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  بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری 

 وقاریدیوان اشعار در 
  

  ١ی مهریزییوبامحمدرضا 
  

  
 دهیچک

ها و الگوهای آن در سیاست و فرهنگ ایرانی در آثار  همگرایی میان مذهب تشیع و نشانه
یزدی، ادیب و  نخبگان دوره صفوی فراوان انعکاس یافته است. در این میان، محّمدامین وقاری
عی و ایرانی این شاعر سده یازدهم هجری در دیوان و منشآت خویش به روشنی تعّلقات شی

های  های شیعی و سنت عهد را نمایانده است. اینکه وقاری چگونه همزمان به بازتاب گرایش
عصر صفوی پرداخته است، پرسش اصلی این تحقیق  سیاسی سلطنت و وزارت در ایران

ای،  است. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و به روش توصیفی و تحلیلی و شیوه کتابخانه
های فکری وی پرداخته است. در این  یه بر دیوان وقاری به بررسی آرا و گرایشخاصه با تک

رغم آنکه وقاری از ادیبان کمتر شناخته شده دوره صفوی  دست آمده است که علی بهتحقیق 
قالب اظهار محبت  مآبی را در وی در خالل دیوان خود همنوایی میان تشیع و ایران است، ولی

زمین و خاندان صفوی و مظاهر فرهنگ و ادب فارسی  ستداری ایرانبیت، دو و ارادت به اهل
  نشان  داده است.

  
 :هاواژه دیکل

  صفویه. ،شهری اندیشه ایران ،ایران ،تشیع ،دیوان وقاری ،وقاری
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  مقدمه
سه بنیاد و سّنت فکری شریعت، از مندی  حیات فکری و سیاسی ایران عصر صفوی با بهره

ت. مذهب تشیع و دوستداری اهل بیت، شاکله بنیاد نخست را ص یافطریقت و سلطنت، تشّخ 
مذهب ایران،  داد. شهرت سیادت دودمان صفوی و دفاع از حدود و ثغور مملکت شیعه تشکیل می

الدین  ه بود. بنیاد دوم مشتمل بر طریقت صفوی و میراث دستگاه ارشاد شیخ صفیمکّمل این مسئل
الّلهی  مقام خدادادی و ظّل بود.  کامل شاهان صفوی)، و مقام مرشد ۷۳۵ اردبیلی (متوّفای

گردید و شاهان آن  بود که قطب عالم تلّقی میبنیاد سوم پادشاهی بر ممالک محروسه ایران 
له به طرز گسترده و چشمگیری این مسئبودند.  بایست متخّلق به احسن اوصاف و خصائل می می

شهری پیش از اسالم به دوران اسالمی در رانای در تداوم انتقال میراث مبانی و مفاهیم سلطنت
از محمد امین یزدی (زنده در  تجلّیات عباسیهخالل متون سیاسی و دینی دوره صفوی نیز چون 

عبدالحسیب  سید قواعدالسالطین)، ۱۰۹۰محقق سبزواری (متوّفای  االنوار عباسی روضة)، ۱۰۶۸
از محمدیوسف ناجی (زنده در ) و رساله در پادشاهی صفوی ۱۱۲۱علوی عاملی (متوّفای 

عبدی بیگ  جنات عدن)، انعکاس یافته است. همچنین آثار منظوم روزگار صفویان مانند ۱۱۲۷
)، دیوان طرزی افشار (زنده در ۱۰۲۵زاللی خوانساری (زنده در کلیات )، ۹۸۸شیرازی (متوفای 

) و محسن ۱۰۸۱ی )، دیوان صائب تبریزی (متوفا۱۰۷۲)، دیوان فیاض الهیجی (متوّفای ۱۰۶۱
 اند.  )، کم و بیش متضّمن این موضوع گشته۱۱۲۹تأثیر تبریزی (متوّفای 

یزدی (زنده در دامین وقاری محّم  هجری یازدهمهای علم و ادب ایران در سده  از جمله چهره
های شایان توجه در نمایاندن صفویان به  اشعار او از نمونهفرزند عبدالفتاح طبسی است. ) ۱۰۹۸

در سیرت و شمایل شاه مطلوب و آرمانی  'بیت زمین و مذهب اهل محافظان ایرانن عنوا
 . اواستها  نامه ها و سیاست های سیاسی و آیینی بازگو شده در اندرزنامه ایرانیان، متناسب با سنت

، 'بیت هار عالقه و ارادت به اهلصورت اظ مآبی را به یی میان تشیع و ایرانهمگرا خود دیوان در
با توجه  گر ساخته است. جلوه ایرانیانصفوی و مظاهر فرهنگی و ادبی  ری ایران و دودماندوستدا

های وی به خصوص با عنایت به  به بار فرهنگی و اجتماعی اشعار وقاری، بررسی سروده
های اجتماعی و فرهنگی عصر  چند حسب خصلتره ١سزایی دارد. های دیوان او اهمیت به نسخه

                                                                                                                            
 ١٣١٧٥الّله مرعشی نجفی به شماره  و نسخه کتابخانه آیة ٥٢٢٣کتابخانه ملک به شماره  های مزبور عبارت از نسخه نسخه. ١

  ! تصریح به آنکه واسطه طور مطلق به دیوان وقاری ارجاع داده شده، به در این تحقیق هرجا که در استنادات بهباشند.  می
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ای از آثار تاریخی و ادبی و  شهری در طیف گسترده ین شیعی و ایرانصفوی، مفاهیم و مضام
دیوان  ولی دواوین شعری این دوره از بدو تشکیل آن در اوایل سده دهم هجری مشهود است،

وقاری از جمله آثاری است که مضامین مزبور را با توجه به ذوق فکری و مناسبات وسیع ناظم آن 
  جستگی فراوانی نمایان ساخته است.با اقشار مختلف اجتماعی با بر

 پژوهش پیشینه
و تداوم آن در دوران اسالمی به عنوان مؤّلفه شاخص  پیوند دین و دولت در سیرت ملوک ایران

استمرار این اندیشه  تحقیقات در بارهشهری همواره مورد توجه بوده است.  در اندیشه سیاسی ایران
یاسی و دینی از پیشینه قابل توجهی برخوردار است. در عهد صفوی نیز در قالب متون تاریخی، س

یفیت بازنمایی اندیشه ایرانشهری در ک« ش) در مقاله١٣٩٥پناه ( زاده و رضائی از جمله حسینی
 ، ابعاد اندیشه سیاسی اندیشه»نگاری عصر صفوی (مبانی تکوین دگرباره امر سیاسی) سّنت تاریخ

، آرای عباسی عالمهد صفوی با اتکا بر سه کتاب نگار ع شهری را در خالل متون تاریخایران
بررسی این موضوع با تمرکز بر  با این حال،اند.  بررسی کرده آرای شاه اسماعیل عالمو  اآلثار نقاوة 

متون  ادبی از جمله متون منظوم کمتر مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع شعر سیاسی 
دان مورد توجه پژوهشگران نبوده است (جعفریان، دوره صفوی گستردگی زیادی ندارد و چن

د. نخست اندیشه توان جستجو کر دو منظر می). از این حیث  سوابق این پژوهش را از ١/٤٨٣
ش) ١٣٧٩شهری در متون ادبی این دوره و سپس پیشینه تحقیق درباره دیوان وقاری. جعفریان (ایران

صائب تبریزی و «در فصول  سیاستصفویه در عرصه دین، فرهنگ و در جلد نخست کتاب 
 های سیاسی عبدی بیگ شیرازی در دیدگاه«) و ٤٩٣-١/٤٨٣(همو، » مشروعیت سلطنت صفوی
شاه صفوی را در قالب اشعار و   ) بازتاب ویژگی٥٠٣-١/٤٩٣(همو، » باره شاه طهماسب صفوی

ای که  است. به گونه آثار  ادبای مزبور بررسی کرده است. پیشینه تحقیق بر دیوان وقاری نیز اندک
اند و با وجود  الّله صفا به آن نپرداخته یک از نگارندگان تاریخ ادبیات ایران از جمله ذبیح هیچ

یت وقاری و ستایش آثار نظم و نثر او نگاران قرون یازده و دوازده هجری به شخص عنایت تذکره
تحت  این اثررش مجمل از یک گزاش)، ١٣٨٥اند. شفیعیون و ابوئی مهریزی ( نبرده نامی از وی

                                                                                                                            
آن  ١٠٨٥خود به سال  وقاری و گردیده ستکتابا دیوان،محمدجعفر فرزند سراینده  توسط ١٠٨٤سال  به ملک نسخه ترقیمه"

 که مواردی مگر است مزبورمقصود نسخه پ)، ١٧٩(وقاری، دیوان، را از نظر گذرانیده و به تصحیح و تکمیل آن همت گماشته 
  . است شده برده نام مرعشیاز نسخه 
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همچنین مدّبری، بصیری و فرجامی  .اند نوشته  ،»معرفی دیوان وقاری طبسی یزدی«عنوان 
، »وقاری طبسی یزدی، معّرفی نسخ خطی دیوان اشعار و سبک او«  همقالش)، در ١٣٩٥(

یه بر با تک حاضر،تحقیق ، . حالاندبررسی کردهو ظرایف ادبی  صنایعاز لحاظ را  منظومات وی
را در اندیشه و منش این ادیب و  شهری شیعی و ایراناشعار دیوان وی، پیوند و همنوایی عناصر 

  .کرده است تبیینشاعر عهد صفوی 

  گذری بر احوال وقاری
موالنا  ،هفتم هششم و اوایل سد هاز اعقاب ادیب و عارف مشهور اواخر سد وقاری

 اوپدر  :نویسد میدیوان خود  هدر مقدم پ). وی ۵(وقاری، دیوان،  بود ،الدین محمد طبسی شمس
موالنا عبدالفتاح طبسی از موطن اجدادی خویش طبس به یزد مهاجرت کرده و در آنجا اقامت 

