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پژوهشی در دستنوشتهای دیوان طالب جاجرمی با رویکردی تحليلی


محمدهادی خالقزاده

دانشگاه آزاد اسالمی ایران ،واحد یاسوج
چکيده
موالنا محمّدطالب جاجرمی (م  854ق) از شاعران کمترشناختهشدهي شیراز در سدهي
نهم هجري است که عالوهبر «دیوان اشعار» ،منظومهي «گوي و چوگان» نیز به او منسوب
است .این شاعر شیعی که شاگرد آذري طوسی بوده ،سالطین تیموري و حاکمان فارس
در قرن نهم را مدح کرده است .پیش از این دربارهي زندگی ،آثار و اندیشهي او آگاهی
مبسوط و کافی در دست نبوده؛ اما با شناسایی سه دستنویس کتابخانهي موزهي ملی
ایران ،نسخهي کتابخانهي آیت اللّه مرعشی نجفی (ره) و گزیدهي اشعار طالب در
نسخهي مجموعه اشعار کتابخانهي ایالتی برلین ضرورت انجام این پژوهش احساس
شد .نگارنده ،در مقالهي حاضر ،پس از مقدمهاي کوتاه در شرح زندگی و آثار شاعر با
استناد به دستنویسهاي آثار او و براساس سنت تصحیح نسخ خطی ،به بررسی و
تحلیل ساختاري و محتوایی اثر توجه کرده و با نگاه توصیفی -تحلیلـی ضـمن معرفـی
اجمـالی طالب جاجرمی و آثـارش ،به مذهب ،اندیشه ،ممدوحان ،متنشناسی و
دستنوشتههاي دیوان اشعار این شاعر پرداخته و نکات تاریک زندگی ،سبک و
ویژگیهاي شعر و دستنویسهاي موجود را شناسایی کرده است .او ابراهیمسلطان،

 استادیار زبان و ادبیات فارسی asatirpars@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله97/10/9 :

تاریخ پذیرش مقاله98/3/28 :
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عبداللّه پسر ابراهیم ،خلیلسلطان ،یونسخان ،سلطانویس ،جهانگیر ،سلطانحسن
خداداد ،مهتر حاجیبیگ ،علیشاه ،حسنشاه و محمود را مدح نموده است .همچنین در
دستنوشتههاي او ارادت قلبیاش به سلطانمحمد روزبهان ،محمدبن سیدشریف
جرجانی ،شرفالدینعلی یزدي و شیخ ابواسحاق کازرونی کامالً مشهود است.

واژههای کليدی :طالب جاجرمی ،مثنوي گوي و چوگان ،ممدوحان طالب جاجرمی.
 .1مقدمه
موالنا محمّدطالب جاجرمی 1از شاعران فارسیگوي قرن نهم هجري و از بزرگزادگان،
کدخدازادگان (رک .دولتشاه ،)424 :1366،اعیان فارس (رک .اوحدي )2440 :1388 ،و
شاعران معروف آن دیار بود (رک .دولتشاه424 :1366،؛ نفیسی ،1363،ج .)130 :1این
شاعرِ خراسانی بیش از  30سال از دورهي هنري خود را در شیراز گذرانده و در پایین
مزارِ حافظ به خاک سپرده شده است .از آثار این شاعر میتوان به دیوان اشعار و منظومهي
«گوي و چوگان» اشاره کرد.
از اشعار وي سه نسخهي خطی موجود است .دستنویسِ نخست دیوان غزلیات طالب
جاجرمی ،به شمارهي  7996در کتابخانهي آیت اللّه مرعشی نجفی (ره) در شهر قم
نگهداري میشود ،و دستنویسِ دوم ،نسخهاي است که به شمارۀ  4326و میکروفیلمِ 142
در کتابخانهي موزهي ملی ایران با عنوانِ نادرستِ «دیوانِ طالب آملی قرن یازدهم» موجود
است؛ دستنوشتهي سوم ،منتخب اشعار طالبِ جاجرمی است که در مجموعه اشعاري
از شعراي فارسی یعنی نسخهي شمارهي  3732کتابخانهي ایالتی برلین موجود است.
اشعار بر جاي مانده از طالب با وجود غزلهاي مشترک  483غزل کامل و ناقص111 ،
رباعی 8 ،قطعه 4 ،مسمّط 3 ،ترکیببند و  2ترجیعبند توسط نویسندهي این سطور آمادهي
چاپ است.
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 .1 .1بيان مسئله
مهمترین مسئلهي پژوهشِ حاضر ،بررسی متنشناسی و تحلیل ساختار و محتواي نسخ
خطی برجايمانده از طالب جاجرمی ،شاعر قرنِ نهمِ شیراز است تا از این رهگذر بتواند
خ خطی برجايمانده
از سویی این شاعر ناشناختهي قرن نهم را معرفی کند و ضمن تصحیح نس ِ
از این شاعر ،زوایاي زندگی ،اندیشه ،مذهب و ممدوحان او را شناسایی نماید و از دیگرسو،
فواید و ویژگیهاي خاص شعر وي را از منظر تاریخی و ادبی آشکار کند.
 .2 .1پيشينهی پژوهش
تاکنون دیوان اشعار و دیگر آثار طالب چاپ نشده است .تنها دو مقالهي پژوهشی مرتبط
با موضوع منتشر گردیده؛ یکی جستاري است که نخستینبار محمدهادي خالقزاده با
مقالهاي با عنوان «تحلیل ساختاري ادبی شعر طالب جاجرمی از شاعران گمنام فارس در
قرن نهم» نوشته و در شمارهي  23نشریهي بهارِ ادب در سال  1393منتشر شده است.
نویسنده در این مقاله ،طالب و تنها نسخهي خطی یافتشدهي آن زمان (در کتابخانهي
مرعشینجفی قم) را معرفی و اشعار آن را تحلیل ساختاري و محتوایی نموده است؛ دوم،
مقالهاي است از علی حیدريیساولی با عنوان «دیوان غزلیات طالب جاجرمی (م 854
ق) ،بازخوانی زندگی و شعر او» که در شمارهي  79و  80مجلهي میراث شهاب در
تابستانِ  1394چاپ گردیده است .این پژوهشگر نیز با وجود دقت در موضوع ،تنها یک
نسخه از دستنویس را میشناخته که مشتمل بر غزلیات طالب بوده و دستنوشتهاي است
ناقص که عالوهبر اینکه برگهایی از آغاز ،میانه و انجام افتاده ،گاهی پاشیدگی جوهر و
در جایی رنگپریدگیِ مرکّب ،باعث ناخواناییِ ابیات شده است .با توجه به موارد
گفتهشده و دیوان نسبتاً کامل طالب که بهتازگی در دسترس قرارگرفته است ،انجام این
پژوهش تازگی و ضرورت دارد.
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 .3.1عالمتهای اختصاری در ارجاع به نسخهی خطی در این مقاله
می :عالمت اختصاري نسخهي خطی غزلیات طالب جاجرمی در کتابخانهي آیتاهلل
مرعشی نجفی قم؛
مه :عالمت اختصاري نسخهي خطی دیوان طالب جاجرمی در موزهي ملی ایران؛
ر :صفحهي رو از برگ دستنویس؛
پ :صفحهي پشت از برگ دستنویس.
 .2زندگی و احوال شاعر
نام موالنا محمّدطالب جاجرمی در هدیهالعارفین به اشتباه «علی بن عبداللّه» ذکر شده
است (رک .بغدادي1951،م،ج .)732 :1تذکرهاي که نام طالب را محمد ذکر کرده،
مجالسالنفایس است (رک .علیشیر نوایی .)19 :1363،اما دیگر منابع ،تنها به ذکر تخلّص
شعري ،یعنی «طالب» و محل تولد او« ،جاجرم» اکتفا کردهاند (رک .خالقزاده-63 :1393،
.)64

صاحبان تذکرههایی چون تذکرهالشعرا ،ریاضالعارفین ،آتشکدهي آذر ،عرفات-
العاشقین ،مجالسالنفایس و صبح روشن ،او را بهعنوان شاعري مشهور و مطرح معرفی
کردهاند و گاه القاب و عناوین بزرگی به وي نسبت دادهاند؛ مثالً در عرفاتالعاشقین که
گویا از گفتهي دولتشاه سمرقندي استفاده کرده ،آمده است« :سلسلهجنبان سخن ،تازه سازِ
روشِ کهن ... ،طبیعتی در غایتِ درستی و راستی داشته ،کالمش را طراوت و حالوت
تمامی هست و خود به غایت خوشصحبت ،معاشر ،ندیم ،لطیفطبع بوده؛ همواره در
خدمت عرفا و ظرفا به سر کردي و هرچه به هم رسانیدي ،یکباره صرف نمودي»
(اوحدي)2440 :1388 ،؛ یا صاحب تذکرهي صبح روشن مینویسد« :در طلب مطالب
دقیقهي شعریه گويِ رساییِ فکر از میدانِ نظم میربود» (سلیم بهوپالی)562 :1390،
دولتشاه سمرقندي نیز در تذکرهالشعرا از او به نیکی یاد میکند و مینویسد« :او غزل را
نیکو میگوید و از کدخدازادگان جاجرم بوده و شاگرد شیخ آذري 2است و او در اوّل
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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:
دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است

