مقايسة دو چاپ دبيرسياقي و قريب از ديوان عنصري
راضيه آباديان
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چكيده
اين پژوهش اختصاص دارد به سنجش دو تصحيح از ديوان عنصري؛ يكي تصحيح يحيي قريب كه نخستين
چاپ آن به سال  3131بوده و ديگري چاپ محمد دبير سياقي كه در سال  3133بدين كار دست يازيده است.
نگارنده ميكوشد با توجه به دستنويس هاي گوناگون از اين ديوان و با توجه به سبك عنصري و همروزگارانش
و نيز با آوردن شواهدي از نظم و نثر به اين سنجش و مقايسه بپردازد و درستي و يا نادرستي برخي تصحيحاتِ
اين دو مصحح را نمايانگر باشد.
واژه هاي کليدي :ديوان عنصري ،تصحيح ،يحيي قريب ،محمد دبيرسياقي
____________________________
*دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مقدمه
ابو القاسم حسن بن احمد عنصري از بزرگترين سرايندگان روزگار غزنويان و ملكالشعراي دربار بوده كه جاه و
مقام و كاميابي وي زبانزد ديگر سرايندگان در دوره هاي گوناگون ادب فارسي بوده است امّا متأسفانه تا كنون
ديوان و يا نسخة كاملي از اين شاعر بزرگ به دست نيامده است.
از آنجا كه تمامي نسخه هاي موجود از ديوان عنصري ،بسيار جديد و متأخّر است ،تصحيح سرودههاي اين
سراينده كاري دشوار خواهد بود .تا كنون دو مصحّح به اين امر دست زدهاند كه هر دوي اين تصحيحات با
اشكاالت و كاستيهايي همراه بوده است .آنچه در اين پژوهش خواهد آمد ،سنجشي است ميان دو چاپ از اين
ديوان؛ چاپ نخست ،تصحيح دكتر يحيي قريب به سال  3131و ديگري تصحيح دكتر محمد دبيرسياقي به سال
 3133است .در آغاز گفتن اين نكته ضروري است كه هر دوي اين چاپها ،كاستيهاي فراواني در تصحيح
درست ابيات دارند ،به طوريكه يافتن حتّي يك قصيدۀ تندرست و بياشكال در اين ديوان ،كاري است بس
دستنيافتني .هدف از اين پژوهش ،نشان دادن زمينههاي لغزشهاي مصحّحان و برتري نسبي چاپ قريب بر
چاپ دبيرسياقي ميباشد .و نيز توجه دادن به اين نكته كه حتّي با وجود ناقص بودن نسخ و نادرستي و كم-
اعتباري آنها ،با به كار بردن مهارتهاي فنّي و توجه به دانش عروضي و علم قافيه و همچنين انس گرفتن با
سبك عنصري و ديگر همروزگارانش چون فرخي و منوچهري و ، ...ميتوان گره بسياري از اين ابيات آشفته و
درهم و بيمعني را گشود و به ابياتي استوارتر و نزديكتر به سبك عنصري راه يافت.
همانطور كه گفته شد ،در هر دو تصحيح ،ابيات نادرست بيشماري ديده مي شود امّا آنچه بيش از همه خوانندۀ
آگاه به اصول ادبي را ميآزارد ،فراواني تكرار قافيه در ديوان اين شاعر سرشناس است .با بررسي بيشتر و بهتر
اين ديوان مي شود به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ايرادات قافيه و مخصوصاً قافية مكرر در ديوانهاي قديم ،بر اثر
اشتباه كاتبان و به ويژه ناآگاهي و بيدقتي مصححان است و با تصحيح درست ،شمار زيادي از اين قافيههاي
مكرر از بين ميرود.
نگارنده در اين پژوهش ،گذشته از دستنويس هايي كه قريب و دبيرسياقي در اختيار داشتهاند ،از نسخة ديگري
نيز بهره برده كه كهنتر از همگيِ آن دستنويسهاست .اين نسخه كه خالصهاالشعار و زبدهاالفكار نام دارد،

نوشتة تقي الدين محمد بن شرف الدين علي الحسيني الكاشاني است كه تاريخ كتابت آن به  3001ه ميرسد و
از كهنترين نسخة دبيرسياقي (نسخة م) قديميتر ميباشد .اين دستنويس كه در اين مقاله آن را «ك» خواهيم
ناميد ،به شمارۀ  313در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگداري ميشود.
سنجش دو چاپ
اشكاالت دبيرسياقي در تصحيح ،بيشتر آنگاه ديده ميشود كه قصيده تنها در نسخة «م» بوده باشد .يعني نسخهاي
كه يحيي قريب در اختيار نداشته و در ديوان خود نياورده است .هرجا قصيدهاي تنها در چاپ دبيرسياقي آمده،
معموالً با بيتهايي پر از اشكال ،بيمعني و گنگ روبرو هستيم .در حقيقت در دست داشتن تصحيح يحيي
قريب ،در بسياري موارد ،از بروز اشتباهات پي در پي در تصحيح دبيرسياقي جلوگيري كرده است و آنجا كه
خودِ دبيرسياقي مجبور به تصحيح سرودهاي شده است كه در چاپ قريب نيامده ،كاستيها و لغزشهاي نا-
بخشودنياي را دچار گشته است كه نگارنده در مقاالت ديگري كه پس از اين مقاله چاپ خواهد شد ،به آنان
خواهد پرداخت .چرا كه در اينجا هدف ،سنجش و مقايسة كاركرد اين دو مصحح در تصحيح بيتهايي كه هر
دو در اختيار داشتهاند ،خواهد بود .البته بزرگترين مشكل دبيرسياقي ،اشكاالت قافيه است و گهگاه اشكاالت
وزني .گفتني است كه در چاپ قريب هم تكرار قافيه وجود دارد امّا در چاپ دبيرسياقي اين اشكال تقريباً در
تمامي قصيدهها و حتّي در بسياري از رباعيها ديده مي شود .در بيشتر مواردي هم كه ضبط دبيرسياقي بهتر از
ضبط قريب مينمايد ،هيچ دليل ادبياي براي رد كردن ضبط قريب نيست بلكه ذوق و يا آشنايي با سبك
عنصري ،موجب ترجيح آن دسته از بيتهاي ضبطِ دبيرسياقي ميشود؛ چرا كه كمتر پيش ميآيد كه قريب دچار
اشتباهاتي از اين دست شود .ايرادهاي او (قريب) ،عموماً به دليل در دست نداشتن نسخهاي است كه دبيرسياقي
در اختيار داشته است (نسخة موسوم به «م»).
گفتني است كه معموالً ابيات در چاپ قريب معناي درستتري دارند و وي براي فرار از مشكل وزن و يا قافيه،
چارهاي _گاه حتّي به اشتباه_ انديشيده است ولي دبيرسياقي حتّي متوجه اين اشكاالت نشده و در پي رفع آن
برنيامده و حتّي گ اه بيتي را كه به درستي در چاپ قريب آمده ،با دگرگون ساختن آن ،به صورت غلط در چاپ
خود آورده است! بطوري كه گويي مصحّح ،عمدي در آوردن پارهاي از اشتباهات داشته است!

