
  ١٩٠  قند پارسي

  

  آذري اسفرايني الشعراي دربار احمد شاه بهمني ملک

  ♦دکتر سيد کليم اصغر
ک مرکز مهم گسترش زبان يدکن هم  ،هند يان مراکز گسترش زبان و ادب فارسيدر م

بان و ين دکن تجمع شاعران و اديدر دربار سالط. رود يشمار م به يو ادب فارس
سندگان يان نه صرف شاعران و نوين بهمنيسندگان و دانشمندان بوده است و سالطينو

 يمرتبه و مقام مناسب قدردان  به کردند بلکه در دربارشان يت ميق و حمايرا تشو
. نديآ يشمار م  به مستقل هند يها ن سلسلهيتر يمين و قديتر ان که از مهميبهمن. نمودند

  .١نددمدت صد و هشتاد سال دوام آور به در سراسر دکن و جنوب هند
فته ادب و يان مسلمان آن روزگار هند، شيهم مانند اغلب فرمانروا ين بهمنيسالط
ن يانگذار ايکه بن يبا وجود. قرار داشتند يرانيو تحت فرهنگ ابودند  يشعر فارس

زبان دربار  يزبان فارس. ٢آشنا بود يبا زبان فارس ينداشت و ياديالت زيخانواده تحص
ن نمونه يتر يدر دبستان عال يخود حتشاهزاداگان   به آنان .آنها بود يو مراسالت رسم

برگزار  يآموختند و نوروز را با جالل خاص يرا م يبوستان سعد يعني يادب فارس
. ٣س بودندينو يگو و فارس ياز ارباب علم و ادب در عهد آنان فارس ياريبس. کردند يم
ر د که دين فرزند خود محمود پرسيتر ن حسن در دم مرگ از کوچکيند عالءالديگو يم

د يپرس “خوانم يرا م يرازيش يخ سعديف شيتصن”: و او پاسخ داد يخوان يمکتب چه م
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  .ت را خواندمين حکايمحمود گفت ا. يت را خوانديامروز کدام حکا
  نوشـت  يسنگ به بر يا به سرچشمه  شنيدم کـه جمشـيد فـرخ سرشـت    

ــد   دم زدنـد  ين چشمه چون ما بسيبد ــرهم زدن ــون چشــم ب ــد چ   برفتن
ـ  و  و زور يمــرد بــه المگرفتنــد عــ    ١گــور بــه بــا خــود نــدکن نبرديل

در  يعنيان بودند ين بهمنيدربار سالط به که وابسته يرانيا يوجود امرا و فضال
سندگان يشعرا و نو يگرم و استقبال و دل يدربار آنها مقام و مرتبه داشتند سبب قدردان

سندگان و ياعران و نودر تمام ادوار شاهان هند ش. ان شديدر دربار بهمن يرانيا
مقام و سمت هم سرافراز  بامورد احترام قرار گرفتند و همراه عزت و احترام  دانشمندان

معروف ن ااز شاعر يکي. دنديهم رس ييالشعرا سمت ملک  به شان يگشتند و در دربارها
 ينياسفرا ين محمد بن ملک بن آذرينورالد ،ران رهسپار هند شدين اياز اسفراکه 
قدم نهاد  يد و در دربار احمد شاه بهمنيان عازم هند گرديکه در دوره بهمن است يطوس
ن يدر اسفرا) ه ۷۸۴(در سال  يآذر. افتيدست ) ه ۸۳۸: م( ييالشعرا سمت ملک  هو ب

گفته  ين آذريهم ين محمد بن ملک در ماه آذر متولد شده بود و براينورالد. متولد شد
در طوس اقامت  يشد و مدت ينين سبب اسفرايهم  بها آمد يدن  به نياسفرا و در شود يم

  .شود يگفته مهم  يطوساو  لهذا بهداشته 
در مدح شاهان و  ياريآورد و اشعار بس يرو يشاعر  به ياز آغاز جوان يآذر

و  دسرو) ۸۵۰-۷۰۸: حک(مور يرزا شاهرخ پسر تيران هم عصر خود از جمله ميام
معارضه  به با او يدر شاعررگان آن عصر بان و بزي، از اديچون خواجه عبدالقادر عود

 دربار يالشعرا شاهرخ او را ملک ،کو گفتيده نيدر جواب او چند قص يو آذربرخاست 
ن يالد يخ محين زمان است که او قدم در راه عرفان نهاد و محبت شيدر هم. خود کرد

