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چکیده: اهمیت کمال الدین اسماعیل اصفهانی در تاریخ 
رباعی فارسی غیر قابل انکار است. در جنگ های شعر و 
شود  می  یافت  او  از  شماری  بی  رباعیات  ادبی،  منتخبات 
کمال  رباعیات  به  ادیبان،  خاص  توجه  دهنده  نشان  که 
سازی  مضمون  دلیل  به  کمال  رباعیات  است.  اسماعیل 
خاص، شگرف کاری های ادبی و تنوع موضوعی، تا چندین 
سده متوالی در جنگ ها و تذکره ها و مجموعه های شعر 
حاضر،  نوشتار  نگارش  از  نویسنده  هدف  شد.  می  نقل 
معرفی یک دستنبویس کهن است که سفینه ای از رسایل و 
اشعار فارسی و عربی را دربردارد و در آن، تعدادی از رباعیات 
اسماعیل  کمال  رباعیات  درج  است.  شده  درج  کمال 
سفینه  در  شاعر  اسم  ذکر  بدون  یا  اسم  ذکر  با  اصفهانی 
مورخ 635 ق، گویای آن است که رباعیات این شاعر در زمان 
حیات او، با اقبال جامعه ادبی ایران روبرو شده و به گزیده 

های شعر راه یافته است.

کلیدواژه ها: رباعیات، رباعی، کمال اسماعیل اصفهانی، 
رباعی فارسی، رباعی سرایان.
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Quatrains of Kamal Ismail Isfahani: in a man-
uscript dated 635 AH.
Ali Mirafzali

Abstract: The importance of Kamaluddin Is-
mail Isfahani in the history of Persian quatrains 
is undeniable. In the literary selections, count-
less quatrains of him can be found, which show 
the special attention of writers to the quatrains 
of Kamal Ismail. The quatrains of Kamal were 
quoted in Jungs and Tadhkiras and collections 
of poetry for several consecutive centuries 
due to their special themes, literary wonders 
and thematic variety. The author’s purpose in 
writing this article is to introduce an ancient 
manuscript that contains a Safinah of Persian 
and Arabic dissertations and poems, in which a 
number of quatrains of Kamal are inserted. The 
inclusion of Kamal Ismail Isfahani’s quatrains 
with or without mentioning the name of the 
poet in the Safinah dated 635 AH, shows that 
the quatrains of this poet during his lifetime, 
were welcomed by the literary community of 
Iran and found their way into poetry selections.
Keyword: Quartets, quatrains, Kamal Ismail 
Isfahani, Persian quatrains.

خيها لسينة  كميال إمساعييل األصفهياين يف خمطوطية يعود تار رباعّييات 
ّية 635 اهلجر

عيل مير أفضيل

كمـال الديـن إمساعيـل األصفهـاين  اخلالصية: ال ميكـن إنـكار أمّهّيـة 
يـخ الرباعّيـات الفارسـّية. ومتتـئ جماميـع الشـعر واملنتخبـات  يف تار
باعّياتـه، األمـر الـذي يشـير إىل املكانـة الـيت  األدبّيـة بالعديـد مـن ر

دباء.
ُ
باعّيات كمال إمساعيل لدى األ ها ر

ّ
حتتل

وبسـبب املضمـون املمّيـز واإلبـداع األديب والتنـّوع املوضوعـي كانت 
يقهـا إىل املنتخبات  باعّيـات كمـال وطـوال القـرون املتوالية جتد طر ر

ّية. وكتب التراجم واملجاميع الشعر
يـف بإحـدى  والـذي هيـدف إليـه الكاتـب يف مقالـه احلـايل هـو التعر
املخطوطـات القدميـة الـيت تتضّمن منتخبات من الرسـائل واألشـعار 

باعّيات كمال. الفارسّية والعربّية، وفهيا عدد من ر
باعّيـات كمـال إمساعيـل األصفهـاين -  مـع ذكـر امسـه أو  إّن وجـود ر و
ّية إّنا  خيهـا إىل سـنة 635 اهلجر بـدون ذلـك  - يف جمموعـٍة يعـود تار
باعّيات هذا الشـاعر كانت حتظى باسـتقبال واسـع  يؤّشـر حقيقة أّن ر
من األوسـاط األدبّية اإليرانّية يف زمان حياته، مّما أّدى إىل إدراجها 

