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  17پريسا باقرنژاد 16نويسنده مسئول)(احمد علي زاده
  10/9/92تاريخ دريافت مقاله:
  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي:

  چكيده 

ه ) پسر بهرام ميرزا ابن شاه اسماعيل اول صفوي است. بهرام  984-946سلطان ابراهيم ميرزا  (
ميرزا كوچكترين فرزند شاه اسماعيل اول صفوي بود و افزون بر شاه طهماسب اول، دو برادر ديگر 

از هجري  963به نامهاي القاس ميرزا و سام ميرزا (مؤّلف تذكرة تحفه سامي) داشت. او از سال 
) عهده دار بود. موضوع اين 984طرف شاه طهماسب فرمانروايي واليت مشهد را تا پايان عمر( 

مقاله معرفي ديوان شعر اين شاعر ( با عنايت به تصحيح نسخه خطي) و نگاهي به هنر شاعري 
ه و ب 2183اوست. تنها اثر باقي مانده از او ديوان شعريست كه در كتابخانة كاخ گلستان به شماره 

جلد اول، بخش ديوانها با عنوان ديوان جاهي (تخلص  340تا  337در صفحات  139شماره رديف 
شاعر) ثبت و معرفي شده است. در برخي از منابع تعداد ابيات ديوان او را قريب سه هزار بيت 

بيت است كه  993).  ديواني كه از وي به دست ما رسيده ،110دانسته اند ( خالصه التواريخ ،ص 
بيت آن به فارسي و باقي به زبان تركي است. ديوان شامل مقدمه منثور، هشت قصيده ، نود  859

پنجاه وهشت رباعي و اشعار تركي است. اين ديوان پنج سال پس از كشته شدن شاعر به 58غزل، 
هجري به همت دخترش گوهر شاد خانم گردآوري  989دست شاه اسماعيل دوم صفوي در سال 

ي است منتخب از كل شعر شاعر كه به صورت ذوقي توسط دخترش انتخاب و شده ؛ سفينه ا
تدوين شده است. مدح بزرگان دين اعم از: رسول اكرم (ص) ، امام حسين (ع) و امام رضا(ع)، 
وقوعگرايي و توجه به معشوق، مضامين عارفانه، اشارات تاريخي و فخر و خودستايي از مضامين 

  ، روان و پر تأثير است.  عمده شعر اوست. شعر او ساده

  ،قرن دهمكلمات كليدي: ابراهيم ميرزا ، ديوان، تصحيح، سبك شعر
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  مقدمه:

سلطان ابراهيم ميرزا از شاهزادگان صفوي است كه عالوه بر شعر به روايت كتب تاريخ و      
مي، التذكره، آراسته به دانشها و هنرهايي چون: علوم عربيت و تركيبداني، صرف و نحو، مباحث ك

تاريخ، معاني و بيان، موسيقي، نقاشي، سازتراشي، خوشنويسي و ... بوده است. متأسفانه تابحال 
دربارة اين شاعر هنرمند و شاهزادة صفوي و احوال و آثارش تحقيق شايان توجهي صورت نگرفته 

نها . تو به ذكر مختصر احوال و آثار او در كتب تاريخ، تذكره و كتب خطاطي اكتفا گرديده است
اثري كه از او به دست ما رسيده، ديوان شعر اوست. برخي از محّققان براي او دو ديوان يكي به 

). در 506فارسي و يكي به تركي قائل شده اند(مكتب وقوع در شعر فارسي، گلچين معاني، ص 
ت: مده اسجلد اول تقويم تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران به نقل از احوال و آثار خوشنويسان آ

از خطوط سلطان ابراهيم ميرزا دو قطعه در مجموعه مهدي بياني محفوظ است كه هر دو رنگ «
تحرير دارد؛ يكي به قلم سفيدآب و ديگري به زعفران، به خط نستعليق سه دانگ خوش و هر دو 

