
چكيده1
شاعران آذرى زبان را شايد بتوان پرشورترين فعاالن عرصه ادب واليى دانست. نوشته حاضر 
ــت از شعر و شاعرى آيينى سرايان آذرى زبان كه آقاى عيسى ثاقب بخشايشى  گزارشى اس
ــت. وى در اين گزارش، ابتدا شيوة اقامه عزاى  ــته اس ــعرا و ذاكران آذرى) نگاش (يكى از ش
ــرح مى دهد و سپس به معرفى مراسمات آنان (مانند:  اهل بيت در ميان آذرى زبانها را ش
طشت گذارى، شاه حسين و ...) مى پردازد و دربارة هركدام از مراسم ها، به نمونه اى از شعرها 
ــعار آذرى، ويژگيهاى شيعيان آذرى زبان  ــاره مى كند. وى در ادامه، با مدد از اش و نوحه ها اش
ــته بندى اشعار شاعران  را در اقامه عزاى اهل بيت بيان مى كند. نگارنده در نهايت، با دس
ــى در اين زمينه) و نيز  ــان از نظر لحن كالم (همراه با ذكر نمونه هاي ــراى آذرى زب مرثيه س
معرفى برخى شاعران، ناشران و قالبهاى شعرى مرتبط با شعر آيينى آذرى، مقاله خويش را 

به پايان مى رساند.
كليدواژه ها: ادبيات رثاى آذرى، شاعران آذرى زبان، ادبيات واليى، مراسمات آئينى، شاعران 

مرثيه سراى آذرى، ادبيات آئينى.

دانشجوى كتابدارى، شاعر و ذاكر اهل بيت  .*

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 5 
صفحه 237 ـ 211

گزارشی بر ادبيات رثايی آذری
عيسى ثاقب بخشايشى*

حسينه يرلر آغالر گوي لر آغالر        بتول و مرتضى پيغمبرآغالر
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پيش درآمد
از پرشورترين فعاالن عرصة ادب واليى شاعران آذرى زبانند. خصوصيات بارز اين شعرا را در 

اين چند جمله چنين مى توان برشمرد:
ـ گروهى به هر دو زبان فارسى و تركى و گروهى تنها به تركى مى سرايند؛

ـ تنها مذهبى مى سرايند؛
ــورا و وقايع مربوط به آن جايگاه ويژه  اى  ـ در ميان موضوعات مذهبى، عاش

برايشان دارد؛
ـ حجم سروده  هايشان بسيار باالست و در بسيارى موارد قابل قياس با حجم 

كار همتايان فارس آن ها نيست؛
ـ اجرا و شعر خوانِى خاصى دارند كه در گزارش به آن پرداخته شده است؛

ـ حتى در سروده  هاى فارسى، نگاه و زبان خاصى دارند كه شعر آن ها را از ديگر 
اشعار متمايز مى  كند؛

ـ سوز و شور خاصى در شعرشان ديده مى شود كه ممكن است اثر ذاتى زبان 
آذرى باشد يا محصول نوع اجراى آن ها يا حتى برآمده از شور و حال خود اين 

شعرا! البته نشانه  هاى مورد سوم را در نثر همين گزارش هم مى توان ديد.
هر چه گشتيم مقاله و گزارش قابل اعتنايى در معرفى اين گونة شعر و شاعرى نيافتيم؛ يعنى 
ــده، يا اگر شده، به  صورت محدود وگم نام بوده است. آن چه در زير  در اين زمينه يا تحقيق نش
ــاعرى آيينى  سرايان آذرى  زبان كه يكى از شعرا و ذاكران  ــى است از شعر و ش مى آيد گزارش
ــى ثاقب نگاشته است. وى به هر دو زبان شعر مى  سرايد و مشهورترين اثر  آذرى به  نام عيس
چاپ شده  اش حديث مهر در بلور شعر نام دارد كه ترجمة منظوم خطابة غدير است. او  اكنون 

بيش تر به كار شعر آيينى كودك اشتغال دارد.

اقامة عزاى اهل بيت در ميان آذرى زبان  ها
ــيله  اى  ــژادى در طول تاريخ از هر فرصت و وس ــوم و قبيله با هر زبان و ن ــيعيان از هر ق ش
براى بزرگداشت عاشورا و امام حسين استفاده كرده  اند. در ميان اقوام و ملل شيعه  مذهب 
جهان، مردم غيور و واليت مدار آذرى  زبان نيز در اين راه سعى بليغ نموده و گام  هاى بلندى 
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ــته  اند؛ به  طورى كه امروزه عزادارى براى امام حسين بخشى از هويت و شناسنامة  برداش
اين قوم و شيوه  هاى سوگوارى و شور و شعور آنان در اين آيين  ها، زبانزد ديگر شيعيان  عالم 
ــت. اين مطلب در بين اهالى هيئت  ها مشهور است كه مى  گويند: حضرت زهرا را در  اس
خواب ديده  اند كه ايشان فرموده  اند: «براى فرزند من مانند ترك  ها سوگوارى كنيد؛ زيرا آن ها 

مانند مادران فرزند از دست داده براى فرزند من عزادارى مى  كنند».
مصاديق بارز اين مطلب را در مراسم باشكوه آنان در سرزمين  ها و استان هاى ترك  زبان كشور 
(مانند آذربايجان، اردبيل و زنجان) به  خوبى مي توان ديد. مراسم طشت  گذارى يا مراسم اعالن 
عزا در اردبيل، مراسم شاه حسين (شاخِسى) در تبريز، مراسم منحصر به فرد تاسوعاى حسينى 
در زنجان ـ كه پايتخت شور و شعور حسينى نام گرفته است ـ و هم چنين دسته  هاى بسيار 
زيادى كه از شهرهاى مختلف آذرى  زبان براى عزادارى در دهة آخر ماه صفر به مشهد مقدس 

مشرف مى  شوند. اكنون به معرفى اجمالى اين رسوم مى  پردازيم .

مراسم طشت گذارى
ــا (كه از خّطة  ــى و مخصوص آذرى  زبان ه ــكوه، به ياد ماندن ــيار با ش ــم  هاى بس يكى از رس
ــاير  شهرهاى آذرى  زبان گسترش يافته است)  ــده و از آن جا به س قهرمان  پرور اردبيل آغاز ش
ــت گذارى يا اعالن عزاست. اين مراسم معموًال چند روز بعد از عيد غدير خم و  ــم طش مراس

قبل از شروع ماه محرم تشكيل مى  شود.
بنا بر آن چه در مقاتل آمده است، هنگامى كه امام حسين در طول مسير حركت به سمت 
كوفه در يك بيابان بى  آب و علف با سپاه حر مالقات كرد، در حالى كه حّر و يارانش از تشنگى 
بي حال شده بودند و عدة آن ها به هزار سوار و هزار اسب مى  رسيد، امام حسين به يارانشان 
ــين جام ها و  ــيراب كنيد. ياران امام حس فرمودند: آب ها را پايين بياوريد و حر و يارانش را س
ــاندند؛ حتى اسب هايشان را سيراب نمودند.  ــپاه حر مي نوش ــت ها را پر از آب مي كردند و به س طش
نوشته  اند، يكى از افراد سپاه حّر از شدت عطش توان آب خوردن از مشك را نداشت و آب از 
ــة لب ها به  روى لباس هايش مى  ريخت. خود حضرت با آن همه جاللت از اسب پياده شد و  گوش

مشك را برايش نگه داشت تا سيراب شود.
مرحوم استاد شهريار اين داستان را چه زيبا سروده است:
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آب خود با دشمنان تشنه قسمت مى  كند     عزت و آزادگى بين تا كجا دارد حسين
دشمنش هم آب مى  بندد به روى اهل بيت      داورى بين با چه قومى بى  حيا دارد حسين

ــهدا، شيعيان آذرى  زبان براى سوگوارى  ــده، به يادبود اين كرامت سيدالش در آيين ذكر ش
ــت را پر از آب مى  كنند و در بين عزاداران قرار مى  دهند. معموًال  گردهم مى  آيند و يك طش
در اين مراسم يا روضة حضرت ابوالفضل العباس و يا مصيبت حضرت على اصغر خوانده 
ــت را در بين عزاداران مى  گردانند و در  ــود و درميان شور و حال و گرية حاضران، طش مى  ش

پايان برنامه هركس جرعه  اى از آب آن طشت را جهت تبرك مى  نوشد.
ــم طشت  گذارى سال 1389ش، در مسجد جامع اردبيل  ــعارى كه در مراس به چند بيت از اش

