بازخوانی زمینهها و پیشینۀ پیدایش
ترکیببند محتشم کاشانی
*

عبداهلل موحدی محب

چكیده:
کمالالدین علی محتشم کاشانی که به چکامۀ معروف عاشورایی خود شهره است ،در فن شاعری و ترکیببندد
جاودانش محصول زمینههایی از آثار سرایندگان نسلهای پیش از خود است .در این جستوجو بده بدازخوانی
اجمالی سه مورد که دارای ظرفیت زمینهسازی کسب دانش شعر و مرثیده از سدوی ایدن شداعر آییندی اسدت،
پرداخته میشود که عبارتاند از :موالنا حسن کاشی ،عارف و شاعر سدههای هفتم و هشتم هجدری نورالددین
حمزة بن علی معروف به آذری اسفراینی ،صوفی شیعی کمترشدناختهشددۀ سددههدای هشدتم و نهدم هجدری
محمد بن علی بن سلیمان راوندی ،نویسندۀ سنیمذهب ،مورخ و شاعر سدۀ ششم هجری .در پایان جستوجدو
بدین نتیجه نزدیک شدهایم که گرچه بهرهجویی محتشم از سرودههای حسن کاشدی و آذری اسدفراینی ناموجده
نمینماید ،احتمال تأثیرپذیری شاعر کاشانی از ترکیببند راوندی،در مرثیۀ سید فخرالدین عالءالدوله عربشاه را
در کنار دو مورد دیگر نمی توان از نظر دور انگاشت بلکده بده مالحظدۀ تددمت بیشدتر ،شداید دارای توجیده
روشنتری هم باشد.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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کلیدواژهها :ترکیببند ،حسن کاشی ،محتشم ،آذری اسفراینی ،محمد بن علی بن سلیمان رواندی.
* دانشیار دانشگاه کاشان
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پژوهشنامه کاشان ،شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان  ،۸31۶ص3۳د۳۴
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مقدمه
موالنا کمالالدین علی ،محتشم کاشانی (م 999ق) سرایندۀ نامدار سدۀ دهم و یازدهم را بیگماان
همه به ترکیببند عاشوراییاش شناختهاند؛ چه شدت تأثیر آن چکامۀ شگفت بار ادبیاات آیینای
قرون ،چندان ژرف و درازآهنگ است که جایی برای گفتوگو نماناده اساتب باه قاول یکای از
ظریفان معاصر که وقتی ترکیببند این شوریدۀ عاشورایی را بر دیوارهای صاحن کااظمین(ع) باا
خط نستعلیق زیبای ایرانی مشاهده کرد ،در دفتر خاطرات سفر خود نوشت« :اثاری کاه محتشام
ژولیدۀ کاشی در سرزمین عراق بر جای نهاده ،بارهاا از تاأثیر مُثنای (فرماناده سا اه قادسایه) یاا
جهانگیری مثل نادر در آنها بیشتر بوده است؛ زیرا امروز فقط نام مثنی و نادر را در تواریخ خاود
میخوانیم اما مردم آن دیار ،شعر محتشم را که رسماً و مستقیماً طعن و لعن باه اجاداد خودشاان
است ،در پیشانی این بناها به خط جلی نستعلیق میبینند و میخوانند :زان تشنگان هنوز به عیّوق
میرسد /فریاد العطش ز بیابان کربال» (باستانی پاریزی7531 ،ش ،ج79 :5ا)02ب
به گفتۀ یکی از فضالی معاصر« :محتشم با سرودن ترکیببند دوازدهبندی خود ،پرآوازهتارین
مرثیهسرای ادب فارسی بل جهان اسالم شد وببب به مقامی رسید که نه پیش از وی و نه پس از او،
کسی در جهان بدان راه نیافته استببب بدون هیچ انکار در این هنری کار خود از هر جهت ،گاوی
سبقت از همۀ گویندگان قبل و بعد از خود ربوده است و هنوز هیچ شاعر توانا و نامادار مابهبی
را نمیشناسیم که سرودۀ شیوای وی بدین پایه از تداول و ارج رسیده باشدب این ترکیببناد بناابر
مشهور ،آنگاه سروده شد که شاعر ،حضرت زهارا(س) در خاواب ،وی را گفات :چارا در مااتم

