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دیـوان منوچهـری.حچونم ـوتحهیچغحنع.حچقاچـدحوحۀراترحوح

گزیصشح یتاحیضوت.حۀ ویر:حنگحه،ح1395.

وب سنگیب چاپب هب
َ
چندی منوچهریب یضوارب ازب اخدر،ب سدۀب ینب

حروفیب ابطبعبنسیدهباستب)نک.بآلبیاوی،ب1392: 11- 14؛بآ ایضارب

تصحدحب اضنبچاپبهاب شناختابشدهبترضنب 103-107(.ب  :1394

یکتربی درسیاقیباستبکابنخستدنب انبینب1326شبمنتشرب

شدهباست.بهمزمارب ابایشاربوبندزبپسبازبایشار،بچندبتنبیضگرب

ندزباقدامب ابتصحدحبیضواربمنوچهریبکریهباندبکابآخرضنبآنهاب

سعددبشیریباست.بنگانندهبینبنوشتۀبپیشبنوب ابمعرفیبوبنقدب

تصحدحباخدربدیوان منوچهری خواهدبپریاخت.

ازبآنجابکاباضنباثربآکندهباستبازبتصرفبهایبشخصیبوب

یستبریبینبسرویهبهایبمنوچهری وب نایبآربنایضدهبگرفتنباسنایب

وبنسخاب دلبهابوبسرویربیو انهبوب ازسازیبخدالبپریازانۀبشعرب

منوچهریباست،بوبینبکلباثریباستبکابهدچبن طیب ابضکب

تصحدحبعلمیبندانی،باضنب نابازب ُنبخرابباستبوبشاضدبندازیب

 ابآونیربنمونابهایبمونییببرایبنشاربیایرباضنبخرا یبنباشد؛ب

 اباضنبحالبینباضنبمقالابفقطبچندبمونیبازبموانیببسیانیبکابینب

هربصفحابمیبتواربیضدبنابآونیهبام،بتابگواهیب اشدببربگفتابام.

ازبیستنویسبهایبچاپب آمدببببـب ـببچنانچابخواهدب مصححب

یکتربی درسیاقیبینبتصحدحبجدضدبخویباستفایهببریهباست.بینب

اضنبمقالا،بجزبیستنویسبهاضیبکابینبچاپبیکتربی درسیاقیبآمدهب

بچاپبجدضدبندزبازبآنهاباستفایهبکریه،بازبیستنویسبهایب
ِ
وبمصحح

یضگریبندزباستفایهبشدهبکابازبآربمدار،بچندبیستنویسبازبنظرب

قدمتبوباعتبانببربیستنویسبهایبچاپبی درسیاقیببرتریبیانندب

وب قدا،باگربتانضخیبچنداربکهنبتربازبیستنویسبهایبآربچاپب

ازب پیشب یانند.ب ترجدحب آنهاب برب اعتبانب نظرب ازب نداشتاب اشند،ب

آغازضدربنقد،ب ابمعرفیباضنبیستنویسبهابمیبپریازم:

یضدرب )برایب آمدهباندب ی درسیاقیب ینبچاپب کاب یستنویسبهاضیب

تویدحاتب یشتربین انۀباضنبچندبیستنویسبنک.بمقدمۀبی درسیاقیببرب

دیوان منوچهری(:

جم.بُجنگبشمانۀب2449بکتا خانۀبمرکزیبیانشگاهبتهرار،بحـ

کتا تبینبسدۀبهفتم؛

فدروزبحـ 272ب یستنویسب خالصةباالشعان،ب جنگب خ.ب

کتا خانۀبمجلسبشونایباسالمی،بتانضخبكتا ت:ب1007ق؛

چلبینبحـ چل1.بیستنویسبشمانۀب5004بکتا خانۀبملکب)=ب

چاپبی درسیاقی،باقدمبنسخبینبچاپبایشار(،ب ابتانضخبکتا تب

ن دعباالولب1011ق؛

بحـ
ً
عا.بتانضخبکتا ت:ب1051ب)؟(،بمحلبنگهدانی:ب؟ب)ظاهرا

اضنبیستنویس،بیستنویسبشمانۀب24بینبمقدمۀبی درسیاقیباست؛ب

نک:بمنوچهری،ب1390:بچهانیه(.

یستنویسبهاضیبکابینبچاپبهایبپیشینبمونیباستفایهبنبویهباند،ب

حصییتدحآیحهبحر

یانشبآموختۀبیکتریبز اربوبای داتبفانسی،بپژوهشگاهبعلومبانسانیبوبمطالعاتبفرهنگی
razie.abadian@yahoo.com

ۀنیتاحۀعحهصیحصتحهبنیرحچونم وتح
یدحۀراترح یتاحیضوت
وحیحزنگوتحهصحۀراترحبوخعحییتحتحچونم وت
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 ابترتیببتانضخبکتا ت:

پح.بیستنویسبشمانۀب725بكتا خانۀبملیبپانیس،بکتا تبحـ

بینبسدۀبیهمبهجری؛
ً
احتماال

یانشگاهبحـ مرکزیب کتا خانۀب 4669ب شمانۀب یستنویسب چو.ب

تهرار،ب ابتانضخبکتا تب1010ق؛

گ1.بیستنویسبشمانۀب110بكتا خانۀبگلپاضگانیبقم،ب ابتانضخبحـ

کتا تب1204ق؛

تانضخبحـ چل2.بیستنویسبشمانۀب5275بكتا خانۀبملک،ب اب

كتا تب1258ق؛

ۀب.بمجموعۀبشمانۀب2586/3 )شمانۀبجدضد:ب57( کتا خانۀبحـ

یولتیبتبریز،ب ابتانضخبکتا تب1258ق؛

گ2.بیستنویسبشمانۀب44/38-7424بکتا خانۀبگلپاضگانیبحـ

قم،ب ابتانضخبکتا تب1260ق؛

کتا تبحـ مجلس،ب کتا خانۀب 2674/2ب شمانۀب نسخۀب چج.ب

1260ق؛

ه.بیستنویسبشمانۀب91/22بکتا خانۀبیایرةبالمعانفببزنگبحـ

ب1260ق.
ً
اسالمی،بکتا ت:بظاهرا

اضنکب اببرنسیبساب خشباولبکتاب،بضعنیبمقدما،بمتنبوب

تعلدقاتبمیبپریازم:

چقاچد

اضنب خشبهاست:ب ینبریانندۀب اثرب اضنب مقدمۀب76بصفحابایب

تویدحیبین انۀبنوشبتصحدحبوبیستنویسبهایب ابکاننفتابینب

»زندگیب انجامبگرفتا،ب تصحداتب ازب نمونابهاضیب وب تصحدحب

منوچهری«،ب »شعرب منوچهری«،ب »ممدوحارب منوچهری«،ب

وب یضگرارب ازب تأثدرپذیریب )شامل:ب شاعرار«ب یضگرب وب »منوچهریب

تأثدرگذانیببربیضگرار(.

ینب خشباول،بینبتویدحب»منا عی«بکابینبتصحدحب ابکانب

گرفتابشده،بآمده:ب

1.بمتنبوبنسخاب دلبهایبیضواربمنوچهریب ابتصحدحباستایب

ی درسیاقی...؛ب2.بحدویبسیبنسخۀبخطیبوبچاپبسنگیب

بمونیب
ً
موجویبینبسازمارباسنایبوبکتا خانۀبملیبایرار...بکاب عضا

استفایۀباستایبی درسیاقیبندزب ویهباند؛ب3.بچندبنسخۀبخطیبوبضکب

جنگبموجویبینبکتا خانۀبیضجدتالبمجلسبشونایباسالمی...؛ب

4.بمتنبوبنسخاب دلبهایبیضواربمنوچهریب ابتصحدحبشاینوارب

حبیببضغماضی...؛ب5.بمتنبفانسیبیضواربمنوچهریبیامغانیب اب

تصحدحبکازضمدرسکی...«.ب)شیری،بب1395: 14(

خالصۀباضنبپنجبمنبعبمیبشوی:بچاپبهایبپیشینبیضواربوبحدویب

«بینبچاپبیکتربی درسیاقیبندزب
ً
سیبنسخۀبخطیبکاب» عضا

استفایهبشدهباند.بمصححبهدچبنامبوبنشانیبازباضنبیستنویسبهاب

ینب استب »امددب میبنویسد:ب تویدحب ینب وب نمیبیهدب یستب  اب

فرصتیبفراخبتربتوفدقبمعرفیبکاملبنسخبمونیباستفایهبوبتعددنب

آضابینب اماب یبطبهایبمنتخببازبآربهابفراهمبشوی«ب)همانجا(.ب

معرفیب ازب مهمبترب کانیب تصحدحبشده،ب متنب ضکب مقدمۀب

نسخاب دلبهایباستفایهبشدهبوجویبیانی؟بوبآضاب76بصفحابمقدماب

جایبکافیببرایبمعرفیباضنبیستنویسبهابنداشتابکابمصححب

منتظرب»فرصتیبفراخبتر«بوب»توفدق«ببرایبمعرفیبنسخبمونیب

استفایۀبخویبینبتصحدحباضنباثرباست؟

پسبازبآر،بمصححب ابآونیربنمونابهاضیبازبتصحدحاتب

قداسیبخویبمیبپریازیبکابینبجایبخویب) خشبمر وطب ابمتن(ب اب

ینستیبضابناینستیباضنبتصحدحاتبوبهمچندنبنوشیبکاب

استب گرفتاب پیشب ینب تصحدحاتب اضنب انجامب برایب مصححب

خواهمبپریاخت.بامابازبایرایاتیبکاببربهمدنب خشبینبمقدماب

وب اضنب خشب سرتاسرب ینب کاب استب اضنب ضکیب است،ب وانیب

انجاعب وب تطوضلبکالمب مقدما،بمصححب اب  خشبهایب عدیب

ناالزمبآرب ابمنا عبیستبیوم،بگوضیبمیبکوشدبکثرتبمنا عیبکاب

ازبآنهاباستفایهبکریه،بامابندازیب اباستفایهبازبآربهابنبویهباست،ب

برایبنمونابمیبتوارباشانهبکریب اب ناب ابنخبخوانندهب کشد.ب

یضوارب برایبتصحدحب کاب ین انۀبزحمتیب تویدحاتبمصححب

کشیدهبوبافزویربتویدحاتیبناالزمب داربین انۀب»منظونبازب

یستدا یب ابصونتبینستب یتیبمدضحا«بوبانجاعباوب ابکتابب

ساختار و تأویل متن ازب ا کباحمدیب)نک.بهمار:ب38(.بهمدنب

ایرای،بالبتاب ابصونتیبپرننگبتر،ببربتعلدقاتبندزبوانیباستبکاب

ینبایامۀبمقالاب ابآربندزبخواهمبپریاخت.

