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  نگرشي نو بر ديوان اثيرالدين اخسيكتي 
   *ها احمدرضا يلمه

  
  چكيده 

سرايان معروف ادب فارسي  اثيرالدين اخسيكتي از شعراي نامدار قرن ششم و از قصيده
الـدين همـايونفرخ    از ديوان اين شاعر صورت پذيرفته، چاپ ركنتنها چاپي كه . است

 .چاپ رسيدبه  1337است كه براي اولين بار از سوي كتابفروشي رودكي در مردادماه 
اسـاس مصـحح و نيـز عـدم      ةاين تصحيح به داليل فراوان از جمله متأخر بودن نسخ

وان صـورت پذيرفتـه و   با تحريفات و تصحيفات فـرا   دسترسي به نسخ متعدد و متقدم،
. بسياري از ابيات با اغالط، افتادگيها و ابهامات و تعقيدات فراوان ضبط گرديده اسـت 

  متقدم از ديوان اين شاعر، نسخةترين نسخه و نيز چند  نگارنده با در دست داشتن قديم
نسـخ تـازه يافتـه     ةبسياري از اغالط و تحريفات ديوان چاپي را بـا مقابلـه و مقايسـ   

  . در اين نوشتار ارائه داده است را يح كرده كه برخي از اين مواردتصح
    .ديوان ،اخسيكتي الدين، اثيرخطي هاي تصحيح، نسخه :ها كليدواژه
  مقدمه 

پس از آنكه عالمه قزويني با روش تصحيح علمي آشنا شـد و ايـن شـيوه را بـراي     
ايـن  . گرديـد تصحيح متون ادبي به كار گرفت، نقطة عطفي در تصحيح متون حاصـل  

                                                 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *

E-mail: ayalameha@yahoo.com 
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 ل باعث گرديد تا در مدتي كوتاه، بسياري از متون ادب فارسي با روشي علمـي، تحو
لـيكن   ،ر روز رو به فزونـي اسـت  شده ه با آنكه آثار تصحيح. تصحيح و تنقيح گردد 

هـاي مختلـف در    هنوز بخش عظيمي از آثار ادبي به صورت نسخ خطي در كتابخانه
 ،بـار  اخسيكتي از جمله متوني است كه تنها يكاثيرالدين  ديوان. فراموشي است ةبوت

طبـع آراسـته شـده    نفرخ به حلية والدين هماي ركن توسط ،ش1337آن هم در مرداد 
اي از آن در دسـت   منتقدانـه  هنـوز تصـحيح مسـتند و    ،داليل فراوانليكن به  .است
اي محرّف و مـبهم بـا اغـالط فـراوان بـه       بسياري از ابيات اين شاعر به گونه. نيست

يافته ضبط است  در نسخ تازه نيزضبط شده و بسياري ديگر از ابيات صورت الينحل 
اي  اين خصوص، مقدمهپيش از بحث و بررسي در . كه در ديوان چاپي موجود نيست
  .آوريم ة او ميشد دربارة اين شاعر و ديوان چاپ

طاهر اخسيكتي معروف به اثير اخسيكتي از شعراي نـامور   ابياثيرالدين محمدبن 
نسبت او بـه اخسـيكت از   . ششم هجري و از مشاهير شعر و ادب فارسي است سدة

طبـع و از   وي از شاعران ورزيـده . محال فرغانه است كه در آنجا متولد گرديده است
 انزبان و مفلق در ايجاد معاني و مضـامين بكـر و تـازه و از معاصـر     گويندگان چيره

ان سـخن، اثيـر اخسـيكتي را در    ناقـد . وطواط است رشيدو  ،بيلقاني مجيرخاقاني، 
تنها چاپي كـه از   .)2/709: 1373صـفا  (اند  پرداز بزرگ قرار داده قصيده رديف شاعران

 ،الـدين همـايونفرخ   ركـن  تصـحيح به ، صورت پذيرفتهديوان اين شاعر در سدة اخير 
اي در شـرح احـوال    اين چاپ مشتمل بر مقدمه. است ش1337 ،كتابفروشي رودكي

، )بيـت  4214(صفحه و متن ديوان نيز شامل قصايد  112شاعر و روش تصحيح در 
ـ ، ترجي)24(مفردات   ،)بيت 557(، قطعات )بيت 1361(غزليات  و ) بيـت  234(ات ع

آوري  جمع مجموعهنسخه و  شش ةديوان مذكور از مقابل. است) بيت 142(رباعيات 
 قرون متأخر است و چنانكه مصحح در مقدمه نوشـته شده كه اكثر اين نسخ متعلق به 

، ق1080مكتـوب بـه سـال    ) جم(مجلس  كتابخانة ، نسخ دسترس ايشان نسخةاست
سـي   ديوانهاياي از  مجموعه  ،ق1005با تاريخ كتابت ) م(ملك  نسخة كتابخانة ملي

