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 هو شوك !!!
ً
 اعلم أّن ما تصّورته مترا

جواب عى ماحظات مهدي نور حمّمدي املنشـورة يف العدد 182 
ة آينه پژوهش

ّ
من جمل

سعيد پور عظيمي

اخلالصـة: كان سـعيد پـور عظيمـي قـد قـّدم يف مقـاٍل لـه -  يف العدد 
تنـا مـرآة التحقيـق  - حتـت عنـوان )األمـان مـن هـذا 

ّ
176 مـن جمل

يـين   عـن كتـاب خواطـر عـارف القزو
ً
 نقدّيـا

ً
اخلائـن لألمانـة  ! ( حبثـا

الذي قام بنشره مهدي نور حمّمدي.
وبـدوره قـام مهـدي نـور حمّمـدي بالـرّد عـى هـذا البحـث يف مقالـة 
ـة حتـت عنـوان )أرى أّن 

ّ
لـه صـدرت يف العـدد 182 مـن نفـس املجل

 يستحّق الدفاع(.
ّ

العمل ككل
 من قبل سعيد پور عظيمي 

ً
أّما املقال احلايل فهو يتضّمن الرّد جمّددا

عى ماحظات مهدي نور حمّمدي الي تضّمهنا مقاله املشار إليه.

املفردات األساسّية: النقد، مهدي نور حمّمدي، جواب النقد، سعيد 
يين، كتاب خاطرات عارف  پـور عظيمـي، نقد املقالـة، العارف القزو

يين(، نقد الكتاب. يين )= خواطر عارف القزو قزو
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آقـای مهـدی نورمحمـدی در شـمارۀ 182 مجلـۀ آینـۀ پژوهش )سـال سـی و یکم، شـمارۀ دوم، خـرداد و تیر 
1399( یادداشـتی بـا عنـوان »کلّیـت کار را قابـل دفـاع می دانـم« در پاسـخ بـه مقالـۀ مـن با عنـوان »ای امان 
از ایـن امانت خـوار!« )آینـۀ پژوهـش، سـال سـی ام، شـمارۀ دوم، خـرداد و تیـر 1398، شـمارۀ 176( مرقـوم 
یسـمان  کـت، پرخاشـگرانه و بـه دور از اصـول اخاقـی«1 خوانده و با آسـمان و ر فرمـوده، لحـن مـرا »فاقـد  نزا
بافتـن و فرافکنـی، اسـباب تشـّفی خاطـر خـود را فراهـم کرده انـد و سـرانجام از ایـن توّهـم غریب رها شـدند 
کـه مـن بـه تعبیـر ایشـان »بـا نفـوذ فـراوان در مطبوعـات و رسـانه ها و لبی هـای متعـدد« مانـع انتشـار ایـن 

جوابیه شـده ام.

ی، من عزم پاسخ  کار هرکس معّرِف اوست و از آن پس هرآنچه گفته شود در دایرۀ حواشی است؛ از این رو
که: »َترُک الَجواِب داِعَیٌة ِلإِلرتیاِب« )پرهیز از  به یادداشـت ایشـان را نداشـتم؛ اما به حکم این مثل عربی 
گاه شبهه آفرین می شود( فقط محض زدودن پاره ای ابهام ها این سطرها را می نویسم و دیگر  پاسخگویی 
که می کوشند ناداشته های آثارشان را با هیاهو و نشاندن خود در مقاِم »طفلک«  -به رغم خواست ایشان 
کتاب های ایشان و مقالت من  کرد؛ زیرا  کنند- در میدان این مجادلۀ قلمی، تجدید مطلع نخواهم  ُپر 
خود زبانی گویا دارند و حاجت به نزاع دوجانبه نیست و خوانندگان از کیفیت نثر و شیوۀ استدلل آقای 

ی را در می یابند. نورمحمدی در آثارشان و نیز آن جوابیه، حدود دانش و

گـردآوری و چـاپ آثـار عـارف سـزاوار  کـه: »کوشـش نورمحمـدی در  در صفحـۀ نخسـت مقالـه ام نوشـته ام 
قدردانی است و ”کوشش بیهوده ِبه از خفتگی“ ؛ اما تحقیق علمی لوازمی دارد و ِصرِف همشهری بودن 
کار او را »سـزاوار قدردانـی«  کفایـت نمی کنـد.«2 بنابرایـن،  بـا شـاعران و نویسـندگان، بـرای چـاپ آثارشـان 
که به خاف تصور ایشان، »ِصرِف همشهری بودن با شاعران  دانسته ام؛ اما بر سخن پیشین خود باقی ام 

کستر شود.« کفایت نمی کند و ناقص َار زر ُبرد خا و نویسندگان، برای چاپ آثارشان 

آقای نورمحمدی متولد سال 1351 شمسی و به فرمودۀ خودشان »صاحب 30 عنوان کتاب«اند!3 یعنی 
ایشان از بیست سالگی هر سال یک کتاب به دوسیۀ خود افزوده اند، یا از سی سالگی هر سال یک و نیم 
کتاب منتشر کرده  و از این حیث رکورددار شده و بر سکو رفته اند و در قوطی ارتکاباِت چاپِی ایشان همه 
کتاب های آقای نورمحمدی،  ِقسم تألیفات یافت می شود. نگاهی به نام ها و موضوع های متنوع و فنی 
ی دایـره می ریـزد: از فرهنـگ واژگان قرآنـی  ُفسـحت احاطه شـان بـه شـاخه های مختلفـی از دانش هـا را رو
یـخ مشـروطه و قیـام جنـگل  گرفتـه تـا عکاسـی و تئاتـر و سـینما و موسـیقی و ادیـان و ِفـَرق و خطاطـی و تار
یـخ شـهرداری و »مجموعـه داسـتان های آثـار اسـتاد شـهید مطهـری« و چیزهـای  یـخ اهـل بیـت و تار و تار
ینند و  دیگـر. ایشـان می پندارنـد در مقـام یکـی از اهالـی قزویـن، نماینـدۀ تام الختیـار مشـاهیر و امکنـۀ قزو

1. آينۀ پژوهش، سال سی و يکم، شمارۀ دوم، خرداد و تیر 1399، شمارۀ 182، ص 183.
2. آينۀ پژوهش، سال سی ام، شمارۀ دوم، خرداد و تیر 1398، شمارۀ 176، ص 56.

3. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 183.
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گوش  مکلّفند احوال و مقامات و مقالت و نوشـته جات فحول شـعرا و دیگر سـرآمدان آن ولیت را سـر و 
کسـانی عـارض  کار مبارکشـان آفـاق را درنوشـت و  کـه بـوی  و ُدم بریـده بـه دسـت خایـق بسـپارند؛ و بعـد 
یخی شدند،  یث فرهنگی و ادبی و ملی و تار »امانت خواری« و دست آختِن ویرانگرانۀ ایشان در نشر موار
کتـاب وزارت ارشـاد یـا حروف چینـان  گـردن ادارۀ  بـا مظلوم نمایـی، سـوگندخوران، قاطبـۀ تقصیرهـا را بـه 

ناشران بیندازند و از مهلکه بگریزند.

ینی(4 بیش  کرده اند« )نقد دو چاپ از نامه های عارف قزو نگارنده در مقالۀ »این عمارت نیست؛ ویران 
از صـد مـورد بدخوانـی، چهـل و هفـت مـورد افتادگـی و بیسـت و پنـج مورد حذف )که از یـک کلمه تا یک 
یسـت و سـی مـورد بدخوانی، چهل  صفحـۀ کامـل را در بـر می گیـرد( در چـاپ انتشـارات نگاه و بیش از دو
مـورد افتادگـی و تنهـا یـک مـورد حـذف در چاپ نشـر هرمس را برشـمرده ام. مقایسـۀ بیش از بیسـت و پنج 
کوتاه و بلند در چاپ آقای نورمحمدی با یک مورد حذف در چاپ نشر هرمس سخت قابل  مورد حذِف 

تأمل است.

کـه  گسـترده اسـت  ینـی چنـان  کتـاب خاطـرات عـارف قزو شـمار خطاهـا و دخـل و تصرفـات ایشـان در 
ینـی خـود کتابچـه ای اسـت و  نوشـتم: »ذکـر همـۀ خطاهـا و افتادگی هـا و حذف هـای خاطـرات عـارف قزو
کردن آنها در یک مقاله میّسـر نیسـت.«5 و نمونه وار بیش از صد و شـصت مورد بدخوانی، بیش  فهرسـت 
کـردم؛ بنابراین  از هشـتاد مـورد افتادگـی و هشـتاد مـورد حـذف )در مجمـوع، قریـب پنجـاه صفحـه( را یـاد 
آنجـا کـه نوشـته اند: »فقـط بـه نمونـه ای از ایـن جمات کـه نگارنده آن را نیاورده و منتقـد حتی یارای آن را 
هـم نداشـته اسـت کـه در نقـد خـود بـه آن اشـاره کنـد اشـاره می کنم.«6 بیهوده اسـت و من مدعی نشـده ام 
گـر صدهـا مورد دیگر از خطاها و تصرفات ایشـان را هم ذکر می کردم ایشـان  کـرده ام. ا کـه همـۀ مـوارد را ذکـر 

کلمـات«7 می شدند.  یانه مدعی »بدخوانـی و افتادگـی برخـی  سخت رو

حضرتشان مرقوم فرموده اند: 
كـه این جانـب 50 صفحـه از نوشـته های عـارف را حـذف  رده اسـت  منتقـد در نقـد خـود آو
كــه هــر دو  كـردن نثــر عــارف، عباراتــی را بــه نثــر او افــزوده ام  كـرده ام و بـه منظـور خوشــخوان تر 
كـه منتقـد بـه عنـوان شـاهدی بـرای  مطلـب را قاطعانــه تکذيـب می كنـم. شـش مـوردی را 
كـرده فقـط و فقـط بـه دلیـل بدخوانـی يـا  »اصـلح نثـر عـارف« بـه وسـیلۀ نگارنـده بـه آن اشـاره 
كـه بـه هیچ وجـه در صـدد  يـاد می كنـد  لغزش هـای حروف چینـی اسـت و نگارنـده سـوگند 

4. آينۀ پژوهش، سال سی ام، شمارۀ ششم، بهمن و اسفند 1398، شمارۀ 180.
5. آينۀ پژوهش، شمارۀ 176، ص 57.

6. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 179.
7. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 182.
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اصـلح نثـر عـارف نبـوده اسـت.8 

مثال های آقای نورمحمدی، دقت ایشان در خواندن متن را نشان می دهد! 
»كــه ســه مــاه« بــه جــای »دو ســه مــاه«، »همـان انـدازه كـه« بـه جـای »همـان انـدازه ای كـه«، 
»جمهوری خواهـى« بـه جـای »جمهوری طلبـى«، »چنيـن طهـران« بـه جـای »چنيـن طهرانـى« 

