مقالهی کوتاه
مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال دهم ،شمارهي چهارم ،زمستان  ،1397پیاپی 38

انتساب قطعهای از کمالالدّین اسماعيل به فرخاری در تذکرهالشّعرای دولتشاه
سمرقندی


محمدصادق خاتمی

دانشگاه فردوسی مشهد
چکيده
یکی از زمینههاي پژوهشی دربارهي جُنگها و سفینهها ،بررسی انتسابهاي اشعار در برخی
از آنهاست که گاه به اشتباه آمده و سبب شده است تا محقّقان و پژوهشگران حوزهي تاریخ
ادبیات به سفینهها و بیاضها با دید احتیاط بنگرند و چندان به انتسابهاي جُنگپردازان
اعتماد نکنند .هرچند این انتقاد را میتوان تا حدودي دربارهي بیشتر سفینهها صادق دانست
و بایسته است با احتیاط به انتسابهاي اشعار در جُنگهاي متأخّر و حتّی کهن نگریست؛
با این حال نمی توان از برخی انتسابها در این بیاضها درباره ي اشعار سخنوران گمنام و
حتّی مشهور چشم پوشید .زیرا از رهگذر برخی از این انتسابها- ،بدان شرط که با دیگر
منابع معتبر سازگار باشند -گاه میتوان در پژوهشهاي شعرشناسی ،گویندهي واقعی شعري
را شناخت که در نتیجه سخن تمامی منابع و حتّی تذکرههاي معتبر در مورد یک انتساب
منسوخ خواهد شد .نگارنده در این نوشتار ،با استفاده از دو سفینهي کهن و متأخّر و نیز
نسخ دیوان کمالالدّین اسماعیل(568؟– 635ق ،).نشان داده است که قطعهاي در دیوان
کمالالدّین ،در تذکرهي دولتشاه (تألیف 892 :ق ).به اشتباه به فرخاري- ،از شاعران سدهي
پنجم هجري -منسوب شده که این اشتباه به تذکرهها و منابع معاصر نیز راه یافته است.

واژههای کليدی :تذکرهالشّعراء ،شعر ،کمالالدّین اسماعیل ،فرخاري ،سفینه.

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی m.s.khatami92@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله97/2/31 :

تاریخ پذیرش مقاله97/6/21 :
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 .1مقدّمه
تذکرهالشّعراء در دورهي معاصر ،از جنبه هاي مختلفی نقد و بررسی شده که یکی از این
موضوعها ،انتسابهاي اشتباه اشعار در آن است؛ تا بدانجا که به تعبیر زندهیاد زرّینکوب،
تذکرهالشّعراء « اغالط و اشتباهات در اعالم و انساب و اسناد و اشعار و انتساب کتب ،بسیار
دارد( ».زرّینکوب ،1361 ،ج )242 :1تازهترین پژوهش را در اینباره ،نویدي مالطی ارائه
داده و با استفاده از قصیدهاي نویافته از بدیعالدّین ترکو سگزي -سخنور سدهي  6هجري،-
نشان داده است که قصیدهي مختاري غزنوي –شاعر قرن پنجم و ششم هجري -که قصیدهي
سگزي به اقتفاي آن سروده شده ،در تذکرهي دولتشاه بهاشتباه به نام امامی هروي (م686:ق).
آمده است(.براي آگاهی بیشتر ،رک .نویدي مالطی[ 1395 ،پاییز)58–55 :]1396
نگارنده نیز از رهگذر دو سفینهي کهن و متأخّر دریافت قطعهاي چهار بیتی که در دیوان
کمالالدین اسماعیل ( 568؟ –  635ق ).آمده ،در تذکرهالشّعراء به اشتباه به عبداهلل بن محمّد
بلخی فرخاري ،از شاعران درجه دوم سدهي پنجم هجري منسوب شده است 1.این لغزش به
عرفاتالعاشقین (پایان تألیف 1024 :ق ،).آتشکدهي آذر ( 1195–1134ق ).و سپس به
فرهنگ آنندراج (پایان تألیف 1306 :ق ).و در نهایت به کتاب شرح احوال و اشعار شاعران
بیدیوان همراه یافته است(.رک .اوحدي بلیانی ،1389 ،ج3173 :5؛ آذر بیگدلی ،1378 ،نیمهي
دوم411 :؛ پادشاه ،1335 ،ج3114 :4؛ مدبّري )441 :1370 ،بنابراین راقم سطور برآن شد تا
نخست با رجوع به نسخ دیوان کمال و سپس دو سفینهي کهن و معتبر که توضیح دربارهي
آنها در ادامه خواهد آمد ،دالیل بطالن این انتساب اشتباه را در این جستار گزارش کند.
 .2بحث و بررسی
دولتشاه سمرقندي در سخن از مختاراالخیار فرخاري- ،شاعر کمشهرت دربار محمود
غزنوي -آورده است« :شاعري استاد است و این قطعه در باب اسپ ،او راست:
قطعه
قانعتـــــر از او نیافرینـــــــد
اسپـــی دارم کــــه هرگـــز ایزد
از خرمــــن مـــاه خوشه چیند
تـــا روز ز عشــقِ جَو همه شب
میخواهــــد تعزیـــــت گزینــد
گفتند کـــه جو نماند از این غم
میخواهــــد تــــا در او نشیند»
پوسیـــده پالس و پــــارهي کاه
(دولتشاه سمرقندي)70 :1382 ،
الف) نخستین دلیل این اشتباه را میتوان در دو تصحیح دیوان کمال اسماعیل یافت.

