
 
 
 
 

 *مقام فراهانيشاعري قائم
 

 محمدمحيط طباطبائي

 

م همقام از خاندان سادات هزاوة فراهان بوده كه پيش از او و بعد از او قائم

انود  ميورزا افرادي از اين خانواده در شعر زبان فارسي صاحب عنووان و ارور بوده

  اكبرجوانمحمدحسين وفا نيوايش  ميورزا معمووم محويا بورادرر  ميورزا ع ي

الممالو  اميوري كوه مروهور رين ار و مرحووم اديبصاحب جان جهان  نبيوره

دب نويسنده و شاعر آغاز مرروطيت ايران بوده  هري  به جاي خود در شعر و ا

نمايد كه پنج نسل پيش از ميورزا بوزره هوم در اند  قرينه ميفارسي مقامي داشته

 صووويه و افرواريه و اين س س ه نسب  به كارهاي نويسندگي ديواني در دولوت

اند و بعيد نيست افراد ديگوري پويش از وفوا هوم از ف وي ت زنديه مرغول بوده

 اند و بعدها آراري در اين زمينه از آنان به دست آيد شاعري برخوردار بوده

ري نويسندگان معروف ديواني عمر زنديه و قاجاريه غالباً از شوعر و شواع

 عر و نثر كردهشچند  ن از اين طبقه جمع ميان مقام نميبي برده و در روزگار قائم

 بودند و آراري از آنان به يادگار مانده است 

ميرزا رضي بنده  ميرزا عبدالوهاب نروا،  ميورزا  قوي م وول يوا صواحب 
                                                           

  928 ا  922*  آينده  سال نوزدهم  صص 
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گردنود  آبادي  عبدالرزاق موتون دنب وي از مرواهير ايون طبقوه محسووب ميع ي

ن  وجهي به استواده از اين موهبت طبيعي مقام در اين ميانه گويا از ابتدا چنداقائم

نداشته و درصور ي كه داراي آراري از سخن منظوم به روزگار  وقو  طهوران و 

پرداخته اسوت  زيورا همكاري با ميرزا شويع صدر بوده  به ضبا و حوظ آنها نمي

جزء اعظم شعري كه از او امروز در دست ماست مربو، به بعود از دوران  عهود 

قامي بوده است و آنچه از شعر عربي و فارسي او مربو، به پيش از اين ممقام فائم

زمان باشد ازحيث شيوائي و دلچسبي به پاية نثر او نمي رسد  شايد ايون  وواوت 

شوود از ايون جنبوة روحوي و وضع و مقامي كه در شوعر و شواعري او ديوده مي

اخوت هموه پردخميمة فكري او ناشي شده باشد كه هروقت او به هر كاري مي

داد و چنوان كوه بعود از استعداد وجودي خود را به حسن انجام آن اختماص مي

 جزية اياالت ماوراء ارس و  ق يل عوايد ديواني  بريز بوراي  نظويم كوار ماليوات 

آنكه سابقة عمل قابل  وجهي در كار اسوتيوا داشوته باشود  وانسوت آذربايجان بي

ص خوود  ودوين كنود كوه بعودها بوراي ايون كوار موافوخ  روخي« قانون عم ي»

دستورالعمل كار مستوفيان آذربايجان شده بود  يا در آن زمان كه ع و رابا ميان 

شاه و ميرزا شويع صدر بود چنان در امر ضبا و ربت و صدور اوامر شاهي دقيوخ 

و مس ا شده بود كه قدرت حافظة او را در صدور فورامين و نقول و حووظ آنهوا 

 شمردند المثل ميضرب

متأسوانه از دوران صوفيگري او كه قاعد اً بايستي پويش از الحواق وي بوه 

براي  عهد وزارت  1226دستگاه صدر آغاز شده و به قبل از انتقال او به  بريز در 

در دست نوداريم و  از اين بابتميرزا پايان يافته باشد  ارر منظوم و منثوري عباس

جويي از صوفيان كرد كناره وادار به  وبه شاه او رابعيد نيست بعد از آنكه فتحع ي
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اي زير نظور مسوتقيم پودر مترورعش در  بريوز قورار و در پي آن به اندك فاص ه

