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تاریخ دریافت ،39/60/21 :تاریخ پذیرش39/ 2/26 :

چکیده
از زندگی ابوالمعالی نصراهللا منشی و آثارش اطّالع زیالادی بال دسالت مالا نرسالیده و یگانال اثالر
شناخت شدهاش ترجمۀ کلیل و دمن است .امّا وی ععوه بر این کتاب ،شعر نیز مالیسالروده و در
لبابااللباب س رباعی از او آمده است .همچنین در ترجمۀ کلیل و دمن  ،دو بیت از قصیدۀ عربیِ
وی ک در مدح بهرامشاه بوده ،دیده میشود ک مدرک دیگری بر سعی او در شاعری است؛ ولی
در منابع دیگر ،تا کنون شعری از نصراهللا منشی گزارش نشده است .در مقالۀ حاضالر ،بالر اسالا
مدرکی تازه ،قصیدهای از وی معرّفی می شود ک پیش از این ب غلط ب چهار نفر دیگالر نبالبت
داده شده است.

واژههاي کلیدي :نصراهللا منشی ،منوچهری دامغانی ،برهانی سالمرقندی ،امیالر معالزّی ،حبالن
متکلّم ،سفینۀ ترمذ.

 .رایانامۀ نویبندۀ مبئول:

omidsoroory@gmail.com
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 .مقدّم
با وجود شهرت فراوان نصراهللا منشی ،اطّع چنالدانی از وی در دسالت نیبالت و ابهامالات
فراوانی درخصوص احوال و آثارش وجود دارد .همچنین وی در یگان اثر بال جامانالدهاش،
یعنی ترجمۀ کلیل و دمن  ،مطلبی دربارۀ خود و خانالدانش ننوشالت اسالت .نالام کامالا او و
سلبلۀ انبابش ،ابوالمعالی نصراهللا بن محمّد بالن عبدالحمیالد بالن احمالد منشالی اسالت و
خاندانش از بزرگان و صاحبمنصبان خوازمشاهی و غزنوی ،و خاستگاه ایشان شیراز بالوده
است (ر.ک :غیاثالدّین 11 :2191 ،و  11؛ رازی 31/ : 911 ،؛ فبایی.) 11/2 : 912 ،
ابونصر احمد بن عبدالصّمد در اوایا حال در خوارزمْ صاحب دیوان التونتاش حاجب و
پبرش ،هارون ،بوده و پس از فوت خواج احمدِ حبن میمندى ،سلطان مبعود غزنوی او
را از خوارزم طلبید و ب وزارت گماشت .ابونصر مدّت بیبت سال در دوران سلطنت مبعود
و دو سال در زمان ساللطنت پبالر وی ،مالودود ،وزارت کالرد و سالرانجام پالس از حالبس و
مصادرۀ اموال مبموم شد (غیاثالدّین .) 11 :2191 ،عبدالحمید بن احمد ،وزیر ابالراهیم بالن
مبعود غزنوی و ارسعنشاه غزنوی بوده و در اوایا سلطنت بهرامشاه غزنوی کشالت شالده
است (همان .) 11 :قوامالدّین نظامالملک ابونصر محمّالد مبالتوفی (پالدر نصالراهللا منشالی) در
زمان سروده شدن حدیقةالحقیق  ،نایب وزیرِ بهرامشاه ،ابومحمّد حبن بن منصالور قالاینی،
بوده و سنایی او را در این زمان مدح کالرده اسالت (سالنایی061 : 919 ،؛ همالان.) 0 : 902 ،
همچنین وی مدّتی خازن دربار بهرامشاه غزنوی بوده ک سیّد حبن عزنوی در ایالن ایّالام
یک قصیده و یک ترکیببنالد در مالدح او سالروده اسالت (غزنالوی 11 : 902 ،و  .)210خالود
نصراهللا منشی نیز بعد از مالدّتهالا تصالدّی در دیالوان غزنویالان و وزارت خبالروملک بالن
خبروشاه غزنوی (حک 119-113 .ق ).مغضوب و کشت ماليشالود .تالاریخ مالر نصالراهللا
مشخّص نیبت ،ولی چون گفت شده ک در دوران وزارت خبروملک غزنوی کشت شالده
(عوفی ،)32/ : 90 ،باید در میان سالالهالای  113تالا  119ق .کال ایالن پادشالاه ساللطنت
میکرده ،ب قتا رسیده باشد .همچنین در دیوان سیّد حبالن قصالیدهای در مالدح وی بال
چشم میخورد ک قبا از وزارت او و پیش از مر سیّد حبالن (م 111-111 .ق ).سالروده
شده است (غزنوی.) 11 : 902 ،
نصراهللا منشی ععوه بالر ترجمالۀ کلیلال و دمنال  ،شالعر هالم مالیسالروده ،چنانچال در
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لبابااللباب (عوفی )32-3 / : 90 ،در زمرۀ شاعران صاحبمنصالب ،ککالرش رفتال و سال
رباعی از اشعارش آمده است و همچنین در ترجمۀ کلیل و دمن (منشی ) 1 : 911 ،دو بیالت
از قصیدۀ عربیِ وی ک در مدح بهرامشاه بوده ،دیده میشود؛ البتّ در منابع دیگر تا کنون
شعری از وی گزارش نشده است.
در سفینۀ ترمذ ک آن را محمّد بن یغمور (نبخۀ شمارۀ  )13 : 19در سالدۀ  1ق .تالدوین
کرده ،قصیدای با عنوانِ «نصراهللا غزنوی» و ب مطلع
سالالالالالعم علالالالالالي دار امّ الکواعالالالالالب