مكتـوب بـه سـال     ،يك نسخه متعلق به مصحح ،قرن يازدهم درمكتوب ) مب(شاعر 
 اي نسـخه  ،)به عنوان نسخة اساس مصحح در تصحيح ديـوان  »ص«نسخة ( ق1261

اي متعلق به آقاي پرتو  سرانجام نسخه ، و)ند(هم بدون تاريخ متعلق به قرن دوازدهم 
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با عالمت (هزار و سيصد و اندي بيت  مشتمل بر سه ق،1068بيضايي مكتوب به سال 
 االحـرار  مونسو  االشعار ةخالصمصحح عالوه بر آن به . است بوده )»پ«اختصاري 

   :نويسد مصحح در مقدمة ديوان مي .نيز مراجعه كرده است هفت اقليم و
كه در صحت نسبت به ساير  را صمتن نسخة ، با استفاده از نسخي كه ياد شد

متن قرار داد و ساير اختالفات و اضافات نسخ ديگر را بـا آن  ، ت داشتنسخ مزي
بـا توجـه بـه    . تصحيح را به روش كارل الخمان انجام دادسنجيد و به آن افزود و 

در كليـة  ، بدلها كه در زير صـفحات نمـوده شـده اسـت     اينكه بر طبق عاليم نسخه
مورد اگر صد مورد آن هم به فرض  5756و در  شدهمورد تصحيح  5756 ،ديوان

در برابر رقـم پنجهـزار و هفتصـد و پنجـاه و     ، مورد پسند خاطر كسي قرار نگيرد
توان يافـت كـه بـر     كه ده مورد هم نمي در حالي. ناچيز و قابل توجه نيست، شش

 خالف قياس و توجه به نحوة تفكر و سياق سبك تصـحيح اصـولي نشـده باشـد    
  . )چهارده :1337 خهمايونفر(

دواويـن  «اي است به نـام   نسخه، اثير اخسيكتي ديوانموجود از  ةترين نسخ قديم
بيت از ديوان اين شاعر را  5785شش شاعر كه حدود اي است از  كه مجموعه »سته

 نگهـداري  213 ةآفيس لندن بـا شـمار   اينديا ةاصل اين نسخه در كتابخان. دربر دارد
اي عالمانه بـر   عكسي تهيه كرده و مقدمه، شود و عالمه قزويني از اصل اين نسخه مي

ـ  ،نفيس و باارزش ةاين نسخ. نوشته استنسخة عكسي آن   هچنانكه مصحح در مقدم
ار مصحح قرار گرفته براي مدت بسيار كوتاهي در اختي، است اشاره كرده) دوازده ص(

تمام نسخه را با نسـخ دسـترس خـود مقابلـه و      است ت مدت نتوانستهو به علت قل
از ايـن نسـخه     مقايسه كند و فقط چند غزل و قطعـه را كـه در سـاير نسـخ نبـوده،     

  . كرده استاستنساخ و رونويسي 
اين سطور با در دست داشتن عكسي از ايـن نسـخة نفـيس و نيـز چنـد       ةنگارند

صـفحه و بـالغ بـر     226مشتمل بـر  ، ق1039نسخه از جمله نسخة مكتوب به سال 
ـ  ،بيت از ديوان اين شاعر هزار پنج و نيـز نسـخ    ،آسـتان قـدس   ةمحفوظ در كتابخان

يافتـه   و مقابله و مقايسة اين نسخ تازه ق 1020 و ق،1003، ق996مكتوب به سال 
 ديـوان و تأمل و توغّل در تصـحيح  ، نيز اصل نسخة اساس مصحح و ،با ديوان چاپي

توانـد متنـي مسـتند و منتقدانـه از      به اين نتيجه رسيد كه تصحيح مذكور نمي، مذكور
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خواهد  ديوان اين شاعر باشد و كاستيها و نواقص فراوان دارد كه برخي از آنها در پي
  . آمد

اسـت و ايـن    ق1261بر اساس نسخة متأخر مكتوب بـه سـال    ديوانمتن  .1
بغايـت مغلـوط و محـرّف     ،چنانكه كاتب در پايان آن مرقوم داشـته  ،نسخه
  . است

بنـابراين بسـياري از ابيـات     ؛محدود در دست داشته است ةمصحح چند نسخ .2
 هـا ديوان براي ايشان الينحل باقي مانـده و يـا از روي ذوق وجهـي بـراي آن    

 . بسياري از اين تصحيحات قياسي صحيح نيست رو،از اين. انديشيده است
در صورتي  ؛فراوان است ديوانموارد بدخواني و ناخواني اصل نسخه در متن  .3