ینب خشب»زندگیبمنوچهری«باگرچابچندبنکتۀبقا لبتوجاب

وجویبیانیب)همچوربنظربمصححبین انۀبنامبوبنسببمنوچهری،بنک.ب

براساسبحدسبهاضیب یبمدنکبوب امابگاهیب همار:ب39-40(،ب

شدهب تحرضفب وب تغددرب یچانب منوچهریب زندگیبنامۀب  یبسند،ب

است.بینستباستبکابین انۀباشخاصیبکاباطالعاتبکافیبازب

زندگیبآنهابینبیستبنیستبمیبتوارب عضیبنخدایهابنابحدسب

زی،بامابنمیبتواربپسبازبنوشتنبضکبحدس،بینستبپسبازبآنکاب
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خویبنویسندهبآربناب ابعنواربضکب»حدس«بمطرحبمیبکند،ب ابضقدنیب

محکمبآربناباساسیبقرانبیایببرایبتعددنبچگونیبزندگیبضکبفریب

)برایبنمونابنک.ب»حدس«بمصححبین انۀب»شروضن«بوب»قطعدت«باوب

یناضنب انهبینبپاناگرافب عدیبینبصفحۀب45(.

گمانابزنیبهایب گاهیب منوچهری«ب »ممدوحارب ینب خشب

شبداب اب یضوارب اشعانب ازب ممدوحارب عضیب ین ابب مصححب

خدالبپریازیبمیبشوی.بینباضنجاب ابذکربضکبنموناببسندهبمیبکنمب

وبیاونیبناببربعهدۀبخوانندگاربمیبگذانم:ب

ا والحسنبعراقی:ب...بکندابوبنامبوبنسبب]او،بضعنیب والحسنب نب

ضعنیب امامبنیاب)ع(ب نامبوبنسبب وب کنداب علیب نبموسی[ب اب

میبتواندب وب یانیب مشا هتب موسیبالریاب علیب نب ا والحسنب

نشاربیهندۀبانایتبخانوایگیبا والحسنبعراقیب ابامامبنیاب)ع(ب

بقصددهبهایبشمانۀب1 
ِ
وبینبتأضددباضنبمویوعب اشدبکابممدوح

وب65بهماربا والحسنبعراقیبی درباست.ب)همار:ب55(

پدرامورب نظرهاضیب مصححب منوچهری«ب »شعرب ینب خشب

ازب نشارب کاب استب کریهب اظهانب فانسیب ز ارب تانضخیب مسائلب

ناآشناضیباوب اباضنبحوزهبیانی.بازبآربجملاباست:

یبپانهبایبواژگاربفانسیبوبعر یبکابینباصلبتشدضدب
ّ
تلفظبمشد

ّم،بتّر...ب)همار:ب65(
َ
ّر،بجّم،بخ

َ
ندانند.بمانندبَپّر،بپُّر،بن

بتلفظباصلی،بناضجبوبغالِبباضنبواژگاربینبآربعصرب اب
ً
اتفاقا

همدنبصونتب ویهباستبوباگربجزباضنب اشد،ب اضدب ابیبطبآرب

کلماب ابنگاهبتریضدبنگریست.بآمدربتشدضدبینبپاضارباضنبکلماتب

ینبآربعصربآنقدنبپرکانبریباستبکابندازیب ابآونیربنموناببرایب

آربنیستبوبمیبتواربآربنابینبیضواربتمامبشاعراربپیشبازبحملۀب

مغولب ابفراوانیبضافت.

چتنحوحۀیلتقحت

اشعانب ابساب خشب»قصددهبها،بقطعابها،بغزلبوانهبها«،ب متنب

بزنگبترضنب است.ب شدهب »ن اعیبها«ب خشب وب »مسمطبها«ب

اشکالیبکاببربکانبمصححبوانیباست،بپسبازبمعرفیبنکریرب

نسخباستفایهبشدهبینبتصحدح،باشانهبنکریرب اباختالفبنسخب

است.بهمدنبکافیباستبتاباضنبتصحدحبنابینبشمانبچاپبهایب

انتقاییبیضواربمنوچهریبجایبندهدم.

اشکالببزنگبیضگریبکابموجببمیبشویباعتبانباضنباثربینب

نظربخوانندۀبآشناب ابمتوربای یب ابکلیبفروببریزی،بتصحدحاتب

قداسیبنا ابجابوبناینستبمصححباستبکابینب یشتِربنزیضکب اب

تمامبموانی،ب ابگمانابزنیبهاضیب دوربپشتوانۀبز انیبوبحتیبمنطقیب

همراهباست؛بگمانابزنیبهاضیبکاباغلببمرزیب دنبآنهابوبخدالبافیب

نمیبتواربضافت.ب یشترباضنباشتباهاتبازبناآشناب ویرب اباصولبز اِرب

فانسی،بکانبریبواژگاربوبندزبنحوبجمالتبینبمتوربهمبیونۀب

منوچهریببرخاستاباست.

برایب ینباصلبنوشیب ویهب کاب قداسیب متأسفانابتصحدحب

نسیدرب ابیبطباصدلبمتن،باضنبنوزهابخویب ابآفتیبتبدضلبشدهب

کابیامنببسیانیبازبمتوربنابگرفتاباست.بمصححبهدچبموظفب

ضکب حتیب یاشتنب ناب دورب متنب ضکب ا داتب تمامب کاب نیستب

یستنویسبمعتبر،ب»مفهوم«بکند.بکانبتصحدحب ابتوجاب ابنسخیب

کابینباختدانبمصححباستبانجامبمیبگدریبوبتوقعب یشتریبازب

ضکبمصححبنیست.بینبتصحدحبقداسی،بفقطباطمدناربقلبیب

ـببهربقدنبایضبب اشدبببـباهمدتبندانی،ب لکاب اضدبمتورب مصححب

یضگریبآرباطمدناربضابحدسبنابتأضددبکنندبوبندزبآربحدسبشبداب

 ابامالیبیبطبهایبموجویبینبیستنویسبهاب اشد.بینبغدرباضنب

صونت،بمصححبمیبتواندبتنهابینبپانویسبوبضابینبتعلدقاتب اب

حدسبخویباشانهبکند.بینبچاپبمونیب حث،بمصححبهمابجاب

)جزبچندبمونیبانگشتبشمانبکاب ابآونیربحدسبخویبینبتعلدقاتببسندهب

نسخا،ب ابعنوارب پشتوانۀب نا،ب دورب خویب حدسبهایب کریه(ب

تصحدحاتبقداسیبوانیبمتنبکریهباست.بازبهماب دتربآنکاباضنب

تصحدحاتبتنهابینب یتبهاضیبکابیچانباشکالبمعناضیبضابنحویب

 ویهباندبانجامبنگرفتاباست،ب لکابمصححبشونبعجدبیبیاشتابکاب

حتیبینب یتبهایب یباشکالبوب ابمعنابوبنحوبینستبندزب اب

تصحدحبقداسیبوبذوقیبیستببزند.بویبشمانبتصحدحاتبخویب

ینباضنباثربناب370بمونیبذکربکریهب)همار:ب38(بکاب خشبزضاییب

ازبآنهابتصحدحاتبقداسیباست.بالبتابخوشبختانابهمۀباضنب

تصحدحاتبقداسیب ابآمدربینوربقالبب)][(بنشاربیانبشدهباند.

ینب خشب»تعلدقات«بمشکلیبکاب یشبازبهمابخوانندهبناب

نبویرب استوانب وب تعلدقابهاب زضایب بسیانب حجمب میبیهد،ب آزانب

استداللبهاببربپاضابهایبمتقنباست.ب یشتربتویدحاتیبکابینب

تعلدقاتبآمدهبینبتوجدابتصحدحاتبقداسیبایباستبکابمصححب

انجامبیایهباست.بجزباضن،باوبخویبنابموظفبیانستابکابین انۀب

واژهبهابوبترکدباتیبکاباطالعبخاصیبازبآنهابنیستبوبضابحتیب

مشکلیبازبنظربمعناضیبندانندبهمبتویدحاتیب ابخوانندهب دهدب
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بسندبوبشاهدبوبمدنکبیلچسببوبپذیرفتنیبایببرایب
ً
وبچوربغالبا

اثباتباضنبتویدحاتبنیست،بصفحاتبپربشدهباستبازبحدسب

وبگماربهابوبنیشابشناسیبهایبناینستبوبتویدحاتب یبیلدلبوب

اضنبوقتب ناالزم.بکاشب منا عب وب ابکانگدریب واقعدتبهاب قلبب

گرانبهاب ابضافتنبیستنویسبهایبمعتبرتربازبیضواربمنوچهریبوبضاب

جستبوجوبینبُجنگبهابوبمجموعابهاباختصاصبمیبضافت.

ندزب هترب ویببرایبآونیربشواهدبشعریبازبمتوربکهنبتر،بوب

 ابویژهبمتونیبکابهمبعصربمنوچهریبنوشتابوبسرویهبشدهباند،ب

 هرهببریهبمیبشد.بینبتعلدقاتب انهابشواهدیبازبیضواربهایبقاسمب

)منوچهری،ب1395: 729(،بقاآنیب)همار:ب232،ب267،ب371(،ب انوان 

طالببآملیب)همار:ب358(،بصائبب)همار:ب419،ب638(،بامدرخسروب

یهلویب)همار:ب326(،بحافظب)همار:ب247،ب264،ب280،ب528،ب600،ب

638،ب713،ب722(،بخواجوب)همار:ب281(بوبسعدیب)همار:ب244،ب

کاب موانییب ینب ب
ً
معموال همب آرب آمده،ب 653(ب 600،ب 307،ب 247،ب

شواهدیبازبمتوربکهنبتربوجویبیاشتاباست.

اضنک،بینبچندب خش،بنمونابهاضیبخواهمبآونیببرایبنشارب

ندزب وب چاپب اضنب ینب تصحدحاتب ازب ناینستیب عضیب یایرب

تویدحاتیبکابینبتعلدقاتبآمدهباست:

یلف.ح

موانیبزیر،بازبمتنبوبتعلدقات،بنشاربیهندۀبناآشناضیبمصححب

استب ابقواعدبشعربفانسیبوبواژگاربوبنحوبمعمولبینبمتوربآرب

یونه،بینبتصحدحاتبقداسیبایبکابانجامبگرفتاباست:

ــا ــابخرمنبه ــاب  ــابصحراه ــیب  ــوتبنمان زیهبضاق بب ●

زنبرها بستاربهاب اب خرخدزیب اب مشکب فشاندهب

)ص80(

ینبتعلدقاتبمر وطب اباضنب یتبآمدهباست:ب

قافداب]زنبر[بتکرانیباستبوبممکنباستبینباصلبواژۀبیضگریب

 ویهب اشد.ب)ص226( 

باوِلبمطلعب
ِ
منظونبایشاربازبتکرانبقافدا،بتکرانبآربینبمصراع

باضنبتکرانبقافدا،بتکرانیبمعمولب ویهبوبنوعیب
ً
استبکاباتفاقا

صنعتب)نیالقافدا(ب ابشمانبمیبآمدهباست.ب

شــبی هــرب زنیب گلب شــاخب یــّراببوانب ●بب

ــوَّی[بکــنــدبهمیب ــَجـ ــریِب]ُمـ ــ ــایبِگ ــانه ــن یض

)ص160(

کلمۀبمداربقالببتصحدحبقداسیبمصححباست.بینبتویدحب

اضنبتصحدحبقداسیبآمده:ب

کاب استب »مجدی«ب نسخب شده.بیبطب ساختاب مجّوی:بخوبب

قافدابایبتکرانیباست.ب)ص583( 

اضنبقافدابتنهابینبمصراعباوِلبمطلعبآمدهبوبهمانطونبکاب االترب

گفتابشد،بتکرانبآربینباضنب یتبنابتنهاباشکالیبندانیبکابضکب

صنعتبای یبهمبهست.

