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چکیده:

کمتر از سیصد سال پس از محتشم کاشانی ،در زادگاه و زیستگاه این شاعرِ پیشگام مکتب وقوع ،سبک واسووت
و سرایندۀ مشهورترین غمنامۀ عاشورایی ،مردی دیده به دنیا گشود که او هم در مرثیهسرایی و تعزیهسازی ،سورممد
همگنان شد .در این مقاله کوشش شده اس

ضمن برشمردن شرح مختصری از زندگینامۀ محتشم و سید مصطفی

کاشانی ملقب به میرعزا ،به اشتراکهای دورۀ زندگی منها ،زادگاه مذهبی شیعی ،حکوم
صفوی و قاجاری و حمای

باثبات و طوالنی دو شاه

هر دوی منها از شعر و میینهای عاشورایی و بالمآل نوع وامگیوری لفیوی و معنووی

نسخ تعزیۀ میرعزا از ترکیببند عاشورایی محتشم پرداتته شود .این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسوش اسو
که چگونه شعر عاشورایی محتشم بهعنوان سرممد اشعار عاشورایی همۀ دورانهای شعر فارسی ،بر شوعر عامیانوه،
نمایشی و موسیقیایی نسخ تعزیۀ میرعزا تأثیر گذاشته اس  .نتیجۀ این واکاوی نشوان مویدهود کوه وا هوا ۀ ایون
عاشورایینامه در نسخه ،نسخۀ تعزیه بهویژه اشعار میرعزا تکرار شده و حتی تواندن بخوشهوایی از ترکیوببنود
محتشم ،جزئی از مراسم تعزیهتوانی در دورۀ اوج این هنر در تکیۀ دول

ناصری بوده اس .

کلیدواژهها :محشتم کاشانی ،میرعزای کاشانی ،شعر عاشورایی ،نسخ تعزیه.
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مقدمه
کاشان یکی از خاستگاههای دیرین و پرسابقۀ تشیع از قرون اولیۀ اسالمی بوده است .وجود بقاا
متبرکه ،کتیبهها و ابنیۀ تاریخی بهجامانده از دورههای مختلا

اساالمی ،اشاارات مناابع و م خا

مکتوب ،شهره شدن این شهر به دارالمؤمنین ،نشان از این ساابقۀ بلناد دارد .در دورههاایی واون
قرن ششم یا عهد صفوی ،این شهر یکی از مراکز دینی و علمی مهام ایاران و خیزشاگاه عالماان
بزرگ بوده است.
محتشم و میرعزا هر دو برآمده از این شهر در دو دورۀ تاریخیاند که آیینهای مختل

دینای

ازجمله عزاداری عاشورا در اوج ظهور و بروز بوده و مجال فراخی برای عرضه و بیان آنهاا نیاز
فراهم بوده است؛ در این میان میرعزا (متولد حدود 0821ق) که کمتر از سه قرن بعاد از محتشام
(متوفی 999ق) روزهای روزگار را دیاده ،حتمااً یکای از عوامام ماؤور و انگیزشای بارای او در
سرایش تعزیهنامههای متعدد ،همین شهرت و پیشتازی محتشم در سرودن غمنامههاای حیاینی،
بهویژه ترکیببند معروفش بوده است.
این دو شخصیت که با تودههای مردم پیوندهایی وویق داشته و سخت به عقاید و پنادارهاای
عامه باورمند بودهاند ،بییار از این مبانی کهن ،راز آلود و اساطیری بهره جیتهاند و در مجالهاای
مختل  ،آن اشارات را برجیته ساختهاند .از سوی دیگر ،محتشام و میرعازا هار دو در میاناۀ دو
سلیلۀ پادشاهی بزرگ این کشور ،یعنی صفویه و قاجاریاه زییاتهاناد و هار دو هام موردتوجاه
شاهی مقتدر و با طول سلطنتی نیمقرنی بودهاند .محتشم ،معاصر و مداح شاهطهماسب صفوی که
 45سال از  931تا  ،925زمامدار ایرانِ بزرگتر از امروز باوده اسات و میرعازا نیاز در حکومات
پنجاهسالۀ ناصرالدینشاه (0895تا 0303ق) تعزیهگردانی کرده است .هر دوی این شاهان به مادح
و منقبت و مرویۀ اهم بیت بهویژه امام حیین( ) عالقهمند و توصیهمند بودهاند .سلطان طهماسب
شاعران را به پرهیز از مدح خود و تشویق به مدح و مرویۀ ائمۀ هدی( ) توصیه و تأکید میکرد و
ناصرالدینشاه نیز خود شاعر امام حیین( ) بود و بزرگترین تماشاخانۀ تعزیۀ اعصار ایران را بنا
نهاد و خود و شاهزادگان قاجاری بهحوصله و تفصیم ،در پای مجالس تعزیه مینشیتند.
از اشتراکهای دیگر ایان دو شااعر ایان اسات کاه های یا

باا وجاود قوق روان در اوج

شاعرانگی نییتند؛ اگر از ترکیببند محتشم وشم بپوشیم ،او در سایر اشعارش باه گماان اغلاب
شعرپژوهان ،شاعری معمولی است .این ویژگی معمولی بودن یا حتی عامیانه بودن شعر ،در شاعر
نیخنوییان تعزیه بهویژه میرعزا نیز استمرار دارد؛ وه آنکه امروزه نیز در ادبیات آیینیِ پر شاعر و
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محتشم لبریز از سادگی و همهفهمی است و ویژگی کلی نیخ تعزیه نیز آن است که نیخهپرداز و
شاعر تعزیه در پی جفتوجور کردن روایت نمایشی داستان بوده و خیلی به کیفیات و پارداختن
شاعرانه کالم مقید نبودهاند .اما باوجوداین میتوان گفت که شعر مرویه با محتشم به اوج رساید و
شعر تعزیه نیز با میرعزا در قلۀ استقبال عامه اییتاد.
بهطور کلی ،دربارۀ این دو شاعر پژوهشهای وشمگیری انجام نشده است .باهرغام شاهرت
ترکیببند محتشم و استفاده و انتشار گیتردۀ آن در تکایا و کتابها و منبرها ،واا

بایغلا و

محکم و متقنی از دیوان محتشم در دست نییت و مقالههایی هم که دربارۀ شعر و شخصیت این
شاعر نوشتهاند ،زیاد نییت .در زمینۀ خاص تأویر شعر محتشم بر تعزیاه نیاز اواری قلمای نشاده
0

است.

در این مقاله کوشش شده است معرفینامۀ کوتاهی از ایان دو شااعر ،باهویاژه شااعر گمناام
تعزیهسرا میرعزای کاشانی پیش روی خواننده نهاده شاود و از برخای از زوایاای زنادگی ایشاان
بهویژه سید مصطفی کاشانی رمزگشایی شود و از سوی دیگر به تأویر شعر و فکر محتشم در نیخ
تعزیۀ میرعزا و برخی بیامدهای مشترک دو شاعر پرداخته شود.
 .۱محتشم کاشانی
سوز و شور موجود در ترکیببند محتشم کاشانی بقیۀ جنبههاای شاعریش را در ساایه و حاشایه
قرار داده است .این شاعر با عمری بالغ بر  90سال ،تقریباً همۀ قرن دهام هجاری را درک کارده
است .بنابراین سرد و گرم روزگار را زیاد وشیده و فرصت کافی برای شکمگیری شعر و تکامام
شاعرانه در اختیار داشته و از بزازی و سادهگویی ،به کمال ترکیببند و کربالیینامه رسیده اسات.
تولد او را  914و مرگ او را  999قکر کردهاند.
استاد سادات ناصری در مقالۀ «محتشم خداوندگار مرویه» از هفات تا کرۀ قارنهاای دهام و
یازدهم که به محتشم اشاره داشته و بعضاً با او مالقات داشتهاند و شعر و طبع او را ستودهاند ،نام
برده که عبارتاند از :تحفۀ سامی نوشتۀ سام میرزا ،خالصة االشعار وزیدة االفکاار از تقایالادین
محمد قکری کاشانی ،هفت اقلیم تألی

امین احمد رازی ،مجمع الخواص از صادقی افشار ،سالم

الیمواتِ ابوالقاسم انصاری کازرونی ،عرفات العاشقین نوشاتۀ تقایالادین حیاینی ،و عاالمآرای
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عباسی تألی