 .كه اصل اين ابيات خواناست
بسياري از ابيات با تحريف و تصحيفات ، ه به متأخر بودن نسخة اساسبا توج .4

مصـحح در   فراوان به صورت ضبطهاي نادرست و مغلـوط مضـبوط اسـت و   
  .استاشاره كرده  هاحاشيه به ابهام و عدم تصحيح نهايي آن

 ضـبط در حالي كـه   ،بردهگزيده و در متن را برنسخة بدل  مصحح در مواردي .5
بـدل   ةنيز نسخة اساس با نسخ يدردر موا. تر بوده است نسخة اساس صحيح

 . خلط شده است
نـاقص و  ، آن فهرست اشعار و ابيات ندارد و فهرسـت اعـالم  متن چاپ شده  .6

سب با رديـف و قافيـه   متنا(نبود فهرستهاي آغازي و پاياني . غيرتحقيقي است
 . رو كرده است هبا مشكل روب ديوانا در ر وي اشعارجستج) اشعار

چـين ضـبط    و افتادگيها به صورت نقطه اسقاطات، ديوانابيات فراواني از در  .7
افتادگي نسخ دسترس اشاره  گرديده و مصحح در حاشيه به خوانا نبودن يا آب

 . استكرده 
موجود است كـه در جميـع نسـخ دسـترس     اشعار بسياري يافته  در نسخ تازه .8

 .مصحح مضبوط نبوده است
ـ   مقادير فراواني از ابيات در .9 جـايي   هاثناي قصايد و قطعات محذوف يا بـا جاب

اي ده بيـت افتـاده يـا ابيـات      مثالً در ضمن قصيده .فراوان ضبط گرديده است
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اي با وزنـي   اي ديگر خلط شده است يا ابيات مياني قصيده قصيده ااي ب قصيده
 . ديگر ضبط شده است

گي و بـا  بسياري از مصاريع به صورت تركيب دو بيت در يك بيت با افتـاد  .10
 . تعقيد فراوان ضبط گرديده است
  . هايي ارائه خواهد گرديد نمونه، براي تبيين و تشريح داليل مذكور

  
  تركيب دو بيت در يك بيت 

مواردي است كه مصراع يا مصاريعي سـاقط   ديوانيك دسته از اشكاالت ابيات اين 
مغشـوش و مختـل   جا گرديده كه معنـي ابيـات را    هگرديده و بقيه چنان خلط يا جاب

  :اشاره كردتوان  ميبراي نمونه به چند بيت زير  .ساخته است
 : 11 ب ،116ص ـ 

ر استـخباز اين جواهر منظوم دهر بي
  

خراج عقودعقول شيفته را اين گران 
 

  : خوانيم مي ديوانهاي كهن  در ضبط نسخه
خراج هر دو جهان ارزد اين عقود كهن

  

عقودعقول شيفتة اين گران خراج  
 

خبر استاز اين جواهر منظوم دهر بي
  

و گرنه پيش كشيدي خزاين منضود 
 

بيت ثاني از قلم افتـاده و از   دومبيت اول و مصراع  اولمصراع ، چنانكه مشهود است
  . باقي مانده يك بيت نامربوط ساخته شده است عمصاري

  : 9 ب ،181ص ـ 
ودنـدش بـباي،دـدنـان نپسنـدايگـخ

  

حيات مجرد پس از وفات نشورنه در 
 

چـاپي ضـبط گرديـده و هـيچ      ديـوان بيت به همين صورت مبهم و مغشوش در متن 
اين بيت هم از ابياتي اسـت كـه بـه واسـطة     . بدلي نيز براي آن ذكر نشده است هنسخ

يافتـه   هي تازها هدر ضبط نسخ. بيتي مغشوش و مبهم ساخته شده است، خلط دو بيت
  :بيت چنين است

ود راــدة خـدد كه بنــداي نپسنـخ
  

كند معــاتب فرمان به عقل نامقــدور 
 

ودنـدش بـده بايــدد بنـر پسنـوگ
  

نه در حيات مجرد پس از وفات نشور 
 

  :17 ب ،212ص ـ 
ز خوان اشرف يك بيت زله برگيرم

  

هاي فلك بگذرد و فغان كرمپردهز 
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صل مطـابق نسـخ موجـود چنـين     ا. مبهم و مغشوش استبينم مفهوم بيت  مي چنانكه
   :است

ز خوان اشرف يك بيت زله برگيرم
  

اگر چه نيست خوش آن لقمه در دهان كرم 
 

به بوي فضل و كرم خان و مان رها كردم«
  

»كه روي فضل سيه باد و خان و مان كرم 
 

اگر ز چهـــرة اين رمز پرده برگيـــرم
  

بـگذرد فغــان كــرمهاي فلك ز پــرده 
 

  :6ب  ،224ص ـ 
چرخ دوالبي افكنده چو يوسف در چاه

  

