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مهدی فیروزیان

دیوان عارف قزوینی ،به کوشش مهدی نورمحمدی .تهران :سخن.1389 ،

چکیده :کتاب ماجرای فکر فلس���فی اثر دکت���ر ابراهیمی دینانی از جمله آثاری
اس���ت که در دهه ی اخیر مورد توجه اصحاب معقول ،محققین و حتی ناقدین
مت���ون فلس���فی قرار گرفته اس���ت .اگ���ر صاحب نظران ای���ن اثر را تاریخ فلس���فه
ندانند ،الاقل این ادعا را می پذیرند که این مجموعه ،تاریخ فلسفه ای تحلیلی
اس���ت؛ چرا که مؤلف به گونه ای خاص ،از آراء هر فیلس���وف یا نحله ی فلسفی
گزارش و در هر مورد خود نیز نقطه نظراتی ارائه می دهد .نویسنده در نوشتار
حاضر بر مباحث مطرح ش���ده در مجلد سوم این کتاب تمرکز نموده و شاکلهی
کل���ی این مجل���د از مجموعه مذکور را در بوته نقد و بررس���ی قرار داده اس���ت.
وی ضم���ن نق���د محتوای���ی و بیان کاس���تی ه���ای این اث���ر ،تالش نموده ب���ا ارائه
پیشنهاداتی راجع به تصنیف این گونه آثار ،برخی منابع مغفول مانده پیرامون
مکاتب فلسفی متأخر از صدرا را معرفی کند.
کلیدواژه :کتاب ماجرای فکر فلس���فی ،تاریخ فلسفه ،ابراهیمی دینانی ،فلسفه
اس�ل�امی ،اندیش���ه های صدرالمتألهین ،مالصدرا ،قاضی سعید ،شیخ احسایی،
نقد و بررسی کتاب.

سخن نخست
دی ��وان ع ��ارف تا کنون بارها به کوش���ش کس���انی چون :ص���ادق رضازادۀ
شفق ،عبدالرحمن سیف آزاد ،سیدهادی حائری ،محمدعلی سپانلو،
ولیاهلل درودیان و رحیم چاوش اکبری به چاپ رسیده است .اما واپسین
چاپ آن به کوشش مهدی نورمحمدی گردآوری شده و او مدعی است
ک���ه« :جامعتری���ن ،کاملترین و منس���جمترین چاپ دیوان ع ��ارف» 1و 2را
 .1دیوان عارف قزوینی ،به کوشش مهدی نورمحمدی ،ص .10
 .2همۀ ارجاعات بینام ما در این مقاله به چاپ یادشده برمیگردد .از این پس تنها با شمارۀ صفحه
از ای ��ن کتاب یاد میکنیم و هر جا خواس���ت ما چاپ دیگری از دیوان عارف باش���د نام کتاب ذکر
میش ��ود .نکتۀ مهم دیگر این اس���ت که چون از این پس همۀ ارجاعات (جز ارجاع به دیوان عارف
به کوش ��ش مهدی نورمحمدی) در زیرنویس آمدهاند ،اساس توالی ارجاعات را همان زیرنویسها
ق ��رار دادهایم .به این معنی که اگر در زیرنویس���ی با قید «همان» به مأخذ پیش���ین ارجاع داده ش���ده
خواست ما ارجاع به مأخذ زیرنویس پیشین است و نه دیوان عارف چاپ نورمحمدی که در متن
مقاله به آن ارجاع داده شده است.
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فراهم آورده اس ��ت .با بررس ��ی این چاپ از دیوان عارف ،روش ��ن میشود
ک���ه با وج���ود تالشهای چندس ��الۀ گردآورن ��ده و کوش ��ش درازدامنش در
راه انتش���ار آث ��ار عارف و تمرکز او بر ش ��ناخت این ش ��اعر برجس ��تۀ روزگار
مش���روطه که به انتش ��ار کتابهایی چون چاپ پیشین دیوان عارف در

انتش���ارات سنایی ،خاطرات عارف قزوینی و عارف قزوینی :نغمهسرا 
ی
ملی ایران انجامیده ،لغزشها و کاس ��تیهایی در کار ایشان راه یافته
ک���ه ما در ن���ه بخش به بررس ��ی آنه ��ا میپردازیم« :ش ��عر دیگر ش ��اعران در
دیوان عارف»« ،چند س ��رودۀ دیگر از عارف»« ،اختالف با چاپ برلین»،
«لغزشه���ای گردآورن ��ده»« ،بدخوان ��ی»« ،لغزشه ��ای چاپ ��ی»« ،لغزش
امالیی»« ،حذف و افتادگی» و «نکتههای ویرایشی و نگارشی».
پی���ش از ه���ر چی ��ز بای ��د گفت ب ��ا وجود هم ��ۀ لغزشه ��ا و کاس ��تیهایی
ک���ه درب���ارۀ آنها س ��خن خواهیم گف ��ت ،نبای ��د تالشه ��ای گردآورنده را
ناچیز ش���مرد و راس ��ت آن اس ��ت که دیوان گردآوردۀ ایش ��ان ،با ویرایشی
دیگ���ر و بازبین ��ی میتواند بهترین چاپ دیوان عارف باش ��د .لغزشهای
گردآورنده هم زادۀ کوش ��ش ایش ��ان در راه شناس ��اندن عارف و گردآوردن
همۀ س���رودههای او بوده است و روشن است که گردآورنده در این چاپ
از دی ��وان ،س ��ودجویانه و ب ��ا ن ��گاه بازاری به کار ننگریس ��ته اس ��ت .نیکو
گفتهان���د که «امالی نانوش ��ته غلط ن ��دارد» .باری اگر برخ ��ی لغزشهای
یش ��ود ،نش ��انۀ برتری آنها
ویژۀ این چاپ در چاپهای پیش ��ین دیده نم 
ب���ر این چاپ نیس ��ت .نکته در این اس ��ت که آنان به دنب ��ال گفتن همۀ
نکتهه���ا و گ ��ردآوردن همۀ نوش ��تههای ع ��ارف نبودهان ��د و از همینرو از
لغزشه���ای این کار دش ��وار بر کن ��ار ماندهان ��د .برای نمون ��ه نورمحمدی
برای نخس���تینبار بخشی از زندگینامۀ خودنوش ��ت عارف را که همواره
به صورت تصویری از روی دستنوش ��تۀ عارف چاپ میشد ،خوانده و
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حروفچینی کرده است و در این بخش ،لغزشهایی در کارش راه یافته

ص :330گ ��ر خ ��ون دل ��م خ ��وری ز دس ��تت نده ��م

اس���ت .او نیز بهسادگی میتوانست همان دستنویسهای پیشین را به

ز ی ��را ک ��ه ب ��ه خ ��ون دل به دس ��ت آم ��دهای

چاپ بس���پارد و اگر چنین میکرد ،لغزش���ی هم در کارش راه نمییافت؛
ی���ا کوش���ش نورمحم���دی ب���رای گ���ردآوردن تکبیته���ای ع���ارف بدین
انجامیده که بیتهایی از دیگر ش���اعران هم به خطا در دیوان عارف راه

بی���ت از ی ��ک رباعی مول ��وی 6و در ش ��مار س ��رودههای نام ��دار و برگزیدۀ
اوست.

7

یابد .این لغزشی بزرگ است ،اما فراموش نباید کرد که نورمحمدی برای

ص :331ا گ ��ر م ��راد ت ��و ای دوس ��ت ،نام ��رادی ماس ��ت

نخستینبار کوشیده تا دیوانی کامل از سرودههای عارف گردآورد و نباید

م ��راد خو ی ��ش دگرب ��اره نخواه ��م خواس ��ت [ک ��ذا]

کار او را یکس���ره بیارج دانس���ت .امید اس���ت که در چاپهای دیگر با
بهرهگیری از نقدها و نظرها ،به همت ایشان و ناشر گرامی چاپی پیراسته
و درخور نام شاعر ملی ایران انتشار یابد.

گردآورنده این بیت نامدار س ��عدی را از س ��رودههای عارف دانسته که به
س���ال  1305در گلزرد س ��روده ش ��ده و او آن را از خاطرات عارف برگرفته
اس���ت .به کتاب خاطرات عارف که آن نیز گردآوردۀ نورمحمدی اس ��ت

شعر دیگر شاعران در دیوان عارف

مینگریم .در آنجا چنین آمده:

شیوۀ عارف چنین است که در میان خاطرات و نوشتههای منثور خود،

ا گ ��ر م ��راد ت ��و [ای دوس ��ت] نام ��رادی ماس� �ت

گاه بی���ت ی���ا بیتهایی از خود یا دیگر ش���اعران را م���یآورد .نورمحمدی

م ��راد خو ی ��ش دگرب ��اره م ��ن نخواه ��م خواس ��ت

بیته���ای پراکن���دۀ عارف را از میان نوش���تههای او گ���ردآوری کرده و در
بخش���ی جداگانه از دیوان عارف آورده که کاری پس���ندیده اس���ت ،اما با

نورمحمدی «ای دوست» را در کروشه قرار داده و نوشته است« :در متن،

دری���غ میبینیم ک���ه وی در این زمینه دچار لغزشهایی ش���گفت ش���ده

دو کلمه پاک ش ��ده اس ��ت که ب ��ه جای آن «ای دوس ��ت» آورده ش ��د».

