جلوههاي ارادت به امام رضـا(ع) در اشعار موالنا خالد نقشبندي

چكيده
از ديرباز شاعران و نويسندگان ،طليع? نوشتههاي خود را به زيور تحميديههاي زيبا و نعت و ستايش پيامبر بزرگوار
اسالم(ص) ميآراستند و از منقبت و ستايش ائم? اطهار(ع) غافل نبودند؛ چرا كه آياتي در شأن و عظمت آنان نازل شده و هچنين
در احاديث نبوي ،پيامبر(ص) دوستي و اطاعت از ائم? اطهار(ع) را سفارش كرده است .ابراز مودت به خاندان رسالت ماي?
تكامل دوستداران آنها ميگردد .تنها شاعران علوي و شيعي مذهب به مدح و ستايش آن بزرگواران نپرداختهاند بلكه سرودههاي
برخي شاعران اهل تسنن همچون امام شافعي پيشواي مذهب شافعي ،شيخ احمد جام ،خاقاني ،عبدالرحمان جامي ،و غيره نشان از
انصاف و عدم كتمان حقيقت و اعتقاد ايشان به توصيههاي پيامبر(ص) در حق اهل بيت است .موالنا خالد نقشبندي ( 9911ـ
9121ه .ق) از صوفيان شافعي مذهب است كه در مدح و منقبت امام رضا(ع) شعر سروده و احساسات قلبي خود را بيان كرده
است .اين مقاله به بررسي انديشههاي اين شاعر و نيز شرح قصيد? او در مورد امام رضا(ع) پرداخته است.
واژگان كليدي :امام رضا(ع) ،اهل بيت(ع) ،شاعران اهل س ّنت ،مدح و منقبت ،موالنا خالدنقشبندي.
زندگي و زمانه
موالنا خالد نقشبندي از عرفاي نقشبنديه 9است در  9911سال ه .ق .در قصبه «قره داغ» عراق ،چشم به جهان گشود .او براي
ادام? تحصيل به سليمانيه رفت .در سال 9111ه .ق .به شوق زيارت خان? خدا و مدينه منوره عازم سفر حج شد .در راه ،به
پيروي از جامي تركيببندي را در هفتبند در وصف پيامبر بزرگ اسالم به مطلع زير سرود:
وعده شد نزديكَ ،ن َبود بعد از اين جاي قرار

ساربانا رحم كن برآرزومندان زار
(معتمدي)112 :9131 ،

و با نزديك شدن به مدينه و ديدن كوههاي اطراف شهر ،قصيدهاي در وصف آن حضرت انشاد ميكند كه مطلع آن چنين است:
عجايب نشئهاي زين دامن كهسار ميآيد
تو گويـي با نسيـم صبح ،بوي يار ميآيد
(همان)119 :
وي در مدينه منوره ،مرقد مطهر پيامبر(ص) را زيارت ميكند و سپس به مكه ميرود .پس از زيارت خان? خدا و اعمال حج،
به مدينه باز ميگردد و از راه شام به عراق و وطن خود سليمانيه مراجعت ميكند.
بعدها در اين سفر ،از راه موصل و ديار بكر و حلب به دمشق رفت و در آن شهر به محضر دو تن از بزرگان علم حديث :يكي
شيخ محمد كزبري و ديگري شيخ مصطفي كردي راه يافت و پس از چندي ،اجازه نام? تعليم احاديث شريف و ارشاد در طريقت
را دريافت كرد .در سال 9111ه .ق9111/م ،.رهسپار ايران شد و بعد از عبور از شهر مهاباد به تهران رسيد و از آنجا راهي
بسطام ،خرقان (قلعه نو) ،سمنان ،نيشابور و مشهد شد و سپس ،به افغانستان و هندوستان رفت (همان 19 :ـ  .)63در بسطام پس
از زيارت آرامگاه بايزيد بسطامي عارف مشهور قرن سوم ،منظومهاي به مطلع زير سرود:
يا رب به حق تربت رخشان بايزيد

يارب به قاطعيت برهان بايزيد

(همان)61 :
ارادت شاعر به پيامبر عظيمالشأن اسالم(ص)
موالنا خالد نقشبندي ،اشعار متعددي در مدح و ستايش پيامبر اكرم(ص) سروده كه سرشار از ارادات خالصان? وي به آن
بزرگوار است .او در مثنوي زيبايي كه در ستايش سرور كائنات(ص) سروده ،اين چنين به مدح آن بزرگوار پرداخته است:
از پس حمد ملك ذوالجالل
به كه به اوصاف شه دادگر
آن شـه دريـا دل واالتبـار
(همان)111 :

بعد درود مـه بـرج كمـال
خامه كنم رشك ده نيشكر
داور دارا سيـر جـم وقـار...

