
 

 

 

 

 

 

 نفوذ زبان و ادبیات فارسی در ترکیه

  *دورة آل عثمان
 

 حسین نخجوانی حاج

 

حامدی اصفهانی و اسیری نیز از سخنورانی هستند که به مملکت عثماانی 

اناد سارافی کردهمسافرت نموده و باه زبااش رایرفا فارسای ساخنرانی و مدف ه

و قرفب بیست ساا  حامدی در قرش نهم هجری از افراش به مملکت عثمانی رفته 

 886ا  855در ترکیه به سیر و سیاحت مشغو  و در زماش سلطاش م ماد فاات  

خود را به دربار آش پادراه رسانیده در جرگة رعرای درجة او  دربار م سوب و 

رمار در مدح آش پادراه و وزرا و رااهزادگاش معیا رده ارعار آبدار و قصافد بی

لیات دفواش خطی و من صر بفارد آش رااعر به زباش ررفا فارسی سروده است ک

پرداز افرانی کاه تااکنوش در پاردف خفاا مساتور باود در جشاا اصفهانی و سخا

های بسایاری کاه در آش هاا و رساا هضما کتاب (1)پانصدمیا سا  فت  استانبو 
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زماااش از فاارر رااعرا و دانشاامنداش عثمااانی و افراناای دربااارف آش فاات  ع اایم 

ای از آش کتااب از شار راده نساخهتترکیاه گاراور و من اناد درسرائی کردهسخا

دسات افنجاناب رسایده و افنا  دافای اخوی حاج م مد نخجوانی مرحوم بهه

ن ار قاارئیا م تارم  ررح حا  آش راعر گمنام و پیاداف  نساخة دفاواش او باه

 رسد.می
 

 شرح پیدایش نسخه دیوان حامدی اصفهانی
 

با نام سلطاش م مد فاات ی که بهفرد کلیات دفواش حامده نسخة من صر ب

سرای بوده پا  از ننادی   و تقدفم رده در ترکیه در کتابخانهسلطاش مراد مورّ

ا شرفف م مدسعید افنادی رسایده وی نیاز توساع جمعیات ا  رمدست ریخبه

ماروز ا اار کارده باود و ات اد ترقی ترکیه به کتابخانة انجما تارفخ عثماانی اتّ

 ةسخن .ارا در کتابخانة انجما تارفخ م فوظ و مضبوط استنسخة نامبرده در آنک

های آش خع و زفبا نورته راده و باا مرکاب قرماز سار وحهنامبرده بسیار خوش

اهلل و حساا تارفخ ت رفر نسخه ننیا نورته راده )بعاوش .مسطور و مزفّا است

 ة( کلیا884 برکاتاه و خیراتاه  سانه ةعما مبارک توفیقه فی اواسع رهر رمضاش

دفواش عبارت از قضافد و مثنوفات و غز یاات و رباعیاات و مقطعاات اسات کاه 

است  اغلب آنها در مدح سلطاش م مد فات  وراهزادگاش و امرا و وزراء آش دو ت

ه و در که به زباش ریرفا فارسی گفته رده در قصافد ن یره به ظهیر و سلماش گفت

هزار دفواش در حادود هشات کلیه .آخر دفواش مقداری ارعار ترکی نیز گفته است

درگاه خداوناد بیت است او  دفواش را ننیا رروع کرده اظهار تضرّع و زاری باه

 متعا  نموده و ننیا گفته است:
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 راهی کو سمیع است و علیما تجا کردم به      

 یم جا رّتا نگه دارد مرا از ررَ ریطاش      

 نوش گشادم دفتر اعما  خود را همچو گل    

 اهلل ا رحما ا رحیم مطلع آش بود بسم    

 بعد از نند بیت ننیا گفته:

 دام بر درگهت موی سفیروی زرد آورده

 رحم کا بر حا  زار ما بقراش کرفم     

 رضای حضرتتهرنه صادر گشت از ما بی    

 زاش پشیمانم کنوش استغفراهلل ا ع یم    

روده سالطاش بعد از نند بیت که در نعت حضرت رساو  اکارم ) ( سا

 م مد فات  را مدح کرده و ننیا گفته است:

