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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای          
  ۲112 جوالی ۲۹               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 

 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت  عبدهللا شهاب "

۱۰۱ 

 اتعط  ق  م  
 ــ۲ــ

 

 سردردی

 سندل را چو دید درد سر بنده را شه از حد بیش      به دفــــع درد سرم، امر کرد 

 این بالی ُمهمل را ولیک درد سرم را نکــــــرد سندل دفع      خـــدای دفـــــع کند،

   ****** 

 از همه خلق جهان، همچو قریش اندر عرب      در سخــا و مردمی، آل تقی خـان بهتر است

 ظلمتی روِی جهان بگرفت و ایشان در میان       روشن و تابان چــو پروین اند، اندر نیِم شب

                                                 
1

عنصری بلخی  در زبان بزرگان قدیم چون. ساخته اند" صندل" آن را به قانون تعریب خود، اصالً کلمۀ هندی ست، که اعراب: "سندل"  

تأسی از  درست است و دری زبانان را نشاید، که به" سین" امالی این کلمه به. است زیاد به کار رفته" چندل"و " چندن" درعوض، کلمات

 .هم در ایراننوشت، هم در افغانستان و " سندلی" را نیز باید در هیئت" صندلی" همین قسم کلمۀ غلط مشهور!!! بنویسند" صندل" اعراب،

ایران و در " سندلی" این که مدلول. ساخته می شده است" ندلس" خوشبویاست، چون در ابتداء از چوب " سندل"منسوب به " سندلی"

یاد می شود و " ُکرسی" چیزی اطالق کنند، که در ایران به نامرا به " سندلی" مردم ما. افغانستان فرق می کند، حدیث دیگری ست

 .کلمۀ هندی ست یاد می گردد، که نیز" چوکی" فارسی ایران در ملک ما" سندلی" برعکس
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****** 

 مقام ماه به حکم تقویم
 مه لبالببه بزم چــــــرخ، جــام        زهی از بـادۀ جــــــــام ضمیرت

 َمقاِم مه به حــکمِ 
 زیـــج و تقویم      بود امروز و فـردا هردو عقرب 

 ****** 

 

 

                                                 
۲

بعدها مگر توسعاً . کردند قدیم اصالً به جداولی اطالق می گردید، که نظر به آن حرکت ستارگان را محاسبه میدر نجوم " زیچ" یا "زیج"  

 .داشت ، شهرت آفاقی"تیموریان هرات" گویند، که در زمان" زیچ الغبیگ" استعمال گردید، چنان که" رصدخانه" در معنای