دبيرسياقي تنها در چند مورد در اشاره به بعضي بيتها ،در زير نويس يادآور شده است كه اين بيت داراي قافية
مكرر است (← عنصري ،3111 ،ص  333و  311و .3)133و اين نشانگر آن است كه براي مصحح ،موضوع
تكرار قافيه مهم بوده و وي از آن دسته كسان نبوده است كه تكرار قافيه را در سرودههاي سرايندگان پيش از
حملة مغول امري عادي ميپنداشتهاند .پس اين پرسش پيش ميآيد كه چرا در ديگر موارد ،به اين قافيههاي
مكرر كه به فراواني در تصحيح وي ديده ميشود ،اشارهاي نكرده است؟ گفتني است كه حتّي در همان مواردي
كه وي تكرار قافيه را يادآور شده و در همان قصايد ،دو و يا سه و حتّي چهار قافية مكرر ديگر هم آمده كه از
نگاه وي دور مانده است .همچنين وي پس از پي بردن به تكرار قافيه در همان چند موردِ انگشتشمار ،در پي
رفع آن برنيامده و تنها در يك مورد ،آن هم در پاورقي نوشته است« :قافيه مكرر شده است .شايد :سكر» (←
عنصري ،3111 ،ص .)333
ديگر آنكه در بخش «قطعات و ابيات پراكندۀ قصايد» ،دو بيت ذكر شده كه هر دو قبالً در ميان قصايد آمده
بودند امّا مصحح آن ها را به ياد نداشته است .اين دو بيت از اين قرارند:
به يك خدنگ دژآهنگ جنگ داري تنگ /تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دريابار
مصحح در پاورقي يادآور شده كه اين بيت را ار فرهنگ سروري و فرهنگ اسدي يافته است ،در حاليكه در متن
ديوان ويراستة خودش ،در قصيدهاي با مطلع «چهارپايي كش پيكر از هنر هموار /نگارگر ننگارد چو او بخامه
نگار» در صفحة  331اين بيت وجود دارد.
بيت ديگر از اين قرار است:
اگر نه تيمار از بهر عاشقت بودي /برامش تو ز گيتي برون شدي تيمار
كه اين بيت نيز در متن ديوان به تصحيح خود ايشان ،در همان قصيده و در صفحة  331آمده است.3

3

 .با اين عبارت؛ « كذا؟ قافيه مكرر است».

3

 .البته در آنجا به جاي «عاشقت»« ،دشمنت» آمده است.

گاه نيز در دادن اختالف دستنويسها و يا شمارۀ صفحات برخي ضبطها و يا مواردي از اين دست ،اشتباهاتي
از وي ديده ميشود (← عنصري ،3111 ،ص  5كه شاگرد را به جاي شاگردي آورده ،ص  ،33كه اختالف
نسخة «ب» را كه در زيرنويس چاپ قريب آمده ذكر نكرده است ،ص11؛ اختالف ضبط قريب را به اشتباه
آورده است ،ص 11كه باز هم اختالف نسخة «ب» را كه در زيرنويس چاپ قريب آمده ذكر نكرده ،ص  33كه
به جاي احجار ،اعجار آمده است ،ص  331آوردن غرور به جاي عزّ و نياوردن اختالف در نسخههاي ديگر
(واژۀ فخر) ،ص  ،315نياوردن اختالف چاپ قريب در زيرنويس شمارۀ  1و بسياري موارد ديگر).
البته ياد آوري اين نكته ضروري است كه ديوان عنصري به تصحيح دبيرسياقي از حيث دربرداشتن ابيات بيشتري
از عنصري و استفاده از يك نسخة كهنتر كه مصحّح آن را به نام «م» آورده و يحيي قريب آن را در اختيار
نداشته است ،بر چاپ قريب برتري دارد .همچنين ترتيب ابيات در چاپ دبير سياقي و نظم فهرستها و
توضيحات گهگاهي در مورد برخي ابيات ،بسيار بهتر از چاپ قريب ميباشد .مثالً دبيرسياقي در چاپ خود،
بيتهايي را كه از فرهنگها و كتابهي بالغي و يا تذكرهها يافته ،با ذكر علت آمدن آن بيتها در آن كتب ،در
زيرنويسِ صفحة مربوط به آن ابيات آورده است؛ مثالً در ترجمانالبالغه ،در تجنيس؛ و يا در فرهنگ اسدي به
شاهد لغت شمان؛ و . ...ولي يحيي قريب به برخي از اين ابيات تنها در مقدمه اشاره كرده و حتّي ابيات پراكندۀ
مربوط به مثنوي وامق و عذراي عنصري را نه در خودِ متن ديوان ،كه در بخش مقدمه جاي داده است(←
عنصري ،3133 ،ص  .)31قريب همچنين در به دست دادن فهرست اشعار سراينده ،در آغاز يا انجام كتاب كه از
مهمترين موارد چاپ يك كتاب ميباشد ،كوتاهي نموده است.
گذشته از اين ،قريب نام  1نسخه بدل را كه در تصحيح ديوان از آنها بهره برده ،به گفتة خودش ،به خاطر
پرهيز از «اطالة كالم» نياورده و از ذكر ويژگيهاي آنها خودداري نموده است (← عنصري ،3133 ،ص !)11
و نيز در پاورقي ها هم آنجا كه متن با نسخهها تفاوت دارد ،تنها واژه يا واژههاي متفاوت را آورده و در بيشتر
موارد از گفتن نام نسخة مربوط به هر ضبط پرهيز كرده است.
امّا با تمام اين بينظميها و آشفتگي ها ،از نظر اصول تصحيح و استواري ابيات ،باز هم چاپ يحيي قريب بر
چاپ دبيرسياقي فزوني و برتري دارد كه نگارنده در ا دامة اين مقاله به برخي از اين برتريها ،با آوردن نمونه-
هايي از تصحيح هر دو مصحّح ،اشاره مينمايد.

