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Abstract
It has been a long time since the first edition of Farokhi Sistani’s Diwan. Though its
first edition, considering the limitations in the facilities available at that time as well as
the limited number of manuscripts found up to then, was of high importance, there are a
large number of stiches in Dabir Siaaghi’s edition which do not yield to an optimal
meaning due to his method of edification and also his not having at hand many of the
manuscripts now at disposal. We have access to more than 70 manuscripts of which 10
more significant ones were selected and finally 6 manuscripts were singled out as more
significant on the basis of which our edition was based. One manuscript was set as the
relative basic one. In order to prepare the most optimal edition, we compared all the
manuscripts available and finally made a more exact edition. In this article, we are to
bring forth some of the mistakes, misreading, mis-selections and also wrong accounts in
Farokhi’s Diwan. Accordingly, our proposed accounts are given in a way that pave the
way for achieving a better edition.
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چکیده
از تصحیح دیوان فرخی سیستانی شصت سال میگذرد .تصحیح این دیوان در آن روزگار باا امکاناا

و نساه هاای در

دبیرسایاقی وجاود دارد کا با ساب

روش تصاحیح و

دسترس ،کوششی ستودنی است؛ اما ابیاا

بسایاری در چاا

دسترسینداشتن ایشان ب نسه های بهتر و بیشتر ،معنای مناسبی ندارد .نویسندگان این جستار ب بیش از هفتاد نساه از
دیوان این شاعر بزرگ دسترسی یافتند؛ از میان آنها ده نسهة مهمتر تهیا شاد و ساراناا شاش نساهة بااارزش بارای
تصحیح دیوان گزینش شد؛ یک نسه نیز اساس نسبی قرار گرفت .باتوج ب نسه های ب دستآمده و مقابلة نساه هاا،
دیوان فرخی دوباره تصحیح شد .در این مقال ک نتیااة تصاحیح دوباار دیاوان اسات ،نمونا هاایی از نادرساتیهاا و
بدخوانیها و گزینش و گزارشهای نادرست دیوان فرخی سیستانی بیان میشود .همچنین ب نکاتی اشاره مایگاردد کا
ب خوانندگان کمک میکند ب شعر اصیل و حقیقی فرخی دست یابند.
واژههای کلیدی
تصحیح انتقادی؛ فرخی سیستانی؛ نسه های نویافت ؛ شعر فارسی؛ دبیرسیاقی
1ـ مقدمه
ابوالحسن علی بن جولوغ ،فرخی سیستانی شاعر بزرگ اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنام هاری است .او از بزرگاان
شعر فارسی و سرآمدان سهن در زمانة خود بوده اسات .با ساب

فاصالة زماانی بسایار از دیاوان فرخای سیساتانی و

ب طورکلی از شاعران و نویسندگان دور غزنوی ،نسه های کهن و نزدیک ب عصار شااعر یاا نویسانده وجاود نادارد.
کهنترین نسه از دیوان فرخی سیستانی ب قرن یازدهم هاری بازمیگردد (دبیرسیاقی :1731 ،هفده) .بیشتر نسه هاای
 دانشیار گروه زبان و ادبیا
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 دانشاوی دکتری زبان و ادبیا
تاریخ وصول1701/20/02 :

mbk@ltr.ui.ac.ir

فارسی .دانشگاه اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)

jalilianbahram@gmail.com

تاریخ پذیرش1701/20/12 :

Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 / 11متنشناسی ادب فارسی ،سال پنااه و چهار  ،دور جدید ،سال دهم ،شمار ( ،1پیاپی  )73بهار 1703

دیوان فرخی سیستانی در دور بازگشت ادبی ،یعنی قرن دوازدهم ب بعد نگاشت شده است .چنانک مرحو عبدالرسولی
در مقدمة چا

خود نوشت است ،دیوان فرخی سیستانی «سابقاً [قبال از ساال  1711خورشایدی] دو مرتبا در ایاران و

تقریباً مشتمل بر شش هزار بیات [با شایوهای] نادرسات و نااقص و مشاحون از اغاو و مساروس از تصاحیفا
تحریفا

و

ب طبع رسیده ک حقیقتاً قابل استفاده نیست .آن هم در این اوان نادر و کمیاب است» (فرخی سیستانی:1711 ،

مقدم ی) .مرحو عبدالرسولی در سال  1711خورشیدی «چند نسه از دیوان ب دست آورد و نساهی تحریار و کاراراً
تسبیق و تصحیح کرد و آن نسه ک ب ظاهر قدیمتر مینمود اصل قرار داد و اختوفاا
بعضی موارد انس

دیگار نساه هاا را هرچناد در

از اصل بود در هامش ذکر کرد و اختیار آن را ب حسان سالیق و انتهااب صااحبان اذواق مساتقیم

بازگذاشت» (همان :ی).
مرحو عبدالرسولی نسه های استفادهشد خود را معرفی نکرده است و این مهمترین انتقادی است ک ب تصحیح او
وارد است .یکی از مهمترین کارهای تصحیح متون ،معرفی دقیق نسه هاست .افازونبار ایان ،در دیاوان تصاحیحشاد
مرحو عبدالرسولی ،مآخذ اختوف نسه ها در آن مشهص نیست و حتی شاید ضبط برتر در حاشی نوشت شاده باشاد.
بنابراین انتقاد مهم بر تصحیح مرحو عبدالرسولی ،روشمندنبودن یا بیااننکاردن روش تصاحیح اسات؛ البتا آگااهی و
تسلط ایشان بر متن از ویژگیهای مهم این تصحیح است .این نقص موج

شد کا چهاارده ساال بعاد یعنای در ساال

 1771خورشیدی محمد دبیرسیاقی متن چاپی مرحو عبدالرسولی را با چند نسهة خسی مقابل کند و باار دیگار دیاوان
فرخی را ب چا

رساند .گفتنی است ایشان نیز نسه های استفادهشده در تصحیح دیوان را ب طور کامال معرفای نکارده

است؛ یعنی همان نقد مهمی ک ب چا

ایشان نیز مشاهده میشود؛ البت ب طور

مرحو عبدالرسولی وارد است ،در چا

کوتاه از س نسه با نشان های اختصاری «د» و «ند» و « » نا برده است؛ اما مشهص نیست ک ایان نساه هاا از کااا
تهی شده است و نیز هیچ اطوعاتی مانند محل نگهداری نسه ها ،تاریخ نگارش نسه  ،نا کات

