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تصحيح چند بيت از ديوان منوچهري
راضيه آباديان

*

دانشجوي دكتري زبان و ادبيّات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

تقي پورنامداريان
استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
(از ص  161تا )178
تاريخ دريافت مقاله ،1396/5/10 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چكيده
منوچهری دامغانی از سرايندگان بهنامِ سدة پنجم هجری است که تاکنون تصحیحاتی چند از ديوان او
در ايران و خارج از ايران انجام شده است ،امّا همچنان شناختهترين و مهمترين تصحیح از ديوان وی،
تصحیح محمّد دبیرسیاقی است که برای نخستینبار در سال 1326ش به چاپ رسید و در چاپهای
بعدی بارها ويرايش شد .ازآنجاکه دستنويس کهنی از ديوان منوچهری برجای نمانده است و همچنین
بهسبب سبک ويژة منوچهری در سرودن اشعار که در ديوان ديگر شاعران شبیه به آن را نمیتوان يافت
و نیز با درنظرداشتن توجّهِ خاصّ او به دنیای پیرامونش ،تصحیح ديوان او بسیار دشوار است .مقالة پیشِ
رو ،تصحیح ابیاتی از ديوان منوچهری است برپاية چاپ دبیرسیاقی و البتّه در کنار آن ،به دو چاپ اخیر
از ديوان منوچهری نیز ،بهسبب تازگی کار توجّه شده است :چاپ حبیب يغمايی (1392ش) و چاپ
ث3مصحّح در تصحیح از آنها بهره برده است ،از چندين دستنويس ديگر هم استفاده شده که بعضی
کهنتر از دستنويسهای ايشان است .همچنین پژوهشگران اين مقاله در انتخاب ضبط درست ،جز
توجّه به اجماع دستنويسهای کهنتر ،قواعد قافیه ،نحو و جملهبندی و ديگر بايستههای ادبی ،معنای
بیت را نیز درنظر گرفتهاند.
واژههاي كليدي :تصحیح متن ،نظم سدة پنجم ،منوچهری ،ديوان منوچهری دامغانی ،شیز.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

razie.abadian@yahoo.com
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 .1مقدّمه 
منوچهری از آن دست سرايندگانی است که خواندن و دريافتن معنای شمار زيادی از
ابیاتِ ديوانش بسیار دشوار و گاه دستنايافتنی است و علت آن را نبايد تنها خرابی ابیات
بر اثر تصحیف هايی که در آنها رخ داده است ،دانست .ديد ويژة او به دنیای پیرامون
خود ،بهکار بردن لغات و اصطالحاتی که گاه در هیچ ديوان ديگری (پیش و پس از او)
نمیتوان يافت ،عربیدانی و عربیخوانیاش و حتّی ناآگاهی از زندگی او ،بر دشواریِ فهمِ
اينکه او دقیقاً چه میخواهد بگويد و درنتیجه رسیدن به صورت اصلی و درست اشعار او
افزوده است .مضاف بر آنکه دستنويس ارزندهای نیز از اشعار او برجای نمانده است.
اگرچه منوچهری را از «نوادر ايام» (عوفی )287 :1388 ،و از شاعران طراز اول ايران در
نیمة اول قرن پنجم هجری میدانند (صفا )580/1 :1385 ،و اگرچه نام او امروزه برای
بسیاری از ايرانیان و نیز فارسیزبانان نامی آشناست ،ظاهراً در سدههای پیشین ،شعر او
چندان خريداری نداشته و جز چند شعر انگشتشمار که پیدرپی در بعضی جُنگها از
روی هم نوشته و تکرار شده ،باقی ،حتّی برای اهل ذوق هم تقريباً ناشناخته بوده است و
اين را از شمار و نوع ابیاتی که از او در جنگها و مجموعهها نقل شده و حتّی از چندی
و چونی دستنويسهايی که از او برجایمانده است ،میتوان دريافت 1و اگر اين چند
دهة اخیر را مستثنا کنیم ،ظاهراً مصمّمترين کس برای گردآوری و تصحیح ديوان
منوچهری ،رضاقلیخان هدايت بوده که در 1260ق به اين کار دست يازيده و سالهای
سال همچنان در کار تصحیح و بهترکردن ديوان اين سراينده بوده است .نهتنها بیشترين
دستنويسهايی که پس از اين تاريخ کتابت شدهاند ،از روی ديوانِ گردآوریشدة او
نوشته شدهاند که طبعهای سنگی و چاپی نیز همگی تحتتأثیر هدايت و حتّی همراه با
مقدمة او بر ديوان بودهاند.
از میان مشهورترين چاپهای موجود از ديوان منوچهری ،جز چاپهای سنگی ،میتوان
به اينها اشاره کرد :چاپ 1303ق1886/م کازيمیرسکی ( )Kazimirskiدر پاريس؛ چاپ
محمّدحسین نهاوندی در 1318ش در تهران ،چاپ محمّد دبیرسیاقی (چاپ اوّل1326 :ش)
در تهران ،چاپ برات زنجانی در 1387ش در تهران ،تصحیح حبیب يغمايی (پايان کار:
1325ش ،چاپ به کوشش آل داوود :ش) و چاپ به تصحیح سعید شیری در 1395ش
(هر دو در تهران).
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در اين مقاله کوشیدهايم بهصورتِ درستِ چندين بیت از اشعار منوچهری دست يابیم و
توجّه اصلیمان از میان چاپهای گفتهشده در باال ،به چاپ دبیرسیاقی است؛ چه اين چاپ
همچنان روشمندتر از ديگر چاپهاست و مصحّح از دستنويسهای بسیاری استفاده کرده
است ،اگرچه متأسفانه گزارش کامل و گاه حتّی درستی از اختالف نسخ به دست نداده است.
بااينحال ،در اين مقاله در تمام موارد به آنچه در دو چاپ اخیر منوچهری ،يعنی
چاپهای  1392و  1395آمده نیز اشاره شده است .دستنويسهايی که در تصحیح
ابیات در اين مقاله از آنها استفاده شده ،بهترتیب تاريخ کتابت آنها ،بدين شرح است:
 دستنويس جم :جنگ شمارة  2449کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،کتابت در سدةهفتم؛ 
 دستنويس پا :دستنويس شمارة  725کتابخانة ملی پاريس ،تاريخ کتابت احتماالً درسدة دهم هجری؛ 2
 جنگ خالصةاالشعار :دستنويس شمارة  272فیروز کتابخانة مجلس شورای اسالمی،تاريخ کتابت1007 :ق؛ 
 دستنويس مَر :دستنويس شمارة  4669کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،به تاريخکتابت 1010ق؛ 3
 -دستنويس مل :دستنويس شمارة  5004کتابخانة ملک (مل در چاپ دبیرسیاقی و اقدم