از مشاهیر فضال در عهد مزبور و مقیم به  ،موالنا عبدالکریم طبسی وقاری،عّم (همانجا).  گزید
برای  ۱۰۴۵تاریخی که وقاری به سال  ماده توجه بهبا). ۲۶۰(نصرآبادی،  دارالعلم شیراز بود

در اوایل  ویگردد که  ، روشن میر)۹۸(وقاری، دیوان،  است دجعفر ساختهوالدت فرزندش محّم 
لی از وقاری عتاریخ دیگری که مولوی میرزامحمد مادهاز  است.جهان گشوده  یازدهم چشم به هسد

(مولوی میرزا  ذکر کرده وم الّسماءنجدر  ۱۰۹۸حسین خوانساری به سال در تاریخ درگذشت آقا
اما از این  ؛استکم تا این تاریخ در قید حیات بوده  دستآید که وی  برمی)، ۱۱۲محّمدعلی، 

   .دانیم نمی را وفاتشدر دست نیست و تاریخ  اوتاریخ به بعد اطالعی از 
قامت گزید اصفهان ترک کرد و در آن دیار ا هیزد را به قصد دارالسلطن ۱۰۷۰وقاری در سال 

ه کاشانی مشهور به شیخ اللّ  اصفهان، محمدهادی ابن حاجی حبیب). در ۳/۴۳۷(مستوفی بافقی، 
به  ۱۰۷۸سال به طوس بعد از هفده سال جستجو برای یافتن استاد و پیر خویش  از مشهدِ  رمزی

(رمزی کاشانی،  رسید ،وقاری، »زینت ده جهان معانی«و » خورشید آسمان معانی«مالزمت 
 استوده ب معاصر وقاری توانمندکه رمزی کاشانی خود از شعرای  ین در حالی استار). ۹-ر۸

سر برده است  به 1). وقاری چندی در قزوین در مالزمت سالک قزوینی،۵۷۰(نصرآبادی، 
 هدیباچ ر). وی تدوین دیوان خود را با توجه به تاریخ مندرج در۱۴۷- پ۱۴۶(وقاری، دیوان، 

                                                                                                                            
). ٩٧- ٩٦، گلدسته اندیشه(وقاری،  خورد میای به موالنا محّمدابراهیم سالک قزوینی به چشم  . در میان منشآت وقاری نامه١

الحان گلستان  زبان شکرستان فصاحت و عندلیب خوش وقاری در این نامه از سالک قزوینی تحت عنوان طوطی شیرین
  مالحت، یاد کرده است. 
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گلدسته آورده (همو، نیز  منشآتشجات  در جزء دیباچهمتن آن را عینًا که  ر)۷-پ۱(همو،  شدیوان
دیگر اثر  اندیشه هگلدستاست. کتاب به انجام رسانیده در اصفهان  ۱۰۸۲به سال  )،۱۸- ۹، اندیشه

از حیث اشتمال بر اطالعات مربوط به احوال که ت اوست آوقاری که مشتمل بر مکاتیب و منش
  است. توجه شایانروزگار آن ای از جزئیات حیات اجتماعی  نیز پاره و معاصر ویبرخی رجال 

  زمین  عاطفه شیعی و وطنی وقاری در پهنه فرهنگ و جغرافیای ایران 
بیت و  با توجه به رواج وسیع باورها و احساسات شیعی عصر صفوی، اظهار ارادت به اهل

اختصاص داده است. وقاری پس از ای از دیوان وقاری را به خود  مدح ایشان حجم قابل مالحظه
پردازد  ر) به مدح چهارده معصوم می۷-پ۱(همو، دیوان،  فراغت از مقدمه منثور دیوان خود

پ). در این میان، مدایح وقاری در شأن امام رضا با توجه به تأکیدات بلیغ او بر ۴۰-پ۷(همو، 
ر، ۱۴(همو، » سانغریب خاک خرا«وجود مزار آن حضرت در ایران در قالب تعابیری چون 

افزای  زینت«پ) و ۲۸(همو، » شاهنشه خراسان«ر)، ۱۴(همو، » دفین خّطه طوس«پ)، ۳۱
   1ای در دیوان وی دارد. پ)، جایگاه برجسته۳۳(همو،» خراسان

منصبان هند و  های وی با صاحب نگاری تمایالت شیعی و ایرانی وقاری حتی در نامه
ها  درخواست بذل توجه به وی هویداست. چنانکه این نامهمنسوبانشان در اظهار ارادت بدیشان و 

، گلدسته اندیشهشاهیان حیدرآباد دکن اختصاص دارد (همو،  اغلب به رجال دربار شیعی قطب
های   له از آن روی که طی حدود دو قرن از زمان طلوع  دولتاین مسئ 2).۱۰۴، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۲

آن یکی در ملک ایران این یکی در « :طینالسال حدیقةشاهی، به تعبیر صاحب  صفوی و قطب
)، ۸۱-۸۰اند (صاعدی شیرازی، ص ، این دو همواره در تشیع  یگانگی و اتحاد داشته»ملک هند

                                                                                                                            
ضافه بر نسخة ملک دارد، های آن اجزایی ا ها و افتادگی رغم کاستی الّله مرعشی از دیوان وقاری که علی آیة کتابخانه. در نسخه ١

آمیزی از اسامی  که در قالب توصیف بهار و موسم نوروز سروده است به طرز کنایه %وقاری در خالل ابیات مدح امام جواد 
کند. چنانکه در  هنامه چون زال، بهمن، اسفندیار، تهمتن، کیخسرو، افراسیاب، توس، سام، فروتن، منیژه و بیژن استفاده می شا

  دنیا که مانع معنویت از جمله توّسل به آستان آن امام است، گوید:  مالمت حّب 
  افـراسیاب نیست سزاوار سرزنش         زلف منیژه سلسله پای بیژن است

  پ)٢٠(همو، نسخه مرعشی، 
قاضی  العابدین ولد )، سید زین٩٤-٩٢، گلدسته اندیشهشاه (همو،  الملک، حکیم قطب های مزبور به ترتیب به حکیم نامه. ٢

)، ١٠٥-١٠٤شاه (همو،  اکبرا دبیر قطب ) و موالنا علی١٠٤-١٠٢باشی هندوستان (همو،  )، ضراب١٠١- ١٠٠حیدرآباد (همو، 
  نوشته شده است. 
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که هیچ گزارشی در تصدی مشاغل دولتی و حضور رسمی وقاری در دربارهای اصفهان و حال آن
لب حاکی از طرح حوائج وی از اغکه ها  محتوای این نامه نظر از صرف .حیدرآباد در دست نیست

  .  استمنصبان است، بیانگر همسویی او با جریان فرهنگی و سیاسی وقت  صاحب
و اظهار اشتیاق وی به مقام معنوی و والیی اهل بیت از مقدمه منثور  تمایالت شیعی وقاری

المقدس  ایه بیتپ  منبر دوازده«نماید. چنانکه از ائمّه اثنی عشر تحت عناوینی چون  رخ می دیوان او
رسد وقاری در تدوین این مقدمه عالوه بر  نظر می پ). به۴کند (وقاری، دیوان،  یاد می» امامت

مقوله هویت فرهنگی ایران در نظر داشته است.  وجوه شیعی، تعلقات ایرانی را در قالب توجه به
ر تبار علمی و الدین محمد طبسی در ذک زیرا او در مقدمه ضمن اشاره به نیای بزرگ خود شمس

آورد (همو،  ، می»زاده گلزار عشرتیم ما عندلیب«معنوی خویش بیتی از اشعار خود را با مضمون 
مندی از مفاهیم موسیقی و ادبی داللت بر  پ) که اصل آن شعر در متن دیوان با بهره۵دیوان، 

ی تا روزگار وی برخورداری جامعه ادبی و فرهنگی ایران از میراث دیرپای ساسانی و ادبیات پهلو
اعتنایی به زرق و  در عهد صفوی دارد.  وی در مقام تکریم میراث فکری و ادبی جامعه ایرانی و بی

برق دربارهای انیرانی، خاصه هندوستان، کعبه آمال طیف وسیعی از سخنوران و شاعران وقت، 
سرایان  و غزلزادگان گلزار عشرت  گوی وارسته زمان را عندلیب دانشمندان و سخنوران پارسی

سنجی و گلبانگ پهلوی و نیز سرمه چشم خود را از عندلیب  خواند که قانون نغمه بستانی می
  کنند. و چشم خود را از سواد هند سیاه نمی  اند گلشن ایران و خاک اصفهان گرفته

  ایم ایم        آب بقا ز چـــــــــاه زنخدان گرفته ما ترک خضــر و چشمه حیوان گرفته
  ایم ـــــــــد ارغنونی بزم نشاط ماست        جام طرب ز ســــــاقی دوران گرفتهناهی

  ایم جز حکـایت سرو و سمن مپرس         درسی ز بوستان و گلســـــتان گرفته از ما به
  ایم سرایی بستان گرفته ما عندلیب زاده گلــــــــــزار عشرتیم          ارثی غــــــــزل

  ایم الحان گرفته جی و گلبـــــانگ پهلوی          از چنگ بلبالن خــوشسن قانون نغمه
  ایم بشنو ز ما ترانه که این ســـــــــــرود            از عندلیب گلشـــــــن ایران گرفته
  1ایم ما چشم خـود سیه نکنیم از سواد هند            این سرمه را ز خــاک صفهان گرفته

                                                                                                                            
  عبدی بیگ شیرازی در این معنا گوید: .١

  اولواالبصار سرمه او خــاک        امصاراصفهان کوست عمده 
  اند ازین سببش تختگه کــرده زمین بود لقبش       ســــــر ایران