كه اين نمونه ها ناشى از اشتباهات حروفچينى يا بدخوانى است.«9 واضح است 

بـه نظـر می رسـد »آشـفتگی و تعجیـل« تنهـا مختـّص آثـار چاپـی آقـای نورمحمـدی نیسـت و ایشـان در 
کند؛ زیرا چهار نمونه ای که یاد کرده اند مربوط به بخش »بدخوانی ها« بوده است. من  خواندن هم شتابنا
کرده ام؛ زیرا میزان دخل  بیست و شش مورد اصاح نثر عارف به دست آقای نورمحمدی را نمونه وار ذکر 
و تصرفـات ایشـان بیـش از این هاسـت. اینـک چنـد نمونـه را مکّرر می کنم و از ایشـان می پرسـم آیا کارمند 
گذاشته؟ یا عبارت ها و جمله های زیر  کلمۀ »راه« را به تشخیص خود در متن  کتاب وزارت ارشاد  ادارۀ 

كتاب و رقم داخل قالب شمارۀ سطر است(. را تغییر داده است؟! )رقِم نخست شمارۀ صفحۀ 
کـه راه چـاره را منحصـر بـه مـرگ... )کلمـۀ »راه« در اصـل دست نوشـتۀ نیامده  61، ]15[: بیچـاره ام می کـرد 

است.(
61، ]24[: داشت به من نزدیک می شد ⟵ داشت نزدیک به من می شد. )اصل(.

گرفتـه بود]نـد[. )شناسـه جمـع در اصـل دست نوشـتۀ نیامـده و از نظـر  گـچ  70، ]17[: در سـر همـان راه 
معنایی نیز نادرست است. )اصل(.

100، ]18[: عجیب و غریبی ⟵  غریب و عجیبی. )اصل(.
177، ]16[: آن عیوب ⟵  آن عیوبات. )اصل(.

230، ]5[: روزی روزنامۀ شفق سرخ را می خواندم. )حرف »را« اضافه است(.

کرده است؟! کتاب وزارت ارشاد حذف  کارمند ادارۀ  آیا جملۀ داخل قاب را 

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

 ایشـان در صفحـۀ 149 کتـاب پـس از جملـۀ »مـن آن خـدا را جاسـوس انگلیس می دانم« این سـطر را با به 
کار بسـتن یکـی از کلمـات مرسـوم در زبـان نثـر عـارف، یعنی »خصوصیت«، بدون هیـچ توضیحی به نام 
کـه همـه می دانیـم خـدای مهربـان بـا کسـی خصوصیـت و خصومـت  عـارف جعـل کرد ه انـد: »در صورتـی 

ندارد«! 

الطاف عمیمۀ آقای نورمحمدی فقط شامل شاعر ملی ایران نبوده و ایشان عمارِت سخن شیخ اجل را 

8. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 182.
9. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 182.
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گسیختگی مطلب شده و این  هم ملک ُمشاع خود می دانند: حذف هشت سطر در صفحۀ 151 سبب 
مصـراع سـعدی )یـا منسـوب بـه سـعدی( »ره ایـن اسـت ای برادر تـا جهّنـم« عامدانه به این صـورت تغییر 
یافتـه: »ره ]چـاره[ ایـن اسـت ای بـرادر!«؛ کلمـۀ »جهّنـم« حذف شـده و »چاره« در داخل قـاب به مصراع 
که این قبیل تطاول ها دستکار ایشان باشد و بدون تردید تصمیم جمعِی  افزوده شده است! البته حاشا 
کارمندان ادارۀ کتاب و حروفچینان است! خوب است ایشان این سخن مجتبی مینوی را نصب العین 
که به هفتاد و  گفته و نوشـتۀ مؤلف اسـت بر صحیحی  که یقین داشـته باشـم  کنند: »بنده غلطی را  خود 
یـک دلیـل مرّجـح بـر قول مؤلف باشـد ترجیح می دهـم.«10 آقای نورمحمدی به تعبیـر جال الدین همایی 
 سایه شـان بر سـر تصحیح متـون نیفتاده؛ 

ً
»ایمـان و امانـت علمـی« نـدارد.11  گرچـه آقـای نورمحمـدی فعـا

کنند: »مصحح باید چنان  کار مصحح را نیز با خود تکرار  خوب است این سخن همایی در باب شیوۀ 
متن را به صاح باز آرد که گویی از زیر قلم مؤلفش بیرون آمده؛ نه اینکه هر کجا غلطی انگاشت از پیش 

که روح صاحب تألیف از آن بی خبر و بیزار باشد.«12 کند  کلمتی بسازد و تصرفی  خود 

که وظیفۀ محقق از دیدگاه آقای نورمحمدی چیست؟ دقت علمی کجا می نشیند؟  پرسش اینجاست 
بهتـر بـود ایشـان بـه جـای خیـاِل ذوفنونـی و اشـتغال شـبانه روزی بـه کسـب و کار تولید انبوه کتـاب )البته 
ینی سـیری  گر مجالی یافتند، به رسـم همشـهری گری( در سـیرۀ اسـتاِد اسـتادان زمانه، عامه محمد قزو ا
کتاب سـازی و »زیـن  کار علمـی چـه مشـّقت ها دارد و چـه فاصلـۀ ُپرناشـدنی تـا  می کردنـد تـا بیاموزنـد 
کـه از چـاپ مغلـوط متـون، سـخت ناخشـنود بـود در  ینـی  عصـا تـا آن عصـا فرقی سـت ژرف«. عامـه قزو
نامـه ای بـه سّیدحسـن تقـی زاده نوشـت: »بنـده ایـن نـوع کار را گنـاه کبیـره، بـل اعظـم کبایر علمـی و ادبی 
می دانـم.«13 و در جـای دیگـر فرمـود ایـن شـیوۀ طبـع آثـار »باعـث ِاغـراء بـه جهـل و تضلیـل ُقـراء«14 اسـت. 
ینـی مرتکـب »گنـاه کبیـرۀ علمـی و ادبـی« شـده اند؟  کـه بـه رأی عامـه قزو آیـا آقـای نورمحمـدی می داننـد 
گـر می دانسـتند نمی نوشـتند: »ایـرادات مربـوط بـه بدخوانی هـا و افتادگی هـا چون  حتمـًا نمی داننـد؛ زیـرا ا
بـه فرازهـای مهـم و منحصـر بـه فـرد کتـاب مربـوط نمی شـود، در مقایسـه بـا کلّیت یـک اثـر 600 صفحه ای، 
کـدام پایـگاه علمـی »فرازهـای مهـم و منحصـر بـه فرد  درصـد قابـل توجهـی بـه شـمار نمی آیـد.«15 ایشـان از 
کتاب«هـا را تشـخیص می دهنـد و باقـی را قلـم می گیرنـد؟! حـذف پنجـاه صفحـه از ششـصد صفحـه در 
یسـت صفحه ای، صد  نظـر ایشـان اهمیتـی نـدارد! و بدیـن َنَمـط می تـوان صد صفحه از یـک اثر هزار و دو
و پنجـاه صفحـه از یـک اثـر هـزار و هشـتصد صفحـه ای و هـزاران صفحـه از کثیـری از متـون را حذف کرد. 

