
  نقد و بررسی  
 1«دیوان اشعار منوچهری دامغانی»تصحیح و شرح 

  اسد داگوند
 

 چکیده
از جد ادتد ن  کاه اساتگسیده طبع  به د وان منوچهدی دامغانی تاکنون چند ن باگ

تصاد   کادده توان چاسا بدات زنجانی گا نام بدد. مصّا  دگ مقدمۀ د اوان می آنها
باه گوش علمای تصاای  نشاده »دبیدسیاعی(  ازچاس پیشینا د وان منوچهدی )که 

اناد و گشا ا شان د وان  ادشده گا از گوی هفت نسخۀ خّ ی تصاای  کادده ؛«است
کاه دگ اناد. از آنجاا یعالوه بد تصای ، به مکنی گغات و شد  ابیات نیز پدداخ اه

هاا ی مشااهده  سا یهاا و کاگغازش ،ابیااتا ا ان چااسبدخی از تصای  و شد  
 عناوانا ، چااس اخیاد د اوان اشاکاگ مناوچهدی، ج ال چهااگ شود، دگ ا ن مقاگه می

، بدگسی شاده تصای  ابیات، شد  ابیات، تصای  و شد  ابیات، و ا دادات وزنی
 شده است.چاس و چاس دبیدسیاعی  ۀ ا نمقا س کوششی نیز بدای. است
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 مقدمه
 ، کاهمنوچهدی دامغانی از شاعدان طداز اّول ا دان دگ نیمۀ اّول عدن پنجم هجادی اسات 

ها ی کاه دگ ا ان زمیناه است.  کی از جد دتد ن کوششگسیده باگ به طبع چند ن ود وان ا
ذوناه  خاود گا ا انکاگ ه و گوش انریز ویصوگت ذد  ه، تصای  دک د بدات زنجانی است. 

ام. بد ا ان ها پیش با ا ن د وان آشنا بودم و م اگب آن گا تدگ   کددهاز مّدت»کند: بیان می
هاای مناوچهدی دگ ما ن عاداگ بریادد و نظادات عصد به تصای  مجّدد ا به ناوی که ذف ه

بیت  باه گا بیتد ردان به تکلیقات ک اب بدده شود ا اعدام نمودم و عالوه بد آن، ابیاات د اوان 
: ج(. مصّا ، پ  از بیان شد  حاال 1395)منوچهدی، « امشد ، و مشکالت گا شد  داده

از اشکاگ اگا ه  واست. بد شیوۀ تصای  و شدحی که ا منوچهدی، م ن مصاَّ  اشکاگ گا آوگده
ّ  از جکد نسخه بدلستاکدده

و باا  ها تان زده، چند اشکال واگد است: نخست ا نکه مصاا
اسات. د راد ا نکاه دگ  های مخ لف گا از خواننده سلب کددهکاگ، امکان تأّمل دگ ضبط ا ن

و مشکالتش گا گوشن نکدده  نداده« بیت شد  به د وان گا بیت»، ذف هذونه که  شد  ابیات، آن
 است. چنانکه دگ ادامه خواهیم د د، از کناگ اکثد ابیات دشواگ ذشش ه، و است
دبیدسیاعی مقا سه شود،  اس ادشده است تا ا ن تصای  با چاس  گو تالشدگ مقاگۀ پیش 

زنجاانی دگ مقدماه  .ها ی که دگ تصای  و شد  ابیات گاه  ا  ه است، بدگسی ذدددو گغزش
ها است، به گوش علمی تصای  د وان چاپی که به نام منوچهدی دگ ک ابخانه»است:  نوش ه

جاای ذف اۀ مناوچهدی هخدا و د رادان گا باههای عالمه دنشده است، بد ن مکنی که: ذف ه
« که  ک چهاگم د وان مخدوش شده است... طوگی اند بهاند و دگ ا ن کاگ به ا داط گ  هآوگده
کند تا حّدی عابال پاش دش اسات (. ا دادی که مصّا  به چاس دبیدسیاعی واگد میجا)همان

دگواعع مب نی بد  ک نسخۀ  گیکن تصایااتی گا که دبیدسیاعی از اس اد دهخدا دانس ه است،
اشادف چنانکاه علای عیاسای عالماه دهخادا. اتنه تصاایا ،خ ی/دس نو   بوده است

مدحاوم  «تصاایااتا »دگ ماوگد د اوان مناوچهدی و »صادعی م شّکد ا ن نک ه شده اسات: 
گا دگ اخ یااگ داشا ه و  1051دهخدا نک ۀ د ردی هسات و آن ا نکاه دهخادا نساخۀ ماوّگخ 

 «تصاای »عناوان  اگ ز ادی از آنهه گا دگ حاشیۀ نساخۀ خاود آوگده، و باه]دبیدسیاعی[ مقد
، )صاادعی« های تصای  اّول د وان گاه  ا  ه، از ا ن نسخه نقل کادده اساتدهخدا به چاس

1391 :39 .) 
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به بدگسی تنها چند عصیده از د وان ا و نه کّل آن ا تات چهاگ  ، نمونه واگ،دگ ا ن بخش
 پدداز م:عنوان می

 
 ف تصحیح ابیات1

 شدۀ چاس مشکوگ: بدگسی بدخی از ابیات تصای  
 و تن ز کوه موی  رگ ز درع و فش زپی ز عوس و  *

 م ز گویو ُس  بر زنگسد ز نخل و دم ز حبل و                                                                                   
 (339: 1395)منوچهدی، 

 

سدوده است. شااعد تاالش « وصف اسب»ای است که منوچهدی دگ از عصیده ا ن بیت
نظیدی توصیف کند. اذد با دّعت به اجزای بیت مشکوگ هایا بیکدده تا اسبا خود گا با و ژذی

بنرد م، پی خواهیم بدد که با ضبط کنونی، بدخی تدکیباْت توصیف حقیقای شااعد گا ان قاال 
توصیفی عادی اسات و باا توصایف شااعدانه «  ش ز موی»دهند؛ بدای نمونه، عباگت نمی

-ها از موی است. از د راد ساو، وجاهای بسیاگ داگد چداکه َ شا )=  ال( تمامی اسب اصله

ْگع»شبهی که از  بد »شود )البد ماکمی( اندکی غد ب است. از عباگت حاصل می« گگ ز دا
: 1395مناوچهدی، بیدسیاعی )آ د. دلی به دست نمیدگ مصداع دّوم نیز مکنای ماّص « زنگ
 صوگت ز د ضبط کدده است: ( بیت گا به115

 و تن ز کوه َفش ز ِدْرع و رگ ز مویپی ز عوس و         
 و سم ز گوی بر ز سنگسد ز نخل و دم ز َحبل و                                                    

 

ت داگای مکنا ی صای  و هندی اسات. شود، دگ ا ن ضبط، تمامی عباگاچنانکه مالحظه می
 باه لغد  فدر دگ اسدی طوسی آن گا  تشبیه  ال اسب به دگع )از گاا  شکل( دگ ا ن بیت ا که

 منوچهدی ذو د:» .شود ا نیز د ده می نقل کدده است ال( « )= ُبش» بدای شاهدعنوان 
ْگع                     ک فدا آتشانباان، و ذابیاجشااش، آتاابُ دا

 «9دم، عنبدخوی و شمشادموی و سدْو المشک                                                
 ( 319: 1390، )اسدی طوسی  

                                                 
ا ان بیات[ ظااهدًا از »]نو سد: . ا ن بیت دگ د وان منوچهدی نیامده است. دبیدسیاعی دگ حاشیۀ عصیدۀ  ادشده می9

 (.119: 1395)منوچهدی، « ا عا یۀ آن پ  و پیش شدههمین عصیده است امّ 
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 دیااذشگذاه او تنْگ چون چنب                                   کی خانه د دم ز سنگ سیاه *
 آجگی دزدوارباااادا دوخ م                                      ذشادم دگا آن به ا سونرااادی

 (351: 1395)منوچهدی، 
 

چداکاه  ،تواند دگ ا ن با ت دگست باشدنمی« دزدواگ»به عقیدۀ نراگندۀ ا ن س وگ، عید 
چنانکه حا ظ نیز دزدی گا  9؛شناخ ه نشونداند تا پدهیخ ه دزدان اغلب از بدا دوخ ن آتش می
 وگ شمدده و از کاگ او ابداز تکجب کدده است:که به شْب چداغ دگ دست داگد، دال

 فْت گه دل زند همه شباده زگادوغا چهاه  اب                         
 چه دالوگ است دزدی که به شب چداغ داگد!                                                                

 (193: 1399، )حا ظ
 

 ( اگجاّیت داگد:130: 1395منوچهدی، )ضبط دبیدسیاعی  نابدا ن،ب
 ذشااااااادم دگا او بااااااه ا سااااااونردی

 

 آجگی  زّرواربدا ااااااااااااااااااااادوخ م  

 

 

آتش از حیث زگدی به زگ همانند شده است. ا ن تصو د دگ جاا ی د راد از د اوان نیاز 
 کاگ گ  ه است: به

