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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 در حاشیۀ
خالصس اعشعار بخش قم و ساوه/

فرزاد ضیائی حبیب آبادی

خالصة االشعار و زبدة االفکار)بخشقموساوه(درسال

1392شتوسطاستادعلیاشرفصادقی،استادزبانشناسی

مرکز انتشارات درسلسلۀ و تهران،تصحیحشده دانشگاه

پژوهشیمیراثمکتوب،باهمکاریکتابخانۀتخصصیتاریخ

اسالموایران،ازچاپبرآمدهاست.ایندفترشاملاصلهای

سوم)شعرایقم(وچهارم)شعرایساوه(ازدوازدهاصلیاست

خالصة االشعارراتشکیلمیدهد.دراثنای که»خاتمۀ«

مطالعۀاینبخش،مواردیبهنظرمرسیدکهبرخیازآنرادر

اینجستارتقدیممیکنم)اعداددرونپرانتزروبهرویابیات،

شمارۀصفحاتکتاباست(:

َمن
َ
رعشـــۀدهشـــتقـــراربـــردهزجســـمز

ســکتۀبیــماختــالجبــردهزجانهــوا)6(

»زمن«)بروزنچمن(درزبانعربیبهمعنای»زمان«استو

درفارسینیزبههمینمعنیآمدهوشواهدفراواندارد)نک:

لغتنامۀدهخدا(.امادرناظم االطبا،بدونذکرشاهد،بهمعنی

»زمین«آمده)همان(.بههرحالدربیتباالبهنظرمیرسدبه

جای»زمن«)بروزنچمن(،»زمین«بایدباشد.

گیـــردزبـــسکـــهبـــاالخونریـــزتیـــغکینـــت

گردرسـیدهبرچرخازموجخونشـودگل)9(

»خونریز«راباسکوِن»زاء«درپایانضبطکردهاندکهالبد

صفتپیشینبرای»تیغ«تلقیشدهاست.امااینواژهدراینجا

اسممصدراستومعنِی»خونریزی«میدهدوبایدآنرابا

پژوهشگرمتونکهنفارسی
ziaeefarzad@yahoo.com

کینت....
ِ
کسرۀاضافهخواند:...خونریِزتیغ

روزوشـببیسـروپاگرندویدیمهومهر

پیـشرایش»کـه«مددکارکثیراسـتوقلیل

کــهبــهپــایفلــکازنقــرهفکنــدیخلخال؟

ازطالبرســرگــردونکــهنهادیاکلیــل؟)9(

»که«رادرمصراعدومبیتنخست،پرسشیخواندهاندوبه

همینجهت،درپایانبیتاولعالمتسؤالگذاشتهاند.اما

این»که«،حرفربطیاستکهعبارتپسازآنصفِت»رای«

است)راِیمددکاِرکثیروقلیل(.پسبیتاولرانبایدپرسشی

خواند.

ـــان ـــهمی ـــیب ـــکافیودرآی ـــوش ـــاچ ـــفهیج ص

مصــریاندامتــودرپنجهزندموجهچونیــل)؟()10(

درمقابلبیتبهنشانۀابهام،عالمتسؤالیدرپرانتزنهادهاند.

البتهمعنایبیتسهلالوصولنیست،ولیاگر»مصریاندام«

رابهمعنای»تیغمصری«)نک:لغتنامۀدهخدا،ذیل»مصری«(

و»پنجه«رابهمعنای»دست«بگیریم،شاعرمیگوید:وقتی

صفکارزاررابشکافیوبهمیانآیی،»شمشیرمصرِی«تودر

دستتمانندرودنیلموجمیزند.

ــد ــردریابـ ــوگـ ــچتـ ــانپیـ ــیعنـ ــیلرانهـ سـ

متکاثـــفکنـــدشبـــرســـریـــکنقطـــهمقیـــم
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

دســتازدوجهــانفشــانماول

ـــانم)51( ـــانفش ـــاتج ـــهپ ـــگاهب آن

باید
ً
دربیتنخست،بهجای»بداری«)بهاثباِتفعل(ظاهرا

»نداری«)بهنفی(باشد.