 ره درفا د  فرخنده فلعت    

 سکندر هیبت و جمشید سیرت    

 نسب سلطاش م مدعا ی  هر    

 دکه بادا عمر و اقبا   مؤبّ    

 ملّترا رد خسروا راهی مس    

 مبارک باد فت  جمله عا م    

 ننیا تارفخ کو گنجیست پنهاش    

 هجرت هشتصد و هشتاد ف  داش ز    

نوری کرده بود و ی حامدی قسام فااد یحامدی تکلیف مِه وقتی سلطاش ب

 خورد:کرده که در پیری نمی



 232  51گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 نوری اکنوشرهنشه گفت می می    

 بگفتم نه ب ق سورف نوش    

 خورد میگه میافندی گفت گه    

 بگفتم ما که دفده است افا کجا کی    

 ندی زاش  طاففبه سلطاش و اف    

 نیارستم سخا گفتا مخا ف    

 خورم سوگند بسیارو یکا می    

 که در ریخی نکردم هرگز افا کار    

 حقّ آش خدائیه رهنشاها ب    

 که جاش را داده با جسم آرنافی    

 حقّ پاکی ذات و صفات ه ب    

 که هست و بود خواهد بود ذات     

 ی نخوردمکه در افام ریخی مِ    

 نه کاری برخالر ررع کردم    

 ک  رنجیده از مانه هرگز هیچ    

 نه هرگز ک  خیانت دفده از ما    

د بیت به قصیدف سلماش ساوجی گفته است که نن ایهبه امر راه عا م ن یر

 رود:از آش نورته می

 ای هال  عید از مهر رخت تاباش رده    

 گاه جاش ردهفاق ابروفت د م را قبله    
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 سوزد د مدر خیا  ابروت پیوسته می    

 ها سوزاش ردههمچو قندفلی که در م راب    

 نوش کنم ذکر  ب و دنداش تو تسبی  ما     

 مرجاش رده ؤ ؤدانه ار  همچوش  دانه    

 در سر ز ف نو زنجیر تو قندفل د م    

 نوش ستاره هر ربی تا صب دم تاباش رده    

 مه ت دفدنرفاش ز ف عنبگخم نو تا    

 در هوای سنبلت نوش گوی سرگرداش رده    

 ما نه تنها تشنة حیرانت ای خوررید رو    

 روفت همچو ما حیراش رده هرکه دفده ماه    

 بر منار سرو بلبل نوش مؤذّش رام عید    

 جوفاش رده  در خیا  ابروی تو ماه نو    

 ماه نو را بیا که گوئی نعل اسب راه ماست    

 کز عزفزی گوروار کوکب کیواش رده    

 خسرو آفاق راه مل  دفا سلطاش روم    

 آنکه عد  او فزوش از عد  نوریرواش رده    

ها در فتوحات سلطاش گفته کاه بارای نموناه نناد بیات تارفخبعضی ماده

 ا ننیا گفته:ررود تارفخ فت  عالئیّه نورته می

 فت  رد ره را (2)نوش عالئیّه    

 په خرّم و رعیت رادرد س    
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 آسانیفت  حصی ننیا به

 ک  ندارد فاددر جهاش هیچ    

 حامدی هم نورت تارفخ     

 ه باقی باد(ا)عمر و اقبا  ر    

    871    

 لی را ننیا گفته:تارفخ فت  مد 

 فت  رد ره را اگرنه (3)لیمد     

 حصار او زبرج نرخ اعالست    

 تارفخ غنی رد  شکر اسالم و    

 ست)بجهد و همّت م مود پارا(    

(867) 

 رکا و هزفمت اوزوش حسا آق قوفونلو:تارفخ فت  راه سپه 

 ا  کرد د  ما س ر ز پیر خردؤس    

 لع ز اسرار استکه د ت مطّ که ای کسی    

 زنند بهمازفا دو فود معالّ که می    

 فار است ز خدا نصرت و ظفر کدام را    

 وی که تارفخ فت  خواهم گفتما بگه ب    

 نکار( است(4)جواب داد که تارفخ فت  )خوا    

   (878) 

سالطاش تای یف کارده فکای موساوم باه  رامه حامدی دو کتاب دفگر نیز ب

 را ننیا گفته است:بیطار است که تارفخ تی یف آشمفردات ابا
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 اال ای جامع علم ا هی    

