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مجید خسروي

دهیچک
هاي ادبی است چرا که بدون برخـورداري از متـونی صـحیح، عمـالً در                داشتن متون پیراسته از اغالط الزام جدي تحقیق       

تبـر در دسـترس     توان آثاري دقیق و مع    نویسی و نقد متون و غیره نیز نمی       هاي دیگر تحقیقات ادبی همچون فرهنگ     حوزه
هـا بـه دلیـل      چرا که ایـن دسـت مـتن       . تر اهمیتی دوچندان دارد   در این میان تصحیح متون قدیمی     . جامعۀ علمی قرار داد   

و ناشناخته و زبان و نحو و صور خیال خاصی که امروزه براي مخاطب چندان آشنا نیـست،                   برخورداري از واژگان کهنه   
هـاي قـرون بعـد، بـدون شـناخت کـافی از       اند و از طرفی بررسی و تصحیح متن       بیشتر مورد تغییر و تحریف قرار گرفته      

.پذیر نیستتر عمالً امکانهاي کهنهمتن
الدین همایون فـرخ در  سرایان قرن ششم هجري است که دیوان او تنها یکبار توسط رکن          اثیرالدین اخسیکتی از قصیده   

مصحح و عدم استفادة او از نسخۀ قدیمی موجود از دیوان ایـن             دقتیمتأسفانه به دلیل بی   . تصحیح شده است   1337سال  
در ایـن مقالـه     . شاعر، سرتاسر دیوان پر است از اغالط و اشتباهات و ارجاع به این مـتن خـالی از خللـی نخواهـد بـود                       

کوشیده شده است تا بعضی از اغالط این دیوان مشخص شود و صورت صحیح آن با تکیـه بـر شـواهد و دالیـل ارائـه                           
.گردد

هاي کلیديواژه
.اثیرالدین اخسیکتی، قصیده، قرن ششم، تصحیح انتقادي، تصحیف

مقدمه
نسبت او به اخـسیکت از قـراء فرغانـه بـوده            «. شدة سدة ششم هجري است    سرایان کمتر شناخته  اثیر اخسیکتی از قصیده   

ت ولی بعد از سرنگونی سنجر بـر اثـر فتنـۀ       هر چند مولد این شاعر در ماوراءالنهر بوده اس        ). 2/707: 1356صفا،  (» است
اي از شاعران بزرگ عهد خـود ماننـد مجیـر بیلقـانی و              اثیر با عده  «. غز در خدمت اتابکان آذربایجان نیز شعر گفته است        

ایران ی و مطالعات فرهنگیدانشجوي دکتري پژوهشگاه علوم انسان ،majkhosravi@gmail.com
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شـمرد، کـار آن دو بـه بـدگویی و           پایۀ خاقانی می  اشهري نیشابوري و خاقانی رابطه داشته است و از آنجا که خود را هم             
).2/708: 1356صفا، (» به یکدیگر کشیدتعریض

انتشارات اساطیر آن   1389الدین همایون فرخ منتشر شد و بار دیگر در سال           به تصحیح رکن   1337دیوان اثیر در سال     
براي تصحیح دیـوان    «: مصحح در مقدمه متذکر شده است که روش کارش چگونه است          . را به صورت افست منتشر کرد     

و در مـورد ایـن شـیوه از تـصحیح           ) هفت: 1337اثیرالدین اخسیکتی،   (» روش الخمان را کرده است    اثیر نگارنده پیروي    
آوري کـرده، سـپس   خواهـد آن را تـصحیح کنـد، جمـع    نخست باید نسخ متعددي از اثري را که مـی      «: شود که متذکر می 

تـرین  مام اختالفـات را حتـی در جزیـی   را متن قرار داده و سایر نسخ را با آن نسخه متن مقابله کند و ت    ترین نسخه قدیم
سـپس  . و صـفحاتی دربـارة روش الخمـان توضـیح داده اسـت            ) هفـت : 1337اثیرالـدین اخـسیکتی،     (» موارد ثبت کنـد   

آن موسوم به دواوین ستۀ است که شامل اشـعار امیـر   9هاي مورد استفادة خود را ذکر کرده است که نسخۀ شمارة  نسخه
کاتب این نسخه که یکی از . الدین محمود قمر اصفهانی، ناصر خسرو و شمس طبسی است         ممعزي، اثیر، ادیب صابر، نظا    

713-714هـاي   پردازان است، عبدالمؤمن العلوي الکاشی است کـه در سـال          ها در مورد اشعار قصیده    ترین نسخه قدیمی
اي اسـت، مـصحح گرامـی نـسخه        ترین نسخۀ موجود از اثیـر بـوده       آن را استنساخ کرده است و با این که قدیمی         . ق. هـ

.مربوط به قرن سیزدهم هجري را نسخه اساس خود قرار داده است
این نـسخه بـراي مـدت کوتـاهی در اختیـار نگارنـده قـرار گرفـت و         «: مصحح از این نسخه این گونه یاد کرده است 

مدت کوتاه فقط توانـست چنـد   متأسفانه چنانکه انتظار داشت، نتوانست به علت قلت مدت از آن استفاده کند و طی این         
غزل و قطعه که در سایر نسخ نبود از آن استنساخ و رونویس کند که در دیوان حاضر هر جا از این نسخه اسـتفاده شـده               

و عمـالً   ) دوازده: 1337اثیرالـدین اخـسیکتی،     (» براي آن انتخاب شده است     ساست در زیر یادآوري گردیده و عالمت        
این نسخه متأسفانه به طـوري      «ا از تصحیح خارج کرده است و کمی بعدتر توضیح داده است             ترین نسخۀ دیوان ر   قدیمی

در حالی که اصل سخن عالمه      ). سیزده: اثیرالدین اخسیکتی (» اند، مغلوط است  که شادروان عالمه قزوینی هم متذکر شده      
یار ممتـاز اعـالي عهـد مغـول اسـت و            و داراي پنجاه و سه مجلس تصویر از تصاویر بـس          ... «: فقید این گونه بوده است    

