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 طالب جاجرمی با رویکردی تحليلی های دیوان پژوهشی در دستنوشت

 

 زاده ی خالقد محمدها

 دانشگاه آزاد اسالمی ایران، واحد یاسوج
 

 چکيده

  ي سده   ي شیراز در شدهکمترشناخته شاعران  از   (ق 854  م ) جاجرمیطالب  دموالنا محمّ

  او منسوب   بهنیز    چوگان«  و»گوي  ي  منظومه  ،»دیوان اشعار«  بر که عالوه  است   هجري  نهم

این شاعر شیعی که شاگرد آذري طوسی بوده، سالطین تیموري و حاکمان فارس  .  است

  آگاهی   او ياندیشه  و  آثار زندگی،  يدر قرن نهم را مدح کرده است. پیش از این درباره

ملی   يه موز  يهاما با شناسایی سه دستنویس کتابخان  ؛نبوده  دست  در  کافی  و  مبسوط

نسخ اللّ  يهکتابخان  يه ایران،  نجفیآیت  مرعشی  گزید)ره(    ه  در    يه و  طالب  اشعار 

برلین ضرورت  يهمجموعه اشعار کتابخان  يهنسخ احساس    پژوهش  این  انجام  ایالتی 

  با   شاعر  آثار  و  زندگی  شرح  در  کوتاه  ايمقدمه  از  پس  حاضر،  ي مقاله  در  نگارنده،  شد.

و    بررسی  به  خطی،  نسخ  تصحیح  سنت  براساس  و  او  آثار  هاينویسدست  به  استناد

  معرفـی   ضـمن  تحلیلـی  -توصیفی   نگاه    با  و  توجه کرده  تحلیل ساختاري و محتوایی اثر

جاجرمی طالب  ممدوحان،    اجمـالی  اندیشه،  مذهب،  به  آثـارش،  و متنو  شناسی 

ودستنوشته پرداخته  شاعر  این  اشعار  دیوان  و    هاي  سبک  زندگی،  تاریک  نکات 

و  ویژگی شعر  است.دستنویسهاي  کرده  شناسایی  را  موجود    سلطان، ابراهیم  او   هاي 
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  حسن سلطان  جهانگیر،  ویس،سلطان  خان،یونس  سلطان،خلیل  ابراهیم،  پسر  عبداللّه

  در   است. همچنین  نموده  مدح  را   محمود  و  شاهحسن  شاه،علی  بیگ،حاجی  مهتر  خداداد،

  سیدشریف   محمدبن   روزبهان،  محمد سلطان  بهاش  قلبی  ارادت  او  هايدستنوشته

 . است مشهود کامالً کازرونی ابواسحاق شیخ یزدي و علیالدینشرف جرجانی،

 طالب جاجرمی، مثنوي گوي و چوگان، ممدوحان طالب جاجرمی.   های کليدی:واژه
 

 مقدمه   .1

زادگان،  گوي قرن نهم هجري و از بزرگاز شاعران فارسی  1طالب جاجرمیدموالنا محمّ 

( و  2440  :1388  ،اوحديرک.  )  فارس (، اعیان  424:  1366دولتشاه،رک.  )  کدخدازادگان

این   .(130:  1ج  ،1363نفیسی،  ؛424:  1366دولتشاه،رک.  )   شاعران معروف آن دیار بود

هنري خود را در شیراز گذرانده و در پایین    يسال از دوره  30خراسانی بیش از    شاعرِ

  ي وان به دیوان اشعار و منظومه ت ست. از آثار این شاعر می مزارِ حافظ به خاک سپرده شده ا 

 اشاره کرد.  «گوي و چوگان»

دیوان غزلیات طالب  نخست    دستنویسِخطی موجود است.    يهاز اشعار وي سه نسخ

شمار به  کتابخان  7996  ي هجاجرمی،  اللّ  يهدر  نجفی آیت  مرعشی  قم    ه  شهر  در  )ره( 

  142و میکروفیلمِ    4326اي است که به شمارۀ  ، نسخه و دستنویسِ دوم  شود،نگهداري می 

ملی ایران با عنوانِ نادرستِ »دیوانِ طالب آملی قرن یازدهم« موجود    ي هموز  ي هدر کتابخان

منتخب اشعار طالبِ جاجرمی است که در مجموعه اشعاري    وم،س  يهشتنو دستاست؛  

نسخ  یعنی  فارسی  برلین موجود است.   يهکتابخان  3732  يهشمار  يهاز شعراي  ایالتی 

  111غزل کامل و ناقص،    483هاي مشترک  با وجود غزل اشعار بر جاي مانده از طالب  

  ي هاین سطور آمادي  هبند توسط نویسندترجیع  2بند و  ترکیب  3مسمّط،    4قطعه،    8رباعی،  

 چاپ است. 
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 لهمسئ بيان . 1 .1

نسخ    ساختار و محتواي  تحلیل  و  شناسی متن  بررسی  ،حاضر  پژوهشِ  ي مسئله  ترینمهم

  د بتوان  رهگذر این از  تا است شیراز نهمِ شاعر قرنِ ،مانده از طالب جاجرمیخطی برجاي 

مانده  ي قرن نهم را معرفی کند و ضمن تصحیح نسِخ خطی برجاي از سویی این شاعر ناشناخته 

  دیگرسو،   از   و   ممدوحان او را شناسایی نماید از این شاعر، زوایاي زندگی، اندیشه، مذهب و  

 تاریخی و ادبی آشکار کند.   شعر وي را از منظر   خاص   هاي ویژگی   و   فواید 

 

 پژوهش   یپيشينه .2 .1

پژوهشی مرتبط   ي. تنها دو مقالهدیوان اشعار و دیگر آثار طالب چاپ نشده است تاکنون

منتشر   که نخستین  گردیده؛با موضوع    با   زادهمحمدهادي خالق  بار یکی جستاري است 

  در  فارس گمنام شاعران از جاجرمی طالب شعر  ادبی  ساختاري  تحلیل»  عنوان  با اي مقاله 

  شده است.   منتشر  1393  سال  در  ادب  بهارِ  ينشریه  23ي  شماره  درنوشته و    «نهم  قرن

  ي کتابخانه   در)  آن زمان  يشدهیافت  خطی  ينسخهتنها    و   طالب  مقاله،  ایننویسنده در  

  ، دوملیل ساختاري و محتوایی نموده است؛  ر آن را تحعاشا و    معرفیرا    (قم  نجفیمرعشی

  854  م )  جاجرمی  طالب  غزلیات  یساولی با عنوان »دیواناي است از علی حیدريمقاله 

ک  شعر  و  زندگی  بازخوانی  ،(ق در شمارهاو«  در    شهاب   میراث  يمجله   80و    79  ي ه 

این پژوهشگر نیز با وجود دقت در موضوع، تنها یک    گردیده است.چاپ    1394تابستانِ 

است    اي نوشته ه و دستغزلیات طالب بود  شناخته که مشتمل بر ه از دستنویس را مینسخ

گاهی پاشیدگی جوهر و  ،ز آغاز، میانه و انجام افتادههایی اکه برگبر اینناقص که عالوه

رنگ جایی  است.  ، مرکّبگیِ  پریددر  شده  ابیات  ناخواناییِ  موارد    باعث  به  توجه  با 

تازگی در دسترس قرارگرفته است، انجام این  شده و دیوان نسبتاً کامل طالب که بهگفته

 تازگی و ضرورت دارد.  پژوهش
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 ی خطی در این مقاله های اختصاری در ارجاع به نسخه . عالمت3.1

نسخه  اختصاري  عالمت  کتابخانه ي  می:  در  جاجرمی  طالب  غزلیات  آیتخطی  اهلل  ي 

 ؛ مرعشی نجفی قم

 ؛ ي ملی ایراني خطی دیوان طالب جاجرمی در موزهمه: عالمت اختصاري نسخه 

 ؛ي رو از برگ دستنویسر: صفحه 

 .ي پشت از برگ دستنویسپ: صفحه

 

 زندگی و احوال شاعر  .2

بن عبداللّه« ذکر شده   العارفینههدیدر  طالب جاجرمی  دنام موالنا محمّ به اشتباه »علی 

  ،کرده  ذکر   محمد   را   طالب  نام   که   اي تذکره  .(732:  1م،ج1951،بغداديرک.  )  است 

  تخلّص  ذکر  به  تنها  ،منابع  دیگر اما    .(19:  1363،نوایی  علیشیررک. )  استالنفایس  مجالس

- 63:  1393،زادهخالقاند )رک.  کرده  اکتفا  «جاجرم»  ،او  تولد  محل  و  «طالب»  یعنی  ،شعري

64) . 

تذکره چون  صاحبان  -عرفات،  آذر  يآتشکده،  العارفینریاض  ،الشعراتذکرههایی 
عنوان شاعري مشهور و مطرح معرفی  او را به  ،صبح روشنو    النفایس مجالس  ، العاشقین

که    العاشقین عرفاتمثالً در    ؛ اندبه وي نسبت داده  بزرگی  و گاه القاب و عناوین  اندکرده

  جنبان سخن، تازه سازِ آمده است: »سلسله  ،دولتشاه سمرقندي استفاده کرده  يهگویا از گفت

وت  درستی و راستی داشته، کالمش را طراوت و حال  طبیعتی در غایتِ  کهن، ...  روشِ

 طبع بوده؛ همواره در صحبت، معاشر، ندیم، لطیفتمامی هست و خود به غایت خوش

هرخ و  کردي  سر  به  ظرفا  و  عرفا  رسانیديدمت  هم  به  نمودي  ،چه  صرف  «  یکباره 

نویسد: »در طلب مطالب  می  صبح روشن  يیا صاحب تذکره ؛  (2440  :1388  ،)اوحدي

گويِ  يهدقیق میدانِ  رساییِ  شعریه  از  می  فکر  بهوپالی،نظم  )سلیم    ( 562  :1390ربود« 

»او غزل را    نویسد: کند و میاز او به نیکی یاد می  الشعراتذکرهدر    نیز   دولتشاه سمرقندي

است و او در اوّل    2گوید و از کدخدازادگان جاجرم بوده و شاگرد شیخ آذرينیکو می
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حال سفر اختیار کرد و در دارالملک فارس شهرت کلّی یافت و در جواب سعدي اشعار  

 دارد و غزل شیخ را که مطلعش این است:

از دیدار خ   وبان برگرفتن مشکل است دیده 
 

 حاصل استکند بیهرکه ما را این نصیحت می 

 (456:  1375)سعدي،                               
 

 : کندمی چنین استقبال طالب 

 روي تو ما را زندگانی مشکل است اي که بی
 

زهرِ   تلخیِ  همچو  فراقت  است  داغ    3قاتل 
 

سلطان  بن ابراهیم در شیراز به نام سلطان عبداهلل  ار  «گوي و چوگان»  ي همناظر  ،طالب»...

