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صب ــر ک ــن «محم ــود» ک ــز نیرن ــگ چ ــرخ
در جه ــان ،ه ــر روز ،رنگ ــی دیگ ــر اس ــت
(گ  63پ)

در شعری گفته است:

محمود بکرانی (ابهری/کرمانی)
شاعر سدۀ هفتم هجری

ایمـه تـا کـی شـنود از تـو مالمـت «محمود»
م ــرد در اخت ــر ب ــد مینگ ــذارد ،چ ــه کن ــد؟
(گ  69ر)

و در قطعهای ،خود را اینچنین معرفی کرده است:

بهروز ایمانی

پژوهشگر متون ادبی کهن

«محمــود بــن محمــد بکرانــی»ام کــه چــرخ
پُـــر کـــرد از جواهـــر تحقیـــق دامنـــم

imani_book@yahoo.com

در بــاغ فضــل نیســت چــو مــن بــارور نهــال
ای دس ــت حادث ــات فل ــک ،خی ــره مش ــکنم

در مجموعۀ شمارۀ  555انستیتوی دستنویسهای تاجیکستان
(دوشنبه) که در سالهای 807- 805ق کتابت شده ،1اشعاری
از دو سراینده ،یکی با تخلص «محمود» و دیگری با نام و نسب
«موالنا رکنا لدین حسن رفیعالدین محمود ابهری» ثبت شده
است .این اشعار را محمدبن عبدالواحد هروی در 805ق رقم
زده است (گ  140ر) .اشعار «محمود» در برگهای  46پ تا 70
ر ،و سرودههای «رکنالدین حسن» در ادامۀ اشعار محمود ،در
برگهای  70ر  140 -ر ثبت شده است.
علمای
این دو سراینده ،از خاندان بکرانیاند ،و از شعرا و
ِ
سدۀ هفتم هشتم هجری .پدر و پسر هستند ،و پسر (رکنالدین
حسن) نسبت به پدر (محمود) شناخته شدهتر است ،و از وی
 که به سال 747ق در سلطانیه درگذشته -2در آبشخورهایادبی و تاریخی ،یاد شده و سرودههایی از او در سفینهها،
تذکرهها و ...آمده است3.اما از «محمود» کمتر یاد شده،
چنانکه دانشور گرامی ،آقای سیدعلی میرافضلی ،او را «شاعری
4
ناشناخته از قرن هفتم هجری» دانسته است.
محمود در چند تا از سرودههای خود ،به نام و نسب و
تخلصش اشاره کرده است .در مقطع غزلی آورده است:

(گ  64پ)

این «محمود بن محمد بکرانی» کیست؟
او در سرودههای خود ،بزرگان کرمان را ستوده است:
 .۱عصمتالدین ترکان خاتون (حک681 – 655 :ق) .بیشترین
مدایح محمود ،متوجه این بانوی پادشاه است.
ِ
ً
 .۲عالءالدوله رکنالدین ،ظاهرا سلطان رکنالدین
ابوالمظفر از پادشاهان قراختائی (حک648-632 :ق).
 .۳شمسالدین محمدشاه ،ملقب به فخرالملک ،وزیر
قطبالدین محمد ابوالفتح قراختایی (درگذشتۀ 662ق).
محمود ،عالوه بر قصایدی که در ستایش این «وزیر کافی»
سروده ،در سوگ او نیز مرثیهای پرداخته است.
 .۴بهاءالدین وزیر:
به ــاء دول ــت و دی ــن ،س ــرور زم ــان و زم ــن
کــه از صــدور زمان هســت چــون ز اعضا دل
(گ  57ر)

محمود جمالالدین علی را هم هجو گفته است ،و او در «ملک
منکوخان» مصدر کارهای دولتی بوده است:
 .1دربارۀ این مجموعه ،نک :سفینه و بیاض و جنگ ،ص .130 – 107
 .2نک :انیسالخلوة ،ص سی و نه ـ چهل و سه (مقدمۀ محمد افشین وفایی و ارحام
مرادی).
 .3شاعران قدیم کرمان ،ص .29
 .4مجمل فصیحی ،ج  ،2ص .936

