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  يي اسفراينآذر  ٤٩

  يآذري اسفراين

  ∗»اديب« يمسعود حسن رضو ديپروفسور س
  ♦»کيفي«سيد نقي عباس  :ترجمه و تحشيه

مطابق با  ه  ۱۳۱۱الحرام  محرم ۱۵خ يتار به بياد  به متخلّص يد مسعود حسن رضويس
وطن . ش متولّد شديپرد الت اُتَّريدر ا (Bahraich)بهرائچ  م در شهرِ  ۱۸۹۳ه يژوئ ۲۹
از پژوهشگران  يکي يو. باشد مي (Unnao) ؤدر شهرِ اُنّا يوتنيصبه نق/او موضع ياصل

 يها پژوهش يات اردو و فارسيزبان و ادب يها باشد که در رشته مي معروف و سرشناس
او . ادگار گذاشته استي به کتاب و صدها مقاله از خود ۳۲ه انجام داده و حدوداً يگرانما

ه و يمرث«ث يانجام داده و از ح يانيات شاعنوان استاد خدم در دانشگاه لکهنو به
 يار مفصّل و سودمند ويکتاب بس. کسب نموده است ييشهرت بسزا» شناس سيان
فانه نام دارد متأس» رانيدر ا ييسرا هيخ مرثيتار«ده است و شف يزبان اردو تأل به که
 م ۱۹۳۸ک مقاله در يصورت  به از آن يده و فقط بخشيطبع آراسته نگرد وريز به

ذکر است که شادروان  الزم به. ديه الهور چاپ گرديمعارف اسالم ةدر روداد ادار
. ب بوده استيافتگان پروفسور اديت ياز ترب) م  ۲۰۰۸- ۱۹۱۵(احمد  رياستاد نذ
 يشود که دارا مي ه محسوبيما پر ةنيک گنجيب يپروفسور اد يشخص ي کتابخانه
م   ۱۹۷۵نوامبر  ۲۹خ يتار به بيسور ادپروف. باشد يم يو چاپ يمت خطّيق يذ يها نسخه
  .ن سپرديجان آفر به جان

∗∗∗  
                                                   

 .دانشگاه لکهنو، لکهنواستاد اسبق زبان اردو،   ∗

  .، هندنو ، مرکز مطالعات فارسي و آسياي مرکزي، دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلييدانشجوي دکتر ♦
 .نو بخش فارسي دانشگاه مليه اسالميه، دهلياستاد ميهمان 
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  ٥٠  قند پارسي

  يآذري اسفراين
بود، اما  زهخ حميش نام او. افتيز تولّد معزّ ةک خانوادي ور درمير تيدر زمان ام ١يآذر

. نينورالد ين و کسيالد جالل يسد، کسينو مي نيالد برهان يکس. در لقب اختالف است
و  »اريصاحبِ اخت«ن يروشن است که پدر بزرگش در اسفرا يوادگن اعزازِ خانيا از

ار يبس يو باطن يعلوم ظاهر خ دريش. بود ٢هق سربداريب ملک در يپدرش خواجه عل

                                                   
  :ني رجوع کنيد بهياحوال و آثار آذري اسفرا ةدربار  .١

؛ )يآزاد بلگرام ير غالمعليم( ٢١-٢٤ هعامر ة؛ خزان١٢٠-١٢١ يارستان جامه؛ ب٣٩٨-٤١٢دولت شاه 
؛ )يبزرگ تهرانآقا ( ٣٠٤، الف الذريعة ايل تصانيف الشيعه؛ )يزيمدرس تبر( ١٩االدب، الف نةيحار

ر، د، يالس بيمجلس ششم؛ حب -نيالمومن مجالس ه؛ ترجم)يراته يفخر( ١٠س يالنفا مجالس ةترجم
حاج محمد آقا  ةکتابخان يخطّ ةنسخ( جلنةا اضي؛ ر)ير عليش( ٦٨ال يالخة؛ مرآ)يرخواند م( ٦١

خ فرشته، الف ي؛ تار١٠٦-١٠٧ره، ص يخ کثي؛ تار)يزيتبر يزنوز( ٧٨٦- ٧٨٧قسم دوم ) ينخجوان
 يخطّ ةنسخ( يهمحمد شا ة؛ تذکر)قراين بايحس( ٢٤٥-٢٤٧العشّاق  مجالس ؛٦٥١-٥٥٢، ٦٢٧-٦٢٩

 يرضا قل( ٦؛ مجمع الفصحا، ب، ص ٣٠-٣٢ج االفکار ي؛ نتا٥٥رشته اول ) ٩٠٣مجلس، ش  ةکتابخان
 يهعمت الن يمعصومعل( ٢٥-٢٦ق، ص يالحقا قي؛ طرا)تيداه( ٣٩-٤٠ن، ص يالعارف اضي؛ ر)تيداه
د يس( ٢٩-٣٠؛ شمع انجمن، ص )نيتمک ين شروانين العابديز( ٦٣احه، ص ياض السي؛ ر)يرازيش

شفق؛  هرضا زاد ة، ترجم١٨٨ص ) رمان اتهه( يات فارسيبدخ اي؛ تار)ق حسن خانيمحمد صد
س مجل ةرست کتابخانه؛ ف)يل باشا البغدادياسماع( ٣٣٨ن، الف، ص ين و آثار المصنّفيالمولف ءاسما
؛ قاموس االعالم، الف، ص )يرازيوسف شيابن ( ٥١٣-٥١٦، ص يفارس يکتب خطّ -يملّ ياشور
٦٨- ٦٩ )٣٩٠- ٣٩١، ب، ص يمي؛ مآثر رحيراز) م چهارمياقل(م ي؛ هفت اقل)ين ساميشمس الد 

ا، يتانيبر ةموز يخطّ ةاالفکار، نسخةص؛ خال)آذر( ٨٨-٨٩، ص ه؛ آتشکد)ياوندهن يمالّ عبدالباق(
 ة؛ تذکر)١٣٥ش ( ٢١م، گ يه؛ صحف ابرا)يهاد( ٢٠٣ان، گ يرالبي؛ خ)يزيابوطالب تبر( ١٦برگ 
از آغاز چاپ تا کنون، ب، ص  يو عرب يفارس ين کتب چاپي؛ مولّف)يرضا ثابت( ٣٩، ٦، ص يعلو
؛ )يسهارنپور ييبقا( ١٣ا، گ يتانيبر ةموز يخطّ ةانما، نسخهجة؛ مرآ)خان بابا مشار( ٩٦١-٩٦٢