آنچه در پي ميآيد نمونهاي است از لغزشهاي دبيرسياقي در تصحيح؛
ص  ،31بيت :6
اگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست /همه صناعت ابرست و دستبرد صبا
صبا در  1بيت پيش باري ديگر قافيه شده است ؛ دل مرا عجب آيد همي ز كار هوا /كه مشكبوي سلب شد ز
مشكبوي صبا (همانجا) .در بيت مورد بحث ،در نسخة «م» و در چند نسخة ديگر «نما» و در نسخهاي «هوا» به
جاي صبا آمده است .امّا هوا نيز در چند بيت پيش از بيت مورد نظر ،به عنوان قافيه آمده است و بنابراين،
صورت اصلي نما است كه در كهنترين نسخة مورد استفادۀ دبيرسياقي نيز آمده بود .همچنين در ص  13از
نسخة «ك» هم كه كهنتر از تمامي نسخههاي مورد استفادۀ قريب و دبيرسياقي است ،نما آمده است .نما در
اينجا همان نفس ناميه يا نباتي است كه موجب بالندگي و گوالش گياهان ميگردد .قدما اين قوه را سبب رويش
و رشد نباتات ميدانستند .اشاره به اين باور را در شعر شاعران ديگر نيز ميتوان ديد؛ از آن جمله ناصرخسرو
در قصيدهاي از زبان معتقدان به اين تفكر ميگويد:
آنكه همي گندم سازد ز خاك /آن نه خداي است كه روح نماست (ناصرخسرو ،3151 ،ص )300
انوري نيز در بيتي ،با اشاره به اينكه نما موجب رستن رستني ميگردد ،در وصف نقاشي گياهاني كه بر ديوار
عمارتي كشيده شده بود ،چنين ميگويد:
رستني هاي تو بي سعي نما /جمله با برگ تمام از شاخ و نرد (انوري ،ج ،3ص )331
به دليل اينكه واژۀ نما (به اين معني) ،غريب و كمكاربرد بوده است ،كاتبان صبا و يا هوا را كه آشناتر بودهاند،
جايگزين آن كردهاند و مصحّح (دبيرسياقي) بدون توجه به نادرستي تكرار قافيه ،واژۀ صبا را ترجيح داده است.
ضبط درست اين بيت را در چاپ قريب ميتوان ديد .اين بيت بدين صورت در چاپ قريب آمده است:
اگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست /همه صناعت ابرست و دستبرد نما (عنصري ،3133 ،ص )11
 .1گفتني است كه شمارۀ صفحاتي كه در آغاز هر مطلب ميآيد ،مربوط به چاپ دبيرسياقي است.

ص  ،6بيت :08
گر ارزان بود فضلش اندر آفاق /نماند آنچه فكرت را محاال
اين بيت از نظر معنايي مبهم و نادرست است و از نظر جملهبندي ربطي بين مصرع نخست و دوم وجود ندارد
و نيز در مصرع دوم وجود «آنچه» از نظر نحوي غلط است .همچنين قافية «محاال» در بيت ديگري به فاصلة پنج
بيت تكرار شده و از آنجا كه در آن بيت از لحاظ معنايي مشكلي وجود ندارد ،قافيه در آنجا درست است؛
نگنجد زرّ او اندر زمانه /كجا كنجد صواب اندر محاال ( 3عنصري ،3111 ،ص  .)1واژۀ درست به جاي محاال
بايد مجاال باشد و به اين ترتيب ديگر تكرار قافيه رخ نميدهد و اشكال معنايي بيت برطرف ميگردد .همچنين
گفتني است كه نويسش ايچ (به معني هيچ) و آنچه ،در نسخهها معموالً شبيه به هم (اح) بوده و اين موجب
اشتباه مصححان ميشده است .3صورت اﺢ كه مصحح در نسخهها ديده است ،همان ايچ به معني هيچ است كه
امروزه هم در لهجة فارسيزبانان افغانستان به كار ميرود .1پژوهنده در مورد شباهت گر و کز و اشتباهاتي كه
در بازيابي اين دو از هم پيش ميآيد ،ديگر سخني نميگويد.
ضبط درست در چاپ يحيي قريب بدينگونه آمده است:
کز انبوه فضايلش اندر آفاق /نماندهست ايچ فكرت را مجاال (عنصري ،3133 ،ص )311
متأسفانه بايد گفت كه هيچ يك از دو مصحح ،اختالف نويسش در نسخ را يادآور نشدهاند امّا از روي معنا و
قافية بيت ،به آساني ميتوان درستي ضبط قريب را پذيرفت.
ص  ،66بيت :484
كريم را زو تيمار و خدمتش فرحست /يكي ز دست تهي و دگر ز عيش عشير
3

 .صواب و محال در مقابل هم قرار دارند و محال به معني نا صواب است .در شعر شاعران اين دو كلمه به فراواني با هم آمده اند؛

ز من صواب بود در پرستش تو شتاب /ز من محال بود در ستايش تو درنگ (امير معزي ،ص )311
چون بديد آن سخن پشيمان گشت /از همه گفتها صواب و محال (انوري ،ج ،3ص  )111و . ...
3

 .نمونة آن را در اين بيت حديقه ميبينيم :با سيه باش چونت نگزيرد /كه سياه آنچه رنگ نپذيرد (سنايي .)30 ،كه در آن بايد «آنچه» را به «ايچ» (= هيچ) تصحيح كرد.
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 .نمونهاي از آن را در اين بيت از فرخي نيز ميتوان ديد:

من يقينم كه در اين پنجه سال ايچ كسي /درخور نامة او نامه بكس نفرستاد (فرخي ،ص ) 35

