
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیوان عنصري هایی ازبیت تصحیح

 

  راضیه آبادیان
 فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ادبیاتدانشجوي دکتري 

 (11تا ص  1از ص )

 5/11/41 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 41 /11/11: تاریخ دریافت مقاله
 

 چکیده
شده است، ولی به سبب آنکه  از دیوان عنصری، ملک الشعرای دربار محمود غزنوی، تا کنون دو تصحیح منتشر

در . های معتبری نیستند، در این دو تصحیح دیوان او هم ناگزیر اشتباهاتی راه یافته است های دیوان او نسخه نسخه
های یحیی قریب و محمد شود که در چاپپرداخته می اوهایی از دیوان این جستار به بررسی و تصحیح بیت

 هاهایی است که این دو مصحح از آناستفاده از همان دستنویس کاراساس . ندابه نادرست تصحیح شده دبیرسیاقی
های مورد استفادة این دو ، دستنویسی دیگر نیز که از دستنویسهااند و گذشته از آندر تصحیح خود بهره برده

های کبیشتر اصالحات بر اساس مال .به کار خواهد رفت برای رسیدن به صورت درست بیتتر است، مصحح کهن
انجام  ،پردازیبندی و صنعتهای قافیهویژه شیوه های شعر کهن فارسی، بهدستوری و معنایی و با توجه به قرارداد

 .یافته است
 

 .شناسی تصحیح قیاسی، سبکتصحیح متن، دیوان عنصری، پنجم،  ةنظم سد :هاي کلیديواژه

                                                           
 simin.abadian@yahoo.com                                                              :رایانامۀ نویسندة مسؤل مقاله.  1
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   مقدمه . 
آمده به شمار می« اوستادِ اوستادان»آن عصر پنجم است که در  ةسد مداحاز سرایندگان عنصری 

وی ظاهراً در . الشعرایی داشته استو در دربار محمود غزنوی مقام ملک (11 :1331، منوچهری)
لطان مسعود س و در روزگار پادشاهی هزاده شدبلخ  چهارم در های نیمۀ دوم سدةآغازین سال

یوان عنصری از آن دسته دواوین د .(6: 1311عنصری، ) ه استدرگذشت .ق.هـ 131غزنوی، به سال 
 ترین کهنتفاوت بین بر جای نمانده و  از آنهاهای کهن و معتبری  است که شوربختانه دستنویس

این امر کار تصحیح دیوان  .سال است 122ترین آن تنها حدود و جدید نسخۀ موجود از دیوان او
دیوان عنصری منتشر شده که  ازچاپ تا کنون دو . بسیار دشوار کرده استبر مصححان وی را 
چاپ اول، ) ها تصحیح یحیی قریبنخستین آن. هستنددچار اشکاالتی در ضبط ابیات هر دو 
این دو مصحح در تصحیح خود از  (1).(1311: چاپ اول) محمد دبیرسیاقی دیگری چاپ و (1313
 1261سال  شده در نوشته ،«م» دستنویسها ترین آناند که کهنبهره برده دستنویسچندین 
اند و نیز در را که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتههایی  در اینجا دستنویس. است ،هجری

 :آوریممی ،ها اختصاری آن ۀاند، همراه با نشانتصحیح آن دو مصحح به کار رفته

 این دستنویس)است  ق. هـ 1261سال  تاریخ پایان تحریر آن. ع القصایدمجم: «1م»
با حرف اختصاری  نویس اساس دبیرسیاقی در تصحیح دیوان عنصری است که در چاپ ویدست
 . (آمده است« م»

هـ  1111شده به سال  ، نوشته1231 ةشورای ملّی به شمارمجلس  ۀدستنویس کتابخان: «1م»
 (.آمده است« م»این دستنویس در چاپ قریب با حرف اختصاری ) ق. 

 .ق. هـ  1161عظیم خان قریب، به تاریخ العبد ۀخطی کتابخان ۀنسخ: «ق»
 ۀخالصپژوهنده قرار گرفته که مربوط به جنگی است به نام  ةدیگری نیز مورد استفاد ۀنسخ

الدین علی  الدین محمد بن شرف تقی دست بهق،  .هـ 1221 درشده  کتابت ،االفکار ةاالشعار و زبد
آمده که گهگاه در تصحیح یاریگر جنگ چندین قصیده از عنصری  در این. الحسینی الکاشانی
تر کهن نیز (1م) دبیرسیاقی دستنویس اساسِگفتنی است که این نسخه از . پژوهنده بوده است

 مقالهاساس کار در این  .شودیاد می« ک»، از این دستنویس با نام اختصاری این مقالهدر  .است
در چاپ  های مورد بحث یا بیت آن، اگر بیتدیوان عنصری به تصحیح دبیرسیاقی است و در کنار 

های ضبط در این چاپ نیز اشاره  قریب نیز آمده باشند، به صفحۀ مربوط به آن ابیات و به تفاوت
 .شود می
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 رسی ابیاتبر.  