هرکه ما را این نصیحت میکند بیحاصل است
(سعدي)456 :1375،

طالب چنین استقبال میکند:
اي که بیروي تو ما را زندگانی مشکل است

تلخیِ داغ فراقت همچو زهرِ قاتل است

«...طالب ،مناظرهي «گوي و چوگان» را در شیراز به نام سلطان عبداهللبن ابراهیمسلطان
نظم کرده و شهزاده ،او را صله و نوازش فرمود و او مردي معاشر و ندیمشیوه بود و
همواره به خوبان و ظریفان اختالط نمودي و به اندکفرصتی آن مال را برانداختی و مدّت
سیسال در شهر شیراز به خوشدلی و عشرت و سبکبالی روزگار گذرانیدي و در حدود
سنهي  854وفات یافت و در پهلويِ خواجهحافظ در مصلّاي شیراز مدفون است ،نوّر اهلل
مرقده» (دولتشاه.)425-424 :1366،
گویا در نوجوانی براي علمآموزي و کسب معارفِ دینی به بسطام که نسبت به شهر
زادگاهش مرکزیّتی داشت ،رفت و پس از مدّتی به تعالیم متصوّفه گرایش یافت .او در
بیت پایانی غزلی چنین سرود:
دوش گفتم :شاهبازت پیرِ بسطام است ،گفت:

طالبا! هر گوشه ما را شاهبازي دیگر است

(می :برگ  ،19پ)
مصراع نخستِ این بیت ،مسلماً تقیّدِ طالب به میراثِ معرفتی بایزید را -حداقل در
مقطعی از زندگانیاش-آشکار میسازد؛ «همچنین مصراعِ دوم ،وسعتِ مَشرب و رهیدن
وي از یک بینشِ عرفانیِ خاص را به نمایش میگذارد .از این روست که پس از هجرت
از خراسان و آمدن به «بُرجاالولیاءِ» شیراز ،از «روحِ رفیع» و «همّتِ» دو تن از بزرگانِ
صاحبنفسِ آن دیار ،شیخ ابواسحاقِ کازرونی و سلطانمحمّد روزبهان بقلی ،نظر
میطلبد» (حیدريیساولی )214 :1394،و آنجا را «نوعروسِ رويِ زمین »4مینامد و
سیسا ِل پایانِ عمر را در شیراز سپري میکند و کشوري را «خوشتر از شیراز» ،در
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هفتکشور نمیشناسد 5.اسماعیلپاشا بغدادي در هدیهالعارفین مینویسد« :مشارالیه
سیسال در شیراز به سر برده ،ارادت جنابِ شیخ نورالدّین آذري طوسی را گزیده و در
گوشهي انزوا خزیده» (بغدادي1951،م ،ج .)732 :1
در تاریخ مرگ طالب اختالف است؛ چنانکه از سخنان دولتشاه سمرقندي برمیآید،
وفات طالب در سال  854اتفاق افتاده ،امّا گروهی از تذکرهنویسان وفات وي را  854ق
(رک .دولتشاه424 :1366 ،؛ اوحدي2440 :1388 ،؛ واله داغستانی ،1384 ،ج)1265 :2
و برخی در  884ق (هدایت845 :1385 ،؛ آفتابراي لکهنوي )271 :1355 ،و بعضی،
مانند صاحب آتشکدهي آذر ،در  804ق میدانند (رک .خزائل .)2754 :1384 ،با تأملّی
کوتاه بهنظرمیرسد ،تاریخ  804ق به هیچوجه صحیح نیست؛ چون اغلب ممدوحان
طالب ،پس از این تاریخ حکومت کرده یا زیستهاند.
حاجیخلیفه ،در تقویمالتّواریخ ،درگذشت طالبِ شاعر را ذیل سال  851ق در کنارِ
وقایعی چون «والدت سلطانبایزید ثانی ،مُردنِ ناصرکیا از ملوک گیالن و قاضی ابوبکر
از علماي شام ،گزارش میکند؛ اگرچه در کشفالظنون  854ق آورده است .در این میان،
مجمعالفضالء و ریاضالعارفین ،تاریخ درگذشت وي را به ترتیب  866و  884ق ثبت
کردهاند .در این میان ،گفتهي دولتشاه و از پی او عرفات و ریاضالشعراء که تاریخ 854
ق را اختیار کردهاند ،به واقعیت نزدیکتر است»(حیدريیساولی .)233 :1394 ،همچنین
حسین قلیخان عظیمآبادي متخلّص به عاشقی ،در نشترِ عشق به نقل از «نامی» ،سال 854
ق را در مصراعِ «بس حزینم ز رحلتِ وي ،هاي» مادّهتاریخ این واقعه را یافته است:
طالــب خــوشکــالم و معنییاب

درگذشتــه از ایــن جهــان ،اي واي

گفت «نامی» بـــه مــن ســن فوتش

«بس حزینــم ز رحلــتِ وي ،هاي»
(عاشقی عظیمآبادي،1391،ج)962 :1

دربارهي محلِ تدفین طالب جاجرمی اختالفی وجود ندارد و همه بر اینکه مزار او
کنارِ تربت حافظ شیرازي است ،اتفاق دارند .در ترجمهي مجالسالنفایس به قلم شاهمحمّد
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قزوینی آمده که «انوار خواجه حافظ بر او تافته؛ زیرا که در مزار او میبوده و این رباعی
بر دیوار مزار او نوشته:
در کوچــهي عاشقــی به پیمان دُرست

میگفــت به من اهل دلی روز نخست

طالب مطلـب کسی که او غیرِ تو جست

رو طالب آن باش که او طالب توست»
(علیشیر نوایی)190 :1363،

تذکرهي دولتشاه و به تبعِ آن ،مجمعالفضالء و عرفاتالعاشقین ،وي را شاگردِ آذري
اسفراینی (784-866ق) دانستهاند (رک .دولتشاه424 :1366،؛ بقاییبخارایی122 :1394،؛
اوحدي .)2439 :1388 ،شاگرديِ طالب به نزد آذري ،میبایست پیش از  830ق بوده
باشد؛ چراکه در آن سال ،مسافرتهاي آذري ،با رفتن به حج آغاز میگردد و به اقامتی
موقّت در هندوستان منتهی میشود و میدانیم که طالب هم «در ابتداي حال ،اختیارِ سفر
کرد و در دارالملک شیراز اقامت ساخت» و تا پایان سال در همانجا به سر برد؛ پس
تقریباً دیدار استاد و شاگر،د پس از سال  830ق ممکن نبوده است و ...برخالفِ نظر
هدایت در ریاضالعارفین که مینویسد« :ارادتِ جنابِ شیخ نورالدّین آذري طوسی را
گزیده و در گوشهي انزوا خزیده» (هدایت ،)845 :1385 ،طالب همانند عفّتی اسفراینی
که از خیلِ خادمان شیخ آذري بوده -بیشتر در موضوع شعر و ادب از محضر استاد بهره
میبرده و طرز شاعري وي را که «غزلهاي عاشقانه و اشعار صوفیانه بوده» مرعی
میداشته؛ طرزي که در آن روزگار ،شایع و دلخواهِ سخنپردازان و صاحبطبعان بوده
است؛ بنابراین میتوان احتمال داد تخلّص شعري خود را هم چونان امیر نظامالدّین سهیلی
از آذري گرفته باشد» (حیدريیساولی .)216-215 :1394،در میان اشعار باقیمانده از
طالب ،یادي از استاد خود شیخ آذري در میان نیست.
 .1 .2اشعار منتسب و برجایمانده
مهمترین نکتهي قابلذکر در خصوص دیوان اشعار طالب ،گفتهي آذربیگدلی در قرن
دوازدهم هجري است .صاحب آتشکدهي آذر دربارهي او چنین مینویسد« :طالب از
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کدخدازادگان آن دیار و مردي معاشر و ندیم و از شاگردان شیخ آذري بوده ...شعري از
او در میان نیست(؟!) سواي این یک شعر که نوشته شد:
رفتی و بگریستم چندانکه آب از سر گذشت

