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هفت كشور
ايرج افشار
در سال 1385 با همكارى مهران افشارى ــ متن دوست 
جغرافياى  و  اخالق  به  آميخته  داستان واره اى  ــ  گرامى 
خيالى را از روى دو نسخة ناقص (مخصوصًا از اول و 
آخر) كه به دست آمده بود به لطف انتشارات فرهنگ   منش 
«چشمه» با نامى كه به حدس و گمان بدان داده شد ــ 
هفت كشور و سفرهاى ابن تراب ــ به چاپ رسانديم، 

اگرچه نشان ديگرى از آن نيافته بوديم.

خوشبختانه پس از يك سال فاضل شريف و ارجمند، 
محمد شريفى، از راه مهر با تلفن مرا آگاه فرمود كه ازين 
ادبيات  تاريخ  پنجم  جلد  از  سوم  قسمت  در  ادبى  متن 
فارسى در ايران تأليف مرحوم دكتر ذبيح اهللا صفا بر اساس 
فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم 
انسانى كه مرحوم محمدتقى دانش پژوه تأليف كرده است 

(1339ش) ياد شده است. بسيار موجب شادى شد.
شوق زده مهران افشارى را از ماجرا خبر كردم و هم 
او هم من آن دو مرجع را ديديم و معلوم شد كه نسخه اى 
كامل و با نام و نشان از آن هست و دانش پژوه از وجود 
نسخه هاى ديگر هم مطلع شده بوده و همه به نام «هفت 
كشور» است. مؤلف در خطبه آن را چنان نام  گذارده است 
و خوشبختانه ازين جهت، همان نام را بر متنى ناقص كه 

در دست داشتيم و از عنوان عارى است، نهاده بوديم.
كتاب اگرچه بر زمينة مطالب اخالقى و گردش خيالى 
حكايات  قلمرو  در  آن  جاى  ولى  است  كشور  هفت  در 
عوامانه بيشتر مناسب است زيرا خود مؤلف در ديباچه 
گويد كه رسم خود را بر آن نهاده متن «عام فريب تر باشد 
از جميع تواريخ». يعنى مى گويد كه تاريخ نيست. وجود 
كتابهاى  شمار  در  كه  است  شده  موجب  «تواريخ»  لفظ 
پى  فهرستها  در  ما  ديردرك  ذهن  تا  شود  قلمداد  تاريخ 

به آن نبرد. 
احمد منزوى بر اساس آنكه دانش پژوه متن را «تاريخ» 
فهرست  از  مجلدى  در  را  داستان واره  اين  شمرده،  بر 
و  جغرافيا  به  كه  است  آورده  فارسى  خطى  نسخه هاى 
تاريخ اختصاص دارد و طبعًا چون ما در مجلد مربوط به 
افسانه پى آن بوديم محروم مانديم از اينكه بتوانيم بدان 
نسخه دست بيابيم. ناچار چون همان متن ناقص را مفيد 
دانستيم به چاپ رسانديم و بر گفتة ادوارد براون رفتيم 
را  تحقيق  كار  بود  كرده  نصيحت  قزوينى  محمد  به  كه 
گاه  زيرا  برسانيد  چاپ  به  مى رسد  كه  مفيدى  مرحلة  به 
انتظار اكمال و اتمام آن را نمى توان داشت. بعدها ديگران 

مى آيند و آن نقائص و معايب را برطرف مى كنند.
بود  رهنما  حكمت  همان  هفت كشور  مورد  در  حال 
از  را  ما  شريفى  جناب  كه  كرد  يارى  بخت  اين طور  و 
چاپ  بتوانيم  تا  كنند  آگاه  آن  كامل  نسخة  موجود بودن 
البته  سازيم.  منتشر  زودتر  هرچه  كامل  طور  به  را  دوم 
نيز  اصالحات  و  نسخه بدل  براى  تازه ياب  نسخه هاى  از 
بهره ور خواهيم شد و اميد است متن شسته رفته تر بشود.

