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   حيتصح به ،يدامغان يمنوچهر وانيد در متن حيتصح روش
  وانيد اتياب يبعض درباب يينهادها شيپ و ياقيرسيدب محمد
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  چكيده
 گرفتـه  انجام ايران از خارج و ايران در دامغاني منوچهري وانيداز  حيتصح نيچند تاكنون
 ينو معتبرتـر  تـرين   شـده  شـناخته  يرسياقيمحمد دب تصحيح تصحيحات، اين ازميان. است
ـ    يـز ن يحتصح ينا ،است. اما يمنوچهر ديواناز  يحتصح اسـت.   يدچـار اشـكاالت فراوان
كـه مصـحح در    ياست بـر روشـ   ينقد د،يآ يبرم زياز عنوان آن ن كه چنان رو، شِيپ نوشتة
مقولـه پرداختـه    4نقد، بـه   نيگرفته است. در ا شيدر پ يدامغان يمنوچهر وانيد حيتصح

 ،مـتن  حي. روش تصـح 2 ،نسـخ  يِريكـارگ  و بـه  ،يمعرفـ  نش،يگـز  ة. نحـو 1 :شده اسـت 
 نشيگـز  ي. چگـونگ 4و  ،اسـت  گرفتـه  انجـام  يبعـد  يهـا  چاپ در كه ييها شيرايو  .3
 زين وانيداز  ييها تيمقوله، ب 4 نيا يزمان با بررس . هميمنوچهر يِو الحاق ياصل يها تيب

 جـز  يگـر يد يهـا  سينـو  دست ازمعموالً  حات،يتصح نيمجدد شده است. در ا حيتصح
 يهـا  سينـو  دسـت از  تـر  كهن يبعض كه استاستفاده شده  زينچاپ  نيا يها سينو دست
 .هستند معتبرتر زين گريد يبعض و ياقيرسيدب چاپ در شده استفاده

  .حيتصح روش متن، حيتصح پنجم، سدة نظم ،يمنوچهر :ها دواژهيكل
  

 مقدمه. 1
 ازميـان  چـاپ  معتبرتـرين ) ش 1326: اول(چـاپ   دبيرسـياقي  تصـحيح  به يمنوچهر ديوان
 يهـا  چـاپ  يگـر د ةدربار يحاتتوض يدند يشاعر است (برا ينا ديوان مختلف هاي چاپ
 يگـر چـاپ بـر د   ينكه ا هايي مزيت). از »يقتحق يشينةپ«بخش  به يدبنگر ي،منوچهر ديوان
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 نـويس  دسـت  يـادي دارد استفادة مصحح از تعـداد ز  يمنوچهر ديوانموجود از  يها چاپ
اشـاره شـده    يـز ن يچـاپ  ديوان سه اختالفات به آن، كناردر ،است و )يسنو دست 21 يعني(

مـتن   يـك  يحدر تصـح  نـويس  دسـت تعداد  يناثر، استفاده از ا ينا يحاست. در زمان تصح
 بسيار اونظر كار  ينو از ا افزايد ميبر ارزش كار مصحح  ينهم و استچندان معمول نبوده 

او  ديـوان از  مندي رزشا نويس دستاست كه  يشاعر يمنوچهر زيرااست؛  برانگيز ينتحس
متأخرِ  نويس دستتنها به چند  توان ياو نم ديوان ياتاب يحتصح يبرا و استنمانده  يبرجا
 يو اشـكاالت  يـرادات كه دارد، دچار ا هايي يتمز كنارِچاپ، در ينا ،اعتبار اعتماد كرد. اما كم
 برگزيـده  مـتن  تصـحيح  در مصـحح  كـه  روشـي  از اشـكاالت  ايـن  از بعضي كه ستا يزن

 نقـد  ديـوان  ينا يحتصح روشكه  است شده شكوش ،مقاله اين در. است گرفته سرچشمه
جـز   يـات، اب يح. در تصـح شـود  تصـحيح  ديـوان  يـات اب بعضـي  ،نقـد  مـوازات  بـه  ،و شود
 نيـز  ديگـري  هاي نويس دستها استفاده كرده،  چاپ از آن ينكه مصححِ ا هايي نويس دست

 درسـتي  و اعتبـار  نظرچه از قدمت ازلحاظ چه ها، نويس دست ينا تر بيش. است آمده كار به
  است. يچاپ ديوان هاي نويس دستاز  تر يلو اص مورداعتمادتر ها، ضبط

  
  مقاله نيا در شده استفاده نسخ يفمعر 1.1
  :شود مي معرفي مقاله در منوچهري ديوان ازشده  استفاده يها نسخه حال

كتابـت: احتمـاالً    يختار يس،پار يمل ةخان كتاب 725شمارة  نويس دست :»پا« نويس دست ـ
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ياواخر سدة نهم هجر

 تـاريخ  تهـران،  دانشگاه مركزي ةخان كتابدر  4669شمارة  نويس دست :»مر« نويس دست ـ
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ق 1010: كتابت

ـ  كتاب 5004شمارة  نويس دست :»مل« نويس دست ـ  ق 1011: كتابـت  تـاريخ  ملـك،  ةخان
 نشـانة  همـين  بـا  نيـز  جا است و در آن يرسياقياقدم نسخ در چاپ دب نويس دست  ين(ا

  ؛)است آمده اختصاري
ـ  كتـاب  در) 57: يـد (شـمارة جد  3/2586مجموعـة   :»تـب « نويس دست ـ  مركـزي  ةخان

 اختيـار  در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ق 1258: كتابت تاريخ تبريز،) يمقد ي(مل
  ؛)است نداشته

: كتابـت  تـاريخ  قـم،  گلپايگـاني  خانـة  تـاب كدر  820- 5/110شمارة  :»1 گل« نويس دست ـ
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ق  1204
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 ق 1258 :كتابــت تــاريخ ،كملــ خانــة تــابكدر  5275شــمارة  :»2 مــل« نــويس دســت ـــ
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست  (اين

 تاريخ قم، گلپايگاني ةخان كتابدر  7424- 38/44شمارة  نويس دست :»2 گل« نويس دست ـ
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ق 1260: كتابت

ـ  كتاب 91/22شمارة  نويس دست :»د« نويس دست ـ  احتمـاالً : كتابـت  تـاريخ  دهخـدا،  ةخان
  ؛)است نداشته اختيار در دبيرسياقيرا  نويس دست(اين  ق 1260

 هـاي  سـال  بـين  آمده فراهم ،)804-759 ي(جام هرو ظرايف سفينة و لطايف مجموعة ـ
  ؛ق 804 تا 759

كتابت: احتماالً اواخر سدة هفتم يـا اوايـل    يخمجلس، تار 900 جنگيا  الشعرا  ةتذكر :تش ـ
  ؛سدة هشتم

  ؛هفتم سدة: كتابت تاريخ ،دانشگاه تهران مركزي ةخان كتاب جنگ :جم ـ
  ؛اسالمي شوراي مجلس ةخان كتابموجود در  يروزف 272 نويس دست ،االشعار  خالصة :خ ـ
  .اسالمي شوراي مجلس ةخان كتابموجود در  44شمارة  جنگ ـ

 اسـت  آمده مقاله اين در دبيرسياقيچاپ  از نقل به ها نويس دستاز  ينام بعض چنين، هم
، 1 ن مـو، ، 2 م، 1 م ك، عد، ع،، 1 س ر،، 4 مج، 3 مج، 2 مج، 1 مج الف، اند از: كه عبارت

  آمده است. يچاپ ديواندر مقدمة  ها نويس دست يندربارة ا توضيحات. نو نظ،، 2 ن
  

  تحقيق پيشينة. 2

 خان يقل پرداخته رضا يمنوچهر ديوان يحو تصح يبه گردآور جد به كه كسي نخستين ظاهراً
 يحدر كـار تصـح   چنـان  هـم  هـا   سال تا و زده دست كار اين به ق 1260بوده كه در  يتهدا

از  انـد  شده كتابت ق 1260 از پس كه هايي نويس دست تر يشبوده است. ب يمنوچهر ديوان
 يو چـاپ  يسنگ يها طبع ،چنين اند. هم نوشته شده يتهدا ةشد يگردآور ديوان ينهم يرو
  اند. بوده ديوانمقدمة او بر  با  راه هم حتي و هدايت تأثير تحت يهمگ يزن

 ايـن  ،سـنگي  هاي چاپ جز ،يمنوچهر ديوانموجود از  يها چاپ ينمشهورتر ازميان
چـاپ   ،پاريس در م 1886/ ق 1303 در سال يميرسكيكاز چاپ :برد نام توان مي را موارد

در  1326 در سـال  دبيرسياقي محمددر تهران، چاپ  1318 سال در ينهاوند ينمحمدحس
 در كـار  يان(پا يغمايي حبيب يحدر تهران، تصح 1387 سال در زنجاني براتتهران، چاپ 