لخت نخست در اين بيت گنگ و بيمعناست .در مصرع دوم ،سخن از دو تيمار و غم است و در مصرع نخست
با توجه به معناي بيت و چگونگي ساخت ابيات پيشين آن ،وجود كلمة دو مناسب است .عنصري در ابيات
پيشين بيت مورد بحث چنين گفته است:
ز كارها بدو كارست قدر و مفخر من /يكي ز طالع سعد و دگر ز بخت امير
عجب سزاي دو چيزست نام و صورت او /يكي سزاي مديح و دگر سزاي سرير
جوان و پير دو چيزست بخت و خاطر او /يكي بقوّت برنا دگر به دانش پير ( ...عنصري ،3111 ،ص )15
اگر به جاي واژۀ فرح نيز ،فرج بياوريم ،مشكل معنايي بيت حل ميگردد .در چاپ قريب شكل درست را مي-
توان مشاهده نمود؛
كريم را ز دو تيمار خدمتش فرجست /يكي ز دست تهي و دگر ز عيش عشير (عنصري ،3133 ،ص )51
با ضبط چاپ قريب ،معناي لخت نخست چنين خواهد بود :خدمت كردن به ممدوح ،موجب گشايش و رهايي
كريم از دو تيمار و غم ميگردد. ...
ص  ،48بيت :466
ز رزم بندگانش بر قضا جور /ز سمّ مركبانش بر زمين نار
مصحح (دبيرسياقي) باز هم به قافيه توجه نكرده؛ چراكه واژۀ «نار» باري ديگر در همين قصيده ،در همين معنا
(آتش) در جايگاه قافيه به كار رفته است؛ ببرقآراسته ميغند و دارند /بگرد موج دريا شعلة نار (همان ،ص .)11
در صفحة  13از دستنويس «ك» به جاي نار ،واژۀ بار آمده است كه در اين صورت اشكال تكرار قافيه از بين
ميرود .گذشته از آن گفتني است كه بار ،با جور در مصرع نخست بيت نيز هماهنگي دارد .در چاپ دكتر
قريب هم ،قافيه به درستي به صورت بار آمده است(← عنصري ،3133 ،ص )51؛
ز رزم بندگانش بر قضا جور /ز سمّ مركبانش بر زمين بار
ص  ،41بيت :476

تو اي شاه ار ز جنس مردماني /بود ياقوت نيز از جنس اشجار
اين بيت در چاپ قريب بدينگونه ضبط شدهاست:
تو اي شاه ار ز جنس مردماني /بود ياقوت نيز از جنس احجار (عنصري ،3133 ،ص )10
ضبط قريب بي شك درست است؛ چرا كه ياقوت از جنس احجار است و نه اشجار؛ يعني تو (اي شاه) از جنس
مردمان نيستي؛ و تفاوت تو با ديگر مردمان مانند تفاوت ياقوت با ديگر سنگهاست .دو بيت ديگري هم از
عنصري روشنگر درستي اين نظر است:
همچو ياقوت كش نباشد رنگ /پس چه ياقوت باشد و چه حجر (عنصري ،3111 ،ص )51
چونانكه حجر جوهر ياقوت نمايد /گر عهد وفاقش بنويسي به حجر بر (عنصري ،3111 ،ص )353

ص  ،08بيت :676
اگر نگفتم آن شعر جز به نام تو من /بدانكه كافرم اندر خدا و پيغمبر
در چاپ قريب به جاي «نگفتم»« ،بگفتم» آمده است (عنصري ،3133 ،ص  )11كه ضبط درست همان است.
اگر بگفتم آن شعر جز به نام تو من /بدانكه كافرم اندر خدا و پيغمبر
در توضيح اين بيت بايد گفت كه عنصري متهم شده بود كه يك قصيده را در پيشگاه دو كسِ متفاوت و باري
در مدح شخص نخست و ديگر بار ن يز همان يك قصيده را در مدح آن ديگري خوانده است و در اين قصيده
تالش مي كند كه بگويد آن شعر را تنها در مدح اين ممدوح (گويي امير مسعود؟) گفته است و نه ديگري
(احتماالً سلطان محمد ،برادر خلعشدۀ سلطان مسعود)؛ بنابراين بگفتم با منطق بيت سازوار است ،و نه نگفتم.
ص  ،68بيت :1866
ميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي /ميان زمرۀ ديوان جز او كه خواند زبر

در چاپ قريب اين بيت بدين صورت ضبط شده است:
ميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي /ميان زمرۀ شيران جز او كه خواند زمر (عنصري ،3133 ،ص )11
زُمَر نام سورۀ سي و نهم از قرآن است .در روزگار شاعر ،براي موجه كردن يورش وحشيانة سلطان محمود به
هند و نيز گرفتن امتياز از خلفاي بغداد ،غزنويان ،انگيزۀ خود را رضاي خداوند و جهاد در راه او اعالم مي-
داشتند و سرايندگان ستايهگو براي برانگيختن محمود غزنوي و گرفتن صالت بيشتر از او ،وي را برپادارندۀ دين
اسالم و از ميان برندۀ كفر در سرزمين هند به شمار ميآوردند! نمونة اين ابيات را در سرتاسر ديوان عنصري و
فرخي و ديگر شاعران دربار محمود ميتوان ديد (← عنصري ،3111 ،ص  313 ،313 ،11و  353و ...؛
فرخي ،3111 ،ص  11 ،13 ،51 ،53 ،53 ،11 ،13 ،13 ،10و  .)...در اين بيت نيز شاعر ،محمود غزنوي را
آورندۀ راه راست ميداند كه در ميان ديوان (هندوان)  ،سورۀ زمر را ميخواند .در نسخة «ك» كه از نسخههاي
مورد استفادۀ قريب و دبيرسياقي كهنتر است نيز ،زمر آمده است(ص  30از دستنويس).
همچنين گفتني است كه «زمر» با «زمره» تناسب آوايي نيز دارد و سراينده اين نكتة بالغي را نيز در نظر داشته
است.
امّا گويي دبيرسياقي در آوردن واژۀ ديوان به جاي شيران محقّ بوده است چرا كه با توجه به رابطة بين خواندن
قرآن و راندن ديو ،و اينكه از نظر سراينده همانندسازيِ هندوان به ديوان معقولتر بايد باشد تا به شيران ،3از نظر
نگارنده ،ديوان بر شيران ترجيح دارد .همچنين در دستنويس كهن «ك» نيز واژۀ ديوان آمده است .پس صورت
درست بيت بايد چنين باشد:
ميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي /ميان زمرۀ ديوان جز او كه خواند زمر
ص  ،188بيت :1107
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 .ديو ناميدنِ هندوان در شعر مسعود سعد نيز ديده ميشود؛

پيكار نصر رستم با صد هزار ديو /هر روز تا شب است و ز هر شام تا سحر
آن ديو بُد سپيد و سياهند اين همه /هست اين زمين هند ز مازندران بتر (مسعود سعد ،ج ،3ص ) 113