نسخ در چاپ ايشان) ،به تاريخ کتابت ربیعاالول 1011؛ 
 دستنويس ع :1عرفاتالعاشقین اوحدی ،شمارة  5324کتابخانة ملک ،تاريخ کتابت:احتماالً سدة يازدهم؛ 
 جنگ س :243جنگ کتابخانة مجلس سنا ،شمارة  243کتابت :احتماالً سدةدوازدهم؛ 
 دستنويس گ :دستنويس شمارة  110کتابخانة گلپايگانی قم ،به تاريخ کتابت1204ق؛ 4
 دستنويس مل :2دستنويس شمارة  5275کتابخانة ملک ،به تاريخ کتابت 1258ق؛ 5 دستنويس تب :مجموعة شمارة ( 2586/3شمارة جديد )57 :کتابخانة دولتی تبريز ،بهتاريخ کتابت 1258؛ 6
 دستنويس مش :دستنويس شمارة  2.2674کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تاريخکتابت1260 :ق؛ 7
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 دستنويس د :دستنويس شمارة  22.91کتابخانة دايرةالمعارف بزرگ اسالمی ،کتابت:ظاهراً 1260ق؛ 
 دستنويس گ :2دستنويس شمارة  7424-38.44کتابخانة گلپايگانی قم1260 ،ق؛ 8 دستنويس نظ :دستنويس متعلق به دبیرسیاقی ،تاريخ کتابت1264 :ق؛ 9 -دستنويس م :2دستنويس شمارة  10072کتابخانة ملی ،تاريخ کتابت1276 :ق (در

چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس مو :نسخة آقای مؤتمن ،تاريخ کتابت1278 :؛ 10 دستنويس مج :4دستنويس شمارة  2126کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تاريخکتابت1282 :ق (در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس م :1دستنويس شمارة  3118سلطنتی کتابخانة ملی ،تاريخ کتابت1288 :ق(در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس م :3دستنويس شمارة  11217سلطنتی کتابخانة ملی ،تاريخ کتابت:1288ق (در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس مج :1دستنويس شمارة  5275کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تاريخکتابت :نیمة دوم سدة سیزدهم (در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس مج  :3دستنويس شمارة  1076کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تاريخکتابت1315:ق (در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس مج :5دستنويس شمارة  2478کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تاريخکتابت :نامعلوم (در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است)؛ 
 دستنويس ن :1دستنويس متعلق به سعید نفیسی ،تاريخ کتابت :نامعلوم؛ 11 دستنويس ن :2دستنويس متعلق به سعید نفیسی ،تاريخ کتابت :نامعلوم؛ 12 دستنويس ع :2عرفاتالعاشقین اوحدی ،شمارة  229و  230کتابخانة خدابخشِ پتنه،تاريخ کتابت :نامعلوم؛ 
 دستنويس س :1دستنويس شمارة ( 1276شماره در کتابخانه )391 :کتابخانة مدرسةسپهساالر ،تاريخ کتابت :اوايل سدة چهاردهم؛ 
 -دستنويس س :2ديوان منوچهری و عنصری ،دستنويس شمارة ( 1275شماره در

کتابخانه )389 :کتابخانة مدرسة سپهساالر ،تاريخ کتابت :نامعلوم 13.
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 .2بررسي ابيات
اينک بهصورت موردی بیتها بررسی میشوند:
 .1-2بيت  ،653ص 46



نیست مــرا نیز بــه گُلکار کار


بـا رخت ای دلبـر عیــار يــار

در چاپ شیری ( )107بیت به همین صورت آمده است ،امّا در چاپ يغمايی ()247

مصراع دوم متفاوت است:
با رخت ای دلبــر عیـار يــار




نیست مـــرا نیز دگــربار يار


باتوجّهبه مصراع اوّل و بیتهای ديگر اين سروده ،درمیيابیم که سراينده همهجا
خود را ملزم به رعايت «جناس مکّرر» در قافیه کرده است .بخش آخر بیتهای ديگر
چنین است ... :گلنار نار ... ،خونخوار خوار .... ،وفادار دار ... ،بردار دار ... ،دلآزار زار... ،
تیمار مار؛ بنابراين ،مسلماً در مصراع دوم از مطلع نیز بايد انتظار ساختن يک جناس
مکّرر را داشته باشیم؛ پس بیگمان آنچه در چاپ يغمايی آمده نادرست است.
ضبط «گلکار کار» در هیچ دستنويسی نیامده است .دبیرسیاقی نیز خود به اينکه
اين ضبط را از کدام دستنويس برگزيده ،اشارهای نکرده است .با اينکه ضبط دبیرسیاقی
سرراست و روشن است ،چون پشتوانة نسخهشناختی ندارد ،محتمل نیست .در تمام
دستنويسهايی که ايشان بدان اشاره کرده« ،دگربار يار» يا «دگر يار يار» و در يک
دستنويس (م« )3گربار يار» آمده است .باتوجّهبه دستنويسها يا بايد «دگر يار يار» را
پذيرفت و يا «دگربار بار»« .يار» در مصراع اوّل با همین معنی قافیه شده است و ديگر
نمیتواند در جايگاه قافیه قرارگیرد؛ پس تنها ضبط «دگربار بار» را میتوان درست
بهشمارآورد .در ع ،1ع ،2گ 2و د نیز همین ضبط را میتوان ديد:
بــا رخت ای دلبــر عیـار يــار