تصحیح به اشتباه  آمده و یا تنها در چاپ دبیرسیاقی پردازیم کههایی میاینک به بررسی بیت
-هر دو مصحح در تصحیح آن دچار اشکال بوده دو چاپ، است و یا در صورت وجود در هر شده

دیگر اشتباهات و مواردی که در یک چاپ به صورت درست و در چاپی دیگر به شکل  (1).اند
 ؛(3)ای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است تر در مقاله نادرست آمده است، پیش

 :1113، بیت 122ص 
  اصل نیک از فرع نیک آید نباشد بس عجب

 

  همچنان آید پسر چون همچنین باشد پدر 
 

 معنای بیت با توجه به این (.41 :1311عنصری ) این بیت در چاپ قریب هم به همین صورت است
 آید و این عجیب نیست،اصل نیک از فرع نیک می» :ضبط نادرست و برخالف انتظار است

اگر فرع نیک از اصل نیک » شاعر باید بگوید که «!چراکه چنان پسری از چنین پدری آمده است
و در  ،که دستنویس اساس دبیرسیاقی است ،«1م»در دستنویس . «... ، عجیب نیستبیاید

 ازدر این بیت همچنین . ، به جای اصل، زاصل آمده و درست همان است(11ص)« ک»دستنویس 

 ،بنابراین .نقص شود اش بی بندی و جمله باید باشد تا بیت معنای درستی به خود بگیرید ار گشتۀ

 :بیت را بدین صورت باید پیراست
  ز اصل نیک ار فرع نیک آید نباشد بس عجب

 

  همچنان آید پسر چون همچنین باشد پدر 
 

 :1111، بیت 121ص 
  وگـــر کنـــی صـــفت خانـــۀ نگارســـتان

 

ــار     ــش تیم ــر آت ــایع ب ــود ز عب ــرون ش   ب
 

 ۀبیت در وصف خان. به همین صورت آمده است از چاپ قریب نیز 41 ۀن بیت در صفحای
 امّا در صورت درستی بیت،. لقاسم احمد بن حسن میمندی استدر عمارت خواجه ابوا نگارستان

را توصیف  نگارستاناگر خانۀ » :جواب شرط در این حالت کامل نیست معنای آن ناقص است و
ع بیرون از عبای که چه چیزیباید پرسید  «رودن میاز عبایع بیرو یمارکنی، بر آتش غم و ت

با توجه . بیت استآمده که راهگشای  برامش، بر آتشبه جای  «1م» دستنویسدر . رود می

همچنین باید به  .باشدباید  (به رامشش)برامشش مصحف  برآتش، «1م»دستنویس  به ضبط
 :با این پیشنهاد، بیت این معنی را خواهد داشت. نیز توجه کردتیمار  و شرامرابطۀ تضاد بین 

خانه را توصیف کنی، با رامش و شادی حاصل از آن، تیمار و غم از عبایع خارج  اگر این»
باز هم همراه با یکدیگر تیمار را  و خود عنصری در جای دیگری از دیوان خود رامش .«شود می

ن که مصرع دوم این بیت را با اندکی تغییر تضمی 131: 1311امیر معزی، : ؛ نیز نک111: 1361عنصری، ) آورده است

 :(کرده است
ــود     ــمنت ب ــر دش ــار از به ــه تیم ــر ن   اگ

 

  بــرامش تــو ز گیتــی بــرون شــدی تیمــار 
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 :انداین دو واژه را در کنار هم آوردههایی قطران تبریزی نیز در بیتالخیر و  ایرانشاه ابی
ــه  ــار نـــ ــ  تیمـــ ــی ورا ایـــ   ز گیتـــ

 

ــه   ــار نـ ــش کـ ــادی و رامشـ ــز از شـ   جـ
 

 (116 :1312 ایرانشاه،)                                      

  و با بخشش او خلـ   رامشبا دانش و با 
 

ــد   ــد ز درویشــی و ب ــاردورن   کیشــی و تیم
 

 (111 :1333قطران، )                                                                    

  همیشه شادی و رامش کنی مگر خـواهی 
 

  کــز آفــرینش بیــرون کنــی همــی تیمــار  
 

 (164 :همان)                                                                          

 :چنین باشددرست بیت باید  ، صورتبا این توضیحات
  وگـــر کنـــی صـــفت خانـــۀ نگارســـتان

 

ــش    ــایع برامش ــود ز عب ــرون ش ــار ب   تیم
 

 :1655، بیت 112ص 
ــردون     ــرام گ ــد اج ــه خواهن ــی ک ــو آن   ت

 

ــو   ــس تـ ــه در مجلـ ــد از کـ ــی بونـ   ادانـ
 

گان به معنی سفل ادانی (.166: 1311عنصری، )این بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است 
، به جای (31ص)« ک»امّا در دستنویس . تران است و بیت از لحاظ معنایی مشکلی نداردو کمینه

سی گاه گردون به در ادب فار. تر استآمده که با مضمون بیت نزدیک اوانیاین واژه، واژة 

 و گاه اجرام آن (1)اندهای آن غذای این خوان بودهشده است که اجرام و ستارهخوانی همانند می
های زیر، اجرام در بیت. روندهایی هستند که در یک مجلس و یا یک خوان به کار می ظرف

 :آیندبه حساب می( ممدوح)ای مجلس ، جام، شمع و سفره و مسند و مصلّآسمانی، کاسه
  گردون به مجلس تو از بهر شمع و سـفره 