 چااون اناادگو گساای بااه شاابا تیاادۀ ساایاه
 
 

2ز اااان آتشاااای بلنااااد بدا اااادوز زّگواگ 
 

 

 (10 :1395نوچهدی، )م
 

: 1391، وا ه است )مکنازی ا ن و ژذی سبکی، و م ابق تلّفظ کهن« زّگ »مشّدد آوگدن  
( و به اح مال بسیاگ همین امد سبب شده است تا کاتباان ا کاه وزن شاکد گا نااموزون 351

 . تغیید دهند اند ا دگ ادواگ بکدی آن گاپنداش ه
 

 تت، هشافاد هامان کایااگاه سفابس اب *
 
 

 مکجااادیگلفففین کناااده باااه ساااد باااد،  

 

 (351 :1395)منوچهدی، 
مکجد اشاگه به سدپوش ذلیا خام )خشات( ا ن بیت دگ توصیف خما شداب است. ذلین

                                                 
شاعد،  توجیه کدد گیکن با خواندن ابیات پیش و پ ، گزومی نداگد که« نهانی و پنهانی»توان دگ مکنایا . دزدواگ گا می9

 پنهانی آتش ا دوخ ه باشد.
 ضبط کدده است.« گوزواگ»، «زّگواگ»جای . زنجانی دگ ا ن بیت نیز به2
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 ا سد گا دگ همین مکنا آوگده است:است گیکن با توّجه به دو بیت بکد که ذلین
 د  ادل اوااه باانشس ااااک باای خاااابس

 
 

 ا ااااسدی، ذلااایننهااااده باااه ساااد باااد 

 

 

 نما د:( بدتد می130 :1395منوچهدی، ضبط دبیدسیاعی )
  تاهش فتاد هامان کایافاگاه ُس ااببس 

 

 مکجاادیتنففک کنااده بااه سااد بااد،  

 

 

 مکجد: اس کاگه از تاگ عنکبوت است. ابیات بکدی نیز مؤّ د همین ضبط و مکناست:تنک
 

                      ز  اااادل ساااادش بااااازکددم ساااابک
 

ّ پشااااد ز پااااتاااکاتنااا 
 ادگیاه چااااادا

 

 
                   بکفففنواجه همداسااا انی اا خااااا ااا *

  
 دیال کنااد اب اااد ماان تاّماااه باااکاا

 

 (355 :1395)منوچهدی، 
 

گناد و »و « تامیال بااگکددن»دگ مکناای  ،است چنانکه مصّا  نوش ه ،«کددن تامل»
خواجاه و  چادا شااعد از ، مای پدسایمطکاگ گ  ه است. با توّجه به ا ن ضببه« آوگدن مشّقت

خواهد تا با ظلمی که دگ حاّق او شاده اسات، موا قات کنادح! دبیدسایاعی ممدو  خود می
 ( بیت گا ا نرونه ضبط کدده است:133 :1395منوچهدی، )

 نففکفمی اانااداس ااماه هااواجااا خااا 
 
 

 کاااه باااد مااان تاّمااال کناااد اب ااادی  

 

 .کند قوگی پیدا میمکمکنای بیت م ابق ا ن ضبط، 
 

 سااادددم باااد ن ناعاااه، چاااونین عفااااگی *

 

 دارد بففه جففّدی و هزلففی چااو دانااا کااه 

 

 (351 :1395)منوچهدی، 
 

شااود. دبیدساایاعی مصااداع دّوم ماااّدف اساات و از آن مکنااای ماصاالی دگ ا اات نماای
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن133 :1395منوچهدی، )

 سااادددم باااد ن ناعاااه چاااونین عفااااگی
 

 یففازد بففه جففّدی ز هزلففیچااو دانااا کااه  
 

 

تواند از سخنی هزل، باه ذف ااگی مکنی: همانندا  ددی دانا که )به آسانی و با ز دکی( می
 ان گا با ش د خود سدددم )تشبیه ماسوس به مکقول(.بجّد میل کند، آن بیا

 
 



  95 ۀ، شماگآ نه میداث   /  011

 

یِر سرو ه بدااَحمام و  اخ  *   دی اندگ ذلااا، و عمز
 د  ا َگهفیااذو نیاااگ و همااد اشکااخواننیااهم                                                                      

بن حاجم و ْشدا  دوم چون عمدو بو ایی 9 کی چون با
 دان، چهاگم نشهل حدی امای هاون اعشاام چاسی                                                                      

 (331 :1395)منوچهدی، 
 

سدوده اسات. « دگ صنکت جمع و تقسیم»ای است که شاعد آن گا ا ن دو بیت از عصیده
ساازد و دگ م د  مای« گّف »عنوان ا با توّجه به صنکت جمع ا عناصدی گا بهاول  دگ بیت او

جکاد  بادای آنهاا« نشاد»عناوان ها ی گا بهبیت بکد ا با دگنظد داش نا صنکت تقسیم ا مکادل
شود، دگ بیت نخست نام سه پدناده )حماام و کند. دگ ابیات مشکوگ، چنانکه مالحظه می می

 اخ ه و عمدی( آمده است گیکن دگ بیت دّوم نام چهاگ شخص جکد شده است و ا ن به نوعی 
( ا ان دو بیات گا 131 :1395مناوچهدی، صنکت  ادشده گا مخ ل کدده است. دبیدسیاعی )

 است: ذونه ضبط کدده  ا ن
  و عمدی اناادگ ذالشاخ، و َتّز  ه بدااام و  اخ اَحم                

 د  ا گهافیاذو نخوانند اشکااگ و همییاماه                                                              
ش                 و بو اییا کی چون با  دبن خازم، دوم چون عمدا

 دان، چهاگم َنْشَهل َحّدی اسیم چون َاعشیا َهْم                                                                 
َتاز: ناام مدغکای اسات »دگسا ی بدعاداگ اسات. م ابق ا ن ضبط، صانکت  ادشاده باه

« ذو ناد باشاد و آن گا باه عدبای صاکوه می ها می سکون و بیش د دگ ذلس ان آواز و کم خوش
 (. 1/191: 1331، )تبد زی

 

 هست او شد ف و هّمت او همهو او شد ف *
 هنیمهو او ات او هااّم او ه نّی فههست او                                                                       

 (339 :1395)منوچهدی،                                                                                                           
که هنی )= ذواگا( خواندنا ممدو  و هّمت ا ن بیت دگ توصیف ممدو  است. از آنجا ی

                                                 
 ن گا مخ ل کدده است.. واو وز9
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 دگ بیت پا انی:« هنی»وی، نامأنوس و دوگ از جهن است، و با توّجه به تکداگ عا یۀ 
 اگنده و هنیعیشا خوشا تو باد ذو            عمد و تن تو باد  زا نده و دگاز               

 ( مدّج  است:113 :1395منوچهدی، ضبط دبیدسیاعی )
 هست او شد ف و هّمت او همهو او شد ف             

 سنیمهو او اّمت او هاو ه نّی فست او اهس                                                        
 

دهخدا همین بیت «(. سنی»: ج ل 1355، )دهخدا« عدگذدان بزگگ. گ یع. بلند.»سنی: 
 نقل کدده است.« سنی»عنوان شاهد بدای گا به

 

َگوی رزیَبدی و آگی و                      بال و نکمت و اعبال و مددمی و ثنای *  و کاگی و دا
 (222 :9313)منوچهدی، 

شاود. نمای ذد  اهنما د و از آن مکنای ماّصلی ماّدف می« گزی»دگ مصداع دّوم، وا ۀ 
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن115 :1395منوچهدی، دسیاعی )دبی

َگوی توزیَبدی و آگی و                   بال و نکمت و اعبال و مددمی و ثنای          و کاگی و دا
 .9کددنتوز دن: اندوخ ن، حاصل

 

و کمیت *  چو بوُشَکیب و خلیل و چو عی  و عمدا
 م و نثد و گویاظاه نادوض و باع ذوِق  ووزن ه اب                                                                   

 (222 :9313)منوچهدی، 
 

واو باه « کمیات»و « عمادو»باین الزم به  اد آوگی اسات کاه و نشد داگد.  ا ن بیت گّف 
ماد بن احع ف نیاز است تا گف و نشدا بیت با مشکل مواجه نشود. د رد ا نکه، چون خلیل

مناوچهدی، دانناد، ضابط دبیدسایاعی )گا واضعا عواعد علم عدوض و اوزان و باوگ شکد می
 نما د:می دگست تد( 115: 1395

 چو بوُشَکیب و خلیل و چو عی  و عمدو و کمیت               
                                                 

1
)دگ مصداع نخست( « مددمی»به  باشد. دگ آن صوگت، وگز دن« وگزی»تصایف « گزی»ما مل است . 
 (.911: 9315چهدی، )منو «نامددمی نوگزی و وگزی تو مددمی»دگ د وان داگد: هم های د ردی  ذددد که نمونه یبدم
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 د و گویظم و نثاه ناادوض و باع وزِن  وذوق ه اب                                                    
 

ذاددد و به بوشکیب )از شااعدان پاگسایا دوگۀ ساامانی( بدمای« جول»م ابق ا ن ضبط، 
 9به خلیل.« وزن عدوض»

       

 َاشعِریچون اهل شیکه بد سد اصاابا                               وحه کند بد سد چناگازاگ ناادی هامااع *
 (199 :1395)منوچهدی، 

 ست به م لع ز د:ای اا ن بیت از عصیده
 هااای َعااّزه و تصو ااااادهای َمااْی تمثااال  ْی اه مشک و مَ ادا باه صاات بانوگوز بدنراش

 

 ساات پدناااااراگبساا ان بسااان بااااد ه ذشاا ه
 

 از ساانبلش عبیلااه و از اگغااواْنش َحااْی... 
 

