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 پیروان اردبیلیِ محتشم کاشانی بررسی موردی انور اردبیلی
 رحیم نیکبخت

 ت علمی دانشگاه تبریزعضو هیئ

 چکیده 

گرددکه در شعر و ادبیات ایران به روزگار صدر اسالم باز می( ع)پیشینه عالقه و محبّت ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت

های مکتب  در پی رسمیت تشیع، شعر و ادبیات  بیش از قبل در تبلیغ و ترویج عقاید و آموزه. ته استای داشزمین بازتاب گسترده

از زمان محتشم تا کنون ترکیب . به عرصه آمد و با آفرینش ترکیب بند محتشم کاشانی شعر مرثیه به اوج خود رسید( ع)اهل بیت 

اهمیت مذهبی و موقیعت استراتژیک آذربایجان موجب گردید شاه .  دیل شدبند وی همواره به منبع استقبال و الهام برای شعرا تب

است با چنین اهمیتی به خوبی روشن ۀ بدی. اسماعیل صفوی مذهب شیعه را در مسجد جامع تبریز مذهب رسمی ایران اعالم کند

را وادبای آذربایجان در استقبال از از این رو شع. است به سرعت  شعر وادب آذری در خدمت تعالیم عالیه شیعی قرار خواهد گرفت

اردبیل به عنوان زادگاه خاندان شیخ  شاه اسماعیل از کانونهای . گوی سبقت را ربودند( ع)محتشم کاشانی و مرثیه سرایی اهل بیت 

محتشم در این مقاله با معرفی اجمالی پیروان واستقبال کنندگان . مهم شعر وادب شیعی شعرای بزرگی را در خود پرورش داد

 .کاشانی با زندگی و ابعاد مختلف حیات زنده یاد انور اردبیلی مهمترین شاعر ترکیب بند سرای معاصراردبیل آشنا خواهیم شد

لی، حالی اردبیلی، یحیوی، انور بند سرایی، محتشم کاشانی، ادبیات مرثیه، اردبیل، صدرالممالک اردبیترکیب: هاکلیدواژه

 ادربیلی

 در آمد

گرچه پیش از محتشم، شیخ . ظوم مذهبی در ایران بعد از صفویه وامدار ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی استادبیات من 

و ( 144، 4943جعفریان، )حسن کاشی در کار رواج تشیع مقامی ارجمند و همانند و برابر با محقق کرکی وعالمه حلی داشته است

بوده ( ع)ی جای دارد که تمام سروده هایش در مدح ومنقبت اهل بیت خود محتشم هم در دایره پیروان این شاعر ارجمند شیع

بیش از  زیرا زندگی وحیات علمی وادبی محتشم کاشانی موضوع جداگانه ای است که قصد ورود با آن را در این مجال نداریم. است

سمیت تشیع در ایران از یک سو فقها در پی ر. ترکیب بند معروف وی در تاریخ فرهنگی ایران اهمیت دارد،زندگینامه خود محتشم

تشیع را در اقص نقاط ایران استوار سازند از سوی دیگر شعرا و ادبا به ویژه از دوره شاه ۀ وعلما دست به کار شدند تا بنیانهای فق

غیر از ترکیب بند محتشم کاشانی به . طهماسب این وظیفه را یافتند تا با رسانه شعر عالیق شیعی را در میان عامه مردم بگسترانند

کوب دکتر زرین( 4934کلیات محتشم کاشانی،)مرثیه قصاید اشعار فراوانی دارد اما هیچ یک مقبولیت وشهرت ترکیب بند را نیافت 

هم معتقد است تاثیر وقبول بی نظیر این ترکیب بند موجب شد تا بسیاری از شعرای صاحب قریحه در پی تقلید از آن اهتمام 

ترکیب بند محتشم کاشانی موثر ترین متن ( 492،4969،زرین کوب)«ن همه به قدرت وتأثیر آن دست نیافته اندبا ای»کنندگرچه

کاشانی به عنوان نام آورترین شاعر عاشورایی به در میان شاعران شیعه و مدیحه سرای خاندان امامان شیعه، محتشم. شیعی است

طلیعه محرم  های منقش به ترکیب بند معروف در هم آمیخته است، کتیبه «شعر باز این چه شورش است» محرم با .رود شمار می

 :ورود محرم دارد

 که در خلق عالم است ستباز این چه شورش ا          

 است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم                                                           

شته و تاثیر شگفتی در قلمرو ایران فرهنگی گذاشته است که دامنه آن به ای د جایگاه ویژه یانمیان شیع دربند این ترکیب

محمد )های دیگر بهره گرفته اند های ادبی محتشم به گونهغالب شاعران بعدی از مضون سازی وآرایه. روزگار کنونی نیز می رسد

 (436،4943 ،زاده
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الم از جایگاه مهم و ارجمند مذهبی برخوردار بود در دوران اسالمی به ویژه آذربایجان ضمن آنکه در تاریخ ایران قبل از اس

ی فعالیت تصوف عامیانه با  آذربایجان، آران و آناتولی قرن هفتم، هشتم و نهم دوره. بعد از یورش مغول اهمیت قبلی خود را بازیافت

ساالران و  الوه بر عشایر ترک زبان در میان دیوانگرایش به تشیع ع( 4943رضایی،  :رک به). های علوی بود تعلقات و گرایش

شعرو ادب آذربایجان به عنوان بخشی مهمی از ادبیات ( 261،4941صدری،.)اندیشمندان، عُلما و فقهای آذربایجان را هم وجودداشت

تادن ترکیب بند وی در ایران زمین  از تاثیر و تأثر فرهنگی و فضای عمومی برکنار نبوده اند با ظهور محتشم وبرسر زبانها اف

به طوری که شعرای متعددی از جمله آذری از .  آذربایجان هم همچون سایر نقاط ایران پیروی از وی در سرایش مرثیه به راه افتاد

از ادبیات شیعی ۀ اهمیت پیروی ایشان آفرینش حجم ابنو اندروزگار وی تا کنون به پیروی از وی ترکیب بند های فاخری سروده

چه . های ادبی دلیل روشن تعمیق عالیق شیعی و باورهای مذهبی در میان توده مردم در مناطق مختلف استه این آفرینشاست ک

تأثیر محتشم کاشانی . کندبرخی از پیروان محتشم در آذربایجان شاهکارهایی آفریده اند که بررسی وتحقیق شایسته ای را طلب می

 .تعداد پیروانش ارزیابی داشتدر شعر وادبیات آذری را می توان در 

در این  قرن بیش از یکصد شاعر . شکوفایی ادبیات مرثیه  استۀ قرن سیزدهم هجری در تاریخ ادبیات آذربایجان دور

این دوران شکوفایی فرهنگی و اصیل ایرانی در . ها باقی مانده است اند که از بسیاری از آنها فقط نامی در تذکرهسرا زیسته مرثیه

سرای آذربایجانی و  ویژگی بارز شعرای مرثیه. شود هم دیده می –های ایران و روس  قلمرو ایران تا قبل از جنگ –یه جنوبی قفقاز

زبان فرهنگی و  –سرایی در زبان آذری در شعر و ادب فارسی  این شعرا عالوه بر مرثیه. اراّنی تعلقات مذهبی و ایرانی ایشان است