یـر«، مجلـۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علوم انسـانی دانشـگاه تهران،  ز يـخ: رشـیدالدین فضـل اهلل همدانـی و 10. مجتبـی مینـوی، »جامـع التوار
سال هفتم، تیر 1339 شمارۀ 4، ص 18.

11. مختاری نامه )مقدمۀ دیوان عثمان مختاری(، جلل الدین همایی، تهران، علمی و فرهنگی، 1361، ص 75.
12. همان جا.

يدان، 1353، ص 52. ينی به تقی زاده، به كوشش ایرج افشار، تهران، جاو 13. نامه های قزو
رنده: عبدالکريم ُجربزه دار، تهران، اساطیر، 1362، جلد سوم، ص 770. گردآو ينی،  14. مقاالت علمه قزو

15. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 183.
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بـا منطـِق انحصـارِی ایشـان از ایـن پـس محققـان می تواننـد شـاهنامه و مثنـوی و دیـوان شـمس و دیـوان 
کرده، ابیات  صائب و خمسۀ نظامی و کلیات سعدی و دیگر آثار ُپربرگ وبار ادب فارسی را دست چین 
کنند  کنند، خطاهایی ناشی از متن ناشناسی در اثر وارد  و سطرهای نادلخواهشان را حذف یا تحریف 
و دسِت آخر اعام بدارند »فرازهای مهم و منحصر به فرد کتاب« سرجایش مانده و محذوفات صدمه ای 
یاده  که همین هم به سرتان ز ِم مخالفت برداشت زبان بگشایند 

َ
گر َعل کسی هم ا به پیکرۀ متن نمی زند. 

است و اشکال تراشی هاتان از مقولت زیر ُدم مورچه ای است.

ینی و  یخ جهانگشای جوینی( برای دیدار با قزو گیپ )ناشر تار که به نمایندگی از اوقاف  ِسر ِدنیس راس 
ینی  یس رفته بود برای سیدحسـن تقی زاده نقل کرده که »قزو علـت تأخیـر در اتمـام و تحویـل کتـاب به پار
که قطعه ای از آن در جهانگشا آمده، پنج سال تمام است  کامل یک بیت عربی  برای یافتن اصل و متن 
که خارخاِر افزودن بر شماِر آثار در  که فحص و جست وجو می کند!«16 پیشنهاد می کنم آقای نورمحمدی 

کنند. گویه  سر دارند این دو سطر را روز و شبان با خود وا

کـه ادعای جهد علمی دارند و بیـش از 30 عنوان کتاب در زمانی  کـه بایـد گفـت آقـای نورمحمدی  آیـا بـه 
ی« در  کّبـادۀ شـعرپژوهی و عارف شناسـی می کشـند نمی داننـد حـرف »َرو کوتـاه بـه نامشـان مزّیـن شـده و 

کلمۀ موردنظر »َردی« است!17  گمان می کنند  قافیه چیست! و 

یخ تعدادی از نامه های عارف را بین سال های 1307 تا 1312 ثبت فرموده اند، یعنی سال های  ایشان تار
کـه یـک دهـه در حال »کوشـِش« نفس گیر اسـت چگونه با اتـکا به قرائن  حضـور عـارف در همـدان. ایشـان 
یخ این نامه ها  یخ دقیق نامه ها را نشان دهند؟! اما من که تار آشکار و نهان نامه ها »کوشش« نکرده اند تار
را با جسـت وجوی هزاران برگ روزنامه نشـان داده ام از نظر ایشـان از نتیجۀ تحقیقاِت نکردۀ ایشـان سـود 

برده ام!

عارف در یادداشـت ها و آثار منثورش بیش از سـیصد بیت و مصراع از شـاعران دیگر آورده اسـت. آقای 
کـه هیـچ »کوششـی« بـرای  نورمحمـدِی عارف پـژوِه ناجسـت وجو گر چگونـه هـم »محقـق ُبـَود و دانشـمند« 
گمان می کند برخی از این مصراع ها  یافتن سرایندگان این ابیات نکرده؟18 در بسیاری از موارد خواننده 
یـش و  کرده انـد و سـروده هایی از خواجه درو گمـان  و ابیـات از عـارف اسـت؛ چنان کـه خـوِد حضرتشـان 
کازرونـی و مؤمـن حسـین  ذوقـی اردسـتانی و رفعـت سـمنانی و فروغـی بسـطامی و ُدردی افشـار و قاسـمی 
یزدی و نظیری نیشابوری و یغمای جندقی و حتی سعدی و مولوی را در بخش تک بیت ها به نام عارف 

