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چکیده

به اشعاری که بیشتر در قالب دوبیتی به گویش نواحی غرب، مرکـز و شـمال ایـران 

یندسروده شده، فهلویات می عنوان زبـان بـه،فارسـیافزون بر در طول تاریخ،. گو

هـای زبـانآن،عر بـه شـسـرایش ایرانشهر یـا ایـران بـزرگ و نیـز سراسر مورد قبول 

فعلـیمنطقـۀ آذربایجـان. اندرا داشتهادبی خودهایعالیتفای و محلی نیز منطقه

جزو مناطقی است که زبان پهلوی آذربایجان در قـرون گذشـته در آن رواج داشـته 

، فهلویاتی نیـز بـه ایـن زبـان پهلوی آذربایجانتکلم به ضمِن،مردم منطقهو است
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منظور یـافتن شـناخت بـه.انـدکه در تبریز به این زبان شـعر سـرودهاستشعرایی

هایی از ایـن اشـعار نمونههای این زبان و اشعار سروده شده به آن، اندکی با ویژگی
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مقدمه

،هـای دیگـریزباندر کنار زبان فارسی،. در حوزۀ زبان برخوردار استزیادیایران از تنوع 

های زبانعنوانبهدر مناطق مختلف ، خاص خودادبیات و آثار شفاهی و مکتوبباکدام هر 

و به مرور اندبه حیات خود ادامه دادهها همچناناز این زبانشماری.محلی به کار رفته است

به علـل هاآن؛ اما تعداد دیگری از شودافزوده میهاآنمنابع مکتوب و شفاهی گویشوران بر

و اجتماعیجغرافیایی،مختلف تاریخی
ً
.یا در خطر انقراض هستندانداز بین رفتهیا کامال

هـای گذشـته در منطقـۀ در قـرن،های پژوهشـگرانهایی که بر اساس یافتهاز جمله زبان

رواج داشـته، ) بـه مفهـوم تـاریخی و جغرافیـایی آن(ویژه آذربایجـان غرب ایران و بـهشمال

. شـهرت دارد» آذری«که بیشتر بهاستای از زبان پهلوی موسوم به پهلوی آذربایجانشاخه

در منطقـۀ قرنآذری برای چندینهای برخی از پژوهشگران حوزۀ تاریخ زبان،بر اساس یافته

نیز از شعرای آذربایجان به این زبـان در متـون یاشعاربوده است وآذربایجان مورد استفاده 

.شودمختلف دیده می

جهـتدراخیـرهایسالدراندیشهاربابازشماریتالشحاضرمقالۀنگارشانگیزۀ

قـرونآذربایجـاِندر) پهلویزبانجملهاز(باستانایرانمظاهرحضورسابقۀکردنرنگبی

. دهـدمینشانراخودآذربایجانمستقلاز هویتدفاعکسوِتدرتالشاین. استگذشته

اسنادایننمونۀ. کندنمیتأییدراسونگرانهیکدیدگاِهاینتاریخْیقرائنواسناداین،وجودبا

کهاستتبریزیشاعرانهایسرودهازمقداری
ً
.شوندیمخوانده»فهلویات«اصطالحا

های محلی باقیمانده از زبان پهلوی در دورۀ حیات زبان که به زبانیاز آنجا که به اشعار

بـرایهمـین عنـواندر ایـن مقالـه نیـز شود، گفته می»فهلویات«فارسی دری سروده شده، 

.شده استستفادهاین زبان در میان شعرای تبریز ابهمانده معرفی اشعار باقی

بیان مسئله

در ) آذری(مانـده از زبـان پهلـوی آذربایجـان های اشعار باقیمعرفی نمونهمقاله، ین اهدف

عنـوان زبـان هـیچ تناقضـی بـا حضـور ترکـی بـهوجود چنین زبانی. تاریخ شعر تبریز است
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در حـوزۀ . اسـتادبیات مربـوط بـه خـود باکه زبانی مستقل ندارد امروزی مردم آذربایجان 

مانده از آن، بخشی از های باقیو نمونه) آذری(ن پهلوی آذربایجانجغرافیایی آذربایجان، زبا

دهد و بررسی سیر تطور شعر و حتی نثر این منطقه بـدون در ادبیات این سرزمین را شکل می

هـای ادبـی در آثـار و مـواد پژوهشسبب،به همین .استتمامنظر گرفتن این زبان، کاری نا

. های تحقیقی در زمینۀ تاریخ ادبیات آذربایجـان اسـتستهمانده از این زبان یکی از بایباقی

محمـد کججـانی، عبدالمجیـد ، یعنـی چهار شـاعر تبریـزیفهلویاتی از نخستاین مقاله 

سفینۀ وضعیت فهلویات در سپس،.کندرا معرفی میتبریزی، همام تبریزی و شمس مغربی

شـیخ عبـدالرحیم تبریـزی و و در مورد انتساب یک فهلوی به شـاعری بـه نـام بررسیتبریز

هـای زبـانی و محتـوایی و ایـن بخشـی از ویژگـیآنگـاه،.شـودشاعر بحـث میاین هویت 

. شودمیبررسیفهلویات 

پیشینۀ تحقیق

که بحث دربـارۀ زبـان دیـرین آذربایجـان کـم و بـیش در سـخنان مستشـرقان و با وجود این

لمی دربارۀ این زبان را احمد کسـروی شود، اولین اثر مستدل و عپژوهشگران غربی دیده می

نگاشته است که برای نخسـتین بـار در سـال آذری یا زبان باستان آذربایگانتبریزی با عنوان 

در ایـن بـود کـه کسـرویاهمیـت کـار . در تهران چاپ شـدشمسی ۱۳۰۴
ّ
قـی عامیانـۀ تل

زبـان مسـتقل دورا هـاآنو مـردود،هـای آذری و ترکـی آذربایجـانی را زبـانانگارییکسان

.دانست

اثـر زبـان دیـرین آذربایجـانتـوان بـه کتـاب های مهم در این زمینه میاز دیگر پژوهش

ترجمـۀ بهمـن (نوشـتۀ والتـر هنینـگ » زبان کهن آذربایجـان«منوچهر مرتضوی و نیز مقالۀ 

اشـرف های اخیـر، علیهـا، احسـان یارشـاطر و در سـالغیر از ایـن. اشاره نمود) سرکاراتی

هـای برای آشـنایی بیشـتر بـا پژوهش. ندایی منتشر کردههاپژوهشعرصهنیز در این صادقی

به کوشـش ایـرج افشـار زبان فارسی در آذربایجانتوان به کتاب انجام یافته در این زمینه می

).۱۳۹۷افشار، . نک(مراجعه نمود 
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فهلویات

های کهن نواحی به گویشی،دوبیتویژه در قالب بهها،سرودهعنوانی است برای » فهلویات«

بسـیاری نیـز بـه پراکنـدۀ ها، جمالت و مفـرداتعالوه بر سروده. غرب، مرکز و شمال ایران

عبداللـه ). ۱۲۶: ۱۳۹۶شکوهی، . نک(زبان فهلوی در متون فارسی و عربی نقل شده است 

اسـت و در منـاطقی چـون» پهله«منسوب به ) پارتی(بن مقفع معتقد است که زبان پهلوی 

). ۱/۱۳: ۱۸۷۲ندیم، ابن(اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان کاربرد داشته است 

بـه کـار رفـت و جمـع آن، » فهلویه«یا » فهلوی«ب معرَّبه صورتاین نام در دورۀ اسالمی 