و بیتهای���ی از س���عدی ،موالن���ا ،نظیری نیش���ابوری ،فروغی بس���طامی،

گردآورندۀ مطلع مش ��هور غزل سعدی را نشناخته و آن را به نام عارف در

ذوقی اردس���تانی و ...را هم که در نوش���تههای عارف آمدهاند ،در ش���مار

دیوان وی آورده و در نقل شعر هم دچار لغزش شده و واژۀ «من» را که در

تکبیتهای او نهاده اس���ت .در این بخش با ذکر مأخذ به بررس���ی این

خاطرات عارف آمده  ،از متن دیوان جا انداخته ،ولی جالبتر این است

لغزشهای گردآورنده میپردازیم:

که خود از روی ذوق ،جای خالی دستنوشتۀ عارف را درست با همان

ص :328ناص���ح تی���رهدل چن���ان دان���د

8

9

واژههای���ی ک ��ه میباید ،یعنی واژههایی که س ��عدی در ش ��عر خود آورده:

که محبت به اختیار من اس���ت

«ای دوست» ،پر کرده است.

از فروغی بسطامی 3است.

ص :336چنان ضعیف شدم از غمت من درویش

ص  :328گری���ه ان���در ه�ل�ا ک م���ن نکنید

ک ��ه س ��ایه را نتوان ��م کش ��ید از پی خویش

که نه این نوبت نخستین است
بیت از س���عدی است و حافظه یا ذوق عارف اندکی در آن تصرف کرده
است:

بیت از خواجه درویش است که در تذکرۀ تحفۀ سامی با اختالفی ناچیز
آمده است .در تحف ۀ سامی 10به جای «از غمت» و «کشید» به ترتیب «در
غمش» و «کشیدن» ضبط شده است.

گری���ه گ���و ب���ر ه�ل�ا ک م���ن مکنی���د
که نه این نوبت نخس���تین اس���ت

ص : 336عنایت ��ی ک ��ه ت ��و را ب ��ود ا گ ��ر مب ��دل ش ��د

4

خللپذی ��ر نباش ��د ارادت ��ی ک ��ه مراس ��ت

ص :329چنان که میگذری کافر و مسلمان را
نگهبهتوست کههمقبلهایو همحرمی

لغزش ش ��گفت به گمان بسیار برخاسته از
بیتی از سعدی اس ��ت .این
ِ
11

نثر نارس���ای خود عارف اس ��ت که در زندگینامۀ خود چنین نوشته« :در

بیت با اختالفی اندک از سعدی است:

مقدمۀ دس� �تخط خودت در جواب اظهار ارادتی ک ��ه خودم کرده بودم

چنی���ن ک���ه میگ���ذری کاف���ر و مس���لمان را

خدا نکرده مگر ش ��بهه کرده ب ��ودی؟ مرقوم رفته ب���ود امیدواریم دیگر این

نگه به توس���ت که هم قبل���های و هم صنمی

5

 .6کلیات شمس تبریزی ،جاللالدین محمد بن محمد مولوی ،ص .279
 .7غزلیات شمس تبریز ،جاللالدین محمد بن محمد مولوی ،ص .1434
 .8خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده ،به کوشش مهدی نورمحمدی ،ص .293
 .9غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،ص .316
 .10تذکرۀ تحفۀ سامی ،سام میرزا صفوی ،به کوشش احمد مدقق یزدی ،ص .163
 .11غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،ص .316

 .3دیوان فروغی بسطامی ،به کوشش حمیدرضا قلیچخانی ،ص .99
 .4غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح غالم حسین یوسفی ،ص .171
 .5همان ،ص .83
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دوس���تی به ش���بهات زمان دگرگون نش���ود .از برای صحت قول و شرافت

حروفچینی نش ��ده و تنها تصویر دستنوش ��تۀ او در کتاب آمده است.

دوستی خود این شعر بنده کافی است:

نورمحم���دی این بخشه ��ا را هم حروفچینی کرده ،ام ��ا بخشهایی از
آن را جا انداخته اس ��ت .از جمله این بیت که در دستنویس عارف در

عنایت���ی ک���ه ت���و را ب���ود اگ���ر مب���دل ش���د

چاپ برلین هس ��ت و میبایس ��ت در بخش تکبیته ��ای دیوان عارف
هم میآمد:

خللپذی���ر نباش���د ارادت���ی ک���ه مراس���ت»
چنین مینماید که «این ش���عر بنده» ،از دید عارف به معنی «این شعری

ک���ه بن���ده مینویس���م» بوده اس���ت .ب���ه ه���ر روی گردآورندۀ دی ��وان عارف
میبای���د ت���ا اندازهای با ادبیات پارس���ی آش���نایی داش���ته باش���د که بیت
بلندآوازۀ س���عدی را در یاد داش���ته باشد یا دستکم ش���عر بلند و شیوای
«افصحالمتکلمی���ن» را از س���خنان ناش���یوا و گاه نارس���ا و حت���ی مغلوط
عارف بازشناسد.

ا گ ��ر چ ��و زه ��ره ب ��ه رق ��ص آی ��ی ای ب ��ت ش ��نگول
ش ��ود عط ��ارد و مر ی ��خ و مش ��تری حی ��ران

15

***

گردآورن���ده این س ��ه بی ��ت را ک ��ه در زندگینامۀ ع ��ارف آم ��ده ،در بخش
سرودههای عارف نیاورده است:

ص  :337مکن تغافل از این بیش���تر که میترسم

ه ��ر آنک ��ه م ��اه م ��را بیگن ��ه ب ��ه چ ��اه انداخ ��ت

گمان برند که این بنده بیخداوند است

م ��را در آت ��ش و خ ��ود را ب ��ه دور آه انداخ ��ت

از ذوقی اردس���تانی است و با یک اختالف جزئی ،یعنی «کنند» به جای

ز عش� �قبازی م ��ا مدع ��ی نداش ��ت خب ��ر

«برند» ،در تذکرۀ نصرآبادی 12آمده است.

خ ��روش و آه م ��ن او را ب ��ه اش ��تباه انداخ ��ت

ص  :337ت���و قاص���د ار نفرس���تی و نامه ننویس���ی

غ ��روب م ��اه م ��را م ��اه آس ��مان چ ��ون دی ��د

از این طرف که منم راه کاروان باز است

به س ��ر ز ابر س ��یه معجر س ��یاه انداخت (ص)408

***

بیتی از قاس���می کازرونی اس���ت که بر خالف نام شاعر ،بلندآوازه است و
در کتابهای بسیار از جمله آتشکدۀ آذر 13آمده است.

ابراهیم صفایی در خاطرهای از عارف بیتی از او نقل کرده که نورمحمدی
آن را ندیده و در دیوان نیاورده است:

ص  :337ز فرق تا قدمت هر کجا که مینگرم
کرشمه دامن دل میکشد که جا اینجاست

«در آن اوقات عبداهلل میرزا مبالغی قرض داشت و برای پرداخت قروض

بیتی از نظیری نیش���ابوری 14اس���ت .در دیوان نظیری به جای «قدمت»،
«قدمش» آمده است.

خود در گفتگو بود که روستای گنبد را بفروشد و با مبلغی از بهای آن ،وام
خود را بدهد و روس ��تای کوچکتری را که در مجاورت گنبد بود و وارونه
یش ��د ،خریداری نماید (و عاقب ��ت این کار را کرد) .یک روز در
نامیده م 

چند سرودۀ دیگر از عارف

این زمینه و دربارۀ این تصمیم با عارف گفتگو میکرد ،عارف همین که

نورمحمدی کوش���یده همۀ س���رودههای عارف را در این دیوان گرد آورد،

خوب تمام مطلب او را ش ��نید ،با این بیت که فیالبداهه ساخته بود به

اما ش���عرهایی به مصلحت از دیوان حذف شدهاند که شمار ابیات آنها

او پاسخ داد:

از  100درمیگ���ذرد و ما در بخش «ح���ذف و افتادگی» از آنها یاد میکنیم.

ه ��زار گنب ��د ا گ ��ر میکن ��ی ت ��و وارون ��ه

ای���ن رقم در دیوان عارف که در حدود  2500بیت دارد ،رقمی چش���مگیر

نتیجهای ندهد چون که بخت وارون است»

16

اس���ت .با اینهمه در این زمینه نمیتوان ب���ر گردآورنده خرده گرفت ،اما
ج���ز ای���ن ،نمونههایی را نیز او خود س���ادهانگارانه جا انداخت���ه و یا نیافته

در صفح���ۀ  326در می ��ان تکبیتهای عارف ،بیتی از او آمده اس ��ت.

