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 "باختریانی"ون همای          
  6112 سپتمبر ۸                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۴۲ 

 عاتط  ق  م  

۴۳  
 و مستعارست ز نور ت یر پرتودر دهـ      عين فضل  هك ،تاب اوج فضيلتآفـ یا

 ر بيكنارو آن بحـ ،ست همت تو یربح      رانبيك ،کدانش تو و آن مل ستی کمل

 راماجـــ      منفعل ،در توـــــۀ قـــالك پيش پايـــافــ
 درۀنزد ص   

 شرمسار ،اه توـج 

 ست كم عيار یپيش جود تو زر ورشيدخ      ست بيزبان یطفل ،تو فضليس نزد برج

 ورشيد اشتهارـبه خ ،فتاده يافت یعكس      هرــــــــپينۀ سئر آب ،وروشن ت أیاز ر

 تار اق  ـمح چــو مه اندر هينئآباشد هـــر      ت ـنروش یأبا ر ،ــندرــــــــــينۀ سكــئآ

 ارـست آشكهـر جمله برو رار دهــكاس      ضمير منير تو ،ست هان نماـــام جـجــ

 مدعا سوار کر فلب ،و قطبشد چ ،زد      دست ،چو حلقه هركسروۀ اميد تو بر ع  

                                                 
1
 "عینیت فضل"و یا  "روح فضل"یا " چشم فضل"؛ یعنی "عین فضل"  
6
 "رگانستا"ست؛ یعنی " اجرام فلکی"درینجا مراد از " اجرام"  
 
 "سینه"کلمۀ عربی و در معنای ": درهص  "  
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 عضاده وار * رـره مه شم بچ دامد مباش      بنده را ،رالبـط  س   د سال در انتظارص

 مه بر راه انتظارـــه ،م ساـــچش ماشاح      كرمـپيـ یراپاس ،بوتــعنك نه بل چـــو

 ر سطرالب نوربارـست بـر سپه یسفل      ـير توـنظ ـت دريــاكه پيش همــ، با آن

 پود و تار ،تنم از شعر ويشتنن گرد خم      ؟یكه سطرالب تا ب بوت بهرون عنكچ

 رآش بره  چ   از ،كرم ین ز روبك یفلط      اسير ،هوس اهست مانده به چا دل يوسف

 رخ بيقرارچچون  ،ت زير مركزتا هس      ونـسك ـاك باـخـ ،بۀ مهـست زير قتا هـ

 دوران ،وتـ أیبادا قــــرين ر
 دوران روزگار ،وبـادا مطيع حــــكم ت      اسرلين؟ 

 

  

                                                 
 
باال اعضای اسطرالب که  قطعۀ در*.(در فهرست لغات برده شود)* ست كه توسط آن تعيين زاويه كننداده در اسطرالب قسمتي ضع 

 .(است تذکار رفته قطب، فلس وغيره ،عنکبوت،(دسته) عضاده،عروه
 
 !!!کلمه مفهوم نیستاین   


