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 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 نومبر ۲1               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۱۴ 

 ریخأت د  وام

۱۷ 

 در مدح ختنه سوران کامران 
 پسر شهزاده محمود

 رانیامــک اوج   ــم  ـال نجـــــر اعب      تانیخ   سور    ؛وشون باد خـایهم

 رانیــاحـبقص تـعـر رفــــسپهــ      ظماع انـــــــلطس تار دولــــبه

 انیمرکالک دارد حــــــر افه بک      "اه تیمورش" ،عــادل ساالر  هانجـ

 امرانیو جـاه و ک ز  ــجــــهان ع      درــنهــــال گلشن دارای جـــم قـ

 پاسبانی ،ردشرد گـه گردون کک      "محمود"رمت شهزاده ر مکسپه

 اج کیانیت ،ون خـــاک رهبود چـ      اک راهشخ که پیش ،قدری لکف

 بانی ایهاطلس س رقش چـرخه فب      ی که جویدـاهش ،ــمل  ع   دارائیه ب
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 بانیش ،وسفندان راــــــر گند مک      گرگ ،د عدل اوعه هدر بت انه دشب

 یاردوان  ،ـتر غـــالمشــند کمک      اللترض تمکین و جعـ روزه ب

 یروانیوشن   ـت  ـــــــــــوم دولـرس      انهــــاد زمـاز یــ ،برده یـــادشب

 جوانی ،ویر را از نهان پـــــجـــ      شبخشد سرور که می ،ی سوریزه

 انیـــژدگگیتی م هد هـــرسو بر  ب        مبارکوی ــت  نیاز ،شعیرـیسف

 المثانی عـــــبس ،یناالم د روحم  د        ردمه ،الـف شن همایونین جا رب

 ادمانیفــرش عیش و ش ،فگــنده     ت تقدیرمغرب دس رق تا بهز مش

 ســان کارگـــاه نقــش مــــانیه ب      زیبو ه ز آرایش ـاه شده درگش

 سروانیوای خ  ن ،هـوش مــگــه ب      نلح اربدــربان بـــــــــشیده مطک

 وانیگـرم شعرخ ،شتهعطــارد گ      به پیش تخت خسرو ،انو مداح  چ

 به پیـش آورده نــــاهید ارمغـانی      رویند پقــــاز ع ،م تهنیترسه ب

خــــــــیش کنمـــوده آت      خـورشید ،بازی این جشندر آتش  انیـوان د 

رع  زهــــد و د  ردای       و بهرام برجیس ،برط نده ازفگ
 
 ـوانیـپهلــ 

 هـــای ارغـــــوانی س بادهز عک      ردیده گردونوان گرنگ ارغه ب

 پشت از گرانی ،مزمین را گشته خ        ین جشنای گوناگون درز نعمته

 انیـیم مهـرگنسـ ،ستانچــو در ب        سورهه شان دست گنجوران بافزر

 کهــکشانی از نجـــوم   ،فـــزونتر      الیقراد خـاف ،هاه شــــــــدرگه ب

 مانیآس هـــوای ،درز انــــه مغب      پیدا ،شتهاغان گرین را از چـزم

 اســـرار نهــانی ،وان برخــواندت      ز صفحۀ غیبا راغور چن سب ز

 فـشانیآتش ،هابک شـــــــند کلک      رافاط وئی کزیر هوا گز بس ت

 اتوانیــز و نــجل به ع  ئاــده قـش      ن بزمۀ تجـدید ایورط  در ،فـلک

 گـانیبهـار زند ،ه هست الحــقک      مبارک شنج نخ ایـــــــاریت پی

 ـامرانیـــکــ اط و ود وقــت نشب      :عقل گفتا ؟ه گویمچ :دل گفتمه ب
 

     (ریخأت مواد  ختم )
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 "شهیشاهن"از  کنایه" اردوانی"شی ست و نام چند شاه هخامن "اردوان"  
 
 ما ولی مردم. ست" جشن عروسی"یا " عروسی"کلمۀ ترکی و در معنای  می نویسند، اصلا هم " طوی"، که آن را به شکل "توی"  

 .می خواندند و من این استعمال را از زبان زنان مسن کابلی بسیار شنیده ام" توی"را نیز " ختنه سوری"بعضاا مراسم    
 
 درست، که " مثنا"صلا جمع ا" ثانیم". ، که هفت آیت دارد"سورۀ فاتحه"کنایه از " سبع المثانی"است و  "جبرئیل"لقب " روح االمین"  

 هفت"یا و " هفت آیه"در معنای " انیسبع المث"پس  ؛استعمال گرددنیز اا برای آیات قرآنی کنایت معنای تاری از تارهای عود است، مگر    

 .است" سوره    
 
 "لباس پهلوانی"یا  "جامۀ جنگ" کلمۀ عربی و در معنای " رعدِ "  
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