توسط مداح اهل بيت حاج محمد باقر اردبيلى خوانده شده  است توجه فرماييد:
... رفعت نام حسين حقه جاللت ويردى

ساكنان فلكه رمز كرامت ويردى
يول كسن حّره ده بو درس شرافت ويردى
يازدى تاريخه بو دور منطق و منشور حسين
نه قدر واردى جهان سونميه جاق نور حسين
ديدى دنيا بيزيم عشقين گوره مشكلدى تايين

يازا ايثاريميزين خامه لر عاجزدى سايين
مشكيدن خالى ايدون اصغريمونده سو پايين
فكر طاعتده اولون ترك سر و جان ايليون
دولدورون طشت لرى دشمنه احسان ايليون

***
قصة غصه ميزه چشم زمان آغلياجاق

بولورم بو سو ايچن لر چوخ ئورك داغلياجاق
منيم اطفاليمه حتى سو يولون باغلياجاق
معرفت بنده ليگه صاحب وجدانوندى

دشمنه يوخ ديماق اولماز بو سو زهرانوندى
ترجمه:
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رفعت نام حسين به حق و حقيقت جاللت بخشيد
و به همة ساكنان فلك رمز كرامت را نشان داد

حتى به حّرى كه راه او را سد كرده بود درس شرافت را آموخت
او در تاريخ نوشت كه اين منطق و منشور حسين است

و تا زمانى كه جهان باقى است نور حسين خاموش نخواهد شد
و هم چنين فرمود كه دنيا َمثِل عشق ما را هرگز نخواهد ديد

و قلم  ها از نوشتن ايثار ما عاجز هستند
اكنون حتى سهمية آب على اصغرم را از مشك  ها خالى كنيد (و به اينان بنوشانيد)

اكنون در راه طاعت خدا به فكر ترك سر و جان باشيد
و (در راه خدا) طشت  ها را از آب پر كنيد و به دشمن احسان كنيد

بر قصة غصة ما چشم زمان خواهد گريست
مي دانم اين افرادى كه اكنون آب مى  نوشند، چه دل هايى را از ما خواهند سوزاند
و مى  دانم كه همين افراد حتى راه آب را بر روى فرزندان من خواهند بست

اما معرفت در بندگى، از آِن كسى است كه وجدان بيدارى دارد
با اين همه به دشمن نه نمى  توان گفت؛ چون اين آب مهرّية مادرم فاطمه است.

مراسم شاه حسين (شاخِسى)
ــود. مى  گويند در شب عاشورا هنگامى كه اكثر  ــم بيش تر در شهر تبريز برگزار مي ش اين مراس
ــمنان، تنها گذاشتندـ  و جز  ــين آن حضرت را ترك كرده و ميان دش همراهان امام حس
ــه خيمة برادر مى  رود و با  ــدود با آن حضرت باقى نماندندـ  حضرت زينب ب ــده  اى مع ع

نگرانى از او سؤال مى  كند كه آيا اين افراد باقي مانده هم او را تنها خواهند گذاشت يا خير؟
وقتى خبر اين نگرانى به گوش جناب حبيب بن مظاهر مى  رسد، او همة ياران را كنار خيمة امام
 گرد مى  آورد و همه با شمشيرهاى برهنه دور خيمة امام رژه مى  روند و اعالم وفادارى 

مى  كنند.
ــم شاه حسين (شاخسى) يك حركت نمادين و تقليد از همان حركت جناب حبيب بن  مراس
مظاهر و ياران اوست. اين آيين  در واقع تبلور روح سلحشورى و حماسى غيور مردان حسينى 
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اين سرزمين است. يكى از نوحه  هايى كه اخيراً در اين مراسم خوانده مى  شود اين اشعار است:
شاخسيى اّولده بير عده مفاخر باشالدى

پيروان ميثم و عمار ياسر باشالدى
ليل عاشورا حبيب بن مظاهر باشالدى

بو جهتدندور بله شور و نوا شاخسى  ده دى
ترجمه:

شاخسى را در ابتدا عده  اى از مفاخر آغاز كردند
 شاخسى را گروهى آغاز كردند كه از پيروان ميثم و عمار ياسر بودند

يعنى در شب عاشورا اين كار را حبيب بن مظاهر آغاز كرد
از همين روست كه اين مقدار شور و نوا در شاخسى وجود دارد

در اين مراسم ـ كه بسيار مورد اقبال جوانان است ـ عزاداران در يك صف شانه  به  شانه كنار 
يكديگر حركت مى  كنند. نفر اول صف ـ كه معموًال از سادات و يا پيرغالمان محترم است 
و به او  دسته  باشى (سردسته) مى  گويند ـ  دست چپ خود را بر شانة راست يا كمر فرد دوم 
ــوم؛ تا انتهاى صف كه گاهى  ــرار مى  دهد؛ فرد دوم هم به همين صورت به فرد س ــف ق ص
اين صف يك زنجيرة چند صد نفرى را تشكيل مى  دهد. با صداى هر ضربة طبل يا آهنگ 
نوحه كه همگى آن را تكرار مى  كنند، افراد حاضر در صف به  صورت منظم يك قدم حركت 
ــركت  كنندگان در اين آيين، شمشيرى برهنه نيز در  ــال  هاى نه  چندان دور ش مى  كنند. در س
دست راست خويش مى  گرفتند و با سبكى خاص به  حركت درمى  آوردند كه حركت منظم آن 
تعداد شمشير، صحنه  اى بسيار حماسى را خلق مى  كرد. اما در سال  هاى اخير به  جاى شمشير 
از چوب  هاى بلند و يك شكل استفاده مى  شود و يا بدون چوب و شمشير فقط به سينه زدن 

مى  پردازند.
وجه تسمية اين مراسم به «شاخسى» هم اين است كه در آغاِز اين آيين، حاضران در نيمة 
ابتداى صف با صدايى بلند  مى  گفتند: «شاه حسين» و افراد حاضر در نيمة انتهايى صف در 
جواب آن ها مى  گفتند: «واى حسين»؛ در اثر تكرار زياد، اين دو عبارت در زبان محاوره  اى به 

«شاخسى» و «واخسى» تبديل شده است.
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تاسوعاى شهر زنجان (پايتخت شور و شعور حسينى)
ــتة حسينية اعظم زنجان يكى از عظيم  ترين  اجتماعات شيعيان جهان است كه  حركت دس
طبق يك سنت ديرينه، همه  ساله در روز هشتم ماه محرم، مقارن با شب تاسوعاى حسينى 
اجرا مى  شود. در اين مراسم، شيعيان سوگوار در قالب دستة عظيم عزادارى از حسينية اعظم 
ــيد ابراهيم حركت مى كنند. در طول مسير اين دسته،  زنجان به  طرف امامزاده حضرت س
ــفند ذبح مى شوند و به همين علت شهر زنجان  ــتر، گاو و گوس هزاران رأس قربانى اعم از ش
بعد از شهر مكه به  عنوان بزرگ ترين قربانگاه جهان اسالم شناخته مي شود. اين روز در زنجان 

به روز ابوالفضل مشهور است.
عظمت و شكوه اين برنامه و حضور ده ها هزار نفرى مردم به  قدرى است كه نظير آن در هيچ 
ــده است؛ به همين جهت در اسفندماه سال1387، اين برنامه به  عنوان  كجاى ايران ديده نش
ــور ثبت گرديد. از همين رو شهر زنجان در بين محافل مذهبى و  دهمين ميراث معنوى كش

فرهنگى كشور به  عنوان پايتخت شور و شعور حسينى شناخته مى  شود.
از جمله  اشعار و نوحه  هايى كه سيل عظيم شركت  كنندگان در اين مراسم به  صورت يك صدا 

تكرار مى  كنند، اين بيت است (شعر از استاد كالمى زنجانى):
يِل ياتار توفان ياتار ياتماز حسينون پرچمى
ديدة دوران ياتار ياتماز حسينون پرچمى

