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نقدوبرریسکتاب

بررسی دو کتاب
از یک مجموعه
چکیده :مجموعه کتاب های «در ترازوی نقد» تمهیدی است برای تدوین

یک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل اندیشه جمع و گروه
نخبگان این فن باشــد .هر یک از کتاب هــای این مجموعه که به همت

انتشارات سخن منتشر می شود ،درباره یکی از شاعران برجسته معاصر

است که همراه با مقدمه ،سال شمار زندگی ،گزیده اشعار و کتابشناسی

شاعر ،به چاپ می رسد .نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی شماره  15و

 16مجموعه مذکور همت گماشته است .عنوان کتاب پانزدهم از مجموعه

«در ترازوی نقد»« ،شــعری که زندگی ست» به کوشش مجید قدمیاری

می باشــد که مربوط به زندگی ،نقد ،و تحلیل اشــعار احمد شاملو است.

«خنیاگر میهن :زندگی ،نقد ،تحلیل و گزیده اشعار عارف قزوینی» ،عنوان
کتاب شــانزدهم از مجموعه مذکور اســت که توسط هما میوانی نگارش

شده است .نویسنده نوشتار حاضر در راستای معرفی این دو جلد ،نخست
اشــاره ای مختصر به محتوای فصول کتاب داشته و سپس ،محسنات و

کاستی های آن ها را متذکر می شود.

کلیدواژه :مجموعه در ترازوی نقد ،نقد شــعر معاصر ،کتاب «شعری که

زندگی ست» ،احمد شاملو ،کتاب «خنیاگر میهن» ،عارف قزوینی ،معرفی

کتاب ،نقد کتاب.

شعری که زندگیست (زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو) ،به
اهتمام مجید قدمیاری ،تهران :سخن.1392 ،

خنیاگر میهن (زندگی ،نقد ،تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی) ،به
اهتمام هما میوانی ،تهران :سخن.1393 ،

تــا کنون شــانزده جلد از این مجموعه به چاپ رســیده کــه در آنها به این
شــاعران پرداخته شــده اســت .1 :شــفیعیکدکنی (حبیباهلل عباســی)
 .2هوشــنگ ابتهــاج (ســارا ســاور ســفلی)  .3اخوانثالــث (شــهریار
شــاهیندژی)  .4محمدتقــی بهــار (میالد عظیمــی)  .5مهدی حمیدی
شــیرازی (محمد خلیلی)  .6ســهراب ســپهری (ســارا ســاور ســفلی) .7
نیمــا یوشــیج (میالد عظیمــی)  .8پرو یــن اعتصامی (مجیــد قدمیاری)
 .9نــادر نادر پــور (وحید عیدگاه طرقب ـهای)  .10پرویز ناتل خانلری (میالد
عظیمی)  .11حسین منزوی (مهدی فیروزیان)  .12دهخدا (سحر مازیار)
 .13رهی معیری (فرهاد نیکنام)  .14ایرجمیرزا (شــهریار شــاهیندژی) و
اینک شــمارۀ  15و  16این مجموعه که یادداشــت حاضر به قصد معرفی
آن دو نوشــته شده اســت .همچنین بر اســاس آخرین فهرست مجموعۀ

مجموعۀ »در ترازوی نقد» چند ســالی اســت به همت انتشــارات سخن
و همــکاری جمعی از پژوهشــگران عرصۀ شــعر معاصر منتشــر میشــود.

آثار انتشــارات ســخن که در نمایشــگاه بینالمللی امســال (اردیبهشــت

هــر یــک از کتابهــای ایــن مجموعــه شــامل مجموعــه مقاالتــی دربــارۀ

 )1393توز یــع شــده ،جلــد دیگــری از ایــن مجموعــه بــا عنــوان همســای ۀ
آفتــاب :زندگــی  ،نقد و تحلیل اشــعار قیصــر امینپور (بــه اهتمام مهدی
فیروزیان) در دست چاپ است.

