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چکیده
شهاب ترشیزی یکی از شاعران مشهور دورۀ زندیه و اوایل قاجاریه و پیشروان سبک بازگشت ادبی در خراساان اسات کاه در
سرودن شعر هجو نیز شهرت فراوان دارد .شهرت او در هجاگویی سبب گمنامی او در جامعۀ ادبی و به تبع آن بروز اشاتباهاتی
در تحقیقات صورتگرفته دربارۀ او شده است .هدف این مقاله در وهلۀ اول معرفی پژوهشهای انجامشاده درباارۀ شاهاب و
نقد آنها و در وهلۀ دوم اصالح اشتباهات راهیافته به این پژوهشها و طرح مطالاب ناگتتاه درباارۀ او در جهات تکمیال ایان
تحقیقات است .نگارنده با بررسی تحقیقات انجام شده دربارۀ شهاب به این نتیجه میرسد که محدودیت اصالی بارای تحقیا
دربارۀ شهاب و علت اصلی عدم رغبت محققان برای نزدیک شدن به این حوزۀ پژوهشی هماان هجویاات رکیاک موجاود در
شعر اوست .اشکاالت عمدهای نیز که در تحقیقات انگشتشمار موجود دیده میشود ،عبارتند از :عدم دسترسی به منابع ،عادم
آگاهی بر پیشینۀ تحقی و اکتتا به اطالعات بعضاً ناقص و غلط منابع دمدستی .یکی از نکاتی که در ساایۀ هجویاات شاهاب و
پیروی او از انوری مغتول مانده و محققان این حوزه بدان توجهنکردهاند ،خمسهسرایی (سرودن مثناویهاای پان گاناه او باه
تقلید از نظامی و توجه او به شاعرانی چون جامی و فردوسی در مثنویسرایی است.
واژگان کلیدی :شهاب ترشیزی ،سبک بازگشت ادبی ،هجو ،شعر خراسان.

