
  یک قصیدۀ تازه از عنصری
  

   صادقی علی اشرف
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی
   

استاد محمّدعلی موحّد انـسانی خلیـق و واال، دانـشمندی بـسیاردان و              
خدمات او  . محضر است   ، آزادمردی اصیل و شریف و همکاری خوش       پرتوان

تحقیقات او در زمینۀ نفت نیز برای       . شناسی ماندنی و ستودنی است      به مولوی 
این مختصر از سوی این ارادتمند ایشان برگ سبزی . متخصصان البُدمنه است

  . است پیشکش به محضرشان
  

نصری را قریب به پنج هزار بیت       دیوان ع ) 1016زنده در   (الدین کاشانی     تقی
متعلّـق بـه کتابخانـۀ مجلـس     ) فیـروز (=  ف 272االشعار، نسخۀ شـماره   ۀ  خالصـ. رک(دانسته است   

، 1363القصاید، به نقل محمد دبیر سیاقی در مقدمۀ دیوان عنـصری، چـاپ دوم،                 شورای اسالمی؛ مجمع  
 شـاعر را از   بیـت از   3519محمد دبیر سیاقی در چاپ خـود از دیـوان،           . )ص سـی  

هـا و کتـب ادبـی بـه اشـعار             با جستجو در جنـگ    . منابع مختلف گردآورده است   
ای کـه در اینجـا    قصیده. خوریم که در دیوان چاپی نیامده است دیگری از او برمی 

 119 ـ  122 کتابخانۀ ملی ملک در تهران ص 5319گردد در جنگ شمارۀ  نقل می
) (= ورای اسـالمی امـروز    مجلـس شـ   ( مجلس سنای سابق     798جنگ  ) اصل(= 

 ب دانـشکدۀ ادبیّـات      71و جنگ   )  بیت آخر قصیده   12فقط  ( رو   54، برگ   )798
  .آمده است) اد(= دانشگاه تهران 

ــدیگر    ــرین یک ــشنیدی ق ــر ن ــدّ اگ دو ض
  

ــشاد     ــۀ رخ و شم ــه الل ــر 1ب ــف او بنگ  زل
  

ــار و  ــودۀ گلن ــافور2یکــی چــو ت ــدرو ک  ان
  

 انـدرو عنبــر 3یکـی چــو خـرمن شمــشاد و    
  

                                                 
 .و: +  ـ اصل1
  .ـ و: 5319 ـ 2
  .ـ و: 5319 ـ 3
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است و روز، خد و خط او، سـیاه و سـپید             شب
 