و ...در اختیار مهاط

قرار نگرفت است.
دسترسینداشتن ب نسه های کافی و درست و رعایتنکردن قوانین و شیوههاای تصاحیح علمای و انتقاادی باعا
شده است تا دیوان این شاعر بزرگ ب طور شایست و بایست تصحیح نشود .دبیرسیاقی ب سب

محادودیتهاای امکاانی

آن دوران ،نسه های کافی و صحیح بسیاری در اختیار نداشات (فرخای سیساتانی :1731 ،مقدما شاانزده تاا هااده).
درواقع ،هم ب سب

نسه های محدود و هم ب سب

وجود دارد ک در برخی مقاال

روشمند نبودن تصحیح دبیرسیاقی نقاصهاایی در دیاوان فرخای

ب آنها اشاراتی شده است؛ البت نویسندگان در مد

پنج سال ک ب تصحیح ایان دیاوان

پرداختند ،نمون های نادرست بیشتری یافتند .در ایان مقالا با نمونا هاایی از نقاصهاا ،بادخوانیهاا و گازارشهاا و

گزینشهای نادرست دیوان فرخی سیستانی اشاره میشود؛ همچنین نکاتی برای دستیابی ب متن صحیح دیاوان فرخای
پبیشنهاد میگردد .در این تصحیحِ دوباره از نسه های خسی نویافت ای استفاده شاد؛ دبیرسایاقی هنگاا تصاحیح دیاوان
فرخی سیستانی در سال  1771خورشیدی ب این نسه هاا دسترسای نداشات .بارای مثاال برخای از ایان نساه هاا در
کتابهان های شهصی بود ک سالها بعد ب کتابهان های کشور اهدا گردید یا خریداری شد .برای نمون نساهة کتابهاناة
مالس شورای ملی ب شمار دستیابی  111از نسه های نویافت ای است ک ماید فیروز ب کتابهانة مالس تقادیم کارد.
یک نمونة دیگر ،نسهة کتابهانة مالس ب شمار دستیابی 0030ب خاط عبار

ناایینی اسات کا با سافارش مرحاو

ملکالشعراء بهار ب شیوهای پاکیزه و سفارشی و با دقت نظرنسه نویسی شده است .این نساه حواشای بسایار مفیاد و

ضرور تصحیح دوبار دیوان فرخی سیستانی

ارزشمندی از صاح
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نسه  ،ملکالشعراء بهار ،دارد؛ افزون بر این مرحو ملکالشاعراء در صافحة نهسات ایان نساهة

خسی ،ب خط زیبای خود در معرفی و ارزش و اهمیت این نسه چنین میگوید« :بسم اهلل الرحمن الرحیم .ایان دیاوان
استاد فرخی سیستانی را آقای عبر

نوشت اند و ...تا امروز کاملتر ازین نسه ب دست نیاماده اسات .تحریارا تیار مااه

 1721ملکالشعراء».
در ادام  ،نسه ها ب صور

کوتاه معرفی میشود:

 )1نسهة کتابهانة مالس شورای ملی ب شمار  1273حدود 1222بیت ،تاریخ نگارش قرن چهاردهم؛
 )0نسهة کتابهانة مالس شورای ملی ب شمار 1271حدود 1322بیت ،تاریخ نگارش قرن چهاردهم؛
 )7نسهة کتابهانة مالس شورای اسومی ب شمار  31اهدایی غومحسین سرود حدود  3022بیت ،تااریخ نگاارش
قرن سیزدهم؛
 )0نسهة کتابهانة مالس ب شمار  0032حدود 0122بیت ،تاریخ نگارش قرن سیزدهم؛
 )1نسهة کتابهانة مالس ب شمار  0031حدود  3022بیت ،تاریخ نگارش قرن سیزدهم.
 )1نسهة کتابهانة مالس ب شمار  0030ب خط عبر

نایینی حدود 1122بیت ،تاریخ نگارش قرن چهاردهم؛

 )3نسهة کتابهانة مساد اعظم قم ب شمار  7001حدود  7122بیت؛ این نسه منتهبای از دیاوان اسات کا هماة
قصاید و اشعار را نیاورده است و حتی برخی از قصاید و ...را نیز نیم ثبت کرده است؛ برای نمون قصید شماره  7و،...
تاریخ نگارش قرن دوازدهم؛
 )1نسهة کتابهانة دانشکد ادبیا

دانشگاه تهران ب شمار دستیابی ب 101-ک کامال نیسات؛ حادود  3222بیات،

تاریخ نگارش قرن دوازدهم؛
 )0نسهة کتابهانة مااس شورای ملی ب شمار  111اهدایی ماید فیاروز؛ ایان نساه فقاط قصاادد را در بار دارد.
حدود  3122بیت ،تاریخ نگارش قرن دوازدهم؛
 )12نسهة کتابهانة مالس ب شمار دستیابی 0310؛ حدود  1222بیت.
 )11نسهة کتابهانة مالس ب شمار  17030منته

محمد باقر لواسانی تنها حدود دویسات بیات از اشاعار تغزلای

فرخی را در بر دارد.
از میان این نسه ها ،یک نسه ک در مقایس با بقیة نسه ها امتیازا ویژهای داشت ،در جایگاه نسهة اساس نسابی قارار
گرفت .باتوج ب جنب های مهتلف کار و دشواریهای مربو ب نساه هاای خسای و چااپی و ...کا در حوصالة ایان مقالا
نمیگناد ،ب شیو عوم همایی ،روش تصحیح «بینابین» گزینش شد .گفتنی است ک دو نسهة چاپی مرحاو عبدالرساولی و
دبیرسیاقی نیز ،با همة نسه بدلها و حواشی آنها ،با نسهة اساس نسبی و سایر نسه های نویافت مقابل گردید.
1ـ 1پیشینۀ تحقیق
تاکنون چند مقال در توضیح یا تصحیح بیت یا ابیاتی از دیوان فرخی ب رشتة تحریر درآمده است .سالیان پیش ،علای

رواقی نهستین مقال را با عنوان «نگرشی در دیوان فرخی سیستانی» در مالة دانشکد ادبیا و علاو انساانی دانشاگاه
تهران ( 111 :1711ا  )107ب چا

رسانید .او در این مقال ب برخی از غلطها و نادرستیهای چاا

کرد .دبیرسیاقی در چا های بعد دیوان ،تعدادی از این اصوحا

دبیرسایاقی اشااره

پیشنهادی رواقی را ب متن وارد کرد.

