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های  در متن اخسیکتی الّدیناثیر  ای از قصیده گزارشبررسی 
  دشوار آن های بیتگشایی از مفهوم  و گره حصح  م

 *دمهدی طباطبائیسیّ 
 فارسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ادبّیاتاستادیار گروه زبان و 

 (59تا  41)از ص 
 15/12/1400ریخ پذیرش مقاله: ، تا26/5/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از معلومرا  گسرترده گیرری  دانند که با بهره سرای قرن ششم می ترین شاعران قصیده اخسیکتی را از برجسته الّدیناثیر

ی ها رهترا جرایی کره در ترذک ؛دیمعنای ابیا  را به اوج رسان ،خویش در شعر و اصرار بر دشوارگویی، دیریابی و ابهام
به جایگاه این شاعر در  توّجهبا  فی شده است.هایی از شعر دشوار معّر  عنوان نمونه او به قصایدشعری، برخی از ابیا  

اشرعارش  دیووان و،ر از همیناند؛  ای داشته اهتمام ویژه وی دیوانژوهشگران معاصر به تصحیح عرصۀ ادب فارسی، پ
 و 1۳۳6ر  1۳۳۷های  خ در سرا فّر  همرایون الّدین را رکن تنخس تصحیح .تصحیح شده است در سدۀ حاضربار   سه

هراار  دوازده در 1۳۹۸در  تصحیح دوم را محمرود براتری خوانسراری؛ بیت به جامعۀ ادبی عرضه کرد 65۳۷در قالب 
ایشران  درگذشرتپر  از چنرد سرا  و  1۳۹۹در بود که ماهیار  عّباس سوم، رسالۀ دکتری تصحیحو  انجام داد؛ بیت

ح و نسخه نبررسی مت. شدمنتشر  هایی در کتابرت  دهرد کره کاسرتی نشران میاین شاعر  دیوان خّطیهای  های مصحَّ
 ای ه، فاصلدیوانتا رسیدن به متنی منّقح از توان اّدعا کرد  ای که می گونه به ؛ها راه یافته است ها و گاارش تصحیح نسخه

 الرّدیناثیر ای از هقصرید های دشروار بیتتحلیلی،  -وصیفیبا روش ت در این پژوهشبرای اثبا  این اّدعا،  باقی است.
ح براساس گاارش متن هایی کره  های دیرین مقایسه خواهد شد. بسیاری از نسخه با کتابت نسخه ،بررسی ،های مصحَّ
یرا  گاینی ها در به اّما آن ؛حان هم بوده استاست که در اختیار مصح   هایی همانها استناد شده،  در این پژوهش بدان

  از میران سرهدهرد کره  های پژوهش نشران می یافتهاند.  الزم را به کار نبسته دّقت، نش واژگان، ترکیبا  و تعبیرا خوا
ایشان شیوۀ تصحیح خود را التقاطی قرار  چراکه ؛اهیار بهتر از دو تصحیح دیگر استگرفته، تصحیح م تصحیح انجام

بره ، الرّدیناثیر دیوانهای موجود از  به نسخه توّجهبا اند.  س کار کردهح دیگر بر مبنای نسخۀ اساداده است و دو مصح  
این  دیوانتصحیح  برای. تواند کارایی الزم داشته باشد نمیآن  در تصحیِح  نسخۀ اساسشیوۀ بستِن  کار بهرسد  نظر می
شناسری،  لغتبری ماننرد های حروزۀ اد از سایر دانش او، باید، زبان و دایرۀ معلوما  با ذهن گرفتن ضمن ان شاعر، 

   .گرفتبهره  شناسی و نقد متون بکس
 

 ،خروانش یرک قصریده ،الرّدیناثیر دیووانهای  تصرحیح ،اخسریکتی الرّدیناثیر ،متون  تصحیح های کلیدی: واژه
 .   خّطیهای  نسخه
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 همقّدم .1
دب در دورانری کره برازار شرعر و ا ؛استهجری اخسیکتی از شاعران بلندآوازۀ قرن ششم  الّدیناثیر

ان یررانیای داشرت کره ا دربارهای امیران آذربایجان چنران جاذبره»خراسان به کسادی گراییده بود و 
ر همین شراعران بره شما درهم  الّدیناثیر. (2۹4 ص )ریپکا،« دیکش مناطق شرقی را به سوی خود می

در پنراه قرانی، بیل الرّدینعصررش، مجیر شاعر نامدار همدیگر به همراه راه یافت و سلجوق  درگاه آ 
 .(۳01 ص )راوندی، «بر شعرای متقّدم به سخن بیفاودند»شاه سلجوقی  های ارسالن حمایت

آمدن از  رونیدن در معانی صعب و بیچیهای دشوار و التااما  مشکل و پ فیمهارتی که او درآوردن رد
 (۷0۹ ، ص2ج  )صفا، کار برده، ستودنی است ق مختلف شعر بهیمضا

موجرب  ،ها در شرعر به فنون لفظی بالغت و میل وافرش برای رعایت آن اوان اواّما دلبستگی فر
و برخی از اشرعار او پیچیرده و  شده است تا بسیاری از ابیا  وی به جهت بالغت، رائق و پسندیده 

 . (525 ص)فروزانفر، پذیر باشدغرض و نادل سست و کنایا  و تشبیها  آن خالِف 
او را در اصطالحا  سرایر علروم در شرعر، اش از  گیری بهرهو  های علمی اندیشهتبلور همچنین 

مفهوم ابیا  به دشواری و  (۷0۹ ، ص2ج  )صفا، کرده شیالعا  و معلوما  خومغلوب اّط ، سرودن
بره »های اخسیکتی در این باشد کره او بریش از انردازه  ترین کاستی سروده . شاید بارگافاوده است

ا  یرماندن معانی بعضی از اب ین امر باعث مکتومد و ایورز یم صعوبت معانی در اشعار خود عالقه
 .همان() «ده استشاو 

ضررور  و  پیشرینه، برارۀِن مسئلۀ تحقیق، درپیش از ورود به بحث اصلی، بهتر است ضمن بیا
 آن توضیحاتی ارائه شود.  اهّمّیت

اسرت و مخاطرب کرامال  سراده و روشرن  ،اگر به بررسی شعر فارسی بپردازیم، برخی از ابیا 
بسته به دانش ادبی مخاطب، بر او ساده یا  ،ها ارتباط برقرار کند؛ برخی ابیا   تواند با آن راحتی می به

گرفتن  تواند به دلیل فاصرله حقیقتا  دشوار است. این دشواری می نیا ابیا  ای از پاره ؛شود دشوار می
داشرتن اندیشره  رنمایی از طریرق پنهانشاعر برای هن ، یا کوششاز زبان و زمان شاعر باشدمخاطب 

گونره ابیرا  هرم، اگرچره  پِ  حجابی از واژگان و مفاهیم. در هر حا ، برقرراری ارتبراط برا این در
 ، محتمل و میسور است. مصروف آن شودممکن است زمان زیادی 

های نادرسرت از اشرعار  و تصحیح ی مغلوطها فارسی به کتابت شعرنوع دیگری از دشواری در 
و  خّطریهای  ، بازگشرت بره نسرخهمرتنگردد که در این حالت، تنهرا راه برقرراری ارتبراط برا  رمیب

نادرست یا مغشوش، در پی آن باشرید کره  یساختار . تصّور کنید شما درستها آن بازخوانی مجددّ 
ی ها تأویرل و برداشرتآوردن بره  روی تنها راه چاره،مفهومی به دست آورید؛ طبیعتا  در این شرایط، 

 .خواهد بودشخصی 
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 د،یابیربهرا  اینکه وقتی با مراجعه به منابع مخطوط، شرکل درسرت ابیرا  را در آنتوّجه جالب 
و گاارش نادرست از واژگران و ترکیبرا   اند بودهقدرها هم دشوار ن ، آنها که بیت خواهید شد توّجهم