 سـال  در يريشـ  يدسـع  تصحيح و  در تهران، 1392 در سال داود آل كوشش به) 1325 سال
  .تهران در 1395
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 بـه  مقالـه  چنـدين  كنونتـا  يحات،تصـح  ينا چندوچون و ها چاپ اين چگونگي دربارة
اشـعار   يـوان دو شـرح   يحتصـح  يِنقـد و بررسـ  « مقالـة  ها آن ترين تازه است؛ رسيده چاپ

نوشته شده است.  يزنجان برات) كه در نقد چاپ 1395( است دالونداز  »يدامغان يمنوچهر
 يسخن«با عنوان  يغمايي، يبحب تصحيح به يمنوچهر ديوانبر  ينقد 1394 سال در نگارنده

 يدهنوشته كه به چـاپ رسـ   ،»يغمايي حبيب تصحيح به يدامغان يمنوچهر ديوانچند دربارة 
 اسـت نگاشته  يمطلب يريش يدسع تصحيح به ديواندر نقد  چنين هم و) 1394 آبادياناست (
  ).1396 يان(آباد

  
  منوچهري ديوان از بيت چند تصحيح نيز و مصحح روش بررسي. 3

  نسخ يريكارگ به و ،يمعرف نش،يگز ةنحو 1.3
بهـره   نـويس  دستاثر از چند ده  ينا يحگفته شد، مصحح در تصح يزن تر يشپ طوركه همان

  .شود يم يانكه در ادامه ب وارد است اوبر كار  ينهزم ينچند اشكال در هم ،اما ؛برده است

  ها سينو دست ةدربار يكاف طالعاتا ندادنِ دست به 1.1.3
 يدهاثر د يندر ا مورداستفاده هاي نويس دستاز  يدربارة بعض يقياطالع دق ،كتاب مقدمة در
 24شـمارة   يااست و آ ينويس دستچه » عد« نويس دست يستمثال معلوم ن يبرا شود؛ ينم

) چهـارده : 1390 منـوچهري  به بنگريد( »يمنوچهر ديوان يها مشخصات نسخه«در بخش 
ـ  كتـاب اكنـون در كـدام    نـويس  دست ينو اصالً ا ؛نه يااست  نويس دست ينا به راجع  هخان

بخـش از قلـم افتـاده اسـت.      يـن هم در ا» د« نويس دستدربارة  يحتوض ،نيز. است موجود
 يمكـرر  يها چاپ يددر تجد و است ناقص بسيار نيز ها نويس دست يگرد بارةاطالعات در

  اشكال برطرف نشده است. يناثر شده باز هم ا ينكه از ا

  ها سينو دست نشيگز يبرا ثابت ياريمع اشتنِند 2.1.3
ـ   شـود نكتـه اشـاره    ينالزم است به ا ،شود پرداختهبخش  ينبه ا كه آن از پيش  تـر  يشكـه ب
 ازروي كـه  هستند هايي نويس دستاند  مانده يبرجا يمنوچهر ديوانكه از  هايي نويس دست
 يبـرا  ،اسـت  بهتـر  و انـد  شـده  نوشته ق 1260 از پس و هدايت خان رضاقليمصحح  ديوان
معقـول در انتخـاب    يروشـ  گـرفتن  پيشنسخ و در يبند دسته يبرا يزبه ذهن و ن يده سامان

) بخش كرد. ق 1260( تاريخ اين از پس و پيش دستة دو به را موجود هاي نويس دستها،  آن
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 يـن انجـام داده، بـه ا   يمنوچهر ديوان نويس دست 75از  يشب دربارةكه نگارنده  اي يبا بررس
 هـاي  نـويس  دسـت با  يكل اغلب به تاريخ اين از پيش هاي نويس دستاست كه  يدهرس يجهنت

از  يـد با يمنوچهر ديوان تصحيحدر  تنها نه بنابراين، ؛دارند فرق تاريخ اين از پس شده كتابت
 تاريخ اين از پس شده كتابت نسخِ. داد قرار اولويت در را ها آن ضبط بايد كهبل ،ها بهره برد آن
 ها ضبط نوع و اشعار ترتيبِ و شمار و ميزان به باتوجه ؛شوند مي تقسيم دسته چند به خود نيز
 يـا  يكاز هر دسته  يار،با وسواس بس ،بايد ها، اين ازميان. داد انجام را بندي دسته اين توان مي

  .برگزيددارند  تر يلاص ييها ضبط كه را نويس دستحداكثر دو 
 هـايي  نـويس  دسـت  يـرا ز يسـت؛ روشـن ن  ها نويس دست ينشمالك مصحح در گز ،اما
 نويس دست ينوجود داشته است؛ مثالً چند يزن يدهمصحح برگز چه آن از تر كهن و تر اصيل
ها را  آن مصححداشت  ضرورت كه استموجود بوده  ق 1260از سال  يشكتابت پ يخبا تار

در  4669 شـمارة  نـويس  دسـت  تـوان  يمـ  ،نمونـه  يبرا يان،م يناز ا .بردب كار به يحدر تصح
 3/2586شـمارة   نـويس  دست) و ق 1010كتابت:  يخ(تار تهران دانشگاه مركزي ةخان كتاب
 در كـه  هـايي  نويس دست شماررا نام برد.  يزتبر يمل ةخان كتاب) در ق 1258كتابت:  يخ(تار
 ايـران  و تهـران  مختلـف  هاي هخان كتاباست و در  يادز ياربس اند شده كتابت ق 1260 سال
 دبيرسياقي تصحيحدر  ،يول ؛اند توجه قابل نيز اعتبار ازنظر بعضي و شوند مي يافت فراواني  به

  نشده است. يها توجه بدان
 جـا  ايـن  در دبيرسـياقي چاپ  دارِ يختار هاي نويس دست يخمطلب، تار ترشدن روشن براي

 ،ق  1282: 4 مج ،ق 1315: 3 مج ،ق 1298: 2 مج ،سيزدهم سدة دوم نيمة: 1 مج: شود يم ذكر
مـــو:  ،ق 1280الـــف:  ،ق 1290ك:  ،ق 1290 حـــدود: 1 س ،ق 1276: 2 م ،ق 1288: 1 م

  .ق  1051: )؟( عد و ،ق 1010مل:  ،ق 1264نظ:  ،ق 1277ع:  ،ق 1265ر:  ،ق   1278
 تـاريخ  نظراز يهو نظ، بق ،ر(؟)،  عد مل، هاي نويس دستجز  شود، يم يدهد طوركه همان
اعتبــار آن  براســاس بايــد ،اســت گرفتــه صــورت انتخــابي اگــر و ندارنــد اهميتــي كتابــت
 اسـت؛  نبـوده  مدنظر هميشه چاپ اين رد يمالك ينظاهراً چن ،اما .باشد بوده ها نويس دست
 بر امتيازي صحت، ازلحاظ« چون هم جمالتي ها، نويس دست يناز هم يبعض درمورد چراكه
 رفتـه  هـم  يرو«مـو) و   نـويس  دستدربارة  ،سيزده: 1390 منوچهري( »ندارد ها نسخه ديگر
 ينظ) آمده است. پرسش نويس دست ةدربار ،چهارده: همان» (ها ندارد نسخه يگربر د يتيمز

هـا   آن ازنسخ و استفاده  ينا يدناست كه پس سبب برگز ينا آيد يم يشخواننده پ يكه برا
 هـم  كتابـت  تـاريخ  نظـر از نويس دستكه  يدر موارد يژهو چاپ چه بوده است؟ به يندر ا

  .نيست مند ارزش
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 يكـاف  يمانبرا ييتنها به نويس دستو اعتبار  يمدر نظر نداشته باش يزسال كتابت را ن اگر
 نشـده  اي اسـتفاده  هـا  آن از چـاپ  اين در كه اند داشته وجود هايي نويس دستباشد، باز هم 

 ازمثال،  برايچاپ هستند.  ينرفته در ا كار به هاي نويس دستمعتبرتر از  اربسي ها اين و است
 يناست. در ا يدهبرگز يحتصح براياعتبار را  مصحح پنج نسخة كم ،مجلس ةخان كتاب نسخ
 كاتـب  كه است موجود ق 1260 كتابت تاريخ و 2/2674 شمارة با ينويس دست هخان كتاب

 ،بهار الشعراي ملك ازجمله تن، چند حواشي دارايو  است سپهر نوشته يمحمدتق يآن را برا
  دارد. يمنتخبِ مصحح برتر نويس دستبر هر پنج  يزاصالت ضبط ن نظرو از است

