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چنانکهآقایدکترشـفیعیوندرسـخنرانیخود1بیانکردند،

مؤلفعرفاتعالقۀویژهایبهاصفهانداشـتهاسـت،یعنی

اگـربـانـگاهآمـاریبهقضیـهنـگاهکنیـم،حجمشـعرای

اصفهان،بیشـترینبخشازتذکرۀعرفاتراتشکیلمیدهد.

یعنـیهیچاسـتانیاناحیـهومنطقۀدیگریبـهلحاظتعداد

شـاعرانبـااصفهانبرابـرینمیکنـد.امادرموردشـاعران

ـبـدوناینکهوارد تبریـزوآذربایجـان،اجـازهمیخواهـمـ

مباحثسیاسـیشـویموآنقرارداد1917کهسـرزمینهای

قفقـازیراامـروزهبـهلحـاظجغرافیـایسیاسـیبـهنـام

ـشـمالغرباطالق جمهـوریآذربایجـانمعرفیمیکندـ

یک
ّ
کنیمتامجموعۀشـاعرانقفقازیهـمبتوانندولودرحد

اشارهدرعرایضبندهجایداشتهباشند.

نخسـتبایدبهعرضبرسـانمکهبهرغماینکهنمایۀاین

کتاببسیارکارسـازاست،امامتأسفانهبسیارناقصاست،

ومیدانیـمکهبرایمطالعاتآماری،وجودایننمایهودقتی

کـهدرآناعمـالمیشـود،بـهتعبیـریازاوجـبواجبـات

اسـت.نمایۀپراکندگیجغرافیاییشـاعراندرجلدهشـتم،

شـاعرانمنطقۀشـمالغـربراچیزیدرحـدودیکصدنفر

سـرزمینهایقفقازی،
ً
معرفـیکردهاسـت،یعنـیمجموعـا

اسـتانآذربایجان.امابابررسـیایکهبندهانجام
ً
تبریزوکال

دادم،دیـدمکـهبسـیاریازمدخلهـاجاافتادهانـدوازاین

نمایهفوتشـدهاند؛مثلهمامکهتبریزیاسـت،وبسیارهم

معروفاسـت،درمتنهمآمده،ولیدرنمایهنشـانهایازاو

دیدهنمیشـود.یاقاضیشـروانیکهدرمتنهسـت،ولیدر

1.متناینسخنرانیباعنوان»شاعراناصفهانواصفهاندرعرفاتالعاشقین«در

ضمیمۀ35آینۀ میراثمنتشرمیشود.

نمایههـانیامدهاسـت.بـههمیندلیلارائۀیـکآماردقیقاز

تعـدادشـاعرانآذربایجان،حداقلدرشـرایطفعلیمقدور

نیسـت؛ولیطبـققراین،چیزیدرحـدودیکصدتایکصد

وپنجاهنفرراشـاملخواهدشـدونکتۀجالبایناستکه

دردوبخشیعنیدرتبریزوشـروان،مؤلفدرهرسـهطبقه

شـاعرانیراذکرکردهاسـت؛یعنیهمازطبقۀمتقدمین،هم

ازمتوسـطینوهمازمتأخریِنخودش.ولیدرسایرشهرها،

چـهدرسـرزمینهایقفقازیوچهدرخـودآذربایجان،فقط

درمـورددربندازیکنفر،آنهـمازطبقۀمتقدمین،نام
ً
مثـال

بردهاسـت.یادرشبسـترفقطازشـیخمحمودشبسـتریاز

متقدمیـننـامبـردهودیگربـهطبقـۀمتوسـطینومتأخرین

منابعشکاملنبودهاست.
ً
نپرداختهوظاهرا

نکتـۀدیگراینکهدفترعرفاتدرعهدمؤلفبسـتهشـده

اسـت؛یعنیتذکرهایراباهمۀفرازونشیبهایشوباهمۀ

نقـاطقـوتوضعـفاحتمالیفراهـمکردهوبـهعنوانیک

تذکـرۀبـزرگوعمومی؛وامروزهبخشـیازمیراثفرهنگی

ماراتشـکیلمیدهد،ایناسـتکهآیاشـیوۀتصحیحیکه

امروزهمابرایتذکرهایازایندسـتوبااینحجمبهکار

بردهایـممیتوانـدجـواببدهـد؟وآیاپاسـخگوینیازهای

امـروزیهسـت؟وچهقـدربـامعیارهـایتصحیـحمتون

میتوانـدمطابقـتداشـتهباشـد؟متأسـفانهدرایـنبخش

پاسخبندهمنفیاست.دالیلشراهمعرضخواهمکرد.

