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 "باختریانی"ون همای          
  6112 ستآگ 1۹                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۲۱۱ 

 عاتط  ق  م  

۱2 

 میرزا محسن طبیب

1افـــاضل   سر  
 گرد ،ود توزهی ز بحر برآورده دست ج      ـسنـرزا محــمی ،ـــاقــآفــ 

 ردف ،ــایت نهایتــعلــــم تو از غ فضای      ریاض فضل تو بــا حــکمت افادت جفت

6دوشیزۀ
 ناگـزیر از مرد ب کـر ،رد راه حــقیتو مـ      ازانک ،ــنم گشت مایل تـــوسخ 

 ی ول ـ ح  چنین م مرا با ــــس نظروع
 طرده ب عکس و هدهی ب ست که کابینکجا روا      للح 

 ذری سردع ،ست عذره پس سه روز چگون      حالل چو سحر   آنگهی ،شعر چه ،جواب شعر

                                                 
1
یا  "افضل ها"یعنی ؛ "افغاضل"را می دهد؛ پس " ضل تریناف"است، که معنای " افضل" ، جمع عربی کلمۀ"اکابر"بر وزن " افاضل"  

 "افضالن" یا و" فاضل ترین ها"
6
 !!!به خاطر رعایت وزن، کوتاه اداء گردد باید "دوشیزه"کلمۀ  "واو" است، اما  "سخن عروس" معادل ا  عین "دوشیزۀ سخن"  
 
 "لل  ق  "بر وزن ")للح  "و  "(حرف"بر وزن به فتح اول و سکون دوم ــ )"یَحل  "ــ حمع کلمۀ " اتزیور"کلمۀ عربی و در معنای " یل  ح  "  

لَّه"ع کلمۀ عربی و جم نیز ("عبش  "و   " مه هاجا"؛ یعنی "ح 
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 شود فزونتر درد ین ،ده  ر  که از مرض ب        رض کندعـ ،ر طبیبن بادرد از ،مریض

 گــل زرد ،اغ صفای تو نشگفدچــرا ز بـ      یزدـه انگالل ،ـدح مـــن از شورهـنسیم مــ

 کون  رپ   ،ندهی تو نیز اگـــر      ه بد کردمهرچ ،طلب کردم ن از طریق  م
 واهی کردنخ 

 زرد هرۀ مشابه صفت استندر است و چـ      مقصود ذشتن ازر و اندر گــــدیث شاعح

 

  

                                                 
 
 "به غایت نکو"و " بس نکو"در معنای و ، "نکو"و صفِت " پ ر"ترکیب وصفی دری، متشکل از قیِد " پ رنِکو"  
 
 (معروفی. خ) !!!مگر مفهوم این مصراع استدراک شده نتوانست     نرد ۀمهر. الف   


