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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  611۶ جون 1۶             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۶  

 دئقصا

                 ــ ۵۶ــ

 قصیده به تضمین قصیدۀ انوری

 علی خان حاکم ساوهدر هجو کلب

 لث  م   اقـــــــــه آفدر هم ،انـــواع هــنره آن ب      لو  اب د  ــــدفــــتر اربسر ۀــانـــدر خــ دوش

 ــلیــــهمـه بربسته ح        دمجــــبینان سمنبر دی رهـــیلی از زهـــــــــخـ
 و همــه بربسته 

 ـللح 

 ناقه همه که تو گوئی، راست چونان      و گــــوزنان دیدم غــــزاالن و مرغــــزاری
 جمل  و تس 

 همچـــو اندر کلـــمات عـــربی نحــو و عـلل      دالل و  ــنجدر حـــرکات همگی غ  مر انمض

 لد  ـافت ب  توان یــینۀ رویش نئــز در آـــــــجــ      ـوبانـخــ یانکه م، ذاریـــــــع همیان الل در

                                                 
1
 "زیور"کلمۀ عربی و در معنای ": َحلِی"  
 
 (مجمع الفصحا، همه پوشیده حلل آمده( )و و دراز که بدن را بپوشاندجمع حله به معنی جامۀ ن  
 
 "مادهشتر "کلمۀ عربی و در معنای ": ناقه"  
 
 "شتر نر"، کلمۀ عربی و در معنای "کفن"بر وزن ": جمل"  
 
 "ناز و کرشمۀ زنان"کلمات عربی و هردو در معنای ": غنج و دالل"  
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 نقلــرد تنور و مـــــتش نکـــــند گـــعکـس آ      خانه که شب ناوی آن کرده در س رخسارعک

 لم  ید به ح  او از حوت درــرم خــورشید چـج        شتشــف و انگــــــســـــاعد سیمین و کـل ث  م  

 زدم از شـــرم، ند ازارشبـ دست در
 وف و خجلخ نا اثرداشت همچـــون گل رعـ     ش رخ 

 ســــــوهان صیقل ۀدانـــــدن هینه بئآه کــــه ب      یان ز حـــناخ ـــرد بهویشتن آن کـخـــبا رخ 

 لدست اج ،اگــر قصد کـند ،رو بنددـــه فـــک      شب دست گشاید هر ـان این گــره آنگفت هـ

 لی  و ح   ویرزته ب ،ـه داشتچند نگـ یـــروزک      د کیشب ست آنا من خاص رج گهرن د  گفتم ای

 تلک مخـــــممال ـــارــــک ،شمت توح د بیو  ب        ولی ،تهان اســجـک ــن ملآری تن م :گفت

 لح  راشته تا اوج ز  ــافـرب ،ــدمــــــدیـ هیدرگ      اهـــاگن ،ـو گشادمچـــ ند ازارشره از بــگــــ

 ل  صدر اج   ،ـهانجـــز به عالی در دستور جـ      توان زدمثل ن  یزیشکـــه به چ، یـــــمثال به

 لغ  و موهان؟ چ  ـرایف شده اطراف چــپر ظــ      ینوی از سبزۀ موئی مشکـن ــوادی و صحـ

 طــل ــوید پوشیده ـــبـــر بسیط کـــــره از خ      اردر فصل بهـ که ،بخندید ؟ن چیستای :گفتم

 در اسفل راعال و دگــــ روی در کـــرده یک      دوروو یک شخص هم هردو چه جفت گشتیم ب)

 ــد بهــماسر در ،اببـر نفس شــــشجـ      باغه و سروی که بچ ـردل کخـرزه آغاز عم
 (لعم 

 وحل  به  رچـون خ ،ادثهیک حه افتاد بتا در      ست عمیقا اهچ که ،ن ورطهااو خود آگه نه از

 حــــــل ابد وجـه ازل ،اوـــــه بسته بقضا  از      که همی گنجـــورش ،نه غلط گفتم و گنجـــی

 عسل وم ور و مـــــبا گهــ ،اتش و آب کــندک      کــــرد دراو آن ،آتـــش شهـوت و آب مـــنی

 ند اشکــال حوادث را حلکــه کلکش کـ ،بس      دل شد ،دم یکه ه قلم راند بچون برآن صفح

 ـم اولـبا ای ز عمـــل آخــــر و از علمرحـــ      بر گفتآن گلـرخ سیمین ،ر چـو شدـعمـل آخـ

  جوف این پسته
 ترکیب وه پوست چهم وده وی بگرچ      همه مغز رآخ ،چو بادام شد 

 بصل  

 ازل روز انوری از گفت که ،ستحسب  حالی       ؟ن و تومو کیر  سک  ـدیث ـکه حـ ،اد دارییـ

 سالند جــــدلین و نگمــــــــــــتـــــا نسازند ک      نیز بریز رانـــــــگد به جــام ادهن بلیک ازی

 ردلخ  ک ی ل تو جــهان کــم بود ازـا کمابـ      ه هنگام جماعک ،شــان بیم مکــــن از کثرت

 طا نیست خللنس خکم وی از جکه در حزآن      ـــر از خــدمت ویـــان دگـکــــردم آهنگ بت

 ملاج  ٭ــــریق طه نـــام ممــدوح بگـــویم ب      ؟دح کراسته این مک ،ه دانندان همـــا بزرگت

                                                 
 
 و حیا. ب  
 
 خوردیش. ب  
 
 (مصحح پورتال)، مغشوش استاال آمدهین مصراع طوری که در باــ مگر آ  "کرده یکرو در اعال و دیگر در اسفل". الف  
 
 .نیستاصل کاتب این دو بیت در نسخۀ   
11
 "ل و الیگ"کلمۀ عربی و در معنای ( به فتحتین)": وحل"  
  

 بسته. ب   
16
 "پیاز"عربی و در معنای  کلمۀ( به فتحتین": )بصل"  
1 
گویند و در  Senfدر المانی . ست که مزۀ تند دارد و از آن برای تحریک اشتهاء استفاده می کنندای ، دانه "ارزن"بر وزن  ":ردلخ"  

 mustardانگلیسی 
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 امش سر ناموسشــون سر ند چـو  ه ب  ک      قـــدوۀ سگ صــفتان کلب علــی خان خــلج)
 (کل  

 مثله رارد بیر بس و کـوب و ک  ــآهـــن و چـ      سک و زبــان همه ام جـــدل دستـــتا به هنگ

 بش  ن چه خ  چه آه ،ودش بادمیخ در جوف خ

  رج زنشــــیر در فــک
 ه اقله اکثر چچ ،باد 

 

  

                                                                                                                                                        
  
 مجمل. ب  
٭

  
 .موجود نبود اصل کاتباین بیت در نسخه   
  
 کون زنش. مجمع الفصحا  


