مقايسة دو چاپ از ديوان عنصري


راضیه آبادیان

چكيده
این پژوهش اختصاص دارد به سنجش دو تصحیح از دیوان عنصري :یکی تصحیح یحیيی
قریب كه نخستین چاپ آن به سال 3191ش ،و دیگري كار محمد دبیرسیاقی كه در سيال
3139ش انتشار یافته است .نگارنده میكوشد با توجه به دستنویسهاي گوناگونِ این دیوان
و با توجه به سبك عنصري و همروزگارانش و نیز با آوردن شواهدي از نظم و نثر ،به این
سنجش و مقایسه بپردازد و درستی و یا نادرستی برخيی تصيحیحاتِ ایين دو مصيحح را
نشان دهد.
کليدواژهها :دیوان عنصري ،تصحیح ،یحیی قریب ،محمد دبیرسیاقی

 دانشييجوي دكتييري زبييان و ادبیييات فارسييی پژوهشييگاه علييول انسييانی و مطالعييات فرهنگييی/
Razie.abadian@yahoo.com

 /8آينة ميراث ،ضميمة  ،63ويژۀ نقد

پيشگفتار
ابوالقاسم حسنبن احمد عنصري (ف 313ق) از بيزر تيرین سيرایندگان روزگيار
غزنویان و ملكالشعراي دربار بوده كيه جياه و مقيال و كامیيابی وي زبيانزد دیگير
سرایندگان در دورههاي گوناگون ادب فارسی بوده است؛ اما متأسفانه تا كنون نسخۀ
كاملی از دیوان این شاعر بزر

به دست نیامده است.

از آنجا كه تمامی نسخههاي موجود از دیوان عنصيري ،بسيیار جدیيد و متياخر
است ،تصحیح سرودههاي این سراینده كاري دشوار خواهد بود .تا كنون دو مصيحح
به این امر دست زدهاند .آنچه در این پژوهش خواهد آمد ،سنجشی اسيت میيان دو
چاپِ این دیوان :چاپ نخست ،تصحیح دكتير یحیيی قریيب ،بيه سيال 3191ش ،و
دیگري تصحیح دكتر محمد دبیرسیاقی به سال 3139ش .در آغاز ،گفتن ایين نکتيه
ضروري است كه هر دوي این چاپها كاستیهاي فراوانی در تصيحیح درسيت ابیيات
دارند؛ به طوريكه یافتن حتی یك قصیدۀ تندرست و بیاشکال در این دیوان ،كاري
است دشوار .هدف از این پژوهش ،نشيان دادن زمینيههياي لززشيهاي مصيححان و
برتري نسبی چاپ قریب بر چاپ دبیرسیاقی است؛ و نیز توجه دادن به این نکته كيه
حتی با وجود ناقص بودن دستنویسها و نادرستی و كماعتباري آنها ،با به كيار بيردن
مهارتهاي فنی و توجه به دانش عروضی و علم قافیه و همچنین انس گرفتن با سبك
عنصري و دیگر همروزگارانش ،چون فرخی و منوچهري ،میتوان گيره بسيیاري از
این ابیات آشفته و درهم و بیمعنی را گشود و به ابیاتی اسيتوارتر و نزدیيكتير بيه
سبك عنصري راه یافت.
چنانکه گفته شد ،در هر دو تصحیح ابیات نادرست بیشماري دیده میشيود اميا
آنچه بیش از همه خوانندۀ آگاه به اصول ادبی را میآزارد ،فراوانی تکيرار قافیيه در
دیوان این شاعر سرشناس است .با بررسی بیشتر و بهتر این دیوان میشيود بيه ایين
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نتیجه رسید كه بیشتر ایرادهاي قافیه و مخصوصاً قافیۀ مکرر در دیوانهاي قدیم ،بير
اثر اشتباه كاتبان بوده كه از نظر مصححان به دور مانده است و با تصيحیح درسيت،
شمار زیادي از این قافیههاي مکرر از بین میرود.
نگارنده در این پژوهش ،گذشيته از دستنویسيهایی كيه قریيب و دبیرسيیاقی در
اختیار داشتهاند ،از منبع دیگري نیز بهره برده كه كهنتر از همگیِ آن دستنویسهاست.
این متن موسول به خالصةةاالشيعار و زبيدةاالفکيار ،نوشيتۀ تقيیاليدین محميدبن
شرفالدین علی الحسینی الکاشانی است كه تاریخ كتابت آن به 3007ق میرسيد و
از كهنترین نسخۀ مورد استفادۀ دبیرسیاقی (در نوشتۀ حاضر ،نسخۀ م) قدیمتر است.
این دستنویس كه در این مقاله آن را ك مینامیم ،به شمارۀ  979در كتابخانۀ مجلس
شوراي اسالمی نگهداري میشود.
سنجش دو چاپ
اشکاالت تصحیح دبیرسیاقی بیشتر مربوط است به ابیاتی كه فقط در نسخۀ م آمده و
قریب آن را در اختیار نداشته است .هرجا قصیدهاي تنها در چاپ دبیرسیاقی آميده،
معموالً با بیتهایی پر از اشکال ،بیمعنی و گنگ روبهرو هستیم .در حقیقت ،با وجود
چاپ قریب ،در بسیاري موارد ،از بروز اشتباهات پیدرپی در تصيحیح دبیرسيیاقی
جلوگیري ش ده است و آنجا كه خودِ دبیرسیاقی مجبور به تصحیح سرودهاي شده كه
در چاپ قریب نیامده ،دچار لززشهایی گشته است كه نگارنده در مقاالت دیگري به
آنها خواهد پرداخت؛ اینجا هدف فقط سنجش و مقایسۀ كاركرد ایين دو مصيحح در
تصحیح بیتهایی است كه هر دو در اختیار داشتهاند .البته بزر ترین ایراد در تصحیح
دبیرسیاقی مربوط به اشکاالت قافیهاي و گاه نارساییهاي وزنی است .در چاپ قریب
هم تکرار قافیه وجود دارد ،اما در چاپ دبیرسیاقی ایين اشيکال تقریبياً در تميامی
قصیدهها و حتی در بسیاري از رباعیها دیده میشود .در بیشتر مواردي هم كه ضبط
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دبیرسیاقی بهتر از ضبط قریب مینماید ،باز ضبط چاپ قريب ،اشكال قافيه و وزن
و معنا ندارد ،منتها ذوق ادبی و آشنایی با سبك عنصري موجب ترجیح آن دسته از
بیتهاي ضبطِ دبیرسیاقی میشود؛ زیرا كمتر پیش میآید كه قریب دچار اشتباهاتی از
این دست شده باشد .همانطور كه گفته شد ،ایرادهاي قریيب ،عمومياً بيه دلیيل در
دست نداشتن نسخۀ م است كه دبیرسیاقی در اختیار داشته است.
به نظر میرسد ابیات در چاپ قریب معموالً معناي قابل قبولتري دارند .قریيب
براي توجیه اوزان و قوافی معیوب استداللهایی كرده كه شاید معضل را حيل نکيرده
باشد ولی دبیرسیاقی حتی متوجه این اشکاالت نشده و در پی رفع آنهيا برنیاميده و
حتی گاه بیتی را كه بهدرستی در چاپ قریيب آميده ،بيا دگرگيون سياختن آن ،بيه
صورت غلط آورده است!
دبیرسیاقی تنها در چند مورد در پانویس به قوافی مکرر اشاره كرده است 3،و این
نشانگر آن است كه براي مصحح ،موضوع تکرار قافیه مهم بيوده و وي از آن دسيته
كسان نیست كه تکرار قافیه را در سرودههاي سيرایندگان پيیش از حمليۀ مزيول اميري
عادي میپندارند .پس این پرسش پیش میآید كه چرا در دیگر موارد ،به این قافیههياي
مکرر كه به فراوانی در تصحیح وي دیده میشود ،اشارهاي نکرده است؟ حتيی در ميورد
قوافی مکرر در قصیدهاي واحد ،مصحح فقط به یکی از آنها در پيانویس اشياره كيرده و
بقیه را نادیده گرفته است .او همچنین پس از پی بردن به تکرار قافیه در همان چند موردِ
انگشتشمار ،در پی رفع آن برنیامده و تنها در یك مورد ،آن هم در پاورقی نوشته است:
«قافیه مکرر شده است .شاید :سکر» (عنصري ،دیوان ،3171،ص .)339

