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ّ حممدي عىل نقد مقالة
ّ جواب مهدي نور
السيد سعيد پور عظيمي
ّ
ّ
)(أرى ّأن العمل ككل يستحق الدفاع
ّ مهدي نور
حممدي
 املقـال احلـايل هـو ّرد على مقالـة (األمـان مـن هـذا اخلائـن:اخلالصـة
176 لألمانـة) التي كتهبـا سـعيد پـور عظيمـي ُونشـرت يف العـدد
ّ
(خرداد وتير) من جملة آينه پژوهش (= مرآة التحقيق) اليت نقد فهيا
.)كتاب (خواطر عارف القزو يين
ّ
، نقد الكتاب، سعيد پور عظيمي، ّرد عىل النقد:األساسية
املفردات
ّ  مهدي نور،كتاب خواطر عارف القزو يين
. نقد املقالة،حممدي
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سردبیر محترم مجلۀ آینۀ پژوهش
با سالم و احترام

خواهشـمند اسـت مطلـب ز یـر را بـا عنـوان ّ
«کلیـت کار را قابـل دفـاع میدانـم» در
جـواب مقالـۀ «ای امـان از ایـن امانتخـوار!» نوشـتۀ آقـای سـعید پورعظیمـی کـه

در شـمارۀ ( 176خـرداد ـ تیـر) مجلـۀ آینـۀ پژوهـش در نقـد کتـاب خاطـرات عـارف
قزوینی منتشر شده است به چاپ برسانید.
با تشکر-مهدی نورمحمدی



عارف قزوینی به دلیل داشـتن کردار ،عقاید ،اشـعار و نوشـتههای بیپروا همواره مورد انتقادهای فراوانی
بود .به همین دلیل در دوران زندگی کوتاه خود چهارمرتبه دچار تکفیر شد؛ به گونه ای که در جریان این
تکفیرها ممکن بود جان خود را نیز از دست بدهد .این موارد عبارتند از:
 .1تکفیـر در مسـجد شـاه قزو یـن در حـدود سـال  1275خورشـیدی کـه بـا لباس نیمه فرنگـی و پوتین برقی
وارد مسجد شاه قزوین شد.
 .2تکفیـر بعـد از اجـرای کنسـرت جمهـوری بـه دلیـل خوانـدن شـعری علیـه روحانیت در اسـفندماه سـال
.1302
 .3تکفیر بعد از سرودن شعر «جار زد آن جارچی مسخره ،الدنیا مزرعةاالخره» در سال  1303که بعضی
آن را توهین به مقام نبوی دانستند .البته عارف در نوشتههای خود این مسئله را تکذیب کرده است.
 .4تکفیـر در بروجـرد بعـد از انتشـار شـایعۀ دفـن جسـد سـگش در محوطـۀ امامـزاده ابراهیـم دهکـرد کـه
بـه علـت هجـوم اهالـی بـرای کشـتن وی بـا وجـود سـرمای شـدید زمسـتان مجبـور بـه تـرک آن شـهر شـد و
نمونههای دیگری از این دست . ...
عبارات عارف
به دلیل اظهارنظرهای تند و بیپروا در مسائل سیاسی و اخالقی ،حذف برخی از اشعار و
ِ
خود
راه احتیاط به وسیلۀ آنان بوده ،حتی در زمان حیات ِ
گرفتن ِ
توسط ناشران آثارش که ناشی از پیش ِ
او نیز سابقه داشته است.
برای مثال در برخی از اشـعار او که در روزنامههای ناهید و شـفق سـرخ (بین سـالهای  1301تا  )1307یا
در دیـوان برلیـن ( )1303بـه چـاپ رسـیده ،کلمـات ،عبارات و جمالتـی از آثار او اعم از نظم یا نثر حذف
یا به جای آن نقطهچین قرار داده شده است.
خـود عـارف در اواخـر خردادمـاه سـال  1304در نامـهای بـه میرباقـر رابـط تبریـزی بـه حـذف برخـی از اشـعار
مربوط به کنسرت آذربایجان در روزنامههای تهران اشاره کرده است.

