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و لزوم تصحيح آن تازهيقصايد انوري ها از

 ∗∗∗حميدرضا كوثري ∗∗محمدرضا اميني∗محمدحسين كرمي

 دانشگاه شيراز

 چكيده
و دشوارترين متون از مهم انوري چند ديوانهر دو،شعر فارسي اسـت ترين تنهـا

دومـين بـار اسـتادو بار استاد سعيد نفيسـي نخستين. تصحيح از آن وجود دارد

چـاپ نفيسـي داراي.اند يدهديوان را به چاپ رساناين محمدتقي مدرس رضوي

از، رغم محاسن بسيار تصحيح تقي مدرس رضوي نيز عليو اشكاالتي است خالي

و چگونگي اين دو تصحيح بيـان شـده اين مقالهدر.نيستاشكال  ابتدا تاريخچه

از هاي از ديوان كه در دسترس هـيچ اي از نسخه آنگاه با معرفي دسته؛است كـدام

عمال با تصحيح برخـي از ابيـات نشـان داده شـده كـه،دو مصحح مذكور نبوده

اب. تواند به تصحيح بهتري از متن ديوان كمك كند مراجعه به اين نسخ چگونه مي

هاي نويافته به تنهايي كافي شمرده نشده، بـر اين همه، چون مراجعه به اين نسخه

رو. اسـت مند نيز تاكيد شده اهميت برخورداري از يك روش تحقيق نظام از ايـن

در قالب شرح مراحل تصحيح يك بيت نمونـه،فرايند تصحيح استداللي موردنظر

ش از ديدگاه روش .ده استشناسانه به اختصار شرح داده

.، انوريمدرس رضوي، سعيد نفيسي، انتقادي، تصحيحفارسي نسخ خطي:هاي كليديواژه

 مقدمه.1

و علي بن محمد بن اسحاق ابيوردي ملقب به اوحدالدين از شاعران مشهور قرن ششـم

ب پردازي دستي توانا دارددر قصيدهاو.است دربار سلطان سنجر بودهدر پيوند با  هــو

و ادبيات فارسي∗  mhkarami@rose.shirazu.ac.irاستاد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  mza130@gmail.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗  hrk110@yahoo.com)ي مسئول نويسنده( دانشجوي دكتري زبان
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و زيباخاطر وجود و تصاوير بديع اسهمواره،ي شعرشمعاني باريك بنام شـعرانادتاز

ميپارسي  ازكه جاييتا است؛ رفته به شمار . انـد پنداشتهپيامبر شعر فارسيسه او را يكي

دست خواننـدگان،ها درست مثل همين سال،توان تصور كرد كه در بسياري از قرون مي

در اما قدرت شگفت قريحه؛معمولي از ديوان انوري تهي بوده است و زباني او ي ادبي

و مطنطن كه سرشار از نكته و دانسته سنجي ساختن قصايد غرا ،ي گونـاگون اسـت هـا ها

و سرد، كه از وراي اينو پرهيجاني روح زنده همراه با  صميمانهقصايد به ظاهر خشك

ميي سخن خوانندهو گرم به را، همواره نخبگان سخنكند شناس جلوه  ويـژه بـه شـناس

مي اما دشوار،شعر فخيمي شيفته،در سنين پختگي .ساخته است خود

و جا كه آشنايي با شعر انوري غالبا به دايره از آن ي نـه چنـدان بـزرگ از شـاعران

چندان عجيب نيست كه زواياي شعر او امروز هم هنوز،خواص شعرشناس تعلق داشته

با. مورد توجه پژوهندگان ادبيات فارسي قرار نگرفته است،اوستي چنان كه شايسته آن

و غناي زبان او چنان آشكار اسـت كـه ديـوان وي بـي تـرين كـم اين همه، شكوه سخن

مي در مقام يكي از ستون،ترديد و بـه همـين دليـلش هاي پايدار شعر فارسي شمرده ،ود

و ادبيـات فارسـي بـه ستاوردهاي ارزشمندي بـراي زبـاد،آني دربارههر تحقيق تازه ن

.خواهد داشتهمراه

وي پيشينه.2  چاپ ديوان انوري تصحيح

و عظمتش علي ديوان انوري درتنها تاكنون،رغم ارزش و چـاپ دو مرتبه ايران تصحيح

شمسي 1337شادروان استاد سعيد نفيسي در سال به دستتصحيح نخست. استشده 

ازشكبيسعيد نفيسي. گرفته استي سيزده نسخه خطي صورتبر اساس مقابله يكـي

و پژوهش و از پـيش گران موفق سده پركارترين نويسندگان روان احيـاي متـوني اخيـر

ري، كـار ديـوان انـوي در مقدمـه،كه در غرب تحصيل كرده بود او با اين. استفارسي 

و ضبط نسخه،مصححان غربي را در امر تصحيح را كـاري بيهـودهها بدلبه نقد كشيده

:اعتقـاد دارد،ي تصـحيح متـون نظـم دربارهاو. استوموجب سرگرداني خواننده دانسته

اُ« و و تركيبـات در تصحيح اشعار آگاهي كامل از زبان هر شاعر نسي كه وي به كلمـات

هر داشته، الزم و پس كلمه؛چيزي است تر از و مناسـباتي كـهي وانگهي پيش مشـكوك

و صنايعي كه متكي به اين كلمه است، خود بهتـرين راهنمـا  و لطايف با معني شعر دارد
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و و مصـحح مـي،نادرسـت باشـد هـا اگر هم نسخه در تصحيح شعر است، بايـد توانـد

