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  رضانامهمعرفي مثنوي 
  آن بررسي و تحليل  ونقد

  ∗غالم رسول جان

مصنّف مثنوي . ختشرح و احوال و زندگي مصنّف پردا قبل از معرفي مثنوي بايد به
هاي خمسة  ملّا محمد اشرف، شهرت دارد و رضانامه يكي از مثنوينام  به» رضانامه«

القاب  اش اشرف بود و به  و كنيهنگار محمد نام اصلي مثنوي. معروف اين شاعر است
نويسان دورة معاصر او را  بعضي از تذكره. موسوم است» بابا، شاه و ملّا«خانواده 

  .١كنند تخلّص بلبل ياد مي با

                                                
  ).جامو و كشمير(نه دانشگاه كشمير، سرينگر  استاديار مركز مطالعات آسياي ميا-∗
، تهران، سرايان كشمير پارسي: ؛ تيكو، گردهاري لعل٤٧٩، ص ٢، دهلي، ج كُشير:  صوفي، دكتر-1

تخلّص شعري او عيان نيست البتّه در اشعار بلبل، بلبال، » رضانامه« از مطالعة مثنوي .١١٠- ١١ ص
مداد آورده است و شاعر اكثر و بيشتر اشرف و اشرفا را هم طور است ساقيا، مطربا و عندليب را به

طور تخلّص به كاربرده  اش اشرف را به رود كه شاعر كنيه اغلب گمان مي. مكرراً درج كرده است
  :ناميده است» اشرف گلستان«است چنانچه از روي يك شعر، شاعر مثنوي خود را 

  بگو» رفگلستان اش«به گفتا   چو اورا اين گل برآورد بود

 



١٢٢  

  

  

غالم محمد شاه، حيدر شاه و قادر بابا . ملّا محمد اشرف بلبل فرزند ملّا داوود بود
 در ١نام دير اي به محمد اشرف از دهكدهملّا . از اعضاي خانوادة معتصف بودند

 ميالدي ١٦٨٢ هجري برابر با ١٠٩٣شهرستان پلوامه از اُستان جامو و كشمير، در سال 
  .٢جهان گشود و به مناسبت محلّ والدتش به ديري هم معروف است چشم به

  لذا؛پرور بود  علماي هيافت و در خانواد ملّا محمد اشرف در ناز و نعمت پرورش
اكتساب علوم و فنون  همان روايت موروثي را اقتضي كرد و ملّا محمد اشرف نيز به

پدر بزرگوارش يكي از علماي سرشناس عصر خود بود لذا او فرزند خود را . پرداخت
 چنانچه ملّا محمد اشرف در يكي از ؛علوم و فنوِن متداول آن روزگار آراسته گردانيد به

  :گويد فضايل نايل آمد و در اين باره صراحتاً ميهاي علمي براي كسب  حوزه
  به مكتب نشاندند بهر ادب

  
  پدر مادرم با هزاران طرب

   به مكتب بپرداختميچو چند  
  

  جداگانه هر حرف بشناختم
  شُدم صاحب خط و سود و سواد  

  
  مدد يافتم از قلم وز مداد

  ز صورت به معني شُدم آشنا  
 

  ٣الفاظ رنگين زدم دست و پا به
اخالص حضرت شيخ حمزه مخدوم  ملّا محمد اشرف بلبل يكي از عقيدتمندان با

بوده است و در مدح و توصيف پير معنوي بالواسلطة خود ) ه ٩٨٤ :م(كشميري 

                                                
 اي ه دهكدب مغربجان فاصلة هشت كيلومتر به تقريباً با) كشمير( از صدر مقاِم شهرستان بنام پلوامه -1

  .است
البتّه از روي تحقيق دكتر صوفي، ملّا . ١١٠-١١، ص سرايان كشمير پارسي:  تيكو، گردهاري لعل-2

 ،٢ ، جكُشير: مالحظه شود(ولد يافت نام اشمندر ت به) پلوامة كشمير(محمد اشرف در دهكدة مترگام 
پرفسور عبدالقادر سروري هم . ، اما موصوف با اينكه شاعر را به ديري اختصاص كرد)٤٧٩ص 

  ).٢١٣ ، مطبوعه، ص)اردو (تاريخ ادبيات فارسي در كشمير: رك(متّفق به همين تحقيق است 
  .٨، ص )نسخة خطّي (رضانامه -3
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آيد  از مطالعة مثنوي مورد بحث برمي. ١بعضي از اشعار حق مريدي را اداكرده است در
خوبي آگاه بود و  خ و ديگر رياضات اوليا بهكه موصوف از اشغال صوفيان، اذكار مشاي

 راهرو راه طريقت بود و از سلسلة سهرورديه منشعب بود و رياضات و مجاهدات عارفانه
الوجود  وحدت  جهريه، مراقبه و اعتكاف را معمول داشت و به، چون ذكر،و صوفيانه
  :گويد اين موضوع اشاره كرده مي به طريق مرموز  چنانچه به.قايل بود

  ٢كه بود ذكر جهريه در صوفيان  چنان گرم شده غلغله در جهان
  ٣سرافگنده درپيش چون صوفيان  شنيدم كه پيري از آن كوفيان
  ٤به پيوستنش عين دريا شُدم  چو يك قطره باران به دريا شُدم

راند و عاجزي و الچاري، ذعسرت و درماندگي گ ملّا محمد اشرف عهد پيري را به
  :دهد برگ و نوايي خود را چنين توضيح مي و بيمفلسي 

  به هنگام پيري بسي مفلسم  نوا مفلسم چو من عاجز و بي
 ١٧٥٥ هجري برابر ١١٦٩اين امر مبني بر حقيقت است كه ملّا محمد اشرف تا سال 

نويسان دورة معاصر موصوف  ميالدي در حيات بود و طبق روايت بعضي از تذكره

                                                
  غريب آشنا شيخ حمزه ولي  -1

 
  سته جان پناه خفط و جليشك
  شكسته دالن را ازو موميا    

  
  بود خاك او چشم جان توتيا

  مسيحا خصال است يوسف لقا   
  

  دمش جانفزايي گروه بقا
  شده كوه ماران چو خورم بهشت   

  
  به ديدار آن بر فرخ سرشت

  نگين جهان نقشبند حيات   
  

  خط لوح سرنامة كاينات
   … … … … … … …  

  
… … … …  …… …  

  )٧، نسخة خطّي، ص رضانامه(
  .٨٤، ص رضانامه -2
  .٢٥٧ همان، ص -3
  . همان-4
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 و در دهكدة دير در ١ ميالدي جهان را بدرود گُفت١٧٥٦برابر هجري  ١١٧٠سال  در
دولت جامو و كشمير در پاسداشت مقام علمي و ادبي . مقبره اجدادش مدفون گرديد

بر لوح . كرد  ميالدي نصب١٩٨٨ملّاي موصوف بر سرمرقد او لوِح يادبودي را در سال 
  :مزار اين عبارت وجود دارد

رود و در زبان  سرايان ممتاز كشمير بشمار مي ز فارسيملّا محمد اشرف يكي ا”
هاي هيمال ناگراي، هشت اسرار، مهر  مثنوي اي تحرير كرد كه به فارسي خمسه

نگاران او را  بعضي از تذكره. و ماه، هشت بهشت و رضانامه مشتمل است
  .“دارند  كشمير معرفي مييعنون نظام به
اما مقداري از . ن شاعر روشن نيستهاي حيات اي اين وصف بعضي از گوشه با

پرده  ها هنوز در پس البتّه بعضي از گوشه. آيد دست مي احوالش در مآخذ دسِت اول به
طور دانسته يا  نويسان معاصر به باعث تعجب است كه مورخان و تذكره. پنهان است

. اند حيات و زندگي و ديگر خدمات علمي و ادبي شاعر سكوت نموده ناداسته راجع به
از دست تطاول روزگار محفوظ مانده و » رضانامه«نام  چونكه فقط يك مثنوي به

كند و بر  حيات شاعر اطالعاتي را ارايه مي  راجع به لذا مثنوي،٢بدست ما رسيده است
توان شاهد آورد و همين كارنامة شعري موضوع  عقايد و آرا و ديگر نظريات شاعر مي

  .سخن است

                                                
؛ ٢١٣، ص تاريخ ادبيات فارسي در كشمير: ؛ سروري، پرفسور٤٧٩، ص ٢، ج كُشير:  صوفي، دكتر-1

  .١١١، ص سرايان كشمير پارسيتيكو، 
 .مختلف موجود استهاي  صورت نسخة خطّي در كتابخانه چاپ نرسيده است و به  هنوز به-2