در جايي ديگر ،اين چنين به مدح پيامبر(ص) پرداخته:
درودي كـز نسيمش مشك تاتـار

خورد خون همچــو دل از طـر? يـار
شود سرگشته چون جان بهر جانان...

سالمي كز شميمش بوي رضوان
(همان)111 :

در تركيب بند زيبايي كه به اقتباس از هفتبند مشهور عبدالرحمن جامي ،در راه مدينه به شوق زيارت روض? پاك رسول
اكرم(ص) سروده ،عشق و عالق? وي به پيامبر(ص) بخوبي ،مشهود است:
بي خبر زآب و علف ،كارآزماي راهوار...

كن حُدا نعماني گردون فـراز برق سيـر
(همان)113 :

با دقت در سرودههاي وي ،ميتوان به اين نكته مهم پي برد كه وي در اشعار خود فقط به بيان احساسات صرف خويش تكيه
نداشته بلكه انديشه و عقيده خود را نيز در البالي ظرافتهاي شعر بيان كرده است.
ابراز عالقه و دوستي به اهل بيت پيامبر(ع)
شاعر در سرودهاي عالوه بر مدح پيامبر به ستايش و منقبت امامان معصوم(ع) نيز پرداخته و آنان را زينت دين ميداند و
ارادتمندانه ،يكايك امامان معصوم را بر ميشمارد:
اماماني كز ايشان زيب دين است
علـي ،سبطين و جعفـر با محمـد

به ترتيب ،اسمشان ،ميدان چنين است
دو موسـي بـــاز ،زيـن العـابديـن است

پس از باقر ،علـي و عسكري دان

محمــد مهديـم زان پس يقيـــن است

(همان)111 :
در مشهد مقدس ،پس از زيارت مرقد م ّنور امام رضا (ع) قصيده معروف خويش را بدين مطلع در وصف آن حضرت به نظم
ميكشد:
اين بارگاه كيست كه ازعرش برتر است

وز نـورگنبـدش همـه عالـم م ّنور است

او پس از چندي توقف در مشهد ،هنگامي كه عازم تربت جام بود ،در قطعهاي به مطلع:
«خالـد» بيا و عزم سفر زين مقـام كن

بر روض? رضا (ع) ز دل وجان سالم كن

موالنا خالد نقشبندي در طول زندگي ،مسافرتهاي گوناگوني كرد و سرانجام در شب جمعه سيزدهم ذي القعده 9121ه .ق .چشم
از جهان فرو بست .پيكرش را در «تل نور» جبل قاسيون به خاك سپردند .عبدالمجيدخان در سال 9161قمري ،آرامگاهي براي
او بنا كرد و تكيهاي هم در كنار آن ساختند كه بعدها نجيب پاشا ،والي شام ،آن را تعمير و گنبد باالي آرامگاه را مرمت و
نوسازي كرد.
برخي از تاليفات وي عباتند از9 :ـ تعليقاتي مدون برحاشيه «خيالي» درشرح عقايد نسفي؛ 1ـ العقد الجوهري في الفرق بين
كسبي الماتريدي واالشعري ،در علم كالم؛ 1ـ شرحي بر «اطباق الذهب زمخشري» و چند اثر ديگر (همان.)193 :
تاريخ چاپ قصيده
تا آنجا كه نگارنده جستجو كرده ،از قديميترين مطبوعات كشور كه اين شعر را چاپ كرده مجل? «اخگر» (شمار? 21 ،بهمن
9111ش) است .دكتر مهيندخت معتمدي كه شرح حال جامعي از زندگي موالنا خالد نوشته و ديوان اشعار او را تدوين و مرتب
كرده است؛ دربار? اين قصيده ،مطلبي نوشته است كه خواندني است:
«در ارديبهشت سال  9161كه براي تماشاي گلهاي محمدي و گالبگيري عازم قمصر كاشان شده بودم چند روزي هم در
كاشان توقف كرده ،توفيق زيارت مرقد حبيب بن موسي بن جعفر(ع) را نيز يافتم .منظومهاي در وصف اين امامزاده بر ستون
پيرامون ضريح ،نظرم را جلب كرد با اين مطلع:
اين بارگاه كيست كه از عرش برتر است
دربيت ديگري آمده بود:

آفـاق از شميـم هوايش معطـر است

گفتا حريم زاد? موسي بن جعفر است

كـردم سـوال پيـر خـرد را از اين مكان

اين شعر داراي چهارده بيت است و تاريخ نگارش آن ،رمضان سال 9111قمري بود .گويا شهرت قصيد? موالنا خالد در ذهن
سراينده قصيده كه به استقبال آن است اثرگذاشته و سبب توارد شده است( .معتمدي)133 :9131 ،
قصيده شاعر در منقبت امام رضا(ع)
وز نور گنبـدش همـه عالم منور است

