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ناهمدلی

با اجازه نیمای شاعر

دلفین ساحلآبادی

با یک دوســت درباره حــاال! به اصطــاح ،درد
بیدرمــان کرونا ،بــه قول آن دوســت (کره نای
چمــوشهار شــده)در حال گفتوگــو بودیم که
بیمقدمه گفت :راســتی اگر نیمای نامآور ،این به
راســتی پدر شــعر نو ایران زنده بود و در همین
روزهای کرونایی میســرود«:وای برمن/به کجای
این شــب تیره بیاویزم/قبای ژنده خود را/تا کشم
از ســینهی پــر درد خود بیرون/تیرهــای زهر را
دلخون/وای برمن »...چه پاسخی میتوانستیم به
آن بزرگ شــاعر بدهیم؟ گفتم :راســتش پرسش
غافلگیــر کنندهای بود ،حاال چرا نیما و قبای ژنده
او؟! گفــت :همینطوری ،یهویی یــادش افتادم.
ضمناینکــه چندی پیش هــم زادروز این مرد
بزرگ بود(اگه اشــتباه نکنم بیست و یکم همین
آبان ماه) که لغزید و گذشــت و جای خودش رو
بــه آذر داد .گفتم :البته میدونم کــه نیما برای
توصیف شرایط اجتماعی خودش ،این شعر زیبارو
سروده ولی واقعا اگر نیما االن بود و چنین شعری
میگفت ...دوســتم خندید و گفــت :من یکی به
نیمای عزیز میگفتم هرجا خواســتی قبای ژنده
خــودترو آویــزون کنی ،حتما چوب لباســی و
بخشی از دیوار و شــب رو اسپری کن از شر این
ویروس چموش! گفتم :حــاال چرا قبا به کار برده
نیمــا؟ گفت :کمکم داری اصول دین میپرســی،
البــد اون موقع هنوز قبا باب بوده ،کت و شــلوار
و  ...کمتر رواج داشــته! تازه ،االن آویزون کردن
همان و ربوده شــدن همــان! (منظورم تو فضای
بازه) .گفتــم :اگه ببرن هم بــردن ،چون قبل از
کرونا دیوار مهربانی باب شــده بود .جناب سردبیر
با دوستم آشنا نبود و خودشو کنترل کرد و چیزی

حاشیه سیاست

نگفت اما شــکل نگاهش جــوری بود که فهمیدم
باید سروته مطلب رو به هم بیارم ،دوستم هم آروم
خداحافظی کرد و رفت.
قطعنامه :کرونا واقعا درد موذی و بد جنسی است
و همه ابعاد زندگی حتی در حوزه شــعر را تحت
تاثیر خودش قــرار داده .ولی کور خونده ،به قول
دوســتمون ،این کره نای چمــوش و هار ...دیر یا
زود ســرش رو به سنگ خواهیم کوبید و ازآن جز
خاطرهای تلخ برجای نخواهد ماند.
نکته :شب سمور گذشــت ،لب تنور هم میگذرد
و روسیاهی حاال یا به دیگ میماند یا به زغال.
نتیجــه گیری اخالقی :هرچند انســان ناگهان در
قرن بیســت و یکم توی مخمصه کرونا گیر کرده
و دیدهای بابا! چقدر ناشــناخته دیگه هست که
هنوزشــه :به قول آبادانیهای خونگرم و دوســت
داشتنی ،ولی در هرحال در اشرف محلوقات بودن
انسان تردیدی نیست و سرانجام بر این چالش هم
غلبــه خواهد کرد( .دیر و زود داره ولی ســوخت
وســوز کمی تا اندکی) دلفین تردید نداره انسان
باعلم و دانشــش ،با تجربــه منحصر به فردش در
غلبه بــر انواع طاعون ،از هررنگ و شــکلی با هر
گسترهای از ویرانگری و مرگ غلبه خواهد کرد و
روزی انسان با غرور اعالم خواهد کرد اکنون کرونا
مرده و دیگر نمیتواند تهدیدکننده انســان باشد.
تا آن روز فقط رعایت چند چیز ســاده :شســتن
دســتها ،استفاده از ماسک ،رعایت فاصلهها ،دور
بودن از اضطراب ،تقویت سالمت ،بهداشت و بنیه
دفاعی بدن کافی است.
توصیه :خوب دیگه :الزم به گفتن نیســت ،قبای
حاال نو یا کهنه ،مدرن یا ســنتی ،مد یا غیرمد...
هر جایی آویــزون نکنین ،ماســک یادتون نره و
کمی بیشتر مراقبت و تابآوری توأم با امیدواری،
واکسنها در راهند و کرونا مجبور به ترک صحنه
چون بازیاش تمام شده است.
تصدقتان :دلفین ساحلآبادی.