اسکندربیگ منشی ()0341؛ بنابر روایتِ این ت کرهها محتشام هماۀ عمارش را در

زادگاه گ رانده و بهویژه اینکه بخش زیادی از عمرش را مبتال به پادردی مزمن بوده کاه سافر را
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برای او سخت و ناممکن میساخته است .تنها سفر میلّم او را سفر به اصافهان باههنگاام مارگ
ضمیری اصفهانی برای شرکت در سوگ مرگش و نیز دیدار با شاهزادگان صفوی دانیتهاند و نیز
سفرهایی بهاحتمال به عتباتعالیات و خراسان داشته که معلوم و محقاق نییات؛ اماا از اشاارات
برخی اشعارش میتوان ونین برداشتی داشت .نقم معروف این است که شغم محتشام شاعربافی
8

(ابریشمبافی) بوده است.
 .۱ .۱شعر محتشم

دربارۀ شعر محتشم و طبع و قریحۀ وی ،اختالفنظر بین منتقدان زیاد است .واقع امر ایان اسات
که هرکس از زاویهای به شعر محتشم نگرییته است؛ بعضی وی را بییار ستوده و بعضی در حد
شاعران معمولی پنداشتهاند.
تقیالدین محمد حیینی قاکری کاشانی صاحب خالصة االشعار و زبدة االفکار کاه هامدورۀ
محتشم بوده و ت کرهاش را حدود سالهای  949تا  0109نوشته است ،القااب و تعاابیری واون
حیانالعجم ،موالنا محتشم ،مداهلل تعالی خالل فصاحته ،پیشوای اکثر این طبقۀ عالیشأن ،مقتدای
طوای

سخنوران ایران و دوران ،...خاقانی زمانی و سالمان عصار (ساادات ناصاری)22 :0341 ،

برای او بهکار برده که نشان میدهد محتشم در زمان خودش ،از مشهورترین شاعران بوده است.
بیضایی ( )0309نیز اینگونه تعبیر میکند« :شاعر بزرگوار ،سخنسنج کاممعیاار ،در سارودن
انوا شعر ماهر و خصوصاً در فن قصیده و غزل و تاریخ ،یگانۀ عصر خود بوده است و این مدعا
را قصاید غرّا و قطعات شیوای تمام تاریخ و غزلیات دلنشین و تواریخ مختل

او خاصه رباعیات

ستهاش که عجیبترین آوار اوست و کمتر کیی را قدرت به گ اردن ونین اوری از خاود اسات،
مدلم میسازد».
وقار شیرازی نیز او را به غایت ستایش کرده است« :وی ازجمله شعرای کاشان است و مداح
شاهطهماسب صفوی است 3شاعری با طبع سلیم بوده و بر طریقه و سلیقۀ صائب و کلیم ،غالباً از
بادۀ عشق سرگرم ...،او را در مراوی زبانی مؤور و بیانی گرم بوده است» (ایمانی.)829 :0325 ،
دیوان محتشم مشتمم بر غزل موسوم به صابائیه ،غازل موساوم باه شابابیه ،قصااید ،مراوای،
تواریخ ،قطعات ،مختصری هجویات ،حدود هفتاد ربااعی و معماا و رساالههاای جاللیاه و نقام
5

عشاق منثور و منظوم است (بیضایی.)0309 ،
 .۲ .۱شاعر مرثیهسرا

ونانکه پیشتر آمد ،اوج اشتهار محتشم بهواساطۀ اشاعار عاشاورایی و ترکیاببناد دوازدهبنادی
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او وهسان پدید آمد ،نقمقولها متفاوت است .اساکندربیگ ترکماان در عاالمآرای عباسای آورده
است« :شاهطهماسب اول به موالنا محتشم کاشانی پیشنهاد کرد بهجای مدح و ونای وی ،به مادح
و وناای ائماۀ دیان بپاردازد» ( .)092 :0341نقام مشاابهی را نیاز افیاری کرماانی آورده اسات:
«شاهطهماسب و پریخانخانم بعد از دریافت قصیدۀ مدحی محتشم ،او را به مدح ائمۀ معصومین
ترغیب کردند که در آن صورت ،صلۀ اول از ارواح مقدسۀ حضرات و بعد از شاه توقاع نمایناد»
( )008 :0390حادوۀ ناگواری که در زندگی و شعر مرویۀ محتشم تاأویر گ اشاته ،مارگ بارادرش
عبدالغنی است که پی

شعررسان او به دهلی بوده ،عبدالغنی که در دهلای ازدواج کارده باود ،در

یکی از سفرهایش به هندوستان در آنجا درگ شت و محتشم ترکیببندی یازدهبندی در فاراق او
سرود و بعدها نیز در قصیدهای از مرتضی نظامشاه بحری پادشاه دکن خواست که برادرزاده را باه
کاشان بفرستد تا اندکی از آالم بیبرادری التیام یابد کاه عاقبات پاس از مااجراهاا و گام و پیادا
شدنهایی ،برادرزاده به کاشان میرسد و ظاهراً بعد از این ترکیب است که دوازدهبند معروفش را
خلق میکند؛ ترکیببندی که بهتعبیر دکتر شمییا «معروفترین شعر در زمینۀ واقعاه کربالسات»
(.)099 :0320
کربالیینامهای که بعد از آن مورداستقبال و توجه عموم مردم قرار گرفت ،نقشبند تکایا شاد
و بییاری را در این شیوه ،مقلد او ساخت؛ حتی شاعران غیرفارسیزبان نیز باه تقلیاد از او شاعر
کربالیی سرودند و در مقابم آن بندها نهادند.
هروند برخی نیز از بعضی از مضاامین آن مثام صابت تیاره بارای روز عاشاورا ،یاا کشاتی
شکیتخورده برای شهادت امام( ) و نبود مضاامین امرباهمعاروف و نهایازمنکار در آن انتقااد
کردهاند (محمدرضایی و کیا.)0329 ،
 .۲میرعزای کاشانی
شوربختانه از زندگی سید مصطفی کاشانی مشهور و متخلص به میرعزا بهمانند دیگر نیخنوییاان
تعزیه اطال دقیقی در دست نداریم .احیاناً گمنامی بخشی از سنت تعزیهنوییی است که شااعران
معتقد ،وشم به وواب اخروی داشته و روی از شهرت و شناختهشدن پوشیدهاند« .مقتمناویسهاا
هرگز امضایی از خود زیر آوارشان نمایگ اشاتند ،گویاا پااداش آخارت را کاافی مایدانیاتند»
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
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(بیضایی .)035 :0395 ،همین گمنامی بازشناسی زمینههای مختلا

و شااعران آنهاا را مشاکم

میسازد .متون تعزیه بعضاً بییار بههم نزدی اند و تشخیص نام تعزیهپرداز بییار سخت است.

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 0:14 +0330 on Wednesday October 24th 2018

معروف اوست .در اینکه وگونه شد که محتشم جاللیه به محتشم مرویهسرا رسید و تحول روحی
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از سوی دیگر ،تضمین و وامگیری از شعر شاعران دیگر که بییار معمول و رایج بوده اسات،
این بازشناسی را دشوارتر میکند؛ وه بییار ابیاتی که میتاوان باا انادک تفااوت در زمیناههاای
مختل

یافت و تشخیص اینکه کدام شاعر مقدم بر دیگری یا دیگران این شعر را ساروده اسات،

پیدا نییت؛ مگر اینکه نیخههایی با مهر و امضای مطمانن و ماتقن از شااعری ماناده باشاد کاه
نیازمند واکاوی و تحقیق و دسترسی به نیخ قدیمه است .اما آنچه میدانیم این است که یکای از
مشهورترین شاعران تعزیه در دوران اوج این هنر در دورۀ ناصری ،میرعازا کاشاانی باوده اسات.
همینطور به قرینۀ اشعار زمینۀ کاشان 4و نیز نقم مورخان میدانیم که او بهطور خانوادگی در کاار
تعزیه بوده است و سید مرتضی (میرماتم) و سید کاظم (میرغم) و سید مصطفی ،بارادر و پیار و
نوۀ او ،همگی شاعر و معینالبکای تعزیه بودهاند؛ بهخصوص در این میان ،میرماتم همیشه در کنار
میرعزا بوده و وه بییار که نقشهایی که توأم با فرد فردی و سؤالوجواب است ،این دو برادر در
کنار هم نظم و ردی

کردهاند و هری

از زبان شخصیتی شعر سرودهاند .یکی از نیخی که ایان

همکاری و سرایش مشترک در آن مشهود اسات و درعاینحاال یکای از شایواترین و زیبااترین
مجالس میرعزاست ،مجلس تعزیۀ حضرت قاسم( ) است .میرعزا از زبان شبیه ابنسعد میگوید:
در آرزوی مرقااد ساالطان دیاانپناااه