 

  هم جرم مه فشانَد هم قرص خور فرسـتد  
 

 (321 :1351بیلقانی،  الدینمجیر)                                                          

  ماه است جـام بـاده و شـاه اسـت آفتـاب     
 

  ســیارگان ســواه و فلــک مجلــس شــراب  
 

 (65 :1314معزی، امیر )                                                           

  اندر آن فرخنده مجلس مطربت ناهید چرخ
 

ــاد    ــاه ب ــرم م ــاده ج ــامِ ب ــاده ج ــت ب   آفتاب
 

 (111: 1312سنایی، )                                                                   

 :اندز ستارگان آسمان به اوانیِ بلور همانند شدهدر بیتی از ناصرخسرو قبادیانی نی
 بر مفرش پیـروزه بـه شـب شـاه حلـب را      

 

ــیش    ــت اوان ــور اس ــاکیزه بل ــوده و پ   از س
 

 (145 :1311ناصر خسرو، )                                                        

. واژة ادانی کردرا جایگزین  باید اوانیبر اساس این ابیات، در بیت مورد بحث از عنصری نیز، 
 :اِناء و به معنی ظرف و آوند استاوانی جمع آنیه و آنیه جمع 

ــردون     ــرام گ ــد اج ــه خواهن ــی ک ــو آن   ت
 

  (5)کــه در مجلــس تــو بونــد از اوانــی     
 

 



 5/هایی از دیوان عنصريهایی در باب بیتیافته

 :1141، بیت 111ص 
  مباش کم ز کسی کو سـخن ندانـد گفـت   

ــد    ــارتی بکن ــتن اش ــد گف ــه خواه  از آنک

 

ــ    ــی ن ــد هم ــی بای ــم معن ــالز لف   ه باالب

ــه حــرف بگــردد زبــان مــردم الل   اگــر ب

 

باید گفت که زبان  (.111: 1311عنصری، )این بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است 
سخن گفتن  از کسی که توانِ»: گویدگردد و شاعر در این دو بیت میمردم الل به حرف نمی

معنایی دریافت شود، نه اینکه سخن گنگ  بایسته است که از لفم. کمتر مباش ندارد و الل است
انسان الل، اگرچه زبانش به حرف [ زیرا ،از انسانی که الل است کمتر نباش. ]و نامفهوم باشد

 را باید جایگزین نگردد ،بنابراین «.خواهد بیان کند د از چیزی که میکن گردد، اشارتی مینمی

. اند را بدان مضاف نکرده ردمسته و مرا مسند جمله دان اللپیداست که مصححان . کرد بگردد

. و دستنویسی دیگر که قریب نام آن را ذکر نکرده نیز آمده است« 1م»های در دستنویس نگردد
در اینجا بیت را باید بدین صورت اصالح با این توضیحات و با توجه به ضبط این دو دستنویس، 

 :کرد
ــد    ــارتی بکن ــتن اش ــد گف ــه خواه   از آنک

 

ــه حــرف نگــ    ردد زبــان مــردم اللاگــر ب
 

 
ــه زه کــرده کمــان آمــد راســت    ابــروت ب

ــت   ــد راس ــان آم ــری گم ــو دلب ــا را ز ت  م

 

  مژگانـت چـو تیـر بــر کمـان آمـد راســت      

 ای دوست تـرا پیشـه همـان آمـد راسـت     

 

امّا مصححان به  (.114: 1311عنصری، )این رباعی در چاپ قریب هم به همین شکل آمده است 
ای بزرگ چون عنصری، در گمان سرایندهبی. اندو دوم توجه نکرده تکرار قافیه در مصرع اول

، «ق»در دستنویس . شده استای که تنها دو بیت دارد، هرگز دچار ایرادِ تکرار قافیه نمی سروده

گشاید و نوشته شده است که مشکل بیت را می به تیر ترکمان،  چو تیر بر کمانبه جای 

، بیت را باید اینگونه «ق»با توجه به دستنویس  .بخشدیت میگذشته از آن، معنای بهتری به ب
 :پیراست

ــه زه کــرده کمــان آمــد راســت    ابــروت ب
 

ــت    ــد راس ــان آم ــر ت رکم ــه تی ــت ب   مژگان
 

 .همانند تیر ت رکمان استیعنی ابرویت همچون کمان به زه کرده و مژگانت 
 :3211، بیت 311ص 

  در عش  تـو پـای کـس نـدارد جـز مـن      

 گــویمبـا دوســت بـدت مــی  بـا دشــمن و  

 

ــن    ــز م ــارد ج ــوره کســی تخــم نک   در ش

 تــا هــی  کســت دوســت نــدارد جــز مــن

 

در شوره کسی / جز من هجر تو کس پای ندارد در: این رباعی در چاپ قریب اینگونه آمده است
در . نیست عش یا  هجردر اینجا سخن از درستی ضبطِ  (.141: 1311عنصری، )... تخم نکارد جز من
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ندارد در مصرع اول و چهارم تکرار شده  ۀزیرا قافی ورت باز هم این رباعی اشتباه است،هر دو ص
نیارد آمده  در دستنویسی که قریب نامش را ذکر نکرده، به جای پای کس ندارد، کس تاب. است

