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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
 طالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و م گروه زبان و ادبيّات فارسي استاد

 (178تا  161)از ص  

 15/12/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 10/5/1396تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چكيده
کنون تصحیحاتی چند از ديوان او نامِ سدة پنجم هجری است که تابهمنوچهری دامغانی از سرايندگان 

ترين تصحیح از ديوان وی، مهم ترين وا همچنان شناختهامّ ،ه استشددر ايران و خارج از ايران انجام 

های ش به چاپ رسید و در چاپ1326بار در سال که برای نخستین دبیرسیاقی است محمّدتصحیح 

کهنی از ديوان منوچهری برجای نمانده است و همچنین  نويسدستازآنجاکه  بعدی بارها ويرايش شد.

توان يافت شاعران شبیه به آن را نمیکه در ديوان ديگر سبب سبک ويژة منوچهری در سرودن اشعار به

 او به دنیای پیرامونش، تصحیح ديوان او بسیار دشوار است. مقالة پیشِ خاصّ توجّهِداشتن ز با درنظرو نی

پ اخیر ه در کنار آن، به دو چاپاية چاپ دبیرسیاقی و البتّابیاتی از ديوان منوچهری است بر رو، تصحیح

ش( و چاپ 1392شده است: چاپ حبیب يغمايی ) توجّهتازگی کار  سبباز ديوان منوچهری نیز، به

که بعضی هم استفاده شده ديگر  نويسدستح در تصحیح از آنها بهره برده است، از چندين مصح3ّث

در انتخاب ضبط درست، جز همچنین پژوهشگران اين مقاله . های ايشان استنويسدستتر از کهن

معنای های ادبی، بندی و ديگر بايستهملهتر، قواعد قافیه، نحو و جنهای کهنويسدستبه اجماع  توجّه

 .اندگرفتهنظر را نیز دربیت 
 

 هری دامغانی، شیز.منوچ ديوان، منوچهری، تصحیح متن، نظم سدة پنجم كليدي: هايهواژ

 

                                                           
 razie.abadian@yahoo.com                                                         . رايانامة نويسندة مسئول: *
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مهمقدّ  .1

منوچهری از آن دست سرايندگانی است که خواندن و دريافتن معنای شمار زيادی از 

آن را نبايد تنها خرابی ابیات نايافتنی است و علت یاتِ ديوانش بسیار دشوار و گاه دستاب

هايی که در آنها رخ داده است، دانست. ديد ويژة او به دنیای پیرامون اثر تصحیفبر 

 )پیش و پس از او(بردن لغات و اصطالحاتی که گاه در هیچ ديوان ديگری کارخود، به

ی ناآگاهی از زندگی او، بر دشواریِ فهمِ اش و حتّخوانیدانی و عربیتوان يافت، عربینمی

نتیجه رسیدن به صورت اصلی و درست اشعار او خواهد بگويد و درو دقیقاً چه میاينکه ا

 ای نیز از اشعار او برجای نمانده است.ارزنده نويسدستافزوده است. مضاف بر آنکه 

طراز اول ايران در و از شاعران  (287: 1388 عوفی،)« نوادر ايام»اگرچه منوچهری را از 

و اگرچه نام او امروزه برای  (1/580: 1385 )صفا،دانند نیمة اول قرن پنجم هجری می

های پیشین، شعر او زبانان نامی آشناست، ظاهراً در سدهبسیاری از ايرانیان و نیز فارسی

ها از پی در بعضی جُنگدرپیشمار که چندان خريداری نداشته و جز چند شعر انگشت

ی برای اهل ذوق هم تقريباً ناشناخته بوده است و روی هم نوشته و تکرار شده، باقی، حتّ

ی از چندی ها نقل شده و حتّها و مجموعهاين را از شمار و نوع ابیاتی که از او در جنگ

اگر اين چند و  1توان دريافتمانده است، میهايی که از او برجاینويسدستو چونی 

ترين کس برای گردآوری و تصحیح ديوان مکنیم، ظاهراً مصمّ ادهة اخیر را مستثن

 هایق به اين کار دست يازيده و سال1260خان هدايت بوده که در قلیمنوچهری، رضا

تنها بیشترين کردن ديوان اين سراينده بوده است. نهسال همچنان در کار تصحیح و بهتر

او ة شداز روی ديوانِ گردآوری ،اندپس از اين تاريخ کتابت شده هايی کهنويسدست

ی همراه با تأثیر هدايت و حتّهای سنگی و چاپی نیز همگی تحتاند که طبعنوشته شده

 اند.مقدمة او بر ديوان بوده

 توانمی ،سنگی هایچاپ جز ،منوچهری ديوان از موجود هایچاپ مشهورترين میان از

چاپ  پاريس؛ در (Kazimirski) کازيمیرسکی م1886ق/1303 چاپ کرد: اشاره اينها به

 ش(1326ل: )چاپ اوّدبیرسیاقی  محمّدش در تهران، چاپ 1318حسین نهاوندی در محمّد

)پايان کار: ش در تهران، تصحیح حبیب يغمايی 1387در تهران، چاپ برات زنجانی در 

 ش1395صحیح سعید شیری در و چاپ به تش( ش، چاپ به کوشش آل داوود: 1325

 .(هر دو در تهران)



 163/ 21، شمارۀ پياپي 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8ادب فارسي، سال  

م و یدست ياب منوچهری اشعار از بیت چندين درستِ صورتِبه مياکوشیده مقاله اين در

 اين چاپ چه است؛ دبیرسیاقی چاپ به باال، در شدهگفته هایچاپ میان از ماناصلی توجّه

 بسیاری استفاده کرده ایهنويسدست از حمصحّ و هاستچاپ ديگر از روشمندتر همچنان

 نداده است. دست به نسخ اختالف از درستی یحتّ گاه و کامل گزارش متأسفانه اگرچه است،

يعنی  ،در اين مقاله در تمام موارد به آنچه در دو چاپ اخیر منوچهری ،حالاينبا

هايی که در تصحیح نويسدست آمده نیز اشاره شده است. 1395و  1392های چاپ

 ترتیب تاريخ کتابت آنها، بدين شرح است:ر اين مقاله از آنها استفاده شده، بهابیات د

سدة  در کتابت تهران، دانشگاه مرکزی کتابخانة 2449 شمارة جنگ :جم نويسدست -

؛هفتم

کتابخانة ملی پاريس، تاريخ کتابت احتماالً در  725شمارة  نويسدست :پانويس دست -

2؛سدة دهم هجری

فیروز کتابخانة مجلس شورای اسالمی،  272شمارة  نويسدست :عاراالشةصخالجنگ  -

؛ق1007تاريخ کتابت: 

کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، به تاريخ  4669شمارة  نويسدست :رمَ نويسدست -

3؛ق1010کتابت 

در چاپ دبیرسیاقی و اقدم  مل)کتابخانة ملک  5004شمارة  نويسدست :ملنويس دست -

؛1011االول ، به تاريخ کتابت ربیعنسخ در چاپ ايشان(

کتابخانة ملک، تاريخ کتابت:  5324اوحدی، شمارة  العاشقینعرفات :1ع نويسدست -

؛احتماالً سدة يازدهم

کتابت: احتماالً سدة  243 جنگ کتابخانة مجلس سنا، شمارة :243سجنگ  -

؛دوازدهم

تاريخ کتابت  کتابخانة گلپايگانی قم، به 110نويس شمارة دست :گ نويسدست -

4؛ق1204

5؛ق1258کتابخانة ملک، به تاريخ کتابت  5275شمارة  نويسدست: 2ملنويس دست -

کتابخانة دولتی تبريز، به  (57)شمارة جديد:  3/2586مجموعة شمارة  :تب نويسدست -

6؛1258تاريخ کتابت 

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، تاريخ  2.2674 شمارة نويسدست :مش نويسدست -

7؛ق1260تابت: ک
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اسالمی، کتابت:  بزرگ المعارفةداير کتابخانة 22.91 شمارة نويسدست :د نويسدست -

؛ق1260ظاهراً 

8؛ق1260قم،  گلپايگانی کتابخانة 7424-38.44 شمارة نويسدست :2گ نويسدست -

9؛ق1264متعلق به دبیرسیاقی، تاريخ کتابت:  نويسدست :نظ نويسدست -

)در ق 1276کتابخانة ملی، تاريخ کتابت:  10072شمارة  يسنودست :2م نويسدست -

؛چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است(

10؛1278نسخة آقای مؤتمن، تاريخ کتابت:  :مو نويسدست -

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، تاريخ  2126شمارة  نويسدست :4مج نويسدست -

؛ا همین نام اختصاری آمده است()در چاپ دبیرسیاقی نیز بق 1282کتابت: 

ق 1288کتابت:  تاريخ ملی، کتابخانة سلطنتی 3118 شمارة نويسدست :1م نويسدست -
؛)در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است(

کتابت:  تاريخ ملی، کتابخانة سلطنتی 11217 شمارة نويسدست :3م نويسدست -

؛مین نام اختصاری آمده است()در چاپ دبیرسیاقی نیز با هق 1288

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، تاريخ  5275شمارة  نويسدست :1مج نويسدست -

؛)در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است(کتابت: نیمة دوم سدة سیزدهم 

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، تاريخ  1076 شمارة نويسدست :3 مج نويسدست -

؛)در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است( ق1315کتابت:

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، تاريخ  2478شمارة  نويسدست :5مج نويسدست -

؛)در چاپ دبیرسیاقی نیز با همین نام اختصاری آمده است(کتابت: نامعلوم 

11؛متعلق به سعید نفیسی، تاريخ کتابت: نامعلوم نويسدست :1ن نويسدست -

12؛متعلق به سعید نفیسی، تاريخ کتابت: نامعلوم نويسدست :2ن نويسدست -

کتابخانة خدابخشِ پتنه،  230و  229اوحدی، شمارة  العاشقینعرفات :2ع نويسدست -

؛تاريخ کتابت: نامعلوم

کتابخانة مدرسة  (391)شماره در کتابخانه:  1276شمارة  نويسدست :1س نويسدست -

؛ت: اوايل سدة چهاردهمسپهساالر، تاريخ کتاب

)شماره در  1275شمارة  نويسدستديوان منوچهری و عنصری،  :2س نويسدست -

13.کتابخانة مدرسة سپهساالر، تاريخ کتابت: نامعلوم (389کتابخانه: 

 



 165/ 21، شمارۀ پياپي 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8ادب فارسي، سال  

 بررسي ابيات .2

 :شوندبررسی میها موردی بیت صورتاينک به
 

 46، ص 653. بيت 2-1
 ارــار يــر عیـا رخت ای دلبـب


کار کاره گُلــرا نیز بــنیست م 
  

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

 مصراع دوم متفاوت است:
 

 اربا رخت ای دلبــر عیـار يــ


ربار يارــرا نیز دگـــنیست م 
  

جا راينده همهيابیم که سهای ديگر اين سروده، درمیل و بیتبه مصراع اوّتوجّهبا

های ديگر در قافیه کرده است. بخش آخر بیت« ررجناس مکّ»خود را ملزم به رعايت 

...  ،آزار زار... دل ،... بردار دار ،.... وفادار دار ،... خونخوار خوار ،... گلنار نار چنین است:

ک جناس مسلماً در مصراع دوم از مطلع نیز بايد انتظار ساختن ي؛ بنابراين، تیمار مار

 گمان آنچه در چاپ يغمايی آمده نادرست است. پس بی ؛رر را داشته باشیممکّ

به اينکه  نیز خود. دبیرسیاقی نويسی نیامده استدر هیچ دست« گلکار کار»ضبط 

. با اينکه ضبط دبیرسیاقی ستا ای نکردهاشاره ،برگزيده نويسدستاين ضبط را از کدام 

شناختی ندارد، محتمل نیست. در تمام توانة نسخهسرراست و روشن است، چون پش

و در يک « دگر يار يار»يا « دگربار يار»هايی که ايشان بدان اشاره کرده، نويسدست

را « دگر يار يار»ها يا بايد نويسدست بهتوجّهباآمده است. « گربار يار» (3م) نويسدست

همین معنی قافیه شده است و ديگر ل با در مصراع اوّ« يار«. »دگربار بار»پذيرفت و يا 

توان درست را می« دگربار بار»پس تنها ضبط  ؛گیردتواند در جايگاه قافیه قرارنمی

 توان ديد:نیز همین ضبط را می دو  2گ، 2ع، 1ع. در شمارآوردبه
 

 بــا رخت ای دلبــر عیـار يــار


نیست مـــرا نیز دگــربار بار 
  

ای دلبر يارِ عیار! با رخت ديگربار »غییر بايد چنین معنی کرد: ظاهراً بیت را با اين ت

 «.برای من نیست )رنج و مشقتی؟(باری 
 

 47، ص671 بيت. 2-2
 خواهم من ای دهقان که امروزهمی



ورــد ساطـری ماننــری خنجــبگی 
  ن بازبرّیــر مـــر حنجــه خنجــب



ر پشت مزدورـرا بــر مــی مــنشان 
  ردمـويش خــر پای خــی زيــبکوب



و شاپورــن بسنبانی چــدو کتف م 
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 در اندازی نگونمــرخشت انــه چــب