دري كلمه و درست را و عرف زبـان بر اساس ذهن خود و عادت ِخود دسـت بـه،انس

و به جاي كلمه )58: 1386رنجبران،و نيكوبخت(».نادرست بگذاردي آورد

ميي در مقدمهخود نفيسي مـتن ايـن كتـاب بـه هـيچي من در تهيه«:گويدديوان

و آن وجه رعايت نسخه بدل نكردم زا ضبط ـ ها را و عمـدا آن ي و عبـث دانسـتم راد هـا

كـم دستتصحيح سعيد نفيسي،به اين ترتيب)54:انوريديوان نفيسي،(».ام ترك كرده

.استي علمي فاصله گرفته از شيوهاز اين لحاظ 

و تي، به وسيلهچاپ بعدي از ديوان انوري تصحيح قـي مـدرس شادروان محمـد

اي مبسـوط در اين كتاب شامل مقدمـه. استصورت گرفته شمسي1337رضوي به سال 

شـامل چنـد(تكمله شامل قصايد، قطعات، غزليات، رباعيات،،متن ديوانوصفحه 154

و توضيح ابيات مشكل، لغات،،)بوده از قلم افتاده،چاپ اثنايقطعه كه در  بخش تفسير

و فهرست اعالم  بر،در اين چاپ. استكنايات، اصطالحات اساس مقابله بـا متن ديوان

اس 23 . استشدهاس تهيه نسخه به روش تصحيح بر اساس نسخه

تـوان مزايا مـيي اين از جمله؛دارد فراوانيي مدرس رضوي مزاياديوان مصحح

و معتبرويي استفاده به و،از نسخ قديمي بـه روشـيها بدلضبط اكثر نسخه تصحيح

:هايي نيز دارد اما كار وي كاستي؛اشاره كرد،كامل اشعار ديوان انوريو ضبط علمي

ي ديـوان مقدمـهدروي خـود.اسـتهرا ضبط ننمـودها بدلتمامي نسخهاو نيز.1

و الزم ديـدآن،ي مقابله پيداشداختالفات نسخ را كه در نتيجه« آورده در،چه را كه مهم

) 150: مدرس رضوي،(».نمودذيل صفحات يادداشت

و،بر ضبط متنها بدلگاه برخي نسخه،بين اشعار متندر.2 مـتن بـه ارجح است

شد نمونهقطع اشتباه است، كه در ادامه  . هايي از آن آورده خواهد

آن.3 و معتبر ديگري موجود است كه مصحح در تصحيح خود از  هـا نسخ قديمي

شددر بخش نسخ مورد استفاده معرفيها اين نسخه.است نبرده بهره . خواهند

ارجمنـد ديوان انوري به تصحيح شادروان مدرس رضـوي اگرچـه كـاري بنابراين

ديـوان مطالعـه در چنـد سـال اين سـخن حاصـل. نيستخالي از اشكال مسلما است، 

و  به دستانوري و گرانچند نسخه يابي كه مرحوم مدرس استبها از اين اثري نفيس

در در اين مقاله با اتكا به ايـن نسـخه.است نداشته ها دسترسي رضوي به آن هـاي تـازه
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كه هاي استداللي بعدي نشان داده بحث از،مراجعـه بـه ايـن نسـخ خواهد شد بسـياري

.كندميمرتفعرا مشكالت موجود در متن ديوان

هـاي نويافتـه با اين همه بديهي است كه تنها با اتكـا بـه در دسـت داشـتن نسـخه

و توفيق در اين كار؛ياب بود كام،در كار تصحيحتوان نمي نيازهـاي پـيش،زيرا بختياري

و مهم ديگري نيز دارد كه مهم و آگاهي زبـاني ترين اجزاي آن برخورداري از ذوق ادبي

آن مهم عـالوه بـر ايـن، در كـار. منـد اسـت گيري از يك روش تحقيق نظـام بهره،تر از

خ و و احتياط علمـي نيـز ضـرورت تصحيح همواره در كنار ابتكار القيت ذهني، دقت

خوشبختانه زحمات سترگ چندين نسل از مصححان متون ادب فارسي به تـدريج. دارد

و تفصـيل پشتوانه ي عملي بزرگي را فراهم آورده كه هنوز مباني نظري آن به صـراحت

ي تصحيح يك بيـت كوشـش شـده به بهانه،از اين رو در بخش بعد. بازگو نشده است

.شناسانه تشريح شود مراحل گوناگون فرايند تصحيح شعر از ديدگاهي روش

 قصايد انوريي تازه نسخ مورد استفاده در تصحيح.3

هـر كـدام،هايي كه در تصحيحات اين مقاله به كار گرفته شده براي شناخت بهتر نسخه

مي،م به كار رفته در متن مقالهيعالهمراه از اين نسخ  :شود به كوتاهي معرفي

از ديـوان تـرين نسـخ برجـا مانـده احمد افشار شيرازي كه يكي از قديميي نسخه«.1

و انجام آن نونويس گشته؛انوري است و مركب كامال اما چنان،آغاز و كاغذ كه خط

ديـوان،نفيسـي(».اسـت شـده هفتم در ايـران نوشـته در اوايل قرن،دهد گواهي مي

؛)ف(عالمت اختصاري؛)مقدمه51:انوري

و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.2 يـابي كد دست(نسخه خطي متعلق به كتابخانه

