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اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی (سرایندۀ توانای سدۀ 6-5ق)

نخستین دفتر از مجموعۀ «گوهرهای پارسی» است که این
جانب فرآهم آوردهاست .نخستین چاپ آن در سال 1391
صورت گرفت و چاپ دوم آن ،با افزودهها و بازنگریها ،در
ّ
سال  1398تحقق یافت و هنوز کار تحقیق و تکمیل آن
ادامه دارد.
دوست دانشورم ،جناب دکتر ذاکرالحسینی ،در شمارۀ
ّ
پیاپی  85 – 84مجلۀ گزارش میراث (ص )28-27با نظر 
عنایت به این دفتر نگریستهاند و نکاتی  را در تکمیل کار
اینجانب بیان کرده اند که جای سپاسگزاری است.
ذاکرالحسینی اشعاری را که صائب تبریزی در سفینۀ
ّ
خود از کافی ظفر آورده ،متذکر شده و وجوه اختالف آنها 
را با  ضبطهای اشعار بازیافته ...سنجیده و  چندی از 
ّ
ضبطهای صائب ر ّ
ا مرجح دانستهاست .بایستۀ تذکر است
ً
تمامت اشعار موجود از کافی 
که اینجانب ،تقریبا ضبطهای
ِ
ظفر را که درمنابع کهن یافتهام ،با یکدیگر مقایسه کرده و 
ّ
ّ
موارد اختالف را  در پانوشتها  مشخص نمود هام .مسلم
است هر  نسخۀ جدیدی که از این سرودهها  پیدا  شود،
ممکن است ضبطهای متفاوتی نیز به دست دهد.
اما درباب قطعهای که ذاکرالحسینی از سفیۀ صائب نقل
کرده و آن را از شاهکارهای شعر فارسی و زیباترین سرودۀ
کافی ظفر دانسته و نوشتهاست که «این شعر در پژوهش
ایمانی نیامد هاست» و متن کامل آن را گزارش کردهاست (آن

انتساب این قطعه به کافی ظفر در سفینۀ صائب ـ که منبعی 
ّ
است متأخر ـ باز هم نمی تواند قطعیّت این انتساب را به او 
ّ
ثابت نماید و باید منابع کهنتری را برای اثبات این مدعا،
بهعنوان اسناد و براهین انتساب ،در نظر گرفت که امیدواریم
در گذار تحقیقات به این اسناد و دالیل دست یابیم  .
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دربارۀ قطعۀ منسوب به
کافی ظفر همدانی

قطعه ای که مد ّون سفینۀ شمارۀ  651کتابخانۀ مجلس
سنا ،برگ ( 159ر.ک :متون ایرانی ،دفتر  ،3ص  )342و 
ابیاتی از آن را واله داغستانی در ریاض الشعرا ،ج  ،3ص
ّ
 ،1822به کافی ظفر نسبت داد هاند ،به نام شهاب الدین
احمد بن مؤیّد سمرقندی (عرفات العاشقین ،ج  ،4صص
 )2066 – 2065و ابوسعید جرجانی /خلف مسعود بن
سعد (آتشکدۀ آذر ،ج  ،2ص  .834مجمع الفصحا ،ج
ّ
آمده ،و با توجه به این
 ،1بخش  ،1صص  )292 – 291نیز
که این قطعه در آثار دیگر به نام کافی ظفر ثبت نشده،
لذا آن را در ضمن اشعار بازیافتۀ کافی ظفر نگنجاندیم
تا با تفحص و تحقیق بیشترّ ،
ّ
صحت انتساب آن به او و 
یا دیگران ،اثبات شود.

ینادمه رفظ یفاک هب بوسنم ۀعطق ۀرابرد

ّ
اینجانب ،با توجه به انتساب این شعر به شاعران دیگر ،آن
را بهنام کافی ظفر نیاوردهام و دربارۀ آن ،در صفحۀ  46کتاب
اشعار بازیافته ...مطالبی نوشتهام که از دید ذاکرالحسینی 
پنهان ماند هاست  :

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