شیوه بود و زش فرمود و او مردي معاشر و ندیمنظم کرده و شهزاده، او را صله و نوا

را برانداختی و مدّت    فرصتی آن مال و ظریفان اختالط نمودي و به اندک همواره به خوبان  

روزگار گذرانیدي و در حدود  لی  بادلی و عشرت و سبکسال در شهر شیراز به خوشسی

نوّر اهلل    ،حافظ در مصلّاي شیراز مدفون استخواجه  وفات یافت و در پهلويِ  854  يهسن

 . (425-424:  1366،دولتشاه) مرقده«

  شهر  به   نسبت  که   بسطام   به  دینی  معارفِ   کسب   و  آموزيعلم  براي   نوجوانی  در  گویا

  در   او.  یافت  گرایش  متصوّفه   تعالیم  به  مدّتی   از   پس   و  رفت  داشت،  مرکزیّتی  زادگاهش 

 سرود:  چنین غزلی پایانی بیت

 طالبا! هر گوشه ما را شاهبازي دیگر است
 

پیرِ بسطام   است، گفت:   دوش گفتم: شاهبازت 
 

 ، پ( 19)می: برگ 

  در   حداقل   - را  بایزید  معرفتی   میراثِ  به   طالب  تقیّدِ   مسلماً  بیت،  این   نخستِ   عامصر 

  رهیدن   و  مَشرب  وسعتِ  دوم،   عِامصر   »همچنین  سازد؛می  آشکار-اشزندگانی   مقطعی از

  هجرت  از پس که روست  این از. گذاردمی نمایش به را خاص  عرفانیِ  بینشِ یک از وي

 بزرگانِ   از  تن  دو  «همّتِ»  و  «رفیع  روحِ»  از  شیراز،  «االولیاءِبُرج»  به  آمدن  و  خراسان  از

  نظر  قلی،ب  روزبهان   محمّدسلطان   و  کازرونی   ابواسحاقِ  شیخ  دیار،  آن  نفسِ صاحب

»نو  (214:  1394یساولی،حیدري)  «طلبدمی را  آنجا  زمینو  رويِ  می4عروسِ  و  «  نامد 

میسی سپري  شیراز  در  را  عمر  پایانِ  را  ساِل  کشوري  و  شیرازخوش»کند  از  در «تر   ،
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نمی هفت بغدادياسماعیل  5.شناسدکشور  »مشارالیه  می  العارفینهدیهدر    پاشا  نویسد: 

ین آذري طوسی را گزیده و در شیخ نورالدّ  سال در شیراز به سر برده، ارادت جنابِیس

  .(732:  1 م، ج1951، بغدادي) انزوا خزیده«  يگوشه

  ، آیدمیچنانکه از سخنان دولتشاه سمرقندي بر  ؛اختالف است  طالبدر تاریخ مرگ  

 ق  854نویسان وفات وي را  امّا گروهی از تذکره  ،ادهاتفاق افت   854وفات طالب در سال  

  ( 1265  :  2ج   ،1384داغستانی،    واله؛  2440:  1388  ،اوحدي؛  424:  1366  دولتشاه،رک.  )

 ،( و بعضی271:  1355  ،راي لکهنويآفتاب  ؛845:  1385  هدایت،)  ق  884و برخی در  

با تأملّی    .(2754:  1384  خزائل،رک.  )  ددانن می  ق  804  ، درآذر  يآتشکده مانند صاحب  

به  هیچ  804تاریخ    ،رسدمینظرکوتاه  به  نیستق  ممدوحان    ؛وجه صحیح  اغلب  چون 

 اند.پس از این تاریخ حکومت کرده یا زیسته ،طالب

ر کنارِ  د  ق  851، درگذشت طالبِ شاعر را ذیل سال  التّواریختقویمخلیفه، در  اجیح

بایزید ثانی، مُردنِ ناصرکیا از ملوک گیالن و قاضی ابوبکر وقایعی چون »والدت سلطان

 ،میاناین  آورده است. در    ق  854  الظنونکشفاگرچه در   ؛کندگزارش می   ،از علماي شام

ثبت    ق  884و    866، تاریخ درگذشت وي را به ترتیب  العارفین ریاض و    الفضالءمجمع

  854که تاریخ    الشعراءریاضو    عرفاتدولتشاه و از پی او    يهگفت  ،اند. در این میانکرده

همچنین    .(233:  1394  یساولی،تر است«)حیدري، به واقعیت نزدیک اندرا اختیار کرده  ق

  854سال    به نقل از »نامی«،  نشترِ عشقدر    آبادي متخلّص به عاشقی،خان عظیمحسین قلی

 : یافته استرا تاریخ این واقعه ادّه« م يعِ »بس حزینم ز رحلتِ وي، ها ارا در مصر ق

خــطال معنیــکــوشب  و   یاب الم 
 

 ان، اي واي ــ ن جهــه از ایــدرگذشت 
 

 ن فوتشــن ســه مـــامی« بگفت »ن
 

 «يتِ وي، هاــم ز رحلــبس حزین» 
 

 ( 962: 1ج،1391،آباديعاشقی عظیم)

که مزار او  اختالفی وجود ندارد و همه بر این  طالب جاجرمیتدفین    محلِ  يهدربار

د  محمّ م شاه به قل  النفایسمجالس  يهدر ترجم  .اتفاق دارند  ،است  شیرازي  تربت حافظ  کنارِ
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بوده و این رباعی  زیرا که در مزار او می  ؛»انوار خواجه حافظ بر او تافته  قزوینی آمده که

 نوشته:  اوبر دیوار مزار  

 رست ی به پیمان دُــعاشق   ي هــدر کوچ
 

 ت به من اهل دلی روز نخست ــگفمی 
 

 تو جست   ب کسی که او غیرِ ـطالب مطل
 

 «رو طالب آن باش که او طالب توست 
 

 ( 190:  1363شیر نوایی، ی)عل

  آذري  شاگردِ  را   وي  ،العاشقین عرفات   و  الفضالء مجمع  آن،  تبعِ   به  و  دولتشاه  ي تذکره

؛  122: 1394،بخارایی؛ بقایی424: 1366،دولتشاهرک. ) انددانسته  (ق866-784) اسفراینی

 بوده  ق  830  از  پیش  بایستمی  ،آذري  نزد  به  طالب  شاگرديِ  .(2439  :1388،  اوحدي

  اقامتی   به  و  گرددمی  آغاز  حج  به  رفتن  با  آذري،  هايمسافرت  سال،  آن  در  چراکه  ؛باشد

  سفر   اختیارِ حال، ابتداي  در»  هم طالب  که  دانیممی  و شودمی   منتهی هندوستان در موقّت 

  پس   ؛ برد  سر  به   جاهمان  در   سال   پایان  تا  و  «ساخت  اقامت  شیراز  دارالملک   در   و  کرد

  نظر   برخالفِ...  و  است   نبوده  ممکن  ق  830  سال  از   پس  د،شاگر  و  استاد  دیدار  تقریباً

  را  طوسی  يآذر  نورالدّین  شیخ  جنابِ  ارادتِ»  :نویسدمی  که  العارفینریاض  در  هدایت

  اسفراینی   عفّتی   همانند  طالب  ، (845:  1385  ،)هدایت  «خزیده  انزوا  ي گوشه  در  و  گزیده

  بهره   استاد  محضر  از  ادب  و  شعر  موضوع  در  بیشتر  -بوده  آذري  شیخ  خادمان  خیلِ  از  که

  مرعی   «بوده  صوفیانه  اشعار  و  عاشقانه  هايغزل»  که  را  وي  شاعري  طرز  و  بردهمی

 بوده   طبعانصاحب  و  پردازانسخن  دلخواهِ  و  شایع،  روزگار  آن  در  کهطرزي    ؛داشتهمی

  سهیلی   الدّیننظام  امیر   چونان  هم   را  خود  شعري  تخلّص   داد  احتمال   توان می   بنابراین   است؛ 

میان    .(216- 215  :1394یساولی،حیدري )  «باشد  گرفته  آذري  از از  باقی   اشعاردر  مانده 

 یادي از استاد خود شیخ آذري در میان نیست.  ،طالب

 

 ماندهمنتسب و برجای  شعارا. 1. 2

نکتمهم اشعار  ابلق  يهترین  دیوان  در خصوص  گفتهذکر  قرن  طالب،  در  آذربیگدلی  ي 

است می  يهدربار  آذر  يآتشکده. صاحب  دوازدهم هجري  چنین  از  »نویسد:  او  طالب 
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 کدخدازادگان آن دیار و مردي معاشر و ندیم و از شاگردان شیخ آذري بوده... شعري از

 در میان نیست)؟!( سواي این یک شعر که نوشته شد:  او

 که آب از سر گذشترفتی و بگریستم چندان
 

 « آیم که پایم در گِل است ت ز آن رو نمیااز پی 

  (282  :1337)آذربیگدلی،                           
 

)البته دیده شده که    « جاي تأمّل بیشتر داردشعري از او در میان نیستاین جمله که »

  ؛ اند(نتیجه چنین نظري دادهدر  ،اندنویسان اشعار شاعري را مشاهده نکردهگاهی تذکره

نجفی قم وجود اهلل مرعشی آیت  ي هکتابخاندر  که  جاجرمی    طالبِ  غزلیات   دیوانِ  زیرا در 

ملی    ي ي موزهمانده و در نسخهبرجايبیت    1783غزل یا    331  با وجود نواقص،  ،دارد

نیز  ایر ناقص،    231ان  و  کامل    2بند و  ترکیب  3مسمّط،    4قطعه،    8رباعی،    111غزل 

 بیت وجود دارد  114غزل یا    21  ،برلین  ياشعار کتابخانهي مجموعهبند و در نسخهترجیع