اين بارگاه كيست كز عرش برتر است

شاعر در توصيف گنبد و بارگاه حضرت(ع) تلميحا ،به سخن حضرت علي بن موسي الرضا(ع) اشاره دارد كه فرمودند «اِن
بِ ُخراسانَ لِبُقعه ياتي َعلَيه َ
ينز ُل ِم َِن السما ِء و فُو ُج يصعَد الي اَن ين َف َخ في الصور ...هِي
َازمانُ ََ َتصِ ي ُرمُخ َتلَف المَالئِك ِه َفاليزا ُل َفو ُج ِ
رض ُ
طوس وهي و هللا رَ وضَه مِن رياض الجَ نه( »...صدوق.)991 :9291 ،
با َ ِ
سنايي عارف قرن ششم ،اولين شاعري است كه قصيدهاي در مدح و منقبت حضرت رضا(ع) سروده است ـ يا اولين قصيده در
مدح حضرت رضا(ع) كه به دست ما رسيده است ـ در توصيف بارگاه ملكوتي حضرت ،چنين سروده است:
آن بقعه شـده به پيش فـردوس

آن تربه به روضه كرده رضوان

(سنايي)261 :9111 ،
شاعران ديگر نيز در قصايد و سرودههاي مدحي خويش دربار? امام رضا(ع) به گونههاي مختلف به توصيف گنبد و بارگاه
پرداختهاند .براي نمونه چند بيت در زير ميآيد:
گوهـر افشـان كـن ز جـان اي دل كه مـيداني چـه جـاست
مهبط نور الهي ،روضه پاك رضاست (باستاني راد) 111 :9131 ،
***
شاعر براي تاكيد و هوشياري مخاطب شعر خويش ،بيت اول را با استفهام بالغي (در معني تعظيم و تعجب) شروع كرده است.
از خود يا مخاطب شعرش ميپرسد« :اين بارگاه كيست كه از عرش برتراست؟» و سپس در ادام? سروده خويش ،شاعرانه ،تا
پنج بيت ،ويژگيهاي خارقالعاده و برتر گنبد را كه در همان فضاي استفهام در هم تنيده و وابسته است ،برميشمرد.
اي روضهاي كه دهر ز بويت معطر است
در طينت تـو چشمه خورشيد مضمرست

آبـت زكوثـر و گِلت از مشك عنبر است
بوي تو چون نسيم جنان روح پرور است

(احمدي بيرجندي)11 :9111 ،
وز شرم شمسههاي زرش كعبتين شمس

در تختهنرد چرخ چهارم به شش در است

هر انسان منصفي كه آشنايي به ظرافتهاي ادبيات فارسي داشته باشد با خواندن اين قصيده ،براحتي پي ميبرد كه شاعر ،انساني
اديب و آشنا به سنتهاي ادبي شعر فارسي بوده است ،بيت دوم ،متضمن چند آرايه است .ضمن استفادهاي بسيار زيبا از دو آرايه
ادبي9 :ـ جناس زايد بين دو كلمهي «شمس» به معناي خورشيد و «شمسه» اصطالح معماري (ترنجي كه به صورت خورشيد و
اشعهي آن است) (كياني )191 :9112 ،و اشاره به «شرم شمس» در بيت ،داراي آرايهي «تشخيص» است.
شمسه در هنر اسالمي
در هنر اسالمي نقش شمسه (خورشيد) در اكثر هنرهاي تزييني چه در آثار مذهبي ،مثل تذهيب صفح? آغازين قرآن ،تزئين داخل
و بيرون گنبدها ،مساجد و غيره ،يا در ديگر هنرها :مثل كتابآرايي و غيره به وفور ،مورد استفاده قرار گرفته است( .خزايي،
 .)61 :9111نقش شمسه با توجه به معناي سوره نور ،آي?  16قرآن كريمّ « :
هللا نور السماوات و االرض» به عنوان نماد
الوهيت و نور وحدانيت ،اشاره دارد .عالوه بر اين ،در بسياري از منابع مذهبي و ادبي ،خورشيد (آفتاب) را نماد پيامبر اسالم،
حضرت محمد(ص) ذكر كردهاند .اين ايده ممكن است از مفهوم آيه  912سوره نسا اخذ شده باشد« :يا ايها الناس قد جائكم برهان
من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا»
شيخ محمود شبستري نيز از پيامبر به عنوان خورشيد اعظم ياد ميكند:
بـود نـور نبــي خورشيـد اعظـم

گـه از موسـي پديـد و گه ز آدم

عطار در مصيبت نامه ،شمس را به آفتاب روي حضرت محمد(ص) تشبيه ميكند:

