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 چکیده:
هدف: و  مکتوبی  زمینه  ارکان    میراث  مهمترین  از  یکی  است،  مانده  باقی  گذشتگان  از  که 

آید و تا زمانی که این میراث بصورت دهندة فرهنگ و تمدن در جوامع بشري بشمار میتشکیل
دقیق و علمی تصحیح و منتشر نشود، چهرة فرهنگی هیچ ملتی بصورت کامل آشکار نمیشود. 

هاي مستحکمی دیروز و امروز را  د زنجیره هاي خطی که هماننبنابراین تصحیح و احیاي نسخه
گونه آثار دیوان عنصري،  هاي اینپژوهان است. یکی از نمونهاند، از اولویتهاي ادببهم پیوند زده

 یپردازان شعر فارسدهیو قص  انیسراحهیمد  نیاز بزرگتر   یکیو    يدربار محمود غزنو  يالشعراملک
. باوجود اینکه این دیوان تاکنون دو بار توسط یحیی قریب و محمد دبیرسیاقی تصحیح و  است

هاي معتبري نیستند، در هایی که در دسترس آنها بوده، نسخهچاپ شده است، اما چون نسخه
 هر دو چاپ اشکاالتی دیده میشود.  

-ست، با روش توصیفیاي انجام شده ادر این پژوهش نظري که به شیوة کتابخانه  روش مطالعه:
ایم، تصحیح بیتهایی از هایی که بدانها دست یافتهتحلیلی و با تکیه بر چاپ دبیرسیاقی و نسخه

دیوان عنصري به دور از ذوق و سلیقۀ شخصی و بر مبناي ویژگیهاي سبکی شاعر و معاصران او 
 شده است.   آورده
قریب و محمد دبیرسیاقی تصحیح شده   هاي عنصري تاکنون دو بار، توسط یحییسروده  ها:یافته

که هر دو تصحیح همراه با اشکاالتی است که خواننده را از دریافت معناي دقیق اشعار او بازمیدارد  
 اند.  هاي موجود از دیوان عنصري را ندیدهو این بدان سبب است که این دو مصحح برخی از نسخه

ایم و با توجه به برخی که بدانها دست یافته  هاي خطی متعدديبا مراجعه به نسخه  گیري:نتیجه
در  واردشده  اشکاالت  که  آمد  بدست  نتیجه  این  او  معاصران  و  عنصري  سبکی  ویژگیهاي 

 هاي عنصري، یا ناشی از اشتباه کاتبان بوده یا مصححان.شده از سرودهتصحیحهاي انجام
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The written heritage of the past is one of the 
most important components of culture and civilization in human societies and 
until this heritage is not accurately and scientifically corrected and published, 
the cultural face of any nation will be fully revealed. It is not possible. Therefore, 
the correction and revival of manuscripts, which, like strong chains, connect 
yesterday and today, is one of the priorities of literary scholars. One of the 
examples of such works of Divan Ansari is the queen of poets in the court of 
Mahmoud Ghaznavi and one of the greatest praisers of Persian poetry. 
Although this divan has been corrected and published twice by Yahya Gharib 
and Mohammad Dabirsiyaghi, but because the copies available to them are not 
authentic copies, there are problems in both editions. 
METHODOLOGY: In this theoretical research that has been done in a library 
style, with a descriptive-analytical method and relying on the printing of the 
secretary and the manuscripts that we have obtained, correcting verses from 
the elemental divan far from taste and The personal taste is based on the 
stylistic characteristics of the poet and his contemporaries. 
FINDINGS: Elementary poems have been corrected twice so far by Yahya 
Gharib and Mohammad Dabirsiyaghi, both of which are accompanied by 
problems that prevent the reader from receiving the exact meaning of his 
poems, and this is due to the fact that these two proofreaders They have not 
seen any elements of the elemental court. 
CONCLUSION:  By referring to the numerous manuscripts that we have 
obtained and considering some elements of the elemental style and his 
contemporaries, it was concluded that the defects in the corrections made 
from the elemental poems, or due to the mistakes of the scribes or 
proofreaders. 
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 مقدمه 
در سال    و محمد دبیرسیاقی  1323دیوان عنصري جزو متونی است که تاکنون دو بار توسط یحیی قریب در سال  

تصحیح و چاپ شده است، ولی باوجود زحمتهاي فراوان این دو محقق، بسیاري از مشکالت و مبهمات شعر   1342
جواب مانده و خواننده از رسیدن به متن اصلی و قضاوت صحیح دربارة شعر این شاعر مداح سبک خراسانی او بی

هایی دست یافتیم که ین امر صورت گرفت، به نسخهدچار تردید و تزلزل گردیده است. در بررسیهایی که در باب ا
اي از بیتهایی را که در مورداستفادة این دو مصحح قرار نگرفته بود. در این تحقیق ما در پی آن هستیم تا نمونه

ایم تصحیح کنیم. هایی که یافتهتصحیح دبیرسیاقی از نظر ضبط لغت و تصحیح دچار اشکال هستند براساس نسخه
هاي مختلفی استفاده میکنیم که بدلیل طوالنی بودن نامشان، اسامی آنها در مقالۀ حاضر ان از نسخهدر این می

 بشکل اختصاري آورده شده است. 
 ها و عالیم اختصاریشان: نسخه

 از کتابخانۀ مرکز احیا علوم که با عالمت اختصاري «احیا» آمده است. 908یک نسخه با شمارة 
 تان که کتابی است با نام جنگ اشعار که با عالمت اختصاري «کاخ» آمده است. موزة گلس یک نسخه از کاخ

، 1از کتابخانۀ ملی که به ترتیب با عالمتهاي اختصاري «مل  1252226،30207،107154هاي  سه نسخه با شماره 
 اند.» آمده3، مل2مل

 ري «سپه» آمده است. از کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهساالر که با عالمت اختصا 389یک نسخه با شمارة 
شمار شش با  کتابخانۀ   9736،9837،9839،9894،   4579،6647،9075،9832،9833،9834هاي  هنسخه  از 

،  9، مج8، مج7، مج6، مج5، مج4، مج3، مج2، مج1مجلس شوراي اسالمی که به ترتیب با عالمتهاي اختصاري «مج
 اند. » آمده10مج

