
  
  
  
  

  العاشقينعرفاتة تذكر در فارس ةشاعران منطق
  اكبر نحوي

  
  چكيده

، شاعران منطقة فارس العاشقين عرفاتدر اين مقاله، نويسنده پس از معرفي منابع تذكرة 
در شناخت شاعران  عرفاتبه نظر نويسنده اهميت . را در اين اثر بررسي كرده است

چرا كه در ديگر منابع . است عرفات فارس بيش از هر چيز مربوط به بخش متقدمين
نويسنده در ادامة بخش به ذكر نكاتي . شود اطالعات چنداني از اين دوره ديده نمي

  .پردازد مي عرفاتانتقادي در باب اطالعات اين بخش و دو بخش ديگر 
  
  .العاشقين، اوحدي بلياني، شعر فارسي، شيراز، شاعران فارس عرفات :ها كليدواژه

  
هاي تاريخي فرمانروايان  يا بر مبناي سلسله ،هاي عمومي زبان فارسي اغلب تذكره

يا بر اساس  ،االلباب لباباند، مثل  تنظيم شده» اي دوره«ايران و به تعبير ديگر 

                                                       

 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز  
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تقي  .روز روشنترتيب الفبايي مثل  ةيا بر پاي ،هفت اقليممناطق جغرافيايي مانند 
اما شاعران را  ،ش اخير پيروي كردهاز رو ،العاشقين عرفاتمؤلف  ،اوحدي بلياني

خرين در هر يكي از حروف الفبا در سه بخش متقدمين و متوسطين و متأ
ولي چنين  ،فاصل اين تقسيمات را روشن نساخته وي حد. بندي نموده است طبقه

 ق800كه تا حدود سال پيداست كه مراد وي از متقدمين شاعراني هستند 
در حيات  ق970دود تا ح ق800هاي ميان سالو شاعراني را كه  اند زيسته مي
را كه معاصران و بعضاً از  ق970متوسطين و پس از سال  اند در طبقة بوده

  .متأخرين آورده استة در طبق ،اند معاشران و دوستان او بوده
هاي زندگاني بسياري از ي كه بلياني از تاريخ وفات و سالاما از آنجاي

بندي اشتباهاتي كرده و  ، گاهي در اين تقسيمشاعران اطالع دقيقي نداشته است
  .در مواردي متوجه اين امر شده و به آن تذكر داده است

 ،ميل و رغبت شديد بلياني به هر چه افزودن بر تعداد شاعران كتاب خود
ها يا هر كتابي كه در  ها، سفينهها، ديوان ه كه از رجوع به تذكرهموجب گرديد

رسانده، فروگذار  سودي مي عرفاتتعداد شاعران به افزايش دسترس او بوده و 
هاي زبان فارسي شايد  از حيث كثرت منابع در ميان تذكره  عرفاتلذا . نكند
ند ا ام، عبارت برخي از منابع اين كتاب تا آنجا كه بنده متوجه شده. نظير باشد بي
 »آل محمودتاريخ «كه از آن گاهي به ( تاريخ بيهقي، الدهر ةيتيم، تاريخ يميني :از

 الصدور ةحرا، چهارمقاله، العشاق سوانح، المحجوب كشف، نامه قابوس، )كند تعبير مي
، السحر حدائق، )به نام اين كتاب تصريح نكرده ولي از آن استفاده كرده است(

، الشعرا ةتذكر، سيرت ابن خفيف، االبرار ةلرسا، شيرازنامه، مرصادالعباد، االلباب لباب
 مجالس، )نظام التواريخ( تاريخ بيضاوي، تاريخ عاليي، ز الحقايقرمو، نساال نفحات

، )فخري هروي ةاز ترجم(مجالس النفايس ، طبقات ناصرياي،  عبدالقادر مراغه
تاريخ ، )االزارشد ةترجم( هزار مزار، الطوائف لطائف، )العجايبيا جواهر( النساةتذكر
، تاريخ همايوني، السير بيبح، الصفاةضرو، تاريخ شاهرخي، االلحان جامع، گزيده
  .تاريخ الفي، هفت اقليم، العارفينةرتذك، العجم صحاح، يزدي ةظفرنام
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و در بخش متوسطين،  االلباب لباببلياني در بخش متقدمين،  ةمأخذ عمد
در كنار اين منابع بايد از تعداد فراواني سفينه . شير بوده استامير علي النفايس مجالس

