«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»
براساس نسخۀ خطی نویافتۀ محفو در کتابخانۀ ملی ایران
*

علی ذبیحی
نادعلی فالح

**

چکیده
«امیری» مشهورترین شعر و آواز ،و «امیر» بلندپایه ترین شاعر ادب مازندرانی اسـت کـه
اشعارش فراتر از گسترۀ استان مازندران رفته است .رواج اشـعار امیـری در میـان مـردم،
روایی و سینهبهسینه است ،اما ابیاتی از آن در حواشی کتابها و جنگها و به صورت مستقل
نیز در دست است که مفصلترین آن با نام کنزاالسرار مازنـدرانی در دو جلـد در سـالهای
 9133و 9187ق منتشر شده است .مدتی پس از این تاریخ ،تالش فراوانی برای دستیابی
به میراث مکتوب «امیر» صورت پذیرفت که حاصل آن یکجانویسی و فهرست نـامگویس
مکتوبــات منســوب بــه امیــر ،چــاپ «دیــوان امیرپــازواری» از روی نســخۀ کتابخانــۀ
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی و «کهنترین امیریهـای مازنـدران» از روی نسـخۀ کتابخانـۀ
مجلس و چاپ تکبیتهایی از آن در مجموعه مقاالت مختلف میباشد .دستیابی به نسـخۀ
خطی نویافتۀ «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر» در کتابخانۀ ملی ایران ،گـامی دیگـر در
جهت شناخت امیر ،امیری ،میراث مکتوب امیر و ادب مازندرانی است.
کلیدواژهها :امیر پازواری ،امیری ،منظومۀ امیر و گوهر ،نسخۀ خطی.
* نویسندۀ مسئول .پژوهشگر در زمینۀ فرهنگ و ادب و زبان مازندرانی
** دانشجویی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور آمل
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مقدمه
امیر در مازندران ،با پسـوند انتسـاب پـازواری ،98در مکتوبـات برجـای مانـده بـه
«شیخالعجم» شـهرت دارد و جایگـاهش در ادب مازنـدرانی برابـر حـاف در ادب
فارسی است .اما به رغم این جایگاه و بلندپایگی ،سیمای زنـدگی او در هالـه ای از
گمنامی و داستانهای افسانهای پنهان است .امیر انتسابش بـه شـعر و افسـانه و آواز
رسیده و منسوبان به او «امیری» نام گرفتند .اما امیری از نگاه پژوهشی بیشتر به یک
نوع ادبی اعالق میشود تا به اشعار شاعری خاص به نام امیر .این نوع ادبی گونهای
است که همراه نغمهای خاص خوانده میشود که معادل اصطالح قدیمیاش «عَبْری»
قرار گرفته و از بسیاری قبل به این نوع ادبی و نه فقط به نغمۀ آواز ،اعالق میشـده
است (فاعمی .)938 :9733
اکنون بیش از قرنی است که محققان به پژوهش دربارۀ امیر پازواری میپردازنـد
و برگزاری همایشهای امیرشناسی ،شناسایی چندین سندِ شعری خطی از امیر ،انتشار
کتب و مقاالت متعدد به همراه دو کتاب دیوان امیر پازواری (آغاز قرن چهاردهم) به
اهتمــام ســتوده و داودی ( )9784و کهــنتــرین امیریهــای مازنــدران از محمــدمقیم
بارفروشدهی (قرن یازدهم) به کوشش الهی و قلیپور ( )9799از جمله دستاوردهای
آن بوده است.
همراهی تاریخی امیر با مردم باع به وجود آمدن روایتهـا و اشـعار فراوانـی از
امیر به صورت شفاهی و مکتوب به صورت مستقل یا در البـهالی کتابهـا و جُنگهـا
شده است .از جملۀ این مکتوبات نسخۀ خطی نویافتـهای اسـت کـه در ایـن گفتـار
معرفی میگردد.
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 .98پازوار نام دهستانی از توابع بخش رودبست شهرستان بابلسر ،واقع در جنوب ایـن شهرسـتان و شـمال
شهرستان بابل.
 .01عالوه بر این نسخه ،رسالۀ خطی دیگری با عنوان «شرح رباعیات امیر کُجُوری» به شمارۀ  7840/3و
تاریخ 9131ق در کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی قم محفو است .رساله شامل سیزده دوبیتی محلی مازندرانی

«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر» 000/

نسخۀ خطی نویافتۀ «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»
کتابخانۀ ملی ایران حاف ِ نسخهای منحصربهفرد با عنوانس انتخـابی منظومـۀ «امیـر و
گوهر» به شمارۀ  5-98164و کتابشناسی  1905164میباشد که جز در کتابشناسی
این کتابخانه در جایی دیگر معرفی نشده است .علـت پنهـان مانـدن ایـن منظومـه،
صحافی شدن آن در بخش انتهاییس نسخۀ «حیدربیک و صـنمبر» بـه همـراه دو اثـر
«مثنوی مالک اژدر» و «قصۀ آهو و معجز نمودن پیمبر» است.
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این منظومه نقل «روایتِ امیـر و گـوهر» و «مجموعـهای از اشـعار» آن در 67
صفحۀ  980×908میلیمتری (67پ ـ94پ) با انجامهای افتاده است .همین افتادگی
اعالعات تکمیلی نسخهشناسی را ناقص کرده و باب جستوجو برای یـافتن مـابقی
اشعار را باز نگه داشته است.
نسخه د ارای جلد مقوایی ،تیماج تریاکی با اندرون کاغـذی نخـودی تیـره بـا دو
برگ آستر بدرقه نخودی روشن بوده و با خط نسخ تحریری متفاوت از خطِ سه اثر
پیشین (نستعلیق تحریری) بر روی کاغذ نخودی فرنگی کتابت شده است .نسخه قابل
تقسیم به دو بخشس «روایی» (روایت امیـر و گـوهر) و «شـعری» (عَبْـری= اشـعار
امیری) است.
بخش روایی نسخه که ترجمه از مازندرانی به فارسی است در پانزده صـفحه بـه
روایتِ منظومۀ «امیر و گـوهر» بـا اشـعاری بـه زبـان مازنـدرانی در  909مصـرع
میپردازد که مفصلترین روایت مکتوب شناخته شده از این منظومه میباشد .بخـش
و شرح عرفانی دوازده دوبیتیس آن میباشد که «آیتاهلل آقا میرزا محمد مجتهد عالمه تنکابنی» بـه شـرح
آن دست یازیدند (حسینی .)114-111 :9761
 .10کل مجموعه در  94برگ نوشته شده که ترتیب سه مجموعـۀ نخسـت آن بـه ایـن شـرح اسـت :قصـه
حیدربیک و صنمبر (گ 9پ ـ 70پ) ؛ مثنوی مالک اژدر (گ 79رـ69پ) ؛ قصه آهو و معجزه نمـودن
پیمبر (گ  61رـ 67ر) .در ابتدای مجموعه (چهار صفحه پس از صفحۀ آغاز) به خط بازبین نسخه آمده
است« :سه رسالۀ چاپ نشده به زبان مَحلّی ».اما هیچ نشانهای از زبان یا گـویش محلـی در آنهـا دیـده
نمیشود .جز منظومۀ «امیر و گوهر» سه رسالۀ یاد شده میتوانند مورد توجه قصهپژوهان قرار گیرند.
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شعری نیز در  43صفحه به اشعار امیری به زبان مازندرانی در سه قسمت جدا شده،
با حجم اشعار  574بیت اختصاص دارد .تزئینات متن به صـورت سـؤال و جـواب،
خطکشی باالی برخی عبارات و کلمات و دوایر کوچک جدا کننـدۀ هـر مصـرع از
یکدیگر است که همگی به شنگرف میباشند .نسـخه دارای لـک ،پـارگی ،وصـالی،
پاشیدگی جوهر و تغییر رنگ کاغذ در حواشی است.
نام نسخه به استناد صفحه آغاز منظومه (67پ) «امیـری» اسـت کـه در تملـک
میرزا بابا پارمی بود« 19:این کتاب مال کربالیی میرزا بابا ».و در ادامه آمـده اسـت:
«دارندۀ این کتاب امیری کربالیی میرزا بابا پارمی ».در ادامه با استناد به صفحۀ دوم
منظومه (64ر) مشخص میشود که نسخه بـه سـفارش ،روایـت ،یـا از روی نسـخۀ
«کربالیی علیاکبر استرآبادی» نوشته شده است ولی به واسطۀ عبارت «رحمت خدا
بر او باد» پس از مرگش به کتابت درآمده است« :این کتاب گفتۀ کربالیی علیاکبـر
استرآبادی رحمت خدا بر او باد».
بخش روایی منظومه نشاندهندۀ استمرار و زنده بودن «میـراث ادبـی روایـی» و
شیوۀ نقالی داستان «امیر و گوهر» به صورت نثر و نظم در عول زمان اسـت .شـیوۀ
فارسی نویسی روایت ،معرف بیان اصل روایت به زبان مازندرانی از زبان راوی است
و کاتب که ااهراً تسلط کافی بر زبان فارسی نداشته یا سعی کرده به زبـان داسـتان
وفادار بماند ،روایت را با همان قالب زبان اصلی به فارسی برگردانده است.
هویت مالک نسخه مشخص نشد؛ امـا بـر اسـاس پسـوند انتسـابش ،اـاهراً از
روستای پارَم مازندران بوده اسـت .پـارم روسـتایی کوهپایـهای از توابـع دهسـتان
یخکش جزو منط قـۀ هزارجریـب بـوده کـه امـروزه از توابـع دهسـتان َعشَرسـتاق
(اَشَرستاق) بخش یانه سر شهرستان بهشهر (اشرفالبالد سابق) است .راوی نیز ااهراً
اهل استرآباد (گرگان فعلی) است ،اما چون در روایتش امیر را «بابُلکناری» میداند
 .19در کتابشناسی کتابخانۀ ملی این صفحه به قصۀ «آهو و معجزه نمودن پیمبر» مرتبط شده که صحیح نیست.