میرِ عزا وو مرغ سحر آه و نالاه کان
(کاظمی)590 :0329 ،

و در ادامه ،میرماتم از زبان نقش شبیه شمر ،خطاب به امام حیین( ) میگوید:
امیااد ره نجااات باشااد بااه دو ویااز

لط ا

تااو و نطااق میرماااتم شاااهااا
(همان)

عنایتاهلل شاهیدی درباارۀ میرعازا ماینوییاد« :ساید مصاطفی میرعازا از تعزیاهگرداناان و
تعزیهسازان معروف دورۀ ناصرالدینشاه و مظفرالدین شاه بود و در کاشان و تهران تعزیاهگردانای
میکرد .گویا میرعزا مردی بود ادیب ،هنرمند ،خوشقریحه ،با قوق و استعداد و از موسایقی نیاز
اطالعات کافی داشت .بییاری از نیخههای مربوط به کاشان ،ساختهوپرداختههای او یا منیاوب
به اوست .تعزیهخوانان تهران نیز بیشتر نیخههای خود را از میرعازا مایدانناد یاا باه او نیابت
میدهند .واقعیت این است که یافتن نیخههای اصیم و تعیین و تشخیص سرودهها و ساختههای
او از میان اشعار تعزیه دشوار است .میلّم است که میرعزا در ساختن و سارودن شاعر و آهناگ،
نوحه و ترانه و پیشخوانیهای تعزیه ،استعداد و تیل بییار داشته است .بیشتر پیشخوانیهاای
زیبا و خوشآهنگ تعزیههای کاشان و تهران از ساختههای اوست» (.)903 :0321
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تاریخی و نیز قراینی مثم دورۀ رواج تکیۀ دولت میتوان حدس زد که میرعازا در دورهای حادود
سی سال در عهد ناصری و بعد از آن ،مشهورترینِ تعزیهگردانها بوده است و بهتقریاب در باین
سالهای  0881تا 0891ش زندگی کرده است .پرتو بیضایی که در حدود سال  ،0311میرغم پیر
میرعزا را دیده مینویید« :این سید مرتضی میرغم که وقتی من او را دیدم مردی تقریباً پنجاهساله
بود و در شبیهخوانی یا تعزیهگردانی که بهاصطالح نمایش ،آن را کارگردانی مایگویناد ،منتهاایِ
مهارت را داشت و فرزند آقا سید مصطفی کاشانی ملقب و متخلص به میرعزا بود .جناب میرعازا
در فن تعزیه مبتکری بیبادیم و شااعری خاوشقوق و هنرمنادی کامنظیار باود .اغلاب ،هماۀ
دستگاههای تعزیه را که تقریباً بیشمار بود ،خود با قوق سرشار و ادیبانه ساخته بود و نیخههای
پیش از خویش را که دارای اشعاری سیت و بیمایه بود ،یکیر به کنار گ اشته و حق هم هماین
بود .جناب ایشان سالی ی

دهه در تهران ،در تکیۀ دولت در حضور ناصرالدینشاه ،تعزیهخاوانی

و تعزیهگردانی میکرد و در اور هنرنماییها در کار خود و مهارتهای بینظیری که از خود نشاان
میداد ،صالت و جوایز عالی دریافت میداشت» (.)0309
نقم معروفی است که ناصرالدینشاه که آوازۀ میرعزا را در تعزیهسارایی شانیده باود ،او را از
کاشان به تکیۀ دولت خواند و اما میرعزا بهعمد یا سهو ،برای اینکه ابتکار و قوقش را نشان دهاد،
مجلس تعزیۀ ترکمن زوار را ساخت که در آن اشاراتی به ناامنی و دزدی ترکمنان از ماردم در آن
روزگار داشت و ناصرالدینشاه آن را برنتافت و بهگونهای او را حداقم برای مدتی از تکیۀ دولات
بهدور داشت.
بهگمان ما یکی از دالیم ماندگاری و همهگیرشدن شعر میرعزا در بین تعزیاهخواناان ،هماین
کوچ او از تکیۀ دولت به دیگر تکایای تهران و کشور بود؛ وراکه تکایای زیادی در تهاران محام
عرضۀ تعزیه شدند .منقول است که در دورۀ ناصری «حدود دوییت تا سیصد تکیه و حیینیه در
تهران ساخته شدند» (همایونی9 :0329 ،؛ بیضایی )080 :0395 ،در بعضی از این تکایاا روزی دو
نوبت تعزیه برپا میشدند؛ سنتی که هاماکناون نیاز در برخای از تکایاا مثام قودجاان خوانیاار
برپاست .و این سنت تهران در دیگر شهرها نیز گیترده شده بود .یکی از اصلیترین پایگااههاای
تعزیه نیز شهر شیعهنشین کاشان بوده که بنا به گزارش سفرنامهنوییان و مورخان در ایاام محارم،
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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اول تا آخر بازار این شهر مملو از دستههای تعزیه و کاروانهای عزا بوده است .بهتعبیر میاتوفی:
«اهالی کاشان و اصفهان وون اکثراً صوت را که اساس کار است دارا هیتند ،بیشتر از ساایر باالد
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از سال تولد و وفات میرعزا ،نقم مووقی در دست نداریم منتهی از کنار هم گ اشتن اشاارات
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طرف توجه بودهاند» (بیضایی .)053 :0395 ،هاشم فیاضِ تعزیاهشاناس هام مایگویاد« :کاشاان
تعزیههاشون گریهآورتره ،اشعارش جانیوزتره ،قشنگتره» (کاظمی.)42 :0329 ،
اما بههرروی ،بنابه اشارۀ مورخان از وضعیت تکیۀ دولت بهعنوان بزرگترین تعزیهخانۀ ایاران
نشانگر حضور دوبارۀ میرعزا در آنجا در دورۀ ناصری و بعد از آن است .منابعی که باهتفصایم از
عظمت بنا ،نو حضور شاه و شاهزادگان ،موقعیت مکانی ،جایگاههاای خااص نشیاتن طبقاات
مردمی و ...نوشتهاند که بییار پرشمارند .براساس این اشارات ،همینطور ما میدانایم کاه میرعازا
پس از دورۀ ناصری نیز در تکیۀ دولت صاحب شهرت بوده است« .سید مصطفی میرعزا از عصار
ناصرالدینشاه تا عصر محمدشاه در کاشان و تهران و حتی تکیۀ دولت ،تعزیهگردانی کرده باود و
پیرش آقا سید کاظم میرغم مربوط به عهد محمدشاه بهبعد» (بیضایی.)035 :0395 ،
«میرعزا در زمان ناصرالدینشاه ،رئیس تعزیه یعنی تعزیهگاردان تکیاۀ دولات باود» (باوقری،
 )89 :0349نقم دیگر که ما را به عمر میرعزا رهنمون میسازد ،مصاحبۀ سمانۀ کاظمی باا هاشام
فیاض در مجموعۀ میرعزا در قلمرو تعزیه است .هروند در این مصاحبه تنااق

در گفتاار دیاده

میشود ،فیاض در سال  0325اینگونه میگوید که میرغم پیر میرعزا وهمپنجااه ساال پایش در
سن شصتسالگی مرحوم شده است؛ یعنی حدود سال  0331که میتوان به تقریب حدس زد که
میرعزا تا قبم از سال  0311زنده بوده است؛ او ادامه میدهد نیخهای از میرعزا دارد کاه در ساال
0840ق سروده شده است (کاظمی44 :0329 ،ا .)49از جانب دیگر میدانیم که ناصرالدینشاه که
همعصر میرعزاست ،طی سالهای  0895تا 0303ق پادشاه ایران بوده است .ساند شامارۀ /0149
« ،0 ،301ضمیمه شمارۀ  »0سازمان اسناد ملی ایران نیز گواه آن اسات کاه بعاد از آنکاه در دورۀ
مشروطیت ،تکیۀ دولت اندکی مرمت شده ،در دوره نخیتوزیری احمد قوام در ساال 0384ش،
با واگ اری زمین و ساختمانهای تکیه به بان

ملی ،عمالً این ساختمان تخریب شاده اسات .در

ضمیمۀ شمارۀ  3همان سند نیز آمده است محمدرضاشاه به شرط آنکه وجاوه حاصام از فاروش
تکیۀ دولت به تعمیر کاخهای سلطنتی ازجمله گلیتان و صاحبقرانیه اختصاص یابد ،باا فاروش
این مل