چيست والليـل؟ آيت گيسوي او

چيست والشمس؟ آفتاب روي او

به تعبير سنايي «محمد(ص)» نام آن كسي است كه او «آفتاب ك ّل مخلوقات» است:
آفتـاب كـ ّل مخلوقـات آن كـز بهر جاه
ياد كرد ايزد به جان او به قرآن در قسم
(خزايي)61 :9111 ،
منظور شاعر ،آن است كه آن قدر شمسههاي گنبد امام رضا(ع) زيباست كه خورشيد ـ كه مقرش درآسمان چهارم است ـ از
زيبايي آنها خجالت ميكشد كه زيبايي خود را اظهار كند و «ششدر بودن» كنايه از اين است كه خورشيد در جايي قرار گرفته
است كه رهايي از آن دشوار است .عالوه برآن شاعر در مصراع دوم همين بيت ،ماهرانه ،از اصطالحات بازي نرد استفاده
كرده است .در فرهنگ ناظم االطبا درباره كعب و بازي نرد آمده است «كعبتين [ .ك َ ب َ ت َ (ع اِ) دو طاس بازي نرد يعني
دو مهره كوچك شش پهلوي از استخوان و بر هر ضلعي از اضالع ششگانه آن دو ،بترتيب ،از عدد يك تا شش ،نقش كنند ،يعني
هر پهلو و جانبي داراي يكي از اين شش عدد است و آن را «هوسين» نيز گويند( .ناظم االطباء ،بي تا ،ذيل واژه) .و ترتيب
نقشها چنين است كه جمع اعداد هر طرف با طرف مقابل آن بايد هفت شود.
نظامي عروضي در مقاله دوم ،در سبب سرودن اين رباعي از (امير طغانشاه بن الب ارسالن ،آورده است كه« :مگر روزي
امير با احمد بديهي نرد ميباخت و نرد ده هزاري[=يكي از هفت بازي نرد به پايين [=پايان و انجام كشيده بود و امير سه مهره
در شش گاه داشت و احمد بديهي سه مهره در يك گاه و ضرب امير را بود .احتياطها كرد و بينداخت تا سه شش زند سه يك
برآمد .عظيم طيره شد و از طبع برفت ...ابوبكر ازرقي برخاست و به نزديك مطربان شد و اين دو بيتي باز خواند:
گر شاه سه شش خواست سه يك زخم افتاد
آن زخــم كـه كـرد راي شاهنشـه يــاد

تــا ظـن نبـــري كـه كعبتيـن داد نـداد

در خـدمت شــاه روي بـر خــاك نهــاد

(عروضي سمرقندي)19 :9133،
توضيح ديگر اينكه گذشتگان معتقد بودند مقر خورشيد ،آسمان چهارم است (شميسا )11 :9131 ،و شاعر با اطالع از اين
عقيده ،مطلب خود را بيان كرده است.
بر سنگ ،جاي لغزش پاي سمندر 1است

وز انعكـاس صورت گـل آتشيـن او

عالوه بر اين كه شاعر در اين بيت ،بين سمندر و آتش مراعات نظير ايجاد كرده است تلميحي به فرهنگ و انديشههاي پيشينيان
دارد كه معتقد بودند غذا و قوت روزانهي سمندر ،آتش است:
سمندرنه اي ،گِر ِد آتش مَگرد

كه فرزانگـي بايد ،آن گه نبرد

(سعدي)11 :9131 ،
نيست ممكن قُرب آتش بال و پرسوزد مرا

چـون سمنـدر ،دوري آتش مگر سوزد مرا

(صائب)31 :9111 ،
عشق را داراالماني نيست جز آغوش حُسن

آشيــان خـود سمنـدر ،بر سر آتش نهــاد

(همان)11 :
نعمـان خجـل ز طـرح اسـاس خور نقش
كسري شكسته دل ،پي طاق مكسر است
شاعر در بيت فوق تلميحي به دو كاخ و قصر پادشاهان قديم ايران دارد:
9ـ قصر «خورنق»1يزدگرد ساساني به نعمان ،پادشاه حيره دستور داد براي پسرش بهرام گور (211ـ211م) قصري مجلل
بسازد و او در جستجوي معمار هنرمندي برآمد كه از پس ِ كار برآيد كه «سنمار» نامي را به او معرفي كردند و اين سنمار كه
از پدر ،ايراني و از مادر رومي بود ،نه تنها معماري بسيار زبردست بود ،بلكه ارتفاع شناس و منجّم هم بود و كيهان شناسي
ميدانست و حاالت ستارگان و مهر و ماه را ميشناخت .سنمار تمامي توانايي و هنر و ذوق خويش را به وديعه گذاشت و به
شايستهترين و زيباترين صورت ممكن قصر خورنق را ساخت و در طول روز به رنگهاي گوناگون در ميآمد ،چنانكه

