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 چکیده

. بهترین چاپی که از دیوان از دیوان فرخی سیستانی دستنویسهای کهن معتبر در دست نیست 

های خوب و هم دلیل فقدان نسخهکه هم بست  از دکتر محمد دبیرسیاقی است فرخی عرضه شده ا

کاستیهای و توجه نکردن به ظرایف سبک شاعر دقیق ضوابط تصحیح انتقادی متن کارنبستن ب

کار تصحیح انتقادی دیوان این  توان گفت کهبا اطمینان می وبسیار به تصحیح ایشان راه یافته است 

فرخی با توجه به سبک  بیت از دیوان چند شاعر برجسته هنوز به سامان نرسیده است. در این مقاله

 است.و دالیل این تصحیحات هم مفصالً بیان شده  تصحیح شده  او

  

 تصحیح انتقادی، فرخی سیستانی. شعر فارسی ، کلمات کلیدی: 
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 سابقة پژوهشمقدمه و 

 قبولصاحب ( از شاعران بزرگ و 924ابوالحسن علی بن جولوغ معروف به فرخی سیستانی) متوفی 

ستنویسهای کهن معتبر در دست از دیوان فرخی سیستانی د رود.شمار میدر تاریخ شعر فارسی ب

ستنویس ترین دکهن ولی 2نقل شده استها و جنگها البته اشعاری از فرخی  درسفینه .نیست

به نام کتابی است   -که مبنای طبع دکتر دبیر سیاقی هم بوده است –شناخته شده از دیوان فرخی 

 ةصاحب تذکره خالص (؟0129تا  0109-459) از میر تقی الدین محمد کاشانی 3«مجمع القصاید» 

که جاییهجری قمری تدوین شده است و بقیه دستنویسها تا  0191-0191به سالهای که  ،9االشعار

های دلیل فقدان نسخهب 5.است هجری سیزدهم و چهاردهم دوازدهم وداریم متعلق به قرن  خبر

ر و به همه دستنویسها و نیز توجه نکردن به سبک شاع 9کهن معتبر و نیز مراجعه نکردن مصحح

محققان  ،ایشان راه یافته است. پیش از این حمصحَّ هایی در دیوانظرایف زبانی عصر فرخی، کاستی

اشاره  این کاستیها رد از . در این مقاله به چند مو1ها اشاره کرده بودندبه برخی از این کاستی

 :شودمی

 ز تو نباشد سال و مه بیی هشیت چییز   چار چی
 و روی تو بی سیم و گل سهرخواب و تو بی چشم

 هر یکی زان هشت دارد سوی دل بردن شتاب 

 چین و پیچ و زلیف تیو بیی بنید و تیاب     بیجعد تو 
 (1،صدیوان فرخی سیستانی)

 

ین تصحیح قیاسی به نظر ما ا«. اصل : سحر. متن تصحیح قیاسی است» در پانوشت آمده است:  

درست است. شاعر در این دو بیت   «سِحر » یعنی  «اصل» دلیل است و همان ضبط نسخهبی

کدام از این اعضا دو وصف و برای هر، رو، جعد و زلف( را ذکر کرده و ) =  چشم  چهار عضو معشوق

در شعر  چشم معشوقیکی از صفات متعارف « و جادو سِحر» . آرزو کرده است« دلبرانه »حالت 

                                                           
، 161، ص 1ق(، ج  191االحرار جاجرمی ) مونس اند:یی که شعر کامل از فرخی نقل کرده هابرای نمونه  سفینه.  2

ص  ، (262-211)تألیف میان سالهای  جنگ زیلوفافو  131(، ص2)قرن  نظم و نثر فارسی از آثار اساتید متقدم ۀنمون

 .پ 63
 ده. –. برای معرفی این دستنویس: دیوان استاد عنصری بلخی،صص نه  3
مورد  سفانهمتأای از اشعارش نقل شده است که هم فصلی به فرخی اختصاص داده شده و گزیده االشعار ةخالص. در  4

