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سندی نویافته برای شناسایی سرایندهی قصيدهی «امالکواعب»
رحمان قربانی



دانشگاه اصفهان
چکيده
در زبان فارسی اشعار زیادي وجود دارند که سرایندهي اصلی آنها هنوز مشخص نشده
است .یکی از این موارد ،قصیدهي مشهوري با مطلع «سالم علی دار امالکواعب /بتان
سیهچشم عنبرذوایب» است .تاکنون پژوهشهایی دربارهي سرایندهي این شعر صورت
گرفته است و منوچهريدامغانی ،امیرمعزي ،برهانی ،حسنمتکلم کاشی و ابوالمعالی
نصراهللمنشی بهعنوان سرایندگان قصیدهي مذکور معرفی شدهاند .پژوهش حاضر با
بررسی استداللهاي بهکاررفته در مطالعههاي پیشین و با مراجعه به سندي جدید،
سیمکش سمرقندي را بهعنوان شاعر این قصیده معرفی میکند .استناد نویسنده به
نسخهي خطی مهم و ارزشمند «تذکرهالشعرا» مشهور به «جنگ  900مجلس» است.
برخالف شعراي قبلی ،شواهد امر صحت این ادعا و انتساب را تأیید میکنند .مطالب
این مقاله در دو بخش تنظیم شده است :ابتدا انتساب قصیده به منوچهري ،امیرمعزي،
برهانی و حسنمتکلم بررسی و رد میشود؛ سپس با تمرکز بر پژوهش سروري که اعتبار
و سندیت بیشتري دارد ،دالیل چهارگانهي او در انتساب چکامه به نصراهللمنشی به
چالش کشیده میشود .در پایان این بخش ،چهار دلیل دیگر براي ترجیح تعلق شعر به
سیمکش سمرقندي مطرح میشود.
 دانشآموختهي دکتري زبان و ادبیات فارسی rqorbani63@gmail.com
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واژههای کليدی :قصیدهي امالکواعب ،جنگ  900مجلس ،سیمکش سمرقندي ،نصراهللمنشی.

 .1مقدمه
در ادبیات فارسی آثار و اشعار زیادي هستند که سراینده یا صاحب قطعی آنها مشخص
نیستند و گاه ،همزمان یا با فاصلهي زمانی ،به چندین نفر نسبت داده شدهاند .علت این
انتسابها در دسترسنبودن منابع معتبر قدیم یا اشتباه کاتبان و تذکرهنویسان بوده است
که بدون تحقیق ،براساس حدسیات یا اقتباس از منابع و راویان کماطالع و نامعتبر ،چنین
سهوهایی را مرتکب میشدند .همچنین ،گاهی تشابه سبکی شاعران همدوره ،آیندگان را
در تشخیص اشعار ایشان دچار اشتباه کرده و درنتیجه ابیات یکی را در دیوان دیگري
ی این دست سرودهها ،دستیابی به
ثبت میکردند .یگانهراه مطمئن براي تشخیص شاعران اصل ِ
دستنویسهاي معتبر قدیم است .خوشبختانه در این سالها امکان دستیابی به بسیاري از نسخ
خطی میسر شده و از این راه ،بسیاري از مسائل مبهم تاریخ ادبیات روشن گشته است.
موضوع مقالهي حاضر ،شناسایی شاعر حقیقی یکی از چکامههاي مشهور در زبان
فارسی با مطلع «سالمٌ علی دار امالکواعب /بتان سیهچشم عنبرذوایب» است که براي
اختصار ،نام کوتاه »ام الکواعب» را براي آن در نظر گرفته شده است .در منابع قدیم و
پژوهشهاي معاصر تاکنون چند تن بهعنوان سرایندهي این چکامه مطرح شدهاند که
عبارتند از :برهانی ،امیرمعزي ،منوچهري ،حسنمتکلم و نصراهللمنشی .دربارهي انتساب
چکامه به سه شاع ِر نخست باید گفت که چون دستنویس و متن کهنی وجود ندارد که
سند این انتساب باشد ،نمیتوان آنها را شاعر امالکواعب دانست .همچنین ،دورهي
زندگی حسنمتکلم و مشخصات سبکشناسیک شعر او هیچ تناسبی با ساختار و محتواي
چکامه ندارد .محتملترین گزینه ،نصراهللمنشی است که امید سروري ،بر پایهي متن
ارزشمند سفینه ترمذ که خود به تصحیح و چاپ آن همت گماشته ،با ذکر دالیلی درخور
تأمل ،انتساب قصیده مذکور به این ادیب مشهور را مطرح کرده است.
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نویسندهي این سطور با مطالعهي اتفاقی منبع بسیار ارزشمند «جُنگ  900مجلس» که
از قضا آن هم متعلق به قرن هشتم است ،مشاهده کرد که جامع ناشناس جنگ ،این قصیده
را از شاعري به نام سیمکش سمرقندي میداند .این اشاره انگیزهي جستوجوهاي بیشتر
نویسنده شد که حاصل آن در قالب پژوهش حاضر عرضه میشود.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
در متون قدیم ،نخستینبار بدر جاجرمی در مونساالحرار این قصیده را به حسنمتکلم
نسبت میدهد .تقیالدینکاشی در خالصهاالشعار نیز همین مطلب را تکرار میکند .سپس
رضاقلیخانهدایت در مجمعالفصحا حسنمتکلم را شاعر چکامه معرفی میکند؛ اما بعدها
در دیوانی که از منوچهري ترتیب میدهد ،از نظرش عدول کرده ،شعر را از آنِ این شاعر
مشهور دامغانی میداند .از معاصران ،محمدمعین دو مقاله دربارهي این موضوع مینویسد.
به نظر وي در مقالهي «بحث دربارهي یک قصیده و گوینده آن»( ،)1322امیرمعزي شاعر
این قصیده است؛ اما بعدها نظر جدیدي را ارائه میدهد و در مقالهي «برهانی و قصیدهي
او» ( ،)1327پدر امیرمعزي یعنی برهانی نیشابوري را سرایندهي امالکواعب معرفی میکند.

