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ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــید محمد دبیرسیاقی در مجلۀ کلک )ش 89- 93، مردادـ   دکتر س

ــرایندۀ ز گهواره  آذر 1376، ص 147 - 148( مطلبی با عنوان »نام س

ــته اند )و به درستی اشاره کرده اند که  تاگور دانش بجوی« نوش

این بیت از فردوسی نیست، هرچند مکرر به نام او نقل شده( و 

در ضمن آن، به نقل از یادداشت های مرحوم علی اصغر حکمت، 

گویندۀ این شعر را میرزا ابوالقاسم ملقب به فخراالسالم، داماد 

حسام السلطنه )فرزند فتحعلی شاه( دانسته اند.

ــان در مجلۀ گزارش میراث )ش 41، مهرـ  آبان 1389،  هم ایش

ــته  ص 22( مطلبی با عنوان »ز گهواره تا گور دانش بجوی« نوش

ــاره به نوشتۀ قبلیشان، دربارۀ شاعر این  و در طی آن، بدون اش

ــت که این بار هم، به نقل از  ــخن گفته اند. جالب اس مصراع س

ــت های مرحوم حکمت، دربارۀ همین مصراع و چگونگی  یادداش

ــیه دربارۀ اسم گویندۀ این بیت،  ــرودنش نوشته اند و در حاش س

ــت ها بوده است، نوشته اند: »این نام بر اثر ریختن  که در یادداش

ــده بود، بعداً با  ــر روی آن، محو و غیرقابل خواندن ش جوهر ب

تجسس در منابع دیگر اعالم خواهد شد.«

بنده کتاب رهآوردحکمت را هم با این نیت گشتم و چیزی 

ــان تا این تاریخ، هنوز دربارۀ آن شاعر چیزی  نیافتم. البته ایش

ــه )ص 28 - 29(، جناب  ــمارۀ 45 همین مجل ــته اند. در ش ننوش

مصطفی ذاکری دربارۀ ایراد مقدر ایشان به »پیغمبر راستگوی« 

ــارهای به گویندۀ این بیت  ــتند، ولی ایشان هم اش مطلبی نوش

ــد که چطور دکتر دبیرسیاقی  ــخص نش نفرمودند. بر بنده مش

ــه در آن نام گویندۀ  ــاره نکرده اند، ک ــت اول خود اش به یادداش

ــت ها در  ــت؟ )آیا ریختن جوهر روی یادداش این بیت آمده اس

ــت؟( ولی بنده در این میان  فاصلۀ این دو مقاله اتفاق افتاده اس

می خواهم یک گره به این معما بیفزایم. 

ــعار معروف  ــجادی کتابی با عنوان اش دکتر ضیاءالدین س

)انتشارات پاژنگ( دارند که در )ص 472( آن نوشته اند، خودشان 

از مرحوم حکمت شنیده اند که کل این بیت مشهور را عبدالجواد 

ــتور ایشان )علی اصغر حکمت(  ملک الکالمی کردستانی، به دس

ــت )از روی حدیث مشهور »اطلبوا  ــی ترجمه کرده اس به فارس

ــانی از »عبدالجواد  ــی اللحد«(. بنده هیچ نش ــم من المهد ال العل

ملک الکالمی کردستانی« به دست نیاوردم و گویا منظور ایشان 

»عبدالحمید ملک الکالمی کردستانی« )معروف به امیرالکّتاب( 

بوده است.

■

شاعِر»زگهوارهتاگوردانشبجوی«کیست؟!

محمـدرضـاضیـاء*

* پژوهشگر متون کهن.


