
نسخه خوانی)19(

 اشعار »ِحفظِی بغدادی« 
 شاعر دوزبانه فارسی - عربی

در دوره شاه عباس اّول )996 - 1038(

 و دعوت از شاه صفوی برای فتح عراق 
قاسم بن احمد حفظی ]کاظمینی[

13-53
هستنند  برجسته  شاعر  صدها  صفوی،  دوره  در  چکیده:
شکل های  یا  قصیده  قالب  در  غزل،  سرایش  بر  افزون  که 
هم  تاریخی  شعر  سرایش  به  بند،  ترجیع  حتی  و  دیگر 
از آن اشعار مشتمل بر وقایع تاریخی  پرداخته اند. بخشی 
مثل فتح نامه ها و مانند آن است و بخشی دیگر، اشعاری 
را  تاریخی  وقایع  آن  ضمن  که  دیگران  و  شاهان  ستایش  در 
پیش  نوشتار  در  نویسنده  گفته اند.  صراحت  یا  اشارات  به 
شاه  دوره  شاعران  از  بغدادی  حفظی  اشعار  بر  مروری  رو، 
عباس اول داشته است. نویسنده برای این هدف، نخست 
برخی توضیحات از جمله توضیحات باستانی راد را درباره 
شعر  ادامه،  در  می دارد.  اظهار  وی،  دیوان  نسخه  و  حفظی 
حفظی درباره پدرش را بیان و از باورهای او از جمله باور به 
می آورد.  میان  به  سخن  زمینه،  این  در  شعری  و  مهدویت 
عباس  شاه  ستایش  در  حفظی  اشعار  از  مورد  چند  سپس، 
اول را که در دیوان او آمده، پیش روی خوانندگان قرار می دهد. 
در نهایت، نوشتار را با بیان شعرهایی از مشرقی شیرازی در 

ستایش شاه عباس، به پایان می رساند.

کلیدواژهها:حفظی بغدادی، شاه عباس اول، شاه صفوی، 
دوره صفوی، شعر ستایشی، مدح شاهان، ستایش شاهان، 
حفظی،  احمد  بن  قاسم  صفوی،  شاعران  تاریخی،  شعر 

مشرقی شیرازی، وقایع تاریخی.
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Hefzi Baghdādi’s Poems, a Bilingual Ara-
bic-Persian Poet during the Reign of Shah 
Abbas I (996-1038)
And Inviting Safavid King to Conquer Iraq
By: Rasool Ja’fariyan

Abstract: In the Safavid period, there are 
hundreds of prominent poets who, in addition 
to composing ghazals, also composed historical 
poems in the form of qaside or other forms and 
even tarji’band. Some of those poems contain 
historical events such as conquests, and others 
include poems praising kings and others while 
implicitly or explicitly referred to historical 
events. In the following article, the author has 
reviewed Hefzi Baghdadi’s poems, one of the 
poets who lived during the reign of Shah Abbas 
I. Regarding this, he, first of all, presents some 
information including Bāstāni Rad’s explana-
tion about Hefzi and his collection of poems. 
Following this, he writes Hefzi’s poem about 
his father, and talks about his beliefs such as 
his belief in Mahdism and a poem about this. 
Then, he presents some of Hefzi’s poems in 
praise of Shah Abbas I, which are mentioned in 
his divan, to the readers. Finally, he concludes 
the article by presenting some of Mashreqi 
Shirazi’s poems in praise of Shah Abbas.

Key words: Hefzi Baghdadi, Shah Abbas I, Sa-
favid King, Safavid era, praising poem, praising 
the kings, historical poem, safavid poets, Qasem 
bin Ahmad Hefzi, Mashreqi Shirazi, historical 
events. 

بّية يف فترة  أشـعار حفظـي البغـدادي الشـاعر باللغتـن الفارسـّية والعر
الشـاه عّبـاس األّول )996 ـ 1038(، ودعوتـه إىل الشـاه الصفـوي لفتـح 

العراق
يان رسول جعفر

ين  اخلالصـة: شـهد العصـر الصفـوي ظهور املئات من الشـعراء البارز
خيّيـة  الذيـن مل يكتفـوا بنظـم قصائـد الغـزل، بـل نظمـوا األشـعار التار
، سواء يف إطار القصائد أو بأشكال خمتلفة أحدها ترجيع البند.

ً
أيضا

خيّيـة مثـل أشـعار  التار الوقائـع  وقـد اشـتملت بعـض األشـعار عـى 
الغزوات والفتوح، بينما اشتمل قسٌم آخر عى أشعاٍر يف مدح امللوك 

خيّية.  عن الوقائع التار
ً
 أو تلميحا

ً
حيا وغيرهم، واليت تتحّدث تصر

يقـوم الكاتـب يف مقالـه احلـايل جبولـٍة يف أشـعار حفظـي البغـدادي 
أحـد شـعراء عصـر الشـاه عّبـاس األّول. ويف سـياق هدفـه هـذا يبـدأ 
بذكر بعض اإليضاحات اليت من بيهنا إيضاحات باستاين راد حول 
الشـاعر حفظـي ونسـخة ديوانـه. مّث يذكـر شـعر حفظـي عـن والـده، 
ّية وما  يتحـّدث عـن معتقداتـه الـيت من بيهنا عقيدته حـول املهدو و
نظمه من أشعار يف هذا املجال، مّث يقّدم للقارئ بعض املقاطع من 

أشعار حفظي يف مدح الشاه عّباس األّول واملوجودة يف ديوانه.
مشـريق  للشـاعر  األشـعار  بعـض  بإيـراد  املقـال  ينهتـي  اخلتـام  ويف 

شيرازي يف مدح الشاه عّباس.
املفـردات األساسـّية: حفظـي البغـدادي، الشـاه عّباس األّول، الشـاه 
الصفوي، العصر الصفوي، شعر املدح، مدح امللوك، متجيد امللوك، 
خيـي، شـعراء العصـر الصفـوي، قاسـم بن أمحـد احلفظي،  الشـعر التار

خيّية. املشريق الشيرازي، الوقائع التار
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مقدمه
شعر در زبان عربی و فارسی همیشه زبانی برای بیان »علم« و نه فقط صرف »ادب« بوده است. به عبارت 
دیگلر شلعر بله عنلوان قالبلی کله عمدتلًا مطاللب ادبلی در آن گفتله می شلود، برای نشلر »علم« مثلًا منطق یا 
یخ یعنی شلرح آنچه  یخ« اسلت. تار کاربردی فراوان داشلته اسلت. یکی از این دانش ها »تار فلسلفه یا فقه 
یخی اسلت. البته  گاه در قالب شلعر بیان شلده و بدین ترتیب شلعر یکی از منابع مهم تار که  رخ می داده 
یخی مثلل »فتح نامه«ها، بلکله به دالیل دیگلری هم منبعی  شلعر نه فقلط بله دلیلل اشلتمال آن بلر وقایلع تار
یخ«  یلخ اسلت، املا در اینجلا به خصلوص مقصلود ملا جایلی اسلت کله شلعر قالبلی بلرای بیلان »تار بلرای تار
گر ما شلعر ستایشلی را اعلم از آنکه  بله مثابله یلک عللم، یلک دانش یا نوعی معرفت اسلتفاده شلده اسلت. ا
کنیم،  یخی نگاه  یه، یعنی بهره وری تار ستایش از شاهان باشد یا وزیران یا علما یا اقشار دیگر، از این زاو
یخ بسلیار گسلترده می شلود. در شلعر فارسلی این امر به خوبی مشلهود اسلت و  دایره اسلتفاده از شلعر در تار
یخ  کله می دانیلم در شلعر عربلی هلم. اینکله در زبان های دیگر تا چه اندازه شلعر ابزاری بلرای نقل تار چنلان 

است، باید با تحقیق و جستجو دنبال شود.

ایلن مقدمله کوتلاه بلرای ایلن اسلت که گفته شلود در دوره صفوی صدها شلاعر برجسلته هسلتند که افزون 
یخلی هلم  بلر سلرایش غلزل، در قاللب قصیلده یلا شلکل های دیگلر و حتلی ترجیع بنلد بله سلرایش شلعر تار
یخلی مثلل فتح نامه هلا و ماننلد آن اسلت و بخشلی  پرداخته انلد. بخشلی از آن اشلعار مشلتمل بلر وقایلع تار
گفته اند.  یخی را به اشلارات یا با صراحت  دیگر اشلعاری در سلتایش شلاهان اسلت و ضمن آن وقایع تار
یخ  یخی هم فراوان است و آنها نیز منبع مهمی برای شناخت تار همچنین سرودن شعر درباره بناهای تار
یخی اشعار کارهایی  آن دوره به شمار می آید. در این باره و با اینکه جسته گریخته درباره استفاده های تار
که برخی از دیوان ها چاپ نشده است. البته این مهم  کار فراوان است، به ویژه  انجام شده، هنوز جای 
که بتواند در یک مسیر علمی  است که استفاده از محتوای آنها بر اساس قواعد و ضوابط و منطقی باشد 

کاربرد را نشان دهد. این 

یلم اشلعار یلک شلاعر دوره صفلوی و به طورخلاص دوره شلاه عباس اّول را ملرور کنیلم. این  در اینجلا بنلا دار
گیرند، می تواند روشلنگر برخی  کنار منابع دیگر قرار  اشلعار چندان گسلترده نیسلتند، اما مسللمًا وقتی در 

از نکات باشند.
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ی مشتمل  قاسم بن احمد متخلص به »حفظی« شاعری است که در این دوره زندگی می کرده و دیوان و
کتابخانله مرکلزی دانشلگاه  بلر حلدود 5900 بیلت اسلت. نسلخه منحصلر ایلن دیلوان بلا شلماره 2388 در 
اسلت و تا کنون نسلخه دیگری از آن شناسلانده نشلده اسلت. این نسلخه متأسفانه از ابتدا نقص دارد که 
که بخش اّول دیوان اسلت، هنوز از قافیه »الف« اسلت. عاوه بر سلقط  یاد باشلد؛ زیرا غزلیات آن  نباید ز

کرده ایم. که به مناسبت در جای خود اشاره  کتاب افتادگی دارد  آغازین چندین مورد در میانه 

کلرده و  بلوده و علی الرسلم آن را بازبینلی  ایلن نسلخه در اختیلار مرحلوم اسلتاد حسلینعلی باسلتانی راد 
کرده است. مسلمًا اظهار این نکات و تازگی آنها حق  توضیحاتی درباره مؤلف و دیوان، در آغاز آن بیان 
اوست و بهتر است عبارت یک صفحه ای او را که روشنگر بسیاری از نکات درباره این دیوان است عینًا 

کنیم. در ادامه درباره برخی از نکات آن شرح بیشتری خواهم داد. نقل 

توضیحات باستانی راد درباره حفظی و نسخه دیوان وی
نامش قاسم و نام پدرش احمد و از شعرای عهد شاه عباس کبیر است. )در غزلی در صفحه 
173 دیوان است، نام خود و پدرش را تصریح کرده( و این شاعر غیر از محمود حفظی است 
که نصرآبادی او را اصفهانی دانسـته )به صفحه 409 تذکره نصرآبادی، چاپ طهران مراجعه 
شـود( و مرحـوم تربیـت هـم همیـن محمـود حفظـی را تبریـزی می داند و در صفحـه 118 تذکره 
دانشـمندان آذربایجـان بـه شـرح حالش پرداختـه. دیـوان حاضـر کـه چند صفحه هـم افتادگی 
دارد، شـامل غزلیـات، قصائـد و در حـدود پنـج هـزار و نهصـد )5900( بیـت اسـت. غزلیـات 
عالوه بر آنکه قوافی آن حروف به حروف تهجی اسـت، از جهت حرف اّول نیز همین ترتیب 
رعایت شده، به این معنی که مثاًل در قافیه حرف زا، غزل هایی که حرف اّول مطلع آن الف 
اسـت، مقـدم بـر حـرف بـا و حـرف بـا بـر تـا و قـس علـی هـذا تـا آخـر. طبـع حفظـی بسـیار خوب 
اسـت و هم در غزل و هم در قصیده اسـتاد اسـت. ترجیع بندی در فتوحات شـاه عباس کبیر 
از آغـاز سـلطنت تـا آن زمـان سـروده و در همـه جا سـلطان را به فتح بغـداد تحریض می نماید. 
)ص 312( قصیـده شـعر حجـره کاتبـی و معـراج الخیـال نظـام اسـترآبادی را اسـتقبال کـرده و 
به خوبی از عهده برآمده. در ترکیب بند صفحه 315 فتوحات پادشاه صفوی را که در آن اوان 
روی داده در کرخ و قندهار و گنجه و شیروان می ستاید و سلطان را به فتح بغداد تحریض و 
یق می نماید. معراج آسمان خیال یا عروجیه 281 تا 289 که به سال 1030 سروده، اشاره  تشو
بـه عرب زبان بـودن خـود کـرده )مـرا کـه لحـن تکلـم ترانـه عربیسـت/کالم فارسـی از مـن کمـال 
کـه حفظـی را  بوالعجبیسـت( در صفحـه 63 و ایـن اشـاره رد قـول نصرآبـادی و تربیـت اسـت 

اصفهانی و تبریزی می دانند. ]پایان نوشته باستانی راد[
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توضیحات بیشتر درباره حفظی بغدادی
کله در متلن بلاال هسلت باید گفت کله نصرآبادی در تذکره خلود )585/1( از حاجی  و املا دربلاره اشلاراتی 

کرده و نوشته است:  محمود با تخلص »حفظی« یاد 
یشـی دارد و پـاره ای هم تحصیـل کرده، چند  اصلـش از اصفهـان اسـت، نهایـت صـالح و درو
سـال قبـل از ایـن بـه مکـه معظمـه رفتـه و از آنجا به هند رفتـه، بعد از مدتی باز به مکه رفته و از 

آنجا به بروجرد رفته، مدتی بوده، به اصفهان آمد ... و حفظی تخلص دارد. 

که  کرده است. ظاهرًا این شخص، با »حفظی« ما ارتباطی ندارد و چنان  آن گاه چند بیت شعر از او نقل 
باسلتانی راد هلم نوشلته، »حفظلی« ملا در اصلل علرب بلوده و زبان عربی می دانسلته اسلت. بلا این حال در 
که آیا  دیوان موجود قصیده ای در ستایش و »مدح حسین خان لرستان« آمده و ممکن است سؤال شود 

این ارتباطی با رفتن او به بروجرد دارد؟

که عاوه بر »تسللی« تخلص »حفظی« هم داشلته اسلت. در  یم  در میان شلاعران یک تسللی لرسلتانی دار
کاروان هند آمده است: 

تسلی لرستانی، جهانگیر، فرزند شاهوردی خان عباسی )زنده در 1025ق( سال ها حکومت 
لرسـتان با سلسـله ایشـان بود، پس از آنکه شـاه عباس اّول شاهوردی خان را کشت و سلسله 
او را برانداخـت، مـادرش او را از آن مهلکـه بـه در بـرد تـا رسـیدن بـه سـن رشـد، شـهر بـه شـهر 
گشت و سرانجام به هندوستان رفت و در 1025 در برهانپور خاندیس به خدمت خان خانان 
یخ نوزده سـاله بود. )کاروان هند: 219/1 -  220 و بنگرید: مآثر رحیمی:  پیوسـت و در این تار

1525/4 - 1527 و نیز اثر آفرینان، 150/2( 

ایلن سلبک زندگلی آن هلم در عهلد عبلاس با این سلابقه درباره پدر، با شلاعر ما مناسلبتی نلدارد که حوالی 
1030 این همه شعر در ستایش عباس اّول سروده است.