ّية. ضمن جماميع املنتخبات الشعر
إمساعيـل  كمـال  الرباعـي،  الرباعّيـات،  األساسيّية:  املفيردات 

األصفهاين، الرباعّيات الفارسّية، شعراء الرباعّيات.
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کمال الدین اسماعیل اصفهانی )درگذشتۀ 635 ق(، در قصیده، غزل، رباعی و قطعه اشعار ماندگاری 
کمـال، حـدود 1100 رباعـی در  یـخ رباعـی فارسـی غیـر قابـل انـکار اسـت. از  سـروده، امـا اهمیـت او در تار
که نام او را در ردیف رباعی سرایان ُپرکار قرار می دهد. اقبال جامعۀ ادبی به رباعیات او در  یم  دست دار
که به فاصلۀ دو سه دهه بعد از مرگ شاعر، جمال  یاد بوده است؛ تا آنجا  سدۀ هفتم و هشتم ق، بسیار ز
خلیـل شـروانی حـدود 280 فقـره از رباعیـات او را بـرای درج در کتـاب ارجمنـد نزهة المجالـس برگزید. در 
سـایر ُجنگ هـای شـعر و منتخبـات ادبـِی سـده های دور نیـز رباعیـات بی شـماری از او یافت می شـود که 
نشـان دهندۀ توجـه خـاص ادیبـان مـا به رباعیات کمال اسـماعیل اسـت.1 ذکر رباعیات کمـال در آثاری 
ینـی )659 ق( از رواج  یـخ جهانگشـای )658 ق( یـا متـن فارسـی عجایـب المخلوقـات قزو همچـون تار

ینی، 77ر(. و روایی رباعّیات او در سال های میانی سدۀ هفتم خبر می دهد )رک. جوینی، 153؛ قزو

کنیم، معرفی یک دستنویس کهن است که سفینه ای از رسایل و  آنچه در این نوشتار می خواهیم مطرح 
اشـعار فارسـی و عربی را در بردارد و در آن، تعدادی از رباعیات کمال درج شـده اسـت. این دسـتنویس، 
کتابـت ایـن  کشـور ترکیـه نگهـداری می شـود.  کتابخانـۀ فاضـل احمـد )کوپریلـی(  بـه شـمارۀ 1353 در 
گر به قول مشـهور  دسـتنویس در ماه هـای رمضـان، شـّوال و ذی القعـدۀ سـال 635 قمـری صـورت گرفته و ا
کـرده )رک. سـمرقندی، 153(، ایـن  کمـال را دوم جمـادی االول سـال 635 ق ذکـر  کـه وفـات  کنیـم  اتـکا 
کتابت اشـعار با  رباعیات سـه چهار ماه بعد مرگ شـاعر به ثبت رسـیده اسـت. چنین قرابتی میان عهِد 
عصر زندگی یک شاعر، نصیب کمتر کسی از شاعران قدیم فارسی شده است. دستنویس مذکور، طبق 
کوپریلی آمده )ششـن و دیگران، 2: 87-89(، شـامل رسـاله های زیر  آنچه در فهرس مخطوطات مکتبة 

است:

کتابت: شـنبه  ئد الحکم و فرائد الکلم، قاضی ابویوسـف اسـفراینی )د. 488 ق(؛ برگ 1ر-20پ؛  1( قال
کوتاه، سروده ها و مناجات امام علی )ع( است. یازدهم ذی القعدۀ 635 ق. این اثر، شامل سخنان 

2( قطعات نظم و نثر عربی و فارسی؛ برگ 20پ-31پ؛ ناتمام، بدون رقم

بـرگ  )د. 429 ق(؛  نیشـابوری  ثعالبـی  ابومنصـور  ذّمـه،  و  الشـیء  مـدح  فـی  التعریـض  و  الکنایـات   )3
35ر-54پ؛ کتابت: سـه شـنبه آخر شـّوال 635 ق. کتاب در سـال 400 هجری در نیشـابور تألیف شـده 

است.