یادداشت خبرساز در یک جفت دمپایی

یادداشتی که یک شهروند روس در یک جفت دمپایی
روفرشــی مارک «نورت فیث» پیــدا کرد تبدیل به
یکی از جنجالیترین خبرهای سیاسی چند روز اخیر
شــد .ماجرا از این قرار است که ارسالن گیبادولین
اهل ســن پترزبورگ که یک جفــت دمپایی آنالین
خریده بود موقع پوشیدنشان متوجه یادداشتی شد
که به کف یکی از دمپاییها دوخته شــده بود .متن
یادداشت که به انگلیسی بود او را شوکه کرد و شوق
پوشیدن دمپاییها را از ســرش پراند .در یادداشت
نوشــته شــده بود« :کمکم کن من در زندان چین
هستم .یک اویغور ».اگر چه رسانههای معتبر روس
این یادداشــت را تایید نکردهاند اما این سومین بار
اســت که یک اقلیت اویغور مســلمان سعی دارد از

طریق محصوالت صادراتی چینی خبر ظلم و زندان
و تبعیض و شــکنجه این اقلیت در چین را به گوش
جهانیان برساند .اقلیت مسلمان اویغور در چین زیر
فشــار دولت این کشور قرار دارند و اغلب با سانسور
خبــری مواجه میشــوند و به همیــن دلیل کمتر
فرصت دارند که صدایشــان را به بیرون از کشــور
چین برســانند .مجامع جهانی و کشورهای مسلمان
هم بنابه مالحظاتــی به حمایت از آنها نمیپردازند.
فقط گاهگاهی نهادهای مستقل خبر فشار بر آنها را
منتشــر میکنند .در همین راستا گزارش ۱۸۰نهاد
حقوق بشــری در ژوییه گذشــته نشان میدهد که
تقرببــا در کل صنعت مد کارگــران اویغور چین به
بیگاری گرفته میشوند.

حافظه تاریخی

داستاننویســی ما بعد از هدایــت افقهای نویی
را بــر روی خود دیــد و بعد از آن نویســندگانی
مثل غالمحســین ســاعدی در این میان سبک و
شــیوههای تازهای را وارد ادبیات داستانی کردند.
ســاعدی کــه در  ۱۳دی  ۱۳۱۴در تبریز متولد
شــد ،ابتدا کار خود را با روزنامهنگاری آغاز کرد.
در نوجوانی به طور همزمان در سه روزنامه فریاد،
صعــود و جوانــان آذربایجانمطلب مینوشــت.
اولین دســتگیری و زنــدان او چند مــاه پس از
۲۸مرداد  ۱۳۳۲اتفاق افتاد .این دســتگیریها در
زندگــی او تا زمانی که در ایران بود ،تکرار شــد.
تحصیــات خود را بــا درجه دکترای پزشــکی،
گرایش روانپزشــکی در تهران به پایان رســاند.
مطبش در خیایان دلگشــا در تهران قرار داشت و
او بیشــتر اوقات بدون گرفتن حق ویزیت بیماران
را معاینه میکرد .پربارترین سالهای عمر ساعدی
از سالهای  ۴۲-۴۳به بعد شروع میشود .او برای
نوشــتن تکنگاریها به حوالــی تبریز و جنوب
بوشــهر و جزایر ســفر میکند .تمــام مجموعه
داستانها و نمایشنامههای درخشان او حاصل این
دهه شکوفاست .ســاعدی در حین کار پزشکی و
ادبی ،روزنامهنگاری هم کرده است که از آن جمله
میتوان به دوازده شماره «الفبا» ،شش شماره در
ایران و شــش شماره در فرانســه اشاره کرد و نیز
«ایرانشــهر» که پیش از انقالب در لندن منتشر
میشــد و ساعدی در انتشار آن با شاملو همکاری
داشت .ســاعدی با «چوب بهدستهای ورزيل»،
«بهترين بابای دنيا»« ،تکنگاری اهل هوا»« ،پنج
نمايشنامه از انقالب مشروطيت»« ،پرواربندان»،

