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منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینی منشی بمرودى 
و نسخه هاي خطی آن

عبداهللا رادمرد1
 سید عباس محمدزاده2 
الیاس رستم پور3

درآمد
مقامات حســینی یکى از منظومه هاى حماســی در مورد عاشــورا در ادب فارسی است که مرحوم میرزا 
محمداکبر منشــی بمرودي قاینی دبیر دربار نادرشــاه افشار، آن را در ســال 1170هـ. ق سروده است. این 
منظومه حدود 4300 بیت دارد، بر وزن و قالب شــاهنامه فردوســی. امتیاز این منظومه نسبت به آثار مشابه 
خود در آن است که برخالف آنها، نوعى حماسه بوده و لحنی کامًال حماسی دارد که در هیچ جاي آن نشان 
از تأّسف، غم و اندوه نسبت به حادثه کربال و شهادت امام (ع) و یاران ایشان وجود ندارد. در صورتى که آثار 
منظوم و منثور درباره قیام عاشــورا عمومًا نوعی مرثیه درباره مظلومّیت و شــهادت امام حسین (ع) هستند. 
این منظومه حماسی، نسخ خّطی فراوانی دارد که در کتابخانه ها و موزه هاي مختلف نگه داري می شود. کتب 
تاریخ محلّی اغلب از روي هم به اختصار شاعر را معّرفی کرده و نامی از منظومه اش برده اند. نویسندگان این 
سطور، نسخه هاي این اثر را گردآوري و تصحیح کرده اند. این مقاله بر آن است که با استفاده از آثار محدود 

بیرونى و نشانه هاى درون متنى، شاعر، منظومه، نسخه  ها و ویژگى هاى آن را بررسى کند. 

1. دانشیار زبان و ادبیات فارسى دانشگاه فردوسی مشهد.
2. استادیار زبان و ادبیات فارسى دانشگاه فردوسى مشهد.  

       elyas.rostampoor@gmail.com                                         .3. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینى .../ عبداهللا رادمرد- سیدعباس محمدزاده- الیاس رستم پور

شاعران فارسی زبان از گذشته هاى دور به واقعه جانسوز کربال توّجه خاّصی داشته و مراثی بلند و کوتاهی 
درباره آن از خود به جاي گذاشــته اند. «تمامی تاریخ ادبیات نویسان نخستین مرثیه عاشورایی را به کسایی 

مروزي متولد341 هـ. ق نسبت داده اند.» (حجازى، 1386: 68)1  
غیر از کســایی، ســنایی غزنوي هم اشعارى در رثاى امام حسین (ع) سروده است.2 به جز این دو شاعر، 
افرادى چون قوامی رازي متوفاي561 ق، ابن یمین، ســلمان ســاوجی و دیگران نیز اشعاري در رثاي امام 
حســین (ع) ســروده اند. اما پیدایش و شروع حماسه هاي دینی مقارن اســت با قرن پنجم هجرى و ظهور 
شاعرى با تخلّص ربیع، صاحب منظومه حماسى على نامه ـ در وصف دالورى هاى امام على (ع) و نبردهاى 
ایشان با مخالفان دوران خالفت شــان منظومه حماسى على نامه قدیمى ترین حماسه دینى شیعى است که 
ربیع آن را با اســتادى خاص و به تقلید از وزن، قالب و زبان شاهنامه به نظم درآورده است(شفیعى کدکنى، 
1379: 428). شــاعر این منظومه عبدالملک بنان قمى، متخلّص به ربیع اســت که در هیچ کتاب و تذکره 
قدیمى نامى از او برده نشــده. او در ســال 420هـ. ق به دنیا آمده و على نامه را در 482 هـ. ق، یعنى در 62 

سالگى سروده است. (همان: 429)
به وقتى که در شصت و دو سال من
دل مـن در این قّصه همى رنج برد

مـن فـال  بـد  سـعد  و  بـد  رسـیده 
گهرهـاى حکمـت سـوى گنـج برد
                    (ربیع،1390 :170)

این منظومه چند دهه پیش شناســایى و اخیراً به صورت نســخه برگردان و حروفى چاپ شده است. 3 تا 
قبل از آن معروف ترین منظومه حماسى دینى فارسى، خاوران نامه ابن حسام خوسفى متوفاي875 هـ. ق در 
وصف دالوري هاي امام علی (ع) و نبردهاي ایشــان با کّفار خاوران بوده است. منظومه خاوران نامه به بحر 
متقارب، در بیست و پنج هزار بیت و به تقلید از فردوسى سروده شده است، شاعر در چند جاى این منظومه، 

در تجلیل از مقام استاد توس، ابیاتى را به نظم درآورده است: 
پاکـزاد فردوسـى  کـه  دیگـر  و 
سـخن را بلنـدى ز گفتـار اوسـت

کـه رحمت بر آن تربت پـاك باد. . . 
سـخن را شـعار انـدر اشـعار اوسـت
                     (رزمجو، 1381: 250)

بعدها افرادي چون باذل مشــهدي به سال 1123 هـ. ق در سرودن منظومه حماسی حمله حیدري ـ در 
شرح زندگی پیامبر (ص) و امام علی (ع) و غزوات آنها و صباي کاشانی (م 1238) صاحب منظومه حماسی 
خداوندنامه، از کار ابن حســام تقلید کرده اند (همان: 252). با شکل گیري حکومت صفویه در سال 905 ق. و 
رسمی شدن مذهب تشّیع در ایران، تألیف آثار مذهبی شیعی و نظم مراثى و مدایح دینی به اوج خود رسید 

که ترکیب بند جاودانه و معروف محتشم کاشانی در رثاي ساالر شهیدان، نمونه بارز آن است. 
در این مقاله، منظومه حماســى عاشورایى مقامات حسینى منشى بمرودى دبیر دربار نادرى و نسخه هاى 
خّطى آن معرفى شــده است. نویسندگان این ســطور، منظومه یاد شده را تصحیح کرده و درحال چاپ این 
اثر هســتند. البته قبل از مرحوم منشی، شعراي زیادي دست به سرودن منظومه هاي حماسی دینی زده اند، 
اما موضوع هیچ کدام شــرح و توصیف قیام عاشــورا نبوده است؛ همچنین روایت هاي تاریخی برخی از این 



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

13

منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینى .../ عبداهللا رادمرد- سیدعباس محمدزاده- الیاس رستم پور

منظومه هاي حماســی دینی چندان معتبر نیست. قیام عاشورا همواره در ذهن شیعیان، دردآور و مالل انگیز 
بوده و هرگاه نامی از امام حســین (ع) می شــنیدند، به یاد مظلومیت وي می افتادند و اشک می ریختند. به 
باور مردم این مرز و بوم نیز امام حســین (ع) شــخصیتی بوده اند که زیر بار ستم نرفته، به دفاع از حق قیام 
نموده و در این راه مظلومانه شــهید شده اند. نگاه منشی بمرودي به قیام عاشورا با نگاه تمام شعراي شیعى 
قبل از او و ارباب مقاتل تفاوت دارد. او امام (ع) و یارانش را پهلوانانی توصیف می کند که شجاعانه در برابر 
پلیدي و شــومی می ایســتند و آن را از بین می برند و خود با اشتیاق تمام به آسمان ها که در آرزویش بودند، 

پرواز می کنند. 

شرح احوال و زندگى منشی بمرودي                     
میرزا محمد اکبر بمرودي قاینی معروف به منشــی، از شــاعران و دبیران عصر نادرشــاه افشــار است. 
(قایناتی:52) پدرش میرزا غالمرضا زّرین قلم از اهالی روســتاي بمرود و از صاحب منصبان حکومت صفوي 
در هرات بوده که بعد از مرگ شــاه عباس دوم و به هنگام بروز اختالف و دســته بندي هاي سیاسی بر سر 
انتخاب جانشــین شــاه به اصفهان - مرکز حکومت - مهاجرت کرده اســت (رجبی، 1390: 279). مؤلف 
کتاب شــاعران خراسان جنوبی نام شــاعر را میرزا علی اکبر ذکر کرده (زنگویی، 1388: 409) که درست به 
نظر نمی رســد. میرزا محمداکبر هم در شــهر اصفهان دیده به جهان گشود. سال تولد او احتماًال باید بعد از 
1078هـ. ق باشد(ســعیدزاده، 1369: 502). هرچند محمداکبر منشی در شهر اصفهان به دنیا آمد و در آنجا 
نشــو و نما یافت، ولی اصالتًا اهل روستاي بمرود از توابع زیرکوه قاین است و اجدادش از دیرباز ساکن آنجا 
بودند و اکنون نوادگانش در آنجا زندگی می کنند. او در مقامات حسینی، خود را اهل بمرود معرفى مى کند. 

اگـر چـه بـود آب بمـرود شـور
کـه  آمـد از آن منشـی در وجود

ز زشـتی نباشـد کـه گـردد فخـور
کـه  تـا  بلبل  طبعش  آرد  سـرود
4(154)

محمد اکبر منشــی، در سنین جوانی از اصفهان به مشهد مهاجرت و سال  هادر مکتب شیخ حّر عاملی و 
بزرگان دیگر شاگردى کرده اســت. او از دوستان میرزامهدي خان استرآبادي، منشی دربار نادرشاه افشار و 
مؤلف دّرة نادره، بود و شــاید به سعی او به دســتگاه حکومتی نادر وارد شده و جزء وقایع نگاران و منشیان 
وي گردیده اســت(همان: 503) و به همین علت میان اهالی روســتا به منشــی معروف بوده و خود نیز در 
اشعارش منشی تخلّص می کرده اســت. در فرهنگ سخنوران، نثرش متین و شعرش موزون توصیف شده 
اســت(خیامپور، 1340: 566). منشی در اواخر عمر به روستاي بمرود برگشته و چند سالی به تربیت طّالب 
و نوجوانان آنجا هّمت گماشــته است؛ همچنین او در روستاي شاهرخت در فاصلۀ بیست کیلومتري بمرود، 

مدرسه علمیه اي بنا نهاده که آثار آن هنوز پابرجاست. خود او از مدّرسان آن مدرسه بوده است. 
تاریخ وفات وى را سال 1180 هـ. ق.  یا نزدیک به آن باید دانست (سعیدزاده، 1369: 504). قبر او بى نام 
و بســیار ساده در روســتاي قدیمی بمرودـ  معروف به قلعه کهنهـ  موجود است که در زلزله در سال 1316 
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خراب شده و اکنون تنها بقایاي آن موجود است. 

ممدوحان شاعر
منشــی بمرودي، شاعري مذهبی و تمام اشــعارش در مدح و ستایش و مرثیه ائّمه  (ع) و به خصوص در 
رثاي امام حســین (ع) بوده است. وي در ابتداي منظومه مقامات حسینی، به رسم آثار دینی چند بیتی را در 
توحید و ســتایش باري تعالی و منقبت نبی اکرم(ص) و امام علی (ع) سروده است. پس از آن چند بیتی در 

مدح احمدشاه ابدالی (دّرانی) و شاهرخ میرزا، نوه نادرشاه افشار، گفته است. 