که با    شین موجود نبوده یا ساقط شده استپی  يغزل این مجموعه در دو نسخه   16که  

  ي تذکره  يگفتهغزل کامل و ناقص برجاي مانده است.    483  ،هاي مشترکوجود غزل 

در  .  1تواند دو علت داشته باشد؛  ، می«شعري از او در میان نیست» که:  بر اینمبنی  ،فوق

تفحّص  شدن دیوان:  گم  .2؛ موجود نبوده  اشعار طالباثري از  ،آن تذکره  يهزمان نویسند

خود    شدن دیوانِمکه او در یکی از غزلیّاتش به گُ  دهدنشان میدر دیوان غزلیّات طالب  

تر از  پرور« است و یک مصراعِ آن »خوش دیوانی که سرشار از »اشعارِ جان  ؛کنداشاره می

به خط فردي   با خطِصد گوهر« است و  بن علی  )میرزا  »جعفر«  نوشته شده که  جعفر 

کند یا خط آن کتاب، اثرِ هنريِ  خوشنویسِ مشهور قرن نهم( برابري می  ،تبریزي بایسنقري

 و در زمانِ حیات شاعر مفقود گردیده است: جعفر بایسنقري بوده

 تر ز صدگوهربود خوش  ،دیوان  نآ  یک مصراع از  که رور پجان گشته دیوانی پر از اشعارِ  مز من ُگ

 /ب( 60)می: برگ

گوید که و میا  .گرددهاي طالب نیز تکرار و تأیید میدر یکی از رباعی  ،این مطلب

 :ولی اگر مروارید رفته، دریايِ طبع من برجاست»مخالفِ حسود دزدید« دیوانم را 

 ودِ ناراست ـــفِ حســد مخالـــدزدی
 

 آراست ی می ـم که عالمـــدیوانِ خوش 
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 م برفت، دریا برجاست    ـــگر دُر ز کف
 

 اط و شادي نکنید  ـــان نشـــاي مدّعی 
 

 /ب( 55)مه: برگ 

نماندن    به باقی   آتشکده ي  تذکره باعث شده صاحب    ، شدن آن دیوان م گُ   همین   شاید آري،  

یا اشعاري جدید سروده یا برخی اشعار کهن    ، طالب پس از آن   ، هرحال به   کند؛ او اشاره    اشعاِر

شدن  ي موجود، به ُگم ؛ چراکه در این دو نسخه کرده است   بازنویسی   ، را که در خاطر داشته 

 . اوست   اشعار فقط بخشی از    ، مانده باقی   این مقدارِ مسلمًا  البته    اشعار اشاره شده است. 

 نویسد:می  الشعراه تذکرصاحب  .  اوستاز دیگر آثار طالب، مثنوي »گوي و چوگان«  

سلطان نظم  عبداللّه بن ابراهیمرا در شیراز به نام سلطان  «چوگان  گوي و»  يه»طالب، مناظر

یساولی آورده . حیدري(424:  1366)دولتشاه،  کرده و شهزاده، او را صله و نوازش فرمود«

توان گفت،  می  ها یافت نشد. تنهانشانی در میان فهرست  ،طالب  ي»از این منظومه  است:

در دانشگاه تهران،    (3- 223)ف  عمومی لینگراد   ي هکتابخان  1761  ي فیلمِ دستنویسِ شماره

یا    «چوگانِ  و  گوي» و  چوگان»عارفی  و  گنابادي«ِگوي  قاسمی  نمی982)      «باشد ق( 

بررسی  .(223  پاورقی :  1394یساولی،حیدري) با  بهامّا  نسخه عملهاي  تحقیقاً  ي  آمده 

( همان  223:  3، ج1348  پژوه،تهران )رک. دانشمرکزي دانشگاه    يانهکتابخ  1761عکسی  

طالب    «گوي و چوگان»عارفی هروي است و ارتباطی با    ينامهگوي و چوگان یا حال

برگ    64بیت،    483  صفی( داراي شیخ  ي دستنویسِ لنینگرادِ شوروي )آستانه  ندارد. این

  . قمري در تبریز ترقیم شده است 931  سال   در )کاتب( حسینی است که توسط تهماسب

و   گرامیاین نسخه، با »گوي و چوگانِ« منتشرشده از عارفی )رک.  که متنبر اینعالوه

 نام »عارفی« بدین قرار مذکور است:  ،یکسان است، در آن( 275-265:  2012مجیدي،

 این حال کـــه شعـــر عارفی راست 

 

راست   به هر قلم   نایـــد صفـــتش 
 

 ( 62: برگ 1761)عارفی هروي، دستنویس 

از    ي اکنون هیچ نسخهت  ،بنابراین  طالب جاجرمی شناسایی  «ِگوي و چوگان»خطی 

 نشده است.
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 ها دستنویس  یهدربار .3

 نخست  دستنویسِ .1. 3

به شماردی  دستنویسِ نخستِ   ي ه در کتابخانکه    7996  يهوان غزلیات طالب جاجرمی، 

است ناقص که   اي نوشته دستشود، ه مرعشی نجفی)ره( در شهر قم نگهداري میاللّآیت

گاهی پاشیدگی جوهر و در   ،هایی از آغاز، میانه و انجام افتاده استکه برگبر اینعالوه

این دستنویس در این جستار،    باعث ناخواناییِ ابیات شده است.  مرکّبپریدگیِ  جایی رنگ 

 شود.به اختصار، »می« نامیده می

کشی  با جدول   ،سطر دارد  17  ،صفحه( که در هر صفحه  144)  برگی  72این دستنویسِ  

بیت را در خود جاي داده است. از میان این    1783غزل یا    331و خطِ خوشِ نستعلیق،  

مانده  هاي ناقص و ابیات برجاي است. غزل ناقص    ،غزل   14غزل کامل و    317  ،تعداد غزل 

 به قرار ذیل است:  نوشتهدستاز آن، در این 

)فقط بیت    39  )دوبیت(، غزل   30  )یک بیت(، غزل  29(، غزل  6)یک بیت  24غزل  

)یک بیت پایانی(،   119)چهار بیت(، غزل    88غزل    بیت مطلع(،  )فقط  63مطلع(، غزل  

)یازده   285)یک بیت مطلع(، غزل   245)دو بیت(، غزل  218غزل   )سه بیت(، 133غزل 

 )سه بیت(. 296)چهار بیت(، غزل  295)چهار بیت(، غزل  286بیت(، غزل 

هاي  نخستین، برگهاي  جمله، برگ از  ؛هاي متعددي داردافتادگی  ،خطی  يهاین نسخ 

هاي  است. افتادگی  ردیف »میم« افتاده و مفقود شده  يهو در پایان از نیم  اي از میانه پراکنده 

 است: هاي زیر  در بین برگ خطی يهمیانی این نسخ

هاي ردیف  غزل   يهحرف »الف«، هم  يههاي متعددي شامل ادام)برگ  /الف7  /ب و6

/ب  14/الف؛  10ب و  /9  /الف؛8/ب و  7اده است(؛  یا »پ« و احتمااًل ابتداي »ت« افت   »ب«

  /الف؛ 30/ب و  29  /الف؛27/ب و  26  / الف؛21/ب و  20  /الف؛20/ب و  19/الف؛  15و  

 /الف. 66/ب و 65؛  /الف64/ب و 63؛ /الف55/ب و 54؛ /الف49/ب و  48

غزل کنونی اضافه    331به    (،که کم هم نیستند)هايِ افتاده و مفقودشده  ر تعداد برگاگ

به احتمال    500که بیش از    گفتتوان  می  م،کنی غزل در این دیوان وجود داشته است. 
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پس    آندر    زیرا  ؛هجري قمري نگارش شده است  838سال  این دستنویس قبل از    ،فراوان

آمده و این    (205)ابتداي غزل    «مُلکُه  خُلّد ( دعايِ »ق  838)وفات    سلطاناز نام ابراهیم 

نوشته    ق  838یعنی    ،پیش از سال وفات ابراهیم  ،آن است که این نسخه  يهدهنداننش  ،امر

نادیده    ،نظم حروف قافیه در حرف آخر بیت رعایت گردیده و حروف بعد  شده است.

 »اوست« در این دستنویس پیش از »دیگرست« آمده است.  ،مثال  رايب؛ گرفته شده است

 ،دولتشاه ي تذکره چون منابعی از  نقل  به  طالب از  کوتاهی حال  ذکر  نخست،  برگِ در

در    ،نپیش از ای  ،نفیس  يه این نسخ  .است  آمده  العارفینریاض   ،عرفات  ،النفایسمجالس

  1332به سال    داشته و خط و یادداشت ويعبدالحسین بیات قرار فردي به نام  ي هکتابخان

می دیده  آن  بر  شمسی  از    شود.هجري  دوم  برگِ  کتابخاندر    ، مرعشی  يهدستنویسِ 

»این نسخه از دیوانِ طالبِ جاجرمی که به    شود:دیده می  بدین شکل  ایشانیادداشتی از  

توفیقه و امثاِل آن مزیّن    ها که به عبارتِ زید حکایتِ اسلوبِ خط و بعضی از سرغزل 

این   با  و  است  ناقص  که  افسوس  ولی  شده،  نوشته  شاعر  خودِ  حیاتِ  زمانِ  در  است، 

 .«؛ عبدالحسینِ بیات1332د، شهریور وصف، به مبلغِ چهل تومان خریده ش

  از   شماري   در  عباراتی  به  اشاره  جمله،  چند  این   در  بیات،  شادروان  توجهقابل   ي نکته»

  حیدري )  «کنندمی  اثبات  را   شاعر   حیات   با  دستنویس   کتابتِ  زمانیِهم  که  هاستسرغزل 

برگ  )  «طربه  زید  وله: »است  شیوه  بدین  دعایی،هاي  جمله  این  .(213  :1394  یساولی،

/الف  4هاي  برگ)  «عشرته  زید  وله»  ؛(/الف16/الف و  4هاي برگ)  «توفیقه  زید  وله»  ؛(/ب4

  زید   وله»  ؛(/ب49برگ  )  «دقته  زید   وله»  ؛(/الف16برگ  )  «تحقیقه  زید  وله»  ؛(/الف46و  

سمت راست برگ    يدر حاشیهاما    ؛(/الف46برگ  )  «عیشه  زید  وله»  ؛(/ب4برگ  )  «طربه

متنی ظاهراً به قلم کاتب)؟( به قرار زیر درج شده است: »در تاریخ    ،دستنویس مرعشی  69

احب علی... ساوجی، مثال عزیز... )؟( کاتب الحروف ص  1200  ثانی سنه  آخر ماه ربیع

  گرفته:ي دو مصراع زیر قرارکاغذ و میانه ي  قبادي«. این متن در حاشیه

 نمحنت گیر و رو در وادي غم ک  ره صحرايِ  صفت خود را خالص از قید عالم کن مجنوندال
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در قرن دهم    ( ق  958  وفات)  7«کلیچه  حیدر»که بیت باال از آنِ شاعري به نام  ازآنجا 

دهم    يي سده، این نسخه، باید پس از نیمهالحاقی بپنداریمرا صحیح و غیر   است، اگر آن

 یابد: و پایان می آغاز این دستنویس با دو غزل زیر  باشد. شدهکتابت 

 مطلعِ نخستین غزل که مصراع اول آن مخدوش است، بدین قرار است:

 آفتاب را   يهسن، کوکببشکن به حُ   
 

 را. .... ......................... .......... 