از پیات ز آن رو نمیآیم که پایم در گِل است»
(آذربیگدلی)282 :1337،

این جمله که «شعري از او در میان نیست» جاي تأمّل بیشتر دارد (البته دیده شده که
گاهی تذکرهنویسان اشعار شاعري را مشاهده نکردهاند ،درنتیجه چنین نظري دادهاند)؛
زیرا در دیوانِ غزلیات طالبِ جاجرمی که در کتابخانهي آیتاهلل مرعشینجفی قم وجود
دارد ،با وجود نواقص 331 ،غزل یا  1783بیت برجايمانده و در نسخهي موزهي ملی
ایران نیز  231غزل کامل و ناقص 111 ،رباعی 8 ،قطعه 4 ،مسمّط 3 ،ترکیببند و 2
ترجیعبند و در نسخهي مجموعهاشعار کتابخانهي برلین 21 ،غزل یا  114بیت وجود دارد
که  16غزل این مجموعه در دو نسخهي پیشین موجود نبوده یا ساقط شده است که با
وجود غزلهاي مشترک 483 ،غزل کامل و ناقص برجاي مانده است .گفتهي تذکرهي
فوق ،مبنیبر اینکه« :شعري از او در میان نیست» ،میتواند دو علت داشته باشد؛  .1در
زمان نویسندهي آن تذکره ،اثري از اشعار طالب موجود نبوده؛  .2گمشدن دیوان :تفحّص
در دیوان غزلیّات طالب نشان میدهد که او در یکی از غزلیّاتش به گُمشدن دیوانِ خود
اشاره میکند؛ دیوانی که سرشار از «اشعارِ جانپرور» است و یک مصراعِ آن «خوشتر از
صد گوهر» است و به خط فردي نوشته شده که با خطِ «جعفر» (میرزاجعفر بن علی
تبریزي بایسنقري ،خوشنویسِ مشهور قرن نهم) برابري میکند یا خط آن کتاب ،اثرِ هنريِ
جعفر بایسنقري بوده و در زمانِ حیات شاعر مفقود گردیده است:
ز من ُگم گشته دیوانی پر از اشعارِ جانپرور

که یک مصراع از آن دیوان ،بود خوشتر ز صدگوهر

(می :برگ/60ب)
این مطلب ،در یکی از رباعیهاي طالب نیز تکرار و تأیید میگردد .او میگوید که
دیوانم را «مخالفِ حسود دزدید» ولی اگر مروارید رفته ،دریايِ طبع من برجاست:
دیوانِ خوشـــم که عالمـی میآراست

دزدیـــد مخالــفِ حســـودِ ناراست
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اي مدّعیـــان نشـــاط و شادي نکنید

گر دُر ز کفـــم برفت ،دریا برجاست
(مه :برگ /55ب)

آري ،شاید همین ُگمشدن آن دیوان ،باعث شده صاحب تذکرهي آتشکده به باقی نماندن
اشعا ِر او اشاره کند؛ بههرحال ،طالب پس از آن ،یا اشعاري جدید سروده یا برخی اشعار کهن
را که در خاطر داشته ،بازنویسی کرده است؛ چراکه در این دو نسخهي موجود ،به گُمشدن
اشعار اشاره شده است .البته مسلم ًا این مقدا ِر باقیمانده ،فقط بخشی از اشعار اوست.
از دیگر آثار طالب ،مثنوي «گوي و چوگان» اوست .صاحب تذکرهالشعرا مینویسد:
«طالب ،مناظرهي «گوي و چوگان» را در شیراز به نام سلطانعبداللّه بن ابراهیمسلطان نظم
کرده و شهزاده ،او را صله و نوازش فرمود» (دولتشاه .)424 :1366،حیدريیساولی آورده
است« :از این منظومهي طالب ،نشانی در میان فهرستها یافت نشد .تنها میتوان گفت،
فیلمِ دستنویسِ شمارهي  1761کتابخانهي عمومی لینگراد (ف )3-223در دانشگاه تهران،
«گوي و چوگانِ» عارفی و یا «گوي و چوگان»ِ قاسمی گنابادي (982ق) نمیباشد»
(حیدريیساولی :1394،پاورقی  .)223امّا با بررسیهاي بهعملآمده تحقیقاً نسخهي
عکسی  1761کتابخانهي مرکزي دانشگاه تهران (رک .دانشپژوه ،1348 ،ج )223 :3همان
گوي و چوگان یا حالنامهي عارفی هروي است و ارتباطی با «گوي و چوگان» طالب
ندارد .این دستنویسِ لنینگرادِ شوروي (آستانهي شیخصفی) داراي  483بیت 64 ،برگ
است که توسط تهماسب حسینی (کاتب) در سال  931قمري در تبریز ترقیم شده است.
عالوهبر اینکه متن این نسخه ،با «گوي و چوگانِ» منتشرشده از عارفی (رک.گرامی و
مجیدي )275-265 :2012،یکسان است ،در آن ،نام «عارفی» بدین قرار مذکور است:
این حال کـــه شعـــر عارفی راست

نایـــد صفـــتش به هر قلم راست
(عارفی هروي ،دستنویس  :1761برگ )62

بنابراین ،تاکنون هیچ نسخهي خطی از «گوي و چوگان»ِ طالب جاجرمی شناسایی
نشده است.
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 .3دربارهی دستنویسها
 .1 .3دستنویسِ نخست
دستنویسِ نخستِ دیوان غزلیات طالب جاجرمی ،به شمارهي  7996که در کتابخانهي
آیتاللّه مرعشی نجفی(ره) در شهر قم نگهداري میشود ،دستنوشتهاي است ناقص که
عالوهبر اینکه برگهایی از آغاز ،میانه و انجام افتاده است ،گاهی پاشیدگی جوهر و در
جایی رنگپریدگیِ مرکّب باعث ناخواناییِ ابیات شده است .این دستنویس در این جستار،
به اختصار« ،می» نامیده میشود.
این دستنویسِ  72برگی ( 144صفحه) که در هر صفحه 17 ،سطر دارد ،با جدولکشی
و خطِ خوشِ نستعلیق 331 ،غزل یا  1783بیت را در خود جاي داده است .از میان این
تعداد غزل 317 ،غزل کامل و  14غزل ،ناقص است .غزلهاي ناقص و ابیات برجايمانده
از آن ،در این دستنوشته به قرار ذیل است:
غزل ( 24یک بیت ،)6غزل ( 29یک بیت) ،غزل ( 30دوبیت) ،غزل ( 39فقط بیت
مطلع) ،غزل ( 63فقط بیت مطلع) ،غزل ( 88چهار بیت) ،غزل ( 119یک بیت پایانی)،
غزل ( 133سه بیت) ،غزل ( 218دو بیت) ،غزل ( 245یک بیت مطلع) ،غزل ( 285یازده
بیت) ،غزل ( 286چهار بیت) ،غزل ( 295چهار بیت) ،غزل ( 296سه بیت).
این نسخهي خطی ،افتادگیهاي متعددي دارد؛ ازجمله ،برگهاي نخستین ،برگهاي
پراکندهاي از میانه و در پایان از نیمهي ردیف «میم» افتاده و مفقود شده است .افتادگیهاي
میانی این نسخهي خطی در بین برگهاي زیر است:
/6ب و /7الف (برگهاي متعددي شامل ادامهي حرف «الف» ،همهي غزلهاي ردیف
«ب» یا «پ» و احتما ًال ابتداي «ت» افتاده است)؛ /7ب و /8الف؛ /9ب و /10الف؛ /14ب
و /15الف؛ /19ب و /20الف؛ /20ب و  /21الف؛ /26ب و /27الف؛ /29ب و /30الف؛
/48ب و /49الف؛ /54ب و /55الف؛ /63ب و /64الف؛ /65ب و /66الف.
اگر تعداد برگهايِ افتاده و مفقودشده (که کم هم نیستند) ،به  331غزل کنونی اضافه
کنیم ،میتوان گفت که بیش از  500غزل در این دیوان وجود داشته است .به احتمال
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فراوان ،این دستنویس قبل از سال  838هجري قمري نگارش شده است؛ زیرا در آن پس
از نام ابراهیمسلطان (وفات  838ق) دعايِ «خُلّد مُلکُه» (ابتداي غزل  )205آمده و این
امر ،نشاندهندهي آن است که این نسخه ،پیش از سال وفات ابراهیم ،یعنی  838ق نوشته
شده است .نظم حروف قافیه در حرف آخر بیت رعایت گردیده و حروف بعد ،نادیده
گرفته شده است؛ براي مثال« ،اوست» در این دستنویس پیش از «دیگرست» آمده است.
در برگِ نخست ،ذکر حال کوتاهی از طالب به نقل از منابعی چون تذکرهي دولتشاه،
مجالسالنفایس ،عرفات ،ریاضالعارفین آمده است .این نسخهي نفیس ،پیش از این ،در
کتابخانهي فردي به نام عبدالحسین بیات قرارداشته و خط و یادداشت وي به سال 1332
هجري شمسی بر آن دیده میشود .در برگِ دوم از دستنویسِ کتابخانهي مرعشی،
یادداشتی از ایشان بدین شکل دیده میشود« :این نسخه از دیوانِ طالبِ جاجرمی که به
حکایتِ اسلوبِ خط و بعضی از سرغزلها که به عبارتِ زید توفیقه و امثا ِل آن مزیّن
است ،در زمانِ حیاتِ خودِ شاعر نوشته شده ،ولی افسوس که ناقص است و با این
وصف ،به مبلغِ چهل تومان خریده شد ،شهریور 1332؛ عبدالحسینِ بیات».
«نکتهي قابلتوجه شادروان بیات ،در این چند جمله ،اشاره به عباراتی در شماري از
سرغزلهاست که همزمانیِ کتابتِ دستنویس با حیات شاعر را اثبات میکنند» (حیدري
یساولی .)213 :1394 ،این جملههاي دعایی ،بدین شیوه است« :وله زید طربه» (برگ
/4ب)؛ «وله زید توفیقه» (برگهاي/4الف و /16الف)؛ «وله زید عشرته» (برگهاي /4الف
و /46الف)؛ «وله زید تحقیقه» (برگ /16الف)؛ «وله زید دقته» (برگ /49ب)؛ «وله زید
طربه» (برگ /4ب)؛ «وله زید عیشه» (برگ /46الف)؛ اما در حاشیهي سمت راست برگ
 69دستنویس مرعشی ،متنی ظاهراً به قلم کاتب(؟) به قرار زیر درج شده است« :در تاریخ
آخر ماه ربیع ثانی سنه ( 1200؟) کاتب الحروف صاحب علی ...ساوجی ،مثال عزیز...
قبادي» .این متن در حاشیهي کاغذ و میانهي دو مصراع زیر قرارگرفته:
دال مجنونصفت خود را خالص از قید عالم کن