  )١٥٦شیرازی، نویدی (
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  ایم ما سوز دل ز آتش پیکـــــان گرفته             1ایم نگـش نکردهبیهوده سینه وقف خد
  ایم سیر خـــویش را             تاج قباد و تخت ســـــلیمان گرفته داغ جنون و آه سبک

  پ)۱۴۰-پ۱۳۹(همو، دیوان، 
زمین است که  که مراد وقاری از خاک اصفهان در واقع سراسر ایران در اینجا باید توجه کرد

این طرز تلّقی در میان برخی  کند. فهان به عنوان دارالسلطنه، همه آن سامان را نمایندگی میاص
شود. چنانکه طرزی افشار در مقام ترجیح اقامت ایران بر ممالک  دیگر شاعران این دوره دیده می

  گوید: پادشاهان گورکانی و سالطین آل عثمان در قالب طرز ادبی مشهور خویش می
  صفاهانم ُروَمم برای جیفـــــــه دنیا        ِنَیم چون شاعران دیگر ابله، می ِنمی ِهنَدم ِنمی

  )۲۶۹(طرزی افشار، 
ای است که برخی دانشمندان و ادیبان  در واقع چنین واکنشی از سوی وقاری و طرزی رویه

عمت و ایرانی در قبال موج تمایل به عزیمت هند و برخورداری از مواهب ماّدی آن سرزمین پرن
یعنی  ،بودند  زمین در هند در پیش گرفته دربارهای مشتاق گردآوری اهل علم و سخنوران ایران

این مثل میان عالمیان اشتهار «رغبتی به اشتیاقی که قول صاحب تذکره میخانه گویای آن است.  بی
ی که ای ازین ملک فیاض برداشت، وقت سرشاری دارد که هر که یک نوبت گشت هند نمود و بهره

» میرد به ایران رفت، اگر در راه این سرزمین و این بالد نمیرد، البته در آرزوی این خاک مراد می
ای بوده است که به  ). روند مهاجرت اهل سخن به هند به گونه۲۵۹-۲۵۸(فخرالزمانی قزوینی، 

فتاده بوده زعم طغرای مشهدی از منتقدان ادبی مقیم هند در این دوره، هنر سخنوری در ایران برا
است. چنانکه وی ضمن متهم ساختن وحید قزوینی و صائب تبریزی به انتحال و سرقت ادبی 

اگر تخم آدم سخنور در ایران «) در مقام هجو ایشان گوید: ۴۱۵-۴۱۴(طغرای مشهدی، 
در  2).۴۱۶؟ (همو، »داد ها که می الشعرایی به این الملکی و ملک افتاد، خطاب منشی برنمی

                                                                                                                            
در اینجا خدنگ کنایه از عشق و دلدادگی به ایران و خاک دارالسلطنه اصفهان است که سینه هدف تیر آن دلدادگی واقع شده .  1

  وحشی بافقی گوید: است. چنانکه 
  امروز است نشان که وحشیکشد آن غمزه خدنگی که مپرس        ای خوشا سینه  بر کمان می

  )٧٢(وحشی بافقی، 
) و ٩٥ای که خطاب به صائب تبریزی نوشته (وقاری، گلدسته اندیشه،  در نامه خود روزگار ادبی. وقاری مطابق عرف جامعه ٢

الشعرا،  ملکاو را پ)، ٤٣ -ر٤٣(همو، دیوان، نسخه مرعشی، سروده وی تاریخ وفات   شعری که در ماده در قطعهنیز 
   .نامد الفصحا می افصحّلمین و المتک افصح
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تواند گویای احساسات شاعرانی چون وقاری و طرزی در  ن سخن منظوم به خوبی میمقابل، ای
  عدم همراهی با خیل مشتاقان پیوستن به کاروان هند باشد:

  ام گیر عصفور نی ام        سیمرغم و گوشـه حرصم نکشد به هند من مور نی
  ام یچشم کرم از خـــــدای عالم دارم        محتاج به کدخـــدای الهور ن

  )۱۵۰-۱۴۹(مؤمن یزدی، 
زمین، حسب عرف معمول، این معنا را  وقاری در شعر خود عالوه بر تعمیم نام اصفهان به ایران

او در غزلی به ستایش عراق در مقابل دیگر ممالک چون چین و  1از نام عراق نیز افاده کرده است.
فهان و به مفهوم از جمله اص پردازد. در اینجا مراد او به طور خاص عراق عجم هند و شام می

شام در غرب ایران و چین و هند در شرق   آن بر سرزمین است که به تفضیِل  تر آن ایران زمین فراخ
   2آن برخاسته است.

  فزای عراق بیز فــــــــــــــرح نسیم غالیه    خوشا هوای روانبخش دلگشای عـــــراق       
  سای عراق گشا خــــــاک سرمه نسیم نافه  چشم        هوای چین برد از سر سواد هنـــد از 

  ادای عراق ز بلبالن غزلخوان خـــــــوش  به طوطیان شکرخای هنــــــــد شور افتد        
  الحان خوشنوای عراق چو عود مطــرب گردون نهد بر آتش چنگ         ز مطــــربان خوش

                                                                                                                            
شود.  امری است که در منابع مشاهده می ، ایران زمین یعنی عراق و خراسان گاه بر همهٔ  . اطالق هر یک از دو جزء بزرگ ایران١

هد د تعمیم میاز جبال (عراق عجم) تا نهر (آموی)   عجم ممالکنام خراسان را به همه ) ٣٥٤(متوّفی چنانکه ابن حّبان بستی 
نگارد:  زمین نیز مسبوق به سابقه است. چنانکه  کاتب خوارزمی می ). در مقابل تعمیم نام عراق به همه ایران١٠٠(بستی، 

» النهر اعنی جیحون، مرز توران ای حّد الترک و کان اهل خراسان یسّمونه مرز ایران ای حد العراق کانت الفرس تسّمی صاحب«
بدانکه عراق دو هستند یکی عراق عجم که خراسان و اصفهان «نویسد:  یل ماده عراق می) و نیز رامپوری ذ١١٣(خوارزمی، 

داخل آن است و دیگری عراق عرب و ملک آن، آن روی دجله است و بغداد داخل آن است. و عراق در لغت به معنی کناره 
عجم بر کناره رود جیحون است و عراق دریاست چون هر دو ملک مذکور بر کنار دریا واقع شده است لهذا عراق گویند، عراق 

). در عین حال وقاری حسب عرف جغرافیای تاریخی ایران به دو جزء بزرگ عراق ٥٧٧(رامپوری، » عرب بر کناره دجله و فرات
  و خراسان نیز قایل است. 

  بنامیزد آن باد پامـــــــــرکبی        که یاد از ســریر سلیمان دهد
  ـراق        رواحت نشان از خراسان دهدصباح ار برنگیزیش از عـ

  پ)٧٦(وقاری، دیوان، 
  آمیزی در بیان فضیلت ایرانی در علم و حکمت بر عرب نیز مصمم است.  وقاری در رباعی ذیل به طرز کنایه .٢

  خواست روزی عربی با عجمی جنگ آراست        وز ُگردی خـز برو تفّوق می
  سرمایه شیخ مـوش در خانه ماست   لباسی مفروش      گفتش عجم این گربه

  ر)١٧٨(همو، 
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  فتاده در سر کشمیریان هـــــــــوای عراق    دو رویه هر طــــرفی سروقامتان زده صف     
  بین شود رموز نهان        عیان ز آینه صـــــــــــــاف اذکیای عراق مثال جام جهــــــــان
  خوانیش بهشت زمین       فتد قبولم اگـــــــــر باشدش صفای عراق زمین شـــــام که می

  سپهر باز نپیچد سر از وفــــــــــای عراق   چنین که دل به وفایش سپرده است از مهــر    
  وقاری آنگه جدا ماند از فضـــــــای عراق       1رود رفت از چشم های پلش زنده چو چشم

  پ)۱۲۹(وقاری، دیوان، 
زمین  مذهب ایران از فرازهای شایان توجه دیوان وقاری، اشاره بلیغ وی بر مفاخرت والیات شیعه 

ت. او برای این منظور با توجه به اصل و تبار طبسی خویش، تشیع دو شهر مذهب اس بر والیات سنی
  تون و طبس در خراسان را به رخ دو قصبه دیگر خراسان یعنی باخرز و خواف کشیده است. 

  کش سنیگری باخرز و خواف پوش شیعگی تون و طبس        تا بود تهمت تا بـــــود پیرایه
  ر)۹(همو، 

رافیای فرهنگی و مذهبی ایران روزگار صفویان و عدم اقبال برخی این موضوع به لحاظ جغ
راسان در های وسیعی از خ گری دربار صفوی از جمله در قسمت نواحی ایران از سیاست شیعه

قاری آن را مستمسکی برای سرزنش مردم این والیات در برابر ستایش خور نگرش است و البد و
  اند، یافته است. همراهی کرده مردمی که با رویکرد مذهبی دولت صفوی 

  پیوند دین و دولت و شاه حامی تشیع در دیوان وقاری
زمین از فرات تا جیحون که در  شاه آرمانی ایرانی حامی مذهب تشیع در قلمرو متعارف ایران

عین حال دفاع از حریم شیعیان در ایران نیز مورد عنایت اوست، تصویری از شاهان صفوی است 
، به نامه شوکتین دوره غالب است. چنانکه به قول میرزا محمدرحیما صاحب رساله که در منابع ا

المسالک  تبار صفوی، ممالک طیبه وسیع واسطه شمشیر حیدری و پنجه غضنفری سلسله موسوی
ایران که مرکز اقالیم عمران است از والیت نیمروز تا حوالی شام به نور مذهب تشیع امامیه مزین و 

در این ). ۲۵۷-۲۵۵پژوه،  و غرب از تعرض هند و روم در امان است (دانش روشن و از شرق
دیوان وقاری اهتمام زیادی برای نشان دادن نقش شاهان صفوی به عنوان فرمانروایان ممالک  جهت