بند محتشم کاشانی یکی از خصوصیات مشترک ایشان توجه به ترکیب. اند شاهکارهای بسیاری آفریده –ادبی مشترک همه ایرانیان 

 .است

مرثیه درایران قرن سیزدهم هجری قمری است عمده پیروان و تأثیر پذیران محتشم کاشانی همچنان که اوج شکوفایی ادبیات

ستی اذعان کرد روزگار قاجاریه به ویژه از دوره فتحعلیشاه  تا ناصر بای. انددر آذربایجان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری زیسته

در جای جای ایران از جمله  -الدین شاه بود که روند تعمیق ادبیات شیعه دراطراف و اکناف در متابعت از محتشم آفریده شده است

دراواسط قرن سیزدهم فنای زنوزی وقایع . تو تضمین ها از ترکیب بند به فارسی بوده اس نخستین استقبال. آذربایجان تکمیل شد

مراغه ای نخستین ترکیب ۀ اواخر قرن سیزدهم شکو( 4913دیوان فنای زنوزی،)بند سرودکربال را در ششصد بند در قالب ترکیب

 .  بند سرایی به آذری شروع شداز این به بعد ترکیب(4939ای،مراغهۀ شکو)بند را به آذری سرود

 شم کاشانیپیروان اردبیلی محت

از جمله  نخستین شاعران اردبیلی که . اندمده استقبال کنندگان محتشم کاشانی در قرن سیزدهم وچهاردهم قمری زیستهع

میرزا نصر اهلل صدر الممالک متخلص به نصرت، یکی از فضال . باشدبند مرثیه فاخر سرود، صدر الممالک اردبیلی میدر قالب ترکیب

او در . اندشودکه اجدادش از طالقان به قریه کلخوران  و از آنجا هم به شهر اردبیل کوچ کردهمحسوب می  وشعرای بزرگ آذربایجان

مخصوصاًدر اصفهان علوم الزم را کسب . آغاز جوانی برای فراگیری علوم رنج های زیادی متحمل شد و به شهرای مختلفی سفر کرد

بوسیله عباس میرزا نایب السلطنه جهت تربیت محمد . غریبه هم دستی داشتکرد وی در فصاحت یگانه عصر خود بوده و در علوم 

وی در دوره محمد شاه درکمال عزت زیست و با مرگ شاه توسط امیر کبیر به عراق . میرزا محمد شاه بعدی به تبریز فراخوانده شد

مسجدی که خود در کربال بنا ۀ اش در حجرنازهتبعید شد و بعد از قتل امیر عازم ایران شد که در کرمانشاه مسموم و  درگذشت و ج

دیوان صدرالممالک اردبیلی به تصحیح ومقدمه دکتر جواد نوربخش توسط ( 613-4931،641زادصادق،. )کرده بود دفن شد

های کشور هایی خطی در کتابخانهبند وی نسخهینکه از ترکیبضمن ا. منتشر شده است شمسی 4936انتشارات اسوه در سال

 :شوداز جمله کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری می

 :بند اول ترکیب بند  صدرالممالک اردبیلی در مرثیه ساالر شهیدان  چنین آغاز می شود
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 و جان فتاد باز این چه آتش است که در انس  باز این چه آتش است که ما را به جان فتاد

 کز خاکیان گذشت و به افالکیان فتاد  باز این چه آتش است در این تیره خاکدان

 آتش جهان جهان شد و اندر جهان فتاد  این دود تیره باز دمید از کجا کز او

 آتش به کشت و خرمن کون و مکان فتاد  این برق خیزه باز رسید از کجا کز او

 آتش به جای آب کران تا کران فتاد  وحطوفان آتش است مگر کز تنور ن

 های ملک پاسبان فتادآتش به خیمه  گویا محرم است و به صحرای کربال

 آتش به جان هرنی و هر نیستان فتاد  های نینواگویا محرم است و زمین

 کآسیب او به دیده کروّبیان فتاد  دودی بلند شد ز بیابان کربال

 دود سقیفه بود ولی جاودان فتاد  ودآن دود از زبانه روز سقسفه ب

 چندی به خاک رفت و ز مردم نهان فتاد  آن آتشی که بر در خیز النسا زدند

 چونان علم کشید که در آسمان فتاد  گل کرد آخر آتش از آن الله گون زمین

 بر عترت خلیل زنموردیان فتاد  فریاد از آن زمان که چنان آتش دمان

 در جای العطش به حرم االمان فتاد  آبشان زیاددیدند آتشی که برفت 

 این فتنه هم زامت آخر زمان فتاد  آتش کسی به خانه پیغمبری نزد

 آتش گرفته خرمنت از دود و آه باد  ای روزگار حاصل عمرت تباه باد

 (11411-11143-43کتابخانه مجلس نسخه خطی به شماره )

استقبال محتشم به میدان مرثیه سرایی امام حسین قدم گذاشته میرزا محسن  دومین شاعری که از داراالرشاد اردبیل در

. عماد اردبیلی متخلص به حالی است که در استقبال از حسان العجم موالنا محتشم کاشانی ترکیب بندی به فارسی سروده است

وی . ی در اردبیل به دنیا آمدهجری قمر 4244میرزا محسن عماد ابن مال حسنعلی اردبیلی متخلص به حالی در حدود سال 

تحصیالت متداول را طی نمود و مشایخ سلسله ذهبیه  کبرویه احمدیه بود و سالها به دستگیری مریدان می پرداخت و سر انجام در 

برگزیده اشعار حکیم فرزانه )شود شمسی در سفر زیارتی به عتبات عالیات در کربال درگذشته و همانجا دفن می4914/4999سا 

اشعار فراوانی دارداز ( ع)حالی اردبیلی در مدح مرثیت اهل بیت (6-43،صص 4931،(حالی)حوم میرزا محسن عماد اردببیلی مر

جمله قصایدی در مرثیه ساالر شهیدان که بر اساس هر حرف الفا در همان حرف قافیه ا آن بر اساس حروف الفباست از حرف با تا 

ترکیب بندی در دوازده بند سروده است که بند   ل از حسان العجم موالنا محتشم کاشانیوی در استقبا( 463-213همان،)حرف یا 

 :  کندنخستین آن چنین مرثیت ساالر شهیدان را آغاز می

 اجزای کون کرده به بر کسوت عزا  باز این چه شورش است که از چرخ تا ثرا

 رات ماسواافتاده بر تمامی ذ  باز این چه شورش است کز این چرخ نیلگون

 کردند بهر شاه زمین و زمان نوا  ای است که از عرش قدسیّانباز این چه نوحه

 بارند خون ز دیده به دامان کربال  گویا محرم است که کروبیّان قدس

 کاثار رستخیز عظیم است برمال  خورشید چرخ گو که ز مغرب نموده روی
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 کسوف جفاهای اشقیا شد تیره از  خود ماه ماتم است که خورشید فاطمه

 حوّا درید پیرهنش را از این عزا  آدم ز غصه سر به زمین جنا بزد

 مقتول تیغ ظلم و شهید جفاستی  جگر مصطفاستیۀ که گوشۀ شا

گرچه . ادبیات مرثیه فاخر اردبیل در اواخر قرن سیزدهم  شاهد ظهور دو چهره شاخص و مهم یعنی شمس عطار و بیضاء بود