 .1مقدمه
میرزا عبداهلل خان بن حبیباهلل خان ترشیزی (6161 -6611ق .متخلص به «شهاب» و معروف به «شاهاب ترشایزی»
از شعرای مشهور خراسانی دورۀ زندیه و اوایل قاجاریه است .یکای از دالیال شاهرت شاهاب را در تااریی ادبیاات
فارسی ،مخالتت سرسختانۀ او با سبک هندی دانستهاند که این مسئله ،او را در زمرۀ پیشروان سبک /نهضت بازگشت
ادبی جای می دهد .دلیل دیگر آوازۀ او در سرودن اشعار هجایی رکیک است که هماین مسائله سابب شاده کاه از او
حتی به عنوان یکی از سردمداران سبک بازگشت ،چندان نامی برده نشود و به قول بعضی محققاین در رساتۀ ادب و
شعر بازاری کاسد داشته باشد (صائبی 333 :6336 ،و در تحقیقات ادبی جزو شاعران گمنام و به حاشایهراناده شاده
باشد؛ چنانکه تحقیقات انجامشده دربارۀ او در صدسالۀ اخیر فراتر از عدد انگشتان دو دست نمایرود .هادف مقالاۀ
حاضر معرفی و نقد تحقیقات صورتگرفته دربارۀ شهاب ترشیزی و تصحیح و تکمیال برخای اطالعاات ما کور در
این تحقیقات است.
 .2معرفی و نقد تحقیقات انجامشده دربارۀ شهاب
در میان ت کرههای عصری ،در ت کرههای انجمنآرا (احمدبیک گرجی اصتهانی  ،نگارستان دارا (عبادالرزاق دنبلای ،
انجمن خاقان (فاضلخان گروسی  ،ریاضالعارفین و مجمعالتصحا (رضاقلیخان هدایت شرح حالی از او آماده کاه
آن هم به اختصار برگزار شده است که به قول قهرمان «از مطالعۀ آنها مطالب عمدهای عاید نمیشاود» (،361 :6311
 311و . 333در دو کتاب تاریی ت کرههای فارسای ،ذیال «تا کرۀ شاهاب» (گلچاین معاانی 331-333/6 :6313 ،و
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منظومههای فارسی ،ذیل «شهاب ترشیزی» (خزانهدارلو 313-341 :6331 ،نیز به همین ترتیاب اطالعاات مختصاری
دربارۀ شرح احوال و آثار شهاب آمده است.
ظاهراً اولین تحقیقی که اختصاصاً دربارۀ شهاب نوشته شده ،مقالهای است در مجلۀ ارمغان ( 6334از علی بازر نیاا
(صدرالتجار خراسانی  .وی در این مقاله به معرفی نسخهای از دیوان شهاب پرداخته که به گمان وی باه خاط خاود
شهاب نوشته شده است .بزر نیا با استناد به مقدمهای که شهاب در سال  6131بار دیاوان خاود نوشاته و در آن باه
درخواست شاهزاده محمود درّانی در جمعآوری دیوان خود اشاره کرده اسات ،ایانطاور اساتنباک کارده کاه نساخۀ
دیوانی که در دست اوست« ،به خط خود شاعر است» ( 113 :6334؛ غافل از آنکه این مقدمه در اغلب نسای دیاوان
شهاب آمده است و این دلیلی بر کتابت آن نسخه به دست شاعر نیست .وی در پایان این مقاله اظهار امیدواری کارده
که بتواند بهزودی موف به طبع این دیوان شود (همان ، 113 :اما ظاهراً چنین توفیقی برای او حاصل نشد.
ظاهراً در سال  6363وزارت معارف وقت ،در کتاب ادبیات سال ششم متوسطه نام شهاب ترشیزی را در عاداد یکای
از مشاهیر سبک بازگشت ذکر میکند و این مسأله سبب اعتراض و انتقاد محیط طباطباایی و چاام مقالاهای در ایان
باره در شمارۀ  8سال دوازدهم مجلۀ ارمغان ( 6363میشاود .6محایط طباطباایی در ایان مقالاه شاهاب را شااعری
ژاژخای (هجوساز می نامد و گنجاندن نام او را در کتب درسی در ردیف شاعران مشهور این سبک کاری ناروا مای-
داند (بهار6366 ،الف31 :؛ همو633 :1131 ،؛ قهرمان. 348 :6311 ،
این مقاله بهار را بر آن میدارد تا براساس دستنویسی که از دیوان شاهاب در اختیاار داشاته« ،بارای رفاع شابهه از
[نویسندۀ مقالۀ م کور]» مقالۀ متصلی در شرح حال ،سبک شعری ،انواع اشعار و مزایاای شااعری او بنویساید تاا باه
قول خود «داد این شاعر ناداده نماند و در تاریی ادبیات ایران فراماو نشاود» (بهاار6366 ،الاف31 :؛ هماو:1131 ،
 . 633قهرمان این مقاله را که در سه شمارۀ نخست سال سیزدهم مجلۀ ارمغاان ( 6366چاام شاده اسات ،بهتارین
شرح حال از شهاب میداند که البته اشکاالتی نیز در آن راه یافته است (. 361 :6311
محیط طباطبایی نیز در پاسی به مقالۀ بهار «انتقاد بر انتقاد»ی مینویسد و باه رد اظهاارات بهاار در دفااع از شاهاب و
اثبات مدعیات خود در ژاژخایی و هجّایی و دونشأنی او در شاعری میپردازد و بااز آوردن ناام شاهاب را در کتاب
درسی ،در جایی که نامی از اسیر اصتهانی و مشتاق ،یکی به عنوان سردسته و واضع سبک هندی و دیگری به عناوان
پیشرو سبک بازگشت نیامده« ،کاری زاید» میداند (6366ب . 433 :این مقالاه بالفاصاله پاز از مقالاۀ بهاار در ساه
شمارۀ بعدی مجلۀ ارمغان ( 6366چام میشود.
بیست سال پز از این کش و قوس بین بهار و محیط ،علی صائبی  -که بنا به گتتۀ قهرمان از فضالی خراسان و آن-
گونه که از مقالۀ او برمیآید ،از همشهریهای شهاب است  -در مجلۀ فرهنگ ( 6336به معرفی مختصری از شهاب
میپردازد و با ذکر نمونههایی از اشعار زیبای او ،بر طبع بلند و قدرت شعری او که در «مواضیع مبت ل و بایماورد و
آزار مردم به هجو و دشنام» به کار رفته تأسف میخورد (. 46-43 :6336
بیش از بیست سال دیگر میگ رد تا این بار یک خراسانی دیگر (محمد قهرمان دست به کار تصحیح دیاوان شاهاب
میزند .قهرمان این تصحیح را طی سالهای  6311-13با استتاده از دوازده نسخۀ خطی به انجاام رسااند و مقدماه و
حواشی مبسوطی نیز بر آن نوشت (قهرمان361 :6311 ،؛ شتیعی کدکنی و یاحقی ، 64 :6384 ،اما همچون بازر نیاا
موف به چام آن نشد.1
در همان سال هایی که قهرمان مشغول تصحیح دیوان شهاب بوده است ،حسان سالیمی نماین نیاز باه عناوان رساالۀ
دکتری خود دستاندرکار تصحیح دیگری از آن بوده که نهایتاً با عنوان «تصحیح دیاوان شاهاب ترشایزی باهانضامام
شرح احوال و سبک افکار و مختصات دستور» در سال  6313در دانشگاه تهران دفااع شاده اسات (رپ :پژوهشاگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران . 6331 ،نگارنده از کم و کیف این رساله و اینکه آیا قهرماان و سالیمی نماین از کاار
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یکدیگر مطلع بودهاند؟ یا کدامیک زودتر به فکر تصحیح این دیوان افتادهاند؟ ،اطالعی ندارد .اما تاا آنجاا کاه معلاوم
است ،این رساله نیز به چام نرسیده است.
ظاهراً قهرمان پز از اینکه از چام تصحیح خود از دیوان شهاب ناامیاد مایشاود ،باه فکار آن مایافتاد کاه مقدماۀ
مبسوطی را که بر آن نوشته ،به شکلی مختصرتر در قالب یک مقاله به چام برساند .این مقاله که تاکنون متصلتارین
و کاملترین تحقیقی است که دربارۀ شهاب انجام شده ،در ساال  6311در مجلاۀ دانشاکدۀ ادبیاات و علاوم انساانی
دانشگاه مشهد چام میشود .قهرمان در این مقاله اطالعاتی دربارۀ زنادگی ،فرزنادان ،آثاار ،ممادوحین و مهجاوّین،
دالیل هجاگویی ،شعرای معاصر ،سبک شاعری ،معتقدات و تخلص شهاب در اختیار خواننده میگ ارد .وی در پایان
بخش «سبک شهاب و داوری دربارۀ او» ،ازآنجاکه بهار دیگر به مقالۀ دوم محایط طباطباایی ،پاساخی ناداد ،باه نقال
مطالب عمدۀ مقالۀ وی در پاسی به مقالۀ بهار و نقد آنها میپردازد (قهرمان . 313-348 :6311 ،چنانکه پایشتار نیاز
گتته شد ،قهرمان مقالۀ بهار را بهترین شرح حالی میداند که از شهاب به دسات داده شاده اسات ،اماا ازآنجااییکاه
نسخهای که بهار از دیوان شهاب داشته ،مختصر و مغلوک بوده ،بهناچار اشتباهاتی در آن راه یافتاه اسات کاه وی در
این مقاله به تصحیح آن اشتباهات پرداخته است (همان 361-361 :و . 338
اینبار حدود سی سال میگ رد تا حسین آقاحسینی در مقالهای با عنوان «مقایسۀ خسرو و شیرین شهاب ترشیزی باا
خسرو و شیرین نظامی» ( 6383پز از آوردن اطالعات مختصری دربارۀ زندگی شهاب ،به بیان تتاوتهاای خسارو
و شیرین او با خسرو و شیرین نظامی میپردازد .نکتۀ قابل توجه در این مقاله آن است که با وجود منابعی که بهطاور
اختصاصی و متصل به شرح حال شهاب پرداختهاند (مقالۀ بهار و قهرمان  ،نویسنده به منابعی چون تاریی ت کرههاای
فارسی و مجمعالتصحا که اطالعات مختصر و ناقصی در این خصوص دارند ،مراجعه کرده است .این در حالی است
که مؤلف تاریی ت کرههای فارسی خواننده را برای کسب اطالعات دربارۀ ترجمۀ احوال شاهاب ،عاالوه بار مجماع-
التصحا ،به مقالۀ بهار ارجاع داده است (گلچین معانی . 334/6 :6313 ،عالوه بر این ،نویسنده به نقل از ت کرۀ میخانه
(! مطالبی را دربارۀ شهاب آورده که گ شته از آن که بعضی از آنها اشاتباه اسات ،3اصاالً چناین مطاالبی در تا کرۀ
م کور نیامده و نمیتوانسته آمده باشد؛ چراکه مالعبدالنبی فخرالزمانی تألیف این ت کره را در 6318ق .به پایاان بارده
(فخرالزمانی :6343 ،یک و در این تاریی شهاب ترشیزی (6161 -6611ق .هنوز متولد نشده بوده است.
از اشتباهات دیگر نویسندۀ این مقاله آن است که تعداد مثنویهای شهاب را شش مثناوی دانساته اسات (آقاحساینی،
 ، 14 :6383درصورتی که قهرمان عدد مثنویهای او را هشت مثنوی میداند ( 331-336 :6311که البتاه شاهاب در
دیباچۀ دیوان از شش تا (خسرو و شیرین ،یوسف و زلیخا ،بهرامنامه ،ت کرۀ الشعرا ،عقاد گهار و مرادناماه (شاهاب
ترشیزی :6331 ،دیباچه؛ همو ،دیوان 8 :و در قطعهای از هتت تاای آنهاا (بهارامناماه ،یوساف و زلیخاا ،خسارو و
شیرین ،عقد گهر ،تاریخی از شاهان زند [=مرادنامه] ،قصۀ حاجی رحایم و ملحدناماه (بهاار684/6 :1131 ،؛ خزاناه
دارلو341 :6331 ،ا341؛ شهاب ترشیزی :6331 ،پیشگتتار نام برده است.
این اشتباه به خاطر اعتماد نویسنده بر گتتۀ گلچین معانی در تاریی ت کرههای فارسی ( - 334/6 :6313که فقاط بار
مبنای اظهارات شهاب در دیباچۀ دیوان بوده  -رخ داده است.
اشتباه دیگر «درۀ التاج» نامیدن خسرو و شیرین شهاب است (آقاحسینی . 14 :6383 ،نویسنده از منبع خود برای ذکار
این مطلب ،نامی نبرده؛ اما آنطورکه معلوم است ،این بهار است که برای اولین بار به نقل از ریو در فهرست کتابخاناۀ
موزۀ بریتانیا ،نام این منظومه را «درۀ التاج» دانسته است ( . 633/6 :1131طب گتتۀ قهرمان ،این اشتباه از آنجا دامان-
گیر ریو ،بهار و سایرین شده است که بر صتحۀ اول نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا نوشته شده است« :کتااب درّۀ التااج
احواالت خسرو و شیرین از مصنّتات شهاب» و ظاهراً این اشتباه بهخاطر بدخوانی بیت نخسات ایان منظوماه بارای
نویسندۀ این عبارت رخ داده و آن بیت این است:
کآسمان و زمین از اوست باه پاای
درّۀ التااااجا ناماااه ،نااااما خااادای
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«درۀ التاج» در این بیت – که اولین بیت بخش تحمیدیۀ منظومه است  -باید به کسر اضافه خوانده شود تا ایانگوناه
معنی دهد« :گرانبهاترین گوهرا تاجا هر نامه (= سرآغاز آن نام خداوند است» (قهرمان. 336 :6311 ،
اشتباه دیگری که به این مقاله راه یافته این اسات کاه نویسانده  -بااز بادون ذکار منباع – اظهاار مایدارد نساخهای
منحصربهفرد از این منظومه (خسر و شیرین شهاب در موزۀ بریتانیا باقی مانده اسات (آقاحساینی 11-14 :6383 ،و
در ادامه خود براساس نسخۀ مجلز شورای اسالمی به بیان روایت شهاب از این داساتان و ذکار تتااوتهاای آن باا
خسرو و شیرین نظامی میپردازد .سؤالی که اینجا پیش میآید ،این است که اگر – حاداقل  -دو نساخه از خسارو و
شیرین شهاب موجود است ،پز چگونه نسخۀ موزۀ بریتانیا مایتواناد نساخهای منحصاربهفارد باشاد؟! مگار اینکاه
نویسنده «منحصربهفرد» را به معنی «نتیز» گرفته باشد ،چنانکه قهرمان گتته اسات« :نساخۀ منحصاربهفارد و نتایز
آن ...در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا محتوظ است» ( . 336 :6311اما ظاهراً قهرماان در ایان اظهاار نظار از نساخۀ مجلاز