.. .اگرچه به کلی از اغالط خالی نیست ولی چون نسخ قدیمه از دواوین اساتید متقدمین نـسبتاً در زمـان مـا نـادر اسـت                         
یعنـی در ششـصد و سـی و    714و   713کـه در سـنوات      .. .اي بدین عظم حجم و بدین نفیسی و بدین قـدیمی          مجموعه

: 1345قزوینـی،  (» العاده مغتنم و به هر بهایی که به دست آید ارزان و رایگان است    فوق هشت سال قبل نوشته شده باشد     
و به علت نداشتن وقت کافی براي استفاده از این نسخه و یکسره مغلوط فرض کردن این نسخه، آن را تقریبـاً          ) 54-53

ه است که مقالۀ حاضر درصدد رفـع برخـی          و به این دلیل و دالیل دیگر در دیوان اثیر اغالطی راه یافت            . حذف کرده است  
.اي از منابع دیگر استاز این اغالط توسط پاره

پیشینۀ تحقیق
ها منتشر شده اسـت  در مورد دیوان اثیر مقاالت انتقادي چندانی منتشر نشده است و فقط دو مقاله از دکتر احمدرضا یلمه 

26در شـمارة     1388کـه در سـال      » یـوان اثیـر اخـسیکتی     تصحیح چند بیـت از د     «که سودمند و مغتنم است، یکی با نام         
1389که در سـال    » نگرشی نو بر دیوان اثیرالدین اخسیکتی     «هاي ادبی منتشر شده است و دیگري با نام          فصلنامۀ پژوهش 
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.نشریۀ آینۀ میراث منتشر شده است46در شمارة 

روش تحقیق
صحیح متن استفاده کرده است، بنده در بـسیاري از مـوارد بـه              چون مصحح محترم در دیوان اثیر از روش التقاطی براي ت          

تر بود بـا دالیـل   ها معنی واضحبدلام و هر کجا که معنی بیت در دیوان مغشوش بود و با نسخهحاشیۀ دیوان رجوع کرده  
ی صـورتی از  ام و در مواردي نیز با توجه بـه تـصحیفات احتمـال   و آوردن شواهد از شعراي دیگر ضبط اصح را ارائه داده    

.اممتن با توجه به شواهد از متون دیگر ارائه داده
بررسی ابیات
ــاه را  ار چو که تیغ شاه بـه زخمـی بیفکنـد         -1 ــز تب ــل و مغ ــپر ک ــردن آن س از گ

)6: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
ار هـا بـه جـاي       است؛ در نسخه بدل   معنی  گونه که پیداست کامالً بی    این بیت در شکایت از قلم و کلک است و همان          

امیـدوارم؛ امیـد دارم؛ امیـدوارم     «:فعل عربی است به معنی    » ارجو«. آمده است که سبب ایضاح معنی بیت است        ارجو،  چو
).ذیل ارجو: 1377دهخدا، (» که

ــود و فرخجــستگی  ــه فرخــی ب ارجــو ک

ــه رهـــی شـــود ز لطفـــت  ارجـــو کـ

و ایزد بکـار ملـک مـر او را بـود معـین             
)339: 1335فرخی سیستانی، (

ــر اغلـــب مادحــــــــــان مقـــدم  بـ
) 1/342: 1340انوري ابیوردي، ( 

دهـد،  معنی درستی نمی   -نه به صورت ترکیبی و نه به صورت بسیط         –که به هیچ صورت      سپرکلضمناً به جاي واژة     
.تر از سپرکل استه این بیت در وصف قلم است پذیرفتنیکآمده است و با توجه به این» سرِ کل«ها در نسخه بدل

که در مقابل رایـت کنـد حـدیث مجـازا          چو تو مجرد جودي زبان عقل کـه باشـد         - 2
)11: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

واژة مجـاز، بـه      رسد که از  ضمناً به نظر نمی    با معنی بیت سازگار نیست،    )669: 1374زوزنی،  (» پاداش دادن : مجازاه«
رود تشکیل شده باشـد چنـان کـه    معنی غیرحقیقی به عالوة الف اطالق یا الفی که در بعضی متون بجاي  تنوین بکار می        

:در این بیت خاقانی بکار رفته است
ــرده   ــبح پ ــسار ص ــدارخ ــدبعم ــد برافکن ــحرا برافکنـ ــه صـ ــه بـ راز دل زمانـ

)133: 1338خاقانی شروانی، (
بـه نظـر   .معنـی اسـت  است که بـی ضبط کردهبحارانسخه بدل.که در این صورت هم معناي محصلی نخواهد داشت

و واژة ؛)ذیـل مجـارا  : 1377دهخـدا،  ( » با یکدگر برابري کردن«به معنی   مجارارسد این کلمه تصحیفی است از واژة        می
ه مجارا خواهـد شـد کـه احتمـاالً واژه بـراي ناسـخ غیرقابـل                هم اگر نقطۀ باء را زیر حاء تصور کنیم بسیار شبیه ب            بحارا

: خواندن بوده است یا اینکه قسمتی از آن پاك شده باشد
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برافکنــدمجــاراانـدهــبــراكـخــاـتــآبـدار شـعر ایـن بـشنود کهعنصريکو
)140: 1338خاقانی شروانی، (

زمانه سست و تو محکم، سپهر پیـر و تـو برنـا           ستاره زفت و تو معطی، مزاج عمر تو زیرك        - 3
)13: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

هر چهار قسمت براي موصوفی خـاص، کـه در اینجـا سـتاره و مـزاج و      تشکیل شده که در     قسمتبیت باال از چهار     
او را مـورد خطـاب       تـو ا لفظ   زمانه و سپهر است، صفتی ناپسند مثل سستی و پیري ذکر شده است و براي ممدوح، که ب                 

