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  (ق 458م )دیواِن غزلّیاِت طالب جاجرمی  

 بازخوانِی زندگی و شعِر او
 

   
ــدریح یعل                                    یســاولی یـ

  هـمقدم
وان طالـج یـ، د؟حر؟مرعشـی جفیـی  یالعظم آحة اهللحضرت  ۀکتابخاج 7996 ۀارشمــِس حدستجو

اِر شمـــباشـد کـد در امـاِن ححـاِت وی جوشـتد شـدو اسـ    یمـ یقـنن همـه ر ـن ۀجدح، َسرایجاجرم
بور آجگاو رخ مـی مااحـد کـد بـداجحه اا . قابِل توّجهی اا غزلحاِت وی را در َبردارد اهمّحِ  دستجوحِس مز

گـاریشمـــسن دو را   شنِح احواِل این شاعِر عهِد تحموری، بحتهایی اجگش   رـایی اجـدد در  ار   آ
ـــضِکرو  ـــ      در جوشـــتاِر ِـــ،ِ  ر ، بـــس اا بنرســـی   شجاســـاجدِن . عر ـــد شـــدو اســـ  ُکتـــِج ت

اجــدگی   شــعر ایــن غزل ــرداِا جــاجرمّی ا  ولــد    ۀدســتجوحِس مــورد جظــر، اطیعــات بحشــتنی دربــار
  .شحرازّی ا  دفن ر ماایی می شود

 
                                                 

 .ات طالج جاجرمی را برای چاپ، آمادو کردو اس حواِن غزلیمقالد، د دۀسجحجو.   
، مـدلیی التاـاص حافتـد (476، ص 4ج )زبـان   اد  فارسـی  ۀجرمی، در داجشـجامطالـج جـا ۀِ،شتر، دربـار.   

گاو ج ـودو، اا ایـن ر  جوشـتد  ؟حر؟مرعشیاهلل  ةآح ۀآن جوشتاِر کوتاو، اا  جوِد دستجوحِس کهِن کتابخاج ۀجوحسجد. اس  آ
 ۀهمچجـحن در فاـیجام« .اسـ  اجـد، چحـزی بـر جـای مااجـدورا ذکر کـردواا اشعاِر ا  بد جز چجد بحتی کد تضکرو»: اس 

،ـاِی 191 اّول، بمـار  ۀارـسـاِل ریـته، شمـ_  بمـار اد )تخااِی س ک شجاسِی جظه   جثر  ای جوشـتد ، مقالـد( 1 ،ِ 
کـــد « ادبــی طالـــِج جــاجرمی، اا شــاعران گمجــاِق فــار  در قــنن همــه  _ تحیحــل ســالتاری»شــدو اســ  بــا عجــواِن 

الحرالّضکر، ایـن اسـ  کـد دسـتجوحِس  ۀاا لغزشهای مقال. اجدظر لود کاوحدوجوحسجدگان آن، دستجوحِس مزبور را اا مج
 .غزل داجستد اس  3 1طالج را شامل 
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 دستنویس ۀدربار
ـــتــا بــد امــنوا، بــد جــز دســتجوحِس  ، تنهــا دســتجوحِس  نمیــی ایــرا ۀموجــود در مــوا 6 41 ۀارشمـ

ایــن دســتجوحِس  .جگهــداری مــی شــود ؟حر؟مرعشــی یالعظمــ اهلل ۀآحــطالــِج جــاجرمی، در کتابخــان 
بحـ  مـی باشـد   781 غـزل در   11بر گی کد بد لّ ِ جستعیحق کتاب  شـدو اسـ ، شـامل   7

کجـدو، اا محاجـد   اا جحمـد رایی چون بـر  مع األسف بخ   رـای حـرِ  رـای آغـازین   بـد طـور ِرا
یـن قرارجـد  ۀرای افتادو اا محاج تا باحان را دارا جحس   بر « محه» ارو رـای شمـــبـحِن )دسـتجوحس، از

 (:ذحل
اسـ   «  »غزلّحاِت بخـِ  حـرِ   ۀالف  چجدین بر  افتادو کد شامل هم – 8     – 7(  

 – 6      – 5 ( 5الــــــف   –        – 3 ( 4الــــــف   – 3      – 9( 1الــــــف   – 9     – 8(  
   –   ( 9الــف   –        – 3 ( 8الــف   – 9      – 8 ( 7الــف   – 7      – 6 ( 6الــف  

الـــف   –  1     – 13(   الـــف   – 8      – 7 (   الـــف   – 6      – 5 ( 3 الـــف   –     
   – 66( 6 الـــف   – 65     – 64( 5 الـــف   – 56     – 55( 4 الـــف   – 53     – 49( 1 
 .الف – 67  

غزل جاقص اس  کـد ابحـاِت برجـای ماجـدو اا آهمـا  8 غزِل بد دس  رسحدو،   11جابراین، اا ب
د    13  غـزِل 1حـک بحـِ  معیـع  9   غـزِل  حـک بحـِ  معیـع  4 غـزِل : ع ارت اسـ  اا

ســد   78  غـزل 5حـک بحــِ  معیـع  61   غـزِل 4حـک بحـِ  معیــع  19بحـ  باحـاجی  غــزِل 
حـک   3  چهـار بحـ  جخسـ   غـزل   89 حـِ  باحـاجی  غـزِل د  ب  79بح  جخس   غـزِل 
حـک   46 د  بحـِ  جخسـ   غـزِل   9   سـد بحـ  جخسـ   غـزِل   14  بح  مقعـع  غـزِل 

گوحـا بحـِ  باحـاجی کـد تخّیـِص شـاعر را رـه در برداشـتد، در )حاادو بح    86   غزِل 6بحِ  معیع
                                                 

ارۀ بخـ   محكن  فحیه فهرسِ  : جك .   ، دورۀ د ق، سـال گزارِش محراثدر )6 41را   ُجسخ لّعی مواۀ مّیی ایران، شـم
ارۀ  ــارۀ ایـ 1، ص 193 لرداد   تحـر ، 45بج ه، شـم ــارۀ محكـن فحیه !(آوردو اسـ  6  4ن دسـتجوحس را ، شم    4 ، شم

 .ق 315  کتابِ     تارحِخ « یآمی طالِج  دیواِن » جادرسِ   با عجواِن 
 داِق بی جۀحعجی کد الف   روی ا  با دا مشک   گل   لاِل بته ره اا لتن   ره اا لعا.   
 چحس ؟ عتاب  با مِن دروح  اا   دال، این سن جاا اا گیشِن کحس ؟.  1
 تاِج شاری بد سر   جاِق ص وحی بر دس   د ش آن سن  ر ان بر سِر باق آمد مس .  4
 تا می لورحه بر سر باااِر کاحجات   جاجا، بحا بد رغه رقح اِن بی ث ات.  5
رتِو دحدار کد جان بس ارجد   عاشقان د لِ   صِل تو تاّجا دارجد.  6  بجماِ 
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چهـار بحـِ  جخسـ     96 باحـاجی  غـزِل چهـار بحـِ    87   غـزِل ( برِ  افتادو، بودو اسـ 
 .سد بحِ  باحاجی  97 غزل 

ایـن جسـ د اا » ، حادداشِ  مالـِک ِ،شـحِن دسـتجوحس بـد چشـه مـی لـورد   –  در برِ  
حـد توفحقـد  دیواِن طالِج جاجرمی کد بد حكاحِ  اسیوِ  ل    بعضی اا سر غزلها کد بد ع ـارِت ز

ّین اس ، در اماِن ححا ِت لود شاعر جوشتد شدو،  لی افسـو  کـد جـاقص اسـ ،     امثاِل آن مز
یور  قابـل  ۀجكتـ. «، ع دالحسـحن بحـات 11 با این  صف، بد م یِغ چهل تومان لنحدو شد  شهن

اری اا سرغزلهاسـ  کـد همزمـاجِی شمـــتوّجد شادر ان بحات، درین چجد جمید، اشارو بد ع ـاراتی در 
 ی کججــد  ایــن ع ــارات حــا جمــیِت دعــایی، بــدیندســتجوحس بــا ححــاِت شــاعر را اث ــات مــ کتابــِ  

حد توفحق»: صورت آمدو اجد حـد طنبـد»  (الـف – 7 الـف    – 5برگهـای )« دَ لد ز  5بـر  )«   لـد ز
حد تحقحقد»  (  – حد عشرتد»  (الف – 7 بر  )«   لد ز   (الـف – 47الـف    – 5بـر  ) «   لد ز
حد عحشد» حد دقتد»  (الف – 47بر  )«   لد ز  (.  – 53بر  )«   لد ز

 طالج جاجرمی
    گـزارش کـردو اسـ « محمـد»، تنها مج عـی اسـ  کـد جـاِق طالـِج جـاجرمی را الجیاخسمفالس

ُکتــج تــضِکرو   تــراجه احــوال، بــد ذکــِر تخّیــِص شــعنی   جســ ِ  وی بــد جــاجرق ( جــاجرمی)دحگــر 
، جـاِق وی   عـارفحنال ةردحـدر این محان، آشكار جحس  کد چـرا   بـر چـد اساسـی، . بسجدو کردو اجد

حكـی اا کدلـداحاِن صـاحج  ۀطالـج، در لاجـ!   ـ   کـردو اسـ « عیی بن ع ـداهلل»بدرش را 
جــاجرق بــد دجحــا آمــد،   گوحــا در جوجــواجی بــرای عیــه آمــوزی   کســِج معــارِ  دحجــی بــد  1ُمكجــِ  

ّحتـی داشـ ، رفـ    بـس اا مـّدتی بـد تعـالحِه متاـوف د بسعاق کد جس   بـد شـهِر اادگـار  مـر کز
 :ا  در بحِ  باحاجِی غزلی، چجحن سن دو. گراح  حاف 

 
 4رر گوشد ما را شار ازی دحگر اس ! طال ا د ش گیته شار اات ِ،ِر بسعاق اس    بس

                                                 

 .9 مفالس الجیاخس، ص .   
 . 71، ص  العارفحن، ج  ةحرد.   

طالــج »: 419 ، ص 4  عرفــات العاشــقحن، ج «اا کدلــدااادگان جــاجرق بــود» :  9 1تــضکرۀ د لتشــاو، ص .  1
 .«جاجرمی، اا اعحان آجفاس 

 .الف – 9 بر  .  4



 97_  08میراث شهاب، شماره                  

 

212 

  
حـد را  حـداقل در مقععـی   -مانِع جخسِ  این بح ، مسّیمًا تقّحِد طالج بد محراِث معرفتی بایز

اــنع د ق،  ســعِ  َمشــر    ررحــدن وی اا حــک آشــكار مــی ســااد  همچجــحن م -اش اا اجــدگاجی
اا این ر س  کـد بـس اا ر ـرت اا لراسـان   آمـدن . گضارد بحج  عرفاجِی لاص را بد مااح  می

د  تــن اا بزرگــاِن صــاحج جیــِس آن دحــار،   «هّمــِ  »    «روِح رفحــع»شــحراا، اا « ُبــنا اال لحــاِ  »بــد 
ر جی کــاز   وی در همــان « طی ــدجظــر مــی»، 4قیــی  ســیعان محمــد روزبمــان َب  1شــحخ ابواســ اِق 

رای آغازین د  غـزِل لـود، ارادتـ  را در کجـاِر بزرگداشـِ  مقـاِق ارشـاِد ایـن صـوفحاِن صـافی،  بح 
 :مااحاجد می

 5مرشِد َلیِق جهان، شحخ ابواس اق اس  آن کد در ممیكِ  صورت   معجی طاق اس 
*** 

 چون مخزِن اسراِر لدا روزبمان اس 
 

 6د طالِج ا  روزبد آن اس ررکس کد ُبَو 
 

                                                 

 گر بد معیو  رسد اا َکَرِق رااق اس  طالج اا روِح رفحع  جظنی می طی د.   
 صاحج س ِن عرصد   مشهور جهان اس  ا هّمِ  ا  حاف اان روا کد طالج جظر ا.   
   شـهنحار، بـدر وی مسـیمان شـد،    الدِت .   مولـد   مجشـو وی َجـَورِد کـازرون بـودو. وی فارسی االصل اسـ ».  1

