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  ي طالب آملهاي کشمير در شعِر صور خيال و زيبايي
  ∗ينيد فاطمه حسيده خورشيس

.  دارديگاه خاصّي در هند جاييباي و زيعي و مناظر طبيخاطر طراوت و شاداب ر بهيکشم
ز از ي و حسن اخالق و نياسي سي تجاريها نهيگر در زمي ديکشورها  باريروابط کشم
 بوده ين زبان ادارين سرزمي در ايفارس.  داردينگسستنا يوندي پي و فرهنگيلحاظ علم

 تن از علما و فضال و نن مدت هزارايده است در اياوج خود رس  بهخيو در طول تار
ران و از اطراف و اکناف جهان در يز پادشاهان از ايبان و شاعران و نياد, ان کراميصوف
  :ت شعر نشانگر آن استين بير گردهم آمدند و ايکشم

  همين است و همين است و همين است  وس بـر روي زمــيـن اســتگر فـردا  
و نجوي گ يو نظامشيرازي  مانند حافظ ي شاعران و سخنورانةن منطقه توجيا
  خود جلب کرده و آنهايسو را در هند و خارج از هند بهو ديگر شاعران  يرازي شيعرف
 يخته همچون طالب آملي فرهين آنان شعرايچنانچه ب, اند  کردهيينه قلم فرساين زميدر ا
اشعار ن ي از معروفتريکي اند و شعرشان آن ديار شده ييبايوجود دارند که عاشق زنيز 

  .بوده است
  است که اوي متجلّيت ويسنده در شخصيب و نويک شاعر ادي يعظمت و بزرگ

ن ي از ايطالب در جهان شعر. کند ياستعداد خود همعصران خود را چگونه متأثّر م با
ن موارد داللت بر آن دارد که شهنشاه يهمة ا. رود يشمار م بهاستعداد   باحاظ شاعرل

, ديسلطنت رس ر بهي که جهانگيوقت. دوست و شاعرپرور بود ز دانشمند ادبير نيجهانگ
 يافتند ولي يت او پرورش ميق و حمايه تشويشاعران در سا. دربارش پر از شعرا بود
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 يژگين ويان همه شعرا ايدر م.  نهاديبر سر طالب آمليي را الشعرا  تاج ملکريجهانگ
  .سازد ي ميطالب او را ممتاز و مستثٰن

  احوال
خ يتار. ا آمديدن  طالب در شهر آمل به١ استياسمش موالنا سيد محمد طالب آمل

 يها بعد از آموزش. ٢باشدهجري  ۹۹۴ احتماالً در حدود سال ,ستيتولّدش معلوم ن
فلسفه و تصوف را فراگرفت و , ياضير, ئتي منطق و هيده سالگ در سن شانزييابتدا

مرو رفت پس از  کاشان و از کاشان به او از آمل به. ديدرجة کمال رس  بهيسيدر خوشنو
 هند رفت يسو اق هند از مرو بهي طالب در اشتي ملکش خان وابسته شد ولدرباِر آن به

  :ديسرا يچنانکه م
  ارتان بگذ سب  به طالب گل اين چمن   

 ب هندـ جانيه کسـهندو نبرد تحف
  مان بگـذار  ي پـش  يشو يبگذار که م  

 ذارـران بگـيا ش بهيه خويـبخت س
 ه ۱۰۲۸ر او را در سال يد جهانگيکمال رس توسط اعتمادالدوله به ر بهي جهانگدر درباِر

  :سدينو ي اعطا کرد چنانچه در تزک مييالشّعرا  لقب ملکيست سالگيدر سن ب
, دهي پوشي خلعت ممتازييالشعرا خطاب ملک  بهيخ طالب آملين تاريدر ا”

اعتمادالدوله بود و چون رتبه سخن او از همگنان   باياصل او آمل است چند
  .“تخت منتظم گشتي پايالشّعرا باالتر شد در ملک

  ان ويدگاه معاصريطالب از د
  :سدينو ي مي دربارة وي معاصر طالب آملخانهيم ةمؤلّف تذکر

سرا در همان  آن بلبل داستان.  دوران خود استيکتايدالزّمان ي فريا ه دوريو”
ل يا اول در هند در اوةر مرتبين حقي آگره آمد اةدارالخالف بههجري  ۱۰۲۰سال 