ـــود ـــمب ـــومغ ـــدهامازهج ـــنخن ای

فتم)51(
ُ
ـــگ ـــخدرش ـــدۀتل ـــنخن زی

چونقوافیدیگراینغزل»گفتم،نهفتم،شنفتموجفتم«

فتم«رانیزباضمگافآوردهاند،اماازآنجاکه
ُ
بودهاست،»شگ

قافیههایاینغزل،ازنوع»قافیۀمطلق«استوبهقولشمس

قیسرازی»درقوافیمطلقاختالفحرکتماقبلقید،متحمل

استبهنزدیکبیشترشعرا«1،ضبطاینقافیه)شگفتم(باضم

گافوجهیندارد.

بــسدیــنودلــیکــهشــدبــهغارت

زآنغمزۀشــوخ چشــمبیبــاک)52(


ً
درقیاسبادوواژۀ»دین«و»دل«،درمصراعدومنیزظاهرا

بایدازدوچیزسخنبهمیانآمدهباشد،وآن،»غمزۀشوخ«و

»چشمبیباک«است.اینمطلبرانیزمیتوانافزودکه»شوخ

چشم«،صفتغمزهنمیتواندباشد.

ــار ــلازیـ ــدبگسـ ــد گوینـ چنـ

یــارانچهکنــممیســرمنیســت)54(

وزنشعرمختلاستوفاعِل»گویند«نیزمعلومنیست.بهنظر

میرسدبایدچنینباشد: چندمگویید....

ـــدیاو ـــتونیکعه ـــاباس ـــکلحب ـــهش ـــکب فل

خوشاست»لیک«ولیکمبهاستهمچوحباب)59(

بهجای»لیک«باید»نیک«باشد.

ـــفدچـــاردلغمکـــششـــدهاســـت چـــوندرآنزل

ـــششـــدهاســـت)64( ـــشدلشـــعلۀآت ـــانهازآت ش

درحاشیهنوشتهاند: »یعنیدلغمکشدچارآنزلفشده

است.کسرۀبعدازدچار،مصوتمسترقهاست«.امابایدگفت

1.المعجم فی معاییر اشعار العجم،شمسالدینقیسالرازی،تصحیحمدرس

رضوی،چاپسوم،زوار،تهران،1360ش،ص269.

کــوهراببــر)؟(فلــکعــزمتــوگــرفرمایــد

ـــونســـیم)15و16( ـــارت ـــردِرب ـــدشب متخلخـــلکن

بیمعنیاست
ً
آیاممکناستبهجای»ببر«،کهدراینجاکامال

وبههمیندلیلهمدرمقابلآنعالمِت)؟(نهادهاند، »امر« 

باشد؟»امر«هممعنایبیترابسامانمیکندوهمدرمقابل

»نهی«دربیتقبلواقعمیگردد.

بـهایـنغمدیـده،جانانرقعـه]ای[یکباربنویسـد

کــهازبهــرفریبــمصــدبــدازاغیــاربنویســد)27(

گمانمیکنمردیفاینبیتباید»ننویسد« )بهصیغۀنفی(

باشدوحاصلسخن،اینکه:درهررقعهایکهبرایممینویسد،

برایفریفتِنمن،صدبدگوییازاغیارهست.

حضـــوریگـــرزبـــونعشـــق»مـــیگـــردم«رقیبـــانرا

ـــردم)29( ـــانمیک ـــقاواینه ـــردزورعش ـــددمیک م

درحاشیهنوشتهاند:»بیتدارایتعقیداست«.اگر»میگردم«

)باگاف(رااشتباهتایپیتلقیکنیمو»میکردم«رابرجایآن

شاعرمیخواهدبگوید:اگر]پیشازاین[رقیبانرا
ً
نهیم،ظاهرا

زبوِنعشقمیکردم،این،کارمننبود،بلکهزوِرعشقاینکار

رامیکرد.همینشاعردرچندصفحۀبعدمیگوید:

ـــردارد ـــاب ـــوهزج ـــدک ـــهص ـــتک ـــقاس زوِرعش

دســتفرهــادکجــا،قــدرتپرویــزکجاســت)35(

بیگانــه و زآشــنا غمــت خیــز مــوج ز

نیافـــتهیـــچگرفتـــار راه،بیـــرونشـــد)36(

بایدبعداز»گرفتار«باشدو»راه«با
ً
عالمِتدرنگ)،(ظاهرا

کسرۀاضافهخواندهشود:نیافتهیچگرفتار،»راهِ بیرون شد«.