تقويم تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، واليتي و ديگران، »(شيوة مير علي هروي است
و  29). تصوير هر دو قطعه در كتاب گلستان هنر هم هست.(رك، گلستان هنر، صص245ص،1ج

106 (  
» نسخه اي شاهانه از هفت اورنگ جامي«يكي از اقدامات هنري ابراهيم ميرزا، فراهم آوردن      

ـ محفوظ در كتابخانةواشنگتن ـ توسط هنرمندان كتابخانه وي ميباشد كه خود شاعر هزينه تهيه 
پرداخت نموده است. اين اثر يكي از گرانبهاترين و ارزشمندترين شاهكارهاي هنري جهان  آنرا

سومين نسخة شاهانه كه به فرمان و نام شاه طهماسب تدوين يافت، تحت «اسالم به شمار ميرود. 
نظارت شخصي وي به ثمر نرسيد؛ بلكه برادرزاده اش ابراهيم ميرزا فرمانرواي مستقر در مشهد، 

ه.ق  973تا  964رهيخته و صاحب ذوق و در ادب و هنر متعالي بود كه ميان سالهاي فردي ف
اجراي آن امر خطير را به عهده گرفت و نسخة نفيس هفت اورنگ را چون آخرين گوهر گرانبها 

  ) .206باغهاي خيال، كوركيان و سيكر ، ص »( بر تارك تاج شاهي نشاند
) 110دو ساقينامه توسط ابراهيم ميرزا هم اشاره شده (صدر كتاب گلستان هنر، به سرودن      

  ها بدست نيامد.نه در هيچ منبعي اثري از آن ساقينامهكه متأسفا
رهنگ ف«اي به نام  يد نفيسي، به اشتباه تأليف تذكرهمرحوم تربيت و زنده ياد استاد سع     

در ايران و در زبان فارسي، نفيسي،  را به ابراهيم ميرزا نسبت داده اند(تاريخ نظم و نثر» ابراهيمي
). در حاليكه  اين تذكره كه در احوال و اقوال  19؛ دانشمندان آذربايجان، تربيت، ص 830، ص2ج
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شاعران نوشته شده توسط ميرزا ابراهيم پسر ميرزا شاه حسين معمار اصفهاني متخّلص به ابراهيم، 
  ).14، ص1نوران آدربايجان، جوزير شاه اسماعيل صفوي، تأليف شده است(نيز رك، سخ

در مدح عالوه بر بزرگان دين، فقط مدح شاه طهماسب در شعر او ديده ميشود. در يكي از      
  ميشمارد:» خاك درگه شاه طهماسب«قصايدش خود را 

ــاه     ــب ش ــه طهماس ــاك درگ ــراهيم خ ــده اب   بن
  

ــا    ــكل گش ــو اي مش ــفاعت از ت ــد ش   دارد امي
  ) 24: بيت  2(نسخه خطي، قصيده 

از شاعران پيش از خود از حافظ متأثر شده، به صائب، غزالي مشهدي، ميلي هروي تأثير      
و رسوم مربوط به فرهنگ تودة مردم، لغات و اصطالحات عاميانه و برخي گذاشته است. آداب 

تركيبات نادر و دلكش چاشني شعر اوست. در شعر تركي تأثيرپذيري او از شعر تركي شاه اسماعيل 
  اول(متخّلص به خطايي) مشهود است.

، طبعيدو دليل قابل ذكر است: نخست خوش در باب عّلت قتل او به دست شاه اسماعيل دوم     
دل شاه گرديد و دوم بدگويي محابا سخن گفتن او با شاه باعث كدورت و رنجش گويي و بيبذله

گو افتاده بود. سخنان ع و بذلهطبشاهزادة نامدار به غايت خوش« چيني اطرافيان شاه از او.و سخن
ده، هر چه رخ مينمود بيمالحظه و محابا گفت او تمامي ظرافت و بالغت بود و گستاخانه سلوك كر

