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 نگاهي به شعر و انديشه طاير شيرازي

  
  ** جابر ده باشي            *دكتر نجف جوكار

  دانشـگاه شيراز
  

  
  مقدمه. 1

 ي بازگشت حتي آنان كه صاحب ديوان هستند، كمتر          ي اخير به شاعران دوره      هاي سده       در پژوهش 
ها به طور گذرا بدانان اشاره شده است؛ در حالي كه مطالعـه و بررسـي                  توجه شده است و تنها در تذكره      

   .دقيق شعر آنها، از نظر ادبي، فرهنگي و تاريخي فوايد بسياري خواهد داشت
از شـاعران    ي شناخت بيشتر حسن خان، ملقب به طـاير شـيرازي،            نوشتار برآنيم كه زمينه    در اين 
به شرح حال شاعر، سوانح زندگي و معرفي خـانواده و            م ايران را فراهم نماييم و در اين باره        قرن سيزده 

نياكان وي پراخته خواهد شد همچنين نگاهي نيز به ميزان دانش هنـر و وضـعيت شـعر و شـاعري وي                      
  . هاي خطي موجود آن معرفي خواهند شد خواهيم انداخت و ديوان او و نسخه

  
  پيشينه تحقيق. 2

ي اختـر     تـذكره . 1تـوان سـراغ گرفـت       هـا مـي      طاير شيرازي كمابيش مطـالبي را در تـذكره         ارهدرب
ي   اين تـذكره كـه بـه نوشـته        . هاي است كه به شاعري طاير و شعر وي پرداخته است              ترين تذكر  قديمي

 تـأليف شـده، ضـمن معرفـي طـاير،           1225-1332هـاي     مصحح آن، عبدالرسـول خيـامپور، بـين سـال         
 شعر وي را آورده است به انتقال اين شاعر از اصفهان بـه كرمانـشاهان اشـاره كـرده اسـت                   ازهايي    نمونه

توان گفت كه مطالـب مربـوط بـه طـاير،             هاي انجام شده مي     براساس بررسي ) 1343: 135گرجي نژاد،   (
  . ق نوشته شده است.  هـ1228پس از سال 

هاي از      ، ضمن معرفي نسخ   1378ي قند پارسي سال        مجله 14ي    سيد امير حسن عابدي در شماره     
از هـايي     شود، مختصري در شرح حال شـاعر، قـسمت          مي ي ملي دهلي نگهداري     ديوان طاير كه در موزه    

                                                           
 دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي *
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از اشـعار   هـايي     همراه با نمونه   ي ديوان، برخي از مضامين شعري و نام برخي از ممدوحان وي را              ديباچه
  .وي آورده است

 آنجـا كـه بـه معرفـي طـاير پرداختـه اسـت،               "ن فارس كتاب سيماي شاعرا  "آقاي حسن امداد در     
 در دست چـاپ     "نشريات ما "وي صاحب ديوان است و ديوانش از سوي احمد كرمي صاحب            «: گويد  مي
  .اما بنا به داليلي نامعلوم تا كنون اين كار صورت نگرفته است). 1377: 335 امداد،(» .باشد مي

بر اساس چهار نـسخه    به همراه شرح و تعليقات،الزم به ذكر است كه تصحيح ديوان طاير شيرازي   
موجود در كشور به پايان رسيده و اميد است كه با چاپ آن، به زودي ديوان اشـعار ايـن شـاعر نابينـاي               

  . مندان به شعر و ادب فارسي قرار گيرد در اختيار عالقه، شيرازي
  

  خانواده و نياكان طاير و جايگاه سياسي و اجتماعي آنان. 3
خـان  ي نـسب شـاعر، آنجـا كـه بـه معرفـي حـاجي ابـراهيم                  ي تـاريخ ذوالقـرنين دربـاره        دهنويسن

يكي از اجداد اعـالي او از دارالـسلطنه قـزوين كـه             ... «: است پردازد؛ آورده   اعتمادالدوله، عموي طاير مي   
هـاي    مـستور از خاندان حاجي قوام الدين شيرازي معروف، ... به دارالعلم شيراز آمده... وطن اصلي او بوده  

اوالد او نسالً بعد نسل به سبب آن مستوره، خود را منسوب بـه حـاجي قـوام                  ... را به عقد ازدواج درآورد    
  ).1380 :147، خاوري... (الدين دانسته

الـدين  انتساب اين سلسله را به حاجي قوام       "ي تبريز    تاريخ و جغرافي دارالسلطنه    "نويسنده كتاب   
 :948 نـادر ميـرزا،   . (دانـد   مي داند؛ بلكه جد آنان را از موسويان اسپهان          مي نمي پذيرد و آن را فاقد سند      

1351.(  
حاجي ابراهيم شيرازي پـسر حـاج هاشـم كـه ابتـدا از              «: همچنين در تاريخ گيتي گشا آمده است      

» ..كـرد  پيروان كيش يهود و بعدها به دين مقدس مشرف شده بود، در دسـتگاه كريمخـان خـدمت مـي        
  )1363 :101 نامي،(

اگر چه تاريخ گيتي گشا در مقايسه با تواريخ دوره قاجـار، بـه زمـان حـاجي هاشـم، جـد طـاير،                         
نزديكتر است؛ با اين همه يهودي بودن حاجي هاشم چندان پذيرفتني نيـست، زيـرا بـر اسـاس نوشـته                     

ا هاي در شيراز به نام فرزند خـود حـاجي هاشـم بنـ                 مسجد و مدرس   ي ناصري، حاجي محمود     فارسنامه
بعيـد   ؛ با چنين شرايطي   )1367 :960،  2 ج حسيني فسايي، ( نموده و امالكي هم بر آن وقف كرده است        

  .رسد كه فرزند وي،حاجي هاشم، يهودي بوده باشد به نظر مي
، اما اين كه يكي از اجداد اين خاندان، پيش از به دست آوردن موقعيت ممتاز سياسي و اجتماعي                  

وار بـدان     ار نيست زيرا منـابع تـاريخي آن زمـان بـدون ذكـر سـند، اشـاره                 يهودي بوده باشد يا نه، آشك     
   .اند پرداخته

همچنين برخي از تواريخ دوره قاجار از انتساب اين خاندان به حاجي قوام الدين شيرازي، از طريق                 
دعـاي  اند كه هماننـد ا  هاي از خاندان حاجي قوام الدين سخن گفته  ازدواج يكي از اجداد ايشان با مستور     
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  .ي ابهام است االصل بودن آنان در هاله يهودي
پـس  . حاجي محمد علي است    آمده است،  اولين شخص از اين خاندان كه نام وي در كتب تاريخي          

ي زنديـه در شـيراز بـه          قدرت گرفتن حاجي هاشم كه اولين شخص از اين خاندان است كـه در دوره               از
در كتـاب فارسـنامه     .  معـروف شـدند    "هاشـميه " ي  اين خاندان به سلـسله     منصب سياسي دست يافت،   

ي جليلـه هاشـميه از        سلسله... و از امرا و اعيان اين محله      « :ناصري ذيل محله باالكفت شيراز آمده است      
و اول كـسي  ... ،]است[حاجي محمود ولد حاجي محمدعلي    ... حاجي هاشم خلف الصدق   ... نسل و نتيجه  

: 960،  2 ج حـسيني فـسايي،   (» ... حـاجي هاشـم اسـت     ...يـد كه از اين سلسله مايل خدمتي ديواني گرد       
1367.(  

حاجي ابراهيم خان سومين فرزند حـاجي هاشـم، معروفتـرين شخـصيت ايـن خانـدان و يكـي از                     
ابراهيم خان در زمان جعفر خان زند به . ي زنديه و اوايل قاجاريه است هاي تاريخ ايران در دوره    شخصيت

 شدن جعفرخان، با خيانت به فرزند وي لطفعلي خان زند، كه شرح كالنتري شيراز رسيد و پس از كشته    
در . آن در تواريخ قاجار و زند مسطور است؛ نقش بزرگي در تغيير سلطنت از زنديه بـه قاجـار ايفـا كـرد         

 1215به وزارت آقا محمد خان قاجار رسيد و از وي لقب اعتماد الدوله گرفت و تا سـال                   .  ق 1209سال  
مـردي بـا    «. بود صدر اعظم ايران   تحعلي شاه، وي و همه بستگانش قلع و قمع شدند،         كه به دستور ف   . ق

» .نمـود  خواند، بـه اقتـضاي وقـت چـاره جـويي مـي              تدبير و دورانديش بود كه مĤل كار فردا را امروز مي          
  )1357 :12 اعتماد السلطنه،(

