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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 نومبر 1۲          

 "معروفی. خ": و شرح لغات تصحیح، تنظیم           
 
 

 دیوان

 "رشیزی هرویب ت  عبدهللا شها"

۰۲۵ 

 ریخأت د  وام

۸ 
 

 زاده حمزهبنای امام د  در تعمیر مجد  
 فرش ،1رخ مطبقجهان گسترده از چ      ح ایوانشـدر سطکه انـــ ،ریم کعبۀ دین بینــح

 استبرق۲

 قکعبۀ مطل ،د سپهرشر خــوان  ـــاگعجب نبود       دقدسیان آم  طافم   ،زتــع ه  ریمی کـــز رــح

 قبرح هـــــــادی   امـــام   رزند  ــــــــف پــاک   قام  م        اندر وی گشته که واقع ،ن رواق این بسوصف ایه ب

 قد  ص    :فلک که چون اوصافش آید بر زبان گوید      اظمـک بن موسی  ا   ــمزهحـ ،دایتــــــــه اوج   ه  م

 نبد ازرقز سیر گ   ،ردش دورانــــز فــــرط گ      اگردون س قدر   این بنیاد کیوان ، چو شد مدروس

 ر رهـــــــدگ
 یرقب ،عدل و تمکینش کشد بر آسمان دستکه       دریق آسمان ،اعث تعمیر آن شدب 

                                                 
1
 ، که"(تفعیل"باب ")تطبیق"ــ اسم مفعول از مصدر " طبقه دار"یا " طبقه طبقه"کلمۀ عربی و در معنای "( مشوَّش"بر وزن ": )مطبق"  

 .است" طبقه بندی کردن"در معنای     
۲
 .چوکی مناطق حاّره است، که مراد از درختان کاو"استبرک"معرب " استبرق"  
 
 ــ اسم مکان عربی" مکان طواف کردن"کلمۀ عربی و در معنای "( مکان"بر وزن ": )مطاف"  
 
 "کامالً درست"و در معنای " تصدیق"ر صدرد غائب از مفکلمۀ عربی و فعل ماضی مطلق صیغۀ م": َصدَّق"  
 
 "سمندر"و " کهنه"و " فرسوده"کلمۀ عربی و در معنای ": مدروس"  
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 قش بیمشز  قلم گردد ، جز الکنع  ز زبان گردد       وصفش در آنکه ،انعبدالعلی خ ،کرمتسپهر م  

 قرون  ،بۀ ًاسالمیانــکع ،افت از نوی :فـتاــــبگ      شاز بهر تاریخ "شهاب"این تعمیر واقع شد  چو

 

    

                                                                                                                                                        
 

 نیز آمده است" دفعه"و " بار"در معنای " راه"ــ  "بار دیگر" و در معنای" گر راهید"مخفف : "دگر ره"  
 
 "لکنت"ــ صفت مشبهه از مادۀ " گنگه"و " گنگ"کلمۀ عربی و در معنای ": الکن"  
 
 ق هـ 1021  