ترجمه:
باد و توفان از وزش مى  ايستد؛ اما هرگز پرچم حسين از اهتزاز نخواهد افتاد

چشم روزگار به خواب خواهد رفت؛ اما هرگز پرچم حسين از اهتزاز نخواهد افتاد

ويژگى شيعيان آذرى  زبان در اقامة عزاى اهل بيت
مردم آذرى  زبان حتى اگر از شهر و زادگاه خود به نقطه يا شهر ديگرى مهاجرت كنند، بعد از 
استقرار در شهر يا مكان بعدى ـ اگر چند هم زبان خود را در آن محل بيابند ـ يكى از اولين 
اقدامات آنان، تأسيس يك هيئت عزادارى براى سيدالشهدا است. نمونه  هاى بى  شمارى 
را مى  توان براى اين موضوع بيان كرد. نمونه  هايى كه در شهرهاى مختلف مصاديق فراوانى 
براى آن وجود دارد. در اين جا به برخى از مهم ترين ويژگى  هاى مشترك شيعيان آذرى زبان در 
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اقامة عزاى اهل بيت اشاره مى  كنيم.
يكى از عمده  ترين ويژگى  هاى هيئات عزادارى آذرى زبان ها استمرار (دائمى بودن) آن هاست؛ به 
اين معنا كه اين مراسم از بدو تأسيس هيئت مزبور عالوه بر مناسبت  ها (مانند: ماه هاى محرم 
ــهادت ائمه) در روزهاى عادى نيز يك روز در هفتهـ  كه  و رمضان و روزهاى ميالد يا ش

بانيان آن هيئت تعيين مى  كنندـ   به  طور مستمر و بدون استثنا داير است. 
از قديمى  ترين هيئت  هايى كه نگارنده توفيق حضور در آن را داشته است، هيئت عجِم محلّة 
ــت كه بر روى پرچم هيئت، سال 1200ق را به  عنوان سال تأسيس آن درج  خيابان تبريز اس
كرده  اند؛ يعنى بيش از 230 سال از تأسيس اين هيئت مى  گذرد. هيئت  هايى از اين دست و با 

اين قدمت، در ميان آذرى  زبانان بسيار است.
ــرباز و نوكر امام حسين مى  دانند و با عالقه و  ــركت  كنندگان در اين هيئت  ها خود را س ش
شوقى بى  نظير در اين مراسم حاضر مى  شوند و ارادت خويش را به حضرات معصومين نشان 
مي دهند. به ياد دارم در دوران نوجوانى در دهة60  هر جمعه صبح به همراه پدر در هيئت مكتب 
الحسين آذربايجانى  هاى مقيم مركز توفيق تشرف داشتم. يكى از پير غالمان آن هيئت مرحوم 
آقاى دكتر مجتهدى بود كه مى  گفت از بدو تأسيس اين هيئت در تهران (حدود سال  1331) 

يعنى حدود 30 سال(در آن تاريخ)، در تمام جلسات هيئت حاضر بوده است.

خصوصيات ادبيات آيينىِ آذرى  زبان  ها
1ـ جلوه  هاى شور و شعور

واقعاً شور و حال آذرى  زبان  ها را در هنگام عرض ارادت به ساحت معصومين با هيچ زبان 
ــيرين تركى را هم بدانيد تا  ــيد و زبان ش و قلمى نمى  توان توصيف كرد. بايد در بين آن ها باش

حالوت و خنكى اين شراب طهور را با عمق جان احساس كنيد و جرعه  جرعه سر بكشيد.
ــت و  ــبت به زبان تركى ندارم؛ اما از اين كه زبان مادرى  ام تركى اس نگارنده هيچ تعصبى نس
ــاعران مرثيه  گوى ترك  زبان را درك كنم خداى خويش را بسيار  ــعار ش مى  توانم مفاهيم اش
ــق  ــتان عاش ــگى من در مواجهه با دوس ــگزارم. يكى از دغدغه  ها و غصه  هاى هميش سپاس
اهل  بيت كه زبان تركى را نمى  دانند آن است كه در گفت  وگوهايى كه در مورد نوحه  ها يا 
مدايح اهل بيت داريم نمى  توانم آن مفاهيم بلند و بى  نظير (يا حداقل كم  نظير)  را از ادبيات 
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ــال پيش،  ــى، به طرف مقابل منتقل كنم. به ياد دارم در ايام محرم چند س ــر مرثية ترك فاخ
ــعار يك نوحه را به  صورت زيبايى خوانده بود كه در رسانه  ها  يكى از مادحان اهل بيت اش
بازتاب وسيعى پيدا كرده بود. مضمون شعر، مضمونى بسيار معمولى و موضوعش اتمام حجت 
ــپاه دشمن  ــپاه كوفه بود كه آن حضرت خودش را به س ــهدا پيش از جنگ با س سيدالش
ــيار با اخالص اهل بيت هستندـ   معرفى مى  كرد. با يكى از همكارانـ  كه از مداحان بس
گرم گفت  وگو بوديم كه يكى ديگر از دوستان، فايل صوتى آن مداحى را از تلفن همراه خود 
پخش كرد. رفيق مداح ما به من گفت: «مى  بينى چه مضامين و مفاهيم بلندى است! شما در 
ادبيات تركى چنين مفاهيمى داريد؟». گفتم: «مفاهيمى بسيار بلندى (چه از لحاظ ادبى و چه 
از لحاظ معرفتى) داريم كه اصالً با اين  ها قابل قياس نيست!» و سپس  نمونه  اى را از اشعار 
مرحوم انور اردبيلى راـ  كه در همان مضمون سروده استـ  برايش خواندم و ترجمه كردم. با 
اين كه اگر شعر به زبان ديگرى آن هم به  صورت نثر ترجمه شود،  از مالحت و زيبايى بسيار 
ــِت مداح و رفيِق ديگِر ما در مقابل عظمت اين مفاهيم و مضامين  ــته مى  شود، اما دوس كاس

شگفت  زده شدند و بى  اختيار به گريه افتادند.
ــطور، هرگز مقايسه يا ارزش  گذارى ادبيات  ــتن اين س مقصودم از ذكر اين خاطره و كالً نوش
مرثيه فارسى و تركى نيست؛ بلكه بيان ويژگى  هاى خاص ادبيات رثايى تركى براى دوستان 

فارسى زبان است.

2ـ اخالص؛ رمز جاودانگى
به  نظر مى  رسد مهم ترين ويژگى ادبيات آيينى تركى اين است كه سرايندگان، اين ابيات را نه 
با مركب و جوهر كه با خون جگر و عصارة قلب خويش و با نهايت ادب و از سر اخالص بر 

صفحات دفتر رقم زده  اند:  هر سخن كز دل برآيد الجرم بر دل نشيند.
از اين روست كه كالم آنان، با گذشت زمان رنگ كهنگى و اندراس به خود نمى  گيرد و هميشه 
 ــاعران، مورد تأييد خود حضرات معصومين ــت. به جرأت مى  توان گفت كه اين ش تازه اس
بوده  اند كه توانسته  اند اين شاهبازهاِى بلندپرواِز معانى را صيد كمند قريحة خويش سازند. چه 
بسيار شاعرانى كه حتى سواد خواندن و نوشتن هم نداشته  اند يا تحصيالت شان در همان حد 
مكتب  خانه هاى قديم و فقط در سطح خواندن و نوشتن بوده است؛ اما ابيات بسيار هنرمندانه 
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ـ اى در اين باب خلق كرده  اند و اين، جز به تأييد آن ذوات مقدسه امكان پذير نيست؛ شاعرانى 
مانند مرحوم صافى تبريزى، مرحوم حقير خويى، بيضاى اردبيلى و ... .

ــهداى كربال، شعرى در قالب چهار مصراع سروده  مرحوم صافى تبريزى در احواالت دفن ش
است كه مطلع آن چنين است:

حق ايستدى بير نوعيله دفع محن ايتسون
امر ايلدى بيماره حسينه كفن ايتسون

يعنى: خداوند اراده فرمود كه اندكى از اندوه اهل بيت كاسته شود؛ از همين رو به امام سجاد
 دستور داد كه امام حسين را تكفين و تدفين  نمايد.