  متن حيتصح روند در معتبرتر يها سينو دست به يتوجه كم 3.1.3
 ينهمـ  ميـان از ،كـه  اسـت  آن گرفـت  مصـحح  كار چگونگيِ بر توان مي كه ديگري اشكال
دارنـد   تـري  يلاصـ  يها كه ضبط هايي نسخه بهاتفاقاً  ،مصحح مورداستفادة هاي نويس دست
چاپ  يننسبتاً معتبر ا هاي نويس دستنظ از  نويس دست ،مثال براي ؛است شده توجه تر كم

 نظـر از  يآگاه براي(است  ياوردهن شمار به مندي ارزش نويس دستاست، اما مصحح آن را 
  ينتر مل كهن نويس دست كه آنبا ،يا .)2.1.3 بخشبه  بنگريد يسنو دست يندربارة ا مصحح
 و معتبر نسبتاً هاي نويس دستع و عد  هاي نويس دستاست و  يحتصح يندر ا نويس دست
 ينا يها ضبط .ها توجه نشده است بدان بايد كه چنان آن تصحيح اين در هستند، مندي ارزش

 ،مـوارد  تـر  يشدر ب ،مصحح و استنگذاشته  يتأثير چندانمتن  يحتصح در تر ييمنسخِ قد
 برگزيـده  هـا  آن جاي به را متأخرتر هاي نويس دستشدة  و روان فهم آسانآسان و  يها ضبط
 فـراوان  چاپ اين در اي اندازه به شده تصحيف و گشته تحريف و غيراصيل هاي ضبط. است
 برخالف حتي و گذاشته كنار كلي بهمصحح قاعدة ضبط دشوارتر را  رسد يم نظر به كه است
شـدة   و روان دست يك يها از موارد، ضبط ياريدر بس ،كه است چنين. است كرده عمل آن

سـده از روزگـار    ينچنـد  وبـيش  كـم متأخرتر را به مـتن آورده و مـتن را    هاي نويس دست
 هـاي  نـويس  دسـت ها ضـبط   كه در آن يتچند ب به ،نمونه ينوتر كرده است. برا يمنوچهر

  :شود ياشاره م است شده گرفته ناديده تر كهن
 او صـباي  مـن  سـرد آهسانبه  مـنديدگانسانبهاوسحاب

  )93: 1390 منوچهري(

 و» بـاد سـرد  ) «تب و، 2 مل، 1 گل مل، مر،(پا،  تر كهن هاي نويس دستمصراع دوم، در  در
 ،دبيرسـياقي چاپ  دراست.  آمده »سرد آه«) د و، 2 گل، 1 (مج متأخرتر هاي نويس دستدر 



 7   ... تصحيح منوچهري دامغاني، به ديوانروش تصحيح متن در 

 جديدتر هاي نويس دستضبط نسخِ متأخرتر وارد متن شده است. آشكار است كه در  همين
اما صورت درست همـان   ؛تر و آشناتر باشد مأنوس يشاناند تا برا كرده يلتبد» آه«را به » باد«
  فراوان دارد. يها نمونه »سرد آه« يكهن در معنا يها است كه در متن» باد سرد«

  :است زير بيت ديگر نمونة
 كبابست وربابست و شرابستسههروان  بـهفزونوچيزستسهاحرارمجلس در

  )9: همان(

مـل،   نـويس  دستاصالً اختالف  كه نخست آن ؛استبحث  موضوعمصراع دوم  جا، ينا در
 صورت آمده است: ينبد يتب ،چاپ، ذكر نشده است. در مل يندر ا نويس دست ترين يمقد
تبديل شده است به: سه چيز] مست فرو  يدترجد ينقطه. به خط [بي يرمجلس احرار ح در«

 هـاي  نـويس  دسـت كاتبـان   كـه  آن ديگر(همان).  »ربابست و شرابست و بابستكنه/ آسوده 
 تغييـر  »سـه  هـر  وان« بـه  آن، معناي با ناآشنايي سبب دوم، به مصراعرا در » آسوده« متأخرتر

» آسـوده «شده را بـه مـتن بـرده اسـت. امـا       آسان يدمصحح ضبط جد يزن جا اين در. اند داده
 ،»آب  آسـوده « ماننـد  ،»سـاكن  و حركـت  بـي « يعنـي  يعاتما يبرا» آسوده«صفت  يست؟چ
 جـوش و  كفـك  از«شـرابِ   يعنـي » آسوده شـراب . «يرهغ و ،»شراب آسوده« ،»دريا آسوده«

 شده باشـد. در  يننش آن ته يِكه درد يا باده يزو ن») آسوده« يل: ذ1377 دهخدا( »فرونشسته
  :است/ باده يشراب/ م يبرا صفتي »آسوده«ها  كه در آن شود مي ذكر ييها نمونه ،زير

 امشـب پـالوده  دهيميآبمبه  امشـبآسـودهايبـادهنداده
  )122: 1339(عطار (؟) 

 گيرنـد مقطـر بـاده  همـه  تـو بزمبهتا  بخـواهآسـودهمـيوبسازنوروز بزم
  )77: 1358 بيلقاني نيرالدي(مج

ــه  سـتشدهآسوده به خُم اندر چون زنگ مي ــدروان ــر باش ــة ب ــو وصــل آين ــگ ت  زن
  )823: 1318 يرمعزي(ام

 الد آسوده بادة از چون پالودهتنششد  بزهدردرستيتنآنكردتابندهرا شاه
  )469: 1333(قطران 

 ،نـويس  دست ينآمده درست است. جز ا يزمل ن نويس دستكه در » آسوده«ضبط  ،بنابراين
 چـون  هـم  دوكه هـر  ،نيز) ق 1258(كتابت:  2 مل و) ق 1010(كتابت:  مر هاي نويس دست
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 هـايي  نويس دست يمنوچهر ديوان ياند و برا كتابت شده ق 1260از  يشمل پ نويس دست
  .دارند را ضبط همين آيند، مي شمار به كهن نسبتاً

 بايـد  آمـده  ديگـر  هاي نويس دستاز  يكه در مل و بعض» آسوده كباب« يبترك درمورد
 خالفبر ،است »مانده كبابِ« معني به و نيست خوبي صفت »كباب« براي »آسوده« كه گفت
 ايـن  بـراي  بايد را مرضبط  ،بنابراين ؛مثبت است يكه صفت »شراب« براي صفت اين كاربرد
  .»ربابست و بابستكشرابست و  آسوده«: برگزيد بيت

  :شود مي ذكرتر  ضبط نسخ كهن گرفتن يدهناد از يگريد نمونة
 1]نهانسـت  كـافور  بيضـة  يكيكيسهدر  زردستخزازكيسگكييكيچو ي[آب

 نهانســتكمشــ نافگــك دهونافــهده  ريــاحيافوركــدل آن بيضــةونــدر
  )13: 1390 ي(منوچهر

 اي بيضــه كيســه، در كــه اســت زرد خــز از اي كيســه هماننــد(بِــه)  آبــي ميــوة: گويــد مــي
ـ  درونِ سـفيد  رنـگ  به دارد اشاره(كافور  ستا از كافور پنهان 2شكل مرغ تخم ). درون آن هبِ
(ظـاهراً   ستا نهانپاز كافور)، ده نافه و ده نافگك مشك  ي(نوع مرغوب ياحيكافور ر بيضة
 فهـم  قابـل روان و  ضبطْ اين با بيت). ها هسته دور پوششِ و به سياه هاي هسته به دارد اشاره
  ويند؟گ مي چه ها نويس دستاما  است،

اسـت   آمـده  »آن دل« جـاي  مل، به نويس دستدر  .شود مي پرداخته اولبه مصراع  ابتدا
 تـوان  يمـ  يزن يگرنسبتاً كهنِ د نويس دست ينمر و چند نويس دسترا در » دله«. ضبط »دله«
 درون و دل« معنـي  بـه » دلـه «چاپ ذكر نشـده اسـت).    ين(البته اختالف ضبط مل در ا يدد

 يتب آن ؛يستن يبيباز هم آمده و ضبط غر يمنوچهر يدةقص يناست و اتفاقاً در هم »چيزي
  است: قرار بدين

ــودملــكتنــةخســرو ــةاوب  است قران يچو قران او چو معانملكت  ملــكدل
  )14: همان(

 هاي نويس دستتر و آوردن ضبط  كهن هاي نويس دستضبط  گذاشتنكنار يبرا يليدل ،پس
 آمـده  هـا  نـويس  دسـت  ينتر در كهن چه آن به باتوجه بنابراين، ندارد؛ وجود متن در جديدتر
  .»رياحي افوركدلة بيضة  وندر« :باشد چنين بايد مصراع درست ضبط ،است

