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دولتشاه  یالشّعراهتذکرالدّین اسماعيل به فرخاری در ای از کمالانتساب قطعه
 سمرقندی

 

 محمدصادق خاتمی
 دانشگاه فردوسی مشهد

 چکيده
 هاي اشعار در برخیها، بررسی انتسابها و سفینهي جُنگهاي پژوهشی دربارهیکی از زمینه

اریخ ي تاست تا محّققان و پژوهشگران حوزه از آنهاست که گاه به اشتباه آمده و سبب شده
پردازان هاي ُجنگتیاط بنگرند و چندان به انتسابها با دید احها و بیاضادبیات به سفینه

انست ها صادق دي بیشتر سفینهتوان تا حدودي دربارهاعتماد نکنند. هرچند این انتقاد را می
هاي متأخّر و حّتی کهن نگریست؛ جُنگ در اشعارهاي و بایسته است با احتیاط به انتساب

ي اشعار سخنوران گمنام و ها دربارهها در این بیاضتوان از برخی انتساببا این حال نمی
بدان شرط که با دیگر -ها، حتّی مشهور چشم پوشید. زیرا از رهگذر برخی از این انتساب

عري ي واقعی شاسی، گویندههاي شعرشنتوان در پژوهشگاه می -منابع معتبر سازگار باشند
هاي معتبر در مورد یک انتساب را شناخت که در نتیجه سخن تمامی منابع و حتّی تذکره

ي کهن و متأخّر و نیز منسوخ خواهد شد. نگارنده در این نوشتار، با استفاده از دو سفینه
 دیوانر اي دق.(، نشان داده است که قطعه 635–؟568الدّین اسماعیل)کمال دیواننسخ 
 ياز شاعران سده-ق.( به اشتباه به فرخاري،  892دولتشاه )تألیف: ي تذکرهالّدین، در کمال

 ها و منابع معاصر نیز راه یافته است. منسوب شده که این اشتباه به تذکره -پنجم هجري

 الدّین اسماعیل، فرخاري، سفینه.ء، شعر، کمالالشّعراهتذکر: های کليدیواژه
 

                                                           
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسیm.s.khatami92@gmail.com 

 21/6/97تاریخ پذیرش مقاله:   31/2/97تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدّمه. 1
هاي مختلفی نقد و بررسی شده که یکی از این ي معاصر، از جنبهء در دورهالشّعراهتذکر

 کوب،زرّینیاد که به تعبیر زنده تا بدانجا اشتباه اشعار در آن است؛ هايها، انتسابموضوع
اغالط و اشتباهات در اعالم و انساب و اسناد و اشعار و انتساب کتب، بسیار »ء الشّعراهتذکر
باره، نویدي مالطی ارائه ترین پژوهش را در این( تازه242: 1، ج1361کوب، )زرّین« دارد.

، -هجري 6ي سخنور سده-الدّین ترکو سگزي اي نویافته از بدیعداده و با استفاده از قصیده
ي که قصیده -هجريپنجم و ششم شاعر قرن –ي مختاري غزنوي که قصیده نشان داده است

ق.( 686:منام امامی هروي )اشتباه به دولتشاه بهي تذکرهسگزي به اقتفاي آن سروده شده، در 
 (58–55[: 1396]پاییز 1395دي مالطی، )براي آگاهی بیشتر، رک. نویآمده است.

 یوانداي چهار بیتی که در ي کهن و متأّخر دریافت قطعهنگارنده نیز از رهگذر دو سفینه
ء به اشتباه به عبداهلل بن محّمد الشّعراهتذکرق.( آمده، در  635 –؟  568الدین اسماعیل )کمال

این لغزش به  1.ي پنجم هجري منسوب شده استبلخی فرخاري، از شاعران درجه دوم سده
ق.( و سپس به  1195–1134) ي آذرآتشکدهق.(،  1024)پایان تألیف:  العاشقینعرفات

شرح احوال و اشعار شاعران ق.( و در نهایت به کتاب  1306)پایان تألیف:  فرهنگ آنندراج
ي ، نیمه1378؛ آذر بیگدلی، 3173: 5، ج1389)رک. اوحدي بلیانی، راه یافته است.همدیوان بی

آن شد تا ( بنابراین راقم سطور بر441: 1370؛ مدبّري، 3114: 4، ج1335شاه، ؛ پاد411دوم: 
ي ي کهن و معتبر که توضیح دربارهکمال و سپس دو سفینه دیواننخست با رجوع به نسخ 

 آنها در ادامه خواهد آمد، دالیل بطالن این انتساب اشتباه را در این جستار گزارش کند.
 