نیست مـــرا نیز دگــربار بار


ظاهراً بیت را با اين تغییر بايد چنین معنی کرد« :ای دلبر يارِ عیار! با رخت ديگربار
باری (رنج و مشقتی؟) برای من نیست».
 .2-2بيت  ،671ص47
همیخواهم من ای دهقان که امروز
بــه خنجــر حنجـــر مــن بازبرّی
بکوبــی زيــر پای خــويش خـردم




بگیــری خنجــری ماننـد ساطــور
 نشانــی مــر مــرا بـر پشت مزدور
 دو کتف مــن بسنبانی چــو شاپور
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 ز پشت و گــردن مــزدور و ناطـور
 زنـی وز مـن بـدان باشـی تو مأمور
 رگ و پـی همچنان و جلـد مقشـور

بــه چــرخشت انــدر اندازی نگونم
لگــد سیصــد هــزاران بـر سر من
بینـدازی عظـام و لحـم و شحمـم




در اينجا سخن دربارة درستی و نادرستی بیت سوم از مجموع اين چند بیت است.
دبیرسیاقی در پانويس اين بیت اشاره کردهاند که در تمام دستنويسهايی که مورد
14
استفادة ايشان قرارگرفته ،به جای «بسنبانی»« ،بیندازی» آمده ،اما ايشان حدس
دهخدا (= بسنبانی) را به متن بردهاند و نیز نوشتهاند که[ « :عالمه دهخدا] «بینجیری»
نیز حدس زدهاند و «هويه سنبا» لقب شاپور ذواالکتاف است» (← منوچهری.) :1381 ،
در چاپ شیری (ص  )108بیت موردنظر و سه بیت بعدی آن بدينصورت آمده است:
 دو کتف مــن به بند آری چــو شاپور
 رگ و پـی همچنان و جلـد منقور


بکوبــی زيــر پای خــويش خـردم
به بند آری عظـام و لحـم و شحمـم


مصححِ اين چاپ «به بند آری» را در بیت نخستین به معنی «با بند ببندی ،به بند
کشی» آورده و دربارة برگزيدن اين ضبط نوشته است« :متن مستند به يک نسخه
است 15.ضبط بقیة نسخ «بیندازی» است» (منوچهری .)347 :1395 ،در بخش تعلیقات اين
چاپ (همان) ،دربارة بیت بعدی نیز که ايشان با تصحیح قیاسی «به بند آری» را
جايگزين «بیندازی» کرده است ،میخوانیم[« :يعنی] در جايی محصور و زندانی کنی.
منظور تحت فشار گذاشتن انگورهای خردشده در پالونه يا ظرفی است که آب انگور را از
تفالة آن جدا میکند ... .ضبط نسخ «بیندازی» است که معنای موجّهی ندارد؛ چون لحم
و شحم انگور دورريختنی نیست به اين خاطر که آب انگور از همین لحم و شحم به
دست میآيد .نسخهبدل :مپنداری» (همان).
دربارة اين بیت دوم که در چاپ دبیرسیاقی بهدرستی آمده است ،بايد گفت که چند
بیتِ بعدی از خود منوچهری و نیز بیتهايی ديگر از همو در شعری ديگر ،دلیلی است بر
دورريختن «عظام و شحم و لحم» انگور و گرفتن «خون» (آب) آن برای ريختن در خم و
درستکردن شراب .منوچهری در ادامه میگويد:
بگیری خون مـن چــون آب الله
فــروريزی بــه خــم خســروانی





چــو قطرة ژالــه و چون اشک مهجور
نظــر داری درو يـک سـال محصــور


(منوچهری)47 :1381 ،

براساس اين بیتها انگور به دهقان میگويد که «عظام و شحم و لحمم» را بیندازی
و «خونم» را بگیری و در خم ريزی .نیز در مسمط با مطلع «خیزيد و خز آريد که هنگام
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خزان است» شبیه به همین گزارشها را دربارة دهقان و دختران رز (خوشههای انگور)

میتوان ديد؛ دهقان به دختران رز که باردار گشتهاند میگويد:
مــن نیــز مکافــات شمــا بازنمايـــم
دهقان بــه در آيــد و فــراوان نگردشان
رگها ببــردشان و ستخوانها بکنـدشان
از بنــد شبانــروزی بیــرون ننهـــدشان

آنگاه بيــارد رگــشان و ستخوانشان
خونشان همه بردارد و جانشان و روانشان

 انـدام شما يک به يک از هم بگشايم...
 تیغــی بکشد تیــز و گلـو باز بردشان...
 پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان
 تا خـــون بـــرود از تنشان پاک بیکبار

 جايي فكند دور و نگــردد به کرانشان
 وندر فکند باز بـــه زنــدان گـــرانشان

(منوچهری)155 :1381 ،

در اين مسمط هم دهقان «رگ و استخوان» انگور را دور میاندازد و «خون»
(آب)شان را در خم میکند .در نوروزنامه منسوب به خیام نیز در بخش «حکايت اندر
معنی پديدآمدن شراب» (ن.ک :خیام )68 :1385 ،میخوانیم:
«  ...و يکيک دانه ازو همی ريخت .همه داناآن متّفق شدند که میوة اين درخت
اينست ...و دانه از خوشه ريختن کرد و بران دلیل میکند که فايدۀ اين در آب
اينست ،آب اين ببايد گرفتن و در خمي كردن»
پس مسلماً در مصراع يکم از بیتِ «بیندازی عظام و لحم و شحمم /رگ و پی همچنان و جلد