  اجتســـاِ  شـــحخ در تاـــّو  بـــد شـــحخ ابـــوعیی حســـحن بـــن محمـــد . شـــحخ   ســـایر ا الدش در امـــان اســـیق بـــودو
ّکــار  بــودو،   بــد صــ  ِ  بســحاری اا ارــِل حــدحد رســحدو بــود در کــازرون   شــحراا   باــرو   مكــد    الیحنواآبــادی األ

. ق 6 4 فـاِت شـحخ را در سـال (. 63 جی ـات االجـس، ص : جـک)« مدحجد،   اا همد ر احِ  حدحد   آثـار داشـ 
حارتگاو بودو   رس  ۀاجد   مزارش در بیدگیتد  .کازرون، ز
در . عّشـاق ۀسـیعان عرفـا بـودو   بررـان عیمـا   قـد . جار ال قیـی الیسـوی، ثـه الشـحرازیکجحتد ابومحّمد بن ابی ».  4

ــبـا شـحخ ابوالّج حـج سـهنوردی در . بداحِ  حال، سیر عراق   ح اا   شاق کـردو اسـ  اِع صـ ح  بخـاری در ثغـِر سم
احمـد بـن سـال  اسكجدرحد شنحک بودو اسـ ،   لرقـد اا شـحخ سـراج الـدین محمـود بـن لیحیـد بـن ع دالسـیق بـن

حا ــحاِت الّشــدحدط فــی اطــراِ  شــحراا   ج الهــا. ب وشـحدو اســ  وی را ماــّجیات بســحار اســ ، چــون ...   اشــتَغَل بالّن
بــی   فارســی،   کتــا  االجــوار فــی کشــف االســرار،   غحــر آن جی ــات : جــک)« تیســحِر عــراحس   شــنِح شــع ّحات عن

 .ردو اجدگزارش ک. ق 636 فات ا  را در سال (.  6 االجس، ص 
 لــد فــی مــدح ســیعان ا  شــاحخ َعَیــی االطــیق ا  رشــد »: ، بــا عجــواِن (الــف – 3 بــر  )غزلــی بــجت بحتــی اســ  .  5

 .«قّد  اهلل ر حد –الّسالک العار ، الشحخ ابی اس اق 
فـی مـدِح سـیعان العـارفحن   العاشـقحن، سـیعان محّمـد » : ، بـا عجـواِن (الـف – 13بـر  )غزلی اس  در بجت بح  .  6

 .«قّد  سّرو –روزبمان 
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گرِد آذری اسـیراحجی عرفـات العاشـقحن   مفمـع الیضـی د لتشاو   بد ت ِع آن، ۀ تضکر ، وی را شـا
گردِی طالج بد جزد آذری می باحسـ  ِـ،  اا سـال   .اجدداجستد.( ق 866 – 784) . ق813شا

گـردد   بـد اقـامتی موّقـ  یبودو باشد چرا کد در آن سال، مسافرتمای آذری، با رفتن بد حت آغاا م
در ابتـدای حـال، التحـاِر سـیر کـرد   در »داجحه کد طالـج رـه  ،   می شوددر رجد ستان مجتهی می

ی ـًا دحـدار اسـتاد   .   تا باحـاِن عمـر در هماجفـا بـد سـر بـرد 1«دارا  یک شحراا اقام  سال  بـس تقن
گرد بس اا سال  حِخ درگضشـ. ممكـن ج ـودو اسـ . ق 813شا گـر تـار بـداجحه   . ق 854ِ  طالـج را ا

حه ، باحـد گیـ  4بر قوِل تضکرو جوحسان م جی بر سـی سـال تاّكـِن ا  در دحـاِر فـار  جحـز صـّ د بگـضار
گردی. ق 4 8کد طالـج اا حـد د سـال  اش بـد جـزد آذری، بـد ِـ،  اا سـال بـد فـار  رفتـد   شـا

لـود، چـون عیـِی شـها  باا مـی گـردد  امـاجی کـد آذری، در شـاعنی، بـا دحگـر همگجـاِن .  ق 4 8
ــدالقادر مراغــی  5ترشــحزی ــر 6.(ق 818ق )  لواجــد ع  او ب ــار ــد معار ــد   م  ــد  مــی ب لاســ    ب

  رجوا جّدًا  ارد عـوالِه سـحر   سـیود   جگـارِش   سـراحِ   7عجواِن میک الّشعراخی لود می بالحد،

                                                 

 .419 ، ص 4  عرفات العاشقحن، ج      تضکرط مفمع الیضی ، ص 9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  
بــد رجد ســتان رفتــد   میــک ( ق 819 – 5 8حكومــ  اا )آذری، در رواگــاِر حراراجــی احمــد شــاو بممجــی دکــن .   

 .بد وی تقدحه کردو اس  الشعرای دربار وی شدو   مثجوی بممن جامد را در تارحخ بممجحان،
 .9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  1
 .«سی سال در شحراا متمّكن شدو»: 419 ، ص 4عرفات العاشقحن، ج .  4
موالجا عیی شها ، اا ترشحز اس    اا شاعراِن فا ل   فا ین کامـل امـان لـود ... »: 798 ، ص 5همان، ج .  5

رِد اّحـاق، جـزد شـعرای اجـاق بـد قـدرت کـیق   اسـتادی تاـاق مقـنر   آن مجیـ... بودو، بد غاح  داجشمجد   مست ضر آمـدو
 .«  با شحخ آذری ا  را ص    اتیاق افتادو، مجاظرات   مكا  ات در محاجد  اقع اس ... مشّهر گشتد

ــدوران... »: 761 ، ص 5همــان، ج . 6 ــدالقادر مراغــد... اســتاد الزمــان، مجیــرد ال ــاف لواجــد ع  ... ای الغح ــی الح
با بسحاری اا امرا   شارزادگان ... مضکور کردو جامع االلحان ۀ  جس  مفالساا حاالت لود را لود در کتا  بعضی 

بـد ... لواجد ع دالقادر عودی»: 453، صی د  همچجحن، ج . «ص    داشتد   تا امان سیعان لیحل موجود بودو
ا  ثــاِل لواجــد ع ــدالقادر لــدمِ  عــدحه فاّمــا... »: جوحســد مــی میتــاح االســرارآذری در . «شــحخ برلاســ  ۀمعار ـ

لــارا دیــواِن  ۀعــودی کــد اا جمیــد متعّاــ اِن ایــن کمحجــد بــود، در قعــع ایــن مجااعــ ، صــوا  چجــان دحــد کــد قاــحد
 (.16، ص دیوان آذری ۀبد جقل اا مقدم)« ..لواجد سیمان سا جی را متعّرض گشتد، جوا  گیتد آحد

چجاجكــد لاصـّح  جیـوِ  بشـنی تقا ـا کجــد، داعحـد چجـان بـود کـد حكــه   ایـن  ـعحف را ... »: میتـاح االسـرار.  7
امحنِی شعرا حاصل کجد   حكوم  این طاحید را تیش کردو، بر مدعحاِن این  طنیق تسـّی  حافتـد محـّق   م عـل را اا 

بحــ    تقوحــ  بعضــی   مجــع   اجــر بعضــی، ســعی   جهــد مااحــد  ۀمــبــد جقــل اا مقد)« ...حكــدحگر امتحــاا کجــد   در تن
رقـِه میـک الشـعرایی بـر ا  ... »: ره گـزارش کـردو اسـ ( 453، ص  ج )عرفات العاشقحن (.  16، ص آذری دیواِن 
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  .رای عرفاجی جشدو بودمتون   مجظومد
حـــاضبـــس بـــر لـــیِ  جظـــِر رـــداح  در  ارادِت ججـــاِ  شـــحخ »: جوحســـدکـــد مـــی لعـــارفحنار

کـد  –، طالج، هماججـِد عّیتـی  اسـیراحجی  «اجز ا لزحدو ۀجورالّدین آذری طوسی را گزحدو   در گوش
ـــودو» ـــدمای شـــحخ آذری ب ـــِل ُل ـــرو 1«اا لح ، بحشـــتر در مو ـــوِع شـــعر   اد  اا محضـــر اســـتاد بم

  داشـتد مرعـی مـی ،5«عار صـوفحاجد بـودوغزلهای عاشـقاجد   اشـ»  طنا شاعنی وی را کد  4بردو می
ــابراین  ــواِو ســ ن ِــرادااان   صــاحج ط عــان بــودو اســ   بج ــار شــاحع   دلن طــنزی کــد در آن رواگ

الــّدین ســهحیی اا آذری گرفتــد تــوان احتمــال داد تخّیــِص شــعنی لــود را رــه چوجــان امحــر جظــاق مــی
 6.باشد

 شاعر جاجرمی در شیراز
 یتـن بـد غنبـ  داد   سـنامحِن آبـا    َاجـداد 7«در اّوِل حـال»شاحد باسِخ احجكد چرا طالج،  

حدو»ا  در ایــن غــزل اا . لــود را تــرد گیــ ، اا حكــی اا غزلحــات  بــد دســ  آحــد ، « طــالِع شــور
حـ »، «لحل   ت ار ۀ اقع»، «جیای فیک»   حتـی بـدر   مـادرش، اظهـار جالرسـجدی « لـاطِر ر

، کـد رـر روا بـر داجـ    بحـجِ  «طالـِج َشـَر » -   بـد تع حـر لـود ا –کجد  شاعِر جوحـای جـاق می
 آمد افز د، بد همان اجدااو، اا دجحای اطرا    اطرافحاج  بد تجگ میلوح  می

حد  لود در شِج تار ۀد ش با طالع شور
 آجچد اا گردِش احاق مرا ِ،  آمد

 ای ُلّرق   لشجود ج ودق ا فیکلحظد
 ای ِ،  آحدرر اماجه ا فیک حادثد

 تا بد رجگاِق س ر بود مرا گی    گضار 
 اا جیای فیک    اقعة لحل   ت ار

 د لاطرق اا همدق   حارحک َجَیس شاد جش
 رر دق اا لوح  شود لاطِر لوحشه افگار

                                                 

 .«...کشحدجد
 .«رسالة فی الّتاو »  « سعی الّایا»، « الّعامد الك نی»کتابمایی چون .   
 .451رحاض العارفحن، ص .   
سا تضکرط ال  کد اا  78 ، ص 5عرفات العاشقحن، ج .  1  .جقل کردو اس  جّ
« د اوین   عیه صـجاحع   بـداحع   عـن ض   قـوافی ۀدر معالع» آذری، اا ِصَغر سّن   عجیوان ش ا ، ط ع لود را .  4

« همگی ا قات بدین معجی مان   داشتد   چشـه در کتـِج اشـعار   گـوش بـد م احثـد   گیتـار گماشـتد»گدالتد   
 .11، ص دیوان آذری ۀمقدم: بود  جک

 .15 وات، ص سمـّیه الُس . 5
 .«کجد شحخ آذری ا  را سهحیی تخّیص دادو   سهحل جحز گاری تخّیص می» : 866 ، ص 1عرفات العاشقحن، ج .  6
 .9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  7
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 بدر   مادر   اح ا    رفحقجشود اا 
 التِر طالعه اا اوِج َشَر  رس  مجحر
 ظارر آن اس  کد التر بد وبال اس  رجوا

 ص ر کن ار ااجچد َشَر  می طی ی! طال ا
کنحه اس    رححه  بادشاری کد بد رر حال 

 

 حاصِل مقاِد من سال   مد   لحل   همار
کار  د ل    بخ  بد اق ال   سعادت در 
 بمر آن می جشود راحِ  د ل  اظهار
 کد شر  الاِق ص ر اس  بد تاكحن    قار
کرق باد مدار   برگشاحد دِر رحم  بد 

 
ی ا   شـكوفا کـد بـد ُناـِن حضـور  ۀ  ر اج« کرد سیر التحار »بجابراین،  شحراا شد  سنامحجی امن، ز

ار شمـــــبــضیرای .( ق 818تــا  7 8حكومـــ  اا )فرمــاجن ایی چــون ســیعان ابـــرارحه بــن شــارنخ 
حـد   در هماجفـا . فرا اجی اا رجرمجدان   س جوران بـود ،  «جشـو   ماـا»طالـج در آن شـهر سـكوج  گز