خ نظم ونثر، ي؛ تار)نيدکتر مع( ينگ فارسه؛ فر)خ ابوالقاسميش(از کتاب سلم السموات مرقوم پنجم 
دکتر ) يطوس يآذر يخايوسف و زلي( ٦٦خا، ص يوسف و زلي ة؛ رسال)يسيد نفيسع( ١/٢٩٣

م،  ١٩٩٣، ١٤/١نو،  يلهنامه، د ؛ غالب)امپوريخ( ٣نگ سخنوران، الف، ص هامپور؛ فريعبدالرسول خ
 . شود يم ميتقد يقاله به خوانندگان گرامن ميمه ةترجم

ن يا هن خانواديا آغاز .سبزوار و نواح آن حکومت کرده است سال بر هسربدار حدوداً پنجا ةخانواد  .٢
مصنّف  ةعلم بغاوت بلند کرد و بگفت يهقيعبدالرزاق ب ريم ام  ١٣٣٧/ه ٧٣٧طور شد که درسال 

اگر  .کنند يق ستم ميافته برخاليال يدان استمفس يجمع” :ن را گفتن آغاز کرد کهيا» الجنّاتةروضا«
  E و ظلم يگر تحمل تعديم که دينيو اال سرخود را بر دار بب مييم دفع ظلم ظالمان نمايابيق يتوف
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 ين طوسيالد يخ محيقت را از شيطر ث و رموزِينکات حد. اضت نموديدقّت و ر
اهللا  در صحبت اهل اهللا و د نعمتيدرخدمت س ي، مدتيل کرد و بعد از وفات ويتحص

ن يهم بهافته بود و يد آذر تولّ ماه خ است که او دريخود ش ي هگفت. ض نموديکسبِ ف
فاضلِ بزرگ و شاعر  ين او خواجه عليمعاصر در. ار کرديتخلّص اخت ١يآذر مناسبت

 در يروز. شد يها م و مناظره مشاعره يخ حمزه آذريو ش يان ويدرم. ن سخن بوديريش
ه يالبد يرا مخاطب کرد و ف ٢ار فضال و شعرا جمع بودند، خواجه شهابيسکه ب يمجلس

  :را خواند ين رباعيا
ـ  اي آنکه  سـت  علـي  خواجـه  اربـاب هنـر   سر دفتـر    سـت  لطـف طبيعـت ازلـي    راو ت
ــواه ــو خ ــرا ت ــند م ــواهي و پس ــند خ   سـت  علـي  کـه حمـزه اسـتاد    ٣دانند همـه   مپس

 :را خواند ين رباعيسپس خواجه شهاب ا
  سـت  پاي علـي  ،از شرف ،رسول ٤بر دوشِ  ست علي جاي ]حق[ عرش که بدان حمزه اي

  ست علم و فضل الالي علي هصد حمزه ب  ولـي  ،جنـگ استاد علـي اسـت حمـزه در    
شاهرخ . افت نموديها در ها نوشته و صله دهيران قصيمدح پادشاهان و ام در يآذر

خطابِ   بهرا  ياو، آذر. داد مي قرارار مورد احترام يمور او را بسين تيسلطان جانش
ار کرد و يا برگشت و او فقر اختياز دن يعت آذريبعداً طب. سرفراز نمود »اعرالشّ ملک«

ک سال مجاور يرفت و  حج بهاده يدو مرتبه پا پ. احت شدياضت و سيمصروف ر
 يشاه بهمناحمد  در بارگاه يهند آمد و مدت به پس از برگشتن از مکّه. ز بودياهللا ن  تيب

  .با عزّت و احترام بسر برد

                                                                                                                        
F زاق بين قول اميمهبر اساس  .“ميندارمشهور  »سربدار«نان او به عنوان يجانش و يهقيرعبدالر

 )١٧٨-١٧٩ف براون، مجلّد سوم، ص يتال .رانيات ايخ ادبيتار( .شدند
، انجمن آثار و يريرضا نصمحمد دکتر : ح و اضافاتيق و توضيح و تعليتصح  تاريخ فرشته، به  .١

 .٣٧٦، ص ٢، ج شه  ١٣٨٨، يمفاخر فرهنگ
ش،  ۱۳۶۶مرقندي، چاپ دوم، نشر کالله خاور، سالشعرا، دولت شاه ةتذکر: يعلي شهاب ترشيز  .٢

 .۲۶۴، ص ۳، ج ۱۳۶۹دب، انتشارات خيام، در هشت جلد، چاپ سوم، االنة؛ ريحا۲۹۵ص 
 )مقدمه، ص چهل و نه(داند همه کس  :يوان آذريد  .٣

 .)همان(کتف : همان  .٤
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  در هند يآذر
  :نوشته است که يهجر ٨٣٢ل واقعات سال يمحمد قاسم فرشته در کتاب خود در ذ

 يآن روزها همرکابِ سلطان احمد شاه بهمن ينياسفرا يخ آذريقت شيسالک مسالک طر
ده ينام »دريب«که او آباد کرده بود و  يف پادشاه و شهريف و توصير تعربود و د

را نوشتن آغاز  »نامه بهمن«حکم سلطان  به وا. افتي ينوشت و صله م يد ميشود، قصا يم
 ش کرده ويد، کتاب را در حضور پادشاه پياحوال سلطان رس  به که يوقت يکرده بود ول

  : پادشاه گفت. ش خواستيوطن خو به برگشتن ةاجاز
م روي نموده يعظ يکلفت] ه  ٨٢٨[سودراز يگمحمد د يسمرا از فوت مخدوم ”
  .١“فراق تو نيز گرفتار گردم  صالِ تو رافع مواد غم و الم است، مپسند که بهو
ثر شده و قصد برگشتن را ترک نموده و أار متين التفات پادشاه بسيچن از يخ آذريش