 و مطلع آخرین غزل این دستنویس چنین است: 

بر دِل    دارمــ افگار نجز داغِ غمت 
 

 کسی یار ندارم   تو  که به غیر ازاي آن 
 

 

 دوم  دستنویس . 2 .3

دوم، به شمارهنسخه   دستنویس  که  میکروفیلمِ    4326  ياي است  کتابخانه   142و  ي  در 

موجود  برگ    66در  ملی ایران با عنوانِ نادرستِ »دیوانِ طالب آملی قرن یازدهم«    يموزه

 شود.این دستنویس در این جستار به اختصار »مه« نامیده می است. 

ي غزلیات طالب جاجرمی است، دیوان  این نسخه، خالف دستنویِس مرعشی که مجموعه 

مسّمط،    4قطعه،    8رباعی،   111  غزل،   231شود که در آن،  اشعار یا کلیات وي محسوب می 

غزل با    85نوشته،  غزل این دست   231بند برجاي مانده است. از میان  ترجیع   2بند و  ترکیب   3

غزل،    146ي مرعشی، مشترک )همه یا بخشی از ابیات( و  مانده در نسخه هاي برجاي غزل 

نسخه  در  یا  که  است  در غیرتکراري  یا  نداشته،  وجود  مرعشی  افت برگ  ي  آن    يادههاي 

ي خطی، تقریباً تمامی حروف  در این نسخه ست ما نرسیده است.  دستنویس بوده که به د

 است. برجاي ماندهي مرعشی( قافیه )برخالف نسخه 

ی  هاییا برگ   جمله، برگاز  ؛داردی  هایافتادگی  مرعشی  ي دستنویس، مانند نسخهاین  

و انتها  ابتدا،  پراکندهبرگ  از  از  هاي  این  افتادگی.  وسطاي  میانی  مابین   ،دستنویسهاي 

 زیر است: هاي برگ

ب  / 10الف؛  /10ب و  /9الف؛  /7ب و  /6الف؛  /6ب و  /5الف؛  /5ب و  /4؛  /الف4/ب و  3

؛  الف/17ب و  /16الف؛  /16ب و  /15؛  الف/13ب و  /12الف؛  /12ب و  /11الف؛    /11و  
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و  /20 و  /21الف؛  /21ب  و  /22؛  الف/22ب  و  /25؛  الف/23ب  و  /28  ؛الف/26ب  ب 

ب  /45  ؛الف/38ب و  /37  ؛الف /35ب و  /34؛  الف/32ب و  / 31؛ الف/31ب و  / 30؛  الف/29

  ؛ الف/53ب و  /52؛  الف/51ب و  /50  ؛الف/50ب و  /49  ؛الف/49ب و  / 48  ؛الف/46و  

ب و  /65؛  الف/65ب و  /64  ؛  الف/ 59ب و  /58  ؛الف/57ب و  /56  ؛الف/ 54ب و  /53

 .الف/66

غزل    به قرار ذیل است:  نوشتهدستمانده از آن، در این  ناقص و ابیات برجاي   اشعار

بیت  20 غزل    4)  24غزل  ؛  (مقطع  8)یک  آخر(؛  2)   25بیت(؛  بیت    4)  29غزل    بیت 

)یک بیت مطلع(؛   49بیت آخر(؛ غزل   4)  44)یک بیت  مقطع(؛ غزل  30غزل نخست(؛  

  60)یک بیت مقطع(؛ غزل    55  بیت نخست(؛ غزل  4)  54بیت آخر(؛ غزل    4)   50غزل  

مطلع(؛ بیت  تضمین  )یک  مسمّط  غزل،  این  از  که    يشدهبعد  است    30بند    8مربعی 

بند نخست آن موجود   3،  109حافظ  يشدهمصراعی آن مذکور و براساس غزل تضمین

)یک بیت مقطع(؛    72)دو بیت نخست(؛ غزل    71بیت آخر(؛ غزل    3)  61غزل    نیست؛

بندي »در  این، ترکیب  پس از   )دو بیت آخر(؛  بندي ذکر شده است ترکیب  89پس از غزل 

اما پایانش به دلیل افتادگی    ،بیت دارد  26بند و    4شریف« آمده که  ي امیرمحمّدبن سیدمرثیه

بند از    4بند دیگري نوشته شده که  بند، ترکیببرگ، ناقص است؛ بعد از این دو ترکیب

، فقط دو بیت آن موجود است؛ غزل  بیتی آخر  9از بند  بیت که    32؛ شامل  آن باقی مانده

  129بیت نخست(؛ غزل    2)   119بیت نخست(؛ غزل    2)   104بیت آخر(؛ غزل    3)   90

غزل   مطلع(؛  آخر(؛  3)  130)بیت  غزل    7)  135غزل    بیت  آخر(؛  بیت   2)  146بیت 

ا  بندي ب   3این دستنویس، مسمّطی    160بیت آخر(؛ بعد از غزل    3)  147نخست(؛ غزل  

بیت است که بند آخر آن ناقص است و بندهاي بعدي نیز معدوم شده است؛ غزل    12

  222غزل    بیت نخست(؛  4)   217بیت نخست(؛ غزل    4)  216بیت آخر(؛ غزل    3)  161

بندي که در    5بندي است  ترجیع  ،226بیت(؛ پس از غزل    8)   226بیت آخر(؛ غزل    3)

بیت آن برجاي مانده   4  و  جز بند نخست که ناقص است   ؛بیت قرار دارد  9بندها    يهمه

ود است و مابقی  بیتی آن موج  17بند دیگري است که دو بند  ترجیع  ،بعد از این نیز  است؛
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که آخرین غزل موجود    231بعد از غزل    بیت نخست(؛  4)   231غزل    از میان رفته است؛

رباعی  بیتی  4اي  قطعه   ،این دستنویس است دارد و سپس  آغاز    112)  هاوجود  رباعی( 

 خطی بدین قرار است: يهاي ناقص این نسخهگردد. رباعیمی

  46)بیت نخست(؛ رباعی    45)بیت نخست(؛ رباعی    41)بیت دوم(؛ رباعی    27رباعی  

  ، قطعه آمده که در پایانش   7رباعی،    112به دنبال این    )بیت دوم(؛  103)بیت دوم(؛ رباعی  

 اي دال بر اتمام این دستنویس وجود ندارد.یا جمله کاتب،م و یادي از هیچ نا 

 دستنویسِ موزه با غزل:

 را   وداع کرده چو من، کار و بار دنیی
 

را   تجلّی  خواسته  تو  رخِ  از  که   کسی 
 

 رسد که مطلع آن چنین است: اي به پایان میآغاز و با قطعه 

    کنند ا مفلسان میــــاز بــــان نــــبت
 

 دان  ت کاي خردهـسی گفـــرا مفل ـــم 
 

 

 نویس سوم. دست3. 3

اشعاري از شعراي  ر طالبِ جاجرمی است که در مجموعه منتخب اشعا   نویس سوم،دست

نسخهفارسی یعنی  شماره ،  این    يکتابخانه   3732ي  ي  در  است.  موجود  برلین  ایالتی 

)از  صفحه    12، شش برگ یا  قمري کتابت شده است  892نام که در سال  دستنویسِ بی

  114غزل یا    21( به اشعار طالب اختصاص یافته است. این اشعار شامل  329تا    324برگ  

پیشین موجود نبوده یا ساقط شده    يغزل این مجموعه در دو نسخه   16که    بیت است 

  ي ي ملی ایران و دو غزل با نسخه ي موزه، دو غزل با نسخهغزل مشترک  5و از    است

ي پایانی این  در صفحه  .وجود دارددر سه نسخه  نیز  یک غزل    مشترک است و  مرعشی  

فی خامس    ي نسخه المیمونه  المجموعه  »تمّ  است:  آمده  ثمان  92خطی  غریق    و  مائه. 