فرزند من خاموش ماندهای» (سادات ناصری7593 ،ش72 :ا)73ب و بنابه گفتاۀ صااحب عرفاات
العاشقین« :محتشم مرثیه امام حسین(ع) را چنان گفته که اگر شعرش منحصار باه آن باشاد ،او را
کافی است» (بلیانی اصفهانی)5999 :7539 ،ب
 .۱طرح مسئله
بیتردید یکی از تجلیات برجستۀ این مایه تأثیر محتشم را بهویاهه در ادب پارسای ،مایتاوان باه
شمار چکامههایی دانست که به اقتفای آن ،ترکیببند بلند و آیینی از سوی چکامهپردازان پاس از
وی به رشتۀ نظم آمده و در هر دوره با آنها باالی بلنددوحۀ تناور ادب فارسی ،آذین بسته استب
از اثربخشی آن در ادب تازی عاشورایی سخن به درازا نمیگوییم که قصائد بحرالعلاوم (م 7070ق)
معروف به اثنا عشریات (مدرس7599 ،ش ،ج052 :5ا )053با شروح فاراوان آن ،خاود بار ایان
مدعا مسطورهای بسنده است؛ چه فارغ از فرادستی محتاوایی سارودۀ بحرالعلاوم بار ترکیاببناد
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آشکارتر از آن است که بتوان در آن درنگی روا داشتب برای نمونه محتشم سروده است:
هست از مالل اگرچه بری ذات ذوالجالل

او در دل است و هیچ دلی نیست بیمالل

و بحر العلوم راست:
جااالال االلاااهُ فلااایس الحااازن بال اااه

لکااانال قلبااااً حاااواه حزنااااه جلاااال
(نک :کرمانی7519 ،ش ،ج)30 :7

ازجمله قولهایی که جملگی برآناند ،یکی این است که شخصایتهاا کاه در وزن و امیاد و
تحرک جوامع دارای سهمی وافرند ،هرکدام ،خود نیاز برسااخته و برخاساته از فرهنگای پیشاین
هستند که آنان را بهاقتضای زمان و فرهنگ ،پرداخته و به جامعۀ بشری س رده استب در بحا

از

زمینههای فنآموزی محتشم در کارگاه ادب و شعر ،خاصه الهامبخش او در سااختن ترکیاببناد
عاشورایی ،سخن فراوان استب محتشم ،خود نیز گاهی در سرودههایش از شاعران پایش از خاود
یا معاصرانش متواضعانه یاد کرده و شعر آنان را به ساتایش گرفتاه و آرزو کارده :سارودههاایش
قوت ،سوز و تأثیر سرودۀ آنان را پیدا کند؛ ازجمله در چکامۀ بلندی در مادح ماوالی متقیاان(ع)
گفته است:
سویت این ابیات سست آورده و شرمندهام

زآنکه معلوم است نزد جوهری قدر رخام

لیک میخواهم به یمن مدحتت پیدا شود

در کالم محتشم ای شااه گاردوناحتشاام

زور شاااعر کااااتبی ،ساااوز کاااالم آذری

گرمی انفاس کاشی ،حادّت ابان حساام

صنعت ابیات سلمان ،حسن اقوال حسان

لابت گفتااار خواجااو ،قاوّت نظاام نظااام
(محتشم کاشانی)725 :7522 ،

شرح گونههای اثرپبیری محتشم از این شاعران ،در فرصاتی دیگار و در نوشاتهای جداگاناه
ممکن است جستوجو ،ساماندهی و ارائه گردد؛ انشاءاهللب
الزم است بدانیم محتشم با شاعران زیادی چون خالصی ،شاجاع کاشای ،نضانفر گلجااری،
نیرتی شیرازی ،شیخعلی کمرهای وببب مصاحبتهای شاعرانۀ فراوان داشته است (بلیانی اصفهانی،
 5251 ،5202 ،0021 ،7011 :7539و )2211ب از زماارۀ مصاااحبان محتشاام ،ساارایندگانی افتخااار
شاگردی او را نیز در پروندۀ شاعری خود داشتهاند؛ مانند :حسرتی کاشی ،خصالی کاشی ،صارفی
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ساوجی و مالمجلسی صفاهانی (همان 0533 ،7510 ،7000 :و )5992ب بعضای از آناان شایفتگی
خود را به استاد ،در سرودههای خود نشان دادهاند؛ مانند :موالنا خصالی که بهروایات تقایالادین
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محشتم ،اثرپبیری بیچونوچارای آن بزرگاوار در آن چکاماههاای ناورانی از سارودۀ محتشام،
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کاشانی ،بیشتر اوقات خود را با استاد و مرادش میگبرانده و پاس از رحلات او ،در مرثیاهای باا
اشاره به جهاننوردی ترکیببند عاشورایی مراد خویش گفته است:
کو آنکه نظم بیبدلش قاف تاا باه قااف