شهرنو، احمدآباد،  که در ي، وقتيمدت پس از. ز همانجا خوانديش را نيفرزندان خو
و  ٢ديار پسنديت سروده که پادشاه آن را بسيب ف آن دويدر تعر يشد، آذر ريقصرِنو تعم

طبق حکم . ش داديوطن خو  به برگشتن ةجازان او را يالدؤسفارش شاهزاده عال  هب
خ دادند، يش به ،٣ي نقره بود ک تولهيک تنکه يي سفيد که هر تنکهچهل هزار  يشاه
طور زاد راه  هد و بي، پادشاه خند٤اکمياکم اال مطايحمل عطايگفت، ال د ويد خ آن رايش
ت يز عناين يو پنج غالم حبش يار و پنج غالم هنديه داد و خلعت بستنکست هزار يب

ي  در گفتنِ تتمه ةالحيو  مادام پادشاه قول داد که به يخ آذريوقت رفتن، ش. کرد
 هر سال آنچهآن عمل کرد و  که داده بود بر يخ قوليش .مشغول خواهد بود» نامه بهمن«

                                                   
، انجمن آثار و يريدکتر محمد رضا نص: ح و اضافاتيق و توضيح و تعليتصح  تاريخ فرشته، به  .١

 .٣٧٤، ص ٢ش، ج ه  ١٣٨٨، يمفاخر فرهنگ
  :ن استيت ايو بآن د  .٢

ــذا قصــر مشــيد کــه از فــرط عظمــت حب  
  

  سـده ايـن درگـاه اسـت     آسمان پايه اي از
  آسمان هم نتوان گفت که ترک ادب اسـت   

  
  قصر سلطان جهان احمد بهمن شـاه اسـت  

 .٣٧٥، ص ٢، ج فرشتهتاريخ   
 .همان  .٣
 .٣٧٥، ص ٢ خ فرشته، جيتار. شما يدارد مگر سوارها يشما را برنم يها بخشش: ترجمه  .٤
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 .است يآذر ةنوشت يون شاه بهمنيتا احوال هما. فرستاد مي دکن به خراسان نوشت از مي
ره يوغ يو مال سامع يري، مال نظيبعد از آن احوال پادشاهان تا انقراض سلطنت بهمن

  .گر استيد شاعران ةاضاف

  يو درگذشت آذر ينيگز برگشتن، عزلت
 يخلوت و قناعت زندگ ن درياسفرا دوطن خو در يخ آذريهند، ش از برگشتن از پس
. ردنب يغرض يدرِ کس  هچ گاه بيعبادت نشسته، ه ي هادسال بر سج ٣٠-٣٥. ار کردياخت

خدمت  صحبت او بودند و در ت خود طالبِن و دولت و اربابِ ملک و ملّياصحابِ د
ر يخ يار کارهايسر کرد و بيها تعم يها و سرا ن عمارتياو در اسفرا. ١ردندب مي او التجا
 .٢انجام داد
نوشته  يخ آذريرزا، دولت شاه از زبان شيگ ميشاهزاده الغ ب ةحافظ ان قوتيب در

 در قرا باغ يمن همراه و. مورِ گورگان بوديخوان صاحب قران ت هبنده قصّ يياست که دا
 زمان. چند سال آنجا ماندم. دميگ رسيهمانجا در خدمت شاهزاده الغ ب. کردم مي يزندگ
شاهزاده بنده را . کردم مي انيه و داستان بکردم و قصّ مي يبود، با شاهزاده باز يطفل
گ خراسان را فتح نمود و در يکه الغ ب يوقت يهجر ٨٥٢سالِ  در .داشته زيعزار يبس

ر شده بودم و در لباس فقرا و يدم، آن وقت من پيخدمتش رس ن نزول کرد، درياسفرا
نمود، سپس  يپرس د و سالم کرد و احواليز دور بنده را دپادشاه ا يصلحا بودم ول

 ي ها تو خواهرزادي، آييآ مي س من بنظريو جل يميش تو مصاحبِ قديدرو يفرمود، ا
پادشاه عجب آمد و جواب دادم  ي هحافظ ؟ مرا بر ذهانت و قوتيستين نخوان م هقصّ

 .٣ان کردمياد داشتم بي ان آمد و آنچهيدر م قرا باغ يها هسپس قصّ. بله، من همانم
وله الدؤدر دولت سلطان عال. افتيسال عمر  ٨٨ يبقول بعض و ٨٠-٨٢ يخ آذريش
بر وفاتش خواجه . افتيوفات  يهجر ٨٦٦سال  ن درياسفرا ةرزا در قصبيسنقرا ميبن با
  :ر را نوشتيخ زيتار ةقطع ين اوحد مستوفيالد افضل

                                                   
 .٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .١
 .۲۷۷، ص ۲، ج تاريخ فرشته  .٢
 .٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .٣
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ــيخِ ـ  گشت بـي که مصباح وجودش   زمانـــــه دريغـــــا آذري شـــ   وضَ
ــراغِ ــ چـ ــاحِ هدل بـ ــاتش مفتـ ــه  حيـ ــواعِ ب ــو   ان ــت پرت ــايق داش   حق

ــانيِ ــود در شــعر چــو او ث   ١»خسرو«از آن تاريخ فوتش گشت   خســرو ب
فقرا،  ،صلحا يبرا ش رايامالک خو و داديجا يخ آذريش هسد کينو مي دولت شاه

افاده  از درس و ت واس يروشن مزار او التزام فرش و در .بود هطلبا وقف نمود و زهاد
 مجاوران مزار ام باحکّ ن ويسالط و برند مي التجا يو ورزوار بر مرقد منّ .باشد مي رونق

  .٢ندندا مي ش آمدن فرضياحسان و شفقت پ با يو

  يآذر ياستغنا
 هحکم داد ک ينماحمد شاه به يبار .بود يرت آذرياستغنا جوهر خاص س ت نفس وعزّ
ش يپ را ر سر خودتشکّ م ويطور تعظ همردم گفتند ب .بدهند تنکههزار  ک صدي او  به

 .انکار کرد رقم آن از گرفتن خ منظور نکرد ويش .ن بنهديزم پادشاه بر
و  عدل ةخ درباريش .خ رفتيارت شيز يسنقر برايد بن بازاده سلطان محمهشا