مزاج عمر تـو    «قسمت  این قاعده در     آورد مثل برنایی و محکمی و معطی بودن؛       دهد، صفتی متضاد آن صفت می     قرار می 
.گیرد باید مفهـوم بالهـت و نـادانی و داشـته باشـد          صفت متضادي که در مقابل زیرك قرار می       . نقض شده است   »زیرك

تصحیف صفتی است در معناي نادانی که به دلیل ناآشنا بودن براي کاتبـان بـه صـورت                   رعمدر اینجا واژة     رودگمان می 
جـاراهللا  (» مرد کـار نـاآزموده  «به معنی غُمردر این جمله مصحف  عمربا توجه به این توضیحات،    . عمر ضبط شده است   

صـورت صـحیح    . شـود ل مـی  هاي بیت تکمی  با انتخاب واژة غمر، تضاد معنایی جفت واژه       . است) 1843:46،  زمخشري
:بیت

زمانه سست و تو محکم، سپهر پیـر و تـو برنـا           ستاره زفت و تو معطی، مزاج غمر و تو زیرك
ــه -4 ــناي ثابت ــاق روش ــعادات نط عون مبـارك طالعـت عـین شـفا        بوده بی اي س

)14: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
و باقی ابیـات آن نیـز   مفهوم مدحی دارد معنی ذم دارد در حالی که قصیده بیت از لحاظ ساختار معنایی اشتباه است و       

و این ذمی   . اختران سعد فلک بدون یاري طالع مبارك تو عین درمان هستند          : شودمعنی بیت باال چنین می    . در مدح است  
تأکیـد دارد کـه      باید به این نکته توجه داشت در ذهن شاعر مفهومی متناقض وجود داشـته اسـت و                . است براي ممدوح  

در بیـت بـه      شـفا واژة  با توجه به این نکته      . اختران سعد بدون یاري ممدوح برخالف ماهیت خود، اصل شقاوت هستند          
بـدبخت شـدن و رنجـور شـدن و در     «بوده است که به معنی شقااست و اصل آن شده ف یصحتسبب ناآشنایی ناسخان   

:است) 370: 1349قاضی خان بدر محمد دهار،(» بدبختیرنج افتادن و
این که تو داري سـوي مـن نیـست دیـن           

خـوان قبله از قالد دل سازم چو هستم چاشت        - 5

مـــایـۀ نــادانـی و کـفــر و شقاسـت       
)100: 1353ناصرخسرو، (

جگر سازم چو باشم ناشـتا     شربت از خون  
)15: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

صنعت موازنه است و هر کلمه در مصراع اول معادلی در مصراع دوم دارد که با هم قرابـت معنـایی دارنـد    بیت داراي  
تـوان  با مد نظر قرار دادن این نکتـه مـی  این تناظر برقرار نیست؛ » خوانچاشتوناشتا؛شربت و قبله«هاي  ولی بین زوج  
قرار بگیرد و همنشین این کلمه بشود و    شربتط معنایی با    اي باشد که در ارتبا    باید تصحیف واژه   قبلهواژةحدس زد که    

تـوان حـدس زد     بیت داراي نسخه بدل نیست اما می      . نیز برقرار باشد  » خوان و ناشتا  چاشت«بایست بین   همین ارتباط می  
به قلیه. کندگیرد و تناظر معنایی آن را تکمیل می       قرار می شربتقرائت صحیح است که در مقابل       قلیهبه جاي واژة قبله،     

اسـفناج یـا کدووپیازوگوشتازاستطعامیسبزیجات،ازبرخیوپیازباکنندسرخکهگوشتازهاییقطعه«معنی  
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:است و از دیرباز در متون کاربرد داشته است) ذیل قلیه: 1377دهخدا، (» بادنجانیا
؟حلواستیولیهقدیگوانــــنامیدبربهـشت درنهاگرکرديکیمحرابزيروي

)227: 1353ناصرخسرو، (
طعـام کـه آن؛خورندهچاشت«به معنی خوارچاشتمعنی است قرائت که بیخوانچاشتو همچنین به جاي ترکیب  

:و با معنی کلی بیت سازگار استاستدرست ) خوارذیل چاشت: 1377دهخدا، (» خوردچاشت
ــیشــکارمــدتی وامانــد زآن ضــعف از    ــت  ب ــد دد از چاش ــوا ماندن ــوارن خ

)149: 1363/3مولوي، (
» اویار،آبیار،میراب...ب بخشآ«که به معنی  قلّادواژة  با وجود این تغییرات همچنان معنی بیت داراي ابهام است زیرا            

بـه  طقـی اجـزاي بیـت را مختـل کـرده اسـت؛              و ارتباط من  با معنی بیت سازگار نیست      است،  ) ذیل قالد : 1377دهخدا،  (
همـان، ذیـل   (» گـر تابه.. .قلیه پزيۀتابةسازند، قلیه سازۀتاب؛...قلیه پز«به معنی قلّاءتصحیف واژة   احتمال زیاد این واژه   

:است که به خاطر ناآشنایی کاتبان و بدخوانی دچار تغییر شده است، پس اصل بیت در حقیقت چنین باید باشد)قالء
شربت از خون جگر سازم چو باشم ناشـتا     خـوار قلیه از قلّاء دل سازم چو هستم چاشت       

گونۀ از درد زرد و روي او چـون کهربـا          تیره درگاهی است دل از آن نیارامد که شد- 6
)15: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

ببار پرّة کاهت دل از آن می     «: ول چنین ضبط شده است    ها مصراع ا  بیت به این شکل معنی درستی ندارد در نسخه بدل         
ه در صورت بیت و نسخه بدل ایـن نکتـه بـه ذهـن متبـادر                 از مداقّ )حاشیه 15: 1337اثیرالدین اخسیکتی،   (»آمد که شد  