اطالعی نداشته و «منحصربهفرد» را به همان معنی متداولش (= تنها نسخۀ موجود به کار برده ،نه به معنای «نتایز»؛
چراکه در ادامه نشانی چهل بیت از این منظومه را که در نسخۀ کتابخانۀ ملی [از دیوان شهاب] آمده اسات ،مایدهاد
(همانجا ؛ اما به نسخۀ مجلز هیچ اشارهای نمیکند.
یک سال بعد ( ، 6333مریم داستان به راهنمایی نویسندۀ مقالۀ قبلی ،پایانناماۀ کارشناسای ارشاد خاود را باا عناوان
«مقدمه ،تصحیح و تحشیۀ یوسف و زلیخای شهاب ترشیزی» 4دفاع میکند .در فصل دوم این پایاننامه کاه باه شارح
حال و آثار شهاب اختصاص دارد ،شاهد ورود معایب و اشتباهات مقالۀ م کور ،بهعالوۀ اشتباهاتی دیگر چون :عادم
اطالع از پیشینۀ تحقی (مقاالت بهار و قهرمان یا ارجاع به آنها و بسنده کردن به مناابعی چاون تااریی تا کرههاای
فارسی ،ریاض العارفین و مجمعالتصحا ،دادن ارجاعات نادرست و ارائۀ اطالعات غلط هستیم .به عنوان مثال در ایان
پایاننامه نیز همچون مقالۀ م کور به نقل از ت کرۀ میخانه درباارۀ ساکنی گزیادن شاهاب در اواخار عمار در تربات
حیدریه سخن به میان آمده و البته به تاریی ت کرههای فارسی ارجاع داده شده است! (داستان . 1 :6333 ،همچنانکاه
پیشتر نیز گتتیم ،در زمان نگار ت کرۀ م کور شهاب هنوز به دنیاا نیاماده باوده و اصاالً چناین مطلبای در تااریی
ت کرههای فارسی نیامده است؛ یا به نقل از هدایت (! اظهار میدارد که شهاب در اصتهان کتاب «درۀ التاج»« ،خسرو
و شیرین» و «شاهنامۀ زندیه» را به نام علیمرادخان زند میسراید (همان ، 1 :درصورتیکاه اوالً ایان مطلاب در مقالاۀ
بهار آمده ( 681/6 :1131و ثانیاً «درۀ التاج» و «خسرو و شیرین» دو کتاب مجازا نیساتند و «درۀ التااج»  -چناانکاه
پیشتر نیز گتتیم  -نامی است که بعضی (ازجمله بهار به اشتباه به «خسرو و شیرین» او دادهاند؛ یا اینکه شهاب را از
ممدوحین عبدالعلیخان ،حاکم وقت ترشیز میداند (داستان 4 :6333 ،که قطعاً برعکز بوده و درست این است کاه
وی از مادحین خان م کور بوده است.
نکتۀ گتتنی دیگر دربارۀ این پایاننامه ،آن است که نویسنده در بخش پیشینۀ پژوهش از تصاحیح دیاوان و خسارو و
شیرین شهاب توسط دانشجویان کارشناسی ارشد خبر داده ،اما مشخصات این دو پایاننامه را ذکار نکارده اسات .تاا
جایی که نگارنده در پایگاه ایرانداپ جستجو کرد ،نشانی از این دو پایاننامه نیافت.
آخرین پژوهشی که تاکنون دربارۀ شهاب انجام شده ،تصحیح دیگری است از دیوان شهاب .این تصحیح کاه ساومین
یا چهارمین تصحیح از دیوان شهاب است ،1توسط همایون باخترانی انجام و در سال  6331در کابل افغانساتان چاام
شد .باخترانی این تصحیح را بر اساس دو نسخۀ خطی موجود در افغانستان – که یکی از آنهاا هام نااقص باوده -
انجام داده و پیشگتتاری شامل شرح مختصری از احوال و آثار شهاب ،اوضااع افغانساتان در زماان دارّانیاان و جادال
سبک هندی و بازگشت در افغانستان بر آن نوشته است .منابع بااخترانی در شارح احاوال و آثاار شاهاب ،دو کتااب
مجمع التصحا و تاریی ت کرههای فارسی است .آنطورکه مشخص است ،وی از تحقیقااتی کاه پایش از ایان درباارۀ
شهاب انجام شده و تصحیح های قبلی دیوان شهاب که در ایران انجام شده ،اطالعی نداشته و باه دیگار نسای خطای
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دیوان او دسترسی نداشته است و خود نیز در پایان پیشگتتار به خاطر اشتباهاتی که به سبب عدم دسترسای باه مناابع
دست اول رخ داده پوز میطلبد.
دلیل اصلی عدم چام دیوان شهاب تا این تاریی هجویات رکیک منادرج در آن باوده اسات .بااخترانی درخصاوص
چام کتاب با وجود این مشکل اظهار میدارد:
گرچه هجای رکیکۀ او تابو و ممنوع روزگار ماست؛ اما روی چند دلیل خواساتیم ایان اسارار مگاو را نیاز باه رسام
امانتداری به خوانندگان تسلیم دهیم اگر خوانندگان ارجمند آنها را مضر پنداشاته و تحاریم نمایناد مایتوانناد در
کتاب دستداشتۀ خود به نابودی آنها بپردازند (شهاب ترشیزی :6331 ،پیشگتتار .
و در ادامه دالیلی برای آن میآورد که لزومی به ذکر آنها در این مجال نیست.
ع الوه بر مصحح ،وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان نیاز بار ایان کتااب پیشاگتتار مختصاری نوشاته و در هار دو
پیشگتتار از شهاب با عناوینی چون «یکی از شعرای بلنددست خطۀ ترشیز ...کاه در وقات زنادگانی شااعر از تواباع
هرات بود» و «علمدار سبک بازگشت ادبی در خراسان قلمرو درّانیان (افغانساتان اماروز » (شاهاب ترشایزی:6331 ،
پیشگتتار یاد شده است .تصرّف بخشهایی از خراسان ،ازجمله ترشیز پز از مر نادر شااه ،باه دسات احمدشااه
درانی در بسیاری از کتب تاریی افغانستان م کور است .باخترانی نیز به نقال از یکای از ایان تاواریی (افغانساتان در
مسیر تاریی  ،در این باره مینویسد:
در سال « 6613ه ق6313/م» احمدشاه درانی در حوالی تربت شیی جام بر قشون مدافع میرعلم – نایب شاهرخ افشار
– فای آمد؛ میرعلم فرار کرد و احمدشاه درانی شاهرخ شاه افشار ...را دوباره به حکومت مشهد گماشت؛ اما عالقاه-
های جام ،باخرز ،خواف ،تربت و ترشیز را که از توابع اصلی والیت هرات بود ...دوبااره باه والیات هارات مرباوک
ساخت؛ پز ازان ترشیز از عهد احمدشاه [درانی] تا دوران سلطنت دوم شاه محمود درانی از مواضع و مواقع مشهور
و اجزای دارالسلطنۀ هرات بود؛ ولی در عهد فتور دولت محمود ،سلطنت قاجاریۀ پارس آن را دوباره اشغال نموده به
دولت فارس ملح ساخت (شهاب ترشیزی :6331 ،پیشگتتار .
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر ترشیز در زمان حکومت تیمور (پسر احمدشااه و محماود (پسار
دوم تیمورشاه بر هرات ،از توابع آن والیت بوده ،پز چرا زمانی که پدر شهاب (حبیب اهلل خان که از اعیان ترشایز
بوده ،پز از روی کار آمدن عبدالعلیخان (حاکم ترشیز به سختی و ما لت مایافتاد و باه درباار تیماور مایرود (
قهرمان 363-368 :6311 ،و پز از او خود شهاب که به سبب آزارهای مصطتیقلیخان (پسر عبدالعلیخان – کاه
بعد مر پدر جای او را میگیرد – راهی دربار محمود میشود (همان ، 311 :تیمور و بعد از او ،محماود توصایهای
به حاکمان وقت ترشیز نمیکنند و آنها را از آزار این پدر و پسر بازنمیدارند؟ بهخصوص شهاب که به گتتۀ تا کرۀ
انجمنآرا و تواریی افغانستان ملکالشعرای دربار محمود بوده (همانجا و به تصریح خود شهاب ،وی دیوانش را باه
تقاضای او گردآورده است (شهاب ترشیزی :6331 ،دیباچه؛ همو ،دیوان . 3-1 :شاید بهتر باشد گتتۀ بهاار و قهرماان
را  -که مأخوذ از تواریی عصری ایران و افغانستان است  -در این خصوص بپ یریم که
در گیر و دار انقالب ایران و مر نادر و هرج و مرج خراسان ...در هرگوشهای از مملکت سرکشی داعیۀ خودساری
داشته و از آن جمله عبدالعلیخان نامی در ترشیز و کوهسرخ و بلوپ اطراف آن ،دم از استقالل میزده و قلعاهای باه
نام سلطانیه ...ساخته و در حمالت افاغنه به خراسان که بعد از مر نادر شروع شده بود ،هوادار خاانوادۀ ناادر باوده
است (بهار. 684/6 :1131 ،
خراسان از سال  6616تا  6163در دست شاهرخ میرزا نوۀ نادر بود .در زماان او خراساان چنادبار باا حملاۀ افغاناان
روبهرو شد که به سبب مقاومت حکام محلی به نتیجه نرسید .حوزۀ اقتدار شااهرخ و فرزناد درحقیقات از مشاهد
فراتر نمیرفت و در سایر نقاک خراسان  ،در هر شاهری ،خاانی داعیاهدار باود .ازجملاه در ترشایز (کاشامر فعلای
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عبدالعلیخان عرب میشمست – که قبالً از سرداران نادر بود – و بعد از او پسر مصاطتیقلایخاان مطلا العناان
بودند ....این وضع تا زمان درگ شت شهاب ( 6161ادامه داشت (قهرمان. 163 :6311 ،
پز از این تاریی است که فتحعلیشاه برای یاری محمود درّانی در جنگ با برادر کوچکتر  ،زمانشاه  -کاه اعاالم
سلطنت کرده بود – با سپاهی روانۀ افغانستان میشود .زمانشاه با فرستادن هدایای کالن فتحعلایشااه را از ایان کاار
منصرف میکند و فتحعلیشاه محمود را در ترشیز میگ ارد و برای او مقرری تعیین مایکناد (شایرازی. 63 :6333 ،
این شاید اولین باری باشد که پای درّانیان به ترشیز باز شده باشد؛ ترشیزی که از شهرهای مستحکم آن روزگاار باوده
است.
اشکال دیگری که در این تصحیح رخ داده در دیباچۀ کتاب است .باوجود اینکه در دیباچۀ اغلب نسی موجود دیاوان
شهاب ،به تقسیم دیوان به چهار بخش اشاره شده (رپ« .آثار شهاب» در همین مقاله  ،در این تصحیح از ساه بخاش
یاد شده و بخش اول (توحید و نعت و مدح سالطین و دوم (مدح امرا و اعاظم در هام ادغاام شاده اسات (ناک.
شهاب ترشیزی :6331 ،دیباچه  .ضمن اینکه مصحح بخشهای مختلف را براساس حروف قافیه مرتب کارده اسات،
درحالیکه در نسی خطی دیوان چنین ترتیبی وجود ندارد.
به هر روی این تصحیح با همۀ مشکالت و نواقصای کاه دارد ،آرزوی حادود ًا نودساالۀ محققاا ان غالبا ًا خراساانی را
درخصوص چام دیوان شهاب محق ساخت و باخترانی با چام این کتاب ،تال کساانی چاون :بازر نیاا ،بهاار،
قهرمان و سلیمی نمین را در این زمینه به ثمر نشاند.
 .9تصحیح و تکمیل اطالعات دربارۀ شهاب
چنانکه در بخش قبل مت کر شدیم ،مقالۀ قهرمان تا این زمان کاملترین پژوهشی است که دربارۀ شهاب انجاام شاده
است .در این بخش از مقاله برآنیم تا با افزودن نکاتی دربارۀ شهاب ،به تصحیح و تکمیل مطالب این مقالاه بپاردازیم.
در این بین ممکن است بعضی از مطالب نیز تکرار مطالب مقالۀ م کور باشد که گزیری از آن نیست.
 .1-9شرح حال شهاب
نام و نسب شهاب طب دیباچهای که بر دیوان خود نوشته چنین است« :عبداهلل بن حبیاباهلل ترشایزی الماتخلص باه
شهاب» (شهاب ترشیزی :6331 ،دیباچه  .طب تحقیا قهرماان ،شاهاب در ساال 6611ق؛ یعنای در دوران آشاتته و
پرهرج و مرج پز از مر نادرشاه (6613ق .در قصبۀ بردسکن از توابع ترشیز (= کاشمر – که یکای از شاهرهای
معروف خراسان آن زمان بود  -به دنیا آمد؛ خراسانی که هر تکۀ آن به دست یکی از فرزندان یا سرداران ناادر افتااده
بود و چندین بار مورد هجوم افغانان (ابدالیان /درّانیان واقع شد و حکومت زندیه نیز بر آن تسلطی نداشات .شاهاب
دوران کودکی خود را در بردسکن و ترشیز گ راند .پز از دستیافتن عبدالعلیخان – از سرداران نادرشاه – بر ایان
شهر و سختگیری او بر خاندان شهاب که از سرشناسان و مالکاان آن منطقاه بودناد ،حبیاباهللخاان ،پادر شاهاب،
مجبور به ترپ ترشیز و پناه بردن به هرات و دربار تیمور درّانی  -که در آن زمان ولیعهد احمدشاه و حااکم هارات
بود -شد .دوران نوجوانی و جوانی شهاب (قریب  13سال در هرات گ شت و ظاهراً در مدتی نیز که عبدالعلیخاان
با او و خانوادها بر سر مهر آمده ،در ترشیز بوده است .چنانکه از اشعار او برمیآید ،خانوادۀ شهاب در دربار تیمور
روزگار خوبی داشتهاند و او در این شهر باه تحصایل علاوم و هنرهاایی چاون ادب ،خوشنویسای ،نقاشای و نجاوم
پرداخته است .تحصیل این علوم و هنرها عالوه بر سواب خدمت پدر ،جایگاه خوبی بارای او نازد تیماورا ادبپارور
فراهم میدارد ،اما شهاب جوان به این مقدار بسنده نمیکند و در سال 6683ق .برای کسب نام و نان بایشتار راهای
پایتخت آن روزگار ایران (شیراز میشاود .در آنجاا باه بعضای از بزرگاان خانادان زناد ،ازجملاه علایمرادخاان –
خواهرزادۀ زکیخان  -تقرّب میجوید و در ستر و حضر تا سال 6634ق .او را همراهی میکند و دو مثناوی خسارو