امید سروري در مقالهي «قصیدهاي از ابوالمعالی نصراهللمنشی»( )1393با استناد به سفینهي
ترمذ ،قصیده را حاصل طبع نصراهللمنشی ،ادیب معروف و گزارشکنندهي کلیلهودمنه به
فارسی ،در نظر میگیرد .افزون بر موارد فوق ،در دیوان البسه شعر یادشده ،سرودهي
شاعري با نام «سیدحسن ترمذي»(قاريیزدي )27 :1359،دانسته شده است.
در تحقیق حاضر با استناد به جنگ مهم  900مجلس شوراي اسالمی که هنوز به زیور
طبع آراسته نشده است ،یک شاعر قدیم و نسبت ًا ناشناخته به نام سیمکش سمرقندي
بهعنوان شاعر چکامهي امالکواعب مطرح میشود .قراین موجود در قصیده و دورهي
حیات این شاعر ،سخن گردآورندهي این مجموعه را تأیید میکند.
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 .2.1روش پژوهش
این پژوهش از نوع اسنادي و کتابخانهاي است و با رویکرد توصیفی -تحلیلی سامان
یافته است .پایهي پژوهش براساس سندي جدید دربارهي شاعر قصیده امالکواعب است.
این مقاله ابتدا آراي دیگران دربارهي سرایندهي این قصیده را در حد اختصار و تا حد
ممکن با پرهیز از تکرار مطالب گذشته و البته گاه با دالیل تازه ،بررسی و ردّ میکند.
سپس بر مستندات سروري که مقالهاش به خاطر برخورداري از پشتوانهي یک جنگ
قدیمی و ارائه دالیل بهتر ،در خور تأملِ بیشتر است ،متمرکز میشود .دراینراستا مستندات
چهارگانهي ایشان بررسی میشود .عالوهبر دالیل سروري ،موارد دیگري که ارجحیت
ادعاي جنگ مجلس را ثابت میکند نیز در ادامه ذکر میشود.
 .2معرفی جنگ 900
در میان دستنویسهاي کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی ،نسخهاي به نامِ ثبتشدهي
«سفینهي شعرا» یا «تذکرهالشعرا» قرار دارد که چون در سیستم شمارهگذاري آن کتابخانه،
رقم  900به این سند اختصاص یافته ،به «جنگ  »900مشهور شده است .البته عنوانهاي
«سفینهي شعرا» و «تذکرهالشعرا» را فهرستنگار بر روي اثر نهاده و در متن نامی براي اثر
انتخاب نشده است .این دستنویس با خط نسخ و در  278برگ کتابت شده است .کاغذ
آن از نوع سمرقندي است و جلد تیماجی دارد .گردآورنده و کاتب آن مشخص نیست و
برگ نخستین نسخه افتاده است .این جنگ مقدمهاي به نثر دارد .سپس شعر  41شاعر با
اختصاص سرلوح به هریک و درج نام آنها در میان ترنج آمده است .پس از درج اشعاري
از این شاعران ،از صفحه  448تا پایان متن ،اشعار متفرقه و عمدت ًا کوتاهی از شعراي یادشده
و گاهی غیر از اینها(که شامل شاعران ناشناخته هم میشود) آمده است .وجود فهلویات و
نیریزیات و رباعیاتی از خیام از دیگر نکتههاي درخور توجه دربارهي این متن است.
فهرست نویسی که مشخصات این اثر را شرح کرده ،معتقد است که جنگ  900به
اوائل سدهي هشتم تعلق دارد (سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس ،صفحهي معرفی
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مشخصات سفینهي شعرا) .محیططباطبایی در یافتن اشعاري از همام تبریزي ،به این
مجموعه اشاره میکند و اعتقاد دارد این جنگ بین سالهاي  714تا  750و درواقع پیش
از مونساالحرار بدر جاجرمی فراهم شده است(.رک.محیططباطبایی)7 :1317،
پژهشگري دیگر ،در اهمیت این مجموعه ،آن را «از نفایس خطی کتابخانهي مجلس»
میداند( .رک.میرافضلی )11 :1382،قزوینی و فروغی براي تصحیح و چاپ رباعیات خیام،
به این جنگ رجوع کرده و چندین رباعی خیام را در این جنگ یافتهاند .ادیب طوسی نیز
هنگام گردآوري «فهلویات لري» باباطاهر ،بعضی از ضبطهاي این دستنویس را بر نسخهي
خطی  654قونیه که قدیمتر است ،ترجیح میدهد( .رک.طوسی )2 -1 :1337،در یک فقرهي
دیگر ،پژوهشگران با تحقیق در جنگ  ،900تعدادي بیت جدید از امیرمعزي ،انوري ،مجیر
بیلقانی و سعدي را در این مجموعه یافتهاند( .رک.شریفیصحی و خاتمیپور-45 :1392،
 1)60همهي این پژوهشها از اهمیت و غناي این مجموعه حکایت میکند.
گردآورندهي جنگ  900مجلس مانند بسیاري از فراهمآورندگان جنگهاي کهن که
اطالعی دربارهي شاعران نمینوشتند ،دربارهي فرد مورد نظر ما و دیگر سرایندگان این
مجموعه ،صرف ًا به ذکر نام شاعر بر باالي ابیات او بسنده کرده است .در صفحههاي  448و
 449این جنگ قصیدهي امالکواعب کتابت شده و بر باالي آن نام شاعر «کمالالدین سیمکش
سمرقندي» درج شده است .بحث اصلی این مقاله دربارهي این قصیده و شاعر آن است.
 .3سيمکش سمرقندی کيست؟
دانسته هاي ما از این شاعر متقدم بسیار اندک است .تاکنون شعري از او یافت نشده و
منابع قدیم و متأخر ،جز در دو مورد ،هیچ اطالعی از او به دست ندادهاند .قدیمترین
یادکرد از این شاعر سمرقندي به تذکرهالشعراي دولتشاه مربوط میشود .او در معرفی
قطران 2مینویسد« :از جمله استادان شعر است و انوري شاگرد او بوده و ترمذي است...
و رشیدي سمرقندي و روحی و لوایجی و شمس سيمکش و عدنانی و پسر خمخانه و
اکثر شعراي بلخ و ماوراءالنهر شاگردان قطران بودهاند(».دولتشاه)67 :1318،
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پس از دولتشاه و با فاصلهي زمانی بسیار ،هدایت در مجمعالفصحا مطالب دولتشاه
دربارهي قطران را رد میکند .او مینویسد« :بعضی حکیم مذکور [قطران] را از اهل ترمذ
دانستهاند ،به دلیل اینکه شعراي ماوراءالنهر همگی از شاگردان او بودهاند .چنانکه گفتهاند
که حکیم انوري ابیوردي و رشیدي سمرقندي و روحی و شمسالدین و غیرهم از شعرا
شاگردي او کردهاند و خطا کردهاند(».هدایت،1382،ج )1165 :2رضاقلیخان رابطهي
استاد و شاگرديِ یادشده در تذکرهالشعرا را بدین شکل اصالح میکند« :حکیم المعی با
شعراي عهد خود برهانی و سوزنی سمرقندي و جمالی مهریجردي ...و عمعق بخاري
مناظره و مشاعره داشته و اکثر شعراي بلخ در وقتی که حکیم ابوالحسن المعی در بخارا
میزیسته ،مانند رشیدي و روحی سمرقندي و [و]لوالجی و شمسسيمکش و عدنانی -
به استادي و تقدم وي اقرار کردهاند( ».همان،ج)1774 :3
بنابر جست وجوي نگارنده ،این دو مطلب تمامِ آن چیزي است که دربارهي شمس-
سیم کش در تاریخ ادبیات ایران آمده است .حتی محمد عوفی که فصلی مشبع دربارهي
شعراي آلسلجوق و ظرایف ایشان نوشته و اسامی بسیاري از شعرا را به همراه اشعارشان
آورده ،از سیمکش سمرقندي نام نبرده است.
دربارهي واژهي «سیمکش» باید گفت این واژه در زبان فارسی چند تلفظ و معنا دارد.
سیمکَشی یا سیمگري از مشاغل قدیم ایران و زیرمجموعهي زرگري بوده است .سیمکش
درواقع ،به زرگري اطالق میشد که نقره را براي مصارف زینتی به صورت تارهاي بسیار
نازک درمیآورد (رک.صدريافشار :1394 ،ذیل «سیمکش»)؛ یا به کسی گفته میشد که
تارهاي طال و نقره را میساخت .از این تارها در ساخت گالبتون و گلهاي زینتی استفاده
میشد .بعدها این لغت معناي مجازي یافت و به ظالمی اطالق شد که حق مردم را با زور یا
رندي تصاحب میکرد (رک.دهخدا ،ذیل «سیمکش») .دربارهي معناي دیگر این واژه در زبان
فارسی باید افزود که دهخدا دو ضبط دیگر از این کلمه با کاف مضموم و مفتوح را نیز آورده
و براي «سیمکُش» معانی سخاوتمند و مُسرِف و براي «سیمکِش» معناي دزد و غارتگر را
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ضبط کرده است(رک.دهخدا :ذیل «سیمکش») .همچنین صاحب برهان قاطع معناي خسیس
را براي ضبط «سیمکَش» برشمرده است(رک.محمدحسین خلف تبریزي :ذیل «سیمکش»).
اعتقاد نویسنده این است که دربارهي این شاعر ،به احتمال زیاد ،ضبط سیمکَش مرجح
است و داللت بر نسبت شغلی شاعر دارد .چند علت براي این ترجیح متصور است:
نخست این که خساست ،ستمگري و دزدي جزء صفات ناپسند هستند و کمی غریب
مینماید که شاعر بدین اوصاف نامبردار شود 3.دوم گرچه سخاوت حسنهاي بسیار
ارزش مند بوده و است ،اما سخاوتمندي از شاعر مداحی که در چکامهاش صراحتاً طلب
صله میکند ،دور از ذهن مینماید .مهمتر از دو نکتهي قبل ،اینکه «سیمکش»ي شاید
تخلص شاعرانه یا لقب عمومی فرد باشد .انتخاب تخلص از میان شغل افراد یکی از
رایجترین صورتهاي گزینش تخلص براي شاعران متقدم ادبیات فارسی (رک.
شفیعیکدکنی )54 :1382 ،یا براي لقب عمومی(رک.راشدمحصل )91 -90 :1386،بوده
است؛ بنابراین تداول این دو سنت در بحث لقبگذاري ،نویسنده را بدین نکته رهنمون
میکند که سیمکشی به معناي شغلی آن را محتملتر از گزینههاي دیگر براي سیمکش
سمرقندي بداند.