اي منتخب از  در اصل مجموعه  عرفاتاصوالً . ده استشستفاده ياد كرد كه از آنها ا
كه سپس بلياني به توصيه يكي از  »فردوس خيال«اشعار شاعران بوده موسوم به 

  .را ساخته است  عرفاتشاعران را به آن افزوده و  ةدوستانش زندگينام
  

  شاعران منطقه فارس در عرفات 
فارس قبل از ظهور سعدي بسيار  ةنطقادب فارسي در م ةاصوالً پيشين .متقدمين

تاريك است و اطالع قابل توجهي در اين زمينه در دست نيست و اين يكي از 
اگر در خراسان شاعراني مانند فردوسي و . هاي اوضاع ادبي فارس استشگفتي

آور نيست،  اند تعجب هاي چهارم و پنجم به ظهور رسيده عنصري و فرخي در سده
ند كه زمينه را براي ظهور آنان ا هران بسيار كسان ديگر بودزيرا پيش از اين شاع

شده وارسي  ي فارس را به اتكاي منابع شناختهادب ةاما اگر سابق. اند هموار كرده
هايي عدي به فارسي شعر گفته و يا كتابكنيم جز چهار پنج نفر را كه پيش از س

م (خفيف شيرازي   بنها، بيتي فارسي به ادر بعضي كتاب. شناسيم اند، نمي هنوشت
ات او كه همگي به ليفو از فهرست تأ اند كه محل تأمل است نسبت داده) ق371

ديگري  .محبتي به زبان فارسي نداشته است ، پيداست كهزبان عربي بوده
الدين مرزبان فارسي است كه عوفي چند سطري از وي سخن رانده و پيداست  رفيع

زمان حيات او را به عصر رودكي عقب  كه هيچ اطالعاتي از وي نداشته و حتي
نيز از . ششم بود ةسدة كه دوران فعاليت ادبي مرزبان در ميان، حال آنبرده است

بايد ياد كرد كه چند كتاب و اشعاري به فارسي از او ) ق606 م(روزبهان بقلي 
زنگي و   وزير سعدبن) ق624 م(ديگري عميدالدين ابزري . باقي مانده است

ه به زبان عربي است كه چند بيت فارسي هم از وي نيواناستوار اشك ةقصيد ةگويند
بايد را نيز ) ق666 م(الدين فقيه شيرازي  در دست داريم، و به اين جمع صائن

  .ها ثبت است افزود كه يك قصيده و ابياتي پراكنده از او در سفينه
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زبان  بايد در اين تصويري كه از وضع  عرفاتاما با در دسترس قرار گرفتن 
نظر  بندد، تجديد فارس به اتكاي منابع ديگر در ذهن نقش مي ةفارسي در منطق

فارس  ةادب فارسي در منطق ةسازد كه پيشين براي ما روشن مي  عرفات. كرد
  .گردد الاقل به اواخر قرن چهارم باز مي

 ةيكي از منابع بسيار گرانقدري كه در اختيار بلياني بوده و ما فقط به واسط
است كه در معرفي و  االخيار في اخبار االبرار ةرسال ،شويم با آن آشنا مي  تعرفا

نوشته شده بوده است و ) خانداني از سادات حسني فارس(مناقب آل بنجير 
عجيب آن است كه زركوب شيرازي و جنيد شيرازي از وجود اين كتاب اطالع 

فارس كه در  ةن كتاب است كه با شاعراني از خطاز رهگذر اي. اند نداشته
شويم كه در مĤخذ ديگر ذكري از  آشنا مي ،اند زيسته م ميهشتهاي چهارم تا  سده

  :اند از آن جمله. آنان نشده است
 بن يقطان خوزي، از متصوفه قرن چهارم و پنجم ساكن شيراز، بلياني عبداهللا. 1
 .بيت عربي او را نقل كرده است دوبيت فارسي و  دو )2552ص (
 پانزدهكه ) سالگي 85در  ق،472 م(بن يقظان  جير فرزند عبداهللابوحفص بن. 2

اين ابوحفص كه بنجير تخلص  .)140ص (بيت فارسي او را نقل كرده است 
كرد و مدرسه و رباطي در شيراز ساخته بود، ظاهراً اشعار فراواني داشته  مي

 :گفته است سعدياز جمله . است و سعدي نيز از وي تأثير پذيرفته است
 انعام و فضل او نه معطل گذاشتت  شكر خداي كن كه موفق شدي به خير