 زهی دست و د ت ب رفا انوار    

  ت مجموعة علم است مجملد    

 مفصل عا می از وی نمودار    

 نورته کاتب افالک نامت    

 کاررآب سیم بر نه جلد زه ب    

 عزفزم ساختی در ف  ارارت    

 رفا دادی بدفا قانوش به بیمار    

 دهاش حامدی نوش فوفی نرخ    

 رکربار رکر نعمتت باداه ب    

 امر حضرت راهه در استنبو  ب    

 نورتم مفردات ابا بیطار    

 درد د  ما خواست تارفخ از سر    

 )مزفد دو ت سلطاش زجبار(    

(864) 

 را ننیا گفته:دفگری کتاب )دالفل االعجاز( است که تارفخ تی یف آش

 نورت حامدی راعر اندر استنبو   

 امر راه کتاب دالفل االعجازه ب    

 خواستنورت رب و روز از خدا مینوش می    

 مزفد دو ت سلطاش ز بعد پنج نماز    
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 سلخ جمادی االو ه تمام کرد ب    

 نوار هبه فما همّت افا پادراه بند    

 تارفخ ه حق راه را ب ختم نسخه زه ب    

 کسب و کما  عمر دراز(ه علم و به )بود ب    

(863) 
 

 شرح حال حامدی اصفهانی که از دیوان خود او استخراج شده
 

ن ر نرسااید حاماادی ها نااام و نشااانی از حاماادی اصاافهانی بااهذکرهدر تاا

اند  یکا ازفا حامادی اصافهانی رورتری حامدی قزوفنی حامدی قمی را نورته

مورد ب ث ما ذکاری نشاده همچنایا از تاارفخ تو اد و وفاات وی نیاز افاالع 

ص ی ی دردست نیست قدرمسلم افا است که در اوافال قارش نهام هجاری در 

نام هجری قمری که دفواش خاود را خاتم و باه 884و د رده و تا سا  اصفهاش مت

ود خاسلطاش م مد فات  توری  و تقدفم نموده در قید حیات بوده است در تو ّد 

 در اصفهاش و رروع به ت صیالت ابتدافی در آنجا ننیا گفته است:

 ظهور ما به رهر اصفهاش بود    

 که او ف  نیمة مل  جهاش بود    

 خواست تا بارم مؤدّبر میپد    

 مکتب ه مرا بنشاند ف  نندی ب    

 بویمیاش ماهروفاش سما    

 ساز و سخنگویردم تا که سخا    
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 در آنجا سعی کردم تا زهرباب

 گرفتم فاد علم و فضل و آداب    

ه مدت ت صیالت خود و افنکه نه رقم از علوم استفاده کرده ارااره نکارد

دوستی وی بیشتر بود و ممدوحی الفق ارعار خاود در و ادب یکا ذوق راعری 

 فتاده و ننیا گفته است:خیا  مسافرت ارو بیاصفهاش نیافته ازفا

 نو فبع ما سخا را مشتری رد    

 نصیب بنده فا راعری رد    

 و ی در جملة مل  صفاهاش    

 روز ممدوحی سخنداش  بود آش    

 گفت هر ساعت سفر کاد م می    

 بدر کا  وزفا رهر پر آفت سر    

 تعا ی هست واسعکه مل  حق    

 ای مصری است جامعدر او هر گوره    

 در افا عا م برو فاری فلب کا    

 گهرداری خرفداری فلب کا    

ش وقوع پیوسته که اهاا ی آدر آش افام ظاهراً انقالبی فا جنگی در اصفهاش به

 خصو  ننیا گفته:جرت کرده در افاساماش متفرق رده و حامدی نیز مها

 بود پنهاش مرا میل سفر می    

 بندم مهر اخواش پای و ی بُد    

 بودم که آخردر افا اندفشه می    

 فل  خاصیّت خود کرد ظاهر    
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 پرفشاش کرد جمع دوستاش را    

 بهم بر زد دفار اصفهاش را    

 مرا زانجا بروش انداخت ناکام    

 م کرد سرگرداش در افامنو خوفش    

 باالخره اقدام به مهاجرت از اصفهاش نموده و مشاغو  سایر و سایاحت در

سا  در سیاحت بوده به کجاها رفتاه روراا نیسات اقطار عا م رده و قرفب سی

و ی در آخر به مملکت عثمانی رتافته و بیست ساا  تماام در آش ملا  مشاغو  

ت نموده در افا خصو  ننایا سیاحت رده تمام رهرهای آش مملکت را سیاح

 گفته:
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 سفر کردم نوش دُر از قعر درفا    

