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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای         
 6۱12 نومبر 1۱               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۰۲۳ 

 ریخأت د  وام

۶ 

لحد کدام سنگ  وصف  در 
 
 

 یره شود عقل و بصری او خئکه ز زیبا      نکرد باـصـــــیقل زیــــ  ۀصقلا م  حبــذ   

 نۀ اسکندریـــئآ ،اــــــصورت او به صف      فریــــــــــدونا   ه  پیکر او به صفت بارگ

 وذرت ن  تخبه ست ا چو ماه نیک اوقطع       مرست خش  ر   ه  النگچو جو سطح اوصاف

 وران هر  صیقل مـــ ،کشد دست قضا می      او رپیوسته ب که ،چرخ است صقل  یا م  گوئ

 شود زمان قطعههر      آسیبی ،وا رـچ بـــیــرسد هتا ز صیقل ن
 رپس ،رخ زیباش بر 

                                                 
1
 .ضمون منظومه استخراج کرده استبه رؤیت م ، خودحقطعه در دیوان عنوان ندارد و عنوان را مصح  این   
6
 :مصراع در دیوان حاضر بدین شکل آمده استاین   

ۀصقلا م  ذحب
 
 بایقل زیـص 

 تصحما در هر صورت ا .چنین نبوده باشد عرخواست شا و کهول، دتکمیل کرئت باال ح آن را در هیدارد و مصح   ءصریحاْ کمبود هجاکه 
 (معروفی. خ).وزن را تضمین می کند

 
 "سنگ فسان"یا  "گلوسنب  "و است  "آلۀ صیقل دادن"اسم آلۀ عربی و در معنای  هردو": صقلهصقل و م  م  "  
 
 یبایش شود قطعه سپرهرزمان بر رخ ز. ب  
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 صافی صیقل
 شده جمعند چو خورشید شب قدر و قمر      همه ب همصقله و صفح و این 

 رگوه شداد به نرخ توان ستا ورچه سنگ      رخسار رویشه توان دید ب ستتیره  گرچه

 رحج ،ست فایده لوحیکه بی ،تو مپندار      اهنر هست در او فایدهـر ارباب هـــــبه

 رمتــقلـیلی ک  ،ستا خش ازآنسال تاری      وح محفوظچو شماری حجراالسود و لـ
 

* * * 

 

    

                                                 
 
 در اصل عربی، که گویند" صاف"در زبان دری . است "بیغش"و " پاکیزه"و در معنای " صفاء"عربی و اسم فاعل از  کلمۀ": صافی"  

 .معنای دیگری را افاده می کند خود    
 
 [تاریخ را فیض محمدخان کاتب در حاشیه نوشته]۱  ۱تاریخ   


