
 

 

 

 

 مقايسة دو چاپ دبيرسياقي و قريب از ديوان عنصري

 *راضيه آباديان

 

 چكيده

كه نخستين يحيي قريب  يكي تصحيح ؛به سنجش دو تصحيح از ديوان عنصرياختصاص دارد اين پژوهش     

. بدين كار دست يازيده است 3133كه در سال  محمد دبير سياقيچاپ ديگري و بوده  3131چاپ آن به سال 

روزگارانش هاي گوناگون از اين ديوان و با توجه به سبك عنصري و همكوشد با توجه به دستنويسده مينگارن

درستي برخي تصحيحاتِ و نيز با آوردن شواهدي از نظم و نثر به اين سنجش و مقايسه بپردازد و درستي و يا نا

 اين دو مصحح را نمايانگر باشد.

 ح، يحيي قريب، محمد دبيرسياقيديوان عنصري، تصحي واژه هاي کليدي:

____________________________ 

 *دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

الشعراي دربار بوده كه جاه و القاسم حسن بن احمد عنصري از بزرگترين سرايندگان روزگار غزنويان و ملكابو

هاي گوناگون ادب فارسي بوده است امّا متأسفانه تا كنون وي زبانزد ديگر سرايندگان در دوره ام و كاميابيمق

 ديوان و يا نسخة كاملي از اين شاعر بزرگ به دست نيامده است.

هاي اين تصحيح سروده هاي موجود از ديوان عنصري، بسيار جديد و متأخّر است،از آنجا كه تمامي نسخه

اين تصحيحات با  ر دويهاند كه مصحّح به اين امر دست زده دوخواهد بود. تا كنون  سراينده كاري دشوار

از اين  آنچه در اين پژوهش خواهد آمد، سنجشي است ميان دو چاپهايي همراه بوده است. اشكاالت و كاستي

به سال و ديگري تصحيح دكتر محمد دبيرسياقي  3131چاپ نخست، تصحيح دكتر يحيي قريب به سال ديوان؛ 

هاي فراواني در تصحيح ها، كاستيدر آغاز گفتن اين نكته ضروري است كه هر دوي اين چاپاست.  3133

اشكال در اين ديوان، كاري است بس كه يافتن حتّي يك قصيدۀ تندرست و بيدرست ابيات دارند، به طوري

ان و برتري نسبي چاپ قريب بر هاي مصحّحهاي لغزش، نشان دادن زمينهپژوهشاين هدف از نيافتني. دست

-و نيز توجه دادن به اين نكته كه حتّي با وجود ناقص بودن نسخ و نادرستي و كم باشد.چاپ دبيرسياقي مي

عروضي و علم قافيه و همچنين انس گرفتن با  دانشهاي فنّي و توجه به به كار بردن مهارتها، با اعتباري آن

توان گره بسياري از اين ابيات آشفته و ، ميو منوچهري و...  ن فرخيروزگارانش چوسبك عنصري و ديگر هم

 تر به سبك عنصري راه يافت.نزديكتر و معني را گشود و به ابياتي استوارهم و بيدر

شود امّا آنچه بيش از همه خوانندۀ شماري ديده ميهمانطور كه گفته شد، در هر دو تصحيح، ابيات نادرست بي

با بررسي بيشتر و بهتر شناس است. آزارد، فراواني تكرار قافيه در ديوان اين شاعر سرادبي را ميآگاه به اصول 

هاي قديم، بر اثر شود به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ايرادات قافيه و مخصوصاً قافية مكرر در ديواناين ديوان مي

هاي صحيح درست، شمار زيادي از اين قافيهدقتي مصححان است و با تآگاهي و بياشتباه كاتبان و به ويژه نا

 رود.مكرر از بين مي

اند، از نسخة ديگري هايي كه قريب و دبيرسياقي در اختيار داشتهنگارنده در اين پژوهش، گذشته از دستنويس

د، االفكار نام داراالشعار و زبدهخالصههاست. اين نسخه كه تر از همگيِ آن دستنويسنيز بهره برده كه كهن



 

 

رسد و ه مي 3001نوشتة تقي الدين محمد بن شرف الدين علي الحسيني الكاشاني است كه تاريخ كتابت آن به 

خواهيم « ك»كه در اين مقاله آن را باشد. اين دستنويس تر ميترين نسخة دبيرسياقي )نسخة م( قديمياز كهن

 شود.يدر كتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگداري م 313به شمارۀ ناميد، 

 سنجش دو چاپ

اي بوده باشد. يعني نسخه« م» نسخة شود كه قصيده تنها دراشكاالت دبيرسياقي در تصحيح، بيشتر آنگاه ديده مي

اي تنها در چاپ دبيرسياقي آمده، كه يحيي قريب در اختيار نداشته و در ديوان خود نياورده است. هرجا قصيده

در حقيقت در دست داشتن تصحيح يحيي  معني و گنگ روبرو هستيم.هايي پر از اشكال، بيمعموالً با بيت

قريب، در بسياري موارد، از بروز اشتباهات پي در پي در تصحيح دبيرسياقي جلوگيري كرده است و آنجا كه 

-هاي ناها و لغزشاي شده است كه در چاپ قريب نيامده، كاستيخودِ دبيرسياقي مجبور به تصحيح سروده

است كه نگارنده در مقاالت ديگري كه پس از اين مقاله چاپ خواهد شد، به آنان  گشتهرا دچار  ايبخشودني

هايي كه هر خواهد پرداخت. چرا كه در اينجا هدف، سنجش و مقايسة كاركرد اين دو مصحح در تصحيح بيت

گاه اشكاالت ه است و گهالبته بزرگترين مشكل دبيرسياقي، اشكاالت قافي خواهد بود. اند،در اختيار داشتهدو 

در چاپ قريب هم تكرار قافيه وجود دارد امّا در چاپ دبيرسياقي اين اشكال تقريباً در گفتني است كه وزني. 

شود. در بيشتر مواردي هم كه ضبط دبيرسياقي بهتر از ديده مي هاها و حتّي در بسياري از رباعيتمامي قصيده

اي براي رد كردن ضبط قريب نيست بلكه ذوق و يا آشنايي با سبك نمايد، هيچ دليل ادبيضبط قريب مي

آيد كه قريب دچار شود؛ چرا كه كمتر پيش ميهاي ضبطِ دبيرسياقي ميعنصري، موجب ترجيح آن دسته از بيت

اي است كه دبيرسياقي هبه دليل در دست نداشتن نسخ)قريب(، عموماً هاي او اشتباهاتي از اين دست شود. ايراد

 «(.م»ر اختيار داشته است )نسخة موسوم به د

تري دارند و وي براي فرار از مشكل وزن و يا قافيه، معموالً ابيات در چاپ قريب معناي درستگفتني است كه 

انديشيده است ولي دبيرسياقي حتّي متوجه اين اشكاالت نشده و در پي رفع آن  _گاه حتّي به اشتباه_اي چاره

، به صورت غلط در چاپ آن اه بيتي را كه به درستي در چاپ قريب آمده، با دگرگون ساختننيامده و حتّي گبر

 اي از اشتباهات داشته است!كه گويي مصحّح، عمدي در آوردن پاره بطوري خود آورده است!