مؤلف هفت كشور بنابر ديباچة متن، فخرى (فخر) بن 
امير هروى است كه در زمان شاه اسمعيل بن حيدر (907 
ـ 930) مى زيست و كتاب هفت كشور را به نام پادشاه 
مذكور كرده و سروده است: «منم فخرى از جان ثناخوان 
او». به همين مناسبت در فهرست نسخه هاى خطى مدرسة 

سپهساالر او را شيعى دانسته اند.
اين كتاب در مدت سه سال تأليف شده و مؤلفش در 

بيتى گفته است:
خيال اندرين نسخه كردم سه سال

كه فارغ نبودم دمى زين خيال
ميان  كه  است  بيتى  يكصدوهجده  ميان  در  بيت  اين 

ديباچه گنجانيده شده است. 
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نام مجد همگر در ديوان ذوالفقار شروانى
على صفرى آق قلعه
نام آور  سرايندگان  از  (607-686ق)  همگر  مجدالدين 
سدة هفتم هجرى و از جمله افرادى است كه عالوه بر 
هنر شاعرى، به كارهاى دولتى و ديوانى نيز اشتغال داشته 
است. بر اين مبنا، زندگى وى از هر دو ديدگاه هنرى و 

اجتماعى جاى بررسى و پژوهش دارد.
آگاهى ما از زندگى اين سراينده چندان فراوان نيست 
و در اين ميان، «نام» وى از جمله مواردى است كه تاكنون 
در  ادبيات  تاريخ  (نك:  نداشته ايم  درستى  اطالع  آن  از 
ايران، ذبيح اهللا صفا، ج 3، ص 523؛ مقالة سعيد نفيسى در 
مجلة مهر، س 2، ش 10ـ12؛ و همين نوشته ها در آغاز 
ديوان مجد همگر، به كوشش احمد كرمى، انتشارات ما، 

1375ش).

اين  به  صريحًا  خود  مقالة  در  نفيسى  سعيد  زنده ياد 
موضوع اشاره كرده است و مرحوم دكتر صفا «مجد» يا 
(تاريخ  است  پذيرفته  وى  نام  عنوان  به  را  «مجدالدين» 
ادبيات در ايران، ص 524)؛ در حالى كه گذشتگان، القابى 
چون «مجدالدين» را معموالً به عنوان لقب افراد استفاده 

مى كردند نه اسم.
نويسندة اين سطور در ضمن بررسى ديوان ذوالفقار 

شروانى (زنده تا 690ق) به قصيده اى برخورد كرد كه به 
احتمال بسيار در مدح مجدالدين همگر سروده شده است. 
در موضعى از قصيدة مذكور (ص 90 چاپ عكسى1؛ ص 

45پ نسخة 5283 كتابخانة ملك) آمده:
ستوده كعبــة ارباِب دانش، اسمعيـل 

كه هست حشمِت او را زمانـه كبِش فدى
جهاِن جود و كرم، فخِر دودة همگـر

سپهـر قدر و شرف، شاهِ تخمـة كســرى
در همين ابيات، قرائنى هست كه نشان مى دهد اين 
قصيده در ستايش مجد همگر سروده شده است. مهمترين 
قرينه، اشارة ذوالفقار به «تخمة كسرى» است و مى دانيم 
كه مجدالدين همگر در مواضع متعددى از اشعارش، به 
براى  است.  كرده  اشاره  ساسانيان  دودة  به  خود  انتساب 

نمونه در ديوان مجد همگر (ص 288) آمده:
هستـم ز نسـل ساسان نـز تخمـة تكيـــن

هستم ز صلب كسـرى نـز دودة نيـال
يا در جاى ديگر (ص 323) آمده:

من ز ساسان اصلم و تو فرع را سامان دهى
زيبد از تو نابسامان اهل ساسان داشتن

قرينة ديگر، تصريح به نسب ممدوح با عبارت «فخر 
دودة همگر» است و از آنجا كه ذوالفقار با مجد همگر 
معاصر بوده، قاعدتًا بايد شخصى معاصر خود را ستوده 
باشد. از سويى، در ميان افراد «دودة همگر»، تنها كسى كه 
واقعًا مشهور بوده و شايستگى چنين مدحى را نيز داشته، 
داشت  توجه  بايد  اينكه  ضمن  است.  همگر  مجد  همانا 
كه اصوالً اين خاندان ــ بر خالف آنچه ذوالفقار قلمداد 

كرده ــ جزو خانواده هاى نام آور نبوده اند.
با توجه به مقدمات فوق و با پذيرش اين مطلب كه 
قصيدة مذكور در مدح مجدالدين همگر است، اين نتيجه 
را مى توان گرفت كه نام «مجدالدين همگر» ــ به تصريح 

ذوالفقار شروانى ــ «اسمعيل» بوده است.

1. DIWAN I ZUL-FAKAR, Edited with an Introduction by 

Edwards, London, 1934.