 گونـه  يـن بـه اخـتالف نسـخ ا    يت،ب ينا يسدر پانو .شود مي پرداختهبه مصراع دوم  حال
كـه   يزمل ن نويس دستضبط ». نو: شاخگك؛ عد: شافكك؛ ع، نظ: شافلك«اشاره شده است: 
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كهـن كنـار    هـاي  نـويس  دسـت چرا ضبط تمـام   ،است. اما» شافلك«از قلم افتاده  يسدر پانو
 در شـود؟  مـي  برده متن به متأخرتر ينويس دستآسان (نافگك) از  يو ضبط شود يگذاشته م

 ايـن  در. گذشـت  آن از نبايد آساني به نباشد، روشن كلمه اين معناي اگر حتي مواقعي، چنين
بـا گذاشـتن نشـانة     ،و بـرد  متن به را تر كهن نسخ ويژه به و نسخ اكثر ضبط است بهتر موارد،

 يـت ب يندر ا ،اما. داد نشان را )مصحح ازنظر( بيت معناي نبودن روشن بيت، جلوي در »(؟)«
 هم معنا و آمده تصحيف به يا اصلي صورت به تر كهن نسخ در كهاست  درست يا اتفاقاً كلمه

 بـه  جـا  اين در كه است داده توضيحاتي واژه اين دربارة ديگر جايي در تر يشنگارنده پ ؛دارد
  ).365 - 359: 1392 يانآباد به يدبنگر باره، ايندر يلتفص ي(برا شود مي پرداخته آن به اختصار

 سـه آمـده هر  يمنوچهر ديوان نويس دست ينكه در چند» / شافكك/ شاخككشافلك«
 يفـي . تعرتلغت جا افتاده اس يها از فرهنگ كاربرد اين باواژه  اين .هستند »شافگك« گشتة
تفـاوت در عبـارات و جمـالت،     يبا كمـ  ،است آمده ها ) در فرهنگياف(= ش »شافه«كه از 

  است:  ينچن
 هر و شاف آن، مانند و چشم ادوية ،»ف و ش« يشةاز ر يعرب اي واژه ،»شافه«جِ  شياف
 در كرده، جا يك كه چند دارويي كنند؛ مهبل يا مقعد در كه شكل مخروطي جامد داروي
 هسـتة  شكل به كه تراشيده يا معجونه و مركب يا مفرد داروي هر كنند؛ آن جز و چشم

  »).شافه«و  »يافش« يلذ :1377 دهخدا( كنند خردتر يا تر بزرگ خرمايي
كـه   يمتـون  يگـر و د ،هـا  عطرنامـه  پزشكي، متون در معنا، اين و كاربرد اين از  گذشته اما
 خـوريم  برمـي  شافه/ شياف واژة از ديگري معناي به گاه ،است آمده ها از مشك در آن يسخن
كلمـه   يـن ا يحو تصح يسشمعنا، معموالً در نو ينمصححان با ا يا كاتبان ناآشنايي دليل به ،كه

بسـتة  «از خـونِ   ييهـا  پـاره  »شـياف « يـا  »شافه« گشتگي و تصحيف و اشتباه رخ داده است.
 نصـيرالدين ؛ 578: 1370 بيرونـي  يحـان به ابور بنگريداست ( كمش نافة درميان »شده مكمح

 از بسـياري  در و) 251 :1345 كاشـاني ؛ 228 - 227: 1354 مندويـه  ابن؛ 247: 1348 يطوس
 نصيرالدينبه  بنگريدوجود داشته است ( يافش ياشافه  ينا مشك مختلف هاي گونه هايِ نافه
  ).544: 1362 ابوالخير شهمردان ؛260 - 258 :1347 »عالئي عطرنامة« ؛247: 1348 يطوس

 پوشـش  تـوانيم  مـي  بنگريم، بيت به دوباره اگر مشك، »شافة« معناي شدن روشن با حال
 بهتـر  هـم  شـايد  ؛بدانيم مشك شافة را آن درونِ سياه ريزِ هاي دانه و نافه را به هاي دانه دور
 را) هـم  بـا  شـافه  هـم  و نافه(هم  هردو ،»شافه«و  »نافه« يبرا» ده«آمدن عدد  سبب به ،باشد

 تـر  مناسـب  هـا  دانـه  براي تعداد اين زيرا آوريم؛ شمار به ميوة درون سياه هاي دانه از تشبيهي
  .ها هسته دور پوشش براي تا است
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  :است اين بيت براي نگارنده نهادي پيش صورت توضيحات اين با
ــدر ــة بيضــةون ــدل ــاحيافورك  نهانست كمش كشافگ دهونافهده  ري

  :شود يذكر م تر كهن هاي نويس دستضبط  كنارنهادن از ديگر اي نمونه
ــة[ ــهللالمن ــنهك ــاهاي ــتم ــاه  خزانس ــدنم ــدن و ش ــت راه آم  ]رزانس
 شانستكاهك ره چو ايدونرزراهاين  كشـانندانگوررزراهدرينهكبس از

  )13: 1390 منوچهري(

(البتـه بـه    »كشـادند «اسـت   هآمـد  »كشـانند « جـاي  و ع به ،نظ مل، هاي نويس دست در
مـر   نـويس  دسـت دو  در چنين، هماشاره نشده است).  يسمل در پانو نويس دستاختالف 
ضـبط آمـده    ينهم ديگر هاي نويس دستاز  ياري) و بسق 1258( تب و) ق 1010(كتابت: 
 ذيـل : 1377دهخـدا (  نامة لغت است. يدهرا برگز» كشانند«ترِ  مصحح ضبط آسان ،است. اما

» كنندة انگور و حمل كشنده« را »انگوركش« و كرده ذكر را منوچهري از بيت همين )»انگور«
 آن فعـل  »گشادند« و جملهمفعول  »انگور« ،بيت ين. در ايستدرست ن كهاست  كرده يمعن

 چون كاربردي جا اين در »گشادن« فعل. است »چيدن انگور« معني به »گشادن انگور« ؛است
رفتـه اسـت.    كـار  به »چيدن« معني ها دارد و به ها و گل و برگ ها يوهم يبرا 3»بازكردن« فعل

  :است آورده ميوه »چيدنِ« معني را به» برگشادن) «209: 1379( نامه لاقبادر  يزن نظامي
 شـاخ ز برگشـايد  ايميـوهكزان  فـراخبـرزددستيكيلشكرز

 از« :اسـت  آمده تر كهن هاي نويس دستصورت درست مصراع همان است كه در  ،بنابراين
  ....» گشادند انگور رز راه درين كه بس

 تصـحيح  در اشكال و تر كهن هاي نويس دستضبط  كنارنهادن از ديگر اي نمونهبه  حال
  :شود يپرداخته م
ــو  اوامردرعاصيهستهكسكآن ديوست ــردردي ــم باشــدعاصــي خــداي ام  نع

  )71: 1390 يمنوچهر(

كـه   يطانش انندهم ،خوانده است »ديو« كنند مي سركشي ممدوح دربرابر كه را يكسان شاعرْ
 به هم ها نويس دست ياسرراست و روشن است، اما آ يت. بكند يم يخداوند سركش برابردر

 خـود : عـد ، 2 ن، 1 ن«: است آمده دوم مصراع به مربوط پانويس در هستند؟ صورت همين
از قلـم   يسكـه در پـانو   ،يزمل ن نويس دستچاپ، ضبط  ينا هاي نويس دست ازميان. »اندر



 11   ... تصحيح منوچهري دامغاني، به ديوانروش تصحيح متن در 

 ينمصـراع بـه همـ    هـم ) ق 1010مر (كتابـت:   نويس دستدر  اين، است. جز ينافتاده، هم
 سـبب  به ظاهراً متأخرتر، هاي نويس دستآمده است. اما در  شود يم يدهصورت كه در مل د

 اصـيلِ غيرصـورت   ينو همـ  يافته ييرتغ» در امر«به » خود اندر«نحو،  ينكاتبان با ا ييناآشنا
  .است يافته راه چاپي متن به متأخرتر هايِ نويس دست
كهن است كه اتفاقـاً   يصورت ،»كسي از كردن سركشي« معني به ،»شدن عاصي كسي در«

  :كنم يموارد اشاره م ينبه دو مورد از ا ،نمونه براي. ديد توان مي متون در فراواني آن را به
 عصـب  تـنش از برد بيرون توفرّباميش  پلنگتواندرشودعاصياندركوه به ور

  )44: 1333(قطران 
 كــافر كــافرم خداونــددر  عاصـيعاصـيمشهنشاهدر

  )304 ،1 ج :1364 سلمان سعد مسعود(
ضــبط  يــدنتــر و برگز كهــن هــاي نــويس دســتضــبط  نگذاشــتبــه كنار يــازين ،بنــابراين
  :ويراست صورت بدين بايد را بيت و نيست جديدتر هاي نويس دست