احمدشاه ابدالی
احمدشــاه باباي بزرگ که به احمدشــاه دّرانی و احمدخان ابدالی هم معروف است، از دودمان دّرانی  هاو 
پادشاهى پشتون بوده که امپراتوري دّرانی افغانی را در سده 18میالدي بنیان گذارى کرد. او در جوانی توسط 
شــاه حسین خلجی حکمران قندهار زندانی شد و بعد به خدمت نادرشاه درآمد و پس از مّدتی فرمانده یکی 
از لشکرهاي وى شــد (کاتب، 1331: 11). وي پس از قتل نادر، دولتی در خراسان بنیان گذاشت. قصدش 
از اعالن پادشــاهی، همانند دیگر مدعیان نظیر علی قلی خان برادرزاده نادر، ســلطنت بر ایران بود. بعدها 
قلمرو پادشاهی وي افغانستان، نام گرفت. الماِس کوه نور پس از قتل نادرشاه به دست وي افتاد(صفی زاده، 

 .(1726 :1385
در کتاب رســتم التواریخ محمدهاشم آصف رستم الحکما، ذیل خصوصیات احمدشاه قندهاري، داستانی از 
احضار شــاعري قاینی (بدون ذکر نام وي) و بخشیدن و صله دادن به او آمده که به احتمال بسیار زیاد باید 
منشی بمرودي باشد، زیرا در آن دوران شاعر دیگري در قاینات غیر از وى این همه اشعار و مراثی مذهبی 
نســروده بوده و از این گذشته مدح احمدشــاه ابدالی هم در صفحات آغازین منظومه مقامات حسینی آمده 

است. مؤلف بزرگان قائن هم آن شاعر قاینی را منشی بمرودي دانسته است. 5

شاهرخ میرزاي افشار
شــاهرخ شاه هم پسر رضاقلی میرزاي افشار و نوه نادرشــاه بوده است که در سال 1162هجري پس از 
کشته شدن ابراهیم شاه به حکومت رسید. وى از سال 1162 تا 1210هجري شاه ایران بود (همان: 1727). 
دوران کهنسالی منشــی مصادف با حکومت احمدشاه ابدالی در قندهار و شاهرخ میرزا در مشهد بوده است 

(سعیدزاده، 1369: 504). 

حماسه هاى عاشورایى پس از منشى
درحقیقت قدیمى ترین منظومۀ حماسى عاشورایى معرفى شده در فهرست نسخ و فرهنگ هاى عاشورایى، 
منظومۀ مقامات حســینى منشى بمرودى است، ولى بعد از او شــعراى فارسى دیگرى هم واقعه عاشوراى 
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حسینى را در وزن و قالب حماسى و به تقلید از شاهنامه فردوسى و منظومه هاى حماسى دینى قبل از خود 
به نظم درآورده اند که برخى از این منظومه هاعبارتند از:

مصیبت نامه
محمد حســین بن عیسى شعاعى قاجار، شاعر سده سیزده هجرى، واقعه عاشوراى امام حسین (ع) را در 
سال 1287 هـ. ق. در وزن و قالب شاهنامه فردوسى با عنوان مصیبت نامه به نظم آورده است که یک نسخه 
از آن منظومه در کتابخانه و مرکز اسناد ملى ایران به شماره970ف و دو نسخه دیگر از آن در کتابخانه کاخ 

گلستان به شماره هاى 10104 و 563 نگه دارى مى شود (منزوى: 1824). 
این منظومه با این ابیات شروع مى شود:

پست و  بــاال  ــد  ــداون خ نــام  ــه  ب
ــدا ــت ــى اب ــد ب ــداونـ بـــه نـــام خـ
آفرید ــان  ج کــه  خــدایــى  ــام  ن بــه 

دست نیست  او  دست  از  باالتر  که 
ــد بــى انــتــهــا ــداونـ بـــه نـــام خـ
آفرید تـــوان  تـــاُب  و  داد  ــرد  خ
                         (شعاعى: 1)

شهنشاه نامه حسینى 
میرزا على خان خاموش یزدى متولد 1379 هـ. ق. هم منظومه اى با نام شهنشــاهنامه حسینى در مورد 
داســتان قیام حضرت امام حســین (ع) در 60 هزار بیت و در وزن شاهنامه فردوسى سروده است(خّیام پور، 
1340: 184). از این منظومه یک نسخه به جا مانده که در کتابخانه آستان قدس رضوى به شماره 11738 

نگهدارى مى شود. آغاز آن، چنین است:
نخستین سـخن را به نام خداى
سـخن را ز نـام جهـان آفریـن
ازل یـک  قاهـر  صانـع  مهیـن 

دهـم زیـب و آرایش و فـّر و راى
طـرازى دهم با صـد آذین و زین
لم یـزل داور  جهـان  توانـا 
                   (خاموش یزدى: 1)

حمله حسینیه
میرزا محمد بن سلیمان تنکابنى متولد1302 هـ. ق هم داستان کربال و واقعه شهادت امام حسین (ع) و 
برادران و یاران آن حضرت را در 1256 بیت در وزن شاهنامه و بحر متقارب با عنوان حمله حسینیه به نظم 

کشیده است، که بیت آغاز آن، این است:
رو گردانــد  دادار  ز  تــا  بــه کیهــان خداوند شــد جنگجوعمــر 

و با این بیت به پایان مى برد:
تاجــدارمحمــد بود روز و شــب ســوگوار شــه  ســوگ  ز  بنالــد 

از این منظومه یک نسخه در کتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشى نجفى به شماره 8880 نگه دارى مى شود 
(حسینى، 1354: 64). 
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صحیفه قاصریه
میرزا محمدعلى قاینى معروف به قاصر قاینى شــاعر نیمه اول سده چهارده قمرى که به علّت مهاجرت 
به کرمان به قاصر کرمانى شــناخته مى شود (آیتى، 1371: 327) نیز حماسه اى دینى تحت عنوان صحیفه 
در پنج مقصد در رویدادهاى کربال در وزن و قالب شاهنامه سروده است. مقصد یکم در سرگذشت سراینده 
است که بر فردوسى ایراد مى گیرد که در نظم شاهنامه از بزرگان دین یاد نکرده است، چهار مقصد دیگر به 

رویدادهاى کربال اختصاص دارد. صحیفه با این بیت آغاز مى شود:
منّزه ز هــر نقص و از چــون و چندبــه نــام خداونــد پســت و بلنــد

        (راشــد محّصــل، 1389: 95)
از این اثر دو نسخه به جا مانده که یکى در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به شماره823 و دو تاى دیگر 
در کتابخانه مرکزى دانشــگاه تهران به شــماره هاى 2902 و 1174 نگهدارى مى شود (دانش پژوه، 1348: 
190 و 1749). با بررسى نسخه کتابخانه مجلس، معلوم می شود این منظومه فقط در شرح حال خود شاعر 

و داستان نبرد پیامبر(ص) با چند حاکم ساختگى ذهن شاعر است. 

شعر عاشورایى بعد از منشى در بمرود و قاینات
شــعراي زیادي بعد از منشی بمرودي در منطقه قاینات و قهستان به پیروي از او، منظومه هاي حماسی 
و اشــعاري در رثاي امام حســین (ع) و دیگر ائمه (ع) و خاندان پیامبر (ص) سروده اند. این افراد در حقیقت 
از کاتبان و مالکان نســخه هاي دیوان او و از بســتگان و نوادگان او بوده اند و انگیزه آنها در سرودن مرثیه، 
خواندن و پیروي از اشعار و مراثی منشی بوده است. محمدحیدربن غالمرضا بمرودي، متخلّص به مذنب که 
از شعرا و خوش نویسان قرن سیزده قمري و کاتب دیوان منشی بوده، به تقلید از او یک مثنوي حماسی در 
همان وزن و قالب مقامات حسینی درمورد حضرت عباس (ع) سروده که نسخه اي از آن در مشهد در دست 

نوه اش نگه داري می شود. (رجبی، 1390: 285)؛ مثال:
واالهمم عبــاس  شــهزاده  چــه 
پــرزدرد دل  و  پرخــروش  لــب 
همــی بهر طفالن عطشــان و زار
بــه یک حمله آن شــاه واال جناب

بــه فرمان شــاه مالئک حشــم
برون گشــت تازان به دشت نبرد
برایــن بود که آبی بیــارد به کار
دم آب بگرفــت ز اهــل عذاب
(همان: 286)

او همچنین اشــعار زیادي در رثاي ائمه (ع) ســروده (سعیدزاده، 1369: 342) که در حقیقت به پیروي از 
سبک شعري منشی است؛ مثال:

در کربال چو سرور دین را مقام شد
کیفیتی پدید گشت مگر روز رستخیز

از هر طرف ز لشــکر کین ازدحام شد
در آن زمین زبس که هجوم لئام شد ... 
(همان: 343)

میرزا محمدعلی دانش بمرودي، پسر منشی که بنا به گفته پدرش در مقامات حسینی در سنین جوانی از 
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دنیا رفته و مدتی فرمانروایی فراه و قلعه گاه را بر عهده داشــته(رجبی، 1390: 283) و دیوان شعري مشتمل 
بر حدود هفت هزار بیت داشــته است (آیتی، 1371: 258) نیز اشعار زیادي در مدح و مرثیه خاندان عصمت 

و طهارت داشته که بدون تردید بی تأثیر از مراثی پدرش نمی تواند باشد؛ مثال:
جهــان در ماتم شــاه شــهیدان واویال
در ایــن ماتم فلــک را از کواکب واویال
خصوص این بندة دل خسته دانش واویال

سیه پوشــیده چون شــام غریبان واویال
به دامن گشــته دّر اشک غلطان واویال ... 
که باشــد غرقــۀ گرداب عصیــان واویال  
(جنگ مراثی شعراي بمرود)

میرزا ســحاب بمرودي نوه منشــی که از فضالي قرن دوازده و اوایل قرن سیزده هـ. ق است و چندي 
در قاین کارگزار و مستوفی امیر علیخان خزیمه علم بود، (قایناتی: 58) یک نسخه از دیوانش در موزه ملی 
بریتانیا نگه داري می شــود (رجبی، 1390: 282) و نسخه اي دیگر در دست مؤلف بهارستان بوده که بالغ بر 
پنج هزار بیت دارد. وى به تقلید از پدر و پدربزرگش، اشــعار زیادي در رثاي ائمه (ع) ســروده است. از مراثِی 

اوست:
امشــب همان شب است که عالم خراب شد
تأثیــر ایــن قضیــه ز ماهی به مه رســید
گرید اگر ســحاب عجب نیست زین عزا

فــرق مبــارك علی از خون خضاب شــد
دریــا به موج آمد و گردون حباب شــد ... 
دریــا به موج آمد و گریان ســحاب شــد
                (جنگ مراثی شعراي بمرود)

میرزا محمدصادق بمرودي شــاعر معاصر منشــی(آیتی، 1371: 260) که با شاعر معاصرش محمدرفیع 
درمیانی متخلّص به المع مشــاعره و مکاتبه داشته و تعدادي از اشعارش در نسخه خّطی دیوان المع آمده 
(زنگویی، 1388: 97) نیز اشعار زیادي در رثاي امام حسین (ع) سروده است که او را هم باید به نوعی پیرو 

مرثیه سرایی منشی دانست. از قبیل:
ماتم نور دو چشــم مصطفی شد اي دریغ
بــر جبیــن شــاهدان خلد خــال عنبرین
صبح صادق چاك زد بهر شهیدان جیب و جان

ذکر دور قدســیان واحسرتا شــد اي دریغ
از براي شــاه دین نیلی قبا شــد اي دریغ... 
زین ســبب پیراهن گردون قبا شد اي دریغ
(ُجنگ مراثی شعراي بمرود)

 مّال ســلطانعلی صعودي بمرودي، شــاعر و خوشنویس قرن ســیزده قمري، از کاتبان مقامات حسینی 
بوده که اکنون نســخه اي را که کتابت کرده، در روستاي نیازآباد از توابع شهرستان خواف، نزد آقاي زنگنه 
نگه داري می شود (سعیدزاده، 1369: 242). او اشعار زیادي در رثاي خاندان و اوالد پیامبر(ص) سروده است 
و نســخه اي از دیوانش در مشهد نزد نوه اش نگه داري می شود(آیتی، 1342: 160) بی شک در مرثیه  سرایی 

دنباله روي منشی بوده است. 
میرزا محمدعلی زهانی قاینی متخلّص به عاصی، از شعراي قرن سیزده قمري و میرزا محمدحسین قاصر 
زهانی پسر میرزا محمدعلی عاصی(سعیدزاده، 1369: 539و422) مرحوم آیت اهللا فقیه بمرود امام جمعه فقید 
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منطقــه زیرکوه قائنات که همواره در اّیام عزاداري، مراثی منشــی را می خوانده و حاج محمدصادق اوحدي 
از مدّرســان مدرسه علمیه زهان قاین که سه نسخه از مقامات حسینی را نگه داري می کرده، هر کدام اشعار 
زیــادي در رثا و مدح خاندان عصمت و طهارت ســروده اند و به نوعی می توان آن ها را پیروان راه منشــی 

بمرودي در مرثیه سرایی دانست. 