اي بزرگ بينهايت ،اي امير بيخالف /اي جواد بيماللت ،اي كريم باگهر
به جاي باگهر ،در نسخة «م»« 3بيفكر» آمده كه مسلماً غلط است امّا ميتواند مصحف كلمة ديگري باشد .يحيي
قريب با اينكه اين نسخه را در دست نداشته« ،بيمگر» را كه ميتواند تصحيفي از «بيفكر» باشد ،ترجيح داده
است« .بيمگر» به معني «به يقين ،بيدودلي و بيشك» است(دهخدا ،ذيل بيمگر) .تركيب « كريم بيمگر» به
همين صورت در جاي ديگري از ديوان عنصري به كار رفته است؛
شجاع بيحذري و امير بيخللي /سوار بيبدلي و کريم بيمگري (همان ،ص )101
اين تركيب براي سرايندگان ،تركيبي ناشناس نبوده است ،چنانكه ناصر خسرو و قطران نيز گويند:
گفتم مقام عاقله نفس است بيگمان/گفتا مقام نفس حياتست بيمگر (ناصر خسرو ،3101 ،ص )311
تا جهان باشد مبادا جز تو ساالري دگر /زانكه رادي بيخالفي و رحيمي بيمگر (قطران تبريزي ،ص )310
همچنين در دستنويس «ك» (نگاشتة  3001ه.ق ).نيز به جاي باگهر ،بي مگر آمده است (دستنويس ك ،ص .)33
بنابراين اين ضبط بر ضبط دبيرسياقي ترجيح دارد:
اي بزرگ بينهايت ،اي امير بيخالف /اي جواد بيماللت ،اي كريم بيمگر (عنصري ،3133 ،ص )13
ص  ،181بيت :1166
همچنان خواهي كه داني كار گيتي را همي /آدمي چون تو نباشد با قضا و با قدر
با اين ضبط ،بيت معنايي درست ندارد .دبيرسياقي اين بيت را از كهنترين دستنويس خود (م) آورده و نسخة
ديگري از آن به دست نداده است .و گذشته از آنكه ضبط درست قريب را ترجيح نداده ،روشن نيست كه چرا
اين ضبط را در پاورقي خود نيز يادآور نشده است تا پژوهندگان را به كار آيد! دستنويسهاي ديگر ،موسوم به
«ق» «ر» و «م» (م در چاپ قريب) ،همگي به جاي داني ،راني را ضبط كردهاند .در دستنويس «ك» نيز كه كهن-
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 .نسخة موسوم به «م» در چاپ دبير سياقي كه قديميترين نسخة مورد استفادۀ دبيرسياقي بوده است.

تر از دستنويس هاي مورد استفادۀ دبيرسياقي است ،به جاي داني ،راني و به جاي با قضا و با قدر ،يا قضايي يا
قدر آمده است (دستنويس ك ،ص .)33
اين بيت در چاپ قريب بدين صورت آمده است كه بسيار بر ضبط دبيرسياقي ترجيح دارد:
همچنان خواهي كه راني كار گيتي را همي /آدمي چون تو نباشد يا قضايي يا قدر(عنصري ،3133 ،ص )15
همانند كردن ممدوح را به قضا و قدر ،در بيتي ديگر از عنصري نيز ميبينيم؛
اگر به حكم روان گويمت قضايي تو /وگر به قدر بلندت نگه كنم قدري (عنصري ،3111 ،ص )101
ص  ،186بيت :1086
چو مرغزار يكي شير دارد اندر بر /چو واق واق يكي مردم خرد آثار
اين بيت در قصيدهاي است كه در وصف عمارت و باغ خواجه ابوالقاسم احمد حسن ميمندي سروده شده
است .عنصري در توصيف نقش و نگارهايي كه بر بناي اين عمارت كشيده شده ،اين بيت را گفته است .واق
واق نام گونهاي درخت است كه ميوهاي مانند روي آدمي دارد .3با توجه به وزن شعر «خرد» را بايد «خِرَد»
خواند و نه «خُرد» .امّا معناي بيت با اين وجود چه خواهد بود؟ عالوه بر گنگ بودن معناي مصرع ،مصحح باز
هم به تكرار قافيه توجه نكرده و خود را در اشتباه انداخته است« .آثار» در جاي ديگري در همين قصيده تكرار
شده است؛ اثر اثير كند بر زمين ز بهر چرا /كه عكس او باثير اندرون كند آثار (همان ،ص  .)301و با توجه به
واژۀ «اثر» و «اثير» ،و سازواري آنها با «آثار» ،درستي قافيه در آن بيت منطقي است.
بيت مورد بحث در چاپ قريب بدين صورت آمده است:
چو مرغزار يكي شير دارد اندر بر /چو واق واق يكي روي مردم آرد بار(عنصري ،3133 ،ص  )11امّا ضبط
قريب از سه جهت اينبار هم بر ضبط دبيرسياقي ترجيح دارد؛
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 .نام درختي است چيني كه بر جوزبن و خيار سبز ماننده است و ميوهاي دارد چون روي مردم (نخبه الدهر  ،به نقل از دهخدا ،ذيل واق واق).

« .3بار» به اين معني ديگر در اين قصيده ،قافيه نشده است و در اين حالت اشكال تكرار قافيه برطرف ميگردد.
« .3بار» با «بر» در مصرع نخست تناسب دارد .1 .از نظر معنايي بيت ديگر دچار اشكال نيست.
ص  ،146بيت :1774
چو بنده را بخوراند خداي و خود بخورد /خدايگان بدهد بار و خود ندارد بار
نسبت دادنِ خوردن به خدا كه در مصراع دوم ديده مي شود ،بيت را دچار اشكال معنايي كردهاست .با ضبط
چاپ قريب مشكل حل ميشود:
چو بنده را بخوراند خداي و خود نخورد /خدايگان بدهد بار و خود ندارد بار( عنصري ،3133 ،ص )331
مانند خداوند كه روزي بندگان را ميرساند ولي خودش غذايي نميخورد. ...
ص  ،106بيت :1008
كند حسام تو ز اسقف تهي بالدالروم /چنانكه كشور هند از برهمن و چيپال
قافية «چيپال» در همين قصيده بار ديگر آمده است؛
اگر به ترك بكاوند مشهد ايلك /وگر به هند بجويند دخمة چيپال (همان ،ص )313
در نسخة «م» 3و چاپ قريب به جاي اين واژه جندال آمده است كه مناسبتر مينمايد (عنصري ،3133 ،ص
 .)331در صفحة  11از نسخة «ك» نيز واژۀ چندال نگاشته شده است .چندال «در لغت هندي فرومايهترين مردم
را گويند كه به پاسداري و نگاهباني قريهها و مواضع مأمور باشند و نيز به معني نگهبان و پاسبان» (دهخدا ،ذيل
چندال) و نيز در تاريخ يميني ،كه پيشآمدهاي روزگار سلطان محمود را هم در بر دارد ،چندال (و در نسخهاي
ديگر :جندبال) نام يكي از بزرگان و متهوران هند بوده كه محمود بر او غلبه كرده است (جرفادقاني ،ص .)111
كه اين مورد اخير ،با معناي بيت مناسبت بيشتري ميتواند داشته باشد .چندال در بيتي از ديوان قطران و در
قصيدهاي از غضائري رازي _ كه همعصر عنصري بوده _ هم آمده است:
3

 .نسخة «م» در چاپ دبيرسياقي.