 بحث و بررسی. 2
حمود مشهرت دربار شاعر کم-االخیار فرخاري، سمرقندي در سخن از مختاردولتشاه 

 شاعري استاد است و این قطعه در باب اسپ، او راست:» آورده است: -غزنوي
 قطعه

 ز ایزدـــه هرگــــی دارم کـــاسپ
 قِ جَو همه شبــا روز ز عشـــت

 ه جو نماند از این غمـــگفتند ک
 کاهي ارهــــده پالس و پـــپوسی

 

 دـــــــر از او نیافرینـــــتقانع 
 اه خوشه چیندـــن مــــاز خرم

 دــت گزینـــــد تعزیــــخواهمی
 «ا در او نشیندــــد تــــخواهمی

 

 (70: 1382)دولتشاه سمرقندي، 
 افت. کمال اسماعیل ی دیوانتوان در دو تصحیح نخستین دلیل این اشتباه را میالف( 
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 گونه آمده است:کمال )چاپ بحرالعلومی( بدین دیواناین قطعه با یک بیت دیگر در 
 و قال ایضا  

 چب. ع. ل. م. ش
 زدــــز ایــــه هرگــاسبی دارم ک

 ق جو همه شبـــتا روز ز عش
 ر فکند دیدن جوـــا حشــــب

 این غم وو نماند ــــه جــگفتند ک
 اهیی کالس و پارهـــپ دــــپوشي

 

 دــــــر از او نیافرینـــــــتقانع 
 ن ماه خوشه چیندـــاز خرم

 ه در این جهان نبيندـــد کــدان
 ت گزیندـــتعزی خواست کهمی
 ا در او نشیندــــد تـــخواهمی

 

 (442: 1348)اصفهانی، 
از  نویس، در پنج دستدیوانبینیم، این قطعه بر اساس گزارش مصّحح که میچنان

 ي او به شرح زیر وجود داشته است: ي مورد استفادهمیان هفت نسخه
خ ي مستر چستربیتی است که مصحّح از تاریي متعّلق به کتابخانه، نسخه«چب» -الف

 : نود و هفت(.1348کتابت آن سخنی نگفته است. )رک. بحرالعلومی، 
ق.( که  688ي عزّت قویون در ترکیه )مورّخ ، متعلّق به کتابخانه«ع»نویس دست -ب

 نود و پنج( –ظاهراً اقدم نسخ است. )رک. همان: نود و سه 
تقریبًا » ،دیواني مصّحح ي ملّی ملک که به گفته، متعّلق به کتابخانه«ل»ي نسخه -ج

 )رک. همان: نود و پنج(« در قرن هفتم تحریر شده است.
ي ه سدهاحتمال متعلّق بي ملّی ملک که آن نیز به، متعّلق به کتابخانه«م» نویسدست -د

 هفتم هجري است. )رک. همان: نود و پنج(
 نویس متعّلق به مجلسرسد یکی از سه دستکه به نظر می «ش»ي در پایان، نسخه -ه

ن: نود مااي نکرده است. )رک. هشوراي ملّی باشد و مصّحح به تاریخ کتابت آن نیز اشاره
 و هفت(

که  «ش»و « چب»نویس و سپس دو دست «م»و  «ل»، «ع»ي کهن بنابراین سه نسخه
 اند. دانیم، این قطعه را به نام کمال اسماعیل آوردهاز تاریخ کتابت آنها چیزي نمی

، 1396کمال اسماعیل نیز آمده است. )رک. اصفهانی،  دیواناین قطعه در چاپ جدید 
رده نویس بهره بکمال، از ده دست دیوان( گفتنی است طباطبایی در تصحیح 563: 1ج 

 نویس متعّلق به اوایلي هفتم هجري، سه دستکه چهار نسخه از آن میان، متعّلق به سده
  نویس هم متعلّق به قرندستي نهم و در نهایت، دو قرن هشتم، یک نسخه متعّلق به سده
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( همچنین در بخش اختالف 208: 1، ج 1396یازدهم هجري است. )رک. طباطبایی، 
 به« و قال ایضاً»نویس، این قطعه را با سرنویس نسخ، هشت نسخه از میان ده دست