  مالحظه نمودميزيعز. انواع هنر آراسته  بادمي دياو مالقات کردم جوان  بااميا
  .٣“راستهياصناف سخن پ با
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 آن موالنا طالب است ياسم تام, ل استيعر خوش تخطالب بلبل آمل و شا”
هزار رنگ در  ن مستمعان را بهين و اشعار رنگيافکار مت  بان آمليمولد سرزم

قول  ل خود نداشت بهير و عدي نظييآورد در مصاحبت و مجلس آرا يوجد م
شتر يب  است که بهيح کاشين مسيالد م رکنيزاد حک  خان واله خالهي قليعل

  .١“نون آراسته بودو فعلوم 
 داشت يرازي شيعرف  بات رايمي و صمي مراسم دوستيد طالب آمليگفتة عبدالرش به

  :ديگو ي ميرازي شي دربارة عرفين او بود چنانچه طالب آملاو از معاصر
 ٢هـاي آفـريـن رويد ز تربتش همـه گل  خاک عرفي اگر طالب ابن غزل خواند به  

 و ي نهاده بود چنانچه از سن دوازده سالگيودک از کي در طالب آملي شعرجوهِر
  :کند يد که خود فخر ميسرا ي شعر ميزده سالگيس

  غير کلک من نشان ندهد کسي کز آب شعر
 پريـرو د کـودک دي يودفـتـر اسـالف شـ

 ,ديگنجان يت در سلک شعر مين شاعر برجسته در دو ساعت پنجاه و شصت بيا
 مشتمل بر هشتاد و چهار يا دهيک شب قصيدر  يچ خان الهوريچنانچه در مدح قل

  :ديل رسانية تکميپا ت بهيب
  اعري ز اهل سخنـن شـت چو مـسيمنم که ن

   کالمِلـلي ز اهـن قايـو مـت چـسيمنم که ن
 گواه اين دو سه معني همين قصيده بس است

 مامـده دم اتـپيـب تا سـر شـت از سـه يافـک
  :ک شب گفتيت است در ي بشنجاه و ش که پيا دهيز قصير نيدر مدح جهانگ

 شمار افتاد زخـم تير نگه صيـد بي به  چو شهسوار مرا چشم بر شکار افتاد  
 در عنفوان شباب سپرد يطالب آمل. ت استيست هزار بي بي دارايوان طالب آمليد

خ ي قطعة تاري مشهديملّا صبور.  اتّفاق افتادهجري ۱۰۳۵ وفاتش در سال .خاک شد
  :ب سروده استيرتن تيوفاتش بد
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ــب داد  ــتن طال ــو ز رف ــرخ بگ   از چ
  م گفـت  جستد  رخ وفاتش از خ   يتار
 

ــامروز ادا ــاد  يک ــا افت ــم از پ    نظ
  »طالب باد  ي ابن اب  يحشرش بعل «

 )ه ١٠٣٥(               

  يال در اشعار طالب آمليصور خ
ر و ي دانشوران و محقّقان از ارسطو تا خواجه نصةن هميخّرأدگاه قدما و متياز د

ن ين عنصر است ايتر يال در شعر اساسيالقول هستند که عنصر خ ج متّفقيوشيماين
. کند ير ميعت سي در قلمرو عناصر طبيست که طالب آمليقت قابل انکار نيحق

, ري کشميها ييبايکند چنانچه از ز يدقّت نظر مشاهده م  باز راي همه چينگر ژرف
سار و   سرسبز و شاداب چشمهيزارهامرغ, فام  نقرهيها اچهيدر,  زعفرانيکشتزارها
ار مانند گلمرگ و بوس يبخش آن د  فرحين از جاهايساز عالوه بر ا  زمزمهيآبشارها

, باغ نشاط, لمي بهت و جهيايکند در ي درست ميمرگ و سونا مرگ و پهلگام تابلو
, افزا باغ طرب, آباد باغ افضل, ميباغ نس, بخش باغ فرح, بخش ضيباغ ف, مار شاله باغ
 يها هزيانگ  باره رايغ باغ و باغ بحر آرا و نور, آباد شيباغ ع, باغ محمد, آرا جهان باغ

ش داده يشان آراي ايها و نازها کرشمه  باان راين بساط بيان کرده است عالوه بر ايبکر ب
ذوب جقدر مفتون و م ني شاعر را ايخواري و مي م, وفايد و رجا سررشتگيام. است

 يها فام و امواج  نقرهيها  و شوق و در حال در آبين سرمستيکند که در ع يم
 ,گر انتقال کندي ديجا  پرسکون بهين جايخواهد از ا يکند که نم ي ميز آب تنيانگ نشاط
  :ديسرا يکند م ين تصور ميز چنيش نياران و وابستگان خوي دربارة يحتّ

