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ّ
دیگران نیز منسوب است ،اما
میشود) که بعضی از آنها به
ّ
متأسفانه انتخابهای صائب را ندیدهاست؛ از این رو به
نظرم رسید که از آنها گزارشی فراهم کنم تا در پژوهشهای
بعدی به کار آید.
ّ
موالنا حکیم محمدعلی  صائب تبریزی (د-۱۰۸۶ .
۱۰۸۷ق) ،شاعر نامآور عصر صفوی ،منتخبی از سرودههای
ّ
ّ
و متوسطان و معاصرانش فراهم آورده که با
و متقدمان
خود
نام بیاض صائب یا سفینۀ صائب شهرت یافتهاست .یکی 
از دستنویسهای آن مجموعۀ مهم (کتابت ۱۰۸۸ق در اصفهان)
چند سال پیش بهصورت عکسی با عنوان سفینۀ صائب
(اصفهان ـ قم )۱۳۸۵ ،به چاپ رسید (از این پس بهاختصار با عنوان
عکسی از آن یاد میشود) .این گزارش بر همین چاپ عکسی 
مبتنی است که در آن سیونه بیت از چهار شعر کافی ظفر 
ّ
است ،اما احتمال هست که در دیگر دستنویسهای آن
آمده
سفینه ابیات بلکه اشعار افزونتری آمدهباشد.
در چاپ عکسی سفینۀ صائب هر سه ستون صفحۀ
 ۱۳۰به سه شعر کافی ظفر اختصاص یافتهاست .نخست
با عنوان «کافی ظفر همدانی» و آن دو شعر دیگر با عنوان
ّ
ستون اول صفحۀ  ۲۳۰دو بیت کافی 
«له» .همچنین در
ظفر با عنوان «هیبةهللا مشهور ىکا  ڡی» (صح .هبةهللا مشهور
بکافی) آمدهاست .یکی از منابع صائب در انتخابهایش
ّ
قطعات اول و
لباب االلباب عوفی بوده و به احتمال قوی
سوم را از آن تذکره نقل کردهاست.

اشعار کافی ظفر در سفینۀ صائب
محسن ذاکرالحسینی «پرند»ر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
MohsenParand@yahoo.com

ً

ّ
ّ
بن محمد) از
 کافیالدین ابراهیم
کافی  ظفر  همدانی  (ظاهرا
شاعران بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری است
ّ
که متأسفانه دیوان اشعار و دیگر آثار محتملش از جفای
روزگار به دست ما نرسیدهاست و از شرح احوال او نیز
ّ
اطالع قابلی نداریم.
ّ
و نامکرر،
شعر کافی ظفر بس پخته و استوار ،بدیع
ّ
خاص و متفاوت ،و زیبا و دوستداشتنی است ،با مضامین 
عالی بکر و ناشنیده ،بیشتر از جنس حکمت و اخالق و
نصیحت و نکوهش دنیا و کامجویی  و اغتنام فرصت
خیّامانه و مدح و توصیف ،و بسا که همراه با چاشنی طنز و
ریشخند و گاه تلخ و گزنده و در کمال صراحت و بیپروایی.
سبک عمومی شعر کافی ظفر سبک خراسانی و اشعارش
ّ
بعضا ً ّ
 مملو از واژههای دشوار عربی است که از تسلطش بر 
آن زبان حکایت دارد .سبک بعضی از قصاید او به سبک
قصاید منوچهری شباهت شگفتی دارد و بعضی به قصاید 
ّ
خسرو مانند است ،اما مهمترین  ویژگی  سبک
ناصر 
شخصی او همان صراحت و بیپروایی است.
از هنگامی که بعضی از سرودههای جانانهاش را در
سفینۀ صائب خواندم ،همواره آرزو داشتم روزی دستنویس
دیوانش یافت شود یا دستکم اندک اشعاری که از او در
میان متون و تذکرهها و در البهالی جنگها و منابع دیگر 
ً
پراکنده است گردآوری شود .اخیرا بهروز ایمانی  ۴۶۴بیت
از سرودههایی را که در منابع بهنام کافی ظفر آمدهاست در

اکنون گزارش اشعار:
این شوخ سواران که دل خلق ستانند
1
.1
ِ
گویی ز که زادند و به خوبی به که مانند
ٔ
قطعه ّ
 اول ،به مطلع یادشده ،بخشی از قصیدۀ چهارم پژوهش
ایمانی است و بیستوسه بیت دارد .بیت نویافتهای در آن
ّ
نیست ،اما در ترتیب ابیاتش تفاوتهایی است و بعضی از
آن مرجح یا قابل ّ
ّ
توجه است؛ از جمله (ارجاع
ضبطهای
عکسی به صفحه و ستون):
ـ ـمورمیان (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۱بهجای مویمیان (چاپی:
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»دنرپ« ینیسحلارکاذ نسحم