توسط گردآورنده تهیه میشود به چاپ میرسد .در پشت جلد همۀ این

شعری که زندگیست (زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو)
به اهتمام مجید قدمیاری ،تهران :سخن .1392 ،

یکــی از شــاعران برجســته و مطــرح معاصــر اســت کــه همــراه بــا مقدمه،
سالشــمار زندگــی ،گزیــدۀ اشــعار و کتابشناســی شــاعر کــه ایــن موارد
کتابها معرفی کوتاه زیر ،هدف و رویکرد مجموعه را مشخص میکند:
«مجموعــۀ کتابهــای «در تــرازوی نقــد» ،تمهیــدی اســت بــرای تدوین

یســت :زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو عنوان
شــعری که زندگ 
کتاب پانزدهم از مجموع ۀ »در ترازوی نقد» انتشارات سخن است که به

یــک رشــته کتــاب در حوزۀ نقد شــعر معاصر کــه حاصل اندیشــۀ جمع و

کوشــش مجید قدمیاری و در  504صفحه منتشــر شده است .قدمیاری

هــر کتــاب حاصل تأمالت جمعــی از منتقدان بــا دیدگاههای متفاوت و

پیشتــر جلد هشــتم ایــن مجموعه را نیز با عنوان معجــزۀ پروین :زندگی،
نقد و تحلیل اشعار پروین اعتصامی فراهم آورده بود.

گــروه نخبــگان این فن باشــد؛ فضایی که در آن امکان خطا کمتر شــود و
چشماندازهای گوناگون باشد».
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کتــاب بــا مقدمۀ کوتــاه قدمیــاری با عنوان «اشــاره» و ســپس «سالشــمار

یکی دیگر از محاسن کار گردآورنده این است که تمامی اشعار مذکور در

احمــد شــاملو» آغاز میشــود .ســپس در بخــش گفتگوها و نامهها شــش

مقاالت کتاب برای آسانترشــدن کار خوانندگان در یافتن مرجع شعرها

مطلب آمده اســت :دو گفتگو از مهــدی اخوان لنگرودی و ناصر حریری

به کتاب مجموعۀ آثار احمد شــاملو (چاپ انتشــارات نگاه) ارجاع داده

با احمد شاملو ،یک گفتگو با آیدا همسر شاملو ،دو نامه از نیما و مرتضی

ب
شــده اســت و افــزون بر این هر جا اختالفی میان ضبــط مقالهها و کتا 

کیــوان بــه شــاملو و بخشــی از گفتگــوی میــاد عظیمــی و عاطفــه طیه با

مورد ارجاع وجود داشته ،نویسنده در پانوشت به آن اختالف اشاره کرده

هوشنگ ابتهاج که دربارۀ شاملو است.

اســت .البته در بســیاری موارد که در اصل مقاله ارجاعی وجود نداشته،

در بخش دوم کتاب 22 ،مقاله در نقد و بررســی شــعر شــاملو آمده است.
حســن انتخــاب گردآورنــده در برگزیــدن مقالههــای متنــوع نویســندگان
معتبــر و شــخصیتهای برجســته کــه بــا دیدگاههــای مختلــف نوشــته
شــدهاند و جنبههــای گوناگونی از شــعر شــاملو را بررســی کردهانــد ،قابل

گردآورنده هم از ارجاعدادن صرف نظر کرده است و بهتر بود که در چنین
مــواردی او خــود ارجــاع را به کار میافــزود تا متن اصلی هم ـۀ مصرعها یا
پارهشعرهای ذکرشده در کتاب بهآسانی برای خوانندگان میسر میشد.
ً
در سری کتابهای «در ترازوی نقد» ،معموال بخشهایی هم وجود دارد

ســتایش است .گردآورنده کوشیده در کنار مقاالت موافقان ،نمونهای از

که خاطراتی دربارۀ شاعر و نیز منتخب شعرهای شاعران دیگر برای شاعر

نظر مخالفان شاملو را نیز ثبت کند و نیز توجه داشته که به مسائل مهمتر
ً
ســبک شــاعری شــاملو تعــداد مقــاالت بیشــتری اختصاص دهــد .مثال

مــورد نظــر را میآورند ،اما قدمیــاری در این کتاب چنیــن بخشهایی را
نگنجانده و بالفاصله بعد از بخش «بررس ـیها» ،بخش «نمونۀ اشــعار» را