تکملهای دربارۀ شهاب ترشیزی 7 /

و شیرین و مرادنامه (ناتمام را نیز به نام او به نظم درمیآورد .عالوه بر آن در مر کریمخان (6633ق .و چند تان
دیگر از سران زندیه مرثیهها و ماده تارییهایی میسراید .شهاب در مدتی که با علیمرادخان باوده از شاهرهای یازد،
کاشان ،تهران و اصتهان دیدن کرده و پز از اینکه از او جدا شده به یزد و اردالن و کردستان رفته ،در مدح حکاام و
بزرگان این شهرها اشعاری سروده؛ چنانکه یوسف و زلیخای خود را به خسروخان والی اردالن تقادیم کارده اسات.
ظاهراً شهاب پز از کردستان به عتبات عراق مشرّف شده و در آنجا اشعاری در منقبات حضارت علای (ع و مااده
تارییهایی در فوت دو تن از بانوان عراق سروده است .شهاب پز از  61سال دربهدری باالخره در سال 6136ق .باه
ترشیز بازمیگردد .در آن سال عبدالعلیخان به ستر ح رفته و پسر مصطتیقلیخان زمام امور را در دست گرفتاه
است .در مدتی که شهاب در ترشیز نبوده چند تن از صاحبمنصبان ترشیز امالپ و موقوفات ماوروثی او را غصاب
کردهاند و مصطتیقلیخان نیز رفتار مناسبی با شهاب ندارد .همین مسئله سبب میشود کاه شاهاب در ساال 6131ق.
دوباره عزم هرات کند و به دربار حاکم ادبپرور جدید آن ،شاهزاده محمود درّانای (پسار دوم تیمورشااه راه یاباد.
محمود نیز که سواب خدمت او و پدر را در زمان تیمور از یاد نبرده ،شهاب را  -که اکنون شاعری پختاه شاده –
به ملکالشعرایی برمیگزیند و لقب «خان» به او میدهد.
پز از مر تیمورشاه (6133ق .فرزندان او برای تصرّف تخت پدر به جاان هام مایافتناد؛ هماایون (پسار بازر
تیمور در قندهار اعالم پادشاهی میکند ،اما زمان ،فرزند کوچکتر او را در جنگی شکست داده ،کور و زندانی مای-
کند .محمود (پسر دوم تیمور نیز به انتقام همایون و برای به دست آوردن تخت پادشاهی چنادین باار باه جناگ باا
زمانشاه برمیخیزد ،اما هر بار مجبور به ع رخواهی میشود .در بار آخر زمانشاه هرات را تصارف کارده و محماود
به تهران (پایتخت قاجاریه میگریزد .زمانشاه پز از چهار ماه اقامت در هرات ،قیصر ،فرزند خردساال خاود را باه
حکومت هرات و زمانخان را به نیابت او میگمارد و به کابل بازمیگردد .شهاب چهار ماه پز از گاریختن محماود
در هرات میماند و حتی زمانخان را نیز مدح میگوید ،اما بهخاطر انتسابش به محمود و نیاز اشاعاری کاه در هجاو
سرداران پیمانشکن محمود سرود ،مرسومش قطع و اموالش تاراج میشود و حتای شاکورخان (از سارداران پیماان-
شکن محمود تا قتل او پیش میرود .باالخره شهاب پز از این مصائب و تهدیدات در ساال 6161ق .هارات را باه
قصد تربت حیدریه ترپ میکند و روزهای پایانی عمر خود را در کنف حمایت اساحاقخاان قرائای ،حااکم تربات
حیدریه به آسودگی میگ راند و اشعاری هم در مدح او و اطرافیانش میسراید .در ایان مادت چنادباری هام بارای
زیارت به مشهد میرود و سرانجام در سال 6161ق .بدرود حیات میگوید و در مزار قطبالدین حیدر دفن میشاود
(قهرمان. 311-161 :6311 ،
از شهاب سه پسر بر جای ماند که آن ها نیز به تبع پدر پیشاۀ شااعری اختیاار کردناد :میارزا مرتضای (ماتخلص باه
محجوب  ،میرزا اختیار (متخلص به شهابی و میرزا مؤمن (همان . 313 :هدایت در مجماع التصاحا از دو پسار اول
نام برده و از شرحی که دربارۀ میرزا اختیار (پسر دوم آورده معلوم میشود که خوی پدر را داشته و شاعر و خاط را
از او آموخته است:
شهابی ترشیزی نامش میرزا اختیار فرزند کهین میرزا عبداهللخان متخلص به شهاب بوده .در ایران سیاحت کرده چون
به فارس آمد با برادر کهتر [= مهتر] خود میرزا مرتضی متخلص به محجوب که ذکر در حرف میم مکتوب خواهد
شد با فقیر آشنایی یافتند ،قریب ده پانزده سال در ستر و حضر اتتاق داشتند ،چون میرزا محجوب قصد مکۀ معظماه
کرد او در شیراز بماند ،و گاهی در کتابت بعضی مثنویات حقیر امدادی نمود .پز از آن مهاجرت افتااد ،و روزگااری
در خدمت امرا به سر برد و مداحی کرد ،و سالی چندست که وفات یافته (هدایت. 313/1 :6381 ،
اما از شرح حالی که از پسر اول (میرزا مرتضی میآورد ،اینگونه مستتاد میشود که برخالف نظر هادایت ،اخالقای
متتاوت از پدر داشته است:
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محجوب ترشیزی نامش میرزا مرتضی و خلفالصدق [!] میرزا عبداهللخان شهاب مشهور است ستر هرات و عاراقین
و کرمان نموده به خدمت جمعی از اصحاب حال و ارباب کمال رسیده مدت ده ساال در ساتر و حضار و عازت و
عزلت با فقیر به سر برده که ابداً ازو گرد ماللی بر خاطر فاتر ننشست جوانی خلی و رفیا شاتی باود و اسامی باا
مسمی داشت و اخالق پسندیده تحصیل کرد و در اواخر حال عظیمت مکه معظمه کرده بعد از مراجعات در کشاتی
مریض و فوت شد رحمه اهلل طبع خوشی داشت (همان. 6483/1 :
 .2-9آثار شهاب
هدایت در ریاض العارفین (تألیف1211 .ق ).اشعار شهاب را «متجاوز از صد هزار بیت» میداندد ( ،)549 :1988امدا در
مجمع الفصحا (تألیف1288 .ق ).با صفت مبهم «بسیار» از آن یاد میکند ( ،)784/2 :1982صاحب تذکرۀ رشحه این عدد
را بیش از بیست هزار ،صاحبان تذکرهای انجمن آرا و نگارستان دارا بیست هزار و صاحب سفینۀ المحمود ده هزار بیت
دانستهاند که از این میان تنها گرجی اصفهانی (صاحب تذکرۀ انجمن آرا) ادعا کرده که کلیات اشعار او را دیدده اسدت
(قهرمان .)991 :1912 ،یکی از رباعیهای شهاب – که به قرینۀ شکایتش از بیخدانگی پپدا از دربدهدری از هدرات و
تاراج خانهاش] در موسم دی (که می تواند استعاره از پیری هم باشد) ،احتماالً در اواخر عمر در تربت حیدریده سدروده