بایست ترکیبی از صورت مضبوط دیوان و نسخه بدل باشد و به گمان نگارنده صورت   شود که قرائت درست بیت می     می
:ست بیت چنین استدر

اي از درد زرد و روي من چـون کهربـا          گونهنیارامـد کـه شـد    پرّة کاهست دل، زان می    
آواز و مادحـان مهـذب     ز مطربان خـوش   هاي مـروج  هاي ریاحین و باده   ز دسته -7

)21: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
:ت فارسی بوي خوش آن بوده استهاي شراب در ادبیاباید توجه داشت که یکی از ویژگی

تـــر ز نـــارتـــر از آب و قـــويپـــاكاســتبــادة خوشــبوي مــروق شــده   
)171: 1356منوچهري دامغانی، (

: بـه معنـی بـوي خـوش اسـت     مروحضمن این که ذکر صفت مروِّج براي شراب مناسبتی ندارد، این واژه تصحیفی از واژة            
ایـن دو مزیـت مـوروث را بـه وفـور            «). 574: 1349قاضی محمدخان بدر دهار،     (» بويخوش روغن: المروح، الدهن المروح  «

)99: 1364محمود بن محمد اصفهانی، (» فضل مکتسب مثلثی عطر کرد که مشام اهل معنی بدان تازه و مروح گشت
گــشته بــرویش قــدیر دیــدة نــام و لقــببوده ز دستش قوي بازوي کلک و حـسام    - 8

)28: 1337ثیرالدین اخسیکتی، ا(
خنکـی چـشم و   «آمده است که به معنـی  قریردر نسخه بدل به جاي آن   . به معنی توانا صفتی براي چشم نیست       قدیر

در ترکیـب    قـره کـه در ایـن معنـی بـا واژة           .است )669: 1363الدین محمد رامپوري،    غیاث(»خنک چشم یعنی شادمان   
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نگاري دقیقی از ارتباط خنکی و چشم، ذیل واژة قره آمده اسـت بـدین      تعریف اللغاتاثغیدر   ریشه است و  هم العینقره
اند، مگر اول اصح و آنچه در عـرف مـردم قـره             به معنی خنکی و سردي و بعضی به معنی راحتی و روشنی نوشته            «: قرار

بـه سـردي و خنکـی    انـد کـه چـشم را   بمعنی مردمک چشم شهرت دارد غلط محض است و مردم از این مناسبت غافل         
روشـن : القـرَّه ...چشمشدنروشن: القُرور«: آمده است  قروراین واژه در عربی به صورت       ). همانجا(» موافقت تمام است  

هم بصورت   تاج االسامی در   )496: 1349قاضی خان بدر محمد دهار،    (» سرماوچشم،روشناییوشاديازچشمشدن
» ]یقـال رجـل قریـرالعین بمـا نالـه         [آب سـرد،    : القَـرُور «: مشخص کـرده اسـت     آمده است ولی ربط آن را به قریر        قرور

) ذیـل قریـر  : 1377دهخـدا،  (»مرد خنک چـشم   «نامۀ دهخدا به معنی اسمی آن       قریر در لغت  ). 442: 1367االسامی،  تاج(
:کاربرد داشته استاین واژه در متون قدیم. تعریف شده است در حالی که شواهد ذکر شده براي آن، معنی صفتی دارند

چشم همه به صورت این شـه قریـر بـاد           

شور بوده ملکت از دیـدار او یابـد قـرار          

ــاد   ــرار ب ــت او برق ــه دول ــه ب ــک هم مل
)221: 1328سید حسن غزنوي، (

کور گشته دیده از دیـدار او گـردد قریـر          
)133: 1333قطران تبریزي، (

در دعا فزاي بـدان    کنون که جفت شدي      - 8

بینی از روي تجربـت کـه گمـان       همی نـه 

که مـر دعـاي تو را زودتر دهند جــواب  
چو جفت گردد از او دور تو رود پرتـاب         

)35: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
نـگ دو   افتـادگی ج  این قصیده در جنگ شمارة یک ثبت است و به علـت آب            «: مصحح در پانویس دیوان آورده است     

این دو بیت کـه بیـانگر مـضمون         ) 35: 1337اثیرالدین اخسیکتی،   (» .مصرع آن خوانا نیست و به همان صورت ثبت شد         
اولین نکته این است که بدانیم شاعر بیـت دوم را بـه عنـوان               . معنی است اي است، بدین صورت تقریباً بی     زیباي شاعرانه 

.شودتر میین تمثیل فهم بیت سادهتمثیلی براي بیت اول آورده است و با دانستن ا
محمـد بـن هندوشـاه،    (» تیري را گویند که نیـک دور تـوان انـداخت     «که   پرتاببه سبب همنشینی با واژة       گمانواژة  

نکتۀ دیگري کـه حـدس   .استدورترنیز صورت دگرگون شدة دورتوضمناً واژة  .است کمانقطعاً تصحیف   ) 36: 1356
:اندبه براي دعا آوردهبخشد این است که تیر را در ادبیات فارسی مشبهقوت میکمانما را در انتخاب واژة 

بهاالدین محمد بغدادي،   (» بعد اللتیا و التى یک تیر دعا بر هدف اجابت آمد، و یک آه سحرگاهى بمسامع قبول رسید                 «
1385 :340(

:پس اصل بیت دوم این گونه باید باشد
چو چفت گردد از او دورتـر رود پرتـاب         مـان بینی از روي تجربـت کـه ک      همی نـه 

ضـبط شـده   جفـت نوشتند، بـه اشـتباه   را با یک نقطه می  چالخط قدیمی که حرف     نیز به سبب رسم    چفتضمناً واژة   
)486: 1319اسدي توسی، (» خمیده و دوتا و کژ بود: چفته«: است، که چفت و چفته به معنی خم و خمیده هستند