میرعزیزهللاحضوریغزلهاییداردکهذیلاینعنوانآمده:

»ولهفیجوابشیخسعدیالمسمیبظاهرات«)48(.

آندستهازغزلهایسعدیکه»حبوری«آنهاراجواب

گفته،جزیکیدومورد،بقیهجزو »طیباِت«شیخاست.به

با مترادف واژهای است خواسته حضوری جهت، همین

»طیبات«بیاورد،وآن »طاهرات«)بهطاءحطی(است.

ـــداری ـــیب ـــونمن ـــهچ ـــابک دری

درعشـــقمنـــمکـــهمیتوانـــم
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

کهچنیننیست،بلکهمسندالیهمصراعنخستنیز »شانه«

است،پساگر»شانه«رادرآغازبیتقراردهیم،نثردستورِی

دِل دچاِر آنزلف در بود:»شانه«چون بیتچنینخواهد

غمکششدهاست،ازآتِشدل،شعلۀآتششدهاست.معنی

بیتروشناست.

ایروی،دلخلـــقجهـــانســـویشماســـت

کعبــهازحلقهبهگوشــانســرکــویشماســت)67(

وزنمصراعاول»مفعولمفاعلنمفاعیلفعول«)وزنرباعی(

استاماوزنمصراعدوم»فاعالتنفعالتنفعالتنفعالن«.

ـــوخته ـــشدلس ـــاازآت ـــهپ ـــاب ـــرت ـــنس ـــمم چش

ایــندلســوزانچوآتشدرتهخاکســتراســت)69(

آنچه »سرتابهپا« سوخته،باید»جسم«باشد.

ـــی ـــۀلیل ـــرایناق ـــرب ـــهصحـــرانیســـتخـــاریگ ب

بـــهآبدیـــدۀگریـــاننپـــروردهاســـتمجنونـــش)73(

بهجای»گر«)=اگر(باید»کز«  = کهاز/باشد.شاعرمیگوید

درصحرا]هیچ[خارینیستکهمجنونآنرابااشکخودبرای

ناقۀلیلینپروردهباشد.بهعبارتدیگر،هرخاریکهدربیابان

هستازاشکچشممجنونآبخوردهاست.

برافـــروزدرخآنشـــمعوبگـــرددخـــویفشـــاندردم

ـــوزان)74( ـــمدردلس ـــربگذران ـــالرویاوگ خی

دربارۀ»بگردد«درحاشیهنوشتهاند: »اصل:گردد«.صورت

درستواژههماناستکهدراصلبوده.نکتهدراینجاستکه

یعنی است مجهول الزم فعل مقام، این در »برافروزد«،

»برافروختهمیشود«.پس»رخ«راکهمسندالیهمصراعاول

استبایدباکسرۀاضافهبخوانیم.دراینصورت،وزنمصراع

نیزمانندمعنایآن،بسامانمیشودودیگرنیازیبهتغییردادن

«آنشمعو»گردد«
ِ
ضبطدرست،نخواهدبود:برافروزد»رخ

خویفشاندردم.

درترجمۀحالموالناهجریآمدهاست:»]...[باوجود

آنکهسنویازسبعینتجاوزنموده،همچنانبهکمالحداسِت

ذهنووفورفراستطبعوصفایظاهروباطنموصوفبود

.)76(»]...[

درحاشیهنوشتهاند:»حداستدرعربینیامدهودرفارسی

نیزبهکارنرفتهاست«.سخناستادکامالصواباست،اما

شایدواژۀدرست،»حداثت« بهمعنای»برناییوجوانی«)نک:

لغتنامۀ دهخدا(باشد.دراینصورتمرادمؤلفاینبودهکه

موالناهجری،بهسالپیربودامابهذهنجوان.