4

دربارهي اینکه شاعر مورد نظر اهل سمرقند است(ضبط جنگ  900و ادعاي راقم این
سطور) ،در دو منبع مطلبی وجود ندارد؛ اما نگاهی به زادگاه شعراي مذکور در قول
دولتشاه مؤید این مطلب است .انوري (خراسان) روحی(ولوالج= شمال افغانستان و حوالی
بلخ) هر دو در نواحی نزدیک به هم در شمال شرق ایران متولد شدند .مهمتر اینکه
دولتشاه در ادامه ،براي نامنبردن از فهرست بقیهي شاعران مورد نظر خود عبارت «اکثر
شعراي بلخ و ماوراءالنهر» را بهکارمیبرد .سمرقند هم از بالد ماوراءالنهر بوده و اکنون نیز
مرکز ایالتی به همین نام در ازبکستان است .پس طبیعی است که ضبط منبع کهن و
ارزشمند جنگ  900را موثق فرض کنیم و سیمکش را شاعري سمرقندي بدانیم.
دربارهي نام او ،دو ضبط متفاوت دیده میشود .دولتشاه «شمس» را به عنوان نام شاعر
ثبت کرده است .هدایت یکبار به همین شکل و بار دوم به صورت «شمسالدین» آورده

بررسی بنمایهی گناه-رستگاری در قالب روایتهای عشق نامادری ...ـــــــــــــــــــــ 157

است .البته حذف «الدین» از اسامی و القاب به قصد خالصهسازي امري رایج در قدیم
بوده و مثالً کمالالدیناسماعیل به کمالاسماعیل مشهور بوده و هست؛ بنابراین شمس و
شمسالدین دو شکل کامل و مخفف از یک اسم هستند .اما در جنگ  900لقب
«کمالالدین» آمده و گردآورندهي ناشناس این مجموعه« ،کمالالدین سیمکش سمرقندي»
را ضبط کرده است.
با توجه به نوع قصیده و ساختار و محتواي آن ،ممدوح آن (بعدها مفصالً دربارهي
این موارد بحث میشود) ،سمرقنديبودن شاعر و نیز قدمت مجموعه(که شعراي پیش از
سدهي هشتم را شامل میشود) راقم این سطور اعتقاد راسخ دارد که این کمالالدین
سیمکش ،همان شمسالدین سیمکش است .اما در اینکه کدام شکل ارجح است ،جد ًا
تردید دارد .ولی براساس قاعدهي مشهورِ «ضبط اقدم اصحّ است» ،تا دسترسی به منبعی
جدید و معتبر ،کمالالدین را میپذیرد؛ بهویژه آنکه اطالعات دولتشاه در بسیاري از موارد
نامطمئن مینماید(براي نمونه رک.بهار )191 -186 :1349،و نیز اینکه مجمعالفصحا در
مقایسه با جنگ  900بسیار جدید است و قاعدتاً اعتبار و اهمیت کمتري دارد .همچنین،
هدایت مطالبش را با عنایت به عبارات دولتشاه نوشته است و سستی سندیت مطالب
تذکرهالشعرا دربارهي این بخش از مجمعالفصحا نیز صدق میکند .بههرحال ،این هم
فایدهاي است که میتواند بر جنگ مجلس مترتب باشد که عالوهبر شناساندن شاعر
حقیقی قصیده ،نام صحیح شاعر آن را به ما نشان میدهد.

5

 .4بررسی انتسابهای پيشين
سروري در مقالهاش دالیلی را براي رد انتساب قصیدهي امالکواعب به منوچهري ،حسن-
متکلم ،امیرمعزي و برهانی ذکر میکند .در ادامه ،ضمن بررسی دوباره و البته خالصهوا ِر این
انتسابها و افزودن موارد جدید ،تحقیق سروري نیز بهدقت نقد و بررسی خواهد شد.
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الف) منوچهری

اولین کسی که این چکامه را به منوچهري نسبت میدهد ،رضاقلیخانهدایت است .البته
وي نخست در مجمعالفصحا امالکواعب را سرودهي حسنمتکلم میداند ،اما بعدها در
دیوانی که از منوچهري فراهم میآورد 6،این چکامه را به شاعر معروف دامغانی نسبت
حّح یادشده
میدهد .این قصیده در چاپ دبیرسیاقی از دیوان منوچهري وجود ندارد .مص ِ
معتقد است که در بعضی نسخ خطی و کتب چاپی اشعاري به منوچهري نسبت داده
میشود که مسلماً از او نیست و این قصیده هم از آن شمار است (رک .منوچهري
دامغانی .)232 :1363،همینطور در تصحیح جدیدي که بهتازگی از این دیوان توسط
سعید شیري انجام گرفته است ،این چکامه دیده نمیشود .اما برات زنجانی در تصحیح
خود از دیوان منوچهري ،امالکواعب را از اشعار مسلم منوچهري میپندارد و در متن
مصحَّح خویش قرار میدهد( .رک.منوچهريدامغانی )15 -13 :1387،او توضیح نسبت ًا
مفصلی در صحت انتساب قصیده به منوچهري میدهد و نیز فرد دیگري را ممدوح شاعر
میداند(.همان :ط -غ)
دربارهي نسبتدادن این قصیده به منوچهري ،چنانکه سروري پیشتر متذکر شده
(رک .سروري ،)117 :1393،دیوان منوچهري نسخهي قدیم ندارد و قدمت کهنترین
نسخ اشعارش به سدهي یازدهم میرسد .نسخ مورد استفادهي زنجانی نیز اینگونه هستند.
آشنایان سخن میدانند که دستنویسهاي این دوران در مقایسه با نسخ قدیمتر اعتبار بسیار
کمتري دارند .یکی از نشانههاي بیاعتبار این انتساب ،ذکر واژهي «آلسامان» به جاي
«آلساسان» است که خود باعث سرگردانی و گمراهی در روند تحقیقات معین(دربارهي

امیرمعزي و برهانی) و زنجانی شده است .در خالصهاالشعار ،سفینهيترمذ و جنگ 900
«آلساسان» ضبط شده است و دیوان منوچهري و بعضی نسخ متأخر مونساالحرار
«آلسامان» قید کردهاند .اجماع نسخ قدیم بر این ضبط ،بیانگر صحت آن است.
مهم ترین عاملی که سبب این انتساب شده ،توغل منوچهري در شعر عرب و تقلید
وي از ساختار آن چکامههاي عرب و بهویژه دورهي جاهلیت است(.رک.شمیسا:1382،
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 )148ظاهراً علت آنکه ادبا و کاتبان ادوار بعدي این قصیده را به منوچهري نسبت دادند،
همین بوده است .آنها توجه نداشتند که این نوع قصیدهگویی در دورهاي از تاریخ ادبیات
ض تشخص منوچهري در این شیوهي چکامهسرایی ،نمیتوان از
ایران رواج داشت و به فر ِ
این موضوع غفلت کرد که ممکن است شاعر دیگري از آن روزگار نیز چنین شعري بسراید.
ب) اميرمعزی