است – مؤید گفتۀ گرجی اصفهانی است:

از خون دل خود بده سدر خامدۀ ندی

مددن «بیسددت هددزار بیددت» افگندددم پددی

با این همه بیتها در این موسم دی

یک بیت ندارم که نشینم در وی

(همانجا)

1

شهاب در دیباچۀ دیوان ،کلیات آثار خود را – چه نظم چه نثر  -اینگونه برمیشمارد:
آنچه متعلق به کلیات بود ،تفصیل آن این است :کتاب خسرو و شیرین ،کتاب یوسف و زلیخا ،کتاب بهدرامنامده ،کتداب
تذکرۀ الشعرا ،کتاب عقد گهر در نجوم ،مرادنامه در ذکر وقایع و امور دولت علیمرادخان زند .اینها که مرقوم شده همده
نظم است و تذکرۀ الشعرا و مرادنامه در حین تسوید این اوراق ناتمام و آنچه نثر اسدت کتداب تدذکرۀ الدوزرا و تداری
مجدول است که به روش صفحات تقویم بنای آن بر جداول است و آن هر دو نیز ناتمام است و اتمام آن هریک موقوف
بر فراغ بال و جمعیت خاطر (شهاب ترشیزی ،دیوان8 :؛ همو :1932 ،دیباچه).
وی در قطعهای نیز تنها مثنویهای خود را نام میبرد:
مثنویدداتی کدده مددن آوردهام در سددلک نظددم

هم به ترتیب اینچندین دفتدر بده دفتدر گفتدهام

اولین «بهرامنامه» اسدت آنکده درمبددای فکدر

بیشدددتر از جملگدددی اشدددعار دیگدددر گفتدددهام

بعدازآن «یوسف زلیخدا» کدز طریدق اختصدار

در سدده مدداه بددر تددوالی بلکدده کمتددر گفتددهام

ازپاآن«خسرووشدیرین»کده دربحدر خفیدف

بددر طریددق داسددتان هفددت پیکددر گفتددهام

بعد از آن«عقد گهدر» در سدلک نظدم آوردهام

و اندر آن مدخل سخن از چرخ و اختدر گفتدهام

بعدازآن «(...؟) پ= تداریخی] از شداهان زندد»

هددم بدده امددر آن ملددو

ملددکپددرور گفتددهام

قصۀ «حاجی رحیم» و نقل «ملحدنامه» را

گر ببینی در هجا از جمله بهتر گفتهام

(بهار184/1 :2595 ،؛ خزانهدارلو945 :1975 ،د941؛ شهاب ترشیزی :1932 ،پیشگفتار)
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هدایت در ریاض العارفین عالوه بر دیوان ،خمسهای نیز به شهاب منسوب کرده ،اما اظهار داشته که خمسه و دیاوان
او را ندیده است و در ادامه از سه مثنوی بهرامنامه ،یوسف و زلیخا و عقد گهر او ناام مایبارد ( . 143 :6388وی در
مجمع التصحا  ،مثنوی خسرو و شیرین را نیز به این سه مثنوی افزوده است .هدایت تنها کسای اسات کاه شاهاب را
دارای خمسه دانسته است .جالب است که نه بهار نه قهرمان در مقاالت متصل خود به این گتتۀ هدایت هیچ اشااره-
ای نکرده و درصدد اثبات یا نتی آن برنیامدهاند .در آثاری که از شهاب در دست است ،هیچ اشارۀ صریحی مبنای بار
سرایش خمسهای توسط وی موجود نیست؛ اما عناوین مثنویهای او و مشخصاتشان اظهار نظر هدایت را قابل اعتناا

تکملهای دربارۀ شهاب ترشیزی 3 /

مینمایاند .از میان هتت مثنوی م کور در قطعۀ شهاب ،دو مثنوی «حاجی رحیم» و «ملحدنامه» ذیل بخش هجویاات
دیوان آمدهاند .اگر این دو مثنوی را کنار بگ اریم پن مثنوی دیگر میماند که قابل انطباق با پن گان نظاامی اسات:
 -6بهرامنامه به تقلید از بهرامنامه (هتت پیکر نظامی -1 ،یوسف و زلیخا به تقلید از یوساف و زلیخاای جاامی کاه
خود نظیرهای است برای خسرو و شیرین نظامی -3 ،خسرو و شیرین (هتت خرگاه باه تقلیاد از خسارو و شایرین
نظامی -4 ،مرادنامه به تقلید از اسکندرنامۀ نظامی و  -1عقد گهر به جای مخزن االسرار .در این بین شاهاب اباداعات
و تغییراتی نیز انجام داده است .مثالً بهرامنامه را در خسرو و شیرین را به جای بحر هزج در بحر ختیف (وزن هتات
پیکر میسراید و قصهگویی هتت دختر را که در هتت پیکر آمده در خسرو و شیرینش میگنجاند و از هماین رو آن
را هتت خرگه نیز مینامد؛ یا به جای منظومهای در برابر خسرو و شیرین و منظوماهای در برابار لیلای و مجناون ،دو
منظوم ه در برابر خسرو و شیرین (خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا میسراید و به جای مثنوی تعلیمای  -اخالقای
مخزن االسرار ،یک مثنوی تعلیمی در علم نجوم (عقد گهر میگوید.
عالوه بر تناسبهای موجود بین مثنویهای شهاب و نظامی ،شهاب خود نیز صراحتاً به پیدرویاش از نظدامی و
جامی در دو مثنوی خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا اشاره دارد:
شی گنجه که این گهر را سفت

این دو بیت روان چه نیکو گفت

(شهاب ترشیزی ،خسرو و شیرین)92 :
نه زین فکرم غرض تقلید جامی است

و گر آن رتبه جویم عین خامی است

(همو ،یوسف و زلیخا)19 :

خالصه آنکه در آن روزگار – که سرآغاز دورۀ بازگشت اسدت  -و حتدی پدیش از آن (دورههدای تیمدوری و

صفوی) هرکه مثنویهایی به تقلید از مثنویهای پنجگانۀ نظامی میسرود ،مجموعۀ آن مثنویها را خمسده مدی-
نامیدند و چه بسا هدایت به همین قیاس مثنویهای او را عنوان خمسه داده است.
اما نکتهای که برای نگارنده جای سؤال دارد این است که با وجود اینکه هدایت  11سال با پسدر اول شدهاب و

 15سال با پسر دوم او در سفر و حضر همراه بوده و میرزا اختیار در کتابت مثنویهای هدایت ،او را یاری مدی-
کرده ،چطور تعداد اشعار شهاب را متجاوز از صدهزار بیت دانسته و مثنویهای او را ناقص ذکر کدرده یدا بده
قول گلچین معانی ( ) 113/1 :1919نام او را که شاعری هتاّ