لطفعلي خان زنـد،    در زمان   . عبدالرحيم خان پدر طاير، دومين شخصيت معروف اين خاندان است         
  . اجي ابـراهيم خـان بـود      وي دسـتيار بـرادر كـوچكتر خـود يعنـي حـ            . فارس بـود  ) استاندار(بيگلربيگي  

  )19همان، (
در زمان حكومت پـدر     «است   ي ديوان وي آمده     كه در ديباچه    شاعر مورد بحث ما، طاير، نيز چنان      
نسخه خطـي اهـدايي     (»  موكول بود  ي كفالت مشاراليه محول و      رتق و فتق مهام به ذمت كفايت و عهده        

  2).ب/ 3 حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،
ي ايـن   به حكم فتحعلي شاه با مقدماتي كه قبالً فراهم شده بـود، ريـشه           .  ق 1215در اول ذيحجه    

 خاندان، يعني حاجي ابراهيم خان، را در تهران از بيخ و بن كندند و با افتادن اين درخت تناور، بستگان                   
  .وي را كه در نواحي مختلف ايران قدرت و نفوذ داشتند، بازداشت كردند

آيد كه به طور كلي دو عامل، فتحعلي شاه را بـه سـرنگوني خانـدان حـاجي            بر مي  از تواريخ چنين  
  : ابراهيم خان واداشت

 هاي مختلف ايران     ترس از قدرت روز افزون حاجي به ويژه آنكه حكمراني نواحي و شهرستان             -الف
  .را نيز داشت) يعني لطفعلي خان زند(ي خيانت به مخدوم خود  را به بستگان خود سپرده بود و سابقه

  3. دامن زدن دشمنان داخلي و خارجي حاجي به بدگماني فتحعلي شاه-ب

ي يـك وي را، از   هاي اين خاندان در نواحي مختلف ايـران، افـراد درجـه       پس از بازداشت شخصيت   
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ان و برادرش عبدالرحيم خان و كساني كه در نواحي مختلف حكمراني و قـدرتي               جمله حاجي ابراهيم خ   
از . افراد درجه دوم را كه جوان بودند ولي حكومـت و قـدرتي نداشـتند، نابينـا كردنـد                  . داشتند، كشتند 

مقطـوع النـسل كـردن، مجـازات        . جمله كساني كه نابينا شد، شاعر مورد بحث ما، حسن خان طاير بود            
 براي دو فرزند حاجي ابراهيم خان كه كودك بودند و علي رضا و علي اكبر نام داشتند، در سومي بود كه

علي رضا بدين عقوبت گرفتار آمد، اما علي اكبر در آن هنگام بيمار بود و مجازات به بعـد                   «. نظر گرفتند 
» ... نشد  وي موكول شد و بعدها كه بهبود يافت چون خشم فتحعلي شاه پايان پذيرفته بود، ديگر پا پي                

  ).1356: 235 عضدالدوله،(
هاي از اين خانـدان در دل           ديگر كين .  ق 1224آيد كه حدود سال       از تواريخ آن دوره چنين بر مي      

در اين سال ميرزا ابوالحسن شيرازي كـه         ي ناصري آمده است كه      در فارسنامه . فتحعلي شاه نبوده است   
 :700،  1 ج حـسيني فـسايي،   . (ر ايران راهي لنـدن شـد      فرزند دختري حاجي ابراهيم بود، به عنوان سفي       

 به انتخاب ميرزا علي اكبر مذكور به كالنتري شيراز اشاره كـرده اسـت               1226و نيز ذيل حوادث     ) 1367
  ).708 همان،(

كه فتحعلي شاه به نواحي جنوب و غرب كشور سفر كـرد، در شـيراز بـه ميـرزا                   .  ق 1245در سال   
در دسـت فرزنـد وي، صـاحبديوان         ده، دست دختر خود به نام بهارخانم را       علي اكبر لقب قوام الملكي دا     

دختـرم عـروس تـو    «فرمـايش كـرد   ] ميـرزا علـي اكبـر   [ميرزا فتحعلي خان، گذاشت و به حاجي قـوام   
اگر دلجويي كامـل از بازمانـدگان حـاجي ابـراهيم        خوردم  خيلي افسوس مي  «: مجدداً فرمودند » باشد  مي

  )به اختصار، 1356 :73 عضدالدوله،(» .عظم نكرده بودمخان اعتماد الدوله صدرا
اين خاندان كه به خاندان هاشميه معروف بوده اند، بعد از گرفتن لقب قوام الملـك توسـط ميـرزا                    

  )1362 :108-109 ميرزا محمد كالنتر، (.اند علي اكبر، به خاندان قوام الملكي معروف شده
  

  نام و تخلص شاعر. 4
اين اصل پـاك و گـوهر       «:  شاعر كه در زمان حيات وي نوشته شده،آمده است         ي ديوان    در ديباچه 

ي مركزي دانـشگاه تهـران،        ي خطي اهدايي حكمت به كتابخانه       نسخه(» .تابناك را نام نامي حسن است     
ي دلگشا نـام      كه در زمان حيات شاعر نوشته شده است؛ تذكره اختر و تذكره           هايي    از ميان تذكره  ). ب/2

محمـد علـي ميـرزا      (در آغاز ديوان ممدوح شاعر، دولتشاه قاجـار         .  ذكر كرده اند   "لي خان حسنع"وي را   
با ايـن همـه،     ) ق1320: 6 دولتشاه قاجار، . ( آمده است  "خان  محمد حسن "، نام وي    )فرزند فتحعلي شاه  

 .ي ديباچه از جزئيات زندگي شاعر مطلع بوده است ضبط ديباچه ديوان معتبرتر است؛ زيرا نويسنده
 است و تقريباً در پايان تمامي غزلياتش، تخلص خود        "طاير"تخلص حسن خان در شعر و شاعري         

  .را آورده است
  

  از تولد تا وفات. 5
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زندگي طاير با توجه به حوادث و وقايعي كه در زنـدگي وي رخ داده و شـهري كـه در آن زنـدگي                        
  :كرده است، به سه دوره قابل تقسيم است

   شيراز- ق1215تا ) 1192(از بدو تولد . 5. 1
در شب جمعه شهر رجب سنه هـزار و صـد و نـود و دو هجـري                  «ي ديوان     طاير بنا به نقل ديباچه    

نـسخه خطـي اهـدايي    (» .پس از انقضاي چهار ساعت و چهل دقيقه پاي به عـالم وجـود و شـهود نهـاد       
 )الف /3حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 

يگاهي كه خانواده وي در شيراز داشـت، در زنـدگي وي آرامـش الزم و                در اين دوره با توجه به جا      
ي  كـه در ديباچـه   چنـان . هاي وي وجود داشته است      زمينه مناسب براي بارور كردن استعدادها و توانايي       

به مدتي قليل در خـط و ربـط و علـوم            ... به تحصيل علم و تكميل نفس مشغول شد       «: ديوان آمده است  
 ).ب/ 3همان، ( »... ت از جميع ابناي عصر ممتاز آمدمقدمات و آداب فروسي
متـوفي  (هاي ادبي شيراز، نام وي در شمار شاعراني آمده است كه در انجمن عالي                 در كتاب انجمن  

  )1372 :81 امداد، (.كردند در شيراز شركت مي) 1246
در شـيراز   به دستور فتحعلي شاه قاجار، به همـراه ديگـر بزرگـان خانـدانش               . ق1215وي در سال    

  .اند گونه ثبت كردهها اين واقعه را با حسرت بسيار و مرثيه تذكره. دستگير و نابينا شد
   ق ـ اصفهان1228 تا 1215 از سال بعد. 5. 2

كه در ديباچه ديوان آمـده        طاير بالفاصله پس از نابينا شدن، به اصفهان منتقل نشده است و چنان            
نكه التهاب نايري قهر پادشـاهي فرونشـست، معظـم اليـه در          ي عزلت متواري گشت، پس از آ        در گوشه «

نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانـشگاه         (» ...بهشت نشان، رحل اقامت انداخته     اصفهان
 )الف/ 4تهران،

ي انجمن خاقان نيز به متواري شدن وي پس از نابينايي، اشاره شده و اضافه كرده اسـت                 در تذكره 
  ).1376 :283 گروسي،... (يش وظيفه و معاشي مقرر شدهكه در اصفهان برا

اگرچه به طور دقيق معلوم نيست كه طاير چه مدت و كجا متواري بوده است؛ ولي چنين بـه نظـر     
دهـد در     رسد كه نبايد زياد طول كشيده باشد، زيرا در ديوان وي يك رباعي آمده است كه نشان مي                 مي

ي حركت فتحعلي شـاه بـه         به احتمال زياد درباره     رباعي را كه   اين. در اصفهان بوده است   . ق1216سال  
  :شود اصفهان براي سركوب برادر طاغي خود، حسينقلي خان، سروده شده است، نقل مي