کتابخانۀ دانشــگاه تهران که به ترتیب با عالمتهاي اختصــاري  از    6138و6058،5468هاي  ســه نســخه با شــماره
 اند.» آمده3و ته 2،ته1«ته

 اند.» آمده2و من 1احمد منزوي که به ترتیب با عالمتهاي اختصاري «من 3192،3129دو نسخۀ 
بردة موجود  هاي ناماز تمام نسخه  گونه کهبدین  ؛است  و انتقادي و قیاسی  التقاطی  این دیوانروش کار در تصحیح  

ها را که بیشتر از روي دلیل و گاهی مقایسه براي تصحیح ابیات استفاده کرده و کلمه یا عبارت منتخب از این نسخه
ایم. احیاي این با دیگر نسخ بر متن دبیرسیاقی ارجیت دارد، همراه با نقد متن دبیرسیاقی، جایگزین متن او کرده

ور کامل به تصحیح آن پرداخته شده)، فرصت مناسبی است تا این متن  دیوان (که در رسالۀ دکتراي نگارنده بط
هاي برجستۀ شعر مدحی در تاریخ ادب این سرزمین است، یک بار دیگر تا آنجا که مقدور ارزندة ادبی را که از نمونه

-وة سخناست به پیرایۀ تصحیح و تنقیح بیاراییم و متنی درخور اعتماد فراهم سازیم و براساس آن، سبک و شی
 پردازي و ویژگیهاي زبانی و ادبی اشعار عنصري را بعنوان شاعر مداح سبک خراسانی بشناسیم. 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

او و واژه به شعر  به زمان زندگیش، استناد  با توجه  از آن دسته سرایندگانی است که  بکاررفته در  عنصري  هاي 
تأثیر گسترده بخشهاي  دیوانش،  در  این اي  در  ما  اساس،  بر همین  فارسی میگذارد؛  زبان  و حتی  ادب  گوناگون 

شدة دیوان عنصري در ضبط دبیرسیاقی را دوباره بررسی هایی از بیتهاي تصحیحپژوهش در پی آن هستیم نمونه
ي  کرده و اشکاالت موجود در آن را تصحیح کنیم. نظر به نقش برجستۀ عنصري در شعر و ادب فارسی و تأثیر بسزا
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او بعنوان شاعري مداح در شعر سبک خراسانی و اشکاالتی که در ضبط تصحیحهاي قریب و دبیرسیاقی وجود دارد، 
) نیز در این زمینه  1394و    1393تحت عنوان «تصحیح بیتهایی از دیوان عنصري» نوشتۀ راضیه آبادیان (   دو مقاله

بنا بر جستجویی که صورت گرفت، تاکنون هیچ    منتشر شده است که بخش بسیار کوچکی از اثر را شامل میشود.
هاي این پژوهش را بررسی کند، نگاشته نشده است. تحقیق حاضر نیز با دو مقالۀ تحقیق مستقلی که سایر جنبه

 شده همپوشانی ندارد.  معرفی
 

 بحث و بررسی 
چاپ دبیرسیاقی به اشتباه   ایم که دردر این بخش بصورت تصادفی از میان قصاید دیوان عنصري، بیتهایی را آورده

 ایم.ایم به تصحیح آنها پرداختههاي مختلفی که در اختیار داشتهاند و با مراجعه به نسخهتصحیح شده
 براي مثال بیت زیر در تصحیح دبیر سیاقی به این شکل آمده است:  

 یکی دل بیند اندر درع و خفتان         یکی مو بیند اندر ترك و مغفر
 )604، بیت49(عنصري: ص

آمده   "دوزد"در مصرع اول کلمۀ    "بیند"بجاي کلمۀ    9، مج7، مج4، مج1، ته1هاي احیا، کاخ، سپه، مندر نسخه
،  7، حاشیۀ مج4، مج3، مج1، ته1، من2هاي ملدر نسخه  "مو بیند "است. همچنین در مصرع دوم نیز بجاي عبارت  

و    "سر بندد"عبارت    3، در نسخۀ ته "سردرد"عبارت    7احیا مج  هاي سپه، در نسخه"سر برد"عبارت    9، مج8مج
ها بر روي کلمۀ  دوزد در مصرع اول را داریم. اکنون با توجه به اتفاق اکثر نسخه "سر دوزد"در نسخه کاخ عبارت 

م است اي براي مصرع دواین کلمه را جایگزین کلمۀ بیند کرده و در مصرع دوم نیز با توجه به مصرع اول که قرینه
 قرار میدهیم.   "مو بیند"را از نسخۀ کاخ گلستان بجاي عبارت  "سر دوزد"و باتوجه به معنی بیت عبارت 

 به این شکل:
 یکی دل دوزد اندر درع و خفتان           یکی سر دوزد اندر ترك و مغفر. 

ه در روز نبرد دل دشمنان حال با توجه به بیت قبل، معنی بیت به این شکل میشود: امیر ابوالمظفر کسی است ک
 را با خنجر خود به زره ایشان و سر آنها را نیز با نیزه به کاله خود آنها میدوزد. 

 *** 
 مثال دیگر:

 ز رنگ رخش  پر گل سرخ مجلس        ز رنگ لبش پر می لعل ساغر 
 )484، بیت42(همان: ص

رار شده که کمی نازیبا و ناخوشایند بنظر در تصحیح آقاي دبیرسیاقی در این بیت کلمۀ رنگ در هر دو مصرع تک
، 1هاي کاخ، سپه، ملهاي موجود و در دسترس و با اندکی تفحص در نسخهمیرسد. اما با بررسی و مشاهدة نسخه

، بجاي کلمۀ رنگ، کلمۀ عکس را مییابیم و جایگزین آن میکنیم. در این 9، مج8، مج7، مج4، مج2، مج3، ته2مل
 واهد شد: صورت بیت به این شکل خ

 ز رنگ رخش پر گل سرخ مجلس               ز عکس لبش پر می لعل ساغر
 که بنظر درستتر و صحیحتر است.

