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 "باختریانی"ون همای         
 6112 دسمبر  7               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۱۶  

  ترکیب بندها 

۲  
   

 فارخانـدر مرثیۀ غ   
 ن روزگار نیستــیک برگ عیش در چم      که جهان پایدار نیست ،دل در جــهان منه

 نیست خمار کش زین شراب تا صف محشر      نخورد ز جــام حیات دهر ه ایکس جرع

 دلفگــار نیست ،ــــــفای فلککز ناوک جـ      ؟؟؟هانکیست در ج ،داـه گــتا ب از پادشاه

 عهد استوار نیست کـاندر وفا درست و به      دل ،ه نشاید نــــــهادد زمانــــــــــــبر شاه

 کنار نیست ،دریـــــــــای بی کنارۀ غم را      رانه نیستـمیدان کم فضای فــــــرح را ک

 را بهار نیست ـهانــباغ ج ،زبی برگ ری      ستا که هرروز چون شب ،چون روز روشن است

 پروردگــار نیست ود حضرتـــــــوج اال      که دایم است ،ودیـدر کشور وجـــود وج

 غبار نیست ،بر روی او ز گرد حـــوادث      کــــــــز جهان ،هان نیستـینۀ دلی به جئآ

 و شمار نیست انـــــدازه و قیاس و حساب      و ستمهای چـــــرخ را غمهای روزگــــار
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 سان بار غم نهاده ـرخ باز چـکه چ ،دیدی

 و اساس ستم نهاد ،ر کــــندـــــــــبنیاد مهـ

 بر زمین فگند ،اـــــوفــ سروی ز بوستان      زمین فگندبر سرادثه ــــح ،دنگــناگه خ 

 ین فگندبر هر  ـــــون ز سپـــسرنگ ،وانگاه      برکشید ،ــــی به اوج دانش و ادراکـماهـ

 فگند زین  خاک مذلت زه وانگاه به قهر ب      بخت اول به مـــهر کرد سوارش بر اسپ

 نگین فگند ،ل ز دست سلیمانــــــــدیو اج      نور برد ،خورشید ۀز چــــــهر ،ابــــر فنا

 ط و چین بر جبین فگندـــبگسست تار برب      در آسمان  ناهـــید ازیــــن مصیبت هابیل

 بتان ۀرــــــــبر چه      بـــــرقع سیاه ،ر تعزیتشـــــــفـــــــاق بهآ
 هور و سنین فگندـــش   

 ه  در ر ،ینهــاز روی ک      که صیاد روزگـــــــار ،بود آه این چه دام
 ــرین فگندـعر شی 

 ن فگندمیث ر  ضا به جـــــــــانب د  ـــدست ق      که ناگه ز روی قهر ،آه این چه سنگ بود

 رح کین فگندـط ،می و خوشیبا خیل خـر        سپــــــهر ،که از مصیبت غفارخان ،دردا

 در بهار ،ل تازهــچــــو برگ گ ،برباد شد

 ـم اوــغـ ،او رفت از جـــهان
 ماند یادگار 

 المۀ روحپـــرورشــــــــــــافسوس از مک      و باال و منظرش ،وانیــــــــافسوس از ج

 چـــو خــورشید پیکرش ،در مغرب زوال      نهان ،که شد ز گردش گردون دون ،دادر

 تیره اخترش ،اق اجـلــــردید از محــــــگ      قدرش کند طلوع که کوکب ،ام آنـــــهنگ

 تاب فلــــک بود چاکرشـکه آف ،یـــمـــاه      سایه وار ،غوشامـاک تیره گشت هـــبا خ

 ردون حـلمـــــگ
 پرشـبیفتاد شه ،ک بودــــــلشهبــــــــاز م        رو ریخت انجمشـف ،ودب 

 تی از نعلـکه برق تاف، و آنـــــك
 از برق خـنجرش ،تیکه ابر سوخ، کو آن      شاشهب 

 و آن ســپه شکستن تیـــــــغ مظفرشــــــک      شه  طاد  ــدست ع فشاندن درم و آنـــــــــک

 رشاک دویدند بر ســـای چـــبــــا سینه ه      سو برادرانــرز هـ که ،ن دمیاریاد ازــف

 کرشــرج پید   ،د روح دید تهــیــــــاز نق      مد حسین خانکه محـ ،صد آه از آن زمان

                                                 