؛)680شنگرف كتابت،جدولبا،با عناوين شنگرف تمامي صفحات؛ 13503: كتاب

؛)پ(عالمت اختصاري

:يـابي كتـاب كد دسـت()سپهساالر(شهيد مطهريينسخه خطي متعلق به كتابخانه.3

و برگي صفحه،209 قطـع،يبـا كاغـذ سـمرقند؛افتـاده،از آخـر كتـابييها اول

؛)مط(عالمت اختصاري؛)استيقرن هفتم هجريلو از خطوط اوا يريوز
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و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.4 يـابي كد دست(نسخه خطي متعلق به كتابخانه

بن:كاتب؛13582:كتاب ؛)785صـفر20جمعه:بن احمدالشيرازي كتابتعلياحمد

؛)ب(عالمت اختصاري

و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.5 ،1260:شماره نسخه(نسخه متعلق به كتابخانه

؛)س(عالمت اختصاري؛)قرن هفتم:كتابت،به خط نستعليق

و.6 ، 910:شـماره نسـخه(مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي نسخه متعلق به كتابخانه

20:كتابـت،السـاوجي كاتب لوزي بـن علـي،به خط نستعليق،85326:شماره ثبت

؛)ش(عالمت اختصاري؛)ق988االول ربيع

و مركـز اسـناد مجلـس شـوراي اسـالمي.7 :هشـماره نسـخ(نسخه متعلق به كتابخانـه

و شماره ثبت 98 ق،به خط نستعليق،212281سرود ؛)10-11:بـا جـدول، كتابـت

؛)ز(عالمت اختصاري

بـه،1214:شـماره نسـخه(نسخه متعلق به كتابخانه حضرت سيد عال الدين حسـين.8

؛)آ(عالمت اختصاري؛)ق 1248:، كتابت، با جدولخط نستعليق

و.9 ،5845:نسـخه شماره( مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي نسخه متعلق به كتابخانه

كتابـت بـه،محمد عبـرت نـائيني:كاتب،با جدول،، به خط نسخ8431:شماره ثبت

.)ذ(عالمت اختصاري؛)ق 1242سال 

ان انـوري بـه تصـحيحي موجـود در ديـوها بدل متعلق به نسخه،م اختصاري ديگريعال

.مدرس رضوي است

 تصحيح ابيات نگاهي به فرايند.4

،ادبـي اسـت هـاي تـرين مراحـل در پـژوهش ترديـد از عـالي تصحيح متون ادبي كه بي

و نكته،هاي متفاوت اما مسلما همگي اين روش؛متفاوت دارديهاي شيوه سنجي به دقت

آن. دارند، نيازبسيار گـاه،گـذرد گونه كه در ذهـن محقـق مـي فرايند تصحيح يك بيت

جز بسيار پيچيده و معموال مصححان ادبي از شرح و درمي،ياتيو طوالني است گذرنـد

مي در نوشته و قضـاوت دربـاره هاي خود تنها صورت نهايي را ارائه ي آن را بـه دهنـد

.گذارند اهل فن وامي
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هـا در روش تحقيـق ادبـي عـالوه بـر ترين شيوه اما تشريح اين فرايند كه يكي از اصلي

و آموزنده نبهج دري آن شايد به آن دسته از دانشگاهيان رشته هاي علمي هاي ديگر كـه

و» تصحيح متون«،هاي پژوهشي، بدون تعمق ارزيابي را كاري در حـد تصـحيح اماليـي

و غلط مي ويرايش توانـدمي تا چه اندازهپندارند، نشان دهد كه فرايند تصحيح يابي متون

و به  و حساس باشد ندقيق و زحماتي بچه مقدمات در،راي نمونـه ياز دارد؛ بيـت زيـر

:چنين ضبط شده است،ديوان انوري مصحح مدرس رضوي
مـزيبد زم و نقشدح اوــانه را كه كند بهر و دفترخامه شهاب آفتابشب