  نجاسـت يا که مجمـع خوبـان دلربـا ا        يب
ــشم  ــة ک ــدم ز خطّ ــيق ــدار ير برنم   مي

  شيگانـه کـشور دل خـو   يغارت ب مده به 
  چمـن  ن رو به  ينشجوان شد از نفسم هم    

  ستيـ  گلشن ن يشم هوا يکنج گلشن خو   به
  ام چــو فتــد راه اهــل درد بهــم کلبــه بــه
ـ ده در شکن زلف     يخز   ار معـذور اسـت    ي

 بـن طالـ چميوـدن بلبل سـيد رو بهم

  نجا و نازهـا اينجاسـت    يها همه ا   کرشمه
   مـا اينجاسـت    يجاشم و   يم مرکز ع  يمق

   آشـنا اينجاســت يهـا  کـه ترکتـاز نگــه  
   هوا اينجاسـت   يرو يکسب هوا م    به اگر

  کجا روم که مرا بـاغ دلکـشا اينجاسـت         
  نشان دهند که سررشته وفـا اينجاسـت       

  ام کـه جـا اينجاسـت       کجا رود دل آواره   
 تـرا اينجاسـس ت غزلـا که بلبل مسيب
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توان  يان الزم است ميجاز بياال و ي خييگو  و مخصوص در غزليدر فن سخنور
ه و استعاره خلق بيشتموضوع از مقوله   با راي خوبيرهايل شاعر تصويگفت که تخ

ن يوالن است از اجز يال تيصور خ  باعتيدان طبي در ميتوسن فکر خلّاق آمل. کند يم
  .ه داده استئرااجهت سخنان خود را در انواع مختلف 

  ليتمث
کند و در القاء  ي را محسوس ميل است که معاني تمثو اشگردن يتر  از برجستهيکي

 , سختيها  دره,بوهن ايها جنگل, ريجلگه کشمطالب . سزا دارد  بهيم سهميمفاه
 يها الش واژهيخ  چنانچه در صور.ده نگذاشته استير را ناديکشمخم چ و ي پرپيها راه

ره از فرط يغ  ورهيغ ر ويکودکان نابالغ و مرد پ,  سخت دشواريتنگنا, گر نکمارش
گر است از اشعارش  ات جلوهياها و در محاورات و کن لي تمث,ها  و کمال در مثليپختگ

  .داستيپ

  اغراق و مبالغه
 که ي در صورت,ستيت شرط نيقت و واقعي در مبالغه اصالً حقي نعمانيگفتة شبل به

  ادا کند که در ظاهر ممکني محال را طوريزيک چيست که  انيل در ايلطف تخ
است که او هر ال اغراق شاعرانه ين صورت خيتر عي وسيدر اشعار طالب آمل ١باشد
ان ي ميوند معنويز و پيانگ ار دليمبالغه در شعرش بس. کند ي ناممکن را ممکن ميزيچ

چنانچه در پر پرواز .  برخوردار استين تصرف هنرياجزا وجود دارد که شاعر از ا
ر عر شاي براساس نطق ز,ريگ ني آسمان زم,ريگ فسصبا ن, ريلش کوه باال آسمان زيتخ

  :نديب ي خود مير پايز را در زيهمه چ
ــا درآورديـــز بـــه ــيـــر پـ   يم راهـ

  يم برهنجــار کــوه يــعنــان داد
 رددـ که گيم بر کوهـيبک رفتـس

  ريـ گ ني زم ي آسمان گشت  يکه در و  
ـ که بود آن کـوه بـاال آسـمان ز            ري

 رـيگ ســم راه او نفــيـا در نـبـص
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عت پرداخته بلکه آهنگ و ارتعاش اصوات ي طبيرهاي نه تنها در تصويطالب آمل
  :کند يتر م کيعت نزديطب  باآرد و خواننده را يجان ميز در طبعش شور و هين

  ديک نشاط رسـ ي ها به  ش دل ياشز بس گ  
ـ انـدر آو  , گـوش گـل    هزار حلقـه بـه       زدي

   خـرام ه بود که گـا  يش حور روجلوه س  به
 

ــه ــ ب ــه نال ــه زنج خلةگوش ــال و نال ــخ   ري
  ريــ پرتحريهــا نــد نغمــهزب يچــو عنــدل