آثار منشى بمرودى
مقامات حسینى:

مهم ترین اثر مرحوم محمداکبر منشى بمرودى، منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینى است. این اثر 
یکى از قدیمى ترین منظومه هاى حماسى عاشورایى در ادب فارسى است. شاعر این منظومه را در 4300بیت 
و در وزن و قالب شاهنامه فردوسى و با لحن و زبانى حماسى سروده است. سعیدزاده در کتاب بزرگان قاین 
تعداد ابیات آن را دوازده هزار گفته که نادرســت اســت. در پایان این مثنوي 3قطعه آمده است که بر وزن 
اصل منظومه نیســتند، اولی دو بیت و دومی 26بیت و سومی 20بیت دارند. شاعر در این سه قطعه منظومه 
مقامات حسینی خویش را معرفی نموده و تاریخ اتمام آن را بیان کرده است. از  این منظومه حماسى دینى 
چندین نســخه خّطى در موزه ها و کتابخانه هاى مختلف نگه دارى مى شود که در جاى خود هر کدام به طور 
کامل معرفى خواهند شد. مقامات حسینی با ابیات زیر در تحمید باري تعالی و منقبت نبی اکرم(ص) شروع 

می شود:
اگــر بســمله تــاج عنــوان نبود
کنــی گل  رگ  از  اگــر  را  قلــم 
کــه بی آنکــه نــام خداونــدگار
مضامیــن به معنی نیاید درســت
مظّفــر فزایــد بــه عنــوان قلم

مطالــب نگاریــدن آســان نبود
ترنّــم گــر از نــاي بلبــل کنی
به ســر لوح عنوان شــود آشکار
رگ و تار و پیوند آن هست سست
کنــد رایت بســمله چــون علم

آن گونه که خود شــاعر در صفحات آغازین این منظومه یادآور شده، افراد زیادي در مورد واقعه جان سوز 
عاشــورا مرثیه و اشعار زیادي سروده اند که سخن همه آن  هادرمورد گرفتاري ها و غم هایی است که بر امام 
حسین (ع) و خاندان و یاران ایشان وارد آمده است. ولی موضوع مقامات حسینی، شرح و توصیف دالوري ها 
و رشادت هاي امام حسین (ع) و یاران باوفاي ایشان در نبرد با یزیدیان و پیروزي حق بر باطل است. به این 

سبب در نوع خود بی نظیر است. 
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کهــن نــواي  سخن  گســتران 
کــه اقــالم بعضی گریبــان چاك
لبــاس ســیه در بــر و چشــم تر
بــه جزقّوه دشــمن و ضعفشــان
او تاختن هــاي  یک تنــه  زآن  و 
ذوالفقــار اژدهاخویــی  زآن  و 
که آمــد به گفت از هــزاران یکی
کــه تــا از رخ دل برد خــال غم
ز گل هــاي زخــم ســنان امــام
تو اکنــون بــه توفیق پــروردگار
سرشت قدســی  شــاه  آن  زکردار 
ذوالفقــار خونریــزي  گلــزار  ز 

همــه شــهریاران ملک ســخن
ســوزناك قّصه  این  تحریــر  به 
بــه روي صفایــح نمــوده کدر

عیان...  ایشــان  نظم  از  نمی کرد 
چو خورشــید تیــغ آختن هاي او
شــررباري وي بــر اهــل دمار
اندکــی بیــان  آن  بســیاري  ز 
دژم قلوب  زآن  بشــکفد  گل  چو 
انــام مشــام  عطرآســا  شــود 
بــه بــارش درآ همچو ابــر بهار
بیــاراي نظمی چو خّرم بهشــت
روزگار عّمامــه  بــه  گل  بــزن 

صّحت انتساب مقامات حسینى به منشى بمرودى
موضوعی که باید در اینجا به بررســی آن پرداخت، صّحت انتســاب این اثر حماسی به منشی بمرودي 
است. شاعر در چندین جا در این منظومه نام خویش را آورده است. به عنوان مثال در ابتداي قّصه شهادت 

قاسم ابن امام حسن (ع) آمده: 
سلســبیل کوثــر  ســاقی  غالم تــو منشی چو کلب ذلیلایــا 

در صفحات پایانی این منظومه آمده است:
اگــر چــه بــود آب بمرود شــور
کــه آمد از آن منشــی در وجود

ز زشــتی نباشــد که گردد فخور
کــه تا بلبــل طبعش آرد ســرود

با دیدن این دو بیت هرگونه شــک و شــبهه در مورد اینکه شاعر این منظومه شخص دیگري با تخلّص 
منشی باشد، رفع می شود. و در آخرین بیت منظومه آورده:

بجو از کرامات منشــی حقچو افتاد ایــن نظم مرضّی حق
شاعر خود در دو قطعه پایانى بعد از اصل منظومه نام اثرش را مقامات حسینى ذکر کرده است:

چون از مــدد فضل خــداي قّیوم
مقامات حســینی گشت نامش

گردیــد مقامات حسینی مختوم... 
میعــاد روز  تــا  شــد  آوازه  بلنــد 

در تمام منابعى که معرفى او در آنها آمده مهم ترین اثرش مقامات حسینى نوشته شده است. محمدحسین 
بمرودي کاتب نســخه متعلّق به کتابخانه مجلس شــوراي اســالمی در ابتداي نســخه نوشته: هذا کتاب 
مقامات الحســینی من کالم میرزا محمداکبر منشــی ـ علیه الرحمه ـ ملحّقات من کالم مذنب بمرودي. و 
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مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی با استناد به این جمله در کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه آورده اند: «مقامات 
از نظم محمداکبر منشــی در تاریخ وقایع کربالســت که براي احمدشــاه دّرانی (1160-1187) آن را به 
نظــم آورده و ناتمام مانده، اّما مذنب بمرودي آن را تمام نموده اســت. نســخه آن در کتابخانه مجلس به 

شماره(676:31) است»(تهرانی، 1338: 328). 
مرحوم آقابزرگ تهرانی از این عبارت، برداشــت اشــتباهی کرده اند و مذنب بمرودي را ادامه دهنده راه 
منشی بمرودي و تکمیل کننده مقامات حسینی دانسته اند، درحالی که مذنب فقط کاتب قسمت دوم نسخه 
مذکور بوده (از ابتداي شــهادت پسر مسلم ابن عوســجه تا آخر) همچنین رجبی در کتاب تاریخ و مشاهیر 
قاینات و سعیدزاده در کتاب بزرگان قاین، آیتى در بهارستان و به تبع از آیتى، دکتر محمدرضا راشد محّصل 
در نام شــناخت توصیفى منظومه هاى دینى فارسى با اســتناد به گفته آقابزرگ تهرانی در الذریعه در معرفی 
آثار مذنب بمرودي گفته اند: تکمیل مقامات الحســینی منشــی بمرودي اثر طبع اوســت. این نظر از اساس 
اشتباه و نادرست است. به دلیل اینکه منشی، مقامات حسینی را به احمدشاه ابدالی تقدیم کرده  است(همان: 
328) و (فاضــل، 1361: 208) درحالی که مذنب از شــعراي قرن ســیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هـ. ق 
است(سعیدزاده، 1369: 342) و احمدشاه ابدالی در سال 1187هـ. ق از دنیا رفته. (کاتب، 1331: 30) مذنب 
ســال ها بعد از فوت منشی و احمدشاه ابدالی به دنیا آمده، در ثانی بررسی و مشاهده نسخ مختلفی که خود 

دسترسی بدان ها پیدا کرده ام خالف این امر را ثابت می کند.6

مأخذ مقامات حسینى
طبق گفته نوادگان شــاعر، منشی، واقعه کربال را بر اســاس مقتل روضه الشهدا مرحوم مّالحسین واعظ 
کاشــفی (متوّفاي 910هجري) به نظم آورده است. تا چند ســال اخیر، نسخه اي از روضه الشهدا کاشفی در 
دســت نوادگانش به خّط مرحوم منشــی نگه داري می شده است. ترتیب لحظه لحظه قیام مطابق با مطالب 
آن کتاب اســت. البته مرحوم منشی واقعه شهادت حضرت علی اصغر را به نظم در نیاورده اند. روضه الشهدا 
فقط مقتل امام حســین (ع) نیست، بلکه در باب شهادت و زندگی تمامی خاندان عصمت و طهارت است و 
قیام عاشــورا بخش اعظم این کتاب است. بسیاري از توصیفات منشی از آالت جنگی و رشادت  هاي یاران 
امام (ع) و رجزخوانی هاي آنان مطابق با گفته هاي کاشــفی است. در روضه الشهدا بیتی عربی از زبان وهب 

بن عبداهللا کلبی در هنگام رجزخوانی آورده که منشی هم در رجزخوانی هاي وهب آن را عینًا آورده است:
له لمعه کالّسراج المنیر (1402)       امیري حسـین و نعم االمیر           

تاریخ سرودن منظومه
تاریخ اتمام نظم مقامات حسینی را منشی در پایان منظومه و همچنین در بیت هاي پایانی هر سه قطعه 
بعد از منظومه اصلی آورده اســت، که با محاسبه ماّده تاریخ آن بر اساس حروف ابجد، سال 1170 هجري 

است. 
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نــدا آمــد از فــوق عــرش برین 
چــو افتاد ایــن نظــم مرضّی حق 
چون از مــدد فضل خــداي قّیوم
کــرد ازپــی تاریخ خــرد قطع قلم
پــِی تاریــخ اتمــام وي از عقــل
پــس از خــار ترنّــم کــرد و گفتا
ملکــوت صوامــع  ســروش  بــه 
علوي بیشه  شــیران  وصف 

کــه از جلــوه تیــغ آل طنیــن 
بجو از کرامات منشــی حق
مختوم حســینی  مقامات  گردید 
شد معجزه خامه منشی مرقوم
علی رغم مخالف جســم ارشــاد
بجــو از نغمــه داوودي امداد
بعــد الهــام گفــت طبــع دوژم
ســال تاریــخ بی زیــاده و کــم

مثنوى نان و حلوا
از دیگر آثار منشی، مثنوي نان و حلوا را می توان نام برد. این مثنوي پندآمیز که در صفحات پایانی نسخه 
اول موزه مشــاهیر قاین آمده، در 110بیت و در وزن و قالب و به ســبک زبانی مثنوي مولوي سروده شده 