انتساب قطعهای از کمالالدین اسماعيل به فرخاری  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201

این قطعه با یک بیت دیگر در دیوان کمال (چاپ بحرالعلومی) بدینگونه آمده است:
و قال ایضا
چب .ع .ل .م .ش
قانعتـــــــر از او نیافرینــــــد
اسبی دارم کــه هرگــــز ایــــزد
از خرمـــن ماه خوشه چیند
تا روز ز عشـــق جو همه شب
دانــد کـــه در این جهان نبيند
بــــا حشـــر فکند دیدن جو
گفتند کــه جــــو نماند و این غم
پوشيــــد پـــالس و پارهیی کاه

میخواست که تعزیـــت گزیند
میخواهـــد تــــا در او نشیند

(اصفهانی)442 :1348 ،
چنانکه میبینیم ،این قطعه بر اساس گزارش مصحّح دیوان ،در پنج دستنویس از
میان هفت نسخهي مورد استفادهي او به شرح زیر وجود داشته است:
الف« -چب» ،نسخهي متعلّق به کتابخانهي مستر چستربیتی است که مصحّح از تاریخ
کتابت آن سخنی نگفته است( .رک .بحرالعلومی :1348 ،نود و هفت).
ب -دستنویس «ع» ،متعلّق به کتابخانهي عزّت قویون در ترکیه (مورّخ  688ق ).که
ظاهراً اقدم نسخ است( .رک .همان :نود و سه – نود و پنج)
ج -نسخهي «ل» ،متعلّق به کتابخانهي ملّی ملک که به گفتهي مصحّح دیوان« ،تقریب ًا
در قرن هفتم تحریر شده است( ».رک .همان :نود و پنج)
د -دستنویس «م» ،متعلّق به کتابخانهي ملّی ملک که آن نیز بهاحتمال متعلّق به سدهي
هفتم هجري است( .رک .همان :نود و پنج)
ه -در پایان ،نسخهي «ش» که به نظر میرسد یکی از سه دستنویس متعلّق به مجلس
شوراي ملّی باشد و مصحّح به تاریخ کتابت آن نیز اشارهاي نکرده است( .رک .همان :نود
و هفت)
بنابراین سه نسخهي کهن «ع»« ،ل» و «م» و سپس دو دستنویس «چب» و «ش» که
از تاریخ کتابت آنها چیزي نمی دانیم ،این قطعه را به نام کمال اسماعیل آوردهاند.
این قطعه در چاپ جدید دیوان کمال اسماعیل نیز آمده است( .رک .اصفهانی،1396 ،
ج  )563 :1گفتنی است طباطبایی در تصحیح دیوان کمال ،از ده دستنویس بهره برده
که چهار نسخه از آن میان ،متعلّق به سدهي هفتم هجري ،سه دستنویس متعلّق به اوایل
قرن هشتم ،یک نسخه متعلّق به سدهي نهم و در نهایت ،دو دستنویس هم متعلّق به قرن
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یازدهم هجري است( .رک .طباطبایی ،1396 ،ج  )208 :1همچنین در بخش اختالف
نسخ ،هشت نسخه از میان ده دستنویس ،این قطعه را با سرنویس «و قال ایضاً» به
کمالالدّین منسوب کردهاند( .رک .اصفهانی ،1396 ،ج )1084 :2
ب) همچنین نگارنده پس از تحقیق دریافت که در باب بیست و نهم سفینهي یحیی
توفیق (مورَّخ  754ق ،).گردآوردهي سعدالدّین الهی/آلهی- ،2از سخنشناسان سدههاي
هفتم و هشتم هجري -نیز این قطعه در برگ  90ر در شمار اشعار کمالالدّین اسمعیل
بدینگونه آمده است:
و له
اسبـــی دارم کــــه هرگـــز ایزد
تـــا روز ز عشق جو همه شب