ره صحرايِ محنت گیر و رو در وادي غم کن

64

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پياپی)44

ازآنجاکه بیت باال از آنِ شاعري به نام «حیدر کلیچه»( 7وفات  958ق) در قرن دهم
است ،اگر آن را صحیح و غیرالحاقی بپنداریم ،این نسخه ،باید پس از نیمهي سدهي دهم
کتابت شده باشد .این دستنویس با دو غزل زیر آغاز و پایان مییابد:
مطلعِ نخستین غزل که مصراع اول آن مخدوش است ،بدین قرار است:
 ........................................را

بشکن به حُسن ،کوکبهي آفتاب را

و مطلع آخرین غزل این دستنویس چنین است:
اي آنکه به غیر از تو کسی یار ندارم

جز داغِ غمت بر د ِل افگار نــدارم

 .2 .3دستنویس دوم
دستنویس دوم ،نسخهاي است که به شمارهي  4326و میکروفیلمِ  142در کتابخانهي
موزهي ملی ایران با عنوانِ نادرستِ «دیوانِ طالب آملی قرن یازدهم» در  66برگ موجود
است .این دستنویس در این جستار به اختصار «مه» نامیده میشود.
س مرعشی که مجموعهي غزلیات طالب جاجرمی است ،دیوان
این نسخه ،خالف دستنوی ِ
اشعار یا کلیات وي محسوب میشود که در آن 231 ،غزل 111 ،رباعی 8 ،قطعه 4 ،مسمّط،
 3ترکیببند و  2ترجیعبند برجاي مانده است .از میان  231غزل این دستنوشته 85 ،غزل با
غزلهاي برجايمانده در نسخهي مرعشی ،مشترک (همه یا بخشی از ابیات) و  146غزل،
غیرتکراري است که یا در نسخهي مرعشی وجود نداشته ،یا در برگهاي افتادهي آن
دستنویس بوده که به دست ما نرسیده است .در این نسخهي خطی ،تقریباً تمامی حروف
قافیه (برخالف نسخهي مرعشی) برجاي مانده است.
این دستنویس ،مانند نسخهي مرعشی افتادگیهایی دارد؛ ازجمله ،برگ یا برگهایی
از ابتدا ،انتها و برگهاي پراکندهاي از وسط .افتادگیهاي میانی این دستنویس ،مابین
برگهاي زیر است:
/3ب و /4الف؛ /4ب و /5الف؛ /5ب و /6الف؛ /6ب و /7الف؛ /9ب و /10الف؛ /10ب
و  /11الف؛ /11ب و /12الف؛ /12ب و /13الف؛ /15ب و /16الف؛ /16ب و /17الف؛
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/20ب و /21الف؛ /21ب و /22الف؛ /22ب و /23الف؛ /25ب و /26الف؛ /28ب و
/29الف؛ /30ب و /31الف؛/31ب و /32الف؛ /34ب و /35الف؛ /37ب و /38الف؛ /45ب
و /46الف؛ /48ب و /49الف؛ /49ب و /50الف؛ /50ب و /51الف؛ /52ب و /53الف؛
/53ب و /54الف؛ /56ب و /57الف؛ /58ب و /59الف؛ /64ب و /65الف؛ /65ب و
/66الف.
اشعار ناقص و ابیات برجايمانده از آن ،در این دستنوشته به قرار ذیل است :غزل
( 20یک بیت 8مقطع)؛ غزل  4( 24بیت)؛ غزل  2( 25بیت آخر)؛ غزل  4( 29بیت
نخست)؛ غزل ( 30یک بیت مقطع)؛ غزل  4( 44بیت آخر)؛ غزل ( 49یک بیت مطلع)؛
غزل  4( 50بیت آخر)؛ غزل  4( 54بیت نخست)؛ غزل ( 55یک بیت مقطع)؛ غزل 60
(یک بیت مطلع)؛ بعد از این غزل ،مسمّط تضمینشدهي مربعی است که  8بند 30
مصراعی آن مذکور و براساس غزل تضمینشدهي حافظ 3 ،910بند نخست آن موجود
نیست؛ غزل  3( 61بیت آخر)؛ غزل ( 71دو بیت نخست)؛ غزل ( 72یک بیت مقطع)؛
پس از غزل  89ترکیببندي ذکر شده است (دو بیت آخر)؛ پس از این ،ترکیببندي «در
مرثیهي امیرمحمّدبن سیدشریف» آمده که  4بند و  26بیت دارد ،اما پایانش به دلیل افتادگی
برگ ،ناقص است؛ بعد از این دو ترکیببند ،ترکیببند دیگري نوشته شده که  4بند از
آن باقی مانده؛ شامل  32بیت که از بند  9بیتی آخر ،فقط دو بیت آن موجود است؛ غزل
 3( 90بیت آخر)؛ غزل  2( 104بیت نخست)؛ غزل  2( 119بیت نخست)؛ غزل 129
(بیت مطلع)؛ غزل  3( 130بیت آخر)؛ غزل  7( 135بیت آخر)؛ غزل  2( 146بیت
نخست)؛ غزل  3( 147بیت آخر)؛ بعد از غزل  160این دستنویس ،مسمّطی  3بندي با
 12بیت است که بند آخر آن ناقص است و بندهاي بعدي نیز معدوم شده است؛ غزل
 3( 161بیت آخر)؛ غزل  4( 216بیت نخست)؛ غزل  4( 217بیت نخست)؛ غزل 222
( 3بیت آخر)؛ غزل  8( 226بیت)؛ پس از غزل  ،226ترجیعبندي است  5بندي که در
همهي بندها  9بیت قرار دارد؛ جز بند نخست که ناقص است و  4بیت آن برجاي مانده
است؛ بعد از این نیز ،ترجیعبند دیگري است که دو بند  17بیتی آن موجود است و مابقی
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از میان رفته است؛ غزل  4( 231بیت نخست)؛ بعد از غزل  231که آخرین غزل موجود
این دستنویس است ،قطعهاي  4بیتی وجود دارد و سپس رباعیها ( 112رباعی) آغاز
میگردد .رباعیهاي ناقص این نسخهي خطی بدین قرار است:
رباعی ( 27بیت دوم)؛ رباعی ( 41بیت نخست)؛ رباعی ( 45بیت نخست)؛ رباعی 46
(بیت دوم)؛ رباعی ( 103بیت دوم)؛ به دنبال این  112رباعی 7 ،قطعه آمده که در پایانش،
هیچ نام و یادي از کاتب ،یا جملهاي دال بر اتمام این دستنویس وجود ندارد.
دستنویسِ موزه با غزل:
کسی که از رخِ تو خواسته تجلّی را