 .ر 63 –پ 61مجلس، برگ  ۀکتابخان 6169ش ، دستنویس االشعار ةخالص استفاده دکتر دبیرسیاقی نبوده است.نک:
 .611-614،صص6(،جدستنوشتهاي ایران  )دنا ۀفهرستوار  . 5
دیوان حکیم فرخی  دبیرسیاقی علی عبدالرسولی نیز دیوان فرخی را تصحیح و منتشر کرده بود.. پیش از دکتر محمد  6

 .1611، تهران، مطبعه مجلس،جمع و تصحیح علی عبدالرسولیه ب ،سیستانی
ادب فارسی،ش پیاپی ،«تصحیح چند خطا در دیوان فّرخی سیستانی ». برای گزارش مفیدی از این مقاالت نک :  7

 .169-166،صص16

 



 

 

 

 

 

 

 611/تصحیح چند بیت از فرخی سیستانی

 

ای که میان . ظاهراً تضادگونهوجود ندارد تصحیح قیاسی رایی بدر نتیجه ضرورت و  8است فارسی

ر دبیرسیاقی را بر آن آورده که ، دکترخساره وجود داردرنگ سرخ و سپید در وصف « سیم و گل»

 تضادی را تشکیل بدهد « خواب » تا با  قیاساً اصالح کند« بیداری» معنای ب« سهر» را به « سحر»

نیازی  طعاًشاعر برای جعد و زلف آورده و این تضاد در آن لحاظ نشده ، قی که با توجه به صفات ولی

دیوان حکیم که در چاپ عبدالرسولی )«سحر » بنا براین ضبط اصل نیست. ةبه عدول از ضبط نسخ

 بیت باید چنین باشد:شود و صورت درست است ، تأیید می(هم آمده 8ص ،0300، فرخی سیستانی
 خواب و سحر و روی تو بی سیم و گیل چشم تو بی

 رزمگه زیشان چنیان گیردد کیه پنیداری بیود     

 

 چیین و پییچ و زلیف تیو بیی بنید و تیاب       جعد تیو  بیی   

 خشیب هیبت تو باد و ایشان کیاه و آن صیحرا   

 (1،صهمان)
 

یکی از در . نیستندارد و تناسبی میان اجزای بیت  و ای بسا معنایی لطف« خشب » بیت با ضبط  

، «خشب » جای ب که نام و نشانش ذکر نشده است مرحوم عبدالرسولی ةدستنویسهای مورد مراجع

 ؛ شاعرو این ضبطی بهتر است (1، ص 0300، دیوان حکیم فرخی سیستانی) آمده« مهب» 

از تناسب آوایی  همچنینممدوح مانند کرده است.  هیبتِ بادِ گاه و مهبّرا به وزیدن صحرای نبرد

از فرخی تکرار  در بیتی دیگر ویژه که این مضمونبهم نباید گذشت. «  مهب» و « هیبت » میان 

  : تواند تأییدی آشکار باشد بر درستی صورت پیشنهادی نگارندهشده است و این می

  زر چیییو کیییاه اسیییت و دسیییت راد تیییو بیییاد
           

 گاه خزانیییییییة تیییییییو مهیییییییبپیشییییییی 

 (09)همان،ص

 بیت باید چنین باشد:براین صورت درست بنا

 بیود رزمگه زیشان چنیان گیردد کیه پنیداری     

 نکییو بییا هنییر دسییت سییخی و بییا شییرف روی 

 
 

 مهیب هیبت تو باد و ایشیان کیاه و آن صیحرا     

 با خرد خوی نکیو و بیا سیخن فصیل الخطیاب     

 (1)همان،ص
 

، «روی نکو» جای ب ( 8ص ،0300، دیوان حکیم فرخی سیستانی)در چاپ مرحوم عبدالرسولی 

و  ضبط دشوارتر« روی تنُک»  . اول اینکهرد. به نظر ما همین ضبط بهتر استدا «روی تنُک»