حــج، اا آن ر  کــد  ِ شــاعر. حافــ  1«ق ــوِل تاــاق»شــهرت    بــد غاحــ  لــوش صــ   ، معاشــر، »غن
یـز شـد    4«جدحه   لعحف ط ع بود اشـعار ا  در میـک فـار  شـهرِت »بد چشِه مردمان آن دحـار عز

-  در ق اِل مـداححی کـد بـرای شـارزادگان   امـرای سـ او تحمـوری   بزرگـان شـهر مـی 5«[گرف ]کیی 

اعر س ا تاجد کـد همـوارو در لـدم  عرفـا   ظرفـا بـد سـر رای عظحه می دحد  ال تد ش گی ، جوااش
ــی ــرد،  م ــودی»ب ــارو صــر  ما ــد رــه رســاجحدی، حك  ــر چــد ب ــدد فرصــتی آن مــال را »   6«ر بــد اج

سـی سـال در شـهر شـحراا بـد لوشـدلی   عشـرت   سـ ك اری رواگـار »بـا ایـن همـد،  7«براجدالتی
 8.«گضراجحدی

ناـِ  شـاعر بـد سـوی « دالرا»   «جـااجحن»بـود « جوعن سی»شحراا، برای طالج،  کـد همحشـد عز
یز را فسخ میشهر ِر جیوو  کرد  ای چون ت ن

                                                 

 .  – 63بر  .   
 .9 مفالس الجیاخس، ص .   
 .     تضکرط مفمع الیضی ، ص 9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  1
 .419 ، ص 4حن، ج عرفات العاشق.  4
 .9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  5
 .419 ، ص 4عرفات العاشقحن، ج .  6
 .9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر.  7
 .همان.  8
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 چون جوعن ِ  روی امحن اس  میِک فار 
 

یز می کجد؟  ناِ  ت ن   طالج چرا عز
 

ــزی ی ــی مح ــوِ  ت ن ــراو بــردن دلــدار، اا شــهر لــود بــد شــحراا آمــدو بــود،   اشحت کــد بــرای هم
بكارــد، چــرا کــد رحچگــاو  1«رشــِک بــام ارق»ِر جّجــ  جشــان   ا  بــد ایــن شــه ۀجتواجســ  اا عیقــ

 داد  ، رلا    جوبِ  حغمای دل طالج را بد دحگنی مای«رد شحرازیُت »
 آرا جرسدجّج  امنوا بد شحراِا دل

یز جشاط اجگحز اس   َلیق گوحجد کد ت ن
گر سِر حغما دارد  ُترد شحرازی من 

 امنوا در اطراِ  جهان! طالِج دلشدو
                                                                                                                                                                                                            

 حور عحن ره بد لعاف  بد مد ما جرسد 
یز بد گیگشِ  ما  ّی جرسدصد چو ت ن

 تا قحام  بد کسی جوبِ  حغما جرسد
ی ا جرسد  4رحچ اقیحه بدین کشوِر ز

 
ِد  ۀطالج، اا رر گوش بـوی عج ـر  5«محـدان سـعادت» شحراا در غزل لود حادگاررـا دارد  اا لـا

                                                 

 .الف –  5     – 53بر  .   
 :الف – 56بر  .   

 دل ما را بد لِج لعِل شكرلا ب رد  آمد آن سن  لرامان کد دل اا ما ب رد
 ای بسا دل کد ا عشاق بد حغما ب رد  گر بد بااار ر د آن صجه ت نیزی

نی چهرو ا ت نیز بد عمدا آمد  تا بد حک شحوو دل اا طالِج شحدا ب رد  آنِ 
 :الف  در بحتهای معیع   مقعع می آورد –   بر  .  1

نی روحان اس   رشک بام ارق   جّجِ  جاوحدان اس  شهر شحراا کد مو ایِ 
 همد داججد کد صد چجدان اس  ارل معجی  رر چد اا لوبی شحراا بگوحد طالج

 .الف     – 49بر  .  4
 :کجدطالج، در بحِ  دّ ِق غزل الحرالضکر، اا محداِن سعادِت شحراا حاد می.  5

 آفات بیّحات بدحج ا جرسد! حا ر   چون رسحدحه بد محدان سعادت گیتحه
ان   سـردار تـا عـاله   عـامی، همـراو این محدان، محیی گستردو   مكاجی مجاسـج بـود کـد بسـحاری اا مسـافران، اا سـیع

 ۀافكجدجد  اا آن محـان، دربـارس او حا کار ان لود در آجفا فن د می آمدجد   رل  اقام  چجد رواو حتی چجد مارد می
کتجـاو را در محـداِن »: اجـدشارنخ تحموری کد برای دفع شورِش امحناادو باحقرا بد شـحراا رفتـد بـود، آوردو لرگـاو گـردون ا

بـا ماودجـدسعادت ۀباد، بحنوِن در ااآسعادت سـالِ  ایـن (. 116، ص  جاصـنی، ج  ۀفارسـجام: جكــ)« آباد شـحراا بن
حــاض: جكـــ)محــدان را بــد ابــو اســ اق احج ــو کــد در آجفــا بــد قتــل رســحدو   مــدفون شــدو اســ ، جســ   مــی درجــد  -ر

االـدین، گو(. 7  ، ص    جغرافحای حاف  ابـن ، ج  8    83 ، 66 الیرد ِ  لاجی، صص  حـا، در امـان امحـر م ار
با بودو اسـ  جزدحک محداِن مزبور، در ااو محـدان سـعادِت شـحراا، ( 78 الیـرد ِ  لـاجی، ص رحـاض)ای آرجحن بن
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دل ـر را جسـت و مــی    «سـعداهلل»  کـوی   «آبـادرحمـ »رـای بـد مشـام  مـی رسـد   در کوچـد
 :کجد، اا این ر  می گوحد
 طالج ا شحراا ۀدل دیواج

 
ک رمای   1آحد بد تجگ اهلل ا

 
گهـان بــد بحتـی برمـی حه کــد حـال، بـا  جـود چجــحن تعّیـِق لـاطر، ر شـن جحســ  کـد چـرا جا لـور

 :کجد طالج ازین شهر اظهار دلزدگی   میل می
 اجدرین شهر چو عّشاق جدارجد جوا

 
 4راستی را دله آرجِگ صیاران دارد 

 
اا ایـن  یكـحابحـاِت  5.ا حضوِر لود در کجاِر اجدو ر د س ن بد محان مـی آوردوی در د  غزل، ا

                                                 

گحران بودو اس  چجاجكد در همان امان طالِج جاجرمی، شـاعر همچجحن، مرکزی برای اجتماِع مجاقج لواجان   معرکد
ــاِث شــ ــاِل غح ــاِر ا ، کم ــیهمنواگ ــد م ــاق داشــتد، معرک ــل، قح ــد   ســن دوحرازی در آن مح ــدو گرفت ــی لواج رــای لــود را م

در این محدان، در عهد صیوی  بد اوج لود رسـحد تـا آجفـا  یمجاقج لواج .(467الیرد ِ  لاجی، ص رحاض)اس 
کثر ا قات لود را در آجفا بد سر می بردجد  یکد شمار   جمعحتـی را گـرد اا س ن سراحان چون جظاق دستغحج شحرازی، ا

ــد لواجــدن مجظومــد ــد   ب ــرا مــی لواجدج ــار رــایی لــود ف ــد بحشــتر درب ــود،  ۀک ــن ب ــای دی ــِر مع ــزات ا لح مجاقــج   ذک
 (.151بمارستاِن س ن، ص )ِردالتجد می
 :الف –  6     –  6بر  .  

 جدحد اا کشور شحراا لوشتر  لرد گردحد گرد ری  کشور
نور همحشد این  با جشاط   عح  بادا! الهی  مقاِق روحِ 

 کد می آحد ا لال  بوی عج ر  چو محدان سعادت در جهان جحس 
 کد جاج    اس    دارد بوی دل ر  چد گوحه اا جسحه رحم  آباد

 :  – 51بر  .  
  طن در کوی سعداهلل دارد  اری فرلجدو طالع آن کد داحه

ک ر، چجحن حاد کردو اس . 1  :شحخ اجل، اا تجِگ اهلل ا
ک ر شحراا  دمی باشد آجكد ب حجه باالوشا س ،دو   رسحدو بر سر اهلل ا

 .  – 47بر  . 4
 :  –  5بر  . 5

ن اما همحشد اجدو ر د  جحس  در عاله بد لوبی چون کجاِر اجدو ر د  باد آجفا مردو ز
 *** 

 حاِر ما را گر بدر شد باد داحه اجدو ر د  د ش می گیتجد جمعی بر کجار اجدو ر د
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ر   زور، بد لوبی آشكار می ۀد  غزل، تغح،ر روّح   سااد وی را در مداحِی صاح اِن ز
ر مگوی یر اا بمر سحه   ز  مدِح سیعان   وز
 اا برای بای بوِ  آن سهی سنِ  بیجد

 

 عاله در د ۀگر همی گویی بگو بر لواج
 ر د سحِل سرشِک ما ر ان رر سو د  ر دمی

 
 ممدوحاِن طالج

رقجدی   اا ِِی وی، ا حـدی بیحـاجی    الـد داغسـتاجی، چجـان اسـ  کـد گوحـا سمـجقِل د لتشاو 
التاــاص داشــتد   جــز ایــن حراــراِن .( ق 854 – 816)طالـج بــد ســیعان ع ــداهلل بــن ابــرارحه 

کــد در دســتجوحِس کتابخاجــد  جوجــواِن تحمــوری، مــدِح کســی را جگیتــد اســ   آحــة اهلل  ۀر حــالی 
حــاد « لواجــد»درآمــِد ، آن رــه بــا ِــ، «ع ــداهلل»د حی بــد جــاق مــتنهــا حــک بــار اا م  ؟حر؟مرعشــی

بـور، مهمتـنین ممـدوِح .   رحچ ربعی بد سیعان ع داهلل جـدارد  شدو اا طـر  دحگـر، دسـتجوحس مز
مـی شجاسـاجد .( ق 818 – 796)ن شـارنخ شاعر را، بدِر ع ـداهلل محـناا، حعجـی شـارزادو ابـرارحه بـ

بد طوری کد در محاِن ابحاِت این دستجوحس، دسِ  که، بجت بار، بالّاـراحد،   چجـدین بـار بـدون 
 مدح شدو اس  « سیعاِن ُحسن»   4«مظیر»،  1«جهاجگحر»جاق   با عجاوین   القابی چون 

                                                 

  7 4غحـاث الّیغـات، ص: جكــ. در باحان رر د  بح ، بد معجای فناجد می باشد« ر د» ۀاس  کد  اژالاق بد حادآوری 
 :گوحا حاف  این بح  را در سو  فناجد لوح  سن دو اس »

 .«ااان امان کد ا دسته برف  ر ِد عزیز  کجار   دامن من همچو ر د جح ون اس 
 .67غزلهای حاف ، ص  ۀ اژو جام:  جكـ
 .54  ، ص    رحاض الشعرا ، ج 419 ، ص 4، عرفات، ج 9 1لتشاو، ص د  ۀتضکر.  
 :الف – 5بر  .  