                                                                                                                            
  های آن را به گریستن و جاری شدن اشک از چشم تشبیه کرده است. رود از پل وقاری به دفعات آب روان زاینده .١

  رود اشکم آهنگ پلی کردست باز طاق گردون در امان باد از شبیخون شکست         زنـــــده
  پ)١١٦(همو، 
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 دارد؛محروسه ایران در ایفای نقش هدایتگر در مناسبات مذهبی کشور و پیوند دین و دولت 
 گوید: ثانی میچنانکه در وصف شاه عباس 

  دولت           که از لطف سخن دارد خجل روح مجّرد را چــــــراغ دودمان دین و شمع دوده
  چــــراغ سلطنت را شمع رای او دهد پرتو            ابد پیوند اساسی داد این قصـــــر مشّید را

  شـــن دین محّمد راچــــراغ مذهب از شمع رواج او ابد پرتو             طراوت زاب تیغش گل
  پ) ۴۱- ر ۴۱(همو، 

» شمع دوده دولت«و » چراغ دودمان دین«بنابراین در نگاه وقاری برای پادشاهانی که همزمان 
اند، توجه به اشاعه شریعت یک ضرورت  اند، و توأمان فروزنده چراغ سلطنت و مذهب قلمداد شده
توسط شاهان  مسکرات که گاه به گاهشرب سان توبه و صدور فرامین منع معاصی چون  است. بدین

شده است و نیز نقش ایشان در ترغیب جماعات یهودی و مسیحی در گرویدن به  صفوی صادر می
های شاه آرمانی شیعه  اسالم شیعی نمود خاصی در اندیشه سیاسی این دوره داشته و از ویژگی

شده است، در اندیشه عالم  له که به روشنی در دیوان وقاری بیاناین مسئگردیده است.  لحاظ می
عباسی  االنوار روضة ای دارد. چنانکه در  برجسته معاصر وقاری، یعنی محّقق سبزواری تجّلی ویژه

باب مستقلی به بحث توبه اختصاص داده شده و ماجرای توبه شاه طهماسب صفوی به سال وی 
صادیق مهم نقش پادشاه و نقش آن در انابت مردم ممالک محروسه ایران به عنوان یکی از م ۹۴۰

در اقامه امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است و نشان داده شده که توبه شاه مزبور چگونه به 
-۱۴۰اصالحات اقتصادی و اجتماعی و استیفای حقوق مردم انجامیده است (محقق سبزواری، 

اسالم تازگی چندانی  های محقق سبزواری در تاریخ اندیشه سیاسی ایران و ). هرچند دیدگاه۱۴۳
تواند با توجه به زندگی  می ولی ندارد و بیشتر به لحاظ طرح آن در پوششی شیعی اهمیت دارد،

رفت در  وقاری در فضای فکری و مذهبی که محقق سبزواری از نمایندگان بزرگ آن به شمار می
اسقان و عنایت به تبیین رویکردهای فکری اشعار وقاری قابل اعتنا باشد. سبزواری اجتناب از ف

شاه مزبور در  صالحان و علما و نوازش ایشان توسط شاه طهماسب را از جمله دستاوردهای توبه
شود. او تداوم سنت  کند که به تقویت این طبقه در جامعه منجر می اصالح امور قلمداد می جهت

شود  نی خواستار میتوبه و برکات آن از جمله التفات به علما را برای پادشاه وقت، شاه عباس ثا
ای از تحقق این خواسته را توسط شاه سلیمان صفوی طی ابیاتی  ). وقاری نمونه۱۴۳-۱۴۱(همو، 

االنامی موالنا محمدباقر خراسانی  تاریخ عنایاتی که سلیمان زمان نسبت به عّالمی مجتهد«در 
  سروده است. ۱۰۸۵، به سال »الّله به ظهور رسید سّلمه
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  ــــل را مجموعه آدابـالنای اعظم قدوه عالم           محمدباقر اهل فضــوحید عصـــــــر مو
  به انعامات گوناگون و تشــریفات پی در پی           سلیمان زمان کردش علم چون صبح عالمتاب

  پی تاریخ این الطاف گوناگون وقــــاری گفت           عطاهای سلیمانی مبارک باشد از هـــــر باب
  پ). ۱۹۷، دیوان، (وقاری 

در میان تواریخ روزگار حیات وقاری نیز تاریخ مّالکمال از حکم شاه عباس ثانی مبنی بر بستن 
(مّال کمال،  ۱۰۵۲ها به عنوان نخستین حکم وی بعد از جلوس بر تخت سلطنت به سال  شرابخانه

ور غیر مشروعه به مزبور در منع شراب و سایر ام از فرمان شاهآرای عباسی  )، و تاریخ جهان۹۸
کنند. این موضوع در  )، یاد می۴۱۶-۴۱۲ پس از واقعه قتل ساروتقی (وحید قزوینی، ۱۰۵۵سال 

های امرا و بزرگان این عهد  نامه ای یافته است و طی آن به چند فقره از توبه منشآت وقاری تداعی ویژه
صاحبان مناصب بزرگی در دربار  های مزبور، نامه خوریم. توبه اند، برمی که توسط وقاری تدوین شده

باشی، میرزا عسکرخان سرکار  آقاسی صفوی و دارالسلطنه اصفهان چون اغورلو خان شاملوی ایشیک
و موالنا  بیگی، حسنعلی بیک میرآخورباشی قلی دیوان عمارات و باغات شاهی، حاجی مرتضی

  ).۵۲-۴۳،گلدسته اندیشهشود (وقاری،  را شامل می 1آباد اصفهان محّمدتقی معّرف محّله عباس
، ۴۵ خواند (همو، ها را در واکنش به فرامین شاه سلیمان می نامه وقاری عّلت نگارش این توبه

) که در عنفوان جوانی، در منع شرب خمر و ترک معاصی صادر نموده است. با توجه به ۴۸، ۴۶
ت سلطنت نشسته آنکه به تصریح صاحب فوایدالصفویه، شاه مزبور در سن نوزده سالگی بر تخ

)، فرمان او در منع محرمات باید در اوایل سلطنت وی صادر شده باشد. این ۷۵ است (قزوینی،
اکثر : «آمده استمحّمدحسن مستوفی، در احوال شاه سلیمان  التواریخ زبدةدر در حالی است که 

وقاری   ریختا دو ماده با این وصف،). ۱۱۳(مستوفی،» اوقات مشغول شرب خمر و سایر فسوق بوده
ها و عنایات شاه نسبت به اغورلوخان  در تاریخ نوازش ۱۰۷۸در اوایل سلطنت شاه سلیمان به سال 

تواند مبّین صدور فرمان منع  می ر)،۱۸۷-پ۱۸۴کار (وقاری، دیوان، ایشیک آقاسی باشی توبه
  مسکرات در آغاز سلطنت آن پادشاه باشد.  

                                                                                                                            
  دهد:  ف  را بدین قرار شرح میّر ، شغل معدستورالملوکر میرزا رفیعا د. ١
ناس استماع نمایند، خواندن  هشغل او اینکه فتحنامجات و غیره از ارقام و احکامی که در آن حکم عامی شده باشد و باید کاف«

شغول باشد. و تعزیه و خوانی و دعاگویی پادشاه م در مجمع عام مختص مشارالیه بود و در کل مجالس و محافل باید به فاتحه
بایست مشارالیه در مجمع تعزیه حاضر شود، و مردم را خبیر و  می ،مصایبی که به ارباب دول و مناصب و مشاهیر رخ نماید

گاه، و هرکس را که وارد تعزیه گردد در آمرزش متوفّ  شد به موجب امثله  که مرجوع می ی فاتحه یاد نماید. و خدمت مزبور به هرآ
   ).١/٦٠٠،میرزا رفیعا» (بود و مبلغ هشت تومان هر ساله به صیغه مقّرری در وجه او مقّرر بود العالیة العلیة الّصدارة واندی هو اخطب



 بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری در دیوان اشعار وقاری

  

12  

  ، 4ماره سال اول، ش
  1398زمستان 

یره جدیداالسالمان  به عنوان یکی از فرازهای اندیشه پذیری و گسترش دا تشویق رعایا به اسالم
ایزد متعال، سالطین را به رؤوس برگزیده و مسّلط ساخته که کاّفه «سیاسی اسالم مبنی بر آنکه 

ای  )، به گونه۴۰ (علوی عاملی،» مکّلفین را به چارسوق مداین و بازار ایمان و اسالم سیر فرمایند
فته است، همواره از شمول وظایف امرا و سالطین مسلمان شناخته که در دیوان وقاری نیز راه یا

شده است. در این راستا به اسالم درآوردن اهل کتاب از کارکردهای برجسته ساختار دینی ایران در 
صدد اثبات در محمدیوسف ناجی که ). ۵۶۶ گل، اواخر عهد صفوی بوده است (صفت

سلطنت شاه اسماعیل و ، در ادعایی جالب مشروعیت صفویان با رویکردی حدیثی بوده است
که مشهور به دارالیهود بوده را اصفهان  خصوص در به مخالفانبر  ه ایشانغلب بر ایران وجانشینانش 

- ۱۲۶خواند (ناجی،  میبینی غلبه مؤمنان بر یهود و ترسایان  در پیشاست، مصداق حدیث نبوی 
ان صفوی جهت دعوت اهل ذّمه به اسالم تالش شاهان متأّخر صفوی از جمله شاه سلیم). ۱۲۷

محمد عبدالحسیب علوی عاملی در فاتحه اثر کیم و فقیه معاصر وقاری یعنی سیدشیعی توسط ح
وی قواعدالسالطین منعکس شده و در نگاه او شاه اخیر به عنوان سلطان سریر عّزت همایون 