است .در زیر به چند نمونه از این کاستیها اشاره میکنیم:

این بیت مطلع غزلی است که دیگر بیتهای آن در مقالۀ «در نگارستان
رس ��ام ارژنگی» چاپ شده است و میتوان در چاپهای سپسین آنها را
به دیوان افزود .گفتنی اس ��ت در ضبط بیت نخس ��ت ،از آغاز و در منبع
نخستین لغزشی رخ داده است:

بخش���ی از زندگینام���ۀ خودنوش���ت ع���ارف در چاپه���ای پیش���ین
 .12تذک ��رۀ نصرآبادی ،محمدطاهر نصرآبادی ،تصحیح و تحش���یۀ محس���ن ناج���ی نصرآبادی ،ص
.390
 .13آتشکدۀ آذر ،لطف علی بیک آذربیگدلی ،با مقدمه و فهرست و تعلیقات سیدجعفر شهیدی،
ص .305
 .14دیوان نظیری نیشابوری ،مقابله و تصحیح مظاهر مصفا ،ص .46
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ازچ���ه

نقدوبرریسکتاب
نزد محمدرضا کتابفروش ،ش ��یخ رضا ش ��الی و ش ��یخ علی س ��کاک»
(ص.)15

دلتنگ���ی

با افزودن واژۀ «روی» بیت موزون خواهد شد« :بازگو ازچه روی دلتنگی».

چنین مینماید که لغزش ��ی در کار راه یافته اس ��ت« .سکاک» و «شالی»

بیتهای دیگر غزل را از مقالۀ «در نگارستان رسام ارژنگی» نقل میکنیم:

دو تن نیس ��تند« .ش ��یخ علی ش ��الی» را «س ��کاک» ه ��م میخواندهاند و
«ش���یخ رضای خوشنویس» (و نه شالی) استاد دیگر عارف بوده است.

دس���تت آل���وده گرچه با رنگ اس���ت

عارف خود در اینباره مینویسد:

خ���ود ول���ی م���رد پ���ا ک و بیرنگ���ی

«حض���رت اس ��تادی جن ��اب آقا ش ��یخ رض ��ای خوشنویس شکس ��ته و

ن���ادرت حمل���ه ک���رده ان���در جن���گ

نستعلیق هر دو را خوب مینوشت .حضرت محمدرضای کتابفروش

ت���و چ���را ب���ا رقی���ب در جنگ���ی؟

ک���ه م���ردی کام ��ل و ادیبی فاض ��ل بود ،ش ��غلش کتابفروش ��ی و م ��را به
خصوصیت پدرم تعلیم میداد .حضرت آقا شیخ علی شالی معروف به
ّ
س���کا ک ،این آدم را میتوان گفت مجسمۀ صنعت بود ،چهار پنج خط

آنکه همچ���ون درخت پربار اس���ت
چ���ه عجب گر کس���ش زند س���نگی

خوب مینوش ��ت ،نقاش ��ی خوب میکرد ،در آن وقت صورت هر کس را

ه���ر ک���ه خدمت کن���د به کش���ور جم

شبیه میکشید» (ص.)352

ب���ه خیان���ت نخوان���د آهنگ���ی
نفروش���د

وط���ن

ب���ه

***

بیگان���ه

یکی از کارهای پس ��ندیدۀ گردآورنده در این چاپ از دیوان ،ساماندادن

نخ���ورد م���ال ک���س ب���ه نیرنگ���ی

به سرودهها بر پایۀ تاریخ سرودهشدن آنهاست ،اما از سوی دیگر این کار،

بین���وا گ���ردد او ب���ه مل���ک کی���ان

راه جس���تجوی شعری ویژه و یافتن آن در دیوان را ناهموار ساخته است.

باش���دش گ���ر ه���زار فرهنگ���ی

از همینرو شایسته و حتی بایسته است که در چاپهای دیگر ،فهرستی
الفبای���ی بر پایۀ قافیه و ردیف هم از س ��رودههای عارف فراهم آید .از این

پی���روی ک���ن ز ع���ارف دلخ���ون

گذشته نورمحمدی با کمدقتی در برگزیدن این روش ،ناهماهنگیهایی

ت���ا نگی���رد ب���ه دامن���ت ننگ���ی

17

هم در متن پدید آورده است .برای نمونه در ص 25میخوانیم« :این غزل

***

باز مربوط به همان خانم فوقالذکر است» ،اما در «فوق» ذکری از خانمی

گردآورن���ده بیتهایی از عارف را در خاط���رات او یافته و به دیوان عارف
افزوده اس���ت ،ام���ا برخی بیتها را که به نظر میرس���د از عارف باش���ند،
نادیده گرفته است .برای نمونه چنین مینماید که این سه بیت آمده در
خاطرات عارف قزوینی از عارف باشد:

نرفت���ه و گردآورنده با بره� �مزدن ترتیب قرارگرفتن ش ��عرها در دیوان چاپ
برلین به بیمعنیش ��دن اینگونه ارجاعات توجهی نکرده اس ��ت .در آن
چاپ 19غزل یادش ��ده پ ��س از دو غزل آمده که ب ��ه تصریح عارف در غزل
نخست 20برای «خانم باال» سروده شده است.

***

دم���ی دود قلی���ان پ���س از بدس���گال

روش گردآورنده چنین است که اگر عارف مصرع یا بیتی را تضمین کرده

ب���ه از کی���ف واف���ور پنج���اه س���ال

باش���د ،در زیرنویس به آن اش ��اره میکند و مص ��رع را در گیومه میگذارد.

تنبا ک���وی ه���کان[ی] و ن���از پریرخ���ان

برای نمونۀ در صفحۀ  178در برخورد با دو مصرع از فردوسی چنین کرده

این هر دو در کشا کش دوران کشیدنیست

اس���ت ،اما مص ��رع دوم بیت زیر را ک ��ه در منبع اصلی او 21ه ��م در گیومه
آمده ،بیگیومه آورده است:

ت���و اگ���ر کاوه و ضح���ا ک س���خن م���ن ،هرگ���ز
کاشکی چیره به ضحا ک فریدون نشدی».

18

عارفــ ��ا

لغزشهای گردآورنده

ای ��ن

داس ��تان

پرش ��رر

ای ��ن زم ��ان بگ ��ذار تا وق ��ت دگ ��ر (ص )177

گردآورنده در سالشمار زندگی عارف مینویسد« :آموختن خوشنویسی
« .17در نگارستان رسام ارژنگی» ،اسماعیل جمشیدی ،ص  346ـ .347
 .18خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده ،به کوشش مهدی نورمحمدی ،ص .294

88

 .19دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .157
 .20همان ،ص .155
 . 21آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی ،هادی حائری ،ص .186
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و توضیحی هم نداده که این مصرع ،برگرفته از بیت بلندآوازۀ موالناست:
ش���رح ای���ن هج���ران و ای���ن خ���ون جگ���ر
ای���ن زم���ان بگ���ذار ت���ا وق���ت دگ���ر

22

مصرع دوم بیت زیر هم از فردوسی است:
ز ش���عر ار س���خن گوی���ی این���ت ج���واب
م���ن و گ���رز و می���دان افراس���یاب (ص )216

***

بیتی که در ص  332به عنوان تکبیت آمده ،بیتی اس���ت از غزل «مرگ
دوست» که اندکی در آن دگرگونی پدید آمده:
س���راغ وادی دیوان���گان ز مجن���ون گی���ر
که این جنون به سر هر شترچرانی نیست (ص )332
مص���رع دوم در غزل «مرگ دوس���ت» چنین اس���ت :جنون عش���ق بود این
شترچرانی نیست (ص)42
نیز این بیت که تکبیت دانسته شده:
گوین���د دم ز عم���ر غنیم���ت ت���وان ش���مرد
من در ش���مار عمر خود آن دم ندیدهام (ص)333
بیت���ی از غ���زل «رؤیای راحتی» اس���ت که گردآورن���ده آن را در صفحۀ 88
دیوان آورده اس���ت .تنه���ا در آنجا به جای «گویند»« ،گفتند» ثبت ش���ده
است.

***

جواد بدیعزاده با نقل این سرودۀ عارف آن را «غزل» خوانده است:
ش ��انه ب ��ر زل ��ف پریش ��ان زدهای ب ��ه ب���ه ب ��ه

***

دس ��ت ب ��ر منظ ��رۀ ج ��ان زدهای ب ��ه به ب ��ه ...

در صفحۀ  480این مصرع آمده« :روزی برود که سر نباشد» و نورمحمدی

نورمحم���دی در زیرنو ی ��س (ص )554اف ��زوده اس ��ت« :بدیعزاده اش ��تباه

در زیرنویس افزوده است:
«مصرعی اس���ت از عارف که مصرع اول آن عبارت است از :این شور که
در سر است ما را».