و هجّدا اسدت ،در زمدرۀ عرفدا آورده اسدت8؟

جوابی که به طور کلی به نظر نگارنده میرسد همان است که گلچین معانی در نقد ریاض العارفین ابراز کدرده
و آن اینکه هدایت در شرح احوال و آثار شعرا و عرفا دقت و مباالت چندانی نداشته است (همان.)118/1 :
شرح کلیات آثار شهاب از این قرار است:
 -1بهرامنامه :چنانکه خود شهاب در قطعۀ مذکور گفته ،اولین و مفصلترین مثنوی شهاب است .قهرمدان ،ایدن
منظومه را از آثار گمشدۀ شهاب میداند که تنها چند بیتی از آن در نسخۀ کتابخاندۀ ملدی آمدده اسدت (:1912
 ،)991اما خزانهدارلو نشانی نسخهای از این منظومه را در کتابخانۀ ملک میدهد .بنا به اظهارات خزانهدارلو این
نسخه که آغاز و انجام آن افتاده است ،در بحر متقارب و در حدود  2951بیت است ()941 :1975؛ اما با توجده
به اینکه مثنوی خسرو و شیرین بیش از  9251بیت دارد و طبق گفتۀ خود شهاب بهرامنامه مفصدلتدرین مثندوی
اوست ،تعداد ابیات این مثنوی باید بیش از  2951بیتی باشد که خزانهدارلو گفته است .آنگونه که قهرمان اظهار
داشته ،شهاب بهرامنامه را در مدت  9ماه در ترشیز سروده و پا از آنکه به شیراز رفته آن را بده میدرزا جعفدر،
وزیر کریمخان زند تقدیم کرده است (.)991 :1912
 -2یوسف و زلیخا  :به گفتۀ قهرمان ابیاتی از این مثنوی در نسخۀ کتابخانۀ ملی آمده و نسخۀ منحصدربهفدرد آن
در کتابخانۀ مجلا نگهداری میشود ( ،)991 :1912اما خزانهدارلو نشانی نسخۀ دیگدری از آن را در کتابخاندۀ
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مرکزی دانشگاه تهران میدهد ( .)947 :1975شهاب این منظومه را که در حدود  1911بیت است در کمتدر از
سه ماه به تقلید از یوسف و زلیخای جامی سروده است:
نه زیدن فکدرم غدرض تقلیدد جدامی اسدت

وگر آن رتبده جدویم عدین خدامی اسدت

در گنج سخن چون باز کردم

نوای عذرخواهی ساز کردم

(شهاب ترشیزی ،یوسف و زلیخا)19 :
وی  -بنا به گفتۀ قهرمان ( - )991 :1912این منظومه را همچون بهرامنامه در ترشیز و قبدل از سدفر بده شدیراز
سروده و زمانی که به حضور خسروخان والی اردالن رسیده ،آن را به او تقدیم کرده است:
جهان عدل خسروخان که افال

به پیش همتش پستند چون خا

(همان)11 :
قهرمان و خزانهدارلو از تاری سرایش دو منظومۀ بهرامنامه و یوسف و زلیخا سخنی به میدان نیداوردهاندد ،امدا
ازآنجاکه به گفتۀ قهرمان این دو منظومه در ترشیز و در دورۀ جوانی شهاب سروده شدهاند ،باید تاری سدرایش
آنها قبل از 1183ق .بوده باشد.

 -9خسرو و شیرین (هفت خرگه) :شهاب این مثنوی را که نظیرهای است برای خسرو و شیرین نظامی  -چندان-
که در قطعۀ مذکور بیان داشته – بر وزن و سیاق هفت پیکر سروده است .قهرمان نسخۀ منحصربهفدرد و نفدیا
این منظومه را که به همراه مرادنامه است ،در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا محفوظ میداند و احتمال میدهد کده بدرای
تقدیم به علیمرادخان زند سروده شده است ( .)911 :1912بهار به نقل از ریو ابیداتی از ایدن منظومده را نقدل
کرده که در مدح علیمرادخان سروده شده است و ظاهراً همین ابیات منشأ احتمال قهرمان بوده است:
آفتدددددداب سدددددد هر سددددددلطانی

تاجددددددار سدددددریر کیدددددوانی

خان خانان علی مراد که هست

آسمان پیش قصر جاهش پست

(بهار)173/1 :2595 ،
قهرمان نشانی چهل بیت از اوایل این منظومه را در نسخۀ کتابخانۀ ملی میدهد ،امدا ظداهراً از نسدخۀ کتابخاندۀ
مجلا بیخبر بوده است .وجود این نسخه نافی ادعای منحصربهفرد بودن نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا است .در
صفحات آغازین این نسخۀ کتابخانۀ مجلا به خطی غیر از خط کاتب نوشته شده است:
مثنوی خسرو و شیرین به نام هفت خرگه از شهاب ترشیزی است که به سدال  1215درگذشدته اسدت .از ایدن
مثنوی جز این نسخه ،نسخۀ دیگری دیده نشده است .با الحاقاتی که در بعضی از صفحات دیده میشدود ،چده
بسا ...که این نسخه دستنویا خود شاعر باشد (شهاب ترشیزی ،خسرو و شیرین :ب)1

در این نسخه– که نسخۀ مخدوشی است – هیچ نشانی از مدح علیمرادخان وجود ندارد و درعوض ابیداتی در
مدح شاهزاده محمود درّانی به چشم میخورد:
هست از این داستان مرا مقصود

مدح شهزادۀ جهان محمود

(شهاب ترشیزی ،خسرو و شیرین :ب)7
عالوه بر این ابیات که در این نسخه مندرج است ،در دیوان شهاب نیز قطعهای وجدود دارد کده شدهاب آن را
برای تقدیم کتاب خسرو و شیرین به شاهزاده محمود سروده است .ابیات آغازین آن از این قرار است:
کتاب خسرو و شدیرین کده مندتظم کدردم

بدده نددام نامیددت ای آفتدداب اوج وقددار

نه اختریست که از هدر فلدک شدود طدالع

نه گوهری است که بر هر سری کنند نثدار

ز باغ طبع من آمد چنین گلی خوشبوی

به تاج نام تو زیبد چنین دُر شهوار
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(همو ،دیوان111 :؛ همو)253 :1932 ،
از کنار هم قرار دادن ابیات نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا ،نسخۀ کتابخانۀ مجلا و ایدن قطعده مدیتدوان نتیجده
گرفت که شهاب در ایامی که همراه علیمرادخان بوده این منظومه را برای او سروده ،اما زمانی کده بده هدرات
بازگشته ،با کمی دستکاری آن را برای تقدیم به محمود درّانی مهیا کرده است.
بهار برای تاری اتمام کتاب ابیات زیر را به نقل از فهرست ریو آورده است:
پددددانزده روز از ربیددددع نخسددددت

چون برآمد شدد ایدن سدواد درسدت

سال تاری آن ز روی شمار

از هزار و نود فزون صد و چار

(بهار)181 :2595 ،
قهرمان نیز ظاهراً بر همین اساس تاری پایان خسرو و شیرین را 1134ق .دانسته اسدت ()992 :1912؛ امدا ایدن
تاری باید تاری ویراست اول آن بوده باشد .در نسخۀ کتابخانۀ مجلا که ویراست دوم این کتداب اسدت ،در
بخشی با عنوان «در خاتمه و تاری تمام نظم کتاب» اشارهای به تاری ختم کتاب نشده و تنها ابیاتی آمدده کده
مدت سرایش کتاب را نشان میدهد:
چدددارده مددده شددددم سدددخن گسدددتر

تدددا مددده چدددارده شدددد ایدددن اختدددر

از سددددواد بددددالد عطددددر سرشددددت

گلشددنی سدداختم چددو بدداغ بهشددت

در چمن گلشنی همایونچهر

هفت خرگه زدم بر اوج س هر

(شهاب ترشیزی ،خسرو و شیرین :ب)111

اما قطعاً باید تاری اتمام این ویراست پا از 1212ق – .که سال ورود شهاب به دربار محمود اسدت – باشدد.

تعداد ابیات نسخۀ موزۀ بریتانیا نیز طبق گفتۀ قهرمدان  9252بیدت اسدت ( )992 :1912و تعدداد ابیدات نسدخۀ
کتابخانۀ مجلا نیز در همین حدود است.

 -4مرادنامه :در قطعۀ منقول از شهاب – چه در مقالۀ بهار چه کتاب خزانهدارلو ،بخش ابتدایی عنوان این مثنوی
افتاده ،3اما با توجه به موضوع آن که منظومهای دربارۀ شاهان زند است ،احتماالً مقصود همان مرادنامده اسدت
که طبق گفتۀ شهاب در دیباچۀ دیوان ،منظومهای است تاریخی دربارۀ وقایع زمان علیمرادخان زند .بهار از این

مثنوی با عناوین «تاری زندیه» و «شاهنامۀ زندیه» نیز یاد کرده و عنوان اول را – که بر نگارنده معلوم نشدد بدر

چه اساسی -به خود شهاب نسبت میدهد ( 181 :2595و  .)182چنانکه از عنوان و موضوع این مثنوی برمدی-
آید ،شهاب آن را در برابر اسکندرنامۀ نظامی و در بحر متقارب سروده ،اما موفق به اتمام آن نشده اسدت .تنهدا
نسخۀ این مثنوی ناتمام در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا نگهداری میشود که چند بدر

از وسدط و آخدر آن افتدادگی

دارد و ابیات موجود آن  417بیت است (قهرمدان .)992 :1912 ،ایدن ابیدات شدرح جندی علدیمرادخدان بدا
ذوالفقارخان افشار در اصفهان و علینقیخان زند (پسر جعفرخان) نزدیک همدان است .بیت اول ایدن منظومده
بنا بر فهرست ریو از این قرار است:
سرِ نامه حمد جهان آفرین

کزو شد پدید آسمان و زمین

(بهار)181/1 :2595 ،
 -5عقد گهر :از این مثنوی نشانی در دست نیست ،اما بنا بر اظهارات خود شدهاب در دیباچده و آن قطعده ،در
علم نجوم است (قهرمان.)992 :1912 ،
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 -1تذکرۀ الشعرا  :این منظومه بنا به گفتۀ شهاب در دیباچۀ دیوان به اتمام نرسیده اسدت .قهرمدان نشدانی 121
بیت از این منظومه را در نسخۀ کتابخانۀ ملی داده و اظهار داشته که این ابیات مشدتمل بدر شدرح حدال بسدیار
مختصری از  3نفر از شعرای متقدم عرب و عجم است (همانجا).
 -7دیوان :طبق گفتۀ شهاب در دیباچۀ دیوان ،وی این دیوان را در سال 1211ق .بندا بده درخواسدت شداهزاده
محمود درّانی ترتیب داده است و آن را در چهار بخش تنظیم کرده است:
فرمان شهزادۀ اعظم . ..شهزاده محمود ...بدین معنی شرف نفاذ یافت که بندۀ ضعیف ...ابیدات و اشدعار خدود را
جمع و مدون کرده ،به نظر آفتاب منظر مبار