مشهور کائنات چو خورشید اناور اسات

کاااو نوحاااهسااااز مرثیاااۀ شااااه کاااربال

کز وی هزار داغ به هر دل فزونتر اسات

هر دل که بود ،ز آتش حرمان کباب شاد

تااا او برفاات ،خانااۀ دلهااا خااراب شااد
(کاشانی7532 ،ش ،بخش کاشان355 :ا)352

محتشم و موالنا حسن کاشی
کسانی بر آناند که محتشم در ترکیببند عاشورایی خود ،از موالنا حسن کاشی ،شااعر و عاارف
سدۀ هفتم و هشتم هجری ،الگو گرفته استب در اینکه شماری درخور از شاعران آیینی از جنااب
مالحسن کاشی در سرودههای خود تأثیر پبیرفتهاند ،تردیدی نیست؛ چاه طبیعای اسات کاه باه
مالحظۀ مقام فضل و شایستگی ذاتی و نیز موقعیت سیاسی و تاریخی این عارف و شااعر آیینای،
هر شاعر والیی که او را شناخته ،برابر روال معمول ،جنابش را بهمثابه الگویی شایساته پبیرفتاه و
سرودههایش را با الهام از اشعار آیینی وی سامان داده باشدب زیرا برابر گزارش ریاض العلما ،نقش
این شاعر برای توفیق حکومت شیعی در ایران ،همپایۀ نقش عالمۀ حلی و محقق کرکای اسات و
سهمش در گسترش فرهنگ شیعی و فراخوان مردم به گرایش باه ساوی تشایع بسایار برجساته
مینمایدب بدین روی ،مخالفان پیوسته با وی سر ستیز داشاته و بار آناناد کاه هماو پایاه و مایاۀ
پیدایش و گسترش حکومت شیعی در دولت صفوی یا دولت سلطانمحمد اولجایتو باوده اسات
(افندی7227 ،ق ،ج)523 :7ب دولتشاه نیز داوری خود را دربارۀ برتری و استواری شعر مالحسن با
این عبارت ابراز داشته است« :بببهیچکس به متانت و لطافت او سخن نگفته استببب» (سامرقندی،
7599ش ،ج)005 :0ب در تبکرهها به شااعرانی چناد کاه از شخصایت و سابک مالحسان تاأثیر
پبیرفتهاند ،بهروشنی اشاره شده است؛ محتشم هم میتواند یکی از آنها تلقی شودب تبکرهنویسان
شاعران زیادی را نام بردهاند که نسخۀ هفتبند واالی این عارف سالک را دستمایۀ طباعآزماایی
خود در عرض ارادت به ساحت امیر مؤمنان(ع) ساخته و تو گویی نخواستهاند حتی سر ماویی از
او فراتر بسرایندب فیاض الهیجی ،میرحیدر معمایی و نعمتی کاشانی باهمانناد محتشام وببب از ایان
دستهاند (نک :کاشی7539 ،ش51 :ا )27نیز سرایندگانی چون نیااز جوشاقانی (ناک :جوشاقانی،
7590ش ،)99 :سلیمی تونسی (نفیسی7595 ،ش527 :ا ،)520ابن حسام خوسفی (هماان 075 :و
 ،)520نظام استرآبادی (همان )075 :و حرفی اصفهانی (همان )922 :هام هریاک باهگوناهای ،از
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پیروی را خود در چکامهای بدینگونه آورده است:
ببین چنین که رسیده است از نعایم عطاا

بااه بلاابالن گلسااتان منقباات چااه نعاام

علی الخصوص به سرخیل منقبات گویاان

کااه ریختاای دُر جنااتبهااا ز نااوک قلاام

فصیح بلبال خاوش لهجاه کاشای ماداح
اگر به سر خفی بود اگار باه وجاه جلای

7

کااه بااود روضااۀ آماال از او ریاااض ارم
0

برای او صلهها شد ز کلک نیب رقااام
محتشم7522 ،ش)723 :
(محتشم( 7522،
ش،ص)723

شایان ذکر اینکه موالنا حسن کاشای را قصااید و نزلیااتی در بحار مضاارع ماثمن «معفاول
فاعالت مفاعیل فاعلن» است؛ یعنی هماان بحار ترکیاببناد عاشاورایی محتشام و دیگاران کاه
میتوانسته دستمایه و نسخهوارهای برای کارورزیهای شااعرانۀ نسالهاای پاس از وی باشاد؛
نمونههایی چون:
ای دل بااه دام دیااو چرایاای تااو مبااتال

زین دامگه به داناۀ دیان آی ،هاان هاال

پاارواز گاااه دانااۀ دیاان کاان ،نااه دام دیااو

کاین امن با امان باود آن خاوف باا رجاا
(کاشی7539 ،ش)35 :

خورشید آسمانِ بیانْ مرتضی علی اسات

جمشیددار ملک امان مرتضی علی اسات

مفتیّ چاار دفتار و قاضای شاش جهات

صاحبقران هفت قران مرتضی علی اسات
(همان)99 :