کرده ،زیرا این شعر ،تصنیف است و غزل نمیباشد» .اما حق با بدیعزاده
است .تصنیف هجدهم دیوان عارف (ص )290با درنظرگرفتن ساختار
ی آن آهنگ ساخته
وزن و قافیۀ آن ،در اصل غزلی است که عارف بر رو 

اما بیت یادشده از سعدی است و در دیوان او بدینگونه آمده است:

اس���ت .حتی در چاپ برلین 24این سروده با نام «شانه بر زلف» در بخش
غزلیات عارف آمده اس ��ت .آهنگس ��اختن بر روی غزل ،کاری متداول

ای���ن ش���ور ک���ه در س���ر اس���ت م���ا را

است .تصنیف نوزدهم دیوان عارف نیز غزل است:

وقت���ی ب���رود ک���ه س���ر نباش���د

23

آنچ���ه گردآورنده را به لغ���زش افکنده ،به گمان ،زندگینامۀ خودنوش ��ت
عارف (ص  )384اس���ت که این بیت در آن بینام گوینده آمده است،
اما جالب این اس���ت که گردآورنده با اینک���ه بیت را از عارف میپندارد،
آن را در بخش تکبیتها نیاورده است.
 .22مثنوی معنوی ،به تصحیح رینولد ا .نیکلسون ،به اهتمام نصراهلل پورجوادی ،ص .10
 .23غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،ص .312
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رح ��م ای خ ��دای دادگ ��ر ک ��ردی نک ��ردی
ابق ��ا ب ��ه فرزن ��د بش ��ر ک ��ردی نک ��ردی (ص)291
نکت���ۀ دیگر این اس ��ت که نورمحمدی با نادیدهگرفت ��ن اینکه عارف غزل
«شانه بر زلف» را یک بار در بخش غزلها و یکبار در بخش تصنیفها
و ه���ر ب���ار ب���ا ش ��مار ابیات ��ی متف ��اوت آورده اس ��ت ،همان ضب ��ط بخش
 .24دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .195
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غزله���ای چاپ برلین را در بخش تصنیفهای دیوان عارف (ص)290

دیگر هم میدانس ��ت که شاخی از پهلوی آن جوانه زده جایگیر آن گردد

آورده اس���ت ،اما از این غزل ده بیتی ک���ه بیتی از آن به مصلحت حذف

نخواهد شد» .آنچه گردآورنده «میدانست که» خوانده ،در دستنوشتۀ

ش���ده ،تنها هفت بیت جزء تصنیف هس���تند و در بخش تصنیفهای

عارف در چاپ برلین چنین است« :امید اینکه».

چ���اپ برلین 25آمدهاند .در کت���اب تصنیفهای عارف 26نیز تنها همین

ص « :386از برای اینکه دیگران صحبتی نکنند صدای احسن احسن

هفت بیت همراه با نت آوانگاری شدهاند.

28

ایش���ان در باالی درخت گوشزد بیس ��ر و صدایی کرد»« .احسن احسن»

***

در اینج���ا بیمعن ��ی اس ��ت .صحی ��ح آن در دس� �تنویس ع ��ارف آمده:

گردآورن���ده در زیرنویس صفحۀ  555توضیحی افزوده اس���ت« :مصرعی

«حسِ ،حس» که همان «هیس! هیس!» است.
ِ

اس���ت از حاف���ظ ک���ه مص���رع نخس���ت آن چنین اس���ت :ش���راب خوری

ص « :387پریش ��ان و یاغی ��م س ��اقی کجاس ��ت!«« .و یاغی ��م» غل ��ط و

جرع���های فش���ان بر خ���ا ک» (ص .)555واژۀ «اگ���ر» 27از آغ���از این مصرع
افتاده است.

29

«دماغیم» درست است .نورمحمدی از آنجا که عارف نقطههای «یـ» (در
«ی���م») را زیر «م ��ا» (در واژۀ «دماغ») نهاده ،دچار بدخوانی ش ��ده و گمان
برد ه اس���ت عارف خود را «پریشان و یاغی» خوانده است ،اما این جمله

***

نمای���ۀ پایان���ی کت���اب کاس���تیهای بس���یار دارد .از جمل���ه اینک���ه برخی
چهرهه���ای داس���تانی مانن���د «جم/جمش���ید»« ،ش���یرین»« ،لیل���ی» و

مصرع���ی برگرفت ��ه از س ��اقینامۀ بلن ��دآوازۀ رضیالدین آرتیمانی اس ��ت:
«پریشان دماغیم ساقی کجاست».

30

«مجن���ون» ب���ا اینکه بارها در دی ��وان تکرار ش���دهاند و روش گردآورنده هم

ص « :388در بی ��ن صحبت گفت» .در دس� �تنویس ع ��ارف« :در آغاز

چنین بوده که چهرههای داستانی مانند «فرهاد» را هم در نمایه بیاورد یا

صحبت گفت».

شخصیتهای حقیقی مانند «جواد خان» که در ص  363از او نام برده
شده در این نمایه نیامدهاند.

31

ص « :388منبع ��د ب ��ا خ ��ود ق ��رار دادهام» .در دس� �تنویس ع ��ارف« :با
خودم»

32

از س���وی دیگر در نمایه گاه به همۀ صفحههایی که یک نام در آنها آمده
اش���اره نشده اس���ت .برای نمونه در نمایه برای «اردشیر» سه صفحه (ص
 )286 ،245 ،125و ب���رای «فره���اد» پن���ج صفح���ه (ص ،122 ،97 ،38
 )376 ،139یاد ش���ده ،اما «اردشیر» در صفحههای  77و  87و «فرهاد»

***

در خواندن برخی شعرهای چاپنشدۀ عارف از روی دستنوشتۀ او هم

لغزشهایی رخ داده است:
ص  :121بیچارگ ��ی خو ی ��ش ره چ ��اره میکن ��م

در صفحۀ 260هم آمده است.

با دس ��ت خویش ،خویش ��تن اداره میکنم

بدخوانی
بخش دس���تنویس زندگینامۀ خودنوش���ت ع���ارف را نورمحمدی برای
نخستینبار حروفچینی و چاپ کرده و در خواندن دستنوشتۀ عارف
دچار لغزشهایی شده است .از جمله:

در مصرع دوم بیت باال که از دید معنایی هم اشکال دارد« ،اداره» را برای
راس���تآمدن وزن میباید با تش ��دید دال و ب ��ه گونهای نابهنج ��ار ّ
«اداره»
بخوانیم ،اما در دس� �تنویس عارف که خوشبختانه در ص  418چاپ
ش���ده و از ویژگیهای خوب دیوان گ ��ردآوردۀ نورمحمدی یکی نیز همین

ص :170ب���از در ب���ه رخ ه���ر بیش���رفی نت���وان ک���رد

چ���اپ دستنوش ��تههای اش ��عار نویافت ��ۀ ع ��ارف اس ��ت« ،اواره» (آواره)

پ���در مفس���دهجو نت���وان داد
ره ب���ه ه���ر بی ِ

ضبط شده اس ��ت .نگذاشتن س ��رکش «آ» در دستنوشتههای عارف و

اش���باع نابهنجار «به» اندکی ش���گفت مینماید ،چرا که ش���اعر بهآسانی
میتوانس���ت به جای «به» ،از «بر» بهره بجوید تا آهنگ شعر هموار گردد.
در بررس���ی دس���تنویس عارف که در ص 440آمده ،روش���ن میشود که
لغ���زش از گردآورن���دۀ دیوان بوده اس���ت؛ زیرا عارف به جای «به» آش���کارا

همروزگاران او نمونههای بسیار دارد؛ از جمله درست در صفح ۀ سپسین
دستنوشتهها (ص  )419هم عارف «آن که»« ،آید» و «آیین» را به ترتیب
چنین نوشته« :انکه»« ،اید» و «ائین» .با جایگزینکردن «آواره» هم وزن و
هم معنی راست میآید :با دست خویش ،خویشتن آواره میکنم.

«بر» نوشته است.
ص « :386چن���ان بی���خ تم���دن را قطع و ریش���هکن کرد که پانصد س���ال
 .25همان ،ص  ،41بخش تصنیفها.
 .26تصنیفهای عارف ،ابوالقاسم عارف قزوینی ،ارشد تهماسبی ،ص  90ـ .94
 .27ر.ک به :دیوان حافظ ،به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری ،ص .602

90

 .28دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .116
 .29همان ،ص .116
 .30دیوان رضیالدین آرتیمانی ،به کوشش علی الوندی (سالک تویسرکانی) ،ص .40
 .31دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .118
 .32همان ،ص .119
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نقدوبرریسکتاب
در همین غزل بیتی چنین ضبط شده:

نقدی بر دیوان عارف

آن دی���دهای که بیدار اس���ت» 35.و ح���ذف «آن» در اینجا اگر لغزش چاپی

س���یراب گش���ت حاص���ل ای���ام زندگ���ی

نباشد ،تصرف گردآورنده در شعر است .اگر چنین باشد شاید بتوان گفت

از جویبار چشم چو جوباره میکنم (ص)121

گردآورن���ده ب ��ه گمان اینک ��ه «آن» وزن را بره ��م میزند و در چ ��اپ برلین به

که بدینسان معنای روشنی ندارد .در دستنویس عارف (ص )418به
جای «گشت» آشکارا ِ«کشت» (با کسرۀ کاف) آمده است.