و آشناست كه ذهن خواننده به تندي درمي يابد كه بيـت مضمون شعر چنان روشن

اي چون شـهاب، مـدح ممـدوح را بـر زيبنده است كه زمانه با خامه«: خواهد بگويد مي

».دفتر آفتاب نقش زند

و آشنا به سنتي اما ذهن خواننده فـورا روي مصـراع دوم مكـث،هاي ادبي دقيق

و مي در كند شب«عبارت به دقت و نقش زيرا آگاهي دارد كـه؛پردازدمي» خامه شهاب

بايـد،بـراي نوشـتن روي دفتـر آفتـاب،امـروزي هاي برخالف خودنويسي قدما خامه

! مرتب از دوات سياه شب مركب بردارد

شب«اكنون ديگر روشن است كه در تركيب حتما اشـكالي،در بيت پيشين» نقش

ميها بدلجوگر به نسخهوي جست وانندهخ،در اين مرحله. وجود دارد كنـد تـا مراجعه

. ها گره از مشكل بيت باز كند شايد يكي از آن

لها بدل نسخه؛حبر:ش،دوده:ز،ذ،مط جبـر:ق؛دوده:چ؛نفـس:ط،ي ديـوان

.نقش:ضبط ديوان مدرس رضوي

ميها بدلنگاهي به نسخه ل كه در دو نسـخه» نفس«ي دهد كه واژه نشان ط،بـدل

و هـم» دوده«امـا هـم. در چاپ مدرس رضـوي اسـت» نقش«تصحيفي از همان،آمده

و،هر دو به معني مركب دوات، از لحاظ معنايي» حبر« كامال با مضمون بيـت هماهنـگ

. متناسب هستند

و كهن واژه سـياهي كـه بـدان بنويسـند، مركـب،«دقيقا به معنـي» نقس«ي ناآشنا

و دوده ) نامـه دهخـدا، ذيـل نقـس لغت.(است»ي مركب سياهي دوات، دوده، حبر، مداد

بـا بسـامد[در فارسـي«ي نقس يعني انقـاس جمع واژه،دهخداي كه به نوشته جالب اين

آنهب] باالتر مي،جاي مفرد و مراجعـه بـه مـتن».شود استعمال شواهد شـعري دهخـدا
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مينديوا و حبـر ها نشان در شـعر شـاعران كهنـي،دهد كه اين دو واژه بـه معنـي دوده

و هم . بارها به كار رفته است... چون اسدي طوسي، فردوسي، ناصر خسرو، خاقاني

و اسـتدالل بنابراين اكنون با در نظـر گـرفتن مجموعـه هـاي پيشـين،ي اطالعـات

نقـس بالفاصـله»س«احتمال تبديل واج،ي اين نكته كه مطابق قواعد آواشناسي بعالوه

درمي،بسيار زياد بوده است،در قرائت»شب«پيش از واژه  توان مطمئن بود كـه انـوري

و اصـل مـتن چنـين بـوده،اين بيت و حبر تشبيه كرده بـوده در اصل شب را به مركب

:است

مـزيبد زم نقـانه را كه كند بهر و و دفتر آفتاسدح او خامه شهاب بشب

و تصحيح تازه راه يافته در چاپ اغالطازيهاينمونهبررسي.5 آن ديوان انوري هاي

و برخي از اغالط موجود در ديوان مقاله به ذكربخش از دراين اسـتاد مـدرس رضـوي

.يـم پـردازمي ياد شده در باال خطيو نسخرفع اين اغالط با توجه به نسخه بدل ديوان 

د ابياتيهمهنشاني( ، چـاپيمدرس رضو به تصحيح محمدتقييانور يوانمطابق با

).چهارم است

:15بيت،11 قصيده.1

ش ازكردر مذاق دهر هست ازلطف تو طعم تودر دماغ چرخ هست  بوي گالبخوي

و انوري اين قصيده را در مدح مجد الـدين ابوالحسـن عمرانـي سـروده در بيـت اسـت

صـدر،قصيده همراه با مجدالدين ابوالحسن عمرانـي از ممـدوح ديگـر خـود چهاردهم 

مي،الدين محمد :برد نام

تي از اضطرابــو اممي از اضطرارــعالگشتآسودهصدر دينباتوزاتفاق راي

گـبتودر دماغ چرخ هست از خويرــشكطعمتولطفدهر هست ازدر مذاق البــوي

و دين از وفاقشد قوي دل جهردواندولت البـقوت دل زايد آري در طبيعت از

انــدي در نهـبخشش بماناوور نبودي دستانــتو دانش نماندي در جهگر نبودي طبع

 با توجه به بيت اول شاعر مجدالدين ابوالحسن عمراني را با صدرالدين محمـد در

ويك جا جمع نموده هر، در ابيات بعد است ميدر .نمايدمصراع يكي از آن دو را مدح

تو«به جاي39:صفحه،شي نسخه اوخ«،»خوي .است»وي
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ع(ي هــا بــدلنســخه و لت  كــه.اســت»اوجــود«،»خــوي تــو«ديــوان بــه جــاي)و

:شودمي نوعي موازنه در بيت نيز ديده،با اين ضبط،استترين ضبط صحيح
از در مذاق دهر هست از لطف تو طعم شكر  بوي گالباو جوددر دماغ چرخ هست

:14بيت،12 قصيده.2
و قومي از بزرگان درما اندر عشرتي از خرد برگي چون سدابدايمسكوتچو برگ بيد