مقالة دیگر از استادان و دانشاویان دانشگاه اصفهان اسات .ایان مقالا مساتهر از رساالة دکتاری اسات و باا ناا
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«تا المآثر و کشف ابیاتی فراموششده از چند دیوان» (طاهره خوشحال دستاردی و دیگاران )1711 ،با چاا

رسایده

است .یکی از این چند دیوان نا برده در عنوان مقال  ،دیوان فرخی سیساتانی اسات .در ایان مقالا قسعا ای ده بیتای در

تا المآثر از فرخی سیستانی دانست شده است (ر .ک :همان 31 :1711 :ا  .)00درباار ایان مقالا در مقدماة تاا الماآثر
(رک :ندیمی هرندی و عسادی کچودی ،117 :1707 ،پاورقی شمار  )0آمده است ک در نسبت دادن این ده بیت ب فرخی
سیستانی تردید وجود دارد (رک :همان ،117 :پاورقی شمار .)7
مقالة دیگر از محمود امیدساالر با عنوان «پیشنهادی در تصحیح بیت آغازین قصید داغگااه فرخای» اسات .نویساند
محتر در این مقال با استناد ب کتاب ترجمانالبوغة رادویانی و مراجع با چناد نساهة خسای از دیاوان فرخای ،بیات
آغازین قصید مشهور داغگاه را تصحیح کرده است (ر .ک :امیدساالر.)1702 :
مقالة دیگر با عنوان «تصحیح چند خسا در دیوان فرخی سیستانی» از محمود ندیمی هرندی و تهمین عسادی کچاودی
است .نویسندگان این مقال صور

صحیح چند واژه و ترکی

را اراد میکنند؛ آناان در ایان تصاحیح با فرهنا هاای

کهنی توج دارند ک ابیاتی از فرخی سیستانی در آنها برای شاهد و مثال کلما

یا ترکیبا

بیان شده است .این کلماا ،

واژه هایی است ک در دیوان چاپی فرخی تحریف و تبدیل دارد .نویسندگان در این تصاحیح با چاا
ب ویژه چا

عبدالرساولی و

دبیرسیاقی نظر داشت اند (رک :ندیمی هرندی و عسایی 111 :1707 :ا .)110

پژوهش دیگر در این باره ،مقالة حمیدرضاا عظیمای ( 711 :1700ا  ،)701اساتادیار گاروه زباان و ادبیاا

فارسای

دانشگاه تهران ،است .او در این مقال چند بیت از دیوان فرخی را تصحیح کرده است.
همانگون ک مشاهده میشود بیشتر کارهای پژوهشی صاور گرفتا درباار دیاوان فرخای سیساتانی ،جاز یکایدو
پژوهش ،در حاشیة تصحیح دیوان نوشت شده است و پژوهشگران ب همة دیوان نپرداخت اناد .با ساب
کامل ابیا

دیوان ،ضرور

بررساینکاردن

تصحیح دوبار این اثر احساس میشود.

2ـ برخی نقصها و نادرستیهای دیوان فرخی سیستانی در تصحیح دبیرسیاقی
کمتر صفح ای از چا

دبیرسیاقی خالی از نادرستیهای چاپی یا رعایتنکاردن فاصالة حاروف اسات؛ با گونا ایکا

غلطهای چاپی در بیشتر صفحا

دیوان دیده میشود .در شمارهگذاری اشاعار در فهرسات مسالا

اشاتباهاتی رخ داده

است؛ ازجمل تکرار شمار  120برای دو قصیده (رک :دبیرسیاقی :1731 ،س و پنج)؛ (همان)121 :؛ همچنین گااه بارای
تادید مسلع یک قصیده شماره ثبت شده است؛ مانند قصید شمار  01ک درحقیقت ادامة قصید  03اسات و شااعر در
آناا تادید مسلع کرده است.
در صفحة  01ب جای قصید شمار  07ب اشتباه شمار  00آورده شده است .در صفحة  110ب جاای قصاید شامار
 10ب اشتباه شمار  30آورده شده است .در صفحة  737ب جای قصاید شامار  101با اشاتباه شامار  110آورده شاده
است .باتوج ب اشتباهاتی ک در شمارهگذاری قصاید رخ داده است ،تعداد دقیاق قصااید در چاا

دبیرسایاقی ،نا 010

قصیده ،بلک  011قصیده است.
در شمارهگذاری ابیا

نیز در قسمت های مهتلف اشتباهاتی دیده میشود؛ برای نمون بیت شمار  012ک با اشاتباه

 112آمده است (ر.ک :دبیرسیاقی .)00 :1731 ،همچنین شمار ابیا

در جاهایی یک یا دو بیت پس و پیش شده اسات؛

برای نمون در صفحة  700بیت شمار  1131ک در اصل  1130است و یا در صافحة  ،001بیات  1002کا صاحیح آن
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 1010است؛ همچنین در صفحة  001بیت  1312ک درست آن  1330است و . ...از اینگون نمون هاای اشاتباه ،شاواهد
بسیاری وجود دارد و نگارندگان برای پرهیز از طوالنیشدن کو از بیان آنها خودداری میکنند .بنابراین ب شمار ابیاا
چا

دبیرسیاقی نمیتوان اعتماد کرد و همانگون ک در پایان آخرین بیت از چاا

تعداد کل ابیا

ایشاان ،شامار  1111آماده اسات،

را نمیتوان همین عدد  1111دانست؛ پس برای ب دست آوردن شمار دقیق ابیا

دبیرسیاقی باید از ابتدا ابیا

را دوباره شمارهگذاری کرد؛ البت آشکار است ک اینها اشتباها

دیوان فرخای چاا

چاپی هستند.