 نهادم رخ نو خور در کوه و ص را    

 رفتم رتاباشنو پی  نرخ می    

 گاهی در بیاباش  ،گهی در ب ر    

 بگشتم مدتی در کوه و هاموش    

 بدفدم اکثری از ربع مسکوش    

 گهی در کوه بودم نو پلنگاش    

 ی در ب ر بودم نوش نهنگاشگه    

 هر رهری که بودم قرب سا یه ب    

 دم در خدمت صاحب کما یبُ    

 هر ملکی که کردم عزم خود جزمه ب    

 گهی در بزم بودم گاه در رزم    

 به امر حق پ  از سی سا  سیراش    

 روم افتادم از تقدفر فزداش ه ب    

هرها و عماارات ترکیاه را در افا سیاحت و مسافرت به ترکیه رسایده را

 تعرفف و توصیف نموده و ننیا گفته است.

 نه دفدم کشوری معمور و واسع    

 که بودش هر دمی نوش مصر جامع    

 هر رهری که رفتم بهر سیراشه ب    

 ردم در فو  آش معموره حیراش    
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 تمام رهرها نوش خلد معمور

 عد  راه خلق رهر مسرور ز    

 ش میوای غرفباشعمارتها    

 فکی جای غرفباش نو جنَت هر    

 بگفتم کیست راه افا والفت    

 که بادش فارجاش راه والفت    

 رهنشاه جهاندار بگفتند آش    

 که نام  در رهنشاهی است خونکار    

 خداوند سالفیا زمانه    

 کزو رد تازه آفیا رهانه    

 رهنشاه جهاش سلطاش عاد     

 زماش خاقاش باذ نکوخواه     

 هر آنچه در جمیع عمر حاتم     

 دمببخشیده است او بخشد به ف     

 در افا عا م کنوش پیدا و پنهاش    

 نبارد مثل او راهی سخنداش    

درگاه راه جهاندار حضرت خوانکاار و مقارب رادش در آش  در رسیدش به

 درگاه ننیا گفته است:

 روانی عزم آش درگاه کردم    

 دعای راه عا یجاه کردم    
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 اهلل عوش  طفه ا قصه بمع

 راه  بدفدم آفتاب روی آش    

 نو راه از  طف خود در ما ن ر کرد    

 دم آش ن ر در ما اثر کردهماش    

 ن ر فرمود و ت سیا کرد و بنواخت    

 مرا از جمع نزدفکاش خود ساخت    

 عزفزم کرد و در بر کرد خلعت    

 ما مقرَر کرد نعمت برای    

 قرفب بیست سا م م ترم ساخت    

 پا غرق نعم ساختمرا سر تا به    

 خداوند زر و دفنار گشتم    

 به نزد خلق با مقدار گشتم    

 راه مل  فر به ما پیوسته آش    

 ای زربخشید بدر بدرههمی    

 های باد رفتارمدامم اسب    

 های زرکاربخشید و خلعتهمی    

 جودش روزگاری عی  کردم ز    

 رادی رخ او باده خوردم به    

 د  ما هرنه از سلطاش فلب کرد    

 به ما بخشید و نیا در رخ نیاورد    

به حامدی فرستاده بود که مورد پسند حامدی نشده روزی سلطاش دو غالم 
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زراعات باراد و بقیّاه عمار و از سلطاش جفت گاوی و زمینی خواسته تا مشغو  

فا قضیه د خوش نگشته ا آخر رساند سلطاش ازنشینی بهخود را با زراعت و گوره

و حامدی را از ن ر انداخته بود تا افنکه مجاورت و تو یات مازار سالطاش راهید 

وی م وّ  رده حامدی نیز به افا قضیه خورد  نبود رخصای ه غازی خونکار ب

کند جز افاعت امار سالطاش کااری رافساته مر میوی گفت که هرنه سلطاش ابه

 نیست و حامدی نیز افا پند را پذفرفت و بدانجا رفت.