 

 

ي قافية آور شده است كه اين بيت داراها، در زير نويس ياددبيرسياقي تنها در چند مورد در اشاره به بعضي بيت

 موضوع ،. و اين نشانگر آن است كه براي مصحح3(133و 311و  333، ص  3111عنصري،  ←مكرر است )

پيش از  سرايندگان هايسرودهنبوده است كه تكرار قافيه را در كسان تكرار قافيه مهم بوده و وي از آن دسته 

هاي هچرا در ديگر موارد، به اين قافيآيد كه اند. پس اين پرسش پيش ميپنداشتهحملة مغول امري عادي مي

 يي در همان مواردحتّگفتني است كه ه است؟ كردن ايشود، اشارهمكرر كه به فراواني در تصحيح وي ديده مي

ي چهار قافية مكرر ديگر هم آمده كه از آور شده و در همان قصايد، دو و يا سه و حتّكه وي تكرار قافيه را ياد

 در پيشمار، انگشت در همان چند موردِ تكرار قافيه پي بردن بهپس از  ويت. همچنين نگاه وي دور مانده اس

 ←« )قافيه مكرر شده است. شايد: سكر: »ر يك مورد، آن هم در پاورقي نوشته استده و تنها ديامنرفع آن بر

 (.333، ص 3111عنصري، 

كه هر دو قبالً در ميان قصايد آمده شده  ذكر، دو بيت «قطعات و ابيات پراكندۀ قصايد»كه در بخش ديگر آن

 ها را به ياد نداشته است. اين دو بيت از اين قرارند:بودند امّا مصحح آن

 بارآهنگ جنگ داري تنگ/ تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دريابه يك خدنگ دژ

حاليكه در متن  مصحح در پاورقي يادآور شده كه اين بيت را ار فرهنگ سروري و فرهنگ اسدي يافته است، در

گر ننگارد چو او بخامه چهارپايي كش پيكر از هنر هموار/ نگار»اي با مطلع ، در قصيدهديوان ويراستة خودش

 اين بيت وجود دارد. 331در صفحة « نگار

 بيت ديگر از اين قرار است:

 اگر نه تيمار از بهر عاشقت بودي/ برامش تو ز گيتي برون شدي تيمار

 .3آمده است 331ر متن ديوان به تصحيح خود ايشان، در همان قصيده و در صفحة كه اين بيت نيز د

                                                             
3
 «.كذا؟ قافيه مكرر است». با اين عبارت؛  

3
 ت.آمده اس« دشمنت»، «عاشقت». البته در آنجا به جاي  



 

 

اشتباهاتي  و يا مواردي از اين دست، هابرخي ضبطو يا شمارۀ صفحات  هانويسه نيز در دادن اختالف دستگا

، كه اختالف 33ص  كه شاگرد را به جاي شاگردي آورده، 5، ص 3111عنصري،  ←) شودمياز وي ديده 

اختالف ضبط قريب را به اشتباه  ؛11اپ قريب آمده ذكر نكرده است، صرا كه در زيرنويس چ« ب»نسخة 

كه  33ص را كه در زيرنويس چاپ قريب آمده ذكر نكرده، « ب»كه باز هم اختالف نسخة   11آورده است، ص

هاي ديگر در نسخهآوردن غرور به جاي عزّ و نياوردن اختالف  331، ص به جاي احجار، اعجار آمده است

 .(موارد ديگر و بسياري 1، نياوردن اختالف چاپ قريب در زيرنويس شمارۀ 315)واژۀ فخر(، ص 

داشتن ابيات بيشتري برآوري اين نكته ضروري است كه ديوان عنصري به تصحيح دبيرسياقي از حيث درالبته ياد

آورده و يحيي قريب آن را در اختيار « م»نام تر كه مصحّح آن را به از عنصري و استفاده از يك نسخة كهن

ها و ابيات در چاپ دبير سياقي و نظم فهرست ترتيبنداشته است، بر چاپ قريب برتري دارد. همچنين 

دبيرسياقي در چاپ خود، مثالً  باشد.بهتر از چاپ قريب ميدر مورد برخي ابيات، بسيار  گاهيگهتوضيحات 

ها در آن كتب، در ها يافته، با ذكر علت آمدن آن بيتهي بالغي و يا تذكرهكتاب ها وهايي را كه از فرهنگبيت

البالغه، در تجنيس؛ و يا در فرهنگ اسدي به صفحة مربوط به آن ابيات آورده است؛ مثالً در ترجمان نويسِزير

ده و حتّي ابيات پراكندۀ شاهد لغت شمان؛ و... . ولي يحيي قريب به برخي از اين ابيات تنها در مقدمه اشاره كر

 ←است) جاي دادهمربوط به مثنوي وامق و عذراي عنصري را نه در خودِ متن ديوان، كه در بخش مقدمه 

همچنين در به دست دادن فهرست اشعار سراينده، در آغاز يا انجام كتاب كه از  قريب(. 31، ص 3133عنصري، 

 ده است. باشد، كوتاهي نموترين موارد چاپ يك كتاب ميمهم

ها بهره برده، به گفتة خودش، به خاطر از آن ديوان نسخه بدل را كه در تصحيح 1ن، قريب نام ايگذشته از 

(! 11ص  ،3133عنصري،  ←ها خودداري نموده است )هاي آننياورده و از ذكر ويژگي« اطالة كالم»پرهيز از  

هاي متفاوت را آورده و در بيشتر رد، تنها واژه يا واژهها تفاوت داو نيز در پاورقي ها هم آنجا كه متن با نسخه

 ده است.كرپرهيز  ة مربوط به هر ضبطموارد از گفتن نام نسخ

ها، از نظر اصول تصحيح و استواري ابيات، باز هم چاپ يحيي قريب بر ها و آشفتگينظميامّا با تمام اين بي

-ها، با آوردن نمونهدامة اين مقاله به برخي از اين برتريچاپ دبيرسياقي فزوني و برتري دارد كه نگارنده در ا

 نمايد.يح هر دو مصحّح، اشاره ميي از تصحياه



 

 

 هاي دبيرسياقي در تصحيح؛اي است از لغزشآيد نمونهآنچه در پي مي

 :6، بيت 13ص 

 صبااگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست/ همه صناعت ابرست و دستبرد 

؛ دل مرا عجب آيد همي ز كار هوا/ كه مشكبوي سلب شد ز استديگر قافيه شده  بيت پيش باري 1صبا در 

به « هوا»اي و در نسخه« نما»و در چند نسخة ديگر « م»مشكبوي صبا )همانجا(. در بيت مورد بحث، در نسخة 

بنابراين،  هوا نيز در چند بيت پيش از بيت مورد نظر، به عنوان قافيه آمده است وامّا  جاي صبا آمده است. 