  سپس به تشريح اين داستان مى  پردازد تا به كيفيت دفن بدن مبارك حضرت على اصغر
مى  رسد و چنين مى  سرايد:

مدفون ايلدى اصغريده گوز قاباقيندا
اولسون آتاسى حشره گلنده قوجاقيندا
وار اينديده آثار عطش گل دوداقيندا

آند اولسون او بيماره كه گلدى كفن ايتسون
يعنى: على اصغر را هم در پيش چشمان او دفن كرد تا در روز قيامت و هنگامة حشر در 
آغوش پدرش باشد. هنوز هم آثار عطش بر روى لب هاى چون گل على اصغر باقى است؛ 

قسم به همان امام بيمارى كه او را دفن نمود.1
ــت كه يكى از دوستان مرحوم صافى،  ــهور اس بين قديمى  ها و پير غالمان هيئات آذرى مش
ــال از ماجراى كربال مى  گذرد؛ تو  از  ــدام به وى اعتراض مى  كرد كه اآلن بيش از هزار س م
كجا مي دانى هنوز آثار تشنگى بر روى لب هاى حضرت على اصغر باقى است و براى تأييد 
آن حتى به امام سجاد قسم ياد مى  كنى؟!  مرحوم صافى، پاسخ مى  داد كه باور من همين 
است و حرفم را عوض نخواهم كرد. مى  گويند پس از فوت مرحوم صافىـ  در يكى از مجالس 
ترحيم او ـ همان فرد اعتراض  كننده با گريه بيان مى  كند كه شب گذشته در عالم رؤيا ديدم 
ــيار باشكوه ديدم كه از وسعت و زيبايى آن به  ــت قدم مي زنم. در آن جا قصرى بس كه در بهش

1.  ر.ك: صافى تبريزى، كليات گنجينه حسينى صافى، 279 و 280.
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حيرت افتادم. با خود گفتم: اين قصر از آن چه كسى است و صاحب آن در ازاى كدام عمل 
ــت؟ در همين افكار بودم كه مرحوم صافى را در  ــر چنين پاداش بزرگى دريافت كرده اس خي

گوشه  اى از قصر ديدم كه همان بيت شعر را زمزمه مى  كند:
وار اينديده آثار عطش گل دوداقيندا

آند اولسون او بيماره كه گلدى كفن ايتسون
سپس رو به من كرد و گفت: فالنى! تو به اين بيت من اعتراض داشتى؛ اما ببين كه اين قصر 

به اين عظمت را به پاداش سرودن همين يك بيت به من عطا فرموده  اند.
ــت كه در مجلسى، مثًال روضة دفن شهدا خوانده  ــت كه تقريباً غير ممكن اس از همين روس
شود و تمام يا قسمتى از اين اشعار مرحوم صافى خوانده نشود. جاودانگى اين اشعار و اشعارى 
ــت فقط ريشه در اخالص و تقواى سرايندگان آن  ها دارد كه مورد توجه اهل بيت از اين دس

 قرار گرفته  اند.
شايد بسيارى از شما بارها در مجالس سينه  زنى اين دوبيت را شنيده  باشيد:

بر مشامم مي رسد هر لحظه بوى كربال
بر دلم ترسم بماند آرزوى كربال

تشنة آب فراتم اى اجل مهلت بده
تا بگيرم در بغل قبر شهيد كربال

ــده است؟ هيچ توجه كرده  ايد كه  ــت و در چه سالى سروده ش ــعار از كيس آيا مى  دانيد اين اش
حتى قافية بيت دوم آن غلط است و «شهيد» با «بوى» و «آرزوى » هم قافيه نيست؟! اما 
سال هاست كه همين اشعار در محافل حسينى با آن كيفيت خاص و شور و حال ويژه خوانده 
مي شود؛ در حالي كه اشعارى بسيار محكم  تر و زيباتر از آن، چنين اقبالى ندارند. دليل اين اقبال، 
جز اخالص شاعر آن و تأييد خود ارباب بى  كفن چه چيز ديگرى مى  تواند باشد؟ از اين قبيل 
ــود و با  ــراوان وجود دارد كه در اكثر محافل خوانده مي ش ــات آيينى آذرى ف ــا در ادبي نمونه  ه
اين كه بيشتر شنوندگان، اين ابيات را درحافظة خود دارند، اما هميشه اثر خويش را بر خواننده 
ــعارى جديد از شعراى معاصر را  ــيار ديده شده كه وقتى مادحان اش ــنونده مى  گذارد. بس و ش
ــود، يك يا چند بيت از اين نوحه  هاى  ــاس مى  كنند كه مجلس گرم نمى  ش مى خوانند و احس
قديمى را چاشنى كار خويش قرار مى  دهند. اكنون تبرّكاً چند نمونه از اين اشعار را مى  آوريم؛ 
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ابياتى كه اگر شما مصراع اول آن ها را براى يك هيئتىِ آذرى  زبان بخوانيد، حتماً مصراع دوم 
آن را با شما زمزمه خواهد كرد:

اى شه مظلوم حسين واى واى
بي كس و مغموم حسين واى واى
حسينه يرلر آغالر گوگلر آغالر
بتول و مرتضى پيغمبر آغالر

يعنى (بيت دوم): زمين  ها و آسمان  ها براى امام حسين گريه مى  كنند؛ بتول و مرتضى و 
پيغمبر براى او گريه مى  كنند.

گل باجى گل دايانما ميداندا قان توكوللر
عباسيمى يخوبالر تير و سنان توكوللر

يعنى: خواهر بيا و درنگ مكن، دشمنان در ميدان مشغول خون ريزى هستند؛ عباسم را از اسب 
سرنگون كرده  و بدن او را آماج تير و نيزه نموده  اند.

نجه قان آغالماسين داش بو گون
كسيليب يتميش ايكى باش بوگون

يعنى: امروز چگونه سنگ خون نگريد؛ از اين غم كه امروز هفتاد و دو سر بريده شده است.
هانسى گروهين بله موالسى وار
شيعه  لرين حضرت عباسى وار

ــتند كه مواليى چون  ــيعيان هس يعنى: كدامين گروه در جهان چنين مواليى دارند؟ اين ش
حضرت عباس دارند.

آخدون عالمده ندن كوه و بيابانه فرات
اولمادون قسمت حسينه دونه سن قانه فرات

يعنى: اى آب فرات! چرا اين  گونه به كوه و بيابان ها جارى شدى؟ اى كاش، از آن رو كه قسمت 
امام حسين نشدى به خون تبديل شوى.

3ـ گستردگى و بسط موضوع
ديگر ويژگى قابل توجه در ادبيات آيينى آذرى  زبان  ها، گستردگى و ريز شدن در هر موضوع 
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است؛ هر روضه  اى را كه در نظر بگيريد به بخش  هاى كوچك تر تقسيم شده و هر يك از اين 
بخش  ها نيز به  صورت مبسوط تشريح گرديده است. نمونة اين موضوع روضه  ى حضرت على 
اكبر (از كتاب دُرّ بى  نظير يا ديوان حقير؛ اثر  مرحوم ميرزا عبدالوهاب خويى متخلص به 
حقير) است كه آن را مرور مى  كنيم؛ اشعار اكبرّية اين كتاب به تفكيك عنوان و تعداد ابيات 

بدين شرح است:
ــاهزادة اعظم حضرت على  ــكينه با ش ـ مكالمة بلبل مدينه جناب س

اكبر: 22 بيت در قالب قصيده؛
ــامل 14 چهار  ــكينه به حضرت على اكبر؛ ش ـ زبان  حال جناب س

مصراع شعر نوحه است.
ـ زبان  حال جناب سكينه در وداع حضرت على اكبر؛ شامل 13 چهار 

مصراع شعر نوحه است.
ــى اكبر؛ 14 بيت در قالب  ــكينه به حضرت عل ـ زبان  حال جناب س

قصيده.
ـ اظهار تسلى در جواب حضرت على اكبر به خواهرش حضرت سكينه؛ 

شامل 14 چهار مصراع شعر نوحه.
ــامل 14 بيت در قالب  ــى اكبر به خواهرش؛ ش ــال حضرت عل ـ زبان  ح

قصيده.
ــامل 18 بيت در قالب  ـ زبان  حال جناب ام ليال به حضرت على اكبر؛ ش
ــى اكبر؛ 12 چهار  ــكينه در وداع حضرت عل قصيده. زبان  حال جناب س

مصراع شعر نوحه.
ــاهزاده اعظم حضرت على اكبر (وداع مادر و فرزند)؛ 41  ـ در عزم رزم ش

بيت در قالب مثنوى.
ـ زبان  حال آن  حضرت در جواب حضرت ليال؛ 8 بيت در قالب غزل.

ــال مادر غم  پرورش؛ 65 بيت در  ــاً وداع حضرت على اكبر و زبان ح ـ ايض
قالب مثنوى.