موافقت میکند .و همین ،ویرانای افاول تعزیاه را نیاز باههماراه داشات و باعاد شاد

تعزیهگردانان مورداشارۀ ما نیز اندکاندک رونق کارشان به کیادی بگراید تا آنجا که سید مصطفی
کاشانی پیر میرغم معروف به مصطفی شیپوروی ،بنابه نقم پیشکیاوتان تعزیاۀ اماروز در اوایام
دهۀ پنجاه ،از فرط بیکاری به جورابفروشی روی آورده بود.
بههرروی ،آنچه امروزه بیشتر توس تعزیهخوانان حرفهای خوانده میشود ،بیش از هر زمیناه
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است.
سادگی و روانی و نیز اختصار نیبتبه نیخ مثالً میرانجم (زمینۀ اراک) که اشعاری هنریتر و
مجالیی بیی تر دارد و نیز نیخ پرشمار میرعزا که حتی عدد آن را به تعداد روزهای سال تا 394
نیخه نوشتهاند ،باعد شده که بهجرئت بتوان او را بزرگترین نیخهنویس تعزیاه ،دساتکام از
منظر استقبال تعزیهخوانان و گیترۀ خواندن اشعارش در این روزگار دانیت .دلیم این شاهرت را
شاید بتوان در عوامم زیر جیتوجو کرد:
 .0مجالس میرعزا بهلحاظ اصول نمایشی و صحنهگردانی جفتوجورند و توالی ج ابی
دارند.
 .8بهلحاظ تنو سب های موسیقی و فاصلهگ اریهای شخصیتهاا ،در دساتگاههاای
آوازی حیابشدهای سروده شدهاند.
 .3مجالس میرعزا نیبتبه بییاری از مجالس دیگر مختصرترند.
 .5شاعر یا شاعران تعابیر و کلمات و اصطالحات ساده و صمیمی و همهفهام اساتفاده
کردهاند.
 .4عمدۀ مجالس توس دو یا سه نفر سروده شدهاند (پدر و پیر و برادر).
 .9فرصت اصالح و بازبینی و تصحیت شعرها را داشتهاند.
 .9در مقطعی که میرعزا به خشم شاه قاجار گرفتار میشود ،به دل مردم در دیگر تکایاا
میرود و این باعد عالقۀ دوسویه بین مردم و او و تأویر بر سرایش مجالس میشود.
 .2دامنۀ احاطۀ او بر منابع تاریخی و نیاز شاعر شااعران سال  ،وناانکاه از نیاخ او
برمیآید ،قابمتوجه است.
 .۳وجوه مشترک دوره زندگی ،محیط اجتماعی و باورهای محتشم و میرعزا
 .۱ .۳حکومت با ثبات تاریخی و حامی مجالس مرثیه

محتشم و میرعزا هر دو در دورهای زییتهاند که حکومت مرکزی باوبات بوده است .بخاش مهام
حیات محتشم در عصر شاهطهماسب صفوی بوده است که پنجاه سال در میانۀ سالطنت صافویان
که یکی از سلیلههای بزرگ تاریخ این سرزمین است ،زییته است .میرعزا نیز در میانۀ حکومات
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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قاجاریان میزییته و عمدۀ زندگیاش همزمان با سلطنت ناصرالدینشاه بود که او نیز نیمقرن شاه
این مملکت بود.
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و نیخۀ دیگری ،نیخ میرعزا کاشی است که به زمینۀ کاشان یا بعضاً زمینۀ تهاران معاروف شاده
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این دو سلیله و بهویژه این دو پادشاه با انگیزههایی مشابه حامی شاعرای آیینای بودناد؛ ایان
انگیزه را میتوان اعتقاد دینی ،وسیلهای برای شکوه و جالل سلطنت ،ابزاری برای تیل خود بار
عامه مردم ،برخورداری از حمایت علما و بزرگان م هبی ،سرگرم ساختن مردم ،وسایلهای بارای
تجمم و مفاخرۀ امرا و حکما و اربابان بهواسطۀ حضور تودهها در تکیه یاا خاناۀ ایشاان ،انگیازۀ
پاداش اخروی ،مشغولیت و سرگرمی (گاه تمام روز به تماشای تعزیه و حواشی آن مشغول بودند
و )...و ...دانیت.
اگر یکی از انگیزههای اصلی محتشم در گ ر از شعر مدحی به شعر مرویه ،تشویق و ترغیاب
سلطان طهماسب صفوی بود ،حمایت ناصرالدینشاه قاجار نیز باعد همت مضااع

میرعازا بار

تعزیهسرایی بود .ناصرالدینشاه خود شعر کربالیی میسرود و عالقهمند برپایی نمایشهای آیینای
بود تا آنجا که گاه زمان نمایش تعزیه را نیز برای او به تأخیر میانداختند.
۳ـ .۲هر دو شاعر در میانۀ دورۀ شاعری ،شعر آیینی سرودهاند

به نقم از تاریخ عالمآرای عباسی ،تاریخ ادبیات ادوارد برون ،شیخ االساالمی و دیگاران ،محتشام
پس از آنکه قصیدهای در مدح شاهطهماسب سرود ،شاه او را به سارودن اشاعاری در شاأن اماام
علی( ) و ائمۀ اطهار( ) تشویق کرد که مشخص میکند شاعر در میانۀ دورۀ شاعری و بهعباارت
دیگر ،کمال شاعریاش بوده است.
اگر این نقم را در کنار نقم دیگری که سرایش ترکیببند محتشم را بعد از سرودن یازدهبندی
که در سوگ برادرش عبدالغنی گفته بود بدانیم و سال مرگ عبدالغنی را 991ق (بیضاایی)0309 ،
بدانیم و نیز خواب دیدن محتشم مبنیبر تشویق به سرودن شعر عاشورایی را به باور بگنجانیم ،با
این سه قرینه میتوان حدس زد محتشم در حدود  94تا  91سالگی ،دوازدهبند معروفش را خلاق
کرده است.
سید مصطفی کاشانی نیز پس از اینکه شهرتی و جایگاهی در شعر تعزیه در زادگاهش کیاب
میکند ،احتماالً در حدود وهم تا پنجاهسالگی ،آوازهاش به پایتخت میرسد و شاه قاجااری او را
به تکیۀ دولت فرامیخواند .اساساً تکیۀ دولت جایی بوده که شاعران و نیخهپردازان وقتی در اوج
هنر شعری و نمایشی و موسیقی بودهاند ،میتوانیتند بدانجا راه یابند.
 .۳ .۳سادگی ،عدم التزام به ترتیب تاریخی و مشحون از اشارات اساطیری
محتشم و میرعزا شعرشان را برای عزادارانی سرودهاند که همۀ طبقات مردم را شامم میشاوند و
از سوی دیگر ،باید همه بخوانند و با آن به وجد بیایند و در سرزمین دلشان ،اندوه پدیدار گردد و
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معصوم آن باید جایگزین یا همزاد پیشینۀ قهنی اساطیری ایرانیانی باشد کاه در قهنیات تااریخی
خود ،همیشه با قهرمانانشان زنده بوده و زندگی کردهاند« .در نظر ایشان [شیعیان] بعد از شاهادت
سیدالشهدا ،تاریخ واقعی و خیالی به حیطۀ اسطوره واقع میشود و جهان طبیعی و کیهانی پاس از
شهادت امام حیین( ) ،جملگی آشوب شدهاند بهطوریکه ظلم واقعی و قتم عام کربال هر گوناه
منطقی را بر هم زده است» (کرمی.)831 :0329 ،
این دو شاعر در اوج احیاس و عاطفه بودهاند و نمیشاود کاه بای درک عااطفی و ادراکای
ونین آواری آفرید.
باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که در ترکیببند محتشم و نیز شعر تعزیاه ،بیشاترین
تکیه بر شوقانگیزی و برانگیختن احیاساتی غمگنانه است تا برخی جنبههای سفارششدۀ دینای
مثم امربهمعروف و نهیازمنکر و دیگر پیاامهاای ایان حماساۀ تااریخی «ساراینده (شااعری کاه
«تعزیهنویس» یا «مقتمنویس» خوانده میشد) تقریباً آدمی فنی و دانشمند نییات ،او فقا حاس
خود را منتقم میکند .وجود صداقت و ایمان در او باعد میشود که در متن حاداقم وناد تکاۀ
واقعاً گیرا و تکاندهنده بهوجود آید (بیضایی .)030 :0395 ،کارن جای رافام هام درباارۀ پیوناد
اسطورهای مراوی عاشورا نظر جالبی دارد« :اهمیت قرائت مرویه در مجالس محرم بدین اسات کاه
مخاطب را در کارزار کربالی سال  90هجری قرار میدهد ،در مجالس سوگواری شایعی ،تااریخ
پردازی حوادث کربال شیوه و منش خاص خود را دارد .تاریخ وه واقعی و وه اسطورهای ،ابازار
ارتباطدهندۀ جامعۀ م هبی است» (رافم.)0329 ،
وی در ادامه میگوید« :حوادث تاریخی بهنمایشدرآمده در مرویۀ محتشام ،خیلای باه منطاق
زمان و روایتمندی متکی نییت .در این مرویاه ،ساایر اانرهاایی کاه حاوادث کاربال را گازارش
میدهند ،نظم و ترتیب و تداوم حوادث متغیر است و همینجاست که با ح ف تااریخ واقعای و
خیالی به حیطۀ اسطوره وارد میشود» (همان) .او سپس به سابقۀ عبادی و دینی این ناو روایات
اشاره میکند« :گوش دادن به کربالنامه یا هر گونه مرویه و نوحه و یاا تماشاای تعزیاه ،جملگای
رخدادهایی عبادی است که مشتاقان را به سرزمین فراتاریخی کربال مایبرناد .باا برگازاری ایان
آیینها ،کربال سرزمینی خش
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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در عراق نییت ،بلکه بهواسطۀ قوۀ خیال در هماکنون و هماینجای