هر نسيمي كه وزد زنكله پيرهنم 
 

  : ي كهن چنين استها هصورت صحيح مطابق نسخ
ام افكنده چو يوسف در چاهچرخ دوالبي

  

واي سياره اگر در نظر آرد رسنم 
 

ميزباني است همه كوردالن را به بصر
  

هر نسيمي كه وزد زانگلة پيرهنم 
 

  :11 ، ب272ص ـ 
گرد صف ناورد جهانگير نگه كن

  

بخشايش يزدان نگر و بخشش سلطان 
 

ه كنـر نگـرجهانگيـة ميـدر مرتب
  

ايران لشـــكركش توران لشكركش 
 

  : هاي كهن دو بيت مزبور چنين ضبط است در نسخه
در مرتبة ميرجهانگير نگه كن

  

يزدان نگر و بخشش سلطانبخشايش 
 

و دينتجمال دول،گرد صف ناورد
  

لشكرشكن توران لشكركش ايران 
 

  : 9 ب ،274ص ـ 
رد راـــت خــارضـــرة عـــي طــب

  

انــي در ايمــده عالمــر شــكاف 
 

  : بيت چنين است ،هاي كهن در نسخه
رد راــارضت خــرة عــي طــب

  

وانــاز اخوانــده خــار بمانـبيك 
 

تــار زلفــوت آشكــر دعــب
  

انــي در ايمــده عالمــر شــكاف 
 

   
  بدخوانيهاي اصل نسخه 

ابياتي است كه در نسخة اساس مصحح به صورت ، چاپي ديوانديگر اشكاالت  ةدست
اي  مصحح آنها را به گونه  عدم تدقيق و توغّل، ةوليكن به واسط ،صحيح ضبط گرديده

  :توان به ابيات زير اشاره كرد مي براي نمونه. كرده است محرّف ضبط
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  : 15 ب ،39ص ـ 
د كه زودــفلتنـواب غــه در خـهم

  

وابـغ از خـي به تيـسرشان بركن 
 

  : خوانيم مي هاي كهن و نيز نسخة اساس مصحح در ضبط نسخه
د كه زودــفلتنـواب غــه در خـهم

  

سرشان بركني به صفع از خواب 
 

  : 5 ب ،51ص ـ 
آن روزنامه باد ضمير تو كاندر او

  

اسرار هفت خاتم گردنده چنبر است 
 

با مفهوم بيت ناسازگار است و مصـحح ايـن واژه را از نسـخ بـدل      »چنبر« واژة
 كـه در نسـخة اصـل    اسـت   انتخاب كرده و در داخل متن برده و در حاشـيه نوشـته  

  : نسخة اساس ايشان بيت چنين استدر نسخ كهن و نيز  گفتني است .است »رمالم«
اوآن روزنامه باد ضمير تو كاندر

  

است مضمراسرار هفت خاتم گردنده 
 

  : خوانيم مي چاپي ديواندر متن ، از بيت مزبور پيشتردو بيت  رو د
صد قصه و قصيده و پيغام و ماجرا

  

  در بطن اين دو بيت كه گفتم مضمر است 

  : است آمدهو به جاي بيت مزبور در نسخ كهن و نيز نسخة اساس مصحح چنين 
صد قصه و قصيده و پيغام و ماجرا

  

  است مستّراين دو بيت كه گفتمضمندر 

را از » بطن« خوانده و» خمس« را در نسخة اساس» ضمن« گفتني است مصحح
را كـه در  » مسـتّر « طـور  همـين  .ده اسـت ينسخ ديگر انتخاب كرده و در بيت گنجان

را در مـتن بـرده اسـت كـه در     » مضمر« نپسنديده و، ان هم مضبوط استنسخة ايش
  . قافيه دو بيت بعد تكرار گرديده است

  : 13 ، ب58ص ـ 
نـه در انگـشت عقـل معـدود است

  

نـه بـه منقـار عقـل مـوزون است 
 

  : صحيح چنين است
نـه در انگـشت عقـد معـدود است

  

بـه معيار عقـل مـوزون استنـه 
 

   :14ب  ،58ص ـ 
مردم ديده خاك سرمة توست

  

زانكه بر طلعت تو مفتون است 
 

  : چنين است ،مطابق اقدم نسخ ،صحيح بيت
مردم ديده چاك پيرهن است

  

زانكه بر طلعت تو مفتون است 
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  : مؤيد اين ضبط است، اثير ديوانبيت زير از 
مردم ديده چاك پيرهن است

  

زانكه بر طلعتش بود مفتون 
 

  )270 :ديوان(
  : 6ب  ،92ص ـ 

برگ با عنايت جورش  سايل بي
  

  چون گل صد برگ در حمايت ظل باد 

» جـودش « ،»جـورش « ارتبـاط  به جاي واژة بي، اين شاعر ديواندر جميع نسخ 
  .است همين ضبط شده كه صحيح هم