  نعـم  باشـد عاصـي خـداي  انـدر خودديو  اوامردرعاصيهستهكسكآن ديوست

  نسخ اختالف ارائة وةيش نبودنِ تدس كي 4.1.3
روش  نسـخْ  اخـتالف  ارائة در كه ستا آن گرفت توان مي مصحح كار بر كه ديگري اشكال
 مـورد در يسآمـده و در پـانو   يسشمارة پانو مصراع يا بيت يانِدر پا يگاه ؛ندارد ساني يك
 صفحة در مثالً ؛است آورده را ضبط اختالف) مصراع آخرِ كلمة(نه  مصراع كلمات از يكي
به اختالف ضبط در آغـاز مصـراع اشـاره     يدر آخر مصراع آمده ول 83شمارة  يسپانو 112

 يـان بـه دو مـورد در آغـاز و م    شـماره  يـك  با، 114 يس، پانو160 صفحة در يا ؛شده است
 آيـد  مي اي شماره جدا صورت به حرف يا كلمه هر باالي گاهي .)است شدهمصراع پرداخته 

 لحـاظ اشكال از ينالبته ا .شود مي ذكر حرف يا واژه آن وردماختالف نسخ در پانويس در و
 يكار و خستگ نظميِ يو ب يباييموجب ناز فقطو  كند يبر كار وارد نم يخدشة چندان يعلم

  .شود يخواننده م

  نسخ اختالف نقل در يدقت يب 5.1.3
 يـافتن  در نقل اختالف نسـخ اسـت كـه باعـث راه     يدقت ناكاف اثرْ اين در اشكال ترين مهم

 ايـن . اسـت  شده خود اصلي صورت از ها بيت دورشدن و ابيات بعضي در مهمي اشكاالت
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 عنـوان  بـه  پـانويس  در چه هرآن به شود مي موجب ،نيست كم اصالً آن موارد كه ،ها دقتي بي
 يدةقص يانتا پا 13 يدةنمونه، از قص يبرا جا ين. در ايمباش اعتماد يب است آمده نسخ اختالف

 و شـده  مقابلـه  ،مل نويس دست يعنيچاپ،  ينشده در ا استفاده نويس دست ترين يمقد 42
 صـرفاً  بلكـه  ،تمـامي  بـه  نـه (نسخه  يندر نقل اختالفات ضبط ا يافته از اشكاالت راه يبعض

 بـدين  غالبـاً (مـل   نويس دست يِآن، ضبط اصل دركنار. است شده ذكر )نمونه براي مواردي
  :است آمده«...») : درست: صورت

 و »برنزنـي «: درسـت ؛ ]»نزنـي  يمل: مـ  يعني[ تابرنزني: مل جز به«: 11 پانويس، 15 فحةص ـ
  ؛»نزني مي«: ديگر خطي به سطر باالي

  ؛»اينها«: درست ؛»اينها از: مل«: 35 پانويس، 15 صفحة ـ
  ؛»بربار كل«: درست ؛»برخوار و گل: مل«: 58 پانويس، 15 صفحة ـ
  ؛»را سببان مي بي«: درست ؛»را سنگدالن: مل«: 4 پانويس، 16 صفحة ـ
(خـط زده   »نـد؟ ...؟ ...  راحت«درست:  ؛»يدمل: راحتت فزا: «11 يس، پانو21 صفحة ـ

  ؛)است شده
 ،در مل .است آمده ضبطي چه مل نويس دست: اشاره نشده كه در 35 يس، پانو24 صفحة ـ

  ؛است يافته ييرتغ »بسوزد«كلمه به  يگريبوده و با قلم د »ريزد؟/ بريزد«
  ؛»بتو«: درست ؛»بنو: مل«: 30 پانويس، 28 صفحة ـ
«... ؛ درسـت:  »كـه باختسـت   يسـرزده حمـ   ينجـ  يدمل: خورش: «9 يس، پانو29 صفحة ـ

  ؛»]نقطه بي اول حرف[... تاختست/ باختست؟  ي؟حبس
 نيـز  مل در اما؛ )»دهخداست استاد از] نشود(متن [:  ندهد: اصل«: 48 پانويس، 34 صفحة ـ

  ؛است آمده »نشود«
  ؛»گوشوار نهاده زر... «: درست ؛»گوشوار نهاد زر: ... مل«: 22 پانويس، 37 صفحة ـ
 و حاشيه در بيتعالوه،  به ؛»جودست«درست:  ؛»يستمل: جود: «41 يس، پانو38 صفحة ـ

  ؛است آمده جديدتر خط به
 شـده  تبديل جديدتر خط با كه »سعد به«: درست ؛»سعي به: مل«: 49 پانويس، 38 صفحة ـ

  ؛»از يبه سع« به است
  ؛»هزار مقصد«: درست ؛»حصار هشتصد: مل«: 48 پانويس، 42 صفحة ـ
ـ  يگـر د يهـا  نسخه« :17 پانويس، 49 صفحة ـ  »خميـر « هـم  مـل  امـا  ؛»خميـر : مـل  جـز  هب

  ؛است  آورده
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  ؛»از تنت«؛ درست: »مل: گر تنت: «1 يسپانو ،59 صفحة ـ
درسـت:   ؛»ياقشو هم زهرست تر يمل: كه هم زهرست مارافسا: «4 يسپانو ،59 صفحة ـ

  ؛»ياقشو هم مارست تر يكه هم زهرست مارافسا«
  ؛»بر«؛ درست: »مل: با: «13 يس، پانو59 صفحة ـ
  ؛»بودي اگر عشق ظهير«: درست ؛»بودي اگر خويش ظهير: مل«: 14 پانويس، 59 صفحة ـ
  ؛»چو«؛ درست: »مل: چه: «15 يس، پانو59 صفحة ـ
 ر دهم يكوش م يهم«؛ درست: »ز رنگ دهيم يگوش م يمل: هم: «2 يس، پانو64 صفحة ـ

  ؛»رنك
چـو   يشـده واد «؛ درسـت:  »پـر سـنابل   يمل: شده اطراف واد: «46 يس، پانو68 صفحة ـ

  .»سنايل اطراف
  :مطلعِ با يدهادامة قص درمورد چنين هم

 منيـر كوكـب بـا  و مبـارك طـالعبا  هژيـرفرخ آمد و نغز آمـد ونوروز
 و ايـزد  پنـاه  اندر/ ايمنست كه سيد صاحب العميد شيخ« بيت به مربوط پانويس در مصحح

هـا   در نسـخه  يدهقصـ  يـان به بعـد تـا پا   يتب يناز ا«) نوشته است: 48: همان( »مير پناه اندر
). امـا اتفاقـاً در   50: همان( »... برداشتيم...  تربيت جنگ... و  يادگار. ما آن را از مجلة يستن

 خـود  تصـحيح  جـاي  جـاي  در آن از بارهـا  هـم  مصحح كه(جم)  مركزي ةخان كتاب جنگ
  .است آمده قصيده اين ادامة بوده، هم اعتماديمورد ياربس جنگاو  نظرو از ،كرده استفاده
  :بيت دربارة نيز

  )25: همان(
 1  چ حاشية از نقل است (به يتمرحوم ترب جنگاز  ؛نيست ها نسخه در بيت اين«: است نوشته

 الدين يِتق االشعار   خالصةدر  يتاما ب). 26 :همان])» (1295در سال  يشدة منوچهر چاپ ديوان[
  آمده است. يزن ،داشته ياركه مصحح آن را در اخت ،)»خ« عالمت با( يكاشان

 هـاي  نـويس  دستمصحح از  كه هنگامي كه داشت دور نظر از نبايد نيز را نكته اين البته
 كه محدودي امكانات با ؛رود مي باال بسيار اشتباه احتمال برد، مي بهره تصحيح براي فراواني

  .است شده مي دوچندان اشتباه امكان بوده، زمان آن در

 دوسـتوكـدامبدانـد خواجـه كـش دشـمن تا
 استقصـــا كنـــد نيكـــوترو آن يـــنايســـرادر
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 يعنـي  دبيرسـياقي، در چاپ  نويس دست ينتر كهن درمورد مهمي نكتة چنين هم 6.1.3
در مـتن و   ياصالحات ،يگرد يبا قلم ،ياست كه كس ينمل، وجود دارد و آن ا نويس دست

در  ييراتـي تغ يـا هـا افـزوده    بـدان  ياكاسته  ها يترا از ب يانجام داده و كلمات يهگاه در حاش
ارزش  يناست و بنـابرا  ياز قلم كاتب اصل يدترجد يارقلم بس ينوارد كرده است. ا ها يتب

 بـدون  مصـحح  چـاپ،  ايـن  در. يسـت ن يكي كتابت تاريخ آن با ينويس دستآن با ارزش 
 آن تمـام  شـده،  كتابـت  ديگـر  قلمي با يا است مل حاشية از شده نقل ضبط كه اين به اشاره
مـوارد   يـن بـه ا  ،نمونـه  يبـرا  .مـل نقـل كـرده اسـت     نويس دستضبط  عنوان به را موارد
  :شود يم  اشاره