گرفت  يادگارهواي نظوم و نثور دوران  مووف جوواني را كوه دسوت ارادت بوه 

 بود از ميان برده باشد  گوهرع يراه همداني داده

كوه فعو ً بوه نوام او در از او هزار و چند صد بيت شوعري به هر صورت 

چهارمش مربو، به روزگار بعد از موره پودر و حموول دست داريم بيش از سه

اي كه شود  حتي قميدهميرزا ميميرزا و عزل او از وزارت عباساخت ف با عباس

 در آغاز امر اخت ف و شكايت از  جواوز موأمورين مح وي بوه بسوتگان و امووال

اي دارد و از اخت ف صوفي و قرري اشواره خويش در فراهان سروده و درضمن

 گويد:مي

  ا با سر زلوين  و داريم سر و كار

 ما را چه سر و كار به كار دو جهان است

 از صوفي و قرري چه نران است و چه نام است

 م و نه نران استپا و سري را كه نه نابي

 با كرمكش كافر و مؤمن چه رجوع است

 ن استاست و نه آدين و دلي را كه نه اين بي

بعد از ابيات ب ندي ناگهوان از دلبسوتگي ديورين خوود بوه گووهر ع يرواه 

 گويد:كند و ميهمداني ياد مي

 دل كز بر من گم شد و پيدا نرود باز

 عالم همه دانند كه اندر همدان است

 گيرم كه زيان آيدم از گوتن اين راز

 رسواي غمت را چه غم از سود و زيان است
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 ين گر بتوان گوت  بگويمپيدا ر از ا

  ا باز نگويي  و كه اين راز نهان است

 گر در سر سوداي  و بازم سر و جان را

 سودي اگرم در سر و جان هست همان است

 باني استزاي را كه به هر ع و  دلباخته 

 ست ر از جم ه زبانهار زبان اخامور

 كه چنين است سدستم و هركمن مست  هي

 كجا در غم جان استكي در پي مال است و 

 

با وجود اين وارسوتگي دوبواره وقتوي بوه يواد جوان و موال افتواده چنوين 

 سرايد:مي

 ستآن كافر كوفي كه مرا صوفي گوته

 خود صاحب شغل و عمل شمر و سنان است

 باهلل كه حسيني نبود ورنه درين عمر

 بس شمر و سنان است كه با سي  و سنان است

 ين استگر نيست حسين اين  فرزند حس

 كز فتنة اين فرقة كوفي به فغان است

 ي  طايوه سادات حسيني را امسال

 نه خورد و نه خواب است و نه آبست و نان است

 بردند ز ما هرچه بديدند يقين بود

 خواهند كنون آنچه ندانند گمان است
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 اب و منافخ شدمي زان  اي كار كه كذّ

 اين جم ه ز صدق دل و  مديخ لسان است

 شاهنره گيتي كه در اين مرز گوتند به

 گنجي است كه صد ال  در آن گنج نهان است

 و آنگاه به طو ي كه ندارد چو ال  هيچ

 ي  ال  نوشتند و نه مه ت  نه امان است

 گنه و قوم گنهكار عظيمنداو بي

 او بي سپه و خمم سپهدار ك ن است

اسوت  آباد و حاكم عراق بودهمنظورر يوس  سپهدار كرجي باني س طان

 كه فراهان در جزو ق مرو او بوده 

 گر گوتن اين حرف به شه راز نهان بود

 بگرفتن اين وجه ز ما فار و عيان است

 اي واي بر احوال فقيري كه در اين م  

 كارر همه با مم حت مدعيان است

اني اين مدعيان و بدخواهان درنتيجة فسادي كه در كار زندگي مادي و ديو

نسوبت بوه او بور سور  اه را در طهوران و وليعهود را در  بريوزمقام كردند  شقائم

مهري آوردند و درنتيجه او را مدت سه چهوار سوال دور از مقوام و مكنوت و بي

  نها عقدة درونوي او را كوهعزت خانوادگي سرگردان نگاه داشتند  اما درمقابل نه

و را شوعر ا درون حجاب جاه و مقام و مال دنيا نهوته و بسته بود گرودند و طبوع

ه و د و حم واز بند كار ديواني آزاد ساختند  ب كه او را در مقام شكوه و ناله و نقو

 اي از شعر فارسي درآوردند  عريض و  عرض به مخالوان در مرح ة  ازه
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شعر سياسي در زبان فارسي قديم فم ي از باب شوعر حكموت و اخو ق 

