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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ می مشش               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۸۴ 

لح    نامه دم 

 ــ ۵۰ ــ

 گله ر بـانه همچون خــــدر خـماند ان      اده دلس روی   یم سادهــــــــون رحـچـ

 رد بگریزد ز دردواب و خور از مخ      ردو  خ  واب و شد پدر از درد او بی خ

 ی ندیدئـاـــرش جـــــــــتان بهتاز دبس      چه اندر دل کشیدرــرت هــطــرح فک

 ای از ویرانه ،شویح ،ـتببل نه مکـ      ای انهختبــمک2به  ،ا دادشــبرد و جـ

1ـمیـــــل  غم  
 کـام او ،ادنـــروز تــــا شب طفــل گ      ـام اوم نـل ـ ــــــع  م   ،یدر و 

 ذلیل ،ـتــر در پیش آن آلــــــپیل نــــ      ــای پیلـــــاز پـ ، آلـــت او نسخـــتی

                                                 
1
جای )"جای نوشتن"اسم مکان و در معنای  اصلا  "(لفع  م  "بر وزن )"مکتب"". خانه"عربی و کلمۀ دری "ِ مکت"مرکب از ": خانهمکتب"ــ  

را در مفهوم " مکتب"امل دری ما می نامند ــ مگر در تع "مکتب"را " دیوان"و " دفتر"است ــ و در تعامل اعراب همین اکنون  (کتابت

می نامیدند، که در واقع ظرف " مکتبخانه"امروزی را  "مکتب"قدیم همین در  ."جای درس خواندن"؛ یعنی استعمال می کنند" مدرسه"

  .هم هستدستوری درست کار ویند، که کاملا گمی  "مکتب"را از آن بریده و تنها " خانه"مضاعف است، اما امروز ظرف دومی 
 
در . ؛ چنان که شرحش باربار در ملحدنامه رفته است"بچه باز"کلمه ای ست عربی و در معنای : "(مجرم"و " مسلم"بر وزن )"مغلم"ــ  

 :است طآمده است، که از دو نگاه سخت غل "معلم"دیوان حاضر مگر همین کلمه در هیئت همین داستان اصل 

 وزن عروضی را کاملا برهم می زند"درین نقطه " معلم"ــ یکی آن، که استعمال 

 !!!را به هم زده و مفهوم را نابود می کندموضوع منطقی ندارد و تمام ارتباط منطقی مجوز  ه هیجن نقطدری" معلم"که  و دیگر،ــ 
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 از خون شتر ،ل کردیــخــــاک را گ        ن شترکودر  ،کیرادی ـــــــــر نهـگـــ

 ــوع و در سجودــا شب در رکروز ت      به پیش آن عمود ،النــر به سر طفس

 ـردی بلندـــک ،ـریــه فغان از دیگــگ      وره بندــه سختی خردی بـگه درین ک

 روشخـ  بنگ ،ودکانــبر شدی از ک      زمان از جـور او نه رای و هوشره

 ـغان کیستــوان خــروش و ناله و اف      یستچ که این افغان ز ،کس ندانستی

 کنند وبش میـــمعده کـــ یا ز گــــرز        نندک ــوبش میـداد چـــــــــش از بینال

 شادن معنی گـــــازیـ  لب نیارســــتند      تادز بیم چــــوب اوسان اــــــــکــودک

 نیازـــرها بــــیـــــــشـــد معلم از دگـ      فراز ،تبـد بدان مکـــچـون رحیم آمـ

ه  ـرزــــــزانکــه میل خ
 یمرح اّل  ،نوردی تا به ب  ــــــکس نخ      یمز ب ،او را  

 او بر ،ندیواف خع  اعی از ش  وین ربـ      او در ،یل را راندیان این م  ر زمهـــ

 

  

 

                                                                                                                                                        
 
و " مینوت"ر مفهوم دسند، که می نوی" سخةن  "هیئت  و در" تای مدور"است، که اعراب آن را با " سخهن  "همانا کلمۀ عربی ": سختن  "ــ  

 .استعمال می گردد "کاپی" آن، فرنگی م عادل
 
 است" بانگ"خفف م: "بنگ" ــ  
 
 .است" توانستن"که در معنای " یارستن"از  ماضی مطلق منفی ؛ حالت("نمی توانستند" در معنای ادرینج ")نوانستند" ؛ یعنی"تندنیارس"ــ  
 
با " ملحدنامه"های نداستا سراسراست، ولی درین دیوان در " لنآلت تناسلی ک"در معنای   (:"های ملفوظ"و زای مکسور به )"خرزه"ــ  

این کلمه  ی درستامل زمینۀکه  ،استقانون خلف کاملا و  غیر دستوری و همین نکتۀ ؛آورده شده است" فوظمل های غیر"زای مفتوح و 

 !!!برهم می زند اضافی، املتِ تعدر را 