). نيز 633، ص2التواريخ،جخالصه »(ت شاه اسماعيل آزرده ميشدو شنود ميكرد و از آن كلما
برخي اطرافيان شاه از وي بدگويي آغاز كردند و «حسيني قمي در ادامه در تاريخ خود مينويسد: 

مودند كه تا وي در ميانة قزلباش باشد كسي او را در نظر شاه خطرناك جلوه دادند، خاطر نشان ن
  ).633، ص2التواريخ، ج خالصه»(سلطنت ترا قبول نخواهد كرد

از ميان شاعران، خواجه حسين ثنايي مشهدي، محمد ولي دشت بياضي، ميلي هروي، رباعي      
  اند.ذهب شيرازي شاعران دربار او بودهمشهدي و عبداهللا م

  محتواي فكري شعر جاهي:
  الف ـ مدح   

عمده توجه ابراهيم ميرزا در مديحه سرايي در بخش قصايد متبلور شده است. او دلبستگي      
ديوان از چهارده معصوم به احترام ياد كرده  5و  4، 1خاصي به امامان معصوم دارد، در قصايد 

را سوگند است و از نبي اكرم(ص) گرفته تا حضرت زهرا(س) و از دوازده امام تا امام عصر(عج) 
داده و سوگنديه زيبايي فراهم آورده است. گويا اين روش متأثر از اوضاع سياسي و اجتماعي و 
ديني عصر وي ميباشد، چرا كه در عصر صفوي به سبب رسمي شدن مذهب تشيع و تعصبات 

  مذهبي، بيشتر سوگندها رنگ مذهبي به خود ميگيرند:
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 ـ ــيـ ــه حــقّ سـ ــا رب ب ــطفيي   د كونين مصـ
ــت      يـا رب بـه حقّ مهـدي هادي كه ذات اوسـ
ــكين نظر فكن  ــوي جــاهي مسـ   كز لطف سـ

  

ــخــا...  ــي و آن منبع سـ ــافع معــاصـ   آن شــ
ــطــفــاي مـعـالي مـجـتـبــي...          مــانـنــد مصـ
ــه و گــدا...    ــاوي شـ ــونـد مسـ   روزي كـه ميشـ

  ، سه بيت آخر)1(نسخه خطي، قصيده  

ساخته و در سه قصيده به مدح امام رضا(ع) پرداخته » يا حسين«همچنين قصيده اي با رديف  
  است.
 930اما تنها ممدوح غير ديني او شاه طهماسب اول، دومين پادشاه سلسله صفوي كه از سال      

ه.ق سلطنت كرده است، در چند قصيده به صورت گذرا و محدود به مدح و توصيف اخالق  984تا 
جوانمرديهاي شاه طهماسب اشاره كرده، پادشاهي كه به روايت برخي كتب تاريخ مهربان و  و

  جوانمرد بوده است.
  ب ـ وقوعگرايي و توجه به معشوق   

سروده است. در ميان شاهزادگان صفوي، ابراهيم ميرزا » سبك وقوع«جاهي غزلهايش را به       
ال هنرمندي بودند بيشتر به زبان وقوع شعر سروده و برادرش بديع الزمان ميرزا كه هردو در كم

اي را به خود اختصاص داده و ال وي سهم عمدهاند. در ميان اشعار جاهي، غزليات پرشور و ح
موضوع محوري غزليات وي وصف غمگيني و آزار ديدن عاشق ، درد فراق و دوري از جمال معشوق 

وده و ب» مكتب سوخت«اشعار وي آينة تمام نماي و وجود رقيب و ... است، به بياني ديگر بيشتر 
در آن ديده ميشود . اگرچه استادي جاهي در غزليات » مكتب واسوخت«بندرت انعكاسهايي از 

  عاشقانة اوست اما رباعيات اين شاعر وقوعسرا نيز خالي از شور نيست:
ــيد از جور تو كس                            از بس كه به جان رسـ