 ورفت يپذنآن را  ياما و ک بدره زر نذر کرديزاده هشا .سودمند کرد يها حتيفضل نص
 :خواند ت راين بيا ست وين نيحاجت ا گفت بنده را
ــه   ا کـرد عنقـ  قاف قناعت وطن چو هکسي ک ــا ب ــيم و کج ــرفراز  زر س ــر س   آرد ده

 :خواند ت راين بي، اپاسخخ در يش .ديم بکنين تقسيدر مستحقپس  ديندار ازينگفت شما 
ــ ــر هزر ک   هم به از آن نيست که نشـانيش   انيششــاف ســتاني و ب

  ٣يف آذرينصات
نثر و نظم  خ دريوان شيدبر عالوه  .است ار مشهوريخ بسيوان شيد هک هدولت شاه نوشت

 .رهيغ و بئالغرا بئون، عجايهما يفا، طغراالصّ يسع ،الً جواهراالسرارث، مدارد ياديکتب ز

                                                   
 .٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .١
 .همان  .٢
وان يهمايون، مثنوي مرآت، د ي، طغرامةالمکر ملکةخ ايالمناسک، تار يالصّفا ف آثارِ سعي دولت شاه  .٣

 يثمرات را در نگارشات آذر ياماميه و مثنو يهراالسرار، مثنواالسرار، جوا ، مفتاحنامه اشعار، بهمن
 .۳۰۱الشعرا، ص ةتذکر. نام برده است
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  المناسک في فاالصّ يسع
 هکعب ةدر خان ان کتاب ريا هک ه شدهقبالً گفت .است هخ کعبيان مناسک حج و تاريب در
 :سدينو مي ن کتابيا ةدربار ياوحد يتق .ف کرده بوديتصن

را يست زيق مناسک حج درست نيبدان طر ست ويآن کتاب ن اعتماد بر هاگرچ”
 .“است هفش مستعدانيق تصنياست، اما طر يواقع هيامام ينهج فقها بر هن هک
ن قول ياز .ستين هيامام هطبق فق يشده است ول هت نوشتين کتاب با قابليا يعني

  .ع نبوديرو مذهب تشيخ پيش هد کيآ مي دست  هب هجين نتيا

  ١جواهراالسرار
ات ياب يآذر نيدر .است ات دشواريشرح اب ال وثنوادر، ام ي همجموع جواهراالسرار
 :ن استيچن لع آنمط هاست ک هرا شرح کرد يخاقان ي هديصمشکل آن ق

  لســـل راهـــب آســـامـــرا دارد مس  اســت از خــط ترســا تــر فلــک کــج
ه ن هم نوشتيا .بودند يشاگرد ابوالعال گنجو يفلک و يخاقان هاست که و نوشت

آمده  هند  به ر خسرويمالقات کردن با ام ياواخر عمرش برا در يخ سعديش هاست ک
 هنوشت يجا .است رتصو رون از حدّيداشت ب يسعد يخسرو برا هک يارادتآن  و بود
کالم  يولباشد، ه شد کالم سهو وخطا ن دريرخّأن و متيممتقد يشعرا ممکن است از هک

موالنا  از يا دهيقص ين کتاب آذريهم در .پاک است يکلّ به وبيآن ع از هيعماد فق
                                                   

  .باب م، در چهار ۱۴۳۸/ ه  ۸۴۰تاليف شده در   .١
  .اسرار حروف مقطعات قرآني: باب اول
 .»سر«اسرار برخي از احاديث نبوي در نه : باب دوم
  صلاسرار کالم مشايخ، در دو ف: باب سوم

  :شعر و شاعري، سپس ده فصل آمده اسرار کالم شعرا در يک مقدمه در بيان صنعت: باب چهارم
 ؛اشکال غزليات مشهوره: ۳فصل  ؛اشکال قصايد مجهوله: ۲فصل  ؛اشکال قصايد مشهوره: ۱فصل 
اشکال : ۷فصل  ؛ها اشکال مثنوي: ۶فصل  ؛اشکال مقطعات: ۵فصل  ؛اشکال غزليات مجهوله: ۴فصل 

  در اشکال لغز: ۱۰فصل  ؛در اشکال معميات: ۹فصل  ؛در اشکال شاعري و ما يتعلق به: ۸فصل  ؛ها عيربا
سپاس ) ۲( …يرا که عنقا يميش آن عليحمد و ستا …يا فتح االبواب افتح باب علمي) ۱( :آغاز

 ر ک. ن رساله در پاکستان موجود استيسه نسخه از ا …خرد بر ذمت خانواده ييايگو يکه از رو
 .۸۱۳پاکستان، جلد اول، ص  يفارس يخطّ يها فهرست مشترک نسخه: به
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  ٥٦  قند پارسي

 يرباع ي هاست و درباره آمد يع شعريبدا ع وياصنآن تمام  نقل کرده که در را نيالد شرف
  :ر استيظالنّةار مراعينظ يشاهد ب ياعن ربيا هسد کينو مي يشاپورياهللا ن  لطف ال موالنيذ

ـ  شوي جو  بــاد درع فيــروزه بــه گــل داد پريــر   برخـاک افتـاد   هلعل الل
ــروز   ــا ام ــر مين ــن خنج ــنا   داد آب چم ــاقوت س ــوفر  ني ــش نيل   ١داد آت

 بئالغرا بئعجا
م خان يابراه يعل و يکاشان يقت و »بئالغرا عجائب«را  يآذر ينوثدولت شاه نام م

 .است هشتذاز نظر بنده هم گ ينوثن ميا يميقد ةک نسخي .ندا هنوشت »اينالد بئعجا«
 :ف شده بوديتال »جواهراالسرار«از  بعد مذکور ينوثم هک تن اسيا ل برير دليت زيب

  ام در جواهراالســــرار  هگفتــــ  کـار  هـر  خرق عادات نيست در
رودن س ز، ايف، آذريوقت تصن هشود ک مي ر معلوميات زياب از و ينوثم ةممقد از
 هکرد ک مي ندسپ ات راينوثآن م يول منحرف شده بود هعاشقان ينوثده و ميقص غزل و
 ةقياحلق ةقيار، حدرِ عطّيالطّ ، منطقياالسرارِ جام الً مخزنثم .ذکر حقائق معارف بود يدارا
 :روم يموالنا يمعنو ينوثو م ييسنا