دور س هر نصاه فازا و جگرخاور اسات

ابلهناواز و زارکاش و سافلهپارور اسات

نراله مشو باه ظااهر بااغ جهاان از آناک

در زیر هر گلیش ،دو صد خار ،مضمر است
(همان)17 :

و بدین منوال در دیوان کاشی ،صفحات 792 ،793 ،759 ،750 ،709 ،772 ،90 ،33 ،13 ،12 ،15
وببب که همه در این بحر و وزن آمده است و شایان تأملب طرفه آنکه در این سرودهها ابیاتی اسات
که میتواند تداعیبخش ابیات چکامۀ عاشورایی محتشم باشدب
برای نمونه ،حسن کاشی:
ای روح قدس بر سر خااک رساول شاو
پژوهشنامه کاشان
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آن کااز شاارف خالصااۀ اوالد آدم اساات

محتشم کاشانی:
جن و ملک بار آدمیاان نوحاه مایکنناد

گویااا عاازای اشاارف اوالد آدم اساات
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مولی حسن کاشی در مسیر شاعری خود اثر پبیرفتهاندب محتشم اعتاراف باه ایان بهارهجاویی و
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حسن کاشی:
ای شاااه نیمااروز باازن باار ساا اه شااام

کز اهل شام سینۀ آن مااه ،در هام اسات

محتشم کاشانی:
این صبح تیاره بااز دمیاد از کجاا کاز او

کار جهان و خلق جهان جمله درهم اسات

حسن کاشی:
گردون کبودجامه شاد و ماه سایاهپاوش

یعنی که روز مقتل خورشید اعظام اسات

محتشم کاشانی:
باز این چه رستخیز عظیم است کز زماین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

وببب
موارد یادشده و مانند آن بهتدریج میتواند ذهن را آماده کند که محتشم افزون بار کاارورزی
در فن شاعری و اقتفای هفتبند بلندآوازۀ حسن کاشی ،در سارودن چکاماۀ ساوزناک و ناامآور
خود در وقایع عاشورا نیز از سرودههای آن عارف سالک و دل سوخته الهام گرفته باشدب
محتشم و آذری اسفراینی
برخی اصرار دارند که محتشم ساختار ترکیببند خود را تنها و تنها از شاعری از سدۀ هشتم و نهام
هجری که بیش از یک قرن پیش از او در نواحی خراسان میزیسته ،به نام نورالدین حمزة بن علای
اسفراینی معروف به آذری طوسی یا اسفراینی (م 392ق) ،وام گرفته اسات5؛ چاه بناابر ادعاایی ،او
نخستین کسی است که ترکیببندی بدین سبک و سیاق در واقعۀ عاشورا بدین مطلع پرداخته است:
ای دل حیااات ماااه محاارم حاارام شااد

آری حساب عمر در ایان ماه تماام شاد

باااز از فااراق آل نباای آب چشاام مااا

چون خااک کاربال ز باال تیاره فاام شاد
(آذری اسفراینی7539 ،ش ،ج)720 :7

به گزارش تبکرهها ،آذری اسفراینی صوفی عزلتگزین و شاعری والیی بوده (نک :هادایت،
7523ش22 :ا )27و در والی اهل بیت پیامبر(ص) ،قدمی راسخ داشته و در ایان عقیاده ساروده
است:
از خسااروان روی زمااین ننااگ آیاادم

تااا ماان گاادای حضاارت ساااقی کااوثرم

(طهرانی7225 ،ق ،ج5 :9؛ بلیانی اصفهانی7539 ،ش ،ج232 :7ا)292
من تارک هناد و جیفاۀ چی اال 2کاردهام

3

باد بروت جونه به یاک جاو نمایخارم

(نوایی7595 ،ش 72 :و 739؛ سمرقندی7599 ،ش ،ج522 :0ا572؛ همو7959 ،م517 :ا)510
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موردعنایت ویهۀ صاحب رسالت(ص) قرار گرفته استب در تابکرۀ نشاتر عشاق ،چناین روایات
است که کسی در رؤیا ،پیامبر(ص) را دید که با یاران به جایی همیروندب چون پرساید ،حضارت
فرمودند :به دیدن آذری میرود بنابر صلۀ شعری که بر مرثیۀ جگرگوشهام سروده است و آن ایان
است:
سوراخ می شود دل ما چون گال حساین

هرجاااا کاااه ذکااار واقعاااۀ کاااربال رود

(آذری اسفراینی7539 ،ش ،ج722 :7؛ عاشقی7597 ،ش ،ج)37 :7
البته با توجه به اینکه به گزارش دولتشاه که خود معاصار آذری باوده اسات ،مبنایبار اینکاه
«دیوان شعر شیخ اسفراینی در زمان حیات او نیز در اقالیم شاهره باوده» (سامرقندی ،7599 ،ج:0
522؛ همو7959 ،م )019 :و به گفتۀ امیر علیشیر نوایی دیگر معاصر آذری« :نور ظهور شاهرت او
بر اهل عالم تافته» (نوایی7595 ،ش ،)733 :احتماال بهارهجاویی محتشام از سارودههاای آذری
چندان دور از ذهن نمینماید و همگونیهایی چند نیز میان مضاامین چکاماۀ عاشاورایی آذری و
محتشم مشهود است؛ برای نمونه ،آذری گفته است:
روزی که چتر روح به صحرای تن زدناد

