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 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 سپتمبر ۲۸              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم

 

 دیوان
 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۱۰۶ 

 عاتط  ق  م  

۰۱  

  عرض حال به شاه محمود

 ر خویشـاختــران را شمرده چـاک      حشمتی، که چاکـــــر تو ای فلــک

۲دانرقـف        رفای تـرا ز روی شاک پـــــــخ
 سر خویشرده زیب افــک 

 نسر ،وچتـــر ت ز  اـــــب
 به سایۀ پر خویش ،عــــــده واقــدی      ر رئاـــط 

 مهر      :هگفت ،تــالک رفعتــاخ افـــــــــک
 گریاخ ،را 

 مجمر خویش ز 

 ساغر خویش ای ز هقطر هره راز        دهخوان ،ردوس عشرتتـــبزم فــــ

 نبر خویشر فـراز م  ب ،هــر سحـر      اهتطبۀ جــــوانده خـــخ یمشتر 

                                                 
1
 (مصحح.)خراج گردیدتقطعه بدون عنوان است و عنوان از  دو بیت آخر این منظومه اس نای"  
۲
 معنای دیگری دارد" فرقد"ــ البته خود  در فلک است خاص ۀمراد از دو ستار ، کهاست "دفرق  "تثنیۀ  "قدینرف"و  "فرقدان"  
 
 .است" آفتاب"، که کنایه از باشد" نسر فلک"مراد از احتماالً " رنس"نجا دری. پرندۀ بسیار بزرگ استو مراد عربی کلمۀ" نسر"  
 
 است" آفتاب"ظور از نکلمۀ دری و درینجا م" هرم  "  
 
 است" قوغ اتش"کلمۀ دری و در معنای " اخگر"  
 
 (مهتمم).موجود نیست این بیت در نسخة ب   
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 معبر خویش ،چون غریق کرده گم      وت تط همـ  ـــــــــــمحی آسمــان در

 خویش ۀ زرک ـو س مـــــزیب سیـــ      رانام ت ،ردهـــورشید کــمـــاه و خ

 ویشگر خــــزیر لنـ ز ،ردآبر یم      رخـچ که کشتی   ،اندرین موجــــها

 ویشاور خز از کــردگار دـــبه ج      نـکچ یـاد مــــو هی ،دل قـوی دار

 ویشر خار اختــک ،ل مشمارـــسه      !!!ار استدر ک ،والع تـــــر طاخت

 ویشوظیفه پرور خ  ،دتوج کرده      ابان راری، که مـاه تــــــــای سپه

اگر  ثن ،بــــارۀ ف درـــــلط      السرـه می کنی ه، ک ۸بواجآن م  
 
 ویشخ 

ق  ـتصـــ رای  از بـــ      نون وقت استک ،کنی عطا می رگ ـدُّ
11
 ویشخ سر   

 

* * * 

 

 

                                                 
 
 است" نوکر"و " مستخدم"و " دار هوظیف"در معنای " وظیفه پرور"  
۸
البته . "معاشات"؛ یعنی "مواجب"؛ پس است" مزد"و " و تنخواه" عاشم  "در معنای است، که " وجبم  "بی و جمع ۀ عرکلم "بمواج"  

 !!!است" سبب"و " امالع"و " دلیل"و در معنای " ایجاد" مصدر اسم فاعل لی، چون او"جبوم  "و " وجبم  "ق نهاد بین باید فر
 
 درینجا کنایه از خود شاعر است" ثناگر"  
11
 !!!ست "یی کنم صدقۀ سر خودخیرات یا "؛ یعنی مراد از بیت مقطعو . است" نقه داددص"کلمۀ عربی و در معنای " د  قتص"  