از آنجلا در سلخنوران  بلا عنلوان دانشلمندان آذربایجلان، ص 118 و  ی  کتلاب و عبلارت تربیلت هلم در 
کاش منبلع تربیلت در ایلن  آذربایجلان، ج 1، ص 311 آملده و او را »حفظلی تبریلزی« خوانلده اسلت. ای 

گفت. نوشته معلوم می شد. عجالتًا چیزی نمی شود 

یعله، ج 9، ص 257 ابتلدا از حفظلی اصفهانلی )بله نقلل از نصرآبلادی( و سلپس از حفظلی تبریلزی  در ذر
گفته تصور می کند همان حفظی اصفهانی است. کرده  است و  )به نقل از دانشمندان آذربایجان( یاد 

که توضیحاتی درباره این نسخه در فهرست دانشگاه، ج 9، ص 979 آمده است، اما اینکه زبان  بیفزایم 
که: اصلی شاعر عربی بوده، مستند به این بیت او )ص 63، فریم 36( شده است 

اســــــــت ترانه ی عربی  تکلــــــــم  لحــــــــن  استمرا  بوالعجبی  کمال  من  از  فارسی  کالم 
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کند وجود ندارد. یک جا )ص  که بتواند این بیت را بهتر روشلن  متأسلفانه قبل و بعد از آن هیچ نکته ای 
که البته عربیت اصیلی را نشان نمی دهد: 123( در یک بند شعر چند مصراع عربی هم آورده است 

فــــــــی مطلــــــــع الفجــــــــر ــــــــی وجهــــــــه 
ّ
الهجرتجل و  االفــــــــات  مــــــــن  قلبــــــــی  نجــــــــی 

بوصــــــــل ســــــــاعدنی  الحــــــــّی  یــــــــد  اجربر بســــــــی  را  عشــــــــقبازی  باشــــــــد  کــــــــه 

َتَرّفــــــــق یــــــــا حبیبــــــــی لــــــــی مــــــــن الحجربســــــــی ســــــــنگم رســــــــید از طعــــــــن اغیار

المســــــــتغیثین غیــــــــاث  یــــــــا  زجراغثنــــــــی  طاقــــــــت  ینــــــــم  از بیــــــــش  نبــــــــود  که 

یــــــــان کار ســــــــوی الخســــــــران مالی رنج فــــــــی التجردل از ســــــــودای زلفــــــــت شــــــــد ز

دیدار  صبــــــــح  زلفــــــــش  شــــــــام  از  الهجرنمــــــــود  فــــــــی ظلمــــــــت  بــــــــدا  کبــــــــدٍر قد   

 و نــــــــال بــــــــن المنی فــــــــی مطلــــــــع الفجررهیــــــــد از ظلمــــــــت غم جــــــــان »حفظی«

کله نمونه آن در فریم  نمونه هلای دیگلری از ایلن سلبک شلعر عربلی بلاز هم در برخی از ابیات دیده می شلود 
82 -83 )ص 154-157( موجود است:

الحبیب وصال الی  و شــــــــوق ضمیری  نیکومآلأنا  چشــــــــم  دو  آخر  یافتــــــــم  مایه  چو 

غ من جانــــــــب الحمی نفحات
ّ
عســــــــی یوفقنا اهلل من مهب الشــــــــمال ...مــــــــن المبل

و جای دیگر )ص 168(:
بیــــــــدار بــــــــود  دل  و  خــــــــواب  در  ینــــــــامدیــــــــده  کیــــــــف  للُمحــــــــب  عجبــــــــًا 

کند حــــــــرامبی تــــــــو حفظــــــــی چگونــــــــه خــــــــواب  المحــــــــّب  علــــــــی  نــــــــوٍم   
کلُّ

یاد است، اما عمدتًا ساده و بی آالیش شکل گرفته است. )فریم  گاه ابیات عربی بسیار ز در میان غزل ها 
82-83، ص 157-154(

که در شلعرش از شلاه عباس می خواهد به فریاد  کاظمین بوده و همان جاسلت  ی مقیم  که و خواهیم دید 
ی جایی رسمًا خود را »حفظی بغدادی«  عتبات برسد و با فتح آن نواحی دست دشمنان را کوتاه کند. و

می نامد: )ص 168(
نظــــــــرم بــــــــه  امــــــــا  بغدادیــــــــم  یمحفظــــــــی  شــــــــیراز حافــــــــظ  از  ر  بهــــــــره و

که یادی از بغداد  اینکه آیا اصل او از آن نواحی بوده یا برای سلال ها مقیم آن دیار شلده، شلاید اشلعار زیر 
کند: )ص 115( کرده است، نظر دوم را تأیید  و سپس حب وطن 

یــــــــی یاران کــــــــز قیدی بتی سلســــــــله مو آمدآه  بغــــــــداد  غم  بــــــــدام  صید  دل  مــــــــرغ   

گریه حفظی مکنید که ز حّب وطنــــــــش یاد آمددر غریبی عجــــــــب از   چــــــــون نگرید 
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کله هنوز شلاه عباس عازم بغداد نشلده بلوده. بنابرایلن می توانیلم بگوییم  بلر اسلاس ایلن اشلعار بایلد گفلت 
گرجستان بوده است. او پیش از سال 1032 زنده بوده است. طبعًا حیات او پس از نبردهای مربوط به 

شعر  قاسم بن احمد حفظی درباره پدرش
و املا اشلاره باسلتانی راد دربلاره اینکله شلاعر نلام پلدرش را آورده اشلاره او بله ایلن اشلعار اسلت: )ص 173، 

فریم 91(
دارم احمد  بــــــــه  همنام  و  صالــــــــح  مــــــــن از او ســــــــیرت اخالق محمــــــــد دارمپدری 

کالم زو بــــــــه توفیق ســــــــخن طبع ســــــــرآمد دارمفکر او طاعت حق بــــــــود و تالوت به 

دارماو به احمد شــــــــده همنام و مرا قاســــــــم نام ســــــــرمد  دولت  و  احمــــــــدم  قاســــــــم 

یــــــــد دارمدل بــــــــه تأیید حق از باطــــــــن او قوت یافت   زان بــــــــر ابنــــــــای زمــــــــان طبع مؤ

بــــــــه وجود   بــــــــاز رو بر عدم از مســــــــلک مشــــــــهد دارممــــــــدد او ز عــــــــدم روی نمودم 

دارمهمــــــــت او بــــــــه حیــــــــات ابــــــــدم راه نمود   مؤّبد  از فضــــــــل  احمــــــــدی   معجزی 

گوهر ســــــــیراب بــــــــه الفاظ نضید   نظــــــــم منّضد دارماین همه  کــــــــه چنین  زو  بود  زو   

گه طاعت من باد مدام   در عبادت چه عجب قبلــــــــه و مرقد دارممرقدش ســــــــجده 

ــــــــد دارمروضه ی خلد بــــــــود جایش و همدم رضوان
ّ
کــــــــه از او ذات بــــــــه فردوس مخل

دارمذکر و فکرش همه دم بود به طاعات و نماز  مقّیــــــــد  طبــــــــع  او  دم  از  نیــــــــاز  بــــــــه 

از باطــــــــن احمد دارم»حفظی« از روح پــــــــدر فاتحه را قطع مکن  کآنچــــــــه دارم همه   

کله ناملش احملد بلوده و بله همیلن مناسلبت،  یلم  بدیلن ترتیلب ملا اطاعاتلی دربلاره پلدر او در ایلن حلد دار
که قاسم است می دانیم. پدر متدین بوده و فرزند بسیار به او عاقه داشته است.  نام خود شاعر را هم 

درباره باورهای حفظی
باورهای حفظی در این دیوان، او را عارفی در ادامه راه و سلبک حافظ و سلعدی نشلان می دهد؛ اندیشله 
که در حاق فکر ایرانی و شلاعران علمدار آن به خوبی دیده شلده و باید نامش را عرفان شلاعرانه  و روشلی 
گذاشلت. ایلن عرفلان بله قلول برخلی از معاصلران، عرفان ابن عربی و مرسلوم نیسلت، بلکله عرفانی ایرانی 
که در سلرایش غزل تخصص  کسلی  که بیش از هر چیز در میان شلاعران دیده می شلود. طبعًا باید  اسلت 
کنلد. قاللب بسلیاری از غزلیلات او بله سلبک و سلیاق شلعر حافلظ اسلت و در  دارد، در این بلاره اظهارنظلر 
یه او آشلکار اسلت. از جمله مشلابه شلعر »ما بدین در نه  که به اسلتقبال دیگران رفته، این رو چند موردی 

پی حشمت و جاه آمده ایم/ از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم«. غزلی با این مطلع دارد:
گنــــــــاه آمده ایمما به صــــــــد مدح و ثنا در بر شــــــــاه آمده ایم عفو جو با همــــــــه تقصیر و 
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خشک لب تشــــــــنه جگر رو به میاه آمده ایمعشق شد خضر ره ما سوی سرچشمه فیض

کنــــــــف ظل الــــــــه آمده ایمســــــــایه زلف تــــــــو دیدیم ز خورشــــــــید ازل زان ســــــــبب در 

کاری تــــــــو روی به راه آمده ایم ... پا ز ســــــــر کرده به هنجار و وفا در ره عشــــــــق  در طلب 

)فریم 103، ص 197(  

جایی هم در انتهای غزلی می گوید: 
ســــــــوار همت »حفظی« ابوالفوارس شــــــــد پــــــــی تتبــــــــع حافظ بــــــــه یکه تــــــــازی نظم

)ص 108(  
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کف عشق است و این شامل عقل و دین و ... هم می شود.  گذاشتن همه چیز در  اساس در این سبک 

ز نقش نــــــــام و ننگ خرد لوح ســــــــاده ایممــــــــا نقد دیــــــــن و دل به ره عشــــــــق داده ایم و

بتان در خیال چیســــــــت نقش  ز  ترا  مایل به طاق حاجب و مخمور و باده ایم ... گفتی 

)ص 199(  

ک به جانانه ســــــــپردیمما جان و جهان هر دو به میخانه ســــــــپردیم نقد دل و دیــــــــن پا

  )ص 201(

 زهد رقیب عشق است و او می گوید: 
گرانمایه مکن صرف به زهد غافلحفظی اوقات  ای  بشــــــــمار  غنیمت  عشق  فرصت 

  )ص 159(

ی که بر حسب قافیه منظم شده تا فریم 130 )ص 250( نسخه ادامه دارد و پس از آن »قصاید«  غزل های و
یج با عایق  آغاز می شود. نخستین آن در نعت رسول و حیدر است. )ص 251-252( این عشق به تدر
اهل بیتی هم پیوند می خورد.  حفظی در ادامه قصیده ای با عنوان »این موعظه در جواب سعدی است« 

ی از اهل بیت هم دارد:  که توصیه به پیرو دارد )ص 253( 
کــــــــن احمــــــــد  آل  بــــــــه  رغبــــــــت  اصحابــــــــیروی  حــــــــب  هــــــــوادار  کــــــــه 

انــــــــداز اهل بیــــــــت  میــــــــدان  بــــــــه  القابیســــــــر  مخلــــــــص  اخــــــــالص  بــــــــه  کــــــــه 

جــــــــوی آلــــــــش  و  مرتضــــــــا  از  ...مــــــــدد  کذبــــــــی  صــــــــدق  راه  در  گرنــــــــه 

باطــــــــل ره  در  بیهــــــــوده  نصابــــــــی چنــــــــد  و  ناصبــــــــی  دعــــــــوی 

)فریم 133، ص 257(  

که این موارد نوعی طعنه بر باور مذهبی سلعدی هم دارد. مواردی رسلمًا به اسلتقبال سلعدی   پیداسلت 
رفته است: 

بــــــــالل محمد بــــــــه معنا شــــــــود  کــــــــه  محمدهر  جمــــــــال  از  یابــــــــد  خــــــــدا  وجــــــــه 

  )ص 113(

کله افتادگلی دارد و رکابله   مع االسلف در میلان قصایلد میلان صفحله 260 و 261 )فریلم 135( پیداسلت 
کاتبلی،  کله در آغلاز صفحله بعلد آملده نیسلت. طبعلًا بایلد پلس از جلواب  صفحله 260 مناسلب بلا شلعری 
کاتبی و نظام  که ابیاتی از آن را در ادامه خواهیم آورد. عاوه بر  شلعری در سلتایش شلاه عباس بوده باشلد 
اسلترآبادی بله اسلتقبال »فضوللی« و »خواجلوی کرمانلی« هلم رفتله اسلت. )ص 361، فریلم 185، خواجلو: 
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کله در اسلتقبال از هفت بنلد کاشلی سلروده اسلت.  ص 363، فریلم 186( از همله شلیعی تر شلعری اسلت 
)ص 339-349( نیز شعری که به عنوان »جواب مرثیه محتشم« به صورت ترکیب بند گفته است )ص 

345 -348( و در جای دیگر )ص 311( این اشعار: 
کرده ای بنیــــــــاد  فتنه چه  ُبرد  کــــــــرده ایای دســــــــت  یاد  لعین  ز شــــــــمر  رســــــــم جفا 

منفعل کــــــــرده  از  مگر  نیســــــــتی  چرخ  کرده ایای  کینــــــــه تو ارشــــــــاد  بدخــــــــواه را به 

یــــــــد یز هــــــــواداری  بــــــــه  را  یــــــــاد  ز کــــــــرده ایابــــــــن  بــــــــر ترکتــــــــاز معرکــــــــه امــــــــداد 

عاوه بر اینها دو قصیده دیگر هم در مرثیه امام حسین)علیه السام( سروده است: )ص 335-327( 

کربالســــــــت زمین  دل ها  و  دیده  ک او چشم اولو االبصار را کحل الجالستنوربخش  خا

 تیره دل طبعی گزین درگاه بی نور و جفاست.بی بصر شخصی که اینجا توتیا حاصل نکرد

و دیگری: 
کرده جاست که بر افق چرخ  کربالستاین موج خون  شــــــــهیدان  سرشک  شفق  نبود 

زدند بــــــــر جگر مرتضــــــــی  که  پرصداســــــــت.از ضربتــــــــی  ک،  افال کنند  صور  نفخ  تا 

کله آشلکار اسلت، حفظلی شلاعری شلیعی اسلت و ماننلد قریلب بله اتفلاق شلعرای دیگر ایلن دوره،  چنلان 
کامل نیسلت نمی دانیم آیا همه آنچه درباره امامان  اشلعاری در سلتایش امامان دارد. البته چون نسلخه 
سلروده در ایلن مجموعله موجلود اسلت یلا خیلر، املا عجالتًا به جلز امیرالمؤمنین)علیه السلام( دربلاره امام 
ی در جایی خود را »مداح  کاظم و امام رضا )علیهما السلام( سلروده هایی در این نسلخه آمده اسلت. و

اهل بیت« می نامد: 
مــــــــداح اهل بیت افکن بگو به عیــــــــن عنایــــــــت ز مرحمت نظری به حــــــــال حفظی 

کاملًا روشلن و نشلان های  به طورکللی در آنچله در دیلوان بله مسلائل مذهبلی مربلوط می شلود، رنلگ تشلیع 
فراوانی از آن دیده می شود. 

