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محمود بکرانی  ابهری(کرمانی/ 
شاعر سدۀ هفتم هجری

بهروز ایمانی

درمجموعۀشمارۀ555انستیتویدستنویسهایتاجیکستان

)دوشنبه(کهدرسالهای805-807قکتابتشده1،اشعاری

ازدوسراینده،یکیباتخلص»محمود«ودیگریبانامونسب

»موالنارکنالدینحسنرفیعالدینمحمودابهری«ثبتشده

است.ایناشعاررامحمدبنعبدالواحدهرویدر805قرقم

زدهاست)گ140ر(.اشعار»محمود«دربرگهای46پتا70

ر،وسرودههای»رکنالدینحسن«درادامۀاشعارمحمود،در

برگهای70ر-140رثبتشدهاست.

ایندوسراینده،ازخاندانبکرانیاند،وازشعراوعلماِی

سدۀهفتمهشتمهجری.پدروپسرهستند،وپسر)رکنالدین

حسن(نسبتبهپدر)محمود(شناختهشدهتراست،وازوی

-کهبهسال747قدرسلطانیهدرگذشته2-درآبشخورهای

اودرسفینهها، از ادبیوتاریخی،یادشدهوسرودههایی

شده، یاد کمتر »محمود« از است.3اما آمده و... تذکرهها

چنانکهدانشورگرامی،آقایسیدعلیمیرافضلی،اورا»شاعری
ناشناختهازقرنهفتمهجری«دانستهاست.4

محموددرچندتاازسرودههایخود،بهنامونسبو

تخلصشاشارهکردهاست.درمقطعغزلیآوردهاست:

1.دربارۀاینمجموعه،نک:سفینه و بیاض و جنگ،ص107–130.

چهلوسه)مقدمۀمحمدافشینوفاییوارحام 2.نک:انیس الخلوة،صسیونهـ

مرادی(.

3.شاعران قدیم کرمان،ص29.

4.مجمل فصیحی،ج2،ص936.

ـــرخ ـــگچ ـــزنیرن ـــود«ک ـــن»محم ـــرک صب

ـــت ـــراس ـــیدیگ ـــرروز،رنگ ـــان،ه درجه

)گ63پ(

درشعریگفتهاست:

ایمـهتـاکـیشـنودازتـومالمـت»محمود«

ـــد؟ ـــهکن ـــذارد،چ ـــدمینگ ـــرب ـــرددراخت م

)گ69ر(

ودرقطعهای،خودرااینچنینمعرفیکردهاست:

»محمـــودبـــنمحمـــدبکرانـــی«امکـــهچـــرخ

ــم ــقدامنـ ــرتحقیـ ــردازجواهـ ــرکـ پُـ

دربــاغفضــلنیســتچــومــنبــارورنهــال

ـــرهمشـــکنم ـــک،خی ـــاتفل ایدســـتحادث

)گ64پ(

این»محمودبنمحمدبکرانی«کیست؟

اودرسرودههایخود،بزرگانکرمانراستودهاست:

1.عصمتالدینترکانخاتون)حک:655–681ق(.بیشترین

محمود،متوجهاینبانویپادشاهاست.
ِ
مدایح

رکنالدین سلطان 
ًً
ظاهرا رکنالدین، عالءالدوله .2

ابوالمظفرازپادشاهانقراختائی)حک:632-648ق(.

وزیر فخرالملک، به ملقب محمدشاه، 3.شمسالدین

662ق(. )درگذشتۀ قراختایی ابوالفتح محمد قطبالدین

محمود،عالوهبرقصایدیکهدرستایشاین»وزیرکافی«

سروده،درسوگاونیزمرثیهایپرداختهاست.

4.بهاءالدینوزیر:

ـــن ـــانوزم ـــن،ســـرورزم ـــتودی ـــاءدول به

کــهازصــدورزمانهســتچــونزاعضادل

)گ57ر(

محمودجمالالدینعلیراهمهجوگفتهاست،واودر»ملک

منکوخان«مصدرکارهایدولتیبودهاست:

کیســـتیایقلبتـــان!تـــاازجفـــاکاریوجـــور

ـــی ـــرکن ـــوروش ـــرزش ـــم،پُ ـــکمنکوخـــاناعظ مل

)برگ61پ(

پژوهشگرمتونادبیکهن
imani_book@yahoo.com
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تنهاناماینشخصیتهادردیوان محمود دیدهمیشود،اماچون