ورـزدور و ناطــردن مــز پشت و گ 
  ر سر منـزاران بــد هــد سیصــلگ



ی تو مأمورـدان باشـن بـی وز مـزن 
  مـم و شحمـام و لحـدازی عظـبین



ورـشد مقـی همچنان و جلـرگ و پ 
 درستی و نادرستی بیت سوم از مجموع اين چند بیت است.  بارةدر اينجا سخن در

هايی که مورد نويسدستاند که در تمام دبیرسیاقی در پانويس اين بیت اشاره کرده

 14آمده، اما ايشان حدس« بیندازی»، «بسنبانی»گرفته، به جای استفادة ايشان قرار

« بینجیری»]عالمه دهخدا[ » اند که: اند و نیز نوشتهبردهرا به متن  )= بسنبانی(دهخدا 

 .(: 1381 منوچهری، ←)« لقب شاپور ذواالکتاف است« هويه سنبا»اند و نیز حدس زده

 صورت آمده است:نظر و سه بیت بعدی آن بدينبیت مورد (108 )صدر چاپ شیری 
 

 بکوبــی زيــر پای خــويش خـردم


 آری چــو شاپوردو کتف مــن به بند 
  به بند آری عظـام و لحـم و شحمـم



رگ و پـی همچنان و جلـد منقور 
  

با بند ببندی، به بند »را در بیت نخستین به معنی « به بند آری»مصححِ اين چاپ 

متن مستند به يک نسخه »برگزيدن اين ضبط نوشته است:  بارةآورده و در« کشی

. در بخش تعلیقات اين (347: 1395 )منوچهری،« است «بیندازی»ضبط بقیة نسخ  15.است

را « به بند آری»بیت بعدی نیز که ايشان با تصحیح قیاسی  بارة، در)همان(چاپ 

]يعنی[ در جايی محصور و زندانی کنی. »خوانیم: کرده است، می« بیندازی»جايگزين 

آب انگور را از منظور تحت فشار گذاشتن انگورهای خردشده در پالونه يا ظرفی است که 

چون لحم ؛ هی ندارداست که معنای موجّ «بیندازی»کند. ... ضبط نسخ تفالة آن جدا می

و شحم انگور دورريختنی نیست به اين خاطر که آب انگور از همین لحم و شحم به 

 .)همان( «بدل: مپنداریآيد. نسخهدست می

، بايد گفت که چند است درستی آمدهاين بیت دوم که در چاپ دبیرسیاقی به بارةدر

عری ديگر، دلیلی است بر هايی ديگر از همو در شبیتِ بعدی از خود منوچهری و نیز بیت

آن برای ريختن در خم و  )آب(« خون»انگور و گرفتن « عظام و شحم و لحم»ريختن دور

 گويد:کردن شراب. منوچهری در ادامه میدرست
 

 ون آب اللهــن چـبگیری خون م


ه و چون اشک مهجورــرة ژالو قطــچ 
  روانیــم خســه خــروريزی بــف



ورــال محصـک سـر داری درو يــنظ 
                                                                                     ،(47: 1381 )منوچهری 

را بیندازی « لحمم عظام و شحم و»گويد که ها انگور به دهقان میاين بیتبراساس 

خیزيد و خز آريد که هنگام »را بگیری و در خم ريزی. نیز در مسمط با مطلع « خونم»و 
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 های انگور()خوشهدهقان و دختران رز  بارةها را درشبیه به همین گزارش« خزان است

 گويد:اند میتوان ديد؛ دهقان به دختران رز که باردار گشتهمی
 

 مـــا بازنمايــات شمــز مکافــن نیــم


بگشايمدام شما يک به يک از هم ـان... 
  راوان نگردشانــد و فــآيــه در دهقان ب



و باز بردشان...ـز و گلــی بکشد تیــتیغ 
  دشانـها بکنردشان و ستخوانــها ببرگ



پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان

 دشانـــرون ننهــروزی بیــد شبانــاز بن


رود از تنشان پاک بیکبارـــون بـــخ تا 
  شان و ستخوانشانــارد رگــآنگاه بي



ردد به کرانشانــو نگ جايي فكند دور 
  رانشانـــدان گــه زنـــوندر فکند باز بو جانشان و روانشانخونشان همه بردارد 
  (155 :1381، )منوچهری                                                                                         

« خون»اندازد و انگور را دور می« رگ و استخوان»در اين مسمط هم دهقان  

حکايت اندر »یز در بخش ن منسوب به خیام نوروزنامهکند. در شان را در خم می)آب(

 خوانیم:می (68: 1385ک: خیام، .)ن« آمدن شرابمعنی پديد

فق شدند که میوة اين درخت نه ازو همی ريخت. همه داناآن متّيک داو يک » ...

فايدۀ اين در آب کند که اينست... و دانه از خوشه ريختن کرد و بران دلیل می

 «اينست، آب اين ببايد گرفتن و در خمي كردن

بیندازی عظام و لحم و شحمم/ رگ و پی همچنان و جلد »پس مسلماً در مصراع يکم از بیتِ 

نیازی به تصحیح قیاسی نیست و به همین صورت معنی روشن و کامل و درست  «مقشور

که  )= بکوبی زير پای...(بحث لِ موردا برای رسیدن به صورت درستِ بیت اوّامّ ،است

 بهتوجّهباو شیری « بسنبانی»دهخدا،  نويسدستدبیرسیاقی به پیروی از ضبط حاشیة 

 کرد: توجّه، بايد به اين توضیحات است آورده را« به بند آری»، يک نسخة نامعلوم

کتف دشمنان، به  سفتندر  )پسر هرمز دوم(شهرت شاپور  بهتوجّهبادبیرسیاقی ظاهراً 

را ترجیح داده است و « بسنبانی»ده و کری نتوجّهضبط تمام نسخی که در اختیار داشته 

ها توسط دست و کتف گروهی از عرب« کردنسوراخ»شیری با اينکه او نیز به همین 

ضبطِ فقط  بهتوجّهباروشن نیست که چرا  ،(346: 1395 ک: منوچهری،.)نشاپور اشاره کرده 

 را برگزيده است.« به بند آری»، نويسدستيک 

شاپور  بارةجا اين روايت درچندچندين و  ،های تاريخیا درست است که در کتابامّ

های ای آنها حلقههیان سوراخو از م« سنباندمی»های اعراب را که وی کتف است آمده

اين است که او دست آنان  ،او ذکر شدهبارة ا اتفاقاً آنچه بیشتر درامّ 16،کشاندآهنین می