رباعی، نیارد، نکارد و ندارد  ۀشود و سه قافیبیت حل می ۀاست که در این صورت مشکل قافی
 :صورت درست رباعی چنین است .خواهد بود

  جــز مــن تــاب نیــارد در عشـ  تــو کــس 

 گویــم با دشمـن و با دوســت بـدت مـی   

 

ــن    ــز م ــارد ج ــوره کســی تخــم نک   در ش

 تـا هیـ  کسـت دوست نــدارد جـز مـن   

 

 :1621، بیت 111ص 
  جود را مسکن پدید آورد تا بـر پـای کـرد   

 

  مر بنـای جـود را ایـزد بـدان فـرّخ بیـان       
 

سه بیت  ۀدر قافی بیان .در چاپ قریب وجود ندارد که بیت در آن آمده است ایو قصیده این بیت

 (:البته با ایهام تناسب)پیشین آمده است 
  ای ز هر چیزی معانی، ای ز هر چیزی هنر

 

  ای زهر کاری میانه، ای ز هر علمی بیـان  
 

 (جاهمان)                                                                                           

سه بیت، به تکرار قافیه، آن هم در چنین  ۀپذیرفتن این که شاعری همچون عنصری، با فاصل
همچنین در بیت مورد بحث، که سخن از سخاوت . چندان معقول نیست دهددر آسانی، تن  ۀقافی

است به  بنان درست ةواژ. ری ندارداز نظر معنایی با بیت سازگا بیانممدوح و جود وی است، 

 جناس)که در همان مصرع آمده است، سازواری آوایی  بنا با بنان. انگشتان دستمعنی سر

توان ی دیگر از عنصری نیز میرا در بیت( مجاز از دست)ارتباط جود و انگشتان  .نیز دارد( مذیّل
 :دید

  اگر چه جود و سـخاوت ز قـدر بـر فلکنـد    
 

  ت اوسـت جـود و سـخا   فرود سایۀ انگشـ  
 

 (1: همان)                                                                               

توان دید در شعر سرایندگان دیگر نیز می را بنانآیی دو واژة جود و یا سخاوت با همهمچنین با

 :شویمکه برای نمونه در اینجا چند مورد از آنها را یادآور می
  ای است سخاوت بنان اینش عرازچو جامه

 

  چو خاتمی است شجاعت سنان آنش نگین 
 

 (331 :1333 قطران،)                                                                              

ــرح    ــل ف ــع فض ــو عب ــان ت ــره»از بی   «ف
 

ــل     ــود کحیـ ــم جـ ــو چشـ ــان تـ   وز بنـ
 

 (45 :1311الفرج رونی، ابو)                                       

  هـزار سـیف بــود در سـنان او گـه جنــگ    
 

ــود     ــه ج ــان او گ ــود در بن ــن ب ــزار مع   ه
 

 (135 :1314امیر معزی، )                                                      

ــاکی   ــب را ح ــرار غی ــو اس ــان ت ــی بی   زه
 

ــیر     ــود را تفس ــات ج ــو آی ــان ت ــی بن   زه
 

 (151 /1: 1316 انوری،)                                                   



 7/هایی از دیوان عنصريهایی در باب بیتیافته

 :بیانباشد و نه  بناندرست بیت باید  ۀبنابراین قافی
  جود را مسکن پدید آورد تا بـر پـای کـرد   

 

  مر بنـای جـود را ایـزد بـدان فـرّخ بنـان       
 

  (.طور پایینس: نک)مصحح در تصحیح بیت دیگری نیز دچار همین اشتباه شده است 
 :1111، بیت 323ص 

  اگـــــر گـــــوهر فشـــــانی روز رادی  
 

ــا    ــو دریـ ــه تـ ــود کـ ــب نبـ ــانیعجـ   بیـ
 

ایراد این بیت تکرار قافیه . در چاپ قریب وجود ندارد ای که این بیت در آن آمده استدهقصی
در پنج بیت پیش از این . هماهنگی معنای مصرع دوم و ربط آن با مصرع اولاست و همچنین نا

 :ت، بیان بار دیگر، به این صورت قافیه شده استبی
ــت   ــی اس ــوز لفظ ــی مرم ــوانمردی یک   ج

 

  بیــــانی مــــر آن مرمــــوز را شــــرح و 
 

 (جاهمان)                                                                   

دریا بنان باشد باید ممدوح در روز رادی و سخاوت می. ، بیان باید گشتۀ بنان باشد1111در بیت 
تشبیه بنان به دریا، یا سنجش این دو . زیرا وصف سخاوت اوست و نه فصاحت او ،و نه دریا بیان

با هم، در دیوان شاعران دیگر نیز به فراوانی نمود دارد که در اینجا به آوردن چند نمونه از آنها 
 :شوداکتفا می

 شعر بیـت اول  بقا ندارد پیش بنان تو دریا
 

  د پـــیش ســـنان تـــو تنـــینپدیـــد نایـــ 
 

 (141 :1333قطران تبریزی، )                                