گفتــم و اعالم کردم او هم اکنون در میان
ما و در سالن اســت .تماشاچی ناگهان از
جای برخاســت و با هورا و فریاد صدایش
به آسمان رفت .از ایشان خواستم به روی
صحنه بیاید و بــا طرفدارانش گپی کوتاه
بگوید .اما...اما هرچه منتظر ماندم و اینسو
و آنسو نگریستم وی در میان تماشاچیان
نبود .گیج و منگ شدم .رنگ صورتم چون
گچ سفید شــد .نمیدانستم به تماشاچی
چه بگویم.
خالصه آن شــب شرمنده و دلخور تاالر را
به ســوی خانه ترک کــردم بیآنکه بدانم
موضــوع چیســت .همچنان کــه در راه
خانه غرق افکار بههــم ریخته خود بودم،
بــر صفحه موبایلم از ســوی خانم «ر-ن»
پیامی با این مضمون ثبت شد« :من مملی
هســتم .طرفدار خانم «ر-ن» که پیجی را
به نام ایشان راهاندازی کردهام .از تماشای
مجانی تئاتر شــما لذت بردم .میبخشید
که ضایع شدید ».یاد جمله دوستم کردم
که میگفت«:آدم زیر چرخ قطار رود ولی
ضایع نشود!»

یادداشت

رابطه دموکراسی و آزادی
رحمتاهلل دانا
َ

نویسنده

درباره این دو مقوله نکته نظرهایی وجود دارد
که ضمن تفکیکپذیریشان میخواهم تالقی
اهدافشــان را بیان کنم .دموکراســی اساساً
ریشه در منطق و فلسفه آزادی دارد که اگر در
قانون تعریف شفاف و صریح نشوند هر کدام
معنای اصیل و هدف خود را در جامعه مدنی
از دســت میدهد .نه آزادی و نه دموکراسی
به معنــای واقعی و قانونی نمیتواند همدیگر
را نفــی کنند ،ولی چنانچه هــر کدام از این
دو مهم ،حقوق و کرامت انســانی حتی یک
نفر از افراد جامعه را نفی کند ،دیگری(آزادی
یا دموکراسی) را نیز نفی حیات میکند .اگر
دموکراســی بر مبنای اکثریت باشد قابلیت
نفی آزادی را دارد ،چنانچه آزادی مورد تایید
ِ
اکثریــت موافق ،باعث نفی آزادی اقلیت
نظر
نیز میشود! اگر دموکراسی بر مبنای اکثریت
باشــد و دولت به بهانۀ میزان آرای اکثریت،
آزادی اقلیــت آرا را نفی کند و نادیده بگیرد،
دیگر نمیتوان دموکراسی را در جامعه مدنی
توسعه داد و تقویت کرد .اگر آزادی اکثریتی
یــا اقلیتی در جامعه مصادره به مطلوب یکی
از این دو گروه بشــود نمیتوان جامعه مدنی
را با حفــظ ارزش آزادی تعریف بر معنا کرد.
بنابراین ،آزادی و دموکراسی را باید به شکل