کتابت: جمعه 26  4( امثال طبقات الّناس فی مدح الشیء و ذّمه، مؤلف ناشناس؛ برگ 55ر-118پ؛ 
رمضان 635 ق. 

کـه در  کهـن را  کمال الدیـن اسـماعیل اصفهانـی، شـماری از ُجنگ هـای  1. محمدرضـا ضیـاء در مقدمـۀ تصحیـح تـازۀ خـود از دیـوان 
کرده است )رک. اصفهانی، 80 به بعد(. کمال اسماعیل است، معرفی  بردارندۀ رباعّیات 
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یـد أزدی )د. 321 ق(؛ بـرگ 119پ-122پ؛ بدون رقم. این اشـعار  5( منتخـب اشـعار، بـه گزینـش ابـن ُدَر
بر اساس حروف تهّجی قافیه تنظیم شده و مابین آن ها چند ورق افتاده است.

نسـخه در وضعیـت فعلـی 122 بـرگ دارد و همـۀ اجـزای آن، بـه قلـم یـک کاتب اسـت. می شـود حدس زد 
که فاقد رقم اسـت نیز در یکی از ماه های یاد شـده یا نزدیک به آن در سـال 635 ق  ی  کتابت دو جزو که 

گرفته باشد. صورت 

کوپریلی به اجمال تمام در حّد یک سـطر معرفی شـده، دو بخش  که در فهرسـت  ردیف دوم دسـتنویس 
مجّزا دارد و بسـیار در خور توجه اسـت. پارۀ نخسـت، منتخبات اشـعار عربی و فارسـی اسـت )برگ 21ر 
گویندۀ آن ها  که نام دو  تا 29پ(. آنچه از اشعار فارسی در این منتخبات آمده، شامل 27 رباعی است 
ذکـر شـده: شـهاب الدین سـهروردی، یـک رباعـی )بـرگ  25پ( و کمـال اسـماعیل اصفهانـی، 17 رباعی 
)برگ 25پ-26ر؛ 29ر-29پ(.2 سایر رباعّیات نام شاعر ندارد؛ اما اغلِب آن ها، چنان که خواهیم دید، 

کمال است.  از 

در بخش اشعار عربی نیز رباعّیات بی شماری به چشم می خوَرد و سه رباعی آن به نام قاضی ناصح الدین 
که به واسـطۀ سـروده های تازی اش  اّرجانی )د. 544 ق( ادیب ایرانی سـدۀ پنجم و ششـم هجری اسـت 
گـزارش شده اسـت  شـهرت بسـیار دارد.  یکـی از رباعیـات اّرجانـی، در همـان قالـب رباعـی بـه پارسـی نیـز 
)برگ  21ر(. بیسـت و پنج رباعی عربِی موجود در این منتخبات، از حیث ردگیرِی سـّنت رباعی سـرایی 
کـه به خلـق رباعیات عربـِی قاضـی نظام الدین  بـه زبـان تـازی در سـدۀ ششـم و اوایـل سـدۀ هفتـم هجـری 

گانه است. اصفهانی )زنده در 681 ق( انجامیده، بسیار با اهمیت و در خوِر بررسی جدا

جـزو دوم ایـن بخـش، در نسـخه بـا عنـوان »الفصـل فـی االمثـال و االشـعار« مشـخص شـده اسـت و در 
وضعیت فعلی، چهار ورق بیشتر نیست. اوراقی از این فصل افتاده و برگ آخر آن نیز از نیمۀ پایینی پاره 
شـده اسـت )بـرگ 29پ-32پ(. ایـن چهـار ورق، منتخبـی از کتـاب قرة العین قاضی اوش اسـت و 16 
کتابت شـده و با همۀ نقصانش،  ی، موّرخ 651 ق( 

ّ
کتاب )دسـتنویس مل سـال قبل از قدیم ترین نسـخۀ 

کـه طـی سـال ها و سـده ها،  قدمـت و اصالـت نثـر آن شایسـتۀ توجـه بیشـتر اسـت و مشـّخص می کنـد 
کرده اند.  کتاب چگونه انشاء مؤلف را روزآمد و دگرگون  خوانندگان و رونویس کنندگان 