1
  :این مصراع در اصل دیوان چنین آمده است  

 گندـزمین ف {سوي}گ حادثه از دنناگه خ

 !!!که مصحح آن را در هیئت باال درآورد، تا هم مصراع مفهومی را برساند و هم قافیه شایگان نگردد       
 
 .درج دفتر است .آمده«چون تکیه ناگهش از پشت زین فگند» الفاصل دوم بیت فوق در ع امصر  
 
 هایل. ب  
 
 جمع سالم" سنین"را گویند و " ماه"است، که به عربی " شهر"جمع عربی کلمۀ " شهور"ــ " ماهها و سالها"؛ یعنی "شهور و سنین"  

 .را گویند" سال"است، که در عربی " سن"    
 
 آمده بود، که لغتی بی معناست" غرین"در اصل دیوان حاضر . را گویند" نیزار"عرین در عربی "ــ " شیر نیستان"یعنی " نشیر عری"  

 !!!تصحیح کرد" عرین"و مصحح آن را به     
 
 !!!تصحیح شد" ماند یادگار"آمده بود، که به " یادگار ماند"در دیوان حاضر   
 
 علم. الف  
 
 "اسپ"در معنای  و درینجا مطلقا  " اسپ ابلق"یا " قابل"، کلمۀ عربی و در معنای "(و اصفر و اخضر احمر"بر وزن ")اشهب"  
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 اک و دیدۀ خونین پر آب کردـامه چـزد ج

 خطاب کرد ،اله سوی نعش برادرـــــــبا ن

 سوخت جــــــان من ،رفتی و در مفارقتت      ـان منبرادر شیرین زبــ نازنین !ــایــکــ

 از بوستان من ،رمیــــــو رفت خــ رفتی      اغ برادریـــــــــــرم بــای تازه سرو خـــ

 ان منبرون شد فغـ ،رــــــــسپه ۀاز خیــم      برون زدی ،ـانیـــنشیمن فـ تا خیمه زیـن

 وان منــرابـطۀ استخ ،م گسیختــــــــازه      ر تومــــــــد عـرشتًه پیونـــ ،تا شد گسسته

 ده از دودمـــان منــــــــیه برآمــــدود ســ      مرت سیاه کردـــــــانًه عــتا دود مرگ خـ

 ان منـــــــــکه شد ز نور تهی دیدگ ،دردا      نور دلفــروز ،ان مراــــــــــبودی تو دیدگ

 ـهربان منای مــ ،آرم چــو یـــاد روی تو      و دل برکن م ز جانر از جـهان بب رم ـــمهـ

 نان و مان مخ ،ـرد تبهـــفان اشـک کطـو      ـل شـکستـتا زورق حــیات تـو سـیل اجـ

 نارد به جـانب تــو پیـام از زبــان مــــــک      ال نیستـس را مجه کک ،رفـتی به عـالمی

 دترا چه ش ،رادران بـــــــور دیدگـــــای ن

 ه شدترا چ ،رادرتان بــــــرو بوســــای س

 لقای تو ،یر ندیدمو برق و س  ـــــرفتـــی چ      وت زایـکنان در ع د نالهــــای من چو رع

 م از برای توریه کنــــگ ،رـــا همچو ابـــت      جمله  پیکرم چشم شود ،م چو ابرــــخواه

 ست جـــای تو الیـــــــیش برادران تو خپ      ی مونس و رفیـــــقـــــای نازنین برادر ب

 ر و وفــای توــــمحبت و مه ،آخر چه شد      نم ز ،ی و هیـــــچ یاد نیامد تراــــــــتـرف

 وشای تکوش و دلـــــماند آرزوی روی خ      و در دلم ــــریدیفات ب  ـــــــــــپیـــــوند الت

ستی ز من ج  ای توبر آواز پ شوـــــــراه و گه چشمم ب      ماند ،ی و تا روز حشرئادـج 

 سرای توستانب  ، ای توـــــالی شد از لقــــخ      که چون حباب ،وهر خوشاب دریغاــای گ

 اک پای توـــکنم خ که سرمه ه ای،و دیدک      ؟م در مصیبتتاک کنکه چ نه ای،و سیـــک

 ود این جفای توچه بـــ ،ورـــــدر اول ظه       ــــوطب  در ه   ــــادهر افتتر منو  ــــــــای اخ