جداگانه مورد ارزیابی عمیق و عملی قرار داد
و خروجــی حاصله از هر کــدام را تعریف و
تدوین کرد .در فضــای اکثریت حاکم خطر
افتــادن در تهدیدها و تحریمهای سیســتم
دولت به صورت پوششی و وابستگی رابطان
میان مردم و دولت بســیار زیاد اســت .اگر
اکثریت تایید کنند که دموکراســی در تمام
حوزههــای خُ رد و کالن جامعه سیاســی و
اقتصــادی جریان دارد ،ولی اقلیتی در تقابل
با این اجماع اکثریتی وجود داشــته باشــد،
نتیجۀ این دموکراسی به استبداد سیاسی و
انقالبهای بینتیجۀ تودهها منجر میشــود.
اگر آزادی در مجاری قانون ن َ َفسکشان روح
خردمندورزی جامعه را زنده نگه ندارد و اگر
قانون شأن اجتماعی خود را در برخورد قاطع
و تفســیرناپذیر ابراز یا ا ِعمال نکند ،در این
جامعه هیچگونه توســعه سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگــی رخ نخواهد داد و دموکراســی یا
حاکمیت مــردم بیمعنا و دچار یک خفقان
مردمنهاد میشــود .بنابراین ،نقطه تالقی و
مشترک بین آزادی و دموکراسی در برخورد
و التــزام به قانون اساســی و رعایت حقوق
تکتک شهروندان و پاسداری از آزادیهای
فــردی و اجتماعــی به نحو برابــر و فارغ از
هرگونــه تبعض نــژادی ،قومــی و عقیدتی
صــورت میگیرد کــه ماحصل ایــن تالقی
ساختاری و بنیادین «جامعۀ مدنی مترقی»
اســت که در این جامع ه آزادی اقتصادی با
امنیت معیشتی و استقالل نخبگان اقتصادی

فرهنگی
و همچنین آزادیهای سیاســی و
ِ
تــوده را در پرتو التزام تــام و تمام به قانون
التفســیر تدوین شــده در مجــاری مدنی
قوای ســهگانه توسط خود مردم محافظت و
پاســداری میکند .بنابر تعاریف و گفتههای
فــوق ،دموکراســی و آزادی در دامان پاک
مســئولیتهای اخالقی و رعایت قانون برای
همگان بدون در نظر گرفتن نگرش اکثریتی
اســت که معنای واقعی خود را پیدا میکند.
مخربترین بهانه در دســت سیاستمداران
طماع و خودشــیفته همین نظریۀ اکثریتی
تودهگیر اســت که اقلیــت آگاه و نخبه را به
حاشــیۀ میکشــانند و آنها را مورد نکوهش
مــردم قرار میدهند که اقلیــت قصد ایجاد
ناامنی سیاســی و اقتصــادی دارند تا مردم
تحریک شــوند و هرگونه انتقاد و اســتفاده
از آزادیهــای قانونی را بــرای اقلیت نفی و
ســرکوب کنند .در نتیجه دموکراســی اگر
فلســفه و منشــور منطقی و قانونی آزادی
باشــد این آزادی اســت که مسئولیت همۀ
افراد جامعه را افزونتر و حساستر میکند و
ِ
فرصت مغتنم برای دموکراسی است که
این
با اجرایی کردن قوانینی تمام شــهروندان را
برابر و با حقوق انســانی و آزادیهای فردی
آشــنا و آگاه میکند .در غیر این صورت نه
دموکراســی معنای حقیقی به خود میگیرد
و نه آزادی ارزشی در جامعه پیدا میکند که
بخواهد از دموکراسی دفاع کند و کسی پیدا
شود و بخواهد پاسدار آن باشد.

یادداشت

عالم عوامفریبی
آرش رازانی

روزنامهنگار

چنانکه هر میوهای محصول فصلی اســت
و ثمــره درختــی ،پدیدههای سیاســی و
اجتماعی هم هر کدام نتیجه ناگزیر دورهای
از تحوالت سیاســی و تغییــرات اجتماعی
هستند .برآمدن پوپولیستها یا به عبارتی
که بیشتر میپسندم«عوامفریبان»؛ در ادوار
خاصی از حیات سیاســی و اجتماعی یک
ملت قابل پیشبینی اســت .شــرایطی که
غالبــا دربرگیرنده جامعــه ضعیف ،اقتصاد
ورشکســته ،آیند ه غیرقابــل پیشبینی و
حاکمیت گرفتار و ناکارآمد است.
غیــر از موارد فوق ،تحوالتــی که جامعه را
به این نقطه میرســاند نیــز واجد اهمیت
هســتند .هنگامی که تاثیــر و تأثر عوامل
ایجادکننــده قــدرت و ثــروت عمومی به