نیز در بخش «قطعات و ابیات پراكندۀ قصاید» دو بیت ذكر شده كيه هير دو قيبالً در
میان قصاید آمدهاند ،اما مصحح این موضوع را به یاد نداشته است .یکی از آنها بیت زیير
است:
 .3با این عبارت« :كذا؟ قافیه مکرر است».
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به یك خدنگ دژآهنگ جنگ داري تنگ
تو بر پيلينگ شخ و بر نيهينگ دریيابيار

مصحح در پاورقی یادآور شده كه این بیت را در فرهنگ سروري و فرهنگ اسيدي
یافته است؛ در حالی كه در متن دیيوانِ ویراسيتۀ خيودِ او ،در قصيیدهاي بيا مطليع
«چهارپایی كش پیکر از هنر هموار /نگارگر ننگارد چو او بخامه نگيار» در صيفحۀ
 339این بیت وجود دارد.
بیت دیگر این است:
اگر نه تیمار از بهر عاشقت بودي

برامش تو ز گیتی برون شدي تیمار

كه این بیت نیز در متن دیوان ،در همان قصیده و در صفحۀ  331آمده است.
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گاه نیز در دادن اختالف دستنویسها و یا شمارۀ صفحاتِ برخی ضبطها یا مواردي
از این دست ،اشتباهاتی از دبیرسیاقی دیده میشود (عنصري ،دیوان ،3171 ،ص  ،5كه
«شاگرد» را به جاي «شاگردي» آورده؛ ص  93كه اختالف نسخۀ ب را كه در زیرنيویسِ
چاپِ قریب آمده ،ذكر نکرده است؛ ص ،11اختالف ضبط قریب را به اشيتباه آورده اسيت؛
ص  19كه باز هم اختالف نسخۀ ب را كه در زیرنویسِ چاپِ قریب آمده ذكير نکيرده؛ ص
 33كه به جاي «احجار»« ،اعجار» آمده است؛ ص  ،339آوردن «غرور» به جاي «عزّ» و
ذكر نکردن اختالف در نسخههاي دیگير (واژۀ فخير)؛ ص  ،315نیياوردن اخيتالف چياپ
قریب در زیرنویس شمارۀ  9و بسیاري موارد دیگر).

البته یادآوري این نکته ضروري است كه دیوان عنصري به تصحیح دبیرسیاقی از
حیث دربرداشتن ابیات بیشتري از عنصري و استفاده از یك نسخۀ كهنتر (نسخۀ م)
كه یحیی قریب آن را در اختیار نداشته است ،بر چاپ قریب برتيري دارد .همچنيین
ترتیب ابیات در چاپ دبیرسیاقی و نظم فهرسيتها و توضيیحات گهگياهی در ميورد
برخی ابیات ،بسیار بهتر از چاپ قریب است؛ مثالً دبیرسیاقی در چاپ خود ،بیتهایی
 .9البته در آنجا ،به جاي عاشقت ،دشمنت آمده است.
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را كه از فرهنگها و كتابهاي بالغی یا تذكرهها یافته ،با ذكر علت آمدن آن بیتها در آن
كتب ،در زیرنویسِ صفحۀ مربوط به آن ابیات آورده است؛ مثالً در ترجمانالبالغيه،
در تجنیس یا در فرهنگ اسدي به شاهد لزت شمان و . ...ولی یحیی قریب به برخی
از این ابیات تنها در مقدمه اشاره كرده است( .عنصري ،دیوان ،3133 ،ص 1ي.)3
گذشته از این ،قریب نال هشت دستنویس را كه در تصحیح دیيوان از آنهيا بهيره
برده ،به گفتۀ خودش ،به خاطر پرهیز از «اطالۀ كالل» نیاورده و از ذكير ویژگیهياي
آنها خودداري نموده است (همان ،ص  )11و نیز در پاورقیها هيم آنجيا كيه ميتن بيا
نسخهها تفاوت دارد ،تنها واژه یا واژههاي متفياوت را آورده و در بیشيتر ميوارد از
گفتن نال نسخۀ حاويِ هر ضبط پرهیز كرده است.
اما با تمال این بی نظمیها و آشفتگیها ،از نظر استواري ابیات ،باز هم چاپ یحیيی
قریب بر چاپ دبیرسیاقی برتري دارد كه نگارنده در ادامۀ این مقاله به برخی از این
برتریها ،با آوردن نمونههایی از تصحیحِ هر دو مصحح ،اشاره مینماید.
نمونههايي از لغزشها در چاپ دبيرسياقي
همه صناعت ابرست و دستبرد صبا

ي اگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست

(ص ،3ب)7

لفظ صبا در شش بیت باالتر نیز قافیه شده است:
دل مرا عجب آید همی ز كار هوا

كه مشکبوي سلب شد ز مشکبوي صبا

در نسخۀ م و در چند نسخۀ دیگر به جاي صبا ،نما و در نسخهاي هوا به جاي صببا
آمده است .اما هوا نیز در چند بیت پیش از بیت مورد نظر ،به عنوان قافیه آمده است
و بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه صورت اصلی نما بوده كه در كهينتيرین نسيخۀ
مورد استفادۀ دبیرسیاقی نیز آمده است .در بر