صبحگاهان ،كبود و نيم روزان ،طاليي و شامگاهان ،سفيد ميشد .شاعر عظمت بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) را برتر و با
شكوهتر از قصرخورنق ميداند (عطارزاده.)92 :9116 ،
طاق كسري بقاياي تاالر بزرگ عهد ساساني در محل تيسفون ،عراق كنوني ،كه جزو كاخ سلطنتي بزرگ معروف به «ايوان
كسري» بوده است ،طول و عرضش به ترتيب حدودا  136و  116متر تخمين زدهاند .اين ايوان در محلهي جنوبي تيسفون
موسوم به «اسفانبر» يا «اسانبر» واقع بوده و باني آن را شاپور اول ساساني شمردهاند .پس از وي ،ظاهرا خسرو انوشروان به
ترميم و تجديد بناي آن اقدام كرد (مصاحب.)9391/1 :9111 ،
بر درگهش هزار چو خاقان و قيصر است

بهــر نگهبــاني كـفش مسافــران

سخن پيامبر درباره آرامگاه امام رضا(ع)
بعد از اين ابيات خود شاعر ،صاحب اين آرامگاه را معرفي ميكند:
اين خوابگاه نور دو چشـم پيمبر است

ايـن بارگـاه قافلـه سـاالر اوليـاست

كه شاعرتلميح دارد به حديثي از پيامبركه فرمودند:
«ستدفن بضعه مني بخراسان مازارها مكروب اال نفس هللا كربته و ال مذنب اال غفرهللا ذنوبه» (مجلسي)12/911 :9111 ،
برخي از شاعران به گونهاي ديگر به اين حديث اشاره كردهاند و امام(ع) را «قر?ة العين» پيغمبر ميدانند:
قــرة العين نبـي فرزنـد دلبنـد وصـي

مظهرالطاف ايزد ،فخر اصحاب عباست

(ابن يمين)911 :9112 ،
قــرة عيـن بتـول ،مفخــر آل رســول

سروقدي زان رياض ،سرخ گلي زان چمن

(ناصربخاري)23 :9111 ،
فروغ جان رسول و چراغ چشم بتول

بهــار عترت و نوبـاوه دل اصحـاب

(خواجوي كرماني)393 :9111 ،
اين بارگاه اوست كه از شـرق تـا به غرب
وز قاف تا به قاف جهان سايه گستر است
فضايل امامان شيعه
همان گونه كه ميدانيم يكي از فضايل اين امامان ،نسبت ائمه با يكديگر و نسبت همگي با پيامبر(ص) نشان دهندهي جايگاه رفيع
آنان ميباشد و هميشه ،براي شاعران ،رهنمون خوبي جهت مضمون سازي بوده است (مالمير .)992 :9111،سنايي در قصيده
خويش ،اين گونه به نسب امام رضا(ع) اشاره كرده است:
از خاتــم انبيــا در او تــن
در عهـد? موسـي ،آلجعفـر

از سيـد اوصيـا در او جــان
با عصمت موسي ،آلعمران

(احمدي بيرجندي)11 :9111 ،
اين روضه رضا(ع)ست كه فرزند كاظم(ع) است
سـرو سهـي ز گلشـن سلطان انبيـاست
مـرغ خـرد به كــاخ كمالـش نميپـرد

سيـراب نو گلي ز گلستـان جعفر(ع) است

نو باو? حديقـ? زهــرا و حيدر است
بر كعبه كي مجال عبور كبوتر است

مرغ خرد» احدي نميتواند بر «كاخ
شاعر در بيت باال حرم ملكوتي امام(ع) را مانند كعبه با ارزش ميداند و اعتراف ميكند « ِ
كمال» حضرت امام رضا(ع) جوالن دهد و اذعان دارد كه در درك و توصيف شخصيت ملكوتي و بارگاهش ناتوان است.
تا همچو جان زمين تن پاكش به بر گرفت
او را هـزار فخـر بر اين چـرخ اخضر است

بـر اهـل ظاهـر آنچـه ز اسرار باطن است
از گوشـ? ضميـر مصفـاش مضمــر است
خورشيــد كسب نــور كنـد از جمــال او
آري جـزا موافـق احســان مقـــرر است
آن كس بـه بندگيش شـد آزاد از دو كون
ننگش ز تـاج سلطنت هفـت كشـور است
اهميت زيارت امام رضا(ع)
كايـن جا توقفي نه چو صد حج اكبر است

برگرد حاجيا ،به سوي مشهدش روان

شاعر در اين بيت ،تلميح واشارهاي به حديث زير دارد:
سليمان بن حمص گفت از موسى بن جعفر(ع) شنيدم كه مىفرمود :هر كس قبر فرزندم على را زيارت كند ،خداوند ثوابى معادل
هفتاد حج مبرور به او عطا مىفرمايد (شيخ صدوق.)1/131 :9111 ،
شاعران ديگر نيز در سرودههاي خويش به اهميت و ثواب زيارت حضرت علي بن موسي الرضا(ع) اشاره دارند:
يك طواف درش از قول رسول قرشي

