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 چكيده
شاعر هنجارستيز زبان فارسي دانست كه شعرش افزون  بزرگترين توانمي طرزي افشار را

زباني، در سطح قابل قبولي برخوردار از ساير وجـوه عـاطفي و هنـري نيـز      بر برجستگي
حاصل آمده ه ساز شعر طرزي كه در اشكال متنوعي ب حتي همين خصيصة برجسته. هست

هـاي   تـالش  ؛ چنان كـه  بندي نشده است، تا به امروز به طور دقيق و علمي شناسايي و رده
. مصادر جعلي منحصر شده است و بـس صرفاً به ساخت شاعر در نظر خواص هم   شگرف

 . استح و دانشگاهي تمهيد متني مصح تحقيق حاضر عمدتاًساز  كه زمينهطبيعي است 
نخستين آن مربوط بـه  . از اين متن تا به حال دو چاپ با عنوان تصحيح نشر يافته است

 جـز تكـرار مغلـوط   غالبـاً  به تازگي چاپ و نشر يافته كه ديگري  وحدود يك قرن پيش 
در ايـن مقالـه سـعي شـده تـا ديـوان       . چاپ نخست و تلمباري از مطالب الطايل نيسـت 

 . چاپ طرزي به طرزي علمي و منصفانه بررسي انتقادي شود تازه
 

 . تعليقات مقدمه،، تصحيح، نسخه، زباني هنجارستيزي رزي،ط :هاكليدواژه
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 درآمد
 نسخة آشفتة ديـوان عمـر مـا مپـرس    

 

 غلطط غلط، معني غلط، انشا غلط، امال خ 

 )485: 1384اسير شهرستاني( 
 ،اگر سبك شخصي را بتوان مالك اصلي در ارزيـابي آفـرينش هنـري برشـمرد    

 زرگتـرين و ب ،دارنـد پنيمنانكه اغلب هنرمندان متجددمآب و كلية منتقدان وابسته چ
ديدار از ميان ساير آثار ترين هنرمندان آنهايي هستند كه هنرشان در نخستين  برجسته

البتـه ايـن   . خوانـد  كشد و چشمان همگان را تنها به خـود خيـره فرامـي    فرياد برمي
 . خصيصه ريشه در حب ذات و آرزوي جاودانگي بشر دارد

، در دستيابي به سبك است كه از نخستين هنرهاي بشري ، طبعاً شعر،در اين ميان
طوري كه با نظري بر پهنة ادب فارسـي  ها را خورده است، به  خاص بيشترين محك

از ديرباز تا امروز، اين آگاهي به دست خواهد آمد كه سرايندگان از خـام تـا پختـه    
اند و خاكسترشان بـه بـاد رفتـه     بعضاً در هوس كاميابي از اين شاهد مقصود سوخته

البته ميزان خطرپذيري شاعران در رسيدن به اين هدف يكسان نبوده و نيسـت  . است
توان سراغ گرفت كـه تمـام هـم خـويش را در يـافتن سـبك        كمتر شاعري را ميو 

 . گذاشته باشد ،آن هم در يك زمينة محدود و سطحي ،خاص
ترين شاعر صاحب سـبك ادب   طرزي افشار را شايد بتوان برجسته از اين نگاه،
ر توان در ديوان صـدهزا  به گونه اي كه يك بيت از اشعار وي را نمي، فارسي دانست

در واقع برجسـتگي آن بـه   . )نـه  :1373 شفيعي كدكني :ك. ر( بيتي شاعري ديگر گنجاند
انگيـزش   به آساني متوجه طرز شـگفت  وي حدي است كه با اندك درنگي بر اشعار

فرآيندي سبكي كه حاصل پر بسامد نوعي هنجارستيزي زباني است و البته  .شويم مي
وي از طريـق هنجـارافزايي در    ،تـر  قيـق به بيان د. ترين آن چشمگيرترين و زودياب

بخش صرف و نحو و استعمال كلمـات مهجـور غيرفارسـي و قواعـد شـاذ و كهـن       
حقيقت امر آنكه اسـاس كـار وي در   . زباني خاص براي خود ساخته است، شاعري

هـاي گـاه نـادر آثـار      آميز همان ويژگـي  سازي، توسعه و تكثير افراط راستاي سبك
ستيزي و ابتذال لفظ و طـرح   ه است كه بعضاً بواسطة معنيگذشتگان ادب فارسي بود
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 . )17: 1389 ،شفيعيون: ك. ر( طنزآميز آن را به تزريق ماننده كرده استمسائل بعضي 
براي بررسي دقيق و علمي ايـن شـگرد طـرزي نخسـت نيازمنـد مـتن مـنقح و        

سـتيز سـبكي ايـن     مصححي از اشعار وي هستيم ؛بخصوص آن كه ترفندهاي معنـي 
شاعر بعضاً بسيار مبهم بوده و گاه موجب بدفهمي و بـدخواني كاتبـان شـده اسـت،     

محمد تمدن . اند كاتباني كه اغلب در فاصلة يكي دو قرن پس از طرزي حيات داشته
خورشيدي بـا   1307نخستين كسي است كه به سال ، از محقّقان خودآموختة ارموي

ي غير دانشگاهي و بدون تحقيـق  در دست داشتن چند نسخه به طور ذوقي و با روش
سـال بعـد آن    كرد و سـي  ديوان اواحوال و اشعار طرزي مبادرت به چاپ در دقيق 

با اين حال تالش وي درآن روزگار براي ارائـة چـاپ اشـعار    . چاپ را تجديد كرد
. بـود طرزي و توضيح مختصر برخي واژگان و ترجمة عبارات تركي بسيار ارجمنـد  

اً  ،بعد از حدود يك قرن كـاران   يكـي از اسـتادان دانشـگاه بـا يكـي از پـيش       اخيـر
اش، به تصحيح آن دست يازيده و در انتشارات بنياد پژوهشي شهريار نشـر   پژوهشي

گونه در عالم تحقيق را  اينها همه قرايني است كه كاري درخور و سرمشق. داده است
افسـوس كـه در   دهـد؛ امـا    مند ادب فارسي نويـد مـي   به مخاطبان فرهيخته و عالقه

اين كتاب به حدي عاري از مداقـة علمـي و خـالي از كمتـرين ُخلـق      ، نخستين نظر
 )1(.شود نظر و بلكه ارادتمند نسبت به آن برآشفته مي تحقيقي است كه هر مخاطب بي

حاصل سخن اين كه اين صورت چاپيدة ديوان طرزي عموماً چيزي نيسـت جـز   
پيش و اجتماع هر سقط و غلطي كه تا  صد سال انتحال و تخريب و تطويل چاپ يك

آن «انـد   به امروز تفريقًا و تدريجًا در عالم تحقيقات ادبي اتفاق افتاده است كه گفتـه 
به عبارتي ديگر بايد گفت كـه ايـن كتـاب    . »چه خوبان همه دارند تو يك جا داري

اع تعليقات و فهارس است كه هر كدام به تنهايي مشـحون از انـو  ، متن، شامل مقدمه
 بسياري از آن اشـكاالت را ابتـدايي  كه  نگارنده با آن. ها و اشتباهات است روشي بي
الگوي معكوس بسـيار خـوبي    به سبب آن كه خطاهاي ويرانگر ويراستاران، داند مي

قصد دارد تا مرحله به مرحله اين  ،براي فهم روش تحقيق و تصحيح متون ادبي است
 .اثر را نقد كند و قضاوت را به عهدة مخاطبان بگذارد
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 نقد مقدمه. 1
ــاورده   ــايي ني ــه ج ــد از آن ره ب  ان

 

 انــد قــدم پــي غلــط كــرده    كــه اول 

 

 )168: 1375 سعدي،( 
ضمانت تصحيح منقَّح، تحقيق دقيق مصحح در متني است كه قرار اسـت از زيـر   

به بياني ديگـر   .هاي سالهاي سالِ جماعت فضول بيرون آيدغلط كاريخمول و آوار 
متن و هم تفهيم آن، نخست براي خود و سپس   بايد براي صحت ضبط مصحح هم مي

مخاطبان، واج تا واج اثر را تحقيق كند و سپس به وقت لزوم تمام يا بخشي از آن را 
تحقيقي كه بر پاية  ؛برسانددر دو بخش مقدمه و تعليقات به عرض خوانندگان كتاب 

براي مثال بايد گفت كـه در مقدمـة   . منابع اصلي و اصيل و درست شكل گرفته باشد
 كه چنان نشده؛تحقيق رعايت نشريدة طرزي، هيچ يك از اساليب حداقلي  ديوان تازه

هولنـاكي ايـن وضـع شـرمناكي از      .»كشته از بس كه فزون است، كفن نتـوان كـرد  «
و ترس از تصـديع خواننـدگان ايـن     رح مسائل الفبايي تحقيقتوضيح واضحات و ط