ــنعت ــزل   ص ــول و غ ــاعري بق ــبـــازي کودکـــان بلعـــب و م  ش   لثـ
ــو  قصــيده و غــزل اســت فــن ههرچــ ــع راق ــت  ت طب ــل اس   درآن عم

ــلِ ــتعدادثم عمـ ــوي اســـت اسـ ــ  نـ ــاد  هن ــرو و فره ــر خس ــين ذک   هم
  علـــم و معرفـــت گنجــــي   هر از  ســنجي ايــن ســخن بايــد در هبلکــ

ــت آن را   ــد در حکاي ــا کن ــرج ت ــدر درج   ه  خ ــوط ان ــع خط ــو جم   مچ
ــون ن  ــي چ ــمخزن ــرارظ   ارعطّـــ يــر دان چــو از  الطَ منطــق   امي از اس

ــون ســـنايي حديقـــة معنـــا    ــو  چـ ــا يبحـــري از مثنـ   چـــو موالنـ
  ســـت دار ملـــک جميـــع حـــاالت  ســــت کمــــاالت يراو يمثنــــو

ــگين    ــد و سـ ــز بايـ ــعر پرمغـ   پوســت هرگــز مبــاش گــو رنگــين   شـ
 :ديگو مي ووقعت قرار داده  يهم ب را هشاهنام خ ويتار ينوثن ميادر او

ــاريخ و  ــت ت ــهنام  چيس ــم ش ــ  هنظ ــم  هقصّ ــواني و نظ ــهو هنگا خ   م

                                                   
 .م ماخوذ استيفت اقلهو  هدولت شا ةنجا نوشته شده از تذکريا هآنچ »راالسرارهجوا« ةدربار  .١
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ــد     کورانـد  و اين دم آن خسـروان کـر   ــه در گوران ــرام جمل ــو به   همچ
ــا     شــاهنامه کتــاب رحمــا، نيســت    ــد رب ــر حم ــدرو ذک ــت کان   نيس

 :ديگو يم خود ينوثم ةدربار
ـ   ههست اين نسخ ــي  علـوم  همغـز جمل ــوم   م ــون ازو معل ــزِ ک ــود مغ   ش

  ام بقلــــم انـــدرين لــــوح بـــرده    عــــالم حقــــايقهــــاي  رفحــــ
  بـــه احاطـــه گرفتـــه اســـت فـــرا  رگــــار آفــــرينش را همچــــو پ

ــنش   سـت و حکمـت و دانـش    همه علم ــه دانـــش و بيـ ــامعِ جملـ   جـ
ـ     خـال  و طوي حکايت خـ  نيست در   جمـال و کمــال  ةهسـت ايـن قصّ

  خســرو ماســت ذکــر او شــيرين     چــون کنــي ذکــر خســروان زمــين
ــه   عدم است آن سخن که روزي بـود  ــا نکتـ ــود  يا حاليـ ــو ز وجـ   بگـ

ــ  کتـاب  هايـن خجسـت   ابـوابِ  هست   مفـــتح االبـــواب  حمـــد ههمـ
ــم ازو  ديگــــران چـــرا گــــويم  ةقصّـــ  ــ  ه ــويم آنچ ــي هگ ــويم م   گ

ــوي بجــز غرا نيســت در   عجايـب صـنع   ههمـ  هست يکسـر   ب صــنعئ
 .فطرت است »بئغرا ب وئعجا« ينوثموضوع م هشود ک مي از شعر آخر معلوم

 :اده استنطور نشان ديا را زيآن دو چ مصنف مفهوم و فرق
  وقــوع آن عــادت  بنــا شــد  هکــ  آن نســبت هسـت امــري غريــب از 

ــان  عجــب و ــرت اســت در انس ــوري کــ   حي ــت در هاز قص   آن عاجزس
انسان  از هاست ک ب آن امريو عج شود يعادتاً واقع نم هت کسا آن امرب يغر يعني

را  يونثن مي، نام ايآذر هل است کيب دلئغرا ب وئاز عجاين امتيا .شدن ناممکن است
 .»اينالد بئعجا« هک هنهاده ن »بئالغرا بئعجا«

 هجداگان ب مختلف رائغرا ب وئآن عجا در هست بلکينظم مسلسل ن ينوثن ميا
ام،  دهيبنده د هک ينوثن ميا هنسخ .است يکيات ياب هفقط وزن هم .ان کرده استيب

  .ت استيو پانصد ب حدوداً پنج هزار ياست دارا موجود هآنک است و االخر ناقص



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  ٥٨  قند پارسي

  يوان آذريد
ار يبس يوان آذريد هد کيگو مي دولت شاه .٢ت بوديب هزار يس يدارا ١يوان آذريد

عشق  د و معرفت ويتوح ات دريغزل يدارا وان اويد هک هگفت ياوحد يتق .است مشهور
ات و يعباآن ر م خان دريابراه يعل .ن استيمدح سالط د دريمنقبت و قصا و و نعت

ر ثاک يترشاهللا شونور يقاض ةبگفت .کرده است هاضاف هدا راالشّديس يمراث قطعات و
  .الم استهم السيت عليمدح اهل ب در يد آذريقصا

  يمشهورِ آذر ةک قطعي
 يجاها ات درياب از يو حذف برخ ها هکلماز  يبعض يليتبد با هر کيمشهور ز ةقطع

 :است يخ آذريش ةرودسمختلف نقل شده است، 
ــ ــاعران از هاگرچـ ــعارروي ا شـ   سـت مدر بزم سخن  يک جام اند ز  شـ

  فريــب چشــم ســاقي نيــز بيوســت   بعضــي حريفــان  ةبــاد ولــي بــا 
ــ دهــان از  نظــم هزبــان معنــي ايشــان گــ      فروبســت صــورت ةگفت

ــ ــو ههم ــال غ ــاي کم ــد اص دري   تسـ نـد ش ندر بحر حقيقـت افگ  هک  ان
  ٣وراي شاعري چيـزي ديگـر اسـت     ايـن قـوم   اشعار در همبين يکسان ک

  يآذر ةيثمر
ره ذکر يغ االشعار و صةخال ،الفصحا مجمع ،الشعرا اضير دولت شاه در ةتذکر عالوه بر