ــد      ــامان آم ــه س ــا ب ــه كاره ــكر ك ــد ش  ص
ــر  ــدون فـ ــسرو افريـ ــه ز ري خـ  يعنـــي كـ

  

ــت دل   ــد   جمعيــ ــشان آمــ ــاي پريــ  هــ
ــد     ــفاهان آم ــوي ص ــر س ــتح و ظف ــا ف  ب

  

 )الف / 207ي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ي خط نسخه( 
ي طغيان حسينقلي خان كه براي دومـين           درباره 1216ي ناصري ذيل حوادث        در كتاب فارسنامه  

كه بلده كاشـان بـه سـيورغال و حكومـت در دسـت              ...حسينقلي خان   ... «: بار صورت گرفته، آمده است    
بـر  ... بـه جانـب اصـفهان تاخـت و        ] 1216[در نيمه ربيع اول سـال       ...دداشت باز به هواي خود رايي افتا      
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بعد از اطالع بر واقعه به جانب اصفهان نهضت     ] فتحعلي شاه [خاقان گيتي ستان  ...اصفهان مستولي گشت  
  ).1367: 681، 1 ج، حسيني فسايي(» ...فرمود

از اشـعار وي    . نت داشت شد، در اصفهان سكو    كه به كرمانشاهان فرا خوانده    .  ق 1228طاير تا سال    
هاي كه در       در قطع . اصفهان راضي نبوده است    آيد كه به هيچ وجه از زندگي و سكونت اجباري در            بر مي 

چهارمين سال اقامت خود در اصفهان، سروده، به صراحت نارضايتي خود را از زندگي در آن شـهر بيـان               
بوده، خواسته است كه اجـازه دهـد تـا بـه            و زير نظر او      كرده است و نيز از كسي كه به وي سپرده شده          

  :تهران برود
ــت     ــومي بخـ ــا ز شـ ــت تـ ــال اسـ  چارسـ

 هـــــاي اهـــــل نـــــا اهلـــــش  از جفـــــا
ــاد  ــود فريــ ــن روز و شــــب بــ ــار مــ  كــ
ــتوري  ــا و بخـــــش دســـ  لطـــــف فرمـــ

  

 جــــاي دارم بــــه شــــهر اصــــفاهان     
ــان      ــي پاي ــست ب ــو ه ــود ت ــو ج ــه چ  ك
 شـــغل مـــن ســـال و مـــه بـــود افغـــان 
ــران   ــوي تهــ ــفاهان روم ســ ــز صــ  كــ

  

  )الف /78و  ب/ 77، خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهراننسخه ( 
  :نارضايتي طاير از زندگي در اصفهان، در غزليات وي نيز منعكس شده است

ــفاهاني    ــاران صـ ــاير ز يـ ــايد دل طـ  نياسـ
  

 مگر آمد به خاطر صحبت يـاران شـيرازش          
  

  )ب/ 149همان، (
 گر تو را طاير هواي عشقبازي در سـر اسـت           

  

 ي شيراز كـن از اصـفهان        رو به سوي خطه     
  

  )ب/ 176همان، ( 
طاير در اصفهان نيز با وجود نابينايي و مشكالتي كه با آن روبـه رو بـوده، بـه تحـصيل كمـاالت و                        

به جدي كامل و جهـدي وافـي مـشغول          ... «: ي ديوان آمده است     در ديباچه . كسب دانش پرداخته است   
طب و نجوم و حكمت و علم عروض و قوافي صاحب حظي وافي             تحصيل درس و تكميل نفس شد تا در         

 ).الف/ 4همان، (» وافر شد و به استحضار از آثار و اخبار سلف مسلم دوست و دشمن گرديداي  و بهره
در تـذكره   .انـد   كرده، شاعران آن شهر با وي رفت و آمد داشـته            در مدتي كه در اصفهان زندگي مي      

وقتـي در اصـفهان     «:  شيخ عبدالرحيم متخلص به مايل، آمده است       دلگشا ذيل معرفي و بيان شرح حال      
ــد          ــود خوان ــار خ ــي از افك ــاد و غزل ــاق افت ــاتش اتف ــاير مالق ــان ط ــي خ ــسن عل ــراي ح   » ... در س

  ).1371 :539 نواب شيرازي،(
  ـ كرمانشاهان.)  ق1247( تا پايان عمر 1228از سال . 5. 3

... ي آزاده   دويـست و بيـست و هـشت، شـاهزاده         در سـال هـزار و       «: ي ديوان آمده است     در ديباچه 
ميل به مالقات مشاراليه فرموده، به خصوصه كس به اصفهان فرستاده، طالب آمدنش ... محمد علي ميرزا

 4كتابخانه مركزي دانـشگاه تهـران،        ي خطي اهدايي حكمت به      نسخه(» به دارالدوله كرمانشاهان شدند   
 ).الف/

 و اصـرار محمـد علـي        )ع( هواي خاكبوسي آستان اميرالمـؤمنين     " المحمود ي  سفينه "اما در كتاب    
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كرمانشاهان، دليل اصلي انتقال و سكونت طاير در كرمانـشاهان ذكـر شـده               ميرزا پس از رسيدن وي به     
ي ديـوان     رسد، زيرا با آنچـه در ديباچـه       ؛ كه درست به نظر نمي     )1346 :525 ،2ج   محمود ميرزا، (است  

ي فراخوانـده شـدن خـود بـه           هـاي كـه شـاعر دربـاره           و همچنـين قـصيد    آمده و پيش از اين نقل شـد         
  :هاي با مطلع  طاير در قصيد. كرمانشاهان سروده است، همخواني ندارد

 نمــاز شــام چــو خورشــيد شــد نهــان ز نظــر
  

ــر     ــدر بـ ــالم انـ ــاس ظـ ــرد لبـ ــه كـ  زمانـ
  

  :ي فراخوانده شدنش به كرمانشاهان چنين سروده است درباره
  پيـك شـاه پـاي نهـاد        كه ناگهـان بـه سـرم      

 خطــا خــط شــاه در آن نگاشــته ديــدم ز بــي
 كــه بــي درنــگ قــدم را ز ســركن و بــشتاب

  

 ي آزر بــه دســت او رقمــي چــون صــحيفه  
 پس از نوازش بـي حـد و پرسـش بـي مـر             
 به حضرتي كه حضيضش ز اوج گردون بـر        

  

  )ب/ 26الف و /26، ب/ 25اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي(
، كـه در آن     )ع( عالوه بر اين طاير زير نظر بوده و آزاد نبوده است كه بخواهد به حرم اميرالمـؤمنين                

 )ع(هر چند در يكي از قـصايد خـود كـه در منقبـت علـي               . زمان جزء كشور عثماني بوده است، سفر كند       
  .سروده، آرزومندي خود را براي زيارت قبر آن حضرت بيان كرده است

وي . زا، فرزند ارشد فتحعلي شاه و حاكم غرب ايران به مركزيـت كرمانـشاهان بـود               محمد علي مير  
همين لطف و توجـه شـاهزاده محمـد علـي           . خود نيز اهل شعر و ادب بود و به طاير توجه زيادي داشت            

  :كند ، طاير را اين گونه محزون و نااميد مي) ق1237(ميرزا، ملقب به دولتشاه، است كه مرگ وي 
ــريم   ــرا نگ ــالل   چ ــاه و ج ــپهر ج ــرآن س  ب

ــال    ــد هم ــنش نپروري ــه زمي ــمان ب ــه آس  ك
ــر     ــرا ناص ــدتي م ــر ش ــه ه ــود ب ــف ب  ز لط
ــردون  ــصيري ز گــردش گ ــه ن ــرا ن ــون م  كن
 اگر به خانـه نـشينم كجاسـت بـرگ معـاش           

  

ــر    ــر آن جهــان حــشمت و ف ــالم ب  چــرا نن
ــاورد   ــرش ني ــه ده ــار ب ــه روزگ ــسر ك  هم

ــود ــاور  ز عــون ب ــرا ي ــه هــر محنتــي م  ب
ــ  ــه معين ــرا ن ــون م ــهكن ــر ي ز كين  ي اخت

ــزينم كجاســت ســاز ســفر   ــر ســفر بگ  وگ
  

  )الف /43 همان،( 
آيد، اين است كه وي پس از مهاجرت به كرمانشاهان سفر يـا سـفرهايي    آنچه از اشعار طاير بر مي    

از جمله در يكي از قصايدش، پس از هفـت مـاه اقامـت در كرمانـشاهان، از                  . به اصفهان نيز داشته است    
 برود و اين تنها جايي است كه به كـسان و            "كسانش" كه اجازه دهد تا وي به ديدن         خواهد  دولتشاه مي 