 

، حدکتا ماعبل حدف گوی )توجیه( با د رد عوا ی  کسان نیست. از وگد بدگسیدگ بیت م
چداکه نوحۀ اهال  ،شودرد سو، با توّجه به ا ن ضبط، مکنای واضای از بیت دگ ا ت نمید 

: 1395منوچهدی، تواند داش ه باشد. دبیدسیاعی )شیکه بد اصااب اشکدی دگیلی گوشن نمی
 ذونه ضبط کدده است: بیت گا ا ن (131

 شیکه بد سدا اصاابا َنْیَنَوی اهلا  مانند                               عمدی هزاگ نوحه کند بد سدا چناگ    
 2و  اگانش. )ع(اصااب نینوی: امام حسین

 

 شک به بااد ا زد باشْدش ذد  اگیبی                      خواهدشبی بههد کو نه شبی صد گه عمدش  * 
 (191 :1395)منوچهدی، 

نما اد. زا اد مای« باه شابی»نخس ین ا اداد داگد. دگ ا ان با ات  مصداعا  ساخ اگ ناویا 
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن111: 1395منوچهدی، دبیدسیاعی )

 خواهدنه همیهد کو به شبی صد گه، عمدش            
 شک به بدا ا ااااازد باشْدش ذد  ااااااگیبی                                                        

 

                                                 
 توان با تکّلف توجیه کدد.. اگب ه ضبط دک د زنجانی گا نیز می9
ی»جکد شده است. ا ن وا ه اذاد « نینَوی»عنوان شاهد بدای دهخدا همین بیت به نامهلغ . دگ 2 تلّفاظ شاود، « َنْیَناوا

 عیب عا یه بد جای خواهد بود.
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 اک باد ااااااااهان دگش نااااااااااببااااّدم ا  *
  

 ای اواه ذااام شاااود خااادد دگ ان هاااااکااا 
 

  زماااااین او چاااااااو دوزخ و ز تاااااّف آن
 

 ای اواو ماااوی زنریاااان شاااده ذیاااااچااا 
 

  اااهاااد ااداب بااام خاااک جااالاابسان م
 

 ول و د ااااو پاااااااادشای اوااااااسااااداه غ 
 

 ا   ه باااه پااایش پادشااااااااادعاااازنناااد مق
 

ّ ا دهاااااااااااااای اواااااااادواگاه 
 ا ز دما

 

    ده صفاااادد او کشیاه ذااان بااازذااانیااک
 

 امه و ع ااااااای اواااااای و نکاز کادکاااا 
 

یففف ز    1گ، ُپففففرفرنفففِگ نقفففِش مففففاِر گرِدر
 

 گیفففففففففرهای اوفا و آبفدیرهففففففففغ 
 

  شااااداب او سااااداب و جااااامش اود ااااه  
                     

 اگه و حصااااااای اوال او حجااااااو نقااااا 
 

 دد او دگوناسااااماع م دبااااان بااااه ذاااا
                

  د پدعاااوای او...از بباااد و ذااادگ و شیااا 
 

 (153 :1395)منوچهدی،  
 

ا ان  2اناد.دگ ا ن چند بیت، سداه غول و د و به پادشاهان و  دماندوا ان بیابان همانند شاده
زنان، کنیزکان، جام، شداب و م دبانی داش ه باشد؛ پادشاه ا همانند همۀ سالطین ا با د مقدعه

کند؛ گیکن  ، عناصد م فاوت بیابان گا به هدکدام از مواگد  ول تشبیه میگشا شاعد با توصیفی ز با
توان داد که جا راه اصلی ا ن ماوگ عمودی ا ن تصاو د گا به هم زده است. اح مال می 7بیت 

 بیت ا که توصیف آبریدهای پد از ماگ بیابان است ا پ  از بیت دّوم بوده باشد:
 هااد اااااااک بان دگش ناااااابّدم ا اااااابااااا

 

 ه ذااام شاااود خااادد دگ ان هاااای اواکااا 
 
 

 نزمااااااین او چااااااو دوزخ و ز تااااااّف آ
 
 

 چاااو ماااوی زنریاااان شاااده ذیاااای او 
 
 

یفففگ،  رفففففپُ  3ز رنفففِگ نقفففِش مفففاِر گرِدر
 

 غففففففففففدیرها و آبگیرهففففففففففای او 
 
 

 لک جاااام خااااداب باد ااااهابسااااان ماااا
 
 

 ای اواادشاااااو پاول و د ااااااااااسااااداه غ 
 
 

 ادشااااااه پااایش پاااااه بااااادعاد مقااااازنن
 
 

ّ ا دهاااااااااای او...ا اهاااااااااادواگ 
 ز دما

 

 . کسان استتدتیب ابیات و زنجانی  دبیدسیاعی هایعابل  ادآوگی است که دگ چاپ
                                                 

 د.... دبیدسیاعی: ز ماگ ذدزه، ماگا ذددا گ گ پ9
مکنی ا ن ذونه خواهد بود: سداها بیابان غول، و پادشاها « سداْه غول، و د ْو پادشای او». اذد مصداع گا ا نرونه بخوانیم: 2

 آْن د و بود.
گ گ: نوعی ماگا بسیاگ خ دناک؛ ا کیا صد م.3 ددا  . ماگا ذا
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 ف شرح ابیات2

 :بدگسی شد ا بدخی از ابیات 
 

 د بد شکنااااد ذه شکنااه ذه باز کناانام                           پوپو ک پیکی نامه زده اندگ سد خو ش *
 (5: 1395)منوچهدی، 

« ناماه باه ساد زدنپیکای»و آن گا تات عناوان  گا  ک تدکیب دانس ه« نامهپیکی»شاگْ  
(. به عقیدۀ نراگندۀ، دگ ا ن بیت، پوپوک، نقش مسنداگیهی داگد 9است )همان: توضی  داده

 نیز صفت است بدای پیک:« زده اندگ سد خو شنامه»و پیک، نقش مسندی. 
 ند بد شکنااااد ذه شکااه ذه باز کنانام                     خو ش سد اندگ  زده پوپوْک پیکی، نامه

ای به سد خود نصب کدده است... . نک ۀ د رد ذو د: پوپو، پیکی است که نامهشاعد می
گا ا همانند د رد شاگحان و مصّااان د وان منوچهدی ا  ک وا ۀ  9«پوپوک»ا نکه، شاگ ، 

مدّکب است از: پوپو + « پوپوک» 2.استدانس ه« هدهد»ی و آن گا به مکنا بسیط  دض کدده
کاگ گ  ه است که عینًا همین  به« هدهدک»نیز دگ جا ی د رد از د وان  ؛ و3کاف تابیب

 ساخ اگ گا داگد:
 د دانه مدّعع به تن اندگ  کنداون باچ             5پیک بد د است که دگ ابد تند 1هدهدک    
 نامه ذه باز کند، ذه به هم اندگ شکند                ه به سد اندگ بزندگاست چون پیکان نام    

 (190: 1395)منوچهدی، 
 

                                                 
 اند: پوپو ک.ذونه که خودشان ضبط کدده .  ا آن9
 «(.پوپؤک»: ج ل 1355ضبط شده است )دهخدا، « هدهد»به مکنی « پوپوک»یز نامۀ دهخدا ن . دگ گغت2
پوپاو »ها به مکنی هدهد آمده است ا صوگت تخفیف  ا  ۀ ا که دگ  دهنگ« پوپک». به عقیدۀ نراگندۀ ا ن س وگ، 3

کااف »ن گا د بوده است و دگ ادواگ بکادی، اهال زباا« پوپو»تابیب بوده است. به ا ن صوگت که اب دا « + کاف
مبّدل شده است. طباق « پوپک»به « پوپوک»اند. دگ طی تاّول آوا یا وا ه دگ طول زمان،  گا بد آن ا زوده« تابیب

های آغاز ن شکد  اگسی،  همین نظد، ضبط دبیدسیاعی )پوپوک( بد ضبط زنجا ی )پوپو ک( بدتدی داگد. )دگ دوگه
 اس کمال شده است(. « پوپک»و هم « پوپوک»هم 

 نامۀ دهخدا: پوپؤک. غت. دگ گ1
 نما د. ، که انسب می«َدَند»نامۀ دهخدا:  . دگ گغت5
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نقل « پوپو»عنوان شاهد بدای بیت  ادشده به پرنهران ااغ و داغ و راغضمنًا دگ ک اب 
 «(.پوپو»: ج ل 1391شده است )دبیدسیاعی، 

 

 اامیان گبن ودهفِر سفُمْعَصَف ه ااگ خ                                   وان ذل سوسن مانندۀ جامی ز گبن *
 (5: 1395)منوچهدی، 

 

(. مکصافد دگ 9)هماان: « بادادۀ زگ »اسات: نوشا ه« مکصفد ساوده»شاگ  دگ توضی  
عناوان شااهد کاگ گ  ه است و دهخدا نیز همین بیت منوچهدی گا باهبه« ذل کاجیده»مکنای 

-توضی  آنکه ذل سوسنا سفید که پدچم«(. مکصفد»: ج ل 1355، نقل کدده است )دهخدا

های( زگدگنگ داگد با تشبیه مدّکب به جامی شید همانند شده اسات ها و خالها ی )و  ا گذه
 که مقداگی ذل کاجیدۀ زگدگنگ دگون آن گ خ ه باشند.