، دولت )بخش مخطوطات عربي و فارسي( كتابخانة محكمة تحقيق و اشاعت -١: مالحظه شود
 كتابخانة بخش مخطوطات، آكادمي فنّي، ثقافتي و لساني دولت جامو و -٢جامو و كشمير، سرينگر؛ 

  ).و و كشميرجام( كتابخانة بخش فارسي دانشگاه كشمير، حضرت بل، سرينگر -٣كشمير، سرينگر؛ 
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د اشرف بلًا محمل در زمرة سر برآوردگان خمسهمنگار فارسي كشمير بشمار  لب
در سلك را ها  اي، موالنا جامي و امير خسرو خمسه اتباع نظامي گنجه آيند كه به مي

را اولويت از اين ) ه ١٠٠٣: م(موالنا شيخ يعقوب صرفي كشميري . تحرير درآورد
سلك نظم كشيدند و در   بهرا» گنج پنج«سبب حاصل است كه آنها در تتبع استادان فن 

نگاري رزميه  عنوان بنيانگذار مثنوي تاريخ پانصد سالة ادبيات فارسي در كشمير و به
داد و موضوعي  شوند و ملّا محمد اشرف در عهد خود اين روايت را ادامه محسوب مي

د نظير است، براي مثنوي خو  كه در تاريخ ادبيات فارسي كشمير كم،دربارة واقعة كربال
اي از واقعات كربال را در  صورت گزيدهگويان ممتاز كشمير   اگرچه فارسي؛انتخاب كرد

 اما ملّا محمد ست؛ا سخن غزل و مراثي در عناوين مستقل سروده هاي خود به نوشته
  .رشتة تحرير درآورد اشرف موضوع فوق را در يك مثنوي جامع و بسيط به

ظيم خمسة خود سخنوران بزرِگ ايران را مال محمد اشرف بلبل در ترتيب و تن
سرايي فارسي  مدنظر خود قرارداده؛ چنانچه شاعر موصوف نظامي را بنيانگذار خمسه

موزون را » گنج پنج«كند كه در اين ميدان گوي سبقت ربود، امير خسرو  معرفي مي
وي اين روايت را بر جريدة عالم مثن» اورنگ هفت«سرود و موالنا جامي تحت عنوان 

سرايي   شاعراِن ديگر خامه،گويان فارسي دوام بخشيد و بر نقوش قدمهاي چنين سخن
معموركردن اين دير كهن شاعر چنين توضيح  ذريعة سخا و سخن به كردند و به

  :دهد مي
  نظامي كه بانئ اين خمسه بود

  
  به تعمير آن گوي دولت ربود

  پس آنگاه از خسرو دهلوي  
  

  شد آراسته گنج پنج قوي
  دگر باره جامي برآهنگ تاخت  

  
  يكبارگي هفت اورنگ ساختبه 
  بزرگان ديگر قدم در قدم  

  
  پي اين سه تن برده راِه عدم

  قلمها كشيدند اندر دوات  
  

  بسي صرف كردند آب حيات
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كهن دير  تعمير    نمودند 
  

  ١گهي در سخا و گهي در سخن
خواست و   نظامي ياري ميگنج خود از روح شاعر ملّا محمد اشرف در ساختن پنج

 لذا ، اما از گنجينة معنوي گنجياب شد،قول شاعر اگرچه نظامي بسي رنج برد به
  : استآراستهشاعر سخن خود را خاطر همين  به

  اگر چه نظامي بسي رنج برد
  

  ز گنجينة معنوي گنج برد
  من از روِح او ياوري خواستم  

  
  ٢سخن را به معني بياراستم

خود را به كاخي تشبيه كرده است و در ضمن آراستگي و پيراستگي شاعر خمسة 
، »هشت اسرار«، »هي مال ناگراي« پنج كوشك اين كاخ، عنوانهاي چهار كوشك را به

دهد و در بنياد كوشك پنجم مهارت خود را  مي قرار، »هشت تمهيد«و » هامهر و م«
نچه در اختتام مثنوي  چنا٣گرداند ميامداد و نصرت حضرت باري تعالي منحصر  به
  :كند  چنين تعبير مي،آفتاب عالمتاب بر روي زمين اين كوشك پنجم را به» رضانامه«

  فرزندة خُور به روي زمين  كُنون اين رضانامه پنجمين
از نظر مطالب و » رضانامه«، غير از »گنج پنج«توان گفت كه اين  طور دقيق نمي به

نوانهاي مثنويها روشن است كه اين خمسه از ع. كند ضوع كدام سو را داللت ميمو
اهميت » رضانامه«شاعر در آغاز مثنوي . مشتمل بر موضوعات رزميه و بزميه بوده است

  :گويد كند و مي نمايد و موضوع مثنوي را هم روشن مي و ارزش شعر را بيان مي

                                                
  .٣٩٧، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٧ همان، ص -2
  چون اين كاخ خود را بياراستم  -3

 
  درو پنج كوشك پيراستم

  يكي كوشك از مطلع هي مال   
  

  دوم هشت اسرار با صد جالل
  سيوم حسن پيرايه مهر و ماه   

  
  نمودار شايسته با عزّ و جاه

  دگر هشت تمهيد شد چارمين   
  

  شيد روشن به روي زمينچه خور
  كنون خواهم از كردگار مجيد   

  
  كنم كاخ پنجم به صنعت پديد

  ).٧، نسخة خطّي، ص رضانامه(  
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  دو چيز است اندر جهان پايدار
  

  سخا و سخن نكتة آبدار
  ياهي به موينه سرخي به گُل نه س  

  
  نماند مگر شعر فرخنده خوي

  سياهي كه آن بر سفيدي رسيد  
  

  نماند بجا و نماند جسد
  از آن خواهم از ايزد كارساز  

  
  كه منظوم سازم بسعي دراز

  تر است حديثي كه از مهر روشن  
  

  فهم در هر سراست سر آن سخن
  هزاران قلمزن به هر خامه باز  

  
  نوشتند بر صفحة امتياز

   شاه مدينه حسين عليز  
  

  تر و منجلي حديث است روشن
  بود رمز آن نكته در هر كتاب  

  
  ١فروزنده چون چشمة آفتاب

، شاعر از جانب حاسدان مورِد تنقيد و مالمت »رضانامه«در هنگام سرودن مثنوي 
  :گيران شاعر رقمطراز است قرار گرفت، چنانچه در جواب طعن و مذمت بدسِت خرده

  مند فرزانه مرداال اي خرد
  

  مزن طعنه بر قول اين رهنورد
  براه وفا باش آزرم جو  

  
  جو آبرو به رفق مدارا به

  مكن خندة هزل بر كاِر من  
  

  مزن نيش بر نوش گفتار من
  مزن زخم جانم بر تيغ زبان  

  
  ٢ميازار و رنجه مكن ز امتحان

اينكاِر سنجيده  نتيجة خام طمعي دست به شاعر معترف است كه وي بزعم خود به
مصايب و آالم بسياري دچار گرديده است  و در منظوم كردِن چنين مثنوي به ٣زده است

ديدة  و از معترض تقاضا دارد تا كارنامة ادبي او را كه از دل و جانش تراوش يافته با

                                                
  .٧، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٩ همان، ص -2
  من اين پختگي كردم از طمع خام  -3

 
  كه از باد پايان گرفتم زمام

ط     قما ه نمودم  فگان س  با   ل
  

  اطشتر بركشيدم ز سم الخي
  )، نسخة خطّيرضانامه(  
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صاحب مالمت را . انگبين آميخته است نويسد كه زهر با  و مي١ديدة انصاف نظر كند با
اندوز شو و زهر را بينداز و دل  دهد كه از شهد فايق لطف  و اندرز ميمخاطب كرده، پند

  :دهد خويش را شادكُن، و چنين ترغيب مي
  در اين نامه از چشم انصاف بين

  
  انگبين كه زهر است مخلوط با

  بخور شهد فايق بينداز زهر  
  

  ٢بكن خاطر خويش را شاد بهر
كند و بر نااهلي و  قوق دعوت ميرعايت ح شاعر به نرمي و مالطفت معترض را به

مسابقه در فن شاعري دعوت  د و او را بهكن انديشي و خباثت جبلي اشاره مي كوتاه
  :نمايد كند و چنين ادعا مي مي

  چه داني تو سخن جان كندنم
  

  كه در فكر صورت شدي دشمنم
  به صورت ز معني نداري خبر  

  
  دلت از حسد گشته زير و زبر

  و معني و هوشتُرا گر خرد هست   
  

  ٣ز خود گوي چيزي و بر من بجوش
بدانديشي  شود او به شاعر مدعي است كه هر كه از اين كارنامة شعري ناراحت مي