کوس بال به ناام حساین و حسان زدناد

و محتشم گفته است:
بر خوانِ نم چو عالمیاان را صاال زدناد

اول صاااال باااه سلسااالۀ انبیاااا زدناااد
(7522ش)037 :

و آذری راست:
آه از دمی که زد باه جفاا شامر خاکساار

باار بوسااه گاااه سااید مااا تیاا آباادار
(7539ش)723 :

و محتشم راست:
آه از دماای کااه لشااکر اعاادا نکاارد شاارم

کردنااد رو بااه خیمااۀ ساالطان کااربال
(7522ش)037 :

همچنین آذری سروده است:
آن دم چرا زمین و زماان سارنگون نشاد
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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خاااک ساایاه باار ساار گااردون دون نشااد
(7539ش)723 :

و محتشم سروده است:
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کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی

وین خرگاه بلندساتون بایساتون شادی
(7522ش)037 :

محتشم ممکن است برابر گزارش بعضی از تبکرهها از شاعرانی چون لسانی شیرازی هم بهره
برده باشد (بلیانی اصفهانی7539 ،ش )5933 :که نگارنده در این زمان ،از میازان و چنادوچون آن
آگاهی چندانی ندارد؛ بههرروی ،نگاه یادشده با هر پشتوانهای که باشد ،نگاهی است محتارم ،اماا
در اینجا میتوان بهجای داوری ،مالحظاتی چند را موردتوجه قرار داد:
7ب نخست آنکه به طبیعت حال ،اگر این حقیقت در ذهن تبکرهنگاران ،بهصراحت باورپبیری
میداشت ،پنهان نمیماند تا آنجا که نکتهسنجان از آن نافل بمانند و بهسادگی از سر آن بگبرناد؛
بهویهه آنکه وی نخستین چامهپرداز عاشورایی بدین سبک و سیاق بوده باشدب
0ب رگههای روشن تأثیر پابیری محتشام از مالحسان کاشای حتای در سارودن ترکیاببناد
عاشوراییاش وجود دارد که به پارهای از آنها اشاره رفتب
محتشم و نجمالدین محمد بن سلیمان راوندی
ما ساختار اینگونه مرثیه را در آثار شاعرانی که قرنها پیش از تولد آذری و محتشم مایزیساتهاناد،
بهروشنی تمام مشاهده میکنیم که ادعای پیشگامی آذری را به چالش میکشادب مایتاوان باهمثاباه
الگویی برای نوپردازی محتشم در پرداخات ترکیاببناد عاشاورایی ،باه سارودۀ راونادی ،مؤلا
سنیمبهب و متعلق به سدۀ ششم هجری و همشهری محتشم کاشانی که در جاایی یاادآور شادهام
(طباطبایی بیدگلی7590 ،ش ،)72 :اشاره کردب نجمالدین ابوبکر محمد بن علی بن سلیمان راونادی
مورخ ،کاتب ،شاعر ،ورّاق و تبهیبکار عهد سلجوقی و از خادمان آستان ط رل ثانی ،آخارین شااه
سلجوقیان عراق و کردستان (315ا392ق) (لاین پاول7595 ،ش )751 :باوده و کتااب خاود را در
دربار سلجوقیان روم و به نام نیاثالدین ابوالفتح کیخسارو بان قلاج ارساالن سالجوقی (نفیسای،
7595ش )779 :به سال 399ق نوشته استب در بااب هنار شااعری و شایوۀ نویساندگی او ،بحا
فراوان استب کسانی مانند ملکالشاعرای بهاار قصااید او را بایمازه (بهاار7533 ،ش ،ج )701 :5و
نگارش او را در عدم جزالت و رکاکت الفاظ و عدم توجه باه آهناگ کلماات وببب آیتای مایدانناد
(همان)020 :ب کسانی هم بر این باورند که راحا الصادور از کتاابهاای روان (نفیسای7595 ،ش:
 )779و از بهترین کتب فارسی و در نهایت فصاحت و روانی نوشاته شاده و راونادی ،خاود شاعر
فارسی را نیکو میگفته است (همان)723 :ب بزرگانی هم بهدلیل چاپلوسیهاا و خوشاامدگوییهاای
بیشازاندازه ،این کتاب را دارای اعتمادبخشی و اعتبار چندانی ندانستهاند (زرینکوب)7593 ،ب ما باا
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انحصاری دربارۀ ادیبان و منشیان و چاماهپاردازان ،هماواره ماورد مراجعاۀ پهوهشاگران پیشاین و
معاصران بوده است (فروزانفر7599 ،ش 332 ،279 ،223 :وببب)ب ترکیببند راونادی در مرثیاۀ ساید
فخرالدین عالءالدوله عربشاه از بزرگان دستگاه ط رل سلجوقی اساتب در اینجاا باه نموناههاایی از
ابیات آن اشاره میشود و همانسان که پیش تر هام اشااره شاد ،داوری پایاانی باه عهادۀ داناش و
انصاف دانشوران و پهوهشگران عرصۀ ادب پارسی استب مدعا این است کاه ناه آذری پیشاگام در
اینگونه ترکیببندهاست و نه او مقتدا و الهامبخش انحصاری بزرگاانی چاون محتشام کاشاانی در
چامۀ بلند عاشوراییب در اینجا ابیاتی چند از چکامۀ راوندی را ذکر کرده ،س س به تحلیال کوتااهی
دربارۀ سبک و محتوای آن در پیوند با سرودۀ عاشورایی محتشم میپردازیمب
از بند اول:
آه این چه محنت است که اندر جهان فتااد

