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 "باختریانی"ون همای          
  6112 ستآگ 1۷                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت  عبدهللا شهاب "

۰۲۱ 

 عاتط  ق  م  

    ــ ۲۰ ــ
   

ای که بقراط  
 رددگ ر میک ،تو لفض ۀوش از دبدبـــــــگ      رض کمالع ه  گه ب ،فلک را  

 دمی  کش مس از هم      کسیر استت آن ا  خــاصی   ،بخش توانــدم ج
 رددگ زر می ،دمهـیک 

 رددگ می رب ،آمد و نـــاآمـدهیم طسهــــــع      مخلص را که روزی دو و سه، ست دو سه روزی

 ماعی که نعوظشون ج  چ
 رددگ تر می ،ـدهاآمـن ۀطســـن عاـد ازــبعـ      وف دماغنبود خ 

 رددگ ـار بدتر میـــکـ ،لیکــن از سستی او      زم دمــاغ از پـی دفـــع دشمـنــــند عک می

 خشر   ،رضون مچ
 گردد ر میو خـند چک   ،ـوی  ند و قت    فــرس        راند دن میمیدان ب هب 

 رددگ ال سپر میــــــالحیف ،هپیش آن مـــاد        ندفگـ که طبعیت سوی او می ،دنگیخهـر 

                                                 
1
  .یونان عهد عتیق بوده استمشهور ، که ریاضیدان یونانی ست Hippokrates" هیپوکراتس"ب کلمۀ کلمۀ عربی و معر  ": قراطب  "  
6
 "کوتاه لحظۀ بسیاردر یک "و " یکباره"و در معنی " یک دم"منسوب به ": یکدمه"  
 
  " تناسلی مرد ۀآلخاستن "نای بی  و در معکلمۀ عر( "کنون" و "جنون"وزن  به)": عوظن  "  
 
 "اسپ"کلمۀ دری و در معنای "( بخش"وزن  به فتح اول و بر) ": رخش"  
 
 "اسپ"کلمۀ عربی و در معنای "( سر  ج  "و " سو  ه  "بر وزن )": سر  ف  "  
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 رددگ ر میلیم دگــــــعـــازم اق ،زمانهـــر      اغز ملک دما ،ن معـــرکهاروح نفسانی از

 رددگ ر میح  س   ،اشده مستورـــق نــــه شفک      است  افق سبعین ،تبن بــا شب صحتن مـ

 رددگ گونه ضرر میصد ب  وجم   ،وردنشخ      ع دارمتوقـ ،ن نفعاه ازک، ذائیـــــــهـــر غ

 گردد ر میب  ر و ز  زی ،ین کهنه سراا رـآخــ      ز سیالبــــکـ ،نمــا ن بــــازمه تدبیر ب راه  

 !!!ونمص  ادب ،بال ر تو ز سیالب  ر عمقص

 رددگ قمر می ، دودانزر ـاخ  ـــــا درین کــت

 

   

                                                 
 
 "هفتاد"عربی و به معنای  کلمۀ": سبعین"  
۷
در تداول دری افغانستان این لغت را . "صیانت شده"و " وظمحف"کلمۀ عربی و در معنای "( مفعول"با تشدید واو و بر وزن )": مصون"  

 !!!می نویسند، که غلط محض است" مصئون"به شکل 
 
 است" ممدوح"کنایه از  "کاخ زراندود"و  "طالکاری شده" و" زرنگار"؛ یعنی "زراندود"  