درمقدمـۀجلـداّولاز103کتاباسـمبردهشـدهکهبه

عنـوانمنبـعدرتصحیـحتذکـرۀعرفاتمـورداسـتفادهقرار

گرفتهانـد.بخشاعظـماینمنابعفاقداعتبـارادبیوعلمی

شاعران تربیز و آذربایجان در 

عرفات العاشقین
جمشید علیزاده
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تأییدخواهندفرمودکـهدیوانیکهما
ً
هسـتند.اسـتادانقطعا

ازجمالالدینعبدالرزاقاصفهانیداریم،مخلوطیاسـتاز

دیوانچندینشـاعر،بسـیاریازاشعارمسـلمانورینیزدر

همیـندیـوانآمدهاسـت؛حاالبحثتصحیحونسـخهاش

بمانـد.یـادرمـوردبسـیاریازشـاعرانمتقدمدیگـر،نظیر

فلکـیشـروانی.اینهـابایـدازنـوتصحیـحشـوند،یعنی

بسـیاریازایـناشـعارکـهدرایـندیوانهاآمدهانـد،مال

اینهانیسـتند.ازاین103منبعیکهعرضکردم،بسـیاری

ازچاپها،چاپهایبازاریاسـت،باحواشـیم.درویش،

کهمعرفحضوردوستانهست.

نکتـۀجالبیکهبرایمـنتعجبانگیزبودوهنوزهمدر

ایـنحیـرتبهسـرمیبرم،ایناسـتکـهازکویر اندیشـۀ 

پژمانبختیاریکهدیوانشـعرپژماناسـتودرسال1348

توسـطانتشـاراتابنسـیناچـاپشـده،نمیدانـمازآندر

تصحیحعرفات العاشـقینچهاسـتفادهایمیشودکرد،کهبه

عنـوانمنابـعتذکرۀعرفاتذکرشـدهاسـت؟حداقـلبنده

چیـزینفهمیـدم.یـادرموردنحـوۀمأخذنویسـی،درهمین

مقدمهیکبارذیلشماره43آمدهاست:

دیـوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شـروانی،بهاهتمام

طاهریشهاب،تهران،ابنسینا،1345.

دوبارهذیلشمارۀ64آمدهاست:

دیوان فلکی شـروانی،طاهریشـهاب،تهران،ابنسـینا،

1345ش.

هـردوتـایاینهایکیاسـت؛یـکبارهمبیشـترچاپ

نشـدهوهیـچاعتبارعلمیهـمندارد.بسـیاریازاینمنابع

فاقداعتبارعلمیاند.

نکتـۀدیگـردرحـوزۀمأخذشناسـیایـناسـتکهدر

درتصحیحاشـعارهمـا،بـهمجمع الفصحا
ً
حواشـی،مثـال

اسـتنادشـدهدرحالـیکـهدیـوان همامتوسـطدکتررشـید

عیوضیدرسـال1351ش،بامقدمۀشـادرواناستادمنوچهر

مرتضویدردانشـگاهتبریزچاپونشـرشدهودرسالهای

اخیـرهـمبازچـاپشـدهاسـت،کـهیکـیازبهتریـن

تصحیحهـایانتقـادیازدیـوانقدمابهشـمارمیآیـدوتا

دیگرنیـازیبـهتذکرۀ
ً
وقتـیچنیـنکتابـیهسـت،قطعـا

مجمع الفصحـابرایتصحیحاشـعارهمامنیسـت.یاتاریخ

تولـدوفـوتخاقانـیازفرهنـگ معیناسـتخراجشـدهکه

جـایتعجـباسـت.سـخن و سـخنوراننیـزجزء
ً
واقعـا

منابعشـانبودهومـاامروزههمتاریخدقیقفـوتخاقانیرا

بـهروزومـاهوسـالمیدانیـم،حداقـلبااسـتنادبهُجنگ

کتابخانـۀالالاسـماعیلترکیـهکـهدر741و742قکتابت

شدهوفیلمآندرکتابخانۀدانشگاهتهراندردسترساست.

درمـوردقدمـابهمنابعـیکهپیشازقرنهفتـمیاتاقرن

ازمتونطـرازاّولاینحوزه
ً
هفتـمتألیفشـدهاندوبعضـا

بهشـمارمیآینـد،مؤلفعرفاتدسترسـینداشـته،بهطور

الدینعبدالعزیزکاشـی
ّ
مثـالروضةالناظر و نزهة الخاطرعز

ــیکیاز ــبهتعبیرحضرتاسـتادشـفیعیکدکنیـ کـهـ

مهمتریـنمنابـعتاریخیوادبیقرنهفتماسـتواشـعار

بسـیاریازشـاعرانکاشـان،اصفهان،آذربایجانوجاهای

دیگـردراینکتابآمدهوحتـیدرمدخلهمینعبدالعزیز

کاشـیبهنامکتابشهماشـارهاینشـدهوایننشانمیدهد

نمیدانسـتهکهعبدالعزیزکاشـی
ً
کـهمؤلـفعرفاتاصـال

چنینکتابیهمداشتهاست.