)= برکشیدن و بیرون « آهیختن»نويسان افعال اين کار او تاريخبارة بريد. دررا از کتف می
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جمالت معنای  اين در افعال اين همة که اندبردهکاربه را «انداختن» و «کردنبیرون» ،کردن(

 ؛تمام نسخبهنزديکط اکثردهند و اين کامالً مطابق است با ضبکردن میبريدن و قطع

 :شودمیاشاره  شاپور بارةدر تاريخی کتاب چندين از گزارش چند به اينجا در ،نمونه برای

، تا بياهختياو  کتف دو هر يا بکشتی زمان اندر هم بیافتی، عرب از يکی هرکجا.شاپور..» -

«.(915: 1341)بلعمی، او را شاپور ذواالکتاف گفتند

؛ و او را بيرون كرديهرکجا يکی از عرب بیافتی، بکشتی، يا هر دو کتف او ..شاپور.» -

.(1/626: 1392)بلعمی،« از بهر آن شاپور ذواالکتاف خواندند

که را و هر رسید، با عرب عداوتی دربست چون نوبت ملک به شاپور پسر هرمز نرسی» -

های ايشان کتف ،کردگذرانید و بر هرکه رحمت میبه شمشیر می ،يافتاز ايشان می

.(169: 1335 عوفی،)« كردبرون مي

.(54: 1378 )بناکتی،« ها از كتف جدا كرددستشاپور طاهر را بگرفت و با اتباع او » -

اين  خط مؤلف(،)يادداشت به « شاپور»، ذيل نامة دهخدالغتو جالب آن است که در 

شاهد آمده است:

 بينداختيکجا يکی از عرب يافتی، بکشتی يا هر دو کتفش و آهنگ عرب کرد و هر»

به  173بری، نسخة خطی مولف ص)ترجمة تاريخ ط «و او را شاپور ذواالکتاف خواندندی

نیازی به تصحیح قیاسی اين بیت نیست و پذيرفتن آنچه در  ،بنابراين؛ 17بعد(

هیچ اشکالی در  ،و قبول بیت به همان صورت اصلی است ی مختلف آمدههانويسدست

همین صورت اصلی و درست را  (92: 1392)کند. يغمايی در چاپ خود متن ايجاد نمی

 آورده است:

 ردمـويش خـــی زير پای خـــبکوب


 چو شاپور بيندازين ــدو کتف م 
  

 210، ص 2797بيت . 2-3
 دـاندر بن دـدر بندم ازان دو زلف بن



دـدر قنـد انـم از آن عقیق قنـناالن 
  چـچ اندر پیـردای تو پیـای وعدة ف



18د اندر چندـر غم هجران تو چنـآخ 

  نويسدستيعنی  دبیرسیاقی، استفادةمورد هاینويسدست از يکی در تنها رباعی اين

يشان نیز به اين امر و ا است آمده (264مجلس، ص  900يا جنگ شمارة  الشعرا ةتذکر)« تش»

مراجعه به منبع تبع او و بی. شیری نیز به(211: 1381ک: منوچهری،.)ناند اشاره کرده

آورده است که درست نیست و بايد ( 213)اصلی، رباعی را به همین صورت در چاپ خود 
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 بیت دوم رباعی بدين الشعراةتذکردر جنگ  19.باشد« هیچ اندر هیچ»ل در مصراع اوّ

 آمده است:صورت 
 هيچ اندرهيچ ای وعدة فردای تو 



آخر غم هجران تو چند اندر چند 
  

 

 86، ص 1180بيت . 2-4
 در کمیتیـــر ران انـــرا در زيــم


20نـکشنده نی و سرکش نی و توس
 

، مل، جمهای نويسح در پانويس مربوط به اين بیت نوشته است: در دستمصحّ

« سرزن»واژة « توسن»نیز چاپ کازيمیرسکی، به جای و  2س، 1س، 3م، 2م، 1م، 1مج

، کاتبان متن را خط زده و در حاشیه 1نو  5مجنويس آمده است. همچنین در دو دست

ح در اين چاپ از آنها هايی که مصحّنويسدستاند. در بسیاری از را افزوده« سرزن»

و « سرکش»کلمة  توان ديد، ولی به جایرا می« سرزن»نیز ضبط  است استفاده نکرده

که  243سو نیز جنگ  2ملو  پا توجّهقابل نويسدستجمله در دو ر میان مصراع؛ ازد

 «کشنده نی و سرزن نی و توسن» اند:صورت آوردهمصراع را بدين

 ؛شده است« سرزن»جايگزين « سرکش»رتر معموالً واژة های متأخّنويسدستا در امّ

رکش و يا توسن، که کاتبی به جای س ضبط دشوارتری است و بعید است« سرزن»

پیچنده، اگر چه واژة ان و عنانبه معنی سرکش و نافرم« سرزن»داده باشد. سرزن را قرار

 ا در شعر شاعران ديگری هم ديده شده است:امّ ،بی استکمیا
 

 ديده دلیران تو را به جنگديدند جنگ


و روئین سفنديارــدر آهنین لباس چ 
  رـد و بالشکــری تنــر بارکش هژبــب



 شکاراژدهايی پیروز و جان سرزنبا 
                                                                                  ،(1/250: 1364 )مسعود سعد 

 یکشدردی يـــرزنـــسازی ــبپایرلبیای شکّزين يکی شنگی باليی فتنه

ایخونخواره                                                                                              (1014: 1380)سنايی،                                                                                              

 هــواص گشتــرزن چنان غــی سـم


ز سر رقاص گشتهـر مغــه در ســـک 
  21(147: 1339 )عطار،                                                                                           

 خوانیم:سرزن بودن بعضی اسبان می بارةدر ةعجاالحرب والشّآدابهمچنین در کتاب 

بود يا تی بزرگ خالی نبود، يا گزنده اسپ سیاه که در چشم او سرخی باشد از علّ»

 .(192: 1346 )فخر مدبر، «لگدزن بود يا سرزن

 برای صورت درست اين بیت چنین است: گانبا اين توضیحات پیشنهاد نگارند
 را در زير ران اندر کمیتیـــم


ی و توسنـن سرزنی و ــده نــکشن 
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 62، ص 871بيت . 2-5
 اش ارژنگ ديوارزنی باشد به پیش حمله