  : 6ب  ،145ص ـ 
كه اقبالش كندنالديصدر دريا دل اثير

  

  رايت اعلي و اعظم را ز رفعت بر اثير 

  : صواب بيت چنين است  هاي كهن و نيز اصل نسخه اساس مصحح، مطابق نسخه
صدر دريا دل اثيرالدين كه اقبالش كشد

  

رايت اعلي و اعظم را ز رفعت بر اثير 
 

  : 4ب  ،146ص ـ 
طرفه ميزاني است عالم سنج حلمش كاندرو

  

البرز و زبيربايد ز پاسنگ ميخردة 
 

ضبط گرديده و مصحح آن را بـا  » ثبير« در نسخة اساس مصحح» زبير« به جاي
را از ديگر نسخ برگزيـده  » زبير« خوانده و آن را به حاشيه برده و» بشير« بدخواني

ـ ، نيز ضبط است ق713اثير مكتوب به سال  ديوانكه در اقدم نسخ » ثبير« .است  امن
چـون عبدالواسـع جبلـي و     ،عصر شاعر كوهي است و اين واژه در ديوان شعراي هم

  : گويد مي عثمان مختاري .نيز آمده است ،عثمان مختاري
گفتم از يك شعر بار منّتت كمتر كنم

  

  طبع گفت از باد كي زايل شود كوه ثبير 

  )210 :ديوان(
  : و عبدالواسع جبلي گويد

ثبير و عزم او برق منيرحزم او كوه
  

رزم او نار سعير و بزم او خلد برين 
 

  ) 321 :ديوان(
  : 6، ب 146ص ـ 

تا فلك ضبط نظام كل به كلكش بازبست
  

  
 

 است و ميرد تا نفير اولين مضبوط قطمير   
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  : مصراع مغشوش ثاني در جميع نسخ كهن چنين است
تا فلك ضبط نظام كل به كلكش بازبست

  

رو تا نقير است و مي مضبوط قطميراولين 
 

 چيـز و لفظ است كه در عربـي كنايـه از   د» نقير و قطمير« و چنانكه مشهود است
گفتنـي اسـت كـه در     .)308: 1371 مينـوي ( قدر و كم ارزش است بسيار كوچك و بي

اين ضـبط را نپسـنديده و بـه     مصححضبط بوده كه » نقير«) پرتو بيضايي( نسخة پ
  . است حاشيه برده

   :2ب  ،147صـ 
كي چمد با قد تو ديدار با چشم كحيل

  

  كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير 

  : و بيت در نسخة اساس مصحح و ديگر نسخ چنين است
يللتو ديدار با چشم كركي چمد با قد

  

  كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير 

با مفهوم بيت و نيز ) دهخدا ةلغتنام( به مفهوم كند و عاجر و درمانده» كليل«كلمه 
در مـتن  ، »قـدر « گفتني است به جاي. در مصراع ثاني سازگارتر است »قصير« و با

ـ  در غلـط  ضبط شده كه ظاهراً از اغالط مطبعي است و» قد« ديوان  نيـز  ديـوان  ةنام
  . تصحيح نگرديده است

   :13ب  ،168ص ـ 
زـزاده هرگـي نـون تو خلفـچ

  

ادرـار مـچه در وــه پـاز س 
 

همين اسـت و   ضبط شده كه اصح هم» نه پدر« در اقدم نسخ» سه پدر« به جاي
در نسخة اساس مصحح هم مكتوب است و بيت اشاره به آباء علوي و امهات اربعـه  

از  ضـبط شـده كـه   » چهـا «، »چهار« چاپي به جاي ديوانگفتني است در متن . دارد
  . نامه نيز تصحيح نگرديده است و در غلطط مطبعي است اغال

  : 3ب  ،173ص ـ 
مصلي،ايوان تو چون قبله آمال

  

مجاور، درگاه تو چون كعبه اقبال 
 

  : خوانيم مي در نسخة اساس چنين
مصليايوان تو چون قبله آمال

  

مجاور اقبالودرگاه تو چون كعبه  
 

  :1ب  ،184ص ـ 
در نار چون سمندر و در آب چون سمك

  

پيسه چون نعامه و در بيشه چون گرازدر 
 

   :است  اين بيت نوشته ةمصحح در حاشي
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 از نظر صنايع عروضي صحيح بـه نظـر   »بيشه«بود و با  »پيسه« در سه نسخه
لغات ايـن كتـاب در   ضمن اين لغت و استعمال آن در اين بيت در  ةدربار. رسد مي