ین كـوب، تهـران، 1378، صص 153- ينـی، به كوشـش علـی دهباشـی، بـا مقدمـۀ دكتـر عبدالحسـین زر 16. يادنامـۀ علمـه محمـد قزو
.154

ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، تهران، سخن، 1388. 17. خاطرات عارف قزو
ينی« به این موضوع پرداخته ام. 18. در مقالۀ »مآخذ اشعار مندرج در يادداشت ها و نامه های عارف قزو
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کاری از مـن می گرفـت، از فـرط شرمسـاری، صبـح  کسـی فقـط همیـن خطـای فاحـش را بـر  گـر  آورده انـد! ا
کـه شـعر  کسـی  علی الّطلـوع انتحـار می کـردم یـا از ُغصـه دق مـرگ می شـدم؛ امـا از عجایـب روزگار اسـت 
ینی باز نمی شناسـد، باز هم از اسـتر  سـعدی و مولوی و برخی ابیات سـبک هندی را از سـخن عارف قزو
یـک اسـت،  گـرد و غبـار انگیختـن و َسـرتیزی، دیگـران را تخطئـه می کنـد! »چشـم تار پیـاده نمی شـود و بـا 
لکاری فوق محدود نمانده و ایشـان 

ُ
گ ی در احاطه به شـعر عارف به  کنی؟« شـاهکارهای و جولن چون 

کنده« مجدد  ابیـات برخـی از مشـهورترین سـروده های عـارف را نیـز تحت عنوان »تک بیت« یا »ابیـات پرا
کرده اند!  به انتهای دیوان مرحوم ضمیمه 

کـی خواننـدگان خواهـد بـود: ایشـان مصراع  ذکـر مشـتی از خـرواِر آیـات شعرشناسـی ایشـان موجـب فرحنا
کـه حـال دل نـالن دانی« را به صورت »آنی تو که حال دل نادان دانی«19 ضبط کرده اند! عارف در  »آنـی تـو 

کلهر نوشته: کلنل نصراهلل خان  یکی از مکتوباتش به 
گنبـد اسـت«. بنـده عـرض  گـردكان بـر  كـه فرمـود: »تربیـت نااهـل را چـون  روح سـعدی شـاد 
می كنـم: »تربیـت نااهـل را چـون گنبدان بر گردک اسـت«؛ برای اينکه گردو ممکن اسـت يک 
وقتـی اتفاقـاً  بـر گنبـد بنـد گرفتـه و بمانـد؛ ولی گنبد محققـًا روی گردو كه افتاد او را شکسـته و 

كرد. ُخرد خواهد 

کـودک اسـت.«20 خوانده انـد!  گنبـدان بـر  آقـای نورمحمـدی مصـراع را به صـورت »تربیـت نااهـل را چـون 
کنند(. یم مرحمت فرموده این مصراع را برای ما معنا  )استدعا دار

مصراع دوم این بیِت حافظ را:
ر ســــــــخن نمی شنوی كس، و می باشوفا مجوی ز  كیمیا  و  ســــــــیمرغ  طالِب  به هرزه 

کس در جهان نمی شنوی«21 آورده اند!  به صورت عجیِب »وفا مجوی ز 

ایشـان گاه ضبط هایـی تـازه از ابیـات شـیخ اجـل بـه دسـت داده؛ فی المثل »به خشـم رفتـی و بازآمدی به 
مسکینی« را به صورت »به خشم رفتی و بازآمدی نمی کنی« تصحیح فرموده اند!22

نوشته اند: »عارف حدود 15 تک بیت از شاعران دیگر را در نامه ها و نوشته های خود آورده بود و نگارنده 
گرچه به جا و وارد  به اشتباه این 15 تک بیت را از او دانسته و در قسمت تک بیت ها آورده بودم. این ایراد ا
یان این اشـتباه را متذکر شـده بـود و در واقع  اسـت نکتـۀ جدیـدی نیسـت؛ پیـش از ایـن دکتـر مهدی فیروز

ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، تهران، نگاه، 1391، ص 202، سطر 9. 19. نامه های عارف قزو
20. همان، ص 23، سطر 13.
21. همان، ص 102، سطر 18.

ينی، ص 206، سطر 9. 22. خاطرات عارف قزو
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سـخن منتقـد تکـرار گفته هـای اوسـت.«23 آقـای نورمحمـدی اینجـا نیز به خـود زحمت نداده اند شـخصًا 
ی ایشـان نیسـت( و به سـخن آقای دکتر  بـه تحقیـق در بـاب آن ابیـات بپردازنـد )هرچند این کمان به بازو
یـان بسـنده کرده انـد و شـمار ابیـات موردنظـر را پانـزده آورده انـد. شـمار ابیـات الحاقـی و سـروده های  فیرزو
دیگر شاعران در قسمت »مسّمط، قطعات و تک بیت ها« در کتاب ایشان طبق جست وجوهایم -تا این 

که این سطرها را می نویسم-  نه پانزده بیت، بلکه بیست و هفت بیت است. لحظه 

آقای نورمحمدی به جای آنکه دلیل ویران کردن میراث فرهنگی عارف را بیان کنند، با چنگ انداختن 
یشـان خود را )تحت عنوان  به سـبب های واهی و کشـیدن دیگران به زمین خود می کوشـند صفی از هم ر
کیاننـد؟ آیـا  کننـد. مقصـود از عارف پژوهـان پیشـین  عارف پژوهـان پیشـین( بـرای مقابلـه بـا مـن قطـار 
کـه یکـی از سـرآمدان جعـل و تحریـف شـعر در قـرن اخیـر اسـت عارف پـژوه  سـّیدهادی حائـری )کـوروش( 
گـر آقـای نورمحمدی را َخلـِف حائری  اسـت؟ یـا ایشـان به تلویـح، نـرخ خـود را بـال برده انـد؟ بیراه نیسـت ا
کلمـات و حذف هـای  کار هـر دو مبتنـی بـر ترفندهایـی در تغییـر و تحریـف عبـارات و  بدانیـم؛ زیـرا روِش 
گشاده دسـتانه به قصِد اسـامیزه کردن شـاعِر عصیانگری اسـت که جان و جهان و ناموسش وطنش بود، 

ولغیر.