«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر» 001/

میتوان احتمال داد استرآبادیس مقیم بابـل بـوده باشـد 11.از دیگـر سـو ،در انجامـۀ
«مثنوی مالک اژدر» (69پ) در همین نسخه آمده است« :تمه مالک اژدر فی ید
اقل خلق اهلل میراحمد ولد مرحـوم میرعالـب متکـازنی ».متکـازن یـا مِتکـازین
روستایی در جوار روستای پارَم می باشد و این یادداشت نشان دهندۀ تعلـق ایـن
نسخه به این منطقه است.
تاریخ تحریر منظومه در صفحۀ آغاز ناخواناست ،به عوری کـه مـیتـوان آن را
 9158یا  9758خواند؛ اما با استناد به درج تاریخ  9797در زیر آن و ترقیمۀ قصـه
«حیدربیک و صنمبر» که کاتب آن با مالک منظومۀ «امیر و گوهر» از یـک منطقـه
هستند ،ااهراً تاریخ 9158ق مقرون به صحت است« :تمام [شد] این کتـاب حیـدر
بیک و صنمبر در روز جمعه بیست هشـتم شـهر شـوال المکـرم بـه دسـت جنـاب
محمدشفیع پارمی خوشنشین به حسب الخواهش آقا میر نوبابا کان تحریر ذلک فـی
سنه  ».9158از سوی دیگر در بـرگ 30پ از نـام قـدیم شـهر بابُـل بـه صـورت
بارفُروش یاد شده است .این شهر در سال 9799ش (یا دقیـقتـر  70اسـفند)9790
برابر 9750ق از بارفروش به بابل تغییر نام داد (نیاکی  .)58/9 :9787لذا آوردن نـام
بارفروش در تاریخ 9758ق (9798ش) چندان مقبول نمیباشد.
نکتۀ قابل تأمل در این نسخه که شاخ و برگهای بیشتری به روایت امیر و گـوهر
میافزاید اشاره به نام امیر در متن روایت است که او را «سیفالـدین بابـلکنـاری»
باغبانس برادر گوهر ،استاد نبی آهنگر می خواند .همچنین در این اثر نشانی از نام
«پازوار» نیست و دوبیتی معروف با مطلع «مر کل امیر گننـه پـازواره »...در آن
دیده نمی شود.
بخش روایی یا نخست منظومه پس از صفحۀ عنوان از میانۀ صفحۀ 64ر آغاز و
 .11بر اساس اسناد موجود گروهی از استرآبادیها از دورۀ قاجار در شهرستان بابل ساکن شدند (با سـپاس
از یادآوری پژوهشگر محترم آقای یوسف الهی).
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در میانۀ صفحۀ 39ر با خطی جداکننده و عبارت «جمال بیعیب نازنین محمد و اهل
بیت محمد را صلوات» پایان می پـذیرد .سـپس اشـعار مازنـدرانی امیـری (بخـش
شعری= عَبْری) آغاز می گردد که دوبیتی زیر سرآغاز اشعارش می باشد .این دوبیتی

معروف ترین دوبیتی منسوب به امیر است که اسـاس نامگـذاری کتـاب کنزاالسـرار
مازندرانی هم قرار گرفته است.
کُ ـنْتُــو کَنْزَنِــه گَ ـرسه رَه مــن وَشــامَ

واجـــبالوجـــود علّـــماالســـمام

خمیـــر کـــرده آب چَهـــل صَـ ـبام

ارزان مَفَـــروش درّ گَـــران بهـــام

ترجمه :گِره گنج اسرار را من گشودم /تعلیمیافته و مظهر اسماء الهیام /خمیر کـردۀ
آب چهل صباحم /ارزان مفروش ،دُرّ گرانبهااَم.
انجامۀ نسخه افتادگی دارد و تکبیت به جا مانـده از دوبیتـی نـاقص پایـانی در
صفحۀ 94پ به این صورت است.
دوســت ونَ مس هــم شــب هــم روزَ

عید صَباح ساز بزنم عَـرُوسس [].../...

ترجمه[ :دوستی] میخواهم که شب و روز کنارم باشد /صبح عید ساز عروسی بزنم/
...... / ......
کلیت اشعار عموماً به صورت سؤال و جواب و چیستانگونه ،در مـدح چهـارده
معصوم ،پیامبران ،قیامت و اجـزای نمـاز ،وقـایع کـربال و ماهیـت عـالم ،محنـت و
بی وفایی دنیا و ناپایداری آن به همراه مضامین عشقی بـا اسـتعارههـایی از عبیعـت
است .نمونهای از ناپایداری زندگی دنیایی ،از صفحۀ 86پ:
امیر اَمروز عقلُ پیشتر روزگار کو

دنیــا رَ وفــا نِــیَ وَنس اعتبــار کــو

فرهاد کوهکن فریدون گوسوار کو

ذهــاك مــاران کلّــه آدمخــوار کــو

ترجمه :ای امیر عقل امروز و روزگار سـپری شـده کجاسـت /دنیـا را وفـا نیسـت
اعتبارش کجاست /فرهاد کوهکن و فریدون گاوسوار کجاسـت /ضـحاك مـاردوش
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(مارهای ضحاك) که مغز سر آدمی را میخورد کجاست.
مجموعه ای از اشعار نسخه نیز امروزه به صورت اشعار عامیانه بین مردم همچنان
رواج دارد .صفحۀ 36پ:
زمــین تلمبــار بَــنج ون چَکــوه

گــوه کــم اَزال صــاحب دَل کهــوهَ

زن ســـلیطَ دایـــم بزیـــر چـــوه

زن خَش زبان مرد هر دو چشم سُوه

ترجمه :محصول زمینس بلند پوك است /گاو تنبل و کمکار صاحبش در رنـج اسـت/
زن سلیطه دایم کتک میخورد /زن خوش زبان نور چشمان شوهرش است.
قالب سؤال و جواب در اشعار مکتوب و شفاهی امیر به کثـرت وجـود دارد کـه
نیمی از اشعار این نسخه ( 970دوبیتی) را نیز تشکیل می دهند؛ قالبی که در ادبیـات
کهن ایران در گاتها ،وندیداد ،پرسشنیها و درخت آسوریک تا متون منظـوم فارسـی
سابقه دارد .نمونه از صفحۀ 38ر:
سؤال:
کَدُمْ پیر کـه وس همـه سـال جَـوانَ