 منّت شمار از آن كه به خدمت گماشتت  كنيمنّت منه كه خدمت ياران همي
  :گويد نيز مي ابوحفص

 خداوند را منّ و فضل و سپاس  ترا نيست منّت ز روي قياس
 نت معطل گذاشتنه چون ديگرا  كه در كار خيرت به خدمت بداشت

وي را معرفي اما سال وفاتش ) 296ص ( االزار شدجالب آن است كه جنيد در 
 .كند ذكر كرده است و مطلقاً به اشعار فارسي او اشاره نمي 572را به اشتباه 
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ص ( است بيت فارسي او را نقل كرده چهار، )ق480 م(ابوعبداهللا بنجير ثاني . 3
720.( 

بيت فارسي او را  سلمان شده قرن پنجم، كه چهارشتيان مدنيكروز از زر. 4
 .)4309ص (آورده است 

مؤلف  ةبن عربي كه به گفت  الدين بن بنجير از معاشران محيي عبدالغالب. 5
بيت فارسي او را  دو. ، شيخ اكبر در شأن وي اشعاري سروده بوداالبرارةرسال

 ).2553ص (الدين نقل كرده است  در ستايش شيخ محيي
از پزشكان فارس را كه عالمه  )ق677م (اهللا زكي الدين عبد شرف. 6

كه گويد  و مي ستايد ميوي را  السعديه ةالتحف ةالدين شيرازي در ديباچ قطب
خيلي خوب معرفي و مقداري از اشعارش  »ابن سينا را نزد او خواندم قانون«

طبع و ذوق اهللا الدين عبد دانستيم كه شرف كند و ما پيش از اين نمي را نقل مي
 . شاعري هم داشته است

به  عرفاتشعراي متقدم فارس اطالعات ديگري نيز از  ةبار همچنين در
فزاري  بن عبداهللادست دادن اشعاري از ابوطاهر محمداز جمله به  ؛آيد دست مي

نيز از وي ياد  شداالزارو  شيرازنامهفارس كه در  تالقضا ، قاضي)ق492 م(
  .او اشاره نشده استولي به اشعار فارسي  ،شده

 م(ششم  ةيسندگان و شاعران سداز نو ،الدين محمد نيز ابوالمحامد جالل
بيت  نُهبرد و  نام مي در رياضيات و هندسه كه تعدادي از آثار او را) ق601

بن ضياءالدين مسعود بلياني از اجداد بلياني كه  نيز عبداهللا. آورد فارسي او را مي
 ةكند، و چندين نفر ديگر كه جهت پرهيز از اطال مي بيت فارسي او را نقل بيست

  .شود كالم از ذكر آنان خودداري مي
يكي هم سعدي است كه  ،بنا بر تقسيمات كتاب ،از شعراي متقدم فارس

ها  و بعضي تذكره شداالزاركمابيش آنچه را كه . او ندارد ةاي دربار مطلب تازه
نقل «: گويد كه ميجز آن ،شود هم ديده مي عرفاتاند در  سعدي آورده ةدربار

ص (» است كه شيخ سعدي خدمت شيخ عبداهللا خفيف شيرازي را دريافته
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 ق351و سال وفات ابن خفيف را  ق691با اين كه سال وفات سعدي را ) 1731
  : گويد آرامگاه سعدي مي ةبار و در) درست است ق371كه البته (ذكر كرده است 

يه متعاليه در آن خاك پاك كه مهبط فيوض در اين ازمنه عمارات عاليه و ابن
د، وش بر سر آن مرقد، ازدحام زوار مياست به هم رسيده، هميشه هر چهارشنبه 

  .اند ميان گذاشته، زايران در صحبتكليات در 
 ةديوان حافظ نوشت مةاو نوشته از مقد ةبار درنچه را ديگري حافظ است و آ

منسوب كردن  ةاما پس از نقل قضي ؛ستها برداشته ا محمد گلندام و ديگر تذكره
  فظ به كفر و زندقه به مناسبت بيتحا

 آه اگر از پي امروز بود فردايي  داردگر مسلماني از اين است كه حافظ
  اصفهان و افزوده شدن بيت ةو راهنمايي يكي از اعضاي خاندان صاعدي

 دف و ني ترسايي اي بابر در ميكده  گفتاين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي
در « :گويد الذكر و رها شدن حافظ از دست متشرعان، مي پيش از اين بيت سابق