دیوانی منتشر نشده است ولی از بیضاء به همت هیأت ادربیل شناسی با پایمردی  ،اردبیلی تا کنون جز اشعار پراکندهاز شمس عطار 

گرچه از بیضاءاردبیلی ترکیب بندی در دست . انتشار یافته است« کالم بیضاء»اراداتمندانِ سلیمان کربال همچون حاج لطیف نباتی 

-کاشانی را به خوبی می های خطی یافت شود با این حال در اشعار بیضا تأثیر محتشمی نسخهنداریم و چه بسا در آینده در البه ال

کرد بیضا در مرثیه ای احوال شهادت و گذر اهل بیت از قتلگاه را سروده است که تصویر سازی زیبایی از بندی از  توان مشاهده

 :ترکیب بند محتشم است
 ....ور  واهمه را در گمان فتادشور ونش برحربگاه چو ره آن کاروان فتاد

 :بیضاء سروده است
 زینب به عجز دامن شاه جهان گرفت آه از دمی که لشگر غم ملک جان گرفت 

 آتش زخیمه تو ز نمرودیان گرفت   فریاد کرد و گفت که ای وارث خلیل 

 دور حرم سرای حسین کوفیان گرفت آندم به دشت  ماریه محشر پدید شد

 از شورشان چو لزره زمین و زمان گرفت ل حرم شور و شین چنانشد در میان اه

 بگشود  زلف بر تن او سایه بان گرفت لیال برهنه پیکر اکبر  فتاده دید

 در حیرتم که معجر زینب چه سان گرفت  شرمی نکرد شمر لعین  از خدا ز سر

 هرچه نشان ز اصغر شیرین زبان گرفت در قتلگه کسی به سکینه نشان نداد

 نی از روی حسین که رو بر کوفیان گرفت بیضاء چه قدر ناله و زاری کند جهان 

 (444، 4944کالم بیضاء، )

متوفی )آذربایجان مشعل نورانی ادبیات مرثیه اردبیل  بعد از این دو چهره نامی به دست عباسقلی یحیوی تاج الشعرای مرثیه 

ار حماسه سرایی شاهنامه فردوسی بود و حماسه سرایی را در مرثیه آذری باب  گرچه وی بیش از همه متأثر. افتاد( 4934به سال 

کرد با این حال از تأثیر محتشم برکنار نبود چنانکه در مُخمس راه شام  و احواالت دیرخود را با محتشم  و مقبل اصفهانی مقایسه و 

 :کندخود را همسایه آن ها قلمداد می

 لبی تا اولسون حصول   نوحه یازار مط« یحیوی». .      

 حین رویاده ویرور حالت رؤیا منه طول      

 (214ق،4964یحیوی،)تا گوره همسایه چیخوب« محتشمه»و « مقبل»                

-کند با این حال نمیاین چنین اشاراتی به فراوانی در ادبیات مرثیه اردبیل وجود دارد که بررسی آن فرصت دیگری طلب می

تاج الشعرا یحیوی خود یکی از ترکیب . مرثیه سرای در اردبیل سراغ گرفت که در قالب ترکیب بند مرثیه نسروده باشدتوان شاعری 

 .بند سرایان قهار مرثیه آذری است و شاگردانی هم که در مکتب وی تربیت یافتند از تأثیر ترکیب بند محتشم کاشانی برکنار نبودند

کند که به احترام  بندی را در یازده بند سرود و اشاره میه چند ترکیب بند دارد ترکیبمرحوم میرزا رحیم منزوی ضمن اینک 

توان به مرحوم یوسف حیرانی و از دیگر شاگردان مکتب تاج الشعرای آذربایجان  می. در یازده بند سروده است ،دروازده بند محتشم

از برجسته ترین شاگردان مکتب تاج الشعرا که ۀ د ضمن اینکه استاد شازاده اردبیلی  اشاره کرۀ استاد محمد تقایی و استاد عسگر شا

یوسف . سرایدای میخداوند عمر شان را مستدام دارد حماسه یحیوی  و عرفان بیضاء را درهم آمیخته و ترکیب بندهای عارفانه

است و اشعار واو را تضمین نموده است با معماری گرچه در مرثیه سرایی بیش از همه از میرزا جبار مضطر اردبیلی تأثیر پذیرفته 

درتاریخ وقایع کربال از « ی»تا « الف»این حال یک ترکیب بند منحصر بفرد در سی دو بندی  بر اساس حروف الفباء فارسی از 

 در بین شاگردان مرثیه مکتب یحیوی( 415-4994،457معماری،.)برتخت نشستن یزید تا احوالت شام شوم را روایت کرده است
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از نوابغ مرثیه سرایی آذری است که بیش از همه در ترکیب بند « انور»مرحوم حاج قدیر جلیل زادگان متخلص به  ،تاج الشعرا

 .سرایی  طبع سرشاری داشت و از خود در این قالب ادبی اثار ارزشمندی به یادگار گذاشته است

 انور ترکیب بند سرای نامی 

 زندگینامه  

است که  نام آور اردبیل یکی از شاعران خوش قریحه عاشورایی 4941فرزند حاج یوسف متولد سال  حاج قدیر جلیل زادگان

به تشویق پدر خویش به شغل آزاد روی آورد ولی از مطالعه در  ،با داشتن استعداد درخشان ،در دوره تحصیل از شاگردان ممتاز بوده

سالگی به شعر و شاعری دل بست و در میان شیوه های  43از  .زیدغفلت نورادبی ودینی اخالقی و متون  ،زمینه مسائل مذهبی

وی مردی نیک نفس و سخاوتمند بود و در کرامت و گشاده دستی . را برگزید مرثیه سرایی و سوگنامه پردازی ،مختلف سخنوری

وی شور  .رآمد مصرف می کردشهرت داشت و عایدات حاصله از تجارت فرش را در امور عام المنفعه و رفع نیازهای خانوادهای کم د

آثار مرثیه انتشار یافته . گذشتشعرمی داشت و اوقات فراغتش به سرودن( ع)و به ویژه سید الشهدا ( ع)و عشق فراوانی به اهل بیت 

فق ا ،داحماسه شه ،قیام زینب، پیام عزا، یادگار انور (چهارده معصوم)مردان جاوید، انقالب کربال ، عاشوراۀ جلو: وی عبارتند از

 . عاشورایادگارجلوهآخرین، انورفاطمیه، یادگارانورآخرین، عاشوراسیمای، فریادخون، شهادت

-مثنوی و انواع دیگر شعر باقی ،قصیده ،های غزلفراوانی در قالب  اجتماعی و مذهبی ،اشعار ادبی انوراز عالوه بر این آثار  

ششم   بود و سر انجام انجمن ادبی حافظ و انجمن شعر و ادب و( ص)رای آل محمد از بنیانگذاران انجمن ادبی شعانور . استهماند

 4914برابر با اول خرداد  4424ذیقعده  43روز جمعه هر ساعت چهار و نیم بعداز ظ و دچار سکته مغزی گردید 4914اردیبهشت 

 (33-61،صص4943،تریز،منشور،4ر سخن،جمجتبی زاد صادق،مشاهی) .گردید دار فانی را وداع گفت و در قبرستان قاسمیه دفن

 انور  انسانی وارسته

استاد حاج  .ای است که در عرصه اجتماعی بدون ادعا پیشگام در امور خیّر بودهای وارسته و خودساختهوی جمله انسان 