1

 .1نامههای عارف قزوینی ،بهکوشش :مهدی نورمحمدی ،انتشارات نگاه ،1391 ،ص .210
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بـا توجـه بـه حساسـیتهای موجـود ،ایـن رویه پس از مـرگ وی نیز
همچنـان ادامـه داشـته اسـت .بـرای نمونـه در مجموعـه نامههـای
عارف به نام عارفنامۀ هزار که در سال  1314به وسیلۀ محمدرضا
هزارشـیرازی بـه چـاپ رسـید ،بـه جـای بسـیاری از عبـارات و
جمالت نقطهچین قرار داده شده است.
در طـول چهـار دهـۀ اخیـر نیـز همـواره دیوان و آثار عـارف به هنگام
چـاپ دچـار حـذف و ممیزیهـای متعـدد شـده و ایـن ممیزیهـا
بسـته بـه تفکـرات ممیـزان در برخـی موارد شـدید ،در بعضی موارد
معتدل و در برخی موارد سلیقهای بوده است.
بـه طـوری کـه همـگان میداننـد در دورۀ دولتهـای نهـم و دهـم
ممیـزی کتابهـا ـ درسـت یـا غلـط ـ نسـبت بـه دورههـای قبـل بـه
بیشـترین میـزان خـود رسـید .به گونـهای که حتی دایـرۀ ممیزیها
بـه کتابهـای منتشرشـده نیـز ّ
تسـری یافـت و در برخـی مـوارد،
کتابهایـی کـه موفـق بـه دریافـت مجوز شـده بودند جمـعآوری و
در این میان مجوز چندین انتشاراتی لغو شد.
در آن دوران روال ممیـزی اینگونـه بـود کـه بـا مشـاهدۀ چنـد مـورد ولـو بسـیار انـدک ،کتـاب غیرقابلچـاپ
یشـد و ناشـر و مؤلف ماهها بالتکلیف و در انتظار میماندند .کتاب خاطرات ،دیوان
تشـخیص داده م 
و نامههای عارف در چنین فضایی برای دریافت مجوز به ادارۀ صدور مجوز کتاب ارسال شد.
چنـان کـه گفتـه شـد ،بـا توجـه بـه حساسـیتهای فـراوان پیشبینـی میشـد کـه بـه دلیـل برخـی جمالت
ً
و کلمـات غیرقابـل نشـر و بعضـا خطرآفریـن در دستنوشـتههای نویافتـۀ عـارف همچـون آوردن عبـارت
«پیامبـر عـرب» بـه جـای پیامبـر اسلام ،آوردن عبـارت «خـدای ایـران» و «خـدای عـرب» ،آوردن عبـارت
«صاحبالزمان ایرانی» ،آوردن اشعار و نوشتههای توهینآمیز دربارۀ روحانیت و به خصوص سیدحسن
مـدرس و د ههـا مـورد از ایـن دسـت کـه بـا ضوابط موجود نشـر در ایـران به هیچ وجه همخوانی نداشـت ،با
ّ
کلیت انتشار کتاب مخالفت شود و اجازۀ انتشار به آن داده نشود.
چـون دستنوشـتهها دارای فرازهـای بسـیار مهمـی دربـارۀ مشـروطیت ،ادبیـات معاصر و تاریخ موسـیقی
بود که در منبع دیگری به آن اشاره نشده بود ،به منظور نجات کل این اثر ارزشمند تصمیم گرفتم برخی
از قسـمتها را در کتـاب نیـاورم و بـه توصیـۀ روانشـاد اسـتاد ایـرج افشـار در پاورقیهـای کتـاب بـه جـای
جمالت حذفشده از کلمۀ «خوانده نشد» استفاده کردم.
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توجـه خواننـدگان را بـه این نکته جلب میکنم از آنجا که دسـت
استاد ایرج افشار از این دنیا کوتاه است ،اگر در این مورد خالف
واقـع گفتـه باشـم ،بـه طور حتـم نفرین ایشـان دامنگیر مـن خواهد
شد.
فقط به نمونهای از این جمالت که نگارنده آن را نیاورده و منتقد
حتـی یـارای آن را هـم نداشـته اسـت کـه در نقـد خـود بـه آن اشـاره
کند اشاره میکنم:
پـس امیـدوارم آن خـدای رئـوف [و] مهربـان ایـران یـک
صاحبالزمان ایرانی برای اصالح کار ایران و ایرانی بفرسـتد که
آن صاحبالزمـان بـه تالفـی ایـن کـه ُع َمـر کتابخانـۀ ایـران را آتـش
زد ،آن قـدر [ ]...بکشـد کـه هـر مسـند و محـراب و منبـری را خون
گرفته ( . ...صفحۀ آخر جزوۀ سوم)
بایـد از منتقـد پرسـید کـه آیـا چـاپ ایـن مطلـب و نمونههایـی از
ایـن دسـت کـه تعدادشـان در ایـن دستنوشـتهها کم هـم نبوده،
با ضوابط موجود نشر کتاب در وزارت ارشاد امکانپذیر است؟
منتقد نمونههایی از جمالتی را که نگارنده آنها را در کتاب نیاورده در نقد خود آورده ،ولی هیچ اشارهای
تخریبی خود که القای امانتدارنبودن
هدف
به اینکه این مطالب دربارۀ چه کسی بوده نکرده است تا در
ِ
ِ