حفظی، مهدویت و شاه عباس
گرفتله اسلت.  کله رنلگ سیاسلی صفلوی هلم بله خلود  یلت در شلعر او دیلده می شلود؛ شلعری  بلاور بله مهدو
ی درباره ظهور مهدی و همراه کردن آن بر نمادهای شیعی صفوی یک نمونه استثنایی  نمونه ای از شعر و
کاه« برای مهدی یک نمونه از این تطبیق  یت به زبان روز است. تعبیر »تاج حیدر  کاربرد نوعی مهدو از 

است. شعر این است: )ص 109-110، فریم 60-59(

کـــــــــــه شـــــــــــاه می آیـــــــــــد می آیــــــــدمـــــــــــژده ای دل  پنــــــــاه  عالــــــــم  شــــــــاه 

آل علی یـــــــــــاد  بـــــــــــه  ده  مـــــــــــی  می آیــــــــدجـــــــــــام  جــــــــاه  جمشــــــــید  شــــــــاه 
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بـــــــــــا به ســـــــــــطوت عدل می آیــــــــدتخـــــــــــت قیصر ر کاله  حیــــــــدر  تــــــــاج 

دیـــــــــــن منکـــــــــــر  طبـــــــــــع  دجـــــــــــال  می آیــــــــدوای  پنــــــــاه  دیــــــــن  مهــــــــدی 

انجم از  فـــــــــــارغ  خورشـــــــــــید  می آیــــــــدهمچـــــــــــو  ســــــــپاه  بی غلــــــــوی 

شـــــــــــاه موکب  به  مّدعـــــــــــا  از  کـــــــــــن  می آیــــــــدرو  بــــــــراه  رو  آن  کاینــــــــک 

او طلعـــــــــــت  فـــــــــــروغ  باشـــــــــــد  می آیــــــــدمهـــــــــــر  جــــــــاه  بــــــــه  ترکتــــــــازان 

نزدیکســـــــــــت کـــــــــــه  می آیــــــــدزو طلـــــــــــب داد دل  دادخــــــــواه  ســــــــوی  کــــــــه 

را حفظـــــــــــی  شـــــــــــاه  مـــــــــــدح  زبان  می آیـــــــــــدبـــــــــــر  صبحـــــــــــگاه  جـــــــــــان  درد 
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اندر وصف شاه عباس اّول
شلاعر ملا دلباختله شلاه عباس و فتوحلات اوسلت و بیلش از هلر چیلز راغلب اسلت تلا او را بله فتلح بغلداد 
کله اسلاس آن اشلعاری درباره فتح بغداد توسلط شلاه عباس بود  ترغیلب کنلد. چنلد سلال پیلش مقالله ای 
یدادهلای مذکلور در آن  مربلوط بله سلال های  کتلاب فقهلی آملده بلود و رو نوشلتم. آن اشلعار در پشلت یلک 
یخی، دفتر دوم، 561-583( در بسیاری از دواوین دوره عباس  1031-1033 بود. )مقاالت و رساالت تار

که باید در وقت دیگری انجام شود.  کاری  اّول می توان اشعاری در وصف شاه عباس یافت، 

کنیم.  که در دیوان حفظی آمده است مرور  یم بر چند مورد از این ستایش ها  در اینجا قصد دار

ستایش و مدح شاهان از نخستین روزهای شعر فارسی غالبًا دارای مضامین مشترک است. ستایش از 
کنار آن از دیگر ویژگی های آنان از قبیل شلکوه  شلجاعت، عدالت و سلخاوت در بیشلتر اینها آمده و در 
ظاهلری و جاللت و مردانگلی و از ایلن قبیلل یلاد شلده اسلت. یکلی از این سلتایش ها بزرگنمایی شلاعرانه 
در قدرت و سیطره او بر دیگر پادشاهان، سخن گفتن از پیروزی مداوم آنها در نبردها و ستایش از قدرت 
گویی همه پادشاهان  که  که در نقاشی های ساطین قدیم نیز دیده می شود  بی همتای آنهاست. همان 
کس از پادشاه از انواع  عالم در حال باج و خراج دادن به آنها بوده اند. در زمینه اطاعت همه چیز و همه 

گویی همه چرخ به فرمان پادشاه هستند. که  ک یاد می شود  سوژه ها از جمله هیئت افا

کله بتواننلد مجموعله ای از ایلن ویژگی هلا از جملله اخلاق و ثلروت و  قلدرت شلاعران ملداح بله ایلن اسلت 
مکنلت و حتلی عللم و دانایلی را در اشلعار خویلش گنجانلده و آنلان را بله عرش اعلی ببرنلد. جنس ایرانی 

عاشق این قبیل ستایش ها از شاهان است. 

بخلش دیگلری از اشلعار آنهلا دربلاره مشلروعیت و مقبولیلت آنهاسلت. اینکه امارت حق آنهاسلت و هیچ 
کس جز آنها شایستگی این منصب را نداشته است. مفهوم دوست و دشمن در این اشعار بسیار جدی 
کند. در  که مثًا شاه توفیق یافته تا شر دشمنان را دفع و آنان را نابود  گفته می شود  است و به طور مداوم 
که سلوژه سلرایش اشلعار قرار  میان ویژگی های امیران، عدالت یکی از عمومی ترین خصلت هایی اسلت 
که این مسلئله جذابیت ویژه ای برای تأیید جایگاه امیر در میان مردم به همراه  می گیرد و طبیعی اسلت 
کله منتظر اسلت  کار آیلد، بله درد خلود شلاعر می خلورد. کسلی  دارد. سلخاوت بیلش از آنکله بلرای ملردم بله 
یافت کنلد. صحنه پردازی هایی از شلجاعت شلاه هم یکی از  تلا بلا سلرایش ایلن اشلعار صلله ای از امیلر در

فرازهای باشکوه این قبیل اشعار است. 

کله  کلرد  بلا این همله در هلر دوره و نسلبت بله هلر پادشلاه و امیلر، گاه می تلوان از مسلائل منحصربه فلردی یلاد 
یخی اهمیت دارد. اینکه برای مثال نسلبت به شلاه عباس از نظر مقبولیت یا مشلروعیت او، به  از نظر تار

کید می شود.  ی چه قدر تأ نسب و
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کاملًا آشلکار  جنبه هلای مذهبلی - شلیعی در ایلن اشلعار در مقایسله بلا ملوارد سلنی از شلعر ملدح شلاهانه 
کنف امام علی یا شاه خراسان هستند و حمایت می شوند. است. اینکه این پادشاهان در 

کله دربلاره شلاه عباس اسلت، هملراه یلک فتح نامله کوچک ملرور خواهیم  در اینجلا قصایلدی از حفظلی را 
کرد.

]قصیده اّولین در مدح شاه عباس اّول[
نخستین شعر او درباره شاه عباس قصیده ای است که مع االسف آغاز آن در نسخه دیوان حفظی افتاده 
کنلون شلماره صفحلات 260 و 261 را به  کله یلک بلرگ یلا بیشلتر میلان آنچه ا اسلت. بررسلی نشلان می دهلد 

گرفته افتاده است. خود 

یج به نقطه ای می رسد که  این قصیده در آغاز مانند بیشتر قصاید مدحی از کلیات آغاز می شود و به تدر
که شاید بشود آن  سخن از شاه به میان می آید. شاه عباس اّول سلطان »بحر و بّر« خوانده می شود. امری 
یا« در آن دوره دانست و اشارتی به آنچه در خلیج فارس می رفت شمرد.  را اشاره به اهمیت بحث از »در
هلر چنلد ممکلن اسلت تنهلا یلک تعبیر سلاده و تکراری باشلد. نکته دیگلر در این قصیده تعبیر »جانشلین 
که هر چند ممکن اسلت با مذاق فقیهان خوش نیاید،  والیت به امر نص خدا« درباره شلاه عباس اسلت 

کم وبیش همین تصور را داشتند.  اما عامه مردم 

اهمیلت »سلیادت« صفویلان در ایلن تصویرسلازی خیللی جلدی اسلت و در بیشلتر ایلن اشلعار و ملوارد 
مشلابه حتی درباره دیگر سلاطین صفوی به وفور دیده می شلود. حفظی در این قصیده ضمن اسلتفاده از 
گفته شلد، در نهایت به سلراغ درخواسلت خود نیز می رود. او از  همه آنچه درباره مدح و سلتایش شلاهان 
شلاه عباس درخواسلت کملک هلم دارد و حتلی از لفلظ »ترّحلم« هلم اسلتفاده می کنلد. خود را اسلیر »رنج و 
ی می گوید که ساح او برای پادشاه  عنا« دانسته و از شاه می خواهد که به عین عاطفت به او نظر کند. و

کرد. دعاست و او همیشه صبح و شام برای او دعا خواهد 

که در موارد دیگر تفصیل آن آمده است و آن این بیت است:  و اما در این قصیده نکته ای هست 
خلفاستعنــــــــان متــــــــاب ز فتــــــــح ایالــــــــت بغداد نشــــــــیمن  خالفت  تختگاه  که 

کله تختلگاه دسلتگاه خافت بوده اسلت  حفظلی از شلاه می خواهلد تلا بله سلوی بغلداد رفتله و ایلن شلهر را 
کند.  فتح 

کلرده و پلس از آن، از   آغازیلن بیلت ایلن قصیلده در ابتلدای صفحله 261 آملده و ملا تنهلا سله بیلت را نقلل 
کرد: که ابیات درباره شاه عباس است، )صفحه 262( تقدیم خواهم  آنجایی 

بــــــــاال مقــــــــّرر اســــــــت بال که تقدیر عالم باالســــــــتمــــــــرا ز عالــــــــم  چه جای غیــــــــر 
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ر مرا  بود وجود چو پرگار و دل چو نقطه بجاستبه یــــــــاد نقطه خالــــــــت به ســــــــیر و دو

کمال طــــــــور  به  زدم  یت  رؤ ــــــــی 
ّ
تجل از  م زبان حال گواســــــــتدم 

ّ
چو موســــــــیم به تکل

کنم، ســــــــر نهم به پای شــــــــهی که طبع او به فضیلت مرّبی الفضالســــــــتقدم ز فرق 

زمین و  زمــــــــان  دیــــــــده ی  مردمک  کزو زمیــــــــن و زمان برقرار و امن و بقاســــــــتفــــــــروغ 

امر نّص خداستخدایــــــــگان ســــــــالطین بحر و بــــــــّر عباس به  که جانشــــــــین والیت 

راه یقین بــــــــه   به حلم شاه خراسان توجهش به رضاستبه عــــــــدل، وارث علم علی 

را عالم  عــــــــدل،  تدبیــــــــر  به  گرفتــــــــه  ُعلیاســــــــتزهی  از عالم  برتــــــــر  تو  ارتقــــــــای  که 

که علم صورت و معنی به عالمت پیداستزهی به موجب نعم الخلف ســــــــالله ی آل

ک تو َز ابنای جنس مستثناستاز آن ســــــــپرد فلــــــــک مــــــــر ترا عنــــــــان مراد که ذات پا

خورشید بود  تو  اقبال  ی  شــــــــّمه  که پیــــــــش پرتو رایت فروغ مهر سهاســــــــتشــــــــعاع 

پرده سراســــــــتبه لحــــــــن زمزمــــــــه ی قانون نواز تــــــــو ناهید کنیز  کمتر  تــــــــو  قدر  بزم  به 

یســــــــی امــــــــال دبیــــــــرت ار باید مستوفاســــــــتبه خوش نو رتبه  به  گــــــــردون  عطارد  ترا 

یاســــــــتقسم به دست کریمت که لطف شاهد اوست در مّدعا  به  نوالت  جوی  قطره  که 

گاه اخذ و عطا داراستبه حــــــــق ُیمن یمینت بــــــــه  ولی  سایلش  من  باطن  هست  که 

محفوظست لوح  که  کت  پا سینه ی  سّر  کزو جواهر حکمت به طبع من پیداســــــــتبه 

کمینه غدیر که محیطــــــــش بود  که طبع ذاخر تو فیض بخش بحر عطاستبه هّمتت 

ز است ولی به صــــــــورت تو علم معنی فرداســــــــتاگرچه شــــــــاهد حالت سخای امرو

قــــــــدر معلوم این  کی شــــــــد  آدم خا م االسماســــــــتز علم 
ّ
کــــــــه در حیلت تو نقش َعل

ترا به ذات علی دل خالصه ی اشیاســــــــتاگرچه ذات محّمد ز جمله ممتاز اســــــــت

یش روان ز حلم و حیاستبود ز هیبت تو ابر خوی فشــــــــان از شــــــــرم که قطره قطره ز رو

زد نکهت کــــــــه از طبع تــــــــو و صباستبه هــــــــر دیار  نسیم  ســــــــحر  هر  او  صادق  گواه 

کردم دوش نابیناستبه خیره چشــــــــمی نرگس نظاره  چشم  شهالش  دیده ی  الف  به 

آزادی دراز  شــــــــد  آن  از  سوســــــــن  بــــــــان  بی پرواســــــــتز که  تو  غالمان  خیــــــــل  ز  بود 

گشته معترفست کتیریت  حمراســــــــتبنفشــــــــه هم به  له ی  ال همچو  ازل  داغدار  که 

مرجان بــــــــود  تو  یاقــــــــوت  خــــــــازن  و  الســــــــتامین  گوهــــــــر واالت لؤلــــــــؤء ال غــــــــالم 
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شــــــــبیه پشــــــــه ی ناچیز در بِر عنقاســــــــتشــــــــکوه روح قــــــــدس با همــــــــای هّمت تو

جهانگیرســــــــت تو  تیغ  شعشــــــــعه ی  آفتاب ضیاســــــــتفروغ  اقبالت  برج عالــــــــم  به 

میســــــــت
َ
ری عل جالستز رای روشــــــــن تو مهر خاو فزوده  را  ز  رو باصرت  چشــــــــم  که 

که شرح معنی مضمون او به طبع سخاستبه لوح ســــــــینه ات از خامه ی ازل رقمیست

ترا جــــــــاه  قصر  کــــــــه  جنابی  رفیــــــــع  پایه بســــــــت بناستایــــــــا  را به  بلندی فلک آن 

ُنه ســــــــپهر حضیض اوج  تــــــــرا  قــــــــدر  گواه اوج و حضیضت به رفعت ارض و سماستعلّو 

بــــــــه ذات تو فخر ُنــــــــه پایه را   فلــــــــک ز منبر جــــــــاه تو پایه ی ادناســــــــتخطیب منبر 

است سمک  فرقدان  فرق  ترا  جای  ک  فروغ رأی ترا شــــــــمع چارمین چو سهاستسما

رفیــــــــع رأیت قــــــــدر تــــــــو را بلند ِلواســــــــتوسیع فســــــــحت جاه ُتراست عرش مضیق

گواستبســــــــیط عالم جان را به بســــــــط کف داری دست  و  ترا  درآمد  قبضه  قبض  به 

که بال و پر زده بر ســــــــفره ات پی یغماستبه خوان بزم تو سیمرغ قاف چون مگسی است

پایه اش عالیست که  ترا بس  بر آســــــــمان تو ناهید چرخ نغمه سراســــــــتســــــــرود مدح 

تــــــــرا به صــــــــوت هزار گلشــــــــن بزم  یاض  نواستر زهره  هزار  دســــــــتان  بلبل  بســــــــان 

بهرام دشــــــــمنت  بهر  کین  خنجــــــــر  پاالستگرفته  خون  نهیب  زان  تو  منکر  چشم  که 

کــــــــرد بارهــــــــا اقرار ر و بقاســــــــتفلــــــــک به طاعــــــــت تو  برین قــــــــرار بود تا فلک به دو

یش کرد َســــــــبحه ی خو یاســــــــتنثار بزم تو برجیس  بــــــــان به نکته ی اهلل و اکبرش گو ز
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نشــــــــان داغ غالمی به روی او پیداســــــــتُزحل به چهره سیاهی شدت به طوع غالم