 (. 329)بن: برگ مدي کند یاد«که کاتب را به الح /رحمتِ یزدان کسی باد

 شود: نخستین غزل طالب در این مجموعه با مطلع زیر آغاز می 
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 ان تو عقل و جان گویا ـــه زبـــب
 

 و عالمی بینا ـــمِ تــه چشـــاي ب 
[ 

 ( 324)همان: برگ 

 رسد که بیت آغازینش چنین است: و با غزلی به پایان می

 ا به ماهیـــاه ت ـــه ز مـــبگرفت
 

 چو ماهین که همـــجبیاي زهره 
 

 ( 329)همان: برگ 

 

 . شيراز در شعر جاجرمی 4

آخرِ   يهسالامّا اقامت سی ،درست است که اصل و گوهر طالب از جاجرم خراسان است

او    الذریعهصاحب   .ن او را شیرازي بنامنداباعث شده که برخی محقّق   ،عمرِ وي در شیراز

 خودش:  يي که به گفته شهر   (؛638: 1389،تهرانیرک. ) نامدرا بسطامی شیرازي می

دیوان شیراز  ـــ طال  يـــه دل  ز   ب  
 

بـــآینمی  اللّه ـــد  تنگ،   اکبره 
 

 /الف( 61)می: برگ 

تالی  تا جایی که مانند    ؛گردد که نسبت و پسوند »شیرازي« به وي دهندهمین باعث می

 کند: کمتر عزم سفر می  ،حافظ ،خود

کرد  تر از کشور شیراز چو در عالم نیست خوش کجا خواهی  عزم  نکو   اي سهی سرو 
 

 /ب( 38)همان: برگ 

 کند: عروسِ سرزمین فارس از عزیمت به تبریز نیز اظهار پشیمانی میو حتی با وجود نو

 کند ز میـــ تبریت  ـــرا عزیمـــ ب چلـــطا  عروس روي زمین است ملک فارس چون نو
 

 /الف(50)همان: برگ

  ؛کم نیست  ،ز در آن باشدابیاتی که توصیف و ستایش شیرا  ،در دیوان غزلیات طالب

 هفت کشور« است: که به تمامی در وصف »خال رخِ ی با مطلع زیرغزل ،ازجمله

گردیــخ هفت ـــرد  گرد   کشورد 
 

 تر ور شیراز خوشــد از کشــــ ندی 
 

 /الف( 61)همان: برگ 
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 ممدوحان طالب   .5

 سلطان ابراهيم  .1 .5

  هنرمند   و  باذوق  دوست،دانشي  شاهزاده  ،(ق838– 796الدّین)»ابوالفتح معزالدّین یا مغیث 

 به   ق   796  شوال   28  در  وي.  گورکان  امیرتیمور  فرزند  ،شاهرخ  پسر  دومین  و  تیموري

چنان در کارهاي  سلطان همابراهیم  ...گشود  جهان  به  دیده  بود،  زنده  هنوز  تیمور  که  هنگامی

فرمانرواي فارس و توابع   ، از سوي پدر  ق 817  سال  حکومت صاحب مشاغلی بود تا در

پایان عمر بیشتر اوقات را در آنجا به سر آورد و در آن گردید و راهی آن ایالت شد. او تا  

  تیموري  يیرزادهام  ،حکومت او بر فارس، میرزا بایقرا  جا درگذشت. اندکی پس از آغازآن

  ق   818  االولربیع   در.  شورید  او  بر  کرد،می  حکومت  بروجرد  و  نهاوند  و  همدان   بر   که

  تصرف   به شیراز و خورد شکست   سلطانابراهیم داد، روي ،دو آن میان   که جنگی  از  پس

از    آگاهی  از  پس  شاهرخ.  نشست   عقب  ابرقو  به  ناگزیر  سلطانابراهیم.  درآمد  بایقرا  میرزا

سپس خود الدّین فیروزشاه را به یاري فرزند فرستاد و  وقوع این حوادث، نخست جالل 

با لشکریانش راه فارس در پیش گرفت. بایقرا که آمدن شاهرخ را گمان نداشت، بیمناک 

 يهبه بیماري سختی گرفتار شد که معالج   ق   838سلطان در  ابراهیم  شد و پوزش خواست... 

شوال همان سال در شیراز درگذشت...   4مري نداد و سرانجام در  پزشکان در بهبود او ث 

نفیسی   قرآن نوشت.  یبا می ز ویژه خط ثلث را  سلطان خوشنویسی برجسته بود و به ابراهیم

 يهداشته و اکنون در موز قرآن شیراز قرار ود است که سابقًا در بناي دروازه هم به خط او موج

 . ( 513-512: 1367داوود، آل شود« ) پارس شیراز نگهداري می 

کتاب   در  اصفهانی  می  خلدبرینواله  و  کرده  یاد  نیکی  به  ابراهیم  مدت  »  نویسد:از 

  سال بر تخت سلطنت فارس جهاندارى نافذ فرمان بود. آستان جاللش مرجع ارباب بیست

و افضال.  آرایان انجمن فضل  پیوسته مسند  ،آیینشدانش و کمال و مجلسیان محفل خلد

دارالعلم شیراز، مصر جامع دانشمندان و هنروران    ،سرافراز  ي هدر عهد سلطنت آن شاهزاد

موسومه به دارالصفا    يه از مساجد و مدارس به تخصیص مدرس  جهان گردید و بناهاى خیر

 .(523-522:  1379،واله اصفهانی) «آسمان رسید يهبه ذرو شانعالى  يهاز آن شاهزاد
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ممدوح   است  »ابراهیمهمین    طالبنخستین  فارس  فرمانرواي  این  که  سلطان«  از 

 هاي طالب به نیکی یاد شده و مانند این مصراع که »بیا ساقی که دورِ در غزل   ،فرمانروا

عنوان »و له فی شأن    در غزلی با  وي  .او کم نیست  سلطان است« در اشعارِشاه ابراهیم 

 ؛ مطلع آن غزل چنین است: را ستوده است این حاکم فارس« مُلکُه  خُلّدابراهیم سلطان

 ان مشکل مباد ـــ پیش راي روشن او در جه  یارب این شهزاده را هرگز غمی بر دل مباد

 /الف( 46)می: برگ 

در روزگار  گوید  میچنانکه    ؛یا شاعر خاطري خوش در ایّام این حاکم داشته استگو

 کنند:  ستایش میحتی کروبیان نیز وي را  افزاید که  می  او »کسی را خاطر غمگین نباشد« و

 دوش روحم رفت و سیر عالم ارواح کرد
 

ابراهیم  مدح  مالیک  میاز   شنیدسلطان 
 

 /ب( 53)همان: برگ 

  ، غیرمستقیم  ايگونهبه  بارها  و  مستقیم  صورتبه  بار،  8  از   بیش   طالب،  اشعار   میان  در

  «جوان  خردمندِ   سلطانِ»  ،«مظفّر »  ،«جهانگیر»  ،«حُسن  سلطان»   همچون  القابی  و  عناوین  با

 است: شده  یاد ابراهیمشاه  از «دمعیسی حُسنِیوسف جاهِسلیمان» و

 ان مظفّر استــتِ خوبـــ ر تمامــامروز ب
 

 صد منّت از خداي که آن پادشاهِ حُسن  
 

 /الف( 7)همان: برگ 

-گونهشود که به »احسانِ حاتمسیمی« میدچار »افالس« و »بی  ،گاهی طالبِ جاجرمی

 سراید:کند و غزل زیر را در ستایش وي مینیاز مبرم پیدا می ،ابراهیم ي«

 د ـــ شیراز است و هنگامِ نشاط و روزِ عی شهرِ  ها خواهد کشیدسیم است چون من غصّههرکه بی

 کرسی برگذشت   آهم از ِافالس دوش از عرش و   دره امشب منتها خواهد کشید ـ د تا س ـــ ر رســگ 

 /ب( 52)همان: برگ 

و عازم تسخیر    فراغتی یافت سپاه عظیمی فراهم آورد  ،چون شاهرخ  823»در سال  

ابراهیم فرمان داد که به اردوي او پیوسته و در این لشکرکشی  آذربایجان گردید. به میرزا

ابراهیم با سپاهیان فارس از شیراز حرکت نمود  رکت جوید. به موجب آن حکم، میرزا ش

ه هنگام مراجعت به هرات  و به پدر پیوست و در جنگ با ترکمانان مشارکت جست... و ب
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گویی  براهیم نیز اجازه داد که به شیراز بازگردد. در شیراز هم امرا به رسم تهنیتابه میرزا

ز انقیاد بود، سرباز زدند.  ابرا  ي ام خوزستان از آن امر که به منزلهاما حک  ؛به نزد او شتافتند

داده به خوزستان لشکر کشید و آن  ي همت خود قرارابراهیم تنبیه آن حکام را وجههمیرزا 

ر  مومتمردان  و خبر  ناگزیر ساخت  فرمانبرداري  قبول  به  پدر خود  ا  اطالع  به  را  فقیت 

  ي دوباره  دیدار  از   را   شادمانی خویش  غزلی،  در   طالب  .(629:  1380نظر،رسانید« )خوب 

خوزستان  سرزمین    به  شورش سرکوبِ  براي  ق،  825  ساِل  در  که  آن صنمِ دلسِتانابراهیم،  

 آن غزل چنین است: مطلع کند؛ اعالم می بود، رفته و تازیان

 ن از طرف تازیان رسید ـــانِ حُســـسلط
 

 دا که آن صنمِ دلسِتان رسیدـــ ر خـــشک 
 

 /الف( 32)می: برگ 

  هر دو کلمه  ،آیدنظرمیاما به  ؛در اشعار طالب، دو بار از نام اسماعیل نیز یاد شده است

 بیت: در چراکه ؛شده  نوشته اسماعیل ناسخ توسط  که بوده ابراهیم

 چون بهشتباز آمد با نشاط و شهر شد هم
 

اسماعیل  خسروِ  شکار آفاق  از   سلطان 
 

 /ب( 21)همان: برگ 

 است: خوانده ادهم  ابراهیم  را نام اسماعیل آمده ولی در بیت بعد او

 چو ابراهیم ادهم تخم عدل و داد کشت هم
 

 که در بُستان مُلک دولتش پاینده باد از آن 
 

 /ب( 21)همان: برگ 

 آید تا اسماعیل.مینظرتر بهیم، با ابراهیم ادهم منطقی ابراه که تقارن و همسانی سلطان

  «ابراهیمسلطان»   نام  سرغزل،  متن  در غزل دیگري نیز نام اسماعیل آمده است که در

ي  همه  باید  و  است   گرفته  صورت   تحریفی   غزل  این  در،  رسدنظرمیبه  ؛شده  ذکر

 آن غزل چنین است:  .باشند «ابراهیم» »اسماعیل«ها،

 شِ رايِ روشن او، در جهان مشکل مبادـپی
 

 یارب این شهزاده را هرگز غمی بر دل مباد 
 

 لِ سلطان را غمی بر دل مبادــاسماعیاه  ـش
 

ـ العالمین ت یا اله...     ا باشد این چرخِ فلکـ
 

 /الف( 46)همان: برگ 
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 سلطانبداللّه پسر ابراهيمع   .2 .5

که    استپسر شاهرخ    ،سلطانپسر ابراهیم  ،عبداللّهشاهزاده  ،شاعر در شیراز  دومین ممدوحِ

در  »و در این سال    نویسد:می  السیرحبیبزاده شده است. صاحب تاریخ    836  در سال 

میرزاعبداللّه موسوم  ه سلطان را پسرى دولتمند متولد شد و بدارالملک شیراز میرزاابراهیم

  يمناظره   ،هجري وفات یافته و طالب  854  و در سال ا  .( 622:  1380،میر)خواند   گشت«

او را صله و نوازش فرموده  و چوگان« را در شیراز به نام او نظم کرده و شهزاده    گوي»