د يهن تميا ر بايت زين دو بيالمومن در مجالس .ستين او ةيمرثذکر  ياست ول آمده يآذر
 :ستادرج شده 

                                                   
؛ کپن هاگ، )۲/۱۱۱۵ها  نسخه(مولّف جواهراالسرار  يخ آذرين شي، نورالدينياسفرا يوان آذريد  .١

س، ملک، بنگال و ين در پاريعالوه بر ا). ۵/۶۹۹ها  نسخه( يهجر ۸۶۳، يازريش شي، درويسلطنت
 ۱۲۸۹ يها ان به شمارهيا و بادليتانيبر يها لم نسخهي؛ ف۳/۲۲۰۷ها  ک به نسخه.ها دارد، ر ان نسخهيبادل
کوشش  هب يوان آذريد) ش ۱۳۸۹(راً ياخ. در دانشگاه تهران موجود است ۸۷۸و  ۱۳۱۳، ۸۷۳و 

، ياسالم يز از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورايد عباس رستاخيو س يانيدکتر محسن ک
 .ده استيچاپ رس هتهران ب

 .٣١٤ص  ،رست اشپرنگرهف  .٢
 .۳۰۰، ص لت شاهدو ةتذکر  .٣



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  يي اسفراينآذر  ٥٩

 :ديفرما مي نيامام حس ةيثمر در”
ــرِ   چـون گـل حسـين    دل مـا  شود سوراخ مي ــه ذکـ ــا کـ ــربال رودو هرجـ ــة کـ   اقعـ

ــه     ــرد ب ــداي بگي ــق را خ ــر خل ــا گ ــا رود     اولي ــا انبي ــه ب ــن معامل ــه اي ــم ک   “ترس
 .هم نقل شده است »عراالشّ اضير«در  گريات منتخب ديل با ابت اويب هيثآن مر از
 در يآذر هسد کينو مي نقل کرده است ورا ت ين بيهم ا يآزاد بلگرام يغالمعل هعالم
است و  ت هم موجودين بيآن، ا در هاست که سرود بند بيک ترکي نيامام حس هيثمر

غامبر يپ هدم کيمن خواب د يبار هبزرگ نقل کرده است کک يت از زبان ين بيا ةدربار
 يافت کنم، ولياحوال در يروند، خواستم از شخص مي ياصحاب خود جا بااسالم 

من  فرزند ةيثمر در يفرمودند آذر و شدند هخود متوجه وسلم ياهللا عل يصل آنحضرت
 .١روم مي ارت اويز به آن من ةصل است، در سرودهت يک بي

 استفاده همانجا از يبلگرام آزاد اغلب است وآمده هم  »ميقلهفت ا«در  واقعهن يا
 .باشدکرده 

نقل کرده  ٢»ميصحف ابراه«خود  ةتذکر ل دريم خان خليابراه يعل را آنت يده ب
د ن محميالد يتق فيلأت ٣االشعار صةخال ةتذکر تر در کامل ههم از هيثن مريا .است
ت يجمعاً چهل و شش ب درج است که ه بندن کتاب نيا در .آمده است يکاشان ينيحس
شش شش  بند هس ، و درتيب چهار بند پنج پنج ت، دريبند چهار چهار ب دو در .شود يم
 اغلب .باشد مي کسانيهر بند  ات درياب بند بالعموم تعداد بيترک در .استآمده ت يب

 هشود ک مي دييتا نطوريان حرف يا و ه باشدحذف کرد ات راياب از يمولف تذکره، بعض
 :آمده است ريت زيب دو »هقطع«باعنوان  »الشهداةضرو«در 

ــ   چـون گـل حسـين    دلِ مـا  شود مي خسورا ــا کـ ــرِ هآنجـ ــ ذکـ ــربال رود ةواقعـ   کـ
ــر روا ــ  آخ ــود ک ــام  هب ــنگين دالن ش   ٤رود و جفـا  جـور  ههمـ اهل بيـت ايـن    بر  زس

                                                   
 .۲۲م، ص  ۱۸۷۱، کانپور، عامره ةخزان  .١
 .الف ٢٢٨پور، ورق  ي، بانکيشرق ةکتابخان  .٢
 .همان  .٣
 .٨٢ص  ،الشهداةضرو  .٤
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  ٦٠  قند پارسي

در  يول .باشد هيثن مريهم د ازيت دوم هم بايب است لذا يآذر ةيثمر ت اول ازيب
چ جا يه يوان آذريار ديتالش بس با هفانسأمت .ستيت موجود نين بياالشعار، اةصخال

 با کمک نجاي، اصورتره  به .شده ديصورت کامل د هاو ب ةيثمر هن و امديدست ن  هب
  :١ميکن مي نقل را هيثن مرياالشعار اةصخال ةتذکر

  تمــام شــد هآري حســابِ عمــر دريــن مــ  محــرم حــرام شــد بــه اي دل حيــات مــا
  ام شـد فـ  هبـال تيـر   ٢هچون خاک کربال ب  از فـــراق آل نبـــي آب چشـــم مـــا بـــاز
ــا ــ  م ــدام غرق ــود م ــيم ةخ ــان محنت   ٣شام شـد  هحيل بصد هچون روز کوفيان ک  طوف

ــر  ــد نع ــت يزي ــن م  ةبخ ــل م ــد زده ــ  ٤در  زي   شــد ٥شــام هنکبـت يزيــد بــدين نکت
  نوبـت طوفـان عـام شـد     هکنون ک هخاص  دولتـي بـس اسـت    بـي  ةسـيل ا وبد بخت ر

  بـد خريـد   همتاعي چـ  هبصر نگر ک بي ٦اي
ــيشِ ــت ع ــذابِِ ،ازل فروخ ــد ع ــد خري   اب

ــرِ حکــم ٧ايــن  قبـــول شـــد اهـــلِ آري بـــال عالمـــت ــغِِ مه   رســول شــد آلِ يرل
ــال  ــا ب ــ گوي ــر ورفراخ ــ ه ــتان   صـاحب قبـول شـد    ةکان عطيـ  ست دري  قبول نيس
  ٨دنبــال هــر زيــاده ســره بوالفضــول شــد   منزلــي نرســد گمرهــي کــه او هرگــز بــه

