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 "باختریانی"ون همای         
 6112 اکتوبر  1۵               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

 

 دیوان
 "یزی هرویرشعبدهللا شهاب ت  "

۱۷۷ 

 عاتط  ق  م  

۷۷  

 گویددر وضع و احوال خود همی

 هر  تیر بر سپ ونـچ      ارهزار ب روز   ،ها به فکر مدح توشا
 همی رومس مقو   

 سان به ورزنب      شش جهته مدح تو ریزم ب ا انگبینت
 همی رومس مسد   اخ  ـک 

 همی رومس ر مخم  بحـ گـاهی به قعر      مزن همی راه ربــاعـیه اهی قـدم بــگ

 چه ز روی من خسان بر
 اننعـکه هم، با آن      کنند می تقدیم 

 همی رومابرَخس  

 روم س همیاز خَ  تر صدبار من خفیفسی از روی آبـــروی      رخ  ـا دانش ابـبـ

                                                 
1
 "   کمان مانند"کلمۀ عربی و در معنای "( مذکر"بر وزن ")مقوَّس"  
6
شرق و غرب و "مراد از " تشش جه"و  ؛تس ها ساختمان خانۀ زنبور است، که پهلو به پهلو متشکل از مسد  کنایه از س" سکاخ مسد  "  

 .ست" شمال و جنوب و پائین و باال
 
 "پیشی گرفتن"یا " تقدم ورزیدن"؛ یعنی"تقدیم کردن"  
 
درینجا مگر . تس، که در قرن چارم قبل از میالد می زییئتیونانی در علم همشهور فیلسوف  نام( مچارضم  و تینبه فتح")سابرخ  "  

 .تلفظ گردد" خای مفتوح"به خاطر مراعات قافیه باید به 
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 روم همی ناکس کس ودر زیر دست هرای من      نظم بود زیر پ جــکه گن، با آن

 در زیر پای لگلگم      یَ ه دان  نکت وطی چمنـــکه طـــ، ا آنب
 روم و کرگس همی 

 همی رومبد اطلس ـر اوج گنگفتـــی ب      دنآم ـاهـــــدرگـه ب ،ارپ سال   ر ورایپ

 وستح  امسال از ن  
 همی روم محبس ماند بدان که جانب       همگردنان خویش 

 همی روم مقرنس ر ـر سپههـرروز ب      بوسلطف تو کز فیض خاک در بارگاه

 همی روم زل دو قدم پسغهر ه اکنون ب      پیش به قدم نهم یک قصیده هر به هم من

 

* * * 

 

 

                                                 
 
 
 تعلق. الف  
 
 "شریکان"و " سیاالن"؛ یعنی "همگردنان"  
 
 آمده« مجلس»در نسختین اصل و کاتب = محبس    
 
 
 "ر نقش و نگارپ  "در معنای کلمۀ عربی و "( مذبذب"و " مسلسل"و " مطنطن"بر وزن ")مقرنس"  


