
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         
 ۰۲12 اکتوبر  ۰۲              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

 

 دیوان
 "یزی هرویرشعبدهللا شهاب ت  "

۱۸۲ 

 عاتط  ق  م  

۸۳  

 یدر وصف صباح

 سـلطان سخن در   ،احت عالیه بل سی نحـ      پرسدل آرام مـــرا راه بــی ــباحــــای ص

 لیمان سخنس نزد   ،رب ه ایامــــــبا ناز ص      من نون هدهدک امهبا نه صرو ب !دهـــداــه

 نوان سخــایۀ ایپ ،ـــلــــحتخــــت ز   ر  به ب      هادن ،وکلک ت  ک از یاری  ـــیر فله تای ک

 ستان سخنگل ابر ،وـامۀ تــــعنـــبرین خــــ      ــــمع شبــستان خردش ،آتشین فکــــرت تو

 نبان سخنج لهسلس ،هــمـرانند هــــــشاعــــ      ست ای هی تو بر سلسلأر نوان سخا بر ایت

 رمان سخنـــنبش و فج ه  ک گــــر کلس بر      چنانک ست جاری رمان توز ف ن کلکسخبر 

 ان سخنــــــپای ،دهدید آمپ ،وم به عهـــد ته      پایان یـن بود سخب ،دمام قــــزعه ر بـگــــ

 دان سخنــــــــزن ،سرهیک همـین هود دواش      و مقهور شدنداز نطــق ت ،نا ملوک سخــت
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 میدان سخنه چو ب ،ـرامدـو خـطـــبع ت اه  ش      ه بر خاک نهندرخ هم ،هانسواران جــشه

 ـوفان سخنــــه طب ،ارندـوح شمــتی نــکش      ل خرداه ،ستا تو شعر که دران ،ر سفینهه

 نن سخااز ک ،در  رون آو  و بنوک کـــلک ت      لوکرسد دست م  ن که بدان می ،ـرهاآن گهـ

 ان سخنامکـ ـنت  کـم   نیست در حــــوصلۀ      ضمیر رسد از بحر   را میکه ت ،ارهـل گهب

 از پی یاران سخن ،ت بزرگاب استح بفــ      لک معـنیم  ه ف و کــلک تو بک از قـــران  

 نران سخاز خانۀ وی ،ــاندی اثــرهــــم نمـ      یردیدی تعمن ،ویغ تـــــی بلأر از رـــاگـــــ

 برهان سخن دقش زدرین دعـــوی بر صان      سزاست ،وورشیدی طبع تدعوی خ ر کندگ

 نسخ ٭ انریش ،انبیهر جته ز تو پیوسه ب      روی زان یو تو دل ،مجرد تسر شخصی شع

 پیش نهد خـوان سخن ،نین قحـط هنردر چ      جز تو ،را انبعان جهنه طرس  او گ  ست ککی

 نل دبستان سخـه بود طفـک ،همچـــو معنی      ز روی معنی ،تتان  ل دبســــــن طفد سخش

 زان سخنیبه م ،ده سنجره و مهـوهر ز  گــ      هان هـردم هم سنگ زحلجـه رت بیر فکت

 نوان سخـــدی ر  ا سا تو پ ،واز تای قطـعه       موعۀ نظممجـ ن  ا ب  ر تسو  ،واز تای ته نک

 گل و ریحـان سخن ،اندش طـــبع برویـزآت      لیلو خهمچ ،تتـفصامۀ آذرــز خـــــمعجــ

 االن سخنـــسگی سحـــرگهم ب  ریخـــت آ      ای موسیو عصهمچ ،قـلمت ت گـوئیراس

 زدان سخنو د   ،انی برین معـــــر شیاطـــب      ست عیانا "هابش"را رسم تم ـامۀ نظــخــ

 ـان سخنــــــپیک ،ـدهصم تــــرا آمــسینۀ خ      ر سر تیرــو بر ه ،ن قطعهیر شد ایت ۀعبج

 ندامان سخه ت بدس ،هل تو همبهـــر وص      دان توسل زدهه ب ،ـمیرمبـا عــــروسان ضـ

 نوی هذیان سخننشـ ،تو طـــبیب سخــــنی      لیک ،ضرتدران ح ،ن رازادم ازیبـرم ش

 ایان سخنو پ ،ن بــــایدــای تو همیـدعــه ب      ر گویدکر  م ،شتون گافیه چان قـــــــایگش

 دان سخنـــدر اب ،ندا ه روحتا معـــانی هم      هانـــجه دن را بروح ب ،انام و نشود نا بت

 سخن دانابدر  ،و دهــد نشوک تـــــــم کلن      نرـــه ایضـاعدر  ،د روحو دمتدم پـــاک 

 سخن انج و توئی ،ه سخن جان جهان استک      ای جان جهان ،و جـان سخـنته ادا بده بزن

 ن سخنداما هخاصه ب ،اج هر از همت فکدس      وتهـا کـپ ،دامن ز غمـــمه دوش پیچـــیده ب

 ـان سخنگــوهری از ک ،ـفۀ اودی تحـقاص      ین کمالاز چ ای هافنـ ،قاصــدی هــدیۀ او

 نطان سخلـایون در سـز همــ  میاز کجــــا      سایه فگن ،سرمه ائی بت فرخــــنده همگش

 نیمان سخــگشـــته سل ازو ،نیت مـــوریک        نرــای هده دریـش از وی ،ه ایقب قطـــرل

 نـریبان سخـــــــز گـ ،ر معنییاید سبــــرن      به گریبان نبری ،فکــرت و سره تا تـای ک

                                                 
٭
 
 .موجود نیست اصل كاتب این بیت در نسخة  
 
 نافۀ او هدیۀ. الف   
 
 از كجا هم. الف  
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 ستان سخنه دبب ،برد رهـنی نــمعــل ـطـــف      سرای شود نکـــتهن ،وب قلـــم تر ادیــــگـــ

 ند عـــریان سخالم و قـــور کــعقــــامت       احت ز تو یافتفص ،ریفنی تشوت معکس

ر  ــــبک      افصح زبــان   ورد   ،ودو بــر تـذکــــر شعــ
 نیان سخزینت بن ،ودو بت  ــرــفک  

نان  ریخــــت معمار ب        رر و زبن زیزیامله ج ،اـــحصاس فشد اس
 ننیان سخو ب  چـ ،وت  

 ز بستان سخن ،س و خــارخ نـــدمد غـــیر      فشان قطـره ،و نشودگـــر سحـــــاب قــلم ت

 ستان سخن کـــام از شکر   ،اطقهی نطوطـــ      نگرفت ،افشانکرتا ش ،دش وچ وکلک ت ین

 صورت بیجان سخن ،ودگی یـــافت ز تزن      ژمردۀ نظمشن پگل ،توه تازگـــی یــــافت ب

 نسخ ران   کیه ب ،کس رام هر ران همزیـ      زین بستن   ،ننگ سخبر خ   ،و توس نیارد چک

 نوان سخۀ دیدیباچ ،ر توـــــزا شعــفجـــاننطق      موعۀ ـــمجیرازۀ ش ،وشا طــــبع تدلک

 نان سخــــدک  ه ب ـهـرمایز س ،ـــزند الفنـ      وفوق ،تو الکاالی کمه ت برا هسه رکهـ

                                                 
 
 "دختر"و " دوشیزه"کلمۀ عربی و در معنای ": بکر"  
 
 ذكر. الف  
 
 "نوک کلک"یا  "کلک"معنای  کلمۀ عربی و در (به فتح اول)"بنان"  


