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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ میول ا              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۷۲۹ 

لح    نامه دم 

   ــ4۵ ــ  

 دیک و دورزاز ن ،ـمع گردیدندجـ      ورس پی ترتیت   ،انـکجـــــمله دّل 

 واستندکسی درخاز هر وربرگ س      تندـــلسی آراسـه مجــــامیانـــــــع

 حال د  ورـلسی کــردند اندر خمجــ      سفال ز گلیم کـــــــهنه و ظــرف  ا

 لس مــردم دور از صالحاهل مج      از مستراح ،رده تـمجــــلسی گندی

 سو بلند شته از یکرگین گد سدو      سفندسو گو بسته یک طرف خر یک

 اختهرز س ۀرـــــشــــربتی از شـی      تهرکین دران انداخــچـــ ۀرـــسفــ

 ه ز بودب   ،آن ودن  ــــــــربتی نابش      رب الیهودش2 ره باــشیمه ،ربتیش                 

 ور کی کندتص ،لــــرب آن عاقش      ی کندکه نوشد قره 1کان ،شربتی

                                                 
2
شراب را مسلمانان اسالم و  ترس از ، زمانییهودانچون  ،است "شراب خوردن یهود"ترکیب عربی و در معنای ": رب الیهودش  "ــ  

 ."خوردن پنهانی شراب"کنایه ای ست، از " شرب الیهود"س پ .خورندمی  پنهانی
 
 است" که آن"مخفف " کان"ــ  
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 تندجــاری ساخ ،ـــــزویجت ۀصیغ      نشناختند  دّ و ج پس دو عامی کاب

 ندفگ رر بد ،اریتـــــامهای عجــ      دلک نـــژند ،شـــادمان گـــــردید

 سعرو پس ز مجلس شد روان پیش      رد یکسر دستبوسـاضران را کح

 دور بیند سبزه زار زون خری کچ      ارخ اراز خ ،کــــوبان و دوانپـای

 بلند دورد این غزل هخوان همی او      ندوشه اندر ریشخگ ردم از هرمــ

* * * 

 

                                                 
  

بیشتر ورد " آباء"، که جمعش "پدر"کلمۀ عربی و در معنای " اب"است و " که اب"مخفف  تلفظ می شود ــ" کب"ــ که به شکل "کاب"ــ 
 ."پدرکالن"در معنای  و است،" جدّ "جمع عربی کلمۀ عربی  "اجداد"و . گوئیم" آباء و اجداد"زبان است؛ چنان که 


