیل"درینجا مراد از " خلق"  

 آواز خیل گنجشک، بالی جان شان می شود: معنای مصراع چنین می شود. را می دهد" آواز"معنای 
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 ناوك شهاب برآيد ،ون ز كمانــچ      ديوان  در پس جوشن تلبيس چيست

 رآيدواب بـز خ ،راسانيانـت خـبخ      رآوردصرير نظم ب چون من ۀامخ

 يدآرر آب بــــمه ،وزانـــتش سآز      مـــارد كلكــــاوش عطــــر كاث در

 رآيدلعاب ب ،دان اوـــــدن ن  ز ب  ــــك      يشپن ااز ،بدار دست یاز دم افع

 اب برآيدــــرقمالك ال ه  ش غ  ــــــــتي      دارام   يام  از ن ،قدر ر مكش اينــس

 رآيدالب بـــهت گـل و نگـــگ ی  بو      او را ۀكه نيست شام ی،اغدمه يا ب
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 "دیو"جمع  ست ــ "هادیو" مراد و به یای مجهول" دیوان"  