ـ تـن نـازکش لبـاس حر       صدا کنـد بـه       ري
 

  صيتشخ
ده يت آن دوره در کالمش ديال است که خصوصيص صور خيص از خصايتشخ

ر يات زي در اب.ا استيار متحرک زنده و پويا بسيت و اشعيطب  بهي ويها خطاب. دوش يم
چ و ي پرپيبارهاي که کنار جوييدهايب. کرده است درست يا شاعر مانند عکّاس صحنه

ر در ين را زنجي موج آفريبارهايشکل مجنون قرار داده و آن جو اند به ستادهيخمدار ا
  :ال را گسترش داده استي صور خيايوانه گفته دني ديپا

   نشـسته  يد مجنون يهر سو ب   به
  ن بـاغ  آ ورزد دريگيداهوا گر  

 

  ريـ  همچو زنجيده آبيچيپا پ  به
  رير انج يوان پرورد طفل از ش    ت

 
  ه مفرطيتشب
ال ين نوع خيا ت بهعيل است که شاعران طبي تخيها ن جنبهيتر ي از قويکيه مفرط يتشب

دن از دهن ي خلد چک,نيزدن جب  در کالمش غوطهي چنانچه و.ار دارنديتوجه بس
رخوار يم شگفت مانند دهن طفل شي نيها غنچه, ميشگفتن گل بدون نس, کودکان

  :ديسرا ي مي و.ر داردي تأثيس کردن معانمحسوده و در يچيب و پي عجرايره بسيغ ره ويغ و
  ر بـر زبـان گـذرد      يچو وصف گلشن کـشم    

  ب چـون مـسند  ي که بود عنـدل    يچه مسکن 
ــوا  ــساط ه ــب  يز انب ــه عج ــار او چ    به

  چنان کـه از دهـن کودکـان لعـاب چکـد           
ـ  يها کنان غنچه  شاخ جلوه  به   م شـگفت  ي ن

ــه ــان ع  ب ــف بت ــدر زل ــر باق ــم ــاري   دم ناچ
 يـيد او گوـيـاد و بـت بـه در حرکـشيهم

  ري تـشو  ين خلـد زنـد غوطـه در خـو         يجب
  که جمع کرده لب خويش غنچه مهر صفير

ــ ــه ب ــس يک ــأث ين ــل ت ــشگفد گ ــا ب   ريم دع
  ريچکــد ز لطــف هــوا آب از دم شمــش   

  ري که کشايد دهان خـوردن شـ      يچو کودک 
  ريــم تقرنکـه وصـف ســنبل بـستان او کـ    

 رـيد پـد ساعيـ ب,تـانسف جوـد زليه بـک
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نحو   بهعت رايگر عناصر طبي گوناگون و ديها وهي م,ها و پرندگان  گليطالب آمل
  :ديسرا ي ملوحد ع بخشد و به ين طراوت ميريز و شيانگ دل

   نازش لب رطب چو سـفال يز آبدار 
 ارــه تـور او درو نـه انگـه دانـز دان

  ريچو زر   به بش عذار ي س يز شرح رو  
 رـيون دانه دانه انجـ عقده چز عقده

ال ي در صور خ.کاربرده شده است ن مبالغه به آند که دريه را گويه مفرط آن تشبيتشب
سه ير را از جنّت مقاي در اشعار خود کشميآمل. گر است ه همه جا جلوهين تشبيشاعر ا

تغرق قدر مس ر آنيداند در وصف کشم يتر م ر را از جنّت فزونيزار و کشم چمن. کند يم
ات يع از ابيع بداي در صناي ويدست رهيچ. خواهد ير را مياست که در عوض جنّت کشم

  :ديگو يم. دا استيهو
  ري کـشم  يهـوا و  الـه بخـشد آب      يض پ يف

   جنّـت يجـا  سـتانم از حـق بـه       ير م يکشم
ـ وصف بهشت جاو     د از عاشـقان او پـرس   ي

ــنا  ــشامم از راه آشـ ــبح در مـ ــر صـ   ييهـ
 ييوش فضاـردند خـا کـ تماشيهرکس پ

ـ وگاز خشت خم نهادند        ١ري کـشم  يا بتـا  ي
  ري کــشميجــا ســتانم جنّــت بــه يامــا نمــ

  ري کــشميمـا را زبـان نگـردد جـز در ثنـا     
  ري کــشميغــام جنّــت آرد بــاد صــبا   يپ

