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»امیرپازواری«ملقببه»شیخالعجم«1،بلندپایهترینشاعر

ادبمازندرانیاستوسرودههایهیچشاعریدرمازندران

بهاندازۀاوازصفحۀدِلعواموخواص،برزبانجارینمیگردد

واشعارهیچشاعِربومیسراِیمازندران،همچوناشعاراو،

درآثارخطیوچاپیمکتوبنشدهاست؛لذااو»شفاهیترین«

و»مکتوبترین«شاعِربومیسرایمازندراناست.امابااین

شهرت،سیمایزندگیاودرهالهایازگمنامی،داستانهای

افسانهایوسکوتتذکرههاپنهاناست.

اشعاربرجاماندهازامیر،نشانازوجوددیوانیمکتوبتا

کنزاالسرار  کتاب از قبل سده دو هجری- یازدهم سدۀ

مازندرانی-میدهد.اماآنچهامروزهازاوبهصورتتفصیلی

وجودداردوبهآناستنادمیگردد،دیوانیاستکهخاورشناسان

درسدۀسیزدهمهجریثبت،و»برنهارددارن«بااستعانتاز

»میرزامحمدشفیعمازندرانی«،آنهاراتنظیموبانام»کنزاألسرار 

مازندرانی«)1277و1283هـ.ق(درسنپترزبورگمنتشر

کرد.جلدیکماینکتاب)1277هـ.ق(،شامل49داستاِن

فباترجمۀمیرزا
ُ
فارسیباترجمۀمازندرانی)اهداییخانیک

علی(،روایِتافسانۀامیروگوهر،سرودهها)168سروده=

430بیت(بههمراه25بیتهزلیاتاست.جلددوم)1283

اولوسومدارد:قسماول،اشعاِرامیرپازواری
ِ
هـ.ق(،دوِقسم

در426سروده)1970بیت(استکه»ِمنکالمامیرپازواری«

1اینکهاینلقبراچهکسیوچرابهامیردادهاست،مشخصنیست.امابر

اساسنسخۀخطیشمارۀ291مجلسشورایاسالمی،بهکتابتمحمدمقیم

بارفروشدهی،اینلقبازسال1090هجریبهامیرمنسوببودهاست.اشارۀ

رضاقلیخانهدایتبهشیخالعجمبودنامیر،بسیارمتأخرترازایننسخۀ

خطیاست.

در اهدایی»و.و.گوِسف«کنسولروسیه نامیدهمیشودو

استرآباداست.قسمدومدراینجلدبهچاپنرسیدهومتأسفانه

تاکنوننیزاثریازآندردستنیست.اشعارقسمسومهمدر

چهارفصل)315/5بیت(،ازافرادِمختلفیهمچون»بروگش«

)چهلویکسروده(،»محمدصادقبارفروشی«)چهلوسه

سروده(و»دیتِیل«)سیوپنجسروده(به»دارن«اهداشدهاند.

ترجمۀاشعاروهزلیاِتجلدنخست،محتوایفصلسوماز

جلددومراتشکیلمیدهد.»میرزاشفیعمازندرانی«نیزدر

چاپایناثرهمراه»دارن«بودهوداستانامیر،تلفظاشعار،

شعرهایتکبیتی،ترجمهوجداکردناشعارراعهدهداربوده

است.

یادداشتهای»دارن«درمقدمۀکتابکنزاألسراروشوِق

دستیابیبهقسمتمفقودشدۀآن،سببشدتاپژوهندگاِنامیر

بایادآوری»حسینصمدی«در»کتابنامۀمازندران«ازنسخۀ

)A-947(-محفوظدرانستیتودستنویسهایشرقیفرهنگستان
سنپترزبورگ)نامسابق:موزۀآسیایروسیه(- علومروسیهـ

کهخودنقلازجلدهفتمنشریۀ»نسخههایخطی«)آکیموشکین

وبورشفسکی،7:1353(دانشگاهتهرانبود،ایننسخهراقسمت

مفقودشدۀکنزاالسرارحدسبزنندودرپیدستیافتنبهاین

نسخهبرآیند.اماباوجودفرایندیپیچیدهومحدودیتداردر

کتابخانههایروسیه،موفقیتیدردستیابیبهایناثرحاصل

نشد.