مقشور» نیازی به تصحیح قیاسی نیست و به همین صورت معنی روشن و کامل و درست
است ،امّا برای رسیدن به صورت درستِ بیت اوّلِ موردبحث (= بکوبی زير پای )...که
دبیرسیاقی به پیروی از ضبط حاشیة دستنويس دهخدا« ،بسنبانی» و شیری باتوجّهبه
يک نسخة نامعلوم« ،به بند آری» را آورده است ،بايد به اين توضیحات توجّه کرد:
دبیرسیاقی ظاهراً باتوجّهبه شهرت شاپور (پسر هرمز دوم) در سفتن کتف دشمنان ،به
ضبط تمام نسخی که در اختیار داشته توجّهی نکرده و «بسنبانی» را ترجیح داده است و
شیری با اينکه او نیز به همین «سوراخکردن» دست و کتف گروهی از عربها توسط
شاپور اشاره کرده (ن.ک :منوچهری ،)346 :1395 ،روشن نیست که چرا باتوجّهبه ضبطِ فقط
يک دستنويس« ،به بند آری» را برگزيده است.
امّا درست است که در کتابهای تاريخی ،چندين و چندجا اين روايت دربارة شاپور
آمده است که وی کتفهای اعراب را «میسنباند» و از میان سوراخهای آنها حلقههای
آهنین میکشاند 16،امّا اتفاقاً آنچه بیشتر دربارة او ذکر شده ،اين است که او دست آنان
را از کتف میبريد .دربارة اين کار او تاريخنويسان افعال «آهیختن» (= برکشیدن و بیرون
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کردن)« ،بیرونکردن» و «انداختن» را بهکاربردهاند که همة اين افعال در اين جمالت معنای
بريدن و قطعکردن میدهند و اين کامالً مطابق است با ضبط اکثرنزديکبهتمام نسخ؛
برای نمونه ،در اينجا به چند گزارش از چندين کتاب تاريخی دربارة شاپور اشاره میشود:
 «شاپور...هرکجا يکی از عرب بیافتی ،هم اندر زمان بکشتی يا هر دو کتف او بياهختي ،تااو را شاپور ذواالکتاف گفتند (بلعمی .»)915 :1341،

 «شاپور ...هرکجا يکی از عرب بیافتی ،بکشتی ،يا هر دو کتف او بيرون كردي؛ و او رااز بهر آن شاپور ذواالکتاف خواندند» (بلعمی .)626/1 :1392،

 «چون نوبت ملک به شاپور پسر هرمز نرسی رسید ،با عرب عداوتی دربست و هرکه رااز ايشان میيافت ،به شمشیر میگذرانید و بر هرکه رحمت میکرد ،کتفهای ايشان
برون ميكرد» (عوفی .)169 :1335 ،
« -شاپور طاهر را بگرفت و با اتباع او دستها از كتف جدا كرد» (بناکتی .)54 :1378 ،

و جالب آن است که در لغتنامة دهخدا ،ذيل «شاپور» (يادداشت به خط مؤلف) ،اين
شاهد آمده است :
«و آهنگ عرب کرد و هرکجا يکی از عرب يافتی ،بکشتی يا هر دو کتفش بينداختي
و او را شاپور ذواالکتاف خواندندی» (ترجمة تاريخ طبری ،نسخة خطی مولف ص 173به

بعد)17؛ بنابراين ،نیازی به تصحیح قیاسی اين بیت نیست و پذيرفتن آنچه در
دستنويسهای مختلف آمده است و قبول بیت به همان صورت اصلی ،هیچ اشکالی در
متن ايجاد نمیکند .يغمايی در چاپ خود ( )92 :1392همین صورت اصلی و درست را
آورده است:


بکوبـــی زير پای خـــويش خـردم


دو کتف مــن بيندازي چو شاپور


 .3-2بيت  ،2797ص 210
در بندم ازان دو زلف بنـد اندر بنـد
ای وعدة فـردای تو پیـچ اندر پیـچ





ناالنـم از آن عقیق قنـد انـدر قنـد
18
آخـر غم هجران تو چنـد اندر چند


اين رباعی تنها در يکی از دستنويسهای مورداستفادة دبیرسیاقی ،يعنی دستنويس
«تش» (تذکرة الشعرا يا جنگ شمارة  900مجلس ،ص  )264آمده است و ايشان نیز به اين امر
اشاره کردهاند (ن.ک :منوچهری .)211 :1381،شیری نیز بهتبع او و بیمراجعه به منبع
اصلی ،رباعی را به همین صورت در چاپ خود ( )213آورده است که درست نیست و بايد
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در مصراع اوّل «هیچ اندر هیچ» باشد 19.در جنگ تذکرةالشعرا بیت دوم رباعی بدين
صورت آمده است:


ای وعدة فردای تو هيچ اندر هيچ


آخر غم هجران تو چند اندر چند


 .4-2بيت  ،1180ص 86


مــرا در زيـــر ران انـــدر کمیتی


کشنده نی و سرکش نی و توسـن20

مصحّح در پانويس مربوط به اين بیت نوشته است :در دستنويسهای جم ،مل،
مج ،1م ،1م ،2م ،3س ،1س 2و نیز چاپ کازيمیرسکی ،به جای «توسن» واژة «سرزن»
آمده است .همچنین در دو دستنويس مج 5و ن ،1کاتبان متن را خط زده و در حاشیه
«سرزن» را افزودهاند .در بسیاری از دستنويسهايی که مصحّح در اين چاپ از آنها
استفاده نکرده است نیز ضبط «سرزن» را میتوان ديد ،ولی به جای کلمة «سرکش» و
در میان مصراع؛ ازجمله در دو دستنويس قابلتوجّه پا و مل 2و نیز جنگ س 243که
مصراع را بدينصورت آوردهاند« :کشنده نی و سرزن نی و توسن»

امّا در دستنويسهای متأخّرتر معموالً واژة «سرکش» جايگزين «سرزن» شده است؛
«سرزن» ضبط دشوارتری است و بعید است که کاتبی به جای سرکش و يا توسن،
سرزن را قرارداده باشد« .سرزن» به معنی سرکش و نافرمان و عنانپیچنده ،اگر چه واژة
کمیابی است ،امّا در شعر شاعران ديگری هم ديده شده است:


ديدند جنگديده دلیران تو را به جنگ
بــر بارکش هژبــری تنــد و بالشکـر




زين يکی شنگی باليی فتنهای شکّرلبی



مـی ســرزن چنان غــواص گشتــه




در آهنین لباس چــو روئین سفنديار

با سرزن اژدهايی پیروز و جانشکار

(مسعود سعد)250/1 :1364 ،
پایبــازی ســـرزنـــي دردیکشی
خونخوارهای( سنايی)1014 :1380،
کـــه در ســر مغـز سر رقاص گشته

21
(عطار)147 :1339 ،

همچنین در کتاب آدابالحرب والشّجاعة دربارة سرزن بودن بعضی اسبان میخوانیم:
«اسپ سیاه که در چشم او سرخی باشد از علّتی بزرگ خالی نبود ،يا گزنده بود يا
لگدزن بود يا سرزن» (فخر مدبر.)192 :1346 ،
با اين توضیحات پیشنهاد نگارندگان برای صورت درست اين بیت چنین است:
مـــرا در زير ران اندر کمیتی




کشنــده نــی و سرزن نـی و توسن
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 .5-2بيت  ،871ص 62
ارزنی باشد به پیش حملهاش ارژنگ ديو




22

پشّهای باشد به پیش گرزهاش پور پشنگ


بیت در ستايش رزمآوریِ ممدوح سروده شده و از مصراع دوم میتوان دريافت که
سراينده قصد داشته است يک واجآرايی و جناس زيبا را بین دو کلمه در هر دو مصراع
ايجاد کند .رابطه و شباهت صوتی بین «پشّه» و «پشنگ» کامالً آشکار است ،امّا در مصراع
يکم و بین دو واژة «ارژنگ» و «ارزن» تنها همانندیِ هجایِ آغازينِ اين دو واژه خودنمايی
میکند .دبیرسیاقی نسخه بدلی برای اين بیت نداده است ،امّا در بین دستنويسهايی که
ايشان در تصحیح ديوان استفاده کردهاند و نیز دستنويسهايی که نگارندگان اين مقاله
در اختیار دارند ،ضبط ديگری را میتوان ديد که با صنعتِ بهکاررفته در مصراع دوم
همخوانی بیشتری دارد؛ ازجمله ،اقدم نسخ دبیرسیاقی ،دستنويس مل ،به جای«ارژنگ»،
«ارزنک» (يک نقطه باالی کلمه) آورده است .نیز در دستنويس مل 2که ايشان در اختیار
نداشتند و از بیشتر دستنويسهای مورداستفادة وی کهنتر است ،واژة «ارزيک» را
میتوان ديد .جز اين دو ،در کهنترين دستنويسی که نگارندگان بدان دست يافتهاند،
يعنی دستنويس پا« ،رزنک» نوشته شده است که هر سة اين کلمات تصحیف «ارزنگ»
میتوانند باشند؛ البتّه توضیح اين نکته الزم است که در هر سة اين دستنويسها ،در جاهای
ديگری از متن و در کلمات ديگر ،کاتب نقطههای حرف «ژ» را بهتمامی میگذاشته و در
اينجا منظور کاتبان از «ز» همان حرف «ز» است و نه «ژ»؛ مثالً در دستنويس مل و پا
کاتبان بارها کلمة «هژبر» ،و در دستنويس مل 2کاتب کلمة «هژير» را با «ژ» نوشتهاند.
با برگزيدن ارزنگ به جای ارژنگ ،هماهنگی آوايی بین اين کلمه و «ارزن» بسیار
زيباتر و هماهنگ با تناسبِ بین «پشه» و «پشنگ» در مصراع دوم خواهد شد .ظاهر ًا
دستکم در سدههای اولیة ادب فارسی ،اين واژه ،تنها به همین صورت تلفّظ میشده
است .در اينجا برای نیروبخشیدن به اين حدس نمونههايی را يادآور میشويم که در آنها
به اين تناسب توجّه شده است:
اگــر بـه عصر تو ارژنگديو بازآيد
وگر پشنگ دريــن روزگار زنده شود


ز نوک رمح زهرآگین دهد بهرام را بهره


بــه چشـــم خشـم تو چون ارزني بود ارژنگ
شّـــهاي بــود انــدر برابر تـــو پشنگ
چو پ
ارژنگ

(امیرمعزی)435 :1389 ،
 به زخم تیغ گردافگن کند ارژنگ را ارزن


(همان)594 :

23
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نیز در همة دستنويسهای کهنتر (جز دستنويس گ) که پیش از تصحیح هدايت،
يعنی پیش از سال 1260ق نوشته شدهاند (همچون پا ،مر ،ملك ،ملك ،2و تب) ،به جای
«گرزهاش» که ظاهراً برای تناسب بیشتر با «حملهاش» در مصراع يکم ،کاتبان و
مصحّحانِ خوشذوق آن را ساختهاند« ،گرز او» آمده است .در تصحیح متن برای اينکه
از دودلیها و يا گزينشهای سلیقهای بپرهیزيم ،بايد خود را پابند چیزی کنیم و
پابندبودن به ضبط «اقدم نسخ» و يا نسخههای کهنتر و نیز توجّه به اجماع نسخ ،مالک
خوبی میتواند باشد .ازآنجاکه ضبط «کرز او» را دستنويسهای کهنتر تأيید میکند و
اشکالی نیز در معنا و يا بافت و دستور جمله ايجاد نمیشود ،بايد صورتی را که در
دستنويسهای متأخّرِ پس از هدايت آمده ،هرچند که زيباتر است ،رها کرد و همان
ضبط کهنتر را پذيرفت.
با اين توضیحات صورت درست بیت چنین پیشنهاد میشود:
ارزنی باشد به پیش حملهاش ارزنگديو