 ري کشمي جنّت طالب فضاياـرضوان فض
*  

  هـم  ريتـأث پر يهـا  م و مـرهم   يها دار  زخم
  اريکند حسن خط رخسار      يچشم روشن م  

  م و بـاز   ينـ يب يم و م  يدير را د  يعرصه کشم 
 

  ر هـم  يش است ما را شـ     ي ع ةمانيزهر در پ  
  ر هـم  يست در کشم  ي ن هار گل ين س يدر بهشت ا  

  ر هـم  يـ  اجم ةم طالـب عرصـ    يابيمان  اگر  
 

  هيتشب
 .ه استين نوع تشبيشتري ب,خورد يچشم م بهال که در شعر او يان گوناگون خيم ه دريتشب

 رنگارنگ يها نان و نازکشان و کرشمهينکند و از بزم ناز يپرواز م اليشاعر در محشر خ
دشت  شود انبوه گل الله او را به يبرد و چون در طواف گلشن مشغول م يخوبان لذّت م

چه طور ممکن است که . آورد ياد مي دان را بهي آن خون شهيرساند و سرخ يکربال م
دور ن قطره ميکند و ا ي نشاط را مکدر نميطالب فضا. ذکر کربال بدون اشک باشد
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  ٤١٢  قند پارسي

  

 اش پنهان است و نهيد بودنش در سي شهيآرزو. ر کرده استيگل تعب ها را به اشک
دان کربال است ينده شهي وجود خود را که نما,رساند يکمال م ر بهيدن گلزار کشميد با

  :کند يقانع م
  ييزند گـو  يام گل خون جوش م دهيز د 

 نه افتاد استـيس دم بهـي شهيصد آرزو
  نهاسـت يال ا دان کـرب  يکه قتلگـاه شـه    

 ١نجاستيت کربال اـاگر غلط نکنم دش
خواهد که اشعار  ي نم,ر زمزمه بکندين که در وصف گلشن کشميشاعر قبل از
قتاً ي حقيآمل. ديشو ير و شکر مي دهن خود را از شيابتدا تلخ. ديسرود تلخ را بسرا

 که هند دهد يغام مير بود لذا سخنوران و دانشوران را پيعاشق هند بود و عاشق کشم
  : استيمنبع سخن و معدن سخا و گوهر مقبل شناس

  ن رتبــه ســخا و ســخنيهنــدو ببــ درآ بــه
ــه ــناس  يهندجوهر ب ــضل ش ــدر ف ــد ق   انن
 

  نجاسـت يکه منبع سخن و معـدن سـخا ا     
ــش ــوهر دان ــهرواج گ ــدعا ا  ب ــتيم   نجاس

 
  هيکنا
ن يتر ازه گوناگون تيها نهي شاعر است که او در زمي حسيها تجربهاز د يه بدون ترديکنا

ه آداب و فرهنگ و يشاعر در رمز و کنا. ده استي خود را در شعر خود گنجانيها تجربه
  :سخن آورده ان را بهيري کشمييبايز

  ه مروبـن ملک و نيز خان آده درـپوش ديـب
  ه نور است و گرد او اکسيرـاک او همـکه خ

 اره کن که ز هر برگ سوسن و گل و بيدنظّ
 رـطيـر مـکر ابـش هي بـانـوده زبـن گشـچم

همه   بااست او» ليبلبل آمل و شاعر خوش تخ «يم که طالب آمليان بگويدر پا
 بلند ةيپا ف بهي افکار نازک و ظري کلمات پرشکوه و از موشکافکاربردِن  بهيشخوشبا

 خلق يريتصو  بان است که شاعر صحنه راي شعر همييباي و زحسن ادا. ده استيرس
 گوناگون بدهد و يرهايک مضمون تعبيهر جا که بخواهد برود از کند که ذهن خواننده 
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 يطالب آمل. ن وادار کنديتحس ه نهفته باشد که شنونده را بين تازگير چنيدر هر تعب
  :ديگو ين اشعارش مين که در اين صفات متّصف است چنيهمه ا به

 ١دمة حيوان برسـلب چش بهلب ما گر   تشنه لب جان بسپاريم و گلوتر بکنيم  
 موج آب خود را رها يها زار سرسبز و شاداب و از حلقه  شاعر از آن چمنهباآلخر

  :کند ير وجودش را گم مياد بود کبود غديکند و در  ينم
  چو آب آينه صافي يکي کبود غدير   اندوخـته ز حلقـه مـوجطرف زر به  
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