نگارندهدرادامۀاینپیگیریها،بهتکاپوییمجددپرداخت

کهبهمددالهیگشایشیدرکارحاصلشدواساتیدودوستان

به علمی سفر در متقی« »حسین عالیجنابان گرانقدر،

سنپترزبورگ،»الکسیخیسماتولین«،مترجممثنویمولویبه

زبانروسی،وپروفسور»والدیمیرایوانف«،استادایرانشناسی

وزبانفارسیدانشگاهدولتیمسکو،تصاویریراازنسخههای

(A-947) ،(D-420) ،(B-2454) و (C-1906)دستنوشت

ازسنپترزبورگارسالنمودند.مشخصاتچهارنسخۀمذکور

بهشرحذیلنوشتهمیشود.

نسخۀ A-947 )شمارۀمسلسلکتابشناسیآکیموشکین:

)1375

پسازچاپجلددومکتابکنزاألسرار مازندرانیوفقدان

قسمدومآنوهمچنیننبودِاطالعاتخاصدراینزمینه،
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گمانهزنیهاییدرخصوصانتسابنسخۀA-947 بهقسمت

مفقودۀکنزاألسرارصورتپذیرفت.دراینخصوصوبرای

کسباطالعاتبیشتر،کتاب»فهرستتوصیفینسخههای

خطیفارسیدرانستیتودستنویسهایشرقیفرهنگستان

علومروسیه-سنپترزبورگ«نیزموردبررسیقرارگرفتکه

فقطتشابهاتیدرنام»امیر«و»امیری«حاصلشد.2اماباتهیۀ

صفحۀموردنظرازفهرست»آکیموشکین«ودرنهایتباتهیۀ

نمونهتصاویریازایننسخه،محرزشدکهمجموعهاشعار

ایننسخه،مربوطبهبخشاشعاِرجلدیکمکنزاألسراراست

وهیچارتباطیباقسممفقودشدۀکنزاألسرارمازندرانیندارد.

درواقعایننسخهمیتواندتحریراولیهیاتحریریدیگراز

نسخۀ C-1906باشد.

شرقی دستنوشتههای انستیتوی در A-947 نسخۀ

فرهنگستانعلومروسیه-موزۀآسیاییسابق-درسنپترزبورگ

نگهداریمیشودوشامل76برگبهتاریخ1275هـ.ق،به

خطنستعلیقودارایترجمۀلغویبهفارسیدربینابیاتبا

.(Akimushkin;1964: 199)عنواِن»دیوانامیرپازواری«است

قهوهای تیماج آن، فرنگیسفیداستوجلد کاغذنسخه،

صفحاتنسخه،شش
ِ
روشن،ضربیومجدولاست.عموم

سطریاستوهرسطرنیزیکمصرعرابهخوداختصاص

دادهاست.

آغاز نسخه:

جیره
ُ
تهدشتپازوارخ

ُ
امیرگ

شتپازواررودربهارخجیره
َ
گ

بیریشریکایزلفدارخجیره

چیـتقلمکاربوتهدارخجیره

انجام نسخه: 

چنــدحامچمتِهِسِرِءدیـــاری

چندبشمارمتِهِگـــردنمرواری

انشاءهللابمیرشیوشیمارویاری

توگتهسرهحامــچیمهدیاری

نسخۀ D-420)شمارۀمسلسلکتابشناسیآکیموشکین:

)1377

 (NOV .1053)B 2180مسلسلترجمه:1013(و(B 44712-شمارههای

)مسلسلترجمه:1019(.

نامایننسخه»دیوانحافظ«است،امادرپایانهرغزِل

حافظ،یکدوبیتیاز»امیر«ثبتشدهاستکهازصفحۀ

میشود شامل هـ.ق تاریخ1246 با را الی167پ 103ر

نستعلیقنوشته
ّ
(Akimushkin;1964: 199).سرودههابهخط

شدهاند.محمدتقیدانشپژوه)338،1358(نیزازایناثردر

نشریۀنسخههایخطینامبردهاست.

سرودۀآغاز)103ر(:

ردهبومریمست
َ
امیرگنهتِهعشقَهک

یِرنیمریدست
َ
جانودلیکبارن

ِ
م 

مجنونصفتِگردّمهشیدایوسرمست

دیمَرهِشدست
َ
ل
ُ
تاکهَبیُورمگهرگ 

سرودۀانجام)167پ(:

گوهرحوروپریـــزاد
ِ
امیرگنــهم

الـــفقدَبِتوامجیمانندصاد 

سلیمانصفتتِهحکمروانبرباد

ورِزنویشــاد
َ
ِنمهرن

َ
هرکسکهت 

وجوداینویژگیدرایننسخهیادآوراینموضوعاست

کهامیردرمازندرانجانشینحافظاستوعامۀمردممازندران

بااشعارامیرپازواریبهصورتشفاهیوبههمراهآواز،فال

میگیرند.فالبااشعارامیر،درشبجشِن»تیرماهسیزده«یا

»تیرگان«هنوزبرقراراست.دراینشبافرادخانوادهبهخانۀ

بزرِگخانوادهمیروندوفردیکهاشعارشفاهِیزیادیازامیر

میداندشروعبهآوازخواندنبهصورتدوبیتیمیکند.بهاین

ْبری«یا»امیری«میگویند.دراینمراسم
َ
روِشخواندن،»ت

ازدوشیزگانحاضر
ً
پیشازخواندن،فردِدیگری-کهعموما

درمجلساست-بهنامیکنفرازحضار،نیتمیکندوچون

اواعالممیگردد. نام پایانمیرسد، به خوانشهردوبیتی

حضارنیزبراساسدوبیتیخواندهشده،خوبیابدبودِنفال

اورابهکوتاهیبحثمیکنند.اینروندبرایمابقیحضارو

حتیافرادیازبستگانکهنتوانستنددراینشبحضوریابند،

ادامهمییابد.ازآنجاییکهدراجرایفالحافظ،یکغزلبه

صورتاتفاقیانتخابوخواندهمیشودودرفالامیرنیزبه


ً
همینصورت،یکدوبیتیبهآوازخواندهمیشود؛احتماال

کاتبنسخۀدیوانحافظ،نسبتبهاینسنتوبهویژهفالامیر،
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شناختداشتهاست.لذابهخاطرآشناییباشباهتیاجانشینی

مازندران،درپایانهرغزلازحافظ،
ِ
حافظوامیردرمیانمردم

یکدوبیتیازامیررامکتوبکردهاست.بادردستداشتناین

اثِرارزشمند-کهامروزههممیتوانازآنبسیاراستفادهنمود

-حضاِرمجلسمیتوانستندهمفالحافظبگیرندوهمفال

امیررابهصورتمکتوببخوانند.

نسخۀB-2454)شمارۀمسلسلکتابشناسیآکیموشکین:

)3488

انستیتویدستنوشتههایشرقیفرهنگستانعلومروسیه

-موزۀآسیاییسابق-درسنپترزبورگ،نگهدارندۀنسخهای

مازندرانی زبان به پازواری«، امیر »احوال عنواِن با خطی،

بدون نسخه، است.  B-2454 شمارۀ به فارسی برگردان با

6پ(- )1ر- صفحه 12 برابر برگ- 6 دارای و تاریخ

است. رنگ قهوهای جلدی با ،(Akimushkin;1964: 458) 

تحریریبررویکاغذنخودیفرنگی
ّ
سرودههانیزبهخط

نوشتهشدهاند.مولفاثر،»میرزامحمدشفیعمازندرانی«است

کهنامشرویجلدیادداشتشدهاست.اوهمکار»برنهارد

دارن«درچاپونشرکتاب»کنزاألسرار مازندرانی«بودهاست.

برگیکمنسخه،سفیداستومتِنداستانازبرگدومآغاز

میگرددکهدرنسخه،شمارۀ1برآنثبتشدهاست.صفحات

فردِنسخه،داستانیاافسانۀامیروگوهربهزبانمازندارنیاست

مشکولاستوصفحاِتزوج،بهبرگرداِنفارسیاین
ً
کهکامال

افسانهاختصاصدارد.متِنافسانهپسازحمدوثنایالهیو

درودبرانبیاءواولیاء،بهسرگذشتامیرپازوارییاهمانافسانه

امیروگوهراختصاصداردکهبهعینهدرجلدیکمکنزاألسرارنیز

مکتوبشدهاست.

ایننسخهتائیدیبرنوشتۀ»دارن«درمقدمۀآلمانیجلد

اوِلکنزاالسراراستکهنوشتهبود:افسانۀامیروگوهردر

ظاتوترتیبتکبیت
ّ
»صفحات124-129،همچنینتلف

شعرهایامیر،بهدستمیرزاشفیعانجامگرفت«)دارن،1349:

8-دیباچه(.بهاینترتیب،نسخۀاساسودستنوشِتیکیاز

بخشهاِیکنزاألسرار،مشخصشدهاست.یعنیصفحات

124الی129ازجلدیکمکنزاألسرار مازندرانی،انعکاس

کامِلنسخۀخطِی B-2454 میباشدوتغییریدرانتقالاز

نسخهدستنوشتبهاثرچاپیدیدهنمیشود.