هایی از گفتهمداح نام آشنای اردبیلی و سرپرست هیئت حسینی و از دوستان نزدیک انور در خاطرات خود نا ،رحیم حیدری

 :کندابعادحیات انور اردبیلی را بیان می

اشعارش با مرحوم انور آشنا شدم و بعدها نیز در هیئت حسینی میزبان ۀ بود که به واسط 4941تا  4993های  حوالی سال»

انور در ابتدا بزاز بود . بودانور در جریان زندگی خود بیشتر با مرحوم شایق همراه . آن مرحوم بودیم با دنیایی از خلوص و اعتقاد پاک

شایق نیز نانوا بود و در عین حال شاعر عاشورایی، و اوقات فراغت خود را همیشه در . و در ابتدای بازار حاج یوسف مغازه داشت

 در( ع)توانم بگویم این قداست و عشق مفرط به امام حسین شایق انسان بسیار مخلص و پاکی بود و می. کرد حضور انور سپری می

های تأثیرگذار و بزرگ مرثیه  انور یکی از چهره. انور نیز تأثیر گذاشت و چنین باور دارم که تحول روحی انور برگرفته از شایق بود

ابعاد و اتفاقات جریان قیام عاشورا از ۀ روانیِ طبع انور بر همه اهل ادب مبرهن است و نیز توجه شایان او به هم. معاصر اردبیل است

مطالب ۀ رود و جالب اینکه با آن همه گستردگی که به لحاظ مضمون برخوردار است هم و برتری انور به شمار مینقاط تفاوت 

تر و سوز و  الشعرا، لطیف شعر انور در قیاس با استحکام کالم مضامین حماسی و رزمی تاج. مستند به منابع قوی و مورد تأیید است

 «.گداز فراوان دارد که بسیار مورد توجه است

 :افزایدگوید و میوی در ادامه از نزدیکی وصمیمیت خود با انور می

آن ۀ کردم که اولین شنوند من و حاج انور ارتباط تنگاتنگی با هم داشتیم و بعد از سرودن اشعار جدیدش افتخار پیدا می»

ی انور همه را از جمله بنده مجذوب خود بلندی طبع و سالمت نفسان. گرفتم باشم و در مورد ابعاد مختلف اثر مورد مشورت قرار می

کرد یا مشغول  انور تمام اوقات خود را صرف سرودن اشعار خود می. کرده بود و توفیق مصاحبت آن عزیز بسیار شامل حالم بود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

572 
 

غه و با ایمان بدون مبال. مطالعه و تفحص منابع بود ولی با این همه به محیط اطراف خود و دوستان و اقربا بسیار حساس و دلسوز بود

صله رحم، احسان، اطعام، کرم، . ام ای از حق مطلب را ادا نکرده شک ذره اش بگویم بی کنم که هرچه در مورد محاسن اخالقی بیان می

گیری بود و هر جا فرصتی برای  همیشه و در همه حال مشغول دست.انتقادپذیری و تواضع از نقاط بارز شخصیت او بودۀ صبر، روحی

ای که هنوز هم  خاطره. بود و در همه حال در خدمت بارگاه حضرتش (ع)واله و شیدای حسین. ورزید کرد دریغ نمی می خدمت پیدا

به همین خاطر مغازه را . شود ساله نصیب بنده می برایم زنده است این است که توفیق پذیرایی از عزاداران در دهه محرم در بازار همه

یادم هست هر سال مرحوم انور از مغازه خود تعدادی . کان مطلوبی برای پذیرایی فراهم شودکنیم تا م خالی کرده و مفروش می

دو سال متوالی فرشی را آورده . زد سازی مغازه برای عزاداران آستین باال می آمد و در آماده فرستاد و به دنبال آن خودش می فرش می

فرش را نگه داشتم، بعد از چند روز که به مغازه ما آمده بود خواستم تا بود که بنده به پیشنهاد یکی از دوستان مشتری آن شدم و 

وجه فرش را به دختران فالن سیّد در فالن . خواهد پولی به من بدهی درنگ و با سادگی تمام گفت نمی بی. وجه فرش را تسویه کنم

 (29، ص949یل، شماره ، آوای اردب3نامه  محرم) «.بخت و بلند شد و رفت بضاعتند و دم محله بده که بی

 :اردبیلی هم از انور به یاد دارند کهۀ استاد شا

در   و اقتصادی  مادی  گفتند و با مشکالت می  زیادی  اجتماعی  شدند و شعرهای  و مرحوم  برم را نمی  اسمشان  از شعرا  که  یکی»

دادند و   ایشان  برداشتند و به  وام  خوبی  مبلغ  یک  از بانک کهطوری . کردند  کمکشان  انور خیلی  بود مرحوم  گیر بودند و بعد از انقالب

  قبول لی اوآمدند و  هم  اش پرداختند و خانواده  حاج انور را خود  وام اقساط  شدند و تمامی  مرحوم  ایشان  نکشید که  طولی  ماه  یک

  (4939،941نیکبخت،)« کردند بسیار می  خیر در اردبیل  کارهای آن مرحوم . نکردند

 انور  شاعر و مرثیه سرای توانا 

انور با آنکه در سرودن غزل، قصیده دستس توانا داشت با این حال عالقه ای برای گرد آوری و انتشار غزلیات ویا قصاید خود 

  ما انجمن ،بودبسیار » :کند کهروایت میۀ استاد شا( ع)از عالقه وحساسیت وی  به نوحه ومرثیه سرایی اهل بیت. نشان داده است

  یک  ربع  یک  باور بفرمائید در عرض سرود می  راحت  را خیلی  بودند اشعار اجتماعی  از اعضاء برجسته  یکی  داشتیم  که  هم  حافظ

را   شعری  هیچ  و نوحه  جز مرثیه  داشتند و به  حساسیتانور   مرحوم ،انداختند دور خواندند و می و می سرودندرا می  اجتماعی  قصیدۀ

سرودند اما  می  غزلهایی  حتی . نیست  نوحه  چون گفت می  ؟اندازی را دور می  هایت  گفتند چرا قصیده می  نداشتند و دوستان  قبول

 (943،  4939نیکبخت،)« نشدیم  موفق  کنیم  را جمع  نشااشعار  کردیم  سعی  داشتند و ما هر چه  نوحه  به  نسبت  خاصی  حساسیت

شعرای داراالرشاد اردبیل انجمن ادبی حافظ را بنیان نهاد و این محفل به کانونی ۀ انجمن ادبی به همرا 4934سال انوردر 

کتابی مشتمل بر غزلیات اعضای مؤسس این انجمن به همت عباسعلی یحیوی فرزند  4911در سال . برای شعر وادب تبدیل شد

در این مجموعه با ده غزل از غزلیات انور آغاز می شود ابیاتی از نخستین غزل عباسقلی یحیوی تاج الشعرا  تدوین و منتشر گردید 

 :وی چنین است

 شاید تا پاسان خضر کیمی  آب حیاتی سعی ائیله قلم  سیر ائله ظلمات دواتی 

 ل ذات و صفاتی بیردیر او خدائی که گوزه دیباچۀ دیوانیده یاز  نام خدانی 

 ....هر یرده نمایاندی ولی جلوه ذاتی وخدی مکانی یر گوی یارادیب دیر اوزونون ی

 (4911،41اون شاعردن یوز غزل،)
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 (324-321، 4944 ،انور اردبیلی،)انور در سرودن غزل هم به حافظ نظر داشت و برخی از غزلیات وی را تضمین نموده است