کمـال اسـماعیل اصفهانـی دارد، عرضـه  کـه بـا  اینـک، همـۀ رباعّیـات ایـن متـن را بـه جهـت پیونـدی 
یم. می دار

2. یکی از رباعیات، در دو موضع آمده و تکراری است.
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]1[ لارجانی
تقتلــــــــق لوعــــــــة  نــــــــار  قلبــــــــی  تنمحقفــــــــی  فوقهــــــــا عســــــــی  کّفــــــــک  ضــــــــع 

تحتــــــــرق اّنهــــــــا  فاخــــــــاف  ال،  الحــــــــرقال  یــــــــد  فیز فــــــــؤادی  حــــــــّر  مــــــــن 

]2[ ترجمتها بالفارسّیه
بنــــــــده ز غم گشته ســــــــت دل  َکمآتشــــــــکده  گــــــــردد  کــــــــه مگر  دســــــــت تو بــــــــر او ِنْه 

ترســــــــم بســــــــوزد  را دســــــــت  تو  که  نی  گــــــــردد هم نی  وآن نیــــــــز بــــــــه تیمــــــــار دلــــــــم 

)برگ 21ر(  

)برگ 24پ( ]3[ آخر  
گــــــــردش چــــــــرخ بی خــــــــرد می ترســــــــم در هــــــــر حالــــــــی ز نیــــــــک و بد می ترســــــــماز 

کس اعتمــــــــادی بنماند بر  کــــــــه  می ترســــــــمزآن روی  خــــــــود  ســــــــایۀ  هم رهــــــــی  از 

]4[ آخر
رد رداز خاطــــــــرم اندیشــــــــه بســــــــی خــــــــون آو آو چــــــــون  خوش  خط  کان  دانســــــــتم  تا 

کــــــــه در ســــــــر بودش یئــــــــی  ردســــــــودای نکو آو بیــــــــرون  زمانــــــــه  او  عــــــــارض  از 

]5[ آخر
کــــــــرد مســــــــّخر به زنخ کــــــــه جهان  زنــــــــخزلفت  بــــــــه  سراســــــــر  اقالیــــــــم  بگرفــــــــت 

اســــــــت زنخ  کاِر  کار  که  خطت  دید  رد ســــــــبک ســــــــر بــــــــه زنخچون  او نیــــــــز بــــــــرآو

]6[ آخر
که ره ُجســــــــت ز هــــــــر در به زنخ ر به زنخخط تــــــــو  خطی نــــــــه بر اصل اســــــــت بــــــــرآو

تو لــــــــب  بوســــــــد  که  مکن  رهــــــــا  رد ســــــــر بــــــــه زنخزنهــــــــار  گســــــــتاخ شــــــــود، بــــــــرآو

]7[ آخر
شسته ا ست به خونم  دســــــــت  تو  غم  من سخت بکوشم ارچه عهدت سست استگرچه 

یند رسته اســــــــتبر چشــــــــم خــــــــودت جای کنم تــــــــا گو یباری  جو کنار  به  ســــــــروی 
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]8[ آخر
طّنازی ســــــــر  از  کرشــــــــمه  به  پردازیچشــــــــمت  مــــــــا  وصل  به  شــــــــبی  گفت:  دی 

که در آن چه دیده باشــــــــد چشمت یی  بــــــــه مــــــــردم بازیگو جــــــــز آنکــــــــه همی کند 

)برگ 25ر(  
]9[ لشهاب الدین السهروردی

ننهفتاســــــــتاد من آن بــــــــا خــــــــرد و دانش جفت مــــــــن  از  هیــــــــچ  زمانــــــــه  اســــــــرار 

ز جان شــــــــرحم داد و  لیکــــــــن چه کنم چو با کســــــــی نتوان گفتاز عالــــــــم علــــــــوی 

]10[لکمال الدین اسمعیل االصفهانی
خوَرد نــــــــاز  صد  بــــــــه  بتم  مــــــــن  دل  خــــــــوَردخون  کــــــــز  آغــــــــاز  پیالــــــــه ای  ماننــــــــد 

که لبش دمــــــــی به من بــــــــاز خوَردجانــــــــم چــــــــو پیاله بر لــــــــب آمد بــــــــه امید باشــــــــد 