هـا از زنـدگي خـانوادگي وي     بستگان شاعر اشاره شده و در هيچ منبعي، نه ديباچه ديـوان و نـه تـذكره        
  :سخني به ميان نيامده است

 ي بـاز آمـدنم      ليك ديري است كه بـر وعـده       
 نيــست دور از كــرم شــاه اگــر دســتوري    

 فت ماه اسـت كـه از مكرمـت و مرحمتـت           ه
  

 چشم اميـد كـسانم همگـي هـست بـه راه             
 دهدم تـا كـه بـرم درد سـر از ايـن درگـاه              

 گذرانم بـه فـراغ و بـه رفـاه         روز و شب مي   
  

  )الف/67همان، ( 
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اما پس از جدايي وي از دولتشاه كه گويا پس از همين كسب اجازه و يا شايد زمان ديگـري بـوده                      
  .اق يكديگر اشعاري سروده انداست، هر دو در فر

كه فرزند ارشدش محمد حسين ميـرزا جانـشين پـدر شـد،             ) ق 1237(پس از درگذشت دولتشاه     
هـاي كـه پـس از مـرگ آن شـاهزاده سـروده، از                   خود شاعر در قصيد   . طاير روزگار خوشي نداشته است    

  :كند روزگار خود و بي توجهي محمد حسين ميرزا چنين شكوه مي
 ي دولتـشه سـتوده كـه گـشت         پس از قضيه  

ــاقي  ــر ســر مــن هــوش آن قــدر ب ــده ب  نمان
ــذاق   ــه م ــدم ب ــير، كĤي ــدگيم س ــان ز زن  چن
 اگـــر چـــه از خلـــف الـــصدق او بحمـــداهللا
ــرور جــواني از ســر لطــف   ــه غ ــي نظــر ب  ول

  

ــر       ــر و زب ــه زي ــدر زمان ــي ان ــاي مردم  بن
 كـه نفـع را بـشناسم ز ضـر و خيـر از شـر      
 شـــراب مـــرگ ز هـــر شـــربتي گـــواراتر

 ق ايوان و تخـت و تـاج و كمـر          بجاست رون 
ــه ســوي بنــدگان پيــر نظــر   نمــي كنــد ب

  

 )الف  /43نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ( 
  :كند و از زبان شخصيتي كه مخاطب شاعر است، حرف دل و زبان حال خود را اين گونه بيان مي

ــي   ــن م ــن همــه از شــاهزاده اي ــد م ــود امي  ب
  ايـن از سـپهر سـفله نـواز         اتكنون كه بهـره   

  از اين قصيده كه قصدت ز شاه دستوري است

 كـه جانـب تـو رعايــت كنـد فـزون ز پــدر       
 كنون كه قسمتت اين ز آسمان دون پـرور        

 بوسـه ده بـر در      بخوان به حاجـب دربـار و      
  

 )ب/ 43همان،( 
سـفر كنـد، امـا       )ع(آيد كه تصميم داشته به قصد زيارت مرقد امام رضا           از ادامه قصيده چنين بر مي     

  .ي رفتن از كرمانشاهان را نيافته است اجازه
در كرمانشاهان . ق1247ي  حجه دهد كه وي تا پايان عمر يعني ذي  ي ديوان طاير نشان مي      مطالعه

اقامت داشت و اشعاري در مدح دو فرزند دولتشاه، محمد حـسين ميـرزا و طهماسـب ميـرزا، سـروده و                      
  . آنان را در شعر خود منعكس كردهاي تاريخي زمان  برخي از رخداد

 در دارالدولـه    1247ي     الحرام سـنه   ي  حجه  ذي در«: ي مجلس آمده است     ي نسخه   در پايان ديباچه  
ي ناصري به اشتباه، وفات       فارسنامه). ب/ 11ي مجلس،   نسخه(» كرمانشاهان به مرض طاعون در گذشت     

در كتاب دانـشمندان و سـخن       ). 1367 :962،  2 ج حسيني فسايي، . ( آورده است  "1244حدود  "وي را   
امـا در   ). 1339: 499 ،3ج آدميـت، . (است  نامه، همين تاريخ ثبت شده      سرايان فارس نيز به نقل از فارس      

 :1100 ،2ج ديوان بيگي شـيرازي،   ( ذكر شده است     1247 الشعراء سال وفات طاير، به درست،        ي  حديقه
1366.(  

ي مجلـس، داليـل       ي نـسخه    ير در پايـان ديباچـه     عالوه بر ثبت دقيق جزئيات مربوط به وفات طـا         
كـه    ؛ چنـان  1244  در گذشته، نه در سال     1247كند كه وي در سال        ديگري نيز وجود دارد كه ثابت مي      

هـاي كتابخانـه دسـتغيب شـيراز،          از جمله در سه نـسخه از ديـوان شـاعر، نـسخه            . است فارسنامه آورده 
 سالگي شاعر اشاره    55اي وجود دارد كه در آن به          ه    صيدي ملي دهلي، ق     ي ادبيات تهران و موزه      دانشكده
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  :شده است
ــپنج  ــراي سـ ــن سـ ــته اســـت در ايـ  گدشـ

  

ــاليان    ــزون ســ ــنجم فــ ــاه و پــ  ز پنجــ
  

 )ب/ 65نسخه كتابخانه ادبيات دانشگاه تهران، (
تواند سـال      نمي 1247بوده، طبق بيت مذكور هر تاريخي قبل از          . ق 1192چون تولد وي در سال      

ي بازگشت محمد حسين ميـرزا        هاي است كه درباره       عالوه بر اين در ديوان شاعر، قصيد      . شدوفات وي با  
اين شاهزاده در جمادي االولي  كه در يكي از منشĤت قائم مقام آمده، به كرمانشاهان سروده شده و چنان

  ).1366: 68 قائم مقام،( مجدداً به حكومت كرمانشاهان منصوب شد و به آنجا بازگشت 1245
اين بيماري . ي مجلس، طاير به بيماري طاعون در گذشته است        همچنين بر اساس يادداشت نسخه    

زماني كه عباس ميرزا    «در تاريخ ذوالقرنين آمده است      . در ايران شايع بوده است     .ق1247حول و حوش    
 و  به تهران آمد و قبل از اينكه به خراسان برود، شيوع طاعون سبب شـد شـاهزادگان حـاكم طبرسـتان                    

مدتي بعد نيز به دليـل همـين بيمـاري در لرسـتان و كرمانـشاهان، محمـد                  . بروجرد به تهران بر گردند    
در همان كتاب به اين نكته اشاره شـده         ). 1380 :869 ،2ج خاوري،(» حسين ميرزا به تهران احضار شد     

سين ميرزا و   بازگشت محمد ح  .  به خراسان منتقل و مأمور نظم آنجا شد        1246كه عباس ميرزا در سال      
 نبوده است چون در اين سـال جنـگ دوم           1247حاكم بروجرد يعني محمد تقي ميرزا به تهران قبل از           

   ).1381: 129 افشارفر،(بين دو شاهزاده مذكور رخ داده است 
   

  هاي اخالقي، هنر و دانش ها ويژگي. 6
اي و اصـابت فكـر و       بدين حسن سريرت و صفاي طويت و انارت ر        «: ي ديوان آمده است     در ديباچه 

اخالق فاضله و مكارم ظاهره و كمال دلجويي و فرط خوشخويي و عذوبت بيان و طالقت لـسان و قـوت                     
نسخه خطي كتابخانه مركـزي دانـشگاه       (» حفظ و حدت ذهن، احدي از آحاد الناس ديده و شنيده نشد           

دوسـت وحريـف و بذلـه       بسيار شوخ طبع و صـحبت       «: ي اختر نيز آمده است      در تذكره  ).الف /5تهران،  
نـواب   (.ي دلگشا نيز به وفور كياست و فراست وصف شده است            در تذكره ). 1343: 135 اختر،(» گوست

  )1371: 452 شيرازي،
  :خود شاعر نيز در يكي از قصايد خود آورده است

ــاز   ــه دايــم ب ــه بذل ــود دهــاني ب ــو را كــه ب  ت
  

 چه شد كه مهر خموشـي نهـاديش بـر در            
  

  )ب/ 42نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهرا ن، ( 
 ي  سـفينه در  . انـد او را بـه دانـش و هنـر و شـعر سـتوده              همه منابعي كه طاير را معرفي كرده اند،       

تـر و  خالف، از روشنان ايام با بصيرت  حال اين سخندان با عدم بصيرت، بي      اي    علي«: المحمود آمده است  
كه خط شكسته را اينك خوش نويسد و به ياران و احبا اجراي مطلب و امضاي مقاصد                   نبيناتر است چنا  

