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چاغماد نرهچ نمس.ندیوان منوچهری دامغانی.ناوند ۀرانرد دن

چۀنی ّبنعلسنآلنرهور.نداده :نانرنرن
ّ
خ ینخس.ناونکغششنونچقب

چغقغفنتنرکتدنچۀیغرنهفشنی،ن1392.

پ شگفتنی

تابکنوربچندضنبچاپبازبدیوان منوچهریبینبایراربوبخانجبازب

ایرارب ابطبعبنسیدهباست؛بنخستدنبکسیبکاب ابجدب اباضنبکانب

اهتمامبونزضده،بنیاقلیبخاربهداضتبطبرستانیباستبکاببرب

اساسبیستنویسبهاضیبکابینباختدانبیاشتاب ابگریآونیباشعانب

ضازضدهباستبوب یامغانیبیستب منوچهریب دیوان  وبتصحدحب

بینبسالب1285قبنسخابایبازبآربناب ابهمراهبمقدمابایبکاب
ً
ظاهرا

بربآربنگاشتاب ویه،ب ابخطبعباسعلیبتفرشی،ب ابصونتبسنگیب

 ابچاپبنساندهباست.بپسبازبآربچندضنبچاپبسنگیبیضگرب

ندزبینبتهرارب ابطبعبنسیدبکابهمگیبمقدمۀبهداضتببربدیوانبناب

ینببربیاشتند؛بچاپبهایب1295ق،ب1297ق،بوب1301ق.بندزب

چاپب1303ق/ب1886مبکازضمدرسکِیبخاونشناسبینبپانیسب

ینبریانندۀبهمدنبمقدمابازبهداضتباست.

افزورببرباضنهابچاپبهایبیضگریبازبیضواربمنوچهریبینب

تهرارب ابطبعبنسیدهباستبکابمهمبترضنبآنهابچاپبمحمدحسینب

نهاوندیب)ینب1318ش(،بچاپبیکتربمحمدبی درسیاقیب)چاپباول:ب

تصحدحب 1387ش(،ب )ینب زنجانیب براتب یکترب چاپب 1326ش(،ب

کوششب چاپب اب 1325ش،ب کان:ب )پاضارب ضغماضیب حبیبب شاینوارب

آلبیاووی:ب1392ش(بوبتصحدحبسعددبشیریب)ینب1395ش(باست.

  

اضنبنوشتابمعرفیبوبنقدبدیوان منوچهری دامغانی  ابتصحدحب

حبیببضغماضیباستبکابینبسالب1392ب» ابکوششبوبمقدمۀ«ب

سیدعلیبآلبیاویبتوسطبانتشاناتب ندایبموقوفاتبمحمویبافشانب

 ابچاپبنسیدهباست.بامابجزبمعرفیبکلیباثر،بکوششبنگانندهب

بربآرباستبکاب ابسنجشبنوشبکانبمصححبوبگریآونندهبینباضنب

اثربتوجابیاشتاب اشدبوب ابهدچبنویببربآربنیستبتاب ابیاونیبینب

مونیبینستیبضابناینستیبیبطبا داتب پریازی؛بچا،باشکاالتب

متنیباضنبتصحدحب ابحدیباستبکابینبجستانبمستقلبمفصلیب

 اضدب داربپریاخت.

تصحدحبیضواربتوسطبشاینواربضغماضیبینب1325شب اب

یضوارب اب چاپب ازب پسب ایشارب ب
ً
ظاهرا اماب نسیدهب وی،ب پاضارب

متنب چاپب ازب 1326ش،ب ینب ی درسیاقیب یکترب تصحدحب

تصحدحبشدۀبخویبمنصرفبگشتاباند؛بتاباضنکابپسبازبچندبیهب

سالبآقایبآلبیاویبآربتصحدحبناب ابهمراهبمقا لۀبیوبیستنویسب

یضگرب ابچاپبنساندند.