گيـاهي)فتح سين مهملـهبه(سداب«:اندمرحوم مدرس رضوي در شرح اين بيت گفته

از،يعني ما مانند بـرگ بيـد.هاي خرد سبز دارد است معروف كه برگ و جمعـي لـرزان

و دشمنان تو به تصور  تنآبزرگان و آرام چـون سـاكن،را بازگشتي نخواهد بـودو كه

و شب به خوشي مي گذرانيدنـد،برگ سداب و روز مـدرس(».دايم به عشرت مشغول

ج1372، رضوي در«:كـه است شهيدي در شرح اين بيت آورده)2:1057، وجـه شـبه

و ديگران به برگ بيد از مختصـر وزش بـاد،چـه بـرگ بيـد؛معلوم اسـت،تشبيه خود

و تشـويش لـرزان مي و هواداران ممدوح را كه در غيبت وي از بيم و انوري خود جنبد

آنهبـ،اما تشبيه قومي از بزرگان به سداب؛است به برگ بيد تشبيه كرده،اند بوده  خـاطر

و درهم رفته،ست كه برگ سدابا و با وزش باد نمي خرد هاني در شرحافر.جنبد است

و دشمنان،يعني مثل برگ بيد:است بيت نوشته و فارغ البال،لرزان بودم شـرح(».ساكن

و مشكالت ديوان انوري ابيوردي با توجـه)113-1376:112، جعفر شهيديسيد،لغات

و وجه شبهي كه براي برگ بيد توضيحات به  )ساكن بـودن(و سداب)لرزان بودن(باال

مي،آورده سـكوني بايـد واژه،سكوت در مصراع اولي شود كه به جاي واژه مشخص

.باشد

،پي نسـخه اسـت؛ سـكوندر:صنسـخه بـدل،ي ديـوانها بدل ميان نسخه از

:اندگونه ضبط كرده بيت را بديننيز27:ي صفحهآنسخهو 123صفحه
و قومي از بزرگانما دايم اندر عشرتي از خرد برگي چون سدابسكوندرچو برگ بيد

:21بيت،13قصيده.3

 ست بگويم بود صوابا حاجتچهكه بپرسيد مرمرا گفتا القصه بعد از آن

و قاعدت در مصراعچهلفظ آناًدوم معني مناسبي ندارد باشـد تـاكهلفظ،بايد به جاي

.باشدمعني مناسبي داشته

:چنين است25:صفحه،آي نسخه
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مالقصه بعد از بگويم بود صواب؟،تــكه حاجتيسگفتاراـرمــآن كه بپرسيد

:27بيت،13 قصيده.4

خــرابنيستييتو كرد قاعدهگفـتآنكشد نيستي چو صورت عنقا نهان از

و :بعد آن توجه نمود براي معني دقيق شعر باال بايد به بيت قبل

وز بخت شامل تو بود تخت را نصابنصيبازعـدل كامـل تـو بـود ملـك را

آنـصورت عنقا نهشد نيستي چو ي نيستي خـرابتـو كـرد قاعدهگفتكــان از

ي زرين دهد سحابتـا روز حشر ژالهيك بخار بحـر كفت بـر هـوا رودگـر

و بخشـش ممـدوح اسـت با بايـد بـه جـاي،توجه به بيت آخر كه سخن از جود

و بخشش باشد،ي گفت واژه .عبارتي متناسب با جود

هم،ي ديوانها بدل از ميان نسخه و چ ،26ي صـفحه،آي چنـين نسـخه نسخه بدل

و نسخهندا را آورده جودي واژه است كه صـورت صـحيح نيـز را آوردهّكفواژه،ذي،

و بـه دسـت ناسـخان اما؛همين ضبط است تغييـر»گفـت«ي بـه واژه،با گذشت زمـان

مي شكل صحيح بيت با بيت بعد نيز متناسب،در اين صورت.است يافته :رسد تر به نظر
ي نيستي خـرابتو كــرد قاعدهكـفشد نيستي چو صورت عنقا نهان از آنك

ي زرين دهد سحابتا روز حشر ژالـهبـر هوا رودكفتگـر يك بخار بحــر

:13بيت،15 قصيده.5

وــب رخـقا شمس و شكــشهبامساعدمر به ر به لب مناسبــد

5ي صفحه،افشاري نسخه

و قمر به رخ مقابلاب و شكر به لب مناسببا شمس  شهد

هم« و با موحده مفتوح با و مقابل به ضم ميم هم ديگر برابر كردن رو شـدنهديگر روب با

يكي ديگر به فاصلهي نظر ستاره به ستاره،و به اصطالح علم نجوم و صـد دورفلك كه

وي سـرطان باشـد مـثال قمـر در چهـارم درجـهو يعني شش بـرج؛هشتاد درجه باشد

)غياث اللغات(».ي جدي واين دليل تمام روشني استمشتري در پنجم درجه

و شـاعر،تـر اسـتي افشـار صـحيح رسد ضبط نسخهبا توجه به توضيح باال به نظر مي

و روشني تمام قراردارد:درنظر دارد بگويد .ممدوح از نظر چهره در زيبايي

:18بيت،15 قصيده.6

زاز هــر روز هــزار مرد تائبحالـشتوبه بـرآمده
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صـاحب،اين بيـت يكـي از ابيـاتي اسـت كـه انـوري در وصـف ممـدوح خـود

