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This is not a Mansion, It Has Been 
Destroyed
By: Sa›id Poor Azimi
Abstract: Ᾱref Qazvini›s poems, 
tasnifs, notes, and letters have had 
many readers since Constitutional Era; 
however, during his life time, and es-
pecially after his death, his published 
works were disorganized, misrep-
resented, distorted, and even lacked 
some parts. This was mostly done in-
tentionally due to several reasons such 
as removing his caustic comments, 
censoring his attacks on two branches 
of religious and political tyranny as 
well as on his contemporary fellows, 
his publishers› ideological differences, 
and sometimes the inability to read his 
manuscripts which has made his writ-
ings so distorted and meaningless. 
In recent years, two collections of 
Ᾱref›s correspondences with his 
friends titled Ᾱref-e Qazvini›s Letters 
(Negāh Publication, 1391; and Hermes 
publication, 1396). A thorough ex-
amination of the texts of these books 
and comparing them with Ᾱref›s 
manuscripts or the original sources has 
revealed many errors in these publi-
cations, the deliberate and ideological 
elimination of some parts of his letters 
by Negāh publication, and the signifi-
cant errors made by Hermes Publica-
tion in Ᾱref›s new-found letters. 
Key words: Ᾱref Qazvini, Ᾱref Qaz-
vini›s correspondence, Ᾱrefnāme-ye 
Hezār.

وها ! هذه ليست عمارة، لقد دّمر
يين دراسة نقدّية لطبعتني من رسائل العارف القزو

ورســائل  وخواطــر  وأناشــيد  أشــعار  حتظــى  اخلالصــة: 
يــين باســتقباٍل واســع مــن القــّراء من عهد  العــارف القزو
ّية وحّت اليــوم. إاّل أّن نتاجاته تعّرضت  الثــورة الدســتور
 بعــد مماتــه  - إىل الكثيــر مــن 

ً
-  يف حياتــه وخصوصــا

يف، بل حّت  االضطراب واالشــتباهات واحلذف والتحر
كثرها إّما بنّية التخفيف من غلواء  يــر واليت حصل أ التزو
عباراتــه، أو حلــذف انتقاداتــه وهجماتــه الالذعــة عــى 
يعة  االســتبداَدين الديين والســيايس وعى أوصياء الشــر
بــاب السياســة وعاّمــة أهــل عصــره، أو تعود أســبابه  وأر
إىل تفــاوت عقائد ناشــري آثــاره مع عقائــده وأفكاره، أو 
 إىل ما قد يكون 

ً
يــرات املصلحّية، مضافــا ملختلــف التبر

 مــن العجــز عن قــراءة بعــض خمطوطاتــه اليت قد 
ً
ناشــئا

يش واخللّو من املعىن يف بعض عباراهتا إىل  يصل التشو
الدفع بآثاره حنو ساحل اهلذيان.

وقــد صدرت يف الســنوات األخيرة طبعتــان ملجموعَتني 
من مكاتبات العارف مع أصدقائه حتت عنواٍن واحد هو 
يين(،  يىن )= رســائل العــارف القزو نامه هــاى عارف قزو
إحدامها يف السنة 1391 الشمسّية عن انتشارات نگاه، 

والثانية عام 1396 الشمسّية عن انتشارات هرمس.
وتشــير املالحظــة الدقيقــة لنصــوص هــذه الرســائل مــع 
وجــود  إىل  األصلّيــة  املصــادر  أو  العــارف  خمطوطــات 
يقها إىل هذين الكتاَبني،  األخطاء الكثيرة اليت شّقت طر
باحلــذف  نــگاه  انتشــارات  طبعــة  امتيــاز  إىل   

ً
مضافــا

، وامتياز طبعة نشــر هرمس 
ً
العمدّي املقصود إيديولوجّيا

.
ً
باألخطاء الواضحة يف الرسائل املكتشفة حديثا

يــين، نامه هاى عارف  املفــردات األساســّية: العارف القزو
يــين(، عارف نامــه هزار  يــىن )= رســائل العــارف القزو قزو
يــين تأليــف حمّمــد رضــا َهــزار  )= موســوعة العــارف القزو

شيرازي(.

چکیــده: شــعرها و تصنیف هــا و یادداشــت ها و نامه هــای 
امــروز  خواننــدگان  تــا  مشــروطه  روزگار  از  قزوینــی  عــارف 
ُپرشــمار داشــته اســت؛ امــا آثــار او در دوران زندگــی  و به ویــژه 
ــا انبوهــی از آشــفتگی و نادرســتی و حــذف  پــس از مرگــش ب
کــه اغلــب یــا بــه قصــِد  و تحریــف و حتــی جعــل  منتشــر شــد 
کالمــش یــا بــرای زدودن انتقادهــا و حمله هــای  گرفتــن زهــر 
گزنــدۀ او بــه دو شــعبۀ اســتبداد دینــی و سیاســی و متولیــان 
شــریعت و اربابــان سیاســت و ســایر هم عصرانــش بــود، یــا 
معلــول تمایزهــای ایدئولوژیــک منتشــرکنندگان آثــارش بــا 
افــکار او و هرگونــه مصلحت اندیشــِی دیگــر، و در پــاره ای 
مــوارد نیــز بــه ســبب ناتوانــی در خوانــدن دست نوشــته های 
ــه  ــه ب ک ــرده  ک ــا  ــان و بی معن ــان پریش گاه چن ــارش را  ــه آث ک او 

هذیــان پهلــو می زنــد. 

بــا  عــارف  مکاتبــات  از  مجموعــه  دو  اخیــر  ســال های  در 
قزوینــی  عــارف  نامه هــای  واحــِد  عنــواِن  بــا  دوســتانش 
)انتشــارات نــگاه، 1391 و انتشــارات هرمــس، 1396( منتشــر 
شــد. بررســی دقیــق متــن نامه هــا بــا دست نوشــته های عــارف 
کــردِن خطاهــای فــراواِن  و یــا مآخــذ اصلــی، افــزون بــر آشــکار 
کتــاب، حذف هــای مصلحت اندیشــانه  راه یافتــه در هــر دو 
و ایدئولوژیــک چــاپ انتشــارات نــگاه و خطاهــای چشــمگیر 
نامه هــای نویافتــۀ چــاپ نشــر هرمــس و ســایر منابــع را نشــان 

می دهــد.

عــارف  نامه هــای  قزوینــی،  عــارف  کلیــدی:  واژه هــای 
هــزار. عارفنامــۀ  قزوینــی، 

 این عمارت نیست؛ 
کرده  اند ویران 
)نقِد دو چاپ از  نامه های عارف قزوینی(
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1. مقدمه: انتشار مکتوبات عارف از آغاز تا امروز 
مردادمــاه ســال 1314 محمدرضا َهزار شــیرازی مجموعه ای از بیســت و هفــت نامۀ عارف 

کــه خود به او نوشــته بود بــه همراه چند شــعر منتشرنشــدۀ عارف و  ینــی را بــا نامه هایــی  قزو

کرد. پیشــتر  مطالبــی دیگــر با عنوان عارفنامۀ َهزار و با شــمارگانی محدود در شــیراز منتشــر 

ســه نامــه از عــارف در دیوان او1 )صــص 142-145، صــص 219-221، صــص 266-260( 

یــخ حیات عارف  طبــع شــده بود. در نخســتین چاپ دیــوان عارف به جــز پاره هایی از »تار

بــه قلــم خودش« )صص 114-125( دست نوشــتۀ هیچ یک از شــعرها و نامه هــای عارف را 

گراور نشد. نمی بینیم؛ همچنان که در عارفنامۀ هزار نیز هیچ دست نوشته ای از عارف 

ینی2 دوازده نامه از عارف  مهرماه سال 1327 عبدالرحمان سیف آزاد در  کلّیات عارف قزو

کــرد. از ایــن دوازده نامــه، ســه نامه )صــص 163-170، صــص 263-265، صص  منتشــر 

309-316( پیشــتر در دیــوان عــارف و چهــار نامــه )صــص 441-455، صــص 500-491، 

صص 539-540، صص 541-543( در عارفنامۀ هزار )صص 17-42، صص 65-48، 

صــص 211-215، صص 185 -190( منتشــر شــده بود و دست نوشــتۀ پنــج نامۀ دیگر )ص 

456، صص 469-471، ص 472، ص 502، ص 532( منتشرناشده بود. اما نامۀ عارف 

که بخش نخستش احتمااًل به  که در صفحۀ 504 آمده ادامۀ نامه ای است  به علی بیرنگ 

دلیل سهل انگاری جا افتاده و در چاپ بعدی دیوان عارف منتشر شده است.

ینی3 را با افــزودن مطالبی   فروردین مــاه 1337 عبدالرحمــان ســیف آزاد  کلّیات عــارف قزو

که عالوه بر دوازده نامۀ یاد شــده )صص 161-168، صص 257-259، صص  کرد  منتشــر 

 ،461-447 صــص   ،326 ص   ،325 ص   ،324-322 صــص   ،320 ص   ،317-308

صــص 465-474، ص 493، صــص 527-528، صــص 529-532( بخــش نخســت 

نامــۀ عــارف بــه علــی بیرنگ )صــص 536-537( را نیــز در بــر دارد که ادامه اش به اشــتباه 

به عنوان نامه ای مجّزا در صفحۀ 319 آمده است.

ینی4 همان سیزده نامۀ پیشین بازچاپ شد. )صص  کلّیات عارف قزو در ششمین چاپ  

160-167، صــص 255-257، 304-313، ص 316، صــص 318-320، ص 321، ص 

322، صــص 441-455، صص 459-468، ص 485، صص 518-519، صص 520-

523(. نامۀ صفحات 527-528 نیز بخش نخست نامۀ ص 315 است.

بهــار 1364 ســیدهادی حائــری )کوروش( در کتاب عارف شــاعر ملی ایــران همۀ نامه های 

کــرد. )صص  منتشرشــده در چاپ هــای مختلــف دیــوان عــارف را بــا حذف هایی بازطبع 

کوشش صادق رضازاده شفق، برلین، چاپخانۀ مشرقی، 1303. ینی، به  1. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزو
ینی، به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، تهران، چاپخانۀ تابان، 1327. 2. کلّیات دیوان عارف قزو

ینی، به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، تهران، چاپخانۀ تابان، 1337. 3.  کلّیات دیوان عارف قزو
ینی، به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر، 1356. 4. دیوان عارف قزو

نامه های عارف قزوینی، به کوشش مهدی 
نورمحمدی، تهران، نگاه، 1391.

نامه های عارف قزوینی، به کوشش مهدی 
به خیال، تهران، هرمس، 1396.
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نیی ندرک ننایو  ننسیمیتنامع نیا 

160-167، صــص 304-313، ص 316، صــص 318-320، ص 321، ص 322، صــص 441-455، صــص 459-

468، ص 485، صــص 518-521، صــص 525-526( حائــری بخــش نخســت نامــۀ صفحــات 525-526 )نامــۀ 

گردم سعدی می گوید...«( را به دلیل اینکه عارف  صص 255-257 چاپ ششم دیوان عارف با این آغاز: »تصدقت 

کرده و مطالبی با این عنوان ها  که مردم مزارش را تقدیس می کنند حذف  از یکی از دوســتاِن باده گســارش یاد می کند 

گفت«، »عارف و قیام خراسان«، »نظر عارف دربارۀ خیابانی و مخبرالسلطنه« )صص  کلنل چه  آورده: »عارف دربارۀ 

253-257(. حائری همچنین نامۀ عارف به هزار دربارۀ رضاشــاه را حذف کرده اســت. حائری در این کتاب هشــت 

که در چاپ های قبلی دیوان نیامده اســت« آورده. از این هشــت نامه  نامه  را در بخشــی با عنوان »نامه هایی از عارف 

پنج نامه )صص 530-537، صص 538-542، صص 542-549، صص 550-556، صص 556-563( پیشتر 

در عارفنامۀ هزار منتشــر شــده بود )صص 130-148، صص 150-160، 74-89، صص 99-112، صص 195-216(؛ 

کرده اســت. ســه نامۀ  اما حائری هیچ اشــاره ای به منبع نامه ها نکرده و نامۀ نخســت به رضازاده شــفق را نیز سانســور 

دیگر به زنددخت شیرازی نیز برای نخستین بار منتشر شد. )صص 563- 567، صص 571-567، 574-572(.

که از عارف در این  کرد: »نامه هایی را  سال 1372 حائری در آثارمنتشر نشدۀ عارف دوازده نامه را با این توضیح منتشر 

کلّیات منتشرشــده اش طبع نشــده اســت.« هشــت نامۀ  گون دیوان او و  گونا بخش آورده ایم در هیچ یک از چاپ های 

عارف به غفاری فرخان )صص 269-271، ص 272، ص 273، صص 273-274، ص 274، ص 275، ص 276، 

صــص 276-277( و یــک نامــه به عادل خلعتبری )صص 256-258(  در عارفنامــۀ هزار )صص 168-173، صص 

174-176، صــص 176-177، صص 177-179، ص 179، صص 180-181، صص 181-182، صص 185-183، 

کتاب عارف و ایرج5 )صص 29- صص 223-227( چاپ شــده بود. نامه به حســن فروتن تبریزی )ص 278( نیز در 

کــرد. دو نامۀ عارف به زنددخت  30( چــاپ شــده بــود. حائری این نامه را نیز با حذف ها و دخل و تصرف هایی منتشــر 

شــیرازی )صص 259-265 و صص 266-268( برای نخســتین بار در این کتاب منتشــر شــد. نگارنده عقیده دارد به 

احتمال فراوان هر پنج نامه به زنددخت برساختۀ حائری است و در مقاله ای دیگر به این موضوع پرداخته.

*
ینی به کوشــش مهدی نورمحمدی6 شــامل پنجاه و چهار نامه از دوازده ســاِل پایانی زندگی عارف  نامه های عارف قزو
ینی به کوشــش مهــدی به خیال،7 دربردارندۀ شــصت و ُنه  یعنــی ســال های 1301 تــا 1312 اســت و نامه های عارف قزو

نامه. 

نامه های شمارۀ 1 و 2 و 4 و 7 و 8 و 10 و 16 و 19 و 59 و 62 و 66 و 67 و 68 و 69 چاِپ هرمس در چاپ نگاه نیامده 

است. از این چهارده نامه هشت نامه )شماره های 1 و 10 و 16 و 19 و 62 و 66 و 67 و 69( در مجموعه های شخصی 

بوده و برای نخســتین بار منتشــر شــده اند. نامه های شــماره های 2 و 4 نیز پیشــتر در دیوان عارف )به کوشــش رضازاده 

ینی )به اهتمام ســیف آزاد، صص 304-313( منتشــر شــده اند. تصویر  شــفق، صــص 219-221( و کلیــات عارف قزو

دست نوشــتۀ نامۀ شــمارۀ 59 در ســال 1326 در کتاب هزار بیشــۀ محمدعلی جمال زاده منتشر شده بود. نامۀ شمارۀ 

68 )کــه نگارنــده آن را یافــت( در روزنامــۀ شــفق ســرخ )شــنبه 12 حــوت 1302، شــمارۀ 93، ص 2( طبع شــده بود. اما 

متن شــمارۀ 7 همان طور که پرویز اذکایی نوشــته مقاله اســت و نامه نیســت و به گمان من هم مقاله ای بوده که عارف 

به درخواســت فریدالدولۀ گلگون، مدیر روزنامۀ  گلگلون، نوشــته اســت )ســال اول، شــمارۀ 3، پنج شنبه 23 فروردین 

که ایرج افشــار در کتاب نامه هــای تهران آورد به گمان نگارنده نامه نیســت و  1307، صــص 1-4(. نامــۀ شــمارۀ 8 نیز 

یادداشت عارف بر شعرش در وروِد  سیدحسن تقی زاده به همدان است. 

5. عارف و ایرج، نصرت اهلل فتحی، تهران، چاپ پخش، 1333.
ینی، به کوشش مهدی نورمحمدی، تهران، نگاه، 1391. 6. نامه های عارف قزو
ینی، به کوشش مهدی به خیال، تهران، هرمس، 1396. 7. نامه های عارف قزو
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نامۀ شــمارۀ 50 )ص 178( نیز به اشــتباه نامه ای مســتقل شــمرده شــده و ادامۀ نامۀ شــمارۀ 6 )ص 41( اســت. پیشــتر 

گانه طبع  که یکی از نامه های عارف به علی بیرنگ بر اثر ســهل انگاری ســیف آزاد به صورت دو نامۀ جدا کردیم  اشــاره 

شده و سرچشمۀ این خطا شده است؛ بنابراین، چاپ هرمس دارای شصت و شش نامه است نه شصت و ُنه نامه.