  :گويد دچار خواهد آمد چنانچه صراحتاً مي
  هر آن كو برين نامه شد ناروا

  
  قلم باد او را سرو دست و پا

  بريده سراسيمه و سرنگون  
  

   شنگرف خونشود حلق او تر به
  حسدورز از روي نابخردي  

  
  بدي گر ببيند، ببيند بدي

  
                                                

آيد كه معترض كسي ديگر نيست جز همساية شاعر، لذا حق همسايگي را   از مطالعة مثنوي برمي-1
 و از دوستان ديگر هم توقع اند مانده گويند كه اين نعمت را رايگان به كند و مي او يادآوري مي به

  :شمرند) وطن(هم گل اين بوستان ) شاعر(دارد كه او را 
  فرامش مكُن حق همسايگان  داني تو اين معمت رايگانن

چنانست از دوستان   كه اين گل شناسند از بوستان  توقع 
  )٩، نسخة خطّي، ص رضانامه(

  .٩، ص )نسخة خطّي (رضانامه -2
  .١٠ همان، ص -3



١٢٩

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

  بدانديش را چشم كنده باد
  

  نظر بسته و جان پراگنده باد
  زبانش شود الل در گفتگو  

  
  شود چشم او بسته و رسته مو

  به سنگ ستم خسته گردد تنش  
  

  گريبان شود پاره تا دامنش
  به صد رنج و آزار كرب و بال  

  
   خواري شود مبتالبزاري و

  به دستان او غل و زنجير باد  
  

  ببيني او تير شهتير باد
   چشمان اونماند بصارت به  

  
  خسارت رسد بر سر و جان او

  بصر چو حاسد شد از بد دلي بي  
  

  ١نماند ز انصاف در وي اثر
او در تصنيف . آفتاب عالمتاب تعبيركرده است را بر روي زمين به» رضانامه«شاعر، 

  :نمايد اي، غرض و غايت و مدعاي خود را چنين بيان مي نين اثر برجستهچ
  كنون اين رضانامه شد پنجمين

  
  فروزنده چون خور به روي زمين

  كه بود اين حكايت به چندين كتاب  
  

  به قول صحيح و به حسن مآب
  من اين نظم كردم به صد رنج و تب  

  
  براي رضاي شهيدان عرب

  همهحسين علي و شهيدان   
  

  كه كردم بر اعجازشان زمزمه
ر   كردگا ز  ا رم  دا چنان    توقع 

  
  ٢كه حامي شوندم بروز شمار

بندي   تقسيم.ين كرده استيتع» دفتر هفت«را » رضانامه«در آغاز مثنوي شاعر تاريخ 
  :كند ابواب را به تفصيالت ديگر چنين مرتبط مي

  چو تاريخ اين نامه هفت دفتر است
  

  هفت اختر استفروزنده چون خور و 
  يكم دفتر از مظهر چار يار  

  
  كرامات پيغمبر از پنج بار

  نمودار اظهار حال حسن  
  

  كه اسما به الماس سفتش بدن
  دوم دفتر از خشم و قهر يزيد  

  
  كه شد فتنه و جنگ و بهتان پديد

  سيوم دفتر از قتل حكم امام  
  

  كه در كوفه شد بر وي ازدحام
  ناكچهارم چو شهزادة اندوه  

  
  روان شد ز مكّه سوي كوفه خاك

  
                                                

  .١٠، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٢٩٨ همان، ص -2
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  بود دفتر پنجمين پر بال
  

  كه شد حادث از عرصة كربال
  ششم دفتر از جنگ و پيكار كين  

  
  كه كرده عمر سعد با شاه دين

  به هفتم ز كوفه شدن سوي شام  
  

  ران بر سنان خواتين بدامِس
  بدين گونه تقسيم اين نامه شد  

  
  ١چو انجم درو هفت هنگامه شد

راجع به نام مثنوي .  هجري به پايان رساند١١٦٩را در سال » رضانامه«شاعر مثنوي 
  :گويد و تعداد اشعارش چنين مي

  چو تاريخ جستم دو گونه ز كه
  

  بگفت هزار و صد و شصت و نه
  بكن سال اتمام در چار حرف  

  
   به فكر شگرف٢به تاريخ طسقغ

  چو پرسيدم از عقل با صد رجا  
  

  نامه از انبيابه گفتا رضا
  چو ابيات اين نامه كردم شمار  

  
  ٣خرد گفت با من بگو ده هزار

  :را سروده است» رضانامه«ملّا محمد اشرف با استفاده از اطالعات كتب معتبر زير 
، »كنزالغرايب«، »كتاب صفوف من تصنيف ابوالمفتخر«، »شواهدالنبوت«، »مختارنامه«

عالوه بر اين، نام مصنّفين و . »كوفيان نامة«، »كنزالعباد «،»كتاب ابوالفخر«، »الرضا عين«
، »ملّا حسين واعظ كاشفي«: كند راويان مستند و مورِد اعتماد ديگر را چنين ياد مي

  .غيره و» زيد بن ارقم«، »ابوبكر سندي«، »حميد بن مسلم«
ود و در ش ؛ عقايد، آرا، انديشه بصيرت افروز شاعر مشخّص مي»رضانامه«از مطالعة 

دهد و مانند يك معلِّم اخالق، درس اخالق و  ضمن نقل روايات، شاعر پند و اندرز مي
هاي اجتماعي هم  معرف جنبه» رضانامه«. دهد عبارات دعا و ثنا را هم توضيح مي

                                                
  .١٣، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
پايان بردن  شاعر سال آغاز و به. شود مي» ١١٦٩«تعداد  ساب حروف ابجد برابر بهح به» طسقغ «-2

سال  دهد كه شاهد بر اين معني است كه مثنوي در يك  هجري قرار مي١١٦٩مثنوي را به سال 
  .گرديد نظم

  .٣٩٨، ص )نسخة خطّي (رضانامه -3



١٣١

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

دادن  نقد و بررسي كامل اين مثنوي از حوصله اين مقاله خارج است، اما شرح. باشد مي
  .باشد دادن بحر در كوزه مي جايبخشي از آن در اصل 

او يك مسلمان صادق است كه بر وحدانيت اهللا تعالي اعتقاد كامل دارد و در اين 
  :كند  را چنين تفسير مي»…قل هو اهللا احد«ضمن سورة اخالص 

  خدايا هميشه بقايي تراست
  

  به هر كار مشكلكشايي تراست
  تو بودي و باشي هميشه مدام  

  
  بر دوامبجز تو نباشد كسي 

  يلد يا صمد ولد لم تويي بي  
  

  تُرا نيست مانند كفواً احد
  يكي آنكه در تو نگنجد دويي  

  
  ١همه نيستند آنچه هستي تويي

  :خلقت آدم و آفرينش انسان را به نگاه قرآني سروده است
  تويي كآفريدي ز خاك آدمي

  
  درو حكمت و مردي و مردمي

  به يك قطرة آب بستي طراز  
  

  ٢ر قامت سرو نازوجود بش
روي زمين  بهتالش معاش را شاعر سلسلة خلقت زمين و آسمان، گردش افالك و 

. رساند دهد كه مار و مور را روزي مي تعالي را رزّاق واقعي قرار مي كند و اهللا تأكيد مي
قول شاعر در بندگِي خدا كاِر  به. خالق كائنات هژده هزار كاينات را خلق كرد

 آن زمان هم نبي بودند چون )ص(كريم شاعر معتقد است كه نبي. استفرخندگي مضمر 
  :اللسان است كه شيخ سعدي شيرازي رطب. بود آدم در خاك غلطان مي

لّت به شُست  يتيمي كه ناكرده قرآن درست   كتبخانه صد ِم
  :كند  است، چنين اظهار نظر مي)ص(در تتبع اين شعر شاعر، كه ثناخوان پيغمبر

  درس قرآن بخواند يتيمي كه بي
  

  ٣خط نسخ در صحف پيشينه راند

                                                
  .١، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  . همان-2
  .٢، ص )نسخة خطّي (رضانامه -3
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دسِت اعتصام به دامن چهار يار  و ١سنّت بود ملّا محمد اشرف بر مسلك اهل
خواهد كه بر اين  قول خود بر اين زاده و مي پردازد و به سرايي آنان مي مدح  به٢زده كبار