دغضرۀسنرینچعدفسنهخننهثدنونمقب نبدنآ 

آقایب ازب نخستدنب مقدمۀب است؛ب مقدماب یوب یانایب اضنبچاپب

آلبیاویباستبوبمقدمۀبیضگرب ابطبعبازبشاینواربحبیببضغماضی.ب

ینبمقدمۀبنخستدن،بآلبیاویبیمنبتویدحاتیبکوتاهبوبگزضدهبینب

نیهضرونآانرخن 

بیانشجویبیکتریبز اربوبای داتبفانسیبپژوهشگاهبعلومبانسانیبوبمطالعاتبفرهنگی
Razie.abadian@yahoo.com

نییاسنمابنریانیح
نرخغه نچاغماد نرهچ نمس
اوند ۀرانرد دنخ ینخس
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مونیبزندگیبمنوچهری،بتویدحاتیبینبمونیب»نسخابهایبخطیب

یضواربمنوچهری«بوب»چاپبهایبیضواربمنوچهری«بوبازبجملاب

تصحدحبحبیببضغماضیبآونیهباست.بینب خشب»نسخابهایب

125ب برب » الغب وجویب ازب نویسندهب منوچهری«،ب یضوارب خطیب

نسخا«بازبیضوار منوچهریبینبکتا خانابهایبیاخلبوبخانجبازب

ایراربخبربیایهباستب)منوچهری،ب1392:ب8(.ب ابنوشتۀباو،ب»همگیب

]یستنویسبهایببرجایبماندهبازبیضواربمنوچهری[بمتعلقب ابقررب

12بوب13بهجریباستبوبفقطبضکیبیوبنسخۀبآربینبقررب11ب

کتا تبشدهباست«ب)همار:ب7(.ب ابهمدنبسبببویب ابمعرفیب

کوتاهبسابیستنویسبکهنبتربازباضنبیضواربپریاختاباست.

یستنویسباول،بیستنویسبشمانۀب4669ببکتا خانۀبمرکزیب

یانشگاهبتهرارباست،ب ابتانضخبکتا تب1010ق.ب اباضنکاباضنب

یستنویسبکهنبترضنبیستنویسیباستبکابینباضنبچاپب دارب

اشانهبشدهبوبنابضغماضیبوبنابیکتربی درسیاقیبهدچبکدامبینبتصحدحب

خویبازبآرب هرهبنبریهباند،بوب ابآنکابیستدا یب دارببسیانبآسارباست،ب

آلبیاویبازبآرباستفایهبایبنکریهبوبتنهاب ابجملۀب»نگانندهبتابکنورب

موفقب ابیضدرباضنبیستنویسبنشدهباست«ب)همار:ب8(ببسندهبکریهب

استبوببرایبآنکا،ب ابگفتۀبخوی،ب»تابحدیبآرب)چاپبشاینوارب

ضغماضی(بنابکاملبکریهب اشد«ب)همار:ب14(بیوبیستنویسبنابچندارب

انزشمندبموجویبینبکتا خانۀبیایرةبالمعانفببزنگباسالمیبناب

مقا لابکریهبوب ابیستنویسبهایباضنبتصحدحبافزویهباست.

یومدنبیستنویسبازبقدضمبترضنبیستنویسبهایبموجویبازب

5004بب شمانۀب یستنویسب آلبیاوی(،ب نوشتۀب ) اب منوچهریب یضوارب

کتا خانۀبملکباستبکابحبیببضغماضیبینبتصححدحبخویبازب

آرب هرهببریهباست.بتانضخبکتا تباضنبنسخاب»شهربن دعباالولب

ضغماضیب کاب میب اشدب 1011ق(ب )=ب الف«ب وب احدیبعشرب سنۀب

 ابینستیب اباضنبتانضخباشانهبکریهباستب)نک.بهمار:ب27،بپانویس(؛ب

امابآلبیاویب یبتوجاب ابانجامۀباضنبیستنویسبوبحتیبتویدحب

ب اباعتمایب ابنوشتۀبفهرستبنگانارب
ً
ضغماضیبینبهمدنبچاپ،بظاهرا

کابینباضنبزمدنابیچانباشتباهبشدهباند،بتانضخب1015قبناببرایب

کتا تبآربذکربکریهباستب)همار:ب8(.