کتاب  طبقه بندی خطاهای دو 
کرد: کتاب را می توان در سه عنوان طبقه بندی  2. خطاها و لغزش های هر دو 

1. بدخوانی

2. افتادگی 

3. حذف  

2-1-1. بدخوانی ها در چاپ انتشارات نگاه
)در سراســر ایــن مقالــه شــمارۀ نخســت، صفحــه و عدد داخل قالب شــمارۀ ســطر اســت. صورت صحیــح کلمات و 

عبارات و جمله ها پس از عالمت فلش »⟵ « آمده است(.

* 14، ]10[: نمی توان از این بیشــتر  ⟵  از این بیشــتر نمی توان. )در چاپ ســیف آزاد آمده »نمی توان از این بیشــتر«؛ اما 

کرده است! گراف بعد از این را حذف  سیف آزاد یک پارا

*  14، ]10[: بعضی  ⟵  بعضی ها.

*  15، ]10[: میکروب  ⟵  مکروب.

کوشــیده اند نثر عارف را اصالح  که  کرد. )از مواردی اســت  کرد  ⟵  نخواهد حســاب  *  15، ]13[: حســاب نخواهد 

کنند. در چاپ سیف آزاد )از سال 1327( به همین صورِت تغییریافته آمده است.

*  16، ]3[: نوشتنش )مطابق چاپ سیف آزاد(  ⟵  نوشتن )مطابق چاپ برلین(.

*  17، ]14[: یکی دو شــب  ⟵  یک دو شــب. )نمونه های دیگر از نثر عارف: »یک دو  صفحۀ دیگر در این موضوع«، 

که تمامش پیچ  »یک دو  ساعت از روز باال آمده«، »یک دو  سطری به نجارزاده نوشتم«، »آن  هم یک دو فرسخی است 

که در مجلۀ ارمغان )دورۀ چهل و ششــم، شــهریور 1356،  دارد«، »به بروجرد رفته یک دو شــب باشــیم .« در اصل نامه 

شمارۀ 6، صص 343-347( چاپ شده »یک« است.

کرده بودید. کرده اید  ⟵  ثابت  *  18، ]20[: ثابت 

که نیستید نه حس. که نه ترس ⟵  مهدی خان  که نیستید  *  18، ]22[: مهدی خان 

*  20، ]15[: نه تیره روزی  ⟵  به تیره روزی.

*  22، ]2[: تصدیق دوست  ⟵  تصّدق دوست.

*  23، ]9[: مهدی قلی خان و نصرالدوله  ⟵  مهدی علی خان و نصر الدوله. 

گردک است. گنبدان بر  کودک است.  ⟵   گنبدان بر   :]13[ ،23  *

گرفته و می سوزم. گرفته و می شورم.  ⟵  آتش  *  23، ]24[: آتش 

*  23، ]26[: دیدم همه چیز به من برمی خورد.  ⟵  دیدم به همه چیِز من برمی خورد.

*  25، ]9[: حسین آقا  ⟵  آقا حسین.

*  26، ]5[: از عهدۀ من خارج است.  ⟵  از عهدۀ بنده خارج است.



سال یس ُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد581801398

نیی ندرک ننایو  ننسیمیتنامع نیا 

گر  گر المــده درمانم علی ُدر  ⟵  دکتر َدن هیچ َمِنم  چون فایده ُیخ / ا *  27، ]9[: دکتــر َدن هیــچ همچــون فایده ُیخ / ا

َسْمَده درمانم علی ُدر. 
ْ
ُال

*  31، ]1[: با اینکه دستم به نوشتن قادر نیست.  ⟵  با اینکه دستم قادر به نوشتن نیست.

*  32، ]1[: در شهر رسید  ⟵  از شهر رسید.

کاغذ بشوم. کاغذ نشوم.  ⟵  موفق به نوشتن این  *  32، ]17[: موفق به نوشتن این 

*  33، ]2[: تا آخرین نفس  ⟵  تا نفس آخر.

*  33، ]11[: وقتی در روز عاشورا  ⟵  حتی در روز عاشورا.

*  33، ]16[: چه دستوری خواهد داد  ⟵  چه دستوری خواهند داد.

یش  ⟵  ابروَاش. *  34، ]1[: ابرو

*  34، ]2[: این حکم  ⟵  آن حکم.

*  35، ]4[: همدان در مقابل  ⟵  همدان از مقابل.

*  35، ]5[: دو خانوادۀ رعیت  ⟵  دو خانوار رعیت.

*  35، ]12[: به آن میز و صندلی  ⟵  با آن میز و صندلی.

که آن مختصر  ⟵  بنویسید و آن مختصر. *  35، ]17[: بنویسید 

*  35، ]18[: نوشته شود چند صفحه هم  ⟵  نوشته شود صد صفحه هم.

گذاشته. گذاشته  ⟵  اولی به زمین  *  35، ]20[: اولی بر زمین 

کنــم  ⟵  تحت عنــوان*  مخصوصی عریضه  کلمــه ناخوانــا( عرض  *  36، ]3[: تحــت عنــوان مخصــوص... )یــک 

کنم. عرض 

کرده برمی گردیم به اولی.  *  36، ]3 و 4[: حاال... بر دل زده برمی گردیم به اولی  ⟵  حاال وسطی را ول 

*   36، ]7[: یا چون پسر او هم پا بر همه عالم زن  ⟵  یا چون پسر ادهم پا بر همه عالم زن.

*  36، ]11[: من نداشتم  ⟵  من نمی نوشتم.

*  36، ]14[: بر فرض اینکه انسان را هم بداخالق  ⟵  بر فرض اینکه انسان را بداخالق.

که می بینید. که می بینید  ⟵  این هم  *  36، ]23[: همین هم 

*  37، ]5[: عهده دار شده  ⟵  عهده دار شدم.

*  52، ]6[: برای خودم  ⟵  برای خود.

یاد. یاد  ⟵  بعد از فکر ز *  57، ]3[: بعد از تفکر ز

*  63، ]19[: پاره ای از اشعار آن  ⟵  پاره ای اشعار آن.

که. که  ⟵  در صدد این برآمده  *  65، ]17[: در صدد این برآمدند 

*  66، ]15[: پس از یکی دو ماه  ⟵  پس از یک دو ماه.

کرات ایشان مطلع نشدم. کرات ایشان مطلع شدم  ⟵  از مذا *  66، ]19[: از مذا

*  69، ]10[: بهانه دارد یا نه  ⟵  بهانه ای دارد یا نه.

کوکی8 نوشته شده. *  76، ]6[: با منتها درجۀ زیرکی نوشته شده  ⟵  با منتها درجۀ 

8. خشم و آزردگی.
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*  78، ]5[: این و آن بپردازم  ⟵  این آن9 بپردازم.

*  78، ]19[: خیال پژمان من  ⟵  خیال پریشان من.

*  84، ]1[: می دانستم  ⟵  می دانم.

*  86، ]4[: و دلتنگ از خود شدم  ⟵  و دلتنگ از خودم شدم.

*  87، ]9[: تجدید دلتنگی شد  ⟵  تجدید دلتنگی شده.

که تصور نکند. که تصور نکنند  ⟵    :]15[ ،87  *

کرده. گردد  ⟵  به دوستان صمیمی  *  89، ]7[: به دوستان صمیمی 

*  90 ]26[: ساخته بودم رسیده  ⟵  ساخته بودم رسید.

*  93، ]19[: مانند جملۀ معترضه است  ⟵  مانند جملۀ معترضه ای است.

*  97، ]2[: به خصوص با وضع  ⟵  خصوص با وضع.

*  98، ]2[: به خصوص با وضع  ⟵  خصوص با وضع.

*  100، ]11[: از دل بیرونم نکنی  ⟵  از دل بیرونم مکن.

*  102، ]13[: زحمت خواطر دوستان  ⟵  زحمت خاطر دوستان.

که چرا. که چرا  ⟵  خورده بوده است  *  102، ]15[: خورده بود 
ی بایست.10 کجا می رو ی بایست  ⟵  ای بشکنی قلم، به  کجا می رو کشتنی قلم  *  103 ]5[: ای 

که هیچ بهتر از. که هیچ چیز بهتر از  ⟵    :]24[ ،103  *

*  104، ]7[: دورویی و مجازگویی  ⟵  دورویی و مجیزگویی.

*  108، ]18[: درۀ مرادبک  ⟵  درۀ مرادبیگ.

*  109، ]1[: نشاندندم  ⟵  نشاندنم.

*  11، ]2[: قربان وجود مبارکت شوم  ⟵  قربان وجودت شوم.

کراه نوشته. کراه نوشته  ⟵  به ا *  113، ]2[: با ا

*  113، ]5[: رفع پژمانِی خیال  ⟵  رفع پریشانی خیال.

که. که  ⟵  پریشان خیالی  *  114، ]5[: پریشان خیال 

*  114، ]17[: دچار این جنون، این جنون روزافزون ⟵  دچار این جنوِن روزافزون.

*  117، ]6[: اوالد قانع  ⟵  اوالدهای قانع.

*  117، ]20 و 21[: زن های ایرانی، مادرهای نسل آینده ⟵ زن های ایرانی، مادرهای نسل آتی.

*  117، ]24[: میکروب های  ⟵  مکروب های.

*  120، ]13[: حال ُبهت و سکون من  ⟵  حال ُبهت و سکوت من.

*  121، ]7[: غزلی در ناهید  ⟵  غزلی در ]روز[نامۀ ناهید.

*  121، ]10[: خاطرآشفته ام از نشئۀ دوش  ⟵  خاطرآشفته ام امشب ز پریشانِی دوش.

*  122، ]7[: از بی دقتی  ⟵  از بی ذوقی.

9. لحظه و موقع.
کلمۀ »بشکنی« را دوست دانشورم آقای مصطفی قهرمانی خواندند.  .10
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کشید. دیدیم. کشیدیم.  ⟵  با حضور خودم آن را  *  124 ]15[: با حضور خودم آن را 

که نجوشم  ⟵  چگونه بر سر آتش میسر است نجوشم. *  130، ]15[: چگونه بر سر آتش میسر است 

کاندر دل من. *  139، ]13[: چه شد اندر دل من   ⟵  چه شد 

*  139، ]15[: شما را زین تنگناهای وحشت  ⟵  شما را ازین تنگنای وحشت.

گر از این بدتر هم. گر از آن بدتر هم  ⟵  وای ا *  142، ]12[: وای ا

*  143، ]6[: خوب است اینجانشینان فردوسی  ⟵  خوب است این جانشینان فردوسی.

که. که  ⟵  یک مشت ایرانیانی  *  149، ]2[: یک مشت ایرانی 

*  149، ]22[: البته راجع به عقیدۀ  ⟵  اما راجع  به عقیدۀ.

ک. ک  ⟵  اجتماعی با یک ایرانی پا *  153، ]9[: اجتماعی به یک ایرانی پا

کنند. کنند  ⟵  به قلم آورم بدهید آن را طبع  *  153، ]20[: به قلم آرم بدهید آن را درج 

*  165، ]21[: با این مالیخولیای خیال  ⟵  با این ماخولیای خیال.

*  168، ]8[: بیست و چهار ساعتی من است  ⟵  بیست و چهار ساعتۀ من است. 

که به واسطۀ. که بی واسطۀ  ⟵    :]2[ ،172  *

کرده. کثافت  کرده  ⟵  صورتًا رفع  کثافت  *  174، ]1[: صورتًا هم رفع 

گشته. کشیده  ⟵  عاطفت سرکار  *  181، ]9[: عاطفت سرکار 

یدن. *  182، ]3[: مزاحمت دادن  ⟵  مزاحمت ورز

که نمی خواهد شما. که نخواهد شما  ⟵    :]6[ ،188  *

گاهی تا منزل. گامی تا منزل  ⟵    :]19[ ،196  *

*  197، ]19[: ز بسکه به مکتب  ⟵  ز بس به مکتب.

*  198، ]3[: اصرار در دیدن  ⟵  اصرار در دیدار. 

کنم  ⟵  پریشان نکنم. *  200، ]10[: پریشان 

*  200، ]13[: وجود مبارک  ⟵  وجود مبارکت.

*  201، ]11[: شهر پست فطرت بر در طلسم افتاده ام  ⟵  شهر پست فطرت ُپر از طلسم افتاده.

که حال دل ناالن دانی.   که حال دل نادان دانی  ⟵  آنی تو  *  202، ]9[: آنی تو 

*  205، ]10[: زانو بر زمین زده  ⟵  زانو به زمین زده.

*  206، ]3[: استرمردخای  ⟵  استرمرده خای.

کلمۀ ناخوانا »شکم« است. کلمه ناخوانا(  ⟵   *  207، ]11[: حزب اتحاد یا حزب... )یک 

*  207، ]16[: از بردن این نام  ⟵  در بردن این نام.

***
2-1-2. افتادگی ها در چاپ انتشارات نگاه

کلمات و عبارات و جمله های مشخص شده از متِن نامه ها افتاده اند(. )حرف ها و 

که نمی کرد.  کوچک وقتی  *  14، ]12[: بزرگ و 

*  14، ]15[: خیابان الله زار و عالءالدوله.
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*  15، ]16[: تهمت است؛ البته فتح و نصرت.

*  26، ]16[: دستشان را هم از دور می بوسم. قربانت! ابوالقاسم عارف.

*  27، ]12[: اسماعیل خان بهادرخاِن ثانی.

*  28، ]4[: علیه السالم سالم بندگی می رسانم.

*  33، ]16[: تا ببینم بعد فکر و قلم.

گذشته در یک خیابان شمشیری پشت همان باغ به طرف. *  35، ]4[: بانک شاهنشاهی 

گذار. کار را وا *  36، ]1[: اختیار این 

کردم. *  38، ]2[: در زدند. از باال آهسته نگاه 

*  46، ]14[: باید به بدترین زحمت و ذلت.

که در شش. *  48، ]21[: برای اینکه بدانید 

*  51، ]2[: امروز سه شنبه بیست و سوم آذر است.

کیش. کافر شده ام در همه  که  *  63، ]11[: مژده ای عشق 

*  68، ]15[: همیشه از نصف شب یا یک ساعت بعد از نصف شب بیدارم.

*  75، ]آخر[: خیالم راحت خواهد شد، بیش از این مزاحم نخواهم شد. از دور دستت را.

گفت وگو ندارم. *  94، ]10[: من حوصلۀ این گونه 

کار به ُپســت و پیک و  که  یارتت موفق نشــده؛ چون از آن می ترســم  گردد. یک عمری اســت به ز *  98، ]10[: تعجبتان 

قاصد بکشد. این است مقدمتًا می نویسم. تو قاصد.

کردم، درد  گذاشته بودیم شرفیاب شوم، اتفاقًا تب  *  98، ]12[: باز است. دیروز دو ساعت به    غروب مانده با علی قرار 

سینه امانم را برید ه است؛ ولی با این حالت دیروز سه چهار صفحه شعر و تصنیف نوشته ام. همین قدر یک استدعا 

گر از. دارم و آن این است تو را به آنچه در عالم مقدس می شماری ا

*  105، ]20[: فرستادن آن بوده.

که غیر از اتکاء. *  109، ]17[: شرحی در موضوع اتکاء به نفس نوشته نشود. در یک محلی 

گذشــته از آن یک دو ســاعت خواب شب هم به کلی باید چشم پوشید.  *  111، ]8[:خودم بروم تا چشــمم کور. از اینها 

کاغذ. در 

*  118، ]8[: این مردها و این زن ها.

که شنیدم. *  118، ]14[: اما وقتی 

کرده باشیم. *  124، ]12[: بی عیب و ارزان تدارک 

*  137، ]آخر[: از جواهرات رنگارنگ آن و بدون چشمداشت.

*  139، ]4[: خاطر سپرده شده این است.

*  143، ]3[: وزن و آهنگ این.

*  144، ]3[: عذرخواهی از زبان درازِی قلم، به قلم آورده.

پسین *  145، ]17[: تا َدم مرگ و نفس باز

که فارس. *  159، ]10[: دردش به تخِم چشم جوانان بد 
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ی. که از رو *  160، ]14[: مثل همۀ آن هایی 

*  161، ]17[: خالف عقیدۀ سایر آقایان می خواست. 