پاره كرده، شستند تا  اثناي اين قضيه عورات وي جميع مسودات خواجه را پاره
. باشد بلي دوستي ناقصان را اثر از اين بهتر نمي. مبادا مضرّتي از آنها به وي رسد

قعه بسيار متأثر و متألم گرديد و در همان ايام به جوار خواجه بعد از اين وا
  ) ق786 م(شاه شجاع : افزايد بعد مي» .رحمت ايزدي پيوست

امر فرمود كه هر كه غزلي از خواجه بيارد يك اشرفي دويست ديناري به جايزه 
ها افتاد و ر جا كه بود منتشر گرديده بر زبانبيابد، به اين تقريب شعر وي به ه

چون مردم به جستجوي اشعار وي درآمدند از . به جايي رسيد كه رسيدهشهرتش 
هر كس نيز شعر بسياري به نام وي مشهور شد از آن جمله، غزل بهاءالدين 

دل من در «ساقيا ماية شباب بيار، و غزل : زنگاني كه مصراع مطلعش اين است
چيزها واقع هم از ديگران است و مثل اينها نيز ديگر » ]يار[هواي روي فرّخ 

  ).1134ص ( است
ولي اين  ،سال پيش از حافظ فوت كرد پنجنظر از اينكه شاه شجاع  صرف
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هاي حافظ و حاكي از آن است كه برخي از غزلحكايت خالي از حقيقتي نيست 
همين  از او نيست از جمله) ها شده استاختالف نسخ آن بحث كه گاهي بر سر(

  الدين زنگاني كه با مطلعءغزل بها
 يك دو ساغر شراب ناب بيار  بيارقيا ماية شرابسا

بيت  سيزدهاو نقل شده و  ةنامدر زندگي )736ص (  عرفاتشود و در  آغاز مي
اند و  حافظ كرده ديوانبيت آن را وارد دستنويسهايي از  نُهدارد برخي كاتبان 

  گويد بيتي را كه زنگاني مي
 اگر صواب  بيار ناصواب  است   يك دو رطل گران سبك پر كن

  تغيير داده و به صورت
 گر گناه است وگر ثواب  بيار  يك دو رطل گران به حافظ مست

  .)218 ص  ،چاپ فرزاد، ديوان، حافظ( اند آوردهدر 
  يا در غزلي با مطلع

 م چشمم نشسته در خون استگريه مرد ز
 ببين كه در طلبت حال مردمان چون است

  :ع چنين استكه بيت تخلص آن در واق
 است چو مفلسي كه طلبكار گنج قارون  كند حيدرخودي طلب يار مي ز بي

  غزل ديگري با مطلع در  يا
 است رو كه مرا بر در او روي نياززان  هللا كه در ميكده باز است ةالمن

  :كه بيت تخلص آن اين است
 ستا گداز در سوز و از شمع بپرسيد كه مسكيناي مجلسيان سوز دل حيدر

اين . اند حافظ كردهديوان در هر دو غزل، حيدر را به حافظ تغيير داده و وارد 
 هشتم شيراز است كه ظاهراً چند سالي ةغزلها از حيدر بقال شيرازي شاعر سد
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اي  شاعران متقدم فارس نكته ةدربار. فوت كرده است پيش از درگذشت حافظ
  .شود ديده نمي عرفات ديگر كه در خور ذكر باشد در

ترين بخش اين كتاب در  درخشان عرفاتبه گمان بنده بخش متقدمين 
خصوص شاعران فارس است و نخستين بار اطالعات بسيار گرانبهايي در اختيار 

اگر مرحوم عالمه قزويني . آيد گذارد كه از هيچ مأخذ ديگري به دست نمي ما مي
بود، يقيناً در تعليقات خود  اب آگاه مياز مطالب اين كت شداالزارهنگام تصحيح 

  .برد از آن سودها مي شداالزاربر 
  

  متوسطين
متوسطين بلياني مرتكب اشتباهاتي شده است و  ةراجع به شاعران فارس در طبق

آورد، در طبقه  متقدمين مي ةبايست در طبق چندين شاعر را كه قاعدتاً مي
  :از جمله ؛ذكر استدر اين بخش نكاتي قابل . متوسطين آورده است

كند كه در  بعضي شاعران و نويسندگاني را معرفي مي االبرارةلرسابه نقل از 
ذكري از آنان نشده است يا اطالع اندكي از آنان در دست  شداالزارو  شيرازنامه