 زحنهار اا من ب رسی لواجد ع داهلل را ای ص ا گر بگضری حک روا در کوی بتان
 :  – 61بر  . 1

گر طالج جهاجگحر اس  در شعر  بد غمزو رس  معیوب  جهاجگحر  ا
 .«جهاجداِر جواج  ِ  جهاجگحر»  41دی، ص مجظوماِت شر  الدین عیی یز: همچجحن جكـ

 :الف     – 8برگهای .  4
 سیعاِن ُحسن   لسن  لوبان مظّیر اس  معیوِ  جاِن طالِج دلنستد در جهان

*** 
 ای دل مشو میول کد سیعان مظیر اس  دعوّی ُحسن، رر کد بد سیعان ما کجد

*** 
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  عاله گیستان اس [ ا ]اِن بدو جامی کد در دور بحا ساقی کد دوِر شاو ابرارحه سیعان اس 
 
*** 

 اا شكار  ابرارحه سیعان آفاقلسن  
 د لت  باحجدو بادا ااجكد در ُبستان میک
 می چكد اا لامة طالج همد آ  ححات

 

 بــاا آمــد بــا جشــاط   شــهر شــد همچــون بمشــ 
 همچـــو ابـــرارحه ادرـــه تخـــه عـــدل   داد کشـــ 
 1اجدران ساع  کد مـدِح شـارزادو مـی جوشـ 

 
*** 

 ر شاو ابرارحه سیعانبد دو
 

 4کسی را لاطر غمگحن ج اشد
 
*** 

 حــا ر  ایــن شــهزادو را ررگــز غمــی بــر دل م ــاد
ـــا  حن ـــد الع ـــا ال ـــک! ح ـــن چـــنِخ فی ـــا باشـــد ای  ت

 

ـــاد ـــ،ِ  رای ر شـــن ا  در جهـــان مشـــكل م  ِ 
ـــرارحه ســـیعان ـــر دل م ـــاد 5شـــاو اب ـــی ب  6را غم

 
*** 

ــــرد ک ــــالِه ار اح  ــــ    ســــحِر ع  7شـــجحد مـــدِح ابـــرارحه ســـیعان مـــیاا میحـــک  د ش ر حــــه رف
                                                 

 ِ  لوبان مظیر اس امنوا بر تاام مّج  اا لدای کد آن بادشاو ُحسن[ ُبد]
 .«معّظه مكّرق، مظیرالّدجحا   الّدین ابرارحه سیعان بمادر ۀامحر ااد»: 96    5 ، ص  ، ج زبدط التوارحخ

 .الف –   بر  .  
بــور، ذکــنی اا « اعحل ســیعانسمـــا»در دســتجوحس، بــد جادرســ ، .   جوشــتد شــدو اســ   بیفاصــید بــس اا بحــ  مز

 .ص ح  می باشد« ابرارحه سیعان»ای اس  بر احجكد قنحجد( اك در جاقاشتر)ابرارحِه ادره شدو   همحن 
 .  –   بر  . 1
 .الف – 43بر  . 4
  لـد فـی شـون سـیعان »در عجـواِن غـزل، آمـدو . آمـدو کـد لغـزِش کاتـج اسـ « اعحل سیعانسـما»در دستجوحس، . 5

 .«لّید میكد –ابرارحه 
 .الف – 47بر  . 6
 .  – 51بر  . 7
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دار بــود   در ایــن تــا باحــان عمــر، حكومــ  فــار  را عهــدو  .ق 7 8ســیعان ابــرارحه، اا ســال 

کــد در جظــِر ستاحشــگران،  ــام ردار شــدو، فضــای امــن   اســ اِ  رفــاو   «دوِرشــِد عــادل»مــدت،  ج
 ۀطالـج بـا ایـن شـارزاد رجرمجدان   س ن ِردااان را فراره آمدو بود  بخـِ  چهـاردو سـال همزمـاجِی 

. رجرمجد   س ن شجا ، بمتنین روارای اجدگِی ایـن شـاعِر دور افتـادو اا  طـن را در شـحراا رقـه اد
بــرای . ق 5 8معیــوِ  تاجــدارش کــد در ســال  ۀوی در غزلــی، لرســجدی لــود را اا دحــدار دوبــار

 :کجد، با این ابحات ابراا می1سرکوِ  شورش بد  الح  لواستان رفتد بود
ـــــد آن صـــــجِه داســـــتان رســـــحدشـــــ ک  كِر لـــــدا 

کـــــــردسمــــــــلورشـــــــحِد آ  اِن ســـــــعادت طیـــــــوع 
کــــــی آحــــــد ا راو دور کــــــد   بــــــودحه در گمــــــان 
ـــــــِن َمقـــــــدم  ســـــــ ِج لّرمـــــــی فـــــــز د  در ُنا
 طالــــج چــــو در کشــــحدِن ر ــــران صــــ ور بــــود

 

ــــــان رســــــحد ح  ســــــیعاِن ُحســــــن اا طــــــر  تاز
ـــــاِو ســـــ هر ُحســـــن   میحـــــ  ر ان رســـــحد  م

کـــــه شـــــد   ا  بـــــی گمـــــان ر  ســـــحددورّی راو 
 عــح    طــر  بــد لــاطر َلیــِق جهــان رســحد
گهـــان رســـحد ـــد  جا  4تشـــنحِف  صـــل د ســـ  ِب

 
*** 

مچجحن در غزلی دحگر، با ذکِر حكی اا القاِ  سیعان، بااگشـِ  ممـدوح را اا حكـی اا ججگهـا کـد ه 
گرامــی  5بـودو باشـد،. ق  81شـاحد ججـگ در رکــاِ  بـدرش، بـا اســكجدر بحـِگ ُترکمـان، در ســال 

 :می دارد

                                                 

 .559ص   ، ج التوارحخ زبدط: جكـ.  
 (:الف – 19)طالج .  

 جی جی کد غی  کردق، چون ر  ة ر وان شد  در دوِرشد عادل، شحراا گیستان شد
لواجـدو « عهـد عـدِل سـیعان»ار بـودو، دوران ممـدوح را ـکماِل غحاِث شحرازی کـد اا مـداحاِن شـارزادو ابـرارحه در شمـ

 (:676دیوان کمال غحاث، غزل : جكـ)اس  
 بد عهِد عدل سیعاِن جهاج ان  فارسی، شحراا مار اس  کماِل 

 مغحِد میک ابرارحه سیعان  ابوالیتوح آفتاِ  دین   د ل 
 .835، ص  ، ج زبدط التوارحخ: جكـ. 1
 .ـ الف 11بر  . 4
 .471ششه، ص  ۀُلید بنین، ر  : جكـ. 5
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کــــد صــــ ِ  طــــر  دمحــــدســــاق  ی بحــــار بــــادو 
کــــد جــــاِق ا   ســــیعان مغحــــِد مّیــــ    دیــــن  آن 

 شــــحراا چــــون بمشــــ  َبــــنین شــــد بــــد ُناــــِن ا 
 

 شارجشــــــِد اماجــــــد بــــــد فــــــت    ظیــــــر رســــــحد
ِق آ ـــــــــــتحــــــــــِر دبحــــــــــر بــــــــــر ور  ان کشــــــــــحدسم

ــــد ح   اا رــــر طــــر  جســــحِه جشــــاط   طــــر  وز
 

اجن ایِی فار  بـد جـاق فناجـد ، مجشوِر فرم.(ق 818در سال )بس اا درگضشِ  ابرارحه سیعان 
طالـج، دسـِ  کـه، . وی، ع داهلل محناا کـد در آن امـان، د  سـال بحشـتر جداشـ ، جوشـتد مـی شـود

  لـنوِج وی اا فـار ، اا ستاحشـگران   مقّنبـان درگــاِو  1سـحزدو سـال، تـا رجگـاِق لیـِع  ع ــداهلل محـناا
باجاـد    ۀکد گوحـا بـد تقیحـد اا مجظومـ –لود را  4گاِن  گوی   چو ۀجوجوان شد   مجاظر ۀاین شارزاد

ــِی  ــود.( ق 851 –  79)عــارفِی رــنوی  5دو بحت ــرد   اا ا  صــید    - 6ســن دو ب ــد وی ِ،شــك  ک ب
 .حاف « جوااشهاِی عظحه»

کــد در شــحراا بــد ســر مــی ــاِن دحگــر ممــد حاِن طالــج  جــد، شــر  الــدین عیــی یــزدی دبراا مح
ــوّرخ   سحاســتمدارِ . اســ .( ق858ق) ــادِن  ایــن داجشــمجد م جامــداِر عهــد تحمــوری، بــس اا برافت

                                                 

حـاد « ابـوالیت »  « حـد الحـّق   الـّدینمغ»با القـابی چـون (  1  ، ص 1ج ) مفمِل فاح یسیعان ابرارحه، در .  
تحمـوری را بـد همـحن  ۀباررا این شـارزاد( 47   41، 15صص )شر  الّدین عیی یزدی در مجظومات  . شدو اس 

 :عجاوین لواجدو اس 
 جهان را کردو اق ال  بد کل فت   مغحد میک   دین سیعان ابوالیت 

 یعانجهاِن رحم  ابرارحه س  مححِ  داج    درحای احسان
 .در دستجوحس، همحن سد بح  برجای ماجدو اس .   – 13بر  .  
حِخ َالیی، ج . 1 بـد شـحراا آمـد   محـناا ع ـداهلل را بـد عهـد   [ غرجفناجـد باحسـ]محناا سیعان محّمـد ... »: 54 5، ص 8تار

  ا  بـد . خّحـر سـال تن بـد لراسـان م فـِ،مان جزد لود آورد،   ا  را محاِن حكومـِ  حكـی اا  الحـات عـراق   فـار    ر
 .«آجكد محناا الغ بحگ ا  را تسیی کردو بود، بد لراسان رف  ۀ اسع

،  76  ۀتنهـا مـی تـوان گیـ ، فـحیه دسـتجوحِس شـمار. افـ  جشـدحطالج، جشـاجی در محـاِن فهرسـتها  ۀاا این مجظوم. 4
ــحا گوی   چوگاِن قادر داجشگاو تمران، گوی   چوگاِن عارفی   ( 1-1  : فـ)عمومی لحجگراد،  ۀکتابخاج ی گجابـادی سم

 .باشد مای( ق  98 -)
گوی   چوگان اا مجظوماِت ا سـ    جسـ د  ۀمجاظر... »:  11د لتشاو، ص  ۀ  تضکر743 ، ص 5عرفات، ج : ـ جك.5

، است ســان جظــِه عــارفی بــد بمارســتانای بســجدحدو اســ    ججــاِ  عرفــان بجــاو، ع ــدالرحمن البــامی، در کتابمــاِی 
 .«گوی   چوگاِن ا  کردو ۀجاظرتخاحص اا م

گــوی   چوگــاِن  ۀمفیــس، همـحن مجظومــ 9396   145 ، 141 ســیعجتی          7   ، 661دستجوحسـهای ش . 6
 .َاجد عارفی رنوی
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ــن حكومــِ  شــاو حححــی ان   صــاحج حد کــد اا مجشــی،ــج ا ینیــان درآمــد   دحــمورح، بــد لــدم  تیمظّی
ــرار ــج یه بــن شــارنخ شــد   مــّدتحمجاــ ان ســیعان اب ــود،   در همــحرا در شــ یز واارت وح ن حراا عهــدو دار ب

 مجظومــاِت   .جعمــ  لـود بــد ســامان رســاجد ید جــاق  لــرا بــ ظیرجامـدکتــاِ  . ق 8 8مان، بــد ســال حتختگـاو ســی
  .اســ  یمــورحت ۀن شــارزادیــا ۀدربــار ی  وحاا مــدا ینحگشمـــار چشمـــ، شــامل یزدیــ ین عیــیشــر  الــد

جگوجـد بزرگداشـ  ا  را آغـاا کـردو ح، ا«نیشـر  الـّد »ن د لتمرِد سـ جور یموّش  بد لقج ا یطالج، در غزل
 :اس 
 ن باشدیتو کد رشك مد   ِنو یِع روشمـ
 شاد شوق یلدا را کد دم یبجما یرو
 

 ن باشدی،ُکشتن   سولتن عاشق  آ
 1ن باشدحن دلشدو غمگیتو ا یرو یچجد ب

 
وجس لـان فناجـد یـرا بـد مـدح  ی، ویزدی ین عییرسد، ر اب  طالج با شر  الد یبد جظر م

ــا . ق  81اا ســال .( ق  89ـ  8 8) یس، لــان اادط مغــولحــ تــد باشــد  وحس لــان براجگحــو ب
بحبـد شـ یمـورحن سـیعان تیـبـرد   در موکـِج ا یشارنخ بد سر مـ  ی    جگهـدارحـراا آمـد   تحـ  تن

گرچد بعض یزدی ین عییشر  الّد  ِرسـتیـخ آغـاا احاا مجابع، تار یقرار گرف   ا . ق 846را  ین سن
س حـ، ویبـد رـر رو 4.رسـاججد یمـ. ق 818  اا سـال ،قـراخن، آن را بـد ِـ یبعضـ یاجد،  لجوشتد
ّب لان   بـد ... ار کـردو حـراا تـوّطن التحدر شـ». ق 863زد، تـا سـال یاش در ی، بس اا درگضشِ  من