اصول را با چند شـاهد شـاخص    موجب شده تا فصول عيوب اين كتاب بي ،مختصر
 :ارائه دهيم

 پيوندي تحقيق اندامي و سست بي
اي كـه بـا    اُس اساس هر تحقيقي كمال و انسجام ساختاري آن اسـت ؛بـه گونـه   

القا گردد كه پژوهنده به ضرورت طرح تمـام   نكته نگاهي به ابواب و تدوين آن، اين
بوده است و چنين نبوده كه صرف تظـاهر بـه   آگاه موارد بررسي شدة مندرج در آن 

ها و نسبت و سنخيتشان با يكديگر  تحقيق، بعضي مسائل را ناتوان از فهم ماهيت آن
آسـيب   متأسفانه مقدمة كتاب مـذكور از ايـن لحـاظ   . پشت سر هم قطار كرده باشد

از هـر  ، اند اينان ضمن آنكه پيشگفتاري در باب كارشان نياورده. بسياري ديده است
شـيوة تصـحيح مـتن و    ، اي در باب ضـرورت چـاپ مجـدد آن    گونه توضيح بسنده

 انـد،  داشـته عهـده  الخط نسخ و متن مصحح و نوع وظايفي كه هر كدامشان بـر   رسم
هـاي پيشـين اثـر     مستقيمي بـه چـاپ  حتي از هر گونه اشارة . اند ورزيده يخوددار

  . اند استنكاف كرده و گربزانه از كنار اين مسئلة مهم درگذشته
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حد و حصر ايشان در ترتيـب و تـدوين    كاري بي بارتر شلختگي و آشفته افسوس
بخش شرح احـوال را بـه   ، بندي و استقالل عناوين كه بدون باب چنان. مباحث است

شناسي بسيار مختصر اثر و منابع تحقيق زندگي  سخهطور سربسته و درهم و برهم با ن
و شعر طرزي ادغام كرده و در همين آشفتگي آنقدر توجه به خرج نداده كه نام منابع 

الفصحا و چـاپ   مجمع، دست ذكر كنند و در كنار عناويني چون تذكرة شبگرد را يك
بگذريم از ايـن  . دو شفيعي كدكني را نياورن نژادرضا انزابينام دكتر رضا ، دوم تمدن

اند كه به فرماليسم توجـه   كه استاد شفيعي را نه از محققان كه از زمرة شعرايي دانسته
 !داشته است

شـان از   خـواري  ها آن است كه اينان با همـة ريـزه   كاري شگفتي ديگر اين آشفته
را بايـد در چهـار    طـرزي اند كه شـعر   اين اندازه التفات نفرموده  ها، خوان فرماليست

هـاي   و موسيقايي بررسي كنند و در ادامة آن زير فصـل  زباني، بالغي، عاطفي خشب
انضباطي فكـري اسـت كـه     همين بي. تجزيه و تحليل كنند دهر يك را در جاي خو

گيري طرزي از قرآن  گهان بهرهنا، موجب شده ايشان بعد از عنوان طرز سخن طرزي
كه به حسب وجه تقديسي، بحث احتماالً توجيهشان آن است . و حديث را پيش آرند

انـد؛ در حـالي كـه در پـژوهش چنـين تقـديم و تـأخيري         جا شروع كرده را از اين
اي كه بايد آن  اند ؛ آرايه در داخل همين فصل از تلميح سخن گفته. پذير نيست توجيه

هـاي دينـي شـعر     پس از تحقيقات ريشه. آوردند هاي بالغي مي را در بخش بررسي
اند و پـس   هاي زباني شعر طرزي آغاز كرده را با عنوان ويژگيطرزي فصل ديگري 

برخي از علوم بالغي كـه در ميـان اشـعار طـرزي نمـود      «از آن فصلي را با عنوان 
و نازيبنـده بيـان     اند، كه عالوه بر آنكه عنوانش در قالب جمله آورده» بيشتري دارند

هاي بديعي و  در آن آرايه بايد گفت كه باز هم پراكنده و پريشيده است و، شده است
تناسـب بـا    هايي بر خالف ادعاي ايشان غير كليدي و بـي  آرايه. اند دهشر هم دبياني 

پـذيري   در آخر نيز پـس از بخـش تـأثير   . اند سبك كه بسيار هم سطحي طرح شده
سنخي كنار هم چيده  طرزي از اسالفش، باز بعضي مفاهيم شعر طرزي در كمال ناهم

اماره، درد،  گذرا بودن عمر، نفس، ال فصولي با عناويني چون توحيدبراي مث. اند شده
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تواضع و فروتني، در كنار يكديگر آورده شده كه هر كدام متعلق به يكي از عواطـف  
ها گذشته، معلوم نيست كه مغبچگان و سـگيه كـه اصـطالحند چـه      از اين. اند شعري

اين در حالي است كـه  . دان دهاند كه در كنار هم رديف ش مجانستي با اين فصل داشته
شناس نبودن مردم زمانه  آوردن مال و سخن ها مثل پرهيز از گرد براي بعضي زيرفصل

كه بر منِ نگارنده  سرانجام آن. اند  هيچ توضيحي تنها يك شاهد شعري متذكر شده بي
  . دليل ذكر تمام بحر طويل شاعر در مقدمه مفهوم نشد

 استنادي و بداستنادي بي
اما در اغلـب مـوارد مثـل بخـش     ، شدهمنابعي اشاره  به قدمة مذكور هرچنددر م

برخـي  . )19: 1393طـرزي، ( احوالي شاعر، از هر نوع استنادي امتناع شـده اسـت  
 مثًال. به منابع دست چندم ارجاع داده شده است، ها هم به جاي منابع دست اول جاي

كتابشان را به  ةشواهد شعري مقدم اند و ديگر اينكهآفرينان را تذكره شمردهاينان اثر
: همـان ( انـد به چاپ تمدن ارجـاع داده  هند،جاي آنكه به متن مصحح خود ارجاع د

مرجـع  را كهن و مغلوط وحيـد  چاپ ، و به جاي تصحيح احمد مدقق يزدي )25ـ20
هاي نسخه بدل و  اسلوبي در گزارش بخش ديگري از اين بي. )19همان،( اندقرار داده
 . قابل مشاهده است كه در جاي خود خواهيم آوردتعليقات 

 خواري كاري و پخته خام
توضيحاً آنكه حدود نود و پنج درصد مطالب احوالي مقدمة اين اثـر برگرفتـه از   

 )كب دـ: 1338 طرزي( و مقدمة محمد تمدن )373ـ372: 1378( كتاب محمد علي تربيت
است و بيش ازهشتاد درصد مباحث تحليلي و سبكي شعر طرزي گاه تا تكرار عين 

 نژاد ، مأخوذ از مقالة رضا انزابي)47-36: 1393طرزي ( بندي و شواهد جمالت و تقسيم
مابقي مطالب نيز عموماً زايد اسـت و متكـي بـه منـابع     . است) 101-102: 1379(

هـاي   از جمله توضـيح نظرگـاه   ؛ان استكه بعضاً از خود ايشپراكنده و غير ضروري 
مثل ايهـام تناسـب و    هاي معروف و معمول و مبتذل ادبيآرايهشايع فرماليستي و يا 

ايشان در حقيقـت  . نظاير آن كه از منابع ناهمسان و متنوع و معمولي گرد آمده است
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م سره و چندم ه منابع درجه  اند كه منابع اصيل را بازشناسند و از ميان همان نتوانسته
 اند، ستهينگراند و مؤمنانه بدان  فهرست منابعي كه در مقدمه آورده. ناسره را جدا كنند

همچنـين اينـان بـه تبـع تمـام      . وجه منتقدانه مورد بررسي قرار نگرفته است چيه به
 قـول تـذكرة نصـرآبادي    ،انـد  همه از اديبان برجسـتة آذري بـوده   محققان پيشين كه

ـ  ،از واليـت طرشـت اسـت   «  را كه طرزي) 625: 1379( طئـه  تخ» ن اعمـال ري م
در باب تولد وي در روستاي طرزلوي ) 372: 1378( اند و همان اجتهاد تربيت كرده

 تكرار نقل شده استبنژاد  از تمدن تا انزابي كه از تربيتقولي  اند؛ اروميه را ذكر كرده

دن طرزي باشد، دليلي بر زبان بو نژادي وترك آنكه منكر ترك نگارندة اين مقاله بي. )2(
نـدگي  تـرين و مسـتندترين منبـع ز    كهنآن را زيرا كه  ؛يابم بادي نميرد سخن نصرآ

سخن او بـا اصـل و   منافاتي ميان و در ضمن  دانم طرزي و شاعران هم عهد وي مي
كه وي در اين روستا به دنيا آمـده و نـزد   را لذا اين سخنان . قائل نيستم نژاد طرزي

، و بعد كه به اصفهان آمـده لمذ كرده و بعد به اروميه رفته دهشان تآخوند خداشناس 
، مشتي خيالبافي و انشائات جانبدارانه ميدانم و انتظار داشـتم  است فارسي ياد گرفته