جای همراستایی در جهت منافع و مصالح
جمع ،صرف نزاع و درگیری و برتریجویی
میشــوند این توان ملی اســت که هر روز
فروکاســته میشود و گروههای مختلفی از
جامعه برای حفــظ منافع فردی یا گروهی
خود به منافع دیگران دستاندازی میکنند.
در این شرایط ،به صورت ناخودآگاه اذهان
عمومی حاکمیت ایدهآل را در مدل لویاتان
س هابز متصور میشود.
توما 
هابز در لویاتــان میگوید« :هدف ،غایت یا
خواســت نهایی آدمیان(که طبعا دوستدار
آزادی و تســلط بــر دیگرانانــد) از ایجاد
محدودیت بر خودشــان(که همان زندگی
کردن درون دولت اســت) ،دوراندیشی در
باره حفظ و حراســت خویشــتن و تبع آن
تأمین زندگی رضایتبخشتری است .یعنی
اینکه هدف آنها رهانیدن خویشتن از همان
وضعیت جنگی محنتباری است که پیامد
ضــروری امیال طبیعی آدمیان اســت؛ در
زمانی که قدرتی مشــخص و مشهود وجود

نداشــته باشد تا ایشــان را در حال ترس و
بیم نگه دارد و به موجب ترس از مجازات،
نســبت به اجــرای پیمانهــای خویش و
قوانین طبیعی ملزم و متعهد کند*».
به این ترتیب ،اذهان مردم در این شــرایط
چشــم انتظار ظهور قدرت برتری است که
به اعجــاز اژدهای نهفته در چوبدســتش،
افسون هم ه مارهایی را که به جان مردمان
افتادهانــد ،باطــل و روزگار را خوش کند.
ایــن انتظار نامعقــول و ناممکن ،برآمده از
همه بنبســتهایی اســت کــه پیشروی
راههــای ممکن دیــده میشــود .راههای
معقول و ممکن به بنبســت ختم میشوند
چون همانگونه که گفته شــد تنازع منافع
باعث شده اســت که هر دستهای راه را بر
توفیق دســته دیگر ببنــدد و هیچ کدام از
راهها متضمن صالح عمومی نیســتند .حل
این ماجرا اما نه به اعجاز ،که به هم راســتا
شــدن دستههای صاحب قدرت و ثروت در
راستای منافع عمومی ممکن میشود.

عک
س
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درگذشت گوهرمراد در غربت

خانــم «ر -ن» بازیگــر تئاتر و ســینما،
صرف نظر از حضــور در چند برنامه نازل
تلویزیونــی و بــازی در یکی دو ســریال
بیخاصیت ،غنیمتی اســت در میان این
همه سلبریتی بیمایه .افکار و دیدگاههای
پویــا و مدرن و نگــرش ژرف و زیرالیهای
ایشــان بــه موقعیتها و شــخصیتهای
نمایشــی همواره مورد ستایش بوده است.
ســالها پیش با همدیگر همکاری موفقی
داشتیم در یکی از شرقیترین روستاهای
مرز ایران و افغانستان .در پی آن همکاری
اگرچــه زمانی کوتاه رفاقــت حرفهایمان
ادامه داشــت ،اما دیگر کار مشــترک با او
نداشتیم ،لذا سالها از مالقات هم بیبهره
و از هــم بیخبر بودیم .چند ســال قبل
در اثنــای اجرای یکــی از نمایشهایم در
تاالر وحــدت ،تصمیم گرفتــم او را برای