:ید به این گونه تغییر دهیمپس بیت اول را هم با
که مر دعاي تو را زودتـر دهنــد جـواب    کنون که چفت شدي در دعا فـزاي بـدان         

قامت شدي، بیشتر دعا کن زیرا در این حالت دعاي تو را زودتر اجابت کنند، آیا به تجربه       یعنی اکنون که پیر و خمیده     
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رود؟شود تیر از آن دورتر میاي که وقتی کمان خم میندیده
یک ره نداي عیش رحیاً کی تـري عجـب         اي چون رجب اصم شده بشنو بکوش هوش       - 9

)36: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
المثل رایج عربی است که به اشتباه       مصراع دوم نیز یک ضرب    . باشد به گوش باید   بکوشدر مصراع اول به جاي فعل       

      ش رجباً تَرَ عجباً   «: تثَل چنین اس  ثبت شده است و صورت صحیح مبزي رجبی تا ببینی عجبی، از رجب اینجـا مـراد           : ع
شاعر بـراي سـازگاري بـا وزن انـدکی در مثـل          ) 129: 1376رشیدالدین وطواط،   (» ...سالی است یعنی از رجب تا رجب      

:گونه استتغییر ایجاد کرده است و صورت صحیح بیت که با وزن نیز سازگار است این
ب اصم شده بشنو به گوش هوش      اي چون رج  - 10

دار عـدلش چـون تیـغ برکـشید     خورشید
»عش رجباً کی تَري عجـب     «یک ره نداي    

ببریــد دســت ظلــم مــه از دامــن قــصب
)36: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

نهاد جمله   .باشد که با معنی بیت سازگار است       خورشیدواربایست  معنی است و این ترکیب می     بی دارخورشیدترکیب  
.در مصراع اول عدل است که به خورشید مانند شده است

ــتاب کــوه حزمــت بــذات حملــه درنــگ-11 ــع حملـــه شـ ــاد عزمـــت بطبـ بـ
)38: همان(

معنی . استآمده است که با ساختار معنایی بیت متناسب جمله، حملهها در هر دو مصراع به جاي واژة         در نسخه بدل  
حزم کوه مانند تو در ذات خود جمله و همگی درنگ است و عزم باد ماننـد تـو از روي طبـع همگـی                         : بیت چنین است  

:پس صورت صحیح بیت چنین است. شتاب است
ــگ   ــه درن ــه ذات، جمل ــت ب ــوه حزم ک

صدر تو قلزمـی اسـت بـی سـاحل          -12
ـــزم  ــالب در قلــــ ـــوع گـ بولـــــ

ــتا    ــه ش ــع، جمل ــه طب ــت ب ــاد عزم بب
تــــو در او آب و آن گــــروه گــــالب
از طهــــارت تهـــی نگــــــردد آب  

)39: همان(
» آب و خون خوردن سـباع بـه سـر زفـان           «به معنی    ولوغکه در اصل باید      ولوعدر توضیح این بیت به تصحیف واژة        

ولی با همۀ این توضیحات نویسندة مقاله اشتباه      ) 152: 1388ها،  یلمه. ك.ر(اشاره شده است    باشد،  ) 181: 1374زوزنی،(
هـا  ، جمع کَلب عربی به معنـی سـگ        کالبتکرار کرده است؛ این واژه در حقیقت تصحیفی از           گالبمصحح را در واژة     

ی و و یعدي بفـ «: نگاري خود به واژة کلب اشاره کرده استزوزنی در ادامۀ تعریف. است که با معنی ابیات سازگار است     
).152: 1388ها، یلمه(» بِشَرابِنا و فی شَرابِنا و من شَرابِناالکَلبحکی ابوزید ولَغَ 
ـــر   -13 ــاب هژبـ ــشکري بت ــه را ب هم

ــول   ــشند قبـ ــرم کـ ــا در حـ ــاش تـ بـ
همــه را در نهــی بــه چنــگ عقــاب    
بــاش تـــا در غمـــم زننـــد ذیــاب    

)39: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
ولی در بیت اول بـین چنـگ    هاي معادل باید حوزة واژگانی شبیه داشته باشند       اراي موازنه هستند و واژه    این دو بیت د   

دندان نشتر سباع که آن را به فارسی دندان یشک          «به معنی    نابتصحیفی از    تابو تاب ارتباط معنایی وجود ندارد؛ واژة        
:)898: 1363الدین محمد رامپوري، غیاث(» ...گویند
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پیل نتواند به یشک و شیر نتواند بـه نـاب          هیجا تو کردستی به شمشیر و به تیـر         آنچه در 
)67: 1318امیر معزي، (

که اشاره بـه واقعـۀ   -که جمع فیل است درست است که هم با واژة حرم فیول، قبولضمناً در بیت دوم به جاي واژة       
:گیردها در یک حوزة واژگانی قرار میة ذئاب به معنی گرگو هم با واژ-حمله به خانۀ خدا دارد 

ــرم    ــرامن ح ــه پی ــل وار ب ــحاب فی انـد کردند ترکتـاز و نـه درخـورد کـرده         اص
)767: 1338خاقانی شروانی، (

د رامپـوري،   الدین محمـ  غیاث(» بز و گوسفند  «به معنی    غنممعنی است واژة    که در اینجا کامالً بی     غممو به جاي واژة     
:صحیح است) 629: 1363

آشتی داده است عدل تو غنم را با ذئـاب         خلق را بهتر غنیمت عدل توست از بهر آنـک         
)67: 1318امیر معزي، (

:صورت صحیح دو بیت این گونه باید باشدپس 
ــر  ــاب هژبـ ــه نـ ــشکري بـ ــه را بـ همـ
بـــاش تـــا در حـــرم کـــشند فیــــول 