بـا   نـه ايـن كـه    ؛از نقل چنين سخنان نامستند خودداري كنند كه محققان دانشگاهي
مهمـالت را بيوبارنـد و تـازه چنـين       آنو  حرص و ولع در مطالب سخيف آن بيفتند

 جـز نصـرآبادي   نيز بايد اذعـان كـرد كـه   . قيق خودشان استبنمايند كه حاصل تح
بـه هـر روي   . سـت ا بـوده  نتيجه تأملشان در اشعار طـرزي  اند، ديگران هر چه گفته
طـرزي  كـه   قول نصرآبادي و اشعار ذيل معتقد اسـت  با توجه به نويسندة اين سطور

 :بوده استن و حوالي آن سالها مقيم تهرا
)3( تهــرانم ورشــود مــرده در او زنــده نمــي  بخشد گر نسيمش همه فيض دم عيسي

 

 

 كـه اگـر   )4( آنچنان رنجه ز تهران شده نفسـم 

 

 تهـرانم  نمـي ] گنده: صح[كس شود بر سر كس كنده  

 

 ) 140: 1393 طرزي(
بـه آنجـا    قلي خان بر ري دهد كه وي در حكومت مهدي ابيات ذيل هم نشان مي

 : براي مدتي اقامت كرده است آمده و دلخوش شده و
 بارهـــا آمـــده آزرده ز تهـــران رفـــتم

 
 )5(تهـرانم  نيست اين بار چو هر بار نمـي  
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 خـان تهـران   قلـي  بهشتد ز رخ مهدي مي

 
 

 تهــرانم گلــد كوچــه و بــازار نمــي    مــي 
ــرد    ــدي گي ــرا از متص ــق م ــر او ح  مگ

 
ــي   ــددكار نمـ ــف مـ ــردد از لطـ ــرانم گـ  تهـ

ــده هــر ســتم  ــده چــون عــازم تهراني  دي
 

ــي    ــار نم ــرزي افش ــم اي ط ــن ه ــرانم م  ته
 )همانجا(  

سرانجام  كرده و طرزي خود به اختالف نظر معاصرانش دربارة هويت وي اشاره
 :معلوم هم نكرده كه در اين ميان سخن راست كدام است

ــة كرمانشــاهان  ــدم از قبل ــود مول  گــه ب
 

ــي    ــي م ــه ري ــه   گ ــدم و گ ــاليلقبانن  خلخ
 راست گوييدن و گفتن نه كسا ديده چنـان  

 
ــرفه   ــرد ص ــه خ ــي  ك ــري و الل ــر ك  اد از غي

 )189: همان(  
محمد تمـدن،  ، آنچه مسلم است اين است كه بر خالف اصرار مصحح ارمويپس 

نشاني از اروميه و مشابهات آن  همشهري وي در سرتاسر ديوان وي و ساير منتشران
 . نيست

تر است تا نسبتش  انتساب طرزي به افشارهاي تهران بسيار محتملبا اين اوصاف 
بـه جـز ايـن،     .)498-490/ 9: 1379 بلوكباشي: ك. ر( )7(لوي اروميه به روستاي طرزي

عري هنـوز  دليل غفلت اغلب محققان از تناسب تخلص طرزي با طرز و سـبك شـا  
بوضـوح و مكـرر   تخلصي كه در تاريخ ادبيـات ايـران   . براي نگارنده روشن نيست

، طـرزي قنـدهاري  ، طرزي شيرازي طرزي شبستري، توان ديد مثل طرزي رازي، مي
 . طرزي گوالياري و طرزي الهيجي

توجهي به اطالعات تاريخي  ار ايشان در بررسي احوال طرزي، بيمعضل ديگر ك
نموده و  ر محاسبات مواد تاريخي سعيتمدن د. اوست  اشعار ماده تاريخي درمندرج 

اينـان   غريبا نوشتش معادل عددي آنها را آورده است و وضيحات اختصاري پيدر ت
 از نقل همان، اند دمه و متن و تعليقه تركتازي كردهكه در يغماي چاپ تمدن اعم از مق

 . اند در تمام كار خودداري فرموده عددي هاي معادل
ان و ايشان همانند محمد تمدن اندك تالشي در شناختن برخي ممـدوح  ،جز اين

البته روشن . دنمو نمي جا  انتظاري كه بعد صد سال بي اند، اعالم تاريخي طرزي نكرده
آنكه خود او نيـز در  ويژه  هب است كه برخي اشخاص مورد اشارة او امروز ناشناسند؛
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امـري كـه در تعـارض بـا قصـد       :تمواردي در ذكر نام ممدوح كوتاهي ورزيده اس
 . هاي او باشد ورزي كاتبان نسخه اند نتيجة اختصارو احتماال ميتو سرايي است مدحيه

 كژفهمي 
از تاريخ تولد و فوت اين شاعر هيچ اطالعي در دست نيست و بايد گفت كه جز 

شـايد  . شاره نكرده استتذكرة نصرآبادي هيچ تذكرة مهم و كهن ديگري به نام وي ا
مانند اين شـاعران  با او نيز  كه به اشعار شعراي تزريقي موجب شده شباهت سبكش

نه طرزي هم متأسفا. باز زنند نويسان جدي از شرح حال وي سر رفتار شود و تذكره
آفرينـان   ايشان معتقدند كه طبق كتاب اثـر . تنها به ذكر سفرهايش اهتمام داشته است

اوالً بايد دانست كه . است) 19: 1393 طرزي( بوده 1060ربيع االول  17وي متولد 
نقل كرده،تاريخي كه در واقع برگرفتـه از   د اين تاريخ را از تربيتاين منبع جديد خو

در نجف مصادف بـا  ) ع(مؤمنان رباعي طرزي هنگام زيارتش از مضجع شريف امير 
اينان بـه غلـط از آن تـاريخ تولـد      )6(.است) ص( تولد پيامبر 1060ربيع االول  17

توانـد   كه چگونه اين شاعر مياند  اي تفكر نكرده اند و خود دقيقه طرزي را مراد كرده
كه  جالب آن. شعر گفته باشد )1052-1038 :حك( پيش از تولدش براي شاه صفي

فـوت   1052اند كه وي در حدود  اظهار كرده) ادامة مقاله( اينان در چند سطر جلوتر
 . تر يعني طرزي هشت سال پيش از تولدش مرده است به عبارت روشن. كرده است

وي سفري به هند داشته و چنان مفتون اين سرزمين پـر رمـز و   «ه اند ك همچنين گفته
تا آنكه راهش به شمال افتـاد   راز گشته كه بارها آرزوي ديدار مجدد آن را داشته است،

 :و اين سرزمين هميشه سبز را ديد، هوا و اشتياق ديدار دوبارة هند را از سر به در كرد
ــي   مبارك است!] ببيرون: صح[از سر هواي هند به بيرون ــر م ــت اگ ــان و رش ــري در الهج  »سراس

 )22: همان(  
بايـد بـه   ، بيانگر تجديد آرزوي شاعر نيست ضمن آن كه اين شاهد شعري هرگز

 :دارد بيتي اشاره كرد كه آشكارا از انكار هند و شاعران ايراني هندبيمار پرده مي
 رومــم بــراي جيفــة دنيــا نمــي ،هنــدم نمــي

 
 صـفاهانم  ابلـه مـي  نيم چون شـاعران ديگـر    

 )180همان،(  
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هـاي منظـوم        در سـفرنامه ، طـرزي بـه هنـد رفتـه بـود      اگر كه اين بايد گفت سر بر
«  :كـرد  را هم به فهرست ذيل اضافه مـي » هنديدم«كرد و  اش بدان اشاره مي پراكنده

و گرجيدم و روسـيدم  فرنگيدم و تركيدم و تاتيدم  چه عمرم به جهان بيهده گرديد،گر
پس از اين دست مـن و دامـن آن طايفـه كـز همـت      ] ...[ فايده گشتم لزگيدم و بيو 

ايشان بخروجم ز صفاهان و بشيرازم و آن گاه حجازيده و حجيده زيارت بكنم مرقد 
 . )209همان،( »پاك شعرا را

؛ ولي او بـا طـرزي مـا يكـي     به هند رفتهتخلصي وجود داشته كه  البته كه طرزي
هند و در آغاز قرن يازدهم و پيش از تولد طرزي افشار فوت   ننبوده،چرا كه در هما

 . )1/806: 1366 گلچين معاني( شده بوده است
تـاريخ   هاي تاريخي احوال طرزي سـر زده،  غلط ديگري كه از ايشان در بررسي

از قيد زندگي مـادي   1052طرزي بعد از سال « اند كه  اينان نوشته. مرگ وي است
گذاري  آخر اين نوع چه تاريخ. )25: 1393طرزي ( »نمير پيوستقاي زندة رست و به ل