مقدمه هایی بر دیوانهای آنها هم نگاشته ،انور برای تشویق شعرای مرثیه سرا.و سبک هندی توجه داشت وهم به صائب تبریزی

  4.است

 انور شاعر انقالبی

انور از جمله شاعران انقالبی است که توانسته بود با اشعار انقالبی خود نقش موثری در پیشبرد اهداف نهضت اسالمی داشته 

در خاطرات خود این جنبه از فعالیت حاج محمد باقر تمدنی از  نوحه خوانان نامی و مشهور اردبیل (634-649، 4931،درازی)باشد

 :کندهای انور ادربیلی را تشریح می

نام امام حسین ومرثیه او ماهیت انقالبی وستم   .خواهد داشت  ادامه  و تا قیامت  شده  شروع  حسینی  از انقالب  اشعار نوحه»

 .نشود  یزید خوانده  مجلس  که کرده بود  علناً ابالغ  اواکدر اواخر از س   خواندیم می شاه  وجود دارد  زمان  اشعاری یبعض  .ستیز دارد

در   است  در خاطرم  که  انقالبی هایشعر  اولیناز  .خوردخطابه حضرت زینب سالم اهلل به حکومت شاه برمی یزید  در مجلس  چون

  بود چون  ترسناک  نخواندند چون و جرأت نکردندها  خوان از نوحه  بسیاری .توسط مرحوم انور اردبیلی سروده شد 4939-34  سال

 بود  گفته  در مقدماتش  بود که  علی در مورد حضرت .بود  سلطنتیضد 

 نحرف اولسا بشرده افتخار اولمازیولوندان م...... .وقار اولماز  روح هانسانید  موحد اولمیان

 . انور است حاج  و شاهکار مرحوم  ز اشعار خوبا

در   خواندمدر اردبیل این قصیده را   من آن روزی که.  ی جرأت نکرد بخواندکس  هیچ  سرودانور  حاجی  مرحوماین قصیده را 

  نمانید یا به  امروز در اردبیل  ما گفت  مرا دید بهو انور   حاج ،بود او آمد (ع)  حسینعالقمند امام  نفر  یک شهربانی اردبیل  ضداطالعات

بعد  .بود  فاطمه حضرت  شهادت که روز  ماندیم  در سرعین  شب 42  روز تا ساعت  آن 34  الآستارا بروید و ما در س  یا به  سرعین

شعر   آن سرود « عوضینده»با ردیف    ای شعر تازه  یک حاج انور(  س) زینب  حضرت  وفات در ( س)زهرا  حضرت  بعد از شهادت  بالفاصله

 .بود  غوغا کرده

و  49431مصاحبه با استاد تمدنی )  عوضینده  را چوپانیتاپش  یقوردا قویون    او ملت  مقصد و منظوره  هحاشا یتیش

 (641، 4931درازی،

 انور ترکیب بند سرا 

استادِ انور، تاج . محتشم و مقبل دو شاعری هستند که که نام آنها همواره در میان مرثیه سرایان ایران زیاد به میان آمده است

« مقبل و محتشمه تا گوره همسایه چیخوب»: کند ومی گویدحتشم در مرثیه سرایی معرفی میالشعرا خود را همسایه مقبل و م

های ادبیش نشان داده و مرثیه سرایی برای شاه شهیدان را شاگردش  انور هم ارادت به محتشم کاشانی را به نحو احسن در آفرینش

  :داندشایسته مقبل و محتشم می

                       نظم  عالمینده مقبلیله  محتشم یازا  الحق گرکدی شاه شهیدان مصیبتین 

 (311تا،،بی4انوراردبیلی،ج)

                                                           
 .این مقدمه ها در یادنامه ای که در دست تهیه است منتشر خواهدشد. 4
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انور هم به عنوان یک شاعر شیرین سخن و .  بند در ترویج ادبیات شیعی کاربرد فراوانی داشته استاستفاده از قالب ترکیب

از . بندی در دوازده بند استشروع دیوان مراثی انور ترکیب. استای به ترکیب بند داشته توجه ویژه( ع)بیتنغمه سرای آستان اهل

که با بضاعت اندک نگارنده مورادی از دیوانهای چاپ شد معرفی  .بندهایی فراوانی  به شرح زیر برجای مانده استانور اردبیلی ترکیب

مانند استاد سلیم موذن زاده، محمدباقر تمدنی نکته جالب آنکه تمامی این ترکیب بندها توسط مداحان عالی قدر اردبیلی ه. شودمی

 : و داود علیزاده در مجالس عزاداری مورد استفاده قرار گرفته و اجرا شده است

 (444-4964،434عاشورا، جلوه نهم جلد خون، فریاد)اهلل رضوان حبشی بالل دیدن خواب جریان -

 (924-4964،994وه عاشورا،خون، جلد نهم جل فریاد)نزول اجالس ساالر شهیدان به عرض نینوا -

 (414-441قیام زینب،)( ع)اکبر علی،الحسین ابن علی حضرت هاشم بنی اول قتیل وداع در -

 (413-434یادگار انور،جلدچهارم جلوه عاشورا،)(ع)احواالت علی اصغر -

 (16-44جلوه عاشورا،)وداع امام حسین  -

 (411-444پیام عزا، جلد پنجم جلوه عاشورا، ) (ع)حسین امام حجّت اتمام -

 (236-219 ،4944 عاشورا جلوه آخرین) -

 (214-244 جلوه عاشورا،) احواالت غارت خیام -

 (446-421، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)رقیه حضرت حال زبان -

 ( 494-423  ،4911،دوران نادران)طفالن حضرت زینب -

 (912-944 ،عاشورا جلوه آخرین)در شام غریبان( ع)حاالت زینب  -

 (419-933، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)زینب حضرت حال زبان -

  (939-934 ،4944 عاشورا جلوه آخرین)کوفه مصائب به گریز و( ع)حسین امام مسافرت جریان -

 (423-4963،493سیمای عاشورا،جلد دهم جلوه عاشورا،)شهدا  از مخدره آن دفاع و کوفه در کربال زن شیر آتشین گفتار -

 (11-36جلوه عاشورا،صص)اربعین -

 (464، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)صغری حضرت احواالت -

 .....و

 (22-91انور اردبیلی، جلوه عاشورا،) :مناسب خواهد بود سخن را با نخستین ترکیب بند انور اردبیلی خاتمه دهیم

 وار نیتیم وقایع دورانیدن یازیم

 بر شکوه نامه عالم امکانیدن یازیم

 آالم رویداد جهان بی شماریدور

 حیرتیمده نه مطلب و عنوانیدن یازیم

 ابراهیمون عریضه ویروم سرگذشتی

 نمرود ظلمین آتش سوزانیدن یازوم

 یا ثبت ایدوم سرآمد یحیانی دفتره

 یا اشک ریز کلبۀ احزانیدن یازوم

 یا شرح حال یوسف صدیقی نظم ایدوم

 چاه بال و محنت زندانیدن یازوم

 یومدرد کلیمی یا که مسیحا غمین د

 یا که حبیب حضرت سجانیدن یازوم

 یا شرح ایدوم شهادت جانسوزی محسنی
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 درد و مالل خیره نسوانیدن یازوم