بتالالالان سالالالی چشالالالم عنبالالالر کوا الالالب

وجود دارد ک هر چند ب چهار تن دیگر نیز منبوب است ،بنا بر دالیالا زیالر ،امکالان دارد
سرایندۀ آن نصراهللا منشی باشد .نخبت ،دالیا ردّ انتباب این قصیده ب ایالن چهالار تالن
بررسی میشود.
 .این قصیده در چند نبخ از دیوان منوچهری وارد شده است ،ولی آقای دبیرسیاقی
در تصحیح مفیدی ک از دیوان منوچهری کردهاند ،این انتباب را مالردود دانبالت و گفتالۀ
مرحوم معین را در انتباب این قصیده ب امیالر معالزّی و برهالانی سالمرقندی پذیرفتال انالد

(منوچهری .)2 1 : 911 ،در تأیید گفتالۀ آقالای دبیرسالیاقی بایالد گفالت ،تمالام نبالخ دیالوان
منوچهری ک این قصیده را دارند ،متأخّرند و ب قدمت سفینۀ ترمذ نميرسند .همچنین بر
اسا

بیت
مالالالالنم از نالالالالااد بزرگالالالالان ساسالالالالان

کالالال بودنالالالد شالالالاهان چتالالالر و مواکالالالب

مشخّص است ک نبب سراینده ب ساسانیان ميرسیده ،در حالی ک منوچهری در اشالعار
خود از نببش حرفی نزده و در منابع دیگر هم این انتباب بالرای منالوچهری ککالر نشالده
است .درخصوص نام ممدوح مندرج در این قصیده (کمال دول بورضا) هم نمیتالوان گفتالۀ
مرحوم معین را پذیرفت (ر.ک :معین162-936 ، 922 ،؛ همان ) 1-1 ، 921 ،و گفالت او همالان
«کمالالدّول أبورضا فضااهللا بن محمّد زوزنی» (م 111 .ق ).مشهور است (اقبال-11 : 991 ،

 )00و وجود شخص دیگری ب ایالن نالام و عنالوان را در دورۀ زنالدگی منالوچهری و دیگالر
کبانی ک این قصیده ب آنها منتبب شده ،ناممکن دانبت.
 .2مرحوم معین در دو مقال (معین162-936 ، 922 ،؛ همان ) 1-1 : 921 ،گفتال سالرایندۀ
این قصیده ،برهانی سمرقندی ( 101-163ق ).یا پبرش امیالر معالزّی (م 126 .ق ).اسالت و
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تنها کلید این کشف را نام ممدوح مندرج در قصالیده دانبالت اسالت .وی اعتقالاد دارد کال
«کمال دول بورضا» همان «کمالالدّول ابوالرّضا فضااهللا بالن محمّالد زوزنالی (م 111 .ق»).
است ک از صاحبمنصبان ملکشاه سلجوقی بوده (ر.ک :اقبال )00-11 : 991 ،و چنالدین بالار
در دیوان امیر معزّی مدح شده است (معزّی 99 : 913 ،و  201و  .)096او در ادام برای تأییالد
ادّعایش ،ویاگیهای ممدوح این قصیده را با ممدوح قصاید امیر معالزّی مقایبال کالرده و
برخی توصیفات مشترک مثا شجاعت و بخشش را نشان داده و تاریخ سروده شدن ایالن
قصیده را  111-101ق .دانبت است .مرحوم معین با استناد ب دو بیت زیر ک امیر معزّی
( )092 : 913سروده ،احتمال داده ک سرایندۀ قصیده ،برهانی باشد و بال دلیالا وجالود نالام
ممدوح در اشعار دیگر امیر معزّی ،با احتمال بیشتر ،سراینده را امیر معزّی دانبت است.
من این خالدمت بالرین درگالاه میالراث از پالدر دارم
درین نعمت منم شاکر دریالن منّالت مالنم مرهالون
پبر بهتر بدین خدمت ک بالر جالای پالدر باشالد
معزّی چون بالود نایالب ز برهالانی پالدر مالدفون