سال در شيراز عهد شيخ ابواسحاق  سيطاهر كه  الدين محمدبن مثالً از اصيل. است
رشيدالدين احمد  ).478ص (كند  شته اشعاري نقل ميو شاه شجاع منصب قضا دا
نوشته  فصوص الحكمبليانيه را كه شرحي به فارسي بر  ةكازروني از سالكان سلسل

يكي از استادان ) ق782 م( الدين عبداهللا ، از شمس)1573ص (كند  بود، معرفي مي
ين متوسط ةبرخي از شعراي طبق ةبار اما در. حافظ اشعاري را نقل كرده است

پردازي كرده  آگاهي كافي نداشته و ناچار با استمداد از تخلص يا نام آنها عبارت
فطرت  راست« :)2163ص (گويد  شاعري به نام شيخ راست مية بار است مثالً در
طبيعت  شيخِ راست از شيراز است به غايت درستوكاست،  كم  چون الف بي

گويند در زمان ابراهيم سلطان   انديشانِ گمره بوده، كج ةنُمايند فطرت، ره راست
  .آورد لي از وي ميسپس غز» ...شيراز موجود بودهتيموري در 
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گويد آن است كه زمان  اين شخص مي ةدر خور توجهي كه دربار ةتنها نكت
وي . دهد كه نادرست است حيات او را معاصر ابراهيم سلطان تيموري قرار مي

ن شاعر همان اي .درگذشته است) ق831(طان ابراهيم يك قرن پيش از فوت سل
 ق733بن مظفر باغ نوي شيرازي است كه در سال الدين منصور شيخ ركن

جنيد . گوي معروف بود در بالد فارس به شيخ راست ،جنيد ةدرگذشت و به گفت
  .ولي از اشعار فارسي او ياد نكرده است ،وي را معرفي كرده

ت و Ĥزبردست و صاحب منش يعكاشه منشالدين فريدون  جالل ةبار در
هاي رحيقيه و ربيعيه دارد شيراز كه دو قصيده مصنوع به نام شاعر قرن هشتم

اعاظم زمان  دوران و ةالدين فريدون عكاشه از اجل لالزمان جال افتخار :گويد مي
 و )940ص (از درر كالم او همين بيت زيور صدف گوش هوش شده است . است

  .كند مي يك بيت او را نقل
را در سه سطر معرفي  ملك خاتون دختر مسعود شاه اينجو همچنين جهان

افزايد كه اين دو بيت را به سلمان  و مي آورد ميبيت شعر از وي  دوو  كند مي
ولي جهان ملك اشعار فراواني  )1032ص (اند  ساوجي و معزي نيز نسبت داده

  .دارد و ديوانش به چاپ رسيده است
نظام  ، از جملهشود ت روشنگري هم در اين بخش ديده ميحال نكا با اين

اشعار حافظ را به طريق ابواسحاق : گويد كند و مي ميشيرازي را معرفي  ةالبس
اين شاعر همان است كه  .)4361ص (» اطعمه تضمين نموده، قاري تخلص كردي

  .به غلط به قاري يزدي معروف شده و ديوانش به چاپ رسيده است
  

  متأخرين
اول در خصوص وضع ادب   از منابع مهم و دست  عرفاتت متأخرين قسم

چند . اول قرن يازدهم است ةفارسي در ايران و هند در اواخر قرن دهم و نيم
  .سازد هاي متقدمين و متوسطين متمايز ميز قسمتخصوصيت قسمت متأخرين را ا



 العاشقين عرفاتجستارهايي دربارة /  150

 

 

ا معاشر زيست و با بسياري از شعر كه بلياني كه خود در اين دوران مييكي آن
احوال و آثار آنان به  ةبار از اين روي اطالعات ارزشمندي در ؛صحبت بود و هم

شعراي  ةخصوص درباره ب ،شود هاي پيشين كمتر ديده ميكه در بخش دهد يدست م
  گلچين معاني نوشتهاحمد كه  چنان. رود اول به شمار مي  هندوستان مأخذ دست

چه  ،ترجيح دارد االشعارةصخال ةبر تذكر در مورد شعراي ايراني مقيم هند«  :است
اند  آمده تقي كاشي احوال اين قبيل شعرا را از مسافراني كه از هند به ايران مي

شنيده بوده و حال آنكه تقي اوحدي خود در هند بوده و غالب ايشان را از نزديك 
ي هاي زندگانلذا در اين بخش از سال» .اشته استشناخته و با آنان مصاحبت د مي