 یا عرض ایدوم غم و محن بوترابیدن

 محراب طاعته توکلن قانیدن یازوم

 یا مجتبی مصائبی ایلیوم عیان

 زهر مؤثریله چیخان جانیدن یازوم

 م سوزییا اینکه دشت کرب و بالیه چکو

 دلدادگان مکتب عرفانیدن یازوم

 ای خامه همت ایله قوتاردی مقدمه

 عباس تک مجاهد قرآنیدن یازوم 

 

 بند دوم

 اثبات مطلبه گرک الده دلیل اوال

 محکم شهودیله یازیال سوز ثقیل اوال

 واردو محل شبهه مگر بو روایته

 بر حالدا که روایته روای عقیل اوال

 یوردی منه قاراشم علیبرگون دیور بو

 بر عورت ایستورم ایویمه تا کفیل اوال

 شرط اول منزه اوال خانواده سی

 خویش و تبار و طایفه سی چوخ اصیل اوال

 عورت اوزی محجبه پابند حکم دین

 قدی کشیده صاحب خلق جمیل اوال

 فکریم بودور که حق منچون بیر اوغول ویره

 یوم بالده حامی آل خلیل اوال

 ارباب حاجتون ایله حاجتین روا

 درمانده لر گیدوب قاپوسندا دخیل اوال

 پرچم گتورسه جعفر طیاره اوخشیا

 عیناً شباهتی منه از هر قبیل اوال

 صف سندیرا جهاد ایده سرلشگر اولدوره

 معناده آفرین دینی جبرئیل اوال

 عشق حسینه روحنی اورگشدیرم اونون

 یل اوالنفس حسین دیوب اوندان قت

 یتمسه الی فراته حسین سیز سو ایچمیه

 مشتاق حوض کوثر و یا سلسبیل اوال

 آب روان نهره با خوب شرمسار ایده

 تیپ مجاهد همتنه افتخار ایده

 

 بند سوم

 آگاه اولوب عقیل امامون مرامنه
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 جهد ایلدی یتورسون او سلطانی کامنه

 بیربیر گزوب قبایل ملک مدینه نی

 اپوبدی الیق امامون مقامینهبر قیز ت

 بو فرقۀ سعادت و عزت نتیجه ده

 خوشبخت ایدوبدی فاطمه نون چیخدی نامنه

 قویدی یوزون گلنده او پاک آستانیه

 تسلیم اولوب یانان قاپونون احتشامنه

 زوار اولوبدی محسنون مزارینی

 یوزویردی اشک غصه دولوب چشم جامنه

 نه سیباشالندی عمرینون عظمتلی زما

 عزت یتشدی گوندوزینه صبح و شامنه

 مجذوب اولوب علی قیزی صدیقه زینبون

 سیر وسلوک و طرز و سجود و قیامنه

 تفسیر ایدردی آیه خواتین یثربه

 آگه قیالردی خلقی حالل و حرامنه

 روحاً اوالردی ام البنین بسکه شادمان

 حمد و سپاس ایدردی خدای گرامنه

 عجب بختور منییارب دیردی ائدون 

 چکدون کمینه بندوی عزت مقامنه

 خوش حالیمه منیم کیمه گور اولمشام آنا

 بختیم هماسی شهپر آچوب عرش بامنه

 توفیق اولوب یتشدوم مرادیمه

 زهرا ایوینده لطف ایت اولوم یاخشی خادمه

 بند چهارم

 خدمتله جلب ایدوم حسنینون رضایتین

 صمتینبیر مهربان کنیزی اولوم آل ع

 دوردگُل قویوب بتول بو منزلده یادگار

 هر دورد نون یقین آپاروب قبره حسرتین

 اما حسینه چوخدی عالقم بو قلبده

 اوز منطقی حکایت ایدر اوز لیاقتین

 بر وعده ایلورم سنه ای حی ذوالجالل

 افزون ایله بو جاریه نون قدر و قیمتین

 وملطف ایله بیر اوغول من حسینه غالم اید

 دوتسون گرامی مقدمنون خاک عزتین

 ام البنین دعا سینی حق ایتدی مستجاب

 آرتوردی دودمان علیده شرافتین

 چاتدی اوگون مرامه دوغوب ارشد اوغلونی

 شیر خدایه مژده ویروبلر والدتین
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 مولود اطهری اوشه آلدی قوجاقینه

 باخدی معاینه ایلدی قد و قامتین

 چیرمادی قولونبی اختیار کوینگینون 

 مد نظر ده دوتدی نیستان مصیبتین

 نوفل قلینجون یرین اوپدی آغالدی

 آنانون دلده رقتین –تحریک ایدوب آتا 

 عرض ایلدی آقا ندور ایرادی آغلوسان

 بو آغالماقون منه کشف ایله علتین

 فرمایش ایتدی باخما منیم اشک و آهیمه

 ایرادی یوخدی اوغلون هیچ ایتمه واهمه

 

 بند پنجم

 ذات یگانه گوهر اعال ویورب منه

 باغ والده نوگل زیبا ویروب منه

 گر موته غزوسنده شهید اولدی قارداشیم

 ضیغم هیجا ویروب منهۀ جعفر شبی

 بوش قویمادی جهاندا عموم حمزه نون یرین

 حمزه کیمی دلیر و توانا ویروب منه

 ممکن دگل بوصدق و صداقتده بیر اوغول

 سون جهاندا برکسه اما ویروب منهویر

 عباس آدیال سیز باالمون سسلیون آدین

 بوالفضل ایدوب فضیلته دارا ویروب منه

 چوخداندی بو والدته من انتظار یدوم

 مقصودیمی خدای تعالی ویروب منه

 قویدی قدم جهانه حسینون کمک چیسی

 علت اودور که قلبده یارا ویروب منه

 لح دوغان آنااحسن سنه مجاهد صا

 جان آفرین نه پنجه لی عنقا ویروب منه

 آل اوغلووی قوجاقوه صود و یرسن آغالما

 باخما منه که اوز غم عظما ویروب منه

 نازیله بسله گوزله ایکی گوز لرون کیمی

 حی قدیم گورنه مزایا ویرب منه

 اما مواظب  اول اوجا یردن یخماسون

 روب منهچون حق بو طفلی سالم االعضا وی

 هر ساعتی که گلسه حسینیم سراقینه

 گریاتمیش اولسا فوراً اویات ویئر قوجاقنه

 

 بند ششم
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 ام البنین اولوبدی ابوالفضله دلنواز