 ه این مقالصد نوحه ر از زبان نعش بـده

 انفعال ونهـصد گه ب ،گریست این گفت و می

  اجشرف ت ،هتـــاک درگـکی خــ
 ر سرمدمت تو و شد خــاک بـــــرفتم ز خ      افسرم 

 رمدر س ،وشت ازل بودـــــنسر کین قصه      نتافتمبه رضا سر  ،نـــم واز خــــــدمت ت

 ـــدا کرد اخترمـجـ ،ان ندادردون امــــــــگ      دمی جـدا ،ردمـــو نگکه از ت ،خواستم می

                                                 
 
 "ظهور"ــ مقابل " غروب"و " معنای پائین آمدن"کلمۀ عربی و در "( غروب"به وزن ": )هبوط"  
  
 جیب. الف 
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 دفترم ،ا داداد فنـــــــــــدست اجــــــل به ب      ات دهرز کتاب حی ه ایوانده صفحـــــناخ

 گرمهر ستــــمــــــــسپ ،اخ امــــــل بریدش      به دهـر رده امـــکسی ستمی ک بی آنکه بر

 برماغـ  درین صحن و زار وار ـافتاده خـ      عــــــار داشتم ،  ر کیانـــکه از سریبا آن

 رمقد  م ،ضای الـــــهیـــــــــــکین بود از ق      داردل غمین م ،ربان برادر منـــــــای مه

 ازم اقلیم دیگرمــعـ ،لک دهـرز مــــــــــک      الـــوداع ،مناکــــغن  م دل  مهـــــــی مرا

 به محشرم ،دنــــدی دۀـــــتاده دیــکنون فاک      راغــــزم دولت اقبــــــال الفب ع  ــــــای شم

 "شهاب"بربند ازین حـــکایت جانسوز لب 

 سکون خراب وخانًه صبر  گشتکز گریه 

 ای بهار بادــــقب ،ادـــــــــــبه ه شد بور الل      ادن پایدار بـــــچم سرو ،ر گل برفتگــــــ

 ادبرقـرار ب ،ـید نوربخش فلکورشــــــــخ      منخسف ،ر گشتـــــفنا  مه اگ ۀدر عــــقد

 توار بادهر اســـــــصر سپــچون بنای قهم      قدرهرــــــاد عمـــــــر دولت خــــان سپبنی

 هانـــــوج حـــــادثات جاز مـ      حشمتش کشتی اقبال و ،ـرخ هستـتا چــــ
 باد کناربر  

 ــرش سوار بادـراکب عمــ ،ختبر اسپ ب      و خـــورشید بر سپهرزمانه چـ در عرصۀ

 گوشوار باد ،در گــــــــوش اخــتران فلک      رفت و شـز  ـــعـــه  ز ر ،ل سمند اوــــنع

 یسار باد رب رـــــــفین و ظــــیمبال بر ـــاق      ار و یمین رودن ز یســــتا در جــهان سخ

  هرکـــهــ
 در پای دار باد ،ان سرش ز حـــادثهتغلـــ      ای داریکند به خـصمی او پای 

 غمگسار باد ،شحر  ــــف   خور وش غمی  شاد      تهمیشه وقـ راق برادرــــــــم فـــاندر غــ

 جوانجهان رفت نو ر زـــــان اگــــارخغف

 انــمد حسین خـــمر محــــــــــبادا بقای ع

   

                                                 
11
 ".شاهان کیانی تخت"؛ یعنی "سریر کیان"پس . است، که مراد از شاهان کیانی یا کوانی بلخ است" کی"جمع " کیان"  
16
 حاضر دیوان ن کلمه درمصراع متضمن ای". تاریک"و " پرغبار"و " خاکی"کلمۀ عربی و در معنای "( اختر"بر وزن ": )اغبر"  

 :بدین شکل آمده است     

 درین صحن اغـبرم افتاده خوار

 !!!یئت باال تکمیل کردکه صریحاً دچار کمبود هجاء می باشد و مصحح آن در ه       

13
 :دیوان حاض این طور آمده است مصراع دراین   

 "رار باداز مـوج حـــــادثات جهان برقـ"
عویض گردید، تا هم مطلوب ت" برکنار"با " برقرار"مگر قافیه را شایگان می سازد و درخور شعر شهاب نیست، ازینرو " برقرار"کلمۀ 

 (مصّحح.)رتباط منطقی پیدا کنندید و هم کلمات در مصراع ابه دست آ
  
 هركس. الف  