. داند ان خود ميشب و روز در مدح و توصيف آنان بودن را شاعر جزو ايم. بگذرد
دست رضاي خود دامن شاه شاهان جناب  است و به )س(فاطمه شاعر هوا خواه بني

داند و متعقد   را حامي خود مي)ع(جناب حسنين. را محكم گرفته است )ع(مرتضي علي
كند كه اگر شما قصد  شاعر، ما را تلقين مي. ٣ شافع محشر است)ع(است كه امام حسين

شاعر بر محبت حسين تأكيد  .يدزورباين خاندان مهر  حور قصور داريد، پس به
طراز است كه اگر شما  مزيد بر آن شاعر رقم. نهد نمايد و چنين محبتي را ارج مي مي

 دمحبت او گرايي از دل و جان به پس بايد د،آيي متمنّي هستي كه در صف محبان بشمار
شاعر به دارالقرار رسي  يابي و رستگارشوي و به وسيلة همين دوستي راه نجات به

  :دارد تصدق دوازده امام عالي گُهر چارة كار خود چنين بيان مي
  بكُن چارة كار من انتظام  خدايا به حق ده و دو امام

نسبت را  )ع(ملّا محمد اشرف حال و احوال موالي متّقيان حضرت شاه واليت
قول شاعر عظمت موال در  به. تر بيان كرده است گر خلفاي راشدين قدري مفصّليد به

. شهادت رسيد ر است كه آنحضرت در كعبه والدت يافت و در مسجد بهآشكااين امر 
 شايسته تخت و خالفت بود و بر وجود )ع(شاعر معتقد است كه حضرت امام حسن

  .مبارك ايشان تخت خالفت زيب و زينت يافت
  خالفت برو يافت زيب و رواج  حسن بود شايسته تخت و تاج

                                                
  )٢٩٥رضانامه، نسخة خطي، ص (  برانگيز ما را بدين سني  كني اللهي اگر معرفت مي -1
  )٢٩٥رضانامه، نسخة خطي، ص (  از آن چار كُن چارة كار من  زدم پنجه بر دامن چار تن -2
    شوند حامي حسين و حسن  به ميزان چو سنجند اعمال من -3

  )٢٩٤رضانامه، نسخة خطي، ص (   حسين ياورينباشد بغير از  چون در روز محشر بود داوري



١٣٣
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بيانگر اين » رضانامه«ترين مقامات تصوف و سلوك است و مثنوي   يكي از مهمرضا
همين نظر  شاعر شهادت عظماي شهيدان كربال و ديگر خلفاي راشدين را با. مقام است

عنوان هفت دفتر تعبير شده است، لذا مثنوي بر  به» رضانامه«كند، چونكه تاريخ  مي نگاه
 منطبق )ص( بر مظهر چهار يار و بر معجزات پيغمبردفتر اول. هفت دفتر محمول است

ديدي  اگر با. است و شش دفتر ديگر بر سانحة كربال و بعضي وقايع ديگر منوط است
كني  هاي ريشه تر ديده شود بناي واقعة كربال بر شهادت موالي متّقيان نهاده توطئه عميق

 بين خير و شر از روز چنانچه در جهان آب و گل كشاكش. نهال اسالم را آغاز كردند
 و )ع( و نمرود، موسي)ع(صورت جنگ ميان هابيل و قابيل، ابراهيم ازل جاري است و به

در اين دنيا نيز بعضي حوادث عظيم و واقعات هائله . غيره نمودار گرديد فرعون و
يكي از اين واقعات غايله و . شود رونما شدند كه نظير آن در عالم بشر يافت نمي

واقعة خونچكان كربال كه مابين حق و باطل در ميدان . ه سانحة كربال استحادثات مهم
كربال رونما شد، يكي از سوانح عظيم تاريخ بشر است و بر دو عالمت يعني خير و شر 

  .شوند  و يزيديت ناميده مي)ع(عنوان حسينيت الفاظ ديگر به متمركز است و با
 عصمت و طهارت يعني حضرت امام رفتار و گفتار مجسمة» رضانامه«از مثنوي 

شود و اين مثنوي شاهد بر   و پيكر كفر و نفاق يعني يزيد در ديدة متصور مي)ع(حسين
 )ع(عظمت امام اين مدعاست كه پيغمبران اواللعزم و صحابة كرام و ديگر تابعين به

فرزنِد  را به) حسين ـ ع امام(شاعر ملّا محمد اشرف مجسمة حق و صداقت . اند معترف
، )ص(جان، خيرالبشر ، راحت)ص(رسول ، ابن)ص(نبي ، سبِط)ع(، جگرگوشة بتول)ع(شيرخدا

اتي   و روضة هل)ص(، گُل غنچة گلشِن سيدالمرسلين)ع( و مرتضي)ع(جگرپارة فاطمه
سيد عالم، ملك خو، فلك پايه،  مزيد بر آن حضرت امام عالي مقام به. كند معرفي مي

ب، شاهد الفتي، تاجدار عرب، شاهجهان، آفتاب يقين، امام هدي، زاده، شاهباز عر ولي
گيتي تابان، حقدار  شاِه گردون، وقار امام عرب، سيد پاكدين، سرور راستان، امام جهان

خالفت، وارِث مظهر عالمات است و برعكس شاعر، معرفي يزيد و يزيديت را 



١٣٤  

  

  

فتنه و آشوب، جهل و ضاللت، قهر نمايد و يزيد را نمايندة  عالمات زشت و قبيح مي به
كار، روباه صحرانشين،  خيز، سزاوار نفرين، سيه دل، عداوت انگيز، سنگ و عدوان، بهتان

شاعر . دهد غيره قرار مي نخوت و شرير و پليد، خونخوار، ستمگار، ديِو بد، ناپاك، اهل
وفا را  ي بيكوف. جا در مثنوي بيان نموده است بدعهدي و جفاكاري كوفيان را جا به

گرداند و از لحاظ رفتار و گفتار او را جداگانه  شاعر عالمِت كذب و بهتان مي
  .دهد مي قرار

مثنوي زير حقيقتاً يك مثنوي رزميه است كه صداي بازگشت كشاكش بين حق و 
. دهد شمار در كربال را نشان مي اين معركة مابين يك لشكر قليل و افواج بي. باطل دارد

آرايي   باشد يا بر سرزمين كربال صف)ع(فيان نبرد جناب مسلم بن عقيلدر مقابل كو
نمايد و  شمار باشد، شاعر احوال رزمگاه را بيان مي مقابلة لشكر بي هفتاد و دو تن، در

  :كند طور بيان مي  بر فوج اشقيا را در اشعار زير اين)ع(كردن جناب شاه قاسم حمله
  به جنيد لشكر چو درياي شور

  
  ميان همچو بهرام گور رجوان د

  همي زد چپ و راست درپيش و پس  
  

  همي راند لشكر چو فوج مگس
  زهر سو بدو تيرباران زدند  

  
  فالخن زنان سنگساران زدند

  گرز گران  به تيغ و سنان و به  
  

  صدا شد چو بازار آهنگران
  بينداخت از تيغ هشتاد تن  

  
  تن سوار و پياده جدا شد ز

  ه ده هزارسوار و پياده هم  
  

  زده حمله و زور هر يك سوار
  همي خواست شهزاده بيرون شدن  

  
  نهنگانه در ورطة خون شدن

  برانگيخت مركب كه بيرون رود  
  

  ز درياي آنجاي پرخون شود
  در آن پويه اسبش درآمد به سر  

  
ر و م ا ن ة  د ا ز شه د  ا ت ف ي   ١ب

بردارد و چون شاعر الگوي رزميه را در» رضانامه«همچنانكه قبالً گفته شد مثنوي 
بيان وقايع بزميه توجه نداشته است ولو  نظر داشت، لذا به موضوع واقعة كربال را پيش

                                                
  ).نسخة خطّي (رضانامه -1
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وقتي كه شاهزاده .  فراهم آمده باشد، آن موقع را از دست نداده استيتاينكه موقع
 عيش و نشاط  عيش آراسته كرد و شاعر مجلسعقيل شهيد شد، ظالم مجلِس مسلم بن