چجاجكـد در ... ممارس  کـردو بـود  یج غحرا را کما دو اس    اجواع حرفدحرسیآجفا م یمفیس فضی

                                                 

 .3 سجدو اش، ص حجو ۀ اچیظیرجامد، د: ـ جك.  
 .57   54، 51، 47، 44، 41مجظومات، صص .  
 .ـ الف 14بر  . 1
سـ رد کـد اا لـدم   یزدیـ ین عیـیبد موالجـا شـر  الـد... لان را .. .ناا شارنخ حم... »:  3 ، ص یدحخ رشحتار. 4

ار دارد  حز بد جـاق لـان بسـحد جحار اس    اشعار   قااحات بسحل کجد    موالجا را بد جاق لان، معمحموالجا کسج فضا
 : اا جمید

 ن، لان مگو، جان آمدو س رایلان   ماج  باد و  س  کد اا میك لعا لان آمدو ییگو یکد م یا
د کـرد تـا لـدم  حد   شاحل چجاجكد باحبودجد   کسج فضا ی  لدم  موالجا محبالبمید، د اادو سال در ِح ِر تنب

زد بـد طـر  عـراق   فـار  مسـافرت یـافـ ، اا حچـون موالجـا  فـات . ات بودجد، لان همراو موالجـا بـودحموالجا در ح
بــاا در مغولســتان بادشــاو  یك ســالگحــدر چهــل   . در لــدم  موالجــا بــود یســ    چهــار ســالگحتــا ب. ار فرمــودحــالت
 «.شد
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 :داردطالج، جاق لان را در بر  ۀوان بااماجدیك غزل، اا دح  «افتدحوجس اشتهار یراا بد استاد حش
 آن کد بر مفمع لوبان جهان سیعان اس 

 جس  یوستد دله در همد عاله م،آن کد ِ
 جدش برسدسمـکد بد بابو   یدحبد ام

 

 وجس لان اس یگو همد َلیق بداججد کد 
 آن اس  ییآن ُترك لعا یدر له ابنو

  كسان اس حطالج دلشدو با لاك رر  
 

اجــد کـد بــد ید مظّیـر ارغــون، اا کسـاج  لواجــ یجحل، لــداداد حسـحـاسـ ، ســیعان لی یگیتجـ
طالـج  درگضشـِ   ِخ حبـر اسـا  تـار. آورجـد یس سـر بـر مـحدسـتجو یرـا  حـان بحـعجوان ممدوح اا م

اا بـزر گـاِن لراسـان   عـراق ع ـه را  یارشمــ یراا، وح  اا ور د بـد شـ،س  ِـحبا ی، م.(ق 854)
راجشـاو کـد در سـال حناا محـبـن م لحـر اا آن دسـتد اجـد  سـیعان لیحمدح گیتد باشد کد جام ردگان ال

، یان، اا طـر  وحـمورحت ـ  تحشـارنخ بـر با ییحد اد   بـس اا اسـتحـرقجد تكسمـ بر تخِ  . ق 837
در  1.افـ ح فـات  یدر ر. ق 4 8فان مجاـو  شـد   بـااللرو بـد سـال ح بد حكوم  عراق   آذربا

 :ن لعا  شدو اس حاا طالج، چج یغزل
 تواق دحکد اا روا ازل ص یداج یچون هم

 امد در جهانحُکشتن طالج ج یاا برا
 

 لحسیعان لی یچارو، احکن بر من ب یرحمت
 4لحدان لیحچون تو ررگز بر سر م یشهسوار

 
ن یــجســ   بــد شــاعر داشــتد کــد بــا ا یتحز عجــاحــج 5ل، لواجــد مظّیــر ارغــونحــســیعان لی رِ یــوز

 :قرار گرفتد اس  یع ارات، مورد قدرداج
 ه طالجحا عشرت داد بستاج

 
 6اِن صاحج اعظه مظّیرن بد 

 
ف ممـد حان حـل، در ردحـدستگاو سیعان لی« ک ار یامرا»اا  یكح، یجحن، لداداد حسحهمچج

ر سـ او، بـر حـن امیـکـد ا. ق 3 8خ ح  اا تـار،ار رفتد اس   ال تد ِشمـبد  یو ین جواجحطالج در سج
                                                 

 .   همان، ص .  
 .ـ   1 بر  .  
 .1  خ، ص حلّج التوار: جك یدربارو و. 1
 .ـ    7بر  . 4
 .ـ    6بر  . 5
 .ق   8ع سال حل  قاح  ذ346 ، ص 1، ج ی حمفمل فا: جك یو ۀدربار. 6
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، بــا یدر معیــع غزلـ طالـج،  .«کیـران جعمــ  گرفتـار شــد یبـد ســزا»عاق ـة االمــر د   حسـیعان شــور
 :را درا کردو اس  ی، جاق و«شون سیعاِن ُحسن، لداداد یف»عجوان 

 بادشد ممیك  ُحسن، لداداد یا
 

  ُحسن تو کد آن رس  لداداد ۀمن بجد
 

 یرـااا گوشـد یكـح  بـد حمیـ یمامی ، با ایگنح  د 1«یجححس» ۀموّش  بد  اژ یكحدر د  غزل، 
 :کجد یاد مح ی، اا جس   ویقحموس

 رغه مخالف بد عراق یه بد َعیحاس  گور
 

 4بد جهان دل ر   دلدار من اس  یجحکد حس
 

اد حـز حـج« گحـب یمهتـر حـاج»  « شـاوحعی» یگـر بـد جامهـاحبد جز افراد جام ردو، اا د  ممـدوح د
ــ،   در 5ن، در ســد غــزل بــد صــراح حکــردو اســ   اا فــرد جخســت ــردوح ــا 6ك غــزل، موّشــ  جــاق ب ،   ب

                                                 

 .1  خ، ص حلّج التوار: جك.  
 :ن ممدوح اشارو شدو اس یـ  ، بد جاق ا 14ن در بر  حهمچج. ـ الف 43بر  : جك.  

ــ ــیاران دل دح  د جگــرددحمــا صــ ۀواج
 

 ر لداداد ج اشدحتا حسن جهاجگ 
 

 
 :ـ    با معیع 6 بر  . 1

 وستد دل ارل جظر طالج آن اس ،ِ  ر   جوان اس ،حسن تو کد آشو  دلِ 
 
 .ـ   6 بر  . 4
 :ـ   19ـ الف    15ـ  ،  11 یبرگها. 5

ـــود ـــان جهـــان شـــاو ب  آن کـــد بـــر مفمـــع لوب
 

 شـــــاو بـــــودحجـــــاق آن ســـــن  ق ـــــاِوش عی
 

   صـــیا شـــاو بـــود یآن کـــد بـــر مســـجد لـــوب
 

 شاو بودحس  کد آن شاو عیحچ شك جحر
 

 شاو کد دارد بد جهان ُحسـن َحسـنحآن عی
 

 داجــد یه لــدا مــیــ،مــا ا جــان طالــج او
 

 
 :ـ الف  معیع غزل 9بر  .  6

 ر را اا دل بشس حعشق  آمد باا   جق  غ
 

 ار دام عشق توس گن دل افیالجَرق بر ا 
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ســ ن « گحــب یســن، مهتــر حــاجُح  شــون ســیعاِن  ی  لــد فــ»بــا عجــوان  ك غــزلحــ، در یگــنحد
کـــد در ســـد غـــزل موّشـــ  بـــد جامهـــا  .راجـــد یمـــ گیتـــد مااجـــد  ، (در د  غـــزل)  «حســـن شـــاو» یجا
ــداق در )4«محمــود شــاو»   1«داد اهلل» ــرــر ک ــوِ   ِ  ح، اا ســد ش اــ(ك غــزلح ــردو  معی ــج، ِ طال

 .شود یم یبردار
ــج در غزل ــد جــز تعظــحــطال ر   زوِر ی  جظــام یاســحِه رجــال سحكــنه   تحات ، ب ،   صــاح ان ز

ــد ِ ــ  لــود ب ــارش، ارادت   محّ  ــ،همنواگ ــام ر گرام ــ ؟ص؟یغ ــد  و یرا آشــكار مــ؟ع؟ ی  عی در  یکج
در شـعرش را « اتحـآ  ح»  حآراسـتد اسـ ، لاصـ؟ص؟ کد بد جع  حضرت محمـد یاتح من اب
 :طی د یرجگاق حشر م داجد   اا آن حضرت، جفات بد یآن  جود مقّد  م  صِف  بد برکِ  

 ه کد ُلیق تو َلیق راحستحد جحجوم
 ا تا زبان گشودشمـطالج بد  صف ذات 

 

 5رجگاق حشر   جشر ا دوزخ درد جفات
 اتحح ۀشمـ  چحشعرش گرف  لاص

 
گــرا یجــح، ِعــنق دیل، بــد لــوبحــات ذحــاب جخســ  قــنن همــه را  ۀمــحن شــاعر جیــا ی  مــضر ح  

 :اجدحماا یم
                                                 

 
 :معیع، چهارق   ریته غزل یتهاحـ  ، ب 15بر  .  
 دحگرد باِوش  فیك در چشه جان لوارد کش  دحار آرو چشه من لوارد رو ص را دوح

 دحلواره دم یبس یاجن حیحت را بن ۀسور    لعی  امزق اس  یا  کع د س    ا  حاج یکو
 دحد آجكد لوارد شنب   صی  چشحبر ام  ریکشد طالج جیا   جور سیعان   وز یم
 :نیآغاز یتهاحـ    با ب 9بر  .  

 س حارس    ما را کاق جحگران را کاق اا حد  س  حاق جحر درد   غّاد اا اححاصل ما غ
*** 

ر دو اق لوج ار حد س حداجد کد چ یحال  من در جهان رر کس ما  س  یاا جور بتان آز
 :ـ الف  با معیع 5 بر  . 1
 قرارق در غم  آراق جان من ک اس  یب  دل امشج آن مد جامهنبان من ک اس  یا
 :ـ    با معیع 69بر  . 4

 لحراجه دران شكل   شماحکد ح س  در دل  ید چشمحمرا مهر س
 :با معیع یتحبجت ب یـ الف      غزل 9 بر  . 5
 لوات حۀفیك اا سا یسنبیجد یو  جات حمقاود کا ذات با کمال تو  یا
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 [شدن]لواره  یدرحح یزان، لاك بایعز یا
 شتنحا را اااِن لوحس  دجحج یتار   ِود

 

  رق دامج حبگ ید آجكد گهگارحبر ام
  در ُبود وا احمد مختار تارحِودش اا ح

 
 شعر طالج

غزل ـرداا اسـ     یدو، شـاعنحواِن بـد دسـ  رسـیـسـان   دحتـضکرو جو طالج، با استجاد بد قـوِل 
گـر اجـواع   قوالـج حن حـال، در دحدر عـ ی لـ 4«جدغـزل عاشـقا»، آن رـه 1«دحگو یكو محغزل را ج»

گــوی   چوگــان بــد مثجــوی  ۀز مهــارت داشــتد اســ   مجــاظرحــج یدو   ربــاعح، قاــیشــعر، چــون مثجــو
ــر ت ــاروســرایی وی ُمه ــوایی درب ــول امحــر عیحشــحر ج ــد، ق ــی اج ــد م ــزار طالــج، اا  ۀی، ــاِت ســجِگ م ابح

لهــاح ، قاــحدو ِــردازی را حكــی اا گــویِی ا  ِــردو بــر مــی دارد   بحــ  مقعــع حكــی اا غز ربــاعی
 : کجداین شاعر عهد تحموری معرفی می اشتغاالِت 

 تو در قاحدو   توححد   جع  کوش! طالج
 

 5س  تو را گیتن غزل جزوی حكاحتی
 
داشــتد، بخشــی 6«کــد طــرا ت   حــی ِت تاــامی»حــال باحــد ِرســحد چــرا اا محــاِن اشــعاِر طالــج 

تـــضکرط جزدحــک بـــد رواگـــار وی، حعجـــی  ۀر کتابمـــای تـــضکرار دشمــــبســحار اجـــدد   ابحـــاتی اجگشــ  
ث ـ  شـدو،   _ اجـد  جوشـتد شـدو. ق 896کد رر د  در سال  _ مفالس الجیاخسد لتشاو    الشعرای