ی گیرد به هیچ واقعه رنگ     نه روح باق   -14

همــه را در نهــی بــه چنــگ عقــاب    
ـــاب     ـــد ذئ ـــم زنـن ــا در غن ــاش ت ب
نه آب حیوان گیرد به هـیچ خـاك مثـوب    

)42: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
، به یعنی آینه  است شاعر در ابتدا روح را به آینه تشبیه کرده است و با حذف مشبه               زنگدر مصراع اول تصحیف      رنگ

که جمع آن مثوبات     مثوبواژة  . استعاره ساخته است و فعل زنگ گرفتن که مخصوص آینه است براي روح آورده است              
الـدین محمـد    غیـاث (» هاي نیکی و جزاي نیکی و این جمع مثوب است به معنی ثواب داده شـده               عوض«است به معنی    

ایـن  . در یک حوزة معنایی قـرار بگیـرد  زنگاید با واژة   ارتباط است و ب   با ساختار معنایی بیت بی    ) 782: 1363رامپوري،  
و اصـل  )828: 1363الدین محمد رامپوري، غیاث(» آمیخته شده و مخلوط«به معنی مشوبواژه تصحیفی است از واژة        

:بیت باید اینگونه باشد
نه روح باقی گیرد بـه هـیچ واقعـه زنـگ           

نه پاي هیچ تفکر جهد بر ایـن نـاهق          -15
ان گیرد به هیچ خـاك مـشوب       نه آب حیو  

نه دست هیچ عبارت رسد در این اسلوب       
)43: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

است که در اینجـا هـیچ ارتبـاطی بـا           ) ذیل ناهق : 1377دهخدا،  (» خرگلويازنهاقبرآمدنجاي«به معنی    ناهقواژة  
رسـد تـصحیفی از واژة      آمده است که به نظر مـی       ساتیقو   قساهمعناي کلی بیت ندارد؛ در نسخه بدل به جاي این واژه            

که جمع آن به صورت شواهق در        .است) ذیل شاهق :1377دهخدا،  (» آنجزوبناوکوهازمرتفعوبلند«به معنی    شاهق
موختـه  و آن صناعت نیکـو آ      -رحمهم اهللا  –اسکافی دبیري بود از جملۀ دبیران آل سامان         «: چهار مقاله به کار رفته است     

)22: 1343نظامی عروضی سمرقندي، (» بود و بر شواهق نیکو رفتی و از مضایق نیکو بیرون آمدي
آمده است که هر چند در ابتدا وجود واژة عبارت در بیت و ارتباط بین عبارت و اسـلوب        اسلوبدر مصراع دوم واژة     

رسـد اسـلوب در   یم شاهدي ندارد و به نظـر مـی  برد که این واژه درست است، این واژه در متون قد     ذهن را بدان سو می    
» که به تـازي طبقـه خواننـد   .. .خانههر مرتبه از پوشش .. .سقف و آسمانه«است به معنی اشکوباین بیت تصحیف واژة    
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بخـشد موازنـۀ بیـت اسـت کـه هـر واژه در              اي که حدس ما را در انتخاب این واژه قوت می          نکته) 16: 1338سروري،  (
در مصراع اول واژه شاهق آمده براي ارادة معنـاي بلنـدي و دور              . اي با معنی نزدیک به آن در مصراع دوم دارد         همصراع اول، واژ  

اشـکوب  . از دسترسی و در مصراع دوم در مقابل آن اشکوب در معناي سقف خانه مبین معناي بلندي و دور از دسترسی اسـت      
تـر اسـت و     تـر و عـالی    ندارد که بناها چنان مرتفع است که از بارو قوي         و شهر بارو    «: در متون ادبیات فارسی به کار رفته است       

)56: 1335ناصر خسرو، (» تر عمارات پنج آشکوب و شش آشکوب باشد و آب خوردنی از نیل باشدبیش
بر هفت خانـه صـرّة گیتـی مـدور اسـت           بر خرج دهر کیسه چه دوزي که هر درست        - 15

)45: 1337اثیرالدین خسیکتی، (
او کـه در  ]درسـت [دهد داري؟ که هر سکۀ طـالي  معنی بیت چنین است چه طمعی بر مال اندکی که گیتی به تو می     

مـزور در این بیت تصحیف مدورواژة . خانۀ گیتی است گرد و مدور است؛ بیت این گونه معنی درستی ندارد            کیسۀ هفت 
است کـه بـا     ) ذیل مزور : 1377دهخدا،  (» تقلبیدینار؛  مغشوشدینار: مزوردینار-... غیرحقیقی؛  کاذب؛  جعلی«به معنی   

.به معنی سکۀ طال و صرّه به معنی کیسۀ سکۀ طال تناسب دارد و با این ضبط بیت معنی دقیقی دارددرستواژة 
ــر -16 ــراز گی ــرز ف ــشام تف کین سبز برکه آبخـور شـیر ابحـر اسـت          از آســمان م

)45: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
ترین حدسـی کـه بـا    نزدیک. هاي مصادر عربی ثبت نشده و طبیعتاً شاهدي در زبان فارسی ندارد  در فرهنگ  تفرّزواژة  

هرچند ممکـن اسـت     ) 837: 1374زوزنی،  (» نفرت طبع نمودن از چیزي    «به معنی    زّزقتتوان زد   توجه به سیاق ابیات می    
االبنیـه عـن   باشد، و از شـاهدي کـه در    شد که با سیاق بیت سازگاري داشته      این حدس اشتباه باشد، واژة دیگري یافت ن       

هیچ مطبخ را از وي خـالی  «: اندگفتهتوان حدس زد که نفرت طبع از بوي ناخوش تقزّز میآمده است می   الحقایق األدویه 
الـدین  موفـق (» بـوییش نـاخوش نباید داشت، و هیچ خورش را از او بپرهیز نباید داشت، و از او تقزّز نباید کردن بخـاطر        