  :كند م ميرا چنين ترسي
  بر آراست مجلس برافروخت جام

  
  شُدش رنگ رخسار گلنار فام

  طلب كرد مطرب رود و رباب  
  

  شده گرم هنگامه اندر شراب
  مغني و رامشگران پرده در  

  
  به آواز كرده گذر در جگر

  شده گرم هنگامة ناي و نوش  
  

  ١چو طاووس رقصندة دجله نوش
  :كند چنين بيان ميشاعر خد و خال يك كنيز پري پيكر را 

  شكر لب سمن ساق شيرين نام
  

  كه صد مشتري را گرفتي غالم
  دو لب چون عقيق دو رخ چو گالب  

  
  دو گيسو فروهشته از مشك ناب

  دو ابرو كمان و دو مژگان خدنگ  
  

  به غمزه زده تير در جان سنگ
  دو بادام چشمش مفرح فزاي  

  
  كرشمه كنان جادويي دلرباي

  ار پستان نگينسمن سينه و ن  
  

  دهان تنگ نازك بدن نازنين
  پري پيكري مهوشي دلبري  

  
  ٢گري سمن پر گل اندام جلوه

توانيم غير از پيمانة مثنوي  جذبات و احساسات بشري و ديگر مناظر را نمي
يك مادر . جذبات و احساسات بستگي دارد بالواسطه به» رضانامه«مثنوي . بشمريم

رود باز آمدن از آنجا خيلي  راهي كه مي  كه فرزندش بهدارد قينياين امر  خوبي به با
تواند باشد؟ شاعر  درنظرگرفتن چنين كيفيتي، حالت مادر چگونه مي  با.دشوار است

  :كند جذبات و احساسات دروني مادر را چنين بيان مي
  به دامن درآويخته مادرش

  
  بيفگند برپاي او چادرش

  كاي راحت جان نور بصر  
  

   عم و جاِن پدرسرور سِر
  وار مرو از نظر دور بيگانه  

  
  كه پس پيش ازينم مده انتظار
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  بكش تيغ بر گردن من بزن
  

  ١وگرنه كشم خود بخود خويشتن
شاعر . تعبير يكي از مقامات صوفيانه و عارفانه است» رضانامه«قبالً تذكّر داديم كه 

دهد و بسا اوقات هر دو  يك مسئلة مهم فلسفي، يعني قضا و قدر را هم توضيح مي
  :گويد چنانچه مي. كند مسايل را باهم مرتبط مي

  بجز گريه اندر قضا چاره چيست
  

  ز تير قضا و قدر كس نزيست
  برو ناز سر نه به حكم قضا  

  
  بكن صبر و تسليم اندر رضا

  گريزد كجا آدمي از قضا  
  

  ٢همان به كه باشد رضا بر قضا
  :گويد بخشد و مي  را اولويت ميو شاعر به مقابلة تدبير تقدير

  به گُفتا كه اين كار تقدير بود
  

  نه از من در اين امر تدبير بود
  به گفتا كه اينكار چو تقدير بود  

  
  ٣كنون شور و فرياد و غوغا چه سود

جا  هاي معاشرتي و اجتماعي را جا به نگاري بعضي از جنبه شاعر در ضمن واقعه
رويي و  وفايي و بي بضاعتي، بي جة مفاسد اخالقي، بينتي  در عهد خود به.آورد مي

 چشم ترحم در مردم، كمي محبت و الفت و ناپيدا بودن تعلقات معاشرتي را ،مفقود
غيره آن را  ثباتي زمانه، ناپايداري عهد و بدعهدي و شاعر بي. نمايد صريحاً اعالم مي

داري پركردن و دشمني و تقاضاهاي دوست دوستي را به. دهد نشان ميچون اصول آفاقي 
شاعر معترف است كه يك . كند كردن را تأكيد مي شرمساري سرنگون عداوت را به

راه هداي، استواربودن بر عهد  شاعر داللت به. باشد دشمن ديگر بدخواه نمي دشمن، به
دربارة . دده خبر مي ارگيري  چيني و خرده احكام و از نكته  خود، عمل بهو پيمان
  :گويد دهد و مي ن عهد و پيمان زنها شاعر هشدار ميكرد تبديل
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  چو كردي بر آن سرو رعنا جفا
  

  به ديگر چگونه شوي با وفا
  تو كار حسن را نكو ساختي  

  
  ١كه با ما زمانه بپرداختي

انگيزي در فتنه مضمر  پاداش فتنه. كند شاعر سرتابي نمودن از فرمان الهي را نهي مي
  :است

  شر بودسزايي شرانگيز از 
  

  ٢دهان سگ و گلة خر بود
المخلوقات است و در اين ضمن شاعر براي رواداشتن شرِف آدميت و  انسان اشرف

  :كند دينداري، هر كسي را چنين تلقين مي
  مگر ز آدميت ترا شرم نيست

  
  ٣بدينداري هيچ آرزم نيست

يزد عين دريا آم دريا مي باشد چون به قرار مي بي دريا قطرة باران با درآميختن به
سحرخيزي  شاعر به. كند الوجود داللت مي وحدت وجوب اين، شاعر به به. شود مي

خالف اين  شاعر به.  مطلب برآري روا نيست،غير از استخاره نمايد و به تأكيد مي
  :كند صداي احتجاج چنين بلند مي

  دبيريكه زين گونه سازد خالف
  

  سرش چون قلم كرد بايد شگاف
  ونه راند قلمكسي كو بدينگ  

  
  كِف دست او كرد بايد قلم

  اي گر تراشد غلط نويسنده  
  

  سرانگشت او بايد كرد قط
  محرركه باشد مزدور نويس  

  
  ٤به زندان تو بيخ و سختي فريس

توقع از دوستان . ورزد كه حقوق همسايگي را نبايد فراموش كرد شاعر تأكيد مي
 ة درود و صلو)ص(بر آل محمد ،رندجا آ چنان است كه عزّت و تكريم هموطنان به

  :آواز بلند بايد فرستاد كه در اين خوشنودي دين نهفته است با
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  بيا بلبال گل شده مخملي
  

  ز رنگ رخ شاه مردان علي
  به گلبانگ بر آل او خوان درود  

  
  ١كه در دين و دنيا بود نفع و سود

  :شاعر در مذمت حسد و حاسد چنين گوياست
  زاغ باشد منشحسودي كه چون 

  
  ستايش بروبر شود سرزنش

  حسودي كه چون الله خونخواره است  
  

  به داغ جگر مست مكاره است
  حسودي كه بدبوي و بدبين بود  

  
  سزاوار صد آه و نفرين بود

  حسودي كه از عقل بيگانه است  
  

  ٢نه خويشتن دانم كه بيگانه است
 درس دينداري و اخالق را ،عات در ضمن ترسيم واق،عنوان معلِّم اخالق شاعر به
 چنانچه چند روزه زندگي دينوي ابلهي ،پردازد پند و اندرز مي دهد و به از دست نمي

گويد كه دل بر اين دنيا مبند  مزيد بر آن مي. است، ما را نبايد بر اين فخر و مباهات كرد
  :دهد و چنين پند و اندرز مي

  عروس جهان گر ببايد به عقد
  

   به كف آر نقدرها ساز نسيه
  كسي كو بود جاهل و نابكار  

  
  ٣ز نقد به نسيه نيايد گوار

  :كند  شيخ سعدي چنين توجيه مي،پيروي معلّم اخالق و در اين ضمن به
  چرا غره گشتند بر پنج روز

  
  كه دولت چو برفست و آفتاب تموز

بر اين . كردن است دادن برابر با خانة خود ويران قول شاعر افعال بد را انجام به  
بر مال و دولت . آيد كار كسي نمي دنياي غدار نبايد فريفته شويم، چنانچه اين ناپيدار به

از . افگند چاه مي و جاه و حشم نبايد چشم خود خيره كنيم، آخر اين حب جاه ما را به
شاعر از . كه در اين كار درافتاد برافتاد ويي لغزش نخوريم هرگ انگيزي و بيهوده فتنه

  :گويد چنانكه مي. كند خودي آزمودن را تلقين مي شستن و بي خودي دست
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  خودي آزماي خودي دور كُن بي  از اين فعل منكر به خود بازآي
نبايد . نوازي گويا كار آخرت ساختن است مهمان. شد از كثرت دشمنان نبايد خايف

اين امر  شدن به زنان پرخاش كرد و خون آنها ريختن نامردي است، چنانكه مرتكب با
زن مفلوك الحال و از غم و اندوه پريشان دل، . شنيع در هيچ دين و مذهب روا نيست

. اما اشتباهي كه از او سرزده شود خواستار عفو و درگذر است. هرچه بگويد بجاست
جذبة حريت و آزادي  نمايد كه آنها به يف ميزنها از اين بابت مدح و توص شاعر به

طفل يتيم را نبايد . كنند ذبة شهادت آماده ميج هاي خود را به د كه بچهنباش سرشار مي
  .آزار دهيم، از هر كس كه اين فعل صادر شود، ظالم و بيدادگر است

