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 درآمد

اید ب کهچنان ،یرگذاریتأثگستره وسیع  رغمیعل اریخ زبان و ادب فارسی در آذربایجان،ت

در این ه ک بسیاری از مواریث ادبی و فرهنگی وو بررسی فراگیر و عمیق قرار نگرفته  موردمطالعه

ر پارسی در شع ید آمده، معرّفی، احیا و منتشر نشده است.پد ، به زبان پارسیبخش از جغرافیای ایران

اقوام  ۀو آمال، عواطف و عوالم مشترک همآذربایجان، از قطران تا شهریار، هماره جریان داشته 

 ۀسد .، واگویه کرده استمفهومبیانی لبریز از معنا و سرشار از حسّ و تصویر و  با زبانیایرانی را 

 ۀمجموع وتبریز است  یژهوبهحیات فرهنگی آذربایجان،  ین ادوارتردرخشان، یکی از هشتم هجری

ق. به اهتمام ابوالمجد تبریزی تدوین شده و 183-187 هایسال ۀتبریز که در فاصل ۀارزشمند سفین

 ست.ا روشن برای بازتاب درخشندگی علمی و فرهنگی آذربایجان در این سده ایینهآ رقم خورده،

م تبریزی، ، همچون همادر این سده، شاعرانی تأثیرگذار و توانا .(83-32: 7327تبریزی: ابوالمجد )

 اندرخاستهباز آذربایجان و... ملک محمود تبریزی تبریزی، عبدالمجید ،غیاث کججی، جالل عتیقی

 ،تاریخ زبان فارسی در آذربایجان و هم به حیث مطالعات فرهنگی ازنظرهم بررسی اشعار آنان، که 

خستین برای ندر این گفتار،  است. یتپراهمبسیار ، عرفان و تصوّف و...اجتماعی و تاریخیادبی، 

ر عالوه بکه اشعار او  پردازیمیمآذربایجان  ۀشدمعرفی یکی از شاعران کمترشناخته بهبار، 

یز نشتم هجری ه ۀدر سد یجانآذربااشتمال بر اطالعات تاریخی مربوط به  ازنظرادبی،  یهاارزش

 توجّه است.قابل

 عبدالمجید تبریزی احوال

اطّالعات دقیقی در دست  .ق2سدۀ  شدهکمترشناخته شاعراین و نمای نشو  ۀنحو وعبدالمجید دربارۀ 

بن  دمسعو) «د تبریزیالدّین عبدالمجیا کمالموالن»معلوم است که نام کامل او  قدرینهم .نیست

 «یدعبدالمج یرم» ،«یدعبدالمج یرام» یهاصورتبوده و به  (35برگ  ق:193متطبّب، منصور بن احمد

، 737، 782 یهابرگ ق:281تبریزی،؛ 333رگ ب ق:281محمودشاه نقیب شیرازی،) «عبدالمجید»و 

در بخش  ،رسالۀ فلکیّهدر  کر شده است.نیز ذ (91: برگ ق298القونوی، ؛ سلیمان718، 717، 735

ت: اسبا عنوان خواجه یاد شده  ،از عبدالمجید تبریزی ،الحساب منطقۀ آذربایجاندفتر مجموع

 ۀمان بموجب الحجضوال ۀالمقاطع بخواجه عبدالمجید تبریزی علی حس ۀآذربیجان، فی عهد»

نشده است، امّا با  تاریخ و محل تولّد وی اشارهبه در هیچ جا  (725: 7337مازندرانی،)«عنه ۀالمستجل
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ق هـ.151ال به ساش سالگیوپنجپنجاهبه در سفر به زیارت خانۀ خدا،  ،توجه به این که در مثنوی خود

 بوده است: .ق933در حدود به احتمال بسیار، تولّد او ، اشاره کرده

 امید از سرای سپنجبریدم                            وپنجپنجاهعمرم چو بگذشت  ز

 به مژگان و رخسار رُفتن مقام      الحرام                              تمنّای رفتن به بیت

 سرانجام پایان ره شد پدید...      د                          ز تدبیر سوی حجازم کشی

    ز کعبه سوی فارس کردم گذار     چار                   وپنجاهز هفصد چو بگذشت 

 (782برگ  ،تبریزی )عبدالمجید

وقایع  رحش ،سکونت او در این شهر، تبریزی بودن ویقراین عبدالمجید در تبریز به دنیا آمده و 

 دیار  آن عی بیط هایزیبایی  فیوصت ،(781 -788های برگ )همان، جاتاریخی اتفاق افتاده در آن

 است: برخی منابعدر او  و نسبت تبریزی بودن (788 -787های برگ )همان،

 مرا به مولد خویش است اشتیاق و نیاز...  خطّۀ شیراز                   گرچه عکس بهشت است ا

 به عزم مقام گردم باز دیارکزین       آرزو که کی باشد      ینبه جان رسیدم از

 شیراز اکبراهللرسیده بر سر                    نهاده روی سوی مصر جامع تبریز

 (   35برگ )همان،  

 مردم ای جان ز سوز تنهایی                         بی تو در مصر جامع تبریز -

      (11برگ )همان، 

 گر در بهشتکه مثلش نیابی مت                   خوشا شهر تبریز فرّخ سرش -

 نفس همچو آتش جگر سوزدم                      وطن دل برافروزدم  چو حبّ 

 چو باران ز چشم آب بگشایدم                     چو یاران همدم به یاد آیدم    

 خدایا بدان خاک پاکم رسانفزای است شهر کسان                       مالمت

 (   782برگ  )همان،

 خاندان

اشعاری از عبدالمجید، غزلی از فرزند وی با  نقل ازپس اسعد افندی،  73138شماره  مجموعۀ در 

 است: کردهشده که قریشی تخلّص می ثبت« البنه خواند خواجه»عنوان 

 ...مُردم از شوق لبت ای آب حیوانم بیا   مانم بیا                    در دردمندم ای ز دیدار تو
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 روی بنما تا روان در پایت افشانم بیا    نماند               باقی از قریشی نیم جانی بیشتر 

 (31برگ  ق:281 ،تبریزی)  

 مذهب

ن اسالم و از پیروان سنّت و جماعت بوده است. در ییآعبدالمجید، مردی متدیّن و پایبند به 

حضرت ن آهایی از اعتقادات راسخ و ارادت قلبی نسبت به پیامبر اکرم و خاندان نشانه ،هایشسروده

  .آشکار است

 ایبر دین بهترین رسل آفریده                        ...هر دم هزار شکر خدایا که بنده را

 ایکشیدهدر سلک تابعان محمّد  کشند شبه، زان سبب مرا                    در سلک در

      بر شرع سیّد رسلم مستقیم دار...یارب برین عقیدت پاکم مقیم دار                         

 (1برگ  ،تبریزی )عبدالمجید 

 شغل

، داشته خود اظهار کهچنانو ، داشته و به کار کشت و ذرع مشغول بوده عبدالمجید، پیشۀ کشاورزی

 آورده است:دست میه راه غرس و زراعت، روزی خود را بمال و نعمت شاهان نداشته و از نظری به 

 بخش                   به گرد درگه مخلوق هیچ کارم نیستچو خالق است مرا رهنمای روزی

 دهد نانم                    نظر به نعمت شاهان کامکارم نیستز راه غرس و زراعت چو می

 (83برگ  )همان، 

 اخالق

 مشرب بودهو خوش گذرانخوشایّام شباب، فردی در او بنا بر اشارات صریح خود عبدالمجید، 

 است:

 به بازی صرف کرده زندگانی          شده بر باد ایّام جوانی                              

 دانم چگونه عذر خواهیمنمی        ز سر تا پای تقصیر و گناهیم                      

 مگر از روی رحمت درگذاریم    چو عذری نیست، چون معذور داریم              

 (738برگ )همان،  

خود را تغییر داده و به رعایت اخالق و آداب اسالمی رفتار از زندگانی، اخالق و  یابرههامّا در 

ـداشناس، متعهد و  مردی توان چنین گفت که وی فردی خو انسانی، روی آورده است. می
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ه خود گفت کهچنانبوده، اخالقی و شرعی  و پایبند به موازین( 583: برگ 7313صبا، ) ـشربفقیرم

 است:

 سپرمست                   که راه حرص به پای امل نمیی دادهفراغتمرا خدای تعالی 

 چو مُلک جمله جهان است هیچ در نظرم       شوم مشغول       نعمت فانی نمیکسب به 

 ...نه حرص راهبرم و نه آز بوده رفیق     کشیده پای قناعت  همیشه در دامن            

 گرم به چشم حقارت نظر کند خورشید            گمان مبر که دگر من به چرخ درنگرم

 بان سرمسایه ،وقکه نیست سایۀ مخل    هزار شکر کنم هر نفس ز خالق خویش        

 به دست آز گریبان گرفته در بدرم      ز فاقه گرچه به جان آمدم، نگردانم             

 (81برگ ، تبریزی )عبدالمجید

نها بپردازد. او ت مدح و ثنای ممدوحانبه  ،آورد که بدان وسیلهنمی حساببهشغلی  او شاعری را 