 شـعر بیـت اول   قبلۀ تو اختر جـوزا رکـاب  
 

ــان    ــا بنـــ ــوهر دریـــ ــدوة او گـــ   قـــ
 

 (12 :1311سلمان ساوجی، : ؛ نیز نک311 :1315خاقانی، ) 

 : چنین استصورت درست بیت را  ،بنابراین
  اگــــر گــــوهر فشــــانی روز رادی  

 

  بنــانیعجــب نبــود کــه تــو دریــا     
 

زیرا تو دریا بنان هستی  ،افشانی نیز بکنی، عجیب نیستی و بخشندگی گوهراگر در روز جوانمرد
 [.و در دریا گوهر فراوان است]

 :1465، بیت 122ص 
  بیش از ملکان فضلش و عصرش پس از ایشان

 

ــدم     ــل مق ــد و از فض ــؤخر ش ــر م   از عص
 

 پیش امّا واژة درست (.136: 1311عنصری، )نیز به همین صورت آمده است این بیت در چاپ قریب 
س تو از نظر زمان مؤخر شدی و پ»  :یدگومیچنین چون سراینده در مصرع دوم  ،بیش و نه است

بیش »اگر چه در فضل  «.ای و پیش از دیگرانیل مقدم شدهولی از نظر فض ،از دیگران آمدی
که در  پسبا  پیشتضاد به  امّا با توجه ،است« پیش بودن»فضل  درتر از معمولظاهراً « بودن
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در اینجا دو بیت از  .درست است گمان پیش ، بیشود دیده مینیز  مقدمو  مؤخرمیان مصرع دوم 
 :آوریم برای مستند کردن این توضیح میرا ناصرخسرو قبادیانی و سنایی غزنوی 

  به فضل کوش و بدو جوی آب روی ازآنک
 

  به مال نیست به فضل است پیشی و سوسی 
 

 (361 :1311ناصرخسرو، )                                                                          

ــه    ــه درمگان ــو ب ــر ت ــی  گ ــا پیش   ای ز م
 

ــیم    ــی پیش ــل و مردم ــه فض ــو ب ــا از ت   م
 

 (1215 :1312سنایی، )                                                

 :باید باشدپس ضبط درست بیت اینگونه 
  از ملکان فضلش و عصرش پس از ایشان پیش

 

ــدم     ــل مق ــد و از فض ــؤخر ش ــر م   از عص
 

 :1111، بیت 135ص 
ــه     ــار ن ــوا ب ــر ه ــت و زو ب ــاد اس ــو ب   چ

ــد نقــــاب  ــاد باشــ ــوه را بــ ــرا کــ  چــ

 

ــار گــران   ــر خــاک ب   چــو کــوه اســت و ب

 چـــــرا بـــــاد را کـــــوه دارد عنـــــان

 

این دو بیت در وصف  (.111 :1311عنصری، )ر چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است بیت د
امّا . همچون باد استو شتاب مرکب ممدوح است که در درشتی و سنگینی چون کوه و در تندی 

و اینکه باد نقاب باشد  روشن نیستنقاب و مصرع اول آن  ةو ربط بین واژمعنای بیت دوم 
چاپ  در« 1م» دستنویسی که قریب نامش را ذکر نکرده و نیز در ویسدستندر . معنی است بی

نقاب، رکاب آمده است که هم با معنای ، به جای (11ص)« ک»نیز در دستنویس دبیر سیاقی و 
آیی رکاب و عنان در شعر  باهم .دارد در مصرع دوم هماهنگی تر است و هم با عنانمصرع سازگار

 .قدیم فراوان است
تر نوشته در رکاب کمی کشیده« ر»حرف اگر کال بیت از اینجا آغاز شده باشد که شاید اش     

وار و به خط نستعلی  بنویسند را دایره« کا» حرف کاف در بچسبد و نیز اگر« ک»حرف شود و به 
، بسیار شبیه به (باید به این خط نوشته شده باشند متأخر عنصریهای که همگی دستنویس)

و این  در نظر گرفته شود« قـ»و یا « نـ»به جای نقطۀ « کا» یژه آنکه سرکجو ؛ بهشودنقاب می
شده  و یا اشتباه خواندن مصححان کاتباننوشتن خواندن و اشتباه اشتباه  موجبتواند  میامر 
 .باشد
بسیار  باشد ا هم آمدهب باد و کوه و رکاب و عنان ها همانند بیت مورد بحث،ابیاتی که در آن     

، اشاره باشند ترنزدیککمی که با عصر عنصری  در  اینجا به چند نمونه از آن موارد،. ستافراوان 
  :شود می

  رکـاب گشـت  با کـوه حـزم بابـت او هـم    
 

ــم    ــب او ه ــزم باق ــاد ع ــا ب ــادب ــان فت   عن
 

 (31 :1311، سید حسن غزنوی)                                          

ــاب  ــداری رکـ ــوه ار بـ ــو کـ ــد چـ   بجنبـ
 

  بوـــرد چــــو بــــاد ار بــــرآری عنــــان  
 



 3/هایی از دیوان عنصريهایی در باب بیتیافته

 (511 /1  :1361 مسعود سعد،)                                

  کوهی بود چـو شـاه کنـد پـای در رکـاب     
 

  بادی شود چو شـاه زنـد دسـت در عنـان     
 

 (516 :1314، امیر معزی)                                                            