ــق به طريق استعاره؛ (در  ــق و استيالى عش ـ در بيان مجاهدة عقل و عش
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ميدان رفتن حضرت على اكبر)؛ 25 بيت در قالب قصيده.
ــجاعت و رجز آن  ــم حضرت على اكبر (ش ــاهزاده اعظ ـ ذكر احوال ش

حضرت)؛ 23 بيت در قالب قصيده.
ـ ذكر عزيمت شاهزاده و مشايعت امام مظلوم (وداع با پدر)؛ 36 بيت در 

قالب قصيده و داراى رديف.
ـ زبان  حال امام مظلوم كربال خطاب به لشكر كوفه (پس از مشايعت فرزند)؛ 

25بيت در قالب مثنوى.
ـ زبان  حال امام مظلوم كربال خطاب به لشكر كوفه (پس از مشايعت فرزند)؛ 

30 بيت در همان مقال پيشين، اما در قالب قصيده و داراى رديف.
ـ عزم ميدان شاهزادة اعظم و مراجعت او و اظهار عطش؛ 98 بيت با حفظ 
ــعر از مثنوى به قصيده و بالعكس  ــه گاه با طرز زيبايى قالب ش وزن؛ گاه ب

تبديل شده است.
ـ زخم دارى(زخم خوردن) شه زادة اعظم و از اسب افتادن او؛ 21 بيت در قالب 

قصيده.
ـ تشريف آوردن امام مظلوم به بالين شبيه پيغمبر؛ 49 بيت در قالب قصيدة 

مرّدف.
ــدش؛ 14 چهار مصراع نوحة  ــر نعش فرزند دلبن ــاه دين بر س ـ زبان حال ش

سينه  زنى.
ــؤال و جواب (گفت  وگو) امام مظلوم با فرزند دلبندش؛ 45 بيت درقالب  ـ س

تركيب  بند كه داراى 4 بند با تعداد ابيات متفاوت است.
ــبيه پيغمبر به خيمه  گاه و نوحه سرايى اهل بيت؛ 20  ـ حمل جنازة ش

بيت در قالب قصيده.

اين 22 عنوان، تنها عناوين يكى از كتب شعر آيينى و فقط از يك شاعر است؛ در حالي كه به 
عناوين زيادى نيز نپرداخته است. به عبارت ديگر در كل ادبيات آيينى تركى، بعضاً هر يك از 
اين عناوين ريزتر شده و به  صورت مبسوط  ترى شرح گرديده است؛ طورى كه در ذيل هريك 
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از اين عناوين به قدرى شعر وجود دارد كه به سختى قابل احصاست. به جرأت مى  توان ادعا 
ــوان ديوانى جداگانه در  ــور اختصاصى در مورد هريك از اين موضوعات، مى  ت ــرد كه به  ط ك

چندين مجلد فراهم كرد.
شايد به نظر بعضى  ها، اين طول كالم، قصه  پردازى و اطناب مطلب باشد؛ اما واقعيت چنين 
ــيارى را در قالب زبان حال بيان كرده  اند. با مراجعه به هر  ــت و شعرا حقايق و مطالب بس نيس
يك از ديوان  هاى شعراى به  نام مرثيه  سراى آذرى، در هر موضوع چنين طول و تفصيلى قابل 
ــت؛ به عبارت ديگر، هيچ مطلب و موضوعى در هيچ يك از زمينه هاى مصائب  ــاهده اس مش
اهل بيت ـ به  ويژه در قصة كربال و عاشورا ـ يافت نمى  شود مگر آن كه در مورد آن، اشعار 

مفصل و متعددى وجود دارد.

اثرات اين گستردگى
وجود اين گستردگى در ادبيات آيينى تركى سبب شده است كه  نوحه  خوانان قديمى و باسابقه 
ـ به  خصوص در ميان هيئت  هاى تبريزـ  به اين مسأله معتقد و پايبند باشند كه هر روز نوحه و 
شعر مناسب همان روز، يا حتى همان ساعت را بخوانند و هرگز از موضوع شعر خارج نشوند. 
ــته باشند، همه بايد موضوعى را كه اولين  ــه حضور داش هر تعداد نوحه  خوان و ذاكر در جلس
ــبتـ  خوانده است بخوانند و هر نوحه  خوان مطلب را هر كجا  نوحه  خوانـ  به اقتضاى مناس
ــوان بعدى مطلب خويش را بايد بدون مقدمه از همان نقطه، از همان  ــه تمام كند، نوحه  خ ك
شاعر يا شاعر ديگرى شروع كند و ادامه دهد؛ مثًال اگر موضوِع ذكر مصيبت، مصائب حضرت 
ابوالفضل باشد و نخستين نوحه  خوان از اجازة ميدان گرفتن آن حضرت بخواند و منبر را 
تحويل دهد، مداح بعدى بايد بالفاصله بعد از او مطلبى را كه دقيقاً ادامة همان مطلب است 
بخواند و چنين نيست كه مثًال به روضة مشك بپردازد. اين مسأله استادى و تسلط بسيارى را 

مى  طلبد كه هر نوحه  خوان موفق بايد آن را دارا باشد. 
حاج محسن عسكرى تبريزى از مداحان پيشكسوت آذرى زبانـ  كه حافظه و ميزان اشعارى 

كه اين مرد در سينه دارد واقعاً ماية اعجاب استـ  نقل مي كرد: 
در ايام جوانى در يكى از هيئت  هاى شهر تبريز انجام وظيفه مى  كردم. عصر 
ــد و دقايقى به غروب  ــود و روضة غارت خيام را خوانده بودن ــورا ب روز عاش
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ــوا رو به تاريكى مى  رفت. نوبت انجام وظيفه و  ــاب مانده بود. كم  كم ه آفت
ــعر خواندن من شد. من به خيال خودم به اقتضاى زمان (غروب عاشورا)  ش
خواستم شعر مربوط به غروب عاشورا بخوانم و با اين مصراع فارسى شروع 
كردم: «روز عاشورا گذشت و شب رسيد...» . مجرى جلسه رو به من كرد و 
با تشر گفت كه هنوز روز عاشورا نگذشته و شب فرا نرسيده است؛ اگر شعر 

مقتضى ندارى بنشين تا ديگرى مطلب را ادامه دهد!
اين مطلب اغراق نيست و اين رسم در هيئت  هاى باسابقه رعايت مى  شود و از هيچ موضوعى 

به  صورت سطحى عبور نمى  كنند.

4ـ استناد به آيات و روايات
ويژگى ديگر ادبيات آيينى آذرى  زبان ها كه بسيار حائز اهميت است، مستند بودن آن به آيات قرآن، 
روايات صحيح السند و مقاتل معتبر است. البته اين مطلب به اين معناى نبودن اشعار بى  سند، 
خيالى و يا ضعيف نيست. در قديم شاعران در انجمن  هاى ادبى (كه صرفاً اشعار آيينى در آن جا 
خوانده مى  شد) اشعار خود را به تيغ نقد اساتيد مى  سپردند و به همين دليل بيش تر آثار قدما، هم 
از لحاظ معرفتى و هم از لحاظ ادبى چون ستاره  هايى درخشان در آسمان ادبيات مى  درخشند. 
ــد اهل فن را بر  ــد و در بعضى موارد حتى نق ــر به اين موضوع توجه دارن ــاعران امروز كم ت ش
نمى  تابند؛ از همين رو گاه اشعار ضعيف و مطالب بى  سند در ميان آثار معاصرين به  چشم مى  خورد.
يكى از اين مرثيه سرايان كه اشعارش از لحاظ روايى و سندى بسيار معتبر است، مرحوم سيد 
ــعار اين شاعر دلسوختة اهل بيت را مي توان  ــينى تبريزى است كه كتاب  ها و اش رضا حس
نوعى مقتل منظوم ناميد. وى تحصيالت عالية حوزوى دارد به دليل و احاطه  بر اخبار، روايات 

و مقاتل، آثار بسيار فاخرى را به يادگار گذاشته است.
مى  گويند: اعضاى يكى از هيئات ترك  زبان به منزل مرحوم آيت اهللا ميالنى در مشهد مى روند 
و در حضور آن مرجع بزرگ به عزادارى مى  پردازند. مداح هيئت، اين شعر معروف را از مرحوم 

حسينى مى  خواند:
قربان اولوم جاللتوه يا ابالحسن
چوخ شايقم زيارتوه يا ابالحسن
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تا به اين چهار مصراع مي رسد:
له جّدون اوزى بيله بويوروبدور ُمَفضَّ
قرآندى اصل مدركى روشندى مسئله
واللهى قبريدن دوراجاقدور گوله گوله

قائل اوالن واليتوه يا ابالحسن
ــتند بودن آن به وجد مى  آيد و صلة شايسته  اى به  ــعر و مس آن مرجع بزرگ از زيبايى اين ش

نوحه  خوان مذكور مى  دهد.
اين اشعار در صفحة 279 كتاب 14 معصوم اثر حسينى آمده است. مرحوم حسينى در پايان 
ــناد اين روايت در هامش كتاب مى  پردازد  و پس از ذكر 4 آيه از قرآن،  ــعر به ذكر اس اين ش
از صفحه 419 الى 424 كفايآل الخصام، عالوه بر اين  ها آيات زيادى در  ــد: « چنين مى  نويس
حق على بن ابى طالب و شيعيان آن بزرگوار نازل شده است كه داّل بر نجات اهل واليت 
است كه ذكر همة آن ها باعث تطويل كالم مى  گردد». او پس از بيان اين مطالب چنين ادامه 
ــريف نبوى: قال رسول اهللا : من أحب أن يلقى اهللا ضاحكاً مستبشراً  مى  دهد: «حديث ش

فليوال على بن موسى الرضا؛ مناقب ابن شاذان».
بنده، اين اشعار را در همان قالب و وزن به فارسى ترجمه كرده  ام:

اى من فداى عزت تو يا ابالحسن
دارم سرِ زيارت تو يا ابالحسن

ل چنين خبر دادست جّد تو به ُمَفضَّ
قرآن سند بود به همين قول معتبر

باهللا ز حشر خنده  كنان مى  كند گذر
دلداة واليت تو يا ابالحسن

ــعار مرحوم حسينى و دقايق شعرى او، خود گفتار و نوشتارى مستقل و  ــرح اين ويژگى اش ش
مبسوط مى  طلبد.