 

 هال پدتاباتکجیزد به همی                                       هنوز از عد  جوانهعصیدا  *
 (10 :1395)منوچهدی، 

 

: ج ال 1355، کااگ گ  اه اسات )دهخاداباه« تازه و جوان»جوانه دگ ا ن بیت دگ مکنای 
گیکن مصاّا  ظااهدًا جواناه گا دگ ، «شداب تازه»و عصید جوانه عباگت است از  9«(جوانه»

« ند جوشیدن استعینًا مان 2زدنجوانه» :ستاچداکه نوش ه، مکنای شاخۀ تازۀ دگخت ذد  ه
 (.10 :1395)منوچهدی، 

 

  کی می  از س ی  کوها عاگن                                        پیکدماغگنگ و بدآمد زاغ *
 (136)همان:                                                                             

 

گیکن به  ،(139)همان:  ستادانس ه« گنگ، مهبخاگ سیاه»گا دگ مکنای « ماغ»مصّا ، 
، )تبد ازی...« باشد  نوعی از مدغابی و آن سیاه می»، ماغ دگ ا ن بیت دگ مکنای «زاغ»عد نۀ 

کاگ گ  ه است. شاعد ابد گا از حیث گنگ و شکل به پدندۀ مشکوگ تشبیه ( به1/1911: 1331
 کاگ گ  ه است:کدده است. ا ن تصو د دگ جا ی د رد از د وان نیز به

 
                                                 

 عنوان شاهد نقل شده است.. همین بیت منوچهدی به9
 . جوانه صفتا عصید است نه جز ی از  کل مدکب.2
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 آسمانا آبرون از گنگا او ذددد خلنگ               گخت از کوْه می ا ماغرونتا بدآ د گخت    
 (63: 1395)منوچهدی، 

 

)مناوچهدی، « گناگمدغی سایاه»دگس ی دگ مکنای گا به« ماغرون»زنجانی دگ ا ن بیْت 
یز آسمانا ابدی گا از حیث گنگ ( دانس ه است. نک ه د رد ا نکه، ع دان تبد زی ن113 :1395

 به پشتا ماغ تشبیه کدده است:
 اغااتا مادداگا پشاکهادْخ بات چاذش وز می                  کدداگا صدگا بازاز باد شد غد ْد به

 (190: 1363، )ع دان تبد زی
-عابل  ادآوگی است که دگ بیت منوچهدی و ع دان، ماغ دگ مکنا ی که مصّا   اد کدده 

 سازد.تناسب می گنگ، مه( با می  ا هام)بخاگ سیاه است
 

 ِمْحَجنآگودهبسان زعفدان                               پد د آمد هالل از جانبا کوه *
 (136 :1395)منوچهدی، 

 

(. باا توّجاه باه 139)هماان: « ماجن: سدد»نو سد: می« ماجن»مصّا  دگ توضی  
« وذان، هد چوبی کاه سادش خمانیاده و کاد باشادچ»خمیدذی هالل، ماجن دگ مکنای 

 نه سدد. ،کاگ گ  ه استبه 9«(ماجن»: ج ل 1355، )دهخدا
 

  کندمان نوای او نواکه دگ                                غان از ن غدابا بین و وای او *
 (153 :1395)منوچهدی، 

 

کاه عادب، (. از آنجاا ی155)هماان: « ناوا: ناگاه»اند: نوش ه« نوا»مصّا  دگ توضی  
اند، ناوا )اّول( دگ دانس ه اگان و خو شاوندان می جدا یمشاهدۀ غدابا َبین گا شوم و موجب 

دگ ناوا »کااگ گ  اه اسات و باه«( ناوا»: ج ال 1355، )دهخادا« جادا ی و هجادان»مکنای 
دگ « ناوا»م ابق ا ن مکنا ماابین دو  2 کنی ما گا به هجدان و جدا ی مب ال ساخت.«  کندمان

 مصداع دّوم، جناس تام بدعداگ است.
 

  گبدل، کیمخت جرد،  والدتیزچشم، آهن *

                                                 
 عنوان شاهد نقل شده است.دهخدا، همین بیت منوچهدی به نامۀلغ . دگ 9
 اند.گا دگ مکنای ناگه دانس ه« نوا»ا ن بیت . دبیدسیاعی و دهخدا نیز دگ 2
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 رویلوحکام و بینی، ناوهاهادان، چاادنماسی                                                           
 (339 :1395)منوچهدی، 

دگ توضای   است. مصّا  ای است که آن گا دگ توصیف اسب سدودها ن بیت از عصیده
 .(311)هماان:  «باود  لزا گویای از مانند صفاه گو شگوی: گو »اند: نوش ه« گویگو »

، و «صاوگت»اناد: نخسات زمان دو مکنا اگاده کاددهطوگ همبه« گوی»ظاهدًا ا شان از وا ۀ 
وصایف نما د. شاعد دگ ا ن بیت، باا توّجاه باه تا ن بدداشت دگست نمی«.  لزا گوی»د رد 

اعضایا مخ لف اساب )چشام و جراد و دل و گاب و...(، گویا آن گا نیاز از حیاث پهان و 
تواند باشاد گایکن دگ بودن به گو  همانند کدده است. گشا گوی به مکنای  لز گوی نمیصاف

هاای اسابا بودن پیشانی و گوْی از نشاانهسازد. پهنتناسب میا ن مکنا با آهن و  والد ا هام
باگ اک و پیوسا ه و سادید  اند: ]اسب[ با د کاه دناداناس ادان بی ده ذف ه: »ستنیکو بوده ا

 (.133: 1391، )عنصداگمکاگی« ...بناذوش وو امل  پیشانیپهنو  ...بود
 

 جماگت باد و جاهت باد و عّزت باد و آسانی *
 عالم صغریعاگم کبدی، هم اندگ هم اندگ                                                                   

 (333 :1395)منوچهدی،   
 

)همان: « عاگم صغدی: کنا ه از انسان: »ستانوش ه« عاگم صغدی»مصّا ، دگ توضی  
گایکن ا ان  ،داننادهای عد انی و  لسفی، انسان گا عاگم صاغدی مای(. ذدچه دگ آموزه339

عاگم صغدی دگ ا ن بیت دگ مکناای آ د. مکنا، با ساخ اگ مکنا ی بیت منوچهدی سازذاگ نمی
اس کمال شده است، دگ بدابدا عاگم کبدی )= آخدت(. ا ن بیت دعای پا انی عصیده دگ « دنیا»

خواهد کاه ممادو  گا چاه دگ دنیاا و چاه دگ حّق ممدو  است. شاعْد از خداوند م کال می
 آخدت، جاه و جمال و جالل دهد.

 

  بد بمذهی بلبل زند بد ز د و ذه صلصل زند  *
ملیای عماهاذ                                                                  دی کند از بد، ذهی ساگی کند اا

 رد چامۀ دعبلاَعّ اب و د  ورۀفقصفمَ ی اکا 
 َاعشی ِع َمقطل، چهاگم اَاْخَ   َمْخَلِص د اسد ر                                                                

 (331)همان: 
 ǁشده  مقصوگه: کوتاه»اند: نوش ه« مق ع»و « مخلص»و « مقصوگه»مصّا  دگ توضی  



  95 ۀ، شماگآ نه میداث   /  011

(. دگ ا ن بیت 331و  333)همان: « مق ع: جای بدش ǁطوگ خالصه ، بهةً مخلص: خالص
ها مدنظد نیست بلکه شاعد مکنای اص الحی آنها گا اگاده کدده اسات: مکنای گغویا ا ن وا ه

: 9333، ای که حدفا گوی دگ عا یۀ آن اگف مقصوگه اسات )دهخاداعصیدهه: ظاهدًا مقصوگ
کاه نو سانده  اا شااعد باه مناسابْت ممادو  خاود گا جا ی»َمْخَلص:  ǁ«(. مقصوگه»ج ل 

مق اع:  ǁ(. «مخلاص»)همان: ج ال « ...شود که دعا و ثنای شاعد بیان میس ا د. جا ی می
 آخد ن بیت غزل و عصیده.