ّ22اش پور پشنگگرزه ای باشد به پیشهپش 
  

توان دريافت که آوریِ ممدوح سروده شده و از مصراع دوم میبیت در ستايش رزم

بین دو کلمه در هر دو مصراع  را آرايی و جناس زيبايک واج داشته استسراينده قصد 

در مصراع  اامّ ،است آشکار کامالً «پشنگ» و «پشّه» بین صوتی شباهت و رابطه کند. ايجاد

 واژه خودنمايی دو اين آغازينِ هجایِ همانندیِ تنها «ارزن» و «ارژنگ» واژة دو بین و ميک

هايی که نويسدستبین  در اامّ ،است نداده بیت اين برای بدلی نسخه دبیرسیاقی کند.می

 مقاله اين هايی که نگارندگاننويساند و نیز دستايشان در تصحیح ديوان استفاده کرده

دوم  مصراع در کاررفتهبه صنعتِ با که ديد توانمی را ديگری ضبط ،رنددا اختیار در

، «ارژنگ»جایبه  ،مل نويسدست ،دبیرسیاقی نسخ اقدم جمله،از دارد؛ بیشتری همخوانی

که ايشان در اختیار  2مل نويسدستآورده است. نیز در  )يک نقطه باالی کلمه(« ارزنک»

 را «ارزيک»تر است، واژة کهن ویاستفادة ردهای مونويسدستنداشتند و از بیشتر 

، ندابدان دست يافته نگارندگان که ینويسدست ترينکهن در دو، اين جز ديد. توانمی

 «ارزنگ»که هر سة اين کلمات تصحیف است نوشته شده « رزنک»، پا نويسدستيعنی 

 جاهای ها، درنويسدست اين سة هر در که است الزم نکته اين توضیح هالبتّ ؛باشند توانندمی

گذاشته و در تمامی میبه را «ژ» حرف هاینقطه کاتب ديگر، کلمات در و متن از ديگری

 پاو  مل نويسدست در مثالً ؛«ژ» نه و است «ز» حرف همان «ز» از کاتبان منظور اينجا

 اند.نوشته« ژ» با را «هژير» کلمة کاتب 2مل نويسدست در و ،«هژبر» کلمة بارها کاتبان

بسیار « ارزن»، هماهنگی آوايی بین اين کلمه و ارژنگبه جای  ارزنگبا برگزيدن 

در مصراع دوم خواهد شد. ظاهراً « پشنگ»و « پشه»زيباتر و هماهنگ با تناسبِ بین 

شده ظ میهای اولیة ادب فارسی، اين واژه، تنها به همین صورت تلفّکم در سدهدست

م که در آنها يشوهايی را يادآور میبخشیدن به اين حدس نمونهی نیرواست. در اينجا برا

 شده است: توجّهبه اين تناسب 
 ديو بازآيدارژنگه عصر تو ـر بــاگ


ارژنگ بود ارزنيم تو چون ـم خشـــه چشــب 

ارژنگ  ن روزگار زنده شودــدري پشنگوگر 


 و پشنگـــدر برابر تــود انــب ايهـــپشّچو 
  (435: 1389 )امیرمعزی،                                                                                      

 23(594)همان:                                                                                                        

 بهرهرا  بهرامز نوک رمح زهرآگین دهد 


 ارزنرا  ارژنگبه زخم تیغ گردافگن کند 
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که پیش از تصحیح هدايت،  (گ نويسدست)جز تر های کهننويسدستنیز در همة 

، به جای (تب، و 2ملك، ملك، مر، پا)همچون اند ق نوشته شده1260يعنی پیش از سال 

اتبان و در مصراع يکم، ک« اشحمله»که ظاهراً برای تناسب بیشتر با « اشگرزه»

آمده است. در تصحیح متن برای اينکه « گرز او»اند، ساختهآن را ذوق حانِ خوشمصحّ

خود را پابند چیزی کنیم و  ای بپرهیزيم، بايدهای سلیقهها و يا گزينشاز دودلی

به اجماع نسخ، مالک  توجّهتر و نیز های کهنو يا نسخه« اقدم نسخ»بودن به ضبط پابند

کند و تر تأيید میهای کهننويسدسترا « کرز او»اشد. ازآنجاکه ضبط تواند بخوبی می

شود، بايد صورتی را که در اشکالی نیز در معنا و يا بافت و دستور جمله ايجاد نمی

رها کرد و همان  ،هرچند که زيباتر است ،رِ پس از هدايت آمدههای متأخّنويسدست

 تر را پذيرفت.ضبط کهن

 :شودپیشنهاد میرت درست بیت چنین با اين توضیحات صو
 

 پور پشنگگرز او ای باشد به پیش پشهديوارزنگاش ارزنی باشد به پیش حمله
  

 25، ص 354بيت . 2-6
 

 کند 24رنگ رويش مشک را چون لؤلؤ الالبوی خُلقش خاک را چون عنبر اشهب کند
  

های بسیاری ی نمونهات فارسخوی کسی در ادبیّوشدن برای خُلقبوی خوش قائل

تواند داند که میچنان خوش میبوی خُلق ممدوح را آن هسرايند ،دارد. در اين بیت

در مصراع دوم رنگ روی ممدوح مشک امّا چرا  ،بويی عنبر اشهب کندخاک را به خوش

تاکنون در هیچ متن ند؟ ربط بین مشک و لؤلو چیست؟ کرا به درخشندگی لولو می

تیرة مشک را  رنگ شاعر است بعید .ايمنديده ایرابطه چنین منوچهری بیت اين جز ديگری

ست و بهتر ی ابهايچه مشک چیز گران؛ داده باشداشته و آن را در مقابل لؤلو قرارددرنظر

 گیرد.رزشی در برابر چیز ارزشمندی قرارااست همچون مصراع يکم، چیز بی

شده ابق همین صورت درجهای ديوان منوچهری مطنويسدستاگرچه ضبط تمام 

، جم) گرددا در جنگی که تاريخ کتابت آن به سدة هفتم بازمیدر ديوان چاپی است، امّ

؛ نمايدآمده است که درست می« سنک»در مصراع دوم، « مشک»، به جای (گ 

که اعتبار ضبط اين جنگ کهن را بیت ديگری از ديوان همین سراينده بیشتر چرا

 آورده است: (34)صجای ديگری از ديوان  کند؛ منوچهری درمی
 

 

 ر نشودــة عنبـتا همی خاک زمین بیض


الال نشود لؤلؤن ــزمی سنگی ــتا هم 
  مویر از دست بت غالیهــ]جام صهبا گی



]دست تو خوب نباشد که به صهبا نشود 
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ژه فرخی، وياند؛ بهشاعران ديگری نیز به چنین ارتباطی بین سنگ و لؤلو اشاره کرده

 عهد منوچهری که بیتی دارد درست با همین عناصر موجود در بیت منوچهری:شاعر هم
 

 

 ر اشهبـعنب اکـخود ــه تا نشـــهمیش


 لؤلؤ شهوار سنگهمیشه تا نشود...