 )۱۳۹۸گرد آورده (از این پس بهاختصار با عنوان چاپی از آن یاد

بئاص ۀنیفس رد رفظ یفاک راعشا

پژوهشی با عنوان اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی (تهران،

جستار

»دنرپ« ینیسحلارکاذ نسحم

بئاص ۀنیفس رد رفظ یفاک راعشا

جستار

ص ،۷۹ب)۴؛
ـ ـزمانند و زمینند (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۱بهجای زمینند و
ّ
 .مصرع بودن ضبط چاپی از
زمانند (چاپی :ص  ،۷۹ب)۱۱
لطف شعر کاستهاست .ضمن آنکه قافیۀ «زمان» دو
بیت پیشتر به کار رفتهاست؛

هرچنــد بزرگنــد و 1بزرگنــد بــه هیکل
ُ
روی حقیقت نه بزرگند که خردند
از
ِ
قومی همه نوکیسـه و نوکاسه که از بخل
نــامِ کــرم از نامۀ معنی  بستردند

زآن قوم که ما دیدیم امروز کسـی نیست
گویی که بهیکبار همه پاک ُ
بمردند

ـ ـبا باده (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۱بهجای در باده (چاپی:

ص ،۸۰ب)۱۶؛

بخت ب ِد ما
وآن نیز عجبتر که هم از
ِ
با خود همه چیزی چو ُ
بمردند  ببردند

ـ ـکوه کالن (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۱بهجای کوه گران
(چاپی :ص ،۸۰ب)۱۶؛

دوش در کوی خرابات مرا  ناگاهی
3
.3
ِ
ّ
پیشباز آمد سروی و به رخ چون ماهی
قطعۀ سوم غزل یا ّ
تغزل زیبایی است که شش بیت دارد.
این شعر در لباب االلباب (عوفی1903 ،م۲۱۳ :ـ )۲۱۴و در
متن چاپی اشعار کافی ظفر  (بخش غزلها ،شمارۀ  )۴نیز
آمدهاست و مهمترین ضبط آن پیشباز آمد (عکسی :ص،۱۳۰
ست )۳است در مطلع که بر یار پیش آمد در لباب االلباب
(ص )۲۱۳و در متن چاپی (ص ،۶۴ب )۱بسی رجحان دارد،
ّ
همین است .مصحح لباب االلباب به
بلکه بیتردید صحیح
ّ
آمد سروی» توجه
عبارت «یار پیش
غیرعادی بودن سیاق
ِ
ّ
داشته ،از این روی پیش از «سرو» در داخل قلب ادات
ّ
تشبیه «چو» افزوده که نادرست و مخل وزن است.

ـ ـپاکدل (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۱بهجای پاکتن (چاپی:

ص ،۸۰ب)۱۹؛

ـ ـتابش برق (عکسی :ص ،۱۳۰ست )۲بهجای آتش برق
(چاپی :ص ،۸۰ب)۲۰؛
ـ ـاللهعذار (عکسی :ص ،۱۳۰ب )۲بهجای مشکعذار (چاپی:

ص ،۸۰ب)۲۲؛

ـ ـباد روان (عکسی :ص ،۱۳۰ب )۲بهجای باد بزان (چاپی:

ص ،۸۰ب)۲۱؛

ـ ـکام نرانند (عکسی :ص ،۱۳۰ب )۲بهجای کام ندانند

(چاپی :ص ،۸۱ب.)۲۸

.2

4.4چــون بــه بــاال برآیــد از پســتی
چـــون بــه پستی درآیــــد از بــاال
قطعۀ چهارم دو بیت از قصیدۀ شمارۀ یک متن چاپی 
(ص ،70-69ب ۸و  )۹است که با ضبط چاپی تفاوتی ندارد.

2آن قوم که ایشان رهِ احرار سپردند
واحوال جهان باطل و بازیچه شمردند
ِ

قطعۀ دوم ،که هشت بیت دارد ،از شاهکارهای شعر فارسی 
و زیباترین سرودهای است که تا کنون از کافی ظفر همدانی 
دیدهام .این شعر در پژوهش ایمانی نیامدهاست ،از این 
روی متن کامل آن را گزارش میکنم:

منابع

ـ ـایمانی ،بهروز ( .)1398اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی .تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ـ ـذاکرالحسینی ،محسن (زیر چاپ) .دیباچهای بر بیاض یا سفینۀ
صائب .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ّ
ّ
تبریزی ،محمدعلی ( .)1385سـفینۀ صائـب .با مقدمۀ
ـ ـصائـب
صـادق حسـینی اشـکوری .اصفهان   ـقم :انتشـارات دانشـگاه
اصفهان  -مجمع ذخایر اسالمی.
ّ
ّ
ین محمد بخـاری (1903م) .لباب االلباب .ج.۲
ــ
عوفـی ،نورالد
بهکوشش ادوارد گرانویل براون .لیدن :مطبعۀ بریل.

آن قــوم کــه ایشــان ره احــرار ســپردند
واحوال جهان باطل و بازیچه شمردند
ِ
محنـتزدگان را بــه کرم دســت گرفتند
چون دست گرفتند بر آن پای فشردند
ایشـان همه رفتند و جهان جمله به مشتی
زین ناکس و نامردم و نامرد سپردند
ُ
هنــگام طمــع شــوختر از َ
روبــه و گرگند
ِ
ُ
َ
وقت کرم شومتر از غرچه و کردند
در
ِ

ّ
هست اما ممکن است زاید باشد.
« .1و» در دستنویس
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