]11[ و له
از فراخی ســــــــخنی اســــــــت تو  آســــــــوده ز گفت و گوی هر طعنه زنی استگر در دهن 

زآن است که آن دهان نه کوچک دهنی استگر هســــــــت به چشــــــــم ما دهان تــــــــو بزرگ

]12[ و له ایضا
ین تنگ استاز عشــــــــق دهانت دل مسکین تنگ است گفتند فراخ اســــــــت، دلم ز

اســــــــتهر چنــــــــد که در جهان فراخ  اســــــــت دهان تنگ  شــــــــیرین،  فراخ  دهن  باری 

]13[ و له
مگســــــــلشــــــــادی طلبــــــــی، از غم جانان مگســــــــل ایشــــــــان  زلف  ز  یی،  جو دل  ر  و

کاری به نظام ر عیش خوَشــــــــت بایــــــــد و  تا جــــــــان داری، زآن لب و دندان مگســــــــلو

]14[ و له
تــــــــو دوش ای سلســــــــله موی در  ک  کــــــــرده ُبــــــــَدم روی به روی بر خا بــــــــا بی خوابی 

)برگ 25پ(  
ز ز دســــــــت هجر چــــــــون قرعۀ فال پهلــــــــویتــــــــا رو انــــــــدر  پهلــــــــو  ز  می گردیــــــــدم 
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]15[ و له
یی خالی حالــــــــیچون نیســــــــت چمن ز رنگ و بو نــــــــدارم  ســــــــمن  و  گل  پــــــــروای 

که تــــــــر می گریی که خــــــــوش می نالیای ابــــــــر! تــــــــو می گــــــــری  وی مرغ! تــــــــو می نال 

]16[  و له
کنم آغــــــــاز  حکایت  غمــــــــت  ز  مــــــــن  بــــــــا خــــــــود دل خلقــــــــی به غم انبــــــــاز کنمگر 

تُو ده  بینــــــــی  فســــــــرده  من  دل  در  کنمخــــــــون  گر من ســــــــِر دل بــــــــاز  چون غنچــــــــه ا

]17[ و له
و آنگــــــــه چو صراحی اشــــــــک گلگون گریمدر هجــــــــر تــــــــو من ز شــــــــمع افــــــــزون گریم

کــــــــه از دل تنگی گریمچــــــــون ســــــــاغر بــــــــاده ام  چــــــــون نالۀ چنگ بشــــــــنوم، خــــــــون 

]18[ و له
ســــــــربازِی من بــــــــه  یار  نشــــــــد  منخرســــــــند  خانه پــــــــردازی  به  غمش  برخاســــــــت 

می خواهد جــــــــان  بوســــــــه  بهای  به  من  مناز  انبــــــــازِی  بــــــــه  بخــــــــر  یــــــــد:  می گو دل 

]19[ و له
اومیدم سســــــــتای عــــــــزم تو بر شکســــــــتن عهد درســــــــت پــــــــای  تو  شــــــــدِن  آمد  ز 

توستخوابی که چو آیی، کنم از چشــــــــمت جای با  که چو می روی، همه دل  اشکی 

)برگ 26ر( ]20[ لغیره  
ماگرچه خوش نیســــــــت حالــــــــت ناخوش ما ســــــــرکش  دل  ایــــــــن  ماســــــــت  دل  درد 

کردیم این آتش مابا آتش دل چو شــــــــمع دل خــــــــوش  گذشــــــــته  اســــــــت ز سر  کآبی 

]21[ آخر
بگریزی بــــــــدی  از جملــــــــه  گــــــــر  ا یبــــــــد  یــــــــزیز در خّرمــــــــی و عیــــــــش و طــــــــرب آو

گرت به جان ســــــــتانی میل است باده  یزی هم  خون ر دهــــــــدت  دل  گــــــــر  ا جرعه  هم 

)برگ 26پ(  
]22[ لکمال الدین اسمعیل االصفهانی

را گل  ُبســــــــتان  میــــــــان  صبا  دیــــــــد  گل راچون  ز بی شــــــــرمی پیــــــــش تو خنــــــــدان  و
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پایــــــــش ز درخت به  یخت  رادر حــــــــال درآو گل  تیربــــــــاران  خــــــــار،  ز  کــــــــرد  پــــــــس 