از  13در ص  بود. همچنيننيز آمده  مورد استفادۀ دبيرسياقيترين نسخة است كه در كهن نماصورت اصلي 

. نما در است آمده نماهاي مورد استفادۀ قريب و دبيرسياقي است،  تر از تمامي نسخهكه كهن هم« ك»نسخة 

سبب رويش  را گردد. قدما اين قوهلش گياهان مياينجا همان نفس ناميه يا نباتي است كه موجب بالندگي و گوا

ناصرخسرو  توان ديد؛ از آن جملهاشاره به اين باور را در شعر شاعران ديگر نيز مي . دانستندو رشد نباتات مي

 :گويدميمعتقدان به اين تفكر اي از زبان در قصيده

 (300 ص، 3151 خسرو،آنكه همي گندم سازد ز خاك/ آن نه خداي است كه روح نماست )ناصر

در وصف نقاشي گياهاني كه بر ديوار گردد، انوري نيز در بيتي، با اشاره به اينكه نما موجب رستن رستني مي

 گويد:عمارتي كشيده شده بود، چنين مي

 (331، ص 3، جهاي تو بي سعي نما/ جمله با برگ تمام از شاخ و نرد )انوريرستني

اند، تر بودهكه آشنارا  هواو يا  صباكاتبان  كاربرد بوده است، ين معني(، غريب و كم)به انما  به دليل اينكه واژۀ

تكرار قافيه، واژۀ صبا را ترجيح داده است.  نادرستيح )دبيرسياقي( بدون توجه به اند و مصحّجايگزين آن كرده

 يب آمده است:توان ديد. اين بيت بدين صورت در چاپ قرضبط درست اين بيت را در چاپ قريب مي

 (11، ص 3133ي، عنصر) نمااگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست/ همه صناعت ابرست و دستبرد 

                                                             
1
 آيد، مربوط به چاپ دبيرسياقي است.. گفتني است كه شمارۀ صفحاتي كه در آغاز هر مطلب مي 



 

 

 :08، بيت 6ص 

 محاالفكرت را  آنچهاندر آفاق/ نماند  گر ارزان بود فضلش

بندي ربطي بين مصرع نخست و دوم وجود ندارد اين بيت از نظر معنايي مبهم و نادرست است و از نظر جمله

در بيت ديگري به فاصلة پنج « محاال»از نظر نحوي غلط است. همچنين قافية « آنچه»و نيز در مصرع دوم وجود 

درست است؛ در آنجا بيت  تكرار شده و از آنجا كه در آن بيت از لحاظ معنايي مشكلي وجود ندارد، قافيه 

 محاالواژۀ درست به جاي  (.1، ص 3111)عنصري،  3اندر زمانه/ كجا كنجد صواب اندر محاال  نگنجد زرّ او

 . همچنينگرددبرطرف ميبيت  يمعناي اشكالدهد و باشد و به اين ترتيب ديگر تكرار قافيه رخ نمي مجاالبايد 

(  بوده و اين موجب ح)ا ها معموالً شبيه به همو آنچه، در نسخه)به معني هيچ( گفتني است كه نويسش ايچ 

به معني هيچ است كه  ايچها ديده است، همان در نسخه كه مصححح اصورت  .3شده استاشتباه مصححان مي

و اشتباهاتي كه  کزو  گر. پژوهنده در مورد شباهت 1رودزبانان افغانستان به كار ميامروزه هم در لهجة فارسي

 گويد.آيد، ديگر سخني نمييابي اين دو از هم پيش ميدر باز

 نه آمده است:ضبط درست در چاپ يحيي قريب بدينگو

 (311، ص 3133ي، عنصر) مجاالفكرت را  ايچست اندر آفاق/ نمانده کز انبوه فضايلش

اند امّا از روي معنا و آور نشدهمتأسفانه بايد گفت كه هيچ يك از دو مصحح، اختالف نويسش در نسخ را ياد

 توان درستي ضبط قريب را پذيرفت.قافية بيت، به آساني مي

 :484، بيت 66ص 

 / يكي ز دست تهي و دگر ز عيش عشيرفرحستخدمتش  زو تيمار وكريم را 

                                                             
3
 صواب است. در شعر شاعران اين دو كلمه به فراواني با هم آمده اند؛. صواب و محال در مقابل هم قرار دارند و محال به معني نا 

 ( 311ستايش تو درنگ )امير معزي، ص  ز من صواب بود در پرستش تو شتاب/ ز من محال بود در

 ( و ... .111، ص 3ها صواب و محال )انوري، جچون بديد آن سخن پشيمان گشت/ از همه گفت
3
 هيچ( تصحيح كرد.« )= ايچ»را به « آنچه»(. كه در آن بايد 30بينيم: با سيه باش چونت نگزيرد/ كه سياه آنچه رنگ نپذيرد )سنايي، . نمونة آن را در اين بيت حديقه مي 

1
 توان ديد:اي از آن را در اين بيت از فرخي نيز مي. نمونه 

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



 

 

غم است و در مصرع نخست تيمار و  دودر مصرع دوم، سخن از . معناستلخت نخست در اين بيت گنگ و بي

مناسب است. عنصري در ابيات  دوبا توجه به معناي بيت و چگونگي ساخت ابيات پيشين آن، وجود كلمة 

 چنين گفته است: رد بحثبيت مو پيشين

 كارست قدر و مفخر من/ يكي ز طالع سعد و دگر ز بخت امير بدوها ز كار

 چيزست نام و صورت او/ يكي سزاي مديح و دگر سزاي سرير دوعجب سزاي 

 (15، ص 3111چيزست بخت و خاطر او/ يكي بقوّت برنا دگر به دانش پير ... )عنصري،  دوجوان و پير 

-گردد. در چاپ قريب شكل درست را ميبياوريم، مشكل معنايي بيت حل مي فرجنيز،  فرح اگر به جاي واژۀ