. قریبتر استتر به صحت و اصابت متن، ضبط غریب ناآشناتری است و طبق ضوابط تصحیح انتقادی

است که در  زیرا شاعر خواسته ستناپسند ا «خوی نکو»و  «روی نکو»در « نکو» تکرار ضمن اینکه 

                                                           
خوبی و نیکویی  ۀبه ِسحر سرم       ستیبه چشمش اندر گفتی کشیده بوده فرخی: هایبیت این  . برای نمونه  8

و جادوی مساعد، جادویی د با         های تو تو را در جادوی تلقین کنندچشم .  و :(119دیوان فرخی سیستانی،ص)سّحار

 .(816) دیوان فرخی سیستانی،صکردن توان
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ن تکرار نظمِ موازنه را بر هم پایان هر بخش از موازنة بیت، یک صفت یا کلمة متفاوت بیاورد و ای

  .زندمی

، مقابل نرم»عنوان شاهد آمده و معانی ن بیت فرخی بهمی«  تنک »در لغتنامة دهخدا ذیل مادة 

نیز  «روییتنک» ذیل مادة  پیشنهاد شده است.« آلود، مقابل عبوس، شرمگین و شرمسخت

نهاد شرا پی« کم رویی و شرم ،شرمگینی» هخدا نقل شده که معنای یادداشت به خط عالمة د

معتبر و شاهدی  «تنک رویی» و « تنک روی» ن معنای دهخدا برای ای ةلغتنامنویسندگان  کند.می

را « روی نکو»  ترو ساده ترهمین دلیل ضبظ سر راستد و ظاهراً دکتر دبیرسیاقی هم بکهن نیافتن

 .برگزیده است

 :  «روییتنک» و « رویتنک» برای ابتدا شواهدی از متون کهن

ج ،تکملةاالصناف) «.رویشرمنده ] مرد[الوجهِ: رَقِیقرجُلٌ » :آمده تکملةاالصنافدر فرهنگ 

 .(294ص،0

 کار برده است:ب« بی شرم» را مقابل  «تنک روی» ، رکن الدین دعوی دارقمی 

 بییییر گریییییة او بخنییییدد ازبهییییر خییییدای
  

 شییرمیروی بییدان بییی کییس دییید تنییک  

 (202صرکن الدین دعوی دار، ) دیوان 

 :کار رفته استهمین معنی بهم باز کمال الدین اسماعیل اصفهانی بیت این  در

 بیا او عنیان بیه ره دادم   بیه شیوخ چشیمی    

 داشییت وز تنییک روییییعنییان کشییید همی

           
  

 آمییدز همرهیییّ میینش گرچییه عییار مییی     

 آمییدرم درشییده  بییی اختیییار مییی  بییه شیی 

 (222) دیوان خالق المعانی...،ص

همراهی با من شأنش را اجل از  با گستاخی خود را همراه معشوق کردم و او هرچند گویدمی

ناخواه با من  خواه ، شرمنده شد وعلت شرم و تواضعی که داشتبت ولی پا سست کرد و دانسمی

  همراهی کرد. 

 :شرم و فروتنی ستوده استسجیة را به  خود انممدوحز هم فرخی باگفتنی است که 

 امیر محمد پسر محمود غزنوی گوید: در مدح

 پر دانش و پر خیری و پر فضیلی و پیر شیرم   
 

 بییا سییایه وبییا سیینگی و بییا حلییم و وقییاری  

(319) دیییییوان فرخییییی سیسییییتانی،ص  

 و نیز در مدح  سلطان مسعود غزنوی گوید:

 چنییییین شییییهریار و چنییییین شییییاهزاده 

 بیییدین خییوب رسیییمی بییدین شییرمناکی   

 حییدیا ار کنیید بییا تییو ، از شییرم گییردد    
 ج

 سییت هرگییز نشییانی دییید و کییه دادهکییه  

 زبییانیخییو  روئییی بییدین بییدین تییازه 

 دو رخسیییار او چیییون گیییل بوسیییتانی   
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 (343همان، ص)

 بیت باید چنین باشد:بنا براین صورت درست 

 با هنر دست سیخی و بیا شیرف روی تنیک    

 بییه خامییه بییر سییر زائییر نهییاد تییاج عطییا    

 
 

 با خرد خوی نکو و با سخن فصل الخطیاب  

 کیرب به تیی  بیر دل دشیمن نهیاد  قفیل      

 (4همان،ص)
 

در چاپ دارد. « خرب» مرحوم عبدالرسولیطبع دیوان  است.« کرب» ضبطسخن بر سر 

، ضبطش «غ»دارد و دستنویس « هرب»ضبط « 0مج»و « د» دو  دستنویس با عالئم ، دبیرسیاقی

 است . «حرب» 

به « حرَب» ، استکه در لغتنامة دهخدا نیز بازگو شدهنزدیک به عصر فرخی، چنانی در فرهنگ

 (5)المصادر،ص معنا شده است. «بستدن مال»

 صحیح است. « بستدن مال» معنای ب« حرَب» همین ضبط به نظر ما   در میان این  ضبطها 

نزد قدما  ،قافیه ةتقریباً بالفاصل دو بیت بعد تکرار شده است و این تکرارِدر « کرب» قافیه  اوالً  

بر  پیش و پس آن شعری شاعر در این بیت و ابیات دیگرخالقیت . ثانیاً اساس ندیده نبوده استسپ

 :است قرار داده شده  «تضاد» 

 سییف بییدین دو چیییز نمییود  ید یوامیییر سیی 

 آبچکانییید  دوسییتانبییر جگییر  خامییهبییه 

 تییاج عطییا  زائییر  نهییاد بییه خامییه بییر سییر   

 زیییر ولییی گسییترید مفییر  نییاز  بییه خامییه
 

 هزارگونییه هنییر هییر یییک از دگییر اصییوب   

 بییه تییی   بییر جگییر دشییمنان نهییاد لهییب   

 حیرب... قفیل    به تیی  بیر دل دشیمن نهیاد    

 بییه تییی  پیییش عییدو بییاز کییرد گیینج کییرب 

(01-4ص)همان،صیییییییییییییییییییییییییی

قیرار  « دادن میال » معنیای ب« عطیا » درسیت مقابیل    «بستدن میال » معنای ب« حرَب» این مبنا  بر

سیتاند  میبخشد و به ضرب تی  از دشمنان مالشان را م به دوستان ما می؛ یعنی ممدوح  با قلگیردمی

دانیم مصییادره امییوال شیییوة معهییود و مییذهب مختییار سییلطان محمییود و  کنیید و میییمصییادره می و

 بیت باید چنین باشد:براین صورت درست بنا بازماندگانش بود.

 ابییر سییر زائییر  نهییاد تییاج عطیی   بییه خامییه  
 

حییربر دل دشییمن نهییاد  قفییل بییه تییی  بیی

 دیده خواب برباید شهنشاهی که شاهان را ز

 

 به جابلقا و جابلسا گرز ز بیم  نه منی  

 (0)همان،ص

نخستین دلیل اینکه  است و همین ضبط مناسبتر است.  «تیغ» در این بیت، « گرز» نسخه بدل 

گرز » به نسبت « تی  نه منی » و در نتیجه   میشود نه تی  وصف  کالنی و سنگینی  به گرزمعموالً 
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درستی طبق ضوابط تصحیح انتقادی متن، بو نا آشناتری است و  غیر متعارفتر ضبط «  نه منی 

 نزدیکتر است.