). ۱۲۶: ۱۳۹۶شـکوهی، (خوانـده شـد » پهلـه«، عنوانی بـرای اشـعار منطقـۀ »فهلویات«

و در بعضـی شـوداطـالق میزبان رسمی قوم پـارتبه،اشتقاقیمعنی اصلی و، درپهلوی

).۱۰: ۱۳۵۷صادقی، (فارسی میانه، یعنی زبان متداول در زمان ساسانیان است مرادِف،متون

هـای منطقـۀ های محلـی غـرب ایـران، یعنـی لهجـهبرای لهجه،اما این واژه در معنی دیگر

اشـاره بـهآمده و در » فهلویه«به صورتن عربی رود که در متو، به کار می»پهله«یا » فهله«

این ،در مجموع). ۲: ۱۳۸۹؛ همو، ۱۱: همان(اشعار محلی منطقۀ پهله استعمال شده است 

رازی، ، تـاتی، لـری، همـدانی،)پهلوی آذربایجـان(های آذریها و زبانفهلویات به گویش

).۱۲۶: ۱۳۹۶شکوهی، (سمنانی، گیلکی، اصفهانی و تالشی سروده شده است

آذربایجان و زبان پهلوی 

. از مناطقی که زبـان قـدیم پهلـوی یـا پـارتی در آن رواج داشـته آذربایجـان اسـت
ً
معمـوال

هـای زبـان آذری باسـتان از خـانواده زبـان. نامندآذربایجان را آذری میمربوط بهفهلویات 

کاربرد آن بسیار محدود ایرانی غربی است که در منطقۀ آذربایجان رواج داشته و امروز دامنۀ

احمد کسروی به پیوندهای .)۲۵۹: ۱۳۶۹ذکا،؛ ۷۲-۵۱: ۱۳۷۴هنینگ، . نک(شده است 

کرده اسـتویژۀ این زبان و واژگان بازمانده از زبان مادی و نیز ارتباط آن با زبان ارمنی اشاره 

لفهرسـتامقفـع در ایـن زبـان از ابنبـارۀ اولین قول مستند در). ۷۱-۷۰: ۱۳۹۰کسروی، (

منسـوب بـه ) الفهلویـه(زبان مردم آذربایجان، پهلـوی ،ویبه نظر . ندیم ذکر شده استابن
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است که همان سرزمین ری، اصفهان، همدان، ماه نهاونـد و آذربایجـان را » فهله«یا » پهله«

نقـلحمزۀ اصفهانی و خـوارزمی نیـز ایـن قـول را ). ۱/۱۳: ۱۸۷۲ندیم، ابن(شود شامل می

یعقـوبی در کتـاب ). ۱۱۲: ۱۳۶۲؛ خـوارزمی، ۹۲۵/ ۳: ۱۹۵۵یـاقوت حمـوی، (اند کرده

را صفتی برای مـردم آذربایجـان ذکـر » آذرّیه«یا » آذری«، )تألیف قرن سوم هجری(البلدان

).۴۷-۴۶: ۱۳۵۶یعقوبی، (نموده است 

هـای زبـاناز ، که خود گذرش به تبریز افتاده اسـت، التنبیه و االشرافمسعودی، مؤلف 

کنـد مییـادهـای ایرانـیهـا و گـویشتـرین زبـانعنوان مهمرانی پهلوی، دری و آذری بهای

کــالم اهــل «از ایــن زبــان بــا عنــوان فتــوح البلــدانبــالذری در ). ۷۴: ۱۳۳۸مســعودی، (

را مـأخوذ از )منـزل و کاروانسـرا(= » حائر«به معنی » حسان«و واژۀ بردنام می» آذربایجان

بـه معنـی کاروانسـرا در متـون » خـان«نظر یحیی ذکا، همان واژۀ ربنا بداند که این زبان می

).۲۶۰: ۱۳۶۹؛ ذکا، ۳۲۸: ۱۸۸۶بالذری، (فارسی است 

تدریجی زبان آذری پهلوی یا آذری باستان از عصر مغول به این سـو، بـاز زواِلرغم علی

هم گویش
ً
و بیشـتر بـه نـام پراکنـدهبه صورتاز بین نرفته است و هنوز های این زبان کامال

شناسان با توجه به وجود زبان تـاتی و هرزنـی زبان. شوددر مناطق مختلف تکلم می» تاتی«

در روستاهایی از آذربایجان شرقی، و نیـز منـاطق و روسـتاهایی از اردبیـل، نمـین، خلخـال 

یـن زبـان، بـا ا. دانندرود و میناباد، آن را بقایایی از زبان آذری باستان میعنبران، پیله) کلور(

تـوان میدر نـواحی زیـر ،از شمال به جنـوباین گویش را، . زبان تالشی نیز پیوند زیاد دارد

: مشاهده کرد

شرقیروستای کرنگان از توابع ورزقان در استان آذربایجان-

شرقیروستاهای کالسور و خوینرود از توابع شهرستان کلیبر در استان آذربایجان-

شرقیاز توابع شهرستان مرند در استان آذربایجانروستای گلین قیه-

روستای عنبران از توابع شهرستان نمین در استان اردبیل-

اغلب روستاهای شاهرود از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل-

ادی از روستاهای طارم در استان زنجانتعد-

را در استان قزوینزهتعدادی از روستاهای رامند از توابع شهرستان بوئین-
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تالش در جنوب جمهوری آذربایجانۀمنطق-

اشتهاردی از توابع شهرستان اشتهارد در استان البرز-

به بخشی از بقایای این زبـان در منـاطقی از » زبان کهن آذربایجان«هنینگ نیز در مقالۀ 

).۴۸-۴۷: ۱۳۹۰کسروی، . نیز نک؛۵۳-۵۱: ۱۳۷۴هنینگ،(د کنمیآذربایجان اشاره 

اشعار فهلوی شاعران تبریز

محمد کججانی. ۱

االسالم تبریز در روزگار حکومت الدین محمد کججانی مشهور به خواجه شیخ و شیخغیاث

در که ویرایشـی از آن دیوان کججانی در.کردحسین جالیر زندگی میاویس و سلطانسلطان

کجـج تبریـزی،. نـک(تاو چاپ شده اسـفهلویاتبعضی ازتصویرمنتشر شد، ۱۳۹۵سال 

:عبدالقادر مراغی نیز یک دوبیتی با عنوان فهلویات از وی ثبت کرده است. )۲۲۲- ۲۱۵: ۱۳۹۵

ــــتی ش
ُ

ــــتی َبخ ش
ُ

ــــژی َنَهندخ ــــه کی ـــژههم ـــژی َونی گی ـــه دســـِت ـــا اج چـــو َک َبن

ـــی ـــی و چـــو ِک ـــو ب
َ

ـــران خ ـــــژههمـــه پیغمب ـــــژی َونی ـــــطفی کی محمـــــد مص

)۲/۱۴۰: ۱۳۶۶مراغی، (

یزیعبدالمجی. ۲ د تبر

اطالعات چنـدانی از وی در دسـت . شدۀ سدۀ هشتم هجری استوی سرایندۀ کمتر شناخته

آزمـایی بند، قطعه، مثنـوی و ربـاعی طبعقصیده، غزل، ترکیبهای مختلِفدر قالب. نیست

، مـدح )ص(کرده و مفاهیم و موضوعات متعـددی از جملـه حمـد خـدا، نعـت پیـامبر اکـرم

دهنـدمایۀ اشـعار او را تشـکیل مـی، پند و اندرز و حکمت درونمردان، عشق، عرفاندولت

.)۱۹۹: ۱۳۹۷زاده،قوجه(

:شوددر دیوان عبدالمجید تبریزی دو بیت به زبان آذری مشاهده می

ــت ــرت خوراک ــان ورداوی چه ــا چن ـــرد]؟[ه ـــرم و دم س ـــا دل گ ـــبحم ب ـــو ص چ