ــل تو من بعــد هوسخواهم ن   كنم وصــ
  

ــق بـيـهوده نفس        وز بـس كــه زدم ز عشـ
ــه خــود نــمــي آيم بس   امــا چــه كــنــم ب

  )26(نسخه خطي، رباعي
  دو بيت آغازين غزل زير در عين سادگي، تأثيرگذاري زيادي دارد:

  مــن كــجــا شـــــادي ايــام كــجــا      
ــال  ــو اي شـــــوخ ب   در ره عشـــــق ت

  

ــدام   ــل ان ــار گ ــا  وصـــــل آن ي ــج   ك
ــا     ــج ــه و آرام ك ــي چ ــن ــع ــر ي   صــــب

  )1،2، بيت1(نسخه خطي، غزل

  ج ـ اشارات عرفاني

همانگونه كه پيشتر گفته شد، بخش اعظم اشعار جاهي به بيان حاالت و روابط واقعي ميان      
عاشق و معشوق اختصاص دارد. سوز و گداز شاعر از عشق، عارفانه نيست و معناي ظاهري عشق 
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مورد توجه شاعر است. با آنكه جاهي شاعري عارف مسلك نيست، اما رگه هايي بسيار ظريف و 
گاه عارفگونه در اشعار جاهي به چشم ميخورد كه گويا بي تأثير از مضامين رندانة حافظ اندك از ن

را ماية حشمت و بزرگي » خدمت درويشان « نيست. جاهي در يكي از غزليـاتش، همـچون حافظ 
  ميداند:

  اي كه جنت طلبي صحبت درويشان است
  

  فخر ارباب شــــرف خدمت درويشان است  
  )1،بيت15غزل(نسخه خطي، 

  و در بيتي ديگر از همين غزل متالشي شدن كوه طور را ناشي از غيرت درويشان ميداند :     
  آنچه از تاب تجلي به سـر طور گـذشت

  
  چون نكو بنگري از غيرت درويشــان است  

  )4،بيت15(همان، غزل،

تمايالت نفساني رهـا  نشيـني در مقام فقـر خـود را از قيـددر يكي از ربـاعياتش با گوشه     
  ميداند و خود را در مقام فقر ميبيند :

  در گوشــــة فقر خوي بــا غم كردم
ــتـه ز قيد نفس با خاطر جمع    وارسـ

  

ــت جــان خم كردم     وز بــار فراق پشـ
  قـطـع نـظـر از تــمــام عــالم كردم    

  ) 31( پيشين، رباعي

يي، پير مغان، تداعيگر برخي كلمات و تركيبات شعر او همچون: نماز ريايي زاهدان، زهد ريا     
  مضامين اشعار حافظ است. او نيز چون حافظ رياستيز است:

  نياز عاشقان از روي اخالص است فهميدم
  

  نمــاز زاهــدان اكثــر ريــا بودســت دانســتم     
  )3،بيت52(همان، غزل

  د ـ اشارات تاريخي  

اي از وقايع تاريخي اشاره كرده است. از جمله در در برخي مواضع به پارهاشعار خود جاهي در 
  غزلي به واقعة مرگ برادر خود، حسين ميرزا، با مطلع زير:

  هر آه آتشـين كـه مـرا بـر زبـان گذشـت      
  

ــت     ــمان گذش ــرادرم از آس ــاتم ب   در م
  )17(نسخه خطي، غزل 

سبزوار و قزوين كه با نارضايتي او توأم و در انتقال حكومت خود از خراسان به شهرهايي چون 
  بوده، گفته است:

ــهــيــد طــوس مگر همتي كنــد     جــاهـي شـ
  تــا بــه قزوين آمــدم آســــايش جــانم نمــانــد 

  

ــبــزوار پــاي     كــايــد بــرون تــرا  ز گــل ســ
ــد  ــدم اميــد درمــانم نمــان   دردمنــد غم شــ

  ) 4،بيت75، 5،بيت29( همان، غزلهاي 
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  د ـ مفاخره و ستايش از شعر خود  