كرات من خود گواهم كه با استادان شطرنج، شطرنج باختـه، از جملـه               به. را به تحرير خود موقوف دارد     
و در ضبط حكايات سلف فريد دوران،در قصيده و غـزل، هـر دو، سـخن                 در عروض و قافيه مسلم    ... برده
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 محمـود ميـرزا،   (» تر از جمله تواند بـود       ، اما در اداي غزل يكي از فحول معاصرين بلكه درست خيال           سرا
  ). 1346: 526، 2ج

  
  طاير و شعر و شاعري. 7

زيست كه سبك بازگشت با همت دسته جمعي شاعران آن دوره، تثبيت شده             هاي مي     طاير در دور  
هاي قصيده، غزل، قطعه و رباعي طبع آزمـايي           ر قالب او د . وي نيز تحت تأثير همين سبك ادبي بود       . بود

  .كرده است
در قصايد، از شاعران قرن ششم، از جمله انوري، ظهير فاريابي و عبدالواسع جبلـي تـأثير پذيرفتـه                  

 سـرود، از  )ع(وي به انوري و شعر وي بسيار اعتقاد داشت و در يكي از قصايدش كه در منقبت علي                . است
  :كند  ميآن حضرت چنين درخواست

 ده كـانوري    طبع مرا در شاعري آن پايـه مـي        
  

 جـز معجـز پيغمبــري نـشمارد اشـعار مــرا      
  

 )ب/ 7 ي مركزي دانشگاه تهران، ي خطي اهدايي حكمت به كتابخانه نسخه( 
  :داند و در بيت ديگري خود را از انوري و ظهير باالتر مي

 بـه خجلــت از سـخنم جــان انـوري و ظهيــر   
  

ــم ر    ــرت از قلمـ ــه حيـ ــاني و آذربـ  وح مـ
  

 )ب/ 27همان، ( 
هـايي    تلميحات به كار رفته در اشعارش و همچنين اغراق         قصايد طاير با وجود كاربرد لغات عربي و       

از ابيات دو شاعر، كه تقليـد و        هايي    در اينجا نمونه  .  اشعار انوري را ندارد    كه خاص مدح است؛ پيچيدگي    
  : شود دهد، نقل مي  ميتأثير پذيري طاير از انوري را به خوبي نشان

  :طاير
ــرا ديــد چــه گفــت  ــازوي ت  آســمان قــوت ب

  

ــول و ال   ــوهگفــــت الحــ ــاهللاي قــ   اال بــ
  

  )ب/ 66 همان،( 
  :انوري

 چون به جيحون برسيديم ز من هوش برفت       
  

ــول و ال   ــوهگفــــت الحــ ــاهللاي  قــ  اال بــ
  

  )1372: 416 ،1ج  انوري، (           
  :طاير

ــه   ــر درگـ ــرا بـ ــم تـ ــزم ارم نظـ ــه بـ  عرصـ
  

  روضه فـردوس نوشـته اسـت و فـداه          عبده  
  

  )ب/ 66نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،(
  

  :انوري
 ي ايـن باشـد جيحـون صـد بـار            باهللا ار نيمه  

  

 ست بدين خـوي و فـداه        عبده پيش نبشته    
  

   )1372: 416، 1 ج انوري، (       
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   :طاير
 همچو عيسي مسكن احباب تو فـوق الفلـك        

  

 رون منزل اعداي تو تحت التـراب      همچو قا   
  

  )الف/12 نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،( 
  :انوري

 از بلنـــدي پايگـــاه دولتـــت فـــوق الفلـــك
  

 وز نژندي جايگـاه دشـمنت تحـت التـراب           
  

  )1372: 29، 1 جانوري،( 
توان بـه درخواسـت شـراب،        طاير در قطعات خود نيز تحت تأثير انوري بوده است؛ از آن جمله مي             

  .تهديد به هجو و به كار بردن كنايات زشت و ركيك اشاره كرد
طاير عالوه بر انوري، از قصايد ظهير فاريابي كه خود اين شاعر نيز تحت تأثير انوري بوده، استقبال                 

  :با مطلعاي  از جمله در قصيده. كرده است
 از مقـــدم بهـــار همـــه دشـــت و كوهـــسار

  

ــدند     ــدم ش ــا ق ــر ت ــار س ــش و نگ   در آراي
  

 )الف/ 38 نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،( 
  :بيتي از ظهير را تضمين كرده و به اين مطلب نيز اشاره كرده است

 ي ظهيــر بــر حــسب مــدعاي خــود از گفتــه
ــر      ــور وا مگي ــن ن ــود ز م ــاب ج ــاي آفت  ك

  

 تــضمين مــصرعي دو شــد از روي اختــصار  
ــداي ز ــايه خ ــدار اي س ــر م ــايه ب ــن س   م

  

 )الف /40 همان،( 
  :است با مطلعاي  اين بيت ظهير از قصيده

 ي شـب گـشت آشـكار        چون بر زمين طليعه   
  

ــعار      ــيان ش ــسوت عباس ــاخت ك ــاق س  آف
  

 )1361 :114 ظهير فاريابي،(
تـوان بـه عبدالواسـع جبلـي و           از ديگر شاعران قرن ششم كه طاير به استقبال آنان رفته است، مي            

  : ابر اشاره كرداديب ص
  :طاير

 آن چشم پـر كرشـمه و آن زلـف پـر شـكن             
  

 بردند دل به حيله و دسـتان ز دسـت مـن             
  

  )ب/ 62كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي اهدايي حكمت به(  
  :اديب صابر

 آمــد شكــسته دل شــده از زلــف پــر شــكن 
  

ــاي مــن     ــر مــن دلرب ــل مــن ب ــت رحي  وق
  

  )1343 :228 اديب صابر،(
  :طاير

 ز يمـــن طـــالع فيـــروز و عـــون ايـــزد داور
  

 بر اعدا يافت فيـروزي شهنـشاه ولـي پـرور          
  

  ) ب/ 40نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،(       
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  :عبدالواسع جبلي
 بــه فــر دولــت ميمــون بــه فــضل ايــزد داور 

  

 به فال فرخ اختـر بـه سـعي گنبـد اخـضر              
  

  )1339 :127 عبدالواسع جبلي،( 
. هـاي وي دو مطلـع دارد        برخي از غزل  . دهد  غزليات طاير بيشترين حجم ديوان وي را تشكيل مي         

رسـد شـاعر ابتـدا بيتـي را           مـي  به نظر . گاهي اين دو بيت از نظر مضمون و حتي لفظ تقريباً يكي است            
هـا    خهنويسان هـر دو بيـت را وارد نـس           سروده سپس آن را به شكل ديگري اصالح كرده است، اما نسخه           

  :اند كرده
ــه ــده پنـــــد   ديوانـــ  ي عـــــشق را مـــ

ــد    ــز پنــ ــاش كــ ــاموش بــ ــح خــ  ناصــ
  

ــد    ــصيحت خردمنــــ ــت نــــ  بيجاســــ
ــد  ــود خردمنـــ ــي شـــ ــه نمـــ  ديوانـــ

  

 )ب/ 129 الف و/  129 كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي اهدايي حكمت به(
ا در بعضي از ابيـات  ي ديوان انوري نيز در رابطه با مكرر بودن قافيه و نزديكي لفظ و معن در مقدمه 

گاه شاعر در بيتي تجديد نظر كرده و آن را تغييـر            ... «: قصايد آن شاعر، به همين نكته اشاره شده است        
ي اول، به صورت ديگري درآورده و نساخ ديوان از اين نكته غفلت داشته و هر دو بيـت را           داده و با قافيه   
  ).1372 :152 انوري،(» ... در متن گذارده
غزليات طاير ساده و صميمي است و با قصايد وي، بـه ويـژه قـسمت مـدح قـصايد، قابـل                      زبان در   
هاي مكتب وقوع را دارد و حاالت و روابـط واقعـي و ملمـوس                 بيشتر غزليات طاير ويژگي   . مقايسه نيست 

  .كند ميان عاشق و معشوق را منعكس مي
تقليد طـاير از حـافظ      . ه است طاير همچنين در برخي از غزليات به استقبال از حافظ و سعدي رفت            

و ميخانه و انتقاد از زهـد و زاهـد دارد و          وي ابياتي در ستايش از مي     . در بسياري از غزليات مشهود است     
  :آوريم از اين تأثير پذيري را ميهايي  اينك نمونه.غزليات مدحي نيز در ديوان وي كم نيست

  :طاير
 به كوشش ار چه وصالش نشد نصيب كـسي        

  