*  164، ]12[: به حضرتت حضرت علیه دامت.

*  170، ]3[: باید همین ها یا همین طورها باشند.

*  170، ]4[: دیگر هم ننشستیم.

*  170، ]9[: در تعقیب عذرخواهی برادِر خود سنگ به سینه.

*  171، ]10[: آن هم یک خیاالت ننگین شومی.

کرسی. *  174، ]6[: دست به دامن پایۀ 

کرده است(. که حائری پیش از این جمله سطرهایی را حذف  کسالت. )آشکار است  *  175، ]7[: این یک علت 

*  181، ]3[: نسبت به سرکار هم می توانم.

که. *  185، ]21[: برای خاطر یک روحی 

*  198، ]13[: از در اتاق وارد شدند.  

*  200، ]4[: با او را با یک عمری... بلکه همیشه هم در این.

کلمۀ ناخوانا »و تنّفری« است. *  201، ]10[: حالت انزوا و دوری... و از  ⟵  

ک شــده و درســت خوانــده  کلمــه پــا گــر می دانســتم. )در حاشــیه نوشــته اند: »چهــار  *  205، ]5[: ایــن خیــاالت... ا

گر می دانستم. کرده باشم. ا نمی شود«(: جمله چنین است: این خیاالت را بایستی در سابق 

* 205، ]12[: ســرگردان تصــور می کنــم. ممکــن اســت معلومــات علمــی و ادبــی مــن. در بــدو تأســیس. )جملــه در 

دست نوشتۀ عارف ناتمام است(.

***
2-1-3. حذف های چاپ انتشارات نگاه

)کلمات و عبارات داخل قالب ]* *[ حذف شده اند(.
گــر قحبه از فالن ترس داشــته باشــد این از قحبه کمترها هــم از حرف بد و فحش  * 15، ]7[: منحصربه فــرد اســت. ]*ا

واهمه خواهند داشت.*[ غرقه در قلزم...

ک نشست.
َ
کل که پشت  * 15، ]19[: مدرس ]*کهنه دزد*[ وقتی 

* 19، ]13[: از خدای ]نا[مهربان خود خواهانم.

* 22، ]5[: بابا ]به قبر علی[ به سبیل مردانه ات قسم!

کرده:  *  30، بیت دهم را حذف 

شــــــــــراب و رفت ز دنبال صد حــــــــــرام دگر*[]*حرامزادگــــــــــِی شــــــــــیخ بین که کــــــــــرد حرام

*  33، ]7[: آذربایجانی ]*که در تمام دورۀ زندگانی خود یک رکعت نماز نخوانده است. *[ در آن موقع.

کرده:  *  34، بیت دهم را حذف 

می کـرد*[]*زندگانـی بـه مـن آن کرد که یک مشـت عرب کسـری  بی صاحـب  خانـۀ  بـا  الت 

ی نداشته ]*و پیرو دستور »خیراالمور اوسطها« نبوده، »خیراالمور اوسطها« را مثل همۀ مردم  *  36، ]6[: حال میانه رو
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ی بی حقیقتی دانســته و*[ با عقیــدۀ مقدس این  در میــان الفــاظ و کلمــات و جمالت یک شــخص پدرســوختۀ دورو

شاعر.

*  36، ]11[: یــا بایــد ]*بــا خانــم نمرۀ اول شــب صبح کرد یا باید رفــت طویله خر گایید. *[ در عالم دوســتی و محبت 

صاحب صمیمیت و عشق.

که می گوید. *  77، ]6[: پیغمبر ]*عرب*[ را 

کیف یک استکان عرق در دماغ است*[ دوام دارد؛ ]*همین که  *  86، ]15[: یک ساعت و نیم ]*یعنی به قدر اینکه 

گزیر شده »همین که او رفت« را نیز حذف کند  او رفت*[ برخاســته... )نورمحمدی با حذف عبارت مشــخص شده نا

و برای پیوند زدن دو جمله این عبارت را داخل قالب بیفزاید: ]پس از آن[. 

کوفت به اسم شام ]*با یک استکان عرق و آن شام را هم*[ به زور و زحمت. *  86، ]18[: یک لقمه 

کــه بــاز از اختیــار خــارج و قلمــم خط ِســیر خود را شــکایت قــرار داده، میل دارم  کــرده ام. ]*حــاال  *  93، ]3[: تنگ تــر 

یکی از آن ســخت گیری های به  خود را خاطرنشــان ســرکار کنم. در تمام مدت بیســت و چهار ساعت شب و روز تنها 

گرم، هم دماغ را ســرگرم به افکار دیگر  که با آن ســِر شــام،  هم معده را  دل خوشــی  من به  خوردن یک اســتکان عرق بود 

که دست تنگی و سختی هر آدم با همت  کرده، چند دقیقه ای خود را از خویش رهایی می بخشیدم. باید معترف بود 

کــه در این خصوص با یــک صاحب دواخانــۀ یهودِی  کرد  و نظربلنــدی را هــم بــه پســتی می کشــد و همین مرا مجبــور 

کنــم. روزی به  مــن گفت پنج بطر عرق خوب برای شــما نگاه داشــته ام بفرســتید  پســت فطرِت قاچاق فــروش معاملــه 

ببرنــد. اتفاقــاً  یــک بطر هم چند روز پیــش خودم آورده پول آن مانده بود. وقتی  که جیــران، کلفِت من، برای خرید لوازم 

زندگی بیرون می رفت، گفتم در موقع برگشــتن با ُدرشــکه بیا و آن شیشــه ها را هم از دواخانه گرفته با خودت بیاور؛ ولی 

جیران را دیدم دست خالی برگشت. پرسیدم چه شد؟ گفت از من مطالبۀ پول یک بطر عرق سابق را  کرد، آن ها را هم 

کیفیت چند  گفتم خیلی خوب شد از این قید هم خالص شدم؛ با این حال، البته  یج می فرستم،  گفت خودم به تدر

کیست حاال به خاطرم آمد: کیف یک خروار عرق خواهد بود. این شعر نمی دانم از  گندم استرکنی باالتر از 

از مســــــــــتی و طرب  باده ندیدیم  از  مانشــــــــــئه  ســــــــــاغِر  ِگل  بــــــــــود  ماتــــــــــم زده ای  ک  خا

ِگل ساغِر ما . ک ماتم زده ای بود  که خا بلی خدا شاهد است 

که در این موقع زندگانی، آن  هم با حال حالیه این یک دو  کار خوبی نیست  گفت این  کرد و  دکتر بدیع خیلی مالمت 

اســتکان عرق را بخوری، بیچاره خبر نداشــت که در تشــخیص این مرض معلومات و امتحانات من بیشتر از اوست؛ 

گرچــه یقیــن دارم بــرای ترک تمام عــادات زندگانی تا یک عادت ترک نشــود این ها بی نتیجه اســت، و آن عادت نفس 

کارها درست است، آن  هم به خصوص در مورد خود من. گر ترک شد همۀ  که ا کشیدن می باشد 

دیگــر الزم نیســت در ایــن موضــوع باعــث دل تنگــی شــما و خودم شــوم؛ بــاور نماییــد از نوشــتن همین هم پشــیمان و 

که هست دل خوشم. شرمنده ام. *[ چیزی 

*  94، ]7[: اطمینان به ]*آخوندهای*[ بی ایمان.

گــر ]*گاهــی*[ در ایــام جوانــی راهی با خدا داشــتم. )َهزار ادامــۀ این جمله را حذف کرده اســت. در  *  111، ]12[: مــن ا

فقرات دیگری از ســایر نامه ها نیز با مصلحت اندیشــی عباراتی را حذف کرده اســت )ص 149 عارفنامۀ هزار/ نیز: ص 

154 و 183 و 210، 217(.
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*  123، بیت یازدهم غزل حذف شده است: 

کفر می ریخت به موی تو قسـم از سـر و روش*[]*دیدمـش غـرق خرافات گذشـت از من شـیخ

*  137، ]1[: شّیاِد ]*آخوندخلقِت نماِز شب خواِن*[ بی عاطفه. 

*  137، ]3[: جغد یا ]*آخوند*[ وجود داشته باشد.

* 137، ]22[: برخاسته ]*با جام سماور شراب می خوردم و در آن حال مستی و تنهایی*[ با خدای خویش.

کوثر ]*که منافی با شراب خواری من بود*[ هیچ وقت یک خواهش.  :]1[ ،138  *

که  که بزرگ ترین جشن با افتخار است  *  145، ]14[: خواهند بود. ]*و هنگامی که در استانبول بودم شب جشن نوروز 

کان باقی مانده، دو  ساعت به غروب به خانۀ اسماعیل خان بهادر رفته، اتفاقاً  خیلی هم الت و لوت و  به یادگار از نیا

آسمان ُجل بـودم، بـه  محض ورود بساط باده را پهن، و قدری بعد آقـایـان را مست و سرخوش دیده، من  هم برای اینکه 

گفتم:  خود را خوش و هم رنگ آنان ساخته باشم 

کـه از عهـد جـم همیـن مانـده اسـت به  یــــــــــادگار چه خــــــــــوش دور و روزگاری بودبیـار بـاده 

کیف عرق،  که از  کاغذ از آقای حسن بیک قرض بخواهم... او هم  که پنجاه لیره  و همین مستی وسیله و واسطه شد 

گذشــت شــده و از ســر و جان و مال گذشــته بود کیف خود را که نزدیک هزار لیره در آن داشــت  لوطی و از هر جهت با

کــه همه را بردار. بعــد از تعارفات مــن همان پنجاه لیره را که می خواســتم برداشــته، پس از ســاعتی  نــزد مــن گذاشــت 

گیـــر  کی را جنب  که با من بود با هزار نیـــرنگ و فســون شکـــا کرده و متجدد!  برخاســته، اتفاقًا یکی از جوانان تحصیل 

آورده، چـه درِدسر بـدهم یـکسره بنـده را بـه جنده خانه برد... پیش از ورود هم گفت چون تو خیلی مستی می ترسم پول 

کردم... شب  را از جیبت بیرون بیاورند؛ بهتر است آن  را به من بدهی تا نگاه دارم. بنده هم دو دستی آن پول را تقدیم 

ید. از تــرس اینکه مبادا  خوشــبختانه ملتفــت شــدم که آن خانم که نصیب من شــده بود، متصل بــدن خود را می خار

کی به  سر خود نریختم.  کشیده و به خواب مستی زده خا دچار مرض َجَرب بشوم خود را به  کنار 

صبح که از آن مکان بسیار پست خارج شدیم در بین راه خواستم از رفیق دلسوز متجدد که اسباب امیدواری روزنامۀ 

گفت  کمال بی شرمی  کرده بودم پس بگیرم، با  کردن قرض  یختن آبرو و ُخم خانه تهی  که با ر  آیندۀ ایران  است پولی را 
دو لیــره بیــش نمانــده... بنــده هم بدون یــک کلمه صحبت در خدمت این جوان درســت کار به خانۀ دوســت بزرگوار 

گفتن سرگذشت )؟(11 و تعریف از اینکه »یارب شب  خود آقای میرزا سلیمان خان رفته، بعد از شرح خوشگذرانی! و 

دوشــین چه مبارک ســحری بود« باقی ماندۀ پول غارت شــده را به بهای آب جو داده مشغول خواندن غزل »باز از شراب 

دوشین در سر خمار دارم« شدیم.*[ بلی باید به روزگار.

کرور به اسم سیادت و نژاد  *  145، ]17[: از زبان نمی اندازم... ]*بیش از هزار سال است چند صدهزار نفر بلکه چند 

ک ایران در یزد معلوم...12  ک آقایی می کند؛ آن  وقت تا چند سال پیش حال یک مشت زردشتی نژاد پا عرب در این خا

کار. که  کوتاه باید و السالم. *[ حاال  پس سخن 

کردم، ]*آتش منقل هم حاضر بود مشغول شدم*[؛ در ضمن چون خیالم. *  162، ]23[: سماور را آتش 

که با شام  کوچک عرقی  کیف یک استکان خیلی  که  *  175، ]22[: یک ساعت  و نیم شده است، ]*آن هم تا زمانی 

کمتر از ناهار نیست  در دماغ است*[؛ بعد ]*دیگر*[ برخاسته.  که آن شام 

کلمه ناخواناست.. 11. چند 
کرده است. 12. َهزار عباراتی را حذف 
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*  191، ]7[:  وقتی آقای قاصد ]*معّمم*[ از در درآمد.

کــه مــن وارد این ]*...خانۀ بزرگ*[ شــدم.« در پانویس آورده اند: »یک کلمه خوانده نشــد. تهران  *  210، ]17[:  »وقتــی 

کلمه خوانده شده؛ اما حذف شده است. منظور است« و پیداست 

***
2-2-1. بدخوانی های چاپ نشر هرمس

به خیال در پیش گفتار نوشته: »َسَیالن عاطفه و درهم ریختگی روحی گاه به بی معنایی جمالت منجر شده است.« )ص 

14( اما باید گفت هرچند اسلوب عارف در نثرنویسی و استفادۀ پیاپی اش از جمله های معترضه دریافت جمله های او 

را اندکی دشوار کرده؛ در اغلب موارد، بدخوانی   ها جمله های او را هذیان آلود کرده است، همانند جملۀ زیر:

ی ]می دید[ خوانیــن قره گزلو __آن هــم در زمان  * 23، ]7[: همین طــور خیالــم در دنبــال بــا چشــم، مانند یک کنجــکاو

یا، دشت، دامنه  ⟵  همین طور  یده نگذاشــته]اند[... )؟( در ُکشــه و دامن رنجبری را ندر ِکشــه زار  قدرت اســتبداد__ 

ُکشته و  ِکشته را ز  خیالم در دنبال، باز چشــم مانند ســِگ شــکارِی خوانیِن قره گزلو __آن هم در زمان قدرت استبداد__  

یده نگذاشته نگذشت. در و دشت، دامنه.  دامن رنجبری را ندر

*  23، ]13[: روز ورود به همدان  ⟵  روز وروِد همدان.

که. که  ⟵  تنها چیزی  *  23، ]15[: همان طوری 

* 24، ]9[: گذشــته ]کــذا[ تمــام کثافــت شــهرهای ایــران از کثافــت وجــود اوســت  ⟵  گذشــته از ایــن تمــام کثافت 

کثافت وجود آدم است. شهرهای ایران از 

گر  یخته: »البته ا کل معنای جمله را در هم ر که در دست نویس نامه نیامده   *  24، ]11[: در این جمله حرف ربط »و« 

به جای انسان صورت های دیوسیرت و درنده های وحشی مثل ببر و پلنگ، که خوک و خرس در این دامنۀ سبز و خرم 

وسیع بودند  هیچ  وقت دست انسان هیچ درختی را از بن نکنده و شاخ آن  را برای رفع احتیاج قطع نکرده؛ پس ممکن 

بــود ایــن کســانی  که امروز باعث و بانی اســت ]کــذا[ آن  را محل تغییر قــرار داده، جنگلی طبیعی بــود و باز ممکن نبود 

گر به جای انســان صورت های دیوســیرت، درنده های  کثافت شــود.  ⟵  البته ا که زندگی درندگان وحشــی اســباب 

وحشی مثل ببر و پلنگ و خوک و خرس در این دامنۀ سبز و خرم وسیع بودند  هیچ وقت دست ایشان هیچ درختی را 

کســانی  که امروز باعث و بانی آن   از بن نکنده و شــاخ آن  را برای رفع احتیاج قطع نکرده؛ پس ممکن بود به جای این 

کثافت شود. که زندگی درندگان وحشی اسباب  که باز ممکن نبود  و آن را محل تنقیه قرار داده، جنگلی طبیعی بود 

که به زودی. کوتاه من  کوتاه من به زودی  ⟵    :]19[ ،24  *

* 24، ]21[: خــدای مــن در ایــن آرزو قصــور نکنیــد. ⟵  خــدای مــن در ایــن آرزو قصــور نکــرده. )این قســمت به خطا 

گرافی مستقل شده است(.   پارا

گر من ُمردم. که اقاًل ا گر ُمردم  ⟵   که اقاًل ا  :]22[ ،24  *

گــراف عــالوه بــر نادرســت خوانــدن برخــی کلمــات، قــرار گرفتن نادرســت عالمــِت ندا  * 24، ]24 تــا 27[: در ایــن پارا

)!( ســبب شــده معنــای جملــه کامــاًل دگرگون شــود و عــارف امثــال بدیع الحکمــا را نیســت و نابود بخواهــد! حتی در 

گانه نوشته شده است: دست نوشتۀ عارف این دعا و نفرین ها در سه سطر جدا

»بــا یــک دلــی ُپر از درد و بدبختی داد می زنم زنده باد بدیع الحکما! و امثال آن نیســت و نابود باد! مجرمین مملکت پر 

کثافت نمی کند. باز هم می گویم نیست و نابود  باد  که هیچ چیزی مثل آن تولید  از افتخارات ایران محو و نابود  باد... 
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کند.«  ⟵  »با یک دلی ُپر از درد و  که اســباب این شــهر __که اصل در این مملکت اســت...  و حکومت  اشــخاصی 

بدبختی داد می زنم زنده باد بدیع الحکما و امثاِل آن! نیســت و نابود باد مجرمیِن مملکت پر از افتخارات ایران! محو 

و نابود  باد...  که هیچ چیزی مثل آن تولید کثافت نمی کند! باز هم می گویم نیســت و نابود  باد اشــخاصی که اســباب 

کند.« که اجنبی در این مملکت است دست یافته و حکومت  این می شوند 

*  25، ]1[: البته شما را  ⟵  همیشه شما را.