                                                                                                                               (115 :1378)فرخی،                                                                                          

 شهوارؤ وللسیه  سنگهرگز نشود رگستـــبدخواه تو خواهد که چو تو گردد پ
  (289 و 166)همان:                                                                                            

 دـش سنگون ــشهوار بر خصمانشان چ لولو


شهوار گشت لولوبر يارانشان چون  سنگ

                                                                                                                                   (53: 1333)قطران،                                                                                                 

 ر دشتی که بنوشتیــز هـر آبی که بگذشتی به ه


 
  شدی ريگ اندر آن مرجان لؤلؤاندر او  سنگشدی 

                                                                                                                          (1/547: 1364)مسعود سعد،                                                                                        

 سنگيخلق سیه  خاصّوی ــو ســت


مکنونی لؤلؤيام ـــوی عـــر ســــگ 
                                                                                                             (382: 1353)ناصرخسرو،                                                                                      

 ه پديد است نزد اهل بصرــهمیشه تا ک


   و زر ز سفال سنگز  لؤلؤز حنظل و شکر

                                                                                                           (211: 1389)اخسیکتی،                                                                                       

 مان دست برد شاه معظّکه بد سنگي


منثور وـلولر آن سنگ شود ـنشگفت اگ 
  دارـد شاه جهانـکه برو پای نه خاكي



و کافور عنبرر آن خاک شود ـنشگفت اگ 
  25(275: 1389)امیرمعزی،                                                                                       

نوشته شود؛ زيرا « لولو»و يا « لؤلو»در شعر قديم بايد به صورت « لؤلؤ»افزون بر اين، 

ک: .)ن، کندو، آهو (153: 1381 ک: منوچهری،.)ناين کلمه با کلماتی چون جادو، ترازو، دو 

شده قافیه می (685: 1389 ک: امیرمعزی،.)ن، هندو، بانو، گیسو، زانو (163: 1353 ناصرخسرو،

تلفظ شود. با اين توضیحات پیشنهاد نگارنده برای اين بیت، « ؤلؤل»صورت تواند بهو نمی

 است:« جم»نويس ضبط دست
بوی خُلقش خاک را چون عنبر اشهب 

کند

 الال  وـولـلون ــرا چ سنگرنگ رويش

کند
 

و در ديگر جاهای  (153)« خیزيد و خزآريد... »نیز در مسمط منوچهری با مطلع 

 به لولو/ لؤلو تغییر يابد. ديوان منوچری نیز بايد لؤلؤ
 

 165، ص 2243بيت . 2-7
 

 دــد و بگرازنـ]چون آهوکان سم بنهن


دـه بازنـه همه مهرة نرد شبــگويی ک 
  ر آنگه که بیازندــآن گردن مخروط ه



د[ـی بطرازنــن کمانـة شیزيـدو گوش 
  ردن سیمین طرازی بفرازندـون گــچ



دارـز به ديرق سُرو تیرِ بر از شیــبر ف 
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ا در ها در اين چند بیت از مسمط منوچهری بسیار متفاوت است، امّضبط نسخه

بدين نظر است. بیت سوم در چاپ يغمايی ا فقط مصراع دوم از بیت سوم مورداينج

 :(243 -242: 1392) صورت آمده است
 

 دــچون گردن سیمین خماری بفرازن


اردـر به ديــبر فرق سرو تیر بر از شی 
  

 صورت:با اعمال چند تصحیح قیاسی بدين (182: 1395)و در چاپ شیری 
 

 

 بفرازند 26چون گردن سیمین ]جمازی[


 ]ر، پديدارـتر از تیبر فرق سُرو، ]تیز 
  

، 1مج، 1م»دبیرسیاقی اختالف نسخ در اين مصراع را چنین گزارش داده است: 

: بر فرق سر از تیر و بر از شیر پديدار؛ نظ، مو، 3مج: بر فرق سرو تیر و پر از ...؛ 5مج

: بر 2ن: بر فرق سر و تیريز از شیر پديدار؛ 3م: بر فرق سر سرو بر از شیر پديدار؛ 4مج

: بر عد: بر فرق سر تیر و بر از شیر؛ هاي ديگرنسخهفرق سر تیر و بر از شیر پديدار؛ 

 .(167: 1381)« فرق سُر و تیرِ تر از تیر به ديدار

های ديگری که دبیرسیاقی يا از آنها استفاده نکرده و يا نويسدستدر مصراع 

بر فرق سرو  پا:ترتیب قدمت نسخ چنین است: اختالف ضبط در آنها را گزارش نداده، به

بديدار  نقطه()حرف دوم بیاز سیز  نقطه()هر دو بیبر فرق سرو تر تر مر: تر تر از شیر بديدار؛ 

 بر فرق سر تیر و بر از شیر پديدار؛ گ:سر تر تر از شیر بديدار؛  بر فرق ومل: ؛ نقطه()بی

 : بر فرق و سر تر تر از شیر پديدار 2مل

تبديل  شيزبه  ،تری هستندهای آسانرا که ضبط شيريا  تيربعید است که کاتبی 

چوبی است  شيز و است شيز همان بیايد، مصراع از بخش آن در بايدمی که ایواژه کند.

 ،)دهخدا انددانسته نیز گردو درخت چوب يا و آبنوس را آن برخی که رنگسیاه و تیره بسیار

 گويد:سیاهی شیز میبارة در )شاعر سدة چهارم(. منصور منطقی رازی «(شیز»ذيل : 1377
 

 وــان تــمانند روزگار من و زلفکرـشیز و شبه نديدم ]و؟[ مشک سیاه و قی
  (204: 1370 ،شرح احوال و اشعار...)                                                                   

 در توصیف شب چنین گفته است: گرشاسپنامهو اسدی طوسی در 
 

 چو پوشید شب عاجِ گیتی به شیز


زــز مینا پشیــد بر سبــپراکن 
  (405: 1317 )اسدی،                                                                                     

تر بیتی است از فردوسی که تیرگی دل را به تیرگی شیز همانند توجّهو از همه قابل

 کرده است:
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 زـــونیـــودرز وز ريـــرام گــز به


ر گشت بر سان شیزــتم تیرهــدل 
                                                                                                 (1386 :3/240)                                                                                                     