معین به چهار دلیل امالکواعب را به امیرمعزي نسبت میدهد .1 :امیرمعزي یگانهشاعري
است که ممدوح نامبرده در قصیده(کمالالدوله بورضا) را ستایش کرده است؛  .2اوصاف
و ستایشهاي بهکاررفته در این قصیده با سه قصیدهي دیگر دیوان معزي که به این ممدوح
اختصاص دارد 7،یکسان است؛  .3در این قصیده ،شاعر از «سه مدح» یاد میکند که احتما ًال
همان سه قصیدهي سابقالذکر است؛  .4سبک و ساختار این شعر که تقلید از قصاید عرب
است ،با سبک قصیدهگویی معزي تناسب دارد(.رک.معین)399 -397 :1327،
مهم ترین اشکال نظر معین آن است که این قصیده در هیچ منبع قدیم و جدید به نام
معزي ثبت نشده است .در دو چاپ موجود از این دیوان(اقبالآشتیانی و هیري) ،این
قصیده وجود ندارد .همچنین ،در هیچ منبع قدیم و جدید چنین موضوعی دیده نمیشود.
استدالل معین صرفاً بر پایهي حدسیات صورت گرفته است .این احتمال کامالً منطقی
است که معاصران معزي نیز از این سبک و ساختار شعرگویی و ستایش همین ممدوح با
همین مضامین برخوردار باشند« .سه مدح» هم چیزي را براي معزي ثابت نمیکند .سستی
این دالیل موجب شد که معین به شاعر دیگري رجوع کند.
ج) برهانی

محمد معین در تحقیق دومش ،از سخن قبلی خویش عدول کرد و برهانی ،پدرِ امیرمعزي
را شاعر این قصیده دانست .عبدالملک برهانی نیشابوري پدر امیرالشعراي دربار سلجوقی
بود .دالیل معین دربارهي انتساب قصیده امالکواعب به برهانی نااستوارتر از مقالهي
نخست اوست .نبود یک سند ،همچنان بزرگترین ضعف پژوهش وي محسوب میشود.
به اعتقاد وي ،امیرمعزي در مدحی که از کمالالدوله بورضا در شعرش میکند ،اذعان
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میدارد که عالوه بر خودش ،پدرش نیز از این ممدوح متنعم بوده است .سپس نتیجه
میگیرد که «با تبع دواوین گویندگان قرن پنجم ،نیک آشکار است که دو تن از مشاهیر
شاعران آن دوره هر دو مداح کمالالدولهي مزبور بودهاند :نخست امیرالشعرا عبدالملک
برهانی ،دوم امیرالشعرا محمد معزي پسر او(».معین )11 :1327،حال ،چون سبک شاعري
پدر و پسر به هم بسیار نزدیک است و چون در نسخ خطیِ مورد استفادهي اقبالآشتیانی
براي تصحیح دیوان امیرمعزي ،قصیدهي مزبور موجود نیست ،پس میتوان این قصیده را
به برهانی منتسب دانست(.همان)16:
محمد معین در اینجا برهانی و پسرش را تنها شاعران آن دوره تصور کرده است و
چون امالکواعب را از معزي نمیداند ،نتیجه میگیرد که تنها برهانی میتواند سرایندهي
ي و مفاهیم و مضامین
آن باشد .وي از مفهوم «سبک دوره» که شامل ویژگیهاي شاعر ِ
مشترک در یک بازه زمانی است و نیز از حضور تعداد زیادي از شاعران در دربار سلجوقی
که ممکن است چندین نفر از آنها به مدح یک ممدوح بپردازند ،غفلت کرده است.
د) حسنمتکلم

حسنمتکلم شاعر برجسته و صوفی سدهي هشتم است .او در نیشابور متولد شد؛ ولی در
هرات تحصیل کرد و در همان شهر به خدمت شاهان آلکرت درآمد و مداح آن دربار
شد .مؤلفان مونساالحرار(جاجرمی،1350،ج )673 :2و خالصهاالشعار(به نقل سروري،
 )118 :1393این قصیده را از حسن متکلم دانستهاند .رضاقلیخانهدایت (شاید تحت
تأثیر این منابع) نیز ابتدا این انتساب را پذیرفت ولی بعد ًا نظرش را تغییر داد و منوچهري
را شاعر امالکواعب فرض کرد.
مهمترین دلیل در رد انتساب امالکواعب به حسنمتکلم ،دورهي حیات شاعر است.
ال به سیاق قصاید عرب جاهلی سروده شده و کامالً از آن
ما می دانیم که این قصیده کام ً
شیوه متابعت می کند .منظور از «سیاق قصاید عرب جاهلی» ،ساختار شعر و محتواي
مندرج در ابیات است .در صحنهي آغازین قصاید عرب ،شاعر بر کنار خرابههاي اقامتگاه
معشوق ایستاده و به یاد ایام وصال نوحه سر میدهد .پس ،نهیب زمانه او را با خود
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ف
میآورد ،سوار بر شتر راهوار خود مینشیند و با رسم و اطالل وداع میکند .سپس ،به توصی ِ
کوتاه یا بلندي از شترش میپردازد و از توانمنديهاي خویش میگوید .سرانجام ،با ستایش
قبیلهاش یا ستایش ممدوح یا وصف طوفانی مهیب و ذکر مفاهیم حکیمانه شعر را به پایان
میرساند(.رک.دودپوتا )42 :1382،در امالکواعب این اجزا به دقت و ترتیب آمدهاند.
این نوع تقلید در آغاز شعرگویی فارسی در پس از اسالم یعنی در سدههاي چهارم و
پنجم هجري قمري رواج داشت و بعد از آن منسوخ شد .حتی اگر در قصاید ،یادکردي
از رسم و اطالل شده باشد ،دیگر آگاهیاي از ساختار دقیق قدیم وجود ندارد و آن
ساختار در متن شعر رعایت نمیشود؛ بهترین مثال ،چکامهاي از سلمان ساوجی است
(سقیاهلل لیلی کصُدغ الکواعب /بتان سیهچشم عنبرذوایب) که اتفاقاً شاعر در آن به
استقبال امالکواعب رفته است(.رک.ساوجی )402 -400 :1367،در این قصیده هیچیک

از اجزاي یادشده در قصیده عرب دیده نمیشود .افزون بر این ،ذبیحاهلل صفا در تاریخ
ادبیات خود به دالیل سبکشناسانه ،انتساب امالکواعب به حسنمتکلم را رد
میکند(.صفا،1369،ج )846 :3همچنین ،سروري با استناد به منابعی متقن ،بهصورت جدي
در صحت اشعار حسنمتکلم تردید میکند .وي با اشاره به چند متن قدیم ،حسن را «سیّد»
معرفی میکند که این موضوع در تضاد با گفتهي شاعر مبنیبر انتسابش به آلساسان است.
ی تعلق چکامهي امالکواعب به حسنمتکلم
(رک .سروري )119 :1393،همهي این دالیل ناف ِ
است.
در پایان این بحث باید مطلبی را از دیوان البسهي نظام محمود ،شاعر قرن نهم ،نقل
کرد .در بخش قصاید ،شاعر نقیضهاي بر این قصیده میسراید .بر باالي چکامهي او نوشته
شده است« :و له فی المدایح ،سیدحسن ترمدي گوید :سالمٌ علی دار امالکواعب /بتان
سیهچشم مشکینذوائب(».قاريیزدي )27 :1359،بنابر جستوجوهاي نگارنده ،در تاریخ
ادبیات ایران چنین شاعري یافت نشد .حدس میزنم که قاريیزدي(یا کاتب دیوانش) دو
سهو متوالی مرتکب شدهاند .نخست ،آنها هم مانند جاجرمی و تقیکاشی شعر را از آنِ
حسنمتکلم فرض کردند .با این تفاوت که دو مؤلفِ اخیرالذکر حسنمتکلم را بهدرستی
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نیشابوري دانستند و قاري اشتباهاً او را ترمدي تصور کرد .ثانیاً ،گمان میکنم که شاعر یا
کاتبِ دیوان ،با توجه به شباهت تقریبی کتابت «غزنوي» و «ترمذي» و البته سیّدبودن هر
دو ،حسنمتکلم را با سیدحسن غزنوي ،شاعر مشهور سدهي ششم ،خلط کردهاند .انتساب
شعر یکی از این دو «حَسَن» به دیگري سابقه دارد(.رک.سروري)119 :1393،
ه) نصراللمنشی

