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درا ّوریناقصییۀادیوانامنسچهلیاد مغنایا دنابیتاآمیها وت:

بــلاشــنخاچنــنر اــنروا زاــیا پــلدۀار وــتا

ــلااــنرواــن ــیاقــمــلیابـ ــ پــــلدۀابــــندهازا

)منسچهلی،ا1385:ا1(

لاشیها وتادراهمۀانسخ،ابهاجزادوانسخه،ا
ّ
چنناکهامصّححامتذک

بهاجنیا»بنده«،ا»منده«اضبطاشیها وت.ابلا دنا ونسادراددگلا

چنپاهنیاددس ن،ا دناو ژهابهاصسرتا»منده«اآمیها وتا)منسچهلی،ا

1387:ا7(.ابلخیاایزادواضبطافسقار افلواهندها ایاوابهاجنیاآنا

»بند«اثبتاکلدها ایا)منسچهلی،ا1392:ا43(.ابیدناطلدق،ابلاپندۀا

همینابیت،اوهاو ژۀا»منده«ا)دهخی :ا1377:ازیلا»منده«(،ا»بنده«ا

)معین،ا1371:ازیلا»پلدۀابنده«(اوا»بند«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»بند«(ا

بهامعنیا»پلدها یادرامسویقی«ادرافلهنگاهناثبتاشیها ایا)ایزا

بل یا»پلدااۀادنوه«ااکادهخی ،ا1377:ازیلا»ر وت«(.ا

دراقابوس نامه ایزاانمیا زا دناپلدهاآمیها وت:ا

اخستابلاپلدۀار وتاچیزیابگسیاواپسابلرومابلاهلاپلدها یا

چسناپلدۀابندهاواپلدۀاعل ق...ا)عنصل رمعنری،ا1390:ا196(ا

چنناکهامصّححادندآوراشیها وت،ادرانسخۀا ونسا یشنناوا

نسخۀال،ابهاجنیا»بنده«،ا»منده«اضبطاشیها وتاوادرانسخۀانا

»دنده«؛ا زا دنارویامصّححاضبطا خیلار ،ابناتصحیحاقینوی،ا

بهاصسرتا»بنده«ادرامتناآوردها وت.ا

قنناجناباضبطا
ّ
بلا دنا ونسا زادیلابنزابلخیا زامحق

ها یاجناباضبطا»منده«ار .اامساهار :ا
ّ
»بنده«ار اگلفتها ایاواعی

پلدااۀابندهادرابعضیامتسناتصحیفاشیهاوابهاصسرتاپلدااۀامندها

ثبتاشیها وت.ا ّمنادرا صلاخسداپلدااۀابندهاایزابهاصسرتاپلداۀا

مسویقیامسجسداابسدهاوامنظسرا زاآنااسشینابنده1ابسدها وت.ا

)وتنیشگل،ا1391:ا185/1؛اایزااک.اپسرمنی ن،ا1379:ا197؛اوجی ای،ا

بنده«؛ا »پلدۀا زیلا 1371:ا معین،ا 74؛ا 1363:ا ح،ا
ّ

مل 110/1؛ا 1386:ا

 منمی،ا1387:ا94؛احنکمی،ا1386:ا85(.ا

بلخیاایزاضبطا»منده«ار ادروتاد نستها ای:ا

منده:اهمننا وتاکهادرااسشتهاهنیامجیاخس فیابهاصسرتاپلدۀا

منهاآمیها وتاوادراشعلامنسچهلیاواقابوسنامه بهاصسرتاپلدۀا

ی[ا زا ]د/ا تبیدلا زبنناهنیا یل ایا درا میاشسد.ا ددیها منده2ا

ر/اپیَل.امتأوفناهادرادیوان 
َ
ر/اَپذ

َ
ر دجاتلدناتبیدلاهنوت:اَپی

منوچهریابنا دنکهاتمنمانسخهاهنیاکهناپلدۀامندهاد شتها وتا

 زارویادکانسخۀاجیدیابهاپلداۀابندهاتصحیحاشیهاواهمینا

تنانسخهاهنیاکهنا ر او د شتها انرو ا وتندادسوفیا تصحیحا

ـاکهاهمگیاپلداۀامندهاد شتها ایاااـاانددیهابگیلداواآنا قابوسنامه ر ا

ر ابهابندهاتغییلادهی.ا)شفیعیاکیکنی،ا1388:ا1309(

دکتلاشفیعیاکیکنیاپیشا زا دناایزادراتعلیقنتامصیبت نامه، 

«،احکماکلدها ایاکها»پلدااۀابنده«ا زافلهنگاهنیا
ً
بناقییا»ظنهل 

ا487؛اایزااک.ادهخی ،ا نر،ا1376:ا485ـا
ّ
لابندیاحذفاشسدا)عط

ّ
متأخ

ایزا قبلا زا یشننا پسرجس دی،ا1374:ا327(.ا »منده«؛ا زیلا 1377:ا

حا)کهاجناباضبطابندهار اگلفته(ااسشتها وت:ا
ّ

حسینعلیامل

درخسرادندآوریا وتاکهاممکنا وتا صلاکلمها»منده«ابسدها