 رود:در پافاش مطلب نکتة  طیفی گفته است که در زفر نقل می

 نانارهردم دور از در سلطاش ب    

 برفتم بر مزار غازی خونکار    

 نو آنجا رفتم و کردم زفارت    

 ع آش عمارتخورم افتاد وض    

 در آنجا بود حمّام خدائی    

 گرداند آب  آسیائیکه می    

 که از بهر فقیراش کرده افّام    

 مر او را گرم همچوش آب حمام    

 نناش رمزبدانستم نو دفدم آش    

 جهاش رمزکند راهکه با ما می    

 غافتکه عمر ای حامدی آمد به    

 برآور غسل در آب انابت    

مهاری سالطاش دی در آش آب است مام و غسل کارده و تیساف از بیحام

 گوفد:نموده افا ارعار را از زباش سلطاش بر خود خطاب کرده ننیا می
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 ام زرّ و قمارتنو عمری داده    

 دود و زحمت ناش و آرتدهم بی    

 دود و گلخانو حمامت دهم بی    

 جور روغانراغت پر کنم بی    

 دی انصار تو کوبگفتم حام    

 راه بندگی آش الر تو کوه ب    

 جود راه فربه نو تو گشتی ز    

 نه حاجت جفت گاو و زحمت ده    

 توبه میل کردم با د  رف ه ب    

 پشیماش گشتم از گستاخی خوف     

 ب انابت غسل کردمآدر آش     

 که استغفار بُد درماش دردم     

 دهدر آش حا  از د  و جانم رسی    

 نامه گفتم افا قصیدهرفاعت    

ای به مطلع زفر گفته که بسیار مفصل اسات و در آش از امهنقصیدف رفاعت

 شیمانی نموده و معذرت خواسته است:پهای خود اظهار کرده

 سهم خنجرت بر نرخ  رزاش آفتاب ای ز    

 نو رکاب خنگ اقبا  تو را بوسیده ماه    

 

عنواش نموناه م   افا ارعار را گفته که به در رکافت زر و نقره از سنگ

 رود:ارعار او نقل می
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 زر و نقره بر صاحب عیاری    

 رکافت از م   کردند باری    

 پوش است و غمَازکه دروفشی سیه    

 کند افشای هر رازکه دائم می    

 دانم ره و رسم مدارانمی    

 کند عیب عزفزاش آرکارا    

 آش مرد دانا رواش صاحب عیار    

 دم م   رابه نزد خوف  خواند آش    

 بدو گفتا که ای دروف  باهوش    

 پوشنشینی و سیهنه تو گوره    

 نمافینرا عیب عزفزاش می    

 نیافیرنگ حق نرا بر میه ب    

 ستا صفات حق نه ستارا عیوب    

 اگر ستار باری سخت خوبست    

 نرا نوش ناکساش غمّازی آخر    

 نشینی باش ساتر اگر گوره    

 م   گفتا جواب  کای خردمند    

 نبودم بنده هم غافل ازفا پند    

 عاری ندارم فاپورم وزسیه    

 نی  و بدبک  کاری ندارم ز    
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 مدامم حق نمائی کام بارد 

 افنم نام بارد م   از بهر    

 هرآنکو خوف  را ما ید بر ما    

 ا دفد روراتمام احوا  خود ر    

 اگر ف  رنگ بارد خا  و خا  است    

 دورنگ آفد سزاوار خال  است    

 آزمافندعزفزاش خوف  را می    

 بسافندکه بر ما خوفشتا را می    

 ندارم ما در افا حا ت گناهی    

 خواهیبغیر از راستی و نی     

 

 )اسیری(
راه فهماسب او  باه نی است که از افراش در زماش ااسیری نیز از سخنور  

دهمایا  974 - 926مملکت عثمانی رفته خود را به دربار سلطاش سلیماش قانونی 

سارافاش آش سالطاش باوده اسات سلطاش عثمانی رسانیده در ردفف رعرا و مدف ه

هزار بیت در تارفخ زندگانی حضارت  فرز راهنامه در حدود دوازدهای بهمن ومه

 ش حضرت با کفّار گفته و ناام آش را )صافاترسو  اکرم صلعم و ررح غزوات آ

بارد کتاب خود را ا نبی( نهاده است که به حساب ابجد تارفخ اتمام کتاب نیز می

حضور وی تقدفم نموده است نسخة آش بسیار کام و نام آش سلطاش توری  و بهبه

نادرا وجود است ف  نسخة خطی از آش کتاب در تصرر نگارنده اسات کاه باه 

ی جامی خطااط مشاهور در اساتانبو  نوراته راده و رقام آش ننایا خع میرعل
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ا مل  ا وهاب علی فدا عبدا فقیر میرعلی ا جامی ا کتاب بعوشمسطور است )تمت