و ضاللت معّرا گردانیده،  باغ دولت موروث را از خاشاک کفر«اعلی، شاهی است که به همت وی 
کنایس مجوس و معابد اصنام را مدارس علم و مساجد اسالم ساخته و از خیابان قلوب مشرکین 

  ).  ۴۰ است (علوی عاملی،» های رنگارنگ اسالم ظهور یافته گل
منصبان  پذیری برخی صاحب بنابرین آنچه به تعبیر وحید قزوینی در مقام نمایاندن اسالم

دولت صفوی، رهنما و نور هدایتی برای قدم » چراغ ابدفروغ«شاه عباس ثانی، گرجی به دست 
انگاشته شده (وحید » شاهراه مذهب حّق ائّمه اثنی عشر«در » گشتگان بادیه جهالت گم«نهادن 

)، از نگاه وقارِی  دخیل در مناسبات فرهنگی روزگارش مخفی نمانده است. این ۷۵۵قزوینی، 
در روزگار شاه عباس ثانی (وقاری،  ۱۰۶۷سالم آوردن جهودان به سال تاریخ ا موضوع در ماده

پ) و دیگری در تاریخ اسالم آوردن خواجه پیری، کالنتر ارامنه به دست شاه  ۴۱-پ۴۰دیوان، 
گر است. این نکته به ویژه درباره مورد  ر)، جلوه۱۹۶-پ۱۹۵(همو،  ۱۰۸۴سلیمان به سال 

گاهی ا از تغییر دین یهودیان در اواخر روزگار صفویان زیاد نیست، های م نخست با توجه به آنکه آ
نگار رسمی که از این رویداد  در دوره سلطنت شاه عباس ثانی گزارش داده، وحید  و تنها تاریخ

تاریخ وقاری از این رویداد در مصرع  . مادهاست)، حائز اهمیت ۵۶۱ گل، قزوینی است (صفت
در  ۱۰۶۷پ)، دایر بر سال  ۴۱، (وقاری، دیوان، »مد رادهد صاحبقران از نو رواجی دین اح«

 ۱۰۶۶حالی است که وحید قزوینی مسلمان شدن جماعت یهودان اصفهان را ذیل وقایع سال 
  ). ۶۱۶-۶۱۴آورده است (وحید قزوینی،
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تاریخ وقاری در گرویدن خواجه پیری به اسالم از آنجا که تا کنون تنها بر اساس  ماده
) و سیاحتنامه ژان شاردن از اسالم آوردن کالنتر ارامنه که شاردن او را ۶۶(ارمنی،  نامه ابگر اعتراف

تاریخ واقعه مزبور  ماده 1ای دارد. نامد، مطلع بودیم، اهمیت ویژه )، می۲/۶۱۹ آقاپیری (شاردن،
کند، بنابر تصریح وقاری توسط  می ۱۰۸۴، که داللت بر سال »ِبِدل، پیری ارمنی شد مسلمان«

محّمدربیع تبریزی ساخته شده است و وقاری آن را در قالب مصرع پایانی توصیف منظوم  میرزا
ر). ۱۹۶خویش از ماجرای مسلمان گردیدن خواجه پیری به کار برده است (وقاری، دیوان، 

های اسالم آوردن خواجه پیری با آنچه که  محتوای گزارش منظوم وقاری در تبیین عوامل و انگیزه
چنانکه شاردن با ناخرسندی، برخی  2کند، تقریبًا همسان است. باره ذکر می شاردن در این

). ۶۲۱-۲/۶۱۹داند (شاردن،  مطالعات اسالمی کالنتر ارامنه را در گروش او به اسالم مؤثر می
  3ر).۱۹۶کند (وقاری، دیوان،  معرفی می» هنرمند و فرزانه و صاحب ایقان«وقاری نیز خواجه پیری را 

یر ایرانشاه شیعه آرم   مدار او در دیوان وقاری انی ایرانی و وز
حسب ضرورت برخورداری سلطان از فّره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری، در تعبیر این 

خالف حکومت غاصبانه مخالفان تشیع چون بینی شیعی در روزگار صفویان، بر موضوع از منظر جهان
)، سلطنت پادشاهان شیعه از جانب ۸۹، ۷۲(ناجی، » هدینیه و ازبکیه دنبکی رومیه شومیه و هندیه بی«

رو، حتی محمدامین یزدی ادیب معاصر و همنام وقاری در آمیزش  ). از همین۱۶۷خداست (همو، 
  ). ۶۲- ۴۹یابد (نصیری،  می» االمر اولی«را مصداق » پادشه ایران«مضامین کالمی و حروفی، 

                                                                                                                            
ای  . گویا خواجه پیری پیش از انتصاب به مقام کالنتری ارامنه نیز مورد التفات شاه سلیمان صفوی بوده است. چنانکه در نامه١

، ضمن اشاره به وفات فانوس ارمنی برادر خواجه قوالس، کالنتر وقت ارامنه جلفای وسیه نگاشتهکه شاه سلیمان به پادشاه ر
  ).٢٨٥-٢٨٤ از جمله آقاپیری گشته است (نوایی،تجاری وی به بازماندگانش خواستار استرداد اموال اصفهان در روسیه، 

 مرشد عنوان به صفوی شاه منزلت واسطه به سلیمان، هشا دست به اصفهان. همچنین اسالم آوردن خواجه پیری، کالنتر ارامنه ٢
  :گردد می بیان کامل

  مناقب        که دید از دم مرشد کامل ایمان یکی زان گــــروه هدایت
  )ر١٩٦، وقاری، دیوان(

برابر با ). این تاریخ ٢/٦١٩ نگارد (شاردن، میالدی می ١٦٧٣شاردن روز علنی شدن اسالم آقاپیری را بیست و چهارم اوت  .٣
تاریخ مندرج در دیوان وقاری  ). و با ماده٢١٧ هجری است (ووستنفلد و ماهلر، ١٠٨٤االولی سال  یکشنبه بیستم جمادی

)، و در تابستان همان سال تاالرهای ٣/١٢٠٢مطابقت دارد. شاردن در سال میالدی مذکور برای دومین بار به ایران آمد (شاردن، 
). موضوعی که بر حضور شاردن در اصفهان به هنگام اسالم آوردن کالنتر ارامنه در ماه ٤/١٥٣٩حرمسرای شاهی را دید (همو، 

  اوت سال مزبور داللت دارد. 
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مآب را باید در قالب شرایط  عی ایرانین تصویرسازی شعر وقاری از شاه مطلوب شیابنابر
اجتماعی و فرهنگی عصر وی جستجو کرد. در این دوره هویت ایرانی طرح جدیدی یافت که 

) و نخبگان آن چون ١/١٤زبان نامید (جعفریان،  توان آن را جامعه مسلمان شیعه ایرانی فارسی می
). ١/٤٩٠(همو،  دانستند شمنان مید زمین در برابر صائب تبریزی، صفویان را پاسدار کیان ایران

عناصر اصلی اندیشه سیاسی بر اساس باورهای شیعی حاکم بر فضای فکری و دینی عصر صفوی 
 تبار حامی شریعت و طریقت دودمان صفوی عشر و سلطنت  سیادت مبتنی بر والیت امامان اثنی

  خورد.  چشم میدر پیوند و همراهی با مظاهر فرهنگ ایرانی در سراسر دیوان وقاری به 
سلسله مراتب متعارف در ساختار سیاسی ممالک محروسه ایران، متناسب با جهات آن در 

چنانکه  به خوبی مشهود است؛بینی شیعی دوره صفوی در چینش اشعار دیوان وقاری نیز  جهان
باس ثانی و شاه به مدح شاهان معاصر خویش، شاه ع 'بیت با فراغت  از مدح و ثنای اهل

رسد. در  آنگاه نوبت به مدح اهل دیوان و مالزمان و خادمان تخت شاهی می پردازد، میسلیمان 
نگاری دولت صفویان با شرح احوال چهارده معصوم  در  گیری تاریخ واقع این ساختار از بدو شکل

ر)، در برخی دواوین شعری این دوره نیز ۲۵۲-پ۱دفتر نخست فتوحات شاهی (امینی هروی، 
جزای مختلف کلیات زاللی  در مدح اهل بیت و شاه عباس اّول از جمله در قصاید در ا آنچهمثل  

وقاری  در این جهت 1شود. )، دیده می۱۵۶-۱۹ و ترکیبات آن وجود دارد (زاللی خوانساری،
بخش دولت صفوی  کند و طی آن از عوامل مشروعیت نخست از مدح شاه عباس ثانی آغاز می

، عنوان مرشد کامل شاه صفوی و فضیلت وی در مقام $ اسالم چون انتساب به دودمان پیامبر
  کند: خسروی بر سالطین جهان یاد می

  بالد        زمان زمان ســـــــــر دیهیم و پایه اورنگ تو فخــــــــــــــر رسولی و از تو می
  2ورنگروان هفت اقلیم        ُجَدی هدایت قبله کنــــــــد ز هفتــتو مرشدی به حق از خس

  ر)۴۳(وقاری، دیوان، 
کند  آغاز می ۱۰۵۲تاریخ جلوس شاه عباس ثانی برابر با سال  دیوان خود را با ماده رو، از همین

و ضمن آن، او را سزاوار میراث سلطنت نیاکانش و شاهی برتر از سالطین عثمانی در مملکت روم 

                                                                                                                            
مزبور، ضمن  قرنکه طغرای مشهدی، منتقد ادبی است  شاعری هجری، یازدهم. زاللی خوانساری از ادیبان اوایل سده ١

  ).٣٣٢-٣٢٢(طغرای مشهدی، است شاعران ترجیح داده دیگر بر یده و اش او را عالمه طرز سخن نام ستایش طرز ادبی
النعش خوانند و آن  . هفتورنگ مخفف هفت اورنگ است یعنی هفت تخت و هفت ستاره را نیز گویند که به عربی بنات٢