کدم تیْرَ که هـر کَـجَ دِنگُـوهَ شُـوْنَ

کدم ساز که دسـت نـزه وس سَـرُن

کدم تخم که زیـر گـل سـبز نـوون

ترجمه :کدام پیر است که همیشه جوان است /کدام تیر است که به هر کجا بیندازنـد،
میرود /کدام ساز است که دست نزده میسراید /کدام تخم است که زیر خاك سـبز
نمیشود.
جواب:
پیر کهن دنیاءَ کِه وس همه سال جوان

تیر دل کـه هـر کـج دنگـوه شـون

ساز بلبـل کـه دسـت نَـزُهَ وس سَـرُنَ

تخم آدَمِـیَ زیـر گَـل سُـوز نَـوُوْنَ

ترجمه :پیر کهن دنیاست که همیشه جوان است /تیرس دل است که به هر کجا بیندازند،
میرود /ساز بلبل است که دست نزده میسراید /تخمس آدمی زیر خاك سبز نمیشود.
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در انتهای روایـت امیـر و گـوهر (39ر) از زبـان چوپـانی کـه رقیـب امیـر در
عشقورزی به معشوقهاش بود سرودهای در چهار بیت (سهبیتی و تکبیتی) آمده کـه
با یک دوبیتی از سه دوبیتی امیرعلی عبرستانی در نسخۀ خطی شـماره 3783/995
کتابخانـۀ مرکــزی دانشــگاه تهـران و جلــد اول کنزاالســرار (ص  )975و جلــد دوم
کنزاالسرار (ص  )737همانندی دارد .در واقع روایت مزبور در این نسـخه مکمـل و
توجیه کنندۀ دوبیتی امیرعلی است.
دوبیتی امیرعلی (نقل از :مقیم بارفروشدهی :)937 :9799
دســت بــزه مــرا بــدایی بابــل رو

ادی به کنار ونـگ کنـی کـه دِلس رو

مــرا بــه بابــل بــری تــو را کــالرو

شــاید برســیم مــن و تــو یکــی رو

ترجمه :مرا دست زده به بابُلرود انداختی /باز در آن گوشه فریاد بر میآوری که به
اندرون رو /مرا بابُلرود و تو را کُالرود میبرد /شاید من تو روزی به هم برسیم.
دوبیتی دیگری هم از امیرعلی عبرستانی در این نسخه وجـود دارد کـه مشـمول
بخش سوال میگردد 17.صفحۀ 85پ:
سؤال:
دو شش مهر علی دارمس دلس میان مَشت

سَه رَ بُـو بسیـان دیْـمَ بـا سَـگُ لَشـت

فــردا عرصــات وُوْنَ قیامــت دشــت

سَه رَ هَفت یقین دُمْبَ دوازدَ رَ هَشـت

ترجمه :مهر دوازده امام (ع) را در دل دارم /آن سه نفر را با عوق اسارت مـیبیـنم/
با فرا رسیدن روز عرصات در صحرای محشر /به یقین میدانم آن سه نفر در جهـنم
و آن دوازده نفر در بهشت هستند.
جواب:
دو شش مِهر علی دارم علـیولّـی اهللَ

سَرکَس گومبَ لعنت کَردَه خـدا رَ هَ

 .17این دوبیتی در نسخۀ شماره  3783/995دانشگاه تهران ،سال  9086و نسـخۀ شـماره  1997مدرسـۀ
سپهساالر به تاریخ 9969ق نیز آمده است.
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دوازده امــام گومــب امــه پــیش واهَ

هفتـــاد دو تـــن شـــهید کـــربالهَ

ترجمه :مهر دوازده امام (ع) (در دل) دارم /لعنت کرده خـدا را سـرزنش مـیکـنم/
میگویم دوازده امام (ع) پیشوای ما هستند /هفتاد و دو تن ،شهید کربال هستند.
اشعاری از این دست که با اشعار کتاب دوجلدی کنزاالسرار هماهنگ باشـند بـه
 48دوبیتی ( 11دوبیتی در جلد اول و  16دوبیتی در جلد دوم) میرسند.
اشعاری در سروده های امیر وجود دارد که برخی از نویسـندگان آنهـا را مبنـای
کشف زمان زندگی امیر قرار دادند ،اما جواب اشعار نظر و نتیجۀ دیگـری بـه دنبـال
دارد .مانند نمونه زیر:
سؤال:
کدوم شـخص وس اشـرف جـا بَسـاتَ

سنگ مرمـر ر نقـش نگـار بسـات

ســتون بســتون قــرس عــاله بســات

فلــک بــزه کــاروانســرا بســات

ترجمه :کدام شخص است که در شهر اشرف (بهشهر کنونی) سرای سلطنتی ساخت/
نقش و نگارش را از سنگ مرمر ساخت /ستونهایش را از جنس عال سـاخت /امـا
دست تقدیر آن را به خرابهای مبدل ساخت.
جواب:
آن شاه شـاهَ وس نیْشـتَ حـوض کـوثر

قلم دسـت هائیـت نوشـت آدم سـر

یا شاهمردان من حاجت دارمه تِ سـر

14

مر تَ هـاد شـربت حـوض کـوثر

ترجمه :آن شاه شاهان است که در کنار حوض کوثر نشسته اسـت /قلـم بـه دسـت
گرفت و سرنوشت آدم را مینوشت /یا شاه مردان سوگند به تو که حاجتمنـدم /بـه
من شربت حوض کوثر عطا کن.
از آنجا که کاتب نسخه خود متن روایت شده از داستان «امیر و گوهر» را جهت
 .14دوبیتی سوال در جلد دوم کنزاالسرار ،ص  ،731و دوبیتی جواب با جانشینی امام رضا (ع) به جای امام علی (ع)
در ص  700ثبت شده است.
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کتابت در پانزده صفحه از مازندرانی به فارسی برگردان نمود ،حضور ساختار دستور
مازندرانی در ترجمۀ فارسی مشهود است ،مانند «گرفت» به جای «برداشت» (امیـر
نان را گرفت)؛ «کن» به جای «بسبَر» (پیراهن خود را بـاال کـن)؛ «کـرد» بـه جـای
«آورد» و «گذشت» (کمربند مبارك خود را از کمر بیرون کرد؛ آب را میان کرد= از
آب گذشت) .همچنین در بخش اشعار محلی مازندرانی نیز اشتباهات لغـوی چنـدی
دیده میشوند :هاال (حـاال) ،قـاش (قـا ) ،عُـالق (اال ) ،بـاق (بـا ) ،وحمـنمـاه
(وهمنماه= برابر ماه بهمن شمسی) ،خوانه (خانه) ،عوقیان (عغیـان) ،سـبا (صـباح)،
ذهاك (ضحاك) ،توباه (عوبا) ،قرس (قرص) ،چتُر (چطور) ،خاب (خواب) ،مرتظـی
(مرتضی) ،خواص (خاص) ،نزر (نظر) ،تاقت (عاقت) و بعضی لغات به خاعر گویشی
بودن و نداشتن رسمالخط مشخص به صورت :اثری و اصلی (اسری= اشکچشم) ،خـانی
(خوانی= میخواهی) ،خاه (خواه) ،نَحیر (نَهیر= نگیر) ،صَنو (سنو= شنا) نوشته شدند.
از خصوصیات نوشتاری نسخه ،اعرابگذاری اشعار است که خواننده را در تلف
صحیح یاری میرساند .بسیاری از کلمات پیوسته نوشته شدند که در خوانـدن آنهـا
باید دقت به عمل آید .حرف «گ» بدون سرکش است و روی بعضی از کلمات گونۀ
دیگر تلفظی و در بعضی جاها معنـی آن لغـت آمـده اسـت .در برخـی اشـعار نیـز
قلمخوردگیهای اصالحی دیده میشود.
در مجموعۀ اشعار منظومه نام برخی از مناعق آمده است که میتوان به دارالمرز،
مازندران ،گیالن ،آمل ،دماوند ،الر[یجان] ،رستمدار ،کُجور ،استرآباد ،سمنان ،کرمـان
و هند اشاره کرد.
ویژگی بارز و کلی اشعار مردمی مازندران ترکیـب و همزیسـتی تـاریخی آن بـا
موسیقی است .در این همزیستی خوانندۀ اشعار محلـی در حـین اجـرای سـروده از
«سرمطلع» یا «تحریرهای آغـازی» بـه صـورت «آی»« ،آی جـان»« ،آی گتـه»،
«لَیلی جان» که در اصطالح محلی «سَروَنگ»« ،شِوَش» و «مِقوم» نام دارند استفاده
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میکند .این سرمطلع در اشعار امیری بیش از دیگر سرودههای مازندرانی وجود دارد.
در این نسخه نیز در آغاز بعضی از اشعار ،سرمطلعهای «امیر گُوته»« ،امیر گونـه» و
«امیر بَهوتَ» و برابرهایش همچون «حاجی بَهوتَ»« ،دَواوَند بهوت»« ،گوهر بهوت»
و «مریم بهوت»« ،یحیی بهوت»« ،یکی بهـوتَ»[« ،گُـل] نَـرگیس بَهـوتَ» «کیجـا
بهوت» و «کیجا گوتَ» دیده میشود .نمونه از صفحۀ 31ر:
امیـــر بهـــوتَ م گـــوش نـــدا بَمُــهَ