 ، به دیریابی مفهوم انجامیده بوده است.ها آن
داشرتن  که هم شاعر سعی در پنهانشود  ، در اشعاری دیده میعر فارسیشاز دشواری  گونۀ دیگر

های  حیحها و تصر هم کتابتو ، ی با شاعر داردو زمان یزبانامروز فاصلۀ  ، هم مخاطِب دارد  اندیشه
  .راه یافته است نادرست به دیوان

 است. که در این پژوهش بررسی خواهد شد، از نوع آخر الّدینقصیدۀ اثیر های بیتاغلب 
در کره و ماهیرار تصرحیح براتری نقرد و شرر  دهد کره دربرارۀ  نشان میپیشینۀ تحقیق  بررسی

تصرحیح  برارۀدرا اّمر ؛پیشینۀ مکتوبی موجرود نیسرت ،منتشر شده است 1۳۹۹و  1۳۹۸ های سا 
 ،(1۳۸۸ها،  )یلمره« دیوواناایروااایکور   تصحیح چنرد بیرت از »های  توان به مقاله فّرخ می همایون

اخسریکتی برا  الّدینتصحیح ابیاتی از اثیر»؛(1۳۸۹)همو، « ایکر   االّدیندیواناایرای نو بر نگرش»
« ایکور   االوّدینایرا دیووانبررسی تصحیفاتی در » ،(1۳۹۳)سعیدی، « فاهنگاجهانگرایتکیه بر 

« )براساس چند جنر  و سرفینه(اخسیکتی  الّدینمالحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیر»و  (1۳۹4)خسروی، 
فّرخ منتشر شد،  که تصحیح همایون 1۳۳۷موارد، در همان   اشاره کرد. افاون بر این (1۳۹۷)معرفت، 

 جعفر محجوب نقدی بر آن نوشت و صّحت متن و تحشیۀ آن را زیر سؤا  برد.
شردۀ ادب فارسری و همچنرین بررسری و نقرد  شناختهکمتر سرخنوران برارۀبایستگی مطالعه در

 ها، ضرورِ  تحقیق پیش روسرت. سربک خراّص  گرفته از آن های انجام و تصحیح خّطیهای  نسخه
دادن ایرن  انجرام اهّمّیرتسرایان قرن ششم،  اخسیکتی و جایگاه او در میان قصیده الّدینشاعری اثیر

 کند.  می مشّخصتحقیق را 
 

یندیوان اثیر های  پژوهی تصحیح . نسخه2  اخسیکتی الدّ
نخسرت را  اخسیکتی انجام گرفتره اسرت؛ تصرحیح الّدینثیرادیوانااز  جداگانهتصحیح  سهتاکنون 

 صرد و دوازده( ص ،1 )اخسریکتی انجام داد 1۳۳۷ شهریورتا  1۳۳6 فروردین خ ازفّر   همایون   الّدین رکن
مجلر   225۷۳از نسخۀ  خود تصحیح او در . )همان، چهل و چهار( گیرد میبردربیت را  65۳۷که 

 حمصرح  ق به ملک، نسخۀ متعلّ  5۳0۷، نسخۀ (ق1005تابت: )کملک  4۷۳۳، نسخۀ (10۸0)کتابت: 
، نسرخۀ پرترو بیضرایی )کتابرت: احتمراال  قررن دوازدهرم( حمصرح  ق به ، نسخۀ دوم متعلّ (1261)کتابت: 

ر  ۷1۳)کتابرت:  دواویوناتوّ  ، و تذکاۀاهفتااقلرم، االحااراامونس، شعاراألاةیالص، (ق106۷کتابرت: )

 .نه تا چهارده(ص ان، هم ←)بهره برده است  (ق۷14
در ایرن  .ه اذعان داشته که در تصحیح، از روش الخمران پیرروی کررده اسرتمقّدمح در مصح  

را نسخۀ اساس تصحیح قرار  ها آنترین  دیرین ،آوری تمام نسخ موجود ضمن جمعحان مصح  شیوه، 
   . هفت(ص همان،  ←) سنجند میسایر نسخ را با آن  دهند و می
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دواویونادر اختیار داشته است، باید نسخۀ  فّرخ همایونهایی که  به نسخه توّجهبا بر همین مبنا و 
ح قررار   کوتاهی در اختیار مصح  مّد  ایرب نسخه اّما ظاهرا  این ؛گرفت قرار میتصحیح اساس   ت ّا

ای  نسرخه ،از آنپوشری  برا چشم ،اسرت؛ بنرابراینرسریده قطعّیت نبه آن  سنجیدر اعتبارداشته و او 
 .سیاده(دوازده و ص همان،  ←)را مبنای کار قرار داده است ط به قرن سیادهم مربو

برا  خوانسراری  محمرود براتری 1۳۹۸یعنی در سرا  ، پ  از تصحیح نخستسا   یک و شصت
هراار بیرت را  انجام داد که تقریبرا  دوازده دیواناز این  یدیگر تصحیح ،خّطینسخۀ  یازدهاستفاده از 
نسرخۀ کتابخانرۀ  تبرا محورّیر اسرت کره برر مبنرای نسرخۀ اسراس صرحیحشیوۀ تشود.  شامل می

 است.  انجام گرفته )کتابت: احتماال  قرن هفتم یا هشتم(اوغلو علی پاشای ترکیه  حکیم
)کتابرت: کتابخانرۀ مجلر   1/11۸۳، نسرخۀ  دواوینات ّااز نسخۀ  ،در این تصحیح اوهمچنین 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی  1/4۹55، نسخۀ (1020)کتابرت:  مّلیکتابخانۀ  1/2401، نسخۀ (100۳
، (ق101۳)کتابرت: کتابخانۀ دانشگاه تهرران  46۷6، نسخۀ مجل  225۷۳، نسخۀ (ق10۳۹)کتابرت: 

 ۸۷۸۳4بریتیش موزیوم، و نسرخۀ  1502، نسخۀ (ق1025)کتابت:  مّلیکتابخانۀ  125۹226نسخۀ 
( 1005)کتابرت:  مّلریکتابخانۀ  شعاراألااةیالص1۹۸01ر  5و نسخۀ ( ق6۹5)کتابت: کتابخانۀ مجل  

 .صد و چهار به بعد(ص ، 2 اخسیکتی ←)ده است کراستفاده 
  هرا پ  از بازبینیاز آن دفاع و  1۳5۷در تیر ماهیار است که  عّباس تصحیح سوم، رسالۀ دکتری

نسرخه بهرره بررده شرش است. ایشان در تصرحیح خرود از  دهشمنتشر  1۳۹۹، در دوباره  و ویرایش
ابت: احتماال  قرن هفرتم یرا )کت اوغلو علی پاشای ترکیه نسخۀ کتابخانۀ حکیم ،دواویناتّ  نسخۀ : است

 اخسریکتی ←) (ق1005)کتابرت: ملک  4۷۳۳نسخۀ و  مّلی، سه نسخه از نسخ مجل  شورای هشتم(
 .(۸۷ ر ۸2 ص، ۳

های  نسرخهترا جرایی کره شرمارۀ  ؛بسیار مختصر انجام گرفته است این تصحیح،پژوهی  نسخه
ایرن نتیجره رسرید کره سره نسرخۀ پ  از بررسی به  نیست و نگارندۀ مقاله مشّخصمجل   خّطی
 مّلریمجلر  شرورای  2۳۷2و  11۸۳، 4۸41 های ترتیب، نسرخه ، بهۀ تصحیحمقّدمشده در  اشاره

   است.
 کرهظاهرا  به دلیل این .(۸۷ص)همان،  است التقاطی و با مالحظۀ همۀ جوانب آن  ،تصحیح شیوۀ

نسرخۀ اخسیکتی است، مصّحح ناگایر شده است تا از   دیوانای از  ، گایده(دواویناتّ  )نسخۀ اقدم 
   کند.استفاده هم اوغلو  حکیم

  ح در توضیحی بیشتر آورده است:مصح  
سرخت  ،ل بره ذوق و گمرانها با یکدیگر، در بسیاری از موارد از توّس  در تصحیح کتاب و مقابلۀ نسخه