جنبة موعظه و نمويحت  شد و محسوب نميشد و اگر در مقولة هجمحسوب مي

 انديري غ به داشت در آن بر سياست و مم حت

مث ً يكي از شعراي اصوهان كه عارف  خ وص داشوته در موقوع محاصورة 

ه محمود افغان جزو محمورين بوده و شايد در دوران محاصره هوم از ميوان رفتو

خي از خان اعتمادالدوله راجع به برباشد  در غزلهايي كه حتي به دستور محمدق ي

ان حوادث دوران محاصره گوته و به خا خود نوشته  جرأت انتقال از وضع پرير

 كرده است دوران را نداشته و به ابهام و كنايه برگذار مي

شاعر ديگري به نام سيد احمد سوند اصووهاني در هموان دوران محاصوره 

خا  زيسته و حوادث دوران محاصره را به قالب شعر ريخته و جزئي از آن بهمي

او باقي مانده  ولي همچون شاعر ديگر معاصر خوود نوديم نوام از حود  وصوي  

موراه هوضع نتوانسته  جاوز بكند و جز آه و نورين ارمغاني از اين سير و س وك 

 نياورده است 

مقام بوده كه در ارناي وقوع حوادث دورة دوم جنگ روس و ايران اين قائم

 ور و آميختوه بوه آزردگوي خواطر داشوتهبه واسطة فراغت مجالي كه از  مدي ام

خن  وانسته پاي شعر سياسي را به ادبيات زبان فارسي دري بگرايد و موضوع س

 د سياسي را از بند حكمت و پند و اندرز جدا سازد و بدان چهرة مستق ي بده

در آغاز كار كه مقدمات رنجش و بركناري او در  بريز و فراهان از طورف 

ميرزا آغواز آمد  موضوع از نابساماني وضع موالي عبواسعناصر مخت   فراهم مي

داد و چه عايدات محدود آذربايجان كواف احتياجات وليعهود او را نمويشود  مي

شاه هم سر كيسه را محكم كرده و كمكي كه در حيات ميورزا بوزره بوه فتحع ي
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ر و رسانيد   ق يل داده  ب كه قطع كورده بوود  درنتيجوه صوندوقدادستگاه پسر مي

مستوفي خاصة شاهزاده مجال مروب كردن ذهن وليعهد را نسبت به وزير يافتوه 

 و فساد كرده بودند 

هايي دارد  ازجم ه اين قطعه كوه ها و قطعهمقام در دفاع از خود قميدهقائم

در ديوان چاپ شاهزاده مط ع و چند بيت ديگر آن حذف شوده  ولوي در برخوي 

 هاي خطي باقي است نسخه

سر و سواماني را بوه گوردن الس طنه را مخاطب قرار داده و گناه بيباو ناي

 گويد:گذارد و ميكاري او مياسراف

 چنان ز جود  و آباد شد كه اگر

 اي بود اندر جهان خرابة  ستخرابه

 چرا  و يكجا مال جهان به باد دهي

 مگر نه مرتي از خاك آستانة  ست

 اگرچه گنج  و را مرركان به من گويند

 راب گرته ز  دبير جاه نة  ستخ

 ولي  و داني و ايزد كه در فراندن گنج

 خود از خمايص اين گوهر يگانة  ست

 غباري از بن قمرت ربوده چرخ چرا

 ز بيخ ديوار اندود بام خانة  ست

ي وقتي كار به عوزل او انجاميود لبوة  يوت انتقواد را  يوز كورده و حيودرع 

د شوعر كه صندوقدار وليعهد بود  در ضمن چنبرادرزادة حاجي ابراهيم ك نتر را 

 هدف  عرض قرار داده و گوته است:
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 عزلت بنده و مرغولي اين قوم به كار