فشـده در ایـن خاطـرات بـوده اسـت توفیـق یابـد .فقط به یکـی از این
نگارنـده و برجسـتهکردن مـوارد حذ 
موارد اشاره میکنم:
قل مهـای باریکنظـر تـرک و تاجیـک و یونانـی و مصـری و آلمانـی متوجـه دو پاچـۀ تنبـان متقـال رنگکـردۀ
رنگرفتـه ،یـک لنگـه کوتـاه و یـک لنگـه بلنـد کـه ماننـد دو ابـروی کمانـداران ابـرو در موقـع دلفریبـی ،در

هنگام رقص ،زیرورو رفته باال و پایین آمد ،نموده که هر گاه مجسمۀ هیوالی این خلقت عجیبوغریب
را در یکی از خیابانها نصب کرده ،عابرین از برای تماشای آن قدم از قدم برنمیداشتند  ...گل جوراب
کار ایرانـش از نگا ههـای تن ِـد خیـرۀ اجانـب کـه از اطـراف و جوانـب دورهش کـرده و از ایـن
سـاقۀ کوت ِ
ـاه ِ

پـر و پـای بـدی کـه از برایـش افتـاده کـه نیشـخند خانمهـای زیبـای اروپایـی و دختـران رعنـای گلروی
موطالیی ،دسـت از گریبانش برنمیدارند س ِـر خفت از خجلت به زیر پاشـنه فرو برده ،با حال وحشـت و