و آورده،ناصرالدين طاهر و،براي روشن شدن مطلب است بعـد بهتر است تا ابيات قبل

:از آن را هم بياوريم

ن وز مشك به گل برش عقاربـوش به مل درش آلليـاز

تيــر مژه بــر كمان حاجــبچين كله بر عقيـق چــيني

زلفين چــو زنگيــان العــبرخساره چو گلستان خندان

با عقل دو نــرگسش معاتـببا روح دو بســدش معاشر

ز هــر روز هزار مــرد تائـــبحالشاز توبــه بــرآمده

بـقالش بدان دو زلــف ناهجماش بدان دو چشم عيار

از،ظرو در بيت مـوردن شمارد ممدوح را برميي اعضاي چهره،اين ابيات شاعر در

.باشدخالشي بايد صورت تصحيف شدهحالشي واژه،حالشزتوبه برآمده

ق نسخه ف نسخه،بين نسخاز-بخالش:بدل كه ضـبط اندذ به خالش را آورده،د،ي

و .درست نيز همين ضبط است صحيح

به از  هر روز هزار مرد تائبخالشتوبه برآمده

:14و10بيت،19قصيده.7
و رضاست آن  كه برخاست از او رسم بدي چون بنشست چون چنين است بهين كاري تسليم

:است گونه ضبط گرديده مطهري بديني نسخه اين بيت در
ب وآنكه برخاست ازو رسم بدي چون بنشست و  يكره برخاسته دامن از عمر بيفشاند
در شده سروده،نقيب بلخ،طالب بن نعمه اين قصيده در رثاي مجدالدين ابي و است

ن، بيت مذكور بلكه به معناي بر تخت نقابت بلـخ نشسـتن يست؛نشستن به معناي مردن

مي بيت به اين،با اين توضيح است؛ : شود گونه معني

يعني كسي كه چون به مقام نقابـت بلـخ رسـيد بواسـطه او رسـم بـدي از جهـان

و وفات يافته مي.است برخاست اكنون او دامن از عمر افشانده :گويد سپس در بيت بعد
ز و رضاست قضا ممكن نيست چه توان كرد برون شد  چون چنين است بهين كاري تسليم

بوطالـب: گونـه اسـت معني بيت به ايـن،درصورتي كه بنابر ضبط مدرس رضوي

ب و بر تخت نقابت نشست، اوه نعمه چون به مقام نقابت بلخ رسيد از،دست  رسم بدي

،)با نقابت ممـدوح رسـم بـدي از جهـان برخاسـته(چون چنين است؛جهان برخاست
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و قدر است،بهترين كار و رضا دادن به قضا سوالي كه براي خواننده پـيش. تسليم شدن

از مي گـردد كـه امري بد محسـوب مـي،جهان آيد اين است كه آيا برخاستن رسم بدي

و رضا پيش گرفت .بايد در برابر آن تسليم

:گونه باشد شده، توالي ابيات نيز بايد به اين توجه به توضيحات داده با

.است گونه ضبط كرده، شعر را به همين13ي نسخه مط صفحه

:13بيت،20 قصيده.8

ت و مجره اسب و مقودستو اسب فلك جواد عنان تو شد چنانك ماه  را نعل

.اندرا آورده»زبون«واژه،جوادي به جاي واژه)ص-ط(ي ديوانها بدلنسخه

:و شماره ثبت 9105:هايو نسخ مجلس به شماره»زبون«33ي صفحه،آستانهي نسخه

.است»زبون«46:صفحه،62096:شماره ثبت،8545:و شماره90: صفحه، 85326

:اند كه بسيار مناسب استضبط كرده،ي زيربيت را به گونه،برده تمامي نسخ نام

تزبوناسب فلك و مجره اسب و مقودسو عنان تو شد چنانك ماه ترا نعل

:18بيت،30قصيده.9

بـشود عذرنيوشان حلمعذرپيزعفوش  گيرست گه عفو چنان گمشدههش

:در مورد بيت

ز  گيرست پي عذر شود عذرنيوشان حلمش به گه عفو چنان كمشده عفوش
صسمدر ل را نسخه اسـاس«:گويدمي 150رضوي در مقدمه ديوان خود نسخه

و و نسخ ديگر را با آن مقابله نمودم هاي ديگـر اي در نسخه جا بيتي يا جملههر قراردادم

آن صحيح درآن،اساس به نظر رسيدي چه در نسخه تر از و متن جاي داد را اختيار كرد

و هـم نسـخه،و آنچه در نسخه اساس بود در حاشيه نهاد تا هم متن كتاب صحيح باشد

ل اين در حالي.»ه دورباز تحريف  ص نيز،ست كه ضبط نسخ اساس و »پي جرمز«ع

وي زيـرا ضـبط نسـخه؛اسـت است كـه از ديـد مـدرس رضـوي پنهـان مانـده اسـاس

ت ازو رسم بدي چون بنشستكه برخاسوآن

ز تــقضا ممكن نيس چه توان كرد برون شد
و بيكره برخاس تـــدامــن از عمـر بيفشاند

و رضاس تـچون چنين است بهين كاري تسليم

قضاستي بنـدكافـرينش همه در سلسلهآفــريده چـه كند گـر نكشد بار قضــا

اس است واليـت مـا كه سپهروالي بتــسوز تـغـايت واالسهواي كيـن والـي سوزنده

ز من درگذرد اياجل از بــارخـداي اجل اندر نگذشت تــن سوداســگر تو گويي كه
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ص در حاشيه نيامدهها بدل نسخه ؛ ع اسـت كـه ضـبطو مدرس بر اين بـاور بـوده اندي