ــافر      ــؤمن و دل ک ــو دل م ــده چ ــرین ش ق
  

یکی به مـشک در از ارغـوان کـشیده قمـر           
  

ــر      ــسته کم ــه بب ــر از غالی ــه ب ــه الل ــی ب یک
  

 توحیــد1نهــاده دارد از زلــف کفــر بــر   
   

که دیـده هرگـز توحیـد زیـر و کفـر زبـر؟               
  

یکــی بــه اللــۀ صــد بــرگ برگزیــده وطــن
  

ــه چن    ــی ب ــر   یک ــه مق ــاب درگرفت ــرِ پرت ب
  

 بنگـری عیـان بینـی   2به موی و رویش اگـر    
  

ز مــشک نــاب کمنــد و ز ســیم خــام ســپر  
  

ســای عنبرپــوش یکــی مقــیم شــده مــشک
  

3پرســتِ ســیم ســیر یکــی مــدام شــده گــل  
  

ز زلــــف تافتــــه و جعــــدِ بافتــــه دارد
  

ــر      ــرآب و پ ــق پ ــده و دل عاش  آذر4دو دی
  

ــال5یکــی چــو عنبــر، ین کــرده ز ارغــوان ب
  

ــستر    ــر، کــرده ز یاســمین ب یکــی چــو چنب
  

خجل ز صـورت زیبـاش مـاه بـر گـردون           
  

ــه   ــاش 6تب ــتِ یکت ــشمر 7 ز قام ــرو در ک  س
  

یکی چو طبع دهد راستی بـه قامـت سـرو          
  

یکی چو مهر دهـد روشـنی بـه جـرم قمـر              
  

 تــاب و بتــاب در حلقــه8بــه زلفــش انــدر
  

ــدر   ــه جعــدش ان  پــیچ و بپــیچ در چنبــر9ب
  

شکن در زده سـر انـدر هـم        یکی ز چین و     
  

ــه یکــدیگر     ــره درشــده ب ــد و گ یکــی ز بن
  

ــو     ــه در لول ــه الل ــان ب ــسن دارد پنه ز ح
  

ــکر     ــل در شـ ــه لعـ ــدا بـ ــح دارد پیـ ز ملـ
  

 دُرّ اسـت بـر کـرانِ بُـسد         10یکی چو رستۀ  
  

یکی چو چشمۀ نوش اسـت در میـان گهـر            
  

 سـنگ سـیاه دارد دل      11سمن بر اسـت و ز     
  

ــیه   ــپید    س ــیم س ــت و ز س ــردل اس دارد ب
  

او چون موم  عاشقان از    دل 12چوسنگ و   یکی
  

 رخ بخردان از او چـون زر 13چو سیم و  یکی  
  

 سخن نداد نـشان    14کس از دهانش مگر در    
  

 کمــر ندیــد اثــر15کــس از میــانش مگــر بــا  
  

                                                 
 .در:  ـ اد1
 .گر:  ـ اد2
 .ـ بیت:  ـ اد3
  و: 5319 ـ 4
 .معنبر:  ـ اد5
 .خلق:  ـ اد6
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. یکباش: زیباش؛ اد: 5319 ـ 7
 .بزلف ایدر:  ـ اد8
 .بجعد ایدر:  ـ اد9

 .پسته:  ـ اد10
 .به:  ـ اصل11
 .ـ و: 5319 ـ 12
 . وـ: 5319 ـ 13
 . از: 5319 ـ 14
 .تا:  ـ اد15
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یکی سخن چو گشاید شود گمـانش یقـین        
  

یکــی کمــر چــو ببنــدد بــود عیــانش خبــر   
  

ه گویـد سـخن گـهِ تـشبی        1ز قدّ و چشمش   
  

بــه بوســتان در نــرگس، بــه بــاغ در عرعــر   
  

 بــارش ز اللــه و ســنبل2یکــی چــو عرعــر و
  

 ز نـاوک و خنجـر      4 بارش 3یکی چو نرگس و     
  

 وقت تـاب جـز کـه روان        6 نبرد 5ز سنبل او  
  

 جـز کـه جگـر      7ز ناوک او نخلد گـاه غمـز         
  

 نـصرِ دول بـه وقـتِ ادب        8یکی چو خانـۀ   
  

ــاچخِ زرِ   ــه روزِ ه9یکــی چــو ن ــک ب نــر مَلِ
  

 همه جهان معـروف    10به سروری شده اندر   
  

 مهتـر  12 همـه سـران    11به مردمی شده انـدر      
  

 عدل و عطـا    13یکی گشاده ز انصاف دست    
  

ــر     ــه و ش ــای فتن ــدبیر پ ــه ت ــسته ب یکــی بب
  

بزرگتــر ز پــدر در ســخن بــه گفــتِ زبــان
  

ــریم   ــصر   ک ــدِ ب ــه دی ــر ب ــدر در نظ ــر ز پ ت
  

 قـدر و هنـر بـه وقـت سـخن      14یکی فزاید 
  

16 بــه دورِ نظــر15شاید قفــل فــرحیکــی گــ  
  

17پدر نداشت چنان از همـه جهـان ز کـرام          
  

چنین نداشت کسی نیـز ز اهـل ملـک پـسر           
  

 بـه پـسر    18یکی ذخیرۀ مُلک اسـت از پـدر       
  

 بـه پـدر    19یکی نتیجـۀ عمـر اسـت از پـسر           
  

ــد    ــاکر آننـ ــد و چـ ــدۀ ایننـ ــالم و بنـ غـ
  

 آفـاقِ خـسروِ صـفدر      20هر آن که هست در      
  

 هــوای، آن در دلیکــی ســپرده بــه دســت
  

ــر ســر     ــراد ایــن ب ــه خــطِ م یکــی نهــاده ب
  

                                                 
 .ز قدر و حشمت: 5319 ـ 1
 .ـ و: 5319 ـ 2
 .ـ و: 5319 ـ 3
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. ترکش: بارش؛ اد: 5319 ـ 4
 .آن:  ـ اد5
 .شود  ـ یعنی برده نمی6
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. غمزه: عمر؛ اد: 5319 ـ 7
 .خامه:  ـ به احتمال قوی8
 . زرین: ـ اصل9

 .آن در: 5319 ـ 10
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. بر: این بر؛ اد: 5319 ـ 11
 .سران همه:  ـ اد12
 .دل ز: 5319 ـ 13
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. فراید: فواید؛ اد: 5319 ـ 14
 .نظر:  ـ اد15
 .احتماالً بطر. نطر: 5319 ـ 16
 . و کرم5319 ـ 17
 .بقا:  ـ اصل18
 .حضر:  ـ اد19
 .ز: 5319 ـ 20
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ز اهـــلِ دســـتار امـــروز در همـــه گیتـــی
  