بودن آن بر بنیاد مروازین  ولیکن اگر در نسخۀ اساس مطلبی دیده شده است که اشتباه ؛پرهیا شده است
 بررای تصرحیح یراری « »صرفی و نحوی محرز بوده است، به حاشیه منتقل شده اسرت و از نسرخۀ 

 .ها بهره برده شده است )همان( دیگر نسخهنادر از گرفته شده است و در موارد بسیار
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 لّدینافی قصیدۀ اثیر معرّ . 3
بیتی که در این پژوهش بررسی خواهد شد، در نروع خرود، از قصراید دشروار و پیچیردۀ  55قصیدۀ 

ّیت توان به کلّ  می ،چند بیتسطح هم در  آن ،نیست؛ چراکه با درک مفهوم چند واژه و تعبیر الّدیناثیر
یرا  خّطریای ه آن در نسرخه ابیرا  نوع کتابت دشواری قصیده در این است که .آن احاطه پیدا کرد

 .تفاو  دارد ،با آنچه منظوِر نظر شاعر بوده استح های مصحَّ  در متن ها آنگاارش 
دلیل گاینش این قصیده، افاون بر مسرائل زبرانی، بالغری، نحروی و ... ، فضرای متفراو  آن 

شراعر ، بیان روایی و توصیفی در هم آمیخته اسرت. های شاعر است که در آن نسبت به سایر قصیده
. در کند روایت میاسب خویش  به همراهدمان، عبور از بیابانی دشوار را  صیف فرارسیدن سپیدهبا تو

 .کند عذرخواهی می اواز درگاه  خود  پردازد و از دو سا  دوری به مد  ممدو  می ،انتهای قصیده
بررسری  هرایی بیتدر بخرش نخسرت،  :ارائره خواهرد شرد بخش جداگانره دودر  این پژوهش

شرده صرور  نادرسرت گراارش  ح، بهدر هر سه متن مصحَّ ، خّطیهای  نسخه گواهیه شود که ب می
ح، تفاو  فراوانی با نوع کتابت آن ها در متن شدۀ آن که شکل گاارش ابیاتی است؛ هرا در  های مصحَّ
 .دارد خّطیهای  نسخه

 .شود یمح در گاارش ابیا  قصیده پرداخته به بررسی و مقایسۀ سه متن مصحَّ  دوم نیا بخشدر 
ایرن تحقیرق،  ۀلّیراّو پیش از ورود به بحث اصلی، ناگایر از توضیح این مطلب هستیم که هدف 

چراکه از مسیر بررسری یرک  ؛بوده استن الّدیناثیر دیوانگرفته از  های انجام ت تصحیحبررسی کیفیّ 
ش، بره برا وجرود ایرن، در بخرش دوم پرژوه نظرر داد؛ح ت متنی مصحَّ یّ توان دربارۀ کلّ  قصیده نمی

 . ه استها نیا به میان آمد ضرور ، پای مقایسۀ تصحیح
 

 حش نادرست ابیات در هر سه متن مصح  گزار . 3-1
کره در  اسرت  صور  نادرست گاارش شده بهح، قصیده در هر سه متن مصحَّ این ابیا  پنج بیت از 

 .پردازیم میشان گشایی از مفهوم ها و همچنین گره به گاارش درست آن ،ادامه
 

 . بیت نخست1-1- 3
رن  شب و تأللرو فررو   ردای تیره شدِن  تههنگام شکاف ،شود توصیف میدر ابتدای قصیده زمانی که 

دوبراره  ،هایی شکفته در جویبار سبا آسمان بودنرد خورشید بر کوهسار است. ستارگان که مانند گل
سرشار از  ل، اطراف زمین  و در مقاب هدر پردۀ غنچگی فرورفتند. چشم ماه از سرمۀ سیاهی تهی ماند

   .کیمیای فرو  و روشنی شده است
ح بدین بیت بعد، در متن  شکل گاارش شده است:  های مصحَّ

 

 نشررراند تخرررت افرررقبرررر تررراج ارسالنشررره 
    

 ردون چو مراه و پرروین صرد عقرد گوشروارگ 
 (1۳0 ، ص1 )اخسیکتی                                 
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 هرررادن فررررق افرررقبرررر تررراج ارسالنشررره 
    

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 (164 ص ،2و)هم                                       

 دنافشررر افررق تخررتبررر ترراج ارسالنشررره 
    

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 (1۹۷ ص ،۳ و)هم                                       

رسرد  کند. به نظر می ی را افاده نمیمفهوم خاّص « فرق افق»ا ی« تخت افق»ترکیب در این بیت، 
های  نسرخه. اسرت ای فرضری در آسرمان باشد که منطقره« تحت افق»، الّدینعبار  مورد نظر اثیر

 کنند: هم تحت افق را تأیید می خّطی

 
 (54، برگ 4955 همو، ش)                                                                                                                  

 شرره تحررت افررق فشرراند بررر ترراج ارسررالن
 

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 

مردار گررفتن افرق و گرردش کواکرب،  نظر مان با درآید که منّج  های نجومی چنین برمی از کتاب
و تحرت افرق،  «هرارالنّ  قوس»ند که فروق افرق، کرد تقسیم می تحت افقو  فوق افقرا به  ها ی آنحرکت

 شد: نامیده می «اللیل قوس»
  و حرکرت و حرکرت اّو  ا حرکت کلکه آن ر ،به حرکت فلك اعظم  که چون کواکب د دانستیببا [...]
الّنهار و آنچه از آن، فروق  شود موازِی معد   شان، مدارا  مرتسمیحرکت کنند، از مراکا ا ،ندیومی گوی

 .(۹برگ  ،6۳۹0ش  ،)بسطامی نظامیاو   لیالل  قوس ،دالّنهار او نامند و آنچه تحت افق بو   قوس ،افق باشد
  :توضیح بیشتری در این خصوص ارائه شده است فهرمال ّادر 

اسرت  ن عبار یو ار افق است از مدار یل آنچه زیالل ر افق باشد و قوسهار آن بود که از مدار زب  النّ  قوس
 .(1۷۷ ص )بیرونی، رهیای است از دا را که پارهیز ؛ه کرده آمده استیه کمان تشبزمان و ب از چندِی 

سه حالت در تصویر زیر، یابند که  ها سه حالت دراز، معتد  و کوتاه می اللیل هار و قوسالنّ  قوس
مشراهده  نیا ها را یلالل قوسانواع توان  می ،شده است. با استفاده از این تصویر مشّخص هارالنّ  قوس
اللیررل معتررد ، فررراروی  هررار دراز؛ قوسالنّ  اللیررل کوترراه، فررراروی قوس ترتیب کرره قوس ؛ برردینکرررد
 :گرفته استبلند قرار  هارِ النّ  اللیل دراز، فراروی قوس هار معتد ؛ و قوسالنّ  قوس

 
 (1۷۷ ص بیرونی،)تصویر از: 
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خورشید در تحرت  آن مد  از زمان که»شب به معنی  ی لغت نیاها فرهن در نکتۀ دیگر آنکه 
 .(واژه)نفیسی، ذیل ده است مآ« باشد افق می

؛ بدین ترتیب که ماه به گوشوار و پرروین بره کار رفته است ع دوم، لّف و نشر مشّوش بهادر مصر
   عقد مانند شده است.