ازچـــهروقصـــددلســـوختهخرمـــنکـــردی

غیرراروکشاینسـوختهخرمنکردی)79(

اینبیتقافیهندارد.قوافیابیاتبعد،»نشیمنودشمن«

است.

ـــد؟ ـــیاتمی خواه ـــرآوردهک ـــشب ـــانری ـــنزم ای

ـــد)86(
َ
ـــیگردان ـــوم ـــوراروزت ـــدت ـــادی هرکج

قافیۀاینبیتنیزفاسداستوشایددرمصراعنخست، 

د«بودهباشد.
َ
»میخوان

شـــیریننگشـــتهکامزنـــوش معانـــدان

هــریکزننــدنیشچــوافعیوکژدمــم)89(

باید»واو« قراردهیمتامعنی
ً
بین»نوش«و»معاندان«ظاهرا

شعردرستشود:شیریننگشتهکامزنوش»و«،معاندان/هر

یکزنندنیشچوافعیوکژدمم.یعنی:هنوزکاممازنوش

شیریننشده،کهمعاندانهریکزنندنیش،چوافعیوکژدمم.

ــوار ــوآنآبرنـــگآتـــشخـ قریـــندســـتتـ

ـــادشـــمال]...[ ـــرزب ـــت،آنچســـتت ـــرران ـــهزی ب

بجهــد داوری گاهِ اگــر کــه کســی آن تــو

ـــال ـــاروجب ـــویبح ـــمتس ـــتوحش ـــمومهیب س

قطــره یــک آب ز نمانــد بســیط ایــن در

ـــال)100( ـــکمثق ـــنگی ـــدزس ـــاطنمان ـــرآنبس ب

ت«عالمتسکوننهادهاند
َ
دربیتنخست،برروینوِن»ران

کهباعثکاستهشدنیکهجایبلندازوزنمصراعمیشود.

قرائِتدرستاینواژههمانقرائِتمعمولآنیعنیبافتح

ت(ووزنآن،مفاعلن»فع،التن«مفاعلنفِعالناست.
َ
نون)ران

شمت«باشد.
َ
دربیتدومبهجای»حشمت«باید»خ
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

دورازفــرقتــوچــونمیجوشــدانــدرفــرق،تــاج

ســـنگبـــردســـتتـــوبـــرســـرمـــیزنـــدانگشـــتری

ــنمصلحــت ــرچندی ــزبه ــیک خســرواشــدمدت

ـــری ـــونپ ـــردمچ ـــمم ـــانداردتازچش ـــرپنه ده

غـمبهخاطـرمگـذرانزیـنجنسوتأخیـرصالح

ـــنباشـــدچـــونیکـــوبنگـــری ـــدرای ـــودان بلکـــهبهب

قطــرۀبــارانبــهزنــداِنصــدفگــرددگهــر

بنـــدیابـــدســـروری نیـــزۀخطـــیزراهِ

پــارۀلعــلارنمانــدیســالهادرحبــِسکان

پادشاهانرابهسرزینساننکردیافسری)102-101(

دربیتاول،»چون«و»فرق«)پیشازواژۀ»تاج«(باسکون

»قاف«ضبطشدهکهنارواست.بهجای»چون«،باید»خون«

باشدو»فرق«رانیزبایدباکسره به»تاج«اضافهکردتامصراع

بدینشکلاصالحگردد:دورازفرقتو»خون«میجوشد

اندر»فرِق تاج«.

باید»حبس«باشد. نیزبهجای»جنس« دربیتسوم

،
ً
ولفظا

ً
واژههای»زندان،بندوحبس«دردوبیتبعد،معنا

تکرارهمان»حبِس«بیتسوماند.

هاســـتچـــوازاقتـــرانصفـــر،الـــف
َ
یکـــید

زخاتـمونیوکلکتمداِردولتودین]...[

ــول ــزقب ــهع ــراب ــرم ــیبک ــزمعان بج

گران،اگرچـــهنباشـــدغریـــبراکابیـــن)102(

دربیتاولباید»نِیکلکت« باشد،نهباواوعطف.شاعردر

اینبیت،»نِیکلک«رادرکنارخاتم،بهعدددهتشبیهکرده.در

بیتدوم»بجز«)=بهجز(غلطاستوباید»بخر«)فعلامر

از»خریدن«(باشد.