يكي از مضامين رايج شعر جاهي مثل اكثر شاعران ديگر، فخر به شعر و هنر خود و ستايش از آن 
است. موضوعي كه برخي از شاعران عهد صفوي در آن مسير افراط و اغراق را پيموده اند؛ اما 

پرداخته است و اين مضمون در شعر او نمود چنداني ندارد و بسيار اندك جاهي كمتر به اين مقوله 
  است. از آن جمله است:

  وقت شـد كاين شعر سحرآميز را زينت دهم  
  

ــاخته   ــود چون در غلطان سـ   از دعايت تا شـ
  )18،بيت 8(پيشين، قصيده

  ه ـ تأثيرها و تأثرها

  اثرپذيري از شاعران پيشين:   

در عهد صفوي تقريباً ميان همة شاعران رواج داشت، اما در همان حال  اگر چه انديشة نوآوري«
بيات در تاريخ اد»(توجه خاص به تتبع و تقليد و تأثر از استادان برتر هم به قوت سابق برقرار بود

  ). 549، ص5ايران، صفا، ج
ر ري از وي دجاهي نيز از اين امر مستثني نبوده و يكي از شاعراني كه صريحاً به تأثيرپذي     

اشعار خود اشاره نكرده، اما تحت تأثير زبان و فضاي فكري او بوده، حافظ شيرازي است. در ديوان 
جاهي چند غزل يافت ميشود كه همانندي آشكاري با اشعار و مضامين سروده هاي حافظ دارند 

يه و ف، قافو بنوعي ميتوان گفت استقبال از غزليات وي ميباشد. بعنوان شاهد به همانندي ردي
  وزن در دو نمونة زير دقت كنيد:

  جاهي:
ــت   ــان اس ــحبت درويش   اي كه جنت طلبي ص

  حافظ:

ــت  ــان اسـ ــرف خدمت درويشـ   فخر ارباب شـ
  ) 1،بيت15(نسخه خطي، غزل

  روضــة خلــد بـــرين خلــوت درويشـــان اســت 

   جاهي:

ـــت   ـــاية محتشــمي خدم   درويشـــان اســتم
  ) 1، بيت49(ديوان حافظ، غزل

  دين و دل برد ز من چشم سياهي كه مپرس

   حافظ:
  ســويم از عــين وفـــا كــرد نگــاهي كــه مپــرس

  )1،بيت 39(نسخه خطي، غزل
ــيــاهش گلــه چنــدان كــه مپرس   دارم از زلف سـ

  ديگر:تأثيرگذاري بر شاعران 

  كه چنان زو شده ام بي سـر و سـامـان كه مپرس
  ) 1، بيت271(ديوان حافظ، غزل

  جاهي:
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  چون شدي عاشق دال آزار ميبايد كشيد
   صائب:

  هـر زمان صـدگونه جـور از يار ميبايد كشيد
  )1،بيت36( نسخه خطي، غزل

  خواري از اغيـار بهر يـار ميـبايد كشـيد
  

  نـاز خـورشيد از در و ديـوار ميـبايد كشـيد 
  )1، بيت897(كليات، غزل 

  چـون صـراحي رخت در ميخانه ميـبايد كشـيد
   جاهي:

  گردن ميـكشي پيمانه ميـبايد كشـيداينكـه
  )1، بيت897ن، غزل (پيشي

ــد     ــنـاسـ   بـت من زاهـد خودبين كـه تو را نشـ
  غزالي مشهدي:

  در پس پردة كفرست و خدا نشناسد
  )                       1،بيت23( نسخه خطي، غزل

  گفتي كه كس آن عربده جـو را نشناسد
  جاهي:

ــي گوي   ــد اين را بـه كسـ ــناسـ   كـه او را نشـ
  ) 1، بيت280(ديوان غزالي، غزل

  از كسم چشم وفا غير سگ كوي تو نيست
  غزالي مشهدي:

  »نشناسد«قدر مرا » سگ كو « آه اگر آن 
  )5،بيت23( نسخه خطي، غزل

  در مملكت عشق، غريب است غزالي
   جاهي:

  »نشناسد«را » سگ كو « آن  يعني كه بجز
  ) 3، بيت280(ديوان غزالي، غزل

  يار آمد به سرت در دم آخر جاهي
  ميلي هروي:

  ديده بگشاي اگر طاقت ديدن داري
  )                       7،بيت85( نسخه خطي، غزل

  يار با غير ازين رهگذر آمد ميلي  
  جاهي:

  ديده بگشاي اگر طاقت ديدن داري
)546(مكتب وقوع در شعر فارسي، گلچين معاني، ص

  روز نوروز آمده دل در غم هجران هنوز
  ميلي هروي:

  اهل عالم سربسر خندان و من گريان هنوز
  )                       1،بيت38( نسخه خطي، غزل

  جان رفت و سينه تير غمت را نشان هنوز
  

  دل شاهباز عشق تو را آشيان هنوز
  )537شعر فارسي، گلچين معاني، ص( مكتب وقوع در 

  ـ ويژگيهاي ادبي و هنري شعر جاهي:

همانطوريكه پيشتر گفتيم جاهي شاعر وقوعگراست و شعر او ساده، روان اما پرتأثير است. در شعر 
خيلي به استفاده از صنايع ادبي گرايش ندارد. در تصويرسازي از تشبيه، استعاره و كنايه استفاده 

ه لي بكرده، تقريباً مجاز در شعر او ديده نميشود. عمده تشبيهات ديوان او حسي به حسي و عق
حسي است و بيشتر از نوع اضافه تشبيهي. در اكثر تشبيهات خود ادات تشبيه را هم ذكر ميكند 
و تشبيه را بطور ساده و طبيعي در بافت شعر بكار ميبرد و از اين منظر بر تأثيرگذاري شعر خود 

  بر مخاطب ميافزايد:
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  اي از منا چو آهوي وحشي رميدهچر
  چاك چرا چو گل نزنم جيب جامة جان

  

  اي از منام به تو جانا چه ديدهچه كرده  
  اي از منچنين كه دامن وصلت كشيده

  )201،بيت67(نسخه خطي، غزل 

استعارات شاعر، عمدتاً از نوع استعاره مصرحه است كه بيشترين بسامد را گل(استعاره از      
  چهره) و نرگس(استعاره از چشم) به خود اختصاص داده اند:

  آن گل رعنا فغان كمتر كن اي بلبله خوابست ب
  تا فسونگر نرگس جادويت اندر خواب شد

  

  كه ناگه فتنه و آشوب را بيدار خواهي كرد  
فتنه و آشوب از روي زمين ناياب شد        

  )1،بيت25و  3،بيت22(نسخه خطي، غزلهاي 

اما در شعر جاهي كنايه از جايگاه خاصي برخوردار است، از حيث بسامد آماري پركاربردترين      
كنايات ديوان او عبارتند از : پاي از سر ساختن، پشت دست به دندان گزيدن، پاي از گل بيرون 
 آمدن، پاي در گل بودن، دست بر سر بودن، به جان رسيدن، دامن بر ميان زدن، به جان آمدن،

  جان به لب رسيدن. به عنوان مثال:
  در ره فقر به سرمنزل مقصود دال
  عاشق به بزمت آمد و از ديدن رقيب

  

  پا ز سر ساز اگر ميل رسيدن داري  
  بيچاره پشت دست به دندان گزيد و رفت

  )4،بيت18و  5،بيت85(همان، غزلهاي 

از ميان صنايع لفظي بديع، اقسام جناس، تكرار واژه، ردالصدر الي العجز و واج آرايي در شعر      
جاهي مشهودتر است و از ميان صنايع معنوي، تلميح، ايهام تناسب، طرد و عكس، التفات، تجريد 