راشــــــــد پیر تو دســــــــتور عقل  یر حکــــــــم ترا مهر احکم الحکماســــــــتُمشــــــــیر رأی  ز و

کمال به فیض چشمه ی معنیش عدل راهنماستچو شــــــــاه طبع ترا شــــــــد دبیر خضر 

گاه صیحه ی قهر بــــــــه  ُتندبــــــــاد نهیبت  لرزه اعضاستز  دیده  بید چه سان  به  ببین 

قدرســــــــت آن  تفّوض  امورت  صولجان  گاه قضاستبه  گوی ُبرده ز میدان عرصه  که 

تو بــــــــرد صولت  منزلت دســــــــت  به قبضه، قاطع بدخواه و قاهر اعداســــــــتســــــــپهر 

ران ران چــــــــرخ را دو کــــــــه دو همیشه بر روش سیرت و رضای شماستتو شــــــــاد باش 

اندیشــــــــه چه  ترا  مخالــــــــف  ز   به کینه ات هدرش حاصلست و سعی هباستبه راســــــــتی 

خاراستز سنگ خصم چه نقصان رسد به کوه شکوه بر  حقد  روی  از  ســــــــرزده  اگرچه   

علیاســــــــتبر آســــــــمان نرسد ســــــــنگ هر فالخن طبع پایه ی  رتبه  تــــــــرا  جاه  کاخ  که 

اندیشــــــــه ترا چه  فرعــــــــون  کیــــــــد قبطی  کرامتت موساســــــــتز  که معجزت ید بیضا 

کــــــــه از کمــــــــال نظر از عرض حال من داناستجهــــــــان پناهــــــــا! آنی  که  ترا دلیست 

که طبع او ز حوادث اســــــــیر رنج و عناستبه حــــــــال »حفظی« بیــــــــدل ترّحمی فرمای

رد بخــــــــوان او را که آســــــــتان تو ارباب فضل را ملجاســــــــتگــــــــر التجــــــــا بــــــــه درت آو

به ذات تو نه طلبکار مســــــــکن و مأواستپناه و مســــــــکن و مأوای او حمایت تست

کار غمزده موقوف التفات شماســــــــتبــــــــه عین عاطفت آخر نظــــــــر به حالش کن که 

گــــــــره به دســــــــت یکتاستز مشــــــــکل فلــــــــک او را  ماسوا  ز  ضمیرش  رشته  چو  ولی 

کند بنان تو حل را  او  که مشــــــــکل  ر بازوی عونت به عدل عقده گشاستســــــــزد  که زو

گردد کــــــــه آســــــــوده حال ازو  کار  گرفتار صد مالل و جفاستنــــــــه هیچ  نه هیچ شغل 

کارســــــــازی او دســــــــت هّمتــــــــی بگمار علی الخصوص که دعاگوی حضرت اعالستبه 

پی دعای تو گشته روان به صبح و مساستقوافل ســــــــخنش چون نســــــــیم بــــــــاد صبا

بدخواهت قطــــــــع  بهر  نهان  و  آشــــــــکار  بّراســــــــتبه  معنوی  شمشــــــــیر  جواهــــــــر  مرا 

گــــــــر به دعــــــــوی اخالص شــــــــاهدی باید گواســــــــتا خدای عّزوجل بر چنین حدیث 

جداستبه شــــــــرح و دعوی اثبات صــــــــورت معنی صدق  و  جدا  یقینم  عدل  شهود 

ردم که ملک ســــــــخن در تصــــــــّرف آو نگین طبــــــــع مرا نقش خاتم الشعراســــــــتمنم 
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یست بون و خصم قو ز و شب غوغاستولی چه سود که طالع ز مرا به بخت بد از غّصه رو

خلفاستعنــــــــان متــــــــاب ز فتــــــــح ایالــــــــت بغداد نشــــــــیمن  خالفت  تختگاه  که 

با شریطه ی ختم فتح  شــــــــرط جایزه ی  که مهر خاتم طومار هر وســــــــیله دعاســــــــتبه 

ُزداســــــــتچنان که صیقل رایت به دســــــــتیاری عدل زنــــــــگ  زگار  رو آینــــــــه ی  روی  ز 

که حاصلت به مراتب ضمیر غیب نماستمــــــــدار صورت و معنی به وفــــــــق رأی تو باد

کدر گــــــــرد  کــــــــت ز غّصه  پا بــــــــر دل  ک تو آیینه عدل وداد جالســــــــتمباد  که طبع پا

]قصیده دومین در مدح شاه عباس و درخواست از وی برای فتح بغداد[

بود مدحت شاه عالم پناه
کله در آغلاز آن در زیبایی هلای طبیعلی سلروده، آن هلم بلا اسلتفاده  حفظلی در ایلن قصیلده پلس از ابیاتلی 
از تعابیلر قرآنلی کله دربلاره بهشلت بریلن آمده، به آرامی به سلراغ شلاه عباس رفته اسلت. در اشلعار نخسلت، 
توانایلی خلود را در اسلتفاده از مصرع هلای عربلی و نیلز به کاربلردن برخلی از تعابیلر قرآنی نشلان می دهد. وی 
که باید همچنان  شاه عباس را »مسندنشین ملک توران و عراق« خوانده و به نوعی او را با شاه طهماسب 
عظمتلی در دل هلا می داشلته پیونلد می زنلد. شلاه عباس »داور دنیلا و دین« و »فرمانلده روم و عجم« خوانده 
کله تعبیلر زیبایلی اسلت و دیلوان علدل او را بلا  می شلود. حفظلی شلاه را »شلاه عباس حسلینی« می خوانلد 
عدالت خواهلی کسلری و بلذل و بخشلش او را بسلیار فراتلر از حاتلم طایلی می دانلد. بله علاوه او را از »نسلل 
کله توانسلته اسلت بلر  کله »نسلل اسلماعیل را شلاهی چنیلن پیلدا نشلد«؛ چرا اسلماعیل« دانسلته و می گویلد 
مناطق مختلفی تسلط یابد: »کش میّسر گشت ملک روم و اوزبک، هند ]و[ چین«. او بار دیگر روی نسب 

کرده »خسرو حیدر نسب« و او را »فرزند خیر المرسلین« می خواند.  وی به امام علی)علیه السام( تکیه 

حفظلی پلس از آنکله از علدل و داد و قلدرت و سلطوت او سلتایش می کنلد، او را دعلوت می کند تا به جنگ 
کله  کربلا« یلاد می کنلد  ادامله داده و عتبلات را از دسلت دشلمن بیلرون آورد. او »از حلال مظلوملان دشلت 
کنان مشهدین آواره حالند  کاظمین یاد می کند »سا کنان مشهدین یا همان  »معلوم تست«، سپس از سا
از سلتم« و اینکله شلیعیان آن ناحیله، زیلر سلتم دشلمن هسلتند. آن گاه بله شلاه عباس می گویلد هیلچ کلس 
جانشلین خانلدان نیسلت و بلا اسلتمداد از هملت شلاه نجلف »دسلت بله جنگ بلزن« »جانشلین خاندان، 
امروز کس غیر از تو نیست/ مت از شاه نجف جو، باش ایشان را معین«. در اینجا گایه ای هم می کند که 
که  گایه او این است  کند.  که بهتر است به نجف توجه  چرا تمرکز او روی هند و اوزبک است، در حالی 
که دنبال »گنج بادآورد« است و لذا می گوید: »گنج بادآورد بگذار و رو کن بر نجف«.  شاه را متهم می کند 

کاظمین است و این نکته درباره زندگی او اهمیت دارد:  کن  که خودش سا حفظی در اینجا می گوید 
کاظم امــــــــام هفتمین حفظی از صدق و صفا از خیل مداحان تست ک بوس موســــــــی  خا
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گلشن بغداد با صوت حزین ز و شب در  کرد با صــــــــدق و نیازرو از امــــــــام هفتمین رو 

که هستند او مسندنشین باشد.  کاش به جای مدعیانی  که ای  آن گاه برای او دعا می کند 

گر این اشلعار بین سلال های 1025 تا 1030 سلروده شلده باشلد، می تواند به این نکته اشاره داشته باشد که  ا
هدف شاه عباس از رفتن به عراق و فتح بغداد و عتبات در سال 1032 اجابت این قبیل درخواست ها با 
کنون قصیده دوم: )ص 302 -306( انگیزه مذهبی برای نجات عتبات از دست عثمانی ها بوده است و ا

برین  ُخلد  شد  باغ  یاحین  ر کز  شکفتم   هذه جّنــــــــات عــــــــدٍن فادُخلوها خالدین دل 

یبار آب معینباغ را از خلد و انهــــــــار این عالمت بس بود   سبزه زارش صحن جّنت، جو

بین هر خیابان نشــــــــئه ی مستی دهد مخمور را للشــــــــار ة 
ّ

لــــــــذ خمٍر  أنهــــــــار  هاهنــــــــا 

فائزین می زند هر لحظه بر تکلیف گلشن عندلیب فادخلوهــــــــا  هّیو  االصحــــــــاب  اّیها 

طلب دل  باغبان  از  مختلــــــــف  کهین میوه های  بگذر انــــــــدر باغ و بین انــــــــواع فیها فا

ز باغ رو به یکرنگی کن ای دل حسن یکرنگان ببین گل به یکرنگی نگر چون شد حریم افرو

ک از خار خار غم شکفت گل بین روی زرد یاســــــــمین یاسمن با جیب چا ز انفعال روی 

گره که زد بر طّره ی مفتون  ه بر هیــــــــأت ترکان چین در بنفشــــــــه بین 
َ
ُکل لــــــــه دارد کج  ال

ک بر تن پیرهن بــــــــر نمــــــــودار لبــــــــاس ســــــــوگواران غمین در شــــــــقایق بین چرا زد چا

گران ین ســــــــر  زّر تاج  با  بین  ر چون طغرل تکین نرگس مخمور  با چنین تاج آمده مغرو

زنبق آمد تازه و تر، شــــــــعر چون طفل جنین شاه کلّ دارد سپر/ سیر بر هیأت شمس و قمر

خیرالوارثیــــــــن خواست کردن دعوی میراث نسرین گل به باغ اهلل  معنــــــــی  از  بی خبــــــــر 

له را ســــــــاغر به کف از بهر تکلیف شراب تا دهد زو شــــــــاه، داد عیش در دنیا و دین ال

گوشمال کشید از شاهش آمد  یا سر  گو گربه در شــــــــلوار دارد بید عدل شــــــــاه بین بید 

وُنها«
َ
ل فاقــــــــٌع  »صفراء  نگــــــــر  را  نرگس  کمال عالــــــــم خوبی »َتُســــــــّر الّناظرین« تاج  در 

یبار آرد طریق راســــــــتی یاد دار از قامت شمشــــــــاد و ســــــــرو راستین رو به صحــــــــن جو

گل گلشــــــــن را ز  تزییــــــــن رنگارنگ  تا  چین دید  نّقاش  خود  نگارستان  از  شد  منفعل 

کم دی خیمه ی سلطان بهار به رغم حا ر مسندنشــــــــین زد  خیر مقــــــــدم مرحبا ای داو

گزین کیست آن مسندنشین ُملک توران و عراق طهماس  نقد  صالبت  اسکندر  شاه 

ر دنیــــــــا و دین فرمــــــــان ده روم و عجم زمین داو روی  ر  داو حســــــــینی،  شــــــــاه عباس 

ر و بازو قهرمان ماء و طین آن حکومــــــــت را مدّبر آن ســــــــعادت را پناه آنکه هست از زو
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کمینآن سکندر حشمت و قیصر غالم و جم گدا با شــــــــکوه صولتش دارا بــــــــود صید 

نکته دان کسری  بود  از دیوان عدلش  آنکه  کمترین   گــــــــدای  او حاتم  ِانعــــــــام  َدر  بــــــــر 

خوشه چینحاتم و کسری که باشد فی المثل بر خرمنش یک  دگر  این  و  بی نوا  گدای  آن 

 معدن لطف و سخاست 
ُ

یا از شمال و از یمین بحر جود و کان عدل موج زن دستش چو در

 گر شود آن تسعه اش، تسعین و آن چار اربعینکی شود همسنگ جودش نه فلک با چار رکن

کش میّسر گشت ملک روم و اوزبک، هند و چین نسل اســــــــماعیل را شاهی چنین پیدا نشد

دیو بی عون  ولی  شد  سلیمان  ملک  ساخت شمشیرش مسّخر روم و توران بی نگینمالک 
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نور ساطع، ســــــــایه حق، آفتاب داد و دین ای مظفر فر، شــــــــجاع خســــــــرِو حیدر سیر

ر عدل تو معموره ی ظالم خراب زان اســــــــاس دولتت را استواری شد مکین شد به دو

کسری شد به عدلت زنده و بوذرجمهر ید از تدبیــــــــر و دولت آفریننام  گو یــــــــرت  ز بر و

یی خسرو حیدر نســــــــب، فرزند خیر المرسلین  جز تو این رتبت میّسر نیست شاهان را تو

احترام طریق  از  بزمت  شــــــــمع  نگشتی  کی لگن خورشید را می گشت دیر چارمین گر 

ر نبــــــــودی کمترین هندوی تــــــــو پیر ُزحل هفتمین و آسمان  مسندنشــــــــین  شدی  کی 

کــــــــه زد در دامن اقبال تو دســــــــت امید حبل المتین هر  از  مستحکم تر  بگرفت  دولتی 

ک درگاهت به جاروب مژه ــــــــت بر جبین وانکه روَبد خــــــــا
ّ
گرد مذل تا ابد ننشــــــــیندش 

یش را  یــــــــا دال! اکنون دعــــــــای خو را! در ین گدای قطره چین داو گوش کن در چند بیتی ز

کرده ای از عدل و داد دستگیرت باد یا رب! دست رّب العالمین عالمی را دستگیری 

ر حضرت خیرالبشــــــــر یاو بــــــــاد  امیرالمؤمنیناز یمینت  بادا  همعنان  شــــــــمالت  ز  و  

جاودان این هر دو بادت با قران یا رب قرین دولت و اقبال در شأنت چون ماه و مشتری است 

مقبــــــــول خیرالناصرین ایــــــــزدت منصور دارد بر جمیع دشــــــــمنان این دعا  یا رب  باد 

اندر مشکل و آسان معین زاستعانت حاجت ]ی[ نبود بغیر اندر امور   بل یداهلل بادت 

و خطر  هــــــــر خوف  ز  پناه جان  یزدانت  الخائفین باد  امــــــــان  یــــــــا  آمین  هم 
ّ
الل آمیــــــــن 

بر ســــــــپاه خصم زن فاهلل خیــــــــُر الحافظین در پنــــــــاه فتح جــــــــا داری بــــــــه توفیق ظفر 

ک مرتضا  کت نیامــــــــد مثل و تــــــــوأم َز اّولین و آخرینیابــــــــن امیرالمؤمنین ای نقــــــــد پا

راه  برد  تواند  کــــــــی  برهان مدیحت  به  هست با درک کمالت خضر چون طفل جنین کس 

یم مدح تو گو که  کو  کو ادراک و دانش  قاصر است اندر بیان مدحتت طبع ذهین ذهن 

که و دعوی فطنت با چنین اشعار خام  کــــــــردم از دم فطرت فطین من  طبــــــــع دّراک تو 

کــــــــّره نات  کــــــــوس و آواز بلند  گشت گوش چرخ کر، طاس فلک شد بی طنینبــــــــا صدای 

کربال معلوم ُتست   دل به سوگ آل حیدر ســــــــوگوار آمد حزین حال مظلومان دشــــــــت 