در پاسخ باید گفت ،در هیچ منبعی قصیدۀ مورد بحث ب برهانی و امیر معالزّی نبالبت
داده نشده و در هیچیک از نبخ دیوان امیر معزّی وارد نشده اسالت .همچنالین توصالیفات
مشترکی ک وی میان این قصیده و قصاید دیگر معزّی یافت  ،از آن نمون هایی اسالت کال
در ادب فارسی فراوان است و در دیوان شاعران دیگر هم یافت میشوند .دلیا دیگر اینک
برهانی و پبرش ،امیر معزّی ،در اشعارشان هیچگاه خود را منتبب ب ساسانیان و (یالا اگالر

تصحیف این کلم را بپذیرم) سامانیان منبوب نکردهاند .دلیا آخر اینک یگان کلید مرحالوم
معین ال یعني همان نام ممدوح« :کمال دول بورضا» ال میتواند شخص دیگری بال جالز آن
کبی باشد ک مرحوم معین یافت است.
 .9کهنترین منابعی ک بیشترین اشعار حبن متکلّم نیشالابوری (م 11 .ق ).را در بالر
دارند ،مونساالحرار جاجرمی ( ،)01 -091/2 : 916جنگ اسکندرمیرزا (نبالخۀ شالمارۀ 2120
:add

 212الالف) و خعصةاالشالعار تقالیالالالدّین کاشالی (نبالخۀ شالالمارۀ : 61

) 21- 2

است .قصیدۀ مورد بحث ،در این دو منبع ،در کیا اشعار حبالن مالتکلّم وارد شالده اسالت.
دربارۀ این انتباب باید گفت ععوه بر این قصیده ک بال منالوچهری و نصالراهللا منشالی و
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برهانی و امیر معزّی منبوب است ،قصیدۀ دیگری ک در خعصةاالشعار ب مطلع
اال بالالالراق الالالالدّجی بالالالرق المالالالع
ب وی نببت داده شده (کاشی ،نبخۀ شمارۀ : 61

ک نور تو گشالت انالدر آفالاق سالاطع
 ) 22نیز از کافی ظفالر همالدانی (: 932

 ) 6است .همچنین قصیدۀ دیگری ک در جنگ اسکندرمیرزا (نبخۀ شمارۀ :add 2120

 212الف) ب مطلع
چالالالو دوش از حالالالدود رواق زبرجالالالد

برآمالالالد فالالالرو قنادیالالالا عبالالالجد

ب وی نببت داده شده ،در مجمعالفصحا ب نام زینالدّین سگزی وارد شده است (هالدایت،

 : 912بخش  2از ج .)131 ،
در آخر اینک قصیدۀ دیگري هم در کتیبۀ دهلیز شرقی مبجد جامع یزد ب مطلع
سالالالعم کالطالالالا ِ االلالالال ِ الممجَالالالدِ

سالالالعم کالالالاخعق النّبالالالیِ المؤیّالالالد

وجود دارد ک در متن کتیب ب حبن متکلّم نببت داده شده و آن قصیده هم از سیّد حبالن
غزنوی ( )912 : 902است  .پس صحّت انتباب اشعار حبن مالتکلّم بال شالدّت مالورد تردیالد
است .همچنین قرین ای درخصوص رسیدن نببت حبن متکلّم ب ساسانیان وجالود نالدارد و
حتّی در جنگ اسکندرمیرزا (نبخۀ شمارۀ :add 2120