مخاطب ،حی و حاضر میشود» (همان).
شاید به همین دالیم خیالانگیزی باشد که مرویه عمدتاً به زبان شعر است« :مرویاه در ادبیاات
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از آنجا در افق دیدگانشان به نم اشکی جلوهگری کند .از سوی دیگر ،حماسۀ عاشاورا و قهرماان
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فارسی غالباً منظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد :قصیده ،قطعه ،ترجیعبند ،ترکیاببناد و
گاهی غزل ،رباعی و مثنوی» (شمییا.)839 :0323 ،
 .۴ .۳پیشینۀ روایتگری در دورۀ محتشم و محتشمخوانی در ابتدای تعزیه

در سیر شکمگیری نمایش تعزیه ،عالوهبر جلوههاای نماایشوارههاای آیینای ساوگ سایاوش و
یادگار زریران و ...در عهد باستان و نیز دستههای شبیهساازیشادۀ دورۀ آلبویاه مقاارن باا دورۀ
صفویه است که زمینههای اولیۀ تعزیۀ امروزی شکم گرفته است« :قارونیه [میتشارق] در محارم
[ 0159پنجاه سال بعد از محتشم] در حضور شاهصفی دوم در اصفهان شاهد مراسامی باوده کاه
پنج ساعت پیش از ظهر شرو شده و تا ظهر طول کشیده است که باهناوعی شابیهساازی باوده
است» (بیضایی .)009 :0395 ،شاید به همین دلیم است که ترکیببند محتشم سرشار از تصااویر
هنری و نمایشگونه است« :دوازدهبند محتشم همچون دوازده تاابلوی هناری اسات کاه هریا
بهتنهایی ،صحنهای پرتأویر و حزنانگیز را به نمایش میگ ارند و مجموعۀ آن نیز از لحاظ زیباایی
و اورگ اری وون نقش های درهمبافتۀ قالی کاشان تصویری بدیع میآفرینند» (شایخ االساالمی و
عربی .)5 :0320 ،طرفه اینکه محتشمخوانی بخشی از مراسم مطول و مفصم تعزیه در تکیۀ دولت
ناصری بوده است .دو نقم دیگر از کتاب نمایش در ایران برای پیوندهای وویق مرویاۀ محتشام و
شعر میرعزا و امتداد شیوۀ نقالی رایج در عهد صفوی در تعزیه میآوریم« :زمینۀ شاعری تعزیاه را
رسم مرویهسرایی که حداقم از عهدۀ صفوی باال گرفت ،ایجااد مایکارد و مناابع دانیاتانیاش را
اساطیر و حماسه های م هبی که از طریق نقالی م هبی به او رسیده بود» (بیضاایی.)082 :0395 ،
«هنوز هم میتوان دو روش مشخص نقاالی را در تعزیاه تشاخیص داد ،بیاان غمنااک آوازی در
دستگاههای معین موسیقی ایرانی که مظلومخوانها بهکار میبرند و بازماندۀ نقالی م هبی اسات و
بیان غلوشدۀ پر از طمطراق و تحرک و شکوه که اشقیا بهکار مایبرناد ،بازمانادۀ نقاالی حماسای
است» (همان.)080 :
 .۵ .۳سهگانۀ محتشم و میرعزا

در زندگی محتشم دستکم سه کس مؤور و نقشآفرین بودهاند .0 :میراحمد پدر محتشم که تعلیم
اولیۀ محتشم و تشویق او به شعر را به عهده داشته است؛  .8عبدالغنی برادر محتشم که بهگوناهای
پی

و مدیحهرسان محتشم به هندوگاه صفاهان بوده است و محتشم در مرگ او بییار غمدیده و

ناالن یازده بند میسراید؛  .3پیر عبدالغنی که محتشم بهدلیم آنکه خاود فرزنادی نداشات ،ایان
برادرزاده را بییار دوست داشت و او را بعد از درگ شت برادر ،به زحمات و مشاقت فاراوان از
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به او دیده میشوند و بهناوعی همکاار و همیاارش در

در زندگی میرعزا نیز سه کس نزدی

خلق و بی آوار شعری او بودهاند :اول ،برادر میرعازا ،میرمااتم اسات کاه در بیایاری از نیاخ
منیوب به میرعزا ،اشعاری با تلخص او دیده میشود و همکاریاش در سرودن شعر و گردانادن
مجالس تعزیه با میرعزا باعد ابداعاتی در این مجالس شد .دوم میرغم که پیر میرعازا باوده و او
نیز رویۀ پدر و عمو را ادامه داده و سوم سید مصطفی پیر میارغم و ناوۀ میرعزاسات کاه او نیاز
وون پدر و جدش ،کار تعزیه را ادامه داده و در روزگار فترت تعزیه در دورۀ پهلوی باا جادیت،
کمر به حفظ این آیین بیته بود و در بین تعزیهخوانان ،به مصطفی شیپوروی مشهور بود .عکیی
هم که از او در کتاب میرعزا کاشانی در قلمارو تعزیاه آماده اسات ،او شایپوری در دسات دارد
(کاظمی.)910 :0329 ،
 .۴وام گیری شعر ،مضمون ،تعبیر ،کلمه و ...نسخ میرعزا از ترکیببند محتشم
در نیخه ،نیخۀ تعزیه بهطور کلی و ازجمله نیخ میرعزا ،وااه وااۀ ترکیببند محتشم را میتوان
یافت؛ برخی از این کلمات که عیناً در نیخ میرعزا تکرار شدهاند ،به قرار زیرند:
رستاخیز عام ،زانوی غم ،اشرف اوالد آدم ،جن و ملا  ،خورشاید آسامان و زماین ،کشاتی
شکیتخورده ،وشم روزگار ،ایوان کربال ،حرمت مهمان کربال ،گالبی به غیر اشا  ،دیاو و دد،
هنوز به عیوق میرسد ،کاش آن زمان ،لشکر اعدا نکرد شرم ،خیمۀ سلطان کربال ،فل

بار آتاش

غیرت سپند شد ،سرادق گردون ،کوه تا به کوه ،جهانسوز ،کشاتی آل نبای ،کااین حرکات کارد
آسمان ،ارکان عرش ،خوان غم ،نوبت به اولیا که رسید ،الماس ریزه ،تیشۀ ستیزه ،گلشان آل عباا،
جگر مصطفی ،حلق تشنه ،خل

مرتضی ،دریده گریبان ،گشوده مو ،وشام آفتااب ،خاون خلاق

تشنه بر زمین ریخت ،خانۀ ایمان ،ارکان دین ،باد آن وو غبار وون به مرغزار نبی رساند ،جامه به
نیم زد ،عییی گردوننشین ،پر شد فل

ز غلغله ،جزای قاتم او وون رقم زنند ،جریدۀ رحمات،

دست عتاب حق ،فریاد آن زمان که جوانان اهم بیت ،بر سنان کنند سری را کاه جبرئیام ،شاوید
غبار گییویش از آب سلیبیم ،روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار ،خورشید سربرهنه ،کاوه تاا
کوه ،زار زار ،خاک مطمنن ،ورخ بیقرار ،عرش به لرزه درآمد ،قیامت شد آشاکار ،خیماهای کاه
گییوی حورش طناب بود ،حبابوار ،باد مخال  ،پاس محلشاان داشات جبرئیام ،شاتر ساوار،
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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بیعماری و محمم ،خیمهای که گییوی حورش طناب بود ،جبرئیم شرمیار شاد ،روحاالماین ز
روح نبی گشت شرمیار ،شور نشور ،مالئ