ون بــدونم کــی پــیش از دنیــا بمــه

پــیش از محمّــد چــن اولیــآء بمــه

چـــ پهلــــوءآدم حـــوا بمــــه

ترجمه :امیر گفت به گوشم ندایی رسید /باید بدانم چه کسی پیش از همـه ،آفریـده
شد /پیش از حضرت محمد (ص) چند پیامبر آمدند /از پهلوی چـ

حضـرت آدم

(ص) ،حوا (س) به دنیا آمد.
زبان اشعار با اینکه شـباهتهایی بـه زبـان منـاعق مرکـزی مازنـدران دارد ،امـا
بنمایه های آن به نواحی شرق مازندران نزدیک است و پسوند انتساب پارمس بهشهر را
قوت میبخشد .همچنین دوبیتی صفحۀ 94ر که از «راه استرآباد» (گرگان کنونی) نام
می برد ،شرقی بودن زبان را قوت بخشیده و کلماتی مانند گومبَ (میگـویم) ،اِشَـنبَ
(نگاه میکنم) ،بَهُورم (بگویم) ،بَهُوری (بگویی) ،بَهورین (بگویید) ،بَلخانی (شکمگُنده)،
دَ (حرف اضافۀ را) که مختص شرق مازندراناند این مسأله را تأیید میکند .نمونه از
صفحۀ 39پ:
اوّل بســماهلل گومــب اســم خــدا رَ

صــلواه رَس ـتَمبَ محمّ ـد مصــطفی ر

و روزی رســـــان مـــــور مـــــار

عجب بیسـتون بسـات ایـن دنیـا ر

ترجمه :آغاز سخن به نام خدا میگویم /بر محمد مصطفی (ص) صلوات میفرسـتم/
او روزیرسان همۀ موجودات است /عجبا که بیستون این هستی را آفرید.
دوبیتی بَلخانی از صفحۀ 86پ:
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دواونــد کــو کــس میــراث نــوون

آمل آهن هرگز الماس خاص نـوون

بلخانی کَرَ هرگـز بـدُه خـاص نـوون

زن سـلیطه شــوهر جَ راســت نــوون

ترجمه :کوه دماوند ارث و میراث کسی نمیشود /آهن آمـل هرگـز المـاس خـاص
نمیشود /کُرّۀ شکم گنده هرگز تازنده و چابک نمیشـود /زن سـلیطه بـا شـوهرش
همراز نمیشود.
دیگر نکتۀ قابل ذکر ،نام اصـلیس سـرودۀ «امیـری» اسـت کـه بـه آن «عَبْـری»
میگویند .این اشاره در نسخۀ ما در قالب دو دوبیتی پشتسرهم به صورت «تَوْری»
نوشته شده است .نمونه از صفحۀ 89ر:
تَ ـوْری بهــوتن کســب کمــال وســیوو

اســا وســت م اشــتر قطــار کشــیوو

چشــم اثــری جــامَ براجنــدی وو

اســا وســت م جــام ســرمی بهیــوو

ترجمه :تَبْری گفتن کسب و کماالت کافی باشد /اکنون مـیبایسـت شـترهایم قطـار
میشدند /اشک چشمم جامهام را رنگین میکرد /حال باید جامهام سرمهای میشد.
آواز ،افسانه و نقل امیر به «کَل امیر» نیز شهرت دارد که برگرفتـه از اصـطالح و
نام قدیمتر امیری است .این اصطالح در شرق مازنـدران چنـدان مصـطلح نیسـت و
بیشتر در مناعق مرکزی جنوب رشتهکوه البرز در اسـتان سـمنان کـاربرد دارد و در
غرب مازندران و شرق گیالن به صورت «کَلس سَر امیر» رایـج اسـت (نصـریاشـرفی

 .)67-61 :9736همین شهرت و اصطالح در نسخۀ ما تنها در یـک دوبیتـی (99پ)
در بخش روایی دیده میشود .ااهراً کمی رواج این اصطالح در نسـخه ،بـه خـاعر
منتسب بودن این منظومۀ مکتوب به شرق مازندران میباشد.
همانعور که یاد شد ،نسخۀ مذکور روایتی دیگر و مفصل از داستان زندگی امیـر
و عشقش گوهر است و با روایتهای مکتوب و شفاهی موجود تفاوتهایی دارد .در این
نسخه از دوزندگی و پینه دوزی ،کفشگری ،سفیدگری ،پازوار و پازواری بودنس امیـر،
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قلع و نشادور ،گالش ،پسر پادشاه ،رودخانۀ آتش و شیر و اشعار مربوط به آن و در
نهایت مرگ امیر و گوهر که در روایتهای مکتوب و شفاهی دیگر وجود دارند ،اثری
نیست .با این وجود بنمایههای داستان امیر و گوهر تفاوت چندانی ندارند.
در زیر روایت امیر و گوهر که کاتب نسخۀ خطـی آن را بـه فارسـی برگردانـده
است ،به همراه ترجمۀ افزوده شدۀ اشعار محلی ،نوشته میآید.
[64ر] هذا کتاب سیفالدین بابُلْکناری
این کتاب گفتۀ کربالیی علیاکبر استرآبادی رحمت خدا بر او باد.
بسماهلل الرّحمن الرّحیم
ابتـــــدآء میکـــــنم ز بســـــماهلل