 

 سندروسی ز ادانخجس ه غاگیهداگد  *
 بد ساگا بیاذنیاه عنای با هااون نیماچ                                                         

 (335 :1395)منوچهدی، 
(. 339)هماان: « سندگوس: سدوا کوهی: »ستانوش ه« سندگوس»مصّا  دگ توضی  

کاگ گ  اه اسات. توضای  به« ه کهدباصمغی زگدگنگ شبی»سندگوس دگ ا ن بیت دگ مکنای 
: ج اال 1355، هخاادا)دذلاای اساات زگدگنااگ کااه دگوناای ساایاه داگد « خجساا ه»آنکااه: 

دانای از ساندگوس )= شاعد دگ ا ن بیت خجس ه گا با تشابیه مدّکاب باه غاگیاه«(. خجس ه»
گنگ( پد شده باشد. وی دگ جاهاای زگدگنگ( همانند کدده است که نیمۀ آن از عنبد )= سیاه

 د ردی از د وان نیز ا ن ذل گا وصف کدده است:
 اَند خجس ه گاان مادانا زّگ هاادماا سااب                     
 دان عبیدکدده به جایا سدمه، بدان سدمه                                                                     

 (11: 9315)منوچهدی، 
 خجس ه گا مژه زگد و میاْن سیاه چشما                   

 د ُبَوداان و عقیقین َگمَ اد ادده زبدجااپ                                                                      
 (21ان: اا)هم

 ایوان علم بین دگ بنانش چون  کی مکشوعه *
 اه وصل و ذاه نایاداز و ذاه  اه نشیب و ذااذ                                                               

یاکشمدکبی    شان ی آتش، و طّیااااااگهدر
 زایوتاای  اعدوشیاااازهدوگ و اای ُدگپاهادا                                                                 

 (293: 9313)منوچهدی، 
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کننادۀ دگ اا دگ ااکش: حمال»اناد: نوشا ه دگ بیت دّوم« دگ اکش»مصّا  دگ توضی  
(. بیت دّوم توصایف 330)همان: « )ممدو  گا به دگ ا تشبیه کدده دگ علم و صفات خوب(

کسای کاه تاوان »و « دگ انوش»نه خودا ممدو . دگ اکش نیز دگ مکنای  ،علم ممدو  است
شااعد علام  کاگ گ  ه اسات.به«( دگ اکش»: ج ل 1355، )دهخدا« نوشیدن  ک دگ ا گا داگد

 ممدو  گا به اسبی همانند کدده است که عادگ است دگ ا ی )= جوهد و مدّکب( گا بنوشاند. 
 

 یاد کند همااااادهایا مجلّ اااوگالا َعش                              است زنیاغ تو ذو ی دگمایانا بندذ  م *
 (303: 1395)منوچهدی، 

(. 301)هماان: « مجّلادکددن: جلادکددن: »ستا، دگ تکلیقات ا ن بیت نوش همصّا ا 
 «کاددن»نیسات بلکاه « مجّلادکددن»اناد ا ذوناه کاه ا شاان نوشا ه  کل مصاداع دّوم ا آن

عادآن »مجازًا )جکد عام اگادۀ خااص( دگ مکناای  9«مجّلد»)= ساخ ن، ا جادکددن( است و 
زنای اسات کاه اوگالا مخصاوص   ذاو ی دگمذو د: ذل نادذآمده است. شاعد می« کد م
هاا ی سافیدگنگ عاداگ سازد )اشاگه به تاشا زگدگنگا ذل ندذ  که بد ذلبدگعدآن گا می 2عشدا 

 ذونه بیان شده است: (. ا ن تصو د دگ جا ی د رد از د وان ا ن3استذد  ه
 َعشد دگ میانا مجّلد ندذ  چون                      زن نفشه بخم، چو پشتا دگمادگا بااب       

 ( 33 :1395)منوچهدی، 
 جّنی و با ناو سیبَویبا شد  ابن                         گومی و با نثد اصمکیبا نظم ابن *
عدابا نف اااَوی                            و بااا دانش مسی  ُمغّنیا نک ۀ اب   با خاطد مبّدد و اا

                                                 
 است و نه جز ی از  کل مدّکب، آن ذونه که مصّا  د وان نوش ه است.« عشدهای»اگیه مضاف« مجّلد. »9
اناد داده. عشد: ده آ ه از عدان کد م. گسم عاگ ان عد م باوده اسات کاه شااذددان خاود گا هاد گوز ده آ اه َساَبق مای2

 (.391: 1395)منوچهدی، 
زنی به منظوگ ساخ ن عشدهای عدآنی خام ای داگد: ندذ  ذو ی همانند دگم . بیت همهنین به خمیدذی ندذ  اشاگه3

وجودآماادن مضااامین و ذاالا ناادذ  کااد و خمیااده اساات و همااین امااد باعااث بااه شااده اساات. توضاای  آنکااه
 های  داوانی شده است: تکلیل حسن

 بلبل(، ندذ =سد شد از آشوبا زندخوان )دهکه خی                                    داگدگ از آن سد کنده میاسان چنبه       
 (  989: 9311اگد ن اسماعیل، )کمال                                                                                                               

 ااان گه گهاااداگی ا میااااازگ کدده ا پن ۀاوشااااش                             بدنداگد ندذ  از خاکا زمین د ده همی 
 (18: 9331اگد ن اصفهانی، )جمال                                                                                                                

ن خام اسات. دگ بیات زشود، پشاتا دگمعنوان شاهد نقل شده است ا د ده میچنانکه دگ بیت منوچهدی ا که به
 زنی دانس ه است. موگد باث نیز شاعد ندذ  گا همانند دگم
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 (199: 1395)منوچهدی، 
 

ذشش ه از آنکه  .(301)همان: «   بسنده، کا ی: »ستانوش ه« مغنی»دگ توضی  مصّا  
چنانکاه از  ،«ُمَغّنای»کناد( ناه است )که وزن گا آشف ه می« ُمْغنی»ا ن مکنی م کّلق به وا ۀ 

نام  اددی مشاخص اسات. دبیدسایاعی نیاز ا ان وا ه گا دگ « مغّنی»آ د، سیال عباگت بدمی
  .(313: 1395)منوچهدی،  ت هدست اعالم جکد کدده اس

 

 گزان است ذو ی به مثل پیدهن گنگ              بین که بد آن شاخ گزان است رزانآن بدگا  *
 (359: 1395)منوچهدی، 

دانس ه است )همان: « تاک مو»)اّول( گا به مکنی « گزان»شاگ  ا همانند د رد شاگحان ا 
اول گا مخّفااف « گزان باادگ»نیااز  دوم زا ااد اساات. بدخاای« گزان» بااد ن تدتیااب،(. 365

پاش د  نی نیسات. گزان اّول دگ مکناای « باد آن شااخ»اند که با توّجه به  دانس ه« گ زان بدگ»
دهخدا همین بیت مناوچهدی  نامۀ لغ کاگ گ  ه است و دگ  )از گز دن( به 9«گنرین و اگوان»
باه « گز»نیز جماع گزان دوم «(. گزان»: ج ل 1355، عنوان شاهد نقل شده است )دهخدا به

 مکنی دگخت انروگ است. 
 

 ف تصحیح و شرح9
دگس ی ضبط نکدده است  ها گا به پدداز م که مصّا  آندگ ا ن بخش به بدگسی ابیاتی می

 و به همین جهت دگ شد  آنها خ اها ی گخ داده است: 
 

 و اگغوان و اعاوان و ضیمدان ناااااو زبان *
 2ّزیای بسان الت و اگکااان ذشت از خوشاهج                                                           

 مجمدبیدم، دوم چون بّسد ن کی چون ُزْمدد ن
 دگیاما ناچهاگم عنبد ا سد، ون مدمد ناسیم چ                                                            

 (331: 1395)منوچهدی، 
 

                                                 
 (13: 1395گنرند )منوچهدی،  به شود: چون عوس عز  بدگا گزان گنگ . بدگ گز دگ خزاْن گنرین می9
 . چنانکه دگ ادامه اشاگه شده است، وزن مصداع دّوم مخ ل است.2
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دگ « زباان(. »335)همان: « زبان: ذل ذاوزبان»اند: نوش ه« نزبا»مصّا ، دگ توضی  
باه »عابل  ادآوگی است که ذالا ذاوزباان  9های مک بد ضبط نشده است.ا ن مکنا دگ  دهنگ

 اسا اددانسا ه اسات. « زمادد ن»گا « زباان»گیکن شاعد دگ بیات بکاد، « گنگ بنفش است
( و دگ تکلیقاات 133: 1395هدی، منوچدبیدسیاعی نیز بیت گا به همین صوگت ضبط کدده )

(. زباان 350: هماان« )اگکصا ید مداد باشدزبان: شا د زبان ذنجشک، گساُن »است:  نوش ه
ها ضبط نشده است. به عقیدۀ نراگنده، ا ن وا ه مدّکاب اسات از: دگ ا ن مکنا نیز دگ  دهنگ

شبوی است، عجم بان: دگخ ی است که ذل و بدگ آن خو«. »سببیه( + بان «از»ز )مخّففا »
اگبان ذو ناد، و شاکدا عاد ماباوب گا باه آن عضیببه آن دگ عدبی ، و آن گا بیدمشک خوانند

 نامدۀلغد دگ «(. باان»: ج ل 1355، )دهخدا« تشبیه کنند. نوعی از دگخت مشهوگ به سدو
جکد شده است. با توّجه باه ا ان توضای  « بان»عنوان شاهد بدای وا ۀ دهخدا، همین بیت به

ذونه خواهد بود: به سببا گو شا بان و اگغوان و اعاوان و ضیمدان، جهان از  یا بیت ا نمکنا
  2حیث خوشی و ز با ی همانند الت و عزی شده است.