است. شاعر در چندین جاي مثنوي نام مولوي و ابیاتی از او را می آورد:
نـــه ز بـــاغ و راغ و اســـب و گاو و خـــرعلـــم زیـــب از فقـــر یابـــد اي پســـر
ـــان ـــن گم ـــم ای ـــوي را هســـت دای کان نیابـــد زیـــب ز اســـباب جهـــانمول
حشـــمت و مـــال و منـــال دنیـــوينقـــض علـــم اســـت اي جنـــاب مولـــوي
المعنـــويو ابتـــدء منهـــا بـــه بیـــت المثنـــوي المولـــوي  للحکیـــم 

شاعر مثنوي خود را با این بیت شروع کرده است:
ــم ــد القدیـ ــا اللّهـــی عـــن العهـ ـــماّیهـ ـــج القوی ـــن الّنه ـــاهی ع ـــا الّس اّیه

و با این بیت به پایان برده است
ـــر ـــاز دارد اي پس ـــق ب ـــه ازح ـــر چ ـــره ـــردد اي پس ـــام گ ـــوا ن ـــان و حل ن

مرثیه هاى عاشورایى
منشــی بمرودي اشعار زیادي در رثاي امام حسین (ع) و فرزندان و یاران باوفاى ایشان سروده  است که 
برخی از آن ها در جنگ ها و بیاض ها به یادگار مانده اســت و برخی هم ســینه به ســینه منتقل شده اکنون 
در ماه محرم در مســاجد و تکایاي منطقه خوانده می شــود. یک نسخه از دیوان مراثى او به انضمام مراثى 
فرزندش دانش در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به شماره 90946 نگه دارى مى شود و همچنین تعدادى از 
مراثى او در نســخه خطى مراثى چند تن از شــعراى قاینات که در موزه مشاهیر قاین نگه دارى مى شود هم 

آمده است. نمونه اى از مراثى عاشورایى او:
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بیـــا اي دل کـــه هنـــگام عـــزا شـــد
چکیـــد از ابـــر غـــم خـــون شـــهیدان
پیمبـــر اوالد  آه  و  اشـــک  ز 
شـــهادت بســـتان  صدبـــرگ  گل 
ـــد آن روز ـــرگردان ش ـــید س ـــر خورش س
ـــی زد ـــال م ـــان تب خ ـــاب ج ـــز ت ـــی ک تن
نهـــان شـــد اختـــر بـــرج ســـلونی
ــاهی ــاج شـ ــم تـ ــرق عالـ ــاد از فـ فتـ
زهـــرا گلـــزار  گل  آن  یـــاد  بـــه 
زمیـــن بهـــر عـــزا شـــد آســـمان پوش
بـــراي ماتمـــش در ســـینه چـــرخ
ـــرده گیســـو جهـــان از شـــب پریشـــان ک
کعبـــه پوشـــیده  تعزیـــت  لبـــاس 
ـــی  ـــک منش ـــون کل ـــه چ ـــواي فاخت ن

شـــد آل عبـــا  گلشـــن  خـــزان 
شـــد کربـــال  اللـــه زار  بهـــار 
شـــد کوکب نمـــا  کربـــال  زمیـــن 
تـــن مـــه پـــاره خیرالّنســـا شـــد
کـــه شـــاه کربـــال را ســـر جـــدا شـــد
بـــه زیـــر ســـّم مرکـــب توتیـــا شـــد
شـــد انّمـــا  آفتـــاب  غـــروب 
ـــد ـــاه ش ـــم پادش ـــک دل غ ـــه دارالمل ب
ملـــک را مـــرغ جـــان بلبل نـــوا شـــد
قـــد گـــردون ز بـــار غـــم دوتـــا شـــد
الـــف پیـــدا ز خـــّم اســـتوا شـــد
فلـــک بهـــر عـــزا نیلی قبـــا شـــد
عـــزاي زمـــزم و خیـــف و منـــا شـــد
بـــه یـــادش دم بـــه دم روحـــی فـــدا شـــد
(جنگ مراثی شعراى قاینات)

دیگر آثار
او عالوه بر اشــعار مذهبی تعدادي غزل در موضوعات احساســی و عاشقانه نیز سروده است. نمونه اي از 

غزلیات او:
ـــدر ـــر آب ان ـــوج ب ـــم چـــون م ـــم و لرزان غلطان
ـــوایم ـــتورم و رس ـــم مس ـــوب و هویدای محج
ــم ــر نایابـ ــون گوهـ ــم چـ ــه گردابـ در حلقـ
محـــو رخ زیبایـــی از هـــوش مبّرایـــی
ــرزخ اقبالـــی دلگیـــري و خوشـــحالی در بـ
ـــم ـــرمنده عصیان ـــم ش ـــی حیران ـــن منش م

پنهانـــم و پیدایـــم چـــون خـــور بـــه ســـحاب انـــدر
ـــدر ـــه گالب ان ـــو ب ـــون ب ـــم چ ـــم و پیدای مخفی
ـــدر ـــاب ان ـــون دّر خوش ـــیرابم چ ـــنه و س لب تش
اعمائـــی و بینایـــی چـــون کـــور بـــه خـــواب انـــدر
هـــم عینـــی وهـــم دالـــی چـــون زلـــف بـــه تـــاب انـــدر

ـــدر                            ـــاب ان ـــه نق ـــم چـــون رخ ب پوشـــیده و عریان
(آیتـــی، 1371:254)

بنا به اّدعاي نوادگانش، شــاعر چند رســاله علمی در موضوعات مختلف نوشــته که هیچ نســخه اي از 
آنها باقی نمانده اســت. برخی مّدعی شده اند که منشی دست خّط بســیار زیبایی داشته و چند دیوان و چند 
کتاب تاریخی و همچنین قرآن کریم را کتابت کرده اســت که به مرور زمان از بین رفته  اســت. گفته اند در 
گذشــته در منزل نوادگانش قرآنی با دست خط مرحوم منشــی نگه داري می شده که به موزه آستان قدس 
رضوي هدیه شده است، ولی مؤلف کتاب بزرگان قاین، چنین نسخه اي را در دفتر ثبت قرآن هاي این موزه 
نیافته است. شــیخ محمدباقر آیتی در بغیه  الطالب(ص159) منظومه اي 12000بیتی با عنوان مناقب الشیعه 
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امیرالمومنین (ع) را از ســروده هاي منشی بمرودي دانسته، منظومه اي را که آقابزرگ تهرانی در الذریعه الی 
تصانیف الشــیعه(ج22:328) آن را به میرزا علی اکبر نامی منسوب کرده است که چنین نسخه اي پیدا نشد. 
احتماًال مرحوم شــیخ محمدباقر آیتی مقامات حسینی را به اشــتباه، مناقب الشیعه یاد کرده است(سعیدزاده، 

 .(508 :1369

حماسه ملّى و حماسه دینى مقامات حسینى
پس از فردوسى، به واسطه نفوذ و تأثیرى که شاهنامه او بر ادبیات فارسى و شخصّیت وى در اندیشه هاى 
گروهى از شــاعران فضیلت خواه دین باور مى گذارد، همگام با انحطاط و زوال حماسه هاى ملى که از اواخر 
قرن پنجم آغاز مى شــود، ابتدا عّده اى از گویندگان را به ســرودن حماســه هاى تاریخى متمایل مى کند و 
از طرفى اعتقاد راســخ دینى آن حماسه ســراى بزرگ و ارادت عمیق او به پیامبر عالیقدر اســالم و خاندان 
عصمت و طهارت (ع) به عالوه جذابیت و زیبایى هاى موجود در کالم فردوسى و محتواى شاهنامه از لحاظ 
اخالقى و دینى موجب مى گردد تا عّده اى از شــاعران دین  باور مســلمان، به جنگ هاى مذهبى صدر اسالم 
و پهلوانانى هاى دالورمردانى نظیر حمزه و امام على (ع) توجه کنند و مآًال داســتان هاى حماسى با مضامین 
دینى همراه با توضیحاتى باشکوه و آکنده از صور خیال زیبا، به تقلید استاد توس به وجود آید. و به واقع در 
این آثار، دالورمردان دینى چون امام على و ... به جاى قهرمانان ملّى و تاریخى ایران نظیر رستم و اسکندر 

انتخاب می شوند (رزمجو: 1381: 215-6)
همان طور که گفتیم این منظومه با اشعارى در تحمید بارى تعالى و منقبت پیامبر آغاز و با منقبت حضرت 
على (ع) و مدح احمدشــاه ابدالى و پس از آن بیان علّت به نظم کشیدن واقعه عاشورا ادامه پیدا مى کند. در 
ابیات نخســتین، اثرگذارى مخزن االسرار نظامى در به کار گرفتن الفاظ و مضامینى چون لوح و قلم و وجود 

و عدم، به روشنى آشکار است. 
اگر بســمله تــاج عنــوان نبود
به لوح آشــنا شــد چو اّول قلم
اگــر ذات پاکش نگشــتى عیان
از او خلق گشــتند خالق شــناس
چــو باعث بر ایجاد افالك شــد

مطالــب نگاریدن آســان نبود ... 
همــى نــام نامــى از او زد رقم
نهان بمانــدى  الهــى  صفــات 
به قدرى که گویند او را ســپاس
برازنده ى تاج لوالك شــد ... (1)

ابیاتى که تأثیر پنهان کالم الهى و پیامبر (ص) در آن محســوس بوده، بر نگرش عرفا نســبت به خدا و 
هستى و رابطه این دو با یکدیگر تأکید مى کند:

خدا خواســت چون نــورش آید پدید
هر آن شــىء کو از عدم شــد وجود

آفریــد جهــان  وجــودش  طفیــل 
بــر او نیــز تکلیف حّبــش نمود (2)

بر مبناى نگرش عرفا، تجلّى حق و نورش که در هیئت آفرینش هستى ظاهر گردیده، رابطه وجود با مبدأ 
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آن بر محّبت و دوستى حق استوار است. 

استفاده، اثرپذیرى، پیروى، شباهت و تفاوت با شاهنامه
مقامات حسینى چون دیگر منظومه هاى حماسى در مواردى به پیروى از شاهنامه سروده شده است. این 
پیروى و تقلید، گاهى جنبه صورى داشته، به حیث ظاهر تأثیر شاهنامه را بر مقامات حسینى نشان مى دهد؛ 
گاهى نیز مقامات زمینه هاى تصویرى خود را از شــاهنامه گرفته و برخی شــباهت هاى مضمونى و معنایى، 

این منظومه را به شاهنامه نزدیک کرده، در کنار آن قرار مى دهد. 

1. تقلیدهایى که جنبه صورى داشته:
وزن و قالب

همان طور که گفته شد، منشی این منظومه را به تقلید از شاهنامه بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل(متقارب 
مثّمن محذوف) ـ که متناسب با موضوعات حماسی و در قالب مثنوي که بسیار متناسب با داستان هاي بلند 

بوده ـ سروده است. 

استفاده از ابزار و آالت رزمی
در شــاهنامه به وفور از آالت رزمی و جنگی استفاده شده است، در منظومه مقامات حسینی هم شاعر از 

این الفاظ استفاده فراوان کرده است.            
نیزه، تیر، تیغ، پیکان و ... . 