دربارۀ شعر سپید که شاید مهمترین وجه تمایز شاملو از شاعران همعصر

شــاهدیم .در ایــن بخش نه شــعر «پریا»« ،مرگ نازلــی»« ،کیفر»« ،ماهی»،

خــودش باشــد ،از دیدگاههــای گوناگون نگریســته شــده و مقالههایی با

«خــواب وجینگــر» » ،طــرح»« ،مــن و تــو درخــت و بــارون» » ،هنــوز در فکر

عنــوان «شــاملو و شــعر منثــور» از محمدرضــا شــفیعیکدکنی« ،شــاملو و

آن کالغــم» و «بــرف» نقل شــده اســت .تنــوع ســرودههای منتخب که در

گذشتن از وزن عروضی» از اسماعیل خویی و «گونهای وزن در شعر سپید

میــان آنهــا هــم ســرودههایی با زبان عامیانه هســت ،هم شــعر عاشــقانه،

شــاملو» از مهــدی فیروزیــان آمده اســت .بعضی از مقــاالت نگاهی کلی

هم سیاســی پســندیده اســت و این شــعرها از بهترین ســرودههای شاملو

1

به مختصات شــعر شــاملو هســتند؛ از جمله مقاالت تقی پورنامداریان،

هســتند .نکتــۀ جالــب دربارۀ گزینــش گردآورنده ،همســانی کار او با کار

ســیروس شمیســا و ســیمین بهبهانــی و بعضی از مقــاالت مربوط به یک

2

گردآورنــدۀ کتاب موفق صد شــعر از این صد ســال اســت .در آن کتاب

کتــاب خــاص از شــاملو هســتند .بــرای مثــال بهاءالدیــن خرمشــاهی،

یازده شعر از شاملو آمده و هر نه شعر برگزیدۀ قدمیاری در میان آنها دیده

مرتضــی کیــوان و عبدالعلــی دســتغیب (در دو مقالــه) بــه ترتیــب در

میشوند .این نکته میتواند نزدیکشدن منتخب به ذوق معیار را نشان

مقالههایی با عنوان «ابراهیم در آتش»« ،آهنگهای فراموششده»« ،باغ

دهــد ،امــا ایــن انتقاد هم به گردآورنده وارد اســت که چرا حتی یک شــعر

آینــه» و «آیــدا :درخــت و خنجــر و خاطــره» ،به بررســی چهار کتاب شــعر

سپید از شاملو را نیز در این بخش نیاورده است.

شــاملو بــا همین نامها پرداختهانــد .مقالۀ «دم زدنی چنــد در هوای تازه»
ی اخوانثالث هم نقد و بررســی کتاب هوای تازۀ شــاملو اســت.
اثــر مهد 
برخــی مقــاالت هم تنها به نقد و بررســی یک شــعر از شــاملو پرداختهاند.
ً
مثال مقالۀ غالمحســین یوسفی با نام «سندان و حریر» ،نقد شعر «غبار»،
مقالۀ ع .پاشــایی ،بررســی شــعر «هنوز در فکر آن کالغم» ،مقالۀ حســین
منــزوی ،خوانش شــعر «با چشــمها» ،مقالــۀ محمود معتقــدی ،تأملی در
شــعر «از زخــم قلــب آبایــی» و مقالــۀ محمد آزرم ،خوانش تفســیری شــعر
«سرود ابراهیم در آتش» است.
محمــد مختــاری نگــرش شــاملو بــه انســان را در مقالــۀ «توفان ،کــودکان
ناهمگــون میزایــد» مــورد مطالعــه قــرار داده اســت و نصــرتاهلل نــوح
در «شــاملو و سیاســت» و فرشــته ســاری در «روشــنفکر معتــرض» بــه
بخشهای دیگری از شــخصیت شاملو نگریستهاند .در این میان مقالۀ
ج پزشــکزاد مطلب جالبی اســت که با چاشنی طنز که شیوۀ مألوف
ایر 
مؤلف است ،در نقد اظهار نظرهای جنجالی شاملو دربار ۀ فردوسی و نیز
تصحیح ذوقی او از دیوان حافظ نوشته شده است.
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بخش آخر «کتابشناسی» شاملو است که در علت وجودی آن میتوان