ایرجافشار،متوجهاشعارپسرمحمود،یعنیرکنالدینحسن،

درادامۀاشعارمحمودنشده،لذاسرودههایپدروپسررادر

همآمیخته،وممدوحاِنپسررانیزازستودگاِنپدردانسته،و

رشیدالدین 711ق(، )م: ساوجی سعدالدین چون افرادی

فضلهللاهمدانی)م:716ق(،قطبالدینشیرازی)م:710ق(

نیست. انگاشته،1کهدرست پدر ازممدوحان و...راهم
میرافضلیهم،بهتبعافشار،دچارایناشتباهشدهاست.2

باتوجهبهممدوحانمحمود،معلوممیشودکهاودرکرمان

بهسرمیبرده،وبزرگاناینشهررامیستوده،کهمعروفترین

آنهاترکانخاتوناست.

درتذکرهها،ازشاعریباتخلص»محمود«کهدراواخر

نشانی و نام است، میزیسته کرمان در هفتمهجری سدۀ

نیست.امیناحمدرازی،درشمارسرایندگانابهر،ازشاعری

بهنام»رفیعالدینابهری«یادکرده،واشعاریازاوآورده3که

دردیوان محمود بن محمد بکرانی )کتابتشدهدرمجموعۀشمارۀ

555دوشنبه(همموجوداست.آیااین»رفیعالدین«لقب»محمود

بنمحمدبکرانی«است؟اگرچنیناست،پساینرفیعالدین

ابهرییاکرمانیکهدرتذکرههامعرفیشده،4همانمحمود

بکرانیاست.اوبهلقب،شناختهشدهبوده،ونهناموتخلص،

وبههمیندلیل،ازاوباعنوان»محمودبکرانی«یا»محمود

ابهری«یا»محمودکرمانی«یادنشدهاست.

درمجموعۀشمارۀ1774حمیدیهکهدرفاصلۀسالهای

750تا811قکتابتشده،5ازسرایندهایبهنام»رفیعالدین

محمودابهری«دوقصیدهدرستایشقطبالدینشیرازی،و

یکرباعیرقمخورده)گ227تا228(کهایندردیوان رکن الدین 

آورندۀ فراهم و است، موجود بکرانی محمود پسر حسن

مجموعه،درانتساباشعار،اشتباهکرده،یعنیسرودههایپسر

رابهنامپدرآوردهاست،امانامپدررابهصورت»رفیعالدین

محمودابهری«آورده،وایننکتهنیزخودتأییدیاستبر

اینکهمحمودبکرانیبهلقب»رفیعالدین«شناختهمیشده

است.

1.نک:سفینۀ و بیاض و جنگ،ص113–120.

2.شاعران قدیم کرمان،ص29–32.

3.هفت اقلیم،ج2،ص1352–1353.

4.نک:فرهنگ سخنوران،ج1،ص390.

5.دربارۀاینمجموعه،نک:فهرست میکروفیلم ها،ج1،ص422–433.

درآغازدیوان رکن الدین بکرانی )مجموعه555دوشنبه،گ70ر(

نیزازاوباعنوان»مولیرکنالدینحسنبنمحمودرفیعالدین

ابهری«یادشده،واینتذکرهم،دلیلیدیگربرشناختهبودن

»محمودبکرانی«بهلقبرفیعالدینابهری،کرمانی،یابکرانی

است.

چنانکهگفتیم،درتذکرههاودیگرآبشخورهایادبیو

تاریخیازرفیعالدینبکرانی،ابهرییاکرمانی،نشانیمییابیم،

کهحمدهللامستوفی،ازاونامبردهونوشتهاستکه:»ازابهر

بود،امادرکرماننشستی«.6بنابهنوشتۀامیناحمدرازی،»در

سلکاعاظمعلماانتظامداشتهوهموارهنقشتألیفوافادهبر

صحایفروزگارمینگاشته«ومصنِفدواثرنیزباعنوانهای
متن اقلیدسورسالۀ حساببودهاست.7

ناصرالدینُمنشی،کهبنابهتحقیقعباساقبال،سمط  العلی

رادرفاصلۀسالهای715تا716قنوشته،دراینکتاب،از

»رفیعالدینابهریبکرانی«درشمار»کبرایعلما،وعلمای

فضال،وهنروراننامور،ودانشورانفضیلتگستر«یادکردهکه

در»کرمان،مجتمعبودند«.رفیعالدین،»پیشاهنگقوافلآستان

علوموآداب«بوده،وحجاجسلطان)درگذشتۀ690ق(اورا

6.تاریخ گزیده،ص731.

7.هفت اقلیم،ج2،ص1352.