ها غفراهلل  ه فی تارفخ سنه اثنی وسبعیا و تسعمائه به بلدف قسطنطنیه(. در تاذکره

ا افا اسیری که ماورد کدام باند  یکا هیچنند نفر راعر متخلص به اسیری نورته

کند فقع زماش اسیری تربتی با افاا اسایری ب ث ما در افا مقا ه است تطبیق نمی

زفساته. از تاارفخ تو اد و فهماساب او  میمطابقت دارد که او نیز در زمااش راه

دست نیامد و افنکاه در ناه تاارفخی باه اساتانبو  وفات وی افالع ص ی ی به

مسلم افا است که در  ت دارته رورا نیست قدررسیده و نه مدت در آنجا اقام

خاش در استانبو  بوده و من وماة زماش سلطاش سلیماش قانونی تا زماش سلطاش سلیم

خود را به سلطاش سلیماش تقدفم نموده است از استانبو  خیا  مسافرت باه حاج 

م ا  رااهللدارته و از سلطاش تقاضای انعام و خرج راه نموده کاه باه زفاارت بیات

برود معلوم نیست به مقصود خود نافل رده فا نه. اسیری من ومة خاود را ننایا 

 کند:آغاز می

 نام خدافی که بخشنده اوستبه    

 برازندف کام هر بنده اوست    

 خدای زمیا و خدای زماش    

 داشخداوند روزی ده غیب    

 دفا بر حق ره کافناتپی    

 ازو گشته مبعوث با معجزات    

 

بعد از نند صف ه در توحید بارفتعا ی در مدح حضرت رسو  اکرم صلعم 

 ننیا گوفد:
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 م مد فصی  مالف  ادب    

 سپهر کرم آفتاب عرب    

 وصف  گروه مل  با صفیره ب    

 رسوالً بشیراً سراجاً منیر    

 کنم جاش فدا بر سر کوی تو    

 که آنجا بود پرتو روی تو    

 ف  ف  خبرتو انبیا داده  ز    

 که تو ختم باری و خیرا بشر    

 ترا نق  ختم رسل در نگیا    

 به مهر نبوت د یلت متیا    

 خواشعلم تو تسبی ه مالف  ب    

 ترا ما عرفناک ورد زباش    

 نو بر سط  گردوش نهادی قدم    

 رفاعت نمودی گروه امم    

 رناسای ابواب راز آمدی    

 باز آمدیف     ه رفتی و ه ب    

 

در تیسف بر عمر خود که به غفلت گذرانیده و سبب ن م کتااب و فقار و 

 پیری خود را ننیا گفته:

 غفلت گذرتدرفغا که عمرم به    

 نه حاصل که افام فرصت گذرت    
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 وقتی که بافست کاره نکردم ب    

 کنوش رفت از دستم آش کار و بار ...    

 مرا رفت از دست هر نیز بود    

 عمر و برادر ز اموا  و سود ز    

 ما رفت نوش نوبهار جوانی ز    

 نو ابرم کنوش دفده رد ارکبار ...    

 دهر آرکاره ام را ببکا میوه    

 که از بهر او رد سخا راخسار    

 وزاش میوه کا خلق را ارجمند    

 که نام اسیری به نیکی برند    

 نگوفم حدفثی که حیراش روم    

 فردوسی از وی پشیماش روم نو    

رانی بعد از نند صف ه در مدح سلطاش سلیماش قانونی پادراه اسالم سخا

را بر سافر سالفیا ترجی  داده و افتخار بر رااعراش پیشایا کارده کرده و سلطاش

 ننیا گوفد:

 بیا خامه بنمای فرز ادب    

 که پی  آمدت داستاش عجب    

 شراه آوره ازفا راست کاری ب    

 مدح سلیماش پناه آورشه ب    

 گاهخداوند تخت و خداوند    

 پدر بر پدر خسرو و پادراه    
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 که سلطاش سلیماش ثانی بود    