 است: ستایشگر معشوق

 دلدار جزبه امهکرد کسییچهنه وصف     معشوق      جزبهام گفته کسییچهنه مدح  -

 شیوۀ مدحم نبوده و نیست شعار وگرنهاز این قصیده مرادم نصیحت و پند است          

 (2برگ  )همان،  

 بنده هرگز نکرده است شعار م مدّاحی                    شاعری خاصّ قس

 بارزانکه از شاعریم آید                 بیعت است و فشارنی ز عجز و ط                     

 (83برگ همان، )  

 شعر عبدالمجید

  بند، قطعه، مثنوی و رباعیهای مختلف شعری؛ همچون قصیده، غزل، ترکیبعبدالمجید در قالب

کرده و مفاهیم و موضوعات و مفاهیم متعددی را، همچون ذکر پروردگار، نعت پیامبر  آزماییطبع

 .تاس، بیان نموده هاقالبدر این  ،ص(، مدح دولتمردان، عشق، عرفان، پند و اندرز  و حکمتاکرم )

شترین ینو شاعرانه سروده است. ب مجازها و تصاویرسرشار از و  روان و قصاید خود را  به زبانی رسا 

ر روزگار قدشعرای عالی را از او ءالشعراریاضصاحب تذکرۀ  تشبیه است. ۀگون ، ازاو تصویرسازی

نیز نوشته است که  التواریخفردوس( و نویسندۀ 3/7318: 7321داغستانی، واله دانسته )خود 

شاعران معاصر  ۀغزلیاتش را نیز به شیو .(533ق: برگ 282ابرقوهی،) عبدالمجید سخنان نیکو دارد
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یافت، سروده و در این  توانمیاز عرفان نیز  یاصبغه هاآنعاشقانه که در  یهامضمونخود، با 

 پرداخت شاعرانه، مقلّد سعدی است. 

م، تأثیر پذیرفته است. در قصاید خود، بیشتر، خود، از شاعران متقدّ هایسرودهعبدالمجید در 

( قرار گرفته و اشعار ق9) فاریابی یرظه ( وق5) یبلخعنصری پردازان نامی چون ت تأثیر قصیدهتح

 :شودیمدر این خصوص شواهدی بیان آنان را استقبال نموده است. 

 عبدالمجید:

 «چنین نماید شمشیر خسروان آثار»  تضمین   صورتبهدو مصرع ... در این قصیده 

 «چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار»   گویند:     ینبعدازان که به عدل و جود چنان ک

 (2برگ ، تبریزی )عبدالمجید

 عنصری:

 چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار  آثار                     چنین نماید شمشیر خسروان 

 (      13: 7393)عنصری بلخی، 

 عبدالمجید:

 به صد هزار چنین مرتبه سزاواری  گاری                     ت سپهر زنلزهی جناب جال

 (77برگ ، تبریزی )عبدالمجید 

 ظهیر:

 داریمسلّم است تو را نوبت جهان  ر نکوکاری               گشته د مزهی چو عقل علَ

 (791: 7327)ظهیرالدّین فاریابی، 

 عبدالمجید:

 معالی شد و ریاض جنان سپهر مهر ان جهان                      جهان ز فرّ و شکوه خدایگ

 (78برگ  )عبدالمجید تبریزی،  

 فاریابی: ظهیر

 ماند به عرصۀ حرم و روضۀ جنان        مانده جهان                     گیتی ز فرّ دولت فر

 (717: 7327ظهیرالدّین فاریابی، ) 
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 عبدالمجید:

 که خیره ماند در آن دیدۀ اولواالبصار    ار گشت جهان                 چنان مسخّر آن کامک

 (2برگ  )عبدالمجید تبریزی،

 فاریابی: ظهیر

 که خیره گشت در او دیدۀ اوالواالبصار    لم           اح عقل صورت عِچنان نگاشت بر الو

 (38: 7327ظهیرالدّین فاریابی، )

 عبدالمجید:

 نگی نیست باالی سیاهیکه ر      رای سیاهی                        به جامه کرد هم

 (772، برگ «ح» یزیتبر)عبدالمجید 

 ای:گنجه نظامی

 نگی نیست باالی سیاهیسیه را سرخ چون کرد از سیاهی                       چو ر

 (733: 7393نظامی، )

، از استاد مسلّم غزل عاشقانه؛ یعنی سعدی شیرازی، سراییغزلدر  دالمجیدبعذکر شد،  کهچنان

دگی مضامین درهم تنی ازجمله)پردازی شیخ شیراز ای از شیوۀ سخنهای برجستههمشخّص و تأثیر یافته

در غزلیّات وی آشکار است. او ضمن سالست(  در کمال انسجام و هاآنعارفانه و عاشقانه و بیان 

 وزن و قافیه و مضامین سروده است:هایی را نیز در همان ، غزلسعدیتضمین ابیاتی از غزلیّات 

 عبدالمجید:

 «شیراز اکبراهللرسیده بر سر »           نهاده روی، سوی مصر جامع تبریز                

 (35برگ )عبدالمجید تبریزی، 

 سعدی:

 شیراز اکبراهللرسیده بر سر  بینم باز                      کهآنخوشا سپیده دمی باشد 

 ( 9: 7325)سعدی، 

 عبدالمجید:

 العالمینربها در صنع گشت حیران دیده ضۀ رضوان زمین       رو ناز ریاحین باز شد چو

 (1برگ  ،«ح» یزیتبر)عبدالمجید 
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 سعدی:
 ینالعالمربعقل و طبعم خیره ماند از صنع  وروز از یمین           صبحم از مشرق برآمد باد ن

 (877: 7325سعدی، )
 عبدالمجید:

 بسان ذرّه، پریشان ز خاک کوی تو خیزم  ی تو خیزم                 ز خاک روز قیامت به آرزو
 (38برگ )عبدالمجید تبریزی،   

 :(عدیمنسوب به س)
 بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم  زوی تو باشم             در آن نفس که بمیرم در آر

  (21: 7325سعدی، )   
  عبدالمجید:

  منزل کنار جوی گزین در میان باغند دماغ                    ر کچون صبحدم، نسیم، معطّ
 (38برگ ، «ح» یزیتبر)عبدالمجید 

 سعدی:
    دهد نفسی موجب فراغچون دست می   و باغ                       برخیز تا تفرّج بستان کنیم

 (89: 7325سعدی، )
 عبدالمجید:

  ست محالدیدن رویت تصوّری اگرچه   سرم                 رود زخیال وصل تو بیرون نمی

 (788برگ  )عبدالمجید تبریزی،

 سعدی:
 ست محالکه ترک دوست بگویم، تصوّری   ست                    کنان ما آن ااگر مراد نصیحت

 (381: 7325سعدی، )  
 عبدالمجید:

 بسان گلشن جنّت شکفته هر گلزار  بیع                   خوشا تفرج تبریز خاصّه فصل ر

 (17برگ  )عبدالمجید تبریزی،

 سعدی: 
 وطنشکه برکند دل مرد مسافر از  در شیراز                     ج نوروز خاصّهخوشا تفرّ

 (881: 7325سعدی، )
 عبدالمجید:

 ما ازوست سروسامانیبسامان کار درمان ما ازوست              ست درد عشق کهدردی
 (53برگ )عبدالمجید تبریزی، 

 سعدی:
 گر دردمند عشق بنالد غریب نیست ق که هیچش طبیب نیست        ست درد عشدردی

 (721: 7325سعدی، )
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 ۀنیز تأثیر گذاشته و مضامین شاعران هاآنبر  شده و روزگار خود، متأثرعبدالمجید از شاعران هم

 ... نمایان است. حافظ  شاعرانی همچون هایسرودهاو در 

 عبدالمجید:

 همچو گیسوش در آن سرو روان آویزم    سر جان برخیزم           دولت ار دست دهد، از 

 (25برگ )عبدالمجید تبریزی، 

 حافظ:

 طایر قدسم و از دام جهان برخیزم جان برخیزم                 مژدۀ وصل تو کو کز سر

 (879: 7338حافظ، )

 عبدالمجید:

 یش ازین درنگبنگر شتاب عمر و مکن ب  رنگ              آن جام لعلبده  صبح است ساقیا

 (783برگ  )عبدالمجید تبریزی،

 حافظ:

 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن ی پرشراب کن               قدح ساقیا صبح است 