]23[ و له
دارد کمتــــــــر  امیــــــــد وصــــــــل  گرچــــــــه  دارددل  بــــــــر  در  نــــــــاز  بــــــــه  را  تــــــــو  انــــــــدوه 

کــــــــه رســــــــد مردمک دیــــــــدۀ من بــــــــاْن تــــــــر داردهرجــــــــا  از شــــــــکر خیــــــــال تــــــــو، ز

]24[ و له
پــــــــروازش چمن  در  نبــــــــود  کــــــــه  کــــــــرده ُبد بی ســــــــازشبلبــــــــل  بــــــــی برگِی شــــــــاخ 

بازش مطرب  ســــــــیم  شــــــــکوفه  داد  بــــــــه چــــــــرخ می رســــــــد آوازشچون  که  بنگــــــــر 

]25[ و له
کنم آغــــــــاز  حکایت  غمــــــــت  ز  مــــــــن  بــــــــا خــــــــود دل خلقــــــــی به غم انبــــــــاز کنمگر 

تُو ده  بینــــــــی  فســــــــرده  من  دل  در  کنمخــــــــون  گر من ســــــــِر دل بــــــــاز  چون غنچــــــــه ا

]26[ و له
نوشــــــــیدن روِی می  نیســــــــت  زه چو  رو گل را به چه کار اســــــــت چنیــــــــن خندیدن در 

)برگ 20ر(  
گل، اندر پیش بــــــــه  جــــــــای ســــــــاتکینی دیدنمشــــــــکل کاری، به وقــــــــت  قندیــــــــل 

]27[ آخر
زه همچنــــــــان می خنــــــــدد َمــــــــه رو که به طنــــــــز بر جهــــــــان می خنددگل در  یــــــــی  گو

گل را عجــــــــب آمده ســــــــت از آن می خنددمــــــــی روشــــــــن و نوبهــــــــار و مردم هشــــــــیار

]28[ آخر
پــــــــس می افتد بــــــــاز  زلــــــــف  تــــــــو  روی  می افتداز  هــــــــوس  به  من  چــــــــون  تو  پای  در 

کــــــــه عالمــــــــی نیایــــــــد در وی کس می افتد چشــــــــم تو  بر همه  آن  از  مست اســــــــت، 

)برگ 29پ(  

توضیحاِت رباعیات
کـه در این  رباعـی 1. رک. االّرجانـی، 3: 1010 )در دیـوان، بـه جـای تقتلـق، تعتلـق اسـت(. هـر سـه رباعیـی 
کهن  که در دیوانش جای دارد، همگی به سـیاق رباعّیات  سـفینه به نام اّرجانی اسـت و دیگر رباعیاتی 
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پارسی چهار قافیه ای است. رباعی سوم این سفینه، در دیوان اّرجانی دیده نمی شود.

یسته است. عنوان رباعی  رباعی 2. نام گویندۀ رباعی قید نشده، اما هر که هست، پیش از 635 ق می ز
کـه گویـی رباعی فارسـی، برگردان رباعی اّرجانی اسـت، امـا در دیوان  در دسـتنویس مـا بـه گونـه ای اسـت 
که اّرجانی رباعی فارسی را به عربی  اّرجانی، با عنوان »فی تعریب رباعیة فارسیة« آمده و معلوم می دارد 

برگردانده است. بنابراین، رباعی فارسی باید از یادگاران قرن پنجم یا اوایل قرن ششم هجری باشد. 

کمال اسماعیل اصفهانی است )رک. اصفهانی، 328(؛ نیز رک. شروانی، 611 )آخر(. رباعی 3. از 

گویندۀ این رباعی را نیافتم. رباعی 4. 