 که بر مل  اسالم بانی بود    

 مل  جهاشدر افام عد   به    

 نکرده کسی فاد نوریرواش    

 نشد هیچک  از قیاصر ننیا    

 فاکه او منتشر سازد آفیا د    

سرافی کرده ننایا بعد از مدح سلطاش در مدح وزفر اع م علی پارا سخا

 گوفد:

 بعد دعای ره کامیاب ز    

 وراببود فرض بر زمرف ریخ     

 دعای وزفری که با خلق وجود    

 نیامد نو وی گوهری در وجود    

 علی نام و عا ی وزفر بزرگ    

 بدو نامزد کارهای سترک    

 صفدر هر صف استروز دغا ه ب    

 سلیماش اگر او رد افا آصف است    

 

ای از تاارفخ بعداّ اراره به تارفخ زندگانی حضرت رسو  اکرم نموده رامّه

کند به غزوات آش حضرت با آباء و اجداد آش حضرت را بیاش نموده بعد رروع می

 سرائی کرده که بسیار مفصل است نند بیات نوراتهفرز راهنامه سخاکفّار و به

 رود:می
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 با زبیر ةبود نقل از عرو    

 رخیه که قو   ص ی  است ذکرش ب    

 ازو خلق کردند ف  ره سؤا     

 که ای پیر آگاه از ماه و سا     

 کدامیا بسی رنعت و قب  دارت

 که از وی زفاده نشافد نگارت    

 بگفتا که روزی قرف  دنی    

 دنیا غنیه معنی گدا و ببه    

 ر حجره کعبه گشتند جمعنو د    

 د  آت  کیا نو رمعه فروزاش ب    

 گذرتسخا از نبی در میاش می    

 گذرتبسی نکته بر هر زباش می    

بعداّ در ختم کتاب اراره به دفاواش و خمساة خاود کارده اراعار خاود را 

عاام ردفف ارعار جامی دانسته و مسافرت حج را اظهار و از سلطاش تقاضای انهم

 دهد:افاش میکند و کتاب خود را پمسافرت میو خرج 

 سپهر سخا جامی آش آفتاب    

 که مل  سخا راست ما   رقاب    

 کتابی فرستاد با صد امید    

 سلطاش تخت سخا بافزفده ب    

 مل  خراساش پی کام اوه ب    

 هزار اررفی کرده انعام او    
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 منم در زماش تو ای م ترم    

 فتاب عجمبه رورند ی آ    

 نهم آفتابخود زاش  قب میه ب    

 که از خاک افا در ردم کامیاب    

 فت رعر در ریش ماآبود     

 که مشهور دهر است دفواش ما    

 ام نکتة خامی استنه در خمسه    

 مرا پنجه در پنجة جامی است    

 کنوش آمدم سوی سلطاش روم    

 که پر سازم از ن م افا مرز و بوم    

 فما سالفیا ذواالقتدار ز    

 بود ن م ما رهره در هر دفار    

 که درَ سخا برکشیدم ع یم    

 سلطاش سلیماش و سلطاش سلیمه ب    

 ت خدا و رسو بَّب  رد م  ز    

 تخلص فتادش قبو  (5)م بّی    

 تو آش راهی ای مل  دفا را ن ام    

 که هرگز نیا ودی از خمر جام    

 از حوض کوثر خوری فقیا باده    

 به بزم رفیع پیمبر خوری    
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 ترا پافه باری از آش برتر است

 که ظاهر زرافشا نیت نوش خور است    

 پی و ی نوش ره کعبه دارم به    

 در آش باب بیا  طف و احساش خوف    

 رومنگه کا که آخر کجا می    

 رومبه پی  رسو  خدا می    

 مآبتکه از فیض روح رسا     

 آب ثوابه بشوفم گناهاش ب    

 اسیری برآور به پروردگار    

 کف دست بهر دعا آرکار    

 که افا پادره را کنی سرفراز    

 نیازغیر خودش بی نمافی ز    

 سوی خوف  کا روی فاعات او    

 نما در دو گیتی مراعات او    

 دنیا و عقبی بده مرادش ز    

 بده ،هر نیز دارد تمناه ب    

 نناش کا نشیند بروز حساب    

 فراز سالفیا ما   رقاب    

 بود ختم بر خیر انجام او    

 که افا نامه رد ختم بر نام او    
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 بکا سا  تارفخ او را فلب

 ا عرب(ا نبیحساب از )صفات    
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