 مبـاش و بـه قـدر وسـع بكـوش          تو نااميـد      
  

  )الف/ 150كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،  نسخه خطي اهدايي حكمت به(
  : حافظ

ــد   ــه كوشــش دهن ــه ب ــالش ن ــه وص ــر چ  گ
  

ــدر    ــر قـ ــوش اي  هـ ــواني بكـ ــه تـ  دل كـ
  

  )1378: 364 حافظ،(
  :طاير

ــاه ــر، در راه آن مــــ  جــــــان دادم آخــــ
  

ــدهللا    ــد الحمــــ ــر آمــــ ــامم بــــ  كــــ
  

  )الف / 188كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،  هنسخه خطي اهدايي حكمت ب(
  :حافظ

ــواه    ــل دلخـ ــت از لعـ ــدام اسـ ــشم مـ  عيـ
  

ــدهللا    ــد الحمــــ ــر آمــــ ــامم بــــ  كــــ
  

  )1378: 527 حافظ،(
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  :طاير
 داده مفتي خرد فتوي و قولي اسـت صـحيح         

  

 كه بـود بـاده مبـاح از كـف سـاقي صـبيح               
  

  ) ب/116كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،  نسخه خطي اهدايي حكمت به(
  :حافظ

 فتوي پيـر مغـان دارم و قـولي اسـت قـديم            
  

 آنجا كه نه ياراست نـديم   كه حرام است مي     
  

  )1378: 470 حافظ،(
الزم به ذكر است كه طاير بيتي از حافظ را نيز در يكي از قطعات خود تضمين كرده است، مطلـع                     

  :آن قطعه چنين است
ــن   ــاب داد و دي ــين، آفت ــز و تمك ــمان ع  آس

  

  درگهت روي گدا و شـاه نيـست        اي كه جز بر     
  

 )الف/ 73كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،  نسخه خطي اهدايي حكمت به( 
  : و اين بيت حافظ را به عنوان بيت پاياني آورده است

 هرچه هست از قامت ناساز بي انـدام ماسـت         
  

 ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيـست          
  

  )1378: 96 حافظ،(
  :طاير

ــل  ــع از كاك ــروز را برق ــيفكن روي روز اف   م
  

 در نقاب شـب مكـن پنهـان جمـال روز را             
  

  )ب/ 82كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي اهدايي حكمت به( 
 :سعدي

 دارم مـن ايـن ناليـدن دلـسوز را           دوست مـي  
  

 تا به هـر نـوعي كـه باشـد بگـذرانم روز را               
  

  )1381: 363 سعدي،( 
  :طاير

 هـست  اريخواجه از بندگي بنـده گـرش عـ        
  

ــداري هــست     ــازار خري ــه ب ــز ب ــده را ني  بن
  

  )ب/ 100نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،( 
 :سعدي

 دوست كه غير از تو مرا ياري هـست        اي    مشنو
  

 يا شب روز بجـز فكـر تـوأم كـاري هـست              
  

  )1381: 400 سعدي،(
  
  
  
  

   مضامين اشعار طاير.8
  منقبت امامان معصوم. 8. 1

 و )ع(، امـام حـسين  )ع(آيد و در چند قصيده به منقبت علي طاير از ارادتمندان اهل بيت به شمار مي    
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  : پرداخته است)ع(امام رضا
 دانـا دل هاشـم نـسب       شاهنشه حيدر لقـب،   

 خورشــيد اوج مكرمــت، در محــيط معــدلت 
 شاه غضنفرفر علـي، سـيمرغ قـاف پـر دلـي           

  

 دين پرور عيسي حسب، نفس نبي دسـت خـدا           
ــاه  ــا  م ــستان حي ــمع شب ــت، ش ــپهر مرحم  س

 دادار داور را ولـــــي، راه يقـــــين را رهنمـــــا
  

  )ب/ 5نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،( 
ــي   ــن علــ ــسين ابــ ــونين حــ ــر كــ  فخــ
ــاد  ــالذ اوتــــ ــرار و مــــ ــوث احــــ  غــــ
 همـــه كـــام دلـــت ايـــن بـــود كـــه ســـر 
ــان  ــو از آن گمراهـــ ــا تـــ ــه تنهـــ  ورنـــ

  

ــار     پيــــشواي ســــيم از هــــشت و چهــ
ــف ــار  كهـــ ــاه اخيـــ ــرار و پنـــ  ... ابـــ

ــار   ــا در ره يــــ ــي از روي وفــــ  دهــــ
ــار  ــاري ديــ ــه ديــ ــدي بــ ــي بمانــ  كــ

  

 )ب/ 24 همان،( 
مدح فتحعلي شاه قاجار و فرزندش محمدعلي ميرزا ملقب به دولتشاه و ديگر درباريان . 8. 2

  قاجار
  :اي از مدايح وي نمونه

 ســپهر بيــنش و ابــر ســخا و كــوه وقــار     
ــش    ــتوده دولتـ ــالطين سـ ــدايگان سـ  اهخـ

 نــه چــرخ را بــر گــردون جــاه اوســت جــالل
ــر را    ــشد سـ ــم او كـ ــد از حكـ ــدر توانـ  قـ

  

ــر     ــان هن ــا و ك ــر حي ــش و بح ــان دان  جه
 كـــه هـــست مظهـــر الطـــاف ايـــزد داور 
 نه مهـر را بـر خورشـيد راي اوسـت خطـر            
ــد اگــر سركــشد ز حكــم قــدر   كــسي توان

  

 )ب/ 26 همان،( 
طاير قـصايد و غـزل بـسياري در        «ت كه    ادعا كرده اس   " المحمود ي  سفينه"ضمنا محمود ميرزا در     

همچنـين مؤلـف كتـاب دانـشمندان و سـخن           ) 1346 :527،  2 ج محمود ميرزا، . (»مديحم سروده است  
بيـان  «سرايان فارس كه بنا به گفته خودش، مفردات يادداشـت شـده از طـاير را بـه زحمـت از كتـاب                        

زا پس از كـوري نـاحق دلـش بـه           شاهزاده محمود مير  «استخراج كرده، نتيجه گرفته است كه       » محمود
اما دركتاب خود از راه شكسته نفسي يـا         .حال طاير سوخته و او را در ظل حمايت خود گرفته بوده است            

امـا در هـيچ يـك از        ). 1339 :498: 3 ج ركـن زاده،  ( »ترس از پدرش به اين مطلب اشاره نكـرده اسـت          
 ي   سـفينه  و اشعاري كه محمـود ميـرزا در       نشده است    هاي ديوان طاير، نامي از محمود ميرزا برده         نسخه

المحمود آورده و در مدح وي است يا اصالً در ديوان طاير نيامده يا در ديوان طاير هست اما با تغييراتـي       
ي ديگري آمده است و به هر حال اين ابيات در ديـوان در                ، دولتشاه يا كلمه   "محمود"اندك به جاي نام     

شـود كـه      ضمن آن آمده، شواهدي ديـده مـي        كه ابيات مورد بحث   در اشعاري   .مدح دولتشاه قاجار است   
  . اند دهد آن ابيات در مدح دولتشاه سروده شده نشان مي

اينجا دو احتمال وجود دارد، يكي اينكه طاير براي خوشامد آن شاهزاده، برخي از اشعار خود را بـا                   
ه از طرف شاه مأمور بوده اسـت كـه   فرستاده است؛ به ويژه اينكه آن شاهزاد       تغييراتي اندك براي وي مي    
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  . المحمود را در شرح حال و اشعار شاعران معاصر خود بنويسدي  سفينهكتاب
دوم اينكه محمود ميرزا با تغييرات جزئي برخي از ابيات طاير يا اضافه كردن بيتي به وزن و قافيـه              

طاير در مدح وي سـروده      شعري خاص، به ويژه آنكه طبع شعري نيز داشته است؛ وانمود كرده است كه               
ي خاوري درباره محمـود ميـرزا         اهللا خاوري، مؤلف تذكره    الشعراء به نقل از ميرزا فضل     ي    حديقهدر  . است

هاي است غيور و پيوسته سرمست از مـاده             شاهزاد... « :كند  مطلبي آمده است كه اين ظن را تقويت مي        
خـام ايـن ناتمـام      اعتمادي زيـاد بـود و از طبـع   از بدو طفوليت، در مراتب نظم و نثر به حقيرش        ... غرور

كرد و ايـن مرحلـه را         خياالت حقير را با اذن و بي اذن داخل دفتر مي          . نمود  استفاده كماالت ظاهري مي   
  ).1596: 3،ج1365ديوان بيگي شيرازي، (» ... شمرد نيز از كماالت مي