 13از نسخۀ ك هم نمبا آمده است.
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نمبا در اینجا همان نفس نامیه یا نباتی است كه موجب بالنيدگی و گيوالش گیاهيان
میگردد .قدما این قوه را سبب رویش و رشد نباتات میدانستند .اشاره به این بياور
را در شعر شاعران دیگر نیز میتوان دید؛ از آن جمله ناصرخسرو (دیوان ،3151 ،ص

 )300در قصیدهاي از زبان معتقدان به این تفکر میگوید:
آنکه همی گندل سازد ز خاك

آن نه خداي است كه روح نماست

ن
انوري نیز در بیتی (دیوان ،ج  ،3ص  )399بيا اشياره بيه اینکيه نميا موجيب رسيت ِ
روییدنیها میگردد ،در وصف نقاشیِ گیاهانی كه بر دیوار عمارتی كشیده شيده بيود،
چنین میگوید:
رستنیهاي

تو

بی

سعی

نما

جمله با بر

تمال از شاخ و نرد

از آنجا كه واژۀ نما (به این معنی) ،غریب و كمكاربرد بوده است ،كاتبان صبا یا هوا را
كه آشناتر بوده ،جایگزین آن كردهاند و مصحح (دبیرسیاقی) بدون توجه به نادرستی
تکرار قافیه ،واژۀ صبا را ترجیح داده است .ضبط درست این بیت را در چاپ قریب
(ص  )17میتوان دید:
اگرچه گوهر و نقش جهان فراوانست

همه صناعت ابرست و دستبرد نما

ي گر ارزان بود فضلش اندر آفاق

محاال

نماند

آنچه

فکرت

را

(ص  ،7ب )10

معناي این بیت اصالً روشن نیست؛ از نظر جملهبندي ربطی بین دو مصرعِ آن وجود
ندارد و نیز در مصرع دول وجود «آنچه» از نظر نحوي غلط اسيت .همچنيین قافیيۀ
محاال در بیت دیگري به فاصلۀ پنج بیت تکرار شيده و از آنجيا كيه در آن بیيت از
لحاظ معنایی مشکلی وجود ندارد ،قافیه در آنجا درست است:
نگنجيييييد زرا او انيييييدر زمانيييييه

كجييا گنجييد صييواب انييدر محيياال

1

 .1صواب و محال در مقابل هم قرار دارند و محال به معنی ناصواب است .در شعر شاعران ،این دو كلمه به
فراوانی با هم آمدهاند؛ از جمله :ز من صواب بود در پرستش تو شتاب /ز من محال بود در ستایش تو
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بنابراین در بیت  10مجاال را باید به جاي محاال پذیرفت كيه در ایين صيورت هيم
مشکل تکرار قافیه و هم معضل معنایی برطرف میشود .همچنین گفتنيی اسيت كيه
نویسش ايچ (به معنی هیچ) و آنچه ،در دستنویسها معموالً شبیه به هم (و به صيورت
اﺢ) بوده و این همانندي موجب اشتباه برخی مصححان میشده اسيت .3صيورت اﺢ
كه مصحح در نسخهها دیده است ،همان ايچ به معنی هیچ است كيه اميروزه هيم در
لهجۀ فارسیزبانان افزانستان به كار میرود 5.نگارنده در مورد شباهت گبر و کبز و
اشتباهاتی كه در بازشناسی این دو از هم پیش میآید ،دیگر سخنی نمیگوید.
ضبط درست در چاپ یحیی قریب (ص  )311بدینگونه آمده است:
کز

انبوه

فضايلش

اندر

آفاق

نماندهست ايچ فکرت را مجاال

متأسفانه باید گفت كه هیچ یك از دو مصيحح ،اخيتالف نویسيش در نسيخ را
یاد آور نشده اند؛ ام ا از روي معنا و قافیۀ بیت ،به آسانی می توان درستی ضيبط
قریب را پذیرفت.
يي كریم را زو تيمار و خدمتش فرحست

یکی ز دست تهی و دگر ز عیش عشیر
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(ص  ،17ب )303

لخت نخست در این بیت بیمعناست .با توجه به بیتهاي پیشین ،در مصرع دول بایيد
سخن از دو تیمار و غم باشد و در مصرع نخست با توجه به معناي بیت و چگونگی

درنگ (امیرمعزي ،دیوان ،ص )317؛ چون بدید آن سخن پشیمان گشت /از همه گفتها صواب و محال (انوري،
دیوان ،ج  ،9ص .)771

 .3نمونۀ آن را در این بیت حدیقه میبینیم :با سیه باش چونت نگزیرد /كه سیاه آنچه رنگ نپذیرد (سنایی،
حدیقه ،ص  ،)90كه باید «آنچه» را به «ایچ» (= هیچ) تصحیح كرد.

 .5نمونهاي از آن را در این بیت از فرخی نیز میتوان دید :من یقینم كه در این پنجه سال ایچ كسی /درخور
نامۀ او نامه به كس نفرستاد (فرخی ،دیوان ،ص .)35
 .7ظاهراً عسیر درست است.
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ساخت ابیات پیشینِ آن ،وجود كلمۀ دو مناسب اسيت .عنصيري در ابیيات پیشيین
چنین گفته است:
ز كارها بدو كارست قدر و مفخر من

یکی ز طالع سعد و دگر ز بخت امیر

عجب سزاي دو چیزست نال و صورت او

یکی سزاي مدیح و دگر سزاي سریر

جوان و پیر دو چیزست بخت و خاطر او

یکی بقوات برنا دگر به دانش پیر ...
(عنصري ،دیوان ،3171 ،ص )15

اگر به جاي واژۀ فرح نیز فرج بیاوریم ،مشکل معنایی بیت حل میگيردد .در چياپ
قریب (ص  )57شکل درست را میتوان مشاهده نمود:
كریم را ز دو تيمار خدمتش فرجست

یکی ز دست تهی و دگر ز عیش عشیر

با ضبط قریب ،معناي لخت نخست چنین خواهد بيود :خيدمت كيردن بيه مميدوح،
موجب گشایش و رهایی كریم از دو تیمار و غم میگردد.
ي ز رزل بندگانش بر قضا جور

ز سما مركبانش بر زمین نار
(ص  ،30ب )377

مصحح باز هم به قافیه توجه نکرده چراكه واژۀ نار باري دیگر در همین قصیده ،بيه
همان معناي آتش در جایگاه قافیه به كار رفته است؛
ببرقآراسته
در بر