کـه »شـماری از سـروده ها و مکتوبـات عـارف و فقراتـی از عبـارات و تعبیـرات  در مقالـه ام نوشـته بـودم 
کـردن موانـع و محدودیت هـای مجـوز نشـر و  گزنـدۀ عـارف قابـل نشـر نیسـت؛ امـا نمی تـوان بـا دسـتاویز 
یانه مدعی  بهانه تراشی های رنگارنگ، به حذف و تحریف و دخل و تصرف در آثار پرداخت و سخت رو
”صداقـت علمـی“ شـد و نوشـت: »سـعی بـر ایـن بـوده تـا در نقـل مطالـب، نهایـت حفـظ امانـت صـورت 
گیـرد.«24 نوشـته اند: »آیـا شـادروان اسـتاد ایـرج افشـار صرفـًا بـه دلیـل همشـهری بـودن بـا عـارف خواهـش 
مـن را بـرای نوشـتن مقدمـه بـر ایـن کتـاب پذیرفتنـد؟«25 ایرج افشـار و بزرگانـی دیگر بـر کتاب هایی مقدمه 
کسـی  کتاب هـای مهـم یـا بـه ماحظـات دیگـر؛ امـا چـه  نوشـته اند، رسـم مبارکـی در معرفـی جوانـان یـا 
کـی از اهمیت  گفتـه چنیـن مقدمه هایـی تأییـد تمام عیـار یـک اثـر اسـت؟! مقدمـۀ افشـار بـر آن کتـاب حا
یادداشت های عارف و نشر آنهاست؛ نه تأیید دانش و روش »کوشنده«. و افزوده اند: »بـه توصیـۀ روانشـاد 
کتـاب بـه جـای جمات حذف شده از کلمۀ ”خوانده نشد“ استفاده  اسـتاد ایـرج افشـار در پاورقی هـای 
کند؛ اما آیا افشـار  گواهی  کبیر در میانه نیسـت تا صحت قول آقای نورمحمدی را  کنون افشـاِر  کردم.«26 ا
گفتـه  یکایـک مـوارد حذف شـده و جعل شـده بـه دسـت آقـای نورمحمـدی را دیـده بـود؟ ایشـان بـه افشـار 
کـه »رقـم مغلطـه بـر دفتـر دانش می کشـم« و به قصد گرفتـِن زهِر کام عارف جمله هایـی به نام او جعل  بـود 

23. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 183.
24. آينۀ پژوهش، شمارۀ 176، ص 57.

25. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 184.

26. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 178.
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کـه پـس از حـذف و تحریـف، عبارت هـا و جمله هـای از  کـرده بـود  می کنـم؟ آیـا افشـار بـه ایشـان توصیـه 
کنند.« هم گسیخته را چنان بدوز و بیامیز »تا نشاِن ُسّمِ اسبت  گم  

کمـال بی انصافـی نگارنـده را در مقالـۀ خـود امانت خـوار و فاقـد صاحیـت بـرای  نوشـته اند: »منتقـد در 
گـر منتقـد چنیـن عقیـده ای دربـارۀ نگارنـده داشـت، پس چرا  چـاپ آثـار عـارف دانسـته اسـت. شـگفتا! ا
هنگامـی کـه از خوانـدن بعضـی از کلمـات نامه های عارف منـدرج در دیوان چاپ هرمس درمانده بود، آ 
ی  که نتوانسـته بود بخواند، برای و ن دسـتخط ها را در محیط مجازی برای نگارنده فرسـتاد تا مواردی را 
بخوانـم.«27 صفحـۀ نخسـت دسـت نویس نامـۀ شـمارۀ 42 چـاپ نـگاه در بخـش »اسـناد و تصاویر« )ص 
223( آمـده و متأسـفانه تصویـر صفحـۀ دوم ایـن نامه چاپ نشـده اسـت تا بتوان صحـت قرائت متن را با 
دسـت نویس سـنجید. در همیـن صفحـۀ نخسـِت نامـه پـس از جملـۀ: »...یقینًا برای او بدتر از گور اسـت 

کنید« چهار سطر افتاده است:  راحتش 
گر هم همچو صلح ديديد مردنش بهتر از این زندگانی است -مثل اينکه خدا شاهد است  ا
رفته، نزديک بود از  عقیـدۀ خـود مـن ایـن اسـت؛ و به همین جهت هم مدتی در این خیـال فرو
زی جان كنده، برود  یرزمین مرطـوب چند رو يد در آن ز نوشـتن كاغـذ صرف نظـر كنـم- بگذار