نتيجه گرفت كه وي تا پيش  توان از آن چنين است كه مي براي مرگ طرزيتخميني 
چهار پنج سال است؟ گويا منظورشان اين بوده كه وي از چاپيدن ديوانش زنده بوده 

آنچه اين «اند كه  چنين گفتهه دليل اين سخن را البت. اين تاريخ فوت شده است از بعد
شاه عباس ثاني در  ،دهد اين نكته است كه به گواهي تاريخ تاريخ را صحيح نشان مي

هـايش بـه    س كرده و شاعر در البـه الي سـروده  بر تخت سلطنت جلو 1052سال 
 . )25 :جاهمان( )8( »تمجيد و تحسين او برخاسته است

و  1054هـاي حيـات وي را در    نهايشان با استناد به يكي دو مـاده تـاريخ نشـا   
وي را تا سالها  هاي ديگر هم يافتيم كه حيات البته ما نشانه. اند م تأييد كردهه 1056

و ) 1060( و نجـف ) 138 :همان( 1059مثل سفرش به تبريز در  كند؛ بعد گواهي مي
با ايـن همـه معلـوم نيسـت چـرا      . 1061ماده تاريخ خلعت يافتن يكي از خانان در 

 . )127 :1377آبادي  دولت :كن( اندهم گفته 1083يش از نابع حياتش را تا پبرخي م
اش از شـعراي   در بررسي شعر طرزي هم مثل صنايع شـعري وي و تأثيرپـذيري  

براي مثال ابيـات ذيـل را داراي   . ها بسيار اتفاق افتاده است كاري پيشين از اين ندانم
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 :اند استعارة تبعيه دانسته
 ســياهيده اختــر بخــتمســواي مــن كــه 

 
ــارت     ــر رخس ــده مه ــس ندريغي ــيا ز ك  ض

 )48: 1393طرزي ( 
طرزي در بيت فوق سياه را كه صفت اختر است به سبب تشـبيه  « اند كه و نوشته

نخست آن كه به نظر نگارندة . )همانجا( »[!]بخت به اختر به صورت فعل آورده است
هاي ساختگي است و اصالتي ندارد؛ چرا كه نوعي  اين مقاله استعارة تبعيه از آن آرايه

مسائل اي براي تبيين  آنكه فايده جهت دستوري در مباحث بالغي است؛ بي نگرش بي
دوم آنكه اگر قبول داشته باشيم كه استعارة تبعيه در فعـل اتفـاق   . بالغي داشته باشد

اي رخ نداده است و تاريكي و سياهي از صفات حقيقي و  اينجا اصال استعاره، افتد مي
 . اصلي اختر است

ــامي   ــره جـ ــاقي گلچهـ ــار اي سـ  بيـ
 

ــبويد     ــب سـ ــم قالـ ــيش كـ ــده زان پـ  بـ
 )همانجا(  

در بيت باال نيز سبو شدن قالب خاكي شاعر كامال در معني اصلي خـود بـه كـار    
 . رفته است

 :اند اند و گفته در شعر طرزي شاهد ذيل را آورده در باب ايهام تناسب
 سال ديـده خزانيـده خيـزران    اي خشك

 
ــطراب    ــاران ماض ــر به ــري ز اب ــب ت ــي ل  م

 )49: همان( 
سال و خزانيده از سويي و ميان تر و ابر و بهاران از سوي ديگر در  ميان خشك«

پس از ايـن  . )همانجا( »برقرار است] النظير بخوانيد مراعات[ مصرع دوم ايهام تناسب
اند كه طرزي ابياتي به طـرز   اظهار تعجب كرده ،نژاد افاضات با استناد به سخن انزابي

در اين ميان يـك مرتبـه   . !)( صايب دارد و نيز شعرش به سبك هندي شباهت دارد
لهذا چند بيت ديگر شاهد  اند، وگفتهسخن مييادشان افتاده كه در باب ايهام تناسب 

 . )جا همان( كه همه ايهام دارند و نه ايهام تناسباند  آورده
، عمدتاً هيچ )58ـ56 :همان( اند شواهدي كه در بخش بينامتني مقدمة خويش آورده

پيوندي جز اشتراك در يك يا دو كلمه ندارد و براي نمونه بيـت ذيـل از طـرزي را    
 :اند آورده
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ــي ــي  نم ــتم ب ــت و بِهش ــا  هش ــو جان  ت
 

ــرا    ــارديواري مـ ــت چـ ــه كويـ ــس بـ  بـ
 :اند و آن را متأثر از شعر حافظ دانسته 

 گلعذاري ز گلسـتان جهـان مـا را بـس    
 

 زين چمن سـاية آن سـرو روان مـا را بـس     
 

 نقد تصحيح. 2
 هـــاي تعزيـــه سرســـيه چـــون نامـــه

 
ــيه     ــه و حاشـ ــتن نامـ ــي مـ ــر معاصـ  پـ

 )2/805: 1377 مولوي(  
و مبهمشان جز چـاپ   كه پيشتر نيز گفتيم اينان بنا به توضيح بسيار مختصرچنان

اند كه طي تطبيق متنشان بـا چـاپ    تمدن از چهار نسخة خطي در كارشان بهره برده
هاي مورد استفادة مصحح  توان نتيجه گرفت كه اين نسخ همان نسخه پيشين چنين مي

شايان يادكرد اين كه تنها در ايران حدود چهل نسخة خطـي از اشـعار   . پيشين است
معلوم نيست كه چه چيزي اينان را . )5/261: 1389 رايتـي د( طرزي فهرست شده است

؛ چرا كه در سرتاسر گفتار و كردار ايشان هيچ دليل و جدد برانگيخته استبر چاپ م
اي به دستشان رسـيده باشـد و يـا     كه نسخة تازه شود مبني بر اين اي يافته نمي نشانه

انـد كـه    د زحمت نـداده كه اينان به خو شگفت آن. اي به كار بسته باشند روش علمي
طبعاً تنها دليل اينان در چاپيدن . هاي نسخ چاپ تمدن را در كتابشان عوض كنند رمز

ديوان طرزي انكار نسخة اساس و شيوة تصحيح تمدن است؛ ولي چون نه تمـدن در  
باب نسخ و شيوة كارش توضيح داده و نه ايشان بعد از گذشـت حـدود صـد سـال     

تنها مقايسة متن اين دو . ري درستي در باب كار ايشان كردتوان هيچ داو نمي آزگار، 
. كند كه اين كار نه بازويرايي كه بازويراني اسـت  چاپ است كه بر ما حجت تمام مي

هاي صحيح تمدن كه به حاشيه رانده شده و چه پرتعداد اغالطي كـه   چه بسيار ضبط
و افزونـي دقـت   فقدان عالمات نگارشي كه در صرف وقـت  . از ايشان سر زده است
ـ . نيز از عيوب عديدة اين چاپ جديد است رسانند، خواننده در متن ياري هاي گزارش

ها گاه مؤيد نقصان همت و يا فراموشكاري اينان در حفظ امانـت و نقـل    نسخه بدل
هـاي كارشـان    بـدل  نسخه  به هر حال آن چيزي كه از گزارش. اختالفات نسخ است

كار عجيـب ديگـري   . تصحيح ايشان التقاطي استتوان فهميد اين است كه روش  مي
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وجه براي اشعار طرزي است كه بسيار ناشـيانه و   گذاري بي عنوان، اند كه ايشان كرده
فايده كه متن را شبيه مجموعـه شـعرهاي    عناويني عاطفي و بي. است النهوؤسمغير 

ر تواند د آخر چگونه مصحح مي. كاري غير ضروري و حتي مضر ،معاصر كرده است
بفـرض كـه در   . چيزي داخـل كنـد  من عندي متني كه متعلق به كس ديگري است، 

بايـد آن اضـافات قياسـي را در     مي، مواردي مثل نقصان نسخ ناچار به اين امر شود
فضاحت اين قضيه تا بدانجاست كه قصـيدة منقبتـي طـرزي در    . داخل قالب بياورد

و   انـد  رض شاعر را درك نكـرده اند و غ ناميده» شهر اصفهان«مدح موالي متقيان را 
همچنـين   ).188-186: 1393طـرزي  ( در نتيجه از ديـد مخاطـب مخفـي شـده اسـت     

» ميـرزا علـي مقصـود   « قصيدكي را كه در مدح ميـرزا علـي مقصـود نـامي اسـت،     
جرايـد و    هـاي پـاورقي   اند كه مخاطب را بـه يـاد عنـاوين قصـه     گذاري كرده عنوان

ظاهراً تنها دليل اين كار جلب . اندازد حوضي مي هاي تخته و نمايشنامه ها فارسي فيلم
متأســفانه ايــن . توجهشــان بــه اولــين كلمــات ابيــات آغــازين ايــن اشــعار باشــد 

هاي متن چاپي ايشان  الجمله آسيب في. ها، در تمام متن لحاظ شده است تراشي عنوان
 : توان تقسيم كرد را به فصول ذيل مي