  اـرث. 8. 3
، دولتـشاه قاجـار، ميـرزا       )ع(رثاي امام حـسين   وي در   . هاي رباعي و قطعه است      مراثي طاير در قالب   

  :مراثي وي ازاي  نمونه. نامي اشعاري سروده است"حسين"، شهزاده بيگم دختر دولتشاه، و 4جعفر صافي
 كـــه لـــشكر ابـــن زيـــاد در كـــرب و بـــال

ــشنه حــسين  ــب ت  در راه رضــاي دوســت، ل
  

 ي ديـــن بـــر بـــاد دادنـــد بنـــاي كعبـــه  
ــر داد    ــمن س ــت دش ــه دس ــا ب  از روي وف

  

 )الف /208كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،  نسخه خطي اهدايي حكمت به( 
 ي اختـر    فغان از جور گـردون و دريـغ از كينـه          

 كس جان نبرد از جور اين وكين آن گويي         برون
 ي خـونين    يكي را بيني از مـرگ پـدر بـا ديـده           

 گل بـاغ حيـا شـهزاده بـيگم كانـدرين گلـشن            
  

  بـود پايـان    كه نه آن را بود غايت كه نه اين را           
 ...به خونريز كسان بستند با هم از ازل پيمـان         

 ي بريـان  يكي را يابي از مـرگ پـسر بـا سـينه       
 به باال و رخ و مو بود سـرو و سـوري و ريحـان      

  

 )ب/78 همان،(
  هجو. 8. 4

وي از بـه كـار بـردن كنايـات زشـت و دور از ادب ابـايي          . هاي دارد     هجويات طاير زبان تلخ و گزند     
  :ندارد

ــت زن  ــي طبيع ــفت، خنث ــش اي  ص ــه ري  ك
  

 ...از زنان گرديده وجه امتيازت بـي خـالف          
  

 )ب/ 75همان،( 
 امـــشب گفتـــي كـــه بـــه خـــوان خواجـــه

 ننشــــستم مــــن بــــه خــــوان خواجــــه 
  

 چـــون بـــا همـــه بخـــل او نشـــستم      
ــون  ــت ز خـ ــا دسـ ــستم تـ ــود نشـ  خـ

  

 )الف /76 همان،(  
  
  هاي تاريخي در شعر طاير  بازتاب برخي از رويداد. 8. 5

عزل محمد حسين ميرزا و انتخـاب بـرادرش          هاي ايران و روس؛     هاي ايران و عثماني و جنگ       نگج
هاي دولتشاه، خلعت گرفتن وي از فتحعلي شاه و تهنيت اعياد مختلف   طهماسب ميرزا به جاي وي؛ سفر
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 صدر اعظم فتحعلـي شـاه و        5ي نجف به دستور محمد حسين صدر اصفهاني         به آن شاهزاده؛ ساخت باره    
از جملـه   ... كه در غـرب كـشور دولتـشاه و محمـد حـسين ميـرزا سـاختند و                 هايي    برخي از بناها و كاخ    

  .ها اشاره شده استرويدادهايي است كه در ديوان طاير بدان
 آصـــف عهــــد و نظـــام الملــــك عــــصر  

ــاره ــد    بـ ــه ديـ ــف را چونكـ ــهر نجـ  ي شـ
 داد فرمـــان تـــا بـــه گـــردش بـــاره اي    
 كلـــك طـــاير بهـــر تـــاريخش نوشـــت    

  

ــارصـــــاحب د   ــدر كامكـــ  ...وران و صـــ
ــار  ــان ز دور روزگـــ ــه در بنيـــ  ...رخنـــ
ــار   ــتادان كـ ــو اسـ ــشيدند از نـ ــر كـ  ...بـ

 ي شــير حــق آمــد ايــن حــصار     قلعــه
  

 )الف /29و ب/ 29همان، ( 
  وصف. 8. 6

  :هاي ساخته شده در آن روزگار است  كه شامل توصيف فصول مختلف سال و بنا 
ــزار    ــار در گل ــر به ــه زد اب ــه خيم ــون ك  كن

 احت گلـشن بنـه كـه در گلـشن         قدم بـه سـ    
ــشكين   ــار اســت، ســنبل م  شــبيه ســنبل ي

  

 هــوا عبيــر فــشان گــشت و بــاد عنبــر بــار  
 گــذر بــه جانــب گلــزار كــن كــه در گلــزار

 ...نظيــر نــرگس دلــدار، نــرگس بيمــار    
  

 )ب /33همان، ( 
  شكايت. 8. 7

ثير، در  ي شخصي شاعر و حرف دل وي است، عـالوه بـر تـازگي و تـأ                  اين نوع شعر كه بيان تجربه     
هاي وي شامل شـكايت از   شكوائيه. هاي وي مهم است  شناخت جامعه آن زمان، شرح حال شاعر و پسند   

نفس، حسودان، بي قدري دوستي و وفا، بي اهميتي هنر و هنرمند، غربت و دوري از وطن و نابينا شدن                    
  :شاعر است

 هـــاي نفـــس ســـتمگر فغـــان كـــز ســـتم
ــو چهــري   ــد يكــي دي ــه بين ــا ك ــر ج ــه ه  ب

  

ــر  نيا   ــار ديگـ ــه كـ ــز گنـ ــن جـ ــد ز مـ  يـ
ــر    ــور منظ ــي ح ــد يك ــشمم نماي ــه چ  ...ب

  

  )ب/34نسخه مجلس، (
 ترسـم   ز خورد و خواب جدا مانده ام كه مـي   ر

  

 ز حيله سـازي مـشتي حـسود حيلـت گـر             
  

 )ب/27نسخه خطي اهدايي حكمت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،( 
ــان  ــن كــسي آزرده در جه ــشد ز م ــز ن  هرگ

  

 شم به جهان انتقـام كيـست      ك  اينها كه مي    
  

 )ب/ 109همان، ( 
 دمـــي بـــه كـــام بـــر آوردن هنـــرور را    

  

ــياره   ــر و سـ ــپهر ديگـ ــد سـ ــر بايـ  اي دگـ
  

 )ب/134همان، ( 
 ريخت اشك حسرتم بـي اختيـار از ديـدگان         

  

 يــاد هرگــه طــاير از يــار و ديــار آمــد مــرا   
  

 )الف /90همان، ( 
  عشق و حاالت عاشق و معشوق. 8. 8
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  :ن غزليات طاير مسائل عشق و حاالت عاشق و معشوق استترين مضمو اصلي
 ز مـن تـا بــه كـي پرســي از مـذهب و ديــن    

  

 مگــر هــست جــز عاشــقي ديــن و مــذهب  
  

 )الف /98همان، ( 
 بــستم از غيــرت ز كــوي يــار بــار خــويش را

  

ــار خــويش را    ــا اغيــار ي ــار ب  چنــد بيــنم ي
  

 )ب/ 93همان، ( 
ــصيان    ــر ع ــسي دگ ــردي ك ــار نك ــه روزگ  ب

  

 اي دوزخ اگـر بـيم شـام هجـران بـود         به ج   
  

 )ب/ 126همان، ( 
 

  انتقاد از زهد و زاهد. 8. 9
 سبوي باده دوش از بي خودي بردند از دوشم        

  

 اگر از پي روم در كوي دينداران شود پيـدا           
  

 )الف /87همان، (   
 آب حيوان عمر جاويدان نمي بخشد به كس       

  

 نوشـد شـراب     گر نمي گويي به زاهد خضر مي        
  

 )ب /99ان، هم(
  هاي فلسفي و حكمي بيان برخي از انديشه. 8. 10

ــصير   ــب تق ــرديم در طل ــه نك ــيچ گون ــه ه  ب
  

 ولي چگونه حريـف اسـت جهـد بـا تقـدير             
  

 )الف /143همان، (  
 آموزي كـه پـروازش دهنـد        همچو مرغ دست  

  

 در جهان در عين آزادي،كسي آزاد نيـست         
  

 ) ب109همان،  (
  تفاخر. 8. 11

 اهــل بــصيرت آنجــا  بــه هــر كجــا روي   
  

ــصر      ــاي ب ــازند توتي ــو س ــاي ت ــاك پ  ز خ
  

 )ب /43همان، ( 
ــت   ــسته اســ ــزرگم و بــ ــژاد بــ ــز نــ  كــ

 نكنــــد بلــــي از مــــور شــــكوه مــــي   
  

 غيــــرت مــــن، مــــرا ز شــــكوه زبــــان  
ــان      ــير ژي ــه ش ــد ب ــر رس ــتم گ ــد س  ص

  

 )الف /78همان، (
  

  هاي موجود آن ديوان طاير و نسخه. 9
ي اختـر   زيـرا در تـذكره  . وري كرد و صاحب ديوان شدآ  اشعار خود را جمع1230طاير حدود سال    