پس از بــرق تیغ و درخش ســنان
بدین ســان به نیزه به تیــغ و به تیر

ز الماس پیــکان و نقش کمان (26)
(46) گیــر  و  دار  ره  داد  داد  چنــان 

یمین، یسار، قلب و ... 
ز قلــب و یمین و یســار خســان
نمودى چــو عطف عنان بر یســار

بدین گونــه مى کرد تاراج جان (126)
یمین مى شــد از هیبت او فرار (129)

آوردن نام شخصیت ها و پهلوانان شاهنامه
که ســام نریمان اگر فی المثل
زهیــر از مشــاهیر ابطــال بــود

شدي در زمانش به آن هم جدل (38)
به ملک عــرب رستم زال بود (40)

شاعر در برخى از ابیات، پهلوانان سپاه امام را بر پهلوانان شاهنامه، برترى و ترجیح مى دهد: 



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

25

منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینى .../ عبداهللا رادمرد- سیدعباس محمدزاده- الیاس رستم پور

خوشــا مرحبــا هاشــم نامــدار
ســزا بــود در وصــف آن نامور
شــدى فى المثل روح رستم دبیر
بــه هر حملــۀ آن یــل جنگجو

چه ســام وچه رستم چه اسفندیار
بــر این لــوح فیــروزه از آب زر
به نوك ســنان و بــه پیکان تیر
نوشتى به شمشیر او عبده (127)

رجزخوانی
فردوسی در شاهنامه در بسیاري از نبردها هنگام رویارویی پهلوانان رجزخوانی هاي آنان را به نظم کشیده 

است. در منظومه مقامات حسینی هم منشی در چند نبرد رجزخوانی جنگجویان را به نظم آورده است. 
چنیـــن بـــود تقریرشـــان در طریـــد
مـــا زیادیـــم  ابـــن  غالمـــان 
یزیـــد اســـت مـــوالي مـــوالي مـــا
ـــت ـــی اس ـــرداري و پردل ـــا جگ ـــن م ف
تبـــار میـــان  در  نـــام آوران  ز 
ـــرد ـــاز ک ـــی آغ ـــه رجزخوان ـــس آن گ پ
بدانـــد هـــر آن کـــس ندانـــد مـــرا
 وهـــب بـــن عبـــد اهللا کلبـــی ام
امیـــري حســـین و نعـــم االمیـــر

عبیـد غـالم  را  مـا  دانیـد  کـه 
ز هـر کـس بـه شـوکت زیادیـم مـا
مـا آواي  عّیـوق  بـه  رسـیده 
مثل در شجاعت علم در یلی است (45)
یسـار را  مـرو  سـالم  نـام  مـرا 
زبـان را بدین نغمه دمسـاز کـرد (51)
عبـا آل  خـاص  بنـده  منـم 
حربـی ام خانـدان  دشـمن  بـا  کـه 
المنیـر کالّسـراج  لمعـه  لـه 

تقلید در حوزه آرایه هاى ادبى
منشــى در مقامات لّف و نشــرهایى به کار برده که برخى به گونه اى تقلید از لّف ونشر معروف فردوسى 

هستند. شاهنامه:
بــه روز نبــرد آن یــل ارجمنــد
برید و درید و شکســت و ببســت

به شمشــیر و خنجر به گرز و کمند
یالن را ســر و ســینه و پا و دست

مقامات حسینى
در اثنــاي جــوالن شــیر ژیــان
شــدي از خســان وقت رّد و بدل
بکوبیــدو دّرید و خایید و خســت
مقــر جهّنــم  کافــران  آن  از 

بــه تحریک گــرز و کمند و کمان
بسی خسته و بسته و جسته یل (37)
به پا و رکاب و به دندان و دســت
سر و سینه گاه و سپرز و جگر (120)



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

26

منظومه حماسى عاشورایى مقامات حسینى .../ عبداهللا رادمرد- سیدعباس محمدزاده- الیاس رستم پور

تلمیح به برخى داستان هاى شاهنامه
در برخى از ابیات مقامات حسینى، تلمیح هایى به داستان هاى شاهنامه دیده مى شود، به عنوان نمونه دو 

بیت زیر از مقامات تلمیح به داستان ضحاك دارد. 
سنانى که آن شه به فتراك داشت
کــه قانــع نبودند جز مغز ســر

مگر خوى ماران ضّحاك داشــت
سنین و بنینش به چیزى دگر (139)

2. جنبه هاى تصویرى شاهنامه و مقامات
1. تصویر اصیل و ابداعى در این منظومه بسیار نادر است. از مطالعه مجموع تصاویر مقامات برمى آید که 
منشــى بمرودى تنها در ارائه تصاویرى از شب و ستارگان، تجربه هاى حّسى ارزشمندى داشته، تصویرهاى 

نسبتًا طبیعى و مناسب با آسمان صاف کویر از خود بر جاى گذاشته است. 
ز خورشــید تابان رود پیش تر (14) به ســان ســتاره به وقت ســحر

در این بیت، ســتاره سحرى استعاره از ُمســلِم، فرستاده امام به کوفه، و خورشید، استعاره از امام حسین، 
است که مأموریت مسلم در هیئت تصویرى جالب به پیش تر رفتن ستاره بر خورشید تشبیه شده است. یا:

چو شهزاده مســلم به فرمان شاه
درآن رفت و رو پس به تغییر حال
بــه قطــع منــازل به ســان قمر

شــد عازم بــه طّى منــازل چــو ماه
گهى بدر مى بــود و گاهى هالل (15)
تــو گفتى که رخشــم بــرآورد پر (20)

2. یکى از ویژگى هایى که در این منظومه کم و بیش دیده مى شود، خصوصیتى است که در شاهنامه به 
وفور یافت مى شود و بسیارى از تصاویر فردوسى از این مقوله است و آن توصیفاتى است که از طریق ترکیب 
صفت ها ساخته مى شود و فردوسى در بسیارى از وصف هاى خود این گونه تصویرها را مى سازد، بدون اینکه 

از صورت هاى خیالى چون استعاره، کنایه، تشبیه و مجاز استفاده کند. (شفیعى کدکنى، 1366: 524)
ز ملــک حبــش بــود قّدامــه اى
مزّیــن به زین رخش دلدل شــیم

(15) ســیه نامه اى  تبــه روزگارى، 
صراحى ســرین و غزاله قلم (20)

3. از ویژگى هــاى منحصر به فردى که در باب تصویرهاى شــاهنامه باید یادآورى کرد، «ارزش لقایى 
تصویرهاســت که مى کوشد تصویر را وســیله اى قرار دهد براى القاى حالت ها و نمایش لحظه ها و جوانب 
گوناگون طبیعت و زندگى، آن گونه که در متن واقعه جریان دارد»؛ (همان: 440) چیزى که در این منظومه 
و دیگر منظومه هاى تاریخى دیده نمى شود یا به ندرت مواردى اتفاق مى افتد. در مقامات شاعر فقط یک جا 

در وصف طلوع آفتاب، یک بیت آورده است:
برافراخت قد تیر خور از میان (32)چو از بســتر تیره شــب آســمان

4. تشّخص کار شاهنامه در رنگ ماّدى اجزاى تصاویر او چون ابر، آفتاب، دریا، سپر، ستاره، کوه و دشت 
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بوده «بر روى هم همه تصاویر او عناصرى است ماّدى و در حوزه ملموسات و این ماّدى بودن دید او یکى 
از مهم ترین رمزهایى اســت که بیان حماســى او را تا این حّد ملموس و حّسى کرده است... و یکى از علل 
بى ارجى حماســه هاى عصر تیمورى، همین کوشش سرایندگان آنها در پرداختن به تصویر انتزاعى است». 

(همان: 452) 
در این منظومه هم تصویرها اجزاى خود را از طبیعت گرفته اند و کمتر تصویرى پیدا مى شــود که اجزاى 
آن را امور انتزاعى تشکیل داده باشد، اما تناسب و هماهنگى و عظمت و بى کرانگى اجزاى تصاویر شاهنامه 
را در اینجا نمى توان دید؛ به ویژه تصاویر طبیعت در این منظومه خالى از عناصر جنگى است. همان طور که 
حیات و حرکت و جوش و خروش تصویرها در شــاهنامه تا حّد زیادى در گرو ماّدى بودن تصویرهاست. در 
این منظومه نیز ماّدى بودن تصویرها کمک زیادى در ایجاد جنبش و تحّرك تصویرها کرده، از نظم گونه گی 

یک نواخت آن کاسته اند؛ مثال: 
باوقـــار مســـلم  غنچـــه  دل 
شـــدند دایـــره دور قصـــر عبیـــد

چو گل شد شکفته به فصل بهار (30)
چو دام مشّبک بر اطراف صید (38)

5. گفتیم«عناصر تصویرى شاهنامه همه از طبیعت گرفته شده هیچ نشانى از چیزهاى قراردادى از قبیل 
علوم و فلســفه در آن نیســت». (همان: 456) این امر در منظومه مقامات تا حّدى رعایت شده، اما در غیر 
تصویرها فراوان از امور قرادادى سود جسته، در مواردى نیز در پِى آن بوده است که با استفاده از اصطالحات 

موسیقى، ایهام گونه هایى بسازد که در حوزه تصویرها جالب است. مثال:
همــه راســت رو در مقــام عراق
گرت هســت میــل مقــام عراق

همــه نغمه پیراى شــّد وثاق (27)
درآ از نــواى مخالف طــراق (32)

6. «یکى دیگر از ویژگى هاى صور خیال شــاهنامه، رنگ ویژه ایرانــى تصویرهاى او بوده، تقریبًا هیچ 
تأثّرى از فرهنگ اسالمى و عربى ندارد». (همان: 456) در حالى که این رنگ ایرانى در این منظومه دینى 
جاى خود را به نفوذ فرهنگ اســالمى و سامى داده، نشانه هاى تشّیع هم در تصویرهاى آن، امرى آشکار و 
مسلّم بوده. این نگاه در سراســر منظومه پیداست؛ تنها در مواردى اندك از اساطیر ایرانى شاهنامه استفاده 

شده است؛ البته طبیعت این گونه منظومه ها این امر را اقتضا مى کند؛ مثال:
چو یوســف مثل حســن رخسار او
نــگار را  بیــان  از رگ گل  نمــا 
کــه دور از تو اى نــور صادر ز نور

زلیخــاى شــاهى گرفتــار او (5)
که در کربــال جلــوه ذوالفقار (8)
چنانم که بى نور حق نخل طور (11)

7. دیگر از خصایص شاهنامه، ترکیب ها و ترکیباتى از قبیل «پر گستردن»7 است که به دشوارى مى توان 
آنها را برگرفته از قرآن دانست، در صورتى که این منظومه از اشارات پیدا و پنهان لفظى و معنایى و تلمیحى 
قرآنــى پر بوده، غلبه فرهنگ قرآنى و بعضًا روایى در آن چنان زیاد اســت که الفاظ مفرد و تا حدى مرّکب 
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منظومه به عربى است و حضور عربیات در ضمن ابیات، پر رنگ است. 
به آن قــدرت و شــوکت و کّر و فر
بر اسب خروشــان چو جوش غضب
عرایــض به کــف از صغــار و کبار
چو حر گشــت فــارغ زعرض جواب

(2) شــق ّالقمر  کــه  نــدارد  شــگفتى 
چو نار ســقر شــد و ذات اللّهــب (12)
چو جلــد منّقش ز کهســار مــار (10)
چنین شد مشّرف به فصل الخطاب (16)