)85: 1346ابومنصور هروي، 
قاضـی محمـد بـدر      (» دهـن گنـده «به معنی    ابخرقطعاً اشتباه و تصحیف واژة       ابحربه همین دلیل در مصرع دوم واژة        

:است، این واژه صفتی است که در ادبیات براي شیر بسیار به کار رفته است) 6: 1349دهار، 
مشز مـــریم بـــود یـــک فرزنـــد خـــا

نیست کوه از بهر همراهی که گویی مزمن است 

دریاي بزم و رزم که از جود و حـزم او          - 17

ــامش    ــیرویه ن ــر و ش ــیران ابخ ــو ش چ
)412: 1378نظامی گنجوي،(

نیست شیر از بهر همخوابی که گویی ابخر است        
)22: 1341عبدالرحمن جامی، (

ـ      در اسـت  اهی زره دایم صدف گهرده و م
)47: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

آمده است، ماهی در ادبیات فارسی بخاطر داشتن فلس و پولک به داشتن       ورزره،  درزرهدر نسخه بدل به جاي ترکیب       
زره مشهور شده است یعنی فلس ماهی به زره تشیبه شده است؛ در این بیت از عمعـق ایـن صـفت جانـشین موصـوف                          

:شده است] اهیم[
ــرا  ــزاران مط ــدرت صــد ه ــه خــاك ان وربــه آب انــدرت صــد هــزاران زره   ب

)142: 1339عمعق بخاري، (
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ــت   -18 ــل اس ــب لع ــده ل ــکفه خن ــت   اش ــون اس ــشم مجن ــک چ ــوان اش ارغ
)58: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

است و این اشتباه احتماالً      لیلیدر بیت تصحیف واژة      لعلواژة   ظاهراً» اشک مجنون «با توجه به مصراع دوم و ترکیب        
.رخ داده است» لب لعل«به سبب پرکاربرد بودن ترکیب 

ــت  دار و گیـــــــر در نبـــــــوت را-19 ــانون اسـ ــو قـ ــاهر تـ ــسبت ظـ نـ
)59: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

رسـد کـه مـورد نظـر شـاعر      آید که به نظر نمییدرست باشد، ترك ادب شرعی زشتی در شعر پدید م     نبوتاگر واژة   
به معنی نـسبت پـدر و فرزنـدي    بنوتاین واژه که با ساختار معنایی بیت سازگار نیست، احتماالً تصحیفی از واژة            . باشد

نـسب و   . اسـت  طـاهر نیز تـصحیفی از واژة       ظاهرواژة  . است، به معنی قوم و خویش بودن       نسبتاست و قرینۀ آن واژة      
:ر یکی از لوازم سیادت و سروري بوده استنسبت طاه

پیرایۀ فضل و ادب، سرمایۀ عقـل و فطـن         بوطاهر طاهر نسب، نامش سعادت را سبب
)598: 1318امیرمعزي، (

» د بـود  و از لوازم استعداد پادشاهی، اول، نسبی طاهرست که اگر ندارد، هر چه ازو آید، به نوعی از نقصان آلوده توان                    «
)308: 1355سعدالدین وراوینی، (

:و این بیت در مورد نسب طاهر براي پادشاهی است و اصل آن چنین باید باشد
دار و گیـــــــــر در بنـــــــــوت را

ــدا -20 ــفدرا خداونــ ــسروا، صــ خــ
ــت   ــانون اسـ ــو قـ ــاهرِ تـ ــسبت طـ نـ
پــیش راي تــو عقــل مقبــون اســت    

)59: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
دارد کـه  -به معنـی شـیفته   -ژة مقبون که در هیچ فرهنگی ثبت نشده است و معنی ندارد نسخه بدل مفتونبه جاي وا 
.درست است

کلـــۀ صـــبح و شـــام موهـــون اســـتنمــايتــا بــدین کعبتــین پیــشه   -21
)همان(

: 1338سـروري،  (» خواننـد ابلـق شبتازیکهآمیختههما بپیدسوسیاهیعنی «پیسهتصحیفی از   پیشهدر این بیت واژة     
الـدین  غیـاث (» کـرده شـده  گـرو «به معنی مرهونظاهراً مصحف واژة    موهونهمچنین در مصراع دوم واژة      . است) 276

:اصل بیت باید چنین باشد. است که با واژة کعبتین نیز متناسب است) 810: 1363رامپوري، 
ــسه   ــین پیـ ــدین کعبتـ ــا بـ ــايتـ نمـ

بکر معنی گر نه با مدح تو پیوندد ز رحم         - 22
کلـــه شـــام و صـــبح مرهـــون اســـت
مذهب همت بر او واجب کند حد زنـات        

)73: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
بایـست  معنی است و چنانچه از واژگان بیت نظیر بکر، پیوندد، زنا بر میآید این واژه مـی        کامالً بی   ز رحم در این بیت    

:شودباشد در این صورت معنی بیت چنین میرحم
صـورت صـحیح بیـت      . کندبکر معنی اگرنه رحم را با مدح تو پیوند دهد، آیین جوانمردي بر او حد زنا را واجب می                  

:چنین است
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م           بکر معنی گرنه با مدح تـو پیونـدد رحـ
زحمت رنجوري تو گر چه روزي چنـد داد         - 23

حد زنـات  همت بر او واجب کند       مذهب
گوش ملت را گرانی، چشم دولت را عـضات  

)73: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
: و العـضیهه و العـضَه العضَه«: داندمیالعضَهآن را جمع العربلسانو در معنی درستی ندارد عضاتدر این بیت واژة     

الـدین محمـد بـن مکـرم،     جمـال (»و عـضُون و عـضات عـضاه العـضَه ، و جمعالبهِیتۀُ، و هی اإلِفْک و البهتانُ و النَّمیمۀُ  
آوري براي چشم چنـدان پـذیرفتنی   که متناسب جایگاه نیست زیرا در برابر گرانی گوش، به عنوان خلل     ) 515: 1414/13
در اینجـا مـشخص   ) 73: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (» استقداتدر هر سه نسخه «در حاشیۀ دیوان نوشته است    . نیست