ديوان اشعارش قريب به پـنج هـزار بيـت بـه     ... «: نوشته شده،آمده است1225-1232هاي    كه بين سال  
  ).1343 :135 گرجي نژاد،(» ...نظر رسيده

  .هاي قصيده، غزل، قطعه و رباعي است  بيت در قالب5700ديوان وي شامل يك ديباچه و حدود 
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هـاي    هـاي سـال         ي ديوان در زمان حكمراني طهماسب ميرزا به كرمانـشاهان و بـين سـال                اچهديب
  6.نوشته شده است. ق1245  تا قبل از1241

هاي شاعرانه و آميختـه       نثر ديباچه دشوار و آميخته به عبارات عربي، سجع و داراي عبارت پردازي            
  .به شعر است

 آمـده   )ع( و حضرت علـي    )ص(الهي، ستايش پيامبر اكرم   هاي به عربي در حمد          در آغاز ديباچه خطب   
است سپس از فارس به ويژه شيراز تعريف و تمجيد شده است، در اين قـسمت جمالتـي از عبـدالوهاب                     

تقريباً به عينـه نقـل       كه در وصف شيراز نوشته و در منشĤتش نيز آمده است،          )  هـ 1244متوفي  (نشاط  
 عرفا، شاعران و نويسندگان شيراز آمـده اسـت و پـس از آن بـه                  در ادامه نام برخي از فضال،      7.شده است 

  .طور دقيق به شرح حال شاعر پرداخته شده است

  هاي خطي طاير نسخه. 9. 1
ي    نـسخه كتابخانـه    -1: تاكنون از وجود شش نسخه از ديوان طاير آگاهي داريـم، كـه عبارتنـد از               

ياد علـي اصـغرحكمت بـه كتابخانـه           زندهي اهدايي      نسخه -2) 1017به شماره   (مجلس شوراي اسالمي    
ي  به شـماره (ي شهيد دستغيب شيراز    ي كتابخانه    نسخه – 3)  حكمت   136ي    به شماره (دانشگاه تهران   

ي دانـشكده ادبيـات دانـشگاه         ي كتابخانـه     نـسخه  -4)  طا -51/891ي عمومي      و شماره  770اختصاصي  
ي    نـسخه  -6) 74/ 256ي    بـه شـماره   (ي نـو    ي ملي دهلـ     ي موزه    نسخه -5 ) ج 177ي    به شماره (تهران  
  ) 8009o r ي به شماره(بريتانيا  ي  موزه

  
   نتيجه.10

ديگر شاعران دوره بازگشت ادبي، از شاعران سبك خراساني و عراقـي تقليـد               طاير شيرازي همانند  
قبال اما اين تقليد چيزي از اهميت و ارزش شعر وي و ديگر همعصرانش نمي كاهد بلكه است            . كرده است 

سبب شد كه دوباره بسياري از واژگان، تعـابير، مختـصات            هاي اوج ادبيات كهن،       شاعران آن دوره از روز    
ي تحول بزرگ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي         هاي گذشته مورد توجه قرار گيرد و در آستانه            زباني و باور  

ي بازگـشت،     وان گفت كـه دوره    شايد بت . يكبار ديگر ادبيات گذشته مرور شود     ) انقالب مشروطيت (ايران  
پـس از آن، از  . ي ايراني از قرن چهارم بدين سـو اسـت   ي جامعه حسن ختام ادبيات و فرهنگ هزار ساله 

  .سابقه است مشروطيت به بعد، با اوضاع و احوال كامال جديدي روبرو هستيم كه در جامعه ايراني بي
 شناخت جامعه آن روزگار و اوضاع اجتماعي افزون بر اين، مطالعه، شعر و انديشه، طاير شيرازي در        

كنـد و در تأييـد يـا اصـالح برخـي از مـسائل تـاريخي و                    و فرهنگي اوايل دوره قاجاريه به ما كمك مـي         
   .ها را مكشوف گرداند اجتماعي موثر است و چه بسا برخي از ابهامات يا ناگفته

ت كـه تـسري يـافتن بـه آثـار        همچنين تصحيح ديوان طاير شيرازي و نقد و تحليل آن تالشي اس           
كند و    ديگر شعراي كمتر شناخته شده، زمينه آشنايي هر چه بيشتر با سبك دوره بازگشت را فراهم مي                

  .گردد تر مي موجب داوري روشن بينانه
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  ها يادداشت

المحمـود، مجمـع    ي  سـفينه ي دلگشا، انجمـن خاقـان،   ها عبارتند از تذكره    برخي از اين تذكره    -1
ــصحا، نگ ــرايان     الف ــخن س ــشمندان و س ــصاحه،كتاب دان ــرأت الف ــري، م ــنامه ناص ــتان دارا، فارس ارس

هـايي از اشـعار وي       الشعراء و سيماي شاعران فارس،كه به معرفـي طـاير و ثبـت نمونـه               ي  حديقهفارس،
در اين تذكره ها، بدون در نظر گرفتن ابيات تكراري، حدود صد بيتي از اشـعار طـاير ديـده                    . اند  پرداخته

... نامـه ناصـري و   افزون بر اين در تاريخ ذوالقرنين، تاريخ و جغرافـي دارالـسلطنه تبريـز، فـارس               . دشو  مي
شود، اما تا كنون تحقيق جامعي در ايـن    اين شاعر يا خاندان وي مطالبي ديده مي       دربارهجسته گريخته   

  . مده استها در قسمت فهرست منابع و مĤخذ آ مشخصات دقيق اين كتاب. باره صورت نگرفته است
  . باشد  عالمت پشت برگ نسخه خطي مي"ب" عالمت روي برگ نسخه خطي و "الف" -2
 ، تاريخ و جغرافـي دارالـسلطنه تبريـز   148 -9 در اين باره رجوع شود به تاريخ ذوالقرنين صص          -3

 . به بعد و ديگر كتب تاريخي دوره قاجار678فارسنامه ناصري ص  ،23، صدرالتواريخ ص 193ص 
همچنين كتابي به نام شهنشاهنامه را . زا جعفر صافي از سادات اصفهان و غزلسرا بوده است مير-4

يك مثنوي بـه نـام گلـشن خيـال نيـز            .و محاربات حضرت علي سروده است      )ص(در معجزات پيامبر اكرم   
  .  به بعد673رجوع شود به مجمع الفصحا بخش دوم از مجلد دوم ص .داشته است

.  ق به صدراعظمي فتحعلي شاه رسيد     1234اصفهان بود، در سال       حاكم ها  صدر اصفهاني مدت   -5
 69-116رجوع شود به كتاب صدرالتواريخ صص.به بذل و بخشش معروف بوده است

يعني جنـگ دوم  [ در تاريخ ذوالقرنين آمده است كه در دو سه سال مجادله و مصالحه با روسيه              -6
 ميرزا كه جانشين پدر و حـاكم كرمانـشاهان شـده            ي محمد حسين    شاهزادگان همسايه ] ايران و روسيه  

ها در واليت خوزستان و لرستان كردند، طهماسب ميرزا برادر كهترش نيز به سبب مصاهرت                 بود، اخالل 
. اهالي كرمانشاهان را با خود يار ساخت و به عزل برادر پرداخت            ]يعني عباس ميرزا  [نواب نايب السلطنه    

در تواريخ آن روزگار دقيقاً به تاريخ عزل محمد حسين ميـرزا و              ).تصاربه اخ ،  1380 :732،  2 ج خاوري،(
دو سه سال جنگ و صـلح       «انتخاب طهماسب ميرزا به جاي وي، سخني به ميان نيامده است و فقط به               

 نوشـته شـده ضـمن معرفـي         1241ي نگارستان دارا كه در سـال          در تذكره . اشاره شده است  » با روسيه 
 دنبلـي، (» منـصوب ... امروز به حكم پادشاه كامران به حكومت كرمانشاهان       «ت  طهماسب ميرزا آورده اس   

اما تاريخ انتصاب مجدد محمد حسين ميرزا، دقيقـاً در يكـي از منـشĤت قـائم مقـام كـه                      ).1342: 109
پـس بـا ايـن       ).1366 :68 قـائم مقـام،   ( ثبت شده اسـت      1245متضمن اين حكم است، جمادي االولي       

  .نوشته شده است. ق1245  تا قبل از1241هاي  وان طاير بين سالي دي تفاسير، ديباچه
. ي دلگشا نيز با ذكر منبع آمده اسـت           اين جمالت عبدالوهاب نشاط در وصف شيراز، در تذكره         -7

  .54-55ي دلگشا صص  رجوع شود به تذكره
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