ـــال ـــمتمب حرفـــیومالحـــتدوعال

لعلــیوهزارتلخــکامازدنبال)126(

گمانمیکنمکهدرمصراعاول،»بمثال«)بهمثال(درست

باشد.

وقتمــردنچشــمبگشــاوالهیســرشببین

راهدوریمیـــرویاندیشـــۀزادیبکـــن)133(

بهجای»ِسرش«،»سیــرش«)بروزن»پیرش«(درست
ً
ظاهرا

است.یعنی:اوراسیــرببین.

ایخونـیخونیـندالنچندیـنمـروزیـنقبلـه گه

کزخونماهمقطرهایبرخاکاینمیدانچکد)133(

بهقرینۀ»خونی،خونیندالن،خاکومیدان«بهنظرمیرسد

»قتلگه«)قتلگاه(بایدباشد.

درترجمۀاحوالسلطانمحمدرئیسآمده:»]...[سحاب

»]...[ میبارد وشریف بروضیع احسان سجایت کردار،

.)150(

درست، واژۀ گویا نیافتم. فرهنگها در را »سجایت«

)نک: است وسحابه« کهجمع»سحاب باشد »َسحایِب« 

لغتنامۀدهخدا(.اینکهازقیِدتردید)گویا(استفادهکردیمبرای

آناستکهقیِد»سحابکردار«،عبارتراحشوآمیزنشان

میدهد.

ـــار ـــهقم ـــردی..نراب ـــروک ـــهگ ـــادداریک ی

تـــاگروگیرتـــوراالیبـــرآورداز»بیـــر«)181(

درحاشیهنوشتهاند: »بیریعنیجامۀخوابوتشک«.اما»بیر«

دراینجابهمعنی»چاه«  بِئر/ است،و»الی« رااز»چاه«بر

میآورند،نهازجامۀخواب1.

می خوانیم:  میرجعلالدیناصلی، ضمنشرحاحوال

»گرام«است »]...[سنتمورخینعظاموقاعدۀمذکرین

.)181(»]...[

درحاشیهنوشتهاند:»گرامباحذف»ی«مخففگرامی

استونبایدآنراِکرام،جمعکریمتصورکرد«.

اگرقولدکترمحمدمعینرادراینبابمعتبربدانیم،ایشان

ذیلمدخل»گرام«،کهآنرابرخالفسایرمدخلهادرون


ً
پرانتزنهادهاند،نوشتهاند:»بهجای»گرامی«و»کرام«اشتباها

مستعملاست«.وسپسذیل»گرامی«نوشتهاند:»]...[در

نظمونثرفصیحهمهجاگرامی)گرامیک،پهـ(آمدهو»گرام«

.کریم(استعمال
ِ
-کهدرتداولبهجایگرامییاکرامعربی)ج

کنند-درستنیست«.

جزاین،ازتوجهبهعبارتمتنتذکرهدرمییابیمکهمؤلف

درذکردوترکیب»مورخینعظام«و»مذکرینکرام«،بهقاعدۀ

1.همینبیترالغتنامۀدهخداذیلواژۀ»الی«  گل،لجن(آوردهودرمقابِل»بیر«

نوشته:»ممالۀبِئر«.
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زبانعربیچونموصوفهارابهصورِتجمعآورده،صفاترا

»عظیم«
ِ
نیزجمعبستهاست؛پسهمانگونهکهعظامجمع

است،»کرام«نیزجمعکریماستواینهامواردیاستکه

قدمابدانتوجهکاملداشتهاند.