آه این چه واقع است کاه از ناگهاان فتااد

این دیده چیست گویی کز دیده خون گریست

وین نصه از چه در دل پیر و جوان فتاد؟

خورشید تیره گشت همش محنتی رساید

مه زردروی گشت و چنین ناتوان فتاادببب

ای دیده خون بگری که شد فخر دین ،نماناد
آن سااارور زماناااه و شااااه زماااین نماناااد
از بند دوم:
گیتی ندانم از چه به خونت شتاب کارد؟

از چه دل جهانی از این نم کبااب کارد؟

اشکی که رشک گوهر و دُر ثماین بادی

از چه چو لعل کرد مگر خون ناب کارد؟

وین هم نه عقل بود که مرگ از ربودنات

صااد خاناادان آل پیمباار خااراب کاارد

از بند سوم:
ای خاااک دور شااو بااه سااالمت ز راه او

برگیااار زردپااارده ز روی چاااو مااااه او

ترسم که نیست درخور خسرو ساریر ناو

ترساام کااه نیساات الیااق او پیشااگاه اوببب

دل باار ساافر نهاااده و دیااوان طااالعش

ماایداشاات زهاار ماااتم کااار تباااه او

نااور دو چشاام حیاادر و سااردار اهاال بیاات
خورشااید فاطمااه ساار و ساااالر اهاال بیاات
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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ابیات یادشده چنانکه میبینیم ،نظر به مطلع و سبک و سیاق و بحر عروضی و عاطفۀ ادبای وببب
از نوع مرثیه ،آنهم برای شخص واالتبار مقتولی از ساللۀ پیامبر(ص) و با سااختاری تاداعیبخاش
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ترکیببندهای عاشورایی مشهور از محتشم و پیروان اوست؛ بهویهه برخی از ابیات و مصرعهای آن
که روشنای بیشتری بر مدعای موردنظر میپراکند؛ مانند« :نور دو چشم حیدر و ساردار اهال بیات/
خورشید فاطمه سر و ساالر اهل بیت»ب یا «ببب ای چرخ دون ز آل پیمبار چاه خواساتی /از خانادان
حیدر صفدر چه خواستی؟» یا «در کربال کمین بگشودی تو بر حسینببب» و مواردی از این قبیلب
بنابراین افزونبر سروده های مالحسان کاشای و آذری اسافراینی ،ماوارد یادشاده مایتواناد
شواهدی بر ادعای احتمال اثرپبیری محتشم از چکامۀ راونادی نیاز باشاد و حتای باه مالحظاۀ
دیرینگی آن نسبت به دو شاعر دیگر ،برتری پیشینگی و پیشگامی نسبت بدانها را نیز از آن خود
سازد و دوگانگی مبهب چنانکه میدانیم در این عرصهها مانعی ایجاد نمیکندب
نتیجهگیری
7ب محتشم در فن شاعری و پرداختن چکامۀ بلند والیی عاشورایی خود ،مانناد هار شااعر دیگار
ممکن است از شاعران زیادی اثر پبیرفته باشدب
0ب پیشگامی انحصاری آذری اسفراینی در سرودن ترکیببند مرثیاه در سایاق معهاود و معماول،
بهمانند پیشگامی انحصاری او برای کسانی چون محتشم کاشانی ،از پشتوانۀ استوار و باورپابیری
برخوردار نیستب
5ب چکامۀ راوندی میتواند یکی از الگوهای محتشم در سرودن ترکیببند او باشد و چاهبساا باا
درجۀ تأثیر بیشتر نسبتبه دیگرانب
2ب اثرپبیری محتشم از شاعران پیش از خود در سرودن ترکیببند معروفش ،تنها به وامگارفتن
درونمایههای شاعرانه منتهی نمیشود ،بلکه این اثرپبیری به شاکلی روشان ،خاود را در فارم
ترکیببند محتشم نیز نشان میدهدب
پینوشتها:
7ب شاعر خود دربارۀ زادگاهش گفته است:
باار امیااد آنکااه بااا ایشااان هماای بناادد کنااون