 هاگزيني غلط. 1 .1
ضـبط   فهـم   ،از انتقادي تـا التقـاطي    ،هنر مصحح در هر شيوة علمي تصحيحي

توانـد مـتن و يـا حاشـيه      حال محل اين ضبط مي هاست، درست از ميان ساير ضبط
 ،ذاته بر ديگر نسخ برتري نـدارد  اي في كه هيچ نسخه در تصحيح التقاطي با آن. باشد

شود و زمينة كلي كـار   تر تلقي مي ولي معموال يك نسخه نسبت به ساير نسخ مؤتمن
يك از دو چاپ تمدن و مدرسي در اين باب توضيح  كه هيچ نظر به اين. گيرد قرار مي

تـوان   نمـي يـز در دسـت نويسـندة ايـن حـروف نيسـت،       هـا ن  اند و تمام نسخه نداده
بدون استفاده از ، در گزارش نسخ) 80همان،( تنها يك بار اينان. المجلس حكم كرد في
اند كه بر ما معلوم نشد كدام نسخه مراد ايشـان بـوده    نامي از نسخة اساس برده، رمز

كـاري تمـدن و ايشـان در نقـل تمـام       از طرفي ديگر چون به اهتمام و درست. است
ها را حلّال ايـن معمـا كنـيم؛     توانيم گزارش نمي، اختالفات نسخ در حاشيه مشكوكيم
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» نج«، »نب«تمدن را نسخي با رموز  هاي اختالفي توان گفت كه بيشتر ضبط ولي مي
شود و در چاپ ايشان هم عمدتاً اختالف ضبط چاپ تمدن با رمز  شامل مي» ند«و 
اعتباري چاپ تمدن را به  اند كه مغلوطي و بي گويا اصرار داشته. ذكر شده است» ت«

صحيح ، هاي تمدن كه طرد شده آورتر اين كه اغلب ضبط رخ خواننده بكشند و خنده
البته موارد بسيار نادري هم وجـود دارد  . اشكال است و برخي هم بي ،تر صحيح و يا

در اينجا مالك من براي غلط و درسـت بـودن   . كه نشانگر صحت عمل ايشان است
بـا  . ها بيشتر طرز سخن طرزي و سپس درستي قواعد زبـاني و شـعري اسـت    ضبط

، د حدود چهل مورد استكه اين تعداد طي بررسي گذراي نگارندة اين نق توجه به آن
نوشـت   ام بـا نشـاني در پـي    آورم و مابقي را كه احصا كرده تعداد اندكي را نمونه مي

 )9(:شوم متذكر مي
 )71( آنكه حق لـوالك گفـتش در ثنـا   

 
 )1( آنكـــه لوالكيـــده حقـــش در ثنـــا    

ــه  ــدلش   آنك ــل دل ــرد نع ــد گ  )71( باش
 

ــي   ــه م ــد   آنك ــل دلدل ــرد نع  )2( )10( اش گ
 معاني نظم خود را عرض كن طـرزي به صراف  

 
  

 خود را عرض اي سـاقي  )11( به صراف معاني طرز 
ــا   ــد واي علين ــم نكن ــلت عالج ــر وص  )76( گ

 
ــد   ــالج ار نكن ــو ع ــا )12( وصــل ت  )12( واي علين

 )78( نخــواهي كــان چنــان گردنــد مــردم     
 

ــاني   ــان چنانـ ــواهي كـ ــان را )13( نخـ  )14( كسـ
 دال،هـم وصـل او باشـد دوا    )14( زهر فراقش را 

 
 

 )18( ادودا زهر فـراقش را دال هـم وصـل او مـي     
 )80( پيچاقمت دم زني چون تره مي گفتا اگر مي 

 
 )19( )15( پيچاقمت دم زني چون بره مي گفتا اگر مي 

 )101( معممـد  شيخي كه كـوه بـه سـر خـود مـي      
 
  

 )63( معممـد  مـي )16( شيخي كه همچو كوه بـه سـر   
 هازنهارخواري. 2. 2 

توانـد در قبـال تشـخيص ضـبط صـحيح       مصحح بسته به مايه و پاية خويش مي
؛ »ال يكلّف اهللا نفساً اال وسـعها «اند  اجزاي متن و ثبت آن توفيق داشته باشد كه گفته

چه عموميت مطلق دارد و كمينـه خصوصـيت بايسـتة هـر مصـححي اسـت،        اما آن
زيرا دعوي اصلي و نخستين در فن تصـحيح گـزارش    زنهارداري در نقل نسخ است؛

سترسـي بـه   صحيح و امين نسخ است تا بر اساس آن مخاطب بتواند با اطمينان از د
چه بسـا ضـبط مختـار    . هاي متن مصحح را داوري كندتمام اختالفات، صحت ضبط

ها را پسند كند؛ اما به يق گزارش او ضبط يكي از نسخه بدلمصحح را نپذيرد و از طر
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. داند داري مصحح مي كرداري و امانت كوشي و درست هر حال خود را مرهون سخت
، هـاي بـدخط و خـراب و متعـددي وجـود دارد      بويژه وقتي نسخه نكتهرعايت اين 

ها حـول   هاي نسخه بدل در اين چاپ اغلب گزارش. اهميت و صعوبت بيشتري دارد
مؤيد اين سخن آن است . اير نسخ غفلت شده استگردد و از ضبط س چاپ تمدن مي

كـه در   بـدتر آن . هاي تمدن در اينجا نيامده اسـت  بدل هاي نسخه كه برخي از گزارش
اينان تنها . ها بسياري از اغالط و سقطات و اضافات وارد شده است نقل اين گزارش

مطلـب ديگـر ايـن كـه     . پنج نسخة خطي و يك نسخة چاپي در دستشان بوده است
اند و گاهي شـمارة   ايشان از شيوة معقولي هم در ارجاعات نسخه بدل استفاده نكرده

. انـد   مند، توضـيح نـداده   اند و يا در پانويس آيين ارجاع را در جايي نادرست آورده
نوشـت   گذاشته و در پيبراي مثال بر پايان مصرع آخر يكي از ابيات ميانة غزل تك 

و يا بـر عنـوان    )73 همان،( »ر اين غزل نيامده استهاي ديگ در تمدن بيت«اند  آورده
 »اين غزل در نسخة تمدن نيامده است«اند كه  نوشت گفته غزلي تُك گذاشته و در پي

انـد   آور اين كه نبود غزلي را كه در چاپ تمدن نيامده و ايشـان آورده  بهت .)جا همان(
اسـت  : ت«انـد كـه    نوشـته » اسـت  -«همچنين به جـاي  . )96 همان،( اند متذكر نشده

تـر گذاشـته    هاي ديگر تُك به اشتباه بر يك كلمه جلوتر و يا عقـب  در جاي. »ندارد
و  )5پانوشـت   ،161؛ 7پانوشت  ،118 ؛ 3 پانوشت ،81؛ 4و  3پانوشت  ،78 همان،( شده است

 ،90؛6پانوشـت   ،83همـان  ( كلمات زايدي را هم در كنار اختالف ضبط آورده اسـت  يا 
همان شيوة پريشان و غلط ارجاع را هم در ذكر رموز نسخ و هم ذكر  كًال .)4پانوشت 

 . اند دست به كار نبسته اختالفات يك
 هانگاري غلط .3. 2

ي در كلماتي چون لشكر و اشك و »كاف«هاي  »گاف«از اغالط متنوع مطبعي و 
از ي فعلـي  »با«ها كه بگذريم و خطاي ايشان در جدا كردن  فاصله مرعي نداشتن نيم

به » به طلوعي« آيد مثل هاي اسمي كه هنرسازة سبكي شعر طرزي به شمار مي ريشه
هاي متن اين چـاپ وارد   ، اشتباهات بسيار فاحش ديگري در ضبط»بطلوعي«جاي 

بـوده،  » آود«را كه در چاپ تمدن به غلط » آرد«براي مثال در بيت ذيل . شده است
 . شود ناكوك مياند و غافل كه آهنگ شعر  چنين ثبت فرموده
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 دوريم ما در خوديها از خداي خويش مي
 

 شحنة عشقي كه تا ما را برون آورد ز ما  
 )1 پانوشت /74( 

البته مواردي هم وجود دارد كه در چاپ تمدن نقصان دارد و همين نقص عيناً در 
ديـده   آن صـورت درسـت  ديگر در حالي كه در نسخ . چاپ اينان تكرار شده است

افتـاده اسـت؛ در   ) 1ب90غ/106( در بيت ذيـل » عرض«براي مثال كلمة . شود مي
، 896و نيز شـمارة   6برگ ، 2685حالي كه در دو نسخة كتابخانة مجلس به شمارة 