آغازنسخه:

بسماللهالرحمنالرحیم

بیائِهَو
ْ
ن
َ
َوالّسالُمَعلیا

َ
لواة َوالصَّ

ْ
مین

َ
عال

ْ
ال

ِّ
هَِرب

ّ
لِل

ُ
د
ْ
َحم

ْ
ل
َ
ا

هُمَسّمی :اینِکتابیَهسَّ
ْ
د
ْ
ّماَبع

َ
.ا

ْ
ین

ّ
الد

ِ
اِلییَوم

ْ
َمعین

ْ
ج
َ
ِصیائِها

ْ
و
َ
ا

شعاِروِء
َ
الَعَجْموا

ُ
ذشتشیخ

ُ
رانیکهَسْرگ

َ
د
ْ
ن
َ
ْسرآِرماز

َ
نزاال

َ
َبک

ِشهَسعُی
ْ
ْرن

ْ
و
ُ
د
ْ
هاْرد

ْ
کهَبَرن

َ
ْرَبْرداْرن

َ
رَرءد

َ
شعاِرشاِعُروِندیگ

َ
ا

ه...
َ
ْرد

َ
َهک

ْ
الیف

َ
جات

ِ
مام

َ
ت
ْ
اِه

انجامنسخه: ...اسمآنچوپاننیزامیربوده،اونیزعاشق

گوهرگردیده،وایندوامیرباشعرباهمبسیارمکالمهمیکنند.

نسخۀC-1906 )شمارۀمسلسلکتابشناسیآکیموشکین:

)1376

انستیتودستنوشتههایشرقیفرهنگستانعلومروسیه-

موزۀآسیاییسابق-درسنپترزبورگ،نگهدارندۀنسخهای

بر مشتمل پازواری«، امیر »دیوان انتخابی عنواِن با خطی،

سرودههاییبهزبانمازندرانیبهشمارۀ C-1906)شمارۀمسلسل

کتابشناسیآکیموکشین:1376(است.نسخهدارای18برگ

)1ر-18ر(-برابر35صفحه-بهتاریخ1275هـ.ق،با

است فارسی به مازندرانی ابیاِت تحتاللفظِی برگردان

شکستۀممتازبر
ّ
(Akimushkin;1964: 199).سرودههابهخط

رویکاغذفرنگیسفیدباجلِدکاغذیکرم)فرسوده(میباشد.

برگهاینسخهپراکندهونیازمندترمیمهستند)نقلشفاهیاز:

حسینمتقی(.کاتِباشعار-کهبهخواهشآقامیرزامحمود

»میرزا - است نوشته را نسخه استرآباد کنسولگری نایب،

داداشقلیمازندرانی«استکهنامکاملاودرحاشیۀبرگ

)16ر(بهصورت»علیمیرزاداداشقلیمازندرانی«ثبتشده

است.مترجموکاتبترجمههانیزبراساسیادداشِتحاشیۀ

باکاتب
ً
پایاننسخه،فرددیگریبهنام»حسین«استکهظاهرا

اشعارفرقدارد.

درایناثربادو
ً
بهعلتتفاوتنامکاتبومترجم،احتماال

نفرمواجههستیمو»میرزامحمدشفیعمازندرانی«کههمکار

»برنهارددارن«درچاپکتاب»کنزاألسرار مازندرانی«بوددر

ایننسخهدخالتینداشتهاستوهرآنچههستبههمکاری

اودرچاپکتاببرمیگردد.درحالحاضراطالعاتیاز

»علیمیرزا«و»حسین«دردستنیست،جزاینکهبهاحتمال،

»علیمیرزاداداشقلی«میتواندهمان»میرزاعلی«باشدکهبا
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و خاورشناس - )N.N.Khanykov( خانیکف« »نیکالی

جغرافیدانروسیوسرکنسولروسیهدرتبریز-همکاری

اوِل مجلد مازندرانِی حکایتهای کلیۀ ترجمۀ و داشته

ازاوست. کهدراختیاربرنهارددارنقرارگرفتـ کنزاالسرارـ

یادآوریشده نیز کنزاألسرار اول اینمورددرمقدمۀجلد

است.دراینصورتاساسچاپکتاب کنزاألسرار مازندرانی

)جلد1(برمجموعهکوششهای»میرزاعلی«استواراستکه

متأسفانهتاکنونشناختیازشخصیتاونداریم.