وداع کرده چو من ،کار و بار دنیی را

آغاز و با قطعهاي به پایان میرسد که مطلع آن چنین است:
مـــرا مفلـــسی گفـت کاي خردهدان

بتــــان نــــاز بــــا مفلسان میکنند

 .3 .3دستنویس سوم
دستنویس سوم ،منتخب اشعار طالبِ جاجرمی است که در مجموعهاشعاري از شعراي
فارسی ،یعنی نسخهي شمارهي  3732کتابخانهي ایالتی برلین موجود است .در این
دستنویسِ بینام که در سال  892قمري کتابت شده است ،شش برگ یا  12صفحه (از
برگ  324تا  )329به اشعار طالب اختصاص یافته است .این اشعار شامل  21غزل یا 114
بیت است که  16غزل این مجموعه در دو نسخهي پیشین موجود نبوده یا ساقط شده
است و از  5غزل مشترک ،دو غزل با نسخهي موزهي ملی ایران و دو غزل با نسخهي
مرعشی مشترک است و یک غزل نیز در سه نسخه وجود دارد .در صفحهي پایانی این
نسخهي خطی آمده است« :تمّ المجموعه المیمونه فی خامس  92و ثمان مائه .غریق
رحمتِ یزدان کسی باد /که کاتب را به الحمدي کند یاد» (بن :برگ.)329
نخستین غزل طالب در این مجموعه با مطلع زیر آغاز میشود:
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اي بـــه چشــمِ تـــو عالمی بینا

بـــه زبـــان تو عقل و جان گویا

[

(همان :برگ )324
و با غزلی به پایان میرسد که بیت آغازینش چنین است:
اي زهرهجبیـــن که همچو ماهی

بگرفتـــه ز مـــاه تـــا به ماهی
(همان :برگ )329

 .4شيراز در شعر جاجرمی
درست است که اصل و گوهر طالب از جاجرم خراسان است ،امّا اقامت سیسالهي آخرِ
عمرِ وي در شیراز ،باعث شده که برخی محقّقان او را شیرازي بنامند .صاحب الذریعه او
را بسطامی شیرازي مینامد (رک .تهرانی)638 :1389،؛ شهري که به گفتهي خودش:
دل دیوانـــهي طالـــب ز شیراز

نمیآیـــد بـــه تنگ ،اللّهاکبر
(می :برگ /61الف)

همین باعث میگردد که نسبت و پسوند «شیرازي» به وي دهند؛ تا جایی که مانند تالی
خود ،حافظ ،کمتر عزم سفر میکند:
خوشتر از کشور شیراز چو در عالم نیست

اي سهی سرو نکو عزم کجا خواهی کرد

(همان :برگ /38ب)
و حتی با وجود نوعروسِ سرزمین فارس از عزیمت به تبریز نیز اظهار پشیمانی میکند:
چون نوعروس روي زمین است ملک فارس

طالـــب چـــرا عزیمـــت تبریـــز میکند

(همان :برگ/50الف)
در دیوان غزلیات طالب ،ابیاتی که توصیف و ستایش شیراز در آن باشد ،کم نیست؛
ازجمله ،غزلی با مطلع زیر که به تمامی در وصف «خال رخِ هفت کشور» است:
خــرد گردیـــد گرد هفتکشور

ندیــــد از کشــور شیراز خوشتر
(همان :برگ /61الف)
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 .5ممدوحان طالب
 .1 .5ابراهيمسلطان
«ابوالفتح معزالدّین یا مغیثالدّین(838–796ق) ،شاهزادهي دانشدوست ،باذوق و هنرمند
تیموري و دومین پسر شاهرخ ،فرزند امیرتیمور گورکان .وي در  28شوال  796ق به
هنگامی که تیمور هنوز زنده بود ،دیده به جهان گشود ...ابراهیمسلطان همچنان در کارهاي
حکومت صاحب مشاغلی بود تا در سال  817ق از سوي پدر ،فرمانرواي فارس و توابع
آن گردید و راهی آن ایالت شد .او تا پایان عمر بیشتر اوقات را در آنجا به سر آورد و در
آنجا درگذشت .اندکی پس از آغاز حکومت او بر فارس ،میرزا بایقرا ،امیرزادهي تیموري
که بر همدان و نهاوند و بروجرد حکومت میکرد ،بر او شورید .در ربیعاالول  818ق
پس از جنگی که میان آن دو ،روي داد ،ابراهیمسلطان شکست خورد و شیراز به تصرف
میرزا بایقرا درآمد .ابراهیمسلطان ناگزیر به ابرقو عقب نشست .شاهرخ پس از آگاهی از
وقوع این حوادث ،نخست جاللالدّین فیروزشاه را به یاري فرزند فرستاد و سپس خود
با لشکریانش راه فارس در پیش گرفت .بایقرا که آمدن شاهرخ را گمان نداشت ،بیمناک
شد و پوزش خواست ...ابراهیمسلطان در  838ق به بیماري سختی گرفتار شد که معالجهي
پزشکان در بهبود او ثمري نداد و سرانجام در  4شوال همان سال در شیراز درگذشت...
ابراهیمسلطان خوشنویسی برجسته بود و بهویژه خط ثلث را زیبا مینوشت .قرآن نفیسی
هم به خط او موجود است که سابق ًا در بناي دروازهقرآن شیراز قرارداشته و اکنون در موزهي
پارس شیراز نگهداري میشود» (آلداوود.)513-512 :1367،
واله اصفهانی در کتاب خلدبرین از ابراهیم به نیکی یاد کرده و مینویسد« :مدت
بیستسال بر تخت سلطنت فارس جهاندارى نافذ فرمان بود .آستان جاللش مرجع ارباب
دانش و کمال و مجلسیان محفل خلدآیینش ،پیوسته مسندآرایان انجمن فضل و افضال.
در عهد سلطنت آن شاهزادهي سرافراز ،دارالعلم شیراز ،مصر جامع دانشمندان و هنروران
جهان گردید و بناهاى خیر از مساجد و مدارس به تخصیص مدرسهي موسومه به دارالصفا
از آن شاهزادهي عالىشان به ذروهي آسمان رسید» (واله اصفهانی.)523-522 :1379،

پژوهشی در دستنوشتهای دیوان طالب جاجرمی/محمدمهدی خالقزادهـــــــــــــــــــ 69

نخستین ممدوح طالب همین «ابراهیمسلطان» فرمانرواي فارس است که از این
فرمانروا ،در غزلهاي طالب به نیکی یاد شده و مانند این مصراع که «بیا ساقی که دورِ
شاه ابراهیمسلطان است» در اشعارِ او کم نیست .وي در غزلی با عنوان «و له فی شأن
سلطانابراهیم خُلّد مُلکُه» این حاکم فارس را ستوده است؛ مطلع آن غزل چنین است:
یارب این شهزاده را هرگز غمی بر دل مباد

پیش راي روشن او در جهـــان مشکل مباد

(می :برگ /46الف)
گویا شاعر خاطري خوش در ایّام این حاکم داشته است؛ چنانکه میگوید در روزگار
او «کسی را خاطر غمگین نباشد» و میافزاید که حتی کروبیان نیز وي را ستایش میکنند:
دوش روحم رفت و سیر عالم ارواح کرد

از مالیک مدح ابراهیمسلطان میشنید
(همان :برگ /53ب)

در میان اشعار طالب ،بیش از  8بار ،بهصورت مستقیم و بارها بهگونهاي غیرمستقیم،
با عناوین و القابی همچون «سلطان حُسن»« ،جهانگیر»« ،مظفّر»« ،سلطانِ خردمندِ جوان»
و «سلیمانجاهِ یوسفحُسنِ عیسیدم» از شاهابراهیم یاد شده است:
صد منّت از خداي که آن پادشاهِ حُسن

امروز بــر تمامـــتِ خوبــان مظفّر است
(همان :برگ /7الف)

گاهی طالبِ جاجرمی ،دچار «افالس» و «بیسیمی» میشود که به «احسانِ حاتمگونه-
»ي ابراهیم ،نیاز مبرم پیدا میکند و غزل زیر را در ستایش وي میسراید:
شهرِ شیراز است و هنگامِ نشاط و روزِ عیـــد

