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یادگار حبیب یغمایی
نگاهی به دیوان منوچهری دامغانی، 

تصحیح یغمایی

فرزاد ضیائی حبیب آبادی

پژوهشگرمتونکهنفارسی
ziaeefarzad@yahoo.com

استادروانشادحبیب بهتصحیح دامغانی منوچهری  دیوان 

یغماییدرسال1392ش،بهکوششومقدمۀفاضلارجمند

سیدعلیآلداودتوسطبنیادموقوفاتدکترمحمودافشاربه

چاپرسیدهاست.آقایآلداوددربخشیازمقدمۀخویشبر

ایندیوان،دربارۀسابقۀاینتصحیحبهدستاستادحبیب

یغماییچنیننوشتهاند:

]...[یغمائیازسال1305شبهتحقیقدربابجغرافیای

تاریخیدامغانپرداختوبهتشویقشریعتمداردامغانیکه

درآناوقاتنمایندهدامغاندرمجلسبودوخودشخصی

شاعرودانشمندبهشمارمیرفتتحقیقدربابمنوچهریو

دیواناوراآغازکرد.دراعالنیکهدر7تیرماه1305دریکی

ازروزنامههایآنعصرانتشاردادهوعدهمیدهدکهتحقیقبر

رویآثارمنوچهریراآغازکرده.اودرسال1325سرانجام

توقیقیافتتامتنکاملپیراستهشدهدیوان منوچهریراآماده

سازد،برآنمقدمهایهمدر28صفحهنوشتوفهرستلغات

واعالمواصطالحاتدشوارآنرااستخراجکرد.امادرطی

اینادواربهچاپآناقدامینکرد.یکسالپسازآمادهشدن

متندیواناوبودکهدکترمحمددبیرسیاقیبهانتشارتصحیح

خودازدیوان منوچهریدرسال1326شمبادرتکرد،ازاین

روبایدحقتقدمدرتصحیحمنوچهریرابهیغماییداد]...[

)ص15(.

چنانکهمیدانیم،تصحیحدیوانشاعرانمتقدمکهنسخههای

صحیحندارند،دشواریکاررابسیاربیشترمیکندودیوان 
ِ
قدیم

روانشادحبیب
ً
منوچهرینیزازاینقاعدهمستثنانیست.اتفاقا

یغماییمعتقداستکهبهدلیلفقداننسخقدیم،ابتکاریبودن

مضامینوتشبیهاتوتوصیفاتمنوچهریوتفاوتافکاراو

بادیگرشاعرانکهمانعمقایسۀاشعارمنوچهریباآنانمیشود

وکمِیاشعاروی،تصحیحدیوان منوچهریازهمۀدیوانها

مشکلتراست)نک:ص15-16(.اوسپسمینویسد:

بااینهمهدرمدتیمحدودومعینآنقدرکهمجالبودکوشیدم

ونسخۀفراهمشدهراباچندنسخۀخطیوچاپی]...[مقابله

کردموبرایسهولتکاردانشآموزانمعانیلغاترادر

حاشیهآوردموبااینکهمیدانمازنواقصواشتباهاتخالی

نیستاگربگویمازکلیۀنسخیکهتاکنونتصحیحوچاپ

شدهدقیقتروصحیحتراستازخودستائینبایدشمرد)ص

.)16

و معین« و محدود »مدت از یغمایی مرحوم اینکه

»دانشآموزان«سخنبهمیانمیآورد،ازینروستکهسفارش

تصحیحدیوان منوچهریراوزارتفرهنگ)آموزشوپرورش(

بهایشاندادهبودهاست)نک:ص25(.امامعلومنیستچرا

دستگاهمزبورایندیوانراچاپنکرده.باتوجهبهاینکهمقدمۀ

خبهاسفندماه1325استوتصحیحدکتر استادبردیوان،مورَّ

محمددبیرسیاقیدرسال1326منتشرشده،شایدبتوانحدس

زدکهباانتشارکاردبیرسیاقی،وزارتفرهنگچاپتصحیح

یغماییرادیگرضروریندانستهاست.اماپرسشمهمتراین

استکهچرااستادیغماییتاپایانحیات)1363ش(کهسی

وهشتسالفرصتداشت،خودهرگزبهچاپایناثراقدام

نفرمود.
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»حبیب«، بلند روح از اجازه کسب با اکنون باری،

میخواهمچندسطریدربابایندیوانقلمیکنم.البتهمن

دراینسطوربرآننیستمکهازکیفیتکار»حبیب«درمتنو

حواشیدیوان منوچهریسخنیبرانم،که»حبیب«دیریاست

بروی بابپاسخگویی اینجهانکوتاهداشتهو از دست

مسدوداست.آنچهدراینمقالخواهمآوردناظراستبه

کوششفاضلارجمند،جنابآلداود،کهدرمقدمۀخویشبر

ایندیواننوشتهاند:

]...[نسخۀصحافیشدۀایناثرکهتمامابهخطیغمائیاست

درسال او کهخود یغمائی کتابخانهحبیب در اکنون هم

1349شدرخور]و[بیابانکتاسیسکردنگهداریمیشود

ومتنفعلیاستنساخدقیقهماننسخهاست)ص14(.