بـه هفتـاد حـج و نافلـه يكسـان دارد

(حسن كاشي)11 :9111 ،
به هفت ح ّج و به هفتاد حج برابر كرد

زيـارت تـو رسـول از كرامت ذوالمن

(ابن حسام خوسف ،همان)21 :
بي طـي ظلمت ،آب خضـر نوش بر درش
كاين دولتي است رشك روان سكندر است
بيت فوق عالوه بر مراعات نظير بين خضر و اسكندر ،اشاره به داستان حضرت خضر(ع) و اسكندر نيز دارد كه حضرت
خضر به آب حيات راه يافت ولي اسكندر از آن محروم ماند.
شاعران ديگري نيز به اين داستان اشاره كردهاند:
بي خضر مرو تو در خرابات

هــر چنـد سكنـدر زماني

***
دوش در بستان سراي طبـع نظـم آراي من
خضر معني آب خورد از چشم? خضراي من
(ابن حسام خوسفي ،به نقل از شميسا)161 :9133 ،
چون سكندر ،من و تحويل به ُ
ت عراق
ظلُما ِ
كـه سـوي چشمـه¬ي حيوان شدنم نگذارند
(خاقاني)911 :9116 ،
بتوان شنيد بوي محمد(ص) ز تربتش

مشتق بلي دليل به معناي مصدر است

كه دوباره به حديث پيامبر «ستدفن بضعه منى بخراسان مازارها مكروب اال نفس هللا كربته و ال مذنب اال غفر هللا ذنوبه»اشاره
دارد.
از موج فتنه خرد شدي كشتي زمين

گـر نـه ورا ز سلسل? آل ،لنگر است

شاعر به حديث مشهور پيامبر اكرم(ص) اشاره كرده كه فرمودندَ « :م َث ُل اَه ُل بَيتي ك َم َث ِل سَفي َنه ُنوح مَن رَ كبَ فيها َنجي و مَن
َت َخلفَ عَنها َغرَ قَ » (قمي9/311 :9131 ،؛ ابن طاووس ،الطرائف)911 :9111 ،
زوار بــر حريـم وي آهستــه پـــا نهنــد
كز خيل قدسيان همه فرشش ز شهپر است
شاعر مانند بيت اول ،يك بار ديگر در دو بيت 91و  11به سخن حضرت علي بن موسي الرضا(ع) اشاره دارد؛ البته با
مضموني جديد با استفاده از حديث معتقد است در اين حريم و بارگاه فرشتگان رفت و آمد دارند و زائران حريمش بايد با احترام
به اين مكان پا گذارند.
غِلمان ُخلد كاكل خود دسته بستهاند

پيوسته كارشان همه جاروب اين در است

شاهـا ستايش تو به عقل و زبان من

كي ميتوان كه وصف تو از عقل برتر است؟

امام رضا (ع) سلطان خراسان
يكي از القابي كه مردم با توجه به واليتعهدي امام(ع) يا بدون توجه به امام رضا(ع) دادهاند لقب «سلطان خراسان» است .شاعر
در اين قصيده چند بار امام را به صورت «استعاره» ،شاه خطاب ميكند.
صيقـل زدن بـر آين? مهر انور است

اوصاف چون تو پادشهي از من گدا

بر تارك شهان اولوالعزم افسر است

جانا به شاه مسند لـوالك كز شرف

اين بيت نيز تلميح دارد به حديث قدسي كه خداوند دربار? پيامبر فرمود «لوالك لما خلقت االفالك» و عبدالرزاق اصفهاني نيز
در بند دوم تركيب بند مشهورش درباره معراج پيامبر ،سروده:
اي مسنـد تـو ،وراي افــالك