ــیر ــنبالَبش ــک،با  ــراز[بوب وملد ــواسبوب] وح ●ب ون

] اهلی[... احمرب ا نب وب َنضــد[ب
ُ
] ــوی وب وایب

ُ
ــوی  

)ص158(

صحبتبین انۀبکلمابایباستبکابینبقافدابنشستا:ب اهلی.بینب

تی«ب
َ
چاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 131(ب»ا نباحمر،بضابف

حَمر نبالَعمرو نبعامرب
َ
آمدهباست.بنامبکاملبا نباحمر،بَعمرو نبا

الباهلیباست.بشیریبلقبب» اهلی«بناب ابتصحدحبقداسیب اب یتب

بریهبوبینبتعلدقاتباضنب یتبنوشتاباست:ب»یبطبنسخ:بضافتی،ب

 افتی،ب افتنی،بضابفعی«ب)ص563(.باماباوبتوجابنداشتابکاب»ضا«یب

اضنب قوافیب یضگرب وب استب معروفب وب نسبتب ضایب » اهلی«ب

قصددهبضایبمجهولبیانندب)همچور:بهری،بظبی،باشتهی،بمصطفی(؛ب

 نابراضنباضنبکلمابمناسِببقرانبگرفتنبینبجاضگاهبقافدۀباضنب

 یتبنیستبوبتصحدحبقداسیبناینستباست.

بــزی نواضــیب یوشب ]نــد[ب بب لبــلب اغــیب ــاب ●

ازب امشایب نــغــزتــرب ــدب ــان  ازب  ــرب ــوببت خ

)ص91(

مصححبین انۀبتصحدحبقداسیبخویبنوشتاباست:ب

یبطبنسخ:ب لبلب اغیب اب اغ.ب ابتوجاب اباضنکابجزب یتبمطلع...ب

تمامب یتبهابقافدۀبمدانیبیانند،ب عددب ابنظربمیبآضدبشاعربینبضکب

مصراعبازباضنبقاعدهبعدولبکریهب اشد...بینبُجنگیب ابشمانۀب

]=بجم[،بمتعلقب ابکتا خانۀبیانشگاهبتهرار،بمصراعب  2449

چندنباست:ب لبلب اغیببزیبیوشبنواضیبنوی.ب)ص265(

حدسبایشاربکابینباضنب یتبندزبمیب اضدبقافدۀبمدانیبنعاضتب

شویبحدسیباستب ابجا،باماباگربمصححببربآرباستبکاب اضدب

یبطیب ابقافدۀبمدانیبناببرایباضنبمصراعببرگزضند،بچرابتنهاب

بجنگیباستب
ً
یستنویسیبکاباضنبقافدابنابنعاضتبکریهبوباتفاقا

کهنبنابنایضدهبگرفتابوب ابجایبآربخویبکلمابایببرایبآربساختاب
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است؟بیبطبجنگب2449 )جم(بمشکِلبنداشتِنبقافدۀبمدانیبناب

ینباضنب یتبحلبمیبکندبوبندازیب ابساختنبکلمابایبجدضدبوب

تصحدحبقداسیبنیست.بمهمتربازباضنبآنکاب»ند«بواژهبایبعر یب

وب ابحرفب»ی«بینبپاضاربکلماباستبوبیضگربقوافیبمدانیباضنب

ب»ند«ب
ً
 یتب)بزذبوبیحصیذ(،بذالبمعجمابینبپاضاربیانندبوبمسلما

نمیبتواندبینباضنب یتبینبجایبقافدۀبمدانیبقرانبگدری.بآنچابینب

جمبآمدهب)ننذ(،ب ابینبنظربگرفتنبقافدۀبمدانی،ببرایبقرانبگرفتنب

بمناسبباست.
ً
ینباضنب یتبکامال

خاســتند حاســدارب مــراب فــراوارب ●ب

ـــــوَّنی[
ُ
]ک هـــرب زب وب ــابایب ــوشـ گـ هـــرب زب

)ص152(

ینبتعلدقاتبمیبخواندم:ب

کوَّنبجمعبکونهباستب ابمعنایبشهر،بناحدابوبکرانابکاب اب

نسخب ینب است.ب نفتاب کانب »و«ب اب تشدضدب وزرب اب یرونتب

»کشون«بیبطبشدهبکابناشیبازبغلطبخوانیبکاتببوبقافدابایب

تکرانیباست...ب)ص537(

ینبچاپبی درسیاقی،بمصراعبیوم،بهمانطونبکابینبیستنویسبهایب

متأخرتربندزبآمده،ب ابصونتب»زبهربگوشابایبوبزبهربکشونی«ب

پیشنهاییبمن،ب امابیبطب 121(.ب )منوچهری،ب1390:  آمدهباستب

براساسبچندبیستنویسبکهنبتربوبمعتبرترباست:بپح،بچل1بوبۀب.ب

ینبپحباضنب خشب ابصونتب»زبهربكوشابسیدباهلبتری«،بینبچل1 

 ابصونِتب»زبهربكوشابسپددباهلبتری«بوبینبۀبب ابصونتب»زب

هربکوشابسیّدباهلببری«بآمدهباست.بهمانطونبکابینبیستنویسب

پحبندزبمیبتواربمیبیضدبوبیوبیستنویسبیضگربیبطبآربنابتأضددب

میبکنند،بیبطبینستب»سیدابهلبتری؟«ب ابمعنیب»بزنگابآضاب

ِری(بآمدهب
َ
َری«بینبقافداب ابصونتبُممالب)ت

َ
میب ینی؟«باستبوب»ت

وبمانندبیضگربقوافیباضنبقصددهب) ابمطلعبچندنبخواندمبامروزبینب

یفتری...(بضایبمجهولبیانیبوبینبقافدابینستبنشستاباست.ب اب

ینبیستبیاشتنباضنبیستنویسبها،بکابازبیستنویسبهایبمعتبرب

یضواربمنوچهریبهستند،بیضگرب ابتصحدحبقداسیبوبمشدیبکریرب

واژۀبمخففببرایبینستبکریربوزربمصراعبندازیبنیست.ب

مصححبین انۀب یتب»گفتابامتبمدحتی،بخوببتربازبلعبتی/ب 	●

سختبنکوبحکمتی،بچوربحکمب وُمعاذ«ب)ص91(بوب یتبپسبازب

آرب) ابقافدةب»عداذ«(بنوشتاباست:ب

ینبشعربکهنبگاهب»ی«بوب»ذ«ب ابهمبقافدابمیبشدهباست.ب)ص269( 

پدداستبکابمصححبازبقاعدۀبذالبمعجمابهدچباطالعیبندانی.

پدلبخــوان تماســیحب وب ]َهریَرهب ــان[ب ابــرب 	 	 ●

آستی[ ]وب شمشیرب ضعنیب اوســت،ب یســتب  اب

)ص160(

انجامبگرفتابینبمصراعبضکمب قداسیب مصححبین انۀبتصحدحب

نوشتاباست:ب

آرب ازب مسکوکب زنب ضاب خالصب زنب کاب ابریب هریرهبوان:ب ابرب

ممدوح.ب آستدنب خشندۀب وب ازبیستب استب کناضاب میب انی.ب

یبطبنسخ:بابربهزبرگور...بمیبگوضدبیستبممدوحبیانایبیوب

ویژگیباست،بضعنیبهمبآستدنیبابرگونابیانیبکابازبآربیضنانب

پهلوانارب وب پدالرب کاب تمساحبوانب شمشیریب همب وب میب انی،ب

جنگیبنابمیب لعد...ب)ص581(

ویبینبمقدمۀبیضواربین انۀبهمدنب یتبنوشتاباست:ب

پیشینۀب فانسیب ینبسنتبشعرب )=بشیر(ب هزبرب ابرب اب تشبداب

شناختابشدهبندانیبوبهمدنب یبپیشیناب ویربکافیباستبتابینب

ینستیبعبانتبتریضدبکندم...ب)ص17(

حالب اببرنسیباضنبیوبتصحدحبانجامبگرفتابینب یتبمیبپریازضم.ب

اولباضنکابتمامبنسخب»هزبرگور«بیبطبکریهباندبوب»هزبرگور«ب

هدچبشباهتیب اب»هریرهب ان«بندانی.بشباهتب خشباولبیوبواژهب

نمیبتواندبمابنابازب یبتشا هیب خشبآخرباضنبیوبواژهبغافلبکند.ب

ب
ً
یضگربآنکابتشبدابابرب ابشیربینبایببفانسیبنمونابیانیبوباتفاقا

خویبمنوچهریبینب یتیبیضگرب اباضنبتشبدابیستبزیهباست:

 ـــایبخـــزارب دامـــدبچـــورب بـــربتنـــدبســـركش

ــانزانی ــ ــدبچـــوربشــیــربك ــرآم ابـــربخـــزاربب

اضنب یتبضکیبازبچهانب یتیباستبکابینبجنگبگنجب خشب

پاكستارب)ص47-48(بآمدهباستب)ندزبنک.بصایقی،ب1372: 21(.