 توان مشاهده نمود؛

 ( 51، ص 3133/ يكي ز دست تهي و دگر ز عيش عشير )عنصري، فرجستخدمتش ز دو تيمار كريم را 

يش و رهايي : خدمت كردن به ممدوح، موجب گشامعناي لخت نخست چنين خواهد بود، ضبط چاپ قريببا 

 .. .گردد.كريم از دو تيمار و غم مي

 :466، بيت 48ص 

 نارز رزم بندگانش بر قضا جور/ ز سمّ مركبانش بر زمين 

باري ديگر در همين قصيده، در همين معنا « نار»باز هم به قافيه توجه نكرده؛ چراكه واژۀ )دبيرسياقي( مصحح 

(. 11ص همان، آراسته ميغند و دارند/ بگرد موج دريا شعلة نار )است؛ ببرق در جايگاه قافيه به كار رفته)آتش( 

آمده است كه در اين صورت اشكال تكرار قافيه از بين  بار، واژۀ نار به جاي« ك»از دستنويس  13در صفحة 

در چاپ دكتر  .هماهنگي دارد بيت نيز مصرع نخست در جور، با باررود. گذشته از آن گفتني است كه مي

 ؛(51، ص 3133عنصري،  ←به صورت بار آمده است) قافيه به درستي هم،قريب 

 بارز رزم بندگانش بر قضا جور/ ز سمّ مركبانش بر زمين 

 :476، بيت 41ص 



 

 

 اشجارتو اي شاه ار ز جنس مردماني/ بود ياقوت نيز از جنس 

 است: گونه ضبط شده اين بيت در چاپ قريب بدين

 (10، ص 3133)عنصري،  احجار ياقوت نيز از جنستو اي شاه ار ز جنس مردماني/ بود 

شك درست است؛ چرا كه ياقوت از جنس احجار است و نه اشجار؛ يعني تو )اي شاه( از جنس ضبط قريب بي

بيت ديگري هم از دو هاست. مردمان نيستي؛ و تفاوت تو با ديگر مردمان مانند تفاوت ياقوت با ديگر سنگ

 است:عنصري روشنگر درستي اين نظر 

 (51، ص 3111)عنصري،  حجرهمچو ياقوت كش نباشد رنگ/ پس چه ياقوت باشد و چه 

 (353، ص 3111جوهر ياقوت نمايد/ گر عهد وفاقش بنويسي به حجر بر )عنصري،  حجرچونانكه 

 

 :676، بيت 08ص 

 آن شعر جز به نام تو من/ بدانكه كافرم اندر خدا و پيغمبر نگفتماگر 

 ( كه ضبط درست همان است.11، ص 3133آمده است )عنصري، « بگفتم»، «نگفتم» در چاپ قريب به جاي

 آن شعر جز به نام تو من/ بدانكه كافرم اندر خدا و پيغمبر بگفتماگر 

عنصري متهم شده بود كه يك قصيده را در پيشگاه دو كسِ متفاوت و باري در توضيح اين بيت بايد گفت كه 

يز همان يك قصيده را در مدح آن ديگري خوانده است و در اين قصيده در مدح شخص نخست و ديگر بار ن

و نه ديگري  كند كه بگويد آن شعر را تنها در مدح اين ممدوح )گويي امير مسعود؟( گفته استتالش مي

 .نگفتمنه  ، وبا منطق بيت سازوار است بگفتم؛ بنابراين شدۀ سلطان مسعود()احتماالً سلطان محمد، برادر خلع 

 :1866، بيت 68ص 

 زبرميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي/ ميان زمرۀ ديوان جز او كه خواند 



 

 

 در چاپ قريب اين بيت بدين صورت ضبط شده است:

 (11، ص 3133)عنصري،  زمرجز او كه خواند  شيرانميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي/ ميان زمرۀ 

روزگار شاعر، براي موجه كردن يورش وحشيانة سلطان محمود به  سورۀ سي و نهم از قرآن است. درنام زُمَر 

-اعالم ميانگيزۀ خود را رضاي خداوند و جهاد در راه او  غزنويان، هند و نيز گرفتن امتياز از خلفاي بغداد،

دين را برپادارندۀ  وي، از او محمود غزنوي و گرفتن صالت بيشتر انگيختنبربراي  گوستايه سرايندگانو  داشتند

اسر ديوان عنصري و تآوردند! نمونة اين ابيات را در سرمياسالم و از ميان برندۀ كفر در سرزمين هند به شمار 

؛ ... و 353 و 313 ،313، 11 ، ص3111عنصري،  ←توان ديد )فرخي و ديگر شاعران دربار محمود مي

غزنوي را  ن بيت نيز شاعر، محمود در اي (.و ... 11، 13، 51، 53، 53، 11 ،13، 13، 10 ، ص3111فرخي، 

هاي كه از نسخه« ك»خواند. در نسخة ، سورۀ زمر را مي داند كه در ميان ديوان )هندوان(آورندۀ راه راست مي

 از دستنويس(. 30آمده است)ص  زمرتر است نيز، مورد استفادۀ قريب و دبيرسياقي كهن

را نيز در نظر داشته  و سراينده اين نكتة بالغي ي نيز داردتناسب آواي« زمره»با « زمر»همچنين گفتني است كه 

 است.

محقّ بوده است چرا كه با توجه به رابطة بين خواندن  شيرانبه جاي  ديوانامّا گويي دبيرسياقي در آوردن واژۀ 

، از نظر 3شيران تر بايد باشد تا بههندوان به ديوان معقول ينكه از نظر سراينده همانندسازيِقرآن و راندن ديو، و ا

پس صورت آمده است.  ديواننيز واژۀ « ك»ترجيح دارد. همچنين در دستنويس كهن  شيرانبر  ديواننگارنده، 

 :بيت بايد چنين باشددرست 

 رزمجز او كه خواند  ديوانميان موج ضاللت جز او كه برد هُدي/ ميان زمرۀ  

 :1107، بيت 188ص 
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 ؛شود ر شعر مسعود سعد نيز ديده ميدديو ناميدنِ هندوان .  

 است و ز هر شام تا سحرپيكار نصر رستم با صد هزار ديو/ هر روز تا شب 

 (113ص  ،3ج آن ديو بُد سپيد و سياهند اين همه/ هست اين زمين هند ز مازندران بتر )مسعود سعد،



 

 

 گهرباماللت، اي كريم / اي جواد بيخالفنهايت، اي امير بياي بزرگ بي

. يحيي تواند مصحف كلمة ديگري باشدامّا مي آمده كه مسلماً غلط است« فكربي» 3«م»در نسخة  گهر،با به جاي

باشد، ترجيح داده « فكربي»تواند تصحيفي از را كه مي« مگربي»قريب با اينكه اين نسخه را در دست نداشته، 

به « مگركريم بي »مگر(. تركيب است)دهخدا، ذيل بي« شكدودلي و بيبه يقين، بي»ني به مع« مگربي»است. 