 212الف) و تاریخ جدید یالزد (یالزدی،

 60 : 910و  ،) 16او را «سیّد» دانبت اند .در تأیید این دالیا ،مرحوم صفا ( )110/9 : 909با در
نظر گرفتن سبک شعریِ حبن متکلّم ،انتباب این قصاید را ب او ردّ کرده است.
پس از ککر این دالیا ،درستیِ انتباب این قصیده ب نصراهللا منشی بررسی ميشود.
 .این قصیده در سفینۀ ترمذ ک در سدۀ  1ق .تدوین شده و منبع نببتاً معتبري است،
ب نصراهللا منشی نببت داده شده است.
 .2سبک ادبیِ این قصیده ب سبک نثر فنّی و مصنو نصالراهللا منشالی ببالیار نزدیالک
است و خود دلیلی است در صحّت این انتباب.
 .9نصراهللا غزنوی اصالت شیرازی دارد و خاندانش از شیراز برخاست اند (ر.ک :غیاثالدّین،

 11 ، 11 :2191؛ رازی 31/ : 911 ،؛ فبایی .) 11/2 : 912 ،از طر دیگر ،ساسانیان نیالز از
 .این مطلب را دوست گرانقدرم ،جناب آقای عبّا بگجانی بر اسا مقال ای تحت عنوان «قصیدهای عربالی از سیّدحبالن
غزنوی در کتیبۀ مبجد جامع یزد» ک در مجموع مقاالت همایش بینالمللی غزن و زبان و ادب فارسی ،منتشر خواهند کالرد،
(سال  ) 931در اختیار من قرار دادند.
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فار برخاست و هیچکدام از شاعران دیگری ک قصیدۀ مذکور بال آنهالا منبالوب شالده،
شیرازی نیبتند و ب انتباب خود اشارهای نکردهاند .پس با در نظر گرفتن بیتِ
مالالالالنم از نالالالالااد بزرگالالالالان ساسالالالالان

کالالال بودنالالالد شالالالاهان چتالالالر و مواکالالالب

ک در آن نصراهللا منشی ب سلبلۀ انتباب خود اشاره و افتخار میکند ،میتوان این بیت را
دلیا محکمي برای صحّت انتبابِ قصیده ب نصراهللا منشی دانبت .نمونالۀ مشالاب دیگالر
این گون افتخارِ شاعرانِ شیرازی ب ساسانیان را در میان اشعار مجد همگر شیرازی (: 911
 211و  )929میتوان دید ،ک میگوید:
هبتم ز نبالا ساسالان نالز تخمالۀ تکالین
من ز ساسان اصلم و تو فر را سامان دهالی

هبالالتم ز صالاللب کبالالری نالالز دودۀ ینالالال
زیبد از تو ناببامان اهالا ساسالان داشالتن

 .1دربارۀ نام ممدوح مندرج در این قصیده« ،کمال دول بورضا» ،همانگون ک پیشتر
گفت شد ،امکان دارد شخص دیگری ب جز آن کبی باشد ک مرحوم معین یافت است.
بالالا اینکالال قصالالیدۀ مالالورد بحالالث در مالالونساالحالالرار (جالالاجرمی )01 -091/2 : 916 ،و
مجمعالفصحا (هدایت : 912 ،بخالش از ج  )11-11 :2و دیوان منالوچهری ( ) 1- 9 : 911بال
چاپ رسیده ،چون بهترین ضبطهای آن در سفینۀ ترمذ وارد شده ،متن کاما قصالیده بالر
اسا سفینۀ ترمذ و با مقابل با منابع مذکور ،تقدیم خوانندگان محترم ميشود.
این نظم غریب و این طرز عجیب از انشاي ملکالکعم والیالنّظموالنّثر سیّدالبلغا
استادالفضع منشیالمعانی نصراهللا الغزنوی است رحمةاهللا
سالالالالالعم علالالالالالي دار امّالکواعالالالالالب