کنان مشــــــــهَدین آواره حالند از ستم هر یکی را از جفای ظلم شــــــــد خاطر غمین ســــــــا

ز کس غیر از تو نیست  هّمت از شاه نجف جو، باش ایشان را معین جانشین خاندان، امرو

کشــــــــور متاب  کعبه مقصود تســــــــت اینجا به هنجار یقین هان عنان مدعا از فتح این 



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلــــــــــــــــــاقه
خیناوخ اخین19ن 33

ترکتاز  زبک  او و  هند  ســــــــواد  بر  داری  کست، چون گوهر دفین چند  گنج مطلوبت در این خا

رد را بگــــــــذار و رو کن بر نجف  کــــــــن از امیرالمؤمنین گنج بــــــــاد آو مّدعــــــــای دل طلب 

زمند  یا و سین تا شــــــــود طالع تــــــــو را از مدعــــــــا فیرو یابی ز آل طاها  اقلیم  فتح هفت 

کون  یم از دو  ز فطرت با دعایت شــــــــد رهین دســــــــت در فتراک اقبال تو دار جان ما از رو

کاظم امــــــــام هفتمین»حفظی« از صدق و صفا از خیل مداحان تست  ک بوس موســــــــی  خا

دم به دم  تّرنــــــــم  مدحت  از  دارد  گلشن بغداد با صوت حزین بلبل آســــــــا  ز و شب در  رو

کرد با صــــــــدق و نیاز امام هشــــــــتمین از امــــــــام هفتمین رو  درگاه  طــــــــوف  امیــــــــد  بر 

کنم طی بر همین بعد از این ختم دعا شد فرض بر من با نیاز  شاید ار طومار مدحت را 

ارتفاع  از  ر  دو هســــــــت  را  آســــــــمان  زمین نامدار  فرش  آســــــــمان  یر  ز مبســــــــوط  بود  تا 

آسمان  چون  رفعتت  چتر  باد  جاودان باشــــــــی به رغم مّدعی مسندنشین سایه گســــــــتر 

کند ســــــــر سبزی از آب معین  بــــــــزم اقبالت بود سرســــــــبز فیــــــــض مّدعا  باغ جّنت تا 

قصیده سومین در مدح شاه عباس

این نیز بیان مدح شاهست
حفظی در این قصیده هم از مضامین رایج در ستایش استفاده و از عقل و حلم و مروت پادشاه یاد  کرده 
کم به  اسلت، همچنیلن از علزم و خللق نیکلو و اینکله »تویلی نافلذ الحکلم بر خلاص و عام/ تویی طرفله حا
که به امر حکیم، یعنی خدا به امارت رسلیده اسلت، می تواند ما  گر مقصودش این باشلد  که ا امر حکیم« 
ی برای  ی بلا اسلتفاده از تعبیلر »شلاه والیلت بله نسلل« می کوشلد تا از سلیادت و را بلا مبانلی او آشلنا کنلد. و
شایسلتگی او بلرای والیلت یلاد کنلد. در ایلن قصیلده نیلز با سلتایش از »فتح اوزبک« از پیلروزی او بر »خان 
کلرده و دربلارۀ تلاش او را بلرای رفتلن بله سلوی قندهار چنین می سلراید: »برآوری  بخلارا« و »قیصلر روم« یلاد 
ی تسلت« خطلاب  ک شلد چلون رقیلم«. او شلاه هنلد را هلم »هنلدو از خیلل افغلان غریلو/ فغانشلان بلر افلا
کله »عدللت  ی را »خاقلان بلا دل و داد« دانسلته و بلا ایلن تعبیلر  کلرده و و می کنلد. سلپس از عداللت او یلاد 

کرده است:  جهانگیر« شد، از او ستایش 
قــــــــران صاحــــــــب  شــــــــاه عباس  یــــــــی  قــــــــوی رای همــــــــت بــــــــه عــــــــدل قدیــــــــمتو

تعبیلر زیبلای »اال ای بله علدل عللی یلادگار« می توانلد داسلتان عداللت بله گفتله حفظی »قدیلم« را به عدل 
کسری از طرف دیگر پیوند بزند. از سوی دیگر ستایش از شجاعت و قدرت او  علی از یک طرف و عدل 
نیز که نرخ شاه عباسی دارد، مورد توجه حفظی است و او در ستایش از شاه عباس از آن استفاده می کند: 
»ز قهلرت بلود خصلم را محلض بیلم«. او سلپس بله دعلای او پرداختله و بلا ایلن بیلت: »بله فرملان دادار حّی 
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کنون قصیده سوم: )ص 309-306( قدیم/ ذات عباس بی انقاب« شاه عباس را ستایش می کند و ا
ســــــــلیم  طبع  به  حســــــــنت  ُخلــــــــق  بــــــــود همچــــــــو خلق حَســــــــن مســــــــتقیم زهی 

رمیم بــــــــه تأثیــــــــر باطــــــــن تــــــــو را معجزیســــــــت  َعظــــــــم  بــــــــه  چــــــــو اعجاز عیســــــــی 

کمــــــــال  علــــــــّو  بــــــــا  هّمتــــــــت  بــــــــه عقــــــــل کل از دســــــــت هّمــــــــت ندیم بــــــــود 

جســــــــیم بــــــــه روح مجســــــــم تو را نســــــــبتی اســــــــت  معنی  بــــــــه  الهــــــــی  عقــــــــل  چو 

ــــــــت بــــــــه بیمــــــــاری آمــــــــد ســــــــقیم چــــــــو چشــــــــم بتــــــــان طبــــــــع بدخــــــــواه تو 
ّ
ز عل

کاظمت  کــــــــه از موســــــــی  کظیــــــــم بــــــــه حلمــــــــی  بــــــــا  دهــــــــد  مــــــــرّوت  لبــــــــاس 

کــــــــه با تیــــــــغ چــــــــون ذوالفقار  کند شــــــــخص بدخــــــــواه دیــــــــن را دو نیم بــــــــه عزمت 

کریم که خلــــــــق تو را نیســــــــت! تــــــــوأم به لطف  بــــــــه معنــــــــی و صورت بــــــــه ُخلــــــــق 

شــــــــمال  و  یمین  الکــــــــف  باســــــــط  یی  بــــــــه قســــــــم عطایــــــــا جهــــــــان را قســــــــیم تو

ــــــــم 
َ
یــــــــی عالــــــــم عــــــــدل و دیــــــــن را عل علیــــــــم تو خــــــــدای  یکتــــــــا  عــــــــاّلم  بــــــــه 

عام  و  خــــــــاص  بر  الحکــــــــم   
ُ

نافــــــــذ یی  حکیم تو امــــــــر  بــــــــه  کم  حا طرفــــــــه  یــــــــی  تو

کمــــــــال  عطــــــــر  بــــــــه  ضمیــــــــرم  کســــــــب عنبر شــــــــمیم مشــــــــام  کند  بــــــــه مدحت 

نقــــــــد شــــــــاه والیــــــــت به نســــــــل  یــــــــی  بــــــــر احّبــــــــا عمیــــــــم تو تــــــــو  بــــــــود لطــــــــف 

تــــــــو  اقبــــــــال  ُیمــــــــن  از  گشــــــــت بــــــــاغ نعیــــــــم بحمــــــــداهلل  یــــــــاض عجــــــــم  ر

کــــــــه آمد شــــــــکوهت بــــــــه ملک  بــــــــر اعــــــــدای دیــــــــن دولتت شــــــــد غنیم در اثنــــــــا 

عــــــــدو  خیــــــــل  ز  بــــــــودی  ر رجیــــــــم غنیمــــــــت  دیــــــــو  ز  یــــــــدی  بر ســــــــر  بســــــــی 

بــــــــک عنــــــــان تافتی  ز شــــــــد آوازه ات زان بــــــــه عــــــــرش عظیــــــــم چــــــــو بــــــــر فتــــــــح او

بــــــــک هیــــــــون تاختــــــــی ســــــــوی روم  ز م مقیم ز او
ّ
مــــــــرز و بومــــــــت مســــــــل شــــــــد آن 

روم  ســــــــلطان  چــــــــه  بخــــــــارا  خــــــــان  تــــــــو طبعشــــــــان شــــــــد دو نیم چه  ز تهدیــــــــد 

قندهــــــــار  بــــــــر  روم،  و  بــــــــک  ز او از  بیم پــــــــس  و  گشــــــــت بی رنــــــــج  ســــــــپاهت روان 

غریــــــــو  افغــــــــان  خیــــــــل  از  ردی  رقیم بــــــــرآو چــــــــون  شــــــــد  ک  افال بر  فغانشــــــــان 

کشــــــــور تو را  م شــــــــد آن ملــــــــک و 
ّ
ســــــــلیم مســــــــل طبــــــــع  ز  بــــــــودی  ر ســــــــالمت 

قدیــــــــمشــــــــه هنــــــــد در اصــــــــل هندوی تســــــــت  کــــــــران  چا از  و  اســــــــت  مطیــــــــع 

کــــــــردی هجوم  که  کشــــــــور  هزیم بهر ملــــــــک و  شــــــــد  مدعــــــــی  کنــــــــان  هزیمــــــــت 

داد  و  عــــــــدل  بــــــــا  کــــــــه عدلت جهانگیر شــــــــد چون نســــــــیم زهــــــــی طرفــــــــه خاقان 



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلــــــــــــــــــاقه
خیناوخ اخین19ن 35

همای  ظــــــــّل  چــــــــو  سایه گســــــــتر  جحیــــــــم زهــــــــی  آفتــــــــاب  ز  جهــــــــان  پنــــــــاه 

یــــــــادگار  علــــــــی  از  عــــــــدل  بــــــــه  ای  کریم اال  بــــــــه خلــــــــق  منــــــــّزه  احمــــــــد  چــــــــو 

گــــــــدای درت  چــــــــو بحــــــــرت نثــــــــار اســــــــت دّر یتیــــــــم بــــــــود صــــــــد چــــــــو حاتــــــــم 
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کمالت خــــــــرد قاصر اســــــــت  فهیم بــــــــه فهــــــــم  نــــــــدارد چــــــــو طبعــــــــت  کــــــــه عالم 

بی مثــــــــال  را  تــــــــو  یــــــــم  بگو گــــــــر  عدیم ســــــــزد  نظیــــــــرت  عالــــــــم  بــــــــه  باشــــــــد  که 

زگار  رو مــــــــادر  قرنهــــــــا  از  تــــــــو را زاد و شــــــــد بعــــــــد وضعــــــــت عقیم پــــــــس 

قــــــــران  صاحــــــــب  شــــــــاه عباس  یــــــــی  قــــــــوی رای هّمــــــــت بــــــــه عــــــــدل قدیــــــــم تو

ر  دو شــــــــهریاران  از  موســــــــومی  بــــــــه نکهت نســــــــیمی، به هّمت وســــــــیم تــــــــو 

تــــــــو  تهدیــــــــد  و  قهــــــــر  تــــــــف  و  تــــــــاب  حمیــــــــم ز  حاســــــــدانت  بهــــــــره ی  بــــــــود 

دوســــــــت  به  یغــــــــت  بی در نعیــــــــم ولی نعمــــــــت  نــــــــوال  رســــــــاند  دمــــــــادم 

امیــــــــدوار  طبعــــــــم  بــــــــود  لطفــــــــت  ز قهــــــــرت بــــــــود خصــــــــم را محــــــــض بیم بــــــــه 

ُشــــــــرب  بهر  از  بیــــــــارای  مجلــــــــس  عظیــــــــم چــــــــو  بشــــــــارت  را  دوســــــــتان  بــــــــود 

ســــــــقیم دهــــــــد فیــــــــض جامــــــــت شــــــــراب طهور  طبع  بــــــــه  باشــــــــد  فرح بخــــــــش 

آفتــــــــاب  را  تــــــــو  یــــــــن  ّر ز جــــــــام  ندیــــــــمدهــــــــد  زهــــــــره  و  ســــــــاقی،  مــــــــاه  شــــــــود 

کالم  طول  شــــــــرح  از  »حفظــــــــی«  ای  علیــــــــم بس  خــــــــدای  یکتــــــــا  دانــــــــای  بــــــــه 

دل   قــــــــلّ  ما  ســــــــوی  شــــــــو  تــــــــاب  الیم عنان  عــــــــذاب  آمــــــــد  گفتــــــــن  ُپــــــــر  کــــــــه 

بیــــــــم از ایــــــــن پــــــــس به آهنــــــــگ صــــــــدق و نیاز  راه  از  فــــــــارغ  کنــــــــم  توجــــــــه 

اختصــــــــار  دعــــــــا  بــــــــر  کنــــــــم  را  ســــــــلیم ســــــــخن  طبــــــــع  رد  ِو کنــــــــم  را  دعــــــــا 

فلــــــــک  چــــــــرخ  ر  دو بــــــــود  تــــــــا  قدیــــــــم اال  حــــــــّی  دادار  فرمــــــــان  بــــــــه 

انقــــــــالب  بــــــــی  عبــــــــاس  ذات  بیــــــــم بــــــــود  ز  منــــــــّزه  نوایــــــــب  از  مصــــــــون 

مقیــــــــم بــــــــه عالــــــــی مــــــــداری مــــــــدارش مــــــــدام  عدالــــــــت  جهــــــــان  در  بــــــــود 

چهارمین قصیده در مدح شاه عباس

این نیز به مدح پادشاهست
از ایلن قصیلده تنهلا بخلش اندکلی مانلده و بیشلتر آن نیلز بله سلتایش کللی که بیشلتر جنبه مقدملی در این 
کنلون  قبیلل قصایلد دارد پرداختله شلده اسلت. در واقلع نکتله ای دربلاره خلود شلاه در آن دیلده نمی شلود. ا

قصیده چهارمین: )ص 311-309(

ماست  تصّور  در  تو  خوب  صورت  مــــــــدام لعل لبت مّدعای ما به دعاســــــــت همیشه 

را دلی اســــــــیر هوان  مــــــــا  تو  کمال استغناســــــــت ... احتیــــــــاج  تــــــــو را نظری با  به ما 
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به خط سبز تو کز چین خیال من نه خطاست به چین زلف مشــــــــّوش دلم ز نافه ی چین 

وگرنه کی سر سودای من به چین و خطاست مراد بنده ز چین و خطاست زلف و خطت 

زد  تو  زلــــــــف  رشــــــــک چین  به دلم  گره گشــــــــای من آن زلف سر بسر سوداست گره گره 

گردید  نامه خون  که  راندم  تو  ز زلف  که آهــــــــوان خطا را ز دیده خون پاالســــــــت سخن 

کنار شــــــــکر لب  بــــــــر  مــــــــور خطت  که مور شکرخاســــــــت دمید  بگو به طوطی طبعم 

که دست تأســــــــف بسر زنم چو مگس  که قوت طوطی طبعم بهر مگس نه رواست سزد 

ر انداخت  که رشته راه نماست گرفتم آن سر زلف از خطم به دو به خط ز رشته برم ره 

گواه حال پریشــــــــان من نســــــــیم صباست حدیث زلف پریشــــــــان و من مشّوش حال 

که دلم  گرفتار شهربند سباست خبــــــــر دهید ســــــــلیمان عشــــــــق را  گشــــــــته  به غّصه 

وصل  هدهد  یــــــــار  ز  رســــــــاند  مژده  نه  وگرنه طایر شــــــــوقم اســــــــیر دام عناســــــــت گرم 

ر و دراز  کجاست مرا به ظلمت زلفت رهی اســــــــت دو را مددی راه ُملک حسن  خدای 

دلم به عالم ســــــــودا اســــــــیر ســــــــر تا پاست منــــــــم ز غالیه ی خــــــــط فتاده ســــــــودایی 