.است بوده)پي عذرز( همانند ضبط متن، اساسي نسخه

كـه است»جرمپيز«،»پي عذرز«ي به جاي واژه)م-ط(ي ديوانها بدلنسخه

وترمدح قوي،معني بيت استوارتر و با عذر تكرار نمي است در مصراع دوم»عفو«شود

ميهم متناسب :گونه استي ديگر نيز بدينها نسخه. رسد تر به نظر

،ذنسـخ؛»پي جرمز«44ي صفحهآي نسخه؛»پي جرمز«:195ي صفحه،في نسخه

»پي جرمز«:130ي صفحه،بو171ي صفحه،ز؛28ي صفحه

:گونه است صورت صحيح بيت به اين
ز  گير است حلمش بگه عفو چنان گمشده پي جرم شود عذرنيوشان عفوش

:28بيت،35ي قصيده.10

 ارزنست مرغانچونهتو همت سيمرغهمتت دست پرنشود چرخجوف از

بـ:ش،ذ،د،ب،آ،ف:هاي نسخه ؛اسـت حشـو را آورده،جـوفي جـاي واژهه همگي

كها بدل نسخه  حشو:م،ل،ي

 ارزنست مرغانچونهتو همت سيمرغهمتت دست نشودپر چرخحشو از

:6بيت،39ي قصيده.11

 گرفت حصار آسمان بتافت آفتاب نيامازچو تيغيشصبع

حق استي حسن تعليل داراي آرايه،بيت قت مصراع اول در حكـم دليلـي بـراييو در

و واژه و،صبع در مصراع اولي تحقق مصراع دوم است تناسبي بـا مصـراع دوم نـدارد

يك»صبح«صبعي بايد به جاي واژه ودي باشد تا ارتباط هردو مصراع با گر صحيح باشد

ب و درستعلتي ب،جا .آيد دسته براي بيت دوم

 صبح:ط،ش،ذ،د،ف:يها نسخه

 گرفت حصار آسمان بتافت آفتاب نيامازچو تيغيشصبح

:از ديگر كاربردهاي اين تركيب در ديوان
 در زمين ظل زمين اينك ابدا ممدود است وطه خوردغتيغشان گر افق صبح شود

:17بيت،74ي قصيده.12

به خود گرامي  خود هرزه كار نبود سلطان روزگارهمي سزيدآن خودوكردت
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آن؛بايد به ضمير خود برگردد»آن«ي قاعدتا واژه،در بيت مذكور آن«كـه تركيـب حـال

وي«،»آن خود«به جاي:شي نسخه. مرجع مشخصي ندارد»خود . است را آورده»از

:شي نسخه
به خود گرامي ويوكردت  كار نبود سلطان روزگار همي سزيد خود هرزهاز

:15بيت،78 قصيده.13

و خاك بي گمان گردند همآب اگر بر آتش آيد از نهيب عدل او آموزگارچون باد

وگنگ،در اين بيت»آموزگار«ي واژه وو نامفهوم  بايـدشكبيمخل معناي بيت است

ط .تغيير يابد»آميزگار«به،طبق نسخه بدل

ط :نسخه بدل
و خاك آب اگر بر آتش آيد از نهيب عدل او  آميزگاربي گمان گردند همچون باد

:38بيت،84 قصيده.14

و رجابه زير سايه عدل تو نيست و زبر وراي پايهخوف ي قدر تو نيست زير

و عبارات،بيتدر» رجا«ي واژه و هماهنگي با بيت ي به زيـر سـايه«هيچ مناسبت

هم واژه،»رجا«يو قاعدتا بايد به جاي واژه ندارد،»عدل تو نيست معني يـا متناسـب اي

 رجا نيز حاصل،جا كه عدل باشدهر.باشد تا معناي بيت صحيح باشد»خوف«ي با واژه

در؛ حال آنكه شعر به گونهاست داراي تضـاد،اسـت ديوان مرحوم مـدرس آمـده اي كه

.دروني است

ط نسخه : 116ي صفحه،مط؛»خوف عنا«39ي صفحه،ف نسخ؛خوف خطا:بدل

و خطا« ز صـفحه آمده» خوف و نسخ س صـفحه»خـوف هـالك« 132ي است 77يو

،ترين ضـبط كه صحيح،اندضبط كردهرا»خوف عنا« 130ي صفحهذو» خوف خالف«

:گونه است بدين،ضبط صحيح بيت.افشار باشدي ضبط نسخهدباي
و زبر وراي پايه خوف عنابه زير سايه عدل تو نيست ي قدر تو نيست زير

:14بيت،88 قصيده.15

صبت اينـتمامس شــكه تا و هم خورشيد مشهورازهمد ـــح ابد  معروف

بي يادشده، اشتباه در بيت»هم از معروف«تركيب بـراي مشـخص شـدن.معني اسـتو

مي،موضوع :آوريم ابيات قبل را نيز

عمر خود جز اين يك سعي مشكورهبتـمگــر جاه رفيعت خــود نكردس
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ب بحسبت سايه افكندهكه بــر گردون مبــرورس خدمتــــي ناديـدهــازو