بتالالالالان سالالالالی چشالالالالم عنبرکوا الالالالب

رسالالالالالوم طلالالالالالول دیالالالالالار دوار

چالالو بالالر صالالدر منشالالور توقیالالع صالالاحب

فتالالاده بالال نبالالرین بالالر اوراق سالالنبا

چو بر روي قرطالا  ،خالطهالاي کاتالب

نهالالال سالالمنبالالر چمالالن در ببالالاتین

چالالو عنقالالاي زرّیالالنجنالالاح و مخالالالب

مقالالالالام غالالالالواني گرفتالالالال نالالالالوایح

ببالالالان عنالالالادل ،سالالالپرده عناکالالالب

 .ضبط این واژه در نبخ دیوان منوچهری و برخی نبخ مونساالحرار (ک هم متأخّرنالد) ،بال صالورت «سالامان» و در سالفینۀ
ترمذ و خعصةاالشعار« ،ساسان» است ،ک حضور نصراهللا منشی در دربار غزنویان ال ک سامانیان را منقرض کردهاند ال دلیلی بر
صحّت ضبط «ساسان» است.
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سالالالمنزار گشالالالت دیالالالار سالالالعحف

چمالالالالنزار گشالالالالت وِجالالالالار ثعالالالالالب

چالالو ح اليّ کواکالالب بالالرین گون ال دیالالدم

برانالالالدم نجیالالالب از مقالالالام مصالالالایب

شالالب تیالالره و غالالار و غیطالالان و فدفالالد

همالالاليآمالالالد آواز غالالالول از جوانالالالب

زده چتالالالالر ناهیالالالالد انالالالالدر مشالالالالارق

گرفتالالال زحالالالا راه سالالالوي مغالالالارب

ثریّالالا چالالو در چالالرن مرجالالان صالالافي

زبانالالالا ،چالالالو در دیالالالر قنالالالدیا راهالالالب

زمالالین تیالالره چالالون چالالاه تاریالالک بیالالان

چالالالو روي منیالالالاه نجالالالوم ثواقالالالب

همالالال راه و بالالاليراه خالالالار مغالالالیعن

چالالو رمالالح مب الدّد ب ال جنالالگ مضالالارب

چالالالو آواز رعالالالد و سالالالحاب بهالالالاري

فتالالالاده بال ال ره بالالالر غطالالالیط نجایالالالب

چو شنگر گون شالد ز خورشالید ،عالالم

سماك و سالهیا و سُالها گشالت غالارب

شالال شالالرق بالالر گالالا کشالالیده سالالرادق

رمیالالالده شالالالباهنگ از صالالالبح کالالالاکب

فتالالاد آنگهالالي چشالالم مالالن بالالر قوافالالا

جفون غرقال در خالون و الالدّمعُ سالاکب

زده خیمالال هالالا ،دیالالدم انالالدر صالالحاري

درفشالالان چالالو در دیالالر مصالالباح ثاقالالب

ز خیمال ال بالالالرون آمالالالده مالالالاهرویالالالان

گالالرازان چالالو طالالاوو

گالالرد مشالالارب

معنبرکوایالالالالالالالالب معقّالالالالالالالالدعقایص

مبلبالالالاحفالالالایر سالالالجنجاترایالالالب

لالالب لعالالا ضالالاحک ،خالالم جعالالد سالالاحر

رن خالالوب رخشالالان ،سالالر زلالالف العالالب

همال ال دل سالالالیاهي ،همال ال رن الهالالالي

همالال بالالر بالالدایع ،همالال تالالن عجایالالب

ز ارواح صالالالافيتالالالر انالالالدر لطالالالایف

ز خورشالالید تابالالانتالالر انالالدر کواکالالب

خرامالالالان بالالالت مالالالن ،میالالالان جالالالواري

چالالو [حالالور بهشالالتی] میالالان کواعالالب

مالالرا گفالالت مهمالالان ناخوانالالده خالالواهي

قمرچهرگالالالالانِ مقالالالالوّ

حواحالالالالب

وگالالالر زانکالالال داري سالالالر میزبالالالاني

ز مالالا بالال نیالالابي انالالیس و صالالواحب

فکنالالالالدم رحالالالالال و زمالالالالام نجیالالالالبم

واُلهِمالالالت بالالالالنّحر 2و النّحالالالر واجالالالب

چالالو مرکالالب فالالداي بالالت دلبالالتان شالالد

فقالالالد صالالالرتُ حقّال الاً سالالالعید العواقالالالب

شالالدم از سالالماري مالالن انالالدر عمالالاري

مالالرا گفالالت دلبالالر کالال طالالال المغایالالب

ازآن پس کال بُالد مرکالب مالن نجیبالي

سالالالماك و ثریّالالالا مالالالرا شالالالد مراکالالالب

 .سفینۀ ترمذ :خورشید تابان.
 .2سفینۀ ترمذ :النجر.
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نگال ال کالالالردم انالالالدر جهالالالان لطالالالایف

بال ال بخالالالت عمیالالالد فریالالالدونمراتالالالب

کمالالالالال دول بورضالالالالا کالالالالافرینش

بالالود در خطالالب زیالالن الفالالا خاطالالب

سالالالاللیمان[ببالالالالانِ] سالالالالکندرمحافا

محمّالالالالالالدمعالي و حیالالالالالالدرمناقب ...