میزند

و

دارند

بگرد

موج

دریا

شعلۀ

نار

 13از دستنویس ك به جاي نار ،واژۀ بار آمده است كيه در ایين صيورت

اشکال تکرار قافیه از بین میرود .گذشته از آن ،بار ،با جور نیز همياهنگی دارد .در
چاپ قریب (ص  )59قافیه به درستی به صورت بار آمده است:
ز رزل بندگانش بر قضا جور

ز سما مركبانش بر زمین بار

اما قضا نیز ممکن است گشتۀ فضا باشد 7كه در این صورت با زمبي در لخيت دول،
تناسب دارد .با این توضیح ،بیت را بدین صورت میتوان پیراست:
 .7یادآوريِ دوست فاضلم ،آقاي مسعود راستیپور.
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ز رزل بندگانش بر فضا جور

ز سما مركبانش بر زمین بار

يي تو اي شاه ار ز جنس مردمانی

بود یاقوت نیز از جنس اشجار
(ص  ،33ب )377

این بیت در چاپ قریب (ص  )70بدینگونه ضبط شده است:
تو اي شاه ار ز جنس مردمانی

بود یاقوت نیز از جنس احجار

ضبط قریب بیشك درست است؛ چرا كه یاقوت از جنس احجار است و نه اشجار.
یعنی تو (اي شاه) از جنس مردمان نیستی و تفاوت تو با دیگر مردمان مانند تفياوت
یاقوت با دیگر سنگهاست .دو بیت دیگر هم از عنصري روشنگر درستی این نظر است:
همچو یاقوت كش نباشد رنگ

پس چه یاقوت باشد و چه حجر
(عنصري ،دیوان ،3171 ،ص )59

چونانکه حجر جوهر یاقوت نماید

گر عهد وفاقش بنویسی به حجر بر
(همان ،ص )359

ي اگر نگفتم آن شعر جز به نال تو من

بدانکه كافرل اندر خدا و پیزمبر
(ص  ،10ب )977

در چاپ قریب (ص  )11به جاي نگفتم ،بگفتم آمده است كيه ضيبط درسيت هميان
است .در توضیح این بیت باید گفت :عنصري متهم شده بود به اینکه یك قصيیده را
در پیشگاه دو كسِ متفاوت خوانده است؛ باري در مدح یکی و دیگر بار نیيز هميان
یك قصیده را در مدح كس دیگري .او در این قصیده میكوشد تا از خود رفع اتهيال
كند و بگوید آن شعر را تنها در مدح این ممدوح (گویی امیرمسعود) گفته است و نيه
دیگري (احتماالً سلطان محمد ،برادر خلع شدۀ سلطان مسعود)؛ بنابراین فعل بگفبتم
با منطق بیت سازگار است نه نگفتم.
يي میان موج ضاللت جز او كه برد هُدي

میان زمرۀ ديوان جز او كه خواند زبر
(ص  ،90ب )3099
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در چاپ قریب (ص  )19این بیت بدین صورت ضبط شده است:
میان موج ضاللت جز او كه برد هُدي

میان زمرۀ شيران جز او كه خواند زمر

زُمَبر نال سورۀ سی و نهمِ قرآن است .در روزگار شاعر ،براي موجيه كيردن یيورش
وحشیانۀ سلطان محمود به هند و نیز گرفتن امتیاز از خلفاي بزداد ،غزنویان ،انگیيزۀ
خود را رضاي خداوند و جهاد در راه او اعالل میداشتند و سرایندگان ستایهگو براي
برانگیختن محمود غزنوي و گرفتن صالت بیشتر از او ،وي را برپادارندۀ دین اسيالل
و از میان برندۀ كفر در سرزمین هند به شمار ميیآوردنيد! نمونيۀ ایين ابیيات را در
سرتاسر دیوان عنصري ( ،3171ص  )959 ،319 ،319 ،77و فرخيی (دیيوان ،ص ،10
 )71 ،73 ،51 ،59 ،53 ،17 ،13 ،19و دیگر شاعران دربار محمود میتوان دید.

در این بیت نیز شاعر ،محمود غزنوي را آورندۀ راه راست میدانيد كيه در میيان
دیوان (هندوان) سورۀ زمر را میخواند .در نسخۀ ك (

 )30نیز زمر آمده است.

همچنین گفتنی است كه زمر با زمبره تناسب آوایی نیز دارد و سراینده این نکتيۀ
بالغی را هم در نظر داشته است .اما گویی دبیرسیاقی در آوردن واژۀ ديوان به جاي
شبيران محق بوده است؛ چرا كه با توجه به رابطۀ بین خواندن قرآن و رانيدن دیيو و
اینکه از نظر سراینده همانندسازيِ هندوان به دیوان معقولتر باید باشد تا به شیران،

1

از نظر نگارنده ،ديوان بر شيران ترجیح دارد .در دستنویس كهن ك نیيز واژۀ ديبوان
آمده است .پس صورت درست بیت باید چنین باشد:
میان موج ضاللت جز او كه برد هُدي

میان زمرۀ دیوان جز او كه خواند زمر

بینهایت ،اي امیر بیخالف

اي جواد بیماللت ،اي كریم باگهر

ي اي بزر

(ص  ،300ب )3317
 .1دیو نامیدنِ هندوان در شعر مسعود سعد نیز دیده میشود :پیکار نصر رستم با صدهزار دیو /هر روز تا
شب است و ز هر شال تا سحر؛ آن دیو بُد سپید و سیاهند این همه /هست این زمین هند ز مازندران بتر
(مسعود سعد ،دیوان ،ج  ،3ص .)179
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به جاي باگهر ،در نسخۀ م بيفكر آمده كه مسلماً غلط است ،اما میتواند گشتۀ واژۀ
ببيمگبر را كيه
دیگري باشد .یحیی قریب با اینکه این نسخه را در دسيت نداشيته ،

میتواند تصحیفی از بيفكر باشد ،ترجیح داده است .بيمگبر بيه معنيی «بيه یقيین،
بیدودلی و بیشك» است (دهخدا  :3177ذیل «بیمگر») .تركیب «كریم بیمگير» بيه
همین صورت در جاي دیگري از دیوان عنصري ( ،3171ص  )107به كار رفته است:
شجاع بیحذري و امیر بیخللی

سوار بیبدلی و کريم بيمگري

این تركیب براي سرایندگان ،تركیبی ناشناس نبوده است ،چنيانكيه ناصيرخسيرو و
قطران نیز گویند:
گفتم مقال عاقله نفس است بیگمان