 (819: 7338حافظ، ) 

 عبدالمجید:

 سرشتعیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه ز تقدیر خداست             گر بدانی که بد و نیک 

 که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت فارغ باش                   « التزر وازره»رو بخوان 

 (787برگ ، «ح» یزیتبر)عبدالمجید 

 حافظ:

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت سرشت              د پاکیزهعیب رندان مکن ای زاه

 (29: 7338حافظ، )

 عبدالمجید:

 شاهد حورلقا جو که جهان شد چو بهشت     صبا بر لب کِشت      شمع الله چو برانگیخت

 (788برگ  )عبدالمجید تبریزی،
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 حافظ:

   بخش و یار حورسرشتمن و شراب فرح تان نسیم بهشت              دمد از بوسکنون که می

 (21: 7338حافظ، )

 عبدالمجید:

  روی از یادکنی از من، نه مینه یاد می  ظری                نه در برابر چشمی نه غایب از ن

 (18برگ )عبدالمجید تبریزی، 

 حافظ:

 که در برابر چشمی و غایب از نظری کار            یرینشهسوار ش اییلعبتتو خود چه 

 (815: 7338حافظ،)

 عبدالمجید:

 ؟دردم شد آشکارا، پنهان چگونه دارم  قرارم                یباز از هوای رویت، چون زلف ب

 (13برگ )عبدالمجید تبریزی، 

 حافظ:

 دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا       دا را          رود ز دستم، صاحبدالن خدل ز می

 (13: 7338)حافظ، 

 عبدالمجید:

 ینمبانوار میز عکس عارضش عالم پر از        بینم   دیدار می شب قدر من است امشب، از آن

 (52برگ عبدالمجید تبریزی، )

 حافظ:

 ارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب استی اهل خلوت، امشب است  گویندآن شب قدری که 

 (59: 7338حافظ، ) 

 عبدالمجید: 

    کار آشفته دگربار به سامان آید      که این غصّه به پایان آید     آن استوقت 

 (39برگ  )عبدالمجید تبریزی،

 



 102 ... میراث ادبی عبدالمجید تبریزی

 حافظ:

   یدسر آدست به کاری زنم که غصّه ید             بر سر آنم که گر ز دست برآ

 (7338:791حافظ، )

 سفرها

از آن حضرت استدعا دارد که با عنایت ( ص) یامبرپخود، در نعت  بندیبترکمکّه: وی در تنها  .7

 ایشان فراهم سازد:ت به مقام مقدس حضررا  نظر آن بزرگوار، زمینۀ مسافرتش حق و

 تا سوی آن مقام مقدس شوم روان         خواهم از عنایت حق استطاعتی              می

 یارب، بدان جناب رفیعم چنین رسان             ه            دیارب! بدان دیار شریفم مجال 

 (3برگ )عبدالمجید تبریزی،     

 گوید:و در بند ششم نیز می

 جناب سرای تو یسوبهره یافته          گویی میسّرم شود از فضل کردگار             

 (1برگ همان، )          

 کند:خود، درخواست می یوچهارسالگپنجاهعبدالمجید این آرزو را در 

 های راهمن غافل از غم سفر و رنج         چار قافله از عمر من گذشت          وپنجاه

 (5برگ )همان،     

 د:شوبه زیارت خانۀ خدا نایل می ،بدون داشتن راهنمایی ،یسالگوپنجپنجاهیک سال بعد و در 

 بریدم امید از سرای سپنج                     وپنجپنجاهز عمرم چو بگذشت 

 مقام فتنرُرخسار و به مژگان         الحرام                      تمنّای رفتن به بیت

 سرانجام پایان ره شد پدید         ز تدبیر سوی حجازم کشید                  

 به مقصد رسیدم به فضل خدای        رهنمای                    ره مشکل دور، بی

 (782برگ )همان،      

 ،سالگیوپنجپنجاهو احتماالً در همان  .ق151شیراز: عبدالمجید بعد از زیارت خانۀ خدا به سال  .8

افکند و ظاهراً مدّتی را در آن میبررود و در آنجا رحل اقامت به فارس می ،در مسیر برگشت از مکّه

 :بردیم شهر به سر

 کعبه سوی فارس کردم گذار ز           چار       وز هفصد چو بگذشت پنجاه

 (782برگ  )همان،          
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آید و همواره دیدار خاک پاک درمی به ناله و فریاد ،شیرازشهر  در خود اقامت از عبدالمجید

 کند:می آرزو سرشت راشهر تبریز فرّخ

 که پیوسته معمور و آباد باد...               نهاد               رسیدم به شیراز فرّخ

 ولیکن نه چون شهر تبریز بود            دالویز بود                 یتغابهاگرچه 

 که مثلش نیابی مگر در بهشت...             سرشت          خوشا شهر تبریز فرّخ

 نفس همچو آتش جگر سوزدم            چو حبّ وطن دل برافروزدم            

 خدایا بدان خاک پاکم  رسان             فزای است شهر کسان         مالمت

 (782برگ )همان، 

 ممدوحان

و  بیشتر جنبۀ پند هایشمدیحهشاعر مدّاحی نیست و ، هآنکه خود مدّعی شد رغمیعل ،عبدالمجید

 است:را ستوده امیران و فاضالن زمان خود ، اندرز دارد، امّا تنی چند از دولتمردان

معزالدّین اویس جالیر یا اویس ایلکانی، معروف به سلطان : هـ.ق(119 -133) یساومعزالدّین  .7

ق( از سلسلۀ ایلکانی معروف به آل جالیر؛  119 -151حک؛ )اویس یا شیخ اویس، دوّمین پادشاه 

: 7323در این مورد، ر.ک: قطبی اهری، )کانی معروف به آل جالیر است. لایپسر و جانشین حسن 

 .(739: 7323نطنزی،  ؛ 123، 7/838: 7328؛ حافظ ابرو، 811

روده س یمدح و ثنای ناصرالدّین نام درقصیدۀ  خود را  دوازدهمین ،یدعبدالمج :ناصرالدّین )؟( .8

 تکیه زده است:که در دوران جوانی بر تخت سلطنت 

 کز نور روی رای تو خورشید شد منیر...، سایه خدای        دین خورشید ملک، ناصر

 هم سرفراز افسر و هم مفتخر سریر...    ست    وت ستان، از وجودملک بخشتاجای 

 بادا خدا نصیر تو ای خلق را نصیر  را پناه                         بادا خدا پناه تو ای ملک 

 (79برگ )عبدالمجید تبریزی،  

 ت این شخص برای نگارنده معلوم نشد.هویّ

برد که صاحب الدّین نام میاز شخصی به نام رکن 87در قطعۀ  یدعبدالمج :؟() ینالدّرکن .1

 علم و حکمت و فضیلت است:

 آرای توای منوّر عالم از رای جهان الدّین         مت، رکنافضل عالم، جهان علم و حک

 (82برگ همان، )    
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احمد بن محمّد بیابانکی  عالءالدولهالدّین رکندر این قصیده،  یدمجممدوح عبدال احتماالً

ۀ وی ر.ک: خواندمیر، دربار) .است بهادرخان یدابوسعق( عارف معروف عهد 139 -953)سمنانی( )

قی و به تمجید از محسّنات اخال ،نیز بدون ذکر نام ممدوح خود 71در قصیدۀ . (3/888: 7398

 :دلشاد خاتون است ظاهراً کهعصمت و عفّت بانویی پرداخته 

 هرگز نرسته است برین راستی نهال   گلشن عفاف                   عصمت و بربر جویبار 

 جمال اتیینهتو آننموده است جز به    از رویت این نقاب             نگشوده است غیر تو 
 (787برگ )عبدالمجید تبریزی،   

 وفات و مدفن

ائه بر اساس شواهدی که نگارنده ار این،وجودمعلوم نیست. با عبدالمجید تاریخ دقیق وفات و مدفن

 ضمن ایقصیدهدر از سویی  چراکهق. درگذشته، 192تا  151 هایسال فاصلۀدر  احتماالً دهدیم

: حک) ینحسفرزندش؛ یعنی سلطان  ینترکوچکتولّد  ق(119-151حک: ) یساوستایش سلطان 

نگ خود، جب شیرازی، در و از طرفی، مسعود متطبّ ( 5برگ همان، ) ق( را تبریک گفته 121 -119

 آمیز و تبریکبا توجّه به قصیدۀ تهنیت  .(39همان، برگ ) کرده است یاد« طاب مثواه»از او با عبارت 

، ق 192آید که حداقل تا سال ق( چنین برمی111 -151مبنی بر تولّد حسین جالیری )حک: ،وی