 ريا خطاب النفس،حسن تعليل و تضاد نمود بيشتري دارند. بارزترين صنعت بديع معنوي در شع
او را ميتوان تلميح دانست. تلميح به داستان ليلي و مجنون، يوسف و يعقوب، واقعه كربال، حضرت 
سليمان و مور، نوح و كشتي و طوفان نوح، موسي و كوه طور، اسكندر و آب حيات و بار امانت 

  الهي در شعر او چشمگيرتر است.
است)سه قصيده در بحر رمل،دوقصيده از منظر وزن در قصايد ديوان (كه مجموعاً هشت قصيده      

در بحر متقارب، دوقصيده در بحر مضارع و يك قصيده در بحر مجتث سروده شده است. در مجموع 
  نود غزل ديوان جاهي بسامد بحرها به ترتيب زير است:

  غزل، منسرح، متقارب و خفيف هر كدام يك غزل12غزل، مجتث 13غزل، مضارع  18غزل، هزج  44رمل 

  كه در ديوان جاهي بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده اند، به قرار زير است :اوزاني 
  غزل 29قصيده و  3ـ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (رمل مثمن محذوف ) در  1
  غزل 12قصيده و  1ـ مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف) در  2
  غزل 11قصيده و  1ن ( مجتث مثمن محذوف ) در ـ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعل 3
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  غزل 9ـ فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن ( رمل مثمن مخبون محذوف ) در  4
از منظر قافيه، نكته قابل ذكر در شعر او تكرار قافيه است كه مرحوم استاد ذبيح اهللا صفا آن      

تاريخ ادبيات در ايران، صفا، را به عنوان يكي از ويژگيهاي سخنوري در عهد صفوي برميشمارد(
  ).573، ص5ج

او در يك غزل گاه قافيه را دوبار تكرار ميكند و گاه در يك قصيده اين كار را نه تنها يك بار،      
بلكه سه و حتّي چهاربار مرتكب ميشود. ايطاء خفي هم در شعر او در سه جا ديده ميشود. يك 

باعي در ر» برخاست«و » آراست«با كلمات » ميخواست«نكته ديگر در مورد قافيه قرار گرفتن واژه 
هفتم ميباشد كه در توجيه آن ميتوان به عبارت سپهر كاشاني از زبان استاد شفيعي كدكني 

بدان كه در قافيه آنچه بدان تكلّم كنند و تلفظ نمايند مناط «استناد جست آنجا كه نوشته است: 
حروف نگاشته آيد و بر آن تكلّم نكنند و بسيار حروف  است نه آنچه كتابت فرمايند، زيرا كه بسيار

نوشته نشود و بدان تكلم كنند. در هر دو صورت آنچه بدان تكلم شود مناط است و قافيه از آن 
  ).56موسيقي شعر، شفيعي كدكني،ص»(پديد آيد

اكثر قريب به اتفاق غزليات جاهي مردف و همين امر يكي از داليل گوشنوازي موسيقي شعر 
وست. رديف فعلي، شعر را از حالت جمود و سكون درآورده، به شعر تحرّك و پويايي مي بخشد. ا

در اشعار جاهي رديف فعلي نسبت به رديف اسمي از بسامد باالتري برخوردار است و ميتوان گفت 
كه حدود دو برابر رديف اسمي است. رديفهايي مثل : ميبايد كشيد، خواهي كرد، نشناسد، رنجيده 

  ، گذاشتي و ...اي
اگر چه تعداد رديفهاي اسمي در اشعار جاهي كمتر است، اما اين نوع رديف هم از اهميت      

كه به جرأت » چشم«بااليي برخوردار است. نمونه بارز آن يكي از غزلهاي شاعر است با رديف 
  ميتوان گفت كل مضمون اين غزل بر پاي رديف ميچرخد، مطلع غزل چنين است:

  كم شد مرا فتاده به رخسار يار چشم 
  

  كز هر طرف به من نفتد صد هزار چشم  
  )1،بيت59(نسخه خطي، غزل 

رديف ضميري هم در شعر شاعر ديده ميشود. بيشترين بسامد متعلق به ضمير اول شخص      
  مفرد (من) است در يك قصيده، سه غزل و پنج رباعي.