 :گونه باشدترجیح دارد و بیت باید این نقاب بررکاب ضبط  اتبا این توضیح
  رکــــابچــــرا کــــوه را بــــاد باشــــد 

 

  چـــــرا بـــــاد را کـــــوه دارد عنـــــان 
 

 :1542، بیت 113ص 
  چون برابر چشم با مژگان سر افرازد همی

 

  راست گویی راند شاه شرق تیر اندر کمان 
 

که  مصرع نخست این بیت. یب نیامده استدر چاپ قر ای که بیت در آن آمدهیت و قصیدهاین ب
هر چه در مصرع اول گفته  .مفهوم استپریشان و نا معشوق است و گریز به مدح پادشاه توصیف
 ست؛ تیر باید مژگان معشوق و کماندر مصرع دوم به تیر و کمان سلطان همانند گشته ا شده

خالی  «و»در این مصراع، جای یک  و است بر ابرو ۀگمان گشت بی بنابراین برابر. ابروی وی باشد
 :استباید پیرین صورت دبا این توضیح، بیت را ب. است

  چشم با مژگان سـرافرازد همـی   بر ابروچون 
 

  راست گویی راند شاه شرق تیر اندر کمان 
 

 :1616، بیت 116ص 
  زیر فرمان تو بادا تا جهان است این چهـار 

 

  نخیر بخش و ملک دار و شاد باش و کام را 
 

 : در خود دیوان عنصری آمده استباز هم چیز بخشیدن . چیز باشد ۀخیر باید گشت
ــز  ــه شــادی در کــریم چی   بخــش اســتب

 

ــت     ــار اس ــیم و بردب ــدر حل ــم ان ــه خش   ب
 

 (11 :1363عنصری، )                                                       

چیز  مردمان را بخوان و بنواز و» :را دید« بخشیدنچیز »توان ترکیب  نیز می عبری ۀنام تاریخدر 

. است عنصری، چیز بخشیدن بسیار معمول بوده ةدر دور (111/ 1: 1312بلعمی، )« بخش و خشنود کن
 :روزگار ویی از شاعران همیاهاینک نمونه

ــز  ــدیش نیـ ــی مینـ ــه گفتـ ــد کـ   ازآن بـ
 

ــز   ــش چیـ ــش را بخـ ــه درویـ   وز اندیشـ
 

 (111 /6  :1316، فردوسی) 

  چـــو بخشـــی بارزانیـــان بخـــش چیـــز
 

ــز    ــیار نیـ ــو بسـ ــانی تـ ــدر نمـ ــه ایـ   کـ
 

 (331 /1 :همان) 

  بســـیارچیـــز  بـــرادر گفـــت شـــاها  
 

ــار   ــه دین ــه شــهرو بخــش و بفــریبش ب   ب
 

 (13: 1314فخرالدین اسعد گرگانی، ) 

  به دست از چیز بخشیدن به تیغ از کینه آهختن
 

  رم به جام از بادة روشن، به جان از مدت بی 
 

 (111 :1312مدبری، منشوری سمرقندی، نقل از ) 

 :کندضبط زیر را برای این بیت پیشنهاد می نگارندهها، با توجه به این نمونه
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  زیر فرمان تو بادا تا جهان است این چهـار 
 

  بخش و ملک دار و شاد باش و کـام ران چیز  
 

 :1165، بیت 323ص 
ــای   ــدر نگنجــد پیشــی از ج ــای ان ــه ج   ب

 

ــو  ــانی   ت ــیش از جه ــان پ ــدر جه   ئی کان
 

با توجه به این ضبط، . ای که این بیت در آن آمده است، در چاپ قریب وجود نداردبیت و قصیده
گره معنایی  ،آوردن بیشی به جای پیشی و بیش به جای پیشامّا با  ،معنای بیت مغشوش است

ولی تو  ،گیردای نمیتر از جای خود باشد، در آن جچیزی که بیش» :گرددبیت گشوده می
بیت را اینگونه اصالح با این توضیح،  «.ایبا اینکه بیش از جهانی، در جهان جای گرفته( ممدوح)

 :کنیممی
  از جــای بیشييیبــه جــای انــدر نگنجــد 

 

ــان    ــدر جه ــوئی کان ــانی بييیشت   از جه
 

 :1111، بیت 323ص 
  اگــر حــ  عمــرة دیــن اســت حقــی     

 

ــانی      ــت ج ــزدان اس ــر ی ــان ام ــر ج   وگ
 

معنای درستی را  دین ةعمر .در چاپ قریب وجود ندارد ای که این بیت در آن آمده استدهقصی
را  دین ةعمدترکیب . به معنی اساس و پایه ،باشد عمده ۀگشتباید  عمره و رسانددر این بیت نمی

 :ودش اشاره می هاآناز برای نمونه به چند مورد اینک . توان دید در دیوان شاعران دیگر نیز می
  بر پنج عمده بودی دین را اساس و اکنون

 

  تا تو عماد دینی شـد شـش همـه معظّـم     
 

 (336 /1ج :1316 انوری،)                                                                      