 يو بـا خطـ   يگـر د يضبط اصالح كس يناما ا ؛»يمل: سحرها« :31 يس، پانو112 فحةص ـ
» خيـالي  ]!لمـه كنقطـه بـاالي    كي و زير نقطه دو[ زج«است و در اصل نسخه  يدترجد

  نوشته شده است؛
اصـل نسـخه    در كـه  اسـت  يكاتبِ خط به ينا يول ؛»يريمل: گ« :42 يس، پانو112 صفحة ـ

  است؛ »يحار« نسخه اصل در و استبرده  دست
بـه خـط    ياسـت و كسـ  » غربـت «اما ضـبط مـل    ؛»يبتمل: غ« :12 يس، پانو114 صفحة ـ

  نوشته است. »يبتغ«كلمه  يباال يدترجد
 در اشكاالتي يافتن موجب راه نسخ ضبط نقل در گيري آسان همين. نيست كم موارد اين
  :يدبنگر زير بيت به ،نمونه براي. است شده بيت تصحيح

 عيـار  بـي  عين است عين اوراياعتقاد  ريـابـيجودجودستاودستاختيار
  )37: همان(

 آمـده  »عيـار « جـاي  بـه  ها نويس دستاما در تمام  ،آمده يچاپ ديوانصورت در  ينبه ا بيت
 ،يول ؛»عوار: مل جز به«: شده نوشته بيت قافية بارة)، در38 :همان( پانويس در. »عوار«است 

افـزوده   يهآن را بـه حاشـ   يدترجد يبا خط يو كس يامدهمل ن نويس دستاصالً در  يتب ينا
 نويس دست يةمصحح ضبط تمام نسخ را كنار گذاشته و ضبط متأخرِ حاش ،جا يناست. در ا

  مل را به متن برده است!
در  يـز نبخـش از مصـراع    ينگفت كه ا يدمصراع با يندر هم »يناست ع ينع« درمورد

 »يناسـت عـ   ينع«آن را به  دهخدانظر  اساسوجود نداشته و مصحح بر ينويس دست يچه
 اسـت  عـدل « بخش، اين جاي به مصحح، استفادة مورد هاي نويس دستبدل كرده است. در 

 2 كملـ  و ،كملـ  ح مـر،  جم، در. است آمده »عدل و عدلست« و »عدل عدليست« يا »عدل
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صورت  ،يناست؛ بنابرا اشكال يدرست و ب صورت همين كه شود مي ديده »عدل عدلست«
  باشد: ينچن يدبا يمنوچهر ديوان يها نسخه اساسبر يتدرست ب

 عـوار بي عدل عدلست اوراياعتقاد  ريابيجودجودستاودستاختيار
  
  حيتصح روش 2.3

 سـان  يـك او  يحاست كه روش تصـح  ينگرفت ا توان يكه بر كار مصحح م يگريد اشكال
 چه آن ديگر بار شود؛ مي ضبط يك برگزيدن موجب نسخ اكثر ضبط به توجه بار يك نيست؛

 هـاي  نويس دستاگر مخالف با تمام  ي(حت شود يتر آمده به متن برده م كهن نويس دستدر 
ناالزم و نادرسـت و   يِذوق يو حت ياسيق يحخواننده شاهد تصح يگرد يباشد)؛ و بار يگرد
 اصـلي  ضـبط با  يتب يمعنا كه يدرحال ،هاست نويس دستتمام  به ضبط درست توجهي يب

  :شود مي ذكرمورد آخر چند نمونه  ينا ي. برااست اشكال بي ودرست 
 صغير بود نرگسدانياز عقيق چون  نـارشـاخسرخِشكفةانارشاخبر

  )48: همان(
 قياسـي  تصـحيح (متن  بشكفه: اصل«: خوانيم مي) 49: همان( بيت اين به مربوط پانويس در

» اشـكفه «را به » بشكفه«لغت  ياسي،ق يحبا تصح ،مصحح )».شكوفه=  شكفه=  اشكفه. است
 واژة طوركـه  همـان  يـرا ز يسـت؛ ن ياسـي ق يحتصح ينبه ا يازين كه درحاليداده است،  ييرتغ
 يدهبارها د يفردوس شاهنامةدر  ،مثال براي( استوجود داشته  »شكوفه« معناي به »بشكوفه«

 ييرهمان معنا و كاربرد را داشته باشد و تغ تواند يم يزن» بشكفه«مقاله)،  دنبالةبه  يدبنگر ؛شده
 در شاهنامهواژه در  ين. چند نمونه از كاربرد ايستن يداصالً بع» بشكفه«به » بشكوفه« ييآوا
  :شود ميذكر  جا اين

ــاورد  گلسـتانبشكوفه وهنگامبه ــكربي ــتان ز لش  زاولس
  )337 ،1 ج: 1386 ي(فردوس

 گلسـتان و بشـكوفه هنگـامبه  زاولسـتانبـهبـازگرديوگر
 آراسـته  بومـت  وبرگرددكه  خواستهمنزچندانتوبيابي

  )334 ،5 ج(همان: 

  :يدبنگر زير نمونة دو بهاز آن جمله  يد؛د توان يكلمه را م ينا فراواني به نيزكتب لغت  در
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  ؛)600: 1374 ي(زوزن »نبات بياوردن بشكوفه به: التنوير« ـ
  .)450 ،2 ج: 1375 - 1366 يهقيب» (نبات و روشن بكردن چراغ ياوردن: بشكوفه باإلزهار« ـ

  همان است كه در تمام نسخ آمده: يتصورت درست ب ،بنابراين
 صغير بودنرگسداني  عقيق از چون   نـار  شـاخ  سرخِ بشكفة نار شاخ بر

  :ديگر اي نمونه
 صـفير  زند درختان ميان در مرغ تا   خـروش  كند بيابان ميان در شير تا

  )49: 1392 يمنوچهر(

 تصـحيح  با را »زند« مصحح اما. »كند: اصل«: است دوم آمده مصراعمربوط به  يرنويسز در
 اشكال هيچكامالً درست است و  »صفيركردن«. است داده جاي متن در »كند« جاي به قياسي
 در كـه  اسـت  همان بيت درست صورت. نيست قياسي تصحيح به نيازي و ندارد اي معنايي
  :آمده نسخ تمام

 صـفير  كند درختان ميان در مرغ تا   خـروش  كند بيابان ميان در شير تا

  :شود يم يبررس ديگر موردي
 عرعرها زير يازان و ها سنبل روي گرازان   نگارستان زيبا آن در واال خواجة خجسته

  )3: همان(

در  نگارنـده  كـه  هايي نويس دستدر تمام ». : تازان، ع: نازانجا همه«: است آمده پانويس در
آمـده  » عرعرهـا  يـر نـازان ز «، در مصراع دوم، 2 و گل ،تب، 1 گل مر، چون هم د،دار ياراخت

 رسد مي نظر به .ديد توان مي را ضبط همين نيز دبيرسياقيع از چاپ  نويس دستاست و در 
انتخاب ضبط  ،بنابراين ؛اردند ياشكال است ع هم آمده نويس دستكه در » ... نازان گرازان«
اگر ضبط اكثر  ي. حتيستن ياسيق يحتصح ينبه ا يازيندارد و ن» نازان«بر  يحيترج »يازان«

 كـم  دسـت  و ندارد ييمعنا اشكال يتباز هم ب يريم،در نظر بگ يزچاپ (تازان) را ن يننسخ ا
 يـن بر ا يراديآمده) ا يچاپ ديوانكه در  هايي نويس دست به باتوجه(البته  كار روش ازلحاظ

  گرفت. توان يانتخاب نم
 يكدر » نازان«و » گرازان« ييآ باهم از ييها است. نمونه »ناز با خراميدن« معني به »نازان«

  :ندارد اشكالي هيچ صورت اين كه شود روشن تا شود يم ذكر يتب
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 شاه نزديك به نازانوگرازان  ســپاهپــيشزيكســربرفتنــد
  )28 ،3 ج: 1386 ي(فردوس

ــازان ــاقبــهگــرازانون  بهارچو گل و مل و گرازان چو نازان  يــارآمــدوث
  )1140: 1341 يي(سنا

  )92: 1341 يغزنو يمختار(
 بـه مصـحح   ازحـد  بـيش  اعتمـاد  سبب به نادرست قياسيِ تصحيحات اين از بعضي البته
 يدر حواشـ  دهخـدا . ستدهخدا اكبر علي جملهاز فارسي ادب استادان هاي نوشته و نظرات
 يخود را و گاه ينظرات شخص يگاه است بوده نيز مصحح رس دست دركه  ينويس دست

