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 "باختریانی"ون همای         
 6112 نومبراول               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۱۹۴ 

 عاتط  ق  م  

۹۵  

 
 سیخ  رــردد زیر پای هـــــــپست گ      مین یکجا درنگهرکه سازد چون ز

 د بسیآی ،وی ا از دستــارهــــــکـــ      م سفرئدا ،ردون کندــــوانکه چون گ

 

داشتن اسپ التماس  
 
 

 صفحۀ آفاق کسی نیست همتــــای تـــو در      سخا ود وج که به عدل و هنر و ،ای بزرگی

 ه پیشب ،آبون چشمۀ بیــهست چ     جهان  کـــریمان   راد   ف  کــ ،پیش جـــود تو
 ارسی 

                                                 
 
 کسی. ب  
 :فسیر این قطعه باید گفت، کهتدر 
اده شده هخود بر همین فرض ن" آسمان"و نام  گرداگر آن در گردش است "سمانآ"ساکن فرض گردیده بود، که  "زمین"، قدیمبه دید نظر 

 "آب"است، که اگر با  چیزی چرخان "آسه"است و " آسه"و یا  "آس"چیزی نظیر لغتاً در معنای " آسه مان"و " انآسم"است، چون 
 .... می شود و" دستاس"ردد، بگ "دست"می شود و اگر با  "آسیاب"بگردد، 

6
 :ان چنین استاصل دیوعنوان . را از متن استخراج کردم، چون عنوان موجود در دیوان را مناسب حال شاعر ندانستمعنوان   

 تقاضای اسپ به صفت بخشش
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 دادرسی ،رمتکـ را نبــــود جــــز مفلسانی      ـــامدهک ،تـــــــبیــدالن را نبود غیر کف  

 سانه ار ببـــاچیز و سبکــــوز نج        نـــراگـ تو بود کــوه   وقــار   لم  ـــــح ر  در ب
 عدسی 

 بسی ،خــدمت احبــاب رم ازاصـکه بدان ق      ایقصوری در پ ،که مرا هست ،مدتی شد

 قفسی ،انه نشینیانه بر من شده از خـــــخ      ایوت پـاز عــــدم ق ،ام خــــانه نشین شده

 و به نو بر دل مـــــن چهره گشاید هوسین      ارانکی از یاز پـــی دیدار یـ ،مانهـــر ز

 ملتمسی  ،و کنمــاب تـجنـ امد  ــــــــه ز خ  ک      دران دانستم ،ن کــــارـارۀ ایــمختصر چــ

 فــــارس
 سیر  ـبخشی ف  ب ،رم و لطفگر به من از ک      شرتا مح ،رصۀ مدح تو شومــع 

 

* * * 

 
    

                                                                                                                                                        
 
 کشور سرحد اً قسم " ی ارسدریا"که ، ــ به قرینۀ این" رودخانه"یا و " دریا"ی در معنامطلقاً  ،به احتمال قوی ،(به فتحتین) "ارس"  

 یوراتپرامقلمرو جزِء همه  ،دور و جوار این دریا عیوسمناطق  ،رعشازمان  در را تشکیل می دهد وترکمنستان  وامروزی  رانای    

  (معروفی. خ).است  افغانستان بوده ابدالی گربز    
 
  چیز و ناچیز و سبکبار. ب  
 
 و "استدعاء"و " التماس"، ولی درینجا خود در معنای "التماس"سم مفعول از مصدر ااصالً کلمۀ عربی و "( مغتنم"بر وزن )": ملتمس"  

 .است به کار رفته" هشاخو"    
 
 ."رزمنده"و " سپاهی"است، ولی درینجا در معنای " سوارکار"کلمۀ عربی و در معنای "( فاعل"بر وزن )": فارس"  