گذشت و بگذرد. گذشت، بگذرد  ⟵    :]15[ ،33  *

*  37، ]9[: محروم  ⟵  محرومم.

*  38، ]15[: »و« در ابتدای سطر اضافه است.

گندم بوده. گندم دانه  ⟵    :]16[ ،38  *

*  38، ]24[: حبیب المجاهدین ها  ⟵  حبیب المجاهدین.

*  39، ]6[: در راه باشد  ⟵  در راه شد. 

*  41، ]10[: دل ز می دست برنمی دارد  ⟵  دل ز می مست برنمی دارد. 

*  41، ]4[: در این صفحۀ وارونه، قربانت می روم  ⟵  در این صفحه وارونه قربانت می روم.

*  41، ]20[: این ُبود حاِل من از دسِت دل از حالِت دل  ⟵  این ُبود حاِل من از دسِت دل َار حالِت دل.

گر از دستبرد بیگانه و ناپایداری زمانه آثار و بنایی که از نقش  و  نگار در   و   دیوار شکسته اش بشود آثار شان  * 42، ]7[:  »ا

گــردد به جا ماند.« )منبع این متن روزنامۀ گلگلون اســت و بدون تردید قســمت مشــخص شــده  را دیــد عجــم نمــودار 

اشتباه خوانده شده است.(

ک.  ک  ⟵  سال ها در زیر خا *  42، ]9[: سال ها زیر خا

کــف از غضب به لب آورده، ُبســفور بســتن پل و  یــای ســیاه، روبیــن زدن بــه دهــن،  * 42، ]12 و 13[: پــس از تهدیــد در

گذشتن از آن... )منبع این متن روزنامۀ گلگلون است و بدون تردید جمله اشتباه خوانده شده است.(

کند. کند  ⟵  جنبش رگ و جوشش خونشان وادار  * 42، ]14[: جنبش رگ جرأتش خونشان وادار 

*  42، ]17[: یک مشت استخوان  ⟵  یک مشت استخوانی.

که پشت به پشت خوابیده. که به پشت خوابیده  ⟵  نشان می دهد  * 42، ]19[: نشان می دهد 

کرده، نفرین به هستی. کرده و نفرین به مستی  ⟵  باز  *  43، ]2[: باز 

که الهۀ ُحســن و خداوند هوش  کان همه ُحســن خداوند هوش / شــه ملکۀ مملکت داریوش  ⟵   *  43، ]9[: بیت: 

/ شد ملکۀ مملکت داریوش.

کتاب رمانی. کتاب رومانی  ⟵    :]16[ ،43  *

*  43، ]19[: تا چشم خورشید  ⟵  تا چشمۀ خورشید.

که. که  ⟵  این مملکِت آن روزی  *  44، ]2[: این مملکت آن روز 

*  44، ]23[: نقطۀ بعد از »باشم« اضافه است و جمله ادامه دارد.

*  44، ]24[: تا این ]زمان[ آن عطف  ⟵  تا این زمان عطف.

*  45، ]11[: به اطالع عموم هم وطنان  ⟵  به عموم هم وطنان.
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*  45، ]13[: زمســتان گذشــته بی خیال شــرح حال اســتر به زبان شعر گوشزد عموم کردن افتاد.  ⟵  زمستان گذشته 

کردن افتاده. گوشزِد عموم  به  خیال شرِح حاِل استر به زباِن شعر 

*  45، ]17[: البته با این هم صرف  ⟵  البته با این همه صرف.

کنم. کنم  ⟵  خیال خود را آسوده  *  45، ]18[: خیال خود آسوده 

*  45، ]20[: فکــر ناخــوش خــود را طبیــب عیســی دم __دوســت آن نیســت دوســت__  ⟵  فکــر ناخوش خــود را به ناِم 

طبیِب عیسی دم، دوسِت انسانیت دوست.

*  45، ]23[: مطلب را به این روزنامه  ⟵  مطلب را با این روزنامه.

که جایش سبز. که جایش نیز  ⟵  حضرت نثری  *  45، ]28[: حضرت نثری 

گنجنامۀ معروف. *  46، ]1[: جنگ نامۀ معروف ⟵  

کویر. کویر  ⟵  همدان را با  *  46، ]7[: همدان با 

گشته جای. گشت جای  ⟵  جای تنگ  *  46، ]9[: تنگ 

*  46، ]11[: سِر هامون نکند  ⟵  سوی هامون نکند.

گردید. گردید  ⟵  چو بدین سان  *  47، ]3[: چه بدین سان 

ِکشِت آزادی سیراب ز خون. گشت آزادی سیراب ز خون ⟵    :]5[ ،47  *

گل. گل ⟵  به ساِن موکب  *  48، ]7[: لباِن موکب 

که. گر صالح بدانید می خواهم طوری  که  ⟵  ا گر صالح بدانید طوری  *  51، ]7[ :ا

*  51، ]11[: حاال آن نمره را برای آنکه   ⟵  حاال آن نمره را برای اینکه.

*  51، ]20[: و با سگ بازی  ⟵  و به سگ بازی.

کاغذ این بنده. کاغذ این بنده  ⟵  اواًل به رسیِد  *  53، ]2[: اواًل برسد 

ی است.   *  53، ]4[: آنچه در جهان است  ⟵  آنچه در و

که همان درستی. که ایمان درستی  ⟵  درست کاری  *  53، ]6[: درست کاری 

که  گر این اســت حقیر نیســت باد  ⟵  مرا وادار به اظهار این هســتی ای  که ا * 53، ]7[: مرا وادار به اظهار این هســتی 

گر این است حقیقتًا نیست باد. ا

* 53، ]10[: هیچ عملی باالتر از خواهش نیست  ⟵  هیچ عیبی باالتر از خواهش نیست.

گردد. گردد  ⟵  سرافکنده و خجل  * 53، ]12[: سرافکندۀ خودش 

که از سومِی آن تردید دارم. که از سوی آن تردید دارم  ⟵  یک الی دو نفر است  * 53، ]19[: یک الی دو نفر است 

* 53، ]23[: طــرف بی مهــرِی همیــن اداره ای  ⟵  طــرف بی مهــرِی رئیس اداره ای. )این خطا ســبب شــده ادامۀ نامه 

مبهم شود. عارف در ادامۀ نامه از »معاون« این رئیس صحبت می کند.(

کرده اند. حقیر  ⟵   کوشی در سر قبرها  * 54، ]1 و 2[: و رابطه ای هم با امرای قاطرخانه داشته و شب های جمعه هم 

کرده اند. حقیقتًا. گردشی در سر قبر آقا  و رابطه ای هم با اجزای قاطرخانه داشته و شب های جمعه هم 

که. *  54، ]3[: در همدان پاطوق داری می جوید  ⟵  در همدان پاطوق داری نبود 

*  54، ]5[: منتها درجات دیگر  ⟵  منتها از جهات دیگر.
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*  54، ]6[: البته یک عده امرای آبرومند  ⟵  البته یک عده اجزای آبرومند.

کلمه ناخواناست(. کثریت ؟ هستند. )یک  کثریت تا می توانند  ⟵  دارای ا * 54، ]6 و 7[: دارای ا

*  54، ]10[: در حضرت وزیر نمامه الزم است  ⟵  در حضرت وزیر تمّنا چه الزم است.

کــه آن هم برای اعراض ســوم، شــخص دیگــران از خانه  ⟵  سرپرســتی ندارند کرده؛  * 54، ]18[: سرپرســتی ندارنــد، 

آن هم برای اغراِض شوِم نحِس دیگران از خانه.

*  68، ]3[: بهشت و حور و قصر  ⟵  بهشت و حور و قصور. 

*  70، ]15[: دارای خون ایرانی  ⟵  دارای خون ایرانیت.

*  72، ]2[: طرفدار آنان دارای  ⟵  طرفدار انسان دارای.

که. که  ⟵  با آن اشعاری  *  73، ]15[: یا آن اشعاری 

*  74، ]6[: زحمت خاطر او شوم  ⟵  زحمت خاطر او بشوم.

ی تماِم دزدان.  که آبرو ی تماِم دزدان  ⟵  بی عاطفه  که آرزو *  74، ]17[: بی عاطفه 

کاری به نقد ســاخته از ما نمی شــود. )مصراعی از عارف اســت و  کاری نقد ســاخته از ما نمی شــود  ⟵    :]7[ ،75 *

گیرد(. گیومه قرار  باید در 

*  75، ]8[: خدا نکند  ⟵  خدا نکرده.

*  75، ]15[: آمده بود  ⟵  آمده بودند.

*  75، ]19[: حالم موقع مزاحمت نیست  ⟵  حالم مقتضِی مزاحمت نیست.

کرده و. یست  کند. و  ⟵  و تن سالم ز یست  *  96، ]4[: و تن سالم ز

یارت حضرت  کــه آقــا میر قاســم از کارکنان ادارۀ پســت همدان که اینک به  عــزم ز * 96، ]7 و 8[: حامــل ایــن عریضــه 

کس بی خبر از لطف تو با من« باشد، او نیز  ⟵  حامل این عریضه آقا میر زا  عازم تهران است، از آن جایی  که »نیست 

یارت حضرتت عازم تهران است، از آن جایی  که »نیست کس  که اینک به  عزم ز کارکنان ادارۀ پســت همدان  قاســم از 

بی خبر از لطف تو با من باشد« او نیز.

که به واسطۀواسطه بودن سرکار. که به واسطۀ واسطه بودن سرکار. ⟵ به این تبریکی  * 97 سطر 10: به این ترکیب 

*  150، ]16[: به نظم آمد  ⟵  به نظرم آمد. 

*  77، ]5[: دروغ گویی ولی حقیقتی باشد  ⟵  دروغ گویی و بی حقیقتی باشد.

*  78، ]3[: باز شده و به مجرد دخول آن  ⟵  باز شده، به مجرد دخول در آن.

*  78، ]27[: شریک زندگی من است  ⟵  شریک زندگانی من است.

کسی خواست. گر  کسی  ⟵  یا ا گر خواست  *  78، ]27[: یا ا

*  79، ]1[: قابل اعتماد  ⟵  قابل اعتنا.

*  79، ]6[: و چندین مصائب دیگر  ⟵  و چندین معایب دیگر.

که روزگار یا. که روزگار با  ⟵  حاال  *  79، ]26[: حاال 

کردم. کردم  ⟵  دلی خالی  *  80، ]آخر[: دل خالی 

*  82، ]7[: پنــج شــش ســیر شــیره  ⟵  پنــج شــش ســیر شــیر. )عــارف در جــای دیگری می گویــد: »غذای مــن در روز 
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ى هم  کف دســت نان« )ص 166( )در یادداشــت هایش نوشــته: »گاو منحصر اســت به دو ســه اســتکان شــیر با یک 

که غذاى روز من است.« )تصحیح دیوان عارف  که از دهکرد فرستاده اند براى یک چارک شیرى  متعلق به من است 

ی، رسالۀ دکتری، ص 147(. ینی و تحقیق در احوال و قزو

کاغذ آورم. ی  کاغذ آورم  ⟵  به رو ی  *  82، ]15[: بر رو

*  83، ]7[: مقام و مرتبه ای را داشته باشد  ⟵  مقام و مرتبه ای داشته باشد.

*  84، ]4[: سروده هاشان  ⟵  سرودهاشان.

کشور سعدی. کشور سعدی  ⟵  دختر مفتخر  *  85، ]23[: دفتر مفتخر 

*  86، ]7[: طبع و نشر نخواهد شد؛ زیرا بر فرض  ⟵  طبع و منتشر نخواهد شد؛ بر فرض.

*  90، ]19[: نصرت الدوله هم بد  ⟵  نصرت الدوله بد.

کرد. کرد  ⟵  انتحار خواهم  *  92، ]11[: افتخار خواهم 

*  92، ]12[: آقای سیف آزاد  ⟵  سیف آزاد.

*  92، ]14[: پیشکار مالیه در همدان ⟵  پیشکار مالیه و در همدان.

*  92، ]19[: هر سه ماه مبلغی  ⟵  هر ماه مبلغی.

*  93، ]21[: ســخن به درازا کشــید و همچنان باقی اســت  ⟵  »ســخن دراز کشیدیم و همچنان باقی ست« )مصراع 

است(.

*  101، ]18[: محدود و یا به دامن پیچیده  ⟵  محدود و پا به دامن پیچیده.

*  103، ]5[: این نکته را هم الزم  ⟵  این را هم الزم.

کاغذها )وصیت نامه( از بین رفت. کاغذهای وصیت نامه از بین رفت  ⟵  این  * 107، ]15[: این 

*  111، ]13[: منحصر یک ساعت  ⟵  منحصر به یک ساعت.

*  111، ]15[: با خیاالت شوم عمر بر باد داده ⟵  با خیاالت شوم عمر بر بادِده.

*  112، ]6[: از چگونگی حاِل بِد ماِل من  ⟵  از چگونگی حاِل بدمآِل من.

کرده. کرد  ⟵  به دوستان صمیمی  *  113، ]6[: به دوستان صمیمی 

کرده. کرد  ⟵  بی نیاز  *  113، ]16[: بی نیاز 

*  115، ]6[: بزرگ ترین دلیل است  ⟵  بزرگ ترین دلیلی است.

*  117، ]5[: نخوری ⟵   بخوری. )در عارفنامۀ هزار، ص 104، سطر 1 نیز نادرست خوانده شده است(.

*  125، ]8 و 9[: و از شــمار  ⟵ و در شــمار. / دادم ⟵  داده. )از یادداشــت تقدیمــی عــارف بــه داداعلــی همدانــی 

است(.

*  121، ]9[: حرکت می کنند  ⟵  حرکت می کند.

که. که  ⟵  پسرۀ شارالتانی  *  131، ]17[: پسرۀ شارالتی 

*  133، ]18[: عاری از انکار مؤمنین  ⟵  عاری از افکار مؤمنین.

*  136، ]9[: من هم جز این  ⟵  من هم جز از این.
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*  138، ]4[: به هیچ وجه غرضی شخصی  ⟵  به هیچ وجه غرض شخصی.

کاری به این مردم ندارم. کاری با این مردم ندارم  ⟵    :]6[ ،138  *

*  142، ]9[: برای اینکه با بعد از  ⟵  برای اینکه بعد از. )در عارفنامۀ هزار نیز نادرست است(.

گرفتم. گرفتم  ⟵  تنگ  *  142، ]15[: سخت 

*  143، ]17[: نجس بیرون می آمدیم  ⟵  نجس تر بیرون می آمدیم.

*  144، ]6[: مرکب های مضر ⟵   مکُرب های مضر.

*  145، ]4[: خیال محال است  ⟵  خیالی محال است.

که تقدیم داشته. *  145، ]5[: روز من خواهد بود، تقدیم داشته ⟵  روزۀ من خواهد بود 

گشته ای. گر از نظرم دور  کنی ⟵  ا گر از نظرم دور  *  145، ]15[: ا

*  145، ]15[: در تفصیل ⟵  از تفصیل.

*  145، ]16[: حضرتت، همه در موضوع ⟵  حضرت اشرف در موضوع.

کرده به مصالِح خویش. کردگار رها  کن همه مصادِر خویش⟵  به  کردگار رها  *  145، ]17[: به 

*  148، ]17[: دست خانم والده... مادرتان  ⟵  دست خانم والده یا مادرتان.