ــه  هر گمرهي که بر پي خصـم علـي برفـت    ــالک ب ــد  در وادي ه ــول ش ــال غ   ٩دنب
ــار از  بيـت نبـي عبرتـي گرفـت     اهـلِ  ز هر کو ــار  و ک ــردب ــد  ه ــول ش ــي مل   ١٠بکلّ

                                                   
 يدارا يآذر يوان چاپيد. ده استيبچاپ رس ياز تهران به تازگ يوان آذريچنانکه قبالً گفته شده، د  .١

ام و  نشان داده ينسخ را در پاورق اختالفات يچاپ ةنجانب با کمک نسخيا. باشد يمذکور م ةيمرث
 .ما نقل نموده يچاپ ةنسخ يب وجود نداشت را از رويپروفسور اد ةکه در نسخ ياتياب

  .۱۰۳ص  ،ز: يوان آذريد  .٢
 .۱۰۳ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت پنجم است  .٣
 .۱۰۳ص ، وز: ديوان آذري  .٤
 .۱۰۳ص  ،نام: همان  .٥
 .۱۰۳ص  ،آن: همان  .٦
 .۱۰۳ص  ،وين: همان  .٧
 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد .۱۰۳ص : همان  .٨
 .۱۰۳ص همان،   .٩

 .۱۰۳ص . ستاين بيت، بيت پنجم ا همان،.١٠
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  يي اسفراينآذر  ٦١

  اوست ٢از خصال ١روي نهاد ههر ک  زشتي به
ــت     ــال اوس ــدر کم ــرد بق ــالي م   آري ب

ــد   چتـر روح بصـحراي تـن زدنـد     هروزي کـ  ــام حســين و حســن زدن ــال بن   کــوس ب
ــدگهري کــرده بــي ــاش قيمتــي و ب ــد ف   ســنگ برگهــر بوالحســن زدنــد هآنهــا کــ  ان
  کـوه کـن زدنـد    ٣بـر کمـر   هتيشـ  هآنها ک  از معيشـت شـيرين کجـا خورنـد     ز برگهر

ــه ــر دم ب ــمين  ه ــد دود ياس ــد     آســمان برس ــمن زدن ــه در ياس ــراق ک ــش ف   ٤از آت
  ظلـم از چمـن زدنـد    بـه  ندسروي چنان بل  از حســد هآنکـ  بـيخ حيـات خــويش زدنـد   

  هـان سـر برآورنـد   جچون روز حشر خلـق  
ــول داد ــه ٥آل رسـ ــر برآو بـ ــدرمحشـ   نـ

ـ  ٦اين ــر آدم و  رود نهـج شـرع مـا    بـر  هحکم اگر ن ــن مـــ   ٧آل بـ ــر ايـ   رود اجراسـ
ـ  ٩هبيم اسـت ايـن کـ     أاوليـــ خلــق را خــداي بگيــرد بــه     ٨ور   رود بـا انبيـا   همعامل

  رود دشـــمان آل نبـــي تـــا چهـــا ١١بـــر  خجالـت اسـت   دوستان نبـي را  ١٠زين کار
ــر جــا   حسـين  لچـون گـ   دلِ مـا  شود سوراخ مي ــ ه   رود کــربال ةذکــرِ واقعــ  هک

  رود اضـــمـــاز مالئـــک قبـــر آســـمان ن  ١٢کننـد  نمقتـل او داسـتا   زمين ز چون بر

                                                   
 .۱۰۳ص  ،نهد: يديوان آذر  .١
 .۱۰۳ص  ،جمال: همان  .٢
 .۱۰۳ ،جگر: همان  .٣
 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد و از لحاظ ترتيب بيت چهارم اين بند است .۱۰۴ص : همان  .٤
 .۱۰۴ص ، شور: همان  .٥
 .۱۰۴ص  ،وين: همان  .٦
 .۱۰۴ص  ،در: همان  .٧
 .۱۰۴ص  ،گر: همان  .٨
 .۱۰۴ص  ،کاين :همان  .٩

 .۱۰۴ص  ،قصّه: همان.١٠
 .۱۰۴ص  ،با: همان.١١
  :بيت زير جزو همين مرثيه قرار دارد ،۸۲ص  ،الشّهدأةض؛ در رو۱۰۴ص  ،نهند: همان.١٢

  سـنگين دالن شــام  آخـر روا بـود کــه ز  
  

  براهل بيت ايـن همـه جـور و جفـا رود    
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  ٦٢  قند پارسي

  آر هـان بـر  جاز  ٢داد غـم و  از ١اي دل بسوز
  آر تشــنگان بــر ٤غــم آن از ٣وز ديــده آب

  زاي تـو عـ  آب خاک نشـين در  هوي گشت  آبروي هـر دو جهـان خـاک پـاي تـو     اي 
  زمــين از حيــاي تــو رود بــه دم فــرو هــر  آب ه،گشـت  هبسـت  لـبِ مبـارک تـو    بـر  تا

ــده ةآوار ــان شـ ــي جهـ ــر سـ ــيمگه ابـ ــ در  لـ ــر و بحــر گري ــو هب   ٥کنــان از بــراي ت
  بهـاي تـو   بهاي تو هم خون خون هگشت ٦وي  کنـد خصـم بـد گهـر     هبهاي تو چ خون با

ــت در   لـب بخـواب شـدي آب زنـدگي     هتا تشـن  ــاتم گرف ــو  م ــراي ت ــات از ب   ٧ظلم
  شـگفت  ٨از زمين بالي حسين چون گلبنِ

  و گفـت  مناجـات کـرد   رو جانب فلک بـه 
  ديـده اسـت   هجز تلخي از حالوت دوران ن  سين تا نمک جان چشيده اسـت ح ،رب يا
ــار مخــالف رســيده اســت  از  چهـا بـر سـر حسـين     هتو آگهي ک ،رب يا   دســت روزگ

ــن    ــت حس ــدر و فرق ــادر و پ ــران م   ٩صبر عيال و زهـر بـال در چشـيده اسـت      هج
  ١٠ريده اسـت او هم طمع از جان و جواني ب  حسـين ار بريـده شـد    عمـرِ  طنابِ ،يا رب

