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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 611۶ نومبر  ۶               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۱۹۹ 

 تاریخ د  وام

۲ 

 مسجد در هرات ر  تعمی در وصف  

دل  ـــــع د  ــــدر عه
 
 ثبات نزمی سپهر   ،زمـــــعرـــــــسپه هر  م        احتشام جمشید سرو  خ 

 و بحرهــــا دوات ،ا قلم شودــــه ر بیشهگ      م استاوصاف او ک که در نوشتن ،شاهی

 مورـــــتی
 سومنات ،مودــصالبت مح و ازچ ،ویران      نای کفری بکه شد از و ،پادشه 

 بنات ،فلک رد نقطۀ قطب  ــو گچـ ،گردان      عصر لوک  م   ،کعبۀ قدرش ریم  ـــــح رد  ــگ  

 شوند مات می ،پیاده پیش ر خش ،انـشاه      رکهـــبه مع ،تن چــو خور آمدبر اسپ پیل

 ذات ،الص شاهـاو را سرشته گشت به اخ      که از نزول ،ـالم درگهش احمدـکمتر غــ

 در هرات  ردــــــبنا ک ،فعۀ شریــن بقای      گاناه عـبادت کنندـــــگ دهــر سجـــــهاز ب

                                                 
 
 دولت. ب  
6
 (مصحح!!!)تلفظ گردد، تا وزن نشکند کشاله دارل و مطو  " واو"باید به " تیمور"کلمۀ   
 
 كرده. الف  
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 ــرخ  ـچ ن  جمله ت ،ردیده چشمـــــگ      عــــــد رفیاین مسج ،ی نظارۀی پئوـــــــگ
 
 ثابتات 

 نجات ه  ر ،ش از حوادث گیتیراب  ــــــــحم      یدام در   ،دوران  بئواـــــش از نوان  ــــــای

ی  ا اعالـراز بــــــــــهم
 ت حـــادثاتدس ،او والی  ـوتاه از حــــــــک      سقف آسمان ، او  

 ارج ازــخـ ،انۀ اوـــگارــارکان چ      هست زانکه ،مـگونه کند وهه دید او چتح
 هاتج   

 چند بیت بیان کرد از صفات که ،زان پس      "هابش"د ر  از خ   ،رد سؤالـــسال بناش ک

 «امت الٌصلواةد قق» که  ،و بلندـوانگه بگ      هن  امید اندرو ب   که پای   ،ردـــتا خــــــــــگف

 

    

                                                 
 
 "ثابت فلکی اجرام"؛ یعنی "ثابتات"است؛ پس " ثابت ستارۀ"است، که در معنای " ثابته"مع کلمۀ عربی و ج": ثابتات"  
 
 .است" حادثه"، که در معنای "نائبه"ــ جمع  "حوادث"کلمۀ عربی و در معنای " نوائب"  
 
 "عالیترین ها"یا  "بلندترین ها"و در معنای  "(عالی"ل یصفت تفض)"اعلی"عربی و جمع  ۀکلم": اعالی"  
 
 آن. الف  
 
 :آمده استمغشوش و مخدوش این بیت در دیوان حاضر چنین   

 ونه کند وهم زانکهــــــــتحـــــدید او چـــگ
 ن چار گانۀ او هست خـارج از جهاتارکا

 !!!به هجای اضافی مبتال می باشد و مصحح آن را به شکل باال تصحیح کردیداً شدو مصراع دوم  ءبه کمبود هجااول شدیداً  مصراعکه    
 
 .خواهد شد .ق. هـ   ٢  حساب ابجد  تاریخ بنای مسجد به  