گر دروغ بگویم. گر دروغ بگویم  ⟵  ایرانی نیستم؛ بلکه بی شرفم ا *  151، ]10[: ایرانی نیستم و بی شرفم ا

*  153، ]14[: بلکه یکی دو ساعتی بخوابم  ⟵  بلکه یک دو ساعتی بخوابم.

*  163، ]17[: دردهای درد من  ⟵  دردهای درون من.

کرده. کثافت  کرد  ⟵  صورتًا رفع  کثافت  *  165، ]16 و 17[: صورتًا رفع 

کردم. کردم  ⟵  در زدند. از باال آهسته نگاه  *  169، ]2[: در زدند. در باال آمدم نگاه 

ِک من از دیدن هیکل او. کردم من و از دیدن سخن های او  ⟵  باز هم دِل پا ک  *  169، ]5[: باز هم پا

*  169، ]6[: ساعت شش قدری از اوضاع تهران  ⟵  ساعتی نشست. قدری از اوضاع تهران.

*  169، ]11[: حقیر شرمنده  ⟵  حقیقتًا شرمنده.

*  171، ]دوم[: بی شکایات با نگاه دلتنگی من علی جان!  ⟵  ملجأ  شکایات و پناهگاِه دل تنگی من علی جان!

*  171، ]4[: جگر سوخته  ⟵  جگر سوخته ای.

کردن من برای. *  171، ]5[: مانع از درد دل خون من برای  ⟵  مانع از درد دل 

کثرت ماندن فاسد شده. کثرت نالیدن فاسد شده  ⟵  از  *  171، ]7[: از 

*  171، ]8[: می نویسم  ⟵  بنویسم.

*  171، ]15[: از آن به درد  ⟵  از آن به بعد.

کت نجارزاده از شهر رسید. کت باز به مقصد از شهر رسید  ⟵  در جوف پا *  171، ]16 و 17[: در جوف پا

کاغذ را نمی داد  ⟵  بلکه قبول خواهید  کرد دیده به قدری در نظرم... از سفیدی  *  171، ]18[: بلکه عمل خواهید 

کاغذ نمی داد. کرد دنیا به قدری در نظرم...  از سفیدی 

َسْمَده.
ْ
گر ُال گر ُالسمد درمانم علی ُدر  ⟵  ا *  173، ]8[: ا
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گلویم بریزند. *  174، ] 4[: چگونه بریزند  ⟵  به 

که.  کندن، آن دل سوزهایی  که  ⟵  آسانی جان  کندن است. مثل روزهایی  *  174، ]1 و 2[: آسانی جان 

*  174، ]4[: این دل روزی هم  ⟵  این دل سوزی هم.

*  174، ]7[: بعد از نوشتن ⟵  بعد از او شفق.

*  174، ]10[: نمی توانم نگویم ⟵  نمی توانم بگویم.

*  174، ]بیت هشتم[: پر شیوا ⟵  ُپِرتیوا.

*  175، ]16[: متعلق به اسباب آن  ⟵  متعلق به ارباب آن.

کلفت آذربایجانی. کلفت آذربایجانی  ⟵  یا  *  175، ]18[: با 

که دیدیم. کت تلگراف  یاد مأنوس بوده...  دو پا که دیدم  ⟵  ز کت تلگراف  یاد مأنوس بود...  دو پا *  175، ]21[: ز

*  175، ]23[: قطع مراودۀ مکاتبه  ⟵  قطع مراوده و مکاتبه.

*  175، ]27[: ببینم تلگراف ⟵  ببینیم تلگراف.

*  176، ]1[: بی اختیاری خودش ⟵  بی اختیاری خواننده.

*  176، ]1 و 2[: بعــد از پنجــاه و چهــار ســال... چطــور بــا این نامــه مکنونات  ⟵  بعــد از پنج ماه خیــال اینکه چطور 

مکنونات.

*  176، ]2 و 3[: تو را محرک شده ⟵  نقدًا محرک شده.

کنده و قلم. گذار به فکر پرا گذار به فکر بکر و قلم  ⟵  وا *  176، ]3[: وا

*  176، ]5[: عنوان مخصوصی عریضه   ⟵  عنوان مخصوص عریضه.   

*  176، ]6[: و برمی گردیم به اولی  ⟵  برمی گردیم به اولی.

که من در تمام. *  176، ]7[: دو تن در تمام  ⟵  

*  176، ]24[: آن هم در همین نقطه نظرات می گویم یا باید  ⟵  آن هم از همین نقطه نظر است. می گویم یا باید.

*  176، ]26[: پریشان حالی نگذاشت آن را پایان برده  ⟵  پریشان خیالی نگذاشت آن را به پایان برده.

*  177، ]2[: زحمت سنگین  ⟵  زحمت سنگینی. 

*  178، ]4[: رمیده از من ⟵  رمید از من 

*  178، ]5[: خوش است جام دگر  ⟵  خوش است و جام دگر. 

*  180، ]1[: نصرت الدوله  ⟵  نصرالدوله.

کردند  ⟵  احترام می کردند.  *  180، ]2[: احترام 

*  180، ]21[: مهدی قلی خان  ⟵  مهدی علی خان. 

که به  ⟵  ز بس به. *  187، ]7[: ز بس 

*  187، ]12[: آبرومندانۀ ایرانی  ⟵  آبرومندانۀ ایرانیت.  

*  193، ]15[: شرافت بر باد داده  ⟵  شرافت بر بادِده.

*  196، ]19[: از بســکه ز همرهــان خطــا دیدیــم / از ســایۀ خویشــتن گریزانیم  ⟵  از بســکه ز همرهــان خطا دیدم / از 
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کت  ی پا گریزانم. )در نامۀ عارف به رعدی آدرخشــی آنچه در هر دو چاپ نیامده یادداشت عارف رو ســایۀ خویشــتن 

کتابخانۀ طهران. توســط حضرت پرویز خدمت ذی شرافت دوست عزیزم شاعر  نامه اســت: »طهران، خیابان الله زار، 

گرد مدرســۀ سیاسی دام اقباله مشرف شــود. فرستنده: عارف. شنبه  جوان، آقای غالمعلی خان رعدی آذرخشــی شــا

پانزدهم اردیبهشت.«

*  197، ]6[: بیش از تعارفات  ⟵  پیش از تعارفات.

*  197، ]13[: از تحمل هرگونه زحمت  ⟵  از تحمل بار هرگونه زحمت. 

*  197، ]14[: فرزند خصال خویش باش  ⟵  فرزند خصال خویشتن باش.

*  197، ]14[: روح من در انتخاب  ⟵  روح من از انتخاب.

*  197، ]19[: بگذار تصورات من  ⟵  مگذار تصورات من.

*  198، ]آخر[: فرزندی به من داشتید  ⟵  فرزندی به من داشتند.

*  200، ]7[: انگلیس ها  ⟵  انگلیسی ها.

گلبن به دشــواری بســیار  *  نامــۀ عــارف بــه محمدعلی جمال زاده )ص 202( که طبق نوشــتۀ به خیال »با یاری محمد 

که به هذیان بیشتر می ماند:  خوانده شده« چنان ُپراشتباه است 

»جماِل جمالزاده عشق است! 

بســــــــــت مرا  زلفت  ره  فرســــــــــنگ  صــــــــــد  کمنــــــــــد اینجــــــــــا و مــــــــــن اینجــــــــــا اســــــــــیرمز 

 همین قــدر خــوش بـــاشید فـــراموشی ارادت کیشــان یـــادی اســت. هنــگام حرکت آقــای مــاژور ابوالحســن خان هرچه 

گرفتاری از چنگ و نفرت جان کاه عمر  کنم، پریشــانی دماغ و  کلمه عریضه نگار شــده خودم را یادآوری  خواســتم دو 

گفتند آقای محســن خان عازم اســت. الزمۀ دوســتی ایشــان را به  که ای کاش زودتر تمام شــود، مانع شــدند و  تمام کن 

سرکار سپردم و از این به بعد ... را از چشم شما می بینم. در مدت توقف در استانبول دستش معالجه نشد. امیدوارم 

که اسباب خوشی هر ایرانی خواهد بود.  که معالجه شود  آنچه را الزمۀ دوستی است و ایشان فرمودند شما برآن باشید 

که چه نوشته ام البته خواهم نوشت.« گمان می کنم که از این به بعد... هیچ ندانستم 

کرده؛  صورت صحیح نامه با قید تردید در  کاِر خواندن آن را دشوار  کیفیت بسیار نامناسب فتوکپِی این دست نوشته 

کلمه چنین است: چند 

»جماِل جمالزاده را عشق است! 

بســــــــــت مرا  زلفت  ره  فرســــــــــنگ  صــــــــــد  کمنــــــــــد آنجــــــــــا و مــــــــــن اینجــــــــــا اســــــــــیرمز 

همین قدر که خوش بـــاشید فـــراموشِی ارادت کیشان ماللی نیست. هنگام حرکت آقای ماژور ابوالحسن خان13 هرچه 

گرفتاری در چنگ خیاالِت جان کاِه عمر  خواســتم دو کلمه عریضه نگار شــده خودم را یادآوری کنم، پریشانِی دماغ و 

که آقای محســن خان14 عازم اســت الزم دانســته ایشــان را  کاش زودتر تمام شــود__ مانع شــد. اینک  که ای  تمام ُکن __ 

به ســرکار ســپرده و از این به بعد بد و خوب ایشــان را از چشــم شــما می بینم. در این مدِت توقف در اســالمبل دســتش 

که اسباب  معالجه نشد. امیدوارم آنچه را الزمۀ دوستی15 است به ایشان فرموده شاید ان شاءاهلل به زودی معالجه شود 

گمان می کنم که از این به بعد جز این خواهش، خواهشــی از ســرکار نداشــته باشــم.  خوش وقتی هر ایرانی خواهد بود. 

که چه نوشته ام؛ البته خواهید دانست. هیچ ندانستم 

کلمه ناخواناست.   . 13
کلمه ناخواناست.   . 14
کلمه ناخواناست.   . 15
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*  205، ]2[: حقیقت وجودت قسم  ⟵  حقیقت خودت قسم.

کمتر وقتی بوده. کمتر دمی بوده  ⟵    :]2[ ،205  *

که. که  ⟵  به یاد آن  *  205، ]2[: بدان دوستی 

*  205، ]4[: زندگانــی گذشــته بــا او را بــا یــک عمری فراموش کرده نباشــم  ⟵  زندگانی گذشــتۀ بــا او را با یک عمری 

کرد، نباشم. بتوان فراموش 

*  205، ]7[: حال شما را هم  ⟵  خیال شما را هم.

که زودتر. گشته،  که زودتر  ⟵   *  205، ]13[: نشد 

کــه »هر ثانیه پیش مرگ ســختی اســت« آســوده کنم، هــر دقیقه باید درخواســت  ⟵  عمر  *  205، ]14[: عمــر ســختی 

تلخی که هر ثانیه اش مرِگ مجســمی اســت آسوده کنم که حقیقتًا باید درخواست. )به خیال خط را نادرست خوانده 

گذاشــته  گیومه  کرده »هر ثانیه پیش مرگ ســختی اســت«  یک مصراع اســت؛ به همین دلیل، جمله را داخل  و تصور 

است!(

کار  گیــوۀ خوب  کرمانشــاهان محمدرضــا هــزار )؟( بفرســتد هــم خــودداری کردم  ⟵   کار  گیــوۀ خــوب   :]17[ ،205 *

کرده. کرمانشاهان به جهت بنده بفرستید هم خودداری 

*  205، ]18[: اتفاقًا از نگرانی بر من خواســته، دیروز ســهم مورد )؟(  ⟵  اتفاقًا از تهران پوتین خواســته، دیروز فرستاده 

بودند.

که بدترین مردم این مملکت سراســر نجس و مجوســند   *  205، ]22[: بی نهایــت ایــن تنگــدار مردمان پدرســوخته ای 

کــه بدتریــن مردم ایــن مملکت سراســر ننگین محســوبند. )باید  ⟵  بی نهایــت دل تنــگ و از مردمــان پدرســوختۀ آن 
کلمۀ »مجوس« را دشــنام بداند و ایران را »مملکِت سراســر  پرســید: عارِف شــیفتۀ حضرت زردشــت و ایران چرا باید 

مجوس« بخواند؟!(

*  206، ]2[: طلسم افتاده  ⟵  طلسم افتادم. 

*  206، ]2[: با امید  ⟵  ناهید.

*  206، ]2[: برای بردن من از تهران  ⟵  برای بردن من به تهران.

*  206، ]4[: بگفت ار به دست من است این بهار ⟵  بگفت ار به دست من است این مهار.

*  206، ]7[: در صورت بودن  ⟵  در صورت فرستادن.

*  207، ]آخر[: آن شده باشند  ⟵  آن باشند.

کور.  *  208، ]10[: چشم بد دور  ⟵  چشم بد 

*  208، ]19[: یادگارهای دورۀ شوم  ⟵  یادگارهای شوم.

*  209، ]3[: حال پاپاخ  ⟵  چال پاپاخ.

*  209 ]19[: خدابیامرز ناصرالملک ⟵  خدانیامرز ناصرالملک.

*  211، ]4[: بدانید در تمام این مدت  ⟵  به من در تمام این مدت.
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*  211، ]16[: چندین دختربچۀ ایرانی  ⟵  چندین دختر بیچارۀ ایرانی.

گِل سرسبد. گل سرسبد  ⟵  و انصافًا این دختِر نامور و  کلمه ناخوانا(  *  212، ]3[: و اتفاقًا این دختر... )یک 

کلمه ناخوانا( آتش دیو شهوت هر زمان  ⟵  آن پریوش دامن زِن آتِش دیِو شهوِت  *  212، ]5 و 6[: آن پریوش... )یک 

مرزباِن.

*  212، ]14[: الحمدهلل به خیر  ⟵  هلل الحمد به خیر.

*  212، ]20[: از قلمرو و اقتدار من  ⟵  از قلمرو اقتدار من.

*  212، ]23[: و تحقیقی و تفتیش  ⟵  و تحقیق و تفتیش.

*  212، ]24[: انتظار به افکار  ⟵  انتظار نابه کار.

که یخه )یقه( و پیش سینۀ. که یقه و پیش سینۀ  ⟵    :]27[ ،213  *

*  214، ]24[: دستوراالدب  ⟵  دستوراآلداب.

که بی نصیب نگردند. که بی نصیب نمانند  ⟵    :]28[ ،214  *

*  216، ]3[: از وجودشان محروم، استفاده نکنند  ⟵  از وجودشان مردم استفاده نکنند.

گفت. گذشته داده و  گفت  ⟵  عطف به  گذشته داد. و  *  216، ]6 و 7[: عطف به 

*  216، ]7 و 8[: به روح حقیقت و راســتی و همان شــفق که مجســمۀ شــرافت و حقیقت دوســتی اســت  ⟵  به روح 

که مجسمۀ شرافت و حقیقت و راستی است. حقیقت و راستی و به جان شفق 

*  216، ]9[: در مخّیله ام  ⟵  در متخّیله ام.

*  216، ]11[: بعدًا خواهم نوشت  ⟵  نقدًا خواهم نوشت.

*  216، ]15[: رضاخان وزیری  ⟵  آ رضاخان وزیری.

که. که آنچه را  که  ⟵   *  216، ]26[: تا آنچه را 

*  218، ]9[: با دو نفر مجاهد سررسیده  ⟵   با دو نفر مجاهد رسیده.

*  219، ]5[: همه چیز آن را  ⟵  هر چیز آن را.

کز نمکداِن شرافت نمکین اند همه. کز نمکدان شرافت نمی کنند همه  ⟵    :]21[ ،219  *

*  227، ]4[: فریبندۀ معنای و هوش  ⟵  فریبندۀ عقل و هوش.

*  227، ]24[: افتخار استحضار  ⟵  افتخار انحصار.

*  227، ]آخر[: نابود شده  ⟵  نابود شد.

*  228، ]5[: پس چه اشخاص  ⟵  پس چه اشخاصی.

کلمۀ ناخوانا »قربان و« است.   :]2[ ،230  *

*  230، ]3[: در شرفیابی ⟵  از شرفیابی.

کلمۀ ناخوانا  »ضمن« است.  :]5[ ،234  *

*  234، ]9[: مراحمت  ⟵  مرحمت.

کنون« است. کلمۀ ناخوانا  »تا  :]9[ ،234  *
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*  234، ]10[: رئیس الوزرا با اینکه  ⟵  رئیس الوزرا اینکه.