خطا اضافه ش���ده ،آن را از متن سترده است ،اما میدانیم که عارف بارها
در ش���عرهای خود حرف «هـ» را همانند همزه قابل حذف دانس ��ته اس ��ت:
«عارف هر شعر تو صد گونه معما دارد» (ص« ،)44محشر هر جا روم آنجا

ص« :136در ش���کایتم از ّ
طرۀ تو تا نش���ده ب���از» و ص« :137به عصر خود

س���ر پ���ا خواهم ک ��رد» (ص« ،)67گفت ��م ایران رود ه ��ر وقت ت ��و آنوقت بیا»

چو او مردان نامور کردند» .وزن در دو مصرع آش���فته است .غزلی که این

(ص )68و «نگذاشت دست رد به کس هر جا نظر فکند» (ص .)73این

دو مصرع در آن آمدهاند ،برگرفته از خاطرات عارف اس���ت و نخستینبار

نمونه را نیز از همان گونه میتوان دانست .به هر روی ما حق دستبردن در

به کوش���ش نورمحمدی در دیوان عارف چاپ ش���د ه است .نورمحمدی

شعر عارف را هرچند شعری ناشیوا یا نادرست باشد نداریم.

دو مص���رع را در کت���اب خاطرات عارف 33هم ب���ه همینگونه ضبط کرده

ص« :59بی���ا و گ ��ردش گردون ببین ع ��ارف» .وزن کاس ��تی دارد .مصرع

اس���ت .خوشبختانه تصویر دستنوش���تۀ عارف در صفحۀ  413دیوان
عارف چاپ ش���ده و با بررس���ی آن روشن میش���ود که لغزش از گردآورنده
ب���وده اس���ت .در مص���رع نخس���ت گردآورنده «ناش���ده ب���از» را ب���ه خطا «تا
نش���ده باز» خوانده و در مصرع دوم ،عارف نقطههای «تو» را نگذاش���ته و
گردآورنده را به این گمان نادرس���ت افکنده که «او» نوش���ته ش���ده ،اما هم
از دید معنایی و هم از دید وزنی ،بی هیچگمان« ،تو» درست است.

ع���ارف در منبع ��ی ک ��ه گردآورن ��ده ش ��عر را از آنج ��ا برگرفت ��ه ،یعن ��ی آث ��ار
منتشرنش ��دۀ عارف ،بهدرس ��تی چنین ضبط شده اس ��ت« :بیا و گردش
36
گردون دون ببین عارف».
ص :60ت ��و ای دو ی ��دۀ بیاب ��ان رن ��ج به ��ر وط ��ن
ب ��ه چش ��م م ��ن بن ��ه آن پـ ��ای پ���ر ز آبل ��ه را
«دوی���دۀ» خارج از وزن اس ��ت و «دویده» که در دی ��وان چاپ برلین 37هم

ص  :136ب���ه م���ژده جای هنرمند بی���ن که بیهنران

آمده درست است.

گرفتهان���د ،ه���زار آفری���ن! هن���ر کردن���د!
آنچه نورمحمدی «به مژده» خوانده در دس���تنویس عارف «نمرده» (ص
 )413بوده است.

ص« :72برآمدن ��د ز پ ��ا ،بیگ ��دار به آب زدن ��د»« .ر» در «بیگ ��دار» از وزن
س���اقط اس���ت .در چاپ برلین «به» نیام ��ده و وزن در آن ضبط درس ��ت
اس���ت« :بیگ ��دار آب زدند» .38هرچن ��د از دید زبانی ح ��ذف حرف «به»

لغزشهای چاپی

نارواس���ت و ع ��ارف در تنگن ��ای وزن ،ناچ ��ار ش ��ده به چنی ��ن حذفی تن
درده���د به هر روی لغ ��زش وزنی در مصرع ع ��ارف راه نیافته و لغزش از

ص :36نگاه���ی ب���ه ش���اه و ی���اران ش���ه ک���ن

39

گردآورندۀ دیوان بوده است.

خطاه���ای مادرخطاه���ا نگ���ه ک���ن
مصرع نخس���ت کاس���تی وزن���ی دارد .به گفت���ۀ نورمحمدی ش���عر برگرفته

ص« :78آوخ ببین که چهها به من دربهدر گذش ��ت»« .که» زائد است و

از نس���خۀ آ= آث ��ار منتشرنش ��دۀ عارف اس���ت .یکی از کارهای پس���ندیدۀ

افزودن آن لغزش گردآورندۀ دیوان بوده اس ��ت .در چاپ برلین بهدرستی

گردآورنده هم مش���خصکردن مأخذ اولیۀ اشعار با نشانههای اختصاری

چنین چاپ شده است « :آوخ ببین چهها به من دربهدر گذشت».

40

است .با مراجعه به منبع یادشده روشن میشود که لغزش از نورمحمدی

ص :82ز دس ��ت دیده به هر جا که میرود عارف

بوده؛ زیرا در آنجا 34مصرع نخس���ت بهدرس���تی چنین ضبط شده است:
نگاهی به شاه و به یاران شه کن.

در آب دی ��دۀ خود بیگـدار به آب میزند
ردیف ش���عر «میگذرد» است .باید گفت لغزشی ذهنی رخ داده است و

ص  :55ز خواب غفلت هر دیدهای که بیدار است

به جای «بیگدار میگذرد» ،چنین چاپ ش ��ده است .در چاپ برلین

41

بدیـ���ن گنـاه اگر کـور ش���د س���ـزاوار اس���ت

درست آمده است.

بیت باال هیچ اشکالی ندارد ،اما در چاپ برلین که نورمحمدی این شعر
را از آن نقل کرده ،مصرع نخس���ت چنین ضبط شده« :ز خواب غفلت هر

 . 33خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده ،به کوشش مهدی نورمحمدی ،ص .108
 .34آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی ،هادی حائری ،ص .243
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 .35دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .188
 .36آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی ،هادی حائری ،ص .226
 .37دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .189
 .38همان ،ص .208
 .39سنت و نوآوری در شعر معاصر ،قیصر امینپور ،ص .329
 .40دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .206
 .41همان ،ص .206
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نقدی بر دیوان عارف

ص« :109ذکر تس���بیح و فلفلحلحح و س���جادۀ شیخ» و« :از فلفلحلحح
اگ���ر کف به لب آری هرگ���ز» .در «فلفلحلحح» یک «ح» زائد اس���ت و در

نقدوبرریسکتاب
و لغ���زش چاپی اس ��ت .نورمحم ��دی ش ��عر را از کتاب آثار منتشرنش ��دۀ
عارف 47نقل کرده که در آنجا« ،تو» زاید نیامده است.

چاپ برلین درست چاپ شده است :فلفلحلح.42

ص :179مش ��اور ک ��ه دی ��وان بگ ��ی باش ��دش
همان ��ا س ��ر ت ��ا ب ��ه پ ��ا ش ��ا...

ص« :116وکیل و لیدر و سردس���تۀ دزد در یک روز» و« :چو افتاد به دست
تو جان خصم ،اما» .وزن مصرع نخس���ت ،یک هجا افزونی و وزن مصرع
دوم ،ی���ک هج���ا کاس���تی دارد .ب���ر پایۀ چ���اپ برلین« 43سردس���ته دزد» و
«اوفتاد» درست است.

بیت برگرفته از نسخۀ آ= آثار منتشرنشدۀ عارف است و در آنجا 48پس از
«همانا» ،بهدرستی «ز» آمده است.
ص :226از هر طرف خرامان چو کبک خوشخرام

ص« :119مف���ت دادم اجار ۀ دل او این» آش���کار اس���ت ک���ه «او» با لغزش

از ه ��ر ط ��رف ش ��تابان چ ��ون آه ��وی تت ��ار

چاپ���ی ب���ه جای «و» آمده اس���ت .این ش���عر در چاپ برلین نیس���ت و در
چاپ درودیان بهدرس���تی چنین ضبط ش���ده اس���ت« :مفت دادم اجارۀ
دل و این».

در مصرع نخست هرچند «چو» را هم میتوان به اشباع درست دانست،
بر پایۀ ضبط چاپ برلین «چون» درست است.

44

49

ص« :134س���ری که گفته شود بار دوش نبود» در وزن کاستی دارد .غزلی

ص :236ای تو چون هوشنگ و هشیار علی جان

که این مصرع از آن برگرفته شده در چاپ برلین نیست و در چاپ درودیان

گویم ��ت این نکته هوش دار علی جان

درست ضبط شده است« :سری که گفته شود نیست بار دوش نبود».