 (1084: 2، ج 1396اند. )رک. اصفهانی، الدّین منسوب کردهکمال
ي یحیی یق دریافت که در باب بیست و نهم سفینههمچنین نگارنده پس از تحق ب(

هاي شناسان سدهاز سخن-، 2ي سعدالدّین الهی/آلهیق.(، گردآورده 754توفیق )مورَّخ 
الدّین اسمعیل ر در شمار اشعار کمال 90نیز این قطعه در برگ  -هفتم و هشتم هجري

 گونه آمده است:بدین
 و له

 ز ایزدـــه هرگــــی دارم کـــاسب
 ا روز ز عشق جو همه شبـــت

 غم زینه جو نماند ـــد کـــگفتن
 اي کاهالس و پارهـــپ دـــپوشي

 

 دـــــــر از او نیافرینـــــــتقانع 
 اه خوشه چیندـــــن مــــاز خرم

 گزیند (1)تــــتعزی خواست کهمی
 او نشیند (2)ا درــــد تــــخواهمی

 

 متن مطابق دیگر منابع.؛ : ي یحیی توفیقسفینه( 1)
 .: بري مجلسکتابخانه 534جُنگ ( 2)

 3ي دهم هجري(ي مجلس )مورّخ سدهکتابخانه 534ر جُنگ  200که در برگ همچنان
ق.(  754ي یحیی توفیق )مورّخ توان آن را سومین جُنگی دانست که به دو سفینهکه می

ي( شباهت بسیار دارد، این بخش )مورّخ اواخر سدۀ هشتم هجرگنج 14456و نیز جُنگ 
 .4ي یحیی توفیق آمده استقطعه به نام کمال اسماعیل و مطابق با ضبط سفینه

د  - 53پ جُنگ اشعار  186ي توجّه است که در برگ در پایان، این نکته نیز بایسته
شاه غوري آمده ق.(، این قطعه به نام فخرالدّین مبارک 12و  11هاي ادبیات )مورّخ سده

رجوادي نیز به نقل از همین جُنگ، دو بیت نخست این قطعه را در شمار ابیات و پو
ق.( ضبط کرده است. )رک.  602– 530شاه مرورودي )احتماالً در حدود فخرالدّین مبارک

ب توان به این انتسا( که با توجّه به زمان گردآوري این سفینه، نمی169: 1381مرورودي، 
 اعتماد کرد.

 

 هایادداشت
از  فرهنگ سخنوران(. گفتنی است در 56 ،35 :1، ج 1344ي او )رک. نفیسی، . براي اّطالع درباره1

از  زیسته و یکیي اّول قرن هفتم میشده که در نیمهفرخاري فرخاري )کذا( یادصورت اي بهگوینده
 ( 698: 2، ج1372پور، بوده است. )رک. خیّام الشّعراءتذکرهپور در سخن از این شاعر، منابع خیّام
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 .79–78: 1397نور، رک. خاتمی و ساکت، ي این سخ. براي آگاهی بیشتر درباره2
؛ 29 – 14: 1392؛ خاتمی، 25: 1391ي این جُنگ، )رک. میرافضلی، براي آگاهی بیشتر درباره. 3

 534 جُنگ.(؛ این سفینه بر اساس 80–78: 1397؛ خاتمی و ساکت، 106: 1393وفایی، افشین
ي مجلس و با در نظر داشتن دو بیاض پیش از آن، تصحیح و اشعار آن با دواوین گویندگان کتابخانه

 زودي چاپ و منتشر خواهد شد.مقابله شده و متنی منّقح از این اثر فراهم آمده است که به
ي کتابخانه 14456باب در جُنگ  69شصت و چهار باب از مجموع  . گفتنی است به دلیل افتادگی4

 توان گفت این اشعار در آن جُنگ هم وجود داشته و یا به نام کدام شاعر بوده است.بخش، نمیگنج
 

 منابع
تصحیح میرهاشم هبي دوم، نیمه .ي آذرآتشکده(. 1378بیگ. )لطفعلی ،آذر بیگدلی

 امیرکبیر.ران: محدّث، ته
الدّین ابوالفضل کمال المعانیدیوان خلّاق(. 1348الدّین اسمعیل. )اصفهانی، ابوالفضل کمال

به ، سالقورسالهها به انضمام با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست. اسمعیل اصفهانی
  تهران: کتابفروشی دهخدا.اهتمام حسین بحرالعلومی، 