سابیضگربآنکاب»اوستبای«بینبپاضارب یتبشباهتیب اب»وب

آستی«بندانیبوبنمیبتوارب یبپشتوانۀبنسخاب اباضنبتصحدحب

قداسیبیستبزی.بمهمتربازبآرباضنکاب»آستی«بنمیبتواندبینباضنب

قصددهبینبجایبقافداب داضد.ب عضیبازبیضگربقوافیباضنبقصددهب

عبانتندباز:بوت،بصت،ب ضبنت،حوبهت.بآ تعحینبآخربصدایبiبیانیب

وبیضگربقوافیبصدایبay.بپسباضنبیوبتصحدحبقداسیبناینستب
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وبناالزمبهستندبوبصونتبینستب یتبهمارباستبکابینب

چاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 134(بوبتمامبیستنویسبهاب

آمدهباست:

پدلبخـــوان تماســـیحب وب هزبرگـــورب ابـــرب

ای اوســتب شمشیرب ضعنیب اوســتب ــتب یس  ــاب

»ای«بینبپاضارب یتب ابمعنیب»آنی«باستبوب یتبازبنظربمعناضیب

ب یباشکالباست.
ً
کامال

قیــس اعشــِیب شــعرب وب ــمب زیــرب ابــرب  	●

ــا ــاب[ه ــب ــن ]ع ــاب زیب ـ ــیب ــم ه ــدهب ــنـ زنـ

)صب82(

مصححبینبتصحدحاتبقداسیبخویبحتیبازبساختنبکلماتب

نموناباشب یتب وب ندانیب پرهدزیب ندزب اختراعبکلماتب وب جدضدب

 االست.بینبتعلدقاتبمر وطب اباضنب یت،بخویبمصححبندزب اباضنکاب

اضنبکلمابوجویبخانجیبندانی،ب ابطونبیمنی،باشانهبمیبکند:ب

چندنبمیبنماضدبکابعنباببناب ابیرونتبقافداببرابربعنبوبب اب

کانببریهبکاب ابمعنایبگونابایبازبساِزبنیبضابمزمانباست.بگوضاب

امالیبینستبآربانبوببوبجمعبآربانا یبباست...ب)ص235(

مصراعبیومبینبچاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 5(ب دضنب

صونتبآمدهباست:بهمیبزیبزنندهب ابمضرا ها.بمصححبینبایامۀب

تویدحبخویببرب یتبنوشتاباست:

کانبریبمضرابب ابمعنایبزخماب]کابینبچاپبی درسیاقیبآمده[ب

وبابزانبنواختِنبسازهایبزهیبگوضابکانبرییبمتأخرباستبوب

حتیبتابزماربحافظبمضرابب ابمعنایبیامبوبابزانبزیربوبصددب

کریربپرندهبکانبریبیاشتا...

بحتیبینبسدۀبپنجمبندزباضنبکلماب ابمعنایبزخماب اب
ً
اماباتفاقا

آمده:ب 56(ب نطنزیب)1346:  ایضبب المرقاة  ینب کانبنفتاباست.ب

بینب یتبزیربازبفرخیب)1349: 
ً
»المضراب:بزخمـة«،بوبظاهرا

11(بندزب ابهمدنبمعناست:

ـــت ـــتاببسس ـــلبخجس ـــدب لب ـــوابنزن ـــربن اگ

مضراب وب مطربب ــتب یس مــاب نــوازنــنــدۀب

تاباضنجابوب ابتوجاب ابیستنویسبهاضیبکابمصححبینباختدانب

وب ینستبترب ی درسیاقیب چاپب یبطب همارب برگزضدِرب یاشتا،ب

علمیبترب ویهبوبندازیب ابتصحدحبقداسیبنبویهباست.باماب اباضنب

بصونتباصدلبنیستبوب اضدبیبطیبکاب
ً
حالباضنبصونتبظاهرا

ینبکهنبترضنبنسخبموجویبازبدیوان منوچهریبضعنیبینب»پا«بوب

قیس،ب نک.بشمسب عنصری؛ب البتاب ابنامب المعجم،ب ینب )همچندنب »مر«ب

1335: 294(بآمدهبنابپذیرفت؛بچابیبطیبیشوانترباست:

ــِیبقیـــس ــعرباعشـ ــمبشـ ــربوب ـ ــربزیـ ابـ

ــا ــاببه ــن ع ــاب زیب ـ ــیب ــم ه ــدهب ــنـ زنـ

وبمرایبازب»عناببها«بسرانگشتاربحناضیبننگب»زننده«باست.ب

ــدور ــرغبهمد ــربشــدبچــوربم ــوابب ــابه گرچــاب  	 	 ●

ماضی، ــریمب م ــورب چ شــدب ینب زمدنب ــاب ــاب ونچ

یای همــیب وب فرســتایب ینگاهب فرزنــدب ــاب

ــانهبگــواضــی ــابضــکــب ــشب  ــوی ــدگــِیبخ ــن ــرب  ب

)ص170(

ینبتعلدقاتبمر وطب اب یتباول،ب ابنقلبازبلغت نامۀبیهخدابآمده:ب

مریمبمائی،بانساربآ ی،بگونابایبازبانساربکابقدماباعتقایبیاشتاباندب

 ابجایبخشکیبینبینضابزندگیبمیبکندبوب عضیبآربنابنسناسب
یانستاباند...ب)ص615(1

مصّححبینبایامابنمونابهاضیبازبسرویهبهایبشاعرانیبچوربقاآنیب

وبامدرخسروبوباوحدیبنابآونیهبکابینبآنهاب»مریمبآ ی«ب ابمعنیب

»مریمکبچشم«باست،بناباضنبمعناضیبکابمنوچهریبینبنظرب

یاشتاباست.بآنچابازبلغت نامه نقلبشدهبندزبنشاربمیبیهدبکاباضنب

مریمب اضدبینبآببزندگیبکنند،بنابینبخاک؛بامابینب یتبمنوچهریب

مریمبماضیب» ابزمدن«بینشدهباست.ب»ماضی«بینباضنجابمنسوبب

 ابشهربماِیبهندوستارباستبکابمریمشب ابستانهبشناسیبوب

بهمدنبمعنابهمب» ابخطبمرحومب
ً
جایوگریبمشهونب ویهباند.باتفاقا

یهخدا«بینبلغت نامه  ابهمراهبهمدنب یت،ب ابعنواربشاهِدباضنب

معنی،بآمدهباست.بندزب نگرضدب ابا داتبزیر:

ـــق ـــابخل ـــایب  ـــاربنم ـــنبچن ـــویبولدک ـــخنبمج س

مای انــدنب نشیندب تــوب ترسدب ازب مانیب کــاب

)اسدی،ب1365: 225؛بینبدیوان کسایی،بص106ب ابصونتبیضگریبآمدهباست(

برفـــتبضـــانبوبنهـــیبمانـــدبینب دا انـــی

مای جـــایویب جهدب نشناسدب ــاب اوب حــدب کــاب

)یقدقی،ب1373: 105(

ینبچاپبی درسیاقی،بینب خشب»لغاتبوبترکدبات«ب)منوچهری،ب1390: 404( ینب 1.ب
برابرباضنبکلمابنشانۀبسؤالب)؟(بآمدهباست.
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یضدنـــدبنصدهـــا تـــوب مدـــالیب طالـــعب ازب

ماضی وب ضــونــانــیب وب نومـــیب ــرشــمــرار،ب اخــت

)خاقانی،ب1368: 438(

ندزبنک.بفریوسی،ب1386: 4/ 339؛بصایقی،ب1381: 60.

یهــد عــایلب اســپهبدب مهــرگارب جشــنب یایِب 	 	 ●

َننگ ِزب نخجدر[ب ندازیب ]ضکب تنبهاب اب کجاب آرب

)ص117(

ینبچاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 61( مصراعبیومباضنگوناب

نجدرب ندازیبزننگ.بمصّححبین انۀب
َ
شک

ُ
است:بآربکجابتنهاب ابک

تصحدحبخویبینباضنب یتبآونیهباست:

 ابضکبنخجدر:بینبضکبنو تبشکان.بیبطبیضواربوبنسخب» اب

کشکنجدر«باستبکابمعنایبسنجددهبایبندانی.بکشکنجدربابزانب

کو ددربوبسوناخبکریربیضوانبیژبوبقلعاباست...ب)ص388(

ناب اب نخجدر«ب »ضکب نمیبتوارب یشوانترب یبطب قاعدۀب برب  ناب

»کشکنجدر«بترجدحبیای.بیضگربآنکاب یت،ب ابصونتیبکابینباصلب

نسخابهایبایشاربآمده،ب»معنایبسنجددهبای«بیانیبوبمشکلب

معناضیبایبینبآربنمیبتواربضافتبوبندازیب اباضنبتصحدحبقداسیب

نیست.بمصححببرایبهماهنگبکریربمصراعب ابتصحدحبقداسیب

خوی،ب»تنها«بوب»زننگ«بناب ابصونتب»تنبها«بوب»زبننگ«بنوشتاب

بینستبنیست.
ً
کابمسلما

نجدر«بکمانیببسیانببزنگببرایبپرتاببسنگبوبچوبب
َ
شک

ُ
»ک

استفایهب قلعابهاب یضوانب تخرضبب برایب آرب ازب کاب کلوخب ویهب وب

میبکریهباند.بینبنوروزنامه )خدام،ب1312: 40(بآمدهباست:ب

وزربکمارب لندترضنبششصدبمنبنهایهباندبوبمربآربنابکشکنجدرب

خواندهباند.

امابیستنویسبهابین انۀب اقِیب یتبچابمیبگوضند؟ب ناببربچاپب

ازب کاب عا،ب یستنویسب ینب 63(ب  :1390 )منوچهری،ب ی درسیاقیب

»زننگ«،ب است،ب ابجایب چاپب اضنب خوبب یستنویسبهایب

»خدنگ«بآمده.بندزبینبیستنویسبهایبپح،بچو،بچل1 )نسخاب دلباضنب

یستنویس،بکابکهنبترضنبیستنویسبچاپبی درسیاقیباست،بینباضنب یتب

ذکربنشدهباست(بوبچل2بکابمنبینباختدانبیانمبوبهمگیبازبکهنبترضنب

یستنویسبهایبموجویبازبدیوان منوچهریبهستندبوبندزبینبجنگب

خبهمدنبیبطب»خدنگ«بنابمیبتواربیضد.بینبیستنویسبهایب

ببرایبزضباتربشدربمعنایب یت،ب اب
ً
جدضدتر،ب»خدنگ«،بظاهرا

بینبگ1بوبچج( وبینبحاشیۀباضنب
ً
»زننگ«بتغددربضافتاباستب)مثال

ینب مستحکمب »قلعابایب ناب َننگ«ب
َ
»ز متأخرترب یستنویسبهایب

)ینب کریهباندب معنیب سیستار«ب مستحکمب »انگب وب سیستار«ب

حدودالعالم )ص102(بچندنبآمدهباست:ب»سیستارببـبناحدتیبباستبقصبۀب

اوبنابزننگبخوانند«(.بحتیب اباضنبیبِطبیستنویسبهاِیبجدضدتر،ب

معنایب یتب ازبهمبینستباستبوب ازبهمبندازیب ابتصحدحب

قداسیبنیست.باماب»خدنگ«بکابنامبینختیباستببسیانبسختب

وبمحکمبوبینبیستنویسبهایبکهنبتربآمده،ب اضدبصونتباصلیب

 اشد؛بضعنیبممدوحب ابتنهاضیبمیبتواندب ابکشکنجدربینختب

ـببکابچوبشبینبمحکمیبمثلباستبببـب یندازی.ب اباضنب خدنگیبناب

تویدحات،بازبنظربمنب یتبناب اضدب دضنبصونتبویراست:

ــد ــایلبیهـ ــپهبدبعـ ــرگارباسـ ــنبمهـ یایِبجشـ

خدنگ کشکنجدرب ــنــدازیب تنهاب اب کجاب آرب

ــوی نبدــذبوب وســابتــوبیانــیبچــابســختبندــکب  	 	 ●

ننگ ]زو[ب لِبب برب صدب وساب یوب وب نبدذب ضکیب

)ص119(

ین انۀباضنب یتبینبتعلدقاتبآمدهباست:ب

یبطبیضوارب] ابتصحدحبی درسیاقی[بوب یشتربنسخ:ب»ضکیبنبدذب

وبیوصدب وسابوبشراببزننگ«...بیبطبچندبنسخا:ب»یوصدب

 وساببربلِببسرهنگ«.ب)ص393( 

ویبتصحدحبقداسیبخویبناباضنگونابمعنیبکریهباست:ب

است...ب گرفتاب ننگب )شراب(ب اوب ازب کاب لبیب ننگ:ب زوب لِبب

)همانجا(

یاونیب وب نمیبگوضمب سخنیب ننگ«ب زوب »لِبب ترکدبب ین انۀب

ین انۀبینستیبوبناینستِیبساخِتباضنبترکدببوبمعنایبآربناب

کهنبترب یستنویسبهایب یبطب وامیبگذانم.ب خوانندگارب  اب

ینستبوب یبایرایباستبوب اضدبهماربنابینبمتنبقرانبیای.بتمامب

یستنویسبهایبکهنبتربدیوان منوچهریب)همچور:بپح،بچوبوبچل1( 

یستنویسبهایب ینب کریهباند.ب یبطب سرهنگ«ب لبب برب » وساب

جدضدترب)همچور:بچج،بگ1،بگ2(ببرایبسازگانبکریرب یتب اباخالقب

یونهبهایباخدربضابشاضدب ابسبببآنکابینباضنبیونهبعشقب ازیب

»سرهنگار«،ب ناب اب میبیانستاباند،ب معمولب غالمارب تنهاب اب ناب

» وساببربلببسرهنگ«بناب اب»وبشراببزننگ«بتغددربیایهباند؛ب

امابازبشعربشاعِربهمبعصربمنوچهریبینمیبضا دمبکابعشقب ازیب
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همیشاب ابغالماربنبویهباست:ب

ــری ــمبکـ ــیب خواهـ ــیبهمـ ــرب نفشابفروشـ اگـ

سرهنگ آرب ــفب زل بسندهبستب ــراب نفشاب م

)فرخی،ب1349: 211(

ـــپاه ـــریبس ـــابازبگ ـــریبک ـــمبگ ـــدنبک ـــافبان ـــابمص  

سرهنگ ایب ــویب ش پــرگــریب تــوب مشکدنب ــفب زل

)همار:ب204(

پسبصونتبینستب یتبچندنب اضدب اشد:

ـــوی ـــکب  ـــیبچـــابســـختبند ـــوبیان ـــذبوب وســـابت نبد

سرهنگ لبب برب صدب وساب یوب وب نبدذب ضکیب

قــوسبقــزحبقــوسبوان،بعالــمبفــریوسبوان، 	 	 ●

زب ای پــرب گلوب کــریهب کـــوسبوانب ینیب کبکب

)ص91(

یضوارب ابتصحدحبب یبطب استب اب برابرب همچندنب یبطب اضنب

ی درسیاقی.بسعددبشیریبینبتویدحب»کوسبوان«بینبتعلدقاتب

آونیه:ب

ینبلغت نامه همچوربطبلبمعنیبشدهباست،باماب ابنظربمیبنسدب

وسارب اب
ُ
وساربضابگ

ُ
ینباضنب یتب ابکوسبkows،بمرایفب ابک

معنایبخنداگرب ابکانبنفتاباست،ب ابویژهبکابینبچندبنسخاب اب

جایب»کریهبگلوبپربزب ای«ب»کریهبقفابنبکبضای«بیبطبشدهباستب

کاب ابکوسب ابمعنیبطبلبهدچبمناسبتیبندانی.بکوسار/بگوسارب

ینبچندب یتبازبویس و رامین  ابمعنیبخنداگرب ابکانبنفتاب

 gws′nاست.بیکتربمعدنبینبفرهنگبخویبتلفظبپانتیبواژهبناب

نوشتاباستبوبینبمجمل التواریخ همبآمدهباستبکابکوسارب

)گوسار(ب ابز اربپهلویب ابمعنایبخنداگرباست...بینبحاشیۀب

 حثبگفتنباضنبنکتابندزبخالیبازبفاضدهبنیستبکاب ابنظرب

رَپنب ابمعنایبکاهنارب
َ
میبنسدبواژۀبکئسار/بگوسارب ابکویبوبک

وب سرویگوضیب وظدفۀب کاب ایرانیب وب هندب کهنب آضدنبهایب

چکامابسراضیبآضینیبناببرعهدهبیاشتاباند،ب یبانتباطبنباشد...ب

]چندبانجاعب ابچندبکتاب[بوبشاضدبگوسارب ابواژۀبگاثا/گاتب اب

معنایبسرویبندزبمرتبطب اشد.ب)ص266(

تویدحاتیبکاب ابصونتبخالصابشدهبازبتعلدقاتبایشاربآمد،ب

بینب یتب
ً
همابینمونیبمعنایبکوسار/بگوسارباستبکاباصال

منوچهریبندامده!بوبعجدببآرباستبکابایشاربکوسبناب»مرایف«ب

ضابکدامب کوسار/بگوساربگرفتاباند.ب اضدبپرسیدبینبکدامبمتنب

فرهنگبچندنبچدزیبیضدهبشدهباست؟بکوسبهدچبکجاب ابمعنیب

وبمرایفبکوسار/بگوساربندامدهبوبهمۀباضنبتویدحاتبین انۀب

کوسار/بگوساربایافیبوبحدسیبکابینباضنبمونیبزیهبشده،ب

ناینستباست.

حالب ابتصحدحب یتبمیبپریازم:ب» ای«بکابینبقافدابآمده،ب انیب

اضنجاب ینب قافدابشدهبوب ندزبینبهمدنبقصددهب ابینستیب یضگرب

 یبگماربینستبنیست.بازبطرفیبینبتمامب یتبهایباضنبقصددهب

ـبب ابسبببتلفظب شاعربقافدۀبمدانیبنابنعاضتبکریهبوب»کوس«ب

متفاوتب»و«بینبآربببـبنمیبتواندب ابیضگربقوافیبمدانیباضنب یت،ب

ضعنیب»قوس«بوب»فریوس«،بقافدابشوی.بینبیستنویسبهایبدیوان 

بکهنبترها(بینبجایب
ً
منوچهری،بهمابجاب)چابینبمتأخرهابوبچابینبنسبتا

اضنبکلما،ب»کوشبیان«،ب»کوسبیانی«،ب»کوسبوان«،ب»کوشوان«ب

آمدهباست،بامابینبجنگبکهنب2449بکتا خانۀبمرکزیب)جم( 

یبطب»اوسبوان«بنابمیبتواربیضد.باضنبواژهبتنهابواژهبازبمدارباضنب

واژهبهاستبکابمیبتواندبینباضنب یتب ابعنواربقافدۀبمدانیبقرانب

 گدری.بالبتاب اضدبشباهتبامالضیب»کوس«بوب»اوس«بنابینبنظرب

یاشتبوباضنکابتبدضلبشدرباضنبکلماب اب»کوس«باتفاقبغرضبیب

نیستبوبازباضنبلحاظ،بنایضدهبگرفتنبوبکنانبگذاشتنبهمۀبآرب

یستنویسبهایبیضگربناپذیرفتنیبنخواهدب وی.

 خشبآخربمصراعبندزبینبیستنویسبهایبکهنتربچندنبآمدهب

است:ب»كریبقفابنبکبضاذ«ب)جم(،ب»كریبقفابندلبضای«ب)پا(،ب»وبقفاب

 دلبضای«ب)مل1(،ب»ققا دلب ای«ب)تب(؛بینبیستنویسبهایبمتأخرترب

صونتب»کریبکلوبپربزب ای«ب)مج،بی(بیضدهبمیبشویبکابهمدنبصونِتب

متأخربینبچاپبی درسیاقیبندزبآمده،بولیب ابجهتبتکرانبقافداب

 یبگماربناینستباست.

ینب عضیبیستنویسبهایبجدضدتر،بکاتبارببرایبینستب

بازبنوبسرویهباند؛ب
ً
کریربمعنایبمصراع،بمصراعبیومبنابتقرضبا

بینبحاشیۀبچجبمیبخواندم:ب»ظبکبکبِمرالقیسبوانبکریبِقفاب
ً
مثال

بِکبضای«.بینبپانویسبچاپبیکتربی درسیاقیبندزبآمدهباست:ب
َ
ن

» ابنظرباستایبفروزانفربوباستایبیهخدا،بکبکبُمِریبالقیسبوانب

بِکبضای«.باماب ابهمدنبیبطبپیشنهاییبندزبمشکلب
َ
کریهبِقفابن

قافدۀبمدانیبحلبنمیبشویبوبیستنویسبهابندزباضنبپیشنهایبناب

تأضددبنمیبکنند.ب

بِک«بکابینبتمامبنسخبقدضمبترب ابصونتباصلیبضاب
َ
»ِقفابن

تصحدفبشدهبآمده،ب خشیبازبمطلعبمعلقۀبمشهونبامرءالقیسب

است.بامابچنانچاب االتربندزبگفتابشد،بتنهابکلمابایبکابمناسبب



162

نقد و
بررسی

یدابآ ایضار 
نا

ت
رح یتاحیضو

ات
ر
تحیدحۀ

م و
عحهصیحصتحهبنیرحچون

احۀ
یت

ۀن

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

قافدۀبمدانیباضنب یتباستب»اوسبوان«باستبوب اباحتمالبزضای،ب

مرایبمنوچهریبازب»اوس«،باوسب نبَحَجر،بازبشاعراربجاهلیب

استبکاببسیانبتحتبتأثدربامرءالقیسب ویهبوب ابهمدنبسببب

اوِسبشاعربمیبیاندبکاب»قفاب مانندب ناب منوچهریبکبکبینیب

نبک«ِیبامرءالقیسبناب»ضای«بمیبکند.بکبکبمانندبکسیباستب

کابشعربامرءالقیسبناب»ضایبمیبکند«،بناباضنکاببسراضد:

ــریوسبوان ــمبفـ ــوسبوانبعالـ ــزحبقـ ــوسبقـ قـ

ضای ــبــِک«ب
َ
ن ــاب

َ
»ِقــف کــریب اوسبوانب ینیب کبکب

ــار ــِش[بطاووس ــباِبپی ــابش ــنگرفدنب  ــقاضقبهایب]ش ش 	●

اخگرها ــرب ب ــدهب ــانض قــدــرب  ــایب ــرهبه ــط ق ــســارب ب

)ص80(

 یتبینبچاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب3: 1390(باضنطونباست:

ــار ــاپیشبطاووس ــقبانگدزبپیش ــقاضقبهایبعش ش

اخگرها بــرب ــدهب ــانض قدرب  قــطــرهبهــایب بسارب

مصّححبینبتویدحباضنبتصحدحبقداسیبنوشتاباست:ب

چاب اشانهب اب عشقبانگدزب صفتب نیستب مشخصب ...ب

خصوصدتیبینبشقاضقباست.بگذشتابازباضن،ب»پیشاپیش«بینب

ینبشعرب کابگوضاب پیشاپیشب اضنبمصراعب ابچابمعناست؟ب

ب ابمعنایب
ً
گذشتابندزبکانبرییبنداشتاباست،بامروزهبمعموال

وقوعبامریبپیشبازبامریبیضگر،بضابحرکتبشخصبضابگروهب

ضابچدزیبینبجلِوبیضگریب ابکانبمیبنویبکابهدچبضکبازباضنبیوب

معناب ابمفهومب یتبتناسبیبندانیبوب عددباستب ابمعنایبپیِشب

نوبندزب ابکانبنفتاب اشد.ب)ص228(

اولبآنکابتصحدحبقداسیباصولیبیانی؛بنمیبتواربندمیبازبضکب

مصراعبنابیو انهبسروی،ب دوربآنکابهدچبهمانندیبامالضیبایب اب

یبطبموجویبینبنسخبیاشتاب اشد.ب»شنگرفدنب ابشباِبپیِش«ب

ب
ً
اتفاقا آنکاب یضگرب ندانی.ب پیشاپیش«ب »عشقبانگدزب شباهتیب اب

»پیشاپیش«بینبگذشتابکانبریبیاشتابوب ابمعنیب»جلو«،ب»پیش«ب

وب»مقا ل«ب ویهباست؛ببرایبنموناب»متقا لدن«ب اب»پیشاپیشب

ضکدضگر«بترجمابشدهباستب)نک.بضاحقی،ب1377: 3/ 1306(.بسومب

آنکاباضنجابتشبداب دنبشقاضقبهابوبقطرهبهایبقدِرب انضدهببرباخگرهاب

همب منب ـببکاب »طاووسار«ب وجویب وب ابسببب شاعرب ویهب مرایب

نمیبیانمبچرابینباضنب یتبآمدهبببـبندازیبنیستب یتیبکاب ابهمدنب

صونتبمعنابمیبیهدبناب اب یتبخویساختابایبتغددربیهدم.

نضاحــی کافــونب یلــۀب دضــۀب وانــدنب 	●

است نهارب مشکب شاخگکب یهب وب نافاب یهب

)ص88(

ینبتعلدقاتب)ص252(بآمدهباست:ب»یلا:بیل،بقلب،بیلبمانند،ب

قلببمانند.بحرفبهبپسوندبشباهتباست«.باماب»یلا«بصونتب

یضگریبازبهمارب»یل«بوبینباضنجاب ابمعنیبیلبوبینوربچدزیب

استبوب»ه«بنسانندۀبشباهتبنیست1.بمنوچهریب)1390: 14(بینب

 یتبیضگری،ب»یلا«بنابینببرابرب»تنا«بآونیهباست:

خســـروبتنـــۀبملـــکب ـــویباوبیلـــۀبملـــک

است ــرارب ق معانیب چوب اوب ــرارب ق چوب ملکتب

وباضنب یتبنشاربمیبیهدبکاب»ه«بینبپاضارب»یل«ب ابعنواربپسوندب

اضنب یتب ینب »شاخگک«ب ندزب است.ب نرفتاب کانب شباهتب اب

تصحدفب»شافگک«باستب)نک.بآ ایضار،ب1392: 365-359(.

ــدای ــربازب ام ــیبگد ــتبم ــرمباس ــسبخ نوزیبب 	 	 ●

یای تــوب یایب کــایــزیب ــدهب زمــانــاب ـ یایب

)ص91(

ینبتعلدقاتب)ص263(بآمده:

شاضدبینباصلب»نوزیبخوشبخونم«ب ابمعنایبنوزیبمطبوعبوب

توأمب ابشایخوانیبوبسونچرانی.بچوربکانبریبصفتب»خرم«ب

برایب»نوز«بکانبرییباستبناین.باضنبترکدببینبنسخبمعتبرب

تاریخ بیهقی ندزبآمدهباست:ب»وبندضماربناب خواندبوبمطر اربندزب

 دامدندبوبشراببخونیربگرفتند.بوبالحقبنوزیبسختبخوشب

وبخونمب وی...«.ب اباحتمالبزضایبواوبعطفبالحاقیباست...ب

استایبشفدعیبکدکنیبین انۀبخوشبخونمبنوشتاباست:ب»امروزب

همبینبخراسارباضنبتعبدرب ابمعنیبلذضذبناضجباست«.

»بسبخرم«بهدچبهمانندِیبامالضیبایب اب»خوشبخونم«بندانیبوب

هدچبیستنویسیباضنبپیشنهایبنابتأضددبنمیبکند؛بجدابازباضنب اضدب

پرسیدبکاب»خوشبخوُنم«بینبمصیبت نامۀ عطانبوبتویدحباستایب

شفدعیبین انۀباضنبکلمابچابانتباطیب اباضنب یتبمنوچهریبوب

متنبتاریخ بیهقی یانی؟ب»خونم«بینبتانضخب دهقیبامالبوبضابتلفظب

یضگریبازب»خّرم«باست.ب»نوِزبخرم«بهمبترکدببناینیبنیستب

وبآنقدنبناضجباستبکاب یتبهایبزضاییبنابمیبتوارب ابضایبآونیبکاب

 اب»خرمبآربنوز...«بآغازبشدهب اشند.بهمدنبنمونابازب دهقیببرایب

»یلا«ب ابمعنیبینوربچدزیبهنوزبهمبینبمازندنارب ابکانبمیبنوی. 1.ب
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اثباتبینستیبیبطب»بسبخرمباست«بینب یتبمنوچهریبکافیب

استبوبهمۀبیستنویسبهابندزبهمدنبیبطبنابتأضددبمیبکنند.

انگونبسیاهســتبوبچوبماهباســتبوبعجببنیســت 	 	 ●

است نوارب ــاهب م صفتب سیاهیب کــاب زیـــراب

)ص89( 

مصّححبنوشتاباست:

یکتربی درسیاقیبینبحاشیۀب یتبنوشتاباست:ب»قدمابگفتاباند:ب

َمد«...باماب اباعتقایبمابمفهومبمصراعبمرتبطباستب
َ
القمُربجرمٌبک

 اباعتقایاتباخترشناسانابوباسطونهبهایبکهنبایرانیبوب ابویژهب

 اونهایبزنیشتی.ب ناببربنوشتابهایبشاینواربمهریایب هانبینب

ای داتبزنیشتیباخترارب ابیوبیستۀبهرمزییبوباهرمنیبتقسیمب

اختراِرب ثا تب ستانگارب تقسیمب ندیب اضنب ینب میبشوند.ب

هرمزییباندبوبسیانات...باخترارباهرضمنی...ب)ص254( 

ویبینبحدویب یستبسطربینباضنب انهبتویدحاتیبنامر وطب اب

اضنب یتبازبکتاببپژوهشی در اساطیر ایران میبآونیبوبینبپاضارب

نتدجابمیبگدری:ب» دضنبترتیببشکیب اقیبنمیبماندبکابمنظونبازب

ماهِبنواربکابصفتشبسیاهیباست،بچدزیبنیستبجزبهماربماهب

سیاهبوبسیانبینبتفکرباسطونهبای«ب)ص255(بوبینبپاضاربهمب اب

بندهشبانجاعبمیبیهد؛بانجاعیبناالزمبوبنامر وط.

آنچابیکتربی درسیاقیبآونیهباندبهمب»مرتبطباستب اباعتقایاتب

اخترشناسانابوباسطونهبهایبکهنبایرانی«بوب انهابوب انهابینب

متوربین انۀبسیاهیبماهب)همدنبماهیبکاب االیبسربماست،بناباختریب

اهرضمنی(بسخنبگفتابشدهباست.بازبنظرباخترشناسار،بنونبماهب

 ازتاببنونبخونشیدبوبجرمبآربسیاهباست.ب درونیبینبالتفهیم 

)ص83(بنوشتاباست:ب»ازبغلبۀبنوشناضیببربچشم،بسیاهیبتنب

ینب ناصرخسروب وب کریر«ب جداب نتواندمب کبوییب ازب ماهب

جامع الحکمتین )ص198(ب ابزضباضیبگفتاباست:ب»آربکسبکزبماب

پرسدبکابجرمبماهب ابوقتبکسوفبآفتاببچرابچناربسیاهباست؟ب

گوضدم:بازب هربآنکبننگشبچنارباست«.

ــد ــانب اش ــشبازبکوهس ــابعری ــریب  ــورب نگ چ 	 	 ●

ــان[ب اشد ــم ]ع ســرب ینب عنبرب زب ناب ــوهب ک ونب

)ص92(

مصّححبنوشتاباست:ب

اماب نوسری،ب وب پدچاب معنیب استب اب »خمان«ب نسخب یبطب

همبحروفیبعنبربوبعمانبتصحدحبمابنابتأضددبمیبکند.ب)ص273(

یبطبیستنویسبهابصحدحباستب)ینبصفحۀب105،بینب یتب»قدصرب

]قرا ا[یانتبوبچدپال...«بندزبچندنبتصحدحبنا ابجاضیبصونتبگرفتاباست(.

]مــریویار[ یلب نتانــدب ــاب کــریب 	 ا ِلــیب 	 ●

کند ــوب ت غالدابسایب ب
ِ
ــم خ زلـــِفب آرب کــاب آرب

)ص97(

وب "بریهبیالر"ب نسخب »یبطب آنکاب اشانهب اب ازب پسب مصّححب

"مریهبیالر"باستبکابینبآربصونتب یتبمعنایبسنجددهبایب

ندانی«ب)ص294(ب»مریویار«بنا،بکاب ابصونتبقداسیبینبمتنب

قرانبیایه،باشانهبایب اب»هانوتبوبمانوت،بیوبفرشتابایبکاببرب

اثربانتکاببگناهبناندهبشدند«ب)همانجا(بیانستاباست.

»بریهبیالر«بهماربعاشقاربهستندبوبندازیب ابتصحدحبقداسیب

نیست.بامابآنچابینبآغازب یتبآمدهب اضدبمصحفبکلمۀبیضگریب

 اشد.بینبتمامبیستنویسبهاضیبکابمنبینباختدانبیانمبمصراعباولب

هدچب ینب بریهبیالر«.ب یلب نداندب اب کریب » لبلیب است:ب چندنب

یستنویسیبازبهفتایوچندبیستنویسبکابتابکنوربیضدهبام،ب» ا لی«ب

وب»مریهبیالر«بندامده1،بجزبینبچاپبی درسیاقیبکابشیریبندزب

 ابتبعدتبازباوباضنبیبطبنابینبچاپبخویبآونیهبوبضکبتصحدحب

قداسیبنا ابجابنابندزب داربافزویهباست.