قانعتـــــــر از او نیافرینـــــــد
از خرمــــن مـــــاه خوشه چیند

گفتنـــد کـــه جو نماند زین غم

میخواست که تعزیــــت( )1گزیند

پوشيـــد پـــالس و پارهاي کاه

()2

میخواهــــد تــــا در او نشیند

؛ متن مطابق دیگر منابع.
( )1سفینهي یحیی توفیق:
( )2جُنگ  534کتابخانهي مجلس :بر.
3
همچنانکه در برگ  200ر جُنگ  534کتابخانهي مجلس (مورّخ سدهي دهم هجري)
که میتوان آن را سومین جُنگی دانست که به دو سفینهي یحیی توفیق (مورّخ  754ق).
و نیز جُنگ  14456گنجبخش (مورّخ اواخر سدۀ هشتم هجري) شباهت بسیار دارد ،این
قطعه به نام کمال اسماعیل و مطابق با ضبط سفینهي یحیی توفیق آمده است.4
در پایان ،این نکته نیز بایستهي توجّه است که در برگ  186پ جُنگ اشعار  - 53د
ادبیات (مورّخ سدههاي  11و  12ق ،).این قطعه به نام فخرالدّین مبارکشاه غوري آمده
و پو رجوادي نیز به نقل از همین جُنگ ،دو بیت نخست این قطعه را در شمار ابیات
فخرالدّین مبارکشاه مرورودي (احتماالً در حدود  602– 530ق ).ضبط کرده است( .رک.
مرورودي )169 :1381 ،که با توجّه به زمان گردآوري این سفینه ،نمیتوان به این انتساب
اعتماد کرد.
یادداشتها
 .1براي اطّالع دربارهي او (رک .نفیسی ،1344 ،ج  .)56 ،35 :1گفتنی است در فرهنگ سخنوران از
گویندهاي بهصورت فرخاري فرخاري (کذا) یادشده که در نیمهي اوّل قرن هفتم میزیسته و یکی از
منابع خیّامپور در سخن از این شاعر ،تذکرهالشّعراء بوده است( .رک .خیّامپور ،1372 ،ج)698 :2
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 .2براي آگاهی بیشتر دربارهي این سخنور ،رک .خاتمی و ساکت.79–78 :1397 ،
 .3براي آگاهی بیشتر دربارهي این جُنگ( ،رک .میرافضلی25 :1391 ،؛ خاتمی29 – 14 :1392 ،؛
افشینوفایی106 :1393 ،؛ خاتمی و ساکت).80–78 :1397 ،؛ این سفینه بر اساس جُنگ 534
کتابخانهي مجلس و با در نظر داشتن دو بیاض پیش از آن ،تصحیح و اشعار آن با دواوین گویندگان
مقابله شده و متنی منقّح از این اثر فراهم آمده است که بهزودي چاپ و منتشر خواهد شد.
 .4گفتنی است به دلیل افتادگی شصت و چهار باب از مجموع  69باب در جُنگ  14456کتابخانهي
گنجبخش ،نمیتوان گفت این اشعار در آن جُنگ هم وجود داشته و یا به نام کدام شاعر بوده است.