امامواردذیل،نمونههاییاستکهنشانمیدهدمتنفعلی،

»دقیِق«کاِرحبیبنیست:
ِ
استنساخ

ـــت ـــنبیع ـــردوناندری ـــاالرانگ ـــیدس ـــهوخورش م

ـــا)ص41( ـــتندمحضره ـــاونبشتس ـــتندیکج نشس

کهمعلوماستدرآغازمصراعدومباید»نشستستند«باشد.

یاســـمنا و گل آورد و آمـــد نوبهـــار

ـــا)ص43( ـــانعدن ـــتوراغبس ـــونتّب ـــاغهمچ ب

همچنانکه نمیخواهد، تشدید وزن، ضرورت به »تبت«

است »بسدین« دواتی چون مصراع: این در »بَُسدین«

خراسانیوار)ص45(.

تـــابرنزنـــیبـــر»زمینـــش«بچـــهنزایـــد

چــونزادبچهزادنوخوردنشهماناســت)ص49(

دراینبیتبهجای»زمینش«)زمین+ش(باید»زمیَش«)زمی

اش(باشد.

انـــدرشـــکماوخـــودبچـــهرا»بـــهســـترگی«]![زرد

کردســتوبدودرزســربچهنشــاناســت)ص50(

ر+ک+ی(باشد.
َ
َرکی«)َبست

َ
بهجای»بهسترگی«باید»َبست

مهتـــرزهمـــهخلـــقجهـــاناوبـــدوکوچـــک

مهتربدوکوچکبهدلسـتوبهزباناسـت)ص52(

حاصل 
ً
ظاهرا که شده حروفنگاری اشتباه نیز بیت این

غلطخوانیاست.انفصالحرفاضافۀ»به«از»دل«و»زبان«،

نشانمیدهدکهدرهردومصراع،»بهدوکوچک«را»َبد،و

کوچک«خواندهاند.

ایـــنکاروزارت»را«کـــههمـــیرانـــدخواجه

نـهکارفالنبنفالنبنفالناسـت)ص53(

دستنوشتۀ در 
ً
مسلما و است زائد نخست درمصراع »را«

حبیب،کهخودشاعریچیرهدستاست،نیامده.

ـــرا ـــهم ـــهوی«جمل ـــه»ب ـــمک ـــاخواه ـــدلویکت یک

وانکــهاوچــونتــوبودیکــدلویکتانشــود)ص55(

تردیدنیستکهحبیب،»بُِوی«)=باشی(نوشتهبوده،کهدر

استنساخازروینوشتۀاویادرحروفنگاریبدینصورت

درآمدهاست.

بـــسکـــوگیـــردونبخشـــدهرگـــز

ـــرمد)ص61( ـــدس ـــردونبخش ـــوگی ـــسک ب

درهردومصراع،بعداز»بس«،واژۀ»کس«جاافتادهاست.

جشـــنســـدهامیـــرارســـمِکبـــارباشـــد

این»آیین«کیومرثواسفندیارباشد)ص67(

بهجای»آیین«)بادویاء(باید»آیِن«)بایکیاء(باشدکه

مخففهمان»آیین«است.

ــرانزره ــمازضیمـ ــرکنـ ــوانکمـ ازارغـ

ازنـــارون»ســـاده«وازناردانســـوار)ص82(

بهجای»پیاده«،»ساده«آوردهاند.

ــالیان ــالسـ ــوریسـ ــادهخـ ــیوبـ ــتیکنـ مسـ

»شــکرگویونوشزی«شــادوشــادخوار)ص83(

مصراعدومبایداینگونهباشد:ِشکرگزیونوشَمزی1....

1.دیوان منوچهری دامغانی،بهگوششمحمددبیرسیاقی،زوار،تهران،1381ش،

ص40.
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وانقطـــرۀبـــارانکـــهچکـــدازبـــراللـــه

گـــرددطـــرفاللـــهازآنبـــاران»بـــهنـــگار«)ص88(

»بهنِگار«،کهبهضرورتوزن»بِنگار«)بانونساکن(خوانده

میشود،بههمینشکلاخیرنیزبایدنوشتهشود.