  .آيد تري به دست مي و ثبت تواريخ شاعران اطالع دقيق
كه بلياني ديوان بسياري از شاعران اين دوره را در دست داشته و در ديگر آن

  .انتخاب اشعار دستش باز بوده است
در اين  ،پردازي كه از عادات بلياني است كه انشانويسي و عبارتسوم آن

در . گريبان او را رها نساخته است چند يكبارههر ؛خورد كمتر به چشم ميبخش 
خصوص آناني كه ه شاعران ب ةدو بخش متقدمين و متوسطين چون دربار

با مدد گرفتن از  ،اطالع كافي نداشته است ،ها برداشته بوده اشعارشان را از سفينه
ت راجع به شاعر خاصي ان فصلي دراز و صد البته بينام يا تخلص يا نسبت شاعر

براي نمونه قطعه . كند اي هم از زندگي او روشن نمي يچ نكتهكه هاست پرداخته 
اي زير نام خواجه فخرالدين القالنسي ديده و با  شعري در وصف قلم در سفينه

  :استمداد از كلمه قالنس در معرفي او نوشته است
گستري،  پروري، سرفراز ديهيم سخن تاجور بارگاه سخنوري، افسر فرق معني

مهندسي، برجيس مسند افادات و مدرسي خواجه  مركز پرگار دانايي و
. سخنداني است ةفخرالدين القالنسي، از سروران جهان معاني و استادان رست

خوشه  ترك مرتب، افسر فرق كالمش به خوشه كاله تارك كمالش به ترك
اي است  اي است فصاحت در بر فطرت او بريده عمامه جواهر مرتّب، جامه

خورشيد طبيعت او،  ةو رسيده، اكليل فلك بر جبهفكرت ا ةبالغت بر ناصي
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و وي از فحول قدما و حكما بوده . جمشيد قريحت اوست ةديهيم خرد بر ناصي
  ).3094ص ( محمد عوفي نگذشته ةان خامباگرچه بر ز

ولي عوفي او را  ،اخير است كه وي از قدماست ةو حرف حسابش در همين دو جمل
  .خورد أخرين چنين عباراتي به ندرت به چشم مياما در بخش مت .معرفي نكرده است

هاي پربار نيز از قسمت عرفاتاما در خصوص شاعران فارس، بخش متأخرين 
زيست و با  چون بلياني مدتي در شيراز مي. ارزش اين كتاب استو بسيار با
احوال و آثار  ةبار هاي ارزشمندي دراز شاعران آنجا دوست بود، آگاهي بسياري

اول در معرفي   دهد و به يقين مأخذ دست ار آنان به دست ميو خوي و كرد
 ،پيامي الري طرحي، غيرتي، كافري، قدري، قيدي، شاعراني چون عرفي، مير

درويش حسين مذهب خراساني  عارف الهيجي، رضايي كاشي و تقياي ششتري
  .رود به شمار مي) اند زيسته تن در آن زمان در شيراز مي كه اين چند(

هاي ادبي ايران كه در ترين انجمن خش ما با يكي از قديمر اين بهمچنين د
شده، آشنا  طرحي شيرازي تشكيل مي اواخر قرن دهم در شيراز در دكان مير

كه گروهي از شاعران از جمله خود بلياني در نوجواني در آن شركت  شويم مي
ها اشعار ن سالآيد كه در آ جمن چنين بر مياز اشارات مكرر به اين ان. اند كرده مي

اي آن اشعاري فبابا فغاني بسيار مورد توجه بوده و با طرح اشعاري از او به اقت
  .شده است سروده مي

  
  برخي از اشتباهات عرفات 

گاهي نام يا . نيستها خالي هاي فارسي از نادرستي ديگر تذكرهمانند   عرفات
بار زير  يك :يا شاعري دو بار معرفي گرديده است ،تخلص شاعري نادرست ضبط

. يا شعر شاعري به شاعر ديگر نسبت داده شده است. بار زير تخلص او نام و يك
چنين اشتباهاتي قابل  ،اما اگر پهناي كار مؤلف و نيز امكانات او را در نظر آوريم

  .كند مصحح را خطيرتر مي ةوظيفاين ويژگي البته  ؛پوشي است چشم
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 ةشتر اشتباهات بلياني ناشي از استفادبي ،تا آنجا كه نگارنده متوجه شده است
ولي  ،ديده ها شعري را زير نام شاعري مي در اين مجموعه او. هاست او از سفينه