صسرتا درا دنا گشتها وت.ا تبیدلا »مسده«ا بها بعیهنا کها

گسشها یا وتاکهاهنسزادرادوتگنهاچهنرگنهاوادوتگنهاوهاگنها

ح،ا1363:ا75(
ّ

اس ختهامیاشسد.ا)مل

قنناامیاتس نا
ّ
بنری،اچنناکهاملحظهاشیابلاپندۀاآر ءامتفنوتامحق

بهاطسراقطعاجنابادکاضبطار اگلفت.ابلا ونساقابوس نامه وا

او ژهاپیابلد؛اچل ا
ِ
دیوان منوچهری ایزاامیاتس نابهاصسرِتاصحیح

کها ختلفانسخهاهنانشننامیادهیاکهاشکلااسشتنریا دنادوا

و ژهاشبیهاهمابسدها وت.3ابننبل دنابندیابهادابنلامتناددگلیابسدا

کهاتنهنادکاخس نشار اتأدییاکنی.ااگنرایۀا دناوطسر،ادرارونرۀا

رونئلا قیدماتلدنا ایشنبسری،ا زا محمسدا محّمیبنا مسویقیا

ا و دلاقلناششم(،ابهاجملها یابلخسرداکهانشننا
ً
مسویقیا)ظنهل 

میادهیابیوناشکاضبطا»منده«ادروتا وت:ا

بی ناکها ّولاروزاکهاآفتنبابلآدیاپلدۀامندهاگیلایا زابهلاآاکها

آفتنبامندها وت.ا)ایشنبسری،ا1374:ا64(ا

چنناکهاملحظهامیاشسد،ادرا دناعبنر تاامیاتس نا»منده«ار ا

م اسهمدالوند

مهاطبنطبنئی
ّ

د نشاآمسختۀادکتلیازبنناوا دبینتافنروی،اد نشگنهاعل
70dalvand@gmail.com

 هدام ادرم ام هدام ادرپ

ح،ا1363:ا74(.
ّ

چسااسشینابندهار ادراپلدهابستی/اخمنرابندۀااسشیناشکستیا)اظنمی؛ا زامل 1.ا

ه«ابهامعنیا»منده«امستعملا وت.ا
َ
درارلوتنناایزا»منده«اوا»منئ 2.ا

3.او ژهابهاگساها یا وتاکهاحلقۀامیماوااقطۀاباشبیهاهما وت.ا
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»بنده«اخس ای.امندهابسدناآفتنبا شنرها وتابهابنوراقیمناکها

آفتنبار امندهاوامنهار انلامیاد نستنی:

مــنها زاآناگفتــماکناــیرارغــتاوارفــظاعــلب

نل ــیا ــنش ب ــها م وا مـــندها ــسدا بـ روزا چشمۀا

)فّلخیاویستنای،ا1385:ا106؛اایزارک.اشمیسن،ا1377:ازیلا»آفتنب«(

ایشنبسریادراتسضیحاپلدهاهنیامسویقیامیااسیسی:ا

بی ناکهاعلمامسویقیاعلمیاشلدفا وتاواآنار ادو زدهاپلدها

 وت:ا ّولاپلداۀار وتا]...[اهشتمامندها]...[.ابی ناکها دنا

دو زداهاپلدهار اششاشعبها وت:ا ّولازیلکشاواآنا زاحسینیا

خیزداوا زاپلداۀامنده.ا)ایشنبسری،ا1374:ا62(ا

ویادراجندیاددگلاایزاانما»منده«ار اآوردها وت:ا

بی ناکهاعلمامسویقیاهژدهابناگا وت:ا ّولاپلدااۀار وتار ادوا

بناگابسد.امخنرفار وتادوابناگ،امندهادوابناگ...ا)همنن:ا63(ا

اگنرایهاپیشتلادرامقنرۀا»اقیاوابلرویاتصحیحاواشلحا

ددس نا شعنرامنسچهلی«ا)بهاکسششادکتلابل تازاجنای(،ابلاپندۀا

وخناپژوهشگل نامسویقی،اضبطا»بنده«ار ادروتاد نستهابسدا

)د رسای،ا1395:ا165(اکها کنسنابندیاتصحیحاشسد.اتصحیحاهنیا

مسجسدا زادیوان منوچهریامکّملادکیدگلای.اگنهابناتسّجهابها

قل ئنابندیاضبطازاجنایار اپذیلفتاواگنهاضبطادبیلوینقیاوا

ددگل نار .اامساهار ادراهمنناقصییۀااخستاآمیها وت:

نــل رــباطسطــیا وسوــناوــلخابســننادوا

دهنن درا زردها زّرا بـــسدا زا ــشا ــنن زب ــها ک

)منسچهلی،ا1387:ا7(

کلدها وتا ضبطا »ومن«ا »وسون«،ا بهاجنیا دبیلوینقیا

زبننا د ر یا »وسون«ا فنرویا درا دبا 1(.ا )منسچهلی،ا1385:ا

 اگنشتهاشیها وتاوابیتازیلاایزاضبطازاجنایار اتأدییامیاکنی:

منقــنر بّســیا زا طسطــیا چــسنا وسوــنا

عسجی ــشا ــننـ زبـ ــنرا زا ــق ــن م ــها بـ ــنزا ــ ب

)منسچهلی،ا1387:ا40(

بل تا وا دبیلوینقیا اخست،ا قصییۀا همننا درا همچنینا

زاجنایابیتیار ا دنگساهاضبطاکلدها ای:ا

و ناگِلااــنرابــهاکــلد راکفــیاشــبلماوــلخ

ختنن مــشــکا رختیا ــنا وا ب بستها اـــیرا

دغمندیابهاجنیا»کفیاشبلم«،ا»دکیامبلم«ا)مبلما=ادوک(اضبطا

کلدها وتا)منسچهلی،ا1392:ا44(،اکها زاحیثاتشبیهامننوباتلا

میاامندی.ادرانسخهابیلا»کفیابیلم«اآمیهاکهااهاتنهنابنامختصنتا

رغسیاوبکاخل ونایاونزگنرتلا وتا)بناتسّجهابهابسنمیا»بیلم«ادرا

ولخ«ا »بیلما ددس نشا درا خسدا منسچهلیا وبک(،ا  شعنرا دنا

)منسچهلی،ا1385:ا62(اوا»بیلماحمل «ا)همنن:ا43(ابهاکنرابلدها

 وتاوا زا دنااظلامسجهاتلامیاتس ایابسد.

 نا ع

ا منوچهری ـ اشعار  گزیدۀ  فروغ گل:   منمی،ااصلهللاا)1387(.ا

دامغانی.اچنپادوم.اتهل ن:اجنمی.

ا پسرجس دی،ا میلحسینا)1374(.ا»ویلاتنردخیاپلدهاهن«.امجلۀ ـ

ا334.اا هنر،اش29:اصا327ـا

ا حنکمی،ا ومنعیلا)1386(.ابرگزیدۀ اشعار رودکی و منوچهری.اـ

چنپادهم.اتهل ن:ا ونطیل.ا

ا د رسای،ادنولا)1395(.ا»اقیاوابلرویاتصحیحاواشلحاددس ناـ

ا170.ا  شعنرامنسچهلیاد مغنای«.اآینۀ میراث،اش59:اصا145ـا

ا دهخی ،اعلیا کبلا)1377(.الغت نامه.اتهل ن:اد نشگنهاتهل ن.اـ

ا شفیعیاکیکنی،امحّمیرضنا)1388(.اتعلیقنتابلاغزلیات شمس ـ

تبریز ←امسرسی.

ا فارسی.اـ ادبیات  اشارات  فرهنگ  )1377(.ا ویلوسا شمیسن،ا

تهل ن:افلدوس.ا

ا نراایشنبسری،افلدی ریدنا)1376(.امصیبت نامه.اتصحیحاواـ
ّ
عط

مۀامحّمیرضناشفیعیاکیکنی.اتهل ن:اوخن.ا
ّ
مقی

ا قابوس نامه.اـ )1390(.ا کیکنوسابنا وکنیرا عنصل رمعنریا

بهاتصحیحاغلمحسینادسوفی.اتهل ن:اعلمیاوافلهنگی.ا

ا بهاکسششاـ دیوان.ا )1385(.ا جسرسغا علیابنا ویستنای،ا فّلخیا

محّمیادبیلوینقی.اچنپاهفتم.اتهل ن:ازّو ر.ا

ا معین،امحّمیا)1371(.افرهنگ فارسی.اتهل ن.ا میلکبیل.اـ

ا ح،احسینعلیا)1363(.امنوچهری دامغانی و موسیقی.اتهل ن:اـ
ّ

مل

 اتشنر تاهنلاوافلهنگ.ا

ا محّمیاـ بهاکسششا دیوان.ا )1385(.ا قسصا منسچهلی،ا حمیبنا

دبیلوینقی.اچنپاششم.اتهل ن:ازّو ر.اا

ا ـــــــــــا)1387(.ادیوان.ابهاکسششابل تازاجنای.اتهل ن:اـ

د نشگنهاتهل ن.

ا دغمندی.اـ حبیبا بهاتصحیحا دیوان.ا )1392(.ا ـــــــــــا

مۀاویّیاعلیاآلاد ود.اتهل ن:ابنیندامسقسفنتادکتلا
ّ
بهاکسششاوامقی

محمسدا فشنر.ا

ا مسرسی،اجللا ریدنامحّمیبنامحّمیا)1388(.اغزلیّات شمس ـ

مهاواگزدنشاواتفسیلامحّمیرضناشفیعیاکیکنی.ا
ّ
تبریز.امقی

چنپاوسما.اتهل ن:اوخن.ا

ا ایشنبسری،امحّمیبنامحمسدبنامحّمیا)1374(.ا»رونرۀامسویقیاـ

تصحیحا وا مها
ّ
مقی بنا ایشنبسری«.ا محّمیا محمسدبنا محّمیبنا
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