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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 101۷ می 11               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۸۹ 

لح    نامه دم 

 ــ ۵۵ ــ

 اج گشتـج  انی ح  ــــــدر شـــقاوت ث      کهف الحاج گشت ،سفله چون رحیم

 که داشت ،آزاری دی و مردمــملحـ      که داشت ،جور و ستمگاری مهبا ه

 وم  ــــــم قراه و رس      ا فــاسقان انباز کردــــخــویش را ب
 آغـاز کرد طلو1

 اوفتاد ،یـــاز قضـــا در دام حـــاج      ـرادــــام او م  ن ،ردودــدی مــمــــر  ا  

 یار بودان بســـــمــــردم1ا میل او ب      ان بیزار بودــحـــاجی از عیش زنـ

 مراد و کام او ،اصل شدـــجمله حــ      ـدر دام اوــــان ،چـــون مراد افـــتاد

 هم پسر زن، ر  ـم زن و هـم شوهـه      سر خیره ـراد  ـاجی را م  ــــگشت حـ

 حاجی شده ۀس زوجــانی ،ـبـــــشـ      اجی شدهح ۀرق موجــــغــــ ،روز

                                                 
1
که خود ، و این یمن همه شنیده اآقصۀ قوم لوط را از زبان قر. تصحیح گردید" لوط"آمده است، که به " لوت"ــ در اصل دیوان حاضر  

از  هم "لواطت"ترکیب مصدری عربی و  .نبی   خالف ارشادات خود لوط   ؛مش راه غلط را در پیش گرفته بودلوط پیغمبر بود، مگر قو
 .برحاسته است" لوط"ریشۀ 

 
 .است" مردان"مراد از تنها " مردمان" اّمادر مصراع متضمن این ترکیب، . شامل مرد و زن است و " مردم"اصالً جمع " مردمان"ــ  
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 ــن زبان مـرد و زنــــطعـ ـــورد  م        ی در میان مرد و زنــــگـشته حاج

 چنگواز آ با د وان  خ زل میـاین غـ      رنگ بر اوج ســپهر سبز ،رهـهـــز  

* * * 

  

 

                                                 
 
با ازین رو  !!!صریحاً ناصواب استآمده است، که  "باواز بلند"در اصل دیوان حاضر زیر در مصراع،  نشانی شده با خط  عبارت ــ  

را " هرهز  " ، کهدری طرف دیگر آئین قدیم ادب د و ازشوتأمین " رنگ"یک طرف قافیه با  تعدیل گردید، تا از "به آواز چنگ"ترکیب 

نیز چنین " شهاب"شاعر ماهری در حدِّ  اد  مردارم، که اصل عبارت قین ی .، تکافؤ گرددخواندمی " چنگی" توأم دانسته و" چنگ"همیشه با 

  (معروفی).استگشته  یدبا ۀبلی ینچن وعشی خان ناالیق و شعر نافهم، باعثبوده است، ولی دست واشوریهای ناس