ــو    ــک ابـ ــن و ملـ ــدة دیـ ــمعمـ   القاسـ
 

  کـــه بیاراســـت روی ملـــک بـــه دیـــن 
 

 (636 /1 :1361 مسعود سعد،)                                   

ــیخ ــدی  ش ــدوة ه ــن ق ــدة دی ــه عم   االئم
 

ــام صــدر  ــی ان   الشــریعه حجــت حــ  مفت
 

 (321 :1315خاقانی، )                                                        

ــل   ــد اجـــ ــالم و عمیـــ ــید عـــ   ســـ
 

ــو    ــن ابـ ــک و دیـ ــدة ملـ ــیعمـ   االعلـ
 

 (116 :1311 الفرج رونی،واب)                          

 :زیر است صورتکند، آنچه پژوهنده برای این بیت پیشنهاد میبا این شواهد و توضیحات، 
  دیــن اســت حقــی   عمــدة اگــر حــ  

 

ــانی      ــت ج ــزدان اس ــر ی ــان ام ــر ج   وگ
 

 :1616، بیت 155ص 
  سرو و مه و بنفشـه ببسـتان بهـل کـه او    

 

  ماهی است پُربنفشه و سروی است پُرکنار 
 

. کنار بسیار غریب استسروِ پر (.111: 1311عنصری، )در چاپ قریب هم ضبط به همین صورت است 
 :باشد بر کنار ترکیب درست باید

  سرو و مه و بنفشـه ببسـتان بهـل کـه او    
 

  کنار بربنفشه و سروی است  (6)ماهی است پر 
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 :3115و  3111، بیت 335ص 
  فعـال درنـگ آتـش  تو جهان دیگری جوهر

 فهـم زینت، تیـز دولت، زهرهعلعت، مهرماه

 

  صولت، هم تو هفتی هم چهارنفع و بادآب 

 دمـار  آفـت و کیـوان   اخالق و بهرام مشتری

 

و هفت ( عناصر اربعه)در این دو بیت شاعر به چهار عنصر . این رباعی در چاپ قریب نیامده است
 فهمتیرگشتۀ قطعاً  فهمتیزو . اره دارداش( جیس و کیوانماه، تیر، زهره، آفتاب، بهرام، بر)سیاره 
-چه در قسمت حروف) ترجمان البالغهدر  این رباعی .باشدتیر یکی از هفت سیاره میزیرا است؛ 

 تیر واژة نیز (113 ،13: 1361دویانی، را) و در آنجااست هم آمده ( چینی شده و چه در قسمت عکسی
 :گونه ویراست بیت را باید بدین .شود دیده میبه روشنی و وضوح 

  فهمتیرزینت، دولت، زهرهعلعت، مهرماه
 

  مشتری اخالق و بهرام آفت و کیوان دمار 
 

 :3123، بیت 331ص 
  بلبـــل همـــی ســـر آیـــد چـــون باربـــد

 

ــالینوس   ــی و جـ ــل رومـ ــالوس و قفـ   قـ
 

 قفلنام نوا و لحنی است در موسیقی و  قالوسو  جالینوس. این بیت در چاپ قریب نیامده است
غلط  (.قالوس و قفل رومیجالینوس، ذیل  :1311، دهخدا)نام لحن پانزدهم از سی لحن باربد است  ومیر

 :صورت درست بیت اینچنین است. نیاز از توضیح استبیت واضح و بی
ــی   ــل همـ ــرایدبلبـ ــد  سـ ــون باربـ   چـ

 

ــالینوس   ــی و جـ ــل رومـ ــالوس و قفـ   قـ
 

 :3243، بیت 316ص 
ــدانک     ــاز ب ــاط س ــب نش ــدایگانا امش   خ

 ه صورت شـجری و ز خفچـه او را بـرگ   ب

 

  پدرش ز آهن بودست و مادرش حجر است 

 که از عقی  و ز یاقوت بار آن شـجر اسـت  

 

 :بیت دوم در تصحیح قریب بدین شکل آمده است
  او را بــرگ حقّــه زرّبــه صــورت شــجری 

 

  که از عقی  و ز یاقوت بار آن شجر اسـت  
 

 (122: 1311عنصری، )                                                                   

حقه و متن تصحیح استاد : اصل»: دبیرسیاقی در پاورقی مربوط به این بیت آورده است
در اند؛  به عور کامل صورت درست بیت را نیاورده مصححاما هی  یک از این دو . «دهخداست

خفچه به معنی ) حقّه، خفچهیب به جای آورد و در چاپ قر زرّ باید وزچاپ دبیرسیاقی به جای 

ذیل  :1311 دهخدا، ←)« ز خفچه و»آمده و نه « زرّ خفچه» نیز دهخدا ۀلغتنامدر  .(شوشۀ عال و نقره

به کار رفته « زرّ خفچه»ها همچنین دو بیت دیگر نیز از عنصری وجود دارد که در آن (.خفچه
 :است

  چون سیم سـفچه شـاخ درختـان جویبـار    
 

  خفچــه بــرگ درختــان بوســتان چــون زرّ 
 

 (122 :1311؛ عنصری، 311 :1361عنصری، )                                    
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 دیوان عنصریری آمده که در صبه نام عن (ذیل خفچه: 1311) دهخدا ۀلغتنامبیت دیگری نیز در 
 :موجود نیست