اشعارنسخهازبرگ1پآغازمیگردد،اماپیشازآندر

برگ1ر،یادداشتیاینچنینآمدهاست:

»اینجزوهرابنویسانیدوهرکجائیکهخطکشیدهشده

از آناشعاریکه نوشتهشودمگردرآخرکتابو نباید

شود نوشته کتاب خاتمه در باید است عرب مالعباس

زیراکههزلیّاتاستوباعثنقصکتابمیشودوهیچ

اعرابنگذارندبندهخودماعرابکلماترابعدازمطبوع

ساختنمیگذارمزیادهزحمتیندارموالسالم«.

اینیادداشتحکایتازآندارد،نسخهبرایانتشار،مورد

استفادهقرارگرفتهواز»میرزامحمدشفیعمازندرانی«یابه

احتمالاز»برنهارددارن«است.

نسخهدربرگ1پ،بااینسرودهآغازمیگردد:

امیرگتهدشتپازوارخجیره

گشتپازواررودربهارخجیره

چیتقلمکاربوتهدارخجیره

بیریشریکایزلفدارخجیره

انجامنسخهنیزباسرودۀزیرپایانمییابد)گ18ر(:

چندحامجمتهسرِءدیاری

چندبشمارمتهگردنمرواری

انشاءهللابمیر،شیوشیمارویاری

توگتهسرهحامجیمندیاری

نسخهباانجامۀزیرخاتمهمییابد:

لیل در پازواری لامیر
َ
ک شیخالعجم اشعار شد »تمام

سهشنبهشهرجمادیاالخریمنشهورهزارودویستوهفتاد

العاصیالخاطیمیرزاداداشقلیمازندرانی،
ّ
وپنج.فییداقل

امیدازناظرینکهبهدعایخیرماراشادفرمایندواگرسهوی

یاغلطیازامالوغیرآنشدهباشدچشمازعیوبآنپوشیده،

کهتمامیآنراشبهابهسرعتتمامتحریرومسودنمودم«.

؛
ً
درحاشیۀهمینصفحهباهمانخطآمدهاست:»مستعجال

بحسبالخواهشجنابساللهالسادات...؟آقامیرزامحمود

نایبقونسولگریمقیماسترآبادچونتعجیلداشت،قلمی

گردید.منهجرةالشهورسنۀ1275]هـ.ق[«.اینیادداشت

استرآباد، کنسول »و.و.گوسف« که است موضوعی یادآور

اشعارقسماولازجلددومکنزاالسراررا،پیشازچاپجلد

اولوقبلازسفردارنبهمازندران،بهاواهدانمود.آیابانام

بردنازکنسولگریاسترآبادوعلیمیرزاداداشقلی-کهشاید

همان»میرزاعلی«بودهباشد-میتواناحتمالدادکاتِباشعاِر

امیر،درکنسولگریاسترآبادحضورداشتهوپسازتحریرو

مسودهنمودن،نسخههایآنرابه»گوسف«و»خانیکف«داده

وآنهانیزاشعاررابه»دارن«اهدانمودند؟

مترجماشعارنیزدرحاشیۀفوقانیصفحۀپایانِینسخه،

دارم نام حسین که بنده »من است: آورده یادداشتی طی

حسباالمتثالقونسولاعظمافخموبرادرمعظم،عباساین

فهمیدن زبانحیوان ترجمهکردم،ولیچون را آبدار اشعار

لامیر«فهمیدنبود،اوقاتشریفراضایع
َ
سهلتراززبان»ک

نوشتم. ترجمه را مزخرفات این تمام دشواری به و کردم

ح)=حسین(«.

ازنوعخط،ترجمۀارائهشدهویادداشتهاوخطکشیهای


ّ
داخلنسخه،میتواناستنباطنمودکهایناثرابتدابههمانخط

شکستهنستعلیقکتابتشدهبودوپسازاینکهدراختیار

نام قرارگرفت،مترجمیکه»حسین« انتشار برای »دارن«

داشت،اشعارراترجمهکردهاست؛مترجمیکهدرسخنگفتن

بینزاکت،ودرترجمهنیزضعیفبودهاست.

)ابیات: بیت پنج جزء به - نسخه این سرودههای

41-42-246-247-309(-همانیاستکه»برنهارد

دارن«درجلدنخستکتاب»کنزاألسرار مازندرانی«)1860

م(بهچاپرساندوایننسخهرااساسکارخودقرارداد.اما

دراینانتقالواقتباس،دگرگونیهاییدرترتیبدوبیتیها،

پذیرفت. کلماتصورت برخی و دوبیتی هر مصرعهای

نسخۀ کتاب، چاِپ دستاندرکاران که مینماید اینگونه

خطیرابهزعمخودبااصالحوتصحیح،بهاثریشستهو

رفتهتبدیلنمودند.
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