جان شیرین می دهد کاشی و خندان مایرودببب

مولاادش در آماال و آبشااخورش مازناادران

وز ره جَدّ و پدر نسبت باه کاشاان مای رودببب
(کاشی7539 ،ش)39 :

هسااتم ز خاااک آماال و کاشاای اساات نساابتم

در دیااان محماااد و علااایام شااااه و پیشاااوا
(همان)33 :

گرچااه دارم وطاان خااویش بااه آماال لاایکن

نساابت شااعر ماان از خطااۀ کاشااان آمااد
(همان)90 :

34

بازخوانی زمینهها
و پیشینۀ پیدایش
ترکیببند محتشم
کاشانی

34
















حسن کاشی در روضۀ امیرالمؤمنین(ع) ،قصیدهای به این مطلع خواند:
ای ز بااادوِ آفااارینش پیشاااوای اهااال دیااان

وی ز عاازت مااادح بااازوی تااو روح االمااین
(7959م)759 :

در همان شب ،امیرالماؤمنین(ع) در خاواب ،حاوالتی باه وی داد و کاشای روز دیگار باهدنباال نشاانی
برخاساات و صاالۀ خااود را گرفاات (نااک :ساامرقندی7599 ،ش ،ج000 :0؛ همااو7959 ،م022 :؛ نیااز نااک:
شوشتری7203 ،ق099 :؛ شوشتری7532 ،ش)909 :
5ب مقالۀ ارائهشده در کنگرۀ بزرگداشت صباحی بیدگلی در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان با عنوان «سافر یاک
ترکیببند از اسفراین به کاشان» نوشتۀ یوسفعلی یوس

نهاد7597 ،شب

2ب جی ال ،ل ت هندی و در اصل نام یک راجۀ هند و پنجاب است که با سالطان محماود نزناوی جنگیاد و
گرفتار شکست شد (نفیسی7533 ،ش ،ج)7729 :0ب در ادبیات فارسی ،این لفا باهمعنای مطلاق شااه هناد
استعمال شد؛ چنانکه منوچهری دام انی در مدح محمود یا مسعود نزنوی گفته است:
قیصااار شااارابدار تاااو ،جی اااال پاسااابان

پی اااو رکاااابدار تاااو ،ف فاااور پاااردهدار
(عوفی7597 ،ش322 :؛ فروزانفر)753 :7599 ،

پی و به فتح اول بهمعنی پادشاه ترکستان (معین )923 :7592 ،و ف فور هم لقب پادشاهان چین است
(همان )337 :و معنای اصلی جی ا ،پرورشکنندۀ فیروزی (داعی االسالم7590 ،ش ،ج )0و راجه لقب کسی
است که در قسمتی از هند حکومت داشته باشد (دهخدا7520 ،ش)ب
 3ب مصرع دوم در دیوان به جای جونه راجه آمده است (آذری اسفراینی7539 ،ش ،ج)99 :7ب