 باغ والده رشد ایدوب اول سرو سرفراز

 شیر خدا مربی روحانسی اولوب

 بو لفضلنه فضیلته ویردی امتیاز

 اآالردی سینه سنون اوسته مجتبۀ گا

 منله دیردی گل دیله قارداش بیر آز

 آلوب قوجاقنه مظلوم کربالۀ گا

 عشق عالمی قیالردی ابوالفضله کشف راز

 ای عشقمون اسیری منه عاشقانه باخ

 دلداده مشتروندی سنون قیل حسینه ناز

 آچ قوالرون گورنده منی بوینما دوال

 سن شوره گلدوقیجه چکوم آه جانگداز

 داشون سنه عشقیله جان دئسونقارداش دئه قار

 قوی رشک آپارسون عشقیمزه عالم مجاز

 ثابت قدم سن عشقده سنده حسین کیمی

 حاشا اوال سنون کیمی سرباز پاکباز

 غمدن قوتاردی لطف خدا آل هاشمی

 گورمز سنون کیمی بیر اوغول یثرب و حجاز

 خوش قامتون مجسمۀ صدق و سلمیدور

 ی پیشوازروحون ایدر اطاعتی معبود

 اوالد مرتضی اوالنون افتخاریدور

 هم عاشق جهاد اولی هم عاشق نماز

 بیز دل خوشوق عبادت و راز و نیازیله

 پیمان نا گسستمز وار نمازیله

 بند هفتم

 عباسون حق چوخالتدی جالل وقارین

 عزت ویروب عزیز ایلدی روزگارین

 هر کوچه دن دشردی گذاری مدینه ده

 مقدمنون انتظارینمردم چکردی 

 بعضی دیردی یول ویرون حیدریرش گلور

 آرام اولون زیارت ایدک گل عذارین

 بعضی دیردی زینب عجب اولدی بختور

 یدی وفالی قارداش آلوبدور کنارین

 بعضی دیردی پنجیه بازولره باخون

 الدن آلوبدی هر باخانون اختیارین

 بعضی دیردی عابد صالح دیون بونا

 یدر خضوعیله پروردگارینتقدیس ا

 بعضی دیردی کاش ایویمه بو قوناق گله
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 صحبت ایده گوروم او لب لعل پارین

 چوخ اولمادی بوسوزلره افسوس مشتری

 طوفان ایدوبدی پوزدی امامت بهارین

 یخدی ایوین جالی وطن ایتدی زینبی

 کرب و بالیه چکدی حسینون قطارین

 اکروز نهم  غروبه یاخین عالم هولن

 وحشت آلوب بنات حسینون قرارین

 شمر اولدی خیمه گاهه سرازیر تلیدن

 ویردی محیط نوریده ظلمت شعارین

 قیلدی بیان منیم باجین اوغالنالری هانی

 فرمان گتورمیشم اوالرون آخماسون قانی

 

 بند هشتم

 شمرون نداسی منعکس اولدی خیامده

 تولید وحشت ایتدی حریم امامده

 لوب اوپیر ضاللته روبروعباس او

 عادل دایاندی ظالمیله بر مقامده

 تسلیم ایدوبدی نامه نی شمر آچدی صحبتی 

 محبوبسن دیدی نظر خاص و عامده

 علت اودور امیر ایدوب حقونده التفات

 ویرمش امان نویدی بو حکم گرامده

 یدور چتین دگل یته فتح و ظفر سزه

 مغلوبسوز سوزی قوتاروم برکالمده

 ال چک حسیندن آخر حسین ده نه گورمسون

 غیر از الوم نه حاصلی وار بو قیامده

 ویروب جواب شمره ابوالفضل نامدار

 غفلت واروندی زندگی بی دوامده

 سنله منیم نه رابطم ای اشقی االشقیا

 سن آیری بیر روشده من آیری مرامده

 شاهون سپاهین گوزومله چکمه چوخ منیم

 بی ایده لر ختامدهدعوانی ارزیا

 بیز فاتحوک النده ده هم الدورنده ده

 بیز حاکموک محاکمۀ انتقامده

 ویرانه قویدی یثربی ظاهرده گر یزید

 یثرب لیلر علم ویراجاق قلب شامده

 طرد ایلدی اوظالمی قهر و عتابیله

 قارداشالرین حضوره چاقوردی شتابیله

 بند نهم
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 انجمن اوز خیمه سنده باش یغوب ایتدی

 گلدی دله تأثرله باشالدی سخن

 شمرون بو گلمگی منی ناراحت ایلیوب

 روحیم ماللیدن سیخیلوب تیترور بدن

 قویمازدوم هیچ خیامه طرف تلدن انه

 افسوس بیلمدوم او جفا پیشه دور گلن

 گر ایستیه سوز خجالت و شرمنده اولمیاق

 فیضین بزه عنایت ایده حی ذولمنن

 شهامتله صبح آچیل جاقینبر شرطی وار 

 اول گرکدی بوینوموزا بیز ساالق کفن

 قارداشالریال  صحبته مشغول او باوفا

 زینبده بر چادردا حسینیله هم سخن

 وقر تمامیله آناسی فاطمه کیمی

 دلدار لیق ویروردی امامه او شیرزن

 عباسمه گلوبدی امان نامه غم یمه

 حنگتسه گیدوبدی قلبوه یوز ویرمسون م

 اما اینانمورام بیزی بوچولده تک قویا

 سن سیز جهاندا بیر گون ایده عشق جان و تن

 ایتسه حضوروه ایکی میز بر دانیشدیراق

 گتسه بیلک علم گتورون یوخدی ایندی دن

 بو آز سپاهیده ایله آزاد قالماسون

 سرلشگرون گر اولماسا سربازی نیلوسن

 شبه رسول هاشمیه امر ایدوب امام

 عباسه دی حضوره سنی ایستیور بابام

 

 بند دهم

 حاصل خبر یتشدی او شیر دالوره

 ال سینه ده یتوردی اوزون شاه محشره

 سردارینه بویوردی حسین ای وفا سیَرَ

 ایتدوم سنی بو علته احضار محضره

 دعوا فقط بو چولده منیم باشیم اوسته دور

 فرمان قتلمی گتوروب شمر لشگره

 آز قوشوندا اراده م سینان دگل گتسه بو

 تنها قناعت ایلیرم اوغلوم اصغره

 آخر گئجمدی لیلۀ قدریمدی بو گئجه

 حمد وثنا گرک ایدم اهلل اکبره

 مندن مقید اولما گیدورسن سالوم یوال

 ایله مسافرت اورگون ایئستین یره
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 قراداشالرون جوان آنوون یولدادور گوزی

 قوم کافره قالسوز گرک قتیل اوال سوز

 الحق گلنده زحمتیمز چوخ دگوب سنه

 چوخ خدمتون یتوبدی بنات پیمبره

 گتمک خیالون اولسا خدا حافظ ایلیک

 فکریم بودور گوزوندن اوپم گل برابره

 ویر ال اله بر آز ایکیمیز ال اله گیدک

 شاید الیم یتیشمیه بیرده اول ال لره

 برده گیدنده زینبله صحبت ایله گیت

 سیز دوشر سحردن او مظلومه چوللره سن

 ویردی جواب منده وارام سیز مرامده

 گیت کلمه سین دیسون منه ُاَلم خیامده

 بند یازدهم

 کرارون اوغلی بنده فرار اوالن دگل

 تسلیم نفس و نقشه اغیار اوالن دگل

 معشوقدن نه حکم یته صادق عاشقه

 عاشق مطیع امردی بی زار اوالن دگل

 لبیمه زبس عشقون ویروب صفامرآت ق

 زنگ حوادثا تیله زنگار اوالن دگل

 سنه یبر کمترین غالم ،عباس اوزون بلور

 خوشدور مقامی اوزگیه سردار اوالن دگل

 خوان کرمده مدت اولور ریزه خواروم

 اوالن دگل –الطافوی گر ایلسم انکار 

 بر یول اوتوز بش ایلده دوشوبدور ایشوز منه

 اوالن دگل -نی ایتمسم نثارگر نقد جا

 بر باشدان او تری باش گتوروم من گیدوم هارا

 انصافیدن اوزاقدی بو رفتار اوالن دگل

 آغالتما اهل بیتوی قورختما قیزالری

 نازلی رقیه دیده سی خونبار اوالن دگل

 جان سنون ،گوزومده سنون ،باشیم سنون

 بیر آیری کس بو جنته خریدار اوالن دگل

 یریم اولسا اکبره خاطر گذشت ایلهتقص

 موال غالمه اولماسا غم خوار اوالن دگل

 قالسام دیری نه نم صودینی ایلمز حالل

 نوکر ویروبدی منکر اقرار اوالن دگل

 کشف ایلدی حضور امامه اورگ سوزون

 اوندا  نصورا دوتوبدی خانم زینبه یوزون
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 بند دوازدهم