هرکه بیسیم است چون من غصّهها خواهد کشید

آهم از اِفالس دوش از عرش و کرسی برگذشت

گــر رســـد تا سـدره امشب منتها خواهد کشید

(همان :برگ /52ب)
«در سال  823چون شاهرخ ،فراغتی یافت سپاه عظیمی فراهم آورد و عازم تسخیر
آذربایجان گردید .به میرزاابراهیم فرمان داد که به اردوي او پیوسته و در این لشکرکشی
شرکت جوید .به موجب آن حکم ،میرزا ابراهیم با سپاهیان فارس از شیراز حرکت نمود
و به پدر پیوست و در جنگ با ترکمانان مشارکت جست ...و به هنگام مراجعت به هرات
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به میرزاا براهیم نیز اجازه داد که به شیراز بازگردد .در شیراز هم امرا به رسم تهنیتگویی
به نزد او شتافتند؛ اما حکام خوزستان از آن امر که به منزلهي ابراز انقیاد بود ،سرباز زدند.
میرزاابراهیم تنبیه آن حکام را وجههي همت خود قرارداده به خوزستان لشکر کشید و آن
متمردان را به قبول فرمانبرداري ناگزیر ساخت و خبر موفقیت را به اطالع پدر خود
رسانید» (خوبنظر .)629 :1380،طالب در غزلی ،شادمانی خویش را از دیدار دوبارهي
ابراهیم ،آن صنمِ دلسِتان که در سا ِل  825ق ،براي سرکوبِ شورش به سرزمین خوزستان
و تازیان رفته بود ،اعالم میکند؛ مطلع آن غزل چنین است:
شکـــر خـــدا که آن صنمِ دلسِتان رسید

سلطـــانِ حُســـن از طرف تازیان رسید
(می :برگ /32الف)

در اشعار طالب ،دو بار از نام اسماعیل نیز یاد شده است؛ اما بهنظرمیآید ،هر دو کلمه
ابراهیم بوده که توسط ناسخ اسماعیل نوشته شده؛ چراکه در بیت:
خسروِ آفاق اسماعیلسلطان از شکار

باز آمد با نشاط و شهر شد همچون بهشت
(همان :برگ /21ب)

نام اسماعیل آمده ولی در بیت بعد او را ابراهیم ادهم خوانده است:
دولتش پاینده باد از آنکه در بُستان مُلک

همچو ابراهیم ادهم تخم عدل و داد کشت
(همان :برگ /21ب)

که تقارن و همسانی سلطانابراهیم ،با ابراهیم ادهم منطقیتر بهنظرمیآید تا اسماعیل.
در غزل دیگري نیز نام اسماعیل آمده است که در متن سرغزل ،نام «سلطانابراهیم»
ذکر شده؛ بهنظرمیرسد ،در این غزل تحریفی صورت گرفته است و باید همهي
«اسماعیل»ها« ،ابراهیم» باشند .آن غزل چنین است:
یارب این شهزاده را هرگز غمی بر دل مباد

پیـشِ رايِ روشن او ،در جهان مشکل مباد

 ...یا الهالعالمین تــا باشد این چرخِ فلک

شـاه اسماعیــلِ سلطان را غمی بر دل مباد
(همان :برگ /46الف)
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 .2 .5عبداللّه پسر ابراهيمسلطان
دومین ممدوحِ شاعر در شیراز ،شاهزادهعبداللّه ،پسر ابراهیمسلطان ،پسر شاهرخ است که
در سال  836زاده شده است .صاحب تاریخ حبیبالسیر مینویسد« :و در این سال در
دارالملک شیراز میرزاابراهیمسلطان را پسرى دولتمند متولد شد و به میرزاعبداللّه موسوم
گشت» (خواندمیر .)622 :1380،او در سال  854هجري وفات یافته و طالب ،مناظرهي
«گوي و چوگان» را در شیراز به نام او نظم کرده و شهزاده او را صله و نوازش فرموده
است (رک .دولتشاه.)424 :1366 ،
دولتشاه سمرقندي دربارهي این شاهزاده گوید« :امّا شاهزاده عبداللّهبن ابراهیمسلطان
بن شاهرخسلطان گورکان ،پادشاهزادهي کریمطبع و زیبامنظر و خوشخلق بوده و بعد از
وفات پدر ،در مملکت شیراز و فارس به حکومت نشست و بعد از واقعهي شاهرخ،
بهادرسلطانمحمد بایسنغر او را از فارس اخراج نمود و التجا به عمّ خود الغبیگ گورکان
آورد و پادشاه ،الغ بیگ او را تربیت کلّی فرمود و دختر خود را بدو داد و او را همراه به
سمرقند برد ...و به مددکاري ابوالخیرخان در شهور سنهي  854ق در نواحی سمرقند بدو
مصاف داد و سلطانعبداللّه به دست سلطانسعید به درجهي شهادت رسید» (همان.)426:
«صاحب حبیبالسیر همچون سایر مورخین او را ستوده و دربارهاش چنین مینویسد:
این شاهزاده به مکارماالخالق متّصف بود و در تربیت اهل فضل و هنر و رعایت هنرمندان
و دانشوران از سالطین صاحبقران امتیاز داشت و تألیف کتاب ظفرنامه به سبب التفات
او صورت گرفت»(خوبنظر .)631 :1380،طالب دو بار از عبداللّه یاد کرده و وي را
«سلطانِ سالطین» نامیده است:
شــاه ابراهیــــمسلطان ،تاجبخشِ روزگار

عمـــر و شاهی داد با فرزندِ دلبند آشکار

شاهعبداللّه ،سلطانِ سالطیـن ،آنکه هست

بوالمظـــفّر خســـروِ عالم گزینِ روزگار
(مه :برگ /21ب)

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

زینهار از من بپرسی خواجهعبداهلل را
(می :برگ /4الف)

 .3 .5خليلسلطان تيموری
خلیلسلطان (تولد 786ق ،وفات 814ق) ،فرزند میرانشاه ،فرزند تیمور و از سالطین
تیموري است« .از آغاز جوانی در بعضی از لشکرکشیهاي جدش ،تیمور شرکت جُست
و مورد توجه قرار گرفت .تیمور پس از فتوحات گرجستان ،وقتی به ییالق قراباغ رسید
( 806ق) ،حکومت نواحی بیلقان ،ارّان ،ارمنستان و گرجستان را به خلیلسلطان واگذار
کرد ...اما خود او همچنان مدعی سلطنت بود و توانست امیر ارغنونشاه ،محافظ سمرقند
را قانع کند که مخالفان ،ازجمله شاهملک ،از امراي بزرگ تیمور را به شهر راه ندهند.
بهاینترتیب ،خلیل سلطان با استفاده از امتیاز نزدیکی به پایتخت و سرعت عمل ،قدرت
را در سمرقند به دست گرفت» (صبوري.)627 -625 :1367،
صاحب ظفرنامه دربارهي وي مینویسد« :برحسب اختیار موالنا بدرالدین منجم در
روز چهارشنبه ،شانزدهم رمضان سنهي سبع و ثمانمائه ،امیرزاده ،خلیلسلطان ،به
دارالسلطنهي سمرقند درآمد و ارگ عالی را با گنج عالم در حیز تصرّف درآورد و
شاهزادگان و امرا و ارکان دولت ،زانو زده زبان تهنیت به دعا و ثناي او گشادند ...و او
در آن وقت ،نهساله بود .اسم او را بالرسم ،بر صدر مناشیر و احکام ثبت میکردند و
امیرزاده ،خلیلسلطان به استقالل ،متصدي امر سلطنت و ضبط مملکت گشت» (یزدي،
 .)505 :1336اما شاهزادگان تیموري ،حکومت او را جز بر ماوراءالنهر ،به رسمیّت
نشناختند« .در پایان عمر ،خلیلسلطان دو سال و نیم به نیابت از شاهرخ ،بر ري حکومت
کرد و سرانجام ،در شب چهارشنبه  16رجب  814ق ،پس از چندروز بیماري درگذشت؛
درحالیکه  28سال بیشتر نداشت .پس از مرگ او ،همسرش شادملک نیز خودکشی کرد
و هر دو در یک گور دفن شدند» (صبوري.)627 :1367 ،
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بهنظرمیرسد ،طالب پیش از سفر به شیراز ،در خراسان ،امرا ،شاهزادگان و وزراي
تیموري ،ازجمله خلیلسلطان را مدح کرده است:
اي به خوبی برده رویت ،رونقِ خوبان ،خلیل