 

 عد  به کاگ نیا د، به گطل و باطیه خوگ *
 بخزی، به می بویچنان که ذد بخدامی،                                                           

 (313: 1395)منوچهدی، 
 

« به مای باوی: مسات باشای»اند: گا ا نرونه توضی  داده« به می ُبوی»مصّا  ما دم، 
( بیات 139: 1395منوچهدی، (. ا ن تکبید اندکی نامأنوس است. دبیدسیاعی )311)همان: 

 ذونه ضبط کدده است: گا ا ن
 ، بخزیَنوینمیچنان که ذد بخدامی،           عد  به کاگ نیا د، به گطل و باطیه خوگ     

: 1355، )دهخادا« کددنجنبیدن، حدکت»است به مکنای « نو دن»نوی از مصدگ نمی
جکاد شاده « نو ادن»عنوان شااهد بادای دهخدا همین بیت به نامۀلغ دگ «(. نو دن»ج ل 

گ( شاداب ذو د: با گطل و باطیه )= ابد ق، کاسۀ بازگاست. با توّجه به ا ن ضبط، شاعد می
                                                 

اند. از جملۀ ا ان شوند، جکد شدهاغلب تدکیباتی که با ا ن وا ه ساخ ه می« زبان»دهخدا، ج ل مدخل  نامۀلغ . دگ 9
 اند. گا  کی از مکانی زبان دانس ه« ذاوزبان»گا نام بدد. ظاهدًا مصّا  « ذاوزبان»توان تدکیبات می

هاای مصاّااان پیشاین اصاال  شاود. . مکمواًل دگ تصای  جد د  ک م ن، سکی بد آن است تا خ اها و گغازش2
 است.های پیشین، به ا ن تصای  جد د گاه  ا  هشود خ اهای چاسچنانکه مشاهده می
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نه با عد  تا چنان مست شوی که اذد عصد خدامیدن داشا ه باشای، ن اوانی از جاای  ،بنوش
 خود حدکت کنی و گشا بد گوی زمین بخزی.

 

 او ماید و مجّده همهو ادوپیک                          لک چو چاه الجوگد و دگو او: *
 (151: 1395)منوچهدی، 

دانسا ه اسات )هماان: « کنا ه از گ سامان»و سد  « خزنده»گا به مکنی « مای»شاگ  
باا بدداشات نادگسات از ا ان بیات  فرهندگ جهداننیریو  ارهان قاطع(. توضی  آنکه 155

  ددوسی:
 به  دمان تو َدْنبد و َمدغ و مای                   تو ی پهلوان جهان کدخدای                  

نام شهدی اسات « مای»حال آنکه  ،9اند هضبط کدد« جانوگان خزنده»گا به مکنی « مای»
، «ماای»( به جای 91: 1395منوچهدی، (. دبیدسیاعی )1/1963: 1331دگ هند )تبد زی، 

عقیادۀ  (. به106هماان: دانسا ه اسات )« ذلو و حلقوم»ضبط کدده و آن گا به مکنی « نای»
 )تبد زی،« ندآب است که به عدبی ماء ذو »دگ مکنای « نا»همین ضبْط صای ، و ، نراگنده
 توجیه کدد. « ماء»توان دگ پیوند با  (. اگب ه ضبط زنجانی گا نیز می1/3095 :1331

 

 جکدی عنو  نبکینشید بلبل و صلصل: عفا             یارد سست می بر سرنوای عمدی و طوطی که  *
 (331: 1395)منوچهدی، 

 ی از آن دگ ا ات شود، مصداع نخست ماّدف است و مکناایا دگساچنانکه مالحظه می
 ǁکددن  کددن،  ااگی  اگ دن: حما ت»نو سد: شود. مصّا ، دگ توضی  گغات بیت مینمی

 از مصادگ  اگسا ن«  ااگد»توضای  آنکاه  .(335)هماان: « سست می: سس یا می، خماگ
مسا کمل نیسات.  2)= توانس ن( است نه  اگ دن و اساسًا دگ زباان  اگسای مصادگ  اگ ادن

ْکاَدی »قۀ امدؤاگقی : کلّ از مُ  ستانکه مصّا   ادآوگ شدهمصداع دّوم نیز چنا اْن جا َفا َنْبکا ما عا
لا   با اد« عن»و « نبکی»گشا به جای  ؛( ذد  ه شده است9: تا ، بی)امدؤاگقی « َحبیٍب و َمْنزا

( بیت گا ا نرونه ضابط 131: 1395منوچهدی، باشد. دبیدسیاعی )« من»و « نبک» به تدتیب

                                                 
: 1331. دگ  دهنگ جهانریدی بیت  ددوسی چنین خوانده شده است: به  دمان تو ُمادغ و مااهی و ماای )تبد ازی، 9

1/1963) 
 ها ی بدای آن  ا ت.نمونه اند ا ب وان. شا د دگ شکد شکدا ی همانند طدزی ا شاگ ا که طدزی نو بنا نهاده2
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 کدده است:
  با رودست و َمْی بر سری و طوطی، که: نوای عمد

   «من ذکری»و  «قفا َنْبِک »نشید بلبل و صلصل:                                                         
 

: نوای عمدی و طوطی آ د به دست میم ابق ا ن ضبط، مکنایا دگس ی از مصداع نخست 
 به عالوهو  بدسدیبه مکنای « بد سد»م است. با گود )= نوعی ساز( و می ]به عالوۀ می[ مالز

 است.
 

 کند همی َاوردکه گوی خو ش بد  ذه هد                             اهاااددا سیااد م ااااه باز کناااابد سی *
 (303: 1395)منوچهدی، 

 

(. طباق 305)هماان: « اوگد: آبشاخوگ، آبرااه: »ستانوش ه« اوگد»مصّا  دگ توضی  
های م ناسب با ساخ اگ بیت، بدای ا ن وا ه دگ  دهنگاس قصا ی که صوگت ذد ت، مکنا ی 

شاده اسا نباط مصاّا  اسات. دبیدسایاعی  نقالمک بد ضبط نشده اسات و ظااهدًا مکناایا 
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن136: 1395منوچهدی، )
  کند همی راودکه گوی خو ش به  ذه هد                 ابدا بهاگ باز کند ما ددا سیاه                 

 

« پش ه و  داز و نشیب و سبزه بد او گس ه و چداذاه چهاگپاای باشادجا ی ُبَود پش ه»گاود: 
« زاگسابزه...؛ پش ۀ پد آب و علفزمین پست و بلند و پش ه(. »95: 1390طوسی،  )اسدی

با توّجه به ساخ اگ بیْت ضابط دبیدسایاعی به اد اسات: اباد «(. گاود»: ج ل 1355، )دهخدا
دگ « گاود»ذشا د. نهد، پدچم و دگ شا سیاه خود گا میهنرامی که گوی به مدغزاگ میبهاگی 

 کاگ گ  ه است:بی ی د رد از منوچهدی نیز به
 9همه آمد شدْنش چیست به گاودح ا ن             کبک دگی ذد نشد مهندس و مّسا      

 ( 136: 1395)منوچهدی، 
 اال تاا هندوان ذیدند َگکااااَهن...                           اال تا مؤمنان ذیاادند گوزه *

یزد  از میااااان الد، الدن زدفه خیفب                          از دگخت اگس کا اوگ بر
 ان مجل  شمشاد و سوسنایام                        اادیادم ز ااز ادی خدم و خ

 (135 :1395)منوچهدی، 
 

                                                 
 اند.ضبط کدده« اوگد». دک د زنجا ی دگ ا نجا نیز 9
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گا « الد»آوگند. ا شان دست میکه از آن کا وگ به ستادگخ ی دانس هگا « گساُ »مصّا  
دگخت »به مکنیا « ُاگس»(. دگ ا ن بیت، 130)همان: اند مکنی کدده« اصل، بی ، گ شه» نیز

: ج ال 1355، کااگ گ  اه اسات )دهخاداباه« خااک و تاداب»و الد دگ مکنای « سدو کوهی
ز ناک: آ اد )نیادسات مایهمین نام )کا وگ( باهتوضی  آنکه: کا وگ از دگخ ی به  9«(.الد»

