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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 2۷              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۷۲۵ 

لح    نامه دم 

   ــ4۱ ــ  

 مــان دالکـــی مقیـــگشته در دکـ      مز دالک لئیرشیـــود در تــــــبــ

 غالمـــن الغالم ابـــن الالم ابغـالـ      امدش م  ــتپشت بر پش ،ه آدمتا بـ

 رـــخ دالک   صودک  ــقاو منـــام       سر ا وبی پ فطرت مردکی پست

 هافتــــشگش بــــدل ،حنتر م  نشت      افتهرتم رو ازو بـــر  ـــــخت خـب

 ا و پیربرن سر   ـرد  ـــــر گ  ه بگشت      ا و پیررنـاکر بچــ ،ا شبروز ت

 وشتنانی سررده او را قلتبـــکــ      وب و زشتقشبند خن ،روز اول

 افتیـهانی یــــی از شادی جگفتــ      افتیانی یم نــر نیــــگـ ،کسیاز 

 سب سنگ و تیغ و و2و مقراضفوطه       سترسبودش د که ،در جهان چیزی

 ای ای در ویرانهدم جرـرده هکـ       ای انهنه خـ ،یاو را منزل نه مر
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( بریدن")قرض"دۀ این کلمه، که از ما .ست" قیچی"کلمۀ عربی و در معنای ": مفتاح"و " معمار"و " محراب"بر وزن ")مقراض"ــ  

 .است" آلۀ برش"یا " آلۀ بریدن"اصالً در معنای " مقراض"پس . است "(ِمفعال"بر وزن )نظر صرف عربی اسم آلهبرخاسته است، از 

http://www.afgazad.com/


 

zad@gmail.com   afga                                                                           www.afgazad.com 2 

 گ زیر و بمبه بان ،شاده لبگبر      ر شکمــه از بهپیوست ،یهمچو ن

 وش چـرخ هفتمین را کرده کرگ      رـشام و سح ،او 2وعــــالجـ ۀنال

 پاره نان یک ،فز کجا آرد به کک      انغیر ن ،را ر اور دیگر نه مفک

وزهه دریروز و شب کارش هم      ای و روزه ازد نمـارغ از بنـــفـ
 ای  

* * * 
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بر آن وارد گردد،  "ال تعریف"و وقتی . ست" گرسنگی"و " گرسنه بودن"کلمۀ عربی و در معنای (: "شوم"و " بوم"بر وزن ")جوع"ــ  

 :کند فاهیم این قبیلی را افاده میم" الجوع"ترکیب درینجا . می سازدگوینده و متکلم معنی را مشخص و مطابق حال 

 .غیرهم و" لعنت بر گرسنگی"یا " از دست گرسنگی توبه"یا " چقدر گرسنگی می کشم"یا " گرسنه ام یوا" 
 
بعضاً فارسی، /در زبان دری، که ستا (با کاف)"تکدی" آن معادل عربی. ست "گدائیگری"یا " گدائی" مۀ دری و در معنایکل: "دریوزه"ــ  

 .می شود گفتهنوشته و  (با گاف)"تگدی"در هیئت  به غلط 