وحـــــده ال الـــــه الّـــــا اهلل

از محمـــد مـــدد همـــین علـــبم

کرمــــی از علــــی ولــــیّاهلل

مرویست که سیفالدین رفت به پیش برادر گوهر که اسـمش را اسـتاد نبـی آهنگـر
میگفتند .یک سال کامل الشهور مبلغ پنج ریال قرار کرد ،سال ثانی شـد قـرار کـرد
یازده ریال ،سال ثال شد باز قرار کرد [64پ] پانزده ریال ،سال رابع شد قرار کـرد
بیست ریال .برادر گوهر استاد نبی رفت سر زمین که با بگیرد .آمد به خانه ،رو کرد
به سیف الدین گفت صباح باید بروید سر زمین که با بکنید .آن شب گوهر خوابیـد
جناب محمد (ص) را به خواب دید و سـیفالـدین خوابیـد مـوالی متقیـان جنـاب
علیابن ابیعالب (ع) را به خواب دید .صبح شد گوهر رفت کنار رودخانـه کـه آب
بگیرد دید که امشب آن خوابی دیده بود همان شخص اسـت کـه کنـار آب ایسـتاده
است .عمامۀ سبز بر سر و ردایی مبارك بر دوش و عصایی در دست ایستاده اسـت.
رو کرد به گوهر که ای گوهر! پیش بیا امانتی میخواهم به تو بسپارم به شرط اینکه
سرّ مرا فاش نکنید .گوهر برگشت گفت به جالل قدر خدا تا روز قیامت سـرّ تـو را
فاش نخواهم کرد .دستمال درآورد بر دست خود پیچید و انگشتر خود را گرفت بـه
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انگش ت گوهر زد و گوهر دستمال را گرفت و انگشت خود را بسـت تـا احـدی بـه
انگشتر دست او نگاه نکنند [65ر] و بعد از این گفت ای گوهر پیش بیا میخواهم که
عقد تو را ببندم .پیشوای ما اسم سیف الدین را گردانید و او را امیر نـام نهـاد گـوهر
گفت ای آقا فدای نام تو شوم امیر نام کدام است ،به لف مبارك فرمود امیر نام همان
کس است که به خانه شما میباشد .گوهر گفت صاحب اختیاریـد اختیـار در پـیش
شما است و گوهر را به عقد امیر بست و مرخص کرد .گوهر برگشت آمد بـه خانـه،
زن برادرش گفت دست تو را چه شده ،گفت دست من درد می کند ،گفـت تـا حـال
خوب بود حاال رفتی سر آب برگشتی دست تو همچون شـد .حـاال رفتـیم بـه سـر
داستان .سیفالدین رفت سر زمین که زمین بکند مشغول به کندن زمین شد و قـدری
گِل از زمین برداشت و بعد از آن نگاه کرد دید که یک مرد پیر پشت خمیده عصایی
در دست آمده به پیش سیفالدین و گفت السالمعلیکم ای امیر .سیفالـدین [65پ]
از یمین و یسار خود نگاه کرد کسی را ندید .آقای متقیان گفت ای امیر چرا از یمین
و یسار خود نگاه میکنید .سیفالدین گفت ای مرد هر چند نگـاه مـیکـنم کسـی را
نمی بینم .گفت که را می خواهید ،گفت امیر را ،آقای متقیان گفت اسم تو سیفالـدین
هست اما اسم تو را گرداندم و نام تو را امیر نام نهادم .آقای ما گفت ای امیر پیش بیا
می خواهم یک امانت در پیش تو بگذارم امیر پیش آمد ،پیرهن خود را باال کن .امیر
پیرهن خود را باال کرد آقای متقیان کمربند مبارك خود را از کمر خود بیرون کرد بر
کمر امیر بست گفت ای امیر به شرط اینکه سرّ مرا فاش نکنید .امیر برگشت گفت به
جالل قدر خدا سرّ تو را فاش نخواهم کرد تا روز قیامت .آقای متقیان گفت ای امیر
چشم خود را بر هم نِه و دهن خود را باز کن .امیر دهن را بـاز کـرد زبـان جوییـد
[66ر] به دهن امیر کرد امیر از آن زمین دست برداشت رفت به زمین دیگر شروع به
کندن شد .باز آقای متقیان جناب علیبن ابیعالب آمد به پیش امیر گفـت ای امیـر
امانتی که به تو دادم امانت مرا به من بده .امیر کمربند را از کمر بیرون کرد ،آورد بـه
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خدمت علیابن ابیعالب گذاشت گفت ای امیر چشم برهم نِه و دهن باز کن حضرت
لعاب دهن مبارك خود را به دهن امیر کرد گفت ای امیر میخـواهم چنـد بیتـی در
شأن من بگویی نظم
یا علی گومب که صاحب زمان بسیئامُ

جــد مصــطفی دیــن ایمــان بیئــام

شــاهزاده حســن راه کرمــان بیئــام

خَیـــر برکـــت مازنـــدران بیئـــام

[ترجمه :یا علی میگویم که صاحب زمان (عج) آمد /جدش مصطفی (ص) با دین و
ایمان آمد  /شاهزاده حسن (ع) از راه کرمان آمد  /خیر و برکت مازندران آمد].
حضرت فرمود که ای امیر باز هم در شأن بگو نظم
علــی آن هســته شــاهِشــاهان نَمِــنَ

گــاهی پیــر گــاهی جــوان نمــن

گــاهی ترکســتان تــرك زبــان نمــن

همان علی هسته شـاه مـردان نمـن

[ترجمه :معتقدم که علی (ع) شاه شاهان است /گاهی پیر و گاهی جوان است /گاهی
در ترکستان تركزبان مینماید /همان علی (ع) است که شاه مردان میباشد].
باز آقائ متقیان جناب علیبن ابیعالب فرمود ای امیر باز هم بگو نظم
امیر گوت که قربان بووهم شاه مردان

میـــان دریـــا روزی دِنَ کرمـــان

دو دان گنـــدم کـــرم دهـــان هَـــدان

آفرین بر آن استاد بـوء شـاهمـردان

[ترجمه :امیر میگفت :فدای شاه مردان شوم /میان دریا روزیرسان کرمها (ماهیـان)
است /دو دانه گندم دهان کرم دادند /آفرین بر آن استاد باد که شاه مردان است].
حضرت فرمود ای امیر باز هم در شأن من بگو نظم
[66پ] یا شاه مردان شیر یزدان دوپـا بس

ون ذوالفقــــار نُــــم اهلل فتــــی ب

ون ضرب شصت که ختن تا بـه خطـا ب

هر کس کلمه نهوت سر از تن جـدا ب

[ترجمه :ای شاه مردان! شیر یزدان دو پا بوده است /نـام ذوالفقـارش اهللفتـی بـوده
است /ضرب و شستش عالمگیر بود (خستن و خطا نام منطقه) /هر کس ایمـان بـه
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خدا نمیآورد سر از تن جدا میشد].
حضرت علیبن ابیعالب (ع) به لف مبارك خود فرمود ای امیر باز هم در شـأن
من بگو
قــدرت بــوین علــی شــیر خــدا بس

صلوات بفرست محمّـد مصـطفی ب

دیـــن محمـــد دارم رســـولاهلل ب

محمّــد معــراج ســتون آن دنیــا ب

[ترجمه :قدرت را ببین که علی شیرخدا بود /صلوات بفرست محمد مصـطفی (ع) بـود/
دین محمد (ص) دارم که آوردۀ رسولاهلل بود /معراج محمد (ص) پایه و اسـاس آن
دنیا بود].
حضرت گفت ای امیر چشم برهم نه و دهن خود را باز کن امیر چشم بر هم نهاد
و دهن خود را باز کرد حضرت لعاب دهن مبارك خود را به دهن امیر کرد و بعد از
این پاره نان به دست امیر داد گفت یکی مال تو و دیگر مال محبوبۀ تو میباشد به او
بده .آقا از نظر امیر غایب شد .امیر هفت روز و هفت شب آن زمین را کَند تا خالص
شد .اسم آن زمین را کَرْسَنگَ دَشْت 15می گفتنـد .و گـوهر از بـرای امیـر دیوانـه
گردید نه شب آرام داشت و نه روز ،و روز هشت شد امیر آمد به خانه ،و گوهر
کوزه برداشت و رفت سر آب و آب گرفت ،آمد به خانه ،چشم گوهر به امیر افتاد
گوهر به امیر گفت
دِیردِیــر مَجَنــی ســبز چنــار نَمنــی