ــه   ــون حقّـ ــی چـ   ای از زرّ خفچـــهیکـ
 

  ای بینـــی ز عنبـــریکــی چـــون بیضــه   
 

 :شود دیده می زرّ خفچهترکیب روزگار عنصری است، در دیوان فرخی نیز که هم
  رنگچو زر خفچه همه پشت و برش آتش

 

  اشـکال  چو نخل بسته همـه سـینه دایـره    
 

 (116 :1311فرخی، ) 

 :آمده دهخدا ۀلغتنامهمان است که در  بیت صورت درستبنابراین 
  خفچـه او را بـرگ  زرّ به صورت شـجری  

 

  که از عقی  و ز یاقوت بار آن شجر اسـت  
 

 :3333، بیت 352ص 
  شکرک از آن دو لبک تو بچنم اگر تو یله کنی

 

  پسرک تو کی بزنمت بودر اگر گلـه کنـی   
 

گفتنی است که این بیت در . معنی مصرع دوم روشن نیست. این بیت در چاپ قریب نیامده است
 :شمس قیس چنین آمده است المعجمِالخط رسم

  شکرک از آن دو لبک تو بجنم اکر تو یله کنی
 

  بسرک تو کی بزنمت ببذر اکر تو کله کنی 
 

 (11 :1362، شمس قیس)                                                                            

به صورت  گلهاکر، به صورت  بذر، اگربه صورت ( پدر)=  پذرالخط که در این رسمظاهراً ازآنجا
باشد، پسرک باید هم  بسرکاست که  برده آمده است، مصحح گمان جنمبه صورت  کله، و چنم

یعنی سوگند به  به سرک تویا  بسرک توامّا . شود چه در این صورت با پدر هم تناسب برقرار می
  .زنمکنی، تو را میگله  [ از من] پدرت بهسر تو؛ به سر تو سوگند که اگر 

برای تکمیل  کوتاهن مصرع نخست و دوم با هم فرق دارند؛ مصرع دوم یک هجای همچنین وز
پس این ضبط زیر بر  .ست که از مصراع دوم جا افتاده استا «تو» ةو آن واژ. وزن الزم دارد

 :ضبط دبیرسیاقی ترجیح دارد
 شکرک از آن دو لبک تو بچنم اگر تو یله کنی

 

 

 اگر تو گله کنی تو کی بزنمت به پدر( به سرک)بسرک  

 .توان دید نیز می المعجمهای دیگری از  صورت درست را در چاپ
 

 نتیجه
هایی از دیوان عنصری در دو چاپ مختلف از این دیوان  تصحیح بیت در این پژوهش آمدهآنچه 

های با توجه به ویژگیها  این بیت تصحیح. است (تصحیح یحیی قریب و محمد دبیرسیاقی)
مثالً  ،قواعد کهن شعر پارسی بهپردازی وی یا با توجه سخن ةعنصری، شیو نِصرفی و نحوی زبا
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با بررسی این دیوان  .و نیز بر اساس شواهدی از نظم کهن انجام گرفته است قافیه و وزن،
عنصری، بر مکرر در دیوان  ۀشود به این نتیجه رسید که بیشتر ایرادات قافیه و مخصوصاً قافی می

این و با تصحیح درست، شمار زیادی از   آمده استمصححان پیش  نیزو  ابر اشتباه کاتبان
 .دروهای مکرر از بین می قافیه
 

 نوشت پی
شاه قاجار  کم یک چاپ سنگی نیز از دیوان عنصری وجود دارد که در زمان سلطنت ناصرالدین جز این دو، دستِ. 1

 (.31: 1311عنصری : نک)به عبع رسیده است 
، «هایی از دیوان عنصریتصحیح بیت»: ای از نگارنده در همین زمینه به چاپ رسیده است هتر، مقال پیش. 1

شمارة ) 1343، تابستان (مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان) فارسی ادب شناسی متن فصلنامۀ
 (.111 –123: 11، پیاپی 1
 آئینۀ میراثاز سال دوازدهمِ مجلۀ  36ضمیمۀ شمارة  ،«مقایسۀ دو چاپ دبیرسیاقی و قریب از دیوان عنصری». 3
 (.32- 1: 1343سال )
 :مثالً این بیت سوزنی. 1

 هست آسمان چو سفره و خورشید همچو قرص    انجم چو گوز  و مه چو پنیر اندر آسمان
 (115: 1331ی، سوزن)                                                                                   

در بیتی از قاآنی مضمونی بسیار نزدیک به این بیت آمده است و با اینکه سراینده از سرایندگان متأخر است، امّا ازآنجا که . 5

ویژه در به کار بردن کلمات مورد استفادة آنان و مضامین آنان بسیار مصرّ و تواناست، در اینجا  در پیروی از سبک پیشینیان، به
 (613: 1363قاآنی، )افالک قدورند و مه و مهر اوانی    / قدر که در مطبخ جودشآن صدر فلک: شویمرا نیز یادآور میآن بیت 

 .باشد بسیار زیاد است براز نظر نگارنده، احتمال اینکه این کلمه هم مصحف . 6
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