 :ضبط شده است 93صفحة 
 آن پادشـاه حســن كــه عــرض تجمليــد 

 
ــد    ــكين تغافلي ــن مس ــد و از م ــه دي  دردا ك

چاپ ناقص است و در نسخ در دسترسـمان   هايي هم يافتيم كه در اين دو البته نمونه 
: كاري كه در هر دو چاپ طرزي انجام نشده اسـت . لهذا تصحيح قياسي كرديم نبود؛
باحتمال كامل كننـدة وزن غلـط و معنـي    ) 4ب27غ/81( در بيت ذيل» صيد«كلمة 

 :ناقص شعر است
 خود بحالل] صيد[ز آهوان حرم باش و 

 
ــو را نشــكارد  ــاه صــياد اســ، گــر او ت  تگن

 :كامل كنندة معني شعر است) 3ب57غ/92( در بيت ذيل» واو«و يا  
 نيست عجـب زلـف ار شـكن شـكنيده    

 
 بـر كمـر آيـد   ] و[چون همـه بـر فـرق كـوه      

 :جدول ذيل مشتي از خروار اشتباهات ايشان است  
 نشاني درست غلط
 1ب2غ/71 انبيا انبياء
 6ب6غ/72 اي گمانيده اي كمانيده

 7ب14غ/76 پيدايده پيداييده
 3ب22غ/79 شان شأن

 5ب29غ/82 لعل،جنس لعِل جنس
 3ب31غ/83 !اي مسيحادم دم! اي مسيحا

 1ب33غ/83 سقف ماه، منقوش ماه منقوش،سقف
 7ب56غ/92 ]45، ك؛تمدن. ر:نيز [طرزا طرزي
 7ب80غ/102 ]64، ك؛تمدن. ر:نيز [يي آبادي آباداني
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 4ب100غ/100 ]64، ك؛تمدن. ر:نيز [اي غنچه غنچه
 3ب101غ/110 ]82، ك؛تمدن. ر:نيز [رقيبت رقيب
 8ب111غ/114 به سوز بسوز
 7ب121غ/118 ار از
 6ب130غ/121 ]108، ك؛تمدن. ر:نيز [خوندم )17( خواندم

 4ب131غ/122 سيهيده سهيده
 5ب183غ/142 در در

 3ب184غ/142 ببيروند به بروند
 1ب210غ/154 جهاندرين  اين شش در اين جهان اين شش

 6ب212غ/154 نَمدرِكي نميدركي 
 6ب215غ/156 بگريم بگرييم
 9ب217غ/157 )192تمدن،( پذيريم پذيرم

 7ب5غ/168 گواست گواهست
 10ب9ق/171 يگانه در يگانة در
 4ب15ق/177 بپيشد بهپيشد

 2ب14ق/177 سر سو

 نقد تعليقات ) 3
 دل به مضمون خط پشت لـب او نرسـيد  

 
 كـاين حاشـيه از مـتن بـود مشــكلتر    آه  

گاه دانش مصحح و تالش وي بـراي چـاپ كتـاب     تعليقات بيش از اين كه جلوه 
هاي متن و جايگاه آن و مفهوم شـدن ابهامـات    باشد، جهت توجه مخاطب به ويژگي

شود؛ لذا هيچ قانون مكتوب و آيين مشخصي بـراي   جدي و متناسب با آن نوشته مي
. تـرين بخـش كـار اسـت     متأسفانه اين بخش از كار ايشان ضـعيف . آن وجود ندارد

تحميـق و تحقيـر   قصـد  فهمي است؛ به حدي كه از آن جز  سراسر پر از انتحال و كج
 :بندي كرد دسته هاي زيربخشتوان در  اين بخش را نيز مي. شود مخاطب دريافت نمي
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 توضيح واضحات .1. 3
كـه   به هم ريختگي نحويامفهوم و زبان ساختگي و گاه نواسطة ه باشعار طرزي 

هـاي عامدانـه و    دارد، اعم از ساخت مصادر جعلي از اسم و صفت و ضـعف تـأليف  
ها بايد افـزود   بر اين. ترديد نيازمند توضيحاتي است كاربرد كلمات تركي و عربي بي

هاي شاعر در بيان شـعر خـويش و نيـز     نقصان نسخ و بدكاري كاتبان و گاه ناتواني
بهاماتي كه حاصل لغات عصري و يا تعابيري مربوط به فرهنگ و تاريخ آن اي ا پاره

چه بسا مصحح در حين تحقيق به حل برخي مشكالت توفيق نيابد و . روزگار است
لة ئمسـ بدين اميد كه با طـرح آن روزي آن  ، مجبور باشد با مخاطب در ميان بگذارد

پـا   رفته و اشكال پيش غامض روشن شود و يا اصال معلوم گردد كه ذهن مصحح كج
شود كـه مصـححان از طـرح هـر     باعث ميهمين نكته . افتاده و متوهمانه بوده است

پرسش يا، دست كم، گذاشتن عالمت سئوال در متن شانه خالي كنند و، در عوض، به 
 .توضيح واضحات و انباشتن حوصلة متن و خواننده از مطالب الطايل كشيده شـوند 

هاي جدي نگارندة  از ابهامات و پرسش دمور يسبه پس تعجب نبايد كرد كه نزديك 
و در  )18(اين كارنامه از چشم چاپندگان اين متن دور مانده و بلكه ديده نشده اسـت 

 . لشكري از معلومات و بديهيات در اين تعليقات به صف شده است عوض سياه
هـا و   بـه سـمت عالقـه   گـاه  ناخودآالبته طبيعي است كـه مصـحح در تعليقـات    

رود و يا مجهوالت خويش را مجهـوالت خواننـدگان اثـر     هاي ذهني خود مي خلش
بايد گفت كه  ،مسلم بدانيم ايشان» ويرايش«هاي اين امر را در يادداشت اگر .پندارد مي

معاني مصادر جعلي ساده و يا لغات ساده و اعالم مشـهور   بارةوجود توضيحاتي در
البته . مخاطبانشان باشدماية  مختصر گرفتِننشانگر سطح دانش ايشان و يا تواند مي

هايي است كه سـراغ هـر صـاحب قلمـي بخصـوص       فربه كردن كتاب هم از وسوسه
 . رود ساز الكتاب مي كتاب

 خلقيـده، ، هستيد«باشد تا معناي  نفهم آخر چقدر يك مخاطب بايد صغير و زبان
قيـل و  ، رفتگـان  ماه دوهفته، شمايل، دارد، مي خائن، در يك نفس،، جوع، شفاييدن

معـادل  » هزار و پنجـه و نـه  «را نفهمد؟ و يا نداند كه » چه خواهد بود قال، احباب،
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شـيرفهم شـدن    بـراي مثل اغيار،  »سخت«گاهي بعضي از اين كلمات  است؟ 1059
چقـدر يـك مخاطـب بايـد     . )281 و 303( مخاطب دوبار توضيح داده شده اسـت 

اشد كه نوح و كسري و قارون و فرعـون را نشناسـد و چقـدر مهـم اسـت      سواد ب بي
 شناخت كسي مثل سامري براي فهم شـعر طـرزي كـه اينـان بـراي او سـه صـفحه       

هاي مهجور بـه  ورت آشنايي با برخي از اين شخصيتضر اند؟ سياه كرده) 242ـ239(
 . خضر و اسكندر را دوبار توضيح دهند اند مثالً حدي است كه اينان مجبور شده

 انتحاالت .2. 3
عليقـات عينـاً برگرفتـه از    درصد واژگان مبهم و سخت در ايـن ت  صدنزديك به 

بديهي است كه اشتباهات آن مرد نيز . هاي صد سال پيش مرحوم تمدن استيادداشت
تحـال ناشـيانه   اي از ان تعليقة ايشان بر بيت ذيـل نمونـه  . به كار ايشان راه يافته باشد

 :است
ــنجان    ــود مس ــا خ ــدعي ب ــرا اي م  م

 
 تـــو قلـــب و مـــن گـــداي ده دهيـــدم     

 )6ب159غ/133( 
نهادند،  به معني زر بيست و چهار عيار و خالص است كه اگر در آتش مي :دهي ده

شواهد آن هم در شعر فارسـي از  . )دهخدا :نك( شده است هيچ چيزي از آن كم نمي
متوجـه معنـي و   ) 136همان،( حال تمدن با اين. استشعر منوچهري تا بهار موجود 

نشده است و آن را چنين معني كرده اسـت  » سنجيدن«و » قلب«تناسب اين واژه با 
جاي تأسف دارد كه اينان هم كه مراتب عالية علمي را به . »ده به ده گدايي كردم«كه 

نابع زنـدگي  اند و در اوج عصر ديجيتال و دستيابي آسان به م نحو احسن كسب كرده
روستا به «را تبديل به » ده به ده«اند اين است كه  كشيدهكنند، بيشترين زحمتي كه  مي

اي در اين معني نهفته اسـت كـه    اند كه چه لطف و خردمندي اند و نگفته كرده» روستا
ظـاهراً بـه زعـم    [قلبـي  اي مدعي خودت را با من مقايسه نكن زيرا كه تـو  : بگوييم