تماشا دعوت کنم .صفحه وی را در فضای
مجازی یافتم و پیام دعوت خود را ارســال
کردم .یک روز بعد پاســخ آمد که با کمال
میل دعوت را میپذیرد و پنجشــنبه شب
به تاالر خواهد آمد .یک شــب قبل از اجرا
برای رزرو بلیــت ،بار دیگر پیــام دادم و
تعداد نفرات همراه وی را پرســیدم .پاسخ
آمد ســه نفر و قرار شــد نیم ساعت قبل
از شــروع اجرا به گیشــه مراجعه کند .در
روز موعود ســه بلیت میهمان ویژه توسط
دستیارم تحویل گیشه شــد .ساعتی بعد
پشت صحنه به رتق و فتق امور قبل از اجرا
مشغول بودم که بر روی صفحهام از سوی
خانم «ر-ن» پیام آمد و ضمن تشکر اعالم
کرد بلیتها را از گیشه دریافت کرده است.
آن شــب طبقه همکف و ســه بالکن تاالر
وحدت مملو از تماشــاچی بود .وقتی اجرا
به اتمام رســید در میان تشویق حضار به
صحنه آمدم و ضمناینکه اجرای آن شب
را مطابق رســمی دیرین به خانم «ر-ن»
تقدیم کردم ،در خصوص ذهن و اندیشــه
و شخصیت مقبول وی چند کالمی سخن

جزئیاتسعدی

«ديکتــه و زاويه» و «آی بــا کاله!آی بیکاله» ،و
چندين نمايشنامه ديگری که نوشت ،وارد دنيای
تئاتر ايران شــد و نمايشــنامههای او هنوز هم از
بهترين نمايشــنامههايی هســتند کــه از لحاظ
ســاختار و گفت و گو به فارســی نوشته شدهاند.
این نویسنده متعهد در سال  ۱۳۴۶بههمراه جالل
آلاحمد برای مبارزه با سانســور به مالقات هویدا
میروند و طرحی ارائــه میکنند که به نتیجهای
نمیرسد ،ولی خود این حرکت چندی بعد منجر
به تشــکیل کانون نویســندگان ایران میشــود.
داســتاننویس و نمایشــنامهنویس پر کار و فعال
کشــورمان بعد از انقالب به پاریس مهاجرت کرد
و در دوم آذر  ۱۳۶۴از دنیــا رفــت و همانجا در
قبرســتان مشهور «پرالشز» که هدایت هم در آن
مدفون است ،به خاک سپرده شد.

محدودیتهای کرونایی با تصمیم ستاد ملی کرونا ،از اول آذرماه به مدت  ۲هفته در تهران اعمال میشود.

ایرنا

کسی را که پیری در آرد ز پای
چو دستش نگیری نخیزد ز جای
من آنم ز پای اندر افتاده پیر
خدایا به فضل خودم دست گیر
نگویم بزرگی و جاهم ببخش
فروماندگی و گناهم ببخش
تو بینا و ما خائف از یکدگر
که تو پردهپوشی و ما پرده در

مشق کلمات
پوزیتیویسم (:)Positivism
این کلمه را معموالً در فارســی به تحققگرایی يا
اثباتگرایی ترجمــه میکنند و دراصطالح بر هر
رهیافت ،نظریه یا نظام فلســفی اطالق میشــود
کــه مبتنی بر این دیدگاه اســت که چه در علوم
اجتماعی و چه در علوم طبیعی تجربههای حسی
و روش ریاضی و منطقی يگانه سرچشــمه تمامی
اطالعات معتبر اســت و هر نوع تالش شهودی و
دروننگر برای دستیابی به دانش را رد میکند.

درستبنویسیم
تبانی:
به معنــای «همدســتی پنهان (معمــوالً بر ضد
شــخص ثالث)» ،از ساختههای فارسیزبانان و در
لغت عرب نیامده اســت .اما چــون در متون یک
قــرن اخیر فراوان به کار رفته و در زبان مردم نیز
رایج شده است باید استعمال آن را جایز دانست.
(کســانی که از اســتعمال این کلمه پرهیز دارند
میتوانند به جای آن مواضعه بگویند).
منبع« :غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