گویـــیکـــه»مشـــاطه«زبـــرفـــرقعروســـان

ـــدار)ص188( ـــهمق ـــکب ـــزدباری ـــیری ـــاوردهم م


ً
باشد.ضمنا بدونتشدید باید بهضرورتوزن »مشاطه«

َبِر«)روِی،باالِی(یککلمهاستونبایدمیان»ز«و»بر«
َ
»ز

فاصلهانداخت.

ــنازکامخویـــش ــرازعنبریـ ــا«طـ ــد»تـ برکشـ

چـــونبـــرآردعنکبـــوتازکامخوددامطـــراز)ص99(

بهجای»تا«،باید»تار«باشد)نک:دبیرسیاقی،ص55(.

بیـــارســـاقیزریـــننبیـــدوســـیمینکاس

بــه»بــادۀ«حرمتوقدربهــاررابشــناس)ص103(

درمصراعدوم»باده«نبایدبه»حرمت«اضافهگردد.

نبیـــذخـــورکـــهنـــوروزهـــرکـــهمینخـــورد

نــهازگــروهکراماســتونزعــدادانــاس)ص103(

پیشازواژۀ»نوروز«،حرفاضافۀ»به«ازقلمافتاده:نبیذخور

که»به«نوروز....

»درشـــت«گویـــینخـــاسگشـــتبـــادصبـــا

درخــتگلبــهمثلچــونکنیزکنخــاس)ص103(

»درشت«نیزدرستنیستودرستآن،»درست«است!

همـــهبـــهکـــردنخیرســـت»مـــرورا«همـــت

همهبـــهدادنمالســـت»مـــرورا«وســـواس)ص103(

بهجای»مرورا«)مراورا(باید»مروِرا/ُورا«باشد.یعنی

فاصلههادرستشود.

زمانـــه»حاصـــل«هجـــراســـتوالبـــد

نهــدیــکروزبــارخویشحامــل)ص112(

درمصراعنخستنیز»حامل«درستاست،نه»حاصل«.

پیکـــر مـــاغ و رنـــگ زاغ برآمـــد

ــارن)ص122( ــوهقـ ــتیغکـ ــغازسـ ــ»میـ یـ

بهجای»یک«،باید»یکی«باشد.

تـــومـــرامانـــی»بـــهعینـــه«مـــنتـــورامانـــمدرســـت

دشــمنخویشــیمهردودوســتدارانجمن)ص125(

»بعینه«از»بـ«)حرفجارۀعربی(و»عینه«ترکیبیافتهو

جدانوشتنآنجایزنیست.

آنچهآوردیمنمونههاییبودکهتاصفحۀ131ازمتِن255

صفحهاِیچاپحاضربهدستآمدونشانمیدهدکهمتأسفانه

»استنساخیدقیق«ازدستنوشتحبیبنیست.

بااینهمه،گمانمیبرمکهاگرروزیتصحیححبیبو

دکتردبیرسیاقیبهدقتباهممقایسهگردد،درکار»حبیب«

میتوانمعدودمواردیراجستکهبرضبطدبیرسیاقیترجیح

داردیامکملآناست.درمقایسهایکهمنمیاندهقصیدۀ

نخستازچاپحاضرباتصحیحدبیرسیاقیانجامدادم،یکی

دوموردذیلرابیشنیافتم.البتهاربابفضلآگاهاندکهدرباب

شعرشاعرانمتقدم،بهدلیلفقداننسخقدیمواشتمالاشعار

آنانبهلغاتمهجورکهاغلبدستخوشتحریفوتصحیف

شده،بسادگیوباقطعیتسخننمیتوانگفت.اینکآنموارد:

ــد ــوکنـ ــانۀزلـــف«تـ ــاگردیآن»شـ ــرهشـ زهـ

ـــد)ص58( ـــوکن ـــایت ـــدقب ـــیبن ـــتریبندگ مش

ضبطدکتردبیرسیاقی،»شانهوزلف«)باواوعطف(است)ص

27(،هرچندکهدرحاشیهنوشتهاند:»وشاید:شانۀزلف«)ص

.)28

ابـــرچنـــانمطـــردســـیاهوبـــراوبـــرق

ــَرد ـ
َ
ــابُمط ــیکتـ ــبیکـ َهـ

َ
ــوُمذ همچـ

ــد ــسنشناس ــچک ــههی ــدک ــلمحم فض

فضـلمحمـدچنانکهفضلمحمـد)ص61(

ایندوبیتدرچاپدبیرسیاقینیزبههمینصورتوتوالی

آمده)ص22(وایشاندرحاشیۀبیتنخستنوشتهاند:»آیاپس

ازاینبیت،ابیاتیابیتینیفتادهاست؟«)ص24(.بیتمفقود
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کهمحلاتصالمعنایِیدوبیتباالست،درحاشیۀیکیاز

نسخیغماییموجودبودهوآنایناست:

بـــاردگوهـــرهمـــیســـحاببـــهگلبـــن

گوئـــیمانـــدبـــهدســـتخواجـــۀامجـــد)حص61(

ــاب« ــابت ــبان»ت ــابروز]و[ش ــوضآفت ایع

توبهمثلچونعقابحاسـدملعونـتخاد)ص66(

بهجای»تابتاب«درچاپدبیرسیاقی»بآبوتاب«]یعنی

بهآبوتاب[آمده)ص17(،ودرحاشیهنوشتهاند:»همهجا

بجزعد:تابتاب«)ص18(.