 *** 
 مثال دیگر:
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 هاي فلک برج بیستون همشیر به زیر پاي مر او را چه دشت و چه دریا        چه قلعه
 )839، بیت68(همان: ص 

در فرهنگ لغت به معنی دو کودك که از یک پستان شیر میخورند آمده است (لغتنامۀ دهخدا:   "همشیر"  کلمۀ 
ذیل واژة همشیر) و با توجه به این معنی در تصحیح دبیرسیاقی به غلط بکار رفته و بیمعنی میباشد. از سوي دیگر 

برخوردیم و چون کلمۀ حمیر   9و مج  2ل  هاي م در نسخه  "عبارت بیستون و حمیر"ها به  همچنین  با بررسی نسخه
در فرهنگ لغت به معنی روستایی در شهر صنعا میباشد (همان، ذیل واژة حمیر) به قطع نظر این کلمه صحیحتر 

 است. در این صورت بیت میشود: 
 هاي فلک برج  بیستون و حمیر   چه قلعه    به زیر پاي مر او را چه دشت چه دریا

واهد بود: در نظر سلطان محمود دریاها و دشتها یکسانند و هر دو به زیر پاي او هموار و  معنی نیز اینگونه خ  
هاي بلند برج بیستون با روستاهایی چون روستاي حمیر در نزد او برابرند و فتحشان براي مساعدند همانطورکه قلعه

تقین ضمیر، مستعین خمیر و به ترتیب عبارتهاي مس  7و مج1، من1او کار آسانی است. البته در سه نسخۀ ته  
 صحیحتر میباشند.  9و مج  2هاي مل مستعین ضمیر را داریم که با توجه به معنی بیت اینجا همان نسخه

 *** 
 مثال دیگر:

 سده است امشب اي شاه دادش بده          بدو گوهر و هر دو از یکدگر  
 )653، بیت52(همان: ص 

معنی این بیت با توجه به متن دکتر دبیرسیاقی اینگونه میشود: اي شاه امشب شب جشن سده است پس باید داد 
و بخشش کامل دهی. مصرع دوم: پس باید به سده گوهر و به هر دو آنها (یعنی گوهر و سده) از همدیگر، بخشش 

 کنی که در این حالت معنی مصرع دوم قطعاً غلط میباشد.  
برمیخوریم    "بده گوهر و زر ابا یکدگر"به عبارت    8و مج  4، مج 3، مج3هاي تهها در نسخهمیان نسخه  در بررسی  

که شکل کهن حرف «با» و یکی از مهمترین ویژگیها و    "ابا"که با توجه به معنی و همچنین کاربرد حرف اضافۀ  
مصرع دوم میکنیم. در این حالت   مختصات زبانی شعر سبک خراسانی است این عبارت را درست دانسته و جایگزین

معنی کامل بیت اینگونه میشود: امشب جشن سده است پس شاها باید که داد و بخشش کامل دهی. بخششی که  
 شامل گوهر و زر بوده و از هردو آنها باهم بر ما ببخشایی.

ابا  "و    "گوهر و زرد با یکدگر"نیز به ترتیب عبارتهاي:    1و ته  9، مج1هاي منهمچنین در نسخه به گوهر و زر 
اند که البته هرکدام غلطهایی دارند و خود راهنمایی هستند در انتخاب آمده  "بود گوهر زرد با یکدگر"و    "یکدگر
 تا عبارت این چهار نسخه را بعنوان صورت صحیحتر برگزینیم.  8و مج 4، مج3، مج3هاي تهنسخه

 *** 
 مثال دیگر: 

 و برج روز باشد وقت پیکارچو چرخ روز باشد روز رامش       چ 
 )434،بیت38،ص13(همان،قصیده

دو بار در مصرع اول تکرار شده و شکل ناخوشایندي به آن داده   "روز"در تصحیح دبیرسیاقی در این بیت کلمۀ  
بجاي کلمه روز    9، مج8، مج 7، مج4، مج3، مج 1، من3، ته2هاي احیا، سپه، مل ها در نسخهاست. با توجه به نسخه

 استفاده شده است یعنی به این شکل: "وقت"ت روز رامش از کلمۀ در عبار
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 چو چرخ روز باشد وقت رامش        چو برج روز باشد وقت پیکار
ازطرفی چون مصرع دوم در ترتیب قرار گرفتن کلمات قرینۀ مناسبی براي مصرع اول است و با توجه به قرار گرفتن 

نیز   "وقت"به موازات هم استفاده از کلمۀ    "برج روز"و    "چرخ روز"  در هر دو مصرع در عبارتهاي   "روز"دو کلمۀ  
 صحیحتر بنظر میرسد. "وقت پیکار"و  "وقت رامش"در هر دو مصرع در عبارتهاي 

 *** 
 مثال دیگر:

 خاصه کردش به هشت چیز خداي       که بدان هشت دیدش اندرخور 
 فضل و نظر زندگانی و ملک و دولت و دین         پادشاهی و عدل و 

 )752، بیت60(همان: ص 
اند. حال المعانی هستند و درك معنی صحیح آنها وابسته به یکدیگر است باهم آورده شدهاین دو بیت چون موقوف

به شرح معنی ابیات میپردازیم. بیت اول: خداوند هشت چیز را مختص امیر نصربن سبکتگین کرده است که تنها 
ته است. بیت دوم: آن هشت چیز به ترتیب اینها هستند: زندگانی، ملک، دولت،  او را سزاوار آن هشت چیز دانس

هست که دبیرسیاقی در مصرع دوم بیت دوم در    "نظر"دین، پادشاهی، عدل، فضل و نظر اینجا بحث بر روي کلمۀ  
معنی اختصاص   اند. با توجه به معنی، چون کلمۀ نظر اینجا معنی روشنی ندارد و خواننده متوجهتصحیح خود آورده

اي مناسبتر پرداخته و در پایان این ها براي یافتن کلمهنظر از طرف خداوند به امیر نمیشود ما به بررسی نسخه
استفاده شده   "هنر"از کلمۀ    7و مج  3، مج2، مج1، ته2هاي ملبررسی متوجه شدیم بجاي کلمۀ نظر در نسخه

ۀ فضل قرار گرفته میتوان با از استفاده از همین همنشینی  است. از طرفی چون قبل کلمۀ نظر در مصرع دوم، کلم 
مناسب دو کلمۀ فضل و هنر که معموالً باهم بکار میروند، کلمۀ هنر را بجاي کلمۀ نظر آورده و آن را صحیحتر 