و هـم خـورشيازهمشدست اينكه تــا صبح ابـــداتمام د مشهورــمعروف

مي با توجه به اين و شاعر جاه رفيـع تـو:گويد كه سخن از جاه رفيع ممدوح است

او بر گردون سايه افكنده و به همين دليل تا صبح ابد هم هم)جاه رفيع ممدوح(است و

از«بايد به جاي تركيب،با اين توضيح. اند مشهور گشته،خورشيد او«،»هـم باشـد»هـم

. تا معني بيت صحيح باشد

پ ط،مط،نسخه و نسخه بدل :ف

شد تمامست اين و هم خورشيد مشهورهموكه تا صبح ابد  معروف

:35بيت،94 قصيده.16

آب چشم اين دايم از حسرت همچو قار سفيد از  محنت همچو قيردورروي آن دايم سياه

و بدگوي ممدوح است،اين بيتدر :سخن از بدخواه

ز دور آسمان همچون بقم ز اشك بدخواهت  جور اختران همچون زرير روي بدگويت
سيــروي آن داي چشم اين دايم سفيد از آب حسرت همچو قار ازــم  محنت همچو قيردوراه

و روي بدگويت چشم بدخواهت از آب حسرت همجون قار باشد: گويد شاعر مي

واژه دور در مصـراع دوم چنـدان متناسـب بـه نظـر. از دور محنت همچون قيـر باشـد

و با رجوع به نسخه. رسد نمي ي ديوان بـه جـاي واژه دور واژهها بدل نسخه هاي موجود

و هم با واژه آب در مصـراع قبـل كه هم با كلمه قير در مصراع مورداست گرد آمده نظر

. تر است متناسب

و نسخه،فيخهنس د،ها بدلمط وي ق  ...: ع،
از چشم اين دايم سفيد از آب حسرت همچو قار  محنت همچو قيرگردروي آن دايم سياه

:4بيت،125قصيده. 17
تـكل ازـو جذر اصم را بشنوانــك و خام هرچه بر شاخ خواطر از سخن پختهصماخد  است

گكلكي به جذر اصم وسيله، از شنواندندر اين بيت با توجـه بـه. است فتهسخن

:بيت بعد
ز چيست ت زآن گوش گردون بر صرير كلك تو داني  ست او را اماموكه در ترتيب عالم كلك
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.كه در نسخه مطهري آمـده اسـت.صرير باشدي كلمه،صماخي بايد به جاي واژه

در ديـوان نيـز داراي،با جذر اصـم به معني صداي قلم هنگام نوشتني صرير ذكر كلمه

:كاربرد است
چه قايل خ قران نطق ست كه صاحب كلكش چنـدر قوت صــيال تــورت افكنســان

محــكاكنون مزاج جذر اص و ده زبان چو بنفشه اوراتــم در و سوسن است ده گوش  است
)1372:84، مدرس رضوي(

كه از فصاح اوـچه قايلست صريرش گمــاص جذرسخن پذيردت  وش صميمـــبه

)353:همان(

.است آمده»صرير«،»صماخ«ي مطهري به جاي واژهي در نسخه

:نسخه مط
و خام هرچه بر شاخ خواطر از سخن پختهصريركلك تو جذر اصم را بشنواند از  است

....و

 گيري نتيجه.3

و تصحيحبا توجه به ابياتي كه هايي كه بـه كمـك در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت

مي هاي ديگر انجام شد، نسخه در شود كـه مشخص و موجـود اشـتباهات مـورد اسـتناد

در كـم احيانـاً،اي خاص به خاطر منحصر كردن تصحيح به نسخه،ديوان دقتـي مصـحح

؛اسـت مصـحح محتـرم بـه نسـخ مـذكور بـوده نداشتن يا دسترسيوهاي ضبط مقايسه

و قابل فهـم از ديـوان انـوري در دسـترس اي كامل،اگر بخواهيم نسخهبنابراين صحيح

، هـاي خطـي ديـوان انـوري گـردآوري تمـام نسـخه الزم است بـا اهل فضل قرارگيرد،

و هاي كهننسخه ويژههب ها،توجه به ضبط تمامي نسخهوي تصحيح دگرگوني شيوه تر

مجدداً تصحيح است،نبوده،مرحوم مدرس رضوي،كه در اختيار مصحح محترمتراصيل

.اي از ديوان انوري تهيه نماييمتازه

ها يادداشت

:هاي ديوان انوري چاپ

.)م.1849(.ق.1266به سال،چاپ تبريز،ديوان انوري.1

.)ش.1277(م.1898به سال،)انوريكليات نظم(به نام چاپ هند انوري، ديوان.2
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.)ش.1277(م.1898سالبه در هندوستان، ديوان كامل انوريچاپ سنگي.4

.)ش.1276(م.1897به سال،چاپ بمبئي،ديوان انوري.5

و منتخبات ديـوان انـوري.6 بـه اهتمـام والنتـين،نقـل بـه زبـان فارسـي بـه تصـحيح

و  مـدرس،انـوري ديـوان(.چهـار غـزل اسـت ژوكوفسكي كه شامل شش قصـيده

.)مقدمه 120:رضوي
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