بدل مـشخص اسـت کـه    زیرا از نسخه. نوشته استخوانده است و او میاست که کسی براي استنساخ کننده دیوان را می        
است و نویسنده با شـنیدن      ) 492: 1349قاضی خان بدر محمد دهار،      (» خاشاك چشم «به معنی    قذات این واژه تصحیف  

:سابقه نیسترابطۀ واژگان قذا و چشم در ادبیات بیقذات آن را بصورت غضات نوشته است، 
دلــی لطیــف کــه از جنــبش نــسیمنــازك

اجل ز درگه او طـاق طـارم گـردان         -24

رویش پر از شکن شود و چـشم پـر قـذا           
)15: 1320الدین اصفهانی، لجما(

خجــل ز طلعــت او روي کوکــب وهــاج
)77: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

آمـده اسـت کـه بـا        ) 653: 1349قاضی خان بدر محمد دهـار،       (» ترسنده«به معنی    وجِل،  اجلدر نسخه بدل به جاي      
.شودتوجه به واژة خجل که در مصراع دوم آمده است متناسب است و با این واژه معنی بیت واضح می

ــم، الج  گــه فراســت او منهــی قــضا ملحــم-25 ــان ه ــق زم ــت او ابل ــه کیاس گ
)77: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (

الـدین  غیـاث (» نشـناخت پاسوانپاسۀ  مقدمدردانائیوکردناسپ  سواري«به معنی    فراستدر این بیت از واژگان      
: 1367االسامی،  تاج(» باشدکهرنگهردیگروسپیدیکیداردرنگدوکهیاسب«به معنی    ابلق و) 638: 1363رامپوري،  

اسـت، و همچنـین در      ) ذیل ملجم : 1377دهخدا،  (» لگام کرده شده  «به معنی    ملجممصحف   ملحمه واژة   پیداست ک ) 24
اند، پیداسـت مـصحح محتـرم بـا واژة     ویرگول گذاشته شده است و این دو جزء را از هم جدا کرده        الجو   همدیوان بین   

ایی نداشته و اجزاي واژة بـسیط را از هـم           آشن) 674: 1349قاضی خان بدر محمد دهار،      (» اسب راهوار «به معنی    همالج
:شودجدا کرده است؛ صورت صحیح بیت چنین می

گــه فراســت او منهــی قــضا ملجــم    
مزین است به نامت صحایف و اقالم      -26

ــالج    ــان هم ــق زم ــت او ابل ــه کیاس گ
موشح اسـت بـه ذکـرت دفـاتر و اوراج          

)78: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
هاي دفاتر و اقالم و صحایف مشخص است که باید          ها ثبت نشده است و و از همنشینی با واژه         ر فرهنگ د اوراجواژة  

بـاب درو: اسـت آنامثـال ودفاتربمعنیظاهراً«أدراجاي مرتبط با کتابت و نوشتن باشد؛ این واژه هم تصحیفی از واژه
. ذیـل أدراج  : 1377دهخـدا، (» گـشت خواهدمثبتاوراقوادراجخزائندرآنسوادچنانکهفرمود،یرلیغرعایا،تخفیف

).نیجویجهانگشايبه نقل از
همچو قرارات خویش روي به گرگان نهاددیر نکاهد خبر کآن سگ افعی نـژاد        -27

)84: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
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وجود نـدارد، محتمـل اسـت کـه اصـل           در زبان فارسی     معنی است و فعل دیر کاستن     در بیت بی  » دیر نکاهد «ترکیب  
از قدیم در زبان فارسی به معنـی زود بـه   نه دیرو دیر نه؛ با توجه به اینکه قید ...دیر نه کآید خبر: ترکیب این گونه باشد  

:کار رفته است
آن خواجه که بس دیر نه، تدبیر صـوابش        

ــر   ــه دی ــردد زو، ن ــرده گ ــی پژم ــر گل ه

در بنــدگی شــاه کــشد قیــصر و خــان را
)12/ 1: 1340انوري ابیوردي، (

مـــرگ بفـــشارد همـــه در زیـــر غـــن
)505: 1341نفیسی، (

که جمع قرابت    قراباتاشتباه بوده و تصحیفی است از        –که جمع قرار است      –قراراتدر ضمن در مصراع دوم واژة       
کند؛ بـا ایـن توضـیحات معنـی بیـت چنـین             ین حدس را تأیید می    بدل نیز ا  به معنی خویشی و خویشاوندي است نسخه      

همچون خویشاوندان خود بـه گرگـان گریختـه     ) دشمن ممدوح (نژاد  آید که آن سگ افعی    به زدوي این خبر می    : شودمی
:است، پس صورت صحیح بیت در اصل چنین بوده است

نـژاد دیر نه، کآید خبر کـان سـگ افعـی         
ت عهودهادر عشق مجلس تو که طاق-28

همچو قرابات خویش روي به گرگان نهاد
دســته بــادزار فلــک دســتهریحــان ســبزه

)93: 1337اثیرالدین اخسیکتی، (
آمده اسـت کـه دعـاي عربـی بـه منزلـۀ جملـۀ        طالت عهودهامعنی است، که بی طاقت عهودها بدل به جاي    در نسخه 

عـیش  دهـد   که ظاهراً معنـی نمـی      عشق مجلس هاي آن، و به جاي      د زمان پایدار با : معترضه است و معنی آن چنین است      
شده است، پس اصل بیت چنـین       بو استفاده می  هاي خوش بهتر است زیرا در مجلس عیش بوده که ریاحین و گل           مجلس

:باید باشد
دســته بــادزار فلــک دســتهریحــان ســبزهطالـت عهودهـا    –در عیش مجلس تو که      
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