کیســـتیای قلبتـــان! تـــا از جفـــاکاری و جـــور
مل ــک منکوخ ــان اعظ ــم ،پُ ــر ز ش ــور و ش ــر کن ــی
(برگ  61پ)
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در آغاز دیوان رکنالدین بکرانی (مجموعه  555دوشنبه ،گ70ر)

نیز از او با عنوان «مولی رکنالدین حسنبن محمود رفیعالدین
ابهری» یاد شده ،و این تذکر هم ،دلیلی دیگر بر شناخته بودن
«محمود بکرانی» به لقب رفیعالدین ابهری ،کرمانی ،یا بکرانی
است.
چنانکه گفتیم ،در تذکرهها و دیگر آبشخورهای ادبی و
تاریخی از رفیعالدین بکرانی ،ابهری یا کرمانی ،نشانی مییابیم،
که حمدهللا مستوفی ،از او نام برده و نوشته است که« :از ابهر
بود ،اما در کرمان نشستی» 6.بنا به نوشتۀامین احمد رازی« ،در
سلک اعاظم علما انتظام داشته و همواره نقش تألیف و افاده بر
مصنف دو اثر نیز با عنوانهای
صحایف روزگار مینگاشته» و
ِ
7
متن اقلیدس و رسالۀ حساب بوده است.
ناصرالدین ُمنشی ،که بنا به تحقیق عباس اقبال ،سمطالعلی
را در فاصلۀ سالهای  715تا 716ق نوشته ،در این کتاب ،از
«رفیعالدین ابهری بکرانی» در شمار «کبرای علما ،و علمای
فضال ،و هنروران نامور ،و دانشوران فضیلتگستر» یاد کرده که
در «کرمان ،مجتمع بودند» .رفیعالدین« ،پیشاهنگ قوافل آستان
علوم و آداب» بوده ،و حجاج سلطان (درگذشتۀ 690ق) او را

 .1نک :سفینۀ و بیاض و جنگ ،ص .120 – 113
 .2شاعران قدیم کرمان ،ص .32 – 29
 .3هفت اقلیم ،ج  ،2ص .1353 – 1352
 .4نک  :فرهنگ سخنوران ،ج ،1ص .390
 .5دربارۀ این مجموعه ،نک :فهرست میکروفیلمها ،ج  ،1ص .433 – 422

 .6تاریخ گزیده ،ص .731
 .7هفت اقلیم ،ج  ،2ص .1352
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تنها نام این شخصیتها در دیوان محمود دیده میشود ،اما چون
ایرج افشار ،متوجه اشعار پسرمحمود ،یعنی رکنالدین حسن،
در ادامۀ اشعار محمود نشده ،لذا سرودههای پدر و پسر را در
ستودگان پدر دانسته ،و
ممدوحان پسر را نیز از
همآمیخته ،و
ِ
ِ
افرادی چون سعدالدین ساوجی (م711 :ق) ،رشیدالدین
فضلهللا همدانی (م716 :ق) ،قطبالدین شیرازی (م710 :ق)
و ...را هم از ممدوحان پدر انگاشته 1،که درست نیست.
2
میرافضلی هم ،به تبع افشار ،دچار این اشتباه شده است.
با توجه به ممدوحان محمود ،معلوم میشود که او در کرمان
به سر میبرده ،و بزرگان این شهر را میستوده ،که معروفترین
آنها ترکان خاتون است.
در تذکرهها ،از شاعری با تخلص «محمود» که در اواخر
سدۀ هفتم هجری در کرمان میزیسته است ،نام و نشانی
نیست .امین احمد رازی ،در شمار سرایندگان ابهر ،از شاعری
به نام «رفیعالدین ابهری» یاد کرده ،و اشعاری از او آورده 3که
در دیوان محمود بن محمد بکرانی (کتابت شده در مجموعۀ شمارۀ
 555دوشنبه) هم موجود است .آیا این «رفیعالدین» لقب «محمود
بن محمد بکرانی» است؟ اگر چنین است ،پس این رفیعالدین
ابهری یا کرمانی که در تذکرهها معرفی شده 4،همان محمود
بکرانی است .او به لقب ،شناخته شده بوده ،و نه نام و تخلص،
و به همین دلیل ،از او با عنوان «محمود بکرانی» یا «محمود
ابهری» یا «محمود کرمانی» یاد نشده است.
در مجموعۀ شمارۀ  1774حمیدیه که در فاصلۀ سالهای
 750تا 811ق کتابت شده 5،از سرایندهای به نام «رفیعالدین
محمود ابهری» دو قصیده در ستایش قطبالدین شیرازی ،و
یک رباعی رقم خورده (گ  227تا  )228که این در دیوان رکنالدین
حسن پسر محمود بکرانی موجود است ،و فراهم آورندۀ
مجموعه ،در انتساب اشعار ،اشتباه کرده ،یعنی سرودههای پسر
را به نام پدر آورده است ،اما نام پدر را به صورت «رفیعالدین
محمود ابهری» آورده ،و این نکته نیز خود تأییدی است بر
اینکه محمود بکرانی به لقب «رفیعالدین» شناخته میشده
است.
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 .۲مونساالحرار کالتی ،دستنویس شمارۀ A/nm.981