 پشهای باشد به پیش گرز او پور پشنگ


 .6-2بيت  ،354ص 25
بوی خُلقش خاک را چون عنبر اشهب کند

 رنگ رويش مشک را چون لؤلؤ الال 24کند


بوی خوش قائلشدن برای خُلقوخوی کسی در ادبیّات فارسی نمونههای بسیاری
دارد .در اين بیت ،سراينده بوی خُلق ممدوح را آنچنان خوش میداند که میتواند
خاک را به خوشبويی عنبر اشهب کند ،امّا چرا در مصراع دوم رنگ روی ممدوح مشک
را به درخشندگی لولو میکند؟ ربط بین مشک و لؤلو چیست؟ تاکنون در هیچ متن
ديگری جز اين بیت منوچهری چنین رابطهای نديدهايم .بعید است شاعر رنگ تیرة مشک را
درنظرداشته و آن را در مقابل لؤلو قرارداده باشد؛ چه مشک چیز گرانبهايی است و بهتر
است همچون مصراع يکم ،چیز بیارزشی در برابر چیز ارزشمندی قرارگیرد.
اگرچه ضبط تمام دستنويسهای ديوان منوچهری مطابق همین صورت درجشده
در ديوان چاپی است ،امّ ا در جنگی که تاريخ کتابت آن به سدة هفتم بازمیگردد (جم،
گ  ،)به جای «مشک» در مصراع دوم« ،سنک» آمده است که درست مینمايد؛
چرا که اعتبار ضبط اين جنگ کهن را بیت ديگری از ديوان همین سراينده بیشتر
میکند؛ منوچهری در جای ديگری از ديوان (ص )34آورده است:
تا همی خاک زمین بیضـة عنبــر نشود
[جام صهبا گیــر از دست بت غالیهموی


 تا همــی سنگ زمیــن لؤلؤ الال نشود
 دست تو خوب نباشد که به صهبا نشود]
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شاعران ديگری نیز به چنین ارتباطی بین سنگ و لؤلو اشاره کردهاند؛ بهويژه فرخی،
شاعر هم عهد منوچهری که بیتی دارد درست با همین عناصر موجود در بیت منوچهری:


همیشـــه تا نشــود خـاک عنبـر اشهب


همیشه تا نشود سنگ لؤلؤ شهوار...
(فرخی)115 :1378 ،
 هرگز نشود سنگ سیه لولؤ شهوار

(همان 166 :و )289

بدخواه تو خواهد که چو تو گردد پـــرگست


لولو شهوار بر خصمانشان چــون سنگ شـد

ز هـر آبی که بگذشتی به هــر دشتی که بنوشتی
 
تــو ســوی خاصّ خلق سیه سنگي


سنگ بر يارانشان چون لولو شهوار گشت
(قطران)53 :1333،


شدی سنگ اندر او لؤلؤ شدی ريگ اندر آن مرجان
(مسعود سعد)547/1 :1364 ،
 گــــر ســـوی عـــام لؤلؤي مکنونی


(ناصرخسرو)382 :1353 ،

همیشه تا کــه پديد است نزد اهل بصر


 شکر ز حنظل و لؤلؤ ز سنگ و زر ز سفال
(اخسیکتی)211 :1389 ،

سنگي که بدان دست برد شاه معظّم
خاكي که برو پای نهـد شاه جهانـدار

 نشگفت اگـر آن سنگ شود لولـو منثور
 نشگفت اگـر آن خاک شود عنبر و کافور





25

(امیرمعزی)275 :1389،

افزون بر اين« ،لؤلؤ» در شعر قديم بايد به صورت «لؤلو» و يا «لولو» نوشته شود؛ زيرا
اين کلمه با کلماتی چون جادو ،ترازو ،دو (ن.ک :منوچهری ،)153 :1381 ،کندو ،آهو (ن.ک:
ناصرخسرو ،)163 :1353 ،هندو ،بانو ،گیسو ،زانو (ن.ک :امیرمعزی )685 :1389 ،قافیه میشده
و نمیتواند بهصورت «لؤلؤ» تلفظ شود .با اين توضیحات پیشنهاد نگارنده برای اين بیت،
ضبط دستنويس «جم» است:
بوی خُلقش خاک را چون عنبر اشهب
کند



رنگ رويش سنگ را چــون لـولـو الال

نیز در مسمط منوچهری با مطلع «خیزيد و کند
خزآريد )153( » ...و در ديگر جاهای
ديوان منوچری نیز بايد لؤلؤ به لولو /لؤلو تغییر يابد.

 .7-2بيت  ،2243ص 165
[چون آهوکان سم بنهنـد و بگرازنــد
آن گردن مخروط هــر آنگه که بیازند
چــون گـردن سیمین طرازی بفرازند




گويی کــه همه مهرة نرد شبـه بازنـد
دو گوشـة شیزيـن کمانــی بطرازنـد]



بر فــرق سُرو تیرِ بر از شیز به ديـدار
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ضبط نسخه ها در اين چند بیت از مسمط منوچهری بسیار متفاوت است ،امّا در
اينجا فقط مصراع دوم از بیت سوم موردنظر است .بیت سوم در چاپ يغمايی بدين
صورت آمده است (:)243 -242 :1392


چون گردن سیمین خماری بفرازنــد

و در چاپ شیری ( )182 :1395با اعمال چند تصحیح قیاسی بدينصورت:
چون گردن سیمین [جمازی] 26بفرازند