8. هماهنگى تصویرها از حیث شــناخت نقش هاى مختلفى که هر یک از انواع صور خیال در شعر دارند، 
نکته اى اســت که در شاهنامه به خوبى رعایت گردیده؛ یعنى فردوسى نیک مى داند که جاى تشبیه و جاى 
اســتعاره و جاى دیگر انواع تصویر در کجاســت؛ از این روى در وصف هاى غنایى از استعاره و از تشبیه در 
جریان عاّدى کارها و لحظه ها و از اســناد مجازى و اغراق شــاعرانه در وصف جنگ و میدان و فضاهاى 
حماسى سود جسته است. (همان: 446) اما در این منظومه تشبیه و کم و بیش تمثیل در مرکز تصویرهاى 

حماسى قرار گرفته، در مورادى این تشبیه ها با اغراق هاى مناسب و بعضًا هم نامناسب همراه شده است. 
پس آن گــه نمــود از کمر اســتوار
بــه دســتش یکى نیــزه نــه زراع
کمنــدب چــو تکلیــف ماالیطــاق
گلوگیــر چــون حلقــه جــاى حلق
چو زلف بتان ســر به سر پیچ و تاب

بهار ابــر  چــو  تیغــى  درخشــنده 
شــعاع خّط  به  معارض  درخشــش 
رواق حلقه هایــش  اجــل  بــراى 
ز هــر حلقــه دامــى تمّنــاى خلق
چو سررشــته آرزو بى حســاب (33)

9. اغراق شــاعرانه بر پایه اســناد مجازى«که بیش و کم با نوعى تشــبیه ممکن اســت ترکیب شده 
باشــد»،(همان: 449) مســئله تخّیل و جنبه هنرى شــاهنامه را تشــکیل داده اســت. این ویژگى را همه 
حماســه هاى دینى و تاریخى از شــاهنامه وام گرفته، تقلیدوار و کم و بیش هنرى با تصویرهاى تشبیهى و 
بعضًا اســتعارِى خود تلفیق کرده اند. منظومه مقامات نیز در تشــبیهات حماسى خود از مبالغه استفاده کرده، 
خیال انگیزى و جنبه هنرى تصاویر خود را تقویت کرده است، اما نکته قابل یادآورى اینجاست که این موارد 

اندك بوده، البه الي ابیات گم شده اند. 8
مدحجــى عبــداهللا  ابــن  یلــى 
چو راکب شــد آن راد نــازك نهال

که خواندى اجل پیش تیغش هجى (63)
تو گفتى ز آفاق ســرزد هالل (69)

10. تناسب و هماهنگى لفظ و معنا در همه زمینه هاى حماسى، تاریخى و اساطیرى شاهنامه تا حّد زیادى 
رعایت شــده، بدون اینکه آسیبى به روانى، سادگى و سلیســى ابیات وارد کند، در حالى که این منظومه با 
رویکردى اطنابى و پر از حشوّیات سروده شده. این امر مانع از ابهامات زبانى و نحوى غیرهنرى نشده است. 
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دل از داغ ایشــان بــود پــر ز درد
ز تدبیــر غــم شــد به بــزم ضمیر

که رخســاره شنبلید اســت زرد (3)
شکفتن به دســت گرفتن اسیر (9)

11. در توصیف ها نیز باید گفت «در شــاهنامه گاه با یک بیت و زمانى یک مصراع و در مواردى با کمتر 
از یک مصراع توصیف ارائه شده و دنباله مصراع یا بیت، گزارش داستان است»، (همان: 615) ولى در این 
منظومه این گونه توصیف ها به گونه اى تفصیلى و اطنابى و با چندین تصویر پى در پى نشــان داده شــده، 
اغلب تزاحم تصویرها در فضاى حماســى را ایجاد کرده است. به عنوان مثال شاعر در توصیف ویژگى ها و 

رفتار اسب جناب سعید حنیفى چندین بیت پشت سر هم آورده است:
به زیرش یکى صرصرآســا ســمند
دم و زانــو و یــال و بالــش ســیاه
ز بــاغ و دمــاغ و چمــاق دمــش
بــه هنگام جــوالن زمیــن و زمان

خورنــد و دونــد و جهنــد و پرنــد
نگاه رخــش  ماننــد  تــاز  جهــان 
پــس از طمطــراق طراق ســمش
بگفتى به پیش سمش االمان ... (86)

12. خصوصّیتى را که از این گونه منظومه ها نمى توان توّقع داشت، «کشش و نیرویى است که در محور 
عمودى خیال در شــاهنامه وجود دارد. شــاهنامه بر شعرهاى رایج روزگار خود و دوره هاى بعد از نظر محور 
عمودى برترى دارد و حتی با هیچ کدام قابل سنجش نیست، زیرا در قصاید و انواع دیگر شعر غیر از مثنوى، 
محور عمودى به طور یک سّنت رایج، همیشه محدود و در تنگنا بوده است. در مثنوى ها نیز این عدم تناسب 
و ضعف را به نســبت هاى مختلف، همه جا مى توان احســاس کرد؛ از دقیقى گرفته تا اسدى و در دوره هاى 

بعد نظامى و همۀ مقلّدان او».(همان: 458)
13. نفوذ ترکیبات و تعبیرات عامیانه و به طور کلّى ادب عاّمه، غلبه اســطوره اى ســامى بر اسطوره هاى 
ایرانى به پیروى از مفّســران اسالمى و روایت هاى مفّصلى که از ماجراهاى این اسطوره ها در تورات آمده، 
بى ارج بودن اسطوره هاى ایرانى و فدا کردن آنها پیش پاى امامانى که از سر اعتقاد ستایش شده اند، ساختن 
چهره هاى خیالى و افســانه اى از امامان و ارائه تصویرهاى ماورایى و قدسى و فوق بشرى و خارج دسترس 
از آنهــا و بعضــًا اطرافیان آنها، طرز تلّقى اي که یقینًا از زمان صفویه میان شــیعیان ایران پیدا و روز به روز 
بر گســترش و رواج آن افزوده شده است، نقل سطحى و اقتباس عین عبارت ها و تعبیرهاى قرآنى بى هیچ 
تصّرف و ترجمه اى و بى نصیبى از تجربه هاى شعرى شخصى و حّسى و به کار بستن تصویرها و ترکیب هاى 
تقلیدى و کلیشه اى و تکرار آنها در جاهاى دیگر منظومه بدون کوچک ترین تصّرفى، ناهماهنگى و بى تناسبى 
تصویرها با فضاى شــعر و ... از مواردى است که این منظومه و دیگر منظومه هاي حماسى دینى و تاریخى 

را از شاهنامه جدا کرده، فاصله هنرى آنها را با شاهنامه حفظ کرده است. 
أمـن فیـک اقـرب بـه حبـل الوریـد
کـم    از    ده    نمى  بـود    پرگال هـا

(21) یزیـد  یزیـد  یزیـد  فقـال 
به      امر      له      عشر      امثال ها (76)
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3. شباهت در مضمون
تأکید بر ناپایداري زمانه و بی وفایی دنیا

فردوسی در پایان بسیاري از نبردها، خواننده را از دل بستن به این دنیاي فریبکار و دو رو بر حذر می دارد؛ 
او معتقد اســت این سراي ســپنجی گاه به آدمی گنج می بخشد و گاه رنج و هیچ چیز جهان قابل اعتماد و 
دل بستن نیست. منشی هم در جاهاي زیادي از مقامات خواننده را از دل بستن به این دنیا بر حذر می دارد و 

این جهان را قابل اعتماد نمی داند. 
چنیــن اســت آییــن ایــن حّقه باز
مخــور بازیــش را که لّعابى اســت
به چرخت رســاند به صد عّز و جاه
پرانــد بــه بــاال به ســان شــرار
بود گــردش وى همــه ریو و رنگ
نه گل بــاش با او نه هــم عندلیب
خــراب جهــان  ایــن  آالیــش  ز 
بود  گنج  وي  رنج  و شــادیش غم

که با ساز و سوزســت و با سوز و ساز
ز ســوداش بگــذر که دوالبى اســت
فرســتد پس آن گه چو دولــت به چاه
نــار تابــوت  بــه  آخــر  در  فرســتد 
شــرنگ آخــر  و  شــهد  اّوًال  دهــد 
حــذر کــن از آن زال ابله فریب (28)
که جامش حباب است و آبش سراب (49)9
زر   او   بــود   آذر   و   ســیم   ســم

براعت استهالل
در مجموع منشــى بمرودى در ســرودن منظومه اش از شاهنامه استفاده و تقلیدهاى زیادى نموده است، 
به نوعى که گاه این تقلید از حّد وزن و قالب فراتر رفته، ابیاتى با مضامین و کلمات و ترکیبات مشــترك با 
شــاهنامه دارد. به عنوان مثال منشى در این سه بیت، سبک بیان و آرایه براعت استهالل را هم تقلید کرده 

است. 
بــه مضومن تازه به لفظ ســلیس
نمایــم بیــان داســتان داســتان

معنــى همه بکــر و فکــر نفیس
به نظم خود و سّنت باستان (123)

از ابیات آغازین داستان رستم و سهراب در شاهنامه:
باســتانز گفتــار موبــد یکــى داســتان گفته ــى  از  بپیونــدم 

                            (ج2: 170)
دست نویس هاي مقامات حسینی

از این منظومه حماســی دست کم هشت نســخه خّطی بر جاي مانده که همه این نسخه ها رؤیت و در 
تصحیح مقامات از آنها استفاده شده است:

1. نسخه متعلّق به کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد
این نسخه به شماره 480 در فهرست کتابخانه مسجد گوهرشاد وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوي 
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ثبت شــده و داراي  291 صفحه اســت که از صفحه 1 تا 110 آن 5 سطري(بیت) و از صفحه 111 تا آخر 
20ســطري است. نسخه را شخصی به نام محمدحسن کلی ابن آخوند مّال حسینعلی در اول ماه رجب سال 
1305 هـ. ق در مدرســه علمّیه قاین به خّط نســخ کتابت کرده اســت. کاتب اهل روســتاي بیهود در 60 
کیلومتري شمال قاین بوده که اطالعاتی از زندگی او به دست نیامد. این نسخه را حاج سیدمحمد طباطبایی 

در سال 1332 به کتابخانه مسجد گوهرشاد اهدا کرده است. 
نســخه شــماره 480، شماره گذاري شده و آغاز و پایانش مشــخص و داراي ترقیمه است، ولی کاتب از 
روي نسخه اي ناقص کتابت کرده است، چون از ابتدا حدود 130بیت را ندارد و از آخر هم چهار بیت پایانی 
منظومه که شــاعر نام اثر و تاریخ ســرودن آن را آورده و همچنین سه قطعه پایانی را ندارد و کاتب نام اثر 
را در صفحه آغازین نســخه این گونه نوشته: هذا کتاب میرزاي بمرود المسّمی بالمقامات. در شناسنامه این 
نســخه برخی از اطالعاتی که در باب شاعر داده شده، درســت به نظر نمی رسد، از این قبیل: وزیر نادرشاه 
افشــار بوده و در سال1161 مقتول شــد و اعقاب او فامیل خود را شهیدي دانسته و بعضی در مشهد آن را 
به شــریفی تغییر داده اند. حال آنکه شــاعر، منشی دربار نادر بوده، نه وزیر او و همچنین او تا سال 1170که 
سرودن اثر را به پایان برده، زنده بوده و در سنین پیري فوت کرده است. احتماًال نام خانوادگی اعقاب کاتب 
نســخه شهیدي و بعداً به شریفی تغییر کرده است، زیرا طبق تحقیق اینجانب از اهالی روستاي بیهود، افراد 

زیادي از این روستا با نام خانوادگی شریفی در مشهد زندگی می کنند. 
2. نسخه متعلّق به کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی

این نســخه به شماره 1193 در فهرست کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ثبت شده است. 
این نســخه داراي 199صفحه  22 ســطري و عناوین به رنگ قرمز کتابت شــده، این عناوین در حقیقت 
خالصه ماجرا در حّد ســه الی چهار سطر اســت. کاتب این نسخه میرزا محمدحسین پسر میرزا محمدعلی 
بمرودي است. نسخه کتابخانه مجلس، شماره گذاري شده و با خّط نستعلیق بسیار زیبا کتابت شده است. در 
صفحه آغازین نسخه، کاتب نام خود را آورده و تاریخ کتابت را ماه رجب سال 1306هـ. ق ذکر کرده است. 
کاتب، نام اثر را مقامات الحســینی من کالم میرزا محمداکبر منشــی با ملحقات من کالم مذنب بمرودي 
دانسته. این نسخه از بیت اول مقامات حسینی را دارد و تا اول شهادت پسر مسلم ابن عوسجه (صفحه96) 
را محمدحسین بمرودي و از آنجا تا آخر نسخه را که ناتمام مانده و حدود 10صفحه خالی مانده، محمدحیدر 

بن غالمرضا بمرودي متخلّص به مذنب شاعر و خوشنویس قرن سیزده هـ. ق کتابت کرده است.
 مرحوم آقابزرگ تهرانی این نسخه و همچنین نسخه خّطی دیوان مذنب را که در آن کتابخانه نگه داري 
می شــود توّرقی کرده، ولی برداشت اشــتباه از عبارت آغازین نسخه کرده اند. ایشان مذنب بمرودي را ادامه 
دهنده راه منشی بمرودي دانسته و در الذریعه آورده اند: مقامات را منشی براي احمدشاه دّرانی به نظم آورده، 
ولی ناتمام ماند که مذنب بمرودي آن را تمام نمود. در صفحه پایانی نسخه شخصی به نام عباس روزه خوان 

جنابدي چند بیتی در رثاي امام حسین (ع) را اضافه کرده که جزء ابیات مقامات حسینی نیست. 
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3. نسخه دیگرى از کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى
این نســخه به شماره 2342 در فهرست کتابخانه و مرکز اســناد مجلس شوراى اسالمى ثبت شده که 
داراى 151 صفحه 14ســطرى و عناوین به رنگ قرمز کتابت شــده است. کاتب این نسخه، ابوالحسن بن 
عبدالبصیــر الجوزانى، نام اثر را جنگ نامۀ خامس آل عبا در زمین کربال، نهاده و به تبع او مؤلف فهرســت 
نســخه هاى خطى کتابخانه مجلس و دکتر محمدرضا راشــد محّصل در نام شناخت توصیفى منظومه هاى 
دینى فارسى (ص51) هم همین نام را بر این اثر گذاشته اند. این نسخه داراى آغاز و پایان مشّخص و فاقد 
شماره گذارى است، ولى از بیت 2200 مقامات حسینى (به میدان رفتن عابس بن شبیب) شروع شده و قبل 
از آن کاتــب 35بیت در وزن و قالب مقامــات و در تمحید بارى تعالى و منقبت پیامبر(ص) و امام على (ع) 

کتابت کرده است که دو بیت آغاز آنها، دو بیت آغاز حمله حیدرى باذل مشهدى است. 
بخــش بســیار  خداونــد  نــام  بــه 
همــه   کار   دنیــا   و   دیــن   کردگار

دیناربخــش دین بخــش  خردبخــش 
از  ایــن  هر ســه  نعمت نمود  آشــکار

کاتب در ترقیمه تاریخ کتابت را سال 1307(یا 1207) نوشته، ولى نام شاعر را ذکر نکرده. مؤلف فهرست 
نسخه هاى خطى کتابخانه مجلس و دکتر راشد محّصل در نام شناخت توصیفى منظومه هاى دینى فارسى با 

استناد به این دو بیت پایانى نسخه، نام شاعر را شعاع دانسته اند. 
قبــول تــاب  هســت  اگــر  خدایــا 
شــعاعش   به    عرش   الهى    رســد

عطــا کــن چنانــش شــعاع وصــول
ز  مــه  پرتــوش   تا  به  ماهى   رســد

این نسخه داراى جلد تیماج رنگى و جدول و حاشیه گذارى است، ولى نسبت به دیگر نسخ، اغالط امالیى 
بسیار زیادترى دارد. گویا کاتب دّقت چندانى در کتابت نداشته است. 

4. نسخه متعلّق به کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
این نســخه به شماره 1041 در فهرست کتابخانه دانشــکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی 
ثبت شــده و داراي 276 صفحه 15سطري در ابعاد 14*21/5 به خّط نسعلیق است. عنوان ها به رنگ قرمز 
و جنس کاغذ آن فرنگی و جلد آن تیماج مشــکی فرســوده است. این نسخه فاقد شماره گذاري است، ولی 
آغاز و انجام آن مشخص و داراي ترقیمه است. کاتب و مالک اولیه آن شیخ عباسقلی بن محمد بن عباس 
خراسانی قاینی است که نسخه را در ربیع االول سال 1301هـ. ق در روستاي سراب در 40 کیلومتري جنوب 
غربی قاین کتابت کرده است. کاتب احتماًال از روي نسخه اي ناقص کتابت کرده، زیرا از اول منظومه حدود 
44 بیت کم دارد و آخر آن هم همانند نســخه کتابخانه مســجد گوهرشاد اســت. کاتب در صفحه آغازین 
نسخه نام شاعر را میرزا زکی ذکر کرده است. این نسخه سالیان متمادي نزد نوادگانش نگه داري می شده و 
بعداً به کتابخانه دانشکده انتقال داده شده است. این نسخه در بسیاري موارد همانندي هایی آشکار با نسخه 

کتابخانه مسجدگوهرشاد دارد. 
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5. نسخه اول موزه مشاهیر قاین
در موزه مشــاهیر قاین، سه نسخه خّطی از مقامات حسینی منشی بمرودي نگه داري می شود که هر سه 
متعلّق به کتابخانه حوزه علمّیه شــهر زهان (در فاصله 80کیلومتري قاین) بوده و جهت نگه داري صحیح و 
بازدید عموم به آنجا انتقال پیدا کرده است. نسخه اول به خّط مرحوم میرزا محمدعلی بن ابوتراب بمرودي، 
خوشــنویس معروف منطقه و پدر کاتب اول نسخه مجلس و از بستگان نوادگان شاعر است. این نسخه به 
شــماره 270 کتابخانه حوزه علمیه زهان بوده و کامل ترین و قدیمی ترین نسخه موجود از مقامات حسینی 
منشــی است که میرزا محمدعلی ابن ابوتراب بمرودي آن را در سال 1294 هـ. ق به توصیه آخوند مقدس 
زهانی پســر شــاعر گران قدر میرزا محمدعلی قاصر زهانی و مدرس مدرسه علمیه کتابت کرده است. این 
نسخه از اولین بیت مقامات حسینی تا آخرین ابیات آن را که سه قطعه در توصیف و معرفی مقامات حسینی 
و ماّده تاریخ اتمام سرودن آن است دربردارد. در پایان این نسخه، تعدادي قصیده و همچنین چند مثنوي به 
نام «نان و حلوا» هم بعد از منظومه مقامات حســینی از منشی کتابت شده است. در پایان این نسخه کاتب 
بعد از اشعار منشی بمرودي قّصه بلوهر و یوذاسف (به نثر) و مسنداالقاصیر محمدعلی گلپایگانی که آخر هر 
دوي آنها افتاده هم کتابت کرده اســت. احتماًال دو متن مذکور در هنگام ترمیم نسخه هاي خّطی کتابخانه 
جهت انتقال به موزه به این علّت که کاتب آن ها همان کاتب مقامات حسینی بوده، با هم در یک مجموعه 
صّحافی شده است. این نسخه به خّط نستعلیق زیبایی نوشته شده و عنوان هاي آن به رنگ زعفرانی و فاقد 
شــماره گذاري است. این نســخه داراي 334 صفحه 14سطري به ابعاد 11/5*22 است. کاتب تاریخ اتمام 
کتابت مقامات حسینی را شب سیزدهم شوال 1294 قمري نوشته است. کاتب غیر از مقامات حسینی منشی 

آثار زیادي از شعرا و نویسندگان منطقه را کتابت کرده است. 
6. نسخه دوم موزه مشاهیر قاین

کاتب و تاریخ کتابت این نســخه مشخص نیســت، ولی از جنس کاعذ آن مشخص می شود که قدمت 
آن زیاد نیســت. احتماًال این نســخه هم در حوزه علمّیه زهان کتابت شده باشــد، زیرا از کتابخانه آنجا به 
موزه انتقال پیدا کرده اســت. این نســخه داراي 230صفحه 15ســطري در ابعاد 11/5*20 و دراي جدول 
اســت، عنوان ها به رنگ بنفش کتابت شده، تعداد زیادي از صفحات آن افتاده و همچنین در موقع ترمیم و 
صّحافی، اکثر صفحات کتاب نامرتب کنار هم قرار گرفته. این نســخه به خّط نســتعلیق کتابت شده و فاقد 

شماره گذاري است. 
7. نسخه سوم موزه مشاهیر قاین

این نســخه هم همانند نســخه دوم موزه در هیچ جاي آن نام کاتب و تاریخ کتابت آن نوشته نشده ولی 
ســعیدزاده مؤلف بزرگان قاین نام کاتب این نسخه را میرزا عبداهللا بن مّال محمدعلی بمرودي گفته، که در 
روز یکشنبه اول ذي قعده (بدون ذکر سال) کتابت را به انجام رسانده است. این نسخه به شماره 27 کتابخانه 
حوزه علمیه زهان بوده است. این نسخه داراي 193صفحه 20سطري به ابعاد 9/5*16/5 است و عناوین به 
رنگ قرمز کتابت شده است. از ابتدا و انجام آن حدود پنج تا شش صفحه افتاده است. کاتب گویا خّط خوشی 
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نداشته یا با دّقت و حوصله آن را کتابت نکرده است، زیرا خواندن تعداد زیادي از ابیات آن مشکل است. 
8. نسخه متعلّق به خانواده مرحوم حاج میرزا هادي احمدي بمرود

این نســخه متعلّق به خانواده مرحوم حاج میرزا هادي احمدي بمرود مّداح و ذاکر اهل بیت و از بستگان 
نوادگان شاعر است. این نسخه داراي  210 صفحه 19 سطري است و عناوین با رنگ زعفرانی کتابت شده 
و به قطع خشــتی است. کاتب این نســخه عموي مالک (مرحوم احمدي) است. نام او میرزا محمدعلی ابن 
میرزا حسن بمرودي است و تاریخ کتابت را در صفحه143، سال 1307(شاید هم 1320هـ. ق) نوشته است. 
این نســخه به خّط نستعلیق بسیار زیبا و خوانا نوشته شده و شماره گذاري شده ولی ناقص است و از ابتداي 
آن چهار صفحه و از انتهاي آن هم چهار بیت پایانی منظومه و ســه قطعه پایانی افتاده اســت. این نسخه 
همانندي هایی آشــکار با نسخه اول موزه مشاهیر قاین دارد. مالک در بسیاري از صفحات نام خویش و در 