كه او را )؟( برای...  كسی  پیِش آن 

کـه در خواندِن  ی  کـه چهـار سـطر افتـاده را بخوانند؛ نـه از این رو پرسـش مـن از آقـای نورمحمـدی ایـن بـود 
دسـت نویس »در مانـده« بـودم؛ ایشـان بـه قـدر کفایت دسـت نویس های عارف را خوانده انـد و حاجت به 
گر خط خوان بودند جملۀ »حس و محبت خودتان را نسبت به این بنده ثابت کرده  تکرار دوباره نیست. ا
بودیـد« را چنیـن نمی خواندنـد: »تـرس و یک جهـت خودتـان را نسـبت بـه ایـن بنـده ثابـت کـرده بودید.«28 
بهتر است ایشان به جای سندخوانی بیندیشند که آدمی چگونه می تواند »یک جهِت خودش را به کسی 
کند!« آیا »یک جهت« نام یکی از اعضای بدن است؟ در فقرۀ فوق نیز خواستم ایشان آن جمله ها  ثابت 
را بخواننـد و نیابنـد؛ زیـرا وقتـی خواندنـد، پرسـیدم: »ایـن سـطرها در متـن نیامـده و حـذف شـده اسـت!« 
ایشان گفتند »متوجه این موضوع نشده بودم!« گفتم: »فقط این چهار سطر نیست و جمله ناتمام مانده 
گفتند: »تصویر دست نویس  است. لطفًا تصویر دست نویس نامه را به من بدهید تا ادامه اش را بخوانم.« 
نامـه را نـدارم و همـان یـک نسـخه ای را کـه در اختیـار داشـتم به انتشـارات نگاه سـپرده ام و آنها هم تصویر 
که تا امروز محفوظ مانده میراث  کرده اند.« اصل و تصویر دسـت نویس های عارف  گم  دسـت نویس ها را 

کند. که آقای نورمحمدی با بی مبالتی آن ها را در دفتر ناشران رها  کاغذ فرفره  ملی است، نه 

گر چنین  مرقـوم فرموده انـد: »منتقـد نوشـته اسـت کـه قصـد نگارنـده فریب دادن خواننـدگان بوده اسـت. ا

27. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 183.
ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، ص 23، سطر 13. 28. نامه های عارف قزو
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کـه امـکان مقابلـۀ آن را  کـه تصاویـر بسـیاری از دست نوشـته های عـارف را  بـود، دیگـر چـه لزومـی داشـت 
ینـی و دیـوان عـارف به چاپ  بـا متـن حروفچینـی شـده فراهـم می کنـد، در دو کتـاب خاطـرات عـارف قزو
برسانم؟«29 چاپ تصاویر صفحاتی از نسخ خطی یا دست نوشته ها و اسناد و مدارک در پایان مقدمه یا 
پیوسـت های کتاب امری مرسـوم اسـت؛ اما چون آقای نورمحمدی با بایسـته های چاپ متون ناآشنایند 

کرده اند. گذاشته و فتح خیبر  پنداشته اند با چاپ تصویر شماری از اوراق بر خوانندگان مّنت 

کـه دربـارۀ عـارف در اینجـا و آنجـا بـه چـاپ رسـانده،  در ادامـه فرموده انـد »منتقـد در مقـالت و نقدهایـی 
مرتکـب اشـتباهات ریـز و درشـت و گاه فاحشـی شـده اسـت. بـه یک نمونـه از لغزش هـای فاحش منتقد 

کرده اند:  اشاره می کنم.« 30 و سپس یکی از خطاهای فاحش نگارنده را ذکر 
كـه در دیـوان او بـه صـورت غلـط چـاپ شـده و بـر اسـاس همیـن غلـط  يکـی از اشـعار عـارف 
چاپـی، شـاعرانی همچـون ملک الشـعرای بهـار و ایرج میـرزا عـارف را فاقـد سـواد و معلومـات 

ادبی دانسته اند این شعر است:
گر كور شــــــــد ســــــــزاوار اســــــــتز خواب غفلت هر آن ديده ای كه بیدار است بدین گناه ا

كـه يـک غلـط مطبعـى اسـت  كلمـۀ »آن«  در مصـرع اول ايـن بيـت، وزن شـعر بـه دليـل آوردن 
كارهای ديگران است، اين شعر را در  گرفتن اغالط  كه همواره به دنبال  نادرست است. منتقد 
كه بيدار اسـت«  صفحۀ 52 مجلۀ بخارا به صورت غلط آن: »ز خواب غفلت هر آن ديده ای 

كه اين ضبط نادرست و وزن آن نيز غلط است.31 كرده و درنيافته  چاپ 

آقای نورمحمدی با قید »لغزش فاحش« بر ضبط نگارنده از این بیت عارف انگشت عیب جویی نهاده 
که ایشـان  کرده اند. ضبطی  و میزان شـناخت خود از اسـلوب زبانی شـعر عارف را برای خوانندگان عیان 
»لغـزش فاحـش« خوانـده دقیقـًا عیـن سـخن عـارف اسـت و در چـاپ برلیـن )ص 188( نیـز به صـورت »ز 
کـه بیدار اسـت« آمده؛ اما از آنجا که ایشـان به دخـل و تصرف و تصحیح،  خـواب غفلـت هـر آن دیـده ای 
بل »تغلیط« خودسرانۀ آثار عاقه مندند در تصحیح خود از دیوان عارف نیز این مصراع را با حذف »آن« 
کرده اسـت. مصراع مورد  کرده اند.32 قهرمان میرزا سـالور )عین السـلطنه( ابیاتی از این غزل را نقل  ضبط 
بحث در یادداشت او نیز چنین است: »ز خواِب غفلت هرآن دیده اى که بیدار است«33 من از ذکر ده ها 
یـان در مقالۀ  مثـال از شـعر عـارف بـرای حـذف حـرف »هــ« هماننـد همـزه پرهیز می کنـم؛ زیرا مهـدی فیروز
مـورد اسـتناد آقـای نورمحمـدی بـه ایـن نکته اشـاره کرده؛ اما پیداسـت کـه آقای نورمحمـدی -همان گونه 

29. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 184.

30. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 185.