بــه دیــدۀ تردیــد نگریســت؛ ز یــرا بــا وجــود کتــاب ارزشــمند آثارشناســی
توصیفــی احمــد شــاملو (اطالعــات کتابشناســی آن در بخــش منابــع
ً
ذکــر شــده) کــه گردآورنــده هــم از آن نــام بــرده ،واقعــا معلــوم نیســت کــه
کتابشناســی ناقــص فراهمآمــده توســط قدمیــاری بــه چــه کار میآید.
ایشان با اتخاذ چند روش میتوانست ارزش بیشتری برای کتابشناسی
گــردآوردۀ خــود به وجــود آورد .برای مثال میشــد تنها کتابهای شــاملو
و نیــز کتابهــای فراهمآمــده در بــارۀ او را (و نــه مقال ههــا) را ذکــر کنــد تــا
دســتکم تخصیصی به آن کلیت وسیع زده باشد یا تنها مقاالت مهمتر
و راهگشــا را ذکــر میکرد یا اقــدام دیگری که از نظــر نگارنده بهترین روش
گــردآوردن کتابشناســی بــرای کتاب شــعری کــه زندگیســت میتواند
 .1بــرای نمونه ر.ک به :شــاهیندژی ،شــهریار ،شــهر سنگســتان :نقــد و تحلیل اشــعار مهدی اخوان
ثالــث ،ص 382-347؛ خلیلــی ،محمــد؛ شــبی هم در آغــوش دریا :نقد و تحلیل گزیده اشــعار
مهــدی حمیــدی شــیرازی ،ص 393-377؛ فیروزیــان ،مهــدی ،از ترانه و تندر :نقــد و تحلیل و
زندگی و اشعار حسین منزوی ،ص .569-453
 .2افشینوفایی ،محمد ،صد شعر از این صد سال ،ص  110-88و .718-713
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باشــد ،این اســت که گردآورنده مقاالت و کتابهایی را که پس از سال

بررسی دو کتاب از یک مجموعه

ً
ثانیــا ایــن فر یــدون همان فریدون رهنماســت که ســه جای دیگــر در این

 ،1388یعنــی تاریــخ چــاپ آثارشناســی توصیفی احمد شــاملو چاپ و

کتاب از او ذکری رفته و حتی با بررســی همین ســه مورد موجود در کتاب
ً
حاضر هم میتوان به تطابق فریدون مذکور و فریدون رهنما پی برد .مثال

اطالعــات موجــود در کتــاب مذکــور اجتنــاب میورزیــد و هــم چیزی به

م.آزاد دربارۀ اتفاقات همان سالها در زندگی شاملو مینویسد« :فریدون

دادههای کتاب پیشین میافزود.

یگــردد» (همان ،ص  )341و شــاملو خــود میگوید:
رهنمــا از فرانســه برم 

منتشــر شــدهاند گــردآوری و ذکر میکرد .بــا این روش هم از تکــرار بیهودۀ

نظرهــای انتقــادی دیگری هم راجع به کار گردآورنده میتوان ارائه کرد .از
جمله قصور در نقل کامل برخی شعرها که در نظرۀ اولی ،نقص مقاالت

«فریــدون رهنمــا پــس از ســالها اقامــت در پار یــس بــه تهــران برگشــت»
(همان ،ص .)294

را به ذهن متبادر میکند و در مواردی با بررســی بیشــتر معلوم میشود که

غلطهــای تایپــی معــدودی هــم در کتاب رؤیت شــد؛ از جملــه « :مقطع

نقص از گردآورنده بوده اســت .برای نمونه منزوی در مقالۀ «با چشــمها»

شــهرهایش تیزســت» (همان ،ص  )172که «شعرهایش» صحیح است

نوشــته اســت« :رابطهای که میان نیمپرده و آواز و نیمشب و آفتاب برقرار

یا «ما مردم عادت ندارم» (همان ،ص  )408که «نداریم» درســت اســت

شــده ،زیباســت و شــاعر از آشــناییاش بــا اصطالحــات موســیقی برای

یــا «یــادآور آخــر شــعر وزن هرجایــی اســت» (همــان ،ص  )334کــه «زن

رنگآمیــزی ســخنش ســود جســته اســت» 3،ولی وقتــی به  18ســطر آغاز

هرجایی» که نام یکی از اشــعار نیماســت درســت اســت و «به دست ل

مقالــۀ او مینگریم نشــانی از اصطالحات یادشــده نمییابیــم و از همین

ما میرسد» (ص  )97که اول به نظر میرسد بعضی حروف از این جمله

رو توضیح منزوی مبهم میماند و به نظر میرسد او در نقل شعر کوتاهی

افتادهانــد و کلم ـهای حــذف شــده و و تنهــا حرف الم باقی مانــده ،اما با

کرده اســت ،اما چون به منبعی که گردآورنده مقالۀ منزوی را از آنجا نقل

مراجعه به مأخذ اصلی مشخص میشود که «ل» زائد است.