گفتا مقال نفس حیاتست بیمگر
(ناصر خسرو ،دیوان ،3107 ،ص )319

تا جهان باشد مبادا جز تو ساالري دگر

زانکه رادي بیخالفی و رحیمی بیمگر
(قطران ،دیوان ،ص)310

همچنین در دستنویس ك (

 ،39نگاشتۀ 3007ق) نیز به جاي باگهر ،بيمگر آمده

است .بنابراین این ضبط بر ضبط دبیرسیاقی ترجیح دارد:
اي بزر

بینهایت ،اي امیر بیخالف

اي جواد بیماللت ،اي كریم بيمگر
(عنصري ،دیوان ،3133 ،ص )93

ي همچنان خواهی كه داني كار گیتی را همی

آدمی چون تو نباشد با قضا و با قدر
(ص  ،303ب )3391

با این ضبط ،بیت معنایی درست ندارد .دبیرسیاقی این بیت را از كهنترین دستنویس
خود م آورده و نسخه بدلی براي آن به دست نداده اسيت و گذشيته از آنکيه ضيبط
درست قریب را ترجیح نداده ،روشن نیست كه چرا این ضبط را در پاورقی خود نیز
یادآور نشده است تا پژوهندگان را به كار آید .دستنویسهاي دیگر ،موسول بيه ق ،ر،
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و م( 9م در چاپ قریب) ،همگی به جاي داني ،راني را ضبط كردهاند .در دسيتنویس
ك نیز كه كهنتر از دستنویسهاي مورد استفادۀ دبیرسیاقی و قریب اسيت ،بيه جياي
داني ،راني و به جاي با قضا و با قدر ،يا قضايي يا قدر آمده است (دستنویس ك،

.)39

این بیت در چاپ قریب (ص  )95بدین صورت آمده است كيه بسيیار بير ضيبط
دبیرسیاقی ترجیح دارد:
همچنان خواهی كه راني كار گیتی را همی

آدمی چون تو نباشد يا قضايي يا قدر

همانند كردن ممدوح را به قضا و قدر ،در بیتی دیگر از عنصري نیز میبینیم:
اگر به حکم روان گویمت قضایی تو

وگر به قدر بلندت نگه كنم قدري
(عنصري ،دیوان ،3171 ،ص )107

ي چو مرغزار یکی شیر دارد اندر بر

چو واق واق یکی مردم خرد آثار
(ص  ،301ب )3909

این بیت ،كه در قصیدهاي در وصف عمارت و باغ خواجه ابوالقاسم احمدبين حسين
میمندي(ف 393ق) وزیر سلطان محمود غزنوي آمده اسيت ،نقيش و نگارهياي آن
عمارت را به تصویر میكشد .واق واق نال گونهاي درخت است كيه میيوهاي ماننيد
روي آدمی دارد 30.با توجه به وزن شعر ،واژۀ خرد را باید خِرَد خواند و نه خُرد .اميا
معناي بیت در این صورت چه خواهد بود؟ عالوه بير گنيگ بيودن معنياي مصيرع،
مصحح باز هم به تکرار قافیه توجه نکرده و خود را در اشتباه انداخته است .آثار در
جاي دیگري در همین قصیده (ص  )301تکرار شده است:
 .9ق= دستنویس متعلق به كتابخانۀ عبدالعظیم قریب به تاریخ كتابت  3979ق ،م= دستنویس متعلق به
كتابخانۀ مجلس شوراي ملی (شمارۀ  )3013به تاریخ كتابت  ،3933ر= دستنویس متعلق به ابراهیم رمضانی،
بدون تاریخ كتابت.

 .30نال درختی است چینی كه بر جوزبن و خیار سبز ماننده است و میوهاي دارد چون روي مردل (نخبة
الدهر ،به نقل از :دهخدا  :3177ذیل «واق واق»).
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اثر اثیر كند بر زمین ز بهر چرا

كه عکس او به اثیر اندرون كند آثار

و با توجه به واژۀ اثر و اثير و سازواري آنها با آثار ،درستی قافیه در آن بیت منطقی است.
بیت مورد بحث در چاپ قریب (ص  )97بدین صورت آمده است:
چو مرغزار یکی شیر دارد اندر بر

چو واق واق یکی روي مردم آرد بار

اما ضبط قریب از سه جهت بر ضبط دبیرسیاقی ترجیح دارد :بار (به معنيی ثمر )
دیگر در این قصیده قافیه نشده است و اشکال تکرار قافیه برطرف میگردد؛ بار با بر
در مصرع نخست تناسب دارد .بنابراین ضبط قریب اشيکال معنيایی بیيت دیگير را
برطرف میكند.
ي چو بنده را بخوراند خداي و خود بخورد

خدایگان بدهد بار و خود ندارد بار
(ص  ،337ب )3573

نسبت دادنِ خوردن به خدا كه در مصراع نخست دیده می شود ،بیت را دچار اشکال
معنایی كردهاست .با ضبط قریب (ص  )337مشکل حل میشود:
چو بنده را بخوراند خداي و خود نخورد

خدایگان بدهد بار و خود ندارد بار

با این تزییر ،معناي لخت نخست چنین است :ماننيد خداونيد كيه روزي بنيدگان را
میرساند ولی خودش غذایی نمیخورد. ...
ي كند حسال تو ز اسقف تهی بالدالرول

چنانكه كشور هند از برهمن و چيپال
(ص  ،317ب )3110

قافیۀ چيپال در همین قصیده (ص  )313بار دیگر آمده است؛
اگر به ترك بکاوند مشهد ایلك

وگر به هند بجویند دخمۀ چیپال

 .33نوع تناسب بار و بر :مقصود تناسب آوایی است؛ جناس .والبته حتماً شاعر به ایهال كلمۀ بر كه با بار
هممعناست هم توجه داشته است .اگر چه در اینجا بر را در معناي بار به كار نبرده است.
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در نسخۀ م و چاپ قریب (ص  )397به جاي این واژه جندال آمده است كه مناسبتر

مینماید .در بر  19از نسخۀ ك نیز واژۀ چندال 01نگاشته شيده اسيت .در تياریخ
یمینی هم چندال (و در نسخهاي دیگر :جندبال) نال یکی از بزرگان و متهيوران هنيد
بوده كه محمود بر او غلبه كرده است (جرفادقانی ،تاریخ یمینی ،ص  )111كه این مورد

اخیر ،با معناي بیت مناسبت بیشتري میتواند داشته باشد .چندال در بیتی از دیوان قطران
و در قصیدهاي از غضایري رازي يي كه همعصر عنصري بوده يي نیز آمده است:
گر به شب یاد آورد چیپال هند از كین تو