  .زنده بوده است ،یعنی جلوس سلطان حسین ایلکانی

 آثار

عبدالمجید تبریزی در بیتی به نظم و نثر خود اشاره کرده است، امّا از آثار منثور او نشانی در دست 

 است:اقی مانده نیست و همین دیوان اشعار او ب
 بازار ،شکسته عقد گهر را ز نظم من   رونق                 ،هنر را ز نثر من فزوده فضل و

 (2برگ )عبدالمجید تبریزی، 
بند، قطعات، یبترک بیت قصاید، غزلیّات،1185 مشتمل بر ،عبدالمجیداشعار باقی مانده از 

زرگان و یش ببیشتر جنبۀ مدحی دارد که در ستا ،قصاید وی .مثنویّات، رباعیّات و مفردات است
نعت و ستایش در را  هاآن، امّا بعضی از (87 -5های برگهمان، )سروده  دولتمردان دوران خود

ان، )هم استبه نظم کشیده اشرف مخلوقات  عنوانبهپیامبر اکرم و در عظمت و برتری انسان 
  :اشاره کرده های خودبه تعدد قصیده عبدالمجید، باآنکه .(85 -81های برگ

 است به نام موشّحم اشعار ولی هرگز                        نبوده ،امقصیده گرچه بسی گفته

 (2برگ )همان،   
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 بیت ثبت شده است. 999قصیده در  88تعداد  از او،باقی مانده امّا در اشعار 

عصر شاعران همصبغۀ عرفانی دارد که در مقایسه با  هاآنغزلیّات وی عاشقانه است، امّا برخی از 

المجید در ست. تعداد غزلیّات عبدو نمادهای عارفانه ا ، استعاراتحافظ، عاری از رموز ازجملهخود 

 است. بیت8193در  غزل 355 ،این دیوان

طعات قنیز ثبت شده که موضوع آن نعت پیامبر )ص( است. بیتی  32بند ، یک ترکیباودر دیوان 

اعری توبه کردن از ش :ازجملهگانۀ عبدالمجید نیز دارای موضوعات متعدّد و متنوعی است ودویستب

، نکوهش دنیا و فانی بودن آن، مفاخره، مدح شیخ اویس و مردم بر عامّه خود و عدم تأثیر سخنان

بیان  های آن، ذکر خدا والدّین و دیگران، بیان شغل خود، وصف مناظر تبریز و تأسّف بر خرابهرکن

  و... .اسب وصف تورزی، انجام مراحل حجّ، قناعت

شرف و ملک ا به حملۀنخستین مثنوی  دارای مضامین متنوعی است.مثنویات عبدالمجید نیز 

های برگ)همان،  به شهر تبریز و قتل و غارت در آن دیار اشاره دارد. ق هـ .113ی در سال تباس یاغی

لحرام نائل اهلل ااست که به زیارت بیتشاعر  سالگیوپنجپنجاهدومین مثنوی مربوط به . (788-781

انگیز و وهممسیرهای پس از طی  .ق 151شده و در مسیر بازگشت خود از زیارت خانۀ خدا به سال 

 اه که در زیبایی چون ارم و اقامتگرسیده نهاد شهر شیراز فرّخ به ،ر و شول و کردمناظر زیبای کوه لُ

 بسیاری از بزرگان آن زمان بوده است:

 بریدم امید از سرای سپنج  وپنجپنجاهز عمرم چو بگذشت 

 رُفتن تمام به مژگان و رخسار  الحرامتمنّای رفتن به بیت

 سرانجام، پایان ره شد پدید  ز تدبیر سوی حجازم کشید

 ...ز کعبه سوی فارس کردم گذار وچارهز هفصد چو بگذشت پنجا

 به راهی که وهم و خرد راه برد گذشتم به کوه لُر و شول و کرد

 که پیوسته معمور و آباد باد  نهادرسیدم به شیراز فرّخ

 جهانی مرفّه ز عدل و کَرم  ی چون ارمابدیدم یکی خطّه

 بزرگان بسیار در وی مقیم  والیات معمور و شهری عظیم

 (782برگ )همان،  

ود، است که در دوران پیری خشاعر زادگاه  ،سومین مثنوی در تعریف صفا و طراوت شهر تبریز

 -782های چهارمین، پنجمین و ششمین )همان، برگ .(788 -787 یهابرگ )همان، آن را سروده.
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در مذمّت  ،ق سروده شده113؛ یعنی به سال شاعر یسالگپنجاه( و نهمین مثنوی که احتماالً در 737

پیری و پناه بردن به رنج کارهای خویش در دوران جوانی و ناله از نفس خود و اظهار پشیمانی از 

وش پمثنوی در ستایش و وصف کعبۀ سیاه ین( هفتم787 -773های )همان، برگ درگاه الهی است.

هشتمین مثنوی نیز در خطاب به نوبهاران و درد . (772برگ  ،«ح» یزیتبرعبدالمجید ) الهی است.

گفته  آذری فهلویزبان به  جید در میانۀ این درد دل، دو بیتدل با آن در فراق یار است که عبدالم

 ،یجاندر آذرباشناختی گویشمطالعات  که ازنظر (773 -775های تبریزی، برگعبدالمجید )

  .توجّه است درخور

لت فراق و وص هاآنکه موضوع در دست است  از عبدالمجید یتی نیزبتکرباعی و  ودوشصت

یری و پ مذّمت نفس خود و پشت کردن به روزگار فانی، وصف و زیبایی جمال یار، فریاد ازیار و 

 .. است..رزوی رفتن به زادگاه خود تبریز وو آشهر شیراز در  ستایش خدا، اظهار خستگی از اقامت

 های تاریخی اشعار عبدالمجید تبریزیارزش

 :الف: وقایع تاریخی

ول و ل طالع ایلخانان مغفوبا ا ،وی سالگیوششیسحدود  یژهوبه ،دوران حیات عبدالمجید تبریزی

در اقصی نقاط ایران بوده است. با تضعیف اقتدار ایلخانان و  هاآنهای امرای متخاصم نشاندهدست

اآلخر ربیع 79بهادر در درگذشت سلطان ابوسعید  دشمنی و اختالف در بین امرای آنان، بخصوص با

ن ایران شاهان و سردارا وتازتاختتبدیل به میدان جوالنگاه  ،عمالً سرزمین ایران .ق 139سال 

که هرکدام در پی گسترش قلمرو حکومت و قدرت خود  7شد هاییطلب سلسلهخودکامه و جاه

به جهت ، تبریز یژهوبهمنطقۀ آذربایجان هنگامه، در این  ( 75-2 :7325ر.ک: مرتضوی، ) بودند.

ق( 928تا  993اباقاخان )سالۀ 72ازجمله در دوران حکومت  ،در ادوار مختلفپایتخت بودن ایلخانان 

راکز م ق( و به ایلخانی رسیدن برادرش الجایتو در تبریز و دارا بودن183 -931حک: خان )و غازان 

جویان اقوام مختلف قرار علمی و فرهنگی و تجاری، همواره مورد هجوم متخاصمان و ستیزه

  شده است.می دستبهدستگرفته و می

هولناک زادگاه خود را در طول حیات خویش به چشم از این تاریخ  ، نماهاییعبدالمجید تبریزی

یکی از این وقایع، مربوط به زمان کشته  خود دیده و حوادث تلخ آن را به رشتۀ نظم کشیده است.

ماه رجب سال  81شنبه الملک، به روز سهشدن امیر شیخ حسن کوچک به دست همسر خود، عزّت

ق( و پسر 182چوپان )مرگ نوۀ امیر  ،ق(152مرگ اشرف )امیر ملک  ،زمانآن در ق است که 111
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ق( در صدد محاصرۀ 111)مرگ  یباست، به همراه عمویش، امیر یاغی ق(182مرگ ) یمورتاشت یرام

خبر قتل امیر شیخ حسن چوپان  -از نوادگان هوالکوخان -سلیمان خاناز طرف  .شهر شیراز بودند

ی و یاغ اشرفکند که به آذربایجان بیایند. ملک شود و از ایشان درخواست میداده می هاآنبه 

ز، با روشبانه باستی، پس از دریافـــت این خبر، محاصرۀ شیراز را رها کرده، پس از طی چندین

ق خود را به سلطانیه رسانده و سپس راهی 111وجود فصل زمستان و سختی راه، در روز نوروز سال 

ناخشنودی اهالی تبریز روبرو  با شوند. امّا پس از چند روز،می ن شده و از آنجا رهسپار تبریزاوجا

 این حادثۀ تلخ حملۀ اشرفیان را سموم خشم ،انجامد. عبدالمجیدشوند و کار به جنگ و کشتار میمی

ای آن را فرا همه ج ،پاشیده شده و غبار فتنه سالمداراالیزدانی تلقی کرده که بر تبریز، مصر جامع و 