صونتبینستب یتبچندنباست:

بـــریهبیالر یلب ندانـــدب ـــاب کـــریب  لبلـــیب

ــوبکند ت ــمبغــالــدــابســایب آربزلــفبخ ــکــاب آن

» لبلی«بپدالۀبشراببوبمجازبازبخویبشرابباستبوب»نداندبکری«ب

یلب نمیبتواندب اب شرابب معنایب یت:ب نمیبتواندب کند.ب ضعنی:ب

بتوبمیبکند.
ِ
عاشقاربآربکانیبناب کندبکابزلفبغالدابساِیبخم

ــاف ــنار[بنوزبمص ــابس ــانزب]  ــتبمب ــرب یس جگ 	 	 ●

ــرایبتــوبکند ــگ ــت ــتبنِشبیس ــس ــی ــزۀب  ــد ن

)ص97(

ینبچاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 27(  ابجایب» ابسنار«،ب

»ستدر«بآمدهباست.ب» ابسنار«بتصحدحبقداسیبشیریباست.ب

ویبینبتویدحباضنبتغددربنوشتاباست:ب

ینبنسخب»جگرب یستبمبانزبستدر«بیبطبشدهبکاب یبگمارب

هبیستنویسیبکابیکتربی درسیاقیبینباختدانبیاشتاباند،بهمابجا،بجزبضکب
َ
ینبچندی 1.ب

یستنویس،ب» لبلی«،ب» لبل«بوب»پلپل«بآمدهباستب)نک.بمنوچهری،ب1390: 28،بپانویس6(.
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مصّحفباستبوبفاقدبشیواضی.بآنچاب ابشعربمنوچهریبانجبوب

ازب اوب منحصرب ابفریب وب توصدفبهایبجاربیانب میبیهد،ب اعتبانب

طبدعتباست،بناباضنگونابمداضحباغراقبآمدز؛بمیبگوضدبندزۀبمسعویب

جگرب یستبمبانزبناب ابسناربمیبکند:ب اباضنبتوصدفبمیبشویبندزۀب

مسعویبغزنویبناب ابعنوارببزنگبترضنبسیخبجگربینبتانضخبصنفب

جگرکیبیانستبوبینبفهرستبگدنسب ابثبتبنساند! )ص296(

ب»شیوا«ست.
ً
بینستبوباتفاقا

ً
 یتب دوربتصحدحبقداسیبکامال

گــربهمــیبخواهــیب نشســتب] ــاب گمــاز[بنشــین 	 	 ●

تاز خو ارب ســویب آنیب اب تاختنب همیب ونب

)ص110(

یبطبتمامبنسخب»ملکبوانبنشین«باستبوبهدچبایراییبندانی.ب

مصححبینبتوجدابتصحدحبقداسیبخویبنوشتاباست:ب

یبطبنسخب»ملکوانبنشین«باستبکابتوصدابایباستبنا جابوب

 یبمعنی.ب یبگمارب»ملکوان«بمصّحفب» اب گماز«باست...ببب

»نشستن«بینبشعربگذشتابمعنایببرباسببنشستنبندزبیانیب

وبازباضنبنظربینب یتب ابتاختنبتناسببیانی...ب)ص356( 

وب ندانیب »ملکوان«ب ظاهریبایب اب همانندیب هدچب » اب گماز«ب

»توصدۀ«بشاعرب»نا جابوب یبمعنی«بنیستبوب ازبهمبینبایبب

فانسیبهمانندبآربنابمیبتواربضافتبوبلزومیبندانیبکابمصّححب یتب

ناب ابسلدقۀبخویب ازسراضیبکند.

ندکــوار آفتــابب ایب زنجدرجعــدب ایب ــتب 	 	 ●

]فایوسبار[ قامتب یانیب خونشیدب طلعتب

)ص125(

قامتب آمده:ب نسخب تمامب ینب کاب استب همارب ینستب صونتب

فریوسیار.بگرایشبمصححب ابکهنبکریربکلماتبوبآونیربکلماتب

پهلویبوبحتیبواژهبهایببرساختابازبکلماتبپهلویبینبجایبجایب

متنبیضدهبمیبشوی؛ب یتب االبضکیبازباضنبموانیباست.ب

ــوی ــعبش ــوبناف ــحبت ــابگاهبصل ــرب  ــۀ[بیای ]یول 	 	 ●

ــاهبخشمبتــوبیــایــربشوی ــابگ یولـــتبنــافــعب 

)ص100(

بینستباستبوبیبطبتمامبنسخب
ً
اصلب»یولت«باستبکابکامال

مؤضدبآرباست.بمصححبین انۀباضنبتصحدحبقداسیبگفتاباست:

زضاربنسار.بیبطبنسخب»یولتب توفارب وب یولۀبیایر:بگری ایب

یایر«باستبکابمعنایبمناسبیبندانی.بواژۀب»یولاب ای«ب ابمعنایب

ریبوبخاکبانگدزبینبجملابایبازبتاریخ جهانگشا همب
َ
گری ایِبگ

آمدهباست...بینب یتبمدارب»یولۀبیایر«بوب»یولتبنافع«بموازناب

وبتقا لباست.بگوضابیولاب ایبگویشیباستبازب»یونهب ای«ب اب

تبدضلب»ن«ب اب»ل«بکابازبتبدضلبهایبناضجباستبوبینبلغت نامه 

ذضلب»ن«بنمونابهایبآربآمدهباست.ب)ص307(

ب»معنایبمناسبی«بیانی.بینب
ً
همانطونبکابگفتابشد،ب یتباتفاقا

دیوان منوچهریبتکرانبآنقدنبناضجباستبکاباگرب خواهدمبینب

تصحدحباضنبدیوان  ابسبکبشاعربپاضبندب اشیم،ب اضدب یتبهاضیب

کابکلماتبتکرانیبیانندبنابپذیرفتنیبترب داندم.بپسبندازیب اب

واژهببببـب اضنب تکرانب ازب پرهدزب ـببببرایب »یولا«ب »یولت«ب اب تغددرب

ینب نافع«ب »یولتب وب اولب مصراعب ینب »یولتبیایر«ب نیست.ب

مصراعبیومبینبتقا لب ابهمبقرانبگرفتاباند.

  

مصححبینبموانیببسیانبیضگرب ابگشایهبیستیب ابتصحدحبقداسیب

یستبزیهباست،ب دورباضنکابشباهتیب دنبصونتباصلبوبصونتب

تصحدحبشدهبوجویبیاشتاب اشد.بینبیضگربموانیبهمبکانبازبهمارب

قرانباستبکابگفتابشدبوبپریاختنب ابضکبضکبآنهابنوضیبندانی.

ب.ح

چندبمونیبزیربنمونابهاضیبهستندبازبگزضنشبهایبذوقِیبمصححب

ینبیبطب عضیبنسخاب دلبها،بآربهمبینب یتبهاضیبکابصونتب

اصلیبآنهاب یبایرایبوبینستباستبوباکثربنزیضکب ابتمامبنسخب

هماربیبطباصلیبنابتأضددبمیبکنند:

گــربجهــدبجهــویارب ُــدبینبکشــتنبعیســی 	 	 ●

است ــرارب ق اهــلب هماب قصدب ــنب اض کشتنب ینب

)ص89(

)ص256(  تعلدقاتب ینب برمیبگریی.ب انگونب ینب یتب اب »اضن«ب

میبخواندم:ب»متنب]=بجهدبجهویار[بمستندب ابضکبنسخاباست،ب

ـببجزبضکبنسخابکابنامبوب  قدا:بقصدبجهویار«.بیبطبتمامبنسخب

اعتبانبآربنابنمیبیاندمببببـب»قصدبجهویار«باستبوبمعلومبنیستب

چرابمصححب اباضنبانتخاببیستبزیهباست!ب»قصد«بینباضنجاب

بمعنایبینستبوبنوشنیبیانی.ب
ً
 ابمعنیب»قصدب د«بآمدهبوبکامال

شــاخبگلبازب ــایبکــریهبگــریربچــوربچنــگ 	 	 ●

نَصـــدب
َ
ا نـــاالرب گشتاب ــاخب شـ ــرب ب ــارب ــرغ م

)ص94(
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مصراعبیومبینبچاپبی درسیاقیب)منوچهری،ب1390: 22( چندنب

است:ب»مرغارببربشاخبگشتابناالربازبصد«.بشیریبینبتعلدقاتب

اضنب یتبآونیهباست:ب

متنب]=بناالربانصد[بمستندب ابضکبنسخاباست.بیبطب قدۀب

نسخب»ازصد«بوبنسخاب دلب»انحد«بوب»ازحد«باست،باماب یتب

یبشیر،بز اربشناسب
ّ
ی
َ
 داربصونتبمعنایبینستیبندانی...با

معروف،بواژۀبنصدبنابکابینبز اربعر یب ابمعنایبمقامباولبازب

پریهبهابآمدهباست،بمعربب»ناست«بفانسیبمیبیاند...ب ابگمارب

پریهبها(باستبکاب اضنب یتب»انصد«ب)=ب مابواژۀبینستبینب

منوچهریبازبهمدنبنیشۀب»نصد«بگرفتاباست.ب)ص280(

اماب»انصد«بینبهدچبمتنبفانسیبوبعر یبایب اباضنبمعنابندامدهبوب

برساختۀبمصححباست.بینبتمامبنسخب)جزبیستنویسیبکابمصححب

نشانیبآربنابذکربنکریه(ب ابجایباضنبکلما،ب»ازبصد«بآمدهبکابینستب

وب منعب وب »اعراضب وب ابمعنیب عر یب واژهبایب «ب
ّ
»صد است.ب

 ازیاشتن«باست.بمرغارببربشاخبازبیونیبکریربمعشوقبناالرب

هستند.باضنبواژهبینبدیوان منوچهریبواژۀبغرضبیبنیستبوبشاعرب

ینب یتیبیضگربندزبآربناب ابکانببریهباست:

ـــب ـــابحبی ـــاب  ـــیبک ـــریهبحبیب ـــوربنب ـــیدبچ خونش

صدب وی وب جنگب گهیب وب صلحب وب وصلب گاهیشب

)منوچهری،ب1390: 29(

 اضدبتوجابیاشتبکابیبطبمنتخببایشارب)انصد(بهمارب»ازبصد«ب

استبکاب یبنقطابنوشتابشدهبوبیبطبمتفاوتیبنیست.بینواقعب

میبشویبگفتبکابمصححبیبطب»تمامبنسخ«بنابنایضدهبگرفتاباست.

ج.