تشبیه مراه ؛ از طرف دیگر، پروین از تصویرهای بدیهی شعر فارسی استبودِن  به شکِل گردنبند
 اند:  داشته توّجهاست که شاعران بدان  یهای مقولهاره نیا از نو به گوشو

 

 زایررل شررد آن غبررار و درخشررنده گشررت مرراه
    

 چررون از هررال ، گرروش فلررک گوشرروار یافررت 
 (110 ص ی،)امیرمعّا                                     

نمرادی دب فارسری، کره در ا جواری ماه و پروین در آسمان غافل ماندر این میان، نباید از همد
   می است:ئبرای همراهی دا

 

 ز خوبرررران ِگرررررد او هشررررتاد دلبررررر
 همرره ِگررردش چررو ِگرررد سرررو نسرررین

    

 بترررران چررررین و روم و هنررررد و بربررررر 
 همرره پیشررش چررو پرریش مرراه پررروین

 (2۳۸ ص اسعد گرگانی، الّدینفخر)       
قرار گرفته است و دیرده یعنی خورشیدی که فروتر از افق  ،شه تحت افق ارسالنبا این توصیف، 

های مرواریرد فراوانری ماننرد  شره، رشرته ، گردون بر تاج این ارسرالنالّدینشود و از دیدگاه اثیر نمی
 شانده است.ۀ پروین و گوشوارهایی مانند ماه فخوش

نشسرتن  در هنگرام برر تخرت کند ایرن اسرت کره نکتۀ دیگری که به درک معنای بیت کمک می
 افشاندند: هر میگو ها شاهان، بر تاج آن

 برره هشررتم بیاراسررتند تخررت عرراج
 برره شرراهی نشسررت از برررش کیقبرراد
 همررره نامرررداران شررردند انجمرررن

 اد و برررزین گرروچررو کشررواد و خررّر 
 

 بیاویختنررررد از بررررر عرررراج ترررراج 
 سررر بررر نهررادمرران ترراج گرروهر برره ه

 زن مزرچررو دسررتان و چررون قررارن 
 گررروهر برررر آن تررراج نرررو ندفشررراند

 (۳45 صدوسی، )فر                           
 . بیت دوم3-1-2

 کردن آن است: که در حا  سپری پردازد مسیری میبه توصیف در این قصیده  الّدیناثیر
 

 هاش پشررته در پرریش مررن رهرری کرره ز تنرردّی 
 

 اوهرررام را گریررروۀ کیررروان نمررروده غرررار 
 

 آورد: و در ادامه می
 

 خجرل شرده دسرتشاز خار و سرن  ریراه 
    

 آبررردار زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر 
   (1۳1، ص 1 )اخسیکتی                                     

 خجررل شررده دسررتشریاۀ  از خررار و سررن 
    

 زوبرررررین آبخرررررورده و شمشررررریر آبررررردار 
 (165 ، ص2 و)هم                                         

 خجررل شررده دسررتش ۀاز خررار و سررنگریا
    

 زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر آبررردار 
 (1۹۷، ۳ و)هم                               
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 خّطریهای  اسرت کره در نسرخه« دشرتش»در این دو گاارش، تصحیف « دستش»طبیعتا  واژۀ 
 مّلری 1502۹، (۷1)ص  مّلری 2401، (112)بررگ دانشگاه تهرران  9824، (359)برگ مجل   4841

و نسررخۀ ( 30گ )برررآفی   ، اینرردیا(18)ص ملررک  4733، (54)برررگ آسررتان قرردس  4۹55، (19)ص 
 آوغلو آمده است: حکیم

 
 (448، برگ 669 همو، ش)

قدری  هایش به گذرد؛ دشتی که خار و سنگریاه کند که از یک دشت می اثیر راهی را توصیف می
 ها شرمسارند. آزاردهنده است که زوبین و شمشیر هم در برابر آن

 شود: در شعر قطران هم دیده می زوبینبه  خارتشبیه 
 

 ی را کرره در وی بررا عرردو جنرر  آوردهررر زمینرر
 خاک او شرنگرف گرردد، خرار او زوبرین شرود

    

 خاک و خار و سن  و ری  او به دیگرسان شرود 
 سررن  او یرراقو  گررردد، ریرر  او مرجرران شررود

  (۷۷ر  ۷6، ص قطران تبریای)                              
 

 . بیت سوم3-1-3
گرذرد؛  مندی سروار اسرت کره ماننرد سرمندر از آن میوار، بر س در این مسیر صعب و دوزخ شاعر

 سمندی که
 آن چرررخ مهررر غررّره کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار برره خررار قلررم، شررکل نونبررر خرراک زد  

 (1۳0 ص ،1 )اخسیکتی                                    
 از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار  بررد بخررار قلررم مرراه نررونبررر خرراک  

 (165 ص ،2و)هم                                          
 از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار  نررون شررکلار قلررم ه چرربرر زدبررر خرراک  

 (1۹۸ ص ،۳ و)هم                                          
اند  ک کردهها امسا گذاری کتابت های دیرین، در نقطه مشکلی که وجود دارد این است که نسخه

 شوند: گونه مواجه می هایی این حان گاه با کتابتو مصح  

 
 (448، برگ 669همو، ش)

 گذاری درستی دارد: ها نقطه ع در آناهایی هستند که این مصر با وجود این، نسخه

 
 (68 ص، 4583 همو، ش)
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ررّره کرره چررون تیررِر نآ  ندقشرربن چرررِخ مهررر غ 
 

 نگررار ک زد برره چررار قلررم مرراِه نررو اخرربررر  
 

ّره»ع نخست، با ترکیب بدیع ادر مصر کنیم که کنایه از اسبی است کره  برخورد می «چرِخ ِمهر غ 
را در )خورشرید(  ه خروِد چررخ هرم ِمهررینکرروشنی خورشید اسرت؛ جالرب ا اش به سپیدی پیشانی

 اش نشانده است.  پیشانی
 نشیند.  ادامۀ بیت در توصیف نقشی است که از حرکت آن اسب بر زمین می

دشوار نیسرت. ترکیرب  «تیِر نقشبند»بر همین اساس، درک مفهوم ترکیب  دبیر فلک است و ،تیر
دهخردا بره  نامو الغتکره در  اسرت «چار قلم» ،بیشتری ارائه شودآن توضیح  بارۀدیگری که باید در

   .آمده است معنی چهار استخوان و چهار قلم دست و پای
اشراره دارد  چهار دست و پای اسب رسد که این عبار  به  به نظر می به فضای کّلی بیت، توّجهبا 
 کار رفته است:  جامی هم بدین مفهوم به لرل اوامجنونکه در 

 نررررریسرررررت خیارا پرررررایش قلمی
 ش گرذار اسرت برر صرفحۀ خراک کره

 

 شررررق کرررررده سرررررش پررررِی روانرررری 
 نگرررررار اسرررررت از چرررررار قلرررررم رقم

 (۸26 ص )جامی،                                    
سرخن رفتره اسرت کره تقریبرا   «زدن آهو با چهار قلرم برر روی زمریننگار »بیا  جامی از در ا

 زند، ماه نو است.  رقم می الّدینردارد؛ با این تفاو  که آنچه اسب اثی الّدینمفهومی شبیه به بیت اثیر
عر است؛ شباهتی که آن را در شر الّدینشباهت نقش سم اسب با شکل ماه نو دلیِل این تعبیر اثیر

 کنیم: دیگر شاعران هم پیدا می
 

 آنجررا کرره خنرر  مرراه منیررر تررو سررم نهررد
    

 مررراه نرررو اوفتررراده برررود در صرررف نعرررا  
 (126 ص )سلمان ساوجی،                              

 و:
 نعررل سررم سررمند تررو گررر نیسررت مرراه نررو

    
 گررردون چررراش بهررر شرررف کرررد گوشرروار  

 (10۳ ص یمین،  )ابن                                         
هرایی  وپرای اسرب را قلم  ، دسرتالرّدینشود کره اثیر می مشّخص ،با این گاارش و توضیحا 

گذاشتن نقرش سرم، نقشری از  گیرد و با برجای ها بهره می داند که اسب در کما  توانمندی از آن می
 آورد. ماه نو را بر روی زمین پدید می

 

 بیت چهارم .3-1-4
 ای در عبور از مسیرهای کوهستانی توانمند است که ازهاند به این اسب

 

 صررالح بررره نوشررت ز لعلررش گرفترره تفررث
    

 ای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار هدر قّلررر 
 (1۳2 ص ،1 )اخسیکتی                                   