نزدیک مجنـی کَـل رَ خـروار نمنـی

خوشه نـازك تـن ر چنـدکا ر نمنـی

بــور کــتم ر مَهــر دنبــال نمنــی

[ترجمه :دور دستها میخرامی و همچون چنـار سـبز بـه نظـر مـیرسـی /نزدیـک
میخرامی خرمنْخرمنْ گُل به نظر میرسی /تن نازکت را چون پرندۀ جوان (جوجه)
مینمایی /گیسوان سیاهت به پیچش مار میماند].
 .15کَرسنگ ( )karәsangنام دشت و منطقهای سرسبز و جنگلی در بیست کیلومتری جنوب شهر آمل در مسیر جادۀ هراز.
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[63ر] امیر نان را گرفت داد به دست گوهر یکی او خورد و یکی دیگر را گـوهر
خورد .امیر رفت به خانه استاد نبی آهنگر گفت ای امیر کجا بودی به خانه نیامـدی،
امیر گفت ناخوش بودم و سر زمین افتاده بودم و بعد از این گفت ای امیر این زمـین
که تو کندی به چقدر شخم میرود و گفت قاعدۀ یک سیر میرود و پس سر رفت به
قدر یک جوال شخم سر به هم کرد و صباح روز شد برادر گوهر استاد نبی یک سیر
شخم را گرفت و امیر سر جوال را بست و بر دوش خود نهاد .اسـتاد نبـی گفـت در
توی جوال تو چیست گفت هر چه هست به من ضرور هست و تا اینکه رفتنـد سـر
زمین ،استاد نبی گفت این زمین که تو کندی کدام است گفـت همـین زمـین کـه تـو
می بینی این است .استاد نبی گفت ناچاق بودی این قدر کَندی اگر چاق بودی چقدر
میکندی .و بعد از آن سر جوال را باز کرد و بنای با کاشتن شد و سـه روز اسـتاد
نبی امیر را مدد کرد بعد از آن سر کار خود رفت .امیر این قدر کاشت تـا بـا تمـام
شد .بعد شروع به گلبُن شد [63پ] نصف را گلبُن کرد سر را راست کرد نگاه کرد دیـد
دوازده سوار آمد به کنار با و یک سوار شاعر در جلو آمد به پیش امیر گفت نظم
ســـالم علیـــک ای باغبـــان بـــرادر

بَچــین خربــز هــاد امــا ر نــوگر

[ترجمه :ای برادر باغبان سالم علیکم /خربزۀ نوبرانه بچین و به ما بده].
امیر رو کرد به جناب علیبن ابیعالب (ع) گفت ای آقا فدای تو شوم مگـر مـرا
ریشخند میکنی نظم
معلـومَ آقـا ریـشخنـد کنـدی برابــر

وسندی کَل دمبَ دوبــرگ مـاریم ور

[ترجمه :آقا معلوم است که ما را ریشخند میکنی /میبینی که علـف هـرز در کنـار
بوتۀ تازۀ خربزه روئیده است].
حضرت رو کرد به امیر که ای امیر
ای نــامرد امیــر بُــر تَ بــا اُنســر

قدرت خدا بَوین کُلـک نیـا سرسـر
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جفـــت خربـــز نِیـــارس مـــاریم ور

یکــی ر بچــین هــادِ امــا ر نــوگر

[ترجمه :ای امیر نامرد تو برو به انتهای با  /از قدرت خدا خربزهها را ببین که روی
هم انباشتهاند /بوتهها ،خربزۀ جفت دارند /یکی را بچین و نوبرانه به ما بده].
حاال از امیر بشنو نظم
امیـــر کـــه بـــرد و بـــا اُنســـر

قــدرت بدیــه کلــک نیــا سرســر

جَفــت خربــز نیــاه و مــاریم ور

هـــر دَ رَ بسیُـــردَ آقـــای برابـــر

حضرت دست خود قاش بزهَ برابـر

بهوت یکـی تَـنس یکـی تـن دلخـواه

[ترجمه :امیر که به انتهای با رفت /از قدرت خدا خربزههای فراوان نهاده بـر هـم
دید /در کنار بوتهها ،خربزههای جفت دید /هر دو را آورد در مقابل آقـا گذاشـت/
حضرت با دست خود خربـزه را قـا زد /گفـت :یکـی بـرای تـو دیگـری بـرای
دلخواهت].
آقای متقیان خربزه را گرفت برد .یازده سوار که یازده امام مـیباشـند روانـه راه
گردیدند خربزه را قاش میزدند و میخوردند .پوست خریزه را بز خورد بـز شـاعر
شد چوپان بز را کشت و دل بز را خورد چوپان شاعر شد [86ر]
امیــر نِشــوسیَ فکــر خیــال مکــدر

بدیه گـوهر چاشـت بیـرد امیـر ور

بهوت گوهرجان خربز تَرَ هادِهَم نوگر
[ترجمه :امیر با خیال آشفته نشسته بود /دید گوهر بـرای امیـر ناهـار آورد /گفـت:
گوهر جان خربزۀ نوبرانه به تو بدهم].
و دو کلمه حاال از گوهر بشنو
نــامردَ امیــر تِ کــار عجایــب کــارَ

ت بــا هنــوز نالَــک پنــبَجــار

نَتُــــهَ مــــاریم خربــــز انبــــار

ندمب سر حق هستَ یا کردار جبـار

[ترجمه :ای امیر نامرد کارت شگفت آور است /با تو هنوز مانند نهـال پنبـهزار
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است /بوته های رشد نکرده و خربزه های انباشته شده /نمی دانم از سرّ حق است
یا تقدیر الهی].
باز هم دو کلمه از گوهر بشنو نظم
امیر کی بَمُهَ تَنس با َ سَرْ
[ترجمه :امیر ،چه کسی به باغت آمد].
امیر به جواب گوهر گوید نظم
چهل جوان بمه نام داشته چهل دَباسی

دنــدان صــدف ســرخ گــل دباســی

[ترجمه :چهل جوان آمدند ،نامشان چهل دباسی (؟) بود /دندان صدف و گـلس سـرخ
دباسی (عباسی؟)].
گوهر به جواب امیر گوید نظم
بی عقل امیر کوهَ ت عقـل ت شناسـی

جوان مرتضی علی بیه تَ و ر نشناسـی

[ترجمه :ای امیر بیعقل ،کو عقل و قوۀ تشخیصت /جوان مرتضی علی (ع) بود و تو
او را نشناختی].
امیر به جواب گوهر گوید نظم
گوهر جان چَتری بوینم من خَشس اَقا رَ
[ترجمه :گوهر جان چطور آقای خود را ببینم].
امیــر خــانی بــوینی خــش اَقــا ر

دســت بهیــر خــش لَتَــه و لَتَکــا رَ

شاید بهیری اَقا جس مدّعا ر
[ترجمه :امیر میخواهی آقای خود را ببینی /از مزرعه و جالیزت دست بکش /شاید
مدعای خود را از آقا بگیری].
امیـــر دســـت بهیـــت لتـــه لتکـــا رَ

دنباا هاکاا خشداااادا اا اادها اا ارا

بَدیــه چوپــان گوســفند چَراندَنیــهَ

[68پ] بهوتم چوپان تَ مس اَقا ر ندیه

ا
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نــور حــق ر بــدیم دنیــا گردیـــه

جــوان ر بــدیم خربــز خَــردُ شــیه

[ترجمه :امیر از مزرعه و جالیزش دست کشید /به دنبال موالیش رفت /چوپـانی را
دید که گوسفند میچراند /گفتم :ای چوپان آقایم را ندیدی /نور حق را دیدم که دنیا
را میگشت /جوانی را دیدم که خربزه میخورد و میرفت].
امیر این قدر رفت تا اینکه خود را به آقای متقیان جناب علیابن ابـیعالـب (ع)
رسانید و عنان دلدل را گرفت حضرت فرمود ای امیر از من گفتـار مـیخـواهی یـا
کردار ،امیر برگشت گفت گفتار ،حضرت فرمود چشم برهم نه و دهن خود را باز کن
امیر دهن را باز کرد حضرت لعاب دهن مبارك را به دهن امیر کرد و از نظرش غایب
شد او سه دفعه اینقدر گردید تا آقای خود را پیدا کرد حضرت هر سه دفعـه پرسـید ای
امیر گفتار میخواهی یا کردار امیر گفت گفتار میخواهم حضرت فرمود ای امیر نظم
الهــی امیــر تَــنس اســم رواج بَــووهَ