گونه میشود: خداوند زندگانی، ملک، دولت، دین، پادشاهی، عدل و فضل بدانیم. در این صورت معنی بیت دوم این
 هنر را مختص امیر کرده است. و 

  *** 
 مثال دیگر:

 گفتم اندر کفش چه گویی تو           گفت دریا به جاي او چو سراب 
 ) 103، بیت 8(همان: ص

میگوید تو در مدح کف دست امیر که مجاز   اشاست. شاعر به معشوقه   "به جاي "در این بیت بحث ما بر روي کلمۀ  
اش پاسخ میدهد که دریا با همۀ عظمت و بخششی که دارد از بخشش اوست چه ستایشی میتوانی بکنی و معشوقه

 3، ته9، مج7، مج2، مج2، مل1هاي  ملدر نزد بخشندگی کف دست امیر عاجز و مانند سراب هیچ است. در نسخه
استفاده شده است. به این شکل: گفتم اندر کفش چه گویی تو / گفت   "به جاي "بجاي کلمۀ    "به پیش"از کلمۀ  

پس استفاده   .بکار رفته است  "در حق"به معنی    "به جاي "دریا به پیش او چو سراب. چون در متون قدیم کلمۀ  
 میباشد در این ترکیب صحیحتر است.  "در نزد"که به معنی   "به پیش"از کلمۀ 

 *** 
 مثال دیگر: 

 اي شاه ار ز جنس مردمانی         بود یاقوت نیز از جنس اشجار  تو 
 )   476بیت 41(همان: ص
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به عربی و جمع مکسر کلمۀ شجر به معنی درخت است. با توجه به معنی این کلمه   "اشجار"در این بیت کلمۀ  
خواهد بود. با تفحّصی  معنی مصرع دوم اینگونه میشود که: یاقوت از جنس درختان است و این غلط واضح و آشکار  

، بجاي کلمۀ 9و مج  7، مج 4، مج3، مج2، مج3، ته1، ته1، من2هاي احیا، سپه، ملها میبینیم در نسخهدر نسخه
استفاده شده که به معنی سنگها میباشد و با جایگزین کردن آن شکل صحیح متن اصلی  "احجار"اشجار از کلمۀ 
 آید.نیز بدست می

 *** 
 مثال دیگر:

 ده گوهري وقف است        گفت آري ز نسل و از ارباب گفتم آزا
 ) 118، بیت 9(همان: ص

 
یعنی موقوف و منحصر است. معنی بیت: گفتم آزاده گوهري در او (ممدوح) وقف شده است   "وقف است"ترکیب  

معموالً   آید. وقف شدنو مخاطب پاسخ میدهد بله، از فرزندان و از بزرگان او. معنی مصرع دوم درست از آب درنمی
مجلس که به اختصار همان    9839ها در نسخه  . در بررسی نسخه"از"بکار میرود نه حرف اضافۀ    "در"با حرف  

آوریم: گفتم آزاده گوهري وقف است/ است، بشکل بهتر و درستتري از مصراع دوم برخوردیم که اینجا می  9مج
 گفت در نسل او و در اعقاب.

ی فرزندان و آیندگان میباشد (لغتنامۀ دهخدا: ذیل واژة اعقاب) و با کلمۀ قبل  کلمۀ اعقاب در مصرع دوم به معن 
معنی بیت اینگونه   9از خود یعنی نسل، تناسب بیشتري دارد. با توجه به شکل جدید مصراع دوم از نسخه مج

ل و میشود: گفتم آزاده گوهري منحصر در وجود ممدوح است و مخاطب پاسخ میدهد که این صفت در او و نس
آمده صحیحتر بنظر   9فرزندان او منحصر شده است، با این بیان متن دبیرسیاقی نادرست است و آنچه در نسخۀ مج 

 میرسد. 
***  

 مثال دیگر:
 چه خیزد از غزل و نعت نیکوان گفتن           چرا نگویی نعت و ثناي خیر بشر

 
آمده است   "فخر"کلمۀ    "خیر"بجاي کلمۀ    9، مج8، مج4، مج3، مج3، ته1، ته1، من7احیا، سپه، مج  هاي در نسخه

از عبارت   زیاد    "فخر بشر"و چون قصیده در مدح ممدوح است و عنصري در دیوان خود در مدح ممدوحانش 
 استفاده کرده است، براي مثال در بیت زیر: 

 قوام ملک و نظام هدي و فخر بشر                              مراد عالم و شاه زمین و گنج هنر         
 )1، بیت87(همان: ص 

 بنابراین اینجا نیز کلمۀ فخر را جانشین کلمۀ خیر قرار میدهیم. 
 *** 

 مثال دیگر:
 از آن نیکوتر استست این بهار از گل دمیده چون بهار آید ز طبع او دمد نی ریح گل          این

 )178، بیت15(همان: ص
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مصرع اول   1و من  9هاي مجدر مصرع اول، معناي روشنی ندارد. از طرفی در نسخه  "نی ریح"همانطورکه میبینیم،  
به این شکل آمده است: چون بهار آید ز طبع او دمد بی رنج گل. در این صورت معنا کامالً مشخص خواهد بود.  