)۳۰۶: ۱۳۹۹عبدالمجید تبریزی، (

بـا دل آتشـین و آه سـرد و رشیدگون تو که مانند گل سرخ است همانند صـبْحبدون چهرۀ خو:ترجمه* 

.)۳۵۳: ۱۳۹۹زاده، قوجه(سوزناک هستم



٣١٧/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

اوی آنـــان مـــه گـــل بـــا مـــه وهـــارمروی یـــــارمنخـــــواهم زنـــــدگی بـــــی

)۳۰۵: ۱۳۹۹عبدالمجید تبریزی،(

دیوان در اندک تفاوتیبا گونه که در ادامه نیز ذکر خواهد شد، البته مصرع دوم بیت باال همان

.خوردبه چشم میهمام تبریزی

یزی. ۳ همام تبر

ق،۵۹۸ق یـا بـه روایتـی ۶۳۶در سـال ) تبریـزی(عال معروف بـه ُهمـام ) ابن(الدین ُهمام
ً
از همام تبریزی .شهر وفات یافتهمینق در ۷۱۴یا ۷۱۳در تبریز متولد شد و در ،احتماال

کـه ،عکامل و دیگری بـه شـکل ملّمـیغزلضمن، یکی دو نمونه شعر فهلوی به زبان آذری

:بیت آخر آن به زبان آذری است، باقی مانده است

گــوان وا بــر دلـــی کــو یـــا نبــی مســـتبدیـــدم چشـــم مســـتت رفـــتم از دســـت

ــی ــت و م ــود رف ــم خ ــه روزیدل ــم ک به مهـرت هـم بشـی خـوش یـانم اژ دسـتدان

ــــارت ــــدگی ای خــــوش عب ــــه آب زن چب
َ
ــــت الوه ا ــــتلوان ــــان بس ــــل وی دی

ــتدمــی بـــر عاشــق خـــود مهربــان بـــاش ــو گس ــت ب ــر ورزی گس ــر مه ــژی س ک

ــــــت ــــــنم روی خوب ــــــر روزی نبی ـــتاگ ـــان دس ـــر زن ـــهرانره او س ـــان ش بش

ـــتبــه عشــقت گــر همــام از جــان برآیــد ـــرت و وارس ـــوان بم ـــان ی مـــواژش ک

ــــوینی ــــنم ب ــــری بش ــــا وا ک ــــرم خ ــتگ ــر مس ــام س ــوم ژاهن ــه ب ــت خت ــه بوی ب

)۶۳-۶۲: ۱۳۹۴تبریزی، همام (

:ترجمه* 

. گفتم وای بر دلی که مست نشوددر حالی که می. از دست رفتم. چشم مستت را بدیدم

.دانم که به مهر تو روزی جان خوشم نیز از دست خواهد رفتدلم خود رفت و می

. فریب لبان تو، دل و جان مرا به آب زندگی بست! عبارتای خوش

.ان باش که مهرورزی از یک سر زشت بود زشتدمی بر عاشق خود مهرب

.سرزنان به راه شهرها خواهم رفتبراگر روزی روی خوب تو را نبینم دست

. اگر جان همام به سبب مهر تو از تن برآید مگویش که آن جوان مرد و وارست
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:و یک غزل ملمع

ـــاران ـــل ی ـــوابی وص ـــود و خ ـــالی ب شــــب مهتــــاب و فصــــل نوبهــــارانخی

ـــــ ـــــان ب ـــــاالمی ـــــرو ب ـــــار س خرامــــــان بــــــر کنــــــار جویبــــــاراناغ و ی

ـــی ـــن م ـــارض اوچم ـــس ع ـــد ز عک ـــــــارانش ـــــــون دل پرهیزگ ـــــــور چ من

ـــــارانســـــر زلفـــــش ز بـــــاد نوبهـــــاری ـــــان روزگ ـــــوال پریش ـــــو اح چ

ــــارانگذشـــت آن نوبهـــار حســـن و بگذاشـــت ــــرف و ب ــــان ب ــــمم می دل و چش

بـــــــــده کـــــــــام دل امیـــــــــدوارانخداونــــــــدا هنــــــــوز اّمیــــــــدوارم

ــــیمـــــام از نوبهـــــار و ســـــبزه و گـــــله ــــینم ــــفا ب ــــد ص ــــارانیاب روی ی

خــوش بــی ــــارانوهــار و ول وه جانــان دیــَم ــــا مــــه وه ــــاران مــــه ول ب اوی ی

) ۱۳۴- ۱۳۳: همان(

.آنان نه گل باد و نه بهارانبی. بهار و گل به روی جانان خوش باشد: ترجمه* 

یزی. ۴ بی تبر مغر

احتمال، وی، بـه.بـود» محمد شـیرین«دین و مشهور به المالمحمد شیرین ملقب به شمس

مَمند یا آمند از توابع بلوک رودقـاِت۷۵۰در اواسط قرن هشتم و طبق بعضی اقوال در 
َ
ق در ا

ق در ۸۱۹یـا ۸۰۹یـا ۸۰۸نایین بـه دنیـا آمـد و در سـال ۀتبریز و مطابق قولی دیگر در قری

). ۱/۶۶: ۱۳۸۳کربالیی، (سرخاب تبریز از دنیا رفت 

:فهلویات در دیوان مغربی تبریزی

ـــت ـــتی هس ـــد اچ نیس ـــی بن ـــو گیت ــتمن ــر مس ــان س ــم جوی ــان دل ــد ی ــه ب ک

ــینبــــد اچ یــــان و دل نــــام و نشــــانی ــد م ــان عه ــن اوی ــان م ــوا ی ــتک بس

ـــته ـــان بس ـــدین کوی ـــنور آن عه ـــا م ــته ــه نشگس ــان هیچ ــان پیم ــن اچ اوی م

ــــی ــــه گیت ــــانی ب ــــتی و دام ــــد دس ـــج نابن ـــن ان ـــتکم ـــازره دس ـــان ه ددام

نـــام چهنـــام مـــن بـــه خویشـــه نبســـتمـــــن اچ اویـــــان کـــــو اهنـــــامم آورد

ـــی ـــوش ن ـــان میشـــه خ ـــیمهـــر اچ مهروان ـــی گســـته ب گســـتنیجـــه رو مهروان

ــــاد ــــدد ن ــــا پیون ــــی چم ــــه امروج نــه امـــرواچ دو گیتـــی دل چمـــا رســـتن



٣١٩/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

ـــــر ـــــان آن روژه ببری ـــــا دل اچ گه کمــاو نادپــان دمــی وی خویشــه بنشســتکم

ــــتچــو خویشــم مغربــی آن روژ برخاســت ــــن آن روژه پیوس ــــان م ــــوا اوی ک