 وسيلة دعاي  اما به،كند همت و سكوت ورزيدن تأكيد مي محمد اشرف بلبل به
كسب  اسرار خوبيهاي دين و دنيا به. دهد قنوت در ياد خدا محو بودن را ترغيب مي

دل دختران . الواقع صابر باشد مسلمان بايد في. بختي مضمر است حصول سعادت و نيك
از غيرحق مدد خواستن غفلت . نرم و ماليم است، لهذا سزاوار تحسين و آفرين باشند

از اجل كسي را امكان رستگاري . حاصل است و بي ،نخوت است و چنان فعلي برابر به
شاعر ردكردن . اين معني نظر ندارد دست و پاي او لنگ و شل است نيست، هر كه به

هر كه برگشته دين باشد او مستوجب لعنت تا . سؤال خدا را اكيداً ممنوع فرموده است
ه ن و درماندكرد روايي هاي سخاوت ورزيدن، حاجت نكته شاعر به. باشد روز آخرت مي

از . شاعر فرزند بايد رعايت حقوق والدين كندقول  به .نمايد دادن تأكيد مي را رهايي
دهد و چنانكه اين   ميبودن را تذكّرياد خدا  شاعر به. دشمن كم عقل نبايد خايف شويم

خون يتيمان ريختن فعل زشت و قبيح . رساند مقصود حقيقي مي ايست كه به تنها وسيله
شاعر بلند همتي و عالي ظرفي را ستايش .  دشمن عظيم انسان استشيطان. است
  :فرمايد كند و مي مي
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  گر شير در غار گردد درنگ
  

  بود فضلة روبهش عار و ننگ
  هما كي برآيد به دام مگس  

  
  ١بود گل فرومانده بر خار و خس

 يك مسلمان و مؤمن را. نمايد شاعر براي پا بر جا بودن بر دين و مذهب تلقين مي
 شاعر )ع(در ضمن ارشادات موالي متّقيان علي. دهد كه او ظالم و جفاكار باشد زيب نمي
نظر شاعر رعايت  جنگ ترجيع ندهد، به كند كه مسلمان بايد به اين امر مي داللت به

بدي منتهي  كن را چاه درپيش، شاعر فعل بد را به حجاب الزم است و بر مصداق چاه
از خوب، خوبي و از زشت، زشتي . در كار نكوهيده استتعجيل ورزيدن . دهد مي قرار

  :گويد آب زر نوشت، مي شاعر عقيده دارد كه اينچنين حرفها را بايد به. گردد حاصل مي
  ز نيكي رسد نيك و ز زشت، زشت  به آب زر اين نكته بايد نوشت

. ندا خوريم، اشعار دعائيه و ثنائيه يكي ديگر از مسايل نمايان كه در مثنوي برمي
بسي و ناچاري خود  بضاعتي، بي دلي، بي شاعر در ضمن مناجات؛ اشعار دعائيه، شكسته

شاعر از كثرت گناهان و كمي طاعت و عبادات خود معترف است و از . كند را بيان مي
ش پروردگار بخشش و آمرز جرم و خطا، سهو و نسيان و معصيت كاري خود به

حال او  نمايد كه فضل و احسان خويش به تعالي استدعا مي از باري. اميدوار است
شاعر . نمايد نيز دادرسي و رهايي از هوا و هوس ساختن را التجا مي. مبذول دارد

 استدعا نتعالي چني درجة اجابت رسانيدن در بارگاه اهللا  دعا را به)ص(پاس رسول به
  :نمايد مي

  الهي به حق محمد رسول
  

  ٢دعاي من خسته دل كن قبول
داليل محكم بدست آورده است و از بيان  قعات، شاعر نتايج خوبي را بادر بيان وا

اميد انعام و  حارث ملعون به. نموده است اي اخذ كننده اين واقعات نتيجه خوب و قانع
مصداق   اما به، را از شاخ نونهال چكيده)ع(اكرام محمد و ابراهيم پسران شاه مسلم
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اين  شاعر از اين واقعه به.  بدست آمد و نه آخرت ظالم را نه دنياةاآلخر الدنيا و خسر
  :نتيجه رسيده است كه

  تنش آتشين گشت جانش دود  سزاي بدي يافت بد باز بود
يك جانب پدر مجبور و ناچار محض، براي فرونشاندن تشنگي فرزند خود در 

جانب ديگر عمر سعد براي كشتن  مكند و به نهد تا مي دهان ايشان انگشتري مي
كند بدولت موصل و انگشتري را   مي طارق بن شيث را سرفراز)ع(لي اكبرحضرت ع

  :ده استرسياين نتيجه  شاعر از اين واقعه به. بخشد او مي عهد به براي وفاي به
  پروران شنو اصطالح سخن

  
  چنين است مرسوم دانشوران

نگشتري   ا دو  هر  ختم آن    شده 
  

  ١كه يعني شد انگشت سان گون گزين
درجة شهادت  هزاده علي اصغر تير حرمله پيوست شد و او بهبر حلقة مبارك ش

هاي دروني مادرش و ديگر  رونما شدن چنين واقعه شاعر براي انگيزه آمد و به فايز
  :اين نتيجه رسيده است مخدرات عصمت به

  چو اول نبستيد اين رود خام
  

  كنون پل شكسته است از ازدحام
كار   ايد به  ي ن نوشدارو    كنون 

  
  ٢ان داد و اسفنديارچو سهراب ج

 چنانچه والي شام بعد از اين ،كار شوم تعبيركرده است شاعر وليعهدي يزيد را به
دادن همين ندامت وي يزيد را به بيعت گرفتتن از امام  كار نادم شد و در نتيجه دست

 شاعر از اين ،دهد خورد مي  نهي كرد و برعكس يزيد پدر خود را زهر به)ع(حسين
  :رسد كه اين نتيجه مي شده بهواقعه متأثّر 

  چنين است رسم سراي سپنج
  

  خورد اژدر خاك باالي گنج
  نيرزد جهان چنين پنداشتن  

  
  ٣درودن نخست آنگهت كاشتن
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در اختتام مثنوي شاعر بپا نمودن ماتم شهداي كربال را تحت يك عنوان توجيه 
دل هيچ كدورت دهد كه يك راد مرد و نيك اعتقاد نبايد در  شاعر هشدار مي. دهد مي

گويد كه از حيث يك مؤمن و معتقد روي خود را  باشد و او را با خبركُنان مي داشته
شاعر . مثل آيينه صاف كن و مرآت دل خود را از زنگ جهل و ناداني پاك گردان

  :ورزد مظلومي امام را درك كرده چنين تأكيد مي
  اال اي جوانمرد نيك اعتقاد

  
  ز انديشه بر دل غبارت مباد

  اگر معتقد هستي و مومني  
  

  چو آيينه بر كن بدل روشني
  ز زنگ جهل و جفا پاك كندل ا  

  
  ١به مظلومي شاه ادراك كن

خاطر جور و جفا و مصايب و آالمي كه بر  شاعر اعتقاد دارد كه در ميدان كربال به
، نجوم و كواكب و شمس و قمر در غم ايشان ماتم امام مظلوم روا داشتند، جن و بشر

 از ،لرزش آمدند افالك به. جنبيد د و در اين غم درياي نيل خون شد، غبرابپاكردن
، حضرت )ع(پوش شدند، حضرت حوا  انبياي عظام سياه)ص(حضرت آدم تا جناب محمد

دل آنها مضطرب شد .  و حضرت هاجره كف افسوس ماليدند)ع(، حضرت ساره)ع(مريم
طور  ن گزارشات، شاعر ما را به با درنظر گرفتن چني٢و از ديدهايشان اشك جاري شد

  :گويد كه تلقين، مي
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  ز ظلم جفا پيشگان يزيد

  به ماتم نشستند جن و بشر   
  

  نجوم و كواكب و شمس و قمر
  بجنبيد غبرا و خون گشت نيل   

  
  بلرزيد افالك و هم جبرئيل

  پوش گشته همه انبيا سيه   
  

  ز آدم صفي تا دم مصطفي
  چو آدم، صفورا و مريم به جان   

  
  دگر ساره و هاجر كف زنان

  مصيبت گرفتند اندوهناك   
  

  چو الله به داغ و چو گل جامه چاك
  در و دشت ديوار، كوه و حجر   

  
  گل و بلبل و باغ و نخل و شجر

  پريشان دل و اشك ريزان همه   
  

  گزين بر نبي فاطمه تمصي
  )، نسخة خطّيرضانامه(  
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  گين در اين غم همي باش اندوه  تو نيز ار مسلماني و پاكدين
 روايتي نقل كرده است كه هر كه در »الرضا و كنزالغرايب كتب عين«حوالة  شاعر به
. ياد حضرت اشك ريزد همين اشكها گهربار شوند  اندوهناك شود و به)ع(غم حسين