دسـتپاچگی گلوگیر صدای نعلین شـده  ...ترکیب صورت و باال و طرز لباس این مجسـمۀ خودپسـندی
و تزویر و کثافت را  ...هیچ وقت میل ندارم این قبیل اشخاص زنده باشند تا چه رسد به این که بخواهم
نهـا را ببینـم .آقـا وز یـر عدلیـۀ دولـت موقتـی ایـران بـود .منـزل این وزیر سـراپا تزویـر در مسـجد  ...این آدم
آ
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مسـجدگزین صـورت ظاهـر بیعالقـه بـه دنیا دختر جوانی را صیغه یا عقـد کرده ،بهار زندگانیش در منزل
خیلی مرتبی میگذشت ،بدون اینکه کسی بفهمد و از قرار تفتیش و تحقیق و تقریر حسین خان مرحوم
سیصد و چهل تومان لباس اطلس مخمل برای آن دختر خریده شده بود . ...
گفتنـی اسـت جملات بـاال و عبـارات« :هیوالی ایـن خلقت عجیبوغریب»« ،مجسـمۀ خودپسـندی و
تزویر و کثافت»« ،وزیر سراپاتزویر» که حاوی تمسخر و توهین شدید است ،جمالتی است که عارف در
وصف ّ
سیدحسن مدرس به کار برده است .آیا به چنین جمالتی اجازۀ انتشار داده میشد و میشود؟
آیا منتقد از این موضوع آ گاه است یا خود را به بیخبری زده است؟
بنابرایـن بـا وجـود چنیـن مـواردی واضح بود که هیچ گاه مجوز نشـر به چنین کتابی داده نخواهد شـد .به
همین دلیل به دنبال این هدف بودم که راهی برای نجات کل محتوای این متن بیابم و بسـیار مشـتاق
بودم که این خاطرات به چاپ برسد و در دسترس همگان باشد تا اینکه کسی از وجود آن باخبر نباشد.
در نهایـت حـذف مـواردی کـه امـکان انتشـار نداشـت کـه فقـط یکـی دو مورد آن بـه عنوان نمونه ذکر شـد،
باعـث نجـات کل دستنوشـتهها شـد و بـه طـور قطـع اگـر آنهـا را نیـز در کتـاب مـیآوردم ،نـه تنهـا توسـط
ممیـزان حـذف میشـد ،حساسـیتها در قبـال کل اثـر افزایـش مییافـت و در ایـن صـورت معلـوم نبـود
سرنوشت آن به کجا خواهد انجامید.
سـرانجام کتاب برای دریافت مجوز به وزارت ارشـاد ارائه شـد و پس از  5یا  6ماه بالتکلیفی و بیخبری
چنان که پیشبینی میشد کتاب با اصالحات متعددی روبرو شد و جواب آمد که صدور مجوز انتشار
کتاب مشروط به حذف مواردی است که در برگههای اصالحیه به آن اشاره شده است.
ّ
بـه منظـور نجـات کلیـت ایـن خاطـرات ارزشـمند اصالحـات خواستهشـده انجـام شـد و کتابـی کـه
حـاوی مطالبـی مهـم و منحصرب هفـرد در بـارۀ موضوعاتـی چـون شـرح مالقـات عارف با رضاشـاه ،داسـتان
چگونگـی اجـرای کنسـرت جمهـوری ،ارائـۀ اطالعـات منحصربهفـرد دربارۀ اشـرفالدین حسـینی نسـیم
شـمال ،مطالبی دربارۀ سـفر مهاجرت ،شـرح جنایات نظامیان ارتش رضاشاه در لرستان ،مطالب بسیار
ارزشـمند دربارۀ ملکالشـعرای بهار ،وحید دسـتگردی ،علینقی وزیری ،کنسـرت پارک امینالدوله و ...
بود ،از نابودی حفظ شد و به چاپ رسید.
امـا توضیحـات ز یـر بهخوبـی ثابـت میکنـد که نگارنده دخالتی در بسـیاری از موارد حذفشـده نداشـته
است:
در فهرست خاطرات عارف قزوینی و دیوان عارف قزوینی که هر دو به وسیلۀ انتشارات سخن به چاپ
رسـید ،نـام و شـمارۀ صفحـات بعضـی از اشـعار آمـده اسـت ،ولـی در رجـوع بـه صفحۀ مورد نظر مشـاهده
میشود که به جای آن شعر ،عکس عارف یا تصویر منظره به چاپ رسیده است.
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ً
خواننـدۀ خردمنـد خـود میدانـد کـه ا گـر بنـای نگارنـده بـر ایـن بـود کـه از ابتـدا خـود شـخصا آن مطالـب را
حذف کند ،دیگر منطقی نبود که نام و شمارۀ صفحۀ این اشعار را در فهرست بیاورد.
به عبارت دیگر دقت در این نکته نشانگر این است که آن اشعار در ابتدا قرار بوده است به چاپ برسد،
ولـی بـا نظـر ادارۀ صـدور مجـوز کتـاب حـذف شـده اسـت .مصـداق در این خصـوص فراوان اسـت .برای
نمونه تنها به چند مورد اشاره میکنم:
ـ در خاطرات عارف قزوینی در صفحات  242 ، 241و  243مثنوی «اصفهان عصر صفوی» حذف شده
و به منظور بههمریختهنشدن صفحهبندی و فهرست اعالم به جای این سه صفحۀ حذفشده عکس
عارف به چاپ رسیده است.
این شـعر با وجود حذف در خاطرات عارف قزوینی چاپ سـخن ،در دیوان عارف چاپ سـخن بالمانع
تشخیص داده شده و در صفحۀ  185این دیوان به طور کامل به چاپ رسیده است .این نکته نشانگر
ایـن اسـت کـه ممیـز ایـن دو کتاب ،دو شـخص جداگانه بود ه و هر یک سـلیقه و رویـۀ مخصوص به خود
را داشتهاند.
ـ در دیوان عارف در قسمت فهرست ،نام و شمارۀ صفحۀ «مثنوی خرنامه» و «قصیدۀ سلیمان نظیف»
آمـده اسـت( ،ص  179و  )229ولـی در رجـوع بـه صفحـات مـورد اشـاره مشـاهده میشـود کـه ایـن اشـعار
بهطورکامل حذف شده و به جای آن عکسهایی از عارف به چاپ رسیده است.
این قصیده با وجود حذف در دیوان عارف چاپ انتشـارات سـخن در خاطرات عارف چاپ سـخن ،از
صفحۀ  460تا  463بهطورکامل به چاپ رسیده است.
همان گونه که در باال گفته شـد ،حکم حذف یک شـعر در یک کتاب و اجازۀ نشـر همان شـعر در کتاب
دیگـر بهخو بـی نشـانگر سـلیقۀ متفـاوت ممیـزان محتـرم و نبـود وحـدت رویـه اسـت کـه شایسـته اسـت
متولیان امر در این خصوص چارهای بیندیشند.
ـ در دیـوان عـارف چـاپ سـخن ،در قسـمت فهرسـت ،نام و شـمارۀ صفحۀ شـعر «حاجـی بیعقیده تاجر