صدر تو و خاك توده ،حاشـاك

در راه تـو زخم ،محض مـرهم
طغـراي جـالل تــو لعمـرك

بـر يـاد تـو ،زهـر عين ترياك
منشـور واليـت تـو لــوالك

(دامادي)61 :9131 ،
ديگر به حق آن كه بر اوراق روزگار

بابي ز دفتـر هنرش باب خيبر است

شفاعت خواهي شاعر از امام رضا(ع)
شاعر در ابيات  11تا  12به مسألهي شفاعت امام رضا(ع) اشاره ميكند و خالصانه امام رضا(ع) را به پيامبر(ص) و حضرت
فاطمه(ع) و يازده امام ديگر قسم ميدهد كه در روز قيامت شفيع او شود .نكت? ظريفي در اين ابيات است و آن اين است كه
شاعر ،فقط به نام امامان اشاره نميكند بلكه هر كدام از آنها را با فضيلتي از فضايل آنان يا يك حادثهي تاريخي وصف ميكند.
ديگر به نور عصمت آن كس كه نام او
قفل زبـان و حيـرت مـرد هنرور است
كه منظورش حضرت فاطم? زهرا(س) دختر گرامي پيامبر است.
آنگـه به سـوز سين? آن زهـر خـوردهاي
كز ماتمش هنوز دو چشم جهانتر است
ديگـر به خـون ناحـق سلطان كربــال
كز وي كنار چرخ به خونـابه احمر است
وآنگـه به حق آن كـه ز بحـر مناقبش
انشاي بو فراس زيك قطره كمتر است
اشاره شاعر به قصيده فرزدق

نام وي «همام» يا «هميم» و كنيهاش «ابوفراس» بود .در ميان مردم به فرزدق شهرت داشت .پدرش غالب بن صعصعه و
مادرش ليلي دختر حابس بود .مورخين سال وفات فرزدق را  991ه .ق .و برخي ديگر  992ثبت كردهاند .رجالشناس معروف،
مرحوم «محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي» (م قرن چهارم) در كتاب رجالش ،سروده فرزدق در مدح امام سجاد (ع) را تا
بيست و نه بيت ضبط كرده و تفصيل داستان را اين چنين روايت ميكند:
«هشام پسر عبدالملك در روزگار خالفت و حكومت پدرش عبدالملك و يا برادرش وليد به حج رفت ،كعبه را طواف كرد،
خواست حجر االسود را استالم كند ،ولي بر اثر ازدحام جمعيت نتوانست .شاميان همراه او ،منبري براي او نهادند و هشام را در
حالي كه بر آن نشسته بود طواف دادند .در اين هنگام ،حضرت علي بن الحسين (ع)در حالي كه ردايي بر تن داشت و از
زيباترين مردم و خوشبوترين آنها بود و بر پيشاني او اثر سجده ،چونان زانوي شتر بود ،وارد شد ،طواف نمود و به حجر االسود
كه نزديك شد مردم به منظور احترام و تعظيم به حضرتش (نه از روي ترس) ،راه را براي او باز كردند تا حجر االسود را
استالم فرمايد .اين امر موجب خشم هشام گرديد ،يكي از شاميان همراه او پرسيد :اين مرد كيست كه اين گونه مردم او را تعظيم
و راه را برايش باز كردند؟
هشام براي اينكه شاميان حاضر متوجه جايگاه بلند حضرت علي بن الحسين(ع) در نزد مردم نشوند و نسبت به او ارادتي نيابند،
در پاسخ گفت :نميدانم .فرزدق شاعر كه در آن جا حاضر بود فرياد برآورده گفت (لكني اعرفه) ولي من او را ميشناسم ،مرد
شامي از او پرسيد :من هذا يا ابا فراس؟ كيست اين مرداي ابا فراس؟ فرزدق در پاسخ او چنين سرود :هذا الذي تعرف
البطحاء »...مطلع قصيده بيت زيراست:
يا سائلي اين حل الجود و الكرم

عنـدي بيـان اذا طال به قدموا

(ظهيري)911 :9111 ،
وآنگه به روح اقدس باقر(ع) كه قلب او

ســر مخـزن جواهـر اسـرار را در است

وآنگه به نـور باطـن جعفر كه سينهاش

بحـر لبـالـب از در عرفـــان داور است

ديگر به حق موسي كاظم كه بعد از او

بــر زمـر? اعاظـم و اشراف سرور است

وآنگـه به قرص طلعت تو كز اشعهاش

شرمنده ماه چهارده و شمس خاور است

ديگـر بـه نيكـي تقـي و پاكـي نقـي
وآنگـه به عهد پادشاهي كز سياستش
بر خالد آر رحـم كه پيوسته همچو بيد
تـو پادشـاه دادگـري ايـن گـداي زار
از لطف چون تو شاه ،ستمديده بندهاي

آنگه به عسكري كه همه جسم ،جوهر است
بــا بـرّه شير شرزه بسي به ز مادر است
لـرزان ز بيـم زمزمـ? روز محشـر است
مغلوب ديـو سركش و نفس ستمگر است
از جور اگر خالص شود وه ،چه درخور است