:ترجمه* 

.هنوز گیتی از نیستی هست نشده بود که دل و جان من جویان و سرمست بود

.بستهنوز از دل و جان نام و نشانی نبود که حق با جان من عهد می

.نشکستمو اگر آن عهد این است که حق با من بسته من پیمان حق را هیچ

. دست زدممحبوبهنوز در گیتی دست و دامانی نبود که من به دامن 

.اممن خود نام عشق بر خود نبسته. من از حقم که عشق مرا آفرید

.مهر زیاد از دلبران خوش نیست همچنان که اظهار مهر نیز از دلبران زشت است

.رستهامروزی نیست و امروز دل ما از دو گیتی نمحبوبپیوند ما و 

.که من آن روز از جهان دل بریدم که دمی با حق دور از خود نشستم

من از سر خود آن روز برخاستم که جان من با حق پیوست! مغربی

)۱۲۵-۱۲۴: ۱۳۳۵ادیب طوسی، (

ـــاددل بچهنـــــــام آذر ســـــــوتمی نـــــــاد ـــی ن ـــی دوتم ـــان اچ دو گیت ـــم ی چش

ــــــــرد ـــاالوه چهنــــــــامیر بیبــــــــاره بب ـــه در س ـــر چ ـــادله ـــدوتمی ن ـــا ان ه

باره سیل عشقت به یک. دل به آذر عشق سوختم و چشم جان از دو گیتی دوختم! محبوبای : ترجمه* 

).۱۲۶-۱۲۵: همان(اندوخته بودمها رد آنچه در سالُب

ـــه ویـــنم ـــه دریـــا رســـم دریـــا ت ور بـــه صـــحرا رســـم صـــحرا تـــه ویـــنمار ب

ــی ــه گیت ــی ب ــی ن ــیچ کنج ــو ه ــز ت ــه ج ــــنماز آن هرب ــــه وی ــــا ت یــــا رســــم هری

ای از تو خـالی در عالم گوشه. بینمبینم و اگر به صحرا رسم تو را میاگر به دریا رسم تو را می: ترجمه* 

).۱۲۶: همان(بینم جا تو را میرسم همهاز آن رو هر کجا می. نیست

ــــنیر ــــه بش ــــه دیل ــــان وات ــــه اوی هرچ
ج

ـــر ـــر اژوی ـــان نش ـــو اوی ـــه چ ـــه وات دیل

ـــــره دیلـــم نویـــوان بـــرنبـــر گیتـــی کـــ نویـــــوانی متـــــا گیتـــــی بـــــرو پی

هنـوز گیتـی بـه . هرچه حق گفت دل شنید و چون حق گفته بود، دل گفتۀ حق را از یـاد نبـرد: ترجمه* 

).جاهمان(نوجوانی که گیتی بر او پیر آمد ؛وجود نیامده بود که دل من نوجوان بود
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کشــته وهیــره شــن و نــنــه کــوه نــه کونـــه امـــرو بـــر بـــه گیتـــی و نـــه مشـــگیر

ــداخت ــه بن ــو ب ــن ت ــاد کوش ــن بژن ــه م ـــرک ـــرده نجی ـــان ک ـــل کوه ـــن بژگی کـــه م

که من به کوشن ناد تخم افگندم و به . نه کشته و نه دشت. ١نه درخت در گیتی بود و نه کوشن: ترجمه* 

).۱۲۷:همان(های او شکار کردم گردشگاه کوه

ـــا چهنانـــه گیتـــی برهنـــو نـــه کوشـــن و دشـــت ـــیکم ـــه م ـــه داری توم ـــتم کش

ــــوم ــــین ب ــــا آورده ب ــــام ام ــــتتومــــه چهن ــــوان دش ــــگ اژول و آالل ــــا رن ام
جج

ما به این زمـین راتخم عشق. کشتمو دشت که تخم عاشقی مین نه هنوز گیتی بود و نه کوش: ترجمه* 

).جاهمان(های دشت ما رنگ بخشیدیم آوردیم و به گل و الله

ورنـــه ژیـــن فکـــر وژیـــن اندیشـــه بـــورربــــورراویــــان بدیلــــه وات از خویشــــه 

ـــوررنــــــا دم اهنامــــــه داری کیشــــــه داری ـــه ب ـــن کیش ـــوی ری ـــر ک از آن کیش

اگـر عشـق نـاد مـن . نظر کـنحق به دل گفت از خود بگذر وگرنه از این فکر و اندیشه صرف: ترجمه* 

).۱۲۸-۱۲۷: همان(داری دارای کیشی و از آن کیش خود که غیر از این کیش است بگذر 

ــــورر ــــه ب ــــوی آی از خویش ــــا در ک ام
ج

هـــان پـــس او کـــن گهـــان و پشـــه بـــورر

ازیــــن آینــــه و ایــــن کیشــــه بــــوررار اژ اهنامــــــــه داران کیشــــــــه داری

اگر کیش عاشقان داری . این جهان را پس افکن و پیش بیا! هان. به کوی ما آی و از خود بگذر: ترجمه* 

).۱۲۸:همان(از این آیین و کیش درگذر 

ـــریســــحرگاهان کــــدیلم تــــاوه گیــــری ـــرخ آالوه گی ـــت چ ـــم هف ـــو آه چ

پیوسته باشـند بـه همگاه بهاگر دو روستا دارای کشت،گاه یک آبادی است و در آذربایجانبه معنی کشت»کوشن«. ١

استفادهصحراودشتمعنیبهنیزتبریزمردمامروززباندرواژهاین). ١٣٩٨:٣٠١ذکا،(گویندوشن میهم کهاآن

:الدین اردبیلیشیخ صفیشود، مثال در این ابیات از دیگر هم این واژه دیده میفهلویات برخی در .شودمی

ـــان هـــوی ـــان هـــوی هم ـــان هـــوی هم ـــویهم ـــان ک ـــت هم ـــان دش ـــن هم ـــان کوش هم

ــــورآز ــــن ب ــــو م ــــا چ ــــان تنه ــــم اوی بهـــر شـــهری شـــرم هـــی هـــای و هـــی هـــویواج

بـود، شد که حق مخصوص من میگویم که چه میمن می.همان خداست و همان کوشن و دشت و کوی: ترجمه* 

).٤٦٣: ١٣٣٤ادیب طوسی، (هوی اوست وکه به هر شهری رفتم پر از هایحال آن



٣٢١/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

ـــــی ـــــی و راه ـــــن آه ـــــدیلم آذری ـــــاو دیلـــــم تـــــاوه گیـــــریچ دوژ اژ ت

سحرگاهان که دلم می: ترجمه* 
َ
آیـد کـه آهـی برمـیاز دلم آتشین. گیردلو میسوزد از آهم هفت چرخ ا

).جاهمان(کنددود آن از شرار دلم سوزندگی پیدا می

ـــرک وی ســـاو ســـامانی ازیـــن اتـــرآنـــ ـــن ات ـــانی ازی ـــل ودی م ـــک وی دی آن

ـــــود رو ـــــاد وارو د ش ـــــک پـــــش ن میشـــه بنگشــــته الوانـــی از ایــــن اتــــرآن

.)۱۲۹-۱۲۸: همان(جان و دلی سر و سامان و بیآنک از این انس، بی: ۀ بیت اولترجم* 

روزوشـبدرآنـک«: تگونه ترجمه کرده اسبیت دوم را نامفهوم دانسته و اینطوسیادیب

نهادهترجمهبرابردرسؤالعالمتابهام،نشانۀو به»سرگردانینکشتهبیشونادبارویپیش

»الوان«احتمالبهکهنکتهاینذکربامقاله،هاییادداشتدراما سپس). ۱۲۹: همان(است

صـورت معنـی ینابیت را دوباره بهباشد،همیشهمخفف»میشه«وکنارهواطرافمعنیبه

.)۱۳۷-۱۳۶: همان(»ایکشتهایناطرافبهروزوشبدرنادبارویپیشآنک«: کرده است

ـــزتدیلـــه اویـــان چـــو مـــن ســـامانه بگـــزت ـــه بگ ـــر و دامان ـــوم و ب ـــن ب چـــو م