 ،تب و تاب گرفتار سبب صفرا دلش به روز محشر خشك لب باشد و به ون بهفردا چ
وقت تشنگي لبهايش  همين قطرة اشك برايش باعث راحت باشد، در عالم هو، به

. يابند و وي چنان سيراب شود كه او را از آب بهشت هيچ احتياجي نباشدتازگي 
  :١شهداي كربال او را شفاعت كنند و رفاقت و همراهي نيز

شهيدان دين واي  ر ل زي   شود حشر او آنكه باشد غمين  ب
 ابراز و اظهار شادماني عين ناداني )ع(شاعر عقيده دارد كه بر شهادت امام حسين

چنانچه شاعر . روز قيامت گرفتار بال خواهد شد است و كسي كه اظهار مسرت كند به
ن بر اين صدمة مطابق آ روايتي نقل كرده است و به »كتاب فصل الخطاب«حوالة  به

كتاب «حوالة  در اتمام مثنوي به. رسد كيفر كردار مي  چطور به،كننده جانكاه يك مسرت
روايتي نقل شده است كه از روي اين روايت يك خارجي لعين منكر ماتم » كنزالغرايب

 چنانچه شاعر ،كرد  عالي مقام فخر و مباهات مي)ع( بود و بر شهادت امام)ع(حسين
شدن آن خارجي نقل كرده است و نكتة نظر خود  جهنّم واصل ز دربارة بهاي دلدو واقعه

  :كند را چنين بيان مي
  

                                                
خواهد نمايان كند و بر قطع نظر شريعت در اجتماع بعضي   شاعر در اصل يك جنبة طريقت را مي-1

و در غم آنحضرت اشك ) ع(فهمي مبتالاند كه تنها برپاكردن ماتم امام حسين افراد در اين خوش
) ع(كنند كه حضرت امام حسين ن امر فراموش ميچنين افراد اي. ريختن رستگاري فردا مضمر است

 براي سربلندي اقدار و مقاصد عظيم اسالم و پاسداري شريعت اسالمي جانهاي اعزّا و اقرباي خويش
في سبيل اهللا قربان نمودند اما به هر حال به خالف ظالم حمايت مظلوم و صداي احتجاج بلندكردن 

  ).١٤٨: ›٤‹النّساء  ( اهللا اجلهر بالسوء من القول اال من ظُلماليحبمترادف به آية قرآن كريم است كه 
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  مكانش شده اسفل السافلين
  

  سزايي چنين سگ ببايد چنين
  چو ديدند ياران آن انجمن  

  
  تعجب نمودند از مرد و زن

  سرافراز گشته به دنيا و دين  
  

  ١محب هوادار اهل يقين
پذير  كند كه چون هر سال عاشوراي محرم وقوع ر نظر ميعالوه بر اين شاعر اظها

شود، براي برپاكردن عزادارئ سيدالشهدا خود را آماده بايد كرد، چنانكه در آن روز 
  :باشند انبياي ديگر ماتم كنان عزادار مي خود سرور كاينات به

  چو هر سال عاشور گردد پديد
  

  به ماتم توان خويشتن را كشيد
  در آن وقت باشد رسول خدا  

  
  كده با همه انبيا به ماتم

  مهسراسيمه باشند در واه  
  

  دار و ذمه مصيبت شده عهده
  خورد و خواب بنالد در گريه بي  

  
  ٢بريزند از هر مژه قطرة آب

ريز   باشي، در اين غم اشك)ع(كند كه اگر توهم دوست پيغمبر شاعر ما را تلقين مي
آه و فغان از  و به جيب تفكّر بر  بهبر قتل شهيدان سر. و مصيبت گزين و ماتم بپاكُن

. آيند كار هاي اشك در روز آخرت به چنانكه همين قطره. ريز هاي خود اشك ديده
كند كه اگر دل شما  ما خطاب مي بيان نمودن چنين كلمات، شاعر از روي پرسش به با

مثل سنگ سخت و شوره نيست؟ آيا اشكهاي آرزومندي هم در ديدة شما نيست؟ شاعر 
و كند  نكردن بر مرگ عزيزان و اقارب خويش در ماتم وي را يادآوري مي يشاد
ريزي است و در اين  تخم ريز و اين گويا مرادف به هاي شوريده اشك  از ديده:گويد مي

  كند كه هر گاه شما دانه نكاري پس ديگر چه كاري؟ ضمن شاعر داللت مي
كند و از روي   وكالت مي اشك ريختن را)ع(شاعر ملّا محمد اشرف در غم حسين

خاك نريزد، تصور  گويد كه اگر در اين غم اشك از چشمانت برنيايد و به پرسش مي
دهد كه در  شاعر همچنين توضيح مي. دلت سرايت نكرده است شود كه اين غم به
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تلخيش چشمان ريش نم شوند و بر رخسار شما  چشمان خود سرمه تلخ بكُن تا به
گزينان شامل شوي و تابعين  از اين رو شما هم در دايرة غم. هاي اشك غلطان دانه

 بوده است و تو هم مثل )ع(باشي، چنانكه اين خود سنّت سيدالمرسلين) ع(سيدالمرسلين
  :گزين باش بكا مصيبت اهل

  شود اندر مصيبت و اهل بكا  اگر هستي خود سنّت مصطفي
است و در بيان واقعات بيش از در فرم مثنوي » رضانامه«همچنانكه قبالً اشاره شد، 

ي است كه شاعر از موضوع تعلّق به» رضانامه«. مثنوي پيمانة ديگر زياده بسيط نيست
جانب ديگر  كند و به يكي از مقامات تصوف يعني رضا مرتبط مي يك جانب او را به
يك سانحة عظيم را دربردارد كه در دنياي اسالم  ،راه راست موضوع مثنوي به

 تنها غرض و غايت شاعر همين بوده است كه بر مآخذ گوناگون، روايات و آمده، پيش
. آورد طور شاهد مي ه بي را روايات بيشتر،بيان يك واقعه مطالب را نقل كند و به

 روايات زياد ،دست اسماء  به)ع(چنانچه در ضمن زهردادن حضرت امام حسن مجتبي
 از ابوبكر سندي منقول است كه يكي از اين روايات، روايتي است كه. نقل شده است

 اما شاعر در واقعيت و درستي يا ،طرازي و افتراپردازي مشتمل است بهتان سراسر به
عهده  و اين را به ،غيرواقعي بودن چنين روايات از جانب خود هيچ اظهار نظر نكرده

  .سنجد نقد نظر نمي لذا شاعر روايات و مطالب را به. وينده گذاشته استگ
رسد كه شاعر هر چند كوشان است كه  نظر مي  بيان واقعات، بهدر ضمن

آورد و اين مطلب در  جا تواند يكسويي خيال به  اما باز هم نمي،موضوع انصاف كند به
چنانچه از روي يك . واضح و اليح است، )ع(امام حسن بيان واقعة زهردادن اسماء به

مطابق روايت ديگر از اين  و بهر است صعمل آوردن مقصد خود م به روايت اسماء رو
  :قضا زده است ورزد و نتيجتاً شاعر قرعة فال را به تعلّقي مي عمل بي

  ١ضررها و نقصان خود ديد سوز  چو كلك قضا همچنين رفته بود
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بعضي از مجسمان عصمت و . شاعر دانسته يا نادانسته مرتكب تساهل شده است
دار اوست لذا از حيث  آيينه» رضانامه«. افتند نشو و نما ي)ص(طهارت كه در خاندان نبوت

خاندان  مجسمان عصمت و طهارت كه متعلّق به حفظ مراتب افراد داستانهاي عمومي به
 كه گل سرسبد گلشن )ع(حضرت مسلم بن عقيل. اند سراسر تفاوت دارند)ص(مصطفي
جناب تواند اين حقيقت را نپذيرد كه  كسي كه عقل سليم دارد نمي.  است)ص(مصطفي
 هيچ نوع سستي و كاهلي و پهلوتهي ورزيده )ع( سِراطاعت پيش امام حسين)ع(مسلم
كرده است و  نقل» رضانامه«آيد كه شاعر در  همچنانكه از روي يك روايت برمي. باشد