بود بیــــــــان قدت بر بیاض معنی راســــــــت ســــــــواد زلــــــــف تو گــــــــر در نظــــــــر نماید کج 

یم  گو کار او باالست به راستی ســــــــخن از قامتت چه سان  که شــــــــاهراه بلندســــــــت و 

یی به دیده ناپیداســــــــت چگونه دســــــــت توان زد بــــــــه معنی کمرت  کــــــــه از میان تو مو

تو  قامت  و  دراز  باشــــــــد  تــــــــو  زلــــــــف  کار فتنه بالســــــــت بیان  که  گمار دلم شــــــــد  بال 

در این وســــــــیله دلم را مراتب اعالســــــــت هــــــــوای عالم باال مــــــــرا به قامت تســــــــت 

ز برگ عیش کنون مرغ عمر من به نواســــــــت ز نخــــــــل قامت تــــــــو میوه ی امــــــــل خوردم 

کرا ســــــــخن یاراســــــــت ز تنگنــــــــای دهانت امید من عدم اســــــــت  که با وجود بیانش 

از شــــــــرح نقطه ی موهوم  که شکل میم دبیرست و مشکلش معناست چه جای دم زدن 

به شــــــــرح زلف ز لعلت بیان من حلواست دلم بــــــــه ذوق دهانت ز تلخکامی رســــــــت 

ماســــــــت دقیقــــــــه ای ز عبــــــــارات شــــــــکرین لب تو  مشــــــــکل  بیان  دقایق  کارگاه  به 

بیــــــــان قند لبت  به عذب نطقم از آن طرفه چاشنی پیداست لطیفه ای اســــــــت نهانی 

ضمیر من شده سیراب ازو به فیض بقاست به فیض چشمه ی لعلت چو خضر بردم راه 

نهال طبع من اندر سخن به نشو و نماست به شــــــــرح ســــــــرو قدت نطق من بود سرسبز
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یباســــــــت خیــــــــال آن قد و بــــــــاال به لوح دل بســــــــتم  مرا ز نقش بیان این نگار خوش ز

تو  از  ر  بار هجــــــــر دو از  گشــــــــته دوتاست قدم خمیده شــــــــد  یر بار هوان عمر بنده  به ز

که اشاره شد، متأسفانه باقی این قصیده از نسخه افتاده است. به بیان دیگر در نسخه، در میانه  چنان 
که این افتادگی چقدر است. صفحه 310 و 311 )فریم 160( افتادگی وجود دارد و روشن نیست 

غزلی درباره شاه عباس
در میان غزل ها یک مورد درباره شاه عباس است: )فریم 67، ص 125(

برزهی زرشــــــــک قدت گشــــــــته منفعل عرعر از صنوبر  بــــــــه  لطافــــــــت  بــــــــه  بــــــــود  ترا 

کرد به رغبت طفیلت از جان جان  که  از هوا سرســــــــردلم  انداخت  تــــــــو  بوس  پای  به 

تســــــــت ابروی  طاق  محراب  و  قبله  تو  به صــــــــد نیــــــــاز ترا در شــــــــمار ســــــــردر دررخ 

مرمرهــــــــزار نکتــــــــه شــــــــمردم ز البه بــــــــا دل تو در  نگشــــــــت  مؤثــــــــر  ســــــــود  چه  ولی 

رخ عرصه ی  ترکتاز  از  من  اشــــــــک  دوان دوان به قدومت رســــــــید چون صرصرکمیت 

گفتم  کند روان زر زرکه دســــــــت چون کمرت در میان زند  کو  کســــــــی  گفت  به خنده 

یــــــــب و به فراز تو ایــــــــن غزل حفظی  بــــــــه یمن مدحــــــــت شــــــــاهی ابوالمظفر فربود غر

درخدایــــــــگان ســــــــالطین بحر و بــــــــر عباس اژدر  علــــــــی  اســــــــداهلل  ســــــــالله 

ترجیع فتح نامه شاه ]عباس اّول[
گزارشلی اسلت از جنگ هلای  ی  فتح نامله ای در قاللب ترجیع بنلد در صفحلات 312-318 آملده و حلاو
کله به اجملال دربلاره نبلرد بلا رومیلان در آذربایجان و گرجسلتان، ازبک ها در خراسلان و همین  شلاه عباس 

گفته شده است. مع االسف این ترجیع بند نیز در پایان افتادگی دارد. طور در نواحی قندهار سخن 

حفظی در این ترجیع بند به طورمعمول به ستایش شاه عباس پرداخته و به مناسبت اینکه آن را فتح نامه 
نامیده، به فتوحات او اشاراتی کرده است. در بند نخست به جز کلیاتی در ستایش خداوند، شاه عباس 
کلرده اسلت. در بند دوم رسلول)ص( را  را »شلاه عجلم داود عباس نلام« نامیلده و کنیله »ابوالفتلح« او را یلاد 
م ز تو« پیروزی های 

ّ
که عباس حسلینی نسلب/ فتح و ظفر یافت مسلل کرده و با این بیت »شلکر  سلتایش 

ی دانسته است.  او را به دلیل حمایت رسول از و

که ذکر »نادعلی« را مدام بر لب دارد.  گفته اسلت  کرده و  در بند سلوم امام علی)علیه السلام( را سلتایش 
ک زاد« و به این ترتیب بار دیگر بر  که »ای شه حیدر نسب پا کرده است  پس از آن به شاه عباس خطاب 

کرده است.  کید  سیادت او تأ
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کله پلس از املام عسلکری، بله جلای  کلرده، املا شلگفت آن اسلت  در بنلد چهلارم از دوازده املام سلتایش 
یه شگفت می نماید:  که این رو کرده است  یادکردن از مهدی، از »نایب مهدی« یاد 

عســــــــکری صفــــــــت  کــــــــن  بــــــــان  ز رد  فکــــــــنو مهــــــــدی  نایــــــــب  ره  بــــــــه  ســــــــر 

پایــــــــدار جهــــــــان  بــــــــه  ایشــــــــان  از  صف شــــــــکنبــــــــاد  شــــــــه  عبــــــــاس  دولــــــــت 

کرده است:  در بند بعدی به شاه عباس پرداخته و از حرکت او به سمت تبریز برای جنگ با عثمانی یاد 
»شاه عجم جانب تبریز شد« و به جنگ با دشمنان پرداخت: 

نســــــــب حیــــــــدر  خســــــــرو  صفــــــــت  تیــــــــز شــــــــددر  بــــــــه ســــــــخن  بــــــــان  ز تیــــــــغ 

در بند بعدی باز به ادامه نبرد او با رومیان در قفقاز پرداخته و »دلیران روم« را برابر سپاه شاه »مورچگان« 
که زیر پای سللیمان و سلپاهیانش قرار دارند. در این نبرد او »گنجه و شلروان و  دانسلته اسلت، مورچگانی 



آینۀ پژوهش  181
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلــــــــــــــــــاقه
40خیناوخ اخین19ن

شماخی« را فتح می کند و حکومتش را تا »ملک وان« توسعه می دهد. مهم این است که در آنجا »خطبه 
اثناعشلری خوانلده« می شلود. نبلرد سلال بعلد بله سلوی »گرج« اسلت که گرجسلتان و آنجا را فتلح می کند. 

که او این نبرد را به نوعی نبرد با »روس« می داند:  جالب است 
کــــــــه بــــــــر منکــــــــر دیــــــــن زد دبوس فتــــــــح روسشــــــــاه  از  رســــــــد  تتــــــــارش  حکــــــــم 

کرد گــــــــرج ســــــــتان رو بــــــــه ظفــــــــر بــــــــاز  ز مخالــــــــف شــــــــد از این غــــــــم عبوس  رو

در بند بعدی، به ستایش از شاه عباس می پردازد و از پیروزی های دیگر او یاد می کند و اینکه: 
شــــــــد عبــــــــاس  زی  رو بقــــــــا  آرمیــــــــد فیــــــــض  زوال  بــــــــه  مخالــــــــف  عمــــــــر 

ی  در بنلد پایانلی ایلن فتح نامله از حرکلت شلاه عباس به سلوی قندهلار یاد می کند؛ حمله ای کله به گفته و
دمار از »افغان و ملتان« برمی آورد: 

تافــــــــت ســــــــوی قندهــــــــار دمــــــــار بــــــــاز عنــــــــان  ُملتــــــــان  ز  و  افغــــــــان  ز  کــــــــرد   

ی املان  ینهلار می خواهلد. در ایلن وقلت شلاه هندوسلتان از و ی ز کله »بللوچ« نیلز از و در ایلن وقلت اسلت 
گره و الهور باج و تحف و پیشکش ها به سوی شاه روان می کند.  ی، از زا گفته و خواسته و به 

از بند بعدی فقط یک سطر آمده است: 
کن کــــــــن شــــــــاه مــــــــن از شــــــــاه نجــــــــف یــــــــاد  بغــــــــداد  جانــــــــب  ســــــــفر  عــــــــزم 

که پس از آن فتوحات، بهتر اسلت به فکر شلاه  که حفظی به شلاه عباس می دهد  این همان خطی اسلت 
گفتیم.  کند. قبًا در این باره سخن  نجف باشد و این بار به سمت بغداد لشکرکشی 

متن فتح نامه
شــــــــده یا  گو تــــــــو  بــــــــه  زبانهــــــــا  کــــــــه  حمــــــــد تــــــــو ســــــــر دفتــــــــر اشــــــــیا شــــــــده ای 

ک ضعیــــــــف از تو شدســــــــت آدمی شــــــــده خــــــــا پیــــــــدا  تــــــــو  ز  آدم  و  عالــــــــم 

شــــــــده نفحــــــــه ای از نکهــــــــت جان بخــــــــش تــــــــو مســــــــیحا  ُبــــــــرده،  امیــــــــن  روح 

شــــــــده بــــــــس کــــــــه دمیــــــــد آن نفــــــــس روح بخش احیــــــــا  دل  و  جــــــــان  او  دم  از 

شــــــــهی بــــــــر  انداختــــــــه ای  نظــــــــر  شــــــــده تــــــــا  دارا  و  قیصــــــــر  او  کــــــــر  چا

نــــــــام عبــــــــاس  ر  داو عجــــــــم  شــــــــده شــــــــاه  اعــــــــدا  بــــــــر  ابوالفتــــــــح  آنکــــــــه 

مفتخــــــــر ظفــــــــر  ش 
ّ
تــــــــوال بــــــــه  شــــــــده شــــــــد  تبــــــــّرا  غیــــــــر  از  ســــــــبب  زان 

بــــــــه فتح مطلعــــــــی از طبــــــــع مــــــــن اجــــــــرا شــــــــده آب حســــــــامش چو روان شــــــــد 

شکســــــــتشــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت بــــــــر  بهــــــــم  روم  غلغلــــــــه ی 
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تــــــــو  ز  آدم  و  عالــــــــم  شــــــــرف  یافــــــــت ســــــــکون عرصــــــــه ی عالــــــــم ز تو ای 

بوالبشــــــــر  بــــــــود  کــــــــه  آدم  تــــــــو حضــــــــرت  ز  مکــــــــّرم  گشــــــــت  ازل  رو]ز[ 

گــــــــر لقبــــــــت شــــــــد ولی  تو ختــــــــم رُســــــــل  ز  خاتــــــــم  و  شــــــــد  ســــــــلیمان  حکــــــــم 

تــــــــو دارنــــــــد امید  بــــــــه  گــــــــر شــــــــود آن هــــــــم ز تــــــــو امــــــــت عاصــــــــی  گنــــــــه  عفــــــــو 

بــــــــه قدر اعظم اســــــــت که  تــــــــو عــــــــرش الهی  ز  معّظــــــــم  معــــــــراج  شــــــــب  شــــــــد 

بلبلــــــــم  مــــــــن  و  باغــــــــی  گلــــــــی  تــــــــو تــــــــازه  ز  دم  زنــــــــم  شــــــــوق  از  بــــــــدم  دم 

بــــــــر اعــــــــدای دین  بــــــــاد  ابــــــــد  بــــــــه  تــــــــو تــــــــا  ز  عالــــــــم  شاهنشــــــــه  نصــــــــرت 

نســــــــب حســــــــینی  عباس  کــــــــه  تــــــــو شــــــــکر  ز  م 
ّ
مســــــــل یافــــــــت  ظفــــــــر  و  فتــــــــح 

قلــــــــب و جنــــــــاح صف اعدا شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت 

 ***

بــــــــّر  و  بحــــــــر  شــــــــه  کــــــــّرار  البشــــــــر حیــــــــدر  خیــــــــر  وارث  دیــــــــن  مفتــــــــی 

ُکــــــــش خیبر َکن اســــــــت  هنر آن شــــــــه عنتــــــــر  ایــــــــن  پدید  انگشــــــــت  از  شــــــــد  کش 

روا  خالفــــــــت  بــــــــه  پیمبــــــــر  دگر بعــــــــد  قنبــــــــر  خواجــــــــه ی  بجــــــــز  کیســــــــت 

میان  از  یــــــــی  دو رفــــــــع  شــــــــد  که  ســــــــر شــــــــکر  دو  تیــــــــغ  صاحــــــــب  کــــــــرم  از 

منســــــــت  بــــــــان  ز رد  و ســــــــال و مــــــــه و هفته و شــــــــام و ســــــــحر نادعلــــــــی 

ک زاد  پــــــــا نســــــــب  حیــــــــدر  شــــــــه  قدر ای  ایــــــــن  عظمــــــــت  دارد  کــــــــه  تــــــــو  جز 

او  اوالد  و  حیــــــــدر  مــــــــدد  و ظفــــــــر از  فتــــــــح  و  را نصــــــــرت  تــــــــو  بــــــــاد 

نهــــــــاد  مخالــــــــف  علی رغــــــــم  کــــــــرد قضــــــــا و قــــــــدر بــــــــاز  کــــــــه چهــــــــا  بیــــــــن 

شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت  بــــــــر  بهــــــــم  روم  غلغلــــــــه ی 

 ***

حســــــــن  و  حســــــــین  مــــــــدح  علی  ســــــــخن بعــــــــد  باقر  و  عابــــــــد  از  شــــــــد  فــــــــرض 

گزیــــــــن  جعفــــــــر  مذهــــــــب  دیــــــــن  ره  من در  ز  ســــــــالک  عــــــــارف  ای  کــــــــن  گوش 

اوســــــــت  خراســــــــآنکه  ســــــــلطان  و  چمــــــــن کاظم  صحــــــــن  گل  را  علــــــــی  بــــــــاغ 
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بــــــــدم  دم  بگــــــــو  آزاده  دل  بــــــــا نقــــــــی از هر ســــــــخن ای  مــــــــدح تقــــــــی 

عســــــــکری  صفــــــــت  کــــــــن  بــــــــان  ز رد  فکــــــــن و مهــــــــدی  نایــــــــب  ره  بــــــــه  ســــــــر 

پایــــــــدار جهــــــــان  بــــــــه  ایشــــــــان  از  صف شــــــــکنبــــــــاد  شــــــــه  عبــــــــاس  دولــــــــت 

گردیــــــــد مخالــــــــف عــــــــدم  کــــــــه  ممتحــــــــن شــــــــکر  بــــــــال  و  ادبــــــــار  غــــــــم  بــــــــا 

طــــــــوس ســــــــلطان  هّمــــــــت  و  مــــــــدد  ز  بوالحســــــــن و معجــــــــزه ی  و  نظــــــــر  ز  و