  :گرفته است

 ز سیر سایران آسمانی                     ز تأثیر قضای آسمانی

 سموم خشم یزدانی درآمد              غبار فتنه از هرسو برآمد

                           ( 783برگ  )عبدالمجید تبریزی، 

همراه لشکر  به ملک اشرف و یاغی باستی،زاده، نویینخبر آمدن آن دو عبدالمجید،  ۀبنا به گفت

ن ور شدپیچد و حاکمان شهر از ترس حملهسواری از اوجان در تبریز می یلۀوسبه، خوارخونجرّار 

 گذارند: ، پا به فرار میکنند و یا از شهرپنهان می هایگاهمخفآنان، خود را در 

 جو شدعادت خود کینه مهر و اختر تندخو شد                    جهان برفلک بی

 رسید از جانب اوجان سواری                      یاریخرّم دبه هم بر زد چنین 

 حدّ و مقدارچو احداث فلک بی                    خوارخونچو آمد لشکر جرّار 

 شسپاهی بیکران چون آب و آتکش                       زادۀ اعظم سپهچو نویین

 ز سهم تیغ او دارد جگر خوندگر نویین ملک اشرف که گردون             

 چنان اندر تواری رخ نهادندها را شنیدند                  چو حکّام این سخن

 که از هر خاطری بیرون فتادندپنهان شدن رویی ندیدند                      جزبه

 (783برگ )همان، 

ق، وارد شهر تبریز شده و پس از اخذ باج و 111سرانجام، نیروهای متخاصم به روز یکشنبه سال 

 شام راندند: یسوبهدر شهر، راهی صحرا شدند و لشکر  ماههیکو اقامت  تأمین ارزاق و خراج

 زاده با اتباع لشکربه تبریز آمدند القصّه یکسر                               دو نویین
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 زرها گرفتند                               پس از یک مه، ره صحرا گرفتندباغ و بوستان  ز

 بارگه را برکشیدند ،لشکر چون کشیدند                        به گردون ،شام یسوبه

 به یکشنبه ز دور چرخ دوّار                        چاروز هجرت بود هفصد و چل

 (783برگ )همان، 

دو مردک » ازجملهای از بزرگان الحجۀ همان سال گذشت، عدّهروز چهارم از ذی کهیوقت

تدایی سالح ابیان پرداختند و آنها را باتجهیزو جمر انموالی زجملها به تحریک مردم عوام،« محتسب

 به جنگ با نیروهای ملک اشرف و یاغی باستی روانه کردند: 

 تو گویی طالع تبریز برگشت       الحجه بگذشت       چو روز چارم از ذی

 دو مردک محتسب بودند در شهر                  ندیده مثل ایشان دیدۀ دهر

 خل ندادندکه عقل و شرع را مد      نهادند                زان سان می ،اساس شهر

 بودنداز آن از شرع استغنا نمودند                           که از خود واضع احکام 

 نه هرگز فکر را فرموده کاری   نه کرده عقل را هیچ اعتباری                       

 مهترین بود...ترین و ه او عاقلکاخی بوبکر ازیشان بهترین بود                        

 بسی فریادها کرد ،سوی مسجد آورد                     ز سوز دلجماعت را به 

 ره گشتندزبون کُشتند ما را، چی      ره خیره گشتند          یکبهین لشکر که ا

 ی درنماییمبردبدیشان دست               باییم             ر بیا تا چوب و درّه در

         (781برگ  ،)همان 

 سیها فرستادند و گفتند که ما با کسوی آناین خبر، رسوالنی را با حکمی به امیران با شنیدن

 :تا راهی کوه و صحرا شویم مخواهیای میکاری نداریم و فقط آذوقه

 فرستادند از آنجا نایبی چند                          نوشته حکم و در وی خورده سوگند

 که ما را بد نبود و نیست با کس                    خیال و رهنمای همگنان بس

 که ما را عزم کوه و راه صحراست          فرستید آنِ ما هر چیز کآنجاست          

 (789برگ ، )همان   

گیرند و آن را حمل بر عجز و ناتوانی ایشان را نشنیده می هاامّا مردم عوام، پیام تهدیدآمیز آن

در روز  ،از گذشت دو سه روز آشوب و التهاب در میان مردم تبریزپس  ،شمارند و بدین ترتیببرمی
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مردم عوام بر نیروهای اشرف  ،افروزچهارشنبه چهارمین روز آن ماجرا، با سر زدن آفتاب عالم

 اندازند. شوند و کشت و کشتار به راه میور میحمله

قایع را به همۀ این و مسئولیت ها را با هنرنمایی تمام به رشتۀ نظم کشیده وعبدالمجید این صحنه

مسلح  رتاپاسزد که ندانسته افرادی را با دستان خالی به مقابله با نیروهایی انداگردن آن حاکمانی می

 رانو دل امی شودیان میقتل و غارت بسیار، لطف الهی شامل حال شهر همهباآناند. سرانجام واداشته

 :کشنددست  ،شده و از کشت و کشتار دهند تا سپاه از شهر خارجآید و فرمان میبه رحم می

 افروزرشنبه چارمین روز                           چو سر بر زد ز مشرق عالمبه روز چا

 چو آتش روی در آهن کشیدند                         یدندبردمجویان ز کینه جنگ

 آمد                           خروش از مردم جنگی برآمد مرز هر راهی سپاهی بی

 چه سنجد گور پیش پنجۀ شیر...                  سالح و زخم شمشیر        عوام بی

 در آن حمله بسی مردم بمردند                         به زیر پای اسبان جان سپردند...

 شد یروزبرزسپر شد                      بسا خانه که آن بسا کودک که در ره پی

 پدر یاد پسر داشت ،زان هیبت نه فرزند از پدر آن دم خبر داشت                     نه

 نران و کودکان نارسیده                                   فغان و ناله بر گردون رسیده

 ها نالیدن زارها فریاد و زنهار                                    درون خانهفراز بام

 خوار بر خاک اوفتادند عزیزان               بیرون نهادند            زنان از پرده رخ

 سان مردم چشمم بسا مرد                              که دهرش غرقۀ خون جگر کردهب

 همی سوخت ،آیدآن پیش می چکه هرفروخت                   م حق اشتو گویی آتش خ

 جهانی در هالک افتاده یکسرز تدبیر خطای مردکی خر                                

 نگشتی کس خالص از خنجر و تیراگر نه لطف حق گشتی جهانگیر                       

 رحمت نمودند... بعدازآنامیران را برگشودند                              هاراهچو یکسر 

 دیگر نکردند بعدازآنخرابی تا بازگردند                            سپه ]را[ حکم شد

 (781برگ ، )همان     

طبی ق ک:.در این مورد ر.)است نقل شده نیز هایی دیگرحادثه به صورت این ،در منابع تاریخی

. نکتۀ (2/1183: 7328، خواند؛ میر758-7/713: 7328حافظ ابرو، ؛ 838- 883: 7323، اهری

دو »به  ،یاغی باستی دالمجید در آغاز فتنۀ ملک اشرف واست که عب آن توجّه در این گزارش،قابل
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ب فری ،عوام مردم تحریک این افراد، که به کندی بوبکر نامی اشاره میو اخ« مردک محتسب

 غارت به راه افتاد.وای فرورفتند و قتلو در دام فتنهند خورد

ملۀ شاه شیخ اویس جالیری خود ناظر بر آن بوده، حعبدالمجید که از دیگر وقایع تاریخی 

سرداران  جوق ازبه شهر تبریز در زمان حکومت اخی ق153( در رمضان سال ق119-151حک: )

ملک اشرف با ورود به تبریز به سال  .(2 -1های عبدالمجید تبریزی، برگ.)ملک اشرف بوده است

خواجه ل مث با رقیبان خود و از میان برداشتن کسانی های سیاسی و نظامیق و ایجاد کشمکش111

سرانجام به  ( 837 -838: 7323قطبی اهری، ) توفی، یاغی باستی عمویش و ...سم یوارسعمادالدّین 

 پایتخت خود برگزید و بعد از آن به فکر عنوانبهبر آذربایجان مسلّط شد و تبریز را ق  115سال 

های قدرت خود در آذربایجان به مناطقی گسترش قلمرو خویش درآمد. وی پس از تحکیم پایه

ه واسطۀ امّا در هر حمله ب ،و اصفهان لشکرکشی کردشیروان و شماخی و سپس به بغداد  ازجملهدیگر 

 شیوع بیماری وبا و قحطی در تبریز به و نابسامانیدلیل مقاومت مردم و حاکمان آن والیات و یا به 

با ایجاد فضای خفقان و ظلم و  سپس ،(835 -833همان، ) مجبور به عقب نشینی شدق.  111سال 