 یرسیاقی برتري دارد. بنابراین متن دو نسخۀ ذکرشده بر تصحیح دب
 *** 

 مثال دیگر:
 چنانکه بستر و بالینش جوشن و مغفر    همیشه پایگه و جاي او رکاب و حناست

و   "عنان "بجاي کلمۀ حنا کلمۀ    7هاي احیا، سپه و مجدر اینجا هیچ تناسبی با بیت ندارد. در نسخه  "حنا"کلمۀ  
در خود کلمۀ عنان درست هستند. زیرا کلمۀ عنان با  آمده است که هر دو گروه    "عنانست"عبارت    3در نسخۀ مج

دیگر کلمات مثل رکاب و مفغر و... که در مدح ممدوح است و در کل با معنی بیت تناسب بیشتري دارد. نسخۀ  
 نسخۀ برتر و متن دبیرسیاقی غلط است.  3بخاطر وزن بر سه نسخۀ دیگر برتري دارد. بنابراین نسخۀ مج 3مج

 *** 
 مثال دیگر:

 پاي همت او بر نساید           اگر فکرت برآرد پرّ و باال به
 ) 53، بیت 5(همان: ص

 "پر نساید "و    "برنیاید"که بی معنی میباشد، کلمات    "بر نساید"به ترتیب بجاي کلمۀ    1و ته  9هاي مجدر نسخه
باشند.   "بر نساید"آمده است. با توجه به معنی بیت، مندرجات هر دو نسخه میتواند جایگزین خوبی براي کلمۀ  

فعل پیشوندي برآمدن اینجا به معنی رسیدن آمده است. در این صورت معنی بیت اینگونه میشود: اگر خیال پروبال 
هم دربیاورد به پاي همت ممدوح من نمیرسد. یا اگر بخواهیم صورت دوم (پر نساید) را جایگزین کنیم معنی به 

دربیاورد نمیتواند پرش را به پاي همت ممدوح بساید. بنابراین متن    این شکل میشود که: اگر خیال بال و پر هم
 این دو نسخه درستتر از متن دبیرسیاقی است.           

 *** 
 مثال دیگر:

 فلک باشد به جاي کامرانی         زمین گردد به وقت احتماال 
 )62(همان: بیت                             

بکار رفته است. یعنی به این شکل: فلک باشد   "به گاه"در مصرع اول کلمۀ    "ايبه ج"بجاي کلمۀ    9در نسخۀ مج
بکار   "در حق"به گاه کامرانی. همانطورکه در یکی از مثالهاي قبلی ذکر شد کلمۀ به جاي در متون قدیم به معنی  

میباشد و در این  "نزما"و  "وقت"نیز  در متون قدیم به معنی  "گاه "رفته است که اینجا بیمعنی میباشد. کلمۀ 
صورت معنی مصرع اول اینگونه میشود: ممدوح در زمان خوشی و کامرانیها در بذل و بخشش مانند فلک  میشود. 

 آید. به این ترتیب صورت صحیح متن بدست می
 *** 

 مثال دیگر:
 چون تیز گردد       به شاگردي رود باد شماال بمزد مرکبش -

 )69(همان: بیت                              
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در فرهنگ لغت و متون کهن به   "نورد"بکار رفته است. کلمۀ    "نورد"کلمۀ    "بمزد"بجاي کلمۀ    9در نسخۀ مج
است که از میان آنها میتوان به معنی   معانی مختلفی ازجمله: پسندیده، زیبا، پیچ و تاب، دامن پیراهن و... بکار رفته

اشاره کرد (لغتنامۀ دهخدا: ذیل واژة نورد). نمونۀ مثالی از کلمۀ نورد به معنی حرکت، در متون   "حرکت و جوالن"
). کلمۀ نورد به این معنی با 293کهن: فرمود به پیر کاي جوانمرد/ زین بیش مرا نماند ناورد (لیلی و مجنون: ص

و کلمۀ مرکب، تناسب بیشتري دارد. حال، معنی بیت اینگونه میشود: جوالن و حرکت مرکب متن شعر عنصري  
شکل درست متن اصلی را دربر    9ممدوح من، به وقت شتاب گرفتن بر باد شمال برتري میجوید. بنابراین نسخۀ مج

 داشته و آنچه در تصحیح دبیرسیاقی آمده اشتباه است. 
 *** 

 مثال دیگر:
 قیر چیست خدمت او             به حق رسیدن باشد هرآینه توقیرکنی سؤال که تو

 به خدمتش برس ار آرزوست توقیرت          که هرکه ماند ز توقیر ماند در تقصیر
 ) 1004تا1005، ابیات82(همان: ص                  

زرگ داشتن و احترام است. این کلمه در فرهنگ لغت به معنی ب  "توقیر"در این  دو بیت  بحث بر روي کلمۀ  
، 4، مج 3، مج1، ته1، من 2هاي سپه، ملگذاشتن و به شکوه داشتن است. (لغتنامۀ دهخدا: ذیل واژه). در نسخه

استفاده شده است و    "توفیر"از کلمۀ    "توقیر"در هر دو بیت و هر چهار مصراع، بجاي کلمۀ    7و حاشیۀ مج  9مج
برس به خدمتش ار آرزوست "مصرع اول بیت دوم بشکل:    2و مج  8هاي احیا، مجها به اضافۀ نسخهدر همین نسخه

آمده است. کلمۀ توفیر در فرهنگ لغت به معنی افزوده شدن، اضافۀ درآمد، سود، تفاوت، مباینت، منفعت   "توفیرش
سط تو  "به حق رسیدن"و... بکار رفته است. (همان: ذیل واژة توفیر). با توجه به این معانی و بکار رفتن  عبارت  

اندوزي زیاد تناسب دارد تا احترام گذاشتن و بزرگ داشتن و همچنین استفاده شاعر در مصرع دوم که بیشتر با مال 
صورت درست در    "توفیر"از کلمۀ تقصیر به معنی کمی و کاستی در بیت دوم که نقطۀ مقابل توفیر است، کلمۀ  

دارد. صورت صحیح مصراع اول بیت دوم همانطورکه متن اصلی شعر بوده و بر توقیر در تصحیح دبیرسیاقی برتري  
. زیرا از مهمترین ویژگیهاي زبانی سبک خراسانی "به خدمتش برس"است نه  "برس به خدمتش  "گفته شد نیز  

 به سایر اجزا در جمله است. مثال: مقدم آمدن فعل نسبت
 رازبرآمد برین روزگار دراز                 زمانه به دل در همی داشت 

 )107(شاهنامه: ص
: شاعر به مخاطب میگوید تو از من سؤال میکنی که در "توفیر"حال معنی صحیح ابیات با جایگزین کردن کلمۀ  

خدمت سلطان توفیر به چه معنا میباشد و او پاسخ میدهد توفیر همان دست یافتن به حق خود است. پس اگر 
به دیگران تباینی در کار باشد، به و تو را در نزد سلطان نسبت  آرزو داري تا به مال زیاد و سود بیشتر دست یابی