قلــــــــب و جنــــــــاح صف اعدا شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت 

***

شــــــــد  بیــــــــز  فــــــــرح  بــــــــاز  ظفــــــــر  شــــــــد بــــــــاد  ناچیــــــــز  همــــــــه  رت  کــــــــدو گــــــــرد 

خوش خبــــــــر  یــــــــن  ز بــــــــودم  شــــــــد غمــــــــزده دل  طرب انگیــــــــز  غمگیــــــــن  خاطــــــــر 

روم  علی رغــــــــم  کــــــــه  شــــــــنیدم  شــــــــد زانکــــــــه  تبریــــــــز  جانــــــــب  عجــــــــم  شــــــــاه 

او  اوالد  و  حیــــــــدر  مــــــــدد  ز  تیز شــــــــد و اعــــــــدا ظفــــــــرش  بــــــــر صــــــــف 

مــــــــرد  رنــــــــج  صــــــــد  بــــــــه  روم  شــــــــد کوه کــــــــن  یــــــــز  پرو دل  کام  بــــــــه  شــــــــهد 

شــــــــد حربــــــــه ی اقبــــــــال تو دشــــــــمن چــــــــو دید  خونریــــــــز  واهمــــــــه  از  دیــــــــده اش 

یــــــــای طبع  کــــــــه ز در شــــــــد نطــــــــق مــــــــرا بیــــــــن  یــــــــز  هرر
ُ
گ شــــــــاه  قــــــــدم  در   

نســــــــب  حیــــــــدر  خســــــــرو  صفــــــــت  تیــــــــغ زبانــــــــم بــــــــه ســــــــخن تیــــــــز شــــــــد در 

بــــــــر  بــــــــه  کشــــــــیدم  مقصــــــــود  شــــــــد شــــــــاهد  یــــــــز  دالو زلــــــــف  خــــــــم  بــــــــه  دل 

برشکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت  بهــــــــم  روم  غلغلــــــــه ی 

***

روان  شــــــــد  دگــــــــر  فتــــــــح  پــــــــی  رخــــــــش ظفــــــــر تاخت بــــــــه ســــــــوی روان! شــــــــاه 

میــــــــان ســــــــاز مخالف جــــــــدل آهنگ ســــــــاخت  از  بــــــــود  ر راســــــــت  ظفــــــــر  کــــــــو 

دادگــــــــر  گهــــــــر  واال شــــــــه  امــــــــان از  طلبیدنــــــــد  زاری  بــــــــه  جملــــــــه 

نمــــــــود  عدالــــــــت  و  امانشــــــــان  گیتی ســــــــتان داد  فــــــــر  مظفــــــــر  شــــــــاه 

ســــــــپرد  دشــــــــمن  بــــــــه  زنهــــــــار  نشــــــــان خاتــــــــم  از  ببیــــــــن  انصــــــــاف  غایــــــــت 

روم  دلیــــــــران  جان مورچگاننــــــــد  چــــــــه  ســــــــلیمان  پیش  را  مورچــــــــه 

کــــــــرد  دلیرانــــــــه  چــــــــو  والیــــــــت  روان تیــــــــغ  مخالــــــــف  خــــــــون  وغــــــــا  ز  رو
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تمــــــــام  شــــــــماخی  و  شــــــــروان  و  یــــــــش شــــــــده تا ملــــــــک وان گنجــــــــه  فتــــــــح به رو

شــــــــد  خوانــــــــده  اثنی عشــــــــری  نهــــــــان شــــــــد عیان خطبــــــــه  راز  ایــــــــن  که  شــــــــکر 

ظفر  مضمــــــــون  مطلــــــــع  ایــــــــن  شــــــــد  بــــــــان باز  ز رد  و همــــــــه  محّبــــــــان  پیــــــــش 

قلــــــــب و جنــــــــاح صف اعدا شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت 

 ***

نبرد  از  گــــــــرج  بــــــــه  تاخــــــــت  دگر  کــــــــرد ســــــــال  فتــــــــح  را  همــــــــه  ندیــــــــده  گــــــــرج 

دمــــــــار  منکــــــــر  ز  انداخــــــــت  وی  طردتیــــــــغ  میــــــــدان  بــــــــه  کــــــــرد  عــــــــدو  قطــــــــع 

کــــــــرد نعل ســــــــم اســــــــب شــــــــد انــــــــدر مصاف  رد  بــــــــرآو حملــــــــه  از  فلــــــــک  تــــــــا 

نگــــــــر هّمــــــــت  بــــــــه  عبــــــــاس  بــــــــه مــــــــردان َمرد مــــــــردی  بــــــــا دل چــــــــون شــــــــیر 

پیــــــــش  ســــــــیار  و  ثابــــــــت  از  اوســــــــت چو خورشــــــــید بــــــــه اقبــــــــال فرد دشــــــــمنش 

اوســــــــت  برد گرمــــــــی خورشــــــــید حَمل عدل  آســــــــیب  ز  عــــــــور  ای  مکــــــــش  غــــــــم 

زرد خلعــــــــت مدحت َبَســــــــت از هــــــــر لباس  و  ســــــــرخ  نعــــــــم  دهــــــــی  چنــــــــد 

رســــــــید  درمان  به  شــــــــاه  ایــــــــن  از  رد دردت  و داد  ایــــــــن شــــــــاخ ظفــــــــر  از  خــــــــارت 

صدق و  اخــــــــالص  بــــــــه  الحمد  یــــــــن تختــــــــه نــــــــرد قرعــــــــه  باختــــــــم از شــــــــکر در

شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت  بــــــــر  بهــــــــم  روم  غلغلــــــــه ی 

 ***

کــــــــه بــــــــر منکــــــــر دیــــــــن زد دبوس  فتــــــــح روسشــــــــاه  از  رســــــــد  تتــــــــارش  حکــــــــم 

کرد  بــــــــاز  ظفــــــــر  بــــــــه  رو  ســــــــتان  ز مخالــــــــف شــــــــد از این غــــــــم عبوس گــــــــرج  رو

شــــــــد  توفیــــــــق  دابــــــــه ی  او  فســــــــوسحاصــــــــل  و  یــــــــغ  در بدخــــــــواه  بهــــــــره ی 

گرفت  مقصــــــــد  بــــــــه  مقصــــــــود  عروس شــــــــاهد  شــــــــد  جهــــــــان  دامــــــــاد  ناشــــــــده 

عشــــــــق  ســــــــحرخیز  انفــــــــاس  دم  نفــــــــوس از  ضایــــــــع  شــــــــده  را  تیــــــــره دالن 

گیــــــــرودار  از  مدعــــــــی  مجوس معرکــــــــه  نــــــــار  چو  حکم،  از  شــــــــد  ســــــــرد 

کــــــــّره نای  کــــــــر شــــــــده از  کــــــــوس گــــــــوش عــــــــدو  آواز  بــــــــه  انداخــــــــت  غلغلــــــــه 

کــــــــه برد  گــــــــوی، بــــــــه میدان  کــــــــه از معجــــــــز ســــــــلطان طوس ز آل علــــــــی  شــــــــکر 

قلــــــــب و جنــــــــاح صف اعدا شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت 
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یــــــــد  اینک رســــــــید دوش ز هاتــــــــف بــــــــه مــــــــن آمــــــــد نو کــــــــه  فــــــــاش  گفــــــــت بگو 

عــــــــدل  جهانگیــــــــر  به نصــــــــرت وحید معرکــــــــه آرای  و  اســــــــت  به عدل  فرد 

یــــــــد فاعــــــــل مختــــــــار شــــــــد از فعــــــــل عــــــــدل  ماُیر بــــــــود  فّعــــــــال  ر  داو

مّدعــــــــا  هــــــــر  ی  ِ وایــــــــه  ازو  شــــــــنید دیــــــــدم  گوشــــــــم  نه  دیــــــــد  دلم  چشــــــــم 

نگــــــــون  شــــــــد  عــــــــدو  ادبــــــــار  کشــــــــید رایــــــــت  عالــــــــی  پــــــــرده  ظفــــــــر  بــــــــه  او 

زی عباس شــــــــد  بقــــــــا رو آرمیــــــــد ]164[ فیــــــــض  زوال  بــــــــه  مخالــــــــف  عمــــــــر 

دوام  بــــــــر  بــــــــود  خضــــــــر  او  مدیــــــــد دولــــــــت  عالــــــــم  بــــــــه  بــــــــاد  او  مــــــــّدت 

وحــــــــی  الهــــــــام  عالــــــــم  از  یــــــــد هاتفــــــــی  نو فــــــــّرخ  مــــــــژده ی  یــــــــن  از دادم 

شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت  بــــــــر  بهــــــــم  روم  غلغلــــــــه ی 

 ***

تافــــــــت ســــــــوی قندهــــــــار  دمــــــــار بــــــــاز عنــــــــان  ُملتــــــــان  ز  و  افغــــــــان  ز  کــــــــرد 

او  رام  شــــــــد  همــــــــه  هــــــــزاره  صدهــــــــزار خیــــــــل  ســــــــپه  لگدکــــــــوب  گشــــــــت 

فــــــــرار بانــــــــک امــــــــان خواســــــــت ز خیــــــــل بلوچ  بــــــــر  رو  واهمــــــــه  یــــــــن  از کــــــــرده 

اعتــــــــذار شــــــــاه ســــــــلیم این ســــــــخنان چون شنید  دِر  بــــــــاز  بــــــــرو  کــــــــرد 

هندوســــــــتان  کشــــــــور  صد  و  مــــــــن  ینهــــــــار کای  ز تــــــــو  ســــــــطوت  از  خواســــــــته 

ســــــــلیم  طبــــــــع  ز  رفــــــــت  دل  کنار راحــــــــت  ســــــــالمت  جســــــــت  ازو  صّحــــــــت 

بــــــــاج  الهــــــــور  و  گــــــــره  زا روان  بــــــــا تحــــــــف و پیشــــــــکش از هــــــــر دیــــــــار کــــــــرد 

خــــــــراج  جــــــــای  چــــــــه  داد  روان  بی شــــــــمار نقــــــــد  آن  بــــــــر  برافــــــــزود  هدیــــــــه 

مدعــــــــا  از  شــــــــدم  میّســــــــر  کــــــــردگارزآنچــــــــه  ای  تــــــــو  درگاه  بــــــــه  شــــــــکر 

قلــــــــب و جنــــــــاح صف اعدا شکســــــــت شــــــــاه چو بر رخش شــــــــجاعت نشســــــــت 

 ***

کن  کــــــــن شــــــــاه مــــــــن از شــــــــاه نجــــــــف یــــــــاد  بغــــــــداد  جانــــــــب  ســــــــفر  عــــــــزم 

کامل فتح نامه شاه عباس است، در اینجا افتاده است و این  که به طور  که ادامه این ترجیع بند  گذشت 
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که پس از این  که حفظی از شلاه می خواهد  که تقریبًا رو به انتها بوده و جایی اسلت  بیت نشلان می دهد 
کند.  به بغداد لشکرکشی 

ستایش مشرقی شیرازی از شاه عباس
کنون و در پایان بحث از حفظی بی مناسلبت نیسلت ابیاتی از مشلرقی شلیرازی، شلاعر حکیم این دوره  ا
در سلتایش شلاه عباس نقلل کنیلم تلا روشلن شلود دامنله این بحث تلا چه انلدازه می تواند گسلترش یابد. از 
این شاعر دیوانی به شماره 3069 در دانشگاه تهران بر جای مانده و ضمن آن در چندین مورد قصایدی 
یست و در دیوانش )فریم 270(  ی در دوره عباس و سپس شاه صفی می ز درباره شاه عباس آمده است. و
یخ مولد ولد ناظم ابوالعاء حکیم مشرقی المسّمات به محمد نبی - طول اهلل ایام عمره-«  شعری در »تار

ثون ]و[ الف 1032« را نشان می دهد: یخ »اثنین و ثا که تار هست 

یخ والدت او سروده است.  فرزند دیگر او با نام محمدحسین در سال 1037 به دنیا آمده و او شعری در تار
)فریم 269(

کله از آن جملله ایلن شلعر بلا عنوان »ایضًا فی مدح پادشلاه اعظم  ی اشلعاری در وصلف شلاه عباس دارد  و
شاه عباس بهادرخان« است: )فریم 261- 262(
عرضه بنده  ســــــــخا  بوســــــــتان  ســــــــرو   دارم و لیک تن شــــــــده لــــــــرزان چو برگ بیدای 

ز و شــــــــب چون مرغ نیم بســــــــمل در خون همی طپدجانم ز اشــــــــتیاق وصالت به رو

گریه همچو دیده ی یعقوب شــــــــد سفیددر انتظــــــــار یوســــــــف روی تو چشــــــــم من از 

رت ای مایه ی حیات صبرم ز دل برون شــــــــده جانم به لب رسیدبی لعــــــــل روح پــــــــرو

کشــــــــیدیک ســــــــینه پر ز آتش شــــــــوق تو مدتیست تا من رهــــــــی ز هجر تو می بایدم 

گرفت گریبــــــــان من  یداندوه و غم رســــــــید و  ســــــــیالب غم ز دیده به دامــــــــان من دو

اندیشه ام شکفت از رخ  هــــــــر خار غم که بــــــــود به پــــــــای دلم خلیدگلهای حســــــــرت 

که هاتفی یداز دســــــــت رفت طاقت و صبرم  گفت ای نو کرم  گوش و جان مــــــــن ز  در 

کن ســــــــاز  عیش  و  طــــــــرب  مایه  کان خسرو شکر لب شــــــــیرین دهان رسیدبرخیــــــــز 
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رسیدچون تنــــــــگ بود قافیه بر طبــــــــع مدح خان همعنان  چشــــــــم  ســــــــتاره  خسرو  با 

کامران جوانبخت  شــــــــاه  شــــــــاه،  رســــــــیدعباس  االمان  دار  ایزدی ســــــــوی  با عون   

زی و نشــــــــاط رســــــــیداقبال و بخت و دولت و فیرو جهان  شــــــــاه  مظفر  موکــــــــب  در 

کرده سوی آشــــــــیان رسیدای صدهزار شــــــــکر که آن شــــــــاهباز قدس جانها شــــــــکار 

رســــــــیدذرات کائنــــــــات بــــــــه رقــــــــص آمدنــــــــد باز ران  خاو از  رایتش  آفتــــــــاب  چون 

که خســــــــرو صاحبقران رسیدگر تخت و تاج خســــــــرو خاقان به یاد رفت ما را چه غم 

یان رســــــــیدروباه ســــــــیرتان ســــــــوی ســــــــوراخها شدند  چون نوبت طالیه  به شــــــــیر ژ

چون بوی لطف شــــــــاه سکندرنشان رسیدیاجوج حــــــــرص و آز بــــــــه روی زمین نماند

گرفت زمان  و  زمین  تو  شــــــــجاعت  رســــــــیددست  کران  تا  کران  تو  شــــــــجاعت  پای 

ثمر آفاق شــــــــد  در  تــــــــو  کــــــــون فتــــــــح تو بــــــــر المکان رســــــــیدصیــــــــت عدالت  آواز 

کســــــــری شکست یافت َســــــــلم و تور و قزل ارسالن رسیدتنها نه نام حاتم و  نوبت به 

جهــــــــان از  برافتــــــــاد  دادخــــــــواه  یــــــــاد  تا ســــــــایه تــــــــو بر ســــــــر اهل جهان رســــــــیدفر

نهاد ســــــــوی عدم  به  فتنه رخت  و  فرمان نافــــــــذ تو چو در ملک جان رســــــــیدآشوب 