درادامـۀتصحیـح،مشـکلیکـهدرمقدمۀکتـابهمبه

نوعـیبـهآناشـارهشـدهودیگرانهـماشـارهکردهاند،این

شاعریراکهازطبقۀمتقدمیناستدرطبقۀ
ً
استکهبعضا

متوسـطینویـامتأخریـنآوردهاسـت.بـهطـورمثـال

شـمسالدینقّواستبریـزی،کهدرهمینکتـابفوقالذکِر

ـبهروایت عبدالعزیزکاشـی،کهدرقرنهفتمکتابتشـدهـ

تلخیـص معجـم االلقـاب،مؤلـفتـا693قدرمدرسـۀ

ـاسموشعرشآمدهاست،اوحدی مسـتنصریۀبغدادبودهـ

ویرادرطبقۀمتوسـطینآوردهکهنشانمیدهدهیچاشرافی

َجج
ُ
نسـبتبهمنابعقبلینداشـتهاسـت.یادرموردشـیخک

ـنامقریهایاسـتدردوفرسـخی تبریزییاکوججتبریزیـ

تبریزواکنوندرتبریزوآذربایجانکریجوجانتلفظمیشـود

ـــکـهمعاصرسـلطاناویـسبـودهوعبدالقـادرمراغیو

سـلمانسـاوجیهـمبـااومکاتبـهومشـاعرهداشـتهاند،

شـعرشبـهغلطضبـطشـدهودرمتنهمتصحیحنشـده

است:

تاازغمتبهشـادیجانبازننگریم

درعشقاوبههردوجهانبازننگریم
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شعرغلطاست،وصحیحآنایناست:
ً
کهاصال

مادرغمتبهشـادیجانبازننگریم

درعشقتوبههردوجهانبازننگریم

جالبتوجهاسـتکهاینشـعردرتذکرة الشـعراء دولتشـاه 

هـمآمده،یعنیمصححمیتوانسـتهبایکمراجعۀسـطحی

بـهآنجـاایـنراپیداکنـدودرانیس العشـاقهمبـههمین

شـکلنقلشـدهاست.درموردشـرفالدینرامینیزمؤلف

اشـکالوزنی
ً
انیس العشـاق،شـعرهایینقلکـردهکهبعضا

دارندیاتصحیحاتقیاسیجوابنمیدهند:

دمصبحاگرنفسیزندزدوزلفآنصنمخطا

پس]از[آندمدگرتزندزصواباوبودتخطا

»از«رامصحـحافـزوده،امـادرمتنـیکهدرتذکرة الشـعراء 

دولتشـاه هـمآمده،درمتـونکهنیعنیمتـوننزدیکبهعهد

مصراعاولاین
ِ
مؤلف،مشـخصاسـتکهصورتصحیح

است:

پسازآندمیدگرارزندزصواباونبودخطا

یعنـییـک»نـون«درکتابـتاز»بُـَود«افتـادهومؤلـفو

مصححراوادارکردهکهیک»اویی«ازخودشاضافهکند.

یا:

منازآنرومبههوایاوزپیصباچوغبارره

کهغبارمننبردکسیسویاوبهجزازصبا]...[

البتـهیـکنقطهچینیگذاشـتندکهیعنیوزنمختلاسـت.

امـاخیلیراحتمیتوانسـتندبـامراجعهبهتذکرة الشـعراء 

دولتشـاه صورتدرسـتصورتصحیحبیترابنویسندکه

ایناست:

منازآنرومبههوایاوزپیصباچوغبارره

کهغبارمننبردکسیبههوایاوبهجزازصبا

وبیـتدیگریکهاصالحهمنشـدهوبههمینشـکلغلط

درمتنباقیماندهاست:

دروصلاگرشبیزندغمعشقاوزدلمنهان

زدروندلبهزبانجانخبریرسـدکهدرآدرآ

همیناست:
ً
صورتدرستشعردربحرکاملقطعا

دروصلاگربزندشبیغمعشقاوزدلمنهان

زدروندلبهزبانجانخبریرسـدکهدرآدرآ

درموردسـیفالدینتبریزیدرجلدسـومصفحۀ1792

بیتینقلکردهاست:

کردندی صفاش حساب حکم، به اگر

شناختندیجاناستحازنیواحکام)؟(

یـکعالمـتسـؤالیهـمدرمقابـلبیـتآمـدهکـهیعنی

تصحیحآنممکننشـدهاسـت.درزیرنویسآننسـخهبدل

دالرادادهاند:»بسـاختندیخاماسـتسـوزبیاحکام«،که

معنـینـدارد.بندهحـدسمیزنمکهاینخاماسـت
ً
ظاهـرا

تصحیفیازجاماسـبباشـدکهاسـاتیدمیداننددرفرهنگ

ایـرانبـهستارهشناسـیونجومشـهرتداشـتهودرشـعر

حسـانعجـمخاقانـیهمبارهاآمـدهاسـت.یعنیصورت

درستبایدبهاینشکلباشد:

اگـربـهحکـمحسـابصفـاشکردنـدی

بیاحـکام جاماسبسـوز شـناختندی

درمـواردمتعـددایـننسـخهبدلهاموردکملطفـیقرار

گرفتهانـد.بهطـورمثالدرمدخلسـیفاسـفرنگیدرمتن

آمـدهکـهدیوانشدارایدوهزاربیتاسـتودرنسـخهبدل

آمـدهکـهدارایدوازدههزاربیتاسـت.درسـتشهمهمین

اسـت؛دیوانسـیفدرپاکسـتانچاپشـده،درسـالهای

همدوازده¬هزاربیتاسـتواین
ً
منتهـیبهانقالب،وقطعا

چـاپدیـوانهمدردسـترسهسـت؛پسنسـخهبدلباید

بیایددرمتنوبقیهبروندبهزیرنویس.

ایـنشـیوهبـهنظـربنـده،شـیوۀچنـدانمناسـبیبرای

تذکـرهایبـهاینحدنبـوده،فقطاجـازهمیخواهـمبایک

از نکتـهدیگرعرایضـمراخاتمهبدهم،البتهایندیگرخارج

درمورد
ً
حـوزۀآذربایجاناسـت.چونایناشـکالهاصرفـا

شـعرایآذربایجـانوجـودنـدارد،بلکـهبـهروشتصحیح

برمیگردد.

خوانندۀامروزینیازمندتعلیقاتمفصلیبرایتذکرهای

ازایندسـتاسـتکهاینجانقلقولهاییشـدهاسـت.به

طورمثالدرموردسـلطانیعقوببناوزونحسنآققویونلو
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اینبیتحضرتموالنارانقلکردهاست:

ـــهدســـت ـــدب ـــردخـــدانآم ـــادلم ت

ـــرد ـــوانک ـــدارس ـــیراخ ـــچقوم هی

نوشـتهاسـت:»گویندازویاستکهبهاسممولویکردند.«

خوانندهدلشمیخواهدبداندکهتکلیفچیسـت؟باالخره

اینشـعرمالموالنااسـتیاازسـلطانیعقوباستکهبه

نامموالناکردهاند.درموردیوسـفشـاهخطاطدرجلدهفتم

صفحۀ4745اینبیتآمدهاست:

ازکوهکـنشـنیدشـبیکـوهنالههـا

]چونشددرونسنگوبرآوردنالهها[

مصـراعدومآنرادرونقـالبقراردادهاندکهیعنیتصحیح

قیاسـیاسـت.حـاالقافیـهچیسـت؟نمیتواندکـهنالهها

باشـد.یقیـندارمصـورتصحیحمصـراعدومایناسـت

وگرنهدریکشعرمقفانالهنمیتوانددوجاتکرارشود:

ازکوهکـــنشـــنیدشـــبیکـــوهنالههـــا

ـــا ـــرآورداللهه ـــنگوب ـــددرونس خـــونش

بـههرحـالاینارتباطسـنجیمنابـع،بهویژهچیـزیکهدر

ـچونبهویژهدربخش موردقدمانوشـتهوانتساباشـعارـ

شـعریبه
ً
قدمـامابامشـکالتعدیـدهایمواجهیمکهمثال

ــبایددریک نـامخاقانـی،کمالاصفهانـیودیگرانآمدهـ

تعلیقاتمفصل،تکلیفشـانمشخصشـودکهباالخرهشعر

ازکمالهستیانیست.

بهطورمثال،عوفیازنظامینقلمیکندکهازویشـعر

غیـرمثنویکمترنقلکردهانـدوخودشدهتارباعینقلکرده

اسـت.مرحـوموحیـددسـتگردیدیـوانقصایـدوغزلیات

نظامـیراجمـعآوریکردهوتشـخیصدادهکهبخشاعظم

آنازنظامینیسـتوشـیوۀشعرهمنشانمیدهدکهمتعلق

بهقرننهمبهبعداسـت.آنجاحداقلدهغزلازنظامیآمده

کهتکلیفآنهمروشـننشـدهکهباالخرهاگرکتابعوفی

جـزءمنابـععرفاتبوده،عوفیاشـارهمیکندکـهنظامیغیر

ازقالـبمثنـویدرقالبهایدیگرخیلیکمشـعرگفته،یا

مصححامروزیبایدتکلیفاینهارامشخصکند.

شــمسالحقتبریــزیازبــسکــهدرآویزی

ـــادا ـــنب ـــادچنی ـــاب ـــزخراســـانشـــدت تبری