چـــونبـــودازهمنفســـیناگزیـــر

همنفســیازنفــسخودبگیــر)183(

اینبیتازمخزن االسرارنظامیاستکهتقیالدینکاشیدر

اثنایشرححال میرجعلالدیناصلی،همراهابیاتقبلوبعد

آنبهمناسبتیآوردهاست.اماچونضبطتذکرهباضبطمخزن 

االسرارتفاوتداشته،استادعلیاشرفصادقیایناختالف

رادرحاشیهبدینگونهیادآورشدهاند:»مخزن،ص156:هم

نفسیرازنفس وامگیر.«
البتهآنچهایشاننقلکردهاند،عینمتنمخزن االسرار1

است،اماسخنایناستکهگویااینبیترابهگونهایدیگر

بایدخواند:

چـــونبـــودازهمنفســـیناگزیـــر

همنفســـیرازنفـــسوامگیـــر

یعنیفعلمصراعدوم»وام،گیر«ازمصدر»وامگرفتن«است،

ضبط
ً
نه»واَمگیر«بهصیغۀنهیازمصدِر»واگرفتن«.اتفاقا

خالصة االشعار)همنفسیازنفسخودبگیر(،وبیتقبلاز

آن)درخالصة االشعار(:

پـــردهدردهرکـــهدرایـــنعالـــماســـت

ـــومحـــرماســـت ـــورا،هـــمدلت رازت

خودمویدقرائتماست.جزاین،نظامیدرداستانیکهبه

عنوانتمثیلپسازاینابیاتآورده،همینمضمونرابدین

عبارتتکرارکردهاست:

کـــس نـــام مبـــر گفـــت پیرزنـــش

خـــوددانوبـــس)165(
ِ
همـــدمخـــود،هـــم،دم

ــت ــوناس ــزارجیح ــده ــژهص ــرم ــره ــهزی ب

ـــزم)225( ـــاپیـــشاوفـــروری ـــارکـــهت کجاســـتی

1.مخزن االسرار،حکیمنظامیگنجهای،تصحیحوحواشیحسنوحیددستگردی،


ً
بهکوششدکترسعیدحمیدیان،چاپاول،تهران،قطره،1376ش،ص163)ضمنا

مشخصاتچاپمخزن االسراردرکتابنامۀ خالصة االشعارنیامدهاست(.

وزنمصراعنخستمختلاستوشایددراصلاینگونه

بوده:بهزیرهر»مژهام«/»مژهای«....

دادی دلنـــوازی داد همـــه اول

ـــازیدادی ـــردیوب ـــمب ـــرزره آخ

درکویخودمخاکنشـینچوندیدی

خاکــمَبِربادبــینیــازیدادی)247(

درمصراعچهارم، »بر«راکه »حرفاضافه«استوهرگزبه

به»باد«اضافه باکسره ازخوداضافهنمیشود، کلمۀپس

کردهاندتاوزناینمصراعنیزباسهمصراعدیگریکسانشود،

اماهمینکسره،وضعیتنحویومعنایجملهراآشفتهکرده

است.میدانیمکهرباعیاوزانمتعددداردوممکناستدر

یکرباعی،وزنهرمصراعباسهمصراعدیگرمتفاوتباشد.

دراینجانیزوزنمصراعآخر،»مفعولنفاعلنمفاعیلنفع«

استوبایداینگونهخواندهشود:خاکم»بر«بادبینیازی

دادی.پیداستکهمصدراینجمله،»برباددادن«است.

ســازدچــوخــاک،دشــتغمــمآرزویتو

دامــانبــادگیــرموآیمبــهکویتــو)271(

بررویکاِف»خاک«عالمتسکوننهادهاند.امابااینقرائت،

نحوجملهعیبناکاست.»خاک«بایدباکسرهبه»دشتغمم«

اضافهشود:

ـــو ســـازدچـــوخـــاِکدشـــِتغمـــمآرزویت

دامـــانبـــادگیـــرموآیـــمبـــهکـــویتـــو

دراینحالت،»آرزو«فاعلجملهاستونثردستوریبیتاز

اینقرارخواهدبود:چونآرزویتو،مراخاکدشِتغمسازد،

دامانبادگیرموبهکویتوآیم.

دراینمقالهبارعایتاختصار،کهخواستمجلهاست،برخی

ازمواردیراکهبهنظرمیرسیدممکناستدرویرایشجدید

باشد بنا اگرروزی بهعرضرساندم. افتد، کتابسودمند

خالصة االشعاربخشقموساوهباویرایشجدیدعرضه

گردد،باقییادداشتهایمرابهمصححگرامیتقدیمخواهم

نمودتادرآنفرونگرندوچنانچهمقبولنظرشانافتاد،آنموارد

رانیزبهکاردارند.
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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.