تِ ســـرکاکل تَـــاله تـــاج بـــووه

ت با حاصل کل مازندران خراج بووه

گــوهر گــلدیــم تــن نتــاج بــووه

[ترجمه :الهی! ای امیر اسم تو عالمگیر شود /کاکل سرت تاج عال گـردد /محصـول
باغت خراج کل مازندران شود! /گوهر گُلگون ،نصیب تو گردد].
حضرت فرمود ای امیر دهن باز کن امیر دهن را باز کـرد حضـرت لعـاب دهـن
مبارك خود را به دهن امیر کرد امیر چشم باز کرد و حضرت از نظر امیر غایب شـد
امیر به سمت با روان گردید آمد [69ر] تا اینکه خود را به چوپان رسـانید چوپـان
رو کرد به امیر که ای امیر نظم
نـــامرد امیـــر تَ چنـــد حســـودی

میــان اَفتــاب نِشــوی ت بســوتی

سوزن دست هائیتی کاله چاك ر دوتی

نــارس کلکَــر ت پیشَــکی بَروتــی

[ترجمه :ای امیر نامرد تو چقدر حسادت میورزی /میان آفتاب نشسته بودی و سـوختی/
سوزن به دست گرفتی و چاك کاله را میدوختی /خربزۀ نارس را از پیش فروختی].
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امیر رو کرد به چوپان و جواب چوپان را ببین چه گفت و دو کلمه از امیر بشنو نظم
بهوت خر چوپان نکش اندِ حرف کجکـج

اگر خر االغی بار ر دوشهائی بـرو رج

مــن وهمــنمــاه 8خربــز چــیم رجرج

اَقـــا ســـوارَ قنبـــر ون جلـــو تـــج

[ترجمه :گفت :ای چوپان احمق این قدر سخن بیربط نگو /اگر خر و االغی ،بار بر
دوش بگیر یا به قاعده سخن بگو /من در بهمنماه مرتب خربزه میچینم /آقا سـوار
است و قنبر جلویش در حرکت است].
الهی چوپـان ت هرگـز خـار نـووهی

سه ماه زمستان مـال کنـار دووهـی

اول بهـــار تَـــرَ لـــرز تَـــهْ بهیـــر

پــا بکَنــا رســی زاری زار دووهــی

[ترجمه :الهی! ای چوپان هرگز تندرست نباشی /سه مـاه زمسـتان از کنـار گوسـفندانت
فار نشوی  /اول بهار دچار تب و لرز شوی /در درگاهت به زاری و زار زندگی کنی].
امیر از پیش چوپان روانه گردید آمد به پیش گوهر ،و گوهر گفت ای امیر آقا را
دیدی امیر گفت بلی دیدم .گفت از او چه پرسـیدی .گفـت حضـرت فرمـود گفتـار
میخواهی یا کردار گفتم گفتار و دو کلمه از گوهر بشنو نظم
بهـــار بمـــه اَشـــکو بـــدیمَ دارس

وای بــر مــنس دار کــه اشــکو نــدار

خـــاك فلـــک ســـر وَنس کـــردار

مر چه بکـتَ غـم خـوردن روزگـار

[ترجمه :بهار آمد و شکوفههای درخت را دیدم /وای بر درخت عمـرم کـه شـکوفه
ندارد /خاك بر سر فلک باد و کردارش /بر من چه افتاد که غم روزگار خورم].
[69پ] بهار دکَـتَ اشـکو بـدیم نـوءِ

ســـبز خالیـــق بـــدیم دار چـــوء

گــرس بــهگــرس وا وون خشــک چــوء

مــن ســوت دل گــره چــه وا نــوون

[ترجمه :بهار شد و شکوفههای تازه دیدم /شاخۀ درختان را چون خالیق سـبزپوش
دیدم /گره از گره چوب خشک باز میشود /چرا گره از دل سوختهام باز نمیشود].
 .16وهمن ماه در تقویم محلی مازندران یازدهمین ماه و برابر بهمن ماه در تقویم ایرانی یا یزدگـردی نـو اسـت .اکنـون
برابر خردادماه شمسی است .در سال 9158ق برابر اواسط مرداد ماه شمسی بوده است.
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وقتی که امیر این سخن را از گوهر شنید به هوش آمد پشیمانی دست داده .حاال
دو کلمه از امیر بشنو نظم
امیــر بهــوتَ پیــر بــویم ناگهــانی

اَســای عقــل وسنَ پیشــتر جــوانی

اَســـا کـــه بـــردَ مـــن تـــن میـــانی

بــرد عمــر چــه خــوردمَ پشــیمانی

[ترجمه :امیر گفت :چه بیدرنگ پیر شدم /عقل اکنون الزم است و نیروی جـوانی/
حال که نیروی تنم رفت /چرا بر عمر رفته افسوس خورم].
بعد از این گوهر چهار عدد خربزه در میان سفره بست و گرفـت آمـد بـه خانـه.
برادر گوهر گفت ای گوهر این خربزه از کجا به هم رسید ،گفت با امیـر ایـن قـدر
شده که تمام نمیشود .امیر این قدر سر با بود تا اینکه پاییز شد و با هم (؟) تمام
شد و کل مازندران با وجود نداشت امیر آمد به خانـه .حـاال دو کلمـه از چوپـان
بشنو .چوپان رو کرد به مادر خود گفت ای مادر اگر تاچّۀ مرا پیدا کردی فبهـا ،واال
تو را خواهم کشت .مادر گفت ای فرزند تو مرا نکش گوسـفندها را بـه صـاحبانش
برسان .چوپان گوسفندها را به صاحبانش رد کرد و یک دسته چماز دست گرفتـه و
بر چهارپا سوار شده روانه راه گردید و به هر که رسید این وسرد را [30ر] میخوانـد
تا اینکه به امیر رسید گفت
سالم علیک دست دارم چماز
[ترجمه :سالم علیک در دستم بوتۀ گیاه سرخس است].
وحاال دو کلمه از امیر بشنو گفت نظم
علیــک ســالم مــه جــان تــر بَنــازس

اول تیرمــاه دس ـتَه دمــاس گــرواز

زمین بَکَن بَن هاکن پیاز
[ترجمه :علیک سالم جانم فدایت /اول تیرماه بیل به دست بگیر /زمین بکن و پیاز بکار].
 .13تیرماه چهارمین ماه تقویم محلی مازندران برابر با آذرماه شمسی اسـت .در سـال 9158ق برابـر اواسـط دیمـاه
شمسی بوده است.
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و اینقدر گفتگو در میان چوپان و امیر شد تا شب نوروز .بعد از این چوپـان رو
کرد به امیر که ای امیر گوهر نامزد من میباشد من به تو نمیدهم .امیر همین که این
سخن را از چوپان شنید آمد به پیش گوهر گفت ای گوهر شخصی بـه هـم رسـیده
می گوید گوهر نامزد من است من به تو نمیدهم .گوهر گفت ای امیر برو چوپـان را
بیاور و من چند کلمه سخن ازو بپرسم اگر جواب مرا گفت فبها ،واال فال .امیر چوپان
را گرفت آورد به پیش گوهر ،گوهر پس پرده ازو چند کلمه سوال کرد چوپان سئوال
او را گفت .گوهر گفت ای امیر چوپان تو را زیادی می کند و مرا خواهد برد بعـد از
این [30پ] امیر و چوپان هر دو رفتند در پیش مال .امیر را گریه گرفت شـروع بـه
گریه کردن نمود گفت
مـــال جـــان مـــال ت قلـــم بَـــالرَ

آن وقــت کــه خــدا بنــا هــاکَرْدَ دَنْیــا رَ

آن وقت تا اسا کشـیمَ گـوهر جفـا ر

خر چوپان گون گوهر مَنِشَ امیر تر چه کار

[ترجمه :مُال جان بَالگردان قلمت گردم /آن زمانی که خداوند دنیا برپـا کـرد /از آن
زمان تا کنون جفای گوهر را میکشیدم /چوپان احمق مـیگویـد گـوهر از آن مـن
است ،تو چه کارهای].
آخوند چوپان را جواب گفت ،و گفت گوهر مال امیر می باشد .چوپان گفت مـن
قبول نمیکنم و میروم در بارفروش .چوپان و امیر هر دو رفتند ،در بین راه شخصی
قزوینی به ایشان برخورده و گفت؛ گوهر نامزد من است .باز هر دو برگشتند رفتنـد
پیش آخوند امیر گفت آخوند جان نظم
اِمْــرُو ســر را بــدیمَ یکــی قزوینــی