هفت آسمان ،آهو ز دشت پا کشید ،طایری از آشیان
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هند به کاشان آورد.
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پرید ،شور قیامت به باد رفت ،این کشتۀ فتاده به هامون ،صید دستوپا زده در خون ،ماهی فتااده
به دریای خون ،زخم از ستاره بر تنش افزون ،محی شهادت ،خش لب ،شااه کامساپاه ،ماونس
شکیتهدالن ،غریب و بیکس و بیآشنا ،مصیبت برمال ،ابر خروشان ،سیم فتنه ،موج بال ،پرورش
در کنار نبی ،ز ابن زیاد داد ،دل سنگ آب شد ،بنیاد صبر و خانۀ طاقت ،حرف سوزناک ،مرغ هوا
و ماهی دریا ،شعر خونچگان ،اش

میتعمان ،نظم گریهخیز ،گلگونحباب ،به ساوز تاو آفتااب،

ماهتاب شد ،جبرئیم در حجاب شد ،ساتمآبااد ،نمارود و شاداد ،زادۀ زیااد ،کاام یزیاد ،آه سارد
ماتمیان ،سلیمان کربال ،سیمابوار ،بیسکون ،غرقۀ دریا.
 .۵استفاده از تعابیر ترکیببند
برخی از اشعار میرعزا عیناً تضمینی از ابیات ترکیببند محتشم است و در لفظ و معنی و قافیاه و
ردی  ،یکیانی دیده میشود؛ مثالً در تغزیۀ حر ،زینب پس از ورود به صحرای کربال خطاب باه
ساربان میگوید:
کامیااب شاد

آخر جهان ز فتنۀ دوران خاراب شاد

ای ساربان بیا که فلا

برگو به من تو نام همین دشت پرمحن

از وییت این زمین ،دلم از غم کباب شد
(همان)505 :

و ساربان در جواب میگوید:
ای شاه دین پناه که نامت واواب شاد

از وییت این زمین دلت از غم کباب شد

این سرزمین که مایۀ اندوه محنت اسات

نام نیواش به عالم حیااب شاد

ی

(همان)
که یادآور «خاموش محتشم که دل سنگ آب شد» (دیوان  ،439 :03بند  ،00بیت  )0است.
در تعزیۀ قانیای فرنگ ،قانیا که از برپاشدن مجلس عزای اماام حیاین( ) در والیات تحات
حاکمیتش تعجب کرده است ،میگوید:
در شهر ما وه غلغله برپاست ای وزیر

بیموجب این وه فتنه و غوغاست ای وزیار

حیین پر شاده زماین

در حیرتم نوا ز کجا خاسات ای وزیار

داس فل

ز بان

(کاظمی)451 :0329 ،
و وزیر در جواب میگوید:
شوری ز اهم شهر هویداست ای امیار

این شورش از جماعت اعداست ای امیار
(همان)
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شورش است که در خلق عالم است( »....بند  ،0بیت )0
زلزله در عرش هم از مضامین پرتکرار تعزیه است .در تعزیۀ امام حیین( ) شمر میگوید:
منم که زلزلاه در عارش اعظام انادازم

سر حیاین علای زینات سانان ساازم
(کاظمی)830 :0329 ،

امام در همین تعزیه بههنگام وصیت گوید :اول وون ز زیان افاتم زماین در لارزه مایآیاد...
(همان)809 :
در تعزیۀ حر ،شمر وقتی به کربال میرسد و تعلم حر و ابن سعد را در جدال با امام میبیناد،
از عزم جزم خود برای قتال اینگونه میگوید:
امااروز عاارش را بااه تزلاازل درآورم

دساات س اتم ز جیااب تحماام درآورم
(همان)509 :

محتشم نیز سروده است« :عرش آن زمان به لرزه درآمد که ورخ پیر» (بند  ،9بیت .)5
۵ـ .۱مضامین مشترک
الف .چرخ کجرفتار

شِکوه از گردش روزگار و مردم و مرام و کجتابی آن ،از وااههای بییار پربیامد در سراسر دیوان
محتشم است و بیشا

یکای از پرتکارارتارین مضاامین و وااههاای شاعری اوسات .روزگاار

ناسازگار ،عمر طوالنی او که فروغ و زوال امرای زیادی را شاهد بود ،شغم بازاری و دارنادگی و
ورشکیتگی در مقاطع مختل

و نیز سنت گالیه از این جهان و وشم داشاتن باه جهاان بارین،

شاید از دالیم این تکرار است:
ای ورخ غافلی که وه بیداد کردهای (بند  ،08بیت)0
این شکوه از روزگار در جابهجای تعزیۀ میرعرا نیز جاری است.
در ابتدای تعزیۀ امام حیین( ) زینب گوید :ای روزگار وند بیوزی دل مرا (میرعزا )819 :و
در ادامه میگوید ... :امروز روزگار کند بی برادرم (همان .)809 :در مجلس گام و بلبام ،ساکینه
گوید :الهی ورخ برگردی ز رفتار (همان.)339 :
ب .خوان غم ،جام بال
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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محتشم« :بر خوان غم وو عالمیان را صدا زدند» ( ...بند  ،5بیت )0
در تعزیۀ عالم قر ،جبرئیم جام بال را در عالم قر عرضه میکناد و اماام حیاین( ) داوطلاب
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پرواضت است که مضمون این وند بیت از اولین بند ترکیببند گرفته شده است« :باز این وه

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 0:14 +0330 on Wednesday October 24th 2018

نوشیدن جام بالست .جبرئیم میگوید:
هیااات ایااان پیماناااه لبریاااز باااال

ماارد خواهااد نوشااد ایاان پیمانااه را
(کاظمی)495 :0329 ،

و بعد از اینکه جام بال را به حاضران عالم قر عرضه میکند و سکوت آنجا را فرامایگیارد ،اماام
حیین( ) لب سخن میگشاید و میگوید :جبریال جام را ده بر حیین (همان.)495 :
ج .جبرئیل و مالئک

ازآنجاکه در شعر آیینی محتشم و نیخ تعزیه ،روایتها بر پایۀ ترتیب تاریخی منظم نشدهاناد و از
سوی دیگر ،اساساً القای مضامین عاطفی و سوگمایشی بییار اوالتر از پایبنادی باه رخادادهاای
تاریخی است و از دیگر سو ،قدییان و ساکنان عاوالم دیگار باه فراوانای در رخادادهای آیینای
نقشآفرینی میکنند ،مالئ

و حوریان و جنیان و بیش از همه جبرئیم در میان زمین و آسمان در

سیالن است.
«جبرئیم در شعر محتشم وند بار آمده است او از مأموریات جبرئیام در حمایات از کااروان
امام حیین( ) در راه کوفه میگوید که نوعی غم و افیون بر آن میتولی اسات .جبرئیام تاالش
میکند تا کاروان امام حیین را حمایت کند ،اما از عهدۀ ایان مهام برنمایآیاد؛ وراکاه خداوناد
شهادت امام حیین را از قبم تعیین کرده است» (کرمی.)830 :0329 ،
محتشم:
روح االمین ز روح نبی گشت شرمیار (بند  ،9بیت )9
جن و مل

بر آدمیان نوحه میکنند (بند  ،0بیت )9

آن در که جبرئیم امین بود خادمش (بند  ،5بیت )3
در مجالس تعزیه ،مالئ

و جن و جبرئیم حضوری عینی دارند و جبرئیمخاوان (کیای کاه

نقش جبرئیم را اجرا میکند) با صدایی خوش در دستگاه وهارگاه میخواناد و حوریاان عمومااً
گرداگرد او در حرکتاند .در تعزیۀ امام حیین( ) ،امام خطاب به جبرئیم میگوید:
علیااااا

ای جبرئیااااام باوفاااااا

ای کاااه هیاااتی محااارم راز خااادا
(کاظمی)803 :0329 ،

در همان تعزیه ،امام( ) گوید« :ای جنیان نمایید آه و فغان و رازی» (همان.)889 :

محتشم و میرعزا
وامگیریهای نسخ
تعزیۀ میرعزا کاشانی
از ترکیببند...