  .پيسه نظري داريم كه به آنجا مراجعه فرمايند ةزير كلم
سياه و سفيد به هم آميختـه  « :است نيز در مفهوم پيسه نوشته ديواندر لغات آخر 

ـ  گفتني است در غلط. با مفهوم بيت سازگاري ندارد اين موضوع .»باشد ، ديـوان  ةنام
نسـخة  در . را آورده كه چنانكه مشهود اسـت در بيـت مكـرر اسـت     »بيشه«مصحح 
در تيه چون نعامـه و در بيشـه   « :ايشان و جميع نسخ كهن مصراع چنين است اساس

   .»چون گراز
  : 5ب  ،188ص ـ 

ده كرده نام رتبت تو كوشش فلك
  

شش كرده فرض طاعت تو نوبت مجاز 
 

  : هاي موجود صحيح بيت چنين است مطابق جميع نسخه
وشش فلكپده كرده نام رتبت تو

  

نمازشش كرده فرض طاعت تو نوبت  
 

  : 2ب  ،220ص ـ 
رـسلك بدعت از اين گسسته شم

  

امـت نظـرع يافـد شــدو عقــون بـچ 
 

  : خوانيم مي در نسخ كهن
رـن گسسته شمبسلك بدعت ز

  

امـت نظـرع يافـد شــدو عقــون بـچ 
   

  اختالالت وزني 
كه با وزني مختل در ضمن قصـايد  اشعاري است ، ديوانديگر از اشكاالت اين  ةدست

شايد بتوان برخي از آنها را از اغـالط مطبعـي بـه شـمار      .و قطعات ضبط شده است
توان به ابيات زير اشـاره   مي از جمله .تصحيح نشده است ديوان ةنام كه در غلط آورد
   :كرد
  : 7ب  ،26ص ـ 

سرنكشد چرخ چون جاه عمر هيبت
  

ذرة تأديب برد بر كتف احتساب 
 

  : صحيح بيت چنين است
تتسرنكشد چرخ چون جاه عمر هيب

  

ذرة تأديب برد بر كتف احتساب 
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  : 8ب  ،120ص ـ 
آن مه نه كه بر عذار گردون است

  

ن داردـر جبيــه بـاه خواجـاين م 
 

  : صورت صحيح بيت چنين است
آن مه نه كه بر عذار گردون است

  

ن داردـر جبيــه بـخواجكه اهـاين م 
 

  : 9ب  ،205ص ـ 
شكوه عقد ثريا دهد به گردن شاخ

  

خويد صدره خارا برد به قامت تل 
 

  : مطابق نسخ موجود صحيح بيت چنين است
ه عقد ثريا دهد به گردن شاخفشكو

  

برد به قامت تل گردونخويد صدره چو 
 

  : 6ب  ،213ص ـ 
ز دست راد تو بادا چو فخر خواهد كرد

  

شادمان كرمبه بيش و كم سخن 
 

  : خوانيم مي هاي كهن و در نسخه
ز دست راد تو بادا چو فخر خواهد كرد

  

شادمان كرم، طبعبه بيش و كم سخن 
 

   :11، ب 308ص ـ 
ماند ار كند جبريميبه معجزم

  

اداي شعرم بر بام گنبد شعري 
 

چاپي ضبط است و مصحح در حاشيه  ديوانبيت به همين صورت مغلوط در متن 
در  .»در هر دو نسخه كه اين قصيده ثبت است اين بيـت چنـين اسـت   « است  نوشته
  : هاي كهن بيت مزبور چنين ضبط شده است نسخه

لكند جبريماند ارسخنم به معجز
  

اداي شعرم بر بام گنبد شعري 
 

  
  تحريفات 

. بخـش تحريفـات و تصـحيفات آن اسـت    ، چـاپي مـذكور   ديوانبيشترين اشكاالت 
نساخ و كاتبان تصـحيف يـا تحريـف يـا تعـويض       توسطمواردي كه كلمه يا كلماتي 

 برخي از اين موارد اشـاره به  .گرديده و معني شعر را نادرست و يا مبهم ساخته است
  : شود مي
  : 5ب  ،25ص ـ 

چون مه ناكاسته مجلسي آراسته
  

  بر رخ صدر اجل خواجه جام شراب 
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  : خوانيم مي در نسخ كهن
چون مه ناكاسته مجلسي آراسته

  

  بر رخ صدر اجل خواسته جام شراب 

  : 6ب  ،26ص ـ 
كام خطا كي نهد ذهن تو در هيچ كوي

  

  راه غلط گم رود فكر تو در هيچ باب 

  : خوانيم مي در نسخ موجود
گام خطا كي نهد ذهن تو در هيچ كوي

  

هيچ بابراه، غلط كي كند راي تو در  
 

  : 10ب  ،48ص ـ 
رخشي كه پيك باد فروماند آن گهي

  

