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 "باختریانی"ون همای          
  6112 آګست مچار               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۷۱۰ 

 عاتط  ق  م  
   ــ ۸ ــ

تنجیم امتحان  
 
 

ناردر آسمان چو ق  
 عد دو کـــوکب افـزون استابله ب  ــــه از مقک      ستا ن چوناو دران قر  

 ون استروج واژوع ب  ــــدار چــــرخ و طلم      ؟دهچشم بیننه ه در وی بک ،ــه منزل استـچ

 ستـرا نه موزون احرکاتش چــ ،به چشم ما      ؟ستـاره را سبب رجـــعت و اقـــامت چیست

 ون استتـــرخ آفتــاب مف هر دلش بــــــــگم      ردد دورــنگ د میورشیــه ز خطارد از چع

 کسوف شمس چه و اختالف
 رخون استطب قیر و گه  هیکسوف گ درکه       ؟ونش چیستک   

 گـــردون است ـاه  ـــــــارگـلۀ بکه مشع، مهی      ؟ـون شود پنهانست و چــا اه کدامخسوف م
                                                 

1
و . ست "ستاره شماری" یا "ستارگان بررسی"و در معنای  (ستاره)"نجم"برخاسته از کلمۀ  ،"تفعیل"عربی و مصدر باب  ۀکلم": تنجیم"  

 .نامیده می شود" عالم علم نجوم "و " ستاره شمار"؛ یعنی "منجم" شاین همان مصدری ست، که اسم فاعل
6
 است :"به هم ستارگان شدن نزدیک "اد از در علم نجوم مر و" نزدیک شدن"و  "نزدیکی"کلمۀ عربی و در معنای ": رانق  "  
 
 است "بودن"عربی و در معنای  ۀکلم"( خوف"بر وزن ": کون"  
 
 ست" رنگ عنابی"یا " عناب"در معنای " تبرخون"و یا " طبرخون"  
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 مجنون است چشمو چ گاهشه گاه ب هم از چه      ست ن چو عارض لیالرافزوگاه ب همه از چ

 چـون است ،وـــرجها بگمر اختـران را از ب        مۀ آنــــو نی ،یر به دوستی و دشمنــــــــنظ

 ماجـــرا دگرگـون است ،راز ربع و نیمه چـ      ستا ی چــوندس فلک راه دوستس   لث وز ث  

 رون استت دایـــرۀ آفتـــاب بیــــــــــــحز ت       ر قطب شمالزیه ا بت ،زمین ء  کــــدام جــز

 ون استـمسک بع  کــدام جــــزء ز اجــزای ر        کسانی ،دو  که شب و روز آن ب   ،نیــــــنشیم

 ون استـته مشحـه هفکه به ماه و ب ،ز سالها      کدام جاست که سالــــی دران شبانروز است

 رستیفـکه زود ب ،مه بـــایدـــواب این هــــج

 ه آن با صواب مقرون استک ،ریقهـــدان طب

 

 

                                                 
 

 شهاب. ب 