تـر و بهتـر      ز هر دو نیـست کـسی محتـشم          
  

 امـام اسـت عـدل را حجـت         1یکی رضـی  
  

ــک را مفخــر     ــرام اســت مُل ــینِ ک یکــی مع
  

شده است عادت آن در جهان بـه عـدل علـم           
  

مر سـ 3 بـه علـم  2است سیرت این درزمان  شده  
  

 کـرد عـادتِ معـروف      4یکی به عدل عیـان    
  

ــه جــاه نهــان کــرد صــورت منکــر    یکــی ب
  

ــازد ــدین5همــی بن ــدان و ب  و فخــر آورد ب
  

 و منبــر6چــو روزگــار بــه هــر شــهر ســکّه  
  

ــدحِ آن خجــسته  ــد جــز م ــا یکــی نگوی لق
  

 سـتوده سـیر    7یکی نخواهد جـز مـدحِ ایـن         
  

8)؟(است خیره بدان جاه بـر فلـک بـیعم          شده
  

9است تازه بـدین جـودِ حـاتم و حیـدر          شده    
  

 بر نفـع   10یکی به عدل گشاده است بر میان      
  

یکی به فضل ببسته است بر جهان بـر ضـر            
  

ــه   ــسروان جمل ــت آن ز خ ــوارتر اس بزرگ
  

تر است ایـن ز بخـردان یکـسر          شناس  سخن  
  

)؟( دل کـرام نحـب     11یکی شده ز عطـا در     
  

یکی شـده ز شـرف بـر سـرِ ملـوک افـسر               
  

 شــده منحــوس بــر عــدو طــالعز کــینِ آن
  

ز مهــرِ ایــن شــده مــسعود بــر ولــی اختــر   
  

شده است به خاک   ننگ نحوست فرو  یکی ز 
  

 فخرِ سعادت برآمده است به خـور       12یکی ز   
  

 گـردون  13شده است خُرد ز جاه بـزرگ آن       
  

شده است پست بـه قـدر بلنـد ایـن محـور              
  

 پاسـی  15 کند زو فلک بـود     14یکی چو حزم   
  

17سـر    یـک  16و زحل بود  یکی چو عزم کند ز      
  

                                                 
آیا مراد از امام همان خلیفه است؟ رضی به معنی ضامن نیز هست در ایـن صـورت ممکـن    .  ـ رضی یعنی مطیع 1

 .باشد» انام«مصحف » امام«است 
 .جهان: 5319 ـ 2
 .حلم: حکم؛ احتماالً:  ـ اد3
 .بیان:  ـ اد4
 .بیارد:  ـ اد5
 .مکه:  ـ اد6
 .آن: 5319 ـ 7
 .منعم: شاید. ن نقطه ـ دو حرف اول بدو8
 . ـ اد ـ این بیت و بیت بعد9

 .و جز آن باشد» زمان«تصحیف کلمۀ دیگر چون » میان« ـ شاید 10
 .عطارد:  ـ اد11
 .به:  ـ اد12
 .او:  ـ اد13
 .جزم:  ـ اد14
 .برد:  ـ اد15
 .برد:  ـ اد16
 .دیگر: ؛ اد)حرف اول بدون نقطه(یکسر : 5319 ـ 17



 یک قصیدۀ تازه از عنصری

 717

 خــوب او معنــی1ســخا ســخن شــده آثــار
  

2عطا عرض شده، کردارِ نیـکِ ایـن جـوهر           
  

4 نپـــذیرد مگـــر از آن ســـامح3[...]یکــی  
  

ــرور      ــدین س ــر ب ــد مگ ــانی نده ــی مع یک
  

 افـزون  5گهر به خدمت آن گـردد از ملـک        
  

 گـردد از فلـک برتـر       7 مدحت این  6سخن ز   
  

سـخن  اختیـار    8یکی ز مدحت ایـن شـاید      
  

ــشر       ــارِ ب ــد افتخ ــدمت آن زیب ــی ز خ یک
  

9صریح گـشت بـدان جـاه و دولـتِ مـبهم           
  

صحیح گشت بدین جـود و همـت مـضمر           
  

 رنـج و عنـا     11 نمـوده  10یکی به جاه به حاسد    
  

 رنج و ضـرر    13 ناصح گسسته  12یکی ز جود ز     
  

 تواضــع تــو 15 تــو و14بزرگــوارا حلــم 
  

 تـا ابـد محـضر      16به نام نیـک تـو بنوشـت         
  

 نـاز و عـزّ و شـرف        17از جاه، یکی فزودت   
  

، قدر و فخـر و خطـر       18یکی نمودت از کام     
  

ــد    ــمانِ بلن ــد آس ــا ش ــو شناس ــاطر ت ز خ
  

ــرَّم    ــو مک ــت ت ــدز همّ ــر19 ش  اوجِ دو پیک
  

یکــی بــه برتــری از آســمان فــراوان بــیش
  

ــن      ــاب روش ــنی از آفت ــه روش ــی ب ــر یک ت
  

 مـراد  20ز مهر توسـت نکوخـواهِ تـو قـرین         
  

21تـو عـدیل نظـر     ز کین توست بدانـدیشِ        
  

 