نکت مهم دیگر اینک وجود غلطهای چاپی در دیوان تصحیحشد دبیرسایاقی ،گااهی معناا و وزن شاعر را نادرسات
میکند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت؛ برای مثال ب چند نمون اشاره میشود:
 )1ور خــاربنی ببینــد در دشــب بترســد

گوید مگر آن خـار ز خیـل تـو سواریسـب
(فرخی سیستانی)22 :1731 ،

واژ «ببیند» در مصراع اول اشتباه است؛ وزن مصراع را خراب کرده است؛ در بیشتر نسه هاای خسای و نیاز نساهة
چاپی مرحو عبدالرسولی نیز ضبسی متفاو

آمده است؛ در آنها «بیند» نوشت شده است .گویا بیت قبلای در ایان اشاتباه

بیتأثیر نبوده است:
بــدخواه تــو چــون نــاژ ببینــد بهراســد

پنــدارد کــان از پــی او ســاختهداریســب
(همان)

 )2رنج و مکروه از تو دور و عدل و انصاف از تو شـاه
دین و دنیا با تو جفب و بخب و دولب بـا تـو یـار
(همان)101 :

آخرین کلم از مصراع اول ،یعنی «شاه» در اصل باید «شاد» باشد .ضبط مرحو عبدالرسولی و نسه هاای در اختیاار
نویسندگان این جستار ،این نکت را تأیید میکند.
 )7ای پیشــــگاه بارخــــدایان روزگــــار

ای بهر بهشـب جسـته شـرف پیشـگاه تـو
(همان)740 :

در مصراع دو باز هم ب نظر میرسد اشتباه چاپی رخ داده است و صور
 )4ای دل مــــن تــــو را بشــــارت داد

صحیح آن «بر» است.

کــه تــو را مــن بــه دوســب خــواه داد
(همان)42 :

در مصراع اول کلمة قافی « ،داد» ضبط شده ک اشتباه است و ضبط صحیح آن «باد» است .همة نسهی کا در اختیاار
است ،صور

صحیح را ارد دادهاند و گویا در ایناا اشتباه چاپی رخ داده است؛ زیرا دور از نظر است ک تصحیحکنناد

محتر از این نکت غفلت کرده باشد.
 )5خط نویسد که بشناسند (؟) از خط شهید

شعر گوید که بنشاسـند (؟!) از شـعر جریـر
(همان)185 :

ب سب

شباهت بسیاری ک خط ممدوح با خط «شهید» و شعر او با شعر «جریر» دارد ،صور

«بنشناسند» ب صیغة جمع باید باشد.

صاحیح هار دو واژ
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 )6ور بادهای به دسب کسی دسب بـاز داشـب

از عاجزی نبـود ،چـه ،عذریسـب در میـان
(همان)264 :

ضبط کلمة «باده» در ایناا صحیح نیست و صور
بیشتر نسه های موجود و نیز چا
چا

صحیح آن «باره» است ب معنای قلعا  ،دیاوار قلعا  ،حصاار .در

مرحو عبدالرسولی ضبط صحیح ،یعنی «باره» دیده میشاود و با گماان بسایار در

دبیرسیاقی اشتباه چاپی رخ داده است و اشتباه از نوع خواندن و ضبط نسه نیست .برای چند نموناة دیگار ر .ک:

(همان :یک ،دو ،س  ،چهار ،پنج ،یازده ،بیست و س  ،سی و یک ،سی و دو ،سی و س  ،سای و شاش،30 ،00 ،3 ،1 ،0 ،
 111 ،700 ،773 ،771 ،721 ،011 ،007 ،001 ،111 ،121 ،170 ،11 ،12و.)...
7ـ برخی نمونههای نادرسب در تصحیح دیوان فرخی چاپ دبیرسیاقی
در ادام باتوج ب تصحیح دیوان چا

دبیرسیاقی ،نمون هایی از بدخوانی نسخ ،گزارش و گزینش نادرست ،تصاحیحا

ذوقی اشتباه و ...بیان میشود .البت باید گفت ابیاتی در چا

دبیرسیاقی وجود دارد ک ایشان ،آنها را با گذاشاتن عومات

سؤال مشهص کردهاند ،این عومتها نشان میدهد ک موفق ب تصحیح آنها نشدهاند؛ زیرا نسه های استفادهشد ایشاان
نیز کمکی ب روشنشدن ضبط صحیح یا نزدیک ب سهن شاعر نکرده است .اکنون نویسندگان ایان گفتاار باا در دسات
داشتن نسه های دیگر توانست اند تاحدّی ب سهن شاعر نزدیک شوند.
 )1بامــدادان پگــاه آمــد بــر بســته کمــر

غالیه بر سرو کـرد (؟) و بـرون رفـب بـدر
(همان)473 :

مصراع دو در این بیت اشتباه دارد؛ غالی بر سرو کردن درست نیست .در یک نسه از نسه هاای ناویافتا (نساهة
کتابهانة مالس ب شمار دستیابی  )31ضبط معنادار غالیه بر سر کرد ثبت شده است:
بامـــدادان پگـــاه آمـــد بربســـته کمـــر

در چا

غالیه بر سر خود کـرد و بـرون رفـب ز در

مرحو عبدالرسولی و یکی از نسه های نویافت (نسهة کتابهانة مالس با شامار دساتیابی  )0030ضابط

«سر و بر» دیده می شود .باتوج ب اینک غالی را معموالً بر موی سر میزدهاند ،ضبط «سر و رو» میتواند بهتار از «سار و
بر» باشد.
 )2بــادا فــرود همــب تــو برشــده ســ هر

چونانکه دون رفعب نصـر تـواش بناسـب
(همان)24 :

چنانک دبیرسیاقی نیز در حاشیة شمار  0بیان کردهاند ،این بیت تنها در نسه ای وجود دارد ک از آن با عومت اختصااری
«ند» یاد شده است؛ همچنین یک نسه نیز ا البت این یک نسه از اهمیت ویژهای برخوردار اسات اا ایان بیات را دارد .ایان
نسه را مرحو عبر نایینی برای مرحو ملکالشعرا بهار در سال  1701هاری با دقتی بسیار نسه نویسی کارد؛ هماانطاور
ک مرحو ملکالشعرا بهار در حاشیة صفحا اول با خط خود نوشت اند ،این نسه کاملترین نسه ای است ک تاا آن زماان،
مرحو بهار از دیوان فرخی سیستانی دیده بوده است (ر .ک :نسهة کتابهانة مالس ب شامار  .)0030در اینااا ضابط هماین
یک نسه تاحدّی مشکل این بیت را میزداید .در مصراع دو ب جای ضبط دبیرسیاقی یعنی «نصار» ،ضابط درخاور توجا و
شاید صحیحتر «قصر» دیده میشود .با این ضبط ب نظر میرسد مفهو بیت روشن مایشاود و بااتوجا با واژههاای «برشاده
سپهر» و «دونِ رفعتِ» و «بنا» ،ضبط «قصر» متناس