است پاالن عود قسمت هر ديزه استر 
 

  : خوانيم مي در اقدم نسخ چنين
رخشي به يك فسار فرومانده وانگهي

  

است پاالن عود قسمت هر ديزه استر 
 

  : 8ب  ،53ص ـ 
در گلستان دل آيد نفس من چو صبا

  

معطر شيم استكه نسيمش كرم شاه  
 

   :خوانيم يمهاي كهن چنين  در نسخه
در گلستان دل آيد نفس من چو صبا

  

كه مهبش كرم شاه معطر شيم است 
 

  : 1ب  ،62ص ـ 
نزدش از دريا و كان با هر آرند اعتراف

  

نتوان گرفت.............اعترافي حق كه  
 

چـاپي ضـبط شـده و مصـحح در      ديوانبيت به همين صورت با افتادگي در متن 
 :ظن بايد چنـين باشـد    اين مصرع قسمتي از آن سياه شده و به« :است  حاشيه نوشته

چنـين   مزبور ليكن در نسخ موجود بيت .»اعترافي حق كه ايرادي بر آن نتوان گرفت
  : است

نزدش از دريا و كان يا هر دو آرند اعتراف
  

گرفتحق كه رد و دق بر آن نتوان اعترافي 
 

  : ساقط است ديوانبيت بعد آن نيز از متن 
كز مبارك طبع او كم گوهري زايد كه آن

  

با همه سرماية دريا و كان نتوان گرفت 
 

  : 6ب  ،62ص ـ 
..................همتت را گر وثاقي ماند از

  

در خراب آباد كوي كن مكان نتوان گرفت 
 

  : صحيح بيت چنين است. چاپي ضبط است ديواناين بيت نيز با افتادگي در متن 
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همتت را گر وثاقي يابد از بهر نزول
  

آباد كوي كن فكان نتوان گرفتدر خراب 
 

كه در بيت بعد نيز تكـرار گرديـده    تواند باشد؛ چرا نمي» مكان« بيت مزبور ةقافي
  . است

  : 2ب  ،89ص ـ 
هم كاهل هاموني با حلم تو مسرع

  

عزم تو معقدهم شبرو گردوني با  
 

   بـه معنـي  » قعـد م« ،»معقـد « هـاي كهـن بـه جـاي     گفتني است در جميع نسـخه 
در مصـراع اول سـازگارتر   » سـرع م« ضبط شده كه با مفهوم بيت و نيـز  »گيرزمين«

برده ضبط شده كه مصحح آن را به حاشيه » قعدم« در نسخة اساس مصحح نيز. است
  . است

  : 1ب  ،90ص ـ 
شود نكتة بينشقلم چرخ زرين

  

زان لفظ گهربار بر اين لوح زبرجد 
 

  : صورت صحيح بيت مطابق اقدم نسخ چنين است
ه نبيسيقلم چرخ شود نكت زرين

  

زان لفظ گهربار بر اين لوح زبرجد 
 

  : 1ب  ،100ص ـ 
بچربد در كمالعياران ميبر همه صاحب

  

كشد ناقد ذاتش به هر معيار كش سر مي 
 

  : خوانيم مي كهنهاي  در نسخه
بچربد در كمالبر همه صاحب عياران مي

  

كشد ناقد دانش به هر معيار كش بر مي 
 

  : 2ب  ،110ص ـ 
با نسيم خلق او در باغ صد صاحب قبول

  

كند صبحدم گلشن ره آورد صبا رد مي 
 

  : خوانيم مي هاي موجود چنين در نسخه
تا نسيم لطف او در باغ شد صاحب قبول

  

كند گلشن ره آورد صبا رد ميصبحدم 
 

   :2ب  ،118ص ـ 
بستان چو عروسان ز زر و سيم جلي گشت

  

  هان چون سر و تنشان ز خضر سير خلل شد 

  : صحيح بيت مطابق اقدم نسخ چنين است
لي گشتحبستان چو عروسان ز زر و سيم

  

لل شدح بزن سروشان ز خضر سموها 
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  : 13ب   ،120ص ـ 
او در اوشاداب نهال طبع

  

كابشخور از اين دل حزين دارد 
 

چنين مسـطور  ، اي كه بيت مزبور در آن به كار رفته قصيده ةگفتني است در حاشي
قياسـي  ، ثبت است و اصـالحاتي كـه شـده اسـت     »مج«اين قصيده فقط در « :است
  : خوانيم مي هاي كهن در نسخه .»است

شاداب نهال طبع او دردا
  

حزين داردكابشخور از اين دل 
 

  : 4ب  ،133ص ـ 
نه فتنه صف كشيده در ايام او چو مور

  

نه گنج خاك خورده در ايام او چو مار 
 

  : هاي موجود چنين ضبط است بيت در نسخه
نه فتنه صف كشيده در ايام او چو مور

  