کمـال اسـماعیل آمـده اسـت )اصفهانـی، 262(.  رباعـی 5. بـا تفاوت هایـی در بیـت نخسـت، در دیـوان 
کمال اسماعیل است )کاشانی، 232ر(: بیت دوم آن، در روضة الناظر نیز به اسم 

ر بــــــــه زنخ گشــــــــته دآلو زنخای لعــــــــل لبــــــــت  به  مســــــــّخر  جهان  رخــــــــت  کرده  وی 

اســــــــت زنخ  کاِر  کار  که  خطت  دید  رد ســــــــبک ســــــــر بــــــــه زنخچون  او نیــــــــز بــــــــرآو

کهن رباعّیات )ص 191(، با تغییرات دیگری در بیت نخسـت، به اسـم »محرمی« درج شـده  در سـفینۀ 
است:

به زنخ کرده خطــــــــت جهان مســــــــّخر  بــــــــر  پــــــــّر مگــــــــس گرفته شــــــــّکر بــــــــه زنخای 

کاتب را در درج اسامی  که نام کمال اسماعیل بر رباعی بعد ار آن دیده می شود، احتمال خطای  از آنجا 
از نظر دور نباید داشـت. ضبط سـفینۀ فاضل احمد )کوپریلی( به دلیل قدمت و انسـجام درونِی بیشـتر، 

گیرد. باید مورد توجه قرار 

ی درج شده است )شروانی، 315(. رباعی 6. در نزهة المجالس، به عین عبارت، به نام شمس هرو

گر این نام شـاعر باشـد،  رباعی 7. در سـفینۀ کهن رباعّیات )ص 211( به اسـم »مزینه« درج شـده اسـت. ا
گمنام و فراموش شده محسوب می شود.  شاعری 

کهن  کاشانی، 271پ(. در سفینۀ  کمال اسماعیل است )رک. اصفهانی، 269؛  رباعی 8. رباعی از آِن 
گوینـده درج اسـت )سـفینۀ  کـه در سـدۀ هفتـم ق فراهـم آمـده، بـی نـام  کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول نیـز 

اشعار، 21پ(.

کـه رباعیـی به نام شـیخ شـهاب الدین مقتـول )د. 587  رباعـی 9. ایـن سـفینه، قدیم تریـن منبعـی اسـت 
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که به آراء سهروردی توجه داشته و ممکن است در روزگار جوانی، او  ق( آورده است. قطب الدین اهری 
گوینده استشـهاد ُجسـته اسـت )اهری، 215(.  کتاب خود به این رباعی، بی نام  کرده باشـد، در  را درک 
برخی اجزاء و اصطالحات رباعی سهروردی، یادآور یکی از رباعیات منسوب به خّیام نیز هست: »اسرار 

گفت می نتوانم« )رک. شروانی، 600(. زمانه 
رباعی 10. رک. اصفهانی، 265.

رباعی 11. رک. اصفهانی، 264؛ جاجرمی، 2: 1186 )کمال(؛ شروانی، 402 )بی نام(.
کاشـانی، 269ر )کمـال(؛ جاجرمـی، 2: 1186 )کمـال(؛ شـروانی، 402  رباعـی 12. رک. اصفهانـی، 264؛ 

)بی نام(.
رباعی 13. رک. اصفهانی، 255؛ سراج، 259ر )بی نام(.

رباعی 14. رک. اصفهانی، 229.
رباعی 15. رک. اصفهانی، 294.
رباعی 16. رک. اصفهانی، 290.

رباعی 17. رک. اصفهانی، 309؛ شروانی، 146 )کمال(.
رباعی 18. رک. اصفهانی، 287؛ شروانی، 419 )کمال(.

رباعی 19. رک. اصفهانی، 276.

رباعـی 20. بـا اینکـه ایـن رباعـی در دنبالـۀ  رباعّیـات کمـال بـا عنـوان »لغیـره« آمـده و مفهومـش این اسـت 
کـه از کمـال نیسـت، ولـی در دیـوان کمـال اسـماعیل بـه نقـل از چندیـن نسـخۀ کهـن دیده می شـود )رک. 
کاتبان را باید در نظر گرفت.  اصفهانـی، 315(. بنابرایـن، حتـی در کهن تریـن منابع هـم، احتمال خطای 
کمـال اسـت،  کـه مؤّیـد صحـت انتسـاب رباعـی بـه  گواهـی نسـخه های قدیمـی، قرینـۀ دیگـری  عـالوه بـر 
رباعیات مشـابهی اسـت که دیوان کمال اسـماعیل با مضمون آب از سـِر شـمع گذشـتن، در پیش و پس 

همین رباعی وجود دارد.