مصححبگاهبینباستفایهبازب عضیبشواهد،بتویدحاتیبمغالطابآمدزب

بقداسِیبانجامبگرفتاب
ِ
میبیهدبوبنتدجابایبمیبگدریبکاب ابنفعبتصحدح

ینبمتنبوبضابتویدحاتیباستبکابینبتعلدقاتبخویبآونیه،بامابآرب

تنهاب وب نیستندب انجامبگرفتاب ب
ِ
تصحدح آرب مؤضّدب ینواقعب شواهدب

بمونیب حثبنابینببربیانند.بیضدرباضنبشواهدب
ِ
عناصریبازبمویوع

ممکنباستبخوانندۀبشتاببزیهبضابکمبحوصلابناب اباضنب اونب

برساندبکابمطلبباثباتبشدهباست،باماباضنطونبنیست.بینباضنجاب

 ابچندبنموناببسندهبمیبکنم:

زمدنبمحــراببیاوویباســتبازببسبســبزه،بپندانی 	 	 ●

حنجرهاب یاوویب چورب شاخب برب مرغکارب گشایهب

)ص81(

مصححبوجابشباِبتشبداِب ابکانبنفتابینب یتبناب»پربنقشبوب

نگان«ب ویربمحراببیاوویبپدامبربیانستابوبگفتاباست:ب

ینبقرآربندزب ابمحراببیاوویباشانهبشده...بوبندزبازبنقشبوب

نگانهاضیبکاببرایبسلدماربفرزندبیاوویبساختابشده،بسخنب

نفتاباست:ب»برایباوبهرچابمیبخواستبازبمحراببهابوبنقشب

وبنگانهابوبکاسابهایببزنگبآ داربگوربوبیضگداربهایباستوانبوب

نامب جاضیب اب همب مسجداالقصیب ینب میبساختند...ب پابرجاب

محراببیاوویب ویهباستبکابناصرخسروبینبسفرنامۀبخویب

)ص40(بازبآربضایبکریهباست.ب)ص230(

ینبترجمۀبآضۀبقرآر،ب»نقشبوبنگانها«بهدچبن طیب ابمحراببیاویب

ندانیبوبنقِشبنحوِیب»نقشبوبنگان«بینباضنبجملابهمچوربنقشب

»کاسابوبیضگدار«باستبوباگربنقشبوبنگانبمنسوبب ابمحرابب

 اشد،بکاسابوبیضگداربهمب ابمحرابببرمیبگریی.بمنوچهریبینب

اضنب یتبزمدنبنا،ب ابسببببسیانِیبسبزهبایبکاببربآربنوضدده،ب اب

ب اضدباشانهبیاشتاب اشدب اب
ً
»محراببیاوی«بهمانندبکریهبوبظاهرا

نواضتیبکابینبتاریخ نامۀ طبریبهمبین انۀبیاویبپدامبربآمدهباست:

بیاوی...بازبخدایبعزوجلبعفوبوبآمرزشبخواستبوبچهلب

مگرب ابگاهب برنداشت،ب سرب وب سجدهب ماندب اندنب شباربنوزب

اندنب گداهب تاب محرابب اندنب همیبگریستب وب حاجت.ب

سجدهبگاهشببرنستبچنانکاباگربسجویبکرییبسرشباندنب

مداربگداهبناپدضدبشدی.ب) لعمی،ب1380: 1/ 407(

خرمــنبزبمــرغبگرســنابخالــیبکجــاب ــوی 	 	 ●

ــانبخرمنی ــوب ـ ت ــاب گــرســن ــارب ــک ــرغ م ــاب م

)ص166(

مصححبینبتویدحب خشبآخرب یتبنوشتاباست:ب

چندنبمیبنماضدب» ان«بنابکابپیشبازبنامبخدابینبکلماتیبمانندب» انب

خداضا«بوب» انبالها«ب ابکانبمیبنویب ابتنهاضیب ابمعنیب»خداوندب

وبصاحب«ب ابکانببریهب اشد.ب اباضنبترتیبب» اِنبخرمن«ب اب

شعرب ینب است.ب خرمنب صاحبب وب خرمنب خداوندب معنایب

منوچهریبچندضنبمونیبین انۀبممدوحبصفِتب» انخدا«ب ابکانب

نفتا...بتعبدرب»یانایبخرمن«بضابخداوندبخرمنبینب یتبهایبزیرب

ازبحافظبوبسعدیبندزبآمدهباست...ب)ص600-599(

ویبیوب یتبازباضنبیوبشاعربناب ابعنواربشاهدیببرایبحدسبخویب

میبآونیبکابینبهدچبکدامب» انبخرمن«بندامدهباستبوبهمانطونب

کابخویبگفتا،ب»خداوندبخرمن«بوب»یانایبخرمن«بینباضنبیوب

ایشاربنمیبکند.ب  یتبیضدهبمیبشویبوبهدچبکمکیب ابحدسب
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 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

بناینستب
ً
حدسیبکابایشاربین انۀب» انبخرمن«بزیهباندبکامال

استبوبینبمتوربهدچبشاهدیببرایبآربوجویبندانی.بمعنایب» انب

خرمن«،ب»ثمربخرمن«باستبوبندازیب ابساختنبمعنایبجدضدب

برایباضنبواژهبنیست.ب

چوحیع

ب آ ایضـار،بنایداب)1394(.ب»سـخنیبچندبین ـانۀبیضواربمنوچهریبـ

یامغانـیب ـابتصحدـحبحبیـببضغماضی«.بگـزارش میـراث،بیونۀب

یوم،بس9،بشب5-6ب)پداپیب72-73(:بص107-103.

ب ــــــــــــب)1392(.ب»معنایبگمبشـدهبایبازبشـافا/بشـیافبـ

ینبمتـوربفانسـی«.بنامـۀ فرهنگسـتان،بیونۀب5-6،بش6-5: 

ص359 -365.

ب آلبیاویب←بمنوچهری،ب1392ب)مقدما(.ـ

ب المرقـاة.ب ابکوشـشبـ )1346(.ب نطنـزی،ب دضعبالزمـارب ایضـبب

سیدجعفربسجایی.بتهرار:ب ندایبفرهنگبایرار.

ب اسـدیبطوسـی،با ومنصـونبعلیب ـنباحمـدب)1365(.بلغـت ـ

فـرس]؛[بلغـت دری.ب ابکوشـشبفتـحبهللابمجتباضی،بعلیباشـرفب

صایقی.بتهرار:بخوانزمی.

ب امدرمعـزی،بمحمد ـنبعبدالملـکبنیشـا ونیب)1318(.بدیوان.بـ

 ابکوششبعباسباقبالبآشتدانی.بتهرار:بکتا فروشیباسالمدا.

ب  لعمـی،با وعلـیبمحمد ـنبمحمـدب)1380(.بتاریخ نامۀ طبری. ـ

 ابکوشـشبمحمـدبنوشـن.بمجلـدباولبتـابسـوم،بچاپبسـومبوب

مجلدبچهانمبوبپنجم،بچاپبیوم.بتهرار:بسروش.

ب  درونـی،با ونضحـاربمحمد ـنباحمـدب)1352،بتانضـخبمقدمـا(.بـ

التفهیـم ألوائـل صناعـة التنجیـم.ب ابکوشـشبجاللبالدضـنب

هماضی.بتهرار:بانجمنبآثانبملی.

ب ترجمـۀبتفسـیربطبـریب)1339-1343(.ب ابکوشـشبحبیـببـ

ضغماضی.بتهرار:بیانشگاهبتهرار.

حدودالعالـم مـن المشـرق الی المغـربب)1340(.ب ابکوشـشب ـ

منوچهربستویه.بتهرار:بیانشگاهبتهرار.

ب دیـوان.بـ )1368(.ب افضلبالدضـنب دضـلب شـروانی،ب خاقانـیب

 ابکوششبیداءبالدضنبسجایی.بتهرار،بزوان.

ب خدامبنیشـا ونی،بعمر نبابراهدمب]منسـوبب ـا[ب)1312،بتانضخبـ

تهـرار:ب مدنـوی.ب مجتبـیب نوروزنامـه.ب ابکوشـشب مقدمـا(.ب

کتا خانۀبکاوه.

ب یقدقـیبطوسـی،با ومنصـونبمحمد ـنباحمـدب)1373(.بدیوان .بـ

 ابکوششبمحمدجوایبشرضعت.بتهرار:باساطدر.

ب سـناضیبغزنـوی،با والمجـدبمجدوی ـنبآیمب)1341(.بدیـوان. ـ

 ابکوششبمحمدتقیبمدنسبنیوی.بتهرار:با نبسینا.

ب شـمسبقیسبنازیب)1335،بتانضخبمقدمـا(.ببالمعجم فی معاییر ـ

االشـعارالعجم.ب ابکوشـشبمحمدبقزوضنیبوبمحمدتقیبمدنسب

نیوی.بتهرار:بیانشگاهبتهرار.ب

ب شیریب←بمنوچهری،ب1395ب)مقدما(.ـ

ب صایقی،بعلیباشـرفب)1381(.ب»اشـعانبتـازهبایبازبمنوچهری«.بـ

نشر دانش،بش78:بص23-18.

ب ــــــــــــب)1381(.ب»چندب یتبتـازهبازبمنوچهریبوب عضیبـ

نکاتبیضگر«.بنامۀ فرهنگستان،بش20:بص64-38.

ب عدـدگاهبطرقبـابای،بوحدـدب)1393(.ب»اهمدـتبتلفـظببرخیبازبـ

واژهبهـابینبتصحدـحب یتبهاضـیبازبشـاهناما«.بگـزارش میراث،بب

شب62-63:بص54-45.

ب فرخیبسیسـتانی،با والحسـنبعلیب ـنبجولـوغب)1349(.بدیوان. ـ

 ابکوششبمحمدبی درسیاقی.بتهرار:بزوان.

ب فریوسـی،با والقاسـمبمنصون ـنبحسـنب)1386(.بشـاهنامه.بـ

 ابکوشـشبجـاللبخالقـیبمطلـق.بتهـرار:بمرکـزبیائرةبالمعانفب

بزنگباسالمی.

ب ـی،بمحمدجعفرب]زیـربنظـر[ب)1377(.بفرهنگنامـۀ قرآنی.بـ
ّ
ضاحق

مشهد:ب نگاهبپژوهشبهایباسالمیبآستاربقدسبنیوی.

ب کسـاضیبمروزیب)1383(.بکسـایی مروزی )زندگی، اندیشه، و ـ

شعر او(.ب ابکوششبمحمدامدنبنضاحی.بتهرار:بعلمی.

ب دیـوان.بـ )1392(.ب حفـصب احمد ـنب یامغانـی،ب منوچهـریب

 ابتصحدـحبحبیـببضغماضـی.ب ابکوشـشبوب ـابمقدمۀبسـیّدبعلیب

آلبیاوی.بتهرار:ب ندایبموقوفاتبافشان.

ب محمـدبـ سـیّدب دیـوان.ب ابکوشـشب )1390(.ب ــــــــــــب

ی درسیاقی.بتهرار:بزوان.

ب ــــــــــــبب)1395(.بدیـوان.ب ابکوشـشبسـعددبشـیری.ببـ

تهرار:بنگاه.

ب ناصرخسـرو،با ومعدـنبناصر ـنبخسـروبقبایضانـیب)1332(.بـ

جامع الحکمتیـن.ب ابکوشـشبهنـریبکر دـنبوبمحمـدبمعدـن.ب

تهرار:بقسمتبایراربشناسیبانستدتوبایراربوبفرانسا.