 ره نوشرتن و لعلرش گرفتره نقرربصرالح بره 
    

 کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار ای قلعرررهدر  
 (165 ص ،2 و)هم                                           
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 علررش گرفتره نقرربنو صرالح برره ره نوشرتن 
    

 آشرررکار هکررره ناقررره از او گشرررت ای قلعرررهدر  
 (1۹۸ ص ،۳ و)هم                                          

 علح نبیتصحیح، آشفته و نادرست است. با گوشۀ چشمی به داستان صا سهگاارش بیت در هر 
یابرد. همچنرین  تررجیح می «قلعه»بر  «قّله»ع دوم واژۀ اه بیرون آورد، در مصرای را از د  کو که ناقه

بیرت  ها آمده، با بافرِت  که در برخی کتابت نعلی را برساند و تواند مفهوم خاّص  یهم نم «لعل»واژۀ 
 بینیم: می خّطیهای  سازگاری بیشتری دارد. شکل صحیح بیت را در نسخه

 
 (18 ص،  4733 همو، ش)

شررتن نعلررش گرفترره نقرربصرر  الح برره ره نو 
 

 ای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار قّلرررهدر  
 

شتن»  است: مسیر گذاشتنپشت سر و  کردن سپریبه معنی  «ره نو 
شرررت وهرررم سررربک  پای بسررری ره نو 

    
 تهی بازگشرررت هرررم ز درش دسرررت 

 (162 ص )نظامی،                                
ها را از هرم  چنان محکرم اسرت کره سرن  گوید: فرود آمدن نعل اسب بر کوه آن تی میاخسیک

از آوردن ناقره از د  کروه[  ]برای رسیدن بره اعجراز خرود و بیررون، عای که حضر  صالح گونه شکافد؛ به می
 ای کرده که ناقه از آن پدیدار شده است. هزدن به قلّ  کند، شروع به نقب مسیری که نعل اسب طی می

 

 بیت پنجم .3-1-5
 شود: پی گرفته میدر مد  ممدو  قصیده با این بیت 

 بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو
    

 اختیرررار راهبربسرررته جبرررر خررردمت ترررو  
 (1۳4 ص ،1 )اخسیکتی                              

 
 بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو

    
 راه افتقرررارجبرررر خررردمت ترررو  بربسرررت 

 (16۷ ص ،2 و)هم                                         
 آرزوبگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه 

    
 ارختیرررخررردمت ترررو راه ا چرررو هبربسرررت 

 (1۹۹ ص ،۳ و)هم                                        
آسرتان  4583و ( 4۷)ص دانشرگاه تهرران  ۸00، (422بررگ )مجل   4841های  بیت در نسخه

 گونه کتابت شده است: قدس بدین

 
 (68، ص 4583 اخسیکتی، ش)

 بگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه آرزو
 

    بربسررته جبرررر خررردمت تررو پرررای اختیرررار 

 

و همچنرین پشرتوانۀ کتابرت  بربسبتهو  بگشبادهو  اختیارو  جبرمیان  و تضادّ  پا و دستتناسب میان 
 کند. حکایت می بودن این گاارش از درست خّطیهای  نسخه
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 دوم بیت زیر قابل مقایسه است: مصراع، با الّدینع دوم بیت اثیرامصر
 

ر چره  نهی، قردم در راه ِنره، گرچرره بهانره برر قرد 
    

 ز دسررت جبررر دربنررد اسررت پررای اختیررار تررو 
  (12، ص سیف فرغانی)                                          

را بره هرم زده اسرت. در پرانوی  هرم و وزن  آمرده «وچ»، «برج  »جای در تصحیح سوم نیا به 
 .(199، 3)اخسیکتی  است «برج  »  گاارش شده که تصحیف یا بدخوانی بد عنوان نسخه به «خیر»
 

 در گزارش ابیات قصیدهح صح  مبررسی و مقایسۀ سه متن  .3-2
اند، برخری ابیرا   ها دچار اشرتباه شرده ح در گاارش آنهر سه مصح   و ،افاون بر ابیاتی که ذکر شد

 شود: از این موارد ذکر می  سه نمونهکه درستی گاارش شده است  قصیده در تصحیح ماهیار به
 

 بیت نخست .3-2-1
 آورده است: ،کند توصیف بیابان گرم و سوزانی که از آن عبور می در الّدیناثیر

 

 دار گشررته کرروهره سررحاب رصررد بررر شرره
    

 برروده نررار شررر  سرروزر خیمرره سررپهر برر 
 (1۳1 ، ص1 همو)                                         

 سررحاب رصررددار گشررته کرروهسرردرۀ بررر 
 

 برروده نررار سررر  سرروزبررر خیمررۀ سررپهر  
 (165 ، ص2 و)هم                                      

بیت در مرتن دهد.  مفهوم درستی به دست نمی ،هر دو گاارشی که از این بیت انجام گرفته است
 ح ماهیار بدین شکل آمده است:مصحَّ 

 

 ار گشررته کرروهدرصررد ره سررحاب هبررر شرر
 

 سرروز برروده نررار  جۀ سررپهر شرررمرربررر خی 
 (1۹۷ ، ص۳ همو)                                     

 به شکل زیر است: 45۸۳ خّطیکتابت بیت در نسخۀ 
رر  ر گشررته کرروهوارصررد ،سررحاب رهِ  هبررر ش 

 

رر ،ۀ سررپهرمرربررر خی   سرروز برروده نررار  جر  ش 
 

مانند رصرد و »است:   ادی در توضیح آن نوشتهکار رفته و سّج  در شعر خاقانی هم به «رصدوار»
 .(645ادی، صسّج )« ستان نگهبان و باجگیر و عوارض

 

رر  می  گیرررد غرم رصرردوار ز لررب براِج نف 
    

 حررذر بگشررایید لررب ز برریم رصررد غررم برره 
 (15۹ ص )خاقانی،                                      

 گرفتند: آید که رصدها از مردم باج می بیت و بیت دیگری از خاقانی چنین برمیاین از 
 

 گیررررد نفررر  می غرررم ز لرررب بررراِج 
 

 عمررر در کررار رصرردبان چرره کررنم  
 (251ص  )همان،                                  
کروه ماننرد  شد. از این منظر، همین امر، افاون بر زیان مالی، تأخیر در حرکت را هم موجب می

 شود. کندی حرکت ابر میباعث رصدواری است که 
ج»و  «خیمه»دوم به  مصراعدر  ر  هرا را در مترون ادب فارسری  اشاره شده است که ارتباط آن «ش 

 یابیم: می



ح و گره ای از اثیرالدین اخسیکتی در متن / بررسی گزارش قصیده52   های دشوار آن گشایی از مفهوم بیت های مصح 

ج همچرون سرتون رر  د ش   تا خیام چرخ را نبو 
    

د گرره چونران کره تراب   تا طناب صبح را نبرو 
 (2۸ ص )انوری،                                            

 و:
 د )راونردی،یمۀ آخربك رسید تا به خیرون دویسراپرده ب  د و از شرجید برنجین حالت دیسلطان چون ا

 . (146 ص
 هم به کار رفته است: «شرجه»صور   این واژه به
د حلقره و دیگر اجناد، آن طناب [...] ا  و دیگرر کرده، و نرّواب و عّمر های خرد که در دامرن خیمره برو 

د )نجم رازی، اصحاب، چون آن طناب  .(466 ص ها که در شرجۀ خیمه بو 
 شهیدی در بیان مفهوم این واژه آورده است: 

ها از طناب که آن را در یکدیگر کنند و دو دامرن  بندی است که دو دامن خیمه را بدان بندند یا نر و ماده
 .(120 صخیمه را بدان استوار سازند )

ج ایرن ای تشبیه کرده اسرت کره از فررط گرمرا، شرر   ، آسمان را به خیمهمصراعدر این  الّدیناثیر
 د منتظر افتادن آن بر زمین بود. خیمه در حا  سوختن است، گویی بای