 . ام و من روستا به روستا گدايي كرده] ايشان قلب معشوق
، رسـند  هـا و قصـايد مـي    از همين روي است كه اينان چون به پايان بخش غزل 

، ها قسمت قطعه«اند كه  در پانويس متنشان نوشتهحرفي براي گفتن ندارند و آشكارا 



 57آينه ميراث، شماره  /276
 

ر برخي لغات ديگ . »)19(نشد  بند و بحر طويل توضيح داده ها، رباعيات و ترجيع مثنوي
. اند هم به هيچ وجه مستند نشده و معلوم نيست كه از كدام فرهنگ لغت استفاده كرده

 . اي اطالعات مثل اعالم از منابع متأخر و دست چندم نقل شده است پاره

 هاانگاري غلط. 3. 3
اغـالط   انـد،  در اندك مواردي كـه در تعليقاتشـان فرصـت عـرض لحيـه يافتـه      

بخشـي از ايـن   . كه مسـلمان مشـنود كـافر مبينـاد    اند  انگيزي را مرتكب شده شگفت
با اين توضيح كه عبارات درخشان ايشان بـا سـتاره   . ايم شاهكارها را در ذيل آورده

 :مشخص شده است 
 رويي به ما اي اللة بـاغ بهشـت   گر نمي

 
 زعفـران آرد ز مـا   در فراقت عالمي مي 

  
 
 

 دهي رو نمي: رويي نمي *
ايهـامي  ، جعلي و ايجاد تناسب بين آن و باغ و الله و زعفران شاعر با اين مصدر

نمايي و التماسش براي دچـار   لطيف درست كرده تا ضمن عرض اشتياقش براي رخ
اين نكته را هم برساند كه اگر اللة رخسـار   رويي و ناتواني، نشدن به فراق يار و زرد

 . د نشستهاي زردمان به بار خواه زعفران گونه تو براي ما نرويد،
 ايــم مــا گــه در فــراق روي تــو كاهيــده

 
 ايـم مـا   گه چون كتان ز روي تو ماهيده 

 
 

گاهي هم با ماه روي تو چون كتـان شـده   . ايم گاه در فراق تو مانند كاه زرد شده *
 . است
افزون بر نقصان زباني معني ايشان بايد بگوييم كه به سبب فشردگي سـاختاري   

اي كه گاه تنها بر  شود؛به گونه در مصدر جعلي، ابهام بسياري در معني آن حاصل مي
بـر  . توان گره آن را باز كرد و از دلش عبارت فعلـي را درآورد  اساس بافت متن مي

گويـد كـه مـا از     به عبارت ديگر مي. »ايم شده  زده ماه«يعني» ايم ماهيده«اين اساس 
طرفي در فراق تو مانند كاه زردروي و رنجوريم و از طرف ديگر تاب وصلت را هم 

گسـلد و پوسـيده و پالسـيده     چونان كتاني كه در برابر پرتو ماه از هـم مـي   نداريم؛
 . شود مي
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ــا را نبــود يــاد     ــت عشــقت فقه  كيفي
 

  ]كَميدنـد :صح[ميدندكُ ها كيف و هر چند كه در مدرسه 
 )9ب 76غ /100( 

 . با كيف و كمد سر و كار داشتند: كيف و كُميدند *
داني شعراي ما از قاآني تا طرزي به جلو  با اين تفسير ضمن آنكه سابقة فرانسوي

هاي كهن علمي ما و دانشگاه سـوربن   وحدتي هم ميان تعليم و تربيت حوزه، افتد مي
 . سطور را شرم است از توضيح اين شعر ساده و سرراست نگارندة اين. شود ايجاد مي

ــي    رمد چه شد؟ حاسد ز طرز طرزي اگر مي ــو م ــي دي ــر بل ــات ذك ــد از تالي   رم
 
 
 

 )8ب11ب79غ/102(
دواني خود بـه كـار    هاي قديم در اسبنام اسب چهارم از ده اسب كه عرب :تاليات *
 رونده يپ از بردند؛ يم

 :است كه فرموده )198: 1367( بيت حافظمصرع دوم تكرار مضمون همان 
 زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه شـد؟ 

 
 ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خواننـد  

 
 
 

والتاليـات  (رسد كه طرزي از تاليات جمع تاليه و احتماالً قاريان قـرآن   لذا به نظر مي
  .كرده است را مراد كرده و شعرش را به آيات الهي تشبيه )37/3ذكراً، الصافّات، 

 مـــدارايم غزالـــد چـــو يـــوزت مـــي
 

ــو دارد     ــوي ت ــازكي خ ــي ن ــه خيل  ك
 

 
 صورتت تركي،: يوزت *

 . دانم با وجود كلمة غزال چگونه ذهن ايشان معني صورت را تبادر كرده است نمي
جـا خـوي نـازك و     هاي ادبي به گمانم شاعر در اين باز بر اساس بافت شعر و سنت

را منظور كرده و خواسته بگويد كه هر چقدر مانند يـوز كـه همـان    زودرنج معشوق 
زيرا خوي  ؛گريزد كنم، از من مانند غزال مي گربه خودمان باشد، با خُلق تو مدارا مي

ـ  . تو بسيار نازك و زودرنج است م البته به اعتبار آهو و شكار همان يوزپلنـگ را ه
زاده  وان هم اهلي و انـيس آدمـي  زيرا كه اين حي ؛رسد فرض كنيم به معني خللي نمي

 . بوده است و هست
 تو بهشت برين دوزخد اي حور عـين  بي

 
  دور ز ديدار تو توف به هـر جـا لذيـذ    

 
 
 

 )5ب103غ/111(
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 كور شدن رفتن بينايي،: توف *
نفرين » دور ز ديدار تو«باشد و شاعر خواسته با ايهام » تف«به گمانم اين همان 

 . معشوق دنياي بيكند به تمام لذايذ 
ــار  ــف يـ ــدم از تلطـ ــه باليـ ــس كـ  بـ

 
  ســــــر برافــــــراختم مناريــــــدم 

 )9ب161غ/133( 
 خشمگين نشدم:مناريدم *

انـد و در   بر نگارنده معلوم نيست كه اينان اين معني منار را از كجا بيرون كشـيده 
 . كدام زبان ناريدن به معني خشمگين شدن است

 نقد فهارس .4
 باشـــد آن فهرســـت دامـــي عامـــه را 

 
ــه را    ــتن نامـ ــد مـ ــان داننـ ــا چنـ  تـ

كه ناظر به  ها امروز گويا بيشتر از آنگذاري در آخر كتاب سي و يا نمايهنوي فهرست 
باشـد تبـديل بـه مـد و     ، تواند به مخاطب برسـاند  اي كه مي محتواي اثر و نوع فايده

بايد گفت كـه هـر كتـابي    ، از فهرست آيات و احاديث كه بگذريم. كليشه شده است
بـدين  . ها را داشته باشـد تواند انواع فهرست اش مي وع ادبيبسته به حوزة محتوايي و ن

كم يك فهرست بلندبااليي از واژگان تراشيدة طرزي در  بايست دست منوال ايشان مي
حتي همين . تر گردد آوردند تا كار محققان بر روي طرز شعر وي ساده آخر كتاب مي

آميز است و حتي يك مورد  زرق، جوشي هم كه در آخر كتاب آوردند رهمفهرست د
تمام ارجاعاتش به صـفحات اشـتباه و بلكـه    . نيافتم كه درست به نشانه اصابت كند

هـيچ ارجـاعي    اهللا بي معلوم نيست چرا در آغاز اين فهرست نام كتاب. دروغين است
تـرين و   سـالم ، تـاب فرجام سخن ايـن كـه تنهـا فهرسـت منـابع ايـن ك      . آمده است

 . ترين بخش كتاب است مند قاعده

 نوشتپي
المنـافع   من پس از اين كتاب، بايد به اعتبار اغلب كتابهـاي مشـترك   گمانبه . 1

، مشكوك باشـيم  مساهمتشاهد  ،دانشگاهي هم، چونان مقاالت امتيازي و نه ممتاز
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تنومندآدمياني ديده در نظام آموزشي دانشگاهي بعضا . مگر آن كه خالفش ثابت شود
هـا   شوند كه هر ساله نويسندة چندين كتاب و مقاله و راهنما و مشـاور و داور ده  مي

از حلب تا كاشغر ميدان سلطان «رساله در علوم اولين و آخرينند، با چنين دعوي كه 
جنبـان آن   بخش و سلسله همايشي نيست كه ايشان سخنران و يا زينت. »سنجر است

 انتحريريه و يا از سردبيران و مـدير ئت ي نيست كه يا از اعضاي هيا مجلهنباشند و 
كمتر شـورايي اعـم از علمـي و اداري و پژوهشـي و آموزشـي و      . نباشندئولش مس