مثالً بيتي فارسي را به . شده است در شناسايي گوينده گاهي مرتكب خطا مي
اين . كه اساسي ندارد )106ص (فرزدق شاعر معروف عرب نسبت داده است 

كرد  هفتم يا هشتم است كه فرزدق تخلص مي ةگوي از سد سيبيت از شاعري فار
ها فرزدق يميني ضبط شده است و جالب آنكه بار ديگر  و نامش در بعضي سفينه

بيت  ويك سياي در  همين شاعر و اين بار زير نام فرزدق يمني معرفي و قصيده
وي نام  عرفاتهاي گفتني است كه در دستنويس ).3167 ص(از او نقل شده است 

يميني را  ،الفصحا مجمعدر موضع اخير فرزدق يميني بوده و مصححان با نگاه به 
 م(مقله خطاط و وزير معروف  يا چهار بيت فارسي به ابن. اند به يمني تغيير داده

هر چند  ؛كه نبايد پايه و اساسي داشته باشد )177ص (نسبت داده است ) ق328
منابع متأخر آبا و اجداد او را از اهالي  گفت و در برخي مقله به عربي شعر مي ابن

يا اشعاري را . زيست چندي در شيراز در تبعيد مياند و خود او نيز  فارس گفته
كه درست به نظر  )444ص ( به شاعري به نام سيد احمد رقاعي نسبت داده

گذار ي معروف به سيدي احمد كبير بنيانوي همان احمدبن علي رِفاع. آيد نمي
اي بين واسط و بصره  كه در ناحيه) ق578 م(رفاعيه است  ةصوفية سلسل
شاعري  ةبار يا در. دانسته است زيست و بسيار بعيد است كه فارسي مي مي
الدين مصري، از حقيقتش آگاه  شرف ،گزاري نخيوسف مصر س«: گويد مي

الدين مقبل  اين اشعار از شرف. كند و چند بيت از او نقل مي )2103ص ( »نيستم
بلياني در مأخذ خود مقبل را مصري  احتماالًهفتم است و  ةي شاعر سدكرمان

   .خوانده است
و  )1459ص (دهد  يا اشعاري را به شاعري به نام  رافعي قزويني  نسبت مي

 :يدگو كند و مي الكريم رافعي معرفي ميفاصله شاعر ديگري را به نام عبدبال
الكريم رافعي وي همان عبدو  يك نفر هستند اين دو . از اوست تدوينكتاب 

است كه از فقهاي  التدوين في ذكر اهل العلم بقزوينلف كتاب ارجمند ؤقزويني م
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دانم كه  و بنده بسيار بعيد مي) ق623م (شافعي در قرن ششم و هفتم بود  بزرگ
   :گفته است نمي يقيناً ،اگر هم اهل شعر و شاعري بوده .گفته است وي شعر هم مي

 د عشق به غارت سپردرخت دلم هرچه بو
 ست خردصبر نه راهيست سهل عشق نه كاري

  .حتمال قوي از رافعي نيشابوري استاشعار به ا اين
شود كه به چند  در خصوص شاعران فارس نيز چنين اشتباهاتي ديده مي

  :دگوي مي محمدبن زنگي ةبار در: شود اشاره مي، كه بنده متوجه شدم ،مورد آن
بن زنگي، گويند برادر مظفرالدين ابوشجاع ران محمدسلطان زمان، اتابك دو

چون در تحقيق . كمال دانش و علم و حاالت داشته. بن سعد زنگي است اتابك
  .)401ص ( ر متوسطين مذكور شد و او راستد احوالش تأملي بود،

  :مطلعاين كند از جمله غزلي با  سپس اشعاري از او نقل مي
 روانها قوت تو تياقو اي لعل لب تو جان جانها
 ديگر  نرود  به  گلستانها  هر كس كه دمي تو را ببيند
 زمانها مثل تو نديد در  چشم فلك هزار ديده
 نهازبا بر شديم افسانه  از    حسرت   آن    دهان
 عشق داستانها ز بنوشته  در وصف جمالت ابن زنگي

كان گمان برده است كه شاعر از خاندان اتاب »ابن زنگي«بلياني با ديدن تخلص 
بن زنگي نسبت داده و او را فرزند سعد زنگي فارس است و اشعار را به محمد

