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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 10۱۷ اپریل ۱9              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۶۷ 

لح    نامه دم 

  ــ۳۳ــ  

 خیازده ر   فارغ شدن خان از داستان  

سر  
۱
ــــرد  ز آورد و ب        مدان پرستان حـخ ،یاننوــــــک 

 ستر  ب   ،ونیالن چـ 1

 ای خویش ایستادـج ست و برا ج  ج ز      ادش ،رآوردــــــب رــا ســـــ  ازان متکــ

 وارترـک شـــــــــــــــازو ی
 بر ،تـــــــفــــرو ریخ      نیآب م 

 وزنیند سمس 

 خــم ،کمــــر گشته ،نگانل دو پا لنگ      مر  ــسوی ح  ه ز مجـــلس روان شــد ب

 رخ و زرد و سفیدس ،دیزمین زو ش      و بیدرزنده رفتی چکه ل ،وهـــر سه ب

                                                 
1
 .است" رئیس"و با حساب عربی " دستهرس"و " سردار"و " سرکرده"عنای مدر " سر"ــ  
 
 .جمع آن است" یالن" ، کهرا می دهد" هلوانپ"معنای " یل" وباشد " یر و دارگ"در معنای " و آوردرد ب  "یا " ردآورد و ب  "ــ  
 
در اصالً  "خروار"ــ همان قسمی، که  "باشد آنچه به بزرگی یک بار شتر"یا " ربار شتیک "کیب دری و در معنای تر: "شتروار"ــ  

 .است" خر یک بار  "معنای 
 
 و .است "جای استناد"در معنای  ــ اصالً " تخت"و " رسیک"و " جایگاه"و در معنای سم مکان کلمۀ عربی و ا: "(مفعل"بر وزن )"مسند"ــ  

آن از همه گرانتر  " دوزیزر"و هیئت  داشته بوده باشدسر و کار " زندوخت سو"با  بایدصل ؛ در است" در معنای قیمتی و گرانبها" سوزنی"

 .است
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 گشته با درد جفت نکو ان خشک وده      فتود بخخــ ه  گــــــت و به منزلــبرف

 ون ،ارهـبدگــــر ،ازده رخـــــه شد یک      وغ   وشه ـگهــــره سحــــرگه برآمد ب

ـــودرز  ـیران و گــــایات پــحکــ
 
 یرنون یاد گـو از مصطفی خـــان کر        یرپ 

 اداد بنابـــــــــت گ  ـدش ،۷نمـــــــــودار      اداغ نظـــر دایم آباد بــــــــــــــــه بک

 

  

 

                                                 
 
نیز از " غوغا"کیب تر و .است "زدن فریاد" یا و "نبرپا نمودخروش " و" کردن ریوغ"و در معنای   عربیکلمۀ "(: نو"وزن  بر")غو"ــ  

ا ر "غوغا" هیئت ، که در زبان دری"غوغاء"باشد و بدین حساب  "غو"مطلق مصدرباید ماضی " غاء"به حدس من،  .است استهآن برخ

 ام در زبان "غو"کلمۀ بهترین مثال جهت شرح سگ، "  غوغو کردن"و " غو زدن" و ؛(غا)"غاء"و " غو"، مرکب است از دو فعل تهگرف

 .تواند بود
 
 .هستند ۀ فردوسیشهنام یداستانها ینامهااز جملۀ " گودرز"و " پیران"ــ  
 
و " بیانگر"و " نماینده"به حساب امروزی به " نمودار". باشد" نموددارنده"است، که آن هم مخفف " نموددار"مخفف " نمودار"ــ  

 .داررا نیز د" نمایان"معنای " نمودار"؛ گرچه  ق می گرددالاط" سمبول"