 (. 424:  1366دولتشاه، . )رک است

سلطان  بن ابراهیم»امّا شاهزاده عبداللّه  این شاهزاده گوید:ي  بارهدولتشاه سمرقندي در

خلق بوده و بعد از  طبع و زیبامنظر و خوشکریم  يهزادپادشاه ،سلطان گورکانبن شاهرخ

واقع  ،وفات پدر از  بعد  و  به حکومت نشست  و فارس   ،شاهرخ  يهدر مملکت شیراز 

بیگ گورکان  ود الغجا به عمّ خمحمد بایسنغر او را از فارس اخراج نمود و الت بهادرسلطان

بیگ او را تربیت کلّی فرمود و دختر خود را بدو داد و او را همراه به الغ  ،آورد و پادشاه

احی سمرقند بدو  در نو  ق  854  يسمرقند برد... و به مددکاري ابوالخیرخان در شهور سنه 

 . (426همان:)«  شهادت رسید  يهسعید به درجاللّه به دست سلطان عبدمصاف داد و سلطان

نویسد: اش چنین میچون سایر مورخین او را ستوده و دربارههم  السیرحبیب »صاحب  

االخالق متّصف بود و در تربیت اهل فضل و هنر و رعایت هنرمندان  این شاهزاده به مکارم 

به سبب التفات    ظفرنامهقران امتیاز داشت و تألیف کتاب  و دانشوران از سالطین صاحب 

یاد کرده.  (631:  1380،نظر)خوباو صورت گرفت« از عبداللّه  بار  را   و  طالب دو  وي 

 نامیده است:  «سلطانِ سالطین »

 ر و شاهی داد با فرزندِ دلبند آشکار ـــعم
 

 بخشِ روزگارسلطان، تاجشــاه ابراهیــــم 
 

 مظـــفّر خســـروِ عالم گزینِ روزگاربوال
 

 که هست عبداللّه، سلطانِ سالطیـن، آنشاه 
 

 /ب( 21)مه: برگ 

 سراید:در بیتی دیگر می
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 اي صبا گر بگذري یک روز در کوي بتان 
 

خواجه   بپرسی  من  از  را زینهار   عبداهلل 
 

 /الف(4)می: برگ 

 

 سلطان تيموری خليل   .3 .5

وفاتق  786)تولد   لطانسخلیل میرا  ،(ق  814،  از سالطین  نفرزند  و  تیمور  فرزند  شاه، 

ست  شرکت جُ تیمور، هاي جدششیآغاز جوانی در بعضی از لشکرکتیموري است. »از  

  وقتی به ییالق قراباغ رسید   ،تیمور پس از فتوحات گرجستان  .و مورد توجه قرار گرفت

سلطان واگذار  ، ارمنستان و گرجستان را به خلیلحکومت نواحی بیلقان، ارّان  ،(ق  806)

رقند  شاه، محافظ سمنست امیر ارغنونسلطنت بود و توا  کرد... اما خود او همچنان مدعی

گ تیمور را به شهر راه ندهند.  ملک، از امراي بزر ازجمله شاه  ،را قانع کند که مخالفان

سلطان با استفاده از امتیاز نزدیکی به پایتخت و سرعت عمل، قدرت  خلیل  ،ترتیبینابه

 . (627 -625: 1367،صبوري)  «را در سمرقند به دست گرفت

اختیار موالنا بدرالدین منجم در    برحسب»نویسد:  ي وي میدرباره  ظفرنامهصاحب  

چهارشنبه سنه   ،روز  رمضان  خلیلشانزدهم  امیرزاده،  ثمانمائه،  و  سبع  به  ي  سلطان، 

ارگ  يدارالسلطنه و  درآمد  و   سمرقند  درآورد  تصرّف  حیز  در  عالم  گنج  با  را  عالی 

او ن تهنیت به دعا و ثناي او گشادند... و  ه زبازانو زد  ،شاهزادگان و امرا و ارکان دولت

بالرسم  .ساله بودآن وقت، نهدر   کردند و  ام ثبت میبر صدر مناشیر و احک  ،اسم او را 

 ، )یزدي  متصدي امر سلطنت و ضبط مملکت گشت«  ،سلطان به استقالل امیرزاده، خلیل

تیموري  .(505  :1336 شاهزادگان  ماوراءالنهر  ،اما  بر  جز  را  او  رسمیّت    ،حکومت  به 

بر ري حکومت    ،سلطان دو سال و نیم به نیابت از شاهرخدر پایان عمر، خلیل »  .نشناختند

  ؛ روز بیماري درگذشتپس از چند  ق،  814رجب    16در شب چهارشنبه    ،کرد و سرانجام

کرد    ودکشیهمسرش شادملک نیز خ  ،سال بیشتر نداشت. پس از مرگ او  28  کهدرحالی

 . (627: 1367 ،صبوري)« و هر دو در یک گور دفن شدند
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شیرا  ،رسدمینظربه به  سفر  از  پیش  خراسان  ،زطالب  وزراي    ،در  و  شاهزادگان  امرا، 

 : مدح کرده استرا سلطان جمله خلیل، ازتیموري

 خوبان، خلیل اي به خوبی برده رویت، رونقِ    وجان، خلیل وي گرفته چشمِ مستت، مُلک جسم

 ( /ب70می: برگ )

 

 ویس سلطان   .4 .5

چون به   بعد از وفات پدر،»خان است.  و پدر یونس  خانپسر شیرعلى   ،خانویسسلطان

او را گران آمد. از   ،خان باشد، بود. آن بودنکه شیرمحمد  عمّ  در جوارِ  ،حد تمیز رسید

نمو مفارقت  اطراف  وى  بر  قزاقى  به رسم  و  به ویسد  نوبت خانى  خان  برآمد... چون 

همت و شجاعت در آن   نهاد و به والیت منصوب و بهخانى بود بغایت مسلمان  ،رسید

  مرید حضرت خواجه   ،موالنامحمد  اند،محمد کاشانى. ایشان مرید موالنا ..ممتاز  ،دودمان

هاءالدین  بخواجه  مرید حضرت قطب مسند ارشاد،  ،و خواجه  عطّراللّه تربته  ،حسن عطار

سلطانه،  سرّقدّس   ،نقشبند پادشاهیت  وجود  نوع    ،نخاویسبا  بدین  را  شریف  عمر 

داند  ویس« میب در اشعارش، خود را »طالبِ سلطانطال  .(95  :1383  ،« )دوغالتگذرانیده

 سراید: و می

 دارد از این طالبِ خویش چه او عار همیگر
 

 ویس است دلم امروز ز جان طالب سلطان 
 

 /ب( 35)مه: برگ 

 

 خان یونس   .5 .5

خان ابن  پسر ویس  ،خانیونسیکی از ممدوحانی که نامش در دیوان طالب آمده است،  

اوغالنشیر  ابنابن  على  خان  خواجهمحمد  اگر»است.    خانخضر  او  والدت  چه  تاریخ 

شود که والدت او در اما از تاریخ وفات و ایام حیات او مستفاد مى  ،استماع نیفتاده است

ثمانما  يسنه و  و عشر  اعلمئ تسع  واللّه  باشد؛  بوده  پدرش    .(112:  1383،دوغالت)  «ه 

پس از  . »بردبا شاهرخ به سر می ق 832از سال  ،ق(892-828) مغولی يهزادویس، خان
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  ، پدر ی بر سر جانشین ی،ثان« ایسن بوقاخان« و » »یونس، بین دو فرزند او ،خانمرگ ویس

سمرقند    و یونس بهشد    »ایسن بوقا«  نصیب  يدر جنگ طرفین، پیروز  .جنگ درگرفت

شاهرخ فرستاده    به پیش  ،ساله بود  13  ییونس که کودک.  بیگ متوسل شدفرار کرد و به الغ

شاه بود تا اینکه به  جهان سال در خدمتبیش از یکاو را به غرب فرستاد و شد و او نیز 

با آن  .شیراز فرستاده شد خان  یونس  ،برادرش  تر ازک که از لحاظ سنی کوچایسن بوقا 

 .(103:)همان «فرماندار کل مغولستان گشت ،بود

خان کشته شد، وى  ویس  ،چون پدرشنویسد: »می   تاریخ رشیديروي صاحب  هربه

خان از یزد به ..  .ایسان بوغاخان و امرا مخالفت شد  ،او و برادرشبه خانى نشست. میان  

مسافرت   و  است  رفته  آذربایجان  و  فارس  روزگار    باسزاطرف  کسب  به  اکثر  و  کرده 

 .( 114:هماندر شیراز توطن اختیار کرده است«) گذرانیده است،

یونس خود،  غزلیات  در  میطالب،  جهان«  خوبانِ  مجمعِ  »سلطانِ  را  در  داند  خان  و 

 گوید:ستایش وي می

بدانید که یونس   خان است گو همه خلق 
 

 که بر مجمعِ خوبانِ جهان، سلطان است آن 
 

 /ب( 22)می: برگ 

 

 حسينی  حسن خدادادسلطان  .6 .5

بر ضد او قیام کرد و » بعدها  سلطان تیمورى است کهخداداد حسینى یکى از امراى خلیل

سلطان  سلطان را پراکند و خود خلیلسپاه خلیل   ،اتفاق افتادلى سمرقند  که به حوا  در جنگى

النهر را به تصرف آورد. شاهرخ  ماوراء   يهسمرقند بازداشت و هم  يه در قلعق    811را در  

محبوس را    سلطانِلشکر از جیحون گذرانید. خداداد، خلیل  ،ه شدچون از این اخبار آگا

موسوم به    ،برداشت و به جانب سیحون رفت و به مغوالن جغتائى پیوست. خان کاشغر

شمع جهان را به یارى خداداد فرستاد. شمع جهان چون به خداداد    ،ر خودادبر،  محمد

را صاحب مال فراوان یافت. چون بر او  چه او ؛بهتر آن دانست که بر خداداد تازد ،رسید
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(. این شاعر  447  :1376،خلیفه)حاجی  شاهرخ فرستاد«  او برید و نزد  سرانجام سر  ،تازید

 « آورده است: حسن خدادادفی شأن سلطانشیرازي در غزلی با عنوان »

 حُسن تو که آن هست خداداد   يهمن بند
 

 تِ حُسن، خداداد ـــهِ مملکــــاي پادش  
 

 /الف( 39)می: برگ 

 