5ـ  روح حماسه و سلحشورى
ــورا نيز از ديگر ويژگى  هاى مرثيه  سرايان آذرى است. آنان  ــى جريان عاش توجه به بُعد حماس
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ــه به نظاره مى  نشينند و از اين زاويه  ــديدترين و غم بارترين مصائب را با عينك حماس گاه ش
ــن اين مفهوم را نيز در مثالى از شعر فارسى مرحوم حسينى  به موضوع مى  نگرند. نمونة روش
ــتى چه مصيبتى سنگين  تر و سخت  تر از شهادت سيدالشهدا ــاهده كرد. به راس مى  توان مش
 قابل تصور است؟ اما مرحوم حسينى از زاوية حماسه به اين مصيبت بزرگ مى  نگرد. او 
ــوز را از زبان حضرت زينب در گفت  وگو با بدن پاره  پاره و عريان امام  اين فاجعة عالم  س

حسيناين  گونه به تصوير مى  كشد:
اال اى نور چشم شاه لوالك

ز داغت داغدار آفاق و افالك
تو را اين قوم دون ار كرده صد چاك

تنت بى  پيرهن افتاده بر خاك
حقيقت هرچه عريان  تر چه بهتر1

اين نمونه  اى از اين دست اشعار است. در بيش تر موارد همه  ى تالش شاعران متعهد آذرى زبان 
بر اين بوده است كه مبادا از اشعار آنان كوچك ترين َگردى بر ساحت مطهر عّزت خاندان عصمت 
و طهارت بنشيند. آنان در ذكر شجاعت و شهامت هر يك از افراد خاندان عصمت و طهارت 

تصاوير بى  نظيرى آفريده  اند كه شور حماسه را در هر خواننده و شنونده  اى به  وجود مى  آورد.
ــعارى در قالب مخمس دربارة  نمونه  اى ديگر را از مرحوم رحيم منزوى اردبيلى مى  آوريم؛ اش
ــرور  ــيار مطنطن كه هر خواننده  اى را چنان به وجد و س حضرت على اكبر در بحرى بس
مى  آورد كه بى  اختيار اشك شوق مى  ريزد. اين مخمس كه به «اكبره باخ» مشهور است، شيوة 
جنگاورى و شجاعت حضرت على اكبر را بيان مى  كند. اكنون به گوشه  اى از زيبايى  هاى 

اين شعر مى  پردازيم.
مرحوم منزوى پس از بيان مبارزه  و ميدان  دارى حضرت على اكبر و درماندگى فرماندهان 
سپاه در مقابل آن حضرت به اين جا مى  رسد كه عمر سعد به پهلوانى به  نام طارق وعده مى  دهد 
كه اگر حضرت على اكبر را به شهادت برسانى من حكومت موصل را به  عنوان پاداش براى 
تو تضمين مى  كنم. طارق كه پهلوانيست دلير و مبارزى جنگاور، با شنيدن اين وعده تطميع 

1.  حسينى، نجوم درخشان (مجموعه اشعار)، 254/1.
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ــود و با تكبر و تبختر تمام به جنگ تن  به  تن با حضرت على اكبر رو مى  آورد؛ اما در  مى  ش
دم طعمة شمشير آن حضرت مى  شود. شاعر، جريان هالكت اين ملعون را اين  گونه به تصوير 

كشيده است:
موصلى بي ميم ايلدى وصل اونى نيرانه چكه

وصله چكوبدور بير الف واصل ايدوبدور دركه
قاندان ايله تيغ چحوب دوشمدى شمشيره لكه

قالمادى اوغالنالريدا مالك اوال ما تركه
عاقبت بدتره باخ اكبره باخ اكبره باخ1

يعنى: على اكبر در ابتدا «موصل» راـ  كه طارق به طمع حكومت بر آن به جنگ آمده بود 
ـ بى ميم كرد و «موصل» را به «وصل» تبديل نمود تا وصل او را به نيران بكشد. سپس با 
ضربتى ديگر يك «الف» به «وصل» باقى مانده افزود و آن ملعون را به درك «واصل» كرد! 
او با چنان سرعتى شمشير را از بدن طارق عبور داد كه بر روى شمشير لّكه نيفتاد. بعد از طارق 
فرزندانش هم طعمة شمشير على اكبر شدند و زنده نماندند كه مالك ما َتَرك طارق شوند. 

بدترين عاقبت را تماشا كن؛ اكبر را تماشا كن؛ اكبر را تماشا كن.
نمونة ديگر از اين اشعار را از شاعر معاصر آذرى  زبان آقاى عسكر شاهى اردبيلى ذكر مى  كنيم. 
ــجاعت حضرت ابوالفضل در هنگام مبارزه با دشمنان، زبان شعر حماسى  وى در بيان ش
خود را به فارسى تغيير داده است و به همين دليل بهتر مى  توان اين مفهوم را به خوانندگان 

عزيز فارسى زبان منتقل كرد. شعر با اين مصراع شروع مى  شود:
زين اوسته ظاهر اولدى ضرغام كوه پيكر

يعنى: ضرغام كوه  پيكرى بر روى زين ظاهر شد.
سپس به توصيف شهامت و مبارزة سردار كربال مى  پردازد تا به اين جا مى  رسد:

سس سالدى رزمگاهه جاء االجل صفيرى
ترجمه: در رزمگاه صفير جاء االجل پيچيد.

1.  منزوى اردبيلى، صد قافيه از مدينه تا مدينه، 119.
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در اين قسمت به يكباره شعر را به  فارسى ادامه مى  دهد:1
بنگر به اين دالور ، بنگر به اين دليرى
با ريش خصم سازد از نيزه گردگيرى
كاَرد درخت آهن در استخوان لشكر

ــورى و حماسى در اشعار آذرى  ها، نه فقط در توصيف جنگ  آورى هاى شير  اين روح سلحش
ــراى كربال يا حتى در بيان حاالت شهيد شيرخوار  مردان علوى، بلكه در توصيف حاالت اس
نينواـ  كه به مظلومانه  ترين شكل ممكن به شهادت رسيده استـ  نيز به خوبى ديده مى  شود.

دسته  بندى كلى اشعار از نظر لحن كالم
به  طوركلى شاعران مرثيه  سراى آذرى  زبان، وقتى از زبان اهل بيت رسالت سخن گفته  اند، 
زبان  حال اين حضرات را به سه لحن متفاوت سروده  اند كه هركدام ويژة موضوعى خاص است:
ــته  اند از زبان اين بزرگواران با خدا راز و نياز كنند يا گفت  وگوى يكى از اين  1ـ هرجا خواس
حضرات را با يكى ديگر از خاندانشان بازگو كنند، متعالى  ترين مضامين عاشقانه و عارفانه را 
ــين در قتلگاه از زبان  به  كار برده  اند. مرحوم ذهنى  زاده تبريزى در بيان راز و نياز امام حس

امام چنين مى  سرايد:
يارب تمام عالم امكان سنونكيدور
ذرات كائنات كماكان سنونكيدور
اََولدن آفرينشه وابسته هر نه وار

آينده و گذشته و االن سنونكيدور...
... نقش وجوديمى يارامين چوخلوقى پوزوب

پوزقون وجود زخم فراوان سنونكيدور
قالميشدى ياره سيز بو دل داغديده ليك

باخموب خدنگ بو دل سوزان سنونكيدور
تِيز گلدى وردى يخدى داغيتدى گوگل اوين

1.  عسكرشاهى اردبيلى، شرح بى نهايت، 115.