31. آينۀ پژوهش، شمارۀ 182، ص 186.
ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، تهران، سخن، 1389، ص 55. 32.  دیوان عارف قزو

زنامۀ خاطرات عین السلطنه، به كوشش ایرج افشار، تهران، امیركبیر، 1350، جلد پنجم، ص 4123. 33. رو
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گونه معما  کارهای خودشان را نیز َسرَسری می خوانند. نمونه ها: »عارف هر شعر تو صد  که گذشت- نقد 
کـرد«، »گفتـم ایـران رود هـر وقـت تـو آن وقـت بیا«، »نگذاشـت  دارد«، »محشـر هرجـا روم آنجـا سـرپا خواهـم 
یان خطاب به آقای نورمحمدی نوشـته: »ما حق دسـت بردن در  کس هرجا نظر فکند« فیروز دسـت رد به 

یم.«34  شعر عارف را هرچند شعری ناشیوا یا نادرست باشد ندار

کنسرت های عارف را می آورم: یخ  در پایان، نمونه هایی از دقت های )!( آقای نورمحمدی در ثبت تار

یـخ  کنسـرت عـارف در حمایـت از شوسـتر  اسـفند سـال 1290 شمسـی برپـا شـد. آقـای نورمحمـدی تار
کنسرت را  آذر 1290 آورده اند.35

کـه ایشـان دو کنسـرت  کـه در صفحـات 538 و 539 آورده انـد یـک کنسـرت اسـت  کنسـرت های 7 و 8 
پنداشته.

گراند هتل برگزار شد بیست و هشتم ذی الحجۀ سال 1333  که در نمایش خانۀ باقراوف  کنسرتی  یخ  تار
کرده اند. 36 که آقای نورمحمدی 28 آذر ثبت  قمری مطابق یکشنبه 15 آبان 1294 شمسی بوده است 

کلی تابستان 1300 نوشته اند.37  که ایشان به صورت  کنسرت در باغ ملی مشهد مرداد 1300 برگزار شد 

سیزدهم رجب سال 1340 قمری مطابق 22 اسفند 1300 شمسی، عارف کنسرتی به یاد کلنل محمدتقی 
یخ کنسـرت را  1341 قمری قیـد فرموده اند! اعان  کـرد. آقای نورمحمدی تار گرانـد هتـل برگـزار  پسـیان در 

کرده ام.38  کنسرت در روزنامۀ شفق سرخ را در مجلۀ بخارا چاپ  این 

کنسـرتی  عارف نوزدهم  فروردین 1302 برای انتخابات مجلس پنجم و نیز تأمین مخارج چاپ دیوانش 
کرده اند. 39 و دو بار دیگر از این مورد به  یخ این کنسرت را بهمن 1301 ثبت  کرد. آقای نورمحمدی تار برپا 

کنسرت پنداشته اند! 40  کنسرت را سه  کرده اند؛ یعنی یک  کنسرت هایی مستقل یاد  عنوان 

کنسـرت عـارف در آذربایجـان روزهـای بیسـت و یکـم و بیسـت و چهـارم شـعبان 1343 قمـری مطابـق   
سه شـنبه و جمعـه بیسـت و هفتـم و سـی ام اسـفند 1303 شمسـی برگـزار شـد. آقـای نورمحمـدی روزهای 
کرده و بیسـت و هفتم و بیسـت و هشـتم اسـفند آورده اند.  کنسـرت را دو شـب پپاپی فرض  برگزاری این 

34. »نقدی بر دیوان عارف«، آينۀ پژوهش، سال بیست و چهارم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1392، شماره های 144-143، 
ص 91.

ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، ص 534. 35. دیوان عارف قزو
36. همان، ص 538.
37. همان، ص 539.

ينی«، بخارا، سال بیست و چهارم، شمارۀ 135، بهمن و اسفند 1398. كنسرت های عارف قزو 38. »تصنیف ها و 
ينی، به كوشش مهدی نورمحمدی، ص 541. 39. دیوان عارف قزو

40.  همان، صص 541-542، شماره های 12 تا 14.
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کنسرت در دست  کربایی علی بیرنگ از غزل ها و تصنیف های خوانده شده در این  نسخه ای به خط 
یـخ بیسـت و هفتـم  کـرده اسـت. در تصاویـر زیـر تار ی دسـت نویس عـارف استنسـاخ  کـه آن را از رو اسـت 

کنسرت( دیده می شود. کنسرت( و جمعه سی ام حوت 1303 )شب دوم  حوت 1303 )شب اول 

یـم؛ حـال چگونه  از آثـار و دیـوان بسـیاری از نویسـندگان و شـاعران تصحیح هـای متعـددی در دسـت دار
کـه آقـای نورمحمـدی از تصحیـح تـازۀ دیـوان عـارف بـه دسـت مـن چنیـن برآشـفته شـده و نوشـته:  اسـت 
گفته  که  »در ارتباط با این دیوان، حرف و حدیث بسـیار اسـت و فعًا به درسـتی یا نادرسـتی این شـایعه 
کـه پیـش از منتقـد، آغازگـر تصحیـح دیـوان  کوشـش شـخص دیگـری اسـت  می شـود ایـن اثـر اقتبـاس از 
یم.« 41 بی تردید »حرف و حدیث ها«ی موردنظر ایشـان در خانه ای  عـارف بـه همیـن روش بـوده اسـت ندار
از ولیت قزوین می گردد که تنها ایشـان شـنیده اند؛ چون در زمرۀ هذیانات شـخصی اسـت. این شـخص 
ک  چون به حجت با من برنیامده با این عبارات پردازی های هوچیانه و »شایعه سازی« می کوشد »بی خا

کند« تا آنچه به آثار عارف زده نادیده بماند. مراغه 
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