  چنـدين هـزار تيـغ بخـونم کشـيده اسـت        روزگـار  هبس نيست بيکسي و يتيمـي کـ  
ـ  او   سـالم کـرد   هسـوي مدينـ   هن گـاه روب
ــرد    وز ــام ک ــر پي ــوي پيمب ــده س   آب دي

  اژدهاسـت  کـامِ  تـو در  حسينِ ،يا مصطفي  دام ابتالسـت  حسـين تـو در   ،مصـطفي  يا
  ؟ظلم و سـتم چراسـت   هل بيت اين هماه بر  تسـت؟  هـل بيـت  ا از هحسين ن ،يا مصطفي

                                                   
 .۱۰۴ص  ،بنال: ديوان آذري  .١
 .۱۰۴ص  ،دود: همان  .٢
 .۱۰۴ص  ،وي آب ديده: انهم  .٣
 .۱۰۴ص  ،لب: همان  .٤
 .۱۰۴ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت چهارم است  .٥
 .۱۰۴ص  ،اي: ديوان آذري  .٦
 .۱۰۴ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت سوم است  .٧
 .۱۰۴ص ، فلک: ديوان آذري  .٨
 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد، ۱۰۴ص : همان  .٩

 .ين بيت در نسخة اديب وجود نداردا ،۱۰۴ص : همان.١٠
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  يي اسفراينآذر  ٦٣

  در کــربال فتــاده بصــد محنــت و بالســت  فرزند تـو حسـين   هرواست ک ،١يا مصطفي
ــ ــي ــرا ه،ا فاطم   ؟ات کجاسـت  هجگر گوش هآخر بيا ببين ک  وز آخــر اســتر حســين ت

  ٢جـان بــرادرت شــده در معــرض فناســت   بــو الحســن، حســين دلِ الفــواد ةيــا ثمــر
  زمـان تـو   در ٣بـدي رغـم بخـت    ما به گر

  فـداي تـو جانهـا بجـان تـو      هکردي همـ 
  ؟سـر گــردون دون نشــد  ســياه بــر خـاک   ؟زمـان سـرنگون نشـد    زمين و آن دم چرا

  ؟دريـاي خـون نشـد    ههم روي زمين چرا  رسـول  ةت فرق جگر گوششگ چو ٤خونين
ــز ــان عزي ــن او از ٥ج ــرا  ت ــرون چ ــد ب   ؟ز دو عــالم بــرون نشــد جــان عــدوي او  ش

  !٦کان روشني نصـيب سـيه انـدرون نشـد      چـه سـود  ] لي[د وشم جهان بچوشني او ر
  ؟شـد ننيلگون  ٧خور ههمچون فرات چشم  چـرا  ،شـد  هبسـت  لـب او  آب بر هآن دم ک

  ٨نابکــار جفــا شــمر بــه زد هدمـي کــ  آه از
ــر بوســ  ــا   هب ــيد م ــاه س ــغ آب دار گ   تي

ــرهمِ   !يـــا حســـين ،خونبـــار ةاي آرزوي ديـــد ــو م ــام ت ــاردل اف ن ــين  ،گ ــا حس   !ي
  !يـا حســين  ،اي نـور چشـم احمـد مختـار      نگــاه کــن ٩بــر عاصــيان بچشــم عنايــت

ــرار    نسـأ هسـتي و بـس اسـت     فخرِ تو افتخارِ ــدر ک ــار حي ــين  ،اي افتخ ــا حس   ١٠ي
ــا ــنگان مالـــک مـ ــفاعتيم ١١تشـ ــار   آب شـ ــس گرفت ــربالي نف ــين  ،در ک ــا حس   ي

                                                   
 .۱۰۵ص  ،مرتضي: ديوان آذري  .١
 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان  .٢
 .۱۰۵ص  ،ما را به رزم ديس بدي: همان  .٣
 .۱۰۵ص  ،در خون: همان  .٤
 .۱۰۵ص  ،جان مبارک: همان  .٥
 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان  .٦
 .۱۰۵ص  ،شم هواچ :همان  .٧
 .۱۰۵ص  ،خاکسار: همان  .٨
 .۱۰۵ص  ،در عاصيان خود به شفاعت: همان  .٩

 .اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان.١٠
 .۱۰۵ص  ،هالک: همان.١١
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  ٦٤  قند پارسي

ــار آذري  در  لطـف  وقت است اگر کني نظري از کمالِ ــارکـ ــين  ،گنهگـ ــا حسـ   يـ
ـ شد حسين دولـت آلـش مخ   گر   د اسـت لّ

ــالم همــ  ــخّرِ هع ــ مس ــتآل محم   د اس

  يآذر ةيثت مريشهرت و مقبول
 قبالً نقل شده است، هر »عامره ةخزان«و  »ميهفت اقل«از  هک بزرگ کي يايآن رو از

بارگاه رسالت  در هيثن مريا هبدست خواهد آورد ک هجين نتيده هميمسلمان خوش عق
قدر  هان مسلمان چيدرم را هيثن مريا هاست ک سانب حدس زدن آين ترتيبد .مقبول شد

ث يح ، ازيهبارادت مذ دت ويعق صرف نظر از .ت حاصل شده بوديشهرت و مقبول
 يآرا خ عالميتار«گ مصنف يب اسکندر .شد مي شمردهر ينظ يب هامدت هيثن مريهم ا يادب
 ةيثف مريتعر بود، در يمحتشم کاش و معاصر مالّشاه عباس اعظم  ير منشيم هک »يسباع

  :سدينو مي محتشم
 تتبع آن شعرا چ کس ازيت هيتا غا هک هحمالر هيعل يخ آذريش ةيثمر هب”

 .١“دهينتوانستند نمود، قلم نسخ کش
ک صد سال ي شتر ازيب يآذر ةيثشهرت مر هن است کشرو يخوب هن عبارت بيا از

جلوتر  يآذر از ينوشتند ول ها هيثگر هم مريعران دشا ين مدت طوالنيدر .بودجا بر
  .کسب نکردندو مانند ا يشهرت و دنديهم نرس برابر او هفتند بلکنر
 

                                                   
 .١٣٠ش، ص  ١٣١٤، چاپ تهران يعباس يخ عالم آرايتار  .١