کــرده 4مراجعه میکنیم ،روشــن میشــود کــه منزوی در آنجا تمام شــعر را
ذکــر کــرده و حــذف نــاروا از گردآورنده بوده اســت .بخش محــذوف مورد
اشارۀ ما این است:

7

در بعضــی شــعرهای مذکور در مقاالت هم اغــاط مطبعی وجود دارد« :ز
آن بیــم کــه آفتاب زنــده تیغ» و «پر زد دو بال خود را بر هم» (ص  )317که
صحیح این دو مصرع به ترتیب چنین است » :زآن بیم کآفتاب زند تیغ»

این طرفه بشنوید:

و «بر زد دو بال خود را بر هم».

در نیمپردۀ شب
آواز آفتاب را

5

بهتــر آن بــود که عین متن مقاله بدون حذف شــعر در کتاب میآمد؛ زیرا
درک توضیحــات دیگــر منــزوی در ادامۀ مقاله هم بــه علت حذف اصل
شعر توسط گردآورندۀ کتاب ،مستلزم مراجعه به دفتر شعر شاملو است.
قســمت اشــخاص و آثــار آمــاده شــده کــه
فهرســت اعــام کتــاب در دو
ِ
اســتفاده از کتــاب و اطالعــات موجــود در آن را آســان ســاخته اســت.

نقصهایــی هــم در این دو فهرســت وجــود دارد .برای مثــال اینکه کولی
و کســرایی در فهرســت اشــخاص دو مدخل جدا دارند و به نظر میرسد
کــه بــه دو شــخص متفــاوت برمیگردنــد ،امــا ایــن هــر دو یکی هســتند و
ّ
همانطــور کــه اغلــب عالقهمندان جــدی شــعر معاصر میداننــد ،کولی

ً
گاهی رعایتنشدن صحیح فواصل در خوانش اشکال ایجاد کرده مثال:
ِ
»عــدهای را جلــب کرد وعدۀ دیگری را گریزانــد» (ص  .)126کلمهای که
«وعده» خوانده میشود ،در اصل «عده» است که پس از حرف واو آمده
است :و عدۀ دیگری. ...
بیمباالتــی در ثبــت همــزه در کلمــات مختوم به هــاء ناملفوظ هــم مانند
یشــود .بــرای نمونــه » :از
بهــا در ایــن کتــاب نیــز دیــده م 
بســیاری کتا 
زیباشناســی خــود بهــره میگیرد تا ســلیقه مطبوعــات ادبی را تــکان دهد»
(همان ،ص « .)290سلیقۀ مطبوعات» صحیح است یا «صدای گریه بچه
همسایه» (ص  )298و «تجربه هر کس تجربه خود اوست» (ص .)299
همچنین به نظر میرسد در مواردی گردآورنده در اتخاذ روشی واحد برای

تخلــص ســیاوش کســرایی بــوده اســت یــا مرتضــی کیــوان در نامــهای به

رســمالخط دچار اشکال شده است .برای مثال «درمیآید» را درست در

6

یــک صفحــه (ص  ،)335یک بــار با فاصلۀ کامل میــان «در» و «میآید»

گردآورنده که هویت این فریدون را احراز نکرده ،ترجیح داده نام وی را از
ً
فهرست اشخاص حذف کند .اوال که حتی در صورت مجهولبودن نام

(در ســطر نهم) و یک بار بدون فاصله (در ســطر آخر) ثبت کرده اســت و
مشــابه همین اشــکال را در دو ســطر پیاپی از صفحۀ  331هم میبینیم:

الزم اســت که فهرســت دربردارندۀ همۀ اسامی ذکرشده در کتاب باشد.

«از پا در میآید» (با فاصلۀ کامل ،در ســطر ســیزدهم) و «از آب درمیآید»

شــاملو نوشــته« :از فریدون دو تا کاغذ برایم رســیده ،در پاریس اســت».

