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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ جون دوم              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۳۱۱ 

لح    نامه دم 

 ــ77 ــ

 ش نیز در سر استسک  لسی هــوای ـــفا م  ب      تدست و بی زر اسهیکس درین دیار تهر

 ر استصالـح خ م  ــر  ـانب ح  جــه ب ،رویش      رونب ،در  ویش آو  خ ۀچون سر ز کنج خـان

 ـالـدج   ۀالش خشک و سرگیـن        ودوج ن  ــــــخکه در گل ،ژادبان نــــــآن قلت
 عور استا  2

 ر استذک  صورت م اسم و جامه وگرچه به       ث استی مؤن  فعل و سیرت و معن ز رویا

 کر استپیدو1زنا را  سق ووئی سپهر فــگ      مرد در عقب ،هگــه زن به پیش گیرد و گ

 تندر است  گ  ناتر از ب که تیز ،زان تیزها      سف  ر ن  ه هب ،ریششه زار تیز بــــــــادا هب

                                                 
1
هم ترکیب این . می شود "وراع  "ت، که مؤنثش اس" چشممرد یک"کلمۀ عربی و در معنای (: "اعظم"و  "اکبر"و  "انور"بر وزن )ــ آعور  

 .است "تفضیل صیغۀ"در هیئت  "صفت مشبهه"از نگاه صرف عربی مؤنث خود شکل هم در مذکر و  شکل در
 
 "دوگانگی" تصورکه در  ،است" جوزا"برج و مراد از قدیم ا هیئت یدر نجوم ج دوازده گانۀ فلکی رو  از ب   سوم رجنام ب  ": دوپیکر"ــ  

 .نشان داده می شود
 
نیز  "پشتو" عیناً در زبان ین همان کلمه ای ست، کها .ست" ریرغ  بابه غ  "یا " رعد"ۀ دری و در معنای کلم"(: انور"بر وزن ")تندر"ــ  

قافیه را نیز " شهاب"شاعر ما همان شکل اولی ست، که  ، اما تداولمی آورندمتین ضودی، که فرهنگها این کلمه را به وجا ب .دیده می شود

 .بر ساخته استبرا آن با

http://www.afgazad.com/