 خواهی درماند به کم و کاستی گرفتار آید.خدمتگزاري او بپرداز که هر کسی که از زیاده 
 *** 

مثال دیگر:
 زیر هر حرفی ز لفظش عالمی مضمر شود                      زیر هر بیتی ز علمش عالمی مضمر شود

 )292، بیت25(همان: ص             
  8مج ،7، مج3، مج2، مج1، مج2، مل1، مل3،ته1کاخ، احیا، سپه، ته در نسخ 
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استفاده شده است. با توجه به اینکه یکی از اصول مهم بدیع   "مظهر"از کلمۀ  "مضمر"در مصرع اول بجاي کلمۀ  
در تصحیح دبیرسیاقی غلط و در هر دو مصراع   "مضمر"هاي در شعر است، قطعًا تکرار کلمۀ  پرهیز از تکرار واژه

بجاي   "مظهر"ها آمده است با جانشین کردن کلمۀ سخهشکل ناخوشایندي به بیت میدهد و با توجه به آنچه در ن
 میتوانیم شکل درستتري از بیت بدست آوریم. "مضمر"کلمۀ 

 *** 
 مثال دیگر:

 باد با دست ندیمش بادة سوري شود                چرخ با پاي خطیبش پایۀ منبر شود
 ) 293(همان: بیت                      

از کلمۀ شده است که به احتمال    1و ته  3، ته8، مج2، مج9هاي مجدبیرسیاقی در نسخه  در تصحیح   "باد"بجاي واژة  
زیاد صورت صحیح متن شعر است زیرا باده از جنس آب است نه باد. معنی مصراع: آبی که از دست ندیم سلطان 

 به او داده میشود به بادة سرخ تبدیل میشود. 
 

 *** 
 مثال دیگر:

 یتی همه          آتش خشمش بخیزد سنگ خاکستر شود آب جودش بردمد زرین شود گ
 )294، بیت25(همان: ص

استفاده شده است که به احتمال زیاد صورت   "باد"از کلمۀ    9در تصحیح دبیرسیاقی در نسخۀ مج  "آب"بجاي واژة  
 با باد تناسب بیشتري دارد تا آب. "بردمیدن "صحیح در متن اصلی شعر میباشد. زیرا فعل 

 *** 
 یگر:مثال د

 گفتم که دو دم از دل و ابرم ز چشم خاست           گفتا که دود از آتش خیزد بخار از آب
 )137، بیت10(همان: ص

آمده که صحیحتر است؛ زیرا آب مجاز از قطرة  "آبم"واژة  9در تصحیح دبیرسیاقی در نسخۀ مج  "ابرم"بجاي واژة 
 تري دارد.اشک است که از چشم جاري میشود و با چشم تناسب بیش
 *** 

 مثال دیگر:
 همچو دست دُرّ بارانت سحاب رحمت است           زانکه بر هر کس ببارد وین بود فعل سحاب

 )160، بیت13(همان: ص
است که به متن اصلی اشعار عنصري نزدیکتر است. در این   9  تنها نسخۀ متفاوت با تصحیح دبیرسیاقی نسخۀ مج
ولی همانطورکه   "همچو دُر پاش تو پنداري سحاب رحمت است"نسخه مصراع اول این بیت به این شکل آمده است  

میبینیم باز معناي درستی از این مصراع به ما نمیدهد اما با کمی تأمل و درنگ و آشنایی با سبک عنصري درمییابیم 
 در این نسخه به غلط آمده و بجاي آن باید واژة دست قرار میگرفت. یعنی به این شکل:  "همچو"ه واژة ک

 دست دُرپاش تو پنداري سحاب رحمت است            زانکه بر هرکس ببارد، وین بود فعل سحاب
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میتواند دلیل دیگري  و یا ترکیباتی شبیه به آن در شعر شاعران سبک خراسانی  "دُرپاش"از طرفی کاربرد ترکیب 
، نزدیکترین نسخۀ موجود ازلحاظ در برداشتن صورت صحیح متن اصلی  9باشد بر صحت این ادعا که نسخۀ مج

 اشعار دیوان عنصري است. مثال: 
 چو دُرپاش گردد به معنی زبانم           رسد مرحبا از زمین و زمانم 

 ) 32(دیوان رودکی: ص 
 بزرگان را عطا دادن بیاموزي و بنمایی          عطاپاشی به خودرایی   جهانداري به خودکامی           

 ) 421(دیوان فرخی: ص  
 مثال دیگر:

 نبارد سرشک از هوا بر زمین            نخیزد سیه ابر تا از بحار 
 )1047، بیت86(همان: ص

خیزد، باران از هوا بر زمین نبارد. معنی این بیت طبق تصحیح دبیرسیاقی به این شکل میشود: تا ابر سیاه از دریا برن
در این صورت، معنی بیت غلط خواهد بود؛ زیرا این بخار است که از دریا بلند میشود نه ابر. از طرفی مصراع دوم 

نسخه برخی  از:  در  عبارتند  که  است  آمده  معنی)  نظر  (از  و صحیح  دستوري)  نظر  (از  متفاوت  سه شکل  به  ها 
: سیاه ابر تا برنخیزد بخار. و نسخۀ  4و مج  3هاي احیا، مجبر را تا نخیزد بخار. نسخه: سیاه ا9، مج3هاي تهنسخه

ها درستتر از شکل تصحیح دبیرسیاقی است : سیه ابر را تا نخیزد بخار. میتوان گفت هر سه شکل این نسخه7مج
دو نسخۀ دیگر بعلت سازگاري به  را نسبت  7و میتوان آنها را جایگزین مصراع دوم کرد. البته با کمی تأمل نسخه مج

 بیشتر با سبک عنصري میتوان بعنوان نسخۀ منتخب برگزید.
 *** 

 مثال دیگر:
 ز گرگنج رخشد گهی رایتش            گهی از در باري و قندهار

 )1040، بیت85(همان: ص
فتوحات و در اینجا شاعر در به توصیف کماالت ممدوح خویش، محمود غزنوي پرداخته است و میگوید: پرچم  