یستنویسبسومبیستنویسیب ابتانضخبکتا تب1051قباستبکاب

شاینواربضغماضیباستفایهبایبازبآربنکریه،بباماببیکتربی درسیاقیبازب

ب ابنامباختصانیب»عد«ب هرهببریهباست.ب
ً
آربینبچاپبخویبظاهرا

 اباضنبحالبینبنوندب»کامل«بشدربتصحدحبمرحومبضغماضی،بازب

بعلتباضنب
ً
اضنبیستنویسبندزبهدچباستفایهبایبنشدهباست.بظاهرا

گریآونیندهب اگرچاب یستنویسب اشد.ب اضنب گمبشدرب امرب اضدب

اشانهبایب ابنبویباضنبیستنویسبینبحالبحایربنکریه،بامابازب

بینبکتا خانۀبیهخدابنگهدانیبمیبشوی«ب)همانجا(ب
ً
جملۀب»ظاهرا

میبتواربینضافتبکابایشارب اباضنبیستنویسبیستبندافتاباست.

ویبینبپاضارباضنب خش،ب ابچهانبیستنویسبموجویبینب

تانضخبهایب اسالمیب اب بزنگب یایرةبالمعانفب مرکزب کتا خانۀب

کتا تب1260،ب1264،ب1271بوب1275قباشانهبکریهبوبینبآخرب

نوشتاباست:ب

ینب یایرةبالمعانفب ینب موجویب یستنویسبهایب ازب نسخاب یوب

تصحدحبیضواربحایربمونیباستفایهبقرانبگرفتابکابینباضنجاب اب

تفصدلب یشتربمعرفیبمیبشوند.ب)همار:ب10-9(

امابیوبیستنویسیبکابایشاربمعرفیبکریهبوبینبتصحدحب ابکانب

بریهباند،بیوبتصحدحب ابتانضخبهایبکتا تبمتأخرترباست؛باگرچاب

اضنبتأخربحدویب8بتاب15بسالباست،بامابپرسشیبکابپیشبمیبآضدب

اضنباستبکابچراباضنبیوبیستنویسبازبمدارباضنبچهانبیستنویسب

برگزضدهبشدهباند؟بنویسندهبهدچبتویدحیبینب ابببرتریباضنبیوب

یستنویسبنسبتب ابآربیوِیبیضگربنداونیهباست.بجزباضن،بایرایب

بچراب
ً
یضگریبکابمیبتوارببرباضنبکانبوانیبکریباضنباستبکاباصال

ازبمدارب» الغببرب125بنسخۀ«بموجویبازبیضواربمنوچهری،ب اباضنب

چهانبیستنویسبتوجابشدهباستبوبچرابیستنویسبهایبمعتبرترب

ضاب ابقدمتب یشتربمونیبتوجابقرانبنگرفتاباند؟بآضابعلتباضنبامرب

چدزیبجزبیسترسیبآساربگریآونندهب اباضنبیوبیستنویسب ویهب

است؟بمقا لۀباضنبیوبیستنویسبوبافزویربآرب ابچاپبضغماضیبآضاب

بربانزشبکانبضغماضیبافزویهباست؟بشاضدب هتربآربمیب ویبکاب

گریآونندهبنسخبمونیباستفایۀبمصححبنابمیبضافتبوب ابگزانشب

کاملبوبیقدقباختالفبنسخبینباضنباثربمیبپریاختبوبازباضنب

لحاظبکانبایشاربنابانزشمندتربوبسویمندتربمیبساخت،بوبضاب

یستبکمب دبنمیب ویباگرباختالفاتبیبطب هترضنبچاپبموجویب

ازباضنبیضوار،بضعنیبچاپبیکتربی درسیاقیبناب اباضنباثربمیبافزوی.