بر فرق سرو تیر بر از شیــر به ديـدار




بر فرق سُرو[ ،تیز] تر از تیـر ،پديدار


دبیرسیاقی اختالف نسخ در اين مصراع را چنین گزارش داده است« :م ،1مج،1
مج : 5بر فرق سرو تیر و پر از ...؛ مج ،3مو ،نظ  :بر فرق سر از تیر و بر از شیر پديدار؛
مج :4بر فرق سر سرو بر از شیر پديدار؛ م :3بر فرق سر و تیريز از شیر پديدار؛ ن :2بر
فرق سر تیر و بر از شیر پديدار؛ نسخههاي ديگر :بر فرق سر تیر و بر از شیر؛ عد :بر
فرق سُر و تیرِ تر از تیر به ديدار» (.)167 :1381
مصراع در دستنويسهای ديگری که دبیرسیاقی يا از آنها استفاده نکرده و يا
اختالف ضبط در آنها را گزارش نداده ،بهترتیب قدمت نسخ چنین است :پا :بر فرق سرو
تر تر از شیر بديدار؛ مر :بر فرق سرو تر تر (هر دو بینقطه) از سیز (حرف دوم بینقطه) بديدار
(بینقطه)؛ مل :بر فرق و سر تر تر از شیر بديدار؛ گ :بر فرق سر تیر و بر از شیر پديدار؛
مل :2بر فرق و سر تر تر از شیر پديدار
بعید است که کاتبی تير يا شير را که ضبطهای آسانتری هستند ،به شيز تبديل
کند .واژهای که میبايد در آن بخش از مصراع بیايد ،همان شيز است و شيز چوبی است
بسیار تیره و سیاهرنگ که برخی آن را آبنوس و يا چوب درخت گردو نیز دانستهاند (دهخدا،

 :1377ذيل «شیز») .منصور منطقی رازی (شاعر سدة چهارم) دربارة سیاهی شیز میگويد:


شیز و شبه نديدم [و؟] مشک سیاه و قیـر

مانند روزگار من و زلفکــان تــو
( شرح احوال و اشعار)204 :1370 ،...

و اسدی طوسی در گرشاسپنامه در توصیف شب چنین گفته است:
چو پوشید شب عاجِ گیتی به شیز




پراکنــد بر سبــز مینا پشیــز

(اسدی)405 :1317 ،

و از همه قابلتوجّه تر بیتی است از فردوسی که تیرگی دل را به تیرگی شیز همانند
کرده است:

 /174تصحيح چند بيت از ديوان منوچهري 

ز بهــرام گـــودرز وز ريـــونیـــز




دلــم تیرهتــر گشت بر سان شیز

()240/3 :1386

باتوجّهبه تیرگی شيز و باتوجّهبه ضبط بیشتر دستنويسها و بهويژه دستنويسهای
کهنتر که «تر تر» آوردها ند ،احتماالً تر تر /تیر تر /تیر و بر /تیر و پر تصحیف «تیرهتر»
است؛ يعنی سرو (شاخ) بر فرق آهوان تیرهتر از شیز بهچشممیآيد و با اين حساب مصراع
را بدين صورت میتوان اصالح کرد« :بر فرق سرو تيرهتر از شيز به ديدار»
 .8-2بيت  ،128ص  10و ب  ،141ص 12


از روی ملوکانش هر روز نشاطست


27

وز کیسة شاهانش هر روز نثارست


باتوجّهبه چاپ دبیرسیاقی ،اين پرسش برای خواننده پیش میآيد که چرا بايد از
صورت ملوکان ،برای ممدوح (سلطان مسعود) نشاطی ايجاد شود؟ بیت در شعری ديگر در
همین چاپ ،با اندکی تفاوت در ضبط آمده است:
از روی سالطینش هر روز بساطست



28

وز بوسة شاهانش هر روز نثارست




( ،12 :1381بیت )141

هر دوی اين بیت ها يکی هستند و ظاهراً بايد تنها در يک شعر بیايند 29.چنانچه از
بیت ديگر نیز دانسته میشود ،نشاط در بیت موردبحث ،گشتة همان بساط است.
دبیرسیاقی دربارة اين قصیده نوشته است که اين قصیده تنها در يک جنگ متعلّق به
سدة هفتم يا هشتم آمده است (منوچهری ،11 :1381 ،زيرنويس شمارة )1؛ البتّه جز آن ،در
چندين دستنويس ديگر نیز اين قصیده را ديدهايم؛ در جنگ خالصةاالشعار (ص ،)48
دستنويسهای مر (ص ،)161

مش30

(برگ  )184و گ( 2برگ  )67و در همة اين

دستنويسها بیت بدينصورت که شکل درست آن است نوشته شده است:
از روی سالطینش هــر روز بساطست




وز بوســة شاهانش هــر روز نثارست


افزون بر اينها ،برای ديدن نمونههايی از ابیات شاعران ديگر که در آنها ارتباطی بین
«روی» و «بساط» ايجاد شده است ،بنگريد به اين دو بیت:
بساط دولت او را بــه روی روبــد ماه


 زمین همّت او را بــه ســر کشد کیوان

(فرخی)285 :1378 ،

ز سجدة ملکان پیش تختش اندر هست


 همه بساط پر از شکل روی و نقش جبین

(قطران)294 :1333،
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 .3نتيجه
در مقالة پیش رو ،با توجّه به دستنويسهايی که از ديوان منوچهری در دست است و نیز
با توجّه به معنای هر بیت ،پیشنهاداتی برای اصالح چند بیت از ابیات اين ديوان داده
شده است .از میان اين پیشنهادات میتوان به جايگزين کردن «بیندازی» در جای
«بسنبانی»« /به بند آری»؛ «سرزن» به جای «سرکش»« ،ارزنگ» به جای «ارژنگ»،
«دگربار بار» به جای «کلکار کار»« /دگربار يار» و «تیرهتر از شیز» به جای «تیرِ بر از
شیز»« /تیر بر از شیــر» « /تیزتر از تیـر» اشاره کرد .جز مورد آخر که يک دخالت
کوچک در ضبط نسخهها انجام گرفته و تصحیح قیاسی به شمار میآيد ،ديگر موارد،
همگی بر پاية نسخههای معتبرتر ديوان منوچهری پیشنهاد شده است.
پينوشت
 .1نگارنده بهزودی در گزارشی ديگر به تفصیل در اين باره خواهد نوشت.
 .2دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .3دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .4دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .5دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .6دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .7دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .8دبیرسیاقی اين دستنويس را در اختیار نداشتند.
 .9نگارندگان اين دستنويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهاند.
 .10نگارندگان اين دستنويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهاند.
 .11نگارندگان اين دستنويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهاند.
 .12نگارندگان اين دستنويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهاند.
 .13متأسفانه نگارندگان اين دو دست نويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن
استفاده کردهاند.
 .14ممکن است حواشی دهخدا بر اين دستنويس ،حدس و تصحیح ايشان و يا ضبط دستنويس يا
دستنويسهای ديگری باشد که در اختیار داشتهاند .اين دستنويس در زمان نگارش اين مقاله هنوز به
دست نگارندگان نرسیده بود.
 .15وی نام و نشانی از اين دستنويس بهدستنمیدهد.