گذشت دشمنان  بر  تو  مهر  ســــــــموم  گاهی نســــــــیم لطف تو بر دوســــــــتان رسیدگاهی 

چون بر تن تو خلعت آن آســــــــتان رســــــــیدای مشــــــــرقی ثنای شهنشــــــــاه گو به صدق

شکفت عباسیان  رخ  از  شــــــــادی  صد خــــــــار غم به دیده چنگیزیان رســــــــیدگلهای 

شعر دیگری در ستایش عباس اّول از مشرقی
یخی اسلت. عنوان  که مشلتمل بر اشلارات تار از مشلرقی شلعر دیگری هم در سلتایش شلاه عباس هسلت 
کله در فریلم  ایلن شلعر »فلی ملدح پادشلاه سلعید کاملران شلاه عباس بهلادر خلان ظلل اهلل فلی ارضله« اسلت 

255-256 آمده است: 
رســــــــید پادشــــــــاه  کــــــــه  دل  ای  رســــــــیدمــــــــژده  الــــــــه  حضــــــــرت  ســــــــایه 

ران تــــــــاج و و  ران  ســــــــرو ســــــــر  رســــــــیدبــــــــر  کاله  درش  غبــــــــار  از 

جــــــــرأت  مکــــــــن  گــــــــو  خصــــــــم  رســــــــیدلشــــــــکر  ســــــــپاه  بــــــــا  شهنشــــــــاه  کــــــــه 

به گزاف عــــــــدو  کــــــــج  اندیشــــــــه  رســــــــیدمکــــــــن  راســــــــتی گواه  شــــــــه  کــــــــه 

اســــــــالم حامــــــــی  و  کفــــــــر  رســــــــیدقامــــــــع  گاه  یــــــــن  ز و شــــــــرع  ینــــــــت  ز

تــــــــاج و نگین رســــــــیدوارث ملــــــــک و تخــــــــت و  صبحــــــــگاه  شــــــــام،  ره  از 
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رســــــــیدکــــــــوس فتحش ز شــــــــرق و غــــــــرب زدند ماه  و  مهــــــــر  به  عدلــــــــش  صیت 

شــــــــهانکیســــــــت آن شــــــــاه ]شــــــــاه[ شاه نشــــــــان افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

***

اســــــــالم ر  ســــــــرو و  دیــــــــن  انــــــــاممرشــــــــد  فخــــــــر  و  جهــــــــان  شــــــــهریار 

مصطفــــــــوی  دودمــــــــان  کالمشــــــــرف  نــــــــّص  بــــــــه  حــــــــق  دیــــــــن  والــــــــی 

بتــــــــول و  مرتضــــــــی  العیــــــــن  کــــــــرامقــــــــّرة  اهل البیــــــــت  اعیــــــــان  نــــــــور 

امــــــــم افتخــــــــار  مهــــــــدی  انــــــــامنائــــــــب  پیشــــــــوای  و  عهــــــــد  والــــــــی 

آنکــــــــه زو یافــــــــت دیــــــــن و ملــــــــک نظام]256[ آنکــــــــه زو یافت تــــــــاج و تخت آیین

بریــــــــن ســــــــپهر  پایــــــــه اش  بهــــــــرامکمتریــــــــن  درش  کــــــــر  چا کمتریــــــــن 

هــــــــزار خــــــــدم بــــــــر درش  مــــــــه  هــــــــزارم غالمهمچــــــــو  بــــــــر درش  همچــــــــو خــــــــور 
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نشان  شــــــــاه  شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهان کیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

 ***

بــــــــاد ر  یــــــــاو کــــــــردگار  را  بــــــــادشــــــــاه  مظفــــــــر  عــــــــدو  بــــــــر  او  تیــــــــغ 

دل ســــــــنگر همچــــــــو تیــــــــر و خنجــــــــر بادهر ســــــــر مــــــــو بــــــــه جان دشــــــــمن شــــــــاه

جهــــــــان شــــــــاه  بــــــــارگاه  در  صــــــــد هــــــــزار آن خدم چــــــــو ســــــــنجر بادبــــــــر 

شــــــــاه حضــــــــرت  ز  بنــــــــده  بــــــــادکمتریــــــــن  وافــــــــر  تــــــــاج  و  صاحــــــــب تخــــــــت 

کــــــــه او ســــــــر بــــــــه خدمتــــــــش ننهد بــــــــادهــــــــر  غضنفــــــــر  طعمــــــــه ی  او  ســــــــر 

بــــــــود جنــــــــاب  آن  بدخــــــــواه  کــــــــه  بــــــــادهــــــــر  اژدر  دهــــــــان  در  او  جــــــــای 

بــــــــه بخــــــــت و ظفر کجــــــــا شــــــــه رود  بــــــــادهر  ر  داو لطــــــــف  شــــــــاه  همــــــــره 

نشان شــــــــاه  شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهانکیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

***

کــــــــه بــــــــر شــــــــاه جــــــــان نثــــــــار کند کنــــــــدهــــــــر  افتخــــــــار  چــــــــرخ  ُنهــــــــم  بــــــــر 

بگردانــــــــد رو  شــــــــاه  از  کــــــــه  کنــــــــدهــــــــر  قــــــــرار  زمیــــــــن  هفتــــــــم  یــــــــر  ز

کنــــــــدبــــــــزد / بنــــــــزد جــــــــان ز پیش تیــــــــغ اجل کــــــــه شــــــــه حصــــــــار  دشــــــــمنی را 

کنــــــــدچــــــــرخ بــــــــا آن شــــــــکوه و رفعت و شــــــــأن اختیــــــــار  بوســــــــش  آســــــــتان 

شــــــــاه مقــــــــدم  نثــــــــار  بهــــــــر  کنــــــــدابــــــــر  کنــــــــار  در  شــــــــهوار  دّر 

یســــــــد بنو شــــــــاه  وصف  چــــــــون  کنــــــــدخامــــــــه  مشــــــــکبار  ک  خــــــــا صفحــــــــه 

نامحصــــــــور عمــــــــر  بــــــــه  توانــــــــد  کنــــــــدکــــــــه  شــــــــمار  را  شــــــــاه  صفــــــــت 

نشان شــــــــاه  شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهانکیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

 ***

چشــــــــم ســــــــتاره  شــــــــه  داد  و  ســــــــتمعــــــــدل  و  جــــــــور  کوتــــــــاه دســــــــت  کــــــــرد 

کــــــــه جــــــــودش دِر ســــــــخا بگشــــــــاد حاتــــــــمتــــــــا  هّمــــــــت  ز  یــــــــد  نگو کــــــــس   

شــــــــاه شــــــــادکامی  ایــــــــام  و غمانــــــــدر  که چیســــــــت محنــــــــت  نداند  کس 

ندیــــــــد زمانــــــــه  در  ک  افــــــــال آدمچشــــــــم  گوهــــــــر  ز  را  او  شــــــــبه 
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گیتــــــــی در  شهســــــــوار  او  کــــــــس ندیــــــــد از جهان بــــــــه تیــــــــغ و علمهمچــــــــو 

کرمجــــــــز علــــــــی در جهــــــــان چــــــــو او نبــــــــود صاحــــــــب حلم و خلــــــــق و جــــــــود و 

قلمچــــــــون نبــــــــی مفتخر بــــــــه علــــــــم و عمل و  ســــــــیف  به  مشــــــــتهر  علــــــــی  چون 

شاه نشــــــــان شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهانکیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

***

ابــــــــدًا ملکــــــــه  اهلل  ــــــــد 
ّ
الُعلیــــــــاخل شــــــــأنه  اهلل  اعظــــــــم 

الفــــــــردوس جّنــــــــت  صحــــــــن  او  االســــــــراءکــــــــوی  لیلــــــــُة  شــــــــمع  او  روی 

ســــــــدره درش  پایــــــــه  طوبــــــــاکمتریــــــــن  قــــــــدش  ســــــــایه  کهتریــــــــن 

رســــــــول قبــــــــول  مقصــــــــدش  خــــــــدااّولیــــــــن  رضــــــــای  مطلبــــــــش  آخریــــــــن 

کــــــــرم و  خلــــــــق  ز  جهــــــــان  وارث علــــــــم و دیــــــــن و جــــــــود و ســــــــخامقتــــــــدای 

بهــــــــاصاحب تخــــــــت و تاج و ملــــــــک و نگین و  نــــــــور  بــــــــه  جهــــــــان  رهنمــــــــای 

ســــــــتان ملــــــــک  تاج بخــــــــش  داراخســــــــرو  ســــــــر  بــــــــر  تــــــــاج  نهــــــــد  کــــــــه 

نشان شــــــــاه  شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهانکیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

***

ابــــــــرار شــــــــه  جهــــــــان  مختــــــــارمقتــــــــدای  احمــــــــد  صــــــــدق  خلــــــــف 

زهــــــــرا زهــــــــره ی  اعیــــــــان  چهــــــــارنــــــــور  و  هشــــــــت  علــــــــم  یــــــــای  در دّر 

دارهــــــــر مخالف که ســــــــر ز حکمــــــــش تافت بــــــــر  ســــــــرش  اجــــــــل  دســــــــت  کــــــــرد 

شــــــــد امرش  مطیــــــــع  جــــــــان  از  برخــــــــورداروانکــــــــه  بخــــــــت  و  عمــــــــر  از  گشــــــــت 

شــــــــکرگفتارتــــــــا ســــــــتودم چــــــــو »مشــــــــرقی« شــــــــه را شــــــــدم  طوطــــــــی  همچــــــــو 

خوانــــــــم ثنــــــــا  را  شهنشــــــــاه  تکــــــــرارتــــــــا  شــــــــه  مدیــــــــح  بــــــــر  نکنــــــــم 

ین اشــــــــعارنکنــــــــم بعــــــــد از ایــــــــن بــــــــه غیــــــــر دعــــــــا زانکــــــــه شــــــــه را غناســــــــت ز

شاه نشــــــــان شــــــــاه  شــــــــاه  آن  شــــــــهانکیســــــــت  افتخــــــــار  شــــــــاه عباس 

]ماده تاریخ در فتح الر و بحرین سال 1001 ق[
که جالب می نماید. عنوان و شعر چنین است:  یخ دارد  مشرقی درباره فتح الر و بحرین دو ماده تار

گوید: )فریم 268( یخ فتح الر و بحرین و صفت آن  تار
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شــــــــاه  حمایــــــــت  کــــــــز  هلل  ایــــــــن جهــــــــان خرابشــــــــکر  گشــــــــت معمــــــــور 

جنابالر و بحریــــــــن ایــــــــن دو ملــــــــک عظیــــــــم عــــــــرش  خــــــــان  تســــــــخیر  کــــــــرد 

گــــــــردون دامــــــــن  و  گیتــــــــی  کــــــــرد از خــــــــون خصــــــــم شــــــــاه خضابروی 

قهــــــــر آتــــــــش  بیــــــــم  ز  را  کبــــــــابدشــــــــمنان  روح  مــــــــرغ  و  آب  شــــــــد  زهــــــــره 

نشــــــــاط و  خرمــــــــی  ز  را  ســــــــیرابدوســــــــتان  گل  چون  ســــــــرخ  شــــــــد  چهره 

فــــــــارس خطــــــــه  عادل پنــــــــاه  ســــــــپهررکابخــــــــان  آن  مطلــــــــق  کــــــــم  حا

خورشــــــــید او  تیــــــــغ  بیــــــــم  از  مهتــــــــابآنکــــــــه  دامــــــــن  بــــــــر  از  نهــــــــان  شــــــــد 

عــــــــذابآن خدیــــــــو عــــــــدوی بنــــــــد که ســــــــوخت نــــــــار  بــــــــه  را  شــــــــاه  دشــــــــمن 

بــــــــه ارض و ســــــــما بــــــــود روشــــــــنی  احبــــــــابتــــــــا  ســــــــر  بــــــــر  بــــــــاد  ســــــــایه اش 

یــــــــخ فتــــــــح و نصــــــــرت خــــــــان بــــــــه صــــــــواببهــــــــر تار بــــــــاز پرســــــــیدم از خــــــــرد 

میمــــــــون مبــــــــارک  فتــــــــوح  جــــــــوابکیــــــــن  داد  بــــــــود،  یــــــــخ  تار چــــــــه  بــــــــه 

فتــــــــح بحریــــــــن و الر بــــــــا ابــــــــواب )1001(کــــــــه بــــــــه اقبــــــــال خــــــــان میســــــــر شــــــــد

یــــــــخ فتــــــــح الر و بحرین نوعــــــــی دیگر بــــــــه صــــــــوابتار بــــــــاز پرســــــــیدم از خــــــــرد 

عینیــــــــن مــــــــردم  نــــــــور  مــــــــرا  پنهــــــــانکیــــــــن  روشــــــــنت  رای  بــــــــر  نیســــــــت 

ثقلیــــــــن نهانــــــــی  خانســــــــّرهای  نصــــــــرت  و  فتــــــــح  یــــــــخ  تار ســــــــال 

کونیــــــــن بــــــــود  تــــــــا  بمانــــــــاد  آرمکــــــــه  نظــــــــم  بــــــــه  دهــــــــی  اجــــــــازت  گــــــــر 

یــــــــن ذوالنور عیــــــــن  دو  در  مــــــــرا  یقینای  نــــــــور  خســــــــرو  مــــــــن  بــــــــا  گفــــــــت 

ین ز ینــــــــت  ز و  نظــــــــم  بــــــــرده  تو  ز  لؤلــــــــؤکیــــــــن  از  عقــــــــدی  منظــــــــوم  ســــــــاز 

ســــــــعدین و  شــــــــعری  ز  و بــــــــود  عقــــــــلکــــــــه  رهنمونــــــــی  بــــــــه  جســــــــتم  بــــــــاز 

اعلییــــــــن بــــــــر  بــــــــود  مقصــــــــود  میمــــــــونآنچــــــــه  و  مبــــــــارک  رب  یــــــــا  بــــــــاد 

فتح ابواب الربا بحرین )1001(
مشرقی اشعاری هم در ستایش اهلل وردی خان به صورت ترجیع بند دارد با عنوان »فی مدح خان العادل 

گوید:  اهلل وردیخان 
الر ای زمین و آســــــــمان از عدل و راتب با مدار فتح  را  حضرتــــــــت  مبارک  و  میمون  باد 

شد میســــــــر خان عادل را به عون کردگار ... فتــــــــح الر و خــــــــط بحرین از اقبال شــــــــاه

تا زمین و آســــــــمان را گردش و ســــــــکان بود
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یان اهلل وردی خان بود« )فریم 258-257(  کم شیراز حا
در ادامه اشعاری هم باز در قالب ترجیع بند در ستایش شاه صفی )1038-1052( دارد: 

»فی مدح سلطان العادل ابوالمظفر شاه صفی البهادرخان: 
تــــــــو را غالمای ملک و دین ز تیغ و ســــــــنان تو با نظام دهــــــــر و ســــــــپهر رای منیــــــــر 

حقیقتســــــــت راه  هــــــــادی  که  خــــــــرد  ... پیر  ایــــــــن مقام  یافت  تو  پرتو ســــــــعادت  از 

آفتــــــــاب رای منیــــــــرش شــــــــده مبین« سلطان صفی شهنشهه صاحب قران که دین از 

)فریم 259-258(   

و  حسلین بیک  حسلن بیک،  قاضی اغللی،  علی بیلک  جملله  از  صفلوی  دوللت  املرای  از  برخلی  دربلاره 
که باید شرح آنها را در منابع یافت. )فریم 260-259( خالق وردی بیک هم اشعاری دارد 