ینبپاضاِرب خشب»نسخابهایبخطیبیضواربمنوچهری«بینب

مونیبناینستِیبانتسابب4بشعرب ابمنوچهریبمیبخواندمب»طبقب

تحقدقبیکتربی درسیاقی«باضنباشعانبازبشاعراربیضگریباستب

)همار:ب10-11(.بامابطبقبنوشتۀبخویبیکتربی درسیاقی،بتحقدقب

پدراموربسابشعربازبمدارباضنب4بشعر،بتوسطبیکتربمعدن،بشاینوارب
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ملکبالشعراب هانبوبنیابقلیبخاربهداضتبانجامبگرفتابوبایشارب

ینب خشب»شعرهایبمنسوبب ابمنوچهریبیامغانی«بینبچاپب

خوی،ب ابذکربمنبع،بناقلبتحقدقاتباضنبافرایب ویهباستب)نک.ب

منوچهری،ب1381:ب215-216(.بینبمونیبضکبشعربیضگرب) ابمطلع:بایب

پدکربمنونبمحرونبخوربچکار(ب اضدبگفتبکاباگرچابیکتربی درسیاقیب

اشانهبایب ابمنبعبخویبنکریهباند،بینببسیانیبازبیستنویسبهایب

یضواربمنوچهریبوبندزبینبچندضنبیستنویسبمونیباستفایۀبایشار،ب

ینبحاشیۀببرگبها،ب ابقلمبافرایبمختلفبنوشتابشدهباستبکاب

قصددهبازبآِربخواجویبکرمانیباستبوبنابمنوچهری،بوب یبگمارب

اضنبکشفبتوسطبیکتربی درسیاقیبصونتبنگرفتاباستب)برایب

نمونابنک.بتویدحاتبملکبالشعرایب هانبینبحاشیۀببرگب121بازبیستنویسب

شمانۀب2674/2بکتا خانۀبمجلس(.

ینبمقدمۀبیضگربکاب ابقلمبخویبضغماضیباست،بینبمونیبزندگیب

وب اخالقب ندزب وب اوب زایگاهب وب لقبب کنیت،ب نام،ب وب منوچهریب

معلوماتش،باطالعاتیببرگرفتابازبمنا عبکهنبتربوبضاباشعانبویب

آمدهباست.بینبهمدنبمقدمابضغماضیبتویدحبیایهباستبکابینب

تصحدحباضنباثربجزبیستنویسبهایبچاپیبازبیضواربمنوچهریب

ازبسابیستنویسبخطیبهمب هرهببریهباست.بامابمتأسفاناب ابهدچب

ضکبازبآنهاب ابصونتبیقدق،بآنطونبکاب ابناحتیبقا لبشناساضیب

 اشند،باشانهبنشدهباست.باشکالبیضگریبکاب ابکانبضغماضیب

میبتواربگرفتباضنباستبکاب ابوجویبآنکابتعدایبیستنویسببهایب

مونیباستفایهباشبینباضنبتصحدحببسیانبکمب ویه،بازبآونیرب

اختالفبکاملبنسخبپرهدزبکریهبوبتنهابآنچابنابکابازبیضدبویب

»مفددب ابنظربمیبآمد«بینبزیربصفحاتبآونیهباستب)منوچهری،ب

1392:ب27(.بندزبینبحاشیۀبضکیبازبنسخیبکابایشاربمونیباستفایهب

قرانبیایهباندب)نسخۀبخطیبمرحومبعلیبعبدالرسولی(بنسخاب دلبهابوب

نکاتبوبتویدحاتبینخونیبآمدهبکاببسیانب ابجابمیب ویباگرب

ینبپانویسبصفحاتب دانهاباشانهبمیبشد،بضاباضنکابگریآونندهب

ینبهنگامبچاپب ابپانویسبصفحاتبمیبافزوی.