یک جا هم نام کاتب را نوشته است. 
9. نسخه متعلّق به نوادگان شاعر

این نســخه متعلّق به نوادگان شــاعر اســت که داراي 238صخه 16ســطري و به قطع خشتی است. 
ســعیدزاده، مؤلف بزرگان قاین، کاتب این نســخه را مذنب بمرودي دانسته. نسخه فاقد شماره گذاري است 
و عناوین با رنگ بنفش کتابت شــده. خّط آن بســیار زیبا ولی نسخه ناقص است و از ابتداي آن حدود صد 
بیت و از انتهاي آن حدود هشتصد بیت افتاده است. کاتب این نسخه همان کاتب دوم نسخه مجلس است. 
کاتب از شاعران و خوش نویسان قرن سیزده هـ. ق است. او از مقلّدان و پیروان سبک شعري مرحوم منشی 
بمرودي بوده. او منظومه اي حماســی در مورد حضرت عباس (ع) در قالب و وزن مقامات حســینی سروده 
است. نســخه خّطی دیوان غزلیات او در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی نگه داري می شود. 
نســخه اي کامل از دیوانش که شــامل غزلیات، قطعات، قصاید و مثنوي حماسی اوست در مشهد به دست 
نوه اش نگه داري می شــود. او اشــعار زیادي در رثاي امام حسین (ع) و دیگر ائّمه به تقلید و پیروي از مراثی 
منشــی سروده است؛ همچنین اشــعار زیادي در والدت ائمه (ع) هم سروده که در گذشته توسط پسرش و 
دیگران در والدت هاي مختلف در حســینیه روستا خوانده می شده است. او در سنین پیري دار فانی را وداع 

گفت و کنار قبر منشی به خاك سپرده شد.10 

نتیجه  گیري
حماسه هاي دینی، بخشی از حماسه هاي تاریخی ما را در زبان فارسی تشکیل می دهند و شعراي زیادي 
در این ســرزمین از گذشــته تاکنون در مورد نبردها و داستان زندگی شخصیت هاي مختلف ملی و دینی به 
تقلید از شاهنامه فردوسی، منظومه هاي حماسی مختلفی سروده اند. درباره قیام عاشورا نیز در اعصار مختلف، 
به ویژه عصر صفوي، مرثیه هاي زیادي ســروده شــده اســت. بخش زیادي از آثار مربوط به حادثه کربال 
کتاب هایی با عنوان مقتل الشهدا و به اختصار مقاتل هستند، اما از این میان مقتل ابومخنف از اعتبار و مقتل 
مالحسین واعظ کاشفی با نام روضه الشهدا به فارسی از شهرت بیشتري برخوردار است. منشی بمرودي هم 
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با تکیه بر مقتل کاشــفی، مقامات الحســینی را به نظم درآورده و با پیروي از شاهنامه فردوسی، بدان لحنی 
حماســی بخشیده است و این امتیازي اســت که مقامات الحسینی را از سایر آثار منظوم و منثور مشابه خود 
جدا می کند؛ رویکردي که با روحّیات قهرمانی و پهلوانی و دالوري هاي قوم ایرانی سازگارتر است و می تواند 
عنصري ملّی در همه دوره ها محســوب شــود. این رویکرد منشى را در مرتبه نخست ناشى از تأثیر حماسه 
ملّى (شاهنامه) بر مقامات دانسته، در مرتبه بعدى باید نتیجۀ رفت و آمد با دربار پادشاهان افشاري و روحیه 
جنگاوري و کشورگشایی آنها نیز دانست. پس این منظومه اّولین اثر حماسی شیعی درباره حادثه کربال و در 

واقع نقطه عطفی بر مقتل نویسی و مقتل سرایی در زبان فارسی است. 

پی نوشت ها:
1. مرثیه کسایى با این ابیات شروع مى شود:

بــاد صبا درآمد فردوس گشــت صحرا
دست از جهان بشویم، عّز و شرف نجویم
میــراث مصطفى را، فرزنــد مرتضى را

آراست بوســتان را نیسان به فرش دیبا
مــدح و غزل نگویم، مقتــل کنم تقاضا
توّال کنــم  تــازه  را،  کربــال  مقتــول 
(ریاحى، 1367:25)

2. مرثیه او با این اشعار شروع مى شود:
حســین امیــر  مرتضــى،  پســر 
اصــل و فرعش، همــه وفا و صفا
تعظیــم آن  و  کربــال  حّبــذا 

کونیــن در  نبــود،  چنویــى  کــه 
عفو و خشــمش، همه سکون و رضا
کــز بهشــت آورد به خلــق تعظیم
(سنایى غزنوى :266)

3. این منظومه به على بن طاهر از اشراف ناحیه سبزوار تقدیم شده است. تنها یک نسخه از این اثر باقى 
مانده که محمد بن محمود مســعود المعدم التسترى در قرن هشتم هجرى کتابت کرده و در کتابخانه موزه 

قونیه در ترکیه نگه دارى مى شود. منظومه با این ابیات آغاز مى شود:
اگر چند هســت این سخن آشکار
و لیکــن چو من برنــزد هیچ کس
تو بشــنو کنون کــز پس مصطفى

بــه نــزد صغــار و بــه نــزد کبار
در ایــن قّصه در نظــم گفتن نفس
ز شــبهت که بــد کرد بــا مرتضى
                      (ربیــع، 1390: 2)

شــاعر در حقیقت على نامه را در جواب و مقابله با شــاهنامه فردوسى سروده است. او اساس شاهنامه را 
از سویى دروغ مى داند و از سویى پرداخته مکر کّرامیان، ولى اعتراف مى کند که زبانى نغز و دلکش دارد. 
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مر این قّصه را این ســراینده مرد
اگر چند شهنامه نغز و خوش است
هوش خداوند  خوانَــد  نامــه  على 

ز مهــر دل خــود على نامــه کرد
ز مغز دروغ است از آن دلکش است
گوش شــهنامه  ســوى  خرد  ندارد 
(همان: 5)

4. تمام ابیات در این مقاله از نســخه موزه مشاهیر قاین که به عنوان چهارمین دست نویس معرفى شد، 
آورده شده است. 

5. داســتان بدین صورت است: رســتم الحکما ـ مؤلف این کتاب ـ می گوید: نّواب میرسیدحسن صفوي 
مرحوم، از براي این طالب حق، حکایت نمود که مّدتی در دارالضیافه واالجاه، احمد پادشــاه مذکور، مهمان 
بودم به عرض آن واالجاه رســاندند که «در شهر قائن، شــاعري خلفاي راشدین و اکابر مذهب اهل سّنت 
و پادشــاه واالجاه و اهل و عیال و اوالد و احفاد و وزرا و امرا و باشــیان و مقّربین درگاهش را هجو فاحشی 

نموده». امر فرمود آن شاعر را حاضر نمودند. 
آن پادشاه دادگر، بر تخت پادشاهی برنشست و وزرا و امرا و مقّربین درگاه و عمله جات، به ترتیب و نظام، 
هر کســی به جاي خود ایستاد. آن واالجاه شــاعر مذکور را به پیشگاه، طلب فرمود و امر فرمود به وي که 

«هجونامه را برخوان» 
شاعر مذکور، از روي خوف، نتوانست ایستاد. زانوهایش از تشویش، سست شده، بر زمین افتاد. آن واالجاه 
فرمود که «اي شاعر، مترس و مشّوش مباش. به چهار یار بزرگوار قسم که به سبب هجو، تو را نه می کشم 
و نه آزار خواهم نمود و اگر اشــعار هجو را خوب گفته اي، جایزه و انعامت می دهیم و اگر بد گفته اي، همان 

طومار هجونامه را می فرماییم به دهانت بتپانند و بر سرت بزنند تا بلع نمایی.»
شاعر مذکور، شروع نمود به خواندن هجونامه، از اول تا آخر. و آن پادشاه پرحوصله، با جمعیت حواس، به 
دّقت تمام، همه را استماع فرمود. چون اشعار هجونامه، همه، آب دار و استادپسند بود و واالجاه، احمدپادشاه 
صاحب کماالت و علوم وفضایل حســن اخالق و در خوش صورتی و نیک ســیرتی، در زمانه، طاق و وحید 
آفاق بود و شعرفهمی بی نظیر بود، به آن شاعر مذکور، تحسین و آفرین بسیار فرمود. و فرمود او را سراپا به 

خلعت گران مایه و مبلغ صدتومان نقد، خوش دل و مفتخر نمودند.  
در وقت خواندن هجونامه، امرا و صنادید اهل ســنت، از روي غیظ، همه، دســت ها بر قبضه شمشــیر و 
خنجر، انتظار می  کشــیدند که اگر شاه، اشارتی بفرمایند به قتل آن شاعر مذکور، آن شاعر را پاره پاره کنند. 

چون دیدند که آن شاعر، مقرون به الطاف و احسان و انعام پادشاهی شد، مأیوس شدند. 
آن پادشاه واالجاه دادگستر، آن شاعر را بعد از احسان و انعام، پرسید که «تو بر بدي خلفاي راشدین که 
هزار و صد و هشــتاد سال از زمان ایشان گذشــته، کجا اطالع یافته اي؟ لعنت خدا بر تو باد. جزاي تو را به 
خداي دادگر واگذاردیم.» و آن شاعر را به یک غالمی سپرد و فرمود: «او را به شهر قائن و به دست حاکم 

آن بسپار و از حاکم قائن، قبص وصولی بگیر و از براي ما بیاور.» چنین شد. (ص241)
6. البته در تقدیم این اثر به احمدشاه ابدالی هم خود جاي تردید است و سندي بر آن نیست، هرچند مدح 
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وي در ابتداي آن آمده، زیرا او ســّنی مذهب بوده، ولی مقامات حســینی منظومه حماسی شیعی است و در 
آن معاویه و پسرش و دیگر اطرافیانش مورد لعن و نفرین شاعر قرار گرفته اند. دیگر اینکه منشی در هنگام 
ســرودن این منظومه در سنین پیري و کهنسالی بوده و از امورات سیاسی و دنیوي کناره گرفته و نیازي به 
پاداش و انعام و احترام نزد امرا و شاهان نداشته و دلیلی نداشته تا اثرش را به شاه یا حاکمی خاص (احمدشاه 

ابدالی یا شاهرخ میرزا افشار) هدیه کند. 
7. در بیت «بیامد تهمتن بگسترد پر / به خواهش بر شاه خورشید فر» که بعضى آن را متأثّر از «َو احَفَض 

لَُهما ِجناُح الّذى ِمن الّحَمه» دانسته اند. (شفیعى کدکنى، 1366: 458)
8. مسلّم است که عنصر اغراق در کنار دیگر صور خیال یکى از نیرومندترین عناصر القاء در اسلوب بیان 
هنرى اســت و زمینهى کلّى و عمومى بســیارى از شاهکارهاى ادب فارسى به خصوص شاهنامۀ  فردوسى 
را تشــکیل مى دهد. بعضى از ناقدان معاصر کوشــیده اند این روحیه را حاصل شیعى بودن او بدانند و اینکه 
اســاس عقاید شیعه بر غلّو است اگر چنین باشد انتشــار شیعه و عقاید شیعى را در قلمرو زبان فارسى شاید 

بتوان یکى از عوامل گسترش مبالغه و اغراق دانست. (همان: 137)
9. مثال هاى دیگر:

اگر  چــه در ایــن دور اهریمنى
کــه داند به جز خالــق مهر و ماه
بــه ظاهر نــدارد قصــورى دگر

نباشــد ز نیرنــگ چــرخ ایمنى
که فردا چه لعب آورد این ســپهر
که مهر تو تابد بر این بوم و بر (13)

10. براي اطالع بیشــتر از احوال مذنب بمرودي، ر.ك:  تاریخ و مشاهیر قاینات، ص285؛ بزرگان قاین، 
ص342 و  الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج9، ص1025.
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