نکتۀ نهایی اینکه از منظر شاعر، اگر رصدداری کوه بر ابرها نبود، سروختن شررِج خیمرۀ آسرمان 
 .داد یسادگی رخ نم هم به

 

 دومت بی. 3-2-2
 این بیت را سروده است:و  پرداخته توصیف پادشاه بخشی از قصیده بهدر  شاعر

 

 ردای او روشرررن شرررد از لررروای شرررریعت
    

 ار بررود تررارکّفرر ۀملکرری کرره همچررو سررین 
 (1۳۳ ص ،1 )اخسیکتی                                  

 ردای او روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعت
    

 بررود تررارار ملکرری کرره همچررو سررینۀ کّفرر 
 (166 ص ،2 و)هم                                        

 تشبیه شده است: «ردا»به  «شریعت»اگرچه در شعر فارسی، 
 می چنین گوید که زرق است این مسلمانی و فن

    
 ش نه پود است و نه ترار خود شریعت چون ردایی که 

 (241 ص )سنایی،                                                     
د تا بتروان ند ردایی داشته باشنتوان می حسامیا  لواید به این پرسش پاسخ داد که آیا اّما در اینجا با

  در نظر گرفت ها شریعت را مانند ردایی برای آن
دانشرگاه  9824، (6)بررگ مجل   1183های  نسخهو  (198ص ،۳)اخسیکتیتصحیح ماهیار در  

 45۸۳ ،(30)برررگ آفی   ، اینرردیا(21)ص  مّلرری 1502۹، (66)ص  مّلرری 21356، (112)برررگ  تهررران
شرکل کتابرت شرده   آستان قدس بیت بردین 4955و ( 212)برگ ملک  5307( 6۸)ص آستان قدس 

 است:

 
 (54 ص، 4955، ش اخسیکتی)
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 زدای او روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعت
    

 همچررو سررینۀ کفررار بررود تررار هملکرری کرر 
 

رسد که  و به نظر می)برهان قاطع، ذیرل واژه( است  پاکیزه ساختن وصاف کردن  ،«زداییدن»از معانِی 
کار رفته است که کراربرد آن در ایرن  به ساختن نورانی و روشندر معنای  الّدینمصدر در بیت اثیراین 

 مفهوم، در ادب فارسی پیشینه دارد:
 

 دسررت برره رادی گشررای، طبررع برره شررادی زدای
    

 عمررر برره راحررت گررذارروز برره دولررت شررمر،  
 (2۹2ص )مسعود سعد،                                           

صفتی است برای شمشیری که شریعت را از هرگونه ناپاکی دور کررده  «زدای شریعت»بنابراین، 
 کند. ، درستی این گاارش را تأیید میتارو  زداییدن و آن را روشن و نورانی ساخته است. ارتباط

 

 بیت سوم.3-2-3
پردازد که نادیک به دو سا  است که از دیدار ممردو  بره  به این نکته می اواخر قصیدهدر  الّدیناثیر

 و:  ،دور است
هر خامشی شده همچرون زبران بره بنرد  در م 

    
 گرررذار شرررکل زبررران، سرررخنایرررن ذوالفقار 

 (1۳4 ص ،1 )اخسیکتی                                  
 همچون زبران بره بنرددر مهر خاموشی شده 

    
 گررراار شرررکل زبررران سرررخنلفقارایرررن ذوا 

 (16۷، ص 2 و)هم                                       
هر خامشیزبان »تواند مانند  نمی «گااِر ذوالفقار  شکل زباِن سخن»طبیعتا     ؛)!(برود «به بند در م 
هر خامشی »ر، تعبیر به بیان دیگ کنرد.  ی را افراده نمیمفهروم خاّصر «فرورفتنماننِد زبان به بند در م 

 دهد:  ، گاارش دیگری از این بیت به دست میخّطیهای  مراجعه به نسخه

 
 (112 ص، 9824 اخسیکتی، ش)

هررر خام    شرری شررده همچررون زبرراِن بیررددر م 
 

 گاار شررررکل زبرررراِن سررررخنیررررن ذوالفقار  ا 
 

ن تفراو  کره قافیرۀ آن برا ایر ؛اسرت در تصحیح ماهیار هم بیت به همین شکل گراارش شرده
 .(199، ص۳)اخسیکتیاست  «گذار سخن»

 ، باید سه نکته را در نظر بگیریم:گاارششمردن این  برای مرّجح
 های درخت بید شبیه به زبان است: برگ (الف

 من جملره زبران ز حررص چرون بیرد شردم
    

 یش همرره چررون سررایۀ خورشررید شرردمپرر 
 (4۹۷ ص ،)جما  اصفهانی                           

 و:
 چررون غنچرره در هرروای تررو یکبررارگی دلرریم

    
 چررون بیررد نیسررتیم ز عشررقت زبرران همرره 

 (۳6۷ ص )اوحدی،                                       
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 تواند حرفی بر زبان آورد: هایی که دارد، از گفتار عاجا است و نمی بید با وجود زبان( ب
 

 نفر  چو براز همرد  و چرون براد هرمجمله 
 

 زبران هر یک چو سرو همسر و چرون بیرد بی 
 (14۳ ص )حسن غانوی،                              

 ثمری بید، بندی بر زبان آن شده است: از نگاهی شاعرانه، بی (ج
 سررر چررون بیررد اگرچرره تیرر  زبررانیم سربه

    
 ثمررری بررر زبرران مررا سررت بی بنرردی شده 

 (۳6۷ ص ائب،)ص                                        
 و:

 لرررررزدم نفرررر  دِم تقریررررر احتیرررراج می
    

 دسرررت تهررری زبررراِن مررررا بررررگ بیرررد کررررد 
 (۷15 ص )بید ،                                             

 گوید:  می الّدینبا این توصیف، اثیر
هرر  گاار من که به شکل ذوالفقار است ]در این دو سا  دوری از تو[ به مانند زبران زبان سخن بیرد در م 

 خاموشی فرورفته است.
هر زبان»ترکیب   یابیم: را در شعر خاقانی نیا می« م 

 

شرررره و آدینررره و نمررراز دگرررربررر  ه عیرررد و ن 
 

هرررر زبرران و سررر خلیفررره   کتاب برره حررّق م 
 (53 ص ،خاقانی شروانی)                             

*** 
اند و  فّرخ درسرت گراارش شرده ار و همرایوندر تصحیح ماهی داشت ابیاتی از این قصیده توّجهباید 

 :شود از این موارد هم ذکر می  دو نمونهها به بیراهه رفته است که  آن روایتبراتی در 
 

 بیتی در توصیف بیابان: ،نخست
 در وی گرسررنه مردمررک دیررده زانکرره بررود

    
 خرررروار  حلرررق بخررررار تیرررررۀ او آفترررراب 

 (1۹۷، ص۳همانو  1۳1، ص1)اخسیکتی
 

 نه مردمررک دیررده زانکرره بررودی گرسرردور
 

 خوار او آفترررررراب بخاردیرررررردۀحلررررررق  
 (165 ، ص2 و)هم                                    

 

  های دیرین آمده است:  فّرخ و ماهیار از بیت همانی است که در نسخه گاارش همایون

 
 (30، برگ 132همو، ش )                                                                                                                      

اشاره شده است که یک اصرطال  طّبری اسرت. ایرن بخرار موجرب  «بخار تیره»در این بیت به 
ها  )کتابی در باب بیماری جاربال ّاااةیالصمؤّلف کتاب هایی در پیش چشم پدیدار شود.  شود خیا  می

در نظرر  ،که موجود باشردداند که بدون آن کا  و الوانی مییعِی خیاال  را اش، حالت طبدر قرن دهم(
آید و دلیل آن قدرِ  بصر است؛ اّما نوع غیرطبیعی آن، که به شکل بخاری برخاسرته از تنرور یرا  می

 گیرد:  شود، به دو دلیل شکل می دود سیاه پدیدار می
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خاطر خلطی همانند مواردی کره در  به دما  بهکننده  شدن رو  بر اثر برآمدن بخارا  تیره تیره .1
 ؛شود ها و برسام دیده می مالیخولیا، بعضی بحران

ه یّ ضریاجراای بآن هم زمانی که  ؛دیآ مید یا در طبقا  آن پدیکدورتی که در رطوبا  چشم . 2
گ  و پشه و میی مانند ها ا یخدر آن حالت، ؛ شود میتر  ظیغلها  خاطر بخار تیره یا یکی از خلط به

 .(250 ص)بهاءالدوله،  شود پدیدار میش چشم یپدر  خطوط و مانند آن
از آن نام برده شده، کردورتی از نروع دوم اسرت کره در  بخار تیرهبه عنوان  الّدینآنچه در شعر اثیر

دیده غذایی دارد که تماشای مناظر طبیعی است و او از  آید. در تصّور شاعر، مردمِک  چشم پدید می
ک غذایی جا آفتاب برای مردمک وجود ندارد؛ برر همرین اسراس، مردمردر آن گذرد که  بیابانی می

 دیده در این بیابان گرسنه است.
 