 الدین علی یزدی شرف   .7 .5

ملقب به مخدوم و متخلّص   ،(ق 858)وفات  ین علی یزديالدّبن شمس الدین علیشرف 

نیما  ،به شرف هشتم و اوایل قرن نهم    ي هدوم سد  يه ز مشاهیر، نویسندگان و شعراي 

بود    الدّین در جوانی به کسب علوم پرداخت و ظهورش در شاعري مصادفاست. »شرف

اه را ستوده (. وي این پادشق795  –  760)  یحیی مظفريبا دوران حکومت و سلطنت شاه

مظفّر به کلی برچیده شد، آهنگِ  تیمور بر سراسر ایران بساط دولت آل و چون با تسلّط امیر

  الدّین ابوالفتح میرزاابراهیم ث خدمت دولت تیموري کرد و از مقرّبان و ندماي خاص مغی

سر برد و کتاب    ز بهسالی در شیرادنرواي فارس و پسر شاهرخ گشت و چن سلطان، فرما

تألیف کرد. وي سپس به یزد رفته    ،قمري به امر همین شاهزاده  828را در سال    ظفرنامه 

  . (2754 : 1384)خزائل،  «و به تربیت مریدان خود سرگرم شد و در خانقاهی عزلت گزید

در فنّ معمّا مهارتی  و »  محمّد به تفت بازگشتسلطان  يه پس از مرگ شاهرخ، به اجاز

(، چاپلوسی را از حدّ گذرانده ق 828) تیموري  يه ظفرنامداشت. در مشهورترین اثرش،  

  دیوانی ،  تیموري  يظفرنامهتیمور پرداخته است. جز  جاي سفّاکی چون امیر و به مدح بی

 .(890: 1387)شریفی،  «از او باقی است  حلل مطرّزجمله از ،و چند رساله منشآتو 

کتاب   در  اصفهانی  هم   خلدبرین واله  بزرگان  از  را  سلطان او  می زمان  و  ابراهیم  داند 

در    ابراهیم[ ]سلطان   و رشاد در زمان آن حضرت   »ارباب استعداد و اصحاب رشد نویسد:  می 

امان آسوده و منشرح  امن و  لى  طراز ل گوهر   ، از آن جمله   ؛ گذرانیدند البال روزگار مى مهاد 

الدین على یزدى که در جمع  موالنا شرف  ، گسترى و غواص بحر گوهربار عبارت   دانشورى 

 . ( 522:  1379،  اصفهانی واله )   «... دثار، باالنشین بزم سخنورى است بالغت   نگاِرعبارت   منشیاِن
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الّدین« را در حروف ابتدایی ابیات گنجانیده  ي توشیح نام »شرف طالب با استفاده از آرایه 

 داند، مطلع آن غزل این است: شک »شرِف دین« می است و وي را بی 

 دــ شمعِ رويِ تو که رشکِ مه و پروین باش   نِ عاشقش آیین باشدـــ ن و سوختــــ کُشت

 باشد هیچ شک نیست که از تو شَرفِ دین  
 

آیی...    دین  در  و  توبه  کنی  کفر  از   اگر 
 

 /الف( 33)می: برگ  

 

 دیگر ممدوحان  .8 .5

اشعارش در  جاجرمی  مانند    ، طالب  حاجی» کسانی  »علیبیگمهتر  »محمود«،  «،  شاه«، 

 شاه« و »محمد« را ستایش کرده است. »حسن

 

 مدح پيران و بزرگان   .6

 محمد روزبهان سلطان . 1 .6

  ، «فارس   »شّطاح   و   شّطاح«  »شیخ   به   معروف   ، شیرازي   فسایی   روزبهان   نصربن ابی   ابومحّمدبن 

هجري    522او در سال  .  روزبهانیان   ي سرسلسله   و   هفتم   و   ششم   ي سده   دانشمند   و   عارف 

  فروع   در ) بقلی را    روزبهان   آراي   و   عقاید   دنیا آمد. ه  االصل در فسا ب اي دیلمی قمري در خانواده 

  شافعی   مذهب  حصار  در   او   آید، برمی   الُموَشّح   کتاب   از   که طوري به   اما   اند؛ شمرده   شافعی (  دین 

العرفان  تحفه )براي اطالع بیشتر رک.    استکردهمی  عمل  دیگر  مذاهب  رأي  به  گاه  و  نمانده

 . (فی ذکر سیداالقطاب روزبهان

»نظر که  اعالم  یافته    او«  همّت  از  طالب جاجرمی  پیر  این  به  را  ارادت خود  است، 

«  مخزنِ اسرارِ خدا نامد و با القابی چون »« میالعاشقین  العارفین وسلطاندارد و وي را »می

. وي غزلی در مدح  ستایدجهان« این سرسلسله را می   مشهورِ  و  عرصه  »صاحب سخنِو  

آن دارد. در سرغزل  است:  روزبهان  مَفِ»   آمده    سلطان   العاشقین  العارفین وسلطان   دحِی 

 ابیاتی از آن غزل چنین است: .«محمّد روزبـهان )قدّس سره(

 ه بود طالب او، روزبه، آن است ـهرکس ک
 

 رارِ خدا روزبهان است ـــزنِ اسـچون مخ 
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 نظران است صاحب  ي هخاکِ قدمش سرم
 

 دید و قدم در رهِ او داشت چون غیر نمی... 
 

 /الف( 19)می: برگ 

 

 کازرونی   ابواسحاق شيخ. 2 .6

  قمري  هجري 352 بزرگ قرن چهارم هجري، متولد دانشمند و عارف ،ابراهیم ابواسحاق

 بعد   قرون  در  وي  مریدان  ترینمعروف  از  .است  کازرونیه  يسلسله  کازرون و شیخِ  در

  شاعر )  کرمانی  خواجوي  و(  هشتم  و  هفتم  قرن  عارف  و  شاعر)  بلیانی  الدینامین  به  توانمی

االطالق المرشد السّالک  المشایخ علی»سلطان کرد. طالب، وي را    اشاره(  هشتم  و  هفتم  قرن

 و در غزلی او را ستوده است: العارف« خوانده 

 مرشدِ خلقِ جهان، شـیخ ابواسحاق است 
 

 که در مملکتِ صورت و معنی طاق است آن 
 

 /الف( 19)می: برگ 

 

 شریف جرجانی محمدبن سيد .  3 .6

  ، (816  الثانی ربیع  ـ  740  شعبان)  میرسیدشریف جرجانی   به  مشهور  علی،   بنمحمّد  بنعلی

بر    ادیب  و  دانمنطق  متکلّم، ایرانی است که  نیز    کشافبزرگ  نوشته  حاشیه  زمخشري 

 است: شریف« چنین سروده  ي امیر محمّدبن سید ی با عنوان »در مرثیهطالب، در غزل  است.

ـ ام  دارسِ عالم، صفا نماندــروز در مــ
 

 و آن خزاینِ علم و عطا نماند ــاي دل چ 
 

 وح و جهانِ حیا نماند ــاحِ هر فتـــ مفت
 

 کشّافِ کشف و شارحِ مشکاتِ مشکالت  
 

 /الف( 21)مه: برگ 

 

 مذهب طالب   .7

وضعیت مذهب شیعه در فارس    ي. دربارهشک شیعی استطالب بی  ،که خواهد آمدچنان

« گفت:  سدباید  سلطاني  هدر  الجایتوهشتم  راهنمایی    716  يه)درگذشت   محمّد  با  ق( 
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الدّین مطهّر حلّی به مذهب شیعه گرویده و خدابنده نامیده شد و خطبه و سکّه به جمال 

ر شهر  فضاي مساعدي پیدا شده... د ،جهت براي شیعیانهمینبه ؛ائمّه زد امامان واسامی  

هاي دیگري  و وجود بقعه  )ع( چراغشاه  موسینیز به مناسبت وجود آرامگاه احمدبنشیراز  

ائمه بستگان  قابل  ،از  نوراللّ گروه  قاضی  بودند...  ساکن  شیراز  در  شیعیان  از  ه  توجهی 

»نهال فطرت اصلی اهل شیراز همیشه از نسیم    نویسد:می  المؤمنینمجالسشوشتري در  

والي   و  رفیعمحبّت  سادات  آنجا  اهالی  جمله  از  بوده  اهتزاز  در  بیت  الدّرجات،  اهل 

در    .پنجاه و هشت(  : 1390، شیرازيغیاث )  اینجو به قِدَم تشیّع مشهورند«  خصوصاً سادات 

شود  دیده میوي به تشیّع  از گرایش مذهبی    یهای نمونه  ،مانده از طالب جاجرمیآثار باقی

بیتی دارد که ارادت خود را به حیدر    نمونه  امید؛ برايتوان به یقین وي را شیعی نی که م

 داند: آن می ( را پودِ)عدین و امام علی را تارِ )ص(پیامبر اکرم ؛دهدکرّار نشان می

 نـتار و پودي نیست دنیا را از آن خویشت
 

 ار تار ـدر بود وز احمد مخت ــ پودش از حی 
 

 /ب( 59)می: برگ 

 ن زیادي دارد:خواند که در عراق عجم مخالفاب میمذهحسینیی دیگر خود را در بیت

 گویم به کوري مخالف در عراق فاش می
 

 کز طریق راستی طالب حسینی مذهب است  
 

 /ب( 10)مه: برگ 

 خالف بسیاري در آن عهد، بیمی ندارد که خود را »حسینی« بنامد:برطالب 

 نتوان نهفت قصّه که طالب حسینی است 
 

 گداز د مخالفِ ناراست، میـــو از حسـگ 
 

 /ب( 32)همان: برگ 

 /ب(. 43ابیاتی دیگر که شاهد این مدعاست )همان: برگ  و

 

 گيری نتيجه .8

  که  استهجري    منه  قرنشده در شاعري شیرازي و کمتر شناخته   محمد طالب جاجرمی،

دستنوشته  اجتماعی  و  تاریخی  ،ادبی  ابعاد در  وي  تأمل  شعر  درخور  در .  استهایش 

  ي هبه شمارنجفی قم  اهلل مرعشیآیت  ي هکتابخاني دیوان غزلیات طالب مربوط به  نسخه
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ي  ي موزهدستنوشته برجاي مانده و در  بیت    1783غزل یا    331  با وجود نواقص،  7996