231

زير و زبر بو خانه ى ويران سنونكيدور
سنموش گوگلده سنله ديديم خلوت ايلروخ

معراجه يوخ نياز كه هر يان سنونكيدور1
ترجمه :

يارب تمام عالم امكان از آن توست (ذرات كائنات كماكان از آن توست)
از ابتداى آفرينش هر چيزى كه در هستى وجود دارد

آينده و گذشته و االن از آن توست
نقش وجود بدنم را كثرت جراحات برهم زده است
اين بدن پريشان و اين زخم فراوان از آن توست

تنها جايى از بدنم كه هيچ جراحتى نداشت دل داغديده  ام بود
اما خدنگ دشمن ذره  اى اعتنا نكرد كه اين دل سوزان از آن توست
به سرعت تير ستم آمد و خانة دلم را مجروح كرد و به هم ريخت

اين خانه  ى زير و زبر شده و ويران از آن توست
در خاطرم بود كه در دل شكسته با تو خلوت خواهم كرد

هيچ احتياجى به معراج و عروج نيست؛ چون همة مكان  ها از آن توست
ــد را به امامـ  به  ــن مقال با همين قافيه و وزن، جواب خداون ــاعر ديگرى نيز در همي ش

زبان  حالـ  چنين مى  سرايد:2
حنّان ديمه تلفظى مشكلدى لبلره

يا حافظيله قادر و منّان سنونكيدور
«ارنى» دينلره ئوزوى ياخجى وير نشان
موسى يخان او پرتو تابان سنونكيدور

ارنى ديمز جمال خدا ئوز جمالينه
وجه اللهى كه پرده چكوب قان سنونكيدور

1.  ارمغان تائب تبريزى / جلد دوم / صفحه 70
2.  شاعر اين اشعار مشخص نبود و نگارنده آن را از يكى از نوارهاى استاد سليم مؤذن  زاده اردبيلى شنيده   است.
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قاتل الينده خنجره باخ گور جماليمى
قان ايچره بو شمايل لرزان سنونكيدور

وير هر كسه ويرورسن ئوزون قول جنتى
حكم ايله اهل محشره ديوان سنونكيدور

ترجمه:
ــكيده  براى ياد كردن من لفظ يا حنان را به كار نبر زيرا تلفظ آن براى لب هاى خش

از عطشت زحمت دارد
همة نام  هاى من از قبيل يا حافظ و يا قادر و يا منان از آن توست
به همه كسانى كه «ارنى» مى  گويند خودت را خوب نشان بده

چرا كه آن پرتوى كه تابشش موسى كليم را به زمين افكند از آن توست
كسى كه مظهر جمال اهللا است هرگز ارنى نمى  گويد

زيرا وجه اللهى كه بر آن خون پرده كشيده است از آن توست
اگر مى  خواهى جمال مرا ببينى به خنجِر در دست قاتل نگاه كن

انعكاس جمال خودت را در دست لرزان قاتل ببين كه اين شمايل خونين از آن توست
به هركس كه دوست دارى خودت قول بهشت بده

و در روز محشر حكمرانى كن كه همه  ى ديوان محشر از آن توست
2ـ  هرجا از زبان اين حضرات با دشمنان و مخالفان به صحبت نشسته  اند، از موضع قدرت و عزت 
سخن گفته  اند و عالى  ترين و ژرف  ترين مضامين معرفتى را با بيانى حماسى  به تصوير كشيده  اند. 
مرحوم قمرى دربندى در احتجاج امام حسين با لشكر شامـ  به زبان  حالـ  چنين سروده است:

اى قوم بى غيرت بولون من ملك دين داراسيم
جاه و جاللت چرخينون مهر جهان آراسيم...
... جاه و جالل و رتبه ده من هارديام آدم هارا

اصل وجود آدمين من علم االسماسيم
شأنيمده واردور نوحدن ترجيح رجحانيم منيم

ُفلك نجات امتم دين عروه الوثقى سيم
مقصود اصل كن فكان نور خداى المكان
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اسالمين اى فرعونيان دريا ياران موساسيم...
«يا رب  كيف تحيى الموتى» دين دمده  خليل
احياى نفس طير ايچون من محيى الموتى سيم

اسحاق و اسماعيلدن اشرف منم ذبح عظيم
حّقين صفا و زمزمى هم مكه هم ميناسيم
سينه مدى قرآن دفترى، علم لدنّى مظهرى

تنزيل وحى منزلون ياسينيم طاهاسيم...1
ترجمه:

اى قوم بى  غيرت بدانيد كه من داراى ملك دين هستم
من آفتاب چرخ جاه و جاللت هستم

شأن و مرتبة من كجا و  مقام و رتبة آدم كجا؟
زيرا من اصل مفهوم «علم آدم االسماء »هستم

در شأن و مقام بر حضرت نوح هم ترجيح و برترى دارم
من كشتى  نجات امت ها و ُعروآل الوثقاى دين هستم

مقصود اصل كن فكان نور خداى المكان
اى فرعونيان، موساى دريا شكاف امت اسالم من هستم

هنگامى كه حضرت ابراهيم «يا رب  كيف تحيى الموتى» گفت
احياگر نفس پرندگان براى حضرت ابراهيم  من هستم

من شريف  تر از اسحاق و اسماعيل و معناى ذبح عظيم هستم
روح صفا و زمزم و مكه و منا من هستم

سينة من دفتر قرآن است و من مظهر علم لدنى هستم
من مصداق ياسين و طاهاى تنزيل هستم

ــاس به  ــدهـ  يا در البه  الى آن هاـ  با تارهاى ظريف خيال و احس ــس از دو مورد ذكر ش 3ـ پ
ناگهان به جنبة سوگوارى و مويه  كردن و گريستن و گرياندن پرداخته  اند. مرحوم انور اردبيلى 

1.  قمرى دربندى، ديوان اشعار، 319 و 320.
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اين هر سه (جنبه  هاى معرفتى، حماسى و مُبكى بودن) را در اين اشعار جاودانى خويش جمع 
كرده است؛ او در قصيده  اى مطوّل كه با توصيف حضرت زينب آغاز مى  شود و مقامات و 
كماالت بى  بديل اين بانو را از زبان خود آن بى   بى بيان مى  كند، پس از فصلى قابل توجه، به 

وداع امام حسين مى  رسد و چنين مى  سرايد:
سسلندى زينب عترتيمون هاموسون چاغور

بير بير گوروم باالالريمى سال يوال منى
از بس گدوب منايه خيامه قيتميشم

چوخ يورقونام يوروبدى بو غملى فضا منى
دينجلمرم جبينيمى توپراقه قويماسام
آغوشه آلماسا باجى خاك شفا منى

حاجت نمازيمون يتشوب وقتى قيل شتاب
گوزلور داليمجا چكماقا صف انبيا منى

روح القُدس اذان ديجاق يوخدى اكبريم
عشق الهى گور يتروبدور هارا منى

خولى منه اتاق بزيوب تز سالون يوال
حسرتدى سينيه آال مطبخ سرا منى

زهراده منتظردى حسينى يوباتميون 
چوخ ايستير شفيعه ى روز جزا منى

گت خيمه دن ننم توخيان كوينگى گتير
زهرا آنام كه يوخ سن ايله جابجا منى1

ترجمه :
فرمود : زينب! همة عترتم را خبر كن

تا با يكايك فرزندانم وداع كنم و مرا راهى ميدان كن
از صبح امروز از بس كه به ميدان رفته و به خيمه بازگشته  ام

1.  انور اردبيلى، قيام زينب، 270 و 271.
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بدنم بسيار بسيار كاهيده شده و اين فضا تنم را خسته كرده است
تا پيشانيم را براى سجده بر خاك نگذارم خستگى از تنم بيرون نخواهد رفت

بايد كه خاك شفا مرا در آغوش بگيرد تا از رنج  هاى اين تن آسوده شوم
گذشته از اين  ها، وقت اداى نماز حاجت من رسيده است؛ پس درنگ مكن

تمام ارواح انبيا منتظر من هستند تا براى اقامة اين نماز پشت سر من صف بكشند
اذان اين نماز را روح القدس خواهد گفت؛ چون اكبرِ اذان  گويم به خون غلطيده است

تماشا كن كه عشق خداوند مرا به كجا رسانده است
خولى براى من اتاقى تزيين و مهيا كرده است؛ پس هرچه زودتر مرا راهى ميدان كنيد

مطبخ سراى خولى در حسرت است كه سرم را به سينه كشد
زهرا نيز چشم به راه من است؛ پس رفتن مرا به تأخير نيندازيد