 :توصیف پادشاهدر بیتی  ،دوم
 بررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب کنررد

    
 وارهرررم در میررران رقرررص بمیررررد شررررار 

 (1۹۹ ص ،۳وهمو  1۳4 ص ،1)اخسیکتی 
 نرردبررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب ک

    
 هرررم در میررران خصرررم بمیررررد شرررراروار 

 (16۷ ص ،2 و)هم                                         
هرم آن  خّطیبهتر است و اغلب نسخ  ماهیارفّرخ و  همایوناست که گاارش تصحیح  مشّخص

 .کنند را تأیید می
  :گیرد یاز تصویرهایی است که در شعر شاعران قرن شش شکل م «رقصیدن شرار در آتش»

 

 د شرررار و حبررابر  در آب و آتررش رقررص آو  
    

لررقچررون برراد    تررو زد بررر کررران آتررش و آب خ 
 (4۹ ص )جما  اصفهانی،                             

 رسد: در سبک هندی به اوج می و
 
 

 ررقررص شرروق، خررردۀ جرران از پرری ن ررادر 
 

 بر کف نهیم و چون شررر از جرا بررون رویرم 
 (1۹0 ص )حاین الهیجی،                            

*** 
هرای تصرحیح  دهرد کره گاارش ح نشران میطور کّلی، مقایسۀ این قصیده در سه متن مصرحَّ  به

ها در گاارش ابیا  قصیده،  برخی کاستی؛ با وجود این، تر از دو تصحیح دیگر است ماهیار درست
 شود: فقط در تصحیح ماهیار دیده می

 

 ر عجررررلو شررررهباز د قفررررردعنقاگرررره 
 مررن و گررردون رکررراب او کوکررباجرررام 

    

 فراسرررت و طررراوس در فخرررار کرررههدهرررد  
 اقبرررا  برررر یمرررین و سرررعادا  برررر یسرررار

 (1۹۸ ص ،۳اخسیکتی)                                    
 گونه است: این خّطیهای  شکل درست این دو بیت در نسخه
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 (448، برگ 669اخسیکتی، ش )

 

 
 (6، برگ 11۸۳ همو، ش)

د و شرررهباز در عجرررل رررِه تفررررز  عنقرررا گ 
 وکرررب مرررن و گرررردون رکررراب اوماجررررام 

    

رررهدهرررد    س در فخررراروفراسرررت و طررراو هِ گ 
 اقبرررا  برررر یمرررین و سرررعادا  برررر یسرررار

 

به عنقا تشربیه کردن و یگانگی(  )تنها حرکت  در توصیف اسب شاعر است که آن را در تفّرد بیت اّو 
در  «اجررام»داند، نه کوکب خود؛ چراکره واژۀ  خود میرا موکب در بیت دوم نیا، اجرام . کرده است
 و در شعر خاقانی هم بدین مفهوم به کار رفته است: است ستارگان و  کواک معنی  این بیت به

 

 بکوفرررت موکرررب اقبرررا  موکرررب اجررررام
 

 ببسرررررت قبرررررۀ زربفرررررت قّبرررررۀ مینرررررا 
 (1۳ ص ،خاقانی شروانی)                             

 شود: دیده می «موکب کواکب»ارسی ترکیب در شعر ف 
 

 مهر کواکرررب موکرررب قررردر ملرررک آن فلک
 

 حام و زحل عام و عطارد فطن اسرت که زحل 
 (52 ص ،سلمان ساوجی)                             

 که هجایی افتاده دارد:در تصحیح ماهیار، قصیده همچنین است گاارش بیت آخر 
 
 

 فانوردی کرره شاخسررار امررل راسررت بشررک
    

 برررآر ]بررر[شرراخی کرره بوسررتان ظفررر راسررت  
 (200 ص ،۳اخسیکتی)                                  

 

  نتیجه. 4
زمران هرای بیشرتر و  مهار تصحیح برخری از مترون بره دالیرل مختلرف، بره باید توجه داشت که 

 هاست.   اخسیکتی از جملۀ آن الّدیناثیر دیواننیاز دارد که  تری طوالنی
 ،ایرن شراعر دیووانگرفتره از  انجام های تصحیح موجود و خّطیهای  به نسخهنگاهی مختصر  با

هایی از هرر  کره نمونره برشرمردتروان  ی زیرر میرا در سه قالب کلّ اشعار او تصحیح  دالیل دشوارِی 
 :شود شده در این پژوهش هم دیده می شاخه، در ابیا  بررسی

بخشری از دشرواری تصرحیح  :اندیشۀ شباعر اسبت هایی که برخاسته از سبک و الف. دشواری
 و فررد، واژگران بههای خیرا  منحصرر صرور مسرائلی ماننرِد  .گرردد اثیر به خود شاعر برمی دیوان

گاه در دشروارگویی  بهره و خاّص اصطالحا  و ترکیبا  ویژۀ شاعر، زبان  گیری شاعر از ضمیر خودآ
 توان در این زیرشاخه نام برد. را می

 :گبردد برمیشباعر  دیوانمانده از  باقی خّطیهای  ت نسخهت و کیفیّ یی که به کمیّ ها ب. دشواری
 های مناسررب و درخررورِ  شررود کرره نسررخه می مشررّخص ،موجررود خّطرریهای  بررا نگرراهی برره نسررخه
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ای واحرد  نسرخههرا از روی مادر   اغلرب آن کرهبر جای مانده است  الّدیناثیر دیوانشماری از  اندک
از  نبررد نراگایر از بهرهرا حان مصرح   ،دیووانهای دیررین از ایرن  اندن نسخهنم اند. باقی کتابت شده

 هرا راه یافتره اسرت. های زیرادی در کتابرت آن کند کره اشرکاال  و کاسرتی ری میهای متأّخ  نسخه
 گیرنرد و حالرت گایرده ینمبرررا د الّدیناثیر دیوانتمام ابیا  ها،  ای از نسخه همچنین بخش عمده

برر مشرکال  تصرحیح  اسرت کرهی کاتبران دّقتر سوادی یا کم کمر در این مقوله، دارند. مشکل دیگ
   افااید. می

تروان  در این زمینه هم می ها را به وجود آورده است: حان آنح  هایی که عملکرد مص ج. دشواری
نبودن یح، بدخوانی نسخۀ اساس یا وفادارپژوهی و اتخاذ شیوۀ نادرست در تصح به ضعف در نسخه

ی دّقتر نکردن از منرابع جنبری در تصرحیح و کرم گاینش و گراارش نادرسرت مرتن، اسرتفاده به آن،
 شود. میکه به گاارش مبهم، مشکوک، ناقص یا محّرف ابیا  منجر  اشاره کردحان مصح  
نسبخۀ خراذ شریوۀ ، اتّ الّدیناثیردیوانااز  موجودهای  به نسخه توّجهباید گفت با  ،یکلّ  یر نگاهد

بین بهره  حان از شیوۀ التقاطی یا بینمصح   استن راه به جایی نخواهد برد و بهتر در تصحیح آ اساس
و بره شرعار اا دیوواناازدیگرر ای  نسرخهدر آینده سازد؛ مگر اینکه  ببرند که احتما  اشتباه را کمتر می

 دست آید که واجد شرایط نسخۀ اساس باشد.
ناکرافی ، بر مبنای دو نسخه بوده است که شیوۀ التقاطی که ماهیار در تصحیح خود به کار گرفته

وجوی ایشران  افتادن انتشار این تصحیح، جسرتترین دلیل در به تأخیر رسد. شاید اصلی به نظر می
بره نتیجره نرسریده ان تشر در زمان حیافانه بوده که متأّس  الّدیناثیر دیوانای دیگر از  برای یافتن نسخه

 است. 
 