45

در چ���اپ برلی ��ن چنین اس ��ت« :ای ت ��و چون هوش ��نگ و هوش ��یار علی

ص :145میان خودکشی تن به ننگ دردادن

جان» 50.که دس� �تکم ی ��ک غلط کمت ��ر از دیوان گ ��ردآوردۀ نورمحمدی

یکی از این دو به اجبار اختیار کنم

دارد .ب���ر پای ��ۀ قانونه ��ای عروض ��ی و نی ��ز در هماهنگی با چ ��اپ برلین،

برگرفته از خاطرات عارف اس���ت که نخستینبار به کوشش نورمحمدی
چاپ شده اس���ت .در دستنوشتۀ عارف (ص  )427هم چنین است؛

«هوشیار» درست است و به جای «چون» در هر دو چاپ باید «چو» بیاید
تا وزن درست شود.

ول���ی بیهیچ گمان «و» پس از «خودکش���ی» به س���هو از قلم افتاده اس���ت

ص :268گر رود شوستر از ایران ،رود ایران بر باد (برود)

و شایس���ته بود ک���ه برای راس���تآمدن وزن و نیز معنی در کروش���ه به متن

ای جوان ��ان مگذار ی ��د که ایران ب ��رود (برود)

اضافه میشد.

به جای «برود» در مصرع نخس ��ت باید «حبیبم» بیاید .در چاپ برلین

51

ص« :151کافت���د بر روی چنگال ش���اهین پر غراب» .آش���فتگی وزن زادۀ
لغزش چاپی اس���ت .ش���عر در چاپ برلین نیست ،اما در چاپ درودیان
به شکل درست آمده است« :کافتد به روی چنگل شاهین ِپر غراب».

46

ص« :171توان کشد به زیر پر شکسته سرم» .به جای «کشد» باید «کشید»

درست چاپ شده است.
ص« :279چون نگیرم از درد ،چون ننالم؟»« .نگریم» درست است.
له ��ا هم ��ه بر ه ��م زدهای ماش ��اءاهلل
ص :290ص ��ف د 
ت ��ا ب ��ه ه ��م آن ص ��ف م ��ژگان زدهای ب ��ه ب ��ه به

باش���د .شعر از دستنویس نقل شده و به گمان بسیار زادۀ لغزش چاپی
یا بدخوانی گردآورنده و یا به احتمال ضعیف ،سهوالقلم عارف است.

مصرع نخس ��ت ،یک هجا اضافه بر وزن دارد و ش ��کل صحیح مصرع در
چاپ برلین چنین است« :صف دلها همه بر هم زده ماشاءاهلل».

52

ص :171جهان و هر چه در او هست ،بیش از آن کافتم
ز چش���م م���ردم ،افتـ���اده ب���ود از نظ���رم

ص« :329ه ��ر ملت ��ی ک ��ه در او نیس ��ت ح ��س انتق ��ام»« .در او نیس ��ت»

از دستنویس عارف نقل شده و بیگمان «پیش از آن» درست است.

نادرست است و باید مصرع را به همانسان که در خاطرات عارف آمده

ص« :173رن���ج و ع���ذاب را تو مدان تو در ش���مار عمر» .دومی���ن «تو» زاید
 .47آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی ،هادی حائری ،ص .240
 .48همان ،ص .182
 .49دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .70
 .50همان ،ص .260
 .51همان ،ص ،20بخش تصنیفها.
 .52همان ،ص .195

 .42همان ،ص.272
 .43همان ،ص.240
 .44دیوان عارف قزوینی ،به کوشش ولیاهلل درودیان ،ص .342
 .45همان ،ص .331
 .46همان ،ص .356
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نقدوبرریسکتاب
چنین اصالح کرد« :هر ملتی که نیست در او حس انتقام».

نقدی بر دیوان عارف

«افتاده است» ،ثبت کرده و میبایست به همان شکل حفظ میشد.

53

ص« :372ح���ال حرک���ت و بی���رون آمدم پی���دا کردم»« .آم���دن» صحیح
است.

ص « :364این غزل با آن طرز که من آنش ��ب خواندم حال ما را بهکلی
تغییر داده .»...در چاپ برلین« :این غزل با آن خواندن که من آنش ��ب

54

ص« :374میل دارم به تکلف و آزاد زندگی کنم»« .بیتکلیف» درست
است.

55

کردم حال ما را بهکلی تغییر داده.»...

60

ص « :365رفتن یک ساعت در عدلیۀ مرکز کافی نیست» .بر پایۀ چاپ
برلین «کافی است» درست است.
61

ص  :394ه���ر ک���هآم���د ز در پن���دارم اوس���ت

ص« :378-377ص ��ور اس ��رافیل قضی ��ه را ب ��دون اینکه لباس ��ی به آن

تش���نۀ مس���کین آب پندارد سراب
وزن شعر در هر دو مصرع مخدوش است .در چاپ برلین درست چاپ
شده است:

بپوش���اند ،ب���دون ک ��م و ز ی ��اد بیپ ��رده نوش ��ت» .در چاپ برلی ��ن« :صور
اس���رافیل قضی ��ه را ب ��دون اینکه ی ��ک لباس بپوش ��اند ،بدون ک ��م و زیاد
بیپرده نوشت».

62

ه���ر ک���ه میآم���د ز در پن���دارم اوس���ت
تش���نه مس���کین آب پن���دارد س���راب

56

ص« :396همان اوقات به خارج ش���هر رفته بود ،ولی در اطراف مأمورینی
که مواظب آمد و شد دختر باشد گماشته بود»« .باشند» صحیح است.

57

اختالف با چاپ برلین
نورمحمدی مأخذ اولیۀ اش���عار عارف را هم مشخص کرده و در بسیاری
نمونهه���ا مأخ���ذ او دی ��وان عارف چاپ برلین اس���ت که در زم���ان زندگی
ع���ارف ( )1303به کوش���ش رضازادۀ ش���فق به چاپ رس���یده اس���ت ،اما
گاه می���ان ضب���ط نورمحم���دی و ضب���ط رضازادۀ ش���فق در چ���اپ برلین

ص« :382بی ��رون آمدن دختر از خانۀ نظامالس ��لطان با رفتن به خانۀ آقا
ً
باال خان که قبال تدارک کرده بود ،یکی شد» در چاپ برلین ...« :با رفتن
ً
63
به خانه[ای] که آقا باال خان قبال تدارک کرده بود».
ص » :388آن ش ��ب ی ��ک ش ��ب تاریخ ��ی ب ��ود ک ��ه آن درخ ��ت چن ��ار
کهنس���ال روزگاردی ��ده ه ��م چنین ش ��بی در تاریخ زندگی خ ��ود به خاطر
نخواهد داشت» .بر اساس دستخط عارف در چاپ برلین« 64به خاطر
نداشت» درست است.
ص » :388مانن ��د آهه ��ای م ��ن پ ��ی در پ ��ی گاهی ه ��م با ه ��م تصادف
میکند»« .تصادف میکنند» صحیح است.

65

لغزش امالیی

اختالفهایی دیده میشود .از جمله:

نورمحمدی برخ ��ی غلطهای فاحش امالیی و  ...را تصحیح کرده برای

ص :227آم���د ب���رون ،عنان نس���یم س���حر کش���ید

نمونه «برخواس ��ته» در چاپ برلین 66را به «برخاس ��ته» (ص« ،)406درد و

پا در رکاب کرد ،به توس���ن چو شهسوار

س���ر» 67را به «دردس ��ر» (ص« ،)78سرس ��ر» 68را به «صرصر» (ص )227و

در چاپ برلین« 58چه ش���د س���وار» آمده اس���ت که ش���اید «چو شد سوار»

«غافله» 69را به «قافله» (ص )22اصالح کرده اس ��ت ،اما اش ��تباهاتی هم

مراد بوده باشد.

در تصحی���ح اغ�ل�اط از او س ��ر زده و حتی گاه متن درس ��ت پیش ��ین را به
گمان اصالح ،مغلوط س ��اخته است .برخی اغالط امالیی نیز همچنان

ص :351گرفتهنور جهانتابعلمعالمو شیخ

برجای ماندهاند .از جمله گردآورنده این بیت از چاپ برلین را:

پ���ی مباحث���ۀ بیدالی���ل افت���اده

آن فتن ��ه ک ��ه خواس ��تی و برخواس ��ت

نورمحم���دی «اس���ت» را از ردی���ف بی���ت جا انداخت���ه و در چ���اپ برلین

ردیف ش���عر چنین است« :افتاده است» 59.البته بیت یادشده در دیوان
ع ��ارف (ص  )67در غزل���ی با ردی���ف «افتاده» آمده اس���ت؛ اما عارف در
اینجا (زندگینامۀ خود) آن را هماهنگ با بیتی از شاعری دیگر با ردیف
 .53خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپنشده ،به کوشش مهدی نورمحمدی ،ص .162
 .54دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .97
 .55همان ،ص .100
 .56همان ،ص .129
 .57همان ،ص .132
 .58همان ،ص .70
 .59همان ،ص .69

143و144

ت ��ا
 .60همان ،ص .87
 .61همان ،ص .88
 .62همان ،ص .104
 .63همان ،ص .110
 .64همان ،ص .118
 .65همان ،ص .118
 .66همان ،ص .143
 .67همان ،ص .207
 .68همان ،ص .71
 .69همان ،ص .156
 .70همان ،ص .256