ــــزتبــه جــز اویــان نــوینم بــین بــر و بـــوم ــــه بگ ــــه اویان ــــومم هم ــــر و ب ب

جز حـق در ایـن بـر و بـوم کسی به. بوم وجودم را فرا گرفتحق به دل من سامان گزید و بر و : ترجمه* 

.)۱۲۹: همان(همۀ بر و بوم مرا حق گرفته است. بینمنمی

ــــری گهــــــان اژ آوه چشــــــمم الوه گیــــــریســــحرگاهان کــــه چشــــمم آوه گی

ـــریامتــــد خونــــاوه از چشــــمان بــــرآرم ـــاوه گی ـــی ســـربه ســـر خون کـــه گیت

فـرو مآن قـدر خونابـه از چشـم. گیـردچشمم جهان را سیل مـیگریم از آببامدادان که می: ترجمه* 

.)جاهمان(شودسراسر جهان پر از خونابه میریزد کهمی

ـــر کــــــه دام انــــــداتمی از رای نجیــــــرخـــور اوزردی شـــوی بـــه کوشـــن ومی

ــــان ــــه دام خوی ــــتم ب ــــا ک ـــــرناگهــــان ه ـــــرم بشـــــر اژوی ـــــر ومی دام و نجی

بـه دام ناگهان. رفت که من برای شکار دام افکندمبه زردی میو دشت روخورشید در کوشن: ترجمه* 



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٢٢

.)۱۳۰: همان(و دشتم از یاد رفت ١حق درافتادم و دام و نخجیر

ـــنیر ـــوه بش ـــان ن ـــو اوی ـــم چ ـــرده دیل م
ج

ـــر ـــر وژی ـــه ب ـــم ب ـــان دیل ـــو جوی ـــه ب ب

نمیـــــری تـــــا کـــــویران ونبـــــو پیـــــرهرکـــه ژیونـــده بـــو بـــه بـــو چـــو اویـــان

مرده: ترجمه*  یان او شدام چون نوای حق شنید، همهدِل هر که زنده بـه عشـق شـد از آن حـق . جا جو

.)همان(نمیرداست است و تا جهان ویران نشده 

ماما عصمت اسپستی. ۵

آبادی، دولت(وی از خاندان بابا فقیه احمد اسپستی است . النسا ماما عصمت بودنامش تاج

: ان آذری از وی نقل شده استبیتی به زب،روضات الجناندر ).۵۵۴: ۱۳۷۷

ـــتهنـــو مســـتی هنـــو مســـتی هنـــو مســـت ـــی از دس ـــو آب ـــاده ای ب ـــووش ب هن

ــت ــامر از دس ــایی ب ــتی خط ــه مس ــن ب ــــتم ــــروان وس ــــان بی ــــاوان ده زوان ت
ج

)۱/۵۴: ۱۳۸۳کربالیی،(

روضات الجنانای نیز به این زبان در غیر از این دو بیتی، جمله،از ماما عصمت اسپستی

:این دوبیتی نقل شده استن نزولشأدر 
ای تخـم نوبه. نمودهحضرت ماما را برزگری بوده که به امر زراعت ایشان، قیام و اقدام می

انـد کـه ایـن تخـم را خـوب فرمـوده. انـدحضرت ماما حاضـر بـوده. پاشیدهبه زمین می
بـار زراعـت از کار و. آن بخت برگشته را بر زبان جاری شده که شما عورتانید. پاشینمی

انـد کـه حضرت ماما را جاللیت غالب گشته، فرموده. چه خبر دارید؟ به حال خود باشید
پسندی مـرا؟ همـان لحظـه در آن جـا نمی! یعنی ای به ناگاه مرده، »ِچکستانی مپسندیم«

اند و دفن کرده، حضرت ماما به منـزل او بـه بعد از آن که وی را برگرفته. برزگر وفات کرده
گوینـد این شعر را که به زبان راژی است و مردم آن را شهری مـی. اندیت فرمودهرسم تعز

.)۲/۵۰:همان(اند خوانده

یزیحاج امین. ۶ الدین بلۀ تبر

و هم استاد شیخ محمـود ۀ تبریزسفینجامع وی هم استاد ابوالمجد،سفینۀ تبریز،به روایت 

اسـت، اطالعـات سـفینهاحب مجموعه افـادات وی کـه تقریـرات صـ. شبستری بوده است

.ه بودذکر شد»نجیر«در ترجمۀ ادیب طوسی،. ١



٣٢٣/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

بـا عنـوان ۱۲۴ۀشمارۀدر معرفی رسال. دهدمیبه دستمسائل شعری عصردربارۀبسیاری 

:آمده است»)اللطائف اللئالی/فوائد(الدین امالی امین«
تعدادی . های مهم تاریخی و ادبی و عرفانی پرداخته استالدین در این امالی به نکتهامین

در شـرح . آوردبرد و ابیات و قطعات ـ گاه ده بیتی ـ فهلوی را مینام میگویان رااز فهلوی
نکاتی گفتـه و »سرو وکیل«، »شبستان«، »اورامنان«، »شروینان«، »فهلوی«ۀتاریخی واژ

سماع خاقانی و اثیرالدین اخسیکتی، مذاکرات خواجه نصـیر ۀاز ماجرای مالقات و جلس
جراهایی از زنـدگی فخـر رازی کـه در هـیچ تـاریخی الدین کیشی و نیز مابا خواجه کریم

بازگو نشده، مالقات رازی با فقیه زاهد تبریزی و سخنی از فقیه به فهلوی در پاسخ پرسـش 
الحجـه ذی۲یکشـنبه : تاریخ کتابـت. رازی دربارۀ مسئلۀ حدوث و قدم سخن رفته است

.)هفده: ۱۳۸۱حائری،(ه۷۲۲

مربوط بـه یهاکه نمونهریزی ابیاتی به فهلوی ثبت شدهالدین بلۀ تبدر رسالۀ حاج امین

:شوندمینقلحوزۀ جغرافیایی تبریز 

زبان تبریزی
ولول ودارد سـریوه١چوش د کارده شکویبدچان چو چرخ نکویت مو ایر رهشه مهر دورش

ـــوهبری بقهر اره میر دون جـو پـور زون و هنرمنـد ـــی کـــه آن هزی ـــون من نزون
َ
پروکـــری ا

ژژور منشــی چــو بخــت اهــون قــدریوهر بحــت ورامــرو کــی چــرخ هــانز مــوبتیاکثــ

ــوتی ــه ثب ــرخ اس ــه چ ــوتی٢ن ــه روژو ورو ف ژوم چو واش خللیوه ژمم حو بورضـی ریـوهن

)۱۵: ۱۳۷۹صادقی،(

٣اورامنان

ـــی ـــر وان ـــه دی ـــوری انوت ـــه س ـــه چ دشـــــوار زاهـــــان٤وررده کـــــو ربـــــچبل