همچندنبجزباشکاالتیبینبتصحدح،بکاب ابمصححبوانیب

استبوبینباضنبمقالاب نابنیستب داربپریاختابشوی،باغالطیبینب

حروفبچدنیبوبچاپ،بضابخوانشبناینستبمتنبوبینبنتدجاب

نشانابگذانیبهایباشتباهبینباضنباثربوجویبیانیبکابتشخدصبوب

تصحدحبآنهاببربعهدۀبگریآونندهب ویهباست.بازبمدارباضنبموانیب

ینباضنجاببرایبنموناب ابچندبمونیب اباختصانباشانهبمیبشوی:

کنــدنو عنکبــوتب نســجب چــورب  أســشب

)ص62(

ینست:بکندبنو.

همــت یهب چــدون خدرســتب کــریرب همــاب ــاب

وســـواس یهب ــدون چ مــالــســتب یایرب ــاب هــمــاب 

)ص103(ب

ینست:بمربونا...بمربونا.

رخــو هون جامــشب وب ســرابب اوب شــرابب

او حـــصـــایب وب ــانهب ــجـ حـ اوب ــلب ــق ن وب

)ص142(

ینست:باویضا.

شــوی هزضمتــیب مغر ــیب خلدــجب

او ــایب ــقـ سـ شــــویب اوب جــــویب ــوب ــدمـ وگـ

)ص143(

ینست:بوگربنا...بشوی...ب)=بوگربنشوی؛ب ابتوجاب ابتویدحیبکابمصححب

ینبپاونقیبیایه،بنوشنبمیبشویبکاب یتبنابینستبخواندهب ویهباست(.

مــن صفــایب وب مــروهب اوســتب شــکرب زب

چن ــایب ــف ص وب ــروهب ــ م ــتب ــ اوس ــلب ــض ف زب

)ص143(

ینست:باو.

نماضــد ناهب یهب تــوب ــاب حدضــثب کــاب زیــراب

یه ســـویب ناهب ــریب ــب ن تـــوب ازب جـــزب گــفــتــنب

)ص145(

ینست:بگفتان.

تــوب ــابقلــببلشــکربانــدنبخــوربانگــوناربابچســت

مدمنا ــرب ب خــنــدــاگــرارب میسرهب ــرب ب ســاقــدــارب

)ص151(

ینست:ب دست.

ینضــا لــبب بــرب یهــدب کدــاب وســاب امــروزب

ــتبنهــاضــی ــاف ــدوبض ــتبشــهــنــشــاهب ـ ــدری ک

)ص153(

ینست:بکزبیست.

ــبکدل ــتبس ــتاباس ــببوبگش ــیبچدش ــروزبمرائ ام

ــی ــرائ ــربم ــد ــدلبنــشــویبم ــک ــب ســــاالنبس

)ص153(

ینست:بشد.
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زضنســو ننگــریب خویــشب جانــبب زارب

ــدنی ــیبقـ وزب ـ حـــقـــانتب نــنــگب ازب

)ص163(

ینست:بوبز.

فیبالمثلبچنویهءبعبایاربقرضةب)ص166،بپانویس(

ینست:بمابوناء.

برجــاسباوبپســدببــر،بگــاب ــازبوبگــابفــراز

نی ــاهب ش پیشب ــریب ب کــابسجدهب خــایمــیب ــورب چ

)ص167(

ینست:ببسر.

ســیاه شــدب علــمب ابــرب شــدب علمــدانب  ــایب

علم طـــرازب یوب ضــکب یزب زب ــورب چ چــنــارب ــرقب ب

)ص117(

ینست:بزن.

موصــل شــهرب ازب براهدــمب علیِب ــنب

ــی ــوان ــرخ ــع ش ینب ــدایب ــغـ ــاب ـ ــدب ـ ــام ــد  

)ص174(

ینست:بعلیبِ ن.

طاهــری نــژایب ازب گوهرنــژاییب طاهــریب

یه  هون یه ن وب کمالب اوب کمالب وب عــزمب اوب عــزمب

)ص176(

ینست:بنایبنای.