 يادگاري است كه ميراث ز اجداد بود

 دهد:كند و  ذكر ميالس طنه ميبعد خطاب به نايب

 مر  را خوني سي ساله بود آنكه مرا

 اد بودي  دو سال است كه گويند ز حسّ

 شد كرت و شهش كرت شهان را بايد آنكه

 حذر از  خم بد هركه از او زاد بود

 م   ةراه اين سيل بگردان كه به معمور

 داي فاحش  اگر باز ناستاد بورخنه

 من خود اين خار در اين باغ نراندم كامروز

 اد بودخرمن عمر مرا شع ه وقّ

و و حية ق مردر همان ابتداي سوء احوال  محمدميرزا پسر وليعهد كه در نا

مقام كوه متعهد سرپرستي و رسيدگي شد به  بريز باز آمد  قائم عراق از طرف پدر

خاطر شد عنان صبر و حزم را از دسوت اختيوار دربارة وضع فراهان از همه آزرده

 گويد:داده بود  مي

 به شهر  بريز شهزاده از عراق آمد

 بيار باده و با جهد و اهتمام بيار

 تار بنده را هم نيزك ه و موزه و دس

 چنان كه رسم بود در ص  س م بيار

 مرا كه حرمت ديرين به باد دادم باز

 و احترام بيار از اين پذيره شدن عزّ
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 گويد:دهد و ميآنگاه محمدميرزا را مورد خطاب قرار مي

 كمال عجز من اندر نظر ميار ولي

 د انام بيارمن آن سيّ ج ل جدّ

 كه بود اي وقدي به سزا بر قبي ه

 ز نسل طاهر پيغمبر و امام بيار

 حقوق خدمت جد و پدر به جد و پدر

 به ياد خويرتن اي شاه شادكام بيار

  را كه گوت كه بدنام زن سرشتي را

 امير و حاكم مردان نيكنام بيار

 وز آن سبب همه ام ك بنده را يكجا

 برون ز قاعدة رونخ و نظام بيار

 بيار م   ح ل من آن ستمگر را

 كه باد نعمت شاهان بر او حرام بيار

 وگر نياري باري مگو رنايي را

 كه اين مقوله سخن را به اختتام بيار

رنايي  خ مي بود كه ميرزا ابوالقاسم بعد از  رك  خ وص مجنوون اختيوار 

مقام در اين شعر مراعات جانب حوزم فرماييد قائمكرده بود  چنان كه م حظه مي

پرسود كند و از او ميدرشت از محمدميرزا مؤاخذه مي حنيرا منظور نياورده  با ل

 را كه گوت كه بدنام آنچناني را به حكومت عراق و فراهان م   من نمب كني؟ 

گذرانده كه ممكون اسوت روزگوار سرنوشوت جوان و موال او را و به خاطر نمي

يش دهد  با پيررفت زمان و افزا وز قرار ميروزگاري در اختيار اين شاهزادة كينه
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آميز و شورانگيز هاي گ هها و قميدهمقام بر  عداد قطعهموجبات  كدّر خاطر قائم

 افزايد او مي

رد با سقو، او از مقام و منمب  عمال آذربايجان هم وزير خوود را در موو

ه بي خاصي ام ك او زير فرار قرار دادند و او را كه همواره در نظم و نثر دلبستگ

اي از  وانود گوشوهخاطر ساختند چنان كه اين شوعر ميآن سرزمين داشت آزرده

 آزردگي و رنجش او را نران بدهد:

 دلي ديوانه دارم واندر آن دردي نهان دارم

 كه گر پنهان كنم يا آشكارا بيم جان دارم

 مرا  بريز  بخيز است و لب از شكوه لبريز است

 چه آذرها به جان از م   آذربايجان دارم

 نخ صد طعن و دق بينمچرا از ضابطان ارو

 كه قدري م   و آب آنجا براي آب و نان دارم

 ل خون گرت و جان فرسودمهران مهرانرود دز بي

 كه جزئي مزرعي در كوهسار ليقوان دارم

 برات نوح شيران زان به من شد در همه ايران

 كه بهر طعمه پندارند مرتي استخوان دارم

 

ن قميده كه معروف اسوت بور وزن و مقام ايآميز قائمدر ميان اشعار شكوه

 قافيه شعري از جماالي كازروني سروده شهر ي فراوان يافته است:

 اي بخت بد اي مماحب جانم

 اي وصل  و گرته اصل حرمانم
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 اي بي  و نگرته شاد ي  روزم