کتابخانه و موزۀ ساالر جنگ (گ  322ر –  323پ) .در این سفینه،
قصیدهای از محمود با عنوان «این قصیده ،محمود کرمانی
راست در مدح نظامالدین عمر کبریتی» رقم خورده و در
دیوانچه او (مجموعۀ  555دوشنبه) موجود نیست .این قصیده را
5
پژوهشگر گرامی ،آقای میرافضلی ،بازخوانده است.
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تصحیـح ذبیحهللا صاحبـکاری و آمنه فخراحمد ،تهـران :میراث
مکتوب.1389 ،
فهرسـت میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـران (ج:)1
محمدتقی دانشپژوه ،تهران :دانشگاه تهران.1348 ،
مجمـل فصیحـی :فصیحخوافـی ،تصحیـح سیدمحسـن ناجـی
نصرآبادی ،تهران :اساطیر.1386 ،
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نسـخههای خطـی (دفتر نهـم) :زیر نظـر محمدتقـی دانشپژوه،
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هفـت اقلیـم ،امیـن احمـد رازی ،تصحیـح محمدرضـا طاهری،
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به «شرف امتیاز و رقم اختصاص» ارزانی داشت .و «اشعار
عذب و نظم و نثر دالویزش» در آفاق گیتی و در زفان هنروران،
1
میگشته است.
رفیعالدین ابهری ،شافعی مذهبی بوده ،و اسنوی از او و
پسرش رکنالدین بکرانی ،نام بُرده است 2.فصیح خوافی ،وفات
3
«موالنا رفیعالدین ابهری» را در 672ق گزارش کرده است.
عالوه بر دیوانچهای که از محمود کرمانی در دست است،
در چندی از سفینهها و جنگها نیز اشعاری از وی ،ضبط و
ثبت شده ،از جمله:
 .۱جنگ اسکندر میرزا ،دستنویس شماره  27261کتابخانه
بریتانیا (گ  235پ –  236رو) :در این ُ
جنگ ،غزلی از محمود با
عنوان «موالنا محمود الکرمانی فرماید» ثبت شده .4تخلص
«محمود» نیز در مقطع غزل ،دیده میشود:
غالم و حلقه به گوش تو شـد به جان «محمود»
چنان ــک ج ــز ت ــو ن ــدارد  دگ ــر خداون ــدی
 .1سمطالعلی ،ص .45 – 44
 .2طبقاتالشافعیه ،ج  ،1ص .140
 .3مجمل فصیحی ،ج  ،2ص .829
 .4سپاسگزارم از دوست دانشور امید سروری که مرا از وجود این غزل ،آگاه کرد.

 ..5شاعران قدیم کرمان ،ص .284 – 279
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