  4قطعه،    8رباعی،    111غزل،    231نیز     142و میکروفیلمِ    4326ي  ملی ایران به شماره

غزل یا    21  ،ي سومبند باقی مانده است و در دستنوشتهترجیع  2بند و  ترکیب  3مسمّط،  

پیشین موجود نبوده یا    يغزل این مجموعه در دو نسخه   16که    بیت وجود دارد  114

غزل با    2ملّی ایران،    يموزه  يغزل با نسخه  2غزل مشترک،    5ساقط شده است و از  

هاي  غزل   وجود  که با  موجود مشترک است  يدر سه نسخه غزل    1مرعشی و    ي نسخه

 . امروزه براي ما برجاي مانده استغزل کامل و ناقص   483 ،مشترک

  ،شایدگوید، شعري از طالب بر جاي نمانده است؛ علت این مسئله،  می  ي آذرآتشکده

  ، حال هربه  کرده است.  اشاره ی باشد که طالب در هر دو دستنویس به آن  شدن دیوانمگُ

  ، اشعار کهن را که در خاطر داشتهاز  یا برخی    یا اشعاري جدید سروده  ،طالب پس از آن

 . اوست  اشعارفقط بخشی از   ،ماندهباقی این مقدارِمسلماً البته   ؛کرده است بازنویسی

  ابراهیمسال از عمر خویش را در شیراز سپري کرده است،    30محمد طالب که  شیخ

،  ویس سلطان خان،  ، یونس سلطان تیموري خلیل ،  سلطان عبدالّله پسر ابراهیم ،  سلطان بن شاهرخ 

شاه و محمود را مدح نموده  شاه، حسن ، علی بیگ مهتر حاجی ،  حسن خداداد سلطان جهانگیر،  

دستنوشته و   قلبی در  ارادت  او  ب هاي  روزبهان سلطان ه  اش  سیدشریف  محمد  محمدبن   ،

کازرونی کاماًل مشهود است. براساس اشعار    ابواسحاق   ، شیخ الدین علی یزدي شرف جرجانی،  

 مذهب و محدث نیز بوده است.  توان گفت طالب، شیعی مانده از وي می برجاي 

 

 ها یادداشت

در خراسانِ شمالیِ امروز و جنوب غرب بجنورد که    ،)از توابع بسطام(  جاجرم شهري است .  1

 .اندگویا معرّبِ »جاگرم« بوده است و به آن »ارغیان« نیز گفته

- 784)  مشهور به آذري طوسی شاعر و عارف شیعی  ،علی ملک اسفراینیبنفخرالدین حمزه.  2

 ق(. 866

 هاي موجود، یافت نشد.نوشته. این غزل در دست 3
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)می:    د؟ــ کن ریز میـ را عزیمِت تبـ چون نوعروسِ رويِ زمین است مُلک فارس     طالب چ .  4

 /ب( 49برگ 

 /ب( 60)همان: برگ  تر کشور         ندید از کشور شیراز خوشخرد گردید گردِ هفت. 5

 مانده در دستنویس مذکور است. تعداد ابیات برجاي ،این اعداد. 6

این شعر7 نامِ »حیدر کلیچه«  ،.  به  به   958)وفات    از شاعري  »از هرات است. اول  ق( است. 

گذرانید، بعد از آن میل شاعري کرد و شعر بسیار گفته، چون عامی است،  پزي اوقات میکلیچه

  میرزا، )سام  رسد، از قصیده و غزل و غیره«هزار میفهمد... اشعار او قریب به دهینمها  اکثر سخن

1389 :170 ) 

 مانده در دستنویس مذکور است. این اعداد تعداد ابیات برجاي. 8

پرور  شمشاد خانه  / رو و صنوبر استـ را چه حاجت سـ باغ م»  مطلع غزل حافظ چنین است:.  9

 (. 96: 1362)حافظ، «ما از که کمتر است 

 

 منابع 

تعلیقات سیدجعفر شهیدي، آذر  ي آتشکده(.  1337)  بیک.آذربیگدلی، لطفعلی . مقدمه و 

 ، تهران: نشر کتاب.1ج

آباد: الدّین راشدي، اسالمبه تصحیح حسام  .العارفینریاض   (.1355)  .آفتاب راي لکهنوي

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

مقالهسلطان«»ابراهیم  .(1367)  سیدعلی.داوود،  آل  درج.  در  ي  بزرگ  هدایرشده  المعارف 

 المعارف بزرگ اسالمی. همرکز دایرتهران:   ،2ج اسالمی،

  . عرفات العاشقین و عرصات العارفین  .(1388)  .الدّین محمّدبلیانی، تقیاوحدي حسینی

 .اساطیرنصرآبادي، تهران: ، به تصحیح سیَدمحسن ناجی4ج

بیروت:   .العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنّفین  ههدی  .م(1951)  .پاشابغدادي، اسماعیل 

 العرب. داراالحیاء التراث

باباپور، تهران:  . به تصحیح یوسف بیگالفضالمجمع(.  1394)  بخارایی، محمد عارف.بقایی

 منشور سمیر. 
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  ، 9ج  به تصحیح احمد منزوي،  . الذریعه الی تصانیف الشیعه  .(1389)  .تهرانی، آقابزرگ

 تهران: کتابخانه اسالمیه.

مصطفیحاجی محدث،  .  التواریختقویم  يترجمه  .(1376)  .خلیفه،  هاشم  تصحیح  به 

 احیاء کتاب.  تهران:  مترجم ناشناخته،

خانلري،  ناتلبه تصحیح پرویز    .دیوان حافظ  .(1362)  .محمّدالدّین حافظ شیرازي، شمس 

 .خوارزمیتهران: ، 1ج

علیحیدري جاجرمی  . (1394)   .یساولی،  طالب  غزلیات  بازخوانی    854)م  »دیوان  ق( 

 .  244-211، صص80- 79ي ، شمارهمیراث شهاب .زندگی و شعر او«

  شعر طالب  ادبی -  ساختاري  (. »تحلیل 1393زاده، محمدهادي، محمدعلی گذشتی.)خالق

  بهار )فارسی  نثر  و  نظم  شناسینهم«. سبک  قرن  در  فارس  گمنام  شاعران  از  جاجرمی

 . 77-63، صص23ي شماره .(ادب

 ، تهران: کلبه.4ج ،فرهنگ ادبیات جهان .(1384) .خزائل، حسن

غیاث همامخواندمیر،  بن  حبیب   .(1380)  .الدینالدین  محمد    .السیرتاریخ  تصحیح  به 

 دبیرسیاقی، تهران: خیام.

 به کوشش جعفر مؤیدشیرازي، تهران: سخن. .تاریخ شیراز .(1380) .نظر، حسنخوب

.  تهران  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه  هايمیکروفیلم  فهرست(.  1348)  پژوه، محمّدتقی.دانش 

 تهران.   تهران: دانشگاه

 همّت محمد رمضانی، تهران: دنیاي کتاب. به . الشعراتذکره .(1366) .دولتشاه سمرقندي

میرزامحمد عباسقلی غفاري   .تاریخ رشیدي  . (1383)  .دوغالت،  تصحیح  تهران: به  فرد، 

 میراث مکتوب. 

به تصحیح فاطمه انگورانی، تهران: انجمن آثار   .سامی يتحفه .(1389) .میرزا صفويسام 

 و مفاخر فرهنگی.

 تهران: میالد.  .کلیّات سعدي .(1375) .الدّینبن مصلح الدّینسعدي، مشرف 



 ( 44پياپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  82

 

تصحیح مجتبی برزآبادي،    .صبح گلشن  .(1390)  .سلیم بهوپالی، سیدمحمدعلی حسن خان

 اوستا. تهران:

 تهران: فرهنگ نشر نو و معین. .فرهنگ ادبیات فارسی .(1387) .شریفی، محمد

،  المعارف بزرگ اسالمیهدایرشده در  ي درجسلطان«. مقاله(. »خلیل 1367)  صبوري، اکبر.

 المعارف بزرگ اسالمی.  هتهران: مرکز دایر، 22ج

اهلل مرعشی  آیت   يهخطی کتابخان   ينسخه  .طالب  غزلیات  دیوان  . طالب جاجرمی، محمّد

 . 7996 يه نجفی، قم، به شمار

  4326ي  ي ملی ایران، تهران: به شمارهموزه  خطی  ي نسخه.  طالب  کلیات  ._____________

 . 142میکروفیلمِ  و 

  ي شماره  اشعار،  يمجموعه   خطی  ينسخه  در  طالب  اشعار  منتخب  ._____________

 .329  تا 324  برگ برلین، ایالتی يکتابخانه  3732

محمود.عارفی  چوگان  هروي،  و  گوي  دستمثنوي  کتابخانه.  دانشگاه  نویس  مرکزي  ي 

 .1761  يتهران، به شماره

به تصحیح کمال    .نشتر عشق  .(1391)  .خانخان بن علیحسینقلی  ،آباديعاشقی عظیم

 میراث مکتوب.  حاجسیدجوادي، تهران:

میرنظام  نوایی،  علی.  النفایسمجالس  .(1363)  .الدینعلیشیر  تصحیح  حکمت، به  اصغر 

 تهران: منوچهري. 

بهشتی،    .دیوان  .(1390)   .الدّینغیاث شیرازي، کمال احمد  تصحیح محسن کیانی و  به 

 تهران: مرکز اسناد مجلس.

،  27، سالنامهایراننامه یا گوي و چوگان«.  (. »حال 2012)  گرامی، بهرام؛ مجیدي، زهرا.

 .275-265، صص 3و 2ي شماره

 تهران: فروغی.. تاریخ نظم و نثر در ایران .(1363) .نفیسی، سعید

به کوشش هاشم محدث، تهران: میراث    .خلد برین  .(1379)   .واله اصفهانی، محمدیوسف

 مکتوب. 
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نصرآبادي،  . به تصحیح محسن ناجی الشعراریاض(.  1384)  خان.قلیواله داغستانی، علی

 تهران: اساطیر.

. به تصحیح ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدري،  العارفینریاض (.  1385)  خان.هدایت، رضاقلی

 انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه علوم  

تهران:  ،  2جبه تصحیح و اهتمام محمد عباسی،    . ظفرنامه  .( 1336)  .علیالدّین یزدي، شرف 

 امیرکبیر. 
 