های نويسدستويژه ها و بهنويسدستضبط بیشتر  بهتوجّهباو  شيزتیرگی  بهتوجّهبا

« ترتیره»ند، احتماالً تر تر/ تیر تر/ تیر و بر/ تیر و پر تصحیف اآورده« تر تر»تر که کهن

آيد و با اين حساب مصراع میچشمتر از شیز بهبر فرق آهوان تیره )شاخ(است؛ يعنی سرو 

 «تر از شيز به ديداربر فرق سرو تيره» توان اصالح کرد:صورت میرا بدين 
 

 12، ص 141و ب  10، ص 128بيت . 2-8
 ملوکانش هر روز نشاطست از روی



27وز کیسة شاهانش هر روز نثارست 
  

آيد که چرا بايد از چاپ دبیرسیاقی، اين پرسش برای خواننده پیش می بهتوجّهبا

نشاطی ايجاد شود؟ بیت در شعری ديگر در )سلطان مسعود( صورت ملوکان، برای ممدوح 

 همین چاپ، با اندکی تفاوت در ضبط آمده است:
 

 بساطستی سالطینش هر روز از رو


28وز بوسة شاهانش هر روز نثارست 


                                                                                                              (141، بیت 12: 1381)                                                                                       

چنانچه از  29.ها يکی هستند و ظاهراً بايد تنها در يک شعر بیايندهر دوی اين بیت

است.  بساطبحث، گشتة همان در بیت مورد نشاطشود، بیت ديگر نیز دانسته می

ق به اين قصیده نوشته است که اين قصیده تنها در يک جنگ متعلّبارة دبیرسیاقی در

ه جز آن، در البتّ ؛(1، زيرنويس شمارة 11: 1381 )منوچهری،آمده است  سدة هفتم يا هشتم

، (48)ص  االشعارةصخالم؛ در جنگ ياديگر نیز اين قصیده را ديده نويسدستچندين 

و در همة اين  (67)برگ  2گو  (184)برگ  30مش، (161 )ص مرهای نويسدست

 :است ته شدهصورت که شکل درست آن است نوشها بیت بديننويسدست
 

 ر روز بساطستــاز روی سالطینش ه


ر روز نثارستــشاهانش ه ةــوز بوس 
  

هايی از ابیات شاعران ديگر که در آنها ارتباطی بین افزون بر اينها، برای ديدن نمونه

 ايجاد شده است، بنگريد به اين دو بیت:« بساط»و « روی»
 

 د ماهــه روی روبــبساط دولت او را ب


ر کشد کیوانــه ســت او را بین همّزم 
                                                                                                               (285: 1378)فرخی،                                                                                           

 جدة ملکان پیش تختش اندر هستز س


همه بساط پر از شکل روی و نقش جبین 
     (294: 1333)قطران،                                                                                           
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 نتيجه .3

هايی که از ديوان منوچهری در دست است و نیز به دستنويس توجّهدر مقالة پیش رو، با 

به معنای هر بیت، پیشنهاداتی برای اصالح چند بیت از ابیات اين ديوان داده  توجّهبا 

در جای « یبینداز»توان به جايگزين کردن شده است. از میان اين پیشنهادات می

، «ارژنگ»به جای « ارزنگ»، «سرکش»به جای « سرزن»؛ «به بند آری«/ »بسنبانی»

تیرِ بر از »به جای « تر از شیزتیره»و « دگربار يار«/ »کار کارکل»به جای « دگربار بار»

جز مورد آخر که يک دخالت  اشاره کرد.« تیزتر از تیـر «/ »تیر بر از شیــر«/ »شیز

آيد، ديگر موارد، ها انجام گرفته و تصحیح قیاسی به شمار میسخهکوچک در ضبط ن

 های معتبرتر ديوان منوچهری پیشنهاد شده است.همگی بر پاية نسخه
 

 نوشتپي

 زودی در گزارشی ديگر به تفصیل در اين باره خواهد نوشت.نگارنده به .1

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .2

 نويس را در اختیار نداشتند.تدبیرسیاقی اين دس .3

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .4

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .5

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .6

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .7

 نويس را در اختیار نداشتند.دبیرسیاقی اين دست .8

 اند.نويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهارندگان اين دستنگ .9

 اند.نويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهنگارندگان اين دست .10

 اند.استفاده کردهنويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن نگارندگان اين دست .11

 اند.نويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن استفاده کردهنگارندگان اين دست .12

نويس را در اختیار ندارند و براساس گزارش دبیرسیاقی از آن نگارندگان اين دو دستمتأسفانه  .13

 اند.استفاده کرده

نويس يا و تصحیح ايشان و يا ضبط دستنويس، حدس ممکن است حواشی دهخدا بر اين دست .14

نويس در زمان نگارش اين مقاله هنوز به اند. اين دستکه در اختیار داشتهباشد های ديگری نويسدست

 . بودنرسیده  نگارندگاندست 

 دهد.نمیدستنويس بهوی نام و نشانی از اين دست .15
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 .کتف اعراب اشاره دارد« تنسف»که به  66و  34: 1318،  التواريخ...مجمل ،برای نمونه .16

ا در امّ ،در متن آمده است« بیاهختی»( فعل 637، ص 1341چاپی )بلعمی  تاريخ بلعمیِدر  .17

 توان ديد.را می« بینداختی»بدل باز هم نسخه

 اين رباعی در چاپ يغمايی نیامده است. .18

؛ 557: 1348انی، ؛ کمال اصفه484: 1362 ن.ک: جمال اصفهانی،« هیچ»و « وعده»آيیِ دربارة باهم .19

 .2/891: 1975و کمال خجندی،  521: 1374خواجو، 

 ( نیز بیت به همین صورت آمده است.130( و شیری )121در چاپ يغمايی ) .20

 .342: 1385خاقانی، و  17: 1362 نیز ن.ک: سنايی، .21

 ( نیز به همین صورت آمده است.117: 1395( و شیری )110: 1392بیت در چاپ يغمايی ) .22

 .(120: 1392عیدگاه،)اين مورد ن.ک: همچنین در  .23

 ( نیز به همین صورت آمده است.96: 1395) ( و شیری73: 1392) . بیت در چاپ يغمايی24

  (.334: 1385 خاقانی،)ک: ..  نیز ن25

 شیری تصحیحات قیاسی خود را در چاپش میان قالب آورده است.. 26

( نیز 87: 1395مده است. در  چاپ شیری )شعری که اين بیت در آن آمده، در چاپ يغمايی نیا. 27

 بیت به همین صورت آمده است.