منابع
آذر بیگدلی ،لطفعلیبیگ .)1378( .آتشکدهي آذر .نیمهي دوم ،بهتصحیح میرهاشم
محدّث ،تهران :امیرکبیر.
اصفهانی ،ابوالفضل کمالالدّین اسمعیل .)1348( .دیوان خلّاقالمعانی ابوالفضل کمالالدّین
اسمعیل اصفهانی .با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرستها به انضمام رسالهالقوس ،به
اهتمام حسین بحرالعلومی ،تهران :کتابفروشی دهخدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .)1396( .کلیّات خلّاقالمعانی کمالالدّین اسماعیل
اصفهانی 2 .جلد ،تحقیق و تصحیح سیّدمهدي طباطبایی ،با مقدّمهي سیّدعلیمحمّد
سجّادي ،تهران :خاموش.
افشینوفایی ،محمّد« .)1393( .نگاه تازهاي به زندگی عمادي غزنوي (به همراه معرّفی
منابع نویافته از اشعار او)» .ادب فارسی ،سال  ،4شمارهي  ،1شمارهي پیاپی  ،13صص
.112 – 93
اوحدي بلیانی ،تقیالدّین محمّد بن محمّد .)1389( .عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین.
ج  ،5تصحیح ذبیحاهلل صاحبکاري ،آمنه فخر احمد ،تهران :میراث مکتوب و کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
بحرالعلومی ،حسین« .)1348( .مقدّمه» .رک .اصفهانی.
پادشاه ،محمّد .)1335( .فرهنگ آنندراج .ج ،4زیر نظر محمّد دبیرسیاقی ،تهران:
کتابخانهي خیّام.
جَنگ .تهران :کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی .شمارهي [ 534نسخهي خطّی] ،تاریخ
کتابت سدهي  10ق.
جُنگ اشعار .تهران :کتابخانهي دانشکدهي ادبیات دانشگاه تهران .شمارهي  - 53د
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[نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت سدههاي  12–11ق.
جُنگ گنجبخش .اسالمآباد :کتابخانهي گنجبخش .شمارهي [ 14456نسخهي خطّی]،
تاریخ کتابت سدهي  8ق.
خاتمی ،محمّدصادق« .)1392( .تصحیح جُنگ شمارهي  534کتابخانهي مجلس شوراي
اسالمی» .پایاننامهي کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
ــــــــــــــــ و ساکت ،سلمان (« .)1397ابیات فهلوي بُندار رازي در جُنگ 14456
کتابخانهي گنجبخش» .آینهي میراث ،دورهي جدید ،سال  ،16شمارهي ( ،1پیاپی ،)62
صص .92–77
خیّامپور ،ع .)1372( .فرهنگ سخنوران .ج ،2تهران :طالیه.
دولتشاه سمرقندي ،دولتشاه بن بختیشاه .)1382( .تذکرهالشّعراء .بهاهتمام و تصحیح ادوارد
براون ،تهران :اساطیر.
زرّینکوب ،عبدالحسین .)1361( .نقد ادبی .ج ،1تهران :امیرکبیر.

سعدالدّین الهی /آلهی .سفینه .استانبول :کتابخانهي سلیمانیه (مجموعهي مدرسهي یحیی
توفیق) .شمارهي [ 449نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت  754ق.
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