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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 101۷ می 14               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۲۲ 

لح    نامه دم 

 ــ ۵8 ــ

دارانبار" میرزا یوسف  
 
" 

 ردم قیل و قالکه بهر غله ک، بس      گام و ننبا یوسف بی نـ !خسروا

 ایمالردم پــــــویش کـــروی خـآب      ویش را دادم به بادنام و ننگ خــ

 الکم صاحب ر  ــماهـ ران  ـــــاعش      سرواند پیش خــــن بودنپیش ازی

 اللـــا دل فـــارغ ز انـــدوه و مب      ـر آب و نانارغ ز فکــری فبا س

 منزل   ،نشا ه  ایگــج
 المث تـجن لشن  ـــگ ن،شا ه  گــبزم رشتس مینو1

 ـــدارانـاخـتالط نامـــ ز      رـخ  مفت  ،ات پــــادشاهــانفــــزالت
 تمالُمس 

                                                 
1
  "تحویلدار"ترکیب دری و در معنای ": انباردار"ــ  
 
" بهشت آسا"و جمعاً در معنای " سرشت"و " بهشت"در معنای  (به واو معروف)"مینو"ترکیب دری ست و متشکل از ": مینوسرشت"ــ   

 ".با طینتی مثل جنت"و 
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 چـنین صاحـب کمال پیش سلطان         یچـــو آب زندگ ،میـــبنده با نظ

 دالـــم در جئـــــدا ،دبا لئیمی چنـ      ــائل مقیمه  گشته در ویــرانـــــۀ

 کالن۷رگ دس یوسف   گه ز دست        ذابدر ع ،رخـ گه ز دست صالح  

 ـــلق شغالاز حـ ،لقمه بیرون آرم      نگال سگمه بیرون آرم از چطع

 حال که آخر چیست ،پرسدکس نمی      سگان ورنالم از ج ب میروز و ش

 الو  در ج  ان ؟؟؟ها کنندبا چنین سگ      سروانخ ،د راواح خـمد   !سرواخ

* * * 

  

  

                                                                                                                                                        
 
است و  "(افتعال"باب ")افتخار"مصدر  کلمۀ عربی و اسم فاعل  "(: مشتمل"و " مرتکب"و  " مشتعل"و بر وزن " خ "به کسر ")مفتخر"ــ  

 !!!تلفظ می گردد، که غلط است" خ" به فت  در ملک ما معمولً . کسی گفته شود، که به کسی یا چیزی فخر کند به
 
" همصحبت شدن"و " آمیزش کردن"و " در تماس بودن"و " خلط گردیدن"و در معنای " افتعال"کلمۀ عربی و مصدر باب ": اختالط"ــ  

 .استعمال کنند" قصه"را در مفهوم " اختالط"ماست، که  و این غیر از معنای اصطالحی عوام. است
 
است و به کسی گفته  "(استفعال"باب ")استمالت"مفعول عربی از مصدر  اسم: ("مستفاد"و " مستدام"و " مستعار"بر وزن ")لمستما"ــ  

 .شود، که مورد دلجوئی واقع شده باشد
 
 مگر ردر اصل دیوان حاض. است "ترسناک"و " هول انگیز"و در معنای "  هول"کلمۀ عربی و اسم فاعل از مصدر سه حرفی ": هائل"ــ  

 (معروفی.)تعدیل گردید" هائل"آمده است، که با توجه به معنای آن، به " حائل"
۷
 "عذاب"کلمۀ عربی و در معنای : "(ثواب"و " عذاب"و " تگاب"ن بر وز")نکال"ــ  