گالال عالالزم قالالامع ،گالال حالالزم ثابالالت

گال ال بالالالزم معطالالالي ،گال ال رزم غالالالالب

ب بخشش کریم و ب کوشش قالويدل

ب ال همّالالت جالالواد و ب ال کین ال مغاضالالب

شالالهاب اسالالت انالالدر مصالالا و وقالالایع

سالالحاب اسالالت انالالدر عطالالا و مواهالالب

ب بالزم انالدرون چالون عطالارد مبالاعد

ب رزم انالدرون چالون غضالنفر محالارب

ایالالا آن کالال گالالر عقالالا و جانالالت نبالالودي

نبالالودي خطالالاب و نبالالودي مخاطالالب

سالالخاي تالالو کامالالا ،جمالالال تالالو دایالالم

فعالالال تالالو مرض اليّ ،قیالالا

تالالو صالالا ب

قلالالم در بنانالالت عصالالاي کلالالیم اسالالت

نمایالالالالد همالالالال معجالالالالزات مالالالال رب

سیاست ب کاخت غالعم اسالت و چالاکر

سعادت ب پیشت نقیب است و حاجالب

2

تالالالویي از مالالالدار فلالالالکهالالالا مقاصالالالد

تالالالویي از قِالالالران سالالالعادت مطالالالالب

هرآن کس ک بندد ب پیشالت میالان را

شالالالود دولالالالت و جالالالاه او را اقالالالارب

هنرهالالالاي تالالالو در شالالالمایا عجایالالالب

سالالخنهالالاي تالالو در رسالالایا غرایالالب

بالال جالالز مالالر تالالو را شالالکر باشالالد مبالالاهي

ب ال جالالز مالالر تالالو را مالالدح باشالالد مثالالالب

بالالدان وقالالت کالالز آبهالالا گالالرد خیالالزد

و ضالالالاق المیالالالادین برجالالالع الکتا الالالب

جهالالد اسالالب بالالر سالالین و الالالرّمح طالالاعن

شالالود گالالرد در دیالالده و البّالالیف ضالالارب

زمالالین گشالالت دریالالا و گالالردان هیجالالا

چو مرغابي اندر خوي و خالون مععالب

تالالو چالالون جبرییالالا انالالدر آیالالي ز بالالاال

کنالالي حملالال بالالر دیالالو ،مِالالن کالالاّ جانالالب

س ال خالالدمت فرسالالتادم اي فخالالر عالالالم

ب هر یک شدم مالر صالل ت را مراقالب

دو نامالالال نوشالالالتم ندیالالالدم جالالالوابي

گالالالرفتم مالالالرآن را ز جالالالور نوا الالالب

عتالالالالاب خردمنالالالالد انالالالالدر مالالالالدایح

بتالالالر باشالالالد از زخالالالم نالالالیش عقالالالارب

مالالالنم مالالالر سالالالخن را زبالالالان معالالالاني

مالالنم جالالان فضالالا و هنالالر را قوالالالب

مالالالالنم از نالالالالااد بزرگالالالالان ساسالالالالان

کالال بودنالالد شالالاهان چتالالر و مواکالالب

 .سفینۀ ترمذ :نشان.
 .2این بیت فقط در مونساالحرار آمده است.
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همي تا ک چون صالبح رخشالان برآیالد

کنالالد جالالانور ،قصالالد اکالالا و مشالالارب

مبالالالادا والیالالالت ز حکالالالم تالالالو خالالالالي

مبالالالادا سالالالعادت ز پالالالیش تالالالو غایالالالب
(محمّد بن یغمور ،نبخۀ شمارۀ )3 -13 : 19