 اي با  و نرفته شاد ي  آنم

 اي خرمن صبر از  و بر بادم

 اي خانة عمر از  و ويرانم

 گويد:دهد و ميميرزا را مورد گ ه قرار مياس ا جايي كه عب

 اي شاه جهان نه حد من باشد

 گونه سخن به بزم  و رانمكاين

 ليكن به خدا نمانده با اين حال

 امكان سكوت و جاي كتمانم

 صد گريه نهوته در گ و دارم

 در ظاهر اگرچه شاد و خندانم

 چندگر راي  و بود اينكه من ي 

 انمزان  ربت آستان جدا م

 بايست به من نهوته فرمايي

 زان روز كه بود عزم  هرانم

 نه اينكه به كام دشمنان سازي

 رسواي فرنگ و روم و ايرانم

 مپسند به من كه ناكسي رقاص

  رنيع كند به بزم شاهانم

 از قول  و گويد و نه قول  ست

 سوگند به خاك پاك يزدانم
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 اي سي سالحاشا نكنم كه كرده

 احسانم سيراب ز بحر جود و

 ي زان بحرااما نه چنان كه قطره

 در ح خ چكد به راز و پنهانم

 ان سبل بيّن و فار و آشكار آن

 ابر فمل نيسانم بارد به سر

 من نيز به سوره كيست كو گويد:

 با همت  و كم از س يمانم

 يا آنكه به صدر رروت و سامان

 كمتر ز صدور آل سامانم

 هم خوردم و هم خوراندم از جودت

 قدر كه از شماره وامانمآن

 دادم به خ يخ و نپرسيدم

 اند يا كه اعوانمكاعداي من

 زينان كه چو گره خون من نوشند

 خوانم ةيست كه نيست گربكآن 

 پادار من است گر در اين گ رن

 بر پاي همي خ د مغي نم

  ا من باشم كه خار گ خن را

 در گ رن خاص شاه ننرانم
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 من هرچه كنم گنه بود ليكن

 از رأفت  ست چرم غورانم

 ام  ا حالامروز ز هرچه كرده

 ام پريمانموز هرچه نكرده

 افسوس كه پير گرتم و هم باز

 در كار جهان چو طول نادانم

 نه سال  راه و رسم  زويرم

 نه عالم افترا و بهتانم

 ورزمنه فن فساد و كينه مي

 خوانمنه درس ريا و سمعه مي

 نه مانع بره عيش درويرم

 قاطع رزق جيش س طانم نه

 ز آن است كه هر زمان ب ي  و

 آيد به سر از جواي دورانم

 از بس كه ز جان خويش دلتنگم

 شد پوست به  ن مثال زندانم

 وز بس كه ز همرهان جوا ديدم

 از ساية خويرتن هراسانم

 نه در غم خانمان  بريزم

 نه در پي كار و بار طهرانم
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 اي شاه جهان بيا  رحم كن

 كه ز سر گذشت طوفانم بر من

 بعد از چل و هوت سال عمر آخر

 روي از  و كدام سو بگردانم؟

 ين كه پيش از اين بودندمخدام ك

 جاروب كران كاخ و ايوانم

 امروز ببين كه چون هجوم آرند

 بر آب و زمين و باغ و بستانم

 بستان و سراي من طمع دارند

 بانمدربان سراي و بوستان

 ي  جااز اهل وطن خراب شد 

 هرجا كه عمار ي به اوطانم

 بل گرسنه در عراق محمورند

 بالوعل همه رجال و نسوانم

 مگذار چنين به دست نامردان

 آخر نه  مگر ز شاه مردانم

باشود در مقام ميهاي قائم رين و معروفترين گوتهاين قميده را كه طوالني

من سروده و در ض 1240بحبوحة اوضاع ناگواري كه بر او  حميل شده بود يعني 

گويي آن به   مين آن چند بيت از شعر جماالي كازروني پرداخته كه در حقيقت

جنبان همت طبع واالي او در ايجاد و انراد اين سخن شيوا و محكم بووده س س ه

   است:
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 من واپس كاروان و پيش از من