نـا اهلـم و سـزاي نوازش نيـم ،ولـي

نـا اهل و اهل ،پيش كريمان برابر است

پيكـي فرست بهر من بينـوا بـه هنـد

سوي كسي كه خاك درش مشك اذفراست

ســاالر كـاروان طـريق هدايت است

آگـاه ســر? بنـدگـــي حـي اكبـر است

آسوده رهـروي است به سر منزل بقا

پنهـان به مكمن حرم قدس رهبر است

دارم ز چشـم پر فـن او چشم رحمتي

مـا مفلسيـم و ديـد? او كيمياگــر است

نه نه كه من شكستـهام و دارم اين اميـد

زر سازدم كه با نگهش مس همه زر است

(معتمدي)119 :9131 ،
چنانكه قبال اشاره شد ،خالد عالوه برقصيدهي فوق ،قصيده ديگري را نيز هنگام ترك مشهد به عنوان وداع با حضرت رضا (ع)
سروده است:
خالـد بيـا و عـزم سفـر زين مقام كن
(همان)111 :

بر روض? رضا به دل و جان سالم كن

نتيجهگيري
شاعران اعم از شيعه وسني به پيامبر(ص) و اهل بيت ارادت و عالقه دارند و اكثر آنها در سرودههاي خويش با احترام خاصي
به مدح و منقبت آنها پرداختهاند .نكت? مهمي كه قابل ذكر است در اين اشعار فقط به ابراز احساسات نپرداختهاند بلكه هر چه
شاعر از معلومات و دانشهاي زمان خود بهره داشته ،كوشش كرده است عنصر انديشه را به احساسات خود بيفزايد و ساختار
شعر را تقويت كند .مانند شاعري كه ما يكي از قصايد نغز او را تحليل و بررسي كرديم.
يادداشتها
 .9سلسله نقشبنديه كه به نام احياگر و يا به تعبيري مؤسس آن ،خواجه بهاءالدين نقشبند ،به اين نام معروف شده و به آن طريقه
«خواجگان» نيز ميگويند ،او به سال  191هجري در دهكدهاي در يك فرسخي بخارا به نام قريهي كوشك هندوان كه بعدا به نام
كوشك عارفان موسوم گرديد ،متولد شد .به سال  119در بخارا وفات يافت .يكي از پردامنهترين نهضتهاي صوفيانه است .اين
طريقه در ماوراءالنهر و بعدها در هند ،ايران ،تركيه ،قفقاز و برخي كشورهاي عربي گسترش يافت .اين طريقت ،معتدل و ميانه
رو بود كه دردوره تيموريان گسترش يافت .بزرگان طريقت نقشبنديه سخت پايبند و معتقد به سنت و شريعت بودند .آنان صوفياني
بودندكه با هرگونه تغيير و تفسيرجديد كه از دين و شريعت صورت ميگرفت به شدت مخالفت ميورزيدند (رك :مسعود جعفري،
نقشبنديه در روزگار ما ،نشردانش ،سال هفدهم ،تابستان  ،9111ش ،1ص11؛ جواد شكاري نيري ،كتاب ماه هنر ،خرداد و تير
 ،9116شماره  11و  ،12صص21ـ23؛ حامدالگار ،طريقت نقشبنديه ،داوود وفايي اطالعات حكمت و معرفت ،س9111ش11
 ،صص 36ـ)11
 .1سَمندر ،جانوري است ُخرد ،موش را ماند و چون هرسال بازگذارد و درآتش شود و از آن خوشي و ّلذت يابد و در آن همي
غلطد ،هم چنان كه ديگرجانوران بوي خوش و لطيف شنوند و چون از آتش بيرون آيد رنگش نيكوتر شود و آنچه از پوست اين
جانور بسازند ،سوخته نشود (نزهت نامه  )911/و گاهي آن را شبيه سوسمار و كلپاسه گفتهاند (عجايب المخلوقات  )16/و
بعضي آن راچون ققنوس ميدانند (آنندراج) رك :رضا اشرفزاده« ،طرح فرهنگ بازيافتههاي ادبي» ،فصلنامه تخصصي
ادبيات فارسي دانشگاه آزاداسالمي مشهد ،س ،9112ش  ،3ص.13
 1ـ در مورد معني واژ? خورنق نظرها متفاوت است بعضيها گفتهاند كه خورنق از كلم? فارسي «هو ـ ورنه = داراي بام» يا
«خورنه= جايگاه سور و مهماني (يا به طور كلي خوردن گاه /محل خوردن و نوشيدن) گرفته شده .و دستهاي ديگر بر اين
باورند كه خورنق اصال عربي و به معناي مزرعه است .اما مؤلف فرهنگ «آنندراج» نظري درستتر دارد و آن را به معناي
پيشگاه و ايوان و جاي تابش خور (= خورشيد) ميداند و ميگويد چون ايرانيان به خورشيد احترام ميگذاشتند ،از اين رو در
پيشگاه و ايوان و در برابر خورشيد ،نان و خورش ميخوردند و غذا خوردن در آفتاب را موجب پاكي و شرافت خوراك خود
ميدانستند( .رك :مسعود صفري ،حيره عامل انتقال فرهنگ ،مجله تاريخ اسالم ،تابستان  ،9111شماره ،91صص11ـ)11
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