فرهنگي هست كه مفتخر به حضور و نامحروم از تصميمات و نظر مشـورتي ايشـان   
رگ گروهـي در  البته كه نويسنده اين نگاشته به هيچ وجه منكر كارهـاي بـز  . نباشد

هاي تحقيقي و هست طرحبسيار بوده . داند سابقه نمي حوزة ادبيات نيست و آن را بي
پـذيرفت و بـه فرجـام     ياري و عزم جمعـي صـورت امكـان نمـي     سترگ كه جز با 

كاران و استادان متخصص بزرگي بود كه در دانشگاه و يا  پذير هم بايد منت. ديرس نمي
به تربيت ، دار چنين جريانات عظيم پژوهشي هستند آنكه سلسله ضمن ،مراكز علمي

. پردازند كه آيندة علم و دانش كشور در دستان ايشـان اسـت   جوانان جوهرداري مي
رسـيدگاني داد كـه بـه     سواري به برخي تازه بـه دوران  اما نبايد اجازة جوالن و موج

. جويند و نان مياند و نام  عالم و هر علمي كرده ةهمقصد قربتاً الي الجاه انگشت در 
هـاي مختلـف    ر ميـدان ضمناً اظهر من الشمس است وجوب حضور برخي بزرگان د

جان ه و بروي سخن من با كساني است كه سزاوار اين امور نيستند . علمي و اجرايي
جوشند كه در اقل زمان در هـر جـايي رخنـه كننـد و رخـت       دل ميه كوشند و ب مي

و تكلف بـا هـزار خـواهش و زور از    تكليف ه در حالي كه بزرگان مذكور ب افكنند؛
 . دهند سوي ديگران جهت ترقي امور تن به اين امور مي

نشانگر برخـي عاليـق   ، سيري در تحقيقات پژوهندگان آذري در باب طرزي. 2
طرزي «آمده » سرايان آذربايجان غربي نبزرگان و سخ«براي نمونه در . قومي است

به زبان پارسي را به خوبي فراگرفته بود و زبـان   در اثر اقامت در اصفهان طرز تكلم
 به اين ترتيب استحضار ميدهد كه عالوه بر زبان مادري] ...[! دانست كردي را نيز مي

ــه خــوبي مــي [!]  هــاي لهجــه) آذري( ــز ب  »دانســته اســت كــردي و فارســي را ني
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و محمد  شان بر ارموي بودن طرزي تأكيد بسيار ايشان در مقدمه. )176:تا راميان،بي(
 . تمدن هم شاهدي ديگر بر اين دعوي است

 . »روم به تهران نمي«در اينجا يعني » نميتهرانم«. 3
هـاي سـبكي    اش با ويژگي بازي شخصاً معتقدم كه طرزي در راستاي نقيضه. 4

وگرنه نـاتوان از رعايـت سـخن     آورده است؛» س·نف«را » نفَس«ادب كهن فارسي 
 . نبوده است

 . »روم از تهران نمي«در اينجا يعني » نميتهرانم«. 5
6. 

ــديم  ــراد فيروزي ــر م ــه ب ــكر ك  صــد ش
 

ــديم  ــري در دل افروزيــ  وز ارض غــ
 در شصت و هزار در نجف در يـك روز  

 
ــديم    ــو روزيـ ــود روز نـ ــوم المولـ  يـ

 )215: 1393طرزي (  
باشد كـه اكنـون    مولدش يكي از قراي اروميه مي«نويسد كه  مي) همان،د( تمدن. 7

صرف نظر از انشاي غلط و نامفهوم . »مزبور معروف و موسوم به طرزلو است هم شاعر
وي بايد گفت اين ابهام در اقوال منابع وجود دارد كه آيا ايـن نـام حاصـل نسـبت بـه      

با ايـن  . طرزي شاعر است و يا تخلص و يا لقب شاعر منسوب به اين قريه بوده است
تلويحاً تخلص وي را ناشي از اين ) 98ـ97و  3 همان،( نژاد همه عجيب است كه انزابي

 . داند عالقة شاعر به طرز و سبك مي جةنتيولي در ادامه آن را  داند؛ نسبت مي
اند بنويسند تا زمان سلطنت شاه عباس ثـاني هـم حيـات     خواسته احتماال مي. 8

 . اند داشته است و نتوانسته
ضبط درست ستون سمت راست اغالط چاپ فرهنگستان و ستون سمت چپ . 9

 . چاپ تمدن است
به عبـارتي ضـبط    ؛»باشد دلدلش مي«يعني » اش دلدلد مي«در زبان طرزي . 10

بعضي نسخ ترجمة اشعار طرزي است و البته امكان دارد خود طرزي پيشتر به طـرز  
 . عادي اين اشعار را سروده باشد

اي از  نمونهاند و اين  ضبط كرده» نظم«در چاپ فرهنگستان به نقل از تمدن . 11
 . دقتي ايشان در نقل نسخ است  قيدي و بي بي
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هاي اينان اصال اشاره به ضبط درست تمدن نشده و تنها بدلدر گزارش نسخه. 12
با اين حال اينان ضبط غلط را . نقل شده است» ج«يك ضبط درست ديگر از نسخة 

 . اند برگزيده
 بر اساس گزارش نسخ تمدن. اند ضبط كرده» كانچناني«در اينجا نيز به غلط . 13

 . است  بوده» ب«پيداست كه صورت متن ايشان مطابق نسخة ) جا همان(
تلفظ شده » بد«به صورت » ب«بر اساس گزارش تمدن اين كلمة در نسخة . 14

اگر قبول كنيم ضبط مختار ايشان از نسخة ديگر است، باز هم نقـص گـزارش   . است
 . ايشان از اين نسخه مشهود است

كه اينان عجيب آن. كشمت پيچاقمت مطابق توضيح تمدن يعني به چاقو مي مي. 15
را » تره«ضبط ، اند كه مطابق معمول همين توضيحات تمدن را در تعليقات آورده با آن

 . اند ترجيح داده» بره«بر 
» خود«كلمة » به سر«كاري كرده و پس از  اينان باز در نقل چاپ تمدن غلط. 16

هاي ديگر رجوع كنيد به مواردي كه ذيًال آمده، با توجه بـه   براي نمونه. دان را افزوده
اينكه اعداد نخست مربوط به شمارة صـفحه و اعـداد معطـوف مربـوط بـه شـمارة       

 .داي هم  خرد كربراي همين نبايد براي كار ايشان تره. نوشتند پي
 99؛ 5و  98؛2و  96؛ 1و 92؛4و  88؛ 4و  2و  87؛ 3و 86؛ 2و 1و  84؛ 1و 81؛ 5و  80
 109؛  4و  108؛ 5و  3و  2و  1و  103؛ 2و  1و  102؛ 2و 1و  100؛ 8و  6و  5و  4و 
 135؛ 1و  133؛ 2و  129؛ 5و  128؛ 4و  13؛ 3و  122؛ 9و  2و  118؛ 1و  110؛ 1و 
و  147؛ 1و  146؛ 2و  145؛4و  144؛2و  143؛4و  3و  142؛ 2و  140؛ 1و 139؛3و 
  3و  2و  161؛4و  158؛1و 156؛2

ضـبط شـده   » مختالط«همه جا » ماختالط«به جاي  باشتباهرديف اين غزل . 17
 . است

 :فهمم را نمي) 2ب11غ/75( المصرعين شعر ذيل مثال ربط بين. 18
 به خروار است از چشم دلم روشن ز رخسارت
 عشقم كه نتوان داشت در اسالم دينينا نمي
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 :درست باشد» بافشارد«بگمانم كه ) 7ب54غ/91( و يا بيت زير
 وفايي ديد چنين كه طرزي از آن ترك بي

 عقلــد ار نافشــارد بــه عمــر خــويش نمــي 

 

وفـايي آن تـرك تـا عمـر دارم      دارد اين مراد نظر او باشد كه با بـي  احتماليعني 
 . عاقالنه نيست كه خود را به تركان افشاري نسبت دهم

 :مصرع دوم آن مفهوم من نشد كه هيچ از) 8ب121غ/118( و يا اين بيت
 برات وصل به مقدار شـوق ده طـرزي  

 

 دند هست بودي كاش محاسبان تو مي 

به گمانم اين عبارت گزارش پيشكار به سـركارش و يـا انتقـاد سـركار بـه      . 19
گفت كـه   دوستي مي. پيشكارش است كه بعدها فراموش شده و در كتاب مانده است

نويسـندة اول  ، شود طرح به دانشجويان عرضه مي هاي درسي كه به در يكي از كتاب
كتاب به نمونة چاپي حاشيه زده بوده است كه آقاي فالني چـرا منبـع ايـن قـول را     

 .نديده بوده و يا حـذف نكـرده بـوده اسـت     نويسندة دوم هم ظاهراً آن را. نياورديد
و  ،هرا در مـتن حفـظ كـرد   » آرد نمانـد «چين عيناً آن عبارت  كه حروف سرانجام آن

 . كتاب از زير چاپ درآمده بود
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