 رفتند برادران و خويرانم

 گر در غم صد چو ماه كنعان بود

 پير كنعانم گوتم من كهمي

 دهد:قميده را هم به آخرين بيتي كه خود از جماال نقل كرده خا مه مي

 يارب  و به ف ل خويرتن باري

 زين ورطة هولناك برهانم

كنود  ولوي در رسوالة شوكوائية رنائي در ضمن سخن به   مين اشاره نمي

ن چند برد  شايد موجب شهرت ايكند و از جماال نام ميعربي بدانها استرهاد مي

مقام باشد  زيرا مأخذي مقدم بور ار همين   مين و استرهاد قائمبيت و گوينده

مقام در استرهاد به اين چند بيت هموان ام  شايد قائمبر آن نديده فارسنامة فسائي

اي را كه در اسناد سخنان ديگر خود به اشخاص ديگر داشوته عمول كورده طريقه

ايت شعر آورده باشد  شاعري كه درحقيقوت باشد و شاعري از گازران را منبع رو

جز خود رنايي حجازي كسي ديگر نبوده است  آنگاه گازران كوه يكوي از موزارع 

م كي او در عراق بوده بعداً به صورت كازرون درآمده و جماالي موهوم يا مع وم 

جماالي كازروني شده باشود  يوادآوري ايون مط وب بوراي  فارسنامهگازراني در 

مقام كمال ضرورت را دارد كه او هم ماننود صواحب بون عبواد قائمشناختن شعر 

هدف  ولي با غرض صاحب  واوت نهاد و بيسخن خويش را بر زبان ديگران مي

خواست كه با اظهوار  مجيود و  حسوين مج سوي خوود نظور داشت  صاحب مي

نرينان را به شعر ج ب كند و پيش از شناسايي گويندة حقيقوي آنوان را در حاشيه

ار ايون سوابقة گويي پيرو خود سازد   ا پس از آشنا شدن بوا نوام گوينودهآفرين
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خواسووت مقووام مياي باشوود  امووا قائم حسووين و  مجيوود بووراي شووعر او ذخيووره

بوورد از آسوويب و آزار االمكووان گوينوودة حقيقووي را در پرووت نووامي كووه ميحتي

شوي و بورادرر رنجديدگان پنهان در امان نگاه دارد و افورادي همچوون ذرة  ور

شهدي را حتي براي مؤاخذه و سياست  ا پاي چوب و ف   و  وسري هم ببرد و 

آنگاه از زبان آنان شعر ديگري در  قاضاي عوو و معذرت از گوتة نخست ايروان 

 آورد به نظم درمي

مقام در دست داريم و محتويات آن غالباً روايت در ديوان خطي كه از قائم

ايم سه شعر آن كرده ست از روي فهرستي كه براي آن  هيههاي كو اهتر ااز نسخه

گور زيور با ذكر عنوان رنايي يا رنائي حجازي و رنائيه معنون است و چهار شعر دي

بوه  نام ميرزا ذرة  ورشي و دو شعر در پي نام ميرزا محمد بروجردي و ي  شوعر

ه زيور شهدي و ي  قمويد اسم ميرزا عبدال طي  اصوهاني و ي  شعر زير عنوان

بي  و دوازده قطعه و قميدة ديگر زير عنووان رزاقيوات بوه هموان نام عبدالرزاق

ا در عبدالرزاق منسوب است  چند قطعه رباعي به عنوان رازيات ا واقيه كوه گويو

 طهران سروده باشد و چند رباعي را به عنووان مطايبوات فتحع وي كنجووري يواد

 كند مي

 ر از نسوخة چواپي بوه پايوان  ي كو واهرا خي ديوان ج يرنامهدر پايان آن 

 1296آورد  در سراسر اين ديوان كه به خا نستع يخ محمد شويع فراهواني در مي

شود   نها در چند مورد رنوايي حجوازي و مقام ديده نمينوشته شده اسمي از قائم

 در ساير موارد شهرت اشعار مي وواند گويندة اص ي آنها را معرفي كند 

ن بركنار مانودن از ها به ديگرامقام از نسبت دادن اين گوتهآري غرض قائم

داد كوه در آن  عرّض بوده است  حقيقتاً اگر اين شعر را به عبدالرزاق نسبت نموي
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نريني كند و او را به غو ت از انجام وظيوة همالس طنه را آغاز مي عريض به نايب