او بود و  بلكه محمد نبيرة ،سعد فرزندي به نام محمد نداشت. تصور كرده است
اين اشعار از شاعري شيرازي معاصر سعدي به نام . اهل شعر و شاعري هم نبود

هاي او كرد و تعدادي از غزل نگي تخلص ميكه در شعر ابن ززنگي است  بن ييحي
هر سه ( لطايف و ظرايف ةو مجموع شمس حاجية سفينو  االشعار دقايقدر 

  .ثبت است) اول قرن هشتمة كتاب از نيم
بلياني نسبت دادن اشعار فارسي و غير قابل قبول يكي از اشتباهات عجيب 
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 ويپس از معرفي  او. است گ قرن سوماز مشايخ بزر به جنيد بغدادي
ص (بيت از جمله چندين قصيده و غزل به او نسبت داده است  صدوپانزده

عرفاني  ةزليات كه همگي صبغاز قصايد و غ برخي كه در پايان )985ـ977
  مانند ؛شود تخلص جنيد ديده مي ، دارند

 اند افتهادب آموز كه دولت به ادب ي  اگرت معرفتي هست درين راه جنيد
  يا

 را يار گرداند تو تا سعادتمند و دولت  جنيداز دل پاكان طلب، گر همتي داري
و متوفي در اواخر قرن هشتم  شداالزاراين اشعار همگي از جنيد شيرازي مؤلف 

آمده  ،چاپ سعيد نفيسي ،يا اوايل قرن نهم است و بيشتر اين اشعار در ديوان او
زين المتكلمين : گويد مي )2041ص (الدين كسبي  شمسنامه يا در زندگي .است
 مجالسالدين كسبي از جمله اكابر زمان خود بوده و خواجه عبدالقادر در  شمس

  :خود از او آورده
 مرد عاقل ز دست نگذارد  فرصت عمر و امن و صحبت را
 حظَ خويش از زمانه بردارد  قدر وقت فراغ بشناسد

الدين كيشي  به نياي خود شمس الخواطرةنزهيز كاشي در جنگ ها را عبدالعزاين بيت
شايد غلط (ي است شپيداست كه كسبي محرف كي. نسبت داده و همين درست است

كه ) ق694 م(ن و دانشمندان قرن هفتم است الدين كيشي از متفكرا شمس ).چاپي باشد
مدوح سعدي م(به دستور اتابك ابوبكر بن سعد  656زيست و در سال  در شيراز مي

جمله  ديگر از دانشمندان ازچند تن به همراه ) اي نداشت كه با متفكران ميانه
  .شيراز اخراج گرديد الدين كيشي ازره پشتي و عزالدين تو الدين اشنهي و شهابصدر

براي نمونه مير سيد شريف  .بار معرفي كرده است را دوگاهي شاعري 
را كه در زمان شاه شجاع ساكن  )ق816 م(رجاني دانشمند معروف قرن هشتم ج

و بار ديگر زير ) 2124ص (نام مير سيد شريف جرجاني  ربار زي  يك ،شيراز شد
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قداري از اشعارش را نقل معرفي كرده و م )2130ص (نام مير سيد شريف عالمه 
متأخرين ة نويس را در طبق مفرده گبي عبدي  بار خواجه  يا يك. كرده است

 بفطرتان زمان شاه طهماس طبيعتان و عالي د از خوشگوي و مي كند ميمعرفي 
اين  .)921ص ( ...است به غايت در سخن قادر و ماهر بوده گويند خمستين گفته 

پركار قرن  ةوي همان نويدي شيرازي شاعر و نويسند .توضيحات درست است
 شانزدهبستگان به دربار شاه طهماسب صفوي است كه تا كنون  وا  دهم و از
 م(است از وي شناخته شده  االخبار ةملتكيك كتاب تاريخي موسوم به  مثنوي و

متوسطين او را  ةاما بلياني بار ديگر و اين بار ذيل تخلص او در طبق) ق988
  ).4381ص (معرفي و اشعاري از او نقل كرده است 

 ،تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسيكه سعيد نفيسي در جالب آن
العابدين علي شيرازي نيشابوري متخلص به  بار زير نام زين يكبيك را   عبدي

، ص 1ج (العابدين علي  و بار ديگر زير نام زين )385، ص 1ج (عبدي و نويدي 
معرفي كرده و هر  )471، ص 1ج (و بار سوم زير نام عبدي بيك شيرازي  )444

 .اي از زندگي او را توضيح داده است بار گوشه
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