
afgazad@gmail.com                                                                              www.afgazad.com 1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 2116 دسمبر  26              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان
 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۳۲  
 

  اترباعی  

 ــ 61ــ 

 نگد آتش در جر  رون آو  ــــاز آب ب      رنگ هست با كه چو آب ،آتش ۀاين شعل

 دانرفته زبــان مــار دنــبگـ      یپندار یو تيغش يكسر قبضه چون
 نگنه6

*** 
 زمين ،وت ارـــدر جنب وق      لج  الک خ  ــــاف ،ای پيش بزرگی تو

 لمستعج   

 ببا از ،فلکديوان مستوفی 
 زلمن ،ر آستانتف بز شررده ـــــک      ابحج 

                                                 
6
 در وصف شمشير 
2
همیشه به  در افغانستان این کلمه را. ، که به کسر جیم است"(استفعال"باب )"استعجال"فاعل مصدر کلمۀ عربی ست و اسم " لمستعج  "  

 . و غلط فاحش که غلط است ،می گفتند" لکورس مستعج  "؛ چنانکه فتح جیم تلفظ می کنند

استوار و ید قدیم، زمین را ساکن و ثابت و ددر . می داند "زمین"مکن تر از خود را متدوح مموقار  ،و اغراق و غلو هاز روی مبالغاعر ش

ازین دید خود در اشعارش بسیار و به تکرار هاب ش. دید علمی امروزو معکوس ، کامالً خالف سمانها را سیار و دوار معرفی می کردندآ

هر صورت، در . داندسمان را بر متحرک بودن آن مترتب می آساد و فمین را بر سکون آن و هردم خیالی سخن گفته و حتی تمکین ز

جل و حالت مستع اوپیش  ،هم جایه ن ساکن و استوار و جای بیمی کند، که حتی زمتمکین وصف وح خود را آن قدر باوقار و باممدشاعر 

 (معروفی. خ!!!).شتابان را دارد
 
 :مصراع در اصل دیوان حاضر بدین شکل آمده استاین  

 ابحجـچون ز مستوفی ديوان 

راه حل بهتری را سراغ  فراون،با تأمل بیشتر و داشتن فرصت اید ش .رسید عجالتاً به شکل باال  در نظرمحل  هکامالً ناقص است و راکه 

 (مصحح).کرده می توانستم
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*** 
 ن و دولر عـز و رفعت ديـای مفخ      عمل دانش و علم و وفضل  ای مظهر

 لايوان حمه د بو  ک د  ـــــــسلطان فلد      و  م ر  و ني از روز چو هفت ساعت

*** 
 لي  ی از ذوق و ح  در ميکده رفـتم ته      تلگشت دمـاغم مخ ناز مدرسه چو

 ل  حمنسل ـــور و تسللۀ د  أــــشد مسـ      ابن ردش جــام و ريزش بادۀــاز گ

*** 

  

 