ــضکر ــس اا د  ت ــا صــد ســال ب ــر  مفمــع الیضــییِ،شــگیتد، در  ۀچــرا ت ــارایی ب ــایی بخ اجــدد »بق
کحد شدو   در قـنون بعـد در تـ 7«بودِن  شـعنی »: آذر، آمـدو ۀای چـون آتشـكدضکرواشعاِر طالج تو

  !؟«......8اا ا  در محان جحس ، سوای این حک شعر
                                                 

 .ـ   6بر  .  
 .ـ   63بر  .  
 .   مفمع الیضی ، ص  ۀ  تضکر 9 1د لتشاو، ص  ۀتضکر. 1
 .   مفمع الیضی ، ص . 4
 .ـ    7بر  .  5
 . 419 ، ص 4عرفات العاشقحن، ج .  6
گر چد ابحات  اجدکی اس »:    مفمع الیضی ، ص .  7   «......ا
 : را     شدو اس بحِ  د ِق تنها غزِل طالج کد در تضکرو.  8
ی ات اان ر  مای رفتی   بگنحسته چجدان کد آ  اا سر گضش »   .«آحه کد باحه در گل اس ااِ 
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در ایــن غــزل، شــاعر اا گــه . باســخ، غزلــی اا دســتجوحِس دیــواِن طالــج رارگشاســ  در حــافتِن 
األسـف ثـاجی جداشـتد اسـ ، شدِن دیواج  کـد گوحـا تنهـا صـورِت مفموعـد اشـعار وی بـودو   مـع

طالـج ِـ،  اا مـر  ا  جـابود شـدو   آجچـد در ایـن دسـتجوحِس  اشـعارِ  س دفتـرِ بـ. کجـدشكاح  می
 .اجدجوحافتد، آمدو، غزلحاتی اس  کد دوبارو گردآوری شدو

ر اا اشعاِر جان ِنور ُِ  ا من گه گشتد دیواجی 
 

 لورشحد ۀماو   سواد اا لام ۀبحا   صی 
 

ی ایی َلَع  حّقا کد معن   اس  در لوبّی     ز
 

 آحدول   جیدش مرا چون حاد میا لوح   جد
 

 َطَیج، طالج طیج کن آجچد معیو   ْ بد ُحكِه َمن
 

 ش
 

 اس 

 
 کد حک مانع ااان دیوان ُبَود لوشتر ا صد گورر

 
 حن ف  چون ُدِر مكجون مدادش چون دِل کافر

 
 مردق ااان بمتر ل  جعیر ۀجدحدو دحد

 
 شود مضعر دِل اار    عحِف من ا غّاد می

 
 َطَیج لوشتر ْ  طیج کردن بد حكِه َمنکد طالج را 

 
 سح شحسج

طالــج، ِــ،  اا ر ــرت اا لراســان، در مــدح   بزرگداشــِ  حراراجــان، شــارزادگان   ســرداران 
ــا ســودایی    ــات ی ترشــحزی، باب ک ــارایی،  ــا دحگــر ســراحجدگان چــون عاــم  بخ ــِ  تحمــوری، ب د ل

حــاجی بســعامی همداســتان بــودو   بــس اا ور د بــد  شــحراا، بــا لــوش ط عــاجی لواجــد رســته لور
کمال غحاث فارسی در مدِح صاحج مجا اِن آن دحار، بد ویژو سیعان ابـرارحه بـن شـارنخ،  هماججد
 . ی   رقاب  داشتد اس شمـهمچ

ـــدســتجوحس  اهلل مرعشــی، بــر اســاِ  قراحجــی چــون لــالی بــودن اا  آحــة ۀکتابخاجــ 7996 ۀارشم
عان را، بـد طـور آشـكار، در برداشـتد باشـد   جحـز ذکـِر مداححی کد جاق ع ـداهلل محـناا فناجـد ابـرارحه سـی

   جـوِد چجـد غـزل کـد جـاق ایـن امحـر را بـد   بـس اا جـاِق ابـرارحه سـیعان« ُلّید ُمْیُكـد»جمیة دعایِی 
حخ  تـدوین ( ساِل درگضشِ  ابـرارحه سـیعان.)ق 818ر شجی در لود جای دادو، جدحدتر اا تار

بــور، حــ. جشــدو اســ  ــابراین دســتجوحس مز ــد بج ــج ب داقل شــاجزدو ســال ِــ،  اا درگضشــِ  طال
                                                 

 .  8 اول، ص  ۀآذر، جحم ۀآتشكد.   
 . ـ الف 47بر  .   
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ســامان رســحدو   لــالی اا اشــعاری اســ  کــد در ســالحاِن الحــِر ححــات وی ســن دو شــدو اســ   بــد 
دوراِن پختگـی  ۀشعنِی طالج کـد مااحجـد« جشو   ماای»دّ ِق سی سال تاّكن    دحگر س ن، اا مقعِع 

 .   کمال ا  بودو، در این دیوان جشاجی جحس 
کهنت»طالب،    «ازه ساِز روِش 
شجاسـاجد، برآمـدو اا ایـن ر ِش کهـن مـی ۀکججـد، طالج را با عجوان تـااوعرفات العاشقحناحجكد 

حقحقــ  اســ  کــد وی در غــزل، اا اســتاداِن صــاحج طــنزی کــد سرمشــِق شــاعراِن عهــد تحمــوری 
ات  جـــاق اری اا آن اســـتادان را در غزلّحـــشمــــطالـــج . کجـــد   آن را ِـــ،  ر  داردبودجـــد ت عحـــ  مـــی

ــوی   کمــال ل جــدی مــی د لتشــاو آمــدو، اشــعاِر  ۀچجاجكــد در تــضکر. بــرد  ســعدی، حســن دری
  ال تد در حک غزِل مضـ وط در دسـتجوحِس کهـن، اا سـعدی بـد لـاطِر   گیتدسعدی را جوا  می

 : کجد  حک مانِع شحخ اجل را تضمحن می کردو اس اجتقاد « لعا گیتن»
گیتِن   سعدی َترَک  جكجه من بد لعا 

 
 1«کاین ِکشتد ررا کن کد َدر  گّید چنحدو س »
 

شعِر امحر حسن دریـوِی سـ زی حـاد مـی کجـد   بیفاصـید شـعر « جااکِی »در مقعِع غزلی ره اا 
 : اردـشمـ لود را جااکتر می

 طال ا، شعر َحَسن رر چجد دارد جااکی
 

 4شعِر َغّرای تو اا جظه َحَسن جااکتر اس 
 

 : گیتد اس ِت شحخ کمال ل جدی را ره ِ،  ر  داشتد   جوا  میطالج، همچجحن غزلحا
 رـــــر دق رـــــزار بوســـــد مـــــرا بـــــر درـــــن درـــــد

 
گــــــر شـــــــجود ایــــــن جـــــــوا  را  5روِح کمــــــال ا

 
ــــ 6رقجدیسمــــشـــاحد، بســـاطی  _  در ایـــن جوابگـــویِی بـــد کمـــال، لـــود را برتـــر اا دحگـــران 

                                                 

 . «طالج جاجرمی....... ر ِش کهن  سیسید جج ان س ن، تااو سااِ »: 419 ، ص 4عرفات العاشقحن، ج .   
 . 9 1تضکرو د لتشاو، ص .   
ن یدگن یدِر ُبستاِن روا یسعد»(: 7   ات، ص حط) یسعد. ـ  4 بر  .  1  .«...ز
 . ـ الف1 بر  .  4
 . ـ الف1بر  .  5
شـحخ کمـال  ا  معتقد لواجد عاـم  اسـ    مجكـر ....... رقجدی سـمبساطی ....... »: 66 د لتشاو، ص  ۀتضکر.  6

 .«گوحجد کد شحخ کمال اا بساطی رجفحد.......... گوحدجوا  می........... ل جدی اس    غزل شحخ کمال را 
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 : بجداشتد اس  می
گر بگشایی  بد الف   لال دله بستد ای ا

 
 را رسد کد بگوحد جواِ  شعِر ل جدیکد 

 

 
 ا دفترق همد ا صاِ  الف   لال برآحد

 
 بد غحر من کد تواجد کد با کمال برآحد

 
ـــبــد جــز احجــان،  اری اا ســراحجدگاِن جامــداِر قــنوِن گضشــتد جحــز در غــزِل طالــج تــوثحراِت فــرا ان شم

حجشــهای آهمــا را  ِــی گرفتــد اســ   اجــد کــد جــامی اا آهمــا ج ــردو  لــی بــد اســتق ال حــا اقتیــا، آفنداشــتد
در محـاِن ایـن شـاعران، کـد . اجـدلاقاجی َشن اجی، عراقی، امحـر لسـن    حـاف  شـحرازی اا آن دسـتد

اجـد، حـاف  لـود، درجـد حـا درجـاتی بـد ِـ،  بـردو ۀدر اماجـ_  بیكد شعِر فارسـی را_  رر کداق غزل
لسـان  ۀهی اا غزلحـات  را بـد َتَ ـِع سـیحجای دارد بد جحوی کد طالج، تعـداِد قابـل تـوّج جاحگاو ویژو

شحراا را تضـمحن کـردو   حـا ترکح ـاِت لـاّصِ وی را در ابحـاِت  ۀالغحج سن دو   چجدین مانِع لواج
 :لود، بد تكرار آوردو اس   د  ماوجد اا تضمحِن س ِن حاف  اا این قرار اس 

 مكن تولحر   طالج را بد غمزو تحر باران کن
 

حان داردکد آفتهاس  در تو»   «لحر   طالج را ز

*** 
 ساحة طوبی   لِج حوض تو را! ااردا

 
  «ط ِع چون آ    س نهای ر ان ما را بس»

 :لواجد ۀای اا بمرو بردِن اا ترکح اِت شاعراجماوجد  
 ُک گر   عاشقجوعن سی س  جهان عشوو

 
 1رر کد شد طالِج ا  لوِن لودش کابحن داد

 

                                                 

 «...بد فتراد ار همی بجدی لدا را ز د صحدق کن»: حاف  می فرماحد. الف – 7 بر  .   
 :حاف  می فرماحد.   – 65بر  .   
 .«ط ِع چون آ    غزلهای ر ان ما را بس  س  ی  گید بی اجاافسمـحاف  اا مشرِ  ق»
 :حاف  می فرماحد.   – 13بر  .  1
،وس  بد  عمِر لودش کابحن داد                     لوش عن سی س  جهان اا رو صورت لحكن»  .«رر کدِ 
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 6«ر ان» 5«لعحـف»، 4«شـحنین»، 1«رجگـحن»،  «روح افـزا»،  «اادج»طالج، اشعار لود را 
داجســتد  7«د لــِ  اهلل داد»اا   –بــد تع حــر لــودش –توصــحف کــردو   ایــن همــد را مور ــ  الهــی   

 9  اجت ـاِ  قـوافِی بفـا   مجاسـج 8در غـزل  را ُحسـِن تخّیاـها« ُدر َافشاجی»اس   وی ماداِق 
  بـااللرو معتقـد اسـ  کـد  3 گـرفتن اا شـعرش بـر حـضر مـی دارد رد   عح  وحان را اا جكتدشمـ برمی

                                                 

 :الف – 1 بر  .   
 س طالج، اشعاِر تو اا جظه َحَسن جااکتر ا رر کد اشعاِر مِن دروح  را بشجحد، گی 

 :  – 5بر  
 بشكس  شعِر جااِد ا  ر جِق ج ات طالج بد  صِف لعِل ل   تا زبان گشود

 :  – 18بر  .   
 اجدشعررای دحگران را جمید باطل کردو شعِر روح افزای طالج تا بتان بشجحدو اجد

 :الف – 43بر  .  1
 س ن کس را چجحن رجگحن ج اشد س نهای تو رجگحن اس  طالج

 :فال – 6 بر  .  4
نور کد معیوِ  س جدان آمدو اس                 عقل می گوحد بد من کای طالج شحنین س ن  روح میِ 

 :الف –  1بر  . 5
 اثِر س ر وی اا جرگِس جادوی تو بود طالج ار چجد بد العاِ  س ن ِس ر ماود