د .عطش

از کلیدوااههای شعرهای عاشورایی عطش است ،محتشم:
45

45
















(بند  ،8بیت )9
از آب هاام مضااایقه کردنااد کوفیااان

خوش داشاتند حرمات مهماان کاربال
(بند  ،8بیت )5

کمتر مجلیی از مجالس تعزیه است کاه ایان مضامون و وااه در آن نباشاد .در تعزیاۀ اماام
حیین( ) ،زینب(س) خطاب به امام از تشنگی علی اصغر میگوید:
«ببین از تشنگی رنگش شده زرد» (کاظمی )803 :0329 ،یا درویاش کاابلی در اداماه هماان
مجلس« :صدای العطش کودکان کبابم کرد» (همان.)808 :
یکی از مصادیق معروف عطش در کربال در مجلس شهادت حضرت علیاکبار( ) اسات کاه
در نیخ تعزیه ازجمله میرعزا بهتفصیم قکر آن رفته است .علیاکبار در کشااکش جادال ،از پادر
طلب آب میکند ،اما کام پدر را از خود خش تر مییابد.
فل

خراب شوی آنچهات که در نظر است

لب پدر ز لب من ،هنوز خشا تار اسات
(همان)559 :

ه .غربت

محتشم:
کای مونس شکیتهدالن حال ماا بباین

ما را غریب و بیکس و بیآشانا بباین
(بند  ،01بیت )0

میرعزا:
ابتدای تعزیۀ امام حیین( ) ،زینب(س) گوید:
ی

جا ستاده بی کاس و تنهاا بارادرم

آخر من غریب کنم با کاه گفاتوگاو

یا

جااا فتاااده نعااش جوانااان براباارم

گیاارم ز کاای سااراغ جوانااان ماااهرو
(کاظمی)819 :0329 ،

و .مشرقین

محتشم:
خورشید آسمان و زمین ناور مشارقین
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶

45
















پااروردۀ کنااار رسااول خاادا حیااین
(بند  ،01بیت )2

میرعزا:
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زان تشنگان هنوز باه عیاوق مایرساد

فریااااد العطاااش ز بیاباااان کاااربال
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در تعزیۀ غارت خیمهها ،امام غایب خطاب به شهربانوی گمکرده راه در راه ری گویاد :بادان
ای شهربانو ،شه شمس مشرقینم (کاظمی.)529 :0329 ،
یا در مجلس ترکمن زوار امام رضا( ) ،صالت ،در راه مشهدالرضا گوید:
الیااااالم ای قبلااااهگاااااه عااااالمین

الیاااااالم ای پادشااااااه مشااااارقین
(همان) 483 :

ز .ماهی غرق خون

محتشم:
این ماهی فتاده به دریای خون کاه هیات

زخم از ستاره بر تنش افزون حیین توست
(بند  ،9بیت )3

میرعزا:
در تعزیۀ علیاکبر( ) ،ابن سعد خطاب به امام میگوید:
خوش آن روزی که غلطی مثام مااهی

میاان خاااک و خاون در خااون شااناور
(کاظمی)535 :0329 ،

نتیجهگیری
 .0ترکیببند محتشم کاشانی بهعنوان مشهورترین و اورگ ارترین شعر عاشورایی بر شاعران پاس
از خود ونان اورگ ار بوده است که در کمتر اوری از آوار شعری و هنری عاشوراست کاه تاأویر
آن دیده نشود.
 .8ازجمله شاعرانی که بییار وامگیرنده از مضامین ترکیببناد محتشام اسات ،شااعر گمناام اماا
هنرمند همشهری محتشم کاشانی اسات کاه در نیاخه ،نیاخۀ تعزیاهاش مایتاوان وااه وااۀ
ترکیببند محتشم را یافت.
 .3دورۀ زندگی این دو شاعر شباهتها و نزدیکیهای زیادی بهویژه در زمینۀ حمایت دو پادشااه
بزرگ و طوالنی سلطنت صفوی و قاجاری از شعر آیینی داشتهاند.
 .5محی زندگی این دو شاعر یعنی شهر م هبی و شایعی کاشاان تاأویر زیاادی در شاکمگیاری
شخصیت و ترغیب این دو شاعر به سرودن شعر آیینی داشته است.
 .4هر دو شاعر در دورۀ پختگی و بلوغ شاعرانگی خود ،اقدام به سرایش شعر آیینی و عاشاورایی
کردهاند.
 .9همانگونه که محتشم کاشانی در اوج قلۀ شعر عاشورایی اییاتاده ،نیاخ میرعازا کاشاانی نیاز
45

محتشم و میرعزا
وامگیریهای نسخ
تعزیۀ میرعزا کاشانی
از ترکیببند...

45
















 .9هر دو شاعر پیوند و ارتباط وویقی با تودههای مردم داشته و باا ساادگی و صامیمیت ،شاعر را
مطابق با باور و فهم ایشان گفتهاند.
 .2مضامین اساطیری ،روایات کهن ایرانی ،مقید نبودن به ترتیب تاریخی و زمانی ،غلبۀ احیاس و
عواط

بر پیامهای عمیق ،از ویژگیهای شعری هر دو شاعر است.

پینوشتها:
 .0دربارۀ محتشم ،مقاال ت زیاد و درخور اشاره تاکنون (قبم از همایش محتشم) نوشته نشده و بیشتر مقاالت
و مطالب نگارشیافته هم دربارۀ ترکیببند عاشورایی اوست ،از ویژگیهای شعری تاا تأویرپا یری شاعرای
فارسی زبان و عربی زبان از آن .زندگینامۀ خداوندگار مرویهسرایان ،محتشم کاشانی را که دکتر ساید حیان
سادات ناصری نگاشته و در مجلۀ شماره  28دانشکدۀ ادبیات و علوم انیانی دانشگاه تهران وا
میتوان یکی از بهترین معرفینامههای محتشم دانیت که گردآمده از نقمقولهاای مختلا

شده است،

از مناابع متناو

است.
در زمینۀ ترکیببند محتشم هم یکی از گرانمایهترین کارها ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد کارن جی رافم ،اساتاد

گروه مطالعات م هبی دانشگاه میامی آمریکا ،با عنوان اشعار پرآب وشم شکم و محتوای کربالنامۀ محتشام
کاشانی است که مشتمم بر برداشتهایی ارجمناد از ترکیاببناد محتشام در پانج فصام اسات و در آن ،از
تاریخچۀ عصر صفویه و زندگینامۀ محتشم تا معرفی مرویه بهمنزلۀ اانر تا انگیزۀ وندگانۀ محتشم در سرودن
کربالنامه و تا شکم و محتوای کربالنامه سخن رفته است .مقالۀ محمود فتوحی رود معجنی با عنوان «ساب
واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی)» نیز حااوی نویافتاههاایی از
پیشتازی محتشم بهعنوان اولین و بزرگترین شاعر سب

واسوخت است.

دربارۀ میرعزا کاشانی نیز گروه کتابی با عنوان میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه باا زحمات ارزشامند سامانه
کاظمی به زیور طبع آراسته شده ،وون اطالعات ارائهشده دربارۀ میرعزا صرفاً از مصاحبه با هاشم فیاض ،پیر
تعزیۀ ایران ،جمع آمده ،خیلی قابم اتکا و دقیق نییت و در مواردی هم تناق

ناشی از حافظۀ کهنیال ایان

پیرمرد در آن دیده میشود؛ ضمن اینکه نیخ تعزیۀ نقمشده نیز با تطاابق نیاخههاا روایات نشاده اسات و
جاافتادگیهایی دارد .بقیۀ کتابها و مقالههای پرشماری که دربارۀ تعزیه و یا گردآوری نیاخ تعزیاه نوشاته
شده ،تنها به قکر نامی از این شاعر گمنام بینده شده است .اما تقریباً در همۀ آنهاا کاه برخای در فهرسات
منابع آمده ،بر اینکه سید مصطفی کاشانی از بهترین ،پیشروترین و صاحب سب ترین نیاخهپاردازان تعزیاۀ
ایران است ،تأکید شده است.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶

46
















اما در زمینۀ تأویرپ یری نیخهنوییان تعزیه از محتشم بهطور کلی و الهاامگیاری میرعازا از شاعر محتشام و
ترکیببند او ،بهطور خاص تاکنون مقاله یا تحقیقی نوشته نشده است.
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مشهورترین و پراستفادهترین تعزیهنامهها در بین تعزیهخوانان سراسر ایران است.
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 .8البته او کارگری ساده نبود ،بلکه صاحب دستگاههای متعدد و کارخانۀ شعربافی بوده است و خاود بیشاتر
در حجرۀ فروش محصول به سر میبرده است؛ وراکه او بهواسطۀ هدایا و خلعتها و انعامهای دربار صفوی
و شاهان دکنی و سایر ممادوحان ،مکمنات و ماالی بیازا فاراهم آورده باود؛ هروناد خاود در دورهای باه
ورشکیتگی کاروبارش اشاراتی دارد.
 .3ممدوح اصلی محتشم ،شاهطهماسب صفوی است کاه از  84ساالگی تاا  99ساالگی محتشام ،بار تخات
سلطنت صفوی نشیته بوده است ( 931تا 925ق)؛ اما عالوهبر او ممدوحان دیگری نیز داشته است.
«شاهاسماعیم دوم ،سلطان محمد خدابنده ،پریخانخانم ،حمزه میارزا ،شااه عبااس بازرگ از شااهزادگان و
ابوالقاسمبی