ببوم دوزخ ماند زمين هند همه /ز بس فروخته انگشت و سوخته چندال (غضايري رازي ← ،عنصري،3111 ،
ص )311
گر به شب ياد آورد چيپال هند از كين تو /باز نشناسد به روز از قامت چندال دال (قطران ،ص )311
ناصرخسرو قبادياني و اسدي طوسي ،هر دو در بيتي «برهمن» و «چندال» را در كنار هم آورده اند:
برهمن در هند از چندال ناكس فضل داشت /بندۀ دين و هنر نشگفت اگر شد برهمن (ناصر خسرو ،3151 ،ص
)313
بر آن كُه ز جندال و از برهمن /فراوان به هر گوشه ديد انجمن (اسدي طوسي ،ص )351
بنا بر اين توضيحات ،صورت درست بيت همان است كه در چاپ قريب ديده ميشود؛
كند حسام تو ز اسقف تهي بالدالروم /چنانكه كشور هند از برهمن و چندال

ص  ،061بيت :0044
شكنج روي تو اي ماهروي برزگر است /ز مشك بر گل سوري همي نهد خرمن
دبيرسياقي به معنايي كه با اين ضبط از اين بيت حاصل ميشود ،هيچ توجه نكرده است .در وصف يك زيبا-
روي ،آوردن شكنج (شكن و تاب) براي روي وي مناسب نيست و عالوه بر آن روشن است كه در توصيف
زيباييِ زيبارويي ،شكنج همواره به همراه زلف و موي و ابرو به كار ميرود و نه روي .در اينجا واژۀ جايگزين
بايد شكنج موي باشد .شاعر ميگويد « :اي ماهروي شكنج موي تو برزگري است كه از مشك (توجه به موي
مشكين شود) بر گل سوري (روي) خرمن مينهد» .بايد گفت كه موي و روي (در كلمة ماهروي) باهم تناسب
آوايي نيز دارند امّا از آنجا كه فعالً دستنويسي در دست نيست كه در آن به جاي روي ،موي آمده باشد ،همان

ضبط قريب ترجيح دارد؛ چراكه در آن با آمدن كلمة زلف به جاي روي ،حداقل اشكال معنايي بيت از بين رفته
است .اين بيت در چاپ قريب اينگونه آمده است:
شكنج زلف تو اي ماهروي برزگر است /ز مشك بر گل سوري همي نهد خرمن (عنصري ،3133 ،ص )331
ص  ،041بيت :0660
اگرچه درّ به اصل از سرشك بارانست /نه درّ بگردد هر جا كه برچكد باران
درّ از واژههايي است كه صامت «ر» را در پايان دارد و مانند واژههاي زرّ و كرّ ،پرّ و  ...گاه در ديوانهاي كهن
مشدد (بر وزن يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه) خوانده ميشدند .نمونههايي كه در آن بايد دُر را به صورت
دُرّ خواند ،بسيار فراوان است .از آن جمله اند بيتهاي زير:
شاه گيتي به سخن گفتن او دارد گوش /واو همي بارد چون درّ سخنها ز دهان (فرخي ،ص )130
ز تلبش آب شود درّ در ميان صدف /ز رنج خون شودي لعل در دل خارا (مسعود سعد ،ص )35
برآمد سپاه بخار از بحار /سوارانش پر درّ كرده كنار (ناصرخسرو ،3151 ،ص )151
در مصرع اول بيت مورد بحث نيز بايد اين كلمه را مشدد خواند تا آهنگ صحيح وزن حفظ گردد .خودِ مصحح
نيز بر روي اين واژه نشانة تشديد را گذاشته ولي در مصرع دوم كه باز هم مصحح درّ را با تشديد آورده است،
با مشدد خواندن درّ ،وزن دچار اشكال ميگردد .امّا بايد گفت كه اشكال از جاي ديگري است و آن كلمة بگردد
ميباشد .بگردد در اين جا معناي بيت را نيز دچار اشكال ميسازد و معني تغيير يافتن و دگرگون ساختن را نيز
به ذهن مبادر ميسازد .در چاپ دبيرسياقي به جاي آن ،گردد آمده كه هم از لحاظ معنايي رساتر است و هم با
آمدنش ايراد وزني بيت برطرف ميشود .از آنجا كه برخي كاتبان دُرّ را به صورت دُر خواندهاند ،براي پر كردن
جاي خالي وزن بيت ،گردد را تبديل به بگردد كردهاند .امّا با درست خواندن درّ ديگر اين اشكال وزني رفع
ميشود« .نه در بگردد» و يا «نه درّ گردد» هر دو از نظر وزن بياشكال هستند امّا بايد گفت كه متأسفانه
دبيرسياقي هم درّ را با تشديد آورده و هم بگردد را با آن همراه ساخته است!