این انتساب به دلیل آنکه براساس متنی کهن و ارزشمند مطرح شده ،بسیار درخور تأمل
و از فرضیات پیشین جديتر است .سروري در مقالهي خود سندي ارزشمند را مبناي
تحقیق قرار میدهد .در سفینهيترمذ که تاریخ کتابت آن به قرن هشتم میرسد ،صراحت ًا
قید شده که قصیدهي امالکواعب از سرودههاي ابوالمعالی نصراهللمنشی است .البته باید
متذکر شد که سروري نخستین کسی نیست که تعلق امالکواعب به نصراهللمنشی براساس
سفینهيترمذ را مطرح میکند .سالها پیش محمد معین ضمنِ تعلیقاتش بر چهارمقاله و
هنگام بحث دربارهي این چکامه ،مینویسد که عکسی را که سعید نفیسی از دستنوشت
سفینهيترمذ(همین نسخه مورد استفاده سروري) برداشته ،دیده است .در آنجا این قصیده
به نام نصراهللمنشی ضبط شده است(.رک.نظامیعروضی)411 :1388،
دالیل سروري براي صحت انتساب امالکواعب به نصراهللمنشی چهار مورد است.1 :
یک منبع نسبتاً معتبر از سدهي هشتم نصراهللمنشی را صاحب این قصیده دانسته است؛
«.2سبک ادبی این قصیده به سبک نثر فنی و مصنوعنصراهلل منشی بسیار نزدیک است»؛
 .3نصراهلل منشی اصالت شیرازي دارد و خاندانش از شیراز هستند .فارس هم پایگاه
ساسانیان بوده و این مطلب با مصراع «منم از نژاد بزرگان ساسان» تناسب دارد؛  .4ممدوح
قصیده ،کمالالدوله بورضا ،ممکن است غیر از آن کسی باشد که معین و اقبالآشتیانی
گفتهاند( .رک.سروري)120 -119 :1393،
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 .5قصيدهی امالکواعب سرودهی سيمکش سمرقندی است
اکنون یک دستنویس دیگر از قرن هشتم و با همان ارزش وجود دارد که شعر مورد بحث
را به «کمالالدین سیمکش سمرقندي» نسبت میدهد .حال ،با این تناقض و دوگانگی چه
باید کرد؟ سخن سفینهيترمذ درست است یا جنگ  900مجلس؟ در این بخش و براي
ترجیح سیمکش سمرقندي بر نصراهللمنشی چند علت ذکر میشود .مطالب این قسمت
در دو بخش کلی قرار میگیرد :نخست ،دالیل سروري نقد میگردد .این نقد مجموعاً به
معناي رد آراي سروري و اثبات سخن نویسنده این سطور است؛ دوم ،چند علت دیگر
در تقویت تعلق امالکواعب به سیمکش سمرقندي آورده میشود.

الف) قدمت نسخه؛ اگر سفینهيترمذ اثري کهن و باارزش از قرن هشتم است ،جنگ 900
هم سندي ارزشمند و معتبر از همین سده میباشد که قدمت نسخه و اشتمال آن بر اشعار
شعراي قدیم که بعضاً ناشناخته هستند و نیز ضبط صحیح کلمات در بسیاري از موارد،
آن را تبدیل به سندي گرانبها و موثق کرده است(دربارهي اهمیت نسخه رک.بخش معرفی
نسخه از همین مقاله).
ب) تشابه سبکی نثر مصنوع منشی با بيان مصنوع قصيده؛ این سخن سروري پذیرفتنی
نیست؛ زیرا او ًال با این فرض مطرح شده که نصراهللمنشی مسلماً شاعر این قصیده است.
اگر فرد دیگري را بهعنوان شاعر بپذیریم ،طرح این فرض محلی از اعراب نخواهد داشت؛
دوم ،به فرض پذیرش انتساب قصیده به نصراهللمنشی ،سخن سروري قاعدهاي عام و
مطلق بهشمارنمیآید .در تاریخ ادبیات فارسی ،شاعران زیادي وجود دارند که در آثارشان
دو سبک متفاوت و گاه متضاد دیده میشود .فیالمثل خاقانی در اکثر قصایدش معانی را
بسیار پیچانده و اطالعاتی از انواع علوم و دانش را با بیانی سرشار از آرایههاي ادبی
عرضه کرده اما در غزلیات و مرثیههایش بیتهایی ساده و روان سروده است؛ سوم ،اگر
سخن دولتشاه را بپذیریم که شمس از شاگردان قطران بوده ،باید یادآور شد که «توانایی
طبع او [قطران] را قصاید مصنوع وي که در دیوانش موجود است و بعضی از آنها نزد
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ادبا اهمیت و شهرت داشت ،ثابت میکند(».فروزانفر478 :1387،؛ رک.صفا،1369،ج:2
 )423پس به حکم استاد و شاگردي ،سبک قصیدهگوییِ مصنوع و متکلفانهي قطران باید
با استقبال شاگردان وي ازجمله سیمکش مواجه شود؛ چهارم ،از اینکه نصراهللمنشی نثر
مصنوع و متکلف مینوشت ،لزوماً چنین مستفاد نمیشود که نظم او هم مصنوع و متکلف
باشد .مؤید این موضوع ،سه رباعیاي است که عوفی در ذکر نصراهللمنشی آورده
(رک.عوفی )93 :1324،و سروري نیز به آنها متذکر میشود .این رباعیها هیچ رنگی از
تصنع و تکلف ندارند و ساده و بیتکلف و حکیمانه هستند.
ج) اصالت شيرازی و افتخار به آلساسان؛ سروري با استناد به دستورالوزراي خواندمیر،
هفتاقلیم رازي و فارسنامه ناصري ،با اطمینان از شیرازيبودن نصراهللمنشی سخن

میراند .شیرازي بودنِ ابوالمعالی اساساً یک فرضِ مورد تردید است .مثالً صاحب تاریخ
وصاف نظر متفاوتی دارد و منشی را اصالت ًا اهل غزنه میداند(.رک.وصافالحضره1269،ق:
 )528سخن این مورخ به دو علت از اعتبار بیشتري برخوردار است :اول ،این کتاب دو