و صحیحتر است؛ زیرا نصر با رفعت بنا تناسبی ندارد؛ اماا قصار در معنای

ضرور تصحیح دوبار دیوان فرخی سیستانی
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کاخ و مقایس اش با سپهر ک بنای بلندی است ،روشنکنند معناست.
چونانکه دون رفعب قصـر تـواش بناسـب

بــادا فــرود همــب تــو بــرشــده ســ هر

شاعر همت بلند ممدوح را در بناکردن قصر در برابر سپهر (آسمان) ستوده است و آرزو میکند همانطاور کا بناای
سپهر در برابر قصر تو کوتاه است ،آسمان بلند ،فرودِ همت تو باد .همچنین شاعر ایها تضاادی باین معنای دیگار قصار
(کوتاهی) ایااد کرده است و همین بیت را هنرمندان تر میکند؛ این همان چیزی است ک بعدها حافظ با شایساتگی از
آن بهره برده است.
ویـن رهی را کـه سـتـایشگر و مدحتگر اوسب

 )7همــه خـوبـیّ و نـکـویـی بـود او را ز خــدای

(فرخی سیستانی)21 :1731 ،

برپایة چا

عبدالرسولی و همة نسه بدلهای استفادهشد ایشان ضبط صحیح« ،خنیاگر» اسات .دبیرسایاقی تنهاا با

ضبط نسه ای با عومت اختصاری «ند» ا گویا نسهة اساس اوست ا بسنده و اعتماد مایکناد کا در آنااا «مادحتگر»
ضبط شده است؛ اما نکتة درخور توج آن است ک همة نسه های استفادهشد وی و ضبط چا

مرحو عبدالرسولی و

نیز همة نسه های نویافتة پژوهششده در این گفتار« ،خنیاگر» ضبط کردهاند .البت باتوج با موسایقیدانای و خنیااگری
فرخی سیستانی ،ب نظر میرسد ضبط چا
ب سب

عبدالرسولی (خنیاگر) بر ضبط چا

دبیرسیاقی برتری داشت باشد؛ بناابراین

گواهی نسه ها ضبط خنیاگر مناس تر است.
 )4چنـان بـاشـد جـهان همـواره تــا شـاه انـدران باشـد
ازیـرا کـو فـرشـتـه سـب و فـرشته در جنان باشد
(همان)21 :

ضبط صحیح نهستین کلم « ،جنان» ب معنای بهشت است .این ضبط صحیح در چا
است .دبیرسیاقی همیش در حاشیة چا

اختوفا

نسهة خود را با چا

مرحو عبدالرسولی نیاز آماده

مرحو عبدالرسولی بیان میکناد؛ اماا در ایان

باره ،مانند نمون های بسیار دیگر ،گزارش این اختوف نسه ها از قلم افتاده است.
محتســس ســرد ،ســیر گشــب ز گفتــار

 )5بــربط خــامد بــوده گشــب ســخنگوی

(همان)113 :

ضبط نسهة مرحو عبدالرسولی «بود» است؛ یعنی بدون حرف «ه» در آخر کلما  .ضابط مرحاو عبدالرساولی برتار
است؛ زیرا افزونبر ضبط عبدالرسولی ،چند نسهة خسی استفادهشد این پژوهش نیز این ضبط را تأیید میکنناد (نساهة
کتابهانة مالس ب شمار )0031؛ (نسهة کتابهانة مالس ب شمار  111و .)...همچنین باتوج ب معناای بیات ،با ویاژه
مصراع دو  ،میتوان دریافت ک صور

درست همین است:

بــربط خــاموش بــود ،گشــب ســخنگوی

محتســس ســرد ،ســیر گشــب ز گفتــار

اگر ب درنگی ک پس از کلمة بود در مصراع نهست و در مصراع دو  ،پس از کلمة سارد ،صافت محتسا  ،توجا
شود ،معلو میگردد ک نوعی از تغییر و دگرگونی و درن
آنگاه سهنگوی شد .باتوج ب این نکا  ،ب ضبط چا
 )6بــاده ز پنهــان نهــاد روی بــه م لــ

و سستی در نظر شاعر بوده است؛ یعنی بربط خااموش باود

دبیرسیاقی در این بیت میتوان تردید داشت.
خیــز و بکــار آی و کــار م لــ

بگــذار

(همان)113 :

ضبط مصراع دو هم در چا

مرحو عبدالرسولی و هم در چا

دبیرسیاقی ب ایان صاور

اسات .دبیرسایاقی در
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حاشی آورده است11 :اا « » و «د»« :نگاارا»؛ یعنای با جاای دو واژ «بکاار آی» در ماتن قصایده ،ضابط دو نساه از
نسه های استفادهشد ایشان «نگارا» است .ب نظر میرسد ضبط نسه بدلها بهتر از متن است و معنای مصاراع با ایان
ترتی

است ک شاعر خساب ب معشوق خود میگوید :ای نگار! برخیز و بسا مالس عیش را فراهم کن .در تأیید ایان

ضبط افزونبر دو نسهة استفادشد دبیرسیاقی نسه هایی مانند نسهة مالس ب شمار  1271و نسهة دانشاکد ادبیاا
با حواشی و نسه بدلهای عوم قزوینی نیز در حاشی اشاره کردهاند ک این قصیده باید تصاحیح شاود؛ هرچناد ضابط
متن ایشان نیز مانند متن دبیرسیاقی است ،در حاشی ضبط «نگارا» را نوشت اند.
فرّ شاهی چون تو داری الجرم شـاهی تـو راسـب
من چه دانـ کـردن ار پیداسـتی خـار از ر ـس
(همان)5:

ایشان در حاشیة صفحة  1دیوان ،ضبط نسهة چاپی مرحو عبدالرسولی را ذکر کردهاند .البت ن ب صور