  :طور شاهد آورده است اشعار ذيل را به
  خواند قرآن امام در آن لحظ مي

  
  در سوي بام كه مسلم درآمد ز

  الموت خواند قةئآيه ذاهمان   
  

  چو بشيند مسلم سراسيمه ماند
   فال بد يافتهبلي نفس خود  

  
  اش تافته با صفاي آن سينه

   … … … … …… …  
  

… … … … … … …  
  امام آنگهش گفت اي ابن عم  

  
  چرا ز حيله و عذر كشتي دژم

  مگر قصد تو رفتن راه نيست  
  

  ١روم خود به خود پاي كوتاه نيست
دهد و  ورزد و دامن صبر را از دست نمي تناع ميشاعر از جزع و فزع نمودن ام

  :نمايد صراحتاً چنين تلقين مي
  امام جهان صبر فرمود كار

  
  كه جز صبر چيزي نيايد به كار

  مصيبت بود آنكه اندر جهان  
  

  به ماتم شود نوحه گر از زبان
  گريبان درد، جامه پاره كند  

  
  خراشيد رخ آشكارا كند

  خدا و پيغمبر در اين منع كرد  
  

  ٢د صبر بهتر در اندوه و دردبو
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كند،  آيد كه شاعر در غم حسين ادعاي ماتم محض نمي اما از مطالعة مثنوي برمي
كند كه  طور صريح بيان مي چنانچه تحت يك عنواِن مستقل نظريات و آراي خود را به

سلسلة غم بر آل و اوالد  شاعر از يك جانب به. آن جانب اشاره كرده شده است قبالً به
جانب ديگر در  نمايد و به اجر و ثواب متمركز مي كردن را به  گريه و زاري)ع(ليع

  :نمايد داري ربط و ضبط روا داشتن و پيمانة صبر را لبريز نكردن چنين تلقين مي ماتم
  كن كده صابري پيشه به ماتم

  
  كن يگانگان ساتر انديشهز ب

  مبادا حريفان شماتت كنند  
  

  مذلت نمايند و غصّه زنند
  مصيبت همان شد كه آشفتگي  

  
  زنان را نباشد آشفتگي

  دهد مزد بر صابران خدا مي  
  

  ١پروران كه صبر است فرمان دين
. شكل مثنوي در سلك شعر كشيد شده است ، به»رضانامه«قبالً تذكر داديم كه 

شاعر كه اين كارنامة شعري خود را به نامة دلنواز تشبيه كرده است، مشتمل ده هزار 
نقش و نگار  را هزار بار به» رضانامه« شاعر اعتقاد دارد كه او ،بحر تقارب شعر است به

كردن اين نامة دلنواز خون جگر خورده است و اين مثنوي مانند نو  ساخته و در منظوم
قول شاعر فكر رنگين فردوسي را هم فريب داده اما  عروس زيب و زينت يافته و به

حقير و ادني » شاهنامة فردوسي«پيش  به» مهرضانا«باوجود اين شاعر معترف است كه 
  :است

  شد اين نامه مانندة نو عروس
  

  فريبندة فكر فردوس طوس
  به خدمت گري چاكرش ساختم  

  
  ٢اش ساختم كنيزانه پيرايه

. را پيش نظر خود داشته است» شاهنامه«آيد كه شاعر  برمي» رضانامه«از مطالعة 
 »مهاشاهن« بلكه از بعضي از واژه و تركيبهاي كاربرده تنها اسلوب فردوسي را به شاعر نه
  :كرده است و اشعار ذيل بر اين مدعا گواه است استفاده
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  بر اين مختصر ختم شد و السالم  چو طغراي اين نامه گشته تمام
عالوه بر اين شاعر مضامين بعضي از اشعار سعدي، حافظ شيرازي و غني كشميري 

  :گويد ي كشميري ميغن. كاربرده است هبنيز غيره را  و
  كم دهد رنگ ار كسي بندد حناي بسته را  در مكرر بستن مضمون رنگين لطف نيست

شاعر ملّا محمد اشرف مضمون اين شعر غني را در قالب اشعار ذيل چنين آورده 
  :است

  عزيزي ديگر پيش از اين كالم
  

  نظم سخن ساخته انتظام به
  سخن گفته ناگفته بهتر بود  

  
  فهم زين هر دو بهتر بود سخن

  حنايي كه بر دست بندد كسي  
  

  نماند دگر بار دلكش بسي
  فته سِر سفتن نشايد دگرد  

  
  ١سخن گفته ناگفتن نيايد دگر

شاعر در اتباع فردوسي نامهاي پهلوانان، بهادران، آالت ساز و آواز و سامان حرب 
المي را هم درج كرده است، باوجودي كه نامهاي پهلوانان اس» رضانامه«و ضرب را در 

ها، تراكيب، استعارات و تشبيهات عادي استفاده  شاعر معموالً از آن واژه. آورده است
آميزي  ها و تراكيب را انصراف نموده است كه رنگ كرده، اما در بعضي جاها آنچنان واژه

  .زبان كشميري دارد
عهد عروج يك سبك نوين، يعني سبك هندي در » رضانامه«زمانة تصنيف مثنوي 
آزمايي  شعراي آن عهد بيشتر در اين سبك جديد طبع. باشد تاريخ ادبيات فارسي مي

تراوش » رضانامه«. اند نچيده حتّي بعضي شعراي كشمير هم از اين دامن در. كردند
شاعر در مثنوي از خيالبافي، . دهد كه شاعر معموالً سبك متقدين را اختياركرده است مي

زبان صاف و شسته و روان . ت پهلوتهي كرده استپيچيدگي و تشبيهات و استعارا
رسد  نظر مي به. كاربرده است و از الفاظ و تراكيب غيرمانوس عموماً اجتناب ورزيده به

                                                
  ).نسخة خطّي (رضانامه -1



١٤٩

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

يك غيرفارسي زبان عنوان  كه ذخيرة الفاظ فارسي پيش شاعر محدود بوده است اما به
  .زبان فارسي دست قدرت داشت به

خوريم و جا  االمثال هم برمي ت روزمره و ضربمحاورا به» رضانامه«در مثنوي 
شاعر از يك جانب الفاظ و تراكيب . شويم تكرار مصرعها دچار مي بهجا  به

هاي زشت و  جانب ديگر براي اظهار خشونت و نفرين واژه ورزد و به آهنگ مي خوش
ضوع خواهد مو هر جا كه شاعر مي. كند غيره را استعمال مي  زاغ و بوم و: مثالً،قبيح

طلبد و در آن مواقع  نويي را بياورد، آنجا برعكس از روايت ساقي و بلبل استمداد مي
از آيات » رضانامه«شاعر در . گيرد هاي شاعر اوج احساسات و جذبات دروني و انگيزه

اشعار . جا استفاده كرده است هاي عربي و تراكيب ديگر جا به قرآني و احاديث و واژه
  : قرآن فهمي شاعر داللت داردداني و ذيل بر عربي

  ز صد مادر افزون بود مهر تو
  اذا زلزلت االرض زلزالها
  در اخرت االرض اثقالها
  چو بولهب بادات تبت يداك

  زدم چنگ در ذيل التقنطو
  همي خواند و تند ترمالها
  همي زداي غم اوحي لها
  چرا اين چنين خيره گشتي مغاك

عنوان طريدي براي رجزخواني   ن بهيك طرز نوي» رضانامه«شاعر در مثنوي 
 و اين طريدها را .و مراثي كه در فرم قصيده و غزل است، اختراع كرده است

اي را در اولين بيان شهادت  كند و اين چنين نمونه نگاري بيان مي ضمن واقعه  در
طور مرثيه در فرم غزل بيان گرديده است   توان يافت كه به  مي)ع(مسلم بن عقيل

توان گفت، چنانچه در اين مرثيه معرفي امام  ه را حسب حال ميو اين مرثي
طور مشروح   رساني كوفيان و شاميان به  ، حال و احوال شاعر، ايذا)ع(حسين

  :مندرج است
  
  



١٥٠  

  

  

  صبا بگذري گر به جانان ما
  

  بكُن عرض حال پريشان ما
  حسين علي نورچشم نبي  

  
  غُنچه باغ دلستان ما

  بگويي كه ابن عمت كشته شد  
  

  ١فا گشته قربان مابه تيغ ج
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جامو ( بل، سرينگر نسخة خطّي، كتابخانة بخش فارسي دانشگاه كشمير، حضرت .٦

  ).و كشمير
نسخة خطّي، كتابخانة بخش مخطوطات، آكادمي فني، ثقافتي و لساني دولت جامو  .٧

  .و كشمير، سرينگر
بخش مخطوطات عربي و (نسخة خطّي، كتابخانة محكمة تحقيق و اشاعت  .٨

  .، دولت جامو و كشمير، سرينگر)فارسي

* * *  
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