دزد» آمـده اسـت( ،ص  )219ولـی در صفحـۀ مـورد اشـاره شـعر حـذف شـده و به جای شـعر عکس عارف
به چاپ رسیده است.
نکتۀ دیگری که ذکر آن ضرورت دارد ،اصالحاتی بود که خود پس از چاپ از وجود آنها مطلع شدم .برای
مثال پس از چاپ کتاب نامههای عارف چاپ نگاه ،مشاهده شد که در پاورقی یکی از نامهها ذیل این
جملـۀ عـارف« :تنهـا اعلیحضـرت پهلـوی را میشناسـم که همیشـه هر چه خواسـته برای ایران خواسـته»
این مطلب اضافه شده بود:
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روشـن اسـت کـه کسـوت عدالـت و آزادیخواهـی به قامت رضاشـاه نمیبـرازد و چنین یادکردی از سـوی
عارف نسبت به رضا قلدر یا از سر ناآ گاهی بوده یا از سر مصلحتجویی( .پاورقی ص )146
وقتی چرایی موضوع را از ویراستار انتشارات که کتاب چند ماهی برای ویراستاری نزد ایشان بود ،جویا
شدم گفتند که بر اساس اعالم ادارۀ صدور مجوز کتاب چاپ این جمله مشروط به اضافهکردن مطلبی
بـه صـورت پاورقـی بـوده اسـت .بـر همیـن اسـاس ویراسـتار بـدون اطلاع نگارنـده در پاورقی ایـن عبارت را
افزوده تا کتاب از بزنگاه ممیزی بهسالمت عبور کند.
عبارت:
نیاز به توضیح نیست که واژۀ «رضا قلدر» عالوه بر این که عبارتی ناسازگار با روح تحقیق است،
ِ
«روشن است که کسوت عدالت و آزادیخواهی به قامت رضاشاه نمیبرازد» هیچ ارتباطی با گفتۀ عارف
ندارد؛ چون عارف در نوشتۀ خود نگفته که رضاشاه عادل یا آزادیخواه بوده است.
از دیگـر مـوارد اصالحشـده بـه وسـیلۀ ناشـر کـه نشـانگر حساسـیتهای شـدید در ایـن خصـوص بـوده و
هسـت ،میتوانـم بـه اصلاح فرشـتۀ موجـود در لوگـوی یک شـماره از روزنامـۀ ناهید در دیـوان عارف چاپ
ً
سـخن در لیتوگرافـی بـه وسـیلۀ ناشـر اشـاره کنـم کـه طبیعتـا نگارنده در آن دخالتی نداشـته و خـود پس از
چاپ کتاب از این موضوع باخبر شده است.
بیـان ایـن نـکات بـه منظـور فـرار بـه جلـو یـا تطهیـر خـود از اشـتباهات بدخوانـی و افتادگـی برخـی کلمـات
نیسـت .غـرض ایـن اسـت کـه منتقـد و خواننـدگان ایـن مقالـه اندکـی بـا دشـوار یها و مشـکالت فـراروی
نگارنده و ناشران اینگونه آثار قرار گیرند تا بتوانند قضاوتی منصفانه و واقعبینانهتر داشته باشند.
منتقد در نقد خود آورده است که اینجانب  50صفحه از نوشتههای عارف را حذف کردهام و به منظور
خوشـخوانترکردن نثـر عـارف ،عباراتـی را بـه نثـر او افـزودهام کـه هـر دو مطلب را قاطعانـه تکذیب میکنم.
شش موردی را که منتقد به عنوان شاهدی برای «اصالح نثر عارف» به وسیلۀ نگارنده به آن اشاره کرده،
فقط و فقط به دلیل بدخوانی یا لغزشهای حروفچینی است و نگارنده سوگند یاد میکند که به هیچ
وجـه در صـدد اصلاح نثـر عـارف نبوده اسـت .آیا منتقد دارای علم غیب یا قدرت ذهنخوانی اسـت که
چنین نظری را با قاطعیت ابراز کرده است؟
منتقـد در مقالـۀ خـود فهرسـتی از جملات و عبـارات را آورده و آنهـا را نشـانۀ تحریـف و تغییـر عمـدی
جملات یـا کلمـات بـه وسـیلۀ نگارنـده دانسـته اسـت .بـرای مثـال« :کـه سـه مـاه» بـه جـای «دو سـه مـاه»،
«همان اندازه که» به جای «همان اندازهای که»« ،جمهور یخواهی» به جای «جمهور یطلبی»« ،چنین
طهران» به جای «چنین طهرانی» و . ...
واضح است که این نمونهها ناشی از اشتباهات حروفچینی یا بدخوانی است ،وگرنه تغییر و تحریف
این کلمات چه مزیت و فضیلتی را برای عارف دست و پا خواهد کرد؟
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اما ایراد منتقد در خصوص بدخوانی و افتادگی کلمات که بخشی به لغزش در خواندن دستنوشتههایی
که خواندن آن بسـیار دشـوار و دارای خطخوردگیهای فراوان بود و بخشـی به اشـتباهات حروفچینی و
نمونهخوانی برمیگردد وارد است و بابت این خطاها از اهالی فرهنگ پوزش میخواهم.
بـا اینکـه منتقـد در ابتـدا اعلام مـیدارد کـه نقـد او در خصـوص خاطرات عارف اسـت ،با اشـاره به اینکه
اشعار شاعرانی دیگر در «دیوان عارف» چاپ سخن وارد شده است ،صالحیتنداشتن نگارنده را برای
چاپ خاطرات عارف نتیجهگیری کرده است!
گفتنی است موضوع مورد اشارۀ منتقد مربوط به حدود  15تکبیت از شاعران دیگر است که عارف آنها
را در نامهها و نوشتههای خود آورده بود و نگارنده بهاشتباه این  15تکبیت را از او دانسته و در قسمت
تکبیتها آورده بودم.
ایـن ایـراد اگرچـه بـه جـا و وارد اسـت نکتۀ جدیدی نیسـت .پیش از این دوسـت دانشـمندم جناب آقای
دکتر مهدی فیروزیان این اشتباه را متذکر شده بود و در واقع سخن منتقد تکرار گفتههای اوست .بابت
ورود غیرعمـد  15تکبیـت از دیگـر شـاعران در قسـمت تکبیتهـای دیـوان عـارف نیـز امیـدوارم اهالـی
فرهنگ پوزش نگارنده را بپذیرند.
فشـده کـه به دالیلـی که ذکر شـد گزیـری از آن نبوده اسـت ،ایرادات
بـر ایـن اعتقـادم کـه ب هجـز مـوارد حذ 
یهـا چـون بـه فرازهـای مهـم و منحصربهفـرد کتـاب مربـوط نمیشـود ،در
مر بـوط بـه بدخوانیهـا و افتادگ 
مقایسـه با کلیت یک اثر  600صفحهای ،درصد قابل توجهی به شـمار نمیآید و برخالف منتقد که تنها
ّ
نیمۀ خالی لیوان را دیده است ،کلیت کتاب را قابل دفاع میدانم.