26

جستار

ی
بهروزایمان

ی
جر

سدۀ هفتم ه
عر 

شا
ی/ 

ی(کرمان
ی  ابهر

کران
حمود ب

م

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

به»شرفامتیازورقماختصاص«ارزانیداشت.و»اشعار

عذبونظمونثردالویزش«درآفاقگیتیودرزفانهنروران،
میگشتهاست.1

رفیعالدینابهری،شافعیمذهبیبوده،واسنویازاوو

پسرشرکنالدینبکرانی،نامبُردهاست.2فصیحخوافی،وفات
»موالنارفیعالدینابهری«رادر672قگزارشکردهاست.3

عالوهبردیوانچهایکهازمحمودکرمانیدردستاست،

درچندیازسفینههاوجنگهانیزاشعاریازوی،ضبطو

ثبتشده،ازجمله:

1.جنگ اسکندر میرزا،دستنویسشماره27261کتابخانه

بریتانیا)گ235پ–236رو(:دراینُجنگ،غزلیازمحمودبا

عنوان»موالنامحمودالکرمانیفرماید«ثبتشده4.تخلص

»محمود«نیزدرمقطعغزل،دیدهمیشود:

غالموحلقهبهگوشتوشـدبهجان»محمود«

ـــدی ـــرخداون ـــدارددگ ـــون ـــزت ـــکج چنان

1.سمط العلی،ص44–45.

2.طبقات الشافعیه،ج1،ص140.

3.مجمل فصیحی،ج2،ص829.

4.سپاسگزارمازدوستدانشورامیدسروریکهمراازوجوداینغزل،آگاهکرد.

A/nm.9812.مونس االحرار کالتی،دستنویسشمارۀ

کتابخانهوموزۀساالرجنگ)گ322ر–323پ(.دراینسفینه،

کرمانی قصیده،محمود »این عنوان با ازمحمود قصیدهای

در و خورده رقم کبریتی« عمر نظامالدین مدح در راست

دیوانچهاو)مجموعۀ555دوشنبه(موجودنیست.اینقصیدهرا
پژوهشگرگرامی،آقایمیرافضلی،بازخواندهاست.5

منابع

انیس الخلـوة و جلیـس السـلوة:مسـافربـنناصـرالملطـوی،به

کوشـشمحمدافشـینوفائیوارحـاممرادی.تهـران:کتابخانۀ

مجلس،1390)چاپعکسی(.

تاریـخ گزیـده:حمـدهللامسـتوفی،بهاهتمـامعبدالحسـیننوائی،

تهران:امیرکبیر،چاپدوم،1362.

جنگ اسـکندر میرزا:دسـتنویسشـمارۀAdd.27261کتابخانۀ

بریتانیا.

سـفینه و بیـاض و جنـگ )مجموعـۀ مقـاالت(:ایـرجافشـار،بـه

کوششمیالدعظیمی،تهران:سخن،1389.

سـمط  العلی للحضرة العلیـا:ناصرالدینُمنشـیکرمانی،تصحیح

عبـاساقبـال،زیرنظرمحمـدقزوینـی،تهران:اسـاطیر،چاپ

دوم،1362.

شـاعران قدیم کرمان:سـیدعلیمیرافضلی،تهران:نشـرکازرونیه،

.1386

طبقـات  الشـافعیة:عبدالرحیماالسـنوی)جمالالدیـن(،تحقیق

کمـالیوسـفالحـوت،بیـروت:دارالکتبالعلمیـة،1407ق/

1987م.

عرفـات العاشـقین و عرصـات العارفیـن:تقیالدیـناوحـدی،

تصحیـحذبیحهللاصاحبـکاریوآمنهفخراحمد،تهـران:میراث

مکتوب،1389.

فهرسـت میکروفیلم های کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـران )ج1(:

محمدتقیدانشپژوه،تهران:دانشگاهتهران،1348.

مجمـل فصیحـی:فصیحخوافـی،تصحیـحسیدمحسـنناجـی

نصرآبادی،تهران:اساطیر،1386.

مونس االحـرار:کالتی،دسـتنویسشـمارۀ A/nm.981 کتابخانه

وموزۀساالرجنگ.

نسـخه های خطـی )دفتر نهـم(:زیرنظـرمحمدتقـیدانشپژوه،

تهران:دانشگاهتهران،1358.

هفـت اقلیـم،امیـناحمـدرازی،تصحیـحمحمدرضـاطاهری،

تهران:سروش،1378.

5..شاعران قدیم کرمان،ص279–284.