صاحیح و

بدون غلط چاپی10« :ا ار بیدانشی خارد [اصل :خایاد]»؛ یعنای در حاشایة دیاوان خاود ،ضابط نساهة چااپی مرحاو
عبدالرسولی را نادرست ثبت کردهاند؛ ب عبارتی گزارش نادرست دادهاند .نکتة دیگر ،گزینش نادرست است؛ زیرا ضابط
چا

مرحو عبدالرسولی چنین است:
فرّ شاهی چـون تـو داری الجـرم شـاهی تراسـب
من چـه دانـ کـردن ار بـی دانشـی خایـد ر ـس

ایشان دو نسهة بدل موجود در کتابهانة مالس ب شمار ثبت  1273و  1271را در اختیار داشت اند و ضبط هر دوی
آنها با ضبط نسهة مرحو عبدالرسولی یکسان است .درنتیا در این بیت ،ضبط صحیح باتوجا با معناای بیات ،هماان
ضبط چا

مرحو عبدالرسولی است ک افزونبر مفهو منظور شاعر ،بیشتر نسه های اساتفادهشاده در ایان مقالا نیاز

ضبط چا

مرحو عبدالرسولی را تأیید میکنند .هیچ نسه ای از نسه های خسی کا مرحاو عبدالرساولی در اختیاار

داشت است و همچنین هیچ نسه ای از نسه های نویافت ا حدود ده نسه از میان آنها گزینش شد کا در پایاان مقالا
در بهش منابع ب طور کوتاه معرفی شد ا ضبط چا
دارند و همانگون ک دبیرسیاقی در حاشیة چا

دبیرسیاقی را ندارند؛ بلک هم ضبط چا

مرحاو عبدالرساولی را

خود اشاره کرده است ،ضبط «متن ،تصحیح استاد دههداسات» (هماان:

 ،1حاشیة شمار .)10
دربار ترکی

کنایی «رط

خاییدن» ب نظر میرسد معنایی شبی ب «شکرخوردن» داشت باشاد کا اماروزه در زباان

محاوره معمول است .شاعر در این بیت خساب ب امیر محمد غزنوی ا این قصایده در مادح اوسات ا مایگویاد :فقاط
ممدوح وی [امیرمحمد] سزاوار پادشاهی است و ن دیگری؛ منظور او از دیگری امیرمسعود ،فرزند دیگر سلسان محماود
غزنوی است ک ب زور پادشاهی را از امیرمحمد گرفت .در مصراع دو میگوید :با وجود این اگر شهص نادانی رطا
بهورد ،یعنی سهن سست و بیفایده بگوید و ادعای بیجا کند و شهص دیگری جاز ممادوح مارا شایساتة پادشااهی
بداند ،من چ میتوانم بگویم؟ و چ میتوان کرد.
 )3تا ز خواب خوش بگشاد گل سوری چشـ

اللــۀ ســرن ببنــدد همــی ز خنــده دهــان
(همان)440 :

در بیت باال در نسه های «کد» و «مج  »1نبندد آمده است و مرحو بهار نیز در حاشیة نسهة عبر

ناایینی نبنادد را

ضرور تصحیح دوبار دیوان فرخی سیستانی

01 /

درست دانست است؛ بنابراین باتوج ب نسه ها و معنی بیت ،ضبط درست چنین است:
تا ز خواب خوش بگشاد گل سوری چشـ

اللــۀ ســرن نبنــدد همــی ز خنــده دهــان

معلو است ک از خنده دهان گل باز میشود ن بست .
 )8گاه برسان یکی یاقوتگون گـوهر شـود

گــه بــهکــردار یکــی بی ــادهگــون م مــر
(همان)48 :

در همة نسه ها و چا

عبدالرسولی ب جای شود «بود» است .باتوج با گاواهی نساه هاا و اینکا بیات در مسلاع

قصیده نیست و الزمة شدن و دگرگونی در مصرع دو  ،ب نظر میرسد بود برتری دارد.
گاه برسان یکـی یـاقوتگـون گـوهر بـود

گــه بــهکــردار یکــی بی ــادهگــون م مــر

 )1دسب او ابریسب اندر بزمگه وقـب عاـا

اسس او بادیسب اندر صد سخن گاه شـکار
(همان)161 :

مصراع دو معنای درستی ندارد .مصحح محتر دربار این ضبط در پاورقی ا قسمت بیان اختوفنسه ها ا ب ضبط
چا

مرحو عبدالرسولی و دستکم یک نسه از نسه بدلهایی ک در اختیار داشت اسات (ماج ،1ماج ،0ماج )7هایچ

اشارهای نکرده است .حال آنک بنابر سهن خود ایشان در مقدم  ،در حواشی ،ضمن بیان نسه بدلها ،ب چاا

مرحاو

اختوف را در حاشای بیاان کاردهاناد؛ اماا در ایان بیات ،ضابط چاا

مرحاو

عبدالرسولی نیز توج داشت اند و نکا

عبدالرسولی را ا ک ازقضا ضبط صحیح نیز هست ا یادآور نشدهاند؛ در این نمون نیاز اخاتوف نساه هاا با صاور
نادرست گزارش شده است .با مراجع ب چند نسهة نویافت  ،هم ضبط مرحو عبدالرسولی تأیید و هام تاحادی مشاکل
این مصرع از میان میرود.
دســب او ابریســب انــدر بزمگــه وقــب عاــا
اسس او باد اسب (بادیسب) اندر تاختن هنگام کـار

و ضبط عبدالرسولی:
دســـب او ابریســـب انـــدر بزمگـــه وقـــب عاـــا
اسس او باد اسب (عبدالرسولی :بادیسـب) انـدر تـاختن گـاه شـکار
(فرخی سیستانی)131 :1711،

گفتنی است ک کار در معنای جن

از شکار مناس تر است؛ زیرا در مصرع اول موضوع بز آمده کا شاکار نیاز از

لواز آن است و بنابراین ،چون مصرع دو بر هنر رز ممدوح اشاره میکند ،کار مناس تر است.
 )10حاک شـرعیکه می (شراب) نـگـیـرم هرگز؟

زاهد عــصرم کـــه روزهدارم همـــوار؟
(همان)118 :1731 ،

معلو است ک «حاکم شرعی» باتوج ب شیو سهن ،یعنی بیان متکلم ،نادرست است و درسات آن «حااکم شارعم»
است .در چا