 به كار رفته است؛ در جاي ديگري از ديوان عنصريهمين صورت 

 (101)همان، ص  مگريکريم بيبدلي و خللي/ سوار بيحذري و امير بيشجاع بي

 د:ننيز گوي و قطران چنانكه ناصر خسرو شناس نبوده است،اين تركيب براي سرايندگان، تركيبي نا

 (311، ص 3101مگر )ناصر خسرو، گمان/گفتا مقام نفس حياتست بيگفتم مقام عاقله نفس است بي

 (310مگر )قطران تبريزي، ص خالفي و رحيمي بيتا جهان باشد مبادا جز تو ساالري دگر/ زانكه رادي بي

(. 33آمده است )دستنويس ك، ص  بي مگر گهر،به جاي با نيز ه.ق.( 3001)نگاشتة « ك»همچنين در دستنويس 

 بنابراين اين ضبط بر ضبط دبيرسياقي ترجيح دارد:

 (13، ص 3133)عنصري،  مگربيماللت، اي كريم خالف/ اي جواد بينهايت، اي امير بياي بزرگ بي

 :1166، بيت 181ص 

 با قضا و با قدرنباشد كار گيتي را همي/ آدمي چون تو  دانيهمچنان خواهي كه 

آورده و نسخة  )م( خود دستنويسترين ي درست ندارد. دبيرسياقي اين بيت را از كهنيبا اين ضبط، بيت معنا

ديگري از آن به دست نداده است. و گذشته از آنكه ضبط درست قريب را ترجيح نداده، روشن نيست كه چرا 

هاي ديگر، موسوم به دستنويس تا پژوهندگان را به كار آيد! اين ضبط را در پاورقي خود نيز يادآور نشده است

-نيز كه كهن« ك»اند. در دستنويس را ضبط كرده راني، داني)م در چاپ قريب(، همگي به جاي « م»و « ر« »ق»
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 است. مورد استفادۀ دبيرسياقي بودهترين نسخة در چاپ دبير سياقي كه قديمي« م». نسخة موسوم به  



 

 

يا قضايي يا ، با قضا و با قدرو به جاي  راني، دانيهاي مورد استفادۀ دبيرسياقي است، به جاي تر از دستنويس

 (.33آمده است )دستنويس ك، ص در ق

 اين بيت در چاپ قريب بدين صورت آمده است كه بسيار بر ضبط دبيرسياقي ترجيح  دارد:

 (15، ص 3133)عنصري، يا قضايي يا قدركار گيتي را همي/ آدمي چون تو نباشد  رانيهمچنان خواهي كه 

 بينيم؛نيز مي در بيتي ديگر از عنصري را به قضا و قدر، همانند كردن ممدوح

 (101، ص 3111اگر به حكم روان گويمت قضايي تو/ وگر به قدر بلندت نگه كنم قدري )عنصري، 

 :1086، بيت 186ص 

 مردم خرد آثارچو مرغزار يكي شير دارد اندر بر/ چو واق واق يكي 

ه شده جه ابوالقاسم احمد حسن ميمندي سروداي است كه در وصف عمارت و باغ خوااين بيت در قصيده

ه است. واق ، اين بيت را گفتعمارت كشيده شدههايي كه بر بناي اين است. عنصري در توصيف نقش و نگار

« خِرَد»را بايد « خرد». با توجه به وزن شعر 3اي مانند روي آدمي دارداي درخت است كه ميوهواق نام گونه

باز گنگ بودن معناي مصرع، مصحح عناي بيت با اين وجود چه خواهد بود؟ عالوه بر امّا م«. خُرد»خواند و نه 

در جاي ديگري در همين قصيده تكرار « آثار»هم به تكرار قافيه توجه نكرده و خود را در اشتباه انداخته است. 

(. و با توجه به 301 شده است؛ اثر اثير كند بر زمين ز بهر چرا/ كه عكس او باثير اندرون كند آثار )همان، ص

 ن بيت منطقي است.قافيه در آدرستي ، «آثار»ها با و سازواري آن، «اثير»و « اثر»واژۀ 

 در چاپ قريب بدين صورت آمده است: مورد بحث بيت

امّا ضبط  (11، ص 3133)عنصري، روي مردم آرد بارچو مرغزار يكي شير دارد اندر بر/ چو واق واق يكي 

 بار هم بر ضبط دبيرسياقي ترجيح دارد؛قريب از سه جهت اين
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 اي دارد چون روي مردم )نخبه الدهر ، به نقل از دهخدا، ذيل واق واق(.است و ميوه. نام درختي است چيني كه بر جوزبن و خيار سبز ماننده  



 

 

. گرددو در اين حالت اشكال تكرار قافيه برطرف مي به اين معني ديگر در اين قصيده، قافيه نشده است« بار. »3

  . از نظر معنايي بيت ديگر دچار اشكال نيست.1در مصرع نخست تناسب دارد. « بر»با « بار. »3

 :1774، بيت 146ص 

 / خدايگان بدهد بار و خود ندارد باربخوردراند خداي و خود چو بنده را بخو

است. با ضبط  شود، بيت را دچار اشكال معنايي كرده نسبت دادنِ خوردن به خدا كه در مصراع دوم ديده مي

 شود:  چاپ قريب مشكل حل مي

 (331، ص 3133عنصري،  / خدايگان بدهد بار و خود ندارد بار)نخوردچو بنده را بخوراند خداي و خود 

 . خورد...رساند ولي خودش غذايي نميمانند خداوند كه روزي بندگان را مي

 :1008، بيت 106ص 

 چيپالالروم/ چنانكه كشور هند از برهمن و كند حسام تو ز اسقف تهي بالد

 در همين قصيده بار ديگر آمده است؛« چيپال»قافية 

 (313ص همان، ويند دخمة چيپال )اگر به ترك بكاوند مشهد ايلك/ وگر به هند بج

، ص 3133نمايد )عنصري، تر ميآمده است كه مناسب جندالبه جاي اين واژه و چاپ قريب  3«م»در نسخة 

ترين مردم در لغت هندي فرومايه»چندال نگاشته شده است.  چندالنيز واژۀ « ك»از نسخة  11در صفحة (. 331

)دهخدا، ذيل « و نيز به معني نگهبان و پاسبان ها و مواضع مأمور باشندهرا گويند كه به پاسداري و نگاهباني قري