سه قرن پیشتر از منابع استفادهشدهي سروري نوشته شده است؛ دوم ،مؤلف تاریخ
وصاف خود شیرازي است و اگر نصراهللمنشی همشهري او میبود ،حبّ وطن،
وصافالحضره را وامیداشت که به اصالت شیرازي ابوالمعالی اشاره کند.
اگر شیرازيبودن نصراهللمنشی هم پذیرفته شود ،این پرسش مطرح میشود که چرا
این رویه(تفاوت نا ِم زادگاه و اقامتگاه) نباید براي فرد دیگري از جمله سیمکش سمرقندي
محتمل باشد؟ استبعادي وجود ندارد که سیمکش سمرقندي هم اصالتاً اهل شیراز یا از
ی
نسل آلساسان بوده اما بنا به دالیلی مانند پیوستن به دربار و برخورداري از امتیازات مال ِ
شاعري یا غیره به ماوراءالنهر رفته و در همانجا اقامت یافته و به «سمرقندي» مشهور
شده باشد .این که اطالعی در این زمینه در منابع نیست ،دال بر ردّ تعلق شاعر سمرقندي
به خاندان ساسانی نخواهد بود.
د) ممدوح قصيده؛ نکتهي اصلی که درواقع نطفهي نوشتن مقاله را شکل داد و دلیل
محکمی را براي ترجیح سیمکش بر نصراهللمنشی فراهم آورد ،ممدوح قصیده است.
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سروري چون در اینجا شاهدي براي اثبات ادعایش پیدا نکرد ،برخالف موارد قبلی که از
رویکرد ایجابی استفاده میکرد و به شواهد متنی استناد میجست ،استدالل را رها نمود
و با اتخاذ شیوهاي سلبی ،به این جمله بسنده کرد که «در مورد نام ممدوح مندرج در این
قصیده ،کمالالدوله بورضا ،امکان دارد شخص دیگري به جز آن کسی باشد که مرحوم
معین یافته است(».سروري)120 :1393،
البته گویا سروري مقدمهي زنجانی بر تصحیحش از دیوان منوچهري را ندیده یا به
دلیلی به آن نپرداخته است .زنجانی در تصحیح خود ،ممدوح قصیده را نه وزیر مشهو ِر
مذکور بلکه حاکم وقت اصفهان فرض کرده است« .این ابورضا :مؤیدالدین مظفربن
محمدبن احمدبن قاسم المکنی به ابیرضا المعروف به مستوفی و صاحب اصفهان و
ساکن آنجا بوده(او متولد  397و متوفی سال  498ه.ق بوده است)» (منوچهري دامغانی،
 : 1387غ) زنجانی اعتقاد دارد که منوچهري در ري بوده و در آنجا ابورضا را مدح کرده
و قصاید را به اصفهان فرستاده ،اما چون ممدوحش اسماعیلیمذهب بوده و اسماعیلیان
تعریفِ شعرا را خوش ندارند ،جوابی به منوچهري نداده و این قصیده متعاقب آن «سه
مدح» ارسال شده است(همان) .پیش تر گفته شد که چون زنجانی بناي بحث را بر نسخ
متأخر و کماعتبار گذاشته ،موضوع انتساب قصیده به منوچهري کامالً بیپایه است و
متعاقب ًا تمام مباحث فرعیِ او در این موضوع اعتبار علمی ندارد.
حال پرسش بزرگ اینجاست که این ممدوح کیست؟ هم تعداد درخور توجهی دیوان
از شاعران مداح حکومت غزنوي موجود است و هم در کتب متقدم و متأخر مطالب
زیادي دربارهي رجال و بزرگان این سلسله آمده است .نمیتوان بحث را در این نقطه رها
ساخت و به نوعی رأي مطلوب خویش را در مقابل دیدگان مخاطبان صحیح و بدون اشکال
جلوه داد و گفت که شاعر حتم ًا ابوالمعالی است ،اما چون نام ممدوحش را نیافتم ،پس ممکن
است که ممدوحش هر کسی به غیر از وزیر ملکشاه باشد .هم نصراهللمنشی فرد مشهوري به
حساب میآمده و هم محل اقامت او دارالملک حکومت غزنوي و در جوار پادشاه نامداري
همچون بهرامشاه بوده است .اینگونه نبوده که او در شهري دور از پایتخت به ستایش
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ممدوحی گمنام اشتغال داشته و به همین علت ،امروزه شناخت ممدوحش براي ما دور از
دسترس باشد؛ بگذریم از اینکه حتی نام بسیاري از رجال حکومت غزنوي که دور از پایتخت
میزیستهاند نیز در کتب تاریخی و ادبی مسطور است .اما پذیرش سیمکش سمرقندي این
ال بالمانع خواهد
ابهام را برطرف میکند و مدح او از کمالالدوله ابورضا ،وزیر ملکشاه ،کام ً
بود .لزومی ندارد که این رابطهي روشن(که پشتوانه مستند و کهن دارد) را نفی کنیم و سپس
احتمالی را مطرح کرده ،در آن براي خود ابهام ایجاد کنیم.
ه) تطابق سال سرایش قصيده با روزگار زندگی سيمکش؛ در این قسمت ابتدا به بررسی
دورهي اشتغال ممدوح قصیده در دربار ،سپس به تخمین سالهاي حیات شاعر پرداخته میشود.

ملکشاه بین سالهاي  465تا  485هجريقمري حکومت کرد .معلوم نیست که کمالالدوله
بورضا در چه سالی به وزارت منصوب شد؛ اما در  476به علت توطئه سیدالرؤسا(پسر و
نایب کمالالدوله که جایگاهی ممتاز در نزد ملکشاه داشت) ،مناصب حکومتی از آن
خاندان گرفته شد(رک.اقبالآشتیانی .)66 :1338،همچنین ،شاعر این قصیده ،ممدوحش
را در جایگاه یک رجل حکومتی ستایش میکند؛ پس میتوان نتیجه گرفت که تاریخ
سرایش قصیده باید بین سالهاي  465تا  476باشد.