باز نشناسد به روز از قامت چندال دال
(قطران ،دیوان ،ص )319

ناصرخسرو قبادیانی و اسدي طوسی ،هر دو در بیتی برهم و چندال را در كنار
هم آوردهاند:
برهمن در هند از چندال ناكس فضل داشت
بنيدۀ دیين و هينر نشگفت اگر شد برهمين
(ناصرخسرو ،دیوان ،3151 ،ص )973

بر آن كُه ز جندال و از برهمن

فراوان به هر گوشه دید انجمن
(اسدي ،گرشاسبنامه ،ص )359

با این توضیحات ،صورت درست بیت همان است كه در چاپ قریب دیده میشود:
كند حسال تو ز اسقف تهی بالدالرول

چنانكه كشور هند از برهمن و چندال

ي شکنج روي تو اي ماهروي برزگر است

ز مشك بر گل سوري همی نهد خرمن
(ص  ،913ب )9933

 .39چندال «در لزت هندي ،فرومایهترین مردل را گویند كه به پاسداري و نگاهبانی قریهها و مواضع مأمور
باشند و نیز به معنی نگهبان و پاسبان» (دهخدا  :3177ذیل «چندال»).
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دبیرسیاقی به معنایی كه با این ضبط از این بیت حاصل میشود ،هیچ توجيه نکيرده
است .در وصف یك زیباروي ،آوردن شکنج (شکن و تاب) براي رويِ وي مناسيب
نیست و عالوه بر آن روشن است كه در توصیف زیباییِ زیبارویی ،شکنج همواره به
همراه زلف و موي (و گاه ابرو) به كار میرود و نيه روي .در اینجيا واژۀ جيایگزین
باید شکنجِ موي باشد .شاعر میگوید« :اي ماهروي ،شکنج موي تو برزگري اسيت
كه از مشك (توجه به موي مشکین شود) بر گل سوري (= روي) خرمن ميینهيد».
باید گفت كه موي و روي (در كلمۀ ماهروي) باهم تناسب آوایی نیيز دارنيد ،اميا از
آنجا كه فعالً دستنویسی در دست نیست كه در آن به جاي روي ،موي آميده باشيد،
همان ضبط قریب ترجیح دارد؛ چراكه در آن با آميدن كلميۀ زلب

بيه جياي روي،

حداقل اشکال معنایی بیت از بین رفته است .این بیيت در چياپ قریيب (ص )337
اینگونه ضبط است:
تو اي ماهروي برزگر است

ز مشك بر گل سوري همی نهد خرمن

شکنج زل

ي اگرچه درا به اصل از سرشك بارانست

نه درا بگردد هر جا كه برچکد باران
(ص  ،933ب )9119

دُرّ از واژههایی است كه صامت «ر» را در پایان دارد و مانند واژههاي زرا و كرّ ،پيرّ
و  ...گاه در دیوانهاي كهن مشدد (بر وزن یك هجياي بلنيد و یيك هجياي كوتياه)
خوانده میشده است .نمونههایی كه در آن باید دُر را به صيورت دُرا خوانيد ،بسيیار
فراوان است؛ از آن جملهاند بیتهاي زیر:
شاه گیتی به سخن گفتن او دارد گوش

و او همی بارد چون درّ سخنها ز دهان
(فرخی ،دیوان ،ص )190

ز تابش آب شود درا در میان صدف

ز رنج خون شودي لعل در دل خارا
(مسعود سعد ،دیوان ،ص )35
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برآمد

سپاه

بخار

از

بحار

سوارانش

پر

درّ

كرده

كنار

(ناصرخسرو ،دیوان ،3151 ،ص )151

در مصرع اول بیت مورد بحث نیز باید این كلمه را مشدد خواند تيا آهنيگ صيحیح
وزن حفظ گردد .خودِ مصحح نیز بر روي این واژه در هر دو نشانۀ تشدید را گذاشته
است ،اما با مشدد خواندن درا در مصراع دول ،وزن دچار اشکال میگردد .باید گفت
كه اشکال از جاي دیگري است و آن كلمۀ بگردد میباشد .بگردد در اینجا عالوه بر
وزن ،معناي بیت را نیز دچار اشکال میسازد و معنیِ تزییر یافتن و دگرگون شدن را
هم به ذهن متبادر میسازد .در چاپ دبیرسیاقی به جاي آن ،گردد آمده كيه هيم از
لحاظ معنایی رساتر است و هم با آمدنش ایراد وزنیِ بیت برطرف میشود .از آنجيا
كه برخی كاتبان دُرّ را به صورت دُر خواندهاند ،براي پر كردن جاي خالی وزن بیت،
گردد را تبدیل به بگردد كردهاند؛ اما با درست خواندن درّ ،دیگر این اشيکال وزنيی
رفع میشود« .نه در بگردد» یا «نه درا گردد» هر دو از نظر وزن بیاشيکال هسيتند،
ولی متأسفانه دبیرسیاقی هم درّ را با تشدید آورده و هم بگردد را بيا آن هميراه
ساخته است!
با این توضی حات ،آنچه در چاپ قریب (ص  )350آمده ،مسلماً شيکل اصيیل
بیت است:
اگرچه درا به اصل از سرشك بارانست

گفتنی است كه در دستنویس ك (

نه درا گردد هر جا كه برچکد باران

 )10نیز گردد به جاي بگردد آمده است.

ي به گرد خندق او بیشهاي كه هرگز وهم

بدو درون نتواند شد از كران بكران
(ص  ،955ب )9330

بی توجهی مصحح (دبیرسیاقی) به تکرار قافیه در این بیت ،از همۀ موردهاي دیگري
كه در آنها قافیۀ مکرر آمده ،شگفتآورتر است؛ زیرا نه تنها خيودِ كلميۀ کبران ،كيه
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تركیب «از كران بکران» در بیت دیگري از همین قصیده آمده و شگفتا كه این تکرار
واضح و روشن ،از دید مصحح پوشیده مانده است! بیت دیگر چنین است:
رسول گفت كه بیزولههاي روي زمین

مرا همه بنمودند از کران به کران
(همان ،ص )953

در بیت اخیر ،سراینده اشياره بيه حيدیث «زویيت ليی االرض فاریيت مشيارقها و
مزاربها» دارد و کران بكران قطعاً درست است .پس دوباره نميیتوانيد در بیيت
 9333قافیه شود.
ولی در چاپ قریب (ص  )357به جاي واژۀ کران ،ميان آمده است كه مناسبتير
مینماید و در دستنویس ك (