یگستان زمین( و الدن )= عنبد عسلی( از 1/319 :1391 جو نی، ناه از « شودحاصل می ر
ضابط دبیدسایاعی  ،با توّجه به م اگب جکدشده«(. الدن»: ج ل 1355، زمین خاکی )دهخدا

 نما د:میدگست تد( 99: 1395منوچهدی، )
یزد                    از میانا الد، الدن نخیزد               دگخت اگس کا وگ از نر

 

که از  و تا زمانی 2شود که از سدو کوهی، کا وگ حاصل نمیمکنی بیت ا ن است: تا زمانی
ل و خاک، الدن به  آ د، با شادی و خّدمی زندذی کنی.دست نمیذا

 

 ،پشت حواملدان کشی گوان ب                           نا آن بیسداکانادم گ  او د اچ *
 اال  اااااااا دس رید مدد  اضل                           و ش گا ذف م: سبک دانجیب خ

 (115: 1395)منوچهدی، 
 

که گوان اند گیکن از آنجا یدانس ه« زاابدهای سیاه باگان»گا دگ مکنای « حوامل»مصّا  
: 1395منوچهدی، است، ضبط دبیدسیاعی )زا دوگ از جهن بودن ش دان بد پشت ابدهای باگان

   نما د:( بدتد می66
 ها(ها، کجاوه)= ماملگوان ز دا ماامل  بدان کّشی                 3آن بیسداکان د دم گ  نا  وچ           

 

 ذونه تاک گز چون پیش نیل گنردز* شد ذونه
 ادعیهّز و بّز ذدد آوگ د و اد خاا ات باونْ ااکن                                                                

 (971: 9313)منوچهدی،  
 

ادعیه: )جمع دعاء(. دعاهاا. شاا د مقصاود »نوش ه است: « ادعیه»مصّا  دگ توضی  

                                                 
 عنوان شاهد نقل کدده است.. دهخدا همین بیت منوچهدی گا به9
 کا وگ نخیزد ز دگخ ان سدیداگ                   از مددم بداصل نخیزد هند نیک    . عد ب به همین مضمون:2

 (11: 1395)منوچهدی،                                                                                                                                          
 گت. . بیسداک: ش دا جوان پدعد3
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نما اد.چدا (. ا ن تکبیاد دگسات نمای938)همان: « ذد  ن و عبادت بوده استشاعد ذوشه
گوی  هاد خوانادح! باهذیادی و عباادت  دامایگا به ذوشاه شاعد با  داگسیدن پا یز، مخاطب

 ( بیات گا ا ان989: 9315مناوچهدی، با ساخ اگ بیت م ناسب نیست. دبیدسیاعی )« ادعیه»
 ذونه ضبط کدده است:

 ذونه تاکا گز، چون پیدهانا گنردزشد ذونه                  
دد آوگی و                                                                     َاوِعَیهاکنوْنت با د َخّز و َبّز ذا

 

عاء و ُوعاء، ظدوف و آوندها»اوعیه:  ظاهدًا «(. اوعیه»: ج ل 9333، )دهخدا...« جمع وا
 ذیدی بوده است. منظوگ شدابآوگی ظدوف بهجمع

 

 دی بد ناگوناااااازند عم ادهفمپددۀ                         پددۀ گاست زند ناگو بد شاخ چناگ *
 (3: 9313)منوچهدی، 

 

(. دگ 1دانسا ه اسات )هماان: « ای از موسیقی عاد م پدده»گا « ماده»شاگْ  دگ تکلیقات 
ین بیت( به همین صوگت و همین مکنا ضبط شده است مدهخدا نیز ا ن وا ه )دگ ه نامۀ لغ 

« بااده»، «ماده»به جای ( 9: 9315منوچهدی، دبیدسیاعی )«(. ماده»: ج ل 9333، )دهخدا
کنیم:  ضبط کدده است. داوگی دگباگۀ ا ن دو ضبط گا باه م خّصصاان موسایقی موکاول مای

صوگت پددۀ ماده ثبت است. اّما دگ اصل خود  پددۀ باده دگ بکضی م ون تصایف شده و به»
 «باده باوده اسات موسیقی موجاود نباوده و منظاوگ از آن نوشاین ۀصوگت پدد باده نیز به ۀپدد

 (.1/110: 1396، وجادانی؛ 195: 1359، پوگمنادان نک: نیز؛ 1/195: 1355، )س ا شرد
 ناک:کاگ گ  اه اسات ) هبانیاز  نامده قااو دگ ای از موسایقی(  )به مکناای پادده« پددۀ باده»

 (.196: 1391، عنصداگمکاگی
 

 ای اوااطباه طبااو ش لهفففجمی                         طبیکت من است ذاه شکد من *
 (151: 1395)منوچهدی، 

 

( نیز باه هماین صاوگت ضابط 91: 1395منوچهدی، مصداع دوم دگ چاس دبیدسیاعی )
شده، و مصّا  آن گا مشکوک دانس ه و دگ وسط مصداع عالمات )ح( نهااده اسات. هاد دو 

اند. م ابق ضبط کنونی مکناای  ثبت کدده« اگ د ین کد م»گا به مکنای « طباطبا»مصّا  نیز 
صاوگت همازۀ باد  گا به« ای» ،شود. از آنجاکه دگ ک ابتا ذشش ه ی از بیت حاصل نمیدگس 
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 ذونه حدس زد: توان صوگت صای  بیت گا ا ن اند، می کدده گوی هاء ضبط می
 ای[؛ و َشْه طباطبایا او ]جمیله                 طبیکت من است ذاها شکدا من                

 

از « طباطبا»از مکاشیق ادبیات عدب، و « جمیله»آن بود که  توان بد م ابق ا ن ضبط می
« جمیلاه»مکنی: طبیکت و سدشت من هنرام سادودن شاکد همانناد  9عّشال آن بوده است.

 آن است.  دوس داگخواهان و « طباطبا»است و پادشاه همانند 
 
 ف ایرادات وزنی4

ه وزن آنها مخ ال شاده اند کای ضبط شدهدگ تصای  جد د د وان، ذاهی ابیات به ذونه
 است. نمونه گا:

 

 دم از دساات بدپدانیاااذااااااد چن                        * من ا دون چو بازم که زی تو ش ابم
 (309: 1395)منوچهدی، 

: 1395مناوچهدی، مصداع دّوم  ک هجا کم اد از مصاداع نخسات داگد. دبیدسایاعی ) 
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن139

 بدپدانی خوداذاااااااد چند از دست                 ا دون چو بازم که زی تو ش اباام من
 

 که گایا تو به علّو است و بابا تو علوی                  انه مددم نیستااا* به مددیا تو اندگ زم
 (333 :1395)منوچهدی، 

 

 بیات گا ا ان (115: 1395مناوچهدی، دبیدسایاعی ) 2وزن مصداع نخست مخ ل است.
 ذونه ضبط کدده است:

 ه ُعُلّوست و باب تو َعَلویااو بااه گای تااک           تو اندگ زمانه مددم نیست ردمِیّ فمه ااب     
 

 جهان ذشت از خوشی بسان الت و اگُکزی                دانا نواوان و ضیماو اعا واناازبان و اگغ *
 (331: 1395)منوچهدی، 

 

                                                 
 . حدس دوس م، ماّمدامید جالگی است، که دگ نراگش ا ن مقاگه مدا بسیاگ  اگی گساندند. 9
تاد و از نظاد زباانی، شود، گیکن ضبط دبیدسیاعی از نظد وزنای، گوان گا با اشباع بخوانیم وزن صای  می« تو». اذد 2

 تد است.کهن
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( 133: 1395مناوچهدی، دو هجا کم د از مصداع نخست داگد. دبیدسیاعی )مصداع دّوم 
 ذونه ضبط کدده است: بیت گا ا ن

 از خوشی بسان الت واگُکزی  ستگشتهجهان             وان و َضْیُمدانا نواوان و اگغاااان و ُاعاازب   
 

 ژیای و کااچ گاس اایات وگا هایساد نااد ااپ              پیشۀ خو ش اندگ آن کژ و گاست کنْدت * 
 (313: 1395)منوچهدی، 

 

( 139: 1395مناوچهدی، مصداع اّول دو هجا کم د از مصداع دّوم اسات. دبیدسایاعی )
 ذونه ضبط کدده است:  بیت گا ا ن

 پد د نیست وگا هیچ گاس ی و کژی                 کد و گاست همیکنْدت پیشۀ خو ش اندگو 
 

 دت اّ ام گا نسزیاکاه  ااداکااااچ                     امااۀ ا ّ اا ناه  اااّکد بااافا ااداگ دل مااا* م
 (313: 1395)منوچهدی، 

 

( 139: 1395مناوچهدی، مصداع دّوم دو هجا کم د از مصداع نخست داگد. دبیدسیاعی )
 ذونه ضبط کدده است: بیت گا ا ن

 نسزی  همیچداکه  کدت اّ ام گا                       اااممداگ دل م فّکد به   نۀ اّ ا             
  