ا ت ترین افراد به خود؛ یعنی خواجه عبدالحی وزیرستم بر مردم تبریز و زندانی کردن حتّی نزدیک

تار ظالمانۀ ها و رفنشینی پرداخت تا اینکه به جهت شرارتهدر ربع رشیدی به انزوا و گوشق  151سال 

هر و شمجبور به ترک  ،ای از بزرگان و علما و فضالی آنجااهالی تبریز، عدّهو  خود نسبت به مردم

جان  مردم به» د:نویسمی. صاحب تواریخ شیخ اویس نقاط مختلف پناه بردنددیار خود شده و به 

خواستند. یک درم زر در دنیا نگذاشت. مجموع به تعدّی و غیر حقّ جمع رسیدند. مرگ به آرزو می

شوم، به تطویل کرد و چهارده خزینه داشت. خصایل مذموم او بسیار بود، اگر به آن مشغول می

 (835همان، )«. انجامدمی

قاضی  و صدرالدّین اردبیلی به گیالن از آن جمله خواجه شیخ کججی به شیراز، خواجه ،افرادی

دّین در المحیوعظ و سخنرانی قاضی الدّین بردعی به سرای جیق مرکز دشت قپچاق رفتند. محی

خواهی داد برای های ملک اشرف، سبب شد تا ویمحضر جانی بیگ و تحریک او علیه ظلم و ستم

  .ودتبریز ش ۀمردم تبریز و رفع ظلم و ستم از مسلمانان آنجا با سپاهیانش روان

های سپاه جانی بیگ با گذشتن از رود کر و رساندن خود به پشت دروازه ق.152در اوایل سال 

تبریز، ملک اشرف را غافل کرد و وی بدون تدارک مقدّمات الزم و عدم حمایت سپاهیانش، ناگزیر 

یخ محمّد ش یعنی ،منزلگاه یکی از علمای معروف ترک تبریز شد و به سمت خوی فرار کرد و دربه 
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؛ خواندمیر، 373 -378: 7318سمرقندی، عبدالرزّاق ؛ 723: 7358حافظ ابرو، .)پناه گرفت ،بالغچی

رده کامّا با گزارش شیخ، مأموران جانی بیگ بر پناهگاه او ریختند و وی را دستگیر  (3/831: 7398

در راه »و محیی الدّین بردعی  ووسکارغم میل باطنی جانی بیگ به اصرار  و به تبریز آوردند و علی

گر سر شمشیر از جانب دی کهچنان ،او را از اسب فرو کشیدند و شمشیری بر پهلوی او فرو بردند

: 7328رو، حافظ اب) .«بیرون آمد، سر او را به تبریز آوردند و در میدان بر در مسجد مراغیان بیاویختند

7/835 ) 

ین خود شدچار بیماری شد و فرزندش بردی بیگ را جان ،جانی بیگ پس از استقرار در تبریز

ه بردی بیگ نیز ناگزیر ب ،در میانۀ راه و طغیان اخی جوق راهی سرای شد، امّا با فوت پدرقرار داد و 

تبریز شد و بدین وسیله تبریز به دست اخی جوق و اشرفیان افتاد و مدّت یکسال در آنجا ترک 

معزالدّین شیخ اویس جالیری برای رهایی آذربایجان از دست ق. 153حکومت کرد تا اینکه در سال 

قطبی .)بازپس گرفت جوقآنجا را از دست اخی دان قپچاقی به تبریز لشکر کشید وظالمان و مفس

سروده و  ای غرّاقصیده ،فتح تبریز به دست شیخ اویسبه مناسبت عبدالمجید ( 817: 7323اهری، 

 دکنکند با مردم با دادگری رفتار های وی، از او درخواست میو رشادت هاضمن تمجید از دالوری

ران با زخم گو خیال فتنه را از سر فتنه یدی مظلومان با آب شمشیر بشوهاو نقش ظلم و ستم را از دل

  :ای تبدیل شودبه خرابه ،این سرزمین، بیشتر از این ددهنو اجازه  دگرز دربیاور

 بجز کسی که رساند به مردمان آزار...                          به هیچ گونه میازار هیچ مردم را 

 روا مدار که گردد خرابتر زنهار... یران                   کنون چو گشت مسخّر ممالک ا

 خیال فتنه ز سرها به زخم گرز برآرغ بشوی                     ها به آب تینقوش ظلم ز دل

 (2برگ  عبدالمجید تبریزی،)

علی  ازجمله ،تعلّل و خیانت اطرافیان شیخ اویسدلیل به  ،این فتح و پیروزی در زمستان آن سال

های مصیبت ،و راهی بغداد شود. امّا باز نددوام نیاورد و وی مجبور شد تبریز را ترک ک ،پیلتن

هجوم  ،شهر ایناخی جوق و اطرافیانش بر  ۀحاکمیت دوباردیگری گریبانگیر مردم تبریز شد و آن 

ز و وی در تبری ۀچهارماهالدّین محمّد مظفّری و شکست اخی جوق و اقامت و لشکرکشی امیر مبارز

فّری و فتح . با فرار امیر مظاست شنیدن خبر حملۀ سلطان اویس ایلکانی به تبریز ا ن آنجا با ساختره

ق، و ورود 198تبریز به دست شیخ اویس و ضمیمه کردن آن به متصرّفات آل جالیر در بهار سال 

ای دیگر دهی، قصاز تبریز سبب شد تا عبدالمجید به فاصلۀ یک سال دوری سلطان اویس ،وی به شهر
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از وی بخواهد تا  ،ان اوزبکیرمهای ابسراید و در شعر خود، با یادآوری ظلم و ستمدر مدح وی 

های فتنه را از سر مردم تبریز کوتاه کند و منبع شرّ را از ریشه بخشکاند و جاهالن را دستهدست سر

 ظالمان را نیز برکند.بر سر جایشان بنشاند و بیخ و بن 

 همچو گیسو شدیم پای سپر   را از هجوم آن ترکان                      سرو

 اثر جنگتان درین اقصا                               از عمارت رها نکرد اثر

 افروخت                      کز ممالک نه خشک ماند و نه تر چنانآنآتش فتنه 

 نیست قوتی به غیر خون جگرمردمان را کنون چو مردم چشم                

 اند و منبع شر...دست کوتاه کن گروهی را                      که سر فتنه

 ای ز رایت رواج علم و هنر                  بنشان   خود جاهالن را به جای

 ای جناب تو عدل را مظهرظالمان را ز بیخ و بن برکن                        

 ( 75برگ ، همان) 

سلطان اویس در ادامۀ حکمرانی و بسط قدرت و سرکوب سرکشان و نفوذ سیاست خود در 

سال  79ارس، در طول  یسوآنمناطق وسیعی از ایران و عراق عرب و مصر و آسیای صغیر و 

دم پایتخت تابستانی، امنیّت و رفاه و آرامش نسبی برای مر عنوانبهحاکمیّت بر تبریز و قرار دادن آن 

عبدالمجید نیز  کهچنان( 7/178: 7328؛ حافظ ابرو، 739: 7323نزی، طر.ک: ن) .فراهم ساختتبریز 

 گوید:

 ز عدل و عاطفت خسرو زمین و زمان                زمانه گشت نمودار روضۀ رضوان

 مثال جنّت فردوس شد فضای جهان... آرای                  کبخش مُلز فرّ دولت آن تاج

 ز عدل او چو حرم گشته عرصۀ ایران ۀ تبریز                    اِرم گشته خطّز جود او چو 

 (9برگ  عبدالمجید تبریزی،) 

   :ب: وصف تبریز

اظر های خود را به این شهر و منو وابستگی هابستگیدلاست و وی  عبدالمجید زادگاه تبریز، شهر

  نمایانده است. اشعارشدر کشیدۀ آن  سر به فلک یهاکاخها و زیبای طبیعت بکر و عمارت

مصر »(، 35، 11های برگهمان، )«مصر جامع تبریز»، (38همان، برگ )«مصر جامع ملک»تبریز را 

نامد و با توصیفات و تعریفات خود؛ جغرافیای می (781برگ  همان،) «اسالم دار»، «داراالمان»، «جامع

یات آنجا که صحبت از فصل بهار و تجدید ح یژهوبه، کندیمطبیعی آنجا را برای خوانندگان تشریح 
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  مطبوع ایها و هوها و سبزهو غنچه هاگلزیبایی از رویش  تصویرهای ،گون استتبریز روضهطبیعت 

ساران خضرنشان و پرور و روان شدن رودها و چشمهروح یبومشکعیسوی و نسیم  بخشروحو 

های ها و قصرها و ایوانعمارت یزیانگدلدر کنار جویباران و کشتزارها و  یبایانز هاییطنّاز