 )15نیز به همین صورت آمده است .ميبان از نظير

معنایی در مقابل کران قرار دارد و با معناي بیت نیز سازگارتر میباشد« :در پیرامون
خندق او بیشهاي وجود داشت كه حتی وهم نیيز از كيران (كنيارۀ) آن بيه میيان آن
نمیتوانست وارد شود ».بنابراین ضبط قریب ،هم از نظر قافیه و هم از لحاظ معنایی
مناسبتر است:
به گرد خندق او بیشهاي كه هرگز وهم

بدو درون نتواند شد از كران بميان

ي درو سپاهی محکم چو كوه و جمله چو ابر

ز تیزي آتش و از مره قطرۀ باران
(ص  ،955ب )9339

در او (خندق) سپاهی است كه مانند كوه است و حملۀ آن سپاه مانند ابير اسيت .در
چاپ قریب (ص  )357به جاي جمله ،حمله آمده كه با توجه به نمونههياي زیير ،بير
جمله ترجیح دارد .باید گفت كه حملة ابر در تصاویر شاعرانۀ دیگر سيرایندگان هيم
سابقه دارد .از آن جمله است بیت زیر از مسعود سعد:
در غور فلك تعبیهاي ساخت چو ابر

بر هر شخ و كه به حمله برتاخت چيو ابير
(مسعود سعد ،دیوان ،ج  ،9ص )3037
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گفتنی است كه در دستنویس ك نیز (

 )15به جاي جمله واژۀ حمله آميده اسيت.

بنابراین نویسش پیشنهادي نگارنده همان است كه در چاپ قریب آمده است:
درو سپاهی محکم چو كوه و حمله چو ابر

ز تیزي آتش و از مره قطرۀ باران

يي اي ماه سخنگوي من اي حورنژاد

از حسن بزر  ،كودك خرد نزاد
(ص  ،131ب )9959

در سحر به دلبري شدستی استاد

این ساحري از كه داري اي دلبر یاد

با توجه به این ضبط ،لخت دول بیتِ نخست بیمعناست .به جاي نزاد در نسخهاي كه
قریب نال آن را ذكر نکرده ،نژاد و در نسخۀ مِ دبیرسیاقی ،بهبزاد آمده است .نبژاد از
لحاظ معنایی با این بیت تناسب ندارد .اما بهزاد و نژاد هر دو باید گشتۀ به زاد /بزاد
باشند :زاد به معنی سن و سال (دهخدا  :3177ذیل «زاد») و به زاد یعنی «از نظر سن
و سال» .با این دگرگونی ،معناي بیت چنین خواهد بود« :اي ماه سخنگوي حورنژاد
كه از نظر زیبایی بزر

و از نظر سن و سال كوچکی ».ایين بیيت در چياپ یحیيی

قریب (ص  )390درست ضبط شده است:
06

اي ماه سخنگوي من اي حورنژاد

از حسن بزر

ي بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو

نزدود وفا و مهر رنگ از دل تو

تا كی نشود كبر پلنگ از دل تو

مول از دل من برند و سنگ از دل تو

و كودك خرد بزاد

(ص  ،131ب 1037ي)1037

طبق معمول ،مصحح (دبیرسیاقی) به تکرار قافیه توجه نکرده است؛ رنگ ،رنيگ .در
لخت دولِ بیت نخست ،آنچه باید جایگزین رنگ گيردد ،زنبگ اسيت .بيه عيالوه،
زدودن با زنگ مناسبت دارد نه با رنگ و رنگ را كسی نمیزداید .صورت درسيت
 .31بهتر است در این بیت ،براي جلوگیري از اشتباه بزاد به صورت به زاد نوشته شود؛ از حسن بزر و كودك
خرد به زاد.
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در چاپ قریب (ص  )393آمده 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

مول از دل من برند و سنگ از دل تو

يي بمجلس اندر كان بت مرا شراب دهد

بمن نشاط و ببدخواه من عذاب دهد

یکی چنانکه خدایش همی عذاب دهد

یکی چنانکه خدایش همی صواب دهد
(ص  ،191ب 1309ي)1090

در بیت دول با توجه به معناي كل بیت ،باید ثواب در جاي صواب قرار گیرد .گذشته
از اشکال معناییِ بیت ،باز هم دبیرسیاقی به تکرار قافیه در این شيعر توجيه نکيرده
است؛ در آخرین بیت این سرودۀ هشت بیتی ،صواب دوباره قافیه شده است:
سیاه و سبز و قوي است و ماه و مهرش روي
خييرد ز هيير دو نشييانی همييی صييواب دهييد

اما در چاپ قریب (ص  )311صورت درست بیت اینگونه آمده است كه بیگمان بير
چاپ دبیرسیاقی برتري دارد:
33

یکی چنانکه خدایش همه ثواب دهد

اگر ز عشق تو پر ناز گشت جان و دلم

مرا بگوي رخانت برنگ نار كه كرد

یکی چنانکه خدایش همه عذاب دهد

(ص  ،199ب )1397

«پر ناز شدن از عشق كسی» از نظر مفهومی اشکال دارد .صورت درست در چياپ
قریب آمده است:
اگر ز عشق تو پر نار گشت جان و دلم

مرا بگوي رخ تو برنگ نار كه كرد

با تبدیل ناز به نار ،معناي جمله صورت بهتري به خود میگیرد« :آن كس كه جان و
 .33گویی مصرع اول هم نادرست است و به جاي آن عذاب كند یا عقاب كند باید بیاید (حدس مسعود
راستیپور).
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دلش از عشق پر نار گشته است منم .نه تو؛ پس چيرا رنيگ روي تيو سيرخ شيده
است؟» همچنین در دستنویس ك (بر

 )33نیز واژۀ نار دیده میشود.

بب ص  ،610پاورقي
دبیرسیاقی در پاورقی مربوط به سرودهاي با سرآغازِ« 35سر زلف مشکین جانان من/
مرا كشت و پیچید بر جان من» آورده است« :در لزتنامۀ دهخدا ذیل «میيان» آميده
است :تو از ما رماني من از داغ دل /میان است زانِ تو و زانِ من».
ظاهراً دبیرسیاقی براي به هم نخوردن صفحهبندي كتاب ،ایين بیيت را بيا قلميی
متفاوت با متن و به صورت حروفچینی نشده و در پاورقی آورده اسيت .اميا بایيد
گفت كه بیت مورد نظر در چاپ قریب (ص  )313نیز آمده بوده اسيت و دبیرسيیاقی
با اینکه چاپ قریب را پیش روي خود داشته ،نه تنها به آن اشاره نکرده ،بلکه ضبط
نادرست دهخدا را نیز بر آن ترجیح داده است .صورت درست كه در چياپ قریيب
دیده میشود ،چنین است:
تو از ناز باري من از داغ دل