وي گرفته چشمِ مستت ،مُلک جسموجان ،خلیل

(می :برگ /70ب)
 .4 .5سلطانویس
سلطانویسخان ،پسر شیرعلىخان و پدر یونسخان است« .بعد از وفات پدر ،چون به
حد تمیز رسید ،در جوارِ عمّ که شیرمحمدخان باشد ،بود .آن بودن ،او را گران آمد .از
وى مفارقت نمود و به رسم قزاقى بر اطراف برآمد ...چون نوبت خانى به ویسخان
رسید ،خانى بود بغایت مسلماننهاد و به والیت منصوب و به همت و شجاعت در آن
دودمان ،ممتاز ...ایشان مرید موالنامحمد کاشانىاند ،موالنامحمد ،مرید حضرت خواجه
حسن عطار ،عطّراللّه تربته و خواجه ،مرید حضرت قطب مسند ارشاد ،خواجهبهاءالدین
نقشبند ،قدّسسرّه ،با وجود پادشاهیت سلطانویسخان ،عمر شریف را بدین نوع
گذرانیده» (دوغالت .)95 :1383 ،طالب در اشعارش ،خود را «طالبِ سلطانویس» میداند
و میسراید:
دلم امروز ز جان طالب سلطانویس است

گرچه او عار همیدارد از این طالبِ خویش
(مه :برگ /35ب)

 .5 .5یونسخان
یکی از ممدوحانی که نامش در دیوان طالب آمده است ،یونسخان ،پسر ویسخان ابن
شیرعلى اوغالن ابنمحمد خان ابنخضر خواجهخان است« .تاریخ والدت او اگرچه
استماع نیفتاده است ،اما از تاریخ وفات و ایام حیات او مستفاد مىشود که والدت او در
سنهي تسع و عشر و ثمانمائه بوده باشد؛ واللّه اعلم» (دوغالت .)112 :1383،پدرش
ویس ،خانزادهي مغولی (828-892ق) ،از سال  832ق با شاهرخ به سر میبرد« .پس از
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مرگ ویسخان ،بین دو فرزند او« ،یونسخان» و «ایسن بوقا» ثانی ،بر سر جانشینی پدر،
جنگ درگرفت .در جنگ طرفین ،پیروزي نصیب «ایسن بوقا» شد و یونس به سمرقند
فرار کرد و به الغبیگ متوسل شد .یونس که کودکی  13ساله بود ،به پیش شاهرخ فرستاده
شد و او نیز او را به غرب فرستاد و بیش از یکسال در خدمت جهانشاه بود تا اینکه به
شیراز فرستاده شد .ایسن بوقا با آنکه از لحاظ سنی کوچکتر از برادرش ،یونسخان
بود ،فرماندار کل مغولستان گشت» (همان.)103:
بههرروي صاحب تاریخ رشیدي مینویسد« :چون پدرش ،ویسخان کشته شد ،وى
به خانى نشست .میان او و برادرش ،ایسان بوغاخان و امرا مخالفت شد ...خان از یزد به
طرف فارس و آذربایجان رفته است و مسافرت باسزا کرده و اکثر به کسب روزگار
گذرانیده است ،در شیراز توطن اختیار کرده است»(همان.)114:
طالب ،در غزلیات خود ،یونسخان را «سلطانِ مجمعِ خوبانِ جهان» میداند و در
ستایش وي میگوید:
آنکه بر مجمعِ خوبانِ جهان ،سلطان است

گو همه خلق بدانید که یونسخان است
(می :برگ /22ب)

 .6 .5سلطانحسن خداداد حسينی
خداداد حسینى یکى از امراى خلیلسلطان تیمورى است که بعدها «بر ضد او قیام کرد و
در جنگى که به حوالى سمرقند اتفاق افتاد ،سپاه خلیلسلطان را پراکند و خود خلیلسلطان
را در  811ق در قلعهي سمرقند بازداشت و همهي ماوراءالنهر را به تصرف آورد .شاهرخ
چون از این اخبار آگاه شد ،لشکر از جیحون گذرانید .خداداد ،خلیلسلطانِ محبوس را
برداشت و به جانب سیحون رفت و به مغوالن جغتائى پیوست .خان کاشغر ،موسوم به
محمد ،برادر خود ،شمع جهان را به یارى خداداد فرستاد .شمع جهان چون به خداداد
رسید ،بهتر آن دانست که بر خداداد تازد؛ چه او را صاحب مال فراوان یافت .چون بر او
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تازید ،سرانجام سر او برید و نزد شاهرخ فرستاد» (حاجیخلیفه .)447 :1376،این شاعر
شیرازي در غزلی با عنوان «فی شأن سلطانحسن خداداد» آورده است:
اي پادشــــهِ مملکـــتِ حُسن ،خداداد

من بندهي حُسن تو که آن هست خداداد
(می :برگ /39الف)

 .7 .5شرفالدین علی یزدی
شرفالدین علیبن شمسالدّین علی یزدي (وفات  858ق) ،ملقب به مخدوم و متخلّص
به شرف ،از مشاهیر ،نویسندگان و شعراي نیمهي دوم سدهي هشتم و اوایل قرن نهم
است« .شرفالدّین در جوانی به کسب علوم پرداخت و ظهورش در شاعري مصادف بود
با دوران حکومت و سلطنت شاهیحیی مظفري (795 – 760ق) .وي این پادشاه را ستوده
و چون با تسلّط امیرتیمور بر سراسر ایران بساط دولت آلمظفّر به کلی برچیده شد ،آهنگِ
خدمت دولت تیموري کرد و از مقرّبان و ندماي خاص مغیثالدّین ابوالفتح میرزاابراهیم
سلطان ،فرمانرواي فارس و پسر شاهرخ گشت و چندسالی در شیراز به سر برد و کتاب
ظفرنامه را در سال  828قمري به امر همین شاهزاده ،تألیف کرد .وي سپس به یزد رفته
و در خانقاهی عزلت گزید و به تربیت مریدان خود سرگرم شد» (خزائل.)2754 :1384،
پس از مرگ شاهرخ ،به اجازهي سلطانمحمّد به تفت بازگشت و «در فنّ معمّا مهارتی
داشت .در مشهورترین اثرش ،ظفرنامهي تیموري ( 828ق) ،چاپلوسی را از حدّ گذرانده
و به مدح بیجاي سفّاکی چون امیرتیمور پرداخته است .جز ظفرنامهي تیموري ،دیوانی
و منشآت و چند رساله ،ازجمله حلل مطرّز از او باقی است» (شریفی.)890 :1387،
واله اصفهانی در کتاب خلدبرین او را از بزرگان همزمان سلطانابراهیم میداند و
مینویسد« :ارباب استعداد و اصحاب رشد و رشاد در زمان آن حضرت [سلطانابراهیم] در
مهاد امن و امان آسوده و منشرحالبال روزگار مىگذرانیدند؛ از آن جمله ،گوهرطراز للى
دانشورى و غواص بحر گوهربار عبارتگسترى ،موالنا شرفالدین على یزدى که در جمع
منشیا ِن عبارتنگا ِر بالغتدثار ،باالنشین بزم سخنورى است( »...والهاصفهانی.)522 :1379 ،
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طالب با استفاده از آرایهي توشیح نام «شرفالدّین» را در حروف ابتدایی ابیات گنجانیده
ف دین» میداند ،مطلع آن غزل این است:
است و وي را بیشک «شر ِ
شمعِ رويِ تو که رشکِ مه و پروین باشــد

کُشتــــن و سوختـــنِ عاشقش آیین باشد

 ...اگر از کفر کنی توبه و در دین آیی

هیچ شک نیست که از تو شَرفِ دین باشد

(می :برگ /33الف)
 .8 .5دیگر ممدوحان
طالب جاجرمی در اشعارش ،کسانی مانند «مهتر حاجیبیگ»« ،علیشاه»« ،محمود»،
«حسنشاه» و «محمد» را ستایش کرده است.
 .6مدح پيران و بزرگان
 .1 .6سلطانمحمد روزبهان
ابومحمّدبن ابینصربن روزبهان فسایی شیرازي ،معروف به «شیخ شطّاح» و «شطّاح فارس»،
عارف و دانشمند سدهي ششم و هفتم و سرسلسلهي روزبهانیان .او در سال  522هجري
قمري در خانوادهاي دیلمیاالصل در فسا به دنیا آمد .عقاید و آراي روزبهان بقلی را (در فروع
دین) شافعی شمردهاند؛ اما بهطوريکه از کتاب المُو َشّح برمیآید ،او در حصار مذهب شافعی

نمانده و گاه به رأي مذاهب دیگر عمل میکردهاست (براي اطالع بیشتر رک .تحفهالعرفان
فی ذکر سیداالقطاب روزبهان).
طالب جاجرمی که «نظر از همّت او» یافته است ،ارادت خود را به این پیر اعالم
میدارد و وي را «سلطانالعارفین و العاشقین» مینامد و با القابی چون «مخزنِ اسرارِ خدا»
و «صاحب سخنِ عرصه و مشهورِ جهان» این سرسلسله را میستاید .وي غزلی در مدح
روزبهان دارد .در سرغزل آن آمده است« :فِی مَدحِ سلطانالعارفین و العاشقین سلطان
محمّد روزبـهان (قدّس سره)» .ابیاتی از آن غزل چنین است:
چون مخـزنِ اســـرارِ خدا روزبهان است