کمال اسماعیل دیده می شود )رک. اصفهانی، 307(.  رباعی 21. این رباعی نیز در دیوان 
رباعی 22. رک. اصفهانی، 293؛ جاجرمی، 2: 1178 )کمال(.

رباعی 23. رک. اصفهانی، 231؛ شروانی، 435 )کمال(؛ تبریزی، 606 )کمال(؛ سراج، 283پ )بی نام(.
رباعی 24. رک. اصفهانی، 297؛ بیاض اشعار، 447پ )فی البلبل و القمری(.

کاتب پیشـتر هم آورده اسـت )ش 16( و همین تکرار، می تواند خود نشـانه ای از  رباعی 25. این رباعی را 
بی دقتی او باشد. 

کهن رباعّیات به نام اثیر اخسـیکتی ثبت شـده اسـت )ص  رباعی 26. رک. اصفهانی، 301. در سـفینۀ 
149(. امـا گواهـی ایـن سـفینۀ کهـن، و نسـخه های متعـّدد دیـوان کمـال اسـماعیل بر روایت لرزان سـفینۀ 
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کهن رباعّیات از هر جهت برتری دارد.

رباعـی 27. بـا اینکـه موضـوع ایـن رباعـی و رباعـی قبلـی هـر دو در مـورد مقـارن شـدن مـاه رمضـان با فصل 
کاتـب در  کمـال اسـماعیل موجـود اسـت )رک. اصفهانـی، 308(،  بهـار اسـت و هـر دو رباعـی در دیـوان 
گرچه کلمه »آخـر« نیز قابل تأویل  عنـوان رباعـی بـه جـای لفـظ »وله« از کلمۀ »آخر« اسـتفاده کرده اسـت. ا
کارُبرد آن چه در این متن و چه در متون دیگر )مثل  کمال اسـت، اما  در جهت تأیید انتسـاب رباعی به 
گر تکلیفش به درسـتی روشـن نشـود، می تواند باعث  نزهـة المجالـس(، همـه جـا معـادل »و له« نیسـت و ا
فریـِب خواننـدگان یـک متـن شـود. قابـل ذکـر اسـت که رباعـی در چهار ُجنگ کهـن دیگر نیز بـه نام کمال 

کهن رباعّیات، 138، پانویس 275(. اسماعیل است )رک. سفینۀ 

کمـال اسـماعیل اسـت )رک. اصفهانـی، 253(؛ نیـز رک. شـروانی، 303  رباعـی 28. ایـن رباعـی نیـز از 
کاشانی، 231 پ، 270پ )کمال(. )کمال(؛ 

سخن پایانی
درج رباعّیـات کمـال اسـماعیل اصفهانـی بـا ذکـر اسـم یـا بـدون ذکر اسـم شـاعر در سـفینۀ مـوّرخ 635 ق، 
گویـای آن اسـت کـه رباعّیـات ایـن شـاعر در زمـان حیـات او، بـا اقبال جامعـۀ ادبی ایران روبه رو شـده و به 
گزیده های شـعر راه یافته اسـت. رباعیات کمال به دلیل مضمون سـازی خاص، شگرف کاری های ادبی 

و تنّوع موضوعی، تا چندین سدۀ متوالی   در ُجنگ ها و تذکره های و مجموعه های شعر نقل می شد.

نکتۀ بعد، توجه به این امر مهم است که سفینه های خطی، حتی  قدیمی ترین آن ها، همواره نیازمند نقد 
و بررسی دقیق است و درج شعری در یک ُجنگ کهن، حّجت قاطع برای صّحت انتساب آن یا درستِی 
گمراه کننـده از قبیـل: »و  کاتبـان، درج عناویـن نادرسـت و  ضبـط واژگان شـعر نیسـت. بیشـترین خطـای 
له«، »آخر« و »لغیره« اسـت و توجه به قراین درون متنی و برون متنی در بررسـی انتسـاب ها، بخصوص در 

رباعیات، ضروری است.
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