 :  – 45بر  
 سراسر آِ  ححوان می مااحد بد لوبی   لعاف  شعِر طالج

 :فال – 5بر  . 6
 بگرفتد اق بد شعِر ر ان کاحجات را کاِر تو شدقتا من اسحِر چشه سحد

 :  -6 بر  .  7
 قّوِت شعر تو اا د لِ  اهلل داد اس   رر کد بشجحد س نهای مرا با من گی 

 :الف – 5 بر  
 احجچجحن شعِر َتر اا د لِ  اهلل داد اس   شعر طالج همد چون آِ  ححات اس  ر ان

 :فال –  4بر  .  8
 کجدیم یكن ُدرفشاجحدر تخّیاها  ل  ج   جااك اس  حسنبد سر اشعاِر طالج دلین

 :  – 44بر  .  9
 شعِر تو بد صد بار ااان لوبتر ُافتاد  رر کس کد درین قافحد طالج س جی گی 

 :  – 4 بر  .  3 
 ااجكد اشعاِر مرا حاج  بد گیتاِر تو جحس  ای رقحِج ر سَحد، تحسحِن شعِر من مكن

 رحچكس را جكتد بر گیتاِر شحنیِن تو جحس  كتد گحران گرچد بسحارجد طالج در جهانج
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اسـ  حـا حـداقل ایـن  1«  جـوان همـجیِس ِ،ـر»    «اوراد رـر زبـان»،  «مشـهوِر جهـان»س ج  
ز  را دارد، بس بد لود همحج می اجد  :آر

 اان ِ،  کد باشد  طج  کوِی خموشان
 

گحر ۀبد س ن عرص! طالج  4آفاق فن  
 

 تاریِخ درگذشِت طالج
جادرســ  تــنین تــارحخی کــد در مــرِ  طالــج معــنح شــدو، قــوِل آذر بحگــدلی اســ  کــد آن را در 

گـــر لغزشـــ)5.گیتـــد اســـ . ق 834 بـــور صـــورت جگرفتـــد باشـــد یدر صـــورِت چـــاِ یا (. کتـــاِ  مز
حخلیحیــد، در  حــاجی ــوار در کجــاِر . ق  85را ذحــِل ســاِل « طالــِج شــاعر»، در گضشــِ  تقــوحه التّ

ــردِن جاصــرکحا اا میــود گــحین   قا ــی ابــوبكر اا  الدِت ســیع» قــاحعی چــون  حــد ثــاجی، ُم ان بایز
ـــد،گـــزارش مـــی« عیمـــای شـــاق گرچـــد در  6کج ـــونا ج ـــان  7.آوردو اســـ . ق  854 کشـــف الظّ در مح
حاض العارفحن   مفمع الیضی  حِخ درگضشِ  وی را، بـد ترتحـج، ر -ق ث ـ  کـردو 884   866، تار

حاض الشـعرا    عرفاتلتشاو   اا ِِی ا  د  ۀدر این محان، گیت 8.اجد حِخ  ر را التحـار . ق 854کـد تـار
  جزدحكتـر اسـ    ال تـد قراخجـی کـد در دسـتجوحِس غزلحـاِت طالـج  جـود دارد، حـبد  اقع 9اجد، کردو

حخ را توی،ـد مـی بـس »را در ماـنِع . ق 854سـال  ،جشـترِ عشـقن جـامی، در حهمچجـ. کجـدهمحن تار
حجه ا رحیِ  وی، رای حِخ ا«حز   3 .ن  اقعد حافتد اس ی، ماّدو تار

                                                 

 :  – 3 بر  .   
 صاحج س ِن عرصد   مشهور جهان اس  اان روا کد طالج جظر اا هّمِ  ا  حاف 

 :  – 57بر  .   
 اشعاِر جاجیزاحه اوراِد رر زبان شد تا من زبان گشادق در  صف روی   موح 

 :الف – 18بر  .  1
،ر   جوان لوارد بود         این س نها کد بد حاد لج لعی  گیته  همچو جان همجیِسِ 

 .الف – 61بر  .  4
 . 8 د ق، ص  ۀآذر، جحم ۀآتشكد.  5
 .49 تقوحه التوارحخ، ص  ۀترجم.  6
 .634، ص  کشف الّظجون، ج .  7
 .451رحاض العارفحن، ص    مفمع الیضی ، ص .  8
 .54  ، ص    رحاض الشعرا ، ج 419 ، ص 4  عرفات العاشقحن، ج 9 1، ص تشاود ل ۀتضکر.  9
 . 96، ص  جشتر عشق، ج .  3 
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گرچد جوحسـجد یـاخس ۀا امـاِن درگضشـِ  طالـج، سـ جی بـد محـان جحـاوردو،  ۀ، دربـارمفـالس الجّ
موسـوق بـد ۀ موجود ازین تضکرو، جكاتی در لور بد دس  می آحد  بـر اسـاِ  ترجمـ ۀ لی اا د  ترجم
بـا جشـاج     جشـاجحی کـد اا  «حاف  اس مزاِر ا  در باحاِن بای لواجد »، جخس  آجكد لعاخف جامد
دّ ق . تــر اســ  دقحــق« در پمیــوِی لواجــد حــاف  در ماــّیی شــحراا مــدفون اســ »ایــن ع ــارت 

 :  این رباعِی ا  در سجِگ مزارش کجدو بود کد فقحر حاد گرفته»: آورد احجكد می
 عاشقی بد ِ،ماِن ُدُرس  ۀدر کوچ

 معیج کسی کد آن غحِر تو ُجس ! طالج
 

   بد من ارِل دلی روا جخس گیمی
 .«تو طالِج ا  باش کد ا  طالِج توس 

 
آحـد کـد امحـر عیحشـحر جـوایی مـزاِر طالـج را دحـدو   ربـاعی جقـ  شـدو بـر اا این جمیت بـر مـی

اجـواِر ...»: رـه آمـدو ،یجـحه شـاو محّمـد قزوححكـ ۀدر ترجمـ. مزاِر ا  را بـد حافظـد سـ ردو اسـ    سجگ
کن مــیــد، زلواجــد حــاف  بــر ا  تافتــ واِر مــزار یــبــر د ین ربــاعیــ  ا. بــودو اســ یرا کــد در مــزاِر ا  ســا

در کجـاِر   _د در ا الـر عمـر حشـا _شود کد طالـج  یاف  محن درحن ترجمد، چجیاا ا  .«حاف  جوشتد
ــر د یمــزار حــاف  ُســكجا داشــتد   ربــاع ــّضکر را لــود ب . واِر آرامگــاِو حــاف  جگاشــتد اســ یــســابق ال

 .  کجدحطالج اا حاف  حكا یمعجو یتواجد اا برلوردار یم ن گزارشین احهمچج
*** 

 :چند غزِل طالج
 [ـ الف 6برگ ] 
 را یی ایکد بگرفتد ُرل  میك  ز یا

 

 را ییداحن دل شیبد غم  ا یچجد سوز 
 

 ُکش  ییتنها ۀد ش تا روا مرا غّا 
 

گو   را ییتنها ۀه صجما قاحبا کد 
 

 س حد لج لعی  س ن آراستد جححد یب
 

 را ییکجه  صف ل اج  س ن آرایم 
 

 را ییجاحب ۀن سرمیکشه دق بد دق ا یم  شهرس  لاك قدم  سرمد ااان ر  در چ

                                                 

ق ـرش جاجـِج بـای لواجـد حـاف  »: جحـز همـحن قـول را بضیرفتـد اسـ  مفمـع الیضـی   9 مفالس الجیـاخس، ص .  
 .«اس 

 همان، ص.   
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  فا یار مرجت   من  اا کوحاا  !طالج
 

  را ییرر جا ج ود طالِج  یااجكد قدر 
 

 [ـ الف 6برگ . ]2
 لعل تو روش همد کس را بردو لِج  یا

 

 و  رابر ره ادو چشمان تو بااار ر 
 

 تو س رگد یکو ۀکع  ۀدر قافی
 

 من باجگ جر  را ۀکس جشجود اا جال 
 

  حه ا فراق مد روحرر شج کد بگن
 

   سرشكه چد محل آ  ار  را،در ِ 
 

 دحتا بی ل ط عه گل رلسار تو را د
 

 بگشاد بد مدح تو فنوبستد جیس را 
 

 د س  کد شرط اس  یك بوسد بد طالج بدو اح
 

 بچشاججد مگس را نینحکز شّكر ش 
 

 [ـ ب 6برگ . ]3
 د مراحآر یبتان، فال بمارس  م یا
کجحکار من درو ۀچار[ د ستان]  دح  
 س  کد من اجدو شوق بعد  فاتحچ شك جحر

 اق اا چنخ فیك بر گضرد یجوب  شار
 گیگون ُمردق یهمچو طالج ا خمار م

 

 د مراحمگضار یلعل اماج یم یب 
 اد مرحا ُله آر یدر خمارق قدح م
کو  د مراح  بس ارحگر بد لاِك سر 

 د مراحدآلراق شمار یگر سگ کو
 د مراحقدح بادو ب ار !ارل مفیس

 

 [ـ الف ـ و ب 5برگ . ]4
 ای چشِه تو صد جاج اا را ای کشتد در رر گوشد

 گیتی بد من، با رر کسی اهمار راا دل مگو
 ای جور چشه مردمان، وی دل ِر ابن  کمان

گر در   کوی لوبان بگضری ای باِد ش گنی ا
 دل اس  ُِکشد آن کس کد معیو  بد جاات م ! طالج

 راا راحاجد رر دق بد جو ش یاا غمزو بر ره م 
 ه راا راحمن با کد گو ییچون راادار من تو

 غّماا را ۀآن غمز یار س ر آمولتحبس
 راجداا راحآن ُترِك ت یبجدگ یاا من رساج

 راجان جاا حد اا جااجحد کشحبا یاتا اجدو

                                                 

 : یسعد.  
 را ییج اشد سر سوداطاق   ع   را ییچد کجد دفتر داجا یال ابال
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 [ـ ب 5برگ . ]5
 د راح  ر جق لورشحُبردو رو یبد لوب یا

 یع لاورشـمد گشتجد   تو حدل ران جار
 رق بد کاقحك شج در َبَرت گحکد  یدحدارق اّم 
 دق در بِر ا ، عقل گی حِن بّرو دحِوست

 رشـمس  طالج بر جهان فرص  حج یچون مدار
 

 د راحگرفتد چشه مست  میك  جمش یو 
 د راحکجد جار گـُهع لاور شمـد حچون برآ

 د راحرسد آلر بزر  اّم  یک یدحجا ام
 د راحدر حمل لورش یدحدل کد د ی  کن احع
 د راحب یشاد   سنِ  جاا   باشمـ ۀحسا
 

 [ـ الف 5برگ . ]6
 جات راحا ماو ُرل  کا یر شج یا

 ار مشكل اس حفكر لج   دران تو بس
 کار تو شدقدحِر چشِه سحتا من اس

ک  چكد مداق ید آ  از  ماشعار من 
 چون  اجج اس  بر همد لوبان اکاِت ُحسن

 

 ات راحمِ  آِ  ححلعِل تو بردو ق 
 لدا مشكیت را یاا برا یبگشا
کا بگرفتد  جات راحاق بد شعر ر ان 

 مِ  آ  ج ات راحبشكس  قدر   ق
 ن اکات راحبدو بد طالِج مسك یبوس

 

 [ـ الف 9 برگ ] . 7
 گر اس حد یازح  جکد رر کس را بد درگار یا

 توَاق ین بر سر کوحش،شاق   لیتن ص     ِ
 رق اا ر ران د س حم یم یه گهحگنیگاو م

 ااجكد در بااار عشق یراادار عاشقاج
 ن جیسحمعرِ  مشك یبا ره مساا ا یچجگ   ج

 جحح  یداِن جاج ااان دمادق احبر سر م
 ِ  ر بسعاق اس  گی ،د ش گیته شار اات

 

 گر اس حد یان رر لحظد جازتو را با عاشق یو 
 گر اس حد یمس د چون ر ق دل در مااز یسو

 گر اس حد یعه رر امان سوا   گدازشـمهمچو 
 گر اس حد یرا با تو راز یادوحرر امان شور

 گر اس حد یمن اا آ اا ساز یااجكد مست
 گر اس حد یازحگر   اا ما جحد یاا تو جاز

 گر اس حد یطال ا، رر گوشد ما را شار از
 

 [ـ الف 6 برگ ] . 8
 ن حورس  کز فرد   ر وان آمدو س یا ر  اح

 ن شهر   آن سنِ  ر انیگیِستان عاله اس  ا
 دق بد بار  یسحوسف ُحسِن عیآن محّمد ُلیِق 