هرکس کـه بود طالب او ،روزبه ،آن است
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...چون غیر نمیدید و قدم در رهِ او داشت

خاکِ قدمش سرمهي صاحبنظران است
(می :برگ /19الف)

 .2 .6شيخ ابواسحاق کازرونی
ابواسحاق ابراهیم ،عارف و دانشمند بزرگ قرن چهارم هجري ،متولد  352هجري قمري
در کازرون و شیخِ سلسلهي کازرونیه است .از معروفترین مریدان وي در قرون بعد
میتوان به امینالدین بلیانی (شاعر و عارف قرن هفتم و هشتم) و خواجوي کرمانی (شاعر
قرن هفتم و هشتم) اشاره کرد .طالب ،وي را «سلطانالمشایخ علیاالطالق المرشد السّالک
العارف» خوانده و در غزلی او را ستوده است:
آنکه در مملکتِ صورت و معنی طاق است

مرشدِ خلقِ جهان ،شـیخ ابواسحاق است
(می :برگ /19الف)

 .3 .6محمدبن سيدشریف جرجانی
علیبن محمّدبن علی ،مشهور به میرسیدشریف جرجانی (شعبان  740ـ ربیعالثانی ،)816
متکلّم ،منطقدان و ادیب بزرگ ایرانی است که بر کشاف زمخشري نیز حاشیه نوشته
است .طالب ،در غزلی با عنوان «در مرثیهي امیر محمّدبن سیدشریف» چنین سروده است:
اي دل چــو آن خزاینِ علم و عطا نماند

امـــروز در مــدارسِ عالم ،صفا نماند

کشّافِ کشف و شارحِ مشکاتِ مشکالت

مفتـــاحِ هر فتــوح و جهانِ حیا نماند
(مه :برگ /21الف)

 .7مذهب طالب
چنانکه خواهد آمد ،طالب بیشک شیعی است .دربارهي وضعیت مذهب شیعه در فارس
باید گفت« :در سدهي هشتم سلطانمحمّد الجایتو (درگذشتهي  716ق) با راهنمایی
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جمالالدّین مطهّر حلّی به مذهب شیعه گرویده و خدابنده نامیده شد و خطبه و سکّه به
اسامی امامان و ائمّه زد؛ بههمینجهت براي شیعیان ،فضاي مساعدي پیدا شده ...در شهر
شیراز نیز به مناسبت وجود آرامگاه احمدبنموسی شاهچراغ(ع) و وجود بقعههاي دیگري
از بستگان ائمه ،گروه قابل توجهی از شیعیان در شیراز ساکن بودند ...قاضی نوراللّه
شوشتري در مجالسالمؤمنین مینویسد« :نهال فطرت اصلی اهل شیراز همیشه از نسیم
محبّت و والي اهل بیت در اهتزاز بوده از جمله اهالی آنجا سادات رفیعالدّرجات،
خصوصاً سادات اینجو به قِدَم تشیّع مشهورند» (غیاثشیرازي :1390،پنجاه و هشت) .در
آثار باقیمانده از طالب جاجرمی ،نمونههایی از گرایش مذهبی وي به تشیّع دیده میشود
که میتوان به یقین وي را شیعی نامید؛ براي نمونه بیتی دارد که ارادت خود را به حیدر
کرّار نشان میدهد؛ پیامبر اکرم(ص) را تارِ دین و امام علی(ع) را پودِ آن میداند:
تار و پودي نیست دنیا را از آن خویشتـن

پودش از حیــدر بود وز احمد مختـار تار
(می :برگ /59ب)

در بیتی دیگر خود را حسینیمذهب میخواند که در عراق عجم مخالفان زیادي دارد:
فاش میگویم به کوري مخالف در عراق

کز طریق راستی طالب حسینی مذهب است
(مه :برگ /10ب)

طالب برخالف بسیاري در آن عهد ،بیمی ندارد که خود را «حسینی» بنامد:
نتوان نهفت قصّه که طالب حسینی است

گـو از حســـد مخالفِ ناراست ،میگداز
(همان :برگ /32ب)

و ابیاتی دیگر که شاهد این مدعاست (همان :برگ /43ب).
 .8نتيجهگيری
محمد طالب جاجرمی ،شاعري شیرازي و کمتر شناختهشده در قرن نهم هجري است که
ابعاد ادبی ،تاریخی و اجتماعی شعر وي در دستنوشتههایش درخور تأمل است .در
نسخهي دیوان غزلیات طالب مربوط به کتابخانهي آیتاهلل مرعشینجفی قم به شمارهي
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 7996با وجود نواقص 331 ،غزل یا  1783بیت برجاي مانده و در دستنوشتهي موزهي
ملی ایران به شمارهي  4326و میکروفیلمِ  142نیز  231غزل 111 ،رباعی 8 ،قطعه4 ،
مسمّط 3 ،ترکیببند و  2ترجیعبند باقی مانده است و در دستنوشتهي سوم 21 ،غزل یا
 114بیت وجود دارد که  16غزل این مجموعه در دو نسخهي پیشین موجود نبوده یا
ساقط شده است و از  5غزل مشترک 2 ،غزل با نسخهي موزهي ملّی ایران 2 ،غزل با
نسخهي مرعشی و  1غزل در سه نسخهي موجود مشترک است که با وجود غزلهاي
مشترک 483 ،غزل کامل و ناقص امروزه براي ما برجاي مانده است.
آتشکدهي آذر میگوید ،شعري از طالب بر جاي نمانده است؛ علت این مسئله ،شاید،
گُمشدن دیوانی باشد که طالب در هر دو دستنویس به آن اشاره کرده است .بههرحال،
طالب پس از آن ،یا اشعاري جدید سروده یا برخی از اشعار کهن را که در خاطر داشته،
بازنویسی کرده است؛ البته مسلماً این مقدارِ باقیمانده ،فقط بخشی از اشعار اوست.
شیخمحمد طالب که  30سال از عمر خویش را در شیراز سپري کرده است ،ابراهیم
سلطان بن شاهرخ ،عبداللّه پسر ابراهیمسلطان ،خلیلسلطان تیموري ،یونسخان ،سلطانویس،
جهانگیر ،سلطانحسن خداداد ،مهتر حاجیبیگ ،علیشاه ،حسنشاه و محمود را مدح نموده
و در دستنوشتههاي او ارادت قلبیاش به سلطانمحمد روزبهان ،محمدبن سیدشریف
ال مشهود است .براساس اشعار
جرجانی ،شرفالدین علی یزدي ،شیخ ابواسحاق کازرونی کام ً
برجايمانده از وي میتوان گفت طالب ،شیعیمذهب و محدث نیز بوده است.
یادداشتها
 .1جاجرم شهري است (از توابع بسطام) ،در خراسانِ شمالیِ امروز و جنوب غرب بجنورد که
گویا معرّبِ «جاگرم» بوده است و به آن «ارغیان» نیز گفتهاند.
 .2فخرالدین حمزهبنعلی ملک اسفراینی ،مشهور به آذري طوسی شاعر و عارف شیعی (-784
 866ق).
 .3این غزل در دستنوشتههاي موجود ،یافت نشد.
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 .4چون نوعروسِ رويِ زمین است مُلک فارس

ت تبـریز میکنــد؟ (می:
طالب چـرا عزیم ِ

برگ /49ب)
 .5خرد گردید گردِ هفتکشور

ندید از کشور شیراز خوشتر (همان :برگ /60ب)

 .6این اعداد ،تعداد ابیات برجايمانده در دستنویس مذکور است.
 .7این شعر ،از شاعري به نامِ «حیدر کلیچه» (وفات  958ق) است« .از هرات است .اول به
کلیچهپزي اوقات میگذرانید ،بعد از آن میل شاعري کرد و شعر بسیار گفته ،چون عامی است،
اکثر سخنها نمیفهمد ...اشعار او قریب به دههزار میرسد ،از قصیده و غزل و غیره» (ساممیرزا،
)170 :1389
 .8این اعداد تعداد ابیات برجايمانده در دستنویس مذکور است.
 .9مطلع غزل حافظ چنین است« :باغ مـرا چه حاجت سـرو و صنوبر است /شمشاد خانهپرور
ما از که کمتر است» (حافظ.)96 :1362،
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