 .3قدمیاری ،مجید ،شعری که زندگی است :زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو ،ص .390
 .4منزوی ،حسین ،دیدار در متن یک شعر ،ص .202-190
 .5شاملو ،احمد ،مجموعه آثار ،ص .702
 .6قدمیاری ،مجید ،شعری که زندگی است :زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو ،ص .77
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(بدون فاصله ،در سطر چهاردهم).
در پایــان کتــاب به شــیوۀ ســایر کتابهــای مجموعــۀ «در تــرازوی نقد»،
 .7ر.ک به :شفیعیکدکنی ،محمدرضا ،موسیقی شعر ،ص .249
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نقدوبرریسکتاب

عکسهایــی از شــاعر همراه با دوســتان و خانــوادۀ او ( 28عکس) چاپ

همــا میوانــی (گردآورنــده) برای چــاپ در همین کتاب نوشــته شــدهاند.

شــده اســت .با توجه به اینکه از مرگ شاملو سالیان درازی نمیگذرد ،به

بعــد از ایــن دو مقالــه ،ســایر مقــاالت بــه ترتیــب ســال تولــد نویســندگان

نظــر میرســد گردآورنــده در جمــعآوری عکسهای خــوب و باکیفیت از

نطــور کــه از عنــوان بخــش دوم کتــاب برمیآیــد،
منظــم شــدهاند .هما 

شاعر قصور و اهمال داشته است.

برخــی مقــاالت آن بررســی و نقد شــعر او و برخــی دربردارنــد ۀ خاطراتی از

یســت به دلیل اشــتمال بــر مقاالت
در مجمــوع کتــاب شــعری که زندگ 
علمــی معتبر و متنوع از نویســندگان برجســته و داشــتن رویکرد انتقادی
و غیرمتعصبانــه در گزینش مقاالت ،کتابی مفید برای شــناخت شــعر و
شخصیت هنری احمد شاملو به حساب میآید.

زندگی او هســتند .دلیل جدانکردن دو بخش خاطرات و بررس ـیها این
بــوده اســت که مــرز میان ایــن دو در بعضی مقاالت مشــخص نیســت و
نویســندگان حین نقل خاطره یا بررسی حوادث زندگی عارف ،به بررسی
شــعر او هــم پرداختهانــد .البتــه غلبــه بــا مقــاالت علمــی و نقد و بررســی
اســت که از میان آنها میتوان به نوشتههای محمدرضا شفیعیکدکنی،

2
خنیاگر میهن (زندگی ،نقد ،تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی)
به اهتمام هما میوانی ،تهران :سخن.1393 ،

شــناخت شــخصیت و زندگی عارف یکی گفتگوی رحیمزاد ۀ صفوی با

خنیاگر میهن :زندگی ،نقد ،تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی ،عنوان

احمد شــاه قاجار دربارۀ عارف اســت .مطالعۀ خاطرات شــیرین ســعید

کتاب شــانزدهم از مجموع ۀ »در ترازوی نقد» انتشــارات سخن است که

نفیسی ،محمدعلی جمالزاده و ابراهیم صفایی هم در شناخت عارف

به کوشــش هما میوانی منتشــر شــده اســت .ایــن کتاب بــا  696صفحه

سودمند است.

حجیمترین جلد مجموعۀ «در ترازوی نقد» به حساب میآید.

غالمحســین یوســفی ،عبدالعلــی دس ـتغیب ،قیصر امینپور ،مســعود
جعفــری و باقــر صدر ینیا اشــاره کرد .از مقاالت جالــب کتاب در زمینۀ

گردآورندۀ کتاب که مانند عارف در دو زمینۀ ادبیات و موسیقی فعالیت

کتــاب بــا مقدمــۀ همــا میوانی تحــت عنــوان «عارفــا! جوهر عصیــان تبار

تهــای موســیقایی او همراهــی با جــال ذوالفنون در
میکنــد( ،از فعالی 

بشــری» (مصرعی از شــفیعیکدکنی) و ســپس سالشــمار زندگی عارف

آخرین کنســرت و حضور رســمی او در جشــنوار ۀ موسیقی فجر را میتوان

آغــاز شــده اســت .بخــش اول کتــاب ،زندگینامــۀ عــارف بــه قلــم خــود

نــام بــرد) بهخو بــی متوجــه دو بعد مهم شــخصیت هنری عــارف قزوینی

اوســت .گردآورنــده در مقدمــۀ خــود دربــارۀ ایــن بخــش از کتــاب چنین

بــوده اســت و افزون بر اشــارات مقدمــه ،در گزینش مقاالت نیز کوشــیده

توضیح داده است:

که وجه موســیقایی هنر عارف را برای خوانندگان روش ـنتر ســازد .در این

«دربارۀ زندگینامۀ خودنوشت عارف این نکته گفتنی است که در برخی
چاپهای دیوان در متن آن دســت بردهاند و نثر آشــفته و مغلوط عارف

زمینه مقالههای «تصنیفهای وطنی» از روحاهلل خالقی« ،نوعی وزن در
تصنیفهای عارف» از مهدی اخوانثالث و «عارف و موسیقیدانان» از
مهدی نورمحمدی قابل توجه است.

را ویراستهاند .اما درست آن است که با وجود همۀ ضعفها ،نثر عارف
ً
عینا به همان شکل که او نوشته ثبت شود و از همینرو ما این زندگینامه

از محاســن کار گردآورنده این اســت که تمامی اشــعار مذکور در مقاالت

را بــا وجــود آ گاهــی کامل از آشــفتگی نثر آن ،مطابق چــاپ دیوانی که در

کتــاب را بــه چاپــی مشــخص از دیــوان عــارف کــه گــردآوردۀ مهــدی

زمــان زندگی عارف منتشــر شــده (چاپ برلین) در این کتــاب آوردهایم و

نورمحمــدی اســت ارجــاع داده و هر جــا اختالفی میان ضبــط مقاالت و

در مــواردی انــدک کــه افزودنی مختصــر الزم مینمــوده برافزودۀ خــود را با

چاپ یادشــده وجود داشــته در زیرنویس به آن اشــاره کرده است .چاپ

قــرار دادن در قــاب  ،از متــن اصلــی متمایــز ســاختهایم .بخشهایــی از

شهــای کوچک و
مذکــور از دیــوان هرچنــد طبق گفتــۀ میوانی دارای لغز 

ایــن زندگینامه جز در چــاپ نورمحمدی همــواره در دیوانها به صورت

غلط شــعر ســعدی و دیگر
بــزرگ (از جملــه اغالط تایپی یا نســبت دادن ِ

تصویر دستنوشــتۀ عارف به چاپ رســیده اســت .اما با توجه به اینکه

شــاعران بــه عارف) اســت ،آخر یــن و بهترین چاپ از دیوان اوســت که

نورمحمدی هم در خوانش دســتخط عارف دچار لغزشهایی شده ما

بیشترین شعر از عارف را دربردارد.

این بخش را بازخوانی و بازنویسی کردهایم» (میوانی ،ص .)22

8

بخش ســوم کتاب «ســرودههایی در ستایش و ســوگ عارف» نام دارد که

از ایــن جهــت ایــن چــاپ از زندگینامۀ عــارف ،دقیقتریــن و کاملترین

اشعاری از ملکالشعراء بهار (که مقالۀ خواندنی باستانی پاریزی در ذکر

چاپ آن است.

ماجرای تحریف همین شعر به دست او در همین کتاب آمده) ،شهریار،

بخش دوم کتاب« ،بررسیها و یادها» نام دارد که شامل  23مقاله دربارۀ
شعر و زندگی عارف است .از این میان دو مقالۀ آغازین کتاب با نامهای
«عــارف و وزن» نوشــتۀ مهــدی فیروزیــان و «عــارف و ایران کهن» نوشــتۀ
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سایه ،شفیعیکدکنی ،وفا کرمانشاهی و مهدی فیروزیان را دربردارد.
 .8در ایــن بــاره ر.ک بــه :مقالة ممتع «نقدی بر دیوان عارف» به قلم دکتــر فیروزیان که در مجلة وزین
آینة پژوهش (آذر ـ اسفند  ،1392س ،24ش 5ـ ،6ص 85ـ )96به چاپ رسیده است.
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بررسی دو کتاب از یک مجموعه

بخــش چهــارم« ،گزیــدۀ غزلهای عارف» اســت کــه دربردارنــدۀ  31غزل

کتابنامه

اســت و حکایــت از شــناخت خــوب گردآورنــده از شــعر عــارف دارد.