)جاهمان(

.»«: استده به این صورت آموفهلوی، بدون نقطهدر اصِل. ١

.»«: فهلوی به این صورت آمده استدر اصِل. ٢

صادقی، (های مربوط به مناطق مرکزی و منسوب به اورامان کردستان است اورامنان پسوند نسبت است و از زبان. ٣

١٤٢: ١٣٩٠.(

.»«: فهلوی به این صورت آمده استر اصِلد. ٤



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٢٤

ــــی ــــان تجرن ــــه چون ــــده١ب ــــروَمن اه
ج

اج ول رنــــــک واج و انوشــــــه بــــــو

نـــه او شـــله وزی نـــه خـــوردمی شـــومنــــر بکرتــــه چویــــان در و دشــــت

)جاهمان(

ــــــر ــــــا دل برنجی ــــــوا ب ــــــدم وال ـــــارهبنن ـــــراج ن ـــــردمه ـــــررت اج وی ا به

ــــــت ــــــادانش نشانس ــــــک واری ن ــــززان ــــز اوی هی ــــان هی ــــرز اوی مرزوان م

)جاهمان(

و اسـتالدین بله از حاج امین،به احتمال،ن ابیاتمعتقد است که بعضی از ایصادقی 

شانمؤلفهم و یشان نامشخص استهم معنا،ویژه ابیات منسوب به زبان تبریزیبه،هابعضی

دهد که در بیت پنجم احتمال می» بله«وی با استناد به واژۀ). ۱۶: همان. نک(است ناشناخته 

چنـین پـنجمبیتاولمصرعمعنایادش برایباشد و پیشنهبلهالدینامینحاجاین بیت از

غیربهابیات،بقیۀدرصادقی،گفتۀهمچنین طبق. »مانیدیرآنجاتوکهسودیچهبله«: است

).جاهمان(است نامفهومابیاتکلیتمعنیادبی،فارسیزباندرآشناکلماتبعضیاز

یزیعبدالرحیم . ۷ خلوتی تبر

ایمجموعـهوچهارم از در رسـالۀ شصـت. مد مغربـی بـودمرید و شاگرد موالنا محخلوتی 

متعلق به سید محمد صـادق طباطبـایی، ،رساله در تفسیر و منطق و فقه و ریاضی۷۱شامل

:یک فهلوی به نقل از شیخ عبدالرحیم تبریزی آمده است

ــه ژان پــاس ــده ن ــه بومن ــن پاس ــونه ژی ــــیلم بنشــــناسش ــــه نــــرم آمــــره ک نرم

ــــ ــــه شــــروینا ت ــواسه جــــوبیوامــــنش وات ــام و وس ــن جهن ــاریح و ژی ــن حم زی

)۳۴: ۱۳۸۵صادقی،(

دیـده ای که در مقالۀ فوق معرفی شده، نام و نشانی از شیخ عبدالرحیم تبریـزی در نسخه

شـود، معتقدنـد کـه وی اما نگارندگان این مقاله به دالیلی که در ادامـه ذکـر مـیشود،نمی

همان
ً
:وده استتبریزی بخواجه عبدالرحیم خلوتی احتماال

.»«: آمده استفهلوی به این صورت در اصِل. ١



٣٢٥/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

تا ۱۰۳۰های که زمان نگارش این رساله نیمۀ اول قرن یازدهم و سالبا توجه به این.۱

هـااین نـام در تـذکرهاترین فرد سرشناسی که بنزدیکبوده، از نظر زمانیق۱۰۴۰

.جه عبدالرحیم خلوتی تبریزی استااست، خوذکری از او رفته

ن حاج محمود تبریزی ذکر شده است نام خطاط این مجموعۀ خطی، محمدعلی ب.۲

برمیکه از شواهد خطی مجموعه 
ً
با توجـه . خطاط توانایی بوده استآید که ظاهرا

که خواجه عبدالرحیم خلوتی تبریزی خود از خطاطان سرشـناس و صـاحب به این

عبدالرحیم تبریـزی .زیاد استبا وی محمدعلیسبک بوده است، احتمال آشنایی 

سـند خـط خطـاطین ، ه سـرآمد روزگـار خـود بـودهطوط سـّتدر طریق نوشتن خ«

تربیـت، (»نوشـته اسـتالعاده خوش و شیرین میفوق. پیونددآذربایجان به او می

۱۳۹۱ :۲۳۱(.

کـه عبـدالرحیم خلـوتی تبریـزی از شـاگردان بالفصـل مغربـی تر از همه ایـنمهم.۳

الــدینعبــدالرحیم خلــوتی نخســت مثــل پــدرش شــمس«. تبریــزی بــوده اســت

ولی بعد به خدمت سلطانعلی صـفوی ،مرید موالنا محمد مغربی بود) ق۸۱۲.د(

.)جاهمان(»الدین خوافی رسیده استو شیخ زین

ای از فهلویات مربوط به تبریـز از مغربـی تبریـزی اسـت، که بخش عمدهبا توجه به این

سروده باشـد کـم نیز اشعاری به این زبان،که شاگرد بالفصل او، خلوتی تبریزیاحتمال این

.نیست

یزمانده در ابیات فهلوی باقی سفینۀ تبر

به ثبـت رسـیده سفینۀ تبریزشد، شمار زیادی فهلوی در مجموعۀ گفتهتر گونه که پیشهمان

در تبریـز ق ۷۲۳تـا ۷۲۱های ای خطی است که در بـین سـال، مجموعهسفینۀ تبریز. است

این کتاب از نظـر فارسـی و مقـوالت . ه استتوسط ابوالمجد تبریزی گردآوری و کتابت شد

به گواهی خـود ابوالمجد،. استبسیارحائز اهمیتهای فارسی، در میان ُجنگشناسیزبان

رسـاله بـه زبـان ۲۰۹در مجموع، دارای این سفینه، . فردی بسیار دانشمند بوده است،سفینه

.وجود دارداشعار و فهلویاتی هم هاآنالی البهفارسی و عربی است و در 
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هنـوزسفینۀ تبریـزشناسی از نسخهضوابطاز آنجا که تحقیقات و خوانش دقیق بر مبنای 

آیـا کـه و اینالدین بلـه مانده از رسالۀ حاج امینبه اتمام نرسیده، در مورد ابیات فهلوی باقی

اسـت، خوانـدهمیبـر منـابررافهلویات شـعرای دیگـریاهمۀ این فهلویات از خود اوست

، غیـر از رسـالۀ حـاج سـفینۀ تبریـزالبتـه در .انددست نیافتهیژوهشگران به پاسخ درخورپ

الدین عقمـان، فرزنـداز شـرف» طریـق اآلخـرة«الدین بله، رسالۀ دیگری نیز بـا عنـوان امین

نیـز هسـتتبریـزی ابیـاتی فهلـوی بـه زبـانشـاملوجـود دارد کـه ، الـدین بلـهحاج امین

.)۱۷-۱۴: ۱۳۷۹صادقی،.نکنیز؛۷۰-۵۹: ۱۳۹۷محمدی، (

یزدر شعر شاعرانفهلویاتبررسی تبر

،عنوان زبان فهلوی رایج در منطقۀ آذربایجـانبه،تر در معرفی زبان آذریگونه که پیشهمان

آید، زبان آذری همـواره ذکر شد و طبق شواهد و قراینی که از متون کهن تاریخی و ادبی برمی

ه داشـتقـراره زبان فارسی دری و حتی زبان عربی در این منطقـه در جایگاهی فروتر نسبت ب