شفيعة روز جزا مرا بسيار دوست مي دارد
زينب! به خيمه برو و پيراهنى را كه مادرم برايم بافته است، بياور

مادرم زهرا در كربال نيست؛ پس تو برايم مادرى كن

دكلمه كردن
ــند و روحيه  اى  ــتردگى، وفور و فخامت ادبيات آيينى آذرى، خود به  خود طبعى مشكل  پس گس
ــت. مستمعين حاضر در محافل و هيئات آذرى،  انتخابگر در ميان آذرى  زبان  ها ايجاد كرده اس
بيش تر از نوا و آهنگ، به  دنبال شنيدن مفاهيم بكر و مطالب متعالى هستند. اين طرفه موجب 
ــت؛  ــيوة دكلمه  خوانى در ميان گروهى از مادحان آذرى گرديده اس ــبك و ش به  وجود آمدن س
ــيوه  اى كه از ديگر اختصاصات جلسات ذكر مناقب و مصائب اهل بيت در ميان آذرىـ   ش
زبان  هاست. به غير از شاعران كه تقريباً همة آنان اشعار خويش را به  صورت دكلمه مى  خوانند، 
گروهى از ذاكران هستند كه اشعار شعرا را به اين صورت اجرا مى  كنند و مفاهيم را چه  بسا بهتر 
به مخاطبان انتقال مى  دهند. اساتيد به  نامى در اين عرصه وجود دارند؛ شعرايى مانند: حاج ولى 
اهللا كالمى زنجانى و حسين غفارى اردبيلى و مداحانى چون استاد حاج فيروز زيرك  كار و حاج 

محسن عسكرى.
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اسامى چند نفر از شعرا 
ــتى احصا نمودن اسامى شعراى مديحه  سراى آذرى براى كسى امكان  پذير نيست.  به  راس
ــك اسامى اين نامداران در طومار خود سيدالشهدا ثبت است؛ اما اسامى چند تن از  بى  ش

آنان را (مرحومين و معاصرين) يادآور مى  شويم:
مرحومين: غشّى؛  لعلى؛  قمرى دربندى؛  شكوهى مراغه  اى؛  دخيل؛  دلخون؛  زائر؛  روفه گر 
(رفوگر)؛  صافى تبريزى؛  شأنى؛  تاج  الشعرا يحيوى؛  نخستين اردبيلى؛  مضطر اردبيلى؛  بيضاى 
اردبيلى؛  خوندل تبريزى؛  صحاف تبريزى؛  شهاب؛  كالمى تبريزى؛  كهنمويى؛  يتيم؛  هندى؛ 
شاكر؛  آصف؛  راثى؛  حجازى؛  هادى؛  ذوقى؛  خازن؛  اعظمى؛  ذهنى؛  ذهنى  زاده؛  حسينى 
(سعدى زمان)؛  عاصم زنجانى؛ منزوى اردبيلى؛  انور اردبيلى؛  خالق فكرى؛  تائب تبريزى؛ استاد 

عابد تبريزى؛  صراف؛  شب  خيز و صدها شاعر زرين قلم ديگر.
ــين  ــعرايى كه اكنون در حياتند: ولى اهللا كالمى زنجانى؛ غالمرضا عينى فرد زنجانى؛ حس ش
ــين كريمى مراغه  اى؛  فرهاد فكرى؛ سيد  ــكر شاهى؛ محمد تقايى؛ حس غفارى اردبيلى؛ عس
تقى سيفى؛ اصغر صادقى؛ صالح تبريزى؛ قدرت چوپانى؛ على جاهد؛ عاقد سرابى؛ باقر عباسى 
ــى؛ هادى اردبيلى؛ على رضا حضرتى؛ اقبال منصوريان؛ فرهنگ خدايى؛  پروينى؛ على  زنجان
بازرگان؛ احمد شاهمرادى؛ ساكت تبريزى؛ احد عدل  جو؛ سيد محسن رجايى (مجنون)؛ فياض 

حسنلو؛ سجاد عزتى و... .
بسيارى از اين شعرا صاحب چندين جلد ديوان چاپ  شده هستند و بعضى ديگر هنوز اشعار خود را 
به طبع نرسانده  اند. برخى از شاعران نامبرده بسيار پركار و داراى قريحه  اى بسيار جوشان هستند؛ 
ــت. ــى جلد تجاوز كرده اس ــده از حاج ولى اهللا كالمى زنجانى تا كنون از س مثًال آثار منتشرش

قالب  هاى شعرى ادبيات آيينى آذرى
ــتر نوحه  هاى سينه  زنى و  ــعر سروده  اند. بيش  ــراى آذرى در همة قالب  ها ش ــاعران مرثيه  س ش
ــته براى اين امر از قالب  ــت. البته در گذش زنجيرزنى در قالب چهارمصراع و بعضاً مخمس اس
ــتفاده مى  كرده  اند. معموًال در شرح و تفصيل مطالب كه در اصطالح به آن  بحر طويل هم اس
احواالت مى  گويند، از قالب  هاى ديگر مانند مثنوى، قصيده و تركيب  بند استفاده مى  شود. يكى 
از هنرهايى كه بعضى از شعراى معاصر مانند كالمى زنجانى خالق آن هستند، استفاده از قالب 
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ترجيع  بند و تكرار يك بيت يا يك مصرع در منظومه  هايى بسيار مطول است؛ به  طوري كه نه  تنها 
اين ترجيع و تكرار مالل  آور نيست، بلكه نشان از مهارت و ذوق بسيار باالى سرايندة آن دارد.

ناشران كتب ادبيات آيينى
ــران خاصى صورت  ــط ناش ــر كتاب  هاى ادبيات آيينى و نوحة تركى معموًال توس چاپ و نش
مى  گيرد. در سال هاى اخير در شهر تهران بيش تر اين كتاب ها توسط  سه ناشر منتشر گرديده  اند: 

انتشارات پيرى، انتشارات فائزون و انتشارات احمدى.
معموالً ميانگين شمارگان اين  گونه كتاب  ها در هر چاپ بين دو تا سه هزار جلد است كه بسته 
ــعرى شاعر آن، كاهش و افزايش مى  يابد. در مناسبت  هاى خاص مانند  ــتهار و قدرت ش به اش
ماه محرم، ماه رمضان و ايام فاطميه، ميزان اقبال خريداران به خريد اين آثار افزايش مى  يابد. 

قطع واندازه كتب شعر مرثيه آذرى
ــوند. معموًال تعداد صفحات اين  ــر مى  ش اكثر قريب به اتفاق اين كتاب ها در قطع جيبى منتش

كتاب  ها بين سيصد تا پانصد صفحه است و در هر صفحه شانزده مصراع چاپ شده است.

سخن پايانى 
مقوله بررسى ادبيات رثايى آذرى مطلبى بسيار قابل توجه است كه به  داليل متعدد، متأسفانه 
ــگر با رجوع به آن ها به تحقيق  ــت و منابع مكتوبى كه پژوهش ــده اس كم تر به آن پرداخته ش
ــعراى مرثيه  گوى آذرى به  درستى روشن  ــود. تاريخ زندگى همة ش بپردازد كم تر يافت مى  ش
ــت؛ اما آثار بيش تر آن ها موجود است و فراروى پژوهندگان اين عرصه قرار  ــترس نيس و در دس
دارد. اگر توفيقى باشد در نوشتارهاى آتى بنا داريم به معرفى و بررسى آثار شعراى آذرى  زبان 

مرثيه  سرا بپردازيم.
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A Report of Azeri elegy

E.Sagheb Bakhshayeshi

Azeriـspeaking poets may be considered as the most ardent ones 
working in the field of wala’i literature. The present writing is a report 
of the poetry of Azeriـspeaking ritual poets written by Mr. ‘Isa Thaqib 
Bakhshayesh (one of the Azeriـspeaking poets and panegyrists). At first, 
he describes how Azeriـspeaking people hold mourning ceremonies 
for the Household (PBUT) and then he introduces ceremonies such 
as “putting a washbasin”, “king Husayn” and the like. Concerning 
each of the above ceremonies, he mentions an example of poems 
and liturgies. Referring to Azeriـpoems, in what follows he describes 
what that characterizes Azeriـspeaking people in holding mourning 
ceremonies for the Household (PBUT). Finally, the author concludes 
with classification of liturgies composed by Azeriـspeaking liturgists in 
terms of the tone of their words (and quotes examples in this regard), 
and introduces some poets, publishers, and poetic forms of the ritual 
poetry.  

Keywords: Azeri liturgy, Azeriـspeaking poets, wala’i literature, ritual 
ceremonies, Azeriـspeaking liturgists, ritual literature 