اي )و در نسخه چندال ،را هم در بر دارد سلطان محمودهاي  روزگار آمدپيشو نيز در تاريخ يميني، كه  چندال(

 .(111قاني، ص جرفاد) از بزرگان و متهوران هند بوده كه محمود بر او غلبه كرده استنام يكي  ديگر: جندبال(

چندال در بيتي از ديوان قطران و در  تواند داشته باشد.كه اين مورد اخير، با معناي بيت مناسبت بيشتري مي

 هم آمده است: _كه همعصر عنصري بوده  _اي از غضائري رازي قصيده
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 در چاپ دبيرسياقي.« م». نسخة  



 

 

، 3111ي، عنصر ←غضايري رازي، ببوم دوزخ ماند زمين هند همه/ ز بس فروخته انگشت و سوخته چندال )

 (311ص 

 (311ص دال )قطران،  چندالگر به شب ياد آورد چيپال هند از كين تو/ باز نشناسد به روز از قامت 

 را در كنار هم آورده اند:« چندال»و « برهمن»، هر دو در بيتي طوسي ناصرخسرو قبادياني و اسدي

، ص 3151شد برهمن )ناصر خسرو، برهمن در هند از چندال ناكس فضل داشت/ بندۀ دين و هنر نشگفت اگر 

313) 

 (351ص ، طوسي ندال و از برهمن/ فراوان به هر گوشه ديد انجمن )اسديه ز جكُ بر آن

 ؛شودديده ميصورت درست بيت همان است كه در چاپ قريب بنا بر اين توضيحات، 

 چندالالروم/ چنانكه كشور هند از برهمن و كند حسام تو ز اسقف تهي بالد

 

 :0044، بيت 061ص 

 تو اي ماهروي برزگر است/ ز مشك بر گل سوري همي نهد خرمن رويشكنج 

-شود، هيچ توجه نكرده است. در وصف يك زيبادبيرسياقي به معنايي كه با اين ضبط از اين بيت حاصل مي

در توصيف وي مناسب نيست و عالوه بر آن روشن است كه  رويروي، آوردن شكنج )شكن و تاب( براي 

رود و نه روي. در اينجا واژۀ جايگزين شكنج همواره به همراه زلف و موي و ابرو به كار ميرويي، باييِ زيبازي

اي ماهروي شكنج موي تو برزگري است كه از مشك )توجه به موي » گويد: باشد. شاعر ميموي  بايد شكنج

باهم تناسب  )در كلمة ماهروي( رويموي و بايد گفت كه «. نهدمشكين شود( بر گل سوري )روي( خرمن مي

آمده باشد، همان  موي به جاي روي، در دست نيست كه در آن فعالً دستنويسيآوايي نيز دارند امّا از آنجا كه 



 

 

اشكال معنايي بيت از بين رفته  حداقل به جاي روي، زلفضبط قريب ترجيح دارد؛ چراكه در آن با آمدن كلمة 

 نه آمده است:است. اين بيت در چاپ قريب اينگو

 (331، ص 3133تو اي ماهروي برزگر است/ ز مشك بر گل سوري همي نهد خرمن )عنصري،  زلفشكنج 

 :0660، بيت 041ص 

 چكد بارانهر جا كه بر بگردداگرچه درّ به اصل از سرشك بارانست/ نه درّ 

هاي كهن كرّ، پرّ و ... گاه در ديوان هاي زرّ ورا در پايان دارد و مانند واژه« ر»هايي است كه صامت درّ  از واژه

دُر را به صورت هايي كه در آن بايد نمونهشدند. خوانده مي)بر وزن يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه( مشدد 

 هاي زير:خواند، بسيار فراوان است. از آن جمله اند بيترّ دُ

 (130دهان )فرخي، ص  سخنها ز درّشاه گيتي به سخن گفتن او دارد گوش/ واو همي بارد چون 

 (35 )مسعود سعد، صدر ميان صدف/ ز رنج خون شودي لعل در دل خارا  درّز تلبش آب شود 

 (151، ص 3151كرده كنار )ناصرخسرو،  درّسوارانش پر آمد سپاه بخار از بحار/ بر

خودِ مصحح  .تا آهنگ صحيح وزن حفظ گردددر مصرع اول بيت مورد بحث نيز بايد اين كلمه را مشدد خواند 

در مصرع دوم كه باز هم مصحح درّ را با تشديد آورده است،  وليبر روي اين واژه نشانة تشديد را گذاشته نيز 

 بگردداشكال از جاي ديگري است و آن كلمة بايد گفت كه  گردد. امّابا مشدد خواندن درّ، وزن دچار اشكال مي

نيز را سازد و معني تغيير يافتن و دگرگون ساختن چار اشكال ميمعناي بيت را نيز د جا در اين  بگردد باشد.مي

تر است و هم با آمده كه هم از لحاظ معنايي رسا گرددد. در چاپ دبيرسياقي به جاي آن، سازبه ذهن مبادر مي

كردن  اند، براي پرخواندهدُر  به صورترا  رّدُ . از آنجا كه برخي كاتبانشودايراد وزني بيت برطرف ميآمدنش 

ديگر اين اشكال وزني رفع  درّاند. امّا با درست خواندن كرده بگردد را تبديل به گرددجاي خالي وزن بيت، 

اشكال هستند امّا بايد گفت كه متأسفانه هر دو از نظر وزن بي« نه درّ گردد»و يا « نه در بگردد»شود. مي

 آن همراه ساخته است!دبيرسياقي هم درّ را با تشديد آورده و هم بگردد را با 



 

 

 آنچه در چاپ قريب آمده، مسلّماً شكل حقيقي بيت است؛ امّا

 (350، ص 3133)عنصري،  چكد بارانهر جا كه بر گردداگرچه درّ به اصل از سرشك بارانست/ نه درّ 

 (.10به جاي بگردد آمده است )دستنويس ك، ص  گرددنيز « ك»گفتني است كه در دستنويس 

 

 :0448، بيت 077ص 

 بكران اي كه هرگز وهم/ بدو درون نتواند شد از كرانبه گرد خندق او بيشه

ها قافية مكرر هاي ديگري كه در آنتكرار قافيه در اين بيت، از همة موردتوجهي مصحح )دبيرسياقي( به  بي

يگري از همين در بيت د« از كران بكران»، كه تركيب کرانكلمة  تر است؛ زيرا نه تنها خودِآورآمده، شگفت

 ! بيت ديگر چنين است:مانده است پوشيده مصححاين تكرار واضح و روشن، از ديد  شگفتا كه قصيده آمده و