گرز  ؛ممدوح استجسمانی غرض شاعر در این بیت مبالغه در قدرت پیداست   از حیا معنایی نیز 

پادشاهان گرزها و  ؛شعر شاعران این دوره نشان توانایی خارق العاده نیست نه منی برداشتن در

 :ندشتدامیبرشصت منی و هفتاد منی و هشتاد منی دبوسهای 

 پییانزده میین بیییش نبُیید گُییرزِ فریییدون  ده

 

 شکسیته سیر هفتیاد سیوار     به یکی زخیم 

 

 من چون زند بر مُهرة شیران دَبوسِ شصت

 
      

 منییی گُییرزِ شییهِ شیرشییکار اسییت  هفتییاد 

 (01،ص دیوان منوچهری)

 گییرز هفتییاد میین قلعییه گشییای تییو کنیید  

 (21)همان،ص

 زند بر گیردنِ گُیردان عمیودِ گاوسیار    چون 

 (31)همان،ص
 

  است: نه منیو و خنجر پادشاه هشت منی  تی 

 منیییی گیییرزة هشیییتاد  خنجیییر هشیییت

 

 آهنین رُمحش چو آید بیر دلِ پوالدپیو   

 
 

 از رسیتم زر  سیت جیز  کس چنو کار نبسته 

 (092) دیوان فرخی سیستانی،ص

 ارذمنی تیغش چو آید بیر سیرِ خنجرگی    نُه

 (31،ص دیوان منوچهری)
 

 بیت باید چنین باشد:صورت درست براین بنا

 شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب  بربایید 

 چو سیرخ گیل بیه سیر انیدر کشیید سیبز ردا       

 
 

 ز بیم  نه منی تیغش بیه جابلقیا و جابلسیا    

 کبییود نقییاب  ارغییوانفییرو کشییید ز رخ  

 (01) دیوان فرخی سیستانی،ص
 

 که نسخهآنشود بیدر چاپ عبدالرسولی نیز دیده میهمین ضبط که است « ارغوان»سخن بر سر  

  «زعفران» جای ارغوان، ضبط ب« د» دستنویس  ،. در چاپ دبیرسیاقیذکر شده باشد بدلی برایش

و معنای بیت هم این این قصیده در وصف خزان است بیب تشارد و به نظر ما همین درست است. د

، ارغوان نقاب کبود از رخ برگرفت و شکوفا شد. اما ارغوان شد  است که وقتی ایام گل سرخ تمام

 است نه گل خزانی: یگل بهار

 زان نییییرگس بییییودتییییا بییییه ایییییام خیییی
 

 انتییییا بییییه هنگییییام بهییییاران ارغییییو    

(293)همیییییییییییییییییییییییییییییان،ص

 شکفد:ن میزعفران گلی است که در خزا



 بییییود زعفییییران هییییر خزانییییی   اال تییییا

 

 اال تییییا بییییود ارغییییوان هییییر بهییییاری   

(315،صقطیییییییییییران) دییییییییییییوان 
 

 تیییرنج و بهیییی گشیییت در بیییاغ پییییدا   

 بییه صییحرا سییتد زعفییران جییای گلهییا    

 جحیمیییی و جیحیییون  اییییا ابیییر آبیییان 

  

 و اللیییه از بوسیییتان شییید نهیییانی  گیییل  

 وزان گشییییت روی زمییییین زعفرانییییی  

 افشییان و گییه سیییل رانییی کییه گییه آتییش

 (314)همان، ص

و ها و رشته کبود هایبرگاین زعفران است که گلو  ارغوان نقاب کبود ندارد همچنین باید گفت که 

به  -فرخی صراز جمله فرخی و منشوری سمرقندی شاعر معا -شاعران  .پرچمهای زرد رنگ دارد

، شاعر دربار . منشوری سمرقندیمضمونهای شاعرانه رنگارنگ ساختنداین نکته توجه کردند و 

 محمود غزنوی گفته:

 فر بیییار شییید تییییره شیییب  صَیییچیییرا مع
 

 ازیییییرا کییییه شیییید بییییارور زعفییییران    

(95،ص2)لبیییییییییاب االلبیییییییییاب ، ج 

 لشکر شیب دییدم انیدر جنیگ روز آویختیه     

 

 برگ زعفیران بیر گیرد شیاخ زعفیران     همچو  

 (333) دیوان فرخی سیستانی،ص

 بیت باید چنین باشد: تبراین صورت درسبنا

 گل بیه سیر انیدر کشیید سیبز ردا     چو سرخ 
 

فییرو کشییید ز رخ  زعفییران  کبییود نقییاب   

 کتابنامه

(،حسین بن احمد مقابله پنج نسخه دیگرهجری و با  911و  932براساس نسخه مورخ المصادر)  -0

 .0319نشر البرز ، تهران، ،به اهتمام تقی بینش زوزنی،

لغتنامة دهخدا، علی اکبر دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورة  -2

 .0311جدید،

ة تهران، چاپخان (، محمّد بن بدر الجاجرمی، به کوشش میرصالح طبیبی،0ج ) االحرارمونس -3

 . 0331اتّحاد، 

 0393،به اهتمام حبیب یغمایی، تهران،متقدمنمونة نظم و نثر فارسی از آثار اساتید   -9

محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطایی  ،«تصحیح چند خطا در دیوان فرّخی سیستانی » -5

 .099-050،صص03  پیاپی ، 0343تابستان و پاییز  ،0، شماره 9دوره ادب فارسی،کچوئی ، 

انجمن  تهران، ، علی بن محمد کرمینی، به اهتمام علی رواقی و زلیخا عظیمی، تکملةاالصناف -9

 .0385آثار و مفاخر فرهنگی،

https://jpl.ut.ac.ir/issue_7125_7126_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-202.html


 

 

 

 

 

 

 49تابستان -82شماره پی در پی  -نظم و نثر فارسیشناسی سبک/613

 

نذر عارف)جشن نامة دکتر عارف نوشاهی(، به  ،قلعه علی صفری آق ،«جنگ زیلوفاف  » -1

خواستاری بهروز  ایمانی و سعید شفیعیون،تهران، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

 .915-321،صص0340اسالمی،

کتابت کتابخانة مجلس،  5139دستنویس   ، میر تقی الدین محمد کاشانی ،االشعار ةخالص -8

 .برگ82، 0248

کتابخانة  به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی،تهران، انتشارات استاد عنصری بلخی،دیوان  -4

 .0392سنایی،

، تهران، مطبعه جمع و تصحیح علی عبدالرسولیه ب ،دیوان حکیم فرخی سیستانی -01

 .0300مجلس،

، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی،تهران، انتشارات زوار، چاپ فرخی سیستانی حکیم دیوان -00

 .0318پنجم،

، به کوشش حسین بحرالعلومی کمال الدین اسماعیل اصفهانی ابوالفضل  خالق المعانی  دیوان -02

 0398، دهخدادبیرسیاقی،تهران، انتشارات کتابفروشی 

با تصحیح و مقدمة  ،( شاعر ذوالسانین سدة ششم و هفتم )رکن الدین دعوی دارقمی دیوان -03

 .0395علی محدث، تهران، انتشارات امیرکبیر،

دامغانی، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی،تهران، انتشارات زوار، چاپ  منوچهری دیوان -09

 .0385ششم،

تهران، کتابخانه ، موزه و  ،به کوششمصطفی درایتی (،دستنوشتهای ایران  )دنا ةفهرستوار -05

 .0384مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،

 .0419لیدن، بریل ،لباب االلباب، محمد بن محمد عوفی، به اهتمام ادوارد براون،  -09

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=10787:%D8%AC%D9%8F%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%81/-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87&Itemid=9
http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=10787:%D8%AC%D9%8F%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%81/-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87&Itemid=9