*  234، ]11[: از برای من بنده است  ⟵  از برای بنده است.

کنون« است. کلمۀ ناخوانا  »تا  :]12[ ،234  *

*  234، ]14[: از آنان خواستند  ⟵  از آقایان خواستند.

***
2-2-2. افتادگی های چاپ نشر هرمس

*  38، ]4[: وقت و فرصت بدهد پسر.

*  38، ]13[: نه رشتۀ تار عنکبوت را؛ همان طوری.

*  39، ]2[: پس باید از برای.

که. *  53، ]21[: اول خانواده ای هستند 

گر موقعی. *  58، ]4[: به آن نبوده است بوده و ا

*  66، ]11[: در این قسمت، پا از دایرۀ حرف.

*  74، ]8[: بلکه به نام حمایت.

کنم ایرانی ام. بلی ایرانی ام و افتخارم. *  79، ]3[: ثابت 

*  79، ]4[: پیشرفت پیدا نکردند.

کاغذ به سرکار نوشته. *  80، ]15[: سه 

*  81، ]12[: خاتمه دادن به خانه  به دوشی.

*  84، ]24[: امامزاده سید محمد، معروف به محروق.

*  85، ]4[: خسته خواهید شد دیگر باید در همین.

که دو به دستش افتاد. *  91، ]5[: می دانم آن آن16 

کرده اند. کار با خود همراه و هم خیال  *  92، ]9[: غفاری را هم در این 

*  107، ]23[: به عالوه اساسًا اسم وصایت.

*  113، ]21[: محتاج به میل زدن شده.

که جان می کن تو فرهادی تو فرهاد.  :]16[ ،137  *

*  145، ]6[: اثبات عالم بندگی.

ی درد و از درون دِل پرخون. *  149، ]7[: از رو

ِک دختران ایران. *  150، ]7[: مجلۀ پا

*  152، ]7[: جهت حضرت دکتر رضازادۀ شفق.

که. گر اشعاری  ی سخن با ملک بود و ا *  152، ]17[: چون رو

*  153، ]5[: و این ها با من مانند تمام.

16. لحظه و موقع.
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*  153، ]12[: مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال.

که  گراف جا افتاده است: »منتظر رسیدن مجلۀ دختران ایران بودم. معلوم نشد  * 157: پس از امضای عارف یک پارا

چه شــد. برای اینکه بدانید به من چه می گذرد، ده پانزده روز پیش به خواندن یکی از روزنامه های مرکز مشــغول بودم. 

در آخر مقالۀ آن معلوم شد که نه تنها من از زندگانی خود دل تنگم؛ بعضی از ادبا و متفکرین کاسۀ از آش گرم تر، خیلی 

کرد.« کند، زندگی تمامم  گفت: خدا تمام  کنون زنده مانده ام. پس باید  پیش از این ها دل تنگی دارند از اینکه چرا تا

گذار. کار را وا *  176، ]3[ اختیار این 

*  182، ]17[: از تهران همراه نیاورده ام.

کار باشد شد تنها باید. *  184، ]6[: در 

*  196، ]2[: پروردۀ دامان شرافت آذربایجان.

*  205، ]11[: متذکر به این شعر خود.

*  208، ]11[: آن هم از هر چیز بد.

کرده. که قباًل خیال  *  209، ]27[: به آنچه 

*  212، ]11[: از تو برای نسبت و نزدیکی.

*  214، ]3[: یک چنین آدِم آدم شناس.

* 215، ]3[: به واسطۀ همان ادب که مال می فرماید: »بی ادب محروم ماند از لطف حق« مخاطب به خطاب مستطاب 

کشــیده »بعد از آن در ســّر موسی از نهفت /  یک  ْدنَی  نزدیک، کار به جای بار
َ
ْو أ

َ
یک و به مقام َقاَب َقْوَســیْنِ  أ

َ
ْع َنْعل

َ
َفاْخل

گفت«. آری وقتی دختری. کآن ناید به  کرد  کارهایی 

*  218، ]13[: بر قاتالن اباعبداهلل الحسین تا به صبح قیامت مدام لعنت باد!

*  219، ]1[: غرض ورزی و قلِم منفعت جویی.

*  219، ]23[: هزار مرتبه از همشهری.

*  از انتهای نامۀ شمارۀ 69 )ص 234( سطر های داخل قالب افتاده است:

کــرده و از حضور  ... غیرقابــل تحمــل اســت ]بــرای مــن. امــروز یا امشــب عریضه بــه حضرت آقــای رئیس الوزرا عــرض 

کشیده مشغول خیال خود  گوشه ای  که خودم را باز در یک  که اجازۀ مرخصی بدهند؛  کرد  مبارکشان استدعا خواهم 

باشــم. و از حضــرت اجــل عالی اســتدعا می کنم من بمیرم شــما هم کمک کنیــد اجازه بدهند در تهران نباشــم؛ برای 

اینکــه روح مــن از بودِن تهران و دیدن این اخالق های فاســد در زحمت اســت. خیلــی مایلم به طرف تبریز رفته که هم 

ملک زاده در آنجاست و هم تبریز را میل دارم دیده باشم. در هر صورت، فارس یا تبریز یکی از این دو شهر را بی نهایت 

یاده تصدقت...  کرده و تهران نمانــم.[ ز میــل دارم ببینــم. بــرای اینکه تهران نمانم حاضرم در یــک ده کوچکی زندگی 

گفته خواهد شد(. گیرندۀ چند نامه« سخن  یخ نگارش و  یخ این نامه در بخش »تار )دربارۀ تار

2-2-3. حذف در چاپ نشر هرمس
ک نشست.

َ
کل که پشت  *  38، ]22[: مدرس ]*کهنه دزد*[ وقتی 

***
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کتاب و دیگر مآخذ شماری از نامه ها 3. بدخوانی های هر دو 
*  دیوان عارف )چاپ برلین، ص 142( و نگاه: 13، ]16[ و هرمس: 37، ]12[: صحیح  ⟵  صحّیه. 

* نــگاه: 18، ]19[ هرمــس: 32، ]5[ و مجلــۀ ارمغان، ص 344 ]18[: ترس و یک جهت خودتان را نســبت به این بنده 

که نه ترس داشته باشید نه محبت... محبت و ترِس دوستی است  که نیستید  کرده بودید... شما مهدی خان  ثابت 

گر این دو چیز در کســی نباشــد هیچ چیز از او نیســت.  ⟵  حــس و محبت خودتان را  کــه... پــس ترس و محبت... ا

که نه حس داشته باشید نه محبت... محبت و  که نیستید  کرده بودید... شما مهدی خان  نسبت به این بنده ثابت 

کسی نباشد هیچ چیز در او نیست. گر این دو چیز در  که... پس حس و محبت... ا حِس دوستی است 

کرد.«  کارها، خوب به نفرین و دعا خواهم  * هرمس: 39، ]1[ و سیف آزاد: 162 و 163: » چون زن بیوۀ ایرانی پس از این 

کــرد«. / برلین، 144 ]12 و 13[:  / و نــگاه: 15، ]17 و 18[ » چــون زن بیــوۀ ایرانــی پــس از این کارها، نفرین و دعا خواهم 

کــرد.« هیچ یک از منتشــرکنندگان این  » چــون زن بیــوۀ ایرانــی عــارف پس از ایــن کارها، خوب به نفریــن و دعا خواهم 

کلمۀ »عارف« اضافه اســت و حذفش  کرده اند  نامه متوجه موزون بودن این قســمت نشــده اند؛ به همین دلیل، تصور 

که باید به دیوان او افزوده شود: کرده اند؛ اما یک تک بیت از عارف است 

کردچون زن بیــــــــــوۀ ایرانی، عــــــــــارف پس از این خواهم  دعــــــــــا  و  نفرین  به  خوب  کارها، 

ی )رسالۀ دکتری(، ص 72. ینی و تحقیق در احوال و بنگرید به: تصحیح دیوان عارف قزو

* هرمــس:  172، ]4[  و  نــگاه: 32، ]14[: در دورۀ زندگانــی از مــن نزد علی خواهد ماند  ⟵  در دورۀ زندگانی از من نزد 

دوستی مانند علی حواله می ماْند.

* هرمس:  51، ]17[  و  نگاه: 193، ]1[ و مجلۀ ارمغان )دورۀ چهل و ششــم، شــهریور 1356، شــمارۀ 6، صص 343-

گردید. گردید  ⟵  نقدًا این بهانه برای اظهار ارادت  347( ص 772: بعدًا این بهانه برای اظهار ارادت 

کول خیار تلخ خواهد شــد. نگاه: 143، ]19[: به قول  کول به قول عوام  *  هرمس: 59، ]20[ و عارفنامۀ هزار، ص 204: 

کلمه اشتباه است و »کوِن خیار« به معنای تِه خیار صحیح است. گول خیار تلخ خواهد شد. هر سه  عوام 

گر موفق به این خیال یعنی نوشتن شرح زندگانی  *  هرمس: 74، ]4[ و نگاه: 153، ]13[ و عارفنامۀ هزار، ص 225: »ا

خود نشدم.« جمله با این فعل بی معناست و »شدم« صحیح است.

*  هرمــس: 101، ]14[: خصوصــًا هــوای بهــار / و نــگاه: 73، ]17[: به خصــوص هــوای بهــار. هــر دو نادرســت اســت: 

»خصوص« صحیح است.

*  هرمس: 134، ]9[ و نگاه: 102، ]18[: مصراع دوم این بیِت حافظ:

کیمیا می باشوفا مجوی ز کس، ور ســــــــــخن نمی شــــــــــنوی به هرزه طالــــــــــِب ســــــــــیمرغ و 

در عارفنامــۀ َهــزار )ص 133( نادرســت خوانده شــده: »وفا مجــوی ز کس در جهان نمی شــنوی« در چاپ نگاه همین 

کــرده: »وفا مجوی ز  خطــا تکــرار شــده و به خیــال نیز با افزودن »ور ســخن« داخل قالب، خطا را به شــکل دیگری تکرار 

کس در جهان ]ور سخن[ نمی شنوی«

گر  که  ک پات  کرده: »به خا * هرمس: 127، ]4[ و نگاه: 127، ]4[: عارف در ابتدای نامه اش این بیت ســعدی را نقل 
کند سعدی / مقصر است هنوز از ادای احسانت.«17 سر فدا 

17. غزل های سعدی،  تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران، سخن، 1385، ص 266.
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کو سر  ک پای تو  مصراع نخست این نیز بیت در عارفنامۀ َهزار )که مأخذ این نامه است(، اشتباه خوانده شده: »به خا

فدا کند ســعدی« شــباهت نوشــتاری »گر« و »کو« و »که« ســبب این اشتباه شده اســت. عارف این مصراع را به یکی از 

کند سعدی«. گر سر فدا  که  ک پات  کند سعدی« و یا: »به خا گر سر فدا  ک پای تو  این دو صورت نوشته بوده: »به خا

*  هرمس: 173، ]5[ و نگاه: 27، ]6[: غزل این شبی ناچیز   ⟵  غزل این بندۀ ناچیز.

*  هرمــس: 196، ]18[ و نــگاه: 184، ]17[ و مجلــۀ آینــده )ســال پانزدهــم، خــرداد تــا مــرداد 1368، شــمارۀ 3-5، ص 

که هست« حرف »را« اضافه است. 397(: »این شعر را از هر 

* هرمــس: 197، ]26[ و نــگاه: 186، ]11[ و مجلــۀ آینــده )همــان شــماره، ص 398(: »آینــدۀ درخشــان و برومند«  ⟵  

»آیندۀ درخشاِن آبرومند«

* هرمس: 198، ]1[ و نگاه: 186، ]14[ و مجلۀ آینده )همان شــماره، ص 398(: »شــریف و بزرگوار می خوانم«  ⟵  » 

شریف و بزرگوار می خواهم«

کرده وارد منزل من شــود   * هرمــس: 200، ]12[ و نــگاه: 189، ]12[ و مجلــۀ آینــده )همان شــماره، ص 400(:  نباید منزل 

کرده وارد منزل من شود. ⟵  نباید تنّزل 

* هرمــس: 226، ]6[ و نــگاه: 205، ]6[: عمــر خــود را به بی خیالی تمام نکرده بودم  ⟵  این جمله در زنجیرۀ ســخن با 

کلمۀ »بی خیالی« معنای درستی نخواهد داشت؛ اما در اصل دست نویس، حرف »بی« آمده و شاید سهو قلم است.

* هرمــس: 226، ]20[: در طــواف مقبــره، از ایرانــی را از ایرانیــت دل تنــگ و بیــزار می کنــد / نــگاه: 206، ]4[: ایرانی را از 

ایرانیت دل تنگ و بیزار می کند.  ⟵  در اطراف مقبره، ایرانی را از ایرانیت دل تنگ و بیزار می کند.

کمتر از حافظ بدانند می خواهم. کمتر از حافظ بدانند می نویسم  ⟵   * هرمس: 227، ]15[ و نگاه: 207، ]2[: 

کربــاِس بدخشــان  کربــاس درخشــان پوشــانده اســت. / نــگاه: 207، ]7[:  ⟵  لبــاس  * هرمــس: 227، ]21[: لبــاس 

پوشانده است.

*  هرمس: 228، ]5[  و  نگاه: 207، ]20[: می توانند داخل شوند  ⟵  می تواند داخل شود.

یم  یم کار خویش ⟵  ما خود خدا شــویم و برآر * هرمــس: 223، ]10[ و نــگاه: 209، ]10 و 11[: مــا خــود خدا شــویم و برآور

کار خویش.

کتاب و دیگر مآخذ شماری از نامه ها 4. افتادگی های هر دو 
* نامــۀ شــمارۀ 18 چــاپ هرمس )صص 89-95( ناقص اســت و صورت کامل آن در چاپ نــگاه )ص 69-70( آمده 

است.

که در ســوز آن شــرکت  کنیــد غیــر از ایــن چنــد نفر، باز اشــخاصی بودند  * هرمــس: 90، ]5[ و نــگاه: 62، ]13[: منتشــر 

داشتند و هیچ کدام.

کلمۀ  * هرمس: 165، ]20[ و نگاه: 174، ]6[ و عارف شــاعر ملی ایران: 568، ]6[: »و به ورود به اتاق« به نظر می رســد 

»محض« افتاده است:  ⟵  و به محض ورود به اتاق.

* هرمس: 196، ]7[ و نگاه: 184، ]7[ و مجلۀ آینده )ســال پانزدهم، خرداد تا مرداد 1368، شــمارۀ 3-5، ص 397(: 

گر جواب ننویسم بد، بنویسم و دروغ بنویسم بدتر. ا
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* هرمــس: 196، ]11[ و نــگاه: 184، ]12[ و مجلــۀ آینده )همان شــماره، ص 397(: »همچنین نبودن با افکار عمومی«  

⟵  »هم خیال نبودن با افکار عمومی«.

کلمۀ ناخوانا »غزل« است: »در موقع  * هرمس: 198، ]8[ و نگاه: 186، ]22[ و مجلۀ آینده )همان شماره، ص 398(: 

بیکاری غزل ساخته به جهت من بفرستید.«

گور خواهد  * هرمس: 199، ]11[ و نگاه: 188، ]4[ مجلۀ آینده )همان شــماره، ص 400(: »مانند ســایر آرزوهای من به 

گور خواهد رفت.« رفت«  ⟵  مانند سایر آرزوهای من با من به 

* هرمس: 201، ]6[ و نگاه: 190، ]11[ و مجلۀ آینده )همان شــماره، ص 401(: ضمنًا راجع به مســئلۀ  ⟵  ضمنًا چون 

راجع به مسئلۀ.

* هرمس:  228، ]1[  و  نگاه: 207، ]15[: ولی می دیدم بیشتر، خصوص  ⟵  ولی می دیدم بیشتِر مردم، خصوص.

* هرمــس:  228، ]3[  و  نــگاه: 207، ]17[: جملــه چنیــن اســت: »علت آن هم معلوم شــد که )آن هــا را به هیچ وجه راه 

کشــیده و به جایش آن مصراع را آورده  ی عبارت داخل پرانتز خط  نمی دهند( هرکه در آن آســتانه راه ندارد.« عارف رو

است. نورمحمدی عبارت داخل پرانتز را نیاورده؛ به خیال نیز فعل جمله را اشتباه خوانده و آورده: آن ها را به هیچ وجه 

راه نمی دهم!