زبانی غیررسمی بـوده کـه در به احتمال زیاد،،آنبا توجه به سطوح کاربرداین زبان،.است

مراودات و محاورات آن روزگار رواج داشته است و به هیچ عنوان زبان رسمی، دیوانی و ادبی 

در حوزۀ شعر، مفاهیم غنایی و عـاطفی بیشتراین زبان،روایناز . آمده استبه حساب نمی

.استهیچ نقشی نداشتهمباحث اجتماعی و کالنالاقل درو کاربرد داشته است

پهلـوی را زبـان زنـان ،اولیا چلبی، جهانگرد عثمانی، در سفری که به شهر مراغه داشـته

اولیا چلبی، (کنند وگو میفتاکثر زنان آنجا به زبان پهلوی گ:نویسدمیوشمردهشهر مراغه 

را در قـرن یـازدهم هجـریزبان پهلـوی،نظر اولیا چلبیاین با عنایت به . )۱۳۱۴،۲/۲۶۹

را زبـان دیـوانی و رسـمی آن فارسـی و زبان ،آذربایجاناجتماعی در زبان مراودات توانمی

.عصر تلقی نمود

ده از این زبان در حـوزۀ شـعر مانمغربی تبریزی شاعری است که بیشترین میزان آثار باقی

بیشـتر بـهتـوان دریافـت کـه تمرکـز شـعری ویمـی،اوبا غـور در دیـوان . متعلق به اوست

در. یسـتخـارج نمعـانینیـز از ایـن او فهلویـات مضامین. های عرفانی بوده استاندیشه
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مفاهیم .ستمفاهیم عرفانی بیشترین بسامد را دارامانده،بیتی که از وی به این زبان باقی۳۵

عشق به خداوند در عهد الست، کشـش عشـق از طـرف :موجود در فهلویات وی عبارتند از

خداوند، عبور از حجاب جسمانی برای نیل به عشق خداوندی، گذشتن از سر جهان مـادی، 

آتش شدید عشق، دیدن تمام و کمال معبود، خون گریسـتن بـرای معشـوق، زنـده شـدن بـه 

.رابطۀ قلبی با خداوندو ی به پیمان خداوند، عشق، وحدت وجود، وفادار

همـام را . شاعر سرشناس دیگر که از وی دو شعر فهلوی ذکر شد، همام تبریـزی اسـت

الگوهـای سـبک عراقـی ازترین شعرای غزل غنایی به حسـاب آورد کـهتوان یکی از مهممی

شقانۀ شعر فارسـی دری مضامین عاتأثیرمانده از همام، در ابیات فهلوی باقی. دکرپیروی می

، یهو کشش دوسومتقابلاستفاده از ترکیب چشم مست، ذکر عشق :توان مشاهده نمودرا می

، پیچیـدگی و ی ادبـیهاآرایهو از لحاظ صنایع .هاامثال اینبه بیابان نهادن و معشوق سربی

عـاری ازشـده و سروده بیانیترین سادهبههاآناکثر .شودتکلفی در اشعار فهلوی دیده نمی

.های شعر فارسی دری عصر خود هستندپیچیدگی

نادر کاربردکمهاییهواژ،در برخی از این فهلویات
ً
»اهنـام«خـورد؛به چشم میو بعضا

هسـتند کـه در فهلویـات مغربـی تبریـزی دیـده هاهواژجملۀ ایناز »ناد«و نیز »اهنامه«یا 

اسـت کـه در »عشـق خداونـدی«و »والیت حقه«، »اهنامه«و »اهنام«منظور از . شوندمی

الیـه و در مواردی که مضاف؛شودنیز دیده می) آذری(اشعار دیگر به زبان پهلوی آذربایجان

ادیب طوسـی، (ذکر شده است»چهنامه«یا »چهنام«به صورتیا مفعول غیرصریح است، 

معنـیو بـهغربـیمویژۀ فهلویـات »ناد«که واژۀ ادیب طوسی معتقد است. )۱۲۳: ۱۳۳۵

همـین مفیـِدنیـز سفینۀ تبریزدر که، حال آن)جاهمان(به کار رفته است»یار«و »حبوبم«

ابوالمجـد (»اویان و نادان و ناد و کیل محبوب زنان را گویند به زبـان فهلـوی«: معنی است

ــزی، ــدی ).۵۲۴: ۱۳۸۱تبری ــۀ محم ــه گفت ــات داردب ــادی در فهلوی ــاربرد زی ــن واژه، ک ای

.)۶۵: ۱۳۹۷مدی، مح(

بـه شـعرای مختلـف در نقـاط مختلـف هـاآناشعار فهلوی، انتسـاب دیگر ویژگی بارِز

رسد سادگی و قابل فهم بودن موضـوع ایـن فهلویـات و به نظر می. جغرافیای این زبان است
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وجـد و سـرور، توجـه حالـِتدر شده است کـه باعث در مجالس سماعهاآنخوانده شدن 

.)۱۲۰-۱۱۹: ۱۳۷۶تفضلی، (اشعار نشودچندانی به گویندۀ

:فهلویات آذربایجان، بیت زیر از همام استهای هنموناز مشهورترین 

خــوش بـــی اوی یـــاران مـــه ول بـــا مـــه وهـــارانوهــار و ول وه جانــان دیــَم

)۱۳۴: ۱۳۹۴همام تبریزی،(

شـود ده مـیدر دیوان عبدالمجید تبریزی نیز مشاهفاوتی،با اندک ت،مصرع دوم این بیت

در رباعیـات ، بـا انـدکی تفـاوت، نمونۀ دیگر، یـک دوبیتـی اسـت کـه.شدنقلتر که پیش

:شودباباطاهر همدانی و شمس مغربی مشاهده می

ـــنم ـــه وی ـــحرا ت ـــرم ص ـــحرا بنگ ـــه ص بـــه دریـــا بنگـــرم دریـــا تـــه ویـــنمب

ــــنمبــه هــر جــا بنگــرم کــوه و در و دشــت ــــه وی ــــا ت ــــت رعن ــــان از قام نش

)۱۷: ۱۳۵۵ر،باباطاه(

ـــه ویـــنم ـــه دریـــا رســـم دریـــا ت ور بــه صــحرا رســم صــحرا تــه ویــنمار ب

ــی ــه گیت ــی ب ــی ن ــیچ کنج ــو ه ــز ت ــه ج از آن هریـــا رســـم هریـــا تـــه ویــــنمب

)۱۲۶: ۱۳۳۵ادیب طوسی، (

گیرینتیجه

راه را بـرای شـناخت ربایجـان و اطـراف آن، پهلـوی آذمانده از زبـاِنهای باقیبررسی نمونه

بیشـتر بـه کشـِفهـا هـم ایـن پـژوهش. گشـوده اسـتآنهای ویژگیباپژوهشگران ر بیشت

مانده از آن زبـان مکتوبات باقیو هم محتوای انجامیدهنحوی و واژگانی صرفی،های ویژگی

.را مشخص کرده است

ی مشخص و امانده از این زبان معنهای باقیجا که تعدادی از نمونهاز آن،دیگرسویاز 

توانـد در گشـایش میامروز فارسی معیارهای نزدیکتر به زبان ، بررسی نمونهندارندجامعی 

.کمک کندمبهممواردشناخت بیشتر به امر و 

، هنوز دامنۀ زمانی و مکانی این زبان دربارۀ زبان آذریهای انجام یافتهبر اساس پژوهش

تعیین .نمودتعیینبایجان توان ابتدایی برای گسترش آن در منطقۀ آذرنامشخص است و نمی
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ناممکن قای تچنین دامنه
ً
از تریقـدیمهـای نمونهکه رسد بعید به نظر می، زیرانمایدمیریبا