 ای ذات پاکی عالمۀ بی معلمه

 وی رتبه ده آناسی ایدن فخر مریمه

 عباسوی گورنده اوالردون همیشه شاد

 آخر سبب ندور بیله پیچیده سن غمه

 جرمیم ندور نیه منی دیندیر موسن باجی

 دینمورسن هیچ نظاره بو پوزوقون قیافه

 یوالردا آلتی آیدی جلو دارون اولمیشام

 خوشدور بو خدمتیم تا پا عزتله خاتمه

 شفاعت ایله آقام قوماسون منی دور بر

 عالم بلور شفاعت ایدن  سیز سوز  عالمه

 زینب گوروبدی قارداشی عباسی ناگران

 فوراً ایاقه دوردی او علیا مکرمه

 قوالرین آچدی سالدی ابوالفضل بوینونا

 سینونده که غمون دیدی گلسون بو سینمه

 قدون خم ایله بوسه ایدوم سجده گاهوی

 مسون بو رسا قامتون خمهعالمده دون

 سندن صورا مگر کیمی واردور حسینمون

 لشگر داغیلدی صاحب اوالن یوخدی پرچمه

 قیلدون کمک بو چولده کمک سیز اماموه

 اولدون مطیع اشرف اوالد آدمه

 روح بزرگ فاطمه نی ایلدون رضا

 حتماً سحر اوزون یتورر نهر علقمه

 ریحقمده گر کرم ایله سوز یابن العسگ

 (انوری)سالماز فشاره محنت ایام 

 نتیجه گیری

انور اردبیلی به عنوان شاگرد برجسته تاج . مکتب مرثیه اردبیل شعرای بزرگی  همچون شمس عطار و بیضا پرورش داده است

های انقالبی در  الشعرای آذربایجان، ضمن اینکه انسانی وارسته و خدوم بود با سرودن اشعار انقالبی نقش موثری در گسترش آموزه

انور در مرثیه سرایی آذری از سرآمدان روزگار بود و در ترکیب بند سرایی . بین مردم مسلمان اردبیل در دوران انقالب اسالمی داشت

بند های متعددی برجای مانده است که هرساله میراث ارزشمند محتشم بیش از هر شاعر دیگر طبع خود را آزموده و از وی ترکیب

توان دوستان است از این روی وی را می( ع)احان عالیقدر اردبیلی در مجالس حسینی طنین انداز عشق واردات اهل بیت توسط مد

 .محتشم شعر مرثیه آذری نام نهاد

 منابع 

 با ملحقات جدید تهران، کتاب فروشی پیری جلوه عاشورا(تابی)،نور اردبیلیا

  فائزون اردبیلی،تهران، انور حاج استاد یاد زنده ،(منتشرنشده چاپ عاراش) عاشورا جلوه آخرین(4944)انور اردبیلی،  

 جلوه عاشورا، زنجان، ستاره زنجان،3،جفریاد خون( 4964)انور اردبیلی،
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  ،، اردبیلقیام زینب( تابی)انور اردبیلی،

 جلوه عاشورا، زنجان چاپ چهارم 4،ج (تابی) یادگار انورانور، 

 توپالیان،عباسعلی یحیوی،آذرسبالن (4911)اون شاعر دن یوزغزل

به اهتمام محمد قاضی دهی،اردبیل، ( 4931)حالی،برگزیده اشعار حکیم فرزانه مرحوم میرزا محسن عماد اردبیلی 

 آذر نوین،

 انصاریان،  ،، قمتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی( 4914)جعفریان،رسول،

 ،تهران،سوره مهر، در اردبیلانقالب اسالمی (  4931)درازی علی

  ،موسسه شیعه شناسی ،قم ،تاریخ تشیع در آذربایجان،(4944)رضایی،محمد

 ، تهران، نوینسیری شعرفارسی،(4969)عبدالحسین  ،کوبزریّن

، سرودۀ حاج میرزا مهدی شکوهی، تصحیح و ویراست یوسف بیگ باباپور، سیصد بند درمرثیه(4939)ای،مراغهشکوهی

 تهران سفیر اردهال ،یه، با مقدمه رحیم نیکبخت، به اهتمام دکتر جالل جالل شکوهیمسعودغالم

 11411-11143-43به شماره  نسخه خطیصدرالممالک اردبیلی، کتابخانه مجلس،  

نقش آذربایجان در تحکیم هویت « سفینه تبریز ورسمیت یافتن مذهب تسیع در ایران»( 4941)منیژه  ،صدری

 علوم وتحقیقات وفن آوریوزارت ،،تهرانایران

  ی وی خ  وزی زن  ول رس دال ب ع(4913) ات ی اع رب  ام م ض ان ه ال ب رب داز ک گ ان ج  ه ع وز واق س ان ار ج ع د اش ن ب 611  ی راث ا م ن ف  وان دیفنای زنوزی، 

 ،تهران،شفا  دی اون ه ن  ی اب ی راس اف  ی ل ، ع ی وی خ  ی درای ص  ی ل ع  ح ی ح ص و ت  ق ی ق ح ا؛ ت ن ف  ه ب  ص ل خ ت م

مجموعه اشعار گرد آوری شده اثر طبع مرحوم میرزا محمد صادق اردبیلی متخلص به بیضا،  (4931)کالم بیضای اردبیلی 

 خطاطی متن، ناصر اسماعیلی نسب، اردبیلف نیک آموز، چاپ دوم 

 ،تبریز،فن افزار، 2،ج مشاهیر سخن،(4931)مجتبی زاد صادق

 سوره مهر،تهران،تصحیح مصطفی فیض کاشانی(4944)کاشانیکلیات محتشم،تشم کاشانیمح

 ، 949، آوای اردبیل، شماره 3 نامه محرم

 .،تهران مجتمع فرهنگی عاشوراعاشورا درشعر معاصر و فرهنگ عامه(4943)محمدزاده، مرضیه

  کنز البکاء،(4994)معماری، یوسف 

  زنجان سالله نشر اردبیلی، تمدنی دباقرمحم گردآورنده(4911)  دوران نادران

 دفترششم، سفیر اردهال، ،جستارهایی در میراث اسالمی، مرثیه پژوهی، (4939)نیکبخت، رحیم

 ،چاپ سنگی،بساط کربال(. ق4964()تاج الشعرا)یحیوی اردبیلی، 
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