 .2نتیج
ببیاری از گرهها و ناشناخت های زبان و ادبیّات فارسی و حتّي تاریخ ،با تحقیق و بررسالی
روی نبخ هاي خطّی و تصحیح آنها حاّ شده و شناسایی میشوند .این مقالال  ،نمونال ای
است ک نشان میدهد بررسی یک نبخ چگون میتواند صاحب اصاللیِ یالک قصالیده را
معرّفی و ردّ انتباباتی را ک در سایر نبخ خطّی وارد شده است ،برطر کند .همچنین باید
گفت بعید نیبت در منابع دیگر ،اشعار و رسال های دیگری از نصراهللا منشی پیدا شود.
منابع
ابوالمعالی نصراهللا منشی ( ،) 911ترجمۀ کلیل و دمن  ،ب تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
اقبال آشتیانى ،عبا

( ،) 991وزارت در عهد سعطین بزر سلجوقى ،تهران ،دانشگاه تهران.

امیر معزّی ( ،) 913دیوان امیر معزّی ،ب تصحیح عبّا

اقبال آشتیانی ،تهران ،اساطیر.

امین احمد رازی ( ،) 911هفت اقلیم ،ب تصحیح سیّد محمّدرضا طاهر «حبرت» ،تهران ،سروش.
تقیالدّین کاشی ،خعصةاالشعار و زبدةاالفکار ،نبخۀ خطّي کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ب شمارۀ  61ب.
جاجرمی ،محمّد بن بدر ( ،) 916مونساالحرار فی دقایقاالشعار ،ب تصالحیح میرصالالح طبیبالی ،تهالران،
انجمن آثار ملّی.
جنگ اسکندرمیرزا ،نبخۀ خطّي کتابخانۀ موزۀ بریتانیا ب شمارۀ .ADD 2120
سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( ) 902دیوان سنایی ،ب تصالحیح محمّالدتقی مالدرّ

رضالوی ،تهالران،

اساطیر.
الالالالال ( ،) 919حدیقةالحقیق  ،ب تصحیح محمّدتقی مدرّ

رضوی ،تهران ،دانشگاه تهران.

سیّد حبن غزنوی ( ،) 902دیوان سیّد حبن غزنوی ،ب تصحیح محمّالدتقالی مالدرّ
اساطیر.
صفا ،کبیحاهللا ( ،) 909تاریخ ادبیّات در ایران ،تهران ،فردو .
عوفی ،محمّد (  ،) 90لبابااللباب ،ب تحقیق سعید نفیبی ،تهران ،کتابخانۀ فخر رازی.
غیاثالدّین بن خواندمیر ( ،)2191دستورالوزرا ،ب تصحیح سعید نفیبی ،تهران ،اقبال.

رضالوی ،تهالران،
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فبایی ،میرزا حبن حبینی ( ،) 912فارسالنامۀ ناصالری ،بال تصالحیح منصالور رسالتگار فبالایی ،تهالران،
امیرکبیر.
کافی ظفر همدانی ( ،) 932اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی ،پاوهش و ویراست بهروز ایمالانی ،تهالران،
کتابخان  ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسعمی ،و سفیر اردهال.
مجد همگر شیرازی ( ،) 911دیوان مجد همگر ،ب کوشش احمد کرمی ،تهران ،ما.
محمّد بن یغمور ،سفینۀ ترمذ ،نبخۀ خطّی کتابخانۀ مدرا

ب شمارۀ . 19

معین ،محمّد (« ،) 922بحث دربارۀ یک قصیده و گویندۀ آن» ،مجلۀ مهر ،سال هفتم ،شمارۀ -936 ،1-1
.162
الالالال (« ،) 921برهانی و قصیدۀ او» ،مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انباني تبریز ،شمارۀ  ،فروردین. 1-1 ،
منوچهری دامغاني ،احمد ( ،) 911دیوان منوچهری ،ب تصحیح برات زنجانی ،تهران ،دانشگاه تهران.
الالالالالالالالالالالالالالالال ( ،) 911دیوان منوچهری ،ب تصحیح محمّد دبیرسیاقی ،تهران ،زوّار.
هدایت ،رضاقلیخان ( ،) 912مجمعالفصحا ،ب تصحیح مظاهر مصفّا ،تهران ،امیرکبیر.
یزدی ،احمد بن حبین کاتب ( ،) 910تاریخ جدید یزد ،ب کوشش ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر.