  ).١٢٠٨صورت فلکی (برهان تبریزی،  هشت و چهلصورت دّب اکبر است از جمله 
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و تاجگذاری او را  1نامد هان میج و شاهان هند، همچون خّرم پادشاه وقت گورکانی مشهور به شاه
  خواند: عهد کسری می احیای خاطره

  شه صاحبقـــــــــــــران عباس ثانی         که مثلش نوعروس دهـــــــــر کم زاد
  صدش مانند قیصــــر حلقه در گوش        هزارش همچو خــــــــــــّرم بنده آزاد

  که ارثی دارد از آباء و اجـــــــــــداد    ســـــــــزد اورنگ و دیهیم      مرو را می
  چو پا بر تخت جمشــــــیدی درآورد         چو تاج خســـــــــروی بر فرق بنهاد
  زمین با آسمــــــان گفت از سر ذوق          زمانه عهد کســـــــــــری آمدش یاد

  ش نشـــــــان دادچو تاریخش وقاری از خـــرد جست          دو تاریخ از یکی بیت
  جاه         جلوسش با سکنــــــــــــدر تؤام افتاد که چون این شـــــاه داراشأن جم

گاه و دل شاد جبین   سا شو به درگاهش چو خورشید           بگو با جـــــــــــــان آ
  2باد ایا دارا قتاال جم حــــــــــــــریما           مقیمت طالع اسکنــــــــــــدری

  ر)۱۸۱-پ۱۸۰(همو، 
او در مدح شاه سلیمان نیز همزمان، مظاهر شیعی و ایرانی به ویژه در انتساب شاه صفوی به 

گیرد. وی برای بیان این مقصود،  ای را به کار می اهل بیت پیامبر و نیز مضامین فرهنگ شاهنامه
م از مقام میراث همه عناصر دخیل در ترکیب اندیشه سیاسی ایرانی اسالمی عصر صفوی اع

مانش و نیز میراث شاهنشاهی پیشدادی دو دو $وحیانی و والیی انبیا به خصوص پیامبر اسالم
و کیانی و انقیاد سالطین جهان از ایشان را در قالب مضامین و احکام نجومی و توجه به مفهوم 

  سازد: عالم خاطرنشان میگاه  در قبله و سجده  ایران
  3ـــان        ملک را چـون بهار ازو اورنگنشان شاه جهـــ بزم جّنت

                                                                                                                            
  سراید: یل شاه سلطان حسین صفوی بر پادشاهان هند چنین میتأثیر تبریزی نیز در تفض .١

  ز فخــــــر آستانش مور رنجور        ســـــــلیمانی کند بر آل تیمور
  آزادی از طبـع سلیمش» سلیم«از غالمان قدیمش        » همـــایون«

  گذشتی بر لبـــــــش الّله اکبر»         اکبر«دید  در اورنگش اگـر می
  از شاه جهانی» خــّرم«دید ازو کشــــورستانی         فسردی  یاگر م

  )١٨١(تأثیر تبریزی، 
  است. ١٠٥٢. هر دو مصرع برابر با تاریخ ٢
اورنگ چند معنی «نویسد:  خود، معنای اورنگ  را در این بیت آورده و مینستعلیق خوش  خط به نسخه. وقاری در حاشیه ٣

شود وی در بیت بعد، واژه اورنگ را  به معنی مشهور  آن چنانکه مالحظه می ).ر٤٥دیوان، (وقاری، » دارد یکی آیین و زینت
  تخت به کار برده است.
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  شأن        کش بـــود ابر تاج و باد اورنگ پرور ســــــلیمان شاه دین
  ابر و بادش چو مرغ و ماهی رام        چین و زنگش به بندگی یکرنگ
  در کفش خـــــــاتم سلیمانی        طوق فــــرمان کیقباد و پشنگ

  گاه ســـــیامک و هوشنگ ونی        قبلهبر سرش افــــــــسر فرید
  1ای ترا در مجــــــاری احکام          ترک ایوان پنجمین ســـرهنگ

  در نظام مناظم فــــــــرهنگ      2قاضی مســـــند ششم دستور
  ات همچــــو ُسّده جّدت         مهبط جبـــرئیل دانش و هنگ ُسّده

  گاه ملوک چین و فـرنگ سجده   درگهت همچــــو درگه پدرت       
  ر)۴۵ (همو،

ها و  کند، کامًال با انگاره بنابراین تصویری که وقاری از پادشاه وقت، شاه سلیمان، ترسیم می
باورهای جامعه ایرانی از یک شاه آرمانی دارای تبار نبوی و فره ایزدی که باید از آفرینش و جایگاه 

             تناسب دارد: متفاوت با دیگر خالیق برخوردار باشد،
  دولتش         سیمرغ قاف و کرکس گردون کند شکار 3شـاهنشهی که صولت شنقار

  بخش و فریدون کـــامکار نگین         جمشید کام نشــــان و منوچهر جم دارای کی
  اسکندر زمــــــــانه و نوشیروان عهد         طهمورث جهـــــان و سلیمان روزگار

  ُسّم سمندش چــــو آفتاب        شکل هالل تیغ کجش همچو ذوالفقارنقش نعال 
  ایوان ملک را شده آن شمســــــه منیر        محــراب شرع را شده این طاق استوار
  چــــــون تو گلی ز گلشن آل نبی نزد        دست زمــــــانه بر سر دستار افتخار

  بر لوح قدرت از قلم آفــــــــریدگار  تر ز تو صورت نبسته است         نقشی تمام
  بیت مقدس تو بود قبله جهــــــــان           ای کاینات را به وجــــــود تو افتخار
  4دست مطّهر تو بود مظهــــــر جالل           ای بیش از آفرینش و کم ز آفــریدگار

                                                                                                                            
   ر).٣٠خواند (همو،  می» سپهبد«وقاری همچنین در جای دیگری مریخ را است. مریخ یا بهرام ، کنایه از سیاره »پنجمین سرهنگ« .١
  ). ٨٤٨چنانکه آن را قاضی چرخ یا قاضی فلک خوانند (برهان تبریزی،  .است هرمز یا مشتری، کنایه از سیاره »ششم دستور. «٢
مند شاهی که شاه عباس اول به دربار هند پیشکش نموده و  ای شکوه به عنوان پرنده» شنقار«در اینجا استفاده وقاری از  .٣

  ). ٣١٨کند، شایان نگرش است (جهانگیر،  میزیبایی و شکوه آن را توصیف  ١٠٢٨جهانگیر پادشاه گورکانی ذیل وقایع سال 
است.  رؤیتقابل فلسفی نیز در قالب تعابیر  زمین حکمای ایراناهل علم از جمله  بعضًا در شأن اوصافیچنین ذکر  نمونه. ٤

  !            گوید:  چنانکه فیاض الهیجی در مدح میرداماد می
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 پ)۴۸-ر۴۸(همو، 
ثابه قلب جهان، شاه  باید شخصیتی آرمانی و زمین به م در واقع وجود این باور که در ایران

مورد عنایت خاص پروردگار باشد، از جمله تجلیات بارز اندیشه سیاسی در جامعه عصر صفوی 
صورت میراثی فکری در قالب  شهری است که به در استمرار تاریخی اندیشه سیاسی ایران

د در دوران اسالمی تداوم یافت و به ها از خاستگاه قبل از اسالمی خو  نامه ها و سیاست اندرزنامه
باید در نظر داشت که نام ایران به عنوان مملکتی که شاهان  با این حال،عصر صفوی رسید. 
راندند، نسبت به گذشته از اواسط این دوره در زبان سیاسی و ادبی اهمیت و  صفوی بر آن حکم می

ه بر متون ادبی در متون ). این موضوع عالو۱/۴۹۰برجستگی چشمگیری یافت (جعفریان، 
عباس ثانی در اخبار جلوس شاه  الخاقانی قصصدر شود. چنانکه  نگار نیز به روشنی دیده می تاریخ

  : آمده است ۱۰۵۲به سال 
حکمت بالغه رّبانی و الطاف کامله یزدانی مقتضی آن است که جهت نظم و نسق امور عامه «

آمودش از معانی رذایل متخّلی و ذات  وجود نظافترعایا و رتق و فتق مهام کافه برایا شخصی که 
صفاتش به انواع فضائل متحّلی باشد در هر عصری از اعصار در بالد ایران که در صورت  حمیده

نشین عرش جبروت  به منزله قلب جهان و در معنی نمودی از ریاض روضه جنان است، کرسی
بال بوده از دل و جان به عبادت ملک مّنان  رغالحال و فا باشد، تا همه کس در مهد امن و امان مرّفه

  ).۱/۲۶۷، »قلی ولی«(شاملو » قیام و اقدام نمایند
شهری و انتقال آن به عصر صفوی به خصوص در های فکری و آیینی ایران داوم سنتدر جریان ت

اواخر این دوران که همراه با رونق فرهنگ حدیثی و روایی شیعه بود، بیش از پیش شاهد 
های سیاسی و اجتماعی ایرانیان هستیم و  نییایی برای پیوند مضامین حدیثی شیعه با آه تالش

چنانکه اصل نظام یافتن  گردید؛ عالوه بر موضوع سلطنت، وزارت نیز در همین قالب تعبیر می
گردد  ی شیعی توجیه میواسطه گزینش وزیر دانای عالم و متدین بر پایه رویکرد حدیث مملکت به

به موازات شاهان به عنوان صاحبان  1»مدار عزیزان ایران«و طبقه دیوانساالر موسوم به  )۹۸(ناجی، 

                                                                                                                            
  جزو ذاتی با جــــــوهر تو شد ایجاداگر چه عام عــــرض شد و لیک در معنی        چو        "

  به ذات تو همه اوضاع شـرع و دین محتاج        چو حاجتی که به ســـوی صور بود ز مواد
ل باد   قوام دین به تو شد چون قوام جنس به فصل       همیشه نوع شــــــریعت ز تو محصَّ