الدّین اسماعیل نی کمالالمعاکلیّات خّلاق(. 1396ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
محّمد علیي سیّدهبا مقدّم ،مهدي طباطباییتحقیق و تصحیح سّید، جلد 2. اصفهانی
 تهران: خاموش. ،سجّادي

اي به زندگی عمادي غزنوي )به همراه معّرفی نگاه تازه(. »1393وفایی، محمّد. )افشین
، صص 13ي پیاپی ، شماره1ي ، شماره4، سال ادب فارسی«. منابع نویافته از اشعار او(

93 – 112. 
. العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(. 1389الدّین محمّد بن محمّد. )اوحدي بلیانی، تقی

فخر احمد، تهران: میراث مکتوب و کتابخانه،  اهلل صاحبکاري، آمنه، تصحیح ذبیح5ج 
 موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

 رک. اصفهانی. «. مقّدمه(. »1348بحرالعلومی، حسین. )
، زیر نظر محمّد دبیرسیاقی، تهران: 4. جفرهنگ آنندراج(. 1335پادشاه، محمّد. )

 ي خّیام.کتابخانه
ي خّطی[، تاریخ ]نسخه 534ي شوراي اسالمی. شماره مجلسي . تهران: کتابخانهجَنگ

 ق. 10ي کتابت سده
 د - 53ي ي ادبیات دانشگاه تهران. شمارهي دانشکدهتابخانه. تهران: کجُنگ اشعار
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 ق. 12–11 هايخطّی[، تاریخ کتابت سده يه]نسخ
ي خّطی[، ]نسخه 14456ي بخش. شمارهي گنجآباد: کتابخانه. اسالمبخشجُنگ گنج

 ق. 8ي تاریخ کتابت سده
 مجلس شورايي هکتابخان 534 يهنگ شمارجُ صحیحت(. »1392خاتمی، محمّدصادق. )

 ي کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.نامهپایان«. اسالمی
 14456 جُنگ در رازي بُندار فهلوي ابیات(. »1397ــــــــــــــــ و ساکت، سلمان )

(، 62، )پیاپی 1 ي، شماره16ي جدید، سال ، دورهي میراثآینه«. بخشي گنجکتابخانه
 .92–77صص 

 ، تهران: طالیه.2. جفرهنگ سخنوران(. 1372پور، ع. )خیّام
اهتمام و تصحیح ادوارد . بهالشّعراءتذکره(. 1382دولتشاه سمرقندي، دولتشاه بن بختیشاه. )

 براون، تهران: اساطیر.
 ، تهران: امیرکبیر.1. جنقد ادبی (.1361کوب، عبدالحسین. )زرّین

ي یحیی ي مدرسهسلیمانیه )مجموعه ي. استانبول: کتابخانهسفینه. سعدالدّین الهی/ آلهی
 ق. 754ي خطّی[، تاریخ کتابت ]نسخه 449ي توفیق(. شماره

 رک. اصفهانی. «. ي کلّیاتمقّدمه(. »1396طباطبایی، سّیدمهدي. )
هجري  3/4/5هاي دیوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی(. 1370محمود. )ي، دبّرم

  پانوس. :. تهرانقمري
. انضمام اشعار دیگر اوالّتحقیق بهرحقیق(. 1381شاه بن حسین. )مرورودي، مبارک

 تصحیح و تحقیق نصراهلل پورجوادي، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.به
متون ایرانی: مجموعه در: «. الدّین عبدالعزیز لُنبانیاشعار رفیع(. »1391میرافضلی، سیّدعلی. )

ي اسالمی تا پایان عصر دانشوران ایرانی )از آغاز دورههاي فارسی و عربی از رساله
هران: کوشش جواد بشري، تها و اشعار فارسی(، به. دفتر سوم )با تأکید بر دیوانتیموري(

 .39–19کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، صص 
پایان قرن دهم تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا (. 1344نفیسی، سعید. )

 ، تهران: کتابفروشی فروغی. 1. جهجري
الدّین ترکو سگزي ي بدیعي نویافتهقصیده[(. »1396]پاییز  1395نویدي مالطی، علی. )

 ،گزارش میراث«. اي بر خطایی دیگر از دولتشاه سمرقندي در انتساب اشعار)قرینه
 .58– 55، صص 2و  1ي ، شماره1، سال 3ي دوره


