
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای          
  6۱12 سپتمبر 1۱                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۴۴ 

 عاتط  ق  م  

۴۵  

 تقاضای تبدیلی جای و مقام در دربار

 آزار ،قانـــیین ز رفـــن مسکرسد بر م می      حضور فیض   ه  گ هبدر صف خدمت   سرورا

 ف  در صـــان ،اده شومر سینه ستبدست       از روی ادب ،جایگه که من آن ،جــایگاهی
 ارب6

ن َذَنب  رف مـــط ر یکهست ب      آلودخشم ــل  ـــحز   ،نطرف م هست در یک
 
 وارـخردمم 

 ساردهد از طرف ی گاه این فحش به من می      وی یمیناز س ،زند من میه اه آن دوش بـگ

 ارج اشعــــهمه گن ،نستاند  یــــدانگه ن بوی      م تنجــیملــــــجـــملۀ ع ،فلسی نخـــرده آن ب

 اره  ـــق ـاب  قـمیان دو عه بکی بــــیا چــــو ک       نسیَ میان نحه ب ،دـار  ـــانند عطـــده مــــــبن

                                                 
 
 خسروا. الف  
6
 است "دربار"یا  "بارگاه"مراد از " بار"  
 
 است و درینجا مراد از ستاره ای معین در نجوم قدیم" دمب"کلمۀ عربی و در معنای ( به فتحتین"" ذنب"  
 
 دس درهم استس   مراد از یک" دانگ"و " پول سیاه"در معنای " فلس"  
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 بیزار ،دار من ایشانـــن و دینین از مــهمچ      دلتنگ ،راهی ایشانـــهم ن از ایشان و ازم

 م یارــــهارگس نشود بـه طوطی و کـهیچ گ      فتم جـــه اب ،ا پنبه و آتش نشودــچ جـــــهی

 اردوچ  و باز ،همه م تو کند یار بـکه حورچ      آتش و آب ،همه دل تو کند جمع بـگرچــه ع

 کار ،ود با منــنب ه مـرا با کـس و کس راک      رمایــف عـنایت ،ن از لطفم ی بهئالیک ج

 سلطان عار ر نکندــــگـ ،سزد نین بندهاز چ      ریقبود هفت صفت از دو ط هک ،را ه ایبند

 ارـم هرچـاش و منج  ــاتب و نقــر و کـشاعــ       سهرـاگوی و قدیمی هــاک اخــالص و دعپ

 دربار واص  ـک خــــرم و در سلحـد مَ ه بوَ ک      در دستش ، فردوس مکان ه  خـاصه حکم ش

 ساله بهار همـه ،را بــادلشن بخــــت تـــــــگ      گلشن ،ـاریـــــر بهـر شود از ابـــا معطـــت

 
   

                                                                                                                                                        
 
 است" دو نحس"و در معنای " نحس"تثنیۀ " نحسین"  
 
 یف باید باشد، که در چنگ باز و باشه و شاهین افتدضعباید نام کدام پرندۀ " دوچار"  
 
 رااز جملۀ مقربان درب ،شاعروجب آن باید م  به ، که است "شاه محمود"، پدر "تیمورشاه درانی"مراد از حکم " ردوس مکانف شه  حکم "  

 !!!باشد