 :دهدیمارائه انگیز دل

 مثال روضه است و رشک خلّخ   بهار خرّم و تبریز فرّخ                            

 زالل خضر جاری در فضایش   ست ساری در هوایش              دم عیسی

 سوادش دلربا چون زلف دلبر پرور                   نسیمش مشکبوی و روح

 هایش نمودار بهشت استچمن همه بستان گل و صحراش کشت است     

 معشوق از عماری وچ ،گل از غنچه شده پیدا ز باد نوبهاری                             

 نشسته بر کنار جویباران   ریاحین بر مثال گلعذاران                        

 بوی          دمیده خطّ سبزه بر لب جویو خاکش عنبرین بخشجانهوا 

 به رنگ و بوی گل چون روی دلدار          چمن از خرّمی چون منزل یار

 تش سایه بر سر گستریدهبساط سبزه بر صحرا کشیده                       درخ

 رویینشسته بر کنارش ماه              روان از هر طرف بر سبزه جویی   

 سرو روانی ،میان هر گلستان دلستانی                             چمان در هر چمن

 الحانگون مرغ خوشهمه صحرا و گلشن روح و ریحان              مغنّی گونه

 (787برگ )همان،   

در ه کاست که وی در دورانی  چنانآن ،دلبستگی ذاتی و عمیق عبدالمجید به زادگاهش تبریز

ا ر دوری از وطن و زادگاه خوداندوه  ،شیراز ساکن بوده، از یاد و نام تبریز غافل نمانده و در قطعاتی

 است. وانموده بدان جاو اشتیاق خود را  و عشقبیان داشته 

 گذارکعبه سوی فارس کردم  ز  چار                      وز هفصد چو بگذشت پنجاه

 ستست                     کنون مقصد هر کجا فاضلیخوش منزلی ،شنیدم که شیراز

 ...اساسش چو رخسار یاران خوش است                سوادش چو زلف بتان دلکش است

 گذشتم به کوه لر و شول و کرد                         به راهی که وهم و خرد راه برد

 نهاد                                   که پیوسته معمور و آباد بادفرّخرسیدم به شیراز 

 جهانی مرفّه ز عدل و کرم ارم                             ای چونبدیدم یکی خطّه
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 والیات معمور و شهری عظیم                            بزرگان بسیار در وی مقیم...

 ولیکن نه چون شهر تبریز بود           دالویز بود                       یتغابه اگرچه

 که مثلش نیابی مگر در بهشت         سرشت                    خوشا شهر تبریز فرّخ

 ...فزاستجان، آب او بخشروحهوا      دلرباست                 گلشنش چو فردوس هر 

 نفس همچو آتش جگر سوزدم                          چو حبّ وطن دل برافروزدم    

 چو باران ز چشم آب بگشایدم            اران همدم به یاد آیدم                   یچو 

 خدایا بدان خاک پاکم رسان            فزای است شهر کسان                 مالمت

 (782برگ همان، )  

 یدعبدالمجخطی دیوان ی هانسخه

شناخته  -تا آنجا که نگارنده تفحّص کرده –از دیوان عبدالمجید تبریزی  نویسدستسه  ،کنونتا

های ترکیه محفوظ است. در تکمیل این دیوان، عالوه بر سه شده که هر سه نسخه در کتابخانه

ها و... نیز بهره ها، تذکرهها، جنگاعم از مجموعه ،منابع ادبی و تاریخی دیگر، از نویسدست

 .یماجسته

برگ تحریر شده و  731در  نستعلیق این نسخه به خطّ :کتابخانۀ ملّت استانبول نویسدست. 7

ه در نیمۀ آید کچنین برمی ،شناسیکاتب و تاریخ کتابت آن معلوم نیست. از قرائن نسخه

یار دممهور به مهر وقف علی امیری  ، نویسدستاین  کتابت شده است. ق.3اوّل سدۀ 

 رباعی است. 11مثنوی و  2بند، ترکیب 7غزل،  829قصیده،  88مشتمل بر و بکلری 

برگ ) 933به شمارۀ دواوین  ۀدر ضمن مجموع کتابخانۀ حالت افندی استانبول: نویسدست. 8

 یق(، وزیر218م: اطعمه )که مشتمل بر غزلیّات حالج بسحق  این مجموعه آ(738 -ب7

ق( است، در تاریخ پنجم 231؟( و معاذی تبریزی )ط: بلبل )ق(،  3-2سدۀ ) یزیتبر

مرشد و امیر شیخ کاتب شیرازی به خطّ نستعلیق خوش در به قلم ق 358الثانی سال جمادی

بیت مفرد  7رباعی و  53مثنوی،  5غزل،  388نسخه دارای  کتابت شده است. این ،برگ 311

 .(859 -851: 7333ی، حسین) است

پور هاشم) 125در ضمن مجموعه دواوین شمارۀ  کتابخانۀ دانشگاه استانبول: نویسدست. 3

 آقاخاناین مجموعه در اسالمبول ترکیه به قلم عباد میرزا   (881: 7311، سوآق -سبحانی

شهر رجب  1 یومکرمانی در محلّۀ توپخانۀ دولتخانۀ سرکار ادیب فاضل آقا میرزا حبیب در 
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 1غزل،  383تابت شده است. این نسخه مشتمل بر ک نستعلیقبرگ به خط  28در  ق7381

 بیت مفرد است. 7رباعی و  53مثنوی، 

و...( نیز،  هاتذکره، هامجموعهها، جُنگ)خطی و چاپی  در چندی از منابع ادبی و تاریخی

 به مآخذ زیر اشاره کرد: توانمیکه از منابع خطی،  اشعاری از عبدالمجید، ثبت شده است

، کاتب: مسعود بن منصور بن احمد متطبّب، خط: نسخ، مورخ 828ش . مجموعۀ چلبی عبداهلل، 7

کتابخانۀ مرکزی  7811ش عکس  و (7/133: 7312،پژوهدانش) 582ق. میکروفیلم ش 193

 . (39 -35های برگغزل ) 1 یدارادانشگاه تهران. 

، کاتب: محمّد حلوایی و Add. 27261. جنگ اسکندر میرزا، کتابخانۀ موزۀ بریتانیا، ش 8

 دربارۀ)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 81ش  فیلمق. میکرو273 -278ناصرالکتّاب، مورخ 

 (.858برگ غزل )7  (52 -31: 7323مرعشی،  -مطلّبی کاشانی این جنگ، ر.ک:

برگ، 138الکافی. خط: نستعلیق، الیوت. کاتب: کمال 787. جنگ کتابخانۀ بادلیان، ش 3

: 7312پژوه،دانشتهران )کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  388ق. میکروفیلم ش 233الثانی جمادی

  (.138تا  123های برگغزل ) 9.  (7/511

الدّین علی بن احمد کاتب: تاج، 3138. مجموعۀ اسعد افندی، کتابخانۀ سلیمانیّۀ استانبول، ش 1

دربارۀ این جنگ، )ق 281القعدۀ ذی 1برگ. مورّخ  118بن احمد تبریزی، خط: نستعلیق، 

، 737، 781، 782، 788، 38، 37هایبرگ)غزل  98 ،( 85-88ص :  7353فیروزبخش، ر.ک:

735 ،717 ،718 ،713 ،758 ،755 ،759 ،793 ،718 ،711 ،711 ،712 ،713 ،728 ،725 ،

729 ،738 ،733 ،731 ،733 ،887 ،888 ،889 ،883 ،878 ،878 ،871 ،873 ،883 ،889 ،

882 ،883 ،838 ،832 ،833 ،817 ،818 ،851 ،898 ،812 ،383 ،382 ،375 ،388.) 

، گردآوردۀ 5178، کتابخانۀ آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، شاآلفاقالعشّاق و تحفهمونس. 5

: 7391 حسینی،)ق.298سطری، مورّخ  71برگِ  815سلیمان القونوی. خط: نسخ تعلیق زیبا، 

، 728، 711تا 715، 755، 718، 773، 779، 39، 21های برگ)غزل  37 (773 -75/7778

، 831، 833، 883، 881، 873، 872، 875، 871، 881، 881، 731، 739، 722تا  729، 723

832 ،817 ،811 ،815 ..) 
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ۀ . گردآورد 657.، کتابخانۀ دانشگاه کمبریج انگلستان، شمجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافت. 9

 یمرکز ۀکتابخان ،213ق.میکروفیلم ش281رمضان  ماه 81 مورّخ محمودشاه نقیب شیرازی،

 (532 -583: 7325، بشریدربارۀ این جنگ، ر.ک: )تهران. دانشگاه

واعظ لطیفی بیرجندی، مورّخ  بنعلی بنداللطیف، گردآوردۀ عب571نا، شکتابخانۀ س . سفینۀ1

   (.898)برگ غزل  7( 379 -371/ 7تا: علمی انواری، بی -پژوهدانش)ق.385

 د. مورّخ سدۀ دوازدهم قمری53کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهران، ش . جنگ2

  (.331)برگ غزل  1(، 728: 7333، «ب»پژوهدانش)

 3، خط: نستعلیق. مورّخ احتماالً سدۀ 72. جنگ کتابخانۀ مرحوم دکتر اصغر مهدوی، ش3

 (            7328:759 ،اشک شیرین)قمری.