مرحو عبدالرسولی نیز صور

درست وجود داشت است؛ اما دبیرسیاقی در ایناا نیز ضبط چا

عبدالرسولی را در پاورقی از قلم انداخت است و «حاکم شرعی» را ب جای «شرعم» در متن نهاده است.
 )11زان می که در شـس ز عکـ

خـامد

هـــــردم برآیـــــد ســـــتارة بـــــام
(همان)222 :

مرحو
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در مصرع اول باتوج ب کلمة «خامش» معنای درستی از بیت ب دست نمیآید؛ مصحح محتر در حاشی  ،ضبط یکای
از نسه بدلها را بیان کرده ک چنین است 1« :ا «ند» :زان می ک ش

از سرشت جاانش» .باا ایان نساه بادل بااز نیاز

مشکل بیت از بین نمیرود..
در نسه هایی ک در اختیار داریم ب جای «خامش»« ،جامش» آمده است .شاید در نسه های استفادهشاد دبیرسایاقی
هم چنین بوده است؛ اما چون پیشینیان در کاربرد نقس بسیار صرف جو بودند و گاهی نیز از خوانندگان مهار

و فراست

را انتظار داشتند ،نگذاشتن نقس را موضوعی عادی و مرسو میدانستند .افزونبر ایان بایاد توجا داشات کا شااعر از
شراب سهن میگوید و در شعر فارسی و عرب مضمون شراب در پیالة شراب (جا ) بسیار مشهور است و توصیفهای
گوناگونی از درخشندگی رن

شراب در جا اراد شده است؛ بنابراین مشهص است کا کلماة کلیادی در نساه هاای

موجود همان کلمة «جا » بوده است .درنتیا بیت ب شکل زیر معنا و مفهو روشنی مییابد:
زان می که هر [کق :در] شس ز عکـ

جـامد

هزمـــــان برآیـــــد ســـــتارة بـــــام

البت دبیرسیاقی باتوج ب ضبط «سرشت جانش» در یکی از نسه بدلها ،صور
زان مــی کــه شــس ز سرشــب خــامد

زیر را نیز ممکن دانست است:

هـــــر دم برآیـــــد ســـــتارة بـــــام

این نیز ضبسی درخور توج است؛ زیرا سرشت در این بیت می تواند مصدر مرخم ب معنای «سرشتن خامش» باشاد.
معنای سرشتن« ،آمیهتن» است (دههدا :1711 ،ذیل سرشتن) و مصرع اول می تواند ب آمیهاتن شاراب نااب و خاالص
(شراب خا ) با آب اشاره داشت باشد ک برای رقیق و تحملپذیرشادن مهلاو مایشاده اسات؛ چناانکا در خمریاة
ابنفارض آمده است:
لـــها البــدرُ ک ـ

ٌ وه ـیَ شــم ٌ یُ ـدریرَهَا

هـــ لٌ و کـــ یـــبدو إذا مُزِجَــبْ نَ ــ

در مصرع دو این بیت حبابهایی ک از آمیهتن شراب با آب بر سسح شراب ظاهر می شود ،ب ساتاره تشابی شاده
است .بنابراین ممکن است فرخی سیستانی نیز در این بیت حبابهای حاصل از آمیهتن شراب باا آب را با ساتار باا
یعنی ستار صبح تشبی کرده باشد.
 )12چـو سرو بود و چو ماه و نه ماه بود و نـه سـرو
قـبــا نــ ـوشــد سـرو و کـلــه نــدارد مــاه
(فرخی سیستانی)742 :1731 ،

دربار این بیت در حاشیة شمار  1آورده است 1« :ا «نچ» (منظور حاشیة چا

مرحو عبدالرسولی) :کمر بندد»؛ اماا

صحیح آن «کمر نبندد» است (رک :عبدالرسولی.)700 :1711 ،
بـدخـــواه او نـژنـــد و سـرافـــکنده و خ ــل
چـون کـل [کچل] که از سرش برباید عمامه ،بـاد
(همان)43 :

دبیرسیاقی در این بیت و دو بیت بعد ،تصحیحا

پیشنهادی مرحو دههدا را در متن وارد کرده است کا برخای از

آنها نادرست است .دبیرسیاقی در حاشی یادآور میشود ک اصل« ،گل» بوده و متن از استاد دههداسات .ضابط درسات
«کل» در همة نسه های استفادهشد این پژوهش موجود است .گمان نگارندگان بر ایان اسات کا ضابط ماتن مرحاو
عبدالرسولی ،ایشان را ب این تصحیح قیاسی عوم دههدا وادار کرده است .شاید ضبط مرحاو عبدالرساولی با ساب
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اشتباه چاپی بوده باشد؛ بسیار دور از نظر است ک ایشان با چنان علم و دانشی ،چنین لغزشی داشت اند.
 )14آن دهــد مــر تــو را ملــ

در ملــ

کـــه نـــداد ایـــه پادشـــه بـــه منـــام
(همان)221 :

مصحح محتر در پاورقی آوردهاند 0« :ا « » «چ» :ندید (متن از اساتاد دههداسات)» .بادیهی اسات کا «هایچ پادشااه در
خواب نداد» معنی دقیقی ندارد؛ زیرا دادن یا بهشش در خواب امر نیکویی نیست ک شایستة مدح باشد؛ بنابراین «هایچ پادشااه
در خواب ندید» درست است .در همة نسه ها نیز «ندید» ضبط شده است .دلیل دبیرسیاقی دربار این بیات پاذیرفتنی نیسات.
او ضبط صحیح نسه های خسی را نادیده میگیرد و ضبسی را برمیگیزند ک هیچ نسه ای آن را تأیید نمیکند.
ملـ

برفــب و ع مــب بــدان سـ اه نمــود

بــدان زمــان کــه بســیج نهــار کــرد نهــار
(همان)52 :

این واژه در همة نسه های در اختیار« ،بهار» است؛ بنابراین ضبط «نهار» ازنظر نسه شناسای اعتباار الز را نادارد .ایان

بیت در کتاب لغت فرهن
اشتباهبودن ضبط چا

وفایی نیز صحیح آمده است؛ بنابراین آخرین واژه در مصراع دو «بهار» اسات .دلیال دیگار بار

دبیرسیاقی این است ک معموالً در زمانهای گذشت وقتی لشکری قصد نبرد با دشامن داشات ،ایان

کار را در فصل بهار اناا میداد تا علوف برای اس ها و چهارپایان دیگر موجود باشد؛ زیرا در فصالی غیار از بهاار ،تهیاة
علوف گاه بسیار دشوار میشد .برای این موضوع میتوان ب تاریخ بیهقی رجوع کرد ک در آن ب توصیف دقیق جنا هاای
سلسان محمود و ب ویژه سلسان مسعود غزنوی پرداخت است .او ب فصل مناس
اس ها و استرها و سایر حیوانا

فرهن

برای جن

و چگونگی تهیة علوفا بارای

اهلی بارکش اشاره کرده است (بیهقی 123 ،121 ،000 ،001 :1732 ،و.)...