  صفاهان به رتبه خیر بالد ز تست کشـــــــــور ایران خالصه عالم         ز تست شهــــر
  )١١١- ١١٠(فیاض الهیجی، 

؛ شاردن، ٧٥١گردید (وحید قزوینی ،  مدار یا قطب ایران به وزیر اعظم یا اعتمادالدوله اطالق می . در این دوره، عنوان ایران١
٣/١٢١١، ٢/٦٨٦.(  
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یت و تسلیم در برابر مشیت او اصلی قدرت و حاکم توسل نزد منشأرتق و فتق امور شیعیان، به 
باید به  منصبان آن نیز که می نهاد دیوانساالری و صاحب ،رو ). ازین۱۶۳(همو،  شوند می خواندهفرا

های وقاری رنگ و لعاب شیعی و ایرانی  تاریخ  مداری قیام نمایند، در ساحت مدایح و ماده امر ایران
)، صدرالممالک و سپس وزیر ۱۰۸۲ دارند. نمونه آن را در قبال میرزا محّمدمهدی صدر (متوّفی

   رد:نگ در فضای جهان اسالم میچنانکه مقام وزارت او را  توان دید؛ میاعظم شاه عباس ثانی 
  پناه مّلت و شرع افتخار آل رسول        خدایگان وزیران خّطه اســـالم

  ر)۵۳(وقاری، دیوان، 
این نکته با توجه به آنکه میرزای مزبور از تبار علمای مهاجر جبل عامل و خاندان یکسره ایرانی 

(حّر کرکی  . او نواده محّققه است، حائز اهمیت فراوان است) بود۳۳۹شده کرکی (نیومن، 
)، دو عالم ۶۳الّله عاملی میسی (افندی اصبهانی،  زاده شیخ لطف) و دختر۱/۱۸۳عاملی، 

ین وقاری که او را در مقام وزارت، اتبار مقیم ایران و مقّرب نزد شاهان صفوی بود. بنابر عرب
 خدایگان وزیران عالم اسالمی خوانده، در عین حال طی معمایی که به نام مهدی تدوین نموده، و

زمین برجسته و  مراد از آن میرزا محّمدمهدی صدر است، منصب صدارت او را در حوزه ایران
  :متجّلی ساخته است

  صدر ایران آنکه در جنب سخای او کم است        ملک جمشـــــید از فضای حلقه انگشتری
  را مشتریاز پی کســــب سعادت زهره صد ره مهروار         در حـــــریم صدر گویی دیده مه 

  پ) ۲۰۸(وقاری، دیوان،  
   سراید: با همین رویکرد می ۱۰۷۱ال تاریخ وزارت وی را  به س و نیز ماده

  1وزیر کّل ایران زیب ملکی صدر دین مهدی        زهی کــــامل زهی دستور ادام الّله اقبالک
  )۱۵۲، گلدسته اندیشهپ، همو، ۱۸۱(همو، 

نگارد  می ۱۰۸۱تا  ۱۰۷۲در سالهای وزارت او را  ،السنین و االعوام وقایعصاحب هرچند 
)، تاریخ منتظم ۷۲۰آرای عباسی (وحید قزوینی،  ). لکن تاریخ جهان۵۲۲، ۵۱۹آبادی،  (خاتون

تاریخ وقاری در  ) با ماده۱/۴۸۴) و فارسنامه ناصری (فسایی، ۲/۹۶۶ناصری (اعتمادالسلطنه، 
  2ند.ا ستانهمدا ۱۰۷۱آغاز وزارت میرزا محّمدمهدی به سال 

                                                                                                                            
  است. ١٠٧١. هر دو مصرع برابر با سال ١
تاریخ نیز در احوال جانشین  عباس ثانی و شاه سلیمان، عالوه بر میرزا مهدی، دو مادهوقاری در میان وزرای اعظم دوران شاه  .٢

(وقاری،  ١٠٨٢، به سال »تاریخ خود زراندود خلف صدق وزیر اعظم شیخ علیخان«وی شیخ علیخان زنگنه دارد. نخست 
  پ).١٩٥- ر١٩٥(همو،  ١٠٨٤پ) و دیگری تاریخ وزارت وی در نوبت ثانیه به سال ١٩٢-ر١٩٢دیوان، 
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از فرات تا آموی   تاریخ مزبور به حدود و ثغور متعارف و سنتی ایران  وقاری در خالل ابیات ماده
او این مقصود را در قالب ذکر  زامهدی وزیر نیز عنایت دارد، اّمابه عنوان حوزه وزارت میر

فیایی آن همسایگان ایران عهد صفوی، یعنی روم که مراد از آن حسب ادبیات سیاسی و جغرا
دارد. گویی از  النهر بیان می روزگار، مملکت عثمانی است، هند و نیز قلمرو ازبکان در ماوراء

مدار، دولت آل عثمان از جهانگشایی رویگردان گشته و جهان چون  اندیشه یک وزیر با تدبیر ایران
  است: چشمان ریز ازبکان بر دولت گورکانی هند، تنگ شده

  عـــــزم جهانگیری        جهان را تنگ بر هندو کند چون دیده ازبک نژاد رایت از کند رومی
  پ)۱۸۱(همو، دیوان، 

و شاه سلیمان از  منصبان روزگار شاه عباس ثانی جمعی دیگر از صاحب گذشته از وزیران،
 آنان های مختلف با تأکید بر تصّدی یا در شمار کسانی هستند که وی به مناسبت ممدوحان وقاری

خان شاملو  قلی تاریخ ساخته است. مرتضی ایشان ماده برایممالک محروسه ایران بر امور 
بیگی روزگار شاه صفی و صاحب رتبه  باشی دیوان و دیوان آقاسی )، ایشیک١٠٧٤(متوّفی
صفی در اردبیل و وزیر آن والیت (نصرآبادی،  عباس ثانی و متوّلی آستان شیخ  باشیگری شاه قورچی

کند (وقاری، دیوان،  از او یاد می» باشی ایران قورچی«وقاری با عنوان  1است. )، از جمله ایشان٣١
  2.ر)١٨٤
   

   نتیجه
وقاری به عنوان یک ادیب و سخنور  عهد صفوی، مانند بسیاری از نخبگان آن روزگار، تحت 
تأثیر شرایط فکری، اجتماعی و سیاسی عصر خود به انعکاس دو مؤّلفه اصلی آن عهد، یعنی 

های شیعی از جمله حّب اهل بیت و بیان تعّلق خاطر به مظاهر فرهنگ و ادب فارسی و   آموزه

                                                                                                                            
  ).١٤٦-١٤٥خان  دارد (فیاض الهیجی،  قلی فیاض الهیجی نیز ابیاتی در مدح مرتضی. ١
پ) و تولد دیگر نواده او ١٨٣(وقاری، دیوان،  ١٠٧٣خان را به تاریخ  قلی ویردی نواده مرتضی تاریخ والدت سبحان وقاری ماده. ٢

خان شاملو گذشته از جایگاه رفیع سیاسی وی  قلی مرتضی پ) سروده است. توجه وقاری به١٨٤-ر١٨٤(همو،  ١٠٧٢او به سال 
نظر ادبی بوده و دارای دیوان  های ممتاز حیات علمی و ادبی او نیز بوده باشد، زیرا وی یک شاعر و صاحب تواند ناظر بر جنبه می

سال   است و آن را به) و ُجنگ نفیس و ارزشمندی بوده که مشحون از دقایق ادبی و مضامین شیعی ٣٢-٣١اشعار (نصرآبادی
المعارف بزرگ  دائرةجنگ مزبور اکنون جزو نفایس خّطی مرکز ). ٦، » قلی مرتضی«گردآوری نموده است (شاملو  ١٠٦٩
  چاپ عکسی شده است.  ١٣٨٢سال   است و به اسالمی
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گرایانه پرداخته است. مدح چهارده معصوم و ائّمه اثنی عشر در دیوان وقاری جلوه  عالیق ایران
شهری نیز در دیوان ایران زمین موسوم به اندیشه خاصی یافته است. عناصر اندیشه سیاسی ایران

  اند. او در قالب مدح شاهان صفوی، وزیران و دیگر کارگزاران  ا فروغ بسیار بیان شدهوقاری ب
  ایشان به ارائه تصویری آرمانی از دو پادشاه وقت صفوی، شاه عباس ثانی و شاه سلیمان، 
  منطبق با الگوهای سلطنت جامعه ایرانی پرداخته است. معرفی وزیران دربار صفوی چون 

مدار و قطب ایران و تجلیل از  خان زنگنه به عنوان وزیران ایران یر و شیخعلیمیرزا محّمدمهدی وز
زمین نسبت به سودای  آن دسته از دانشمندان و سخنواران ایرانی که با عنایت به میراث معنوی ایران

از دیگر نمودهای پرفروغ دیوان وقاری است. و  ،اند اعتنا بوده مهاجرت به انیران از جمله هند بی
زمین و ملک  نجام او با توجه ویژه به گستره جغرافیای ایران از فرات تا آموی به ستایش ایرانسرا

  هند و روم و ازبک دست یازیده است.  ویژه بهعراق عجم و ذکر فضایل آن بر انیران 
  

  منابع
ن، گل، تهرا نامه (همراه با رساله شناخت)، تصحیح منصور صفت اکبر)، اعتراف ارمنی، ابگر (علی -

  ش.۱۳۸۸کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
، تصحیح محّمداسماعیل رضوانی، تهران، تاریخ منتظم ناصریاعتمادالسلطنه، محّمدحسن خان،  -

  ش.۱۳۶۷دنیای کتاب، 
احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه ، تحقیق سیداآلمل تعلیقه املافندی اصبهانی، میرزا عبدالّله،  -
  .۱۴۱۰الّله العظمی مرعشی نجفی،  ی آیةعموم
  ، موزه مّلی ایران.۹۴، نسخه خطی شماره فتوحات شاهیامینی هروی، صدرالدین ابراهیم،   -
کوشش محّمد عباسی، تهران، مؤّسسه مطبوعاتی  به، برهان قاطعبرهان تبریزی، محّمدحسین،  -