همچنیـن بـر ایـن بـاورم کـه ندیـدن محاسـن کتـاب و انتخـاب عنوانـی موهـن بـرای نقـد کتـاب خاطـرات
عارف قزوینی که تنها به قصد تخریب نگارنده ،جلب توجه مخاطبین ،تبلیغ برای خود و بهدستآوردن
شهرت بوده و همچنین به کارگیری لحنی تهی از نزاکت ،به هیچ وجه نقدی منصفانه و مبتنی بر اصول
اخالقی نیست.
ً
ا گـر منتقـد در مقالـۀ خـود ضمـن واردکـردن نقد که قطعا حق او و دیگر منتقدان اسـت ،شـرایط زمان را نیز
در نظر میگرفت و میگفت «ممکن اسـت گردآورنده بنا به دالیلی مجبور به حذف قسـمتهایی شـده
باشـد» ،نقد او با ادب و آداب نقد سـازگارتر بود ،اما برای نگارنده مشـخص نشـد که لحن پرخاشـگرانه و
فاقد نزاکت منتقد برای چیست؟
تهـای پژوهشـی و فرهنگـی و چاپ حدود  30عنوان آثـار نگارنده را نادیده
منتقـد بیـش از دو دهـه فعالی 
ـرف همشـهریبودن بـا شـاعران و نویسـندگان بـرای چـاپ آثارشـان کفایـت
«ص ِ
گرفتـه و نوشـته اسـتِ :
نمیکند»!
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چه کسی چنین ادعایی کرده که منتقد چنین شتابان در صدد نفی آن برآمده است؟
ً
آیا شـادروان اسـتاد ایرج افشـار صرفا به دلیل همشـهریبودن با عارف خواهش من را برای نوشـتن مقدمه
ً
بـر ایـن کتـاب پذیرفتنـد؟ آیـا مدیـر انتشـارات سـخن صرفا به بـه دلیل همشـهریبودن من بـا عارف چاپ
خاطرات و دیوان عارف و دو اثر دیگر نگارنده را در انتشـارات خود عهدهدار شـد؟ گفتنی اسـت یکی از
این چهار عنوان کتاب ،برگزیدۀ رشـتۀ تاریخ در ّاولین دورۀ جایزۀ باسـتانی پاریزی در سـال  1395شـده
است.
منتقـد در کمـال بیانصافـی نگارنـده را در مقالـۀ خـود امانتخوار و فاقد صالحیت بـرای چاپ آثار عارف
دانسـته اسـت .شـگفتا! ا گـر منتقـد چنیـن عقیـدهای دربـارۀ نگارنـده داشـت ،پـس چـرا هنگامـی کـه از
ن دستخطه ا را
خواندن بعضی از کلمات نامههای عارف مندرج در دیوان چاپ هرمس درمانده بود ،آ 
در محیط مجازی برای نگارنده فرستاد تا مواردی را که نتوانسته بود بخواند برای وی بخوانم( .از منتقد
انتظار دارم شرافت را زیر پا نگذارد و این مورد را کتمان نکند).
منتقد نوشـته اسـت که قصد نگارنده فریبدادن خوانندگان بوده اسـت .اگر چنین بود ،دیگر چه لزومی
یشـده
داشـت که تصاویر بسـیاری از دستنوشـتههای عارف را که امکان مقابلۀ آن را با متن حروفچین 
فراهم میکند ،در دو کتاب خاطرات عارف و دیوان عارف به چاپ برسانم؟
محققان راستین است»ُ .پرواضح است
منتقد نوشته است که «اطالق عنوان محقق بر نگارنده ،جفا بر
ِ
ـور منتقـد از «محققـان راسـتین» کـه اشـاره بـه خـود دارد ،در اینجـا در حکـم تعییـن نـرخ
کـه در اینجـا منظ ِ