رساند؛ اگرچه از تدوین و ترکیب دواوین شعرا بر وجه اکمدل و

اتم فی زمان حیاتهم کمال تعذر دارد اما بنا بر امتثال فرمان واجباالذعان در تاری سنۀ ستّ و مأتین بعد االلف
من الهجره ...شروع در جمعآوری اشعار این کتاب نموده آن را بر چهار قسم منقسم گردانیدد قسدم اول کتداب
قصاید در توحید و نعت و منقبت و مدایح سالطین قسم دویم در قصاید مدح امرا و صدور و اعاظم قسم سدیم
در مقطعات مشتمله بر اظهار مطالب و معانی و مدایح مختصره قسم چهارم در هزلیات و اهاجی و تنبیه کسدانی
که الیق و محتاج آن بودهاند اگرچه رسم و عادت این است که رباعیات در آخر کتاب مندرج شدود امدا چدون
اغلب و اکثر رباعیات از مدح و ذم خالی نبود و بعضی ازان به بعضی قطعات مناسبت و ارتباط داشت بندابراین
علیحده جمع ننموده ...و بعضی از اشعار که در حین تسوید این سواد حاضر نبود ...نیز داخل این کتاب نشدد
(شهاب ،دیوان8-5 :؛ همو :1932 ،دیباچه)
دیوان شهاب مشتمل بر قصاید ،قطعدات ،غزلیدات (البتده معددود) ،رباعیدات و دو مثندوی «حداجی رحدیم» و
«ملحدنامه» است .این دو مثنوی در بخش چهارم (هزلیات) گنجانده شدهاند .مثندوی اول در بحدر رمدل و 282

بیت مشتمل بر هجو حاجی رحیم ترشیزی و مثنوی دوم در بحر متقارب و  723بیت مشتمل بر هجدو مصدطفی-

قلیخان ،حاکم ترشیز است که هر دو در هرات سروده شدهاند .در «ملحدنامه» بنا به مناسبت غزلیات ،قطعات و
رباعیاتی نیز گنجانده شده است.
چنانکه خود شهاب در دیباچه تصریح دارد و قهرمان نیز بر آن تأکید میکند« ،نسخههای ابتدائی دیدوان شداعر
قطعاً فاقد اشعاری است که مربوط به آخر عمر او میباشد» (قهرمان .)999-992 :1912 ،دیوان ناقص در اختیارِ