بـه هـیچ آن،هـای موجـودنمونـهتوجه بهبا،تأیید وجود این زبانعالوه،به.آن به دست آید

،یعنی ترکی آذربایجانی،زبان امروزی مردم آذربایجانۀعنوان نافی حضور تاریخی و گسترد

بر محققان ناشناخته است، هـیچ نظـری آغازجا که نیست و از آن
ً
در مـوردزبان منطقه فعال

ه ایـن یـا آناصالت دادن بفارغ ازتوان داد و باید در این منطقه نمیبر زبان دیگر زبانی تقدم

.کارهای پژوهشی را پیش برد، زبان

منابع

.سیناابن: تهران. ترجمۀ رضا تجدد.الفهرست). ۱۳۴۶(سحق ندیم، محمد بن اـ ابن

چـاپ عکسـی از روی نسـخۀ خطـی . سفینه تبریـز). ۱۳۸۱(ـ ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی 

. های عبدالحسـین حـائری و نصـرالله پورجـوادیبـا مقدمـه. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران

زبـان و ادب نشـریۀ . »فهلویات آذری در قرن هشتم و نهـم«). ١٣٣٤(ـ ادیب طوسی، محمدامین

.٤٨٢-٤٦٠: ٣٥ش. فارسی

ـ  .١٣٧- ١٢١: ٣٨ش . زبان و ادب فارسینشریۀ . »فهلویات مغربی تبریزی«). ١٣٣٥(ـ ـــــــــــــ

بنیـاد موقوفـات دکتـر : تهـران. ج٢، زبان فارسی در آذربایجان). ١٣٩٧] (به کوشش[ـ افشار، ایرج 

.محمود افشار با همکاری انتشارات سخن

.سیاقدام مطبعه: استانبول. سیاولیا چلبی سیاحتنامه). ١٣١٤(ـ اولیا چلبی، محمد بن درویش 

.چاپخانۀ سپهر: تهران. به تصحیح وحید دستگردی.دیوان). ١٣٥٥(ـ باباطاهر

.اختر: تبریز. طباطبایی مجدبه کوشش غالمرضا. دانشمندان آذربایجان). ١٣٩١(ـ تربیت، محمدعلی 

.لیدن. به کوشش دخویه. فتوح البلدان). م۱۸۶۶(ـ بالذری، احمد بن یحیی 

.۱۳۰-۱۱۹: ۲۹، شنامۀ فرهنگستان. ترجمۀ فریبا شکوهی. فهلویات). ۱۳۷۶(ـ تفضلی، احمد 

.ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی←مقدمه. ـ حائری، عبدالحسین

علمـی و : تهـران. ترجمۀ حسـین خـدیوجم. مفاتیح العلوم). ١٣٦٢(د ـ خوارزمی، محمد بن احم

. فرهنگی

.ستوده: تبریز. سخنوران آذربایجان). ۱۳۷۷(ـ دولت آبادی، عزیز 
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زیـر نظـر کـاظم موسـوی . دایـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی: در. »آذری«). ١٣٦٩(ـ ذکا، یحیـی، 

.مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی: تهران. ١بجنوردی، ج

بـه کوشـش و تصـحیح ایـران . واژگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز). ١٣٩٨(ـ ــــــــــــــ 

.المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایرة: تهران. عبدی، زیر نظر و با مقدمۀ ژالۀ آموزگار

فرهنگستان زبـان : تهران. ۵ج. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. »فهلویات«). ۱۳۹۶(ـ شکوهی، فریبا 

.ادب فارسیو 

.دانشگاه آزاد ایران: تهران. تکوین زبان فارسی). ۱۳۵۷(اشرف صادقی، علیـ 

٣٠، شمجلۀ زبـان شناسـی. »چند شعر به زبان کرجی، تبریزی و غیره«). ١٣٧٩(ـ ــــــــــــــ 

.١٧-١٤]: پاییز و زمستان[

.٥٦-٣٣: ٤٢و ٤١ش. شناسیمجلۀ زبان. »چند فهلوی«). ١٣٨٥(ـ ــــــــــــــ 

کوشش امیـد به. وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز: در. »وزن فهلویات«). ١٣٩٠(ـ ــــــــــــــ 

.هرمس: تهران. زادهطبیب

نویسـیفرهنگ. »یـک معنـی ناشـناختۀ کلمـۀ پهلـوی در زبـان فارسـی«). ١٣٨٩(ـ ـــــــــــــ 

.٣٢-٢]: بهمن[٣، ش )نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه(

.آیدین: تبریز. زادهبه تصحیح علیرضا قوجه. دیوان). ١٣٩٩(المجید تبریزی ـ عبد

نشـریۀ زبـان و ادب فارسـی . »میـراث ادبـی عبدالمجیـد تبریـزی«). ۱۳۹۷(زاده، علیرضـا ـ قوجه

.۲۲۷-۱۹۹]: پاییز و زمستان[۲۳۸ش . دانشگاه تبریز

.عبدالمجید تبریزی←تعلیقات ). ۱۳۹۹(ـ ـــــــــــــــ 

پـور و احسـانبـه تصـحیح مسـعود راسـتی. دیـوان). ١٣٩٥(بـن ابـراهیم کجج تبریزی، محمـد ـ 

میــراث مکتــوب بــا همکــاری مؤسســۀ فرهنگــی هنــری صــفای امیــد و: تهــران. ابریشــمپــور

. مؤسسۀ تحقیقات علوم اسالمی و انسانی دانشگاه تبریز

ــان و جنــات الجنــان). ١٣٨٣(ـــ کربالیــی، حــافظ حســین  ــر . روضــات الجن بــه تصــحیح جعف

.ستوده: تبریز. القراییسلطان

.هزار: تهران.آذری یا زبان باستان آذربایجان). ١٣٩٠(ـ کسروی، احمد 

هــای ایرانــیهــا و گــویشنشــریۀ زبــان. دو فهلــوی از ســفینۀ تبریــز). ۱۳۹۷(ـــ محمــدی، میــثم 

.۷۰-۵۹: ۹، ش )نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه(

ۀ مطالعات مؤسس: تهران. ج٢به تصحیح تقی بینش، . امع االلحانج). ١٣٦٦(ـ مراغی، عبدالقادر 

.و تحقیقات فرهنگی



٣٣١/های فهلویات در شعر شاعران تبریزبررسی نمونه

. ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینـده. التنبیـه و االشـراف). ۱۳۳۸(ـ مسعودی، ابوالحسن علی بـن الحسـین 

.علمی و فرهنگی: تهران

.آثار: تهران. به تصحیح رشید عیوضی. دیوان). ۱۳۹۴(ـ همام تبریزی 

: ۱، شنامـۀ فرهنگسـتان. ، ترجمۀ بهمن سرکاراتی»زبان کهن آذربایجان«). ۱۳۷۴(تر ـ هنینگ، وال

۵۱-۷۲.

.دار صادر: بیروت. معجم البلدان). م۱۹۵۵(الدین ابوعبدالله ـ یاقوت حموی، شهاب

بنگاه ترجمـه : تهران. ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی. البلدان). ۱۳۵۶(ـ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب 

.و نشر کتاب