 .1افشینوفایی ،محمد ،صد شعر از این صد سال؛ تهران :سخن.1386 ،

همچنیــن میوانــی با توجه به بعد موســیقایی شــخصیت هنــری عارف،

 .2پارســا ،مانی و بهرام معصومی ،لیال سلگی؛ آثارشناسی توصیفی احمد شاملو؛ به
کوشش آیدا شاملو ،تهران :چشمه.1388 ،

تصنیفهای عارف» به این وجه از هنر عارف اختصاص داده است.

 .3خلیلــی ،محمــد؛ شــبی هم در آغــوش دریا :نقــد و تحلیل و گزیدۀ اشــعار مهدی
حمیدی شیرازی؛ تهران :سخن.1387 ،

بخــش پنجــم کتــاب را هــم بــا آوردن ده تصنیــف تحــت عنــوان «گزیدۀ
کتابشناسی فراهمآمده توسط میوانی تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،تنها
کتابشناســی موجود دربارۀ عارف قزوینی اســت که با دربرداشــتن بیش
از صدوپنجاه عنوان کتاب و مقاله ،منبع و راهنمای مهمی برای تحقیق
در آثار و احوال و افکار این شاعر بزرگ روزگار مشروطه به حساب میآید.
کار حروفچینــی کتــاب بســیار پا کیــزه اســت و پــس از مطالعــۀ دقیــق،
غلط مطبعی (جز یک نمونه که در ص« 479نوآوری» به خطا «نورآوری»

 .4شــاملو  ،احمد؛ مجموعۀ آثار؛ تهران :زمانه.1378 ،

 .5شــاهیندژی ،شــهریار؛ شــهریار شــهر سنگســتان :نقــد و تحلیــل اشــعار مهــدی
اخوانثالث؛ تهران :سخن.1387 ،
 .6شفیعیکدکنی ،محمدرضا؛ موسیقی شعر؛ تهران :آ گه.1376 ،
 .7فیروزیــان ،مهــدی؛ از ترانــه و تنــدر :زندگی ،نقد و تحلیل اشــعار حســین منزوی؛
تهران :سخن .1390 ،

 .8قدمیــاری ،مجیــد؛ شــعری کــه زندگیســت :زندگــی ،نقــد و تحلیل اشــعار احمد
شاملو؛ تهران :سخن.1392 ،

چاپ شــده) در آن مشــاهده نشــد .نمایۀ پایانی کتاب هم با دقت فراهم

 .9منزوی ،حسین؛ دیدار در متن یک شعر؛ تهران :آفرینش.1384 ،

حضــور گردآورنــده در کتاب اســت .میوانی در هفتــاد و هفت صفحه از

 .10میوانــی  ،همــا؛ خنیا گر میهن :زندگی ،نقد ،تحلیل و گزیدۀ اشــعار عارف قزوینی؛
تهران :سخن.1393 ،

آمــده و آنچــه در بررســی آن جالب به نظر رســید ،تعداد بســیار صفحات
کتــاب بــه ذکر اطالعات تکمیلی دربارۀ مقاالت پرداخته اســت که نمود
آن را بعــد از ذکــر اختــاف ضبــط چاپهــای گونا گون ،بیشــتر در بخش
«گزیدۀ تصنیفهای عارف» و اطالعاتی که گردآورنده راجع به اجراهای
موســیقایی آن تصانیــف ارائــه داده اســت میبینیم .این حضــور پررنگ
گردآورنده میتواند الگویی باشــد برای کســانی که بیتوجه به جنبههای
علمــی ایــن کار ،گــردآوری مجموعهمقــاالت را در حــد کتابســازی
فروآوردهاند.
در پایــان کتــاب بــا وجــود معدودبودن عکسهــای باقیمانــده از عارف،
چند عکس از او در سنین مختلف و تصویر خان ۀ او در همدان ،سنگ
مزار وی و نمونهای از دستخط شاعر ملی ایران چاپ شده است.
به نظر راقم این ســطور ،کتاب خنیا گــر میهن با مزایای مذکور ،کاملترین
منبع موجود برای شناخت شعر و زندگی عارف قزوینی بهشمار میرود.
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