را مصـحح   هانظر ينتمام ا 4.داشته نوشته است ياررا كه در اخت يگريظاهراً اختالف نسخ د
 بـدون  را دهخـدا بـدلِ   حـدس/ نسـخه   موارد ياريصفحات نقل كرده و در بس نوشتدر پا

 كـه  داشـت  نظـر  در بايد. است كرده قياسي تصحيح و برده متن به ديگر نسخ درنظرگرفتن
و ممكن  يستآن ن ييدتأ معني لزوماً به است نوشته نويس دست يك يةدهخدا در حاش چه آن

را بـه مـتن راه    هانظر آن همة داشت، را يمنوچهر ديوان يحهم قصد تصح اوبود اگر خود 
و الزم  ،جـا، سـودمند   بـه  يسته،شا يچاپ كار يندر ا وا نظر و حدس گزارش البته. داد ينم

ضـبط   گـرفتن  يـده ناد يبـرا  يموجه يلدل يدها نبا بدل نسخه ياها  حدس ينا ،اما ؛بوده است
  .شود مي ذكرمطلب  شدن روشن براي نمونه چند. باشد ديگر يها نويس دست
  :بيت در

 همـي بوس دهد دست راگلنرگس  همـيافسـوسگـلسرخندكالله بر
  )171 :1390 يمنوچهر(

آمده است. مصحح » شاخ گل« نخست مصراع در »گل سرخ« جاي به ،ها نويس دستتمام  در
شاخ ». «اصل: شاخ گل. متن از استاد دهخداست«آورده است:  يتب ينمربوط به ا نوشتدر پا
سـرخ  «گرفـت و آن را بـه    يدهناد يددارد كه ضبط تمام نسخ را با اي ييچه اشكال معنا» گل
 آوردن بـه  نيـازي  و اسـت  شـده  ديده متون در كرّات گل به يبرا» شاخ«داد؟ ذكر  ييرتغ» گل

  :آمده نسخ  تمام در كه است همان بيت درست صورت. نيست آن اثبات براي شاهد
 هميبوس دهد دست راگلنرگس  همـيافسـوسگلشاخندكالله بر

 يجـو  بـزم  و ناك طرب و يگشا دل و خندان
 شـــادخوار و گـــرازان و ابيـــلهو و نـــازان
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  :بيت اين در
 نـه  دگـر  دست فكدگر آور به جام  وثركآن جام چويمدستفكبهبرنه

  )99: همان(

 هـيچ  اصـلي  صـورت  امـا . »دهخداسـت  استاد از متن. دستم: اصل«: است آمده پانويس در
  .است درست بيت و ندارد اشكالي
  :بيت اين به مربوط پانويس در

 عـاذل و رديكـ حاسدم امكبه  بهجـايمارهكستمايگفتمرا
  )65: همان(

 ينچاپ، ا ينا هاي سينو دست در جز. »دهخداست استاد از متن. جانم به: اصل«: است آمده
 جا همه در و آمده نيز مجلس 44 جنگو  ،تش خ، ،ظرايف سفينة و لطايف مجموعةدر  يتب
  . يستن  ياسيق يحبه تصح يازيصورت وجود ندارد و ن يندر ا ياشكال يچاست. ه» جانم«

 يگـر شعر شاعران د در) يزي/ چيكاربرد (ستم بر جان كس ينچند نمونه از ا ،جا اين در
  :شود مي ذكر

 دم و بـاد  همه بينمتوازهمي  سـتمبرماجانوتنبرمكن
  )606 ،7 ج: 1386 ي(فردوس

 بدسـگال  شـود  توتنبركجا  سالوماهآنجانبربادستم
  )342 ،2 ج: همان(

 سـتم  بيش ازين كرد نتوان جانوتنبر  آرمننزديكوپركنقدحلعلمي زآن
  )245: 1349 يستانيس ي(فرخ

  
  وانيد يبعد يها چاپ در نادرست يها شيرايو 3.3

 يبعـد  يهـا  در چاپ كه شود يم مربوط ياصالحات به ديوان يناز اشكاالت ا يگريد بخش
 هـر  بـراي  مزيتـي  خـود  مجدد اصالحات و ها ويرايش يناگرفته است. البته  صورت ديوان

است، امـا   گرفته صورت صحيح ياصالحات يگاه يزچاپ ن يندر ا ؛آيد مي  شمار به تصحيح
. اسـت  بـوده  اشـتباه و  يـت مفهوم ب كردنتر در راه آسان ها يرايشاصالحات و و ينا تر يشب
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ياسـي ق يحبـه تصـح   يـا متأخر بهره برده  ياراز نسخ بس يا ها يرايشو ينمعموالً در ا مصحح 
 يحاتينمونة نخست از تصح .شود مي ذكر جا اين درموارد  يننمونه از ا دو .است زده دست

  .مجدد نادرست يحِاست از تصح يا نمونه دوم نمونةو  آيد مي نظر به درستاست كه 
بيت:  

 او طباطبـاي  بثَينـه راجميل  مـنمنست گاه شعرطبيعت
  )94: 1390 منوچهري(

  :بود صورت بدين) 1381 ي(منوچهر يشينپ يها چاپ در
 او يطباطبا(؟)  شهولهيجم  مـنشعرگاهمنستعتيطب

 ياسـي ق يحتصـح  ينظاهراً ا است، اشكال دچار چنان هم مجدد تصحيح از پس يتب اگرچه
دو  »جميـل «و  »بثينـه « يـرا كرده اسـت؛ ز  يكنزد يدرست آن كم صورت  هرا ب يتب مجدد

 ينتـر  عبـداهللا از بلنـدآوازه   بـن ا يـل ابـوعمرو جم  .انـد  عاشق و معشوق معروف عرب بوده
 ينبود و بـه همـ   ينهبثَ يشعاشق دخترعمو يبود. و يدر عصر امو يمكتب عذْر يندگاننما

 جازن بر يندر عشق ا يمعروف است. از او اشعار عاشقانة سوزان يزن »بثينه جميلِ«سبب به 
: 1393 ينهاونـد  به يد(بنگر ستا مانده باقي يلجم يدر رثا بيت دو نيز ينهبث ازمانده است. 

  ).»عبداهللا بن جميل«مدخل  ذيل
  :شود يذكر م بعدي هاي چاپ در نادرست قياسي تصحيح از اي نمونه حال

  )126: 1381 منوچهري(
  :است يافته تغيير صورت بدين بيت ،)1390( جديد هاي چاپ در

 هرچنـد  5.اسـت  عد بوده نويس دستمطابق با ضبط  آمده پيشين هاي چاپ در كه صورتي
 صـورت از  اي ينقاشـ  هرحـال  بهاست،  يفو تصح يدچار گشتگ يتصورت هم ب ينبه ا

 گل زير و شاخ زير به ساعت هر و وقت هر[كنون 
 ]اَحـري  كـن  آالي چهـار  را مـا  تـن  و خويش تن

ــي ــورة يكـ ــويي طنبـ ــور دوم كـ ــدادي طنبـ  حـ
ــه ــر س ــام ديگ ــدادي ج ــارم بغ ــاده چه  الصــري ب

 حـدادي  طنبـور  دوم كـويي  طنبورة يكي
 حمريچهارم بادة  يجام بغداد يگرد سه
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 يحباشـد. در تصـح   گشـا  راه بعـدي  گران پژوهش يبرا است ممكنكلمات است و  ياصل
 آن ينويس دست يچه يفهم است، ول و قابل يشده كه امروز يلتبد يبه صورت يتب يد،جد
  .كند نمي تأييد را

  
  يالحاق و ياصل يها تيب نشيگز يمبنا نبودنِ روشن 4.3
 اساس چه بر نيست روشن كه است اين گرفت توان مي مصحح كار بر كه ديگري مهم ايراد
 ديگر بعضي و شده وارد متن داخل در منوچهري به منسوب اشعار يا ابيات بعضي مبنايي و
  :بيت ،مثال براي. است آمده بدو منسوب ابيات بخش در

 نسـترنا ستاك سـمن و يمهآن خميخ  كبودديبايوبيرماززدخيمهآسمان

 يــتب يــنمربــوط بــه ا يساســت. در پــانو ديــوان يــتب دومــين دبيرســياقي،چــاپ  در
 “بيـرم ”لغت شاهد به جهانگيري فرهنگ در بيت اين«: است آمده) 2: 1390 منوچهري(

 مطلـع  از پس آن جاي و منوچهري از كه نمود مي و نبرده نام را آن سرايندة اما است، آمده
 ،نـويس  دست يك يةحدس و نوشتة دهخدا در حاش راساسب )».دهخدا استاد(افادات  باشد