قلمرو محمود در بیشتر سرزمینها ازجمله گرگان و  قندهار و در باري درخشیده است یعنی آن نواحی جزو فتوحات 
، 3، ته2، مج1هاي احیا، مناینجا معنی ندارد. اما در نسخه  "باري "اند. همانطورکه میبینید کلمۀ  و قلمرو او بوده

آمده است. این کلمه در فرهنگ   "باره"کلمۀ     7یز در نسخۀ مجو ن  "تازي "بجاي کلمۀ باري، کلمۀ    4و مج  3مج
لغت به معانی اسب، دفعه، روش، حصار، برج و دیوار قلعه بکار رفته است. (لغتنامۀ دهخدا: ذیل واژه) که اینجا  

به تصحیح هاي ذکرشده نسبتمعنی اخیر (دیوار قلعه) موردنظر ماست. در این صورت شکل هر دو گروه از نسخه
آیند. زیرا هم میتوان گفت پرچم غزنویان بعلت قدرتی که در دستگاه عباسیان داشته بیرسیاقی صحیحتر بنظر مید

از درب محل خالفت آنها یعنی بغداد نصب شده بوده یا بصورت شکل دوم بگوییم: پرچم محمود در اثر فتح قندهار 
 از درب بارة (دیوار) آنجا  نیز آویزان بوده است . 

 *** 
 ل دیگر:مثا

 این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست         وان پسر کو را نماید سوي دانا دختر است
 )203، بیت17(همان: ص 
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این پدر، پسرش را میشناسد زیرا این پادشاه فرزند اوست و آن پسري که "معناي بیت به این صورت چنین است: 
. مصرع دوم در این شکل معناي درستی ندارد.  "آیداو را نشان دهد و نشانگر باشد، نزدیک خردمند دختر بشمار می

این صورت: این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند  آمده است. به    "نماند"کلمۀ    "نماید"بجاي کلمۀ    9در نسخۀ مج
اوست/ وان پسر کو را نماند سوي دانا دختر است. در این شکل به معناي صحیح و درست این بیت دست مییابیم. 

بر    9زیرا شاعر میخواهد بگوید: پسري که همانند پدرش نباشد، از نظر فرد دانا دختر است. بنابراین متن نسخۀ مج 
 بیرسیاقی برتري دارد.متن تصحیح د

 *** 
 مثال دیگر:

 همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من           چرا بجوشد مسکین بر آتشین بستر؟ 
 )1663، بیت158(همان: ص 

معنی بیت: زلف معشوق نیز همچو من که از عشق او در جوش و خروشم در بیتابی است. مصرع دوم: حال این 
اري است؟ پرسش شاعر در مصرع دوم به این شکل کامالً بیمعنا است, زیرا  بیچاره (زلف) چرا در جوشش و بیقر

خود شاعر دلیل بیتابی زلف معشوق که قرار گرفتن بر بستري از آتش است (صورت سرخ معشوق) را بیان کرده 
آمده است. با این تغییر معنی بیت نیز درست خواهد   "نجوشد"واژة    "بجوشد"بجاي کلمه    9است. در نسخۀ مج

شد و به مقصود شاعر که میخواهد این جمله را بگوید: چرا زلف بیچاره بر چهرة آتشینش در بیتابی نباشد؟ (یعنی  
 باید بیتاب باشد) دست مییابیم.    

 *** 
 مثال دیگر:

 
 چو فیروزه بر آینۀ آبگیر            برآورده نیلوفر سازگار       

 )3146، بیت331(همان، بیتهاي پراکنده، ص
وفر گلی است که در آب میروید، برگهایی آبی دارد و گل وسط آن معموًال زردرنگ است. سرایندگان معموالً نیل

نیلوفر را کبودجامه یا با صفت کبودي که میتوان آن را نشانۀ سوگواري دانست همراه میکنند. مثال: تا بود لعلی  
اند. هرگز در وصف آن صفت سازگار نیاورده  )، اما139نعت گل نار/ چون کبودي صفت نیلوفر (دیوان فرخی: ص  

یافتۀ سوگوار است، زیرا چشمان تر نیلوفر و جامۀ کبود وي، به سوگواري نزدیک است به نظر این واژه تغییرشکل
 بجاي واژة سازگار، واژة سوگوار آمده است:  2نه به سازگاري. در نسخۀ من

ــن ــم چ ــدر  ان ــس  ــرگ ن ــد  ــن ک ــت  ــای ــک  ح
ــدي   دی ــاخ  شــ ــکــی  ی ــا  ــن ــی م ــف ز  ــطــی  ل

ــر  ــی ــگ آب ــۀ  ــن ــی ــگ آب ــر  ب ــروزه  ــی ف ــو   چ
ــیــه ســـ کــافــر  او چــو  گــرد  بــر   روي 

 

ــار   ــمــ خــ روز  دالرام  چشــــــم   ز 
بــار  دیــنــار  و  ــاخ  شـــ آن  بــرگ   درم 
ــوار ســــــوگـ ــر  ــوفـ ــلـ ــیـ نـ ــرآورده   بـ
ــدار  آبـ ــود  بـ ــا  ــهـ ــانـ ســـــنـ دوده   ز 

 
با توجه به بیتهاي قبل و بعد این بیت، مشخص است که این بیت در وصف چشم نیلی معشوق در حالت خماري 

اي  است. مه همچون نیلوفر سوگواري است که در آبگیر روییده است و مژگان او در اطراف آن همانند سنانهاي آبداده
 است که همچون کافران سیاهند.  
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 صورت بهتر بیت بدین ترتیب است: 
 برآورده نیلوفر سوگوار    چو فیروزه بر آیینۀ آبگیر 

 بنابراین واژة سازگار در تصحیح دبیرسیاقی غلط است.   
 *** 

 مثال دیگر:
 ست کوژ         انده هجران مرا و جسم او شد سوگواربار عشقش من کشم زلفین او گشته

 )670، بیت54(همان: ص      
ن مناسب نیست. با توجه به کلمۀ زلفین در مصراع نخست، در مصراع  در مصرع دوم، سوگوار شدن جسم، چندا

دوم هم باید عضوي از بدن بکار رفته باشد نه خود بدن (جسم). جسم باید تغییریافتۀ چشم باشد و سوگواري نیز 
 گونه است:، صورت صحیح بیت این9با چشم مناسبت بیشتري دارد تا با جسم. پس براساس نسخۀ مج