امّا آنچه در چاپ قريب آمده ،مسلّماً شكل حقيقي بيت است؛
اگرچه درّ به اصل از سرشك بارانست /نه درّ گردد هر جا كه برچكد باران (عنصري ،3133 ،ص )350
گفتني است كه در دستنويس «ك» نيز گردد به جاي بگردد آمده است (دستنويس ك ،ص .)10

ص  ،077بيت :0448
به گرد خندق او بيشهاي كه هرگز وهم /بدو درون نتواند شد از كران بكران
بيتوجهي مصحح (دبيرسياقي) به تكرار قافيه در اين بيت ،از همة موردهاي ديگري كه در آنها قافية مكرر
آمده ،شگفتآورتر است؛ زيرا نه تنها خودِ كلمة کران ،كه تركيب «از كران بكران» در بيت ديگري از همين
قصيده آمده و شگفتا كه اين تكرار واضح و روشن ،از ديد مصحح پوشيده مانده است! بيت ديگر چنين است:
رسول گفت كه بيغوله هاي روي زمين /مرا همه بنمودند از كران به كران (همو ،ص .)353
در بيت اخير ،سراينده اشاره به حديث «زويت لي االرض فاريت مشارقها و مغاربها» دارد و كران بكران قطعاً
درست است .پس دوباره نميتواند در بيت  3333قافيه شود.
ولي در چاپ قريب به جاي واژۀ كران ،ميان آمده است (عنصري ،3133 ،ص )351و مناسبتر مينمايد و در
دستنويس «ك» نيز به همين صورت آمده است (دستنويس ك ،ص  .)15ميان از نظر معنايي در مقابل کران قرار
دارد و با معناي بيت نيز سازگارتر ميباشد؛ «در پيرامون خندق او بيشهاي وجود داشت كه حتي وهم نيز از
كران (كنارۀ) آن به ميان آن نميتوانست وارد شود» .بنابراين ضبط قريب هم از نظر قافيه و هم از لحاظ معنايي
مناسبتر است:
به گرد خندق او بيشهاي كه هرگز وهم /بدو درون نتواند شد از كران بميان
ص  ،077بيت :0440

درو سپاهي محكم چو كوه و جمله چو ابر /ز تيزي آتش و از مره قطرۀ باران
در او (خندق) ،سپاهي است كه مانند كوه است و حملة آن سپاه مانند ابر ميباشد.در چاپ قريب به جاي
جمله ،حمله آمده (عنصري ،3133 ،ص )351كه با توجه به نمونههاي زير ،بر جمله ترجيح دارد .بايد گفت كه
«حملة ابر» در تصاوير شاعرانة ديگر سرايندگان هم سابقه دارد از آنجمله است بيت زير از مسعود سعد؛
در غور فلك تعبيهاي ساخت چو ابر /بر هر شخ و كه به حمله برتاخت چو ابر (مسعود سعد ،ج ،3ص )3031
گفتني است كه در دستنويس «ك» نيز به جاي جمله ،واژۀ حمله آمده است (دستنويس ك ،ص  .)15بنابراين
نويسش پيشنهادي نگارنده ،همان است كه در چاپ قريب آمده است؛
درو سپاهي محكم چو كوه و حمله چو ابر /ز تيزي آتش و از مره قطرۀ باران

ص  ،616بيت :0670
اي ماه سخنگوي من اي حورنژاد /از حسن بزرگ ،كودك خرد نزاد
در سحر به دلبري شدستي استاد /اين ساحري از كه داري اي دلبر ياد
با توجه به اين ضبط ،لخت دوم بيتِ نخست ،بيمعناست .به جاي «نزاد» در نسخهاي كه قريب نام آن را ذكر
نكرده« ،نژاد» و در نسخة «مِ» دبيرسياقي« ،بهزاد» آمده است .نژاد از لحاظ معنايي با اين بيت تناسب ندارد و امّا
«بهزاد» و «نژاد» هر دو تصحيف «به زاد /بزاد» بايد باشند؛ زاد به معني سن و سال و «به زاد» يعني «از نظر سن و
سال» .با اين دگرگوني ،معناي بيت چنين خواهد بود« :اي ماه سخنگوي حورنژاد كه از نظر زيبايي بزرگ و از
نظر سن و سال كوچكي» .اين بيت در چاپ يحيي قريب به درستي آمده است؛
اي ماه سخنگوي من اي حورنژاد /از حسن بزرگ و كودك خرد بزاد( 1عنصري ،3133 ،ص )310
3

 .بهتر است در اين بيت ،براي جلوگيري از اشتباه «بزاد» به صورت «به زاد» نوشته شود؛ از حسن بزرگ و كودك خرد به زاد

ص  ،614بيت :0678
اي سرو روان و بار آن سرو قمر /سروت قد و سيمين بر و چهره چو قمر
ماهي تو اگر بخنددي ماه از ابر /سروي تو اگر ببنددي سرو كمر
ناديده گرفتن اشكال تكرار قافيه در يك قالب چهار مصراعي ،از مصحّحي كه پاي در راه تصحيح متني چون
ديوان عنصري گذاشته ،گناهي نابخشودني است .قافية مصرع دوم در اين رباعي تكرار شده و اين بيشك اشتباه
است .مصحح (دبيرسياقي) ،با اينكه قديميترين دستنويسي كه در دست داشته (نسخة م) ،صورتي نزديك به
صورت درست را نشانگر بوده ،باز هم به اين قافية مكرّر تن داده است .در نسخة «م» اين مصرع اينگونه نوشته
شده است « :سروت قد و بر چهره قمر سيمين تر»« .سيمين تر» بيمعنا است و بايد مصحف «سيمين بر» باشد.
اين رباعي ب ه صورت درست آن ،در چاپ قريب آمده است و شگفت است كه دبيرسياقي با اينكه چاپ قريب
را نيز در اختيار داشته ،صورت درست را حذف كرده و صورت نادرستِ خود را جايگزين آن نموده است!
اينك آنچه در چاپ قريب به درستي ضبط شده است:
اي سرو روان و بار آن سرو قمر /سروت قد و چهره قمر و سيمين بر
ماهي تو اگر بخنددي ماه ز ابر /سروي تو اگر ببنددي سرو كمر (عنصري ،3133 ،ص )313

ص  ،610بيت :6816
بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو /نزدود وفا و مهر رنگ از دل تو
تا كي نشود كبر پلنگ از دل تو /موم از دل من برند و سنگ از دل تو
طبق معمول ،مصحح (دبير سياقي) به تكرار قافيه توجه نكرده است؛ رنگ ،رنگ .در لخت دومِ بيت نخست،
آنچه كه بايد جايگزين رنگ گردد ،زنگ است .عالوه بر مشكل قافية بيت« ،زدودن» با «زنگ» تناسب دارد نه با
«رنگ» و رنگ را كسي نميزدايد .صورت درست در چاپ قريب آمده است؛

بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو /نزدود وفا و مهر زنگ از دل تو
تا كم نشود كبر پلنگ از دل تو /موم از دل من برند و سنگ از دل تو (عنصري ،3133 ،ص )313
ص  ،600بيت :6186
بمجلس اندر كان بت مرا شراب دهد /بمن نشاط و ببدخواه من عذاب دهد
يكي چنانكه خدايش همي عذاب دهد /يكي چنانكه خدايش همي صواب دهد
در بيت دوم با توجه به معناي آن ،بايد واژۀ «ثواب» بيايد و نه «صواب» .گذشته از آن ،باز هم دبيرسياقي به
تكرار قافيه در اين شعر توجه نكرده است؛ در آخرين بيت اين سرودۀ  1بيتي« ،صواب» دوباره قافيه شده است؛
سياه و سبز و قوي است و ماه و مهرش روي /خرد ز هر دو نشاني همي صواب دهد.
امّا در چاپ قريب ،صورت درست بيت اينگونه آمده است كه بيگمان بر چاپ دبيرسياقي برتري دارد:
يكي چنانكه خدايش همه عذاب دهد /يكي چنانكه خدايش همه ثواب دهد (عنصري ،3133 ،ص )311
ص  ،606بيت :6107
اگر ز عشق تو پر ناز گشت جان و دلم /مرا بگوي رخانت برنگ نار كه كرد
«پر ناز شدن از عشق كسي» از نظر مفهومي اشكال دارد.
صورت درست در چاپ قريب آمده است:
اگر ز عشق تو پر نار گشت جان و دلم /مرا بگوي رخ تو برنگ نار كه كرد
با تبديل ناز به نار ،معناي جمله صورت بهتري به خود ميگيرد؛ آن كس كه جان و دلش از عشق پر نار گشته
است منم نه تو ،پس چرا رنگ روي تو سرخ شده است؟ همچنين در دستنويس «ك» كه از تمامي دستنويس-
هاي اين دو مصحح كهنتر ميباشد ،نيز واژۀ نار ديده ميشود (دستنويس ك ،ص .)33

ص  ،641پاورقي:
دبيرسياقي در پاورقي مربوط به سرودهاي با سرآغازِ« 3سر زلف مشكين جانان من /مرا كشت و پيچيد بر جان
من» آورده است:
«در لغتنامة دهخدا ذيل «ميان» آمده است :تو از ما رماني من از داغ دل /ميان است زانِ تو و زانِ من».
ظاهراً دبيرسياقي براي به هم نخوردن صفحهبندي كتاب ،اين بيت را با قلمي متفاوت با متن ،و به صورت
حروفچيني نشده در پاورقي آورده است .اما بايد گفت كه بيت مورد نظر در چاپ قريب نيز آمده بوده است
(عنصري ،3133 ،ص  )313و دبيرسياقي با اين كه چاپ قريب را پيش روي خود داشته ،نه تنها به آن اشاره
نكرده ،بلكه ضبط نادرست عالمه دهخدا را نيز بر آن ترجيح داده است .صورت درست كه در چاپ قريب ديده
ميشود ،چنين است:
تو از ناز باري من از داغ دل /ميان است از آنِ تو و زانِ من (عنصري ،3133 ،ص )313
اينك دو بيتي كه پيش از بيت مورد بحث آمده است ،ذكر ميشود تا درستي تصحيح قريب روشن گردد؛
دو ابرند زلف تو و چشم من /بعشق اندرون هر دو برهان من
ز مشك است بر سيم باران تو /ز خونست بر زرّ باران من
تو از ناز باري من از داغ دل /ميان است ازان تو و زان من
با توجه به اين دو بيت ،در بيت مورد بحث نيز بايد سخن از چگونگي و تفاوت ميان دو «باريدن» باشد و نه دو
«رميدن».
در اين جا به دو مورد از كاستيهاي يحيي قريب اشاره ميشود كه در چاپ دبيرسياقي اصالح شدهاند:
ص  ،6بيت :104
 .3روشن نيست كه اين بيت ،بيت نخست و مطلع اين شعر باشد يا نه.

گفتم او را چه خواهي از ايزد /گفت عمر دراز و دولت شاب
اين بيت در چاپ قريب اينگونه آمده است:
گفتم او را چه خواهي از ايزد /گفت عمر دراز و عهد شباب
اين بار ضبط دبيرسياقي بيترديد بر ضبط قريب ترجيح دارد؛ چرا كه شباب در همين قصيده ،در صفحة 30
چاپ قريب و صفحة  1چاپ دبيرسياقي باز هم قافيه شده است؛
گفتم او را زمانه بايسته است /گفت بايستهتر ز عمر شباب
در تصحيح شعرهاي كهن هرگاه مصحح به تكرار قافيه برميخورد ،بايد در پي ضبطي باشد كه با آن ايراد تكرار
قافيه از ميان برخيزد.
ص  ،088بيت :1661
هر چند همي مالد خمّش نشود راست /هر چند همي شويد بويش نشود كم
اين بيت كه در وصف موي معشوق ميباشد ،در چاپ قريب بدينگونه آمده است:
هر چند همي بالد خمّش نشود راست /هر چند همي شويد بويش نشود كم (عنصري ،3133 ،ص )311
در اينجا ضبط دبيرسياقي بر ضبط قريب ترجيح دارد؛ چرا كه صفت «ماليده» براي موي در متون سابقه دارد؛
مثالً در تاريخ بيهقي ،در داستان بر دار كردن حسنك وزير ،آنجا كه بيهقي به توصيف ظاهر حسنك ،هنگام شدن
به سوي دار ميپردازد ،اينچنين ميگويد:
«حسنك پيدا آمد بيبند ،جُبّهاي داشت حبريرنگ با سياه ميزد ،خلق گونه ...وموزۀ ميكائيلي نو در پاي ،و
موي سر ماليده زير دستار پوشيده كرده اندك مايه پيدا ميبود» (بيهقي ،ص )331

نتيجهگيري
كوشش پژوهشنده در اين پژوهش آن بوده كه با توجه به ويژگي هاي صرفي و نحوي زبان عنصري ،شيوۀ
سخنپردازي وي و يا با توجه بر قواعد كهن شعر پارسي مثالً قافيه و يا وزن ،كاستيهاي هر دو ويراست از
ديوان عنصري (تصحيح يحيي قريب و محمد دبيرسياقي) نشان دادهشود .البته گفتني است كه با مقايسة اين دو
چاپ ،ميتوان به اين سخن رسيد كه ضبطهاي قريب در بيشتر و نزديك به تمام موارد ،بر ضبطهاي دبير سياقي
ترجيح دارد .همچنين با بررسي اين ديوان مي شود به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ايرادات قافيه و مخصوصاً قافية
مكرر در ديوان هاي قديم ،بر اثر اشتباه كاتبان و به ويژه مصححان پيش ميآيد و با تصحيح درست ،شمار
زيادي از اين قافيههاي مكرر از بين ميروند.
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