فارسی وفایی ،نوشت شده در اوایل قرن دهم هاری ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ در این فرهن

بارای

شاهد واژ «نهار» ب معنای کاهشیافتن ،این بیت فرخی سیستانی آورده شده است؛ البتا باا اختوفااتی کا بسایار مهام
است« :نهار :کاهش باشد .فرخی گفت  ،بیت:
مَلرـ

برفــب و والی ـب بــدان س ـ اه س ـ رد

بــدان گه ـی کــه بس ـیج نهــار کــرد بهــار»
(وفایی.)201 :1734 ،

این بیت در چا

دبیرسیاقی با اختوف مهمی ضبط شده است .واژ «نهار» در مصراع دو  ،هار دو باار با صاور

«نهار» آمده است؛ ولی در ضبط فرهن

وفایی واژ «نهار» دو  ،ب صور

«بهار» آمده است .بنابراین صور

صحیح این

واژه «بهار» است.
 )16ای دلبــر مــن بــاش یــ

زمانــ

تــا مــدحب خواجــه بــرم بــه پایــان
(فرخی سیستانی)722 :1731 ،

در مصراع اول ب جای «ای دلبر من »...در ضبط چا
بیت و ابیا

قبل ب نظر میرسد ک ضبط چا

را بلک «دل» خود را مهاط

مرحو عبدالرسولی «ای دل ،بر من »...است .باتوجا با معنای

مرحو عبدالرسولی صحیح است .شاعر در این بیت ن «دلبار :معشاوق»

قرار داده است .از نسه های در اختیار نیز چند نسه ضبط مرحو عبدالرساولی را تأییاد

میکنند .البت ضبط دبیرسیاقی هم در برخی از نسه ها آمده است؛ اما باتوج ب معنای بیت و ابیا
ک ضبط مرحو عبدالرسولی درستتر است.

قبل ،ب نظر میرساد
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4ـ نتی هگیری
در دیوان فرخی چا

محمد دبیرسیاقی ابیا

وجود بهشی از این نادرستیها ب سب

بسیاری وجود دارد ک معنای درستی ندارد و دارای نقص هایی است .گویا

روشمندنبودن کار تصحیح دیاوان فرخای اسات و بهشای نیاز از برتاریدادن

تصحیح ذوقی بر نسه های استفادهشده در متن ایااد شده است .البت علت دیگر این غلطها دسترسینداشاتن با هماة
نسه ها بوده است؛ زمانیک دبیرسیاقی این دیوان را تصحیح کرد ،کمتر از ده نسه در اختیار داشت؛ اما امروزه بایش از
هفتاد نسه از دیوان فرخی سیستانی یافت شده است .از میاان ایان نساه هاای فاراوان ،چناد نساه  ،ارزش و اعتباار
بیشتری دارد ک در این پژوهش مبنای کار تصحیح دوبار دیوان فرخی سیستانی قرار گرفت .کمتار صافح ای از چاا
دبیرسیاقی وجود دارد ک خالی از غلطهای چاپی یا رعایتنکردن فاصلة حروف باشاد .رعایاتنکاردن فاصالة حاروف
ب ویژه در متون منظو موج
معنای ابیا

سردرگمی خواننده و خوانش نادرست ابیا

برای خوانندگان دیوان شاعر دشوار میگردد .ب همین سب

میشود؛ درنتیا خواندن اشاعار و فهمیادن
تصحیح دوبار دیوان فرخای سیساتانی کااری

الز و ضروری است.
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چهار .

 ------------------- -0دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  1273کتابهانة مالس شورای ملی.
 ------------------ -12دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  31اهدایی غومحسین سرود.
 ------------------ -11دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شامار  0032کتابهاناة مالاس با خاط صابوری
شاعر.
 ------------------ -10دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  0031کتابهاناة مالاس با خاط عبادالعلی
متهلّص ب مینا ،حدود  3022بیت 031 ،صفح .
 ------------------ -17دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسای شامار  0030کتابهاناة مالاس ،با خاط عبار

ضرور تصحیح دوبار دیوان فرخی سیستانی

00 /

نایینی ،حدود  1122بیت 010 ،صفح .
 ------------------ -10دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  7001کتابهاناة مسااد اعظام قام ،نااقص،
حدود  7122بیت113 ،برگ.
 ----------------- -11دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار ب 101-کتابهانة دانشاکد ادبیاا

دانشاگاه

تهران ،ناقص ،حدود  3222بیت.
 ---------------- -11دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  111کتابهاناة مالاس شاورای ملای ،اهادایی
ماید فیروز ،تنها قصاید را دارد 031 ،صفح .
 ---------------- -13دیوان فرخی سیستانی ،نسهة خسی شمار  0310کتابهانة مالس ،حدود  1222بیت020 ،
برگ.
 -11مایلهروی ،نای

( .)1712تاریخ نسه پردازی و تصحیح انتقادی نسه های خسی ،تهران :کتابهانة ماوزه و مرکاز

اسناد مالس شورای اسومی.

 -10ندیمی هرندی ،محمود؛ عسادی کچودی ،تهمین (« .)1707تصاحیح چناد خساا در دیاوان فرخای سیساتانی» ،ادب
فارسی .سال  ،0شمار  ،1شمار پیاپی  111 ،17ا .110

 -02وفایی ،حسین ( .)1730فرهن

وفایی ،تصحیح تن هوی جو ،تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