  خود (جاهي) را رديف قرار داده است.در دو مورد از غزلياتش هم تخّلص شعري 
  ـ زبان در شعر جاهي:

  زبان شعر او ساده و روان است و در آن قواعد دستور زبان رعايت شده است و تقريباً عيوب   
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مربوط به فصاحت كلمه و كالم در شعر او ديده نميشود. گاه در شعر از زبان رسمي تجاوز كرده، 
حاوره و تداول را در شعر به كار برده است. از نتيجه هاي لغات، اصطالحات و تعبيرات زبان م

طبيعي استفاده از زبان تحول يافته در شعر آن است كه شاعر از محدودة زبان ادبي ديرين كه 
زبان طبقة منتخب اديبان و فرهيختگان است، بيرون آيد و بسياري از واژه ها و تركيبهاي متداول 

نيز مثل بسياري از شاعران و نويسندگان عصر خود از اين امر زمان خود را به كار برد؛ جاهي 
  در دو بيت زير:» قربان سر تو«و  » از بس كه ساده ام«مستثني نيست. مثل 

  او رفته سوي غير و من از بس كه ساده ام
  اي دلــبــر نــكــتــه دان جــاهــي      

  

  بــيــرون نــمــيــنــهــم ز ره انــتــظــار پــاي   
ــر   تو   جــان    جــاهي   ــان   سـ   قـرب

  )1،بيت 88و 5،بيت 75غزلهاي (نسخه خطي، 

برخي تركيبات و تعبيرات زيبا، نادر و دلكش در شعر او هست كه سبب پرتأثيري زبان شعر      
)، دل 18)، اضطراب شعله شوق (غزل18او در خواننده است، نظير : وحشي غزال سركش (غزل

)، ساقي گل چهره 23)، چاشني جور و جفا (غزل24سودازده و خونخواره ناوك فكن (غزل
  ) و ...41حمل(غزل)، ماه مهر م21(غزل

  نتيجه گيري:

سلطان ابراهيم ميرازي صفوي، از شاعران و هنرمندان شايان توجه دوره صفوي است كه شعر و  
هنر او درخور توجه و سزاوار تحقيق و بررسي است. شعر او دربرگيرنده ستايش بزرگان دين، مدح 

عشق بين عاشق و معشوق و  شاه طهماسب، اشارات عرفاني و تاريخي، وقوعگرايي و بيان حاالت
فخر و خودستائيست كه متأسفانه تاكنون به خاطر عدم تصحيح و طبع ديوان، چهره اين شخصيت 
ارزشمند صفوي در پس پرده گمنامي مانده است. با تحقيق در شعر و هنر او ميتوان گوشه هايي 

ش آيندگان در اين زمينه مبهم از شعر و ميراث ادبي دوره صفوي را معلوم كرده، راه را براي پژوه
هموار كرد و بر تأثر او از شاعران ديگر و اثر گذاريش بر ساير شاعران پي برد. شعر او ساده، روان 
و پرتأثير است. عمده شعر او غزل است كه به مكتب وقوع سروده شده است. گرايش به فرهنگ 

يات زندگي روزمره در شعر هم از عامه و بيان مسائل مربوط به آن با زباني شيوا و رسا و ذكر تجرب
ويژگيهاي ديگر شعر اوست. در مسير بررسي تاريخي سير غزل فارسي، شعر جاهي را ميتوان به 
عنوان يكي از نمونه هاي دلنشين غزل عهد صفوي بررسي كرد. اميد كه اين پژوهش حاضر كه به 

يگر بي باشد براي دتبع تصحيح نسخه منحصر بفرد سفينه اشعار او صورت پذيرفته، فتح با
  پژوهشگران براي تحقيق در جنبه هاي مختلف شعر و هنر جاهي.
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