***
5. از چیزهای دیگر

)ممکــن اســت شــماری از نکته ها به چشــم پاره ای خوانندگان »مّته به خشــخاش گذاشــتن« تلقی شــود؛ امــا باید گفت 

  همین مّته به خشــخاش گذاشتن هاســت، در موضوع مــورِد بحث، گاه یک 
ً
گذشــته از آنکــه بخشــی از کاِر علمــی، دقیقــا

کرده است(. ویرگول یا نقطۀ نابه جا معنای جمله ای را مختل 

*  نگاه: 17، ]7[ و هرمس: 31، ]5 و 6[: نشانه های جملۀ معترضه اضافه و اشتباه است.

*  نــگاه: 144، ]20[ و هرمــس: 60، ]12 و 13[: »آن بــزرِگ درخوِر تعظیِم من اشــتر و پیل اســت بعد از کرگدن.« هیچ یک 

که این جمله بیتی از عارف است و باید به دیوان او افزوده شود: تشخیص نداده اند 

مــــــــــن تعظیــــــــــِم  درخــــــــــوِر  بــــــــــزرِگ  کرگدنآن  اشــــــــــتر و پیــــــــــل اســــــــــت بعــــــــــد از 

*  نــگاه: 199، ]3[ و هرمــس: 188، ]4[: هرچــه فکــر می کنم ده پانزده روز به تهران، هم بــرای دیدن پایتخت مملکتم و 

که نمی دانید مرگ ]پســر[ این مرد شــریف و بزرگوار با  هم دیدار چند نفر از دوســتانم از قبیل مرحوم میرزا ســلیمان خان 

کلمۀ پسر یا فرزند افتاده است و منظور حبیب میکده است. کرد  بیایم،  باز مرا منصرف می کند.« بدون تردید  من چه 

*  نــگاه: 191 و هرمــس: 190: ایــن نامــه از کتاب عارف و ایرج )صص 29-30( نقل شــده و حائری در آثار منتشرنشــدۀ 

ینــی )ص 278( ایــن نامــه را بــا تغییر های دلخــواه دگرگون کرده اســت! در چاپ هرمس ایــن نامه از کتاب  عــارف قزو
ینی نقل شــده اســت و در چاپ نگاه از کتاب عارف و ایرج؛ بنابراین، دخل و تصرف های  آثار منتشرنشــدۀ عارف قزو

حائری در این نامه به چاپ هرمس هم راه یافته است. 

کلماتی جا  که قریب یک هفته می شود«: بدون تردید  * نگاه: 203، ]3[ و هرمس: 193، ]12[: »به ورود گل زرد تا دیروز 

افتاده اســت و جمله فی المثل باید چنین می بود:  »از اولین روز ورود به گل زرد...«. چند ســطر بعد نیز به نظر می رســد 

کلماتی از آغاز جمله افتاده است. کلمه یا  گل زرد یک زمستان سرد غریبی است«  در جملۀ: » 
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*  نامه های شمارۀ 13 و 14 چاپ نگاه )صص 73-84( دوبار چاپ شده اند.

*  در صفحات 84 و 180 چاپ نگاه به جای شمارۀ پانویس، حرف »گ« آمده است!

* در قسمت اسناد و تصاویر چاپ نگاه شمارۀ همۀ نامه ها نادرست است: تصویر نامۀ 41 مربوط به نامۀ 42، تصویر 

نامۀ 42 مربوط به نامۀ 43، تصویر نامۀ 43 مربوط به نامۀ 44، تصویر نامۀ 49 مربوط به نامۀ 50 و تصویر نامۀ 51 مربوط 

به نامۀ 52 است.

* صفحۀ نخســت دســت نویس نامۀ شــمارۀ 42 چاپ نگاه در بخش »اســناد و تصاویر« )ص 223( آمده و متأســفانه 

تصویــر صفحــۀ دوم ایــن نامه چاپ نشــده اســت تــا بتوان صحــت قرائت متــن را با دســت نویس ســنجید. در همین 

گر هم  کنید« چهار سطر افتاده است: »ا گور است راحتش  صفحۀ نخسِت نامه پس از جملۀ: »...یقینًا برای او بدتر از 

همچو صالح دیدید مردنش بهتر از این زندگانی اســت __مثل اینکه خدا شــاهد اســت عقیدۀ خود من این اســت؛ و 

ید در آن زیرزمین  کنم__ بگذار کاغذ صرف نظر  به همین جهت هم مدتی در این خیال فرورفته، نزدیک بود از نوشــتن 

که او را )؟( برای...« کسی  کنده، برود پیِش آن  مرطوب چند روزی جان 

کــه در چــاپ هرمــس )صفحــات 222-225( نقــل  * نامه هــای 53 )ص 208( و 54 )صــص 209-211( چــاپ نــگاه 

کتاب نیامده اســت. در نامۀ دوم بدون تردید  شــده اند قابل بررســی نیســتند؛ زیرا تصویر دســت نویس این دو نامه در 

کلمــات آغازیــن و بعضــی کلمــات دیگــر این جملــه بد خوانده شــده: »ِمن بعــد دیگر مــن از این حرکات و نمایشــات 

کردن آن ها را از قوۀ دولت خارج خواهد بود.« کت  عارف، سا

گیومه یا برجستگی، در متن آمده اند:  گرفته اند؛ اما در چاپ نگاه بدون  گیومه قرار  * مصراع ها در چاپ هرمس داخل 

بنگرید به: ص 105: »چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم« / و ص 120: »رفتی و نمی شوی فراموش« و...

کرده؛ نیز: ص 205، ]3[. یاد دارند. در موقع...: نقطه اضافه است و جمله را قطع  * هرمس: 53، ]آخر[: پول هم ز

صریــح« برای چیســت؟ آیا معنی این کالم مشــهور  ــُغ ِمــَن الّتَ
َ
* هرمــس: 83، ]16[: عالمــت ســؤال پــس از عبــارت »َاْبل

دانسته نشده است؟!

گمان می کرده او اهل شیراز  * هرمس: 121، ]20[: شهریار شیرازی ⟵ عارف پیش از آشنایی با محمدحسین شهریار 

گردآورنده باید این نکته را درمی یافت و در پانویس بدان اشــاره می کرد؛  اســت و او را شــهریار شــیرازی خوانده اســت. 

بنابراین، در ص 224 اعالم نیز شهریار شیرازی باید به صورت شهریار تبریزی اصالح شود. 

کتاب  کرده مشخص نشده است. در این دو  که عارف در نثرش بدان ها استناد جسته و نقل  *  تا امروز مآخذ ابیاتی 

نیز چنین اســت و گذشــته از پاره ای بیت های مشــهور، خواننده نمی داند بعضی بیت ها از عارف است یا سرایندگان 

دیگر. )نگارنده در مقاله ای دیگر مآخذ ابیات عارف را به دست داده است(.

گراف بنــدی دو کتاب  * هیچ کــدام از دو کتــاب ویرایــش و نســخه پردازی فّنــی و دقیــق ندارنــد و به ویژه خطاهــای پارا

سیاق جمله ها را در موارد بسیاری بر هم زده است: 

یا. یختن چند دانه اشِک با ر یختن چند دانه اشک بار یا  ⟵  ر *  هرمس: 78، ]2[: ر

*  هرمس: 96، ]12[: الزم تکرار نیست تنها چیزی  ⟵  الزم تکرار نیست. تنها چیزی. )نقطه الزم است(.

که فرمایش سعدی این است )جای عالمت دو نقطه نادرست است(. گفت:  *  هرمس: 97، ]6[: خواهم این 

کس. کس  ⟵  حکمیت ز دو  *  هرمس: 123، ]بیت آخر[: حکمّیت زد و 
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یخ را به عدد نمی نویسد؛ اما در چاپ هرمس در بسیاری از موارد به صورت عددی ذکر شده اند.  * عارف شماره ها و توار

)بنگرید به: ص 141، ]2[، ص 121، ]8[ و ص 128، ]3[ و ص 130، ]1[ و ص 66، ]1[ و ص 67، ]9[ و ص 61، ]27[(.

* ضیاءالدیــن و ضیاءالواعظیــن و نام هایی از این دســت در سراســر چاپ هرمس بدون حمــزه آمده اند )ضیاالدین و 

ضیاالواعظین(: )نمونه: ص 32 و 210(. 

*  هرمــس: 137، ]19[: بی عالقــه بــه وطــن و )به( همه چیز آن  ⟵  حرف »به« در دســت نویس نامه نیامده و گردآورنده 

به اشتباه داخل پرانتز افزوده است.

گردآورنــده معنی کلمۀ  کــه  * هرمــس: 144، ]10[: دخت هــای )؟(: عالمــت ســؤال پــس از ایــن کلمــه بدان معناســت 

»دخت های« یا همان »دخترهای« را درنیافته است!

*  هرمس: 172، ]12[: سلسلت النسب⟵  سلسلة النسب.

کرد.  کرد  ⟵  خرد خواهد  *  هرمس:  180، ]5[  و  نگاه: 23، ]15[: خورد خواهد 

کشیده. کاغِذ  َمصَدر  کشیده  ⟵   کاغِذ  مصّدر  *  هرمس: 187، ]7[: 

کرد. کرد  ⟵  استخوان های مرا خرد  *  نگاه: 188، ]1[: استخوان های مرا خورد 

کشت. کشت  ⟵  مرا خیال  *  نگاه: 196، ]24[: خیال مرا 

گفت. گفت  ⟵  می شود  *  هرمس: 200، ]2[: می شود، 

*  هرمس: 200، ]27[: نوشته )ام(  ⟵  نوشته ]ام[.

*  هرمس: 211، در سطر یکی به آخر »ارایه« غلط و »ارائه« صحیح است. 

گرچه صحیح اســت؛ پرســش این اســت  * هرمس: 210 و 211: عارف »بریطانیا« نوشــته؛ اما در متن »بریتانیا« آمده که ا

کلمۀ »تاالر« به صورت  که چرا یکدست ســازی امالیی در همۀ موارد رعایت نشــده؟ در صفحۀ 211 صفحه )سطر 24( 

که در صفحات 210 )سطر 11( و ص 213 )سطر 9( و ص 217 )سطر 15( »شام و ناهار«  »طاالر« آمده است؛ همان طور 

در دست نویس عارف »شام و نهار« است.

*  هرمس: 216، ]24 و 25[: »در این زمینه دگر جای حرف باقی نیست.« یک مصراع است و عارف در پرانتز گذاشته؛ 

که مشخص نیست شعر است. کتاب به گونه ای آمده  اما در 

*  هرمس: 220، ]مصراع دوم بیت سوم[: ست هرجا اراذلی دارد  ⟵  هست هرجا اراذلی دارد.

* نامۀ شمارۀ 68 چاپ هرمس )ص 232( را نگارنده در روزنامۀ شفق سرخ یافت. در سطر بیستم یکی دو کلمه مبهم 

اســت: »کمیتۀ دیه«. آیا کمیتۀ ارامنه نیســت؟ عارف در یادداشــت یکی از شــعرهایش از »کمیتۀ ارامنه« ســخن گفته 

است.

*  هرمس: 218، ]22[: عبارات مبهم است.

گیرندۀ چند نامه 6. تاریخ نگارش و 
کتاب در ذکر  یخ نامۀ شــمارۀ 1 چاپ هرمس )ص 23( ســال 1300 قید شــده و این یکی از خطاهای فاحش این  *  تار

یخ را آورده: »جمعه دوازدهم شــهر شــوال 1340« )جمعه به نادرســت  یــخ نامه هاســت؛ زیــرا عــارف در پایان نامــه تار تار
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که مطابق 19 خرداد 1301 شمسی است. شنبه خوانده شده( 

که ناشــناخته مانده  به دو دلیل بدون تردید صادق رضازاده  گیرندۀ نامۀ شــمارۀ 4 چاپ هرمس )صص 36-34(    *

شفق است:

که  گیرندۀ نامه: »به جهت حضرتت هم خواندم...«، »تقدیم حضور مقدست دارم تا بدانید  1. خطاب های عارف به 

کار می برده است. خیالت بزرگ ترین مشغولیات من است.« عارف این تعابیر را تنها در حق رضازادۀ شفق به 

که در این نامه درج شده:  2. دلیِل آشکار دیگر، بیت پایانِی غزلی است 

کــــــــــوی رضــــــــــازادۀ شــــــــــفق بیرون بیابانــــــــــیهــــــــــوای  عــــــــــارف  ســــــــــِر  ز  نمــــــــــی رود 

که گذشــت متن شــمارۀ 7 چاپ هرمس نامه نیســت؛ بلکه مقاله اســت. در پیشــانی این متن آمده: »به  * همان گونه 

گلگون« نادرست  بود. گر این متن، نامه می بود عبارِت »به روزنامۀ  گلگون« حتی ا روزنامۀ 

که 1312 ذکر شده است. یخ نامۀ 15 چاپ نگاه )ص 85( سوم فروردین ماه 1311 است  *  تار

که در صفحــات 124-125 چاپ هرمس و صفحۀ 126 چاپ نگاه  یــخ نامــۀ صفحات 174-176 عارفنامۀ هزار  *  تار

نقــل شــده نامشــخص اســت. عارف در ایــن نامه دربــارۀ داداعلی همدانی نوشــته: »من ایــن مرد را یــک آدم با عقیده 

شــناخته بودم... هر چه جیران داد  و فریاد می کرد که این آدم دزد اســت، جواب ســخت می شــنید... دو تومان قباًل به 

یادتر اســت. جیران برای اینکه بفهماند که این آدم درســتی  او دادم قدری کره فرســتاد. گفته بود قدری هم از یک َمن ز

کشید؛ دیدیم سه چارک هم خشک تر بود.« نیست ترازو آورده با حضور خودم آن را 

کرده بــود: »این یک جلد دیوان خــودم را به  عنوان  عــارف یــک جلــد از دیوانش را با این یادداشــت بــه داداعلی تقدیم 

یادآوری به  دوست خودم داداعلی که از مردان خوب همدان و در شمار آزادی خواهان این سامان __که می توانم بگویم 

گرچه بدبینی من به  من اجازۀ اینکه او را هم خوب بدانم نمی دهد؛  کســی را جز او در هر دو قســمت ندیده ام__  داده؛ ا

ولی چه می شود کرد، امیدوارم به لفظ )؟(18 هم که شده است ”این چو آنها که دیده ام نشود“ بیست و دوم شهر محرم 

1347 در همدان، قلعۀ کاظم خان ســلطان.« )عباس فیضی: فرهنگ همدان، ســال اول، زمســتان 1374 ، شمارۀ 4، 

یخ ایــن تقدیمی 22  ص32. مرحــوم فیضــی قســمت هایی از این دســت نویس عارف را نادرســت خوانده اســت(. تار

محرم 1347 قمری مطابق 19 تیر 1307 است و عارف داداعلی را »دوست خود و از مردان خوب همدان« خوانده؛ اما 

یخ این نامه باید پس از تیر 1307 باشد، حال یا چند روز و هفته  کرده؛ بنابراین، تار در نامۀ یاد شده او را »دزد« معرفی 

و ماه یا چند سال بعد.