ــوقابای ــیبمعش ــوربضك ــشبچ ــنبینباتنن ــمب د واربقل

ــوتبزای ــاق ــزهبایبض ــی ــرونبوبیوش ــابایبینپـ یاضـ

)ص177(

ینست:ب نانش.

تباوانبعاقبتبوبانجامبکانب اشدب)ص201،بحاشیۀب7(ب

ینست:ب تاوان.

تــوب انــدامب بــرب بریهــدب وســاب ســمنب ضــانب

)ص216(

ینست:بسمنبربیهد

ســندار زب شــکافب تدــریلب آرب ینگــذنب

)ص223(

ینست:بتدربیلبشکاف

»اختالفب فهرستبها،ب آمدرب ازب پیشب متن،ب پاضارب ینب

نسخابها«بآمدهباست؛بامابمتأسفانابنوشبناینستیبکاببرایب

انائۀباضنباختالفاتببرگزضدهبشدهباست،بموجببیشوانیبکانب

برایبخوانندهبمیبشوی.بینبآغاز،باختالفبیبطبهایبنسخۀبA،ب

کابضکیبازبیوبنسخۀبموجویبینبکتا خانۀبیایرةبالمعانفباست،ب

آمدهبوبپسبازبپاضاربآر،باختالفاتبنسخۀببB،بیومدنبیستنویسیب

کابگریآونندهبازبمدارب4بیستنویسبکتا خانۀبپیشبگفتاببرگزضده،ب

ینجبشدهباست!بپسبازباضنبیو،باختالفبیبطبضکبقصددهب

ینبجنگیبمر وطب ابسدۀبهفتمبمحفوظبینبکتا خانۀبمرکزیب

تمامب کاب آرب ویب ینستب است.ب شدهب انائاب تهرارب یانشگاهب

اختالفاتبضکب یت،بینبکنانبشمانۀبهمارب یتبینبپاضاربمتنب

وبضابینبپانویسبصفحابایبکاب یتبینبآربچاپبشدهباستبجایب

میبگرفت؛بهماربکانیبکابضغماضیبینبمعدویبموانییبکاب اب

اختالفبنسخباشانهبکریه،بانجامبیایهباست.

پسبازباضنب خش،ب»فهرستبها«بآمدهبکابینبریانندۀباضنب

چندبفهرستباست:بفهرستباصطالحاتبوبواژهبهایبناینبوب

ناشناختا،بفهرستبنامبهایبکسار،بفهرستبنامبهایبجغرافداضی،ب

اصطالحاتبوبسازهایبموسیقی،بنامبکتاببهابوبنشرضات،بوب

فهرستبگزضنۀبنامبگلبها.ببسیانیبازبموانییبکابینب»فهرستب

اصطالحاتبوبواژهبهایبناینبوبناشناختا«بآمده،بنابناینباستبوب

ـببببمیبآونم:ب نابناشناختا.ببرایبنموناباضنبموانیبنابتنهابازب خشبآببب

آ گدر،بآ گور،بآهختا،بآهوبپرواز،بآهوچشم،بآهوبیو،بآهوکار،ب

ابرسیر،بافسونگری،بامری،ب ایآونی،ب ایپا،ب ایبشبگدری،ب ایگذن،ب

نوشین،ب انکش،ب انگدر،ب انهبفکن،ب ازیان،ب اژگونا،ب  ایه،ب ایۀب

 امشای،ب برَجا،ب بریو،ب تبنوضار،ب چری،ب چگار،ب چمد،ب

بریشم،ب فراز،ب برنواز،ب برنا،ب برفشار،ب ش،ب دنهبشکاف،ب
ُ
 ُخلبک

 فروز،ب لبلبقّوال،ب لبلکار،ب لبلبکوهی،ب وستاربافروز،ب یبخان،ب

 ددایکن،ب ددُ ن،ب یبیلکاربوب دمانپرسب)صب291-ب292(.