جلوهگر شده و غرضهای پنهان را آشکار کرده است.

آری ،منتقد که با تبلیغات بسـیار پا به عرصۀ عارفپژوهی نهاده اسـت ،اسـاس پیشـرفت کار خود را بر
پیشـین آثار عارف گذاشـته تا ضمن کسـب اشـتهار ،کار خود را
های کوششـگران
نفی و تخریب کوشـش ِ
ِ
برجستهتر از آنکه هست جلوهگر نماید.

بـرای مثـال منتقـد در جایـی عنـوان کـرده اسـت کـه تـا کنـون کسـی بهجـز او به اصـل مقالۀ بازیگـوش (نام
مسـتعار لطفعلی صورتگر) دسـت نیافته و به آن اشـاره نکرده اسـت .این سـخن از مبنا پوچ و بیاسـاس
است؛ چرا که قسمت مهم این مقاله و مأخذ آن (روزنامۀ شفق سرخ ،شمارۀ  ،1866مقالۀ «خودکشی»)
بـرای ّاولینبـار در کتـاب چـرخ بیآییـن ،تألیـف فرهـود صفـرزاده در سـال  1394بـه وسـیلۀ نشـر فنجـان به
چاپ رسیده است.
اگر منتقد این منبع را دیده و بهعمد به آن اشـاره نکرده ،تلبیس کرده و اگر آن را ندیده اسـت ،ادعای او
مبنی بر ِاشراف به منابع عارفشناسی بیاساس خواهد بود.
یشـود کـه منتقـد بـا بزرگنمایـی و تبلیغات گسـتردهای که در خصوص خود بـه عمل آورده
پیشبینـی م 
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است ،در آیندهای نزدیک در صدد چاپ دیوان عارف که آن را تصحیح کرده است برآید.
ً
در ارتبـاط بـا ایـن دیـوان ،حـرفو حدیـث بسـیار اسـت و فعال بهدرسـتی یا نادرسـتی این شـایعه که گفته