بهاینکه»تابتاب«ضبطدشوارتراست،گمان نظر

میرودبرتراز»بآبوتاب«باشد،بدینتوضیحکهدرترکیب

»تابتاب«،میتوان»تاِب«نخسترابهمعنِی»نور«)نک:

لغتنامۀدهخدا(وتاِبدومرابهمعنِی»تابنده«گرفت.پس»تاب


ً
تاب«یعنی»نورتابنده«،واینمعنیباسیاقعبارتکامال
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زبانــیكــهپــسازكمرنــگشــدنزبــان
پهلــوی،ازســدۀســومهجــریدرگســترۀ
ــدوآن ــهش ــهكارگرفت ــزرگ،ب ــرانب ای
ــیم، ــیمیشناس ــان فارس ــامزب ــهن راب
جغرافیایــی حوزههــای در بیگمــان
كاربــردی ســرزمین ایــن مختلــف
یكســاننداشــتهاســتوبــهدلیــل
ــاو ــاگونهه ــدنب ــبش ــنوترکی آمیخت
گویشــهایزبانهــای ایرانــی،درهریــک
ازحوزههــایپرشــمارایــنزبــان،از
ســاختاری و واژگانــی ویژگیهــای
)صرفــیونحــوی(وآوایــیویــژهو

ــت. ــدهاس ــوردارش ــی،برخ متفاوت
بررسیوپژوهشدرزبانمتنهایپرشمار
زبانفارسی،کهتنهادرسدههایسومتاپنجم
بهروشنینشان شدهاند، نوشته و سروده
ازحوزههای نوشتههایهریک که میدهد
نگاه از روزگاران، همین در جغرافیایی
گونۀ   خواه گونه شناسی، یا سب» شناسی 
زبانیوخواهگونۀ فرهنگی،تفاوتهایبسیار
دارند.درهمیندورهایکهسب» خراسانیرا
ازآنزمانمیشناسند،دست کم چهار تا پنج 
گونه از زبان فارسی را می شناسیم که در 
حوزه های جغرافیایی متفاوت ایران به کار 
زبانی ناهمخوانیهای که می شدند گرفته 
گستردهایبایکدیگرداشتهاند.ازاینروی
ازنگاهعلمیوکاربردیبههیچرویپذیرفته
نمیتواندباشدکهنوشتههایسدههایسومتا
هفتمرادرقالبسب» خراسانیوسبك 

عراقیبدانیموبهحسابآوریم.
ویژگی های  تا برآنیم یادداشت این در
در كه را فرارودی فارسی  زبان  واژگانی 
كتابارشاد،بهكارگرفتهشدهاست،بامتنهای
دیگری،كهبیگمانحوزۀتألیفآنهافرارود
گرامی خوانندگان برای و بسنجیم است،
روشنكنیمكهتعبیرسبك خراسانیبرای
همۀمتنهاییكهدرسدههایسومتاپایانسدۀ
پنجمهجریدرحوزۀخراسانبزرگنوشته
شدهاند،بههیچروینمیتوانددرستباشد
ونشان دهیم كه زبان متنهایی كه در حوزۀ 
فرارود)ماوراءالنهر(سروده یا نوشته شده اند 
چون  دیگری  سروده های  و  نوشته ها  با 
شاهنامه و گرشاسب نامه و كيميای سعادت، 

كه در حوزۀ طوس و یا بسیاری دیگر از 
متنهای فارسی، كه در حوزه های جغرافیایی 
دیگری از ایران، همچون سیستان و یا هرات 
و حوزۀ مركزی و...، فراهم آمده اند، از نگاه 
فرهنگی  گونۀ  حتی  و  زبانی  گونۀ 
ناهمخوانیهای فراوانی دارندوهمازاین
روی،بایستهنیستكههمگی این نوشته ها 
دهیم، قرار  در شمار سبك خراسانی  را 
كه هم را متنهایی از بسیاری همچنانكه
تاكنونازسبك عراقیدانستهاندبهدالیل
این از نمیتوان فرهنگی و زبانی گونهگون

سبكبهشمارآورد.
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