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 "باختریانی"ون همای         
 6112 دسمبراول               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

 ۲ـ ـ ۲۱۶

  ترکیب بندها 

 ۲ــ۲
   

 فارخانـدر مرثیۀ غ   

 (دومبند ) 

 ین فگندبر زم ،اـــــوفــ سروی ز بوستان      گندزمین فبر سر ادثهــــح ،گدنــناگه خ 

 ن فگندبری هر  ـــــون ز سپـــگسرن ،وانگاه      برکشید ،ی به اوج دانش و ادراکـــــماهـ

 ندفگ زین  خاک مذلت زه گاه به قهر بوان      بخت هر کرد سوارش بر اسپاول به مـــ

 گندنگین ف ،ل ز دست سلیمانــــــــدیو اج      نور برد ،خورشید ۀز چــــــهر ،ر فناابــــ

                                                 

1
  :آمده است چنینمصراع در اصل دیوان این   

 گندـزمین ف {سوي} گ حادثه ازدنناگه خ

 !!!دگردی را برساند و هم قافیه شایگان نهم مصراع مفهوم تاآن را در هیئت باال درآورد، صحح مکه        
 
 .درج دفتر است .آمده«چون تکیه ناگهش از پشت زین فگند» الفاصل مصرع دوم بیت فوق در   
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 گندط و چین بر جبین فـــست تار برببگس      در آسمان  ن مصیبت هابیلناهـــید ازیــــ

 بتان ۀرــــــــهبر چ      اهــــرقع سیبـ ،ر تعزیتشــــــــاق بهآفــــــ
 گندهور و سنین فـــش   

 ه  در ر ،ینهــاز روی ک      ـارکه صیاد روزگــــــ ،بود ه دامآه این چ
 گندرین فـــعر شی 

 ن فگندثمی ر  ضا به جـــــــــانب د  ـــدست ق      هرکه ناگه ز روی ق ،آه این چه سنگ بود

 گندرح کین فـط ،می و خوشیر  ا خیل خـب      هرـــسپـــ ،خانیبت غفارکه از مص ،دردا

 هاردر ب ،ل تازهــچــــو برگ گ ،باد شدبر

 ـم اوــغـ ،او رفت از جـــهان
 یادگار اندم 

  

   

                                                 
 
 هایل. ب  
 
 جمع سالم" سنین"را گویند و " ماه"است، که به عربی  "شهر"کلمۀ  عربیجمع " شهور"ــ  "ماهها و سالها"؛ یعنی "شهور و سنین"  

 .را گویند" سال"که در عربی است، " سن"    
 
 استبی معن آمده بود، که لغتی "غرین" حاضر اصل دیواندر . را گویند" نیزار"عرین در عربی " ــ "شیر نیستان"ی یعن" شیر عرین"  

 !!!تصحیح کرد" عرین"مصحح آن را به  و    
 
 !!!تصحیح شد "ماند یادگار"آمده بود، که به " دگار ماندای" در دیوان حاضر  