وزیر ،میرزا شاه ولی ،میرزا عبداهلل جابری ،سلطان خلیم ولاد شامخال خاان ،ولیخاان سالطان

ترکمنان ،محمدصادق ترکمان ،میرزا محمد وزیر ،میرزا لطا اهلل اعتمادالدولاه از معااری  ،رجاال و امیاران
دربار صفوی (سادات ناصری ،)0341 :0343 ،بهعالوه او وون دیگر شاعران همعصر ،توجهی هم به هناد و
امرای آنجا داشته و گاه دورادور ،زبان به مدحشان گشوده و مادایت را باهوسایلۀ بارادرش عبادالغنی باه آن
سرزمین میفرستاده است.
دکتر قبیتاهلل صفا نیز ممدوحان محتشم را اینگونه نام برده است« :محتشم در اصام و بنیااد شااعری خاود،
قصیدهسرایی مداح بود و پادشاهان و بزرگانی را مانند شاهطهماسب صفوی ،غیاثالدین میرمیران حاکم یزد،
پیران شاهطهماسب یعنی اسماعیم میرزا و سلطان محمد خدابندهمیرزا ،حمزه میرزا و دختار شااهطهماساب
پریخانخانم می ستود و در همان حال پادشاهان جزء دکن و جاللالدین اکبر پادشاه و میرزا عبدالرحیمخان
خانان ،سپهیاالر اکبر و امثال آنان را نیز مدح میگفت و قصیدههایی مدحی در ستایش آنان میفرستاد (صفا،
)939 :0398
 .5ویژگی دیگر محتشم که در شعرش مشهود و متجلی است ،عاشقپیشگی اوست .به قول مؤلا

آتشاکده

آقر« ،مرض محبت» داشته است و بهحدی مباتالی ایان مارض باوده کاه در رساالۀ جاللیاه خاود از های
بیپروایی خودداری نکرده و باید معتقد بود که اگر این شاعر عالیقدر جزئی از هزار جزء اشتهار روحانی و
م هبی خود را بعد از مرگ پیشبینی میفرمود ،برای نوشتن رسالۀ مزبور [جاللیه] خامه به دست نمیگرفت
و بدین پایه در عشق معشوق خود بی پروایی نمیکرد (بیضایی.)0309 ،
اما این عشق را عشقی صادقانه نیز دانیتهاند« :احیاس شاطر جالل را نمیدانم ولی در صداقت عشق سوزان
محتشم هی شکلی ندارم» (شمییا .)801 :0320 ،بههرروی بهدلیم همین عشق بیپرواست که او مباد و از
معروفترین شعرای مکتب وقو است« :معروفترین شاعر مکتب وقاو (واقاعگاویی) محتشام و وحشای
بافقی هیتند» (همان)« .شاعر مبد واسوخت محتشم اسات و اوسات کاه تجرباۀ واقعای واساوخت را در
شعرش به شکم داستان و غزل روایت کرده و از جنبۀ نظری ،آن را تبیین نموده است» (فتوحی.)0393 ،
محتشم و میرعزا
از جنبۀ دیگر ،محتشم شاعری است که مهارت زیادی در مادهتاریخسرایی دارد و عمری را بر سر آن صارف
وامگیریهای نسخ
وقت نموده است و بهویژه در رباعیات سته ،این فن شعری را بهغایتی دستنیافتنی رسانده ،اما این جنبه نیز تعزیۀ میرعزا کاشانی
از ترکیببند...
نظریههای دوگانهای را برای او در بر داشته است .دکتر سادات ناصری میگوید« :بهراستی رنجی بیهوده برده

40

40
















معتقد است« :علم تاریخ فواید دنیوی و اخروی دارد» (ایمانی.)315 :0325 ،
 . 4تعزیهخوانان نوعی دستهبندی در اشعار تعزیه دارند که به زمینه مشهور است .زمینه به این معناست که در
ی

شهر ،نیخه های خاصی از تعزیه را بیشتر بخوانند یا سراینده یا سارایندگان نیاخه از منطقاهای خااص

باشند .برخی زمینههای معروف عبارت اند از :زمینۀ کاشان ،زمینۀ تهران ،زمینۀ برخوار و میمه ،زمیناۀ گایالن،
زمینۀ مازندران ،زمینۀ اراک ،زمینۀ قزوین و. ...

منابع
ا افیری کرمانی ،عبدالرضا ،0390 ،نگرشی به مرویهسرایی در ایران ،تهران :اطالعات.
ا ایمانی ،بهروز ،0325 ،شرح رباعیات محتشم کاشانی ،مجموعه گنجینه بهارستان «تاریخ ،»0تهاران :کتابخاناه و
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ا بوقری ،ابراهیم ،0349 ،تعزیه در ایران و دو مجلس آن ،تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
ا بیضایی ،پرتو« ،0309 ،سخنی وند در لزوم تجدید وا

دیوان موالنا محتشم و شمهای از تاریخ زنادگی او»،

مجله ارمغان ،دورۀ هیجدهم 9( ،و 594 :)9ا.594
ا بیضایی ،بهرام ،0395 ،نمایش در ایران ،چ ،01تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
ا رافم ،کارن جی ،0329 ،اشعار پر آب وشم (اانر مرویه ،شکم محتوای کربال نامه محتشام کاشاانی) ،ترجماۀ
ابوالفضم حری ،سال اول بهمن  0329شمارۀ  :01صص 99 :تا .29
ا ترکمان ،اسکندربیگ ،0341 ،تاریخ عالمآرای عباسی ،چ ،8تهران :امیرکبیر.

ا سادات ناصری ،سید حین« ،0343 ،زندگینامۀ خداوند مرویهسرایان محتشم کاشانی» ،مجله دانشکده ادبیاات
و علوم انیانی دانشگاه تهران ،سال بییتم 23( ،و 29 :)25ا.083
ا شمییا ،سیروس ،0323 ،انوا ادبی ،چ ،01تهران :انتشارات فردوس.
ا ااااااااااااااا  ،0320 ،شاهدبازی در ادبیات فارسی ،تهران :رامین.
ا شهیدی ،عنایتاهلل ،0321 ،پژوهشی در تعزیاه و تعزیاهخاوانی ،تهاران :انتشاارات پاژوهشهاای فرهنگای و
کمیییون ملی یونیکو.
ا شیخاالسالمی ،علی ،و محمدعلی عربی« ،0320 ،نگاهی دوباره به دوازدهبند محتشم» ،مجله دانشکده ادبیات و
علوم انیانی تهران5( ،ا0 :)4ا.01
ا صفا ،قبیتاهلل ،0398 ،تاریخ ادبیات ایران ،دوره پنج جلدی ،چ ،9تهران :دیبا.
ا کاظمی ،سمانه ،0329 ،میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه ،تهران :سوره مهر.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸31۶
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ا کرمی ،اکرم ،0329 ،عرفان در ادبیات عاشورایی از دورۀ صفویه تا عهد حاضر ،تهران :پژوهشگاه علوم انیانی
و مطالعات فرهنگی.
ا فتوحی رود معجنی ،محمود« ،0393 ،سب

واسوخت در شعر فارسی (پیشارو و سارآمد واساوخت محتشام
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و معنی و مفهوم شعر را فدای درست آمدن تاریخ نموده» ( .)0343اما وقار شیرازی کامالً برعکس این استاد
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است نه وحشی)» ،نامه فرهنگیتان (شبه قاره) ،سال دوم9 :)3( ،ا.33
ا محتشم کاشانی ،علی بن محمد ،0399 ،دیوان ،تصحیت اکبر بهداروند ،چ ،4تهران :نگاه.
ا محمدرضایی علی ،و مریم کیا« ،0329 ،جیتاری بر مرویههای شری

رضی و محتشم کاشانی» ،نشریه ادبیات

تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انیانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دوره جدید ،سال دوم389 :)3( ،ا.344
ا موسوی گرمارودی ،علی و همکاران ،0325 ،فرهنگ عاشورا ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ا همایونی ،صادق ،0329 ،تعزیه در ایران ،تهران :نوید.

محتشم و میرعزا
وامگیریهای نسخ
تعزیۀ میرعزا کاشانی
از ترکیببند...
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