منابع
ا آذری اسفراینی ،نورالدین حمزة بن علی7539 ،ش ،دیوان ،تصحیح و تحقیق محسن کیانی و سید عباس
رستاخیز ،تهران :کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد و مجلس شورای اسالمیب
ا افندی ،میرزاعبداهلل7227 ،ق ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،تحقیق السید احمد الحسینی ،قم :مطبع الخیام ،بیتاب
ا باستانی پاریزی ،محمدابراهیم7531 ،ش ،از پاریز تا پاریس ،تهران :امیرکبیرب
ا بلیانی اصفهانی ،تقیالدین محمد اوحدی حسینی دقاقی7539 ،ش ،عرفات العاشقین ،ج ،7تصحیح ذبیحاهلل
صاحبکاری و آمنه فخر احمد با نظارت علیمحمد قهرمان ،تهران :نشر میراث مکتوبب
ا بهار ،محمدتقی7533 ،ش ،سبکشناسی ،چ ،2تهران :کتابهای پرستوب
ا جوشقانی ،نیاز7590 ،ش ،دیوان ،ج ،7بهکوشش احمد کرمی ،تهران :سلسله نشریات «ما»ب
ا داعی االسالم ،سید محمدعلی7590 ،ش ،فرهنگ نظام ،تهران :شرکت دانشب
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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ا دهخدا ،علیاکبر7525 ،ش ،ل تنامه ،زیر نظر محمد معین ،تهران :سازیان ل تنامهب
ا راوندی ،محمد بن علی بن سلیمان7592 ،ش ،راح الصدور و آی السرور در تاریخ آل سلجوق ،ج ،0تصحیح
محمد اقبال ،حواشی و فهارس مجتبی مینوی ،تهران :امیرکبیرب
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ا سمرقندی ،امیردولتشاه عالءالدوله7599 ،ش ،تبکرة الشعرا ،باههمات محماد رمضاانی کاللاه خااور ،تهاران:
انتشارات پدیدهب
ا ااااااااااااا 7959 ،م ،تبکرة الشعرا ،تصحیح شیخ محمد اقبال حسانی ،الهور :شیخ مبارک علیب
ا زرینکوب ،عبدالحسین7593 ،ش ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،چ ،3تهران :امیرکبیرب
ا سادات ناصری ،سید حسن7593 ،ش ،مقدمه بار ترکیاببناد موالناا محتشام کاشاانی ،چ ،2تهاران :انجمان
خوشنویسانب
ا شوشتری ،قاضی نوراهلل7532 ،ش ،مجالس المؤمنین ،بی چا تهران انتشارات کتابفروشی اسالمیه
ا شوشتری ،عالمه محمدتقی7203 ،ق ،آیات بینات فای حقیقتاه بعال المناماات ،چ ،7تحقیاق شایخ محماود
شریفی ،قم :نشر محبینب
ا طباطبایی بیدگلی ،میرزا عبدالباقی7590 ،ش ،مثنوی زید نسااج ،چ ،7مقدماۀ عباداهلل موحادیمحاب ،آران و
بیدگل :نشر مکتب بیدارانب

ا طهرانی ،شیخ آقا بزرگ7225 ،ق ،البریع الی تصانی

الشیعه ،چ ،5بیروت :دار االضواءب

ا عاشقی ،حسینقلی خان عظیمآبادی7597 ،ش ،تبکرۀ نشتر عشق ،تصحیح و تعلیاق ساید کماالالادین حااج
سیدجوادی ،چ ،7تهران :نشر میراث مکتوبب
ا عوفی ،محمد7597 ،ش ،لباب االلباب ،بهاهتمام محمد عباسی ،چ ،7تهران :کتابفروشی فخر رازیب
ا فروزانفر ،بدیعالزمان7599 ،ش ،سخن و سخنوران ،چ ،2تهران :انتشارات خوارزمیب
ا کاشانی ،میرتقیالدین7532 ،ش ،خالص االشعار و زبدة االفکار (بخش کاشان) ،باهکوشاش عبادالعلی ادیاب
برومند و محمدحسین نصیری کهنمویی ،چ ،7تهران :نشر میراث مکتوبب
ا کاشی ،حسن7539 ،ش ،دیوان ،ج ،0مقدمۀ حسن عاطفی ،بهکوشش سید عباس رساتاخیز ،تهاران :انتشاارات
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیب
ا کرمانی ،شیخ رحمتاهلل7511 ،ش ،شرح مراثی سید بحرالعلوم ،تحقیق حسین درگاهی ،تهران :انتشارات اسوهب
ا لین پول ،استانلی7595 ،ش ،تاریخ طبقات اسالم ،ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی ،چ ،0تهران :دنیای کتابب
ا محتشم کاشانی ،کمالالدین علی7522 ،ش ،دیوان ،بهکوشش مهرعلی گرگانی ،تهران :کتابفروشی محمودیب
ا مدرس ،میرزاعلی7599 ،ش ،ریحان االدب ،تهران :انتشارات خیامب
ا معین ،محمد7592 ،ش ،فرهنگ فارسی ،چ ،2تهران :انتشارات امیرکبیرب
ا نفیسی ،سعید7595 ،ش ،تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،چ ،0تهران :انتشارات فرونیب
ا نفیسی ،علیاکبر7533 ،ش ،فرهنگ نفیسی ،چ ،0تهران :کتابفروشی خیامب
ا هدایت ،رضا قلیخان7523 ،ق ،تبکرۀ ریاض العارفین ،چاپ سنگی ،بهاهتمام مالعبدالحسین و ماال محماود
خوانساری ،تهران :کارخانۀ میرزا حبیباهللب
ا نوایی ،امیر نظامالدین علیشیر7595 ،ش ،مجالس النفایس ،باهاهتماام علایاصا ر حکمات ،چ ،7تهاران :کتابفروشای
منوچهریب
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بازخوانی زمینهها
و پیشینۀ پیدایش
ترکیببند محتشم
کاشانی
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