یادداشت
تکیه بر قدمت تاریخ نسخ
در دیوان حافظ
امیراصالن شکوهی
شاعر

این نکته بســیار روشن اســت که هر چه تاریخ
نســخه دیوان حافظ کهنتر باشد امکان اصالت و
موزونیت آن نســبت به غزل حافظ بیشتر خواهد
بود .امــا در مورد اعتبار نســخههای کهن ،آقای
دکتر عیوضی در صفحــه  ۱۵کتاب «حافظ برتر
کدام است» مینویســند« :آقای ابتهاج بر اساس
مســتنداتی و آوردن این بیت و اینکه نمیتوان
گفت بهترین به طور یقین در نســخههای کهنتر
آمده اســت بیت زیر را انتخاب کردهاند»« .گشاد
کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است/خدا را یک
نفس بنشــین گره بگشا ز پبشانی ».صورت مزبور
(ضبط نســخه 827است) چهار نسخه دیگر یعنی
نســخههای821و 822و  823و  825بــا اندک
تفاوت بیــت را بهصورت زیــر آوردهاند« :امید از
بخت میدارم که بگشاید کمربندش/
خدا راای فلک با من گره بگشــا ز پیشــانی».
و افزودهاند که چه باید کرد اصل اقدم ن ُســخ یا
اکثر نســخ را بپذیریم و همین صورت را (ضبط
چهار نســخه) که بســیار نازل به نظر میآید به
جای صورت زیبا و ارجمند(ضبط نســخه )827
بگذاریــم که هر جــزء آن ُمهر و نشــان حافظ
دارد -مقدمــه ص )22-من نســبت به این نظر
آقای دکتر (با اندک تفاوتی) توضیحی نوشــتهام
که اگر توفیقی پیش آید تقدیم عزیزان خواننده
خواهم داشت.
این گونه اختالفها که یکی دو نسخه بر چندین
نســخه امتیاز دارند تنها بــه همین یک مورد که
آقــای ابتهــاج به عنــوان شــاهد آوردهاند ختم
نمیشود.
ای بسا نسخی که از نظر تاریخی ممکن است از
نسخههای دیگر نسبت به زمان حافظ دورتر باشد،
اما از لحــاظ محتوی و مفهوم اصیلتر و معتبرتر؛
بنابراین در یک چنین موقعیتی معیار ســنجش
ذوق ،حافظه ،آشــنایی با کد زبان حافظ ،آگاهی
از پیچ و تابهای کالمی خواجه ،ا ِشــراف به آیات
قرآنــی و روایات و احادیث و تاریخ و اســاطیر و
مواردی از این دســت ،و اینجاســت که به اصالح
شــما راست میشــود؛ (نظم هر گوهر ناسفته که
حافظ را بود) محک و میزان آشنایی با زبان حافظ
و تفکــر و جایگاه او در اینجا جلــوه خواهد کرد
که پشــتوانه همه اینها خودبــاوری برای ورود به
میدان است.
به راستی که دل شیر میخواهد و سری پرشور.
تکیه بر اقدم یا اکثر نسخ اگر تنها دلیل و مستند
صورت انتخابــی هر محققــی در تصحیح دیوان
حافظ باشــد راه به جایی نمیبــرد که این اندازه
تکیه بر امتیــاز وجهی بر وجه دیگری از ضبط به
دلیل تقدم نســخ مورد استفاده و اصرار بر برتری
و صحت آن و همچنین ضبط اکثریت نســخ و تن
دادن به نســخهای که مایه دانش کاتب آن بر ما
مسلّم نشده هیچ جای باور و قبول ندارد.
ضمــناینکه اگر ما آن قدر تســلیم اکثریت و
تقدم ن َُسخ هستیم دیگر انتخاب ما محملی ندارد.
اگر قرار باشــد نسخ متعددی را کنار هم بگذاریم،
تنها تاریخ تقدم نســخهای بر سایر نسخ نمیتواند
مالک انتخابی احسن و اصلح باشد که در اینگونه
موارد زبان رند شــیراز همان زبانی اســت که در
محاورات عمومی مردم با آن گفتوگو میکنند.
اما وقتی حافظ از آن کلمات اســتفاده میکند
از آنها معجونی میســازد که هر ناباور بیذوقی را
دگرگــون میکند .خواجه خودش هم فهمیده که
گفته«:ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ/به قرآنی که
اندر سینه داری».