 /176تصحيح چند بيت از ديوان منوچهري 

 .16برای نمونه ،مجملالتواريخ 34 :1318 ، ...و  66که به «سفتن» کتف اعراب اشاره دارد.
 .17در تاريخ بلعمیِ چاپی (بلعمی  ،1341ص  )637فعل «بیاهختی» در متن آمده است ،امّا در
نسخهبدل باز هم «بینداختی» را میتوان ديد.
 .18اين رباعی در چاپ يغمايی نیامده است.
 .19دربارة باهمآيیِ «وعده» و «هیچ» ن.ک :جمال اصفهانی484 :1362 ،؛ کمال اصفهانی557 :1348 ،؛
خواجو 521 :1374 ،و کمال خجندی.891/2 :1975 ،
 .20در چاپ يغمايی ( )121و شیری ( )130نیز بیت به همین صورت آمده است.
 .21نیز ن.ک :سنايی 17 :1362 ،و خاقانی.342 :1385 ،
 .22بیت در چاپ يغمايی ( )110 :1392و شیری ( )117 :1395نیز به همین صورت آمده است.
 .23همچنین در اين مورد ن.ک( :عیدگاه.)120 :1392،
 .24بیت در چاپ يغمايی ( )73 :1392و شیری ( )96 :1395نیز به همین صورت آمده است.
 .25نیز ن.ک( :خاقانی.)334 :1385 ،
 .26شیری تصحیحات قیاسی خود را در چاپش میان قالب آورده است.
 .27شعری که اين بیت در آن آمده ،در چاپ يغمايی نیامده است .در چاپ شیری ( )87 :1395نیز
بیت به همین صورت آمده است.
 .28در چاپ شیری ( )86 :1395نیز بیت به همین صورت آمده است.
 .29چنانچه شیری ( )87-86 :1395هر دو شعر را يکی دانسته ،امّا هر دو بیت را در اين شعر جای داده است.
 .30اين شعر در اين دستنويس با خط ديگری به غیر از خط اصلی به نسخه افزوده شده است.
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عوفی ،سديدالدين محمّد ( ،)1388لبابااللباب ،به تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،پیامبر.
( ،)1335جوامع الحکايات و لوامع الرّوايات ،به تصحیح محمّد معین ،تهران ،دانشگاه تهران.
عیدگاه ،وحید ( ،)1392بررسی تلفّظ کلمه بر پاية نظم فارسی تا حملة مغول ،رسالة دکتری ،استاد
راهنما شهرام آزاديان ،دانشگاه تهران.
خجندی ،کمالالدّين مسعود (1975م) ،ديوان ،به اهتمام ک .شیدفر ،مسکو ،دانش (شعبة ادبیات خاور).
صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1385تاريخ ادبیّات در ايران و در قلمرو زبان پارسی از آغاز عهد اسالمی تا دورة
سلجوقی ،جلد  ،1تهران ،فردوس.
فخر مدبر ( ،)1346آداب الحرب و الشجاعة؛ به تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،تهران ،اقبال.
فرخی سیستانی ( ،)1378ديوان ،به کوشش محمّد دبیرسیاقی ،تهران ،کتابفروشی زوّار.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1386شاهنامه؛ به کوشش جالل خالقی مطلق ،تهران ،مرکز دايرةالمعارف بزرگ
اسالمی.
قطران تبريزی ( ،)1333ديوان ،تصحیح محمّد نخجوانی ،تبريز ،کتابخانة شفق.
مجملالتواريخ و القصص ( ،)1318تصحیح ملکالشعراء بهار ،تهران ،کاللة خاور.
مجموعة شمارة ( 2586/3شمارة جديد ،)57 :کتابخانة دولتی تبريز.
مسعود سعد سلمان ( ،)1364ديوان ،به تصحیح مهدی نوريان ،اصفهان ،کمال.
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منوچهری دامغانی ( ،)1381ديوان ،به کوشش سیدمحمّد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
( ،)1392ديوان ،به تصحیح حبیب يغمايی ،به کوشش و مقدمة سیدعلی آلداود ،تهران،
بنیاد موقوفات افشار.
(1886م) ،ديوان ،به تصحیح آلبرت کازيمیرسکی ،پاريس ،کلینکسیک.
( ،)1395ديوان ،به تصحیح سعید شیری ،تهران ،نگاه.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،4669کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،5004کتابخانة ملک.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،کتابخانة گلپايگانی قم.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،7424- 38.44کتابخانة گلپايگانی قم.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،5275کتابخانة ملک.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،10072کتابخانة ملی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  3118سلطنتی ،کتابخانة ملی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  11217سلطنتی ،کتابخانة ملی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  5275کتابخانة مجلس شورای اسالمی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،2.2674کتابخانة مجلس شورای اسالمی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،1076کتابخانة مجلس شورای اسالمی.
 ،ديوان ،دستنويس ش  ،22.91کتابخانة دايرة المعارف بزرگ اسالمی.
و عنصری ،ديوان منوچهری و عنصری ،دستنويس س ،2دستنويس ش ( 1275ش
کتابخانه ،)389 :کتابخانة مدرسة سپهساالر.
ناصرخسرو ( ،)1353ديوان ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران ،دانشگاه تهران.

