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 "باختریانی"ون همای         
 6112 اکتوبر  1۹               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

 

 دیوان
 "یزی هرویرشعبدهللا شهاب ت  "

۱۸۱ 

 عاتط  ق  م  

۸2  

 جان فدا کردن ،توان به سخنهاش که می      وطی فصیح مقالــط ،نمــای اوج سخه  

 کردن از کتاب وا ،رشل شوند بــــــخج      وری و ظهیرآنکه ان ،خــدیو نظم شهاب

* * * 
 نظـــم ،دهم بگسلاز ،النعشچــون بنات      ردون بگذردـر سقف گـر بــــشم تو گآتش خ

 رنپ 

 ایۀ لطفت وطندر س ،هــرکه سازد یکـزمان      شردر روز ح ،نیاز از سـایۀ طــوبی شودبی

 کشد سیمین در رخ ،آسمان از قرص مه      وشد زرهپ در ،ردـــاز گ   ،فتاباک  روز هیجا

 ن  ج  م   

 رخ کهنچخـروش سرکشان لرزان شود  وز      ود روی زمینجـنبان ش ،بانـرکمب ــوز نهی

 اگه ز تنن ،ونـردد نگوران گـــاگه سر جنگ      ناگه ز سر ،ردد تهیــــافگـنان گـگه تن شیر

 مان بر خویشتنلرزد ک ،گـــاه از دست یالن      یربارد قضــا باران ت ،انمــــــر کگـــاه از اب

                                                 
1
 "پروین"مراد از " پرن"رگان است و ستاخاص مراد از مجموعۀ " بنات النعش"  
6
 است" کارزار"و "  نبرد"و " جنگ"کلمۀ عربی و در معنای ": هیجا"  
 
 است" سپر"کلمۀ عربی و در معنای ( به کسر اول و فتح دوم و نون مشدد": )ِمجن"  
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 آرد به بستان تاختن ،انــــرگهمچــو بــاد مه      خیل اجل ،وران از هــر طرفاسر جنـگ بر

 بادپای پیلتن  رب ،نانـــــازی عــطف ســـمنع      ه آهنگ قـتالب در رکاب آریان یچون تو پا

 نافواج زغ ،ۀ شهـــبازز نهیب پنجـــــــــکـــ      هرطرف ،ر خـصم آنچنان گردد پریشانلشک

 نارون رگ ب ،ـــزان در باغو از باد خهمچـ      رکهمع میان در ،رهـــاغ تو ســـــزد از تیری

 ندر دوران سخ ،الکــاف ـــم  ــاز انج ا رودت      شاندر گــیتی ن ،از دولـت و اقــبال دو  ـتــا ب  

 بادا ، یسدر تو بـــا برجــــاخــــتر ق      ادا همعنانب ،الکـــــــا افبخــــت تو ب توسن  
 نتر  قم   

 

 

                                                 
 
 مراد از اسپ تنومند و تندرو است" بادپای پیلتن"  
 
 و برگمراد از درختی ست پر شاخ " نارون"  
 
 ست" مشتری"مراد از ستارۀ " برجیس"  
 
 "قرین شده"و در معنای ( قرین شدن)"اقتران"کلمۀ عربی و اسم مفعول از مصدر ( به فتح حرف چارم") مقترن"  