9

از سال تولد و مرگ سیمکش اطالعی در دست نیست .اما مطالبی که دولتشاه و هدایت
بیان میکنند ،تا حدي میتواند راهگشا باشد .مرگ قطران را (465رک.صفا،1369،ج:2
)423یا پس از آن فرض کردهاند .فروزانفر معتقد است که قطران باید بعد از  485فوت
شده باشد(.رک.فروزانفر )485 :1387،المعی نیز «الاقل تا  460زنده بوده و پس از آن از
او خبر نداریم»(المعیجرجانی :2535،دوازده) حدس میزنیم که شاعر جرجانی تقریب ًا تا
یکدهه بعد زنده بوده است .قول هدایت دربارهي المعی و توجه به مدت حیات شاعران
حاضر در بلخ نیز چنین است که گویی المعی با شعراي مذکور تقریب ًا همسال بوده است.
گنجاندن نام شمس سیمکش در کنار شاعران معروف ماوراءالنهر بدین معناست که او در
نگاه دولتشاه و هدایت شاعري شناختهشده و مشهور تلقی میشده است .این شهرت ،بنا
بر سنت قدما ،معمو ًال به تجربهي کافی نیاز دارد .پس شمس در هنگام مقایسه با قطران
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و المعی قاعدتاً در دورهي میانسالی قرار داشته است .حال اگر فاصلهي سنی استاد و
شاگردي حداقل بیست تا سی سال تصور شود و نیز پذیرفته گردد که شاعر سمرقندي
به مرگ طبیعی و پس از طی یک عمر معمولی مرده است ،او باید در انتهاي سدهي پنجم
یا نهایت ًا تا دههي اول قرن ششم (سی سال پس از مرگ قطران) زنده بوده باشد .توجه به
کیفیت یادشده در رابطهي او با المعی مؤید این تخمین خواهد بود .سال تولد سیمکش
هم به شرط پذیرش موارد گفتهشده ،احتما ًال در دههي دوم یا سوم قرن پنجم بوده است.
با توجه به مطالب یادشده ،احتمال اینکه شمس سیمکش به مدح کمالالدوله پرداخته
باشد ،از لحاظ تاریخی کامالً منطقی و قابل وقوع است.
و) سيمکش سمرقندی و تبعيت از ساختار قصاید عربی؛ میتوان سخن هدایت را پذیرفت
و معتقد بود که شاعر سمرقندي و جمعی از سرایندگان همروزگار او در ماوراءالنهر
معترف به استادي المعیجرجانی هستند .یکی از ویژگیهاي شعرگویی المعی ،عالقهي
بسیار او به تتبع از ساختار و محتواي قصاید عرب است 6.در این زمینه ،المعی ،ثانی و
تالیِ منوچهري محسوب میشود(.رک.صفا،1363،ج )388 :2حال ،اگر شاعران ماوراءالنهر
ی
و ازجملهي آنها سیمکش سمرقندي به استاديِ المعی معترفاند ،این نوع از شعرگوی ِ
او نیز باید بهعنوان یک حسن در آن روزگار مطرح باشد .نتیجه آنکه ،گفتن قصیدههایی
مصنوع مانند ام الکواعب که به تقلید از ساختار قصاید عرب جاهلی سروده شدند ،از
ال منطقی و محتمل است.
جانب سیمکش سمرقندي کام ً
ز) دورهی نصراللمنشی و قصاید عربیوار :ابوالمعالی نصراهلل غزنوي ،منشی دربار بهرامشاه
غزنوي بوده و به تصریح خود ،کلیلهودمنه را نیز به این پادشاه تقدیم کرده است.
(رک.نصراهللمنشی )8 :1392،این سلطان غزنوي بین سالهاي  512تا  547هجريقمري
در غزنه حکومت کرده است .نصراهللمنشی در دورهي پادشاهی خسروشاه (حک-547.
 ) 555به مقام دبیري رسید .قتل او نیز باید در یکی از سالهاي  558تا  582رخ داده
باشد؛ زیرا همین پادشاه فرمان قتل نصراهللمنشی را صادر کرد (رک.عوفی)92 :1324،؛
درنتیجه نصراهللمنشی ،به فرض برخورداري از عمر معمول ،در ابتداي سدهي ششم متولد
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شده و در یکی از سالهاي نیمهي دوم این سده زنده بوده است .با این توضیحات ،تاریخ
سرایش شعر ،نیمقرن جدیدتر از فرض ما خواهد بود.
این مطالب از آن جهت گفته شد تا به موضوع مهمی در تاریخادبیات اشاره شود.
اصو ًال قصیدهسرایی به سبک شعراي عرب در قرنهاي چهارم و پنجم رواج زیادي داشته
است .البته نمیتوان با قطعیت گفت که این نوع قصیدهگویی در قرن ششم (دورهي
زندگی نصراهللمنشی) منسوخ شده است 8اما سیر تطور قصیدهي فارسی نشان میدهد که
این نوع قصیدهگویی در قرن ششم ،خیلی کمرنگ شده است( .رک.شمیسا-265 :1382،
 )266بههرحال ،در مطالعهي تطورات ادبی ،نیمقرن فاصله (یا بیشتر) عامل مهمی است
که هرگز نباید آن را نادیده گرفت.
با این شرایط ،میتوان ادعا کرد که این نوع قصیدهگویی در قرن پنجم (دورهي حیات
شمس) بسیار محتملتر از قرن ششم بوده و این هم موضوع دیگري است که انتساب
امالکواعب به شمس سیمکش را ،نسبت به نصراهللمنشی ،ترجیح میدهد.
ح) ارسال سه مدح 9:هنگام بحث از انتساب شعر به برهانی و امیرمعزي ،دیدگاه معین
دربارهي بیت مزبور نقل و رد شد .زنجانی هم اعتقاد دارد که ممدوح ،کمالالدوله ،وزیر
نیست بلکه حاکم اسماعیلیمذهب اصفهان است .او میگوید منوچهري چندبار از ري
مدحیهاي براي این شخص فرستاد اما چون حاکم اسماعیلیمذهب بود و اهالی این مذهب
تعریفِ شعرا را نمیپسندند ،جواب شاعر دامغانی را نداده است؛ اما چنانکه گفته شد،
اساس بحث برات زنجانی در انتساب قصیده به منوچهري نادرست است؛ درنتیجه همه
فرعیات او از جمله تشخیص ممدوح و علت بیپاسخگذاشتن نامهها نیز محلی از اعراب
ندارد .سروري نیز اساساً به این موضوع نپرداخته است.
حال با فرض انتساب قصیده به شمس سیمکش میتوان وجه محتملتري را براي آن
یافت .در تاریخ آمده است که ملکشاه اصفهان را پایتخت خود قرار داد .شمس سیمکش که
بنا بر روایت دولتشاه و هدایت در ماوراءالنهر میزیسته ،به امید دریافت صله یا انگیزهاي
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دیگر ،از آنجا مدحیههایی براي وزیر به پایتخت میفرستد که کمالالدوله آنها را بیجواب
باقی میگذارد .حال ،او مدحی دیگر به نزد وزیر میفرستد که همین قصیده است.
 .6نتيجهگيری
با توجه به مطالب مندرج در مقاله نتایج زیر حاصل میشود:
 .1در جنگ  900مجلس که یک سند بسیار ارزشمند از قرن هشتم هجريقمري است،
کمالالدین سیمکش سمرقندي بهعنوان سرایندهي قصیدهي امالکواعب مشخص شده است.
 .2مشخصات دوره ،نام ممدوح و دورهي حیات او و سمرقنديبودن شاعر ثابت میکند
که این فرد همان شمس سیمکش سمرقندي ،شاعر روزگار سلجوقیان است که نام او در
تذکرهالشعراي دولتشاه نیز آمده است .همچنین ،احتما ًال «کمالالدین» نام درست شاعر
است و نه «شمسالدین».
 .3پیشتر انتساب این قصیده به منوچهري ،برهانی ،معزي و حسنمتکلم رد شده بود .در
این مقاله ،ادعاي سروري که با استناد به سفینهيترمذ چکامهي امالکواعب را از نصراهلل-
منشی دانسته است نیز رد میشود.
 .4براي رد انتساب امالکواعب به نصراهللمنشی ،دالیل چهارگانهي سروري (قدمت نسخه؛
تطابق سبک مصنوع قصیده با بیان متکلفانه و مصنوع نصراهللمنشی؛ اصالت شیرازي شاعر
و افتخار به ساسانیبودنش؛ ممدوح قصیده) به چالش کشیده شد .همچنین ،سه دلیل
جدید (تطابق سال سرایش قصیده با ایام حیات سیمکش؛ دورهي نصراهللمنشی و تضعیف
ساختار چکامههاي فارسی که در آنها از قصاید عرب جاهلی تقلید میشد؛ ارسال سه
مدح) مطرح شد .این موارد مجموعاً صحت مطلب جنگ مجلس دربارهي قصیده
امالکواعب را تأیید میکنند.
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یادداشتها
 .1بسیاري از دانستههایم در قسمت معرفی نسخه را مدیون این مقاله هستم.