  .٢ث و حکمت فراگرفتيار کرد و نزد او حدياخت) ه ۸۳۰ يمتوف( يطوس يغزال
ضه حج يفر يگيارت خانة کعبه رفت و بعد از ادايز يخ خود برايهمراه با ش يرآذ

 يخ طوسيبعد از وفات ش يآذر. ار نمودياخت يسفر عالم جاودان ياز دارفان يخ طوسيش
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دوباره سفر حج  ياهللا ول درآمد و سپس با اجازه شاه نعمت ياهللا ول خدمت شاه نعمت  به
 هندوستان آمد و به د و بعد از سفر حجيول کشک سال طيباً ين سفر تقرينمود و ا

 ييالشعرا سمت ملک به افت ويراه ) ۸۳۱-۸۲۵: حک(دکن  يدربار احمد شاه بهمن  به
 ييسرا دهيسبب قص  به احمد شاه قرار گرفت و يات خاصيد و مورد لطف و عنايرس

سلسله ن يخ منظوم اينگارش تار  بهدستور سلطان  به يآذر. کرد يافت ميها ازو در صله
احمد شاه بهمن  ينامه را تا زمان زندگ در دکن بود بهمن يپرداخت و تا وقت» نامه بهمن«

وطن   به يعنين ياسفرا به از سلطان اجازه خواست که. وطن شد يتنگ برا دل. رساند
سفارش شاهزاده پسر احمد شاه   به يآذر. احمد شاه اجازه نداد يخود بازگردد ول

. فرستدبدکن  به ديسرا يآنچه مه آن ادامه دهد و هرسال يسرودن بق به متعهد شد که
  .١فرستاد يدکن م  به سرود يم يکه شعر يچنانچه هرسال مقدار
حکومت کرد  ۸۶۲-۸۳۸د و از يقدرت رس  به ن که پس از پدرشيشاهزاده عالءالد

دانش يارتباطش را با مرران يا به يبود و پس از مراجعت و يخ آذريد شيو مر
و دو سال آخر عمر  يس يآذر. کرد يفظ کرد و از راه مکاتبه او را از شاد من حيعالءالد

ف کتب و سرودن اشعار بسر برد و يو تأل ينينش و عزلت و خانه يشيرا در فقر و درو
ن درگذشت و آرامگاه او در يدر اسفرا يسالگ ۸۲در سن ) ه ۸۶۶(باآلخره در سال 

  .گاه عوام و خواص بوده است ارتين زياسفرا
  يآثار آذر

  :شود يل نامبرده ميذ يها کتاب يدر ضمن آثار آذر
مرأت،  يون، مثنويهما ي، طغرااملکة املکرمةخ يالمناسک تار يالصفا ف يسعکتاب 

  .٢ثمرات يه، مثنويامام ياالسرار، جواهراالسرار، مثنو نامه، مفتاح وا اشعار، بهمنيد
  يديوان آذر
مجلس  يابخانه موزه و مرکز اسناد ملش از کته  ۱۳۸۹ شکه در سال يديوان آذر

ز چاپ يد عباس رستاخيس و انيح دکتر محسن کيق و تصحيتحق  به ياسالم ياشور
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ها  تيات و تک بيات، قطعات، رباعيبند، غزل بيبند، ترک عيد، ترجيشامل قصا ،شده
شود  ين معلوم ميسروده است از اشعر  يشعر فارس يها تمام قالب به يآذر يعني. است
 يوان آذريدر د. دسترس داشته يشعر فارس يها تمام قالب  به بوده که يشاعر يذرکه آ

  :ن استين چنيوان مذکور ايد ديب قصايداند که ترکياول قصا
. ۳امبر و منقبت امامان؛ يد و نعت پيدر توح. ۲؛ يتعال يد باريدر توح: ده اوليقص
در حکمت و . ۵ران؛ امبيدر نعت و منقبت پ. ۴؛ يد و حکمت و سرگذشت آدميدر توح

د؛ يدر توح. ۸ ؛عيدر مدح حضرت عل. ۷؛ عين عليرالمؤمنيدر مدح ام. ۶عرفان اخالق؛ 
. ۱۲؛ عيدر مدح حضرت عل .۱۱؛ عيدر مدح حضرت عل. ۱۰ن؛ يرالمؤمنيدر مدح ام. ۹