کــه در صفحــۀ 128 چــاپ هرمس و صفحــۀ 129 چاپ نگاه نقل شــده نیز  یــخ نامــۀ صفحــۀ 179 عارفنامــۀ هــزار  *  تار

نامشــخص مانــده اســت. در ایــن نامــه که خطاب بــه غفاری فرخان نوشــته شــده می خوانیم: »شــنبۀ گذشــته صد  و 

گرفته به   قدر پانزده تومان آن خرج شده مابقی موجود است. هوای همدان   شصت تومان حوالۀ دولت را از ادارۀ مالیه 

کرد، پشت سر هم برف آمد.«   کرده بود؛ ولی این دو سه روزه تالفی  گذشته حال بهار را پیدا  قریب هیجده روز از چله 

کراتی با تیمورتاش از او تقاضا کرد  یاست محاسبات وزارت امور خارجه رسید و طی مذا سال 1307 غفاری فرخان به ر

در قبــال خدمــات بــزرگ میهنِی عارف دولــت ماهیانه مبلغی برای او حواله کند. مطابق اســناد، هیئت وزرا پرداخت 

ماهانــه چهــل تومــان را تصویــب کرد که تا پایان عمر عارف برای او حواله می شــد. »در جلســۀ دوشــنبه 13 آذر ماه هزار 

که مبلغ یک صد و شــصت تومان از محل اعتبار انعام هذه الســنۀ 1307  و ســیصد و هفت هیئت وزرا تصویب شــد 

دولت به آقای عارف پرداخته شــود.« نخســتین حوالۀ پرداختی به عارف یکصد و شــصت تومان برای ماه های آذر تا 

کرده است. کلمه را دشوار  کیفیت سخت نامناسبی دارد و پخش شدگی جوهر قلم نیز خواندن این  یس این متن  یرا دست نو 18. در درستِی »به لفظ« تردید دارم؛ ز



83 180 سال یس ُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

نیی ندرک ننایو  ننسیمیتنامع نیا 

ینــی و تحقیق در  کــه دی مــاه در همدان به دســت او رســید. )بنگرید به: تصحیــح دیوان عارف قزو اســفند 1307 بــود 

ی، رسالۀ دکتری، صص 100-101(؛ بنابراین، سال نگارش نامه یکی از  سال های 1307 یا 1308 است و از این  احوال و
کرده بود؛ ولی این دو ســه روزه تالفی  گذشــته حال بهار را پیدا  ه 

ّ
جملۀ عارف: »هوای همدان قریب هیجده روز از چل

که نامه در دی ماه نوشته شده است. کرد، پشت سر هم برف آمد.« پیداست 

یخ اســت؛ و در چاپ  یخ ندارد. در چاپ هرمس )ص 130( نیز بدون تار * نامــۀ صفحــات 181-182 عارفنامــۀ هزار تار

یــخ نامه بین ســال های 1307 تا 1312 ذکر شــده که صحیح، اما کلی گویانــه و دور از روش تحقیق  نــگاه )ص 132( تار

اســت. عارف در این نامه خطاب به غفاری فرخان نوشــته: »دو روز پیش دســتخط مبارک که پنجاه تومان حوالۀ دی  

یارت شد، یکی از اجزای مالیه به اقبالی  گفت صد  ماه در جوف داشــت رســید... همان روزی که دستخط شــریف ز

و شــصت تومان دولت به جهت عارف فرســتاده اســت، بگو فردا آمده قبض رســید داده آن پول را بگیرد.« چهاردهم 

کرد حوالۀ شهریۀ سال جاری یکجا صادر شود و طبق  فروردین 1308 غفاری فرخان در نامه ای به وزارت دربار تقاضا 

کر مبلغ پنجاه تومان را به عارف نوشته و تفاوت سنۀ اخیر  وعده ماهی پنجاه تومان باشد نه چهل تومان و نوشت: »چا

را هم از خود داده ام.« دوازدهم اردیبهشــت 1308  پاســخی از وزارت دربار با امضای تیمورتاش رســید: »شــش ماهه از 

قرار ماهی چهل تومان در هیئت محترمۀ وزراء عظام تصویب شد که به آقای عارف ایصال گردد.« نامۀ غفاری فرخان 

و پاســخ تیمورتــاش بــه او نشــان می دهــد که غفــاری فرخان ماهی پنجــاه تومان به عــارف وعده داده؛ امــا وزارت دربار 

گزیر هر ماه ده تومان از جانب خــود به مقرری عارف  حاضــر بــه پرداخــت چهل تومان بوده اســت و غفاری فرخــان به نا

عــالوه می کــرده اســت. پــس از مرداد ســال 1309 غفاری فرخــان به هر دلیل همان چهــل تومان در ازای هر مــاه را به نام 

ی، رســالۀ دکتری، صص 100- ینی و تحقیق در احوال و عــارف حوالــه می کرد. )بنگرید بــه: تصحیح دیوان عارف قزو

یخ نگارش این نامه نیز همانند نامۀ یادشــدۀ پیشــین، یکی از سال های 1307 یا  1308 است؛  101(؛ طبق این قرائن تار

یافت می کرده است. زیرا تا سال 1308 و چهار ماه نخست سال 1309 عارف هر ماه پنجاه تومان در

یخ نخورده؛ اما در چاپ نگاه  یخ ندارد. در چاپ هرمس )ص 129( نیز تار * نامۀ صفحات 180-181 عارفنامۀ هزار تار

یگوش« یاد شــده  یــخ نامــه بین ســال های 1307 تا 1309 درج شــده اســت. در نامه از مقالۀ »باز )صــص 130-131( تار

یخ نامه  یخ 18 شهریور 1310 چاپ شده؛ بنابراین تار یگوش در شمارۀ 1866 روزنامۀ شفق سرخ  به تار است. مقالۀ باز

اواخر شهریور یا پاییز سال 1310 است. 

یخ نامۀ 35 چاپ هرمس نامشــخص مانده اســت. عارف در آغاز نامه نوشــته: »چندی پیش در یکی از نمرات  * تار

روزنامــۀ شــفق ســرخ مقاله ای در تحت عنــوان »عنوان های بی جان« به قلم آقای رشیدیاســمی خوانــدم.« مقاله ای که 

عارف از آن یاد می کند یکشــنبه 11 فروردین 1308 در شــمارۀ 1174، )ص 4( روزنامۀ شــفق ســرخ چاپ شــده اســت. 

که با نقل این ســطر از او »ما خرابیم، چو صفر اندر حســابیم« شــاعر ملی  عارف در این نامه از مقالۀ دیگری یاد می کند 

که با عنوان »روزهای  یج ناامیدی در مملکت دانسته است. اشارۀ عارف به مقالۀ لطفعلی صورتگر است  را عامل ترو

تعطیل« در دو شمارۀ شفق سرخ منتشر شد:

1. پنج شنبه، 21 شهریور 1308، شمارۀ 1302، ص 1. 

2. جمعه، 22 شهریور 1308، ص 2. 

یــخ نامــه بایــد هفتــۀ پایانــی شــهریور 1308 باشــد؛ زیــرا عــارف نوشــته: »دیــروز مقالــه ای بــه قلــم صورتگر  بنابرایــن، تار

خواندم...«.

یخ مانده و در  یخ ندارد. در چاپ هرمس )صــص 141-144( نیز بــدون تار نامــۀ صفحــات 150-160 عارفنامــۀ هــزار تار

چاپ نگاه )صص 113-118( نیز همانند بســیاری دیگر از نامه های این کتاب بین ســال های 1307-1312 قید شده 
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گمنام« به قلِم سپانلو یاد می کند. این یادداشِت هادی سپانلو  است. عارف در این نامه از مقاله ای با عنوان »شهیدۀ 

در دو شمارۀ شفق سرخ منتشر شد: پنج شنبه، 14 مرداد 1309، شمارۀ 1556، ص 3 / شنبه، 16 مرداد 1309، شمارۀ 

که در پســتوی خانه ها به پختن مربا  که از عنوان آن نیز پیداســت در دفاع از زنان اســت  1557، ص 3. موضوع مقاله 

و انداختن ترشــی وادار می شــوند و از قافلۀ ترقی عقب می مانند: »خراب کاری و اجحافات مردان حدی ندارد... من 

گــر جــای زن هــا بــودم اصاًل این مردهای کثیــف و حرف مهمل آنهــا را دور انداخته و هر روز در جرایــد اخبار اقدامات  ا

جدی و انقالباتی که در وضع زندگی خانه و جامعه ایجاد کرده گوشــزِد هم جنســان خود می کردم.« مقالۀ دیگر ســپانلو 

کــه عــارف در ایــن نامــه ذکر کرده و آن را »نیش قلم یک بی وطن« و تعریض به خود شــمرده »ســرود ملــی ایران« نام دارد 

که سه شــنبه، 20 اســفند 1308 در شــمارۀ 1443 )ص 1 و 3( شــفق سرخ چاپ شده است. هر دو مطلب خشم عارف 

را برانگیختــه و او قصد داشــته به یادداشــت »ســرود ملی ایران« پاســخ دهد؛ امــا به دلیل پرهیز از مجادلــه و افتادن در 

هیاهوی مطبوعاتی از رّد پاســخ منصرف شــده اســت. آنچه عارف را خشمگین ســاخته __گذشته از تمجید سپانلو از 

که دســتاوردهای او را در ســرودن تصنیف ها و شــعرهای  مقاالت لطفعلی صورتگر__ احتمااًل چنین پاره هایی اســت 

که همۀ ایرانی ها آن را بدانند و وقت  که در ایران سرود ملی به مفهوم حقیقی آن سراغ ندارم  گرفته: »من  میهنی نادیده 

یشــه و پوســت و گوشتشــان به لرزه بیفتد. تمام سرودهای ما یا سخریه است یا تمسخر آمیز یا منجر به رِنگ و  خواندن ر

دنبک می شود.«

گمنام« را خواندم. یخ این نامه شهریور 1309 است؛ زیرا نوشته »بیست روز پیش« مقالۀ »شهیدۀ  بنابراین، تار

کت نامه چنین بوده که در  ی پا یخ نامۀ شــمارۀ 51 چاپ هرمس و 3 چاپ نگاه نامشــخص مانده اســت. متن رو * تار

کلنــل نصراهلل خان دام اقباله  هــر دو چاپ افتاده اســت: »حضور محترم حضرت مســتطاب بنــدگان اجل عالی آقای 

که مطابق است با 24 آذر 1301. مشرف شود، شنبه بیست و پنجم ربیع اآلخر 1341« 

یخ نامۀ شمارۀ 54 چاپ هرمس 1309 قمری قید شده؛ اما هجری شمسی صحیح است. * تار

یخ همین نامه در چاپ نگاه سال 1309 قید شده است. عارف  یخ نامۀ 61 چاپ هرمس نامشخص مانده و  تار *  تار

در پایان این نامه نوشته: »ناهید پنج شش ماه پیش برای بردن من از تهران به همدان آمده نرفتم.« در نامه ای از عارف 

گفت عزم  یخ اواخر 1309( عارف نوشته: »چهار روز پیش ناهید با جمعی به منزل من آمده و  به غفاری فرخان )به تار

یخ نامه باید بهار یا تابستان 1310 باشد. کرده ام تو را به تهران ببرم.« بنابراین تار

* نخســتین شــمارۀ مجلــۀ ماهانــۀ دختــران ایــران مــرداد 1310 منتشــر شــد و آخریــن شــمارۀ آن آبــان 1311؛ بنابراین در 

یخ گذاری نامه نگاری های عارف با زنددخت باید این موضوع مورد نظر باشد. تار

گیرندۀ نامه زنددخت شیرازی دانسته شده؛ اما به سه دلیل این  * در نخستین پانویس نامۀ شمارۀ 62 چاپ هرمس، 

حدس نادرست و بلکه عجیب است:

گیرندۀ نامه آغاز شده؛ پس هرگز نمی تواند برای زنددخت باشد. 1. نامه با تمسخر خِط مخاطب و 

گیرندۀ نامه را صاحب روزنامه خوانده است. 2. دختران ایراِن زنددخت مجلۀ ماهانه بوده و نه روزنامه. عارف 

گیرندۀ نامه نوشته: »بلی آقا...« گراف پایانی خطاب به  3. در پارا

* مخاطــِب نامــۀ شــمارۀ 67 چاپ هرمس )ص 231( چنین خطاب شــده اســت: »مدیر روزنامۀ شــفق! وکیل محترم 

دارالشــورا حضرت شــفق!« این نامه به پدر صادق رضازادۀ شــفق )حاج آقا رضازاده( مدیر روزنامۀ شــفق نوشــته شده؛ 

روزنامه ای که »مشــتمل بر مقاالت تند و زننده علیه سیاســت دولت روســیه در ایران بود و سهم بزرگی در تشویق مردم 
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تبریز بر ضّد روس ها داشــت«19 اما گردآورنده در خطایی فاحش، روزنامۀ شــفق را با روزنامۀ شــفق ســرخ اشتباه گرفته و 

گیرندۀ نامه را »علی دشتی« دانسته است! 

کســپاری ســگ در صحــن امامزادۀ  که در بروجرد پس از مرگ ســگش مینو و شــایعۀ خا عــارف در ایــن نامــه از بلوایــی 

یخ دقیق این نامه باید  کند! در باب تار یخ نامه را معّین  گردآورنده نتوانسته تار گفته است؛ اما  دهکرد به پا شد سخن 

کردند. شــاعر ســوگوار ســگش را در پارچه ای پیچید و دفن  گفت: حوالی غروب نهم دی ماه، ســگ عارف  را مســموم 

کرد. عوام با فریاد واشــریعتا و وامصیبتا در کوچه و خیابان ســرازیر شــدند20 و فریاد تکفیر بلند شــد. در قســمتی از نامه 

یافت نامه روز دهم دی 1305 یا چند روز  نوشــته: »امروز شــنیدم در شــهر هنگامه ای است.« از همین جمله می توان در

پس از آن نگاشته شده است.

* همان گون که در بخش »افتادگی های چاپ نشــر هرمس« گذشــت از پایاِن نامۀ شــمارۀ 69 )ص 234( هشــت سطر 

کــرد: »از  یخ نگارش نامه را مشــخص  افتــاده اســت. بــا توجــه به همین ســطرهای افتــاده و جمله ای دیگــر می تــوان تار

کنید ]حضرت آقای رئیس الوزرا[ اجازه بدهند در تهران  حضرت اجل عالی استدعا می کنم من بمیرم شما هم کمک 

که هم ملک زاده در آنجاست و هم تبریز را میل دارم دیده باشم.«  نباشم. خیلی مایلم به طرف تبریز رفته 

عارف پاییز ســال 1303 به تبریز رفت و اردیبهشــت ســال 1304 به تهران بازگشت. در این نامه نوشته: »خیلی مایلم به 

طرف تبریز رفته...« پس نامه پیش از سال 1303 نوشته شده است.

کنون خیالم در زحمت بوده است.« عارف خرداد سال 1301 به کردستان رفت  در آغاز نامه آمده: »از روز ورود به تهران تا

کابینه تشکیل داد و تا 24 خرداد 1302 بر  و بهمن 1301 به تهران بازگشت. مستوفی الممالک بیست و پنجم همین ماه 

کار بود. مقصود عارف از »حضرت آقای رئیس الوزرا« در این نامه کســی جز حســن مستوفی الممالک نیست. او از  ســر 

ارادتمندان عارف بود و حتی در دوران اقامت عارف در همدان پانصد تومان برای او فرستاد؛ اما عارف نپذیرفت. در 

قسمت دیگری از نامه می خوانیم: »یک ماه است بر حسب امر حضرت آقای رئیس الوزرا آقایان خواستند یک خانه به 

کنند.« بنابراین، نامه اسفند 1301 یا فروردین تا خرداد 1302 نوشته شده است. جهت من تدارک 

یخ بعضــی نامه ها کاماًل  یخی اســت. تار یختگی نامه هــا از نظر ترتیب تار * از دیگــر ضعف هــای چــاپ هرمــس درهم ر

گرفته است!  مشخص است؛ اما فی المثل نامۀ سال 1309 پس از نامۀ سال 1311 قرار 

* در بخــش اعــالم چــاپ هرمــس نیــز خطاهایــی عجیــب راه یافتــه: مظفرالدیــن شــاه و مظفرالدیــن میــرزا )ولیعهــد 

ناصرالدین شــاه( دو شــخص به شــمار رفته اند! نام حســن وحیددســتگردی در بخش حرف »دال« نمایه شــده! )ص 

243( وحیددستگردی نام خانوادگِی او و نامش نیز حسن بوده است.

کوتاه 7. یک نامۀ 
یادداشــت یکــی از غزل هــای عــارف قســمتی از یک نامه اســت که مخاطب آن مشــخص نیســت و باید بــه مجموعۀ 

نامه های او افزوده شود: »این غزل را هم در زمستان امسال ]1341 قمری / 1301 شمسی[ ساخته؛ ولی به کلی فراموش 

که هیچ وقت شــما را فراموش نکرده ام؛ ولی بدانید هر  کردم؛ البته می دانید  کاغذهای باطله پیدا  کرده بودم. در میان 

که راجع به حجاب است به خیال شما ساخته ام: ترک حجاب بایدت ای ماه، رو مگیر...« شعری 

*

ین جعفر خمامــی زاده، تهران، اطالعات،  19. روزنامه هــای ایــران )از آغــاز تا ســال 1329 قمری / 1289 شمســی(، برداشــتی از فهرســت هـ. ل. رابینو، ترجمــه و تدو
1372، صص 182-181.

یخ لرستان روزگار قاجار، به کوشش حسین و محمد والی زادۀ معجزی، تهران، حروفیه، 1380، صص 358-357. 20. محمدرضا والی زادۀ معجزی، تار
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