 اتحَسن  ُبستاِن میح  گی ن بام ح
 ن س نینحطالج ش ید بد من ِکاحگویعقل م

 

نحا فرشتد ح   ِ  بر شكل اجسان آمدو س ؟ یا
 گل در گیستان آمدو س  ۀس  همچون دسترا

 ان آمدو س حِف بارساحدار لعحبمر د
   ما اا عاله جان آمدو س حع یاا برا
نور کد معیوِ  س جدان آمدو س  یروح م َِ 
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 [ـ ب  4برگ ] . 9
 کد غم  همدِق ارباِ  صیا بود یروز

 من ی  گه یمن بودق   تو، گاو تو ساق
 ر  که    طحدر مفیس ما د ش َجُ د ع
 چح  جان رسمـغه ر  بد دل آورد   جشد ق

 دقحطی  یآن را کد بد اطرا  جهان م
 

 سر   احمِ  دستار کد را بود یِن ا 
 ر ک ا بودحج   س ِن غحآن روا رق

 بی بود یلون جگر، معر  لوشگو یم
 ا بودح  ر ین غّاد کد آن رویجان سول  از

 ما بود ۀافتم  طالج دلنستحچون 
 

 [ـ الف 4برگ ] . 1 
که از چیشب ن  دیآیالب نمین سشهـست 

کام  زد سنگ جفا بر من یجستن ز لبش 
که م ۀقبل یا  سازند یمشتاقان، هر چند 

 یزید قّصاب به خونریآ یچندانكه هم
 تو ین شد درباِن سراشمـدوست، چو د یا
 

 دحآیبخ  من اا لوا  ما ۀدحن دیو 
 دحآیوستد س و ساله اا آ  ما،ِ
 دحآی  محرا  ماحون طاق د  ابنوچ

 دحآی  قّاا  ماشمـزتر اا چیلوجن
 دحآی  اان با  ماحطالج بد سر کو

 
 [ـ ب41برگ ] .   

که طر  داندیق وفا نمینگار من 
گرچه کوچك و طفل است آن شهنشه ُحسن  ا

گر شب  دیمه من از حرم برون آ یا
 د استیازان سبب دل ما دوستدار خورش

 اد خاطر طالبگار شود شز روز
 

 راجد یج اا جظر همحمرا بد قول رق 
 لواجد یاماجد لع د بد جز جاق ا  ما

   افشاجدحا بد باحس هر عقد ثن
 ماجد یار ما همحبد رخ  یکد اجدک

 کد سن  قِدّ توَاش در کجار بجشاجد
 

 [ـ الف 36برگ ] . 2 
که خوبان جهان را به صفا َبر دوزد  آن 

 وانه شدمیدم و دیتو را د یخال هندو
 همچو اشك از نظر مردم شهر افتاده ست

گردن او آر که تو در   دست یخواست تنبك 
 دیطالب دلشده تا نرگِس مطلوب بد

 

 ا  جا که اا ابن  اد ۀچشه ترکاج 
 آتشه در دل   جان عاق  ، آن رجد  اد

 ا پمیو ادشمـرر کد در ُحسن   لعاف  بد 
 ن لواستج  بر ر  ادیج آمد   زحدس  غ

 بر دل  آن جاد  اد یك غمزو بسجا 
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 [ـ الف 36برگ ] . 3 
 خندان تو خون شد ۀدل در هوس پست

 فتادم یمن در غن هجران تو از پا
 تو جانا یگِس جادوکرد فسون نر یم

که با شیهر ش  کرد یردلیردالن شیر 
که من طالب سودا یعهر  تو بودم یست 

 

 دو بنون شدح ان لوِن دل اا ررگضر د 
  ان تو چون شدحاا دس  رق تا حال تو 

گرفتار فسون شد  چجدان کد دل بجدو 
بون شد  چون در طیج  صل تو افتاد ز

 تو طالج جد کجون شد یسودا یِی سودا

 [ـ ب  35برگ ] . 4 
گردد یگه  که سرو َقَدت در چمن چمان 

 یچكسیدهنت ره نبرده ه ۀبه نقط
 یابد مویان تو در نیال سّر میخ

 یکه سرو سه پسر  یبه بوستان بگذر ا
گر زبان بگشا  ن به وصِف لعل لبتیا

گلین صبح چو روینس  افتینخواهد  یت 
گهیب  کند طالب یان نرگِس مستت 
 

 ا شرق رجگ رل  گل چو اعیران گردد 
 ب رد راو، ُلردو دان گردد ی گر کس

ِگرد آن م گر   ان گرددحرزار بار ا
 ابد   ر ان گرددحا لعف قّد تو جان 

 ر دران گرددس ا  را ا صی  آ  د
ِگِرد گیستان گردد گر   رزار سال ا

 آااد دو زبان گردد کد همچو سوسِن 
 

 [ـ الف 43برگ ] . 5 
گر آن خسرو خوبان به من همدم نخواهد شد  ا

گر غهزه زنان روز  مشتاقان ید سویاین یا
 ك َده وفا آخرینشد  یام دادهزاران وعده

کو گر در   باَرد یان نشاط و خّرمیمه رو یا
 ییجو یمهر م ِق یطالب طر یز مّدعچرا ا

 

 که جخوارد شد یشه اماجحغه   درد اا دل ر 
 لّرق جخوارد شد یِ  دلیگاران دمحدِل ر

 ن ره جخوارد شدیدگر  عدو مدو با من کد لود ا
 سوااِن من جز غه جخوارد شد ۀجحج سحجا

 محرق جخوارد شد یکد ررگز مّدع یداجیچو م
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 [ـ ب43برگ ] . 6 
که   آن سرو روان خواهن فشاند یجان در پامن 

 اباِن غهش خواهن نهادیعاقبت سر در ب
کایهمچنان د  ن زمانیوانه و سرمسِت عشقن 

 گر آستاِن آن صننینن بار دیگر بب
کویطالِب د که در   طلب یدار مطلوبن 

 

 دس  اا شوق جمال  بر جهان لواره فشاجد 

 در رو عشق  بد صدق امنوا جان لواره فشاجد
 ِر مغان لواره فشاجدین بر مس د   دحآست

 بر آستان لواره فشاجد یدو ُدر بسحاا د  د
 ر ا  ُبَود دامن ااان لواره فشاجدحرر چد غ

 
 [ـ ب 42برگ ] . 7 

که تو را طّر  یا  طّرار نماَند ۀآن 
که داریامسال مشو غّره بد  ین ُحسن 

ِگرِد رخ ماه بگ  ردیچون ظلهت شب 
که دشنام به جانها   ینفروشامروز 

که سپهداِر تو ُحسن است یا  خسرو خوبان 
 ار توَاند از سر اخالصیصاحبنظران 

که چو من طالب د گشتندیآنها   دار تو 
 

 در گیشن ُحسج  بد جز اا لار مااَجد 
 ن ُحسن تو آثار مااجدیجدو ازحکآ

 تو اجوار مااجد ی ایاجدر رخ ز
 دار مااجدحفردا چد کجد چوجكد لن

ُکجد چوجكد  س هدار مااجد لدم  کد 
 ار مااجدحباا جز اغ یتا چشه کج

 دار مااجدحچون ل  بدمد طالج د
 

 [ـ الف 43برگ ] . 8 
که  کویهر   مأوا نكرد یبت یك شب بر سر 

 دیار ما بدیسرو تا آن قامت و رفتار 
گرام یباِن تو ایبا رق  یهر شب یعهِر 

کز سودایچشن مستت د  او مستن مدام ید 

که سودا  ِن توستیسر زلف یدر سِر طالب 

 

 دا جكرد،ان عاشقان ِحدر م ییآ  رو 
 چ سر باال جكردحشد کز ل ال  ر یمدت

 چارو جز غوغا جكردحتا س رگد عاشق ب
 حاِل مرا رسوا جكرد ین مردمحا  ا ع

 ن سودا جكردیلاك شد در راو عشق   َترِك ا
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 [ـ الف 64برگ . ]9 

گلندام   بر نسـمآن سرو قباپوش 
 دیتو رشك مه و خورش یرادال یرو یا

که بب کس   ندیجانا، دهن تنگ تو هر 
 درد جگرسوز تو غارتگر جانن یا

گفتند عز  زانیکردم طلب وصل تو 
 

 لوبان جهان رس  مظّیر ۀبر جمی 
   صجوبر یرت طوبحقام  تو غ یو

 کوثر ۀل بد سرچشمحررگز جكجد م
 تو در سر یشور تواق در دل   سودا یو

 ّسرحافی  مجشود  صل بد  !طالج
 

 [ـ ب 65برگ . ]21
کسیبه د یا  دار تو مشتاق سراسر همه 

گل رخسار تو م کز   ادیآرم  یهر زمان 
 ر از تو مرایست به غین یادرسیکه فر یا

کرد کس نكُ ین بیکه از یعهد   یشش دگر 
 و لب حوض تو را یطوب ۀیزاهدا، سا

 یهیرو عشقن و از عقل ندارم بیپ
گو کو ییچند   ن طالبیکه برو از سر 

 

 بوالهو  آن کد جدارد بد  صال تو رو  
 ی  سرشكه چد اجد آ  ار ح  س،ِ

 ادق ر حبرقع اا چهرو براجداا   بد فن
   کد رسته جاکسحشادماجه من درو

  ر ان ما را بس یط ع چون آ    س نها
 ه عسسحااجكد هما    سیعان جكجد ب

 بسر، اا شكرستان جن د دور مگس یا
 

 [بـ   7برگ . ] 2
 محل ید بیتو خورش یش ماه رویپ یا

گلستان جان به هوا  تو صد نهال یدر 
گرفته زعكس رخت به باغ  گل رنگ و بو 

 یع با رخت نزند الف روشنشـمتا 
 اران همنفسیست صحبت  یخوش دولت

گلعذاریا  ن دلبران مهوش و خوبان 
 د و نعت کوشیده و توحیتو در قص !طالب

 

   احلباس ان   معر  تو اررو  یو 
 دل اا حرکات تو صد مثل ۀبر صی 
ر ا یاان رو  اللد بود دامن ج ل ُِ

 ن ق لیُبرجد زباج  از یرر لحظد م
 لیل یچنخ ج اشد بس یگر اا جیا

 رسه  فا   عهد جدارجد در عمل
 س  تو را گیتن غزل یتححكا یجزو

 
                                                 

 :حاف .   
 .«ر ان ما را بس یط ع چون آ    غزلها  س  یاجااف ی  گید بسمـحاف  اا مشر  ق»
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 [ـ الف 74برگ ] . 22
که ما ص یعهر  نییاشـمد سر زلف یست 

که دایكوتما بلبل باغ مل  نین 
گه یگه صوف گه رند و   نینیگوشه نش یو 

گه باده پرست یگه منكر م  نیگشته و 
 بنیرسد از هاتِف غ ییهر لحظه ندا

 

 هی،ران بیحعشق   اس ۀدلسولت 
 هی،جز در چمن گیشن عشق  َجَسرا

 هی،رارجما یه   گهحر مغاج،گد ِ
گاو گدا  هی،گد بادشد ممیك    

 هی،تو ماطالج دلسولتد، معیو   یکا

 [ـ ب 74برگ ] . 23
 نیاما به عالن َعلِن فقر بر افراشته

 ش و طربیع ۀفتیتا دل ما نشود ش
کو که در   نیاطلب آمده یما ازان روز 

که نبودیپ گرفتاِر بتانیش ازان دم   ن 
 د بتان، طالب زاهد ما رایارشهـم
 

 هحا ق  عدق اجگاشتدحشتن را بد حقحلو 
 هحا کاشتدلود تخِه غم   ۀدر دل لست

 هحا تو بجداشتد یشتن را ا سِگ کوحلو
 هحا ِر مغان ماته لود داشتدیبر دِر د
 هحا ر چو در صومعد بگضاشتدیارد   تزو
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