ة در حکمت يده عروجيقص. ۱۴؛ عين عليرالمؤمنيدر حکمت و مدح ام. ۱۳د؛ يدر توح
؛ عدر مدح امام رضا. ۱۷؛ صامبر اکرميدر نعت پ. ۱۶؛ صامبر اکرميت پدر نع. ۱۵و عرفان؛ 

امبر يدر نعت پ ۲۰؛ عين عليرالمؤمنيدر مدح ام. ۱۹و امامان؛  عنياميرالمؤمنمدح در . ۱۸
در مدح . ۲۳؛ صامبر اکرميدر نعت پ. ۲۲؛ عجدر مدح امام زمان. ۲۱و امامان؛  صاکرم

در مدح امام . ۲۶؛ صدر نعت پيامبر اکرم. ۲۵؛ عيدر مدح حضرت عل. ۲۴؛ عنيرالمؤمنيام
 يدر مدح عل. ۲۹؛ عدر مدح امام هشتم. ۲۸؛ عالرضا يابن موس يدر مدح عل. ۲۷؛ عهشتم

در مدح . ۳۳در حکمت؛ . ۳۲د؛ يدر توح. ۳۱ه؛ يبهار. ۳۰؛ عالرضا يابن موس
منقبت که در آخر ديوان آمده در شعر  ۳۵و  عدر مدح حضرت علي .۳۴ ؛عنيرالمؤمنيام

رسد از اين  و پنج مييعني مجموعاً تعداد قصايد ديوان آذري سي . باشد مي عامام رضا
نه قصيده در توحيد، چهار قصيده در نعت پيامبر و چهارده قصيده  ،هيدسي و پنج قص

 پنج قصيده در منقبت امام هشتم و يک قصيده در منقبت امام ،السالم در منقبت علي عليه
  .١ه دربارة پيامبران و يک قصيده هم تحت عنوان بهاريه قرار دارددوازدهم و يک قصيد

شود که موضوع قصايد آذري مسايل ديني و  از عنوانات قصايد باال معلوم مي
  .مذهبي، توحيد و نعت و منقبت است

  :شود ن آغاز مييقصيده اول که در توحيد باري تعالي است اين چن
  خداونـــد تبـــارک و تعـــالي بـــر نـــام  کــه کنــد عــارف دانــا بــه آغــاز ســخن
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ــب  ــوان کت ــر دي ــر دفت ــش س ــه دان   تايش صفت حضرت اعليسحمد است و   خان
  ١فتح سـخن اسـت از در گنجينـه اسـما      سـت  مفتاح فتوحي که در آن گنج معاني

 يسروده که دارا» ير و سلوک عرفانيدر س«بند  عيک ترجيد يپس از قصا يآذر
بند در مدح حضرت  بيترک. ۱: لين ذيعناو  هب بند بيچهارده بند است و سپس سه ترک

سروده که  عدالشهدايبت سيبند در مص بيترک. ۳؛ عجب در مدح امام زمانيترک. ۲؛ عيعل
اند که تعداد  ات آمدهيبند غزل بيبعد از ترک. باشد ي، نه و نه بند م۳ يب دارايباالترت

باشد همان طور  يم يو معنو ينيو د يات هم عرفانياست و موضوع غزل ۴۶۹ات يغزل
ن يهم يبوده براسنده بود بلکه او عارف هم يک شاعر و نوينه فقط  يد آذريدان يکه م
حسن از شاعران مثالً  يبعض ييگو سروده است و در ضمن غزل يات عرفانيغزل يآذر

دهلوي، نظامي گنجوي، موالنا رومي را نام هم برده است و در ضمن سرودن غزليات 
سعدي شيرازي و حافظ شيرازي قرار گرفته و در غزليات  تحت تاثير حسن دهلوي،

  :نويسد حافظ و سعدي را پيروي نموده، مثالً سعدي مي
ــااليي ــرو ب ــه س ــي اصــحر ب   رود رفتـنش بــين تــا چـه زيبــا مــي    رود م

  :گويد آذري مي
  ٢رود هرکه بيند آن قد و رفتار از خـود مـي    رود اين چه رفتار است کان سرو سهي قد مي

  :ن از حافظهمچني
ــن   صبح است ساقيا قدحي پر شراب کـن  ــدارد شــتاب ک   در فلــک درنــگ ن