دَ اَرَش دندان داشته سـه ارش بینـی

و گنـــدکی دســـت داشـــته بینـــی

و گــــونَ گـــــوهر م نـــــازنینی

[ترجمه :امروز سر راه یک مرد قزوینـی دیـدم /دو اَرَش دنـدان و سـه اَرَش بینـی
داشت /او که بینی بزرگی داشت /او میگوید گوهر نازنین من است].
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بعد از این قزوینی این سخن را شنید رفت پی کار خود .چوپان سوار بر چهارپـا
و امیر سوار بر اسب و سمت بارفروش روان گردیدند .آمدند کنار بابـل بنـای نمـاز
هم؟ کردن شد و آب [39ر] هم بسیار عغیان بود و هر دو نماز کردند و آب را میـان
کردند .میان آب رسیدند ،امیر چوپان را دست زد و از آب غرق کرد .بعد از آن حکم
خدا شد چوپان باالی آب آمد گفت
نــامرد امیــر سَــخ مــر پــا بــداهی

مــر دســت بزهــی بابــلرو بــداهی
6

مـــر بابَـــلس اُ شـــورنَ تـــر کـــالرو

مَنُ تن دیوان فـردا یـک جـا بـوو

اگر منس بو م (ت) تن خورَ هـزار چـو

اکر تَنس بُـو شـاه مـردان تِ یـار بُـوْ

[ترجمه :ای امیر نامرد سخت مرا پشت پا زدی /بـه دسـت خـود مـرا در بابُـلرود
انداختی /مرا بابُـلرود و تـو را کَـالرود مـیبـرد /فـردای قیامـت محکمـۀ مـا در
یکجاست /اگر از آن من باشد ،تو مجازات میشوی /اگر از آن تو باشد ،شاهمردان
یاورت باشد].
دل امیر را رحم آمد رَشْمَه از کمر بیرون آورد و انـداخت کـه چوپـان را بگیـرد
چوپان گفت
اَســـا کـــه مَـــرَ بَـــدائی بابَـــلسرُو

ادی بــه کنــار ونــک کَنــدی بیــا رو

[ترجمه :اکنون که مرا به بابلرود انداختی /باز در آن گوشه فریاد بر میآوری که بیا باال].
جمال بیعیب نازنین محمد و اهل بیت محمد را صلوات.
پس از پایان متن اصلی روایت ،مجدداً در انتهای صفحۀ 99پ نقلی بسیار کوتـاه از
امیر و گوهر در قالب سوال و جواب آمده است.
[99پ] ماهِ رمضان بویه /گوهر ناچاق بویه
 .18در حاشیه چ این مصرع ،معادل دیگری به صورت مورب آمده است :من تن دیوان پیش محمّد بوو.
 .19در باالی مس ،ضمیر تِ آمده که ااهراً براساس معنی سروده ،ضمیر تِ درستتر است.
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[ترجمه :ماه رمضان شد و گوهر الغر شد].
امیر برگشت گفت ای گوهر تو رُوزه را بخور من از برای تو روزه میگیرم
سؤال
گــوهر گــلدیــم مــه گــلدیــم گــوهر

ت روزه نهیر مـن روزه گیـرم تِ ور

فردا در محشر خبر بهیرنـد ت روزهِ ور

کَل امیر دَنیا دویه روزه بهیت مـه ور

[ترجمه :گوهر گلچهره ،ای گوهر گلرخ من /تو روزه نگیر و من به جای تـو روزه
میگیرم /فردا محشر که از روزه تو خبر بگیرند /بگو کَل امیر در دنیا به جایم روزه
گرفت].
[91ر] جواب:
نــامرد امیــر دیــندَ بــروت دیــن رَ

میــان هــاکردی دوزخ هشــتمین ر

فــردا محمّــد پــا ر تــرازو مِــه نینــدَ

جــواب چــه دِنــی امیرالمُــومنین رَ

[ترجمه :ای امیر نامرد دینت را فروختی /هشتمین دَرس دوزخ را عبور کردی /فردا که
پای میزان محمد (ص) به میان آید /چه جوابی به امیرالمؤمنین میدهی].
منابع
ــــ امیــر پــازواری ،دیــوان امیــر پــازواری ،بــه تصــحیح و ترجم ـۀ منــوچهر س ـتوده و محمــد
داودیدرزیکالیی ،تهران ،رسانش9784 ،ش.
ــ حسینی ،احمد ،9761 ،فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی،
ج  ،90قم ،کتابخانۀ مرعشی.
ــ دارن ،برنهارد ،کنزاالسرار مازندرانی ،ج  ،9به کوششس محمدنبی کجوری و جعفر عقیلی ،تهـران،
9773ش [چاپ افست از روی نسخه 9133ق سنپطرزبورگ].
ــ دارن ،برنهارد ،کنزاالسرار مازندرانی ،ج  ،1به کوشش محمدکاام گلباباپور[ ،بیجا]9749 ،ش
[چاپ افست از روی نسخه 9187ق سنپطرزبورگ].
ــ ستوده ،منوچهر ،9784 ،دیباچه ← امیر پازواری.
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ــ فاعمی ،ساسان« ،9733 ،دربارۀ آواز امیری» ،مجموعه مقاالت همایش در شناخت فرهنـگ و
ادب مازندران :به یاد امیر پازواری ،تهران ،خانۀ سبز ،ص 933ـ.107
ــ مقیم بارفروش دهی ،میرزا محمد« ،9799 ،کهنترین امیریهای مازندران» ،بـه کوشـش یوسـف
الهی و شهرام قلیپورگودرزی ،ساری ،شلفین.

ــ نصریاشرفی ،جهانگیر« ،9736 ،نقالیهای ایران ،البرز و نقل امیر و گـوهر» ،مجموعـه مقـاالت
امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان ،تهران ،اشاره ،ص .63-43
ـــ نیاکی ،جعفر؛ حسینزاده ،پوراندخت ،9787 ،بابُل (شهر زیبای مازندران) 1 ،ج ،تهران ،سالمی.

«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر» 014/

تصویر  .9برگی از نسخۀ منظومۀ «امیر و گوهر»
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تصویر  .1برگی دیگر از نسخۀ «منظومۀ امیر و گوهر»

محافظهکاری و حقیقتگویی در تاریخ بیهقی
سیما رحمانیفر
حسین قاسمی

چکیده
ابوالفضل بیهقی مورخی آشنا به اصول تاریخنگاری ،داستانپردازی ماهر و آگاه بـه رمـوز

جذب خواننده ،و انسانی منصف و جویای حقیقت است .تمامی ایـن خصوصـیات ،تـاریخ
وی را به اثری ممتاز بدل کرده است .آنچه در این نوشته مـیخـوانیم ،کوششـی اسـت در
جهت شناساندن شیوههایی که او برای گنجاندن حقایق در مکتوبات خـود بـه کـار بسـته
است .ذهن محتاط و زیرك او جانب احتیاط و محافظهکاری را رها نمیکند تـا مبـادا بـر
ساحت حقیقت غبـاری بنشـیند .در ایـن نوشـته بـه نُـه شـگر ِد تلفیـق محافظـهکـاری و
حقیقتگویی بیهقی ،نیز یازده دلیل بر اثبات حقیقتگویی وی و همچنـین بـه دالیلـی کـه
باع شده است تا به محافظهکاری روی آورد ،اشاره میشود.
کلیدواژهها :تاریخ بیهقی ،محافظهکاری ،حقیقتگویی ،تاریخنگاری ،تاریخ ،بیهقی.

 نویسندۀ مسئول .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه تهران