 (.353هاي روي زمين/ مرا همه بنمودند از كران به كران )همو، ص رسول گفت كه بيغوله

دارد و كران بكران قطعاً  «بهازويت لي االرض فاريت مشارقها و مغار»اشاره به حديث  اخير، سراينده در بيت

 قافيه شود. 3333تواند در بيت درست است. پس دوباره نمي

نمايد و در تر مي( و مناسب351، ص3133)عنصري،  آمده است ميانولي در چاپ قريب به جاي واژۀ كران، 

قرار  کران ابلاز نظر معنايي در مق ميان (.15نيز به همين صورت آمده است )دستنويس ك، ص « ك»دستنويس 

اي وجود داشت كه حتي وهم نيز از در پيرامون خندق او بيشه»باشد؛ تر ميدارد و با معناي بيت نيز سازگار

بنابراين ضبط قريب هم از نظر قافيه و هم از لحاظ معنايي «. توانست وارد شودكران )كنارۀ( آن به ميان آن نمي

 تر است:مناسب

  بميان هرگز وهم/ بدو درون نتواند شد از كراناي كه به گرد خندق او بيشه

 :0440، بيت 077ص 



 

 

 چو ابر/ ز تيزي آتش و از مره قطرۀ باران جملهدرو سپاهي محكم چو كوه و 

در چاپ قريب به جاي باشد.در او )خندق(، سپاهي است كه مانند كوه است و حملة آن سپاه مانند ابر مي

ترجيح دارد. بايد گفت كه  جملههاي زير، بر با توجه به نمونهكه  (351، ص3133)عنصري، آمده  حملهجمله، 

 ؛از آنجمله است بيت زير از مسعود سعد در تصاوير شاعرانة ديگر سرايندگان هم سابقه دارد «حملة ابر»

 (3031، ص 3ج)مسعود سعد،  ابرتاخت چو بر حملهاي ساخت چو ابر/ بر هر شخ و كه به در غور فلك تعبيه

(. بنابراين 15آمده است )دستنويس ك، ص  حملهنيز به جاي جمله، واژۀ « ك»است كه در دستنويس  گفتني

 نويسش پيشنهادي نگارنده، همان است كه در چاپ قريب آمده است؛

 چو ابر/ ز تيزي آتش و از مره قطرۀ باران حملهدرو سپاهي محكم چو كوه و 

 

 :0670، بيت 616ص 

 نزاد كودك خرد، ژاد/ از حسن بزرگناي ماه سخنگوي من اي حور

 در سحر به دلبري شدستي استاد/ اين ساحري از كه داري اي دلبر ياد

اي كه قريب نام آن را ذكر در نسخه« نزاد»به جاي معناست. با توجه به اين ضبط، لخت دوم بيتِ نخست، بي

لحاظ معنايي با اين بيت تناسب ندارد و امّا  آمده است. نژاد از« بهزاد»دبيرسياقي، « مِ»و در نسخة « نژاد»نكرده، 

از نظر سن و » يعني« به زاد»د؛ زاد به معني سن و سال و نبايد باش« / بزادبه زاد»تصحيف هر دو « نژاد»و « بهزاد»

نژاد كه از نظر زيبايي بزرگ و از اي ماه سخنگوي حور» با اين دگرگوني، معناي بيت چنين خواهد بود:. «سال

 آمده است؛ يدرستبه اين بيت در چاپ يحيي قريب «. سال كوچكي نظر سن و

 (310، ص 3133)عنصري،  1بزاد كودك خردو  نژاد/ از حسن بزرگاي ماه سخنگوي من اي حور
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 به زاد كودك خردو  نوشته شود؛ از حسن بزرگ« به زاد»به صورت « بزاد»بهتر است در اين بيت، براي جلوگيري از اشتباه .  



 

 

 :0678، بيت 614ص 

 سيمين بر و چهره چو قمراي سرو روان و بار آن سرو قمر/ سروت قد و 

 اگر ببنددي سرو كمرماهي تو اگر بخنددي ماه از ابر/ سروي تو 

ناديده گرفتن اشكال تكرار قافيه در يك قالب چهار مصراعي، از مصحّحي كه پاي در راه تصحيح متني چون 

شك اشتباه قافية مصرع دوم در اين رباعي تكرار شده و اين بيبخشودني است. ديوان عنصري گذاشته، گناهي نا

كه در دست داشته )نسخة م(، صورتي نزديك به  ستنويسيترين ددبيرسياقي(، با اينكه قديمياست. مصحح )

اين مصرع اينگونه نوشته « م»ر تن داده است. در نسخة صورت درست را نشانگر بوده، باز هم به اين قافية مكرّ

باشد. « سيمين بر»معنا است و بايد مصحف بي« سيمين تر«. »سروت قد و بر چهره قمر سيمين تر» شده است: 

ه صورت درست آن، در چاپ قريب آمده است و شگفت است كه دبيرسياقي با اينكه چاپ قريب اين رباعي ب

است!  جايگزين آن نمودهرا  خود و صورت نادرستِ كرده در اختيار داشته، صورت درست را حذفنيز را 

 ضبط شده است: به درستي اينك آنچه در چاپ قريب

 ه قمر و سيمين برچهراي سرو روان و بار آن سرو قمر/ سروت قد و 

 (313، ص 3133ماهي تو اگر بخنددي ماه ز ابر/ سروي تو اگر ببنددي سرو كمر )عنصري، 

 

 :6816، بيت 610ص 

 از دل تو رنگبگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو/ نزدود وفا و مهر 

 تا كي نشود كبر پلنگ از دل تو/ موم از دل من برند و سنگ از دل تو

لخت دومِ بيت نخست، سياقي( به تكرار قافيه توجه نكرده است؛ رنگ، رنگ. در طبق معمول، مصحح )دبير

تناسب دارد نه با « زنگ»با « زدودن»است. عالوه بر مشكل قافية بيت،  زنگ آنچه كه بايد جايگزين رنگ گردد،

 . صورت درست در چاپ قريب آمده است؛زدايدو رنگ را كسي نمي «رنگ»



 

 

 از دل تو زنگتو/ نزدود وفا و مهر  بگرفت سر زلف تو رنگ از دل

 (313، ص 3133)عنصري، تا كم نشود كبر پلنگ از دل تو/ موم از دل من برند و سنگ از دل تو 

 :6186، بيت 600ص  

 بمجلس اندر كان بت مرا شراب دهد/ بمن نشاط و ببدخواه من عذاب دهد

 دهد صوابيكي چنانكه خدايش همي عذاب دهد/ يكي چنانكه خدايش همي 

گذشته از آن، باز هم دبيرسياقي به «. صواب»بيايد و نه « ثواب» واژۀ با توجه به معناي آن، بايد دوم در بيت