ازبمدارباضنبفهرستبهاب»فهرستبگزضدۀبنامبگلبها«ببسیانب

 یبفاضدهباست.ببرایبیضوانیبچوربدیوان منوچهری دامغانی،ب اب

آربهماباشاناتبزضبابوبمنحصر ابفریب ابگلبهابوبگداهار،بآونیرب

تنهابضازیهبعنواربذضلباضنبفهرستبچابسوییببرایبخوانندهب

آضاب ابافزویربقددب»گزضده«ب اب خواهدبیاشتب)نک.بص313(؟ب

عبانِتب»فهرستبنامبگلبها«بمیبتوارباضنبعدببنابپنهاربساخت؟ب

ندزبینبهمدنبفهرستبکوتاهِبضازیهبمونیی،بیوباشتباهبمیببتواربیضد:ب
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ضکیبآنکاب»گلبچگار«بکابینباضنبفهرستبآمده،بجزءبنامبگلبهاب

نیستبوبیضگرباضنکابنابتنهابمنوچهریبهدچبگاهبازبگلیب ابنامب

بوجویبندانی.ب
ً
»یون«بنامبنبریهباست،ب لکابگلیب اباضنبنامباصال

گریآونندهب اباستنایب اب یتب

گلبزنیبوبگلبیونبوبگلبســرخبوبگلبنســرضن

استغنی ب
ّ
ــط خ ناب مــاب یایستندب یاغب وب ینیب زب

)ص190،ب یتب11(

اضنبنامبنابآونیهباست؛بینبحالیبکابینبخوانِشب یتبمونیب حثب

یچانباشتباهبشدهبوب»گلبیونو«ب)=بگلبیونوضا(بناب ابصونتب»گلب

یونبو«ب ابچاپبنساندهباست.

افزورببرباضنهاب اضدبگفتبکابتهدۀبفهرستیبازبنامبحدواناتبوب

بیرونیباست.
ً
پرندگاربندزببرایبدیوانبمنوچهریبکامال

چاناع

ب 2674/2بـ شـمانۀب یسـتنویسب دیـوان.ب یامغانـی.ب منوچهـریب

کتا خانۀبمجلسبکتا تب1260ق.

ب ــــــــــــــب.بدیـوان.بیسـتنویسبشـمانۀب26186بکتا خانۀبـ

ملیبوبمرکزباسنایبجمهونیباسالمیبایراربکتا تب1269ق.

ب ــــــــــــــبب)1392(.بدیـوان.ب ابتصحدـحبحبیببضغماضی،بـ

 ابکوشـشبوبمقدمۀبسـیّدبعلـیبآلبیاوی.بتهـرار:ب ندـایبموقوفاتب

یکتربمحمویبافشان.

ب ــــــــــــــبب)1381(.بدیـوان.ب ـابکوشـشبسـیّدبمحمـدبـ

ی درسیاقی.بتهرار:بزوان.

ضمیمه های گزارش میراث

رشیدالّدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق
)نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی(

یوسف الهادی
ترجمۀ

محّمد باهر

الروایة  با عنوان »رشیدالّدین یعتمد  به زبان عربی  از مقاله ای  اثر ترجمه ای است  این 
البغدادیة فی أخبار الغزو المغولی للعراق«. نویسنده در این مقاله بر آن است که رشیدالّدین 
همدانی رویدادهای مربوط به حملۀ مغول به عراق را بر پایۀ روایت تاریخ نگاران بغدادی، 
که در آن روزگار می زیسته اند و روایت آنان از منابع دست اّول و اصیل به شمار می رود، استوار 
ساخته است، در حالی که منابع متأخری که از سوی تاریخ نگاران شامی/ مصری نگاشته 

کنده از روایت های برساخته و جانب دارانه هستند.  شده اند، در بسیاری از موارد، آ
الهادی در ضمن این مقاله به نقد برخی از آراء طرح شده در کتاب دین و دولت در ایران 
عهد مغول، نوشتۀ دکتر شیرین بیانی، پرداخته و آن را تحت تأثیر روایت های نامعتبر شامی/ 

مصری دانسته است.