انعام او چو مار نه گنج خاك خورده ز 
 

  : 9ب  ،147ص ـ 
بخشش كه هستدر بر حكم ازل وقت است اين

  

دار و ناصحت اهل سريرب  حاسدت شايان 
 

  : صواب بيت مطابق اقدم نسخ چنين است
است اين بخشش كه هسترفتهبر در حكم ازل

  

دار و ناصحت اهل سريرب  حاسدت شايان 
 

  : 11ب  ،150ص ـ 
سطور نامه تو بر عقول گلشن خلد

  

صرير خامه تو بر حضور شهر صبور 
 

  : صحيح بيت چنين استمغشوش و نامفهوم و ، مزبوربيت به صورت 
سطور نامة تو بر عقول گلشن خلد

  

صرير خامه تو بر خصوم، شهقة صور 
 

  : 5ب  ،152ص ـ 
بر اين نگينة مينا نشانده خون دلم

  

هزار آتش انديشه از ره تهجير 
 

  : خوانيم مي نهاي كه در نسخه
بر اين مكبة مينا فشانده خون دلم

  

آتش انديشه از ره تبخيرشرار 
 

  : 2ب  ،158ص ـ 
بر چار سوي عنصر، خوان سخن مهمان

  

دستي لقبي دارد نعمت ده مدحت خر 
 

  : خوانيم مي چنين ديوانهاي تازه يافته  در نسخه
بر چار سوي عنصر درخوان سخن سنجان

  

دستش لقبي دارد منحت ده مدحت خر 
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  : 13ب  ،163ص ـ 
دولتــم كالهــي نــهيـا بــر ســر

  

يــا پيـرهــن مقــام در بــر در 
 

   :اين بيت در اقدم نسخ چنين ضبط است
يـا بــر ســر دولتــم كالهــي نــه

  

ـام در بــردرقبيــا پيـرهــن  
 

  :8ب  ،168ص ـ 
گر تور نه اين نكاح بوده است

  

تزويج عرض نجست جوهر 
 

  : موجود چنين استمطابق نسخ ، صورت صحيح بيت
كز بوية اين نكاح بوده است

  

تزويج عرض نخست و جوهر 
 

  : 8و  7، ب 222ـ ص 
خاتـم ملـك را به مـاست فـروغ

  

كه ز رفعـت كمينـه درگاهيـم 
 

بنـد سلطنتيـمرشتـه پـاي
  

كـوري خصـم دانـه يكتاهيـم 
 

  : هاي كهن بدين صورت مضبوط است دو بيت مزبور در نسخه
خاتـم ملـك را به مـاست فـروغ

  

كه ز رفعـت نگينـة جاهيـم 
 

رشتـه پـاي بنـد سلطنتيـم
  

كـوري خصـم را نـه يكتـاهيـم 
 

  : 11ب  ،224ص ـ 
شكل چو تيرپيرهن درنهدم چرخ كمان

  

  اي گشت ز درس فطنم تير چون يوسفي 

  : خوانيم مي در اقدم نسخ
شكل چو تيرپر همي درنهدم چرخ كمان

  

تير چون نوسبقي گشت ز درس فطنم 
 

  : 3ب  ،225ص ـ 
آب ناخورده در اين بركه نيلوفرگون

  

همچو نيلوفر تا حلق چرا در كفنم 
 

   :صحيح بيت مطابق جميع نسخ موجود چنين است
آب ناخورده از اين بركه نيلوفرگون

  

همچو نيلوفر تا حلق چرا در لژنم 
 

  . است كه با مضمون بيت سازگاري دارد» لجن« ديگر از صورتي» لژن« واژة
  : 2ب  ،226ص ـ 

پير آن است كه تيغ رمضان از صفرا
  

همه اندام مرا زهره كند چون سفنم 
 

  : صواب بيت مطابق اقدم نسخ چنين است
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بيم آن است كه تيغ رمضان از صفرا
  

همه اندام پر از زهره كند چون سفنم 
   

   نتيجه
آور  شاعر نـام ، اثيرالدين اخسيكتي ديوانتوان نتيجه گرفت كه  ميبنابر آنچه گفته شد 
اي مـدون تصـحيح و بـه نشـر      بار به صورت مجموعه با آنكه يك، قرن ششم هجري

كاسـتيهاي  ، هـا  با توجه به قلّت نسخ دسترس مصحح و نيز تأخر نسخه، رسيده است
ـ    متقـدم  هاي نسخه  فراوان دارد كه بسياري از آنها با مقابله و مطابقه با  ةو تـازه يافت

كاستيهايي كه در اثر عدم تدقيق كاتبان و نساخ در استنسـاخ   ؛شود مي برطرف ديوان
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