میشود این اثر اقتباس از کوشش شخص دیگری است که پیش از منتقد ،آغازگر تصحیح دیوان عارف
ً
به همین روش بوده است نداریم .مطمئنا گذشت زمان ،درستی یا نادرستی این عقیده را روشن خواهد
ً
کرد که فعال از موضوع بحث خارج است.
نگارنـده بـه مصـداق شـعر «کـه گـردون نگـردد بهجـز بـر بهی» آرزومند اسـت کـه منتقد در چـاپ این دیوان
در ارائۀ کاری بهتر از پیشینیان توفیق یابد ،اما چنانچه در هنگام صدور مجوز نشر ،روال کار به دلخواه
َ
منتقد پیش نرود و این آثار در ممیزی به شیر بییال و دم َبدل شود ،در آن هنگام منتقد باید حق نقد را
برای منتقدان محفوظ بدارد.
نگارنده بسـیار مشـتاق اسـت که بداند منتقد با وجود اشـعار و عباراتی که عارف ضد سلسـلۀ روحانیت
سـروده اسـت و شـمار ایـن اشـعار هـم در دیـوان و خاطـرات او کـم نیسـت ،چگونـه خواهـد توانسـت مجوز
حکـردۀ خـود را دریافـت کنـد؟ آیـا ادارۀ صـدور مجـوز بـه ایـن شـعر« :تا کـه [ ]...و قجر
چـاپ دیـوان تصحی 
زنده در ایرانند /این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد» مجوز چاپ خواهد داد؟
آیـا منتقـد خواهـد توانسـت ایـن جملۀ منسـوب به عارف« :هر ایرانی حقیقی باید قربـان پهلوی برود» را در
کتاب بدون هیچ توضیح و تفسیری بیاورد؟
یهـای متعـددی کـه منتقـد دارد و همچنیـن بـه مـدد
البتـه ممکـن اسـت بـا توجـه بـه نفـوذ فـراوان و الب 
تخریبهـای گسـتردهای کـه در مطبوعـات ،رسـانهها و محیـط مجـازی علیـه عارفپژوهـان پیشـین و از
جمله نگارنده به عمل آورده و از آنان چهرهای منفی به دلیل حذف آثار عارف ساخته است ،بتواند این
آثار را کامل و بدون حذف چاپ کند.
ً
با وجود این ،به دلیل حساسیتهای موجود قطعا سادهاندیشی خواهد بود که منتقد گمان کند تبعات
و عواقب چاپ این موارد تنها مربوط به پیش از چاپ بوده و به بعد از انتشار آن ّ
تسری نخواهد یافت.
منتقد در مقاالت و نقدهایی که دربارۀ عارف در اینجا و آنجا به چاپ رسانده ،مرتکب اشتباهات ریز
و درشت و گاه فاحشی شده است .نگارنده به دلیل رعایت مسائل اخالقی و اینکه اینگونه اقدامات،
ـأن جامعـۀ پژوهشـی کشـور بـوده و چـون منازعـات کودکانـه نـزد اهـل فرهنگ و ادب جلـوه خواهد
دون ش ِ
نمـود ،بـه هیـچ وجـه قصـد نداشـتم این اشـتباهات را جمـعآوری و ذکر کنـم ،اما به دلیل اینکه متأسـفانه
منتقـد محتـرم همـواره در ادبیاتـی کـه بـه کار میگیـرد ،از جایـگاه باالتـر سـخن گفتـه و بـه اخلاق و ادب و
آداب نقد (ذکر انتقاد همراه با ذکر محاسن اثر) به هیچ وجه پایبندی ندارد و خود را دانای کل میپندارد،
در فرصتی دیگر به این اشتباهات اشاره خواهم کرد .در این مجال فقط به یک نمونه اشاره میشود:
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از منتقـد مقالـهای بـا عنـوان «کنسـرتهای عـارف قزوینـی» در شـمارۀ ( 135بهمـن ـ اسـفندماه )1398

مجلـۀ بخـارا بـه چـاپ رسـیده اسـت .گفتنـی اسـت کـه نگارنـده در سـال  1386در کتـاب زندگـی و آثـار
موسـیقیدانان قزو یـن (از ص  224تـا  )239و در قسـمت تعلیقـات دیـوان عـارف چـاپ سـخن در سـال
( 1389از ص  532تا  )545به تفصیل دربارۀ تعداد کنسـرتهای عارف ،تاریخ اجرای آنها ،نوازندگان
همکار ،اشعار و تصانیف اجراشده و مناسبت اجرای این کنسرتها سخن گفته و منابع کمیابی را در
این خصوص معرفی کردهام.
در یک مقایسـۀ اجمالی مشـخص خواهد شـد که منتقد همان مطالب و منابع معرفیشـده را دسـتمایۀ
کـردن آن بـا چنـد مطلـب دیگـر ،آن را بـه نـام خـود در
خـود قـرار داده و بـا افـزودن مقدمـه و مؤخـره و تزئین ِ

تکرار مکرراتگویی و این پژوهش ایشان که در حکم «کمند
مجلۀ بخارا به چاپ رسانده است .از این ِ
ً
انداختـن بـرای صیـد مـرغ خانگی اسـت» اسـت فعال گذشـته ،به یـک نمونه از لغزشهـای فاحش منتقد
اشاره میکنم.
یکی از اشعار عارف که در دیوان او به صورت غلط چاپ شده و بر اساس همین غلط چاپی ،شاعرانی
همچون ملکالشعرای بهار و ایرج میرزا عارف را فاقد سواد و معلومات ادبی دانستهاند این شعر است:
ز خواب غفلت هر آن دیدهای که بیدار است
بدین گناه اگر کور شد سزاوار است
در مصرع اول این بیت ،وزن شعر به دلیل آوردن کلمۀ «آن» که یک غلط مطبعی است نادرست است.
اصل شعر که در زمان حیات عارف در مطبوعات به چاپ رسیده اینگونه بوده است« :ز خواب غفلت
هر دیدهای که بیدار است»
منتقد که همواره به دنبال گرفتن اغالط کارهای دیگران است ،این شعر را در صفحۀ  52مجلۀ بخارا به

صـورت غلـط آن« :ز خـواب غفلـت هـر آن دیـدهای که بیدار اسـت» چاپ کـرده و درنیافته که این ضبط
نادرست و وزن آن نیز غلط است . ...