 كند با رم ان نديم و پيرخدمت نكوهش مي

 شاه جهان ماه جهان است امروز كه با

 روز رم ان نيست كه ماه رم ان است

 گويد:گونه ميو بعد از  غزلي  عريض

 من بنده عيان گويمت اين راز اگرچه

 چندي است كه رازت ز من بنده نهان است

 كين جنگ و جدالي كه  و در خاطر داري

 كاري است كه بس عمده و دشوار و گران است

 باشد امروزوين خيل و سپاهي كه  را 

 با طايوة روس كجا  اب و  وان است

 امسال سه سال است كه اين خيل و حرم را

 نه جيره و نه جامه و نه مرخ و نه سان است

 بود اي ميبديهي است نتيجة آن مؤاخذه و سياست  ازه

الدوله را داد كوه آصو درصور ي كه اين شعر را به ميرزا ذره نسبت نموي

 كند:وص  مي

 هنگام كه هنگام گريز استبگريز به 

 رو در پي جان بار كه جان سخت عزيز است

 جانست نه آنست كه آسانش  وان داد

 برناس كه آسان چه و دشوار چه چيز است
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 از رود ارس بگذر و برتاب كه اين 

 روس است كه دنبال  و برداشته ايزست

 آن آهوي رم كرده كه در ي  شب و ي  روز

 و ديز است از رود زكم آمده  ا ديزج

 نه دشمن روس است و نه در جنگ جهاد است

 بل  ازه عروس است و پي جمع جهيز است

الدوله را بوراي السو طنه كوه آصو مع وم نبود كه  ك ي  او با شاه و نايب

 شد؟صدارت كرور و فرماندهي سپاه برگزيده بودند چه مي

يگري وقتوي خان يا ده فاضلبهاي خموصي خود مقام در يكي از نامهقائم

 خواهد اين دو بيت را از قميدة:مي

 گر در دو جهان كام دل و راحت جان است

 من وصل  و جويم كه به از هردو جهان است

 بي  را كه در شرح احوال اينخدا بيامرزد آقاي عبدالرزاق»شازده نقل كند  گويد 

 ها( )طايوه منظور مكنيل است( عجب درست نوشت:طايوه )يعني انگ يسي

 ر كيش من اس مي اگر هست به عالمد

 در كور سر زل  چو زنجير بتان است

 گر واعظ مسجد بجز اين گويد مرنو

]     [ 

 وان كرد مرحوم عبدالرزاق موهومي يا مع ومي را در اين كار  رديدي نمي

كوه  د  ا خود آسوده بماند  يكي از رزاقيات اين قميده استكنمسئول معرفي مي

 ن امروزه ورد زبانهاست:برخي از ابيات آ
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 دينت بيحميّاز اين قوم بي هآ

 خ خ ري و اهل خمسه مردم قزوين

 هرچه دشمن و بدخواه  عاجز و مسكين

 هرچه عاجز و مسكين  دشمن و بدخواه

 دشمن از ايران به عيش و شادي و عررت

 دوست از ايران به آه و ناله و نورين

زوين قوه و شاهزادگان حاكم الدولدر اين شعر ديگر جاي سازشي با آص 

ا و خمسه و ساير فراريان جنگ با روسيه كه پيش از مع وم شودن نتيجوة فوت  بو

ست  اهزيمت در معركه عنان عزيمت را به دست فرار سپرده بودند باقي نگذارده 

طور موقت فراغت خواطري  وانسته بهصورت عنوان رزاقيه در آغاز امر ميدر اين

ها درموورد ها و بودزبانيها و سوخنگوييگيريل اين خردهبه بار آورد  ولي حاص

هاي  سبي  به ريسومان سو طنت قاجاريوه پيوسوته بودنود و كساني كه مانند دانه

اين  عاقبت صدها خان و شاهزاده و ميرزا و مستوفي و سركرده را بر ضد گويندة

ه اشعار برانگيخت و همين كه افخ اوضاع را از وجوود مزاحموي بوراي محمدشوا

جمعي فوراهم آوردنود  شوايد ايون طور دستهخالي كرد  موجبات ه كت او را به

مقام در روز قدرت صدارت خود پروردة خاندان قائمخان دستنكته كه ميرزا  قي

 نتوانست يا نخواست رفع مزاحمت از خاندان او حتي چندين سال بعود از موره

مقوام يوه نسوبت بوه قائمشودت بغوض و عنواد قاجار مقام هم بكند  نموودارقائم

ع محسوب شود  ناچاراً به زماني موكول شد كه ميرزا آقاخوان نووري واسوطة رفو

 مزاحمت گردد 
 