93

نهنش ��ینی

نشس ��تنی

نیس ��ت

70

نقدی بر دیوان عارف

به این شکل ثبت کرده:

نقدوبرریسکتاب
ج دار و مریز» که
اما نمونۀ شگفت جایی است که گردآورنده اصطالح «ک 
در چاپ برلین به همین ش ��کل درس ��ت حروفچینی شده ،به گمان
73

آن فتن���ه ک���ه خواس���تی و برخاس���ت

خود چنین «اصالح» (!) کرده است« :کجدار و مریض» (ص .)404

ت���ا ننش���انی ،نشس���تنی نیس���ت (ص)86
اما «خواس���تی» نخس���ت هم باید به «خاستی» اصالح ش���ود و «ننشانی»
نیز تصرف گردآورنده در بیت و غلط اس���ت .شکل صحیح بیت چنین
است:

حذف و افتادگی
برخ���ی س ��رودهها و یا بیتهای ��ی از ش ��عرهای عارف ک ��ه در چاپهای
پیش���ین آمدهان ��د ،ب ��ه مصلحتهای ��ی از دی ��وان گ ��ردآوردۀ نورمحمدی
حذف ش ��دهاند .از جمله غزل  14بیتی «ج ��ار و مجرور» 74،غزل  5بیتی

آن فتن���ه ک���ه خاس���تی و برخاس���ت

«حج���اب» 75،قصی ��دۀ  43بیت ��ی «س ��لیمان نظی���ف» 76،و مثن ��وی 58

نیس���ت

بیت���ی «خرنامه» ،بیتهایی از این مثنوی نیز ب ��ا اندکی اختالف با نام

ننش���ینی،

ت���ا

نشس���تنی

77

«روزنامه» در آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی 78چاپ شده است.

ص :152ط���راوش آنچ���ه ز طب���ع بلن���د کرد نکوس���ت

بیتهای حذفشده

وگرنه ای چه بس���ا طبع پس���ت موزون اس���ت

برخی بیتهای مثنوی «در س ��تایش زرتش ��ت» (ص )198افتاده است؛

«تراوش» درست است.

از جمل���ۀ این بیتها که از دیوان عارف قزوینی ،به اهتمام عبدالرحمن
سیف آزاد 79نقل میشود:

مصرع اول این بیت چاپ برلین را:
ب���ا

ک���وه

ک���وه ب���ار

ف���راغ غم���ت بک���وه

ب ��ه ز ی ��ر س ��ایۀ نام ��ش توان ��ی

71

رس ��ید از ن ��و ب ��ه دور باس ��تانی

رفت���م ،رس���ید س���یل سرش���ک از کم���ر گذش���ت

چنی���ن چاپ کرده« :ب���ا کوه کوه بار ف���راق غمت به ک���وه» (ص ،)78اما

ز هات ��ف بش ��نود ه ��ر ک ��س پیام ��ش

«بار فراق غم» نیز همچنان معنای روش���نی ندارد .ش���اید «بار فراق و غم»

چ ��و عارف ج ��ان کند قرب ��ان نامش

درست باشد.

چ ��ه پیمای ��ی ره بیگانهجو ی���ی؟
ره ��ا ک ��ن! ت ��ا ک ��ی ای ��ن بیآبرویی؟

در یک نمونه هم نورمحمدی به گمان اینکه با لغزش امالیی روبهروست،
به خطا در شعر عارف دست برده است:

ب ��ه ق ��رن بیس ��ت گ ��ر در بن ��د آی ��ی

م���را ط���راوت گل بود پی���ش از این ،زین پس

هم ��ان ب ��ه دی ��ن بهدین ��ان گرای ��ی

چرا بمانم از این بیش و

خویش خوار کنم (ص)145

واپسین بیت ،در دستنویس عارف (ص  )433چنین آمده که درست

در دستنوش���تۀ ع���ارف (ص « ،)427خار» آمده و در تناس���ب با «گل»،
همین ضبط پس���ندیده و درست اس���ت و به «خوار» که معنی استعاری
«خار» در این بیت هم هست ،ایهام تبادر دارد.
72
«ظل س���لطان»
در بیت زیر هم به همانس���ان که در چاپ برلین آمدهِ ،

نیز همین است:
به قرن بیست گر در بند دینی
از ص :214
اگر شعر ش ��اعر چو طبعش گداست

درس���ت اس���ت و «ظلالس���لطان» در وزن نمیگنجد ،اما نورمحمدی به

نه من ش ��اعرم ،شعر حق شماست

گمان خود شعر را بدینگونه اصالح و در واقع مغلوط کرده است:
والی حس���نش
خراب���ی آن چ���ه ب���ه دل ک���رد ِ

همان به دین بهدینان گزینی

ب���ه اصفهان نت���وان گفت

ظلالسلطان کرد (ص)77

گفتن���ی اس���ت عارف «قوامالس���لطنه» را ه���م به همین ش���یوه در دو بیت
«قوام سلطنت» (ص 90و  )117خوانده است.
ِ
 .71همان ،ص .207
 .72همان ،ص .212
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 .73همان ،ص .141
 .74همان ،ص  228ـ .230
 .75همان ،ص .234
 .76همان ،ص  246ـ .251
 .77همان ،ص  251ـ .256
 .78آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی ،هادی حائری ،ص  199ـ .201
 .79کلیات دیوان عارف ،به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد ،ص.530
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از ص :237

نقدی بر دیوان عارف

نکتههای ویرایشی و نگارشی
ت���ا ب���ود  ...ب���ار دوش ،گروه���ی

یکی دیگر از کارهای پس ��ندیدۀ گردآورنده در دیوان عارف این است که

س���ور چرانن���د و خر س���وار علی جان

او کوشیده نشانهها و نکتههای ویرایشی و نگارشی امروزی را هم در متن

همچنی���ن بیتی از غزل «مراد دل» ص 80،31بیتی از تصنیف ص،290

81

و بیتی از تصنیف ص 82،293حذف شده است.

ب���هکار گیرد و قواعد فص ��ل و وصل و فاصلهگ ��ذار ی (نیمفاصله ،فاصلۀ
کام���ل) را در حروفچینی رعای ��ت کند .در این زمینه برخی کاس ��تیها
و لغزشه���ا هم در کار ایش ��ان دیده میش ��ود که به نمونهای چند اش ��اره

نورمحمدی گاه واژهای را از متن ،به ویژه در بخش منثور دیوان ،از نوشتۀ
ع���ارف ج���ا انداخته اس���ت؛ ب���رای نمونه واژۀ «ش���وم» از ای���ن جمله (ص
« :)360چندین مرتبه از روی بیاختیاری حرکتی کردم که با طرف خود
طرفیتکرده شوم ،به کار خاتمه داده» 83.و بخشهای خطکشیدهشده
در ای���ن جمل���ه« :بعضیها اگر رگ ملیت در بدنش���ان بود ابق���ا به مرد نود
ساله و بچۀ نه ماهۀ قجر از زن و مرد بزرگ و کوچک وقتی که نمیکرد آن
وقت تازه تالفی آیینهخانۀ هفت دس���ت نمکدان اصفهان را نکرده بود تا
چه رسد به اینکه ( 84.»...ص )407-406چند نمونۀ دیگر:
ص « :121مگ���وی کش���ور ج���م ،ج���م چ���ه کاره ب���ود ،چه ک���رد» .در چاپ
برلین ...« :85جم چه کاره بود و چه کرد».
ص  :386جملهای آمده که قید «ننگین» از آن افتاده و در دستنوشتۀ
ع���ارف در چ���اپ برلین چنین اس���ت« :دورۀ ننگین قاجاری���ه فوقالعاده

میکنیم:
ص« :66س���وی س ��با وز کف داد امتی ��از آمد» .با این ضب ��ط مصرع دارای
تس���کین عروضی اس ��ت ،اما اگر مصرع را چنین بخوانیم تس ��کین از میان
برمیخیزد  :س ��وی س ��با و ز کف داد امتی ��از آمد .در چ ��اپ برلین هم به
96

شکل اخیر آمده است .پس شکل ضبطشده (وز) لغزش گردآورنده است.
ص« :79در حس ��ن تو انگش� �تنما هس ��تی ولیک ��ن»«َ .ولیک ��ن» در وزن
نمیگنج���د ،ام ��ا ا گ ��ر «و» را ج ��دا از «لیک ��ن» بیاور ی ��م (هس ��تی و لیکن:
هس +تیُ +ی +لی +کن) وزن راس ��ت خواهد آمد .در چاپ برلین 97و
درودیان 98هم این فاصله بهدرستی رعایت شده است.
ص :158دیگر به چشم خویش نیام مطمئن ،از آنک
از سرّ ،
سر نهان دل

برداشت پرده

سر ّ
سر
ویرگول زاید اس ��ت و مصرع را باید چنین خواند« :برداشت پرده از ِ

شکستهاش کرده».