  :آذري
  جام بادة گلگون شتاب کن به يعني  ساقي صبوح چاره ستان خواب کـن 

  :حافظ
  زديم بر صف رندان هر آنچـه بادابـاد    بنياد يشراب عيش نهان چيست کار ب

  :آذري
  ٣ار بــاده رنگــين و هرچــه بادابــادبيــ  باد  به شراب لعل دهد چون تو صد هزار
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  .گر هم دارديد يها ن مثاليو همچن
» هند يطوط« ياز حسن دهلو يريتاث يشود که آذر يوان معلوم مياز مطالعه د

خود از  يها سروده ي بهآذر يعنيقاً کالم حسن را مورد مطالعه قرار داده يگرفته و تحق
  :ديگو يعر حسن را حفظ نموده مش ياستفاده کرده و عظمت و بلند يکالم حسن دهلو

ـ ک با طبع نکويل  هند ار چه که شکر شکن است ي، طوطيآذر   کجـا  بـه  ت ز کجـا تـا  ي
ــود يحســن ســخن آذر   ١وان حســن همچــون کتــاب حســناتيــد  از شــعر حســن ب

 تر از قطعايغ. است ۴۲ آنهاشوند که تعداد  يده ميقطعات هم د يوان آذريدر د
وان يبعد در د  به ۲۳باشد و  يم ياول خود از آذر يرباع ۲۳که  دنات هم داريرباع ۷۵

 ۲۴ن عنوان که يدر ضمن ا» يم آذريحک  به ات منسوبيرباع«ک عنوان است يمذکور 
از  يان آن شماريات را نقل کرده  در پايکه غزل يات نوشته شده است کسيرباع ۷۵تا 

م يدان يکه م يطور بهي نسبت داده است ول يآذر  به ز نقل شده و آنها رايات نيرباع
ن يام چاپ شده است با اينام خ به ام است و بارهايخ به ات منسوبين رباعيغالب ا

  .٢مينجا آوردينسبت داده است در ا يآذر به س آنها راينو همه چون نسخه
  .موجوداند يوان آذريت هم در ديتک ب ۱۲ن يعالوه از

ات، يد و غزليع قصاشود که موضو يد معلوم ميکن يرا بررس ياگر کالم آذر
  .، قطعات و رباعيات عرفاني، مذهبي و معنوي استبند بيبند و ترک عيترج

  يسبک آذر
  .در سبک پيروي امير خسرو و سعدي شيرازي نموده است. طبق دانشنامه زبان و ادب فارسي

. توان او را پيرو امير خسرو دهلوي و سعدي دانست از جهت سبک، مي”
کار رفته   يرات اين شاعران در اشعار وي فراوان بهمضامين و تشبيهات و تعب

آذري در اشعار خود کلمات مغولي و نيز مضامين که بعدها از صفات . است
مميزه سبک هندي شناخته شد و همچنين اصطالحات و تعبيرات عرفاني ابن 

                                                   
  .۷۷ص  ديوان آذري اسفرايني،  .١
  .۳۰۶همان،   .٢
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جامي گفته است که در شعر آذري شطحيا . کار برده است عربي را بسيار به
  .١“بسيار است

شود که آذري يکي از شاعر معروف زمان خود بوده که  س در آخر گفته ميپ
سبب کالم   تمام جهان فارسي رسيده و به از ايران و هندوستان گرفته به اوشهرت 

  .است الشعرايي رسيده مرتبه ملک خودش مورد توجه شاهان بهمنيان هند گرديده و به

  منابع
، يل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسيماع، جلد اول، اسيدانشنامة زبان و ادب فارس .۱

 .۱۳۸۴تهران 

ز، کتابخانه يد عباس رستاخي، سيانيح دکتر محسن کيق و تصحي، تحقينياسفرا يوان آذريد .۲
 .ش ۱۳۸۹، تهران، ياسالم يموزه و مرکز اسناد مجلس شورا

 .۱۳۷۴ان، ، تهريگسترش زبان و ادب فارس يا، شوريريومرث اميدر هند، ک يزبان و ادب فارس .۳

 .م ۱۹۵۸ ،يس، دهليپر ي، نعمانيب اعظمين تغلق، شعيادب به عهد سالط يفارس .۴

رخانه گسترش زبان و ادب ي، دبيق سبحانيدر هند، توف يخ ادب فارسيبه تار ينگاه .۵
  .ش ۱۳۳۷، تهران،  يفارس

                                                   
  .۳۷دانشنامه زبان و ادب فارسي، ص   .١