دوباره قافيه شده است؛ « صواب»بيتي،  1 سرودۀتوجه نكرده است؛ در آخرين بيت اين  شعرتكرار قافيه در اين 

 دهد. صوابشاني همي سياه و سبز و قوي است و ماه و مهرش روي/ خرد ز هر دو ن

 دارد: برتريبر چاپ دبيرسياقي گمان بيامّا در چاپ قريب، صورت درست بيت اينگونه آمده است كه 

  (311، ص 3133)عنصري، دهد  ثوابيكي چنانكه خدايش همه عذاب دهد/ يكي چنانكه خدايش همه 

 :6107، بيت 606ص 

 ت برنگ نار كه كردي رخانوگشت جان و دلم/ مرا بگ ناز اگر ز عشق تو پر

 از نظر مفهومي اشكال دارد.« پر ناز شدن از عشق كسي»

 در چاپ قريب آمده است: تصورت درس

 ي رخ تو برنگ نار كه كردگشت جان و دلم/ مرا بگو نار اگر ز عشق تو پر

ر گشته گيرد؛ آن كس كه جان و دلش از عشق پر نا، معناي جمله صورت بهتري به خود مينار به نازبا تبديل 

-نويسكه از تمامي دست« ك»همچنين در دستنويس  است منم نه تو، پس چرا رنگ روي تو سرخ شده است؟

 (.33)دستنويس ك، ص  شودديده مي نار واژۀ باشد، نيزتر ميهاي اين دو مصحح كهن



 

 

 ، پاورقي:641ص 

ن جانان من/ مرا كشت و پيچيد بر جان سر زلف مشكي» 3آغازِبا سر اي       قي در پاورقي مربوط به سرودهدبيرسيا

 آورده است:« من

 «.من از داغ دل/ ميان است زانِ تو و زانِ من ما رمانيآمده است: تو از « ميان»در لغتنامة دهخدا ذيل »

متفاوت با متن، و به صورت  يلمبا ق بندي كتاب، اين بيت رابراي به هم نخوردن صفحه دبيرسياقيظاهراً 

است  بوده  آمده نيز چاپ قريب در است. اما بايد گفت كه بيت مورد نظر آوردهدر پاورقي  چيني نشدهحروف

به آن اشاره  ، نه تنهااپ قريب را پيش روي خود داشتهچ با اين كه دبيرسياقي و (313، ص 3133)عنصري، 

چاپ قريب ديده  صورت درست كه درعالمه دهخدا را نيز بر آن ترجيح داده است.  درستنكرده، بلكه ضبط نا

 :شود، چنين است مي

 (313، ص 3133من از داغ دل/ ميان است از آنِ تو و زانِ من )عنصري،  ناز باريتو از 

 تا درستي تصحيح قريب روشن گردد؛ شودكه پيش از بيت مورد بحث آمده است، ذكر مي ياينك دو بيت

 ند زلف تو و چشم من/ بعشق اندرون هر دو برهان منابردو 

 منباران تو/ ز خونست بر زرّ  بارانشك است بر سيم ز م

 من از داغ دل/ ميان است ازان تو و زان من باري تو از ناز

باشد و نه دو « باريدن»با توجه به اين دو بيت، در بيت مورد بحث نيز بايد سخن از چگونگي و تفاوت ميان دو 

 «.رميدن»

 اند:شود كه در چاپ دبيرسياقي اصالح شدهاشاره ميهاي يحيي قريب در اين جا به دو مورد از كاستي

 :104، بيت 6ص 
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 باشد يا نه. شعرو مطلع اين . روشن نيست كه اين بيت، بيت نخست  



 

 

 شابگفتم او را چه خواهي از ايزد/ گفت عمر دراز و دولت 

 اين بيت در چاپ قريب اينگونه آمده است:

 عهد شبابگفتم او را چه خواهي از ايزد/ گفت عمر دراز و 

 30در همين قصيده، در صفحة  شباب ارد؛ چرا كهترديد بر ضبط قريب ترجيح داين بار ضبط دبيرسياقي بي

 چاپ دبيرسياقي باز هم قافيه شده است؛ 1چاپ قريب و صفحة 

 تر ز عمر شبابگفتم او را زمانه بايسته است/ گفت بايسته

خورد، بايد در پي ضبطي باشد كه با آن ايراد تكرار ميهاي كهن هرگاه مصحح به تكرار قافيه بردر تصحيح شعر

 خيزد.ه از ميان برقافي

 :1661، بيت 088ص 

 خمّش نشود راست/ هر چند همي شويد بويش نشود كم مالدهر چند همي 

 ينگونه آمده است:باشد، در چاپ قريب بدكه در وصف موي معشوق مي اين بيت

 (311، ص 3133خمّش نشود راست/ هر چند همي شويد بويش نشود كم )عنصري،  بالد هر چند همي

؛ در متون سابقه دارد  براي موي« ماليده»صفت  قريب ترجيح دارد؛ چرا كه  ضبط دبيرسياقي بر ضبط در اينجا

مثالً در تاريخ بيهقي، در داستان بر دار كردن حسنك وزير، آنجا كه بيهقي به توصيف ظاهر حسنك، هنگام شدن 

 گويد:پردازد، اينچنين ميبه سوي دار مي

زد، خلق گونه... وموزۀ ميكائيلي نو در پاي، و رنگ با سياه مياي داشت حبريبند، جُبّهحسنك پيدا آمد بي»

 (331)بيهقي، ص « بودزير دستار پوشيده كرده اندك مايه پيدا مي ماليدهموي سر 

 



 

 

  

 

 

 

 گيرينتيجه

هاي صرفي و نحوي زبان عنصري، شيوۀ با توجه به ويژگيكوشش پژوهشنده در اين پژوهش آن بوده كه 

هاي هر دو ويراست از  پردازي وي و يا با توجه بر قواعد كهن شعر پارسي مثالً قافيه و يا وزن، كاستيسخن

البته گفتني است كه با مقايسة اين دو . ودش نشان دادهديوان عنصري )تصحيح يحيي قريب و محمد دبيرسياقي( 

هاي دبير سياقي تمام موارد، بر ضبط هاي قريب در بيشتر و نزديك بهضبطتوان به اين سخن رسيد كه چاپ، مي

شود به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ايرادات قافيه و مخصوصاً قافية با بررسي اين ديوان مي همچنين ترجيح دارد.

آيد  و با تصحيح درست، شمار هاي قديم، بر اثر اشتباه كاتبان و به ويژه مصححان پيش ميمكرر در ديوان

 روند.مكرر از بين ميهاي زيادي از اين قافيه
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