  ش.۱۳۴۴فریدون علمی، 
، تحقیق مرزوق علی اهیر علماء االمصار و اعالم فقهاء االقطارمشبستی، ابوحاتم محّمد بن حّبان،  -

  .۱۴۰۸ابراهیم، بیروت، مؤّسسة الکتب الثقافیه، 
پاشا اجاللی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  ، تصحیح امیندیوان تأثیر تبریزیتأثیر تبریزی، محسن،  -
  ق.۱۳۷۳
  .۱۳۷۹ان، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ، تهرصفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاستجعفریان، رسول.  - 
، تصحیح محّمدهاشم، تهران، بنیاد جهانگیرنامه (توزک جهانگیری)جهانگیر، نورالدین محّمد،  -

  ش.۱۳۵۹فرهنگ ایران، 
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احمد حسینی اشکوری، ، تحقیق سیداآلمل  فی علماء جبل عامل املحسن،  حّرعاملی، محّمدبن -
  تا. االندلس، بی بغداد، مکتبة

کیفیت بازنمایی اندیشه ایرانشهری در سّنت «پناه،  زاده، محمدعلی و امیر رضائی سینیح -
نامه ایران بعد از اسالم،  ، دوفصلنامه تاریخ»نگاری عصر صفوی (مبانی تکوین دگرباره امر سیاسی) تاریخ
  ش.١٣٩٥، دانشگاه تبریز، ٧٩- ٥١]، ص١٣، ش٧[س

، تصحیح محّمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی ن و االعوامالسنی وقایععبدالحسین، آبادی، سید خاتون - 
  ش.۱۳۵۲اسالمیه، 

، تصحیح عبداالمیر االعسم، بیروت، دارالمناهل، العلوم مفاتیحاحمد،  وعبدالّله محمدبنخوارزمی، اب - 
۱۴۲۸.  
های تاریخی،  ، بررسی»نامه: میرزا محمدرحیمای، وزیر ایروان شوکت«پژوه، محمدتقی،  دانش  -

  ش. ۱۳۵۷، فروردین و اردیبهشت ۲۸۶- ۲۴۵]، ۷۵ش[
  ش.۱۳۶۳، به کوشش منصور ثروت، تهران، امیرکبیر، اللغات غیاثالدین محّمد،  رامپوری، غیاث -
  ، کتابخانه مّلی ملک.۴۰۹۷، نسخه خطی شماره دیوان رمزی کاشانیرمزی کاشانی، محّمدهادی،  -
حیح سعید شفیعیون، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز ، تصکلّیات زاللی خوانساریزاللی خوانساری،  -

  ش.۱۳۸۴اسناد مجلس شورای اسالمی، 
  ش.۱۳۷۲، ترجمه اقبال یغمایی، تهران، انتشارات توس، سفرنامه شاردنشاردن، ژان،  -
نگاری ایرج افشار و احمد  ، با مقدمه و فهرستقلی شاملو ُجنگ مرتضی،  قلی شاملو، مرتضی -

  ش.۱۳۸۲ المعارف بزرگ اسالمی، دائرةکز منزوی، تهران، مر
، تصحیح سّیدحسن سادات ناصری، تهران، سازمان چاپ و الخاقانی قصصقلی،  شاملو، ولی -

  ش.۱۳۷۴: ۲، ج۱۳۷۱: ۱ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ج
، اثآینه میر، »معّرفی دیوان وقاری طبسی یزدی«شفیعیون، سعید و محّمدرضا ابوئی مهریزی،  -
  ش.۱۳۸۵، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۳۴۶-۳۴۲]، ۳۲، پیاپی:۱، ش ۴[س

اصغر بلگرامی،  علی، تصحیح سیدالسالطین حدیقةاحمد،   الدین نظامیرزاصاعدی شیرازی، م -
  م.۱۹۶۱حیدرآباد دکن، اداره ادبیات اردو، 

مؤسسه خدمات  تهران، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی،گل، منصور،  صفت -
  ش.۱۳۸۱فرهنگی رسا، 

  ش. ۱۳۳۸، تهران، انتشارات کتابفروشی ادبیه، »م. تمدن«، تصحیح دیوان طرزی افشارطرزی افشار،  - 
محمد صاحبی، تهران، کتابخانه، موزه و ، تصحیح سیدرسائل طغرای مشهدیطغرای مشهدی،  -

  ش.۱۳۹۷مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
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، تصحیح رسول جعفریان، تهران، قواعدالسالطینحمد عبدالحسیب، معلوی عاملی، سید -
  ش.۱۳۸۴کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

  ش.۱۳۷۵، تصحیح احمد گلچین معانی، تهران، اقبال، تذکره میخانهفخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی،  - 
  ش.۱۳۷۸ار فسایی، تهران، امیرکبیر، ، تصحیح منصور رستگفارسنامه ناصریفسایی، حاج میرزاحسن،  - 
، تصحیح امیربانوی کریمی، تهران، دانشگاه دیوان فیاض الهیجیعبدالرزاق، فّیاض الهیجی، مّال  -
  ش.۱۳۸۰تهران 
، تصحیح مریم میراحمدی، تهران، مؤّسسه مطالعات و تحقیقات فوایدالصفویهقزوینی، ابوالحسن،  -

  ش.۱۳۶۷فرهنگی، 
زایی، قم، بوستان کتاب قم،  ، تصحیح نجف لکاالنوار عباسی روضةدباقر، محقق سبزواری، محم -
 ش.۱۳۸۱
وقاری طبسی یزدی، معّرفی نسخ خطی «مدبری، محمود، محّمدصادق بصیری و علیرضا فرجامی،  -

-۱۶۳]، ۳۴، پیاپی:۴، ش ۹شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، [س ، سبک»دیوان اشعار و سبک او
  ش.۱۳۹۵، ۱۸۳

  ش.۱۳۸۵، تصحیح ایرج افشار، تهران، اساطیر، جامع مفیدیستوفی بافقی، محّمدمفید، م -
. به کوشش بهروز گودرزی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود التواریخ زبدةمستوفی، محّمدحسن،  -

  ش.۱۳۷۵افشار، 
)، مّالکمالالتواریخ و تاریخ  دو رساله از تاریخ صفویان، خالصة(تاریخ مّالکمال مّالکمال،  -

  ش.۱۳۳۴نا،  تصحیح ابراهیم دهگان، اراک، بی
  .۱۳۰۳، لکهنو، مطبع جعفری، الّسماء نجوممحّمدعلی، مولوی میرزا -
، تصحیح حسین مسرت، تهران، مرکز رباعیات مؤمن یزدیحسین بن باقی،  مؤمن یزدی، مؤمن -

  ش.۱۳۹۴پژوهشی میراث مکتوب، 
مندرج در دفتر تاریخ، مجموعه (دستورالملوک الممال،  وفیمیرزا رفیعا، محّمدرفیع انصاری مست -

)، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۶۲۱- ۴۷۵ ،اسناد و مدارک تاریخی
  ش.۱۳۸۰
، تصحیح رسول جعفریان و فرشته کوشکی، تهران، رساله در پادشاهی صفویناجی، محمدیوسف،  -

  ش.۱۳۸۷سناد مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و مرکز ا
  ش.۱۳۷۸، تصحیح احمد مدّقق یزدی، یزد، دانشگاه یزد، تذکره نصرآبادینصرآبادی، محّمدطاهر،  - 
، نامه آمیختگی مسئله کالمی والیت با تعمیه ُجّملی در رساله تجلّیات عباسیهنصیری، محمدرضا،  -

  ش.۱۳۸۵، پاییز ۶۶-۳۱]، ۲۳، پیاپی: ۳، ش۶انجمن [فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، س
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، تهران، بنیاد فرهنگ ۱۱۰۵تا  ۱۰۳۸اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال نوایی، عبدالحسین،  -
  ش.۱۳۶۰ایران 
، تصحیح احسان اشراقی و مهرزاد پرهیزکاری، تهران، جّنات عدننویدی شیرازی، عبدی بیگ،  -  

  ش.۱۳۹۵سخن 
). ترجمه عیسی عبدی، تهران، بنگاه نوزایی امپراتوری ایران( صفویایران نیومن، اندرو. جی،  -

  .۱۳۹۳ترجمه و نشر کتاب پارسه، 
، تصحیح حسن مخابر، تهران، نشر کلیات دیوان وحشی بافقیالدین محمد،  وحشی بافقی، کمال -

  ش.۱۳۷۴نامک، 
میرمحّمدصادق،  ، تصحیح سید سعیدآرای عباسی تاریخ جهانوحید قزوینی، میرزا محّمدطاهر،  -

  ش.۱۳۸۳تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
 ، کتابخانه مّلی ملک. ۵۲۲۳، نسخه خّطی به شماره دیوان وقاری .وقاری طبسی یزدی، موالنا محّمدامی - 
الّله  ، کتابخانه آیة۱۳۱۷۵، نسخه خّطی به شماره دیوان وقاریـــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -

  مرعشی نجفی. 
، تصحیح محّمدرضا ابوئی مهریزی، یزد، انتشارات گلدسته اندیشهـــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -

  ش.۱۳۸۴اندیشمندان یزد، 
، با تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میالدیووستنفلد، فردیناند؛ ماهلر، ادوارد،  -

   .ش١٣٦٠تهران، شرکت افست (سهامی عام)، الدین قریشی،  مقدمه و تجدیدنظر حکیم
 
 



 بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری در دیوان اشعار وقاری

  

24  

  ، 4ماره سال اول، ش
  1398زمستان 

 
 
 
 