 منابع
 .1363 تهران ، سنایی،راد حسینعلی باستانی چاپ ،دیوان ،ّدینالیمین فریومدی، فخر  ابن
 .1337 تهران ،کتابفروشی رودکی ،همایون فّرخ الّدین رکن چاپ ،دیوان(، 1) اخسیکتی الّدیناثیر

 .1398 تهرانسخن،  ،محمود براتی خوانساری چاپ ،دیوان،  (2) ررررررررررررررر
 .1399جام گل، کرج  ماهیار، عّباس چاپ ،دیوان،  (۳) ررررررررررررررر
 ترکیه. ،66۹، شمارۀ اوغلواعل اپاشااح رمایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 ایران. ،۷/4۸41، شمارۀ ک ابخان امجلساشورایااتالم ایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 ایران. ،1/11۸۳، شمارۀ ک ابخان امجلساشورایااتالم ایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر

 مشهد. ،45۸۳شمارۀ  آت اناقدسارضوی،ایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 مشهد. ،1/4۹55شمارۀ  آت اناقدسارضوی،ایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،۳/۹۸24شمارۀ  ،دانشگاهاتهاانایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،۸00شمارۀ  ،دانشگاهاتهاانایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،1/2401شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،1502۹شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،21۳56شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
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 موزۀ بریتانیا. ،1۳2شمارۀ  ،دیواناهندا)ایندیااآفرس(ایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،4۷۳۳شمارۀ  ،ک ابخان املکایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر

 تهران. ،1۳/5۳0۷شمارۀ  ،ک ابخان املکایّط نکخ ا،  ررررررررررررررر
 .1389، تهران صدای معاصر، محّمد روشن چاپ ،ویساوارامرناسعد گرگانی،  الّدینفخر ،دیوان، معّایامیر

 .1318، تهران اسالمی ،اقبا  عّباس
 .1364، تهران علمی و فرهنگی ،س رضویمدّر  چاپ ،دیوان، انوری

 .1391، تهران سنایی ،سعید نفیسی چاپ ،دیوان، ای اوحدی مراغه
 ، دانشگاه تهران.6390ش ،االنوارامطلعایّط نکخ ا بسطامی نظامی،

 .1۳۸2تهران ، رانیدانشگاه علوم پاشکی ا ،ال جارباةیالص ،الّدین ر قوامیبن م الّدین الدوله، بهاء بهاء
 .1400، تهران شهرستان ادب، دمهدی طباطبائی و علیرضا قاوهسیّ  چاپ ،اتغزلرّا، بید 

 .1318، تهران مّلیانجمن آثار  ،همایی الّدین جال  چاپ ،الّ نجرماةفهرماألوائلاالصناعال ّا ،بیرونی، ابوریحان
 .1337، تهران مسجد سلطانی، یس گیالنآقامرتضی مدّر  چاپ ،اورنگاهفت، حمنعبدالّر  الّدینجامی، نور

 .1362، تهران سنایی ،حسن وحید دستگردی چاپ ،دیوان ،عبدالرزاق الّدین جما  اصفهانی، جما 
 .1387، تهران سنایی ،بیژن ترّقی چاپ ،دیوانحاین الهیجی، 

 .1362، تهران اساطیر ،حسن وحید دستگردی چاپ ،دیوان، الّدین ، اشرفحسن غانوی
 .1357، تهران ارزّو  ،سجادی الّدینضیاء چاپ ،دیوانخاقانی، 

ر  ۹5ص ، (26)پیراپی  2ش ،شناتو اادبافارتو ام ن ،«اخسریکتی الرّدینبررسی تصحیفاتی در دیروان اثیر» ،خسروی، مجید
 .1۳۹4تابستان ، 10۸

 .1393، تهران امیرکبیر ،باهاناقاطع، حسینمحّمدخلف تبریای، 
 ،1399، تهران نامٔه دهخدا سسٔه لغتمو،  نامٔ ادهخداالغت ،اکبر دهخدا، علی
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   . 1۳64، تهران امیرکبیر ،اقبا  و مجتبی مینوی محّمد چاپ ،خاآلاتلجوقیاورادراتارالّکااةیدوراواآالّصاااةراح، راوندی

 .1۳۸1، تهران علمی و فرهنگی ،ترجمۀ عیسی شهابی ، اناتااقاجاری ایااناازادوراناباتاادبّراتتاریخا، ریپکا، یان
 .1۳۸2ار، تهران ، زّو ااتادیوانایاقان اشاوان رفاهنگالغاتاواتعب، الّدینسجادی، سید ضیاء

ش  ،ه(قاّراانامو اشوب ا)ویژهنامو افاهنگکو انا ،«اخسیکتی با تکیه بر فرهن  جهانگیری الّدینتصحیح ابیاتی از اثیر» ،سعیدی، سارا
 .1۳۹۳بهار و تابستان ، 24۹ر  260ص  ،2

 .1364، تهران علمی و فرهنگی ،شاحالغاتاوامش التادیواناانوری ،دجعفرشهیدی، سیّ 
 .1389، تهران سخن ،علی وفاییعّباس چاپ ،اتکلرّا ،الّدین سلمان ساوجی، جما 

 .1362، تهران سنایی ،س رضویتقی مدّر محّمد چاپ ،دیوان ،سنایی غانوی
 .1364فردوسی، تهران  ه صفا،اللّ  ذبیح چاپ ،دیوان، فرغانی سیف

 .1383، تهران علم ،دیوانصائب تبریای، 
 .1۳۷۸، تهران فردوس، 2ج ،دراایااناادبّراتتاریخا، الله صفا، ذبیح

 .1389، تهران صدای معاصر، محّمد روشن چاپ ،ویساوارامرناسعد گرگانی،  الّدینفخر
 .1366نیویورک  ،بیبلیوتکا پرسیکا ،  خالقی مطلقجال چاپ ،شاهنام فردوسی، 

 .1387، تهران ارزّو ، تخناواتخنوران ،الامان فروزانفر، بدیع
 .1362ققنوس، تهران  نخجوانی، محّمد چاپ، دیوانقطران تبریای، 

 .1390، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی ،مهیار محّمد چاپ، دیوان، مسعود سعد سلمان
نامن لینسطنییانسجشن  ،«اخسیکتی )بر اساس چند جن  و سفینه( الّدینمالحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیر»رفت، شهره، مع

 .  1397کوشش مجید پویان، علم نوین، یزد،  ، بهگردفرامرزی
 .1373، تهران علمی و فرهنگی ،امین ریاحیمحّمد چاپ ،العباداماصاد، رازی الّدین نجم
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 .1384، تهران دانشگاه تهران ،را  زنجانی چاپ ،االتااراامخزننظامی گنجوی، 
 .1۳4۳، تهران خیام ،فاهنگانفرک ، اکبر نفیسی، علی

زمسرتان ، 14۹ر  162ص ،26ش  ،۷ سرا  ،هایاادب اپژوهش ،«دیواناایرااایکر   تصحیح چند بیت از » ،ها، احمدرضا یلمه
1۳۸۸.   

 .1۳۸۹بهار و تابستان ، 1۷۹ر  1۹6ص  ،46ش  ،آیرن امرااث ،«ایکر   اّدینالدیواناایرانگرشی نو بر »، ررررررررررررررر
 
 