بهار «قریب شش هزار بیت» بوده (بهار )178/1 :2595 ،و نسخۀ مجلا – که به نظر میرسد از همان نسخههای
ابتدایی باشد  -در حدود  7511بیت دارد .قهرمان نسخههای مفصل دیوان شهاب را بدین  8تدا  3هدزار بیدت و
دیوان مصحح خود را دارای  11488بیت دانسته است (.)999 :1912
وی کلیات اشعار در دسترس شهاب (دیوان و سه مثندوی خسدرو و شدیرین ،یوسدف و زلیخدا و مرادنامده) را
 15912بیت دانسته و با کسر این رقم از بیست هزار بیتی که شهاب به خود نسبت داده ،احتمال مدیدهدد پدنج
هزار بیت از اشعار او از بین رفته باشد (همانجا) .به این تعداد ابیات بیفزایید دو کتاب منثور ناتمام او (تداری
وزرا و تاری مجدول) را (همانجا)  -که شهاب در دیباچۀ دیوان از آنها ندام بدرده بدود و پدیشتدر ذکدر آن
گذشت.
 .9-9سبک شعری شهاب
بهار و قهرمان متصالً دربارۀ سبک شعری شهاب سخن گتتهاند ،اما غرض نگارناده از افازودن ایان بخاش همچاون
بخش گ شته افزودن نکاتی است که در مقاالت م کور از آن سخن نرفته است .چنانکه در مقدمه اشاره شده ،شهاب
را از مخالتان سرسخت سبک هندی 63و پیشروان سبک بازگشت ادبی میدانند .بهار در این باره میگوید:
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میرزا عبداهللخان شهاب ،یکی از معدود شعرایی است که مقدمۀالجیش طرز و شیوۀ متقدمان سخن بودهاند ،و به قاول
مرحوم عبدالرزاق خان دنبلی ،از شیوۀ خشک صائب تبریزی و غیره دست برداشته ،غزل و قصایده را باار دیگار باه
سبک عراقیان و خراسانیان گتتند ،و فارسی را از نو در ایران زنده کردند (. 131/6 :1131
شهاب از میان دو سبک هدف نهضت بازگشت ،طرز عراقیان را در پیش گرفت و در این بین باید او را بهطاور ویاژه
دنبالهرو انوری دانست؛ چه از لحاظ هجویات رکیکش – که بارزترین وجه اشتراپ او با انوری است – چاه اساتتاده
از شعر به عنوان ابزاری برای دریوزهگری ،چه بهکاربردن اصطالحات نجومی و چه کثرت قطعاات .بهاار باه شاکلی
مبسوک به وجوه مشابهت شعر شهاب با انوری پرداخته است که برای تتصیل ،خوانندگان را به آن مقاله ارجااع مای-
دهیم (. 663-631/6 :1131
قهرمان نیز ضمن تأیید نظر بهار ،مت کر توجه او به شعر خاقانی شده و اظهار داشته «شاهاب  16قصایده از اناوری و
 63قصیده از خاقانی استقبال کرده است» ( 344 :6311و در دو قطعه خاقانی را ساتوده و در قطعاهای دیگار چناین
گتته است:
قصیدههای حکیم انوری و خاقانی
ز بعد مخزن اسرار شیی گنجه بز است
(همانجا
اما نه بهار و نه قهرمان به ارادت و توجه شهاب به نظامی هیچ اشارهای نکردهاند .چنانکاه در بیات ما کور مشااهده
میشود شهاب انوری و خاقانی را در رتبهای فروتر از نظامی مینشاند و همانطور که در بخش گ شته مت کر شدیم،
به احتمال قریب به یقین مثنویهای پن گانۀ خود را به پیروی از خمسۀ نظامی سروده است .بنابراین ،اگار شاهاب را
در قصیده و قطعه پیرو انوری و خاقانی بدانیم ،در مثنویسرایی باید او را در وهلۀ اول مقلد نظاامی و در وهلاۀ بعاد
دنبالهرو کسانی چون جامی و فردوسی دانست؛ چنانکه در مثنوی یوسف و زلیخا به تقلید خود از جامی اشاره کارده
و در مثنوی «ملحدنامه»  -که بر وزن و سبک و سیاق حماسی شاهنامه است  -به تعریض از ناآشنایی مصاطتیقلای-
خان با اثر مشهوری چون شاهنامه و «داستان یازده رخ» یاد میکند:
ز شااااااهنامه و یااااااازده رخ سااااااخن
بیتگناااااااد ماااااااردی از آن انجمااااااان
هماااان یاااازده رخ ملاااک یاااا پریسااات
بپرساااید ازو خاااان کاااه شاااهنامه کیسااات
کتابی است شهنامه پر داستان
چنین گتت گوینده کز باستان
(شهاب ترشیزی463 :6331 ،
شهاب در خاتمۀ مثنوی خسرو و شیرین نیز از برای نشان دادن تأثیر شعر در ماندگاری نام ممدوحین ،شعر شااعرانی
چون :فردوسی ،انوری ،نظامی و خاقانی را نمونه میآورد:
بااااه فلااااک نااااام رسااااتم و کاااااووس
برکشاااید از ساااخن ساااخنور طاااوس
تاااااا قیامااااات بماناااااد بااااار دفتااااار
اناااوری رفاااات و مااادحت ساااانجر
از قااااازل ارساااااالن و طغااااارل ناااااام
شااااد نظااااامی و مانااااد در ایااااام
ماند طرح ملوپ شروانی
در سخنهای بکر خاقانی
(همو ،خسرو و شیرین :ب666
در هجاگویی – که یکی دیگر از ویژگیهای برجسته و سبکی شعر شهاب است – هادایت او را «ساوزنی و اناوری
روزگار خود» دانسته است ( . 384/1 :6381محیط طباطبایی نیز در مقالاهای  -کاه ذکار آن گ شات – شاهاب را در
هجاگویی در ردیف شاعرانی چون طیان ،سوزنی و یغما قرار داده و او را شاعری ژاژخای نامیاده اسات (رپ .بهاار،
 . 633/6 :1131بهار در پاسی به این گتته مینویسد:
بر فرض که ژاژخایی را هجوگویی بدانیم ،شهاب از این شمار بیرون است ،زیرا با اینکه مثنویاتش [بهجاز دو مثناوی
هجو] در دست نبود ...مع ذلک یک ربع این کتاب هجو و سه ربع دیگر قصیده و غزل و قطعه و ربااعی اسات ،پاز
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چنین شاعری را نباید در شمار سوزنی قرار داد ،و نیز تشبیه او به یغما بیمناسب است ،چه اهاجی یغماا را باه هایچ
شاعری از شعرا نمیتوان شبیه کرد .هر شاعری در نتیجۀ آزار و ادبار و انتقامجویی لب باه هجاا گشااده و اشاخاص
خاصی را هجو کرده است ،لکن یغما آلت جارحۀ هجو را کشیده و مغولوار به جان طبقات مردم افتاده (همانجا .
محیط طباطبایی نیز ضمن آوردن دالیلی در اثبات ادعای خود و رد اظهارات بهار ،قیاس شهاب را با طیّاان و ساوزنی
فقط از جهت هجوسرایی دانسته و آن دو شاعر را استادان بزرگی دانسته که شاعر نامعروفی چون شهاب قابل مقایسه
با آنها نیست (6366الف . 343 :یکی از دالیلی که محیط در اختصاص شعر شهاب به هجو مایآورد ابیااتی از خاود
اوست که به شهرت خود در هجّایی افتخار میکند .از آن جمله است:
تو نشناسی مرا ای مردپ خر
حدیث هجو من آفاق بگرفت
(همان341 :
قهرمان نیز با اذعان به اینکه هجو بهطورکلی مردود است ،معتقد است که «درهجا پز از اناوری کامتار شااعری باه
چیرهدستی شهاب داشاتهایام» ( . 338-333 :6311وی هجاو را بارای شااعر دلآزرده و زودخشامی چاون شاهاب
همچون تیغ برندهای دانسته است که با آن به جنگ با ستمگران و متتخوران رفته است (همان. 333 :
به هر روی ،به دور از هرگونه طرفداری ،باید گتت که یکی از خصیصههای برجستۀ شعر شاهاب – باه هار دلیال و
انگیزهای که میخواهد باشد – هجوسرایی اوست؛ خصیصهای که بهخاطر رکاکت و کثرت توجه شاعر باه آن ،وی را
همچون دیگر شاعرانی که به این نوع ادبی گرایش ویژهای داشتهاند ،دچار خمول و گمنامی کرده است.
از موضوعات و انواع ادبی دیگری که در شعر شهاب به چشم میخورد میتاوان باه مادح ،هازل ،اشاعار تقاضاایی،
شکوائیه ،مرثیه ،ماده تاریی و اندکی هم غزل عاشقانه و شعر اندرزی و وصف طبیعت اشاره کرد.
قهرمان از لحاظ زبانی و ادبی اشعار دوران جوانی شهاب را سست و دارای لغاتی غیرفصایح ،مادحهاای او را دارای
اغراقهای نابهجا و ماده تارییهای او را کممایه میداند و معتقد است گرایش بیش از حد او به اصاطالحات نجاومی
در بعضی موارد فهم شعر او را دشوار کرده و بازی با التاظ و آوردن جناسهای تصنعی از عیوبی است که دامانگیار
شعر او شده است .از دیگر صناعاتی که در اواخر شاعری شهاب توجه او را جلب کرده جناس خط و مراعات نظیار
است .قهرمان مهارت شهاب را پز از هجو در قطعات تقاضایی او دانسته و شکوائیههای او را نیز دلنشین توصایف
کرده است (. 341-341 :6311
 .4نتیجهگیری
بررسیهای انجامشده نشان میدهد ،با وجود اینکه شهاب ترشیزی را از سردمداران سبک بازگشت ادبی میدانناد ،در
طول یک قر ن اخیر به طور میانگین در هر دهه تنها یک تحقی دربارۀ شهاب انجام شده است و بیشتر این تحقیقاات
توسط پژوهشگران خراسانی (بزر نیا ،بهار ،صائبی ،قهرمان و باخترانی انجام گرفته است .تنها چام دیوان شاهاب،
علیرغم تال های زیادی که در این خصوص در ایران صورت گرفت ،در دهۀ اخیر در افغانستان منتشر شد کاه آن
هم ایرادات فراوانی دارد و نمیتوان از آن با عنوان یک تصحیح انتقادی نام برد .عامل اصلی عدم توجه به شاهاب در
تحقیقات ادبی و انتشار دیوان او ،هجویات رکیک شاعر بوده است؛ هرچند که انگیزه و دستمایۀ نوشته شادن بعضای
از همین تحقی قات معدود (نظیر مقاالت محیط طباطبایی و بهار نیز همین هجویات باوده اسات .عادم دسترسای باه
منابع ،عدم آگاهی از پیشینۀ تحقی و اکتتا به اطالعات بعضاً ناقص و غلط منابع دمدستی از معایبی اسات کاه باعاث
راهیافتن بعضی از اشتباهات در برخی از این پژوهشها (نظیر مقالۀ آقاحسینی ،پایاننامۀ داستان و تصحیح بااخترانی
شده است .در تحقیقات برجسته ای چون مقالۀ بهار و قهرماان نیاز عادم دسترسای باه برخای از مناابع سابب باروز
اشتباهات معدودی شده است .بعضی از مباحث نیز به علت متمرکز شدن نویساندگان ایان مقااالت بار روی بحاث
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هجاگویی و تأثیرپ یری شهاب از انوری در این خصوص مغتول مانده که از آن جملاه مایتاوان باه خمساهسارایی
شهاب و توجه او به نظامی ،جامی و فردوسی در مثنویسرایی اشاره کرد.
پینوشتها
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نگارنده به این مقاله دسترسی پیدا نکرد ،اما در مقالۀ بهار به محتویات این مقاله اشاره شده است.
بنا بر استعالم نگارنده از آقای دکتر یاحقی ،ظاهراً این کتاب به دلیل هجویات رکیک مندرج در آن مجوز نشر نگرفت .تا جایی
که ایشان اطالع داشتند ،بخشی از کتابهای قهرمان پز از درگ شت او به تهران فرستاده شده است و ایشان از سرنوشت این
تصحیح بیخبر بودند.
به عنوان مثال در این مقاله به نقل از فخرالزمانی (! آمده است« :شهاب در حدود ده سال در هرات اقامت کرد و در ایان ایاام
به دربار محمود شاه ارّانی راه یافت و او را مدح کرد» (آقاحسینی 13 :6383 ،؛ درحالی که محمود از خاندان «دارّانیان» و پسار
دوم تیمورشاه دارّانی (حک6133-6683 .ق ، .حاکم وقت افغانستان است که از جانب پدر به حکومت هارات منصاوب شاده
بود .بعد از مر تیمور ،برادر کوچکتر زمانشاه (حک6161-6133 .ق .به تخت سلطنت نشست و محمود پز از زماان-
شاه در دو نوبت (نوبت اول6168-6161 :ق .و نوبات دوم 6133-6114 :ق .باه پادشااهی رساید کاه هار دو نوبات پاز از
درگ شت شهاب بوده است (رپ :شعبان« :6331 ،درّانیان»  .پز اوالً دادن نسب «ارّانی» و ثانیاً عنوان «شاه» به محمود در زمان
راهیابی شهاب به دربار او ،اشتباه مسلّم است؛ چنانکه خود شهاب نیز در دیباچۀ دیوانش با عنوان شاهزاده از محمود یاد کارده
است« :شاهزادۀ عظیم القدر کثیر الجود ،شهزاده محمود» (شهاب ترشیزی6331 ،؛ همو ،دیوان. 1 :
نگارنده از طری پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداپ تنها به صتحات آغازین این پایاانناماه دسترسای
پیدا کرد.
ازآنجاکه اطالعی مبنی بر عملی شدن قصد علی بزر نیا برای تصحیح دیوان شهاب در دست نیست ،در سوم یا چهارمی بودن
این تصحیح تردید داریم.
این رباعی را در دیوان مصحَّح باخترانی و نسخۀ مجلز نیافتم.
این قطعه در متن دیوان مصحَّح باخترانی و نسخۀ مجلز نیامده است .اولین بار بهار این قطعه را در مقالاۀ خاود آورده اسات.
ظاهراً این قطعه در نسخهای که او داشته موجود بوده است .باخترانی نیز در پیشگتتار دیوان شهاب ،به نقل از تاریی ت کرههای
فارسی این قطعه را ضبط کرده است ،اما نگارنده این قطعه را در کتاب م کور نیافت .خزانهدارلو نیز این قطعاه را بادون ذکار
منبع ثبت کرده است.
«اغلب اهالی هری را اهاجی رکیکه گتته و آخر مسلک ترپ و تجرید پ یرفتاه .از مالزمات و منادمات نتاور و باه عباادت و
مجاهدت مشهور .در صحبت مشایی معاصرین تحصیل مراتب عرفانیه کرده» (هدایت. 143 :6388 ،
همایون باخترانی به تصحیح قیاسی به جای این بخش افتاده کلمۀ «بیاضی» گ اشته است که برای درست شدن وزن آن را بایاد
به تشدید یاء (بیّاضی خواند .با توجه به اینکه مرادنامه منظومهای تاریخی است ،بهتار ماینمایاد کاه ایان کلماۀ افتااده را باه
«تاریخی» تصحیح کرد؛ چنانکه بهار ( 683/6 :1131از این مثنوی با نام «تاریی زندیه» نیز یاد کرده و این نامگ اری را به خود
شهاب نسبت میدهد.
قهرمان در مقالۀ خود از قطعهای نام میبرد که شهاب در آن از سبک هندی با دشنام و ناسزا یاد کرده است (. 341 :6311
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