 ست کوژ           اندوه هجران مرا و چشم او شد سوگوار.بار عشقش من کشم زلفین او گشته 
 *** 

 مثال دیگر:                          
خسروا  کردي  تو  سرجاهان  جنگ  اندر  افراسیاب   آنچه  سر  بر  نیامد  خسرو  از   بیشک 

 )162، بیت 14(همان: ص
اي در اطراف است. این کلمه بشکل سرجهان، در فرهنگ لغت نام قلعه  "سرجاهان"واژة موردنظر ما در اینجا کلمۀ  

زنجان است (دهخدا: ذیل واژة سرجهان) که در تصحیح دبیرسیاقی در پاورقی همین شعر نیز ذکر شده است. اما 
  نکته اینجاست که در فتوحات و جنگهاي محمود او هیچ جنگی در این ناحیه یا حوالی این قلعه نداشته است و 

اي به نام این قلعه در آنها و کتب مربوط به تاریخ غزنویان است که هیچ اشاره  تاریخ بیهقیدلیل براي این ادعا  
 به این شکل آمده است:  9نشده است. این بیت در نسخۀ مج

شک از خسرو نیامد بر سر افراسیاب. این شکل از بیت به احتمال آنچه در جنگ از تو آمد بر سر خان خسروا/ بی
زیاد متن اصلی شعر میباشد و جنگ محمود با خان، اشاره به جنگی است که سلطان محمود با ایلک خان قراخانی 

هجري قمري در پی حمالت آنها به بلخ و شکست سختی که سلطان محمود   398و یوسف خان خرانی  در سال  
صورت   9). بنابراین متن نسخۀ مج  130ارد کرد دارد (غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، فروزانی: ص  به ایشان و

 درست این بیت است. مثال دیگر: 
 ز تبت به مغز اندرش کاروان       ز عسکر به طبع اندر او را شکر 

 )659، بیت53(همان: ص
آمده   "نفر"در مصرع دوم کلمۀ    "شکر"بجاي واژة    9، مج8، مج3، مج2، مج1، مج2، سپه، ملهاي احیا در نسخه

است. شکر در همین قصیده یک بار قافیه شده، اما مصحح به این تکرار قافیه توجهی نکرده است. ز روي و ز باال و 
 زلف و لبش/ خجل شد گل و سرو و مشک و شکر 

ناسب دارد، مصحح را به اشتباه انداخته و بدین سبب شکر را انتخاب کرده اما گویا چون واژة عسکر که با شکر ت
است. واژة نفر براي این بیت مناسبتر است، زیرا همانطورکه در مصراع نخست، تبت آمده، نه محصول تبت (مشک)،  

ان در مصرع  در مصراع دوم هم قرار نیست که محصول عسکر، یعنی شکر ذکر شود. نفر در مصراع دوم، با واژة کارو
 نخست تناسب بیشتري دارد. 
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 *** 
 مثال دیگر:

در این بیت، معناي مصرع اول و نیز ارتباط دو مصرع را برهم زده است؛ آنچه باید جایگزین آن   "نه"قید نفی  
است؛ به این ترتیب معناي بیت چنین است: از این جهان میندیش و پرواي آن را نداشته باش. به او    "به"شود،  ب

 (ممدوح) پناه ببر، زیرا او از این جهان بهتر است؛ همچنانکه سر از افسر بهتر است، اگرچه افسر نیز نیکوست.              
 *** 

 مثال دیگر:
 اگر گوهر فشانی روز رادي           عجب نبود که تو دریا بیانی    

 )2877، بیت303(همان: ص
ایراد این بیت تکرار قافیه است و همچنین ناهماهنگی معناي مصراع دوم و ربط آن با مصراع اول. در پنج بیت 

 پیش از این، بیان قافیه بوده است: 
 مرموز را شرح و بیانی جوانمردي یکی مرموز لفظی است       مر آن

باشد. بنان به معنی انگشتان و مجاز از دستان ممدوح است و دست   "بنان"یافتۀ کلمۀ  باید تغییرشکل  "بیان"کلمۀ  
با بخشش ارتباط دارد. ممدوح در روز رادي باید دریا بنان باشد و بر دیگران گوهر ببخشد و نه دریا بیان، زیرا این 

 فصاحت او. بنابراین صورت درست، دریا بنان است (تصحیح قیاسی). بیت وصف سخاوت اوست و نه 
 

 گیري نتیجه
در تصحیح دیوان عنصري به کوشش دبیرسیاقی، همچون تصحیح یحیی قریب، اشکاالتی راه یافته است. با مراجعه 

عاصران او، ایم و با توجه به برخی ویژگیهاي سبکی عنصري و مهاي خطی متعددي که بدانها دست یافتهبه نسخه
هاي عنصري یا ناشی از اشتباه کاتبان بوده یا  شده از سرودهدریافتیم که اشکاالت واردشده در تصحیحهاي انجام

بندي ایم، میتوان این معایب را در چند دستۀ زیر طبقهمصححان. با توجه به مثالهایی که در مقالۀ حاضر آورده
 کرد:

 کاربرد نادرست اسم و فعل   .۱
 گذاري قطهاشتباه در ن .۲
 کاربرد اسم بجاي فعل .۳
 تکرار قافیه در یک بیت یا در یک قصیده  .٤
 کاربرد کلماتی با معناي نامفهوم  .٥
 عدم رعایت تناسب معنایی بین کلمات .٦
 

 نویسندگان  مشارکت
عالمه دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در   مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این

 طراح   و  داشته  عهده  بر   را   رساله  این  راهنمایی  غالمرضا مستعلی پارساآقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  طباطبایی

نه زین جهان  را گیر کو  او   سر به از افسر علی حال ار چه نیکو افسر است    زین جهان مندیش 
 ) 200، بیت 17(همان: ص
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 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  فرزانه غفاري سرکار خانم  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 .است  بوده پژوهشگردو  هر مشارکت و  تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل  نهایت در. اندداشته نقش نهایی متن

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 یاري   پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در را  نویسندگان   رساله که  داوران  هیئت  و  عالمه طباطبایی  دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند،

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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