  (..21، 92، 91، 13، 33، 39، 78های برگ)غزل  1

 -7/787: 7395انوار، ).ق73: محتمالً سدۀ کتابت رف، 737جنگ، کتابخانۀ ملّی ایران، ش .78

  .815غزل ثبت در برگ 1(، 788

: 7333پژوه، دانش)ق.77: نستعلیق، مورّخ سدۀخط ،8119ش دانشگاه تهران، ۀجنگ کتابخان.77

 (.715)برگ  غزل  1(،   3/7738

خسرو بن عابد تألیف ، 891، شپترزبورگسن، کتابخانۀ ملّی روسیّه در التّواریخفردوس. 78

کتابخانۀ مرحوم  781تا  785فیلم شق. میکرو 282عین ابرقوهی، مورّخ معروف به ابن م

  (.533)برگ رباعی 7( 783: 7313افشار،  -پژوهدانش)مجتبی مینوی.

 791شمارۀ  نویسدستق(، نسخه برگردان 288حدود) السلوهو جلیس  الخلوه انیس. 73

: 7338رادی، م -)وفایی بن ناصر الملطوی. گردآوردۀ مسافر استانبول(،) یاصوفیااکتابخانۀ 

 غزل. 78( 377 -389

 گیرینتیجه

ین و در اپرمایه است هشتم هجری در آذربایجان، بسیار غنی و  ۀمیراث زبان و ادب پارسی در سد

ردار چندان برخووری دومایهشده، از غنا و وجود شاعران مشهور و کمترشناخته بامیان، شعر فارسی، 

ر کمتسرا در این سده است که هرچند عبدالمجید، یکی از شاعران حاذق و توانای پارسی است.

عرفی مسی در آذربایجان، رشعر پا ۀمهمّ زنجیر هایبا احیای دیوان او، یکی از حلقه اخته شده، امّانش
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ی ااست که از آن جمله، اطالعات تازهتوجّه شعر عبدالمجید از چند نظر، قابل خواهد شد.و کامل 

  .کشدیمبرخی از وقایع تاریخی تبریز را به تصویر  و دهدیمخود شاعر، به دست  از احوالکه  است

 :نوشتپی

 در رمظف آل عرب، عراق در جالیریان آذربایجان، در چوپانیان به توانمی هاسلسله این جملۀ از  -7

 و سربداران ،فارسیجخل سواحل و فارس در محلّی امرای دیگر و اینجو آل کرمان، و یزد

 مرعشیان و شولستان و لرستان در اتابکان هرات، در کرت آل گرگان، و خراسان در طغاتیموریان

 اشاره کرد. طبرستان و مازندران در
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 اهلل مرعشی نجفی.. زیر نظر سیّد محمود مرعشی نجفی. قم: کتابخانۀ آیت75. جنجفی

. چاپ سوم. زیر 7. جبیب السیر فی اخبار افراد بشرتاریخ ح(. 7398الدّین.)بن همامالدّینخواندمیر، غیاث -

 الدّین همایی. تهران: کتابفروشی خیّام.نظر دکتر محمّد دبیرسیاقی. مقدّمۀ جالل

 .های خطّی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهرانفهرست نسخه(. 7333، محمّد تقی.)«ب»پژوه دانش -

 تهران: دانشگاه تهران.

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فهرستوارۀ کتابخانۀ مینوی(. 7313افشار، ایرج.) -د تقیپژوه، محمّدانش -

 مطالعات فرهنگی. 



 31، پاییز و زمستان 832، شماره 17، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 889

 .های خطّی کتابخانۀ مجلس سنافهرست کتابتا(. علمی انواری، بهاءالدّین.)بی -پژوه، محمّد تقیدانش -

 . تهران: کتابخانۀ مجلس سنا.7ج

. تهران: 3های خطّی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ج. فهرست نسخه(7333پژوه، محمّد تقی.)دانش -

 دانشگاه تهران.

. تهران: 7. جهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانیکروفیلممفهرست  (.7312پژوه، محمّد تقی.)دانش -

 دانشگاه تهران.

 یوسفی. تهران: سخن.. تصحیح و توضیح غالمحسین های سعدیغزل(. 7325بن عبداهلل.)سعدی، مصلح -

 اهلل مرعشی نجفی.. کتابخانۀ آیت5178. شاآلفاقالعشّاق و تحفهمونسق(. 298سلیمان القونوی.) -

زادۀ . تصحیح و تحشیۀ محمّدحسین رکنتذکرۀ روز روشن(. 7313صبا، مولوی محمّد مظفّر حسین.) -

 آدمیّت. تهران: رازی.

. تصحیح، تحقیق و توضیح امیر حسن دیوان ظهیرالدّین فاریابی(. 7327ظهیرالدّین فاریابی، طاهربن محمّد.) -

 یزدگردی. به اهتمام اصغر دادبه. تهران: نشر قطره.

.  به اهتمام عبدالحسین نوایی. 7.جمطلع سعدین و مجمع بحرین(. 7318الدّین.)عبدالرّزاق سمرقندی، کمال -

 تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(. 

. کتابخانۀ حالت افندی 933. ش دیوان عبدالمجید تبریزیق(. 358الدّین. )، کمال«ح» یزیتبرعبدالمجید  -

 استانبول.

 . کتابخانۀ ملّت استانبول.  دیوان عبدالمجید تبریزیق(. 3الدّین. )حدود سدۀ عبدالمجید تبریزی، کمال -   

ۀ تابخانکبه کوشش سیّد محمّد دبیر سیاقی. تهران: . چاپ دوم. دیوان عنصری بلخی(. 7393عنصری بلخی.) -

 سنایی.

 .  778ش. هیجدهم سال. بخارا(«. 1) یشناسایران هایپراکنده(. »7353.)پژمان فیروزبخش، -  

 . به کوشش ایرج افشار. تبریز: ستوده.جریده() یساوتواریخ شیخ (. 7323بکر.)قطبی اهری نجم، ابی -

 . تصحیح والتر هینّس. ویسبادن.رسالۀ فلکیّه در علم سیاقت(. 7337بن محمّدبن کیا.) مازندرانی، عبداهلل -

. کتابخانۀ دانشگاه  v.951. ش مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافتق(. 281محمودشاه نقیب شیرازی.) -

 کمبریج.

 موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.. تهران: بنیاد مسائل عصر ایلخانان(. 7325مرتضوی، منوچهر.) -

 . کتابخانۀ سلیمانیّه استانبول.828. شمجموعۀ چلبی عبداهللق(. 193متطبّب )مسعودبن منصوربن احمد  -

 و او از مهدوی اصغر دکتر(. )8عشق ) حدیث(. 7323.)حسین محمّد سیّد مرعشی، -نادر کاشانی، مطلبی -

     .توبمک میراث نشر مرکز همکاری با اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران(. او با
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. 7918. ش نویسالسلوه: نسخه برگردان دستالخلوه و جلیسانیس(. 7338ملطوی، مسافربن ناصر.) -

زه و مرکز ارحام مرادی. تهران: کتابخانه، مو -استانبول(. به کوشش محمّد افشین وفایی) یاصوفیااکتابخانۀ 

 س شورای اسالمی.اسناد مجل

 .االنبیاء و الملوک و الخلفاالصفا فی سیرهتاریخ روضه(. 7328میرخواند، محمّدبن خاوندشاه بن محمود.) -

 فر. تهران: اساطیر.تصحیح و تحشیۀ جمشید کیان

 . به اهتمام پروین استخری. تهران: اساطیر.التواریخ معینیمنتخب(. 7323الدّین.)نطنزی، معین -

. چاپ دوم، تصحیح وحید دستگردی، خسرو و شیرین. (7393بن یوسف.)ای، ابو محمّد الیاس گنجه نظامی -

 تهران، علمی

. تصحیح و تحقیق سیّد محسن ناجی نصرآبادی. 3. جالشعراتذکرۀ ریاض(. 7321واله داغستانی، علیقلی.) -

 تهران: اساطیر.   

های خطّی فارسی کتابخانۀ دانشگاه فهرست نسخه(. 7311الدّین.)سو، حسامآق -یقتوف پور سبحانی،هاشم -
  .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.استانبول

 

 

 

 