 ( نیز بیت به همین صورت آمده است.86: 1395چاپ شیری )در . 28

 است. داده جای شعر اين در را بیت دو هر اامّ دانسته، يکی را شعر دو هر (87-86: 1395) شیری . چنانچه29

 گری به غیر از خط اصلی به نسخه افزوده شده است.نويس با خط دي. اين شعر در اين دست30
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 .فرخ، تهران، اساطیرالدين همايونبه تصحیح رکن ،ديوان(، 1389اخسیکتی، اثیرالدين )

کتابخانة ملی  725 ش نويسدست؛ ديوان ازرقی و منوچهری دامغانی ازرقی و منوچهری دامغانی،

 .پاريس

 .؛ به تصحیح حبیب يغمايی، تهران، بروخیمنامهگرشاسپ(، 1317اسدی، ابونصر )

 ، به تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، کتابخانة سنايی.ديوان(، 1362الدين )اصفهانی، جمال

 به اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران، دهخدا.ديوان، (، 1348الدين )اصفهانی، کمال

دار، انی، به اهتمام عبدالکريم جربزهبه تصحیح و تحشیة عباس اقبال آشتی ،ديوان(، 1389امیرمعزی )
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 .کتابخانة خدابخشِ پتنه 230 و 229ش  نويسدست، عرفات العاشقیناوحدی، تقی، 
 .کتابخانة ملک 5324 ش نويسدست ،عرفات العاشقین،                         

پروين  محمّدار، به کوشش تقی بهمحمّدبه تصحیح  ،تاريخ بلعمی(، 1341) محمّدبلعمی، ابوعلی 

 .گنابادی، تهران، وزارت فرهنگ
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 .روشن، تهران، سروش محمّدبه تصحیح  ،تاريخنامة طبری(، 1392)                         

؛ به تصحیح جعفر شعار، التواريخ و االنساب ةفاولی االلباب فی معر ةضتاريخ بناکتی، رو(، 1378بناکتی )

 .ر فرهنگیتهران، انجمن آثار و مفاخ
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 .کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 2449جنگ ش 
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 .اءالدين سجادی، تهران، زواربه تصحیح ضی ،ديوان(، 1385الدين بديل )خاقانی شروانی، افضل

 ، به اهتمام ک. شیدفر، مسکو، دانش )شعبة ادبیات خاور(.ديوانم(، 1975الدين مسعود )خجندی، کمال

به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، پاژنگ و مرکز کرمان ،ديوان(، 1374خواجوی کرمانی )

 .شناسی

به تصحیح مجتبی  ]منسوب به خیام[، جشن نوروز نوروزنامه در منشأ و تاريخ و آداب(، 1385خیام )

 .مینوی، تهران، اساطیر

 .چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران ،نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی

 .تقی مدرس رضوی، تهران، سنايیمحمّدبه تصحیح  ،ديوان(، 1380سنايی غزنوی، مجدود بن آدم )
 .به تصحیح نذير احمد، تهران، کتاب فرزان ،مکاتیب ،(1362)                          

به کوشش محمود مدبری،  ،(1370)هجری  5، 4، 3های ديوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی

 .تهران، پانوس

 .به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، انجمن آثار ملی ،خسرونامه(، 1339ين )ار، فريدالدّعطّ

 .به تصحیح سعید نفیسی، تهران، پیامبر ،االلبابلباب(، 1388) محمّدالدين عوفی، سديد
 .معین، تهران، دانشگاه تهران محمّدبه تصحیح ، جوامع الحکايات و لوامع الرّوايات(، 1335)                          

استاد ، ، رسالة دکتریظ کلمه بر پاية نظم فارسی تا حملة مغولبررسی تلفّ(، 1392عیدگاه، وحید )

 .نما شهرام آزاديان، دانشگاه تهرانراه

 .به اهتمام ک. شیدفر، مسکو، دانش )شعبة ادبیات خاور( ،ديوانم(، 1975ين مسعود )الدّکمالخجندی، 

تاريخ ادبیّات در ايران و در قلمرو زبان پارسی از آغاز عهد اسالمی تا دورة (، 1385اهلل )صفا، ذبیح
 ، تهران، فردوس.1، جلد سلجوقی

 .؛ به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، اقبالةعآداب الحرب و الشجا(، 1346بر )فخر مد

 .دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی زوّار محمّدبه کوشش  ،ديوان(، 1378فرخی سیستانی )

المعارف بزرگ ة؛ به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران، مرکز دايرشاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم )

 .اسالمی

 .نخجوانی، تبريز، کتابخانة شفق محمّدتصحیح  ،ديوان(، 1333تبريزی )قطران 

 .کاللة خاور ،الشعراء بهار، تهرانتصحیح ملک ،(1318)التواريخ و القصص مجمل

 .کتابخانة دولتی تبريز ،(57)شمارة جديد:  3/2586مجموعة شمارة 

 .کمال صحیح مهدی نوريان، اصفهان،به ت ،ديوان(، 1364مسعود سعد سلمان )
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 .دبیرسیاقی، تهران، زوار محمّدبه کوشش سید ،ديوان(، 1381منوچهری دامغانی )
داود، تهران، علی آلبیب يغمايی، به کوشش و مقدمة سیدبه تصحیح ح ،ديوان(، 1392)                         

 .بنیاد موقوفات افشار
 .کلینکسیک، به تصحیح آلبرت کازيمیرسکی، پاريس ،ديوانم(، 1886)                         

 .به تصحیح سعید شیری، تهران، نگاه ،ديوان(، 1395)                         
 .کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، 4669 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .کتابخانة ملک ،5004 ش ويسندست ،ديوان ،                         
 .کتابخانة گلپايگانی قم، دستنويس ش  ،ديوان،                          
 .کتابخانة گلپايگانی قم، 7424- 38.44 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .کتابخانة ملک ،5275ش  نويسدست، ديوان،                          

 .کتابخانة ملی ،10072 ش نويسدست، ديوان ،                         
 .کتابخانة ملی ،سلطنتی 3118 ش نويسدست ،ديوان،                          
 .کتابخانة ملی ،سلطنتی 11217 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .ة مجلس شورای اسالمیکتابخان 5275 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،2674.2 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .کتابخانة مجلس شورای اسالمی، 1076 ش نويسدست ،ديوان ،                         
 .بزرگ اسالمی المعارف ةکتابخانة داير  ،22.91 ش نويسدست، ديوان ،                         
)ش  1275 ش نويسدست، 2س نويسدست ،ديوان منوچهری و عنصری و عنصری،                          

 .کتابخانة مدرسة سپهساالر ،(389کتابخانه: 

 .به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران ،ديوان(، 1353ناصرخسرو )