 و وزن بودن يكي دليل به صرفاً ،يامدهبه نام او ن يمنوچهر ديواناز نسخ  يك يچكه در ه يتيب
  !است آمده او نام او و به ديوان ياتاب درميان منوچهري، قصايد از يكي با آن قافية

 يمنـوچهر  ديـوان متـأخر   ياراز نسخ بسـ  يكيتنها در  كه است يرز بيت دو ديگر نمونة
  :است آمده

 گلـزار گردش و جمشيدجشن  بهـارفصـلوعيـدايامهست
ــديعنگــاراي  بيـــار روح راحِ و برخيـــززود  صــبوحوقــتب

الف در چاپ خـود   نويس دستاز  نقل ) به211: 1390 منوچهري( دبيرسياقيرا  بيت دو اين
متأخر  نويس دست يكدر  فقط يتيدوب ينا جاكه آناز ،آورده است؛ اما »ها يتيدوب«در بخش 

 او عصـر  هم شاعران و منوچهري سبك به كه »روح راحِ« تركيب به باتوجه نيز و استآمده 
  .باشد نبايد منوچهري از نيست، شبيه

  :است زير رباعي ديگر نمونة
 ملك محمود جاي به بحقبنشست  ملـكمسعودچوجهاندارمسعود

 ملك جود رسد تربيتبهملككز  ملـكمقصودنبوداينجزملكاز
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آمده، امـا   يرسياقيالف چاپ دب نويس دستدر  فقط يشين،پ يتيدوب چون هم ،نيز رباعي اين
 يگـر د يـت دو قطعه و چهار ب ،يول .وارد كرده است ديوان يها را در بخش اصل مصحح آن

 ي(الف) در بخش اشعار منسـوب بـه منـوچهر    نويس دست يناز هم يمنسوب به منوچهر
  ).218 - 217: 1390 منوچهريبه  بنگريدآمده است (

منسوب  ي(خ) در بخش شعرها يكاش الدين يرا از تذكرة تق يتسه ب مصحح ن،چني هم
  :است اين بيت سه اين از اول بيت. اند آورده) 219: همان( يبه منوچهر

الف)  نويس دست( متأخر بسيار و معتبر چندان نه نسخة يك از دوبيتي 2 كه است آن جالب
 كـه ((خ)  يكاشـ  يمصـحح در تـذكرة تقـ    گفتة كه به هايي يتاما ب شود، يم ديوانوارد متن 

ـ   ياتدر بخش اب است آمده منوچهري نام به )است مهمي بسيار تذكرة  آورده وا همنسـوب ب
 شـده  نيز ديگري اشتباه دچار جا ينا مصحح كه كرد اشاره بايد هم نكته اين به البته. شود مي

 اواحتمـاالً   و اسـت  يامدهن يدر بخش مربوط به منوچهر يدر تذكرة كاش يتيب ينچن :است
  .است  منتسب كرده ياشتباه آن را به تذكرة كاش و به هيافت يگرد يرا از جنگ يتب

  :است زير قطعةبعد  نمونة
 غـم  بـار هـيچ جهـان  بهـر  زمنـهدلبر  عدمدل چو هست حاصل كار جهان اي

 شـكم  پـي  از مشـو  گـرم  تنـور چونهم  نـانبـرايازمباشسفرهچوهم افكنده
ــزد  تـوبـرايازوغفلتـيخـوابمست تو ــدهاي ــرم خــوان فكن  دم ســپيدهدر ك

  )73: همان(

است و سـبك آن   يامدهن يمنوچهر ديوان تر يقديم هاي نويس دستاز  يك يچقطعه در ه اين
 دهخدا قولاز قطعه اين دربارة دبيرسياقي. باشد نبايداو  ازو  يستن يكنزد يبه سبك منوچهر

 شعري وقتي معموالً ».آمده است يزن يومديفر يمينكهنة ابن  ديوانقطعه در  ينا: «است نوشته
شـهرت   كـه  باشـد  يشاعر از شعر آن كه اين احتمال شود، مي داده نسبت شاعر چند يا دو به
 يمنـوچهر  آنِ از گمـان  بـي  قطعـه  ايـن  سطور، اين نگارندة نظر به .است تر بيشدارد  يتر كم

 تـر  بـيش  او خُلقيـات  با نيز محتوا ازلحاظ ؛است فريومدي يمين ابنو احتماالً سرودة  نيست
تا شـعر  است  شبيه تر يشبه شعر سدة هشتم ب شعرْ سبك اين، جز. منوچهري تا دارد شباهت

  وارد شده كه اشتباه است. يمنوچهر ديوان يشعر در متن اصل ينا ،حال اين باسدة پنجم. 

ــالل ــد ه ــه عي ــود رخ بدانگون ــه نم ــا ب  م
 تـا ود و زرد و نـزار  هم از شد كه عاشقي چو
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) نوشـته  219: همـان ( »دامغـاني  منـوچهري  به منسوب شعرهاي« بخش در مصحح نيز،
 بيـت  يـازده  كهـن،  جنگي از نقل ) به1334 يرت 15(جمعه  يهفتگ اطالعاتدر مجلة «است: 

را  يـات اب يـن ا يحت وا .»نداريم آن انتساب صحت بر مؤيدي كه است آمده منوچهري نام به
 يچآن سـال هـ   يها از شماره يك يچو ه يهفتگ اطالعاتشماره از  يننقل نكرده است. در ا

  .است مدهآ دست به كجا ازاطالع  ينا يستمعلوم ن و نسبت داده نشده يبه منوچهر يشعر
  

  گيري نتيجه. 4
 يبررسـ  يـن ا .شـود  يم يبررس اتخاذ كرده متن تصحيح در مصحح كه روشي مقاله، اين در

. روش 2 ،نسـخ  يريِكـارگ  و به ،يمعرف ينش،گز ي. چگونگ1 :گيرد مي بر دربخش را  چهار
 ينشگز ة. نحو4و  ،انجام گرفته است يبعد يها كه در چاپ هايي يرايش. و3 ،متن يحتصح

 يِناكـاف  يحاتبـه توضـ   يـك، چاپ. در بخـش   يندر ا يمنوچهر يِو الحاق ياصل هاي يتب
 ايـن  گـزينش  بـراي  ثابت معيار نبود تصحيح، اين در هشد  استفاده يها نسخه ةمصحح دربار

 يـز اختالفـات، و ن  يـن در ارائـة ا  دسـتي  يـك  عـدمِ  و نسـخ  اختالف نقلِ در دقتي بي نسخ،
 كـه  متـأخرتر  هـاي  نويس دستبه  بهادادن و معتبرتر هاي نويس دستمصحح به  يتوجه كم

 بـه  ترتيـب،  بـه  ،ديگـر  هـاي  بخـش  در. شد پرداخته دارند، را ابيات از اي شده آسان صورت
بـه مـتن در    يافتـه  نادرسـت راه  هـاي  يرايشمتن، و يحروش مصحح در تصح نبودن سان يك

 شـده  اشـاره  اصلي و الحاقي هاي بيت گزينشِ مبناي نبودنِ و روشن ،ديوان يِبعد يها چاپ
 ديـوان از  هايي يتتر، ب معتبرتر و كهن هاي نويس دستاز  بااستفاده موارد، اين دركنار. است

 درنظرگرفتن با و مقاله در شده گفته موارد به توجهمجدد شده است. با يحتصح يزن يمنوچهر
 يبـرا  يعلم يروش كارگيريِ ضرورت به يزشاعر و ن ينا ديواناقدم و اصح نسخِ موجود از 

  .شود ياحساس م يمنوچهر ديوانمجدد  يحلزوم تصح يح،تصح
  
  ها نوشت پي

 

در اين مقاله، هر بيت كه بيت اصلي و بيت موردبحث نيست، اما ازنظر معنايي به بيت موردبحث . 1
 در مقاله مربوط است، درون قالب آورده شده است.

هـاي خشـك و    تخم درآورده باشند. گاه انواع عطرشكل  كافوري است كه آن را به» بيضة كافور«. 2
و » بيضـة كـافور  «هـا   آوردند و بـه آن  مرغ درمي شكل يك تخم چون كافور و عنبر را به جامد هم

  گفتند. مي» بيضة عنبر«
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 طبري ؛405: 1341، بنگريد به بلعمي »چيدن«معني  به» بازكردن«هايي از فعل  براي مشاهدة نمونه. 3
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شود كه بسياري از حواشي دهخدا را كه مصحح نقل كـرده   اساس گفته مي اين حدس دوم براين .4
هـاي   نـويس  هاي خود مصحح نبوده است؛ اين موارد را نگارنده در دسـت  نويس است در دست

  است.  ديگري كه در اختيار دارد يافته
  آمده است. عدنويس  رفته در اين تصحيح، اين بيت فقط در دست كار ي بهها نويس درميان دست .5
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