میان است از آنِ تو و زانِ من

اینك دو بیتی كه پیش از بیت مورد بحث آمده است ،ذكر میشود تا درستی تصحیح
قریب روشن گردد:
دو ابرند زلف تو و چشم من

بعشق اندرون هر دو برهان من

ز مشك است بر سیم باران تو

ز خونست بر زرا باران من

تو از ناز باري من از داغ دل

میان است ازان تو و زان من

با توجه به این دو بیت ،در بیت مورد بحث نیز باید سخن از چگونگی و تفاوت میان
دو نوع باريدن باشد و نه دو نوع رميدن.
 .35روشن نیست كه این بیت ،مطلع شعر مورد نظر باشد.
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در اینجا به دو مورد از لززشهاي یحیيی قریيب اشياره ميیشيود كيه در چياپ
دبیرسیاقی اصالح شدهاند:
يي گفتم او را چه خواهی از ایزد

گفت عمر دراز و دولت شاب
(ص  ،9ب )393

این بیت در چاپ قریب به شکل زیر آمده است:
گفتم او را چه خواهی از ایزد

گفت عمر دراز و عهد شباب

این بار ضبط دبیرسیاقی بیتردید بر ضبط قریب تيرجیح دارد؛ چيرا كيه شبباب در
همین قصیده ،در صفحۀ  30از چاپ قریب و صفحۀ  1از چاپ دبیرسیاقی بياز هيم
قافیه شده است:
گفتم او را زمانه بایسته است

گفت

بایستهتر

ز

عمر

شباب

در تصحیح شعرهاي كهن مصحح هر گاه به تکرار قافیه برميیخيورد ،بایيد در پيی
ضبطی باشد كه با آن ایراد تکرار قافیه از میان برخیزد.
هر چند همی مالد خماش نشود راست

هر چند همی شوید بویش نشود كم
(ص  ،900ب )3973

این بیت كه در وصف موي معشوق است ،در چاپ قریب (ص  )317بدینگونه آمده است:
هر چند همی بالد خماش نشود راست

هر چند همی شوید بویش نشود كم

در اینجا ضبط دبیرسیاقی بر ضبط قریب ترجیح دارد؛ چرا كه صفت «مالیده» بيراي
موي در متون سابقه دارد؛ مثالً در تاریخ بیهقی ،در داسيتان بير دار كيردن حسينك
وزیر ،آنجا كه بیهقی به توصیف ظاهر حسنك ،هنگال رفتن به سوي دار میپيردازد،
اینچنین میگوید« :حسنك پیدا آمد بیبند ،جُباهاي داشت حبريرنگ با سیاه میزد،
خلقگونه ...و موزۀ میکائیلی نو در پاي ،و موي سر ماليده زیر دستار پوشیده كيرده
اندكمایه پیدا میبود» (بیهقی ،تاریخ ،ص .)999
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نتيجهگيري
كوشش پژوهنده در این پژوهش آن بوده كه با توجه به ویژگیهاي صيرفی و نحيوي
زبان عنصري ،شیوۀ سخنپردازي وي و یا با توجه بر قواعد كهن شعر پارسيی ميثالً
قافیه و یا وزن ،كاستیهاي هر دو ویراست از دیوان عنصري (تصحیح یحیی قریيب و
محمد دبیرسیاقی) نشان داده شود .البته با مقایسۀ این دو چاپ ،به این نتیجه رسیدیم
كه ضبطهاي قریب در بیشتر موارد بر ضبطهاي دبیرسیاقی ترجیح دارد .همچنيین بيا
بررسی این دیوان میشود دریافت كه بیشتر ایرادهاي قافیه و مخصوصاً قافیۀ مکيرر
در دیوانهاي قدیم ،بر اثر اشتباه كاتبان پیش میآید و با تصحیح درست ،شمار زیادي
از این قافیههاي مکرر از بین میروند.
منابع
ي اسدي طوسی ،ابونصر علیبن احمد ،گرشاسبنامه ،به اهتمال حبیب یزمایی ،تهران ،طهيوري،
3153ش.
ي امیرمعزي ،دیوان ،تصحیح و تحشيیۀ عبياس اقبيال آشيتیانی ،تهيران ،كتابفروشيی اسيالمی،
3131ش.
ي انوري ،علیبن محمد ،دیوان ،به كوشش محمدتقی مدرس رضوي ،تهران ،علمی و فرهنگيی،
3177ش.
ي بیهقی ،ابوالفضل محمدبن حسین ،تاریخ بیهقی ،تصحیح عليیاكبير فیياض ،مشيهد ،دانشيگاه
فردوسی3157 ،ش.

ي جرفادقانی ،ابوشرف ناصحبن ظفر ،ترجمۀ تاریخ یمینی به انضمال خاتمۀ یمینی یيا حيواد
ایال ،به اهتمال جعفر شعار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب3135 ،ش.

ي تقیالدین محمدبن شرفالدین علی الحسيینی الکاشيانی ،خالصةةاالشةار

زبةةةاالفكةر ،

دستنویس ش ( 979نگاشته شده در سال 3007ق) ،كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی.
ي دهخدا ،علیاكبر ،3177 ،لزتنامه ،زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدي ،تهران ،دانشگاه تهران.

 /61آينة ميراث ،ضميمة  ،63ويژۀ نقد

ي سنایی غزنوي ،حکیم ابوالمجد مجيدودبن آدل ،حةيقةة احققيقةة شةةياة احقةيقةة ،تهيران،
دانشگاه تهران3199 ،ش.
ي عنصري ،ابوالقاسم حسن ،دیوان ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران ،سنایی3133 ،ش.
ي عنصري ،ابوالقاسم حسن ،دیوان ،به تصحیح یحیی قریب ،تهران ،ابن سینا3171 ،ش.
ي عیاوقی ،ورقه و گلشاه ،تصحیح ذبیحاهلل صفا ،تهران ،دانشگاه تهران3131 ،ش.
ي فرخی سیستانی ،دیوان ،به كوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زواار3171 ،ش.
ي قطران تبریزي ،دیوان ،به سعی و اهتمال محمد نخجوانی ،تبریز ،چاپخانۀ شفق3111 ،ش.
ي مسعود سعد ،دیوان ،به اهتمال و تصحیح مهدي نوریان ،اصفهان ،كمال3173 ،ش.
ي ناصرخسرو قبادیانی ،دیوان  ،به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق ،تهران  ،دانشگاه
تهران3151 ،ش .

ي ناصرخسرو قبادیانی ،دیوان قصياید و مقطعيات بيه ضيمیمۀ روشيناییناميه و سيعادتنامه و
رسالهاي به نثر ،به تصحیح نصراهلل تقوي ،تهران ،مطبعۀ مجلس3107 ،ش.

