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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای          
  ۲112 سپتمبر ۲1               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۵۳ 

 عاتط  ق  م  

۵۴ 
 

 و سران تدارم ز آستــــــــنـــ رب      دغ بردارنـــــر سرم را به تیــگـ

 ه نظرنطق هم به م به دل ههم ب      !!!ت دارممـــــرحمید مـک اـلیــ

* * * 

 ـاغ دهـردم ،کلکت ۀزهی ز نفخــ
 رنو  چــراغ عقـل م ،س پرتو نظمتز عک      رمعط   

 مـلانا
 رو  مصبدان نظــــم روح ای تو در ــــقواف      سمـان شعر عقل مجــــتو ز ارکـــ 

 رستم یک حمله کردهه که ب  یینصیر 
 ردیـــار نظم مسخ   ، لزلز  ــخــصم م سپاه        طبعت 

 رشکسته خــامه آذ   ،کاری کلکتز سحــر      ۀ مــانیـدریــده صفح ،ز نقشبندی طبعت

                                                 
 
 گشت معطر. ب  
 
 "سرانگشتان"عربی و در معنای جمع مۀ کل" انامل"  
 
 نصیري. الف  
 
 "صرت و فتحن  "و در معنای  "یای مصدری"و  عربی "نصیر"مرکب از ترکیب دری،  ":نصیری"  
 
 رستم طبع. الف  
 
 "متزلزل"یا  "تکان داده شده"و در معنای "( فعلله"باب ) "لزلهز  "کلمۀ عربی و اسم مفعول از مصدر "( مسلسل"بر وزن ): "مزلزل"  
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 عروسو نونظمت چـ ۀرسید قطع 
 ـو آفتاب چــ ،عروس مقطعچو نو      عمقط   

 رمشه   

 رازه   ررج هفت گوهد   یکه ب مقام کرده      ت کوکب تابانهف ،به یک برج مقیم گشت

 ه مضمرهم ،ای جسم در الفاظ شافیشـشف      دغمهمـه م ،یشعذاب روح در ابیات وافـ

 هدرس   به اکز خ   فکرت ۀرا که پایم

 کرپیدو  بگذشت از رواق  دح تون مز یم      آمدبر  

 ز اللۀ عبهر چمن ،خوبان رخ ونشگفته چ      م بهاریـجـنبش نسی ،دنــــکه ک ،همیشه تا

 رمعط   ،راغ دهـدم ،اوزان ریاض مطـــر        ار  ط  م     ،عمراد از بهار تو ب یض  ف   ریاض

 

                                                 
 
 رسیده. الف  
 
 "شو و زائدپیراسته از ح"و در معنای " تقطیع"اسم مفعول از مصدر کلمۀ عربی و "( رمقد  "بر وزن )": مقطع"  
 
       مسهر.  الف  

 "به شهرت رسانده شده"یا " مشهور"کلمۀ عربی ست و در معنای  ("رمکد  "بر و زن )" مشهر"ولی کلمۀ 
  
 "زهرا" ــ مذکر کلمۀ" درخشان"کلمۀ عربی و در معنای  ":ازهر"  
  
 فطرت  
1۲
 .است باالترین فلکست، که باالترین مقام در  "سدرة المنتها"مراد از " درهس  "  
1 
 .سمان استمراد از دو ستارۀ معنین در آ" دو پیکر"  
1 
 "باغ"کلمۀ عربی ست و در معنای " ریاض"  
1 
 "زه کرده شدهتر و تا"؛ یعنی "طرام"است؛ پس " تر و تازه کردن"، که در معنای "تطریه"مفعول از اسم کلمۀ عربی و ": مطرا"  