                                                 
 .بĤثار: 5319 ـ 1
 .ـ این بیت و بیت بعد: ـ اد 2
 . ـ یک کلمه دو هجایی از اینجا افتاده است3
 ).بدون نقطه(سانح :  ـ اصل4
  ).بدون نقطه(سانح :  ـ اصل5
 .ملوک: 5319 ـ 6
  .به: 5319 ـ 7
  .آن: 5319 ـ 8
 .و متهم: 5319 ـ 9

 .تصحیح متن قیاسی است. جاهد:  ـ اد10
 .نجاسد نمود) خامه. بدون نقطه نون، ظ(ز خانه : 5319 ـ 11
 .به: 5319 ـ 12
  .گسست: 5319 ـ 13
 .حکم: 5319 ـ 14
 .در: 5319 ـ 15
 .پیوسته: 5319 ـ 16
 و: + 5319 ـ 17
 .و+  ـ اد 18
  ـ شد5319 ـ 19
 .برین:  ـ اد20
اً زیان زخم و توسع نظر نیز به معنی چشم. عدیل به معنی هم کجاوه و مجازاً به معنی قرین است. نطیر: 5319 ـ  21

 .و خسران است
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 شـود سـرور    1یکی ز مهـر تـو از نـازِ تـن          
  

ــرَد یکــی    ــو از رنــجِ دل بَ   کیفــر2ز کــین ت

  

4 دل خـشک   3لب مخالف تو هست از آتـشِ      

6 تـو بـوده اسـت عنـصر عثمـان          5اگر به شرم  

ــت  ــژده دهــد در قیامــت از جنّ ــه م یکــی ک
  

7تــر  نــشاطی رخ متــابع تــو هــست بــی     

8وگر به عدل تو بـوده اسـت خـصلت عمـر           

9یکـــی کـــه آب دهـــد بـــر کرانـــه کـــوثر
  

 و امـان   10والیتی که در او باشـد از تـو داد         
  

11نواحیی که در او باشد از تو عدل و ظفـر            
  

 با مـشتری شـود همـراه   12یکی چو رأی تو 
  

یکی چو قـدر تـو بـا آسـمان شـود همبـر               
  

ز کلک و از کفِ تو گاه عدل و وقت عطـا           
  

14 کنـد خزینـه مطـر      13زمانه خواهد امان و     
  

 و عطـا   15یکی بـه جـود کنـد منقلـب نیـاز          
  

ــه ســیر کنــد منهــزم قــضا و قــدر    یکــی ب
  

16ز مهر توست سـقر بـا موافـق تـو جنـان            
  

 بر مخـالف تـو سـقر   17ز کین توست جنان     
  

ــی     ــاز را وال ــو ن ــای ت ــده ز وف ــی ش یک
  

یکی شـده ز خـالف تـو رنـج را درخـور              
  

ــی را    ــار گیت ــزان و به ــه خ ــا ب ــشه ت همی
  

ض اخـضر و اصـفر     کند شمال و صبا عـار       
  

 عاشــق18یکــی بــه بــاغ دهــد لــونِ چهــرۀ
  

ــط     ــۀ خ ــد گون ــه راغ ده ــی ب ــر19یک  دلب
  

 تـو خـرّم و غمگـین       20دل خدوم و حسود   
  

ــو اصــفر و احمــر21رخ ولــی و عــدویِ    ت
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 .اند در اد روی عمر خط کشیده ـ 8
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1غـم و خـرم      یکی ز دولت تـو گـشته بـی        
  

ــو گــشته عــاجز و الغــر    ــۀ ت یکــی ز خام
  

ــا   ــج هب ــو ز رن ــدیشِ ت ــر بدان ــشه عم همی
  

2شِ بقـاجوی تـو ز گُـرم بـه در          همیشه عی   
  

 از طوفـان   3یکی ز کلکِ تو چون قوم نـوح       
  

یکی ز تیغِ تو چـون قـوم عـاد در صرصـر              
  

                                                 
 .غم  رم و بیخ: 798 ـ 1
 .ضبط متن تصحیح قیاسی است. ـ و بدر: 5319و بدر؛ : و هدر؛ اد: 798 ـ 2
 .ـ نوح: 798 ـ 3



  