 .2البته دولتشاه ،قطران را ترمذي میداند؛ درحالیکه تبریزيبودنِ قطران به تصریح خودش و
اشارات متعدد دیگران مسلم است( .براي نمونه رک.فروزانفر :1387،بخش معرفی قطران)
ی
همچنین ممکن است شباهت نسبی نام و تلفظ «تبریز» و «ترمذ» موجب اشتباه کتابتی یا شنوای ِ
کاتب تذکرهالشعرا شده باشد.
 .3البته موصوف شدن به صفتی ناپسند در ادبیات مسبوق به سابقه است؛ مثل رشید وطواط .اما
ملقبساختن شاعران متقدم به این القاب متعارف نبود و وطواط جزء استثناهاست.
 .4نمونهي بسیار مشابه ،فقیه شاعري است به نام نجمالدین احمد سيمگر که بین او و خاقانی
ابیاتی ردّوبدل شده جزء دوستان عزیز خاقانی است( .براي توضیحات بیشتر رک .کندلی:1348 ،
)241 -236
 .5علیرضا شعبانلو در مقالهاش با موضوع قصاید مصنوع ،از یک نسخهي خطی متعلق به قرن
نهم با عنوان «عراقیات» و به نقل از یکی از چکامهسرایانِ آن نسخه به نام نصراهلل عراقی ،مخترع
این نوع قصاید را شاعري به نام «جمالی ستمکش» میداند .نویسنده سپس این فرضیه را مطرح
میکند که فرد مذکور شاید همان شمس سیمکش باشد؛ اما در ادامه و بدون هیچ دلیلی ،فرضیهي
خویش را رد میکند(.رک.شعبانلو )154 :1395،مطالعهي مطلب فوق پرسشهاي زیادي را در
ذهن نویسندهي این سطور برانگیخت :آیا ممکن است این احتمال حقیقت داشته باشد و جمالی
ستمکش همان شمس سیمکش باشد؟ اگر چنین است ،آیا «جمالی» صورتی از جمالالدین است؟
چون جمالالدین و کمالالدین از اسامی مشهور قدیم بوده و ضبط آنها نسبتاً مشابه است و
چون تاریخ کتابت هر دو نسخه (عراقیات و جنگ مجلس) نزدیک به هم است ،آیا ممکن است
که یکی از این دو ،نام اصلی و دیگري ،نام تحریفشدهي شاعر مورد نظر ما باشد؟ آیا به دلیل
غیرمنقوطبودن نسخههاي قدیم و یا به دلیل تشابه کتابتی(و احیان ًا اشتباه کاتب در خوانش و
شنیدن عبارات اصلی تقریرکننده)« ،ستمکش» همان «سیمکش» نیست؟ حتی این سؤال به ذهنم
رسید که با توجه به شباهت نسبیِ «نصراهلل عراقی» و «نصراهلل غزنوي» در کتابت ،آیا احتمال دارد
که این دو فرد یک نفر باشند یا خلط شده باشند و رشتهاي از اشتباهات متوالی در متون قدیم
راه یافته و یکی ا ز این دو را در قامت دیگري جلوه داده و حاصل آن در سفینهيترمذ تجلی
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یافته باشد؟ اینها براي من در حکم احتماالت پریشان هستند و تأیید بعید آنها نیاز به یافتن
منابع کهنی دارد که شاید در آینده به دست آید.
 .6نویسنده موفق به مطالعهي این دیوان که در  1275قمري چاپ گشته ،نشده و اظهاراتش بر
پایهي مقالهي معین دربارهي همین قصیده و انتسابش به امیرمعزي است .نکتهي دیگر اینکه ،در
ث
دستنویسی از دیوان منوچهري که به خط هدایت موجود است(و شاید دیوان مورد بح ِ
منوچهري از روي همین نسخه ،چاپ شده است) این قصیده وجود ندارد .ضمناً هدایت در
دستنویس مرتکب سهو شده و منوچهريدامغانی را با منوچهر شصتکله یکی دانسته است
(دیوان منوچهريدامغانی ،گ )3؛ امري که خالف آن توسط چندین محقق ثابت شد(.براي نمونه
رک.قزوینی)70-54 :1323،
 .7رک.امیرمعزي 617 ،23 :1389،و .630
 .8استاد ارجمندم ،دکتر مهدي نوریان ،این نکته را به بنده یادآور شدند .از ایشان سپاسگزاري
میکنم.
 .9البته بنده واقفم که رباعی(بهویژه در ایام مورد بحث) ذات ًا ساده و حکیمانه سروده میشد و چهبسا
اگر قصیدهاي از نصراهللمنشی باقی میماند ،شاید سبک او واقع ًا مصنوع و متکلف میبود .افسوس که
ما از خواندن قصاید(احتمالیِ) او و قضاوت دربارهي آنها محرومیم .اما اینکه سروري از رباعیات
ساده براي اثبات تکلف در سبک شعري ابوالمعالی شاهد میگیرند ،نادرست است.
 .10معین حدس میزند که این قصیده بین سالهاي  465تا (485سال مرگ ملکشاه) سروده
شده است(.رک.معین )396 :1327،او به این مسئله توجه نداشت که کمالالدوله در  476از مقام
خود عزل شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمیتوانست در جایگاه یک رجل حکومتی ،ممدوح
شاعر قرارگیرد.
 .11البته ا کثر شاعران آن روزگار از این تقلیدها داشتند و آن را نوعی حسن میدانستند.
(رک.یلمهها)303 :1390،
 .12البته در تاریخ ادبیات ایران شاعرانی بودهاند که زبان آنها کهنتر از دورهشان بوده است؛
مثالً مسعود سعد سلمان که شاعر قرن پنجم و داراي بیانی متعلق و مانند به قرن چهارم است.
اما باید توجه کرد که ما از رویهي معمول حرف میزنیم که هر شاعري از زبان رایج در روزگارش
بهره میبرد و امثال مسعود سعد انگشتشمار ،خالف قاعده و استثنا هستند.
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 .13چنانکه در مقدمه گفته شد ،این بیت به همراه چند بیت دیگر پایانی از قصیده در جنگ
مجلس موجود نیست .البته چکامهي مزبور در هرجا و به نام هرکسی که ضبط شده است ،این
قصیده را کامل دارد .پس عیب ناتمامبودن قصیده متوجه شاعر آن نیست؛ بلکه گردآورنده یا
کاتب قصور داشتهاند یا منبعی که از روي آن استنساخ کردهاند ،همین مقدار بیت را داشته است.
بههرحال ،این موضوع خللی در تحقیق ما ایجاد نمیکند.
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شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
قزوینی ،محمد« .)1323(.شعراي گمنام :احمدبنمنوچهر شصتکله» .یادگار ،شمارهي ،2
صص .70 -54
المعیجرجانی ،ابوالحسنمحمد )2535(.دیوان .به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :اشرفی.
محیططباطبایی ،محمد« .)1317(.در پیرامون زبان فارسی» .آموزشوپرورش ،سال ،8
شمارهي ،10صص .8 -1
معین ،محمد« .)1322(.بحث دربارهي یک قصیده و گویندهي آن» .مهر ،سال  ،7شمارهي
 ،8 -7صص .402 -390
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________« .)1327(.برهانی و قصیدهي او» .دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تبریز ،دورهي ،1شمارهي ،1صص .18 -7
منوچهريدامغانی ،احمد .)1363(.دیوان .تصحیح برات زنجانی ،تهران :دانشگاه تهران.
______________ .)1387(.دیوان .تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.
______________ .دیوان .تصحیح رضاقلیخان هدایت ،کتابخانهي مجلس شوراي
اسالمی ،شمارهي بازیابی .2505
میرافضلی ،علی .)1382(.رباعیات خیام در منابع کهن .تهران :نشر دانشگاهی.
نصراهللمنشی ،ابوالمعالی .)1392(.کلیلهودمنه .تصحیح و توضیح مجتبی مینوي ،تهران :ثالث.
نظامیعروضی ،احمد .)1388(.چهارمقاله .تصحیح محمد قزوینی ،به اهتمام محمد معین،
تهران :معین.
وصافالحضره 1269(.ق) .تاریخ وصاف .به کوشش محمدمهدي اصفهانی ،بمبئی :بینا.
هدایت ،رضاقلیخان .)1382(.مجمعالفصحا .تصحیح مظاهر مصفا ،ج 2و  ،3تهران:
امیرکبیر.

یلمهها ،احمدرضا« .)1390( .تأثیر سرودههاي عربی بر اشعار المعیگرگانی» .ادبیات
تطبیقی ،سال  ،2شمارهي  ،4صص .322 -301
معرفی نسخهي سفینهي شعرا ،سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ،به
آدرس:
http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPf
m=gbz1kydwk
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