86

ص  :387واژۀ «په���ن» از ای���ن جمل���ه افتاده« :بس���اط ش���ب په���ن و دور
نشاط تجدید شد».

87

نمونههای���ی هم هس���ت که جمله ی���ا جملههایی افتاده ی���ا به مصلحت
ح���ذف ش���ده که م���ا در اینجا برای کوتاهترش���دن س���خن ،تنه���ا به برخی
شماره صفحهها اشاره میکنیم( :ص( 88،)24ص( 89،)362ص-369

نهان دل» .در چاپ درودیان درست ضبط شده و به جای «برداشت»
99

هم «بدرید» آمده است.
ص « :256عارف و عامی س ��ر مینشس ��تند» .فاصلهگذاری نادرس ��ت،
س���خن عارف را بیمعنی س ��اخته اس ��ت« .س ��ر می نشس ��تند» درس ��ت
است.

***

( 90،)370ص( 91،)382ص( 92،)392ص( 93،)394ص( 94،)398ص
.)406

95

ش���اعران گاه ناچار میشوند برای راستآمدن وزن شعر ،حرف ساکنی را
متحرک یا حرف متحرکی را س ��اکن کنند .در این نمونهها ،نشانهگذاری

 .80دیوان عارف قزوینی ،به کوشش رضازادۀ شفق ،ص .165
 .81همان ،ص .195
 .82همان ،ص  ،44بخش تصنیفها.
 .83همان ،ص .83
 .84همان ،ص .143
 .85همان ،ص .242
 .86همان ،ص .115
 .87همان ،ص .118
 .88همان ،ص .154
 .89همان ،ص  86ـ .87
 .90همان ،ص  94ـ .95
 .91همان ،ص .110
 .92همان ،ص .127
 .93همان ،ص  128ـ .129
 .94همان ،ص .134
 .95همان ،ص .144

ی���ا برگزیدن رس� �مالخط و ی ��ژه میتوان ��د کار یافت ��ن وزن و خواندن ش ��عر را
آسانتر کند .برای نمونه میبایست در مصرع «بگو به شیخ هر آنچه از تو
بر مس���لمانی» (ص )94به جای «آنچه»« ،آنچ» و در مصرع «به نام آن که
اوستایش کتاب است» (ص « )198آنک» یا «کاوستایش» ضبط میشد.
در ش���عرهای زیر هم بهتر بود نشانۀ سکون در جاهایی که ما قرار دادهایم
ْ
مینشس���ت« :گر قبالۀ ّ
جنت پیش ��کش کنی ،ندهم» (ص« ، )54عارف
ْ
چه شد که ْ
سید ضیاء آنچه را که دل» (ص« ،)91پس از شهادت کلنل
 .96همان ،ص .192
 .97همان ،ص .206
 .98دیوان عارف قزوینی ،به کوشش ولیاهلل درودیان ،ص .247
 .99همان ،ص .348
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گمان مبر عارف» (ص )117و ْ
«دهنه ،پاالنی و جلی دارد» (ص.)163
از پربس���امدترین سا کنکردنها ،س���ا کنکردن صامت میانجی «ی» پس

نقدوبرریسکتاب
کتابنامه

 .1آتش ��کدۀ آذر؛ لطفعل ��ی بی ��ک آذر بیگدل ��ی؛ ب ��ا مقدم���ه و فهرس���ت و تعلیق���ات
سیدجعفر شهیدی؛ تهران :موسسۀ نشر کتاب.1337 ،

از واژههایی است که با های ناملفوظ پایان میپذیرند« :کهاش زآتشکدۀ

ف قزوینی شاعر مل 
 .2آثار منتشر نشدۀ عار 
ی ایران؛ هادی حائری؛ تهران :جاویدان،
.1372

خلدآشیان دارم» (ص )127و «نمود از جان به نامۀ بانوانش» (ص.)167

.3تذکرۀ تحفۀ س ��امی؛ س ��ام می ��رزا صفوی؛ به کوش ��ش احمد مدقق ی���زدی ،یزد:
سامی.1389 ،

زردش���ت در ای���ن دودم���ان دارم» (ص« ،)126عقی���دۀ پا ک آن شاهنش���ه
بهتر بود برای آسانیابترشدن وزن شعر ،چنین نمونههایی را بدینسان
حروفچینی میکردند« :ه ْ
ي».

.4تذکرۀ نصرآبادی؛ ج .1محمدطاهر نصرآبادی؛ تصحیح و تحش���یۀ محس���ن ناجی
نصرآبادی؛ تهران :اساطیر.1378 ،

***

.5تصنیفها 
ف قزوینی؛ ارش ��د تهماس���بی .ته���ران :ماهور،
ی عارف؛ ابوالقاس ��م عار 
.1375

نکتۀ دیگر برگزیدن روش یکس���ان در نگارش اس���ت ک���ه گردآورنده به آن
پایبند نبوده است .برای نمونه در دو بیت پیاپی «که او» (که به پاس وزن
«کو» خوانده میشود) ،یک بار به گونۀ «کو» و یک بار «کاو» آمده است:
هرگ���ز نمی���رد آن پ���دری ک���و ت���و پروری���د

 .6خاط ��رات ع ��ارفقزوین ��ی ب ��ه هم ��راه اش ��عار چاپ نش ��ده؛ ب���ه کوش���ش مهدی
نورمحمدی؛ تهران :سخن.1388 ،
« .7خاطرهای از عارف قزوینی»؛ ابراهیم صفایی؛ ارمغان ،دورۀ  ،42ش ،11بهمن و
اسفند :ص. 1352 ،750-747
« .8در نگارستان رسام ارژنگی»؛ اسماعیل جمشیدی؛ بخارا ،س ،15ش ،88-87
خرداد ـ شهریور .ص .1391 ،361-343

وآن م���ادری ک���ه چ���ون ت���و پس���ر زاد  ،زن���ده باد

 .9دی ��وان حافظ؛ ج .1ب ��ه تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانل���ری؛ تهران :خوارزمی،
.1362

دلخ���وش نیام ز خضر که خ���ورد آب زندگی
آن کاو به خضر آب بقا داد زنده باد (ص)38
ام���ا بدتر از آن این اس���ت که در جایی که میبایس���ت «ک���و» یا «کاو» ثبت
شود« ،که او» آمده که با وزن شعر ناسازگار است:

 .10دی ��وان رضیالدی ��ن آرتیمان ��ی؛ به کوش ��ش علی الوندی (س���الک تویس���رکانی)؛
تهران :نخل دانش.1387 ،

 .11دیوان عار 
ف قزوینی؛ به کوشش رضازادۀ شفق؛ برلین :بینا.1303 ،
ف قزوینی؛ به کوش ��ش ول� �یاهلل درودی ��ان؛ تهران :ص���دای معاصر،
.12دی ��وان ع ��ار 
.1384

آن ک���ه او خی���ال در عقب���ش درب���هدر دوی���د

.13دیوان عار 
ف قزوینی؛ به کوشش مهدی نورمحمدی .تهران :سخن.1389 ،

او را چنان ببینم و صرف نظر کنم (ص)332

 .14دی ��وان فروغی بس ��طامی؛ ب ��ه کوش ��ش حمیدرض ��ا قلیچخانی ،ته���ران :روزنه،
.1376
ن مظاهر
ع و تدوی 
م و جم 
ح و تنظی 
 .15دیوان نظیری نیش ��ابوری؛ با مقابل ه و تصحی 
مصفا؛ تهران :زوار.1340 ،
 .16س ��نت و نوآوری در ش ��عر معاصر؛ قیصر امینپور؛ تهران :شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی.1383 ،
« .17ع ��ارف قزوین ��ی»؛ عبدالعل ��ی دس� �تغیب؛ پیام نوین ،س���ال س���وم  ،دی ماه ،
شمارۀ ( 4پیاپی  :)28ص.1339 ،19-1
 .18غزلهای س ��عدی؛ مصلح بن عبداهلل س ��عدی؛ تصحیح و توضیح غالمحس���ین
یوسفی؛ تهران :سخن.1385 ،
 .19غزلی ��ات ش ��مس تبری ��ز؛ ج .2جاللالدین محمد ب ��ن محمد مول���وی؛ مقدمه،
گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.1387 ،

 .20کلی ��ات دیوان ع ��ار 
ف قزوینی؛ به اهتمام عبدالرحمن س���یف آزاد ،تهران :بینا،
.1327
 .21کلی ��ات ش ��مس تبری ��زی؛ ج .8جاللالدی ��ن محم ��د ب���ن محم���د مول���وی؛ ب���ا
تصحیحات و حواشی بدیعالزمان فروزانفر؛ تهران :امیرکبیر.1378 ،
 .22مثنوی معنوی؛ ج .1جاللالدین محمد بن محمد مولوی؛ به تصحیح رینولد.
ا .نیکلسون؛ به اهتمام نصراهلل پورجوادی؛ تهران :امیرکبیر.1363 ،
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