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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 611۶ نومبر 1۶               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۰۲۹ 

 ریخأت د  وام

۱۰  

  تیمورشاهدر مدح 

 محمود و وصف بنای قصر شهزاده

 انداور دارانش ،د حشمتمشیـــسرو جـــخ      غرب رمانروای شرق وـان دولت فدر زم

 ن زمانان سالطیـتاجـــدار عصر و سلطــ ن     ن زمیــــعهد و خـــاقان خواقیـشهریــار 

 فلک گردد نهان در ،اب تیغشکآفتاب از تورشاه      تیم ،جــهانشهنشاه  ،ۀ یــــزدانسایـ

 طـــرح آشیان ،ۀ شهبازـــکبـــک اندر پنج وهسار     ریزد اندر ک ،دلشــأثیر عآنکه از ت

 دانپا به فرق فرقـ ،دوی قدر سایـلُ کــــز عُ تش      عین همایـــون بخـــــت واال همـقُـــرةُال

 ن نوشیروانچو عدل حاتم و در کرم چوندر       محمود آنکه هست دهشهزا ،سلطنت بحر ُدر  

 اندد دل دریا و کوهر تهی گــراز در و گ      ودچون برگشاید دست ج ،ام سخاآنکه هنگ

 رانـــاز شرف با آفتاب آن ذره گردد هم ق        راز لطف اندازد نظ ه ای،ر بر ذرگ وانکه
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 فشانگــــوهـــــر ،آذری مانند ابر  دست او       یزاــفـ ـتـگی راحلطف او مانند آب زنــد

درگاه   ز معمارخــواست ک
 ناناغ ج  خوشتر از ب ،معمور گرددگلشنی ش      ایون همتمه  

 انمأتو  اش با قبه ،مأکــــز بلندی گشته تواق      ن روطرح ای بهنافذش جاری  گشت امر

 ــان کارداناز اهتمام و سعی خـ ،اشد به پ   ی   در نکوتر ساعت ،ی راحت افــــزاااین بن

 کرانفاق بی پــایـــان و لطف بیــمورد اش      زم حضورـف بـواقـ ،محــرم اسرار دولت

 ـانفزابندۀ اخـــــالص کیش جـ
 ود نقد جانکف خ اخالص دارد بر ه  کـز ر   لشکور   عبدا 

 هفتخوان خلد و در حصانت مچوه در طراوت      که هست ،دیمانن حبذا این روضۀ فردوس

 اننــدار روی حـــوران ج   هینئآ ،خشت اوم      رت فزای صحن بستان ارغی ،طـــرح او

 داراالمان ،نرم زمیش ج  د  وز حصانت دان        ادش چـرخ برین ذات العمد  ت خوان  از متان

 کشانکه ز راه   ،راز اوــفــــ ـد برتا رسانـ      دوشه ب ،گردون خورشید را زر خشتکشد  می

 نردبان ۀ اینپای در اول ،بر دوش ه ایناوو      ردبان ماه نچــــون ن ،چرخ پیش رفعتش

 اق آسمانجفت طـ ،عترف طــاق ایوانش ز   ت   بهش غیرت صحن ،نزهتصحن بستانش ز 

 برانعکس عارض سیمـین ،ینهئهمچو در آر     آبگیرش عکس خـــــورشیـد منی میان در

 د زینت بدانتا مگر نقــــاش سقفش را دهـ      ه پرکرد زان سیمین صدف ز شنگرف شفقمه 

 رانبر یک ک ،ر در شمۀ سفقش فتدــمگ ات      لحزُ  ،ل سازدزر مهر الجورد چــــرخ ح

 ر و مه افگنده در وی ریسمانمدار مه وز    جنیق  من ،ن پیش رواقشروط زمیــخظل م

 هانکس هرگز ندید اندر جـ ءاین چنین ابنا    ای  په شد ب ،قتدرت معمار خلق تا جهان از

 که و را  ب    د عجـنبو   ،ن بارگـــهاز جـــالل بــانی ای
 اسبانخاقان بود فراش و قیصر پ 

 انسلـک غالمــان در  ایـــن آستـهست در       مگستر کـــز قدی مدح "شهاب"  یبندۀ داعـ

 «کانعالیم شهزادۀ  ،شادمان بــادا دران»      مزد رق ،ارتخ بنای این عمــــر تاریــــهب

 

    

                                                 
1
با همین کلمۀ آن را  من .ت، تا وزن را تکمیل کندبه هجائی نیازمند اس ،تأمین شده" گاهدر"قسمت کلمه ای، که عجالتاً با این مصراع در   

نماید و به اطالع پورتال برساند، تا مصراع به شکل فنی تصحیح ن را وزنشناس، آ و نندۀ عزیزخواامید است، که  و تکمیل کردم" درگاه"

 (حمصح  !!!)گرددو تأمین تکمیل 

 :مصراع در اصل دیوان حاضر این طور آمده است

 خواست کز معمار همایون همتش
6
 "دوگانگی"و در معنای " توأم"کلمۀ عربی و تثنیۀ ": توأمان"  
 
 جان فدا. الف   

 
 که ورا   
 
 "دعاگوی"در معنای  ــ و" دعاء"اسم فاعل از مصدر  کلمۀ عربی ــ ":داعی"  
 
 هجری  ٣     