 ذشاده ُبد اندگ دهاناااااش، دگی                       ی سلسبیل، سبیلاااوگیکن  ک *
 (355: 1395)منوچهدی، 

 

اند، وزن مصداع گا مخ ال کادده اسات. صاوگت ذشاش ه« سلسبیل»و دذوگی که بکد از 
 گیکن  کی سلسبیلا سبیل... .صای  مصداع ا ن است: و

 

 اگ ماّمد کند همیاحدب بخ یبو                                           بد وان نامهاطوبی بد آن علم به عن *
 (301ان: اا)هم

 

: 1395مناوچهدی، مصداع نخست  ک هجاا کم اد از مصاداع دّوم داگد. دبیدسایاعی ) 
 ذونه ضبط کدده است: ( بیت گا ا ن136
 میاند هاد کاّم اااگ ماااخ یادب باااحبو               بد به عنوان نامه کهد آن علم ای باوبااط  

 

 مدغکان چون َشَمن و ذلبهکان چون َوَثنا                    شدست چون بت فرخاربوس ان ذو ی  *
 (5: 1395)منوچهدی، 
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ذوناه ضابط  ( بیت گا ا ن1: 1395منوچهدی، وزن مصداع اّول مخ ل است. دبیدسیاعی )
 است: کدده

 مدغکان چون شمن و ذلبنکان چون وثنا            ستشده بتخانۀ فرخاربوس ان ذو ی      
 

شود که بدای پدهیز از اطاگۀ  داوان د ده می زنجانی ها ی از ا ن دست، دگ تصای نمونه
 ذشگ م. کالم از جکد آنها می

، ذااهی ضابطا کاه داگد یهاا کاسا ی همۀبا وجود مع جگک، با د ذفت که ا ن تصای 
 :مثالً بدخی از ابیات آن بد تصای  دبیدسیاعی بدتدی داگد؛ 

ه د کنی و مه د      دو آریاز بهدا دو شیانی وز بهد  ک          همهون تو ی که خدمت کا
 (111: 1395)منوچهدی، 

 

عسمتا ان ها ی ا ن بیت ا که از چاس دبیدسیاعی نقال شاده ا انادکی مابهم اسات و باا 
دگسا ی ضابط ( بیت گا به190: 1395منوچهدی، توان آن گا توجیه کدد. زنجانی )ّلف میتک

 کدده است:
 َدواریاز بهدا دو شیانی وز بهدا  ک                چون تو نیم که خدمت که د کنی و مه د     

 

 چناینصای ، و شد  آن « دواگی»به عد نۀ شیانی )= نوعی مسکوک زگ و سیم(، ضبط 
شاده و شایانی زگی بوده است گا د از طال که هد  ک از آن به پند شیانی خدش می»است: 

 نامدۀلغد (. دگ 3/999: 1331، )تبد ازی« هفت به وزن  ک دگهام زگی بوده از طالی ده
  عنوان شاهد نقل شده است.دهخدا همین بیت منوچهدی به

 بی ی د رد:
 ُبستانشان چون بادیهها، چون کاخ واویجشان           9هاها، مانندۀ چمهاخانروگها بد شاخ

 ( 989: 9315)منوچهدی، 
 

گا مدّکب از: و + آو د )= آو ز( دانس ه است گیکن ا ان وا ه دگ « واو د»دبیدسیاعی وا ۀ 
 ضبط شده است: « واد د»صوگت  ( به971: 9313منوچهدی، چاس زنجانی )

 2شان چون راویهپستانها، چون کاخ دیجشانوا         ها ها مانندۀ چمهاخانروگها بد شاخ
 

                                                 
 . چمهاخ: منانی، خمیده، کو .9
 بزگگ.. گاو ه: مشکا آب، خیک 2
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: 9331، )تبد ازی« بندی که تاک انروگ گا باد بااالی آن اندازنادواد د: چفت و چوب»
نقل شده « واد د»عنوان شاهد بدای دهخدا همین بیت منوچهدی به نامۀ لغ (. دگ 1/2215

دگ چااس زنجاانی،  بد وا ۀ مشکوگ، ضبط مصداع دومشود، عالوهاست. چنانکه مالحظه می
دگ ابیات د ردی از منوچهدی « پس ان انروگ»نسبت به چاس دبیدسیاعی بدتدی داگد. توصیف 

 شود:د ده می
 گخساگ 9شکم پیش و ز ذونه شده آوگده            هاد  اادواگ ذااخد بهااان شیااک ااپس ان

 (955: 9315)منوچهدی، 
 

 گیرینتیجه
شش دک د بادات زنجاانی اشاکاالتی گاه  ا  اه اسات. دگ تصای  د وان منوچهدی به کو

مصّا  ذاهی دگ ضبط صوگتا دگست بیت و ذاهی دگ شد  ابیات به خ ا گ  اه اسات. از 
صوگت ذد ت، مشخص شاد کاه دگ اغلاب  ای که بین ا ن چاس و چاس دبیدسیاعیمقا سه

ذفات کاه تاا  تاوانتد ضبط کدده است. دگ پا ان می، ابیات گا صای دبیدسیاعیمواگد چاس 
کنون دگ زمینۀ تصای  د وان منوچهدی، کاگی که جامع و به دوگ از گغزش باشد اگا ه نشاده 

 است. 
 

 منابع
عبااس اعباال آشا یانی،  ۀتصاای  و تاشای ،لغ  فر (. 1390اسدی طوسی، علی بن احمد ) -

 تهدان: اساطید.
د ابواگفضال اباداهیم، عااهده: تاقیاق ماّما ،القدیسدیدوان امدر تا(.  ْجد )بیُح   امدؤاگقی ، ابن -

 داگاگمکاگف.
تهدان: پژوهشاراه  دهناگ و هناد  ،المعار  موسیقی کهن ایران ة دایر(. 1359پوگمندان، مهدان ) -

 اسالمی.
 به اه مام ماّمد مکین، تهدان: زّواگ. ،ارهان قاطع(. 1331بن خلف ) تبد زی، ماّمدحسین -

                                                 
 «(.ذونه»دادن )دهخدا: ج ل دادن، تغیید گنگشدن، گنگ. ز ذونه شدن: د ردذون9
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الددهین محّمددهان دیددوان اسددتاد جمددال(. 1359ل )اگااد ن اصاافهانی، ماّماادبن عبااداگدزاجمااال -
 به تصای  وحید دس رددی، تهدان: نراه. ،ا هالرزاق اصفهانی

شد  و توضای  احماد خااتمی، تهادان:  ،تاریخ جهاننشای جوینی(. 1391جو نی، ع املک ) -
 علم.

باه کوشاش بهاءاگاد ن خدمشااهی و هاشام  ،حدافظ دیوان(. 1399اگد ن ماّمد )حا ظ، شم  -
 گوز.او د، تهدان:  دزانج

 ذس د.عزو ن: سا ه ،پرنهراِن ااغ و داغ و راغ(. 1391دبیدسیاعی، ماّمد ) -
ز د نظد ماّمد مکین و سّیدجکفد شهیدی، تهدان: دانشراه ، نامهلغ (. 1355اکبد ) دهخدا، علی -

 تهدان.
 العات.ش، تهدان: اط3 ،زمین نامۀ موسیقی ایران واژ،(. 1355س ا شرد، مهدی ) -
 ۀنامدد ،«چناد بیاات تاازه از منااوچهدی و بکضای نکااات د راد(. »1391اشاادف ) صاادعی، علای -

 .61-39 ، ص1سال پنجم، ش ،فرهننستان
، به اه مام غالماسین  وسفی، تهادان: نامهقااو (. 1391بن اسکندگ )عنصداگمکاگی، کیکاووس -

 علمی و  دهنری.
از گوی نسااخۀ ماّمااد ) ح ددیا قطددران ت ریدد یدیددوان (. 1363ع اادان تبد اازی، ابومنصااوگ ) -

 ، تهدان: عقنوس.(نخجوانی
 
المعدانی دیدوان خداّلق(. 1319اگد ن اسماعیل اصفهانی )اگد ن اسماعیل، ابواگفضل کمالکمال -

، با اه ماام حساین باداگکلاومی، تهادان: ک ابفدوشای اصفهانی الهین اسماایلااوالفضل کمال
 دهخدا.

. تدجماة مهشاید مید خدا ای. چااس فرهنگ کوچک زادان پهلدوی(. 1391مکنزی، د و د نیل ) -
 ششم. تهدان: پژوهشراه علوم انسانی.

، باه کوشاش بادات دیوان اشعار منوچهری دامغانی(. 1395منوچهدی دامغانی، احمدبن عوص ) -
 زنجانی، تهدان: دانشراه تهدان.

با مقدمه و تصای  و تکلیقاات ماّماد ، دیوان منوچهری دامغانی(. 1395ااااااااااااااااااااا ) -
 دبیدسیاعی، تهدان: زّواگ.

 : ذندمان.تهدان، فرهنگ جامع موسیقی ایرانی( 1396وجدانی، بهدوز ) -
 


